
 .לקרני חיטין טיול רגלי
 כביש הנכנס לקבוץנצא מהמלון לעבר כיכר הכניסה לקיבוץ ונפנה ימינה ל

 .מימין חדשהאסם ומשרד ,תחנת דלק משמאל ,מיןנעבור את חניית הקיבוץ מי

 .נגיע לשלט הכוונה לענפי הקיבוץ 

 .י כנסתלעבר מפעל לרהיטי בת נלך עד צומת החשמליה   ונפנה שמאלה

חזרה לאתר לביא

http://lavi.peligon.ws/?catID=11&subID=114


 

 

 

ינה ואחרי נפנה ימ  - לבקש בקבלה סיור במפעל ניתן  – נגיע לשילוט ואחריו צומת הנגריה

 .המפעל שמאלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לגן אפרים. ומשמאל סככת איכסון מזון ובצומת הבאה שמאלה מימין דיר ישן 

 

 

 

 אפריםלגן שער ברזל , מטע מימין

 ניתן לתאם סיור . המינים 4מטע – 

 מודרך עם אשר בגן אפרים

 .דרך הקבלה

 

 נחזור לדרך ונפנה שמאלה

 מכונות חקלאיות, מימין מרכז מזון

 עוברים את הלול. ומשמאל מטע

 רואים את   ,שמימין

 קרני חיטין ואת הדרך העולה 

 המשך הדרךב. מימין שטח חקלאי ומשמאל מכלאת בקר. נמשיך עם הדרך. להר

 .פניה ימינה ולפניה משמאל מעבר בקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקרני חיטין 

 לקבר יתרו

 כניסה לגן אפרים

 לקרני חיטין

 לקרני חיטין

 לגן אפרים



 שערים בגדר, מגיעים עד לסיפון מים . הדרך שמאלה מגיעה למדרון תצפית על קבר יתרו 

 .נמשיך על הדרך הלבנה הנעה בין שטחים חקלאיים. ודרך שיורדת בואדי לקבר יתרו

 .דת לקבר יתרוהמעלה לקרני חיטין פניה שמאלה לדרך היור תבתחיל

עוברים מעבר בקר ומגיעים לכניסה להר . המשך הדרך עולה במדרון מתון לקרני חיטין

 .שמשמאל

למערב  תצפית. מימין דרך העולה על הקרן הימנית , בהר. מעבר בקר ודרך העולה להר 

 .משמאל דרך העולה לקרן השמאלית ותצפית למזרח ולצפון ולדרום

 טין הוא הר געש היחידי ממערב קרני חי

 עליו מעריכים שהייתה העיר מדן . לירדן

 עליו. יהושועמרשימת הערים שבספר 

 דין -א -צבא סאלח 8811-ניצח ב

 וסיים את  צבא הנוצריםאת המוסלמי 

 בן –ממלכת ירושלים  –הצלבנים  שלטון

 הדרך להר הוא מסלול . השנים 800

 .הצבא הנוצרי שבא מכוון ציפורי

 .דקות כוון אחד 44 -זמן הליכה של כ

 ניתן לקצר. כדאי לקחת מים וכובע

 .חזרה ללביא באותה דרך. י נסיעה על הדרך וחניה ליד מכלאת הבקר"מרחק ע

לקבר יתרו

בקר לקרני חיטיןמעבר 



 .טבריה –חזרה ללביא דרך מסלול הכביש הישן חיפה 
 הדרך עוקפת מדרום ומגיעה לכניסה. נרד את ההר ובכניסה נפנה עם הדרך שמאלה

 .ניתן לרדת אליה מהקרן הימנית. שמאלה לאנדרטה 

 

 

 

 .לטבריה 11הדרך ממשיכה לכוון כביש 

 מימין ומשמאל שטחים חקלאיים ומרעה

 . מגודר

 יקח בחשבון מעברכל החוצה שטחי מרעה 

 .נא לסגור שערים היטב. גדרות בקר

 11כביש הצופה על בקעת ארבל וימינה ל שמאלה לבריכת מים – Tבהמשך הדרך צומת 

 .וימינה Tנפנה ימינה לכוון הכביש ולדרך הלבנה שלאורכו עד לצומת 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .למפעלים מעבר תת קרקעי. למעוניינים להגיע לכביש בצומת שמאלה עד לצומת המפעלים

 

                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עליה להר דרך המצבה

 לטבריה            11ללביא              

 לברכת המים
 11לכביש 

 הכביש המקביל לכביש



 הרוצים לחזור לקבוץ. נמשיך ימינה לאורך הכביש עד למעבר משמאל מתחת לכביש

 עוברים תחת המעבר .העולה למרכז המזון בפניה למעבר התת קרקעי ,ימינה יש דרך

ממנו ימינה עד הרמזורים . על הכביש הישן ימינה ואיתו עד  לכביש הכניסה לגבעת אבניו 

 .ישר עולים עם הכביש עד הקבוץ. 11על הכביש   

      . 

לכביש הישן-ללביא

צומת לביא

חזרה לאתר לביא
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