
מוענקת לכם בזאת, מפת המועצה האזורית 
חוף הכרמל שתאפשר לכם להכיר ולהתמצא 

בחבל ארץ מרהיב ביופיו. 

ממעוף הציפור ניתן לראות את רצועת החוף 
המתחילה  ק”מ,  כ-38  שאורכה  המפורצת 
ים  שדות  עד  ונמשכת  בצפון  גלים  מכפר 
את  המועצה  של  המזרחי  ובגבולה  בדרום 

רכס הכרמל הייחודי.

המועצה האזורית חוף הכרמל הוקמה בשנת 1951 על פני שטח של 190 אלף 
דונם ומונה כיום כ-30 אלף תושבים המתגוררים ב-27 ישובים: קיסריה ועתלית, 

11 מושבים, 8 קיבוצים, כפר אמנים עין הוד, הכפר הערבי עין חוד ו-4 כפרי נוער.

ענפי התעסוקה העיקריים הם חקלאות, תיירות ותעשייה בקיבוצים.
אזורנו מתהדר בנופים קסומים במרחבים פתוחים וירוקים, יערות ושמורות טבע, 

שדות ומטעים במרחב כפרי ומיוחד.  
במפה, הטמענו את “בשביל חוף הכרמל”, מדובר בשביל פיזי של כ-100 ק”מ 
שסימנו ילדינו, המחבר בין ערכי הקיימות לקשר המיוחד שלנו לאזור בו אנו חיים, 

למורשת, לתרבות האדם, למגוון הביולוגי, לערכי החקלאות ולתרומה לחברה.
הצטרפו אלינו במסע מופלא בחבל כרמלים, מצפה לכם חוויה מהנה במיוחד.

”ככרמל בים יבוא” (ירמיהו מו‘, יח‘)
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רכס אצבע - מסלול מעגלי - למערה ולחורש
דרגת  קושי: בינוני, טיולי משפחות

סוג טיול: מעגלי
עונה מומלצת: סתיו, אביב

כניסה לשמורה / לאתר: ללא תשלום
נקודת התחלה: חניון רכס אצבע ליד צומת אורן

נקודת סיום: בנקודת ההתחלה
אורך מסלול: כ-3 ק”מ
משך הטיול: כשעתיים

צבע מסלול: כתום-כחול-לבן )שביל ישראל(

דרך הגעה: נסיעה בכביש החוף )2( עד מחלף עתלית, יציאה מזרחה עד לכביש 4, שמאלה לכוון 
חיפה ומיד ימינה לכוון בית אורן ולאחר חצי ק”מ ימינה לחנייה הגדולה.

תיאור המסלול: ליד מבנה השירותים שבפינה הדרום-מערבית של החניון הולכים בשביל ישראל 
המסומן בצבע כחול כתום לבן לכיוון מערב. לאחר עלייה תלולה אך קצרה )כ-10 ד’ בממוצע( מגיעים 
למערת אצבע. ניתן להיכנס ללא פנס לחדר הראשון ועם פנסים אל פנים המערה, בה תסופר האגדה 

על מלך עוג.
המלך הענק, שרגליו היו בחוף וראשו בראש ההר, עבר כאן וראה דבורים יוצאות מסדק בסלע. כחובב 
דבש מושבע הוא תחב את האצבע לסדק אך אלפי דבורים עקצו אותה והיא התנפחה עד שפוצצה 
את הסלע ויצרה את המערה. ההסבר האמיתי המשעמם יותר- זוהי מערה קרסטית אחת מני רבות 

בכרמל, שנוצרה ע”י המסת הסלע בחומצה פחמתית ונוצלה בתקופות שונות למגורי האדם הקדמון.
מכאן ניתן לחזור אל המכונית באותה הדרך אך עדיף להמשיך עם שביל ישראל העולה בין הסלעים 
לנקודת תצפית יפה מערבה: אל כלא 6 הסמוך, מטעי הבננות של חוף הכרמל, המושבה עתלית 

ואחריה בריכות המלח ושרידי המבצר הצלבני הענק על חוף הים.
מהתצפית השביל עולה מתון בין עצי החורש וחורשת האורנים. הצומח כאן הוא שילוב של חורש 
טבעי של עצי אלון מצוי, אלה א”י ושיחי קידה שעירה שהיא יותר דוקרת מאשר שעירה אך צובעת 

את החורש בצהוב עז באביב. בפסגה גדלים עצי אורן ירושלים. 
הולכים עוד קצת עם שביל ישראל עד למפגש שבילים בו עוזבים אותו וממשיכים עם השביל השחור 

המקיף את רכס אצבע, יורד מעט תלול אך מסודר בין העצים והשיחים וחוזר אל החניון בצידו הדרומי.

חוף הבונים - מסלול מעגלי

דרגת קושי: בינוני
סוג הטיול: מעגלי

עונה מומלצת: סתיו, אביב
כניסה לשמורה/לאתר: שמורת טבע - 

תשלום בכניסה
שעות כניסה ויציאה:

בחורף: 16:00-8:00 בקיץ: 17:00-8:00
נקודת התחלה: חניון חוף הבונים

נקודת סיום: בנקודת ההתחלה
אורך המסלול: 3 קילומטר
משך הטיול: שעתיים וחצי
צבע המסלול: אדום, ירוק

צפונה,   4 כביש  על  נוסעים  הגעה:  דרך 
עוברים את צומת פוריידיס וממשיכים כ-5 
הבונים  לחוף  פונים מערבה בשלט  ק”מ. 
עד  עפר  שביל  על  ק”מ   2 כ- וממשיכים 
לחציית מסילת הרכבת ומשם מגיעים לחניון 

כניסה לחוף הבונים. 
תיאור המסלול: נכנסים לחוף עצמו והולכים 
דרום מערבה בשביל האדום מרכס הכורכר, 
ממשיכים ללכת על קו המים לאורך רכס 
את  לראות  ניתן  בדרך  והחוף,  הכורכר 
צמחיית החוף האופיינית לאזורינו, מפרצי 
צדפים וטבלאות גידוד. לאחר כקילומטר וחצי 
יש פיצול שבילים אדום-ירוק. בו אנו עוזבים 

את השביל האדום שממשיך לחוף דור והולכים בעקבות השביל הירוק )ממש כמו פניית פרסה בצמוד 
לשביל הירוק (שחוזר לנקודת ההתחלה-חוף הבונים.                                                                                                                                         

מערת כבארה - מסלול מעגלי
דרגת קושי: בינוני, טיול משפחות

סוג טיול: מעגלי
כניסה לשמורה/לאתר: ללא תשלום

נקודת התחלה: השבשבת, מדרום למרכז המבקרים
נקודת סיום: בנקודת ההתחלה

אורך המסלול: 4 ק”מ
משך הטיול: שעתיים וחצי

צבע  המסלול: ירוק

דרך הגעה: למגיעים מדרום – נוסעים דרך בנימינה על כביש 652 לכיוון זיכרון, כאשר מגיעים 
לזיכרון ישנה תחנת דלק ובה פניה שמאלה לרמת הנדיב. לאחר הפניה ממשיכים ישר ועוברים 
את השומר ממשיכים ישר ומחנים את האוטו. משם הולכים דרומה אל השבשבת שממנה מתחיל 

המסלול.
למגיעים מצפון – נוסעים על כביש 4 ובצומת פוריידיס פונים מזרחה לכביש 70 ולאחר מכן דרום 

מזרח לכביש 652  ונוסעים עליו עד שמגיעים לתחנת הדלק ושם פונים ימינה לרמת הנדיב.

תיאור המסלול: מכיכר “ראשית השבילים” השביל המסומן ירוק פונה ימינה, לכיוון מערב. הוא 
ָתה סמוך לכמה עצי אורן, ומגיע לגשר אירי עשוי בטון על דרך העפר. השביל  עובר בצמחיית ַבּ
חוצה את דרך העפר וממשיך היישר לפנים. עצי אלון התבור הצומחים כאן ניטעו בידי צוות רמת 
הנדיב ומקורם בזרעים של עצי בר מהסביבה. השביל מגיע לדרך עפר נוספת, שמעבר לה צומח 
עץ אלון התבור הגדול. השביל עובר בנוף חורש ים תיכוני, בין שיחי בר-זית ואלת המסטיק ומגיע 
לפרגולה שבצלה ספסלים. השביל עולה בגרם מדרגות עץ אל הטראסה וממשיך לתוך סבך חורש, 
שבו צומחים עצי אלון מצוי. השביל ממשיך בסבך החורש ויורד לקצה דרך עפר. הוא חוצה את גדר 

התיל ועובר לתחום של שמורת חוטם הכרמל, מחוץ לתחומיה של רמת הנדיב.
שימו לב, מכאן עובר השביל בשטח מצוקי המיועד למיטיבי לכת בלבד. ההליכה כאן מסוכנת בעת 

ירידת גשמים ואחריהם בשל סכנת החלקה! 
השביל מגיע לנקודה המשקיפה על הנוף המרהיב של מישור חוף הכרמל.

השביל חוצה את נחל הנדיב ועובר למרגלותיו המערביים של המצוק. מערת כבארה נמצאת כ-100 
מטרים מהחרוב, למרגלות המצוק. המערה סגורה למבקרים. במערה גר בעבר האדם הקדמון לפני 
עשרות אלפי שנים וכיום מהווה מקום קינון לעטלפים. משם השביל ממשיך בעוד אתרים ומקומות 

יפים עד שחוזר לנקודת ההתחלה.

נחל אורן - מסלול מעגלי
דרגת קושי: בינוני

סוג טיול: מעגלי
כניסה לשמורה/לאתר: ללא תשלום

נקודת התחלה: חניון פיתחת נחל אורן
נקודת סיום: בנקודת ההתחלה

אורך המסלול: 4 ק”מ
משך הטיול: 4 שעות

צבע  המסלול: מתחילים באדום 
וחוזרים בירוק / שביל ישראל

דרך הגעה:  כשמגיעים לצומת אורן על כביש 4 פונים לכיוון מזרח לכביש 721 ומיד לאחר מכן חניון 
פיתחת נחל אורן מכיוון ימין ושם מתחיל המסלול.

תיאור המסלול: עולים במעלה נחל אורן בסימון השביל האדום בצל החורש המאופיין בעצי האלון 
ימינה  T שבה פונים  ואלת המסטיק. העלייה בנחל מאוד תלולה. לאחר כ-2 ק”מ מגיעים לצומת 
לשביל הירוק / שביל ישראל ומתחילים לרדת בנחל שגם הירידה תלולה. נחל אורן הוא נחל אכזב ואין 
בו מים לאורך השנה אך בימים גשומים הוא זורם בחוזקה. אפשר לראות שפני סלע מפעם לפעם.

נחל תנינים - מסלול מעגלי
דרגת קושי: קל

סוג טיול: טיול מעגלי, טיול משפחות
כניסה לשמורה/לאתר: בתשלום

נקודת התחלה: חניון השמורה
נקודת סיום: בנקודת ההתחלה

אורך המסלול: 2 ק”מ
משך הטיול: שעה וחצי

צבע  המסלול: אדום

דרך הגעה: הגישה לשמורת הטבע היא בין זיכרון יעקב לבין חדרה, בפניה מהכביש הישן ת”א - 
חיפה לכיוון כפר ג’יסר א-זרקא ובית חנניה. משם ממשיכים עם הרכב לפי השילוט עוד כברת דרך 

קצרה עד לחניון השמורה .
תיאור המסלול: הסיור בשמורת נחל תנינים הוא שילוב מרהיב בין היסטוריה לטבע. בין צמחית 
הנחלים, לעופות ולדגים. נבקר בשרידים המרשימים של חלק נוסף במפעל המים של קיסריה. 
נחל תנינים מנקז את מורדות רמות מנשה. הנחל מתפתל לאורך 25 ק”מ ובדרכו הוא אוסף מימי 
מעיינות רבים. למזלו או/ למזלנו, מימי המעיינות מליחים ולכן לא נשאבו ועדיין ממשיכים במהלכם 
כקדם לים. בעונות החורף, בגלל בעיית ניקוז, הופך האזור שבין הים לבין מורדות הכרמל ורמות 
מנשה לביצה גדולה- ביצת כבארה. אולי ביצות אלו נתנו למהנדסים הרומאים את הרעיון להשתמש 
במים שנאגרים לאספקת המים לעיר קיסריה, שהלכה וגדלה, ונזקקה למים נוספים לתושביה 
החדשים. הובלת המים לקיסריה נעשתה באמת מים, שהצטרפה לאחיותיה שבאו ממזרח. הבעיה 
שנתגלתה הייתה שגובה המים בנחל תנינים לא היה מספיק גבוה כדי ליצור שיפוע מספק למים 
הזורמים בתעלה. לשם כך בנו המהנדסים הרומאים סכר שאורכו 194 מטרים ורוחבו בין 4 ל-10 
מטרים, מפעל הנדסי מורכב ללא כל ספק, שאסף את מי נחל תנינים לאגם בן 6000 דונם, שבו 

מפלס המים גבוה מספיק.

המסלול בשמורה לוקח אותנו לתצפית יפה על נחל בין עצי האקליפטוס שנשתלו מתוך אמונה 
שיעזורו ליבש את ביצת כבארה בה נתקלו המתיישבים הראשונים באזור בתחילת המאה ה-20. 
האמת היא, שלמרות  פעולות ניקוז רבות לאורך השנים, רק בסוף שנות ה-70, לאחר שהוקם מפעל 
נחלי מנשה שאסף את המים העודפים שהציפו את האזור כל חורף לטובת החדרה למי התהום, 

נעלמה הביצה לחלוטין. על עצי האקליפטוס המצלים, שוכנות דרך קבע, האנפיות והלבנית הקטנה.

דרגת קושי: קלה
סוג הטיול: מעגלי

עונה מומלצת: לא בקיץ
כניסה לשמורה/לאתר: ללא תשלום. 

יש לשמור על הפסלים
נקודת התחלה: בחורשת לימור, 

בחניון בצד הכביש כ-2 קילומטר
מהעלייה לכביש 7110

נקודת סיום: בנקודת ההתחלה
אורך המסלול: 2 קילומטר

משך הטיול: שעה
צבע המסלול: שביל כחול

מסלול הרכס עובר לאורכו של 
הכרמל,  של  המזרחי  הרכס 
עתלית.  הישוב  ניצב  ו  שעלי
המסלול פותח וסומן ע"י תלמידי 
בית הספר גלי עתלית בהובלת 
מנהלת בית הספר רינה תירוש 
גלילי. אודי  ד"ר  של   ובייעוץ 

ביופיו המשקיף  מרהיב  מסלול 
בים  המתנפצים  הגלים  לנוף 
וברכס הכרמל, מסביבו צמחיית 
ובחודשי  נית,  כו תי ים  חורש 
ברקפות  לפגוש  נוכל  הפריחה 
סלעי  על  פורחות  המרהיבות 
הכורכר.המסלול עובר בתצפיות 
על  המלמדים  ובאתרים  נוף 
במשך  והטבע  האדם  פעילות 

9000 שנה. 

חורבת  שמורת  הגעה:  דרך 
קרתא שוכנת ליד עתלית. נוסעים בכביש תל אביב-חיפה )כביש 2( ופונים במחלף עתלית מערבה. מול 

מחנה המ עפילים עתלית פונים דרומה לכיוון עתלית, נפגוש את החניון כ-500 מ' מדרום לפנייה.

תיאור המסלול: תחילת המסלול בחורשת לימור בכניסה למושבה הוותיקה עתלית. מערבית לנו 
נבחין ברכס הכורכר המרכזי שמלווה את מרבית מישור החוף. נחפש את הסימון הכחול שיוביל אותנו 
למדרגות החצובות בכורכר שיעלו אותנו לראש הרכס. בקצה העלייה הקצרצרה נעלה לבריכת מים 
ישנה שעל ראשה תצפית של 360 מעלות. ממערב ים תיכון והמבצר הצלבני של עתלית, מצפון מחנה 
המעפילים ורחוק יותר באופק נבחין בטירת הכרמל וחיפה, ממזרח רכס הכרמל עם החריץ העמוק 

שיוצר נחל אורן, ומדרום המושבה עתלית.

נרד מהבריכה ונמשיך במסלול. בצומת מסלולים נתעלם מהמסלול השחור המוריד אותנו לעלייה 
חלופית לרכס מכיוון מערב. נעבור ליד מבנה החצוב בכורכר ואם נכנס אליו נוכל להבחין בשוקת ישנה 
וחורי קשירה לסוסים מהתקופה הצלבנית. כל הרכס שימש למעשה כאתר חציבה לאבני הכורכר וזאת 
הייתה אחת מהמרכזים של המחצבה. אם נמשיך במסלול הכחול נגיע לעוד מבנה חצוב מכורכר. זוהי 
מצודת דטרוא ששמרה על הדרך הראשית מעכו לירושלים שבה השתמשו הצלבנים. פירוש השם – 
"המעבר הצר". כשעמק המרזבה הנמצא בינינו לבין הכרמל היה מכוסה בביצת כבארה, מעבר צר זה 

היה הדרך היחידה לחצות את הביצה. 

נמשיך בדרכינו ונעבור ליד שני עצי חרוב שקיבלו את צורת הרוח החזקה הנושבת מכיוון הים. נרד 
למעבר חצוב בסלע – "באב אל-עג'ל", מעבר העגלות. כאן הועמסו עגלות בלבני הכורכר שנחצבו 
באתר והובלו למבצר עתלית ההולך ונבנה. הדרך תיקח אותנו למפנה המזרחי של הרכס. במעלה 
הרכס נוכל להבחין בשתי אותיות החצובות בסלע. אותיות פיניקיות אלו נחצבו לפני אלפי שנים 
ומסמלות את קו הגבול של הממלכה. הדרך הכחולה תחזיר אותנו לרכבנו הממתין לנו בחורשת לימור, 

שם נוכל לקנח בפיקניק בצל האיקליפטוסים.

נחל מערות - מסלול מעגלי - מסלול בוטני
דרגת קושי: בינוני-למשפחות מטיבות לכת עם

ילדים מעל גיל 10
סוג הטיול: מעגלי

עונה מומלצת: סתיו, אביב
כניסה לשמורה/לאתר: הכניסה למסלול הבוטני

ללא תשלום. האזור מוכרז כשמורת
טבע ולכן שעות פתיחה וסגירה קבועות לכל,

חורף: 16:00-8:00 בקיץ: 17:00-8:00.
נקודת התחלה: חניון נחל מערות

נקודת סיום: בנקודת ההתחלה
אורך המסלול: 3 ק”מ

משך הטיול: כשלוש שעות
צבע המסלול: כחול

וצומת עופר, בפנייה  4 לכיוון צפון, עוברים את צומת פוריידיס  נוסעים על כביש  דרך הגעה: 
מזרחה )ימינה( לנחל מערות, פונים ונוסעים כ-500 מטר על כביש גישה מקשר, * לבאים מצפון 
אין אפשרות לפנות לנחל מערות ולכן יש להמשיך עוד דרומה עד לצומת בה אפשר להסתובב.                                                                                                                                
תיאור המסלול: מהחנייה בנחל מערות )שם אפשר למצוא שרותים ומשרד של רשות הטבע והגנים( 
חוצים את מתחם הרשות לכיוון מזרח ומשם מגיעים לפינה עם עצים וספסלים. ממנה יוצא השביל 
הכחול. הולכים לאורך השביל הכחול בדרך ג’יפים לאורך אפיק הנחל. לאחר כ-300 מטר יוצאים 
מאפיק הנחל ומתחילים לטפס עם השביל הכחול על גדות הנחל )על השלוחה( ממשיכים לטפס בדרך 
יש תחנות מנוחה ממוספרות עם תצפיות. הולכים דרך החורש ולאורך השביל הכחול-כל הזמן. עד 
שלאחר כקילומטר וחצי מתחילים לרדת, חוזרים ללכת בדרך ג’יפים )לא אותה דרך כמו בהתחלה( 
ומגיעים לחניון מהצד השני.                                                                                                                                           

דרגת קושי: בינוני
סוג טיול: טיול רכוב בין אתרים מיוחדים בקיסריה

כניסה לשמורה/לאתר: ללא תשלום
נקודת התחלה: שמורת חולות קיסריה.

נקודת סיום: גן לאומי קיסריה.
אורך המסלול: 7 ק”מ

משך המסלול: 5 שעות
צבע המסלול: כתום-כחול-לבן )שביל ישראל(

חולות קיסריה: חונים בחניה של אג’נדה ליד תחנת הדלק שצמודה לאורות רבין. מכאן ניתן לשוטט 
מערבה לכיוון הים או לחצות את הכביש לכיוון ה”אוורסט”, הדיונה הגדולה.

חולות קיסריה, אזור חולות נודדים בחלקם, עם צמחיית חולות אופיינית. בתחום הגן הלאומי נכללת 
גבעה נ”ג 45, בה נמצאת חולית )דיונה( מרשימה, בפסגתה נטועים אקליפטוסים מעטים, וממנה יש 

תצפית מערבה. 

פסיפס הציפורים נמצא בשדרות רוטשילד שבקיסריה. הפסיפס נמצא בחלקו  פסיפס הציפורים: 
המערבי של הרחוב, בין הכניסות לשכונות 2 ו-3. כאשר נכנסים לישוב קיסריה ועוברים את המחסום, 
ממשיכים לנסוע ישר, פונים ימינה לצד פסל דמוי האות ח’ )של הפסלת יעל ארצי( ומיד מימיננו 
חורשת האורנים, מפרץ קטן לחניית רכבים ושביל אספלט. בעקבות מחקרים מניחים הארכיאולוגים 
שמדובר במבנה שהייה שייך לאחד מבני האצולה. מהמבנה נשארה רק ריצפת פסיפס מרהיבה 
 2005 בעלת ציורים של מגוון ציפורים. במקום נערכו חפירות ארכיאולוגיות מסודרות ומאז סתיו 

ריצפת פסיפס הציפורים פתוחה למבקרים, ללא תשלום.

חרובי קיסריה: כדי להגיע לשמורה מגיעים לחניה של בי”ס קיסריה ויוצאים מזרחה מעבר לבית 
הספר )ליד מגדל המים(. בשמורה נמצאים חולות מיוצבים עשירים בצמחייה. 

אמות המים קיסריה: לאחר פסיפס הציפורים ממשיכים באותו הכביש לכיוון מערב )לים( ושם רואים 
את האמות שהובילו מים אל קיסריה בעת העתיקה. אמות המים של קיסריה תיפקדו בזמן קיומה של 
העיר – מאז ייסודה בימי הורדוס ועד המאה ה-14, כאשר נהרסה בימי הסולטאן הממלוכי בייברס. אף 
על פי שקיסריה הוקמה על פני שכבת מי תהום גבוהים, המאפשרת אספקת מים באמצעות בארות, 
בוני העיר דאגו לאספקת מים זורמים לעיר, כמקובל בערים הגדולות של התקופה הרומית. המערכת 

הורכבה מחלקים שונים.

דרגת קושי: בינוני 
סוג טיול: מעגלי

עונה מומלצת: כל השנה
כניסה לאתר: ללא תשלום

נקודת התחלה: כביש גישה של מושב עופר
נקודת סיום: בנקודת ההתחלה

אורך המסלול: 4 קילומטר
משך הטיול:  3 שעות

צבע מסלול: שביל ישראל-שביל ג'יפים שחור-שביל ג'יפים כחול לשביל רגלי ירוק.

דרכי הגעה: נוסעים על כביש 4 ובצומת עופר פונים מזרחה )ימינה לבאים מדרום ושמאלה לבאים מצפון( 
נוסעים עוד כ-200 מטר עוברים פנייה קטנה ימינה ובפנייה השנייה פונים ימינה. ממשיכים לאורך השביל 

כ-2 קילומטר עד למפגש עם שביל ישראל שחוצה את הכביש. ניתן להחנות את המכונית בצד הדרך.

הפעמון,  למערת  עד  מהכביש  איתו  יורדים  דרום,  לכיון  ישראל  שביל  על  הולכים  המסלול:  תיאור 
מתחברים לשביל הג'יפים השחור ועולים איתו כל הדרך עד לפיצול שבילים שחור-כחול, ממשיכים עם 
שביל הג'יפים הכחול לאורך הדרך, השביל מתעקל דרומה ואז צפונה, עולים איתו עד לחורבת שימרי, 
ממנה ממשיכים על השביל הירוק )שביל להולכי רגל( עולים איתו לכיוון צפון מזרח )ימינה( עד לעין 

איילה. משם ניתן לחזור ברגל לאורך הכביש גישה של עופר עד לרכב )700 מטר(.

מפת חוף הכרמל מציגה לתושבי המועצה את מיזם “בשביל
חוף הכרמל”.

ואגף החינוך  בתי הספר  מנהלי  מיוזמה של  המיזם החל 
במועצה ונועד לקדם חינוך לערכי הקיימות והשייכות לחוף 
המיזם המצורפים(. המטרה  )ראו את עקרונות  הכרמל. 
העיקרית לחזק את ההכרות ותחושת השייכות של ילדי חוף 
הכרמל וכלל הקהילה למקום בו אנחנו חיים ולייצר חווית 

לסביבת  חיבור  באמצעות  המועצה  לילדי  חדשנית  למידה 
מגורנו.    

במסגרת המיזם ילדי חוף הכרמל מסמנים שביל סובב 
חוף הכרמל שאורכו המלא למעלה מ-100 ק”מ.
אחרי שנתיים שבהם התמקדנו פנימה במערכת 

כלל הקהילה  מזמינים את  אנחנו  החינוך, 
ידי  להצטרף ולחגוג אתנו את המיזם על 

חיבור לשביל, והכרות מעמיקה עם ערכי 
הטבע והתרבות של חוף הכרמל ש-62 
מהם נבחרו על ידי התלמידים והציבור 

ומוצגים כאן במפה.
בנוסף אנחנו מציעים לכם 8 מסלולים 
מעגליים שנושקים לשביל חוף הכרמל 

ומאפשרים למשפחות לחוות חוויות של 
הכרות עם מקטעים משמעותיים בשביל.

הצטרפו אלינו  במסע שבו נרצה: לצאת, 
ללמוד, לאהוב, לשמור ולקיים. 

מועצה אזורית חוף הכרמל - מרכזיה: 04-8136200
     תיירות - תחנות מידע, במרחב כרמלים

04-9841114 עמותת התיירות כרמלים: 
04-9841750/52 נחל מערות 8:00-16:00 

04-6298111 רמת הנדיב 8:00-16:00 

*6550 נמל קיסריה: 

חירום
מוקד המועצה: מטלפון נייד: 04-8136500. מטלפון קווי: 109

100 משטרת ישראל: 
101 מגן דוד אדום: 
102 כיבוי אש: 
 104 פיקוד העורף: 

בתי חולים:
04-8250211 כרמל )חיפה(: 
04-7771300 רמב”ם )חיפה(: 
04-6304304 הלל יפה )חדרה(: 

בית אורן 
קיבוץ, נוסד בשנת 1939.

גידולי-שדה,  ענפי המשק העיקריים: מטעים, 
רפת, לול, מלון נופש. בימי מאבק נגד השלטון 

הבריטי שימש בסיס אימונים של “ההגנה”.
במקום - אתר זכרון לצנחנים שנפלו במלחמת 

העולם השנייה )“היכל הכרמל(”.

בית חנניה 
מושב, נוסד בשנת 1950. 

הגידולים החקלאיים העיקריים: בננות, מטעים, 
תות שדה, ירקות פלחה, רפתות ולול.

בת שלמה
מושבה, נוסדה בשנת 1889. על שם בתו של שלמה 
)סלומון( רוטשילד, דודו וחותנו של הנדיב הידוע. 

ענפי המשק העיקריים: מטעים, בקר, פרחים. 

גבע כרמל
מתורכיה  עולים  ע”י   1949 בשנת  נוסד  מושב, 
וטוניס. ענפי הגידול העיקריים: גידול מטעי בננות 
וירקות לייצוא ולשוק המקומי. הישוב עבר הרחבה 

בסוף שנות התשעים.

דור
מושב, נוסד בשנת 1949.

ענפי המשק העיקריים: לול, ירקות, חוף רחצה 
וכפר נופש.

במקום - תחנה לחקר הדייג ואנדרטה לזכר הנופלים 
בכיבוש טנטורה )הכפר שעליו נבנה הישוב(. מצפון 

למושב - שרידי עיר הנמל העתיקה דור. 

הבונים
מושב שיתופי, נוסד בשנת 1949.

גידולי שדה,  ענפי המשק העיקריים: מטעים, 
רפת, לול, מפעל לחומרי בידוד “אגריקל”, שרותי 

קייט ונופש.
בתחום המושב - שרידי עתיקות ושמורת טבע 

לאורך חוף הים. 

החותרים
קיבוץ, נוסד בשנת 1948. 

ענפי המשק העיקריים: גידולי שדה, לול, ומפעל 
תעשייה “רשת או פלסט”. 

כיום יש תוכנית להרחבת היישוב.

ימין אורד
בטיפול  פלורליסטי, המתמחה  דתי  נוער  כפר 
מרקע  המגיע  ונוער  עולה  נוער  של  ובחינוך 

מצוקתי.

כפר גלים
נוסד בספטמבר 1954 ומשמש כמוסד חינוכי ובו 
בית ספר, פנימייה, משק חקלאי ושיכון לעובדי 
הכפר. תחומי גידול: לולים, רפת, בננות. בשנת 
2004 צורף הישוב כפר גלים למועצה האזורית 

חוף הכרמל. 

כרם מהר”ל
מושב, נוסד בשנת 1949 על שם המהר”ל מפרג.

גידולי שדה, מטעים,  ענפי המשק העיקריים: 
רפת, לול. במקום מסגד ומבנים עתיקים וכן בניין 
האלפיים  בשנות  ה-17.  מפואר מהמאה  ערבי 

התבצעה הרחבה בישוב.

מגדים
מושב, נוסד בשנת 1949 על-ידי קבוצת עולים 

מצפון אפריקה.
מטעי  שדה,  גידולי  העיקריים:  המשק  ענפי 
בננות, לול, צאן ותיירות. התבצעה הרחבה בישוב 

בתחילת שנות התשעים.

מעגן מיכאל
קיבוץ, נוסד ב-1949, ראשיתו בתנועת ה”צופים” 

והמשכו כקיבוץ גלויות.
ענפי המשק העיקריים: גידולי דגים )למאכל ונוי(, 
לול עופות, רפת חלב, גידולי שדה, מטעי בננות 

וגידולים סובטרופיים.
מפעלי התעשייה: “פלסאון” ו”צורון”.

מעין צבי
קיבוץ, נוסד בשנת 1938 במסגרת חומה ומגדל. 
מדגה,  שדה,  גידולי  העיקריים:  המשק  ענפי 
אופטיות.  לעדשות  “סקופוס”  ומפעל  מטעים 
במקום בית אבות - בית תמר המשרת את ותיקי 

הקיבוץ והסביבה.

נווה ים
קיבוץ, נוסד בשנת 1939. הוקם ע”י גרעין “גורדוניה 

מעפילים”.
שרותי  שדה,  גידולי  העיקריים:  המשק  ענפי 
חוף רחצה ותיירות. כיום מקודמת תוכנית חדשה 

להרחבת הקיבוץ.

נחשולים
קיבוץ, נוסד ב-1948, על-ידי קבוצת צעירים יוצאי 

הפלמ”ח עם זיקה לים ולדיג.
ענפי המשק העיקריים: ענפי בעלי חיים, בריכות 

דגים, מלון נחשולים ומפעל פלסטיק “תפן”.

ניר עציון
מושב שיתופי, נוסד ב-1950 ע”י פליטי גוש עציון” 
מפעל  עקריים:  משק  ענפי  אחדות”.  “קבוצת 
רפת  עציון,  ניר  מלון  עציון,  ניר  משק  הארוחות 
משותפת עם קיבוץ עין כרמל, לולים, גד”ש, פרחים 

ובננות.

עופר
מושב, נוסד בשנת 1950.

ענפי החקלאות במושב: לולי פיטום עופות, עדרי 
צאן ובקר, מטעי אבוקדו, כרמי זיתים, תיירות וגדולי 

ירקות בחממות. 

עין אילה
מושב, נוסד בשנת 1949 על ידי עולים מצ’כוסלובקיה.

אזור זה היה מיושב כבר בתקופות קדומות: הרומית, 
הביזנטית וימי הביניים.

ענפי המשק העיקריים: בננות, ירקות ורפת.

עין הוד
כפר אמנים, נוסד בשנת 1953. עין הוד הוא כפר 
קטנה  מקבוצה  ואחד  בישראל,  היחיד  האמנים 
הוד  בעין  בעולם.  לו  דומים  יחודיים  כפרים  של 
אמפיתיאטרון, מוזיאון ינקו - דאדא, בית “יד גרטרוד 

קראוס” ועוד.

עין חוד
כפר עין חוד הינו כפר מבודד על רכס הרי הכרמל, 
מזרחית לעין הוד בגובה 260 מטר מעל לפני הים, 
ליד קיבוץ ניר עציון. הכפר צורף למועצה האזורית 

בשנת 2004.

עין כרמל
קיבוץ, נוסד בשנת 1950. 

ענפי המשק העיקריים: מפעל קל-קר למוצרי 
פוליסטרן מוקצף וחקלאות ענפה: בננות, מטעים 
ורפת. כמו כן, במקום נמצא בית העלמין האזרחי 

“גן עדן”.
כיום מקודמת תכנית חדשה להרחבת הקיבוץ.

עתלית 
עתלית הוקמה בשנת 1903, הייתה אחת ממושבות 
העלייה  תקופת  בסוף  ויושבה  רוטשילד  הברון 
תושבים  כ-5,500  מונה  עתלית  כיום  הראשונה. 
ותוכניות הבנייה מראות גידול במספר התושבים. 
בינואר 2004 אוחדה עתלית עם מועצה אזורית חוף 
הכרמל במסגרת איחוד רשויות וכיום היא מנוהלת 
מהמועצה  סמכויותיו  את  היונק  מקומי  ועד  ע”י 

האזורית. 
הברונזה  מתקופת  היסטוריים  שרידים  ביישוב 
התיכונה ועד לתקופה ההלניסטית - המבצר הצלבני, 

רכס כורכר ייחודי, כפר פיניקי במעמקי הים וכו’.

צבי סיטרין 
נוסד במקור בשנת 1953. בשנים האחרונות נרכש 
המקום על ידי המיליארדר לב לבייב, והוא משמש 
כבי”ס וישיבת “סיטרין” ע”ש צבי סיטרין ו”אור אבנר” 

ע”ש אביו של לבייב.

צרופה
מושב, נוסד בשנת 1949.

ענפי משק עיקריים: פלפל ליצוא ולשוק המקומי, 
עגבניות, מלפפונים, חצילים, בננות ותרנגולי הודו.

קיסריה
עיר נמל קדומה, אשר שימשה בירת ארץ ישראל 
בתקופה הרומית והביזנטית. הישוב קיסריה הינו 
הישוב היחיד בארץ אשר מנוהל ידי חברה פרטית- 
החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד. 
קיסריה  ומשווקת את  החברה מפתחת, מנהלת 

כעסק כלכלי לכל דבר.
בקיסריה שרותי תיירות ונופש ענפים - מסעדות, 
גלריות, אמפיתיאטרון, חוף רחצה, מועדון צלילה 

ובסמוך - מועדון גולף. 

שדות ים
קיבוץ, נוסד באוקטובר 1936 בקרית מוצקין.

ענפי משק מובילים: אבן קיסר, רפת, תיירות כיף-
ים, המרכז לחינוך וספורט ימי ובית חנה סנש.

שפיה 
נוסד ב-1891 כ”מושבת בת” של זכרון יעקב ומשמש 
כמוסד חינוכי ובו בית ספר, פנימייה, משק חקלאי 

ושיכון לעובדי הכפר.

ישובי המועצה האזורית
חוף הכרמל 

בין חורבת שימרי למערת הפעמון
אורך המסלול: 11 ק”מ.

משך הטיול: שעתיים וחצי עד שלוש שעות.
דרגת קושי: בינונית.

נקודת יציאה: צומת עופר )כביש 4(.
תיאור המסלול: מסלול מעגלי העובר בשדות החקלאיים של עין איילה, דרך חורבות שימרי, שריד 
מכפר ערבי קטן מהתקופה התורכית. עצירה לתצפית במצפור על שמה של עדנה רוג’רס. בהמשכו 
של  לגובה  המתנשא  מרהיב,  פתח  בעלת  טבעית,  קרסטית  מערה  הפעמון,  במערת  המסלול  עובר 

כעשרה מטרים.

מעין כרמל לשמורת הבונים
אורך המסלול: 24 ק”מ.
משך הטיול: 3-5 שעות.

דרגת קושי: קלה-בינונית.
נקודת יציאה: קיבוץ עין כרמל.

תאור המסלול: רכיבה מעין כרמל לעבר שמורת חוף הבונים - שם נבקר במספר נקודות מעניינות 
ליד  נעבור  בדרך  ועוד.  הטבועה  הספינה  לעבר  נצפה  הכחולה.  והמערה  הצדפים  כגון מפרץ  ויפות 
השמורה האווירית פרדייב )אולי אף נצפה בצנחנים...(, משם נמשיך לעבר בריכות הדגים של קיבוץ 

נחשולים, נבקר בשמורת דרכמון - שמורה הכוללת בתוכה מערות קבורה, בורות מים ועוד.

ל מ ר כ ה ף  ו ח ב ל  ו י ט י  ל ו ל ס מ

מסלולים מומלצים לרוכבי אופניים

ן כרמל וים ילים בי מטי

אזור כרמלים המשתרע בין הכרמל לים, הינו חבל ארץ מרהיב ביופיו, המשלב 
חופים יפיפיים, איזור הררי ירוק, אזור חקלאי פסטורלי ומושבות ציוריות. 

נסיעה קצר ממרכז הארץ תוכלו למצוא שפע אפשרויות לחופשה  במרחק 
מושלמת: מרחבי טבע קסומים, אתרים היסטוריים מרתקים, פארקים ושמורות 
טבע, גלריות אמנים, חצרות משק עם מיטב התוצרת החקלאית, יקבי בוטיק, 

מחלבות, מסעדות משובחות ושפע של פינות חמד. 
עמותת התיירות כרמלים המאגדת בתוכה את כל אתרי התיירות במרחב, תשמח 

להמליץ לכם על מסלולי טיול, מגוון אטרקציות ושפע של אתרי לינה ובילוי. 
לפרטים כנסו לאתר כרמלים:

 www.carmelim.org.il
אתרי הלינה בחוף הכרמל 
מלון דן קיסריה 1-700-50-50-80  

מלון ניר עציון 04-9845555 
מלון חוף נחשולים 04-6399533  

כפר הנופש דור 04-6399121 

עתלית - שביל הרכס - מסלול מעגלי 

קיסריה - מסלול רכוב

יער עופר - מסלול מעגלי
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אירוח כפרי בית אורן 04-8307444  
טריילר פארק בית אורן 04-8248474    

מרכז ימי קיסריה 04-6364609
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