
 ולעין פוריה בטבריה טיול לקברות צדיקים
 77.                 5מצומת לביא לצומת המשטרה מס : לקבר רבי עקיבא

 עקיבא   ' ימינה לקבר ר. 5.מצומת המשטרה מס 

  77 

אחרי בזק סטור צומת    5. מס רמזור  

 טרומפלדור' רח -בכביש היורד, שמאלה' בזק סטור'לאחר .החשמונאים ימינה' מהצומת לרח

 .בדרך הגבורה, ומיד בצומת הבאה שוב ימינה 

. עקיבא שמאלה וימינה' בסוף הכביש עם השילוט לקבר ר

 עקיבא'  קבר ר  

 .רמת הגולן –ים כנרת  –תצפית  על כל טבריה , מהקבר

.  11. וימינה עד רמזור מס.   5. לרמזור מס חזרה: ם"למתחם קבר הרמב

  77 

 משטרה 
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 .ולעיר שמאלה לצפון וימינה לעמק הירדן  - 77סוף כביש   –היא הצומת למטה בעיר .  11. צומת מס

 

     .ברחוב הירדן . ישר. 11ימינה ומיד ברמזור . 11ברמזור 

 לעמק                            .ברחוב יוחנן בן זכאי, ם"למתחם קבר הרמב  -דו מסלולי  –בצומת הבאה ימינה 

   

 לצפון  מתחם הקבר                                                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מימין –ם "למוזיאון נמשיך ביוחנן בן זכאי  ובצומת נפנה ימינה וימינה עד למוזיאון הרמב

 המוזיאון                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .'אמסלם תורס'בבית  – דונה גרציה'למוזיאון 

 .השילוח' שמאלה לרח -להקיף מגרש חניה –ולפני התחתנה ' אגד'ימינה לעבר תחנת  –חזרה לרחוב הירדן 

 .בקומת הקרקע המוזיאון, 'אמסלם תורס'הגילבוע ימינה ובסוף הרחוב בצומת משמאל  בית ' במפגש עם רח

 11-מגרוש ספרד עד שולטן תורכיה ומדינת היהודים טבריה במאה ה, נה מנסתולדותיה של האנוסה ח

 '                                                                                            אגד'תחתנת                                 

 השילוח                                      

 הגילבוע                                                     

 

 אמסלם תורס                                                                                         

 

 ג                                                                               'דונה גרציה'                                      אגד       

 

 

 

 

 

 

 

 

 .גימזו 'רח השילוח עד הצומת הבאה עם' להמשיך ברח – לקבר רבי חייא ובניו

 

 מעל בתי העיר -בהמשך הכביש העולה, ברחוב גימזו ימינה 



 .במעלה הגבעה, מצד שמאל של הכביש 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 רחל אשת –ציון  –לקבר 

 .רבי עקיבא

 חזרה לצןמת גימזו השילוח 

 .וימינה

 .להמשיך עד סוף הכביש

                                                                                                        .  לפנות שמאלה ומיד ימינה

  

 השילוח                                   

                                                                                                                   .בתחילת בית הקברות משמאל

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להמשיך עד  -לקבר רבי מאיר בעל הנס

 09.                         הכביש מטבריה לעמק הירדן  09-כביש 

 

 

 

 

 

 



 לעבור משני –' הולידי אין'לעבור מימין את מלון . ימינה 09על כביש  –לקבר רבי מאיר בעל הנס 

 .זו הכניסה לקבר רבי מאיר בעל הנס. לבנה קדימה מימין רואים בית עם כיפה. צידי הכביש את חמי טבריה

 .1-בו פסיפס של בית הכנסת מהמאה ה' חמי טבריה'מעבר לגן הלאומי  -מתחם הקבר  מימין על הגבעה

 .חניה ליד הכניסה  לגן הלאומי או ממזרח  לכביש ליד החוף

     חמי טבריה הצעירה      

כיפת     הכניסה     הישנה–חמי טבריה   

 לקבר  

מאיר בעל הנס  ' ר  

 'חמי טבריה'הכניסה לגן הלאומי 

 בית מרחץ –הכניסה היא מוזיאון 

.     מתחילת תקופת התורכים

 הכניסה מכוון החניה  

 09 

 חמי טבריה              חניה–הגן     

 ס'מאיר בעהנ' קבר ר

 ה                 חמי טבריה הצעירהחמי טבריה ישנ

 'הולידיי אין'מלון 

: עין קדש –לעין פוריה 

  09 

 .ימינה –עד לשילוט לפוריה   09נמשיך דרומה על כביש 



 .ועל עמק הירדן, הדרך משקיפה על הכנרת והגולן –נעלה בפיתולי הדרך נעלה נ

 .ועל הכביש שלט לשמאל לעין פוריה' מ 998 -נמשיך כ  .ויער שוויץ' פוריה'נעבור את הכניסה לאכסנית הנוער 

 .למעייןהכביש מתפתל בין מטעים עד לירידה שמאלה . ל לעין פוריה'כביש עם שילוט של קק

 לפני הפניה שילוט על שני סלעים        

 .מים ושולחנות לפיקניקתעלות  –יורדים מהכביש שמאלה למעיין בו חניון 

 עין פוריה

 .מכאן ימינה לצומת אלומות .09הכביש היורד מצומת אלומות לצומת כנרת על כביש : 717ביש יציאה לכ

 .לזכר נח סטולר –ותצפית לדרום לעמק הירדן ' הר כנרת'אתר בו היה ישוב . בדרך כמה אתרי תצפית

 דרומה -תצפית סטולר    .הר כנרת  
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