
ארץ כינרות
הכינרת והבקעות המקיפות אותה הם חלק מבקע ים המלח, שקע 
ענק בקרום כדור הארץ שהחל להיווצר לפני כ-25 מיליון שנה. 
במהלך היווצרת הבקע (תהליך הנמשך גם בימינו) נפרד החלק 

שממזרח לבקע ונע צפונה יחסית לחלקו המערבי.

הבקע אינו קו ישר. באזור הכינרת קיימת התעקלות של הבקע 
מערבה, שיצרה את פתח השקע שבו נמצא כיום אגם הכינרת.

אופיו הטקטוני של האזור, כלומר העובדה שהוא פעיל מבחינת 
הלוחות הנושאים את היבשות, בא לידי ביטוי בכינרת בשלוש 
תופעות בולטות: ראשית, בקרבת הכינרת ישנם אזורים נרחבים 
מכוסים בבזלת, שמקורה בהתפרצויות געשיות; שנית, האזור 
רגיש לרעשי אדמה. רעש האדמה הגדול האחרון פגע בשנת 1927 
בטבריה ובמקומות נוספים בארץ ישראל. ושלישית, באזור הכינרת 
נובעים מעיינות חמים ועתירים במינרלים, שמקור מימיהם בעומק 
האדמה. דוגמאות לכך הם חמת טבריה, חמת גדר ועין שבע.  
בקרקעית הכינרת נובעים גם מעיינות מלוחים רבים הממליחים 
את מימיה. חלק מהמעיינות האלה נתפסים ומימיהם מוזרמים 

במוביל המלוח אל הירדן שמדרום לכינרת. 

הכינרת נמצאת בין מדרונותים התלולים של הגולן במזרח והרי הגליל 
התחתון במערב. מצפון לכינרת נמצאת רמת כורזים, אזור מוגבה 
בבקע הירדן, המפריד בין עמק החולה לבקעת כינרות. מבחינה 
גיאולוגית זהו אזור ינוקא. ההתפרצויות הגעשיות שכיסו את הרמה 
ה), התחוללו רק לפני כ-700 אלף שנה. סלעי  בסלעי בזלת (בזלת ַיְרָדּ

הבזלת של רמת כורזים גולשים עד לחופי הכינרת ממש.

רצועת החוף המקיפה את הכינרת צרה בדרך כלל ולפעמים בקושי 
ניתן לסלול בה דרך. רק בשפכי הנחלים, במקומות בהם מצטבר 
סחף, מתרחבת רצועת החוף. רוב יישובי הכינרת שהקיפו את האגם 
בימי הבית השני ובימי המשנה והתלמוד, התקיימו ליד שפכי נחלים.    

הכינרת היא אוצר טבע, נוף ומורשת של ארץ ישראל. אגם המים 
המתוקים היחיד בישראל, יצירתו של נהר הירדן, מקיים עולם עשיר 
של חי וצומח. אתרי העבר של הכינרת וסביבותיה מייצגים רצף 
התיישבותי שראשיתו בתרבויות פרהיסטוריות קדמוניות, דרך ימי 

המקרא עד ימינו.  

איגוד ערים כינרת, באמצעות רשות ניקוז ונחלים כינרת, דואג 
לשמירה על הערכים שמייצג האגם. אחד הכלים לכך הוא שביל 
סובב כינרת. השביל נועד לאפשר מעבר רציף סביב חופי הכינרת 
ולחשוף פינות חמד שעד כה היו נסתרות מעיני הציבור. לכשיושלם, 
יעמוד לרשות הציבור שביל שאורכו כ-60 ק"מ. עד לשנת 2018 

סומנו ועומדים לרשות הציבור כ-45 ק"מ.

הצמחייה
בכינרת ובסביבתה יש מגוון עשיר של בתי גידול: מי הכינרת, 

החופים והלגונות שבבקעת בית צידה. 

הצמחייה הטובלת במים

אם נתעלם מהאצות הצומחות במי הכינרת, ניאלץ להודות 
שבכינרת, יחסית לאגמים אחרים בעולם, יש רק מעט מינים של 
צמחים שכל גופם טבול במים. כתוצאה מהחופים התלולים ומהגלים 
הצמחים אינם מתפתחים היטב. בדרומה של הכינרת נמצאים 
חופים רדודים המוגנים מהגלים ובהם מתפתח צמח בשם אלף-עלה 

משובל, ששורשיו חובבי קרקע בוצית. 

צמחיית החופים
התנודות במפלס הכינרת מקשות על התפתחות הצמחייה הטבעית 
בחופי האגם. משגשגים כאן רק צמחים המשתלטים במהירות על 
שטחים שנחשפים לאוויר העולם ומסוגלים לחיות לפחות תקופה 

מסויימת כשחלקים מגופם מכוסה מים. 

הצמח הבולט ביותר הוא אשל 
הירדן, היוצר סבך צפוף בחופי 
הכינרת. ערבה מחודדת היא  
מין עץ נוסף המצטרף לסבך 
האשל. הערבה אינה נפגעת 
כלל מעליית מפלס פני המים 
והיא משמשת משכן לעופות 

מים רבים. 

צמחים בולטים אחרים הם קנה 
מצוי ועבקנה שכיח, היוצרים 
סבכים וחישות קנים. בזכות קני 
השורש שלהם, המצמיחים כל 
ם,  חדשי ם  לי גבעו העת 

משתלטים שני מינים אלה על שטחים נרחבים מהחופים. לחישות 
הקנים ולסבך הצמחייה הנמצאים במי הכינרת נודעת חשיבות 
אקולוגית רבה, שכן הם מעניקים מסתור לדגים בתקופת הרבייה.   

עולם החי
המזון  למארג  הבסיס 
בכינרת הוא פיטופלנקטון 
(צומח זעיר), הכולל בעיקר 
אצות. בכינרת הוגדרו יותר 
מ-200 מיני אצות המייצרות 
חומר אורגני שממנו ניזון 
האגם.  של  החי  עולם 
בכינרת חיים בהמוניהם 
בעלי חיים זעירים, שגודלם 
מ"מ,   4 על  עולה  אינו 
המשמשים מזון ליצורים 

גדולים יותר.

בכינרת חיים לפחות 27 
לבנון  ובהם  דגים  מיני 
הכינרת � מין אנדמי לאגן 
הניקוז של הכינרת המוכר 
גם בכינוי סרדין הכינרת. 
הדג ניזון מפלנקטון ולכן 
לוויסות  חשיבות  בעל 
אוכלוסיות האצות באגם. 
דג נדיר נוסף הוא טברנון 
כנרתן, שחי רק באגן הניקוז 

של הכינרת ובמקווי מים בסוריה. עם הדגים המוכרים יותר נמנים 
אמנון הגליל ואמנון הירדן (מושט), דגי מאכל הניצודים בכינרת.

מגוון החרקים ופרוקי הרגליים בכינרת גדול ורב. נפוץ מאוד הוא סרטן 
הנחלים, בעל הצבתות החזקות. בעין נור שבטבחה חי סרטן קטן ועיוור 
הנמצא רק כאן ולא בשום מקום אחר בעולם. מקבוצת הדו-חיים נפוצים 

מאוד צפרדע הנחלים, אילנית מצויה וקרפדה ירוקה.

כחלק מבקע ים המלח, גם בשמי הכינרת חולפים בכל עונת נדידה 
מאות מיליוני בעלי כנף. הכינרת וגופי המים שמסביבה מתמלאים 
בעשרות מיני עופות מים, שחלקם אף מבלים באגם כמה חודשים. 
בולט במיוחד הוא הקורמורן הגדול, המקנן בלהקות גדולות בצמרות 
עצי אקליפטוס וצובע אותם בלבן בהפרשותיו. כמוהו עושה גם קרוב 
משפחתו � הקורמורן הגמדי. שני עופות אלה הם דייגים מעולים.

בחורף נפוצים גם עופות השוחים במים ובהם טבלנים וצוללים 
למיניהם. מעל למים מפרפר הפרפור העקוד, הצולל במהירות 
כדי לשלוף דג מן האגם. ציידים זריזים הם גם העופות הצבעוניים 
שלדגון ושלדג לבן חזה. בשפכי הנחלים ובערוצי הנחלים היבשים 
נפוצים כמה מיני עטלפים הניזונים מן החרקים הרבים שמציעים 

בתי גידול אלה.

בקעת בית צידה היא אחד מאזורי הקינון החשובים בישראל 
למינים רבים של עופות ביצה וסבך. בין השאר מקנן כאן הפרנקולין, 
ציפור קרקע נדירה מאוד בישראל. מצוקי הגולן הצמודים לכינרת 
חשובים במיוחד להמשך שימור הנשרים ודורסים אחרים ובהם גם 

ערש הנצרות

הכינרת היא מהאתרים הקדושים ביותר לנצרות. ביקור במקומות שבהם 
עבר ישו, התרשמות מהנופים הפסטורליים שראה במו עיניו ושיט באגם 
- הם מרגעי השיא והתעלות הנפש של הצליין המבקר בארץ הקודש.

כאן, בכפרי היהודים שבכינרת ולא בעיר הולדתו נצרת, מצא ישו 
את תלמידיו הראשונים, שהיו לשליחיו ולממשיכי דרכו. בין סירות 
הדייגים חולל ניסים, שרישומם נחקק היטב בתודעה הנוצרית. מעולם 
הטבע של הכינרת שאב ישו רבים מהמשלים והאמרות בהם משך 

את לב ההמונים.

כבר בתקופה הביזנטית הוקמו כנסיות במקומות שבהם פעל ישו. 
הכנסיות בנות ימינו, המנציחות את האירועים הנזכרים בברית החדשה, 
משמרות את שרידי העתיקות ומקפידות על אווירת שלווה ופשטות.

עם האתרים החשובים לנצרות נמנה אתר ירדנית שבדרום הכינרת, 
המסמל את הטבלתו של ישוע על ידי יוחנן המטביל. האתר מגדלא 
שבמערב הכינרת הוא עירה של מרים המגדלית, האישה שגילתה 
ראשונה את ישו הקם לתחייה. החפירות שבמקום חשפו שרידי בית 

כנסת שפעל כנראה כבר בימי בית המקדש השני.

עם זאת, עיקר פעילותו של ישו התחוללה בבקעת טבח'ה (בקעת 
עין שבע, הפטפגון). כנסיית הבכורה של פטרוס, הנמצאת בבקעה, 
היא על פי המסורת הנוצרית המקום שבו  ציווה ישו על שמעון פטרוס 
"רעה את צאני". הכנסייה בת ימינו, כקודמותיה, מדגישה מחשוף 
סלע שהתקדש כשולחן שעליו אכלו תלמידי ישו לאחר שהתגלה להם.

תולדות האדם בכינרת
התקופות הפרהיסטוריות

שפע המים והמזון שמציעה הכינרת ומיקומה בציר הנדידה 
מאפריקה לאסיה הביאו לכאן את האדם כבר בראשית התקופה 
ידיה שליד בית זרע התגלו עדויות להתיישבות  הפליאוליתית. בעוֵבּ

אדם ממין הומו ארקטוס מלפני כ-1.5 מיליון שנה.

באתר אוהלו II, ליד בית ירח, התגלה מחנה ציידים-לקטים ודייגים 
מלפני 23,000 שנה. במקום התגלו שרידי סוכות שנבנו מצמחים ואף 
זרעים ופירות שנאספו בידי תושבי המקום. ליד קיבוץ עין גב התגלה 
אתר מלפני 18,000 שנה ובו שרידי בקתה וקבורת אדם וגם אתר 
מאוחר יותר בן כ-12,000 שנה ובו שרידים של מבני אבן. זוהי 
התקופה שבה האדם החל לעבור מליקוט מזון וציד - לייצור מזון 
ולחקלאות. בשער הגולן התגלה כפר חקלאי מהאלף ה-6 לפנה"ס, 
שהיה מרכז פולחן ואמנות מהחשובים במזרח הקדום. ממצאים 
מרתקים מהאתר ובהם צלמיות וכלי חרס מוצגים במוזיאון התרבות 
הירמוכית שנמצא בקיבוץ 

שער הגולן.

ה  ז נ ו ר ב ה ת  פ ו ק ת ב
שלישי  (אלף  הקדומה 
לפנה"ס) נוסדה העיר בית 
ירח, שהייתה בשעתה 
מהערים הגדולות בארץ 
ישראל. בית ירח מייצגת 
את החברות העירוניות 
בתולדות  הראשונות 
האדם. בעיר התגלו חומות 
ענק  אסמי  אדירות, 
וכלי  חיטה  ן  לאחסו
 , ם חדי ו מי קה  קרמי
הידועים כ�כלי בית ירח�. 
עיר כנענית גדולה נוספת 
התגלתה בתל כנרות, הלא 
כינרת המקראית. היא 

שביל
סובב כינרת

על שביל סובב כינרת
בצפון הכינרת קיימות שתי 
ופוריות:  גדולות  בקעות 
בקעת בית צידה, הנהנית 
ומהנחלים  הירדן  מסחף 
הגדולים היורדים לכינרת 
הנחלים  ובראשם  מהגולן 
משושים ודליות היוצרים בית 
גידול מיוחד של לגונות, עשיר 
בצמחייה ובבעלי חיים של 
מים מתוקים. הבקעה השנייה, בקעת גינוסר, היא יצירתם של נחל 

עמוד ונחל צלמון, היורדים לכינרת מהגליל העליון.

הכינרת, בצורתה הנוכחית, קיימת רק כ-13,000 שנה והיא שריד 
לימה גדולה, שהשתרעה מהכינרת עד לאזור חצבה. כתוצאה משינויי 
אקלים התייבשה הימה ונותרו ממנה ים המלח והכינרת. על סמך 
ממצאים גיאולוגיים סבורים חוקרים שחלקה הצפוני של הכינרת היה 

אז שטח יבשתי, ששקע והפך לחלק מהאגם. 

בשנת 1932 בנה פנחס רוטנברג את 
סכר דגניה במוצא הירדן מהכינרת 
כחלק ממפעל החשמל בנהריים. מאז 
הפכה הכינרת למאגר מים מלאכותי 
והאדם הוא המווסת את מפלס המים 
שבה. בשנת 1963 הפכה הכינרת למאגר 

המים של המוביל הארצי.

בעבר זרם הירדן מהכינרת מצפון 
לתל בית ירח (ליד בית הקברות של 
כינרת), כקילומטר מצפון למקום מוצא 
הנהר בימינו. זו אחת הסיבות לביצות 
כיום  נמצאות  שבו  במקום  שהיו 

בריכות דגים ונוי. ייתכן שהסיבה לשינוי נקודת המוצא קשורה 
לתעלת מגן שחפרו תושבי בית ירח הכנענים מדרום ליישוב, 

שהביאה לפריצת הנהר בנקודה החדשה.

לידיעת הרוחצים
בכינרת קיים משטר רוחות מיוחד, המתעתע ברוחצים שאינם מודעים 
לו. בשעות אחר הצהריים של הקיץ נושבת באגם בחוזקה רוח מערבית. 
רוח זו יוצרת גלים המסכנים רוחצים שאינם זהירים וסוחפים אותם 
ללב הכינרת. בכינרת גם רוחות מזרחיות מסוכנות אך הן נדירות יותר.

הרחצה בכינרת מותרת רק בחופי רחצה מוכרזים ובשעות 
הרחצה. הרחצה בכינרת, ללא פיקוח מציל, מסוכנת!

מינים נוספים שנמצאים בקו המים, או קרוב אליו הם סמר חד, 
סוף צר-עלים, שנית גדולה וערברבה שעירה. במרחק מה מהמים 

נפוץ שיח אברהם קיפח (הדומה מאוד לשיח אברהם מצוי).

הצמחייה בבקעת בית צידה
שביל סובב כינרת חוצה את בקעת בית צידה (בטייחה), הנמצאת 
בצפון-מזרח הכינרת. הלגונות ופלגי המים שבבקעה הוכרזו 
כשמורת נופי המים המתוקים הגדולה בישראל, המשתרעת על 
כ-5,000 דונם. השטח שמחוץ לפלגים מעובד כולו במטעים 

ובגידולי שדה. 

בפלגים היבשים שולט שיח אברהם קיפח. בפלגים הזורמים כל 
השנה צומח סבך של שיחים ועצים נמוכים, שבו שולטים העצים 
ערבה מחודדת ומילה סורית, השיחים הרדוף הנחלים ופטל קדוש 
וכמובן - קנה מצוי ועבקנה שכיח. אליהם מצטרפים מינים רבים 
של צמחי גדות נחלים ובהם נענה משובלת, שנית גדולה והמטפסים 

חנק מחודד ולוביה מצרית. 

בלגונות צומחים צמחים שגופם טבול כולו במים ובהם אלף-עלה 
משובל ונהרונית צפה. פה ושם ניתן למצוא את הצמח עדשת המים 
הזעירה, הצף חופשי על פני הים וכל גודלו כשני מ"מ. בשולי הלגונות 
מתפתח אחו שאין שני לו בארץ ובו מינים רבים של דגניים ומיני גומא. 

העיט הנצי. בחופי הכינרת יש מגוון גדול של ציפורי שיר ובאבני 
החול של עין גב מקננים שרקרק מצוי, כחל ואף דורסי לילה שונים. 

בריכות הדגים הנטושות של קיבוץ האון הן אתר תדלוק חשוב של 
ציפורי השיר בנדידתן. הר ארבל עשיר מאוד בציפורי שיר ובהן אף 
ציפורים נדירות כפיפיון הרים. במדרונות הדרומיים של רמת כורזים, 
הנושקים לכינרת, יש שטחי בתה נרחבים של סלעי בזלת. זהו אזור 
ייחודי בישראל המשמש בית גידול למינים נדירים ובהם הבז האדום. 

היונקים הגדולים, מטבע הדברים, אינם חיים רק בחופי הכינרת, 
אלא נעים במגוון בתי הגידול שבסביבתה � בשפכי הנחלים הזורמים, 
בערוצי הנחלים היבשים, במדרונות ובמצוקים, ברמות הבזלת, 
בשטחים המעובדים ואף ביישובים. במים ובגדות חיה הנוטרייה, 
מכרסם גדול שהובא לארץ כדי לחמוס את פרוותו, אך מצא את 
דרכו אל הטבע והתאזרח בארץ. עם היונקים הגדולים החיים באזור 
הכינרת נמנים חזיר בר, צבוע, זאב, תן, צבי ארצישראלי, חתול 
ביצות ושועל מצוי. יונקים קטנים יותר החיים בכינרת ובסביבתה 
הם דרבן, שפן סלע, סמור, גירית מצויה, ארנבת מצויה וקיפוד מצוי.

תקופת המקרא 
על פי המקרא, אזור הכינרת נפל בחלקו של שבט נפתלי. רקת 
שנמצאת מצפון לטבריה ותל קדש שליד פורייה הן שתיים מערי 
השבט. בשנים 800-1800 לפנה"ס הייתה כינרת העיר הראשית 
באזור ועל שמה נקרא האגם. כינרת פרחה בתקופה הכנענית, 
אולי משום שמילאה תפקיד חשוב בסחר נחושת וברונזה. במאה 
ה-8 לפנה"ס התפתחו במזרח הכינרת, בתל בית צידה, תל הדר 
ועין גב, עריה של ממלכת גשור. יש המזהים בבית צידה את העיר 
המקראית צר. דוד המלך נשא לאישה את מעכה בת תלמי מלך 

גשור, שהייתה אמו של אבשלום.

העת העתיקה
בתקופה הרומית ידע אזור הכינרת תהפוכות. לערים הגדולות 
שהתקיימו קודם � כורזים, סוסיתא וגדר, נוספו ערים ויישובים 
חדשים. הורדוס אנטיפס, בנו של המלך הורדוס, שליט הגליל ועבר 
הירדן, בנה בשנת 20 עיר חדשה לגמרי - טבריה. לאחר חורבן 
ירושלים וכשלון מרד בר כוכבא הפכה טבריה לבירה הרוחנית 
של העם היהודי בארץ ישראל. בטבריה אף ישב בתקופה מסוימת 
הסנהדרין, כאן נקבע הניקוד העברי והתחבר התלמוד הירושלמי.

אחיו של אנטיפס, הורדוס פיליפוס, שליט הבשן והגולן, בנה גם 
הוא בצפון הכינרת עיר חדשה בשם יוליאס. בעבר סברו שיוליאס 
שכנה בתל בית צידה, אך בחפירות חדשות שנערכו ליד גשר 

אריק התגלו שרידי עיר רומית שייתכן והיא יוליאס.

בימי המשנה והתלמוד שגשגו יישובים יהודיים נוספים שהותירו 
אחריהם בתי כנסת מפוארים כמו אלה שבחמת טבריה ובארבל.

במאה ה-7 כבשו המוסלמים את הארץ. בימי שלטון בת אומיה שגשג 
הגליל. השרידים בטבריה ובחורבת מינים מעידים על ימים אלה, 
שזוהרם עומעם לאחר רעש האדמה הגדול שפגע קשות בגליל 
בסביבות שנת 750 (רעש שביעית). מטבריה גם יצא ב-1187 צבאו 
של צלאח א-דין אשר השמיד את הצבא הצלבני בקרב קרני חטין.

העת החדשה
במאה ה-16 חכרה הגבירה דונה גרציה את 
טבריה והחלה ליישב במקום יהודים, אך 
הניסיון להקים כאן מרכז יהודי לא צלח אלא 
במאה ה-18, בימי שלטונו של שליט הגליל 

דאהר אל-עומר.

בראשית הציונות היה אזור הכינרת ערש 
ההתיישבות השיתופית. חוות כינרת הייתה 
החווה החקלאית הראשונה. כאן נולד רעיון 
הקיבוץ ומהחווה יצאו בשנת 1910 מקימי 
דגניה, אם הקבוצות והקיבוצים. בחצר כינרת 
נולד הרעיון של מושב העובדים הראשון, 
נהלל, ומכאן יצאו גם מייסדי הקיבוץ הגדול 

הראשון - קיבוץ עין חרוד.

קצת על הכינרת במספרים
אורך מרבי 22 ק"מ
רוחב מרבי 12 ק"מ
עומק מרבי 44 מ'

היקף 55 ק"מ
קו אדום עליון 208.80- מ'

סימון שביל סובב כינרת

תל בית ירח
קנה מצוי

אשל הירדן

חופי הכינרת למרגלות הגולן

המפל הנסתר בצפון הכינרת

התיישבות בעמק הירדן

חתול ביצות בחוף הכינרת

קורמורן גדולשפן סלע פטל קדוש

 הירדן באזור סכר דגניה

שמורת בית צידה (בטייחה)

שחפים מעל לכינרת

הכנסיה בכפר נחום

חצר כינרת

בצידו השני של עלון זה תמצאו מסלולי טיול יפהפיים בשביל 
סובב כינרת. בואו לטייל וליהנות מכל הטוב שיש לכינרת להציע!

כללי התנהגות בשביל סובב כינרת
שביל סובב כינרת פתוח לקהל הרחב. השביל עובר לצד 
חופי האגם ובקרבת כבישים, יישובים, שטחים חקלאיים 
וחלקות פרטיות. כדי לטייל בבטחה ולשמור על ערכי הטבע 
והמורשת של הכינרת, המטיילים בשביל מתבקשים לשמור 

על הכללים האלה:

1. טיילו בתוואי השביל המסומן בלבד ואל תסטו ממנו.

2. תכננו מראש את הטיול.

3. מומלץ לטייל בשעות האור.

4. הצטיידו במפה מעודכנת.

5. בכינרת חם בקיץ. הצטיידו בכמות מספקת של מים.

6. אין לשתות מים מהכינרת.

7. שמרו על הניקיון. קחו את האשפה עמכם.

8. היזהרו מאש, ודאו כי הינכם מדליקים אש
רק במקומות מותרים.

9. כבדו את פרטיותם ורכושם של התושבים,
אתרי הדת ובעלי הנחלות שבצד השביל.

10. ודאו כי אתם לנים רק במקומות מותרים.

11. הרחצה בכינרת מותרת אך ורק בחופי
רחצה מוכרזים ובנוכחות שירותי הצלה.

12. בעת מצוקה דווחו
למשטרה (100) או למד"א (101)

והשתדלו להגיע לחופים
המוכרזים של איגוד ערים כינרת.

כנסייה חשובה נוספת הנמצאת בעמק מוקדשת לנס ריבוי הלחם 
והדגים, המופיע בגרסאות שונות בברית החדשה ולפיהן ישו האכיל 
אלפי אנשים בכמה כיכרות לחם ודגים. בכנסייה משולב פסיפס 
מרהיב עין מהתקופה הביזנטית, המתאר את נופי החי והצומח 
בכינרת ובנילוס. על פי אחת הגרסאות, הנס התרחש בבית צידה. 

אתר חשוב במיוחד לנצרות הוא כפר נחום, שבו על פי המסורת 
הנוצרית התגוררו חמישה משליחיו של ישו ובהם שמעון פטרוס. בית 
הכנסת שבמקום ושרידי המבנה המזוהה כביתו של פטרוס הם אתרים 
חשובים מאוד לעולי הרגל. במזרחה של הכינרת נמצאים שרידי 
המנזר הגדול בּכורסי, המנציח את נס החזירים לפיו שחרר ישו רוחות 
טומאה מאדם והעבירם אל עדר חזירים שהסתער על הים וטבע.

כנסיית 12 השליחים

צילומים: אייל ברטוב, יעקב שקולניק ודניאל וקנין



ממנו אל עבר דייגי הכינרת הישראלים. 
תחילה  צר.  ונעשה  כינרת  סובב  שביל  הולך  צלצל  לחוף  מדרום 
מדרום  אקליפטוס.  בחורשת  כך  ואחר  קנים  סבכי  בין  צועדים 
לחורשה צועדים כ-200 מ' בדרך המסתיימת בשער. מאחוריו - חוף 
סוסיתא. סימוני השביל מובילים לחציית נחל עין גב (לפני החציה 

מוביל סימון כחול לטיילת צמודה לנחל שיוצאת מהחוף). 
מדרום לנחל מוביל השביל אל חוף הספורט הימי של עין גב ומשם 

לנמל ולטיילת עין גב, המציעה שלל אטרקציות. 

בסתר קנה ואשל  
מהאון למעגן

נקודת מוצא: תחנת דלק האון 

נקודת סיום: קיבוץ מעגן

אורך המסלול: כ-3 ק"מ

אופי המסלול: טיול טבע

הערה: מסלול זה אתגרי יחסית. יש להתכונן לצעידה בבוץ ולנעול 
נעלים סגורות שמתאימות לתנאים אלה. 

המסלול
בטיילת  שחור  שבילים  סימון  בעקבות  צועדים  הדלק  מתחנת 
פונים  הנופש  כפר  שער  לפני  האון.  הנופש  כפר  לעבר  המובילה 
שמאלה, צועדים כ-100 מ' ומגיעים ל"שיני הדרקון" - מכשולי בטון 
יצוקים בדמות "שיניים" שהציבו הבריטים לקראת מלחמת העולם 

השנייה בגבולם עם המנדט הצרפתי. 
ופונים  כינרת  סובב  שביל  סימון  את  פוגשים  אנו  הכינרת  בחוף 
בעקבותיו דרומה בדרך רחבה. תחנתנו הבאה היא אקליפטוס נאה 
ובצלו ספסל בטון המשקיף על הכינרת. מעבר לו נכנס שביל סובב 
כינרת למעבר צר בסבך קנים, פטל ואשל. אחרי צעידה של כחצי 
קילומטר מגיעים ל"זולה" - מבנה נטוש שזכה לשיקום והפך פינה 
יפה לשהייה. השביל נמשך משם בין קנים ועצי תאנה, מטפס על 
חלקלקה.  הקרקע  זהירות!  לסירוגין.  מהם  ויורד  נמוכים  מדרונות 
לאחר מעבר במנהרת קנים המסתיימת במעלה קל, מגיעים לבית 
האריזה של קיבוץ מעגן. שוב יורדים לסבך קנים ואשלים ולמנהרת 
מטפס  המנהרה  בקצה  בוץ!).  (זהירות  נביעה  מעל  שנמצאת  קנים 
השביל במדרון קצר ומגיע לקיבוץ מעגן ואל נקודת הסיום של קטע 

זה של השביל. 

מסלולי טיול בשביל סובב כינרת
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אלמגור

רמות

כפר חרוב

עין גב

מבוא חמה

האון

דגניה א‘מעגן

נהר הירדן

כנרת
המושבה

כפר 
חיטים

טבריה

מגדל

גנוסר
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חוף דוגית
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גן לאומי 
ארבל
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גן לאומי 
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שמורת טבע
מג�רסה - הבטיחה
(בקעת בית ציידה)
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חורבת עיש

גשר אריקבית הבק

מגדל העתיקה 

 הר ברניקי

גן לאומי
תל בית ירח

גן לאומי כורסי

נחל סמך

נחל דליות

נחל זאכי
(משושים יהודיה)

נחל עמוד

וילה מלצ‘ט

בית יגאל אלון

סלע הנמלה 

הר ארבל 
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נהר הירדן

בבקעת גינוסר1  
מגינוסר לחורבת מינים

נקודת מוצא: בית הקברות של גינוסר 
נקודת סיום: חורבת מינים (כביש הגישה לאכסניית כרי דשא) 

אורך המסלול: כ-2.5 ק"מ 
אופי המסלול: טיול טבע וביקור באתר עתיקות

המסלול

נתחיל בבית הקברות של גינוסר - הזדמנות לעלות לרגל לקברו 
של יגאל אלון - מפקד הפלמ"ח ואיש רב מעש. נוכל לעלות 

לגבעת תצפית סמוכה, מקום יפה למנוחה ליד הפסיפסים שיצרו 
סטודנטים ערבים ויהודים בחסות בית יגאל אלון. אחר כך נמשיך 
בשביל סובב כינרת. השביל מאגף מתקני שאיבה ובוסתן באיגוף 

מזרחי וחולף על פני מתחם הדיור המוגן "בית בכפר". 

שביל סובב כינרת חוצה את שפך נחל עמוד ואת הדרך הרחבה שבו, 
המסומנת בסימון שבילים שחור. נחצה שדרת פיקוסים ונאגף באיגוף 
מזרחי את מתחם אגף הדיג של משרד החקלאות. נמשיך במדרכה 
של חוף חוקוק דרום ואחר כך לצד גדר אכסניית כרי דשא. נחצה 
את חוף חוקוק צפון, הצמוד לגדר אתר ספיר של מקורות. נפנה 
שמאלה בכביש הגישה לכרי דשא ונסיים בחורבת מינים המציגה 
שרידים מרשימים של ארמון מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאה 

ה-8 לספירה). 

החוף הצפוני  
מגן לאומי כפר נחום לנהר הירדן

נקודת מוצא: רחבת החניה בגן לאומי כפר נחום (ללא תשלום) 

נקודת סיום: גדת הירדן, ממערב לגשר אריק

אורך המסלול: כ-4 ק"מ

אופי המסלול: טיול טבע

המסלול
מגן לאומי כפר נחום נצא בשביל סובב כינרת מזרחה ולאחר כ-150 
מטרים נגיע ללשון יבשה החודרת לים ומעניקה תצפית יפה. השביל 
חוצה את הערוץ הרדוד של נחל כורזים ומגיע לחוף כורזים (חוף 
את  חוצים  רבים.  אקליפטוס  עצי  נטועים  החוף  לאורך  ספירית). 

למרגלות הגולן4  
מתל הדר לכורסי

נקודת מוצא: רחבת החניה הגדולה, ליד הכניסה לחוף דוגית 
נקודת סיום: חוף כורסי (החניה בתשלום) או בחניית גן לאומי כורסי 

שממזרח לכביש 
אורך המסלול: כ-4 ק"מ 

אופי המסלול: טיול טבע בין אתרי עבר

המסלול

תל הדר היא גבעה קטנה המתנשאת מעל לכינרת ובה נמצאו שרידים 
מהתקופה הכנענית המאוחרת. התל מזוהה עם האתר דֹוֶדָקְטרֹונֹון. 
על פי זיהוי זה, זה המקום שבו האכיל ישו 4,000 איש בשבע כיכרות 
לחם ובמעט דגים קטנים, נס המתואר בברית החדשה (מתי ט"ו 34-29). 

מתל הדר צועדים בשביל דרומה, עוברים בחוף צאלון ואחר כך 
לצד מלון סטאי כינרת שמדרום לו. כשיוצאים ממתחם המלון נכנס 
השביל לתחומה של שמורת טבע חוף כורסי. חוצים את נחל סמך, 
מהנחלים הגדולים של דרום הגולן ומגלים פינת חמד - ספסל בטון 

מוצל, פרי עבודת תלמידים המתנדבים למען השביל. 

כ-400 מטר מדרום לנחל נמצא תל קטן, ליד מקום שבו נחשפו 
בחפירות ארכיאולוגיות שרידי הנמל של כורסי מימי בית שני ושרידי 
בית כנסת קדום. אחרי מלחמת העצמאות הפכו הסורים את התל 

למוצב שהפיל את אימתו על דייגי הכינרת הישראלים. 

מסיימים את הטיול בחוף כורסי הסמוך.

למרגלות קרן עין גב  
מחוף גופרה לטיילת עין גב

נקודת מוצא: חוף גופרה (חניה בתשלום)

נקודת סיום: טיילת עין גב

אורך המסלול: כ-3 ק"מ 

אופי המסלול: טיול טבע בין אתרי עבר

המסלול
נתחיל בחוף גופרה, שבו נובע מעיין קטן שמימיו מכילים גופרית 
ומינרלים אחרים. מדרום לחוף גופרה נמצא חוף צלצל, ליד המקום 
שבו שכן בעבר הכפר נוקייב. הסורים בנו במקום מוצב ונהגו לירות 
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הו טבריה טבריה  
טיילת יגאל אלון

נקודת מוצא: הכיכר הסקוטית, ליד המלון הסקוטי
נקודת סיום: חומת טבריה העתיקה, מצפון למלון רימונים גלי כינרת

אורך המסלול: כ-1 קילומטר
אופי המסלול: טיול עירוני 

המסלול
טיילת יגאל אלון מצטרפת לשביל סובב כינרת ומעניקה גישה לאתרי 

טבריה העתיקה. מסלול זה מתואר מצפון לדרום.
בישראל,  היוקרתיים  המלון  מבתי  הסקוטי,  במלון  תחילה  נתבונן 
שנוסד בשנת 1894 כבית חולים. ניכנס לטיילת דרך מוזיאון הפסלים 
הסביבתי, השוכן בסמטה ציורית שמקשרת את המלון לטיילת. בין 
הפסלים מוצגת רצפה מקושטת בניקוד עברי, שהומצא במאה ה-10 

בטבריה. 
לאורך הטיילת פועלים בתי קפה ומסעדות וביניהם נחבאים הכנסייה 
הפרנציסקנית על שם פטרוס הקדוש ואכסניית הצליינים קאזה נובה. 
בין רחוב הירקון לרחוב הקישון נמצאת "הכיכר הגדולה" ומסביבה 

בתי הכנסת הישנים של טבריה.
נשוב לטיילת דרך מסגד אל-עמרי. בקצה הדרומי של הטיילת נמצא 
פיזה  המגדל הדרומי-מערבי של החומה הצלבנית, הנטוי כמו מגדל 
ולידו המנזר היווני אורתודוקסי, המציין את הקצה הדרומי של הטיילת. 

למרגלות מגדל  
מעין נון לעתיקות מגדלא

נקודת מוצא: עין נון. נכנסים מכביש 90 לכיוון המושבה מגדל ומיד 
פונים צפונה (ימינה) בדרך עפר טובה המגיעה לאחר כ-400 מ' 

למעיין.
נקודת סיום: עתיקות מגדלא  

אורך המסלול: כ-2.5 ק"מ 
אופי המסלול: מסלול טבע וביקור בעתיקות. עלול להיות בוצי לאחר גשם. 

המסלול
עגולה  בריכה  נמצאת  הנביעה  ליד  מים.  שופע  מעיין  הוא  נון  עין 
הבריכה  הרומית.  בתקופה  כבר  נבנו  שיסודותיה  מ',   3 בקוטר 
הריבועית שלידה, האוספת אליה את מי המעיין, נבנתה בשנות ה-20 

של המאה ה-20. לידה צומח עץ אקליפטוס מפואר.  
מסלול הליכה מסומן בסימון שבילים שחור מלווה את הפלג של נחל 
נון. השביל "השחור" חוצה במעבר תת-קרקעי את כביש 90 ונמשך 
(אם המעבר  גדולים, אל הכינרת  במורד הנחל, בין עצי אקליפטוס 
התת-קרקעי מוצף - יש לצעוד צפונה עד המעבר התת-קרקעי של 

נחל צלמון, בכניסה למלון נוף גינוסר ולחצות שם).  
דרומה.  בו  ונפנה  כינרת  סובב  שביל  את  נפגוש  הכינרת   שפת  על 
נחלוף על פני וילה מלצ'ט, נחצה את חוף ארבל ונגיע למגדלא, שבה 

מוצגים שרידי מגדל נון הקדומה.
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וליד פלג דל מגלים את חורבת עיש. במקום התגלו  מפרץ אמנון 
התיכונה  הברונזה  בתקופת  שראשיתם  קדומים,  יישובים  שרידי 
במעלה  מטרים  כמאה  נובעים  עיש  עינות  לפנה"ס).  ה-2  (האלף 
בסימון שבילים שקוף  יוצא שביל המסומן  עיש  המדרון. מחורבת 

לתצפית יפה על הכינרת. 

כ-400 מטרים ממזרח לחורבת עיש עולה גרם מדרגות צפונה לתצפית 
על עין יצר - בריכה האוספת אליה את מימיו של מעיין עין יצר. 
לאחר שחוזרים לשביל ממשיכים מזרחה ומגיעים חיש קל אל גדת 

הירדן, ליד שפך הנהר לכינרת. 

חופי הטבע  
ממג'רסה לחוף כינר

נקודת מוצא: רחבת החניה של שמורת הטבע מג'רסה (מחוץ לשמורה)

נקודת סיום: כביש הגישה לכפר הנופש כינר, או חוף כינר (בשבתות  
סגור החוף לכלי רכב)

אורך המסלול: כ-5 ק"מ 

אופי המסלול: טיול טבע

המסלול

קטע שביל זה עובר בבקעת בית צידה המשתרעת על פני 12 קמ"ר. 
מחצית הבקעה הוכרזה כשמורת טבע (שמורת בטיחה) ובשאר השטח 

מגדלים מטעים ומרעה בקר.

מנקודת החניה צועדים מערבה בשביל המלווה את גדר שמורת 
מג'רסה (אך ורק מחוץ לשמורה. הכניסה למים מותרת בתחום השמורה 
קולטת הקהל בלבד). אחרי כמה מאות מטרים מגיעים לסימון שביל 
סובב כינרת ופונים דרומה. חופי הכינרת כאן שמורים היטב ללא כל 
פגע. לאחר כ-1.5 ק"מ חוצה השביל את שפך נחל שפמנון ואחר כך 

עובר בבוסתן שטיפחו תלמידים ממתנדבי שביל סובב כינרת. 

כפר הנופש הדתי כינר כבר קרוב לכאן. מעט מצפון לו נפנה מזרחה 
ונסיים את הטיול במקומות החניה שבאתר.
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מסלול ההליכה

נקודות התחלה וסיום מסלול

מספר מסלול הטיול

מקרא למפת המסלולים

בין ירדן לכינרת  
סובב בית ירח

נקודת מוצא: רחבת החניה של חצר כינרת 
נקודת סיום: בית קברות כינרת 

אורך המסלול: כ-3 ק"מ 
אופי המסלול: טיול טבע וביקור באתר ארכיאולוגי ובאתר מורשת 

המסלול
מחצר כנרת צועדים דרומה בתוואי שביל ישראל וחוצים בזהירות את 
כביש 767 לחלקה הדרומי של המושבה כינרת. השביל עובר בצד 
ה, הפֵרדה  וֶבּ ביצת כינרת, שם נמצאת גם האנדרטה לזכרה של ֹבּ
המיתולוגית ששירתה בנאמנות את ראשוני קבוצת כינרת. חולפים על 
פני בית המוטור - בית משאבות ששימש את ראשוני כינרת. מגיעים 
לכביש, פונים שמאלה וחוצים את כביש 90 במעבר חציה עולים 

מדרגות, פונים ימינה, ונכנסים לחוף ירדן כינרת.

בחוף ירדן כינרת פוגשים את סימון שביל סובב כינרת וצועדים צפונה 
בדרך רחבה, חולפים על פני הימייה של בית ירח וממשיכים בין עצי 
בוסתן שניטעו למען השביל. כדאי להקדיש זמן מה לביקור בתל בית 
ירח ואחר כך להתרגע בבית הקברות המפורסם של קבוצת כינרת. 
קבורים בו, בין השאר, הוגי תנועת העבודה, חלוצי העליות השנייה 

והשלישית והמשוררות רחל ונעמי שמר.

ימת הכינרת

נהר הירדן

הנמל בגן לאומי כפר נחום

שביל סובב כינרת סמוך להאון


