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דצמבר 2008

תייר ומבקר בישראל,
משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות ,בשיתוף עם עמותת נגישות ישראל ,מגישה
לך למועד יום הנכה הבינלאומי ,חוברת המפרטת  7מסלולים עם הדגשים לתייר הנוצרי ,ו 7 -מסלולים
עם הדגשים לתייר היהודי.
המסלולים והמקומות נבחנו בקפידה רבה ,מתוך ראייה רחבה ככל האפשר ליכולות ולצרכים של אדם
עם מוגבלות המבקש לטייל בישראל.
חוברת זו מציגה בפני התייר את נתוני הנגישות של האתרים והמקומות ,ולא את התאורים ההיסטוריים
התיירותיים.
המידע בחוברת הוכן עבור תייר עם מוגבלות מתוך הכרה בחשיבות של נגישות המקום והיכולת לבקר
בו .בהתבסס על המידע הרב שנמסר בדפי המידע בחוברת ,יוכלו כל אחד ואחת לתכנן את המסלולים
והמקומות בהם הוא/היא חפצים לבקר.
לצד הצגת תנאי הנגישות ,מובאים בסופה של חוברת זו ,דפי מידע רלוונטיים לאדם עם מוגבלות:
השכרת רכבים ייחודיים לנכים בכיסאות גלגלים ,תיקון והשכרת כיסאות גלגלים וציוד עזר ,בתי מלון עם
חדרים נגישים ותחנות תדלוק הכוללות חנויות רווחה ושירותי דרך.
מידע נוסף ,הדרוש לתייר ,ניתן לבקש ולקבל באמצעות אתרי האינטרנט המפורטים בכל אתר ואתר
(במידה ויש) ,באמצעות הטלפון ,הפקס והדואר האלקטרוני.
בעת תכנון הטיול ,מומלץ לאסוף מידע עדכני ככל האפשר על הנגישות הקיימת בכל מקום ומקום
במועד המתוכנן לטיול (עקב שיפוצים ,חפירות ארכיאולוגיות וכדומה).
הנגישות נבחנה ומוצגת על פי קריטריונים המותאמים לאדם עם מוגבלות המשתמש בכיסא גלגלים
ולאנשים עם מוגבלות בהליכה המשתמשים באמצעי עזר ומוגבלותם אינה מאפשרת להם עליה
במדרגות ו/או הליכה ארוכה במסלולים לא מישוריים ,או עם שיפועים תלולים.
חשוב לציין שהמידע המובא בחוברת נאסף ונבדק (באמצעות ביקור ובחינת כל מקום ואתר) על ידי
מורשי הנגישות של עמותת נגישות ישראל בחודשים אוקטובר ונובמבר  ,2008ומעודכן למועדים אלו.
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 " 1האמור בחוברת זו אינו מהווה מידע ממצה ושלם אודות האתרים המתוארים בה ,בכלל ,ואודות ההנגשה לאנשים
עם מוגבלויות הקיימת בהם ,בפרט .אין במידע האמור כדי להטיל על יוזמי ההנגשה ו/או מבצעיה אחריות כלשהי ,ואין
בו לגרוע מחובתו של כל אדם ,בין שהוא בעל מוגבלות כלשהי ובין שאינו בעל מוגבלות ,לבדוק במועד הרלוונטי לגבי
כל אתר ואתר  -באמצעות טלפון ,דואר אלקטרוני ,פקס ,אינטרנט וכל אמצעי אחר – מידע מלא ועדכני אודותיו ,לרבות
בנוגע לנגישות הקיימת בו והתאמתה לצרכים וליכולות של כל אדם ,ולרבות בשים לב לשינויים עיתיים העשויים לנבוע
ממזג אוויר ,עבודות תיקונים ותחזוקה המתבצעות באתרים וכו' " .
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מסלולי תיירות "עם דגשים נוצריים"
מסלול יום (: )1
תחילתו באזור המרכז (תל אביב או נתב"ג) – סיומו בטבריה.
אתרים לביקור במסלול:
קיסריה
המסלול :
נסיעה בכביש מס'  2לכיוון צפון עד מחלף קיסריה.
ביקור בקיסריה.
המשך בכביש מס'  2צפונה עד מחלף זכרון יעקב.
המשך בכביש מס'  70עד צומת יוקנעם וצומת התשבי.
המשך בכביש מס'  722עד צומת השומרים.
המשך בכביש מס'  75מזרחה עד צומת ישי.
המשך בכביש מס'  77דרך צומת המוביל עד טבריה.
לינה :
אזור טבריה.
מסלול יום (1א)  :אופציונאלי
תחילתו באזור המרכז (תל אביב או נתב"ג) – סיומו בטבריה.
אתרים לביקור במסלול:
קיסריה
חיפה ,גן הבהאים.
המסלול :
נסיעה בכביש מס'  2לכיוון צפון עד מחלף קיסריה.
ביקור בקיסריה.
המשך בכביש מס'  2צפונה עד מחלף חיפה דרום.
המשך בכביש מס'  ,4ביקור בחיפה (גן הבהאים).
המשך בכביש מס'  4צפונה עד צומת קישון.
המשך בכביש מס'  75מזרחה עד צומת ישי.
המשך בכביש מס'  77דרך צומת המוביל עד טבריה.
לינה :
אזור טבריה.
מסלול יום (: )2
סיור באתרים ומקומות סביב הכנרת.
אתרים מומלצים לביקור:
ירדנית.
גינוסר (הסירה הגלילית)
טבחה.
כפר נחום.
הר האושר.
בית גבריאל.
המסלול כולל ( :את הכבישים שסביב הכנרת)
כביש מס'  90לכיוון צפון וכיוון דרום.
כביש מס' 87
לינה :
אזור טבריה.
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מסלול יום (: )3
סיור בנצרת והר תבור.
אתרים מומלצים לביקור:
הר תבור ,כנסיית ההשתנות.
נצרת ,מעין מרים.
נצרת ,מתחם הכנסיות.
נצרת ,השוק.
המסלול :
יציאה מטבריה בכביש מס'  77מערבה עד צומת גולני.
המשך בכביש מס'  65דרומה עד צומת גזית .ביקור בהר תבור.
המשך בכביש מס'  65עד עפולה.
המשך בכביש מס'  60צפונה עד נצרת.
ביקור בנצרת.
המשך בכביש מס'  754צפונה עד צומת בית רמון.
המשך בכביש מס'  77מזרחה עד טבריה.
לינה :
אזור טבריה.
מסלול יום (: )4
תחילתו בטבריה – סיומו בירושלים.
אתרים מומלצים לביקור:
בית שאן.
קומראן.
הר הזיתים ,תצפית על ירושלים בשקיעה.
המסלול :
יציאה מטבריה בכביש מס'  90דרומה עד בית שאן .ביקור בבית שאן.
המשך בכביש מס'  90דרומה (דרך עוקף יריחו) עד כביש מס' .1
המשך דרומה בכביש מס'  90עד קומראן .ביקור בקומראן.
המשך בכביש מס'  90צפונה עד כביש מס' .1
המשך בכביש מס'  1מערבה עד ירושלים.
לינה :
אזור ירושלים.
מסלול יום (: )5
סיור בירושלים בעיר החדשה.
אתרים מומלצים לביקור :
עין כרם ,מתחם הכנסיות.
יד ושם
מוזיאון ישראל ,מודל ירושלים בתקופת הבית השני ,היכל הספר .
בית המשפט העליון
כנסת ישראל
לינה :
אזור ירושלים.
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מסלול יום (: )6
סיור בירושלים בעיר העתיקה.
אתרים מומלצים לביקור :
הר ציון ,כנסיית הדורמציון ,חדר הסעודה האחרונה.
גת שמנים.
הכותל.
מרכז דוידסון והגן הארכיאולוגי .
ויה דו לו רוזה.
כנסיית הקבר.
לינה :
אזור ירושלים.
מסלול יום (: )7
יציאה מירושלים לאזור המרכז (תל אביב ,נתב"ג)
אתרים לביקור במסלול:
מיני ישראל (לטרון).
נאות קדומים (אופציה).
המסלול :
יציאה מירושלים בכביש מס'  1מערבה עד מחלף לטרון .ביקור במיני ישראל.
המשך בכביש מס'  1מערבה עד אזור המרכז (נתב"ג או תל אביב).
לביקור (אופציה) בנאות קדומים ,במחלף לטרון ממשיכים בכביש מס'  3צפונה עד מודיעין
בכביש מס' .443
המשך מערבה בכביש מס'  443עד נאות קדומים .ביקור בנאות קדומים.
המשך בכביש מס'  443מערבה עד כביש מס' .1
המשך בכביש מס'  1מערבה עד אזור המרכז (נתב"ג או תל אביב).
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מסלולי תיירות "עם דגשים לתייר היהודי"
מסלול יום (: )1
תחילתו באזור המרכז (תל אביב או נתב"ג) – סיומו בטבריה.
אתרים לביקור במסלול:
קיסריה
עכו
המסלול :
נסיעה בכביש מס'  2לכיוון צפון עד מחלף קיסריה.
ביקור בקיסריה.
המשך בכביש מס'  2צפונה עד מחלף חיפה דרום.
המשך בכביש מס'  ,4צפונה עד לעכו.
ביקור בעכו.
המשך בכביש מס'  85מזרחה עד צומת עמיעד.
המשך בכביש מס'  90דרומה עד טבריה.
לינה :
אזור טבריה.
מסלול יום ( : )1Aאופציונאלי
תחילתו באזור המרכז (תל אביב או נתב"ג) – סיומו בטבריה.
אתרים לביקור במסלול:
קיסריה
ציפורי.
המסלול :
נסיעה בכביש מס'  2לכיוון צפון עד מחלף קיסריה.
ביקור בקיסריה.
המשך בכביש מס'  2צפונה עד מחלף זכרון יעקב.
המשך בכביש מס'  70עד צומת יוקנעם וצומת התשבי.
המשך בכביש מס'  722עד צומת השומרים.
המשך בכביש מס'  75מזרחה עד צומת ישי.
המשך בכביש מס'  77דרך צומת המוביל.
המשך בכביש מס'  79מזרחה עד ציפורי.
ביקור בציפורי.
המשך מציפורי לכביש מס' .77
המשך בכביש מס'  77מזרחה עד טבריה.
לינה :
אזור טבריה.
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מסלול יום (: )2
סיור באתרים ומקומות סביב הכנרת.
אתרים מומלצים לביקור:
כפר נחום ,בית הכנסת העתיק
טבריה ,קבר רבי מאיר בעל הנס
קצרין
בית גבריאל.
צפת( .אופציה)
המסלול כולל ( :את הכבישים שסביב הכנרת)
כביש מס'  90לכיוון צפון וכיוון דרום.
כביש מס' 87
לביקור בצפת ,הנסיעה בכביש מס'  90צפונה עד צומת ראש פינה.
המשך בכביש מס'  89לצפת ,חזרה באותו מסלול לכיוון טבריה והכנרת.
לינה :
אזור טבריה.
מסלול יום (: )3
תחילתו בטבריה – סיומו בים המלח.
אתרים מומלצים לביקור:
גשר ונהריים
בית שאן
קומראן.
המסלול :
יציאה מטבריה בכביש מס'  90דרומה עד גשר ונהריים .ביקור בגשר.
המשך בכביש מס'  90דרומה עד בית שאן .ביקור בבית שאן.
המשך בכביש מס'  90דרומה (דרך עוקף יריחו) עד כביש מס' .1
המשך דרומה בכביש מס'  90עד קומראן .ביקור בקומראן.
המשך בכביש מס'  90דרומה עד ים המלח.
לינה :
אזור ים המלח.
מסלול יום (: )4
תחילתו במצדה – סיומו בירושלים.
אתרים מומלצים לביקור:
מצדה.
הר הזיתים ,תצפית על ירושלים בשקיעה.
המסלול :
יציאה בכביש מס'  90צפונה או דרומה (תלוי במקום הלינה) עד מצדה .ביקור מצדה.
המשך בכביש מס'  90צפונה עד כביש מס' .1
המשך בכביש מס'  1מערבה עד ירושלים.
לינה :
אזור ירושלים.
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מסלול יום (: )5
סיור בירושלים בעיר העתיקה.
אתרים מומלצים לביקור :
הרובע היהודי.
הכותל.
מנהרות הכותל.
מוזיאון הכותל ,שרשרת הדורות.
הגן הארכיאולוגי ,מרכז דוידסון.
הר ציון (תצפית) ,קבר דוד
לינה :
אזור ירושלים.
מסלול יום (: )6
סיור בירושלים בעיר החדשה.
אתרים מומלצים לביקור :
יד ושם
הר הרצל ,מוזיאון הרצל.
מוזיאון ישראל ,דגם ירושלים בתקופת הבית השני והיכל הספר.
בית המשפט העליון
כנסת ישראל
לינה :
אזור ירושלים.
מסלול יום (: )7
יציאה מירושלים לאזור המרכז (תל אביב ,נתב"ג)
אתרים לביקור במסלול:
מיני ישראל (לטרון).
נאות קדומים (אופציה).
המסלול :
יציאה מירושלים בכביש מס'  1מערבה עד מחלף לטרון .ביקור במיני ישראל.
המשך בכביש מס'  1מערבה עד אזור המרכז (נתב"ג או תל אביב).
לביקור (אופציה)בנאות קדומים ,במחלף לטרון ממשיכים בכביש מס'  3צפונה עד מודיעין
בכביש מס' .443
המשך מערבה בכביש מס'  443עד נאות קדומים .ביקור בנאות קדומים.
המשך בכביש מס'  443מערבה עד כביש מס' .1
המשך בכביש מס'  1מערבה עד אזור המרכז (נתב"ג או תל אביב).
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 1גן לאומי קיסריה
גן לאומי קיסריה מציע למבקרים שלושה מוקדי עניין עיקריים :הנמל העתיק ,שרידי העיר הרומית
והצלבנית והתיאטרון הרומי שהשתמר כמעט בשלמותו.
ניתן לבצע את הביקור באתר בשני מסלולים נפרדים בהתאם לתנאי הגישה והכניסה המומלצים.
מסלול אחד מתמקד בתיאטרון הרומי והמסלול השני כולל את הנמל העתיק ושרידי העיר לתקופותיה
השונות.
הגן הלאומי נגיש בחלקים רבים ומותאם לאנשים עם לקויות פיזיות .ניתן לבקר במרבית המקומות
והאטרקציות ללא צורך במלווה .הגישה לחלק מן האתרים אינה אפשרית בגלל מגבלה של שיפועים או
מסלולי הליכה קשיחים ולא מישוריים .למספר מקומות בסיור ניתן להגיע בעזרת מלווה שיכול לסייע
בדחיפת כיסא הגלגלים.
מומלץ לסייר במסלולים השונים בהתאם לאורך המסלול והיכולת האישית של כל מטייל .המגוון
התיירותי המצוי לאורך כל אחד מהמסלולים שחלק ניכר ממנו הוא בעל נגישות טובה ,מאפשר להגיע
לרוב האתרים ולמוקדי עניין חווייתיים .חלק מהמקומות לאורך המסלול אינם נגישים אך ויתור עליהם
אינו פוגע בהנאת המטייל.
המרחקים הגדולים בין מוקדי העניין המרכזיים בקיסריה ,מחייבים לחלק את הסיור לשניים .המעוניינים
לבקר בתיאטרון יגיעו עם הרכב לשער הכניסה הדרומי של הגן הלאומי ,ואילו המטיילים שבחרו לטייל
בנמל ובעיר העתיקה יגיעו ברכבם לשער הכניסה הצפוני.
התיאטרון
חניית הנכים קרובה לשער הכניסה הדרומי של הגן הלאומי .העלייה מהחניה למדרכה נעשית בשיפוע
מתון.
המסלול המוביל מהכניסה אל התיאטרו ן עובר בשטח מישורי .השביל עשוי כורכר מהודק ,נוח מאוד
להליכה ולאדם בכיסא גלגלים .בקרבת הכניסה מצויים שירותים מאובזרים לנכים.
הכניסה לשטח התיאטרו ן נעשית דרך השערים המקוריים של האתר .השער הנוח ביותר הוא שער 4
המהודק במשטח כורכר שמאפשר כניסה נוחה ללא מגבלה .ניתן גם להיכנס דרך שער  2אך מעבר זה
מרוצף באופן לא אחיד עם אבנים בולטות פה ושם .בכניסה לאתר מצוי שילוט הכוונה אל השערים.
המעבר מהרחבה שלפני התיאטרון לאזור ההיפודרום והנמל העתיק אינו נגיש לאדם בכיסא גלגלים.
בתחילת המעבר מצוי שיפוע חד וקשה שניתן לעבור בו רק בעזרת מלווה בעל כוח גופני רב.
באזור התיאטרון אין בתי קפה ומסעדות.
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הנמל והעיר העתיקה
הכניסה הראשית לאזור הנמל והעיר העתיקה היא בשער הצפוני של הגן הלאומי .יש להגיע אל משרד
הכרטיסים שבכניסה ולבקש את עזרתו של שומר המחסום בהשגת כרטיסים ואישור כניסה לרכב נכה.
הכניסה הסמוכה למשרד המיועדת לציבור הרחב ,אינה נגישה .המסלול מרוצף באבנים לא סימטריות
ובגבהים לא אחידים .לכן ,יש להמשיך בכביש הפנימי המוליך לחניה מוסדרת .הכניסה מהחניה לאתר
נגישה במלואה וכוללת עלייה למדרכה בעלת שיפוע נתון .כל הרחבות והדרכים ברחבי הנמל נגישות
אף הן וחלקן הגדול בעלות שיפוע מתון .קיימים מספר מקומות שהגישה אליהם נעשית בשבילים לא
נגישים אך ניתן לצפות אליהם מקרבת מקום.
שירותי הנכים מצויים בקרבת הכניסה הצפונית לאתר והם מותאמים ומאובזרים.
באזור הנמל מצוי מגוון גדול של מסעדות ובתי קפה נגישים.
אזור העיר הצלבנית נגיש אך בגלל תנאי הטופוגרפיה קיימות מגבלות המקשות להגיע לאזור זה מכיוון
הנמל.
בעזרת מלווה בעל כוח גופני ניתן להגיע במספר מקומות לפאתי החפירות ושרידי העתיקות של העיר
הרומית הגובלת בהיפודרום.
בצדו המערבי של ההיפודרום לאורך חוף הים קיימת טיילת נגישה ונוחה לטיול.
המעבר מאזור ההיפודרום והעיר העתיקה אל התיאטרון אינו נגיש גם עם עזרה של מלווה.
שעות הפעילות:
מרץ –אוקטובר
ימים שבת – חמישי16:00 – 08:00 :
שישי וערבי חג16:00 – 08:00 :
אפריל  -ספטמבר
ימים שבת – חמישי18:00 – 08:00 :
שישי וערבי חג16:00 – 08:00 :
טלפון972-4-6267080 :
פקס972-4-6262056 :
מידע באינטרנטwww.caesarea.org.il :
www.Parks.org.il

11

התיאטרון

הנמל
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 2חיפה – הגנים הבהאים
הגנים הבהאים בחיפה הם חלק מהמרכז הבהאי העולמי .כאן מצויים המוסדות הבינלאומיים של הדת
ולכאן עולים המאמינים לרגל .הדת הבהאית מייחדת תשומת לב רבה ליופי ולאסתטיקה והגנים
המשתרעים סביב קברו של מייסד הדת והמקדשים שבמקום הם חלק מעקרון חשוב זה.
הגנים הבהאים הוכרזו על ידי אונסק"ו כאתר מורשת תרבות עולמית והם מהווים פנינה תיירותית
ייחודית במינה.
לאתר שלוש כניסות שבאמצעותן ניתן לבקר בגנים :
כניסה עליונה – מרח' יפה נוף .במקום זה קיימת תצפית אל הגנים במורדות הכרמל.
כניסה אמצעית – משדרות הציונות .זוהי הכניסה הנגישה ביותר ומכאן ניתן גם לצפות על הגנים
מקרוב .השביל בנוי כרמפה תלולה ומרוצפת באורך כ 150 -מ' .רצוי להיכנס משער זה עם מלווה.
שבילי הגנים והגישה למקדש עשויים חצץ ונקטעים במספר מדרגות ,לכן הם אינם נגישים לאדם בכיסא
גלגלים ולרוב לקויי ההליכה.
כניסה תחתונה – מכיוון המושבה הגרמנית .זוהי כניסה נגישה המאפשרת תצפית קרובה על חלק
מהגנים .ניתן לצפות בקטע זה של הגנים גם כאשר האתר סגור.
הסיורים בחלק העליון של הגן ובחלקו התחתון מתבצעים בנפרד משום שלא קיימת נגישות בין שני
האזורים בשל ריבוי המדרגות המפרידות ביניהם.
בשעות הפעילות ניתן לטייל בגנים באופן עצמאי ללא צורך בהזמנת מקומות לסיור.
חניות ציבוריות מצויות לאורך הרחובות הסמוכים לכניסות ,כולל חניות לנכים.
השירותים אינם נגישים לנכים ויש צורך להגיע אליהם במדרגות.
שעות הפעילות:
בגנים – כל ימי השבוע בשעות17:00 – 09:00 :
במקדש (תצפית לתוכו מבחוץ) כל ימי השבוע בשעות12:00 – 09:00 :
הזמנת סיורים בטלפון972-4-8313131 :
מידע באינטרנטwww.mkm-haifa.co.il/svivot2 :
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 3עכו
עכו העתיקה מציעה מגוון של אטרקציות ארכיאולוגיות ,מוזיאונים ,שווקים ותצפיות .העיר מהווה מוקד
עניין לתיירים וקיימים בה מספר מסלולים נגישים במלואם או בחלקם.
מומלץ להתחיל את הסיור במרכז המבקרים המצוי בחצר הכניסה לאולמות האבירים על מנת להתעדכן
במידע ובחומר רקע על האתרים ,הנגישות בהם ובמקומות אחרים בעיר.
בכניסה לחצר מרכז המבקרים קיימת חניה לנכים .בחצר מצויים שירותים לנכים מאובזרים ומותאמים,
וכן ,מקומות מוצלים לישיבה ומנוחה.
אולמות האבירים
אולמות האבירים נותרו כשריד מפואר לעוצמתם של הצלבנים בארץ ישראל .האולמות משתרעים על
שטח נרחב במפלס נמוך מפני העיר של ימינו והם כוללים מכלול חדרים ששירתו את חיילי המסדרים
השונים .לצד אלה ניתן לראות את חדר האוכל ששימש גם מקום לטקסים ,את הקריפטה ,אולם מפואר
ששימש מקום קבורה לראשי הכנסייה ואת הפוסטה "חדר הדואר" .האולמות מחוברים ביניהם
במערכת מנהרות תת קרקעיות.
הגישה ממפלס הכניסה אל המעבר המחבר לאולמות האבירים נעשית באמצעות מעלית .זאת ,בתאום
עם השומר בכניסה לאתר.
מפתח המעלית ועד הכניסה לאולמות משתרעת רמפה בשיפוע מתון לאורך כ 100 -מ' .קיימת מעלית
נוספת המביאה את המטייל אל מפלס האולמות ורחבת חדר האוכל הצלבני .המסלול בתוך המבנים
נגיש לכל אורכו.
המעבר מחדר האוכל הצלבני לכיוון המנהרה המחברת אל האולמות הנוספים ועד לאזור החמאם אינו
נגיש ובתחילתו מצויות מדרגות.
ליד המעלית במפלס המוליך לאולמות האבירים מצויים שירותי נכים.
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אולמות האבירים
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החמאם התורכי
החמאם שנבנה במתכונת המרחצאות שהיו נהוגים בתקופת שלטונה של האימפריה התורכית בארץ
ישראל וסביבתה ,משמש כיום מוזיאון להנצחת פרק חשוב בחיי הקהילה והחברה בעיר .במסגרת
הסיור באולמות השונים ניתן לצפות גם בחזיון אורקולי מרהיב.
הכניסה לחמאם ומסלול הסיור נגישים למשתמשים בכיסא גלגלים וללקויי תנועה.
הביקור באתר מחייב להשאיר את המכונית בחניה של אולמות האבירים ולעבור מרחק של כ 500 -מ'
ברחוב נגיש ונוח ממרכז המבקרים ועד הכניסה לחמאם .המעבר התת קרקעי בין אולמות האבירים
לחמאם אינו נגיש לנכים.
באתר שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
אתרים נוספים
באזור אולמות האבירים מצויות מסעדות ובתי קפה נגישים .ניתן להגיע בנסיעה גם לאזור הנמל
העתיק על מנת לצפות בשרידי החומות והמזחים שנסחפו במרוצת השנים וליהנות ממבחר נוסף של
מסעדות ובתי הקפה שחלקם נגישים.
שעות הפעילות:
בקיץ
ימים שבת – חמישי18:00 – 08:30 :
שישי וערבי חג17:00 – 08:30 :
בחורף
ימים שבת – חמישי17:00 – 08:30 :
שישי וערבי חג15:00 – 08:30 :
טלפון972-4-9956706 :
פקס972-4-9919418 :
הזמנת הדרכות972-4-9956707 :
מידע באינטרנטwww.akko.org.il :
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אולם הסעודה והחצר

החמאם
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 4בית גבריאל
בית גבריאל מצוי לחופה הדרומי של הכנרת והוא מהווה פינת חמד מזמינה לעצירה ורגיעה במהלך
טיול באזור .המקום נגיש במלואו ומציע למטיילים מרפסת תצפית ,מסעדה ,גלריות לתערוכות נודדות
מיצגים שונים ופינות מנוחה.
ניתן לראות בסמוך את שרידיה של תחנת רכבת העמק של צמח ולהשקיף לעבר רכס הגולן ,נופי
הכנרת ,טבריה והרי הגליל.
זוהי גם נקודת יציאה לטיול סביב הכנרת ,ל עבר חמת גדר וכביש חוצה גולן ,אל טבריה ואתריה.
סביבתו של בית גבריאל מעוצבת ומטופחת .בחצר הבית מצוי שביל טיול היורד בשיפוע מתון מן
המבנה דרך הגן עד שפת הכנרת .בצמוד לכניסה הראשית למבנה מצוי מתחם חניה עם מקומות
מסומנים לחניית נכים .ה דרך מהמגרש למבואה נגישה במלואה .במקום שירותי נכים מותאמים
ומאובזרים.
שעות הפעילות:
שני – שבת 24:00 – 10:00
טלפון972-4-6751175 :
פקס972-4-6751187 :
דוא"לbg@betgabriel.co.il :
מידע באינטרנטwww.betgabriel.co.il :
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 5בית יגאל אלון – הסירה הגלילית
בית יגאל אלון שוכן לחוף הכנרת בקבוץ גינוסר .המוזיאון משמש כמרכז חינוכי להכרת נושא "האדם
בגליל" ומצויים בו חדרי תצוגה בנושאי התיישבות ,היסטוריה ,טבע ותרבות האזור .במקום גם תערוכה
המגוללת את סיפור חייו של יגאל אלון  .חלק מחדרי התצוגה מופעלים כמוזיאון פעיל.
אחת האטרקציות המרכזיות במוזיאון היא הסירה הגלילית שנבנתה לפני כ 2,000 -שנה ונמשתה
מקרקעית הכנרת בשנת  .1986הסירה עברה תהליכי שימור והיא מושכת אליה צליינים רבים שרואים
בה מוצג אותנטי מתקופת ראשית הנצרות באזור הכנרת.
המוזיאון וכל השירותים הקיימים בו בהם קפיטריה ,חנות מזכרות ,חדרי התצוגה והשירותים ,נגישים
במלואם לאנשים עם לקויות פיזיות ללא צורך במלווה .שירותי הנכים מותאמים ומאובזרים.
המצגת האור-קולית מותאמת גם ללקויי שמיעה באמצעות מערכת שמע.
ניתן לבקש במשרד הקבלה מדריך מלווה.
מהמוזיאון יוצא שביל מוסדר המוביל למזח שבחוף הכנרת .המסלול נגיש במלואו ,אך הירידה מהמזח
למעגן הסירות היא בשיפוע תלול ואינה נגישה (עקב ירידת מפלס הכנרת).
בסמוך למוזיאון מצוי מלון נוף גינוסר .במלון מסעדה נגישה במלואה ובה שירותים לנכים .המסעדה
פתוחה גם למבקרים שאינם אורחי המלון.
שעות הפעילות:
שבת – חמישי בשעות17:00 – 08:30 :
שישי וערבי חג14:00 – 08:30 :
טלפון972-4-6727700 :
פקס972-4-6722910 :
דוא"לbetalon@netvision.net.il :
מידע באינטרנטwww.bet-alon.co.il :
www.jesusboat.com/boat.php
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 6כנסיית הר האושר
כנסיית הר האושר על הר נחום היא אחד האתרים הקדושים ביותר לנצרות באזור הכנרת .על פי
המסורת ,במקום זה נשא ישו את "דרשת ההר" שבה נכללים עקרי תורתו .הכנסייה בנויה בצורת
מתומן ועל כל אחד משמונה צלעותיה כתוב פסוק אחד מתוך הדרשה .כל אחד מפסוקי הדרשה מתחיל
במילה" אשרי" ומכאן שמה של הכנסייה .ממרפסת הכנסייה ניתן לצפות דרומה לעבר הכנרת והגולן.
בסמוך מצויה אכסניה של נזירות פרנציסקניות ,גן ומשק חקלאי ששייך למיסיון האיטלקי.
האתר נגיש ברובו לאנשים עם לקויות פיזיות ללא צורך במלווה למעט מקומות ספורים .הרחבה שלפני
מתחם הכנסייה מציעה שפע של מקומות חניה .עם זאת ,אין מקומות מסומנים לחניית נכים.
העלייה מרחבת החניה למדרכה אינה נגישה ואנשים בכיסא גלגלים חייבים בעזרת מלווה כדי לעלות
אליה.
המסלול מהכניסה עד לכנסייה נגיש לכל אורכו אך בכניסה למבנה יש מדרגה .לצד המדרגה מונח לוח
עץ המשמש כרמפה למעבר אנשים בכיסאות גלגלים ,ויש להיעזר בשומר הניצב בסמוך כדי להתקינה.
שירותי הנכים רחבים דיים ומאובזרים אך מצוי בהם מאחז מתקפל בלבד.
בחצר הכנסייה קיימת רחבה מוצלת לישיבה ומנוחה ובסמוך מצויה קפיטריה .השבילים והרחבות
המובילים אל תצפית הכנרת נגישים אף הם.
שעות הפעילות:
בכל ימי השנה
בוקר11:40 – 08:00 :
צהריים16:40 – 12:30 :
טלפון972-4-6726712 :
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 7טבחה – כנסיית הלחם והדגים
כנסיית נס הלחם והדגים בטבחה מצויה לחופה הצפוני מערבי של הכנרת סמוך לצומת כפר נחום.
הכנסייה שוכנת באתר עין שבע הידוע בשפע מעינותיו שרובם גופריתיים.
על פי האמונה הנוצרית במקום זה הצליח ישו להאכיל  5,000איש באמצעות חמישה ככרות לחם ושני
דגים בלבד .המסורת גם מספרת כי במקום זה הנחיל ישו את מורשתו לממשיך דרכו פטרוס הקדוש.
בחזית הכנסייה מצויה מזרקה ובתוך האולם המרכזי ניתן לראות פסיפס לציון נס הלחם והדגים.
פסיפס אחר מציג מגוון דמויות של חיות ובעלי כנף.
האתר נגיש במלואו לאנשים עם לקויות פיזיות ללא צורך במלווה .בסמוך לכניסה הראשית מצוי מגרש
חניה רחב ידיים המציע שפע של מקומות חניה ,אם כי אין בו סימון מיוחד לחניית נכים.
הכנסייה בנויה על מפלס מישורי והמסלול המוביל ממגרש החניה אל רחבת הכנסייה נגיש כולו .העלייה
מהרחבה אל אולם התפילה נעשית על גבי רמפה נוחה.
שירותי הנכים רחבים דיים ומאובזרים אך מצוי בהם מאחז מתקפל בלבד.
שעות הפעילות:
בכל ימי השנה
שני  -שישי 17:00 – 08:00
שבת15:00 – 12:30 :
טלפון972-4-6700180 :
דוא"לmonastery@tabghe.html :
באינטרנטwww.dormitio.net/engl.starttabg.html :
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 8ירדנית – אתר הטבילה בירדן
אתר הטבילה בירדנית ממוקם דרומית למוצא הירדן מהכנרת ,סמוך לקבוצת כנרת .המקום משמש
כאתר טבילה לצליינים המבקשים ללכת בדרכו של יוחנן המטביל שביצע על פי המסורת הנוצרית את
טקס הטבלת ישו בירדן .איקליפטוסים גבוהי צמרת צומחים כאן על גדות הנהר ומטילים את צילם על
האתר כולו.
האתר נגיש במלואו לאנשים עם לקויות פיזיות ללא צורך במלווה .במבואת הכניסה ניצבת עמדת
מודיעין המספקת מידע והכוונה לכל השירותים הניתנים במקום ,כולל הנחיות לאנשים עם מוגבלות
בדבר אפשרויות הגישה למקום הטבילה והתפילה.
חניית הנכים קרובה לכניסה הראשית ו ניתן לעלות ממנה על המדרכה באמצעות שיפוע מתון .המסלול
המוביל מהכניסה דרך עמדת הקבלה אל הטיילת ,לאזור המלתחות והשירותים ועד למקום הירידה
לירדן ,נגיש לכל אורכו.
המלתחות נגישות אף הן ומצויים בהן תאי הלבשה רחבים המאפשרים שימוש אינטימי לאדם בכיסא
גלגלים ולאדם הנצרך לספסל .שירותי הנכים באזור ההתארגנות לירידה למים רחבים דיים ומאובזרים.
הירידה למים מתבצעת באמצעות מדרגות ומעלון אלכסוני המצוי המיועד לאדם בכיסא גלגלים או
לבעלי מגבלות בהליכה .
באתר פועלת מסעדה נגישה ובה שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
שעות הפעילות:
מרץ – נובמבר
ימים שבת – חמישי( 18:00 – 08:00 :טבילות עד )17:00
שישי וערבי חג( 16:00 – 08:00 :טבילות עד )15:00
דצמבר – פברואר
ימים שבת – חמישי( 17:00 – 08:00 :טבילות עד )16:00
שישי וערבי חג( 16:00 – 08:00 :טבילות עד )15:00
טלפון972-4-6759111 :
פקס972-4-6759129 :
דוא"לyardenit@kinneret.org.il :
מידע באינטרנטwww.yardenit.com :
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 9כפר נחום – הכנסייה ובית הכנסת
כפר נחום הוא אתר קדוש ליהדות ולנצרות כאחד .במסורת הנוצרית זהו המקום שבו בחר ישו את 12
שליחיו הנאמנים ופה קיים חלק ניכר מפעילותו.
שרידי בית הכנסת ובתיו של היישוב הקדום שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות מעידים על קהילה יהודית
גדולה ומפוארת שהתקיימה במקום עד התקופה הביזנטית .קירות בית הכנסת שהשתמרו להפליא
מעוטרים בסמלים יהודיים ובציורים מעולם החי והצומח .האזור ואתריו הוא כיום גן לאומי שממנו יוצאת
טיילת המקשרת בין כפר נחום לטבחה לאורך כשלושה וחצי ק"מ.
האתר נגיש ברובו לאנשים עם לקויות פיזיות ללא צורך במלווה .ניתן לטייל לאורך שבילים הסובבים
את החפירות ובחלק מהמתחם של הכנסייה ובית הכנסת .לא ניתן לבקר בקומה השנייה של הכנסייה
משום שהעלייה אלי ה היא בגרם מדרגות בלתי נגיש וגם לא בחלל הפנימי של בית הכנסת בשל
מדרגות גבוהות המצויות בדרך הגישה אל המבנה.
רחבת הצפייה אל הכנרת נגישה אף היא וניתן להגיע אליה בדרך כבושה .במתחם מצויים מקומות
מוצלים וספסלים לישיבה ומנוחה.
החניה המיועדת לנכים ולמוניות מצויה בקרבת הכניסה הראשית לאתר ויש בה שפע של מקומות
חניה ,אף כי אין סימון מיוחד לנכים .הכניסה לחניית הנכים מתבצעת מכביש פנימי שיוצא מהחניה
המיועדת לציבור הרחב שבמרחק כ 200-מטר מהכניסה הראשית.
שירותי הנכים סמוכים לרחבת החניה והם רחבים דיים ומאובזרים .אין בהם מאחז קבוע לצד האסלה
אלא מאחז מתקפל בלבד.
שעות הפעילות:
כל ימי השנה
בשעות17:00 – 08:00 :
טלפון972-4-6721059 :
מידע באינטרנטwww.parks.org.il :
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 10טבריה – קבר רבי מאיר בעל הנס
על פי מסורות שונות זהו מקום קבורתו של התנא רבי מאיר בעל הנס ,אך יש גם שחולקים על כך
ומשייכים זאת לגדולים אחרים בתורה שנשאו את השם מאיר.
האתר צופה אל חופה הדרומי של הכנרת ,בסמוך למרחצאות חמי טבריה ובקרבת הגן הלאומי חמת
טבריה .בליל חג הפסח השני הוא מהווה מוקד עלייה לרגל ואז נערכת במקום הילולה.
האתר נגיש בחלקו לאנשים עם לקויות פיזיות .במקום מצוי מגרש חניה רחב ידיים אך אין בו מקומות
מסומנים לנכים .המגרש עצמו נבנה בשיפוע מסוים והעלייה לאתר מאזור החניה היא בשיפוע תלול
המחייב מלווה לאדם בכיסא גלגלים.
על מנת להימנע מתלאות המגרש המשופע ,מומלץ להוריד את האדם עם המוגבלות בצמוד לרמפה
המצויה בכניסה לאתר .הנגישות ממקום זה ועד לחלקו הפנימי שלח המבנה נעשית בשטח מישורי.
אין במקום שירותים לנכים והשימוש נעשה בשירותים הציבוריים שהגישה אליהם באמצעות גרם
מדרגות.
שעות הפעילות:
ראשון – חמישי17:00 – 08:00 :
שישי וערבי חג13:00 – 08:00 :
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 11פארק קצרין העתיקה
פארק קצרין משמר תקופות ארכיאולוגיות שונות החל מהתקופה הכנענית ועד ימינו .אפשר למצוא בו
שרידים של התיישבות ישראלית קדומה ,עתיקות וממצאים רומאים ,הלניסטים וביזנטיים ,כמו גם
שרידים מהתקופה הערבית הקדומה ומימי הכיבוש הצלבני והממלוכי .ניתן לראות כאן שרידים של בית
כנסת קדום מהמאה ה 6-לספירה ושחזור של עיר מתקופת התלמוד .המוזיאון באתר מציג עדויות
מתקופות היסטוריות שונות  .במקום מתקיימות פעילויות והפעלות שונות וניתן לצפות גם במיצג אור-
קולי המשלב צילומי נוף ,אדם והיסטוריה בגולן.
מסלולי ההליכה ברחבי הפארק נגישים בחלקם .שבילי ההליכה מכוסים אספלט אך בקטעים מסוימים
קיימים שיפועים המחייבים מלווה לאדם בכיסא גלגלים .אנשים עם לקויות פיזיות בהליכה או בכיסא
גלגלים יוכלו לסייר רק בחלקים של האתר.
הפארק מציע שירותי הסעה באמצעות באגי או עגלה המיועדת להסיע אדם בכיסא גלגלים .אפשר גם
לקבל מדריך מלווה במהלך הסיור במקום.
מידע על הנגישות והשירותים הניתנים לבעלי מוגבלות פיזית ניתן לקבל במודיעין.
ברחבי הפארק יש מקומות מוצלים ונגישים לישיבה ומנוחה.
חניית הנכים מצויה בקרבת הכניסה הראשית מרחק הליכה של כ 20 -מטרים עד לפארק.
שירותי הנכים מותאמים ומאובזרים.
במרחק נסיעה קצר מהפארק קיים מרכז מסחרי ובו מסעדות ובתי קפה נגישים.
שעות הפעילות:
ראשון – חמישי16:00 – 09:00 :
שישי וערבי חג14:00 – 09:00 :
שבת וחג16:00 – 10:00 :
טלפון972-4-6962412 :
פקס972-4-6962815 :
דוא"לkatzrinp@netvision.net.il :
מידע באינטרנטwww.golan.org.il :
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 12שייט בכנרת
יציאה לשיט בכנרת מהווה חוויה לכל מטייל ותייר .במהלך ההפלגה נחשפים הנוסעים לנופי האזור
וליופיו של החוף גם בתקופות של שפל .ממזרח נשקפים הרי הגולן ובמערב ניתן לראות את מצוק
הארבל והרי הגליל התחתון .במרחק מזדקרת פסגתו של הר מירון וסביבה רכסי הגליל העליון .בדרום
משתרעים עמק הירדן ,שלוחת יבנאל והרי הגלעד.
ההפלגה יכולה להיות משולבת בארוחה ,בהדרכה או בפעילות יזומה .קיימים מספר מעגנים שמהם
יוצאות ההפלגות :בטבריה ,עין גב ו גינוסר.
יש לברר במשרדי החברות המפעילות באשר לאפשרויות ההפלגה של אנשים עם מוגבלויות .שכן,
בתקופות של נסיגת קו המים הופך מסלול העלייה מהמזח לספינה להיות תלול ומסוכן ליושבים
בכיסאות גלגלים ולאנשים עם לקויות פיזיות.
רשימת החברות המפעילות הפלגות בכנרת:
שייט בכנרת – קיבוץ עין גב .טלפון972-4-6658008 :
הולילנד סיילינג – טבריה .טלפון972-4-6723006 :
לידו – טבריה .טלפון972-4-6721538 :
רוב רוי – קבוצת כנרת (שיט בסירות קנו בירדן) .טלפון972-52-2413176 :
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 13נצרת
נצרת היא אחת הערים החשובות ביותר לנצרות .המסורת לפיה במקום זה בישר המלאך למרים כי
היא נושאת בבטנה את בן האלוהים ,מושכת אל העיר אלפי מאמינים ותיירים מכל העולם.
נצרת שוכנת בנופי הגליל התחתון בלב בקעה מוקפת הרים .העיר ידועה בכנסיותיה ובשוק הססגוני
שלה והיא מהווה נקודת מוצא מרכזית לטיולי ם ברחבי הגליל והעמקים.
מוקדי העניין העיקריים בנצרת הם מעין מרים ,השוק והכנסיות .ניתן לסייר ברב האתרים בגישה
מלאה.
באר מרים
באר מרים נמצאת ברחבה פתוחה שבהצטלבות רח' פאולוס השישי ורח' הגליל .הבאר בנויה בצורת
רהט והיא מוזנת ממימיו של מעיין מרים .המבנה כולל מתקן שתייה ציבורי נגיש ונוח .כיום מוסט ים
חלק מהמים באמצעות צינור אל שוקת המצויה בקריפטה של כנסיית גבריאל הסמוכה .על פי הגרסה
היוונית אורתודוכסית זהו המקום בו בישר המלאך גבריאל למרים על הולדתו הצפויה של ישו .במפלס
שמעל הבאר ניתן לראות שרידים ארכיאולוגיים הנשקפים מבעד חלונות שברצפת הרחבה.
הרחבה מרוצפת אבנים גדולות ,שטוחות ומסותתות עם מרווחים גדולים ביניהן דבר המקשה מעט על
ההתניידות .לאדם בכיסא גלגלים מומלץ להיעזר במלווה.
בקרבת המתחם קיימת חניה מוסדרת אך אין בה חניות מסומנות לנכים .אפשר גם לצפות על האתר
מתוך הרכב.
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השוק
השוק של נצרת מאופיין בשלל צבעים וניחוחות .בדוכנים השונים ניתן למצוא מיני מאכלים ,תבלינים,
חפצי בית ,בדים למיניהם ,צעצועים ,מזכרות וביגוד .יופיו של השוק נובע בין השאר מהאנשים
המאכלסים אותו ,מוכרים וקונים המנהלים ביניהם מקח וממכר .לקראת שנת  2000שופץ השוק ונבנה
בסגנון אחיד המשמר את אופיו ועברו.
השוק נגיש רק בחלקו לאנשים עם לקויות פיזיות .ההתניידות בסמטאות הצרות קשה ולעתים בלתי
אפשרית כלל .בקטעים מסוימים מצויים חלקים מישוריים יותר אך ניתן לחוש באווירה גם ברחובות
הסמוכים לשוק .לאדם בכיסא גלגלים מומלץ להיעזר במלווה.
ניתן להגיע לאזור העליון של השוק מכיוון סמטת בעלי המלאכה או לחלקו התחתון בדרך הצליינים
המעפילה לעבר כנסיית הבשורה.
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מתחם הכנסיות
כנסיית הבשורה
המצויה במתחם היא מהגדולות והמפוארות בכנסיות ארץ ישראל .הכנסייה משמרת את המסורת
הפרנציסקנית שלפיה במקום זה ניצב ביתה של מרים ,אמו של ישו ,ופה התבשרה על הולדתו הצפויה
של בנה .המבנה המודרני של ימינו נחנך בשנת  1969והוא בנוי בכמה מפלסים .בחלק התחתון מצויים
שרידים ארכיאולוגיים המיוחסים לכנסיות קדומות ובחלקים העליונים מצויים אולמות התפילה .חצר
הכנסייה והאולמות השונים מעוטרים בעבודות אומנות מרהיבות שנשלחו לכאן על ידי מאמינים מכל
רחבי העולם.
במתחם אין מגרש חניה ,אך ניתן להיכנס אליו עם רכב על מנת להוריד אנשים עם מוגבלות .לאחר מכן
יש להחנות את הרכב בחניה הציבורית שמחוץ לאתר .בסמוך למקום בו ניתן לרדת מהרכב (מצפון
לרחבה שבין כנסיית הבשורה וכנסיית סנט ג'וזף) מצויים שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
הגישה לאולם התפילה העליון מחייבת התניידות על גבי מערכת רמפות פתלתלה .בכניסה למבנה
הכנסייה יש שתי מדרגות שניתנות למעבר באמצעות רמפה ניידת.
הגישה למפלס התחתון אינה אפשרית לאדם בכיסא גלגלים ולאדם המתקשה בעלייה במדרגות .כך גם
באשר לכניסה אל אולם זה היישר מהרחוב.

כנסיית הבשורה -אולם עליון

כנסיית הבשורה -אולם תחתון
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כנסיית סנט ג'וזף
המצויה מצפון לכנסיית הבשורה  ,ניצבת על פי המסורת הנוצרית במקום שבו הייתה מערת המגורים או
בית המלאכה של יוסף הנג ר ,בעלה של מרים .בתוך הכנסייה ניתן לראות פסיפסים וממצאים
מהתקופה הביזנטית והצלבנית.
מרחבת עצירת הרכב ועד הכניסה לכנסייה נפרסת מדרכה שלאורכה מספר מדרגות ולצדן רמפה
תלולה המחייבת אדם בכיסא גלגלים להיעזר במלווה חסון .בכניסה לאולם התפילה מצויות שתי
מדרגות נוספות.
שעות הפעילות:
בקיץ
ימים שני – שבת18:00 – 14:00 , 11:45 - 08:30 :
ביום ראשון18:00 – 14:00 :
בחורף
ימים שני – שבת17:00 – 14:00 , 11:45 - 08:30 :
ביום ראשון17:00 – 14:00 :
טלפון972-4-6572501 ,972-4-6084886 :
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 14הר תבור – כנסיית ההשתנות
כנסיית ההשתנות בפסגת הר תבור מזוהה עם המקום שבו על פי האמונה הקתולית עבר ישו תהליך
של השתנות מול תלמידיו .מפסגת ההר נשקפים נופי הגליל התחתון ורכסי הגליל העליון ,עמק יזרעאל,
עמק הירדן והגלעד .הכנסייה שנבנתה בפשטות רבה על שרידי כנסיות קדומות ,טובלת בתוך צמחיית
חורש המכסה את הפסגה ואת מורדות ההר בירוק עד.
ההגעה אל אזור הפסגה נעשית בכביש צר ומפותל היוצא מגבולו המערבי של היישוב הבדואי שבלי.
ניתן להגיע ברכב עד רחבת החניה שלמרגלות הכנסייה ,אך הכנסייה עצמה אינה נגישה לאנשים
בכיסאות גלגלים ולמוגבלי הליכה שאינם יכולים לעלות במדרגות.
ניתן להגיע רק עד לרחבת הכניסה באמצעות רמפה תלולה המונחת על שתי מדרגות.
עמדת התצפית אינה נגישה כלל וניתן להגיע אליה רק על גבי גרם מדרגות.
עם זאת ,חוויית הביקור באתר באה לידי ביטוי גם כאשר ניצבים בחזית הכנסייה לצורך תצפית על
המבנה והתרשמות מנופי הסביבה.
במקום יש שירותים ציבוריים שאינם נגישים וכן קפיטריה לא נגישה.
שעות הפעילות:
כל ימי השנה בשעות17:00 – 14:00 ,12:00 – 08:00 :
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 15צפת
צפת העתיקה מכילה בקרבה אתרים רבים ומגוונים .לצד סמטאותיה המפותלות ניתן לראות בתי כנסת
שהשתמרו בצביונם המיוחד לאורך עשרות שנים ,יש בה גלריות ומוזיאונים המציגים יצירות אמנות של
ציירים ופסלים שבחרו להשתקע וליצור בעיר ,מצוי בה בית קברות שמצבותיו מספרות על דורות של
רבנים ואנשי ספר ,כמו גם על עברה ותפארתה של העיר.
צפת שוכנת על מורדותיו של הר כנען והיא צופה אל עבר הכנרת והגליל התחתון .ממעל נשקף אליה
הר מירון הגבוה בהרי הגליל העליון .בפסגת העיר מצויה מצודה המשמרת אף היא שרידי עבר .לצד
המצודה נמצאת עמדת תצפית אל נופי הסביבה המרהיבים.
ביקור באזורי התיירות של העיר בהם המקומות המקודשים ליהדות ,בתי הכנסת על שם האר"י
הקדוש ,בית העלמין על קבריו העתיקים  ,הסראייה וכיכר הדווידקה ,מחייב הגעה עם הרכב עד
לקרבתם ממש בשל תוואי השטח התלולים .רחבות התצפית אינן נגישות אף הן ולכן יש לבצע תצפיות
על האזור מהרחובות הגובלים באתרים.
לאנשים בכיסאות גלגלים מומלץ להיעזר במלווה.
אין באזור שירותים לנכים.
מידע באינטרנטwww.zfat.co.il :
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 16ציפורי העתיקה
ציפורי העתיקה מצויה בתחומי גן לאומי ציפורי .העיר שהייתה מאוכלסת לאורך תקופות רבות הגיע ה
לשיא גדולתה בימי בית שני .חיו כאן דורות של יהודים שקיימו אורחות חיי רוח  ,חברה ותרבות .פה
נכתבה המשנה על רבי יהודה הנשיא ולמשך מספר שנים ישבה הסנהדרין במקום .השרידים שנחשפו
באתר לאורך השנים ובעיקר רצפות הפסיפס המרהיבות ,מהווים מוקד משיכה ועניין לתיירים מכל
העולם.
גן לאומי ציפורי משתרע על שטח גדול אך ניתן להגיע לרוב מוקדי העניין המצויים בו באמצעות הרכב
ואף לצפות בהם מהמכונית .בין השאר יכולים המבקרים להגיע ברכבם הפרטי עד פתח הווילה
הרומית ,וכן לפסיפס חג הנילוס ולבית הכנסת העתיק.
מסלולי ההליכה סלולים ברובם כורכר מהודק ,אך חלקם משופעים בשל תנאי הטופוגרפיה .הגישה אל
חלק מהאתרים מחייבת עזרה של מלווה.
האתר מציע רכב מיוחד לנכים בתאום מראש וללא תוספת מחיר  .לשם כך יש לעבור מכיסא הגלגלים
לרכב החשמלי .הרכב אינו לנהיגה עצמית ,אלא מופעל על ידי עובד האתר.
אישור לכניסת רכב פרטי (של הנכה) יש לקבל בכניסה לאתר ,במשרדי האתר.
אזור החניה (על גבי משטח כורכר מהודק) נמצא בסמוך לכניסה הראשית
אזור הכניסה והמבואה – נגיש במלואו .במקום שירותי נכים מותאמים ומאובזרים ,קפיטריה ומקומות
ישיבה מוצלים ונגישים.
בית הכנסת העתיק – במקום מגרש חניה מכורכר מהודק .ניתן להגיע ללא מכשולים עד למקום
התצפית המרוחק  50מטר מהמבנה.
התיאטרון הרומי – הגישה לאתר מתבצעת בשביל שיפועי סלול כורכר .לאנשים בכיסאות גלגלים
מומלץ להיעזר במלווה.
פסיפס חג הנילוס – ניתן לצפות בפסיפס גם מהרכב.
החפירות הארכיאולוגיות – בנקודות מסוימות ניתן להתקרב עם הרכב עד לקרבת החפירות ולצפות
בהן מהמכונית .אין אפשרות לטייל בתוך מתחם החפירות ב של היותו מרוצף אבנים גדולות ו בגלל
מדרגות המצויות בו.
שעות הפעילות:
אפריל – ספטמבר17:00 – 08:00 :
אוקטובר – מרץ17:00 – 08:00 :
טלפון972-4-6568273 :
פקס972-4-6568273 :
מידע באינטרנטwww.parks.org.il :
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תיאטרון רומי

חפירות ארכיאולוגיות
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 17נהריים – אי השלום
אתר נהריים מצוי בעמק הירדן ליד קיבוץ אשדות יעקב איחוד .אי השלום המהווה אטרקציה מרכזית
באתר מוקף מעבריו בערוצי הירדן והירמו ך .זוהי נקודת המפגש של שני הנהרות שמימיהם הפעילו
בעבר את תחנת הכוח החשמלית הראשונה בארץ ישראל.
מסלול הטיול באתר כולל בין השאר תצפית אל שרידי תחנה הכוח שנבנתה בשנות ה 30 -של המאה
הקודמת על ידי פנחס רוטנברג .ניתן גם לראות את התעלות והסכרים שהוליכו את המים להפעלת
התחנה ,לצפות בגשר הממלוכי שאפשר מעבר מעל הירדן בתקופות קדומות ,לעצור ליד מבנה תחנת
רכבת העמק שנבנה בסגנון באוה אוס ולבקר ב"גבעת הפרחים" ,אתר הזיכרון המנציח את בנות בית
שמש שנרצחו במקום מירי של חייל ירדני.
אי השלום
נתון לשליטת ממלכת ירדן אך הוא פתוח ללא הגבלה לסיורים של ישראלים .הסיור מתבצע ב כלי רכב
פרטיים שנעים בכביש מעגלי תוך עצירות בתצפיות מוסדרות ונגישות ,אף כי ניתן לערוך תצפיות גם
מהרכב.
האתר נגיש ברובו לבעלי מוגבלויות פיזיות ללא צורך במלווה .ניתן לחנות במגרש החניה לנכים המצוי
לצד מרכז המבקרים על מנת לקבל מידע ולהירשם לטיול באי השלום .בסמוך מצויים מזנון ומקומות
ישיבה מוצלים.
שעות הפעילות:
קיץ
ימים שבת – חמישי18:00 – 08:00 :
יום שישי וערבי חג15:00 – 8:00 :
חורף
ימים שבת – חמישי16:00 – 08:00 :
יום שישי וערבי חג14:00 – 8:00 :
טלפון972-4-6709143 :
פקס972-4-6751777 :
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 18גשר הישנה – חווית נהריים
אתר חוויית נהריים בגשר הישנה מצוי במקום בו הייתה נקודת ההתיישבות הראשונה של קיבוץ גשר.
המבקרים באתר נחשפים לסיפורי המקום בתקופת העלייה לקרקע ובאירועי מלחמת העצמאות
שהביאו להחלטה להעביר את היישוב לנקודת קבע מרוחקת מהירדן .ניתן לראות כאן את חדר האוכל
המשוחזר של הקיבוץ ,המאפייה ששימשה את חבריו באותם ימים ומופיע ה כיום תחת המותג "אגדת
לחם" ,קטר הרכבת ששימש את עובדי נהריים ומיצג אור-קולי ייחודי המביא את סיפורה של תחנת
הכוח של פנחס רוטנברג.
אתר גשר הישנה משקיף אל נופי הגלעד וערוץ הירדן .בסמוך לאתר מצוי חאן ממלוכי שנחשף
בחפירות ארכיאולוגיות ,הגשר הממלוכי ששימש לחציית הירדן ו תצפית לעבר "טיילת גאון הירדן"
המשקיפה לעבר ערוץ הנהר.
האתר והפעילויות המתקיימות בו נגישים ב רובן לאנשים עם מוגבלות פיזית .קיימים בו גם עזרים
ואמצעים המאפשרים לאנשים ליקויי שמיעה ליהנות מהמידע.
לקויי ראייה יכולים לחוות אף הם את הביקור בעזרת הסבר בכתב ברייל המופיע על המוצגים ובסיוע
הדרכה צמודה.
השבילים והדרכים באתר סלולים ונגישים ליושבים בכיסא גלגלים ,וניתן אף לקבל רכב חשמלי
למתקשים בהליכה.
חניית הנכים צמודה לכניסה הראשית וניתן להגיע ממנה בקלות אל דוכן המכירות ו לפינות הישיבה
המוצלות שבאתר.
שעות הפעילות:
ימים ראשון – חמישי16:00 – 10:00 :
ימי שישי וערבי חג14:00 – 09:00 :
טלפון972-4-6752685 ,972-4-6753336 :
פקס972-4-6709387 :
דוא"לinfo@naharayim.co.il :
מידע באינטרנטwww.naharayim.co.il :
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 19גן לאומי בית שאן
גן לאומי בית שאן הוא אחד האתרים הארכיאולוגיים המרשימים ביותר בישראל .נכללים בו תל בית
שאן ,חפירות העיר לתקופותיה והתיאטרון הרומי המפואר שהשתמר באופן מעורר התפעלות .בימים
מסוימים ניתן לבלות במקום גם בשעות הערב ולהשתתף בחוויה רב חושית "לילות שאן" המציגה את
חייה של העיר בתקופות הקדומות באמצעות מקרני ענק שמאירים על האתרים ומספרים את סיפורם.
בחפירות שנעשו במקום החל משנת  1983נחשפו חלקים של העיר מהתקופה ההלניסטית ,הרומית
והביזנטית .בתל בית שאן הסמוך התגלו ממצאים מכ 20 -שכבות שונות.
הסיור בגן הלאומי מאפשר מפגש עם תגליות כגון בית מרחץ מהתקופה הביזנטית ,רחוב העמודים
פלדיוס ,רחוב סילוונוס וחלקיו השונים של התיאטרון הרומי ,כולל הבמה ,האורכסטרה ,מושבי הקהל,
ומנהרות הכניסה המרשימות .
מתחם החניה ,כולל חניית הנכים  ,מרוחק ממבואת הכניסה  .הדרך מהחניה לכניסה מכוסה בחלקה
משטחי ריצוף לא מישוריים .לכן מומלץ להגיע עם הרכב עד לכניסה ,להוריד שם את האדם עם
המוגבלות ולהעביר את הרכב לחניה.
הכניסה הראשית לאתר ואזור המבואה נגישים ונוחים לאנשים עם מוגבלות .כך גם אזור המשרדים,
מקום תצוגת דגם האתר ,הקפיטריה ואזור המנוחה המוצל.
שירותי הנכים נמצאים באזור הכניסה והגישה אליהם נעשית על גבי רמפת כורכר בעלת שיפוע מתון.
בהמשך ,כל השבילים מכוסים כורכר דק.
ניתן לסייר ברחבי גן הלאומי באמצעות רכב באגי מיוחד המאפשר גישה אל מירב המ יצגים .במקרים
מיוחדים מאפשרת הנהלת הגן כניסה ברכב פרטי אל תוך המתחם ,אך המסלול העומד לרשות
המבקר ברכב כזה מוגבל לדרך ההיקפית בלבד.
שעות הפעילות:
אפריל – ספטמבר
ימים ראשון – חמישי17:00 – 08:00 :
ימי שישי וערבי חג16:00 – 08:00 :
שבת וחגים17:00 – 08:00 :
אוקטובר – מרץ
ימים ראשון – חמישי16:00 – 08:00 :
ימי שישי וערבי חג16:00 – 08:00 :
שבת וחגים17:00 – 08:00 :
טלפון972-4-6587189 :
פקס972-4-6581899 :
מידע באינטרנטwww.parks.co.il :
המופע "לילות שאן" מתקיים בימים ב' ,ד' ,ה' ומוצ"ש בשעות  22:45 – 20:30והוא מותנה בתנאי מזג
האוויר .יש להירשם מראש בטל' .972-4-6481122
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 20גן לאומי קומראן
גן לאומי קומראן מצוי ליד קיבוץ קלייה בצפון ים המלח .האתר מזוהה עם כת האיסיים ועם המגילות
הגנוזות שהתגלו במערות באזור .השרידים שנחשפו מושכים אליהם תיירים ומטיילים יהודיים ונוצריים
שרואים בקומראן את אחד המקומות המעניינים להיכרות עם ההיסטוריה ואורחות החיים של ימי בית
שני וראשית התפתחות הנצרות בארץ ישראל .המקום המבודד מסביבתו וסיפורו של האתר מכניס ים
את המבקרים לאווירה מיסטית ייחודית.
קומראן מציע למבקרים בו שני מוקדי עניין חשובים :מרכז המבקרים הכולל משרד קבלה ,מוזיאון ,חדר
הקרנה של חיזיון אורקולי ומיצגים .וכן ,אזור החפירות הארכיאולוגיות של היישוב הקדום.
האתר נגיש ברובו לאנשים עם מוגבלות פיזית למעט אזור המערות החצובות בהר.
חניית הנכים מצויה בכניסה לאתר .מהחניה לרחבת הכניסה מוביל שביל שלאורכו מספר מדרגות .לצד
המדרגות רמפה עם שיפוע מתון ללא מאחזי יד.
כדי להגיע למשרד האתר ולחנות שבמקום ,יש צורך להעלות מספר מדרגות .על מנת לעקוף מדרגות
אלה יש צורך להיכנס בכניסה צדדית הממוקמת ליד השירותים .זוהי גם הכניסה לתחילת המסלול
המוביל לאתר הארכיאולוגי.
השביל באזור החפירות סלול בחלקו הראשון מבטון ובהמשך זהו שביל מרופד כורכר שממנו יוצא שביל
עץ .ניתן להגיע בו עד לממצאים ,אך הוא נקטע בנקודה מסוימת ולכן אינו נגיש לכל אורך אזור
החפירות .כיום מתבצעות במקום עבודות לבניית המשך שביל העץ הנגיש.
השילוט לאורך המסלול ברור וקריא.
שירותי הנכים מותאמים ומאובזרים .במקום קיימת קפיטריה נגישה.
שעות הפעילות:
אפריל – ספטמבר17:00 -08:00 :
אוקטובר – מרץ16:00 -08:00 :
טלפון02-9942235 :
פקס02-9942235 :
מידע באינטרנטwww.parks.org.il :
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 21גן לאומי מצדה
מצדה הוא אחד האתרים המעניינים והמעוררים השראה בקרב ישראלים ותיירים כאחד .האתר בנוי
כמבצר בראש מצוק נישא הצופה אל ים המלח בגבולו המזרחי של מדבר יהודה .המטיילים בהר
נחשפים לסיפורי גבורה מפוארים ולממצאים מתקופתו של הורדוס והמרד הגדול ברומאים.
גן לאומי מצדה הוא אתר מורשת תרבות עולמי של אונסק"ו .מפסגתו ניתן לראות את הנחלים הגדולים
החורצים את מדבר יהודה ממערב למזרח ,ים המלח והרי מואב ושרידי המחנות הרומיים שנבנו סביב
ההר בתקופת המצור.
לרגלי ההר מצויה אכסניית נוער ובמבואה ניתן לבקר במוזיאון ע"ש פרופ' יגאל ידין שמציג את סיפורה
ההיסטורי של מצדה .סיפורו של האתר מוצג גם באמצעות חיזיון אורקולי המתקיים במועדים נקובים
במתחם מיוחד המצוי בצדו המערבי של ההר .בצד זה ניתן לראות גם את הסוללה שבאמצעותה
הכריעו הרומאים את הנצורים במצדה.
גן לאומי מצדה הינו אתר גדול ומורכב .הנגישות לאנשים עם מוגבלות פיזית הינה מאזור החניה דרך
מרכז המבקרים והעלייה לבמת ההר נעשית באמצעות רכבל.
האתר מציע לאנשים עם מוגבלויות אמצעי ההמחשה למישוש ומערכות קול (לבעלי מכשירים עם
מתאם  )Tהמאפשרים גם ללקויי ראייה ושמיעה לחוות את הסיור במקום.
המבואה ומרכז המבקרים
הגישה הנוחה למקום היא מאזור חניית הנכים הממוקמת בקומת המרתף ,זאת ,באמצעות מערכת
מעליות שמגיעה לכל קומות המבנה.
קיימת גישה נוחה מאזור הורדת הנוסעים שבמפלס קומת הכניסה אך באזור זה החניות מרוחקות.
מרכז המבקרים מכיל מוזיאון ,אזורי ישיבה ומנוחה ומסעדה נגישים ונוחים.
במקום שרותי נכים (נשים וגברים) מותאמים ומאובזרים.
במפת האתר שמחולקת בעת רכישת כרטיסי הכניסה ,מצוינים כל השירותים במצדה כולל מיקום
שירותי הנכים.
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האתר הארכיאולוגי
הרכבל לאתר יוצא ממבנה מרכז המבקרים ומגיע עד לתחנת במת ההר .תא הרכבל גדול ,נוח ותדירות
הנסיעה גבוהה .מהרכבל מובילה רמפה נוחה עד לאתר פנימה .בסופה מקטע של כ 2 -מ' עשוי אבנים
גדולות וחלקות .ניתן לעקוף קטע זה דרך עמדת השירות והמזכרות שבמקום ולהגיע לתחילת השביל.
האתר על במת ההר מורכב ממספר נקודות עניין הפזורות לאורך שבילי הליכה נגישים .שביל מבטון
מוביל כמעט לכול הממצאים פרט ליחידים שהטופוגרפיה אינה מאפשרת גישה אליהם בהם בריכת
המים והארמון הצפוני.
השביל ברובו נוח למעט מספר מקומות קשים יחסית לתנועה שבהם רצוי להיעזר במלווה.
במקום מצויים שני מתחמי שירותים הכוללים שרותי נכים מותאמים ומאובזרים.
החיזיון האורקולי
הגישה למתחם החיזיון היא מכביש שיוצא בצפונה של העיר ערד .לא ניתן לעבור ממצדה לאזור
החיזיון .הגישה למתחם נוחה לאדם עם מוגבלות פיזיות .חניית הנכים עשויה משטח כורכר מהודק
ונמצאת בסמוך לכניסה.
באזור הכניסה יש שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
שעות הפעילות :
אפריל – ספטמבר( 17:00 - 08:00 :בימי שישי וערבי חג עד )16:00
אוקטובר – מרץ( 16:00 - 08:00 :בימי שישי וערבי חג עד )15:00
הרכבל פועל בשעות( 16:00 - 08:00 :בימי שישי וערבי חג עד )14:00
טלפון08-6584207/8 :
פקס08-6584464 :
מרכז הזמנות לחיזיון האור -קולי08-9959333 :
מידע באינטרנטwww.parks.org.il :
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ירושלים העיר העתיקה
מבוא
ירושלים העתיקה מהווה מוקד משיכה ועניין לכל תייר ומטייל בישראל .העיר שבתוך החומות מציעה
מגוון מסלולים ומוקדי תיירות שאליהם נוהרים מדי יום מטיילים מכל רחבי העולם.
אופייה המיוחד של העיר העתיקה והרצון לשמר את העבר הותירו על כנם במקומות רבים את הריצוף
העתיק .לפיכך ,הגישה לחלק מהמוקדים קשה לאנשים בעלי לקות בתנועה ולמשתמשים בכיסא
גלגלים .השיפועים התלולים ,מהמורות בריצוף ,מעברים צרים וכדומה  ,מצריכים במקומות אלה סיוע
של מלווה.
רוב שטחה של העיר העתיקה אינו פתוח לכניסת כלי רכב  .הדבר מחייב חניה בקרבת שערי הכניסה
לעיר והתקדמות במסלולי הליכה ארוכים ,תלולים וקשים.
ברב ימות השנה קיימת מצוקת חניה סמוך לשערי העיר העתיקה ובמגרשי החניה יש מעט מקומות
מסומנים לנכים.
הכניסה לאזור הכותל המערבי/מרכז דוידסון – הגן הארכיאולוגי ברכב הינה מכיוון שער יפו בלבד.
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ההמלצות לאדם עם מוגבלות:
מומלץ לערוך את הביקור וסיור בעיר העתיקה בליווי מלווה שיכול לעזור במסלולים הקשים יותר
לתנועה.
יש לוודא שהנוהג ברכב הינו המלווה .הכוונה שהנכה אינו הנהג
יש להוריד את האדם עם המוגבלות קרוב ככל האפשר לתחילת המסלול.
כדאי להשתמש במוניות.
לפני תכנון מסלול הטיול והמקומות בהם תבקרו כדאי לאסוף מידע רב ככל האפשר על האתרים,
השירותים הניתנים בהם ואפשרויות הגישה אליהם.
להלן מספר טלפונים ואתרי אינטרנט לקבלת מידע:
לשכת משרד התיירות בשער יפו ,רח' יפו 1
טלפון 972-2-6271422
פקס 972-2-6271362
מידע באינטרנטwww.goisrael.com :
שעות הפעילות
ימים א' – ה'17:00 - 8:30 :
שישי וערבי חג12:00 - 8:30 :
לשכת התיירות הנוצרית בשער יפו
טלפון972-2-6286417 :
פקס972-2-6272692 :
שעות הפעילות :
ימים ב' ,ד ,ו'17:30 - 8:30 :
ימים ג ,ה'16:00 - 8:30 :
שבת12:30 - 8:30 :
ראשון :סגור
www.thekotel.org
מידע באינטרנט:
www.mountofolives.co.il
www.dormitio.net
www.goisrael.com
www.jerusalem.muni.il
http://www.cicts.org
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 22הר הזיתים וגת שמנים
הר הזיתים המשקיף אל ירושלים ממזרח ,הוא מקום שנקשרות בו מסורות רבות לשלוש הדתות
הגדולות בישראל .באמונה היהודית זהו אחד המקומות הקשורים לחזון אחרית הימים ותחיית המתים
וזוהי גם הסיבה לקיומו של בית הקברות היהודי על מורדותיו של ההר.
על פי הנצרות כאן עמד ישו ובכה על חורבן ירושלים וכאן בילה את הלילה האחרון לפני מאסרו על ידי
הרומאים.
המוסלמים מאמינים שמכאן י יצא הגשר שיעביר באחרית הימים את הקמים לתחייה בדרכם להר
הבית.
מפסגת ההר נשקף נוף מרהיב של ירושלים העתיקה ולרגלי ההר ניצבות שתי כנסיות מרשימות ביופיין
בהן הכנסייה הרוסית מריה מגדלנה על מגדליה המזהיבים וכנסיית כל העמים בגת שמנים .על פי
המסורת הנוצרית ,אחד עצי הזית שבחצר הכנסייה שימש את ישו להכנת הצלב שאתו יצא לדרך
הייסורים .כאן גם נשא את תפיל ותיו האחרונות.
תצפית הר הזיתים
התצפית במרומי הר זיתים פתוחה לציבור ללא תשלום .במקום שירותים נגישים לנכים (לגברים
ולנשים) מתאימים ומאובזרים  .הירידה לשירותים בשיפוע תלול ולכן מומלץ להיעזר במלווה.
במקום אין חניה מסומנת לנכים אך לאורך המדרכה יש מקומות חניה לרכב פרטי ולאוטובוסים .קטעים
מסוימים במדרכה הונמכו כדי לאפשר מעבר בכיסא גלגלים אל הטיילת.
לאורך מסלול הטיול מצויות רחבות תצפית על העיר העתיקה בהן:
"תצפית רחבעם" ,התצפית העליונה  -נגישה .יש מגרש חניה ,ללא סימון חניות נכים ,וגישה לרחבת
התצפית באמצעות הנמכת מדרכה.
"תצפית סלצברג" ,רחבת התצפית התחתונה  -הגישה אליה במדרגות רבות ,מהרחוב הראשי והיא
אינה נגישה,אך ניתן לצפות מהחניה .אין חניות נכים מסומנות.
גת שמנים  -כנסיית כל העמים
הסיור בכנסייה שלמרגלות הר זיתים נגיש ברובו .המסלול נוח ומאפשר גישה לחלקים נרחבים באתר.
הגישה לחצר הכנסייה משער הכניסה אינה נגישה ולכן יש להשתמש בשער היציאה הצמוד לכניסה
בלבד .במקום יש מספר מצומצם של מקומות חניה ללא מקומות מסומנים לנכים .השירותים ממוקמים
מעבר לכביש מול שער הכניסה ,אך אין שירותים לנכים.
שעות הפתיחה:
ימים שבת – חמישי.18:00 – 14:30 ,12:30 – 09:30 :
יום ראשון16:00 ,11:00 ,06:30 :
מידע באינטרנטhttp://tour.jerusalem.muni.il :

57

58

 23הרובע היהודי
הרובע היהודי משמש מסלול טיול להכרת מספר מוקדי תיירות בהם הקארדו – הרחוב הראשי
המשוחזר של העיר בתקופה הרומית ,בית הכנסת החורבה שהיה אחד המפוארים בעיר ,נשרף במאה
ה 18-ונשאר הרוס עד לשחזורו בימים אלה ,הבית השרוף ברחוב תפארת ישראל המספר את סיפורה
של משפחת קתרוס בימי חורבן בית שני .בנוסף ניתן לבקר במספר מוזיאונים ובתי כנסת ולצפות אל
הכותל המערבי.
הרובע היהודי כמו העיר העתיקה כולה ,נגיש בחלקו במגבלות הנובעות מהטופוגרפיה ההררית וריצוף
מסלולי ההליכה .בחלק מהמקומות יש צורך בעזרת מלווה על מנת להתגבר על שיפועים ,מהמורות
ולעיתים גם מדרגה בדרך .קיים ברובע מסלול נגיש המפגיש את המטייל עם מספר אתרים מעניינים,
אך בחלק מהמקומות יש צורך ללכת הלוך ושוב באותו מסלול על מנת להגיע לתחנה הבאה בסיור.
אורך המסלול כשני ק"מ ללא כניסה לאתרים.
דרך הגישה הקצרה לרובע היא מאזור שער האשפות והכותל ,אך בדרך זאת יש מדרגות רבות מאוד.
לכן יש להעדיף את הכניסה עם הרכב דרך שער יפו או שער ציון עד למגרש החניה של הרובע.
החניה מחוץ לשער ציון מחייבת הליכה של כ 300 -מטרים בציר נגיש אל הרובע.
ממגרש החניה של הרובע ניתן להמשיך במפלס מישורי אל רחוב היהודים ולהגיע ממנו בדרך היקפית
אל הקרדו .הרחוב נגיש ,אך הריצוף עתיק וגס .רוב בתי העסק בקרדו מצויים בהפרש גובה של מדרגה
או מדרגות בודדות מהכניסה.
מכאן יש לחזור באותה דרך עד רחוב פלוגת הכותל .בהמשך השביל מרוצף ריצוף עתיק ומחוספס
ונדרשת עזרת מלווה.
בהמשך ניתן להגיע לרחבת בית הכנסת "החורבה" הנמצא בשיפוצים ולרחוב תפארת ישראל .ברחוב
זה יש "בזאר" ,חנויות ובתי קפה שחלקם נגישים.
בהמשך הרחוב מצוי מוזיאון "הבית השרוף"  .המקום נגיש וברחבה יש מתחם שירותים.
מכאן פונים לרחוב משגב לדך וממשיכים למתנ"ס הרובע .ניתן לסיים כאן ולחזור באותה דרך או
להמשיך בכוון לרחוב ההרודיאני ,כיכר בתי מחסה  ,בי"ח ליולדות "משגב לדך" ומגרש החניה.
שירותים ציבוריים ושירותי נכים מותאמים ומאובזרים נמצאים ברחבה המרכזית "תפארת ישראל"
וברחוב פלוגת הכותל בקטע המחבר אל הקרדו.
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מוזיאון הבית השרוף  -בית קתרוס
המקום נגיש .הגישה באמצעות מדרגות ומעלון אלכסוני .בקומה התחתונה חזיון אורקולי .
שעות פעילות:
ימים ראשון – חמישי17:00 - 9:00 :
שישי וערבי חג13:00 - 9:00 :
טלפון972-2-6287211 :
מוזיאון אריאל
מרכז לתולדות ישראל בתקופת בית ראשון  .מיצג אורקולי תלת מימדי .המקום נגיש.
שעות פעילות:
ימים ראשון – חמישי17:00 - 9:00 :
שישי וערבי חג13:00 - 9:00 :
טלפון972-2-6287211 :
מתנ"ס הרובע היהודי – תחנת מידע
ניתן לקבל במקום מידע הכולל מפת "המסלול הנגיש" וחוברת מפורטת על האתרים .
הכתובת :רחוב משגב לדך .20
טלפון972-2-6280024 ,972-2-6283777 :
פקס972-2-6260194 :
מידע באינטרנטwww.jerusalem.muni.il/jer_sys/toursite :
שעות פעילות המתנ"ס:
ימים ראשון – חמישי15:00 - 8:30 :
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 24הגן הארכיאולוגי ירושלים  -מרכז דוידסון
הגן הארכיאולוגי חושף בפני המבקרים שרידים של ירושלים מימי בית שני בהם הכותל הדרומי של הר
הבית ,המדרגות אל שערי חולדה ,שרידי קשת רובינסון ,מקוואות טהרה ששימשו את העולים להר,
הרחוב ההרודיאני ,שרידים מהתקופה החשמונאית ועוד.
גולת הכותרת בסיור הוא הביקור במרכז דוידסון המאפשר למטייל מעבר בזמן באמצעות אמצעי
המחשה חזותיים וממוחשבים .במרכז מוצגים ממצאים המלמדים על  2,000שנות היסטוריה של
ירושלים .בנוסף מוצג סרט תיעודי המתאר  150שנות חפירה ארכיאולוגית בהר הבית.
הגן הארכיאולוגי
האתר נגיש והגישה אליו היא דרך שער האשפות .לאורך הכביש שלפני השער ,במרחק של כ100 -
מטרים מהאתר ובהמשך לכיוון שער ציון מצויות חניות  ,בהן גם חניות מסומנות לנכים .בשל עומס
מבקרים קיימת באזור מצוקת חניה.
הגישה מאזור החניה אל הגן הארכיאולוגי מחייבת התקדמות על גבי משטח מרוצף באבנים עתיקות
גסות והוא בעייתי לבעלי מוגבלות בניידות והליכה ,כמו גם ל יושבים בכיסאות גלגלים .נדרשת בקטע
זה עזרת מלווה.
ניתן להוריד את האדם עם המוגבלות קרוב ככל האפשר לכניסה לגן הארכיאולוגי בכביש מיוחד היורד
משער האשפות אל האתר אך יש לתאם זאת מראש בטלפון972-2-6277550 :
או בפקס.972-2-6277962 :
שירותי הנכים נמצאים באזור הכניסה לאתר והם מותאמים ומאובזרים.
המסלול הנגיש בגן עוטף וסובב את כל אזור אתר החפירות ,כולל רמפות ושני מעלונים לשימוש עצמי.
אתר החפירות אינו נגיש וניתן לצפות עליו מהמסלול הנגיש.
אזור שער הגיתית ומדרגות חולדה  -קטעים במשטח הגישה עשויים מחצץ ,ריצוף גס ומרווחים
ונדרשת בהם עזרת מלווה .ללא ביקור בקטע זה -לא ניפגמת חווית הביקור
מרכז דוידסון
המוזיאון נגיש במלואו כולל הכניסה לתצוגת החנויות ,ל מודל הוירטואלי ,הגישה למוצגים והכניסה
להקרנת הסרט "יומן החפירות".
קיימים במקום שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
שעות פעילות:
ראשון  -חמישי17:00 - 8:00 :
ימי שישי וערבי חג14:00 - 8:00 :
טלפון 972-2-6277550 :
פקס 972-2-6277962 :
דוא"לdavidson@pami.co.il :
מידע באינטרנטwww.archpark.co.il :
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 25הכותל
הכותל המערבי של מתחם הר הבית הוא אחד האתרים שמושך אליו יותר מבקרים מכל אתר אחר
בישראל .ברחבה שלפני הגדול מתכנסים מדי יום תיירים ומטיילים על מנת לחזות בקיר האבן המקרין
עוצמה וקדושה רבה ,להתפלל ולחוג טקסי בר מצווה .מרחבת הכותל ניתן להגיע אל מנהרת הכותל
ולהיחשף לתקופות הקדומות של המתחם שהתגלו במהלך השנים האחרונות כמו גם למרכז שרשרת
הדורות המהווה מעין מוזיאון להעצמת חווית הביקור במנהרת הכותל באמצעות סיפורו של צנחן שהיה
בין משחררי העיר במלחמת ששת הימים.
ניתן להגיע לאזור הכותל מכמה כיוונים  .הגישה הנגישה המומלצת היא משער האשפות .מתחמי
החניה נמצאים בכביש ליד שער האשפות בכוון הנסיעה לשער ציון וברחובות הסמוכים לשער  ,כולל
מקומות חניה מסומנים ל נכים .בשל ריבוי המבקרים באזור קיימת מצוקת חניה במקום.
במידת האפשר ,מומלץ להגיע דרך שער האשפות עד סמוך לשערי הכניסה לרחבת הכותל ולהוריד את
האדם עם המוגבלות .בעלי תו נכה מורשים לעתים לחנות ברחבה שמעבר לשער הביקורת ,אך הדבר
מוגבל בהתאם לנסיבות ביטחוניות .ניתן לתאם חנית נכה ב רחבת הכותל באמצעות פניה למתנ"ס
הרובע היהודי ,רח' משגב לדך  20ירושלים.
טלפון . 972-2-628377 :פרטים נוספים במסלול "הרובע היהודי".
קיימת גישה נוספת אל הכותל מכיוון שער האריות במסלול העובר בוויה דה לרוזה .זוהי גישה נגישה
באופן חלקי בשל היותה מרוצפת ריצוף עתיק ,גס ומחוספס ,עם מהמורות.
הגישה מכיוון הרובע היהודי לא נגישה בשל ריבוי המדרגות במורד הדרך.
רחבת הכותל נגישה במלואה .במקום שירותים ציבוריים  ,בהם שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
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מנהרות הכותל
הגישה למנהרות מרחבת הכותל נגישה במלואה .יש צורך להזמין מראש מקומות בסיור.
הסיור באתר נגיש בחלקו ונדרשת עזרת מלווה .בשל אופי האתר והחפירות המתנהלות בו חלק
מהמעברים צר .במקום שלושה מעלונים אך הם לא תמיד פעילים .המעלון המגשר בין קודש הקודשים
לדגם הר הבית  -אינו פעיל באופן קבוע.
היושבים בכיסא גלגלים יכולים להגיע עד קודש הקודשים אך כדי לבקר במקומות אחרים באתר יש
צורך לעבור לכיסא צר וקל המסופק ב מקום ולהיעזר בהעלאה והורדה גם בעובדי האתר .באמצעות
כיסא זה ניתן להגיע למקוואות ,לחדר החשמונאים ,לדגם הר הבית ועד לרחוב ההרודייני והמחצבה .
באופן זה ניתן להגיע לכ 80% -מהאתרים במסלול הסיור.
שעות פעילות:
ראשון  -חמישי23:00 - 07:00 :
ימי ששי וערבי חג12:00 - 07:00 :
טלפון972-2-6271333 :
תאום סיור לבעלי מוגבלות בטלפון *5958 :שלוחה  1בשעות 17:00 - 8:30
מומלץ לוודא יום לפני הסיור את תקינות המעלונים .
מידע באינטרנטwww.thekotel.org :
מרכז שרשרת הדורות
המרכז מהווה חלק מרחבת הכותל ומצוי בצמוד למנהרות הכותל.
ניתן לקיים סיור מודרך בהזמנה מראש בלבד (מומלץ להתקשר חודש מראש).
הסיור באתר נגיש הן לבעלי מוגבלות בניידות והן למשתמשים בכיסאות גלגלים.
הנגישות למשתמשים בכיסא גלגלים מוצעת באמצעות שימוש בכיסא צר וקל המסופק באתר.
המסלול הינו במספר מפלסים המגושרים ביניהם באמצעות מעלון אלכסוני ,מעלון אנכי ורמפות היציאה
בשיפועים נוחים.
שעות פעילות:
ראשון  -חמישי23:00 - 07:00 :
ימי ששי וערבי חג12:00 - 07:00 :
טלפון972-2-6271333 :
תאום סיור לבעלי מוגבלות בטלפון *5958 :שלוחה  1בשעות 17:00 - 8:30
מומלץ לוודא יום לפני הסיור את תקינות המעלונים
מידע באינטרנטwww.thekotel.org :
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 26הר ציון
הר ציון מושך אליו מבקרים המבקשים לבקר באתרים כגון כנסיית הדורמיציון ,קבר דוד וחדר הסעודה
האחרונה .מנקודת התצפית שבמתחם נשקפים נופי העיר העתיקה ,אזור הגן הארכיאולוגי והר
הזיתים.
בהר קיימים שני מגרשי חניה .מומלץ לחנות בחניון העליון – חניון הר ציון שבו יש חניות מוסדרות
לנכים .הגישה ממגרש החניה אל השביל הנגיש בהר נעשית במעלה כביש תלול ו רצוי להיעזר במלווה
כדי להגיע לאזור הכנסייה.
חניות הקרובות יותר לדרך הנגישה אינן מסומנות כחניות נכים וההגעה אליהן מכוון שער ציון.
חדר הסעודה האחרונה
על פי המסורת הנוצרית החדר מזוהה עם המקום שבו אכל ישו עם שליחיו לפני שהוסגר לידי
הרומאים.
מסלול הגישה למקום הוא במפלס ישר עד לרחבת הכניסה .הדרך מרוצפת ריצוף עתיק ומחוספס
המקשה על אדם בכיסא גלגלים ועל לקויי הליכה  .מומלץ להיעזר במלווה.
חדר הסעודה האחרונה נמצא בקומה השנייה של המבנה והגישה אליו באמצעות מדרגות תלולות
בלבד .גם הכניסה מכוון קבר דוד אינה נגישה.
קבר דוד
על פי מסורות יהודיות שונות זהו מקום קבורתו של דוד המלך .הקבר מצוי בקומת התחתונה של מבנה
דו קומתי .המסלול אינו נגיש בשל מדרגות יחידות לאורכו .ניתן לסייר בסיוע מלווה.
על גג המבנה מצויה תצפית לעבר הכותל והעיר העתיקה ,אך העלייה אליה היא על גבי גרם מדרגות
תלולות ולכן אינה נגישה.
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הסעודה האחרונה -לא נגיש
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כניסה מכוון החניון התחתון
קבר דוד

הגישה משער ציון ,החניון העליון
קבר דוד

68

כנסיית דורמיציון
הכנסייה נבנתה בתחילת המאה ה 20 -על שטח שניתן כמתנה על ידי השולטן התורכי עבדול חמיד
השני לקיסר הגרמני וילהלם השני בעת ביקורו בארץ ישראל.
מסלול הגישה לכנסייה הוא במפלס ישר עד לרחבת הכניסה .הדרך מרוצפת ריצוף עתיק ומחוספס
המקשה על אדם בכיסא גלגלים ועל לקויי הליכה  .מומלץ להיעזר במלווה.
בכניסה מצוי סף גבוה של כ 7-ס"מ.
אולם התפילה מוגבה ממפלס הכניסה ב 4 -מדרגות .במקום יש רמפה ניידת המגשרת על פני 3
המדרגות הראשונות .יש צורך בעזרת מלווה למדרגה העליונה.
חנות המזכרות מצויה במפלס הכניסה והיא נגישה לאנשים עם מוגבלויות.
הקפיטריה נגישה באזור דלפק המכירה ,אך אזור הישיבה נמוך בשתי מדרגות ממפלס הכניסה.
במקום מצויים שירותי נכים אך יש צורך לבקש מפתח וליווי בקפיטריה או בחנות המזכרות.
התא נמצא באגף המגורים המצוי במפלס גבוה ממפלס הכניסה .יש לעבור את  3המדרגות הראשונות,
כמו לאולם התפילה ,באמצעות הרמפה הניידת ולהיעזר במלווה על מנת לעלות מעל מדרגה נוספת.
התא עצמו רחב ועם אבזור חלקי.
שעות הפעילות :
שני – שישי17:30 - 12:30 ,12:00 - 8:30 :
שבת17:30 -15:30 ,15:00 - 12:30 ,12:00 - 8:30 :
ימי ראשון וחגים12:00 -10:30 :
טלפון 972-2-5655330 :
פקס 972-2-5655332 :
דוא"לabtei@dormitio.net :
מידע באינטרנטwww.dormitio.net :
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 27וויה דולורוזה וכנסיית הקבר
וויה דולורוזה היא דרך הייסורים שבה על פי האמונה הנוצרית הלך ישו בדרכו האחרונה אל התליה.
הדרך מתחילה בשער האריות ולאורכה מצויות ארבע עשרה תחנות שכל אחת מהן מסמלת התרחשות
מסוימת במהלך המסע אל הר הגולגולתא ,מקום בו ניצבת כיום כנסיית הקבר.
חלקה הראשון של הוויה דולרוזה עובר ברובע המוסלמי  ,בהמשך היא חוצה את רחובות השוק וסיומה
ברובע הנוצרי התחנות לאורכה מסומנות ומשולטות בחלקן  .מסלול ההליכה לאורך דרך הייסורים
מהווה את אחד משיאיו של ביקור הצלייני בארץ הקודש.
המסלול בחלקו הגדול אינו נגיש כלל בשל הריצוף העתיק ו המדרגות הרבות המצויות לאורכו .חלקו
הראשון נגיש במגבלות המחייבות עזרת מלווה לכל בעלי המוגבלויות בניידות .קטע זה קצר יחסית
והוא מסתיים ברחוב הגיא.
לכל אחת מהתחנות האחרות לאורך המסלול ניתן להגיע בדרכים עוקפות מכיוונים שונים של העיר
העתיקה אך גם הן אינן נגישות.
הקטע הנגיש והמומלץ לסיור הוא משער האריות לתחנה השנייה  -קפלת ההלקאה .קיימת אפשרות
לחנות במגרש החניה שבתוך החומה ליד שער האריות ,אך במקום אין חניות מסומנות לנכים.
גם במסלול זה יש צורך בעזרת מלווה בשל השיפועים התלולים בקטעים מסוימים של הדרך ,הריצוף
העתיק ,הגס והמחוספס והמרווחים הגדולים.
הדרך משער האריות עד התחנה הראשונה  -מקום הולדת מרים ,היא מישורית .בכניסה לתחנה יש 3
מדרגות ולצידן כניסה נגישה .מכאן נמשך המסלול לאורך כ 150 -מטרים עד לתחנה השנייה  -קפלת
ההלקאה .זהו קטע בשיפוע תלול עם אותו סוג ריצוף .בכניסה לתחנה יש סף גבוה של כ 10-ס"מ
וגישה נגישה מהחצר לתוך הכנסייה במדרגות וברמפה עם שיפוע מתון .המשך המסלול עד לצומת
הרחובות וויה-דולורוזה והגיא דומה לקטע שבין התחנה הראשונה לשנייה.
הדרך מכאן עד כנסיית הקבר אינה נגישה
שירותים ציבוריים נמצאים בין התחנה הראשונה והתחנה השנ ייה ,אך אין שירותי נכים.
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כנסיית הקבר
כנסיית הקבר המצויה בסיומה של דרך הייסורים .על פי הנצרות וממצאים שונים ,זהו המקום בו הועלה
ישו על הצלב ולאחר מכן נקברה גופתו באחת המערות החצובות בהר .הכנסייה נבנתה מעל מערה
המזוהה כמקום קבורתו של ישו והיא מהווה אחד המקומות הקדושים ביותר בדת הנוצרית.
ניתן להגיע לרחבת הכנסייה מכמה כיוונים אך אין דרך נגישה אליה ,שכן לאורך כל מסלול מצויות
מדרגות .במצב זה ,מסלול הגישה המומלץ הוא מכוון שער יפו .המסלול עובר דרך רחוב דוד והבזאר
הראשי שלאורכם יש מדרגות בודדות ופזורות.
בהמשך עובר המסלול דרך רחוב הנוצרים .זהו קטע ישר עם מדרגות בודדות בדרך המסתיים ברחוב
סנט הלנה .ברחוב זה יש מדרגות תלולות המובילות לרחבת הכניסה הראשית  .הירידה לרחבה
אפשרית באמצעות מדרגות או רמפה קצרה ותלולה המגשרת על פני מספר מדרגות בכל מקרה
נדרשת כאן עזרה עד למפלס הכניסה.
קיימות אפשרויות גישה נוספות מכוון הוויה דולורוזה ומ רחובות אחרים אך אלה כוללות שיפועים
תלולים ,מדרגות ומעברים צפופים.
הריצוף לכל אורך הדרכים הוא גס ,מחוספס וחלק מהן מכוסות רטיבות.
מידע ניתן לקבל במקומות הבאים:
לשכת משרד התיירות בשער יפו ,רח' יפו ,1
שעות הפעילות:
ראשון – חמישי17:00 - 8:30 :
שישי וערבי חג12:00 - 8:30 :
טלפון972-2-6271422 :
פקס972-2-6271362 :
מידע באינטרנטwww.goisrael.com :
לשכת התיירות הנוצרית בשער יפו
שעות הפעילות:
שני ,רביעי ,שישי17:30 - 8:30 :
שלישי ,חמישי16:00 - 8:30 :
שבת12:30 -8:30 :
ראשון -סגור
טלפון972-2-6286417 :
בפקס972-2-6272692 :
מידע באינטרנטhttp://www.cicts.org :
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 28עין כרם
עין כרם היא שכונה יפה וציורית במבואותיה הדרום מערביים של ירושלים רבתי .השכונה שומרת על
אופייה הכפרי והיא טובלת בירק רב .סיור בסמטאות הכפר משרה אווירה ייחודית על המטיילים .לאורך
המסלול מצויים כמה מוקדי תיירות מעניינים בהם מעיין מרים אשר לפי המסורת ממנו שתתה אמו של
ישו בעת ביקורה במקום ,בית השייח' המשמש כיום מרכז מוסיקה ,כנסיית הביקור וכנסיית יוחנן
המטביל שנולד על פי עדויות שונות בכפר זה ,כמו גם מנזרים וכנסיות נוספים.
בנוסף ,ניתן למצוא כאן שפע של מסעדות ובתי קפה שחלקם נגישים לאדם בכיסא גלגלים וחלקם
מתאימים לחלק מלקויי ההליכה.
ניתן לסייר בכפר בהליכה ,מומלץ בעזרת מלווה ,להיתרשם מהאוירה ובתי הקפה והמסעדות ,ללא
כניסה לאתרים.
כנסיית יוחנן המטביל (יוחנן בהרים)
הכניסה ממרכז עין כרם.
קיימת חניה ציבורית לאורך הרחוב הראשי ובמגרש חניה הקרוב לכנסיה ,אך אין סימון לחניות נכים.
קיים מגרש חניה נוסף במרחק כ 100-מ' מהכניסה ,בצמוד למגרש החניה שבכניסה לדרך המובילה
למעין מרים ולכנסיית הביקור .במגרש חניה זה יש חניות נכים.
הגישה למתחם הכנסייה נגישה ,החצר ורחבת הכניסה נגישים לאדם עם מוגבלות בתנועה ו לאדם
בכיסא גלגלים.
החלק הפנימי של הכנסייה והמערה שבתוכה ,אינם נגישים בגלל גרם מדרגות בכניסה.
קיימים שירותים ציבוריים במקום שהגישה אליהם באמצעות רמפה מתונה ,אך אין תאי שירותי נכים.
שעות הפעילות:
קיץ
שני  -שבת 18:00 - 14:30 ,12:00 - 8:30 :
חורף
שני  -שבת 17:00 - 14:30 ,12:00 - 8:30 :
ימי ראשון (כל השנה)17:00 -14:30 ,12:00 - 8:30 :
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 29מוזיאון ישראל
מוזיאון ישראל הוא המוזיאון הגדול במדינה ואחד הגדולים בעולם .המוזיאון כולל מספר מוקדי עניין
בהם מיצגים קבועים ותערוכות מתחלפות .ניתן לבקר כאן בתצוגות ותערוכות בנושאי ארכיאולוגיה,
אתנוגרפיה ,יודאיקה ,אמנות ישראלית ואמנות העולם.
המוזיאון כולל מתחמים ייחודיים כגון היכל הספר ,ודגם של ירושלים מימי בית שני.
מתחם המוזיאון נגיש ברובו לאדם בכיסא גלגלים ולמוגבלי ניידות ותנועה .מגרש החניה נמצא בצמוד
לכניסה הראשית ,במקום מקומות חניה לנכים מסומנות.
הגישה למבואת הכניסה נעשית באמצעות מדרגות ורמפה בשיפוע מתון .המבואה כוללת מרכז מידע,
חנות המוזיאון ,קפיטריה ושירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
היכל הספר
היכל הספר הוא האגף שבו מצויות מגילות מדבר יהודה וכתבי יד עתיקים ונדירים של התנ"ך כגון כתר
ארם צובה.
ההיכל בנוי בשלושה מפלסים שמעליהם גג בצורת כיפה .הגישה הנגישה היא ל מפלס האמצעי בלבד.
הגישה למפלס התחתון בו מוצגות המגילות אפשרית באמצעות מדרגות בלבד וכך גם
הגישה למפלס העליון בו מוצגת מגילת ישעיהו.
דגם ירושלים בתקופת הבית השני
הדגם שהועבר למוזיאון ממתחם מלון הולילנד לחצר המוזיאון ,מציג את ירושלים של ימי בית שני על
פני שטח של כ 2000-מ"ר.
הגישה ממבואת הכניסה לאזור המיצג נגישה אך אינה מקורה .סביב הדגם קיים מסלול היקפי נגיש
ממנו ניתן לצפות במיצג מכל צדדיו.
שעות פעילות:
ראשון ,שני ,רביעי ,חמישי 17:00 – 10:00 :
יום שלישי21:00 – 16:00 :
יום שישי וערבי חג14:00 – 10:00 :
שבת וחג17:00 – 10:00 :
טלפון972-2-6708811 :
דוא"לinfo@imj.org :
מידע באינטרטwww.imjnet.org.il :
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 30הכנסת
הסיור בכנסת מהווה הצצה לעולם הפוליטיקה ו לעבודת כנסת ישראל ונבחריה  .ניתן לסייר ולבקר
בכנסת אך ורק בסיורים מודרכים .וקיימת אפשרות להאזין לדיונים במליאת הכנסת מיציע הציבור
בימים מוגדרים.
מבנה הכנסת נגיש ומתאים לאנשים עם מוגבלות בתנועה ו למשתמשים בכיסאות גלגלים.
קיימים אזורים עם מדרגות שהגישה אליהם במהלך הסיור מתבצעת בדרכים עוקפות באמצעות .
מעלית.
לרשות המבקרים עומד חניון ציבורי "גן וואהל לוורדים"  ,כולל חניה מסומנת לנכים המצויה לאחר
מחסום השמירה.
הגישה מאזור החניה למתחם מבואת הכנסת מתבצעת במסלול נגיש על גבי מדרכה לאורך כ 100-מ'.
שירותים ציבוריים הכוללים שירותי נכים מותאמים ומאובזרים מצויים מעבר לכביש מול מבואת
הכניסה.
הגישה למשכן הכנסת ממבואת הכניסה נגישה והיא נעשית על גבי משטח מרוצף פתוח בשיפוע מתון
לאורך כ 100-מ'.
בתוך המשכן קיימים מספר חדרי שירותים בהם שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
מועדי הביקור:
הסיורים בכנסת נערכים בימים ראשון וחמישי בשעות  .14:00–8:30משך הסיור כשעה.
הדרכה מתקיימת בעברית ,בערבית ,באנגלית ,בצרפתית ,בספרדית ,בגרמנית וברוסית.
יש לתאם את הסיור מראש עם אגף הביקורים וההיתרים טלפונית.
טלפון972-2-6496729 ,972-2-6496107 ,972-2- 6753538 :
בימים שני ,שלישי ורביעי קיימת אפשרות להאזין לדיונים במליאת הכנסת מיציע הציבור.
יש לתאם את הביקור בימים אלה מראש עם אגף הביקורים וההיתרים.
בכניסה לכנסת יש להצטייד בתעודת זהות ,בר ישיון נהיגה או בדרכון.
ישיבת נכים ,הינה ביציע המכובדים במפלס נמוך יותר מהציבור "הרגיל".
מידע באינטרנטwww.knesset.gov.il/tour/heb/visit.htm :
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 31יד ושם
יד ושם בירושלים הוא אתר ההנצחה של העם היהודי לששת המיליונים שנרצחו בשואה .מצויים בו
מאגרי מידע מהגדולים באולם אודות השואה ,מוצגות בו תערוכות מרשימות רבות והוא מהווה מוקד
עניין מרכזי לכל תייר המגיע לישראל .במהלך הסיור עוברים המבקרים במספר אתרים חשובים בהם
מתחם המבואה ,המוזיאונים ,היכל השמות ,אוהל יזכור ,בקעת הקהילות ,יד לילד ושדרת חסידי אומות
העולם.
אתר יד ושם משתרע על שטח גדול הכולל מבני תצוגה ואזורים פתוחים .בין המבנים נסללו מסלולי
הליכה שבחלקם יש מדרגות ,וחלקם משופעים ,דבר המחייב עזרת מלווה.
בכל המבנים יש מעליות או רמפות המגשרות בין המפלסים השונים.
במספר שבילים הריצוף אינו חלק אלא מחוספס ולעיתים גס.
האתרים במתחם נגישים ,למעט בקעת הקהילות שאיננה נגישה ,וגן חסידי אומות העולם הנגיש
חלקית.
ניתן לסייר במתחם גם ברכב ולהגיע באמצעותו לאזורים המרוחקים ולאלה שאינם נגישים .הכניסה
חופשית לכל סוגי כלי הרכב.
ניתן לקבל במבואת הכניסה ב מקום כיסאות גלגלים ,וכן כיסאות מתקפלים לצורך מנוחה מעת לעת
במהלך הסיור.
במבואת הכניסה ניתן לרכוש את מפת האתר ולקבל מידע על השירותים הניתנים במקום.
במקום קפיטריה נגישה עם מקומות ישיבה.
קיים מתחם חניה ציבורי הכולל חניות לנכים ,אך עדיף להחנות את הרכב לאורך הכביש והמסלול ים
הפנימיים שבתוך האתר .עם זאת ,מומלץ בתחילת הסיור להחנות בחניון שבחזית המבואה בשל
הגישה הקרובה אל המעלית .הגישה מהחניה אל המסלול במקומות השונים נעשית באמצעות מדרגות
ורמפה.
קיימת חניה נוספת בחניון הר הרצל ומשם עד הכניסה לאתר מתבצעות הסעות המותאמות גם לנכים.
תדירות ההסעה לאתר ובחזרה כל  10דקות .בכביש המוביל ל"יד ושם" יש תחנה של ה"שאטל".
ברחבי האתר יש מספר אזורי שירותים ,בחלקם שירותי נכים :
במבואת הכניסה.
במפלס התחתון של המבואה ,צמוד לבית הכנסת ,באמצעות מעלית.
באזור בקעת הקהילות ,בסוף המסלול .יש להגיע לשירותים ברכב (בקעת הקהילות אינה
נגישה).
שעות פעילות:
ראשון  -רביעי 17:00 - 09:00
20:00 - 09:00
חמישי
ששי וערבי חג 14:00 -09:00
טלפון972-2-6443565 :
פקס972-02-6443443 :
דוא"לinformation.hebrew@yadvashem.org.il :
מידע באינטרנטwww.yadvashem.org :
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 32הר הרצל
מתחם הר הרצל מצוי במערב ירושלים וגובל ביער ירושלים .זהו המקום בו קבורים מנהיגי ישראל בהם
חוזה מדינת היהודים ,בנימין זאב הרצל ,שעל שמו קרוי ההר .האתר מהווה מוקד עניין ייחודי להכרת
תולדות הציונות ומנהיגיה של מדינת ישראל .מצויים בו מספר אתרי ביקור כגון קבר הרצל ,מוזיאון
הרצל ,הר הזיכרון ,חלקת גדולי האומה ,חלקת ראשי הציונות ובית הקברות הצבאי הראשי של ישראל.
חלק מהמקומות לאורך המסלול נגישים ו מאפשרים לאדם עם מוגבלות ביקור וסיור בתנאים נוחים
ומתאימים.
באזור מתחם הר הרצל קיימים שני מגרשי חניה  :תחתון ועליון .המגרש התחתון מצוי בכניסה לבית
הקברות הצבאי והמגרש העליון נמצא בכניסה למוזיאון הרצל ו לגנים.
שירותי נכים יש רק במבנה מוזיאון הרצל סמוך לכניסה הראשית .
שעות פעילות:
ראשון  -חמישי 16:45 - 08:00
ששי וערבי חג 13:00 - 08:00
שבתות וחגים 16:45 - 09:00
מוזיאון הרצל
מוזיאון הרצל מהווה חלק ממתחם הר הרצל ומוצג בו מיצג אור קולי של שעה על חוזה מדינת ישראל,
חזונו ומורשתו .המוזיאון נגיש במלואו.
מתחם החניה הציבורי קרוב למוזיאון ,אך אין בו חניות מסומנות לנכים.
הגישה מהחניה מתבצעת במדרגות או בשביל הסמוך לשער כניסת הרכב .השביל מרוצף ריצוף גס
ומחוספס.
ניתן גם להיכנס אל המתחם ברכב נכה דרך השער הראשי באמצעות בקשה באינטרקום.
בכניסה למוזיאון ,ישנם שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
שעות פעילות:
ראשון  -חמישי 16:00 - 08:30 :סיור אחרון ב15:15-
ששי 13:30 - 08:30 :סיור אחרון ב12:15-
טלפון 972-2-6321515 :
פקס 972-2-6430542 :
דוא"לmuseum@wzo.org.il :
מידע באינטרנטwww.herzl.org :
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 33בית המשפט העליון
מבנה בעל ארכיטקטורה ייחודית המומלץ לביקור וסיור .המקום נגיש ומאפשר השתתפות בסיורים
מודרכים בהתאם לזמנים קצובים.
קיימות מספר אפשרויות לחניה סביב המבנה ,ברחובות שסביב המבנה ,בחניון הלאום (מחייב מעבר
כביש ראשי) .חניות נכים מסומנות ונגישות נמצאות לאחר מעבר מחסום השמירה לחנייה הפנימית של
המבנה .חניות אלו מומלצות ,הן במפלס הכניסה וסמוכות למבואה הראשית.
הגישה מהרחובות שסביב המבנה הינה במספר מקומות עם שיפועים לא מתונים וארוכים ,מומלץ
להשתמש בחניות הנכים ,או להוריד את האדם עם המוגבלות בקרבת הכניסה הראשית (מרחוב
קפלן).
שירותי נכים מותאמים ומאובזרים נמצאים באזור מבואת הכניסה.
במקום קפטריה הנמצאת בקומה ראשונה ,הגישה באמצעות מדרגות ,לחילופין באמצעות מעלית
המיועדת לנכים (מחייבת ליווי של מאבטח).
ניתן לסייר באופן עצמאי (ללא הדרכה)
שעות הפעילות:
א-ה 8:30-14:30 :
סיורים מודרכים בימים א' – ה'
בעברית 11:00 :
באנגלית 12:00 :
טלפון 972-2-6759612 :
אתר http://www.elyon1.court.gov.il :
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ירושלים  -מקומות "לשיטוט"
נחלת שבעה ,בלב האזור הישן של ירושלים החדשה.
אזור בילויים וקניות של רחובות צרים ,סמטאות וחצרות פנימיות מסביב לרחוב הראשי (רחוב ריבלין).
חניה -יש חניות ציבוריות לאורך הרחוב ות הסמוכים וכן חניונים .בכולם יש חניות נכים.
הרחוב הראשי -רחוב ריבלין .משני צידיו חנויות ,מסעדות ובתי עסק .חלקם נגישים וחלקם עם סף
גבוה ,מדרגה בודדת או מספר מדרגות .כך גם במקומות שמסביב.
אין במקום שירותי נכים ציבוריים ,במספר בתי קפה ומסעדות קיימים שירותי נכים מותאמים
ומאובזרים.
מומלץ לטייל באזור עם מלווה ,יש מספר קטעים ברחובות שהנגישות בה ם חלקית או קשה לאדם
המתקשה בכיסא גלגלים.
מרכז מסחרי "ממילא" ,קניון אלרוב -הנמצא מול שער יפו וצופה לחומות העיר העתיקה.
מרכז מסחרי( -נגיש במלואו) פתוח המורכב משדרת חנויות ומסעדות.
חניה -יש חניות ציבוריות לאורך הרחוב ות הסמוכים ללא חניות נכים .מתחת למתחם יש חניון והגישה
מהחניון למרכז שהוא במפלס אחד -באמצעות מעלית.
גישה ברגל -מכוון העיר העתיקה ,שער יפו באמצעות רמפה בשיפוע תלול באורך כ 50 -מ' ונידרש
סיוע .ממרכז העיר ,מצומת הרחובות אגרון ,שלמה המלך ושלומציון המלכה  -גישה ישרה.
שירותים  -לאורך השדרה לצד החנויות והמסעדות ,יש שירותים ציבוריים ובנפרד תא שירותי נכים
מותאם ומאובזר.
שעות פעילות של החנויות:
ראשון  -חמישי22:30 - 10:00 :
שישי15:00 - 09:30 :
שבת :לאחר צאת השבת ועד 23:00

85

 34מיני ישראל
אתר מיני ישראל הוא פארק אטרקציות שמוצגים בו מאות דגמים של מקומות ואתרים בישראל.
הפארק ממוקם בלטרון והוא משתרע על שטח פתוח רחב ידיים .ניתן לראות בו דגמים של מקומות
קדושים בישראל ,מבנים בעלי חשיבות היסטורית וארכיאולוגית כמו גם דגמים של בתים ,חברות
ומפעלים המייצגים את חיי היום יום בישראל.
האתר נגיש וניתן לנוע בו במסלולים המקיפים את אזורי המיצגים .רוב המסלולים מישוריים ,אך חלקם
משופעים ,בדרך כלל בשיפוע מתון.
המסלולים ארוכים ,ולכן מומלץ לאלה שהליכתם קשה וליושבים בכיסא גלגלים להיעזר במלווה או
להשתמש ברכב חשמלי (קלנועית) המוצע במקום ומיועד לישיבה של שני נוסעים .ניתן לשכור את
הקלנועית בכניסה לאתר .הנוהג ברכב החשמלי חייב להיות בעל רישיון נהיגה.
מתחם החניה מצוי קרוב לכניסה לאתר וחניות הנכים נמצאות סמוך למבואת הכניסה.
במקום קיימת קופה נגישה לאדם בכיסא גלגלים.
שירותי הנכים מאובזרים ומותאמים  .במספר מקומות ברחבי פארק ,בהם אזור הכניסה והמסעדות,
קיימים מתחמי ישיבה ומנוחה מוצלים.
המסעדות ,הקיוסקים ועגלות המזון שברחבי הפארק נגישים במלואם.
שעות הפעילות:
נובמבר – מרץ
כל ימי השבוע בשעות 18:00 - 10:00 :
אפריל
כל ימי השבוע בשעות 19:00 - 10:00 :
מאי -יוני
כל ימי השבוע בשעות 20:00 - 10:00
יולי -אוגוסט
כל ימי השבוע בשעות 22:00 - 10:00
ספטמבר -אוקטובר
כל ימי השבוע בשעות 19:00 - 10:00 :
ימי שישי בשעות14:00 - 10:00 :
טלפון 972-8-9130000 :
הזמנת הדרכות972-8 -9130010 :
מידע באינטרנטwww.minisrael.co.il :
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 35נאות קדומים
שמורת נאות קדומים ליד מודיעין מציגה את הטבע ואת החקלאות של ארץ-ישראל בתקופת התנ"ך
וכפי שהנושא בא לביטוי במשנה ,בגמרא ,במדרשים ובמסורת  .האתר מציע מפגש עם מינים ייחודיים
של צומח וחי ,סיור במוקדים ארכיאולוגיים ,היכרות עם שיטות החקלאות הקדומה ,מידע על החיים
בארץ בעבר הרחוק ,פעילויות והפעלות.
בכניסה לאתר ,מצוי מרכז מבקרים שניתן לקבל בו מידע והנחיות על תנאי הנגישות ,דרכי הסיור
המומלצות ומיקום שרותי נכים.
קיימים במקום ארבעה מסלולים אשר שלושה מהם מומלצים ומיועדים למשתמשים בכיסא גלגלים
ולמוגבלי הליכה .שלושת המסלולים סלולי ם אספלט ,נגישים במלואם ומשולטים בשטח:
 מסלול א' (מסומן בלבן) -אורך 5,2 :ק"מ
זמן :משעה וחצי עד שלוש שעות ,המסלול נגיש וניתן לטייל בהם באופן חלקי לפי היכולת.
 מסלול ב' (מסומן בכחול) -אורך 4,2 :ק"מ
זמן :משעה וחצי עד שלוש שעות ,המסלול נגיש.
 מסלול ב' (מסומן בירוק) -אורך 4,2 :ק"מ
זמן :משעה וחצי עד שלוש שעות ,המסלול נגיש.
 מסלול ג' (מסומן צהוב) -אורך 5 :ק"מ
זמן :משעה וחצי עד שלוש שעות ,אינו מתאים לכיסא גלגלים.
בנוסף ,ניתן לשכור בכניסה לאתר קלנועית .לשם כך יש צורך בתיאום מוקדם ובהצגת רישיון נהיגה.
ברחבי האתר נוסעות תיוריות בעלות שלושה קרונות כל אחת .אין אפשרות להסיע כיסא גלגלים
בתיורית וכדי להתיישב באחד הקרונות יש לעלות במדרגה לא גבוהה יחסית.
מגרשי החניה מצויים ברחבת הכניסה והם מכוסים מצע מהודק ללא סימון חניות נכים.
שירותי נכים מאובזרים ומותאמים קיימים בכמה מקומות באתר.
לכל אורך המסלולי ם מצויים מקומות מוצלים לישיבה ומנוחה.
שעות הפעילות :
ימים ראשון  -חמישי16:00 - 8:30 :
יום שישי13:00 - 8:30 :
טלפון972-8-9770771 :
מידע באינטרנטwww.neot-kedumim.org.il :
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תל אביב  -מקומות "לשיטוט"
באזור העיר תל אביב ישנם מספר רב של מקומות ל"שיטוט" נגישים לנכים .מתוך רשימת המסעדות,
בתי הקפה והמקומות המומלצים לשוטטות מובאים להלן מספר אתרים:
נמל תל אביב
אזור בילויים וקניות שנמצא במתחם הנמל הישן של העיר תל אביב.
המקום נגיש במלואו ,עם מ גרשי חניה נגישים ,שירותי נכים ציבוריים מותאמים ומאובזרים ,מקומות
למנוחה ,בתי קפה ומסעדות שרובם נגיש ים ועם שירותי נכים.
מידע באינטרנטwww.namal.co.il :
מתחם יפו העתיקה
אזור לשיטוט ,בילוי ומקום תצפית על הטיילת של תל אביב .במקום מספר רב של בתי קפה ,מסעדות,
גלריות ומקומות בילוי נוספים.
מפאת אופיו הטופוגרפי האזור נגיש רק בחלקו.
מומלץ להגיע לכל אחד מהמקומות באזור באמצעות רכב ,קיימת חניה בכביש פנימי החוצה את
המתחם מאזור הנמל ועד לאזור השעון.
קיימים שירותי נכים מותאמים ומאובזרים.
מידע באינטרנטwww.oldjaffa.co.il :
הטיילת של תל אביב
טיילת סלולה לאורך החוף ,נגישה במלואה .לאורכה מספר רב של מגרשי חניה.
האזור המומלץ ל"שיטוט" הוא בין מלון דן תל אביב ועד בית אצ"ל בגבולה של יפו.
לאורך הטיילת מספר רב של בתי קפה ומסעדות ,רובם נגיש ים ועם שירותי נכים.
מוזיאונים
להלן רשימה של מספר מוזיאונים מומלצים ונגישים בעיר תל אביב:
מוזיאון הפלמ"ח ,רחוב לבנון  10רמת אביב:
מידע באינטרנטwww.palmach.org.il :
מוזיאון תל אביב לאומנות  ,שדרות שאול המלך :27
ממידע באינטרנטhttp://ilmuseums.com :
מוזיאון ארץ ישראל  ,רחוב לבנון  2רמת אביב:
מידע באינטרנטhttp://ilmuseums.com :
רשימת המוזיאונים באזור תל אביב ומידע מפורט עליהם ניתן למצוא באתר האינטרנט:
http://ilmuseums.com
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דפי מידע
בתי מלון ואכסניות
השכרת כלי רכב
השכרה ותיקון כיסאות גלגלים
וציוד עזר
שירותי דרך
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שרותי דרך
לאדם עם מוגבלות בנסיעה מאתר לאתר ,חשוב המידע על מקומות בדרך בה ם ניתן (בנוסף למילוי
דלק) להשתמש בשירותי נכים נגישים ומקומות המאפשרים עצירה לשתיה וארוחות קלות (עוגות
וחטיפים).
במירב תחנות הדלק (החדשות שבהן) ,הממוקמות לאורך צירי התנועה הראשיים ,קיימים בנוסף
לחנויות רווחה ,גם שירותי נכים מותאמים ומאובזרים וכן ,חניה מסומנת לנכים (גישה נגישה לפנים
התחנות).
במירב התחנות ניתן לקבל שירות מהמתדלק ללא צורך ביציאה מהרכב .באותם מקומות בהן קיים
תידלוק עצמי ,קיים נוהג ,בו האדם עם המוגבלות צופר  3פעמים לקבלת שירות ממתדלק.
בעת תכנון הטיול והמסלול חשוב להכיר את תחנות הדלק והשירותים הניתנים בהן ,להלן אתרי
האינטרנט של החברות בהן קיים מידע בנושא :
תחנות פז וחנות Yellow
www.paz.co.il
תחנות דלק וחנות מנטה
www.delek.co.il
תחנות סונול וחנות Sogood
www.sonol.co.il
תחנות דור אלון וחנות אלונית
www.doralon.co.il
חשוב לציין שבכל המרכזים המסחריים הגדולים והקניונים שלאורך צירי התנועה ,יש מספר רב של
מסעדות ובתי קפה נגישים ,בנוסף לשירותי נכים מותאמים.
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אכסניות נוער נגישות
www.iyha.org.il
בית הארחה ואכסניית נוער מצדה
08-9953222
טלפון :
08-6584650
פקס :
massada@iyha.org.il
:Email
חדרי נכים 2 :
בית הארחה ואכסניית נוער ע"ש יצחק רבין ,ירושלים
02-6480101
טלפון :
02-6796566
פקס :
rabin@iyha.org.il
: Email
חדרי נכים 3 :
בית הארחה ואכסניית נוער אגרון ,ירושלים
02-6217541
טלפון :
02-6221124
פקס :
agron@iyha.org.il
: Email
חדרי נכים 2 :
בית הארחה ואכסניית נוער בית וגן ,ירושלים
02-6420990
טלפון :
02-6423362
פקס :
betbg@zahav.net.il
: Email
חדרי נכים 4 :
בית הארחה ואכסניית נוער בית שאן
04-6060760
טלפון :
04-6060766
פקס :
beitshean@iyha.org.il
: Email
חדרי נכים 1 :
הערה  :ההגדרה למקום אכסון נגיש  -חדר נכים הכולל מקלחת נגישה (  ,)roll in showerמאחזים ליד
האסלה ובמקלחת ,גישה לכל השטחים הציבוריים הראשיים (קבלה/לובי ,חדרי אוכל) ,מקומות חניה לנכים
וגישה מהחניה לפנים המבנה.
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בתי מלון – נגישים  -אזור ירושלים
מלון ענבל
02-6756666
טלפון :
02-6756777
פקס :
hotel@inbalhotel.com
:Email
אתר www.inbalhotel.com :
8
חדרי נכים :
מלון גרנד קורט
02-5917777
טלפון :
02-5917778
פקס :
אתר www.grandcourt.co.il :
6
חדרי נכים :
מלון קיסר
02-5005656
טלפון :
אתר www.caesarhotels.co.il :
5
חדרי נכים :
מלון רמת רחל
02-6702555
טלפון :
02-6733155
פקס:
arline@ramat-rachel.org.il
:Email
אתר www.ramatrachel.co.il :
5
חדרי נכים :
מלון רג'נסי
02-5331234
טלפון :
02-5815947
פקס :
info@regency.co.il
:Email
אתר www.regency.co.il :
4
חדרי נכים :
מלון רמדה
02-6599999
טלפון :
חדרי נכים 4 :
מלון פרימה רויאל
02-5607111
טלפון :
02-6544393
פקס :
royale@prima.co.il
:Email
אתר www.prima.co.il :
3
חדרי נכים :
מלון פרימה פאלאס
02-5311811
טלפון :
02-6544388
פקס :
palace@prima.co.il
:Email
אתר www.prima.co.il :
2
חדרי נכים :
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בתי מלון – נגישים  -אזור ירושלים
מלון פרימה המלכים
02-6201201
טלפון :
02-6544366
פקס :
kings@prima.co.il
:Email
אתר www.prima.co.il :
1
חדרי נכים :
מלון קראון פלאזה
02-6588888
טלפון :
אתר www.h-i.co.il :
2
חדרי נכים :
מלון שרתון פלאזה
02-6298666
טלפון :
02-6231667
פקס :
www.sheraton.co.il
אתר :
1
חדרי נכים :
מלון המלך דוד
02-6208888
טלפון :
02-6208882
פקס :
www.danhotels.co.il
אתר :
חדרי נכים 1 :
מלון חן
02-5675555
טלפון :
1
חדרי נכים :
מלון שערי ירושלים
02-5008500
טלפון :
1
חדרי נכים :
הערה  :ההגדרה למקום אכסון נגיש  -חדר נכים הכולל מקלחת נגישה ( ,)roll in showerמאחזים ליד האסלה
ובמקלחת ,גישה לכל השטחים הציבוריים הראשיים (קבלה/לובי ,חדרי אוכל) ,מקומות חניה לנכים וגישה מהחניה
לפנים המבנה.
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בתי מלון – נגישים  -אזור טבריה
מלון הולידי אין
טלפון 04-6728555 :
אתר www.h-i.co.il :
חדרי נכים 4 :
מלון שרתון
טלפון 04-6713333 :
אתר www.sheraton.co.il :
חדרי נכים 2 :
מלון גולדן טוליפ
טלפון 04-6714444 :
אתר www.fattal.co.il :
חדרי נכים 3 :
מלון קיסר
טלפון 04-6727272 :
אתר www.caesarhotels.co.il :
חדרי נכים 6 :
מלון נוף גינוסר
טלפון 04-6700300 :
פקס 04-6792170 :
אתר www.ginosar.co.il :
חדרי נכים 8 :
מלון רמונים גלי כנרת
טלפון 04-6728888 :
אתר www.rimonim.com :
חדרי נכים 2 :
מלון גני מוריה
טלפון 04-6700800 :
חדרי נכים 6 :
הערה  :ההגדרה למקום אכסון נגיש  -חדר נכים הכולל מקלחת נגישה ( ,)roll in showerמאחזים ליד האסלה
ובמקלחת ,גישה לכל השטחים הציבוריים הראשיים (קבלה/לובי ,חדרי אוכל) ,מקומות חניה לנכים וגישה מהחניה
לפנים המבנה.
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בתי מלון – נגישים  -אזור ים המלח
מלון מוריה קלאסיק
08-9553333
טלפון :
08-9553350
פקס :
rs@moriah-hotels.co.il
:Email
אתר www.azorim-hotels.co.il :
4
חדרי נכים :
מלון מוריה פלאזה
08-6591591
טלפון :
08-6584238
פקס :
אתר www.azorim-hotels.co.il :
2
חדרי נכים :
מלון קראון פלאזה
08-6591919
טלפון :
אתר www.h-i.co.il :
10
חדרי נכים :
מלון ישרוטל ים המלח
08-6689666
טלפון :
אתר www.isrotel.co.il :
4
חדרי נכים :
מלון גולדן טוליפ
08-6689444
טלפון :
אתר www.fattal.co.il :
5
חדרי נכים :
מלון מרידיאן
08-6591234
טלפון :
אתר www.fattal.co.il :
10
חדרי נכים :
מלון טוליפ אין
08-6684666
טלפון :
אתר www.fattal.co.il :
2
חדרי נכים :
מלון דניאל ים המלח
08-6689999
טלפון :
08-6689900
פקס :
אתר www.tamareshotels.co.il :
6
חדרי נכים :
מלון ארץ עין גדי (קבוץ עין גדי)
08-6594222
טלפון :
אתר www.ein-gedi.co.il :
12
חדרי נכים :
מלון גני ים המלח
08-6689090
טלפון :
4
חדרי נכים :
מלון לוט ים המלח
08-6689200
טלפון :
1
חדרי נכים :
הערה  :ההגדרה למקום אכסון נגיש  -חדר נכים הכולל מקלחת נגישה ( ,)roll in showerמאחזים ליד האסלה
ובמקלחת ,גישה לכל השטחים הציבוריים הראשיים (קבלה/לובי ,חדרי אוכל) ,מקומות חניה לנכים וגישה מהחניה
לפנים המבנה.
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השכרת רכב מותאם לנהיגה על ידי אדם בכיסא גלגלים
יש שתי חברות בישראל המאפשרות השכרת רכב לנהיגה עצמית ומותאמים לאדם המשתמש בכיסא גלגלים :
אדם בכיסא גלגלים הנוהג ביושבו בכיסא הגלגלים
אדם בכיסא גלגלים הנוהג ביושבו במושב הנהג.

חברת אלדן
ברשות החברה מכוניות מדגם מאזדה  3ופורד פוקוס ,בעלות מנגנון עזר (יד שמאל).
חובה להזמין מראש להתאמת הרכב וציוד העזר.
טלפון :
פקס :
אתר :

03-5654545
03-5654505
www.eldan.co.il

חברת תורן-אור
ברשות החברה מספר דגמים של "וואנים" המיועדים לנהיגה עצמית של אדם היושב בכיסא גלגלים ,כאשר
הנהיגה היא כאשר הנהג יושב בכיסא הגלגלים ,או יושב במושב הנהג.
לכל רכב מוצמד תו נכה.
דגמי הרכב :

קריזלר וויאג'ר ,מושב נהג נשלף ,מושב ליד הנהג נשלף ,אמצעי ריתום ,רמפה חשמלית ,מנגנון יד.
מרצדס ויטו ,מעלון חשמלי ,אמצעי ריתום.
שברולט סוואנה ,מושב נהג נשלף ,אמצעי ריתום ,מעלון חשמלי ,מנגנון יד.
שברולט סוואנה ,מושב  ,six wayאמצעי ריתום ,מעלון חשמלי ,מנגנון יד.
טלפון :
פקס :
אתר :

972-3-973-46-46
972-3-973-50-60
www.torenholdings.com
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כיסאות גלגלים – השכרה ,תיקון .ציוד עזר
יש בישראל מספר חברות המספקות ציוד עזר וכיסאות גלגלים לרכישה ,להשכרה ותיקון נדרש לציוד וכיסאות
גלגלים רגילים וממונעים.
חברת תורן-אור
השכרת כיסאות גלגלים וציוד עזר.
972-3-973-46-46
טלפון :
972-3-973-50-60
פקס :
www.torenholdings.com
אתר :
חברת כמיטק
מכירת כיסאות גלגלים וציוד עזר.
972-9-7620000
טלפון :
972-9-7401301
פקס :
www.chemitec.co.il
אתר :
חברת ר.שעל
מכירת ותיקון כיסאות גלגלים וציוד עזר.
972-3-9611691
טלפון :
972-3-9618837
פקס :
www.mishal.co.il
אתר :
חברת אורטופדיקה שטינר
מכירת כיסאות גלגלים וציוד עזר.
972-3-9517674
טלפון :
972-3-9414026
פקס :
www.orthopedica.co.il
אתר :
חברת א.ש כיסאות גלגלים
מכירת כיסאות גלגלים וציוד עזר.
972-3-5508844
טלפון :
972-3-5508820
פקס :
www.esw.co.il
אתר :
יד שרה
השכרת כיסאות גלגלים וציוד עזר.
ראה רשימת הסניפים באתר האינטרנט
טלפון :
www.yadsarah.org.il
אתר :
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