
אביעזר (בזריה) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (ט/7)
אבל מחולה (תל אבו צוץ) – עיר הולדתו של אלישע הנביא (ז/18)

אדום (דומא) – יישוב יהודי מימי בית שני (פ/13)
אדם (דמיא) – עיר מקראית בסמוך לה נכרתו מימי הירדן, בעת כניסת שבטי ישראל לארץ (ע/17)

אלמתן (אימתין) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (מ/6)
אניעם (ענין) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ג/7)

ארובות (ערבה) – בירת נציבות בימי המלך שלמה (ו/8)
ארומה (ח' עורמה) – עיר מקראית בה ישב אבימלך בן גדעון (נ/11)

ארוס (חריס) – אחוזתו של תלמי איש רודוס ידיד הורדוס (ס/6)
בארים (בורין) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (מ/9)

בדן (בדאן) – ישוב מקראי בנחלת מנשה ויישוב שומרוני עתיק שנודע ברימוניו (כ/11)
בזק (ח' איבזיק) – יישוב מקראי בו אסף שאול את העם בדרכו להציל את יבש גלעד (ז/13)

בית דגן (בית דג'ן) – יישוב שומרוני עתיק (מ/13)
בית לבן (א-לובן) – יישוב יהודי מימי בית שני ממנו הביאו את יין הנסכים למקדש (צ/3)

בית רימה (בית רימא) – יישוב יהודי מימי בית שני ממנו הביאו את יין הנסכים למקדש (צ/5)
ביתוליה (מיתלון? אל ח'ראייק?) – יישוב יהודי מימי בית שני שנזכר בספר יהודית (ד/9)

ברקאי, כפר ברקאי (ח' ברקית) – יישוב יהודי מימי בית שני בגבולה הצפוני של ארץ יהודה (ע/9)
גבע (ג'בע) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון ויישוב שומרוני עתיק שנודע כמקום גידול דגן (ח/8) 

גבעת אמה (ח' ג'בעית) – אתר מקראי על גבול המדבר (צ/12) 
גלודה (ג'לוד) – יישוב יהודי מימי מרד בר-כוכבא (פ/11)

גרב (ח' ע'רבה) – יישוב מקראי בו התגורר מיכה (ל/9)
גרש (ג'וריש) – יישוב יהודי מוצאו של שמעון בר גיורא ממנהיגי הקנאים (ע/11)

גת פראן (ג'ית) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (ל/7)
גת רימון (רומאנה) – עיר לויים מקראית בנחלת מנשה (ב/8)

דותן (דותאן) – עיר מקראית בקרבתה נמכר יוסף לעבדות (ה/9)
דיר קלעה - מבצר מרשים מהתקופה הביזנטית. (פ/3)

הצרדה (ח' בנת בר-סרידה) – יישוב עתיק מוצאם של ירבעם בן נבט מלך ישראל ויוסי בן יועזר 
איש צרדה (פ/4)

חגי, קריית חגא (חג'ה) – יישוב שומרוני עתיק (ל,מ/6)
חורון (חווארה) – יישוב מקראי מוצאו של סנבלט החורני (נ/9) 

חפר (תל אל מוחפר) – עיר מקראית בנחלת מנשה (ד,ה/8)
חצרת (ח' ציר) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (מ/4)

חרושת הגויים (אל אחוואט?) – עירו של סיסרא (ג/5,4)
טבור הארץ (ראס טבור) – אתר מקראי בקרבת שכם (ל/11) 

טורלוזה (טלוזה) – יישוב שומרוני עתיק בסמוך לו מעבר הנקרא "מעברתא דטורלוזה" (י/10)
יבלעם (ח' בלעמה) – עיר מקראית בנחלת מנשה (ד/10) 

ינוח (ינון) – עיר מקראית בגבול נחלות אפרים ומנשה (נ/12)
יצת (יציד) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (ט/10)

יקמעם (תל אל מזר) – עיר לויים מקראית (ס/16) 
ישוב (יאסוף) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון ויישוב שומרוני עתיק (ע/9)

כור (כור) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (כ/5)
כפר יתמה (כפר יתמא) – יישוב יהודי מימי בית שני מוצאו של דוסתאי איש כפר יתמה (ע/10,9)

כפר לקיטיא (ח' אל קט) – יישוב יהודי ומוצב רומאי מימי מרד בר-כוכבא (פ/9)

לבונה (א-לובן) – יישוב מקראי בסמוך לו נחוג חג הכרמים בתקופת השופטים (פ/9)
לוד (בית ליד) – יישוב עתיק בסמוך לו מעבר הנקרא "מעברתא דלוד" (כ/6)

מלכה (מרכה) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ו/9)
נעה (ח' ענחום?) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ו/11)

נרבתה (ח' אל חמאם) – בירת מחוז יהודי מימי בית שני (ו/6)
סוכר, עין סוכר (עסכר) – יישוב שומרוני עתיק (ל/11,10)
ספר (ספרין) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (כ/5)

סרטבה-אלכסנדריון (סרטבה) – תחנת משואות בימי בית שני ומבצר חשמונאי-הרודיאני (ע/15)
עברתה (עוורתא) – יישוב שומרוני עתיק בו נקברו לפי המסורת אלעזר, איתמר, פינחס ושבעים 

הזקנים (נ/10)
עזה, אזה (עזון) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (מ/4)

עין גנים, גיניי (ג'נין) – עיר לויים מקראית בנחלת מנשה ויישוב שומרוני עתיק (ד/10)
עין תפוח (עין תופאח) – מעיין בגבול נחלות אפרים ומנשה (ע/9)

עפרה אבי העזרי (ח' עופר) – יישוב מקראי בנחלת מנשה מוצאו של גדעון השופט (ל/9,8)
עצפה (ח' עספה) – יישוב שומרוני עתיק (ו/6)

עקרבת (עקרבה) – בירת מחוז יהודי מימי בית שני (ס/12)
פנטקומותא (פונדוקומיה) – יישוב נכרי מתקופת התלמוד שנזכר בכתובת רחוב (ג/8)

פצאליס (פצאיל) – אחוזה חקלאית מימי הורדוס הנקראת על שם אחיו (צ/14)
פרך (בית פוריך) – יישוב יהודי מימי בית שני שנודע באגוזיו (מ/12,11)

פרעתון (פרעתה) – יישוב מקראי מוצאם של עבדון בן הלל השופט ובניה הפרעתוני
מגיבורי דוד (כ/6)

פרש (ח' פרסין) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ה/5)
צוף (אום צפא) – יישוב מקראי בנחלת אפרים (ק/7)

קוראי (ח' קרוה) – יישוב יהודי מימי בית שני בגבולה הצפוני של ארץ יהודה (ס/16)
קצה (קוצ'ין) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (כ/7)

קריות (קריות) – יישוב יהודי מימי בית שני מוצאו של יהודה איש קריות (פ/10)
רמנת (רמין) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (י/6)

שומרון-סבסטיה (סבסטיה) – בירת ממלכת ישראל ועיר מלוכה קדומה (י/7)
שילה (סיילון) – בירת ישראל הראשונה בה שכן המשכן (פ/10)

שילתא (סילת א-דהר) – יישוב נכרי מתקופת התלמוד שנזכר בכתובת רחוב (ט/7)
שכה (שוויכה) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ח/3)

שכם (תל בלטה) – עיר מלוכה מימי התנ"ך ועד ימי בית שני (ל/10)
שלם (סאלם) – יישוב מקראי ויישוב שומרוני עתיק (א/8)

שפתן (שופה) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (י/4)
שרש (סיריס) – יישוב מקראי בנחלת מנשה (ח/10)

תאנת שילה (ח' טנא) – יישוב מקראי בגבול נחלות אפרים ומנשה (ל/13)
תבץ  (טובאס) – עיר מקראית בה נפל אבימלך בן גדעון (ט/12)

תול (תל) – יישוב מקראי שנזכר בחרסי שומרון (מ/8)
תמנה (ח' תבנה) – בירת מחוז יהודי מימי בית שני (ק/5)

תמנת חרס (כפל חרת) – עיר מקראית בה גר ונקבר לפי המסורת יהושע בן נון (ס/7)
תענך (תיעניק) – עיר לויים מקראית בנחלת מנשה (ב/8)

תפוח (תל אבו זרד) – עיר מקראית בגבול נחלות אפרים ומנשה (ע/9) 
תרצה (תל אל פרעה) – עיר מקראית בנחלת מנשה ובירת ממלכת ישראל (י/12)

שמות אתרים עתיקים
(א/3) - מיקום במפה

  מורי הדרך שלנו לטיול חוויתי בשומרון

עברית050-3515341אסף ארזי

עברית, אנגלית054-2341655אריה קציר

עברית, אנגלית052-3115443בתיה סלע

עברית, אנגלית058-5797367גרשון פורטנוי

עברית052-3003523דוד איציק

עברית050-5374014ורדה אסיף חבר

עברית052-2684663יאיר אלמקייס

עברית052-3285260ישי בן פזי

עברית, אנגלית,052-7203323ישראל בן אריה
רוסית, ליטאית

עברית050-6389929ישראל מושכל

עברית, אנגלית052-8990247כותי בן דוד

עברית, אנגלית,050-7332038מוטי אפרתי
ערבית

עברית, אנגלית,050-7768141מיקי בר נדר

עברית, אנגלית,058-7436421מעיין כהן
שבדית, פינית

עברית, אנגלית052-3985950משה  בן ברוך

עברית052-5666491נתי ישראלי

עברית, אנגלית052-3285260רן סילברמן

עברית, אנגלית,054-7766350שרה מטלון
ספרדית
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מיקום במפההמרפסת של המדינה
פ/3

מה באתר?
(בעברית: ”מבצר  ”דיר קלעה“  באתר תוכלו למצוא את מבצר 
המצודה“) – מבצר מרשים מהתקופה הביזנטית, אשר הוגדר עוד 
בשנת 1873 כ“היפה והשמור שבמנזרים החרבים של ארץ ישראל“. 
המבצר שימש הן כחווה חקלאית, הן כמגדל שמירה. באתר תוכלו 
להתרשם ממחצבות הענק ששימשו לבניית המבצר, חפיר ובריכות 
לאגירת מים, אבני פסיפס צבעוניים, שרידי בית בד וגת. שרידי קירות 
המבצר מתנשאים לגובה מרשים של 8 מטר. מתחת למבצר שוכנת 
מערת הנזירים המסתורית וממנה יוצאת ”דרך המצודות“ לעבר מצודת 
”דיר סמען“. האתר כולל שביל מעגלי למשפחות היוצא מהמצפור 
לעבר המבצר, דרך המחצבות ומשם חזרה למצפור – מרחק הליכה 
קצר של כמה מאות מטרים. כמעט בכל נקודה באתר הנוף פשוט 
עוצר נשימה ועוד לא דיברנו על השקיעות כאן, שהן מהיפות בארץ!

מה באזור?
דרך המצודות: מסלול הליכה למול הנוף של מישור החוף הנשקף 
מהמרפסת של המדינה. המסלול יוצא ממבצר ”דיר קלעה“ ומסתיים 
במבצר ”דיר סמען“ ביישוב הסמוך - לשם. המסלול עדיין אינו מסומן 
ומחייב התמצאות בשטח. מתאים למטיבי לכת ואורכו כ-2 ק“מ.  

מומלץ במיוחד בעונת הפריחה (בפרואר-מאי).
בקצה השני של דרך המצודות – מרחק הליכה של כשעה וחצי – נמצאת 
מצודת ”דיר סמען“, בסמוך ליישוב לשם. המצודה הינה מתחם ענק, 
המורכב מחדרים ובתים רבים, אשר מחוברים זה לזה ברחובות צרים. 
החורבה הינה חווה חקלאית ביזנטית מן הגדולות בשומרון, שהשתמרה 
באופן מרשים. בחודשי החורף מתמלאת בריכת האגירה במי גשמים.

אתר ייחודי ומרהיב ממנו נשקף נוף אל מרבית שטחה של מדינת ישראל: 
מאשקלון ואשדוד, דרך מודיעין, נתב“ג, תל אביב וגוש דן, נתניה, השרון 
וחדרה ואפילו עד הכרמל וחיפה. באופק תוכלו לראות את הקו הכחול 

של הים התיכון.
במקום הוקם מצפור חדש, בו הוצבו משקפות נוף לשימוש חופשי של 
המבקרים באתר, ובמרחק הליכה של כמה דקות נמצא מבצר דיר-קלעה 

המרשים, ממנו ניתן לחזור בשביל מעגלי מסומן.
שעות הפעילות: 

ראשון - חמישי: 8:00-21:00, שישי וערבי חג: 8:00-16:00, שבת וחג: 10:00-21:00
(שימו לב: היישוב פדואל שומר שבת ולכן בשבת חונים בשער היישוב ונכנסים ברגל).

איך מגיעים?  המרפסת של המדינה נמצאת ביישוב פדואל שבמערב השומרון,
waze: המרפסת של המדינה.

דרך המצודותדיר קלעה
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הים, פני  גריזים, ברום של כ-881 מטרים מעל  במרומי הר 
שוכן אתר הר גריזים, אחד האתרים המרתקים בארץ ישראל.
יותר מ-2,000 שנה, במרומי ההר שכנה עיר שומרונית לפני 
מלאה בבתי מגורים, תעשייה ומסחר, ובפסגתה – מתחם מקודש 

מפואר. 
לפי יוסף בן מתתיהו נבנה באתר מקדש שומרוני כהעתק מדויק 
של בית המקדש בירושלים. המקדש נחרב על ידי יוחנן הורקנוס 
החשמונאי בשנת 111 לפנה“ס, ומאז לא נבנה שוב. הקיסר זנון 
בנה באתר מתחם מבוצר שבמרכזו כנסייה מתומנת גדולה ומרהיבה.

המבקרים יוכלו להתרשם משרידים ארכיאולוגיים מרהיבי עין, נוף 
עוצר נשימה וסיפור מרתק כמו שרק הארץ הזאת יכולה לספר 
לנו. האתר מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים והכניסה בתשלום 

(ללא עלות למנויים).
באתר מרכז מבקרים ובו מיצג אור-קולי, מתחם אירוח ושירותים, 

מסבירן קולי ומשחק משפחות אינטרקטיבי.
מה בסביבה? השכונה השומרונית ובה אתר הזבח השומרוני, 

מפעל טחינה משובח ומוזיאון לתולדות העדה השומרונית, שמורת 
האלות האטלנטיות ומעיין עמשא.

ilanc@npa.org.il ,050-2246747 :אילן כהן, מנהל אתר הר גריזים
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גן לאומי שומרון הינו אחד מאתרי התיירות החשובים בארץ. כאן הקים עמרי, מלך 
ישראל, את עיר הבירה החדשה שלו – שומרון. כאן ימלוך בנו, המלך אחאב, וכאן 

הסתובבו גם הנביאים אליהו ואלישע.

באתר תצפית מרהיבה אל עבר הר עיבל ורכס חומש, נתניה והשרון, רכס קדומים 
ועוד. בחלקה העליון נפגוש חומה מרשימה ואת ארמון מלכי ישראל, בו ממצאים 
המעידים על עושר גדול. לאחר חורבן הממלכה בשנת 721 לפנה“ס גלו תושבי 
הממלכה ובמקומם יישובו בשומרון גויים ממקומות מרוחקים, שאימצו חלק ממנהגי 

ישראל ואנו מכירים אותם היום כשומרונים. המלך הורדוס ישפץ את העיר וישנה 
את שמה לסבסטיה, לכבודו של הקיסר אוגוסטוס. מתקופה זו נוכל לראות את 
האיצטדיון, מקדש אוגוסטוס ועוד. בשנת 200 לספירה קיבלה סבסטיה מעמד של 
קולוניה, מתקופה זו נפגוש את הפורום, הבזיליקה, רחוב העמודים ועוד. כיום שוכן 

בסמוך לאתר הכפר הערבי סבסטיה המשמר בדיוק רב את שם העיר הקדומה. 
כיום הגישה לאתר נעשית בתיאום עם צה“ל. כאחת לשבוע לקבוצות, ובחול המועד 

הכניסה חופשית גם לרכבים פרטיים. יש להתעדכן לפני ההגעה לאתר.
לפרטים ותאום ביקור-מרכז סיור ולימוד שומרון: 09-8841359.

במרחק נגיעה משומרון העתיקה נמצאת תחנת הרכבת  ההיסטורית ”סבסטיה“ 
(מסעודיה).

אתר תחנת הרכבת שומרון בסבסטיה הינו אתר בעל חשיבות לאומית רחבה. 
האתר משלב בצורה ייחודית קטעים מתקופת ההיסטוריה הציונית החדשה: העלייה 
לסבסטיה וההתיישבות החדשה בהר, לצד ההיסטוריה הציונית שמלפני תקומת 

המדינה: הרכבת הטורקית, המנדט הבריטי ומלחמות העולם. 
בשנות השבעים של המאה הקודמת, שימש מתחם התחנה אתר התיישבות של 
גרעין אלון מורה, גרעין אשר עלה לקרקע במטרה להקים ישוב יהודי ראשון בשומרון 
בעת החדשה. כתוצאה מניסיונות ההתיישבות במקום, הוקם הישוב אלון מורה, 
לימים קדומים, ובעקבות הצלחתו החלה תנופת התיישבות ביהודה, בנימין ושומרון. 

כתוצאה, תחנת הרכבת הפכה לסמל של נחישות והתיישבות ציונית.
לפרטים ותאום ביקור-מרכז סיור ולימוד שומרון: 09-8841359.

רכס כביר הינו אחד מארבעת הרכסים העוטפים את העיר שכם. שם 
הרכס מגיע משמו בערבית – ג‘בל אל כביר, שמשמעותו רכס נישא. 
גובהו הרב והתרוממותו החריגה מעל הפני השטח מצדיקים את שמו... 

נתחיל בתצפית הדרומית. מכאן נוכל לראות את פאתי העיר שכם 
ואת הרכסים והעמקים הסובבים אותה. מתחתינו פרוס הישוב אלון 
מורה. הגרעין המייסד של הישוב נקרא ”אלון מורה – שכם“ ומטרתו 
הייתה לחדש את ההתיישבות היהודית במרחב. לאחר גלגולים 
רבים התמקם הישוב על רכס כביר. מקור השם בפסוק: ”ויעבור 
אברם הארץ ויבוא עד מקום שכם עד אלון מורה“ (בראשית, יב), 

ומשמעותו – המישור המורה את הדרך. 

מאחוריו נמצא הכפר הערבי סאלם, אולי שימור השם ”שלם“ המופיע 
בפסוק ”ויבוא יעקב שלם עיר שכם“ (בראשית לג). לידו נמצאת כיפה 
עגולה הנושאת את השם ”ראס טבור“ על שם צורתו המזכירה טבור, 
אולי המקום המוזכר בסיפורו של אבימלך ”הנה עם יורדים מעם טבור 
הארץ“ (שופטים ט). מאחוריו נמצאת בקעת בית דגן ששמה מרמז 
על הגידולים הגדלים בה. מעליה נבחין ברכס נישא – רכס איתמר, 
עליו פרושות מספר נקודות התיישבות. מקדימה ומעט ימינה נבחין 
ברכס גריזים, מימין רכס עיבל – שיא הרי הגובה בשומרון (940 

מטרים), ובתווך העיר שכם. 

נצא בהליכה צפונה עם שביל רחב עד לשיא הגובה. ברחבה פזורות 
משקפות תצפית בהן נוכל לעשות שימוש. המבנה במרכז מכונה שייח 
בילאל, שעל פי המסורת המוסלמית היה המואזין של הנביא מוחמד. 
נמשיך צפונה ונרד מעט למצפור לונץ. תת אלוף יוסף לונץ שימש 
כמושל נפת שכם בסוף שנות ה-70. לאחר שנפטר ללא בנים, הונצח 

שמו במצפור בטקס רב רושם בו השתתפו יהודים וערבים כאחד.

בימים טובים נפרסת לפנינו תצפית מרהיבת עין, משל היינו ציפור 
במעופה. רכס החרמון, קווי התלים של רמת הגולן, הר כנען, העיר 
צפת ונחל עמוד, הרי הגליל התחתון והעיר נצרת, הר תבור ורכס 
הגלבוע – כולם פרוסים כעל כף יד. אם נוסיף את הרי הגלעד ממזרח 
ואת הים התיכון ממערב – לפנינו חלקים נרחבים ממדינת ישראל 

מקצה אל קצה. 

מתחתינו נבחין בבקעה פוריה: בקעת תרצה, ובה זורם נחל תרצה. 
נזכיר כאן את תל פרעה הצפוני, מקומה של העיר תרצה המקראית 
ששמשה כעיר בירה בחלק מימי ירבעם בן נבט ועליה כתב שלמה 
”יפה את רעייתי כתרצה נאווה כירושלים“ (שיר השירים, ו). מעל 
לתל פרעה נצאת העיירה טובאס המשמרת בתוכה את השם תבץ. 
המקום מוזכר בספר שופטים ובו מת אבימלך בן גדעון לאחר שאישה 

השליכה עליו פלח רכב (שופטים ט).
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הר כביר

נחל קנה הוא אחד מגדולי הנחלים בשומרון, וביחד עם נחל שילה - הוא מיובליו 
הראשיים של הירקון. מקורותיו העיליים מנקזים את עמק המכמתת ואת חלקו 

הדרומי של קער השומרון בגוש הר גריזים.
הוואדי העמוק, נבחר כבר בתקופת ההתנחלות כגבול טבעי משמעותי- בין שבט 
אפריים לשבט מנשה -“וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל ערים האלה לאפרים 
בתוך ערי מנשה וגבול מנשה מצפון לנחל ויהי תוצאותיו הימה“ (יהושוע י“ז,ט). 
המעניין הוא, ששמו העברי העתיק נשמר בערבית, עד ימינו אנו – ואדי קאנה. 
בכך הוא זוכה להיות הנחל היחיד בארץ ששמו נשמר ללא שום שינוי מתקופת 

המקרא ועד ימינו אנו.
הנחל עושה את רוב דרכו ההררית תוך כדי התפתלות והתחתרות בסלעי גיר 
קשים. בתחתית ערוץ הנחל מפכות נביעות קטנות במשך כל השנה (עין אל-נוויטר, 

עין על מעקודיה, עין אל ג‘וזה, עין האוורה, עין אל-בצה, עין אל חוואר ועין תנור).
המים זורמים לאורך הערוץ, ומידי פעם הם נבלעים בשכבות החצץ והסחף. לעיתים 

הם נקווים בגבים עמוקים ויוצרים בריכות קטנות הנשמרות גם במשך הקיץ. 
חלקים ניכרים משטחי שמורת נחל קנה מוגנים בשמורת יער מאז ימי המנדט 
הבריטי (יער מעקודייה). החורש המפותח סבוך וקשה למעבר בשל היותו מוגן 

במשך עשרות שנים.  
הצומח באגן ההררי של ואדי קנה עשיר ביותר בהרכבו. בקרבת המעיינות ובערוץ 
הנחל ניתן למצוא שפע צמחי מים, ובשמורה מצוי חורש ים תיכוני מפותח. חברת 
הצמחים הטיפוסית היא של אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית, אך זו עוברת בהדרגה 
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בראש ההר

זכוכית באור

בורגר טיים

תכשיטים 
ויודאיקה מצפה

רבבה

ליער פארק של חרוב מצוי ואלת המסטיק.
בסבך החורש חיים בעלי חיים רבים. ניתן להבחין בעדרים של הצבי הארץ ישראלי, 
בחזירי הבר ובשועל המצוי. לאחרונה נצפה דלק (יונק קטן ונדיר) בתחום השמורה. 

כמו כן מקננים בתחום השמורה דורסים כמו עייט ניצי (נדיר) וחיוויאי.
לאורכו השופע מעיינות של הנחל יש חורבות של כמה יישובים ומצודות קדומות. 

באפיק נחל קנה מעובדים מטעים, פרדסים ושדות פלחה.
בעבר הלא רחוק, נחל קנה סבל קשות מבעיות זיהום. ההתיישבות באזור הזרימה 
במשך שנים את הביוב לנחל, כיום לאחר פרויקט שיקום וטיהור מי השופכים חזרו 

מימיו של נחל קנה להיות צלולים ונקיים.
ייחודה של השמורה הוא במגוון התופעות הגיאולוגיות והגיאומורפולוגיות שחלקן 

נדירות ביותר ובמגוון הצומח ובעלי החיים שבה.
 נחל קנה מסומן לכל אורכו בסימון שבילים (כחול). נצא מבית העלמין של קרני 
שומרון ונרד דרך שער השמורה לאפיק נחל קנה. נלך על הסימון הכחול עד למעיין 
הגדול- עין פאוורה. כאן בצל האיקליפטוס, נוכל לשבת על הדשא הטבעי וליהנות 
ממי המעיין הצלולים. מכאן נוכל לעלות בשביל עפר נוח ותלול מעט, עד ליישוב יקיר.

ניתן לטייל עם רכב לאורך הנחל- כניסה מהכביש שבין יקיר לעמנואל.
תוואי המסלול נוח ומתאים למשפחות.

מה בסביבה: חורבת שחאדה, ברכת חוות יאיר ועוד.
מעוניינים לקבל מידע מקצועי-ללא עלות-על סינגל האופניים בנחל קנה?

דברו עם מאיר זיסקין (052-3160079) ישמח לעזור.

מיקום במפהשמורת טבע נחל קנה
נ/5
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מיקום במפהיער ריחן וקניון הנמרים
ג/6

בצפון השומרון מסתתרת שמורת טבע ייחודית – יער ריחן. מקור השם הוא באחד 
העצים הגדלים בשמורה – ער אציל, ריחן בערבית. בעבר היה היער גדול יותר, אך 
תעשיית הפחמים העלימה חלק ניכר ממנו. נטפס למגדל היערן לתצפית מקיפה: 

הר עיבל ושלוחותיו מדרום, הר אמיר מצפון, רכס הכרמל עד גוש דן ממערב. 

מכאן ניתן לצאת לכמה מסלולי הליכה. הראשון- בדרגת קושי קלה במסלול 
טבעתי בינות לחורש הים תיכוני ובעונת הפריחה ניתן יהיה לפגוש כאן פריחה 
מרהיבה ובה גם צבעונים וסחלבים. השני- בדרגת קושי בינונית-קשה לקניון 

הנמרים- נחל נרבתה.

זהו שביל יפיפה שנפרץ לאחרונה על ידי מרכז סיור ולימוד ’בשבילנו‘  בשיתוף 
מחלקת תיירות שומרון החברה להגנת הטבע ועמותת מרבד ירוק.

השביל משלב תצפיות נוף יפות, סיפורי היסטוריה מעניינים, פריחה, קניון נסתר 
והיכרות עם אזור בתולי ולא מוכר. נמשיך בהליכה בין עצי החורש ונראה פריחה 
יפה בהתאם לעונות השנה. אחד הפרחים הנדירים שזהו גבול תפוצתו הדרומי 

בעולם הינו המישויה הפעמונית. 
המרחב ידוע בריבוי המפחמות המסורתיות וננסה בדרכנו למצוא שריד לאחת מהן. 

נלך בנחל נרבתה ולקראת ההגעה לעין ברטעה, נעבור בקניון הנמרים ונשמע 
על האגדה המעניינת שהקנתה למקום את שמו. מכאן מטפס השביל עד לכביש 

משם תצפית יפה על כל המרחב,  שם גם יסתיים מסלוננו.

מיקוםשם המסלול
במפה

סימוני צבעים אורך המסלול נקודת סיוםנקודת התחלה
לאורך המסלול

הערות

במסלול: מעיינות, חורבות עתיקות ונקודות תצפית מרשימות. ירוק ואדום8 ק"מבית העלמין בקרני שומרוןשער הישוב רבבהס/5נחל קנה

חלק מהמסלול עובר בשטח אש.שחור6 ק"משער גבעת ארנון באיתמרשער גבעת ארנון באיתמרנ/12סובב גבעת ארנון באיתמר

תצפית מרהיבה על נחל שילה. שרידי עירו של ירבעם בן נבטאדום5 ק"מכביש 446 (נחל שילה)שער הישוב פדואלפ/3הצרידה

אתר אכיאולוגי מעניין. שרידי מבצר חשמונאי לא מוכר ועירו של שחור6 ק"מגבעת אלומות באיתמרהשער המזרחי של הישוב איתמרנ/11תל ארומה
אבימלך. מצריך תאום בטחוני.

מיקוםשם המסלול
במפה

סימוני צבעים אורך המסלולנקודת סיוםנקודת התחלה
לאורך המסלול

הערות

תצפית מרהיבה לכיוון בקעת תרצה.שחור וירוק2 ק"משער הישוב אלון מורהישיבת אלון מורהכ,ל/12,11הר כביר למעיין כפיר

תצפית מרהיבה לכל מישור החוף וגוש דן.שחור1 ק"מהשער המערבי של פדואלהשער המערבי של פדואלפ/3סובב המרפסת של המדינה

מעיין שכשוך לילדים.אין0.5 ק"ממעיין עמשאגבעת סנה יעקבמ/10שמורת האלות האטלנטיות 
אלות אטלנטיות עתיקות.

תחנת הרכבת מסעודיה שער הישוב שבי שומרוןי/7שבי שומרון לתחנת הרכבת בסבסטיה
בסבסטיה

שרידי תחנת רכבת טורקית ישנה.שחור3 ק"מ
מצריך תאום בטחוני.

בוצע ע“י אלישע מלאכי - מרכז סיור ולימוד שומרון

טיולי משפחות וילדים

טיולי יום רגליים

מיקוםשם המסלול
במפה

אורך נקודת סיוםנקודת התחלה
המסלול

סימוני צבעים 
לאורך המסלול

הערות

כחול עד כביש אלון.18 ק"משער הישוב איתמרשער הישוב אלון מורהכ/11אלון מורה – איתמר
אדום מכביש אלון 

לאיתמר

המסלול עובר בשטח אש מחויב תאום עם חטמ"ר שומרון.

מומלץ מאד בחודשי האביב. מעיינות שופעים ונוף מרהיבשחור וכחול12 ק"ממעלה שומרוןשער הישוב חוות יאירנ/5נחל קנה

הביקור בתל דותן מחויב בתאום עם חטמ"ר מנשה. אין3 ק"מתל דותןשער הישוב מבוא דותןה/7תל דותן

4/4 טיולי רכב 

ן ול בשומרו טי לי  מסלו
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בתי קפה ומסעדות
”אחותי“ - חטמ“ר שומרון  מ/10

המקום  לתושבי  מתאים  וטעים.  קפה חמים  בית 
ולאורחים שפוקדים את הרי השומרון. חוויה טעימה 

יחודית ומשפחתית. במקום חנות יד שנייה.
  02-6284017

אח שלי גיבור - חטמ“ר שומרון  מ/10
ושאר  חלביה  בשריה,  וטעמים,  חוויה  שכולו  מקום 
מראש.  בהזמנה  לקבוצות  אפשרות  נלווים.  מוצרים 

  .02-9401112

אצל רחל בחצר - אלון מורה  כ/11  
מסעדה בשרית במרכז הישוב אלון מורה. אוכל ביתי 

וטעים. מגוון אפשרויות לאירועים קטנים-
עד 50 איש. כשרות מהדרין.

פתוח בימים א,ג,ה, 18:00-22:00 קבלת קבוצות 
בתיאום מראש. 054-5346044   

בורגר טיים - יקיר  נ/5  
בורגריה עם תפריט עשיר וטעים. 

פתוח א-ה 16:00-00:00. 050-2380119  

”ברכה על ההר“ - הר ברכה  מ/10
מי שחשקה נפשו בטעימת יין ואוכל טוב מוזמן להגיע 
למרומי הר גריזים וליהנות במרכז המבקרים החדש 
של יקב הר ברכה המשלב מסורת של אוכל עם כוס 

יין ביד. בתיאום מראש. 052-8070798.   

הסנה - חומוס בר כנעני-קדומים  ל/7
להתפנק  תוכלו  לישיבה  ונעימה  כפרית  באווירה 
מבחר  מעניינות.  תוספות  מגוון  עם  ביתי  בחומוס 
קרה  בירה  וכמובן  מקומי  המבורגר  בשריות  מנות 

מהחבית פתוחים ימי א- ה ומוצ“ש.
   . 074-7015535

מסעדת יקב כביר - אלון מורה כ/11
מסעדה חלבית במרכז מבקרים של יקב כביר,

עם נוף לכרמים ואווירה. פתוח: א, ב בתיאום מראש,
ג‘, ד‘ 10:00-17:00| ה‘ 10:00-23:00| ו‘ 9:00-13:30

*לקבוצות ממליצים להזמין מקום מראש. 
   .052-7966638

מור קפה - שערי תקווה  ס/3
מסעדה חלבית כשרה, המעוצבת באופן ייחודי, 
מזמין ואינטימי, בה  ניתן להתפנק על אוכל טוב 

באווירה נעימה. 03-6499415  

צ‘יל אאוט - ברקן  ע/5
מסעדה בשרית כשרה במתחם בריכת ברקן.

אוכל טרי, איכותי וטעים.  03-9060444 

לינה וארוח
בית הארחה פנינת השומרון - 

הר ברכה  מ/9,10  
בית הארחה עם נוף מדהים.אולמות, אירועים,

60 חדרי אירוח ממוזגים לעד 400 איש.
אמצע  במהלך  ואירועים,  כנסים  לקבוצות,  פתוח 

שבוע ושבתות. בתיאום מראש.  02-9972614  

בראש ההר - נופים  נ/5
מפוארת  וילה  הכולל  חלומי  ונופש  אירוח  מתחם 

לזוגות, בריכת שחיה ענקית ומגרש ספורט.
בגינה פינות ישיבה מוצלות מול נוף מרהיב.  המקום 
איש.    50 עד  כייף  וימי  קטנים  לאירועים  גם  משמש 

   053-7349542

היושבת בגנים - בחרמש  ה/5
אירוח  מקום  הוא   בגנים״  ״היושבת  הארחה  בית 
להתכנסות משפחתית בחגים או בשמחות וארועים 
משפחתיים. יכול להכיל עשרות אורחים ומציע מגוון 
יחידות אירוח, חדר אוכל מרכזי, מטבח, פינות ישיבה 
עיון  ימי  לקיים  ניתן  והפעלות.  חיות  פינת  ומשחק, 

וסדנאות. לפרטים והזמנות 052-673-7563  

המרכז הטבעי - ביצהר  נ/9 
בנוף  אירוח  ודירות  משלימה  לרפואה  קליניקה 
מהמם שקט וציורי. טיפולים טבעיים במקום, ארוחות 
כפר עשירות ובריכת שחייה ענקית - כל מה שצריך 

בשביל בריאות טבעית ושקט חלומי!
  058-4041043

הצריף של תמרי - חוות יאיר  נ/5 
בקתות עץ מפנקות, מול נוף עוצר נשימה. 

מתאים  לזוגות ולמשפחות. בריכה (מחוממת) 
בחצר. ג‘קוזי ספא על הנוף. אפשרות לארוחת בוקר 

בהזמנה מראש. 052-4653942   

מלון אשל השומרון - אריאל  ע/7   
המלון הישראלי היהודי היחידי בשומרון בלב ליבו של 
התנ“ך, בריכה, מפלי מים קסומים ואולמות מהודרים. 

  03-9366841

בית הארחה מרכז סיור ולימוד 
שומרון - שבי שומרון  י/7

חדרי אירוח ממוזגים באווירה כפרית, מדשאות, 
משחקיה לילדים, תפריט עשיר, בריכה נפרדת 

(בעונה). 09-8841359  

צימר אלה ואלון - חוות יאיר  נ/5 
בקתות עץ יפהפיות, מול נוף עוצר נשימה. 

מתאים לזוגות ומשפחות. בריכה בחצר. 
פרטיות מובטחת. אפשרות לארוחת בוקר

נהדרת בהזמנה מראש.
  052-8237290 ,052-3985950

צימר בין הפרחים - קדומים  ל/7 
לזוגות  מתאים  משתלה,  במתחם  הממוקם  הצימר 
ומקורה,  מחוממת  פרטית  בריכה  וכולל  ולמשפחות 
גקוזי, מנגל, ערסלים, שולחן פינג פונג  פינת מדורה 

ועוד.  נוף ירוק ואוירה אנטימית ושקטה.
052-8270878 או 052-4734738  

צימר הררי קדם - איתמר  מ,נ/11
עם  גבעה  בקצה  ממוקם  קדם“  ”הררי  הזוגי  הצימר 

חלונות הפונים לנוף הררי בראשיתי וקסום.
דשא,  עם  גדולה  חצר  שבשומרון.  איתמר  בישוב 

בריכה, גינת ירק, בוסתן וכרם.
לפרטים: 054-5441304

צימר אתנחתא - איתמר  מ,נ/11  
נוף בראשיתי  בית הארחה מעץ עם 20 מיטות. מול 
אוכל  ופינת  סלון  מאובזר,  מטבח  נשימה.  עוצר 
מרווחים. ממוזג. עוד במתחם צימר מפנק עם גקוזי 
 8 עד  למשפחה  שמתאים  פרטית  ומרפסת  בריכה 

נפשות מתאים לקבוצות. 055-2236770 

צימר נוף שומרון - אלון מורה  כ/11
חוויתי  לארוח  ומפנקים  משפחתיים  צימרים  זוג 
ומטבח  מפנק  ג‘קוזי  בסופ“ש.  או  שבוע  באמצע 
ניתן  בקיץ.  נופש  ומתחם  סגורה  בריכה  מאובזר. 
וחוויתי באתרי  להזמין ארוחות ולשלב בסיור מודרך 

התיירות באלון מורה. 054-6277631  

יחידת אירוח ”קסם“ - ברקן  ע/5   
יחידת אירוח, צימר ״קסם״ בברקן. על קצה ההר עם 
נוף שצופה לים התיכון ואויר הרים צלול כיין. מתאים 
לזוגות שרוצים פרטיות ושקט, שרוצים לנשום חופש. 

לפרטים נוספים 052-7268899

”בשבילי התנ“ך“ - הר ברכה  מ/10 
מה  כל  ומספק  מאובזר  וטוב,  קטן  הארחה  בית 
שתצטרכו לשהייה נוחה ונעימה. מיועד ל למשפחות 
ולזוגות, תיירים, למטיילים, לשביליסטים המעוניינים 

להכיר גם את השומרון. ניתן לארח עד 20 איש. 
למעוניינים תינתן הדרכה ומידע על מסלולים באזור. 

אפשרות לארוחות בהזמנה מראש ובתשלום נפרד.  053-8308994  

יקבים
יקב ארנון – איתמר  נ/12

יקב ארנון ממוקם על גבעת ארנון (777) שברכס איתמר,
היקב והכרם הסמוכים אחד לשני הינם אורגניים. מיקומם ליד גת 
משובח  יין  הכנת  של  עתיקה  למסורת  המשכיות  מהווה  עתיקה 

בשומרון. אפשר לרכוש ביקב או בהזמנה טלפונית.
054-9911141

יקב הר ברכה - הר ברכה  מ/10
יקב הר ברכה הינו יקב נחלה, צמוד לכרמים שלו

בהר ברכה הנטועים מ1998 ,מהם היקב מייצר את יינותיו 
המובחרים. ניתן לערוך סיורים בכרמים וביקב, בתיאום מראש.

נגישות לנכים. 052-5775156  

יקב טורא - רחלים  ע/9
יקב משפחתי ומוקפד, שכרמיו נטועים

בישוב ברכה. עד היום זכו היינות של יקב טורא 
בפרסים נחשבים בתחרויות יין בארץ ובעולם. 

במקום פועל  מרכז מבקרים.
  02-6508882 / 052-7966613

יקב טל מנשה – טל מנשה ג/7 
היקב שוכן בתוך הכרם ויש בו פינות ישיבה נאות 

בין הגפנים. אנו פתוחים לארח ארועים, במרכז 
המבקרים. יש סיורים וטעימות. והיין נהדר.

סיורים וארועים עד 50 איש.
חוויה למשפחות וקבוצות. אבי 050-5453376 

יקב כביר - אלון מורה  כ/11
יקב בוטיק למרגלות הר-כביר. ליקב כרמים בסמוך 
מבקרים  מרכז  במתחם  היין.  את  מייצרים  שמהם 
יין עם  וטעימות  ניתן לערוך סיורים  בו  ומעוצב  חדש 
מעולה  חלבית  מסעדה  החוויה  להשלמת  גבינות. 

חשמליים  שטח  רכבי  בשילוב  יין  סיור  ביקב,  חדש  בארוחה.  יין  לשלב  ניתן  בה 
(איזיריידרים) בכרמים בתצפיות ובנופי האיזור. המתחם מונגש לנכים.

לתיאום סיורים. 052-7966638.   

יקב נחלה - אלון מורה  כ/11
יקב משפחתי ממוקם בחוות השקדים 

מול נוף יחודי. ניתן לרכוש יינות, 
ולסייר בחווה.  054-4616302 

יקב תום - גבעת ארנון, איתמר  נ/12
בסמוך  שנמצא  היקב  מכרם  איכותיים  יינות  ייצור 
יין  יינות משובחים. ניתן לשלב טעימות  ליקב. מבחר 
מראש.  ובתאום  בתשלום  עצמי  מייצור  גבינות  עם 

  052-7390764

אטרקציות
אוהל הרועה העברי - כפר תפוח  ס/9

הרועה - בעל סיפור חיים יוצא דופן.
מקבל קבוצות מהארץ ומחו“ל (עברית\אנגלית)
ומספר את סיפורו המרתק. 052-6071690  

אומגת אלמגור - חוות יאיר  נ/5 
אומגה מטורפת מעל נחל קנה. נוף מרהיב.

300 מטר אורך. לקבוצות מעל 50 איש ויותר
מומלץ במיוחד!052-4653972   

בוץ בגבעה חנות קרמיקה ומתנות -
גבעה 851 איתמר  נ/12

חנות קרמיקה של כלי מטבח ויודאיקה בהשראת יופי הרי 
שומרון. מתנות יפות, סדנאות ופעילויות

לקבוצות ולכל המשפחה.
  052-2515134 .052-3445019

ביה״ס לשוקולטיירים – עץ אפריים ס/3 
  “Chocolatier Neal John Fogel"

והקפדה  בינלאומיות  ברמה  שוקולטיירים  קורס 
הקורס  תלמידי  בשוק  ביותר  הגבוהה  ביצוע  לרמת 
ירכשו בסיס תיאורטי רחב וילמדו על סגולות של פולי 
ואת הסודות של הכנת השוקולד הלימודים  הקקאו 
בכיתות קטנות בהנחיית השוקולטייר ושף קונדיטור,  

כמו כן במקום מועברות סדנאות. 
  . 050-4387744

בייקלייף – טיולי אופנועים בשומרון 
מתמחים בטיולי אופנועים מודרכים לתיירים

וגם ישראלים בשומרון. החברה מציעה גם אופנועים 
להשכרה לשם טיול עצמי. 050-8289545  

בריכת ברקן - ברקן  ע/5 
עם  דשא  מרחבי  פעוטות,  בריכת  שחיה,  בריכת 
כסאות נוח. מתאים לכל המשפחה. 054-2000327 

בריכת רשף - הר ברכה  מ/9
בריכה מול הנוף לזוגות ולמשפחות בהר ברכה. 

חוויה אנטימית. 0545-207-196.  

בשטח 
סנפלינג • טבע • אתגר

טיולי סנפלינג וטיפוס, קורסי סנפלינג, פארקי 
חבלים ואומגות. חפשו אותנו בגוגל ’בשטח 

סנפלינג‘. אביאל: 052-5819075   

גבעות עולם - איתמר  נ/12  
חווה אורגנית גדולה. במקום: לולים, דיר עיזים, כרמים, 
יינות,  המקום:  מוצרי  של  מכירה  ועמדת  מדשאות, 
החווה  אורגנים.  עיזים  חלב  ומוצרי  אורגניות,  ביצים 

פתוחה כל שעות היום, כניסה ללא תשלום.
   .02-9409310

ג‘יפים מטיילים בשומרון - יהושוע כרמל 
כל השומרון ע/3

יהודה  במרחבי  יחודיים  שטח  טיולי  והדרכת  הובלה 
וטיולי  פרטיים  רכבים  טיולי  רגליים,  טיולים  ושומרון. 

רכבי שטח. ניפגש בשבילים. 054-9374479  

גן ספורי התנ“ך - אריאל  ע/7 
גן ספורי התנ“ך עם תעתיק המשכן היחיד בישראל. 

סיורים חוויתיים במיוחד
03-9067859 או 03-9366841  

החווה בכפר - מעלה שומרון    נ/4 
חוות סוסים חוויתית לרכיבה תיירותית וטיפולית. טיולי 
סוסים לגדולים, וטיולי פוני לקטנטנים בנוף שומרוני 
של  במרחק  כפרית  באווירה  בחווה  אירועים  קסום. 

עשר דקות מכפר סבא. 
יש הסדר לקופ“ח. 054-5550185  

המשושה - חוות גלעד  מ/7
מקום קסום עם אווירה ייחודית מול נוף עוצר 

סלים  קליעת  פסיפס,  אומנות.  סדנאות  נשימה. 
ואירועי  פסטיבלים  מוזיקה,  אירועי   . ועוד..  מקרמה 
בוטיק. מותאם לקבוצות. השכרת המקום לאירועים. 

המקום פעיל כל הזמן עדיף בתאום מראש!
.050-5794572 ,050-7571007

המתוקים של עינב - אלון מורה  ל/12  
קונדיטוריה. קייטרינג חלבי. סדנאות אפיה וסדנאות 
עוגות  קצפת,  עוגות  ולקבוצות.  למשפחות  שוקולד 
לשבת.  מאפים  במשקל.  עוגיות  גבינה,  ועוגות  מוס 
מחומרי  ומפנק  אישי  ביחס  יד  בעבודת  נאפה  הכל 

גלם מעולים.  כשר למהדרין. 052-3003949 

הנקודה הכפרית - איתמר  נ/11
חקלאית תיירותית מציעים לינה כפרית, הדרכת 

סיורים, סדנאות, לוגיסטיקה לטיולים ואוכל.
במקום פינת חי, מאהל אירוח, מרכז מבקרים. 

בתיאום מראש. 052-3003523  

קדומים  בחוות  חוות קדומים מרכז אתגרי - קדומים  ל/7 
הגילאים:  לכל  ופעילויות   אטרקציות  שלל   - אתגרי  מרכז   -
מטר,   12 טיפוס  קיר  חבלים,  פארק  נינג‘ה,  סוסים,  חוות 

פיינטבול, קארטינג ועוד.
   052-6826223 /  09-7746953 

חי בר – יקיר   נ/5
ישראל. בפאתי הישוב  ” מיני ספארי“ לחיות ארץ  מעין 
יקיר משתרע שטח מגודר ובתוכו משוטטים חיות ארצנו 
בין כלובים עם חיות נוספות. ניתן לפגוש בחי בר: יעלים, 
ארנבות,  חמוסים,  דורבנים,  קופים,  (במבי),  נקוד  אייל 
פינות  הכלובים  לצד  ועוד.  גדיים  שונים,  מזנים  עופות 
פינה  וכן  חיות  ליטוף  לימודי,  חדר  מקורות,  האכלה 

מוצלת ושולחנות פיקניק, טבון לפיתות ומנגל.
09-7923277

טובים השניים - אלון מורה  כ/11
רוצים להשקיע בזוגיות? נמאס לכם כבר מבית

קפה? בואו לדייט מרענן! 
ומשחרר,  כיפי  זוגי,  בילוי  חדר   - השניים“  ”טובים 
דברים  לגלות  להתרגש,  להתקרב,  מורה.  באלון 
חדשים! אווירה טובה, מוסיקה, נשנושים ומשחקים 
זוגיים, שפותחים את הלב ומקרבים! אתם מקבלים 
חדשים!  ויוצאים  נהנים  שעות,  לכמה  החדר  את 

052-3115908 (גם בוואטצאפ)

טרקטורוני אלון מורה - אלון מורה  כ/11
טיולי שטח בטרקטורוני ורייזרים RZR. חווית

אקסטרים לכל הגילאים! נהנים משילוב של נוף,
מעיינות ואוויר הרים. מגוון מסלולים ארוכים וקצרים 
הכוללות  לחבילות  אפשרות  שונות.   קושי  ברמות 

הדרכות, ארוחות בשטח, פינוקים ועוד. 
מתאים למשפחות, לימי כיף וגיבוש וגם לטיול זוגי רומנטי 

ליטל 052-5615604  אילה 055-6691113  

כדורי - גלריה לאמנות, חוות עמק דותן  ה/7  
פתוחה  ונגריה  מקומית  תוצרת  לאמנות,  גלריה 
יודאיקה  עץ  עבודות  בגלריה:  ויצירות.  לסדנאות 
ואמנות שימושית מעץ מלא ייחודי ופראי. דבש, נרות 
וצמחי  הכוורת  מתוצרת  וקרמים  דבורים  משעוות 
אנשי  תוצרת  שונות  אמנות  עבודות  מקבץ  מרפא. 

המקום. 050-2648503 

לשכת הפרוכת - איתמר  נ/12  
בית מדרש יוצר בו נלמדים חוקרים ומתנסים 
בפועל בכל ההלכות הקשורות לאריגה בבית 
המקדש, במקום סדנאות בנושא הצמר בבית 

המקדש, תולעת השני, עבודת נשים במקדש.
  050-3337385

מוזיאון השומרונים - הר גריזים  ל/10  
הר  על  השומרונים,  שכונת  במרכז  הנמצא  מוזיאון 
מנוהל  המוזיאון  השומרוני.  הכנסת  בית  מול  גריזים 
על ידי הכהן יפת בן אשר ומוצגים בו ממצאים מגוונים 

על התרבות השומרונית.
לפרטים בטלפון:  052-354-5006.  

מעוז בשטח - טיולי טרקטרונים -
שערי תקווה  ס/3  

טיולי טרקטורונים בהרי שפלת השומרון.
    055-99-77-664

מעיין עייש - יצהר  נ/9  
אומנית, בית מלאכה לצורפות, תצוגה ומכירת 

תכשיטים במקום. 052-5795255  
מרכז מבקרים גדעונים – איתמר מ,נ/12  

העיר  אל  ייחודית  בתצפית  הגדעונים,  רכס  במרומי 
עם  מפגש  המאפשר  מבקרים,  מרכז  פועל  שכם, 
מארח  המרכז  שנה.  כ-20  מזה  ברכס  ההתיישבות 
וסדנאות  משובחת  הסעדה  שיחה,  ומציע   קבוצות 

שונות. מתאים לכל הגילאים. 050-4407311 
מתחם הנופש איילים - חוות גלעד ט/7 

שירותי נופש ברמה גבוהה. בריכה מקורה
מעוצבים  מ“ר   250 של  ענק  מתחם  עם  ומחוממת 

בחשיבה על הפרטים הקטנים.
לפרטים: 055-953-3609  

סטודיו זכוכית באור - נופים  נ/5  
סטודיו לזכוכית, ויטראז‘, פיוזינג ופסיפס זכוכית. 

סדנאות וקורסים במקום.  054-4208063 
סטודיו מירי - ברקן  ע/5   

לילדים  בקבוצות  חוגים  בחימר.  לפיסול  סטודיו 
ימי  לערוך  ניתן  וחמה.  ביתית  באוירה  ומבוגרים 
ויודיאקה.  אומנות  יצירות  מכירת  ואירועים.  הולדת 

  050-2575404
סטודיו נוריתא - ברקן  ע/5  

סטודיו לקדרות. ללימוד עבודה באובניים ועבודה בסגנון 
חופשי בחומר, לימוד בקבוצות קטנות ובקצב אישי. 

ניתן להזמין סדנאות אישיות לארועים. 050-9364731 
סטודיו עפרוני - חוות גלעד  מ/7

סטודיו לקרמיקה. סדנאות לצביעת כלים בטעם אישי
בסטודיו מפנק ומתוק השוכן בחיק הטבע. מתאים לגיבוש
וכיף עם מי שאוהבים: משפחה, קבוצות נוער, חברים, ועדי 

עובדים, ימי הולדת ועוד.
במקום מתקיימת גם מכירת יצירות ייחודיות.

 052-7204877
פעמון ורימון - טל מנשה  ג/7,6  

סטודיו לייצור פרוכות ומוצרי אמנות יהודית. 
והסיפורים  הפרוכות   ייצור  אופן  על  הדרכה  במקום 
ומרתק במסע שבין  ייחודי  מאחרי העיצובים. מפגש 

קודש לחול. אורטל גרידיש. 052-8669000    
קדם - אמנות ארצישראלית – 

איתמר מ,נ/12  
חרש  מקצוע  עם  ומפגש  נפחות  והדגמות  סדנאות 
שעשו  כפי  בחום  ברזל  חישול  של  חוויה  הברזל. 
אבותינו בימי קדם, כל זאת משובץ בסיפורי נפחות 
קפה  פינת  יצירות,  חנות  גלריה,  התנ“ך.  מימי 
ושירותים במקום. מתאים לזוגות, משפחות וקבוצות 

עד 50 איש. 058-7875687    
הסת“ם  מרכז  קשרי תפילין - טל מנשה  ג/7,6   

משמעותית  חוויה  לכם  מצפה  אצלנו  החינוכי- 
הסת“ם  עולם  את  תחוו  אתם  במהלכה  ומרגשת, 

והתפילין בדרך שלא חוויתם מעולם.
  052-4349996/04-8578510 

רוכבי ארץ התנ‘‘ך -   
קבוצות  מובילים  רכיבה.  והדרכות  אופניים  טיולי 
עצמית.  לרכיבה  אופניים  לשכור  גם  ניתן  בשומרון. 

מדריכי רכיבה מוסמכים. 
דוד- 052-6070375 ברוך- 052-5666749.  

תהל מתחם אירועים, כייף וספא -
חוות יאיר  נ/5

של  לזמן  והנוף!  אתם  הר,  צלע  על  מדהים  מתחם 
ג‘אקוזי  מחוממת,  בריכה  חגיגה.  לכל  מתאים  כייף, 
כל  לאורך  דק  מרפסת  ערסלים,  דשא,  ענק,  ספא 
הנוף, מטבח בר וברביקיו, מקורה ועוד! עד 120 איש.

מיטל- 052-8621008 שקד- 058-7733663

Israel Moto Adventures
אופנועי שטח בשומרון!    

אופנועים  טיולי  והדרכת  שטח  אופנועי  השכרת 
לשכור  באפשרותכם  המדהים.  השומרון  במרחב 
לטיולים  להצטרף  או  עצמאי  לטיול  ולצאת  אופנוע 

בהובלתנו. 058-6250225  

EZrider יקב כביר- אלון מורה  כ/11
לגלות את היין דרך השטח. סיור יין כולל ביקור וטעימות ביקב 
בנהיגה  חשמלי  שטח  בכלי  בשטח  עצמית  נהיגה  עם  יחד 
עוצרי  ונופים  עתיקות  גתות  בכרמים,  עובר  הסיור  עצמית. 
נשימה. מתאים לנהיגה מגיל 16 ומעלה. ניתן לשלב עם ארוחה 

במסעדה של היקב.  לתיאום והזמנה: 052-7966638.  

מרכזי טיולים וארוח
הנקודה הכפרית - איתמר  י/12

מתמחה  איתמר  בגבעות  יושבת  הכפרית  הנקודה 
בסיורים מאורגנים לקבוצות במרחב. בואו להכיר את 

השומרון מזווית אחרת.  052-300-3523 
מרכז סיור ולימוד שומרון - שבי שומרון  י/7

מקצועית  כתובת  מהווה  שומרון  ולימוד  סיור  מרכז 
השומרון  במרחבי  וכנסים  עיון  ימי  סיורים,  לטיולים, 
קולי  אור  וחיזיון  הארחה  בית  במרכז  הירדן.  ובקעת 

על צפון השומרון. 09-8841359   
מרכז סיור ולימוד בשבילנו . 

קבוצה  לכל  והפעלות  בטיולים  המתמחה  מרכז 
במרחב צפון השומרון. מותאם לכולם: ממטיבי לכת 
מתחייבים  אוטנטיים.  ומפגשים  תצפיות  חובבי  ועד 

להתאמה אישית לכל אחד. 04-6662333  
מדרשת הרי גופנא - נווה צוף  ק/6  

לאזור  ישראל  עם  את  מחברת  גופנא  הרי  מדרשת 
השומרון, בעלת ניסיון רב במגוון פעילויות כגון טיולים, 
כנסים, ירידים, הרצאות, סדנאות ואירועים בהתאמה 

אישית לכל סוגי הקבוצות, 02-6568894  
שרי חמו – סיורים בגבעות איתמר – איתמר  מ,נ/11 

אתם מוזמנים למפגש אישי עם ראשוני מתיישבי הגבעות.
שרה חמו, ומשפחתה היו מהמשפחות הראשונות

שהקימו את הגבעה הראשונה באיתמר.
בו  לסיור  אתכם  מזמינה  היא  אחרי,  שנה   22 היום, 
עולים לגבעות, שומעים את סיפור החלוציות של כל 
גבעה, על הקשיים והמשברים, ולהבין כיצד הפך הר 
ניתן  מראש  בהזמנה  פורחת.  לגבעה  קרח  טרשים 

לצרף ארוחת צהריים לסיור.  054-5441304 

ן  עסקי התיירות בשומרו
מצפים

המרפסת של המדינה  פ/3
במערב היישוב פדואל נמצאת 

תצפית ייחודית אל מישור החוף 
והשפלה, מאשדוד בדרום ועד לחדרה 

בצפון בימים רגילים. בימים עם 
ראות טובה יותר רואים את ארובות 

אשקלון, ובראות ממש טובה גם את 
אוניברסיטת חיפה. ובכל מקרה, הנוף 

אל מגדלי גוש דן והים התיכון לא פחות 
ממרהיב. במקום ניתן להנות ממסלול נגיש עד לתצפית, משקפות מטריפות 

ונקודת תצפית מוצלת. משם ניתן להמשיך במסלול מסומן לאתר ”דיר קלעה“. 
ההגעה לאתר דרך הישוב פדואל. ראו מפה מוגדלת להרחבה.

הר כביר  כ/11 
הר כביר הינו הר גדול המתנשא מצפון 

מזרח לשכם ומעל (מדרום) לערוצו 
הגדול של ואדי פרעה (נחל תרצה).
ממרום הר כביר (745מ‘) נפתחות 

לפנינו תצפיות יפהפיות לכל הכיוונים.
על ההר עצמו ישנו מגוון צמחים גדול, 
החל מאלון זקן וכלה בלשון הפר. על 

ראש ההר ישנו קבר שייח‘ הקרוי שייח‘ 
בילאל. ההר הינו נקודת תצפית לאתרי תנ“ך רבים- מעבר יבוק, עמק תרצה, 

הר גריזים והר עיבל ועוד. ההגעה להר דרך הישוב אלון מורה.
ראו מפה מוגדלת להרחבה.

מצפה אילן  כ/12
בצידו הדרומי של היישוב אלון מורה, מאחורי הישיבה הגבוהה,  הוקם 

בה‘תשס“ז ”מצפה אילן“ על שם אילן גבאי, שנפל חלל במלחמת לבנון השנייה. 
המצפה משקיף על כל צפון השומרון ועמק יזרעאל, והותקנו בו שביל גישה 

נוח עם פנסי תאורה ספסלי נדנדה ושולחנות פיקניק. המגיעים למצפה יכולים 
להנות מדרך נופית הפרוסה על רכס הר כביר.

מצפה יוסף  ל/10
מצפה יוסף נמצא בפסגת הר גריזים 
בנקודה  הצופה על העיר שכם וקבר 

יוסף ומכאן שמו- מצפה יוסף. המצפה 
מפורסם כאתר תיירותי בשל היותו 
הנקודה הקרובה ביותר לקבר יוסף 

שניתן להגיע אליה בחופשיות באור יום. 
ממצפה יוסף ניתן לראות גם את הר 

עיבל ואת מזבח יהושע וכן ניתן לצפות 
בשלושת גבולות הארץ ממקום אחד: במערב ניתן לראות את הים התיכון, 

ממזרח ניתן להבחין בהרי עבר הירדן, ובימי ראות-טובה ניתן להבחין בחרמון 
במבט צפונה. במקום מותקנים מעקה בטיחותי, שילוט ומפות של הנוף.

מצפה מתן נ/13
מצפה ברכס הגדעונים שמעל הישוב 

איתמר, לזכרו של סגן מתן זגרון, תושב 
איתמר.

מהמקום יש נוף מדהים של הבקעה 
ועבר הירדן המזרחי. המקום מסודר 

עם מספר ספסלים ונדנדה.

מצפה הדר כ/3
בכניסה לישוב סלעית, לזכרו של סגן הדר גולדין ז“ל. המצפה מתנשא לגובה 

של 263 מטרים מעל פני הים. בתקופה הרומית הקדומה, היווה המצפה נקודת 
שליטה ובקרה  על העוברים ושבים בדרך המחברת בין העיר שכם במזרח,  

ועד העיר ”אפולוניה“ (כיום אזור דרום השרון) במערב. במקום נמצאו שרידים 
ארכיאולוגיים של גתות ובתי בד, שהם מיתקנים חקלאיים טיפוסיים לאזור זה. 
על פי הממצאים במקום, ניתן להסיק שהתושבים שגרו כאן עסקו בחקלאות, 

וזאת בגלל ריבוי הטראסות שנבנו במבנה מדורג על גבי הגבעה.

מצפה רבבה ס/5  
מצפה רבבה הוקם בשנת תשע“ז. במצפה תצפית פנורמית בה ניתן לראות 
את מרכז הארץ- אזור כפר סבא, עד הים, את אלפי מנשה, הר גריזים ועוד.
המצפה משקיף על בוסתן ייחודי של עצים וצמחייה מקומיים וכן של עצים 

מיוחדים שנשתלו במקום ומטופלים ע“י תושב הישוב אמיר שמש. ליד המצפה 
יש פינת חי גדולה ומטופחת הגדלה כל הזמן ומהווה מקום משיכה והנאה 

של ילדים ומשפחות רבות. מהמצפה יוצא מסלול חדש עד לישוב חוות יאיר. 
במהלך המסלול ישנם מספר בורות מים ונקודת צל ומנוחה רבות.

ראו טבלת טיולים להרחבה.

מצפה בניו מ/12
מצפה בניו הוא פארק בגודל 1,000 מ“ר 

הסמוך ליישוב אלון מורה, שבמרכזו 
מצפה. במצפה שולחנות פיקניק, 
טלסקופ על חצובה מאבן ועמדת 

הסברה קולית דו לשונית . המצפה 
נקרא על שם בן יוסף ’בניו‘ לבנת 

שנהרג מאש שוטרים פלסטינים בעת 
שהלך להתפלל בקבר יוסף. 

תצפית אבני חפץ י/4
תצפית מרהיבה מעל הישוב אבני חפץ. התצפית שהינה הנקודה הראשונה 

בשומרון למגיעים מכיוון נתניה בה ניתן לראות בקלות את מרחב מישור החוף. 
התצפית נגישה לרכב- והגעה אליה דרך הישוב אבני חפץ.

מעינות ונחלים
מעיין אירוס השומרון. נ/11 

”המעיין הינו מעיין מלאכותי. נקרא 
אירוס השומרון משום שהוא ממוקם 
בלב איזור הפריחה הגדול ביותר של 

הפרח הנדיר: אירוס השומרון. בחודשי 
האביב המקום מתמלא בפריחת 
הפרח הנדיר והופך לפנינת טבע 

נדירה. המעיין ממוקם בכניסה לרכס 
הגדעונים-שמהווה מוקד משיכה 

לתיירים מרחבי הארץ והעולם. במקום ברכה גדולה ורדודה, פינות צל ונוף 
משגע. ניתן לצאת מהמעיין למסלול רכוב ברכס הגדעונים או למסלול רגלי 

למבצר ארומה.“

מעיין משה. מ/12
עין משה הינה נביעה המתנקזת 
לבריכת שכשוך גדולה במיוחד 

המשקיפה על נוף עוצר נשימה. מסביב 
לבריכה ניתן להנות מאיזורי פיקניק 

מוצלים פזורים סביב. ניתן להגיע עם 
רכב עד למעיין - דרך הישוב יצהר.

מעיין עמשא. מ/10
למרגלות הר גריזים, בין בוסתנים 

עמוסי פרי, נמצאת נביעת מים שבכל 
השנה ממלאת את שלושת בריכות 
השכשוך במקום. זהו מעיין עמשא. 

הברכות גדולות, רדודות ומהנות לכל 
המשפחה. מעין עמשא הוקדש לזכרו 

של עמשא משולמי הי“ד שנפל בלבנון, 
והוא שוקק ומלא במטיילים. במקום 

ישנה חנייה גדולה, מנגלים ושולחנות פיקניק רבים בנקודות מוצלות.

מעיין אייל ברחלים ע/9 
מעיין בישוב רחלים. הוקם לזכר אייל 

יפרח. המעיין הינו מעיין מלאכותי 
וצופה אל עבר הרי השומרון הירוקים. 
המעיין בנוי בצורת אייל, וסביבו ציליה, 

מדשאה ושולחנות פיקניק לטובת 
המטיילים. בכניסה לישוב רחלים פונים 

ימינה-ומגיעים.

נחל קנה  נ,ס/1-11
נחל ָקָנה הוא הצפוני שביובלי הירקון.

מקורו של הנחל  הוא בקרבת עקרבה 
שממזרח לאיתמר, במזרח השומרון. 

הוא חוצה את כביש 5066, כביש 
המחבר בין כביש 55 שכם – צומת 
רעננה לבין כביש 5 – כביש ”חוצה 

שומרון“. הנחל יוצא למישור ליד 
הכפר ג‘לג‘וליה, ונשפך לירקון באזור 

פרדס בחריה, מול שפך נחל שילה. לאורך כל השנה יש מים לאורך הנחל 
במספר נקודות. ראו מפה מוגדלת להרחבה.

עין כפיר ל/11,12
בסמוך לישוב אלון מורה, למרגלות הר 
כביר, מתוך מעבה ההר, פורץ לו מעיין 
יפיפה, אליו מובילה אמת מים עתיקה. 

ליד הנביעה נבנו בריכות שכשוך  
לזכרו של כפיר חזי הי“ד, בן אלון 

מורה שנפל בלבנון.  המעיין ממוקם 
על הכביש לאלון מורה. במקום ישנה 

חנייה, צל רב ושולחנות פיקניק. בצידו 
השני של הכביש ישנה אמת ממים בה ניתן ללכת עד לנביעה-בתוך המים.

פארק צנירים ל/7
מקבץ מחצבות עתיקות ובריכות 

חצובות, כנראה מהתקופה הביזנטית, 
בישוב קדומים. פארק עם בריכות נוי, 

בריכת שכשוך לילדים וסככות צל. 
נקרא כך על שם הצנירים המדהימים 

שבמקום. הגעה לאתר דרך הישוב 
קדומים.

בריכת חוות יאיר נ/5
בריכת חוות יאיר הינה בריכה 

מלאכותית חדשה שנחנכה בקיץ 
התשע““ז. הבריכה ממוקמת בליבו 

של מרחב חקלאי ותיירותי - בכניסה 
לישוב חוות יאיר. האיזור מושך אליו 

תיירים רבים עקב הקירבה לנחל קנה, 
חורבאת שחאדה, וכן הנוף היפהפה 

הנשקף מכל פינה, לרבות מהבריכות 
עצמן. בנקודה חנייה גדולה לאוטובוסים, שתי בריכות רדודות, שולחנות פיקניק 

מוצלות ונוף משגע.“

בריכות רבבה מ/6
מתחת לתצפית הנוף ולבוסתן בישוב 
רבבה, הוקמו שתי בריכות שכשכוך, 

המחוברות בניהם במפלון קטן. מסביב 
לבריכות ישנו משטח ישיבה מסודר 
שנבנה באבן טבעית לישיבה נעימה 

לבאים. בצד הדרך המובילה לבריכות 
ישנן חניות רבות למבקרים. הכניסה 

דרך הישוב רבבה, ומיד בצומת פונים 
ימינה וימינה.

יערות ושמורות טבע
שמורת יער ריחן  ג/6 

ְשׁמּוַרת ַיַער ֵריָחן הינה שמורת טבע המהווה 
את אחת השמורות החשובות ביותר 

במרחב העצום של השומרון חסר היערות. 
השטח הטרשי, שאינו נוח לעיבוד, והמרחק 

ממנו ליישובים השכנים, שאינו נוח לרועי 
צאן - גרמו לכך שהחורש נשמר בצורתו 

הטבעית: צפוף מאוד וניתן להלך בו רק בשבילים שהוכנו למטרה זו. היער 
נמצא בצפון השומרון ליד היישובים ריחן וטל מנשה. בתחום השמורה 

נמצאות שתי בריכות מים עונתיות קטנות שאחת מהן צמודה לבית היערן. 
ראו מפה מוגדלת להרחבה.

יער שקד  ג/6
יער שקד הינו אזור חורש טבעי בקרבת יער ריחן והיישוב שקד. היער ניטע 

על ידי הבריטים בתקופת המנדט הבריטי. היער לא הוכרז כשמורת טבע, 
אלא הוגדר כשטח חקלאי.

שמורת האלות האטלנטיות  מ,נ/9,10
בשמורה, שנמצאת סמוך למעיין עמשא,  ישנו ריכוז של עשרות עצי אלה 

אטלנטית וזיתים מעטים סביב מקאם (מקום תפילה) המוקדש לנבי 
איסמעיל (הוא ישמעאל בן אברהם אבינו). למבקרי השמורה הוסדרה חנייה 

למרגלות גבעת רונן, ופנייה משולטת בשלט חום לאלות האטלנטיות. ניתן 
לצאת במסלול רגלי קצר ממעיין עמשא לשמורה.

שייח סלימן אל פרסי-שמורת אלוני יצהר נ/9  
קבר מוסלמי הממוקם בתוך שמורת טבע, במרכזו של הישוב יצהר. על 

פי המסורת המוסלמית אותו סלימן היה הספר של מוחמד. נקודה זו הינה 
נקודת תצפית מהמרשימות בשומרון-תצפית היקפית (360 מעלות) על הרי 

בנימין והשומרון, על שפלת החוף והבקעה.

נרבתא - חורבת אל חמאם  ו/6
המקום מזוהה על ידי פרופסור אדם זרטל ז“ל כעיר נרבתא של בית שני 

וארובות של בית ראשון.  בצד הצפוני של התל ארבעה בורות מים ענקיים, 
בסגנון הארמונות ההרודיאניים. העיר נקראה בתקופה הפרסית ארבתא. 

לאחר מכן קמה במקום עיר הלניסטית-רומית קדומה מוקפת חומה שניתן 
לראותה. העיר ננטשה ונכנעה במהלך המרד. בראש התל שרידים רבים 

בעיקר בדמות חללים, שרידי מבנים, ובנוסף בור גדול שממחיש את האופי 
הגיאולוגי של האזור, היינו שכבת קרטון מרכיבה את השכבה העליונה של 

האזור. טיול באתר מצריך אישור בטחוני-והגעה אליו רגלית- דרך כביש 
היוצא מחרמש.

ארכיאולוגיה
מבצר ארומה  נ/11  

מבצר ארומה יושב על פסגה נישאת מדרום לאיתמר. בתקופה החשמונאית 
ייסדו שליטי בית חשמונאי מבצר על גבי חורבותיה של ארומה המקראית, 

היה זה כנראה אלכסנדר ינאי, שהקים בנוסף את מבצר אלכסנדריון 
(סרטבה) וקרא לה על שמו . בצורה כזו יצר ינאי קו ביצור חזק לגבולה 
הצפוני של יהודה שהגיעה לשיאה בימיו. בין שרידי המבצר נמצאו 11 

בורות מים ענקיים אשר נועדו לאגור מים למבצר בדומה לבורות בסרטבה 
ובמצדה. אחד הבורות מיועד להכיל 3000 מ“ק מים. הגעה למבצר דרך 

מסלול מסומן היוצא מהמעיין המלאכותי “אירוס השומרון“. 
ראו טבלת טיולים להרחבה

גתות ברקן ע/5
חורבת גתות ברקן, הצמודה לאזור התעשייה ברקן, נמצא ”אזור התעשייה“ 

הקדום של ברקן, ובו מכלול מרשים של שרידים ארכיאולוגיים. במשטחי 
הסלע הבהירים חצובות שלוש בריכות מים גדולות ובריכה קטנה, וכן גת 

גדולה ועתיקה הנחשבת לאחת הגתות הגדולות והיפות בישראל. תופעת 
הבריכות החצובות בסלע אופיינית במיוחד למערב השומרון, בשל השילוב 

של מחשופי סלע קשים המתאימים לחציבה, מחד, ומיעוט במעיינות זורמים, 
מאידך.

דיר סמען פ/3,4 
אתר שרובו מהתקופה הביזאנטית (מאות 

4-7 לספירה) למעט המבנה הקמור 
בראש התל. האתר עצמו גן עדן לחובבי 

ארכיאולוגיה: גורן ענקית, גתות מרשימות, 
בורות מים, כנסייה, בית בד ענק והכי יפה 

ונסתר מהעין היא בריכת קשתות יפיפה 
המלאה עד סוף הקיץ במים צלולים שמי שלא מכיר לא ימצאה לעולם. 

האתר ממוקם בתוך הישוב לשם.

דיר קלעה פ/3  
דיר קלעה הינו אתר ארכאולוגי מהתקופה הביזנטית, למרגלות ”המרפסת 
של המדינה“. במקום התגלו שרידי כנסייה בעלת אפסיס וחווה חקלאית על 
הדרך העתיקה מאנטיפטרוס לסבסטיה. מגדל השמירה שהתגלה במקום, 
מעיד שהיה לתושבי המקום גם תפקיד בשמירת הדרך. מיקום של האתר 

אסטרטגי וניתן לצפות ממנו על שפלת החוף וגוש דן. למרגלות האתר נמצא 
האפיק של נחל שילה. ראו מפה מוגדלת להרחבה.

גן לאומי הר גריזים  מ/10
האתר הארכאולוגי בהר גריזים הינו אתר 

עתיקות השוכן בראש הר גריזים שבשומרון. 
באתר זה שרידי בנייה מרשימים המיוחסים 
למקדשים השומרוניים מהתקופה הפרסית 

והתקופה ההלניסטית.לאחר בניין בית 
המקדש השני הפך המקום למקום מקודש 

ביותר עבור השומרונים שבנו במקום בית מקדש מקביל לזה שבירושלים. 
האתר מוכרז כגן לאומי והכניסה אליו בתשלום. 

חורבת שחאדה  נ/5
אתר ארכאולוגי מימי בית שני- הנמצא בסמוך לישובים נופים וחוות יאיר.

מראש האתר נשקף נוף מרהיב לארבע רוחות השמים. ביום בהיר ניתן 
לראות במערב מחדרה ועד גדרה, בצפון את רכס חומש, בדרום את הר 

חרשה ובמזרח את רכס יצהר ואת אריאל.
סביבנו גוש גדול של ישובים יהודיים- מעלה שומרון, קרני שומרון, עמנואל, 

יקיר, נופים, חוות יאיר, רבבה וקרית נטפים.
החרסים שפזורים באתר מלמדים אותנו שהישוב במקום התקיים החל מימי 

הבית השני ועד לתקופה המוסלמית הקדומה. כאן נפגוש שרידי בית בד 
שתוארך לתקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה (מאות 5-9 לספירה).

במקום ניתן לראות שרידים ארכאולוגים של העיר 

מזבח הר עיבל  כ/10   
מזבח הר עיבל הינו אתר ארכאולוגי השוכן על השלוחה הצפונית-מזרחית 

של הר עיבל. האתר נתגלה לראשונה על ידי קבוצה בראשותו של פרופ‘ 
זרטל במהלך סקר ארכאולוגי שיטתי, ב-6 באפריל 1980 וזיהה אותו עם 
מזבח יהשוע. המתחם, וערימת האבנים, היו זרועים שברי חרסים שזוהו 
כמתאימים לתקופת ההתנחלות הישראלית. האתר זוהה כחד שכבתי, 

ומיקומו יוצא דופן. כניסה לאתר בתיאום מראש עם גורמי הביטחון.
ראו טבלת טיולים להרחבה.

ן רשימה חלקית ביותר נקודות חן בשומרו
חורבת כורקוש  ע/5 

בחורבות כורקוש, לפני העליה לאיזור התעשיה ברקן,  נמצאים קברים 
רבים מתקופת בית שני. טרם נודע מה היה שמו הקדום של היישוב אך על 
פי הממצאים שהתגלו במקום נראה כי ביישוב גרו בשלהי בית שני יהודים 

אמידים מאוד. באזור נראה קברים רבים וביניהם אחד מפואר ומרשים, 
בחזיתו נראה שני עמודים מעוצבים, תבליט של פרחים ואף ספסל חצוב 

באבן. מראה זה מרמז על עושרן הרב של המשפחות שגרו שם.

תל דותן ובור יוסף ה,ו/9
תל דותן ובור יוסף נמצאים בעמק דותן שבצפון השומרון. יופיו הציורי של 

עמק דותן טומן בחובו לא מעט סיפורים מרתקים ששינו את ההיסטוריה של 
עם ישראל, ממכירת יוסף ועד קרבות מלחמת ששת הימים. ביקור באתר 

מצריך תיאום צבאי.

חורבת סמארה  י/5
האתר הוא חורבה של יישוב שומרוני (הבנויה על שרידים קדומים יותר - 
מן התקופה הרומית) המשמר מספר ממצאים מרשימים שביניהם בעלי 
סממנים “שומרוניים“: בית כנסת הפונה לכיוון הר גריזים- ניתן לראות בו 

עד היום את ספסלי הישיבה המקוריים, שרידי פסיפס ושני עמודים שעדיין 
עומדים על תילם, בור מים ומקווה שאינם משיקים זה לזה (כפי שנדרש 

בהלכה היהודית), מספר מערות קבורה מרשימות, שער העיר- שער 
מקושת שעומד על תילו עם אבן ראשה בולטת, שאריות פסיפס מעניינות 

(הרוב נלקח למוזיאון השומרוני הטוב), מבני ציבור ועוד… האתר ממוקם בין 
הישובים עינב ואבני חפץ. ניתן להגיע עם רכב-דרך פניה מהכביש הראשי-

עד למרגלות האתר.“

שומרון העתיקה - סבסטיה  י/7 
תל שומרון אוצר את 

שרידי העיר שומרון, בירת 
ממלכת ישראל, ואת 

שרידיה המרהיבים של 
העיר סבסטיה – העיר 

שייסד הורדוס בתקופה 
הרומית והפכה לאחת 

הערים החשובות בארץ 
ישראל. שומרון (סבסטיה) 

הינה גן לאומי מוכרז 
המשתרע על 714 דונם. הביקור מצריך אישור צבאי.

ראו טבלת טיולים להרחבה.

תחנת הרכבת בסבסטיה (מסעודיה)   י/7  
אתר תחנת הרכבת שומרון בסבסטיה

 הינו אתר בעל חשיבות לאומית 
רחבה. האתר משלב בצורה ייחודית  

קטעים מתקופת ההיסטוריה 
הציונית החדשה: העלייה לסבסטיה 

וההתישבות החדשה בהר, לצד 
ההיסטוריה הציונית שמלפני תקומת 

המדינה: הרכבת הטורקית, המנדט 
הבריטי ומלחמת העולם. 

תחנת הרכבת הפכה לסמל של נחישות והתיישבות ציונית.
לפרטים ותאום ביקור-מרכז סיור ולימוד שומרון: 09-8841359.

ראו מפה מוגדלת להרחבה.

חורבת חמד  ע/5
נצפית יפה מכביש חוצה שומרון. בחורבה יש מערות קבורה יפות מהתקופה 

הביזנטית, וביניהן קבר בגוף הסלע, חלל בצורת קשת עם תבליט לפיד 
בקיר. בחורבה יש חמישה בורות מים ושרידי כנסיה ביזנטית עם עמודים 

ופסיפסים. אל החורבה ניתן להגיע דרך הישוב ברוכין.

חורבת צרידה  פ/4
בקצה שביל מסומן היוצא מהישוב פדואל נמצאים שרידי ישוב, שבסקרים 

שנערכו במקום נמצאו בו ממצאים המתארכים את הישוב לתקופת 
המלוכה. במקום בורות 
לאגירת מים שמערכת 

תעלות מאורגנת וחצובה 
בקרקע הסלעי המרכיב 

את המצוקים סביב, מזרים 
את מי נגר הגשם לתוך 

הבורות. 
כפי הנראה מדובר 

בצרדה-עירו של ירובעם 
בן נבט.

אתרים מיוחדים
בור הציפורים  מ/9

בור הציפורים ממוקם על גבעה ליד הישוב יצהר. בבור חיות מאות ציפורים 
רבות ושונות: יונים, קאקים ובאריות. שמו הרשמי של המקום הוא קמין 

חסיף, והוא מוגדר כשמורת טבע. בבור ניתן לצפות בתופעת טבע נדירה: 
בשעה שלפני שקיעת השמש, נראים קאקים שחורים רבים החוזרים לקינם 

על ידי ”צניחה חופשית“ לתוך הבור.

חוות מעוז צבי  ה/7
חווה חקלאית מדהימה מעל הישוב מבוא דותן. החווה מהווה עוגן תיירותי 
איזורי עקב התצפיות המדהימות שיש ממנה (תצפית השלפים-לכיוון בור 

יוסף ועמק דותן, ותצפית נריה-לשפלת החוף וצפון השומרון), וכן בזכות 
גלרית האמנים המרכזת אמנות ותוצרת מקומית. 
הגעה לחווה דרך הישוב מבוא דותן.                        

רכס הגדעונים  נ/11,12
רכס הגדעונים  (קרוי גם רכס איתמר) 

הינו רכס הרים יפיפה מעל הישוב איתמר. 
אורכו של הרכס הוא כ-13 קילומטר.

רכס הגדעונים מהווה מוקד משיכה מרכזי 
לתיירות - עקב ריבוי אתרי התיירות לאורכו. 

על הרכס מפוזרות נקודות ישוב רבות: 
גבעות עולם, שכונת ”הנקודה“, גבעת 

ינוח, הר גדעון, אלומות וגבעת ארנון. על הרכס נמצאים כמה מצפים. בהם: 
מצפה שלושת הימים שנמצא במזרח הרכס, מצפה מתן הקרוי על שם מתן 

זגרון, מצפה גדעונים ועוד. במרכז הרכס נמצאת מצבה המיוחסת לשופט 
גדעון. מחלקו המזרחי של הרכס ישנה תצפית טובה על הר הסרטבה 

שנמצא דרומית מזרחית לרכס, בבקעת הירדן. בחלקו המזרחי של הרכס, 
מצויות אבני בזלת רבות. לפי אחת הדעות היה קיים בעבר הר געש פעיל. 
ביציאה מהיישוב לכיוון הגבעות נמצא המעיין המלאכותי ”אירוס השומרון“ 

שנפקד על ידי מטיילים רבים בזכות המיקום והנוף הנשקף ממנו.
טיילת פרנקל רודל ס/5 

הטיילת  מאוד.  ייחודית  טיילת  ישנה  יאיר  חוות  בישוב 
הונצחה על ידי דורון ותמר ניר צבי לזכרם של פאוול 
פרנקל ולאון רודל, מפקדי הכח של אצ“י במרד גטו 
של  מ‘  כ300  צפה-  טיילת  הינה  הטיילת  וורשה. 
הליכה מעל מידרון תלול של אחד מערוצי נחל קנה 
בתוך  של המרחב. ההליכה  הייחודי  ובתוך החורש 
הטבע והנוף המדהים של האיזור, ובסופה מרפסת 
מאבני  אלמנטים  עם  ייחודי  כנסת  ובית  גדולה  נוף 
יאיר,  חוות  לברכת  להמשיך  ניתן  מכאן  השומרון. 

לחורבת שחאד‘ה ולמרחב נחל קנה.    


