
 

 

 22.10ורכס אצבע | נחל בוסתן 
 קבוצת דיה  –התיכון   טיול אל לב הכרמל 

 
 מיה  אלנתן / ביער עץ  קריסת 

  
תְּ ַמּדּועַ  ַאלְּ נּו שָׁ ַרדְּ נִּפְּ שֶׁ ט/   כְּ לָׁ פְּ מִּ ה לְּ יקָׁ תִּ ים?/   ֲאנִּי הֹוֵפְך שְּ לִּ ֵבה מִּ ְך ַהרְּ ל כָׁ י כָׁ ם ֵיש לִּ ֹלא  /  אִּ וְּ

יר בִּ ַהסְּ י לְּ תִּ הֹום יַָׁדעְּ ים תְּ כִּ ַמיִּם הֹופְּ הּוא נחבט/   ֵאיְך שָׁ שֶׁ ֵלב כְּ ַאר מִּ ה נִּשְּ ֵריק,/   ּומָׁ זֶׁה הָׁ חָׁ יר הֶׁ קִּ  בְּ
ה קָׁ עָׁ י צְּ ה/  ָאז ֵהֵבאתִּ עָׁ מָׁ נִּשְּ מֹו קריסת ֵעץ ַבַיַער שֶׁ יש ֵאינֹו עֹוֵבר.   / כְּ  בֹו אִּ

 
עדיין נדאג להישאר תחת החורש. אמנם קצת  הסתיו כבר פה, חוזרים לטייל! אולם  

ברוכים הבאים לנחל בוסתן בלב הכרמל התיכון. הנחל,   .אבל מוצל ונעים  ,סבוך

אלנתן של  שירו  שמסתיים  בו  ,כמו  עובר  אינו  שאיש  יער  כמו  לעיתים    . מרגיש 

כרמל ואפיקו נשפך לנחל אורן. מקור  -ראשיתו במורדות הכפר הדרוזי דאליית אל

כפר הדרוזי ששכן במקום )חרבת אלבוסתן(. ערוץ הנחל הוא אכזב וההליכה  שמו ב

בו דורשת לא מעט קיפוץ בין בולדרים קטנים עד בינוניים. עם היציאה מהואדי 

נעלה לכיוון רכס אצבע, נתחבר לתוואי שביל ישראל לקטע קצרצר ונמשיך בדרך 

 צדדית חזרה לרכבים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

אוהבי ומטיבי לכת ומתאימה לכל מי שאוהב לטייל ברמת  מתאימה ל "דיה"קבוצת 

 קושי בינונית ובמאמץ פיזי מתון.  



 

 

 

 מאפייני המסלול:

דרגת קושי:   ♦  ק"מ 9 אורך המסלול:  ♦ ניר עציון נקודת סיום:  ♦ניר עציון  נקודת מוצא:

אין  מילוי מים: ♦  אביבקיץ, סתיו,  עונה מומלצת: ♦ שעות 6-7 זמן הליכה משוער: ♦ בינונית

 .  מ' 369 ירידה מצטברת:  ♦  מ'  361מצטבר:  טיפוס ♦

 לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן << 

 מה להביא: 

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(. •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(.  3 •

 וקרם הגנה.  אלכוג'ל אישי •

 או כפכפים להחלפה בסוף המסלול. סנדלים  •

 מקלות הליכה )תמיד מומלץ(.  •

 וצ'ופרים טעימים.  ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 מפגש ושעה: נקודות 

 7:45 –תחנת הדלק אלונית עין כרמל  •

 <<   Wazeלחצו כאן לניווט לנקודה באמצעות   •

 .הסעה שתקח אותנו לתחילת המסלולאנא הגיעו בזמן. מנקודה זו נעלה על *

 מידע שימושי נוסף: 

 מנקודת המפגש נסע יחד לתחילת המסלול וחניית הרכבים. הטיול מעגלי. •

 כיף יותר יחד, ממליצים להתארגן ברכבים משותפים. •

 מטיילים  10טיול מובטח בהרשמה של   •

 

 כיצד נרשמים? 

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

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

 מטיילים! – 3שלב  •

 

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/yPeH2b2wCh
https://israelhiking.osm.org.il/share/yPeH2b2wCh
https://israelhiking.osm.org.il/share/yPeH2b2wCh
https://israelhiking.osm.org.il/share/yPeH2b2wCh
https://ul.waze.com/ul?place=ChIJmbU7m7CmHRURm7et01TE82c&ll=32.67729080%2C34.96122890&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://ul.waze.com/ul?place=ChIJmbU7m7CmHRURm7et01TE82c&ll=32.67729080%2C34.96122890&navigate=yes&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemhyAdBH2rNHe1LqA-M_gF8CnANICk3FLSbpHeRV-zMovEA/viewform


 

 

 

 עלות הטיול: 

 ש"ח למטייל/ת. 135
 

   :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(.  2.5% )תוספת של בלינק כאן בכרטיס אשראי  •
 *לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

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

 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   ✓

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

תהיינה על אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל  כלשהו הן 

 .סוג

 

ידוע לי כי עליי להצטייד בכל הציוד הנדרש ממני לטיול מסוג זה וזאת לטובת בטיחותי האישית   ✓

 .ולנוחיותי המלאה

 

להלן: אני  אין לי תסמיני קורונה כדהרשמתי  בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת  שנכון ליום  ✓

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%2fznBiGPmIx%2bXA4TObFTlZLmFop3DeG85M6yMA9JHHl7hcUxuraoFNsxcCY3ekM8m5UsS3sjYW%2fwDYRc1wFtkpiFBSscnBfu8l0iWKT9UmbmBbVP1tgynpUtxZU0CN5I%2buwkD5ovpOpzbyGRqGunGiyg

