מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז מרכז

תחום של"ח וידיעת הארץ  -מחוז מרכז
תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת

מאגר מסלולים מחוזי לחט"ב וחט"ע

הגדרת השטח :אזורים מרוחקים.
מיועד ליישובים :מחוז מרכז.
וועדת הטיולים המחוזית עפ"י הנחיות מינהלת הטיולים גיבשה סדרת מסלולים מובנת עפ"י העיקרון:
כיתות ז'-ח' :שני ימים רצופים  +יום בודד( ירושלים בכיתה ז') או שלושה ימים רצופים.
כיתה ט' – יב' :לפחות שלושה ימים רצופים.
כיתה י'  :סיור חובה בירושלים.
על בסיס טבלה זאת יש להכין את תוכנית הטיולים של ביה"ס.
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מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז מרכז

תוכנית טיולים שנתיים (הכוללים לינה  2-5ימי טיול)
הצעת מסלולי טיול
אזור

כיתה
הכרמל
ז

מקומות לינה אפשריים
א.נ.א .חיפה (כפר סמיר)

וסביבותיו

ז

גלבוע
ועמקים.

א.נ.א בית שאן,
א.נ.א פוריה
ביס"ש אלון תבור
א.נ.א כרי דשא

ז

גליל תחתון

ח

מדבר יהודה

א.נ.א בית שאן,
א.נ.א פוריה
ביס"ש אלון תבור
א.נ.א כרי דשא
א.נ.א עין גדי
א.נ.א מצדה
א.נ.א ערד
ביס"ש עין גדי

ט

גליל עליון
גליל מערבי

ט

מכתשי

א.נ.א שלומי
אכזיב
א.נ.א צפת
ביס"ש מירון
א.נ.א פקיעין ,סאסא.
דרכים דימונה

מסלולים ואתרים
רכס אצבע /נחל אלון /נחל חיק /נחל רקית /הר שוקף /נחל אורן /נחל כלח – גלים /נחל ספונים/
נחל יגור /נחל מעפילים /נחל השופט /קרן הכרמל (מוחרקה) /גן לאומי בית שערים.
דרוזים בכרמל ,באהים ,כבאביר.
הרי הגלבוע /הר ברקן /נחל יצפור /העמק הנעלם /נחל הקיבוצים /ניר דוד /עין מודע/
תל יזרעאל – עין יזרעאל /בית שאן /כוכב הירדן.
הר תבור /נחל תבור /כפר תבור /אילניה (חוות השומר) /כפר כמא (צ'רקסים)
עמק הירדן :ירדנית /חצר כנרת /בית העלמין כנרת /שביל סובב כנרת /המפל הנסתר  -טבחה/
כנסיית הר האושר.
קרני חיטין  -נבי שועייב /בית הכנסת ארבל /הר ארבל.
נחל עמוד תחתון /הר דבורה – נחל ברק /בקעת בית נטופה /נחל צלמון /הר כמון  -נחל כמון/
ציפורי (עתיקות) /נחל ציפורי /יודפת /הר עצמון /נחל אבליים.
ערד /נחל אבוב /נחל זוהר /הר סדום  -שביל הדגים /נחל פרצים /נחל רום /הר יזרח  -נחל יזרח/
נחל פרס /צוק תמרור – נחל בוקק (עין בוקק).
מצדה
שמורת עין גדי :שביל צפית  -נחל דוד /נחל דוד /נחל ערוגות.
נחל סלוודורה /עינות צוקים /גן לאומי קומראן /נחל אוג.
עכו ,ראש הנקרה ,נחל שרך +נחל בצת /נחל כזיב /ואדי חביז (כזיב עליון) ,מצודת גדין (יחיעם)/
נחל יחיעם.
חניתה /מערת קשת /תפן /הרי מירון /יער ברעם /בית הכנסת העתיק ברעם /נחל גוש חלב/
נחל אביב – נחל דישון/נחל קדש/
נחל עמוד /צפת /פקיעין.
נחל צפית /נחל תמר /נחל פרס /מכתש קטן – מעלה עלי /עין ירקעם מעלה פלמ"ח/
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הערות/
דרגת קושי
טיול רגיל
לינת שטח :חוות משמר
הכרמל
טיול רגיל
העמק הנעלם :למטיבי לכת.
לינת שטח :מעין חרוד ,גן
השלושה
טיול רגיל

טיול רגיל
לינת שטח:
חניון לילה מצדה מערב,
כפר הנוקדים
מצוקי דרגות
טיול רגיל
לינת שטח:
אכזיב,
נחל עמוד ,יחיעם
טיולים רגילים ולמטיבי לכת

מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז מרכז

מזרח הנגב,
צפון הערבה.

כיתה

אזור

סנפיר ארוך – חולות צבעוניים ( מכתש גדול) /מעלה העקרבים /נחל גוב /נחל צין – עין עקרבים.
עיר אובות /חצבה – דרך השלום.

ירוחם
שדה בוקר

מקומות לינה אפשריים

י

הר הנגב,
מכתש רמון

א.נ.א מצפה רמון
ביס"ש מצפה רמון
שדה בוקר

יא

רמת הגולן
וסביבתו

א.נ.א כרי דשא
א.נ.א תל חי
ביס"ש קשת יונתן
ביס"ש גולן
ביס"ש חרמון
חיספין ,האון.

יב

הרי אילת

א.נ.א אילת
ביס"ש אילת
אילות

יב

הרי אילת

מחנה נודד

מסלולים ואתרים
שדה בוקר /נחל חווארים ,נחל צין ,עין עבדת /עבדת ,מצפה רמון – מרכז מבקרים.
הר רומם /נחל אלות /בורות לוץ.
מצפה רמון -מכתש רמון -הפריזמות -המנסרה.
הר סהרונים – פרסת נקרות .הר ארדון.
חמת גדר /מצפה לשלום – כפר חרוב /נחל אל על /מצפה אופיר – קרן עין גב/
שמורת גמלא  -נחל דליות /גמלא /נחל גמלא.
שמורת יהודיה :נחל זוויתן עליון /תחתון /בריכת המשושים.
מצפה גדות /נחל ג'ילבון /הר בנטל /עמק הבכא והחרמונית /יער אודם /ברכת רם /נחל סער/
נחל גובתא /שמורת נחל חרמון (בניאס) /תל פאחר /שמורת נחל דן /שמורת נחל שניר /עין תינה/
תל חי /מטולה /נחל עיון (התנור) /שמורת החולה  /החולה
אצבע הגליל :שמורת נחל קדש – מצודת כ"ח.
מצפה רמון ,קניון עדה ,חולות כסוי /נחל שני – הקניון האדום ,הר חזקיה.
הר יואש ,נחל גשרון ,קער רחבעם .הר רחבעם ,נחל גשרון ,הר צפחות.
הר שלמה – נחל בת שבע (מפלים) .נחל נטפים – עין נטפים.
קניון שחורת מעגלי .עמודי עמרם קניון שחורת .הר ברך – פארק תמנע.
פארק תמנע -הפטרייה ,מכרות עתיקים.
א' מסלול הליכה קצר בדרך להרי אילת  -קניון עדה ,חולות כסוי ,תצפית הר חזקיה.
ב' הקניון האדום ,נחל שני ,גבי רחם ,מצפה עמרם ,מעלה עמרם ,נחל אמיר.
ג' קניון שחורת ,הר שחורת ,גיא אבוד ,נחל נטפים ,עין נטפים ,הר יהורם.
ד' הר יואש ,נחל גשרון ,מעלה גשרון ,קער רחבעם. ,נחל שלמה
ה' הר צפחות ,בית ספר שדה אילת ,חוף אלמוג.
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לינת שטח :ממשית
לינת אוהל :עין עבדת

הערות/דרגת קושי
טיול רגיל
לינת שטח  /אוהל:
חניון בארות.
טיול רגיל

לינת שטח:
יהודיה,
חורשת טל ,אבני איתן.
טיולים רגילים
ולמיטיבי לכת
לינת אוהל:
ביס"ש אילת ,תמנע.
לינה  :נחל שני הקניון האדום
לינה :נחל אמיר
לינה :הר יהורם
לינה :נחל שלמה.

מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז מרכז
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