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 22-2021שביל ישראל  
 

 

 2021-2022ממשיכים לצעוד בשביל 

 התכנית שנתית וקיומה מותנה במזג אוויר, מספר משתתפים, סגר וכד'

 

 ירקון מהוד השרון עד גני התערוכה  ום שלישיי 12.10.2021 .1

 

לאורך   תחיל, שוב, בהוד השרון, נתחבר לשביל חולי נעים ונלךנ –המשך  הירקון  

 מוכרים...      פיתוליו הרבים, דרך פרדסים ונופים ליד הכביש, אך לאהירקון, על 

 .התערוכה בשלב הבא, נעלה על אספלט ונלך לאורך גני הירקון ואתריו עד גני

 

 קל.מסלול ק''מ  18 

 

 יום שלישי  מיגור עד חורבת רקית  2.11.2021 .2

 

כאשר בדרך נוף משגע, המעפילים לעוספיה  נחזור אל הכרמל, כדי לעלות מיגור, על שביל

הכפר כדי לרדת. בנחל חיק האתגרי, בקעת  פריחות סתיו, אנדרטה וגם הדרוזים... נחצה

 .רקית אלון, למרומי הר שוקף וסיום בחורבת

 

 בינוני +מסלול ק''מ 14 

 

 יומיים יום שלישי ורביעי  8.12.2021-7 .3

 

ות מהישוב ציר המעייננרד מוקדם אל הערבה ונלך על  ערבה – יום שלישי 7.12.2021

 מואה הנבטי ומשם דרך נחל עומר אל הערבהצופר, עד מיצד  יספיר, מאחור

 

 קל. לינה באזור."מ מסלול ק 12 

 

 .נזמין ספארי, שיכניס אותנו לחניון ורדית ברק קניון –יום רביעי  8.12.2021   

ברק ההרפתקני, הקניון ההרפתקני נחצה את רמת ברק ונרד את קניון  נעפיל את סולמות

 .עד  האוטובוס ונסיים יום מיוחד גם כן. צעידה של שעה

 

 קשה.-בינונימסלול ק''מ  15  
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 ממגדל עד מצפה –יום שלישי הארבל   18.1.2022 .4

 

סיפור  עליהטובה  עם-דרך המטעים אל ואדי חמאם והנה הארבל ניצב מולנו נתחיל במגדל

 ארוכה לכפר חיטים, המקום ואולי היקינתון!!  מצוק אתגרי ונוף מופלא. ירידה

 .לסיום עליה למושבה מצפה

 

 בינוני.מסלול  ק"מ 14

 

 שלושה ימים ראשון שני ושלישי  8.2.2022-6 .5

 

-נרד אל מדבר יהודה כדי להתמודד עם הקטע החדש–מילחן   -יום ראשון  6.2.2022

  .המלונות בנוה בוקק אזור אל ממרגלות מצדה

 

 מסלול בינוני. ניסע ללינה בקטורה ק"מ 16 

 

ק''מ  בנוף 16ולמחרת נגיע עד  שחרות, שם נתחיל ההליכה של   יום שני – 7.2.2022

 הערבה, כאשר בדרך חוצים מספר נחלים ועוד תופעות, 

 

 .בבאר מילחן ק"מ מסלול בינוני לינה 16 

 

אחרי לילה נהדר)מקווה(, ארוחת בוקר טובה, הולכים מעל   - יום שלישי – 8.2.2022

בקעת תמנע המרתקת ויורדים במעלה מילחן  הקשה! לסיום חוצים חלק מהבקעה אל שער 

 .הכניסה

 

 קל למעט הירידה.מסלול  ק"מ 13

 

 גן לאומי ערד שלישי מיתיר עדיום  1.3.2022 .6

 

הרבה  נשוב אל בית היערן  כדי ללכת מזרחה הפעם, חבל ארץ יפה עם -בקעת ערד  

תצפית יפה -אל ההר בשם  הזה נטיעות ועוד אתרים, נעבור ליד הישוב הר עמשא ונעפיל

ערד וחוצים אותה  יורדים במעלה המדרגות  הרומי, ליד הכפר דריגאת, אל בקעת ומשם

 .של הגן הלאומיעד אשר נגיע לפתחו 

 

 בינוני. ק"מ מסלול 17 
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 יום שלישי מרקית עד עין הוד  5.4.2022 .7

 

ציר מרשים בפריחות העונה,  שקיף על נחל אורן, נלך לאורךנ-מהחורבה נרד לאורך הרכס

אורן. מכאן נעפיל אל רכס אצבע, נבקר  נרד בתוך מעבר צר ושביל קצת תלול אל חניון

תצפית על מישור  החוף. ירידה אל עין  בתי הכלא בסביבה וכמובןבמערה, נשקיף על כל 

 .הוד

 

 ק"מ מסלול בינוני 13

 

 יום שלישי מחדרה עד בית ינאי   26.4.2022 .8

 

חול, חוצים את  מתחנת הרכבת של חדרה, דרך היער הגדול, ליד בריכה עונתית, הרבה 

בית  חוף ולאורכו עדאזור התעסוקה של עמק חפר, מתחת למסילה, אל נחל אלכסנדר 

 ינאי.

  

 ק"מ מסלול קל 12

 

 

 


