
       

שביל
סובב זבולון 

המועצה  יישובי  את  המחבר  שביל 
השביל  לשני,  אחד  זבולון  האזורית 
מקומיים,  שבילים  למספר  מתחבר 
הסנהדרין.  ולשביל  ישראל,  לשביל 
ים  רותי י תי אתרים  חוצה  השביל 
ועתיקות כמו: אושא העתיקה, טחנת 
הנזירים, טחנת עליל, נחל ציפורי, נחל 
ועוד.. השביל הותאם להולכי  הקישון 

רגל ולרוכבי אופניים.
אורכו של השביל כ- 42 ק"מ.

החברה לפיתוח
זבולון

מועצה אזורית זבולון

zvulun.org.il

מפת המועצה

אתרים

 יישובי המועצה
אושה  

קיבוץ. נוסד ב-1937 במסגרת 
ישובי "חומה ומגדל", שייך 

לתנועה הקיבוצית.
הוקם על ידי: חניכי התנועה 

מפולין. ישוב ראשון של תנועת 
"הנוער הציוני".

מקור השם: בעיר הקדומה 
אושה.

מספר התושבים: כ-700

איבטין  
כפר בדואי. קיבל הכרה כישוב 

בשנת 1965. 
הוקם: במטרה לרכז את התושבים 

הבדואים המתגוררים באזור. 
מקור השם: "בטן" )בית בטן( 
עיר קדומה המוזכרת בתנ"ך. 

מספר תושבים: כ-3,000.

חואלד  
כפר בדואי. קיבל הכרה כישוב 

בשנת 1993.
הוקם על ידי: השבט הבדואי 

ערב אל חואלד השוכן במקום. 
מקור השם: על שם חאלד בן 

אלוואליד יד ימינו של הנביא 
מוחמד.

מספר תושבים: כ-800.

יגור  
קיבוץ. נוסד ב-1922 שייך 

לתנועה הקיבוצית.
הוקם על ידי: קבוצה מאנשי 

גדוד העבודה.
מקור השם: דמיון צלילים לשם 

הערבי יג’ור.
מספר תושבים: כ-2,000.

אנדרטת הנופלים בקרב גוש זבולון  
גדוד  חללי   22 לזכר  אנדרטה 
כרמלי  חטיבת  של   22 - ו  21
יוחנן שנפלו  ומקרב מגיניי רמת 
בקרב על יישובי גוש זבולון שחל 
1948 כשפני התוקפים  באפריל 
לכיבוש חיפה. ההצלחה לבלום 
את התוקפים בקרב זה אפשרה 
לחטיבת כרמלי להמשיך בתנופה 
חיפה  העיר  כל  את  ולכבוש 

ולתרום תרומה חשובה לנקודת המפנה המכרעת לטובת הישוב היהודי 
במערכה שלפני הפינוי הבריטי.

סליק יגור 
ב-1937 נבנה בקיבוץ יגור הסליק 
המרכזי של היישוב היהודי בצפון 
אירופה  מרחבי  ישראל.  ארץ 
אל  ותחמושת  נשק  כלי  נשלחו 
בסליק  בהסתר  והוחבאו  הארץ 
התת-קרקעי הגדול. בלילות נפרק 
הקרקע  שמעל  במחנה  הנשק 
י,  וסמו סודי  פתח  דרך  והורד 

1946, ב"שבת  המצויד במנגנון מתוחכם אל הסליק שמתחתיו. ביוני 
השחורה", פרצו אלפי חיילים ואנשי משטרה בריטיים ליגור בחיפושם 
אחר נשק לא חוקי, אנשי פלמ"ח ועולים בלתי לגאליים. במשך שבוע 
הפכו הבריטים כל אבן ברחבי הקיבוץ הנצור, עד שצינורות האוורור של 
הסליק עוררו את חשדם. לאחר חפירה לעומק ופריצה דרך הקיר הגיעו 
הבריטים אל הסליק המרכזי וגילו את הנשק הרב שהוסתר בו. יש לתאם 

ביקור מראש דרך מזכירות יגור.

"שביל אוהד – סובב נופית" 
 – ב  בלבנון  נפל  ז"ל  זך  אוהד 
30.12.1998 בפעילות מבצעית. 
והסביבה  בנופית  גדל  אוהד 
הישוב  את  שהקיפה  הטבעית 
"מגרש  הייתה  "נופית,  הצעיר 
המשחקים" שלו. במקום הטבעי 
כה אהב, החליטה  הזה שאוהד 
בנה  את  להנציח  זך  משפחת 

אוהד בסיוע הועד המקומי, המועצה האזורית זבולון ועוד הרבה חברים 
נופית" המהווה תפר  סובב   – אוהד  "שביל  מנופית.הוקם  וקרובים 
לסביבה הכפרית עם נחל ציפורי ושמורת אלונים, כפרויקט קהילתי, 

חינוכי וסביבתי.

חרבת הושא )אושה העתיקה( 
במחצית המאה השנייה לפנה"ס 
עברה לאושה הסנהדרין מיבנה 
במאה  כוכבא.  בר  מרד  לאחר 
הוא  הכפר.  ננטש  לספירה  ה-6 
1880 על ידי ערבים  יושב בשנת 
1948 התרוקן  מוגרבים, ובאפריל 
שהיה  לאחר  ונהרס  ו  מיושבי
עמדה קידמית להתקפה על ישובי 
חורבות הכפר  כיום  זבולון.  גוש 

אינן מיושבות.

בית שומר המסילה  
חלק  הוא  המסילה,  שומר  בית 
ממסלול יגור בו עוברים המטיילים 

בעקבות ההיסטוריה של הקיבוץ.
בית שומר המסילה, נבנה בתחילת 

המאה ה-20 על תוואי מסילת 
רכבת העמק הידועה, הוא כעת  

מוזיאון להיסטוריה של יגור ואתר 
הנצחה לבני משפחת זר אביב, מחברי קיבוץ יגור, שנרצחו באוקטובר 

2003 בפיגוע הטרור במסעדת "מקסים" בחיפה.

טחנת הנזירים של מסדר הכרמליטים  
טחנת הנזירים הינה טחנת קמח 
בעלת ארבעה מפלסים שנבנתה 

בתקופה העותומאנית
)1516-1917 לספירה( וממוקמת 
באפיקו של נחל ציפורי. הטחנה, 

שנראית יותר כאחוזה ופחות 
כטחנת קמח, הונעה בכוח המים 
הזורמים וניזונה ממימיו השופעים 

של מעיין עין יבקע )ראס אל עין(, המעיין הראשי בנחל ציפורי, השוכן 
כ-2 ק"מ מזרחית לטחנה. מי המעיין הגיעו אל בריכת אבן שראשיתה 
עוד בתקופה הרומית )63 לפנה"ס- 324 לספירה(, משם הובלו המים 
באמצעות אמה בנויה לתוך ארובה מיוחדת בגג הטחנה, ובאמצעות 

זרימת המים הונעו אבני הריחיים הכבדות שטחנו את הקמח.

כפר ביאליק  
מושב עובדים. נוסד ב-1934 

משתייך לאיחוד החקלאי.
הוקם על ידי: משפחות עולות, 

רובן מגרמניה.
מקור השם: על שם המשורר 

חיים נחמן ביאליק )במלאת 
חודש לפטירתו(.

מספר תושבים: כ-700.

כפר המכבי 
קיבוץ. נוסד ב-1936 שייך 

לתנועה הקיבוצית.
הוקם על ידי: תנועת "מכבי 

צעיר".
מספר תושבים: כ-460.

כפר חסידים 
מושב עובדים. נוסד ב-1924.
הוקם על ידי: חסידים עולים 

מפולין. 
ב-1950 הוקם הישוב הקהילתי 

כפר חסידים ב'.
מספר תושבים כפר חסידים א': כ-800 
מספר תושבים כפר חסידים ב': כ-330

נופית 
ישוב קהילתי. נוסד ב-1987.

הוקם על ידי: גרעין משפחות 
מחיפה ומהקריות.

מקור השם: הנוף שנשקף 
למרגלות הישוב.

מספר תושבים: כ-3,000.

גשר הרכבת הטורקית 
איזור הגשר מעל הקישון הוכשר 
ת  ו א ש ד מ ם  ו ק מ ב  , ק ר א פ כ
הקישון,  זורם  ובתווך  וספסלים 
 . ם י ק י נ ק י לפ ם  י א ת מ ם  ו מק
שם  מונחים  עדיין  הברזל  פסי 
ע  י ג ת ש ת  ב רכ ל ם  י נ י ת מ מ ו
בצפירה. אם נבדוק היטב נראה 
על    MARYLAND הכיתוב  את 

הפסים, הפסים אכן יובאו מארה"ב ולא מגרמניה כפי שנהוג לחשוב.
מעבר לכביש שרידי מוצב טורקי ממלחה"ע הראשונה, כאן נערך קרב 

קשה בין הטורקים לחיילים ההודים.

תצפית נמרוד – רמת יוחנן 
לזכר נמרוד יניב ז״ל בן רמת יוחנן

תצפית חדשה הצופה על הקיבוצים, 
הכרמל וחיפה, במקום ספסלים 

צל וציון מקום.
המקום צמוד לשטחי מרעה 

ומטעי האבוקדו.

שביל אופניים לאורך הקישון 
מרחבת החניה של פארק 

העמקים, נסלל שביל אופניים 
לאורך הנחל. 

בפאר מוצבים שולחנות פיקניק 
והמקום נגיש לאורך הפארק. בין 

עצי חרוב ואלון תבור נטועים. 
עץ אקליפטוס ענק, מהגדולים 

בישראל מפאר את גדת הנחל. 
אורך השביל כ-7 ק"מ. קטע שביל זה משתלב בתכנון ליצור שביל 

אופניים רציף מהים התיכון דרך הקישון ונחל חרוד לירדן. 

אנדרטת גשר הקישון )נחל קדומים( 
לוחם המוסד ואיש המודיעין סא"ל 
מקס מאיר בינט התאבד בכלא 
המצרי בשנת 1954 על מנת שלא 
לזכרו  למצרים.  מידע  להעביר 
אחת  חסידים,  בכפר  הוקמה 
מתחנות חייו, אנדרטה להערכה 
והוקרה לפועלו. קבוצת מתנדבים 
מכל רחבי הארץ עורכת מידי שנה 

טקס זיכרון עם משפחתו, חברי כפר חסידים ותושבי מועצה נוספים.
 

שביל סובב ראס עלי 
עלי  ראס  סובב  ילת/שביל  טי
בין  והוא עובר  אורכו כשני ק"מ 
נופים יפים, חקלאות מסורתית, 
בעלי חיים, שרידים היסטוריים, 
שנשפכים  נות  י ומעי מפלונים 
וזורמים ביובלים קטנים אל נחל 
עובר  מהמסלול  חלק  ציפורי. 
על גשר אבן שנבנה לאורכו של 

הנחל. המסלול מתאים להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
 

טחנת עליל - מרפוקה 
ַנַחל ציפורי הוא נחל איתן הזורם 
לאורך  קישון  נצרת לנחל  מהרי 
רבים  ממעיינות  וניזון  32 ק"מ 
לכל אורכו. טחנות עליל )טחנות 
ראס עלי או טחנות מרפוקה(, הן 
קמח עותומאניות  שתי טחנות 
ה  י י נ ש ה ל  ע ת  ח א ת  ו י ו נ ב ה
ידי  על  שהונעו  קומות,  בארבע 

מימיו של של נחל ציפורי. "טחנת עליל" הייתה הגבוהה ביותר בארץ – 
12.5 מטרים. לרגלי מבנה הטחנה התחתונה התגלו שרידים צלבניים 

מוקדמים יותר של טחנות סוכר.
 

תחנת המשטרה הבריטית - יגור 
לאחר  השלושים  שנות  באמצע 
יגור  3 חברי קיבוץ  רציחתם של 
במסגרת  המשטרה  נבנתה 
ותחנות משטרה  נקודות  הקמת 

מנדטוריות בכל הארץ.
לשימוש  סטנדרט  מדגם  מבנה 
שוטרים רכובים, מה שהצריך גם 
הקמת אורוות. שימש את משטרת 

1948, עם סיום המנדט הבריטי, הועבר המתחם לידי  המנדט. בשנת 
משטרת ישראל ושימש בעיקר כתחנת מעצר. ב-1951 הועברו המבנים 
ידי המועצה  על  2022 הושלם שימור הטחנה  לידי הקיבוץ. בשנת 

לשימור אתרי מורשת בישראל בשיתוף המועצה האזורית זבולון.

ראס עלי 
כפר ערבי, מוסלמי שנוסד בשנת 

1927. תושבי הכפר ברחו במלחמת 
העצמאות מהכפר אל מג'דל 

והתיישבו על גבעה קטנה שהיא 
ראס עלי. תושבי הכפר הם מוסלמים 

ומקור פרנסתם הוא חקלאות וגידול 
כבשים ופרות. חלק מהתושבים 

עובדים מחוץ לכפר.
בכפר יש בית ספר משותף לראס עלי

ולישוב חוואלד מכתה א' עד ח'.
מספר התושבים: כ-750

רמת יוחנן 
קיבוץ. נוסד ב-1932 שייך לתנועה 

הקיבוצית.
הוקם על ידי: קבוצת בוגרי בית ספר 

"מקווה ישראל" - בית ספר לבנות 
בנהלל, וחלוצים מארצות הברית.

מקור השם: יוחנן סמטס, מדינאי 
דרום אפריקאי וידיד הציונות.

מספר תושבים: כ-1,250.

שער העמקים 
קיבוץ. נוסד ב-1935 שייך לתנועה 

הקיבוצית.
הוקם על ידי: גרעין של בוגרי תנועת 

השומר הצעיר.
מקור השם: מיקומו הגיאוגרפי 

כשער בין עמק זבולון לעמק יזרעאל.
מספר תושבים: כ-800.

אורנים )מכללה לחינוך(   
מכללה לחינוך. נוסד ב-1952. 

הוקם: כבית ספר להכשרת 
מחנכים ועובדי הוראה.

מקור השם: חורשת 
האורנים בה יושב הסמינר.

כפר הנוער הדתי )מוסד חינוכי(    
מוסד חינוכי דתי. נוסד 

ב-1936 רוב התלמידים 
עולים חדשים וישראלים 

ותיקים.
הוקם על ידי: צעירי 

בח"ד-ברית חלוצים דתיים.
מספר תושבים: כ-80. 

מספר תלמידים: כ-400.

 יישובי המועצה

ברוכים הבאים
למועצה אזורית זבולון.

המועצה האזורית, הקרויה כשם עמק זבולון, נחלתו של שבט זבולון, משתרעת בין הכרמל והעמקים 
ולאורך ערוץ נחל הקישון ונחל ציפורי.

במועצה ישובים רבים ומגוונים: ישוב קהילתי – נופית, שני מושבים – כפר חסידים וכפר ביאליק, 
חמישה קיבוצים – אושה, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן ושער העמקים, שני כפרים בדואים – איבטין 

וחוואלד, כפר ערבי – ראס עלי, מכללה לחינוך – אורנים וכפר נוער דתי.
סך שטח השיפוט של המועצה הוא כ- 62,000 דונם, מרביתו שטח חקלאי מעובד.

במפה תמצאו עתיקות, מסלולי הליכה ואופניים, מוסדות תרבות אתרים ועוד. תוכלו להיעזר בה כדי 
להתמצא ולגלות מקומות שלא הכרתם )אפילו אם אתם מקומיים(.

אני מזמין אתכם לבקר באתרי התיירות המיוחדים שלנו, ביניהם נחל ציפורי המטופח ועתיקות אושה. 
בין הישובים השונים לאורך האתרים המיוחדים אנו בונים את "שביל זבולון" הקהילתי, המחבר בין 

יישובי המועצה, לשימוש התושבים והמבקרים.

שדות חקלאיים

חרבת אושא

טחנת עליל - מרפוקה

מאחל לכם ביקור נעים 
עמוס נצר
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