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לאוהבי הארץ ונופיה,

עיסוקה  עלייה, שעיקר  ומגוונים. ממדינה קטנה קולטת  רבים  ישראל להישגים חסרי תקדים בתחומים  הגיעה מדינת  קיומה  70 שנות  במהלך 
בחקלאות ובתעשייה זעירה, הפכנו בשבעה עשורים בלבד למדינה מובילה בתחומי המדע, הטכנולוגיה והרפואה, מדינה משגשגת אשר רמת 

החיים בה עולה מדי שנה. 

יום הולדת 70 הוא זמן טוב לעצור, להביט לאחור ולהתמלא בגאווה. לרגל חגיגות השבעים לעצמאות מדינת ישראל חברו יחד, בהובלת של״ח 
וידיעת הארץ כלל הגופים העוסקים בידיעת הארץ במסירות, בתחושות גאווה, והזדהות, כדי להציג את הישגי המדינה בפני המטיילים בשבילי 

הארץ כפי שהם משתקפים בנוף. תודה והערכה רבה לכל אחד מהגופים על התרומה המקצועית, הכתיבה והעשייה המשותפת.

״גם מבקריה הקיצוניים של ישראל לא הצליחו להסתיר את הישגיה יוצאי הדופן. את פסגותיה המתנשאות מעל קו הרקיע של ההיסטוריה. 
ליבי גאה על מה שעשינו, כולנו ביחד, ועל מה שאנו חולמים כאיש אחד: לחיות באמונה, לשחר שלום, לבנות עתיד טוב יותר״. כך כתב 

שמעון פרס, נשיא המדינה ז״ל.

לאנשי השבילים והנוף הפתוח, הבחינו בנופה של ארץ ישראל כארץ מפגש ולמגוון תופעות טבע ואדם – מימי ראשית ועד ימינו אלה, וכל 
מפגש הטביע את חלקו במפגשים אחרים. הדגישו את היפה והמאחד בנופי הטבע והחברה, נכיר ונחגוג יחד עם המטיילים את הישגי 

מדינת ישראל והצלחותיה, נתפעל יחד עמם מנופיה, נכבד ונעריך את האנשים שתרמו ותורמים להיותה. 

מעבר לנס שבתקומה משתקפת בנוף גם עבודה מסורה של מיליוני ישראלים מוכשרים המבקשים לעשות לפיתוחה ושגשוגה של מדינת 
ישראל בכל יום. ללא ספק, אנחנו צריכים להתייחס בהערכה על הישגיה המרובים של מדינת ישראל, והיא בסך הכול בת שבעה עשורים.

עוד רבה הדרך לפנינו. אבל כאשר אנחנו מסבים את ראשינו לאחור, אפשר להפיק אמונה מהישגינו, לא רק גאווה. האמונה בצדקת 
הדרך היא הצידה הטובה ביותר להמשך הדרך.

וכשמתבוננים רחוק, רואים עמוק – אפשר לומר לדור הצעיר: 

״כל אפשרות גדולה היא תולדה של אמונה גדולה״. 
בברכת חן הארץ  

שמואל אבואב  
מנכ״ל המשרד  

המנהל הכללי
Director General

المدير العام

Ministry of Educationמשרד החינוך
وزارة الّتربية



המסלולים שקובצו יחד על ידי הגופים השותפים בכתיבת החוברת מציעים לבחירתכם מגוון רחב של סיורים ברחבי הארץ בנושאים שונים 

ומגוונים במטרה לחזק את תחושות הגאווה וההשתייכות למדינה ישראל, להעמיק את תחושת הסולידריות והמחויבות לחברה ולמדינה 

ולעורר דיון על ההישגים, היעדים והאתגרים לעתיד לבוא.

לאורך מסלולי הסיור נשקפים בנוף הישגי המדינה בתחומים רבים ומגוונים: בתעשייה, בחקלאות, בתשתיות )כבישים, אנרגיה וכו׳(, 

בהתיישבות, ברפואה, בביטחון וכו׳.

לרגל חגיגות ה-70 לעצמאות מדינת ישראל חברנו יחד, מספר גופים העוסקים בקידום החינוך לידיעת הארץ ואהבתה: החברה 

להגנת הטבע, אגודת אכסניות הנוער בישראל, יד יצחק בן צבי, קרן קיימת לישראל, אשכולות – פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית, 

70 מסלולי סיור לאורכה  וידיעת הארץ, כדי להציע  והגנים הלאומיים בהובלת אגף של״ח  מועצת תנועות הנוער, רשות הטבע 

ולרוחבה של מדינת ישראל ובהם נדגיש את הישגי המדינה כפי שהם משתקפים בנוף. 

דרך ההתבוננות בנוף והבנתו מחייבות אותנו להתמודד עם סוגיות שונות ולזמן מעגל דיון: 

הגדרת אירוע כ״הישג״ מושרשת בגישה ובעמדה אידיאולוגית, פוליטית, חברתית וכו׳. הנופאדם משקף את תוצאות ההתפתחות. 

מהן המשמעויות של “הישג״ עבור מדינה, עבור חברה? הגישות השונות מציבות אמות מידה שונות להערכת ההישג. למשל: 

תוצרת  הפקת  האם  “הישג״?  היום  גם  ייחשב  ה-50,  בשנות  המדינה  גאווה  הייתה  שעליו  לאומי  פרויקט  החולה,  ייבוש  האם 

חקלאית ופיתוח תשתיות מצדיקים את רמת הזיהום והפגיעה באיכות הסביבה שאנו משלמים?

בעקבות הסיור נעורר דיון על היעדים והאתגרים שעומדים בפני החברה והמדינה בעשורים הבאים ונברר עם בני הנוער כיצד 

הם יכולים לתרום למימושם. 

קובץ המסלולים נועד להנגיש מסלולים שונים בחבלי הארץ השונים בתמציתיות רבה, ובתוך תיאור כל מסלול שולבו בר-קוד 

וקישוריות, ובאמצעותם ניתן לגלוש ולמצוא מידע מפורט, תמונות וסרטונים.

תודה גדולה לכל אחד מהגופים השותפים על ההירתמות המהירה והתרומה המקצועית ליצירה המשותפת לקידום החינוך 

להכרת הארץ ואהבת המולדת.
בברכה,

אלי שיש
מנהל אגף של״ח וידיעת הארץ

זיוה בן ברוך
מטה של״ח וידיעת הארץ 
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מסלול

חבל ארץ 
נגב

אורך המסלול
6 ק״מ 

 נקודת התחלה
הר גמל במצפה רמון

נקודת סיום 
אתר “אבן רוח מים״ במכתש רמון

עונה מומלצת
סתיו, אביב וחורף

מגבלות 
אין

דגשי בטיחות 
אין מים לשתייה לאורך 

דרגת קושי 
בינונית

נגישות 
 אפשר להגיע בכל רכב לנקודת 

ההתחלה והסיום. לנקודת ההתחלה 
אפשר להגיע גם בתחבורה ציבורית.

ציוד נדרש
כובע, מים, נעליים נוחות, מפה

אתרים בתשלום
אין

מהר גמל למנסרה

המסלולמפת

Israel hiking map: מתוך
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למדבר שֹאנו 
על דבשות גמלים, 

על צוואריהם יצלצלו 
פעמונים גדולים. 

)“למדבר ֹשאנו״, אלכסנדר פן(

נכתב ע״י:

מפה מתוך עמוד ענן
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הר ארדון, מתנשא בין בקעת מחמל הצפונית לבקעת ארדון הדרומית, במזרח, את הקיר הדרומי של 
המכתש ואת שן רמון הבולטת בצבעיה העזים, במערב את הר ערוד ואת קרני רמון – העשויים בזלת ולכן 
בולטים על רקע אבן החול הצבעונית ואבני הגיר הצהובות. מצפון לנו נראה מרחוק את הר אריכה ואת הר 

נפחא, ולמרגלותינו את מצפה רמון.
נרד מהר גמל אל המצוק של המכתש ונלך מזרחה בשביל המסומן בשחור. כעבור 300 מטרים, נגיע 
לפיצול שבילים לשביל המסומן בירוק ולשביל המסומן בשחור. נרד בשביל המסומן בירוק לתוך המכתש 
במעלה ברוש )2(. מעלה ברוש הוא מעלה עתיק, הבדואים מכנים אותו “נאק׳ב אל סרביט״ השם “מעלה 

ברוש״ ניתן לו לאחר שפלוגת ברוש מבה״ד 1 שיקמה את המעלה.
ולשביל  בירוק  המסומן  לשביל  השביל  מתפצל  שבה  לנקודה  עד  המכתש,  קרקעית  עד  אט  אט  נלך 
המסומן בכחול )3(. נמשיך בשביל המסומן בירוק כק״מ. השביל עובר סמוך לגבעת בזלת ובערוץ חולות 
)4(. סמוך לפריזמות הבזלת, השביל מתפצל לשביל המסומן בירוק ולשביל  ופריזמות בזלת  צבעוניים 

המסומן באדום, נמשיך בשביל המסומן בירוק ונגיע אל המנסרה )5( – תופעה גאולוגית מיוחדת. 
במנסרה ניפרד מהמסלול הירוק ונלך בשביל המסומן בשחור דרך ערוץ החולות הצבעוניים. 

רעיון מרכזי 
המטיילים יחוו את עוצמת הנוף המדברי של מכתש רמון. המסלול 

תצורות  שבו  מקום  המכתש,  למעמקי  הצוק  מראש  ירידה  כולל 

סלע מיוחדות ועתיקות.

מסלול
נקודת תצפית מהמרהיבות בארץ בהר גמל, משם נרד את המצוק 

הצפוני של המכתש דרך מעלה הברוש העתיק. נראה את פריזמות 

הבזלת של מכתש רמון, אבני אבן חול מרהיבות ואת המנסרה – 

תופעה גאולוגית מרתקת. נסיים באתר “אבן רוח מים״.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
יישוב הנגב – התיישבות בלב מדבר, הקמת מצפה רמון.  •

שמירה על הטבע – שמירת ארץ המכתשים.   •
הכרת הטבע והמורשת – מסעות ראשונים במדבר, במיוחד   •

מסע ה-14 

חקר הטבע והנגשתו – מיפוי גאולוגי של ארץ ישראל, מעלה   •
ברוש.

הפקת משאבים מאוצרות טבע – שיקום אתרי הכרייה   •
והחציבה במכתש רמון, אתר “אבן רוח מים״.

תיאור המסלול 
נפגש בחניה שלמרגלות הר גמל במצפה רמון, נעפיל אל נקודת 
מנקודות  אחת  הגמל,  של  דבשתו  על  הממוקמת   )1( התצפית 
התצפית היפות והמיוחדות בארץ. נראה את כל מכתש רמון, את 

מהר גמל למנסרה

הנגב
והרי אילת

מכתש רמון, צילום: מאור בקל מתוך ויקיפדיה 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gamal-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gamal-mt.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
מסלול

חבל ארץ 
נגב

אורך המסלול
6 ק״מ 

 נקודת התחלה
הר גמל במצפה רמון

נקודת סיום 
אתר “אבן רוח מים״ במכתש רמון

עונה מומלצת
סתיו, אביב וחורף

מגבלות 
אין

דגשי בטיחות 
אין מים לשתיה לאורך המסלול

דרגת קושי 
בינונית

נגישות 
 אפשר להגיע בכל רכב לנקודת 

ההתחלה והסיום. לנקודת ההתחלה 
אפשר להגיע גם בתחבורה ציבורית.

ציוד נדרש
כובע, מים, נעליים נוחות, מפה

אתרים בתשלום
אין

מהר צפחות לחוף ים סוף 
 

1 

2 

3 

4 

“יש מדבר בעולם ויש בעולם ים, אך 
המקום בו המדבר נושק לים והים 

נושק למדבר הוא בחזקת חסד״ 
“אל ארצך אל מולדתך״, עמוס עוז

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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הנגב והרי אילת

 

הנגב
והרי אילת

מרהיבה המשקיפה אל ארבע המדינות שמקיפות את מפרץ אילת: סיני )מצרים( ממערב, ישראל מצפון-

מזרח, ירדן ממזרח וערב הסעודית מדרום-מזרח. זו אחת הנקודות היחידות בעולם שממנה אפשר לראות 

מספר כה גדול של מדינות. נזהה את הגבול בין ירדן לערב הסעודית לפי שלוש ארובות מעשנות במרחק. 

נשקיף אל ים סוף ואל שונית האלמוגים הנראית בבירור מהפסגה, השונית של אילת היא בין השוניות 

הצפוניות בעולם. שונית האלמוגים באילת בת 2000 שנים. 

נראה את הנקודה שבה המדבר פוגש בים – מחזה ייחודי ומדהים ביופיו. המפרץ נוצר בעקבות השבר 

הסורי-אפריקאי, שמתחיל בסודן, חוצה את ישראל לכל אורכה ומסתיים בהרי הטורוס בטורקיה .פסגת 

הר צפחות היא הפסגה האחרונה בשביל ישראל אם צועדים בו מצפון לדרום. היא ה״גראנד פינאלה״, 

לאורך  ק״מ.  כ-1,000  אורכו  ואשר  אילת  ועד  מדן  הארץ  את  שחוצה  השביל  של  שבקצפת  הדובדבן 

המסלול, אפשר לראות את סימון שביל חוצה ישראל בצבעים לבן, כחול וכתום. לכל צבע משמעות: לבן 

מציין את השלג שבחרמון, כחול את הים התיכון וכתום את הנגב, המדבר. 

מהפסגה נרד בירידה תלולה אל נקודת הסיום של שביל ישראל ואל שפת הים )4(.

רעיון מרכזי 
המטיילים יטיילו בקצה הדרומי של ישראל, יכירו את הנוף הייחודי 

של המדבר ושל הים הסמוכים להרי אילת וילמדו סוגיות בשמירת 

הטבע באזור.

מסלול 
הליכה בנחל צפחות ועלייה לפסגת הר צפחות, תצפית אל ארבעת 

המדינות ואל שונית האלמוגים, 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
שמירה על הטבע – שמורות טבע ימיות, שמורת האלמוגים.   •
הנגשת הטבע – הכר את שביל ישראל, היכרות עם שביל   •

חוצה ישראל.

שמירה על המורשת ועל ההיסטוריה, התיישבות – הי   •
דרומה לאילת! סיפור מבצע עובדה, שחרור אום רשרש 

וההתיישבות באילת.

שימור ופיתוח – מבט אל העתיד, שימור ופיתוח סביב העיר   •
אילת. 

תיאור המסלול 
הנחל  בתוואי  נלך  תחתון.   )1( שלמה  בחניון  המסלול  את  נתחיל 

ציפחה,  הנקרא  זה,  סלע  המותמרים.  היסוד  סלעי  בין  המתפתל 

עשוי מחרסית וגרניט שהותמרו. בדרך אל הפסגה, יתחבר השביל 

 )3( ההר  פסגת  גשרון.  נחל  מאזור  העולה  ישראל)2(  שביל  עם 

תצפית  נקודת  היותה  בשל  המדינות,  ארבע  תצפית  גם  נקראת 

מהר צפחות לחוף ים סוף

הנוף הנשקף מהר מצפחות  צילום: עפרי קרק כץ 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/zfahot-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/zfahot-mt.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
מסלול

חבל ארץ 
הר הנגב הגבוה

אורך המסלול
6 ק״מ 

נקודת התחלה
חניון בורות לוץ

נקודת סיום 
חניון בורות לוץ

עונה מומלצת
כל השנה. לא מומלץ להליכה ביום 
חורף קר במיוחד, בקיץ יש להקפיד 

לטייל בשעות הבוקר או אחר 
הצהריים. מומלץ במיוחד באביב, 

בזמן פריחת הצבעונים.

מגבלות 
מיעוט נקודות צל לאורך המסלול

דגשי בטיחות 
לאורך המסלול יש קטעים שנדרשת 

בהם הליכה קרוב לשפת המצוק – יש 
להקפיד על הליכה בטור ועל זהירות. יש 

להצטייד בשלושה ליטרים מים לאדם 
לפחות. 

דרגת קושי מיטיבי לכת 
נגישות אינו בר-נגישות

ציוד נדרש 
נעלי הליכה, כובע וביגוד מתאים

אתרים בתשלום אין

הר רמון מעגלי

יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה,
צהוב להם מידי,

שקט שאפשר להשתגע.
יש אנשים שאלוהים גדול עליהם

במדבר הזה.
אנשים נבהלים כשהם

שומעים את הכוכבים בלילות.
אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה,

ואינם יכולים לשוב ולהיפרד ממנו.
אלה, יישארו כאן.

חיים גורי

הר רמוןמפת המסלול

1

2
3

4

5

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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הנגב והרי אילת

 

המסומן באדום לכיוון דרום-מזרח ונגיע לבור מים מהתקופה הישראלית )בית ראשון(, נמשיך לבור מים 
נוסף אשר ממנו מתפצל שביל המסומן בירוק לכיוון דרום. נחצה את כביש 171 ונלך בשביל המסומן 
בסגול )שביל סובב הרמון( בערוץ נחל, בין טרסות חקלאיות קדומות ושרידי בוסתנים. לאחר כקילומטר, 
השביל מטפס על השלוחות לכיוון מזרח ומגיע למשטח מתוחם בבולדרים המשמש לחניית רכבי שטח 
)2(. נמשיך בשביל המסומן באדום והמתוחם באבנים אל פסגת הר רמון, הגבוה בהרי הנגב – 1,037 
מ׳ מעל פני הים. נפנה דרומה עם השביל המסומן באדום ונגיע לריכוז גדול של שרידי מבנים ולשדה 
רגמים )מבני קבורה מעגליים הבנויים מאבנים גדולות, )3(. נרד לערוץ נחל קטן ונעלה אל שפת המצוק 
של מכתש רמון )4(. נמשיך בשביל המסומן באדום צפונה על שפת המצוק, אל אתר ההנצחה לאילן 
ומשם  רמון,  הר  לפסגת  בשחור  המסומן  בשביל  נחזור   .)5( “קולומביה״  החלל  מעבורת  ולחללי  רמון 
נרד בדרך הג׳יפים  והמדופן באבנים למשטח חנייה לרכבי שטח. משם  נלך בשביל המסומן באדום 

ונלך בשולי הכביש לאורך שביל המסומן  171, נפנה מערבה  שמסומנת באדום אל כביש 
בסגול אל השביל המסומן בירוק שממנו יצאנו ושמוביל חזרה לבורות לוץ.

רעיון מרכזי 
הר  שמורת  של  המרחבים  ואת  הפרא  נופי  את  יחוו  המטיילים 

הניכרים  לדורותיה  ישראל  מדינת  מהישגי  לחלק  וייחשפו  הנגב 

לאורך המסלול. 

מסלול
בורות לוץ, שביל סובב הרמון, הר רמון, תצפית אילן רמון. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
שימור הטבע – השבת בעלי חיים שנכחדו בישראל לטבע   •

הארץ: ראם ופרא.

שמירה על הטבע – הכרזה על שמורות טבע גדולות בנגב:   •
איתור שטחים לשמירת טבע וקביעתם כשמורות.

שמירה על הטבע ועל מורשת – סקר ארכאולוגי של ארץ   •
ישראל: מיפוי וזיהוי אלפי אתרי מורשת בשטחים פתוחים, 

בעיקר: אתרי מדבר, קו הקיי ושדות רגמים. 

שמירה על הטבע והנגשתו לציבור הרחב – הכרזה על   •
מכתש רמון כשמורת אור כוכבים: שמירה על שמי לילה 

טבעיים במרחב הר הנגב. 

הנצחה – אתר הנצחה לזכרם של אילן רמון ושל חללי   •
מעבורת החלל קולומביה, “השמיים הם הגבול״.

תיאור המסלול
היציאה למסלול מחניון בורות לוץ, הסמוך לכביש 171, כ-30 ק״מ 
צל,  סככות  שירותים,  בחניון  הרוחות.  לצומת  דרומית-מזרחית 
ומים, ובו נשאיר את הרכבים. מהחניון )1( נעלה כ-100 מ׳ בשביל 

הר רמון מעגלי

הנגב
והרי אילת

צילום : יוחאי כורם אתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramon-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramon-mt.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
פארק הולנד וארץ החרדונים באילתמסלול

חבל ארץ הרי אילת
אורך המסלול 2 ק״מ 

נקודת התחלה ממעגל 
התנועה שבכניסה הצפונית 

)כביש 90( לאילת נוסעים 
מערבה כחצי קילומטר בשדרות 

ששת הימים ומגיעים למפרץ 
החניה שבפתח הפארק. יש רחבת 

חניה גדולה מעבר לכביש. 
נקודת סיום בנקודת ההתחלה 

גישה לארץ החרדונים: מכביש הערבה 
)כביש 90( פונים מזרחה במעגל 

התנועה למסוף הגבול ערבה ומיד 
פונים ימינה בדרך עפר ונוסעים כחצי 

קילומטר עד לרחבת החניה של האתר. 

עונה מומלצת פארק הולנד – 
סתיו, חורף, אביב. ארץ החרדונים – 

אביב, קיץ וסתיו 
מגבלות בחודשי השנה החמים יש 

להתחיל את ההליכה לא יאוחר מהשעה 
6:00 ולסיים עד 8:00. 

דגשי בטיחות יש לדאוג לכמות 
מספקת של מים. 

דרגת קושי קל 
נגישות המסלול אינו נגיש.

ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע, מים 
וביגוד מתאים. מקורות מים: אין

אתרים בתשלום אין

 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

חולות מדבר הביאו חום אל דרך,
ורוח של ערבית על הגבעות נשבה.

עמוס אטינגר

המפה מתוך אתר קק״ל

נכתב ע״י:
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הנגב והרי אילת

 

הנגב
והרי אילת

אחרי הליכה של 200 מ׳, נראה את הסלוודורה הפרסית )2( ומעבר לה צומת שבילים )3( ולידו שיח גדול 

של גרויה שעירה. אפשר לפנות כאן ימינה ולטפס לנקודת תצפית בכתף הערוץ )4(, מהלך של כ-150 

מ׳. מכתף הערוץ אפשר לראות את הנופים של פארק הולנד. במערב נראה הר שחמון )325 מ׳( – מגושי 

הגרניט הגדולים של אילת. מהצד האחר נראים העיר אילת, ראש מפרץ אילת, עקבה והרי אדום. 

נראה צמחים  לאורך הדרך  בו.  ולעלות  לערוץ  הנחל, אלא לשוב  אין להמשיך בכתף  לאחר התצפית, 

נדירים, בהם דום מצרי )5( וזקום מצרי )6(  

השביל מתחבר לדרך עפר. נלך בה שמאלה לאורך כ-400 מ׳ ואז נרד בערוץ שמאלה לנקודת המוצא. 

בדרך נראה צמחים רבים, בהם המורינגה הרותמית )7(, ערף המדבר )8( ובאובב )9(   

)10(, נפנה מזרחה במחלף אילות לכיוון מסוף הגבול ערבה. אחרי כ-100 מ׳  לביקור בארץ החרדונים 

נפנה דרומה לדרך עפר קצרה המובילה לרחבת החניה של ארץ החרדונים. 

רעיון מרכזי 
מקלט  מקום  המשמש  מדברי  טבע  פארק  יכירו  המטיילים 

לאוכלוסיית הזוחל הנדיר חרדון צב מצוי. 

מסלול
מסלול הליכה מעגלי בנופי פארק מדברי וביקור במקום ריכוז גדול 

של חרדון הצב המצוי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
הפרחת המדבר – יצירת פארק מדברי בשולי העיר   •

אילת.

שמירה על הטבע – חיזוק אוכלוסייה של צמחי מדבר   •
נדירים.

דאגה לבריאות הציבור – מסלול הליכה לבריאות   •
תושבי אילת. 

שמירה על הטבע – הצלת אוכלוסייה נדירה של חרדון   •
צב מצוי. 

תיאור המסלול
בשער הפארק )1(, קבוע שלט גדול של קק״ל ובו מפת הפארק 

ובה  רחבה  נמצאת  מהכניסה,  מ׳  כ-100  למטיילים.  והנחיות 

עמודי הוקרה לתורמים מהולנד שסייעו בהקמת הפארק. השביל 

בפארק מסומן בצבע ירוק. 

פארק הולנד וארץ החרדונים באילת

התמונה באדיבות רט״ג

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/park-holland.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/park-holland.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
מסלול

חבל ארץ 
המכתש הקטן

אורך המסלול
9 ק״מ 

נקודת התחלה
חניון מצפה המכתש הקטן

נקודת סיום 
חניון שער אשמדאי

עונה מומלצת סתיו ואביב. 
להימנע מטיול בעומסי חום או 

כשיש חשש לשיטפונות. 
מגבלות העלייה והירידה למכתש 

יכולות להאט טור ארוך. אין מים 
לשתייה לאורך המסלול! 

דגשי בטיחות יש להיזהר בירידה 
למכתש וביציאה ממנו. אין ללכת במסלול 

בימים שבהם יש חשש לשיטפונות או 
לאחר שיטפונות משום שייתכן שיהיו מים 
בגבים של הקניון היבש שיגבילו או ימנעו 

את ההליכה בו. כן אין ללכת במסלול בימים 
שבהם יש עומס חום גבוה. יש להתעדכן 

ולהיערך בהתאם. 

דרגת קושי מיועד למיטיבי לכת 
נגישות אינו בר-נגישות

ציוד נדרש אין. מקורות מים: על יד חניון 
מצפה המכתש הקטן יש בסיס צבאי ומחוץ 

לו יש ברז שבו אפשר למלא מים.
אתרים בתשלום אין

מגלים מכתשים 
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מפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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הנגב והרי אילת

 

תיאור המסלול
תחילת המסלול בחניון מצפה המכתש הקטן )1(. ליד החניון יש בסיס צבאי, ואפשר למלא בו מים אם 
יש צורך. משפת המכתש אפשר לראות את כל המכתש ואת דימונה הקרובה מאוד. הירידה לתוך 
)2( בתחתית הכמתש אפשר לעצור לנוח ולספר מסיפורי הפלמ״ח במכתש.  המכתש במעלה עלי. 
קצת יותר מקילומטר אחרי הירידה, נגיע לאזור של חולות צבעוניים, )3( זו הזדמנות מצוינת להסביר 
נגיע למפגש של  נוצר חול צבעוני. אחרי הליכה של עוד כמה קילומטרים,  ואיך  כיצד נוצר המכתש 
השביל עם השביל למעלה חצרה )4(. נמשיך ישר ונגיע לשער אשמדאי )5( המרשים, שהיה נקודת 
היציאה היחידה מהמכתש לפני שנפרצה הדרך החדשה. לנקודה זו כלי רכב יכולים להגיע ולאסוף 

את המטיילים.

רעיון מרכזי 
המחנות  חניכי  גילו  שאותו  הקטן,  המכתש  צפונות  את  יחד  נגלה 

העולים לראשונה בשנת 1942 

מסלול
חניון מצפה המכתש הקטן, הליכה בשביל המסומן באדום לחניון 

שער אשמדאי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
מנהיגות נוער – תנועות נוער מטיילות, סיפור גילוי המכתש   •

בידי חניכי העולים.

יישוב הנגב – דימונה, חלוציות בעיירות הפיתוח בנגב.  •
הנצחה – מעלה עלי על שם עלי בן צבי, בנו של נשיא   •

המדינה, שנפצע וחולץ על ידי חבריו למסעות הפלמ״ח.

שמירת טבע - ערכי נוף ומורשת.  •
סימון שבילים - המדינה המסומנת ביותר בעולם.  •

מגלים מכתשים

הנגב
והרי אילת

אסתר לנבר מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/mactesh-katan.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
מסלול

חבל ארץ 
נגב מערבי ומישור החוף

אורך המסלול
כ-60 ק״מ )ברכב(

נקודת התחלה 
מצפה גבולות

נקודת סיום 
גבעת תום ותומר, סמוך לקיבוץ נגבה

עונה מומלצת סתיו, חורף 
ואביב. יש להימנע מטיול באזור 

בימים גשומים. בחורף האזור מוריק 
ועוטה פריחה מרהיבה.

מגבלות צוואר בקבוק במעבר בקניון 
היבש מחייב הליכה בטור ומעכב את 

ההליכה, כך גם בירידה בעזרת יתדות 
ברזל. אין מים לשתייה לאורך המסלול. 

דגשי בטיחות יש להיזהר במעבר 
מנסיעה בשטח לנסיעה בכביש. יש להיזהר 

בעת ירידה מהרכב לתצפיות ולאתרים.

דרגת קושי מיועד לכל המשפחה. 
נגישות נגיש

ציוד נדרש אין
אתרים בתשלום כניסה למצפה 

גבולות כרוכה בתשלום. המעוניינים לבקר 
במוזאון “משואה לתקומה״ ביד מרדכי נדרשים 

לשלם דמי כניסה. בגבעת תום ותומר, המבקרים 
מתבקשים לתת תרומה לקיום המקום.

התיישבות, חלוציות וקוממיות בנגב המערבי

רן קילוח בצינור, 
צינורות עורקי הנגב,
זה דרכו של המזמור

מן הברז אל הרגב 
יעלו מימי תהום,

משאבה אומרת לחם!
נגב, נגב, מה מיום? 
נגב, ממטרות עליך!

“הורה ממטרה״, יחיאל מוהר

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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הנגב והרי אילת

 

הנגב
והרי אילת

הכניסה לאתר כרוכה בתשלום, יש בו מים ושירותים וכן אפשרות להדרכה ולהפעלות למשפחות 

ולקבוצות. לאחר הביקור במקום, ניסע לאתר ארכאולוגי מיוחד במינו השוכן סמוך לקיבוץ נירים 

– בית הכנסת העתיק מעון )2(. משם, ניסע בכביש 232, נחלוף על פני קיבוצי המועצה האזורית 

אשכול, על פני שמורת הטבע בתרונות בארי ועל פני שדרות. נפנה שמאלה )מערבה( לכביש 34 

ונגיע לקיבוץ יד מרדכי )3(, לביקור באנדרטה המפורסמת של מרדכי אנילביץ׳, איש השומר הצעיר, 

ולביקור במוזאון המספר את סיפורו של מרד גטו ורשה ואת סיפור הקרב על יד מרדכי בתקופת 

מלחמת השחרור. לאחר הביקור ביד מרדכי, ניסע אל התחנה האחרונה בסיורנו – קיבוץ נגבה )4(  

בנגבה נבקר באנדרטה נוספת לניצחון על הצבא המצרי. נסיים בגבעת “תום ותומר״ )5(, המספרת 

את סיפורו של השכול בן זמננו דרך אתר הנצחה שהוא למעשה גן בוטני חי, ייחודי ומרהיב ביופיו, 

שניטע לזכרם של תום כיתאין )בן נווה שלום( ותומר קידר )בן קיבוץ נגבה(.

רעיון מרכזי 
את  מספר  המסלול  הגילאים.  לכל  ונגיש  מתאים  זה  טיול  מסלול 

סיפור הקמתה של מדינתנו ואת סיפור תקומתה באמצעות ביקור 

באזור  מתחיל  הוא  ומיוחדים.  חשובים  והנצחה  התיישבות  באתרי 

חבל הבשור )שנקרא גם חבל מעון או חבל אשכול( ומטפס צפונה 

אל עבר מישור החוף הדרומי, לכיוון יד מרדכי ונגבה.

מסלול
נגבה,  קיבוץ  יד מרדכי,  אנדרטת  מעון,  כנסת  בית  גבולות,  מצפה 

אנדרטת תום ותומר.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
התיישבות – פרויקט הקמת המצפים בנגב.  •

ביטחון המדינה – הדיפת הצבא המצרי במלחמת   •
העצמאות.

התיישבות, היסטוריה ומורשת – התוודעות לראשית   •
ההתיישבות החלוצית וביקור באתרי מורשת יהודיים קדומים.

תיאור המסלול 
תחילת המסלול בחניון של מצפה גבולות )1(  נצא מהרכבים אל 

ניסיונית לבחינת  השטח רחב הידיים שבו שכנה בעבר תחנה 

כמה  שוקמו  במקום  בנגב.  יהודיים  יישובים  של  קיום  אפשרות 

אפשר  ומהם  הראשונים,  המתיישבים  את  ששימשו  מבנים 

ללמוד על אופי החיים במקום בשנים הראשונות להתיישבות בו. 

התיישבות, חלוציות וקוממיות בנגב מערבי

התמונה מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramon-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/negev.aspx
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הנגב והרי אילת

פרטי
מסלול

חבל ארץ 
הרי אילת

אורך המסלול
14 ק״מ ברגל/באופניים 

נקודת התחלה
צומת הכבישים בפארק 

תמנע 

נקודת סיום 
אגם תמנע

עונה מומלצת
חורף

מגבלות 
המסלול אינו מוצל ואינו מתאים 

לימים חמים

דגשי בטיחות אין 
דרגת קושי 

מיועד למיטיבי לכת וליודעים לרכב על 
אופניים. 

נגישות המסלול אינו נגיש
ציוד נדרש

כובע, מים ונעליים סגורות, אופניים, קסדה

אתרים בתשלום
הכניסה לפארק בתשלום, ניתן 

להשכיר אופניים באגם

בקעת תמנע 

“בלי גיטרה מזמרים גם צמד אלמוגים 
ובתמנע הכורים מנגנים בפטישים 
והד עונה מעמודי שלמה או או או״

“שיר עולה״, דפנה איילת

1

6
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3

נכתב ע״י:

מתוך אתר עמוד ענן
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הנגב והרי אילת

 

תיאור המסלול 
מהכניסה לפארק תמנע )1(, נצא צפונה בדרך סלולה. לאחר כק״מ )לפני חציית נחל תמנע( נעצור לתצפית 
)2(. אחרי התצפית נלך  ונזכיר את התכניות להקמת מלון בעמק ססגון, בצפון-מזרח הבקעה  אל הבקעה 
לאורך ק״מ נוסף ואז נפנה ימינה )לכיוון צפון-מזרח( על פי השילוט לציורי המרכבות. נחנה ליד ציורי המרכבות 
)3( ונסייר במקום נחזור באופניים לנקודת התצפית ונפנה בה מערבה לפי השילוט למכרות ולקשתות. נחנה 
לרגלי הקשתות )4( ונסייר בשביל המסומן באדום – מסלול מעגלי של כשני ק״מ העובר בפירי כרייה. נחזור 
ימינה  נרד  נראית הפטרייה.  לדרך,  מימין  קטן,  דרום-מזרח. בתחתית עמק  בכיוון  נמשיך  2 הפעם  לנקודה 
)דרומה( בירידה תלולה וקצרה לעבר הפטרייה, בשביל המסומן בירוק. )5( נראה את תנורי התכת הנחושת 
המשוחזרים ונסייר במקום. נמשיך דרומה בשביל המסומן בירוק עד לכביש המרכזי של הפארק, ובו נפנה 
ימינה )דרומה(. בצומת עם דרך סלולה נפנה שמאלה )דרומה( לעבר עמודי שלמה ומקדש חתחור. )6( נחנה 
את האופניים ליד עמודי שלמה, נסייר במקום ואחר כך נמשיך בדרכי עפר לכיוון דרום-מזרח, לעבר האגם )7( 

נסיים את המסלול בחניית האגם, שלידו מרכז בילוי )שיט( ופעילות )מילוי בקבוקי חול והטבעת 
מטבע(. מומלץ לבקר בשחזור של אוהל מועד של בני ישראל במדבר.

רעיון מרכזי 
המחשת הייחודיות שבבקעת תמנע ובהרי אילת באמצעות חוויית 

זו  ארץ  בחבל  הכרייה  של  ההיסטוריה  הכרת  במסלול,  רכיבה 

והתוודעות לתכניות להקמת מלון באזור. תצפית אל בקעת תמנע 

בין  נדגיש את החיוניות שבאיזון  אילת.  הרי  תורמת להבנת מבנה 

שיש  האחריות  ואת  המחויבות  ואת  אילת  בהרי  ופיתוח  שימור 

למטיילים לשמירה על האזור. 

מסלול
את  הממחיש  במיצג  נצפה  לפארק  שבכניסה  המבקרים  במרכז 

אתרי הפארק וממעורר מוטיבציה להליכה במסלול. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
הנגשת הטבע – סימון שבילים, מדינת ישראל היא המדינה   •

שבה מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם.

שמירה על הטבע ועל המורשת – שימור נופים מיוחדים:   •
הפטרייה ועמודי שלמה.

הנגשת הטבע – הנגשת הטבע הפראי במזעור פגיעה בו.  •

מחקר ארכאולוגי – קיום מחקר ארכאולוגי והצגת   •
הממצאים באתר הפטרייה ובעמודי שלמה.

פיתוח תיירות בת קיימא – אגם תמנע.  •

בקעת תמנע

הנגב
והרי אילת

הקשת הגדולה, צילום: עומר מרקובסקי, מתוך: אתר פיקיויקי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/timna.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/timna.aspx
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פרטי
מסלול

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
כ-2 ק״מ 

נקודת התחלה
שער ציון

נקודת סיום 
שער ציון 

עונה מומלצת
כל השנה

מגבלות 
אין מגבלות מיוחדות 

דגשי בטיחות
אין 

דרגת קושי 
קלה 

נגישות 
נגיש ברובו 

ציוד נדרש
אין 

אתרים בתשלום
אין

הרובע היהודי במלחמת העצמאות 

בּו ְזֵקִנים  ה ָאַמר ה׳ ְצָבאֹות עֹד ֵיְשׁ “ֹכּ
ַעְנּתֹו  ָל ם ְוִאיׁש ִמְשׁ ְרחֹבֹות ְירּוָשׁ ּוְזֵקנֹות ִבּ

ְלאּו  ָידֹו ֵמרֹב ָיִמים. ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִימָּ ְבּ
ְרחֹבֶֹתיָה״  ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַשֲׂחִקים ִבּ

זכריה ח, ד-ה

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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ירושלים 
בירת ישראל

תיאור המסלול 
נתחיל את הסיור מחוץ לשער ציון )1( – שדרכו נכנסו לוחמי הפלמ״ח לרובע הנצור להחיש לו תגבורת 

ב״ליל הפורצים״, הלילה שבין ה-18 ל-19 במאי, ושדרכו עזבו התושבים את הרובע בתום הקרבות. 

נרד במדרגות שמעל הקרדו אל עבר רחבת משה רוסנק  ציון נתקדם צפונה ברחוב חב״ד,  משער 

)לוח זיכרון מאבן( )2( ונפנה שם שמאלה לרחוב היהודים. לאחר הליכה של כמאה מטרים, נגיע אל 

אתר הזיכרון לחללי הרובע )3(. שם נצפה בסרט המספר את סיפורו של הרובע בתש״ח )אורך הסרט: 

שם  הכותל.  פלוגת  ורחוב  היהודים  רחוב  למפגש  עד  צפונה  מעט  נמשיך  הזיכרון  מאתר  דק׳(.   12

ניצבה עמדת לובינסקי )4(, אחת מעמדות הלחימה ברובע. מכאן נשוב לכיוון דרום-מזרח דרך הכיכר 

המרכזית של הרובע, כיכר החורבה )5(, אל אתר הגלעד – קבר אחים ללוחמי הרובע )6(. במרחק קצר 

מהגלעד נמצאת כיכר בתי מחסה )7(, שם נחתם הסכם הכניעה. בכיכר בתי מחסה מסתיים סיורנו. 

רעיון מרכזי 
על   – בירושלים  היהודי  הרובע  היה  לא  העצמאות,  מלחמת  בעת 

המקומות הקדושים ועל האתרים ההיסטוריים שבו – רק השכונה 

היהודית העתיקה ביותר, אלא גם היקרה והחשובה ביותר. נפילתו 

של הרובע בידי הלגיון הירדני אחרי עמידה ממושכת הייתה אחד 

הכישלונות הגדולים והקשים במלחמה. בסופם של הקרבות, הוגש 

את  הרובע  תושבי  עזבו  מכן  ולאחר  כניעה,  כתב  הלגיון  למפקד 

ויושב מחודש  19 שנים ארוכות, עד שהרובע נכבש  ביתם למשך 

במלחמת ששת הימים. 

הלחימה ברובע נשאה אופי מיוחד. הייתה זו לחימה בשטח בנוי, בין 

סמטות צרות ומתפתלות ובין בתים ישנים וצפופים. כמו כן, ההרכב 

האנושי ברובע היה ייחודי, שכן בין תושביו נמנו זקנים וילדים רבים. 

עמידתם של קומץ הלוחמים בהגנה על הרובע עד כניעתו המרה 

היא דוגמה ומופת לדבקות במשימה, לעקשות ולאומץ לב. 

מסלול
זיכרון ללוחמי הרובע )סרט(,  ציון, רחבת משה רוסנק, אתר  שער 

עמדת לובינסקי, כיכר החורבה, הגלעד, כיכר בתי מחסה 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
דבקות במטרה – עמידתם העיקשת של לוחמי הרובע ושל   •

תושביו במהלך הלחימה היא סמל ומופת. 

חידוש ההתיישבות – שיקומו של הרובע היהודי אחרי   •
מלחמת ששת הימים עד היותו שכונת מגורים תוססת שבה 

אתרי תיירות הומי מבקרים. 

הרובע היהודי במלחמת העצמאות

תמונה באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/the-jewish-quarter-during-war-of-independence.aspx
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פרטי
מסלול

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
 5.5 ק״מ 

נקודת התחלה
הכותל המערבי

נקודת סיום 
מנורת הכנסת 

עונה מומלצת כל השנה
מגבלות 

מסלול עירוני ולכן הרבה מסיחי דעת 
במהלך המסלול )מסעדות, אנשים, 

חנויות, מכוניות וכן הלאה(, בכמה תחנות 
יש הגבלה במקום העמידה והישיבה. 

דגשי בטיחות
 יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא 

להיאבד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

חלקו נגיש וחלקו אינו בר-נגישות 

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין
אתרים בתיאום מראש )אופציה(

יש

ממנורה למנורה – סמלים ומשמעותם

מועמת, שחוקה ומוחלדת על שער ברומא חיכית,
אלפיים שנה כה בודדת, ַצַעְרת המנורה, לא כִבית...

אוי, היו ימי סבל וצער, בצר התבוסס ישראל,
אבלה את בכית על השער, הנה חננך שוב האל.

הנה שוב את גאה מתנוססת שוב בירושלים העיר,
את לבב שליחי העם שבכנסת, שלהבת קודשך שוב תאיר...

היכרנוך על שבעת אור קנייך, זו את שהארת במקדש,
ֲעַטרנוך בזרי עלי-זית, ַשְמָנם בך ידליק אור חדש.

שלמה סקולסקי 

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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ירושלים 
בירת ישראל

תיאור המסלול
סיורנו יתחיל סמוך לשער האשפות, בכניסה לגן הארכאולוגי )1(. ממנו נמשיך אל הכותל המערבי )2(. 

נעלה במדרגות הרב שלמה גורן לרובע היהודי: נתעכב ליד מנורת הרובע )3( המוצבת אל מול הכותל. 

מהרובע היהודי נצא דרך שער יפו )4( לגן העצמאות )5(, משם נמשיך לגן הסוס )6( שברחוב קינג ג׳ורג׳. 

מגן הסוס נלך לרחוב בצלאל, ונעצור במרכז ז׳ראר בכר )7(. משם נלך דרך רחוב שמואל הנגיד ליד 

יצחק בן צבי )8( ונקנח בשתי תחנות בקריית הלאום: גן הוורדים )9( ומנורת הכנסת )10(, ובה נסיים את 

הסיור.

רעיון מרכזי 
ינוע על  התלמידים ילמדו על סמל המדינה ועל משמעותו. הסיור 

ציר היסטורי המקשר בין מנורת המקדש לסמל המדינה.

מסלול 
מהכותל המערבי אל קריית הלאום ואל מנורת הכנסת דרך תחנות 

נבחרות.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שיבת העם לארצו ושמירה על מסורת – הכול התחיל   .1

מחלום של אלפיים שנה לשוב ולהיאחז בארץ. המנורה, 

שתעמוד במוקד הסיור, גלתה לפני אלפיים שנה ושבה 

לשכון במקום של כבוד: בסמל המדינה. המדינה חוגגת 

70 שנות עצמאות שבהן הייתה למעצמה ביטחונית, 

למדינה משגשגת וחזקה כלכלית, למעצמת הייטק 

ולמדינה המנהלת קשרים דיפלומטיים עם מדינות רבות.

הקמת מדינת ישראל – משמעותו הרחבה של סמל   .2
המדינה כמסמל ריבונות ישראלית 

ממנורה למנורה - סמלים ומשמעותם

תמונות באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx


20.3.2018 Google    מצומת פת לתחנה הראשונה - מפות

https://www.google.co.il/maps/search/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%A4%D7%AA+%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0… 1/1

200 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2018

מצומת פת לתחנה הראשונה

פרטי
ציונות ברחביה – חולמים ועושיםמסלול

אנו פותחים היום בשורה של כינוסי 
ראשי-חדשים המוקדשים לשבטי 
ישראל, עולי גולה מכל התפוצות, 

ובראש וראשונה לעולים מתפוצות 
ישמעאל. שאיפתנו היא לטפח, כפי 
יכולתנו, את תהליך קירוב הלבבות 

בין שבטי ישראל החוזרים למולדת, 
על-ידי פגישות הדדיות עם נציגיהם 

וכן על ידי שיחות בינם לבין עצמם. 
בכוונתנו להעלות את ניצוצות 

האורה הצפונים בכל שבט משבטי 
ישראל, לעשותם נחלה לכל האומה, 

להבליט ולהעלות את ערכי הרוח 
המיוחדים לכל אחד מהשבטים, 

ערכים העשויים למשוך את הלב 
לאהבה ולהוקרה. הפגישות הללו 

ידובבו את בני העדות, שיספרו על 
עצמם בלשונם ובסגנונם. 

3.6.1953, קטע מנאום הנשיא כיי  יצחק בן צבי,
נוס הראשון של העדה התימנית בבית הנשיא, 
פורסם שבטי ישראל בבית הנשיא בירושלים, 

דביר ,1959, מופיע על שטר מאה ש׳׳ח

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
 כ-2.7 ק״מ 

נקודת התחלה
יד יצחק בן צבי

נקודת סיום 
יד לוי אשכול 

עונה מומלצת 
סתיו, חורף ואביב

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי דעת 

במהלך המסלול )מסעדות, אנשים, 
חנויות, מכוניות וכן הלאה(, בכמה תחנות 

יש הגבלה במקום העמידה והישיבה. 

דגשי בטיחות
 יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא לאבד 

את הדרך. 

דרגת קושי קל 
נגישות 

אינו בר-נגישות 

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום
יד לוי אשכול, היכל שלמה

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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תיאור המסלול
)1(. נמשיך אל  ונכיר את שכונת רחביה  נתחיל את סיורנו בגן הכוזרי שבפינת רחוב אברבאנל 

צריף הנשיא יצחק בן צבי ולבית החלוצות )2( – שהקימה רחל ינאית. משם נלך אל בית דב יוסף 

ברחוב אלחריזי )3( 22 ונמשיך אל רחוב קק׳׳ל 14לגימנסיה העברית )4(. לאחר מכן נחזור אל בניין 

המוסדות הלאומיים )5(, רחוב קינג גורג’48 ומשם נלך ללשכת הרבנות הראשית בהיכל שלמה 

)6(. רחוב קינג גורג’ 58 נרד בשדרות בן מיימון אל רחוב אלפסי10 ונבקר בקבר יאסון )7(, נעלה 
חזרה ונסיים את סיורנו ביד לוי אשכול )8(, אפשר לשנות את סדר התחנות: לבקר קודם בקבר 

יאסון המרוחק ולסיים בהיכל שלמה. 

רעיון מרכזי 
נספר את סיפור הקמת המדינה דרך עיניהם ודרך הישגיהם של 

אשכול,  לוי  ינאית,  רחל  צבי,  בן  יצחק  ומנהיגיה:  המדינה  ראשי 

מנחם בגין.

הישגי המדינה הניכרים במסלול
פיתוח ירושלים – רחביה כשכונה מודרנית בעלת מאפיינים   •

ייחודיים בנופה של ירושלים.

הקמת המדינה וקביעת ירושלים כבירתה – מנהיגות   •
ציונית לאומית חלוצית שהובילה להקמת מדינת ישראל 

ולקביעת ירושלים כבירתה.

שוויון מגדרי – מנהיגות נשית ציונית שותפה בבניית המדינה   •
ובהישגיה.

התיישבות ועבודת אדמה – הכשרה חקלאית ועבודת   •
אדמה, הגשמת ההיאחזות בקרקע בירושלים.

קליטת עלייה והתמודדות עם קשיים – קליטת עלייה,   •
קיבוץ גלויות וקירוב לבבות, התמודדות עם מחסור.

חינוך – הקמת בית-חינוך מודרני, מקצועי, ציוני ולאומי   •
בארץ ישראל.

חינוך – דבקות בערכים שהובילו להקמת המדינה: נחישות,   •
עקשנות, מסירות, חתירה למטרה. 

שמירה על הדת ועל המסורת – לשכת הרבנות הראשית.  •

ירושלים 
בירת ישראל

ציונות ברחביה - חולמים ועושים

תמונה באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/rehavia-zionism.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/rehavia-zionism.aspx
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מיד ושם להר הרצל
 הר הרצל-מפת המסלול 
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כי כולנו, כן כולנו 
כולנו רקמה אנושית אחת חיה 

ואם אחד מאתנו 
הולך מעמנו 

משהו מת בנו – 
ומשהו נשאר אתו.

“רקמה אנושית אחת״, מוטי המר

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3 ק״מ 

נקודת התחלה
בקעת הקהילות, יד ושם

נקודת סיום 
אנדרטה לעולי אתיופיה, הר הרצל

עונה מומלצת 
כל השנה. בקיץ יש לקצר בהליכה 

ולהיעזר בהקפצות אוטובוס. 

מגבלות 
חלק מהאתרים והאנדרטות קשים רגשית. 

יש לוודא שהאתרים מתאימים לכיתה, 
וחשוב להתאים את תוכן ההדרכה לגיל.

אם יש כוהנים בקבוצה, יש ללכת 
בשבילים בלבד ולא מתחת לעצים.

דגשי בטיחות אין. 
דרגת קושי בינונית 

נגישות 
נגיש בחלקו, דורש התאמות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כובעים 

אתרים בתשלום ביקור במוזאון 
הרצל כרוך בתשלום ודורש תיאום מראש.

פרטי
מסלול

המפות מתוך ויקיפדיה

א

ב

ג

ד

נכתב ע״י:

ז



20.3.2018 Google    מצומת פת לתחנה הראשונה - מפות

https://www.google.co.il/maps/search/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%A4%D7%AA+%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0… 1/1

200 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2018

מצומת פת לתחנה הראשונה

 
ברקוד

27

תיאור המסלול
ניסע באוטובוס עד לחניה בבקעת הקהילות, שם נרד מהאוטובוס ונעלה בשביל מפותל לכביש הפנימי 

גטו  ולאחר מכן נמשיך בשבילים הפנימיים לכיכר   ,)24( )א(. נעמוד ליד אנדרטת הקרון  ושם  יד  של 

ורשה )ב(. נחלוף ליד היכל הזיכרון )13( וליד עמוד הגבורה )14( ונגיע ליד לילד )ג(. נלך דרומה בשבילים 

ונעלה  ומיד ביציאה נפנה שמאלה  ושם,  )ד(. משם נפנה ליציאה מיד  לשדרות חסידי אומות העולם 

)ו(. נחצה את הכביש  בשביל מחבר להר הרצל )ה(. בקצה השביל נמצאת אנדרטת הנצר האחרון 

נלך  ומשם  )ח(,  )ז(. נמשיך לחלקת הצנחנים הצמודה  גדולי האומה  הפנימי של הר הרצל לחלקת 

לקבר הרצל )ט(. מקבר הרצל נמשיך בשבילים הפנימיים של הר הרצל לאנדרטה לעולי אתיופיה )י(. 

אפשר להגיע לאנדרטה לעולי אתיופיה דרך בית הקברות הצבאי ולעצור שם באנדרטה ללוחמי הרובע 

בתש״ח, בהתאמה לגיל המשתתפים. 

רעיון מרכזי 
הקולקטיבי  הזיכרון  בהתפתחות  דרך  לאבני  ייחשפו  התלמידים 

מהווים  הרצל  והר  ושם  יד  ימינו.  ועד  המדינה  הקמת  מימי  שלנו 

ולמייצג את  זיכרון אחד, שהיה לסמל לאומי  שני חלקים של הר 

ועל  אירועים  על  ילמדו  התלמידים  שנותיה.   70 לאורך  המדינה 

אישים חשובים בעיצוב דמות המדינה ויתוועדו לחשיבות ההנצחה. 

מסלול
הרצל.  הר  המחבר,  השביל  ושם,  יד  אנדרטות  הקהילות,  בקעת 

ביד ושם ובהר הרצל מגוון רב של אנדרטות. ההצעה שלהלן אינה 

להגיע  ואפשר  המוצעים  האתרים  לכל  להגיע  צורך  אין  מחייבת. 

וחלקת  ושם  ביד  הפרטיזנים  מצפור  או  הקרון  כדוגמת  לאחרים, 

הל״ה וקבר ז׳בוטינסקי בהר הרצל.

מראש.  ובהזמנה  בתשלום  הרצל  במוזאון  לבקר  אפשרות  יש 

פרטים נוספים באתר המוזאון.

הישגי המדינה הניכרים במסלול
הקמת מדינת ישראל – הקמת בית לאומי ומקלט למאות   •

אלפי יהודים.

הנצחה – הקמת יד ושם לנספים בשואה.   •
הנצחה – הנצחה של אישים ושל אירועים שהיו משמעותיים   •

להקמת המדינה ולהמשך קיומה. 

מיד ושם להר הרצל

ירושלים 
בירת ישראל

הר הרצל כניסה ראשית מתוך wikiwand, באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/memorial-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/memorial-mt.aspx


20.3.2018 Google    מצומת פת לתחנה הראשונה - מפות

https://www.google.co.il/maps/search/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%A4%D7%AA+%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%94+%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0… 1/1

200 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2018

מצומת פת לתחנה הראשונה

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.3 ק״מ

נקודת התחלה
מלון הר ציון

נקודת סיום 
מינהל קהילתי מוסררה

עונה מומלצת 
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת לאורך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש מגבלה של מקום. 

דגשי בטיחות 
יש ללכת כקבוצה, לשים לב בפניות 

ובאזורים צפופים שכולם הולכים יחד 
ולהקפיד על חציית כבישים זהירה. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו בר-נגישות

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

מימין משה למוסררה ‘׳העיר אשר בדד יושבת ובלבה חומה׳׳ נעמי שמר
פרטי

מסלול

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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ירושלים 
בירת ישראל

תיאור המסלול
נתחיל במוזאון הרכבל, שממוקם בצד הצפוני של מלון הר ציון )1(. משם נלך על גשר בני ברית למרכז 

מורשת מנחם בגין )2(. נלך ברחוב ש״א נכון וניכנס בשער שכונת משכנות שאננים )3(. נלך בין בתיה 

של ימין משה לרחוב התקווה, ונעצור בבית הקונפדרציה שברחוב אמיל בוטה )4(. נמשיך בשביל עד 

שנראה מימיננו את פארק טדי )5(, שם נמצא מקום נוח לישיבה. משם נפנה מעט שמאלה לרחוב יצחק 

קריב וניכנס לשכונת כפר דוד )6(. נעלה לכיכר ספרא ומשם לרחוב שבטי ישראל למשעול הגבורה 1 

)7(. מולנו נראה את חצר מוזאון אסירי המחתרות. אפשר לשבת בחצר בשעות פעילות המוזאון. נרד 
לרחוב משמרות )8( ונעלה חזרה למינהל קהילתי מורשה שבטי ישראל 22 )9( לסיכום הסיור. 

רעיון מרכזי 
ירושלים מספרת את סיפור המדינה הצעירה בעשוריה הראשונים 

הייתה  ירושלים  לפתחה.  שעמדו  הרבים  האתגרים  סיפור  ואת 

מחולקת בין אזור בשליטה ירדנית לאזור בשליטה ישראלית. נלך 

לאתגרים  נתייחס  למערב,  ממזרח  הגאוגרפי  התפר  קו  לאורך 

ולהישגים שידעה ירושלים מימי קום המדינה ועד ימינו.

מסלול
ממוזאון הרכבל עד למינהל הקהילתי במוסררה. 

הישגי המדינה הניכרים במסלול
מעמדה של ירושלים כבירת ישראל – התפתחותה של   •
ירושלים, בירת מדינת ישראל, מעיר קטנה מוקפת חומה 

לעיר הגדולה בישראל.

חברה ערכית – יצירת חברה שמחנכת לערכי מסירות,   •
נאמנות, גבורה ועזרה לזולת. 

שלום וביטחון – התמודדות עם הקשיים שעורר הקו   •
העירוני שחצה שכונות ורחובות. 

פיתוח – פיתוח אזור ממילא לאחר מלחמת ששת הימים.   •
קליטת עלייה – ניסיונות למצוא מקומות מגורים ומקומות   •

עבודה לכל העולים. 

לכידות חברתית – מאבקים חברתיים ופרויקט שיקום   •
שכונות.

מימין משה למוסררה

תמונה באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/musrara.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/musrara.aspx
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פרטי
מסלול

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.8 ק״מ

נקודת התחלה
מרכז מסחרי קריית יובל

נקודת סיום 
לב הכפר עין כרם

עונה מומלצת 
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת לאורך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 
בכמה תחנות יש הגבלה במקומות 

העמידה או הישיבה. 

דגשי בטיחות 
יש ללכת כקבוצה כדי לא לאבד את 

הדרך. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו בר-נגישות

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

מקרית יובל לעין כרם 
פרטי

מסלול

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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ירושלים 
בירת ישראל

תיאור המסלול
נצא מהמרכז המסחרי בקריית היובל )1( ונחצה את הכביש אל רחוב חיים סירני ונשב בו בפינת 

שמות  על  לשוחח  ונעצור  וקורצ׳ק  פלורנטין  הרחובות  את  החוצות  במדרגות  נרד   .)2( הישיבה 

ריגנבלום. משמאלנו  ורחוב  )3(. נרד עד לנקודה שבה הרחוב מתפצל לרחוב קורצ׳ק  הרחובות 

נראה את בית כנסת תפארת בחורים )4(. נמשיך במדרגות אל העמק, הלא הוא ואדי האסבסטונים 

)6(. ממנו נתחיל לעלות מהוואדי.  ונגיע לתה-אטרון  )5(. לאחר הליכה בעמק, נחצה את הכביש 
נפנה ימינה לרחוב צ׳ילה ונראה משמאלנו את הדסה הקטנה )7(. נמשיך עוד מעט ישר עד שנבחין 

משמאלנו ב״מפלצת״ )8(. משם נמשיך לרחוב הנרייטה סאלד עד לנקודה שבה הרחוב מתפצל 

לרחוב הנרייטה סאלד ורחוב פסח חברוני. נרד בדרך כרמית )9( עד לב הכפר עין כרם.

רעיון מרכזי 
בשנות  מזמיל  בית  לחורבת  סמוך  קמה  היובל  קריית  שכונת 

ושל הכפר  קורותיהם של השכונה  ה-20.  החמישים של המאה 

בשנותיה  המדינה  של  סיפורה  הם  המדינה  קום  אחרי  כרם  עין 

חברתיים  שינויים  של  קליטה,  ושל  עלייה  של  סיפור  הראשונות: 

וכלכליים, של צורות התיישבות שונות ועוד.

מסלול
מרכז מסחרי בקריית יובל, שכונת קריית יובל, ואדי האסבסטונים, 

הדסה הקטנה והמפלצת, עין כרם.

הישגי המדינה הניכרים במסלול
הקמת המדינה ושמירה על ביטחונה – הישגי מלחמת   •

העצמאות, כיבוש אזור חרבת בית מזמיל.

התיישבות – הקמת שכונות חדשות בראשית המדינה.  •
קליטת עלייה – הקמת המעברות ומציאת פתרון לעשרות   •

אלפי עולים שהגיעו ארצה.

מקרית יובל לעין כרם

תמונה באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/musrara.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/menora.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/musrara.aspx
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מצומת פת לתחנה הראשונה

פרטי
מעמק הצבאים לפארק המסילה דרך הקטמוניםמסלול

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק״מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה. 

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 
דרגת קושי בינונית 

נגישות 
אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין
מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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ירושלים מצומת פת לתחנה הראשונה
בירת ישראל

33

תיאור המסלול 
נתחיל בעמק הצבאים )1(, משם נלך לצומת פת-הרב הרצוג ולאורך רחוב פת. נרד לרחוב בר יוחאי 

)2( ונחזור לרחוב פת, נפנה שמאלה לרחוב ניתאי הארבלי ואחר כך ימינה לרחוב יוסי בן יועזר. נמשיך 
ברחוב עד שנראה משמאלנו, במפגש רחוב בן יועזר עם רחוב רבי תנחומא, גינה )3(. נמשיך ברחוב יוסי 

בן יועזר עד עלייה שמאלה לרחוב אליעזר הגדול. מעט אחרי הפנייה, ניכנס ימינה לשיכוני אנטינוגוס )4( 

ולבוטקה המוצב במקום )5(. נמשיך לעלות עוד קצת עד לבית כנסת “זכות אבות״ רח בן זכאי 38 )6(  

נתקדם ברחוב רבי יוחנן בן זכאי עד לירידה לשביל הקטמונים )7(. נלך בשביל הקטמונים עד לפארק 

גוננים )פארק המסילה( מקור חיים )8(, נעצור בנקודה כלשהי בדרך להסבר על הפארק )9(. נמשיך 

ללכת עד הפנייה לרחוב מסריק )10(, ומשם למתחם התחנה הראשונה )11( רחוב רמז 4 

רעיון מרכזי 
את  המשקף  קטמונים  שכונת  של  לסיפורה  ייחשפו  התלמידים 

דרך  ילמדו,  התלמידים  שנותיה.   70 לאורך  המדינה  של  סיפורה 

הישגים  ועל  ההיסטוריה השכונתית, על התמודדות עם אתגרים 

חברתיים וסביבתיים. 

מסלול 
המסילה  לפארק  קטמונים  שכונת  דרך  הצבאים  עמק  מפארק 

ולמתחם התחנה.

הישגים חברתיים של מדינת 
ישראל הניכרים במסלול

שמירה על הטבע ועל החי – עמק הצבאים: שמירה על    •
העמק ועל עדר הצבאים.

קליטת עלייה – בר יוחאי: התמודדות עם קליטת עלייה    •
בהיקף רחב ועם בעיות חברתיות שונות.

יזמות חברתית – "בשביל הקטמונים" ו"הבוטקה": יוזמות    •
חברתיות של תושבים מקומיים לקידום השכונה.

אחדות חברתית – פארק המסילה: חיבור בין שכונות שונות    •
בעיר.

קליטת עלייה – בית כנסת "זכות אבות": קליטת עלייה ומתן    •
מענה לכל עדה לפני צורכה.

הגנה על המדינה – הקרב על מקור חיים במלחמת    •
העצמאות.

מעמק הצבאים לפארק המסילה דרך הקטמונים

קטמון ח׳-ט׳ ושיכוני “סן מרטין״  מאחור - שכונת פת | צילום מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
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מצומת פת לתחנה הראשונה

פרטי
מארמון הנציב לכותל המערבי מסלול

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
10 ק״מ 

נקודת התחלה 
ארמון הנציב

נקודת סיום 
יד בן צבי 

עונה מומלצת כל השנה 

מגבלות מסלול עירוני ולכן יש 
הרבה מסיחי דעת לאורך המסלול 
)מסעדות, אנשים, חנויות, מכוניות 

וכן הלאה(. מסלול ארוך מאוד ולכן 
יש לבחור באתרים מסוימים ממנו. 

דגשי בטיחות יש ללכת כקבוצה 
כדי לא לאבד את הדרך, ולהיזהר 

בכבישים – יש כבישים שאין מדרכה 
סמוך להם. יש לעלות לטיילת החומות 

בזהירות ובנעליים סגורות בלבד.

דרגת קושי בינונית 
נגישות אינו בר-נגישות

ציוד נדרש מים, נעלי הליכה, כובע 
אתרים בתשלום טיילת החומות. 

כניסה למוזאון הרכבל אינה כרוכה 
בתשלום אך מחייבת תיאום מראש.

מי פעם ראה את ירושלים עירומה?
אפילו הארכיאולוגים לא ראו,

כי מעולם לא התפשטה עד הסוף
תמיד לבשה בגדים חדשים

על הבלויים והנקרעים והנשברים.
יהודה עמיחי

מפה מתוך מפות גוגל

נכתב ע״י:
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מצומת פת לתחנה הראשונה

 
ברקוד

35

ירושלים 
בירת ישראל

תיאור המסלול 
הקו  לאורך  נלך  נעמי. מכאן  לרחוב  עד שנגיע  לאורך הטיילת  נרד   .)1( הנציב  בטיילת ארמון  נתחיל 
העירוני, המתפתל בשכונת אבו תור, עד למוזאון הרכבל שבמלון הר ציון )2(. נחצה את הכביש ונעלה 
לגבעת התנ״ך )3(. נרד ממנה חזרה בכביש לברכת הסולטן, נפנה שמאלה עד שנגיע מול שער יפו. 
נחצה את הכביש אל החומה שמדרום לשער יפו ונעלה על טיילת החומות )4(. נלך בטיילת עד לשער 
)6(. נעלה  )5( ומשם נעלה לרובע היהודי, לחומה הרחבה שברחוב פלוגת הכותל  ולכותל  האשפות 
)8(. נחזור לשער ציון, נפנה  )7( ומשם נצא דרך שער ציון ונלך להר ציון ולקבר דויד  לכיכר החורבה 
שמאלה, נרד במעלות בני לברכת הסולטן, ומשם נגיע לשער שכונת משכנות שאננים. אפשר לעלות 
במדרגות לטחנת הרוח )9(, ומשם נעלה ברחוב קרן היסוד, שבהמשכו נקרא רחוב קינג ג׳ורג׳, עד שנגיע 
)10(. נפנה שמאלה ברחוב קק״ל ומיד שוב שמאלה   48 ג’ורג’  לבניין המוסדות הלאומיים רחוב קינג 

לרחוב אבן גבירול ונגיע לצריף הנשיא בן צבי )11( 

רעיון מרכזי
ירושלים,  והמקודש של העיר  יחשפו למרחב הקדום  התלמידים 

ולחשיבותו  זה  במרחב  ערכה  ישראל  שמדינת  לחידושים 

ההיסטורית והדתית. כן יבינו את המורכבות שבפיתוח באזור כה 

רגיש. 

מסלול 
שכונת  ציון,  והר  היהודי  הרובע  החומות,  טיילת  הנציב,  ארמון 

רחביה. המסלול ארוך מאוד, אפשר ומומלץ לבצע חלקים ממנו 

לפי שיקול דעת המדריך.

הישגים חברתיים של מדינת 
ישראל הניכרים במסלול

טבע עירוני ויצירת תכניות פיתוח לעיר.    •
חשיפה שימור ופיתוח מתחת למגדל דוד - תפיסות של    •

שימור אתרים ארכאולוגים בלב העיר

שמירה על מקומות קדושים לכל הדתות לעיון נוסף:    •
משכנות שאננים – היציאה מהחומות 

הקו העירוני - ׳׳ירושלים לפני שחוברה לה יחדיו׳׳, סיפורו    •
של הקו העירוני 

מארמון הנציב לכותל המערבי

תמונה באדיבות יד בן צבי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kotel.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
מהר הרצל לסכר בית זיתמסלול

 

 

 

 מפת המסלול

 

חבל ארץ 
הרי ירושלים

אורך המסלול
כ-5 ק״מ

נקודת התחלה 
הר הרצל

נקודת סיום 
מאגר בית זית 

עונה מומלצת 
חורף ואביב

מגבלות 
המסלול אינו מעגלי

דגשי בטיחות 
אין כניסה למים במאגר בית זית. 

לאחר ימי גשמים, יש להיזהר 
בירידות ובכלל מפני החלקות.

דרגת קושי בינונית 
נגישות אינו נגיש לכיסאות גלגלים 

ולעגלות תינוקות. 

ציוד נדרש מים, נעליים נוחות 
להליכה )אין נקודות למילוי מים 

במסלול(
אתרים בתשלום אין.

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
נתחיל את המסלול בכניסה להר הרצל )מומלץ לסייר בהר לפני שמתחילים את המסלול(. נרד מהר 

)כיוון מערב(,  ושם. כ-100 מטרים לאחר הצומת, לשמאלנו  הרצל דרומה לכיוון הכביש המוביל ליד 

מתחיל שביל המסומן בכחול )1(. נרד בשביל לעין כרם, שם נמשיך לכיוון דרום )לכיוון הכביש( ונתחבר 

לשביל ישראל )2(. נתקדם בשביל ישראל לכיוון דרום-מערב עד שנגיע לשביל ג׳יפים רחב ונפנה בו 

ימינה לכיוון מערב )3(. נתקדם בשביל עד סכר בית זית )4(. 

רעיון מרכזי
הפתוחים  השטחים  את  ויחוו  ירושלים  בהרי  יטיילו  המטיילים 

שממערב לעיר כריאה ירוקה של הטבע במיטבו. כן יראו מסדרון 

ושל  טרסות  של  קדומים  ונוף  הארץ-ישראלי  הצבי  את  אקולוגי, 

מבנים חקלאיים.

מסלול 
הר הרצל, עין כרם וסכר בית זית )מפת סימון שבילים מספר 9-8(.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנצחה – בית הקברות הצבאי הראשי בהר הרצל.  •

שמירה על הטבע – שמירה על יער ירושלים מפני תכניות   •
בנייה בהרי ירושלים )כתכנית ספדי ותכניות ותמ״לים שונות 

למרחב זה(. 

הנגשת הטבע – סימון שבילים, ישראל המדינה שבה   •
מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם.

הנגשת הטבע – סימון תוואי שביל ישראל.  •

מהר הרצל לסכר בית זית

מאגר בית זית )צילום: אורן פלס  מתוך אתר פיקיוויקי(

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/herzel-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/herzel-mt.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
שביל הערכים בקסטלמסלול
מפת המסלול

1

2

3

4

5

6

7

8

חבל ארץ 
הרי ירושלים

אורך המסלול
כ-5 ק״מ

נקודת התחלה 
הר הרצל

נקודת סיום 
מאגר בית זית 

עונה מומלצת 
חורף ואביב

מגבלות 
המסלול אינו מעגלי

דגשי בטיחות 
אין כניסה למים במאגר בית זית. 

לאחר ימי גשמים, יש להיזהר 
בירידות ובכלל מפני החלקות.

דרגת קושי בינונית 
נגישות אינו נגיש לכיסאות גלגלים 

ולעגלות תינוקות. 

ציוד נדרש מים, נעליים נוחות 
להליכה )אין נקודות למילוי מים 

במסלול(
אתרים בתשלום אין.

בערב באו אצלי אנשי המטה 
לברר כמה שאלות. אמרתי 

שכרגע יש שאלה אחת בוערת 
– והיא המלחמה על תחבורת 
ירושלים, וכוח האדם שיגאל 

]ידין[ מכין, 500-400, אינו 
מספיק. זוהי עכשיו המלחמה 

המכרעת. נפילת ירושלים 
העברית עלולה להיות מכת 

מוות ליישוב ]...[ ויש לקחת כל 
האנשים הכרחיים בתיכון, בת״א 

ובדרום, על נשקם, ולשלוח אותם 
לדרך חולדה באב אל וואד – 

ירושלים.

דוד בן גוריון, יומן המלחמה תש״ח-
תש״ט, מהתאריך 31.3.1948

המפה מתוך אתר רט״ג

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
הסיור מתקיים באתר הלאומי קסטל ועוסק בסיפור הקרבות שהתחוללו במקום וברקע להם. הביקור 
באתר, ובעיקר בתחנות ההפעלה שבשביל הערכים, דורש מהמבקרים להיות פעילים, להשקיע מאמץ 
פיזי וחשיבתי ולהשתלב בצוות. המבקרים יתנסו בחוויה המדגישה וממחישה את הערכים שהובילו את 

הלוחמים שלחמו על ההר לפני שנים רבות.
המסלול נפתח בסרט מקדים )1(, ממשיך בארבע תחנות לאימון ערכי )5-2( ומסתיים בהקרנת מיצג 
ממנה  ותרד   )7( לתצפית  הגבעה  לפסגת  תעלה  הקבוצה  מכן,  לאחר   .)6( הקרב  יום  את  המסכם 

למתחם הכניסה לשביל נופי )8(. משך הסיור כשעתיים.
סיור זה דורש ממובילי הקבוצה להכיר היטב את השטח ואת התחנות ולדעת לשלב את הפעילות עם 
העברת התוכן ולשמור על קצב התקדמות רצוי כדי לא לפגוע במבקרים אחרים. רשות הטבע והגנים 

כדי להכשיר את המדריכים במסלול לתפקידם,  הפיקה ערכת הדרכה להעברת התוכן 
אפשר להורידה מאתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.

רעיון מרכזי
המבקרים יבינו את חשיבות הקסטל לשליטה על הדרך לירושלים 

ויתוודעו לערכים שבאו לידי ביטוי בקרב והמקובלים בצה״ל. 

מסלול 
אתר לאומי קסטל.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הגנה על המדינה בכלל ועל ירושלים בפרט – כיבוש   •

הקסטל בקרבות העצמאות כחלק מהמערכה למניעת 

בידוד ירושלים משאר חבלי ישראל.

ערכי צה״ל – הערכים שהתבטאו בקרבות השפיעו על   •
ערכי צה״ל.

הנחלת מורשת קרב ערכית – יצירת מסלול חווייתי המציג   •
את ערכי הלחימה.

הנחלת מורשת קרב ערכית – פיתוח האתר על ידי רשות   •
הטבע והגנים באופן להנחלת סיפור הקרבות לבני נוער 

ולצעירים. 

שמירה על הטבע – שמירה על שטח הגן הלאומי למרות   •
הרחבת כביש 1 )ירושלים-תל אביב( בתחומו.

שביל הערכים בקסטל

תמונה באדיבות רשות הטבע והגנים

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kastel.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kastel.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
ממעלה מזין לעיינות צוקים מסלול

חבל ארץ 
מדבר יהודה, מפת סימון 

שבילים מספר 8

אורך המסלול
7 ק״מ, 5-6 שעות

נקודת התחלה בכניסה לשער 
היישוב אבנת, חניה במקום

נקודת סיום עיינות צוקים
עונה מומלצת 

חורף, נובמבר-מרס 

מגבלות 
הביקור בשמורת עיינות צוקים אפשרי 

רק בשעות שהשמורה פתוחה: בקיץ 
17:00¬8:00-, בחורף 16:00-8:00. שער 

השמורה נסגר לבאים מן החוץ שעה 
לפני שעת הסגירה. 
דגשי בטיחות 

1. יש להיזהר בחציית הכביש העובר 
מתחתית מעלה ראש צוקים לשמורת 

עיינות צוקים. 2. אין לסטות מהשביל 
המסומן ואין להתקרב למצוקים. 3. אין לנוע 
בשטח בשעות חשכה. 4. יש לדאוג לתיאום 

ביטחוני. 5. מומלץ להצטייד במפת סימון 
שבילים מספר 8.

דרגת קושי מסלול למיטיבי לכת 
נגישות בעיינות צוקים בלבד

ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע, מים
אתרים בתשלום עיינות צוקים.

 מפת המסלול

 

3

2

1

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:



41

29.3.2018 Google    ששת הימים/מדבר סיני - מפות

https://www.google.com/maps/place/%D7%A9%D7%A9%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%E2%80%AD/@31.6374166,35.

5 ק"מ Google, Mapa GISrael, ORION-ME נתוני מפות ©2018

ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

השלמת עבודות השימור וההנגשה במקום. מעלה מזין הוא שביל ששימש בימי קדם את ההולכים 

מירושלים למצד קדרון. לאחר כ-700 מ׳, מגיע המעלה לאוכף קטן, שממנו נשקף נוף מרהיב של מצוק 

ההעתקים ושל חופי ים המלח. 

נמשיך בשביל המסומן בירוק לכיוון צפון-מערב. השביל חוצה נקיק קטן, עוקף בנחת את ערוץ ואדי מזין, 

וברמת המדבר מתחבר לשביל המסומן בכחול )2(. נמשיך בשביל זה צפונה על במת השוליים של 

מדבר יהודה – רמה מפולסת ובה גבנונים וביניהם ערוצים רדודים. לאחר צעידה לאורך כשני ק״מ בנוף 

מיוחד זה, נרד לעמק הגדול שיוצר ואדי א-סמרה. השביל מאגף כמה יובלים ואת הערוץ המרכזי של 

הנחל. נלך בגדתו השמאלית במעבר צר )זהירות!( עד לדרך עפר המסומנת בשחור. נפנה בה ימינה 

ונגיע חיש קל אל הסככה שבראש צוקים )3( 

לאחר שנהנה מן הנוף, נרד מראש צוקים בשביל המסומן בסימון שבילים שחור. זהו שביל קדום שיורד 

לים המלח. רשות הטבע והגנים שיפצה את המעלה. נרד בו כשני ק״מ עד כביש 90, ממש 

מול הכניסה לשמורת הטבע עיינות צוקים )4(.

רעיון מרכזי
ים המלח  לנסיגת  יתוודעו  יהודה,  נופי מדבר  יכירו את  המטיילים 

ולמאמצים הרבים לשימור בתי הגידול הלחים בשמורה הנמוכה 

בעולם. 

מסלול 
עיינות  לשמורת  וירידה  יהודה  מדבר  של  השוליים  לבמת  טיפוס 

צוקים.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע ועל המורשת – שימור האתר   .1

הארכאולוגי מצד קדרון.

הנגשת הטבע – סימון השביל הראשון בישראל בסימון   .2
שבילים.

שמירה על הטבע – בניית ברכות בעיינות צוקים ויצירת בתי   .3
גידול לחים חדשים.

תיאור המסלול 
)יישוב קהילתי חינוכי(, נפנה צפונה בשביל  משער היישוב אבנת 

ומטפס  ההיסטורי  מזין  למעלה  מתחבר  השביל  בירוק.  המסומן 

למרומי שמורת מצוק ההעתקים. בתחילת הטיפוס, כדאי לעצור 

ולגדר   90 לכביש  ממזרח   ,)1( קדרון  מצד  אל  מזרחה  ולצפות 

עם  להיפתח  עתיד  הוא  למבקרים,  סגור  האתר  היום  המערכת. 

ממעלה מזין לעיינות צוקים

צילום שי סימון מתוך ויקפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/mezin.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/mezin.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
מנס הרים לחורבת בית עתאבמסלול

חבל ארץ 
הרי ירושלים

אורך המסלול
54 ק״מ

נקודת התחלה 
מרכז שדה ויער נס הרים. 

כניסה מכביש 3866 )בין 
סימני ק״מ 7¬8-(
נקודת סיום 

חניון נס הרים, כביש 3866 )בין 
סימני ק״מ 10-9( 
עונה מומלצת

כל השנה 
מגבלות

אין
דגשי בטיחות

1. אין לסטות מהשביל המסומן. 
2. אין לשוטט בחורבה למעט 

בנקודת התצפית. 
3. אין להיכנס למערות ולבית המעיין.

דרגת קושי בינונית
נגישות

המסלול אינו נגיש לכיסאות גלגלים.
ציוד נדרש

נעלי הליכה, כובע ומים. 
מקורות מים

מרכז שדה ויער נס הרים
אתרים בתשלום אין 

בין הרים ובין סלעים 
קורנת שמש תום.

ובעמק, בדשאים – 
נם לו גדי בן יום.

מתתיהו שלם

3

2

5

1

4

המפה מתוך אתר קק״ל

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

מתרחקת מהגדר ויורדת במדרון שבו נשמר החורש היפה המאפיין את הרי ירושלים. לאחר כ-600 

מ׳, הדרך מגיעה לכתף הצפונית של נחל דולב. כאן פונים שמאלה לגרם מדרגות עץ. מגמת פנינו 

היא ח׳רבת בית עתאב, המתנשאת על הגבעה שמעבר לנחל. חציית הערוץ כאן קשה, ולכן ממשיכים 

בשביל המטפס מתונות במעלה הנחל. לרוחב הערוץ עומדות טרסות ישנות, וביניהן נטועים כרמי גפנים. 

בדרך, מימין לשביל, נראים שרידי מבנה חרב: קיר אבן ובו חלון המשקיף על הנחל. כ-500 מ׳ מהמבנה, 

השביל חוצה את נחל דולב )ואדי א-דילבה(.

בקצה הדרומי של הטרסה, עוברת דרך המסומנת באדום. הליכה שמאלה בדרך זו תוביל לחניון נס 

הרים. נפנה בה ימינה ונגיע עד מהרה לעין חּוד )2( – מעיין קטן ונחמד המוקף עצי תאנה וזית. 

השביל המסומן באדום עולה מהמעיין לראש ח׳רבת בית עתאב )3(, שם יש נקודת התצפית מרהיבה. 

נחזור בשביל המסומן באדום דרך עין חוד לחניון נס הרים. ליד החניון, מצדו המזרחי של כביש 3866, 

נמצא מוקד מידע בר גיורה )4( ובו תחנת מידע. מהתחנה יוצא שביל טיול הנגיש לאנשים 

שלהם מוגבלויות – שביל נופי נחל שורק )5(.

רעיון מרכזי
המטיילים יכירו את מרכז שדה ויער של הקק״ל, מקום המתאים 

ללינת שטח, ויצאו ברגל להכרת החורש הטבעי, מעיין הררי ושרידי 

חורבה הצופה על מרחבי הרי יהודה. 

מסלול 
מסלול הליכה בנופי הרי ירושלים.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הסביבה ועל המורשת – הקמת פארק   •

עצמאות ארצות הברית.

חינוך להכרת הטבע ולשמירה על הסביבה – הקמת   •
מרכז שדה ויער.

שימור – שימור טרסות ובוסתנים נטושים.  •
שימור – שימור שרידי חורבת בית עתאב.  •

הנגשת הטבע – הקמת מוקד מידע בר גיורה ובו מרכז   •
מבקרים לרווחת המטיילים.

הנגשת הטבע – בניית שביל נגיש לאנשים שלהם   •
מוגבלויות, המאפשר תצפית מרהיבה על מרחב נחל שורק 

ועל הרי ירושלים. 

תיאור המסלול 
נס  ויער  )א(, נמצא מרכז שדה  בפארק עצמאות ארצות הברית 

משער  דרומה  פונה  ירוק  בסימון  מסומנת  עפר  דרך   .)1( הרים 

הדרך  מ׳,  כ-300  לאחר  המרכז.  גדר  לאורך  ונמשכת  המרכז 

מנס הרים לחורבת בית עתאב

בין הרים ובין סלעים 
קורנת שמש תום.

ובעמק, בדשאים – 
נם לו גדי בן יום.

מתתיהו שלם

ההר 
והמדבר

התמונה באדיבות קקל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/beit-atab.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/beit-atab.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
חורבת בורגין בפארק עדולםמסלול

 

חבל ארץ שפלת יהודה
אורך המסלול 1.5 ק״מ
נקודת התחלה רחבת 

החניה של חורבת בורגין. מכביש 
38 נכנסים בכביש הגישה למושב 

צפרירים ומיד פונים ימינה לדרך 
סלולה המובילה לאתרי פארק עדולם-
צרפת )סימון ירוק(. לאחר כ-1.4 ק״מ, 

נכנסים בשער הפארק, שבו מפות מידע 
על מסלולי טיול בסביבה. כ-700 מ׳ משם 
חולפים על פני חניון דרך, אחר כך על פני 
הכניסה לחורבת מדרס ואחר כך על פני 

הפנייה לחורבת עתרי ולתל עדולם )מסומנת 
בכחול(. ממשיכים בדרך המסומנת בירוק 

ומגיעים לצומת שבצדו עץ חרוב גדול. פונים 
שמאלה לפי הסימון הכחול, נוסעים עוד 

כ-800 מ׳ וחונים ברחבת החניה של חורבת 
בורגין. מרחק הנסיעה הכולל הוא כ-7.5 ק״מ. 

נקודת סיום בנקודת ההתחלה 
עונה מומלצת כל השנה 

מגבלות ביקור במערות הדורשות קטעי 
זחילה קצרים וירידה ועלייה בין מפלסים חצובים 

אינו מתאים למי שחושש ממקומות סגורים. 
דגשי בטיחות 

1. אין לסטות מהשביל המסומן.
2. אין להיכנס למערות שאינן מסומנות ושאינן 

מתוארות במסלול.
דרגת קושי קל

נגישות המסלול אינו נגיש לבעלי מוגבלויות.
ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע, מים, 

מכנסיים ארוכים ופנס 
מקורות מים אין

אתרים בתשלום אין 

בוֵקר ירון את שיר העדר
אל מול הרי חברון

בוקר ירון את שיר הערב
אל מול הרי חברון

מתתיהו שלם
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המפה מתוך אתר קק״ל

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

ונגיע סמוך לחציבה בסלע של פתח ריבועי המוביל למערת קבורה. הביקור במערה אסור, אך נוכל לראות 

כי חציבת המערה הופסקה באמצעה. מכאן השביל עובר ליד סדרה של מערות קבורה מרשימות: מערת 

העמודים )2(, מערת קבורה מימי בית שני )3( ומערת הבוקרניום )4(  כמה צעדים אחרי מערת הבוקרניום, 

השביל המסומן בירוק מגיע ל״אוכף בורגין״ – מקום שבו צומת שבילים. להולכי רגל יש שתי אפשרויות 

הליכה מכאן: א. להמשיך בשביל קצר המסומן באדום היישר למרכז האתר ולמחילות המסתור. ב. 

ולתצפית מראש  יותר, המוביל למערות הפעמון  ארוך מעט  להמשיך בשביל המסומן בכחול, שביל 

חורבת בורגין. אנו נמשיך בשביל המסומן בכחול. נגיע תחילה לשרידי ברכת מים ישנה )5( ולאחריהם 

יורד  )7(. השביל המסומן בכחול  בורגין  נעלה לתצפית מראש חורבת  )6(. מהמערה  למערת פעמון 

דרומה מראש התל, עובר ליד משוכת צבר ומגיע לכניסה לאזור נרחב שנחשף בחפירות ארכאולוגיות 

)8(. באזור זה יש פתחים למחילות מסתור )9(. 
לאחר שנצא מהמחילות, נצעד במורד השביל המסומן בכחול חזרה לנקודת המוצא. בדרך נחלוף 

על פני גת חצובה )10( ועל פני עץ חרוב גדול, מהיפים בשפלת יהודה. מיד אחרי העץ נגיע 

לרחבת החניה שבה השארנו את הרכב. 

רעיון מרכזי
המטיילים יכירו את משמעותו הנופית של פארק עדולם ואת שרידי 

האתרים העתיקים שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות בחורבה  

מסלול 
מסלול הליכה מעגלי בנופי חורש ובין אתרי עבר.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
קיום איזון בין שמירה על הטבע לבין פיתוח – יצירת פארק   •

טבע ונוף בלב ישראל על פי עקרונות הפארק הביוספרי 
)רחבת החניה במסלול(. 

שמירה על הטבע ועל המורשת – שיתוף התושבים   •
המקומיים בהגנה על ערכי הטבע והמורשת בפארק 

)רחבת החניה במסלול(.

הנגשת הטבע – שילוט בעזרת קוד QR )רחבת החניה   •
במסלול(.

הנגשת הטבע – יצירת מסלולי אופניים )רחבת החניה   •
במסלול(.

שמירה על הטבע ועל המורשת – חפירות ארכאולוגיות   •
לחשיפת אתרי עבר ומורשת ולשימורם.

תיאור המסלול 
מרחבת החניה נפנה מזרחה בשיבל המסומן בירוק ולאחר כ-200 

מ׳ נפנה ימינה ונעלה למבנה חרב שלידו עץ תמר ועץ חרוב גדול. 

בירוק  נמשיך לצעוד בשביל המסומן   .)1( חיאן  חורבת עראק  זוהי 

חורבת בורגין בפארק עדולם

בוֵקר ירון את שיר העדר
אל מול הרי חברון

בוקר ירון את שיר הערב
אל מול הרי חברון

מתתיהו שלם

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/borgin-adulam.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/borgin-adulam.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
הר חרתמסלול

חבל ארץ
הר ירושלים

אורך המסלול
8 ק״מ

נקודת התחלה
רחבת חנייה עליונה בסטף. 

במחלף הראל )כביש 1( פונים 
למעוז ציון וממשיכים דרומה 
בכביש מס׳ 3965 עד למעגל 
התנועה שלפני הסטף. פונים 

לרחבה העליונה על פי השילוט. 
נקודת סיום בנקודת ההתחלה 

עונה מומלצת כל השנה 
מגבלות ביקור במערות שההליכה 

בהן מחייבת קטעי זחילה קצרים 
וירידה ועלייה בין מפלסים חצובים אינו 
מתאים למי שחושש ממקומות סגורים. 

דגשי בטיחות
1. חציית כביש 3965 במעגל התנועה 

של סטף בלבד. 
2. אין להתקרב לגדר המקיפה את הבור 

של מחצבת הקסטל.
דרגת קושי מיטיבי לכת 

נגישות המסלול אינו נגיש לאנשים 
שלהם מוגבלות.

ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע, מים, 
מכנסיים ארוכים ופנס. 

מקורות מים
בסטף. במקום יש גם שירותים. 

אתרים בתשלום אין 

אני, אתה ואת 
נצא אל ההרים 

ואת כל הדאגות 
נשאיר לאחרים.

לאה נאור

הר חרת-מפת מסלול
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המפה מתוך אתר קק״ל

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

לאחר כקילומטר של צעידה נינוחה, נגיע למדרגות שעולות שמאלה )2(. נחזור בדרך זו לאחר חציית הר 

חרת. השביל עולה במתינות במדרון מיוער שנטעה קק״ל בשנות השישים של המאה ה-20. למרגלות 

המדרון, נבנו בעבר בונקרים והם שימשו את המחנה הצבאי של חטיבת ירושלים. עד מלחמת ששת 

הימים, אחסנו בהם טנקים ונשק כבד. נופי עין כרם וכנסיותיה משלימים את התמונה. 

נתקדם בשביל שסימונו השתנה לירוק המגיע לכרם זיתים )3(. נלך לאורך הכרם מרחק של כ-800 

מ׳. בקצה כרם הזיתים פונה שמאלה ועולה להר חרת שביל המסומן בשחור. לפני שנעלה בשביל זה, 

נתקדם ישר בשביל המסומן בירוק עוד כ-300 מ׳ ונגיע לעין חרת )4( – מקום יפה להפסקה. אחר כך 

נשוב לשביל המסומן בשחור ונעלה בו לפסגת הר חרת )5(. בפסגת ההר נגלה נוף יפהפה ובור ענק 

שנוצר ממחצבת הקסטל. מהמחצבה נצעד בשביל המסומן בירוק עד לגרם המדרגות 

שבו עלינו בראשית הטיול, בשביל המסומן בכחול. נפנה ימינה ונשוב לסטף. 

רעיון מרכזי
המטיילים יכירו את נופי הטרסות של הרי ירושלים ויתוודעו למאבק 

לשימורו של הר חרת.

מסלול 
מסלול הטיול יוצא מהסטף, עולה להר חרת ושב לסטף.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע ועל המסורת – שמירת נוף הטרסות   •

וערוגות השלחין בהרי ירושלים.

שימור – שימור בוסתנים בישראל.  •
שימור – שיקום ברכת המעיין והבוסתן שלידה.   •

שימור – מאבק ציבורי לשמירה על שלולית חורף שנוצרה   •
במחצבה נטושה. 

תיאור המסלול 
)1(. לפני  נתחיל את דרכנו ברחבת החנייה העליונה של הסטף 

שנתרחק מהסטף, כדאי להציץ בנוף המרהיב הנראה מהשביל 

בסימון  המסומנת  סלולה  בדרך  נצא  הרחבה.  שבשולי  הנגיש 

שבילים ירוק. אחרי הליכה קצרצרה, נרד מהדרך הסלולה ימינה 

לפי השילוט “שביל הכפר״. לאחר הליכה לאורך כ-200 מ׳, נגיע 

לראש שביל הכפר. נשאיר את הביקור בכפר להזדמנות אחרת 

הכביש  בשול  שמאלה  נצעד   .395 כביש  שולי  אל  ישר  ונמשיך 

לאורך כ-50 מ׳ )סימון שבילים כחול( ונחצה את הכביש בזהירות 

ובבטחה במעגל התנועה. 

הר חרת

אני, אתה ואת 
נצא אל ההרים 

ואת כל הדאגות 
נשאיר לאחרים.

לאה נאור

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/harat-mountain.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/harat-mountain.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
 צוק תמרור ומעלה בוקקמסלול

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

חבל ארץ
אזור עין בוקק, מפה 11 – 

דרום מדבר יהודה וים המלח
אורך המסלול 9 ק״מ 

נקודת התחלה 
שביל המסומן בירוק המתחיל 

בכביש ערד-נווה זהר )31( 
נקודת סיום 

בכביש 31, איסוף באזור בתי המלון. 
ביציאה מאפיק נחל בוקק דרומית 

למלון דוד, יש רחבה גדולה לחניית 
אוטובוסים.

עונה מומלצת סתיו, חורף, אביב.
מגבלות 

מסלול בדרגת קושי בינונית בעיקר בגלל 
אורכו ובגלל הירידה במעלה בוקק. אין 

לשתות ממי נחל בוקק. 
דגשי בטיחות 

בנקודת ההורדה, יש להחנות האוטובוסים 
בצדו הצפוני של הכביש ולהקפיד לא 

לרדת אל הכביש. יש להיזהר מאוד 
בתצפית מהמפל. אין מקורות למילוי מים 
לאורך מסלול. חובה להצטייד ב-3 ליטר 

מים לפחות לתלמיד. מי נחל בוקק אסורים 
לשתייה. יש ללכת בזהירות במעלה בוקק 
ואין לרוץ בו. ההליכה רק בשביל המסומן. 

דרגת קושי רגילה, מיועד למיטיבי לכת
נגישות ללא נגישות 

אתרים בתשלום אין
 

“דע שאם קלקלת, 
אין מי שיתקן אחריך״ 

קהלת רבה ז, יג

מחוז מרכז

המפה מעמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
המסלול, שביל המסומן בירוק, מתחיל מכביש ערד-נווה זהר, כביש 31, נ״צ 1791-0648 )1(, ופונה לכיוון 

צפון-מזרח ומגיע לנקודת תצפית הנמצאת על צוק תמרור )2(. מנקודה זו אפשר לצפות אל כל האזור 

– עד הרי מואב שבמזרח, כולל בקעת ים המלח ומפעלי ים המלח. מצוק תמרור המסלול נמשך על 

בוקק  נחל  ומגיע למפל של  בוקק  נחל  בכיוון צפון-מזרח, חוצה ערוצונים רבים של  גב רמת המדבר 

 ,)4( )3(, שסביבו צמחייה אופיינית לאזור. מהמפל, המסלול ממשיך אל נקודת תצפית במעלה בוקק 
שממנה אפשר לצפות מזרחה אל בתי המלון, אל ברכות ים המלח ואל הרי מואב. המסלול יורד במעלה 

בוקק בשביל המסומן באדום, היורד ממצוק העתקים לכיוון דרום-מזרח. המעלה די תלול, ויש להיזהר 

מהחלקה בירידה בו )אין לרוץ(. נגיע לשביל המסומן בשחור והמוביל לעין בוקק )5(. בהמשך, המסלול 

עובר תחת כביש 90 ומסתיים בחניה באזור בתי המלון )6(. המסלול מדברי, ארוך וחשוף. אפשר לסיימו 

בהליכה דרך עין נאווית ומצד בוקק )הליכה בשביל 11331 המסומן באדום( לבתי המלון . 

רעיון מרכזי
אלו.  מקומות  להכיר  מאפשר  המלח  ובים  יהודה  במדבר  הסיור 

הסיור מתמקד בבחינת המאפיינים הפיזיים והביוטיים הבאים לידי 

ביטוי במרחב ובבחינת ניצולם לתיירות מרפא מצליחה ומשגשגת, 

לסגולותיו  נתוודע  בסיור  ומהעולם.  מהארץ  תיירים  המושכת 

לנצל  בהשכילה  ישראל  מדינת  ולהישג  מלח  ים  של  הרפואיות 

סגולות אלו. 

מסלול 
מצוק תמרור למעלה בוקק 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
תיירות – מלונות ים המלח, תיירות מרפא.  •

ניצול משאבי טבע – ברכות האידוי של מפעלי ים המלח.  •

צוק תמרור ומעלה בוקק

צילום: יוחאי כורם מאתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/zuk-tamror.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/zuk-tamror.aspx
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נחל אוג  נחל אוג וגן לאומי קומראןמסלול
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השחף המגביה עוף, 
הוא זה המרחיק ראות״

“השחף״, ריצ׳רד בך

אזור
מדבר יהודה, מפת סימון 

שבילים מס׳ 8 – צפון מדבר 
יהודה

אורך המסלול 4 ק״מ 
מלבד ההליכה בגן הלאומי

נקודת התחלה בחניון הסמוך 
לכניסה לקיבוץ אלמוג

נקודת סיום באותה נקודה
עונה מומלצת
סתיו, חורף, אביב

מגבלות
יש לוודא שאין חשש לעומס חום, 

לזיהום ולשיטפונות. 
דגשי בטיחות 

הליכה בחוליות או בקבוצה בלבד. 
אין לזרוק אבנים. אין למהר בעלייה 

בסולמות. יש ללכת בשבילים 
המסומנים בלבד. מומלץ להביא חבל 

בטיחות לעלייה ולירידה בסולמות. 
דרגת קושי בינונית, 

נגישות
אינו בר נגישות למעט בגן לאומי 

קומראן. 
ציוד נדרש נעליים, כובע ומים. אם 

יש מים בגבים רצוי להביא גרביים 
להחלפה.

מקורות מים במסלול אין 
אתרים בתשלום גן לאומי קומראן
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גן לאומי קומראן:

israeihaiking תצלום אוויר קרדיט

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תקלות. נרד בשביל המסומן בירוק לכיוון דרום )2(. באפיק הנחל, נפנה לכיוון מערב ונעלה בשביל המסומן 
בירוק במעלה הנחל. לאחר קילומטר הליכה באפיק הנחל, נגיע למפל גדול )3(. נעלה בזהירות בסולם שגובהו 
כ-15 מטרים. מעל סולם זה יש סולם נוסף שגובהו כעשרה מטרים שבו מאחזי יד. מעל למפל חמישה-שישה 
ולשביל  בירוק  בנקודה שבה השביל מתפצל לשביל המסומן  וחצי  גובה כמטר  עד  מים  )4( המלאים  גבים 
עלייה.  במגמת  צפון-מזרח  לכיוון   ,4*4 לרכבי  המיועד  בשחור,  המסומן  בשביל  נמשיך   ,)5( בשחור  המסומן 
בנקודה שבה השביל מתפצל לשביל המסומן בשחור ולשביל המסומן בכחול)6(, נרד בשביל המסומן בכחול 
לגבעות המישוריות שבכיוון מזרח לנקודת תצפית טובה לכיוון מזרח)7) שממנה אפשר לראות את ים המלח, 

את הרי גלעד, את אזור בית הערבה הישן ואת מאגרי השפכים של האוג. שם מסתיים המסלול המעגלי. 
בית  לצומת   1 בכביש  מזרחה  ונפנה  אלמוג  לצומת  חזרה  ניסע  קומראן  ונחל  קומראן  חורבת  שני:  מקטע 
הערבה. ניסע בכביש 90 עד לצומת היישוב קליה. כ-50 מטר מהצומת, בצד שמאל, כביש העולה לשמורת 
)2(, שם אפשר לצפות בסרט על כת  )1(. ניכנס למרכז המבקרים  קומראן, נעלה בו ונחנה במגרש החניה 
קומראן שאורכו כשבע דקות ובמוצגים מהתקופה. נסייר באתר החפירות ונעצור )3( במגדל השמירה. ניכנס 

שבהן  המערות  אל  הצופה  תצפית  לנקודת  נלך  חורבת,קומראן  של  הארכאולוגי  למכלול 
התגלו המגילות הגנוזות. נחזור אל מרכז המבקרים ונלך ממנו בשביל המסומן בירוק לנתיב 

אמת המים )4( ולכיוון המפל של נחל קומראן .משם נחזור באותו שביל אל מגרש החניה.

רעיון מרכזי חשיפה לייחודם של מדבר יהודה ושל בקע 
ים המלח, פיתוח מיומנויות וכישורים בהתמקדות בהיבטים אשר 

יאפשרו התמצאות במרחב והכרתו וצמצום תחושת הזרות בו. 

מסלול המסלול מורכב משני מקטעים: קטע נחל אוג תחתון, 
שהוא מסלול מעגלי, וקטע גן לאומי חורבת קומראן.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
פיתוח חקלאות מתקדמת – חקלאות בצפון ים המלח, גד״ש   •

– טכנולוגיות חקלאות מתקדמות לשטיפת קרקע מלוחה. 
קיום משק המים – מאגר נחל אוג, טיהור מי שפכים   •

בטכנולוגיות מתקדמות.
שלום – הבקע כגבול שלום מתפתח, גשר אלנבי, נתיב   •

להעברת סחורות בין ירדן לישראל.
שמירה על הטבע וחקר הטבע – הבקע כנתיב נדידה של   •

ציפורים, חקר נדידת הציפורים ובטיחות הטיסה בחיל האוויר. 
חיזוק הזיקה בין העם לארצו – ממצאי מדבר יהודה, מציאת   •

המגילות הגנוזות ואתר קומראן.
חקר העבר והמורשת – המגילות הגנוזות, שימוש   •

בטכנולוגיות מתקדמות לפיענוח כתבים עתיקים.
שמירה על הטבע והנגשת הטבע – רשות שמורות הטבע   •

והגנים הלאומיים, שמורת קומראן.
רב-תרבותיות ואחדות – מועצה אזורית מגילות, חיים   •

משותפים לדתיים וחילונים. 

נחל אוג תחתון לתחילת  מקטע ראשון:  תיאור המסלול 
המסלול, יש לפנות בצומת אלמוג לכיוון קיבוץ )1( אלמוג בכביש הגישה 
למנוע  כדי  הנגדי  בכיוון  ולא  המצוין  בכיוון  במסלול  ללכת  יש  לקיבוץ. 

נחל אוג וגן לאומי קומראן

נויקולן ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/og_river.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/og_river.aspx
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שביל המעיינותמסלול
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אורך המסלול
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נקודת התחלה
 יד קנדי

נקודת סיום
אבן ספיר

עונה מומלצת
 כל השנה
מגבלות

־יכול להיווצר עומס מטיילים במדר
גות שליד יד קנדי. אין נקודות למילוי 

מים לאורך המסלול.
דגשי בטיחות

הירידה מיד קנדי עלולה להיות בוצית 
וחלקה בתקופות גשומות, יש ללכת 
בזהירות. לאורך המסלול יש בורות 

ומעיינות, ויש להיזהר מנפילה אליהם. 
חציית כביש צריכה להיעשות בתשומת 

לב ובמעבר בטוח ומסודר.
דרגת קושי

מיועד למשפחות
נגישות

אינו בר-נגישות 
ציוד נדרש

יש להצטייד בכמות מים מספקת.
אתרים בתשלום
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ההר 
והמדבר

ונגיע לנקודה שבה השביל מתפצל  ובה שולחנות פיקניק. נעבור את פינות הישיבה  גדולה ביער אורנים 

לשביל המסומן בירוק ולשביל המסומן בכחול. )3( נפנה ימינה בשביל המסומן בירוק, שבהמשך הדרך יסומן 

ונמגיע לכביש.  והמוביל לשביל המעיינות. נלך לצד טרסה לאורך כ-200 מטר  בסימון של שביל ישראל 

)4( שם יש רחבה גדולה המתאימה לפעילויות ולהפוגה. מיד  נחצה את הכביש אל עבר ח׳רבת סעדים, 

לאחר ח׳רבת סעדים, נגיע לצומת שבילים רבים. נמשיך ישר בשביל שלידו ניצב עמוד סימון ושלט הסבר 

על המקום. נרד מעט בשביל כורכר סלול ונגיע לצומת טי. נפנה ימינה בצומת ונלך על קו הרכס בשביל 

הכחול )5( בדרך נראה נביעות, מעיינות, טרסות. לכל אורך הדרך, נראה בעמק שמתחתינו נתיב פינוי פעיל, 

וכן נראה בעמק בבירור את המושב אבן ספיר. מעט אחרי שאבן ספיר נעלמת מעינינו, נגיע לצומת שבילים 

נוסף. נמשיך בהליכה על קו הרכס, ולאחר הליכה לאורך כ-100 מטר, נגיע לעיקול בשביל לכיוון שמאל. 

שולחנות  ניצבים  לו  שסמוך   )6( תמר,  לעין  נגיע  בירוק.  המסומן  בשביל  ונעלה  ימינה  נפנה  זאת  בנקודה 

שעל קו הרכס עד שנראה את נקודת סיום   )7( ונחזור לשביל הירוק  פיקניק. נפנה שמאלה 

המסלול לפנינו. השביל פונה בזווית של קרוב ל-360 ומעלות ומגיע לחניה בחורבת סעדים )8(.

רעיון מרכזי
וייחשפו  ישראל  בשביל  יצעדו  המעיינות,  בשביל  יסיירו  המטיילים 

להישגי מדינת ישראל הבאים לידי ביטוי במסלול ולהיסטוריית מרוץ 

הלפיד של תנועת מכבי הצעיר אשר מתקיים כיום במסלול זה. 

מסלול 
למרגלות  נסיים  סעדים,  ח׳רבת  קנדי,  יד  ישראל,  בשביל  הליכה 

אבן ספיר. בדרך נראה מעיינות והרבה בעלי חיים, במיוחד צבאים, 

תנים ודורבנים

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הכרה בינלאומית במדינת ישראל – יד קנדי.  •

הנגשת הטבע – שביל ישראל, שביל לאורכה של הארץ   •
שהמטיילים בו נחשפים לטבע, להיסטוריה, למורשת 

ולתרבות של הארץ, לנופים תנ״כיים ולנופים ישראליים 

מודרניים.

גבורה וחלוציות – מרוץ הלפיד.   •
המדינה המסומנת ביותר בעולם  •

תיאור המסלול 
נתחיל את המסלול ביד קנדי. )1( במקום חניה נוחה ושטח גדול ונוח 

ירושלים.  אזור  אל  ולצפייה  בוקר  לארוחת  בוקר,  פעילות  להעברת 

נלך בשביל המסומן בכחול, )2( נרד במדרגות לכיוון ח׳רבת סעדים 

הנמצאת מערבית ליד קנדי. נרד לכביש כורכר, הירידה עלולה להיות 

הכורכר  בכביש  מהחלקה.  להיזהר  יש  ואז  גשמים  לאחר  בוצית 

נוסעים כלי רכב, ויש לחצות אותו בזהירות. מעבר לכביש יש רחבה 

שביל המעיינות

צילום יוחאי כורם מתוך אתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/maayanut.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/maayanut.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
נתיב הל״המסלול

חבל ארץ
מערב גוש עציון

אורך המסלול
7 ק״מ

נקודת התחלה
יציאה מהפשפש הצפוני של 

מושב אביעזר 
נקודת סיום

גבעת הקרב, )מחסום ג׳בע(
עונה מומלצת

סתיו, חורף ואביב. יש להימנע 
מטיול באזור ביום גשום או 

בשרב. 
מגבלות

חלק מהמסלול הוא שטח אש, 
הטיול בו מצריך תיאום עם הצבא. 

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות רבה בחציית 

הכביש. 
דרגת קושי

מיועד למיטיבי לכת 
נגישות

אינו בר-נגישות 

לא בגדנו. ראה, נשקנו צמוד ומרוקן כדורים, אשפתנו ריקה...
עשינו ככל שנוכל, עד נפל האחרון ולא קם.

האמנם נאשם אם נותרנו עם ערב מתים
ושפתינו צמודות אל אדמת הסלעים הקשה? 

מתוך שיר של חיים גורי שכתב כששמע על מות הלוחמים וביניהם חברו דני מס.

עמוד ענן

הליכה של כמה ,)1(יציאה מהפשפש הצפוני של אביעזר
.)2(חורבת בית הבדדקות למרגלות 

ק"מ על 3לכיוון צפון מזרח כנמשיך מחורבת בית הבד 
מצפון ) 3(שחור, עד לאוכף סנסן השביל המסומן ב

לחורבת תבנה.
ק"מ עד הצומת של 2הליכה מזרחה על השחור של עוד 

,אדוםהשביל המסומן בדרומה על נפנה )4(חרבת סנסן
הצד )5(ק"מ עד למרגלות גבעת הקרב2.5הליכה של כ

על גבעת הקרב נטפס דרומה מכאן נמשיך .ההצפוני של
ק"מ.1שיא הגובה דרומה בירידה תלולה כונרד מ

ר עה בנחל עציונה מטפסים דרומה לעבבתחתית הגב
כאן מסתיים .בעלייה חדהק"מ1עוד כ) 6(המחסום

המסלול. 

1
2

3
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5
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
יציאה מהפשפש הצפוני במושב אביעזר )1(, הליכה של כמה דקות למרגלות חורבת בית הבד )2( 

מחורבת בית הבד נמשיך לכיוון צפון מזרח כ-3 ק״מ על השביל המסומן בשחור, עד לאוכף סנסן )3( 

מצפון לחורבת תבנה.

נפנה דרומה על השביל   )4( הליכה מזרחה על השחור של עוד 2 ק״מ עד הצומת של חרבת סנסן 

המסומן באדום, הליכה של כ5 2 ק״מ עד למרגלות גבעת הקרב )5( הצד הצפוני שלה. מכאן נמשיך 

דרומה נטפס על גבעת הקרב ונרד משיא הגובה דרומה בירידה תלולה כ-1 ק״מ.

)6( עוד כ-1 ק״מ בעלייה חדה. כאן  בתחתית הגבעה בנחל עציונה מטפסים דרומה לעבר המחסום 

מסתיים המסלול. 

רעיון מרכזי
המטיילים ילכו בעקבות שיירת לוחמי הל״ה, ילמדו את מורשתם 

ויראו בה את אחד מהישגי המדינה. 

מסלול 
נקודת התחלה פשפש צפוני במושב אביעזר. נקודת סיום – גבעת 

הקרב.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנצחה ומורשת – כביש הל״ה: בינואר 1970, נחנך   •
כביש הל״ה, כביש 367, מעמק האלה אל גוש עציון, 

המקביל למסלול שמחלקת הל״ה לא הצליחה 

להשלים. מול גבעת הקרב, על כביש 367 וליד מחסום 

הל״ה, נמצאת נקודת תצפית ובה לוח הסבר ועמדת 

הסבר קולי – מסבירן.

התיישבות והנצחה – קיבוץ נתיב הל״ה: נקרא על   •
שם אנשי מחלקת הל״ה. הקיבוץ הוקם בידי משוחררי 

פלמ״ח בשנת 1949 על אדמות הכפר הנטוש בית נטיף 

בעמק האלה, סמוך למסלול מסעם של הל״ה. בקיבוץ 

נמצאת אנדרטה לזכר אנשי המחלקה.

נתיב הל״ה

צילום דר אבישיי טייכר

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/lh-nativ.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/lh-nativ.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
מכפר ליפתא )מי נפתוח( אל עמק שורק ונחל צופיםמסלול

חבל ארץ 
הרי ירושלים, מפת סימון 
שבילים מס’ 9 – מבואות 

ירושלים
אורך המסלול 4.5 ק״מ

נקודת התחלה 
מערבית לתחנת הדלק סונול 

שביציאה הראשית מירושלים, 
עלייה בגשר הולכי הרגל לכיוון 

ליפתא )נצ״מ 21880/63310 – רשת 
חדשה(

נקודת סיום 
מרכז מסחרי רמת אשכול )נצ״מ 

22110/63450 – רשת חדשה(
עונה מומלצת כל השנה

מגבלות יש לבדוק את המעבר 
במנהרת הבטון לאחר גשמים מרובים. 

דגשי בטיחות
הליכה בחוליות או בקבוצה בלבד. 

אין לזרוק אבנים. אין להיכנס למבנים 
שבליפתא. יש ללכת בשבילים 

המסומנים בלבד. יש להביא פנסים 
למעבר במנהרת הבטון.

דרגת קושי בינונית, אינו בר נגישות. 
ציוד נדרש פנסים, נעליים להחלפה 

לכניסה לנקבת המעיין
מקורות מים במסלול אין 

אתרים בתשלום אין

1 
 

 

 

 

 מפת המסלול

 ענן עמוד :מתוך

 

  

 
“ַוְיִהי ה׳ ֶאת ְיהּוָדה 
ַוּיֶֹרׁש ֶאת-ָהָהר ִּכי 

ֹלא ְלהֹוִריׁש ֶאת 
יְֹׁשֵבי ָהֵעֶמק ִּכי ֶרֶכב 

ַּבְרֶזל ָלֶהם״ 
שופטים א, יט

מחוז ירושלים
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

עד לנקודת התפצלות שבילים )1(. שם נצפה לעבר עמק שורק ולעבר ההרים הנישאים בכיוון צפון-מערב. 
נרד בשביל המסומן בכחול אל עין נפתוח, הוא עין ליפתא )2(. נתקדם לאורך המסלול צפונה אל חורבות 
הכפר, אל בורות מים )3( ואל טרסות המעידות על קיום חקלאות במקום )4( עד הגיענו אל כביש הגישה אל 
עיינות תלם. שם נלך מערבה )שמאלה( כשלוש מאות מטרים עד לדרך כורכר הפונה מזרחה עם התוואי 
ושם נעלה לעבר הגבעה שעליה  )ימינה(,  של נחל שורק. נמשיך מזרחה עם הנחל עד לפנייה דרומה 
מצפור נפתוח של קק״ל )5(. מהגבעה נמשיך בשביל במקביל לתוואי נחל שורק אל הכניסה למנהרת 
וכמאה מטרים לפני סופה  וכביש בגין. נלך בתוך מנהרת הבטון,  )6( העוברת תחת כביש רמות  הבטון 
נפנה ימינה בהסתעפות אל נחל צופים ונמשיך אל היציאה מהמנהרה )7( מתחת למבנה של השירות 
הווטרינרי. נעלה במעלה הנחל מזרחה עד לשביל אופניים )8(. נמשיך לאורך הנחל עד מחצבה ובה גת )9(. 
במהלך ההליכה, לאורך הנחל, נראה שרידי ארכאולוגיה וחקלאות קדומה: טרסות, גתות, מערות קבורה 

ומחצבות. משם, בנ״צ 22150/63460 )רשת חדשה(, נמשיך במסלול עד לפנייה לכיוון מגרש 
ונעלה בגיא  הכדורגל ומגדל התכלת הבולט לעין מדרום )מימין( לשביל. שם נפנה דרומה 

לכיוון גן החמישה עשר )10(. ממנו נמשיך לרחוב פארן, לנקודת סיום המסלול. 

רעיון מרכזי
המטיילים יסיירו מן הכפר ליפתא דרך נחל צופים אל רמת אשכול, 

יחוו את ערש התרבות בתחנות ההדרכה ויציינו את אחד מהישגי 

המדינה המשתקפים בנוף. 

מסלול 
תצפית מי נפתוח, מעיין ליפתא, בתי הכפר, עמק שורק, מנהרת 

הבטון, מחצבות ומתקנים חקלאיים, רמת אשכול.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
פיתוח תחבורה ציבורית – רכבת ישראל, רכבת קלה,   •

מנהרות וגשרים, מחלפים, כביש בגין ומחלף גולדה, תכנית 

אב לתחבורה. 

הנגשת הטבע – סימון שבילים, מדינת ישראל היא המדינה   •
שבה מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם.

שימור ופיתוח – בנייה מסיבית בחשיבה מעמיקה הן על   •
צורכי האדם הן על צורכי הטבע. 

חדשנות ותעשייה – הר חוצבים, מלאו טק להייטק,   •
מתעשיית אבן בבית שני לחוד החנית של החדשנות 

הישראלית: תעשיית הייטק מפותחת ביותר הכוללת 

כ-10,000 עובדים, מובילאיי ישראל. 

תיאור המסלול 
סונול,  של  הדלק  תחנת  ליד  מירושלים  ביציאה  המסלול  תחילת 
משם נרד בגשר הולכי הרגל לכיוון צפון-מערב לעבר שרידי הכפר 
ליפתא. נחצה את הכביש ונרד לכיוון המעיין בשביל המסומן בכחול 

מכפר ליפתא )מי נפתוח( אל עמק שורק ונחל צופים

xnet :גשר הרכבת, מתוך

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/lifta.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/lifta.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
בעקבות מורשת המסעות של תנועות הנוער בימי קום המדינהמסלול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפת היום הראשון 
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רחבת החניה 
 המזרחית 

6
 

חבל ארץ 
דרום ים המלח

אורך המסלול היום 
הראשון – כ-5 קילומטרים. היום 
השני – בין 2 ל-10 ק״מ, בהתאם 

לבחירת המסלול בשמורה. 
נקודת התחלה היום הראשון – 

רחבת החניה המזרחית של אתר מצדה. 
היום השני – כניסה לנחל דוד

נקודת סיום המסלול ביום הראשון 
מעגלי. ביום השני הטיול מסתיים באנדרטת 

השומר הצעיר.
עונה מומלצת כל השנה, מלבד בימים 

של עומס חום בקיץ ובעת שיטפונות בחורף 
מגבלות בדרך כלל, אתר מצדה ונחל דוד 

הומים אדם בסופי שבוע, מומלץ להגיע מוקדם.
דגשי בטיחות בימי הקיץ, יש 

לעלות למצדה בשעות הבוקר המוקדמות 
ולקחת כמות גדולה של מים. בעונת החורף, 

יש להתעדכן בתחזיות מזג האוויר בנוגע 
לשיטפונות. בקיץ לא מומלץ לטייל בנחל דוד. 

ללנים בשטח – יש לדאוג לעצים למדורה, למים 
במידה מספקת ולפינוי האשפה מהחניון.

דרגת קושי מיועד לכל המשפחה. אפשר 
לבצע התאמות למוגבלים בניידות ולמיטיבי לכת. 

נגישות אתר מצדה נגיש בעלייה ברכבל. 
המסלול בנחל דוד מותאם למוגבלים בניידות 

בחלקו.
ציוד נדרש אפשר להיעזר במקלות 

הליכה. יש להביא כמות גדולה של מים, במיוחד 
בימי הקיץ.

אתרים בתשלום הכניסה לאתר מצדה 
ולמוזאון כרוכה בתשלום, וכן הכניסה לשמורת נחל דוד.

מצדה – אהבה במדבר המלוח 
איך נותרה לבדה בשרב ובכפור. 

והיא טעם המלח וטעם הרוח 
של אומה שעמדה לבדה במצור.

)״מצדה״, נתן יונתן
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
ביום הראשון

הליכה מהחניון המזרחי של אתר מצדה בשביל המסומן באדום )1( נפנה מערבה בשביל הרץ ) 2( 

המסומן בירוק. עלייה למצדה בשביל הסוללה. )3( נבקר באתריה )4( ונרד בשביל הנחש )5( למרכז 

המבקרים )6( לינה בבית ספר שדה או באכסניית עין גדי או לינת שטח בחניון הלילה הסמוך.

ביום השני
הליכה מהכניסה לשמורת נחל דוד. )1( עד למפל דוד )2( נחזור על עקבותינו ונעלה בשביל המסומן 

ירוק לעין שולמית .)3( המשך ההליכה בשביל המסומן שחור אל תל גורן )4( סיום המסלול באנדרטת 

השומר הצעיר. )5(

רעיון מרכזי
את  מספר  ובסביבותיו,  מצדה  הלאומי  המורשת  באתר  זה,  טיול 

קום  בימי  הנוער  מתנועות  ונערות  נערים  של  מסעותיהם  סיפור 

המדינה באזור שהיה אז בתולי ולא ידוע. המסלול מדגיש את חלקן 

של  מכונן  כסיפור  מצדה  של  האתוס  בבניית  הנוער  תנועות  של 

קוממיות העם היהודי בארצו בימי קדם ובימינו אנו.

מסלול 
אתר מצדה.

שמורת נחל דוד.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
מנהיגות נוער – פועלן של תנועות הנוער בגילוי חבלי ארץ   •

חדשים ולא נודעים.

חקר העבר – פועלה המפואר של רשות העתיקות   •
בחפירות מצדה.

שימור אתרים  •
פיתוח תיירות המדבר  •

בעקבות מורשת המסעות של תנועות הנוער בימי קום המדינה

דר אבישי טייכר מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/mezada.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/mezada.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
רכס השיירותמסלול

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

ונוערמינהל חברה 
אגף של"ח וידיעת הארץ

 

1

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה,
אודם כלנית בהר ובמורד.

זה אשר ילך בדרך שהלכנו
אל ישכח אותנו, אותנו באב אל וואד. 

חיים גורי

חבל ארץ
הרי ירושלים

אורך מסלול
3 ק״מ

נקודת התחלה
חניון דרך בורמה

נקודת סיום
חניון דרך בורמה

עונה מומלצת
כל השנה

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
מסלול בדרך לא סלולה, יש להצטייד 

בנעליים סגורות, מים וכובע.

דרגת קושי
בינונית

נגישות
אינו נגיש לבעלי מוגבלויות.

כתבו: רמות שפירא המרכז החינוכי

המפה מתוך עמוד ענן

1

2
3

4

5

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

תיאור המסלול 
נרד מכביש מספר 1 במחלף שואבה-שורש לכיוון המושבים שורש ובית מאיר. כ-2 ק״מ לאחר מושב שורש 

וכחצי ק״מ לפני מושב בית מאיר, יש שילוט חום-כתום לפארק רבין ולדרך בורמה )1(, שם נחנה את הרכב.

נצא אל המסלול, נחבור לשביל ישראל המוליך אותנו מתחת למשלט 15 ונתחיל לעלות אל משלט 16  

שימו לב! השביל שלנו פונה שמאלה )מערבה( ולא ממשיך ישר עם השביל המסומן בשחור. בנקודה 
נמשיך  להדרכה.  תחתם  לשבת  אפשר   ,)2( מוצלים  ספסלים  כמה  יש  מתפצלים  השבילים  שבה 

להעפיל למשלט 16 בשביל המסומן בירוק – שביל ישראל. במשלט 16 יש כמה שלטי הסבר ומקומות 

ישיבה )3(. מהפסגה נרד אל נקודת תצפית רמה )4( לצפייה בנוף המרהיב של כביש 1 המתפתל בתוך 

נחל נחשון. יש במקום מקומות ישיבה מוצלים.

נמשיך בשביל ישראל עד לאוכף, שם השביל מתפצל. לא נמשיך בשביל ישראל, אלא נפנה שמאלה 

לשביל עפר ונלך בו עד לנקודה שבה השביל מתפצל שנית, בתחתית הנחל. אפשר לעצור להדרכה 

בשביל  שמאלה  נפנה   .)5( מתפצל  שהשביל  בנקודה  ממש  שנמצא  גדול  לחרוב  תחת 

המסומן באדום, שעולה חזרה לחניון ולרכבים.

רעיון מרכזי
נטייל בעקבות הלוחמים בבאב אל וואד במלחמת העצמאות שהיו 

מוכנים למסור נפשם למען משפחותיהם שבעורף, למען ירושלים 

ובכך  מעשיהם,  ואת  שמותיהם  את  נזכור  יהודית.  מדינה  ולמען 

הדרך  על  למערכה  נתוודע  תודה.  להם  ונוקיר  זכרם  את  ננציח 

לירושלים: תקופת השיירות והקרבות בבאב אל וואד.

מסלול 
 – לחניון  וחזרה   16 ולמשלט  רמה  לתצפית  בורמה  דרך  מחניון 

מסלול מעגלי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הכרה בינלאומית בזכות היהודים למדינה.   •

שמירה על הביטחון ועל ההתיישבות – שמירה על הקשר   •
בין ירושלים לשפלה באמצעות תפיסת משלטי באב אל 

וואד ופריצת המצור על ירושלים. 

הקמת מדינה – על אף הקשיים ועל אף חוסר התמיכה של   •
האומות. 

רכס השיירות

באדיבות מרכז חינוכי רמות שפירא

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/shayarot.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/shayarot.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
הר עמשאמסלול

מפת מסלול:

חבל ארץ
חבל יתיר

אורך המסלול
6 ק״מ 

נקודת התחלה
הר עמשא

נקודת סיום
דוריג׳את

עונה מומלצת
כל השנה

מגבלות
אין

דרגת קושי
בינונית 

נגישות
אינו נגיש

אתרים בתשלום
אין

כתבו: מדרשת חברון

2

1

3

סוף המסלול
ל

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

ב  ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹשׁ ַמע ַהְכּ ְשׁ מרשימה. ההערכה היא שזו דרך האתרים המוזכרת בספר במדבר: “ַוִיּ

ִבי״ )במדבר כא, א(. יש המפרשים כי  ּנּו ֶשׁ ְבּ ִמֶמּ ְשׁ ִיְשָׂרֵאל ַוִיּ ֶחם ְבּ לָּ ֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִיּ א ִיְשָׂרֵאל ֶדּ י בָּ ֶגב ִכּ ַהֶנּ

דרך האתרים משמעותה דרך התרים, והיא מתייחסת למרגלים שעלו לתור את הארץ ויצאו ממדבר 

בֹא ַעד ֶחְברֹון״ )במדבר יג, כב(. בדרך זו מתחברים קמר מעון וקמר דהריה והדרך  ֶגב ַויָּ ֲעלּו ַבֶנּ פארן “ַוַיּ

המזרחית עם דרך גב ההר, המכונה דרך האבות. בשמורת הטבע הקטנה הר עמשא, )2( נוכל ליהנות 

מפריחה עונתית ייחודית, הנוצרת בשל מפגש של כמה אזורים פיטוגאוגרפיים הגורם להופעה של 

צמחים אנדמיים ולפריחה משולבת של צמחים שלרוב אינם צומחים יחדיו. אורך המסלול כשישה 

ק״מ, והוא מסתיים בכפר הערבי דריג׳את, שם המזכיר בצלילו מדרגות ומתייחס כנראה למדרגות 

הרומיות שבהן ירדנו )3(.

רעיון מרכזי
דרך  הכרת  וכן  המרהיב,  והנוף  היער  המאגר,  יתיר,  חבל  הכרת 

רומית ייחודית, מהדרכים החשובות בעת העתיקה.

מסלול 
הר עמשא, דוריג׳את.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
התיישבות, חקלאות ותיירות – חבל יתיר.  •

הנגשת הטבע – שביל ישראל, פרויקט לאומי המביא   •
לאהבת הארץ ואנשיה.

תיאור המסלול 
בצומת  מהכביש  נרד   .6 בכביש  להגיע  אפשר  עמשא  הר  אל 

שוקת וניסע צפונה בכביש 60 כשישה ק״מ. נפנה ימינה בכיכר 

לכיוון  ימינה  נפנה  ק״מ,  כשמונה  לאחר  מיתרים.  מעבר  לאחר 

)מצדות  יתיר  לכיוון  ימינה  נפנה  נוספים  ק״מ   11 ולאחר  מזרח, 

נסיעה  לאחר  יתיר.  בית  היישוב  את  מימין  בדרך  נראה  יהודה(. 

לאורך כארבעה ק״מ בכביש זה, נפנה שמאלה ומיד ימינה ושוב 

ונצא  נחנה את הרכב  )1(. שם  היישוב הר עמשא  שמאלה אל 

לדרך. נלך בשביל ישראל, העובר סמוך ליישוב מצדו המערבי, 

לכיוון דרום. נרד בשרידי דרך רומית עתיקה שהשתמרה בצורה 

הר עמשא

הר עמשא-אתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/amsa-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/amsa-mt.aspx


29.3.2018 Google    ששת הימים/מדבר סיני - מפות

https://www.google.com/maps/place/%D7%A9%D7%A9%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%E2%80%AD/@31.6374166,35.

5 ק"מ Google, Mapa GISrael, ORION-ME נתוני מפות ©2018

פרטיששת הימים/מדבר סיני
סוסיא - התיישבות יהודית בהר חברון לאורך הדורות מסלול

בארץ צריך לטייל לא רק עם צידנית אלא עם תנ״ך. 
כי התנ״ך צועק כאן מכל גבעה, 

כי שום דבר לא השתנה כאן והכול כתוב בתוך הנוף עם רק מתבוננים בו. 
)עמוס קינן(

חבל ארץ
דרום הר חברון

אורך המסלול
4-1 ק״מ

נקודת התחלה
אתר סוסיא

נקודת סיום
תל מעון או אביגיל

עונה מומלצת
מרס-מאי

מגבלות
ההגעה לתל מעון דורשת אבטחה.

דגשי בטיחות

יש צורך באבטחה בביקור בתל מעון 
ובהליכה בשבילים שבשדות.

דרגת קושי
בינונית

נגישות
ההליכה לתל מעון כוללת עלייה 

וירידה ונעשית בשבילי עפר. הסיור 
בסוסיא נגיש לכל אורכו.

ציוד נדרש
כובע, מים, נעלי הליכה

באדיבות מרכז סיור סוסיא

 

 מתוך :עמוד ענן -מפת מסלול

 

1
2

מפה מעמוד ענן

נכתב ע״י:



65

29.3.2018 Google    ששת הימים/מדבר סיני - מפות

https://www.google.com/maps/place/%D7%A9%D7%A9%D7%AA+%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D%2F%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%E2%80%AD/@31.6374166,35.

5 ק"מ Google, Mapa GISrael, ORION-ME נתוני מפות ©2018

ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

מערת הקבורה. רוב המערות באתר הן מן התקופה הביזאנטית. לפני שניכנס לתחום היישוב, נביט אל הקיר 

הרצוף, המשמש מעין חומה המקיפה את חלקו המזרחי של היישוב. בשוליו המזרחיים של היישוב נחשף מבנה 

מוארך ובו שורת חדרים ארוכה. על מזוזת הפתח של החדר הדרומי בשורת המבנים, אפשר לראות חריץ ששימש 

בית מזוזה. מעל המזוזה השמאלית מונח משקוף אבן גדול ועליו חקוקות שתי מנורות בעלות שבעה קנים. 

בהמשך השביל נראה שרידים של מקווה טהרה., נמשיך אל מערת המגורים. בסוף הסיור, נגיע אל בית הכנסת 

הנמצא במקום המרכזי והגבוה בעיר. בית הכנסת שימש מקום מפלט בזמן סכנה. בנוסף, נראה בו אולמות 

)סתווים( שבהם השתמשו לצרכים נוספים של הקהילה. ארון הקודש פונה צפונה, לירושלים, ורצפת פסיפס 

גדולה מעטרת את פנים בית הכנסת. בבית הכנסת נסכם את הסיור ונשער מה קרה לאנשי סוסיא שישבו 

במקום – לאן נעלמו ושמא ברחו?

מבית הכנסת נחזור לכיוון הכניסה ונצפה בחזיון אור-קולי המסכם את תולדותיה של הקהילה היהודית באתר. 

משם נחזור אל מרכז המבקרים שבכניסה .מכאן נמשיך אל תל מעון )2(. מיטיבי לכת יוכלו 

להמשיך לתל מעון ברגל. המעוניינים ימשיכו מסוסיא ליישוב אביגיל ברכב וממנו יעלו לתל מעון.

רעיון מרכזי
חיבור בין עבר להווה ברצף של קיום יהודי בחבל ארץ מיוחד זה 

– בתקופת האבות, בימי מלכי יהודה, בתקופת המשנה והתלמוד 

ועד ימינו. שמירה על צביון יהודי למרות הקושי הגאוגרפי, האקלימי 

בעיות  עם  בהתמודדות  קהילתי  ארגון  של  עוצמתו  והחברתי. 

הנובעות מקיום בפריפריה.
התלמיד יכיר את ההיסטוריה היהודית בדרום יהודה   •

מתקופת האבות ועד היום.
התלמיד יתוודע לקושי שבשמירה על מרכיבי זהות יהודית   •

באזור פריפריאלי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על המורשת והכרת ההיסטוריה – אתר סוסיא   •

הוכר כאתר מורשת לאומית, זהו הישג אדיר המבטא את 
חשיבותו של המקום ואת משמעותו בעבר ובהווה.

שמירה על המורשת והכרת ההיסטוריה – חפירות   •
לגילוי כמה בתי כנסת קדומים בהר חברון ופיתוח מחקרי 

ארכיאולוגיה באזור.

התיישבות ושמירה על המורשת – הקמת יישובים   •
וקריאתם בשמות יישובים קדומים כסמל להמשכיות קיום 

העם היהודי בארץ ישראל לאורך הדורות. 

יוכלו להתארגן לסיור במרכז  המטיילים  המסלול  תיאור 
המבקרים ומשם לצאת לדרך. הטיול יתמקד תחילה באתר הארכאולוגי 

בסוסיא, )1( בתחנות שונות באתר: בכניסה לעיר סוסיא, נראה בור מים 

קדום. הבור מטויח מבפנים כדי למנוע חלחול מים אל הסלע. אל הבור 

מובילות תעלות מים חצובות בסלע. מבור המים נלך בשביל הראשי אל 

סוסיא התיישבות יהודית בהר חברון לאורך הדורות 

מתוך גלריית תמונות מרכז לימוד וסיור סוסיא

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sosya.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sosya.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
נחל קינהמסלול

 

 מפת המסלול

  מתוך: עמוד ענן
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"ַוִּיְהיּו ֶהָעִרים ִמְקֵצה ְלַמֵּטה ְבֵני 
ְיהּוָדה ֶאל ְּגבּול ֱאדֹום ַּבֶּנְגָּבה 

ַקְבְצֵאל ְוֵעֶדר ְוָיגּור ְוִקיָנה 
ְוִדימֹוָנה ְוַעְדָעָדה"

יהושע טו, כא

חבל ארץ
דרום מדבר יהודה

אורך המסלול 
9 ק״מ 

נקודת התחלה
חניון נחל קינה

נקודת סיום 
חניון נחל קינה, מעגלי

עונה מומלצת כל השנה. יש 
להימנע מטיול באזור ביום גשום או 

בשרב. 
דגשי בטיחות יש קטעים 

שנדרשת בהם הליכה קרוב לשפת 
המצוק – הליכה בטור ובזהירות. זהירות 

נדרשת גם בשימוש ביתדות הברזל 
בחלקים שונים של המסלול. נוצר צוואר 

בקבוק במעבר בקניון היבש, המחייב 
הליכה בטור והמעכב את ההליכה. 

אין ללכת במסלול בימים שבהם יש 
חשש לשיטפונות או לאחר שיטפונות 

ובימים שבהם יש עומס חום גבוה. לאחר 
שיטפונות, ייתכן שיהיו מים בגבים של הקניון 

היבש שיגבילו או ימנעו את ההליכה 
בו, יש להתעדכן ולהיערך בהתאם. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות אינו בר-נגישות 

באדיבות בית מוריהציוד נדרש מים, מפה 11 

מפה מעמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

לגב קינה )5(, ניזהר לא לדרדר אבנים וכד׳ כי יש מתרחצים למטה(. לאחר ביקור בגב, נמשיך בשביל 

המסומן ברוק במורד הנחל )נעבור שביל המסומן באדום אך לא נפנה אליו(. לאחר כשני ק״מ, נתחיל 

לעלות במעלה הנחל במפלונים קטנים לכיוון צפון-מזרח )בחורף צריך לעקוף גבים קטנים בקטע 

הליכה זה(, ולאחר 5 1 ק״מ נגיע לשביל הנמשך לאורך הגדה המזרחית של הנחל. נמשיך בשביל 

הירוק לאורך 3 ק״מ ונגיע חזרה לחניה.

רעיון מרכזי
בראי  זה  נחל  של  משמעותו  על  וילמדו  בנחל  יסיירו  המטיילים 

הגאוגרפיה והממצאים הארכאולוגים. 

מסלול 
חורבת עוזה, גב קינה, קניון נחל קינה.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
גד״ש הר חברון.  •

העיר ערד.  •

תיאור המסלול 
בכחול  המסומן  בשביל  דרומה  נצעד   ,)1( קינה  נחל  מחניון 

)2(, מצודה צבאית מהתקופה  עוזה  מ׳ עד חורבת   700 לאורך 

הישראלית(. לאחר תצפית היקפית אל כל האזור )מצפון בכיוון 

נחל  קינה,  הר  החדשה,  ערד  יהודה,  מדבר  יהודה,  הרי  השעון: 

קינה, מישור עמיעז, הרי צפון-מזרח, רכס חתירה, בקעת באר 

המסומן  בשביל  נרד  ערד(,  תל  ערד,  בקעת  עירא,  הר  שבע, 

בכחול בירידה חדה לכיוון אפיק הנחל. בסוף הירידה, נלך בשביל 

המסומן בסימון שקוף לבורות מים )3(. נמשיך בנחל 800 מ׳ עד 

לשביל המסומן בירוק )4(. נפנה לשביל זה ולאחר 500 מ׳ נרד 

נחל קינה

גב קינה, מתוך אתר טיולי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kina-river.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kina-river.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
הרודיון - מורדים, נביאים ונזירים בספר המדברמסלול

חבל ארץ
מזרח גוש עציון

אורך המסלול
5 ק״מ 

נקודת התחלה
גן לאומי הרודיון

נקודת סיום
תקוע ב׳

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דרגת קושי
בינונית 

נגישות
חלקית, רק בהרודיון 

ציוד נדרש
פנסים

אתרים בתשלום
הרודיון

לצאת אל המדבר
זה לוותר 

על ארבע פינות 
של ביטחון 

להתמסר 
אל הרוח הגדולה 

להינשא 
אל הר האלוקים 

חורבה...

“בוא אתי למדבר״, 
ישראל כהן חברוני, בת עין

 

באדיבות מדרשת חברון

1

2

3

4

5

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

האחרונות. בסוף נחזור אל מבנה הכניסה ונצפה בסרט חווייתי שעוסק בהורדוס ומסכם את הסיור. 
נצא ונלך רגלית מהחניון דרומה אל חוות שדה בר. בחווה, )2( שהוקמה בשנת תשנ״ח, יש מפעלים 
ולצדו מחלבה לייצור גבינות איכותיות. בעבר, שימש  ודיר צאן  חקלאיים שונים, חוות סוסים, פינת חי 

המקום מוסד חינוכי לתלמידים שנפלטו ממסגרות רגילות. אפשר להזמין מראש ארוחות במקום. 
מחוות שדה בר נרד אל הכביש ונלך בו מעט מערבה, נגיע לשביל המסומן בכחול, שביל מספר 8355, ונרד 
בו דרומה אל נחל תקוע. )3( תחילתו של הנחל באזור ברכות שלמה. בקטע זה, למרגלות ההרודיון וסמוך 
ונוקדים, הוא קניוני, ובהמשך השם שלו משתנה: הוא נקרא נחל מורבעת ובהמשך נחל  ליישובים תקוע 
דרגות – שנשפך אל ים המלח. נגיע לשביל המסומן בשחור, שביל מספר 8356, ונלך בו אל מערת חריטון. 

כ-4  אורך המחילות  כ-400 מטר,  עומקה  היא המערה הקרסטית הארוכה בארץ:   )4( מערת חריטון 
ק״מ ומעל להן 50 חדרים ואולמות בכמה מפלסים. המערה נוצרה כתוצאה מהמסת גיר בשל חלחול 
מי גשמים שהרחיבה חללים תת קרקעיים. יש להצטייד בפנסים ולהיעזר בסימונים שבתוך המערה כדי 

להיצמד למסלול. נצא מהמערה ונפנה ימינה בשביל המסומן בשחור, שביל 8365, ונמשיך 
בו דרומה ולאחר מכן מערבה אל שכונת תקוע ב׳ )5( שם יסתיים סיורנו. 

רעיון מרכזי
הכרת ספר המדבר, על משמעויותיו הטבעיות והאנושיות. א. 

הכרת סיפורו של המלך הבנאי הורדוס – חייו, מותו ומפעלי  ב. 

הבנייה שלו.

מסלול הרודיון, חוות שדה בר, נחל תקוע, מערת חריטון.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
תיירות – פיתוח תיירות בהרודיון, במזרח גוש עציון.  •

פיתוח חקלאות – שדה בר: חקלאות מתפתחת למרות   •
תנאי ספר המדבר.

תיאור המסלול אל הגן הלאומי הרודיון נוכל להגיע בשתי 
דרכים: האחת דרך גוש עציון – מכביש גב ההר נפנה מזרחה לכיוון 
אפרת ולאחר כ-6 ק״מ נפנה שמאלה לכיוון צפון. לאחר 6 ק״מ נוספים, 
נגיע לכיכר גדולה ונפנה בה ימינה, לאחר כק״מ נגיע לגן הלאומי הרודיון 
)1(. אפשרות שנייה היא דרך ירושלים – ניסע לשכונת הר חומה וממנה 
נמשיך דרומה לאורך כ-10 ק״מ לכיוון גוש עציון מזרח. בכיכר הגדולה 
לגן  וניסע כק״מ עד חניון הגן הלאומי הרודיון בכניסה  נפנה שמאלה 
נסדיר  נתחיל במבנה הכניסה, שם  יש שירותים לשימוש המטיילים. 
תשלום ונוכל לצפות בדגם של האתר. משם ניכנס לתחומי ההרודיון, 
הורדוס.  המלך  שבנה  המבצר  תוך  אל  אותנו  שיוביל  בשביל  נטפס 
נתחיל בתצפית מהכניסה לארמון אל החצר הגדולה ומשם נרד אל 
החצר עצמה. בסיור באתר נראה את הטרקלין, ששימש מאוחר יותר 
בית כנסת, מקוואות, בית מרחץ, מערכת מים, שבתקופות מאוחרות 
יותר שימשה מערכת מסתור, ואת קברו של הורדוס, שנחשף בשנים 

הרודיון - מורדים, נביאים ונזירים בספר המדבר

 צילום מתוך אתר טיולי צילום נטע כורם, יוחאי כורם

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/herodyon.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/herodyon.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
מסלול

  

 7-1אתרים 

8 

 עמוד ענן 

ההתיישבות בחברון מימי אברהם אבינו ועד היום
חבל ארץ

ההר המרכזי

אורך המסלול
3 ק״מ 

נקודת התחלה
תל חברון

נקודת סיום
מערת המכפלה 

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
מסיבות ביטחוניות, אין לחרוג 

מהמסלול המתוכנן. 

דרגת קושי
קלה 

נגישות
בר-נגישות 

ציוד נדרש
אין

אתרים בתשלום
מוזאון בית הדסה

 

1 

2
 

3
 

4
 5

 

6
 

7
 

דניאל ונטור מדרשת חברון 

באדיבות מדרשת חברון

דניאל ונטור מדרשת חברון 

המפה מאתר עמוד ענן 

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

התגלו ממצאים מבית שני: גתות, בית בד, מטבעות ושני מקוואות טהרה ציבוריים. נמשיך מערבה אל בית העלמין 
)3(, בו נבקר בחלקת קדושי תרפ״ט ובחלקת רבני חברון במאות השנים האחרונות. נבקר גם  העתיק של חברון 
במתחם נפרד שבו נמצא קברה של הרבנית מנוחה רחל סלונים, דמות מופלאה, מצאצאי אדמו״רים, שהקימה 
קהילה חב״דית בחברון. נרד בכביש אל בית הדסה,) 4( אל מרפאה מסוף המאה ה-19 ששימשה את תושבי חברון, 
יהודים וערבים כאחד, ונהרסה בפרעות תרפ״ט. משם נמשיך מזרחה בכביש, נעבור ליד בית רומנו )5(, בית מפואר 
הבית שימש לשימושים שונים, היום שוכנת בו ישיבת שבי חברון. נחזור אל כיכר גרוס ונפנה בו שמאלה אל שכונת 
אברהם אבינו )6(. בכניסה לשכונה, נראה מולנו את בית הכנסת אברהם אבינו וניכנס אליו, שם נשמע את סיפורה של 
הקהילה היהודית בחברון מהמאה ה-16 ועד סופה בפרעות תרפ״ט, כיום גרות בחברון כ-80 משפחות יהודיות וכמה 
מאות בחורי ישיבה. נמשיך מזרחה אל קצה השכונה ונלך בסמטות אל מערת המכפלה. )7( נעלה אל בניין מערת 
יהודים לערבים. במסורת היהודית, מקום קבורת האבות הוא בעל חשיבות  בין  כיום, המתחם מחולק  המכפלה.. 
רבה ומכונה בתורת הקבלה “פתח גן עדן״. לאחר ביקור ותפילה במערת המכפלה, נרד אל חניון האוטובוסים הגדול 

שמדרום לה וניסע באוטובוס לנבי יקין. )8( נצא מקריית ארבע ונפנה ימינה בכביש 60 לכיוון דרום. 
לאחר נסיעה של כ-6 ק״מ, נפנה שמאלה אל פני חבר, ולאחר כק״מ וחצי נפנה שמאלה אל נבי יקין, 

הנקרא בעברית “מצפה שלושת המלאכים״, נקודת תצפית מרהיבה אל אזור ים המלח. 

רעיון מרכזי חברון והר חברון הם ערש האומה 
הישראלית. טיול במרחבים שבהם שורשי האומה הישראלית 

מתקופת האבות ועד ימינו ימחיש לתלמידים שנחישות היא 

מפתח להתקדמות ושעבר בונה את ההווה.

התלמיד יכיר את ההיסטוריה של חברון )הרחוקה והקרובה(. א. 

התלמיד יבין שכדי להגיע ליעד, יש להצטייד בנחישות.  ב. 

מסלול חברון – תל חברון, בית העלמין, בית הדסה, בית 
רומנו, אברהם אבינו, מערת המכפלה. נבי יקין. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
התיישבות – הקמת היישוב היהודי קריית ארבע והרובע   •

היהודי בחברון העתיקה.

שמירה על המורשת והכרת ההיסטוריה – חפירות   •
ארכאולוגיות בתל חברון וחשיפת ממצאים חשובים 

מההיסטוריה של העם היהודי לאורך הדורות.

שמירה על המורשת ועל הדת – שיקום בתי כנסת וישיבות   •
והחזרתם לפעילות סדירה כבעבר. 

תיאור המסלול 
נגיע אל כיכר גרוס בחברון ונטפס רגלית דרומה בשביל המסומן בכחול 
ג׳דידה(, מעיין שכבה ששימש ככל הנראה  )עין   )1( אל מעין אברהם 
מקור המים של חברון העתיקה. משם נמשיך אל שכונת אדמות ישי, 
ובו גרם מדרגות  )2(בצמוד לשכונת הקרוונים, נראה אתר ארכאולוגי 
בית  מימי  מרחבים  ארבעה  בין  בית  האבות,  מתקופת  חומות  ושרידי 
ראשון וממצאים נוספים. נטפס במדרגות לציון קבר ישי ורות, ולאחר 
מכן נלך במסלול המקיף את התל מדרום אל השרידים המרשימים 
האחרונות  בשנים  התיכונה.  הברונזה  מתקופת  הענקים  חומת  של 

ההתיישבות בחברון מימי אברהם אבינו ועד היום

צילום מתוך גוש עציון הר חברון אתרי מורשת וגנים לאומיים

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hevron.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hevron.aspx
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פרטיששת הימים/מדבר סיני
בדרך האבות בגוש עציוןמסלול

מפת המסלול

israelhikingמתוך:

 

1

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

חבל ארץ
הרי יהודה

אורך המסלול
2.5 ק״מ 

נקודת התחלה
שער הכניסה לנווה דניאל

נקודת סיום
האלון הבודד 

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות בעת חציית כביש.

דרגת קושי
קלה 

נגישות
יש גישה לרכב גבוה לאורך כל המסלול.

ציוד נדרש
כובע, מים, נעלי הליכה

אתרים בתשלום
אין

לכוהני עמל במקדש 
מולדת – דימינוכם 
אנשי עציון. כמבין 

סלעים צמחתם 
עליתם אנשי ההר 

.בשבילי עקדה – בין 
חברון לירושלים 

צעדתם בדד. הרים 
קדומים הצמחתם 

– הפרחתם, עד 
נעקדתם עליהם 
כעולות תמימות 

קורבן ציבור. ציבור 
שלם נעקד על מזבחו. 

על סף המדינה 
ולמענה חלל נפלו. 
חרב ישראל בידם 

ונצח ירושלים בפיהם.
הרב משה צבי נריה

באדיבות ביסש כפר עציון

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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ששת הימים/מדבר סיני

 

ההר 
והמדבר

וסגן עזרא אשר  יש נקודת תצפית לזכר סא״ל עמנואל מורנו  שכונה מערבית של היישוב אלעזר. במקום 
)3(. נתקדם דרומה ונהנה מהשילוב בין צמחיית חורש טבעי ומטעים ששתל האדם: גפנים ועצי פרי נשירים 
אחרים. כדי למנוע את סחיפת האדמה במורד ההר, בנה האדם טרסות מאבן, והן מעניקות להר את מראהו 
המוכר כאן ובהרי ירושלים והשומרון. באחד העיקולים, נחלוף על פני שרידי כבשן להכנת סיד )4(. ממערב לנו 
קיבוץ ראש צורים ומטעיו. נגיע לשביל עפר המסומן בשחור, במקום סככה ולצדה מקווה טהרה )5( מימי בית 
שני. נמשיך בשביל המסומן באדום מערבה. משמאלנו היישוב אלון שבות ושכונתו החדשה גבעת החי״ש. אלון 
שבות הוא מראשוני היישובים שהוקמו בגוש עציון, ושמו הסמלי מעיד על מקומו המיוחד של האלון בעולמם 
של מקימיו. בהמשך השביל נראה אבן מיל רומית )6( – חלק מדרך רומית סלולה שחיברה בין ירושלים לחברון. 
נגיע לכביש ונחצה אותו בזהירות. מולנו ח׳רבת ז׳כריה )7( – המשמרת את השם בית זכריה, שבו התרחש 
אחד הקרבות המפורסמים של יהודה המקבי בצבא היווני: צבאו של יהודה נערך כאן לקראת המוני הלוחמים 
את  יהודה,  אחי  אלעזר,  ראה  כאשר  הקרב,  במהלך  קדומים.  כטנקים  שתפקדו  והפילים  היווני  הצבא  של 

עוצמת הפילים, הוא ניסה להושיע את עמו ובמעשה גבורה דקר את אחד הפילים בבטנו והביא 
לנפילתו. אלעזר עצמו נהרג תחת הפיל. לזכרו נקרא היישוב אלעזר שעברנו לידו. לאחר חציית 

הכביש נלך שמאלה )דרומה( לאורך המדרכה עד שנגיע לרחבת האלון הבודד )8(  

רעיון מרכזי נלך בדרך שבה הלכו אבותינו על גב ההר 
אל  נצפה  השנים.  במשך  הדרך  שעברה  מהתמורות  ונתרשם 
מקום אחד הקרבות בין החשמונאים ליוונים ונתרשם מאבני המיל 
הרומיות – סימן לדרך מסודרת. נזכיר את פרשת הגבורה של גוש 
עציון, אחד מסמליה של מלחמת העצמאות. המסלול עובר בנוף 
הררי מרהיב, באתרים שבהם התרחשו פרשיות מרתקות ושבהם 
התקיימו חיי עמל וחקלאות בימי קדם ובימינו – אות לקיום נבואת 
הנחמה על השיבה ארצה. כן נעמוד על חשיבותו האסטרטגית 

של גוש עציון בשמירה על ירושלים.

מסלול בדרך האבות אל האלון הבודד.
הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול

התיישבות – תחיית הגפן בארץ יהודה, שיבה לארץ,   •
חקלאות ענפה ומשמעות גידולי הגפן והיין במדינת ישראל. 

קביעת ירושלים כעיר בירה – מרכזיותה של ירושלים   •
כעיר הבירה של מדינת ישראל, הדרך הרומית המרכזית 

ונתיב העלייה לרגל בימי בית המקדש.
התיישבות – ושבו בנים לגבולם, שיבה לגוש עציון ולאלון   •
הבודד כסמל לחשיבותה של מדינת ישראל כבית לעם 

היהודי השב לארצו. 

תיאור המסלול תחילת המסלול בשער הכניסה ליישוב 
מטה  דרומה.  שמוביל  באדום  המסומן  עפר  בשביל   ,)1( דניאל  נווה 
מהשביל, יוצר מצוק הגיר הקשה נוף פראי מעוטר צמחיית בתה על 
מלבד  ומצפון.  ממערב  נפתח  הנוף  בה.  השולטת  הקוצנית  הסירה 
בתי נווה דניאל ‘המתנשאים מצפון )גובה פסגת היישוב כמעט 1,000 
מטרים מעל פני הים(, אפשר לראות גם את בתי נחלין, ביתר ויישובים 
 ,)2( נתיב האבות  עובר מתחת  ירושלים. השביל  יותר בהרי  רחוקים 

בדרך האבות בגוש עציון

תמונה ביס״ש כפר עציון

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/avot_road_ezion_goosh.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/avot_road_ezion_goosh.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
מפת מסלול:נחל שיח בכרמלמסלול

 

ההר הירוק כל ימות השנה, 
אני עוד חולם ושואל 

לנשום רוחותיך כבראשונה, 
לשכב בצלך כרמל

“ההר הירוק תמיד״, יורם טהרלב

חבל ארץ
כרמל

אורך המסלול
4 ק״מ 

נקודת התחלה
גן יפתח – רחוב רענן 28 חיפה

נקודת סיום
אכסניית אנ״א חיפה

עונה מומלצת
כל השנה למעט בעומס חום

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
אין לשתות ממי המעיינות.

דרגת קושי
קלה עד בינונית

נגישות
אינו בר-נגישות 

ציוד נדרש
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום
אין

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

שכוסה באבנים, שבתוכו בערה אש ושבו הונחו אבני הגיר לשרפה. כבשנים משוכללים כללו שני תאים 
זה על גבי זה )תחתון לאש ועליון לאבני הגיר(, פתחי אוורור ותעלות אוורור והסקה. 

בהמשך הירידה בנחל נגיע למפגש שבילים שממנו נשקף נוף )4( מלון מרידיאן והים התיכון. נבחין גם 
בצמד בניינים גבוהים הידועים כ״מגדלי חוף הכרמל״. רבים רואים בבנייתם פגיעה בנוף העיר.

בצמוד למצוק הנחל, נמצא עין משוטטים )5( – מעיין שכבה הנובע מבין שכבות אבן של מערה חצובה. 
שם המעיין מנציח את פועלה של אגודת המשוטטים, חלוצי תרבות הטיול בארץ בימי מלחמת העולם 
הראשונה. שמו הערבי של המעיין הוא “עין אל פארג״, מעיין הגאולה. זאת משום מסורת שלפיה אלישע 

הנביא הרווה את צימאונו במי המעיין.
בהמשך הירידה נגיע אל מערת שיח, אל שרידי המנזר הכרמליתי )6(, אל עין שיח )7( ואל בוסתן כיאט 
)8(. לקראת סוף המסלול בנחל נראה מדרגות העולות לשכונת כבאביר )9(, שבה גרים האחמדים – זרם 

מוסלמי שנוסד בהודו לפני כ-150 שנה והמטיף לנאורות, לשלום ולאהבה ומתנגד למלחמת הג׳יהאד.
ביציאה מהנחל נפנה שמאלה לרחוב מגורשי ספרד, המקביל לבית העלמין. בכיכר השלישית 

נפנה שמאלה אל רחוב צביה ויצחק, אשר יובילנו אל אכסניית הנוער אנ״א חיפה )10( 

רעיון מרכזי נטייל בטבע עירוני, נתרשם מהשמירה על 
הנוף הטבעי, מהשרידים הארכאולוגיים ומשימור המקום בשיתוף 

של ארגונים ושל תושבים יהודים וערבים. 

מסלול 
מלון  אל  תצפית  שיח,  בנחל  סיד  כבשן   ,28 רענן  ברחוב  יפתח  גן 
הכרמליתי  המנזר  שרידי  משוטטים,  עין  התיכון,  הים  ואל  מרידיאן 
במערת שיח, עין שיח, בוסתן כיאט, מדרגות כבאביר, אכסניית הנוער 

אנא חיפה.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנצחה – הנצחת נופלי מלחמות ישראל ומורשתם בגן יפתח.  •
שמירה על הטבע – שמירה על מיני צומח ייחודיים: חלבלוב   •

השיח במורד הנחל.

שילוב מיעוטים בחברה – האחמדים בשכונת כבאביר.   •
דו קיום – דו קיום בין יהודים וערבים בשכונות כרמליה   •

וכבאביר הסמוכות זו לזו.

תיאור המסלול 
מוריה  שדרות   ,672 מכביש  מערבה  לפנות  יש  המסלול,  לתחילת 
ובסופו  קדימה,  נקרא  הרחוב  בהמשך  וולפסון.  רחוב  אל  בחיפה, 
ימינה אל רחוב כבירים וממנו שמאלה אל רחוב ישראל  יש לפנות 
עמיקם, המוביל לרחוב רענן החד סטרי. נעצור ברחוב רענן 28, בגן 
ז״ל שנפל במלחמת לבנון  יפתח שרייר  )1( שנקרא על שם  יפתח 
שיח,  לנחל  ימינה  לירידה  עד  יפתח  בשביל  מזרחה  נלך  השנייה. 
נעצור ליד מחשוף סלעי גיר )2( – סלע משקע ימי שנוצר מהצטברות 

של קונכיות ושל שלדי בעלי חיים ימיים בקרקעית הים. 
נמשיך לרדת בנחל ונעצור ליד כבשן סיד קדום )3( – בור עגול חפור, 

נחל שיח בכרמל

נחל שיח, צילום: אלעד חמילבסקי, מתוך: אתר פיקיויקי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/siah-river.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/siah-river.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
חופי תל אביב- ממחתרות לצה״למסלול

:מפת מסלול

 

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי 
והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי 
פלמ״ח, פינג׳אן, קפה שחור וכוכבים 

אנגלים, מחתרת וילקוט הכזבים.
“יכול להיות שזה נגמר״, יהונתן גפן

חבל ארץ
גוש דן 

אורך המסלול
4 ק״מ

נקודת התחלה
גן העצמאות

נקודת סיום
בית עלמין נחלת יצחק

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות בחציית כבישים.

דרגת קושי
קלה

נגישות
רוב המסלול נגיש, יש לעקוף נקודות 

מסוימות.

ציוד נדרש
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום
מוזאון האצ״ל בתש״ח, מוזאון בתי 

האוסף

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10 11

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

טיילת החוף, נראה שלט זיכרון לספינת קול השלום )5( תחת הרחבה שבה ישבנו, מעט דרומה ממנה.
נחלוף על פני בניין שגרירות צרפת ונראה שלט המציין את מיקום מטה הפלמ״ח )6(. לפני חוף בוגרשוב, סמוך 
לכביש הרברט סמואל, נראה שלט זיכרון לאנייה אלטלנה )7(. נחצה את רחוב הרברט סמואל, מעליו נמצא 

את גן לונדון )8( ובו רחבה המוקדשת למפעל ההעפלה.
נמשיך דרומה אל בית האופרה )9(, ניכנס לבית בכניסה המערבית ונתבונן בציור הבניין עת שימש משכן הכנסת 
)10( – מאחרוני בתי השכונה  גידי  גן צ׳רלס קלור. בחלקו הדרומי נמצא את בית  הראשונה. נמשיך דרומה אל 
הערבית מנשייה, המשמש מוזאון האצ״ל בתש״ח. מומלץ להיכנס וללמוד על האצ״ל ועל כיבוש יפו בתש״ח. נחצה 
את הכביש )רחוב גולדמן( מזרחה ואת החניון ונגיע לתחנת הרכבת הישנה של יפו. נלך צפונה אל מוזאון בתי האוסף 
של צה״ל )11(. במקום ביתנים ובהם כלים משוחזרים שהיו בשימוש הכוחות הצבאיים בארץ מלפני הקמת צה״ל 
ועד היום )סליקים ומפעלי ייצור נשק, אמצעי קשר של המחתרות ושל צה״ל במלחמת העצמאות, נגמ״שים ועוד(. 

מכאן ניסע לתחנתנו האחרונה לפי השילוט לכיוון איילון צפון, למחלף לה גווארדיה. נפנה שמאלה לאיילון צפון 
בתחנת  ונעצור  הנוער  עליית  לרחוב  השני  ברמזור  שמאלה  נפנה  ימינה.  השלום  בדרך  ונרד 
האוטובוס. מכאן נחזור רגלית וניכנס אל בית העלמין נחלת יצחק )12(. נבקר באנדרטה לזכר 

לוחמי האצ״ל שנהרגו בקרב על האנייה אלטלנה. 

רעיון מרכזי תל אביב, העיר העברית הראשונה, עלתה 
בחולות ונבנתה בעבודה עברית. בימי המנדט הבריטי פעלו בה 

שלוש המחתרות העבריות. 

מסלול גן העצמאות, שלט זיכרון לארלוזורוב, כיכר אתרים, שלט 
מפעל הנשק )מלון רנסנס(, שלט קול השלום בחוף גורדון, שלט מטה 

הפלמ״ח )חוף פרישמן(, שלט אלטלנה, גן לונדון – אנדרטת ההעפלה, 

צה״ל  של  האוסף  בתי  מוזאון  בתש״ח,  האצ״ל  מוזאון  האופרה,  בית 

ואנדרטה לחללי האצ״ל בבית העלמין נחלת יצחק.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שימור ופיתוח – פיתוח עירוני בשמירה על נקודות ציון   •

משמעותיות בהתפתחות המדינה: גן לונדון, בית האופרה, 

מוזאון האצ״ל בתש״ח, מוזאון בתי האוסף, אנדרטת אלטלנה. 

תיאור המסלול נרד מכביש איילון במחלף ההלכה לרחוב 
פנקס, ברחוב אבן גבירול נפנה ימינה ומיד שמאלה לרחוב נורדאו, 
בסופו נפנה שמאלה, נרד בתחנת האוטובוס וניכנס לגן העצמאות 
)בשיפוצים(  לאנדרטה  הסמוך  השלום,  שער  פסל  ליד  נעצור   .)1(
לשני טייסים שנהרגו במלחמת העצמאות בהתרסקות מטוסם מול 
חופי תל אביב בהתקפה על שייטת מצרית. מכאן נלך דרומה אל 
מולנו,  נבחין  למרינה,  הצפונית  לכניסה  בגבנו  כשנעמוד  המרינה. 
ממנהיגי   )2( ארלוזורוב,  לזכר  באנדרטה  מאתנו,  שמאלה  מעט 
היישוב שנרצח כאן ב-1933. נעלה לכיכר אתרים )3(, משם נמשיך 
דרומה ברחוב הירקון, ולפני מלון רנסנס נמצא מימין שלט של מפעל 
הנשק )4(. כאן פעל מכון לייצור נשק של ההגנה. נעבור את המלון, 
על  נספר  לים.  המשקיפה  תצפית  לרחבת  ונגיע  החוף  לכיוון  נרד 
אייבי נתן ועל ספינת קול השלום שעגנה כחמישה ק״מ מחוף גורדון 
משנות השבעים עד שנות התשעים של המאה ה-20. כשנרד אל 

חופי תל אביב- ממחתרות לצה״ל

צילום: מיכאל מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tlv-beaches.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tlv-beaches.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
רמת הנדיב-בנימינהמסלול

מפת מסלול:

 

אני רוצה לחזור 
אל הימים הכי יפים שלי 

הימים היחפים של בנימינה.
“ימי בנימינה״, אהוד מנור

חבל ארץ
חוטם הכרמל ורמת מנשה

אורך המסלול 7 ק״מ
נקודת התחלה גני הנדיב

נקודת סיום
בית עלמין בנימינה

עונה מומלצת פברואר-מרס
מגבלות אין

דגשי בטיחות אין
דרגת קושי בינונית

נגישות 
המסלול נגיש מלבד בשבילים 

המסומנים בכחול ובצהוב ברמת 
הנדיב – אפשר לעקפם בדרך עפר. 

כן הגשר שמעל הכביש והרכבת אינו 
נגיש, אך אפשר לעקפו דרך הכיכר 

שליד מרכז המבקרים של היקב(.

ציוד נדרש 
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום ובתיאום מראש
מוזאון האצ״ל, מוזאון ההתיישבות, 

מוזאון ארכאולוגי , מוזאון אניעם 
לפיסול בפארק שוני, בית הראשונים, 

תחנת הנוטרים מרכז מבקרים יקבי 
בנימינה. הצפייה בסרט בגני זיכרון 
אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת 

תיאום מראש. 

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

לנקודת תצפית  ונעצור  בצהוב  נמשיך בשביל המסומן   .)14( עץ האלון  בצהוב לתצפית רמת מנשה שליד  בשביל המסומן 
לצפייה אל שוני ואל בנימינה. נמשיך עד דרך עפר רחבה ונפנה בה שמאלה לפארק שוני. בצומת טי נפנה שמאלה ומיד ימינה 
למגרש חנייה. בצפון המגרש נפנה שמאלה אל האנדרטה לפורצי כלא עכו )15(. נמשיך בשביל דרומה ונפנה שמאלה ומיד 
שוב שמאלה לרחבת הכניסה אל התאטרון הרומי )16(. נשמע על ההיסטוריה של שוני בתקופה הרומית. נצא אל מגרש החניה 
של פארק שוני ונפנה שמאלה לטיילת שוני המקבילה לכביש 652, לאחר כשני ק״מ נגיע לבנימינה. בכניסה למושבה בנימינה, 
נעבור את הכיכר, נפנה בפנייה השנייה ימינה לרחוב הפועל וממנו בפנייה השנייה שמאלה לרחוב השניים. בית מספר 6 בית וינר, 
ובו גדל אהוד מנור )17(. נחזור לרחוב הפועל. לאחר הצומת הראשי הרחוב נקרא רחוב הסמדר. בפנייה השלישית נפנה ימינה 
לרחוב חירות, וממנו לרחוב הדקל, לבית נחלת ז׳בוטינסקי ולבית אולמרט )18(. נפנה ברחוב הדקל לכיוון דרום-מערב ונעצור 
בצומת השני בפינת רחוב המייסדים, ליד בית ליפין )19( ששימש את הקבוצה הקליפורנית. נפנה שמאלה לרחוב המייסדים, 
בבית מספר 9 נמצא בית האיכר לוי – בית טיפוסי, לראשית המושבה. בצומת השני, בפינת רחוב הזית, נעצור ליד בית החרושת 
לבשמים )20( ונראה את דקל וושינגטוניה מול הבנק הלאומי. בצומת רחוב קרן היסוד נעצור ליד מבנה המרפאות הראשונות 
המשוחזר )21(. נפנה שמאלה אל רחוב קרן היסוד, ובצומת רחוב הכרמל נראה מולנו את בית הראשונים )22(.. נחזור ברחוב 
קרן היסוד, בבית מספר 2 נמצא גן יד לבנים ומוזאון תחנת הנוטרים )23( נפנה שמאלה אל רחוב המייסדים ומיד ימינה לרחוב 
המורה. בסופו נעבור בגשר מעל הכביש ומעל פסי הרכבת אל דרך העלייה. נפנה בפנייה הראשונה ימינה לרחוב הנשיא, נחצה 

את רחוב היקב ובצומת הבא, בפינת דרך ניל״י, נעצור לביקור מומלץ במרכז המבקרים יקבי בנימינה )24(. 
בצאתנו נפנה שמאלה אל דרך ניל״י, ובצומת רחוב ההדס נפנה ימינה אל בית העלמין )25( – בו יסתיים סיורנו. 

רעיון מרכזי במהלך הסיור נראה צומח ייחודי, פיתוח 
יישובי ולצדו שימור מבנים ישנים. נראה שההתחדשות אינה 

מחייבת הרס של מבנים ושל טבע וכי שמירה על אופי המקום 
מוסיפה לערכו בהווה ובעתיד. 

והשביל  צור(  )עין  הכחול  המעיין  שביל  הזיכרון,  גני  מסלול 
)וינר(  מנור  בית  שוני,  וטיילת  שוני  פארק  הנדיב,  ברמת  הצהוב 
אולמרט,  ובית  ז׳בוטינסקי  נחלת  בנימינה,  הפועל,  גבעת  בשכונת 

רחוב המייסדים ובית הראשונים, היקב ובית העלמין.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע – פיתוח פארקים לרווחת הציבור: גן הזיכרון, שוני.   •

שימור ופיתוח – מרכז מבקרים וגלריה, גן טביעת הרגל.  •
תאטרון  האצ״ל,  מוזאון  מורשת:  אתרי  שימור   – הנצחה   •

וברכה בשוני, בית חורי, חורבת עלק ובית מרחץ עין צור.
שמירה על המורשת ועל ההיסטוריה – שימור מבני המושבה.   •

שמירה על הטבע – שימור הצומח: דקל הוושינגטוניה.  •
– חקלאות שבעת המינים  תיירות כפרית  ופיתוח  חקלאות   •

ויקב בנימינה.

בגני  הצפונית  בחנייה  סיורנו  את  נתחיל  המסלול  תיאור 
אל  ימינה  ניכנס  החורשה,  ליד  ונעצור  ימינה  נפנה  בכניסה   .)1( הנדיב 
)3(.נחזור מזרחה  גן המפלים  נמשיך מערבה אל  ואחריו   ,)2( הוורדים  גן 
)4(, נעלה במדרגות ונפנה שמאלה אל  בשביל העליון אל מערת הקבר 
גן האירוסים, נמשיך דרומה אל התאטרון ונצא שמאלה אל גן הריחות )5(. 
נמשיך אל רחבת הכניסה )6(. נצא מהשער הראשי, נפנה שמאלה וניכנס 
ימינה לאולם ההתכנסות )7( לצפייה בסרט “מעבר לגנים״. נעבור למרכז 
המבקרים )17(, נלך מערבה עד סוף גני הזיכרון אל גן טביעת הרגל )8(, 
משם נחזור לכניסה הראשית ונפנה ימינה. נחצה את מגרש החנייה לכיכר 
גני הנדיב המסומן בכחול,  נפנה שמאלה לשביל של  ראשית השבילים. 
המרחץ  ובית   )11( צור  עין   ,)10( עלק  חורבת   ,)9( חורי  בית  דרך  נעבור 
ונמשיך  ימינה  נפנה   )13( הברכה  שליד  השבילים  בצומת   .)12( הרומי 

רמת הנדיב-בנימינה

המפה באדיבות אנ״א

התמונה באדיבות אנ״א

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramat-hanadiv.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramat-hanadiv.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
תל מיכל מסלול

“לארץ אורבניה, 
בין חניון לקניון, 

בין כביש חוצה לכביש עוקף, 
בין מסעף למחלף, 

הייתה פעם פיסת אדמה קטנה. 
ויהי הדבר לפלא.״

“אגדה אורבנית״, אורי אורבך

חבל ארץ
מרכז הארץ – גוש דן

אורך המסלול 1.5 ק״מ
נקודת התחלה

בכיכר שברחוב השונית

נקודת סיום
בכיכר שברחוב השונית

עונה מומלצת
חורף ואביב. יש להימנע מטיול 

באזור ביום גשום או בשרב. 

מגבלות שבילים צרים יחסית, 
השבילים ברורים אך אינם מסומנים 

בסימון שבילים. 
דגשי בטיחות אין להפוך אבנים, 

אין להסתובב לבד בשטח, אין להיכנס 
לברכת החורף, אין לטפס על העתיקות 

)חומות המצודה(, אין לטפס על גבעת 
המרינה מחשש לפגיעה מפסולת בניין.

דרגת קושי
קל, מתאים למשפחות 

נגישות אינו נגיש
ציוד נדרש אין
מקורות מים

בקניון ארנה הסמוך

אתרים בתשלום אין

תל מיכל-מפת מסלול

1 5

2

64

3

המפה באדיבות החברה להגנת הטבע

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
המסלול הוא מעגלי, והוא עובר בכמה נקודות עניין בתל. נגיע לכיכר שברחוב השונית )1(, נביט מזרחה 

ונראה מולנו את מצוק החמרה )2(. נתקדם כמה צעדים לכיוון צפון, למסלע כורכר )2(, נמשיך בשביל 

)3(, נעלה עם השביל עד שנגיע למרגלות הגבעה הגדולה, גבעת  ונגיע לשלט הכניסה  העולה לתל 

המרינה, ונשב לנוח על ספסל תחת עץ השיטה המכחילה )4(. נמשיך בשביל צפונה ואז מזרחה ונגיע 

לברכת החורף )5(. נחזור על עקבותינו ונלך צפונה עד שנגיע לדיונה )6(. לאחר מכן נעלה בגבעה לכיוון 

מערב לתצפית על המרינה )7(. נתקדם על הגבעה לכיוון דרום, ולשמאלנו נראה את הגת העתיקה )8(. 

נרד ונעלה בפרסה ונטפס עד לנקודה הגבוהה ביותר במסלול – המצודה )9(. נחזור לכיכר שברחוב 

השונית, שם נסיים את המסלול.

רעיון מרכזי 
הנופאדם  יחוו את מכלול  ובסביבתו,  מיכל  יסיירו בתל  המטיילים 

ויציינו את אחד מהישגי המדינה המשתקפים במסלול.  שבמקום 

התלמידים ילמדו להכיר מיני הצמחים ובעלי חיים הייחודיים לרכס 

הכורכר והחמרה בכלל ולאתר זה בפרט.

מסלול 
הכיכר שברחוב השונית, צוק החמרה, צוק הכורכר, שלט בכניסה 

לתל, הגבעה הגדולה – גבעת המרינה )תחת השיטה המכחילה(, 

ברכת החורף, דיונת החול, תצפית על המרינה, גת עתיקה, גבעת 

המצודה, חזרה לכיכר שברחוב השונית.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע – שמירה על בית הגידול הייחודי של   •

רכס הכורכר והחמרה, שבו מגוון ביולוגי עשיר ומיוחד.

שמירה על הטבע – שמירה על ריאה ירוקה ייחודית באזור   •
עירוני צפוף.

שמירה על המורשת והכרת ההיסטוריה של העם ושל   •
הארץ – הידוק הקשר להיסטוריה העשירה והעתיקה של 

ארץ ישראל.

תל מיכל 

המפה באדיבות החברה להגנת הטבע

התמונה באדיבות החברה להגנת הטבע

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tel-michal.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tel-michal.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
פארק השרוןמסלול

ַמה ֶּׁשֵּיֵצא ִמֵּלב ָהֵעץ 
ַרק ֵלב ָהֵעץ ֵיַדע,

ַמה ֶׁשִהְּסָסה ַרֶּקֶפת 
ֶּכֶתר ְּפִריָחה ָיִׁשיב ְּכבֹוָדּה, 

ַמָּבט ִמֵּלב ַנְרִקיס 
ָׁשְטָפה ָּבבּוַאת ָנָהר, 

ַמה ֶּׁשִּנְכָנס ֶאל ֵלב ָהֵעץ 
ְיַסְּפרּו ַטְּבעֹות ְזַמן ִנְמָהר.

אמוץ דפני

חבל ארץ
השרון הצפוני

אורך המסלול
כ-3 ק״מ 

נקודת התחלה
תחנת הדלק דור אלון בכביש 

4, כ-2 ק״מ דרומית לחדרה
נקודת סיום: 

תחנת הדלק דור אלון בכביש 4, 
כ-2 ק״מ דרומית לחדרה )מסלול 

מעגלי(
עונה מומלצת

חורף ואביב 
מגבלות אין

דגשי בטיחות
אין להיכנס לברכת החורף ולמבנים 

הישנים. יש ללכת בזהירות ולשים לב 
לרכבים הנוסעים לעתים בדרכי העפר 

שבפארק.
דרגת קושי קלה

נגישות
המסלול אינו מונגש, אך בחלק מדרכי 

העפר אפשר לנוע ברכב.
ציוד נדרש

נעליים נוחות להליכה, מים )אין מי 
שתייה לאורך המסלול(

אתרים בתשלום אין
המפה מאתר עמוד ענן

6

5

4 2

3

1

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

טבע, והכניסה למים אסורה. יש מים בברכה רוב ימות השנה, ואפשר לראות בה עופות מים רבים – מיני ברווזים, 
אנפות, קורמורנים, שלדגים ועוד. בעונת החורף, אפשר לשמוע את קרקורי הצפרדעים והקרפדות. באביב ובקיץ, 
שטח ההצפה שמול הברכה מתכסה פריחה מרהיבה של בוציץ סוככני – צמח עשבוני גבוה בעל פריחה כדורית 
ורדרדה הנמצא בסכנת הכחדה בארץ. מדרום לברכות יש רצועת דיונות חול, אם נלך בזהירות, נוכל לראות 
עקבות רבים של בעלי חיים. נחזור בדרך העפר המרכזית ונפנה בה שמאלה, מערבה. הדרך מישורית, ובנקודה 
ובאביב, הגבעות  )4( בחורף  גבעות הכורכר.  נפנה שמאלה בשביל, אל  היא מתחילה לעלות במתינות,  שבה 
מכוסות בצמחייה עשבונית נמוכה. האזור חרוץ שבילים ואפשר לצעוד בכל אחד מהם. על הגבעות עצי חרוב, 
שיחי אלה ופרטים בודדים של אלון התבור פזורים בשטח. בחורף אפשר להבחין במרבדי כלניות בעמקים שבין 
הגבעות, בעיקר בחלקו הדרומי של הפארק. תחת עצי האלון ובין שיחי האלה, מציצות בחורף רקפות רבות. עוד 
בפארק פריחות מועטות של בן חצב יקינטוני, של איריס ארצישראלי, של נוריות, של פרגים ושל מינים נדירים כמו 
זהבית. מאזור הגבעות נמשיך בשביל מערבה, לכיוון יער חדרה – )5( יער אקליפטוס שהאדם נטע. בדרכנו נראה 

את מסילת הרכבת, יש להיזהר לא להתקרב למסילה, שאינה מגודרת באזור זה. נמשיך בשביל 
לכיוון היער עד שנגיע לשביל החוזר מזרחה, לכיוון כביש 4 ותחנת הדלק. בנקודה זו נראה את הסימון 

של שביל ישראל, העובר בפארק. נחזור בדרך העפר אל מגרש החניה שבו השארנו את הרכב. 

רעיון מרכזי המטיילים יסיירו בפארק השרון, שריד 
לתצורת יער-פארק, הריאה הירוקה האחרונה באזור השרון 

הצפוני, ובברכת החורף ברכת יער )ובשמה המקורי בירכת עטה(, 

שריד מפואר לביצות חדרה. המטיילים יכירו את הפארק, על מגוון 

המינים שבו, ואת ברכת החורף ואת המינים הנדירים שבה ויבינו 

את ערכם האקולוגי ואת חשיבותם לטבע בישראל. 

מסלול ברכת יער, פארק השרון. 
הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול

הנגשת הטבע – שביל ישראל, השביל הלאומי של   •
ישראל עובר בתחום הפארק.

שמירה על הטבע – רשות הטבע והגנים: גן לאומי מאושר   •
פארק השרון, שמורת טבע ברכת יער.

שמירה על הטבע – עושר המינים בפארק: שומרים על   •
פרחי הבר ועל מינים מוגנים.

התיישבות – טרום הקמת המדינה: מפעל ייבוש הביצות.   •
ברכת יער היא שריד לביצות, שימשה להשקיית 

הפרדסים שניטעו בסמוך לה.

תיאור המסלול 
נחנה את הרכב במגרש החניה שמאחורי תחנת הדלק דור אלון )בווייז: 
 )1( 4(. נרד ברגל אל דרך העפר  פארק השרון חדרה, כניסה מכביש 
הרחבה ונפנה מיד שמאלה, דרומה, אל דרך עפר המובילה אל ברכת 
בשביל  דרומה  נלך  לברכה(.  המכוון  שילוט  יש  לדרך  )בכניסה  יער 
כעשר דקות עד שנראה לימיננו שרידי מבנה הבנוי לבני כורכר. מבנה 
זה היה בית המשאבות )2( ששאבו את מי הברכה להשקיית הפרדסים 
בתחילת המאה ה-20. אין להיכנס למבנה מחשש להתמוטטות. נחזור 
יער היא שמורת  ברכת   )3( עוד כ-20 מ׳ עד לברכה  ונלך  אל השביל 

פארק השרון

ַמה ֶּׁשֵּיֵצא ִמֵּלב ָהֵעץ 
ַרק ֵלב ָהֵעץ ֵיַדע,

ַמה ֶׁשִהְּסָסה ַרֶּקֶפת 
ֶּכֶתר ְּפִריָחה ָיִׁשיב ְּכבֹוָדּה, 

ַמָּבט ִמֵּלב ַנְרִקיס 
ָׁשְטָפה ָּבבּוַאת ָנָהר, 

ַמה ֶּׁשִּנְכָנס ֶאל ֵלב ָהֵעץ 
ְיַסְּפרּו ַטְּבעֹות ְזַמן ִנְמָהר.

אמוץ דפני
פארק השרון, צילום: הדס ילינק

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sharon-park.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sharon-park.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
חולות ניצנים והדיונה הגדולהמסלול

1 

2 

3 

יש ילדים של העמק, ילדים של ההר, ויש ילדים של החולות. 
אני ילד של החולות, וכאשר הם נעלמים, נעלם לי המקום שבו נולדתי, 

ומי שרוצה, יכול לקרוא לזה מולדת.
עמוס קינן

חבל ארץ
מישור החוף הדרומי

אורך המסלול
כ-2 ק״מ

נקודת התחלה
חניון השקמים

נקודת סיום
חניון השקמים

עונה מומלצת
כל השנה

מגבלות
המסלול מעגלי

דגשי בטיחות
אין 

דרגת קושי
קלה

נגישות
המסלול אינו נגיש לכיסאות גלגלים 

ולעגלות תינוקות. 

ציוד נדרש
מים, נעליים נוחות להליכה )אין נקודות 

מילוי מים במסלול(

אתרים בתשלום
אין 

israelhiling המפה מאתר

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
נחנה בחניון השקמים. )1( נצא למסלול הליכה מעגלי. מהחניון נלך בשביל המסומן בשחור לכיוון מזרח 

ולאחר מכן לדרום. נעבור בבוסתן העתיק ובחורשת השיטה המלבינה, נמשיך במסלול ובנקודה שבה 

השביל מתפצל )2(, נמשיך במסלול המסומן בירוק לכיוון הדיונה )3( )אפשר להמשיך אל שמורת חולות 

נחזור אל חניון השקמים  נוספים(. מהדיונה  ניצנים במסלול המסומן בשחור, הליכה של שישה ק״מ 

במסלול המסומן בירוק

רעיון מרכזי 
החולות  “ים  את  יכירו  אשדוד,  ניצנים  בחולות  יטיילו  המטיילים 

מאפייני  ואת  ונעלם  ההולך  הנוף  את  ישראל,  בארץ  האחרון״ 

השמורה.

מסלול 
חניון השקמים, הבוסתן, הדיונה הגדולה באשדוד )אפשר להאריך 

את המסלול אל שמורת חולות ניצנים ולסיימו בבית העלמין של 

ניצנים(. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע – הכרזה על חולות ניצנים כשמורת   •

טבע, שימור הנוף שאפיין את מישור החוף של ארץ ישראל 

בעבר, הכולל מגוון מיני צומח ובעלי חיים ייחודי לאזורי 

חולות.

פיתוח תשתיות לתחבורה, רשת כבישים ומסילות ברזל.  •

חולות ניצנים והדיונה הגדולה

צילום: יעקב עייני, מארכיון ביס״ש שקמים

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/nizanim.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/nizanim.aspx


29.3.2018 Google    כרמל ומישור החוף - מפות

https://www.google.com/maps/search/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C+%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3%E2%80%AD/@32.7322897,35.0207122,14z?hl=iw

500 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2018

כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
גאולת הירקון – השבת מים לטבע מסלול

פלג בתל אפק, ביום חגיגה למבקרים, ובלילה - לחיות הבר שבגן הלאומי

, ממשיך דרך המסדרון האקולוגי שהגן הלאומי הוא חלק ממנול אייחודיים לבית גידול זה. המסלול ממשיך וצופה ה

יים באגמה.מתחמי המורשת ומסת

מפת המסלול

]

2

3 

4 
5

רון קילוח בצינור,
צינורות – עורקי הנגב,

זה דרכו של המזמור
מן הברז אל הרגב.

יעלו מימי תהום
משאבה אומרת לחם!

נגב, נגב, מה מיום?
נגב, ממטרות עליך!

“הורה ממטרה״, יחיאל מוהר

חבל ארץ
מישור החוף 

אורך המסלול
כ-3 ק״מ 

נקודת התחלה
גן לאומי ירקון – מתחם 

מקורות הירקון

נקודת סיום
גן לאומי ירקון – מתחם תל אפק

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
יש איסור כניסה למקורות מים, 

למעט ברכות השכשוך בתל אפק.

דרגת קושי
מיועד למשפחות 

נגישות
המסלול אינו נגיש ברובו. 

ציוד נדרש
ציוד המותאם לטיול רגלי: מים, כובע 

ונעלי הליכה

אתרים בתשלום
גן לאומי ירקון

המפה באדיבות רשות הטבע והגנים

3

4 5

2
1

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
נתחיל את המסלול במתחם מקורות הירקון שבגן לאומי ירקון )בצמוד לכפר הבפטיסטים(. נעבור לצד 

טחנות הקמח שהופעלו בכוח מימי הירקון ונגיע לברכת הנאווית הכחולה )1(. משם נלך לאורך נחל 

הירקון )2(, שהיה פעם נהר וביצה שופעים. מהשער )הפתוח בשעות פעילות הגן הלאומי. לא לשכוח 

את כרטיסי הכניסה(, נמשיך לברכת הנּופרים )3(, וממנה לשער קטן של תל אפק. נקיף את האגם )4(, 

נכון יותר לכנות אותו ֲאַגָּמה, כלומר: אגם קטן( ונצעד סמוך לפלג הנחל הנשפך אליו – אפשר לשכשך 

בו רגליים. הפלג הקטן הזה הוא תחילתו של נחל הירקון. משם נמשיך לתחילת שביל החצבים ולנקודת 

תצפית ממנו אל ברכת חורף )5(. לצד נקודת התצפית, יש אקווריום המדמה את מצב הברכה: בקיץ 

היא יבשה לחלוטין, ולאחר גשמים קרקעיתה נרטבת, נאגמים בה מים ועולה צמחייה. בתוך הברכה 

שהגן  האקולוגי  המסדרון  אל  וצופה  ממשיך  המסלול  זה.  גידול  לבית  הייחודיים  חיים  בעלי  נמצאים 

הלאומי הוא חלק ממנו, ממשיך דרך מתחמי המורשת ומסתיים באגמה.

רעיון מרכזי 
לחים  גידול  לבתי  דוגמות  ויציינו  ירקון  לאומי  בגן  יסיירו  המטיילים 

ולחשיבותם האקולוגית והאנושית..

מסלול 
גן לאומי ירקון: מקורות הירקון )סמוך לכפר הבפטיסיטים(, ברכת 

הנופרים, תל אפק, אנטיפטריס. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע ועל המורשת – הגנה על שטחים לשם   •

שמירת הטבע והמורשת על ידי הכרזתם כגנים לאומיים 
שבניהול רשות הטבע והגנים.

שימור הטבע – יצירת בתי גידול לחים במקום אלה שנעלמו   •
עם ייבוש מעיינות וביצות ועם צמצום נהר הירקון. 

גאולת הירקון – השבת מים לטבע

התמונה באדיבות רט״ג

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/yarkon.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/yarkon.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
שמורת חי-בר כרמל ושוויצריה הקטנהמסלול

מפת המסלול

אתר עמוד ענן:מתוך

 

ההר הירוק כל ימות השנה
אני עוד חולם ושואל

לנשום רוחותיך כבראשונה
לשכב בצלך כרמל. 

יורם טהרלב

חבל ארץ
הר הכרמל

אורך המסלול
כ- 4 ק״מ 

נקודת התחלה
שמורת חי-בר כרמל

נקודת סיום
חניון שוויצריה הקטנה

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
בשביל המסומן בירוק בשוויצריה 

הקטנה ובשביל השקוף עלול 
להיווצר צוואר בקבוק בשל עומס 

קבוצות ובשל הליכה אטית בשביל.

דגשי בטיחות
בכניסה לצניר יש לשלוח בתחילה 

מלווים מבוגרים לסמן את הגבול 
עם המצוק ולהוביל את הילדים לאט 

ולכוון אותם לישיבה. אין ללכת במסלול 
המסומן בירוק בשוויצריה הקטנה יום 

לאחר גשם בשל סכנת החלקה על הסלע.

דרגת קושי בינונית 
ציוד נדרש אין

אתרים בתשלום שמורת חי-בר 
כרמל – נדרש תיאום מראש לכניסה.

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

משנות מלחמת העולם השנייה וחלק ממה שמכונה “מצדה בכרמל״ )3(. לאחר כ-800 מטר משם, 

השביל מתחבר לכביש )4(. נפנה בכביש שמאלה ונגיע לחניון שוויצריה הקטנה )5(. מהחניון יוצא מסלול 

מעגלי שאורכו כ-5 1 קילומטרים. נרד בשביל המסומן באדום. השביל נהיה לדרך עפר )6( שמובילה 

מזרחה מעל תוואי נחל כלח. מעט לפני עיקול דרך גדול ולפני גשר מעל הנחל, נפנה צפונה לשביל 

המסומן בירוק )7(. השביל מטפס בערוץ מוצל, עוקף מדרגות סלע אחדות ועובר על גבי אחרות. נלך 

בו לאורך כ-500 מטרים עד שנגיע לשביל המסומן בסימון שקוף )שני פסים לבנים ללא צבע נוסף 

ביניהם( שמוביל מזרחה )8(. נלך בסבך החורש הצמוד למצוק לאורך כ-100 מטרים ונגיע לצניר – מדף 

סלע בצורת צינור פתוח. מדף זה הוא נקודת תצפית מרהיבה וייחודית שאפשר לצפות ממנה אל נופי 

שוויצריה הקטנה ואל מצוקי נחל כלח. נחזור בשביל המסומן בשקוף לשביל המסומן בירוק והמוביל 

במעלה הערוץ לחניון המרכזי של שוויצריה הקטנה )5(. כאן מסתיים המסלול.

*הערה: אפשר לקיים את הסיור כשני סיורים נפרדים ולנסוע ברכב מאתר אחד לשני: סיור בשמורת 

חי-בר כרמל )כשעה( וסיור במסלול מעגלי בשוויצריה הקטנה )כשעה וחצי עד שעתיים(. 

רעיון מרכזי 
בפארק  כלח  ובנחל  כרמל  חי-בר  בשמורת  יסיירו  המטיילים 

הכרמל, יעמדו על הקשר בין שמירה על החורש ובין השבת בעלי 

ויציינו את אחד מהישגי המדינה המתבטאים לאורך  חיים לטבע 

המסלול. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע ושימורו – השבה לטבע ואישוש של   •

חיות בר שבסכנת הכחדה, שמירה על מגוון המינים 

המקומי.

שמירה על הטבע ושימורו – הכרזה על פארק הכרמל   •
כשטח של חורש טבעי לשימור.

שמירה על הטבע – טיפול וממשק מקצועי בחורש למניעת   •
שרפות.

תיאור המסלול 
המכלאות  בין  כרמל,  חי-בר  בשמורת  בסיור  המסלול  תחילת 

והתצפיות שבשמורה )1(. סיור בשמורה אורך כשעה וכולל צפייה 

בסרטון. ביציאה מהשמורה, נעלה בכביש הגישה ולאחר כ-800 

עובר בחלקו  )2(. המסלול  נפנה לשביל המסומן בשחור  מטרים 

נוח  שביל  הוא  ובהמשכו   ,4x4 לרכב  המתאימה  עפר  בדרך 

להליכה, שלאורכו נקודות תצפית יפות לכיוון דרום ומערב, הצופות 

אל נחל כלח ואל גלים, אל החי-בר ואל הים התיכון. השביל חוצה 

שוויצריה  לחניון  המוביל  ראשי(  כביש  )לא  כביש  פעמים  כמה 

הקטנה. לאחר כקילומטר, נגיע לתעלות חפורות, שריד לביצורים 

שמורת חי-בר כרמל ושוויצריה הקטנה

שוויצריה הקטנה, מתוך: ויקיפדיה, צילום: גדעון פיזנטי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/swiss.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/swiss.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
שמורת עין אפקמסלול

“לטבע אני לא דואג 
– אני דואג לאדם. 

עולם בלי פרפרים, בלי 
ציפורים ובלי פרחים 
הוא עולם שאני לא 
יכול להשלים אתו״ 

עזריה אלון

חבל ארץ
גליל תחתון 

אורך המסלול
כ-1 ק״מ 

נקודת התחלה
שמורת הטבע עין אפק

נקודת סיום
שמורת הטבע עין אפק )מעגלי(

עונה מומלצת כל השנה 
מגבלות אין

דגשי בטיחות
המסלול עובר בגשר צף נטול מעקה. 

יש ללכת בזהירות במרכז הגשר, בטור 
עורפי, ולהימנע מעקיפות. לאחר ימים 
גשומים, יש לנקוט משנה זהירות כיוון 

שקיימת סכנת החלקה.

דרגת קושי מיועד למשפחות 
נגישות

המסלול נגיש בחלקו ומאפשר ביקור של 
אנשים הסובלים ממגבלות בנקודות עניין 

מרכזיות בשמורה. 

ציוד נדרש
ציוד המותאם לטיול רגלי: מים, כובע 

ונעלי הליכה

אתרים בתשלום 
שמורת עין אפק

עין אפק מפת המסלול

https://israelhiking.osm.org.il:מתוך
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המפה באדיבות רשות הטבע והגנים

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

הקמח העתיקה )3(. זהו מבנה גדול ומיוחד, שנבנה בתקופה הצלבנית על יסודות של מבנה רומי. בקומה 
15 דקות על שמורת הטבע. אפשר לעלות  בן  ולצפות בסרט  הראשונה, אפשר להיכנס לאולם הטחינה 
נגיע לתחילת  ולביקור בעמדת השמירה הבריטית. לאחר הסיור בטחנה,  במדרגות לתצפית מגג הטחנה 
המסלול )4(. נמשיך בהליכה בשביל הביצה ונעבור מעל הגשרון הראשון החוצה את נחל נעמן )5(. נחלוף 
לצד ברכות המצודה )6( – שתי ברכות שנחשפו בשנת 1982 כדי להגדיל את שטח גופי המים בשמורה. 
בהמשך, נגיע למרפסת הצופה לעבר האגם הגדול )7(. מכאן, אפשר לראות את צומח הביצה המגוון וכן דגים 
וצבים השוכנים בביצה. נחזור על עקבותינו לכיוון השביל המרכזי עד לשילוט הסמוך לתצפית אחילוטוס )8(. 
נטפס על הגבעה הקטנה ונצפה ממנה אל עבר אחו הג׳מוסים, המאכלס פרטים מספר של ג׳מוסים, ואל 
ברכת אחילוטוס, שהיא דוגמה ייחודית לשיקום בתי גידול לחים. נרד מנקודת התצפית ונגיע לגשר הצף )9( – 
זהו שביל עץ ארוך העובר מעל המים וחוצה את לב לבה של השמורה. נמשיך בשביל הראשי המתפתל בין 
הברכות ונגיע למעיינות ולברכת סופיה )10( – הבוהקים בצבעם התכול. נמשיך לברכות זיצר )11(, הקרויות 

על שמו של ברנקו זיצר, הראשון שניסה לגדל דגים גידול מסחרי. כיום, הברכות הן דוגמה חיה 
לשיקום צומח מוצלח בבית גידול לח. משם נחזור לחניון הפיקניק, לנקודת סיום המסלול.

רעיון מרכזי 
המטיילים יבקרו בשמורת טבע עין אפק וילמדו על הישגי המדינה 

לשימור  דוגמה  שהוא   – שבה  הלח  הגידול  בבית  המשתקפים 

מערכת אקולוגית בסביבה אורבנית מתפתחת. 

מסלול 
שמורת טבע עין אפק, תל אפק, גן המקלט לצמחים נדירים ושביל 

הביצה.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שימור ופיתוח – שימור בתי גידול לחים בד בבד עם פיתוח   •

אורבני מואץ.

חקר הטבע – השמורה כמרכז צפרות וכנקודה בנתיב   •
הנדידה מערבה, חקר נדידת הציפורים. 

שימור הטבע – גן מקלט ייחודי לשימור מינים אדומים.  •
שימור הטבע – שיקום בתי גידול לחים ושיקום צומח ביצה.  •

תיאור המסלול 
מחניית השמורה, עולים בשביל לפי השילוט לראש התל הארכאולוגי 
ואל הגליל  עכו  )1(, המאפשר תצפית אל מערכת הנעמן, אל עמק 
משם  הפיקניק.  חניון  לרחבת  חזרה  יורדים  התל,  מראש  המערבי. 
בגן  המסלול.  לתחילת  הסמוך   ,)2( המקלט  בגן  לביקור  ממשיכים 
נדירים של  יותר מ-20 מינים  אוסף של צמחים מאזור הנעמן, בהם 
צומח טבעי לאזור נחל נעמן. בגן משמרים צמחים ממלחות הנעמן, 
מבתי גידול לחים ומקרקעות חמרה וסלעי כורכר. נמשיך לפי השילוט 
לתחילת המסלול המעגלי – שביל הביצה. בדרך, אפשר לבקר בטחנת 

שמורת עין אפק

שמורת עין אפק ממעוף הציפור, צילום: בועז אשכול

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ein-afek.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ein-afek.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
נחל אלכסנדרמסלול

חבל ארץ רמת מנשה
אורך המסלול 4 ק״מ
נקודת התחלה חניית 

פארק איטליה. מכביש החוף 
הישן )כביש 4( פונים לכביש 

גישה המוביל לקיבוצים משמר 
השרון ומעברות. כ-350 מ׳ מצפון 

לכניסה לקיבוץ מעברות, פונים 
מזרחה לדרך עפר המובילה לרחבת 

חניה ליד הנחל.
נקודת סיום פארק צבי הנחל. 

מכביש החוף הישן )כביש 4(, פונים לכפר 
ויתקין )כביש 5721(. כ-500 מ׳ אחרי 

שחוצים את הגשר שמעל נחל אלכסנדר, 
ממש לפני פסי הרכבת, פונים צפונה 

)ימינה( לדרך סלולה, נוסעים כקילומטר 
ומגיעים לרחבת החניה של הפארק.

עונה מומלצת כל השנה 
מגבלות בעת כתיבת שורות אלה, הדרך 

למצפור ויקר עבירה בקושי לאוטובוסים 
והדרך לאגמון חפר אינה עבירה לאוטובוסים 

כלל, אלא לרכב פרטי בלבד. 
דגשי בטיחות אין להיכנס למים. 

אין להאכיל את הצב הרך. 
דרגת קושי קל 

נגישות השביל מחורשת 
האקליפטוס לפארק צבי הנחל סלול 

ונגיש )יש צורך במלווה(. 
ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע ומים. 

מקורות מים אין. 
אתרים בתשלום אין. 

6

נחל אלכסנדר-מפת מסלול

 

7
1

2
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5

3

אט זורם הנחל הולך לו אל הים
ולידו צומח אלון נישא ורם

מיכאיל פיליפנקו, תרגום: אפי נצר

המפה באדיבות קק״ל

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
)1(, השוכן על הגדה הימנית של נחל אלכסנדר. נצעד  מרחבת החניה נפנה דרומה לפארק צרפת 

במורד הנחל מערבה, נעבור מתחת לגשר הכביש ונגיע לקטע נחל לדוגמה )2(, שהוא חלק מפארק 

איטליה שיצרה קק״ל בנחל. נעבור על פני שני גשרים: גשר הפרות )חסום( והגשר התלוי – גשר צבוע 

אדום שממנו אפשר לקיים תצפית יפה על הנחל. 

בקצה הפארק נמצאת חורשת אקליפטוס גדולה, ובה חניון לפיקניק. בנקודה זו מתחיל השביל הנגיש 

)3( – שביל סלול שלאורכו בוסתנים של עצי תאנה )4(. לאחר הליכה לאורך כ-5 2 ק״מ בשביל, נגיע 
לפארק צבי הנחל – פארק נאה שבו מגדל תצפית ומרפסות תצפית לצפייה באוכלוסיית הצב הרך 

הגדולה בישראל )5( 

אפשר להגיע לשני אתרים נוספים )הדרך אליהם אינה עבירה לאוטובוסים ומומלץ לבקר בהם בחורף(: 

)6( – מרפסת תצפית מקורה אל מאגר משמר השרון;  ויקר(  מצפור אגמי חפר )מצפור 

אגמון חפר )7( – ברכות מדגה נטושות של קיבוץ עין החורש שהיו לאתר צפרות.

רעיון מרכזי 
המטיילים יכירו קטע נחל שעבר שיקום כדוגמה לשיקום הטבע. 

מסלול 
מסלול טבע רגלי בשרון להכרת קטע נחל משוקם שבו אוכלוסיית 

חרף  הנחל  במי  ששרד  מתוקים  במים  החי  גדול  צב   – רך  צב 

באתרי  ביקור  אפשרות  מעניק  המסלול  בעבר.  בו  שהיה  הזיהום 

צפרות: מצפור מאגר השרון )מצפור ויקר( ואגמון חפר.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירת הטבע – שיקום נחל.  •

הנגשת הטבע – יצירת שביל נגיש לאורך הנחל.  •
פיתוח הטבע – נטיעת בוסתנים.  •

שמירת הטבע – שמירה על אוכלוסיית בעל חיים נדיר:   •
הצב הרך.

שמירת הטבע – האכלת עופות נודדים כדי למנוע   •
משקנאים נודדים להזיק לענף המדגה.

שמירת הטבע – ניצול ברכת מדגה בלתי פעילה ליצירת   •
תנאים לשהיית ציפורים במקום ולהקמת אתר צפרות.

נחל אלכסנדר

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
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http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/alexander-river.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
“והלוא כל מה שביער אומר שירה״ “ביער ובעיר״, ש״י עגנוןיער אילנותמסלול

חבל ארץ השרון
אורך המסלול 2.5 ק״מ

נקודת התחלה רחבת 
החניה והחניון ביער אילנות, 

השוכן בצדו המזרחי של כביש 
תל-אביב-חיפה הישן )כביש 4(, בין 

צומת דרור לצומת השרון )צומת בית 
ליד(. הכניסה לבאים מדרום בלבד. 

נקודת סיום בנקודת ההתחלה 
עונה מומלצת כל השנה 

מגבלות 1. אין להבעיר אש בחניון. 
2. קבוצות חייבות לתאם ביקור מראש 

במרכז המבקרים. 3. שעות פתיחת 
מרכז המבקרים: א׳-ה׳ 17:00¬9:00-. 4. 

הביקור במרכז המבקרים מתאים לילדים 
מגיל שמונה. 5. הגן הבוטני פתוח כל 

השבוע עד רדת החשיכה. תיאום ביקור: 
.mmilanot@kkl.org.il

דגשי בטיחות אין 
דרגת קושי קל 

נגישות מרכז המבקרים והשביל 
נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות. 

ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע ומים. 
מקורות מים במרכז המבקרים 

אתרים בתשלום הביקור בגן 
הבוטני אינו כרוך תשלום. הביקור 
במרכז המבקרים כרוך בתשלום. 

1 2
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המפה באדיבות קק״ל
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

מגובב )ג( ומעבר לרחבה שבה ספסלים, נמצא ער אציל גדול )ד(. הער האציל מציין את קצה השביל 

ימינה )מזרחה(, אל השביל המזרחי המתעקל שמאלה. סמוך לצומת,  המרכזי. בצומת שלידו נפנה 

צומחת קבוצה מרשימה של עצי אורן הצנובר )ה(. אחריה, בחלקת אוסטרליה, גדלים עצי אלוקזוארינה 

צומח העץ המיוחד  צומת השבילים,  ליד  )ח(.  מיובל  וקליטריס  )ז(  סיבית  )ו(, אלוקזאורינה  טולורוסה 

איקליפטוס גדול הפרי )ט(. לא הרחק משם, נמצא מבוך הבנוי מעצי לגרסטרמיה הודית ואוג מכחיל, 

למדיטציה  יפה  מקום   – קזוארינות  מעגל  נמצא  המבוך  ליד  העצים.  עולם  על  הסבר  שילוט  גם  ובו 

ולהתכנסות קבוצות. מצפון למבוך, קרוב מאוד אליו, צומח ברוש פורבס )י( וצפונה ממנו, ליד ספסל, 

נמצא אלון שסוע )יא(. מעט הלאה משם, משמאל לשביל, צומחת שיטה צהובת גזע )יב(. נחזור בשביל 

המערבי. מערב למבוך, צומח ינבוט ציליאני )יג(, ודרומה ממנו, ממש ליד גדר יער אילנות, 

ניצבים שני פריטים יפים של אלון השעם )יד(. מהם קצרה הדרך לרחבת החניה. 

רעיון מרכזי 
המטיילים יכירו מגוון מיני עצים מרחבי העולם. 

מסלול 
מסלול רגלי בשרון להכרת הארבורטום של ישראל בעבר, שכעת 

הוא גן בוטני יערני שבו יותר מ-350 מיני עצים מרחבי העולם.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירת הטבע – ארבורטום לאומי ובו עצים נדירים שנאספו   •

לבדיקת התאמתם לתנאי הסביבה בישראל. 

הנגשת הטבע – יצירת שביל נגיש במלוא מובן המילה.  •
הנגשת הטבע – שילוט העצים בקודים QR המעניקים   •

מידע נוסף על הטבע.

הנגשת הטבע – מרכז מבקרים חדשני.   •

תיאור המסלול 
נתחיל בסיור בחניון הפיקניק שליד רחבת החניה של יער האילנות 

גם לאנשים הסובלים מלקויות  מוצב מסבירן המיועד  בחניון   .)1(
שמיעה. משם נמשיך לביקור בן שעה במרכז המבקרים )2(. אחר 

ממבחר  עצים  כמה  להלן   .)3( הבוטני-יערני  בגן  לסיור  נצא  כך 

בשביל  המומלץ:  הביקור  סדר  לפי  להכיר,  שכדאי  שבגן  העצים 

אחריו,  )א(.  מופשל  ציקס  נמצא  המבקרים,  מרכז  ליד  המרכזי, 

צומח  מאפריקה,  שמוצאם  שיטה  עצי  ריכוז  מול  המדשאה,  ליד 

איקליפטוס מלנופוליה )ב(. אחרי המדשאה משמאל, צומח פיקוס 

יער אילנות

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
יער חוף הכרמלמסלול

ההר הירוק כל ימות השנה,
אני עוד חולם ושואל 

לנשום רוחותיך כבראשונה,
לשכב בצלך כרמל.״

חבל ארץ השרון
אורך המסלול 2.5 ק״מ

נקודת התחלה רחבת 
החניה והחניון ביער אילנות, 

השוכן בצדו המזרחי של כביש 
תל-אביב-חיפה הישן )כביש 4(, בין 

צומת דרור לצומת השרון )צומת בית 
ליד(. הכניסה לבאים מדרום בלבד. 

נקודת סיום בנקודת ההתחלה 
עונה מומלצת כל השנה 

מגבלות 1. אין להבעיר אש בחניון. 
2. קבוצות חייבות לתאם ביקור מראש 

במרכז המבקרים. 3. שעות פתיחת 
מרכז המבקרים: א׳-ה׳ 17:00¬9:00-. 4. 

הביקור במרכז המבקרים מתאים לילדים 
מגיל שמונה. 5. הגן הבוטני פתוח כל 

השבוע עד רדת החשיכה. תיאום ביקור: 
.mmilanot@kkl.org.il

דגשי בטיחות אין 
דרגת קושי קל 

נגישות מרכז המבקרים והשביל 
נגישים לאנשים בעלי מוגבלויות. 

ציוד נדרש נעלי הליכה, כובע ומים. 
מקורות מים במרכז המבקרים 

אתרים בתשלום הביקור בגן 
הבוטני אינו כרוך תשלום. הביקור 
במרכז המבקרים כרוך בתשלום. 

חוף כרמל-מפת מסלול
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

באדום ונפנה שמאלה למצפור סיגי )3( – פינה שקטה ונעימה הצופה אל מערב הכרמל. ליד המצפור 

נמצא חניון מזרחי-טפחות – חניון גדול ומטופח. בקצה החניון מתחיל “שביל הבריחה״ )4(. במקום שבו 

השביל המסומן באדום והשביל המסומן בשחור נפגשים שנית, נצעד שמאלה בשביל המסומן בשחור 

)5( המתפתל בחורש לאורך כקילומטר וחצי עד לנקודה שבה נפתח לעינינו הנוף הנפלא של מישור 
חוף הכרמל. נגיע לשביל המסומן בכחול )6( ונעפיל בו מערבה )שמאלה( לראש גבעה קטנה. במחצית 

הגובה של הגבעה, מימין לשביל, נראה שרידי כבשן סיד. 

מראש הגבעה נרד אל מרגלות הכרמל, אל שביל המסומן בירוק. רחבת החנייה של שמורת נחל מערות 

נמצאת כ-200 מטר מימין לנו, ואנו נמשיך שמאלה בשביל המסומן בירוק, החופף לשביל ישראל. השביל 

עולה ויורד בגבעות ומגיע לשרידי הכפר ג׳בע. במקום יש בורות מים, שרידי משוכות צבר ושרידי מבנים. 

הבולט שבהם הוא המבנה של שיח׳ אמיר )7(, שנותר שלם. מכאן נחזור בשביל ישראל למצפה עופר.

הצעה למסלול חד-כיווני קצר הבאים באוטובוס או בשני רכבים יכולים להשאיר רכב אחד ברחבת 

החנייה של שמורת נחל מערות ולסיים שם את המסלול. אורך מסלול זה כארבעה ק״מ 

והוא מתאים למשפחות )ילדים מגיל 10(. 

רעיון מרכזי 
ואת  נופי מערב הכרמל, את החורש הטבעי  יכירו את  המטיילים 

היערות שבו ויערכו תצפיות על מישור חוף הכרמל. 

מסלול 
מסלול רגלי במורדות המערביים של הכרמל.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע – הקמת מערך התרעה לגילוי אש   •

ביערות.

שמירה על הטבע – גיוס הציבור למאבק לשמירת הכרמל.  •
הנגשת הטבע – פתיחת היערות לציבור הרחב.  •

הנצחה – הנצחת פעילות “הבריחה״: העלאת יהודי מזרח   •
אירופה שניצלו מהשואה.

שמירה על הטבע – חינוך לשמירה על פרחי הבר.  •

תיאור המסלול 
נקודת המוצא של הטיול היא מצפה עופר )1( – אפשר לפתוח את 

זו. מעל לחניון, מתנשא  הטיול או לסיימו בפיקניק נחמד בנקודה 

משיקולי  אסורה  למגדל  )העלייה  קק״ל  של  האש  צופי  מגדל 

בטיחות(. מרחבת החנייה הגדולה שלמרגלות מצפה עופר, יורדת 

צפונה דרך קצרצרה )סימון ירוק(, המגיעה לאחר כ-50 מ׳ למצפור 

עידו כהן )2(. מהמצפור יורד שביל קצר ותלול )מסומן בירוק( לדרך 

זו  ימינה בדרך  נלך  ירוק.  גם היא בסימן שבילים  עפר המסומנת 

כמה צעדים ומיד נרד שמאלה לגיא שהדרך שבו מסומנת בסימון 

שחור. נפנה ימינה במעלה הגיא על פי הסימון השחור עד לצומת 

המסומן  בשביל  ישר  נמשיך  באדום.  המסומן  ושביל  העפר  דרך 

יער חוף הכרמל

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/carmel-forest.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/carmel-forest.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
“וחסון הוא כאלונים״ עמוס, ב, טיער חגית מסלול

חבל ארץ 
רמת מנשה

אורך המסלול
2.5 ק״מ

נקודת התחלה
חניון יער חגית. נוסעים מצומת 

אליקים מערבה בכביש 70. 
במרחק של כ-4.5 ק״מ מהצומת, 

פונים ימינה )צפונה( לדרך הסלולה 
המובילה לתחנת הכוח חגית )יש 

שילוט(. נוסעים בדרך הסלולה 
כ-350 מ׳ ופונים ימינה לדרך עפר. 

לאחר כ-500 מ׳ מגיעים לחניון. 
נקודת סיום נקודת ההתחלה

עונה מומלצת סתיו, חורף ואביב 
מגבלות הפנייה מכביש 70 אפשרית 

לבאים ממזרח בלבד.
דגשי בטיחות

אין להיכנס למים בנחל תות.
דרגת קושי קל 

נגישות
מסלול האנרגיות המתחדשות נגיש. 

ציוד נדרש
נעלי הליכה, כובע ומים. 

מקורות מים אין 
אתרים בתשלום אין 

יער חגית-מפת מסלול

 

1

2

3

המפה באדיבות קק״ל

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
המפה  קק״ל.  של  הגדול  המבואה  שלט  ליד   ,)1( החניון  של  החניה  ברחבת  מתחיל  הטיול  מסלול 

שבשלט מפרטת את תוויי מסלולי האופניים ואת תוואי השביל להולכי רגל. השביל עולה לחלק העליון 

של החניון, ליד “שביל האנרגיות המתחדשות״ )2( שאורכו כ-250 מטר. לאורך השביל מוצבים שלטי 

הסבר על סוגי אנרגיות מתחדשות. מכאן השביל ממשיך היישר צפונה, אל שטחי בתה המתמלאים 

בפריחה של תורמוס ההרים, עיריוני צהוב, קידה שעירה ועירית גדולה בסוף פברואר ובתחילת מרס. 

השביל מגיע לגדר תחנת הכוח חגית ופונה מזרחה בין בתות הסלעים. צעידה לאורך 800 מ׳ מביאה את 

המטייל אל חורשת עצי מחט, שבה בולטים עצי אורן קנרי וטטרקליניס מרובע. משם השביל יורד לערוץ 

נחל תות, שבתחום שמורת טבע הנושאת את שמו )3(. בקטע זה של הנחל, זורמים מים כל השנה, ולכן 

מתפתחת בו צמחייה יפה של גדות נחלים הכוללת עצי ערבה, הרדוף הנחלים ומשוכות של פטל קדוש. 

השביל עובר לצד נחל תות לאורך כ-300 מ׳ וחולף גם ליד מטע שסק עזוב. בגדר הבקר, 

לפני כרם הזיתים, יש שער כסוף. יש להיכנס בו ולצעוד בין שתי גדרות חזרה לחניון. 

רעיון מרכזי 
המטיילים יכירו צמחיית בתה וצמחיית גדות נחלים, את חידוש עצי 

הבר ביער ואת סוגי האנרגיות המתחדשות שמתפתחות במדינת 

ישראל. 

מסלול 
מסלול טבע רגלי ברמת מנשה, בין השאר להכרת סוגי אנרגיות 

מתחדשות. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירת הסביבה – תרומה לסביבה בחיסכון בהדפסת נייר.  •
שמירת הטבע – הצלת עצי בר והעתקתם לשיקום נופים   •

שנפגעו.

שמירת הטבע – פיתוח אנרגיות מתחדשות.   •
שמירת הטבע – שימוש בגז טבעי לשיפור איכות האוויר.  •

שמירת הטבע – השבת הדג לבנון הירקון לטבע.  •

יער חגית

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hagit-forest.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hagit-forest.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
לאורך שפך נחל שורק לקיבוץ פלמחיםמסלול

מפת המסלול

israelhikingמתוך:

1 

2 

3
 

4 
5 

6 

“דע שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך״ קהלת רבה ז, יג

מחוז מרכז

חבל ארץ מישור החוף 
הדרומי, גוש דן וחוף פלשת

אורך המסלול 3.5 ק״מ
נקודת התחלה חניון חורשת 

הצנחנים, לצד כביש פלמחים בשביל 
10360 המסומן בשחור ובסימון של 

המועצה האזורית. 
נקודת סיום רחבת בית מרים בקיבוץ 

פלמחים. ההגעה לנקודת הסיום מחייבת 
צעידה לאורך החוף דרומה עד למרגלות 

המצוק שעליו ממוקם בית מרים. למרגלות 
המצוק יש שביל המטפס מעלה לקיבוץ ומגיע 

עד ספסל ישיבה הצופה לים בשטח רחבת 
החתונות )על כלי רכב להמתין ברחבת החניה 

שבכניסה לקיבוץ(. 
עונה מומלצת סתיו ואביב. לא מומלץ 

לקיים את הסיור בעונת החורף בשל רוחות 
חזקות המגיעות מחוף הים מלוות בחול ובבוץ.

מגבלות יש להצטייד במים. אין אפשרות 
למלא מי שתייה במהלך המסלול. כדאי להצטייד 

גם בנעליים להליכה במים. בערוץ הקליטה 
בטלפונים ניידים לקויה.

דגשי בטיחות מי הנחל מזוהמים ואסורים 
לשתייה ולרחצה. ההליכה רק בשביל המסומן. חל 

איסור מוחלט לטפס על גדר הסלעים שלאורך גדות 
הנחל או ללכת עליה מחשש לנפילה. יש לשים לב 

לענפי איקליפטוס שבורים בדרך. אין לטפס על עצי 
איקליפטוס או לשהות תחתם. חובה להצטייד ב-3 
ליטר מים לפחות לתלמיד. אין נקודות למילוי מים 
לאורך המסלול. בסוף המסלול, יש עלייה תלולה, 

קצרה מאוד, לתוך הקיבוץ. יש להקפיד על עלייה בטור.
דרגת קושי קל, ללא נגישות .

אתרים בתשלום אפשר לשלב ביקור במוזאון 
“בית מרים – הים ומלואו״.

 

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
המסלול לאורך שפך נחל שורק יוצא מחורשת הצנחנים )1( בשביל המסומן בכחול לכיוון מערב, עובר 

תחת גשר כביש פלמחים במסלול סלול ומסודר, הנמשך לאורך כ-500 מ׳, עד לסכר הסלעים )2(, 

המשמש גשר מעבר לגדה הנגדית והמשפר את איכות המים הזורמים בנחל על ידי ערבולם במעבר 

בין הסלעים. מסכר הסלעים, המסלול ממשיך לאי הצבים )3( – אי מלאכותי המאפשר לצבי הביצות 

להתקיים במקום. במרחק קצר משם, כ-300 מ׳, שלט “צמח האגבה״. שם נפנה שמאלה לכיוון דיונות 

החול ונלך לאורך כ-700 מ׳ עד לתצפית הקורמורנים )4(. המסלול בחלק זה אינו מוצל, וחלקו הגדול 

בחולות. מתצפית הקורמורנים, נמשיך מערבה, לכיוון הים, בחולות עד לרכס הכורכר הגבוה )5(. ליד 

מערה שנחצבה בסלע, נרד לחוף הים )הרכס וחוף הים צמודים זה לזה( ונפסע לאורך החוף עד לעלייה 

במצוק לכיוון הקיבוץ. המסלול מסתיים ברחבת הדשא שבקיבוץ פלמחים )6(, מול הים.

רעיון מרכזי 
זה בזה בקשרי השפעה הדדיים,  בנוף קשורים  מכלול הפרטים 

ולכן הנוף נמצא בתהליך

משפיע  מהנוף,  חלק  בהיותו  האדם,  תנועה.  של  פוסק  בלתי 

במעשיו על הסביבה, וכתוצאה מכך גם על עצמו. 

חלק מתוצאות מעשיו נראה בשטח, וחלקן סמוי מהעין. 

לפני  שורק  נחל  של  המערבי,  האחרון,  במקטע  העובר  במסלול 

בואו אל הים התיכון, נצפה בתופעות שונות של נופאדם, כגון: נופים 

פתוחים, צמחים ובעלי חיים אופייניים לאזור ופעילותו של האדם 

במרחב בהקשרים שונים. באמצעות תופעות אלו, ננסה להבין את 

השפעת מעשי האדם על הטבע ולברר את מידת אחריותו לטבע. 

מסלול 
נחל שורק – מחורשת הצנחנים לבית מרים בקיבוץ פלמחים. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
התפתחות צבאית טכנולוגית – לווינים וטילים, בסיס   •

פלמחים. 

שמירה על הטבע – טיהור שפכים.  •
שמירה על הטבע – שמורות טבע, שמורת נחל שורק.   •
פיתוח משק המים – תהליך התפלה ומתקני התפלה   •

בישראל.

התיישבות – התיישבות עובדת, קיבוץ פלמחים.   •
שמירה על המורשת – שימור אתרי עתיקות, מוזיאון   •

ארכאולוגיה בית מרים.

לאורך שפך נחל שורק לקיבוץ פלמחים

מקור: אתר רשות המים נחל שורק לקיבוץ פלמחים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://eduedit.edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sorek.aspx
http://eduedit.edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/sorek.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
אדם וטבע בנחל כזיבמסלול

מפת המסלול

https://israelhiking.osm.org.il/#!/?s=e8kRIS8iCO: מתוך
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“ככל שהעולם מתפתח שואף הוא לחזור לטבעיותו המקורית״ הרב קוק

מחוז צפון

חבל ארץ גליל עליון 
משך המסלול 8-1 

שעות )ללא נסיעה, תלוי 
במסלול שבוחרים(

אורך המסלול 8 ק״מ 
מפה מפת סימון שבילים מס׳ 

2 – גליל עליון
נקודת התחלה 20678/60271 

)סמוך למצפה הילה(
נקודת סיום 20271/60272 

)בחניון זיתים(
עונה מומלצת כל השנה, אך 
בקיץ נעים יותר לרחוץ בברכות. 

מגבלות יש להצטייד במים – אין 
אפשרות למלא מי שתייה במהלך 

המסלול. כדאי להצטייד גם בנעליים 
להליכה במים. הקליטה בטלפון נייד 

לקויה בערוץ, מחוץ לערוץ היא תקינה. 
בטיחות אין לטפס ולהיכנס למבנה 

החווה הצלבנית ולטחנת הקמח, סכנת 
החלקה בקרבת המפלים והברכות, אין 

להיכנס לנקבה בעין טמיר, סכנת 
החלקה על משטחי הסלע שליד 
עין טמיר, בימי גשם, יש להיזהר 

מהחלקה בירידה. 
דרגת קושי קלה-בינונית, אינו בר-

נגישות לבעלי מוגבלויות. 
אתרים בתשלום אין

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
המסלול מתחיל במגרש החניה )1( ויורד בשביל המסומן באדום ממצפה הילה לכיוון המונפור. בדרך 

נראה עץ חרוב )2(. העץ עומד בנקודת תצפית מרהיבה הצופה אל נחל כזיב ואל הסביבה, נצפה ממנה 

סביב טרם נרד לנחל. נמשיך בשביל המסומן באדום עד לשרידי המבצר הצלבני מונפור )3(. משם 

נמשיך לרדת בשביל אל שרידי חווה צלבנית )4( שהייתה הבסיס להקמת המבצר. מכאן נמשיך בשביל 

המסומן בירוק במעלה נחל כזיב לכיוון צפון-מזרח. בדרך נראה בערוץ הנחל צמחיית נחלים )5(. בעונת 

 ,)6( הפריחה )מאי-יוני(, שושן צחור פורח במדרון הדרומי. נתקדם בשביל עד לשרידי טחנת הקמח 

ומשם נלך בשביל המסומן בירוק לאורך ערוץ הנחל עד לעין טמיר )7(. מנקודה זו, נעלה בשביל המסומן 

בכחול במעלה הצפוני של הנחל, נעבור את מכלאת האקלום ליחמורים )8( ונסיים את המסלול בחניון 

הזיתים )9( שבפארק גורן.

רעיון מרכזי 
הנופאדם  מכלול  את  יחוו  כזיב,  נחל  בשמורת  יסיירו  המטיילים 

שבשמורה ויציינו אחד מהישגי המדינה המשתקפים בנוף המסלול. 

מסלול 
נחל כזיב תיכון – ממצפה הילה לחניון הזיתים בפארק גורן. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
פיתוח כלכלה ותרבות – פארק תפן.  •
שמירה על משק המים – ניצול מים.  •

שמירת הטבע – התפתחות חורש.  •
התיישבות ושמירה על הטבע – התיישבות חדשה   •

המתחשבת בנוף.

שמירה על הטבע – השבת היחמורים.   •

אדם וטבע בנחל כזיב

נחל כזיב מתוך אתר טיולי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kziv-river.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kziv-river.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
ממעברה לעטרה מסלול

נבנך אשדוד עיר נמל
מִשַממֹון ַוחֹול

נפרשים חּוטי חשמל
מול השחק הכחול.

“שיר לאשדוד״, שמעון חשאש

מחוז דרום

חבל ארץ
דרום מישור החוף
אורך המסלול

4 ק״מ 
נקודת התחלה
רובע א׳ באשדוד

נקודת סיום
שפך נחל לכיש 

עונה מומלצת
כל השנה 
מגבלות 

אין
דגשי בטיחות

הליכה במדרכות בלבד, זהירות 
בחציית כבישים. אסור להיכנס למים 

בנחל לכיש ולים.
דרגת קושי

קלה 
נגישות

בר-נגישות 
ציוד נדרש

יש מקורות מים לאורך המסלול 
בגבעת יונה ובנחל לכיש.

אתרים בתשלום
אין

המפה מאתר מפות גוגל

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
תחילת המסלול בשרידי המבנה הראשון של המעברה )1(, ברחוב הרב קוק 15 ברובע א׳. מכאן נלך 

לכיוון צפון לחנות הראשונה במעברה )2(, כיום סככת אבטיחים( ונשמע מסיפורי הראשונים. נמשיך 

לכיוון מערב ונטפס על גבעת יונה )3(. נצפה אל מרחבי העיר אשדוד, אל אזור התעשייה ואל הנמל, 

ואחר כך נרד מהגבעה לכיוון צפון. נחצה את הכביש בסמוך לבית ספר אורט ימי אשדוד אל פארק נחל 

לכיש )4(. נלך מערבה לאורך הנחל עד שנגיע לשפך נחל לכיש לים התיכון )5(.

רעיון מרכזי 
המטיילים יסיירו ברחבי העיר אשדוד, יחוו את המהפך הציוני 

במישור החוף, יבינו את מכלול הנופאדם בעיר ויציינו את אחד 

מהישגי המדינה המשתקפים במסלול: קליטת עלייה ובניית נמל. 

מסלול 
מרכז שכונה א׳, רחוב הרב קוק, גבעת יונה, פארק נחל לכיש. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
קליטת עלייה – קליטת גלי עלייה בשנות החמישים של   •

המאה ה-20 

התיישבות – הקמת עיר חדשה בחולות של דרום מישור   •
החוף.

פיתוח תעשייה – הקמת נמל חדשני.  •
פיתוח תעשייה – הקמת תחנת כוח ואזור תעשייה.   •

שמירה על הטבע –שיקום נחל.  •

ממעברה לעטרה 

נבנך אשדוד עיר נמל
מִשַממֹון ַוחֹול

נפרשים חּוטי חשמל
מול השחק הכחול.

“שיר לאשדוד״, שמעון חשאש

נמל אשדוד, מתוך: ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ashdod.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/kziv-river.aspx


29.3.2018 Google    כרמל ומישור החוף - מפות

https://www.google.com/maps/search/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C+%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3%E2%80%AD/@32.7322897,35.0207122,14z?hl=iw

500 מ' Google, Mapa GISrael נתוני מפות ©2018

כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
ממג׳דל לאשקלון מסלול

בלשונות רבות מספור דיברנו 
וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ורק מקום אחד רצינו ואהבנו 

ומקומות רבים מאוד עזבנו 
ואל הארץ, אל הארץ באנו.

“שיר השיירה״, עלי מוהר

מחוז דרום

חבל ארץ
דרום מישור החוף
אורך המסלול

4 ק״מ 
נקודת התחלה

מרכז אפרידר
נקודת סיום

שכונת מגדל אשקלון 
עונה מומלצת

כל השנה 
מגבלות

אין
דגשי בטיחות

הליכה במדרכות בלבד, יש להיזהר 
בחציית כבישים.

דרגת קושי
קלה 

נגישות
בר-נגישות 

ציוד נדרש
יש מקורות מים במרכז אפרידר, 

במכללת אשקלון ובחאן.
אתרים בתשלום

אין

המפה ממפות גוגל

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

שריד משלהי התקופה העות׳מנית. נמשיך ללכת לאורכו של רחוב אלי כהן, נחלוף על פני שרידי בית 

פרדס )5(, ששימש את העובדים בפרדסים שהיו נטועים באזור עד שנות התשעים של המאה הקודמת. 

נמשיך מזרחה ונתרשם מרחוב הסואן ומשלל החנויות שלאורכו. נגיע לכיכר הכניסה לשכונת מגדל. 

מצפון לכיכר נמצא שריד של בית קברות מוסלמי )6(. נמשיך מערבה ונראה בתים שהם שרידי הכפר 

מג׳דל )7(. בתים אלו שימשו את שוכני המעברה ובכמה מהם הוקמו בתי כנסת. נפנה צפונה וניכנס 

לשכונת “כוכב הצפון״ )8(. נשוטט ברחבי השכונה ואחר כך נחזור דרומה לרחוב הרצל ונגיע למוזאון 

במסגד הגדול )9(. נצא מהחאן ונסתובב ברחבי השוק ובשכונת מגדל )10(.

רעיון מרכזי 
המטיילים יסיירו בשכונות העיר אשקלון, יחוו את מכלול הנופאדם 

קליטת  בה:  המשתקפים  המדינה  מהישגי  אחד  את  ויציינו  בעיר 

עלייה. . 

מסלול 
מרכז אפרידר אשקלון, רחוב אלי כהן, שוק העירוני, שכונת מגדל. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
קליטת עלייה – קליטת גלי עלייה בשנות החמישים של   •

המאה ה-20 

פיתוח תרבות – הקמת מוסדות תרבות ודת לצורכי   •
האוכלוסייה.

חינוך – הקמת מוסדות חינוך.  •
שמירה על העבר ועל המורשת – שימור המעברה בעיר.   •

פיתוח כלכלה – פיתוח מרכזי מסחר.  •

תיאור המסלול 
העצמאות  ברחוב   ,)1( המים  מגדל  בגבעת  המסלול  תחילת 

בשכונת אפרידר. משם נרד לכיוון דרום-מערב, למרכז המסחרי 

אפרידר )2(. נצא לכיוון מזרח ונלך עד רחוב בן צבי. בכיכר נפנה 

דרומה ונלך עד רחוב אלי כהן. ניכנס לאולם הכניסה של המכללה 

נצא  שבמקום.  הארכאולוגית  לתצוגה   ,)3( אשקלון  האזורית 

מהמכללה ונפנה מזרחה לרחוב אלי כהן. נחלוף על פני סביל )4(, 

ממג׳דל לאשקלון 

אשקלון מתוך ויקיפדיה 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/migdal-ashkelon.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/migdal-ashkelon.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
שמורת חוף הבונים מסלול

 

1 

2 

3 

4
 

5
 

6
 

7
 8 

10 

9 

החול מטבעו הוא נודד ונייד
לא נשאר הרבה זמן במקום אחד.

בואו לנדוד ... כל אחד לאן שהוא יכול
סיפורו של גרגר החול

חברה ערבית

חבל ארץ
מישור חוף הכרמל
אורך המסלול

4.5 ק״מ 
נקודת התחלה 

האנדרטה שליד מושב הבונים
נקודת סיום

חניון חוף דור-נחשולים
עונה מומלצת

כל השנה
מגבלות

אין
דגשי בטיחות

יש ללכת רק במסלול המסומן.
דרגת קושי

קלה 
נגישות

אינו בר-נגישות 
ציוד נדרש

מים, כובע, נעליים סגורות 
אתרים בתשלום
שמורת חוף הבונים.

המפה מאתר עמוד ענן

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
תחילת המסלול ליד אנדרטת אסון הבונים )1( שסמוכה למפגש הכביש ומסילת הברזל. משם נלך לכיוון 

צפון-מערב בכביש עפר המוביל לשער השמורה. נפנה שמאלה ליד שלט שמסמן שביל להולכי רגל, 

נעקוף את שער השמורה ונלך לאורך גדר הבטון עד שנגיע לרחבת חניה.

נעבור בפרצה שבגדר הבטון וניכנס לשמורה )2( בשביל המסומן באדום ובירוק. נטפס על רכס הכורכר 

לכיוון הים עד שנגיע למפרץ הצדפים )3(. משם נמשיך לכיוון דרום על הרכס עד נקודת תצפית עגולה 

)4(. משם נרד דרומה למערה הכחולה )5(. נמשיך בשביל המסומן באדום עד חוף הצדפים והקונכיות 
 .)7( הימי  הגייזר  עד  הכורכר  רכס  על  נטפס  כך  ואחר  חולי  מפרץ  נחצה  דרום.  לכיוון  בו  ונתקדם   ,)6(
)8(, ומאתר זה נמשיך לכיוון דרום-מזרח עד  נתקדם לעבר מחצבת הכורכר ולעבר הספינה הטבועה 

גבעת הפריחה )9(, נקודת מפגש של השביל המסומן באדום והשביל המסומן בירוק. נלך בשביל המסומן 

באדום לכיוון דרום על רכס הכורכר לאורך זמן עד תל דור )10( שמעל חוף נחשולים. נרד 

מהתל לחוף ונלך לחניון חוף דור נחשולים.

רעיון מרכזי 
ההישג שבהכרזה על חוף הבונים כעל שמורת טבע והישג הצלת 

צבי ים מהכחדה. 

מסלול 
מפרץ  והכביש,  הברזל  מסילת  מפגש  שליד  באנדרטה  מתחיל 

מחצבה,  חולות,  מפרץ  כחולה,  מערה  תצפית,  נקודת  הצדפים, 

גבעת פריחה, תל דור. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע – הקמת שמורת טבע חופית, חוף   •

הבונים דור.

שמירה על הטבע – חוף הבונים, שמירה על צבי ים מפני   •
הכחדה )פרויקט הצלת צבי ים מפני הכחדה(.

שמורת חוף הבונים 

צילום אסף רוזן מתוך ויקיפדיה 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/bonim_beach.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/bonim_beach.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
מביצה למהפכהמסלול

מפת המסלול

israelhikingמתוך:

4 

1 

3 
2 

7 

5 

6 

הביצה שוב תשוב! זעק הגוי, 
אתם עושים טעות רצינית 

אצלנו לא תחזור, 
קבעו חכמי הדור, 

הביצה היא ציונית.
איתמר גרוס ודרור רומם 

מחוז תל אביב

חבל ארץ
מישור החוף

אורך המסלול
3 ק״מ 

נקודת התחלה
בכביש הגישה לפארק יקום, 

סמ״ש שחור ושביל ישראל
נקודת סיום

בחניון בכניסה למכון וינגייט או 
בחוף פולג

עונה מומלצת
כל עונות השנה 

מגבלות
אין מים לשתייה לאורך המסלול

דגשי בטיחות
בחציית כביש החוף, אין להתקרב 

לכביש עד רגע החצייה. בהליכה לחוף 
הירוק אין להתקרב לים. 

דרגת קושי
קלה

נגישות
מסלול לא נגיש. אפשר להגיע ברכב 

לאודים הישנה.
ציוד נדרש

אין
אתרים בתשלום

אין

6

5

3
2

1

4

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
לתחילת המסלול )1(, יש להגיע לכביש הגישה לפארק יקום המגיע מתחנת הדלק יקום ולעצור סמוך 

לשביל המסומן בשחור או בסימון של שביל ישראל. נלך בשביל המסומן בשחור לכיוון צפון עד למטעי 

ישירות  ולטפס  )2(. בקצה מטע האפרסמון, אפשר להמשיך צפונה בשביל המסומן בשחור  אפרסמון 

)3( לפרגולה שעל רכס הכורכר המזרחי ומשם  לרכס הכורכר או ללכת מזרחה דרך מטעי האבוקדו 

להמשיך לרכס הכורכר המרכזי. נטפס על רכס הכורכר המרכזי ונצפה אל הביצה שבמזרח )4(. נרד 

)5(. מאודים הישנה נמשיך בשביל המסומן  מרכס הכורכר לכיוון מערב עד לרחבה של אודים הישנה 

בשחור עד לגשר וינגייט. נחצה את הגשר ונגיע לרחבת החניה החיצונית של מכון וינגייט. מרחבת החניה, 

נטפס במדרגות לרכס הכורכר המערבי ונרד בשביל המסומן בכחול לדיונה. מהדיונה נטפס חזרה לחניה 

של מכון וינגייט )6(, הפעם בשביל המסומן בירוק, שם נסיים את סיורנו. אפשר להמשיך מהדיונה בשביל 

המסומן בכחול ואז בשביל המסומן באדום עד לחוף פולג )7( ולסיים את הסיור שם. 

רעיון מרכזי 
המטיילים יסיירו בשמורת נחל פולג, יחוו את התהליך שעבר מישור 

ויציינו את אחד מהישגי המדינה  החוף במאה השנים האחרונות 

המשתקפים בנוף. 

מסלול 
רכס הכורכר שליד קיבוץ יקום, אודים הישנה, חולות וינגייט. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
חקלאות – חקלאות על אדמת כורכר, אפרסמון ואבוקדו.  •

התיישבות – ייבוש הביצות, ביצת נחל פולג.  •
התיישבות ופיתוח – המהפך הציוני במישור החוף, נתניה   •

ושאר ערי החוף.

מביצה למהפכה

י ש , רישיון-השימוש מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/yakum-poleg.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/yakum-poleg.aspx
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כרמל ומישור החוף

חבל ארץ 
ירושלים

אורך המסלול
3.5 ק”מ 

נקודת התחלה
עמק הצבאים

נקודת סיום 
מתחם התחנה 

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב 

מגבלות 
מסלול עירוני ולכן יש הרבה מסיחי 

דעת במהלך המסלול )מסעדות, 
אנשים, חנויות, מכוניות וכן הלאה(, 

בכמה תחנות יש הגבלה במקום 
עמידה או ישיבה.  

דגשי בטיחות
יש ללכת יחד כקבוצה כדי לא ללכת 

לאיבוד. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות 

אינו נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.

ציוד נדרש
מים, נעלי הליכה, כלי כתיבה 

אתרים בתשלום אין

פרטי
סטלה מאריס ומערת אליהו מסלול

 משרד החינוך
  של"ח וידיעת הארץ

 חיפהמחוז 

 

 מפת אתרי המסלול:

 

“המפרץ המעוגל יהיה אחד מטובי הנמלים, במקום שיחסו ספינות מכל העולם 
וימצאו חוף מבטחים. אניות מבני כל אומות העולם יביאו לכאן המוני אדם, גברים 

ונשים מכל קצווי תבל. ההרים והעמקים יהיו זרועים בישובים ומקומות״
חיפה בעיני עבאס אפנדי מתוך: חיפה ואתריה, אריאל, 1985

חבל ארץ
כרמל צפוני

אורך המסלול
2 ק״מ 

נקודת התחלה
סטלה מאריס

נקודת סיום
מערת אליהו

עונה מומלצת
כל עונות השנה 

מגבלות
אין 

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות בחציית כביש דרך 

סטלה מאריס. 
דרגת קושי

קלה
נגישות

יש מסלול נגיש לנקודת התצפית 
ולמערת אליהו.

ציוד נדרש
אין

אתרים בתשלום
אין

המפה מאתר מפות גוגל

12

3

4

מחוז תל אביב

נכתב ע״י:
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כרמל ומישור החוף

 
ברקוד

כרמל
ומישור החוף

תיאור המסלול 
המסלול מתחיל בסטלה מאריס, )1( שבה כמה אתרים מיוחדים: המגדלור של נמל חיפה )בשימוש של 

חיל הים, הכניסה אליו אסורה(, לידו מצפור יפהפה שממנו אפשר לצפות אל חיפה, אל המפרץ, אל הגליל 

עד ראש הנקרה. בצדו הנגדי של הכביש, מנזר כרמליתי יפהפה הבנוי על מערה קדומה. המסלול יורד 

עובר בין ביצורים שהגנו על הרדאר הבריטי שהיה במתחם המגדלור וליד   )2( מערבה לאורך שלוחה, 

מבנה עגול )3( – קפלה כרמליתית בשם “המשפחה הקדושה״. לאחר הקפלה, המסלול מתעקל ויורד 

במערת אליהו הנביא, המקודשת ליהודים. המסלול   )4( מזרחה לאורך המדרון בדרך נוחה עד לסיומו 

חשוף ברובו, ולאורכו צמחיית שיחים נמוכים ומעט עצים.

רעיון מרכזי 
ובחיפה  בכלל  בארץ  שמתקיים  התרבויות  למפגש  התייחסות 

בפרט ומשמש כמנוף לפיתוח ושגשוג 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
רב תרבותיות ושוויון – חיפה כעיר שבה חיים יחד בני דתות   •

שונות )בהאים, אחמדים, נוצרים, מוסלמים ויהודים(.

פיתוח תיירות, מסחר וכלכלה – נמל חיפה.  •
פיתוח רפואה מתקדמת – מרכז רפואי רמב״ם והפקולטה   •

לרפואה.

שמירה על הביטחון – מתחם הצבא בנמל חיפה.  •
פיתוח תעשייה –מפעלי המפרץ.  •

סטלה מאריס ומערת אליהו 

התמונה מתוך ויקיפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/stela-maris.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/stela-maris.aspx


29.3.2018 Google    רמת הגולן הגליל והעמקים - מפות
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

חורפיש – העדה הדרוזית והשתלבותה בחברה הישראליתמסלול

מפת מסלול:

 

מפקדיו התגאו בו וחילקו לו ציונים 
ואמרו: נו עם הדובון ועם העוזי 

מי יכול היה לראות שהוא דרוזי?
“בלדה לדרוזי״, יהונתן גפן

חבל ארץ
הגליל העליון המרכזי

אורך המסלול 4 ק״מ 
נקודת התחלה

נבי סבלאן

נקודת סיום
חדר להנצחת זכרו של אל״מ 

נביה מרעי

עונה מומלצת
כל השנה למעט לאחר גשם

מגבלות לאחר גשם אין אפשרות 
לרדת בשביל מנבי סבלאן לכפר, יש 

לרדת בכביש.
דגשי בטיחות יש להיזהר בירידה 

מהר זבול לכפר. 
דרגת קושי קלה עד בינונית

נגישות 
השביל היורד מההר לכפר אינו נגיש.
ציוד נדרש בנים ובנות מתבקשים 

ללבוש מכנסיים ארוכים )עד 
הקרסול( בנבי סבלאן.

אתרים בתשלום
מוזאון אלאמיר, מיזם רוקמות 

התחרה, ביקור בו בתיאום מראש: 
077-9964487 . ביקור בחדר ההנצחה אינו 

כרוך בתשלום אך מחייב תיאום מראש: 
גברת אמל, 04-9977425.

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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רמת הגולן הגליל והעמקים

 
ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים

משוחררים.  חיילים  של  לשכונה  צפון-מזרח  לכיוון  נמשיך  כך  ואחר   )3( האלונים  בחורשת  נעצור  החורש. 
סולימאן  סולטן  לכיכר  עד  מ׳  כ-200  ונלך   89 לכביש  נפנה שמאלה  ליציאה מהשכונה,  ימינה  נרד  בכביש 

באשא אל אטרש – הכניסה לבית העלמין הצבאי )4(. 
בשנים 1927-1925, התרחש בסוריה המרד הדרוזי, בהנהגת אל-אטרש, נגד השלטון הצרפתי. דמותו של אל-

אטרש רוכב על סוס וחרב שלופה בידו מעטרת כיכר מרכזית בכל כפר דרוזי בישראל. הפצועים במרד נמלטו 
לכפרי הדרוזים שבגליל כדי להחלים. נתבונן אל בית העלמין. חללי צה״ל דרוזים נקברים בקבורה לאומית ולא 

דתית. דבר זה מתרחש רק במדינת ישראל והוא ביטוי לרצון הדרוזים להיות בעלי מעמד שווה.
נחזור מזרחה בכביש 89, לאחר השכונה של החיילים המשוחררים נפנה שמאלה לכיוון גרעין הכפר )6(. נתקדם 
כ-100 מ׳ צפונה ונראה פנייה שמאלה, נמשיך ישר ומצד שמאל נראה את בית רוקמות התחרה )5(, המרכז 
למלאכות מסורתיות, מומלץ לתאם כניסה. נמשיך כ-100 מ׳ צפונה עד לבית קשתות מרשים )6(. בצדו הנגדי 
של הרחוב נראה כנסייה עתיקה שאינה פעילה )7(. נמשיך כ-50 מ׳ לכיוון צפון-מערב ונגיע למוזאון אלאמיר )8( 
ונגיע  ימינה לסמטה המוליכה בכיוון דרום-מזרח. נלך בה כ-50 מ׳  למורשת העדה הדרוזית. מהמוזיאון נפנה 
לח׳ילווה )9( – בית התפילה הדרוזי: מבנה צנוע בעל דלת כחולה המקושטת בדגל הדרוזי. מהח׳ילווה נמשיך 

בסמטה כ-50 מ׳ מערבה, נפנה ימינה לכביש ונלך בו כ-150 מ׳, אז נפנה שמאלה לכביש 89  
נלך כ-200 מ׳ ונראה מימין את חדר ההנצחה לאל״מ נביה מרעי ז״ל )10(, כאן מסתיים סיורנו. 

אפשר ללון באכסניית אנ״א פקיעין. 

רעיון מרכזי נטייל בהרי מירון, נבקר בקבר נביא ובכפר 
דרוזיים, נתוודע למסורות מקומיות ולאורח חייהם של הדרוזים 

ונעסוק בהשתלבותם בחברה. 

מסלול נבי סבלאן בהר זבול, חורשת האלונים, בית העלמין 
הצבאי, גרעין הכפר חורפיש – בית הרוקמות, בית הקשתות 

העתיק והכנסייה העתיקה, מוזיאון אלאמיר, הח׳ילווה, חדר 
הנצחת אל״מ נביה מרעי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנצחה – הנצחת נופלי מלחמות ישראל ומורשתם, חדר   •

הנצחה לזכר נביה מרעי.
רב-תרבותיות – שילוב מיעוטים בחברה, חדר ההנצחה.  •

רב-תרבותיות ושמירה על המקומות הקדושים – הסדרת   •
המקומות הקדושים לבני מיעוטים, נבי סבלאן.

רב-תרבותיות – שמירה על תרבות מיעוטים וטיפוחה, בית   •
רוקמות התחרה, מוזיאון אלאמיר. 

89 לכפר חורפיש. במרכז  ניסע בכביש  תיאור המסלול 
משוחררים.  חיילים  של  לשכונה  דרום-מערב  לכיוון  נעלה  הכפר 
)1(, בהרי מירון, בגובה כ-800 מ׳  הכביש מסתיים בפסגת הר זבול 
מעל פני הים. כאן מתחיל נחל כזיב ומכן הוא זורם לים התיכון. על 
פסגת ההר נמצא המתחם המקודש נבי סבלאן )2(. על פי המסורת, 
כאן התיישב זבולון בן יעקב, כאן למד לכתוב כתבי קודש וכאן קברו. 
שועייב  לנבי  אחרי  בחשיבותו  השני  הנביא  הוא  הדרוזית  במסורת 
עולים  דרוזיים  ומאמינים  בספטמבר,  בעשרה  חל  לזכרו  חג  יתרו.   –
ושירה  חכמה  דברי  הקבר  מצבת  על  נדרים.  ולקיים  לחגוג  לקבר 

שנועדו להנציח את הנביא ולשמש דוגמה לדורות הבאים.
מכאן מתחיל שביל הליכה היורד לכיוון צפון-מזרח לחורפיש. השביל 
עובר בחורש המורכב מאלון מצוי ותולע, קטלב, אלה ארץ-ישראלית 
ואחירותם  וכליל החורש. באביב נהנה מפריחת מרווה, לוטם שעיר 

חורפיש – העדה הדרוזית והשתלבותה בחברה הישראלית

נבי סבלאן, צילום אבישי טייכר, אתר פיקיויקי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/horafish.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/horafish.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

הר ארבל ומשק המים בישראל מסלול
מפת המסלול

המי נא כינרת 
גלייך לי פלא. 

ממרום הארבל 
לך תפילה נאמרת,
אוסיף, לא אשבע 

לי את עין כינרת.
“נגן לי ירדן״, יעקב שרת

חבל ארץ
גליל תחתון

אורך המסלול
3.5 ק״מ 

נקודת התחלה מושב ארבל
נקודת סיום הכפר חמאם

עונה מומלצת 
ינואר-אפריל

מגבלות
הירידה ממצוק הארבל אסורה 

כשהמסלול רטוב בשל סכנת 
החלקה.

דגשי בטיחות
ההליכה במסלול מחייבת שימוש 

בידיות ובכבלים המותקנים במקום. 
אין להתקרב לשפת המצוק. היזהרו 

מנפילה ומדרדור אבנים. אין לטפס על 
קירות ועל עתיקות.

דרגת קושי
מיועד למטיבי לכת

נגישות
המסלול אינו נגיש.

ציוד נדרש
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום
גן לאומי ארבל

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים

תיאור המסלול 
בצומת כפר חיטים, נפנה מכביש 77 אל כביש 7717, ואחרי נסיעה של כשלושה ק״מ נפנה ימינה )צפונה( לכיוון 
מושב ארבל. לפני הכניסה למושב, נפנה שמאלה אל כביש העוקף את המושב והמוביל אל חורבת ארבל 
ואל שמורת ארבל )יש שילוט(. הכביש עובר ליד חורבת ארבל. כדי להגיע לבית הכנסת העתיק, נפנה ימינה 

לרחבת החניה של חורבת ארבל )1( ונלך מרחק מועט בשביל המסומן בירוק.
לאחר הביקור בחורבת ארבל, נמשיך בנסיעה צפונה כקילומטר ונגיע אל הכניסה לשמורה. נחנה את הרכבת 
ברחבת החניה )2( ונלך ממנה בשביל המסומן בשחור מזרחה. נעבור ליד משרדי השמורה ונמשיך לכיוון פסגת 
נוף  לעינינו  נגלה  )3(. מכאן  ואל רחבת התצפית הסמוכה אליו  נגיע אל החרוב הבודד שעל הפסגה  הארבל. 
)ובסימון שביל ישראל(. אחרי  והגולן. נרד מהמצוק בשביל המסומן בשחור  גינוסר, הרי הגליל  ובקעת  הכינרת 
שהשביל מתעקל שמאלה, נגיע למערות במצוק. נרד עד למרגלות מצודת ארבל )4(, לקלעת אבן מעאן. נטפס 
ב״מדרגות״ וניכנס לחדרי המבצר. נעשה דרכנו בפרוזדור חצוב בסלע, וממנו נעלה ל״מרפסת״ שלידה שרידי 
ביצורים וחרכי ירי. נדלג עד לראש המבצר, שממנו נשקף נוף בקעת ארבל והר ניתאי. ממבצר ארבל נרד בשביל 

המסומן באדום במשך כ-20 דקות ונגיע לערוץ נחל ארבל )ואדי חמאם( )6(. בהליכה רגועה דרך 
עין ארבל נגיע לחניה ליד הכפר הבדואי חמאם )7(, ליד כביש מגדל-מע׳אר. 

רעיון מרכזי המחשת ייחודיות הכנרת אגב טיול במצוקי 
הרמות המזרחיות של הגליל התחתון. צפייה אל בקעת כנרות 

ואל הגליל תורמת להבנת מבנה הגליל התחתון, מדגישה את 

החיוניות שבאיזון בין שימור לפיתוח בחבל ארץ זה ומגבירה את 

המודעות למחויבות ולאחריות שיש לדורנו לקיום האזור כמקור 

מים וכמרחב תיירותי. 

מסלול חורבת ארבל, חנית גן לאומי ארבל, תצפית החרוב, 
תצפית אל מול כינרת, מצודת ארבל, עין ארבל, חניון חמאם.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנגשת הטבע – סימון שבילים, ישראל היא המדינה שבה   •

מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם.
שמירה על הטבע – שימור מינים ייחודיים: ְסגֹוִרית   •

הארבל, שבלול, לוענית הסלעים, הפורחת בחודשים 
מרס-אפריל בסלע שממנו נחצב ארון קבורה. 

שימור אתרי מורשת – בית הכנסת בחורבת ארבל,   •
המערות במצודת ארבל.

קיום משק מים – שמירה על מקורות מים טבעיים: ימת   •
הכינרת והאקוויפר.

קיום משק המים – פיתוח משק מים מלאכותי: טיהור מי   •
שופכין והתפלה.

קיום משק המים – חיסכון במים: התייעלות חקלאית,   •
התקנת חסכמים והסברה ארצית. 

תיירות פנים וחוץ – אנ״א: רשת אכסניות נוער בפריסה   •
ארצית. 

הר ארבל ומשק המים בישראל

התמונה באדיבות אנ״א

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/arbel-mt.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/stela-maris.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

מפת המסלולגלבוע – הר ברקן והעמק הנעלם מסלול

אופל בהר הגלבוע, 
סוס דוהר מצל אל צל. 

קול זעקה עף גבוה, 
על שדות עמק יזרעאל. 

מי ירה ומי זה שם נפל 
בין בית אלפא ונהלל.
“שיר העמק״, נתן אלתרמן

חבל ארץ
הגלבוע והעמקים

אורך המסלול
4 ק״מ 

נקודת התחלה
חניון הר ברקן

נקודת סיום
תל יוסף הישנה

עונה מומלצת
אביב

מגבלות
אין לרדת בשביל העמק הנעלם 

כשהמסלול רטוב.

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות בירידה התלולה 

בעמק הנעלם.

דרגת קושי
מיועד למיטיבי לכת

נגישות
אינו נגיש

ציוד נדרש
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום
המפה באדיבות אנ״אאין

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים

בבטחה ונעצור בנקודת תצפית )4( שממנה אפשר לצפות אל הנוף המרהיב של השדות החקלאיים של עמק 
יזרעאל. נפנה שמאלה בשביל המסומן באדום ונלך בו עד לנקודה שבה הוא מתפצל )5(. נמשיך לכיוון דרום-

מערב בשביל המסומן באדום, היורד אל היציאה מהיער )6(. בהמשך השביל יתפצל שוב ואנו נמשיך ללכת 
בשביל המסומן באדום )7( עד מעיין עין סמל )8( ומערת רוזנפלד )9( הסמוכה לו. נמשיך לרדת בשביל המסומן 
באדום אל נקודה שבה הוא מתפצל לשביל המסומן באדום ולשביל המסומן בשחור – שם נמצא מצפור רמי 
)10( הצופה אל המרחב ואל שדות עמק יזרעאל שלמרגלותיו. משם נרד אל ואדי תלול בשביל המסומן באדום 
העוקף את המפלים. נעקוף שני מפלים ונעקוף מפל שלישי מצפון לו. אחרי העיקוף נפנה ימינה בשביל לא 
מסומן אל העמק הנעלם. נכנס את הקבוצה להדרכה, ובסיומה נחזור לרדת בשביל המסומן באדום. מכאן 
נחזור במעלה הנחל המוצל, בין עצי חרוב גדולים ומרשימים, ולאחר עשרות מטרים נגיע לפינה נעימה למנוחה 
בתחתית המפל. פינה זו זכתה לשם “העמק הנעלם״ )11(. נמשיך בשביל המסומן באדום אל קידוח המים 
שבמורד הוואדי )12(, נעקוף את השדה בשביל המסומן באדום ונגיע אל תל יוסף הישנה )13( ואל בית הביטחון 

שלה )14(. כאן מסתיים המסלול. 

רעיון מרכזי 
המחשת הייחודיות של הר גלבוע ושל עמק יזרעאל והתוודעות 

להיסטוריית ההגנה על חבל ארץ זה אגב חוויית טיול. 

מסלול 
הר ברקן, שביל האירוסים, עין סמל, מצפור רמי, העמק הנעלם, 

תל יוסף הישנה..

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
תיירות – אגודת אכסניות הנוער, אכסניית אנ״א מעיין חרוד.  •

חקלאות – חקלאות בעמק יזרעאל.  •
שמירה על הטבע – הגלבוע כגבול טבעי ושקט בין עמק   •

יזרעאל לצפון השומרון.

הנגשת הטבע – סימון שבילים, ישראל היא המדינה שבה   •
מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם.

ביטחון – הגנה על האזור, עין סמל, מערת רוזנפלד ומצפור רמי.  •

שמירה על הטבע – שימור מיני צומח ייחודיים, שביל   •
האירוסים בהר ברקן.

תיאור המסלול 
חרוד  מעיין  אנ״א  הנוער  מאכסניית  לנסוע  יש  המסלול,  לתחילת 
האוטובוסים  בחניון  ולעצור   ,667 מספר  דרך  הגלבוע,  נוף  בדרך 
התצפית  מגדל  עבר  אל  בשביל  נעלה   .)1( ברקן  הר  שלמורדות 
המסומן  האירוסים,  שביל  אל  שמאלה  נפנה   ,)2( ההר  שבפסגת 
הכביש  את  נחצה   .)3( המים  ובור  הגת  ליד  ונעצור  אדום,  בצבע 

גלבוע – הר ברקן והעמק הנעלם 

צילום יוחאי כורם-אתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/barkan.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/barkan.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

מפגש תרבויות בעכומסלול

מפת המסלול:

 

את אמרת ש...
כשנפוליאון יכבוש את עכו את תהיי שלי 

אז אני יושב כאן ומחכה 
שנפוליאון יכבוש את עכו.

“כשנפוליאון יכבוש את עכו״, ימי ויסלר

חבל ארץ
מישור החוף הצפוני 

אורך המסלול
2.5 ק״מ

נקודת התחלה
הגנים הבהאיים

נקודת סיום
אכסניית אנ״א 

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות
אין

דגשי בטיחות
יש להיזהר מכלי רכב ברחובות העיר 
העתיקה ומאיבוד חניכים בסמטותיה.

דרגת קושי
קלה

נגישות
רוב המסלול נגיש, יש לעקוף אתרים 

שהגישה אליהם במדרגות.

ציוד נדרש
כובע, מים ונעליים סגורות

אתרים בתשלום
אפשר לרכוש כרטיס משולב 

לכניסה לרוב אתרי העיר העתיקה.

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים

צפונה לאורך החומה המזרחית על פני תותחי נפוליאון עד לנקודת תצפית בצפונה של החומה )4(. נרד 
אולמות האבירים  ואל   )5( עכו  ונמשיך במקביל לחומה הצפונית אל מצודת  בגרם המדרגות  מהחומה 

ההוספיטלרים. מכאן נלך לפי השילוט לתחנתנו הבאה – מסגד אל ג׳זאר )6(  
אחרי שהתרשמנו מהמסגד היפה ומסיפורו, נמשיך בהליכה קצרה אל השוק הלבן. מכאן נלך על פי השילוט 
לכיוון הנמל. בדרכנו נעבור בשוק הססגוני של העיר העתיקה ונעצור בחצר הכנסייה הפרנציסקנית )7(. נוכל 
לזהות אותה על פי הצריח האדום. נראה את בית הספר שפועל היום במבנה. לקראת סיום, נלך לדרום 
העיר העתיקה ונעלה אל הטיילת הדרומית של החומות )9(. נלך בה עד סמוך לחאן אל עומדאן )10( – שבו 
רחבה גדולה ומרשימה ושעון שמאחוריו סיפור מעניין. נמשיך לנמל )11( ונראה את פסל היונה ואת הספינות 

העוגנות. מהנמל נפנה שמאלה אל המגדלור )12( הניצב על החומה בפינה הדרומית-מערבית שלה. 
נטפס אל המגדלור ונצטלם לידו. חניון המגדלור נמצא בצמוד, משם ניסע דרך רחוב ההגנה אל מחוץ 
לעיר העתיקה, נעצור להסתכל על האנדרטה ללוחמי האצ״ל והלח״י )20(, מיד אחריה נפנה ימינה אל 

בו חזרה אל  ניסע  נפנה שמאלה אל רחוב ההגנה.  ובפנייה השנייה  יוסף  בן  רחוב שלמה 
חומות העיר העתיקה ואל אכסניית הנוער עכו )13(, שבה אפשר ללון. 

רעיון מרכזי
וסיבת הלחימה  נטייל  הבנת חשיבותו האסטרטגית של האזור שבו 

העיקשת עליו במלחמת העצמאות.

מסלול 
גן הבהאיים, בית הכנסת אור תורה, חוף סוסים, החומה המזרחית, 

הכנסייה  חצר  השוק,  ג׳זאר,  אל  מסגד  האבירים,  אולמות 

המגדלור,  החומות,  טיילת  עומדאן,  אל  חאן  הנמל,  הפרנציסקאנית, 

אנדרטת לוחמי האצ״ל והלח״י, אכסניית אנ״א..

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
תיירות – הקמת מרכזים תיירותיים וכלכליים, נמל עכו.  •

שמירה על הטבע – הקמת אתרי פנאי לתושבי הערים, נמל   •
עכו, גן הבהאיים. 

שמירה על המורשת – שימור אתרי מורשת עולמית, הגנים   •
הבהאיים, העיר העתיקה.

תרבות – הקמת מרכזי יצירה ותרבות, פסטיבל עכו באולמות   •
האבירים.

תיירות – רשת אכסניות נוער בפריסה ארצית, אכסניית אנ״א עכו.  •

תיאור המסלול 
לתחילת המסלול, ניסע לכניסה הצפונית של עכו בכביש 4, בעקבות 
השילוט לחניה של הגנים הבהאיים )1(. מכאן נמשיך לכניסה הראשית 
לעיר הסמוכה לבית המשפט, נחנה סמוך לו, בכניסה לרחוב קפלן. 
נלך לבית מספר 13 ברחוב קפלן – בית הכנסת אור תורה )2(. משם 
נמשיך   .)3( היבשה  שער  ליד  לחומות,  הצמוד  הסוסים,  לחוף  נלך 

מפגש תרבויות בעכו

הגנים הבהאיים, צילום :אריה טננבאום, מתוך פיקיוויקי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/aco.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/barkan.aspx
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בעקבות לוחמים – מרמות נפתלי לצומת כ״חמסלול

הערב יורד עלי אופק בוער
רוחות בצמרת הרטיטו,

ואנו סביב למדורה נספר
 על איש הפלמ״ח ושמו דודו.

“דודו״, חיים חפר

חבל ארץ
הרי נפתלי בגליל העליון

אורך המסלול
4 ק״מ

נקודת התחלה מצפה איתן 
במושב רמות נפתלי

נקודת סיום
חניית קק“ל במורד נחל קדש )מול 

מועצה אזורית מבואות חרמון)

עונה מומלצת
כל השנה למעט לאחר גשם

מגבלות אין לרדת לנחל קדש 
לאחר גשם בשל סכנה בירידה.

דגשי בטיחות יש לנקוט זהירות 
בחציית כביש ראשי ובהליכה סמוך 
לבורות מים פתוחים, אין לטפס על 

חורבות, יש לנקוט זהירות בירידה 
בשביל הצר לנחל.

דרגת קושי קלה עד בינונית
נגישות המסלול אינו נגיש, מלבד 

הביקור במצודת כ״ח.
ציוד נדרש אין 

אתרים בתשלום בתצפית איתן, 
אפשר לקיים שיחה עם קלוד, אביו 

של איתן בלחסן ז“ל )מול המצפה(, בתיאום 
מראש: 052-4300016. הביקור במוזאון 

הרעות במצודת כ״ח מחייב תיאום מראש.

מפת המסלול

2

1
3

4

5 6
7

המפה באדיבות אנ״א

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים

נשקפים נוף שדות, מאגרי מים בעמק ואגמון החולה.נלך צפונה בשביל ישראל עד לחורבות נבי יושע )-5
4(. המוסלמים מזהים את המקום כקבר יהושע בן נון. ישנה מסורת יהודית לפיה זהו קבר האמורא רבי יוסי 
ממלחיא.. במקום מבנים מהמאה ה-19 בצורת האות חי״ת ובורות מים. במבצע יפתח, במאי 1948, כבש כוח 
ההגנה את הכפר, ותושביו עזבו ללבנון ולסוריה. נמשיך צפונה בשביל ישראל ונחצה את כביש 899 אל בסיס 
מג״ב ואל מוזאון הרעות במצודת כח )7-6(. מהמצודה נמשיך ללכת בשביל הפלמ״ח היורד אל עמק החולה 

דרך מעלה ישע )התוואי הישן של הכביש, שנסלל בנתיב הלוחמים שעלו לכבוש את המצודה בתש״ח(. 
בהמשך נגיע לחורשת הברושים )9-8( שנטעו משפחות שכולות לזכר בניהם שנהרגו בקרבות. בין הברושים 
נמצא אורן המנציח את סיפורם של האחים מנחם ואליעזר שבט, שהשתתפו בקרבות מלחמת השחרור. אליעזר 
נהרג בקרב המצודה, ומנחם נעדר וגורלו לא נודע. ההורים ביקשו שלזכר הבן הנעדר יינטע עץ שונה – עץ אורן. 
שביל הפלמ״ח מגיע למצדית, פילבוקס, ומשם ממשיך בנחל קדש )10(, הצפוני בנחלי הרי נפתלי הזורמים מערבה. 
הנחל אכזב ומקורותיו בלבנון. באזור מצודת כ״ח, הערוץ מעמיק ונהיה לקניון יפה ותלול ובו מפל יבש בגובה כ-20 

מ׳. באזור צמחייה עשירה וצפופה של חורש טבעי מפותח, בעיקר אלון מצוי ואלה ארצישראלית. 
המסלול יסתיים בחניית קק״ל במורד נחל קדש )11(. נפנה ללון באכסניית אנ״א תל חי. 

רעיון מרכזי ההתפתחות הפיזית והתרבותית בעכו 
נשענת על שורשי העבר וצומחת אל העתיד.רקמת החיים בעכו 

מושתתת על שיח בין-תרבותי המתנהל על בסיס של כבוד הדדי 

והמאפשר קיום ועתיד משותפים.

מסלול מצפה איתן במושב רמות נפתלי, תצפית קק״ל על 
שם משפחת מאואר בשביל ישראל, חורבות נבי יושע, מצודת כח, 

חורשת הברושים, שביל הפלמ״ח בנחל קדש, אנ״א תל חי.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
הנצחה – הנצחת נופלי מלחמות ישראל ומורשתם, מצפה   •

איתן, מצודת כח, חורשת הברושים בשביל הפלמ״ח.

התיישבות – התיישבות באזור ספר, מושב רמות נפתלי.  •

משואה לתקומה – עץ הערמונים במצפה איתן.  •
פיתוח משק מים וחקלאות – תצפית על עמק החולה.  •

שמירה על הטבע – שימור חורש ים תיכוני ושפני סלע, נחל קדש.  •
תיירות – אנ״א, רשת אכסניות נוער ישראליות.  •

תיאור המסלול 
נפנה מכביש 886 כק״מ דרומית לצומת יפתח מערבה, אל הכניסה 
המרכזית לרמות נפתלי. בכניסה למושב )1( נפנה שמאלה ובפנייה 
השלישית נפנה שמאלה לכיוון האירוח כפרי. בצומת טי נפנה ימינה 
ומיד נעצור במצפה איתן )2(, אתר לזכר איתן בלחסן ז“ל, מפקד 

סיירת צנחנים.
מכאן נתחיל בהליכה רגלית אל הכניסה למושב, נחצה את כביש 886 
ונרד לנקודת תצפית של קק״ל במסלול שביל ישראל )3(. מהמצפה 

בעקבות לוחמים – מרמות נפתלי לצומת כ״ח

עמק החולה במבט מנקודת התצפית שבמצודת כח, צילום: אולגה גנזר, מתוך: אתר פיקיויקי 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/ramot-naftali.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/barkan.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

הירדן ההררימסלול

 

1
1 

2
1 

3 

4 

5 

“נגן לי ירדן על כינור מי התכלת
“נגן לי ירדן, יעקב שרת

חבל ארץ
צפון – גולן ועמק החולה

אורך המסלול
3.5 קמ

נקודת התחלה
חורשת האקליפטוס הנמצאת 

מזרחית לשביל המסומן באדום, 
המתחיל מכביש 91 – בעיקול 

הראשון בכביש בין גשר בנות יעקב 
לגדות, במפגש השביל המסומן 
באדום והשביל המסומן בשחור.

נקודת סיום
בנקודת ההתחלה, מסלול מעגלי

עונה מומלצת
כל השנה

מגבלות
מסלול לכל המשפחה 

דגשי בטיחות
זהירות מזרימת הירדן, סכנת נפילה 

מהמצד ומתחנת הקמח.

דרגת קושי
קל עד בינוני.

נגישות
אינו נגיש. מתאים לנושאים מנשא 

תינוקות.
ציוד נדרש מים, נעליים, כובע

אתרים בתשלום אין

המפה מאתר עמוד ענן

1

2
3

4

5

נכתב ע״י:
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רמת הגולן הגליל והעמקים

 
ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

תיאור המסלול
בשחור,  המסומן  ושביל  באדום  המסומן  שביל  בין  במפגש  האקליפטוס,  בחורשת  ההליכה  את  נתחיל 
דרומית לכניסה לחורשה מכביש 91. נלך לעבר הכותל הצפוני של מצד עטרת )1(, לחזות בשבר המשנה 
של הבקע, אשר עם השנים זז צפונה עם הלוח הערבי )המזרחי( יחסית ללוח אפריקה )המערבי(. נחזור אל 
השביל השחור ונרד בו מזרחה עד לשפת הירדן )2(. נלך על שפת הירדן בשביל המסומן בשחור דרומה 
עד שנגיע אל תחנת הקמח המרשימה בעלת שלוש הארובות )3(. משם נמשיך בשביל המסומן בשחור, 
נעבור על הגשר המנתב את זרימת המים – חלק לירדן וחלק אל ברכת אגירה שממנה המים גולשים 
ונעבור  בארובה חזרה אל הירדן, אל מתקן הידרואלקטרי. משביל הג’יפים נרד בשביל המסומן בשחור 
)4( סבוכה עד שנגיע שוב אל הירדן. משם נמשיך בשביל בתוך צמחיית הנחלים  בתוך צמחיית נחלים 
לאורך הירדן, ולאחר שנגיע שוב למקום שבו יש זרימה בנחל, נעלה חזרה אל שביל הג’יפים. נראה את 
הג’יפים אל תחנת  נחזור בשביל  שבקצה הדרומי של ברכת האגירה. מקצה האגם   )5( קצה הארובה 

חורשת  אל  חזרה  והמוביל  עטרת  מצד  של  המערבי  בצדו  העולה  בשביל  ונטפס  הקמח 
האקליפטוס, אל נקודת ההתחלה.

את  יחוו  ההררי,  בירדן  יסיירו  המטיילים  מרכזי  רעיון 
המדינה  מהישגי  אחד  את  ויציינו  שבשמורה  נופאדם  מכלול 

המשתקפים בנוף.

מסלול חורשת האקליפטוס בכניסה לירדן ההררי, מצד עטרת, 
של  האגירה  ברכת  קצה  עד  הירדן  לאורך  והליכה  הקמח  תחנת 

המתקן ההידרואלקטרי של קיבוץ כפר הנשיא.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
מפעלי מים – המוביל הארצי, העורק הראשי להובלת מים   •

בישראל.

שמירה על הטבע – הבקע ועמק החולה כנתיב נדידה של   •
ציפורים וכמקום חניה עבורן, חקר נדידת הציפורים ובטיחות 

הטיסה בחיל האוויר.

הנגשת הטבע – סימון שבילים, מדינת ישראל היא המדינה   •
שבה מספר השבילים המסומנים הגבוה בעולם. 

התיישבות – הקמת התיישבות משגשגת ברמת הגולן ובעמק   •
החולה.

תיירות – פיתוח תיירות עשירה ברמת הגולן, בעמק החולה   •
ובאצבע הגליל.

שמירה על המורשת – חיזוק הזיקה בין העם לארצו באמצעות   •
הממצאים ברמת הגולן: 31 בתי כנסת בגולן, כרבע מכלל 

בתי הכנסת מהתקופה הביזנטית רומית אשר נמצאו בארץ 

ישראל, עדויות להתיישבות ענפה, כתובות, מנורות וממצאים 

ארכאולוגיים רבים נוספים.

שמירה על הטבע והנגשתו – רשות שמורות הטבע, שמורת   •
הירדן ההררי.

הירדן ההררי

צילום: מני צוברי -ירדן הררי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/jordan.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/jordan.aspx
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פרטי

מחוף בצת לאכזיב מסלול

 

2 

1 

3 

4 
5 

החושך והמים והרוח 
עונים לי בחידה שאין לה סוף 

הו מה הם הקולות אשר קראו לך 
בלילה בלי ירח אל החוף. 
“לילה בחוף אכזיב״, נעמי שמר

חבל ארץ
הגליל המערבי

אורך המסלול
4 קמ 

נקודת התחלה
חוף בצת

נקודת סיום
אנדרטת יד ליד )אכזיב(

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב. יש להימנע 

מטיול באזור ביום גשום או בשרב. 

מגבלות
המסלול חשוף לשמש. 

דגשי בטיחות
חקר הלגונה ייעשה ללא כניסה 

למים. בנוסף, הלגונה עלולה להיות 
מחליקה ואין להיכנס בתנאי ים סוער. 

אין ללכת במסלול בימים שבהם יש 
חשש לים גבוה ובימים שבהם יש 

עומס חום גבוה.

דרגת קושי קלה 
נגישות אינו נגיש 

ציוד נדרש מים וכיסוי ראש
אתרים בתשלום אין

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

אתם חמצן ומזון. הודות לתנאים נוחים אלו, נמצא בלגונה מגוון גדול של בעלי חיים: שבלולים וחלזונות ים, ארנבון ים, 
מלפפון ים, קיפוד ים, סרטנים למיניהם, צדפות ולעתים גם תמנונים ודיונונים.

לארץ ישראל.   )4( מהלגונה נמשיך דרומה עד לפסל ים ממתכת שגובהו חמישה מטרים. זו אנדרטה לציון ההעפלה 
את האנדרטה פיסל האמן יחיאל שמי, מקיבוץ כברי, והיא הוקמה לזכר אניית המעפילים “חנה סנש שעלתה על שרטון 
בחוף אכזיב בשנת 1946, כאשר ניסתה להגיע אל החוף להוריד מעפילים. חומר הגלם של האנדרטה הוא ברזל שנלקח 
מגרוטאות של אניות מעפילים שנמשו בנמל חיפה. מהאנדרטה נמשיך ללכת מרחק כמה עשרות מטרים על החוף 
יתגלה  ולאחר הליכה לאורך כמה עשרות מטרים,  ונפנה מערבה לכיוון שפך נחל כזיב. נעבור תחת הכביש הראשי, 
לפנינו גשר הרכבת הישן – שאותו יצאו חברי ארגון הפלמח לפוצץ במבצע “ליל הגשרים . בלילה זה חיבלו חברי הפלמח, 
במסגרת תנועת המרי העברי )איחוד שלוש המחתרות הגנה, אצל ולחי(, בגשרים שחיברו בין ארץ ישראל המנדטורית 
ושכנותיה, כמחאה על הגבלת העלייה היהודית ארצה גם לאחר השואה. התכנית הייתה לחבל ב-11 גשרים לאורך 
גבולות הארץ, גשרי כבישים וגשרי מסילות ברזל. רוב הגשרים פוצצו ללא תקלות. אך בפשיטת הכוח על גשרי א-זיב )44 
לוחמים(, אירע אסון. ירי על הכוח הפושט פגע, כפי הנראה, במטען החבלה שהוצמד לגשר וגרם לפיצוצו. בפיצוץ נהרגו 
13 מהלוחמים, כולל מפקד הפעולה, נחמיה שיין. לוחם נוסף, יחיעם וייץ, נהרג מהירי ולא מהפיצוץ )על שמו נקרא קיבוץ 
יחיעם(. חלק הלוחמים ששרדו, ובהם כמה פצועים, נסוגו לעבר מצובה וחניתה, וחלק הסתתרו במשך כמה ימים במערת 

הסולם שבהר הסמוך לחניתה. גשר הכביש עצמו לא ניזוק. עם בוקר, אספו את שרידי הגופות והביאו 
הגופות  שרידי  הועברו   ,1968 בשנת  בירושלים.  הזיתים  בהר  נקבר  וייץ  יחיעם  בחיפה.  לקבורה  אותם 

שנטמנו בחיפה אל קבר אחים לצד הגשרים, ובמקום הוקם אתר הנצחה – יד ליד. )5(

רעיון מרכזי המטיילים יסיירו מחוף בצת ועד חוף אכזיב, יחקרו 
את החי והצומח שבלגונות, יתרשמו מהחווה להדגרת ביצי צבי ים, יעברו 

באנדרטת העפלה שבחוף אכזיב ויסיימו באנדרטת יד ליד, שם ילמדו על 
אירועי ליל הגשרים. 

מסלול חוף בצת, אתר לשימור ביצי צבי ים, לגונת אכזיב, אנדרטת 
ליל הגשרים.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
שמירה על הטבע – שמורות טבע ימיות, שמורת ים ראש הנקרה.   •

ידיעת ההיסטוריה של העם ושל המדינה – אנדרטת ההעפלה,   •
סיפור תקומת מדינת ישראל ומפעל ההעפלה לארץ.

ידיעת ההיסטוריה של העם ושל המדינה – אנדרטת יד ליד,   •
סיפור המלחמה בבריטים של ארגוני מחתרת יהודיים וסיפור 

מבצע ליל הגשרים.
שמירה עם הטבע – חווה להדגרת צבי ים, תכנית לעידוד רביית   •

צבי ים בחופי הארץ.

קו  על  נלך   )1( נתחיל את המסלול בחוף בצת.  תיאור המסלול 
החוף לכיוון דרום, ולאחר כמה מאות מטרים נגיע אל חווה להדגרת ביצי צבי 
)2( בכל שנה, צבות ים ענקיות מקננות בחוף. על כן, רשות הטבע והגנים  ים. 
משקיעה מאמץ רב בהגנה על צבי הים ובשמירתם. מתחילת שנות התשעים 
הצבים  של  רבייה  לעידוד  תכנית  ליישם  הרשות  התחילה  ה-20,  המאה  של 
בחופי הארץ ודאגה לכך שמרבית הביצים המוטלות יבקעו וכי הצבים הקטנים 
יגיעו לים בשלום. לשם כך, הוקמו כמה חוות הדגרה בחופי הארץ, אחת מהן 
פועלת בחוף בצת שבגליל המערבי. במשך עונת ההטלה )מאי-אוגוסט( פקחי 
הרשות יוצאים מוקדם בבוקר לסרוק את החוף ולאתר קנים של צבי ים. כאשר 

מאתרים קן, מעבירים את הביצים שבו לחוות ההדגרה.
נמשיך דרומה לכיוון חוף אכזיב )3( עד שנראה את לגונות חוף אכזיב. לגונה היא 
קטע בים הסגור בסלעים. בקטע זה נוצרים תנאים מיוחדים, השונים מן התנאים 
אינן חזקות כל כך,  יותר, תנודות הגלים  גבוהה  בו  בים הפתוח: הטמפרטורה 
ומביאים  הגלים הגדולים מכניסים מים רעננים, מחדשים את המים שבלגונה 

מחוף בצת לאכזיב 

התמונה באדיבות החברה להגנת הטבע

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/bezet.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/bezet.aspx
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התבורמסלול

תן לי חתיכת תבור,
תן לי חתיכת כנרת,
אני אוהב להתאהב
בארץ ישראל יפה,

חמה ונהדרת.
“סן פרנסיסקו, אריק איינשטיין

חבל ארץ
גליל תחתון, הר תבור

אורך המסלול 4.5 קמ 
נקודת התחלה טרמינל 
העלייה לתבור, כפר שיבלי

נקודת סיום כניסה לכפר 
שיבלי, סמוך לצומת גזית

עונה מומלצת סתיו, חורף 
ואביב. יש להימנע מטיול באזור ביום 

גשום או בשרב. 

מגבלות תחילת המסלול בעלייה 
תלולה מעט, נדרשת הקפצת רכב 

לסוף המסלול.

דגשי בטיחות יש להיזהר במעבר 
כביש ברום הר תבור, על המבקרים 
בכנסייה ללכת סמוך לכביש הגישה 
לכנסייה נגד כיוון התנועה. אין ללכת 

במסלול בימים שבהם יש עומס חום גבוה.

דרגת קושי בינונית 
נגישות לנכים אך ורק באזור הפסגה 

והכנסייה. שאר המסלול אינו נגיש 
לכיסא גלגלים. 

ציוד נדרש כובע, מים )לפחות שלושה 
ליטרים לאדם(, נעלי הליכה טובות, 

לנכנסים לכנסייה יש להגיע בלבוש הולם 
ולא חושפני ולהיכנס ללא כיסויי ראש.

המפה באדיבות החברה להגנת הטבעאתרים בתשלום אין

נכתב ע״י:
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צומח  תיכוני. משום שבאזור  הים  לאזור  הדרומי של ההר, התפתחה באזור צמחייה טבעית האופיינית 

טבעי שחשוב לשמור עליו, הוכרז המדרון הצפוני של ההר שמורת טבע )2(. לאחר כ-40-30 דקות של 

הליכה, נגיע אל שביל סובב פסגה הר תבור. נמשיך לצעוד בשביל ישראל ולפי הסימון הירוק. עד מהרה, 

לאחר  ספורות  דקות  ישראל.  משביל  חלק  הוא  השביל  עדיין  אך  הירוק,  הסימון  את  יחליף  שחור  סימון 

ההגעה לשביל סובב הפסגה, נגיע למקום שבו נצטרך לחצות שני כבישים פנימיים וצרים. נפנה מזרחה, 

נלך כעשר דקות ונגיע אל כנסיית ההשתנות )3(. לפי המסורת הנוצרית, באזור זה התקיים נס ההשתנות 

המתואר בברית החדשה: ישוע לקח שלושה מתלמדיו ועלה על הר גבוה. שם החלו פניו לזהור כשמש, 

והוא החל לדבר עם משה רבנו ועם אליהו הנביא. מאורע זה בעל חשיבות רבה במסורת הנוצרית, ועל 

כן המקום הוא אתר עלייה לרגל. לאחר הביקור בכנסייה ולאחר תצפית מרהיבה מהגג, נמשיך בשביל 

ישראל ובשביל המסומן בשחור לכיוון החלק הדרומי של ההר. המשך המסלול מקיף את ההר מכיוון דרום 

ומזרח ועובר בשטח המוכרז גן לאומי )4(. בהמשך המסלול נגיע לשביל המסומן בכחול )5(, 

הפונה לכיוון מזרח, ונרד בו בירידה מתונה עד צומת גזית, שם השארנו את הרכב. 

רעיון מרכזי השמירה על טבע בחלק הצפוני של הר 
תבור והדו-קיום המתקיים במרחב. 

עלייה להר תבור מכיוון צפון, מהכפר שיבלי, הליכה  מסלול 
בשביל ההיקפי של הר התבור, ירידה מההר בשביל הפונה מזרחה 

לכיוון צומת גזית.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
דו-קיום ופסיפס תרבותי – שיבלי, כפר בדואי מוסלמי, כנסיית   •

ההשתנות, אתר בעל חשיבות רבה לדת הנוצרית. 

שמירה על הטבע – שמורת טבע במפנה הצפוני של הר   •
תבור.

שמירה על המורשת – נקודת תצפית אל מושבת ראשונים   •
בכפר תבור )מסח’ה(, שנוסדה ב-1901 

שמירה על המורשת – תצפית אל בית הספר החקלאי כדורי,   •
שנוסד ב-1933 

שמירה על הטבע – נקודת תצפית אל בית ספר שדה אלון   •
תבור, של החברה להגנת הטבע, שהוקם ב-1981 

הנגשת הטבע – שביל ישראל, שייסדה החברה להגנת הטבע   •
ב-1995  

תיאור המסלול
את ההליכה נתחיל בחלק המערבי של הכפר שיבלי )1(, מהטרמינל 

נעלה בעלייה תלולה מעט  יוצאים השאטלים לרום התבור.  שממנו 

בשביל ישראל ובשביל המסומן בירוק. הטיפוס לתבור נעשה במפנה 

הצפוני של ההר. כיוון שאזור זה חשוף פחות לקרינת שמש מחלקו 

התבור

התמונה באדיבות החברה להגנת הטבע

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tavor.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tavor.aspx
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יופי של גולן – שמורת גמלאמסלול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפת המסלול שמורת גמלא

 

 

 

2 

1 3 

4
5 6

7 

תן לי חתיכת תבור,
תן לי חתיכת כנרת,
אני אוהב להתאהב
בארץ ישראל יפה,

חמה ונהדרת.
“סן פרנסיסקו, אריק איינשטיין

חבל ארץ
רמת הגולן

אורך המסלול
3.5 קמ 

נקודת התחלה
שמורת הטבע גמלא

נקודת סיום
שמורת הטבע גמלא

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב. יש להימנע מטיול 

באזור ביום גשום או בשרב. 

מגבלות
לאחר ימים גשומים, השביל למפל 

סגור מטעמי בטיחות. במסלול למפל 
קיימות מעט נקודות צל. 

דגשי בטיחות
יש להתרחק ממצוקים. 

דרגת קושי בינונית 
נגישות שביל הנשרים המעגלי מונגש 

לעגלות ולכיסאות גלגלים. השביל אל 
מפל גמלא אינו מונגש. 

ציוד נדרש כובע, קרם הגנה, מים 
ונעליים סגורות 

מקורות מים בשמורת טבע גמלא. 
מפל גמלא זורם כל השנה, אך אין גישה 

למימיו מטעמים של שמירת הטבע. 

אתרים בתשלום שמורת טבע גמלא 

אתר גמלא - מתוך דפדפת האתר של רט"ג

נכתב ע״י:
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)3(. שם נוכל להתרשם משרידי העיר שחוותה מרד, מצור וקרב אשר מהם לא התאוששה. סיפוריו של 
יוספוס פלביוס ישמשו לנו רקע לקרב הקשה שהתחולל סמוך לחג סוכות של שנת 67 לספירה. נחזור 
אל שביל הנשרים, ולאחר הליכה של כמה דקות, נגיע אל מצפור הנשרים )4(, הממוקם מול קיני הנשרים 
שבמצוק נחל גמלא. לאחר נקודת הדרכה במצפור – שבה אפשר להרחיב על הנשר, על עופות דורסים 
נוספים המקננים ושוהים בשמורת הטבע, על הסכנות האורבות לנשרים ועל דרכים לאישושם ולהשבתם 
אל הטבע – נתקדם בשביל הנשרים ונעבור סמוך לכנסיית הכפר הביזנטי דיר-כרוך )5( – כפר נוצרי שהיה 
לכפר סורי עד שנת 1967. נוכל לצפות מרחוק אל כלוב אקלום הנשרים, כך לא נפריע למין הרגיש ולא 
 )6( נרגיל אותם לחברת בני אדם. לאחר הליכה של עוד מטרים ספורים, נפנה לשביל המסומן באדום 
והמוביל אל מפל גמלא – המפל הזורם הגבוה ביותר בישראל )7(, 51 מטרים גובהו, שמימיו נופלים אל נחל 
גמלא כל ימות השנה. נלך כקילומטר וחצי בשביל צר בתוך בתה עשבונית גולנית, ששזורות בה הפתעות 

כדולמנים, מבני קבורה עתיקים; עקבות וגללים שחיות הבר הותירו; עצי אלה וצמחיית נחלים 
סמוך לנחל. במרחבים אלו, חיים צבאים. הם הושבו אל הטבע לאחר שנפגעו פגיעות שונות 

וטופלו בבית חולים לחיות בר. נשוב אל החניה בשביל המסומן באדום. 

רעיון מרכזי 
המטיילים יסיירו בשמורת טבע גמלא, יכירו את סיפור השבת 

הצבאים אל הטבע ואת סיפור המלחמה לשימור הנשרים במקום. 

מסלול
שביל הנשרים בשמורת הטבע גמלא, הליכה אל מפל גמלא וחזרה. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
שימור הטבע – שימור אוכלוסיית הצבי הארץ-ישראלי, ספירות   •

וניטורים, מאמצי שימור והשבה אל הטבע לאחר פציעות. 
שימור הטבע והמורשת – מאמצי השבה של הנשר המקראי   •

אל מרחבי הגולן. 
שימור הטבע – קינון רחמים ברמת הגולן, הצלחה עולמית.   •

שימור מורשת – חפירה בעיר העתיקה גמלא ושימור שרידיה.   •
סיפור  והעברת  העתיקה  גמלא  מציאת   – המורשת  הנחלת   •

הקרב אל הדורות הבאים. 
הגולן  לבני  גמלא  הטבע  בשמורת  הנצחה  נקודת   – הנצחה   •

אשר נפלו במערכות ישראל. 
שמירה על הטבע – קיום מגוון מינים ושימור הממשק הטבעי   •

במרחבי השמורה. 

תיאור המסלול
תחילת המסלול בחניית שמורת הטבע גמלא )1(. מקצהו השמאלי 
)דרומי-מערבי( של מגרש החניה, נצא להליכה קלה בשביל הנשרים 
סמוך  תצפית.  בנקודות  ומשובץ  מונגש  שביל  מטר(,   600( המעגלי 
יוצא שביל קטן לכיוון דרום על גשרון עץ, המוביל  לתחילת השביל, 
לאמפיתאטרון גדול )2( שבו נערכים טקסי יום הזיכרון של כל תושבי 
הגולן לזכר הבנים שנפלו ולא ישובו. נצעד בשביל, לצד נחל דליות 
ונגיע אל מרפסת תצפית הצופה אל העיר העתיקה גמלא  הקסום, 

יופי של גולן – שמורת גמלא

שמורת הטבע גמלא-צילום: עידו שקד באדיבות רט״ג

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gamla.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gamla.aspx
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שמורת הטבע החולהמסלול

כבלתי  מצוינת  כולה  הביצה 
באמת.  היא  כזאת  ואכן  חדירה 
לא  בעולם  אחר  מקום  בשום 
ראיתי ביצה כה נרחבת ושכה קשה 
לחדור לתוכה. תחילה אתה נכנס 
למי רקק רגילים עד שהם מגיעים 
לברכיך, ולאחר שעברת מיל אחד, 
אתה מגיע לחגורת ביצה עמוקה 
יותר, שבה משגשג הנופר הצהוב. 
אחר זו חגורת קנים גבוהים, המים 
נימפאות  מכוסים  מהם  הפנויים 
לבנות, ומאחוריהן שוב יער בלתי 
חדיר של פפירוס... הפולש שרגלו 
ישקע  הפפירוס,  משורשי  תמעד 
עד מעל ראשו בבוץ כבול מחניק. 
לחדור  בניסיוננו  רב  זמן  בזבזנו 

לשטח הזה ולבסוף ויתרנו.
הנרי בייקר טריסטראם, 1864

חבל ארץ
עמק החולה

אורך המסלול
2 קמ 

נקודת התחלה
חניון השמורה 

נקודת סיום
חניון השמורה

מגבלות אין
דגשי בטיחות אין

דרגת קושי
מתאים למשפחות 

נגישות נגיש 
ציוד נדרש אין.

מומלץ להביא משקפות או לשכור 
במקום.

האתר בתשלום 

המפה באדיבות הרט"ג

נכתב ע״י:
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תיאור המסלול 
נתחיל את מסלולנו במרכז המבקרים )1( של השמורה, העופוריה. במרכז שלושה מיצגים אור-קוליים   •

בשמורה  והצומח  החי  החולה,  עמק  של  והגאולוגיה  ההיסטוריה  ביניהם:  שונים,  בנושאים  העוסקים 

בעבר ובהווה. לאחר הביקור במיצגים, המבקרים מוזמנים להשתתף במשחק טריוויה חווייתי ולצפות 

בסרט תלת-ממדי המציג את סיפור נדידת הציפורים החולפות בעמק החולה.

ממרכז המבקרים, השביל מוביל אל המצפור הסמוך, וממנו נשקיף אל נופי השמורה והעמק. בהמשך   •

להתבונן  המים,  על  ללכת  לנו  המאפשר  שביל   –  )2( הביצה  שביל  אל  השילוט  לפי  נפנה  השביל, 

נקודת  אל  מגיע  השביל  המים.  צמחי  בין  המסתתרות  הציפורים  ובשלל  המים  בצבי  בשפמנונים, 

מסתור הצופה אל האגם )3( ואל איי הקינון שבו. אחרי אתנחתא במסתור, נמשיך אל מגדל התצפית 

)4(. טיפוס קצר למרומי המגדל יאפשר לנו תצפית )5( אחרונה אל מרחבי השמורה. לאורך המסלול 
פזורים שלטי מידע על מינים שונים של בעלי חיים וצמחים המתקיימים בשמורה )6( 

רעיון מרכזי:
שמורת החולה היא שמורת הטבע הראשונה שהוכרזה במדינת 

החולה  עמק  לייבוש  מפעל  על  הוכרז   ,1951 בשנת  ישראל. 

ולהסבת אדמות העמק, שכללו אגם, ביצות ושטחי אחו לח, לאדמות 

חקלאיות. מפעל הייבוש הסתיים ב-1958. במהלך העבודות, התנהל 

מאבק סביבתי ציבורי: מדענים ואנשי טבע דרשו להותיר לפחות חלק 

מעולם הטבע העשיר שאפיין את העמק. כתוצאה מהמאבק, התקבל 

בשנת 1964 חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע, ושמורת החולה 

הייתה לשמורת הטבע הראשונה במדינת בישראל. מאז זרמו הרבה 

מים בעמק החולה, ופני השמורה והעמק השתנו ללא היכר. 

מסלול
סיור מעגלי בשמורת הטבע החולה, מרכז המבקרים “עופוריה, נקודות 

תצפית לאורך המסלול, גשר צף, נקודת מסתור ומגדל תצפית.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
שמירה על הטבע – הקמת שמורת הטבע הראשונה בישראל.  •

שמירה על הטבע – הקמת רשות שמורות הטבע )לימים רשות   •

הטבע והגנים(.

שמירה על הטבע – הקמת החברה להגנת הטבע.   •
שימור הטבע – שימור בתי גידול לחים.  •

פתוחים,  שטחים  בעמק:  האדם  התיישבות   – התיישבות   •
מרחבים חקלאיים, מסדרון אקולוגי. 

שמורת הטבע החולה

התמונה באדיבות רשות הטבע והגנים

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hachoola.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/hachoola.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

גלבוע ומעיין חרודמסלול

הסיפור הגדול שמתחיל בתנ״ך
ומאז עד היום הוא הולך ונמשך 

על העם שיצא לגלות וחזר 
אלפיים שנה יותר מאוחר 

לבית שבין הים לנהר. 
הסיפור הגדול עם שואה ותקומה 

חלוצים רעבים גואלים אדמה 
דונם פה דונם שם הפרחת השממה.

“הסיפור הגדול, יענקל’ה רוטבליט

חבל ארץ גלבוע
אורך המסלול 3 קמ 

נקודת התחלה
דרך נוף הגלבוע

נקודת סיום: חניון רכב 
בעמק בית שאן

עונה מומלצת סתיו, חורף 
ואביב. יש להימנע מטיול באזור 

ביום גשום או בשרב. 
מגבלות אין חנייה מסודרת 

לאוטובוסים להורדת תלמידים. 
ההורדה נעשית בעצירה מסוכנת 

בצד הכביש. נוצר צוואר בקבוק 
במעבר לשלושת המפלונים, המחייב 

תנועה בטור וסיוע לתלמידים. אין מים 
לשתייה לאורך המסלול. 

דגשי בטיחות יש קטעים שנדרשת 
בהם הליכה קרוב לשפת המצוק, יש 

ללכת בטור ובזהירות. זהירות נדרשת 
גם בשימוש ביתדות הברזל שנקבעו 

לסיוע בחלקים שונים של המסלול. 
אין ללכת במסלול בימים שבהם יש 

חשש לשיטפונות ובימים שבהם יש עומס 
חום גבוה.

דרגת קושי מיטיבי לכת 
נגישות אינו בר-נגישות 

ציוד נדרש מים, נעלי הליכה סגורות, כובע
אתרים בתשלום גן לאומי מעיין חרוד

המפה באדיבות הרט"ג

נכתב ע״י:
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רמת הגולן הגליל והעמקים

 
ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

תיאור המסלול נתחיל בתצפית מכתף שאול אל עמק בית שאן ועמק חרוד )1(, שם נלמד את סיפור 
הקרב של שאול המלך בפלישתים: “ָהֵרי ַבִּגְלּבַֹע ַאל ַטל ְוַאל ָמָטר ֲעֵליֶכם ּוְׂשֵדי ְתרּומֹת ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים ָמֵגן ָׁשאּול ְּבִלי 
ֶמן. ִמַּדם ֲחָלִלים ֵמֵחֶלב ִּגּבֹוִרים ֶקֶׁשת ְיהֹוָנָתן ֹלא ָנׂשֹוג ָאחֹור ְוֶחֶרב ָׁשאּול ֹלא ָתׁשּוב ֵריָקם... )שמואל ב, א, כא-כב(. אפשר  ָמִׁשיַח ַּבּׁשָ

להעלות את הדילמה של ייעור הגלבוע ובכלל.
ָאְזֵני ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָיֵרא  ה ְקָרא ָנא ְבּ משם ניסע לנחל יצפור. השם יצפור מופיע בתנך בסיפור מלחמת גדעון במדיינים: “ְוַעָתּ
ָארּו )שופטים ז, ג(. המסלול מתחיל בצומת  ַנִים ֶאֶלף ַוֲעֶשֶׂרת ֲאָלִפים ִנְשׁ ב ִמן ָהָעם ֶעְשִׂרים ּוְשׁ ָשׁ ְלָעד ַוָיּ ר ֵמַהר ַהִגּ ב ְוִיְצֹפּ ְוָחֵרד ָיֹשׁ
הכבישים 667 )דרך נוף גלבוע( ו-6666 העולה מצומת מעלה גלבוע )2(. נרד בשביל המסומן באדום לכיוון מזרח. במהלך 

הירידה, נרד ביתדות בשלוש מדרגות סלע )מפלונים( עד לרחבת החניה למטה בעמק, שם מסתיים המסלול )3(. 
ניסע לגן לאומי מעיין חרוד )4( למסלול הליכה מעגלי קצר אל מעיין חרוד, שם חנה גדעון לפני הקרב עם מדין: “ַוַּיְׁשֵּכם 
ְיֻרַּבַעל הּוא ִגְדעֹון ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוַּיֲחנּו ַעל ֵעין ֲחרֹד ּוַמֲחֵנה ִמְדָין ָהָיה לֹו ִמָּצפֹון ִמִּגְבַעת ַהּמֹוֶרה ָּבֵעֶמק )שופטים ז, א(. ושם 
בחר גדעון ב-300 לוחמים: “ַוּיֹוֶרד ֶאת ָהָעם ֶאל ַהָּמִים ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ִּגְדעֹון ּכֹל ֲאֶׁשר ָיֹלק ִּבְלׁשֹונֹו ִמן ַהַּמִים ַּכֲאֶׁשר ָיֹלק ַהֶּכֶלב 
ַּתִּציג אֹותֹו ְלָבד ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְכַרע ַעל ִּבְרָּכיו ִלְׁשּתֹות. ַוְיִהי ִמְסַּפר ַהְמַלְקִקים ְּבָיָדם ֶאל ִּפיֶהם ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוכֹל ֶיֶתר ָהָעם ָּכְרעּו 
ַעל ִּבְרֵכיֶהם ִלְׁשּתֹות ָמִים. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל ִּגְדעֹון ִּבְׁשֹלׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ַהְמַלְקִקים אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם ְוָנַתִּתי ֶאת ִמְדָין ְּבָיֶדָך ְוָכל ָהָעם ֵיְלכּו 
ִאיׁש ִלְמקֹמֹו )שופטים ז, ה-ז(. במקום זה הנהיג גדעון את העם אל הקרב: “ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִמֶּמִּני ִתְראּו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא 

ִּבְקֵצה ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ַכֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ֵּכן ַּתֲעׂשּון )שם, יז( 
לאחר מכן, נעלה לביתם של יהושע חנקין, גואל האדמות, ואשתו אולגה ולאחוזת הקבר שלהם. במקום 

מוצג סרט המספר על פועלו של חנקין לגאולת קרקעות. משם נרד חזרה לחניה, ובה מסתיים טיולנו.

רעיון מרכזי 
המטיילים יסיירו בכתף שאול ובנחל יצפור בגלבוע, וכן בגן לאומי 

מעיין חרוד ובבית חנקין, ויתוודעו לסיפורי הקרבות בגלבוע מתקופת 
התנך עד תקופת ההתיישבות היהודית בעמקים. המטיילים יציינו 

את הישגי המדינה המשתקפים לאורך המסלול. 

מסלול 
תצפית בכתף שאול, נחל יצפור, גן לאומי מעיין חרוד, בית חנקין.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
פיתוח התיישבות וחקלאות בגלבוע ובעמקים רכישת אדמות   •

העמק על ידי יהושע חנקין והתיישבות יהודית בגלבוע ובעמק: 
מעלה גלבוע )1962(, מלכישוע )1976(, מירב )1987(, גן נר 
)1987(, גבע )1921(, עין חרוד )1921(, בית השיטה )1935(, 

יזרעאל )1948(, גדעונה )1949( ועוד, ייבוש ביצות בעמק 
יזרעאל ובעמק בית שאן, פיתוח השקיה עצמית ביישובי האזור 

ממי עמק המעיינות.
שימור ופיתוח אתרי טבע, נוף ומורשת רשות הטבע והגנים   •

מבצעת שימור ופיתוח באתרים שונים ושימור של שטחים 
פתוחים, מקימה שמורות טבע וגנים לאומיים ומנגישה אותם 

לקהל הרחב, לדוגמה: בתי כנסת עתיקים )גן לאומי בית אלפא, 
גן לאומי בית שאן(, אתרים מתקופת חומה ומגדל )גן השלושה(, 
פארק המעיינות, גן לאומי מעיין חרוד )בית חנקין ומערת גדעון(, 

שמורת טבע הגלבוע.
חתירה לשלום אזורי שלום עם ירדן, הבקע כגבול שלום   •

מתפתח.
חקר הטבע ושמירה עליו חקר נדידת ציפורים והבטחת   •

בטיחות הטיסה בחיל האוויר, הבקע כנתיב נדידה של 
הציפורים.

הנגשת הטבע המדינה המובילה בעולם בסימון שבילים בטבע.  •

גלבוע ומעיין חרוד

התמונה באדיבות רט״ג

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gilboa.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/gilboa.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

אגמון החולה - קק״למסלול

אילו ציפורים אשר עפות מעל הים 
אילו ציפורים היו דוברות כבני אדם 

אילו סיפורים היו ודאי לציפורים 
על הארצות אשר מעבר להרים

ז’אן ברוסול, תרגום: נעמי שמר

 

חבל ארץ
עמק החולה

אורך המסלול 8.5 קמ
נקודת התחלה

מרכז המבקרים באגמון 
החולה. מכביש ראש פינה-

קריית שמונה )כביש 90( פונים 
מזרחה בין סימני קמ 458-457 

ומגיעים לרחבת החניה של 
האגמון.

נקודת סיום
מרכז המבקרים באגמון החולה

עונה מומלצת סתיו, חורף ואביב. 
לגן הבוטני: אביב וקיץ

מגבלות אין
דגשי בטיחות להיזהר מאופניים 

ומכלי רכב חשמליים העוברים בדרך. 
דרגת קושי קל 

נגישות המסלול נגיש לבעלי 
מוגבלויות.

ציוד נדרש משקפת ומגדיר ציפורים.
מקורות מים במרכז המבקרים

אתרים בתשלום הכניסה 
בתשלום סמלי של 5 שח. שכירת 

אמצעי תחבורה )אופניים, רכב 
חשמלי, עגלת מסתור לעגורים( בתשלום. 

אפשר לשכור מדריך אלקטרוני. 

המפה באדיבות קק״ל
נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

תיאור המסלול קק״ל סללה סביב לאגמון דרך לשימוש הולכי רגל, רוכבי אופניים וכלי תחבורה 
חשמליים. סביב לאגם ניטעו עצים הגדלים על מים )דולב מזרחי, ערבה, מילה סורית( ועצי בוסתן )תאנה, 

תות(, ובצלם הועמדו שולחנות פיקניק. 

המסלול יוצא ממרכז המבקרים )1(, פונה מזרחה וחוצה את התעלה המערבית )2(, אחת משתי תעלות 

שניקזו את מי הירדן ואת מי עמק החולה. ליד התעלה נמצא גן בוטני )3( ואחריו צומת שבו שולחנות 

כדי  במיוחד  שנחפרו  מים  תעלות  שתי  בין  העובר  בשביל  )ימינה(  דרומה  נפנה  עצים.  בצל  פיקניק 

שהמטיילים לא ייכנסו בטעות לשטח שממזרח להן, השמור בלעדית לעגורים. 

הירדן,  של  המקורי  ערוצו  את  שנחצה  אחרי  מדרום.  האגם  את  להקיף  ומתחיל  שמאלה  פונה  המסלול 

ששב לחיים, נגיע למצפור עופות המים )4(. בהמשך השביל המקיף את האגמון, נגיע למצפור השקנאים 

)5(, המשקיף על מרחבי האגמון מבמה מוגבהת, ואחר כך למצפור העגורים )6(, שנמצא בצפון האגמון. 
המצפור משקיף על חלקו המערבי של האגם ועל האחו שלידו. עתה, כל שנותר לעשות הוא 

ולשוב  המערבית  התעלה  ואת  הירדן  של  המקורי  אפיקו  את  שוב  לחצות  להמשיך מערבה, 

למרכז המבקרים. 

רעיון מרכזי
המטיילים יסיירו באגמון החולה, יכירו את מגוון העופות והצמחייה 

שבו ואת הדרכים לשמירה על איכות מי הכנרת שיושמו במקום.

מסלול
מהמצפורים  בציפורים  וצפייה  החולה  קקל  לאגמון  מסביב  טיול 

המיועדים לכך. 

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
התגברות על מכשולים שיצרו הסורים – מרכז המבקרים.  •

ציר  על  החולה   – נודדות  לציפורים  קיום  אפשרות  סיפוק   •
בינלאומי של נדידת ציפורים.

שימוש בטכנולוגיות חדשניות.  •

ייבוש ביצות – תועלת ונזק בייבוש החולה.  •
שמירה על הטבע – שחזור צמחיית החולה.  •

שמירה על הטבע – החולה כמקלט לדגים נדירים שחיו בעבר   •

בביצות החולה ובאגם.

סיפוק אפשרות קיום לציפורים נודדות – יצירת מקלט לעופות   •

נודדים ולעופות חורפים.

מהטובים  בציפורים  לצפייה  אתר  יצירת   – הטבע  הנגשת   •

בעולם.

הנגשת הטבע – יצירת מסלול נגיש לאנשים שלהם מוגבלויות.  •

שמירה על הטבע – מניעת קונפליקט בין הטבע לאדם.  •

אגמון החולה - קק״ל

המפה באדיבות קק״ל

התמונה באדיבות קק״ל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/afamon-hhula.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/afamon-hhula.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

מסלול

1

2

3
4

5
6

7

טבע והתיישבות בלב הגליל 

רקפת-בר בגובה מסולע
קורצת חן ליהירותו של חוח;

ושמש-עד, ברה וחכמה,
זורעת ארצה שיבולי קרניה;
ועץ-הזית בפתחו של נוף –

טייל נצחי ברחבי הארץ;
ושמי-שלום נושקי אדמת-שלום,

זמזום דבורת-הדבש וריח לחם;
הנה לאלה ולעמל-כפיי

אחד השם – מולדת.
“מולדת, אלכסנדר פן

חבל ארץ
גליל תחתון

אורך המסלול 9 קמ
נקודת התחלה

חניון לילה “מסביב למדורה, 
קיבוץ אשבל

נקודת סיום
חניון לילה “מסביב למדורה, קיבוץ 

אשבל

עונה מומלצת
סתיו, חורף ואביב. יש להימנע מטיול 

באזור ביום גשום או בשרב.

מגבלות
 הליכה על סלעים בחלק מהמסלול.

אין מים לשתייה לאורך המסלול!

דגשי בטיחות
הליכה על סלעים שעלולים להיות 

חלקים בזמן גשם. חלק מהמסלול אינו 
מוצל ואינו מתאים לימי שרב.

דרגת קושי מיועד למשפחות
נגישות אינו בר-נגישות

ציוד נדרש אין
אתרים בתשלום אין

המפה מתוך עמוד ענן

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
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טבע והתיישבות בלב הגליל 

רחבה. נפנה צפונה בשביל המסומן בשחור ונלך עד שנגיע לצומת העלייה לאשחר. נחצה את הצומת 

ונעלה בכביש כ-100 מטר לנקודת תצפית תחת עץ החרוב )2( הצופה מזרחה אל בקעת חילזון. לאחר 

נעבור בחורש  לגבעת קרד. בדרך  לכיוון מזרח  ונעלה בשביל שמדרום לכביש  נחצה את הכביש  מכן, 

ים-תיכוני טבעי ונצפה אל בקעת סכנין היפה ואל העיר סכנין שבתוכה – העיר הערבית השלישית בגודלה 

ערב  ובין  ממזרח  אשחר  הקהילתי  היישוב  בין  צפון  לכיוון  אותו  ונחצה  לכביש  נגיע  מכן  לאחר  בישראל. 

אל נעים ממערב. נעבור בנקודת תצפית מדהימה הצופה צפונה אל נחל חילזון, אל בקעת בית הכרם, 

אל מתלול צורים ואל שיפולי רכס המירון )3(. מכאן נמשיך לכיוון צפון-מערב בשביל צר הנמשך לאורך 

השלוחה שמעל נחל חילזון, בין תצורות סלע יפות. נמשיך בשביל המסומן בשחור לכיוון מערב, נקיף את 

הכפר הבדואי ערב אל נעים מצפון ונבחין בהתפתחות הכפר. נרד בשביל לנחל סכנין )4( ונטפס בו לכיוון 

)5(. נלך בו לכיוון מזרח בתוך חורשת  ונגיע לשביל המסומן בכחול  דרום עד לכביש. נחצה את הכביש 

אורנים ובין פריחה מלבלבת. נגיע חזרה לדרך העפר ונפנה דרומה בשביל המסומן בשחור 

)6(. לאחר מכן נפנה מזרחה בשביל ונלך בדרך העפר שבה הלכנו בתחילת המסלול ונשוב 
אל חניון הלילה “מסביב למדורה שבקיבוץ אשבל )7(. 

רעיון מרכזי 
האנושי  המגוון  את  יחוו  התחתון,  הגליל  בנופי  יטיילו  המטיילים 

 – שבאזור  השונות  ובקהילות  ההתיישבות  בסוגי  המתבטא 

קהילתי  יישוב  חינוכי,  קיבוץ  ושיתוף:  טובה  שכנות  יחסי  המקיימים 

דתי-חילוני, כפר ערבי, עיר עברית, עיר ערבית ויישוב קהילתי. 

מסלול 
חניון לילה “מסביב למדורה אשבל, גבעת קרד, אשחר, ערב אל נעים, 

נחל סכנין, חניון לילה “מסביב למדורה אשבל.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
התיישבות חינוכית-חברתית – הקמת קיבוץ חינוכי בלב הגליל,   •
הצעיר  לקיבוץ  והיה  נחל  כהיאחזות  שהוקם  אשבל,  קיבוץ 

בארץ, ובו פנימייה, מרכז לקיום משותף וחניון ללינת שטח.
בקהילה  הגליל  יישוב   – ואחדות  רב-תרבותיות  התיישבות,   •

חילונית-דתית, אשחר, שבה חיים יחד דתיים וחילונים.
שמירה על הטבע – שיקום נחלים: נחל חילזון.  •

קבע  יישובי  הקמת   – ושוויון  רב-תרבותיות  התיישבות,   •
לבדואים: ערב אל נעים.

שמירה על הטבע – טיפוח החורש הים-תיכוני: שמורת נחל   •
חילזון ונחל סכנין. 

רב-תרבותיות ואחדות – קיום משותף בגליל: סכנין ואשבל,   •

המקיימות יחסי שכנות טובה ושלום.

תיאור המסלול
נצא מחניון לילה “מסביב למדורה בקיבוץ אשבל )1( בשביל המסומן 

נלך בדרך עפר בתוך חורשה עד לדרך עפר  בשחור לכיוון מערב. 

התיישבות בלב הגליל צילום-יוחאי כורם מאתר טיולי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/galil_nature.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/galil_nature.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

פקיעין העתיקהמסלול

רקפת-בר בגובה מסולע
קורצת חן ליהירותו של חוח;

ושמש-עד, ברה וחכמה,
זורעת ארצה שיבולי קרניה;
ועץ-הזית בפתחו של נוף –

טייל נצחי ברחבי הארץ;
ושמי-שלום נושקי אדמת-שלום,

זמזום דבורת-הדבש וריח לחם;
הנה לאלה ולעמל-כפיי

אחד השם – מולדת.
“מולדת, אלכסנדר פן

חבל ארץ
גליל עליון

אורך המסלול
2 קמ

נקודת התחלה
מעוצה מקומית פקיעין

נקודת סיום
מערת שמעון בר יוחאי 

עונה מומלצת
כל השנה 

דגשי בטיחות
יש לנקוט זהירות בירידה ובעלייה 

במדרגות. 
דרגת קושי מיועד למיטיבי לכת 

נגישות נגיש 
ציוד נדרש מים 

אתרים בתשלום אין 

נכתב ע״י:



141

29.3.2018 Google    רמת הגולן הגליל והעמקים - מפות

https://www.google.com/maps/search/%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F+%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C+%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%

5 ק"מ Google, Mapa GISrael, ORION-ME נתוני מפות ©2018

רמת הגולן הגליל והעמקים

 
ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

פקיעין העתיקה

המאה ה-19 על שרידי בית מדרש עתיק. בהמשך ניכנס לסמטה צרה ונלך בה אל גלעין הכפר הישן, אשר מסמל 
יותר מכל את הפסיפס העדתי המגוון בכפר – אשר אין יותר ממנו לסמל את הקיום הרב-תרבותי השורר בכפר: 

מימין בתי משפחה דרוזית ומשמאל מוסלמית, בהמשך בתי משפחה יהודית ובתי משפחה נוצרית.
בדרכנו נעצור להתבונן בכנסייה האורתודוכסית )4( מהמאה ה-19 שנבנתה על שרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית. 
הליכה קצרה בסמטה נוספת תוביל אותנו היישר אל כיכר המעיין )5(. נרווה צימאוננו במימיו, נתרווח על המדרגות 
בצל עץ התות – שריד לתעשיית המשי בכפר. כאן נתוודע להיסטוריה של פקיעין ונסעד את לבנו במטעמים השונים 
אשר מציעות המסעדות ובתי הקפה ברוח האירוח המסורתי. מומלץ ללכת לבית המורה )5(, שם נלמד על הקשר 

בין פקיעין והנשיא השני של המדינה, יצחק בן צבי זל, שדיוקנו עיטר עד לא מהזמן את שטר ה-100 שקל.

נשוב לכביש הכניסה הראשי, כביש 864 )6(, ונלך בו לנקודת תצפית מרהיבה מעל בתי הכפר הצופה לכיוון כביש 
פקיעין-ראמה. במקום מיטב שירותי הסעדה. למרגלותינו פרוסים בתי הכפר הצפופים, סוכות גפנים מכסות כמעט 
כל גג בית, וכן בקעת פקיעין. ממול נראה את מצפה חרשים ואת שכונת החיילים המשוחררים של פקיעין, וממערב 
את בתי כפר ורדים ומעלות. מכאן נרד בשביל מדרגות נוח בצל עצי אלון וחרוב אל מערת רשבי )7(, שבה, לפי 

המסורת, הסתתר רבי שמעון בר יוחאי עם בנו אלעזר יג שנים מפני הרומאים בתקופת המרד. 
כאן הם עסקו בלימוד תורה ובחכמת הנסתר וכתבו את ספר הזוהר.

העתיקה,  פקיעין  בכפר  יסיירו  המטיילים  מרכזי  רעיון 
נשמר המראה  כאן  בגליל.  ביותר  והיפים  מהמקומות השמורים 

ועל סמטותיו  גלעין הכפר העתיק, על בתיו הישנים  האותנטי של 

הגליל,  אזור  של  והנוח  הקריר  האקלים  את  יחוו  המטיילים  הצרות. 

את מראות הנוף הירוקים, את צביון הבנייה הים-תיכוני ההררי, את 

 – המסורתי  בלבושם  התושבים  ואת  הגגות  על  הגפנים  משוכות 

הרמוניה נפלאה בעיני כל מתבונן. בכל נקודה לאורך המסלול, תהיה 

היהודי  העם  של  לזיקתו  בארץ,  היישוב  בחיי  דרך  לאבן  התייחסות 

לארץ או למקומה של העדה הדרוזית במדינה. 

מסלול מערת רבי שמעון בר יוחאי, מעיין הכפר, אנדרטת חללי 
הנוער הדרוזי, המועצה  סניף תנועת  בית הכנסת,  פקיעין, הכנסייה, 

המקומית פקיעין.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול
שמירה על הטבע ועל המורשת – מערת רבי שמעון בר יוחאי.  •

שמירה על המורשת ושימור אתרים היסטוריים – בית הכנסת   •

העתיק. 

הנוער הדרוזי:  – תנועת  ושמירה על המסורת  רב-תרבותיות   •

המורשת והמסורת הדרוזית, שילוב הדרוזים במדינת ישראל.

תיאור המסלול
המסלול,  לאורך   .)1( המועצה  לבניין  הסמוך  התיירותי  מהמתחם  נצא 
יש אטרקציות תיירותיות: מסעדות, קונדיטוריות, מרכז מבקרים, סדנות, 
תעשיות סבון שונות, חנויות טבע וגלריות המציעות שפע מוצרים מייצור 
מקומי. האירוח תמיד לבבי וכיד המלך. נמשיך צפונה אל סמטות הכפר 
הסבר  נקבל  בסניף   .)2( הדרוזי  הנוער  תנועת  בסניף  ונבקר  הציוריות 
על הדרוזים ועל מורשתם ונראה גלריית תמונות של הכפר לאורך כל 
בסוף  שנבנה   ,)3( היהודי  הכנסת  בבית  נבקר  מכן  לאחר  התקופות. 

מערת רבי שמעון בר יוחאי-מתוך: ויקפדיה

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/pkeen.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/pkeen.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

שביל הגולן מסלול

אלף שיר לצפון 
מגולן עד חרמון 

עד כינרת ועד לרמה,
נזמר והשיר יעפיל לעמון,

יהדהד עד מדבר השממה.
“לצפון באהבה, דודו ברק

חבל ארץ
רמת הגולן

אורך המסלול
כ-10 קמ

נקודת התחלה
הר בנטל

נקודת סיום
אנדרטת עמק הבכא

עונה מומלצת
כל השנה 

מגבלות אין
דגשי בטיחות

הליכה במדרכות בלבד, יש לנקוט 
זהירות בחציית כבישים.

דרגת קושי
מיועד למיטיבי לכת

נגישות
אינו נגיש 

ציוד נדרש
מים, נעליים נוחות להליכה, כובע

אתרים בתשלום אין

כתבו:מדרשת הגולן 
מרכז סיור ולימוד

1

2

3

4

5
6

המפה מאתר עמוד ענן

נכתב ע״י:
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רמת הגולן הגליל והעמקים

 
ברקוד

רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
הגליל והעמקים

שביל הגולן 

נלך בשביל הצמוד למאגר עד סופו, נחצה בזהירות את כביש מספר 959 ונגיע אל אתר בב אל הווא, שער הרוחות )3(. 
שמו הערבי של האתר מעיד על כך שאנו נמצאים בפתח בין שני הרים גבוהים: הר בנטל, שממנו ירדנו, מדרום, ומצפון 
הר בראון. זהו אתר ארכאולוגי ייחודי שמשמר את התרבות הע’סנית – תרבותו של שבט נוודים שהתנצר וששלט בגולן 

בשלהי התקופה הביזנטית. 
נמשיך בדרכנו. השביל חוצה תעלות נגד טנקים שחפר צהל לאחר מלחמת יום הכיפורים. נחצה את כביש 98 )4(, הכביש 
שחוצה את כל הגולן – מחמת גדר שבדרום ועד למג’דל שמס שבצפון. מכאן נצעד בשביל רחב בתוך יער קקל עד שנגיע 
אל מטעי עמק הבכא. שמו של העמק ניתן לו לזכר קרב הבלימה ההרואי שבו לחמו טנקים של חטיבה 7 בצבא הסורי 
במלחמת יום הכיפורים. כיום העמק פורח ויש בו מטעי תפוחים ודובדבנים לרוב. הליכה מדוקדקת לפי הסימון תוביל אותנו 
לנקודת תצפית לעבר סוריה )5(. נקודת תצפית זו נמוכה מנקודת התצפית הקודמת שבה היינו, ומבט ממנה אל העמק 

מבהיר את האתגר שעמד לפני לוחמי חטיבה 7 בבלימת השריון הסורי. 
השביל יוצא מהמטעים, יורד אל תוך ערוץ קטן ונכנס אל מרחב אתר ההנצחה של עמק הבכא )6(. אתר ההנצחה משקיף 
אל שדה הקרב. האנדרטה מטופחת וייחודית. במקום אמפיתאטרון גדול, חורשה שניטעה לזכר הנופלים בקרב וטנק סורי 
מדגם T 62 אשר נפגע בקרב והושאר כאן כמות שהוא. לצד הטנק רחבה מתוחמת, ובה כיפת צריח ותותח של טנק 

ישראלי הפונה אל על. לפני התותח, שלושה לוחות ברזל הנושאים את שמות הנופלים. בחניון שלט 
מתכת שבו נכתב: “מול מאות טנקים צעדו בעוז רוחם, ידעו שרק בגופם להציל הם יכולים יישובי הגליל 

והגולן. העם לא ישכח גיבוריהם הנועזים ואת מעשי הבנים. לדורי דורות יונצחו. נפלו אך לא לשווא.

יחוו  יסיירו בצפון רמת הגולן,  המטיילים  רעיון מרכזי 
את מכלול הנופאדם באזור ואת הישגי מדינת ישראל הניכרים 

באזור בתחומי ביטחון, חקלאות ופיתוח תיירות ערכית.

מסלול הר בנטל, מאגר מרום גולן, אתר בב אל הווא, מטעי עמק 
הבכא, אנדרטת עמק הבכא.

הישגי מדינת ישראל הניכרים במסלול 
פיתוח חקלאות – חקלאות משגשגת ייחודית לאזור צפון הגולן.  •

קיום משק המים – מאגרי המים שבגולן, שימוש בטכנולוגיה   •
וניצול משאבים לטובת האדם.

ביטחון – ביטחון ישראל הנשען על רוח האדם.  •

תיאור המסלול נתחיל בתצפית מהר בנטל )1(. אפשר לצפות 
החרמון  סוריה.  ממזרח,  שכנתנו  ועל  הגולן  רמת  מרחבי  על  רב  למרחק 
בימים  העליון.  הגליל  רכסי  את  לראות  אפשר  ובמערב  לנו,  מצפון  מתנוסס 
לסוריה  ישראל  מדינת  בין  הגבול  לבנון.  דרום  הרי  את  לראות  אפשר  יפים, 
נמצא ממש מתחתנו. הוא בולט לעין לא בגלל הגדר, אלא בגלל הקו הירוק 
– בצד הישראלי השטח גדוש מטעי תפוחים ודובדבנים עד לקו הגדר; בצד 
הסורי שטח בור לא מעובד, ואין בו צמחייה מלבד עצי אקליפטוס המכסים על 
חורבות העיר קוניטרה. במלחמת ששת הימים, כבשה ישראל את כל רמת 
הגולן מידי הסורים, וגם העיר קוניטרה הייתה בידי ישראל. לאחר מלחמת יום 
הכיפורים, כחלק מהסכמי הפסקת האש המיושמים עד היום, הועברה העיר 
לידי הסורים, והם החליטו להשאיר אותה חרבה כסמל לתוקפנות הישראלית. 
לפני שנרד מההר, נעבור במוצב הצהלי הישן שבמקום שהוכשר למבקרים. 
יורד  השביל  הגולן.  שביל  מתחיל  ממנו  השירותים,  מבנה  עבר  אל  נרד 
בתלילות דרך מוצב צהלי ודרך חורש ים-תיכוני שבו עצי אלון תולע האופייניים 
לצפון הגולן הגבוה. נגיע אל ברכת מים סגורה הבנויה בטון, וממנה נרד בירידה 
היטב  הנראה   ,)2( גולן  מרום  מאגר  עבר  אל  מהקודמת  יותר  אף  תלולה 
מהדרך. מאגר מרום גולן הוא אחד מהמאגרים הראשונים שנבנו בגולן, וכל 

טיפת מים שנאצרת במאגר המים נשארת במשק המים הישראלי. 

התמונה באדיבות מדרשת הגולן

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/golan.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/golan.aspx
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רמת הגולן הגליל והעמקים
פרטי

התיישבות יהודית בטבריהמסלול

באשכולות 
אמר ר’ יוחנן:

עשר מסעות נסעה שכינה...
וכנגדן גלתה סנהדרין...

מירושלים ליבנה...
ומציפורי לטבריא.

וטבריא עמוקה מכולן...
ומשם עתידין ליגאל.

ראש השנה לא עא

חבל ארץ
גליל תחתון, טבריה

אורך מסלול
1 קמ

נקודת התחלה
גן הזיכרון

עונה:
כל השנה

דגשי בטיחות
הליכה במדרכות בלבד

דרגת קושי
קלה

נגישות
המסלול נגיש

ציוד נדרש
מים, נעליים נוחות להליכה

אתרים בתשלום אין

כתבו: אורות הגליל

6
5

4

3

2
1

המפה באדיבות אורות הגליל

נכתב ע״י:
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רמת הגולן
הגליל והעמקים
רמת הגולן
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התיישבות יהודית בטבריה

תיאור המסלול
אל  ונרד  הגן  לעבר  מהטיילת  נרד  שם  הזיכרון,  גן  עד  אלון  יגאל  בטיילת  בטבריה  הבנים  מרחוב  נרד 

חפירות השער הצלבני )1( שנמצא מתחת למפלס הרחוב, סמוך לכניסה לבית הכנסת עץ חיים. נמשיך 

לשער בית הכנסת עץ חיים )2( – אפשר לתאם כניסה עם הגבאי יוסי רווח. משם נמשיך במרחב של גן 

הזיכרון דרומה לבית הכנסת של חסידי קרלין )3(. לאחר מכן נקיף את בית הכנסת מדרום ונרד בשביל 

המרוצף דרך הקמרון הצלבני עות’מני עד לטיילת ו עד לפינת העיר העתיקה, ליד שעון מפלס הכינרת 

)4(. משם נלך לכיוון דרום-מערב דרך סמטת המנזר היווני לחומה העות’מנית )5(. נלך לכיוון צפון-מערב 
לגן הארכאולוגי, שם נראה רצפת פסיפס מתקופת הגאונים )6(. משם נלך לכיוון צפון-מזרח לאנדרטה 

לחללי צהל בגן הזיכרון )7(, כאן מסתיים המסלול.

רעיון מרכזי
בתקופות  בטבריה  להתיישב  יהודים  של  ניסיונות  על  למידה 

ולמסירותם  בודדים  אנשים  של  למאמצים  בהתייחסות  שונות, 

לחידוש היישוב היהודי בטבריה; לקשיים שעמדו בפניהם: שיטפונות, 

את  שאבו  שמהם  והערכים  הרוח  האמונה,  ולמקורות  מחלות  עוני, 

הכוח להתמודד עם הקשיים. הגברת המודעות לכך שמדינת ישראל 

ישראל בזכות היהודים שחיו בארץ לאורך ההיסטוריה  קמה בארץ 

וכן הגברת המודעות לאחריות ולמחויבות המוטלת על דורנו להמשך 

ההתיישבות בארץ במסירות – גם במצבים קשים.

מטרות
אחד מהמנהיגים שחוללו  לפחות שם של  לציין  ידע  התלמיד   •

שינוי בעיר טבריה.

וכוח  אמונה  המנהיגים  שאבו  שמהם  בערכים  יכיר  התלמיד   •
ויגבש עמדה אישית ביחס לאותם ערכים.

מסלול
החומה  קרלין,  כנסת  בית  חיים,  עץ  הכנסת  בית  הצלבני,  השער 

העות’מנית, הגן הארכאולוגי, גן הזיכרון.

התמונה באדיבות אורות הגליל

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/emek_hazvaeem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/tiberias.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/70/barkan.aspx


רשות הטבע והגנים )רט״ג( הוקמה כשני תאגידים 
 )1998 )ואוחדה לתאגיד אחד בשנת 

בשנת  בכנסת  שאושר  חוק  פי  על 

1963, לשם מימוש מטרות חוק הגנים 

ואתרי  הטבע  שמורות  הלאומיים, 

ההנצחה והחוק להגנת חיית הבר. 

הנוף  הטבע,  ערכי  על  שומרת  והגנים  הטבע  רשות 

בהתמקדות  למקום,  האדם  בין  ומחברת  והמורשת, 

בזיקה לארץ ישראל, ברוח ערכי מגילת העצמאות.

אבני היסוד של הרשות הן: אהבת הארץ, ידיעת הארץ, 

דרך ארץ, מקצועיות, אחריות, תכליתיות. 

www.parks.org.il

הוא  אשכולות 
ועמותת  פורום 

למרכזים  גג 

העוסקים בסיור, 

להדרכת  מכשיר  וגוף  ישראלית  ובתודעה  בלימוד 

תקן  תו  החינוך ולהשתלמויות  במערכת  טיולים 

בשיתוף מרכזיו.

עד  מגולן  הפרוסים  חברים 30 מרכזים,  בעמותה 

תודעה  מרכזי  ו-12  ולימוד  סיור  מרכזי   18 אילת: 

יהודית-ישראלית.

אשכולות מקדם שיח חינוכי, חברתי וסביבתי עדכני 

בקרב כלל עם ישראל.

המרכזים מפעילים מערך של הדרכות בהיקף רחב מאוד 

ומיומנים  מנוסים  מדריכים  באמצעות 

ובאמצעות גרעין איכותי ומשמעותי של 

כ-120 בנות שירות לאומי. 

 /http://eshkolot.org

נוסדה  )אנ״א(  בישראל  הנוער  אכסניות  אגודת 
אירוח  שירותי  לתת  במטרה  ב-1937 

וליחידים  למשפחות  לקבוצות,  ותיור 

מהארץ ומהעולם, לחנך להכרת הארץ 

ולסובלנות  לפלורליזם  והחברה, 

ולשמירה על ערכי נוף וטבע.

המתמחה  מחלקה  מפעילה  אנ״א  מטרותיה,  ליישום 

טיולים  בארגון  והעוסקת  החינוכית  התיירות  בתחום 

של  בפיקוח   – באכסניות  חינוכיים  מרכזים  ובהפעלת 

מינהל חברה ונוער במשרד החינוך ובתיאום עמו.

מאילת  ארצית,  בפריסה  ממוקמות  הרשת  אכסניות 

ועד תל חי, סמוך לשמורות טבע, לאתרים היסטוריים 

ולמקומות בילוי ונופש.

בפדרציה  חברה  והיא  כמלכ״ר  פועלת  האגודה 

 HOSTELLING הבינלאומית 

 INTERNATIONAL
/http://www.iyha.org.il 

פועל במסגרת מינהל ח"ן לקיום התהליכים החינוכיים בכיתה  אגף של"ח )שדה, לאום, חברה( וידיעת הארץ 
ובשדה, ליצירת מפגש חווייתי בלתי-אמצעי בין התלמידים לנופי המולדת, בדגש על תכנים לאומיים-ציוניים, היכרות עם 

אתרים ואזורים המייצגים את מורשת ישראל– מהעת העתיקה, המפעל הציוני והקמת מדינת ישראל.

האגף מפעיל תוכנית חינוכית שמטרתה: לחזק בקרב בני הנוער את האהבה ותחושת ההשתייכות לארץ, לעם ולמדינה, 

ולעודד נכונות למילוי חובות חברתיות ולאומיות באמצעות "סדנאות שדה", המאוגדות סביב גורם מארגן עפ"י מערך 

סיורים מובנה להיכרות שיטתית עם הארץ. 

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/purpose.aspx

http://www.parks.org.il
http://eshkolot.org/
http://eshkolot.org/
http://www.iyha.org.il/
http://www.iyha.org.il/


הסביבתי  הארגון  היא  )ע״ר(  הטבע  להגנת  החברה 
בישראל  והוותיק  הגדול 

בעולם.  הוותיקים  ואחד 

עמותה  היא  החברה 

)עמותה  ציבורית 

תלויה  בלתי  רשומה( 

הפועלת שלא למטרת רווח.

כחלק   ,1953 בשנת  הוקמה  הטבע  להגנת  החברה 

פעילות  היום,  ועד  מאז  החולה.  אגם  בייבוש  מהמאבק 

והנוף  הסביבה  הטבע,  בשמירת  מתמקדת  החברה 

מקדישים  הטבע  להגנת  החברה  אנשי  הישראליים., 

הייחודי  הטבע  ועל  הסביבה  על  לשמירה  חייהם  את 

שבו התברכנו. משימתנו היא להשפיע בסוגיות הסביבה 

ולפעול  בארצנו  הבוערות  והטבע 

צורכי  על  שיענו  פתרונות  למציאת 

האדם והטבע גם יחד 

www.teva.org.il

וחינוך,  תרבות  מחקר,  מוסד  הוא  צבי  בן  יצחק  יד   
הפועל על פי חוק מיוחד של הכנסת 

משנת תשכ״ח, 1969 

תפקידיו העיקריים הם: חקר תולדות 

לציבור  הידע  והנחלת  ישראל  ארץ 

זיקת  והנחלת  ירושלים  הרחב; חקר 

עם ישראל אליה; חקר קהילות ישראל במזרח.  

רחביה  בשכונת  צבי  בן  הנשיא  בבית  שוכן  צבי  בן  יד 

בן צבי לחקר קהילות  בירושלים. במקום פועלים מכון 

ויישובה;  ישראל  ארץ  לחקר  המכון  במזרח;  ישראל 

ספרייה; ארכיון תמונות והוצאת ספרים. 

והנחלה, הכולל מרכז  כן המוסד מפעיל מרכז חינוך 

תרבות, מרכז להכשרת מדריכים, בית ספר ללימודי 

בימי  ירושלים  לתולדות  אריאל  מרכז  ואת  ירושלים 

הבית הראשון.

www.ybz.org.il

מועצת תנועות הנוער בישראל )מת״ן( היא ארגון גג ל-14 תנועות נוער מוכרות הפועלות בשיתוף עם מינהל חברה ונוער 
במשרד החינוך.

תנועות הנוער פרוסות ברחבי הארץ ומונות מעל 300,000 חניכים ומדריכים. אוכלוסיית התנועות מייצגת את מגוון רובדי החברה 

הישראלית: דתיים, חילונים, חרדים, בני מיעוטים, עולים, נוער בסיכון, נוער בעל צרכים מיוחדים, תושבי מרכז ופריפריה.

לצד שמירת ייחודה של כל תנועה ותנועה, מועצת תנועות הנוער יוזמת פרויקטים משותפים בנושאים חינוכיים וחברתיים לקידום שיח 

משותף בין התנועות, כשהיא מאפשרת לכל תנועה לפתח את העיסוק בתחום בנושאים אלו לפי בחירתה ובכלים המתאימים לה.

www.tni.org.il

 

 ,1901 בשנת  החמישי,  הציוני  בקונגרס  נוסדה  קק״ל 
ביזמת פרופ׳ צבי הרמן שפירא להקמת 

ארץ  אדמות  לרכישת  משותפת  קרן 

ישראל בשם העם היהודי.

בגאולת  קום המדינה, עסקה קק״ל  עד 

קרקעות, בהתיישבות, בסיוע לחקלאות, 

גוריון לקרן  ובייעור. עם קום המדינה, קרא בן  בנטיעות 

לפעול לפיתוח הארץ, וב-1961 חתמה קק״ל על אמנה 

עם המדינה להסדרה רשמת של תחומי פעילותה.

כיום, קק״ל עוסקת במגוון מפעלים – המצוינים בסמלה 

סיוע  מים,  מאגרי  הקמת  וירוק:  כחול  חום,  בצבעים 

מחקר  סביבה,  ואיכות  ייעור  ולהתיישבות,  לחקלאות 

ופיתוח, שיקום נחלים, חינוך ועוד.

/www.greenwin.kkl.org.il
www.kkl.org.il 

http://www.teva.org.il/
http://www.ybz.org.il
http://www.tni.org.il
http://www.greenwin.kkl.org.il/
http://www.greenwin.kkl.org.il/
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