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חרשה
מצפור
"גג הארץ"

 1תחנת מידע
בתחנת המידע תוכלו לקבל את מפת
הפסטיבל עם פירוט כלל התחנות
והפעילויות.

 .2מתחם הכניסה

ב

מתחם מוצל עם פינות ישיבה .כל חצי שעה
עגולה יתקיים במתחם מופע מוזיקלי בשיתוף
הקהל .בנוסף במתחם :שוק איכרים ,פיצרייה,
דוכן פלאפל ,שירותים.

 3תחנת יציאה
למסלולים
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מידע והכוונה

1

ד

מסלול משפחות
אורך המסלול 900 :מ' (מעגלי)
משך המסלול :כשעתיים (כולל זמן פעילות
בתחנות)
רמת קושי :קל (מתאים לכל המשפחה,
טיפוס קל אל הגבעה)
דגשים :מומלץ להצטייד בפנסים ,נעלים
נוחות להליכה ,לא מתאים לעגלות (תינוקות
במנשאים)

מעיין
טלמון

P

 .4מערת הקבורה

חניון
המעיין

הפתעה שתכניס אתכם לאוירה.

טיילת
מוזיקלית

 .5אופה הכפר

מתקני
כושר

אופים צידה לדרך לכל המשפחה.

  6בנאי הכפר
איך בנו את הכפר הזה? בואו לפגוש את
דרור הבנאי .הוא ילמד אתכם איך סיתת את
אבני הבתים ,גילף את הקורות והכין טיח בוץ
לקירות .תתכוננו ללכלך את הידיים.

 7מערכת מחילות
מסתור
כשהפכו היקבים למערכת מסתור ,מתחת
לפני האדמה התקיימו חיים שלמים .מוזמנים
לסיור מפתיע.

 8קדרית בלב הכפר
תוכלו להכין לעצמכם מזכרת מהפסטיבל,
מטבע חשמונאי ומנורת שמן.

 9בית הבד הקדום
ממצא מרתק של אחד מבתי הבד הקדומים
בעולם.

טיילת
מוזיקלית

 10מגדל לים התיכון
מגדל תצפית ממנו נשקף נוף מרהיב לכל מישור
החוף .בכל חצי שעה עגולה תתקיים הדרכה במקום.

"המכבים באים"  -מסלול חוויתי לנוער
אורך המסלול :כ 2-ק"מ (מעגלי)
משך המסלול :כשעתיים וחצי (כולל זמן פעילות
בתחנות)
רמת קושי :קל-בינוני (מותאם לילדים ונוער
ה'-י')
דגשים :מומלץ להצטייד בנעלים נוחות להליכה,
בגדים נוחים לפעילות פיזית ,לא מתאים לעגלות
(תינוקות במנשאים).

ב מטבח שטח חשמונאי
גם המכבים צעדו על קיבתם .נסו לשחזר ארוחת
מכבים אותנטית שתזכה אתכם בקבלת הרמז
שיוביל אתכם לנק' הבא.

ג חידת התצפית
א חרס בערימת הרס
נק' התחלה של המשחק בה תצטרכו למצוא את
הרמז שיוביל אתכם לקבלת כתב החידה הראשון.

בנוף כזה יפה לא יכול להיות שלא תדעו מה יש
בסביבה .התמצאות הוא כישור חובה לכל מכבי
צעיר .נסו לפתור את החידה.

ד תחנת הסוואה
בתוך החורש מסתתרות .קל מאוד להסוות את עצמנו
בטבע .בתחנה הזאת נבחן האם תצליחו ללמוד את
עקרונות ההסוואה ולהסתוות מבלי שיוכלו להבחין
בכם .אם תצליחו תקבלו את הרמז הבא.

ה חשמונאים על הגובה
מעבר של גשר חבלים הוא הכרחי בחלק מתוואי
השטח המחורץ .את הרמז תקבלו בקצהו השני של
מסלול החבלים.

מונגש לנכים  -מתחם פינות הישיבה,
סדנא מוזיקלית ,רחוב האומנים.
חניה לנכים  -בהצגת תו נכה לרכב
בנוסף ניתן יהיה להגיע לתחנות  5ו-ב׳ עם
רכב נכה באישור ותיאום מראש.

ו חץ וקשת
לסיום מסלול ההכשרה שלכם תוכלו להעניק
לעצמכם במתנה חץ וקשת מעשה ידיכם.
ואם הגעתם עד לכאן אז כל הכבוד לכם ,אתם
יכולים להיות מכבים אמיתיים.

