
מגלים אחריות

חוגגים אביב במסגרת התקציב!

חוברת טיולים ובילויים חינמיים 
לפסח הקרוב



כבכל שנה, אנו הישראלים ננצל את חול המועד פסח 
בכדי לצאת מהבית ולהנות מבילויים משפחתיים בנופי ארצנו 

האביביים. אלא שלצד ההנאה, משפחות רבות מוצאות את עצמן 
בבור כלכלי שנשאר לאחר הוצאות החג: תשלום לאטרקציות, 

לינה, ארוחות במסעדות, הוצאות דלק גבוהות ועוד.

בחוברת שלפניכם ארגון פעמונים שמח להציג מגוון רחב 
של טיולים ופעילויות בכל הארץ, ללא עלות או בעלות נמוכה, 
כך שכל המשפחה תוכל לבלות יחד וליהנות מבלי להיכנס 

להוצאות מיותרות ומבלי לוותר על החירות הכלכלית.

מאחלים לכם ולמשפחתכם 
חג אביב שמח והנאה מרובה!

ארגון פעמונים הוא ארגון חברתי ללא כוונת רווח. הארגון שואף למציאות שבה 
המשפחות בישראל מנהלות חיים כלכליים מאוזנים ואחראיים בדרך ישרה - מציאות 

שתסייע לבניית חוסן כלכלי - חברתי. 

פעמונים מדריך ומעניק ייעוץ פיננסי לכל המעוניין, ומספק ידע, כלים והרגלים נכונים 
בתחום.

אלפי מומחי פעמונים בתחום כלכלת המשפחה, מסייעים בהתנדבות למשפחות ויחידים 
ומעניקים להם מענה בתחום ההתנהלות הכלכלית, המותאם לצרכיהם וליכולתם. הסיוע 

ניתן באמצעות הפצת מידע וכלים לעבודה עצמית, מענה מקוון לשאלות, פגישת ייעוץ 
חד-פעמית וליווי כלכלי, אישי או קבוצתי, שנמשך מספר חודשים.

במקביל מפעיל הארגון תכניות לחינוך פיננסי בכל הארץ, הכוללות הרצאות, מערכי 
לימוד וסדנאות קבוצתיות.

הארגון זוכה להכרה ציבורית משמעותית, המתבטאת בין השאר בקבלת האותות האלה:  
אות הנשיא למתנדב )2010(, פרס זוסמן למצוינות בשירותים חברתיים )2013(, אות 

המופת של כנס שדרות והמועצה הלאומית להתנדבות )2013(, אות ראש העיר ירושלים 
לארגונים ומתנדבים מצטיינים )2015(, אות מידות לעמותה אפקטיבית לשנת 2016.

התמיכה הציבורית הנרחבת שלה זוכה הארגון, מתבטאת גם במימון פעילות הארגון 
באמצעות תרומות קבועות של עשרות אלפי תורמים מכל שכבות האוכלוסייה 

ובהתגייסות רחבה של מתנדבים ומתנדבות רבים המקדמים את פעילות פעמונים.

שיתוף פעולה פורה עם ארגונים חברתיים, גופים עסקיים ומוסדות ציבוריים, כגון משרדי 
ממשלה ועיריות, הם חלק בלתי נפרד משגרת העבודה של הארגון. 

פעמונים פועל בשקיפות מלאה ועל פי עקרונות ניהול תקין. מסמכיו והדוחות הכספיים 
שלו מפורסמים באתר האינטרנט של הארגון ונגישים לכול.

מגלים אחריות



לפני שיוצאים לדרך...
טיפים והמלצות שיחסכו לכם כסף.

 נסו החלפת דירות. 
משפחות רבות 

מגלות שעם הולדת 
הילד השלישי מחיר 
הלינה במלון קופץ 
פלאים בגלל הצורך 

ב-2 חדרים או 
סוויטה משפחתית. 
לכן ישראלים רבים 
מצטרפים לטרנד 

הבין-לאומי שמאפשר 
חיסכון של אלפי 

שקלים, ומחליפים 
דירה עם משפחה 
אחרת המעוניינת 

לבלות את חופשתה 
בישראל. קיימים אתרי 
אינטרנט שמתמחים 
בחילופי הדירות הללו.

 צאו לקמפינג. 
בשנים האחרונות קיים 
מבחר הולך וגדל של 

אתרי קמפינג במחירים 
זולים במיוחד בהשוואה 

למחירי המלונות. 
לינה של משפחה 

באתר קמפינג, לכמה 
לילות יעלה פחות 
מלילה אחד במלון. 
החוויה הייחודית של 
בילוי בטבע מושכת 

בשנים האחרונות יותר 
ויותר משפחות עם 

ילדים, כדאי לנצל את 
האופצייה הזו.

אכלו בחוץ 
רק פעם ביום. 

אכילה במסעדות 
תייקר לכם באופן 

משמעותי את עלות 
החופשה. 

מומלץ לרכוש 
מצרכים בסופר 
המקומי ולהכין 

ארוחות לבד.

צאו עם משפחה 
נוספת לחופשה. 

יש לכך יתרונות 
רבים, הילדים 

עסוקים בבילוי עם 
ילדי המשפחה 

הנוספת, והצורך 
באטרקציות יורד. 

אפשר גם לשכור 
 דירה אחת גדולה 

ו/או רכב ביחד.

חפשו מראש 
 קופונים 

והטבות 1+1 

באתרים שבהם 
אתם מתכוונים 

לבקר או באתרים 
של כרטיסי 

האשראי ומועדונים 
שונים )חבר, ארגון 

המורים ועוד(.

רכבת ישראל 
באתר יש שפע של 

הצעות לבילויים 
הקרובים למסלול 
הנסיעה ברכבת. 

כרטיס הלוך-חזור זול 
יותר מכרטיס אחד 

לכל כיוון. 

ישנם אתרים 
המעניקים הנחה 

למי שמגיע אליהם 
בתחבורה ציבורית. 
שמרו על הכרטיס 
והציגו אותו בקופה

rail.haimtov.co.il

הצטיידו מראש 
 בצידה לדרך, 
מזון וחטיפים, 

במקום מסעדות 
ורכישות יקרות 
בתחנות הדלק. 

אם צריך השלמות 
במהלך הטיול 

חפשו מרכז קניות 
גדול ואל תתפתו 
לרכוש מוצרים 

במכולת הקרובה 
למקום הלינה.

 הכינו מראש 
 טבלה מסודרת 

של העלויות הצפויות, 
ובדקו שסך העלות 
לא חורג מהסכום 

שהקצתם לחופשה. 

אל תשכחו לקחת 
בחשבון כ-10% כסף 

להוצאות בלת"מ 
)בלתי מתוכננות(.



המסלול באדיבות ‘ארץ המעיינות - משפחת מטיילת’ מאת אורי מאור בהוצאת ‘ספריית בית אל’

ניסע על כביש 70 לכיוון צפון ובצומת כברי נפנה 
ימינה לכביש 89. נחלוף על פני מעלות, ולאחר כ-9 

ק“מ נגיע לכיכר המרכזית של חורפיש, שממנה 
יוצאת פנייה להר זבול.

נמשיך כ- 100 מ‘ ונפנה ימינה לרחוב המסומן בסימון 

שבילים כחול.
ניסע כ-400 מ‘ ונחנה כמה שיותר קרוב לנחל, משם 

נצא ברגל כ-900 מ‘ עד למעיין
כדי להגיע לחרבת חותם נמשיך עם הסימון הכחול 

700 מ‘ נוספים.

דרכי הגעה

i:דרגת קושי
בינונית 

מרחק מהרכב:
 900 מ' 

מיועד לילדים 
מעל גיל 8

פעילויות
חינם
באזור:

עין חותם 
שכשוך גלילי

נרד לאפיקו של נחל כזיב שבו נובעים מעיינות רבים ובהם גם המעיין - עין חותם.

את מי נביעת המעיין אוגרת בריכה קטנה, המקורה בגג מקושת. המעיין שופע מים כל השנה 
וממלא בריכה קטנה בעומק 60 ס“מ שכיף להשתכשך בה. מן הבריכה ניגרים המים אל הנחל 

ומשקים שדרת עצי צפצפה גדולים ומרשימים.

 כ-700 מ‘ מדרום-מזרח למעיין נמצאת חרבת חותם, חווה חקלאית מהתקופה הביזאנטית, 
ובה שרידי בתי בד, בורות מים ומתקניים חקלאיים.

חוף הבונים 
חוף הבונים מציע לכם טיול משפחתי קצר ומסקרן בשביל 

כורכר הצופה אל החוף היפה והיחודי. המסלול מתחיל 
ממערב לחניה ובמהלכו תוכלו לפגוש צדפים, צמחית חוף 

ומערות שנוצרו בסלע הכורכר לצד ספינה טבועה ושרידים 
ארכיאולוגים של העיר הקדומה ‘דור’ ואפילו לטבול בים.

דרכי הגעה
נוסעים על כביש החוף, יורדים במחלף עתלית או בצומת 

פורדיס מהכביש הראשי ונכנסים אל כביש 4. ממשיכים עד 
הפנייה למושב הבונים, עוברים מעל הכביש ונוסעים אל חוף 

הים לפי השילוט.

המסלול אינו מעגלי, ויש להשאיר רכב אחד בסוף המסלול או 
לטייל אותו הלוך ושוב.

אתרים ומוזיאונים 
הפתוחים חינם בחסות בנק הפועלים:

 מוזיאון ימי לאומי חיפה  מוזיאון מאנה כץ חיפה

 מוזיאון לוחמי הגטאות  מוזיאון הרמן שטרוק בחיפה

 מוזיאון עתיקות הגולן   פארק קצרין   יער האיילים

 מוזיאון אוצרות בחומה  מוזיאון העיר חיפה 

 סימפוזיון הבינלאומי לפיסול אבן בגליל- מעלות תרשיחא  

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית בחיפה

מפה 
עם 

אייקון 
מיקום 

של 
פעמון

חיפה והצפון

מצפיניםמצפינים

i
דרגת קושי:

קלה 
מיועד 

למשפחות
אורך המסלול:

3 ק”מ

שימו לב: 
הכניסה לשמורת חוף הבונים היא בתשלום

 37 ש”ח לרכב פרטי | בחניון חוף דור ללא תשלום
טלפון לבירורים: 04-8252266

צילום: רינה רוסו ודורון ניסים



מתוך אתר רשות הטבע והגנים

פעילויות
חינם
באזור:

פארק השלולית 
גם באביב!

פארק השלולית בנתניה, הוא אחת מבריכות החורף האחרונות שנותרו באזור החוף, במהלך 
החורף היא מתמלאת ומושכת אליה דו-חיים, כמו צפרדעים וטריטונים, ציפורים ועופות מים 

שחלקם ממשיכים וממלאים את האזור גם באביב. תענוג לילדים ולמבוגרים שאוהבים לראות 
זוחלים ועופות במקומם הטבעי.

בחלק שקרוב אל הכביש תמצאו מתקני עץ מושקעים ומגוונים ולצידם משטח החלקה 
לגלגליות ואופניים, שילדים בכל הגילאים יהנו מהם.

 נוסעים על כביש 2 ועולים על מחלף פולג )מצפון או מדרום(. 
פונים לכיוון נתניה בשדרות בן גוריון ותוכלו לראות את הפארק מימינכם.

דרכי הגעה

קו החוף
שמורת חוף השרון 

שמורת חוף השרון כשמה כן היא, שמורה מפני השתלטות 
נדל”נית בכדי שכלל הציבור יוכל ליהנות מהטבע החופי 

שהיא מציעה. השמורה משתרעת מאזור רשפון שבדרום ועד 
אזור וינגייט שבצפון. תוכלו לפגוש בה צמחים רבים מהמגוון 

שמציע האקלים הים תיכוני לצד צמחים שפיתחו מנגנוני 
הגנה כנגד המלח, כגון אגרופירון סמרני, חבצלת החוף 

ואחרים. מסלול הטיול הנו מעגלי. כ-200 מטרים מצפון לשער 
השמורה תמצאו חורשה קטנה של אקליפטוסים שתוכלו 

ליהנות בה מפיקניק משפחתי.

דרכי הגעה

נצא ממתחם הקניות הגדול של געש-שפיים. ליד החנות 
של צומת ספרים פונים מערבה )לכיוון הים(, עוברים כיכר, 

הכביש מתחלף בדרך עפר וממשיכים בעקבות השילוט 
לכניסה לשמורת הטבע חוף השרון. לאחר כ-150 מטרים, 
בסמוך לחוף הים, פונה דרך העפר שמאלה, משם נמשיך 

עוד כ-150 מטר עד לשמורה.

על
קו החוף

על 

אתרים ומוזיאונים 
הפתוחים חינם בחסות בנק הפועלים:

 מוזיאון אום אל פחם  

 מוזיאון ינקו דאדא - עין הוד

 מוזיאון וילפריד ישראל

 פרובוט 

שרון

אורך המסלול:
2 ק”מ

כשעה וחצי בהליכה נינוחה

מיועד 
למשפחות

i

תמונות: אתר עיריית נתניה



פעילויות
חינם
באזור:

בריכת הנופרים 
מעיינות הירקון

המעיינות היחידים באזור השרון הם אבן שואבת לצמחייה, לחיות, לעופות ולבני אדם

בריכת הנופרים מהווה חלק ממעיינות הירקון או בשמם הנוסף “עיינות אפק” על שם קרבתם 
לעיר המקראית אפק. ממקורות הירקון זורמים המים בצינור ומתפרצים בעוצמה במפל 

מלאכותי מרשים, שלרגליו בריכה נחמדה. משם המים ממשיכים לזרום ולאחר כ-100 מ’ 
נשפכים לתוך בריכה גדולה שעליה גדלים נופרים מדהימים, ומכאן שמה - בריכת הנופרים. 

בשני צדי הנחל, בסביבות הבריכה המוכרת, ישנן פינות נוספות שגם דרכן אפשר להיכנס למים.

המסלול באדיבות ‘ארץ המעיינות - משפחת מטיילת’ מאת אורי מאור בהוצאת ‘ספריית בית אל’

ניסע בכביש 5 ובמחלף קסם נפנה דרומה 
לכביש 444 לכיוון ראש העין. בצומת ראש העין 

נפנה ימינה לכביש 483. ניסע כקילומטר עד 
שנזהה מימין מתקן גדול של מקורות.

אחרי המתקן  נפנה ימינה לדרך עפר, ובה 
ניסע כ-600 מ’ עד שנראה מימין את המפל 

המלאכותי ואת הבריכה שלרגליו.

נחנה את הרכב, נפנה ימינה ומיד שמאלה 
ונלך כ-80 מ’ עד לבריכת הנופרים. 

דרכי הגעה

מערות אפקה 
טבע עירוני 

מערות אפקה הן ריכוז של מערות קבורה שומרוניות 
עתיקות, שנחצבו בסלע הכורכר ממערב לנתיבי איילון, מצפון 

לשכונת רמת אביב ג’. תוכלו לצאת למסלול טיול מעגלי 
ונעים של כשעה ולהיכנס לאחת המערות שהתגלו בחפירות 
ארכיאולוגיות שנעשו בשנות החמישים של המאה העשרים. 

באביב מתמלאים החולות בשפע פרגים וחרציות. מקומות 
עם צל שיתאימו גם לפיקניק אפשר למצוא באחת מחורשות 

האקליפטוס הקטנות. תוכלו לנצל את המיקום כדי לצפות 
באופן שונה על הנוף האורבני שסביבכם.

דרכי הגעה
מחנים בפינת הרחובות גרונר ודרזנר ברמת אביב ג’, 

ומתחילים ללכת צפונה, לכיוון האתר. 

 מערות הקבורה עצמן נמצאות בתחילת מסלול ההליכה, 
לא הרחק משולי נתיבי איילון.

בעיר
טבע

בעיר
טבע

אתרים ומוזיאונים 
הפתוחים חינם בחסות בנק הפועלים:

 מוזיאון תל אביב לאמנות  מוזיאון נחום גוטמן 
 מוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבין 

 מוזיאון הרצליה   מוזיאון יהדות בבל
 מרכז המבקרים “תפיסת עולם” - המועצה לישראת יפה  

 מוזיאון העיצוב חולון   מוזיאון פתח-תקווה 

מרכז

אורך המסלול:
כ-2.5 ק”מ

מיועד 
למשפחות

i

צילום: Ori מתוך ויקיפדיה



יער עמינדב 
פיקניק והתרעננות בסטף 

 בדרך לירושלים, ממש בפאתי העיר תוכלו לנוח ולצבור 
כוחות לקראת העיר הגדולה 

יער עמינדב הוא יער מסתורי ומיוחד שנמצא סמוך לירושלים. 
ביער ישנם מעיינות זורמים, טרסות חקלאיות, שרידי 

בוסתנים, גתות, בתי בד, כבשני סיד ונוף עוצר נשימה.

ואם כבר הגעתם עד הלום כדאי לכם לקפוץ לנחל הסטף, 
שם תוכלו להתרענן בבריכה יחד עם הילדים, או לזחול 

בנקבות שבמקום.

דרכי הגעה

לבאים מירושלים: חולפים על פני הר הרצל וכביש הגישה לעין 
כרם, משם פונים מערבה למושבים אורה ועמינדב.

לבאים מתל אביב: יש לפנות במחלף הראל מערבה מכביש 
תל אביב-ירושלים )כביש מספר 1(, להמשיך לכיכר הסטף 

עד לבית החולים הדסה עין כרם ומשם לכניסה למושב אורה.

לירושלים
עולים

לירושלים
עולים

ניתן לבלות 
ביער 

כמה שעות

לא לשכוח:
בגדים לרחצה, 
פנסים לניקבות

עין שריג 
מעיין בצל שריגי הגפן

כחצי קילומטר מצפון-מערב למושב אורה, בתוך גיא היורד מרכס לבן אל עבר נחל שורק, נובע 
מעיין הממלא בריכה מדהימה. עין שריג הנקרא כך על שם שריגי הגפן הגדלים בסביבות אזור זה, 

נקרא בערבית ‘עין ג’דידה’ שפירושו - המעיין החדש. מהנביעה נמשכת תעלה ארוכה המזרימה 
את מימיה לתוך בריכה בגודל 2.5 מ’ על 4 מ’ ועומקה מטר אחד. הבריכה מלאה בכל ימות השנה.

אתרים ומוזיאונים 
אתרים הפתוחים חינם בחסות בנק הפועלים:

 מוזיאון ארצות המקרא
 יד לשריון לטרון  

 הגן הבוטני ירושלים
 מרכז מורשת מנחם בגין  

 אמת המים בארמון הנציב – עיר דוד 
 מוזיאון לאמנות האסלאם

פעילויות
חינם
באזור:

ירושלים

המסלול באדיבות ‘ארץ המעיינות - משפחת מטיילת’ מאת אורי מאור בהוצאת ‘ספריית בית אל’

מתוך אתר עיריית ירושלים

ניסע בכביש 1 ובמחלף הראל נפנה דרומה לכיוון 
הקסטל. נמשיך בכביש 3965 עד לכיכר גדולה 

הנקראת צומת הר איתן, ושם נפנה פנייה חדה 
שמאלה לכביש 395 לכיוון בית החולים הדסה עין 

כרם. נגיע לכיכר נוספת בצומת כרם ונפנה ימינה 
לכביש 386.

לאחר 450 מ’ נפנה שמאלה לכביש 396, וניסע עד 

לצומת T, שם נפנה שמאלה. ניסע 500 מ’ ונפנה 
ימינה לכיוון אבן ספיר. לאחר כ-700 מ’ נפנה שמאלה 

לדרך עפר מסומנת באדום, ולאחר כ-100 מ’ נחנה. 

משם נעלה ברגל כ-150 מ’ בשביל מסומן בסימון 
ירוק, ונפנה שמאלה בשביל רחב עד שנגיע 

למדרגת סלע. מעליה חבוי המעיין. בעלי רכב 
גבוה יכולים להתקרב למרחק של 30 מ’ מהמעיין.

דרכי הגעה

i:דרגת קושי
קלה 

מרחק מהרכב:
 180 מ' 

מיועד 
למשפחות

מיועד 
למשפחות

i



 נרד מצומת שוקת בכביש 31 נחלוף ליד ערד, נרד לכיוון ים המלח ונפנה לכיוון עין גדי 
בכביש 90. מצומת זוהר עד הכניסה לנחל 6.5 ק”מ.

דרכי הגעה

פעילויות
חינם
באזור:

עין בוקק 
נלך בשביל נוח המסומן בשחור בתחתית הערוץ. על הקרקעית החולית של הנחל זורם 

פלג מים והשביל נע לעתים בתוך הזרימה ולעתים מחוצה לה. גם בימים חמים האוויר נעים 
והמסלול מוצל. נתיב ההליכה מסתיים במפל שלרגליו בריכה נמוכה, כדאי לקחת בגד ים 

ולטבול. כשנסיים נשוב חזרה בדרך שבה הגענו או שנמשיך בשביל השחור למסלול אתגרי 
יותר.

עין ירקעם 
בריכה בלב המדבר

בעקבות שיטפונות הפוקדים את נחל חתירה המנקז הבלעדי 
של המכתש הגדול, המים שוחקים את הסלע וכך נוצר מעוק 

יפהיפה ונקיק צר. בחורף לאחר השיטפונות, מתמלא הגב 
מים רבים.

הגב באורך 15 מ’ ועומק המים יכול להגיע מעל 3 מ’, כמובן 
שבקיץ המים פוחתים, אך הגב מלא כמעט כל השנה.

דרכי הגעה
ניסע מבאר שבע בכביש 25 לכיוון דרום, נעבור את דימונה 

ובצומת רותם נפנה ימינה לכביש 206, לאחר כ-12 ק”מ נגיע 
לצומת עם כביש מספר 225 המגיע מירוחם, אך אנו נמשיך 

ישר.

לאחר כ-500 מ’ נפנה שמאלה לחניון מסודר לרכבים ושם 
נחנה. לצערנו ישנן פריצות לרכבים באזור ולכן אין להשאיר 

חפצים יקרי ערך ברכב.

משם נצעד כ-400 מ’ על פי הסימון הירוק עד למעיין.

אתרים ומוזיאונים 
הפתוחים חינם בחסות בנק הפועלים:

 מוזיאון אשדוד לאמנות   מוזיאון הזכוכית בערד

 מוזיאון לתרבות הפלשתים באשדוד 

 מוזיאון המים בקיבוץ ניר עם 

 מוזיאון הבובות בערד

 מוזיאון ג’ו אלון בנגב  

מפה 
עם 

אייקון 
מיקום 

של 
פעמון

דרום

הי דרומההי דרומה

i:דרגת קושי
קלה 

מרחק מהרכב:
 400 מ' 

המסלול באדיבות ‘ארץ המעיינות - משפחת מטיילת’ 
מאת אורי מאור בהוצאת ‘ספריית בית אל’

i:אורך מסלול
2 ק”מ

משך הטיול:
1-2 שעות

מתוך אתר רשות הטבע והגנים

תמונות מתוך ‘ארץ המעיינות’



פעמונים ארגון חסד )ע“ר( 58-039-270-2
רח’ אורלוב 77 פתח תקווה 4934286

  www.paamonim.org | 1-800-35-10-12

 | info@paamonim.org

יוצא לאור ע"י: ארגון פעמונים
הפקה ועיצוב: 

תודות: 
לרשות הטבע והגנים על חלקם במידע ובתמונות המופיעות בחוברת.

לבנק הפועלים על רשימת האתרים הפתוחים חינם באדיבותו.
לאורי מאור מחבר הספר ‘משפחה מטיילת’ בהוצאת ספריית בית-אל

מגלים אחריות


