חנוכה בנהריים בגשר -
באתר פעילויות מיוחדות לציון  70לקרבות בגשר  -ביניהן משחק משפחתי בשילוב כתבי חידה בו
נעזור לחברי הקיבוץ לחלץ את הנשקים מ'הסליקים' הפזורים ברחבי האתר להגנה על היישוב; צפייה
במיצג מרהיב המספר את סיפורו של "הסטארט-אפ" הישראלי הראשון  -תחנת הכוח שהקים 'הזקן
מנהריים' ; סיור אל מעבר לגדר המערכת הכולל הכרות עם סיפור גבורתה ועיטור המופת לו זכתה
אסתר ארדיטי חובשת בחיל האוויר; סדנת קישוט סופגניות ועוד שלל פעילויות נוספות.
הפעילות תערך בכל ימי חופשת החג .הסיורים ייצאו בשעות .14:00 ,12:30 ,11:00 :מחיר₪ 39 -
מבוגר ₪ 35,ילד ( ,)5-13סדנת קישוט סופגניות בכל יום בשעה ( 12:00מלבד שישי ושבת )7-8.12
בהרשמה מראש ובתוספת  ₪ 25למשתתף .שימו לב  -בתאריכים  ,6.12 ,4.12יתקיים גם סיור
עששיות בשעה  .16:00הרשמה מראש באתר האינטרנט .מספר המקומות מוגבל .לפרטים נוספים
 04-6752685ובאתר www.naharayim.co.il -

חנוכה בגן השלושה-סחנה
חוגגים חנוכה בגן הלאומי 'גן השלושה' (סחנה) בו זורם נחל האסי – עם טמפרטורת מים קבועה של
 28מעלות (נעים גם כשבחוץ קריר) ,בריכות טבעיות ומתקני משחקים ,לצד מוזיאון 'עקבות בעמק' על
שני אגפיו – אגף מורשת באתר 'חומה ומגדל' המשוחזר המזמין אתכם להשתתף בפעילות עצמאית
למשפחות ,והאגף הארכיאולוגי המציג פריטים רבים מתקופות שונות ביניהם גם כלי חרס מתרבות
יוון -אותה תרבות שנגדה התקוממו ונלחמו החשמונאים  -מנורות ונרות שמן מתקופות עתיקות.
במיוחד לימי החנוכה יתקיימו במוזיאון סדנאות מיוחדות ליצירת נרות חרס ( 5-6.12בין השעות
 )11:00-13:00ויצירת פנסי רוח ( 4-5.12בין השעות  )11:00-13:00בתוספת  ₪ 10למשתתף.
בימים אלו גם ייפתח למשפחות מיצג המולטימדיה החדש בחומה ומגדל עם שלוש הקרנות מדי יום
( – )13:00 ,12:00 ,11:00ללא תשלום נוסף ובתאום מראש ( .)04-6581017המיצג מדמה עלייה
לקרקע והקמת יישוב חומה ומגדל ,כאשר המבקרים לוקחים חלק בחוויית העלייה אל הקרקע של
היישוב ,מרגע ההתכנסות ,הנסיעה במשאיות ,בניית נקודות הישוב החדשות ועד היום .שעות פעילות
הגן בימי החג –  .08:00-16:00לפרטים נוספים - http://www.gan3.co.il/

חנוכה ועששיות בפארק המעיינות:
לכבוד חג החנוכה פארק המעיינות מזמין את הציבור לחוויה ייחודית של סיורים מודרכים לאור
עששיות בשעות הדמדומים ,המזמנים הצצה אל מגוון התנהגויות ופעילויות של בעלי החיים .במסגרת
הפעילות תיערך גם סדנה להכנת עששיות מחומרים ממוחזרים .הפעילות תתקיים ביום חמישי 6.12
בין השעות  . 16:30-19:00הכניסה חינם ברגל או באופניים .עלות השכרת רכב ירוק – מ₪210-

לארבעה ועד  ₪ 300לששה לשעתיים (הפעילות נכללת במחיר) .הסיור מותנה במינימום משתתפים
ובהרשמה מראש בטלפון.04-6488060 :

סדנת נשים 'אור וחושך בריקוד החיים' –
בסטודיו 'אתיקה' בקיבוץ ניר דוד יקיימו הצלמת אתי חן-ברייר והדר שולשטיין -אלרום מטפלת זוגית
ומשפחתית מוסמכת יוצרת קלפי  , faMElyסדנת נשים חווייתית רבת אור ועוצמה להתבוננות ומפגש
עם האור והחושך בחיינו דרך קלפי  faMElyויציאה לצילום לאורך נחל האסי .הסדנה תתקיים ביום א'
 9.12בין השעות  9:00-14:00בעלות  ₪ 250למשתתפת .אין צורך בידע מוקדם בצילום ,הצילום
יתבצע במצלמת הסמארטפון .לפרטים נוספים והרשמה -

הדר

 , 054-9773745אתי 050-

7576339
סיור ערב ברייזר העמק הנעלם –
ביום ה'  6.12בין השעות  16:00-18:00יתקיים סיור מיוחד ברייזר העמק הנעלם ,יציאה מחניון
הרייזרים מול גן גורו ,וטיול שטח בנהיגה עצמית בשעות הדמדומים לאורך נחל חרוד .הטיול כולל
עצירה במפל היפיפה הזורם תחת קשתותיו המרשימות של גשר הקנטרה העתיק ,לסדנת בניית
עששיות בשטח וסיור לאורן לאורך הגשר מעל המפל.
לפרטים והרשמה מראש בטלפון.04-6488060 :
סיור עששיות בגן גורו
גן גורו הפארק האוסטרלי מזמין את הציבור לחוויה ייחודית של סיורים מודרכים לאור עששיות
בשעות הדמדומים ,המזמנים הצצה אל מגוון התנהגויות ופעילויות של בעלי החיים .במסגרת
הפעילות תיערך גם סדנה להכנת עששיות מחומרים ממוחזרים .הפעילות תתקיים ביום ה'  6.12בין
השעות  .16:30-18:00מחיר הפעילות (כולל כניסה לגן ולגן גו-יורה) 59 :שקלים לכרטיס למבוגר או
לילד – מגיל שנתיים .הסיור בהרשמה מראש בטלפון.04-6488060 :
חנוכה בחוות הרוח
מרכז המבקרים חוות הרוח מזמין את כל המשפחה לסיור מלא באנרגיה .נטייל בין מתקני הפקת
האנרגיה השונים – טורבינות רוח ,אגירה שאובה ואנרגיה סולארית ,ונתכנן ביחד איך מאירים את
העולם מבלי להזיק לו.
במיוחד לכבוד חנוכה נערוך ניסויים עם נרות ומים ונחפש את הקשר בין סביבונים וטורבינות רוח.
סיור יצא בכל יום חול בתאריכים  4-10/12בשעה  .11:30ביום שישי  7/12בשעה .10:00
עלות סיור לילד (גיל  )5-14או לגמלאי –  .₪ 20למבוגר .₪ 25
להרשמה052-8114645 :

חנוכה בביו-תור
ביו-תור שדה אליהו מזמין אתכם לסיור למשפחות שכולו חוויה מעשירה באווירה קיבוצית וחקלאית
נשמע את סיפור ההקמה והעבודה החקלאית בקיבוץ שדה אליהו ,נפגוש מקרוב את דבורות הבומבוס
ואת החרקים המועילים ולמעוניינים נסיים בבניה של תיבת קינון לירגזי
מתי? ביום רביעי כ"ז כסלו התשע"ט  , 5.12.18בשעה 11:00
כמה?  ₪ 25למשתתף ,מגיל  5ומעלה .הסיור מותנה בהרשמה מראש ובמינימום משתתפים
לאחר הסיור אתם מוזמנים לבנות תיבת קינון לירגזי.
בעלות  ₪ 65לתיבה.
במקום ישנה חנות ובה מוצרים טבעיים ואורגניים מהקיבוץ ועוד.
'קפה בשדה' פתוח בין  8:00-16:00לשתייה ,שייקים ,גלידות וקינוחים.
ניתן להזמין ארוחת צהריים בשרית בחדר אוכל של הקיבוץ.
לפרטים נוספים והרשמה04-6096986 :

