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 !פסגת הר תבורטיול ט"ו בשבט ל

 72.2.22 -יום שבת ה           :תאריך

  :מסלול

 המשפחות( רגוןארוחת בוקר כיפית בטבע )באלכל המשפחות נפגשות            10:71

 הר תבור - הפרציסקני מנזר נקודת מפגש:
, לאחר עפולה ודברת, נפנה 52כביש נוסעים צפונה על : הסבר הגעה

  .3155, לכביש לכיוון  דבוריה בצומת תבור מערבהשמאלה/
ימינה  הפנר, נבכיכר המרכזית של הכפ השילוט לדבוריה. נסע ע"פמשם 

 ימינה הפננדקות נסיעה  2-ר ולמנזר, ולאחר כבעקבות השילוט לפסגת התבו

 .לפסגת ההר
לראש ההר ובו צומת פעמים עד שהוא מגיע  22-מתפתל בחדות כ הצרהכביש 

הרה עוברת מתחת לשער אבן כאן נבחר בדרך הימנית שעד מ ,לא משולטת
רש החניה של . הדרך הצרה ממשיכה בין שדרת עצים עד שמגיעים למגעתיק

 נחנה את המכוניות.שם  המנזר על פסגת ההר

 או  הר תבור. הר תבור - הפרציסקני מנזר : WAZEניתן לכתוב ביעד ב 

 
 

הר מלאורך נוף הפנורמי הנשקף א למסלול מעגלי על פסגת הר תבור נצ 21:71-23:71

והים בין החורש הגלילי במהלך המסלול לך  ... הכינו את המצלמות!תבורה

. לאורך המסלול נהנה ונהנה מפריחתם המרהיבה של פרחי העונהתיכוני 

בסוף המסלול נכנס ט"ו בשבט, ו והצגות לכבודהפתעות ממשחקים, הפעלות, 

סיפס המספר את סיפור , שם נוכל לראות את הפהפרנסיסקניתאל הכנסייה 

  ישו, ולצאת אל המרפסת ממנה יתגלה לנו נוף מרשים ביופיו!ההשתנות של 

 !סדנת יצירה חווייתית בטבעונערוך בסוף המסלול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בסיום הפעילות נערוך פיקניק בטבע עבור ארוחת הצהרים. 
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 :ציוד למסלול

 כף הרגלשתומכות ב נעלים סגורות 

 ו לצאת למסלול.לא יוכלאשר יגיעו עם סנדלים או נעלי עקב  תמטייל או מטייל

 כובע או כיסוי ראש 

 1 ליטר מים לילד 2.2-טר מים למבוגר ולי 

  חשוב -כנסייהלהיכנס ליש להגיע בלבוש צנוע ע"מ שנוכל 

 קרם הגנה 

 כיבוד ואוכל לארוחת הבוקר והצהרים 

 חטיפים ופרות למהלך המסלול 

 מתקפלים, ציוד פיקניק למי שמעוניין.. כיסאות ,מחצלות 

 תנאים והערות לקראת היציאה לטיול:

 פצת מכוניות בהקצורך  מסלול הינו מעגלי ואיןה 

  הינו כמעט מישורי לכל אורכו, לא מתאים לעגלות ילדים.המסלול 

  רפואית כלשהי או מטופל בתרופות מתבקש לדווח לי על מטייל/ת אשר סובל/ת מבעיה

 כך מראש.

  לאחרונה הננו עדים לצערנו למגפה של פריצת מכוניות של מטיילים בטבע ולכן מומלץ

 לצרף שומר שישמור על  כלי הרכב והרכוש בהם.

 .מומלץ לצרף חובש או רופא לטיול 

 יול מותנת במצב יש לקחת בחשבון כי עמידה בלוח הזמנים וסדר היום של הט

 הכבישים, פקקים, מזג אויר, כושר התנהלות הקבוצה וכן הלאה.

 הערות נוספות:

  וכמובן למידה חווייתית על  , הצגותישולבו הפעלות, משחקים, תחרויותהפעילות במהלך

 הטבע.

 :במקרה בו לא ניתן לקיים את הטיול עכב מזג האוויר 

o ים למסלולים אלה, מסלול הטיול במידה ויום הטיול הינו יום גשום שאינו מתא

 נו גשום.ייוחלף למסלול המתאים לגשם או לאזור שא

o  במידה ויום הטיול גשום עד מאוד ולא ניתן לטייל בו בכל רחבי הארץ, יקבע

 מועד חלופי לטיול.

o  במידה ומספר ימים לפני הטיולים ירדו גשמים רבים אשר לא יאפשרו טיול

תית ייבחר מסלול חלופי ליום הטיול, אשר במסלולים בנבחרו עקב סכנה בטיחו

 אינו נפגע ממזג האוויר.

 34מההזמנה. בתוך  21%: ימים לפני מועד הטיול  5יטול בתוך מדיניות ביטולים: דמי ב 

 שעות ממועד הסיור: מחיר מלא.
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