
עמוד 1 מתוך 3

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית
איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק

קשר 1
איש טלפון 1

קשר 2
מיילטלפון 2

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪ מסלול נחל עמוד
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל עמוד - טיול בגליל העליון, בין הרי מירון לצפת. טיול למיטיבי 
לכת הכולל כניסה למים בבריכות שכווי שבנחל. משך הטיול 

 כארבע שעות.
*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 

מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪מסלול הבניאס
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

שמורת הבניאס - מסלול טיול מחניון המפל שבסמוך לו נבקר 
במפל הבניאס השוצף ונלך על השביל התלוי שנמתח מעל 

הנחל. נמשיך עד לשאר יישוב ונעבור בסמוך לטנק הסורי 
שהתהפך אל תוך הנחל. נקודת התחלה בכניסה לבניאס ליד 
שניר  נ. סיום – בסמוך לשאר ישוב. משך הטיול כשלוש וחצי 

שעות. *מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 
תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪מסלול מג'רסה
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

המג'רסה - מסלול הליכה חוויתי במים. המים רדודים ובחלקם 
מוצלים ומהווים מסלול הליכה חוויתי במיוחד לכל גיל. נקודת 

התחלה וסיום בחניון שמורת המג'רסה. משך הטיול כשלוש 
שעות. *מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 

תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

8 ₪מסלול נחל זוויתן
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל זוויתן עליון - מסלול טיול ברמת הגולן. למיטיב לכת ואורכו 
כארבע שעות. המסלול כולל את עין נטף המהווה "מקלחת 
טבעית" ואטרקציה גדולה לכל המטיילים. נקודת התחלה – 

מזרחית לקצרין בסמוך לכביש. נקודת סיום – חניון יהודיה על 
כביש 87. משך הטיול כארבע שעות.

*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 
מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

8 ₪מסלול נחל יהודיה עליון
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל יהודיה עליון - מסלול טיול חדש שנפתח ברמת הגולן. 
במהלך המסלול ישנו קטע הליכה בתוך מי הנחל. וכמו כן נגיע 
אל בריכת המפל העליון של היהודיה. מסלול מעגלי –התחלה 

 וסיום בחניון יהודיה על כביש 87. משך הטיול כשלוש שעות. 
*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 

מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

8 ₪נחל המשושים
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל המשושים - מסלול טיול בצפון מזרח רמת הגולן. המסלול 
כולל ירידה של כ-1 ק"מ )ירידה תלולה(. בין סלעי הבזלת של 

רמת הגולן, )כשעה( ובסופו הגעה לבריכה עמוקה מיוחדת במינה 
המחייבת ידע בשחיה! סכנת טביעה- מים עמוקים!

*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 
מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com



עמוד 2 מתוך 3

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪נחל עיון )התנור(
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל עיון - ממוקם על גבול לבנון ישראל, במהלך המסלול ניתן 
לראות תופעות טבע מרהיבות ומעניינות כמו מפלים גועשים, 

וצמחיה ייחודית, משך המסלול כשעתיים וחצי שלוש.
*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 

מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪נחל שניר  - חצבאני
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל חצבאני -מסלול הליכה במים המגיעים הישר משלגי החרמון 
המובחרים. קיימות כמה אופציות: 1. מסלול מעגלי וקצר- כחצי 

שעה, 2. מסלול ארוך בשביל ישראל- כשעתיים וחצי שלוש. 
)בחלקו הראשון הליכה במים ובחלקו השני הליכה יבשה ללא 

צל(. המסלולים דורשים נעליים סגורות וכן נעליים להחלפה.
*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 

מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

12 ₪נחל תל דן
₪ 23

₪ 780

לאדם עד גיל 18

לאדם מגיל 18

עלות מדריך לכל 
40 תלמידים

נחל תל דן - הליכה בשמורה כוללת שכשוך במי הנחל, רוב 
המסלול הוא הליכה בצל,  קיימות כמה אופציות: 1.  מסלול קצר 

מעיינות דן - שעה. 2. מסלול ארוך מעיינות דן - שעה וחצי. 3. 
מסלול דן העתיקה )דרך המעיינות( - שעתיים. 4. מסלול משולב 

- מעיינות דן, מצפור האלה, דן העתיקה - שעתיים וחצי.
*מעבר למחיר הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 תלמידים, 

מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

נחל בצת - מסלול טיול בגליל המערבי המשלב הליכה מוצלת, למדריך ₪780נחל בצת
מעין קטן ונחמד ומערה מיוחדת שאפשר ללכת בה עם פנסים. 

נקודת התחלה- מול גורן  נקודת סיום – קיבוץ אילון. משך 
המסלול ארבע שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על 

כל 40 תלמידים, מדריך אחד

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

נחל ג'ילבון - מסלול ברמת הגולן למיטיבי לכת ובו שני מפלי למדריך₪780נחל ג'ילבון
מים גדולים ושוצפים. ניתן להיכנס למים בחלק מהבריכות שאינן 

עמוקות. מסלול מעגלי נקודת התחלה וסיום בחניון ג'ילבון על 
כביש 91. משך המסלול שלוש שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת 

מדריכים. על כל 40 תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

 נחל אל על -  לאורך המסלול נוכל למצוא שני מפלים בצבעים למדריך₪780נחל אל על
שונים- האחד  "המפל השחור" קרוי מפני שהמסלע שלו הוא 

בזלתי ולכן נראה שחור. ו"המפל הלבן" משום סלע הגיר הלבן 
הנמצא בסביבתו. הנחל שופע מים לכל אורכו וניתן למצוא 
בריכות חמד לאורך המסלול, בהן ניתן לשכשך בימי הקיץ 

החמים. נקודת התחלה: אליעד. נקודת סיום: אבני איתן. משך 
המסלול כ- 3 וחצי שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. 

על כל 40 תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com



עמוד 3 מתוך 3

איש פרטים/הסברתאור עלותעלותפעילות ומתקניםשם הספק
קשר 1

איש טלפון 1
קשר 2

מיילטלפון 2

רשימת אתרים לפעילות ערכית

רשימת אתרים לפעילות ערכית

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

נחל כזיב- מחניון הזיתים למצפה מונפורט - נחל כזיב הוא נחל למדריך ₪780נחל כזיב
מפותל בו ניתן לטיל כמעט בכל ימות השנה, ברובו הוא מוצל 

ומעניק חוויית גן עדן למטיילים בו. במקום ניתן למצוא חיות, 
צמחים ונופים מרהיבים של ירוק גלילי. אורכו של המסלול הוא 
כ-4 שעות ובסופו עלייה תלולה אך קצרה. משך המסלול כ - 4 

וחצי שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 
תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

נחל תבור - נחל תבור שוכן בגליל התחתון, בחודשים מרץ-למדריך ₪780נחל תבור
אפריל ניתן לראות את הפריחה המרהיבה ואת הירוק העז של 

צמחיית הסביבה. אורכו של הנחל כ-3 שעות, בסופו עלייה 
תלולה אך קצרה. התחלה וסיום: ביישוב גזית. משך המסלול 

כ- 3 וחצי שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 
תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com

המאהל 
אסאלה 

סיור ותיור

שביל הפסגה - שביל הפסגה ממוקם בשמורת הר מירון, בנקודה למדריך780 ₪שביל הפסגה
הגבוהה שיותר בגליל העליון )1208 מטר(. לשביל הפסגה כמה 
אופציות: א. שביל הפסגה מעגלי - מתחיל ונגמר בחניון הפסגה 

- שעה וחצי. ב.שביל הפסגה ארוך - מחניון הפסגה עד לחניון 
הפיתול – 4 שעות. ג. שביל הפסגה ארוך - מחניון הפסגה לח. 

חוממה - 4 שעות. הכניסה, הפעילות מחייבת מדריכים. על כל 40 
תלמידים, מדריך אחד.

סועאד 
נאסר

@04-6786741halasala2014משרד052-6994241
gmail.com


