
ר איתי פלאות"ד–מרכז תרבות ידע ופנאי 
פרופיל עסקי

ל  ,בוגר לקהל ופנאי העשרהפעילויות מציעופנאיידעתרבותמרכז
 אירועים ,בציבור שירה אירועי ,מרתקות הרצאות כולל

 בכל מוצעות הפעילויות  .מזמרים טיולים ו ומוסדיים משפחתיים
.שנה מעשרים למעלה כבר ובעולם הארץ רחבי

 ביולוג הוא פלאות איתי ר"ד :הרצאות 
בהוראהעשירניסיוןבעל,הפורמאליתבהשכלתו

 למעלה בציבור שירה כמנחה :בציבור שירה 
ת בהשכלתושלשםפלאותאיתילוקנה,שניםוחמשמעשרים ון בעל ,הפורמאל ס ר נ   בהוראה עש

  בפני ובמופעים בהרצאות ,אקדמיים ובמחקר
  ר"ד מציע מדע ואיש כביולוג .הרחב הקהל
 הרצאות של )מובחר ומגוון( מגוון מבחר פלאות

 ,האדם לטבע בעיקר הקשורים בנושאים מרתקות
 לחושים ,למיניות ,שלו ההתנהגותית לאבולוציה
 ,"ראיה תעתועי" :לדוגמא נושאים .ולחשיבה

  ועקרון ושקר אמת" ,"האנושי האינסטינקט"

ם ם וחמשמעשר תלו קנה ,שנ  שלשםפלאותא
  עשיר רפרטואר עם העברי הזמר בתחום מומחה

 .לשירים הקשורים סיפורים של ומבחר שירים של
  מלווה הוא בגיטרה הקולחת ובנגינתו הנעים בקולו
  במצגת השירים מילות הקרנת תוך השירה את

 .הקהל ובשיתוף מרהיבה
  את פלאות איתי מרכיב ובמומחיות בגמישות

ןק,ק גםוביכולתו,לנושא או לאירוע הרפרטואר ק
  ואהבה מיניות של אבולוציה" ,"ההכבדה
  רציונאליות אי על – שלנו הטבע זה" ,"באדם

  הביולוגיה בתחום הרצאות וכן ,"אנושית בחשיבה
.והאקולוגיה הימית

,
  בקשת פי על האירוע במהלך שירים להתאים
  אתר .ההופעה בזמן ההתרחשויות או הקהל

  את המביא "שיר של סיפורו" האינטרנט
 על ומתוחזק הוקם השירים שמאחורי הסיפורים

.ידו
  ישנה הפעילויות בכל :?כך כל מיוחד מה אז

  תרבותית רמה על פשרות ללא הקפדה

 גם הוא פלאות איתי ר"ד :מזמרים טיולים 
 בעל ,התיירות משרד ומורשה מוסמך דרך מורה

  בהגשה המשולבת ,גבוהה ואינטלקטואלית
  ביטוי הם אלה איכויות .וסוחפת משעשעת ,קלילה

 ,פלאות ר"ד של המקצועית ורמתו להשכלתו
  לידי באה גם האיכות .הפעילויות רוב את המקיים
  הציוד .מלא והקרנה הגברה ציוד בהפעלת ביטוי

 מלאה הנאה מאפשר ,והכפול המודרני ,המשוכלל
 במהלך טכניות תקלות ידי על מופרעת שאינה

 ,ההיסטוריה,הארץבידיעת ומעמיקנרחבידע
  בשילוב  .ישראל ארץ של והטבע הגיאוגרפיה

  מציע הוא ,בציבור שירה כמנחה וכישרונו כישוריו
 הטיול .מזמרים לטיולים מסלולים של רחב מגוון

 משולבת המקצועית ההדרכה בו טיול הוא המזמר
 השירים .הקהל עם ובשירה נגינהב ,בסיפורים
  שאירעו ולמאורעות מטיילים בהם לאתרים קשורים
שיריאתשרבשירוניםהמצוידהקהלבהם

  את להסביר מתבקש פלאות כשאיתי .הפעילויות
 עושה אני" :לומר נוהג הוא הופעותיו של הייחוד
."נעים עושה בעיקר אבל ,שמח

  ,עממיות קתדרות נמנים לקוחותיי בין :לקוחות
  ,בית חוגי ,גמלאים ארגוני ,חשמל חברת

מערתלאומילביטוחהמוסדהמוריםהסתדרות  שיריאתשר,בשירונים המצויד ,הקהל.בהם
  .הנסיעה ובזמן באתרים הביקור במהלך המקום
  ,הולדת ימי לציון במיוחד מתאימים הטיולים
  של גיבוש ימי וכן נישואין ימי ,משפחתיים אירועים
  .עבודה במקומות ומחלקות מורים חדרי

  מערת,לאומי לביטוח המוסד,המורים הסתדרות
  ,מ"בע לנפט זיקוק בתי ,ונופש תיור אגד ,ח"הפלמ
  בתי ,עיריות ,הימים מצפה מלון ,התחבורה משרד
-היי חברות ,ומושבים קיבוצים ,סים"מתנ ,ספר
...ועוד עובדים ועדי ,טק
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  טיולים מזמרים

בעל ידע נרחב , הוא גם מורה דרך מוסמך ומורשה משרד התיירות ר איתי פלאות"ד

בשילוב כישוריו . הגיאוגרפיה והטבע של ארץ ישראל, ריהההיסטו, ומעמיק בידיעת הארץ

  הוא מציע מגוון רחב של מסלולים לטיולים מזמרים, כמנחה שירה בציבור ומומחה לזמר עברי

בנגינה ובשירה עם , הוא טיול בו ההדרכה המקצועית משולבת בסיפורים הטיול המזמר

המצוייד , הקהל. אירעו בהםהשירים קשורים לאתרים בהם מטיילים ולמאורעות ש. הקהל

הטיולים מתאימים . שר את שירי המקום במהלך הביקור באתרים ובזמן הנסיעה, בשירונים

ימי נישואין וכן ימי גיבוש של מקומות עבודה , אירועים משפחתיים, במיוחד לציון ימי הולדת

  .וחדרי מורים

  הצעות למסלולי טיולים בצפון הארץ – תוכן עניינים
 

 11  ....................................................................  בעקבות אהוד מנור בבנימינה –המסילה הבית ליד 
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 22  ............................................................................................................  צפון רמת הגולן
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  טיול מזמר

  בעקבות אהוד מנור בבנימינה –הבית ליד המסילה 

  

הפזמונאי הפורה ביותר , לכל הדעות, ל היה"אהוד מנור ז
ושירים , על שמו רשומות למעלה מאלפים יצירות .בישראל

. רבים מפרי עטו ובתרגומו הפכו ללהיטים מובילים בזמר העברי
שירתו של אהוד מנור מושפעת מאוד מנוף ילדותו במושבה 

בטיול זה נכיר את המושבה ואת השירים . השקטה בנימינה
נספר על אהוד מנור ויצירתו ונשיר שהושפעו מאווירתה ו

 .משיריו

ונתחיל  ניפגש על יד בית יד לבנים שבמרכז המושבה 

ב עם הקמת "שנבנה שם בשנת תרפ סיורנו לרגלי מגדל המים 
נשיר כמה שירים . תחנת הנוטרים, מאז משנות השלושים של המאה הקודמת, מתחת למגדל שוכנת. המושבה

על המתנה שנתן לה הברון רוטשילד ועל הענף החקלאי שנועד לפרנס , צעירהונספר על הקמתה של המושבה ה
  .ולא צלח, את תושביה

נעבור דרך אתר ההנצחה החדש והגן הנאה לזכר ילדים שנספו 

בית   . 9' עד שנגיע לבית מס בשואה ונתקדם ברחוב המייסדים 
זה הוא היחידי ברחוב שנשתמר בצורתו 

על אופי החיים  נספר. 1922המקורית משנת 
במושבה של פעם ועל אהבתו הגדולה של 

נשיר את השיר . אהוד מנור לאווירה במקום
ואף נשמע מעשיות על ילדותו " ימי בנימינה"

וכיצד הן באות לידי ביטוי , של אהוד מנור
  .בשיריו

שכונת , "גבעת הפועל"ונצעד בשדרת האקליפטוסים אל " דרך המסילה"נצא אל 

נספר על הווי , בצל עצי האשלבגן שעשועים פסטורלי , שם. מנורילדותו של אהוד 
  .נשמע עוד סיפורים על ילדותו ויצירתו ונשיר משיריו, השכונה

ועל יד הקבר , ל"ולפקוד את קברו של אהוד מנור ז משם נוכל גם ללכת אל בית הקברות של המושבה 
  .להעלות את זכרו בשירה של שניים משיריו החקוקים על מצבתו

עין , זכרון יעקב, ניתן להוסיף סיורים בגן הנדיב. משך הסיור כשעתיים וחצי
  .פסיפס הציפורים ועוד, צור

   

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת  איתי. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר

  http://www.plaot.com/tiyul.htm:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  מזמר בזכרון יעקב טיול - הראשונה הקסם העלי

  

על ידי  1882הוקמה בשנת " זמארין"או בשמה המקורי , זכרון יעקב
שנפרדו מהקבוצה שהתיישבה בראש פינה בגלל ויכוח , עולים דתיים מרומניה

  . סתרק בשבתהאם מותר או אסור לבחורה לה

יעקב מתקופות קשות  ןכמושבת העלייה הראשונה סבלה זיכרו
בראשיתה עד שפרס עליה הנדיב 

קרא אותה על שם , הידוע את חסותו
. ואז התחילו הצרות האמיתיות, אביו
יעקב היתה מרכז לפעילות  ןזיכרו

י "ציונית ובה פעלה גם מחתרת ניל
המפורסמת שהונהגה על ידי משפחת 

  .אהרונסון

את סיורנו נתחיל בסקירת 
נעבור את הכביש ). 1(הקמתה של המושבה על יד קיר הראשונים 

הטומן בחובו סיפורים מרתקים על אנשים ) 2(וניכנס אל בית הקברות 
מבית הקברות נמשיך ברחוב המייסדים לעבר טיילת המדרחוב ונעצור על יד בית . משונים מתקופות שונות

ועל אחיותיו המסורות , הבוטנאי המפורסם שהפך למרגל, פר על אהרון אהרונסוןשם נס) 3(משפחת אהרונסון 
לזכור איך היטיב ) 4(נגלוש אל בריכת בנימין . שגורלן המר עוד מהדהד בשכונה ובשיר היפה על שרה אהרונסון

נוח בגן נשב ל.  שהקים לתפארת מדינת ישראל) 5(הברון רוטשילד עם נתיניו במושב ונראה גם את בית הכנסת 
נבקר גם באחוזת , ואם ישאר זמן, בו נהגו אנשי המושבה להלך בסופי שבוע לבושים במיטב מחלצותיהם) 6(טיול 

משפחת לנגה ונספר את סיפורם העצוב ואולי אפילו נספיק לבקר ביקב ולטעום 
  .מיינו

, ניתן להוסיף סיורים בגן הנדיב. משך הסיור כשעתיים וחצי נטו
  .פסיפס הציפורים ועוד ,עין צור, בנימינה

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה 

  

ביולוג במקצועו , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום . ומורה דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

ר בליווי הזמר העברי ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבו
, דפים עם מילות השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים.  גיטרה

  . על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור שמאחורי השיר

  

  

  

  http://www.plaot.com/tiyul.htm:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול מזמר

  אל רכס הכרמל 

ובאוכלוסיה , חורש ובתה, טבע מגוון של יער, רכס הכרמל מאופיין בנופים מרהיבים

,  נתחיל את טיולינו במנזר הכרמליטים במוחרקה    .דרוזית ותיקה ומכניסת אורחים
בסיפור על תחרות אלוהית שעונשם לה המפסידים בה אכזרי , בתצפית נוף עמק יזרעאל

 .אורהמאוד ובשירים אודות העמק השלו לכ

 נמשיך אל מסלול נחל כלח העליון 
למסלול הליכה קצר ואפלולי בתוך סבך   

, ישראלית-אלה ארץ, חורש של עצי אלון מצוי
בדרך נעצור מדי פעם ונקדיש . קטלב ועוד

נסיים את . שירים לעצים המפוארים שנפגוש
    ...).מי שרוצה יוכל לשיר יודלל" (שווצריה הקטנה"המסלול בפארק 

ושם נתארח לארוחת  יה הקטנה נחזור לעיר הכרמל משווצר
המשמש , אם נרצה נוכל לבקר בבית אוליפנט  . צהרים ואירוח דרוזי

לזכר לוחמים דרוזים שנפלו במערכות " בית יד לבנים"את הדרוזים כ
שם נוכל להיפגש עם עיתונאי וסופר דרוזי שיספר לנו על    .ישראל

  .ם מדינת ישראל ועם ישראלהעדה הדרוזית ועל הקשר האמיץ שלה ע

  

לשבת   ואנו נוסעים לחורשת הארבעים , עוד מעט כבר ערב
לשמוע אגדות ולשיר שירי כרמל ומבחר משיריו של , באוויר הנעים

  .הפזמונאי יורם טהרלב אל מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה ועמק זבולון

פה נוכל לסיים את סיורינו עם רדת החשיכה במושבה הגרמנית בחי

ובארוחת ערב טעימה במרכז , עם סיפורם של הטמפלרים המסתוריים   
  .הבילוי של העיר

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

  

  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
תחום הזמר העברי איתי פלאות הוא מומחה ב. דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר

  

  ttp://www.plaot.com/tiyul.htmh:  מידע על מסלולים נוספים
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  טיול לגבעות זייד –השומר על הסוס 

 

נעמוד . שבטבעון" יער השומרים"את הטיול נתחיל ב
ונספר את סיפורו  1938במקום בו נרצח אלכסנדר זייד ביולי 

ולא של ) (2(נמשיך אל בית הקברות של אגודת השומרים ). 1(
ל חבורת הרועים שהיוותה גרעין שם נתוודע א) אגודת השומר
נספר את סיפוריהם המופלאים של כמה , לקיבוץ אלונים

מהאנשים הקבורים במקום ונכבדם במחרוזת עליזה של 
 .שירי רועים

בדרכנו אל פסל אלכסנדר זייד נעצור על יד שרידי בית 
בית כנסת זה היה פעיל בימי . שנה 1800מלפני  )3(הכנסת העתיק 
נשמע מעט רכילות עסיסית . יש אומרים כי הבית הצמוד אליו היה ארמונו של רבי יהודה הנשיאיהודה הנשיא ו

, נסביר איך הפכה בית שערים לעיר קבורה, נספר את נפלאות תקופת המשנה וחתימתה, על הרבי ועל תלמידיו
נשיר מבחר שירים חסידיים לכבוד בית 

  . ונמשיך בדרכנו, הכנסת

עתיקות בית  נרד בכביש לכיוון פארק
שערים ואז נעלה על הגבעה שבראשה פסלו 

לפני שנגיע . המחודש של השומר אלכסנדר זייד
אל פסגת הגבעה נעצור על יד שרידי הבזיליקה 

ונשמע היכן נזכר המבנה במקורות  )4(הגדולה 
וכיצד אנו יודעים שזה היה משכנה של כנסת 

  . ישראל

זה המקום . נצפה אל עמק יזרעאל ואל הר הכרמל, )5(בראש הגבעה ננוח למרגלות פסל השומר על הסוס 
ועוד שירים " שיך אבריק"נשיר את השיר על המקום , לספר על השומר ומשפחתו ועל ההתיישבות בעמק

  .כנומתקופת ההתיישבות ונמשיך בדר

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

פים עם מילות ד.  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  העמק הוא חלום
 אללתל יזרע מגבעות זייד

  
נעמוד . שבטבעון" יער השומרים"את הטיול נתחיל ב

. ונספר את סיפורו 1938במקום בו נרצח אלכסנדר זייד ביולי 
ולא של אגודת (נמשיך אל בית הקברות של אגודת השומרים 

שם נתוודע אל חבורת הרועים שהיוותה גרעין לקיבוץ ) השומר
שים נספר את סיפוריהם המופלאים של כמה מהאנ, אלונים

 .הקבורים במקום ונכבדם במחרוזת עליזה של שירי רועים

בדרכנו אל פסל אלכסנדר זייד נעצור בשרידי בית הכנסת 
בית כנסת זה היה פעיל בימי יהודה . שנה 1800העתיק מלפני 

הנשיא ויש אומרים כי הבית הצמוד אליו היה ארמונו של רבי 
. ונמשיך בדרכנו, נשיר מבחר שירים חסידיים לכבוד בית הכנסתנרכל מעט על הרבי ועל תלמידיו ו. יהודה הנשיא

. נרד מהכביש ונעלה על הגבעה שבראשה פסלו המחודש של השומר אלכסנדר זייד
שיך "נשיר את השיר על המקום , נספר על השומר ומשפחתו ועל ההתיישבות בעמק

  .ועוד שירים מתקופת ההתיישבות ונחזור לאוטובוס" אבריק

נלך לאורך . עם האוטובוס ניסע אל נחל השופט המפכפך בחורשת עצים ירוקה
נשיר שירים על מיני עצים שונים ונקנח על יד טחנת הקמח הישנה בשיריו של , הנחל

  .וברכילות עסיסית ומזומרת על בת הטוחן, נתן יונתן

נספר על המלך אחאב ואשתו היפה , מנחל השופט נמשיך אל תל יזרעאל
נצטט את קללתו של אליהו ונצפה לעבר חלקת נבות היזרעאלי ששילם    .נשיר את השיר על גורלה המראיזבל ו

  .בחייו על התעקשותו

נשיר עוד משירי העמק ואז נגלוש במדרון אל השדות שלמטה ונגיע 
  .בצל האקליפטוסים נשתה קפה מהביל ונשיר על מעיינות ונחלים. לעין יזרעאל

ך אודות גדעון "יך בעקבות סיפורי התננוכל להמש, אם יוותר זמן
  .ושאול המלך אל הגלבוע או לבקר ידידים בבית הקברות של מושב נהלל

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
אות הוא מומחה בתחום הזמר העברי איתי פל. דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  ואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  אל הגלבוע ועמק חרוד ך"בעקבות גיבורי התנ

במקום בו שכן , סיורנו יתחיל בתל יזרעאל 
שם נספר את סיפורם  )1(, ארמונם של מלכי ישראל

נשיר את שירם , איזבל וילדיהם, הטראגי של אחאב
יל התלול אל עין נרד בשב. ונצפה אל עמק חרוד

מקום אליו אסף שאול המלך את , יזרעאל הסמוך
לאחר זחילה בנקבה . חייליו לפני הקרב עם הפלשתים

של המעיין נמשיך בנסיעה אל כתף שאול אשר בגלבוע 
ך נספר ונשיר על מלחמותיהם וגורלם "ובשביל התנ )2(

מכתף שאול נמשיך . של השופט גדעון ושל המלך שאול
ומעל המגדל סביב , )3(מי הר ברקן ונעפיל אל מרו

נחפש פרחי . נשקיפה
אירוס הגלבוע ונשיר 

וגם לכבוד , לכבודם
  . הפרחים האחרים

נמשיך לדרום 
גלבוע -מזרח בדרך נוף

נספר את סיפור , שם נצפה אל עמק בית שאן,  )4(ונעצור במצפה שמיר
יר ממצפה שמ.  ונשיר עוד שירים על בטחון ישראל, נפילתם של אב ובנו

שם ננוח בצל  )5(נגלוש אל עמק בית שאן ונכנס אל ברכת עין מודע 
נשיר על מעיינות ונחלים ומי שירצה יוכל גם לשכשך , האיקליפטוסים

  .במים

בדרכנו חזרה בעמק נוכל לעצור בבית הקברות הישן של מושב גדעונה 
  .ולפגוש בו גיבורים ומעשיות מרתקות מראשית ההתיישבות בעמק

  .נוכל לחזור באוטובוס אל עין יזרעאל לפיקניק חגיגי ועליז, אלה כשנשבע מכל

  

  

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
הטיול  איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות השירים .  הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור , מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . שמאחורי השיר
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  דרום הכנרתאל 
  בעקבות רחל המשוררת ונעמי שמר

את טיולנו נתחיל בנקודת תצפית מהיפות בעולם בביתניה עלית 

ערש "נבקר באתר ביתניה עלית שמהווה את . שעל יד צומת אלומות 
במקום שכן מחנה אוהלים של אנשי גדוד העבודה ". הקיבוץ הארצי

רים ממנו יצא ארגון הקיבוץ הארצי להקמת קיבוצי שבתחילת שנות העש
הקיבוץ "תנועת . השומר הצעיר בארץ

לזכר אותו מחנה , הקימה במקום" הארצי
אוהל בטון ובו חקוקים כל , אוהלים

נספר . שמות הקיבוצים השייכים לתנועה
את סיפורם של החלוצים ונשיר 

 . משיריהם

ה שהוקמה במקום מרפסת תצפית חדש, "מצפה הוד"נצא מהאתר אל 
. האלוף מוטי הוד, מפקד חיל האויר במלחמת ששת הימים, לזכרו של איש דגניה
  .משים נצפה על עמק הירדן ונשיר מעט משירי הכנרת

בה שכנה בתחילת המאה שעברה " חצר כנרת"נעצור על יד . מצומת אלומות נרד בכביש למושבה כנרת 
, "בית טריידל"ברגל צפונה לאורך הרחוב הראשי של המושבה עד ולהמשיך , נוכל לבקר בחצר". חוות העלמות"

נשיר מבחר גדול של שירי ). תגלו בטיול? איזה שיר(בית מידות שנבנה לפני מאה שנה ואשר עליו נכתב שיר ידוע 
  .כנרת ונעלה שוב על האוטובוס

מפורסם של נעמי עליה נכתב שירה ה, נמשיך בנסיעה אל חורשת האקליפטוס שבכניסה לקבוצת כנרת 
, נספר את סיפור ילדותה של נעמי שמר המשולב בסיפור ההתיישבות בעמק הירדן, על יד בית המוטור, שם. שמר

מחורשת האקליפטוס נפסע בין בריכות הדגים הפסטורליות לעבר בית הקברות של . ונשיר משיריה הראשונים
לאחר כחצי שעה של הליכה נינוחה נחצה . ילוי נשמתהבדרך נפקוד את קברה של ּבּוָּבה ונשיר שיר שמח לע. כנרת

  .את הכביש ונכנס אל בית הקברות של כנרת 

, כאן בבית הקברות שוכנים חלוצים פשוטי העם לצד מנהיגי הציונות
בית הקברות של כנרת . כשמסביב קברות פליטים אלמונים ותימנים דתיים

נספר על חלק . בזה הוא אוסף מדהים של סיפורי ארץ ישראל השלובים זה
נמשיך שם לספר את סיפור . מהשוכנים בו עד שנגיע אל קברה של נעמי שמר

ואחר כך נעבור , חייה ושירתה ולשיר את שיריה
אל קברה של רחל המשוררת הסמוך ועל ידו נספר 

  .את סיפורה העצוב ונשיר מבחר משיריה

במהלך הטיול נמצא לנו מקום לארוחה 
ר זמן נוכל לבקר גם בבית גבריאל או באנדרטת הטייסים צהרים או ערב ואם יוות

  .התורכיים

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה  

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  יול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרהואת הט
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  ממשמר הירדן לעמק הירדן

 

) 1( " מצפה גדות"בתחילת הטיול נעפיל מגשר בנות יעקב אל מרומי 
נספר על מקורם של , נערוך תצפית אל עמק החולה, שבשיפולי רמת הגולן

משם נגלוש .  האקליפטוסים שבמקום ונשיר שירים על רמת הגולן והחרמון
שעל שמן נקרא " בנות יעקב"סה לברר מי הן אותן בחזרה אל ערוץ הירדן וננ

משמר "נעלה מעט בשביל ונרד מהאוטובוס בחורבות המושבה הותיקה .  הגשר
נברר מתי ובידי מי נוסדה .  )2(" הירדן

. ועל פי איזה שיר נקבע שמה, המושבה
נשיר את שירה של המושבה ועל יד 

האנדרטה הגבוהה נספר את הסיפור 
בידי הסורים ונפילת העצוב על נפילתה 

למה לא שוקמה . מגיניה בשבי
  .גם על כך נשוחח? המושבה

משם נסע ליקב מייסטר שעל יד 
נבקר בגן הזיכרון ,  )3( ראש פינה

. הקסום ובבוסתן ונרד אל מערות חצובות בסלע בהן תוסס היין בחביות ענקיות
יאו את יעקב מייסטר ורעייתו רותי יספרו לנו על המאורעות המדהימים שהב

תעלומה מסתורית ורצח , סיפור בו מעורבים חשדות, יעקב לחצוב מערות בסלע
נכנס אל המערה ונתכבד בטעימות יין משובח וננגב גבינת ַלָּבֶנה טרייה  עם . כפול

  .שמן זית ונשיר בקול גדול שירי יין ושיכורים

ונחנך על ידי  2000שנבנה בשנת  זהו מוסד. )4( "בית בגליל"את היקב נעזוב מבושמים מעט ונסע לבקר ב
מבנה מפואר זה הוא משכן לפרחי כמורה המקדישים את זמנם . האפיפיור
נסייר .  רעות ושיתוף פעולה בין שלוש הדתות המונותיאיסטיות, לאחווה

לסיום . באולם הכינוסים ובבית הכנסת והספרייה שבמקום, בהיכל התפילה
אגם ונשיר לכבודו מבחר של הביקור נצא למרפסת לתצפית מרהיבה על ה

  .שירי כנרת

בו נלך , אם יוותר קצת זמן עד לארוחת צהרים נוכל לקפוץ לנחל עמוד
למעיינות , המסלול רגלי קצר ולרגלי העמוד נקדיש כמה שירים לנחלי ארצנו

   .ואף לנהרות

הכנרת בעקבות  ואת שארית היום נבלה בדרום, במסעדה או בפיקניק, )5(את ארוחת הצהרים נאכל בטבריה 
בבית הקברות נשמע .  )6(דמויותיהן של רחל המשוררת ונעמי שמר בחורשת האקליפטוס  ובבית הקברות של כנרת 

נספר על חלק מהשוכנים בו עד . אוסף מדהים של סיפורי ארץ ישראל השלובים זה בזה
נמשיך שם לספר את סיפור חייה ושירתה ולשיר את . שנגיע אל קברה של נעמי שמר

ואחר כך נעבור אל קברה של רחל המשוררת הסמוך ועל ידו נספר את סיפורה , שיריה
  .העצוב ונשיר מבחר משיריה

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
ות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת איתי פלא. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  טיול בגליל המערבי –משיירת יחיעם לאכזיב 

  

כדי . ביער אחיהוד " מפוקנקת"את טיולנו נתחיל בארוחת בוקר 
נמשיך צפונה דרך כפר יסיף .  לחמם את הגרון נשיר שם מבחר שירי טיול

שנה  60פץ לאחרונה במלאת האתר שו.  לאתר ההנצחה לשיירת יחיעם 
באתר נספר את סיפורה הטראגי של שיירת יחיעם בה .  לאירוע השיירה

 1948לוחמים בחודש מרץ  47נהרגו 
בדרכם מנהריה אל עבר קיבוץ יחיעם 

כשכלי הרכב עמוסים אספקת , הנצור
נשיר משירי .  נשק ותחמושת, מזון

השיירות מתקופת מלחמת העצמאות 
ועל יד טחנת , וגם מזמנים אחרים

הקמח העתיקה שבמקום נרכל בזמר 
  .אודות בת הטוחן

. ונתווכח אם המקום נקרא ִאיְדִמית או ֲאָדִמית  אדמית  משם נמשיך עוד צפונה ונטפס אל מצוק
ל אמיר מיטל ונגיע אל תצפית נוף מרהיבה על הגליל "בפארק נפסע בשביל לאורך המצוק שנסלל לזכרו של סא

. ל אמיר מיטל ונמשיך בין הסלעים אל מערת הקשת"נספר את סיפורו של סאבתצפית . המערבי
את האגדה העצובה על הכלה הגונחת , בין היתר, המערה נשיר יחד שירי גליל וצפון וגם נספרמעל 

  .ואחיה השודד

חומה "לפני ארוחת הצהרים עוד נחוש ונבקר באתר שהוקם לזכר המפעל ההתיישבותי 

הוקם מגדל שמירה גבוה מעץ וסביבו , )ביער חניתה (צא בחניתה תחתית באתר זה הנמ". ומגדל
נשב שם בצל העצים ונספר את .  מתקנים ומעגלי ספסלים לישיבה בהם ניתן לרכז את הקבוצה

נפריח אגדות ונפריך , נספר סיפור".  חומה ומגדל"סיפורו של מפעל ההתיישבות הענק שנקרא 
חרי כל אלה נשיר בעוז את המילים שכתב המשורר נתן נחשוף סודות שמורים וא, קלישאות

  .ועוד שירים מאותה תקופה" אתן לנו דגלים ואנו החומר/ כנרת וחניתה , תל עמל, וערה'ג"אלתרמן 

מאכלים לבנוניים המציעה מבחר עשיר של , את ארוחת הצהרים נסעד במסעדה הלבנונית בשלומי
  .בד בבקלאווה וקפה שחור ונמשיך את טיולנולאחר הארוחה הדשנה נתכ.  מגוונים וטעימים

. עמק זבולון והכרמל, שם נערוך תצפית נוף מרהיבה אל הגליל המערבי, ניסע מערבה אל ראש הנקרה 
, לצפות שם בסרט על האתר ולשוטט בנקרות תוך כדי שאנו שרים את שירת הים, נוכל לרדת ברכבל אל הנקרות

נשיר שירי ים נוגים ושמחים ונספר סיפורים , לאור השקיעה, ול הרךושם על הח ,או שנרד אל חוף אכזיב 
נוכל גם לבקר באתר , אם יוותר זמן. נערות וספינות, עסיסיים ומפולפלים על מלחים

  .  ולהיזכר במאורעות ליל הגשרים ד "יד לי

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת . משרד התיירות מוסמך מטעם

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  ממרומי הנשמה אל קרקע המציאות
  טיול מזמר לצפת וראש פינה

  
 

הלא היא שנת , ח"בבוקר לח בשנת תרל
, משפחות מהישוב הישן בצפת 17קמו , 1878

וירדו להקים ישוב יהודי , בהנהגת אליעזר רוקח
היה זה נסיון . היא גיא אוני, עוני'י בגחקלא

להיגמל מכספי , להתנער מחיי קבצנות
ולהפוך את הישוב היהודי בארץ , החלוקה

הנסיון לא עלה . ישראל לקהילה יצרנית ופעילה
בעזרת , 1882בשנת , ורק כעבור חמש שנים, יפה

החלה , קבוצת משפחות שהגיעו מרומניה
 ". אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה"על פי הפסוק " ינהראש פ"ושמה שונה ל, המושבה לשגשג

אגדות ושירים מתקופת , סיפורים, את הטיול נתחיל בשיר וזמר בסמטאות צפת הישנה ונעלה זיכרונות
ר יוסף , חיים ויטל' ר, י הקדוש"עת התהלכו בה גאונים וצדיקים כמו האר, זוהרה של צפת במאה השש עשרה

נבקר בסמטת המשיח ונשיר את    .שיצרו את הזרם הקבלי ביהדות, הלוי אלקבץ ועודרבי שלמה בן משה , קארו
בית "אל " חקל תפוחין קדישין"ומכיכר המגינים נעבור דרך , שירו בקול גדול

ש "נמשיך אל בתי הכנסת מלאי ההוד ע". י האשכנזי"הכנסת שלה האר
וחול ונבקר נשיר שירי קודש , יוסף קארו' ש ר"ש אלשייך וגם ע"אבוהב וע

נגלוש במדרון אל בית הקברות הישן מבלי   .בבית הכנסת של הצדיק הלבן
ונברר האם היו שני " י הקדוש הספרדי"בית הכנסת של האר"לפסוח על 

  ? י אחד ושני בתי כנסת"י קדוש או רק אר"אר

אל בית הקברות נכנס בחלקה 
הצבאית ונפקוד קברותיהם של שבעת 

ל שנתלו בכלא "אנשי האצ, הרוגי מלכות
י "ונרד בין המצבות אל קבר האר" חיילים אלמונים"נשיר לכבודים . עכו

נשיר . שם אולי נפגוש את הצדיק חיים שבבו ונשמע את סיפורו, הקדוש וגוריו
משירי רבי נחמן מברסלב שבתו וחתנו קבורים בסמיכות ונרד תוך שמיעת 

  .שאגדות מופלאות את האוטובוס שיחכה בבית העלמין החד

נעלה מבית , במושבה הותיקה, שם  .מכן ניסע לסעוד ליבנו במעדנים שונים ואחר כ נגיע אל ראש פינה
וגם נשיר שיר על בית " אדון עולם"נעבור בבית הכנסת ונשיר , העלמין אל הרחוב העליון ונסקור בתי מתיישבים

גדעון ֶמר ' ניזכר בפרופ, בית הפקידותנחלוף על פני . שמחה וילקומיץ, ספר לזכרו של מנהל בית הספר במושבה
לבן גוריון יש (נשיר שיר או שניים על קדחת . ונספר את סיפור המשפחה המרתק, שחקר את יתושי הקדחת

גן מהודר שניטע על ידי פקידי הברון בסוף המאה , ונרד לגן הברון...) קאדילק ולנו יש ק
ונחזור לאוטובוס שייקח  נשיר עוד כמה שירי גנים. התשע עשרה לרווחת התושבים
   .אותנו בשירה וצהלה הביתה

  ניתן לשנות ולהתאימו לדרישות הקבוצה. משך הסיור יום שלם

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה דרך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
י פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת אית. מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות .  הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל , השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

 גוש שגב והגליל העליון

שבדרום  )1(א 'היג- אל-נפגש בחוצות אלונים וניסע לכפר כאוכב אבו 
כאן נבקר בגן סלעים מרהיב שהוקם על ידי אומנים שונים כסמל . גוש שגב

שיר משיריו של יורם נ, נצפה אל עבר עמק זבולון. לשיתוף פעולה ולשלום
טהרלב איש יגור ונוסיף גם שירי ים לזכר שבט זבולון שהיה שבט של יורדי 

 . ים
ונפנה לכיוון הישוב אבטליון שם נצפה  )2(נמשיך לעבר צומת משגב 

בנוף המרהיב של בקעת סכנין ונבקר בבית בד בו יסבירו לנו על תהליך 
מרפסת הרחבה ונשיר אחרי ההסבר והטעימה נשב על ה. הפקת שמן הזית

  . שירים המוקדשים לעצי זית

לאחר החניה הקצרה     .)3(בדרכנו צפונה נעצור לחניה קלה בכרמיאל 
בכרמיאל נעפיל דרך כפר ראמה אל מרומי הגליל העליון ונגיע לכפר פקיעין 

נרד בסמטאות , רבקה זוהר ובלהיטיה, ניזכר בזמרת בת הכפר, בפקיעין נבקר במערת רבי שמעון בר יוחאי. )4(
כאן נספר על . אל כיכר המעיין" שבעת המינים"הכפר דרך פינת 

הכפר המעניין בו שוכנים תושבים מארבעה דתות בשלום 
נשווה בין הנוף במקום לבין . כבר מאות שנים)יחסית(ובשלווה 

נשיר שירים על מעיין ונבקר . הנוף המצויר על שטר הכסף
שמע על המסורת הדרוזית דיוואן שם נ-אל- במערה של מוכתאר
, נמשיך בסמטאות אל בית הכנסת היהודי. ונטעם תה צמחים

ונחבור , נשיר קצת שירים על אלוהים וממיטב הזמר החסידי
לאוטובוס על יד הקפה של עפיפי שמכינה פיתות דרוזיות 

  .נפלאות אל מול עיננו המשתאות

שם נטייל בחורש  )5(מפקיעין נמשיך בנסיעה לכפר כיסרא 
 - ל עצי אלון מצוי וקטלב ונחזה בסלעים בעלי תצורות וצורות משונות ומעניינות שעל שמם נקרא המקום ש

  .פארק הסלעים

. נוכל לטייל גם על פסגת הר מירון כמו גם בבית הכנסת העתיק בכפר מירון, אם יאפשר לנו הזמן
  .למעוניינים ניתן להקדיש זמן למוזיאון התעשייה בתפן

  .בכביש בחזרה לאזור כרמיאל והביתהלעת ערב נגלוש 

  מסלול טיול סופי יסוכם בנפרד עם המזמין. המסלול הוא המלצה

ביולוג במקצועו ומורה , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי . דרך מוסמך מטעם משרד התיירות

דפים עם .  ירה בציבור בליווי גיטרהואת הטיול הוא מדריך תוך שהוא מנחה ש
על הקשר שלהם , מילות השירים מחולקים למטיילים ואיתי מספר על השירים

  . למקום ועל הסיפור שמאחורי השיר
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  טיול מזמר

  הגולן צפון רמת

שמעל גשר בנות יעקב היא  " משמר הירדן"המושבה החרבה  
כאן נפתח את טיולנו . מקום טוב להתחיל בו טיול לצפון רמת הגולן

שנים עד שנחרבה  64בסיפור הקמתה וחורבנה של המושבה שהתקיימה 
. נספר על מקור השם של המושבה ואף נשיר את שירה. על ידי הסורים

. והליכת מגינה בשבי הסורי 1948י הסורים ביוני נספר על כיבושה ביד
  .סיפור עצוב אך מלא גבורה

ממשמר הירדן נמשיך ונעבור על 
בנות "נברר מי הן , גשר בנות יעקב

" מצפה גדות"ונעלה מעלה אל " יעקב

שניצב על הרמה וצופה אל עמק   
נספר , נצפה יחד אל העמק.  החולה

ם מי נסביר ג. תולדותיו ונשיר את שיריו
  .נשיר שירי גולן וחרמון ונמשיך הלאה.  נטע אקליפטוסים ברמה ומדוע

אם העונה מתאימה ומזג האוויר מאפשר נוכל לרדת אל נחל 
נשיר כמה שירי .  ילבון ולחזות במפל הגבוה בו שוצפים המים בעוז'הג

לסייר במוצב , "ופי ענןק"בהר נוכל לשתות קפה חם ב.  נחלים ומעיינות ונמשיך ונעפיל הלאה אל הר בנטל 
זה המקום להזכיר את קרבות מלחמת ששת הימים .  הנטוש ולצפות אל עבר השטח הסורי ולספר סיפורי קרבות

נתעכב גם על סיפורי הגבורה של קרבות מלחמת יום כיפור בעמק הבכא ואולי .  ולשיר את שירי אותה מלחמה
  .בכדי לחוות את המאורעות מקרו" 77עוז "אף נרד לאתר 

כאן תהיה לנו הזדמנות לטייל ביער האלונים השליו ואף . נגלוש מהר בנטל צפונה אל עבר יער אודם 
נשב בצל העצים ונשיר על עצים .  ולברר כיצד נוצרה" ובה הגדולה'הג"להגיע אל 
  .ויערות

ואחריה , את ארוחת הצהרים נאכל באחד מכפרי הדרוזים או בישובי הסביבה
נוכל לסיים .  עבר שמורת הבניאס כשבדרך נחזה במפל רסיסים נרד מרמת הגולן אל

  .את טיולנו במסלול הליכה מהנה לאורך נחל הבניאס הוא נחל שניר או בשמורת תל דן

לקראת החזרה הביתה נעבור גם באתר ההנצחה לזכר 
  .חללי אסון המסוקים ונתייחד עם זכרם בשירים נוגים

  

  י יסוכם בנפרד עם המזמיןמסלול טיול סופ. המסלול הוא המלצה

  

ביולוג במקצועו ומורה דרך מוסמך , ר איתי פלאות"ההדרכה מתבצעת על ידי ד: הדרכה
איתי פלאות הוא מומחה בתחום הזמר העברי ואת הטיול הוא . מטעם משרד התיירות

דפים עם מילות השירים מחולקים .  מדריך תוך שהוא מנחה שירה בציבור בליווי גיטרה
על הקשר שלהם למקום ועל הסיפור שמאחורי , ואיתי מספר על השיריםלמטיילים 

  . השיר

  http://www.plaot.com/tiyul.htm:  מידע על מסלולים נוספים




