חוה"מ פסח 29.3-2.4 -
אירועי חוה"מ פסח בירוחם

יום שני

29.3.2021

 07:00-09:00אגם ירוחם

12:00

מוקד כנפי קק"ל

עתיד במדבר

פארק אגם ירוחם
ציפורים  -אחד על אחד

סיור בפינות קסומות בעיר
וסדנת בישול

החל מ 09:00-אגם ירוחם

 12:30-14:00אגם ירוחם

אבילנה הדרכות

אגם ,מכתש ומה שביניהם
> משך הסיור ,בהתאם
לתוכן המבוקש באגם,
במכתש או בעיירה.

09:30-11:30

מוקד כנפי קק"ל

פארק אגם ירוחם
סיור ליקוט ובישול בטבע
 15:00-17:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

סיור ופעילות במכתש הגדול

חבלים מהטבע  -פעילות
יצירה ומיומנויות טבע לכל
המשפחה

 09:00-12:00אגם ירוחם

 17:30-19:00אגם ירוחם

סדנת מיינדפולנס

מדרשת ביחד

 10:00-16:00אגם ירוחם

21:30 ,19:30

מדרשת ביחד

בהנחיית גיל אשד

פארק ויטמין שיא

רכיבה על אופני שטח
ואופניים משפחתיים,
קרטינג ,סאגווי ועוד

פארק ויטמין שיא

פארק בריחה :להציל את
נווה המדבר  -חוויה לכל
המשפחה באגם ירוחם
> ניתן להגיע בכל שעה
 10:00-11:30אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

פארק אגם ירוחם  -סיורי
צפרות לכל המשפחה
 11:00-13:00אגם ירוחם

סטודיו גלגולים

סדנת חידת אוצר
> פעילות כל שעה עגולה

שקיעה באגם ירוחם

פסח של כוכבים

תצפית כוכבים במכתש
ירוחם מבית שירת הכוכבים

19:30-22:30
דרך מדבר

סיור לילה מוזיקלי מדברי

 20:00-21:00אגם ירוחם

ספארי לילה

בדגש עקרבים  -דוכיפת,
המעבדה לחקר עקרבי ישראל
 20:00-21:30אגם ירוחם

כנפי קק"ל

סיור אסטרונומיה
לכל המשפחה

יום שלישי
החל מ 09:00-אגם ירוחם

אבילנה הדרכות

אגם ,מכתש ומה שביניהם
> משך הסיור ,בהתאם
לתוכן המבוקש באגם,
במכתש או בעיירה.

09:30-11:30
מדרשת ביחד

סיור ופעילות במכתש הגדול
 09:30-13:00אגם ירוחם

רשות העתיקות
בשיתוף קק"ל

פעילות לכל המשפחה
> הכניסה חופשית

10:30-13:00
עתיד במדבר

בנייה טבעית בבוץ

 10:00-16:00אגם ירוחם

פארק ויטמין שיא

רכיבה על אופני שטח
ואופניים משפחתיים,
קרטינג ,סאגווי ועוד

פארק ויטמין שיא

30.3.2021
 11:00-13:00אגם ירוחם

סטודיו גלגולים

סדנת חידת אוצר
> פעילות כל שעה עגולה
 11:00-15:00אגם ירוחם

סדנת כלי נגינה

בונים ומנגנים
בהנחיית קרה אהרן
> פעילות כל שעה עגולה

12:00
עתיד במדבר

סיור בין מכתש לאגם

עתיד במדבר

סיור בפינות קסומות בעיר
וסדנת בישול
 15:00-17:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

חבלים מהטבע  -פעילות
יצירה ומיומנויות טבע לכל
המשפחה
 17:30-19:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

שקיעה באגם ירוחם

21:30, 19:30

פארק בריחה :להציל את
נווה המדבר  -חוויה לכל
המשפחה באגם ירוחם
> ניתן להגיע בכל שעה

פסח של כוכבים

10:00-16:00

19:30-22:30

סטודיו זואק

מרקש פינת ירוחם,
חגיגת אמנות מרוקאית

תצפית כוכבים במכתש
ירוחם מבית שירת הכוכבים

דרך מדבר

סיור לילה מוזיקלי מדברי

 20:00-21:00אגם ירוחם

ספארי לילה

בדגש עקרבים  -דוכיפת,
המעבדה לחקר עקרבי ישראל

יום רביעי
 07:00-09:00אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

ציפורים  -אחד על אחד
החל מ 09:00-אגם ירוחם

אבילנה הדרכות

אגם ,מכתש ומה שביניהם

09:30-11:30
מדרשת ביחד

סיור ופעילות במכתש הגדול
 10:00-11:30אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

סיורי צפרות לכל המשפחה

 10:00-14:00אגם ירוחם

סטודיו Suit-Case

סדנת מיחדוש  -בניית
אדניות

סטודיו Suit-Case

31.3.2021
 11:00-13:00אגם ירוחם

סטודיו גלגולים

סדנת חידת אוצר
> פעילות כל שעה עגולה
 12:00-17:00אגם ירוחם

פרחים סיפור אהבה

סדנת שזירת זרי ראש
מדליקה
> פעילות כל שעה עגולה

12:00
עתיד במדבר

סיור בין מכתש לאגם

עתיד במדבר

סיור בפינות קסומות בעיר
וסדנת בישול
 12:30-14:00אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

סיור ליקוט ובישול בטבע

סדנת מיחדוש  -יצירת
ינשופים

 15:00-17:00אגם ירוחם

טרמינל העיצוב

מדרשת ביחד

סדנת דפוס שמש
> פעילות כל שעה עגולה
 10:00-16:00אגם ירוחם

פארק ויטמין שיא רכיבה
על אופני שטח ואופניים
משפחתיים ,קרטינג ,סאגווי
ועוד

פארק ויטמין שיא

פארק בריחה :להציל את
נווה המדבר  -חוויה לכל
המשפחה באגם ירוחם
> ניתן להגיע בכל שעה

10:00-16:00
סטודיו זואק

מרקש פינת ירוחם,
חגיגת אמנות מרוקאית

10:30-13:00
עתיד במדבר

בנייה טבעית בבוץ

חבלים מהטבע  -פעילות
יצירה ומיומנויות טבע לכל
המשפחה
 17:30-19:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

שקיעה באגם ירוחם

21:30 ,19:30
פסח של כוכבים

תצפית כוכבים במכתש
ירוחם מבית שירת הכוכבים
 20:00-21:30אגם ירוחם

כנפי קק"ל

סיור אסטרונומיה לכל
המשפחה

ספארי לילה

בדגש עקרבים  -דוכיפת,
המעבדה לחקר עקרבי ישראל

יום חמישי
החל מ 09:00-אגם ירוחם

אבילנה הדרכות

אגם ,מכתש ומה שביניהם
> משך הסיור ,בהתאם
לתוכן המבוקש באגם,
במכתש או בעיירה.

09:30-11:30
מדרשת ביחד

סיור ופעילות במכתש הגדול
 10:00-14:00אגם ירוחם

סטודיו Suit-Case

סדנת מיחדוש – בניית
אדניות

סטודיו Suit-Case

סדנת מיחדוש – יצירת
ינשופים

טרמינל העיצוב

סדנת דפוס שמש
> פעילות כל שעה עגולה
 10:00-16:00אגם ירוחם

פארק ויטמין שיא

רכיבה על אופני שטח
ואופניים משפחתיים,
קרטינג ,סאגווי ועוד

פארק ויטמין שיא

פארק בריחה :להציל את
נווה המדבר  -חוויה לכל
המשפחה באגם ירוחם
> ניתן להגיע בכל שעה

10:00-16:00
סטודיו זואק

1.4.2021
 11:00-13:00אגם ירוחם

סטודיו גלגולים

סדנת חידת אוצר
> פעילות כל שעה עגולה
 11:00-16:00אגם ירוחם

בריאה  -הבית לבריאות

גוף-נפש ורוח שמחה -
סדנת עיצוב מגשי פירות

 12:00-17:00אגם ירוחם

פרחים סיפור אהבה

סדנת שזירת זרי ראש
מדליקה
> פעילות כל שעה עגולה

12:00
עתיד במדבר

סיור בין מכתש לאגם

עתיד במדבר

סיור בפינות קסומות בעיר
וסדנת בישול
 15:00-17:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

חבלים מהטבע  -פעילות
יצירה ומיומנויות טבע לכל
המשפחה

16:00
סטודיו אָבָּגָדָה

הכנת תמונה עם שם או
מילה טובה ,מאותיות
מצולמות בארץ
 17:30-19:00אגם ירוחם

מרקש פינת ירוחם,
חגיגת אמנות מרוקאית

מדרשת ביחד

שקיעה באגם ירוחם

10:30-13:00

21:30 ,19:30

עתיד במדבר

בנייה טבעית בבוץ

פסח של כוכבים

תצפית כוכבים במכתש
ירוחם מבית שירת הכוכבים

2.4.2021

יום שישי
 07:00-09:00אגם ירוחם

 10:00-11:30אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

מוקד כנפי קק"ל

פארק אגם ירוחם
ציפורים  -אחד על אחד

פארק אגם ירוחם  -סיורי
צפרות לכל המשפחה

 08:30-13:30אגם ירוחם

 12:30-14:00אגם ירוחם

פארק ויטמין שיא

רכיבה על אופני שטח
ואופניים משפחתיים,
קרטינג ,סאגווי ועוד

פארק ויטמין שיא

פארק בריחה :להציל את
נווה המדבר  -חוויה לכל
המשפחה באגם ירוחם
> ניתן להגיע בכל שעה
החל מ 09:00-אגם ירוחם

אבילנה הדרכות

אגם ,מכתש ומה שביניהם
> משך הסיור ,בהתאם
לתוכן המבוקש באגם,
במכתש או בעיירה.

מוקד כנפי קק"ל

פארק אגם ירוחם
סיור ליקוט ובישול בטבע
 15:00-15:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

חבלים מהטבע  -פעילות
יצירה ומיומנויות טבע לכל
המשפחה
 17:30-19:00אגם ירוחם

מדרשת ביחד

שקיעה באגם ירוחם
 20:00-21:30אגם ירוחם

מוקד כנפי קק"ל

סיור אסטרונומיה לכל
המשפחה

מדרשת ביחד 050-6569971
סיור ופעילות במכתש הגדול ,חניון חולות צבעוניים
סיור לילה מוזיקלי מדברי ,חניון נחל חצץ
עתיד במדבר 050-5914174
סיור בפינות קסומות בעיר וסדנת בישול ,נחל צין  ,2ירוחם
בנייה טבעית בבוץ ,חוות ההר הלבן
סיור בין מכתש לאגם ,נחל צין  ,2ירוחם
שירת הכוכבים 052-7276100
תצפית כוכבים במכתש ירוחם ,מכתש ירוחם
סטודיו זואק 052-5603121
סטודיו אָבָּגָדָה  050-5914174גיבתון  ,4ירוחם

לפרטים נוספים :יונתן050-9315380 ,
למידע נוסף על הפעילויות:
ам

Yeruchamtour.com
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תיירות בגיוון אחר

או סרקו את הקוד

