
 

  

 

 الحديقة الوطنية "تسيبوري" -جوالت باللغة العربية 
 

نبدأ جولتنا عند الردهة بالتعرف على الحديقة الوطنية "تسيبوري". نسير في 

صفورية، حيث تم العثور على "طريق التوابل" إلى شارع المدينة الرومانية 

أرضية من الفسيفساء. نزور بيت "عيد النيل"، ونستمع إلى قصة  40أكثر من 

سنة. ونروي  1500احتفاالت النيل من خالل تأملنا ألرضية فُسيفساء عمرها 

 .قصة عاصمة الجليل

 .ة ونصف، مالئم لكل األجيال، المسار غير ُمواءمعسا :مدة المسار 

كان وفرة في مواقف السيارات، طاوالت استراحة وتنُزه، يوجد في الم  ⇐

 .أماكن للشواء، مراحيض ومركز خدمات للمتنزهين

المسارات هي جزء من مشروع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة في 

 البالد

 ُردهة الحديقة الوطنية تسبوري  نُقطة االلتقاء:

 24/4)الفصح المجيد(،  17/4)أحد الشعانين(،  10/4، 3/4أيام األحد  الزمان:

 14:30والساعة  12:30الساعة 

 .الجولة باللغة العربية مالئمة لكل األجيال، المسار غير ُمواَءم الجمهور:

 مياه للشرب، أحذية مريحة للمشي، قبعة ؟بماذا نتزود

بسعر تذكرة الدخول إلى المشاركة في المسارات االرشادية مجانية مشمولة 

  "الحديقة ومجانية ألصحاب بطاقة االشتراك السنوي "مطمون

االشتراك بالجولة ال يحتاج إلى تسجيل ُمسبق، لكن لضمان دخولكم إلى الحديقة 

 الوطنية عليكم التسجيل ُمسبقًا.

 



 

  

 

 مسار شالالت وإزهار في وادي عيون "ناحال عيون"
 

ي أجمل المحمي
 
ي البالد حيث يجري مشوار ف

 
ي ات الطبيعية ف

 
وادي عيون ف

ي سهل الحولة
 
ي نهاية طريقه ف

 
ا شالالت رائعة، ليُصب ف

ً
 .أخدود صخري مكون

ربيعية والتمتع بالطبيعة الخضراء، األزهار البّرية،  ندعوكم لالنضمام إلى جولة

 .تغيُّر ألوان الطبيعة وجريان المياه وتدفق الشالالت

ي 
 
وع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة ف المسارات هي جزء من مشر

 .البالد

 

 שמורת טבע נחל עיון –المحمية الطبيعية وادي عيون المكان: 

 10:30الساعة  27/4و  19/4 متى:

 ما يقارب ساعتي    مدة المسار: 

ي المطلة  نقطة انطالق المسار: 
 
 مصف السيارات العلوي ف

ي مغلق ؟بماذا نتزود
ب، حذاء مشر  قبعة، مياه للشر

ي الجوالت بمرافقة مرشد مجانية مشمولة بسعر تذكرة الدخول 
 
المشاركة ف

اك ا  "لسنوي "مطمونإىل الحديقة ومجانية ألصحاب بطاقة االشتر

 



 

  

 

 المحمية الطبيعية الحولة
 

ي 
 
ي اوروبا وتهاجر إىل أفريقيا أف

 
ك الطيور أعشاشها ف شهر الخريف والشتاء تتر

ي 
 
ي طريقها جنوًبا تمر عتر بالدنا، والعديد منها تتوقف ف

 
ا عن وفرة الغذاء. ف

ً
بحث

جاع طاقتها كي تتمكن من اكمال طريقها محمية الحولة
احة واستر  .لالستر

 

 ةدفيف سهل الحولة، وعن إقامندعوكم للقيام بجولة رائعة نتحدث فيها عن ت

ي إرسائيل. نتحدث عن الكائنات الحية والنباتات 
 
أول محمية طبيعية ف

ي نقوم فيها من أجل الحفاظ 
ي المحمية وعن النشاطات العديدة التر

 
الموجودة ف

ي البالد
 
 .عىل الطبيعة ف

 

ي 
 
وع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة ف المسارات هي جزء من مشر

 البالد

 

 الحولةالمحمية الطبيعية  لمكان: ا

 12:30، 10:30أيام الجمعة والسبت من شهر نيسان الساعة  الزمان:

 12:00، 10:00كل يوم الساعة  22-16/4عيد "بيسح" بين التواريخ 

 11:00الساعة  26-27/4، 16-19/4في التواريخ  جوالت في اللغة العربية

ي المسارات االرشادية مجانية مشمولة بسعر تذكرة الدخول إىل
 
 المشاركة ف

اك السنوي "مطمون   "المحمية ومجانية ألصحاب بطاقة االشتر

ي 
 
ام السبت المتوقع فيها هطول أمطار عليكم االتصال إىل مكاتب أيف

-6937069كد من خروج الجوالت إىل حت   التنفيذ: أ "محمية الحولة" للت

04 

 



 

 

  
 

 وادي العمودمياه جارية، مطاحن قمح، وبرمائيات في 
 

تعالوا وتمتعوا من ألوان األزهار وروعتها، عيشوا جريان المياه في القنوات 

تقع محمية القديمة وتعرفوا على السمندل في المحمية الطبيعية وادي العمود. 

وادي العمود في منطقة جبل "ميرون" الجرمق، وتعرض مسار مع مياه جارية، 

مدبغة صوف وجولة شيقة خاصة بعد ح، أنواع من النباتات النادرة، مطاحن قم

 أيام ماطرة. 

المسارات هي جزء من مشروع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة في 

 .البالد

 ُردهة المحمية بجانب الدكان  المكان:

 10:30أيام الجمعة والسبت من شهر نيسان الساعة  الزمان:

 10:30الساعة  20-4/15عيد "بيسح" 

 11:00الساعة  27/4، 20/4 باللغة العربية:

حوالي الساعتين )باإلمكان االستمرار بالتجوال بشكل حر لكثر من  مدة الفعالية:

 ساعتين( 

 لكل العائلة )بعد أيام غزيرة األمطار غير مالئم لألوالد( الجمهور:

حذاء مشي مغلق، مالبس دافئة )مناسبة للطقس(، مساه للشرب،  ؟بماذا نتزود

 قبعة 

ي 
 
السبت المتوقع فيها هطول أمطار عليكم االتصال إىل مكاتب ام أيف

-6937069كد من خروج الجوالت إىل حت   التنفيذ: أ "محمية الحولة" للت

04 

ي المسارات االرشادية مجانية مشمولة بسعر تذكرة الدخول إىل 
 
المشاركة ف

اك السنوي "مطمون   "المحمية ومجانية ألصحاب بطاقة االشتر

 



 

  

 بين الجسور والمستنقعات في عين "أفيك" 
 

المحمية الطبيعية عين أفيك من األماكن اللطيفة وجوهرة في سهل عكا بالقرب من 

 "كريات بيالك"

تشتمل المحمية على منابع وادي النعامين، وتُشكل بقايا مستنقعات التي غطت المنطقة في 

نبدأ المسار في المطل من فوق سطح مطحنة القمح الصليبية لنشاهد  الماضي البعيد. 

محمية تحديات التَحضُّر المحيطة بها وكيف تتكيف معها. من ثم نواصل كيف تواجه ال

مسيرنا إلى السد القديم، في الطريق نتوقف لمشاهدة سمك أبو شنب، ونتابع حتى نقطة 

مراقبة الجواميس. نُنهي جولتنا بعبور الجسر العائم فوق بركة المستنقع عائدين إلى موقع 

 .االستراحة وموقف السيارات

 .ات هي جزء من مشروع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة في البالدالمسار

موقف السيارات في المحمية الطبيعية عين أفيك، بالقرب من مباني المراحيض  المكان:

 في المحمية

 14:00والساعة  12:00مسار باللغة العبرية أيام الخميس الساعة  مواعيد المسار:

 14:00الساعة  10:30ع )شباط حتى نيسان( الساعة أيام الجمعة خالل أشهر الربي

باللغة  12:30الساعة  10:30الساعة  أيام السبت خالل أشهر الربيع )شباط حتى نيسان(

 العبرية والعربية

 ساعة ونصف مدة المسار:

 جميع أفراد العائلة الجمهور:

 مياه للشرب، أحذية مالئمة للمشي، قُبعة، ومحبذ التزود بنظارات شمسية ؟بماذا نتزود

المشاركة في الجوالت بمرافقة مرشد مجانية مشمولة بسعر تذكرة الدخول إلى المحمية 

 "مجانية لحاملي بطاقة االشتراك السنوية "مطمون –

 مسبقا   إلى المحمية الزيارة يُرجى تنسيق



 

 

 
 

 الحديقة الوطنية عين حنية: 

  مالئمة للكبار -جولة مع مرشد مجانية 

نقدم لكم هذا المسار  لمحبي التحدي والمشاركة في مسارات المشي الوعرة

الشيق في الطبيعة الخالبة في هضاب القدس في الحديقة الوطنية عين "َحنية"، 

 .التي تحافظ على التراث والثقافة الزراعية والتراث الديني

بحلول فصل الربيع وموسم الرحالت نقدم لكم "مشوار مع مسار" رحلة مشي 

الوطنية عين  مالئمة للبالغين فقط )غير مالئم لألوالد أو لكبار السن( في الحديقة

"َحنية" في منطقة القدس، "ناحال هرفائيم هكدوميم" للتعرف على الرفائيون، 

وعلى المعالم األثرية التي تم اكتشافها في السنوات األخيرة، وما هي المحاصيل 

 .التي تمت زراعتها في تلك اآلونة، وكيف غير وجود خط سكة الحديد كل شيء

 الحديقة الوطنية عين "َحنية"  :المكان

 المسار: ساعة ونصف مدة

 المسار بالقرب من مركز خدمة المتنزهين  انطالق نقطة

)باللغة  10:00الساعة   29/4، 8/4، 1/4 -أيام الجمعة من شهر نيسان  :متى

 ة()باللغة العربي 12:00العبرية(، الساعة 

المشاركة في الجوالت بمرافقة مرشد مجانية مشمولة بسعر تذكرة الدخول الى 

 "الحديقة ومجانية ألصحاب بطاقة االشتراك السنوي "مطمون

المسارات هي جزء من مشروع وزارة السياحة بهدف دعم مرشدي السياحة 

 في البالد

 

 

  


