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הצטיידו בנעלי הליכה ותיק על השכם וצאו לשביל הגולן. השביל חוצה את הגולן מצפון  -אם אתם אוהבים טיולים

מרחבי בזלת אל  -ק"מ. הוא מביא את ההולך בו למרחבים מרתקים ופחות מוכרים של הגולן 120לדרום ואורכו 

אסור לוותר על קטיף דובדבנים  -ושדות מרעה, אל נקודות תצפית ואתרים היסטוריים. לפני שמתחילים בצעידה

 ופירות יער במטעי צפון הגולן.

  )אוהבי לכת(

במושב אודם )כל בחוות הסוס והדובדבן קטיף דובדבנים ופירות יער נפתח את היום בחוויה חקלאית מתוקה של 

-050| 054-2600130. 8:30-15:30כל השבוע ) בקטיף עצמי אודם(, 1-700-707-190. 8:30-17:00השבוע 

( או 054-2600160 . בתאום9:00-16:00כל השבוע  )עמק הבכא, מול קיבוץ אלרום. בבוסתן של מוטי, (8450962

. אמצע שבוע הקטיף פתוח לקבוצות בתיאום מראש 16:00 -9:00)שישי ושבת בין השעות  בקטיף עצמי אלרום

 (.04-6838016|  054-2600408בלבד. 

המסלול מתחיל בהליכה ביער אודם.  .7מתל קצעה לאנדרטת פלס"ר חטיבה  –מסלול הליכה בשביל הגולן נמשיך ל

הארצישראלית והלבנה הרפואי. השביל עובר במטעי זהו היער הגדול בגולן ובו תפגשו את אלון התולע, האלה 

אסור לקטוף. נטפס עם השביל -הדובדבן של הדרוזים. החקלאים הדרוזים מצפים לפרי שנה שלמה ולמרות הפיתוי

למרומי הר אודם. שם תתגלה לעינינו תצפית יפה על תילי הגעש של צפון הגולן. השביל עובר בסמוך למחצבת 

עם(. ניתן להתרשם מהצבע האדום של האבן הגעשית, צבע שנתן להר את שמו. נסיים את סקוריה )'טוף' בלשון ה

  חברי הפלוגה שנפלו במלחמת יום הכיפורים. 24שהוקמה לזכר  7המסלול באנדרטת פלס"ר חטיבה 

 (.ק"מ, דרגת קושי: קל 8-ורך המסלול. א7מתל קצעה לאנדרטת פלס"ר חטיבה - 3)מקטע 

 

 במרום גולן במסעדת הבוקריםאו אחרון הלקוחות(  - 10:00שבת  -)יום ב' שבצומת וואסט בר  K  -נעצור לצהריים ב

 (.12.00-14.00ו'  12.00-21.00ה' -)א'

)מצפה קוניטרה( אל עבר שכנתנו, סוריה. לעינינו יתפרשו מטעי התפוח  תצפית ממצפה רונןנקנח את הטיול ב

ש שמעבר לגבול. מכאן נוכל לראות את שרידי העיירה הסורית קוניטרה והדובדבן של קיבוצי צפון הגולן ותילי הגע

 הישנה ואת קוניטרה החדשה והמאוכלסת. 
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 למה שלא תיקחו לכם עוד יום לטיול רגלי בנופי הגולן?

. הנחל יורד מהגולן אל הירמוך והליכה בו חושפת בפני המטייל בשביל הגולן העובר בנחל מיצרנפתח את היום בטיול 

נוף אחר שאינו אופייני לגולן כולל תצפית לכיוון מדינת ירדן. בנחל נפגוש יער אלוני תבור מרשים. המסלול מסתיים 

 בינונית(. -מאמפי גולן למבוא חמה. רמת קושי 14בעליה לכיוון קיבוץ מבוא חמה )קטע מספר 

בגבעת בדודיס ( /13:45 -8:00ו'  ,8:00-20:45ה' -י יהודה  )כשר. ב'שבקניון נוף גולן בנ הנחתוםים בנעצור לצהרי

-בחיספין )חלבי כשר. א' שימיס(  /052-2964040. 8:00-22:00ה' -יואב )מסעדה חלבית ומסעדה בשרית. כשר .א'

ה' מהצהרים עד  -ארוחות לאיסוף בימים א' tog)גיליס גיליס ( או ב058-7804278 11:00-15:00, ו' 10:00-21:00ה' 

. מסעדת הבשרים של 054-6646955/ הודעה:  04-6763555בכפוף לזמינות. איסוף לפי הזמנה מראש:  17:00

 (04-6763555בהזמנת מקום:  -גיליס במושב נוב מארחת בימי חמישי

-ישראל-מעיין הנמצא מתחת לקיבוץ מיצר וצופה על משולש הגבולות – נמשיך לטבילה קרירה ומרעננת בעין אי"ה

לבנון. המעיין נקרא על שם סמ"ר אילון יעקב הורביץ ז"ל בן מושב נוב, ששירת בפלחה"ן גבעתי ונהרג בתאונת -סוריה

 . חבריו של אילון ז"ל שיפצו וניקו לזכרו את הבריכה, שנבנתה במקור בידי הסורים.2004אימונים בשנת 

חצי  -מוצ"ש  12:00-16:00 -ועד אחרון הלקוחות ו' צהריים  20:30ה' -בגשור  )ד' בבית בירה פסערב נצא לבילוי ב

 (.04-6764108שעה לאחר צאת השבת ועד אחרון הלקוחות 
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