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 תושבים
ומבקרים

יקרים
בגובה של אלף מטר מעל פני הים, בספר המדבר, בינות לכרמים ושדות 

מוריקים, בין ים המלח ליער יתיר, בין המקום הנמוך בעולם ליער הנטוע 

הגדול, חבוי לו חבל ארץ נדיר ולא מוכר.

אנו שמחים להגיש בפניכם חוברת מידע עשירה בעזרתה תוכלו להרכיב 

את הבילוי המעודף עליכם מבין שלל החוויות בחבל יתיר, אזור תיירותי 

חדש ואטרקטיבי.

מקומות  בין  מגוונים,  אנשים  בין  מחבר  הדרום,  של  בצפון  ארץ  חבל 

מדהימים, בין מורשת העבר לחזון המחר. לא צריך לנסוע רחוק בשביל 

ומגוונות הכוללות מעיינות, מסלולי  רבות  יתיר אפשרויות  להנות, בחבל 

סדנאות,  ג'יפים,  טיולי  אופנים,  רכיבת  חלקאית,  וחוויה  קטיפים  הליכה, 

מסלולי משפחות, טעימות יין משובח, אתרי מורשת ועוד.

לשם כך עליכם להתמכר לחוויה: פתחו את העינים, הקשיבו לשקט ותנו 

לאוויר הרים ללטף אתכם. בטוחים שתהנו מאזור קסום וחוויות מדהימות.

טיול נעים ומהנה!
יוחאי דמרי

ראש מועצת הר חברון 

מוקדי המידע שלנו זמינים עבורכם בכל שאלה

מוקד מעיינות: 072-241-0700  

מוקד מידע, ייעוץ, הכוונה ועוד: 1599-57-57-58  

למידע נוסף, חפשו - תיירות חבל יתיר  

אתר אינטרנט     תיירות חבל יתיר  ערוץ יוטיוב  אינסטגרם   

ניתן לקבל מפת תיירות חבל יתיר במרכז המבקרים בסוסיא הקדומה.  

office@goyatir.co.il  www.goyatir.co.il .החוברת הופקה ע"י מחלקת התיירות, הארות יתקבלו בברכה
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טיול ג'יפים
 טיולי ג'יפים חווייתי בשטח.

מתאים לכל הגילאים! 

 

 תמיר אדרי 052-8990412  

מטיילי חבל יתיר
 טיול ג'יפ מודרך ביער יתיר ורמת המדבר

בליווי כלי נגינה שונים 

 נחשון אפיק 052-8239646   בתיאום מראש

דני במדבר
מגוון מסלולי ג’יפים במהלכם ניתן לשלב סנפלינג, אומגה, 

פארק חבלים, טיולים רגליים, מעגל מתופפים, סדנת גבינות 
ויין, סדנת בניה, בבוץ. השכרת שירותים אקולוגים, הצללות 

לכל סוגי האירועים. 

 דני שוקרון 052-8903842   בתיאום מראש
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מדבר E אופניים
 השכרת אופני רכיבה ואופניים חשמליים

לרכיבה ביער יתיר והסביבה

 

 גל מגל 050-3550507   בתיאום מראש

מפעל עשבי קדם
סיור במפעל של החברה המובילה בתחום מוצרי הטבע 

הטיפוליים המופקים מצמחים הגדלים באזור אקלים מיוחד 
בגבול מדבר יהודה. במקום ניתן לרכוש ממוצרי החברה 

בהנחה מיוחדת 

  02-9605040  כרמל  בתיאום מראש

יקב לה פורה בלאנש
מרכז המבקרים של היקב המייצר יין מענבים שגדלו 

באזור. ניתן להגיע לטעימות ורכישת יינות בהנחה של 
10% לתושבי הר חברון

 שרה בריס 058-6619899  בית יתיר  בתיאום מראש
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יקב דרימיה
טעימות יין וסיור במרכז המבקרים של היקב 

  055-882-4369  סוסיא  בתיאום מראש  סגור באוגוסט

מפעל שוקולד - הולי קקאו
סיור, טעימות וסדנאות במפעל בוטיק לשוקולד גורמה 

אורגני המיוצר מפולי קקאו טריים. 

 רוזלי 054-6372550  מעלה חבר  בתיאום מראש

קטיף עצמי- נקטרינות
קטיף לקבוצות ומשפחות של נקטרינות טריות ישר 

מהעץ. מיוחד לעונת הקיץ 

  1599-57-57-58  יער יתיר  בתיאום מראש
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ארזים בטבע
סדנאות לפיתוח צוותים ופעילויות ODT . טיולי אתגר, 

טיולי מערות ייחודיים, גלישה וטיפוס מצוקים, קורסי 
סנפלינג לנוער, ימי שיא והפנינג, וציוד לוגיסטי לאירועים 

בשטח.

  ארז רחמים 054-547-7304    סנסנה  

לייזר קלאב
משחק לייזר טאג לקבוצות. מתאים לימי הולדת, ימי 

גיבוש ועוד. ניתן להזמין לכל מקום.

  052-600-5850   בתיאום מראש

שלום אטרקציות
השכרת מתקנים מתנפחים, הפעלות, אטרקציות ומגוון 
ציוד רחב לשדרוג האירוע שלכם. ניתן להשכיר מתקנים 

מתנפחים, מתקני ספורט, דוכני מזון ועוד ציוד רחב.

 שלום שושן 054-4689281   בתיאום מראש

חוות תחיה 
חוות סוסים לרכיבה טיפולית. מציעה גם סיורים, 

הדרכה והתנסות בטיפול בסוסים ורכיבה 

  אריאלה 0528903945    בית יתיר   בתיאום מראש
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חוויה עולמית
השכרת מתנפחים למשפחות עד הבית. 200 ש''ח 

ליום

 אבישי מזוז 054-6943266 

בריכת ליבנה
הבריכה המחוממת היחידה בהר. 30 ש''ח לילד 50 ש''ח 

למבוגר. מחירים מיוחדים למנויים, אירועים, קבוצות 
וכרטיסיות. 

 רכישת מנויים: 08-9954298 052-4222187  שני- ליבנה
  זמני פעילות ראשון-חמישי 9:00-13:00 | 15:00-19:00. שישי- שבת 10:00-18:00.

בריכת סוסיא
בריכה פתוחה עם שעות שחייה לגברים, לנשים, 

לשחיינים.

 צופיה 052-6297705  סוסיא  
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חוויה מתוכננת
תכנון פעילויות וטיולים למשפחות וקבוצות בהתאמה אישית 

ובדגש חברתי חינוכי: ניווט, קופסאות חדר בריחה ועוד

 מיטל אדמוני 0524256983   

בריכת טנא עומרים
 

  טנא עומרים  הכניסה למנויים בלבד

סוסיא הקדומה
עיירה יהודית קדומה שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות והוגדרה כאתר 
מורשת לאומי. בואו להכיר את חיי היום-יום של היהודים בארץ ישראל 

בתקופת התלמוד: שרידי מבנים, מקוואות, מערות קבורה, כתובות, 
מנהרת מילוט שניתן לזחול בה, עיטורים וסמלים יהודיים באבן 

ופסיפס,בית הכנסת המפואר. במקום גם מיצג אורקולי ומרכז מבקרים 

 אתר סוסיא הקדומה  ימים א'- ה': 9:00-17:00 / בחורף 9:00-16:00
ימי ו' וערבי חג: 9:00-14:00. בשבתות ומועדי ישראל: האתר סגור

התאטרון של רעותי 
פעילויות בלונים, קייטנות דיגיטליות והצגות לילדים

054-6330938  
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עין אבידן
בריכה יפה ונעימה, מים צלולים ומרעננים, פינת חמד 

מקסימה, צל, אוויר נעים, ונוף הרים. בריכה מלאכותית 
בגודל 6*5 מטר ובעומק 1.70, הגעה עם רכב בסמיכות. 

 עתניאל  לא דורש תיאום

שכשוכית בית חג"י
בריכה יפה ונעימה, פינות ישיבה מוצלות ושולחנות 

פקניק, הבריכה מלאכותית בגודל 7*4 ועומק 70 ס"מ. 
במקום- ספסלי פיקניק, ברזייה וצל. הגעה עם רכב 

בסמיכות.

  בית חג"י  לא דורש תיאום

מעיין מעון
בריכה יפה ונעימה, מים צלולים ומרעננים, פינת חמד 
מקסימה, צל, אוויר נעים, ונוף הרים במקום שולחנות 

פקניק וצל. בריכה מלאכותית בגודל 6*5 מטר ובעומק 
1.70, הגעה עם רכב בסמיכות.

 מעון  לא דורש תיאום
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מעיין אביגיל
מאגורת מים קדומה שנחצבה בסלעי הקרטון של רמת מדבר 

יהודה. בסמוך למאגורה הקדומה נחצבה בשנים האחרונות 
מאגורה נוספת שמחזיקה מים בכל ימות החורף וכן לתוך ימי 

הקיץ החמים. המאגורה משמשת להשקיית עדרי צאן מקומיים. 

  אביגיל  לא דורש תיאום

המעין הנסתר
מעין נסתר בתוך מערה קסומה. הנביעה זורמת באמת 

מים אל תוך בריכת שכשוך. המערה חבויה בעליה ליישוב, 
 עומק המים כמטר בקוטר 3 מטר.

הגעה עם רכב בסמיכות.

  אביגיל  לא דורש תיאום

עין זי"ו
המעיין חבוי בין בוסתנים וכרמים. ניתן לרדת אל המעיין בעזרת 

סולם ולהצטנן במים הקרירים שגובהם חצי מטר. רוחבו של 
המעיין עומד על שבעה מטר וממנו ניתן להמשיך לצעוד בתוך 

נקבה רחבה ועמוקה שמובילה אל הנביעה.

  מצפה שלושת המלאכים. ליד מעלה חבר  
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מעיינות תלם-אדורה
מעיין שופע למרגלות היישוב אדורה ובאפיקו של נחל 
גוברין עילי. במקום שתי בריכות, אחת מקורה והשניה 

פתוחה. נדרשת אבטחה, מי נביעה בעומק 2 מטר גודל 
4*4, הגעה עם רכב בסמיכות, 

  מעיין אדורה )עין פרעה(  לא דורש תיאום

מעיין ביר א-שרקי
מאגורת מי גשמים שנחצבה בסלעי הקרטון של 

רמת מדבר יהודה. הגעה עם רכב בסמיכות, רבע 
שעה נסיעה מהיישוב כרמל, עומק כמטר, גדול 15*4

 רמת המדבר  לא דורש תיאום

מעיין עשהאל
בריכה יפה ונעימה, מים צלולים ומרעננים, פינת חמד 

מקסימה, צל, אוויר נעים, ונוף הרים. בריכה מלאכותית 
עמוקה  בגודל 4*8 מטר ובעומק 2 מטר, ורדודה בעומק 

70 ס"מ, הגעה עם רכב בסמיכות. המעין סגור זמנית
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מפגש חי | נגיעה בטבע
ביקור ומפגש עם בעלי חיים מגוונים בפינת החי 

הטיפולית בה כל החיות ניתנות למגע וליטוף ומורגלות 
לקרבה לאדם. כאן תראו את בית הגידול של החיה, 
התנאים שהיא צריכה ואף תתנסו בהאכלה חוויתית

 0523114951    טנא עומרים 

סדנאות אומנות שימושית | 
סטודיו עבודות יד

 סדנאות סבונים, פסיפס, חלוקי נחל ועוד

  עטרה עקיבא 0538270108   תלם

סדנאות אמנות | תהלה 
אושר- אמנות עכשווית

 

  תהלה אושר 054-6396018  נגוהות 



15יש לתאם זמנים והצעות מחיר לפי הרכב הקבוצה עם איש הקשר.רוב הסדנאות ניידות וניתנות להזמנה בכל מקום בארץ.

סדנאות אמנות ומלאכות 
מסורתיות | פרי כפיים

 סדנאות אריגה, סריגה, רקמה, ליבוד ועוד

  מיכל מרקס 054-2332993    סנסנה

סדנת גבינות או מהשדה 
ללחם | חוות הר סיני

חווה אורגנית משפחתית. במקום טחנת קמח, מחלבה 
ביתית אורגנית, בור מים, בריכת אגירה, עדר צאן, מערה 

חצובה. ניתן להגיע לסיור, סדנאות ושיחה עם דליה הר סיני

 דליה 054-9805265  סוסיא  בתיאום מראש

סדנאות אפייה וקונדיטוריה 
| הפטיסרי של רבקונת

 סדנאות אפייה, ערכות ביתיות להכנת מגנום ועוגות 
בהזמנה אישית

 רבקה אלקיים 052-8903607   מעון
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סדנאות אפייה וקונדיטוריה 
| מגל בוטיק

סדנאות אפייה ומכירת עוגות ועוגיות מקמח כוסמין 

 הדר שמחון 054-5236985    עתניאל 

סדנאות להכנת סושי פירות 
ועבודת יד | נועה סדנאות

הכנת מגשי סושי פירות, רקמה או קליעת סלעים. 
מתאים מגיל 10 ומעלה

  נועה אמסלם 052-4776522   נגוהות

סדנאות מנהיגות/חמר/
צמר/בירה | חוות אברהם

 חווה חקלאית אורגנית המציעה מגוון סדנאות בתחום 
רעיית צאן

  שבתי קושלבסקי 052-6766000  טנא עומרים 



17יש לתאם זמנים והצעות מחיר לפי הרכב הקבוצה עם איש הקשר.רוב הסדנאות ניידות וניתנות להזמנה בכל מקום בארץ.

סדנאות מרעה | חוות 
יהודה

חווה לגידול מרעה וצאן 

 אלישיב נחום 0525665275    אשתמוע 

סדנאות ציור | רות ונטורה
לגעת בצבע, לרפא את הלב. סדנאות לזוגות, בודדים 

וקבוצות

  רות ונטורה 0528903690   מעון

סדנה לצילום רגיש | 
קליפות

צילום ככלי להבעת רגשות ולביטוי עצמי

  אלעזר אמתי 0546202947  כרמל 
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סדנת איור | ינון פתחיה
סדנאות איור, חוגים ואיורים כמובן

 ינון פתחיה 050-4724437    מעון 

סדנת בישול | קייטרינג שמן זית
מבשלים ביחד ובכיף אוכל מעולה וטעים. עשייה 

משותפת ולמידה של טכניקות מטבח מגוונות. בסוף 
מתיישבים לאכול את התוצרים המשותפים

  חנה זכריה 0524745926   אביגיל

סדנת נגרות וערכות להרכבה 
ביתית | נגרייה בקופסא

סדנאות נגרות לכל גיל וערכות נגרות לבנייה בבית

  חרות שפירא 052-6071656  עשהאל 



19יש לתאם זמנים והצעות מחיר לפי הרכב הקבוצה עם איש הקשר.רוב הסדנאות ניידות וניתנות להזמנה בכל מקום בארץ.

סדנת קפה זוגי
מפגש זוגי מיוחד בו נפגש זו עם זה במרחב אחר, יצירתי ומיוחד, נפגוש חלקים 
אחרים של עצמינו ושל בן/בת זוגינו, ניצור יחד ולבד ונעמיק את הקשר. הסדנה 

מתנהלת בין בני הזוג בלבד ולא מצריכה שיתוף.

סדנת קרב מגע | קרב מגן 
ישראלי )ק.מ.י( יהודה

סדנאות, אימונים והכשרות 

 חיים שרייבר 052-8903539    כרמל 

 לוטם מיטשל 054-8088747    בית יתיר 

סדנת קרמיקה | הסטודיו 
של חנה

סטודיו לקרמיקה, סדנאות לקבוצות, חוגים ומרחב 
מארח

  חנה בנגיאב 052-3321003  מעון 
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סדנת רוקחות טבעית וסיורי 
ליקוט | משאלה מהטבע

 התנסות בהכנת תרופות מצמחי מרפא
לכל הגילאים

סדנת ODT | ארזים בטבע
סדנאות לפיתוח צוותים ופעילויות ODT . טיולי 

אתגר, טיולי מערות ייחודיים, גלישה וטיפוס מצוקים, 
קורסי סנפלינג לנוער, ימי שיא והפנינג, וציוד לוגיסטי 

לאירועים בשטח.

 טלי חג'ג' 054-5901405    אשכולות 

 ארז רחמים 054-547-7304    סנסנה 

סדנאות יצירה ואמנות | 
הסטודיו בכפר

ממוקם במקום פסטורלי, מול חוות סוסים אך הסדנאות 
גם ניידות. מגוון סדנאות לכל גיל בקרמיקה, בטון, חוטי 

ברזל, פסיפס ועוד טכניקות שונות ומשמחות

  אורטל מנדיל 058-4990263  בית חגי 
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סדנת נגרות | הנגר מההר
סדנאות בנייה בעץ לכל גיל ובכל מקום

 שחר נחמיה 054-9253266  טנא עומרים 
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חורשת כרמל 
חורשה ובה פינת חמד יפה ושולחנות פקניק המתאימה 

למנוחה ולפיקניק משפחתי.

 בכניסה למושב כרמל   לא דורש תיאום

חורשת סוסיא
חורשה קטנה ובה פינת חמד יפה ומתאימה לאתנחתא 

ולפיקניק משפחתי.

 בכניסה לישוב סוסיא  לא דורש תיאום

יער יתיר
היער משתרע על פני 40,000 דונם והוא כיום יער קק''ל 

הנטוע הגדול ביותר בארץ

  יער יתיר  לא דורש תיאום 
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טיילת בשבילם
שביל סובב עתניאל נסלל ע"י נוער עתניאל. השביל באורך 

של כ-2 וחצי ק"מ, כולל ספסלים נדנדות ופינות חמד 
מוצלות ונעימות. באמצעו ממוקם מצפה לזכר דפנה מאיר 

הי"ד, ובסופו הוקם "עין אבידן". לאורך השביל ישנם גתות 
בורות מים עתיקים, ונוף מרהיב.

 עתניאל  לא דורש תיאום

שביל החוות
השביל הנוח והרחב מחבר בין חוות יתיר לחוות מעון. 

לאורך הדרך בורות מים, מערות מגורים, גתות קדומות 
ותצפיות מרהיבות להר ולמדבר.

 אתר סוסיא- סוסיא- מצפה יאיר- מעון  לא דורש תיאום

שביל המתקנים וחורבת ענים
שרידים של מצודה מתקופת מלכי יהודה ובית הכנסת 

מתקופת התלמוד. מתחת לבית הכנסת נמצאה מנהרת 
מילוט שניתן לזחול בה. בסמוך לחורבה ישנו מסלול קצר 

בינות לעצי היער- שביל המתקנים החקלאיים

לא דורש תיאום   יער יתיר 

שביל ישראל סנסנה 
שביל ישראל: מיער דבירה עד הר עמשא דרך סנסנה

  לא דורש תיאום
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ניידתפקידשם

052-3003117מדריך טיולים )עברית +אנגלית( אריאל ציון

050-7671802מורה דרך )עברית( שלום בהגלי

052-8396478מורה דרך )עברית( שילה וסרטייל

050-6775779  מדריך טיולים )עברית +רוסית(פיטר פוז’ינסקי

054-4904657מדריך טיולים בעברית, אנגלית וגרמניתרון ואריאלה בר

054-9805265מורת דרך )עברית( דליה הר סיני

052-8437511מורת דרךנעמה אפיק

נחשון אפיק
מורה דרך )אנגלית, צרפתית, ספרדית, 

052-8239646עברית( 

052-4825680מורה דרךנדב אברהמוב

052-4825690מורה דרךדורון שר אבי

052-2980796מדריך טיולים )עברית+ערבית( יפתח גץ

052-7710137 מורה דרך )עברית+צרפתית(מאיר דנא-פיקאר

050-2331466מורה דרך )עברית+ אנגלית( בנימין ברלין

052-8903967 מורה דרך )עברית+ אנגלית(שמעיה ברקוביץ

050-5218360מורה דרך )עברית+ אנגלית( יאיר ליאור

054-9374479מורה דרך )אפשר לשלב ג’יפ( יהושע כרמל

מורי דרך ומדריכי טיולים
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ניידתפקידשם

058-6472448מדריך טיולים )אידיש, אנגלית, עברית( אברהם דוידוביץ

052-3121289מדריך טיולים- )עברית + אנגלית( סער וולדנברג

052-8990393מדריך טיולים )עברית( נתי מרגל

052-8903624מדריך טיולים )עברית( אלישמע קלוש

054-8184582מדריך טיולים )עברית( דוד אלקיים

052-4594125מדריך טיולים )עברית,אנגלית וצרפתית( מיקי איטח

052-8903979מדריך טיוליםיריב בן אלישע

054-6330938מדריכת טיולים )עברית+ אנגלית( רעות שמבה

052-3434099מדריך טיוליםיגאל אנקרי

054-4595732מדריכת טיולים )עברית( ציפורה זיוי

052-4377493 מדריך טיולים )עברית+אנגלית(איתמר דביר

050-7855736מדריך טיולים )עברית( אסף סלע

058-4825001מדריכת טיולים )עברית( שקמה לשם

050-7980040 מדריכת טיולים )עברית(עדי קרליבך
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קפה רונאל
בית קפה הצופה לנוף מדהים של מדבר יהודה 

 רונאל ברק 058-7906608  מצפה יאיר
  ימי שישי 10:00-14:00 ולפי הזמנה מראש 

וניל וקינמון
בית קפה בבניין המועצה וקייטרינג חלבי או בשרי

 רפי ושרונה חיים 050-5064907  מיתרים  בתיאום מראש

נפנף
מסעדה בשרית עם אירוח אותנטי באווירה 

מדברית, בשרים מעושנים ויין טוב, ניתן להזמין 
אירועים

 שרה פרידברג 052-3003108  חוות מעון  לפי הזמנה מראש ובימי חמישי בערב
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פסיפס
מארזי אוכל וקייטרינג חלבי 

 נילי פס 052-899-0386  כרמל  בתיאום מראש

V פיצה
פיצות,תוספות ומשלוחים 

  058-444-6978  סוסיא  16:00-23:00
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מדרשת מעלה חבר
אירוח באווירה כפרית, נוף מדברי קסום של מדבר 

יהודה, חדרי אירוח מחודשים המתאימים למשפחות ) 
2 חדרים וסלון(, אוכל טעים ובשפע בכשרות מהדרין, 

מרחבי דשא, פינות ישיבה ומשחק. אפשריות לבלעדיות 
וחדרי אוכל נפרדים.

 מעלה חבר  052-7710167

בית הארחה סוסיא
במרכז סיור ולימוד סוסיא חדרי גן מעוצבים, חדרי 

אוכל )אופציה לחדרי אוכל נפרדים לקבוצות(, אולמות 
פעילות, כיתות, בית כנסת, מדשאות, בריכת שחיה 
)נפרדת( בעונה, במסגרת האירוח ניתן לקבל סיור 

באזור. מתאים למשפחות ולקבוצות.
 סוסיא  1599-507-517

צימר לב ההר
אירוח באוירה כפרית וקסומה. הצימר מיועד לזוגות 

וכולל בריכה פרטית )הפעילה בעונת הקיץ בלבד(

מירב 052-3003495   סוסיא 
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חאן סוסיא
חאן אותנטי מעוצב כאוהל מקורה וסביבו רחבה 

גדולה מול הנוף. מתאים לאירוח ולינה. כולל שירותים 
ומקלחות

 סוסיא  איציק אדרי 054-5243183

אוהל אירוח בחוות מעון
אירוח קבוצות במקום: שיחות, סדנאות בתנועה, עבודה 

בבוץ, אפיה ובישול וארוחות תוצרת המקום,

 חוות מעון  מוריה קינן 052-6070942

קראוון נגרר-לטיול יצאנו
קראוון נגרר להשכרה לאירוח וטיולים לכל המשפחה. 

שישה מקומות לינה, שירותים, מקלחת, מטבח מאובזר, 
ציליה, שולחנות וכיסאות, טלויזיה, מזגן ועוד

 אבינעם קריספין 052-3003497 

חניוני קראוונים 
בחבל יתיר קיימות מספר אפשרויות לחניונים ללינה 

בקראוון נגרר

 לפרטים נוספים: 1-599-575758





 צאו למשחק מדהים ומקורי
לכל המשפחה, בכל זמן 

שתבחרו 24/7, ותגלו מקומות 
חדשים, אתרי נוף טבע ומורשת 

בחבל יתיר.

 אתגר

 גיבוש משפחתי

 כיף

 תוכן איכותי

 ערכים

ידיעת הארץ

  תוך דקות מרגע ההרשמה 
תקבלו למייל את הערכה ותהיו 

מוכנים לצאת לניווט.

  מחיר - 50 ₪ לרכב.

משחק ניווט סלולרי 

חוויתי ומהנה בחבל יתיר

יוצאים לדרך     עונים על חידות     עוברים בין נקודות     וצוברים חוויות 
GOYAT
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1599-57-57-58
פרטים באתר המועצה או בדף הפייסבוק של תיירות חבל יתיר

מוקד תיירות

מתאים במיוחד

 
לתקופת הקורונה

 
והחופש הגדול




