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 30.12.21-29 – מבצע מיוחד לחודש דצמבר 

 יומיים של חוויה בגליל העליון
 .רימונים האגמון אחוזת ירדן במלון

 
ח של  על שט ומשתרעת  ב  י מרהי נה טוסקנ י של מב ייחוד ב  צו עי זה בעלת    30  - כ    האחו

נחל   וף מרהיב אל הטבע:  נ עם  ים  יפ ושז י תפוחים  מוקפת במטע בירק,  טובלת  נם,  דו
יה אמתית   ו חו ן היא  ושדות הכותנה. החופשה במלו לן  ו הרי הג  , י נפתל , רכס  ן ישו ד
יבוריים,  וה אתכם החל מהשטחים הצ ילו ומפנק  ח מושלם  אירו וה,  ושלו יוקרה    של 

ולבוסתן   .לחדרים 

 
 

 הראשון  היום
 

 נצא לדרך בשעת בוקר מוקדמת, נעצור בצומת מגידו לארוחת בוקר עצמאית.    - 7:00
 המשקיף על לבנון   על הפרויקט קצת  -ולה קירות מדבריםת נמשיך לש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ונפתח לקהל המבקרים אחרי עבודת הכנה   2018הפרויקט התבצע במאי  

מטר על   4מ' ובגובה של   200בשיתוף הקהילה. חומת הבטון , באורך של 
גבול הצפון, נמצאת בסמוך לנקודת חטיפתם של אודי גולדווסר ואלדד  

.  2006רגב , אירוע אשר הוביל לפריצתה של מלחמת לבנון השנייה בשנת  
מנות,   המושב  תושבת   , וורקנך  עוזיאל  מירב  יזמה  הפרויקט  את 
וליווי   בטיפול  עוסקת  אשר  שכולה,  אחות   , במקצועה  פוטוטרפיסטית 

טרור   לעמותתנפגעי  חברה   , ובסיוע RTIST 4 IARAELA  ושכול 
  והמרכז הקהילתי נוצרה לה חומה מופלאה.  מועצה אזורית מעלה יוסף 

לכדי   הרעיונות  רקימת  של  שנה  מחצי  יותר  של  הכנה  תהליך  אחרי 
י העולם צבעו  אמני גרפיטי מרחב  8  - מציאות ותקשורת מול הציירים, כ

 את החומה במטרה להפוך אותה לגלריה בטבע , מלאת משמעות ומסרים 
 נבקר במערות שנחפרו מלבנון לישראל . 

למטולה   צפונה  לבנון  נמשיך  עם  הגבול  דדוונעצור    לאורך  מגדולי  במצפה  לאחד  כבוד  לעשות  הזדמנות   .
אצבע   על  תצפית  נערוך  היהודי.  העם  של  והמפקדים  עם  הלוחמים  היכרות  נערוך  לבנון,  ודרום  הגליל 

 ההיסטוריה של התפתחות גבול הצפון. נצפה לעבר הר החרמון, הרי הלבנון ויישובי אצבע הגליל. 
 

נבקר בתחנת הקמח שרכש הברון    ואתריו.   נחל עיוןגולת הכותר של היום תהא ללא ספק הטיול הרגלי לאורך  
ץ הגשר הבריטי בליל הגשרים, ולא נוותר על סיפורי המקרא  רוטשילד עבור תושבי ראש מטולה, נספר על פיצו

 הקשורים בכיבוש האשורי של עיון, על כיבוש אבל מעכה על ידי הדד מלך ארם ועוד.  
  ניתן את רשות הדיבור לנפלאות הטבע, לקניון העמוק שחתר הנחל בנוף, לצמחייה המגוונת ועוד.

   מטר 800- המסלול קל להליכה, אורכו כ
 

 עם כיבוד, שתייה ופירות העונה.   בקצה המסלול  האוטובוס של החברה ימתין לנו 
 נמשיך למפגש הנחלים של הדן ונחל חרמון ונצפה בעוצמת הזרימה . 

 במקום מבחר מסעדות לארוחת צהרים עצמאית .  
 

   . הגעה למלון קבלת פנים חלוקת חדרים התארגנות  15:00
   ארוחה בשרית מעולה ממיטב המאכלים של שף מקצועי וידוע .ארוחת ערב במלון   19:00
   פיצוחים ושתייה קלה.ונתכבד ביין  עם הזמר והנגן לערב של שירה וריקודים   ניפגש במועדון לערב  21:00

 
 

 היום השני
 ארוחת בוקר.  9:00-7:00

  פינוי חדרים ונסיעה ליום טיול בדרך הביתה .  10:00
 במפגש הנחלים עם זרימת המים בתקופה זו של החורף.נצא לסיור מודרך 
  ברחביי   פזורות  הכוורות המעלה.   ביסוד  הממוקמת  בוטיק  מכוורת  הינה  דבש  לו הכ  מכוורתנסיעה להכל דבש  

  פרחי   הגולן,   רמת   בר,   פרחיי שיזף,  אקליפטוס, שונים  פרחים   מסוגיי  מיוצר  הדבש  הגולן.  ורמת   העליון  הגליל
  עבודת   הדבורה,  עבודת  על  נלמד  בהם מאורגנים   סיורים  מתקיימים  במקום ועוד.  אבוקדו  קיץ

 ומוצריו.   טבעי דבש  במקום לרכוש ניתן לטבע ותרומתן  הדבורים  בין והקשר הדבוראי
 נמשיך  לבית הבד בכלנית 

לבנה   עם  בפוקצ'ות  נתכבד  מעניינת  במקום  הרצאה  ונשמע  השונים  מהזיתים  נטעם  וסומסום  זית  שמן 
 ממוצרי הזיתים. 

 תינתן האפשרות לרכישת מוצרים במחירי המפעל שווה . 
 

 נסיעה הביתה  
 

 ₪ כולל מע"מ  590  (משתתפים  64במינימום ) לכול המכלול המחיר ליחיד בחדר זוגי  
 052-2445868הרישום אצל דניאלה נתיב 

 במזכירות היישוב או 
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