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 יום ג' מכפר כעביה עד כפר חסידים 6.11.2018 .1

 

 ראס עלי וחוואלד. כפר כעביה לנחל ציפורי ואל המעיין הידוע שלו. נמשיך אל תחנות הנזירים,נתחיל ב

שם  כפר חסידיםדרך רכסים אל  ונרד לאט אל הגבעות של טבעון מתחת לנופית מכאן נפנה למגמת עליה,

 בינוני.-של מסלול קל"מ ק 14  נסיים.

 

 

 יום ג'  מערד עד נחל חימר 4.12.2018 .2

 

נרד מצוקים  נחת. הפעם נפנה דרומה ונרד דרך נחל כנפן ההרפתקני במקצת.מנרד לכיוון ערד ונתחיל ב

 .נצא אל הכביש כדי לסיים  איתו עצמנו בנחל חימר, את ונמצא נחלוף על פני כמה בולדרים קצרים,

 עם קשיים מקומיים. של מסלול בינוני ק"מ 13

 

 

 טבריה עיליתיום ג'  המושבה מגדל עד  8.1.2019 .3

 

צפת על מרחבי הכנרת ובקעת נת פורו המיוחד.יוס דרך ואדי חמאם אל מרומי הארבל מהמושבה מגדלנצא 

המסלול נסיים בעליה למושבה  את אותנו. הכנרת מלוויםי כאשר נופ נמשיך לכיוון כפר חיטיםו גינוסר

 של מסלול בינוני. "מק12 והכניסה לטבריה עלית. מצפה

 

 

  יומיים יום ב' ו ג'  12.2.2019-11 .4
 

 יום ב' מצומת ציחור עד קניון ברק 11.2.2019

 

אותו . נכנס לאורך הנחל עד לקניון ורדית ספארי( רכב )בעזרת שם השכם בבוקר נצא אל צומת ציחור

עוד  )סולמות...( על רמת ברק ונרד אל קניון ברק . נמשיך להלךמדהים וחוויתי נטפס בעזרת סולמות

 , קשה-מסלול בינונישל  ק"מ 13  .מישור ופוגשים האוטובוסבקצת 

 

 מקום הלינה שלנו. חזור אלנ
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 מיצד מואה יום ג' ערבה לאורך ציר המעיינות עד 12.2.2019

 

נבקר במיצד  נקיף את לולי צופר. דרך מרכז ספיר אשר נצטרף אליו ציר המעיינותעל  לאורך הערבהנלך 

 . של מסלול קל ק"מ 12 ונצא דרך נחל עומר אל האוטובוס ההנבטי של מוא

 חזרה הביתה אחרי יומיים.

 

 

 יום ג' מהר יונה עד  שיבלי 12.3.2019 .5

 

שוב דרך נוף  דרך הנוף אל פסגת הר דבורה.אדי ונחצה ונרד אל הו .. נתחיל בהר יונה)נצרת עלית(התבור

מרומי ההר הבולט בשטח מכאן עליה תלולה אל  המוניות(. )תחנת עד שנסטה ונעלה לשיבלי לאורך זמן

 קשה.-של מסלול בינוני ק"מ 14. נרד מצידו השני ואחרי הקפה

 

 

 יום ג'  מכפר קיש עד יבניאל 26.3.2019 .6

 

עין ו חורבת סירין - ר ונעפיל לרמת סיריןנרד אל נחל תבו ,קיש. הפעם נתחיל בכפר חוזרים אל יבנאל

נרד בזהירות אל דרך הנוף המוכרת לנו  עמק הירדן. והנה אנו במצפה אלות לתצפית משגעת על. אולם

 של מסלול בינוני. ק"מ  17. ונלך עד יבנאל

 

 

 זרקא-יום ג' מחוף אולגה עד חוף ג'יסר א 14.5.2019 .7

 

את תחנת  ונקיףקצת לאורכו ו לכת מחוף גבעת אולגה עד נחל חדרהנתחיל ל -קטע חוף בשעות הערב

 . תכדי להגיע לחוף האמו שדות ים והגן הלאומי קיסריה ,חוהכ

 של מסלול קל. ק"מ 12   .זרקא-א-ב על החוף עד הכפר ג'יסרושו

 

 ליטר! 3-ליטר מים. בדרום ובימים חמים 2-לכל טיול יש להצטייד ב

 

  


