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 מקטע
 יומי

 מ"ק
 (מצטבר)

 נקודת
 התחלה

 הערות לינה בתשלום / מלאכי שביל / חניוני לילה  העשרות שביל והצטיידות מקורות מים נקודת סיום

 מ"ק11 1
(11) 

 קיבוץ דןמ
ליד מוזיאון )

הטבע בית 
 (אוסישקין

קיבוץ כפר ל
 גלעדי

 קיבוץ דן: מים
 כפר יובל

 מעיין ברוך
  99תחנת דלק בכביש 

 נחל שניר שמורת
 99תחנת דלק בכביש  :אוכל

 
תן לשלם ני -קיבוץ דן מרכולית

 ,בה במזומן ובכרטיס אשראי
 : שעות פתיחה 

 -שישי  54:60-05:55 -' ה-'א
-0:55 –שבת  54:60-14:55

16:55  
 

אנדרטת הארי 
בית , השואג

 .אוסישקין
פאב הפטריה 

 .בקיבוץ דן

 (שומרי שבת) 501-0004225נעם , 6עד ,סעודות שבת וחגים,אינטרנט ,מקלחת,לינה: מלאך במעיין ברוך
 5062914521נורית . אפשרות להקפצה . כביסה, מקלחת, ארוחה, מטיילים  6לינה ל : מלאך בשדה נחמיה

 5062000620עידן רייף . כביסה ואירוח ביתי,אינטרנט,מקלחת,031-מקום ל,לינה בבית( 1סטייה של , מ"ק 0לאחר : )בבית הילל 1מלאך 
 5050602200 -סיון . אם זה מסתדר וקרוב אז הסעה מהשביל, אמבטיה, 031-מקום ל, לינה בבית -מאיה וסיון טל : בבית הילל 0מלאך 

 .אירוח כולל הכל 5000001100אור זהר ( 1.0סטייה של , 0לאחר : )בגושרים 1מלאך 
 500-0500000. אסף, עדיפות לתיאום מראש, wifi, כלבו בקיבוץ, מקרר ,מטבח, מקלחת, מטיילים 4עד , לינה בחדרי שינה: מלאך בקיבוץ דפנה

 uritiser@gmail.com 5001269160אנשים מקלחת מטבח אינטרנט גם בשבת אורי  1מקום ל: בקיבוץ דן 1מלאך 
 5001110190אביטל . רגישו חופשיליצור קשר גם אם למשהו קטן ת. שומרת כשרות ושבת3 אנשים מקלחת חמה וארוחת ערב 0מקום ל: בקיבוץ דן 0מלאך 

 (שומרי שבת)501-0004225נעם , נוף מהמם+מטיילים  1ח לאדם עד "ש 65לינה בחדר ממוזג עם שרותים ומקלחת צמודים : מעין ברוך
 506-2909525. ח"ש 15. נובמבר לא כולל חגים-יוני ספטמבר-בחודשים מרץ( חשמל, שרותים, מקלחות)קמפינג : קיבוץ דפנה

-500רוני בית הלוי .מקרר ופינת קפה, הטענת טלפון, טלוויזיה, wifi, מזרנים, חניה, שולחנות פיקניק, מדשאות, ברזיות, (אין מקלחות)שירותים . ח לאדם"ש 15, לינה באולם הספורט: דן קיבוץ
0102516. 

 אילון. 356-4951500  500-0025110. יש גם קיוסק, שרותים ושימוש במקרר, כולל מקלחתח "ש 65. במרץ ועד סוף אוקטובר 1-מ. בסוף מסלול הבניאס -חניון הבניאס : שאר יישוב
 500-0492210, 56-4906010 -לילך אשתר . בנוסף יש אכסניה. ח לאדם ללילה"ש 00 -הנחה לשביליסטים בלבד , קמפינג פרטי. הקפצות במידה ומתאפשר, ייעוץ: נמרוד

 500-0001161. בכניסה ליישובקמפינג בתשלום  -אוהל אברהם : נמרוד
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (.חנניה) 5050020600. אם המיכל ריק בבקשה להודיע לחנניה. מגדל אבנים משולט מפנה לכיוון, מילוי מים במיכל ליד החווה -"ות הרועיםמשכנ"חוות : מלאך במשכנות הרועים
 -אסתי . תארח כל השבתאפשר לה. אינטרנט, (כשר)אוכל , מקלחת. מטיילים 6עד  -ש"ועל הרצפה בשק, ספה בסלון, מיטות 0חדר ( סטייה קלה, 11לאחר : )בקריית שמונה 1מלאך  

5060060190  
   500-6116921-טל, 500-0004500-אוריין,מקלחת מים אוכל אינטרנט( 0עד )לינה. דירת סטודנטים: בקריית שמונה 0מלאך 
  506-1500940משה . אינטרנט, מטבח, מקלחת, אפשרות לישון במרפסת גדולה בחוץ+ מיטות בסלון : בקריית שמונה 1מלאך 

 ( מ מהשביל לכיוון"ק 0)+ 5052009554ליאת ( אפשר גם לשבת)אינטרנט , אוכל, מים, מקלחת( 0עד )לינה . דירת סטודנטים: יית שמונהבקר 6מלאך 
 .5000101120מרדכי  -שירותים מקלחת מטבח לינה , דירת סטונדטים: בקריית שמונה 0מלאך 

  5064646601 -מיכל  5062001142 -יפעת. אפשרות לארח בשבת וחג. כביסה, אינטרנט, אוכל כשר, מים, מקלחת, לינה -דירת סטודנטיות ( מ"סטייה של ק, 16לאחר : )במרגליות 1מלאך 
-ארז 5061102254-רננה( בית חב״ד מרגליות)נסיעה יומית לצפת הלוך ושוב דרך ההר או דרך העמק , מקלחת, כביסה, ארוחות, שבת וחג, אירוח במהלך השבוע: במרגליות 0מלאך 

5050005011  
 505-2060011! בלבד SMS. מיטה ומקלחת. חדר שביל: מלאך בכפר גלעדי

 :מלאכים בסטייה
 5062264010 -ליאל :( אוכל מקלחת כביסה אינטרנט הסעה מהשביל ובחזרה ובכללי מה שתצטרכו, לינה בבית( עלייה קשה -רצוי ברכב , מ מכפר גלעדי"ק 0: )במשגב עם 1מלאך 

 (מ מהשביל לכיוון"ק 0)+ 5006066015 –חן . ומה שצריך, אופציה להסעה, אינטרנט, לינה, מקלחת, 031מקום ל -דירת סטודנטית : במשגב עם 0מלאך 
 keren9988@gmail.com 5001461411קרן . מארחת בשבת. אופציית איסוף. ארוחות ואינטרנט, מקלחת, ספות, מטיילים 1( חייב הקפצה, רחוק: )במטולה 1מלאך 
 5050066051איה .  5052016250טלי (. בתיאום מראש)פאב במושבה + סופר .הקפצות במידת האפשר , כביסה, מקלחת, לינה, מטיילים 1עד : במטולה 0 מלאך

 5006009655עמית . אפשר להתארח לשבת. אינטרנט, מים, מקלחת, לינה: במטולה 1מלאך 

ספריית שביליסטים 
 .בתל דן

הכניסה לשמורת 
 :בתשלוםנחל שניר 
 שח00מבוגר 

 שח06סטודנט 
כניסה שעות  

 :מהשער הצפוני
 0:55-14:55' ו-'א

שבתות וחגים 
9:15-14:15 

-0:55ערבי חג 
10:15 

צריך ביום הזה 
נעליים להליכה 

 .במים

 מ"ק01 0
(16) 

מקיבוץ כפר 
 גלעדי

ח "למצודת כ
 (ישע)

 חניון נבי יושע: מים
 משכנות הרועים

, השביל הגיאולוגי
פארק , יפתחסדקי 

 .הפסלים בתל חי

, 5052610190ענת הלר , 5052129010שמעון אושר , 5066200696אוריטל אגמון , 5066165010אורי אגמון : לפנות אל. מטבחון ,שרותים,מקלחת,מזרונים,חדר ארוח: ברמות נפתלי 1מלאך 
 .  להגיע לצרכניה במרכז היישוב. 5051051111בטינה 

 505-2129010דברו עם שמעון  -בתמורה להתנדבות של יום אחד בפרויקט אקולוגי מעניין ( רחצה במעיין ועוד, בירה, ארוחות 1)שרות לארוח מלא ומפנק אפ: ברמות נפתלי 0מלאך 
 .בחורש האורנים ליד נבי יושע 099לינה מותרת בשטח מצידו הדרומי של כביש 

לינה בשטח מותרת 
אך לא בשטח בית 

 .העלמין

 מ"ק10 1
(69) 

ח "ממצודת כ
 (ישע)

לגשר 
מושב 3עלמה

חצי )דישון 
 (קילומטר

 רמות נפתלי: מים
 צרכנייה ברמות נפתלי :אוכל

 קרן נפתלי
 

מצפור קקל הצופה 
 על מאגר עינן

  !להזמין מקום מראש. 500-0111511להתקשר ליהודה . מטיילים 0חדר שביל עד ( סטייה): מלאך בקיבוץ ברעם

 מ"ק10 6
(42) 

מירון  להר מגשר עלמה
חורבת 
 חומימה

 חניון חומימה: מים
 :אוכל ומים

 סאסאצרכניה ב
 סטייה-צבעון
 סטייה-ברעם
 סטייה-דישון

, עין ערבות
 ,"הקרנף"

בריכה במפגש עם 
עין )"נחל גוש חלב 

 "(חלב

 5004664616אביאל  -לינה ומקלחת ( 2לאחר : )מלאך במירון
:  500-4540050 500-2255290: יובל. להנחיות להתקשר ועדיף לסמס. דקות מהנחל 4לינת שטח בזולה מעל הקצה הדרומי של נחל צבעון  -נחל צבעון ( מ מחניון חורבת חומימה"ק 0.0: )מלאך

 .הצטיידות במזון, מטבחון, חשמל, מים, מקלחת חמה, מזרונים
 506-0021445יוני  -נדרש תיאום מראש . מטבחון שירותים, מקלחת. מטיילים 0חדר שביל עד ( מ מחניון חורבת חומימה"ק 1: )מלאך בקיבוץ סאסא

 חדרים ומקלחת מתוחזקים ברמה בסיסית 0בו , "בית השביליסט"ח ללינה בתוך "ש 05, ח ללינה בחוץ ומקלחת"ש 00 56-4905501, 56-4905500( חותמת)ס שדה הר מירון  "בי: לינה בתשלום

 

 מ"ק10 0
(00) 

מהר מירון 
חורבת 
 חומימה

עין )לצפת 
 (כובס

 מושב מירון 
 חניון חרבת שמע 

 חניון יום הפסגה בהר מירון

 כסא אליהו
 .הר מירון
 .עצי קטלב

טבילה בבריכות 
 (על הדרך)שכווי 

 .ניתן לישון בעין כובס או בכל נקודה שמחוץ לשמורה
. בנות3לינה בחדרי אכסניה בנים(. 'בית התבשיל וכד, מרכז יום לקשיש)לינה חינם תמורת התנדבות בקהילה בצפת , הבית בצפת-אסנט( עליה תלולה-עדיף ברכב, מ מעין כובס"ק 1: )בצפת 1מלאך 

1055156525 projects@ascent.co.il 3כולל ארוחות במחיר עלות סמלי, אירוח בשבת. 
 500-6209019 -דוד . אוכל כשר. מקלחות, ארוחות :בצפת 0מלאך 

 (ניתן להתארח אך לא להתקשר בשבת)ליאור  5052124005מטיילים  15עד  -דירת שותפים : בצפת 1מלאך 
 506-9151564, 506-0560450,  שבוע לפעמים גם אמצע, ארוח לסעודות שבת, מקלחות. שומרי מסורת. מטיילים 1עד . 1-בקניון בנק הפועלים ק, בית אהבה ותפילה: בצפת 6מלאך 

carlebach@drori.org 
 : לינה בתשלום בצפת

 .nadav@ascent.co.il 1055156525. בנות3המקום דתי לינה בנפרד בנים. ח ללילה"ש 45, אכסניית אסנט
 .500-609-0122. ה במקום פנוימותנ. ח"ש 00, (נא לא להתקשר בשבת), אירוח בשבת, אינטרנט, ארוחות*, מקלחת. פנימיית לבנות ולהבנות

הנקודה הגבוהה 
הר  -ביותר בשביל 

 .'מ 1195מירון 

 מ"ק14 4
(151) 

עין )מצפת 
 (כובס

 מערת שובך .מים קרובות למסלול' אין נק גינוסר3למגדל
 עין יקים

מדרגות , "העמוד"
 .המוביל הארצי

-500 -יעל. ק״מ 0.0נמצאים בסטייה של :( אוכל טוב ומרפסת יפה עם נוף לכנרת , מכונת כביסה, אינטרנט, מקלחת, (מזרוןעל )לינה  -מטיילים 1עד  -קומונת הצופים בטבריה : בטבריה 1מלאך 
0290000 

 506-0125100עודד .  מוזמנים ללינה ולכל מה שמסביב: בטבריה 0מלאך 
 ,נשמח לארח. א ממש קרוב לחוף היםאזור השינה נמצ.ומקלחותכלבו , שירותים.לינה על הדשא מחוץ לפאב של הקיבוץ( מ ממגדל"ק 1-כ: )מלאך בגינוסר

 .506-141-1509 -סער 
אפשרות לינה . בחורף ומסביב לשעון בשאר ימות השנה 51:55מזנון ומינימרקט פתוחים עד  -הצומת של חיליק : לינה בתשלום במגדל.  לבדוק איפה אפשר ומותר -אם רוצים לישון על שפת הכנרת 

 506-0441141 -איידה מכינה ארוחות : לינה בתשלום בחמאם 506-4160000. שולחנות למנוחה. לעיתים זה בתשלום, אפשרות למלא מים אך לא תמיד. דעל שטח קטן לי

ספריית שביליסטים 
 .בנחל עמוד
-ט'ג"חנות טיולים 

 בגינוסר" לאג

 

 



0 
 

 מ"ק06 2
(100) 

רוב "אתר הקיאקים : מים למושבה כנרת גינוסר3ממגדל
 "רוי

 ירדנית
 מושבה כנרת

; בית קברות כנרת; דגניה
 ;קבוצת כנרת

 צומת מצפה בצרכנייה
 כפר חיטים

 בית עלמין כפר חיטים 
 גינוסר

צרכנייה בצומת : אוכל
 מצפה

 מכולת בחמאם
 ,צרכנייה בצומת חיליק

 כלבו בגינוסר

 עין פוריה
מצודת הארבל 
 ומערות הארבל

בירה בפאב בגינוסר 
 00:55עד ₪  15ב

 (מ נוספים על השביל מעין פוריה לצומת מצפה"ק 15-כ)ל בעין פוריה או להמשיך לטבריה "שינה בחניון קק -במצב כזה . נמצאו מלאכים בפוריהלא 
 5004909925: יונתן.מזרונים,אוכל בריא,מקלחת שדה,מים,צל,קראוון עם נוף. ממזרח לשביל בדרך עפר בסימון אדום מיבנאל למנחמיה' מ 155: מלאך ברמת יבנאל

 (לא להתקשר בשבת) 5060109200:נמרוד -לתאום. מכולת, כביסה, מקלחת, מטבחון, לינה. חאן שביליסטים: מלאך במנחמיה
  14:55לתאם עד  –בכניסה לקיבוץ  – מים ושרותים, משטחים ללינה בחוץ, סירות קאנו. גיא אלון ומעין בוברוב -רוב רוי על הירדן ( ללא סטייה מהשביל, מ"ק 00כ יום של "סה: )מלאך בקבוצת כנרת

500-0611124 
 (.נרי) 505-0022160. נמצא ביציאה המזרחית של יבנאל מול העליה מנחל יבנאל. ח לאדם"ש 10לינה ומקלחת חמה בעלות של . אורחן בצל התל: ביבנאל 1לינה בתשלום 

-56עוזי . אפשרות הקפצה לשביל. לינה ומקלחת בתשלום סמלי. ח"חווה אקולוגית עם מגוון בע. מ מצפון מערב למצפה אילות"ליד עין חרצית כשלושה ק". חוות מצפה איילים: "ביבנאל 0לינה בתשלום 
4405100 

 500-1251440( מבקש תשלום סמלי)ליד קבוצת כנרת על השביל ממש  -אורי העגלון  -מרכבות הירדן : לינה בתשלום סמלי בקבוצת כנרת

ספריית 
שביליסטים 

 .כנרת במושבה
ישנה אכסניית 

נוער בסטייה של 
מ צפונה "ק

כשמגיעים לכביש 
 .לפוריה 2422ל

 מ"ק00 0
(105) 

רוב "אתר הקיאקים : מים לכפר קיש ממושבה כנרת
 "רוי

 ירדנית
 : אוכל

 'מכולת בדגניה ב
 מסעדה בירדנית

בית עלמין מושבה 
רחל )כנרת 

נעמי , המשוררת
 (שמר

 ,עין רכש 
הבריכה האדומה 

 1סטייה -תבורבנחל 
 .מ"ק

מצפה , עין אולם
 "ההליקופטר", אלות

 .אפשר בהתראה קצרה. 5060016019:יעל, 5059645515:גולן. שתיה חמה, כביסה ומייבש, מקרר, אינטרנט, מקלחות, לינה -משפחת בן דוד: בנצרת עילית 1מלאך 
 .5059910002עמנואל 3  5006690000עמיר . מטיילים 0עד . וחילוץארוחות , לינה, מקלחות. מכינה קדם צבאית תבור: בנצרת עילית 0מלאך 

 5060191100יונתן .מכולת,אינטרנט,הטענת פלאפונים,מקלחת.בקומונה 0עד ( 11לאחר : )מלאך בבית קשת
 506-0626206. גדולה וחדרים חצר, מקלחת, מטיילים 1לינה עד , עזרה לוגיסטית. משפחת דביר -( מ"סטייה של כק, קרוב לכפר קיש: )בכפר תבור 1מלאך 

 505-0910210. ד -מארחים בימים א. ארוחת ערב , מקרר, מקלחת ושרותים, מטיילים 1לינה עד , עזרה בהגעה, משפחת גנז : בכפר תבור 0מלאך 
 501-2405269יוסי . להתקשר גם באותו היום אפשר. במרפסת או בחדר אורחים, מכונת כביסה, אינטרנט, מקלחת. הבית הירוק( מ מכפר קיש"ק 1-כ: )בעין דור 1מלאך 

 505-4240006יובל  505-4240126אסנת . מטיילים 4עד . אינטרנט, מטבח מצויד ומקרר, דירה עם מקלחת: בעין דור 0מלאך 
 .ה'קיקל - 5001904251 .מכולת, כיריים, מזרונים, מקרר, שירותים ומקלחת מאולתרים, מים. מטיילים 10עד  -ה 'הסככה של קיקל: בכפר קיש 1מלאך 

 500-1240029, 56-4240501. שירותים, לינה,מים-(לא בשבת)נחום בוכריס : בכפר קיש 0מלאך 
 .505-0661920שרה יפת . בית בקיש -חותמת : בכפר קיש 1מלאך 

 :לינה בתשלום
 (מעוז) 506-6100100(. המחיר כולל ארוחת בוקר. )ח"ש 95אכסניית פאוזי עזר . חותמת: בנצרת

 (מזל)500-1600016(. אם יתאפשר)ניתן לאסוף מהשביל ולהחזיר לשביל . אפשרות לארוחת ערב או בוקר. ח"ש 05 -לינה , אינטרנט, מקלחת חמה: בנצרת עילית
 500-2019920  500-1154151רזי . תשלום נוסףארוחות ב. ח לאדם"ש 20תה ומקלחת , לינה באוהל ארוח בדואי גדול(: ליד מסוף האוטובוסים)מהשביל ' מ 155אוהל אלמוכתאר : בשיבלי

 56-4405100. שמוש בשרותים ומים. ח לאדם"ש 00הקמת אהלים במתחם במחיר של , פנינת העמק : בכפר תבור
 (משפחת שמש) 505-0000110; 505-4009001. ומקלחת, ח לינה"ש 00קמפינג : בכפר קיש

 רי בית ספר שדהבכדו, בכפר תבור אכסניה, בצומת גזית מלונית דרכים

ספריית 
שביליסטים 
 .במצפה אלות
יכול להיות 

שחציית נחל 
תבור בעייתית 
וצריך לחצות 

 יחפים
לינה בשטח 
 .מותרת בקיש

 מ"ק06 9
(126) 

 נצרת עילית : מים לנצרת עלית מכפר קיש
 שיבלי 

 הר תבורפסגת 
 תחנת דלקצומת גזית 

 .אלונית בצומת גזית :אוכל
 קיוסק בשיבלי

ליד שיבלי  תחנת דלק
 .בירידה

 צרכנייה בכפר קיש
 

 הר תבור
 כנסיית ההשתנות

 5061100600-ארוחה ולינה שרון, מקלחת( 6לאחר : )בכעביה טבאש 1מלאך 
 .56-4404415לינה בקומת החנייה שליד הבית , מכולת במקום -חוסיין אבו סעייד על השביל : בכעביה טבאש 0מלאך 
 56-9049000, 5050060666 -בקמפינג ( לשביליסטים)לינה   -מרכז שטח אלון הגליל ( 9לאחר : )באלון הגליל 1מלאך 

 5062224000דני  56-9041062( אנשים 1עד )משפחת דיקסטרו , שינה, מקלחת, ארוחות : באלון בגליל 0מלאך 
 505-0656000 -אלון. גם בשבת, מכולת, צים למדורהע, תאורה, חשמל, אינטרנט, כיור לשטיפת כלים, שירותים, לינת שטח -פרסקו: באלון הגליל 1מלאך 

 5066912911-ענבל,5220559249משפחת בן דרור ,לינה,מקלחת,ארוחות: באלון הגליל 6מלאך  
 5004104100. כל השבוע כולל שבתות. ארוחה ומקום נוח לישון,מקלחת". שומר החדש"אוהל אירוח במצפה שנת השירות של ה( 14לאחר : )בציפורי 1מלאך 

 .502-2240150לינה בחצר : בציפורי 0מלאך 
 56-4640501, 500-0606440. מקלחת, מארחים בחצר, "ריש לקיש"בית הבד : בציפורי 1מלאך 

 .barelke55@gmail.com: להרשמה. ניגונים ודברים היוצאים מן הלב, קבלת שבת משותפת ומעצימה כולל תפילה וארוחת ערב שבת מלווה במטעמים( 14לאחר : )בהושעיה 1מלאך 
 5000410525-לתיאום מראש ליאורה לוי, מקלחת חמה3לינה: בהושעיה 0מלאך 

 5054001529:לתיאום מראש יעקב, מקלחת3על השביל לינה: בהושעיה 6מלאך . .טלי 506-2060510: בהושעיה 1מלאך 
 500-4640991לתאום עליזה . מקלחת וכו,בחצר3לינה בחדר: בהושעיה 0מלאך 

 5060165121קרן :לתאום. מקלחת וכו,בחצר3לינה בחדר: בהושעיה 4מלאך 
 5052140460אלה ודובי . אינטרנט, לינה, מקלחת: בהושעיה 2מלאך 

 5061555200 -מנחם . אפשרי בתיאום מיידי, מקלחות, אוהל ענק -כפר קדם  : בהושעיה 0מלאך 
 505-0100469. חדרי שינה( בקרוב)הדרכה ו, מים, נוחהמ, קפה. מורה דרך -מרעי מופאק , ספריית אלצדיק: במשהד 1מלאך 

 500-0006400ליל 'ח(. ביציאה המערבית ממשהד)מינימרקט חי אלזרריע . קפה ומילוי בקבוקים: במשהד 0מלאך 
 :מלאכים בסטייה

 506-0501200 -שביט אורלי וגדי משפחת  -כביסה , אינטרנט, מקלחת, לינה, אפשרות הקפצה( דק נסיעה מצומת המוביל 15)בגבעת אלה  1מלאך 
 5066659011משפחת בק  -אפשרות הקפצה , מכולת, קפה, אינטרנט, כביסה, מקלחת, לינה: בגבעת אלה 0מלאך 

 5001064002שבתאי , (במידת האפשר)אירוח לשבת לשומרי שבת , לינה , (בנסיעה מצומת המוביל)דקות מהשביל  10, ישוב שומר שבת: מלאך במורשת
 5001262046אפרת . אינטרנט, (מרחק דקות מצומת המוביל)הסעה בתיאום מראש , ארוחה חמה, מקלחת, לינה בחדר, משפחת אשחר: בשמשית 1מלאך 

 5000000000 -משה. לא מעשנים. מכולת, הקפצה מהשביל בתאום מראש, אפשרות לבישול במטבח, מקלחת, מטיילים 1לינה עד , משפחת גפן: בשמשית 0מלאך 
 5001105691 -עליזה , הקפצה מהשביל בתאום מראש, אפשרות לבישול במטבח, מקלחת, לינה, משפחת כידרה: בשמשית 1מלאך 

 

 מ"ק01 15
(192) 

 לטחנת הנזירים מנצרת עלית
 (יובלי ציפורי)

,  אלון הגליל, הרדוף:מים
, הושעיה וציפורי

קבר רבי יהודה ,משהד
 הנשיאה

 מכולת בהושעיה: אוכל 
 באלון הגלילצרכנייה 

 

הבריכה בעין 
לא מומלץ )יבקע

 (.לטבול
גן לאומי ציפורי 

 (בתשלום)

 506-0410114עומר . אפשר בשבת. מקרר וערסל, הטענת מכשירים, WIFI, שירותים, מקלחת, (מזרונים)בחוץ 3 לינה בבית ( 4לאחר : )ביגור 1מלאך 
 .חשמל, שירותים, מקלחת, מיטה. 5064410496יהל : ביגור 0מלאך 

 יעל, 505-2919466. ניתן להקפיץ בתאום מראש, לינה מקלחת חמה ואוכל. מטיילים 1עד ( דורש הקפצה, סטייה: )מלאך בנשר
 עזר-משק בר. על השביל עצמו, צמחי תבלין ותה לשימוש השביליסטים, מים וחשמל, מקום לנוח( 9לאחר : )בכפר חסידים 1מלאך 

 56-9062100. 5060012014. לא שומרי כשרות. ות\עד שני מטיילים,לינה מקלחת . על השביל עצמו. משפחת בומרד: בכפר חסידים 0מלאך 
 56-9016006, 506-6901690מטיילים  1עד , קרוב לצומת הראשית, סופר, רחצה, לינה: משפחת קמינסקי( מ"ק 0סטייה של לפחות : )בקרית טבעון 1מלאך 

 500-0420200מקלחת ארוחה , ה לינ -רן ומיכל שדה: בקרית טבעון 0מלאך 
 .5066999420, 5009024910. 2דירה  11כצנלסון ' רח. קרוב לצומת הראשית, סופר, רחצה, לינה -יעל והדס: בקרית טבעון 1מלאך 

 500-0006960. כלב וחתול בבית, מכולת, מקלחת, 0-חדר ל, מ מהשביל"ק 1 -משפחת שומר : בקרית טבעון 6מלאך 
 500-4646959 -מוטי . מטבח( דורש הקפצה, סטייה: )אבאלוני אב 1מלאך 

 5064011611עירן הלוי . לינה בסטודיו ומקלחת חמה. מרכז אוריאל: באלוני אבא 0מלאך 
 500-0641100דליה . םמטיילים להשאיר נקי כשעוזבי 4-2עד . אפשר בשבת. סופרמרקט לא רחוק. מקרר, הטענת מכשירים, WIFI, מקלחת, לינה בבית( 19לאחר : )מלאך בנופית

 569509115. לא תמיד בשבת.ויותר בחצר,1עד , מכולת,אפשרות לבשל,מקלחת,לינה: מלאך בהרדוף
 .מיקום בעמוד ענן, חדר שביליסטים ביגור

 :שינה בתשלום
 5000406954 -מור. ח לאדם והנחה לקבוצות"ש 15: תשלום. ם במקוםמקלחת וצעירים הגרי, מטבחון, לינה -מרכז אקולוגי  -שער לאדם  -ליד נחל ציפורי ( אחרי טחנת הנזירים: )הרדוף

: יזהר, 5004961161: אירית. אינטרנט, מקלחת חמה. ח לקמפינג לאדם"ש 40, (אוהל משותף גדול)ח למיטה בחדר מעונות "ש 05(. נחל ציפורי)מ מעין יבקע "ק 1 -שבט אחים :  טבאש-חילף
5004961100 

שינוי בתוואי **
עקב : השטח

עבודות פיתוח 
, בכניסה למשהד

ביציאה מהכפר 
בחיבור עם כביש 

יש ללכת , 206
בשולי הכביש 

 055דרומה כ 
לחצות את , מטר

הכביש ולעלות 
עם דרך עפר אל 
הכביש הסובב 
, של נצרת עילית

מתחבר להמשך 
 השביל צפונה



1 
 

 מ"ק00 11
(019) 

 מטחנת הנזירים
 (יובלי ציפורי)

 ביגור : מים לעוספיה
על השביל בין יגור  מים

 לכפר חסידים
 בכפר חסידים 

מים על השביל בכפר 
 חסידים

 בהרדוף 
צרכנייה בכפר : אוכל

 חסידים
 סופר מוזל ענק ביגור

 מכולת בהרדוף

 נחל ציפורי
 נביעת יערה

 .569060119, 5050000220. אירוח בסטודיו , שומר שבת מקלחת. הד שמואלי( מ"ק 0לאחר : )בעין הוד 1מלאך 
 506-4494144, 56-9060250. לינה על הדשא בחצר, הטענת סלולרי, מטבחון, שרותים, מקלחת -גיורא : בעין הוד 0מלאך 

 506-1156965. חשמל, מטיילים 6עד , מטבח, כביסה, מקלחת, לינה בבית או בחצר -דלית : בעין הוד 1מלאך 
 .חברים של גל מעמותת אתגרים יהיו -אם מגיעים ביום שישי . שמירת שבת וכשרות(. ריך ויותרכל מה ששביליסט צ. ) 56-9060910חאן יותם : בעין הוד 6מלאך 

 5050901264. לינה. שומרי שבת, דפנה ומאיר( ליד עין הוד: )בניר עציון 1מלאך 
 לינה שומרי שבת, 5054240061, 5050210106נחמיה ועדה רסל : בניר עציון 0מלאך 

 5000411020שירותים רן , מטבח, מקלחת חמה. קמ מהשביל בתוך הקיבוץ 0 -יער מחוללים ( מ"ק 15לאחר : )בבית אורן 1מלאך 
 5001404024דניאלה . מטיילים או על הדשא ליותר 1עד . לינה ,ארוחה, מקלחת -דניאלה וזאב : בבית אורן 0מלאך 

 505-0119005 -עמי  -לינה בשטח , שרותים, מקלחת-מ מהשביל"ק 1 -( מ"ק 15לאחר : )גבעת וולפסון -מלאך ביערות הכרמל 
 505-9409400 -עמית -חווה אקולוגית,ליד מלון יערות הכרמל, מ מהשביל"ק 1( מ"ק 15לאחר : )הר יללת התנים-מלאך ביערות הכרמל

 5000041010מתן  -ארוחה , מקלחת. חדר למטיילים: בעוספיא 1מלאך 
 5066009109יפתח  -על השביל . איכותימים לשתייה וקפה , מקלחת חמה: בעוספיא 0מלאך 

 5060240450 -אלון ועדי. על מיטה בחדר או על מזרונים במרפסת, מטיילים 0-1מקום ל: בעוספיא 1מלאך 
 506-4010491. אינטרנט ולינה, מקלחת. חדר לשביליסטים -איילת ודורון: בעוספיא 6מלאך : המשך מלאכים

 חותמת. 505-2004521. אנשים 6עד . מטבח, מקלחת, הלינ(: הכלב)גלעד ושדה: בעוספיא 0מלאך 
 :מלאכים בסטייה

 5004956500. אינטרנט, מקלחת, ארוחה, כביסה, לינה. הקפצה לבית, דקות נסיעה מהשביל 15. בסופי שבוע בלבד. גבי שגיא: בחיפה 1מלאך 
 (.מורן) 505-9050006( עתליה) 5069210510. מוזמנים להשאר ליום מנוחה. כביסה, אינטרנט, לינה, מקלחת. נסיעה מהשביל' דק 05. מורן ועתליה: בחיפה 0מלאך 
 .506-6015025 -דביר . ש תתאפשר הקפצה"בסופ. 4שינה על מזרונים עד , ארוחות שבת, כביסה, אינטרנט, לינה, שומר שבת מקלחת. דביר בן ישר: בחיפה 1מלאך 
 5061155949בן , 5050604516גילי :( מעבר לזה יש ספה , מזרונים יחידים ומזרון זוגי 0. אינטרנט, מקלחת, לינה. דקות נסיעה מהשביל 10. גילי ובן: בחיפה 6מלאך 

ספריית 
שביליסטים בנחל 

 .יגור

 מ"ק19 10
 (010) 

 עין הוד : מים לנחל מערות מעוספיה
 חניון יום אורן 

 חניון יום ליד נחל רקית 
 עוספיא

צרכנייה ומסעדה : אוכל
 .הודבעין 

סיבוב בעין הוד 
 (כפר אמנים)

 צנירים בסלע
חווה אקולוגית בהר 

 0.0)יללת התנים 
 (מ סטייה לכיוון"ק

מערת , מערת אצבע
 .אורן

 (בדרך)מערות ישח 
נביעה  -עין חיק 
 (בדרך)חלשה 

 522-0146111.עד שלשות.אינטרנט,שירותים,מקלחת.לינה על הדשא.קמ מהשביל 130 -נורה ועילי : מלאך בעופר
 505-1504602, 506-0021441... מטבח, מכולת, אינטרנט, שירותים, מקלחת. לא מקורה, לינה בחצר, עד שלשות. מ מהשביל"ק 1.0נועה ואמנון ( מ"ק 10לאחר : )ל"בכרם מהר 1מלאך 

 5064151002. בתאום מראש. אינטרנט וארוחה חמה, בביתנו תמצאו מקלחת: ל"בכרם מהר 0מלאך 

יום בו מומלץ 
כת עם שרוול לל

ארוך בגלל קוצים 
 .בשטח

שינוי בתוואי **
בעין : השטח

השביל , הוד
עובר דרך מרכז 

 .כפר האומנים

 מ"ק01 11
(041) 

 מאיר שפיה: מים לגני הנדיב מנחל מערות
 עופר 

ל ליד כרם "משתלת קק
 ל "כרם מהר; ל"מהר

 במצפה עופר 
 בחניון נחל מערות

 .צרכנייה בעופר: אוכל
המבקרים קיוסק במרכז 

 בחניון נחל מערות

שמורת נחל מערות 
 !מומלץ, (בתשלום)

 506-4460466 -אריאל . אפשרות להקפצה. שומר שבת. אינטרנט, (דשא סינטטי)ש בחצר "שק\שינה על מזרונים, שרותים, מקלחת: מלאך באור עקיבא
 500-6020020;  500-0015145ורדה ואבי  -הקפצה במידת הצורך , בתאום מראש, אירוח מלא של בודד או זוג: בקיסריה 1מלאך 

 . 505-4250014שחר . עזרה במידת הצורך: בקיסריה 0מלאך 
 .5066655564ילי . מקלחת, חדר שינה: בקיסריה 1מלאך 

 5050600005גיל יפה .מטבח לבישול עצמאי,מקלחת,לינה,קרוב לשביל: בקיסריה 6מלאך 
 506-0510929. שירותים, הטענת סלולרי, סהכבי, מקלחת. אירוח בבית: במעגן מיכאל 1מלאך 

 ליאור -5004504000אינטרנט , מטבח, מקלחת, (אפשר יותר במרפסת)אירוח מטיילים עד שלושה בבית : במעגן מיכאל 0מלאך 
 עוזי 5000640269רחלי  5000060062הטענת סלולרי וארוחה , כביסה, מקלחת, אפשר יותר במרפסת, אירוח של שניים: במעגן מיכאל 1מלאך 

 5004212109עד שני אנשים אלדר -מקלחת דירת חדר, לינה: במעגן מיכאל 6מלאך 
 5064409260-אביבה גולן. לשביליסטים בלבד. בתאום מראש. מקלחת ואינטרנט. חדר עד שלושה מטיילים: בבית חנניה 1מלאך 

 500-0000000 -טל וארנון רוזמרין. לשביליסטים בלבד. לינה מקלחת ואינטרנט בתאום מראש: בבית חנניה 0מלאך 
 (ט"דורון הקב) 5052055094( מזכירות) 564141102:תאום לינה על הדשא: בבית חנניה 1מלאך 

 500-1155010: יניב, 520-0410011: גורי. בתיאום. אינטרנט, מקלחת, לינה. מרכז העשרה לאנרגיה ירוקה וקיימות, הגן הסולארי: בבנימינה 1מלאך 
 נא לא להתקשר בשבת 5062099491-קובי. לינה למטיילים בתאום מראש: ינהבבנימ 0מלאך 

 5062251941: רותי. מקלחת ואינטנט, ארוחה, לינה בחדר -מ מהשביל"ק 1-משפחת כץ: בבנימינה 1מלאך 
 5050550400: רונית! לשביליסטים בלבד בתיאום -מטיילים  6עד , (ראם מתאפש)הקפצה מצומת אורט , אינטרנט, (אם מתאפשר)ארוחה , מקלחת, לינה -משפחת שמואלביץ : בבנימינה 6מלאך 

 5050250404נורית . כביסה והקפצה לשביל, לינה, מקלחת, יחידת דיור נפרדת(: מזרחית לשביל בין זכרון לבנימינה: )מלאך באביאל
 500-1294414נועם  501-0012169נועה , 56-4050099. מטיילים 1עד . מהשביל3הקפצה אל, טרנטאינ, כביסה, מקלחת, ארוחה חמה, לינה בחדר(: מ מזרחית לבנימינה"ק 0)מלאך בגבעת עדה 

 5060105206רונה  5000091010כנפי נשרים רחלי ' וכביסה רח, אופציה למקלחת, דקות הליכה מהשביל 0, אנשים 0עד : בזכרון 1מלאך 
 .אבי  5051100115, (לעיתים יותר)אנשים  4עד , מקלחת, לינה: בזכרון 0מלאך 

 .מיכאל 5066409602. או בדשא יותר, מטיילים 0מקלחת וחדר ל , גני הנדיב3מ מעין צור"ק 0במרחק כ : בזכרון 1מלאך 
 5064660052. לבית כנסת' מ 655. כביסה ולינה, הקפצות, מקלחת. פש וחגים"מארחים רק בסו. שומרי שבת -ג 'משפחת חג: בזכרון 6מלאך 

 רביד 5002646600. בערב 2רק בימי חול ואחרי , ארוחה חמה, מקלחת, (בדשא 0, בבית 0)אנשים  6עד , מהשביל' מ 055, חגי' משפ :בזכרון 0מלאך 
 5060014044מרתה . דוברי אנגלית. אינטרנט. מזרנים. מקלחת. אנשים 4חדר גדול בבית עם מקום עד : בזכרון 4מלאך 

 .רצוי לסמס -יעל 505-6610090. דוברי ספרדית, אינטרנט, הקפצה, ארוחה, מקלחת, אנשים 1עד , משפחת גטניו: בזכרון 2מלאך 
 506-4062962: עפר! יםלא מעשנ, 10:55הגעה אחרי , ארוחה חמה, מקלחת, דוברי עברית ואנגלית, אנשים בעליית הגג 1עד , מ מהשביל"כק, משפחת בן ארי: בזכרון 0מלאך 

 :לינה בתשלום
 500-0006025טלפון . ח"ש 05או ארוחות בעלות , מטבח לבשל. שירותים ומקלחות, מיטות, ₪ 05מיטה . על השביל Juha's Guesthouse: זרקא-יסר א'ג

הלינה מחוץ 
לשטח שמורת 

נחל )הר הכרמל 
 .מותרת( מערות

 

 מ"ק06 16
(000) 

תחנת דלק שליד : םמי לחדרה מגני הנדיב
 תחנת הכוח חדרה

שדות ים חוף הקשתות  
 בית חנניה , זרקא-סר א'ג

זרקא -סר א'סופר בג: אוכל
דגים טריים , ובבית חנניה

בכפר הדייגים שבחוף 
 הקשתות-קיסריה

 גני הנדיב
חוף האקוודוקט 

 בקיסריה
 נחל תנינים

 .עין צור

 .אפשר גם בשבת, שומר שבת. בצפון נתניה,מטבח,אינטרנט,מקלחת. ובמזרונים( אנשים 0)לינה בחצר באוהל שלי . 500-4495144אודי : בנתניה 1מלאך  .
 .ללא תמורה 505-0044444דורי חילוץ ועזרה בכל מצב : בנתניה 0מלאך 

 אוכל, מים,מקלחת,ק מהשבילד 10חדר מטילים -59041459035020125009חרמון ' מש: באביחיל 1מלאך 
 .פויקה, להקפיץ מזון, מקלחות, הקפצה, דק מהשביל 10, חדר למטיילים - 5066452919, 5006010255שירה ונועם : באביחיל 0מלאך 

 SMS 5069004515תמר לוסטיג בן נפתלי . מקלחות ופינת בישול. שרותים 0מטיילים על מזרונים  0: מלאך בקיבוץ העוגן
 500-0955010מעיין . שביליסטית, מכולת,אינטרנט,כביסה,מטבח, אוכל מפנק,מקלחת,לינה,הסעה בתיאום מראש. מטיילים 0עד : מלאך בחופית

 (מ מהשביל לכיוון"ק 1( )שומרי שבת) 5004525525 -ישראל. מוזמנים גם לשבת. וכל מה שנוכל, הקפצות במידת האפשר,אוכל,כביסה,מקלחת,לינה: ה"מלאך בכפר הרא
 5006022016-יובל. הקפצות,אוכל,כביסה,מקלחת,לינה: בחרב לאת מלאך

 500-0105924יחזקאל שטיר . ישמחו שתעבדו יום או יומיים בעונה. לינה חינם, אפשר למלא מים. אזור יער חדרה -חוות עם האדמה : מלאך
 'מקלחות וכו. םרצפה בפני3שקש על מזרן. אוהל בחצר. שומרי שבת 5069900209תמר : בגבעת אולגה 1מלאך 

 500-4409100 -דרור . גם בשבת. 'אינטרנט וכו, שירותים ומקלחת, מכונת כביסה, מטבח, לינה בבית, מטיילים 1עד : בגבעת אולגה 0מלאך 
 .דקות מהחוף 1חינם  500-0010044ליזי : בגבעת אולגה 1מלאך 

 .לשלוח וואטסאפים.אפשרות להקפצות. קרוב לשביל, כביסה, אינטרנט, מקלחת ,אוכל טבעוני, מטיילים 1-0 - 5004219501איתי : בגבעת אולגה 6מלאך 
 505-0504000. מוזמנים בכייף ללינה ואירוח מפנק מכל הלב, בקתה מעץ עם גינה, קרוב לים, עידו על השביל: בגבעת אולגה 0מלאך 

 (מ מהשביל לכיוון"ק 1) 5050926590 -- 5000519001מטיילים  0נשמח לארח עד . בר ומתנה מסיקה-נווה חיים: בחדרה 1מלאך 
 (מ מהשביל לכיוון"ק)אינטרנט,הקפצה,לינה,כביסה,מקלחת,אוכל-5051401622עודד -נוה חיים: בחדרה 0מלאך 
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. 506-6016201: נאוה ויגאל. דקות הליכה מהשבילחמש , מכולת סמוכה, אינטרנט, מטבחון, מקלחת. על הדשא3אפשרות ליותר תחת סככה, עד שני מטיילים בחדר סגור -נווה חיים : בחדרה 1מלאך 
 .אפשר גם בשבת

 .לא בשבת,אינטרנט ועוד דברים טובים , כביסה עצמאית, מטבחון, מקלחת, מיטות 4עד  5001195200נצחיה  -נווה חיים : בחדרה 6מלאך 
 (מ מהשביל"ק 1.0) 500-4401004: אמונה-שירה. ביסהכ,אינטרנט, מקלחת,אוכל, לינה,הקפצות כשאפשר. אמסלם' משפ–שכונת האוצר: בחדרה 0מלאך 

 56-4110110או  500-0062600-אילה. כביסה, מקלחת -שומרים שבת וכשרות-6על כביש -ם"שכונת רמב: בחדרה 4מלאך 
 :לינה בתשלום

 .ליד המשטרה. ח לחדר"ש 05 500-0010044, ליזי: חדרה
 הזמנות ניתן לבצע באתר, חותמת- 59-0444500, אינטרנט, מיזוג, סדינים, מקלחת, מיטות קומותיםחדר עם -ח ללילה"ש 90-אכסניית הריזורט: מכמורת

 5050014646 -מכרה של גל , צאלה: בזכרון 9מלאך  -המשך

 מ"ק00 10
(115) 

 : מים לחוף פולג מחדרה
 ,חניון חורבת סמארה

 נתניה 
 ,(בעונה)חוף נעורים 

 בית ינאי
חבצלת ; שושנת העמקים
 השרון

מסעדה בחוף בלו : אוכל
 .בחוף בית ינאי, ביי

; מזנון הדודות בחדרה
 סופר בחדרה

שר הצבים שעל נחל 
סטייה )אלכסנדר 

 (מ לכיוון"של ק
חותמת במכמורת 
 באכסניית ריזורט

 505-0950921  505-0119005 -מי וענת צים ע.  אוכל , מיטות  ,   מקלחת חמה . ניתן לאסוף מהשביל ולהקפיץ למחרת  -דקות מחוף הרצליה  15: מלאך ברעננה
 506-0665400 -נחשון . אפשר לתאם בהתראה קצרה. הקפצות, מטיילים 6לינה עד , אוכל, אינטרנט, מקלחת( מ"ק 14לאחר : )ברשפון 1מלאך 

 500-9005211 -עופר , לינה,אוכל, אינטרנט, כביסה, מנוחה, מקלחת: ברשפון 0מלאך 
 500-0211201לא להתקשר בשבת .טלי וחיים. לינה אוכל מקלחת( מ"ק 12לאחר : )בשפיים 1מלאך 

 .נועם ואלונה 506-4450106בתיאום יומיים מראש ( ללא לינה)אירוח ומקלחות : בשפיים 0מלאך 
 5004511445 –סיון , מקלחת, (באוטובוס שעומד בחצר)לינה  -שפיים : בשפיים 1מלאך 

 500-0000006 -אבי וליבי,לינה,אוכל,אינטרנט,כביסה,מנוחה,מקלחת(: ליד חוף פולג)מלאך באודים 
 (חייב הקפצה, רחוק)הקפצה בפולג . אינטרנט,מקלחת,לינה,5006551505אורי : מלאך באבן יהודה

לינת שטח ביער 
 .חדרה מותרת

 מ"ק00 14
(110) 

בחופי הרחצה : מים אביב-לתל מחוף פולג
 .שבדרך

 מתחם יקום
 בכניסה לאפולניה

 הרצליהחופי 
 קניון ארנה

 פארק הירקון
, שפיים, ארסוף, הרצליה

 .אודים
 

מרכז , אלונית געש: אוכל
 מסחרי יקום

 -חניון החוף הירוק 
 פולג

  5061-922145אילנה . והסעה לשביל,אינטרנט מקלחת, אוכל,לינה ( . סמוך לירקון: )מלאך ברמת גן
 . שומרי שבת. 505-4655114צחי . אנשים 6עד . אינטרנט, מטבח, מקלחת, לינה -צמוד לשביל: א"בת 1מלאך 

  505-1101100שי , (003100קוים )מ מהשביל "ק 0, מקלחת, מזרון זוגי, בין פלורנטין ליפו: א"בת 0מלאך 
  5004500001שרון , 5060092011סהר . מטבח, מקלחת, לינה. האו רבע שעה הליכ, מהירקון 0קו , במרכז, מטיילים 1מקום ל : א"בת 1מלאך 
 . 5069050900טיוייט ומשה . עדיף לסמס. אוכל ושתיה, אינטרנט, מקלחת, לינה. מפארק הירקון 0קו . ליד דיזנגוף סנטר. 0-מקום ל: א"בת 6מלאך 

  506-0019544אוראל , ברחוב בן יהודה ליד רחוב ירמיהו: א"בת 0מלאך 
   506-4210969 -דינו, נא לתאם מראש, מה שיש -אוכל, אינטרנט, מקלחת, 6-מקום ל, ליד איכילוב: א"בת 4מלאך 

  500-1699955 -עודד . מוזמנים בעדכון מראש. אוכל ושתיה, אינטרנט, כביסה, מקלחת! כלבים גם. 0-1מקום ל, א"מנמל ת' דק 0, ברחוב מיכה: א"בת 2מלאך 
  506-0090460גלעד . אינטרנט, קפה, מקלחת, לינה 1-1. יד הנמלדקה מהשביל ל: א"בת 0מלאך 

  506-2900600אבנר (. צפוף - 1אפשר )מטיילים  0עד , (אינטרנט, מטבח, מקלחת, לינה, שתי דקות מהשביל: א"בת 9מלאך 
 506-204-0909. על בן יהודה ליד הילטון. 6' במונית שרות מס' דק 0, דקות מהשביל בהליכה 10מזרון ,קוזי'ג, מטבח, מקלחת לינה: א"בת 15מלאך 

 500-0019001 -ירון גרין . עשר דקות נסיעה מחוף הים או ממחלף מורשה: ברמת השרון 1מלאך 
 5064166094 -אבידן , (אפשר להתארח לשבת)שומרי שבת , כביסה, ארוחה חמה, מקלחת , 1לינה ל, הליכה מצומת מורשה' דק 2: ברמת השרון 0מלאך 
 506-0665295-נועם. לפעמים יש אוכל, אינטרנט, חשמל, שירותים, מקלחת חמה, לינה -על חוף הים, מטר מהשביל 10 -ים הרצליה-צופי: בהרצליה 1מלאך 

 עמית 506-6600011נא לסמס , םמטיילי 6עד . מכולת, מטבח, כביסה, מקלחת, לינה(. הקפצה כשמתאפשר)אוטובוס מהשביל ' דק 15, שביליסט לשעבר עם המון טיפים: בהרצליה 0מלאך 
 :שירותים בתשלום

overstay - לשאלות תהיות והזמנות. איש 10עד . יש מטבח וגג גדול. מזגן, ארוחת בוקר, מקלחות, שירותים, מצעים: כולל , ח"ש 65-25מיטות בין , אכסניית תרמילאים ביפו צמודה לשכונת פלורנטין- 
 .35026015055  5001129655יעל 

 51-4612216: לשאלות ועזרה . שקלים לאדם  10לינה . ציוד עזרה ראשונה וכל מה שהשביליסט , מקלחת, שירותים, אוהל רועים ענקי, מזנון, לינה. מחנה נוער בפארק הירקון  -אשית יער בר

 

 מ"ק00 12
(141) 

לאחר )פארק אפק : יםמ לתל אפק אביב-מתל
מערבית לפילבוקס , 0.0

 (בברזייה
 הירקוןבפארק 

 ,בית קברות הירקון
ברזיה )בכפר הבפטיסטים 

אחרי חציית , (על השביל
מסילת הברזל יש ברזייה 

 של מקורות

מתחם מקורות 
בריכת , הירקון

גשר , הנופרים
 .המכביה

-505אודי מילוא . מקלחת, אוהל בדואי. במעביר 661ים את כביש אחרי צומת אדם חוצ. 661מצד צפון של כביש . חותמת. אוהל אברהם( מ מזרחית למצפה מודיעים"ק 1.0: )מלאך בנאות קדומים
0104049  

 . 506-1044199: שלמה 500-4465400: אורלי(. מוזמנים לכל השבת)שומרי שבת . הקפצה אם אפשר. ארוחות, מקלחת, שירותים. 6עד . אסולין. משפ( מ"ק 10לאחר : )בשוהם 1מלאך 
  351-9220990  506-0622091. דקות מהשביל 15. אירוח משפחתי. שירותים ומקלחת+ ר לזוג חד. יורם ואמירה נחמני: בשוהם 0מלאך 

 . אלון 5060119060. אינטרנט, לינה, כביסה, אוכל, מקלחת, שירותים+ ארבעה-חדר לשניים -משפחת אמיר : בשוהם 1מלאך 
 לא בשבת ,יש חצר עם הרבה מקום.מקלחת לינה ארוחות, כל מה שצריך( יותם)5001004040-משפחת הלפרין: בשוהם 6מלאך 

 ( מוזמנים לכל השבת)לא בשבת . יחידת דיור במרתף, מה שצריך. נעמה,5069611000 -משפחת אריכא: בשוהם 0מלאך 
 לא בשבת . מיטה כביסה ואינטרנט, ארוחה, 500-6050196יהודה גפן : בשוהם 4מלאך 

  500-0221055שביליסטים בבית או יותר בגינה לא בשבת  0עד . לינה, מקלחת, שבילאפשרות הקפצה והחזרה ל-משפחת כסלו: בשוהם 2מלאך 
  3505-4020451 505-9506550עדיף באמצע שבוע . מטיילים 1עד , הקפצות, ארוחה חמה, כביסה, מקלחת, לינה -משפחת שי: בשוהם 0מלאך 

 . עדיפות לאמצע שבוע. 500-1196660: שרון. לתמכו, אינטרנט, הקפצות, ארוחות, מקלחת, מטיילים 0עד : בשוהם 9מלאך 
 רונית ודני פרל . חותמת, 51-9105401, 500-6121205(  מ"ק 00לאחר : )במזור 1מלאך 

' מ 055. ולת וחטיף לדרךמכ, אינטרנט, מקלחות, לינה( מ ממזור"ק 0: )אינטרנט מלאך בנחלים, הצטיידות, מקלחת, ארוחה-5050010220, 5054606015רנן ונטע רוזוב : במזור 0מלאך 
  5004555252 -אסף, (שומרים שבת)מהשביל

  5001440921: כרמית,  500-1409206: אורן ישראלי . ארוחה חמה , הקפצות, מקלחת, לינה( מ ממזור"ק 6: )מלאך במגשימים
 . 5010095050יאן . כולל שבתות וחגים, בהודעה מראש וכו, אנשים 6עד , חינם, אירוח בבית( מ ממזור"ק 0: )מלאך בנחשונים

 . 500-0224016, 51-9102411. מכולת, אינטרנט, הצטיידות, מקלחת, ארוחה. מיטה3לינה באוהל. מהשביל' מ 055תמר ויאיר קורן ( מ"ק 06לאחר : )בכפר סירקין 1מלאך 
  505-1011612אריה . אינטרנט, מכולת, מקלחת, לינה: בכפר סירקין 0מלאך 

 500140012גוון מהרם ,מכולת, מיטה, מקלחת, נפשות 0ל לינה עד מטר מהשבי 055( מול כפר סירקין: )מלאך בעינת
 506-6666015( דביר)משפחת סער , הקפצה חזרה לשביל, אם מסתדר ארוחת ערב, מיטות מוצעות, מקלחות, נפשות 4לינה עד ( על השביל: )בראש העין 1מלאך 

 500-0000119 -איקה. פשרי הקפצה מהשביל ואליוא. אוכל, מקלחת, חדר. לשני אנשים, אירוח במשפחה: בראש העין 0מלאך 
 5050661102 -אביה. נא לא להתקשר בשבת. לשביל\אם מסתדר אז הקפצה מ,אינטרנט, ארוחה קלה, כביסה, מקלחת, נפשות 6לינה עד : בראש העין 1מלאך 

 .א לא להתקשר בשבתנ, מרפסת נעימה, אינטרנט, ארוחה , מקלחת, חדר( אלומה)משפחת מדמוני : בראש העין 6מלאך 
 .SMSבמידה ואין מענה ניתן לשלוח ) 500-4641101

 506-0610956, 5066201149 -אלעד . לינה ועזרה כללית( מ מתל אפק"ק 0: )מלאך בחגור
 .שמואל -506-4211246, נאווה -506-6046045. סופר, כביסה, ארוחות, מקלחת, חדר ללינה, עד ארבעה אנשים. כפר הבפטיסטים3הקפצה מצומת ירקון: בפתח תקווה 1מלאך 

 5066404229-אייל. מקלחת וארוחה. אפשרי בשבת. מטיילים 1עד , משפתיה דתית. הליכה מהשביל' דק 15 -אחרי כפר סירקין : בפתח תקווה 0מלאך 
 5069210149-אפשרי גם בשבת יעל . מקלחת, כביסה, לינה: בהוד השרון 1מלאך 

 5054412110-ארד. מ מהשביל"ק 1-כ. אפשרי גם בשבת, מכולת קרובה, אינטרנט, לינה, כביסה, חמטב, מקלחת: בהוד השרון 0מלאך 
 .51-9211091, 505-0202105. ח בקראוון"ש 15, ח באוהל"ש 15, מים, שרותים,נקודת חשמל, קראוון וגם מאהל, שטח מגודר -נדב ושמחה נוימן ( מ"ק 2לאחר : )לינה בתשלום בבית נחמיה

 
 

ספריית 
ביליסטים ש

בבריכת 
מעט , הנופרים

 .תל אפק לפני
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 מ"ק00 10
(191) 

 ןמצפה מודיעי: מים גימזומושב ל מתל אפק
 בית נחמיה 

 אלעד
ברזייה של , כפר סירקין

חברת מקורות מעט 
 ,צפונית לכפר סירקין
 איזור תעשיה שוהם

 
כפיר , מכולת במזור: אוכל 

 אלעד, שוהם, סירקין

 
, מצפה מודיעים

נסטלה  חנות מפעל
עם גלידות במחירי 

 תל אפק, רצפה

 אך נשמח לארח בשבתות וחגים, לא נענה בשבתות וחגים( יעל) 505-2654095לינה ומקלחת ( מ"ק 14לאחר : )בשעלבים 1מלאך 
 5050964090מירב . לקבוע לפני,מארחים בשבתות וחגים.מקלחת וכביסה,לינה: בשעלבים 0מלאך 

 .5060420165רחלי , לינה,טאינטרנ,מקלחות: בשעלבים 1מלאך 
  5052101066יוסי ;  5054009011עטרה . לינה, אינטרנט, מקלחת: בשעלבים 6מלאך 

לא -5059000055-שושנה 5054060006-יהודה.הקפצה לשביל וחזור אם מתאפשר,ש"כולל סופ,עזרה לוגיסטית,אינטרנט,כביסה,מקלחת,לינה( מ סטייה משעלבים"ק 2: )במבוא חורון 1מלאך 
 .התקשר בשבתל

 (לא להתקשר בשבת) 5060102606-טליה. וכמובן גם שבתות. עזרה במה שצריך והקפצה אם מתאפשר,אינטנט, מקלחת, לינה: במבוא חורון 0מלאך 
 5000914554 -אביטל ושחר . ם מראשבתיאו.אינטרנט ושתיה חמה, הקפצות במידה ויתאפשר, מקלחת, אנשים  6מקום עד ל( מ"ק 1סטייה של , קרוב לשעלבים: )מלאך במשמר איילון

 500-0119955טל .  506-0101912אריאל . מטיילים 1עד . שומרי שבת, מקלחת, לינה: בגימזו 1מלאך 
 505-4014900עדי וניבה , משפחת הלל. שומרי שבת. ארוחה וכביסה, מקלחת, לינה: בגימזו 0מלאך 

 .מחסה מוגבל מגשם. ניתן ללינה, דשא. 'מז -' מתחבאת בפינה צפברזייה , גן ציבורי קטן  -" גן ענבל: "בגימזו 1מלאך 
 .הסעה כשמתאפשר, 509010400, 5006006060 -מיכל גילה. מקלחת וכיבוד, (מ הליכה ממרכז ישפרו"ק 2: )מלאך בבית חשמונאי

 .506-0111424 -שרה . אפשרות להקפצה מהשביל ובחזרה, כביסה, אינטרנט, אוכל, מקלחת, לינה( מ סטייה ממרכז ישפרו"ק 4: )במודיעין מכבים רעות 1מלאך 
 .שביליסטים 1-0מתאים ל  505-0102660 -נועה  505-0246464שי . כביסה, מקלחת, לינה: במודיעין מכבים רעות 0מלאך 

 505-4445055גלית .  אפשר להביא גם את הכלב, אירוח בבית ובחצר. גלית ודודו מיר( מ סטייה ממרכז ישפרו"ק 0: )מלאך בשילת
 .505-4001059 -זהורית, 505-4000251 -אבידן. אינטרנט, מכולת. הקפצה מהשביל ואליו. ארוחות, עם מקלחת ושרותים 0-1חדר נפרד ל( מ סטייה ממרכז ישפרו"ק 15: )בחשמונאים 1מלאך 

 .500-1291650אורית . בעיקר סופי שבוע...יה להקפצה הלוך וחזור מהשבילאופצ, ארוחות שבת, כביסה, אינטרנט, מקלחת, לינה, מקומות 0-1חדר נפרד : בחשמונאים 0מלאך 
 זהר 5054004162אינטרנט + אוכל + לינה . ניתן לארח לכל השבת'-שומרי שבת , הקפצה וחזרה לשביל  -במשך השבוע , חותמת(: מ מגימזו"ק 11)בלוד  1מלאך 
 5051999905ישראל , 5000225004הדס , 5062066200תמר . כביסה, מכולת, לינה. יו בתאום מראשהקפצות מהשביל ואל -כפר סטודנטים איילים : בלוד 0מלאך 

 מארחים בשבת. 5054911011:  ירון. כביסה, אינטרנט, מקלחת, יותר במקרה ויש שקי שינה,מטיילים  1 -קומונת חברה להגנת הטבע : בלוד 1מלאך 
 .5000211405, 5066014550. אפשרות הסעה אל השביל. מקומות 6חדר עד . לינה והקפצות( מ סטייה"ק 1, קרוב לשעלבים: )נון-לינה בתשלום בכפר בן

ספריית 
שביליסטים 

 בבריכת הנופרים

 מ"ק01 19
(616) 

 נווה שלום: מים למסילת ציון ממושב גימזו
מתחם צומת חטיבה שבע 

 ,שעלבים, בלטרון
מתקן מים על השביל ליד 

 ,נווה שלום, שעלבים
 גימזו ישפרו מרכז

סופר בצומת שבע : אוכל
 .בלטרון

 .מכולת ישוב דתי שעלבים
 .סופר במרכז ישפרו

שעות )מכולת בגימזו 
 (הבוקר

 -כפר נווה שלום 
משפחות  155

יהודיות וערביות 
 .החיים בדו קיום
מנזר שתקנים 

 .בלטרון

 .הקפצות במידת האפשר 5002005919 -אביגיל  5059965525 -עמית . 'ון ארוחה אינטרנט כביסה וכומקלחת חמה מטבח 1-חדר ל( ירידה תלולה, מ"ק 6לאחר : )בגבעת יערים 1מלאך 
 (.לא בשבת)5006209015זיו . שתיה חמה, מקלחת, לינה בסלון: בגבעת יערים 0מלאך 

 5059455224אלן . אינטרנט, לינה, מקלחת: בגבעת יערים 1מלאך 
 .אם לא עונים לסמס 5004525509-רמיאל, WIFI,מקלחת' שירותים,מים ואוכל, נקודות לאש, קבוצות בתאום, לינה, בילעל הש -חוות האחים : במסילת ציון 1מלאך 

 

 מ"ק19 05
(611) 

 עין ראפה: מים צובהקיבוץ ל ממסילת ציון
 עין לימון 
 בית מאיר

 מים בחניון מסילה
 מסילת ציון

 
צרכנייה בגבעת : אוכל

 יערים

 5064441260-חנה . אוכל מקלחת חמה, כביסה אינטרנט. ש אפשר בכל יום בשבוע"עדיף בסופ. בנות הזוג3אירוח בני. משפחה דתית( 1-6סטייה של , מ"ק 0אחרי : )'בית שמש א מלאך ברמת מערת בני ברית
 5001402211. זוגות וקבוצות ללינה בחדר מקלחת מובטחת, ברששת שלום שמח לארח בודדים( מ"ק 2לאחר : )במטע 1מלאך 

 5066056122ראובן ושלומית   52:55פינוי בבוקר עד , לינה ומקלחת: במטע 0מלאך 
 .כביסה, אינטרנט, מקלחת, .מטבח לא כשר. ארוחות, לינה - 506-6950201ואופיר  505-4990040גיל : במטע 1מלאך 

 5054061052לינה ומקלחת מטבח אורה : במטע 6מלאך 
 50-4615690 500-0015021 -הדר  500-0101650 -אלישיב . יחידה נפרדת. אינטרנט, מקלחת, כשר-ארוחות , לינה. להתקשר לפתיחה. אחורי מדרום יש שער( מ"ק 9לאחר :)בבר גיורא 1מלאך 

 5006525405רבקה  5066050400צחי (. כשר)אפשרות לארוחה לבודדים בתיאום מראש . מטיילים 6עד . מקלחת, אינטרנט, לינה: בבר גיורא 0מלאך 
 506-0915511הגר , 500-0260000רעי , אינטרנט, מקלחת, אוכל כשר, לינה בחצר: בבר גיורא 1ך מלא

 5066050191שומרי שבת ונשמח בכם בשבת ובחול , אוכל, כביסה, מקלחת, מיטות 1, נעמה ומוטי פסל( מ"ק 15לאחר : )בצור הדסה 1מלאך 
 500160294יוסי ובלהה נוימן : בצור הדסה 0מלאך 

 50-0165001 -לינה ומקלחת  -אבי : בצור הדסה 1מלאך 
 506-2164940 -רויטל . מכולת, כביסה, מקלחת, ארוחות, אפשרות לינה: בצור הדסה 6מלאך 
 דוד 5060005055גקוזי , בריכה מחוממת, מקלחת, לינה( מ"ק 10לאחר : )במבוא ביתר 1מלאך 

 כביסה, אינטרנט, מקלחת, (מטבח לא כשר)ארוחות , לינה - 506-6950201ואופיר  505-4990040גיל : במבוא ביתר 0מלאך 
 50-4609009מעין חינדק ' מ 055. לינה -אמיר באומפלד ( מ"ק 05לאחר : )באבן ספיר 1מלאך 

 אפשרות לאיסוף 500-0010990ליבת . כביסה, אינטרנט, מטבח, אוכל, מקלחת. ואפשר גם להקים אוהלים בחצר, בפנים..( קצת צפוף 1)מטיילים  0לינה עד : באבן ספיר 0מלאך 
 50-0411451בבית  5060001616יעקב  5050064006שושן . כביסה, אוכל, מקלחת אינטרנט, שתי מיטות זוגיות: באבן ספיר 1מלאך 

 5069222542. לינה בסלון עד שני אנשים. צמוד לעין ספיר. שי ועינת: באבן ספיר 6מלאך 
 .אפשרות לאיסוף. 5000414095אלון . 'אינטרנט וכו, אוכל, לינה, מקלחת,אירוח במשפחת שביליסטים לשעבר (מ מהסטף"ק 1: )במבשרת ציון 1מלאך 

 5000410009-דתיה: לפרטים. סעודות, שינה, מקלחת. משפחה דתית מזמינה לשבתות: במבשרת ציון 0מלאך 
 5050010099מאיר . כביסה, אינטרנט, אוכל, מקלחת חמה, איסוף מהשביל: במבשרת ציון 1מלאך 

 5059455224אלן . אינטרנט, לינה, מקלחת: במבשרת ציון 6מלאך 
 5061001096אדר  5010000090שילוה . מקלחת וקפה. מיטות בקומונה בקיבוץ צובה 4חדר פנוי עם : מלאך בצובה

 5059011126 -איתמר . מקלחת, לינה(: מ ברכב מאבן ספיר"ק 10)מלאך בבית זית 
 .50-4222422: 'טל angels@hadassah.org.il. מנגל, מרכז מסחרי, שירותים, מקלחות,מזרונים+ מיטות  0, שני חדרים ומטבחון, מהשביל' מ 255: סה עין כרםהמרכז הרפואי הד

 :מלאכים בסטייה
  5000505012 -נתן. מטבח, מקלחת, (0)לינה (: פנימיית עין כרמית)ס חקלאי עין כרם "בי

  5002105029 -ניר. אווירה, גינה, מטבח, מקלחת, (10עד , משתנה)לינה : הישיבה החילונית בעין כרם
 ( חייב הקפצה-רחוק מהשביל) 500-1065505: שלום. מקלחת+ לינה ( מ על הכביש מצובה"ק 16: )מלאך במעלה החמישה

 לא להתקשר בשבת . 5002201400-שראל, 5000006940-חננאל! שביליסטים לשעבר -רחביה : בירושלים 1מלאך 
 . מטבח , אינטרנט, מקלחת, לינה. 506-0229020 -גלעד וענבל , לוטם, שובל -רחביה : בירושלים 0מלאך 

 . 5066619060עדיף בסמס  -מיטה זוגית אצל עומרי וטל ! מקלחת חמה וארוחה טבעונית, מיטה -מושבה הגרמנית : בירושלים 1מלאך 
  35054011090  50-4206015( שירלי וגדעון), ארוחה לינה ומקלחת -חה מל: בירושלים 6מלאך 

 ( לא בשבת) 5062415009 -נועם . אם לא עונים לסמס. אוכל, אינטרנט, מקלחת, לינה( ם במושבה הגרמנית-קרוב לשביל י) -תלפיות : בירושלים 0מלאך 
  roip24@gmail.com -מארח בשבת  -יסה כב, מקלחת, אינטרנט, ארוחות -רועי  -תלפיות : בירושלים 4מלאך 

 . שומרי כשרות ושבת 35060901110  5061920460לינוי ואלי  -ארוחה חמה ואפשרות להשאר בשבתות , כביסה, מקלחת, לינה -נחלאות : בירושלים 2מלאך 
  5004000600ניצן  -אפשר בשבת. שביליסטים 0עד . מטבח, אינטרנט, מקלחת, לינה -אבו טור : בירושלים 0מלאך 

  5054400055 -לינה על ספה .. סטודנטים ככה שלא בשעות ליליות מדי.. הטענות אוכל WIFI, מקלחת, עומר -רסקו : בירושלים 9מלאך 
 .5000411699-ארז(. לסמס, אם לא עונים, נא לא להתקשר בשבת), מקלחת, לינה: בירושלים 15מלאך 

ספריית 
שביליסטים 
במערת בני 

 .ברית



4 
 

 מ"ק02 01
(645) 

לצומת עציונה  מקיבוץ צובה
 (ה"נתיב הל)

 ,בר גיורא: מים
 ,ר"מבוא בית

 ,יד קנדי בעמינדב
 ,אבן ספיר

 סטף
 

בר ,כולת במטע: אוכל
 צור הדסה,גיורא

אבן ,אורה,מכולת עמינדב
מרכז מסחרי ;ספיר

 בהדסה עין כרם
 .בית קפה סמוך לסטף

 עמק האלה
אתר יד קנדי 

 בעמינדב
, קוביעין : מעיינות
, עין שריג, עין עוזי

, עין מטע, עין חינדק
 עין מסלע

 נחושה ישוב דתי
 .לא בשבת 50-4000204. כביסה ומטבח כשר, אינטרנט, מקלחת, איילת ומשפחתם מציעים לינה לשני שביליסטים, אלעד( סטייה 6, 2לאחר : )בנחושה 1מלאך  

 (לא להתקשר בשבת) 505-4045091הילה . פשרות לארח לשבתא. כביסה , מקלחת, שרותים, חדר לשניים: בנחושה 0מלאך 
 nekudath@zahav.net.il 5056110560זיו . לא בשבת, קניות,הקפצות,אירוח מטיילים( סטייה 0, 11לאחר : )בגבעת ישעיהו 1מלאך 

 5054211005אילת .מקלחת, ארוחה, קורת גג: בגבעת ישעיהו 0מלאך 
 .מארחים רק באמצע שבוע. 505-0054046נדב והגר (. אנשים 6עד )לינה , ארוחת ערב, אינטרנט, מקלחת, הקפצה הלוך וחזור( סטייה 0, 15לאחר : )מלאך בצפרירים

 .500-0226515:אימרי, 500-4196014:ינאי. ספרי טיולים, מפות, אינטרנט, מקלחת, מכולת, כביסה, מטבח, לינה: קומונת חוגי סיירות( מ"ק 11לאחר :)בשריגים 1מלאך 
 5064046160-טל 5062290990-טל 5004165052-עומר: תיאום. מכולת,מים,דקות מהשביל 0אירוח בשטח ,לינה במערה טבעית בלב הישוב -המערה : בשריגים 0מלאך 

. מהשביל' דק 15. 506-0094405:עומר, 500-4919202: אחינועם. יםספרי טיול, מפות, אינטרנט. מקלחת, מכולת, (אין מייבש)כביסה , שימוש במטבח, לינה: קומונת חוגי סיירות: בשריגים 1מלאך 
 .בלבד' ג-'מארחים בימים א

 .לא בימי שישי, 5054021210אילן  5061161116חגית . 52:55פינוי עד  10:55הגעה מ . אינטרנט, מכולת, מטבח3ערב .א, מקלחת, לינה( מ"ק 14לאחר : )מלאך בזכריה
לא מבקש תשלום מלבד על מצרכים  -אוטובוס 3 הקפצה לתחנת רכבת  -ציוד וכו , אוכל, מים -(נסיעה מהשביל' דק 15גר , ללא אפשרות ללינה)ברין עזרה בשעות הלילהה ועד בית גו"מנתיב הל: מלאך

 רונן 500-4006410, מעבר למים
 .Noarege@gmail.com. 5062040101: נועה. מכולת, אינטרנט ,הקפצות, ארוחות, מקלחת, אוהל על הדשא3 ש בבית "שק( ה"מ מנתיב הל"ק 6.0: )באדרת 1מלאך 
 .מארחים בשבת shohamhac@gmail.com 5060560060שוהם : לסמס. לא תמיד נמצאים בשבתות. מקלחת, אוכל, לינה -מכינה קדם צבאית אדרת: באדרת 0מלאך 

 :לינה בתשלום
 אלייקים \אורן 505-1590695 506-2160429אינטרנט ' נק, לינה בחדרי אירוח, כביסה, מקלחת, אוכל( ובתאום מראש)האקולוגית  בתמורה לעבודה בחווה(: ישוב חילוני) -חוות עדולם : צפרירים

הם מסיעים . ויין משובחיש במקום מסעדה . אם מבקשים הם נותנים אוהל. אפשר לישון גם בלי אוהל(. קרה)לינה שרותים ומקלחת . אנשים 65ח לאדם יש מקום ל "ש 05קמפינג : גבעת ישעיהו
 500-1009904או , 50-9995140: להתקשר לגדי שטרנבך. מהשביל בסוף היום ומחזירים לשביל בבוקר

 509955010לינה ומקלחת תמורת עבודה . woofing -ורטיגו כפר אמנות אקולוגי: ה"נתיב הל

רצוי  ממש 
לעשות את שביל 

שביל )המעיינות 
 ,(ישראל הישן

 
לינה בשטח 

עציונה  בצומת
 מותרת

 מ"ק00 00
(600) 

מצומת עציונה 
 (ה"נתיב הל)

 :מים לבית גוברין
 ,בשריגים ליאון

 ,בתחנת דלק זכריה
בחניונים של פארק 

 ,בריטניה לא תמיד יש מים
נקודת מים של  צומת זנוח

 .מקורות
 

מכולת ואלונית : אוכל
 ,בזכריה

 .ה"מכולת בנתיב הל

מבשלת בירה ופאב 
 .בשריגים

יקב ליד +מסעדה
 .גבעת ישעיהו

 5050440901 -נטע 5052210602 -עמיר. ניתן להודיע מספר שעות מראש, אנשים 0עד . קפה, כביסה, ארוחת ערב, מקלחת, לינה על מזרונים במרפסת: בלכיש 1מלאך 
 5054645016רם  5051541110אוה נ. משפחת בן טוביה. אפשר להתקשר גם בשבת. קפה, כביסה, ארוחת ערב, מקלחת, לינה: בלכיש 0מלאך 

 5004006101-יונתן. מטיילים 15עד . מכולת,מכונת כביסה,שירותים,מקלחת". השומר החדש"כיתת אירוח במצפה שנת השירות של : בלכיש 1מלאך 
 5000196664 -יה אב. 5069026441 -אוהד. נא לוודא אם נמצאים. הלינה היא במגורי החניכים -מכינת בית גוברין : מלאך בבית גוברין

לינה בשטח 
בצומת בית 
 .גוברין מותרת

ספריית 
שביליסטים בתל 

 לכיש

 מ"ק01 01
(050) 

 
 מ"הק*

050 
מהווה 
את 
 אמצע
 השביל

במושב לכיש ובחניון : מים לתל קשת מבית גוברין
 . יום שסמוך לתל לכיש
 .בבית גוברין ובצומת

 
במושב לכיש יש : אוכל

 .מכולת
קיוסק בצומת בית גוברין 

 .ומסעדה

גן לאומי מערות 
גן לאומי : סמך

ריכוז  -מערות סמך 
מערות פעמון ושפע 

 .חורבות עתיקות
גן לאומי בית גוברין 

 (כניסה בתשלום)

 505-6200202. שבת-הדוכן מופעל בימים חמישי .שוקו חם קפה ועוד, לבנה, בדוכן של החווה מוכרים פיתות, דשא עם תאורה, מים ושירותים, לינה על הדשא, מ דרומית לתל קשת"ק 0: חוות פיליפ
 (.אושר) 5062652052 -חדרון קטן נפרד מהבית לאירוח  00משק : באחוזם 1מלאך 

 בקשו פרטים במכולת. ניתן לישון על הדשא ליד המועדון ולהשתמש בשירותים של בית הכנסת: באחוזם 0מלאך 
 500-6026202היידי . הקפצה כשמתאפשר. אינטרנט ,ארוחות, מקלחת, לינה. מטיילים 1-0: באחוזם 1מלאך 

ללא תשלום מלבד על מצרכים מעבר .אוטובוס3 הקפצה לתחנת רכבת  -ציוד וכו , אוכל, מים -( נסיעה מהשביל' דק 15גר , ללא אפשרות ללינה) עזרה בשעות הלילה  -מאחוזם ועד בית קמה : מלאך
 .רונן 500-4006410, למים

ספריית 
שביליסטים 

 בשמורת פורה
, המסלול מטעה

 .מבלבל
אם רוצים לנוח 

 -ולאכול טוב 
צומת בית קמה 

במרחק קילומטר 
 .באמצע היום

 מ"ק00 06
(011) 

 ,צומת דבירה: מים לדבירה מתל קשת
 ,ישוב אחוזם
 חוות פיליפ

 
 אלונית ומסעדת: אוכל

 .אסא בצומת דבירה
 .בישוב אחוזם יש מכולת

 תל נגילה
 תל קשת

 .להודיע יומיים מראש 505-0626269אבי נבון , טיפים והדרכה אצל מלאך השביל . קפה, שולחן אוכל בפנים ובחוץ, מקרר, מקלחת חמה, שירותים, מיטות ויותר 4, דירת שני חדרים: מלאך בלהב
בהגיעכם . 500-0150114אילנה לוין . בתיאום מראש –₪  15. בקיבוץ להצטיידותישנה מכולת , אפשרות לבישול בחדר, מקלחת, לינה, אנשים 4חדר למטיילים עד : לינה בתשלום סמלי בקיבוץ דביר

 .ח"ש 10בשישי בערב ארוחת ערב חמה בחדר האוכל תמורת . לשער הכניסה שליד השביל יש להתקשר לאילנה לפתיחתו
 500-1002505. רה לעבודה בחווההשני בתמו, חינם 1לילה . שירותים ומקלחת, מטבח, אוהל בדואי: מלאך בחוות זעק ליד קיבוץ דביר

בקיבוץ להב יש 
חדר 

יש , לשביליסטים
להכנס מהכניסה 
 .המזרחית בלבד

 מ"ק01 00
(006) 

ישוב סנסנה : מים למיתר מדבירה
כשמגיעים לכביש הכניסה )

. ורואים את השער הירוק
מטר משם אפשר  05

 .(למלא במשרדים
 ,ו אלון'מרכז ג, להב

 ,ק'חרבת זע
 ,דבירה

 .ביער דבירהברז 
 מכולת בלהב: אוכל
 שעות פתיחה 

2:55-16:55 
 ,14:55-19:55 

 מכולת בדבירה

לעלות , חירבת רימון
על )לראש התל 

 (.הדרך
ו אלון 'מרכז ג

ומוזאון למורשת 
 .הבדואים

 .506-0460055עדיאלה (. גם בשבת)דתית מטיילים בחדר בקרוואן אצל משפחה  0-1אירוח ( מעט דרומית ליישוב שני, מ אחרי עמשא"ק 11: )מלאך בלב יתיר
 5060665001יוסי . לינה ומקלחת חמה( מ אחרי עמשא"ק 10: )מלאך בשני

 .עמוס 506-6944964. עזרה לוגיסטית, מים, מקלחת, (קראוונים 1)לינה . חוות בודדים. מ אחד דרומית מחרבת חירן"ק -חוות גולדוג : מלאך בחרבת סבתה
 שניאור-5060191225. אירוח אצל משפחות, כביסה,קלחת מ -ד "חב: במיתר 1מלאך 

 5050609120ר אושרי בן דוד "ד. טיפול בכאבים ובעיות מהליכה ממושכת, נטורופט. לינה באוהל או בחדר, אינטרנט, סמוך לשביל בשכונה הצפונית: במיתר 0מלאך 
 .א להתקשר מראשנ 500-4106520בעז . מטבח וכביסה, מקלחת, לינה על הדשא: במיתר 1מלאך 

 5064150109 -ויטי קונס 52224015940:בית 5060550109: רז קונס(. שומרי כשרות ושבת)מקלחת חמה ואוכל טעים , לינה -משפחת קונס : במיתר 6מלאך 
 5059522441-יהודית( מארחים בימי חול),מקלחת , לינה -משפחת פרטוש: במיתר 0מלאך 

 5050406500 -אסתר גור, ת וכשרותשומרי שב -משפחת גור: במיתר 4מלאך 
 .500-4019100דנה . מטיילים 6עד , אינטרנט, מקלחת, לינה בחצר -משפחת פינטו: במיתר 2מלאך 

 (חיים) 506-6601014. מטבח, שירותים, מקלחת, לינה. תרצה וחיים יובל: במיתר 0מלאך 
 .500-0510011גיא . אינטרנט, מקלחת, לינה בחצר: במיתר 9מלאך 

 5050905000 -מאירה. שומרי שבת וכשרות -משפחת פרידמן: במיתר 15 מלאך
 .5066000090שאול . ללא תשלום. שומרי שבת. אינטרנט, חשמל, כביסה, מקלחת, אוכל. מזרנים3לינה על מיטות. מטיילים 6 -משפחת דייויס : במיתר 11מלאך 

 (אמא של יונתן יפה)דורית  5066195050:במיתר 10מלאך 
 5000014005אפרת  50-4092111מזכירות . מקלחת ואוכל תמיד, לתאם עם המזכירות. לינה על הדשא אם אפשרי: כרמיםב 1מלאך 

 .חונן 500-0991060; 50-4092111: משרד. מקלחת ואינטרנט, אוכל חם, חדר במידת האפשר -" המכינה הקדם צבאית: "בכרמים 0מלאך 
 .לא בשבת 500-4244555נגה ..מוזמנים גם לשבתות -'שירותים וכו, מים, קארוון, ממחסום מיתר דקות נסיעה 0כ: מלאך בחוות מור טנא עומרים

 505-0111552( בתיאום)גם קבוצות, גם בשבת-(Sofer" )מתחם סופר"בכניסה לשאול על . אין צורך בתיאום מראש. תה3קפה, עצים למדורה,מים, ביקתה עם חשמל: מלאך בסנסנה
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 מ"ק00 04
(024) 

 בית היערן: מים לעמשא ממיתר
 (ליד מרכז הצופים)מיתר 

 כרמים
 יער יתיר

 סופר במיתר: אוכל

אגם מלאכותי 
, בית היערן, ביתיר

, בור מים בסנסנה
 .יער סנסנה

 5090002053509000222, 506-6115156יאיר  . לתאם מראשאין צורך .וקומקום!( 1)טוסטרים , (מזרונים 1)+מיטות  4כולל . אין מכולת ביישוב. מקלחת חמה ושרותים: חדר שביל בחינם בעמשא
 .5022240125לינה בתיאום עם סלמה ועבדאללה . מים, שרותים: לינה בתשלום בתל ערד

 506-2949024. אפשרי להזמין ארוחת ערב. ארוחת בוקר בתשלום. ח"ש 45לינה ומקלחת . אבר'ג: את'לינה בתשלום בדריג

תל  -גן לאומי 
הנהלת : ערד

האתר מבקשת 
לא להכנס 

מהפרצה בגדר 
אלא מהכניסה 
! הרשמית בלבד

הכניסה למטיילי 
לא  -השביל 
 .חינם: רשמית

 מ"ק01 02
(099) 

 ,פארק ערד : מים לערד מעמשא
 ,גן לאומי תל ערד

 ,את 'דריג
 .עמשא

 את'מכולת בדריג: אוכל

לפני תל )יקב יתיר 
 (ערד

 .תל ערד
 .את'דריג

 .5061006216 -שקד . לינה, מקלחת, אינטרנט, כביסה. בדירות שונות 15עד : בערד 1מלאך 
 5056501619 -יובל 5004045102 -רחל. מכולת ומקלחת,אינטרנט, כביסה, לינה, אנשים 4עד  -קומונת צופים : בערד 0מלאך 

 506-6204000לאה  506-6469000אריה .וחימום בחורףמטבח חלקי , נקודת חשמל, לינה, מקלחת. אוהל אירוח בדואי, חותמת,האוהל של עופר: בערד 1מלאך 
 .לא נמצאת באמצע שבוע, משפחה דתית.עד שניים. 5060001221יפית : בערד 6מלאך 

 סיקו ואבי הולצברג 50-9906594, 506-2015-004. נקודות חשמל, מקלחת חמה, מיטות. 6אירוח בתוך הבית עד  -הבית של פיסטוק : בערד 0מלאך 
 505-1525-066רחל פן . לינה מקלחת ומטבח. אירוח עד שני אנשים :בערד 4מלאך 

 .מהדי 5000415000. לינה: בערד 2מלאך 
 .50-9921009(. ללא לינה)כל עזרה שהיא . חותמת. בנו של אברהם תמיר הוגה רעיון שביל ישראל -מיקי תמיר : בערד 0מלאך 

 ליאור. 5056444900. מכולת ומקלחת, אינטרנט, כביסה, מזרונים 6, לינה, אנשים 0עד  -קומונת גרעין רעים צופים : בערד 9מלאך 
 5050511111 –חן . מטיילים 15עד .כביסה,אינטרנט,מקלחת,לינה-"צמרת"ש "גרעין ש: בערד 15מלאך 

 :לינה בתשלום בערד
 .ח"ש 05 - 5066194006אביטל ואלון אהרוני  -ערד 

, עוגיות חופשי3 פינת קפה תה, מטבח מאובזר, אפשרות לכביסה, (דורמיטור), לינה במיטה מוצעת ונקיה בחדר ממוזג, מקלחת חמה, רוח ביתי וחמיםאי. ח "ש 25,  גסטהאוס' ציפור מדבר' -ערד 
  5000900011 -מיכל , בתיאום מראש, עזרה וייעוץ ממדריכת טיולים , הקפצה מהכניסה של ערד

 .ח"ש 45. 505-4922555. טל. גשש בדואי לשעבר, ומעה'ג. מקפיץ למאהל בתשלום. מ מהשביל"ק 0במרחק של כ . קפה ופיתה עם לבנה בבוקר3הת, מאהל בדואי לינה 11מדרום לכביש  -פארק ערד 
 ערד

מומלץ לנוח יום 
 .בערד

רובע האמנים 
הוא האזור עם 

לינה זולה 
 .והצטיידות מזון

 מ"ק06 00
(401) 

 ערד: מים ואוכל לבאר אפעה מערד
 ,בדרךאין מים 

מחצבה של נגב מינרלים 
לא )באזור באר אפעה 

 (בשבת
הטמנה מים 3או הקפצת

 בבאר אפעה

צוקי חימר מרשימים 
 .בנחל חימר

 .נחל כנפן מרשים
מוזיאון הזכוכית 

 בערד
אשת "רובע האמנים 

באזור " לוט
 .התעשייה

 .פאב -" המוזה"

  

 מ"ק10 09
(461) 

 אין מים בדרך למצד תמר מבאר אפעה
. בבאר אפעההטמנה 

בגלל שלא מדובר בחניון 
במיקום ספציפי צריך 
. להבין איפה ההטמנה

ייתכן ויש מים במחצבה 
, קטנה סמוך לכביש

מפעל נגב 3ובמפעל סיד
 .(לא בשבתות)מינרלים 

יש אפשרות לנסוע 
לדימונה בשביל להצטייד 

 .בעוד אוכל
ניתן לנסוע מעין ירקעם 

 .לירוחם כדי להצטייד

 (מ ממצד תמר"ק 00, מ מחניון המכתש הקטן"ק 09, מ על כביש מחניון שער אורון"ק 00) -ימונה ד 
 5004605455אריאל אלמקייס . כביסה ומטבחון, מקרר, אינטרנט, מזגן, שירותים, מקלחת, לינה: חדר שביליסטים -כפר הסטודנטים ״איילים״ : דימונה 1מלאך 

 (עדיף מסרון) 5004525504אליאב . מקום לאוהלים חופשי בחצר. ה'חבר 1עד ( שומרי שבת), לינה ואירוח: דימונה 0מלאך 
 .5000006940חננאל. 5004020002אהרון! אירוח כולל הכל( שומרי שבת)-משפחת אביטן: דימונה 1מלאך 

 5001421560רחל  5002501616ציון . נוספים בסלון 0ניתן עוד . ה'חבר 6עד ! אירוח כולל הכל( שומרי שבת)משפחת רוזיליו : דימונה 6מלאך 
 אפשר במסרון 5001116159גבריאל  5056015126יפעת . שומרי שבת. אינטרנט,מקלחת חמה ( אוהלים בחוץ ללא הגבלה)מטיילים  6לינה בתוך הבית עד : דימונה 0מלאך 

 

 מ"ק01 15
(440) 

לחניון לילה  ממצד תמר
 במכתש קטן

 (002כביש )

יש אפשרות לנסוע 
להצטייד לדימונה בשביל 

 .בעוד אוכל
ניתן לנסוע מעין ירקעם 

 .לירוחם כדי להצטייד

מצפה המכתש 
' מ 055סטייה של )

 (.לכיוון
מפער המכתש 

" פה השטן"הקטן 
' מ 055סטייה של )

 (.לא לוותר, לכיוון
חול צבעוני בדרך 

 .במעלה חצירה
סטייה של )עין צפית 

, (מטר לכיוון 155
כמעט תמיד יש מים 

 בעונת הגשמים

 -ל"כנ-
 (מ ממצד תמר"ק 00, מ מחניון המכתש הקטן"ק 09, מ על כביש מחניון שער אורון"ק 00) -ימונה ד

 5004605455אריאל אלמקייס . כביסה ומטבחון, מקרר, אינטרנט, מזגן, שירותים, מקלחת, לינה: חדר שביליסטים -כפר הסטודנטים ״איילים״ : דימונה 1מלאך 
 (עדיף מסרון) 5004525504אליאב . מקום לאוהלים חופשי בחצר. ה'חבר 1עד ( שומרי שבת), ואירוחלינה : דימונה 0מלאך 

 .5000006940חננאל. 5004020002אהרון! אירוח כולל הכל( שומרי שבת)-משפחת אביטן: דימונה 1מלאך 
 5001421560רחל  5002501616ציון . נוספים בסלון 0ניתן עוד . ה'חבר 6עד ! אירוח כולל הכל( שומרי שבת)משפחת רוזיליו : דימונה 6מלאך 

 אפשר במסרון 5001116159גבריאל  5056015126יפעת . שומרי שבת. אינטרנט,מקלחת חמה ( אוהלים בחוץ ללא הגבלה)מטיילים  6לינה בתוך הבית עד : דימונה 0מלאך 

יש חניון לילה 
במפער המכתש 

ניתן )הקטן 
להטמין שם 

 (.מים

 מ"ק05 11
(400) 

אפשר לטהר את המים  לאורון מהמכתש הקטן
בעין ירקעם אם יש אחרי 

 .שטפונות
יש מיכל מים צמוד לבסיס 

' מ 655צבאי שנמצא 
 .מחניון המכתש הקטן

ש אפשרות לנסוע לדימונה 
בשביל להצטייד בעוד 

 .אוכל
ניתן לנסוע מעין ירקעם 

 .לירוחם כדי להצטייד

אחרי  -עין יורקעם 
הגשמים אפשר 

 .חוץ במקוםלר

ניתן , בנוסף. אפשר לנעול כל תא במנעול שיש להביא מהבית(. לא דברי ערך)תאים ובהם אפשר להשאיר אוכל וציוד אחר שימתין לכם  10בארון יש ". להטמנות"ברז וארון , בחניון אורון יש שולחנות
 .אם נשאר ישמחו לכבד, לבדוק אם במפעל נשאר אוכל מארוחת הערב

ה יש חניון ליל.
 .חולות צבעוניים

 
יש חניון רכב ליד .

סמוך , עין יורקעם
 לכביש



0 
 

 מ"ק10 10
(255) 

לחניון לילה נחל  מאורון
 (עפרן)מדור 

בשער מפעל אורון מים 
 (סמוך לחניון אורון)

 .גבים בנחל עפרן
תצפית , הכרבולת

לתוך המכתש 
 .הגדול

 .לקחת מספיק מים. ביותר על שביל ישראלנחשב היום הקשה . המסלול כולו חשוף לחלוטין: הערות חשובות
אסור להתחיל , במידה והזמן לא מספיק וחורג לחושך. שווה בערך לזמן שלוקח מנקודת התצפית עד לאורון( איפה שנגמר השביל האדום)הזמן שלוקח מחניון מדור עד לנקודת התצפית באמצע המסלול 

 .ויגיע לאורון בסופו של יוםיש לקחת את השביל הכחול שיוצר קיצור ! את הר כרבולת

 

 מ"ק16 11
(216) 

מחניון לילה נחל 
 (עפרן)מדור 

 לחניון נחל עקב
-או מדרשת בן

 גוריון

 .אין מים בדרך
 הטמנה בחניון נחל מדור

באר המשאלות 
 .בנחל צין

העין של + גב זרחן 
מרשים )נחל זרחן 
 !(ממש

  5001409495-שי.בישול,כביסה,מים,מקלחת,אנשים אינטרנט 6עד -שי ויעל יגל: במדרשה 1מלאך 
 . 500-1905091לינה  -ארתור : במדרשה 0מלאך 

  5000094051כביסה ואפשר לבשל ביחד , אינטרנט, מקלחת, לינה -תמיר ועדי : במדרשה 1מלאך 
 . 5006666560או  5066951251רנט ומטבח אינט, מקלחת, לינה -מריאלה ואופיר : במדרשה 6מלאך 

 ! רק במקרי חרום -הקפצות עם רכב פרטי, ימים מראש' נא לקבוע מס. 506-6212519,מקלחת, לינה -רויטל: במדרשה 0מלאך 
  5066211900כביסה , בישול, מקלחת, לינה -יובל מיסקין: במדרשה 4מלאך 

 גם באותו יום או שעה . 500-6016152שולים אינטרנט ובי, מקלחת, לינה -יובל : במדרשה 2מלאך 
  500-0600015או  50-4010104. ארוחה ולינה, מקלחת. אביטל ואילן: במדרשה 0מלאך 

 ( שביליסט) Fb. Yoav Atzmoni 505-4612-449. אשתדל, מה שתבקשו -יואב : במדרשה 9מלאך 
 (.לזוג 145)בית ספר שדה לבדוק שינה ופעילויות. 35006995460 5000615951.מה שצריך, כביסה,מטבח,מקלחת,בחצרבפנים ויותר  6לינה ל-וטי'בעז וג:במדרשה 15מלאך 

 :ישוב מרחב עם הוא צפונית למדרשת בן גוריון ושדה בוקר על הכביש הראשי
 16.55בשישי עד , 14.55-19.15, 2.55-15.15מכולת קטנה . יישוב דתי -מרחב עם 

 505-0190066-צרויה 505-1510460 -מיכה. אפשרות להקפצות, אינטרנט, כביסה, מקלחת, שינה, (כולל ארוחות בשבת)אירוח  -משפחת ארז: מרחב עם 1מלאך 
 5054001505אודליה  5054001115נעם . אירוח גם בשבת. אפשרות להקפצות, אינטרנט, כביסה, מקלחות, שינה, אירוח -משפחת זינר: מרחב עם 0מלאך 

ספריית 
יליסטים שב

 בחניון נחל מדור
בעמוד ענן נחל 
מדור נקרא דרך 

 .אורון
חוד עקב היא 
אחת התצפיות 
. היפות במדבר

 .לא לוותר

 מ"ק00 16
(214) 

 מחניון נחל עקב
-או ממדרשת בן

 גוריון

 .אין מים בדרך חניון לילה חווה
 .במדרשת בן גוריוןמים 

הטמנה בחניון עקב *
 .אפשרית

 הסופר במדרשת בן: אוכל
( מחירים גבוהים)גוריון 

ש "באמצ 19:55פתוח עד 
 בשישי 16:55ועד 

פאב , פלאפל, יש חומוסיה
 במדרשה

 .מחפורות הצינים
נווה מדבר עין 

 .שביב
' מ 255)עין זיק 

 (סטייה לכיוון
יש )עין עקב עליון 
 (מים לעיתים
מים )עין עקב תחתון 

מליחים וקרים כל 
 (ימות השנה
 .חוד עקב

חוד עקב היא  
אחת התצפיות 
. היפות במדבר

 .לא לוותר

 מ"ק02 10
(241) 

יש נביעה בעין חווה וגבי  למצפה רמון מחניון לילה חווה
מאנשים שהיו שם  -חווה 

לאחרונה נאמר כי הנביעה 
כמעט לא קיימת והגב 

 .מלוכלך
 הטמנה בחניון נחל חווה

 ליד מצד מחמלאו 

 .גן הפסלים במצפה
 .כל צפון מכתש רמון

נחל חווה קניון 
 .המרשים

סטייה  -מצד מחמל 
 .של מאות מטרים

' מ 055 -עין חווה 
 .סטייה למעיין

, מומלץ -גבי חווה 
מים קרים , יש מפל

 .ולא ראויים לשתייה

 500-2056291יפה  500-2056290איתמר . מראש הודעה של יום מראש ואם לשבת הודעה של יומיים, שומרי שבת. סעודות שבת, אינטרנט, כביסה, מקלחת, לינה, מטיילים 1עד : מצפה 1מלאך 
 5056699462איתמר ,5060061029רוזנר  -מטיילים 0עד .אינטרנט,מטבח,מקלחת,לינה: במצפה 0מלאך 

 5060094621יובל . מקלחת מיטה וכביסה-: במצפה 1מלאך 
 5002056055ארי ושירה . לא להתקשר בשבת.לינה ומקלחת: במצפה 6מלאך 

 500-2056404נחום וגילה טבסקי . לא להתקשר בשבת. לינה מקלחת כביסה ואינטרנט: במצפה 0מלאך 
 .500-1110460אייל . שומרי שבת. אינטרנט וסעודות שבת, ספרים, כביסה, מקלחת, לינה: במצפה 4מלאך 

 5000656616חנה . 5002056002מאור . ארוח או עזרה לשביליסטים: במצפה 2מלאך 
 5060502225או אביגיל  5066090225הרב צבי , אפשרות ללינה, מקלחת. קפה כל היום. ארוחות שבת. ם בשבתות וחגיםמוזמני -ד מצפה "בית חב

 50-4000491, אפשר לקבל מידע על כל סוגי הלינה וגם על אטרקציות במצפה רמון וסביבתה( סמוך לטיילת המכתש)במרכז המבקרים
 :לינה בתשלום במצפה

 .505-0951441רוני . כיור, פלטה, מיקרוגל, מטבחון, מקלחת חמה, שרותים, שמיכות, מזרונים. אנשים 05הל אירוח עד או -הבית של מטי ורוני -
, 5220096145לפון לט 10:55עד . ח לאדם "ש 05.  או במתחם סגור אחר עם טלוויזיה מטבח על הרצפה עם מזרנים( על בסיס מקום פנוי באמצע שבוע )צימר  -" אשר רוח בו "מכינה קדם צבאית -

 .500-0940551אחרי הצהריים לנייד 
  50-4090195רובע הבשמים  !!! נסגר -האנגר אדמה-

 . 50-4004009 506-0655196ח "ש 05. חותמת  -צל מדבר -
 500-4411041. מטבחון, תה, קפה. ח"ש 25 -חץ בשקט -

חדרי , עם מזרונים( שביליסטים 25)יש מאהל בדואי מקלחת שירותים מטבח בית קפה. 500-0252200שרון  06.1יהיה מוכן ב( איחוד של האנגר אדמה אורחן צאקרה ועוד מקום)אורחן רובע הבשמים-
 אודישנים לאקס פקטור -6.6, ערב שירי מדבר -1.6(. ללילה לשביליסטים 25, רגיל 95)גלריה ללינה , (שביליסטים 605 -6ל 005)אירוח 

 .לינה חינם באוהל אם יש מקום. 50-4000410. ח בחדר על בסיס מקום פנוי"ש 05ה ב לינ. חותמת -ס שדה הר הנגב "בי-

בפיצול לגבי 
שביל : חווה

ישראל עולה 
שמאלה עם 
, הסימון הכחול

צריך להמשיך 
מטר  055-ישר כ

בקניון כדי להגיע 
 .לגבי חווה

כקילומטר צפונה 
מחניון נחל חווה 
יש חניון לילה 

נחש "נוסף בשם 
 ".צמא

 מ"ק06 14
(202) 

לחניון לילה  ממצפה רמון
 גוונים

חניון )"
 (3"סהרונים

 חאן בארות

 :אוכל ומים
 .במצפה רמון
 .אין מים בדרך

הטמנה בחניון הלילה 
 גוונים

שן , קיר האמוניטים
 .רמון

" מעבר"בר , הר גמל
 .מיוחד -

, מקבלים תאורה מלאה. שח לאדם 14אפשר לישון שם לינת שטח בעלות של . 1שלוחה  -50-4005656:הטבע והגניםעבר מבעלות פרטית לרשות שמורת  -( מ לכיוון מחניון סהרונים"ק 1)חאן בארות 
מטבח . פונים ניידיםתאים לטעינת טל. גז, ספסלים ושולחנות קבועים וניידים, (יש להצטייד בעצים למדורה)פינות לקומזיץ , גדולים(  מנגלים)עמדות להדלקת מצלים , ברזיות מים לשתייה, נקודות חשמל

 .לא צריך לשריין מקום. ביום העזיבה 11:55היציאה עד השעה  00:15עד  14:55כניסה לחניון הלילה מהשעה . כיורים לשטיפת כלים, חדר מקררים:  שדה

. 

 מ"ק10 12
(050) 

מחניון לילה 
 גוונים

חניון )"
 (3"סהרונים

 חאן בארותמ

 .אין מים בדרך לחניון גב חולית
 :מים

 .בחאן בארות
הקפצה 3נדרש הטמנה*

 בחניון גב חולית

 .כרבולת חרירים
 .עין גלד

 .פרסת נקרות

 (הקפצה3מ לכיוון"ק 0)+ 5060160610-יצחק.אינטרנט,אוכל, כביסה,לינה-עבודה עברית: בעין יהב 1מלאך 
 (הקפצה3מ לכיוון"ק 0)+ 500-0919111. מקלחת חמה , לינה  -עמית רייס : בעין יהב 0מלאך 
 הקפצה3מ לכיוון"ק 0)+ 5001942025דניאל , 4עד , מקרר, לינה, מקלחת: בעין יהב 1מלאך 

יש מים בעין גלד 
רק לאחר 
 שטפונות

 מ"ק02 10
(010) 

 :מים לצופר מחניון גב חולית
ניתן לבצע הטמנה בחניון 

 .לילה נחל צבירה
אפשר למלא מים בספיר 

 (.מ"ק0סטייה של )

אתר , הקלדרה
 .הסדקים

 (מהחניון צופרמ "ק 1: )צופר
 .5001444599אליהו ומשפחתו : בצופר 1מלאך 

 5006045912יונה . אינטרנט, מקלחת, לינה: בצופר 0מלאך 
 .אורין 5000150622מטבח , כביסה, מקלחת, לינה( מטיילים 1עד )דירה קטנה : בצופר 1מלאך 

 5062694055 אייל. מזרונים ומקלחת וכשאפשר כביסה ואוכל:  בצופר 6מלאך 
 .שלומית 500-1444561. ח"ש 25לינה  -חוות האנטילופות : צופר 1לינה בתשלום 

 .5001444624 -ח לתאם מראש "ש 05, חימום באוהל, פינת בישול, מזרונים, מים, שירותים, מקלחות, ב מקום פנוי"לינה באוהל בדואי ע-אן דרך הבשמים'ח: צופר 0לינה בתשלום 
 שחר - 506-0590952,איתמר - 506-0009910. וסלון לשינה,כביסה, מקלחת -ן עודד ערבה גרעי: בספיר 1מלאך 

 .וגם באמצע השבוע, מארחים בעיקר בשבתות[ . כביסה, לינה,מקלחת , אוכל] 506-0600225 -ד בערבה "משה בלוי מרכז חב: בספיר 0מלאך 
 .506-0010020ש איתי "כולל סופ, מטבח, אינטרנט, כביסה, מקלחת, ארוחה, אפשר יותר באוהל בחצר. לינה לזוג בסלון: בספיר 1מלאך 

 .מ לפני הישוב צופר"ק 1-כ, חניון צופר נמצא על הדרך
 

לפני מ "ק 14
צופר יש חניון 
, לילה נחל צבירה

 .ללא סטייה
חניון גב חולית 
חסר קליטה 

לחלוטין וגם ללא 
מקורות מים 
 .קרובים בכלל

ספריית 
שביליסטים 

 חוליתבחניון גב 
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 מ"ק01 19
(000) 

 לנחל ברק מצופר
 או

בקתת ל
השביליסטים 

מוסיף ) בצוקים
 :יום הליכה נוסף
מצוקים לנחל 

 (ברק

 :מים
נדרש . אין מים בדרך

 .הטמנה בנחל ברק
 .צוקים, צופר

 (מ"ק 0סטייה של )ספיר 
 :אוכל

להגיע )בצופר יש מכולת 
 (.ביום חול

 .בספיר יש מכולת

 -דרך הבשמים 
 ".מואה"

" מעיינות חמים"יש 
 .בצופר

אגם קמפינג מטופח 
 .בספיר

, בצוקים יש אלונית
. פאב, חנות טבע

בימי שישי בצהריים 
 יש שוק אומנים

 500-6045565שחר . מקום לישון, שירותים, מקלחות, חשמל, במקום יש מים: בקתה לשביליסטים בצוקים
 .ירוק בפנייה לשביל, מ מהשביל"ק 6הישוב צוקים נמצא בסטייה של 

 
 .שווה להגיע. חניון נחל ברק מאוד מטופח

 

ספריית 
שביליסטים 

דרך )במואה 
 (הבשמים

במידה ורוצים 
 -להיכנס לספיר 

צריך לעשות חצי 
הקפה כדי להגיע 

 .לשער הראשי
 9עין יהב נמצא 

מ נסיעה "ק
 .מספיר

 מ"ק15 65
(000) 

 :מים לציחור מנחל ברק
 .אין מים בדרך

נדרש הטמנה בצומת 
 .ציחור
 :אוכל

 4)בישוב פארן יש מכולת 
מ סטייה מחניון נחל "ק

 (ברק

 .500-1040910. בימי חול הלינה בתשלום מוזל. וארוחות בתשלום, הקפצות, לינה: אן אבירן'ח: לינה בתשלום בישוב פארן 
 

 00.0מ "יש חניון לילה במפגש הנחלים פארן וציחור בק

אם יש גבים 
מוצפים בקניון 

יש , ברק3ורדית
מסלול חלופי 

בסימון 
גם . ירוק3אדום

אם לא חסום 
ייתכן ובאותו 
היום המסלול 
 .יהיה בתוך מים
חניון נחל ברק 

. מאוד מטופח
 .שווה להגיע
ספריית 

שביליסטים 
 בקניון ברק

 מ"ק00 61
(911) 

 לשיזפון מציחור
 או

 לנאות סמדר

 :מים
 אשראם במדבר

 ,בשיטים
 נאות סמדר

ניתן להתנדב בנאות 
 .סמדר

הלינה והאירוח 
בתמורה 
 .להתנדבות

 :לאחר מכן במחיר מלא -יש מחיר מוזל לשביליסטים שתקף רק ללילה הראשון  -אפשר ללון במקום  -( מ"ק 1סטייה של , מ מתחילת היום"ק 10לאחר )אשראם במדבר בשיטים 
 .לא מקום מאובטח שירותים מקלחת למלא מים -לישון באוהל הבדואי (. ארוחות 1לל מחיר רגיל כו 055)ח "ש 10סופש (. ארוחות 1מחיר רגיל כולל  165)ח אמצע שבוע"ש 10

 .בבוקר יש מדיטציות 2בערב  4ב. תקף ללילה הראשון שישנים שם במחיר מוזל לשביליסטים-סופש  05שקל לארוחה צמחונית טבעונית ו 10אמצע שבוע : ארוחות
 50-410-0111 -מזכירות הישוב טלפון , (מ מזרחה מצומת שיזפון"ק 1: )נאות סמדר

 5069290900הלל 3בת אל. ללא שבתות. אירוח: מלאך בנאות סמדר
אם יש רוחות עזות או על בסיס מקום פנוי  -תחת סככה מקום בנוי הגנה מהרוח , מתנדבים קבועים במקום מקבלים לינה במקום סגור בתוך הקיבוץ. חשמל, ארוחה של הקיבוץ, מים, מקלחת, שירותים

. בערב יש ארוחה 2, כי בבוקר הם עובדים 0אזור  -להגיע בשעות הערב (. בחקלאות או בכל ענף אחר שזקוק לעזרה, במטבח)ההתנדבות לפי הצרכים של הקיבוץ באותו רגע . שנים באזור הסגורי
 .להתנדבות 15ללינה ועוד  10יכולים לשריין . בוקר וכשנגיעלצלצל באותו יום ב, להודיע להם בתחילת השבוע שאנחנו מגיעים. להגיע באמצע שבוע, עמוסים בסופשים

 !רצוי לשריין מקום הרבה מראש

התוואי עובר 
שטחי אש ולכן ב

או  אסור לצאת
 מהשביל לסטות

 מ"ק01 60
(914) 

 משיזפון
 או 

 מנאות סמדר

 :מים לשחרות
יתן לקנות מים במסעדה 

המים )בצומת שיזפון 
 (.בשירותים מליחים

סמדר ובנווה מים בנאות 
 .חריף
מ "ק 2.0)במחנה שיזפון 

, צפונית לצומת שיזפון
יותר מתאים למקרה 

 (.חירום
 :אוכל

מסעדת הפונדק בצומת 
 .שיזפון

-50-מכולת בגרופית
דק באוטו  05, 4102261

 .מנאות סמדר
 -קיבוץ קטורה -מכולת יהל

50-4102261 

 .דיונות כסוי
 

: עינת 50-4121010: טלפון. ח"ש 05מקלחת ב. לינה באוהל בדואי על בסיס מקום פנוי, מילוי מים, כיריים, מציע בחינם משטחי לינה( ב בסמוך לשביל ממערבמ צפונית לישו"ק 0כ)חניון רוכבי הגמלים 
. מי שמגיע נכנס, אי אפשר לשריין מקום לשביליסטים .נדיר שהכל תפוס. מזרונים 0יש אוהל קטן בחינם לשביליסטים עם . http://www.camel-riders.com. 500-1101102: עמיר 506-6904515

 .ישנים בחניון שחרות -במקרה הכי גרוע .  עדיף לצלצל באותו יום כדי שיבואו לומר לנו שלום

חלק מהדרך 
עוברת בשטחי 

אש לכן אין 
 .לסטות מהשביל

 
יש חניון ליד 

ללא , דיונות כסוי
 .סטייה

 
מ "הק 4

הם  הראשונים
 בצמוד לכביש

 מ"ק02 61
(941) 

 :מים לפארק תמנע משחרות
 .בחניון רוכבי הגמלים

במרכז ישוב שחרות ליד 
 .מגרש הכדורסל

 :אוכל
. בחניון רוכבי הגמלים
אפשר להזמין קניות 

הארוחת . ח"ש 05בעלות 
ערב שהם מציעים עולה 

 .ח"ש 155

 500-6040102נטליה ולורנט  -( 0סטייה של )מלאך שביל בקיבוץ סמר  סלעי בולבוסים
 .50-41040153500-1400106. ארוחת בוקר בתשלום, מקלחת ושרותים סמוכים, חשמל. ח לאדם"ש 05לינה באוהל על מזרונים (: 0סטייה של )לינה בתשלום באליפז 

 (06.6מ "ק)אפשר ללון בחניון מנגן 
 .מטר לכיוון 255-ה של כסטיי. מערבית למפגש הנחלים מתק ומילחן-מטרים צפונית 055-כ -חניון באר מלחן 

 12אירוח עד . כביסה בתשלום. מקרר, מים, חשמל, מטבח, מקלחת ושירותים נקיים, מזרונים, מחצלות, אירוח בסוכה אטומה ומוגנת היטב -( מ סטייה לכיוון"ק 0, 16לאחר )ינה בתשלום בבאר אורה 
 522-2115556, 500-6625556 -רי זוהר ונורית תמ -להודיע מראש . לאדם₪  65 -עלות הלינה . מטיילים

 15%הנחה של )מסעדה במחירים סבירים , מילוי מים, שקעי חשמל, שירותים, תאורה, מקלחות בחינם. קמפינג בחינם לשביליסטים באוהלים גדולים או בשטח50-4114204: מלאך באגם תמנע
האזור של הכניסה לפארק עצמו במרחק של ( 0:55-14:55)שם נמצא אזור הקמפינג -להגיע לכניסה לאגם . 50-411-4204-היוםלוודא שאין בית ספר שלן בפארק באותו ! אין סופרמרקט(. לשביליסטים

 .אי אפשר להבטיח מקום באוהל כי לפעמים לנים שם קבוצות שמשלמות. 14:55חובה להגיע עד . להגיע לאגם כי רק שם יש מקלחות ואוהל גדול. שעות הליכה מהאגם 6

 ספריית
שביליסטים 
 .במעלה מלחן
אין סיבה 

אמיתית ללכת 
לבאר אורה אם 
לא צורך לקורת 

גם . גג ואוכל
מבחינת מים 

אפשר להסתדר 
 .בפארק תמנע

מ מקניון "ק 10
שחורת נמצא 
 .חניון נחל רחם
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 מ"ק10 66
(920) 

 :מים לנחל רחם מפארק תמנע
בבאר , באגם נחושתן

אפשר להטמין , אורה
 ,בחניון לילה רחם

 אגם תמנע
מים במרכז המבקרים 

 .פארק תמנע 
 .באליפזמים ומכולת ב

ניתן להטמין בחניון באר *
 2-כ וניתן גם לקחת, מלחן

ליטר מים לבן אדם ליום 
 .וחצי
 :אוכל

' ה-'א)מכולת בבאר אורה 
 - 2:55' ו, 2:55-01:55

 (סגורה בשבתות, 10:55

 -עמודי שלמה 
' מ 155סטייה של 
 .לכיוון

על  -" הפטריה"
הדרך בפארק 

 .תמנע
 -עמודי עמרם 

מ "ק 0סטייה של 
 .לכיוון

 .דקלי רחם

  למנוחה שינה בחניון קניון שחורת היא עצירת דרך לא קריטית אך מומלצת

 מ"ק01 60
(1551) 

 :מים לחניון הר יהורם מנחל רחם
 .אין מים בדרך

נדרש הטמנה בחניון 
 .הלילה הר יהורם

לברר אם קיימת הטמנה 
בתשלום בקניון קבועה 

 .שחורת

מעיין  -עין נטפים 
כ על "איתן בד

 . הדרך
 הגיא האבוד

  

 מ"ק16 64
(1510) 

 .אין מים בדרך לחוף אלמוג מחניון הר יהורם
 :אוכל ומים

 אילת
 
 

 (ח למיטה"ש 25לילה שני , לילה ראשון לשביליסטים חינם) 50-4110040" השלטר: "שינה באילת בתשלום בזול 
 .חוקי מבחינת עיריית אילת -ליד תחילת השביל , מחוץ לבית ספר שדהניתן לישון *

 לירן - 500-0000220לינה אינטרנט תה צמחים וחברים : מלאך באילת

לדבר עם הצבא 
(50-

995090234 - 
( פיקוד דרום

לוודא מעבר 
אם . בנחל גישרון

 -אין אישור 
עוברים בדרך 

קליטת . החלופית
טלפון בהר 

 .יהורם לא טובה
ריית ספ

שביליסטים בהר 
 יהורם

 


