
מדרונות של סלעי בזלת נוחתים היישר אל החופים הצפוניים של הכנרת, מותירים בהם רק 
רצועת חוף דקיקה לשפת האגם. פה ושם חודרות לשונות סלע כהות אל המים ויוצרות ביניהן 

מפרצים קטנים וציוריים. הכירו את השביל היפהפה מכפר נחום ועד שפך הירדן

 כנרת
הגדול במפרצי החוף הצפוני של הכנרת )אך באין 

מציל, גם בו הרחצה אסורה(.
בפני  עלום  נותר  מצפון  הכנרת  את  המלווה  השביל 
רוב הציבור בישראל, למרות שהוא מסומן לכל אורכו 
חי  של  עשיר  מגוון  עם  מרנינה  טבע  חוויית  ומעניק 
סובב  משביל  חלק  הוא  הזה  השביל  קטע  וצומח. 
והוציאה  הטבע  להגנת  החברה  שהגתה  רעיון  כנרת, 
עם רשות  כנרת, בשיתוף  ונחלים  ניקוז  לפועל רשות 
לכשיושלם,  נוספים.  רבים  וגופים  והגנים  הטבע 
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כתב: יעקב שקולניק

למרגלות ה שוכן  הכנרת  של  הצפוני  חוף 
מעל  המתנשאת  רמה   - כורזים  רמת 
החולה  עמק  בין  ומפרידה  הירדן  בקע 
סלע  מלשונות  בעיקרו  בנוי  הוא  כנרות.  לבקעת 
מקומות  המשמשים  קטנים  מפרצים  היוצרות 
הטלה ומסתור לדגי הכנרת. רוב החופים סלעיים 
שהוא  אמנון,  מפרץ  למעט  לרחצה,  נוחים  ואינם 

מסלול

12

34
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השביל יקיף את הכנרת כולה, לאורך כ–60 קילומטר, 
סמוך לקו המים )עד כה סומנו כ–35 קילומטר(.

אחד(,  )כיוון  ק”מ  כ–4  שאורכו  שלהלן,  המסלול 
נחום  כפר  לאומי  מגן  השביל  קטע  את  מתאר 

לשפך הירדן:

גן לאומי כפר נחום
נחום.  כפר  לאומי  גן  בתחום  נמצאת  החניה  רחבת 
רשות הטבע והגנים הכשירה במקום מתחם המשרת 
יכולים  הצליינים  בכנרת.  בביקורם  נוצרים  רגל  עולי 
ולבקר  במזח  לעגון  גב,  ומעין  מטבריה  לכאן  לשוט 
במתחם  )טבח’ה(.  שבע  ועין  נחום  כפר  בכנסיות 
פועלים תחנת מידע, מזנון, חנות מזכרות ושירותים. 
שלושה  שאורכה  בטיילת  משתלב  הלאומי  הגן 
קילומטרים וחצי, העוברת בצד הכביש ומקשרת בין 

כפר נחום לכנסיות עין שבע. 

כנסיית 12 השליחים 
מי שזמנו בידו, מוזמן לצעוד מרחבת החניה מערבה 
הכנסייה  אל  בשביל(,  ההליכה  לכיוון  )בניגוד 
כנסיית  זוהי  הוורודות.  הכיפות  בעלת  הסמוכה, 
השוכנת  אורתודוקסית,  יוונית  כנסייה   - השליחים 
הכנסייה  נחום.  כפר  של  העתיק  היישוב  בתחום 
מנציחה את בחירתם של 12 השליחים בידי ישו. זהו 
פי  ועל  הקדומה  בנצרות  המכוננים  האירועים  אחד 
נחום. כנסיית  ליד כפר  הברית החדשה הוא התרחש 
ה–20  המאה  של  ה-20  בשנות  נוסדה  השליחים   12

בסגנון הכנסיות האופייניות לבלקן. 

אל מפרץ אמנון
מרחבת החניה בכפר נחום השביל יוצא מזרחה ולאחר 
הכנסת  חבר  של  שמו  על  למצפה  מגיע  מטר  כ–150 
יבשה  בלשון  נבנה  המצפה  ז”ל.  שטרן  יורי  לשעבר 
ניכרים מחופי  והוא משקיף על חלקים  החודרת לים 
הכנרת ועל מורדות הגולן והגליל היורדים לאגם. אחר 
כורזים  נחל  של  הרדוד  הערוץ  את  חוצה  השביל  כך 
ספירית”(.  “חוף  בשם  )ידוע  כורזים  בחוף  וממשיך 
)חוף  ִמנְת אל-ְּּטם  כינו את המקום בעבר  הדייגים 
מפרץ  עד  איקליפטוס  עצי  נטוע  החוף  כיום  האלה(. 
 אמנון. שביל הכנרת עובר בשער הגדר ונכנס למפרץ.  
של  הצפוני  החוף  במפרצי  הגדול  הוא  אמנון  מפרץ 
הכנרת והוא נקרא על שם האמנון, הדג הנפוץ באגם. 
הכנרת,  לדייגי  טבעי  כמעגן  המפרץ  שימש  בעבר 
החיים(.  )מפרץ  אל-עִיִשי  ִמנְת  המקום  את  שכינו 
את  לפתח  היהודית  הסוכנות  החלה   1985 בשנת 
ממפעל  כחלק  תיירות.  לאתר  ולהכשירו  המקום 
“הלשונות”  שלוש   - גדולים  בזלת  מסלעי  נבנו  זה 
החודרות לכנרת. פעולה זו שינתה לחלוטין את אופיו 
והשקמה  הפיקוס  עצי  המפרץ.  של  והנופי  האקולוגי 

ניטעו במקום בשנות ה–70.

ויוצא דרך שער  שביל הכנרת חוצה את מפרץ אמנון 
בגדר מזרחה. כ–700 מטר מזרחה משם חוצה פלג דל 
את השביל בדרכו לכנרת. כ–50 מטר הלאה משם, על 
לעינות  הגענו  חרב.  בזלת  בית  נמצא  קטנה,  תלולית 

עיש ולחורבת עיש. 

חורבת עיש ועינות עיש
מעידים  עיש  בחורבת  שנמצאו  המעטים  החרסים 
קדומות.  בתקופות  לסירוגין  מיושב  היה  שהמקום 
המאה מראשית  מבנים  שרידי  נותרו   במקום 

עינות  מסותתות.  בלתי  בזלת  אבני  בנויים  ה-20, 
נובעים כמאה מטר במעלה המדרון, מקום שבו  עיש 
צומחים עץ שיזף גדול ועצי תאנה נותני צל. בצד הפלג 
צומחים צמחים הקשורים למקומות לחים כגון פטל 
קדוש, קנה מצוי וערברבה שעירה. בין סלעי הבזלת, 
ובחוף הצפוני של הכנרת, מתגוררות  עינות עיש  ליד 
הסלעים  שבין  שהחללים  סלעים,  שפני  של  קבוצות 
משמשים להם מסתור מאויבים ומפגעי מזג האוויר.

השביל ממשיך מזרחה בצד הדלתה שיוצר נהר הירדן 
מצטבר  במימיו  הירדן  שמביא  הרב  הסחף  בכנרת. 
באזור שפך הנהר לכנרת. כאשר מפלס המים בכנרת 
יורד,  המפלס  כאשר  במים.  מוצפת  הדלתה  גבוה, 
ומתכסים  הדלתה  של  נרחבים  שטחים  נחשפים 
כ–400  קנים.  ובסבכי  אשל  בעצי  בעיקר  בצמחייה, 
צפונה  גרם מדרגות  עולה  עיש  מטר ממזרח לחורבת 

לתצפית עין יצר. 

תצפית עין יצר
שאוספת  הבריכה  על  נפלאה  תצפית  נקודת  זוהי 
צומח  לבריכה  מסביב  יצר.  עין  של  מימיו  את  אליה 
הוא  עתיק  שסכר  ייתכן  צמחייה.  של  עצום  סבך 
כל  מימיה  על  השומרת  הבריכה,  ליצירת  שגורם 
שבט  מבני  יצר,  של  שמו  על  נקרא  המעיין  השנה. 

נפתלי, שהתנחל באזור הכנרת. 
בחורף מבלים במי הבריכה עופות מים ובקיץ מקננים 
בסבך שמסביב מיני אנפות וציפורי שיר קטנות. עצי 
משמשים  הבריכה  בקרבת  הצומחים  האיקליפטוס 

בחורף מקום לינה מקובצת לקורמורן הגדול.
וממשיכים  לשביל  בחזרה  יורדים  יצר  עין  מתצפית 
מזרחה, אל נהר הירדן, המסמן גם את קצה מסלול 
שמורת  בתחום  הנמצא  לכנרת,  הירדן  שפך  הטיול. 
במורד  הלאה  מעט  נמצא  הצפוני,  הירדן  שפך  טבע 
מפלס  רום  פי  על  נקבע  המדויק  מקומו  הירדן. 
הירדן  גבוה,  בכנרת  המים  מפלס  )כאשר  הכנרת 
נשפך לאגם כ–200 מטר דרומה מהשביל, אך כאשר 
מקומו  מכאן  “מתרחק”  יורד,  בכנרת  המים  מפלס 
חניה  רחבת  נמצאת  השביל  בקצה  הנהר(.  שפך  של 
לשוב  או  מאסף,  רכב  להקפיץ  אפשר  לכאן  גדולה. 
גן לאומי כפר נחום כל הדרך חזרה אל  בטיילת של 

נקודת המוצא.  

1. חופה הצפוני של הכנרת
צילום: יעקב שקולניק

2. כנסיית 12 השליחים
צילום: דורון ניסים

3. שפך הירדן לכנרת
צילום: יעקב שקולניק

4. השביל ליד גשר אריק
צילום: יעקב שקולניק

לטיוליצאנו

נקודות מוצא: רחבת 
החניה בגן לאומי כפר 

נחום. גישה מכביש 87, 
בין סימני ק"מ 5-4. 
נקודת סיום: רחבת 

החניה ליד הירדן. גישה 
מכביש 87, כ–200 מטר 

ממערב לגשר אריק. 
אופי המסלול: סיור 
רגלי בשביל מסומן 

בסימון שבילים סגול.
אורך המסלול המלא: 
כ–4 ק"מ )כיוון אחד(.

משך ההליכה: 
שעתיים-שלוש

)כיוון אחד(. 
עונה: כל השנה. לא 

 מומלץ בשעות החמות
של הקיץ. 

הערות: בגן לאומי 
כפר נחום פועל מזנון, 

מומלץ להצטייד 
 בכמות מספקת של
מי שתייה. הרחצה 

אסורה בקט'עי החוף 
שבצד השביל. 
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