
 

  

 

 في الحديقة الوطنية عين حمد  – الينبوعكل شيء بفضل 
 

 مالئمة للبالغين  -جولة مع إرشاد بدون دفع 

 . يتغذىالينبوعالمنظر الطبيعي الخالب للحديقة الوطنية عين حمد نتج بفضل 

النباتات الطبيعية حول برك  كما ازدهرت ،جريان مياه الوادي من مياه الينابيع

من أجل الشرب أو  إلى البرك المائية الحيوانات حضرت. في المكان الماء

زرع أشجار  حيث المياه هذه اإلنسان البحث عن طعام حولها، وكذلك استعمل

وا هنا مزرعة أطلقوا حتى أن الصليبيين أقام، بنى مسطحات زراعيةوالفاكهة 

 الينبوع!عليها اسم "أكوا بيال" أي المياه الجميلة. وكل ذلك بفضل 

 

 االستماع إلىتستطيعون خالل الجولة التعرف على تأثير اإلنسان على الطبيعة و

الماضي وكيف يتم الحفاظ عليها في  كيفية استغالل الموارد الطبيعية في

من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف  الحاضر. الجوالت هي جزء

مساعدة المرشدين في البالد. نوصيكم بالتزود بأغراض لقضاء رحلة ممتعة 

ول الطعام قبل أو بعد الجولة مع المرشد. تجدون في الحديقة زوايا لطيفة اوتن

 وهادئة للجلوس ذات منظر طبيعي خالب. 

 المكان: الحديقة الوطنية عين حمد 

تُقام جولة مع إرشاد باللغة  9:00) الساعة  11:00الساعة  شباط شهر فيان: أيام الجمعة الزم

 العربية( 

 بدون دفع إضافي على رسوم الدخول، الجولة مجانية ألصحاب اشتراك كنز

 )مطمون( 

 



 

  

 

 الحنيةالحديقة الوطنية عين  – خباياهاو الحنيةعين 
 

 مالئمة للبالغين  -جولة مع إرشاد بدون دفع 

، لؤلؤة طبيعة مجاورة للقدس والتي في وادي رفائيم الحنيةتعالوا الكتشاف عين 

تحافظ على مناظر تراث زراعي باإلضافة إلى اإلرث الديني. سنسمع في 

الجولة َمن كان أبناء رفائيم القُدامى، ما هي االكتشافات األثرية المثيرة التي 

اكتُشفت في الموقع خالل السنوات األخيرة، والتي نشاهد قسماً منها، ماذا زرع 

 ، وكيف غيّر خط قطار واحد كل شيء. فعلوا ذلك ى وكيفهنا القُدام

 مدة الجولة: نحو ساعة ونصف. 

 

 . الخروج في الجولة بجانب مركز خدمة الُمتنّزه. الحنيةالمكان: عين 

 )باللغة العربية(.  12:00) باللغة العبرية(،  10:00الزمان: أيام الجمعة خالل شهر آذار، الساعة 

بدون دفع إضافي على رسوم الدخول، الجولة مجانية ألصحاب اشتراك كنز  

 )مطمون(

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

  المرشدين في البالد. 

 



 

  

 

 الحنيةالحديقة الوطنية عين  – الحنيةنكتشف عين 
 جولة مع إرشاد بدون دفع لجميع افراد العائلة 

في وادي رفائيم، لؤلؤة طبيعة مجاورة للقدس والتي  الحنيةتعالوا الكتشاف عين 

على مناظر ثقافة زراعية باإلضافة إلى تراث مثير. نشاهد في الجولة  تخافظ

المياه،  إلى شرح عن مصدرعن كثب برك الماء والقنوات الجارية، نستمع 

 ها. وكذلك عن أشجار الفاكهة المزروعة وكيف استغلوا المياه من أجل ريّ 

 مدة الجولة: نحو ساعة. 

 بجانب مركز خدمة الُمتنّزه. . الخروج في الجولة الحنيةالمكان: عين 

 14:00،  12:00،  10:00الزمان: أيام السبت خالل شهر آذار، الساعات 

جوالت إرشاد باللغة العربية في  26/3/2022، وكذلك 12/3/2022تجرى في التواريخ التالية 

 الساعات التالية: 

 13:00وكذلك  11:00

ألصحاب اشتراك كنز  بدون دفع إضافي على رسوم الدخول، الجولة مجانية 

 )مطمون(

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

 المرشدين في البالد.  

 



 

 

  
 

 الجليل األسفل

 لمشاهدة اإلزهار ومنظر سوسن الناصرة جولة 
 

ندعوكم إلى نزهة لمشاهدة إزهار الربيع على طول قناة الماء القديمة وإزهار 

سوسن الناصرة في الحديقة الوطنية تسيبوري صفورية. ننهي في المطّل المذهل 

اء لتسيبوري صفورية، ننزل . نبدأ جولتنا في مسار قنوات المسهل البطوففي 

د الماء للبلدة القديمة صفورية. اء المثير الذي زوّ عمق األرض إلى ُمجّمع المإلى 

) يجب التزّود بمصابيح( ونتابع في  ندخل إلى قناة الُحفر ونمشي على طولها

األزهار بأشكالها  المسار على طول قناة الماء القديمة. نستمتع في طريقنا بمنظر

وألوانها المنوعة. ننهي في حديقة المأوى لنباتات معرضة لخطر االنقراض 

والتي أقيمت في الحديقة الوطنية تسيبوري ونشاهد فيها زهرة سوسن الناصرة، 

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد ونستمتع بالعرض الذي يروي لنا عنها. 

 المرشدين في البالد.  التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

 المكان: الحديقة الوطنية تسيبوري صفورية  

 . 14:30، 12:30الزمان: أيام األحد في شهر آذارـ الجوالت باللغة العربية في الساعات: 

 15:00، 14:00 ،13:00 ،12:00العروض في الساعات: 

 

، الجولة مجانية ألصحاب إلى الموقع بدون دفع إضافي على رسوم الدخول

 اشتراك كنز )مطمون(

 



 

  

 

 الجليل األعلى

 

 مع الجزم في المحمية الطبيعية وادي عيون  نزهة
يجري الوادي في أخدود جميل وشالالت ماء  في المحمية الطبيعية وادي عيون

 من سهل عيون في إصبع الجليل إلى سهل الحولة. 

تعالوا معنا في جولة شتوية مع شمسية وجزمة بين شالالت الماء حيث نستطيع 

يّرت لونها، مشاهدة األزهار التي تُزهر مشاهدة جريان الماء، الطبيعة التي غ

 وغير ذلك.

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

 المرشدين في البالد.  

 –الموقف العلوي  في تقاءلالمكان: المحمية الطبيعية وادي عيون ، نقطة اال 

 المطلة. 

 

  13:00، 10:00أشهر شباط وآذار، في الساعات  الزمان: أيام السبت في

  17/3-16باإلضافة إلى جوالت في عيد المساخر بوريم 

جولة باللغة  10:30الساعة  31/3جولة باللغة الروسية، وبتاريخ  11:00الساعة  12.3بتاريخ 

 العربية. 

بدون دفع إضافي على رسوم الدخول إلى الموقع، الجولة مجانية ألصحاب 

 كنز )مطمون( اشتراك

أيام السبت التي يُتوقع فيها هطول األمطار، يجب االتصال بمكاتب وادي عيون 

 04-6951519للتأكد من إقامة الجوالت: 

 

 



 

 

  
 

ميرون في  الجرمق النباتات السحلبية، وجبل زهرة كف الدب،

 الخلفية 
في نهاية شهر آذار، مع بداية نمو زهرة كف الدب، وهي زهرة نادرة 

ومستوطنة في جبل هيلل، إحدى القمم التسع في سلسلة جبال الجرمق ميرون، 

ج في مسار دائري جميل وأخضر مع . نخر1071الذي يبلغ ارتفاعه  لالجب

إزهار مميز ومنوع، قسم منه نادر جداً. ندعوكم بعد المسار للتنّزه في أرجاء 

 قرية بيت جن الساحرة وفيها مطّّلت واسعة من البحر إلى البحر. 

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

 المرشدين في البالد. 

  9:30 الساعة 31/3/2022 بتاريخ العربية باللغة جولة. 9:30 الساعة 26/3/2022الزمان: 

 َمن : كل أفراد العائلة 

ً خفيف اً طول المسار: ثّلثة كيلومترات، يشمل صعود  . نحو ثّلث ساعات. ا

 ماذا يجب أن نُحضر: أحذية ُمغلقة، قبعة، طعام يكفي طوال اليوم، ماء. 

دائري، غالبيته مريح وسهل، يشمل صعوداً خفيفاً يوصل  طبيعة المسار: مسار

 إلى قمة الجبل. 

 

كيفية الوصول: نصل إلى قرية بيت جن، في الميدان الرئيسي نتجه يميناً، في 

المفرق األول نتجه يميناً، عند ميدان فيه شجرة زيتون نتجه يساراً، ينتظركم 

 مرشد في نهاية الطريق.

مالئمة، يجب الفحص في موقع االنترنت، أو في النشاط مشروط بأحوال جوية 

سلطة  –صفحة الفيسبوك التابعة لمركز التعليم واإلرشاد في الجليل األعلى 

 الطبيعة والحدائق.   

 



  

 

 المحمية الطبيعية سهل الحولة )جولة باللغة العربية( 
أشهر الخريف والشتاء، تجمع الطيور أعشاشها في أوروبا وتهاجر إلى  في

أفريقيا الوافرة بالطعام. في طريقها جنوباً تمر الطيور عبر بّلدنا والعديد منها 

يتوقف لّلستراحة في محمية الحولة من أجل استعادة قواها لمتابعة طريقها. 

لة وإقامة أول محمية ندعوكم لجولة مثيرة نتكلم فيها عن تجفيف سهل الحو

وعن الحيوانات والنباتات في المحمية، وعن الخطوات طبيعية في إسرائيل، 

 العديدة التي تُجرى فيها من أجل الحفاظ على الطبيعة في إسرائيل.

 المكان: المحمية الطبيعية الحولة 

  10:00الساعة  11/3/2022الزمان: يوم الجمعة 

ية المريحة، يجب الفحص في مكتب المحمية تخرج الجولة فقط في األحوال الجو

  04-6937069الطبيعية: 

 

بدون دفع إضافي على رسوم الدخول إلى الموقع، الجولة مجانية ألصحاب 

  اشتراك كنز )مطمون(

الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة بهدف مساعدة 

 المرشدين في البالد.

 



 

 

 عين أفيك 

  بين الجسور والمستنقعات في عين أفيك

المحمية الطبيعية عين أفيك هي لؤلؤة جميلة في سهل عكا، بجانب كريات 

 بياليك. 

، بقايا مستنقعات النعامين - تُشّكل المحمية التي تشمل مصادر وادي نعمان

 غطت المنطقة في الماضي البعيد. 

جه نبدأ رحلتنا في مطّل من سطح محطة القمح الصليبية، ونشاهد منها كيف توا

 بها.  ات البناء المحيطالمحمية تحدي

أسماك القراميط، ونتابع في  بعد ذلك نمشي على السّد القديم، نتوقف لزيارة

المطل نحو مرعى الجواميس. ننهي بمشي مثير على الجسر العائم الذي يقطع 

 البحيرة الكبيرة حتى نعود إلى موقف النزهة. 

بهدف مساعدة  الجوالت هي جزء من مشروع اإلرشاد التابع لوزارة السياحة

 المرشدين في البالد.

المكان: موقف النزهة في المحمية الطبيعية عين افيك، بجانب مبنى 

 المراحيض. 

باللغة العبرية، أيام الجمعة في  14:00، 12:00في الساعات  24/2/2022الزمان: أيام الخميس 

باللغة العبرية.  12:30،  10:30األشهر شباط حتى نيسان، في الساعات   

باللغتين العبرية والعربية.  12:30، 10:30يام السبت في األشهر شباط حتى نيسان في الساعات أ  

 مدة الجولة: ساعة ونصف. 

 َمن: الجولة مالئمة لجميع األعمار. 

ماذا يجب ان نحضر: ماء للشرب، أحذية مناسبة للمشي، قبعة. من المحبذ 

 إحضار ناظور. 

دفع إضافي على رسوم الدخول إلى الموقع، الجولة مجانية للمشتركين،  بدون

 يجب تنسيق الزيارة قبل الحضور إلى الموقع.


