
בתוכנית
מתחמי פעילות משותפים לשני המסלולים

גינת הקיץ
יצירטבע - יצירה מחומרים מן הטבע

ג'ימבורי לקטנטנים
מזנון וסוכות כשרות לאכילה

מקהלה לרגע – הרשמה מראש בתחנת מידע
מלווה  הפארק  ברחבי  סיור   – )תיורית(  הפארק  רכבת 
בהסברים, משך הסיור כ- 20 דקות. בתשלום נוסף - ₪10 

לנוסע מגיל 3.

בריכת השקמים
"בנה סוכתך" - בניית סוכה משפחתית מחומרים מהטבע.

בימת החורש 
הצגה - "ומה אם גשם לא ירד?"

- סיפורו של נקדימון בן גוריון
משך המופע כ- 30 דקות.

שחקנים: אסי רוזנבאום, יאיר נשר, דורון שמש
כתיבה, מוסיקה ובימוי: אילן מלאכי

בימים ג'-ה'- 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
יום ו': 10:30, 11:30, 12:30

תערוכת הסוכות
 תערוכת סוכות  - 20 סוכות שונות ומשונות

הצגה "סוכה להשכיר"
משך ההצגה: כ- 15 דקות

כתיבה: אילן מלאכי וזיו בר-אל
שחקניות: הגר הרמן-זקוביץ, נגה אושפיז

בימים ג'-ה': 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 
יום ו': 10:00, 11:00, 12:00, 12:30

אוהל שרה 
מופע "הקשה בבקשה"

מופע כלי נגינה סוחף וקצבי מחומרים ממוחזרים בביצוע 
המוסיקאי דיויד פנסטר.

משך המופע כ- 20 דקות. 
בימים ג'-ה': 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

ביום ו' בשעות: 10:00, 11:00, 12:00, 12:30

"סוכה להשכיר" 
ימים ג'-ו' | ט"ז – י"ט בתשרי תשפ"ג

14-11 באוקטובר 2022

חול המועד סוכות חול המועד סוכות 
בנאות קדומיםבנאות קדומים

השהייה בפארק מותרת עד השעה 17:00 וביום ו' עד 13:30התכנית נתונה לשינויים ט.ל.ח

חוויה בטבע לכל המשפחה

אורחים בסוכה 
חידון אינטראקטיבי

אורחים   - בשיאה  ההתרגשות  להשכיר  סוכה  במלון 
התאימו  אורח  לכל  המקרא.  מן  היישר  מגיעים  חשובים 
סוכה על פי מידותיו, כל אח"מ על פי אופיו ועל פי סיפור 
הסוכה  ואת  מרוצים,  אינם  שהאורחים  מתברר  אך  חייו. 

שבחרו עבורם הם בכלל לא רוצים!

בכניסה למסלולים מופיע ברקוד. סירקו אותו בעזרת 
לאחר  השאלות.  על  וענו  בסרטון  צפו  הנייד,  הטלפון 
שעניתם נכונה מיצאו את הסוכה, אותה האורח לא רצה. 
הבאה.  לחידה  המוביל  נוסף  ברקוד  תמצאו  הסוכה  ליד 
במתחם  מתרחש  החידון  הראשונה,  החידה  למעט 

"תערוכת הסוכות". החידון אינו נמדד בזמן.

מיהו האורח?  _ _  כמה אורחים )כולל הוא עצמו( . 1
יגיעו להתארח?  __

מיהו האורח?  _ _ _  כמה אורחים?  __. 2
מיהו האורח?  _ _ _    כמה אורחים?  __ . 3
מי הם האורחים? אנשי  _ _ _ _   _ _ _ כמה אורחים? __. 	

רוצים להתארח. רמז:  יחדיו  כולם  מיצאו את הסוכה בה 
מספרם הכולל של האורחים הוא תנאי הכרחי לכשרותה. 

מצאתם אותה? סירקו את הברקוד וגלו מהו שמה? 
סוכת _ _ _ _

את הפתרון הניחו בתיבה שבסיום המסלול או סירקו 
את הברקוד שעליה ומלאו את הפרטים:

שם:________טלפון:________דוא"ל:__________
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מסלול ארוך – "הדס"
אורך המסלול: 1.5 ק"מ

"גורן רות" - סיפורה של נאות קדומים, הסבר על 
עונה  לקראת  ההכנות  ועל  האסיף  חג  על  הגורן, 

חקלאית חדשה ושונה.

בארץ  המים  חשיבות  על  הדרכה   – היבוסי"  "בור 
לאגור  השונות  הדרכים  ועל  הקדומה  ישראל 

ולשמור את מי הגשמים.

ארבעת- יוצגו  בסוכה   – המינים"  ארבעת  "סוכת 
ויסופר על סמליותם ועל הדרך המיוחדת  המינים, 

בה הם "נבחרו". מסלול קצר – "אתרוג"
אורך המסלול: 1 ק"מ

- סיפורה של נאות קדומים, הסבר  "גורן האחים" 
על הגורן, על חג האסיף ועל ההכנות לקראת עונה 

חקלאית חדשה ושונה.

בארץ  המים  על חשיבות  הדרכה   - האגם"  "סוכת 
ישראל הקדומה ועל הדרכים לאגור ולשמור את מי 

הגשמים.

לבחירתכם שני מסלולי הליכה נגישים ומעגליים:
 עקבו אחר שלטי ההכוונה של המסלול בו בחרתם. 

2 המסלולים עוברים במתחמי הפעילות המשותפים.

www.n-k.org.il | info@n-k.org.il

-- מסלול אתרוג 

-- מסלול הדס 

יציאה למסלול

תחנת מידע

מזנון כשר

שירותים

ברזיות מים

תחנת הדרכה


