בין סניף בנק למעיין – מסע מראש פינה לים התיכון

"אתה רואה את השביל הזה של הואדי? תדע לך שהוא ממשיך עד לצפת ומשם לחיפה ומשם
הוא ממשיך על הים עד לכרתים ,ואתה תעלה עליו ותגיע בדיוק לאן שאתה צריך ותפגוש את מי
שאתה צריך לפגוש '( .נחמן פרקש בשיחה עם אהוד בנאי)
אהוד בנאי הפך את זה לשיר 'יוצא לאור' ,שיר ענק ומצליח שמלווה אותנו מאז יציאתו לאור
בשנת ..6991
לא סלול
לא תמיד מסומן
השביל הזה מתחיל כאן

השביל הזה מתחיל כאן בראש פינה ,ואנחנו רוצים ללכת בעקבות השיר והניגון ולהגשים את
השביל הדמיוני הזה בשטח ,ברגליים.
המסע מיועד למיטיבי לכת ,אוהבי קפה ,ניגון וטבע .נעלה ונרד בשבילים הצדדיים של הצפון
הירוק ,נטבול במעיינות ונחלים קפואים ,נפגוש אנשים חיות וצמחים ,בערב נשיר ננגן ונאכל
ונשמע סיפורים ,ולמחרת נמשיך ללכת .רוב המסלול מתפתל בין יערות נחלים ושדות ,אבל הוא
עובר גם בכפרים וישובים מעניינים שיאפשרו לנו מפגש עם בני אדם ,חקלאים ,רועים ותלמידי
חכמים.

תאריך המסע:
סופשבוע של טו' בשבט ,ירח מלא 72-03 ,בינואר  .7372רביעי-שבת.
המסלול:
היום הראשון 0::8 :בבוקר מפגש בתחנת דלק ראש פינה .מעמיסים ציוד על העגלה ,שמים תיק
קטן על הגב ויוצאים .מראש פינה (גובה  :48מ') במעלה הואדי הקסום כולל טבילות פתיחה
במעיינות ,להר כנען (גובה  988מ') ומשם בירידה לצפת העתיקה .נתבשם באווירת הצדיקים של
העיר ונרד לנחל שלמרגלותיה ,נחל עמוד .טבילת מנחה ,והמשך הליכה במורד הנחל עד לחניון
הלילה .בישולים ,אוהלים ,אש וניגונים .לינה בחניון לילה של נחל עמוד.
היום השני :טו' בשבט הגיע! נצא מנחל עמוד ונעבור בשולי הכפר מע'אר .נחצה את נחל צלמון
בדרכנו לרכס יטבת ,ונרד מההר לבקעת בית נטופה ,ללילה שני בשטח – הפעם בשטח משודרג,
עם מקלחת חמה ופינוקים נוספים .לינה ברומאנה באוהל בדואי.

היום השלישי :מהבקעה ניכנס ליער הסוללים ,יער אלונים יפהפה שמקיף את עתיקות ציפורי.
נחצה את צמת המוביל אל נחל ציפורי ועין יבקע ומהנחל נעלה לכיוון טבעון על תוואי שביל
ישראל .היום מסתיים למרגלות הכרמל .לילה אחרון ,לקראת טיפוס אחרון ,נאכל טוב ,ונתרגש
לקראת המפגש עם הים .לינה ליד כפר חסידים.
היום הרביעי :נעבור ביגור (גובה  68מ') ,ונעפיל להר הכרמל עד צמת דמון (גובה  088מ').
מהצהריים במגמת ירידה מנחל כלח -גלים ,טירת הכרמל ועד לחוף הים של חיפה לקראת
השקיעה.
את המסע לכרתים נשלים בתקופה אחרת ,השביל הזה נגמר כאן...
נקבל את הציוד שלנו ונמשיך לדרכנו ,ברכבת ,אוטובוס או טרמפ.

ממוצע הליכה יומי כ 08-ק"מ .תוואי השביל מגוון ,מדרך עפר רחבה ועד לשביל צר ותלול.
המסע מתקיים בעונה מקסימה של טרום-אביב ,הנוף ירוק ופורח וספוג מים ,והטיול יתקיים
בהתחשב בתנאי מזג האוויר.
הטיול יצא בקבוצה קטנה ,עשרה עד עשרים מטיילים.
פרטים ומנהלות:
כדי לעשות את הסיפור נוח וקליל ולהתרכז בחווייות המסע ,נלך רק עם תיק קטן ומים .את הציוד
(רשימת ציוד בהמשך) יקפיצו לנו כל ערב לנקודת הלינה ,שם תתבשל ארוחת ערב מפנקת
ויוקמו האוהלים.
את ארוחת הבוקר נאכל בבוקר ...ונצא לדרך .בצהרים נאכל מזון מהיר בישובים בהם נעבור:
צפת ,מע'אר ,טבעון ועספיא.
מים נמלא בכל בוקר לפני היציאה ,לפחות  :-ליטר למטייל.
בגדים :במהלך היום בגדים נוחים להליכה ,נעליים נוחות ותקינות וכובע .בתיק הציוד יהיו בגדים
חמים לשעות הערב הקרות ,גרביים ותחתונים להחלפה ,וסט בגדים נוסף להחלפה .ע"פ מזג
האוויר הצפוי בימי הטיול ,במקרה הצורך יש לארוז גם מעיל גשם קל למהלך ההליכה.
ציוד נוסף ואריזות :את הציוד שחובר אלינו בערב יש לארוז בתיק או צ'ימידן ,אין צורך לארוז
תיקים מסורבלים וגדולים .לקחת רק מה שבאמת צריך -
שק שינה מחמם
מזרון לשטח
אוהל (כדאי לא חובה)
כלי רחצה והיגיינה
פנס
כלי אוכל רב פעמיים – צלחת קערה סכו'ם
מגבת
תיק קטן להליכה ביום ובו בקבוקי מים וכובע

אפשר להביא גם:
כלי נגינה
מצלמה
עוגיות פיצוחים נשנושים
סכין
פק'ל קפה
מקלות הליכה
משקפת
מגדירי צמחים
בטיחות ובטחון:
אנחנו מטיילים באזורים בטוחים והמסלול עביר ובטוח ובדוק .ההליכה בשביל שמוביל המדריך.
אנחנו מצוידים בתיק עזרה ראשונה ומע"ר .כללי בטיחות דגשים ונקודות תורפה יובהרו בבוקר
כל יום לפני היציאה לדרך .כל המשתתפים בטיול יחתמו על אישור בריאות תקינה לפני היציאה.
תקשורת :לכל אורך המסלול יש קליטת סלולר ,למעט קטע קצר בקניון נחל עמוד (יום ראשון).
הטענת טלפונים תתאפשר בערב.
היגיינה :צרכים ייעשו בשטח תוך שמירה על הטבע והניקיון .לא משאירים אחרינו אשפה מכל סוג
בדרך.
מחיר הטיול.₪ 2733 :
המחיר כולל את כל הארוחות מהיום הראשון בצהריים ועד היום הרביעי בצהריים .הקפצת ציוד
מדי ערב ,מילוי מים ,הדרכה ,ואירוח בדואי ביום השני.
הגעה לתחילת המסלול וחזרה בסיומו יעשו באופן עצמאי ,ברכב ,תחבורה ציבורית או טרמפים
שנעזור לארגן.
הרשמה:
בהרשמה – העברת תשלום של  ,₪ :88היתרה תשולם עד שבוע לפני הטיול  .08.6.08ביטול
השתתפות אפשרי עד  0ימים לפני היציאה ללא דמי ביטול .ביטול החל מ 00.6-כרוך בדמי
ביטול  ₪ 688שניתנים לזיכוי בטיול עתידי.
להרשמה ,שאלות וייעוץ ,שלחו לי הודעה או דברו איתי דוד אפיק .808:-000018
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"...מלאכי ציפורים מעליך ,מלווים את צעדיך"...

