
 חדש בתגליות

  שביל הסנהדרין

 ומורשת ארכיאולוגיה, היסטוריה, טבע

 ק"מ בנוף עוצר נשימה 12-7 באורך מקטעים 12

 יוזם הפיתוח של השביל - בהדרכת ד"ר חגי עמיצור

 …גלתה סנהדרין"

 ,מלשכת הגזית לחנות ומחנות לירושלים

 ומירושלים ליבנה, ומיבנה לאושא, ומאושה ליבנה, ומיבנה

 ,שערים ם, ומשפרעם לבית, ומאושא לשפרעלאושה

 ".שערים לציפורי, ומציפורי לטבריא ומבית

שנה, מחורבן בית  300-תקופת המשנה והתלמוד בארץ ישראל נמשכה כ

לספירה לערך. תקופה זו  351לספירה ועד שנת  70המקדש השני בשנת 

ל עמדה בסימן היעדרם של ירושלים ובית המקדש, אך הביאה להתפתחותם ש

מרכזי התיישבות, יצירה והנהגה חלופיים בארץ הגליל. בתקופה זו הועלתה על 

הכתב התורה שבעל פה ונכתבו שתיים מן היצירות הגדולות של העם היהודי 

ם היהודי של העוהעליונה ההנהגה היהודית המרכזית  .המשנה והתלמוד

 .בתקופה, הייתה הסנהדרין

שונים מציר הזמנים של ארץ ישראל, על פני אתרים נחלוף במהלך המסלול 

החל מהפרהיסטוריה ועד ימינו, אך לאתרים מתקופת המשנה והתלמוד חלק 

אות בציר לר נוכלהמרכזיים והאתרים שביל. את האירועים מכריע בעיצוב ה

 .שביללאורך ההזמנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יציאה מרכבת סבידור על דרך נמיר  7.30

 הפסקת בוקר באלונים 8.45

 חזרה משוערת לת"א 19.00

 חובה להגיע בנעלי הליכה כובע ומים

 הפסקת צהרים בשטח.

 דרגת קושי קלה עד בנונית

 

 מחיר

  15.8.19בהרשמה מוקדמת עד שלמה ,לסדרה ₪  2340

 לסיור בודד₪   220

 ליום עיון₪  120

  15.8.19 -ה מחיר בהרשמה לאחר

 מחיר לסדרה₪    2520

 מחיר לסיור בודד₪   235

 

 אפשרות ביטול עד הסיור השני. 

לשנת  עד שני סיוריםמטייל שיפסיד טיול ,יוכל לקבל תמורתו סיור בתגליות, 

 (ף)תש" הסדרה בלבד

  



 אתרים ומרחקי ההליכה ,תאריכים - לוח הסיורים

 

 גליותת

08-6611330 

סיור 
 מס'

 מרחק הליכה  תאריך

 12 עין יבקע -בית שערים  7.10.19 1

 10 שפרעם -עין יבקע  28.10.19 2

 8 נחל אבליים -שפרעם  11.11.19 3

  בוטל עקב מזג האוויר 9.12.19 

  בוטל עקב מזג האוויר 30.12.19 

 8 ידפת -נחל אבליים  13.1.20 4

 8 יציפור -מחלף הושעיה  10.2.20 5

 7 צומת בית רימון -ציפורי  24.2.20 6

 מחלף הושעיה -ידפת  23.3.20 7
 (עקב בוץ במסלול 10.2נדחה מ )

12 

 8 יער לביא -צומת בית רימון  6.4.20 8

 8 בקעת ארבל -יער לביא  20.4.20 9

 8 מושב ארבל -אחוזת נפתלי  18.5.20 10

 9 ברעת רקת -בית הכנסת העתיק ארבל  ? 11

 7 טבריה -סובב כנרת  ? 12


