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הר מירון, אל שמורת  -טיול לראש של הגבוה שבהרי ישראל ממערב לירדן

 טבע גדולה ולהנות מנוף פסגות ומאויר צלול כל השנה.

מגיעים מקיבוץ סאסא נפנה מזרחה, הכביש מתפתל במעלה ההר ועובר 

היא על פני הכניסה לבית ספר שדה הר מירון, הלאה לעבר הפסגה ש

 מ'. 1208בגובה של 

כמה דקות הליכה בשביל הנוח והברור, אשר נפרץ לראשונה בסוף שנות 

 .(2), מביאות אותנו למצפור צפת 60-ה

מזרחית מכאן נראה היטב את הר בר יוחאי, מושב מירון שלמרגלותיו, 

מוד והכינרת. בימים בהירים נראים מכאן גם הגולן גוש הר כנען ונחל ע

 והרי גלעד.

מן התצפית נחזור אל השביל ונלך במדרון המזרחי של ההר. בסתיו 

 פורחת לצדי השביל החלמנית הגדולה, שהיא בעלת פרח צהוב גדול ויפה.

השביל עובר בין אלונים מצויים ואלוני תולע שאליהם נלווים האלה 

 בשלכת בחורף. הארצישראלית העומדת
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ונצפה ממנו לצפון ולצפון מזרח.  (3)במהלך דרכנו נגיע אל מצפור לבנון 

אם היום בהיר אז נוכל לראות עד לגולן ולחרמון ואפילו עד הרי הלבנון, 

 המושלגים בחורף.

מ', מצפון לאגם האגירה  800-למרגלותינו פרושה רמת דלתון, שרומה כ

המלאכותי ברמת דלתון נראה מושב כרם בן זמרה וממערב לו הכפר 

 הגדול ג'יש שתושביו נוצרים מרונים ומוסלמים.

במבט צפונה נראה את יישובי גבול הצפון, כאשר השטח החשוף מעצים 

 הוא כבר שטח דרום לבנון.

ממצפור לבנון נמשיך בשביל ולאחר זמן קצר נגיע לבור עגול חצוב בסלע 

. זוהי גת עתיקה על המשטח היו מניחים  (4)ובצדו משטח חצוב קטן 

ענבים ודורכים עליהם ברגליים יחפות כדי לסחוט מהם את המיץ מבלי 

 ינים המרים.לרסק את הגלע

נמשיך ללכת במדרון הצפוני של ההר המכוסה צומח מעניין: החורש הגדל 

 תיכוני הטיפוסי, המוכר לנו מאזורי הארץ האחרים.-מכאן איננו הים

עם שביל נוסף, הוא "שביל ההר"  (5)השביל שבו אנו הולכים מצטלב 

ספר שדה הר מירון. אבל אנו לא -מסומן בשחור. זה עולה לכאן מביתה

נפנה ימינה או שמאלה אלא נמשיך דרומה, בשביל הפסגה המסומן אדום 

 החוצה דרך עפר סלולה בין שני מתקני צבא.

 (6)לאחר חציית הדרך הלבנה וירידה מתונה בשביל, נגיע ל"מצפור ההר" 

הצופה מערבה ודרומה. מכאן נשקפת שמורת הר מירון כולה, בדרום 

מערב, במורדות הר צפריר, נראה מכאן הכפר הדרוזי בית ג'ן ואת חבל 

 תפן ואזור התעשיה תפן.

נחזור לשביל המוצל במפנה הדרומי של ההר ולאחר ירידה מתונה בעובי 

בהמשכו נגיע אל הכביש המוליך בחזרה החורש נגיע לגשר עץ קטן, ו

 לחניון ולרכב.
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 מבט למזרח מהר מירון
 

  

 


