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עיר של טבע

שלוהנוףהטבעעירבהיותהמאופיינתהגלילנוף
רצועותהםהעירשלמשטחהשלישישני.הגליל
.מרהיבותנוףושמורותחורשות,יערות,טבע
שלולרוחבןלאורכןגםבירוקטובלתהעיר

ירוקותמריאותנהניםותושביההמגוריםשכונות
בשל."עירבתוךנופשכפר"שלחייםואיכות

573בגובה,העירשלהטופוגראפימיקומה
נוחבעירהאווירמזג,היםפנימעלמטרים
הלוהטבאוגוסטאפילו,השנהעונותבכלוקריר

.נעימהמבריזהנהניםהתושבים



ל'רצ'צטיילת יער 

ארצנובנוףייחודיתנוףדרךשלוהסדרהפיתוח
,תצפיות,הנוףדרךלאורךשבילפיתוחתוך

6שלבאורך,טיולושביליייחודייםענייןמוקדי
בנוסף,והסביבההגלילנוףתושבילטובת,מ"ק

שבילעליושבוהואמאחר,וחוץפניםלתיירות
.תבורוהריזרעאלעמקאלומשקיףהבשורה



–חניון לילה בסיסי -הר דבורה 
שביל ישראל

הרפסגתעבראלבינוניתקושיברמתמסלול
,עציםשלרבמגווןביןעוברהמסלול.דבורה
חניוןתמצאוובסופומרהיבותתצפיותמעניק
.נגישפיקניק

לוקחישראלשבילשלעשרהאחדהמקטע
תבורמהרנצרתהרישללמזרחםאותנו

נופיםלנושמזמןמקסיםמסלול.דבורההראל
...וסיפורים

437שלבגובהבישראלהרהואדבורההר
הגלילנוףבהריהשוכן,היםפנימעלמטרים
יזרעאלעמקשלגבולועל,התחתוןשבגליל

הר,ממערבכסולותהרביןשוכןהוא.לושמדרום
-דרומיתמ"ק4.5שנמצאתבורוהרמצפוןיונה

ההרשלהמזרחייםמורדותיועל.לומזרחית
הגלילנוףהעירלוממערב,דבורייההכפרשוכן

מאהלעיןהכפרלושמצפוןובעמק מסלול רכוב או רגלי לפסגת הר דבורה  

סיפור דרך| מסלול מכפר תבור להר דבורה 



פארק של נוף הגלילהסנטרל

פארקהינו–הגלילנוףעירייתשלהדגלפרויקט
לתושביםשמאפשרבאטרקציותעשירעירוני
ולכללילדיםהפנאישעותשלאיכותיבילוי

מפואראמפיתיאטרוןכוללהפארק.המשפחה
נויאגם,חיפינת,נשימהעוצרלנוףהצופה
,מוזיקאליגן,גלגליותמגרש,פלנטריום,אקולוגי
אקסטריםאומגהומתקןבוטניגן,כוכביםתצפית

.ועוד



הנצרתיהאירוס 

הוא אחד מסמליה של העיר  הנצרתיפרח האירוס 
בשל פריחתו הקצרה למשך שלושה שבועות  

הפרח המרהיב ביופיו עם  . בלבד בחודשי האביב
עלי הכותרת הלבנים והנקודות החומות על רקע  

פורח במקבצים של שמורות טבע  , צבע סגלגל
.אליהם ניתן להגיע בטיול רגלי בעונת הפריחה



תצפיות נוף
מכילשלהןמהשטח70%-שעריםהרבהאין

הגלילנוף.והריםחורשות,טבעשמורות,יערות
יזרעאלעמקשלמרהיבנוףעלמשקיפה
הנוףחובבי.כסולותוהרדבורההר,והתבור
עלבישיבהרקשעותליהנותיכוליםוהטבע
בנקודהאולנוףהצופהיזרעאלברחובספסל

המיםמגדלמולספסלעלבעירביותרהגבוהה
.היםפנימעלמטרים587שלבגובההמואר



שביל האופניים סובב נוף הגליל
הקהילהאתלחברהזדמנותהואהשביל

"אותההמקיפההטבעלסביבת

ואורחגופניתלפעילותמקורהואהאופנייםשביל
הקהילהאתלחברהזדמנותוגם,בריאחיים

."אותההמקיפההטבעלסביבת

הוא.קילומטריםכשמונההשבילשלאורכו
,העירשלהמערביבחלק,ציפוריברחובמתחיל

לשכונתבסמוך,העירשלהדרומיבחלקומסתיים
וחורשותביערותטובלהשבילמסלול.ברק

,התחתוןהגלילשלמרהיבנוףממנוונשקף
יזרעאלעמק,דבורההר,תבורהר,ציפורימושב

.הקפיצהוהר

מרחבביןמוצלחלשילובדוגמההיאהגלילנוף"
,"ופתוחיםירוקיםלשטחיםאורבני



שביל הבשורה

עם,בזלתאבניבאמצעותמסומנתהבשורהדרך
The:ובכיתוב,עליועוגןסימון Gospel Trail

נתיבהוא(הבשורהדרךלעיתים)ישועשביל
,הכנרתובצפוןהתחתוןגלילבארוךהליכה

ממנווחלק.נצרותלקדושיםאתריםביןהמקשר
.ל'רצ'ציערשלדרךבתוואיעובר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A7_(%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA


בית הכנסת הגדול

אחדהואהגלילבנוףהגדולהכנסתביתבניין
שעסקה,הישראליתהאדריכלותשלמשיאיה

בתיבתכנוןגםלקיומההראשוניםבעשורים
למוסדותחדשהפרשנותלהעניקובניסיוןכנסת
ידיעלתוכנןהכנסתבית.היהודייםהדת

מעיןשלבצורהל"זזולוטובנחוםהאדריכל
ואבןזכוכית,פלדה,מבטוןעשויהענקיתחללית

שטוחהתקרהעםבולטמבנהבמקום.מקומית
כיפתשלבצורהבנויהמבנה,מסורתיתכיפהאו

זכוכיתמסךקירותהמוקפתפיהעלהפוכהבטון
אולם.באווירמרחפתשהכיפהאשליההיוצרים
רבועיםמטרים400פניעלמשתרעהתפילה

.ומתפללותמתפללים500ומכיל



מוזיאון השואה

השואהמוזיאוןשוכןבעירהגדולהכנסתביתמול
עלשנתרמוומיצגים,מסמכים,פריטיםאלפיובו
הארץמרחביומוזיאוניםשואהניצוליתושביםידי

שלאנדרטהמוצבתהמוזיאוןברחבת.והעולם
.1965בשנתשהוקמהתומרקיןיגאלהאומן



בית מלון

חדשיםחדריםהמחודשהגלילנוףפלאזהבמלון
שדותיוביןשוכןהמלון.עדכניוריהוט,ומודרנים

נופואלצופה,הגולןלהרייזרעאלעמקשל
.נצרתשלהעתיקההעירואלהגלילשלהמרהיב

משפחות,יחידים/לזוגותחדרים182בןהמלון
חדריםבמגווןמפנקאירוחמציע,עסקיםואנשי

שלהמצויןמיקומו.נכיםחדריכולל,וסוויטות
באתריםלביקוריםאידיאליבסיסמהווההמלון

ברחבילטיוליםויציאההגלילברחביהיסטוריים
.כולוהצפון



מרכז המבקרים מפעל 
השוקולד שטראוס עלית

מפעלבגללגםמתוקהעירהיאהגלילנוף
שנמצאהתיכוןבמזרחביותרהגדולהשוקולד
האוויראתמכסהשוקולדארומת.בתחומה

שנמצא,המפעל.המוקדמותהבוקרבשעות
(אריאבמנחםשדרות)העירייהלבנייןבסמוך

ולילדיםלמבוגריםהמאפשרמבקריםמרכזפועל
שלהייצורתהליךאתמקרובלראות6גילמעל

.לטעוםוגםהשוקולדממתקי



מרכז הקניות הגדול ביותר 
במזרח התיכון

11עםקניותבמרכזכשמדוברכן?בסופרבילוי
זהו.קפהובתימסעדותשלוקומהמעליות
,הגלילבנוףהגדולוהבילויהמזוןמרכז-מרכזה

,ביתכלי,מזוןשלענקיותקומות2בויש
.זוליםבמחיריםומסעדותקוסמטיקה



קולנוע  

בישראלהיחידההרשותהיאהגלילנוףעיריית
קטןאולם)עירונייםקולנועבתישנישמפעילה

חדשיםקולנועסרטיבהםומקרינה(גדולואולם
ביןפעולהשיתוף)סיטיבסינמהשמוקרנים

קולנועאולםהתרבותבהיכל.(לסינמההעירייה
מכררבי,בכורהסרטיהקרנת-הגיליםלמגוון

ערבית,אנגלית,עברית:השפותבמגווןדוקו
.ורוסית



המתחם 

וספאנופשממתחםנהניםהגלילנוףתושבי
,ספורטמרכז,מחוממתבריכההכוללעירוני

קיציתובריכהורטובהיבשהסאונהמתחם
השבועימותכללאורךפועלהמתחם.לפעוטות

עבורהעלות.ואומנותספורט,העשרהחוגיוכולל
.מסובסדתהעירתושבי



עירוני איצטדיון

מושקעעירוניבאצטדיוןמתפארתהגלילנוף
משחקישלביותרהגבוהיםבתקניםשעומד
.הישראליתהעלוליגתבינלאומייםכדורגל
תכליתירבקומותחמשבןמבנהכוללהמתקן

ואירועיםכנסים,עיתונאיםמסיבותלשימוש
.ספורטיביים



פסטיבלים

הדגלפסטיבל.הפסטיבליםעירהיאהגלילנוף
בחגהמועדבחולשנהמדיהמתקייםהעירשל

–בעולםמתוקהכיהפסטיבלהוא,הסוכות
מתקייםהפסטיבל.הבינלאומיהשוקולדפסטיבל
שללוכולל(תשלוםללא)רצופיםימיםשלושה

וכלהילדיםלהנאתמתוקותאטרקציות
הקיץבחודשימתקיימיםבנוסף.המשפחה

.לפולקלורלאומיביןופסטיבלהבירהפסטיבל



ל"קק

וטיפוחלעידודייחודיפרויקטהואלמצוינותל"קקבית
.צעירהמנהיגותופיתוחבפריפריהנוערבניבקרבמצוינות

חטיבהתלמידי,Z-הדורבניהואל"קקביתשלהיעדקהל
להזדמנויותשזקוקים,להצליחמוטיבציהבעלי,עליונה

.זאתלעשותשיוכלוכדיולמשאבים
ב"י-'יכיתותלתלמידילימודיחיזוקכוללתבביתהפעילות

נערכיםהלימודים,לתכניתבהתאם.הבגרותהישגילשיפור
ידיעלאישיוליווימקצועייםמוריםעם,קטנותבכיתות
,בעירפורמאליהבלתיהחינוךאתגםמקדםהבית.חונכים
ופעילויות,העשרההרצאות,חברתיתפעילותומקיים
.הקהילתיתהמעורבותולהגברתערכיםלחיזוק
לבעלינגישותמותאםכולו,הקומותשלושבןהמבנה

לימודכיתות,הקרקעבקומתפתוחמתחםכולל,מוגבלויות
לסרטיםאודיטוריום,מחשביםמעבדת,העליונותבקומות

מיוחדאזור.החינוכייםולרכזיםלמנהלומשרדיםוהרצאות
,ישיבהפינותעם,וחברהפנאילפעילותמוקדשבבית

בסגנוןעוצבהבית.חברתייםלאירועיםומקוםוידאומשחקי
אמצעיםומגווןקירציורי,עליזיםצבעיםעם,וצעירחדשני

.21-ההמאהלמיומנויותהנוערבנילהכשרת,טכנולוגיים
,מטריםתשעהבגודלבציורעוטרהמבנהשלהחיצוניהקיר

.לזרובהללהאמןבידישבוצע



מזקקה בנוף הגליל
לראשונה בארץ מיוצר ערק פרמיום ישראלי של  

איכותי ונקי ממתנול מחומרים  , קעוארמזקקת 
התהליך . אניס ומים טהורים, כוהל ענבים, טבעיים

.כולל זיקוק משולש

?מה חשוב לדעת לפני שקונים ערק

אך מה שבטוח –אפשר לאהוב ערק ואפשר שלא
מדובר במשקה מלא נוכחות שאי אפשר להישאר  

בעבר היו שותים אותו בעיקר בזכות ! אדישים אליו
אך עם הזמן המצב  , המחיר האטרקטיבי שלו

השתפרו  , השתנה וסוגי הערק הקיימים בשוק הלכו
כבר רבים לומדים להעריך אותו  , וכעת. והשתכללו

זה בדיוק מה שהופך את . ואת טעמו הייחודי מחדש
אלכוהולי מבית  פרימיוםאותו משקה , קעוארערק 

לכוכב ראשי בחיי הלילה במהלך  , משקאות האניס
.השנים האחרונות

.בתוכניות המפעל להקים מרכז מבקרים וטעימות



רכבת קלה

הקמתפרויקטביצועהחל2021ינוארבחודש
עבודות.לחיפההגלילמנוף-"נופית"קלהרכבת
שניםכששלהימשךצפויותהרכבתסלילת

רכבתעללעלותיוכלוהגלילנוףתושבי,ובסיומן
(בעירתחנות7)מגוריהםשכונתבקרבתקלה

באותוומשםחיפהעדלהגיעשעהחציובתוך
תקצרהרכבת.ולדרוםאביבלתללהמשיךכרטיס

הארץלמרכזהגלילמנוףהמרחקאתערוךלאין
.הגלילבנוףהחייםאיכותאתותשדרג



רכבל

שיחבררכבלהקמתפרויקטבולטהעירבתכניות
אטרקציהויהווהתבורלהרהגלילנוףאת

ישראלאזרחיולכללהעירתושביעבורתיירותית
אושרהרכבלפרויקט.ל"מחותייריםעבורוהן

.מתקדםבתכנוןונמצאממשלהבהחלטת



חמישה לוקיישנים לצילומי  
חתונה בנוף הגליל

נחשבתמידפסטורליטבעשללוקיישן
,וצלמיםחתנים,כלותבקרבומושךלאטרקטיבי

בנוף.הסחורהאתלספקיכולאורבנינוףגםאך
לשמשיכוליםשבהחלטמקומותמספרישהגליל

נשכחותהבלתיהתמונותעבוריחודיתתפאורה
.החתונהבזמןבאולםבמסכיםשיככבו

יל'רצ'יער צ. 1 פארק הר יונה. 2

טיילת רחוב יזרעאל. 3

מצפה רחוב כרמל. 5

שכונת בן גוריון, טיילת הזיתים. 4


