שביל ישראל
Israel National Trail

סיון התשע"ג

"שביל ישראל" הוא תוואי טיול ,החוצה את ארצנו לכל
אורכה ,מ"דן ועד אילת".
הוגה הרעיון היה אברהם תמיר ז"ל – עיתונאי ואיש-טבע
שצעד בשביל "האפלצ'ים" בארה"ב .עם חזרתו הציע
לאורי דביר – יו"ר הוועדה לשבילי ישראל  -לסמן את
"חוצה ישראל".
השביל נמתח לאורך של כ– 1000ק"מ ,שבמהלכם
חוצה השביל מגוון רב של נופים ,מהרי הגליל המוריקים,
דרך רצועת החולות בחוף הים ,השפלה ,ואל נופי הנגב
הדרמטיים .תוואי השביל עובר בנקודות עניין ותצפית
מרהיבות ,אתרי טבע ואתרי מורשת .כך גם עובר השביל
בכפרים מוסלמים ,נוצרים ,דרוזים וצורות התיישבות
יהודיות רבות ומגוונות.
השביל מיועד בעיקרו להולכי רגל ,אם כי בקטעים ממנו
ניתן לעבור גם ברכב שטח .המטיילים בוחרים בעצמם את
אורך המסלול ואת אופן הטיול בשביל .רבים מהמטיילים
"פורסים" את הטיול על-פי מקטעים ולאורך תקופה ,ויש
אחרים ה"גומעים" את השביל לכל אורכו במהלך אחד.
בשנים האחרונות צעדו אלפים לכל אורכו של "שביל
ישראל" ,ועשרות אלפים טיילו בקטעים ממנו .זרם
המטיילים מתגבר והולך ,וניתן להבחין בסוגי מטיילים
שונים.
נערים ונערות לפני גיוס רואים במסע מעין טקס התבגרות.
חלק מההולכים רואים במסע "טרק הכנה" לפני "הטרק
הגדול" שלאחר הגיוס ,אחרים מנצלים את השביל לגיבוש
משפחתי ,ויש הרואים בצעידה בשביל "משימה" לרגל
בר/בת מצווה ,או לציון שנת נישואים; יש גם כאלה,
החוגגים במסע הארוך את יציאתם לפנסיה ,וכבר נתגלו
על השביל "צעירים" בני .80
עם הזמן נוצר הווי סביב ההליכה בשביל .אתרי אינטרנט,
החולקים עם הגולש חוויות אישיות ,רושמים "סיפורי דרך"
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ומפרסמים תמונות .אחרים מנדבים טיפים שימושיים
לשביליסט החדש ,ואתרי פורומים מעדכנים שינויים
והמלצות לנוחות המטייל.
כך גם נולדו "מלאכי השביל"  -תופעה מיוחדת במינה
של "אנשים טובים באמצע הדרך" ,המתפתחת ושואבת
אליה עוד ועוד "מלאכים" .זה הכינוי שניתן לאנשים הגרים
לאורך השביל ומציעים להולכים בו סיוע  -החל מאירוח
לקפה ,דרך מתן רשות להשתמש בחצר להקמת אוהל,
הזמנה למקלחת ,ארוחה ולינה מסודרת ,ועד להקפצות
מים במדבר.
המטיילים הצועדים ב"שביל ישראל" מגלים חוויה מסוג
אחר .מעבר לאתגר של חציית מדינה שלמה ,הם מגלים
את חווית ה"תיירות בארץ שלך" .מטיילים מדברים על
התנסות מדהימה ,וממליצים לכל אחד לעשות זאת .אחרים
מתארים את המסע "כתרפיה הכי מדהימה בעולם" ,והיו
גם כאלה שאמרו "אני באמת רוצה להרגיש את הארץ
הכי מקרוב" .זו מעין תחושה של להיות שותף במשהו
גדול ,גם אם עושים רק קטע מהשביל.

מוטי בן שטרית
מנהל הוועדה לשבילי ישראל

תיאור גיליון הבולים

בגיליון נראים אתרים נבחרים משביל ישראל :תל-חי,
עין הוד ,הר תבור ,יד קנדי ,מבצר אנטיפטרוס ,תל אפק,
מערות בית גוברין ,הר כרבולת ,עבדת ,מכתש רמון,
עמודי שלמה ,פארק תמנע ,המצפה התת-ימי באילת.
* תצלומי מקור למעטפת היום הראשון :אבי דרור וליאור קפלן.

עיצוב בולים :דויד בן-הדור וישי אורון
עיצוב מעטפה וחותמת :דויד בן-הדור
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Israel National Trail
The Israel National Trail is a hiking route stretching
along the length of Israel from the Dan River in the
north to Eilat in the south.

SPECIAL CANCELLATION חותמת אירוע להופעת הבול

Avraham Tamir (z”l), a journalist and nature lover
came up with the idea for the Israel National Trail
after hiking the Appalachian Trail in the United
States. Upon his return to Israel, Tamir approached
Ori Devir, Director of the Israel Trails Committee
about officially marking an Israel National Trail.
The Israel National Trail is approximately 1,000 km
(620 miles) long, traversing a wide range of different
landscapes including the green mountains of the
Galilee, the sandy dunes along the Mediterranean
coast, the Judean foothills and the dramatic panoramas
of the Negev Desert. The route includes local points
of interest such as observation points, nature sites
and historic sites. Along the way, the Trail passes
through Muslim, Christian and Druze villages as well
as various different types of Jewish communities.
The Trail is mainly geared toward hikers, although
some parts are accessible by off-road vehicles.
Hikers are free to choose the distance they wish
to go and the manner in which they do so. Many
hikers divide their route into sections which they
complete over of time while others “devour” their
entire route all at once.
In recent years, thousands of people have hiked the
entire trail with tens of thousands more completing
smaller sections of the route. The number of hikers
is steadily increasing and different types of hikers
take on the challenge. Teenagers see the journey as
a rite of passage into adulthood. Young adults hike
the Trail as a “pre-trek” before they travel overseas
after completing their army service. Others utilize
the Trail for family bonding, while some see it as a
“mission” to mark a Bar/Bat Mitzvah or anniversary.
Some celebrate their retirement by traversing this
great distance and even young-at-heart octogenarians
have been spotted along the route.
Over time, a culture has developed surrounding the
Trail with numerous websites cropping up, allowing
hikers to share their personal experiences, write tales
about the journey or post photos. Others offer helpful
tips to new Trail hikers and online forums help hikers
keep abreast of changes and recommendations.
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“Trail Angels” have also begun to appear. These
are a growing number of good Samaritans who live
along the Trail and provide help to hikers – from
hosting them for coffee, allowing them to pitch tents
in their yards or to reserve pre-arranged showers,
meals and accommodations or even to bring them
water in the desert.
Israeli hikers on the Israel National Trail take part
in a unique experience. Beyond the challenge of
traversing an entire country, they see what it is like
to be a “tourist” in their own country. Hikers describe
it as an amazing experience and recommend it to
all. The journey has been described by some as
“the most amazing therapy in the world” while others
have said that it has allowed them to really “feel” this
country intimately. Even those who only complete
a small section of the Trail are able to feel they are
part of something larger.

Moti Ben Shitrit

Director, Israel Trail Committee

Description of the Stamp Sheet
The sheet features select sites along the Israel
National Trail: Tel Hai, Ein Hod, Mount Tabor, Yad
Kennedy (JFK Memorial), Antipatris fortress, Tel
Afek, Beit Guvrin caves, Mount Carbolet, Ovdat,
Ramon Crater, Solomon’s Pillars, Timna Park and
the Underwater Observatory in Eilat.
* Original photos for FDC: Avi Dror and Lior Kaplan.
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