
מוקד תיירות חבל יתיר: 1599-57-57-58
www.goyatir.co.il

מחלקת התיירות - חל"פ: 08-6254802
מוקד 4 - מוקד חירום:     02-9969530  

   

 

ירותיים בחבל יתיר עסקים תי

ר תי י בחבל  ף  ו נ ו טבע  אתרי 
מסלולים ואתרים

סוסיא - עיירה יהודית קדומה - אתר מורשת לאומי
עיירה יהודית קדומה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות והוגדרה כאתר מורשת לאומי. 

בעיירה התגוררו כ-3000 תושבים 
במאות 4-9 לספירה. המבקר היום 
בעיירה הקדומה יכול לעמוד מקרוב 
על חיי היום-יום של היהודים בארץ 
ישראל בתקופת התלמוד: שרידי 
מבנים, מקוואות, מערות קבורה, 
כתובות, מנהרת מילוט שניתן לזחול 
בה, עיטורים וסמלים יהודיים באבן 
ופסיפס, ובראש כולם- מבנה בית 
הכנסת המפואר. כל אלה שזורים 

בסיור מתמשך המגולל פרשיה מרתקת אשר כאילו נסתיימה אתמול.. האתר פתוח 
למבקרים בכל ימות השנה למעט שבתות ומועדי ישראל. במקום מיצג אור קולי 
במערה "הסוד של סוסיא", מרכז מבקרים בו נמכרת מיטב התוצרת המקומית, מזנון 

ושירותים. מיקום במפה: ח/9

מצפה שלושת המלאכים - )נבי יקין(  
על גבעה נישאת, 946 מ' מעל פני הים ובסמוך ליישוב מעלה חבר נמצא נבי יקין. 

ע"פ המסורת המוסלמית זהו המקום 
ולוט על  ממנו השקיפו אברהם 
מהפכת סדום. המוסלמים מזהים 
במשטחי הסלע את עקבות אברהם 
ולוט. מנבי יקין נפרשת תצפית רחבה 
כלפי דרום אל עבר יישובי הר חברון 
ומזרחה כלפי צפון ודרום מדבר 
יהודה. בסמוך לנבי יקין נמצאת 
חורבת "בני דר" אשר מזוהה עם 
ה"קין"- עיר המוזכרת ברשימת ערי 

יהודה בספר יהושע ט"ו, כ"ב.  
מיקום במפה: ה/10

תל זיף   
 תל המתנשא לגובה 880 מ’ מעל 
פני הים, שליטתו הטופוגרפית 
הנרחבת ומיקומו בצומת דרכים 
העולות מהנגב וממדבר יהודה הקנו 
לו את חשיבותו לאורך כל התקופות 
הקדומות. זיף מוזכרת בספר יהושע 
ט”ו, כ”ד כעיר בנחלת יהודה. דוד 
בברחו מפני שאול מסתובב באזור 
זיף ואנשי זיף מודיעים לשאול שדוד 

מסתובב בנחלתם.
מיקום במפה: ו/10

רוג’ום אל חמרי
 שרידי מצודה גדול ומבוצרת, 
נמצאת בסמוך לשכונה הצפונית 
דה  המצו א.  סי סו ב  שו י הי של 
ממוקמת במרכזו של צומת דרכים 
עתיק. המצודה שברוג'ום אל חמירי 
הינה אחת המצודות הגדולות בהר 
חברון ובה מגדל גדול ושורת חדרים 

ערוכה סביב חצר מלבנית. מתחת למגדל התגלתה מערה גדולה בעלת פתחים 
אחדים. ראשית המצודה מתוארכת לתקופה החשמונאית. מראש המצודה תצפית 

נוף יפה. מיקום במפה: ח/9

תל מעון  
תל גבוה בדרום מזרח הר חברון . התל 
מתנשא לגובה של 863 מ' מעל פני הים 
והוא חולש על כל סביבתו. התל מזוהה 
עם מעון אשר נזכרת ביהושע פרק ט"ו, 
נ"ה כחלק מערי שבט יהודה. בספר 
שמואל א, כ"ה, מוזכרת מעון כמקום 
מושבו של נבל הכרמלי )"איש במעון 

ומעשהו בכרמל"(. הממצא המשמעותי ביותר שהתגלה הינו בית כנסת טיפוסי  לאזור 
ההר וכן שברי מנורה תלת ממדית בעלת 7 קנים המוצגת כיום במוזיאון ישראל. 

הביקור במקום מצריך תיאום ביטחוני.  מיקום במפה: ח/10

דביר הקדומה )תל רבוד(  
"ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר 
ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה 
וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן 
ממנו ויתן לו את עכסה בתו לאשה" 
)שופטים א' י"ב-י"ג(. דביר היא קרית 
ומבוצרת  עיר חזקה  הייתה  ספר, 
בתקופה הכנענית. בחפירות במקום 
נמצאו שרידיה של חומה כנענית. 
בתקופת המלוכה נבנתה בדביר אחת 

הערים הגדולות והחשובות ביהודה. התל נמצא מול הישוב עתניאל של ימינו ומעל 
לנפתוליו של נחל חברון.  
מיקום במפה:  ט/9,10

שביל החוות  
על קו התפר בין ההר למדבר נמצא 
שביל החוות. השביל הנוח והרחב מחבר 
בין חוות יתיר לחוות מעון . לאורך הדרך 
בורות מים, מערות מגורים, גתות קדומות 
ותצפיות מרהיבות להר ולמדבר. מיקום 

במפה: ז/7

משטרת אום דרג’
בגובה 523 מ' מעל פני הים, גבעה נישאת 
ברמת מדבר יהודה. בראש הגבעה מבנה 
נטוש של משטרת ספר ירדנית. מהמקום 
תצפית נוף יפה על רמת מדבר יהודה 
ומפתחי הנחלים הגדולים ערוגות , חבר 

וצאלים. מיקום במפה: ז/13

כרמל - השער למדבר 
הישוב כרמל היינו נקודת מוצא לטיולים 
במדבר יהודה הדרומי ובעונה מהווה 
נקודת יציאה לתצפית שיטפונות– ניתן 
להגיע בנסיעה של כ-45 דקות ברכב 
שטח אל המצוקים הנישאים של נחל 
חבר ואל תצפית מערת האיגרות. 
כלל המסלולים המסומנים מתאימים 
לטיולים בסוסים/אופנועים/רגל/ג'יפים.

מיקום במפה: ז/10

חורשת סוסיא  
חורשה קטנה ובה פינת חמד יפה ומתאימה 

לאתנחתא לפיקניק משפחתי. 
איך מגיעים? סמוך לכניסה לישוב סוסיא- היעזרו 

בשילוט ההכוונה.
מיקום במפה: ח/9

מטע דובדבן
ביער יתיר ובמושב מעון ישנם מטעים לקטיף עצמי 
הפתוחים לקהל בתיאום מראש, עונת הדובדבנים 
סביב חודש מאי/אייר. מדי שנה נערך במקום 

פסטיבל הדובדבן הפתוח לקהל הרחב. 
לתיאום ופרטים – מחלקת תיירות חבל יתיר.מיקום 

במפה: ח/11

מטע שקדיות 
בבקעת ערד )מול תל ערד( שוכן מטע שקדים 
מהגדולים בארץ בבעלות משקי הר חברון.בעונת 
הפריחה מתקיים במקום פסטיבל ססגוני, לקבוצות 
ניתן בתיאום מראש לערוך סיור בגידולי השדה, 

המטעים, הכרמים ומאגר המים באזור.
לתיאום ופרטים – מחלקת תיירות חבל יתיר.

מיקום במפה: ז/10 

חורשת כרמל  
חורשה קטנה ובה פינת חמד יפה ומתאימה 

לאתנחתא ולפיקניק משפחתי.
החורשה נמצאת מול הכניסה לישוב כרמל. היעזרו 

בשילוט ההכוונה. מיקום במפה: ז/11

בריכות ומעיינות
מעיינות זיף

למרגלות תל זיף ישנם מעיינות קטנים שניתן 
לשכשך בהם וכן מעיין ניקבה ובאר מים פתוחה, 

מצריך תיאום ביטחוני. מיקום במפה: ו/10

ביר א-שרקי
מאגורת מים קדומה שנחצבה בסלעי

הקרטון של רמת מדבר יהודה. בסמוך למאגורה 
הקדומה נחצבה בשנים האחרונות מאגורה נוספת 
שמחזיקה מים בכל ימות החורף וכן לתוך ימי הקיץ 
החמים. המאגורה משמשת להשקיית עדרי צאן 

מקומיים. מיקום במפה: ח/13

מעיינות תלם אדורה )עין פארעה(
מעיין שופע למרגלות היישוב אדורה

ובאפיקו של נחל גוברין עילי. במקום שתי בריכות, 
אחת מקורה והשניה פתוחה. מהמעיין יוצאות אמות 
מים קדומות לכיוון בית גוברין. בתקופות קדומות 
המעיין שימש כספק מים מרכזי של העיר הרומית 
בית גוברין,  נדרש תיאום ביטחוני.  072-2410700.

מיקום במפה: ג/7

בריכת כרמל המקראית 
30X25 מ'  בריכה רחבת מידות שגודלה 
ועומקה כ-6 מטרים, בסיסה של הבריכה 
מהתקופות הקדומות. בקיר הצפוני הצמוד 
לבריכה נמצאת נק' הנביעה לבריכה. 
בסמוך לבריכה שרידי כנסיה ביזנטית ומעל 
לבריכה לצד דרום נמצאים שרידי מצודה 
צלבנית. דרוש תיאום בטחוני. לפרטים מח' 

תיירות חבל יתיר. מיקום במפה: ז/10

בריכת שכשוך-בית חג”י 
בריכה יפה ונעימה הממוקמת בסמוך ליישוב 
בית חג"י. הבריכה אינה עמוקה אך מחייבת 
ליווי מבוגר. במקום- ספסלי פיקניק, ברזייה 
וצל. הבריכה משקיפה לנוף הררי יפהפה.  

מיקום במפה: ה/8

המעיין הנסתר באביגיל
מעיין נסתר בתוך מערה קסומה. הנביעה זורמת באמת מים אל תוך בריכת שכשוך. 
המעיין שימש בימי קדם כמקור מים והשקיה לכרמים שנמצאים מתחתיו. נמצא בסמוך 
לתל מעון המקראית בה מתרחש סיפור דוד המלך ואביגיל אשת נבל הכרמלי. המעיין 
ממוקם בין הישובים סוסיא ומעון- בעלייה לישוב אביגיל- לאחר 100 מטרים תבחינו 

בכניסה למערה.  מיקום במפה: ח/10

טיילת בשבילם
שביל סובב עתניאל נסלל ע"י נוער עתניאל,  השביל באורך של כ-2 וחצי ק"מ, כשלצידי 
הדרך ישנם ספסלים נדנדות ופינות חמד מוצלות ונעימות. באמצעו ממוקם מצפה 

לזכר דפנה מאיר הי"ד, הצופה לירושלים, ובסופו הוקם "עין אבידן".
לאורך השביל ישנם גתות בורות מים עתיקים, ונוף מרהיב.

המסלול מתאים למשפחות, ילדים, מבוגרים ונוער. מיקום במפה: ז/7

מעיין אבידן-עתניאל
הוקם ע"י בני הנוער של היישוב עתניאל.

המעיין בעומק של כ-1.5 מטר. 
במקום ממוקמת פרגולה, ספסלים, נדנדות, 

פינת פוייקה ועל האש.
צל, אוויר נעים, ונוף הרים מרהיב ישנה חנייה 

גדולה במרחק 150 מטר מהמעיין.
מיקום במפה: ז/7

מצפה דפנה
מצפה דפנה בעתניאל הוקם לזכרה של דפנה 
מאיר הי"ד, ע"י נוער עתניאל וקבוצות נוער 

מכל רחבי הארץ, יחד עם "אבן יוצר". 
גודל המצפה 70 מ''ר וממנו ניתן לצפות בנוף 

מרהיב, על אזור חברון וירושלים.
במקום אמפי תיאטרון, ספסלים, נקודת מים, 

נדנדות ותאורה בלילה. ישנה אפשרות גישה לנכים ועגלות.  ניתן לחנות בסמוך למצפה. 
המקום מתאים למשפחות, ילדים ונוער. מיקום במפה: ז/7

הבור באביגיל  
בור מים המצוי בתוך מערת פעמון עם פתח 
עילי לאוורור ואור. גודל הבריכה- עשרה 
מטרים, גובה המים- מעל מטר וחצי. בכניסה 
לישוב אביגיל פונים מיד שמאלה לרחבת 
עפר ממנה יש ירידה מסודרת אל הבור. 
הרחצה באחריות המתרחצים בלבד. מיקום 

במפה: ח/10

בריכת עשהאל 
בריכה חדשה עם נוף משגע ליער יתיר. 

לצידה בריכת ילדים בגובה 40 ס"מ. 
עומק  ומדשאה.  פרגולה  במתחם 
3.6 ואורכה  2.20, רוחבה  הבריכה:  

7.5 מטר.
הגעה- נכנסים לישוב וחוצים אותו עד 
הקרוואן האחרון בו ממשיכים בדרך 

כורכר עד למעין. שילוט במקום. 
המתחם נעול וניתן לקחת מפתח. פרטים במקום. הכניסה בתשלום סמלי. 

הרחצה באחריות המתרחצים בלבד.  מיקום במפה ט/7

בריכת הרדוף - רמת מדבר יהודה
מאגורת מי שטפונות בערוץ עילי של 

נחל הרדוף הנשפך לנחל צאלים .
בריכה עמוקה המחזיקה מים עד סוף 

חודש יולי.
ההגעה בכל רכב גבוה , ממושב כרמל 
יורדים בכביש אספלט לעבר חושם 
א כרם, כ 200 מ' אחרי הבריכה שעל 
הכביש פונים ימינה בשביל עפר בין 
הבתים. לאחר כ-3 ק"מ בבקעה קטנה 

מצפון לשביל נמצאת הבריכה.
מיקום במפה: ח/13

עין זיו - מעלה חבר
המעיין חבוי בין בוסתנים וכרמים, ניתן לרדת אליו בעזרת סולם ולהצטנן במים הקרירים 
שגובהם חצי מטר. רוחבו של המעיין עומד על שבעה מטר וממנו ניתן להמשיך לצעוד 
בתוך נקבה רחבה ועמוקה שתוביל אותנו למקום בו המים בוקעים מתוך האדמה. 

ממוקם כ-500 מטר לפני מצפה שלושת המלאכים הסמוך לישוב מעלה חבר. 
מיקום במפה: ה/10

תצפיות
מצפה יאיר   

900 מ' מעל פני  על ספר המדבר בגובה 
הים ומזרחית ליישוב סוסיא, נמצא היישוב 
מצפה יאיר. במקום תצפית נוף מרהיבה על 

דרום מדבר יהודה, צפון הנגב והר חברון.
מיקום במפה: ט/10

מצפור יוסי - בית חג”י
המצפור שוכן על גבעה הקרויה 
"גבעת רחבעם". המצפור קרוי ע"ש 
יוסי שוק הי"ד והוקם  ע"י חבריו. 
ניתן לראות את כל  מהמצפור 
מרחב העיר חברון ואת יישובי הר 
חברון. במקום פינות ישיבה , מקום 
למנגל ומרפסת הצופה אל הנוף. 

מיקום במפה: ה/8
מצפה כנרת - כרמל

"מכנרת ועד ים הערבה". מצפה שהוקם לזכרה של כנרת מנדל. 
המצפה צופה למדבר יהודה ובימים של ראות טובה ניתן לראות 
גם את הרי מואב. נמצא בתוך היישוב כרמל- בכניסה ליישוב 
פונים שמאלה וממשיכים בכביש ההיקפי עד שמגיעים למגרש 

כדורגל- המצפה נמצא בסמוך אליו.
מיקום במפה: ז/11

טיילת האחים - סנסנה
פארק המתפרס על שטח של יותר מ-30 דונם 
ובו 600 עצי פרי, שבילי הליכה ונקודות תצפית 
ומנוחה. בטיילת אירוח חינם בצימר עץ חדש 
שנבנה עבור מטיילי שביל ישראל, פינת זכרון 

לאל"מ דרור ויינברג וכן רחבת אירועים.
מיקום במפה: ט/4

המועצה האזורית הר חברון 
במיתרים )תצפית(  

בקומת גג מבנה המועצה תוכלו ליהנות 
מתצפית מרהיבה על התפר שבין הנגב 
להר חברון ובין ההר למדבר. תוכלו לראות 
יתיר,  יער  לצד אחד של התצפית את 
בקעת ערד והנגב הצפוני ולצד שני את 
מדבר יהודה, הרי יהודה ושפלת יהודה. 
בקומת הכניסה תערוכת קבע של אמני 

האזור, שירותים לנוחיות המבקרים.
מיקום במפה: ט/6

מצפור נגוהות
בגבעה המרכזית של נגוהות הוקמה בשיתוף 
קק"ל תצפית חדשה המתנשאת לגובה של 
כ- 700 מ' מעל פני הים ומשקיפה אל מישור 
החוף והשפלה. במצפור רחבה מקורה ובה 
שלט פנורמי, עמדת מסבירן )הסבר קולי 
בעברית ובאנגלית(, ארבעה שולחנות פיקניק 
ומים לשתייה. בעורף התצפית ישנם שירותים.

מיקום במפה: ה/6

מפת תיירות חבל יתיר
מהדורה רביעית, טבת תשע"ט, דצמבר 2018
עריכה, הפקה והוצאה לאור: תיירות חבל יתיר

כתיבה ועריכה: ד"ר דורון שר אבי, נתי ישראלי, נדב אברהמוב, נחשון 
אפיק, יעל חמאווי, שמעיה אסולין, עינב עוזרי, מוריה פרוינד.
הפקה בפועל, עיצוב גרפי ומפה: בלושטיין מפות ועוד בע"מ

צילומים: אלעזר אמיתי, נדב אברהמוב, שחר כהן, מרכז סיור ולימוד 
סוסיא, יוחאי הילל, זיו ריינטשיין, יקב יתיר, דורון שר אבי.

office@goyatir.co.il :הערות ותיקונים למפה

תושבים ומטיילים יקרים,
ברוכים הבאים לחבל יתיר. חבל 
ארץ קסום ובראשיתי המשלב בין 

יער, מדבר והר בשלל צבעים.
זוהי ארץ מלכות דוד הצעירה. כאן 

דוד המלך רעה את צאנו, כאן הוא ברח מפני 
שאול וחיבר את ספר התהילים, כאן הוא צמח 

והפך למנהיג ולמלך ישראל. 
תוכלו להנות אצלנו מיינות משובחים, דובדבנים, 
שקדיות, אתרי מורשת ונוף אנושי מיוחד במינו.
תיירות חבל יתיר מציעה למטיילים ולמבקרים 
אטרקציות מגוונות: מסלולי טיול ברגל, בג'יפ 
או באופניים, מעיינות צלולים, סדנאות אומן, 
בתי קפה מובחרים, יקבי בוטיק ומסלולים עוצרי 

נשימה בטבע.
מבקרים רבים כבר טיילו בחבל הארץ המיוחד 
שלנו, עכשיו תורכם לטייל, ליהנות ולהתאהב!

השלום והברכה.
בגובה של כ-1000 מטר מעל פני הים, בספר 
המדבר, בינות לכרמים ושדות מוריקים, בין ים 
המלח ליער יתיר, בין המקום הנמוך ביותר ליער 
הגדול ביותר, חבוי לו חבל ארץ נדיר ולא מוכר. 
חבל ארץ המחבר בין אנשים מגוונים, בין מקומות 
מדהימים, בין מורשת העבר לחזון המחר. חבל 
ארץ שמאפשר!! מאפשר לכם לחוות קטיף 
דובדבנים, מסלולי טיול משפחתיים, אתגרים, 
אטרקציות, סדנאות וטעימות.. לשם כך עליכם 
להתמכר לחוויה: פתחו את העיניים, הקשיבו 

לשקט ותנו לאוויר ההרים ללטף אתכם.
טיול נעים ומהנה!

יוחאי דמרי
ראש מועצה אזורית

הר חברון

חפשו אותנו בפייסבוק:
תיירות חבל יתיר!

החברה לפיתוח דרום הר חברון )תשמ“ו( בע“מ

מוריה פרוינד
רכזת תיירות

חבל יתיר

למוקד ״קו ליער״ של קק״ל
התקשרו: 1800-350-550

www.kkl.org.il

אטרקציות
“דני במדבר” אטרקציות בשטח - מצפה יאיר  ח/9  

מגוון מסלולי ג'יפים במהלכם ניתן לשלב 
סנפלינג, אומגה, פארק חבלים, טיולים רגליים, 
מעגל מתופפים, סדנת גבינות ויין, סדנת בניה 
אקולוגיים,  ניידים  שירותים  השכרת  בבוץ. 
שטח  ארוחות  האירועים.  סוגי  לכל  הצללות 
בכשרות רבנות הר חברון.  דני 052-8903842, 

13dani17@gmail.com

תמיר אדרי - טיולי ג’יפים
ואירועי שטח

לכל  מתאים  בשטח.  חווייתיים  ג'יפים  טיולי 
הגילאים! תמיר 052-8990412

edri21@013.net.il

חוות תחיה - בית יתיר  ט/9
חוות סוסים ייחודית מול יער יתיר. בחווה מגוון סוסים 
ספסלי  והאכלה,  ליטוף  פינות  פוני,  וסוסי  בוגרים 
פיקניק ומגרש אימונים. ניתן להזמין פעילויות חינוכיות 
גם  הביקור מתאים  ומבוגרים,  ילדים  לקבוצות של 

ליחידים ומשפחות בתיאום מראש בלבד. 
רבקה: 052-8903810, אריאלה 052-8903945

amuta@tchia.org ; www.tchia.org

ארזים בטבע - סנסנה  ט/4
  O.D.T טיולי מערות, טיולי סנפלינג, פעילות 
)פעילות שטח אתגרית(, הפקת אירועים בטבע 

ומנהלות שטח. ארז 054-7366337,
arazimbateva.co.il

  Midbar-E
אופני  ובמדבר. השכרת  ביער  אופניים  חווית 
מודרכים,  חשמליים  אופניים  טיולי  הרים, 
הקמת מתחמי קמפינג בשטח. מתאים ליחידים 

וקבוצות. גל מגל- 050-3550507
Galmagal@gmail.com 

"לייזר קלאב" האנדרנלין שבקרב   
בואו להנות מלחימה ברובי לייזר-טאג המתקדמים 

ביותר בארץ.
וגיבוש  כייף  לימי  מתאים  השראה.  מעוררת  חוויה 

לקבוצות למשפחות.
אברהם- 052-6005058

סגווי שטח- ביער יתיר   
ממונע,  אישי  מוביל  הינו   SEGWAY  - סגווי 
ובכך  צירו  על  סובב  הוא  וחשמלי.   גלגלי  דו 
מבטיח תנועה אופטימלית. השליטה בסגווי היא 
אינטואיטיבית לגמרי.  אין לו "גז" ו"ברקס". כל 
שצריך הוא לעלות ולהתחיל לזוז. הנסיעה על 
הסגווי בטוחה, נוחה, נעימה ונקלטת במהירות. 

אז... מוכנים? החוויה מתחילה!
הפעילות מתאימה לקבוצות לימי כיף, גיבוש ואתגר.  הנסיעה במסלול שסומן 

מראש  ובליווי מדריכים צמודים. חובה לתאם מראש.
www.segway.org.il  054-4945541 :תיירות חבל יתיר: 08-6254802  אייל

סוסיא הקדומה  ח/9
קדומה,  יהודית  עיירה  לאומי-  מורשת  אתר 
הגילאים  לכל  פעילויות  שפע  מציע  האתר 
אל  הזמן  במנהרת  חזרה  הדרכות,  והקהלים, 
תקופת התלמוד, מיצג אור קולי חדשני וחוויתי 
במערה קדומה. במקום מרכז מבקרים ובו חנות 
לממכר תוצרת חבל יתיר, מתאים גם לאירועים 

וכנסים. 02-6286212, 052-4825680 
atarsusya@gmail.com ; www.atarsusya.co.il

מרכז סיור ולימוד סוסיא  ח/9
הדרכת טיולים בחבל יתיר ובכל אזור הדרום. 
צוות הכולל מדריכי טיולים, מורי דרך, מדריכים 
ועזרה בבניית  ייעוץ  ואנשי אקדמיה.  בכירים 

הטיול ובמידע על המסלולים השונים.
02-9963424 ,1599-507517

info@susya.org.il , www. susya.org.il

מדרשת - מעלה חבר  ה/11 
מדרשה ליהדות העוסקת בהעברת פעילויות 
לבתי ספר וקהילות. הרצאות, סדנאות והופעות 
לכל מקום בארץ. מתאים לקבוצות שונות- 

בתי ספר יסודיים, על יסודיים, נוער וקהילות.
מאיר 052-8990278, אברהם 052-7710167

midrasha@neto.net.il 

חוות הר סיני - סוסיא  ח/9 
חווה אורגנית המושתתת על ארבעת היסודות: 
דגן, תירוש, יצהר ובהמה. במקום טחנת קמח, 
בריכת  מים,  בור  אורגנית,  ביתית  מחלבה 
אגירה, עדר צאן, מערה חצובה. ניתן לרכוש 
מוצרים אורגניים מתוצרת המקום. לקבוצות 

)ובתיאום מראש( ניתן להזמין שיחה, סדנאות לחם, וסיור בחווה.
דליה 02-9964652. אשריאל 054-628-6258

נחשון אפיק טיולים והפעלות
הדרכות בליווי כלי נגינה שונים- "טיול ושיר 
בחבל יתיר". הפעלות לילדים: מעגלי תופים 

בשטח, יצירות מהטבע. נחשון: 052-8239646  
lagaba40@gmail.com

עשבי קדם - כרמל ז/11
הטבע  מוצרי  בתחום  המובילה  החברה 
הטיפוליים ומוצרי הטיפוח הטבעיים. המוצרים 
מופקים מצמחים הגדלים באזור אקלים מיוחד 

בגבול מדבר יהודה.
מוזמנים לסיור מרתק במפעל. 
מרכז הזמנות -  02-9605040

הולי קקאו - מעלה חבר ה/10  
מפעל בוטיק לשוקולד גורמה אורגני המיוצר 
השוקולד  ייצור  תהליך  טריים.  קקאו  מפולי 
מתרחש כולו בבית מלאכה אחד, החל מפול 
קקאו טרי וכלה בטבלת שוקולד מוכנה וארוזה. 
ניתן להגיע לביקור, טעימות וסדנאות שוקולד 
הבוקר  בשעות  מתקיימים  הסיורים  במפעל. 

בעברית ובאנגלית. 
rosalie@holycacao.co.il 054-6372550 - בתיאום מראש בלבד: רוזלי

מכוורת נגוהות – נגוהות ה/6 
חנות המפעל של מכוורת משפחתית המייצרת דבש 
בריאותי איכותי מצוף פרחים בלבד, ללא חימום, ללא 

כל תוספות ובמגוון טעמים נפלאים.
www.negohoney.co.il ,052-8119459 שמרית פויכטוונגר

יקב יתיר - בקעת ערד  ל/10 
סדנאות לחובבי יין, קבוצות קטנות בלבד. 

בתיאום עם אתי אדרי: 052-8308196.
y_yatir@zahav.net.il , www.yatir.net

יקב לבני - כרמל/שדה כלב  ז/11
חווה חקלאית בה שוכן מרכז המבקרים של היקב, טעימות 
בחווה  וסיור  ליוני(  מאי  בין  )בעונה-  דובדבנים  קטיף  יין, 

בתיאום מראש. 
www.livni-wine.com , 052-4214426 מנחם

יקב זיו – בנגוהות ה/6
בתיאום  גבינות  בשילוב  ין  לחובבי  טעימות  לחווית  מוזמנים 
מראש. יקב זיו על כל יינותיו כשר לכל ימות השנה ולחג הפסח. 
וליצירת קשר-  בוטיק  חווית טעימות, רכישת מוצרי  לתיאום 

anwinery@gmail.com ,054-8318602 :דניאלה

יקב דרימיה – סוסיא ח/9 
יקב ישראלי המייצר יינות מכרמי האיזור המשווקים

בארץ ובעולם, ליקב סדרת יינות זניים-
וסדרת הפרימיום- ְסָפר. כל היינות כשרים. 

טעימות בתיאום מראש בימים א'-ו'. 
.drimia-winery.com ,055-8824369 אלעד

אמנות
סטודיו לקרמיקה - סיגלית ברייר,  

שני-ליבנה   ט/8
סטודיו וגלריה לקרמיקה ובית קפה כפרי. בסטודיו מתקיימים

חוגי קרמיקה למבוגרים וילדים. לביקור חד פעמי לקבוצות/ 
משפחות לסדנת אומן בתיאום מראש.

sigalit.breuer@gmail.com ,052-3644848 סיגלית

השקיפה - עתניאל  ז/7 
מקוריים  ציורים  מכירת  ויוצרת.  אמנית  גזית-  נורית 

והזמנת הדפסים על קנבס.
   www.nuritgazit.co.il 052-4294296 :לפרטים

פסיפס ועוד - יתיר  ט/9 
סטודיו מיוחד ומרהיב ביופיו לעבודות פסיפס. ניתן להגיע 
לסדנאות יצירה מגוונות בפסיפס או סתם ליהנות, להתרשם 
ולרכוש מוצרי פסיפס ייחודיים, מתאים לילדים ומבוגרים. 

batyabaz@gmail.com ,052-8903953 : בתיה

סטודיו שקוף - יתיר  ט/9
סטודיו ליצירה בזכוכית מעוצבת ובחירת פריטים שיעטרו את 
ביתכם. כלים, פרטי נוי ויודאיקה. פתוח למבקרים, לקבוצות 

ולבודדים. בתיאום מראש - יעל באט 052-8903735,
www.homepro.co.il/yael_batt

רות ונטורה – לתת לחיים צבע, מעון  ח/11
אירוח בגלריה ובבית האמנית, תצפית ממרפסת 
הנוף בשילוב שיחה על ציור פנימי וכח היצירה. 
ובחומרים  בצבע  וחוויה  השראה  סדנאות 
ואמנות  ציורים  רכישת  ומשפחות.  לקבוצות 

מקורית. רות 052-8903690,
www.rutventura.com

סטודיו “מעשה חושב” - סוסיא  ח/9
יופי.  ומתנות  קדושה  תשמישי  רקמת 
נרתיקי טלית, כיסויי חלה ופלטות, מעילי  

ספרי תורה, מתנות ועוד. חוה שטרן
www.choshev.com ,052-5665014

גלרית אילת פולק – מעון  ח/11
ציירת שיצירותיה השתתפו במגוון תערוכות 

בארץ ובחו"ל. ציורי שמן של יודאיקות, נושאים 
מן התנ"ך, נופי ארץ הקודש וציורי סוסים.

אילת פולק 058-7236235, 
ayeletgalery@gmail.com

נופש ומסעדות
בית הארחה - סוסיא  ח/9

במרכז סיור ולימוד סוסיא חדרי גן מעוצבים. חדרי 
)אופציה לחדרי אוכל נפרדים לקבוצות(,  אוכל 
מדשאות,  כנסת,  בית  כיתות,  פעילות,  אולמות 
בריכת שחיה )נפרדת( בעונה, ארוחות וטעימות 
ניתן לקבל  בכשרות מהדרין. במסגרת האירוח 

סיור באזור. ליחידים ולקבוצות. 
www.susya.org.il ,1599-507517

צימר לב ההר - סוסיא ח/9 
בישוב סוסיא - ישוב שקט ופסטורלי ממוקם צימר "לב ההר". אירוח באווירה 
כפרית וקסומה. הצימר מיועד לזוגות וכולל בריכה פרטית )פעילה בקיץ(. הצימר 
imlevy80@gmail.com  ,052-3003495 כשר, אפשרות לארוחת בוקר. מירב לוי

חאן סוסיא  ח/9
גדולה  רחבה  וסביבו  מקורה  כאוהל  מעוצב  אותנטי  חאן 
מול הנוף. מתאים לאירועים, שירותי אירוח, טיולים וסיורים. 
לאירוח של אירועים פרטיים וציבוריים. לינה באוהל מקורה. 
לאוכל  אפשרות  ומטבח.  מקלחות  שירותים,  במקום- 
ופעילויות תרבות החל מ-25 סועדים. מתאים לאירועי גיבוש, 

קבוצות ומשפחות.
itzikedr@gmail.com ,054-5243183 -איציק

בית הארחה מעלה חבר  ה/11
אירוח באווירה כפרית, נוף מדברי קסום של מדבר יהודה, 
)2 חדרים  אירוח מחודשים המתאימים למשפחות  חדרי 
וסלון(, אוכל טעים ובשפע בכשרות מהדרין, מרחבי דשא, 
פינות ישיבה ומשחק. אפשרות לבלעדיות וחדר אוכל נפרד. 

052-7710167

בית היערן - יער יתיר - י/7
מרכז שדה קרן קיימת לישראל

יומיות בלב יער  קמפינג לקבוצות ללינה ופעילויות חד 
פתוח.  בשטח  באוהלים  או  בדואי  אירוח  באוהלי  יתיר 
חדרי צוות, שירותים, מקלחות, חדר אוכל ומטבח שדה. 

אפשרות לפעילויות חינוכיות ומדריכים מוסמכים. 
אבינועם 054-5982240

אוהל אירוח - חוות מעון  ח/10
אירוח קבוצות במקום: שיחות, סדנאות בתנועה, עבודה 
הופעות  המקום,  תוצרת  וארוחות  ובישול,  אפיה  בבוץ, 
אקוסטיות של תושבי המקום, מכירת מוצרי הבית וסיור 

מודרך. מתאים לאירוח של קבוצות עד 60 איש.
בתיאום מראש. מוריה 052-6070942

וניל וקינמון - מיתרים  ט/6
קייטרינג איכותי חלבי/בשרי באווירה ביתית וחמה.

ניתן להזמין לאירועים, כנסים ולארוחות בשטח.
שרונה: 052-3912723.

קפה רונאל - מצפה יאיר ח/9
בית קפה בוטיק חלבי איכותי עם טעם של עוד... צופה אל 

הנוף הקסום והבראשיתי של מדבר יהודה ונמצא על קו 
התפר שבין ההר למדבר... ניתן לערוך גם אירועים במקום. 

בתיאום מראש.  רונאל 058-7906608

בית קפה-מסעדה באתר סוסיא

קפה רונאל 
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חקלאות קדומה ובית כנסת ביער
שביל המתקנים - חורבת ענים.  

את סיורנו נתחיל בכניסה ליישוב 
ליבנה 1. מהכניסה ליישוב ניסע 
מזרחה, נחלוף מיד על פני הכניסה 
לבית הכנסת של ענים ונמשיך 
כ-200 מטרים מזרחה עד לדרך 
עפר טובה הפונה ימינה ושמולטת 
בשם ”דרך המאגר ומסומנת 
בסימון שבילים כחול. בדרך זו ניסע 
כקילומטר עד שנגיע לחניון רכב 
משמאל לדרך. כאן נעצור ונחנה את 

הרכב 2 מכאן גם ניתן להעביר את אחד הרכבים לנקודת הסיום, בחניה הסמוכה 
לבית הכנסת של ענים 5.  נצא מן החניון, נלך מרחק קצר ימינה לאורך הדרך בה 
נסענו ונפנה מהדרך שמאלה בשביל המסומן בסימון שבילים שחור בין עצי האורן, 
עד לגת החצובה בסלע 3. מהגת נמשיך לרדת בין עצי היער בשביל המסומן 
בשחור עד לאבן ”ים” גדולה בסמוך לשביל 4. נמשיך ללכת בשביל המסומן בשחור, 
בדרכנו נראה מתקנים חקלאיים נוספים, בור מים, גדרת צאן קדומה ומערת קבורה. 
נחצה את הערוץ ונעפיל עם השביל אל בית הכנסת של ענים הנמצא סמוך לראש 
הגבעה 5. בביקור בבית הכנסת של ענים נסיים את סיורנו.  מיקום במפה: ט,י/8

שביל החוות 
מחוות יתיר  - למצפה יאיר. 

את סיורנו נתחיל בכניסה לבית 
יתיר 1. משם ניסע דרומה 
כחצי קילומטר עד שנבחין בדרך 
עפר טובה הפונה שמאלה. 
ניסע בדרך זו כ-800 מטר, עד 
לחוות יתיר 2. כאן נשאיר את 
הרכב ונתחיל בסיור הרגלי. נצא 
לדרך ונקיף את החווה מצפון, 
ניצמד לקצה המזרחי של הרכס 
ונתקדם עד שנעמוד בראש 

המדרון התלול 3. נלך כקילומטר וחצי על קו הרכס עד ראס ביר אל-עד 4. נסטה 
מעט מן הדרך ונלך כ-400 מטר מערבה אל ח’רבת תוימין 5. נחזור על עקבותינו 
אל ראס ביר אל עד, משם נמשיך צפונה אל עבר מצפה יאיר 6, כאן במצפה יאיר 

נסיים את סיורנו.
מיקום במפה: ח/9

מספר המדבר - אל רמת המדבר
כרמל - חשם אל כרם - אום דרג’. 

נקודת ההתחלה למסלול טיולנו 
היא בכניסה ליישוב מעון 1. 
ממעון ניסע צפונה על כביש 317. 
כעבור כחצי קילומטר נגיע לרפת 
הנמצאת בין היישובים מעון וכרמל 
ומשותפת לשניהם 2. נצא מהרפת 
ימינה ונסיעה קצרה תביא אותנו אל 
שערי המושב השיתופי כרמל 3. 
נצא מכרמל ונפנה ימינה. לאחר 
כ-100 מטר נגיע לצומת: כביש 

317 מתעקל שמאלה לכיוון קרית ארבע , ואילו אנו נפנה ימינה בכביש צדדי, לעבר 
הלולים של מושב כרמל. נסיעה קצרה תביא אותנו לצומת נוסף: פנייה שמאלה 
מוליכה אל משטרת אום דרג’, אך אנו נפנה ימינה לכיוון דרום מזרח. אחרי נסיעה 
קצרה נראה את המבנים הפזורים של הכפר הבדואי אום- חי’ר, שם נפנה שוב ימינה. 
אחרי כ-4 ק”מ בכבישה המשובש, נעבור בין בתיו של כפר בדואי נוסף- ח’שם אל 
כרם- נמשיך בנסיעה ונצא מבין בתי הכפר. פחות מקילומטר לאחר שנעבור את בתי 

הכפר האחרונים , נראה מימיננו דרך עפר רחבה שמסומנת המסומנת בסימון 
שבילים אדום. נמשיך על הכביש בו אנו נוסעים עוד כקילומטר ומשמאלנו נראה 
תלולית עפר לבנה ושביל ג’יפים עולה בצידה. נחנה את הרכב בשולי הכביש 
ונרד לבירכת ח’שם אל כרם 4. נמשיך בכיוון בו נסענו , לאחר כקילומטר הכביש 
יהפוך לדרך עפר מסומנת בסימון שבילים אדום. מייד אחר כך נגיע לפיצול 

שבילים אדום- שחור. מכאן והלאה הדרך עבירה לבעלי רכב שטח בלבד!
לבעלי רכב שטח: נמשיך שמאלה עם השביל המסומן באדום, עד שנגיע 
לפיצול שבילים אדום- ירוק. ניסע בשביל המסומן בירוק, שיוביל אותנו עד 

למשטרת אום דרג’ 5.
לבעלי רכב רגיל: נחזור בכביש בו הגענו עד ללולים של כרמל ושם נפנה ימינה. 
לאחר נסיעה של כ 5 ק”מ בכביש סלול אל משטח בטון גדול ששימש בעבר 
כבסיס אימונים של צה”ל. ניסע אל הפינה הצפון - מזרחית של המשטח , שם 
ממשיך הכביש עוד כ-500 מטר עד למשטרת אום דרג’ 5. מהמשטרה נחזור 
בכביש הסלול עד הלולים של כרמל, מיד אחריהם נפנה בצומת ימינה ולאחר 
כ-100 מטר נגיע לצומת נוסף, סמוך למושב כרמל 3, ממנו ניתן לפנות ימינה 

לקרית ארבע או שמאלה לכיוון באר שבע.
מיקום במפה: ז/11,10 

מסלולי טיול נבחרים בחבל יתיר
חורבת יתיר )ויער יתיר(

בתוככי יער יתיר, היער
הנטוע הגדול במדינה,

נמצאת חורבת יתיר. על פי הכתוב בספר 
יהושע יתיר הייתה עיר של לוויים בתקופת 
המקרא. לאחר שדוד מנצח את העמלקים 

הוא שולח מהשלל לזקני יהודה . גם אנשי יתיר מקבלים מהשלל: "וישלח מהשלל 
לזקני יהודה רעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל אויבי ה' לאשר בבית אל ולאשר 
ברמות נגב ולאשר ביתיר" )שמואל א', ל'( יתיר מוזכרת גם במפת מידבא )מאה 6 
לספירה( אלא שאז היא כבר נוצרית. בחפירות במקום נמצאה כנסייה עם כתובות 
מגיות שונות. מראש התל הקדום תצפית היקפית על יער יתיר והרי חברון. ניתן 
להגיע למקום ברכב רגיל, בנסיעה על שביל עפר כבוש וטוב. מיקום במפה: ט,י/7

חורבת ענים 
בראש הגבעה של חורבת ענים ישנם שרידים 
של מצודה מתקופת מלכי יהודה. ביהכנ"ס 

בחורבת ענים נחשף בשנים
1988-1989 ע"י צבי אילן ודוד עמית ומבחינה 
טיפוסית הוא זהה לקבוצת בתי הכנסת 
שנמצאו בדרום הר חברון. מתחת לבית 

הכנסת נמצאה מנהרת מילוט שניתן לזחול בה. בסמוך לחורבה ישנו מסלול קצר 
בינות לעצי היער - שביל המתקנים החקלאיים. מיקום במפה: י/8

שביל המתקנים החקלאיים
מסלול הליכה קצר וקליל. אורך השביל: 600 מטר לכיוון אחד, 15 דקות הליכה 
לכל כיוון. השביל מסומן בשחור ומתחיל במעלה הגבעה הסמוכה למורד המערבי 
של חורבת ענים בינות עצי אורן נטועים. לאורכו של השביל תגלו את המתקנים 
החקלאיים הקדומים הבאים: גת, בור מים ומפרכה ולצדם שילוט עם הסבר מפורט.

בסיומו של השביל – חניון עם ספסלי פיקניק לארוחת צהרים להנאתכם.
*מתאים במיוחד למשפחות וילדים. מיקום במפה ,י/8

בית היערן
מרכז שדה ויער יתיר שוכן בלב יער יתיר, 
היער הנטוע הגדול בישראל. המרכז פתח 
מחדש את שעריו בשנת 2016, והוא מארח 
מגוון רחב של קבוצות ללינה וחוויות שטח 
ופעילויות חינוכיות ייחודיות הכוללות 
סיורים, מסעות והפעלות. מרכז שדה ויער 

יתיר מזמן למתארחים בו חוויה יוצאת דופן והיכרות נדירה עם שלושה 
חבלי ארץ שמקום המפגש שלהם הוא יער יתיר: הרי יהודה, מדבר יהודה 
והנגב. בנוסף, מצודת היערנים שסביבה הוקם המרכז, ושנבנתה באמצע 
שנות ה-60 של המאה ה-20, היא אטרקציה למטיילים, בשל מיקומה 

ובשל הנוף הנשקף ממרפסת התצפית שלה.
פעילויות חינוכיות: המרכז מציע לקבוצות מכל המסגרות אפשרויות 
אירוח מגוונות, טיולים מרתקים ברחבי הדרום - דרום ההר והשפלה, 

הנגב ומדבר יהודה - הדרכה מקצועית, פעילות מחנאית ופעילויות שטח.
בין הקבוצות המתארחות אפשר למצוא קהלים מכל מסגרות החינוך: 
מהחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, תנועות נוער, ארגוני נוער, של"ח, 

מכינות קד"צ, ש"ש וחיילים.
אירוח משפחות וקהל אחר מותנה במינימום משתתפים, או בקבוצה של 

50 איש לפחות המתארחת במרכז.
.YoavS@kkl.org.il  08-657-7259 :לפרטים והזמנות

מיקום במפה: י/7

מצודת משטרת לוציפר- בית יתיר
מבנה שהוקם ע"י ירדן בתקופת שלטונה 
באזור. חלק משרשרת המוצבים הירדנים 
המתחילה מגוש עציון, דרך אום דרג' 
ומסתיימת במשטרת לוציפר.  מגג המבנה 
ניתן לצפות על בקעת ערד והרי מואב ופאתי 
יער יתיר. המבנה משמש כיום למכינה קדם 
צבאית. המבנה הוקם ע"י הבריטים בסגנון 

"מיקי מאוס" עם שני מגדלים עגולים. במלחמת השחרור הועבר לידי הירדנים 
ושימש את המשמר הלאומי כחלק מרצף של תחנות ספר המדבר. במקום יושבת 

היום מכינה קדם צבאית. מיקום במפה: ט/9

מצפור קריות ע”ש יצחק ערמוני
על הכביש מיתיר לכיוון היער, מצפור נוף 
שהוקם על ידי קק"ל לזכר יצחק ערמוני. 
מהמצפה נשקפת בקעת ערד, דרום מדבר 

יהודה והרי מואב.  
מיקום במפה: ט/9

הר עמשא – מעלה דרגות
בגובה 859 מ' מעל פני הים בנקודת השקה 
ייחודית בין הרי חברון, מדבר יהודה וצפון הנגב 
נמצאת שמורת הר עמשא. מפגש האזורים 
הגיאוגרפיים והאקלימיים בפסגות הר עמשא 
מקנה להר ייחודיות. בשמורה פורחים צמחים 
אנדמיים כגביעונית הלבנון ושלהבת הכלאיים. 

במזרח משתרע דרום מדבר יהודה ובמערב ניתן לראות את יער יתיר ודרום הרי 
חברון. על הר נמצאים שרידי דרך רומית שחיברה את אזור ההר עם הנגב. מסלול 
המסומן בסימון שבילים )ושביל ישראל( יורד מההר דרך הכפר הציורי דריג'את 

אל בקעת ערד ותל ערד. 
מיקום במפה: י/9

אתרים לביקור ביער יתיר

אתרי פריחה בחבל יתיר
חלמוניות - פריחה בשני מקבצים ביער יתיר בתחילת חודש נובמבר.

צבעוני בהר - מקבץ צבעונים מיוחד בחודש מרץ.
פריחת הדובדבן - במטעי יער יתיר בחודש מאי, בהתאם לרמת 

הקור השנתית.
גביעונית הלבנון - זן ייחודי )ערבי( הפורח בסגול וצהוב למרגלות 

הר עמשא.
אירוס שחום - למרגלות מצפה יאיר לכיוון מדבר יהודה, מקבץ 

של מספר פריטים ומקבץ גדול בכניסה לגן הלאומי תל ערד.
אדמוניות - סמוך לישוב שני- פריחת אדמוניות מרהיבה בעונה

הר עמשא - פריחת שמשון השלחופיות, סחלבים, כלניות, צבעונים, 
חלבלוב מגובשש ועוד.

 הינו אזור בלתי נפרד מן האזור חבל יתיר
ההררי של דרום יהודה ויש לראות 
בו את שלבי השתפלותו של גב ההר דרומה אל בקעות ערד ובאר 
שבע. השם יתיר' נזכר לראשונה בפרק ט"ו בספר יהושע, המונה 
את ערי נחלת יהודה והוא נזכר "בנשימה אחת" עם ישובי דרום 
הר חברון כגון דביר, ענב ואשתמוע הסמוכות. ניתן לאפיין את 
חבל יתיר כמרחב בו מסתיים גב ההר של ארץ ישראל, וממנו 
דרומה מתחיל המדבר. למעבר נופי זה השלכות רבות ומרחיקות 
לכת על כל תחומי הנוף )החלק( החל במסד הגיאולוגי של האזור 
וכלה בהשתלשלות ההיסטורית של המרחב כולו שהיטלטל מאז 
ומתמיד בין מרחב מחייתם של החקלאים, יושבי הקבע של הארץ 
הנושבת, לבין הנוודים, רועי הצאן ושוכני המדבר. כיום משתרע 
חבל יתיר על פני כ- 40,000 דונם. נטיעתו החלה בשנת 1964, 
והוא כיום יער קק"ל הנטוע הגדול ביותר במדינת ישראל. ביער 
יתיר יותר מ-4 מיליון עצים ממינים שונים, בעיקר- אורן ירושלים 
וברוש מצוי. חלקות מוגדרות מראש ברחבי היער הוגדרו כחלקות 
מחקר ומעקב וניטעו בהן עצי פיסטוק )אלת הבוטנה( אגוז מלך, 

וכן עצי אלה אטלנטית.

doronsaravi@gmail.com    052-4825690 דורון שר אבי
nadavsusya@gmail.com    052-4825680נדב אברהמוב

052-8239646lagaba40@gmail.comנחשון אפיק
הדרכה בשפות: אנגלית, צרפתית, ספרדית

054-9805265דליה הר סיני
052-8990393 )מדריך טיולים(   נתי מרגל

052-3003117אריאל ציון
052-2980796yiftah@susya.orgיפתח גץ

הדרכה בשפות:  עברית וערבית
052-8903624אלישמע קלוש
052-8903945  רון- 054-4904657אריאלה ורון בר

הדרכה בשפות: )אריאלה( אנגלית, גרמנית
meirdp@gmail.com 052-7710137 מאיר דנא-פיקאר

הדרכה בשפות: עברית וצרפתית
lichtmane@gmail.com    054-7728242אביתר ליכטמן

naamagutman@gmail.com   052-8437511נעמה אפיק
052-4594125mikittah@yahoo.comמיקי איטח

הדרכה בשפות: אנגלית וצרפתית
shalombl25@gmail.com   050-7671802 שלום בהגלי
reutshamba123@gmail.com 054-6330938 רעות שמבה

הדרכה בשפות: אנגלית ועברית
052-8903967shmaya@vas.org.ilשמעיה ברקוביץ

הדרכה בשפות: עברית ואנגלית
050-2331466beni.berlin@gmail.comבנימין ברלין

הדרכה בשפות: עברית ואנגלית )שפת אם(
052-3121289moglikatan@gmail.comסער וולדנברג  

הדרכה בשפות: עברית, אנגלית
050-7379446oriyi87@gmail.comאורי יצחק 

054-8184582Dodlike@gmail.comדוד אלקיים
yariv@bmoriah.org.il 052-8903979יריב בן אלישע

052-343-4099igalkri10@gmail.comיגאל אנקרי 
054-4595732tafsik@gmail.comציפורה זיוי 

dviritamar1@gmail.com   052-4377493איתמר דביר 
הדרכה בשפות: עברית ואנגלית

asaf9000@gmail.com 050-7855736אסף סלע
058-4825001shikmatan@gmail.comשקמה לשם 
050-7980040adicarli5@gmail.comעדי קרליבך 

050-6775779laturtrvl@gmail.comפיטר פוז'ינסקי 
הדרכה בשפות: עברית ורוסית

bakbuk777@gmail.com   050-5218360יאיר ליאור
הדרכה בשפות: עברית ואנגלית

מורי דרך ומדריכי טיולים - חבל יתיר


