
 

 

 

 

 תצפיתבעמדת האשר יוצב הסבר קולי בפישוט לשוני במסבירן 

 .פוריהבאנ"א 

 

 
 

 

 . "פוריה"אכסניית לשלום וברוכים הבאים 

 כמו בית מלון, מקום שבו אפשר לישון, לאכול או ללמוד כאשר מקום אכסניה זה 

 נמצאים בטיול רחוק מהבית.

 

 . שאנו רואים מולנוהיפה הנוף בדקות הקרובות תשמעו הסבר על 

 .שלפניכםהציור סתכל על להגם אתם יכולים שומעים את ההסבר  בזמן שאתם 

 נורות שנדלקות. על הציור יש 

 .נורה היא כמו מנורה

 .כל נורה שנדלקת מראה את המקום שעליו אתם שומעים הסבר 

 

  הכנרת היא אגם הוא כמו ים קטן ו. הכנרתאגם  את  לפנינואנו רואים נסתכל קדימה, 

 . אגם המים הגדול בישראל

 גל אל גל, /  על גלי כסף ידי חותרת/  .בשמי התכלת ירח שט/  קסם על ים כינרת

 (מושמע )שיר  .ילחש כל רז/  יד אל יד

 שזורמים אליה גדולים הנחלים הגשם שיורד עליה ומהמים ממתמלאת בהכנרת 

 גולן ובגליל.ברמת המההרים 

 של הכנרת מהמים חלק מדינת ישראל בנתה צינורות ומשאבות גדולות שמעבירות 

 .אל הברזים בבתים שלנו

 

 

 



 

 

 

 

 

 ., בצד ימין שלנוור בלוח הארוךנסתכל על הצי

 בתים יש גם . מצוירת  בצבע חום רמת הגולןתראו  את הציור,  תסתכלו באמצע

 מראים היכן יש יישובים כמו מבוא חמה, עין גב ורמות. הפסים הבתים  ,בציור

  נרים את העיניים ונראה מולנו את רמת הגולן נחלים.את המראים בציור הכחולים 

 ה רמה כי החלק העליון שלה שטוח כמו שולחן. . קוראים להאמתית

 

 ראתה את הנוף . רחל רחללה  ראו שקמשוררת  גרה קרוב לכנרת לפני הרבה שנים  

 כל יום, אהבה את הגולן וכתבה עליו שיר: הזה

 ."שם הרי גולן, הושט היד וגע בם בדממה בוטחת מצווים עצור"

 

 זהו ציור של צפון הכנרת. השמאלי.  על  הצדציור, על העכשיו נסתכל שוב 

 .  קדימהוהסתכלו הרימו את הראש 

 כנרת.קרוב לחוף הנמצאת . טבריה עיר טבריה ה רואים את  אנחנו

 שנה.  0222יא עיר עתיקה שהוקמה לפני הטבריה העיר 

 

 הר מירון. הוא ביותר  ההר הגבוהם. הרירואים מעבר לטבריה 

  .גם צפת היא עיר עתיקה. צפתהעיר אולי תצליחו לראות על ההרים גם את 

 טבריה וצפת נקראו ערי קודש ובהן גרו יהודים גם כאשר רוב העם היהודי לא היה 

 בארץ ישראל.

 

 , לפעמים אפשר לראות גם את הר החרמון שהוא ההר יותר אם מסתכלים רחוק

  ., לפעמים בחורף יורד עליו שלג ומכסה אותו בצבע לבןהגבוה ביותר בישראל

 מעל הכפתורים, תראו ציור של הר החרמון צבוע בלבן. במשולש הציור, סתכלו על ה

 .השלג שמכסה את ההר בחורףכמו הלבן הוא הצבע 

 

 יפה כאן, נכון?

 לפני הרבה שנים עמד כאן אדם בשם ישראל טייבר וחשב שכדאי שהרבה אנשים 

  הציע לבנות כאן אכסניה. ולכן הוא הזה  נוףיבואו ליהנות מה

 מטיילים כמוכם מגיעים לפורייה, מתארחים הרבה ראל טייבר הצליח והרעיון של יש

 ורואים כמה יפה היא הארץ. באכסניה

 

 למען נקייה אנו מאחלים לכם המשך טיול נעים ומקווים שתזכרו לשמור על הסביבה 

 הבאים אחריכם. 
 

 

 אתי פז חדד מנהלת תוכניות חינוכיות אנ"א בסיוע ד"ר דליה ניסים וגב' רוני אנקורי. -פישוט לשוני

 מסבירן -עמדת הסבר קולית


