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עיר של טבע
נוף הגליל מאופיינת בהיותה עיר הטבע והנוף של
הגליל .שני שלישי משטחה של העיר הם רצועות
טבע ,יערות ,חורשות ושמורות נוף מרהיבות.
העיר טובלת בירוק גם לאורכן ולרוחבן של
שכונות המגורים ותושביה נהנים מריאות ירוקות
ואיכות חיים של "כפר נופש בתוך עיר" .בשל
מיקומה הטופוגראפי של העיר ,בגובה 573
מטרים מעל פני הים  ,מזג האוויר בעיר נוח
וקריר בכל עונות השנה ,אפילו באוגוסט הלוהט
התושבים נהנים מבריזה נעימה.

טיילת יער צ'רצ'ל
פיתוח והסדרה של דרך נוף ייחודית בנוף ארצנו
תוך פיתוח שביל לאורך דרך הנוף ,תצפיות,
מוקדי עניין ייחודיים ושבילי טיול ,באורך של 6
ק"מ ,לטובת תושבי נוף הגליל והסביבה ,בנוסף
לתיירות פנים וחוץ ,מאחר והוא יושב על שביל
הבשורה ומשקיף אל עמק יזרעאל והר תבור.

מסלול מכפר תבור להר דבורה | סיפור דרך

הר דבורה

שביל ישראל

-חניון לילה בסיסי –

מסלול ברמת קושי בינונית אל עבר פסגת הר
דבורה .המסלול עובר בין מגוון רב של עצים,
מעניק תצפיות מרהיבות ובסופו תמצאו חניון
פיקניק נגיש.
המקטע האחד עשר של שביל ישראל לוקח
אותנו למזרחם של הרי נצרת מהר תבור
אל הר דבורה .מסלול מקסים שמזמן לנו נופים
וסיפורים ...

מסלול רכוב או רגלי לפסגת הר דבורה

הר דבורה הוא הר בישראל בגובה של 437
מטרים מעל פני הים ,השוכן בהרי נוף הגליל
שבגליל התחתון ,על גבולו של עמק יזרעאל
שמדרום לו .הוא שוכן בין הר כסולות ממערב ,הר
יונה מצפון והר תבור שנמצא  4.5ק"מ דרומית-
מזרחית לו .על מורדותיו המזרחיים של ההר
שוכן הכפר דבורייה ,ממערב לו העיר נוף הגליל
ובעמק שמצפון לו הכפר עין מאהל

הסנטרל פארק של נוף הגליל

פרויקט הדגל של עיריית נוף הגליל – הינו פארק
עירוני עשיר באטרקציות שמאפשר לתושבים
בילוי איכותי של שעות הפנאי לילדים ולכל
המשפחה .הפארק כולל אמפיתיאטרון מפואר
הצופה לנוף עוצר נשימה ,פינת חי ,אגם נוי
אקולוגי ,פלנטריום ,מגרש גלגליות ,גן מוזיקאלי,
תצפית כוכבים ,גן בוטני ומתקן אומגה אקסטרים
ועוד.

האירוס הנצרתי
פרח האירוס הנצרתי הוא אחד מסמליה של העיר
בשל פריחתו הקצרה למשך שלושה שבועות
בלבד בחודשי האביב .הפרח המרהיב ביופיו עם
עלי הכותרת הלבנים והנקודות החומות על רקע
צבע סגלגל ,פורח במקבצים של שמורות טבע
אליהם ניתן להגיע בטיול רגלי בעונת הפריחה.

תצפיות נוף
אין הרבה ערים ש 70% -מהשטח שלהן מכיל
יערות ,שמורות טבע ,חורשות והרים .נוף הגליל
משקיפה על נוף מרהיב של עמק יזרעאל
והתבור ,הר דבורה והר כסולות .חובבי הנוף
והטבע יכולים ליהנות שעות רק בישיבה על
ספסל ברחוב יזרעאל הצופה לנוף או בנקודה
הגבוהה ביותר בעיר על ספסל מול מגדל המים
המואר בגובה של  587מטרים מעל פני הים.

שביל האופניים סובב נוף הגליל
השביל הוא הזדמנות לחבר את הקהילה
לסביבת הטבע המקיפה אותה"

שביל האופניים הוא מקור לפעילות גופנית ואורח
חיים בריא ,וגם הזדמנות לחבר את הקהילה
לסביבת הטבע המקיפה אותה".
אורכו של השביל כשמונה קילומטרים .הוא
מתחיל ברחוב ציפורי ,בחלק המערבי של העיר,
ומסתיים בחלק הדרומי של העיר ,בסמוך לשכונת
ברק .מסלול השביל טובל ביערות וחורשות
ונשקף ממנו נוף מרהיב של הגליל התחתון,
מושב ציפורי ,הר תבור ,הר דבורה ,עמק יזרעאל
והר הקפיצה.
"נוף הגליל היא דוגמה לשילוב מוצלח בין מרחב
אורבני לשטחים ירוקים ופתוחים",

שביל הבשורה
דרך הבשורה מסומנת באמצעות אבני בזלת ,עם
סימון עוגן עליו ,ובכיתובThe Gospel Trail :

שביל ישוע (לעיתים דרך הבשורה) הוא נתיב
הליכה ארוך בגליל התחתון ובצפון הכנרת,
המקשר בין אתרים קדושים לנצרות .וחלק ממנו
עובר בתוואי דרך של יער צ'רצ'ל.

בית הכנסת הגדול
בניין בית הכנסת הגדול בנוף הגליל הוא אחד
משיאיה של האדריכלות הישראלית ,שעסקה
בעשורים הראשונים לקיומה גם בתכנון בתי
כנסת ובניסיון להעניק פרשנות חדשה למוסדות
הדת היהודיים .בית הכנסת תוכנן על ידי
האדריכל נחום זולוטוב ז"ל בצורה של מעין
חללית ענקית עשויה מבטון ,פלדה ,זכוכית ואבן
מקומית .במקום מבנה בולט עם תקרה שטוחה
או כיפה מסורתית ,המבנה בנוי בצורה של כיפת
בטון הפוכה על פיה המוקפת קירות מסך זכוכית
היוצרים אשליה שהכיפה מרחפת באוויר .אולם
התפילה משתרע על פני  400מטרים רבועים
ומכיל  500מתפללים ומתפללות.

מוזיאון השואה
מול בית הכנסת הגדול בעיר שוכן מוזיאון השואה
ובו אלפי פריטים ,מסמכים ,ומיצגים שנתרמו על
ידי תושבים ניצולי שואה ומוזיאונים מרחבי הארץ
והעולם .ברחבת המוזיאון מוצבת אנדרטה של
האומן יגאל תומרקין שהוקמה בשנת .1965

בית מלון
במלון פלאזה נוף הגליל המחודש חדרים חדשים
ומודרנים ,וריהוט עדכני .המלון שוכן בין שדותיו
של עמק יזרעאל להרי הגולן ,צופה אל נופו
המרהיב של הגליל ואל העיר העתיקה של נצרת.
המלון בן  182חדרים לזוגות/יחידים ,משפחות
ואנשי עסקים ,מציע אירוח מפנק במגוון חדרים
וסוויטות ,כולל חדרי נכים .מיקומו המצוין של
המלון מהווה בסיס אידיאלי לביקורים באתרים
היסטוריים ברחבי הגליל ויציאה לטיולים ברחבי
הצפון כולו.

מרכז המבקרים מפעל
השוקולד שטראוס עלית
נוף הגליל היא עיר מתוקה גם בגלל מפעל
השוקולד הגדול ביותר במזרח התיכון שנמצא
בתחומה .ארומת שוקולד מכסה את האוויר
בשעות הבוקר המוקדמות .המפעל ,שנמצא
בסמוך לבניין העירייה (שדרות מנחם אריאב)
פועל מרכז מבקרים המאפשר למבוגרים ולילדים
מעל גיל  6לראות מקרוב את תהליך הייצור של
ממתקי השוקולד וגם לטעום.

מרכז הקניות הגדול ביותר
במזרח התיכון
בילוי בסופר? כן כשמדובר במרכז קניות עם 11
מעליות וקומה של מסעדות ובתי קפה .זהו
מרכזה  -מרכז המזון והבילוי הגדול בנוף הגליל,
יש בו  2קומות ענקיות של מזון ,כלי בית,
קוסמטיקה ומסעדות במחירים זולים.

קולנוע
עיריית נוף הגליל היא הרשות היחידה בישראל
שמפעילה שני בתי קולנוע עירוניים (אולם קטן
ואולם גדול) ומקרינה בהם סרטי קולנוע חדשים
שמוקרנים בסינמה סיטי (שיתוף פעולה בין
העירייה לסינמה) .בהיכל התרבות אולם קולנוע
למגוון הגילים  -הקרנת סרטי בכורה ,רבי מכר
דוקו במגוון השפות :עברית ,אנגלית ,ערבית
ורוסית.

המתחם
תושבי נוף הגליל נהנים ממתחם נופש וספא
עירוני הכולל בריכה מחוממת ,מרכז ספורט,
מתחם סאונה יבשה ורטובה ובריכה קיצית
לפעוטות .המתחם פועל לאורך כל ימות השבוע
וכולל חוגי העשרה ,ספורט ואומנות .העלות עבור
תושבי העיר מסובסדת.

איצטדיון עירוני
נוף הגליל מתפארת באצטדיון עירוני מושקע
שעומד בתקנים הגבוהים ביותר של משחקי
כדורגל בינלאומיים וליגת העל הישראלית.
המתקן כולל מבנה בן חמש קומות רב תכליתי
לשימוש מסיבות עיתונאים ,כנסים ואירועים
ספורטיביים.

פסטיבלים
נוף הגליל היא עיר הפסטיבלים .פסטיבל הדגל
של העיר המתקיים מדי שנה בחול המועד בחג
הסוכות ,הוא הפסטיבל הכי מתוק בעולם –
פסטיבל השוקולד הבינלאומי .הפסטיבל מתקיים
שלושה ימים רצופים (ללא תשלום) וכולל שלל
אטרקציות מתוקות להנאת הילדים וכל
המשפחה .בנוסף מתקיימים בחודשי הקיץ
פסטיבל הבירה ופסטיבל בין לאומי לפולקלור.

קק"ל
בית קק"ל למצוינות הוא פרויקט ייחודי לעידוד וטיפוח
מצוינות בקרב בני נוער בפריפריה ופיתוח מנהיגות צעירה.
קהל היעד של בית קק"ל הוא בני דור ה ,Z-תלמידי חטיבה
עליונה ,בעלי מוטיבציה להצליח ,שזקוקים להזדמנויות
זאת.
לעשות
שיוכלו
כדי
ולמשאבים
הפעילות בבית כוללת חיזוק לימודי לתלמידי כיתות י'-י"ב
לשיפור הישגי הבגרות .בהתאם לתכנית ,הלימודים נערכים
בכיתות קטנות ,עם מורים מקצועיים וליווי אישי על ידי
חונכים .הבית מקדם גם את החינוך הבלתי פורמאלי בעיר,
ומקיים פעילות חברתית ,הרצאות העשרה ,ופעילויות
לחיזוק ערכים ולהגברת המעורבות הקהילתית.
המבנה בן שלוש הקומות ,כולו מותאם נגישות לבעלי
מוגבלויות ,כולל מתחם פתוח בקומת הקרקע ,כיתות לימוד
בקומות העליונות ,מעבדת מחשבים ,אודיטוריום לסרטים
והרצאות ומשרדים למנהל ולרכזים החינוכיים .אזור מיוחד
בבית מוקדש לפעילות פנאי וחברה ,עם פינות ישיבה,
משחקי וידאו ומקום לאירועים חברתיים .הבית עוצב בסגנון
חדשני וצעיר ,עם צבעים עליזים ,ציורי קיר ומגוון אמצעים
טכנולוגיים ,להכשרת בני הנוער למיומנויות המאה ה.21-
הקיר החיצוני של המבנה עוטר בציור בגודל תשעה מטרים,
שבוצע בידי האמן הלל לזרוב.

מזקקה בנוף הגליל
לראשונה בארץ מיוצר ערק פרמיום ישראלי של
מזקקת קעואר ,איכותי ונקי ממתנול מחומרים
טבעיים ,כוהל ענבים ,אניס ומים טהורים .התהליך
כולל זיקוק משולש.
מה חשוב לדעת לפני שקונים ערק?
אפשר לאהוב ערק ואפשר שלא– אך מה שבטוח
מדובר במשקה מלא נוכחות שאי אפשר להישאר
אדישים אליו! בעבר היו שותים אותו בעיקר בזכות
המחיר האטרקטיבי שלו ,אך עם הזמן המצב
השתנה וסוגי הערק הקיימים בשוק הלכו ,השתפרו
והשתכללו .וכעת ,כבר רבים לומדים להעריך אותו
ואת טעמו הייחודי מחדש .זה בדיוק מה שהופך את
ערק קעואר ,אותו משקה פרימיום אלכוהולי מבית
משקאות האניס ,לכוכב ראשי בחיי הלילה במהלך
השנים האחרונות.

בתוכניות המפעל להקים מרכז מבקרים וטעימות.

רכבת קלה
בחודש ינואר  2021החל ביצוע פרויקט הקמת
רכבת קלה "נופית"  -מנוף הגליל לחיפה .עבודות
סלילת הרכבת צפויות להימשך כשש שנים
ובסיומן ,תושבי נוף הגליל יוכלו לעלות על רכבת
קלה בקרבת שכונת מגוריהם ( 7תחנות בעיר)
ובתוך חצי שעה להגיע עד חיפה ומשם באותו
כרטיס להמשיך לתל אביב ולדרום .הרכבת תקצר
לאין ערוך את המרחק מנוף הגליל למרכז הארץ
ותשדרג את איכות החיים בנוף הגליל.

רכבל
בתכניות העיר בולט פרויקט הקמת רכבל שיחבר
את נוף הגליל להר תבור ויהווה אטרקציה
תיירותית עבור תושבי העיר ולכלל אזרחי ישראל
והן עבור תיירים מחו"ל .פרויקט הרכבל אושר
בהחלטת ממשלה ונמצא בתכנון מתקדם.

 .2פארק הר יונה

 .1יער צ'רצ'יל

 .3טיילת רחוב יזרעאל

 .4טיילת הזיתים ,שכונת בן גוריון

חמישה לוקיישנים לצילומי
חתונה בנוף הגליל
לוקיישן של טבע פסטורלי תמיד נחשב
לאטרקטיבי ומושך בקרב כלות ,חתנים וצלמים,
אך גם נוף אורבני יכול לספק את הסחורה .בנוף
הגליל יש מספר מקומות שבהחלט יכולים לשמש
תפאורה יחודית עבור התמונות הבלתי נשכחות
שיככבו במסכים באולם בזמן החתונה.

 .5מצפה רחוב כרמל

