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 גליל עליון" –ברוכים הבאים ל"תיק חופשה 

  ממש מתרגשת שרכשתם את תוכנית הטיול שלי, זה לא מובן מאליו ומודה לכם.

ימי טיול ואולי אפילו יותר, הכל כמובן תלוי בכם וזה היתרון של תוכנית הטיול הזו, המידע  3התוכנית מותאמת לפחות ל 

 וההמלצות כבר כאן, אתם תבחרו מה שמתאים ומה שנוח. 

ים, כל התוכנית הותאמה לימי הקיץ, החופש הגדול וחגי ישראל. חשבתי על מסלולים עם מים, מסלולים מוצלים וקריר

 התאמה לקהל יעד מגוון, גמישות בתכנון, הסברים מפורטים וכיוצא בזה.

 מכיל תיק החופשה ? מה 

 .מידע כללי על האזור 

 .מסלולי טיול מומלצים בטבע עם הסבר מפורט על המסלול, דרכי ההגעה, משך הטיול ואורכו 

 .מסוגים שונים, בדרגות מחיר שונות. המלצות למלונות, צימרים ודירות , 

 .המלצות למסעדות, בתי קפה ודוכני מזון מיוחדים 

 )אטרקציות מגוונות לאזור המתאימות גם לחודשי הקיץ עם כל המידע הנידרש )שעות פתיחה, עלויות, הגעה ועוד 

 דרכי נוף עם מיצפורים מיוחדים. 

 אתרי מורשת ואנדרטאות. 

נעלי מים, כובע וקרם הגנה, מפת סימון שבילים אם יש או  \אז קדימה, זה הזמן להתחיל לארוז : לא לשכוח בגדי ים וסנדלי 

אפליקציה מגבה, מגדירי פרפרים | ציפורים | חרקים | פרחים, משקפת , ערכת עזרה ראשונה ותרופות מרשם, מסיכות 

 ואלכוג'ל ומוראל גבוה כמובן.

 קצת על האזור ומידע כללי :

 רקע כללי -הגליל העליון  -אצבע הגליל 

היא שלוחה של הגליל העליון. האזור מכיל את הרצועה המיזרחית ביותר של הרי נפתלי בצד מערב, מורדות אצבע הגליל 

רמת הגולן במזרח ובצפון נמצא הגבול עם לבנון. הוא ירוק כל השנה, שופע מים מנחלי הצפון המהווים את מקורות הירדן: 

 פרט נחשבים לאחד האזורים היפים ביותר בישראל.בניאס, חצבאני, דן ונחל עיון. הגליל העליון ואצבע הגליל ב 
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פירוט ודיוק מקסימליים על . אנו מנסים להגיע לרמת כנת תיקי הטיול בחלום של טיול אנו משקיעים זמן רב בה
מנת שהמטיילים יוכלו להנות מחופשה חלומית ללא התעסקות מיותרת. עם זאת חלום של טיול לא תהיה 

או באתרים מכל סיבה שהיא. בנוסף, חלום של \או במחירים ו\אחראית לשינויים, עיכובים ושיבושים בלו"ז ו
 או אובדן מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא.\לקול וטיול לא תהיה אחראית לנזק, תאונה, גניבה, פגיעה, ק

היטב, כל מקום וכל נקודה, יש  נויש לזכור, שהימים הם ימי קורונה והמגיפה טרם חלפה. למרות שבדק בנוסף,
עדיין לקחת בחשבון שייתכנו שינויים בעקבות החלטות ממשלה ומגבלות התו הסגול ובכלל. כמו כן, אנא 

 ת, ריחוק חברתי, תיאום מראש וכיוצא בזה.הקשיבו להנחיות של מסיכו
. חל איסור על כל אדם מלבד הלקוח להשתמש בתכנית זו. עבור הלקוח אשר רכש אותהתוכנית זו הינה אישית 

אין להעביר או לגרום או לאפשר לתוכנית זו )במלואה או בחלקה( להיות מועברת )באופן ישיר או עקיף, במודע 
 או בהתרשלות( לאדם שאיננו הלקוח. או שלא במודע, בהעלמת עין
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 פינות חמדוטיולי טבע 
  .בחלקו העליון הוא זורם בעוצמה רבה  .נחל חרמון הוא אחד משלושת יובליו של נהר הירדןנחל חרמון תחתון

חרמון של רשות הטבע והגנים. לעומת זאת, חלקו התחתון מתון יותר ומאפשר -ושם נמצאת שמורת נחל בניאס

 טיול רטוב במים או לצידו של הנחל.

o .זרימה חזקה.סיכוי ל  תחילת הקיץ עד הסתיו. אינו מתאים לאביב ולחורף בגלל  עונה מועדפת 

o  .בין חצי מטר למטר וחצי.גובה המים 

o .ניתן לשלב הליכה בתוך המים ומחוצה להם.  ניתן לחזור בכל שלב בשביל הצמוד למים 

o והמלצות אזהרות . 

 .מומלץ ללבוש בגד ים 

 .להשאיר במכונית או במקום הלינה את החפצים שאסור להרטיב 

 חובה למגן את אלו שלא יודעים לשחות בחגורות הצלה ו/או מצופים. 

 השגחה על קטנים. נידרשת 

 .מומלץ לעשות את המסלול עם נעליים המתאימות להליכה במים עקב אבנים בקרקעית הנחל 

 .הקפיצה למים מהגדות אסורה 

  חובה בובמהלך המסלול הרטוב תגיעו לאשד )הסבר מפורט בתאור המסלול(. אין לרדת .

 .ולחזור אליהם אחריו המים לפנילצאת מ

o מגיעים לקיבוץ הסבר מפורטכוונו את הוויז לחניון האקליפטוס. זוהי נקודת התחלת המסלול. . הגעה :

מכיוון מערב. ממשיכים מיזרחה ולאחר כק"מ וחצי פונים שמאלה לכביש  9779שדה נחמיה בכביש  

ק"מ פונים  1.6-עקבו אחרי השילוט. לאחר נסיעה של כמשובש לפי הסימון לחניון רכב איקליפטוס. 

מטר בין השדות,  500-שיכים כממאלה לפי הסימון נחל חרמון )בניאס(, חניון רכב אקליפטוס. מש

מטר  450-מטר פונים ימינה בין מטעים, נוסעים כ 50-ופונים שוב שמאלה על פי אותו שילוט. כעבור כ

בשביל המתעקל ימינה, עד שמגיעים לחניון האיקליפטוס  שנמצא משמאל לשביל, ובו מחנים את 

 המכונית. כביש העפר והכביש המשובש מתאימים לנסיעה של רכבים פרטיים.

o  .מהחניון יוביל אתכם שביל צר לנחל. גילשו לנחל. לאחר זמן קצרצר תגיעו למפגש  הסבר על המסלול

מטר מהחניון תגיעו למפל  270-הנחלים דן וחרמון. המשיכו במורד הנחל. עומק המים משתנה. לאחר  כ

אותו .  המים גועשים יותר ושומעים את שצף המים.  מסוכן לנסות לעבור את לפספס  הקטן. לא ניתן

שמאלה. פנו ימינה בשביל ועיקפו את המפל. לאחר שעקפתם  –המפל לכן צאו מהמים לגדה המיזרחית 

אותו תוכלו לשוב בביטחה להליכה במים. לאחר כשעה או קצת יותר במים תבחינו בגשר להולכי רגל 

 המקביל בשביל צאו ימינה לגדה המערבית, חצו את הגשר, פנו שמאלה והמשיכו מעל הנהר.

 העפר בדרך וממשיכים בשער, עוברים נחמיה. שדה קיבוץ של הצפוני היציאה לשער שתגיעו עד לנחל

 האיקליפטוס. לחניון עד צפונה

o .ניתן להשאיר רכב בקיבוץ וכך להמנע מהליכה חזרה לחניון האקליפטוס  

 052-2223023. או התקשר כאןלחצו  עליוןלרכישת תיק חופשה גליל 
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