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ב חודש נובמבר 2017 במסגרת החלטת ממשלה מס' 3188 מיום 26.11.2017 בדבר "תכנית 
לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל" הטילה הממשלה על מנכ"ל משרד התיירות להקים 

הטבע  רשות  מנכ"ל  וגליל,  נגב  לפריפריה,  המשרד  מנכ"ל  בהשתתפות  בין-משרדי  צוות 

והגנים, מנכ"ל קק"ל, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ונציג משרד האוצר על מנת לגבש תכנית 

אסטרטגית לפיתוח שביל תיירותי החוצה את ישראל לאורכה ולרוחבה. בהתאם לכך, מונה 

צוות עבודה מקצועי ובין-משרדי )להלן: הצוות( אשר הורכב ממספר רב של יחידות, גופים 

ומומחים שתפקידם לגבש תכנית ממשלתית למיפוי, שיפור ושדרוג רשת השבילים בישראל 

על-מנת שהצמיחה בתיירות הנכנסת לישראל תהווה מנוע צמיחה כלכלי בכל חלקי הארץ. 

במהלך עבודת הצוות נערכה למידה של המצב הקיים בשבילי המטיילים בישראל, סקירה משווה 

ניהול שבילים. במסגרת  ולמידה של פרקטיקות  יעד בין-לאומיים פוטנציאליים  לזיהוי קהלי 

גיבוש הדו"ח נערכו עשרות פגישות עם בעלי עניין שונים - מטיילים חובבים ומקצועיים, מומחי 

לאור  ועוד.  יחידות ממשלתיות  של  מקצועיים  נציגים  עולמיים,  מומחים  דרך,  מורי  שבילים, 

ממצאי התהליך גובשה תכנית אסטרטגית לפיתוח רשת שבילים תיירותית לאורכה ולרוחבה 

של ישראל. הדו"ח להלן מרכז את עיקר הממצאים והמלצות הצוות.

רשת השבילים הלאומית תתבסס ברובה על מערכת השבילים הקיימת בישראל, כאשר זו 

תורכב מ-3 צירים אשר יחצו את ישראל לאורכה ולרוחבה – שביל ישראל, ציר מזרחי וציר 

מערבי. הצוות ממליץ על שמירת תחומי האחריות הנוכחיים ביחס לתחזוקת רשת השבילים 

כך שהאחריות על תחזוקת המקטעים השונים של רשת השבילים תוטל על הגופים המנהלים 

השיפוט  לשטחי  בהתאם  תוטל  האחריות  מנהל  גורם  אין  בהם  ובמקטעים  השטח,  את 

הסטטוטוריים בהם עוברים השבילים. האחריות על סימון השבילים תוטל על הוועדה לסימון 

הרלוונטיים  הגורמים  בשיתוף  יפעל  התיירות  כי משרד  ממליץ  הצוות  לכך,  בנוסף  שבילים. 

ליצירת תשתית מידע אודות רשת השבילים הלאומית. תשתית המידע תכלול מפות בשפות 

המאפשרות התמצאות וניווט לאורך השביל והסברים מפורטים אודות השבילים, לרבות נקודות 

העניין לאורך השביל. עם זאת, בטווח הארוך הצוות ממליץ לבחון את אפשרות הקמתה או 

תקציר מנהלים

צילם: איתמר גרינברג. ראש הנקרה.
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בגדרתה של מנהלת ארצית לניהול רשת השבילים הלאומית אשר תעגן את הסמכויות ותחומי 

האחריות הרלוונטיים.

עניין,  בעלי  רב של  עם מספר  התייעצות  מקיפה שכללה  עבודת מחקר  בסיס  על  בנוסף, 

ניתוח השוואתי, וכיו"ב, עלה כי ישנן מספר דרכי הליכה רב יומיים בעלות פוטנציאל שיווקי 

בינלאומי. בהמשך לכך, ומתוך רשת השבילים הלאומית נבחרו מספר מקטעי הליכה אשר 

יפותחו בתור שבילים תיירותיים וישווקו בתור מוצר תיירותי נפרד המותאם לתיירות נכנסת. 

 – מרכזיים  קריטריונים  שני  בסיס  על  מקצועי  הערכה  הליך  באמצעות  נבחרו  המקטעים 

מידת האטרקטיביות של השביל לתיירות נכנסת ומצב התשתיות והשירותים הנלווים לאורך 

השביל. כמו כן, האטרקטיביות של השביל נקבעה על פי נקודות העניין המרכזיות לאורכו, 

תוך מיקוד בשבילים המשקפים ערכים היסטוריים-תרבותיים-דתיים ושבילים בעלי נוף ייחודי, 

זאת בהתבסס על ניתוח קהלי יעד פוטנציאליים. הערכת מצב התשתיות לאורך השביל כללה 

בחינה של מקומות הלינה וההצטיידות לאורך השביל, מצב תוואי השביל ומידת הנגישות אל 

נקודות ההתחלה והסיום של המסלול. 

הצוות ממליץ כי כתנאי סף לפיתוח שביל תיירותי יהא על האזור הגאוגרפי להגדיר גוף תיאום 

יהיה הגורם המתכלל האחראי על הניהול, הביצוע והתפעול של  )Trail Coordinator( אשר 
מהרשויות  אחת  כל  אצל  שתישאר  הסטטוטורית  האחריות  את  לשנות  מבלי  זאת  השביל, 

המקומיות שבתחומה השביל עובר. גוף התיאום יהיה אחראי על תפעול השביל בתור מוצר 

תיירותי לתיירות פנים ותיירות נכנסת. תחומי אחריותו יכללו תחזוקה וניטור של תוואי השביל 

הקשור  בכל  התיירות  מול משרד  התיאום  גוף  יעבוד  בנוסף,  לאורכו.  הציבוריות  והתשתיות 

לעדכון תשתית המידע אודות השביל וקידום פעילות שיווקית אשר תסייע בהגברת החשיפה 

והמודעות של השביל בקרב ציבור המטיילים הישראלי והבין-לאומי. האחריות, ההתחייבויות 

ורמת השירות לתייר שהמנהלת תספק, וכן התקצוב הממשלתי אשר יוקצה לשם העמידה 

בהם, ייקבעו במסגרת הסכם התקשרות בין הגוף המנהל למשרד התיירות בתיאום עם הגופים 

המקומיים השותפים לשביל.
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השבילים התיירותיים שנבחרו יפותחו בהדרגה בהתייחס לתכנון מפורט לכל מקטע, התייחסות 

פיתוח  הנדרשות,  התשתיות  הקמת  היעד,  לקהלי  התאמה  הייחודיים,  המקומיים  לאתגרים 

שיווקי ועוד. תכנית העבודה תהיה לכשלוש שנים כאשר בכל שנה יוקמו בין 2-3 שבילים. 

 

 רשימת השבילים הרב יומיים:

)Sea Of Galilee Trail( שביל גולן כנרת  .1

)Jesus Trail( שביל ישו  .2

)Culture Trail( שביל התרבויות  .3

)Coastal Trail( שביל החוף  .4

)Biblical Trail( שביל התנ"ך  .5

)Monasteries Trail( שביל המנזרים  .6

 )The Pilgrims Trail( שביל עולי הרגל  .7

)Dead Sea Trail( שביל ים המלח  .8

 )Desert Highland Trail( שביל הר הנגב  .9

 )Red Sea Trail( שביל אילת  .10

לאור פוטנציאל טיילות של מקטעים יומיים תגובש רשימה של שבילים יומיים בעלי ערך   .11

מוסף תיירותי.
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הטילה   26.11.2017 מיום   3188 מס'  ממשלה  החלטת  במסגרת   2017 נובמבר  בחודש 
הממשלה על מנכ"ל משרד התיירות להקים צוות בין-משרדי עם מנכ"ל המשרד לפריפריה, 

נגב וגליל, מנכ"ל רשות הטבע והגנים, מנכ"ל קק"ל, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ונציג משרד 

האוצר על מנת לגבש תכנית אסטרטגית לפיתוח שביל תיירותי החוצה את ישראל לאורכה 

ולרוחבה. 

במסגרת זו מונה צוות עבודה מקצועי ובין-משרדי )להלן: הצוות( אשר הורכב ממספר רב של 

גופים ומומחים שתפקידם לגבש תכנית ממשלתית לשיפור ושדרוג רשת השבילים  יחידות, 

בישראל על-מנת שהצמיחה בתיירות הנכנסת לישראל תהווה מנוע צמיחה כלכלי בכל חלקי 

הארץ.

 ארגונים שותפים: 

• משרד התיירות

• משרד פריפריה נגב גליל

• משרד האוצר

• מרכז למיפוי ישראל

• רשות מקרקעי ישראל

• החברה להגנת הטבע

• הוועדה לסימון שבילים

• רשות הטבע והגנים

• קרן קיימת לישראל

• מפעל הפיס

במסגרת גיבוש הדו"ח נערכו עשרות פגישות עם בעלי עניין שונים – מטיילים חובבים ומקצועיים, 

מומחי שבילים, מורי דרך, מומחים עולמיים, נציגים מקצועיים של יחידות ממשלתיות רבות 

ועוד.

מקור הסמכות ושותפים לתהליך

צילם: איתמר גרינברג. חולה.
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 - ההיקף התיירות הנכנסת לישראל גדל בשנתיים האחרונות בהיקף של עשרות אחוזים 
שנת 2016 הסתיימה עם 2.9 מיליון תיירים נכנסים, שנת 2017 - 3.6 מליון ובשנת 2018 היקף 

התיירות צפוי להיות יותר מ-4 מיליון תיירים. הצמיחה בתיירות הנכנסת לישראל היא, בין היתר, 

תוצאה של פעילויות מגוונות אותן הוביל משרד התיירות בשנים האחרונות – תמרוץ חברות 

תעופה לפתיחת קווי תעופה חדשים, הסכמים מבוססי הצלחות עם סוכני תיירות מקוונים 

מענקים  מלונאיים,  אכסון  מתקני  להקמת  מענקים  ויצירתיים,  חדשניים  קמפיינים   ,)OTA's(
לתשתיות תיירותיות ציבוריות ועוד. 

תעשיית התיירות מהווה מנוע צמיחה כלכלי למשק הישראלי, ובשנת 2017 ההכנסות הישירות 

מתיירות הסתכמו בכ-40 מיליארד ₪. בישראל התיירות מהווה כ- 2.6% מהתוצר המקומי של 

ישראל, כ- 4% מכלל הייצוא וכ-15% מייצוא השירותים. בנוסף, חשיבותה של תעשיית התיירות 

מבוססת, בין היתר, על כך שמדובר בתעשייה עתירת תעסוקה - התעסוקה הישירה בתיירות 

נאמדת בכ- 140 אלף מועסקים ומספר דומה של מועסקים במעגלים הנוספים. בתוך כך, על 

מנת להמשיך במגמת הצמיחה בהיקפי התיירות הנכנסת ותיירות הפנים, עולה הצורך לפתח 

מוצרים תיירותיים נוספים ולייצר אטרקציות תיירותיות לאורכה ורוחבה של הארץ לטובת מינוף 

הצמיחה הכלכלית בכל רחבי הארץ. 

ברמה הגלובאלית תעשיית התיירות נמצאת בצמיחה וב-2017 היא היוותה כ-10% מהפעילות 

הכלכלית העולמית עם צפי למגמת צמיחה של לפחות כ-4% בשנה. כיום, המגמות המרכזיות 

בתיירות העולמית הן: גידול בתיירות שמקורה במזרח אסיה, הוזלת מחירי הטיסות, הנגשת 

ועוד.  התיירות  לתחום  טכנולוגיות  של  כניסה  שיתופית,  כלכלה  באמצעות  התיירות  שירותי 

בישראל, מגמות אלה באות לידי ביטוי כאשר התיירות ממזרח אסיה ובעיקר מסין מראה גידול 

ומתן התמריצים לחברות התעופה הביא לכך  של עשרות אחוזים, מדיניות משרד התיירות 

שחברות לואו קוסט רבות החלו בשנים האחרונות לטוס לישראל בכלל ולאילת בפרט כאשר 

בשנת 2017 בעונת החורף הגיעו בשיא מעל 50 טיסות שבועיות לאילת לעומת מספר קטן 

מ- 10 טיסות רק לפני 4 שנים.

רקע לתהליך

צילם: איתמר גרינברג. הר תבור.
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שינוי,  של  משמעותיות  מגמות  מספר  חווה  התעשייה  התיירות,  בהיקפי  לצמיחה  במקביל 

המושג  אל  מראש  קבועים  יעדים  אל  המונים'  מ'תיירות  תיירות  צרכני  של  המעבר  ובכללן 

מביאה  אשר  וגוברת  הולכת  סביבתית  מודעות  של  מגמה  ישנה  בנוסף  עצמאית'.  'תיירות 

לצמיחה של תיירות בת-קיימא, ועלייה בפופולאריות של פעילויות ספורטיביות כפעילות פנאי. 

כלל המגמות הללו, הביאו לפריחה מואצת של 'תיירות שבילים' )Hiking & Biking( המשלבת 

 ,”New Zealand Great Walks“-הליכה בטבע לצד חוויה תרבותית ואישית. כך, שבילים כמו ה

קמינו דה-סנטיאגו, Via Francigena ושבילים רבים נוספים חוו עלייה משמעותית בפופולאריות 

שלהם בשנים אחרונות.

בשנת 2018 ישראל דורגה בין -1 המדינות בעלות הצמיחה הגבוהה ביותר בתיירות הנכנסת 

הגלובאליות  למגמות  בדומה   .2015 משנת  הנכנסת  בתיירות  מ-33%  יותר  של  עלייה  עם 

החיוביות בתחום התיירות וכאמור בנתונים גבוהים יותר ממרבית המדינות, גם ישראל חווה 

עלייה בהיקפי תיירות עצמאית המהווים פוטנציאל לפיתוח שבילים תיירותיים בדומה למדינות 

נופים  לצד  ותרבותיים  היסטוריים  נכסים  במגוון  משופעת  ישראל  בעולם.  רבות  מפותחות 

נכנסת  ורוחבה תאפשר לתיירות  תיירותית לכל אורכה  ופיתוחה של דרך  וייחודיים,  מגוונים 

ומקומית להכיר את ייחודה "דרך הרגליים". פיתוח רשת השבילים יקדם את התיירות ברחבי 

הארץ, ויאפשר קפיצה מדרגה משמעותית בהיקפי התיירות בפריפריה. גידול זה טומן בחובו 

פוטנציאל כלכלי משמעותי לפריפריה באמצעות פריחה של חדרי אירוח, מקומות הסעדה, 

אטרקציות תיירותיות ועוד, בדומה לצמיחה שבילים שונים ברחבי העולם בשנים האחרונות.

א. סקירה בין-לאומית

בשבילים  התשתיות  מאפייני  למיפוי  בין-לאומית  סקירה  בוצעה  הצוות  עבודת  במסגרת 

תיירותיים מובילים, זיהוי מגמות תיירותיות בתחום ואפיון קהלי יעד בין-לאומיים פוטנציאליים 

לקידום שביל תיירותי בישראל. מהסקירה הבין-לאומית עלו מספר תובנות רוחביות מרכזיות 

ביחס לתשתיות והמנגנונים הנדרשים לפיתוח של שביל תיירותי אטרקטיבי: 
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תשתיות לוגיסטיות - קיים סטנדרט לא רשמי של תשתיות לוגיסטיות לאורך השביל. בין   .1

היתר, מקומות לינה מוסדרים כל 10-20 ק"מ, אפשרויות הצטיידות או הסעדה לאורך 

השביל וקיומם של שירותים המנגישים את השביל למטיילים חובבים ומשפחות.

 )Trail Coordinator( מתכלל  גוף  ידי  על  מנוהלים  רבים  מובילים  שבילים   - ניהול  גוף   .2

המחזיק באחריות רוחבית על תחזוקת השביל ומידת הצלחתו בתור אטרקציה תיירותית.

מידע - קיים מידע מפורט אודות שבילים תיירותיים מובילים בערוצים דיגיטליים )אתרי   .3

לרבות  השביל,  על  שימושי  מידע  כוללת  המידע  רשת  וספרים.  אפליקציות(  אינטרנט, 

הסברים על מקטעיו השונים, נקודות עניין, נקודות לינה והצטיידות לאורכו ועוד. מידע 

היעד  נוספות כתלות בקהלי  לצידן של שפות  לכל הפחות בשפה האנגלית,  מוצג  זה 

הפוקדים את השביל.

שיווק - שבילים מובילים מפעילים מערכות שיווק אפקטיביות לקידום המודעות ביחס   .4

לשביל. אירועי עוגן כדוגמת מרוצים, מרתונים ועליות לרגל )בשבילים בעלי אופי דתי( 

לצד תוכן שיווקי ממומן כגון סיקור עיתונאי, ספרים ופרסומים ברשתות חברתיות.

הסקירה הבין-לאומית בוצעה לאור הנכסים התיירותיים המרכזיים של ישראל והמאפיינים של 

השבילים קיימים בישראל. בהתאם לכך, הסקירה התמקדה ב-2 סוגים מרכזיים של שבילים: 

שבילים היסטוריים-תרבותיים – המיקוד בשבילים הללו נעשה לאור הנכסים ההיסטוריים-דתיים 

המשמעותיים הקיימים בישראל, לרבות ירושלים, נצרת, הכנרת ועוד, לצד הגיוון התרבותי הרב 

המאפיין את ישראל.

מהסקירה הבין-לאומית עולה כי חלה עלייה משמעותית בפופולאריות של שבילים בעלי אופי 

היסטורי-דתי. בתור דוגמא בולטת ניתן לציין את שביל ה-Camino de Santiago, דרך צליינית 

עתיקה המובילה לקברו של השליח הנוצרי יעקב בן זבדי בצפון מערב ספרד. הדרך הוכרה בתור 

אתר מורשת עולמית של אונסק"ו בשנת 1993 ומאז מספר המבקרים בשביל צומחת בקצב 

מסחרר, כאשר בשנת 2017 כ-300 אלף איש צעדו למעלה מ-100 קילומטר לאורך השביל. 
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בהיקפי  משמעותיות  קפיצות  ניכרות  בשביל,  המבקרים  בכמות  ההדרגתית  הצמיחה  לצד 

המבקרים ב"שנים קדושות", שבהן מתקיימות עליות לרגל רחבות היקף לקברו של הקדוש 

הנוצרי. בנוסף, יש לציין גם את העלייה בפופולאריות של שביל ה-Via Francigena )"הדרך 

שמגיעה מצרפת"(, דרך צליינית היסטורית מאנגליה לרומא העוברת בצרפת ובשוויץ. הדרך 

הוכרה כאתר מורשת תרבותית על ידי המועצה האירופית בשנת 1994, ובשנת 2009 ממשלת 

איטליה החלה בפרויקט לשיפוץ השביל תוך התאמתו לתיירות. מעבר לנופך ההיסטורי-דתי 

של השביל, הקמה של יקבים ומסעדות לאורך השביל הגדילה את האטרקטיביות שלו בפני 

מבקרים נוספים המחפשים חוויה ברמה גבוהה יותר. 

שבילים נופיים – המיקוד בשבילים הללו נעשה לאור נכסי הטבע הייחודיים המאפיינים את 

והמרחבים  הדרום  של  הייחודי  המדברי  הנוף  לרבות  מציעה,  שישראל  הנופי  והגיוון  הארץ 

הירוקים של הצפון.

שבילי נוף המאפשרים לתייר לברוח משגרת החיים העמוסה ולחוות באופן בלתי אמצעי את 

וצפון אמריקאים.  תיירים מערב-אירופאים  בייחוד בקרב  נהנים מפופולאריות רחבה,  הטבע 

בקרב מדינות מערב אירופה כגון גרמניה וצרפת, טיילות מהווה מעיין "תחביב לאומי", כאשר 

מעל 50% מהגרמנים מעידים כי הם עוסקים בתרמילאות ברמות תדירות שונות. בהתאם לכך, 

בחודשי הקיץ מאות אלפי מטיילים פוקדים שבילי מטיילים פופולאריים ברחבי אירופה כגון 

מערכות השבילים בהרי הפירנאים והדולומיטים, ה-GR20 בקורסיקה ושבילים רבים נוספים. 

בין הדוגמאות הבולטות ניתן לציין את ה-Tour Mont Blanc, אשר נמצא בהרי האלפים ומציע 

המבוקשים  מהאתרים  כאחד  נחשב  השביל  ושוויץ.  איטליה  בצרפת,  העובר  מעגלי  מסלול 

ביותר בעולם למסלולי הליכה בחודשי הקיץ, כאשר בחורף האזור מציע מגוון של פעילויות 

ספורט חורפיות.

במסגרת סקירת השבילים בוצע ניתוח של היקפי ומאפייני קהלי היעד, בקרב 6 שבילי מטיילים 

מובילים בעולם. להלן הממצאים אודות היקפי מטיילים בשבילים שנסקרו, לצד התייחסות 

עורכים  אינם  המטיילים  שבילי  מרבית  כי  יצויין  בשביל.  המטיילים  וגילאי  המוצא  למדינות 
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סיכום המאפיינים הדמוגרפיים המרכזיים של קהלי היעד שזוהו במסגרת  
הסקירה הבינלאומית

מספר מטיילים  שם
מדינות מקור

גילאים
מקומייםנכנסתתיירות
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Via 
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Lycian 
Way~25K

Pyrenees
(GR 10-11)מבוגרים/צעיריםזוגותעשרות אלפים

עם ילדים קטניםמשפחות

Tour Mont 
Blancעשרות אלפים
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מטייליםקבוצות

עם ילדים גדוליםמשפחות

GR-2015-20K
מקצועייםמטיילים
צעיריםזוגות
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מדידה מסודרת של היקפי המטיילים בשביל. לכן, חלק מהנתונים מבוססים על הערכות של 

מנהלי שבילים ומומחי תוכן בין-לאומיים בנושא שרואיינו לצורך הפרויקט ואלו אינם כוללים 

נתונים הליכה במקטעים נקודתיים ולא בצורה מוסדרת יותר. בנוסף, ישנן השפעות רוחב של 

השבילים על התיירות הנכנסת כיוון שהשבילים התיירותיים מייצרים תפישה וחשיפה חיובית 

של המוצר התיירותי ובכך מגדילים את התיירות באופן כללי:
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לטובת  טבעית  הטיה  קיימת  שנסקרו  השבילים  בכל  מהטבלה,  לראות  שניתן  כפי   

האוכלוסייה המקומית, לצד נוכחות משמעותית של מטיילים המגיעים מארצות הברית 

ומדינות מערב אירופה. בנוסף לכך, מסקירת השבילים עלה כי תיירות טיילות רלוונטית 

גם עבור צליינים נוצרים וכן קבוצות רכיבת אופניים. לאור ממצאי הסקירה, בוצע אפיון 

והתאמת  השיווק  מאמצי  טיוב  לצורך  הפוטנציאליים  היעד  קהלי  מאפייני  של  מעמיק 

המוצר התיירותי בישראל. מהניתוח עלה כי בעוד שקיימים קווי דמיון רבים בין המטיילים, 

כגון ההעדפה לקיומם של אפשרויות לינה והצטיידות לאורך המסלול אשר מקלים את 

ההליכה לאורכו, קיימים גם הבדלים מהותיים ביחס למאפייניהם: 

קהל היעד האמריקאי – טיילות מהווה טרנד שצובר פופולאריות בקרב בני המעמד הבינוני   ⋅

לארצות  מחוץ  הליכה  בשבילי  טיול  למטרת  נוסעים  אמריקאים  מיליון  וכ-2.7  והגבוה, 

בקרב  בייחוד  שווה,  בצורה  ונשים  גברים  בקרב  פופולארית  הטיילות  שנה.  מדי  הברית 

צעירים בגילאי 20-40. כמו כן, שמירה על כושר באמצעות פעילות גופנית והתנתקות 

מהשגרה העירונית השוחקת מהוות סיבות מרכזיות בקרב המטיילים. 

קהלי היעד ממערב אירופה – טיילות מהווה "תחביב לאומי", כאשר מעל 50% מהגרמנים   ⋅

וכ-25% מהצרפתים מעידים כי הם עוסקים בתרמילאות ברמות תדירות שונות. בהתאם 

שביל  לאורך  מהתשתיות  יחסית  גבוהות  בציפיות  מאופיין  האירופאי  היעד  קהל  לכך, 

ההליכה, תוך ציפייה לרמת התשתיות המקובלת בשבילים באירופה. בשנים האחרונות 

קיימת מגמת עלייה בחשיבות של סיבות פנימיות-נפשיות כמוטיבציה לצאת לטיול בשביל 

הליכה בקרב מטיילים אירופאים.

צליינים נוצרים – אזורי המקור המרכזיים של צליינים נוצרים הם צפון אמריקה, אמריקה   ⋅

הלטינית, מערב אירופה ומרכזה, ומרביתם בוחרים לצאת לטיול באופן מאורגן. המוטיבציה 

באמצעות  רוחנית-דתית  התעלות  לחוות  הרצון  היא  הללו  המטיילים  של  המרכזית 

השתתפות בעליות לרגל, ובשנים האחרונות ניכרת הצמיחה בפופולאריות של שבילים 
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 Via-וה  Camino De-Santiago-ה כגון  דתיים-רוחניים,  מוטיבים  במרכזים  המעמידים 

 Francigena

בשנים  בגידול  נמצאת  בשטח  אופניים  על  רכיבה  של  הפופולאריות   – רכיבה  קבוצות   ⋅

הינם  ואוסטרליה. מרבית הרוכבים  גרמניה, ארצות הברית  בייחוד באנגליה,  האחרונות, 

גברים בגילאי 40-60. בשנים האחרונות ניכרת מגמת צמיחה של קבוצות שיוצאות לטיולי 

רכיבה ביחד, אשר מאופיינות בנכונות גבוהה לשלם על מדריך ושירותי שינוע ציוד.

במסגרת הסקירה הבין-לאומית נבחנו גם מנגנוני הניהול של שבילי מטיילים מובילים בעולם. 

ותחזוקה של שבילים, המשתנים בהתאם  לניהול  כי קיימים מודלים שונים  מהסקירה עלה 

השבילים  כך,  פועלים.  הם  שבה  הרגולטורית  והמסגרת  במדינה  הטיילות  ומסורת  לתרבות 

השימור  מחלקת  ידי  על  מנוהלים   )”New Zealand Great Walks“( זילנד  בניו  התיירותיים 

מחלקת  כך,  בתוך  ההיסטוריים.  והאתרים  הטבע  שמירת  על  אחראית  אשר  ניו-זילנד,  של 

השימור מחזיקה באחריות רוחבית על ניהול שבילי ה-“Great Walks”, החל מתחזוקה פיזית 

בין- שיווק  ועד הפעלת מערך  אודות השבילים  של תשתיות השבילים דרך אספקת מידע 

לאומי למשיכת מטיילים. מערך השבילים מנוהל באופן פרטני על ידי הסניפים המקומיים של 

מחלקת השימור שבשטחם השבילים עוברים, ועבור כל אחד מ-9 ה-“Great Walks” מוקצה 

מנהל שביל המחזיק באחריות כוללת על תפעול וניהול השביל. יצויין כי תוואי השבילים עובר 

במלואו בשטח שיפוטה של מחלקת השימור, דבר אשר מקל על תפעול ותחזוקת השבילים. 

כאמור, הפעלת מערכי מידע ושיווק הינם חלק בלתי נפרד מניהול ה-Great Walks, וכל סניף 

מקומי אחראי על העמדה ועדכון של תשתית מידע מפורטת אודות השביל, וקידום פעילות 

שיווקית להגברת חשיפתו בקרב מטיילים בין-לאומיים. המידע אודות השבילים מרוכז באתר 

אינטרנטי המופעל על ידי מחלקת השימור, ומספק מידע מקיף על השבילים ואף מאפשר 

להזמין מקומות לינה לאורכו מראש. 
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בשיתוף  הפועלות  עמותות  ידי  על  מנוהלים  בארה"ב  לאומיים  שבילים  זאת,  לעומת 

שביל  למשל,  כך  השבילים;  ופיתוח  לשימרו  ומתנדבים  פדרליים  ממשל  גורמי  עם  פעולה 

 ,"Pacific Crest Trail Associations (PCTA)"-מנוהל על ידי עמותת ה Pacific Crest Trail (PCT)-ה
אשר אחראית על שימור וקידום השביל כחוויה יוצאת דופן עבור המטיילים. תוואי השביל חוצה 

שטחי שיפוט רבים, הנמצאים תחת אחריותם הסטטוטורית של גופים שונים ברמה הפדראלית 

והמקומית, כאשר ארגון ה-PCTA עובד עימם בשיתוף פעולה מלא על מנת לקדם את שימור 

ותחזוקת השביל. הארגון עובד בשיתוף פעולה צמוד עם הקהילות המקומיות לאורך השביל 

ניכר מתחזוקת השביל מתבצע באמצעות הפעלת מערכי מתנדבים. לצד הפעולות  וחלק 

המכוונות לשימור השביל, ה-PCTA מכיר בחשיבות קידום השביל כמוצר תיירותי. בהתאם 

לכך, הארגון מנהל מעקב קבוע אודות מספר המבקרים השנתי, ומקדם יוזמות שיווק רבות 

להגברת המודעות אודות השביל בקרב ציבור המטיילים בין-לאומי.

לסיכום, מהסקירה הבין-לאומית עולה כי תיירות שבילים צוברת פופולאריות בשנים האחרונות, 

בייחוד בקרב מטיילים ממדינות מערביות מפותחות, ושבילים המדגישים ערכים היסטוריים-

תרבותיים ושבילים נופיים מושכים אליהם מאות אלפי מטיילים בכל שנה. בחלק ניכר מהשבילים 

החל  תיירותי,  כמוצר  השביל  רוחבי של  ניהול  על  אחראי  מוגדר אשר  ארגון  קיים  שנסקרו 

מתחזוקת התשתיות הפיזיות לאורכו וכלה בהפעלת מערכי מידע ושיווק להגברת החשיפה 

של השביל ומשיכת מטיילים.

ב. סקירת המצב הקיים בישראל ותוואי הרשת השבילים 

ישראל מאופיינת ב'תרבות טיולים' מפותחת, אשר משמשת בתור כלי חינוכי לאהבת וידיעת 

הארץ עוד מתקופת המנדט הבריטי. בהתאם לכך, יש בישראל עשרות אלפי קילומטרים של 

שבילי הליכה מסומנים אשר חוצים את הארץ לרוחבה ולאורכה. מבין השבילים הרבים הקיימים 

בישראל, 'שביל ישראל' הוא ככל הנראה השביל המוכר ביותר בקרב הציבור הישראלי, ולאורך 

כראייה,  בין-לאומיים.  עת  בכתבי  אזכורים  של  מבוטל  לא  למספר  זכה  אף  השביל  השנים 
1 שביל ישראל: ביקוש ופוטנציאל תיירותי
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באוגוסט 2012 המגזין המוכר National Geographic הגדיר את 'שביל ישראל' כאחד מ-20 

השבילים הטובים בתבל, כשביל המיועד "לצועדים האוהבים הן את ההיסטוריה הקדומה והן 

ההיסטוריה בהווה". השביל הוקם על-ידי הועדה לסימון שבילים בחברה להגנת הטבע לאחר 

תהליך תכנון ארוך ומוקפד, שבסופו סומן מסלול של כ-1,000 ק"מ מדן ועד אילת, החוצה 

את מדינת ישראל לכל אורכה ועובר באזורים מגוונים מבחינה גיאוגרפית, תרבותית, חברתית 

ודתית. באופן זה, השביל יוצר פסיפס ישראלי המשקף את הגיוון הנופי והתרבותי המאפיין 

את ישראל. מספר המטיילים בשביל הולך וגדל לאורך השנים, ומספר רב של מטיילים נוהגים 

ולהכיר את הארץ באופן בלתי אמצעי.  לטייל  לפקוד את השביל מדי שנה כחלק מהרצון 

במהלך העבודה עלתה והתחדדה ההבנה כי שביל ישראל מהווה מוצר תיירותי אטרקטיבי 

אך כזה אשר נשען על חוויה בראשיתית, המנותקת מיישובים, ומבוססת על לינת שטח. לכן, 

פרופיל הצועדים בשביל ישראל כיום מבוסס על תיירות פנים באופן כמעט בלעדי. בנוסף, 

לראות  ניתן  גם  ולכן  ומחויבות  חניכה  טקס  של  לסוג  בו  ההליכה  את  ביסס  השביל  אופי 

צעירים רבים צועדים בו לאחר הצבא וכדומה. מהות שביל ישראל הרחיקה, דה פקטו, את 

השביל מיישובים זאת על מנת לספק את חווית הניתוק והטבעיות שהשביל מבקש לייצר. 

אשר  מתכלל  גורם  בתור  שבילים משמשת  לסימון  הועדה  השביל,  על  הסמכויות  מבחינת 

מתחזק את סימון ההכוונה הפיזי לאורך השביל, מפרסם מפות ומידע בעברית ועובד מול 

גורמים סטטוטוריים רלוונטיים לשימור רמת תחזוקת התשתיות לאורך השביל. בנוסף, הוועדה 

לסימון שבילים אחראית על סימון ותחזוק שבילים רבים נוספים ובסך-הכל סימנה הוועדה 

כ-15,000 מ' של שבילים מוכרים.

שבילי  של  קילומטרים  אלפי  עשרות  הכוללת  מפותחת  שבילים  במערכת  מחזיקה  ישראל 

הליכה. במצב הנוכחי, השבילים מתוחזקים על ידי מערכת מבוזרת המורכבת ממספר גורמים 

מרכזיים. הוועדה לסימון שבילים אחראית על סימון שבילי מטיילים בישראל, בעוד שאחריות 

התחזוקה הפיזית של השביל מוטלת על הגוף הסטטוטורי הרלוונטי בהתאם לשטחי השיפוט 

בהם עובר השביל. רשות הטבע והגנים אחראית על מקטעי שביל העוברים בשמורות טבע 
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וגנים לאומיים, הקרן הקיימת לישראל אחראית על המקטעים העוברים ביערות לאומיים וכל 

רשות מקומית מחזיקה באחריות על המקטעים שעוברים בשטח שיפוטה הסטטוטורי. באופן 

זה, שבילים רבים בישראל חוצים מספר שטחי שיפוט והאחריות על תחזוקתם מוטלת על 

מספר הגופים בהתאם. יצוין כי אין כיום כל חקיקה מחייבת ביחס לתחזוקת שבילים ברשויות 

זאת,  לאור  והמועצות האזוריות.  לרצון הטוב של הרשויות המקומיות  נתון  והדבר  מקומיות, 

שבילים רבים, ובייחוד שבילים הנמצאים בשטחן של רשויות מקומיות ומועצות אזוריות, אינם 

מתוחזקים בצורה נאותה, למעט סימון השבילים המתבצע על ידי הוועדה לסימון שבילים. 

כמו כן, קיימת שונות גבוהה ברמת ואיכות המידע המסופק אודות מקטעים שונים במערכת 

השבילים של ישראל. שונות זו בולטת בעיקר בהשוואה למצב הקיים ב'שביל ישראל', אשר 

כאמור מתוחזק ומקודם על ידי הוועדה לסימון שבילים. 

בבסיס עבודת הצוות עומד הרצון להמשיך בפיתוח והרחבת תרבות הטיולים בישראל והרחבת 

לאורכה  ישראל  ארץ  את  תחצה  אשר  לאומית,  שבילים  לרשת  ישראל'  'שביל  של  מורשתו 

ולרוחבה ותהווה מנוע צמיחה כלכלי ליישובים שבקרבתה. רשת השבילים הורכבה על בסיס 

מיפוי רחב של מערכת השבילים הקיימת בישראל, בהתאם למספר עקרונות מנחים: 

הוא מסלול  ישראל"  "שביל   – ישראל  קיימות של שביל  ותשתיות  התבססות על ערכים   .1

הליכה מצליח ומוכר עם מסורת של למעלה מ-20 שנים, אשר מציג את נופה הייחודי 

כן, אחת  ואהבת הארץ. על  ומהווה כלי ערכי לחינוך להכרת  ישראל,  והמגוון של ארץ 

ממטרות תכנית זו היא לשפר ולהנגיש את תוואי השביל עבור ציבור המטיילים הישראלי 

והבין-לאומי, כל זאת ללא שינויים מהותיים בתוואי השביל או באופן ניהולו.

ישראל מחזיקה בעשרות אלפי   – התבססות על מערכת השבילים המסומנים בישראל   .2

קילומטרים של שבילי הליכה מסומנים, מעבר ל"שביל ישראל" על כן רשת השבילים 

עלה  הדיונים  במהלך  קיימים.  הליכה  שבילי  בסיס  על  הניתן,  ככל  הורכבה,  הלאומית 

הנושא של "זיהום שבילים" המעיד על שבילים רבים מדי לתא שטח נתון. לכן, כהנחת 
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סימון  פני  על  הניתן,  ככל  יתועדפו,  כיום  המסומנים  ההליכה  שבילי  כי  הוחלט  עבודה 

שבילים חדשים, ככל שיש בתא השטח הנתון שביל מסומן.

מקסום ערך כלכלי עבור רשויות מקומיות – תיירות טיילות מחזיקה בפוטנציאל כלכלי   .3

היקפי  של  גידול  ייאפשרו  ישראל,  של  ולרוחבה  לאורכה  הליכה  מסלולי  של  ופיתוחם 

חדשים  הכנסה  מקורות  וייקדמו  הפריפריה,  באזור  והבין-לאומיים  הישראליים  התיירים 

זאת,  אפשרו  הפיזיים  המאפיינים  ושאר  השביל  תוואי  בהם  במקומות  הללו.  לאזורים 

רשת השבילים חוברה לישובים על מנת להגדיל את הנגישות של המטיילים לקהילות 

המקומיות לאורך השביל.

פיתוח מקטעי הליכה נבחרים מתוך רשת השבילים בתור מוצרים תיירותיים – במסגרת   .4

נכנסת,  תיירות  עבור  כאטרקציות  ישווקו  אשר  הליכה  מקטעי  מספר  נבחרו  הפרויקט 

השבילים הללו נבחרו בהליך מקצועי תוך הערכת רמת תשתיות לאורך השביל ואת מידת 

האטרקטיביות שלו עבור מטיילים בין-לאומיים.

תיירותיים  שבילים   – הדגל  שבילי  עבור  אפקטיבי  ותחזוקה  תפעול  ניהול,  מנגנון  גיבוש   .5

מצליחים בעולם מנוהלים בתור מוצר תיירותי, החורג מהיבט התחזוקה הפיזית להיבטים 

של תפעול מנגנוני מידע ושיווק אודות השביל במטרה לקדם את המודעות אודות השביל 

ולהגדיל את האטרקטיביות שלו עבור מטיילים. בהתאם לכך, הצוות גיבש מנגנון ניהול 

לשבילים התיירותיים בישראל שיפורט בהמשך. 

של  ורוחבה  לאורכה  נבנתה  הלאומית  השבילים  רשת  לעיל,  הנזכרים  לעקרונות  בהתאם 

ישראל,  של  במערכת השבילים  הקיימים  על השבילים  תוך הסתמכות  רוב,  פי  על  ישראל, 

ובכללם בהסתמך על התוואי הקיים של 'שביל ישראל'. לאור השונות הרבה בין חלקי הרשת 

ובשיתוף עם  וביצוע בתיאום  ותכנון מפורט כמו גם הקמה  יגובש תהליך של תכנון ראשוני 

הגופים הרלוונטיים ובכלל זה הרשויות המקומיות, הוועדה לסימון שבילים, קק"ל, רשות הטבע 

וכיו"ב. כיום, השבילים העוברים בשטחי קק"ל, רשות הטבע והגנים כמו גם במספר  והגנים 
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מקטעים נוספים מתוחזקים ברמה טובה אך מחוץ למקטעים אלו תחזוקת השביל מינימלית. 

שמירת  על  ממליץ  הצוות  הסטטוטורית,  האחריות  סוגיית  של  המורכבות  ולאור  זאת,  עם 

תחומי האחריות ביחס לתחזוקה בדומה למצב הנוכחי כך שהאחריות השוטפת על תחזוקת 

המקטעים השונים של רשת השבילים תוטל בהתאם לשטחי השיפוט הסטטוטוריים בהם הם 

עוברים, והאחריות על סימון השבילים תוטל על הוועדה לסימון שבילים. בנוסף לכך, הצוות 

ממליץ כי משרד התיירות יפעל בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים ליצירת תשתית מידע 

אודות רשת השבילים הלאומית. תשתית המידע תכלול מפות המאפשרות התמצאות וניווט 

לאורך השביל והסברים מפורטים אודות השבילים לרבות נקודות העניין לאורך השביל )לינה, 

לאור  כן,  כמו  ימי הליכה.  ועל-פי  גאוגרפית  זאת בחלוקה  וכיו"ב(,  הסעדה, תחבורה חשמל 

מספר  בקרב  הסמכויות  פיזור  ולאור  בישראל,  השבילים  תחזוקת  במצב  הקיימים  הפערים 

רב של שחקנים הצוות ממליץ לבחון את אפשרות הקמתה של מנהלת ארצית לניהול רשת 

השבילים הלאומית. 

לאור ממצאי הסקירה הבין-לאומית בקרב שבילי מטיילים מובילים בעולם, הצוות ממליץ על 

פיתוחם של מספר מקטעי הליכה מתוך רשת השבילים הלאומית בתור מוצרים תיירותיים 

אשר ישווקו לתיירות פנים ותיירות נכנסת, בדומה, בין היתר, למודל ה-“Great Walks” שמיושם 

של  רשימה  גובשה  המשווה  והסקירה  הצוות  דיוני  המקצועית,  לבחינה  בהמשך  בניו-זילנד. 

מקטעים רב-יומיים אטרקטיביים לתיירות נכנסת. המקטעים נבחרו באמצעות הליך הערכה 

מקצועי על בסיס שני קריטריונים מרכזיים – מידת האטרקטיביות של השביל לתיירות נכנסת 

ומצב התשתיות לאורך השביל. האטרקטיביות של השביל נקבעה לאור נקודות העניין המרכזיות 

לאורכו, תוך מיקוד בשבילים המשקפים ערכים היסטוריים-תרבותיים-דתיים ושבילים בעלי נוף 

ייחודי. הערכת מצב התשתיות לאורך השביל כללה בחינה של מקומות הלינה וההצטיידות 

לאורך השביל, מצב תוואי השביל ומידת הנגישות אל נקודות ההתחלה והסיום של המסלול. 

השבילים התיירותיים יפותחו בהתאם לסטנדרטים המקובלים )להלן נספח ב'( בשבילי הליכה 

מובילים בעולם, תוך הקפדה על רמת תשתיות נאותה ומנגנון שיווק אפקטיבי אשר יגביר את 
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החשיפה של השבילים בקרב ציבור המטיילים הישראלי והבין-לאומי. הצוות ממליץ על ניהול 

של גוף מקומי אשר יישא באחריות השיווקית והתפעולית על ניהול השבילים התיירותיים, אך 

לא על האחריות הסטטוטורית המוטלת על הרשות המקומית. ההמלצות אודות מנגנון הניהול 

של השבילים ורמת התשתיות והשירותים הנדרשת מפורטות בפרקים הבאים. יצוין כי השאיפה 

הינה לקדם פיתוח של כלל רשת השבילים, כך שמרבית מקטעי הרשת יתוחזקו ברמה גבוהה 

וישווקו לקהלי יעד בין-לאומיים. הצוות ממליץ על קידום הפיתוח במתווה הדרגתי לאורך כ-3 

שנים זאת לאור אורכה של רשת השבילים, הפערים ברמת התשתיות לאורכה והמורכבות 

הכרוכה בעבודות התכנון, הפיתוח והשדרוג הנדרשות. 
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 רשימת השבילים הרב-יומיים

 )Sea Of Galilee Trail( שביל גולן-כנרת  .1

אורך - 83 ק"מ. א. 

מקטעים ב. 

18 ק"מ  מקטע 1 - מרום גולן - אלוני הבשן   
18 ק"מ  מקטע 2 - אלוני הבשן - יונתן   
26 ק"מ  מקטע 3 - יונתן - רמות   
24 ק"מ  מקטע 4 - רמות - כפר נחום   

תיאור הדרך ג. 

סמך/ הנחלים  למפגש  ועד  גולן  ממרום  המזרחי  חלקו  מרהיב.  וטבע  נוף  שביל   
אל על, הוא בחפיפה )55 ק"מ( לשביל הגולן, ממנו הוא נפרד מערבה לטובת צפון 
לגן  ועד  למג'רסה, בקעת הבטיחה  יורד  רמות,  מושב  לכיוון  הרכס  לאורך  הכנרת 
לאומי כפר נחום. השביל עובר בתוואי ממנו תצפיות מרהיבות לגולן ולצפון הכנרת 
שבה מרוכזים מספר רב ומגוון של אתרים אטרקטיביים. חלקו הראשון )עד לצפון 

הכנרת( מתאים למטיבי לכת, המשכו בתוואי נח וקל.

עוגנים תיירותיים ד. 

הר בנטל, שמורות טבע )הר בנטל, בשנית, ברכת פרג, הבטיחה(, תל חושנייה, עינות     
פחם, נחל ומאגר דליות, נחל ומאגר סמך, ביכנ"ס אום אל קנטיר, המג'רסה, בית 

ציידא, הבטיחה, פארק הירדן, עין יצר, חופי הכנרת וגן לאומי כפר נחום.

מוקדי לינה ה. 

השביל עובר בתוך או בסמוך לישובים : מרום גולן, עין זיון, אלוני הבשן, יונתן, נטור,   

רמות, כפר נופש אמנון וגן לאומי כפר נחוםבהם יש אפשרויות לינה והסעדה שונים. 

תוואי הדרכים התיירותיות

צילם: מיכה חדד. לכיש.
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)Jesus Trail( שביל ישו  .2

אורך – 63 ק"מ א. 

מקטעים ב. 

18 ק"מ  מקטע 1 - נצרת - כפר כנא )דרך ציפורי(   

15 ק"מ  מקטע 2 - כפר כנא - לביא   

14 ק"מ  מקטע 3 - לביא - מושב ארבל   

20 ק"מ מקטע 4 - מושב ארבל - כפר נחום   

תיאור הדרך ג. 

כנא  לכפר  ציפורי  לאומי  גן  דרך  העתיקה  מנצרת  התחתון,  בגליל  עובר  השביל   

בקעת  הארבל,  לאומי  גן  חיטים,  קרני  לביא,  ויער  קשת  בית  ליער  משם  ומשהד, 

גינוסר עד לכפר נחום והמשולש הקדוש. 

עוגנים תיירותיים ד. 

השביל מהווה מוקד עניין מרכזי בתיירות הצליינית עם שיחזור דרכו של ישו. הגרעין   

גן  ולביא,  בית קשת  יערות  ציפורי,  גן לאומי  כנא, משהד,  נצרת, כפר  העתיק של 

לאומי קרני חיטים, נבי שועייב, נחל ארבל, גן לאומי ארבל, עין נון במגדל, שפך נחל 

עמוד עין איוב וכנסיות המשולש הקדוש בכנרת.

מוקדי לינה ה. 

השביל עובר בתוך או בסמוך לישובים: נצרת, ציפורי, משהד, כפר כנא, אילניה, גבעת   

אבני, קיבוץ לביא, כפר זיתים, ארבל, חמאם, מגדל, גינוסר ואתרי חופי מערב הכנרת 

בהם יש אפשרויות לינה והסעדה שונים. 
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 )Culture Trail( שביל התרבויות  .3

אורך – 90 ק"מ א. 

מקטעים ב. 

16 ק"מ  מקטע 1 - כעביה כפר חסידים   
9 ק"מ  מקטע 2 - כפר חסידים - עוספייה   

14 ק"מ  מקטע 3 - עוספייה - עין הוד   
16 ק"מ  מקטע 4 - עין הוד - עופר   
15 ק"מ  מקטע 5 - עופר - זכרון יעקב   
21 ק”מ מקטע 6 - זכרון יעקב - קיסריה   

תיאור הדרך ג. 

חיבור  ומייצר  יהודים  דרוזים,  בדואים,   – שונות  ודתות  קהילות  בין  מחבר  השביל   
ייחודי לקהילה במקביל לאתרים היסטוריים ייחודיים. השביל חופף כמעט במלואו 
)למעט החיבור לנצרת( לשביל ישראל רגלי. עובר בנצרת ובשוליו הצפוניים של עמק 
יזרעאל בואכה עמק זבולון ומשם לרכס הכרמל דרך עוספייה, עין הוד, זכרון יעקב 
וקיסריה. רובו בהליכה נוחה יחסית למעט הטיפוס בשמורת יגור לעוספייה. השביל 

עובר בקרבת יישובים וקהילות מגוונות מכל הדתות.

עוגנים תיירותיים ד. 

נצרת העתיקה, ג"ל ציפורי, נחל ציפורי, עין יבקע, טחנת הנזירים, ראס עלי, שמורת   
גוש אלונים, שמורת אשדות יגור, עוספייה, עין הוד, זכרון יעקב רכס וחוטם הכרמל, 

אמת המים וקיסריה העתיקה.

מוקדי לינה ה. 

השביל עובר בתוך או בסמוך לישובים כעביה, נופית, כפר חסידים, יגור, עוספייה,   
עין הוד, עופר, בת שלמה, זכרון יעקב, גסר אזרקא, קיסריהבהם יש אפשרויות לינה 

והסעדה שונים. 
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שביל החוף )Coastal Trail( – )שילוב קו שיט – חיפה/עכו(  .4

אורך – 44 ק"מ א. 

מקטעים ב. 

עכו - חיפה – קו שיט  
24 ק"מ חיפה - הבונים   
20 ק"מ הבונים – קיסריה   

תיאור הדרך ג. 

 - אפשרויות  לשתי  מתפצל  ומשם  בעכו,  העתיקה  בעיר  בסיור  מתחיל  המסלול   
ועד לנמל  הראשונה, לעלות לקו השיט, שאורכו כשעה מהמרינה בעכו העתיקה 
ניתן ללכת לאורכו של נחל נעמן אל עין אפק ומשם דרך קרית  חיפה. לחילופין, 
ביאליק אל חוף קרית ים ונמל חיפה. מנמל חיפה תחילים את ההליכה דרך המושבה 
הבונים,  שמורת  ים,  נווה  עתלית,  שקמונה,  לאומי  גן  גלים,  בת  בחיפה,  הגרמנית 
שמורת דור נחשולים, שפך נחל דליה, מעגן מיכאל, שפך נחל תנינים, ג'אסר אזרקא 

ולאורך אמת המים העתיקה לקיסריה בואכה גן לאומי קיסריה.
השביל עובר בתוואי מגוון לאורך רצועת חוף מהיפות שבארץ. שילוב של הליכה   
לאורך טיילת הים בחיפה, שמורות טבע, חציית מפגש נחל-ים, אתרים היסטוריים 

וישובים כפריים. 

עוגנים תיירותיים ד. 

עכו העתיקה, בת גלים ושקמונה בחיפה, עתלית )בריכות המלח, עתיקות עתלית,   
מחנה המעפילים(, שמורת חוף הבונים, שמורת חוף דור – נחשולים, נחל תנינים, חוף 

הדייגים בג'אסר אזרקא, אמת המים וגן לאומי קיסריה.

מוקדי לינה ה. 

הבונים,  ים,  נווה  עתלית,  חיפה,  העתיקה,  עכו  לישובים:  בסמוך  או  בתוך  עובר  השביל   
נחשולים, דור, מעגן מיכאל, ג'אסר אזרקא, קיסריה בהם יש אפשרויות לינה והסעדה שונים.



27

)Dead Sea Trail( שביל ים המלח  .5

אורך – 60 ק"מ א. 

מקטעים ב. 

17 ק"מ                           מקטע 1 - ערד לבקעת קנאים   

19 ק"מ           מקטע 2 - בקעת קנאים למצדה   

21 ק"מ           מקטע 3 - מצדה לים המלח   

תיאור הדרך ג. 

מדובר בשביל טבע מדברי עם עוגן תיירותי מרכזי באתר ההיסטורי של מצדה. שביל   

העובר לרוחבו של המדבר מערד אל ים המלח, השביל עוברי בין שניים ממותגי 

התיירות הידועים ביותר של ישראל ומציע טיול שמצד אחד הוא אל עמוק המדבר 

מצד שני הוא פשוט ונוח לביצוע.

עוגנים תיירותיים ד. 

המרחב שבין ערד לים המלח כולל בתוכו כמה ממותגי התיירות המובילים בישראל,   

וים המלח. ההליכה במרחב כוללת מעבר בנופי דרום מדבר  נחל צאלים, מצדה 

בצורה פשוטה,  עומק המדבר  אל  לטייל  נדירה  הזדמנות  ומהווה  היחודיים  יהודה 

ונוחה לתיירים שאינם מנוסים בהליכה בתנאי מדבר. 

מוקדי לינה ה. 

ערד, כפר הנוקדים, מצדה מערב, מלונות ים המלח.  
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)Monasteries Trail( שביל המנזרים  .6

אורך – 40 ק"מ  א. 

מקטעים ב. 

22 ק"מ מקטע 1 - קאסר אל יהוד - נחל פרת   

23 ק"מ מקטע 2 - נחל פרת   

17 ק"מ מקטע 3 - נחל פרת – ירושלים   

תיאור הדרך ג. 

לירושלים  העולה  העתיקה  הדרך  של  שחזור  ממזרח,  ירושלים  אל  העולה  שביל   

ביותר  המשמעותים  הנוצרים  מהאתרים  כמה  של  לאורכם  עובר  השביל  ממזרח. 

בארץ, לצד הליכה לאורכו של נחל פרת, נאת מדבר מרשימה שמים זורמים בה 

מפגש  וכוללת  לירושלים,  קדום  עליה  נתיב  משחזרת  ההליכה  השנה.  כל  לאורך 

והכרות עם ההתישבות העכשיות לאורך נתיב העליה לירושלים.

עוגנים תיירותיים ד. 

האזור שממזרח לירושלים הפך בשנים האחרונות למרחב חובה עבור תיירים נוצרים,   

עם עוגנים תיירותים כמו דאסר אל יהוד, מנזר דירי חג'לה וסנט ג'ורג, לצד עוגני 

התיירות הנוצרים כולל התוואי כמה מנופים המיוחדים ביותר של מדבר יהודה, עם 

שילוב בין הירוק של נחל פרת עם המדבר העוטף אותו. 

מוקדי לינה ה. 

הלינה לאורך השביל מתרכזת בישובים הישראלים שבאזור כביש אחד, ישובים אלו   

יחודי.  ולכל אחד מהם אופי  לינה ברמות משתנות  יודעים כבר היום לתת שרותי 

עיקר מוקדי הלינה בישובים: מצפה יריחו, בית הערבה, אלון, כפר אדומים, נופי פרת, 

ענתות, ירושלים.
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)Biblical Trail( שביל התנ״ך  .7

אורך - 45 ק"מ  א. 

מקטעים ב. 

15 ק"מ  מקטע 1 - עלי - תל שילה - קידה   

15 ק"מ  מקטע 2 - קידה - פצאל   

15 ק"מ מקטע 3 - פצאל – סטרבה   

תיאור הדרך ג. 

שביל שחוצה את אחד האזורים המיוחדים של בנימין, מעבר בין אתרים היסטורים   

כגון תל שילה והסרטבה, תוואי השביל מתוכנן כך שיהיה כמה שיותר בטוח להליכה, 

ובדגש על נקודות לינה בטוחות ומוסדרות בסוף כול יום. אזור בנימין הפך להיות 

מרחב תיירותי משמעותי הכולל מגוון של אטרקציות במגוון תחומים מאוכל ויין ועד 

אופניים וטרקטורונים.

עוגנים תיירותיים ד. 

את  הופך  הסרטבה  קרן  עם  וביחד  השביל  של  במרכז  ניצב  המקראי  שילה  תל   

המסלול למסע בעקבות ההיסטוריה היהודית של השומרון והבקעה. לצד ההאתרים 

היסטורים גם היין והזיתים הופכים להיות עוגנים משמעותים לאורך הנתיב.

מוקדי לינה ה. 

האזור לא מאפשר נכון להיום לינת שטח בטוחה שלא בתוך הישובים, ולכן השביל   

מקבל משקל נוסף כאשר הוא מיצר אפשרות להליכה רב יומית על בסיס ישובי 

האזור. עלי, שבות רחל, שילה, קידה, פצאל הם הישובים הרלוונטים בחלקם כבר יש 

תשתיות לינה טובות ובחלקם נדרש פיתוח. 
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 )Red Sea Trail( שביל אילת  .8

אורך – 80 ק"מ  א. 

מקטעים ב. 

18 ק"מ מקטע 1 - נאות סמדר לגרופית   
19 ק"מ מקטע 2 - גרופית לשחורת   
22 ק"מ מקטע 3 - שחרות לסמר   
16 ק"מ מקטע 4 - סמר לתמנע   
19 ק"מ מקטע 5 - תמנע לשחורת   
15 ק"מ מקטע 6 - שחורת לאילת   

תיאור הדרך ג. 

שביל הרי אילת חוצה את אחד האזורים הכי מיוחדים בארץ, הרי אילת עם נופי   
הרי אדום שמולם נותנים תפאורה מדברית יחודית לארץ ולעולם. הקרבה לשדה 
היום  כבר  במיוחד.  לאטרקטיבי  השביל  את  הופכת  אילת  ולעיר  החדש  התועפה 
חוצים שבילים רבים את האזור, בין אם שביל ישראל ובין אם שבילים אחרים, אך 
במסגרת הפרויקט תיהיה אפשרות בפעם הראשונה לתיירים ללכת לאורך הרי אילת 
בצורה בטוחה ונוחה הכוללת שרותי תיירות טובים ושאינה מבוססת על חניוני לילה 

והטמנות מים. 

עוגנים תיירותיים ד. 

הנכסים המרכזים של האזור הם קודם כל נכסי הטבע והנוף, בקעת תמנע, ונוף הרי   
אדום. בנוסף האזור מפורסם בגידולי התמרים שלו ובחקלאות המדברית. 

מוקדי לינה  ה. 

יורחבו  הפרויקט  ובמסגרת  שונות,  ברמות  אירוח  היום  כבר  מציעים  האזור  ישובי   
אפשרויות הלינה במקומת שנדרשים. הלינה מבוססת על המקומות הבאים: נאות 

סמדר, לוטן, שחרות, יוטבתה, אליפז, תמנע, באר אורה, איילות, אילת.
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)The Pilgrims Trail( שביל עולי הרגל  .9

אורך – 40 ק"מ  א. 

מקטעים ב. 

ק"מ  17 מקטע 1 - לטרון - אבו גוש   

ק"מ  19 מקטע 2 - אבו גוש - פאתי ירושלים   

ק"מ  7 מקטע 3 – ירושלים   

תיאור הדרך ג. 

עליה לירושלים היא מסורת יהודית ונוצרית בת אלפי שנים נתיב העליה לרגל הנוצרי   

הגיע מנמלי הים התיכון והעלה אל העיר. שביל עולי הרגל משחזר את נתיב העליה 

ההיסטורי לירושלים, תוך מפגש עם מגוון האוכלוסיות לאורכו של הנתיב. השביל 

עובר בין אתרים ציונים והיסטורים לצד אתרים נוצרים והכל בנופי הרי ירושלים.

עוגנים תיירותיים ד. 

העוגן התיירותי המרכז בשביל הוא עצם העליה לרגל לירושלים, עגונים נוספים הם   

אתרי הקסטל, אבו גוש, פארק ירושלים, וההליכה בעיר עצמה. 

מוקדי לינה ה. 

שלום,  נווה  בישובים:  היה  הלינה  עיקר  שונות,  ברמות  לינה  מקומות  מגוון  באזור   

לינה בחלק  נוספת היא  ירושלים. אפשרות  ציון,  גוש, שורש, שואבה, מבשרת  אבו 

מהאתרים הנוצרים שמאפשרים זאת. 
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)Desert Highland Trail( שביל הר הנגב  .10

אורך – 80 ק"מ  א. 

מקטעים ב. 

15 ק"מ מקטע 1 - מרחב עם למדרשת בן גוריון   

16 ק"מ מקטע 2 - מדרשת בן גוריון לעבדת   

18 ק"מ מקטע 3 - עבדת לנחל ארכיא   

10 ק"מ מקטע 4 - נחל אריכא למצפה רמון   

23 ק"מ מקטע 5 - מצפה רמון אל מכתש רמון   

תיאור הדרך ג. 

שביל הר הנגב מחבר בין הישובים המגוונים באזור, ישובים דתים, קיבוצים, כפרים   

בארץ.  יפים  הכי  מהנופים  בכמה  מעבר  כדי  תוך  זה  וכל  פיתוח  ועיירות  בדואים, 

ההליכה נוחה יחסית ומאפשרת טיול רב יומי המשלב תרבות עשירה ומגוונת עם 

טבע פראי. 

עוגנים תיירותיים ד. 

עבדת,  העיר  עם  העתיקה  הבשמים  דרך  רבים,  תיירותים  עוגנים  כולל  הנגב  הר   

ובנוסף כמה מאתר הטבע  גוריון,  בן  וצריף  גוריון  בן  ציון ציוניות כמו קבר  נקודות 

המרשימים והיפים בעולם, ביניהם בקעת צין ומכתש רמון

מוקדי לינה ה. 

האזור כולל מקומות לינה רבים ומגוונים ככה שכל אחד שהולך בשביל יכול למצוא   

את סוג הלינה המתאימה לו.

מרחב עם, שדה בוקר, מדרשת בן גוריון, חוות דרך היין, דרך האוהלים, מצפה רמון,   

חניון בארות.
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 רשימת השבילים היומיים

שביל שחרור ירושלים )מקטע יומי בשביל עולי הרגל( א. 
ולמעשה  ירושלים,  ופארק  מקטע משביל עולי הרגל שכולל את דרך בורמה, הקסטל,   

עובר במקביל לדרך השיירות לירושלים.
שביל ההתיישבות )מקטע יומי בשביל האוונגליסטים( ב. 

המקטע הראשון של שביל הוואנגלסטים, עובר מעלי, גבעת אסף, שבות רחל, שילה, אל   
הגבעות, אש קודש, אחיה, ומסתיים בקידה. עובר בלב ההתיישבות של בנימין.

שביל המים )מקטע יומי בשביל המנזרים( ג. 
המקטע המרכזי של שביל המנזרים, לאורכו של נחל פרת.   

המסע למצדה )מקטע בשביל ים המלח( ד. 
יום הליכה ארוך מערד למצדה או ים המלח למצדה, כחלק משביל ים המלח, מתאים   

למי שרוצה לעשות מסע משמעותי ולסיים אותו במצדה. 
שביל בן גוריון )מקטע יומי בשביל הר הנגב( ה. 

מקטע משביל הר הנגב שמתחיל במרחב עם, עובר בצריף בן גוריון ומסתיים בקבר בן   
גוריון. 

שביל מכרות שלמה )מקטע יומי בשביל הרי אילת( ו. 
היום לתקופת  חלק משביל הר אילת בתוך פארק תמנע שיעבור באתרים שמיוחסים   

הממלכה המאוחדת וראשית מלכי יהודה.
שביל הקשתות )מקטע יומי בשביל גולן – כנרת( ז. 

מחניון דליות עד למושב רמות   
בית  הקשתות,  )עין  קנטיר  אל  אום  סמך,  נחל  לאורך  עובר  הגולן,  לשביל  חופף  חלקו   
הכנסת העתיק בגולן(, יורד ברכס עד למפגש הנחלים סמך/אל על ומשם למושב רמות.

שביל המג'רסה )מקטע יומי בשביל גולן –כנרת( ח. 
מסלול שרובו בתוך המים, נפלא במיוחד בחודשי הקיץ והאביב, מתאים למשפחות )צריך   

לדעת לשחות( עובר בשמורת הבטיחה, עין יצר, מפרץ אמנון וגן לאומי כפר נחום. 
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שביל המשולש הקדוש )מקטע יומי בשביל ישו( ט. 
עובר באתרי המשולש הקדוש, בקעת גנוסר, פאתי מגדל המושבה, ואדי חמאם וטיפוס   

על מצוק הארבל )קטע הטיפוס לארבל מתאים למטיבי לכת(.
שביל ציפורי )מקטע יומי בשביל התרבויות( י. 

ציפורי,  נחל  ציפורי,  לאומי  גן  בעתיקות  מתחיל  ישראל,  לשביל  מלאה  בחפיפה  שביל   
כעביה טבאש, עין יבקע, טחנת הנזירים והנפתול של נחל ציפורי בראס עלי. 

שביל הדרוזים )מקטע יומי בשביל התרבויות( יא. 
מתחיל בדלית הכרמל חובר להר שוקף ומשם דרך בקעת אלון, עין חיק, עוספיה, גן לאומי   

הכרמל ובירידה מאתגרת ליגור בשביל המכונה בפי כל "שביל הדרוזים".
שביל רכס הכרמל )מקטע יומי בשביל התרבויות( יב. 

מכפר האומנים עין הוד לאורך שביל ישראל רגלי עובר בשמורת האדם הקדמון, יער חוף   
כרמל עד לפאתי מושב עופר.

שביל המושבות )מקטע יומי בשביל התרבויות( יג. 
השביל מתחיל במושבה זכרון יעקב בתוואי שביל ישראל, פארק רמת הנדיב ממנו תצפית   
על כל בקעת כבארה, יורד מחוטם הכרמל לנחל תנינים עובר בג'אסר אזרקא ואמות 

המים העתיקות עד לגן לאומי קיסריה. 
שביל המעפילים )מקטע יומי בשביל החוף( יד. 

המלח  בריכות  כרטא,  חירבת  דרך  דרומה  עובר  בעתלית  המעפילים  במחנה  מתחיל   
שבעונה ניתן להנות ממראה הפלמינגו, חופים זהובים עם מפרצונים וטבלאות גידוד של 

רצועת חוף ושמורה ימית בחוף הבונים.
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37 מודל ניהול, תפעול ותחזוקה

צילם: אלון רון. נגב.

בישראל,  המטיילים  בשבילי  הקיים  המצב  ומיפוי  הבין-לאומית  הסקירה  ממצאי  אור  ל 
 – תיאום מקומי  גוף  ידי  על  יבוצעו  התיירותיים  ניהול השבילים  בו  מודל  על  הצוות ממליץ 

יישא  לישראל(, אשר  קיימת  קרן  והגנים,  רשות הטבע  )רשויות מקומיות,   Trail Coordinator
באחריות התיאום על השביל, החל מרמת התחזוקה הפיזית של השביל ועד לפעילות להגדלת 

כמות היקפי המבקרים והמטיילים בו, אך ללא האחריות הסטטוטורית המוטלת על הרשות 

המקומית. הבחירה במודל זה נובעת ממספר סיבות מרכזיות:

קידום אחריותיות – מהסקירה הבין-לאומית עולה כי במרבית שבילי מטיילים המובילים   .1

בעולם מוגדר גורם מתכלל הנושא באחריות רוחבית לפיתוח השביל כמוצר תיירותי.

שותפות אינטרסים – גוף ציבורי מקומי מחזיק באינטרס ישיר לקדם פיתוח כלכלי של   .2

האזור באמצעות משיכת מטיילים אשר יהוו מקור הכנסה נוסף לכלכלה המקומית.

אפקטיביות – גורם מקומי אשר נמצא באינטראקציה מתמשכת עם השטח יכול לזהות   .3

הזדמנויות ולהגיב בצורה מהירה ויעילה לצרכי השטח, בין אם מדובר בטיפול במפגעים 

לאורך השביל או בהזדמנויות שיווקיות למשיכת מטיילים נוספים.

הגוף המתאם יוגדר בהתאם לשטחי השיפוט בהם עובר השביל ולנכונותו ויכולתו לקדם ולפתח 

את השביל בתור אטרקציה תיירותית בין-לאומית. על הגוף המתאם להציג את הסכמת כלל 

בעלי הקרקע הרלוונטיים לכך שהוא יהיה הגוף המייצג את השביל מול משרד התיירות ובעלי 

העניין השונים. תחומי אחריותה, התחייבויותיה וכן התקצוב הממשלתי שיוקצה לשם כך ייקבעו 

במסגרת הסכם התקשרות בין הגוף המתאם למשרד התיירות. 

באופן עקרוני, ניתן לחלק את מלאכת ניהול השביל התיירותי ל-4 מרכיבים מרכזיים: הקמה, 

בראי  התיירותי  השביל  תיאום  לניהול  המוצע  המתווה  להלן  ותחזוקה.  וניטור  מידע  שיווק, 

ארבעת המרכיבים הנזכרים לעיל:

התיירות  משרד  ידי  על  יתוקצבו  התשתיות  ושדרוג  ההקמה  התכנון,  עבודות   – הקמה   .1
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בשיתוף פעולה עם השותפים הרלוונטיים – הועדה לסימון שבילים, קק"ל, רשות הטבע 

והגנים, רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות רלוונטיות. עם סיום 

עבודות ההקמה, האחריות על תיאום היבטי התחזוקה, הניהול ותפעול התשתיות הפיזיות 

של השביל עוברת לידי הגורם המקומי הרלוונטי בתיאום עם הוועדה לסימון שבילים בכל 

הקשור לתחזוקת הסימון.

שיווק ופיתוח עסקי – משרד התיירות והגוף המתאם המקומי יפעלו בשיתוף פעולה לטובת   .2

שיווק השבילים התיירותיים לקהלי יעד בין-לאוומים והגדלת מספר המטיילים, בהתאם 

לזהות הזדמנויות  הגוף המקומי  יהא על  ליעדים שייקבעו. בכל הקשור לפיתוח עסקי 

ובהתאם  התיירות  משרד  עם  בתיאום  המוצר  בפיתוח  ולהמשיך  ותיירותיות  עסקיות 

לנהלים השונים אשר מכוחם המשרד פועל. בהיבט השיווק האחריות על פעילות השיווק 

זה,  ובכלל  לקידום השביל,  הגוף המקומי לפעול  תהיה על משרד התיירות כאשר על 

לזהות מובילי דיעה רלוונטיים, שווקי שוק חדשים, רעיונות לקמפיינים וכיו"ב. כיווני השיווק 

יוצגו למשרד התיירות ויקבלו ביטוי, ככל שימצאו מתאימים, בתכנית השיווק הכללית של 

המוצר. העבודה בין משרד התיירות לגוף המקומי תתחלק באופן הבא: 

בין-לאומיים,  יעד  קהלי  בקרב  בישראל  שבילים  תיירות  קידום   – התיירות  משרד  א. 

באמצעות בניית מותגים ייחודיים לשבילי התיירות שיבחרו ויצירת "מטרייה שיווקית" 

שנה  מדי  יגבש  המשרד  בישראל.  תיירותיים  מטיילים  לשבילי  המודעות  להגברת 

תכנית שיווקית ייעודית לקידום המוצר בהתאם לפידבקים מהשטח, מגמות עולמיות 

וכיו"ב – התכנית תכלול קמפיינים, אירוחים של מובילי דיעה, קידום ברשתות חברתיות 

ועוד. בנוסף, היוזמות שיקודמו על ידי המשרד יכללו הקמת אתר אינטרנט ופעילות 

התיירותיים  השבילים  אודות  המידע  את  תרכז  אשר  רלוונטית  חברתית  במדיה 

והגברת המודעות ביחס לתיירות השבילים  ועיצוב חומרי פרסום  בישראל, הפקה 

בישראל באמצעות הפעילויות השונות של לשכות משרד התיירות ברחבי העולם.
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תחת  שנמצא  השביל  וקידום  שיווק  לקידום  באחריות  יישא   – מקומי  תיאום  גוף  ב. 

אחריותו זאת באמצעות צינורות השיווק של משרד התיירות בלבד. מדי שנה יציג 

הגוף המקומי הצעה לתכנית עבודה שיווקית, אשר תגובש בתיאום עם כלל הרשויות 

המקומיות ולאור הצרכים העולים משטח, ותכלול התייחסות להיבטי הפיתוח העסקי 

ופעולות השיווק הדרושות להגדלת כמות המטייל בשביל. תכנית השיווק תכלול בין 

היתר רעיונות ליצירת תכנים שיווקים לאתר ולרשתות החברתיות, העברת עדכוני 

מידע ואינפורמציה שוטפים על מצב השביל, מעקב אחר הימצאות חומרים שיווקיים 

וייזום פעולות יח"צ להגברת  בלשכות המידע ונקודות מפגש נוספות עם התיירים 

המודעות אודות השביל בקרב הציבור הישראלי וקהל המטיילים הבין-לאומי. התכנית 

הגוף המנהל  יפעל  בנוסף,  שיוביל המשרד.  השיווק  לעבודת  בסיס  שתוצג תהווה 

לשיפור המוצר התיירותי ובכלל זה הרחבת היצע פתרונות הלינה וההסעדה, שיפור 

החיבור בין המטיילים בשביל לקהילות המקומיות, עידוד יוזמות ואירועים מקומיים 

פעילות  לקידום  פלטפורמות  השביל  לרשות  יעמיד  התיירות  משרד  כאמור,  ועוד. 

הגוף  יהיה  כי משרד התיירות  יודגש  בין-לאומיים.  יעד  בייחוד עבור קהלי  השיווק, 

השיווקי מול התיירות הנכנסת כאשר על הגוף המקומי להציף יוזמות וכיווני שיווק 

למשרד התיירות על-מנת לממש אותם. לאור היתרון לגודל ומערך השיווק העולמי 

שמפעיל משרד התיירות, כלל השיווק יעבור דרך המשרד בשיתוף הגוף המקומי. 

מידע – משרד התיירות יקים מערך מידע בסיסי הכולל התייחסות כללית על כל מערך   .3

השבילים. בשבילים התיירותיים יפיק המשרד, בתיאום הגופים הרלוונטיים, מערך מידע 

הגוף  בנוסף,  וכיו"ב.  לתיירים  רלוונטי  מידע  לשפות,  תרגום  היתר  בין  הכולל  יותר  רחב 

המנהל יתחזק תשתית מידע עדכנית אודות השביל, בהתאם לסטנדרט תשתיות המידע 

תשתית  עקרוני  באופן  התיירות.  משרד  ובתיאום  ההתקשרות  הסכם  במסגרת  שיוגדר 

דרכי  אודות  פירוט  לאורכו,  העניין  ונקודות  השביל  אודות  כללי  הסבר  תכלול:  המידע 

ההגעה לנקודות ההתחלה והסוף של המסלול, מפה המאפשרת התמצאות וניווט עצמאי 



40

לאורך השביל, פירוט ביחס לאפשרויות הלינה וההצטיידות לאורך השביל ובמידת הצורך 

המלצות ביחס לציוד הנדרש לצורך ההליכה בשביל. אתר המידע יהיה באחריות משרד 

התיירות

ניטור ותחזוקה – הגוף המקומי יהיה אחראי על התחזוקה השוטפת של תשתיות השביל   .4

לרבות תוואי הדרך, הסימון והשילוט ומרכיבי תחזוקה נוספים אשר יוגדרו במסגרת הסכם 

ההתקשרות. לצד זאת, גורם הניהול המקומי יפעיל ממשק מענה לקבלת פניות ממטיילים 

ודיווח אודות מפגעים לאורך השביל באמצעות אתר האינטרנט של השביל ובאמצעות 

כתובת דואר אלקטרונית ייעודית לקבלת פניות.
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חלופה –מודל לניהול רשת השבילים והשבילים התיירותיים הנבחרים 
לביזור סמכויות ברמה הלאומית וריכוז אחריות אצל גופים מקומייםמוטה 

הקמההקמה
שיווק  

פיתוח עסקי
ניטור ותחזוקהמידע

רמה
לאומית

(התיירותייםכלל השבילים)

רמה
מקומית

(גוף תיאום מקומי)

פיתוח מוצר וזיהוי הזדמנויות עסקיות•
בניית תכנית עבודה שיווקית ואישורה מול  •

(תכנים, פעולות נדרשות, מטרות)המשרד 
צ להגברת המודעות אודות  "ייזום פעילות יח•

השביל

סימון  
השביל

גורם 
מקומי

הקמת
השביל

קידום תיירות שבילים בישראל בקרב קהלי  •
ל"יעד בינ

פעילות במידה  , הקמת אתר אינטרנט ייעודי•
הפקה ועיצוב חומרי פרסום, חברתית

פרסום תכנים שיווקיים הנבנים בשיתוף  •
פעולה עם גוף התיאום המקומי

התיירות  'תקצוב של מ
בשיתוף פעולה עם  
השותפים הרלוונטיים

סימון  
שבילים

משרד התיירות
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נושא  התיירות  הבא: משרד  באופן  עקרוני את תחומי האחריות  באופן  לחלק  ניתן  לסיכום, 

יעד  לקהלי  השבילים  שיווק  קידום  לצד  השביל,  של  והפיתוח  ההקמה  שלב  על  באחריות 

בין-לאומיים. מנגד, גופי התיאום המקומיים יישאו באחריות רוחבית, בתיאום ובשיתוף משרד 

התיירות, לפיתוח ותפעול השביל כמוצר תיירותי החל מסיום שלב ההקמה. בתוך כך, עבור כל 

שביל תיירותי, ימונה גוף מקומי אשר יהיה אחראי על ניטור ותחזוקה של התשתיות הפיזיות 

של השביל, עדכון תשתיות המידע אודות השביל למשיכת מטיילים אל השביל.
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צילמה: דפנה טל. אילת.

לאור ממצאי הסקירה הבין-לאומית עלה הצורך להגדיר סטנדרט לרמת התשתיות והשירותים 
למטייל בשבילים התיירותיים אשר ישווקו בתור אטרקציות לתיירות בין-לאומית נכנסת וימתוגו 

שיוגדר  שביל  לכל  כאמור,  וכדומה.  השביל  מאפייני  היעד,  לקהלי  ביחס  נבדלים  כמותגים 

תוך  השביל,  ופיתוח  קידום  ניהול,  על  אמון  שיהיה  מקומי  תיאום  גוף  ימונה  תיירותי  כשביל 

שמירה על סטנדרט השירותים והתשתיות המפורטים מטה. יצוין כי הגוף הממונה יהיה אחראי 

על כל מקטעי השביל בין אם המקטע נמצא בשטח שנמצא תחת אחריות, ובין אם המקטע 

נמצא בשטח שנמצא באחריות גורם אחר. אחריותו של גוף התיאום אינה גורעת מהאחריות 

הרגילה של הרשות המקומית. 

העמידה בדרישות המפורטות מטה מהווה תנאי הכרחי לקבלת ההסמכה והתקצוב ממשרד 

התיירות להלן, מפרט הדרישות המוצע על-ידי הצוות:

מפרט השירותים הנדרשים למקטעי השביל על פי תחומי אחריות מרכזיים:

ביטחון, בטיחות, תשתיות:

כלל  על  לפחות(  בשנה  )פעמיים  סיורים  תקופתיים  ביצוע   - ותשתיות  בטיחות  בקרת   .1

מקטעי השביל. במידה ועלה חשד לליקוי בטיחותי או בעיה בתשתית באחריות מנהל 

השביל ליידע את בעל השטח, ולפעול לטיפול במפגע בתיאום עם בעל השטח,  וליידע 

בזמן אמת את קהל המטיילים על הבעיה.

על  בדגש  המטיילים  לכלל  הבטיחות  הוראות  של  הנגשה   - בשביל  הבטיחות  הוראות   .2

תיירים דרך אתר האינטרנט של השביל, דף הפייסבוק שלו, חומרים מודפסים ובשילוט 

במבואה/כניסה לשביל וכו׳.

וידוא תקינות הסימון והשילוט במבואות ולאורך השביל. במידה  שילוט וסימון הכוונה -   .3

ויש חוסר או פגם יש לדאוג לתיקון הליקויים אל מול הגורמים הרלוונטים. הגוף המקומי 

ייפעל בתיאום הוועדה לסימון שבילים ביחס לתיקון סימוני הדרך ויהיה אחראי בתחומו 

על שילוטים נוספים.
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מיפוי ומידע גאוגרפי - יש לוודא תקינות מיפוי השביל וסביבתו מול כלל גורמי המיפוי   .4

השונים )מפ״י, חהל״ט, שבילנט, osm וכו׳(. במידה ויש ליקוי במיפוי או במידע אחר יש 

אופן  באופן עתי את  לבחון  הגוף המנהל  על  הגורמים הממפים.  מול  תיקון אל  לוודא 

הנגשת המידע הגאוגרפי.

הנקיון  רמת  לגבי  מהשטח  מידע  וקבלת  השביל  לאורך  סיורים  ביצוע   - השביל  ניקיון   .5

לאורך השביל, וטיפול במפגעים ונקיון מקטעים במידת הצורך. 

תשתיות מידע:

יוגדר על-ידי משרד התיירות, יהווה  כללי – ככלל, המיתוג של שביל תיירותי, כפי שזה   .1

הבסיס לפעילות השיווקית. על הגוף המנהל לוודא כי התכנים והמידע מעודכנים ועוברים 

בצורה רציפה למשרד התיירות. 

עם  ממשק  ובנקודות  שונים  באמצעים  מפות  להנגשת  ייפעל  המקומי  הגוף   – מפות   .2

וזמינות באמצעים דיגיטליים,וכן בשכבות  תיירים. על המפות להיות מתורגמות לשפות 

עם אפשרות להדפסה עצמית או רכישה של מפה. הגוף המקומי יהיה אחראי על דיווח 

עדכונים שונים למשרד התיירות לצורך עדכון למיפוי.

אתר השביל – על הגוף המקומי להעביר עדכונים שוטפים של האתר, הצעות לקידום   .3

האתר בפלטפורמות השונות ולשיפור וקידום האתר באופן קבוע. כלל העדכונים יופיעו 

באנגלית ובכלל השפות הרלוונטיות על פי הגדרת קהלי היעד כפי שיוגדרו על-ידי משרד 

התיירות. 

מדיה חברתית - בשלב ראשון יוקמו עמודים ברשתות הרלוונטיות לקידום מותג העל של   .4

השבילים וכן לשבילים שיושקו בצורה הדרגתית. כלל פעילות המדיה החברתית תנוהל 

רציף הצעות  הגוף המקומי להעביר באופן  בצורה אחידה בהתאם לערכי המותג. על 

לפעילויות שונות במדיה החברתית.



45

בעברית  כתובים  הסברה  חומרי  להנגיש  המנהל  הגוף  באחריות   - שיווקיים  חומרים   .5

ובאנגלית ליוצאים לשביל, גם ברמת הבטיחות וגם ברמת המידע הכללי. משרד התיירות, 

בתיאום ובשיתוף הגוף המקומי, יהיה אחראי על הפקת החומרים כך שיהיו מתואמים עם 

מותג העל וככל הנדרש עם מותגי המשנה הרלוונטיים.

מענה לפניות תיירים - הגורם המקומי יספק כתובת מייל לפניות ושאלות ואחראי  לענות   .6

לפניות מטיילים בתוך 24 שעות בין אם ברשתות החברתיות או במייל.

ניתור ומעקב – הגוף המקומי יקים ויתחזק מערכת בקרת כניסה ו/או יכולת קבלת נתונים   .7

לגבי ההולכים בשביל - חוות דעת/שביעות רצון, יחס תיירות פנים/חוץ וכו', אופן הגעה 

לשביל )קמפיין, ברושור וכו'(.

שיווק, פירסום ויח״צ:

הגדלת תנועת התיירים - באחריות משרד התיירות והגוף המנהל המקומי לפעול להגדלת   .1

כמות המטיילים בשביל שבאחריותו, בדגש על תיירות בין-לאומית נכנסת, בכל האמצעים 

העומדים לרשותו.

לתכנית  להציג הצעה  הגוף המקומי  על   – מול משרד התיירות  תיאום פעולות השיווק   .2

שיווקית שתבוסס על עבודה שוטפת מול מנהל המותג במשרד התיירות לטובת תיאום 

וסינכרון הפעילות השיווקית לשביל שבאחריותו )Bottom-up & Top-down(, וזאת במסגרת 

העבודה השיווקית שעושה המשרד לכלל השבילים בארץ ובהתאם לכללי המותג שיקבעו.

יח"צ – משרד התיירות יפעל לייזום וקידום פעולות יח״צ עבור השביל באמצעות לשכות   .3

המשרד במדינות הידע הרלוונטיות וחברות היח"צ הפועלות בהן. הגוף המקומי ימליץ על 

פעילויות יח"צ שונות ובניהן המלצות לאירועים, אירוחים אטרקטיביים, והזדמנויות נוספות.

תיירות מאורגנת בישראל )תיירות פנים( – הגוף המקומי, בתיאום ובשיתוף משרד התיירות,   .4

יפעל מול ארגונים שונים, בתי ספר, מורי דרך, סוכני נסיעות, וכו׳ להגדלת חשיפת השביל 

לתיירות מאורגנת והגעה של קבוצות מאורגנות לטיול בשביל.
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בנקודות  יהיה אחראי לקיומם של חומרים שיווקיים  – הגוף המקומי  חומרים שיווקייים   .5

וייזום עדכון של  מפגש עם תיירים )לשכות מידע, הוסטלים ומלונות, סוכני תיירות וכו׳( 

החומרים מעת לעת.

אירועים בין לאומים ותערוכות – הגוף המנהל יגבש מדי שנה רשימה של ירידים, כנסים   .6

ותערוכות רלוונטיים לקידום השביל. אלו יוצגו במסגרת הצגת תכנית העבודה למשרד 

הרלוונטיים  באירועים  מהאירועים.  אחד  בכל  ההשתתפות  את  יבחן  והמשרד  התיירות 

לתיירות שבילים יסייע הגוף המנהל בהכנה של חומרים מקצועיים ככל שיידרש.

חברה וכלכלה:

ספקי תיירות - עבודה מול ספקי התיירות המקומים, בדיקה של איכות ואופי המוצרים   .1

שהם מספקים. פעילות לשיפור איכות השרותים, סיוע וקידום ליווי מקצועי, תאום וקישור 

בין ספקי השרות השונים. 

חיבור הקהילות המקומיות - מפגשים קבועים עם הקהילות הרלוונטיות לאורך השביל,   .2

עידכון שלהם על הפעילות בשביל, וקבלת משוב מהקהילות המקומיות על השביל. 

הפעלת מתנדבים - הפעלה של מתנדבים בין אם תיירים או מקומים לאורך השביל, בין   .3

אם בתחומי ההסדרה והשתיות ובין אם ביצירת מידע, שיווק, וקידום השביל. 

סיור,  חוגי  מקומיות,  לעמותת  חיבור   - השביל  ממשלתיים לאורך  לא  לאירגונים  חיבור   .4

מכינות קדם צבאיות וכו׳ כחלק מהחיבור לקהילה, ולהגדלת החשיפה. 

יזמות עסקית - יזום והובלת יוזמות עסקיות חיבור בין יזמים מקומיים לגורמים מובילים   .5

בענף שוק המטיילים. 

לינה ופיתוח המוצר - עידוד קידום ופיתוח פתרונות לינה מגוונים בסביבת השביל.עידוד   .6

קידום ופיתוח אירועים, אטרקציות, כנסים וכיו"ב בסביבת השביל.
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תאום, מעקב ודיווח:

צוות היגוי – הגוף המקומי יהיה חבר בצוות היגוי לרשת השבילים שיוקם על-ידי משרד   .1

התיירות ובהשתתפות גופי התאום מכל השבילים כמו גם הנציגים הממשלתיים החברים 

בצוות. בנוסף יקים הגוף המקומי צוות היגוי שכולל את הגורמים כל הרלוונטים, עריכה 

של פגישות תקופתיות של הצוות, הוצאת סיכומים ומסקנות.

תאום ודיווח - תאום בין כלל הגורמים במרחב השביל, במסגרת של פגישות קבועות עם   .2

הגורמים הרלוונטים לאורכו של השביל. 

ממנו,  הנגזרת  הכלכלית  הפעילות  בשביל,  המטיילים  כמויות  אחרי  מעקב   - מעקב   .3

וההשלכות החברתיות שלו במידה ויש כאלו.

הפקת דוחות תקופתיים - פירסום הנתונים בדוחות שנתיים. עבודה מול הצוות המקצועי   .4

במשרד התיירות, דיווח תקופתי על הפעילות במסגרת השביל.
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צילם: איתמר גרינברג. עמק החולה.

מדיניות ועקרונות בסיס לפיתוח וניהול דרך תיירותית 

כללי:

לגופי  מקצועי  מכוון  שיהווה  כך  התיירות  דרכי  סטנדרט  את  להציב  היא  זה  נספח  מטרת 

התיאום המקומיים אך במקביל גם לרשויות מקומיות שירצו לאמץ את התקן לטובת קידום 

ועידוד תיירות בשטחן, לגופים השותפים בכתיבת דו"ח זה וכיו"ב. 

העקרונות גובשו כך שיספקו מענה הוליסטי לכל צרכי התייר – הן ברמת התיירות הבודדת 

הדרכים  נגזרת של  הם  יומיים  החד  התיירות  כיוון שהדרכי  התיירות הקבוצתית.  ברמת  והן 

יחד עם זאת, משרד התיירות, בתיאום עם הגופים  יחול עליהן.  התיירותיות המפרט הכולל 

המקומיים, יוכל לקדם דרך חד יומית ללא התשתיות הנדרשות מדרך רב-יומית כגון – לינה, 

לאור חוסר הרלוונטיות לקהל היעד. 

סטנדרט לשביל תיירותי:

תחבורה   .1

דרכים רב יומיים  א. 

בסיסית  ציבורית  תחבורה  יש  בה  בנקודה  ותסתיים  תתחיל  תיירותית  דרך  כל   ⋅

שתונגש לתייר, באמצעים מגוונים. 

דרך חד יומית  ב. 

עדיפות לתחבורה ציבורית זמינה אך לא תנאי סף.   ⋅

לינה  .2

דרכים רב יומיים  א. 

תכנון הדרכים התיירותיות יתבסס על נקודת לינה מוסדרת בכל תחילתו וסיומו    ⋅

של מקטע הליכה יומי. 

נספח
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דרך חד יומית  ב. 

לינה לא מהווה אילוץ.   ⋅

מים והסעדה  .3

דרכים רב יומיים  א. 

בסיום כל יום הליכה בשביל רב יומי תיהיה אפשרות לרכישת מזון יבש ובישולו או    ⋅

מכירה של אכול מוכן )מסעדה(.

דרך חד יומית  ב. 

מזון ומים לא מהווה אילוץ.   ⋅

מידע, שילוט והכוונה  .4

דרכים רב יומיים  א. 

לכל מקטע תיירותי יהיה עמוד מידע מקוון עם מידע נרחב על המוצר התיירותי    ⋅

בהיבטו הרחב – לינה, אטרקציות, הסעדה, וכיו"ב; 

חומרי הסברה כתובים ומקוונים;    ⋅

שילוט – בכל מבואה שילוט הסבר ברור וממותג, ולאורך הציר שילוט כנף ממותג   ⋅

דרך חד יומית ב. 

לכל מקטע תיירותי יהיה עמוד מידע מקוון עם מידע נרחב על המוצר התיירותי    ⋅

בהיבטו הרחב – לינה, אטרקציות, הסעדה, וכיו"ב.

חומרי הסברה כתובים ומקוונים;    ⋅

שילוט – לא תנאי סף אך יכלל במסגרת הדרכים הרב יומיים.   ⋅
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ביטחון ובטיחות  .5

דרכים רב יומיים  א. 

קיומן של הוראות בטיחות בתחילת כל מקטע ובמידע המקוון על השביל;    ⋅

מיפוי עדכני של הדרך הן באופן מקוון והן, ככל שישנו, חומר מודפס;    ⋅

רמת ניקיון גבוהה.   ⋅

שביל ההליכה יהיה מוסדר ומפולס לכל אורכו.   ⋅

שביל ההליכה יהיה מסומן בסימון שבילים ברור על-ידי הועדה לסימון שבילים או    ⋅

מי מטעמה.

דרך חד יומית  ב. 

קיומן של הוראות בטיחות בתחילת כל מקטע ובמידע המקוון על השביל;    ⋅

מיפוי עדכני של הדרך הן באופן מקוון והן, ככל שישנו, חומר מודפס;    ⋅

רמת ניקיון גבוהה.   ⋅

שביל ההליכה יהיה מוסדר ומפולס לכל אורכו.   ⋅

שביל ההליכה יהיה מסומן בסימון שבילים ברור על-ידי הועדה לסימון שבילים או    ⋅

מי מטעמה.



צילמה: דפנה טל. נגב.
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