
 

 

 

 28.1.22|    7מקטע   – הגולןשביל 
 שביל! הסוף  - מגבעת יואב לנחל מיצר ועין תאופיק

יואב וממשיכים לכיוון נחל  אנחנו    על שביל הגולן!   מקטע אחרון חוזרים לגבעת 

הנוףבמיצר.   הגולן  כה.   דרום  עד  שראינו  מה  לכל  אופייני  ממש  ולא  אחר    הוא 

פברואר,  עד  מדצמבר  ובחורף,  תבור  אלוני  של  פארק  יער  מכוסים  המדרונות 

התנאים יאפשרו, רגע לפני   . אםמתמלא הנחל בשלל צבעים של פריחה ססגונית

לאחר מכן    מ'(.  9שנצא מאפיק נחל מיצר נקפוץ למבט על המפל המפורסם שלו )

ולאורכם  צוקי האון  מ נגיע אל  וארוכה )בתוואי נוח( עד ש  עלייה קצת מציקהנעלה ב

. מרבית התמונות במקטע  הכנרת והגליל  יפה עלתצפית  נלך. גם כאן צפויה לנו  

בונקרים סוריים שנשארו כאן עוד מתקופת מלחמת ששת הימים.    ותהזה משלב

 .מעיין הנובע בלב יער מבוא חמה  -המסלול בעין תאופיקסיום 

 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

דרגת   ♦ק"מ    23 אורך המסלול:  ♦ עין תאופיק נקודת סיום: ♦  גבעת יואב נקודת מוצא: 

  ♦  אביב-חורף-סתיו עונה מומלצת: ♦שעות  10 זמן הליכה משוער: ♦ קשה-בינוניתקושי: 

 .מ'  721ירידה מצטברת:  ♦ מ'  635ס מצטבר: טיפו ♦  אין מילוי מים:

 לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן <<

 מה להביא:

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(.  •

 כובע )חובה(. •

 ליטר מים לאדם )חובה(. 4.5 •

 מסיכת פנים )חובה(. •

 וקרם הגנה. אלכוג'ל אישי •

 (.ומים בתיק למקרה של מעברי בוץשיהיו סנדלים ) •

 מקלות הליכה )תמיד מומלץ(. •

 וצ'ופרים טעימים.  ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה.  •

 : נקודות איסוף

 (. לכיוון צפון במפרץ האוטובוסים )על דרך נמיר 5:00 –תל אביב רכבת מרכז  •

 (. לכיוון צפון 2בתחנת האוטובוס על כביש )  5:10 –מה סיטי גלילות ינס •

 לכיוון צפון(. 2)בתחנת האוטובוס על כביש  5:25 – מחלף נתניה •

 לא תהיה המתנה למאחרים. אנא הגיעו בזמן. *

 מידע שימושי נוסף: 

  יש לקחת בוקר וצהריים איתנו. .אין מפגש עם ההסעה עד לסוף המסלול •

 במהלך הנסיעה לתחילת המסלול.חובה עטיית מסיכה  •

 

 

 נרשמים? כיצד  

 וממתינים לאישור מאיתנו. טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

 מסדירים תשלום. אחרי קבלת אישור טלפוני / במייל   – 2שלב  •

 מטיילים! – 3שלב  •

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/X7eCMrxHKd
https://israelhiking.osm.org.il/share/X7eCMrxHKd
https://israelhiking.osm.org.il/share/X7eCMrxHKd
https://israelhiking.osm.org.il/share/X7eCMrxHKd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN8AFtQi1NfQbqds9fu8APdcy9Hjzwqs9yv3hH27D8xB2_hA/viewform


 

 

 

 עלות הטיול:

 ש"ח למטייל/ת.  295
 

   :דרכים הבאותבאחת מן הניתן לשלם 
 )שימו לב: תשלום לטיול יש לבצע לאחר קבלת אישור מאיתנו(

 052-8485577לטלפון  PAYBOXבאמצעות אפליקציית  •

 

 בהעברה בנקאית לחשבון הבא:  •

 שם המוטב: עומר זיו.  • 679114מ.ח:  • )הרצליה( 628סניף  • 12בנק הפועלים 
 

אסמכתא על ביצוע העברה + פרטים עם ביצוע ההעברה נא לשלוח אליי מייל אישי ובו 
 .  אישיים )שם מלא וטלפון(

 

 עמלת סליקה(.   2%  )תוספת של בלינק כאןבכרטיס אשראי  •
 *לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול:

 החזר מלא.  – ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול  •

 ש"ח דמי ביטול.  50 -ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול  •

 אין החזר כספי  – ביטול השתתפות של פחות מיומיים ממועד הטיול  •
 

בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי כל בעיה או מגבלת בריאות שיש בהן כדי  ✓

בהשתתפותי בטיול ואף אם תתגלנה בעיות או מגבלה/ות וייגרם לי נזק לפגוע פגיעה כלשהי 

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

 

אין לי תסמיני קורונה כדלהלן: אני הרשמתי  רשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת  שנכון ליוםבה ✓

מעלות צלזיוס ; אני מצהיר/ה על העדר שיעול ;  אני מצהיר/ה   38מצהיר/ה שחום גופי מתחת ל 

 כולל יתגלו אחד מן התסמינים עד מועד הטיולועל העדר קושי בנשימה.  אני מצהיר/ה שבמידה 

 .יהיה עליי לדווח במידי למארגן הטיול

https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fyfs%2buyXXCe0Fdz0FWmSO0c9%2bA2Zk69Y62AOQ%2f6NySOs6tmjNRJezz5scR47U2cidh%2f6SByPEkPnIS09mivTO0DiJ%2fJmjO6OKFiVZODOffpxeBL4w748bOae%2fEjKQNFzvzAdRxU1L1JtTEf9Dh9Xq0OE9Ms4qbpDP%2fh8l7Ous4PhwW4xNuJ4xTh2grRFejNYJ4uO0farSX6bw%3d%3d

