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  מ"ק 940 -כ: השביל אורך

 התחלה נקודת. דן קיבוץ :בצפון התחלה נקודת
   ).טאבה מעבר (אילת: בדרום

 החלה השמונים שנות בתחילת :היסטוריה
, הטבע להגנת החברה של שראל לשבילי הוועדה
 -ב נחנך השביל. השביל וסימון התוואי בתכנון
1995 .  

 שלושה ידי על מסומן השביל :השביל סימון
 וכתום באמצע כחול, מימין לבן -אנכים מלבנים
, "הרגילים "השבילים לסימוני בניגוד. משמאל
 בגובהם מדורגים, ישראל שביל בסימון, הפסים

 צפונה – הלבן: ההליכה כיוון על ומצביעים
  . דרומה -והכתום

 

  )1(השביל הזה מתחיל כאן 
  בין סניף בנק למעין 

  )2(לא תמיד מסומן, לא סלול
  . השביל הזה מתחיל כאן

  
  חוצה את העיר 
  עולה על ההר 
   )3(ממשיך על הים

  ממשיך גם מחר 
  בין הבתים , חותך באויר

  . אל חיים חדשים, יוצא אל האור
  

  עלה עליו עכשיו , לך עליו
  עלה עליו עכשיו , לך עליו

  מלאכי ציפורים מעליך 
   )4(מלווים את צעדיך
  מרחוק נדלק אור 
  . תוכל לחזוראל תסטה כדי ש

  
  השיר הזה מתחיל כאן 

  כחול על הדף הלבן 
  לא תמיד מכוון , לא גמור

  . השיר הזה מתחיל כאן
  

  חוצה את העיר 
  עולה על ההר 

  ממשיך על הים 
  ממשיך גם מחר 

  בין אנשים , חותך באויר
   .אל חיים חדשים, יוצא אל האור

  
חוצה את העיר עולה על ההר ")3(

   -"ממשיך על הים
, שביל ישראל חוצה את ישראל לאורכה

מאצבע הגליל הירוקה בצפון דרך 
, הכרמל מישור החוף, הגלילים והכנרת

, הנגב הצפוני, שפלת החוף הרי ירושלים
ניתן לראות בו את . רמת הנגב והרי אילת

, מרבית תצורות הנוף הארץ ישראלי
אנשים שונים וכמובן , צורות ישוב שונות

  . ווניםבעלי חיים וצמחיה מג

  -"מלאכי ציפורים מעליך מלווים את צעדיך")4(

 השביל של לאורכו הגרים אנשים -"השביל מלאכי "מושג התפתח השנים במהלך
 למסלול הקפצות, חמה מקלחת, בבית אירוח (שונות בדרכים להולכים ומסייעים

 . תמורה ללא זאת עושים רובם) ועוד מזון קניית מים הטמנת, וממנו

  ?מה לדעתכם הכוונה

מה היתרונות והחסרונות של שביל 
  ? מה אתם מעדיפים ולמה? מסומן

לסמן את , האם היה נכון לדעתכם
  ? שביל ישראל

  -"השביל הזה מתחיל כאן)"1(

  הדרך תפילת

י ִה ן ְי צֹו יךָ  ָר ֶנ ָפ ְל יָ  ִמ  ְי
נּו י ֵה לֹ י ֱא ֵה אלֹ נּו ֵו י ֵת בֹו , ֲא

ּו נ ֵכ י ִל ּתֹו לֹום ֶש ָש ּו ְל נ ֵד י ִע ְצ ַת  ְו
לֹום ָש ּו. ְל נ ֵכ ְמ ְס ִת לֹום ְו ָש . ְל

ּו נ ֵכ י ִר ְד ַת לֹום ְו ָש נּו. ְל ֵע י ִג ַת  ְו
ז חֹו ְמ ּו ִל נ ֵצ ְפ ים ֶח ִּי ַח  ְל

ה ָח ְמ ִש ְל לֹום ּו ָש ְל ּו ּו נ ֵל י ִּצ ַת  ְו
ף ַּכ ל ִמ ב ָּכ ֵי ב אֹו ֵר אֹו  ְו

ים ִט ְס ִל ּיֹות ְו ַח עֹות ְו ךְ  ָר ֶר ֶּד  ַב
ל ָּכ ִמ י ּו ֵנ י ּיֹות ִמ ִנ ָע ְר  ּפּו

שֹות ְּג ַר ְת ִמ בֹוא ַה ם ָל עֹוָל .ָל . .  
  
 

ניכם מה  בלצאת האתגר בעי
  ?ישראל שביל כמו למסע

לא סלול לא תמיד  ")2(
  -"מסומן

  פתגם בדואי עתיק אומר כי 

 "חכם השביל מההולך בו"

  ? "בחוץ"השבילים שנשארו , מה עם כל המקומות

  ? מדוע שמישהו יקבע בשבילי מהו שביל ישראל שלי

  ?מדוע לדעתכם יש צורך בשביל ישראל

  ? מה מטרתו

אינו עובר (השביל כמעט ואינו עובר בערים 

ניכם מה "ולהיות להחליט אנשים מביא בעי  הייתם האם? "שביל מלאכי 
  ?לסייע יכולים הייתם במה, כן אם? שביל מלאכי להיות מוכנים אתם


