קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
אביב הגיע פסח בא -המלצות לטיולי פסח

חג הפסח מצליח ללכד את המשפחה וזה הזמן לצאת אל הטבע וליהנות משלהי האביב ,הזרימות
והפריחות .פסח השנה צפוי להיות חם ולכן נמליץ על מסלולי מים ומסלולים קצרים במדבר.
במסלולים המוכרים צפו לעומס מטיילים ,ובנגב הקפידו היטב היכן אתם משאירים את רכבכם.
ניסיתי לדגום עבורכם מסלוליי פנינה מומלצים.
מסלולי מים בגליל ובעמקים:
נחל הקיבוצים ופארק המעיינות :הכניסה לפארק נמצאת בכניסה לאתר הסחנה .הכניסה
ברגל או באופניים שהבאתם היא ללא עלות .ניתן לשכור במקום קולנועיות משפחתיות ולשוטט
בנחל הקיבוצים ,בריכת עין מודע ועין שוקק.
נחל עמוד :אל נחל עמוד ניתן להיכנס ממספר נקודות .הכניסה למשפחות מומלצת מהגן הלאומי
שההגעה אליו מכביש  886כ 2 -ק"מ מצפון לכפר שמאי .בכניסה הצטיידו במפה וצאו לטיול כייפי
של כ 3 -שעות בינות צמחיית המים ,תחנות הקמח ובריכות השכשוך.
נחל כזיב :נחל איתן שזורם בגליל המערבי .הכניסה למסלולי הנחל אפשרית מפארק גורן וכן
מכביש הגישה למצפה הילה .ההליכה בנחל חווייתית וניתן להיכנס לנקבה בעין תמיר ולרחוץ
בבריכות לאורך הנחל .ניתן לצפות אל במבצר הצלבני מונפורט ואף להגיע אליו בהליכה ולבקר
בו  .קחו בחשבון את העלייה התלולה מהנחל.
מסלולי מים ברמת הגולן:
נחל אל על :נחל אל על חותר בשכבות הגיר והבזלת ויוצר את המפל הלבן והשחור שבתחתית
כל אחד מהם בריכה .אורך המסלול כ 5.5 -ק"מ ומתאים למשפחות שאוהבות ויודעות ללכת.
תחילת המסלול בחלקו הצפון מערבי של מושב אבני איתן בשביל המסומן אדום וסיומו בסמוך
לכניסה של אלי-עד .המסלול בחלקו חשוף לשמש.
נחל ג'ילבון :אל נקודת ההתחלה נגיע מצומת בית המכס ונסיעה מזרחה בכביש  .91בסמוך
למחנה צבאי יפנה אותנו שלט שמאלה לכיוון הנחל .שביל הגישה מסומן באדום .מומלץ להקפיץ
רכב לנקודת הסיום שאליה תגיעו מהצומת בה השביל האדום פונה ימינה בחדות .המשיכו ישר
בשביל הכחול עד שתזהו חניון עם עץ שמסמן את סיום המסלול .תחילת המסלול בשביל אדום
שעובר דרך הכפר הסורי הנטוש ויורד למפל דבורה ומאוחר יותר יורד למפל הג'ילבון .שימו לב
לשביל הכחול שאתו תעלו לאחר ביקור במפל הג'ילבון ,לנקודת הסיום.
מסלולים בנגב:
מסלוליי גבים :הגשם שירד בנגב לפני כשבוע וחצי השאיר מים בגבים .היכנסו לדף המסלול
שפרסמנו על גבי נחל צין וטיילו אתו.
מבור חמת לשפת המכתש :אל בור חמת תגיעו דרך צומת הרוחות ,בה תפנו לכיוון דרום מערב
בכביש  .171סעו אתו עד לשלט חום המפנה שמאלה לבור חמת .לאחר ביקור בבור לכו בשביל
כחול שיוביל אתכם לשפת המכתש .בדרך שימו לב לחיבור עם שביל ירוק אתו תחזרו בחזרה.
אורך המסלול כ 4 -ק"מ והנוף אל המכתש עוצר נשימה.

[פרטי כתובת]

בורות לוץ :גם ההגעה אל מתחם בורות לוץ היא דרך נסיעה בכביש  ,171עד לשלט המפנה ימינה
לבורות .סעו בשביל רחב המסומן כחול עד לחניה .המסלולים באתר מגוונים והעלי אורכים
שונים ,בחרו את המסלול שמתאים לכם .המסלול האדום המעגלי מתאים למשפחות ואורכו כ3 -
ק"מ.
טיילת המכתש והר גמל :ללנים במצפה רמון מומלץ לצאת בשעת בין הערביים למסלול חוויתי
לאור צבעי השקיעה .המסלול מתחיל ממרכז המבקרים ונע מערבה על שפת המכתש עד הר גמל
ונקודת התצפית שבראשו .את הר גמל תתקשו לפספס.
קיר האמוניטים והר גוונים :חצו את מכתש רמון בכביש  40עד שתזהו מימין שלט חום המפנה
אל קיר האמוניטים .מומלץ להשאיר רכב בחניון הגבס שאותו עברתם בדרך שנמצא בפיצול של
שביל ירוק מהכביש הראשי בסמוך לעמוד של תחנת אוטובוס .מחניון האמוניטים לכו בשביל
אדום עד שתגיעו לקיר האמוניטים .לאחר ביקור בקיר חזרו קצת אחורה בשביל אתו באתם וטפסו
עם השביל הירוק והתלול עד הפסגה .העלייה קצת תלולה אך הנוף מראשה ,אל פנים המכתש
עוצר נשימה .רדו עם השביל הירוק עד לפיצול שמאלה לשביל אדום .עברו לשביל האדום ורדו
אתו בזהירות לגיא זוחלים .עם הגעתכם לשביל כחול שחוצה אתכם פנו בו שמאלה ומיד תזהו את
המשך השביל האדום ופנו אתו ימינה וטפסו להר גוונים .באוכף תפגשו בציר שחור איתו תרדו
בציר החשמל עד לצומת שבילים משולטת בה תפנו ימינה לשביל ירוק רחב עד לחניית הרכבים.
אורך המסלול כ 5 -ק"מ והוא מתאים למשפחות עם ילדים שאוהבים ללכת.
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