
המלצת 
מסע

לטייל עם לטייל? ארגון הביטחון ממליץ לכם  ואתם מתכננים   סוכות בפתח 
כל המשפחה באתרי מים מעניינים וכיפים הזורמים ונובעים כל השנה בארץ.

אם בכל זאת החלטתם לנסוע לחו"ל מזכירים לכם את אזהרות המסע.
אז מה יש לנו להציע לכם?

מג'רסה
במג'רסה כבר ביקרתם? אתם מוזמנים להיכנס ללגונה שיוצר 
נחל דליות ולצפות בתופעת טבע שאין שנייה לה בישראל. 
ייחודי של  נוף  יצרו  שפכי הנחלים היורדים מהגולן לכנרת 
לגונות ופלגים הזורמים כל השנה. האזור הייחודי מתאפיין 
בהשתמרות של מכלול נופי ביצה ופלגים הזורמים כל השנה. 
הנגרסות  לאבנים  כנראה,  קשור,  "מג'רסה"  הערבי  השם 
בערוץ. בשמורה מוצעים שני מסלולים – מסלול רטוב ומסלול 
יבש. הדרך המומלצת ביותר לטייל במקום היא ללכת במורד 
הערוץ במסלול הרטוב ולשוב לנקודת המוצא במסלול היבש.

נחל משושים
זהו הנחל הארוך בנחלי הגולן, אנו מציעים לכם טיול לאורך 
קטע קניוני עד בריכת המשושים וליהנות מנופי בזלת מרהיבים 
של קניונים עמוקים ובהם בריכות ומפלים שוצפים, מתופעות 
גאולוגיות מרתקות וממרחבי אחו פורחים. גולת הכותרת היא 
כמובן בריכת המשושים, בריכת מים מופלאה המוקפת משושי 
בזלת מרשימים. בשמורה מגוון מסלולי ההליכה המאפשרים 

למבקרים ליהנות מטיול המתאים ליכולותיהם.

 נחל שניר
השנה.  ימות  כל  וזורם  הירדן  במקורות  הארוך  הנחל  זהו 
במקום תגלו שתי בריכות מלאכותיות הנמצאות בין החניון 
נמליץ לכם לבקר במצפור, בפארק החושים,  לערוץ הנחל. 
ללכת בעקבות הטבע ובמאגר הטאפליין - מאגר מים גדול 
הוא  בשמורה  המרכזי  המשיכה  מוקד  מים.  עופות  המושך 
לכול.  נגישים  ובשולו שבילי הליכה  הזורם  נחל שניר  ערוץ 
לאורך  קטנים  מים  מפלי   , הטרוורטין  מפלי  בשמורה,  עוד 
שביל ההליכה, שבהם נשפכים מי הדן הקרירים אל נחל שניר.

 

עין אביאל
של  רצף  תגלו  אביאל,  למושב  סמוך  תנינים,  נחל  לאורך 
ובריכות כשהקסום שבהם הוא מפלון שנובע  כמה מעיינות 
בתוך  הקנים,  בין  מאגדה.  ונראה שנלקח  קנים  מערת  בתוך 
צמחיית המים המרשימה שבנחל, תמצאו מעין מערת קנים 
ובתוכה הפתעה - מפלון יפה שנובע לתוך בריכה בעומק של 
כיף  המקום,  בני  ידי  על  נחפר  הזה  הקטן  המעיין  ס"מ.  כ-7 
לשבת מתחת לזרם המים של המפל הקטן ולהתרחץ בבריכה 
שתחתיו. המקום מוצל לגמרי תחת הקנים. כ- 300 מטר משם, 
בריכה גדולה וארוכה שעומקה כמטר וחצי בה תוכלו לשחות 

להנאתכם. יש במקום צל, אך הוא מוגבל.
 

פארק אלונה
עמיקם  לישובים  הסמוך  עמי  עין  בחניון  נתחיל  בחום.  מומלץ 
התחתונה,  האמה  אל  המובילים  הפירים  התגלו  שבו  ואביאל, 
שמהווה את חלקו הראשון של מוביל המים לקיסריה. לפני מספר 
והכניסה אליהם הוסדרה. פרט לאפשרות  נוקו הפירים  שנים 
בה  זורמים  כיום  שגם  בנקבה  האדמה  לבטן  מתחת  להליכה 
מים )עד גובה האגן(, הסיור עם המדריך בנקבה )המלאת מים 
כל השנה( הוא חוויה למבוגרים וילדים כאחד - אסור לפספס. 
המשיכו  משם  להחלפה.  ונעלים  בגדים  עמכם  להביא  זכרו 
והיכנסו  לגנים המרהיבים שברמת הנדיב )סמוכים לבנימינה( 
לסרט המספר את סיפרה של משפחת רוטשילד. כניסה חינם.

עין גדי
נווה המדבר הגדול בארץ. יש בו מעיינות ומפלים ולמרגלות 
המצוקים, ביתם של היעלים ושפני הסלע, זורמים פלגי מים, 
מפל דוד הוא מפל איתן באפיק נחל דוד. אפשר להגיע אליו 
ומתאים לכל המשפחה. מעיין  נגיש  הוא  בשביל המטיילים, 
עין גדי  נובע בצלע ההר ומקיים צמחייה שופעת. ליד המעיין 
שרידי טחנת קמח קדומה. אם אתם אוהבי הליכה, נחל ערוגות  
יתאים לכם יותר, הנחל זורם כל ימות השנה. שביל טיול יוביל 

אתכם אל המפל הנסתר ואל הבריכות שבמעלה הנחל.
 

עין פרת
מעיין שופע מים, הנובע בקניון מדברי מרהיב עין. הוא שימש 
נחל  מלבד  יריחו.  העיר  של  חשוב  מים  מקור  העתיקה  בעת 
זורם ובריכות טבעיות תמצאו כאן גם טבע מרתק ומנזר )מנזר 
פארן( שממשיך את מורשת הנזירות הביזנטית ברוח הנזירים 
יהודה. במקום תגלו את בריכת תמר,  שהתבודדו בכוכי מדבר 
מעיין קטן הנובע בגדה הצפונית לתוך בריכת בטון בעומק 2.5 מ'. 
ליד הבריכה צומח עץ תמר ומכאן שמה. מומלץ להגיע לתצפית 
על מנזר סנט ג'ורג' הסמוך ואף להגיע אליו ברכיבה על חמורים.

 

 

עינות צוקים
אחת  היא  המלח  ים  שבצפון  צוקים  עינות  הטבע  שמורת 
השמורות הייחודיות והמעניינות ביותר בארץ, הן בשל עושר 
מיני החי והצומח שבה והן בשל שרידי הפעילות האנושית 
בריכות  ובה  ירוק  מדבר  נווה  היא  השמורה  בה.  שהתגלו 
בלב  נישאים  מצוקים  למרגלות  שופעת  וצמחייה  קסומות 
נווה המדבר הנמוך בעולם. באתר בריכות השכשוך והרחצה, 
ומשמשות  מהמעיינות  מים  מקבלות  השנה,  כל  המלאות 
לצורכי נופש ופנאי. כדאי לבקר "בשמורה החבויה" - באזור 
השמורה  של  זה  לחלק  הכניסה  צוקים.  עינות  נובעים  זה 
מתאפשרת לקבוצות בליווי מדריך של השמורה. ואם אתם 
כבר שם, כדי לבקר באתר הטבילה החשוב לנצורות "קאסר 

אל יהוד" שבשפך הירדן הסמוך.

אזור הצפון

אזור השרון

בקעת הירדן

אזור ירושליםאזור הדרום

סוכות

המלצת ביטחון אל תקבלו עזרה מאדם המציע 
לכם עזרה, קבלו עזרה רק מאדם שאתם פניתם אליו. 
זכרו: "כל תייר עשוי להיות יעד לנוכלים ועבריינים 

המבקשים להשיג רווח על חשבונו"

 ,112 בינלאומי  חירום  מספר  ביטחון  המלצת 
סלולארי  מטלפון  לחייג  ניתן  אותו  מספר  הוא 
נקודה  בכל  פועל  זה  מספר  מצוקה.  של  במקרה 
כיסוי  לאזור  מחוץ  נמצא  המחייג  אם  גם  בעולם, 
לחייג  יש  מצוקה,  מצב  של  במקרה  שלו.  הרשת 
טלפון  מספר  אוטומטי  באופן  יחפש  והמכשיר   112
המחייג,  נמצא  בו  באזור  הנמצא  חירום  למקרי 
כלשהי. רשת  של  כיסוי  באזור  נמצא  שהוא  בתנאי 

אנא הקפידו על ההנחיות הבאות:
בעברית . 1 המזוודות  גבי  על  מלכתוב  להימנע  יש 

הלבוש  סממני  את  להצניע  לעין.  בולט  באופן 
המעידים על מקום מוצאך.

מומלץ לעטוף את הדרכון באופן שיצניע את כריכתו . 2
המקורית.

את . 3 מלמסור  להימנע  יש  בחו"ל:  התעופה  בשדה 
לאנשים  מלון(  בתי  על  )בדגש  הנסיעה  תוכנית 

שאינם מוכרים לך.

)מונית, . 4 מוסדרת  ציבורית  בתחבורה  להשתמש  יש 
זרים  של  מהצעות  ולהימנע  אוטובוס(  רכבת, 
לעיר  במונית  משותף  לשימוש  או  זולה  לנסיעה 
)אלא אם כן, אתם מציעים זאת(. בנסיעות במונית, 
יש להקפיד על כך שאתם בוחרים את המונית ולא 

"המונית בוחרת אתכם".

יש להימנע מהצעות של אנשים זרים ובלתי מוכרים . 5
אירועי  תיאום  כסף,  החלפת  כגון:  שירותים  למתן 

בילוי וכיו"ב.

מומלץ להחזיק את התיעוד ואת הארנק בכיס פנימי . 6
או בנרתיק נסתר על הגוף.

חג שמח ונסיעה טובה!

עין עקב
בעין עקב ביקרתם? אי שם בסמוך לפיתולי נחל צין, ואדי אל-

משמש  האתר  בירוק,  המדבר  את  שצובע  מעיין  נובע  ִפְקַרא, 
כמקור מים עיקרי לבעלי החיים ומשובב את נפשות המטיילים 
בו. על המעיין משקיף חוד עקב, גבעה גבוהה  הבאים לרחוץ 
המתנשאת בצומת שבין המעיין לנחל צין שממנה הנוף המדברי 
עוצר נשימה. צאו למסלול מעגלי מרהיב ותרגישו את המדבר.

נקבת השילוח
מכונה גם נקבת חזקיהו, מומלץ טיול קריר הנחשב לאחת 
בירושלים.  לילדים  והכיפיות  הרטובות  מהאטרקציות 
כדאי לבקר בה במסגרת הטיול באתר עיר דוד. הנקבה 
מוגנת  בריכה  אל  הגיחון  מעיין  מי  את  להטות  נועדה 
מקור  על  לשמור  כדי  המבוצרת  העיר  חומות  בתחום 
לניקבה  הכניסה  הנצורים.  העיר  תושבי  של  המים 
וניתן לשלב  נעשית דרך מרכז המבקרים של עיר דוד 
את הביקור מודרך בעיר דוד. במרכז המבקרים של עיר 
גם סרט קצר המספר את ההיסטוריה של  מוקרן  דוד 

המקום מתאים לילדים בגילאי 5 ומעלה.

 אם בכל זאת החלטתם לנסוע לחו"ל
מזכירים לכם את אזהרות המסע.

למימוש  גבוהה  מוטיבציה  ישנה  הנוכחית  בתקופה 
פיגועי טרור ברחבי העולם של גורמי גי'האד עולמי. 
בהתאם להנחיות הביטחון, חל איסור נסיעה למספר 
יעדים לדוגמא: תורכיה, ירדן, מצרים. מומלץ להיכנס 
לאתר הביטחון לקבלת עדכון מפורט. שימו לב באתר 
לרשימת המדינות המוגבלות המחייבות אישור של 

ממונה הביטחון.

נבקש לחדד את תשומת הלב בדבר הצורך בערנות 
עם שהייתכם במוקדים אזרחיים הומי אדם ובכלל 
זה: מוקדי תיירות, אצטדיוני ספורט, אתרי תרבות, 
ויעדי  ובילוי, בתי מלון, שדות תעופה  מרכזי קניות 
רבי  ואירועים  תפילה  בתי  ציבורית,  תחבורה 

משתתפים.

והתעדכנו  לאומי  לביטחון  המטה  לאתר  היכנסו 
באזהרות המסע והמלצות נוספות.

חשוב! יש לבדוק לפני יציאה למסלול שהנחל מאושר לרחצה.

המלצת ביטחון יש להתייחס בחומרה לכל אדם 
או חפץ שמקומו או התנהגותו אינו תואם את נסיבות 
כלשהי.  מסיבה  חשד  מעורר  שהוא  או  והזמן  המקום 
במידה וקיים חשד סביר כלפי אדם בסביבה, יש לנוע, 
למשטרה. ולדווח  אדם  הומה  אזור  לעבר  הניתן,  ככל 


