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תל דן והבניאס–1טיול מספר 

הנושא

."מלך ישראל...והרגתי בית דודמלך...אני הרגתי "

:המסלולתיאור

ך"בתנמתואריםלישהעירוכיבושלצפוןמהדרוםדןשבטנדידת

,פלישתיםהמוקףאך,הנוחהמרכזאתנטשודןשבטבני.בפירוט

וצמחייהמיםהשופעדןעיןעלהתמקמו,לישהעיראתכבשו

המרשיםהישראליהשערשרדהעירמן.לתפארתעירוהקימו

.דודהמלךשלמדהיםאזכור–"דודבית"כתובתנמצאהותחתיו

ולשער,הכנעניתמהתקופהיותרהקדוםהשערגםשרדבאתר

גםנבקר.הצפוןמלכיחמשתאחרברודפואבינואברהםהגיעזה

,ישראלממלכתבתקופתהשניירבעםהמלךשבנההמזבחבאתר

סיפוריונשמע,השכשוךבבריכתנשתכשך,המיםפלגיביןנטייל

.הרומיהמקדשאתלראותהקסוםלבניאסנמשךמשם.ך"תנ

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

כניסה בתשלוםבניאס, תל דןיוםחלקיתקלבינוני



עין יזרעאל, תל יזרעאל–2טיול מספר 

הנושא

"?הרצחת וגם ירשת "

:המסלולתיאור

כאן.עומריבנימלכישלהחורףארמוןעםמזוההיזרעאלתל

נבותכרםאתשחמדאחאבהמלךעלהמקראיהסיפורהתרחש

שביליוצאיזרעאלבתלהנוףממצפור.(א"כאמלכים)היזרעאלי

שכבהמעיין–יזרעאלולעיןאקליפטוסלחורשתמ"ק1-כבאורך

המקום.יפהבריכהאלמתנקזיםומימיוהגלבועלרגליהנובע

שאולצבאשלמושבומקום–"ביזרעאלאשרעין"עםמזוהה

.(א,ט"כאשמואל)האחרונהבמלחמתוהמלך

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

תל יזרעאליוםחלקיתבינוניבינוני



ך"שביל התנ, הר שאול–3טיול מספר 

הנושא

"גיבוריםישראל על במותיך חלל איך נפלו הצבי "

:המסלולתיאור

חרודעמקעלביופייהמרהיבהתצפיתנפרסתשאולכתףממרומי

האחרוןהקרבעלנספרכאן.הגלעדורכסהגלילועלוסביבותיו

אומרהואובניושאולשלמותםלדודשנודע.המלךשאולשל

הרי.גיבוריםנפלואיךחללבמותיךעלישראלהצבי“:קינה

והנעימיםהנאהביםויהונתןשאול,עליכםמטר-ואלטל-אלבגלבוע

בנות.גברומאריותקלומנשרים,נפרדולאובמותםבחייהם

אחיעליךלי-צר.חללבמותיך-עליהונתן,בכינהשאולאלישראל

.”מלחמהכליויאבדוגיבוריםנפלואיך.מאודלינעמתיהונתן

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

ןשבילהר שאול יוםחלקיתבינוניבינוני

ך"התנ



הר שוכה  , קאפהחרבת –4טיול מספר 

הנושא

קרב הענקים  

:המסלולתיאור

הַוֵיָאְספּוַלִמְלָחָמהַמֲחֵניֶהם-ֶאתְפִלְשִתיםַוַיַאְספּו" ֲאֶשרשֹׂכֹׂ

הֵביןַוַיֲחנּוִליהּוָדה ִיְשָרֵאלְוִאישְוָשאּולַדִמיםְבֶאֶפסֲעֵזָקהּוֵביןשֹוכֹׂ

בביקורנתחיל.(ב-א,ז"יאשמואל)ָהֵאָלהְבֵעֶמקַוַיֲחנּוֶנֶאְספּו

עםמזוהההחורבה.שניםכמהלפנישנחשפה,קיאפהבחורבת

נמשיךמשםשופכיםהייחודייםוממצאיה,דודהמלךתקופת

הקרבותזירת–האלהעמקעלנצפהמכאן.שוכהלתלבנסיעה

מדוענשמע.בקרבהמוזכרותועזקהשוכהועל–לגולייתדודבין

שזוהיהחוקריםהסיקווכיצד,שערייםגםהמקראיהיישובמכונה

ייחודייםממצאיםעלנשמעכןכמו.דודהמלךשלמתקופתועיר

.חרסעלשנכתבההקדומההעבריתהכתובתכמו,זומתקופה

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

שוכה  , קאפהחרבת יוםללאבינוניבינוני

ועזקה

מומלץ בחודש  

ומרץ' פבר



מוחרקה, חרבת כרך–5טיול מספר 

הנושא

מלאכים קנאים ונביאים בכרמל

:המסלולתיאור

.ואשרהבעללאליםזובחיםאשתוואיזבלישראלמלךאחאב

אתלעצורכדיאליהואתמחפשואחאבקשהבצורתיוצראליהו

ֹּאֶמר;ֵאִלָיהּו-ֶאת,ַאְחָאבִכְראֹותַוְיִהי",הבצורת ,ֵאָליוַאְחָאבַוי

ֵכרֶזהַהַאָתה ֹּאֶמר.ִיְשָרֵאלעֹּ -ִאםִכי,ִיְשָרֵאל-ֶאתָעַכְרִתילֹּא,ַוי

ַאֲחֵריַוֵתֶלְך,ְיהָוהִמְצֹות-ֶאתַבֲעָזְבֶכם--ָאִביָךּוֵבית,ַאָתה

מולהואמבחןמציעאליהו(17-18יחאמלכים)".ַהְבָעִלים

ֹּאֶמר"אחאבשלהנביאים ְסִחיםַאֶתםָמַתי-ַעדַוי ְשֵתי-ַעלפֹּ

;ַאֲחָריוְלכּוַהַבַעל-ְוִאם,ַאֲחָריוְלכּוָהֱאֹלִהיםְיהָוה-ִאם--ַהְסִעִפים

תֹוָהָעםָענּו-ְולֹּא ל":ואז(21יחאמלכים)".ָדָבר,אֹּ ,ְיהָוה-ֵאשִתפֹּ

ָלה-ֶאתַותֹּאַכל -ְוֶאת;ֶהָעָפר-ְוֶאת,ָהֲאָבִנים-ְוֶאת,ָהֵעִצים-ְוֶאתָהעֹּ

;ְפֵניֶהם-ַעל,ַוִיְפלּו,ָהָעם-ָכל,ַוַיְרא.ִלֵחָכה,ַבְתָעָלה-ֲאֶשרַהַמִים

ֹּאְמרּו יחאמלכים)".ָהֱאֹלִהיםהּואְיהָוה,ָהֱאֹלִהיםהּואְיהָוה--ַוי

34-39)

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

הליכה בשטחמוחרקה, חרבת כרךיוםללאבינוניבינוני



חברון–6טיול מספר 

הנושא

פיתחו של גן העדן  

:המסלולתיאור

ישילרמתמשם,והאבותוחוהאדםקבוריםשםהמכפלהמערכת

מערת.אברהםבמעייןונסייםורותישיולקבר(רומדהתל)

חברוןבשביליהטיולמסלול-הקדומהוחברוןהמכפלה

הקדומההיהודיתההיסטוריהבנבכיאותנומוליךהמקראית

התגוררשנים3,500-מיותרלפני.בארצנושקיימתביותר

מערתאתשבפאתיהבשדהוקנה,בעיראבינואברהם

עלנקברוהמכפלהבמערת.אשתושרהאתקברבה,המכפלה

אברהםגםך"בתנהמתוארפיועל,וחוהאדםגםהמסורתפי

חברוןהייתהיותרמאוחר.ולאהויעקבורבקהיצחק,בעצמו

למלךדודבהנמשחובהמשך,יהודהשבטבנחלתחשובהעיר

מערתמעלהבנויהמרשיםבמבנהנבקר.ישראלשבטיכלעל

במעייןנטבול,זיתעציביןצריםבשביליםנטייל,המכפלה

מהשרידיםנתרשםהתלבראש.חברוןתלאלונטפסיפהפה

עלמיוחדותמתצפיותונהנה,הקדומההעירשלהארכיאולוגיים

.חברוןעמק

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

רמת  , מערת המכפלהיוםללאבינוניבינוני

קבר ישי ורות מעיין, ישי

אברהם

הליכה



גלגל, מעברות הירדן–7טיול מספר 

הנושא

הכניסה לארץ ישראל

:המסלולתיאור

,ישראללארץבכניסתםהירדןאתעברוישראלבנישבוהמקום

עלייתושהואלפניהנביאאליהו.נסיתבדרךנחצהשהירדן

אלישעוכן,גלימתובעזרתהירדןאתחוצהאשבמרכבתלשמים

המטביליוחנןזהבמקום.נסיתבדרךהירדןאתחוצההנביא

בקדושתוכשלישינחשבהטבילהאתרכךומשום,ישואתמטביל

אתר,חוגלהבעיןהגלגלבאתרנבקרמכןלאחר.הנוצריבעולם

.סיפורואתונספר,יריחומולהגלגל

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

הליכהגלגל, מעברות הירדןיוםחלקיקלבינוני



שילה, בית אל–8טיול מספר 

הנושא

כוהנים מזבחות ופסלים  

:המסלולתיאור

ארצהמוצבסולםעלוחולםלוזהיישובבאזורלישוןשוכביעקב

האלהתגלהבחלום.בוויורדיםעוליםומלאכיםבשמיםוראשו

הגנהגםכמועליהשוכבהואאשרהארץאתלווהבטיחליעקב

אלוהיםביתשזהוומצהירמהחלוםנפעםבבוקרקםיעקב.בדרכו

נדרונודרמצבהשםמקים,"אלבית"למקוםקורא,השמיםושער

.אלוהיםכביתהמקוםאתיקבעהוא,עליוויגןישמוראלוהיםשאם

נבקרמכןלאחר.ירובעםשלהזהבעגלמזבחנבנהבמקום

.חנהתפילתשהשיא,המשכןמקוםהקדומהבשילה

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

הליכה באתרשילה הקדומה, בית אליוםחלקיקלבינוני



(ואדי קלט)נחל פרת –9טיול מספר 

הנושא

אליהו וירמיהו נפגשים בנחל פרת

:המסלולתיאור

נחל"את,המעיינותמביןהמזרחי,קלטעיןבערוץהרואיםיש

קללתלאחרהנביאאליהונשלחאליוכנחלך"בתנהמוזכר"כרית

ֵלְך".אוכללומובאיםוהעורביםבמערההתגוררושםהבצורת

."ַהַיְרֵדןְפֵניַעלֲאֶשרְכִריתְבַנַחלְוִנְסַתְרתָ ֵקְדָמהְלָךּוָפִניתָ ,ִמֶזה

-ֶאתַקח"החורבןלאחרלארץהחזרהעלמתנבאהנביאירמיהו

ָשםְוָטְמֵנהּו,ְפָרָתהֵלְךְוקּום;ָמְתֶניָך-ַעלֲאֶשר,ָקִניתָ ֲאֶשרָהֵאזֹור

".אֹוִתי',הִצָּוהַכֲאֶשר,ִבְפָרתָוֶאְטְמֵנהּו,ָוֵאֵלְךה.ַהָסַלעִבְנִקיק

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

הליכה בשטח נחל פרתיוםלא +בינוניבינוני

כולל כניסה  

למים



הר כביר, העיר שומרון–10טיול מספר 

הנושא

גירוש עשרת השבטים 

:המסלולתיאור

מלךעמרי.ס"לפנה8-וה9-הבמאותישראלממלכתבירת

ְמרֹוןָהָהרֶאתַוִיֶקן"העיראתיסדישראל ְבִכְכַרִיםֶשֶמרֵמֶאתשֹׂ

ֶשֶמרֶשםַעלָבָנהֲאֶשרָהִעירֵשםֶאתַוִיְקָראָהָהרֶאתַוִיֶבןָכֶסף

ֵני ְמרֹוןָהָהרֲאדֹׂ העיראתביצראחאבהמלךעמרישלבנו".שֹׂ

בניין,השןביתהואאלהמבניניםאחד.מפואריםבנייניםבהובנה

בחפירותהתגלוזהבנייןשרידי.פיליםבניביהמעוטרמפואר

כיבושכדיתוךס"לפנה721בשנתנחרבההעיר.ארכאולוגיות

ידיעלהשבטיםעשרתגירוששבוכיבוש.אשורצבאידיעלהארץ

הכפרלידנמצאשומרוןהעיר.בכותיםהאוכלוסיהוהחלפת,אשור

כפי,"סבסטי"השםהשתמרשבשמוהשומרוןשבהריסבסטיה

להרנסעמכןלאחר.מחדשאותהשבנההורדוסדיעלשנקראה

והרשכםעמק(יהושעשלהמזבח)עיבלהרעלונשקףכביר

.והקללההברכהטקסאתונתאר.גריזים

הערותאתריםמשךנגישותמטיבי לכתמטיבי קשב

הליכה באתרהר כביר,תל שומרוןיוםחלקיקלבינוני



https://www.gadish-tour.com

בהצלחה

מורה דרך ומדריך טיולים, יהודה גדיש

https://www.gadish-tour.com/

