שביל הגולן – מקטע 17.12 | 6
מאום אל קנטיר לנחל סמך וגבעת יואב
מבית הכנסת הקדום של עין קשתות (אום אל קנטיר) נרד אל מפגש הנחלים אל
על ונחל סמך .עם תום הירידה נגיע לנקודה מרעננת עם בריכות רדודות ומים
נקיים וזורמים ,עצי דולב וערבה נותנים צל והופכים את המקום לפינת טבע
נהדרת .מקום נהדר לארוחת בוקר .מאפיק הנחלים נתחיל לעלות בדרך רחבה
תחילה ולאחריה שביל רגלי אל מחוץ לאפיק ובכיוון בני יהודה הישנה .מלמעלה
נוכל לראות את ערוץ נחל סמך הקסום .נחצה את הכביש העולה מצומת כורסי
לגולן ונלך בדרך נוחה בגבולות שמורת סוסיתה כשמולנו משתקפת הכנרת והרי
הגליל .עם הדרך נגיע עד לבני יהודה הישנה  .משם נעלה לגבעת יואב אל סיום
המסלול.

מאפייני המסלול:
נקודת מוצא :אום אל קנטיר ♦ נקודת סיום :גבעת יואב ♦ אורך המסלול 16 :ק"מ ♦ דרגת
קושי :בינונית-קשה ♦ זמן הליכה משוער 8 :שעות ♦ עונה מומלצת :סתיו-חורף-אביב ♦
מילוי מים :אין ♦ טיפוס מצטבר 640 :מ' ♦ ירידה מצטברת 706 :מ'.
לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן >>
מה להביא:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תרמיל נשיאה נוח ( 25-30ליטר).
נעלי הליכה סגורות (חובה).
כובע (חובה).
 4.5ליטר מים לאדם (חובה).
מסיכת פנים (חובה).
אלכוג'ל אישי וקרם הגנה.
סנדלים (שיהיו בתיק למקרה של מעברי בוץ ומים).
מקלות הליכה (תמיד מומלץ).
ארוחת בוקר וצהריים וצ'ופרים טעימים.
כוס רב פעמית לשתייה חמה.

נקודות איסוף:
•
•
•

תל אביב רכבת מרכז – ( 5:00על דרך נמיר לכיוון צפון במפרץ האוטובוסים).
סינמה סיטי גלילות – ( 5:10בתחנת האוטובוס על כביש  2לכיוון צפון).
מחלף נתניה – ( 5:25בתחנת האוטובוס על כביש  2לכיוון צפון).
*אנא הגיעו בזמן .לא תהיה המתנה למאחרים.

מידע שימושי נוסף:
•
•

אין מפגש עם ההסעה עד לסוף המסלול .יש לקחת בוקר וצהריים איתנו.
חובה עטיית מסיכה במהלך הנסיעה לתחילת המסלול.

כיצד נרשמים?
•
•
•

שלב  – 1ממלאים את טופס ההרשמה כאן וממתינים לאישור מאיתנו.
שלב  – 2אחרי קבלת אישור טלפוני  /במייל מסדירים תשלום.
שלב  – 3מטיילים!

עלות הטיול:
 295ש"ח למטייל/ת.
ניתן לשלם באחת מן הדרכים הבאות:
(שימו לב :תשלום לטיול יש לבצע לאחר קבלת אישור מאיתנו)
•

באמצעות אפליקציית  PAYBOXלטלפון 052-8485577

•

בהעברה בנקאית לחשבון הבא:
בנק הפועלים  • 12סניף ( 628הרצליה) • מ.ח • 679114 :שם המוטב :עומר זיו.
עם ביצוע ההעברה נא לשלוח אליי מייל אישי ובו אסמכתא על ביצוע העברה  +פרטים
אישיים (שם מלא וטלפון).

•

בכרטיס אשראי בלינק כאן (תוספת של  2%עמלת סליקה).

*לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס.

✓ בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי כל בעיה או מגבלת בריאות שיש בהן כדי
לפגוע פגיעה כלשהי בהשתתפותי בטיול ואף אם תתגלנה בעיות או מגבלה/ות וייגרם לי נזק
כלשהו הן תהיינה על אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל
סוג.
✓ ידוע לי כי עליי להצטייד בכל הציוד הנדרש ממני לטיול מסוג זה וזאת לטובת בטיחותי האישית
ולנוחיותי המלאה.
✓ בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת שנכון ליום הרשמתי אין לי תסמיני קורונה כדלהלן :אני
מצהיר/ה שחום גופי מתחת ל  38מעלות צלזיוס ; אני מצהיר/ה על העדר שיעול ; אני מצהיר/ה
על העדר קושי בנשימה .אני מצהיר/ה שבמידה ויתגלו אחד מן התסמינים עד מועד הטיול כולל
יהיה עליי לדווח במידי למארגן הטיול.

תנאי ביטול:
•
•
•

ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול – החזר מלא.
ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול  50 -ש"ח דמי ביטול.
ביטול השתתפות של פחות מיומיים ממועד הטיול – אין החזר כספי

