
 

 

 

 

 20.5.22|    איש שבקיר ר את ה מי מכי 
   מאבירים לנחל כזיב ועין טמיר עד מצפה הילה 

נחל    –מי מכיר את האיש שבקיר? יום זה יוקדש לנחל המרכזי בגליל העליון  

זהו הנוף הכי יווני שיש לנו בארץ לדעתי. קניון גדול, מים זורמים ושרידי כזיב.  

קמח.   נצא  טחנות  למערת  אנחנו  עד  בבוקר  חימום  להליכת  אבירים  ממצד 

שבקיר” “האיש  ולצידה  מצוק  אחת    –  המקדש  של  מרשימות  הכי  הנקודות 

ארוחת  זרימת המים. אחרי  ממנה שומעים את  . במקום תצפית נהדרת  הנחל

אח  בוקרה טיפה  וננחזור  הנחל.  ורה  לאפיק  עד  לרדת  השעות  משיך  במהלך 

אולי אם יתמזל מזלנו נפגוש  .  ובבריכות שמסביבובעין טמיר  היה כבר  החמות נ

למצפה  נחצה את ערוץ הנחל אל הגדה השנייה ונעלה  בהמשך היום  יחמורים.  

 עד לסיום המסלול.  הילה בשביל מוצל ונוח

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 מאפייני המסלול:

 מצפה הילה  :נקודת סיום  אבירים : נקודת מוצא

 קשה -בינונית : ת קושידרג ק"מ 10 :אורך המסלול

 מ' 410 : ירידה מצטברת מ' 296 :ברטיפוס מצט 
 אין  ם:מילוי מי שעות  7-8 יכה משוער:זמן הל

 

 לצפייה במסלול הטיול על גבי מפה לחצו כאן <<

 מה להביא: 

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 )חובה(. טיולים טובותנעלי  •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(. 3.5 •

 קרם הגנה.  •

 . מקלות הליכה •

 . ונישנושים טעימים ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 . בגד ים ומגבת •

 סנדלים לכניסה למים. •

 : איסוף ושעהנקודות 

 )במפרץ תחנות האוטובוס על דרך נמיר לכיוון צפון(. 5:30 –תל אביב רכבת מרכז  •

 לכיוון צפון(. 2)בתחנת האוטובוס על כביש   5:45 – מה סיטי גלילות ינס •

 לכיוון צפון, ליד הגשר(. 2)בתחנת האוטובוס על כביש  6:10 - מחלף אולגה   •

 (.67על כביש  G)בתחנת האוטובוס בסמוך לקניון  6:50 –מחלף יקנעם  •

 מידע שימושי נוסף: 

 .תחכה לנו בסיום המסלולהיא   –יתן להשאיר ציוד על ההסעה נ •

 אנא הקפידו על שימוש בכלים רב פעמיים.  •

 

 

 

 

 

 

 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/jUDvABBjEm
https://israelhiking.osm.org.il/share/jUDvABBjEm
https://israelhiking.osm.org.il/share/jUDvABBjEm
https://israelhiking.osm.org.il/share/jUDvABBjEm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeemhyAdBH2rNHe1LqA-M_gF8CnANICk3FLSbpHeRV-zMovEA/viewform


 

 

 

 

 עלות הטיול: 

 ש"ח למטייל/ת. 265

 

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

 052-8485577לטלפון  PAYBOX או BIT  באמצעות אפליקציית  •

 

 בהעברה בנקאית לחשבון הבא: •

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

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

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

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

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

 . 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   ✓

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

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  בזאת  שנכון ליום  בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ✓

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 

 .יוליהיה עליי לדווח במידי למארגן הט


