
ישנן שתי אפשרויות טיול:
מסלול מעגלי ארוך – כ-8 קילומטרים, 3-4 שעות הליכה.1.
מסלול נוף מעגלי קצר – כ-3 קילומטרים. מתאים למתקשי הליכה, 2.

או למי שהגיע אחרי השעה 14:00 לתחילת המסלול.

מנקודת חניית הרכב, מגיעים לתחנת המידע המוצבת בתחילת המסלול ולידה 
מפות מצוירות של המסלול, שמומלץ לצלם. משם יוצאים לכיוון מזרח עם סימון 
השבילים האדום, ולאחר כשני קילומטרים בירידה, מגיעים אל אפיק נחל תבור 
(תוכלו לראות במקום שולחנות פיקניק). מכאן פונים שמאלה (צפונה) במעלה 

הנחל, במסלול הכחול.

הנחל מנקז חלק ניכר ממי הגליל התחתון וזורם בין אזור הר תבור מצפון מערב, הר יבניאל מצפון מזרח 
ורמות יששכר בדרום. הנחל מתחיל את זרימתו בהרי נצרת ומתנקז לירדן דרומית לקיבוץ גשר.

במעלה הנחל מגיעים אל קניון הבזלת: בריכות ומפלים ששוטפים את סלע הבזלת הנמצא באזור זה, עדות 
לפעילות געשית קדומה. שימו לב – המעבר בבריכה העונתית דורש טיפוס קל בעזרת ידיות אחיזה. מאחר 

ויש חשש לזיהום מימי הנחל בביוב, מומלץ לא לרחוץ במים אך ניתן לטבול את הרגליים.

סמוך לאפיק הנחל ניתן לראות את תל רכש. תל זה הינו שריד לישוב עתיק הישב באזור זה. בסקרים 
ארכיאולוגים נמצאו במקום שרידים ליישוב מבוצר שהיה מיושב מן תקופת הברונזה הקדומה 3000 

לפנה"ס, ועד לתקופה הפרסית, 520 לספירה. בתל זה מזהים הארכאולוגים את העיר הכנענית והישראלית 
אנחרת המוזכרת בספר יהושע כעיר בנחלת שבט יששכר. במקום גם נמצאה מצבת ניצחון מלכותית מצרית 
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טיול יום- נחל תבור
נתיבה: טיולים בצפון 

בוויז- קיבוץ גזית. 
יוצאים משער הקיבוץ 

האחורי וממשיכים 
בדרך העפר הטובה 
עוד כ-800 מטר עד 
לפנייה ימינה לדרך 
עפר בסימון שבילים 

אדום. 

רשימת ציוד: 
3 ליטר מים לאדם 

כובע 
נעלי הליכה



המעידה על חשיבות המקום. תל רכש נמצא במקום אסטרטגי, הוא יושב על דרך נוחה שמקשרת בין בקעת 
הירדן לבין הגליל התחתון, דרך זו שימשה למסחר בינלאומי לאורך תקופות רבות. התל, שגובהו 34 מטר 

מעל הסביבה, סמוך למעיינות עין רכש ועין טחבית.

מהבריכה ממשיכים כ-300 מטרים לכיוון צפון עד לפיצול השבילים, שבו ממשיכים שמאלה עם המסלול 
הכחול לכיוון גזית. זוהי עלייה תלולה של כ – 400 מטר. 

בסופה מחכה לכם מצפור לזכרו של אורן ליפשיץ ז“ל. מהמצפור ממשיכים על המסלול הכחול, עוברים 
לקטע קצר שחור, וחזרה למסלול האדום עד לרכב, שמחכה בחנייה.

מסלול מעגלי קצר
לאחר שיוצאים על השביל האדום (מזרחה כנגד כיוון השעון), מגיעים לסלע גדול ועליו סימון ירוק שמאלה 

למצפור לזכרו של אורן ליפשיץ ז"ל. פונים שמאלה וממשיכים להקיף את פרדס קיבוץ גזית, מבלי לרדת 
לנחל. מהתצפית ממשיכים על המסלול הכחול, משם לשחור וחזרה לאדום עד החנייה.

#  נלקח מאתר טיולי.
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