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                                ,שלום לכולם

 -מ נוספים לאורך ה" ק700אוגוסט הלכנו כ , ביולי.  בפעם הראשונהשביל ישראלאת )שלומית(עם בת זוגתי  הלכתי 2004באפריל 
PCT מ" ק3000 – הלכנו כ 2004כ בשנת "סה.  וניו זילנדדרום אמריקה ומשם.  

  
 לשביל כמכלול מתחילתו ועד סופו ולא מכביש או תחנות סמתייחי אשר "צברנו הגענו למסקנה שחסר מדריך מקצועי לשמהניסיון ש

  .הלשנייאוטובוס אחת 
בפורום   לשמחתי גיליתי.י הוא אחד ממסלולי ההליכה היפים והמיוחדים בעולם ושצריך לקדם ולשמור עליו"בנוסף אנו חושבים שש

il.co.hike.www  בפורום חברים אנשים שהלכו הרבה מאד ברגל עם ניסיון רב אשר ישמחו לעזור . שאני לא היחידי שחושב כך
  . תחיל לכתוב ספר במתכונת דומה לזו שחשבתי עליהה כבר יגיל הנקין שבחור בשם בפורום ראיתי. ולחלוק את ניסיונם

  .כולל איחוד פורמטים ותוספות אחרות, יהיה מוכן הן בעברית והן באנגלית החומר המדריך 2006שעד אפריל אנו מקווים 
  

 .וכל אחד יתרום ויעזור לעדכונו השוטף) בקרוב אמן(י "מאתר ש,  חינם כמובן, למדריך כקוד פתוח שיהיה ניתן להורדהאנו מתייחסים 
  .כמובן שתרומות לכיסוי ההוצאות יתקבלו בברכה

  
InnFauzi Azar   

אשמח ביותר . עיר העתיקה בנצרת ופתחתי בה מלון אשר מיועד לשמש את הולכי השביל וטילים עצמאים אחריםל עברתי 2005במאי 
  . לארח אותכם במלון ולחלוק עמכם חוייות

  com.fauziazarinn.www: פרטים נוספים ב
04-6020469  

054-4322328  
 

  ?איך מגיעים
 5(תשאלו איפה זה בית הסופר . רדו בכיכר המעיין. יש גם מוניות שרות. ח" ש5 שעה עלות . בערך כל שעה29או קו ,א28 קו – משהד 

  .תתקשרו אלי משם ואבוא לקחת אתכם). דקות הליכה
  

  -במלון
  סדינים ומגבת+מיטה

  מקלחת מים חמים
  מטבח לשימוש עצמי

  אינטרנט חינם
  . שנהעם תקרות מצוירות וחצר פנימית עם קשתות אבן250-א בית בן כהמלון הו

  !!!מובטחת חויה מדהימה
  

  .2005בתוקף עד סוף שנת  – הנחה 50%לילה ראשון  data bookלמטילי שביל שיגיעו עם עותק של ה . ח" ש60 –עלויות 
 
 

  :המדריך
  .  בחשבוןאתזוהי גרסה ראשונית ביותר ויש לקחת ז

 5% באזור מיוער ו 10% של כ הסטייהמכשיר הינו בעיתי בהליכה מתחת העצים ולכן אני מעריך . GPSו באמצעות המרחקים נמדד
  . כ"סה

  .סיפור הדרך הינו מתומצת ומקוצר
  .ומקווה שתיהנ

  .054-4322328שינוי או יש לכם הערות והארות אנא צרו איתי קשר במייל או לטלפון , תם טעותיבמידה וגיל
  

  מעוז ינון
Love & Peace in the Middle East  

mailto:maozinon@yahoo.com
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  הר יונה עד מערות הכרמל

  
 אוכל-א, כביש-כ,  מסעדה-מס ,  קניות-ק ,  פח-פ ,  חניון-ח ,  שרותים-ש , מים-מ  : מקרא

  
  
  
  

Dif N 
>>>S 

 תאור   גובה

הולכים על הטיילת עם נוף לכפר . נצרת עילית, טיילת הר יונה. תחנת אוטובוס כ 525 0 0
 .ת נטופהענא ובקכ

 .יורדים מהטילת לכיוון מטע זיתים. פניה ימינה למשהד   422 2.1 2.1
   מס,מ,פ,ק,)754(כ     משהד

  
 .מצטרף שביל אדום. כ פונים שמאלה" מטר אח100. צומת משהד   362 2.6 0.5
רקציה אט. מסגד ובית קברות, עוברים ליד מכולת. עיקול שמאלה ומיד ימינה   367 2.9 0.3

 .שלום, שלום, לילדים שצועקים שלום
 . בית אחרון במשהד   354 4.2 1.3
 .מזבלה/פונים ימינה לתוך חורשת אורנים. מזלג   363 4.4 0.2
 ציפורי מולנו. פונים שמאלה. צומת   293 5.1 0.7
 הליכה בעמק? שם הישוב. שער בקר לכיוון העמק. פניה ימינה   278 5.9 0.8
מי שמתברבר בקטע זה עד צומת . לכיוון ציפורי הולכים על הכביש!!! פניה שמאלה כ 180 7.3 1.4

לחצות אותו לצידו , המוביל כדאי ללכת צפון מערב עד שמגיעים לכביש הראשי
 .הצפוני וללכת מערבה עד לסימון

 . לולים   228 8.1 0.8
 .שביל שחור. לבית עלמין ציפורי. פניה ימינה   226 8.3 0.2
בשביל למלא מים צריך לקפוץ מעל . בית עלמין ציפורי וקבר רבי יהודה הנשיא ח,פ,*מ 217 8.5 0.2

מקום סביר . ממשיכים עם השביל השחור בין המטע זיתים. שער הבית קברות
 .הולכים לכיוון צפון מערב לבריכת מים בולטת!!! שים לב סימון בעיתי. לחניון

ממשיכים ישר . צוממת דרכים. וברים משמאל לברכת המיםדרך כורכר ע. שער   195 8.9 0.4
 .לכיוון צפון מערב לכיוון גבעת אורנים

אסור . פונים ימינה בדרך עפר, שמורת טבע יער הסוללים. שטח מרעה. שער   186 9.1 0.2
 .לישון בשמורה

0.1 9.2 190     
 .כיוון מערב. שמאלה במעלה חורשת האורנים   168 9.4 0.2
 4*4חוצים דרך    251 9.7 0.3
 .Tכ ימינה בצומת " ומיד אח4*4שמאלה בדרך    270 9.8 0.1
0.1 9.9 266     
 . שמאלה. Tצומת    257 10.1 0.2
 פונים ימינה. צומת דרכים   256 10.2 0.1
 ימינה. שער   235 10.9 0.7
 .ירוק ישר, שחור וישראל שמאלה, צומת שבילים   205 11.3 0.4
 הליכה לכיוון מערב, 4*4חוצים דרך    196 12 0.7
תחנת שאיב של . בכביש הישן פונים שמאלה. פונים שמאלה. חוצים את הכביש כ 155 12.9 0.9

 .מתחת לאקליפטוסים חוצים נחל קטן. מקורות
 מיד אחרי הצומת שמאלה בדרך כורכר. פונים לאלון הגליל. צומת   146 13.4 0.5
 .ניה ימינה בעליהפ   147 13.9 0.5
 .ממשיכים לכיוון הביקתה. תחנת דלק. כניסה לאלון התבור   213 14.5 0.6
 . דרך נוף מסומנת בירוק   200 14.7 0.2

מרכז 
שטח 
אלון 
 הגליל

, 050-8242444 ש,פ,ח,מ     4*4מרכז טיולי    

 ימינה, מזלג שבילים   229 15.3 0.6
 .כ מזלג נוסף פונים ימינה ומתחילים לרדת"אח'  מ50 ,ימינה, מזלג שבילים   254 15.8 0.5
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 פונים ימינה ליער אורנים   240 16 0.2
 .ניתן לראות ביד בודד על הגבעה ממול זה הכיוון שלנו. חוצים דרך   203 16.2 0.2
 . חוצים את הערוץ והולכים מימן לגדר!!! סימון לא טוב, ממשיכים ישר. גדר בקר   163 16.4 0.2
 .חוצים גדר נוספת והולכים לכיוון הבית הבודד   180 16.7 0.3
 פונים שמאלה עם הגדר ומיד ימינה. מטע זיתים, טרסה   205 16.8 0.1
 .בעמק הבא יש חורשת אורנים מדהימה. עוברים משמאל ומעט מעל לבית. בית   230 16.9 0.1
נמשיך בדרך . הערוץ פונים שמאלהבתחתית . חוצים דרך כורכר וממשיכים לרדת   218 17.1 0.2

 .זו עד כעביה
 .מספיק להרים אבן והם בורחים, כלבים. מבנה מגורים   182 17.5 0.4
 פונים ימינה. כעביה   122 18.4 0.9
 .פונים שמאלה בירידה   165 18.8 0.4

משפחת 
 מוסבח

.  לארח לקפה ומיםישמחו. פאדי, עדל, מוחמד. מעט לפני הבית יש כיור בחוץ א,ש,פ,ח,מ    
052-2613563 . 

הכי פשוט זה לרדת לכיוון נחל ציפורי ולהמשיך עם הנחל עד . הסימון כאן לא טוב   135 19 0.2
 .י"מעין הסוסים ושם לחזור לש

 .הישוב על הרכס הוא הרדוף. סימון כחול. כביש כ 105 19.6 0.6
י פונה ימינה ומי שבא מנחל ציפורי "מי שבא מש. ניתן להתרחץ. מעין הסוסים   104 20.4 0.8

 .כיוון צפון מזרח. ממשיך ישר
 .ניתן לראות את נופית.  פונים שמאלה4*4דרך    130 20.6 0.2
 50 -י כעבור כ"ניתן להמשיך ישר בקיצור דרך ולחבור לש. הדרך מתעקלת ימינה   118 21 0.4

 . עד לטחנת הנזירים4*4ממשיכים בדרך . 'מ
 .פונים ימינה. מזלג   109 21.5 0.5
 4*4דרך . פונים שמאלה לטחנת הנזירים   110 22 0.5
 טחנת הנזירים מ 78 22.7 0.7
מצד ימין חורבות ועתיקות . שביל כחול מצטרף. פונים שמאלה. עמוד חשמל   73 23.6 0.9

 . מענינים
 4*4*דרך . פניה שמאלה   50 24.2 0.6
ממשיכים ישר עד לדרך כורכר ובה פונים . הסימון לא ברור. שביל הולכי רגל   64 24.4 0.2

 שמאלה
0.2 24.6 62     
 נופית מעלינו. גדר בקר   61 24.9 0.3
הולכים מצד ימין של הגדר ומטע . לפנינו רכב שבנו עליו סככה אדומה. פניה ימינה   92 26.1 1.2

 .סימון מחוק. זיתים
 עולים בערוץ. ממשיכים בימיני כיוון דרום מערב. פיצול בערוץ   109 26.9 0.8
 ממשיכים בימיני לכיוון בתים וכביש. פיצול בערוץ   138 27.8 0.9
 .צפון מערב. עוזבים את הערוץ ופונים ימינה לכיוון הכביש   155 28.1 0.3
הדרך . 4*4ינה בדרך פונים ימ'  מ200-אחרי כ. חוצים את הכביש ופונים שמאלה כ 180 28.3 0.2

 .מ" ק2.5ממשיכים על הדרך כ . מתעקלת ימינה לכיוון מערב
0.2 28.5 177     
 יש   95 29.8 1.3
 .4*4עוזבים את הדרך . משמאל יש מטע זיתים. פניה ימינה   73 30.6 0.8
 פניה שמאלה בעליה   139 31.4 0.8
 בחורשה פונים שמאלה בדרך כורכר ' מ50אחרי !!!שימו לב. יער אורנים   156 31.5 0.1

 .וממשיכים איתה
 מטע זיתים ח 177 31.7 0.2
 .ס שנראה מולנו"פונים ימינה ומיד שמאלה לכיוון בי. Tצומת    167 31.9 0.2
 . פונים שמאלה. עץ אלון ואחריו עץ חרוב   137 32.1 0.2
השביל ממשיך דרומה ולא !! !שימו לב. לפני המטע פונים שמאלה. מטע זיתים ח 108 32.5 0.4

כ לרדת בכביש שמקיף "אח. ס"מי שרוצה למלא מים שיעלה לבי. ס"עובר ליד הבי
 .ס"את הבי

בית ספר 
 רכסים

        

  הכביש נגמר ממשיכים ללכת ישר פ,מ 124 32.7 0.2
 יורדים לאורך הגדר עד שמגיעים לדרך עפר ונחזור. גדר של רכסים . 4*4דרך    107 33 0.3

 .מערבה לכפר חסידים, בדרך פונים ימינה. י"לש
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כפר 
 חסידים

        

 ממשיכים ישר עד למכולת. ס חקלאי כפר חסידים"שער של בי   34 34.2 1.2
 צרכנית כפר חסידים פ,מ,קנ 35 35.1 0.9
 כניסה ליגור. מעבר מתחת לכביש כ 20 36.4 1.3
 ימינה. Tצומת    21 36.8 0.4
 שביל אדום. פניה ימינה לגן הארועים ולמגרש רכיבה   20 37.1 0.3
 .שמורת טבע אשדות יגור. שלט מידע ומפות   29 37.3 0.2
 עליה   74 37.7 0.4

 י ימינה"כחול וש, אדום שמאלה. מזלג   94 37.7 0
 עליה   115 38 0.3
0.3 38.3 135     
0.2 38.5 149     
 עליה   172 38.8 0.3
 עליה   202 39.1 0.3
 עליה   266 39.7 0.6
 עליה מתמתנית   309 40.1 0.4
 עליה   368 40.8 0.7
 .י וכחול ישר"ש, שחור שמאלה. מזלג   366 41.1 0.3
 גדר ושער   377 41.5 0.4
 .שחור שמאלה. י ימינה"כחול וש. מזלג   377 41.7 0.2
 . ון לכיוון דרום מערבחוצים את החני. חניון, דרך כורכר פ,ש,מ 390 41.8 0.1
0.2 42 410     

 ממשיכים בימני.  פונים שמאלה ומיד מזלג4*4דרך    424 42 0
 שמאלה. Tצומת   450 42.2 0.2
 אנדרטה   475 42.7 0.5
 פונים שמאלה. כניסה לעוספיה   520 43.1 0.4
 .4*4דרך . סימון ירוק, ירידה לנחל חיק, כביש חיפה עוספיה   537 43.8 0.7

   קנ,מ,פ,מס     עוספיה
 .פניה שמאלה בירידה חזקה להולכי רגל בלבד 0.25 474 45 1.2
 מיד אחרי הירידה השביל פונה ימינה לכיוון צפון מערב, פניה ימינה בירידה   460 45.1 0.1
 אמצעי להולכי רגל בלבד, מזלג   416 45.6 0.5
 .יציאה מהנחל   363 46.4 0.8
 פניה ימינה לתוך העמק '  מ100אחרי . דרך כורכר כיוון דרום   339 46.5 0.1
 עצי אלון. ממשיכים בשביל שחור. צומת ח   46.8 0.3
בהתחלה הולכים במקביל לדרך אותה עזבנו כיוון . פניה ימינה לשביל הולכי רגל   336 47.1 0.3

 .דרום מערב
 עליה   456 47.9 0.8
 עוזבים את הדרך ופונים ימינה'  מ100אחרי . ים איתה וממשיכ4*4דרך    477 48 0.1
 ממשיכים ישר עם שביל אדום. צומת   496 48.2 0.2
מיד חוצים דרך כורכר והתפצלות של שביל כחול . יורדים לכיוון צפון מערב.  פיסגה ח 500 48.4 0.2

 צפון מערב. ממשיכים בשביל האדום לכיוון מערב. ימינה
0.1 48.5 490     
 . ממשיכים ימינה. שביל ירוק פונה שמאלה. Tצומת    463 48.9 0.4
 . מעט לפני דרך כורכר פונים ימינה   388 49.4 0.5
ממשיכים . חוצים קרחת יער. מצד ימין יש מערה, פניה ימינה מעט לפני כביש ח 385 49.8 0.4

 .'צפון מע' לכיוון מע
  ממשיכים ישר עם שביל ירוק.שביל אדום פונה ימינה. צומת   372 50 0.2
 .'צפון מע' חניון גדול ממשיכים ימינה בדרך כורכר רחבה לכיוון מע פ,ש,מ,ח 364 50.1 0.1
 .ממשיכים בדרך הכורכר מ 362 50.2 0.1
כ חוצים "אח'  מ100. עוזבים את דרך הכורכר וממשיכים ישר בשביל להולכי רגל   358 50.4 0.2

 .כביש וממשיכים למערת ישח
0.1 50.5 345     
 ירידה   257 51.3 0.8
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 שביל לבן שפונה למערה. פיצול   256 51.5 0.2
 . הירידה מתמתנת   228 51.6 0.1
 ים תיכון ומבצר עתלית מולנו. הולכים בתחתית מצוק   215 51.9 0.3
  .ממשיכים עם השביל הירוק. שביל אדום יורד ימינה ולמטה. Tצומת    221 52.4 0.5
 . יותר צרה4*4פונים ימינה בדרך . Tצומת    240 53.3 0.9
 פונים ימינה לרכס כרמיה   237 53.6 0.3
 רואים את חניון בית אורן ותחילת ירידה תלולה   196 53.9 0.3
 .פונים שמאלה לחניון. סוף הירידה   79 54.2 0.3
רש משחקים בחלקו המערבי של החניוןץ המים נמצאים מול המג. חניון בית אורן ח,מ,פ 63 54.6 0.4

שמורת . מול הכניסה הראשית לחניון יש שלט מידע. ממשיכים מערבה על הכביש
 רכס אצבע

 מסלול שחור לעין הוד   60 54.7 0.1
 מערה    127 54.9 0.2
 העליה מתמתנת   139 55 0.1
 פסגה   190 55.3 0.3
 ימינה עם שביל אדוםפונים . שחור שמאלה. צומת   183 55.4 0.1
 פונים ימינה'  מ100-כיוון דרום מזרח ואחרי כ, 4*4דרך    194 55.9 0.5
0.2 56.1 198     

         עין הוד 
פונים שמאלה '  מ100אחרי . פונים ימינה בכביש!!! סימון לא טוב!!!! שימו לב   139 56.5 0.4

אחרי הבית . ון בית עם גג זויתיעוברים משמאל לעץ חרוב לכיו. לכיוון פסל צינורות
עוברים גדר . יורדים לכיוון מערב. פונים ימינה וממשיכים לתוך חורשת עצים

יוצאים , לפני עץ חרוב פונים שמאלה. פעמיים והולכים בערוץ קטן שמקביל לכביש
. הולכים לכיוון בית לבן. מהערוץ הולכים משמאל למטע זיתים מתחת לקו חשמל

 רכרהולכים על דרך כו

  עוברים בתוך מטע הזיתים-פניה ימינה לכיוון סככה    74 57 0.5
  שעולה משמאל לכיוון דרום מזרח4*4ממשיכים בדרך . מימין גן פסלים. צומת   64 57.2 0.2
 4*4ממשיכים בדרך . כ פונים ימינה"פונים שמאלה לפני עץ זית ומיד אח. מזלג   89 57.4 0.2

 לכיוון מערב
  לכיוון דרוםTבצומת !!! פונים שמאלה   59 57.8 0.4
 שביל להולכי רגל. ממשיכים לכיוון דרום. חוצים ערוץ   68 58.3 0.5

מי שהולך לאיבוד לרדת לכיוון מטעי הבננות ולהמשיך דרומה על . חוצים גדר   68 58.5 0.2
 .מערות הכרמל

 חוצים שדה קוצים גבוה. ות מטר משרחית למטע הבננ40-כ. חוצים ערוץ נוסף   64 58.8 0.3
' עוברים מימין למכלאה צלאת זבל וכחמישים מ. ממערב העיר עתלית. ערוץ   70 59.4 0.6

 . נכנסים לכפר ערבי נטוש. אחריה פונים שמאלה לכיוון דרום
עוברים מימין לשרידי מדרגות . מולנו שרידי קיר, ממשיכים לכיוון דרום. ערוץ    60 59.8 0.4

 ים שמאלה למעלהכ פונ"ואח
יורדים . ניתן לראות את מצפה עופר. ממשיכים משמאל לגדר לכיוון מזרח. גדר   84 59.8 0

 לפני התחנה השביל פונה שמאלה לדרום מזרח'  מ40-כ . לכיוון ברכת מים
 . הולכים בשביל אדום. ערוץ   59 60.3 0.5
 מערות הכרמל פ,קנ,מ 39 61.1 0.8
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