
מחנה נודד משפחתי: 
טיול דילוגים צפוני

הלילה הראשון:

טיולים וחוויות באזור: תל דן, נחל 
חרמון טיולים וחוויות בדרך ליעד 
הבא: יער אלוני ברעם, מערת פער

לינה: חניון לילה גן לאומי חורשת טל
 המלצה: מדורה, תפוחי אדמה 
ומרשמלו )כדאי להביא עצים 
למדורה, אפשר לקנות בחניון(

הלילה השני:

טיולים וחוויות באזור: מערת קשת, 
טיול בין אכזיב לראש הנקרה

טיולים וחוויות בדרך ליעד הבא: 
מבצר יחיעם, תל יודפת

לינה: חניון לילה גן לאומי אכזיב
המלצה: סיפורי לילה או צ'יזבטים 

)ניתן לבחור סיפורים באתר הרשות, 
במדור "חניוני לילה"(

הלילה השלישי: 

טיולים וחוויות באזור: גן השלושה, 
תצפיות בגלבוע, פארק המעיינות, 

הר תבור
לינה: חניון לילה גן לאומי מעיין חרוד

זה  )בשלב  וצ'יזבטים  מדורה  המלצה: 
אתם כבר מומחים...(

 אם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע, בסגנון של "טיול כוכב". המתכון: 
־עוצרים בחניון לילה מפנק הטובל בנוף יפהפה, וביומיים-שלושה הקרובים יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומה

נים שמתאימים לכל המשפחה. והפעם: לילות חווייתיים בגן לאומי תל ערד, וים של טיולים בסביבה

"משעמם  הנצחית  האמירה  הוא  הזה  וה"משהו"  לכם.  חסר  שמשהו  תבחינו  לפתע  בטוח:  אבל   - לאט  יקרה  זה 
 לי". כמו קסם בלתי מוסבר, האמירה הזו נעלמת לפתע מאוצר המילים של הילדים, ומותירה מאחור ואקום נעים 
שמתמלא במהרה בחיוכים סקרניים ובפרצי חדווה מפתיעים. אז רגע, האם אלו אותם ילדים שאיתם יצאתם מהבית 
רק לפני שעות ספורות? כן, אלו אותם ילדים בדיוק. רק הנוף השתנה, השתנה והביא עמו חווה שתיחקק בזיכרון 
לתמיד. או לפחות עד לפעם הבאה שתצאו לקמפינג...ואם כבר קמפינג – אז עשו זאת ברגוע: בסגנון של "טיול 
וביומיים-שלושה הקרובים פשוט  כוכב". מה זה אומר? תופסים חניון לילה מפנק במיוחד, הטובל בנוף יפהפה, 
יוצאים לטיול קצרים, קלילים ומהנים שמתאימים לכל המשפחה. ובעוד יומיים-שלושה ימים, תחזרו הביתה אחרת. 

באחריות.

הלילה הראשון:
גן לאומי חורשת טל

הלילה השני:
גן לאומי אכזיב

הלילה 
השלישי
גן לאומי 

מעיין חרוד



לילה ראשון: גן לאומי חורשת טל
אחד מחניוני הלילה האהובים ביותר בצפון הארץ הוא לא במקרה אחד המפנקים, הגדולים 

והיפים מסוגו. ברוכים הבאים לחניון גן לאומי חורשת טל. יש בו כל הטוב שהגן הלאומי מציע: 
פלגי מים, מדשאות מטופחות, בריכת מים, חורשה נהדרת של עצי אלון עתיקים, ועוד. פינוק 

אמיתי.  

פרטים על חניון הלילה גן לאומי חורשת טל.
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעה עד חצי יום.
כניסה: בתשלום )כניסת יום ללא תשלום(.

הגעה: על כביש 99 )מצפון-מזרח לקריית שמונה(, כ-5 ק"מ ממזרח לצומת המצודות

נשארים בסביבה: שמורת טבע תל דן
אירופה זה כאן. וזו בהחלט לא קלישאה. למעשה, גם בשיא הקיץ שמורת 

טבע תל דן מציעה אווירה אירופית קלסית, נעימה, מוצלת וקרירה. אפשר 
להציץ בלבד, ואפשר ורצוי ללכת במסלול הליכה קליל. הוא יוביל אתכם בין 

פלגי המים השוצפים של נחל דן, הגדול במקורות הירדן. השמורה 
הצפונית הזאת מתהדרת בעולם חי וצומח עשיר, והכול נראה כמו גלויה 

יפה ממקומות רחוקים. לפעמים יש הרגשה שזה ג'ונגל עם מסלולים 
משולטים, גשרונים יפים, סבך צמחייה ואווירה של הרפתקה.

בקיץ אל תוותרו על בריכת השכשוך הטבעית. היא מזמינה טבילה. חובבי 
ההיסטוריה והארכיאולוגיה מוזמנים לבקר בתל דן, ששימש מרכז פולחני 

חשוב בתקופת מלכי ישראל. כיום נותרו בו שער ישראלי, שער כנעני קדום 
ושרידים מרהיבים אחרים. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-2 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 99, סמוך לקיבוץ דן.

נשארים בסביבה: 
השביל התלוי בשמורת טבע נחל חרמון

מתברר שעדיין יש אנשים שלא צעדו על השביל התלוי בבניאס )שמורת 
טבע נחל חרמון(. "צעדו" אינה המילה המדויקת. יותר נכון לומר "ריחפו". 
בתחושה, בכל אופן, כי מי שתכנן את השביל הזה, הנמתח על 80 מטרים 

בערך ונטוע על המצוק הסלעי מעל המים הגועשים, ידע דבר או שניים על 
יצירת רגעים בלתי נשכחים. השביל משתלב בטבע באופן מושלם, והרגע 
שהוא נגלה לעין, אחרי ירידה לא ארוכה משטח הכניסה לשמורה,  ייזכר 

עוד זמן רב. באחריות.
אם אתם כבר כאן, אל תפספסו ביקור במפל בניאס הסמוך. הדרך אליו 

חולפת על פני עצי ענק ונחל זורם. יפה פה בלי מילים גבוהות. פשוט יפה.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 2-1 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 99, כ-2 ק"מ ממזרח לקיבוץ שניר )שימו לב: השביל התלוי 

הוא במתחם המפל של השמורה. מומלץ לבקר גם במתחם המעיינות 
הסמוך(.

פותחים מפה בדרך ליעד הבא: יער אלוני ברעם
שמורת טבע יער אלוני ברעם היא מרחב קסום, ולא רבים מכירים אותו 

לעומק. היער הצפוני הזה יודע לברוא מרחבי פרא סבוכים ואפלוליים בדרך 
מעוררת השתאות, ויש בו מסלולי טיול מסומנים. הטחבים הירוקים, העלים 

שנשרו ומרשרשים תחת הרגליים והתפאורה הכללית ישכיחו מכם שרק 
לפני שעה או שעתיים הייתם על כביש אספלט חדגוני.

אם אתם כבר כאן, מומלץ לבקר גם בגן לאומי ברעם. יש
בו שרידים של בית כנסת קדום ומעורר השראה. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום )גן לאומי ברעם בתשלום(.
הגעה: השמורה משתרעת ממזרח לכביש 899, מול גן לאומי ברעם. 

פותחים מפה בדרך ליעד הבא: מערת פער
כביש הצפון מזמן שפע של הפתעות. אחת היא מערת פער, שבעצם היא 

בולען מסתורי ויפה בלב חורש אפלולי של עצי אלון. זהו עמק קטן ורומנטי 
והוא יספק לכם בריחה נהדרת מהעולם. 5 דקות הליכה מהכביש, והגעתם. 

אל תחמיצו.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: עד שעה.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: על כביש 899, כ-2 ק"מ ממערב לצומת סאסא. יש שלט הכוונה.

נשארים בסביבה: פרסת נקרות ועין סהרונים 
הילדים לא ישכחו את הטיול הזה, מילה שלנו. אומנם מסלול הטיול בפרסת 
נקרות ועין סהרונים אינו קצר )כ-5 ק"מ(, אבל הוא קל יחסית, ובעיקר בלתי 

נשכח. למעשה, הוא פורס לפניכם את המיטב של מכתש רמון: מצוקים, 
מערה מיוחדת, קניון בוהק בלובנו, וגם מעיין קטן שיוצר נווה מדבר זעיר 
ויפהפה. בקיצור, אם יש לכם זמן רק לטיול אחד באזור מכתש רמון, זה 

הטיול שלכם. 
מתחילים בחאן סהרונים, ששימש מצד נבטי קדום. בהמשך יורדים במעלה 

דקלים, מתלכדים עם נחל נקרות ומסיימים בעין סהרונים. שימו לב: יש 
להצטייד במפה ובתיאור מפורט של המסלול, ויש להצטייד בהרבה מים. אין 

לטייל באזור בזמן סכנת שיטפונות.

דרגת קושי: מתאימה למשפחות אוהבות לכת.
קחו את הזמן: 4-3 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: אפשר להגיע בקלות היישר מחניון הלילה בנסיעה קצרה ומשולטת. 

לבאים מכביש 40: יורדים ממצפה רמון למכתש, פונים מזרחה בין סימני 
הקילומטרים 87-86 לדרך עפר, וממשיכים לפי השלט המכוון לחאן 

סהרונים.

מסלול - יום ראשון



לילה שני: גן לאומי אכזיב
־ברוכים הבאים לאחד החופים היפים בצפון הארץ. בשטח הגן הלאומי תגלו מפרצון אינטימי ופו

טוגני, שרידי יישוב קדום ומרחב מטופח להפליא שמקיף את הכול.. 

פרטים על חניון הלילה גן לאומי אכזיב.
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעה עד חצי יום.
כניסה: בתשלום )כניסת יום ללא תשלום(.

הגעה: כ-5 ק"מ מצפון לנהריה, הכניסה מכביש 4. 

נשארים בסביבה: מערת קשת
 אבל רגע, איפה המערה? כל כך הרבה שלטים שמכוונים למערת קשת, 

 ומערה אין. אז זהו, שהייתה גם הייתה, אבל לפני שנים רבות מספור 
תקרתה קרסה, והותירה אחריה מופע שובה עין: סלע קשתי ענקי מתוח 

מעל תהום מפחידה ומשקיף על פנורמה של מרחבי הים והגליל המערבי. 
בזכות גובהו ומקומו תצפיות השקיעה כאן הן השוות ביותר. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: כשעה.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 8993, לפי השלט.

נשארים בסביבה: הליכה מאכזיב לראש הנקרה
הרי לא הגעתם עד כאן ותוותרו על הליכה איטית, מהורהרת ושלווה על 
רצועת החוף היפה הנמתחת מאכזיב לראש הנקרה. בדרך תגלו ים של 

לגונות, מפרצונים, חופים בתוליים ותחושה של חופש מוחלט. אין אפילו 
מסלול קבוע – הולכים עד שמתעייפים, וחוזרים. אפשר ביום, אפשר לעת 

שקיעה ואפשר גם בשעות הערב. המסלול כולו אורכו 5 ק"מ, אבל שוב, לכו 
עד שתתעייפו וחזרו לחניון הלילה באותה דרך. באמת לא צריך יותר מזה.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 4-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכל נקודה מצפון לגן לאומי אכזיב.

פותחים מפה בדרך ליעד הבא: גן לאומי יחיעם
קחו תנופת בנייה צלבנית בסגנון אירופי, הוסיפו לה ביצורים מהתקופה 

העות'מאנית, ומה תקבלו?  מבצר ענקי ומרשים, שבו כל אולם, מגדל, שער 
ושביל מספר סיפורי עבר ייחודיים. המבצר נבנה במאה ה-12, וכ-800 שנים 

אחר כך הוא שימש את מגיני יחיעם במלחמת העצמאות. המבקרים ייהנו
מנופי הגליל המערבי בנקודות תצפית יפות וכמובן, מאווירה מסתורית של 

ימי הביניים.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 2-1 שעות.

כניסה: בתשלום.
הגעה: מכביש 89 פונים ליחיעם )כביש 8833( ונוסעים לפי השלטים.

פותחים מפה בדרך ליעד הבא: תל יודפת
גן לאומי תל יודפת שודרג והיום הביקור בו מרגש וחווייתי. כאן, בביצור 

מימי המרד הגדול, הוצבו שלטי הסבר ואמצעי המחשה, והם מספרים על 
ימי המרד ברומאים ועל הרגעים שבהם הלגיון הרומאי פרץ את חומות 

העיר. בתל הגבוה יש מסלול מעגלי ובו תצפיות נוף יפות ועוד הפתעות. 
אורך המסלול כקילומטר.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 2-1 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: בצומת יודפת )כביש 784( פונים מזרחה לכביש 7955 ומשם לפי 

השלטים. 

מסלול - יום שני



לילה שלישי: גן לאומי מעיין חרוד
־בעמק המעיינות שלמרגלות הגלבוע משתרע גן לאומי מעיין חרוד – מרחב פסטורלי ונעים שיג

רום לכם לרצות לגנוב עוד יום חופשה. לפני כמה שנים הוא זכה בשדרוג ובמתיחת פנים, והיום 
לא תרצו לוותר על בילוי ארוך עם הילדים ליד פלגי המים.

פרטים על חניון הלילה גן לאומי מעיין חרוד.
דרגת קושי: קלה, מתאימה גם למשפחות עם פעוטות.

קחו את הזמן: משעה עד חצי יום.
כניסה: בתשלום.

הגעה: על כביש 71, בין עפולה לבית שאן.  

נשארים בסביבה: גן לאומי גן השלושה )סחנה(
בגן לאומי גן השלושה )סחנה( לכל עונה יש קסם משלה. אפילו החורף 

עושה לה טוב, ויש שטובלים במימיה גם בעונה הקרה, מפני שהם נובעים 
בטמפרטורה קבועה )28 מעלות( כל השנה. פשוט צאו לגלות את יופיו של 

־המרחב הזה, המעוטר במדשאות לרוב, בפלגי מים, בבריכות עמוקות, במ
פלים, במבני אבן קדומים וגם בשחזור של יישוב מימי חומה ומגדל בקצה 

אחד של הגן הלאומי. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: משעה עד יום שלם.

כניסה: בתשלום.
הגעה: על כביש 669, בין צומת השיטה לבית שאן.

נשארים בסביבה: תצפיות בגלבוע
רבים מכירים את דרך הנוף בגלבוע, הנחשבת אחת היפות מסוגה בארץ, 

־אבל כמה מטיילים עוצרים באמת את הרכב ויוצאים לטייל? הנה ההזד
מנות שלכם. מסלול טיול חמוד להפליא נמתח מחניון האירוסים למצפור 

הקיבוצים. כולה 1.5 קילומטרים, אבל הנוף מהפנט )וגם האירוסים. הם 
נותנים הופעה יפה בחודש מרץ(, ובזכות הנופים יפה פה גם בחורף ובאביב 
המאוחר. הטיול מתחיל בשביל מסומן בירוק וממשיך בשביל מסומן באדום. 

יש להצטייד במפה ובתיאור המסלול.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות עם פעוטות.
קחו את הזמן: 2.5-1.5 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 675 לפי שלט הכוונה לדרך נוף גלבוע, בין צומת נבות לצומת 

יזרעאל. כמה מאות מטרים אחרי שלט ההכוונה להר ברקן מחנים בחניון 
האירוסים.

נשארים בסביבה: פארק המעיינות
עין שוקק, עין מודע, נחל קיבוצים – רק תבחרו. אפשר את הכול, למה לא? 

פארק המעיינות, כיאה לשמו, פורס לפניכם עולם מים נהדר לכל המשפחה. 
זהו מרחב מרחיב לב, ואפשר לנוע בו ברגל או לשכור )בתשלום( אופניים או 

רכב חשמלי. רק אל תשכחו להביא בגדי ים והמון צידה לפיקניק, כי אתם 
הולכים לבלות כאן הרבה שעות של סתלבט. 

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: משעתיים עד יום שלם.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: לחניון הראשי של פארק המעיינות מגיעים מכביש 669, בין בית שאן 

לצומת השיטה.

נשארים בסביבה: הר תבור
במרחק לא גדול )אך גם לא קצרצר( מחניון הלילה שלכם ממתין לכם שביל 

הפסגה המעגלי בהר תבור, ומזמין טיולים קלילים גדושי נוף בכל עונות 
השנה. המסלול מתעגל כ-3 ק"מ, וזאת ההזדמנות שלכם להדגים לילדים 

מהו "נוף פנורמי" מהר שמתנשא לגובה 588 מטרים.
הטיול מתחיל בשער הרוחות, ליד מתחם הכנסייה. מכאן פונים דרומה אל 

השביל המסומן בשחור. הנוף שתראו הוא נוף מרחבי הגליל התחתון על 
שדותיו, יישוביו וגבעותיו הרכות, והרי נצרת והגלבוע והגליל העליון. קחו 

את הזמן, באמת אין לאן למהר.

דרגת קושי: קלה, מתאימה למשפחות.
קחו את הזמן: 3-2 שעות.

כניסה: ללא תשלום.
הגעה: מכביש 65 עולים ליישוב שיבלי ומשם לפי השלטים לכביש 7266, 

שמוביל לפסגת הר תבור. 

מסלול - יום שלישי

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/maayanHarod/Pages/maayanHAROD.aspx

