
שביל ישראל מזרח

מטרות ויעדים: תכנית מוצעת



רקע לפרויקט

וסימונו התבצע בעזרת , ביוזמת אורי דביר ואברהם תמיר, 1995-שביל ישראל נחנך ב
.החברה להגנת הטבע

:  מטרות השביל

יצירת נתיב הליכה ארוך המחבר את אזורי הארץ.

 (.על פי עונות השנה)הליכה יומית או רציפה

 ישראליתרמילאותיצירת נתיב.

 צועדת קבוצה ראשונה בתוואי המתוכנן של השביל  2016-2018בשנים
.  המזרחי





חזון ויעד: השביל המזרחי

ויכלול בתוכו  , יצירת שביל ארוך שיחבר בין חבליה המזרחיים של הארץ
.מורשת ונוף, מספר רב של אתרי טבע

הורדת החסמים הביטחוניים  , אפשרות להליכה רצופה לאורך שביל זה
.והמנהלתיים עד למינימום האפשרי

מפגיעה בנוף הטבעי בעת יצירת השביל, ככל האפשר, הימנעות.

על ידי אנשי היישובים שלאורך  , יצירת השביל תלווה בעבודה קהילתית
מלאכי  , 'הכנת נקודות נוף לאורכו, פריצת קטעי השביל)התוואי ובסביבה 

(.'וכו', שביל

הקמת בקתות לינה וחיוני לילה ביישובים בהם עובר השביל.

  יצירת השביל תלווה בשיתוף פעולה עם הרשויות המוניציפליות בשטחים
.ועם צורכי התיירות שלהן, בהם הוא עובר

השביל יהיה אטרקטיבי לתיירות נכנסת.

ולא במקומו, השביל יפעל במקביל לשביל ישראל.



אתרי מורשת בולטים לאורך התוואי

מצדה

סוסיה העתיקה

  עתיקות

עין גדי

 ומרכז מבקרים בית הדסהתל חברון

מערת המכפלה

הרודיון

כפר עציון

 הביאראמת

הכותל המערבי והעיר העתיקה

ארמונות החשמונאים

סרטבה

הר גריזים

כוכב הירדן

אתרי הגלבוע

עתיקות בית שאן

 קאנטיראום אל



אתרי טבע ונוף בולטים לאורך התוואי

ראש זוהר

קניון נחל צאלים

נחל חבר

ראש חצצון

 חריטוןמערת

נחל המעיינות

ואדי קלט

 ה'עוגואדי

 הגדעוניםרכס

הר הכביר

נחל תבור

מעיינות עמק בית שאן

הר בנטל

יער אודם

הר החרמון



מראש זוהר  -מדבר יהודה: חלק א
לעין גדי

'  מסמקטע
קילומטרים  

משוער

נקודות עניין  לינה
מרכזיות  

מראש זוהר . 1
למצדה מערב

-חניון לילה מצדה מערב20
חניון מוסדר עם שירותים 

ומקלחות

,  נחל יעלים, זוהרראש
.מצדה

ממצדה מערב  . 2
לברכת צפירה

לכפר הנוקדים ללינה  יציאה17
לינת  -לחילופין. מסודרת

שטח בחניון לילה ברכת  
צפירה

עין  , קניון נחל צאלים,מצדה
.נמר

מברכת צפירה  . 3
לסוסיה

.נחל צאלים תיכוןקניוןלינה ביישוב סוסיה21

מאהל  -'לינה באום דרג22מסוסיה להר חולד. 4
לינת שטח -לחילופין.בדואי

בהר חולד

תל  , עתיקות סוסיהאתר
.'מצודת אום דרג, מעון

אנדרטת בר  , חברגביגדיעין14חולד לעין גדימהר. 5
נחל  , הר צרויה, כוכבא
.  ערוגות

מ"ק94סך כל החלק



:  התחלה
ראש זוהר

חניון  
מצדה  
מערב

ברכת 
צפירה

סוסיה

הר  
חולד

עין גדי: סיום

אתר 
מצדה

קניון נחל  
צאלים

סוסיה  
העתיקה

נחל 
יעלים

מערת 
האימה

-'שקוף'שביל 
לשביל חברון

:  התחלה
ראש זוהר

חניון  
מצדה  
מערב

ברכת 
צפירה

סוסיה

עין גדי: סיום

אתר 
מצדה

סוסיה  
העתיקה

נחל 
יעלים

מערת 
האימה

-'שקוף'שביל 
לשביל חברון

מראש זוהר לעין גדי: חלק א

קניון צאלים

הר חולד

נקודת לינה= 



מעין גדי להר הצופים: 2חלק 

קילומטרים  ' מסמקטע
משוער

נקודות עניין  לינה
מרכזיות

גדי לנחל  מעין. 6
תקוע

, למצוקי דרגותיציאהמ"ק22
לינת  -או לחילופין

שטח בחניון לילה  
.נחל תקוע

,  הר ישי, דודנחל
ראש  , ראש קדם

.חצצון

מנחל תקוע . 7
לתקוע ב

חלחול אל תצפיתתקוע במ"ק19
, נחל תקוע, כביר

.הרודיון

מתקוע לכפר . 8
עציון

אמת  תל תקועעציוןכפרמ"ק20
.דרך האבות, הביאר

מכפר עציון לעין . 9
לבן

גבעת משואה  שכונתמ"ק19
בירושלים

,  מעיינות גוש עציון
נחל , פוכיןואדי 

.המעיינות

מעין לבן להר . 10
הצופים

,  המסילהפארקהר הצופיםמ"ק15
גיא  , שביל ירושלים

,  הכותל, בן הינום
.  כנסיית הקבר

מ"ק95סך הכול לחלק זה



עין  : התחלה
גדי

נחל תקוע

הרודיון

נחל תקוע

כפר עציון

שביל  
חוף  : 'שקוף'

ים המלח

נחל דוד והר ישי

חצצוןראש 

תקוע ב

אמת  
הביאר

מעין גדי  : בחלק 
להר הצופים

עין גדי

נחל תקוע

נחל תקוע

הרודיון



פארק 
המסילה

ואדי  
פוכין

נחל המעיינות

כפר עציון

עין לבן

האגן הקדוש

הר הצופים

מעין גדי  : חלק ב
להר הצופים

ירושלים

בית לחם

פוכיןואדי 

נחל 
המעיינות

אמת  
הביאר



לפצאלמהר הצופים : 3חלק 

עניין  נקודותלינהמשוערמרחקמקטע
מרכזיות

יובלי  , הר הצופים ואתריו(עלמון)ענתות מ"ק14מהר הצופים לענתות. 11
.נחל אוג

ואדי קלטנופייריחויציאה למצפהמ"ק17'ורג'מענתות לסנט ג. 12

למבואות ' גורגמסנט . 13
יריחו

ארמונות החשמונאים יריחומבואותמ"ק17
.הקרנטלרכס , ביריחו

ממבואות יריחו לכוכב  . 14
השחר

נחל ייטב  ,ה'עוגעין כוכב השחרמ"ק15
(.ה'עוג)

חיבור  , אתרי עין סמיהשילהמ"ק18מכוכב השחר לשילה. 15
.  לשביל בנימין

,  רשאשואדי , קידהמצפורפצאלמ"ק18לפצאלמשילה . 16
.פצאלעינות 

מ"ק99סך הכול לחלק זה



:  יום ג
סנט  

'ורג'ג

ואדי קלט

הר הצופים

ענתות

כוכב השחר

מהר : גחלק 
לפצאלהצופים 

' שקוף'שביל 
חוף ים המלח

ארמונות 
החשמונאים

יריחו
קרנטל

מבואות 
יריחו

ה'עוגואדי 

רמאללה



כוכב השחר

שילה
פצאל: סיום

-מהר: גחלק 
לפצאלהצופים 

עין  
סמיה

תל שילה

רשאשואדי 

עינות  
פצאל



למחולהמפצאל: 4חלק 

נקודות עניין  לינהמשוערמרחקמקטע
מרכזיות

שביל  -ואדי זמורגיתיתמ"ק16לגיתיתמפצאל. 17
אנדרטת  , המפקדים

.המערה

מגיתית למצפה . 18
שלושת הימים

אל  , אחמרואדי אל גבעות איתמרמ"ק13
.היר'געין 

הימים  3ממצפה . 19
לחמרה

, שלושת הימיםמצפהחמרהמ"ק10
מתלול  , כאמלשיח 

.  הכביר

מעלה , תל אבו רומחחמדתמ"ק10מחמרה לחמדת. 20
.  רומח

,  פיראן-נחלי תלכידמשכיותמ"ק15מחמדת למשכיות. 21
.זוקאאום 

ממשכיות . 22
למחולה

,  חמאם אל מליחמחולהמ"ק12
.  אל מליח' בורג

מ"ק76סך הכול לחלק זה



גבעות 
איתמר

חמדת

התחלה
פצאל: 

שביל  
המפקדים

אנדרטת 
המערה

גיתית

חמרה

אחמרואדי אל 

מתלול הכביר

-נחל תלכיד
פיראן

-איתמר: 'שקוף'
גריזים

רכס  : 'שקוף'
הכביר

שכם

:חלק ד
מפצאל

למחולה



חמדת

משכיות

מחולה: סיום

מפצאל: חלק ד
למחולה

פיראן-תלכיד

זןקאאום 

חמאם אל 
מליח



ממחולה לעין תאופיק: חלק חמישי

נקודות עניין  לינהאורך משוערמקטע
מרכזיות

ממחולה לעין  . 23
הנציב

תל  ,(חונזיר)עין נזם הנציבעיןמ"ק21
.רחוב

מעין הנציב  . 24
למעלה גלבוע

מתלול  , עין מודעמעלה גלבועמ"ק18
.רכס הגלבוע, עמינדב

ממעלה גלבוע  . 25
לבית שאן

נחל  , הר יצפורבית שאןמ"ק16
.  עין שוקק, הקיבוצים

,עתיקות בית שאןגשרמ"ק24מבית שאן לגשר. 26
נחל , כוכב הירדן

.  תבור תחתון

מצפה אלות ורמת מנחמיהמ"ק17למנחמיהמגשר . 27
.סירין

לעיןממנחמיה. 28
תאופיק

,  שמורת הירדן הדרומימבוא חמהמ,ק17
.  האוןמתלול

מ"ק113זהכ לחלק"סה



עין  
מודע

מתלול עמינדב

מחולה: התחלה

עין  
הנציב

בית שאן

ממחולה : חלק ה
לעין תאופיק

תל שלם

עין נזם

תל רחוב

מעלה גלבוע

הר יצפור

נחל הקיבוצים

נין'ג



גשר

ממחולה : חלק ה
לעין תאופיק מנחמיה

עין תאופיק

בית שאן
עתיקות בית שאן

רמות יששכר

כוכב הירדן

נחל תבור

מצפה אלות

ירדן דרומי



שביל הגולן: חלק שישי

נקודות עניין מרכזיותלינהאורך משוערמקטע

מעין תאופיק לבני
יהודה

בני  , נחל מיצר, מצפור האוןבני יהודהמ"ק23
יהודה הישנה

בית הכנסת  ,חציית נחל אל עליונתןמ"ק22יהודה ליונתןמבני
אל הירי  ום'רוג, קנטיראום אל 

(.גלגל רפאים)

.רכס בשנית, חושניהחורבת אלוני הבשןמ"ק16מיונתן לאלוני הבשן

מאלוני הבשן למרום 
גולן

.  הר בנטל, הר בני רסןמרום גולןמ"ק16

רכס , 77עוז אנדרטתאודםמ"ק14ממרום גולן לאודם
. חרמונית

מאודם לחטיבת  
החרמון

,  ברכת רם, יער אודם, הר אודםמ"ק14
.  מתלול החרמון



:  חלק שישי
שביל הגולן

עין תאופיק: התחלה

בני יהודה

יונתן

מצפה האון

נחל מיצר

בני יהודה הישנה

בית כנסת אום 
קאנטיראל 

נחל אל על

.אל הירירוגום

שביל הגולן: חלק ו



שביל הגולן: חלק ו

מרום גולן

יונתן

אלוני הבשןרכס בשנית

הר בני רסן

הר בנטל



:  חלק שישי
שביל הגולן

חטיבת החרמון: סיום

אודם

מרום גולן הר בנטל

77עוז אנדטת

חרמונית

יער אודם

ברכת רם



מפרט השביל

סימון השביל לכל אורכו

הקמת חניוני יום ומצפורים

הקמת בקתות ללינה ביישובים בכל אחת מתחנות העצירה

הסדרת לינה במאהלים בדואי

כתיבת ספר מפות ותכנים על השביל

 עמוד ענן'העלאה לאפליקציית'

הפקת מפת השביל

 חשיפהמופעי


