
 .מכוון קריית שמונה –טיול לצפון רמת הגולן 

 .לצומת גולני         77,ברמזור ימינה . 77נצא מהמלון ובכיכר שמאלה                 עד כביש 
      56בצומת ימינה על . עד צומת קדרים              56בצומת גולני ימינה על כביש 

 עם השילוט לקריית שמונה         09ר תוך השתלבות בכביש ישר ברמזו. עד צומת עמיעד
 (1) 09         00ברמזור ימינה על ' גיבור'נחצה את העיר וביציאה בצומת המצודות הנקראת 

 ...לחרמון ,עם השילוט לרמה
  (1) 

      00 
 (2)אחרי שניר          –ונעלה עד לשילוט ימינה למפל הבניאס  00שיך על נעבור את קבוץ דן ונמ

 בתשלום -האתר של רשות שמורת הטבע. מול שער הקבוץ עם הכביש שמאלה למפל הבנאיס
המסלול  . המפל דש עמאין אפשרות להגיע מ. מימין למגרש החנייה הכניסה למפל ולגשר החבלים

    (2)                                      .  ומשך הטיול כשעה וחצי נוח לכל הגילאים

  לבניאס שמאלה( 3)עבור גשר עד השילוט נ            00נחזור לכביש ונפנה ימינה על  –לאתר הבניאס 

  (3)  

 .אתר ארכיאולוגי של העיר בניאס, בריכה שהיא מקור הבניאס. מקדש אל הרועים פאן -באתר
 .תחילת המסלול שלאורך הבניאס

 נעבור את הגשר על הבניאס עד לצומת.         00שמאלה על נצא לכביש ו –תל פחר  -למצפה גולני
 יש לשמור על הכביש הסלול שיביא אתכם עד  00(     4. )לתל פחר( בצבע חום)ימינה עם השילוט 

 .מגיעים לתל עזזיאת שמעל כפר סאלד( בשמשו) ישר. ליד עמוד חשמל הכביש פונה שמאלה. האתר
(4) 

 .האתר נגיש למוגבלי תנועה.  בונקרים ותעלות. באתר שיחזור הקרב מששת הימים עם הסבר קולי

 למפל סער                 00נחזור לכביש וימינה על 
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 והכביש עובר מעל( 6)המפל מימין  –שמאלה  050           00מכביש בצומת הפונה לחרמון  –מפל סער 
 .המפל יבש בתקופות יובש .ליד הצומת מרכז קניות קטן. משמאל לגשר גבעת תצפית. הנחל

(6                            )                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 (5.      )נעלה לכוון החרמון 050על כביש  –למצודת קלעת נמרוד 
 .האתר שייך לרשות שמורות הטבע( . 5)מעלינו קלעת נמרוד 

 לעבר האתר שהנו מבצר מוסלמי     050-נפנה שמאלה
 עליו נבנו ביצורים רבים , על הדרך לסוריה ששמר מיסודו

 נוף מדהים לעמק האתר משוחזר וממנו. לאורך ההסטוריה
                                                                                         .החולה לגליל ולגולן

                 
 הכניסה                                                                                       

 בתשלום                                                                                               

  
 
 
 
 
 

 מ על"ואחרי כמה ק         050חזרה לכביש ושמאלה על (. קדוש דרוזי)חזורי  –חניון סיירת אגוז 
 זורי מובילמסלול בנחל ח. הגבעה משמאל קבר הקדוש חזורי ובכניסה משמאל חניון סיירת אגוז

 (7).לקלעת נמרוד ולנחל סער

Z                           (7)  

 
 
 
 
 
 

 נפנה שמאלה( כפר נופש)נעלה ונעבור את נוה אטיב          050חזרה לכביש ושמאלה על   -לחרמון 
 (0) הכביש מתפתל חזק. דל שמס ונשמור על הכביש הראשי'נכנס למג          (   5)בצומת לנמרוד 

 .שמאלה ועולה ויוצא את הכפר
 (5)                                                                   (0                                                                       ) 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 

 .לא בעונה הנסיעה עד הרכבל חופשית –( 19)הכביש ממשיך עד לשערי הכניסה לאתר החרמון 
 .זמן נסיעה ישיר מלביא לחרמון כשעה וחצי

 (19) ׂ 
                                                                                         
 
 
 
 
 

 0505כל כביש ןשמאלה  נחזור לצומת נמרוד –לבירכת רם 



 לכוון מסעדה עד הפניה שמאלה           05נעלה בדרך נעבור את הישוב נמרוד  ונרד לכביש וימינה על 
  .מנכז אליו מים בכל השנהלוע הר געש ש מוביל לבירכת           כביש צר (. 11)לברכת רם 

 (11  )

 בכביש הגישה לבירכת רם נמשיך ישר וליד בית ספר חנויות עם מזכרות –מרכז קניות ברכת רם 
 00נמשיך ישר ( 12)יכר בכ. 05נחזור למסעדה ולכביש  ...וריבותדבש , ופירות

     05        (13) 50           075ׂ.תחנת דלק עם השילוט ימינה לאודם ונגיע לצומת ליד

  (12)    075        (13)  

 .יסה לישוב מימין פארק האייליםבכנ (. 13)שמאלה  -ולפארק האיילים הפניה לאודם 

\ 
\ 
\ 
\\ 
\\ 

 להגיע לצומת, או, ולפגוש את היער אפשר לחזור לעבר מסעדה . למעוניינים לטייל ביער אודם
 .ללכת בשביליוהיער מימין וניתן . עתהוקלכוון בולפנות ימינה  תחנת הדלק 

 .בצומת קלע ימינה           075נחזור לכביש ושמאלה על . לממשיכים דרומה לכוון צומת ווסט
 נעבור משמאל מאגר מים גדול ולפני הצומת משמאל. ונגלוש למישורבדרך נעבור בסיסי צבא 

  060(.14. )ירות שפותח לאחרונהנגיע לצומת ווסט ולאתר הנופש והתי. נמצא חניון 
 075  

  (14) 

 01 בצומת השריון ימינה       075 חזרה לכביש ושמאלה על –לרוצים לחזור ללביא או להגיע לקצרין 

     060חזרה לצומת ווסט וימינה   –לרוצים להגיע להר בנטל ולאיזור 
 נצא ממסעדה .05ונמשיך ישר על  – 075שם פנינו ימינה על  –נחזור לצומת תחנת הדלק במסעדה 

 .יפה בעונה–כביש צר מימין מוביל למטעי הדובדבן . ם נחמד לטיול ולפיקניקבצד ימין של הכביש יער אוד
 (16). נעבור את בוקעתה ומול קבוץ אל רום  שמאלה, 05נמשיך על  –רטת עמק הבכא אנד – 77עז 
   (16  ) 05 



ת כתוביות בעברית באלרום מעבדה להטמע.            05נחזור לכביש ושמאלה לכביש  –להר בנטל 
  060בצומת בראון  ימינה . 'בראשית פירות הגולן'יש אפשרות לבקר בבית האריזה הגדול  -בסרטים

 ואחרי כמה מאות מטרים שילוט     060לוט למרום גולן  שמאלה עם השי  -בנטל  –ובצומת הבאה 
 במקום. (17)משם נמשיך למרום גולן .. שווה ביקור. בית אריזה לפירות משוכלל(. 15)' בראשית'ימינה 

 הכביש מטפס עד ההר. שילוט שמאלה( 15.)משם נגיע להר בנטל . צימרים ומסעדה, רכיבה על סוסים
 .לרמת הגולן ואפילו ללביא, לחרמון, בונקר צבאי פתוח ונוף לסוריה, פהבית ק, במקום שרותים. למעלה

ועם הכביש לא רחוק מקונטרה להגיע עד צומת , 05         060ניתן בצומת בראון  להמשיך ישר על    
  להר בנטל עד צומת כיכר וימינה (15) נעבור בין לוע הר אביטל,  05       ימינה  עם השילוט למרום גולן 

 (29)מ ימינה להר בנטל "ק 1.6-כעבור כ                  . עם השילוט למרום גולן(.10) 
                                                                                              

                                                                                         (17                                 )   (15) 
 
 

                     
 
 
 
 

         
 (15)                                                                                          (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....לרמת הגולן, לחרמון, ותצפית לסוריהבונקר צהלי פתוח  ,'קופי ענן'על הר בנטל בית קפה 
                                                                                   

 מרום גולן מהר בנטל                                 (29)                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 וימינה         05כביש ל           נרד מההר חזרה לכיכר ושמאלה . קטיף פרות העונהׂ(21)גולן לבוסתן ה
 (                                                                                               הכיכר) 

                                                                                                   (21  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כמה מאות מטר משמאל לכביש            05על נחזור לכביש ושמאלה (. 22)לתצפית עין זיון 
   (גם באנגלית)י לחיצה על כפתור "ע, מקום למנגל ותיבת הסבר על האיזור, במקום שולחנות ישיבה וצל

 
 
 



  (22)    

 תיבת ההסבר  

 (23)לטומוקארים ולטרקטורונים , יפים 'ולג' קאריה -דה'לבית השוקולד  – לעין זיון
 .עד חמת גדר  05שמאלה המשך               01ונשתלב ימינה עם  05ביש כנמשיך עם 

 .הרכבים למינהם ליד הכיכר. נכנס לקיבוץ ובכיכר ימינה עם השילוט. קבוץ עין זיון מימין
     (32)  

 .בנטל ועין זיון למלון קבוץ לביא כשעה וחצי מאיזור הר
  01נצא לכביש וימינה על . מול קבוץ עין זיון חניון עם שולחנות ישיבה וצל

 מסלול סיבובי היורד לנחל. מפל דבורה ומפל הגילבון, בשמורה שני מפלים(. 24)לשמורת הגילבון 
לוקח כשעתיים מתאים למשפחות ו. הממגרש החניה של מפל דבורה ועולה במפל הגילבון וחוזר לחני

 ובהמשך מפקדת –בכניסה אליו קיוסק  –בדרכינו אליו נעבור את מפקדת האוגדה בנפח משמאל . וחצי
הדרך עשויה כורכר עבירה לרכב  01     . שלט בצבע חום לשמורת הגילבון ימינה.  עם חניון 155חטיבה 

מחניון המפל  יוצא שביל (. א) של החברה להגנת הטבע גילבוןשילוט למפל דבורה ו. סוע בזהירותנל .רך
 ממשיכה לאורך הנחל...יורדת לבריכה, הדרך מגיע לתצפית מפל דבורה..(ב) למסלול

 (ב)                       (א)                     (24)      

 .ממנה דרך לאורך הנחל חזרה לחניון דבורה. לחניה מהמפל עולה השביל. עד למפל גילבון
 .מתאים למשפחות. משך הטיול כשעתיים וחצי

 555      01  -דרך בית המכס העליון ,או, אפשרות לנסוע לקצרין. 01נחזור לכביש 

 .לפארק הירדן ולכנרת, בריכת המשושים, לברכת הקצינים – שמאלה
 נעבור על גשר בנות יעקב  ונגיע, נרד מהרמה          01ימינה על   -חזרה למלון קבוץ לביא 

 את ראש פינה עד, נעבור את חצור הגלילית            09נפנה שמאלה על . לצומת מחנים
 56     56עד צומת קדרים ושמאלה    09            56בעמיעד ישר ונשתלב עם כביש . צומת עמיעד

      . לכוון טבריה               77 אלה ללביא על עד צומת גולני ושמ 56על . 
 .מ רמזור ושמאלה ללביא"ק 3.6אחרי 

  77 
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