
> ALL :קישורים, לינה טיולים, חיפוש, מפות טיולים, ירושלים, טיולים ב טיולים בישראל728 – טיולים,
טיוליםכל ה: אשקלון, שביל טבריה כינרת, שביל ירושלים, שביל שביל ישראל, תחבורה, אופניים

…אתרי טיולים, קישורים לאופניים, טיולים ברגליים, טיולים מעגלייםבישראל, טיולים 

_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

  <<<  קישורים שימושיים לטיולים 

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

> _Israel hiking_

מפה לשירטוט טיול על מסך המחשב < הדפס, שלח באימייל, ווצאפ...

 :   Map  אשקלון טיולים 

https://  israelhiking  .osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802   

israelhiking.osm.org.il - חינם, אופניים, הליכה, מסלולי טיול, אתר מפות:

https://israelhiking.osm.org.il/share/PWdD2UdS8l

https://israelhiking.osm.org.il/share/PWdD2UdS8l
https://israelhiking.osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/map/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/#!/13/31.6492/34.5802
http://h4uh.com/


אתר עמוד ענן – צילומים, מידע, על כל נקודה בישראל:
https://amudanan.co.il/     

https://amudanan.co.il/




_יער גברעם_ שמורת כרמיה _ יער יד מרדכי _ גן לאומי אשקלון _ חוף ים _ מסלול טיול מקיף אשקלון 
:מ"ק 45.320

https://israelhiking.osm.org.il/share/qsXF5UWe5C

▲ **************************************** ▲

https://israelhiking.osm.org.il/share/qsXF5UWe5C


_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ קישורים _ <
קישורים שימושיים לטיולים

...מידע, מפה < הקלק וקבל איזור טיול בכל מפת ישראל על חפש הטיולים בישראל <  כל  פות  מ
 התוצאות <<<

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

 

  #  /  https://www.  nakeb  .co.il: עדפותחפש טיול לפי ה

מפת ישראל טיול בנקודתלחץ על 
… !!!   של כל מסלול הטיול  וידיאו לווין   , מידע,מפהוקבל, 

https://  off-road  .io/     
https://www.  tiuli  .com/tracks?features=21  

www.  mapa  .co.il/gnet/gates/gates.aspx?subjectid=10  
http://www.  nelech  .co.il/     

 הכי יפים בישראל:טיוליםה

www.funisrael.co.il/162-  /הטיולים-הכי-יפים-בישראל  -  230  מאמרים-לדף-הראשי  .html  
https://www.tiuli.com/articles/251/  המקומות-הכי-יפים-בארץ  

https://www.tiuli.com/articles/591/  -מסלולי-המים-האהובים-ביותר  10  הטיולים-של-המדינה-  

 במפת גוגל נאקב:כל מסלולי הטיול בישראלמפת 

:גוגל במפות Nakebמפת כל הטיולים בישראל של אתר נאקב 

 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826

055&z=7

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826055&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826055&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826055&z=7
http://www.funisrael.co.il/162-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/230-%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.html
https://www.tiuli.com/articles/251/%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5
http://www.nelech.co.il/
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https://www.  nakeb  .co.il  #/  Nakeb גוגל   במפות  https://  off-road  .io  #/  

/טיולים_בצפוןhttps://inature.info/wikiמפת טיולים בצפון:  

https://inature.info/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://off-road.io/#
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826055&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1VhBPNBDHkmIro8_5MJhxYAp4XGs&ll=31.903815753109924%2C33.382643013826055&z=7
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https://off-road.io/#


.מפת כל אתרי רט"ג על מפת ישראל
...פרטים, מפה: מידע וקבל נקודהבחר 

https://www.tiuli.com

Google Earth:
https://earth.google.com/web/@31.6682101,34.59378724,42.62243693a,289.54558056d,35

y,0h,0t,0r

מפה ממשלתית, שכבות מידע, שבילי טיולים:
   https://www.govmap.gov.il/?c=220343.53,775523.35&z=1&b=9&lay=BASIN,FIRE_AREAS  

https://www.govmap.gov.il/?c=220343.53,775523.35&z=1&b=9&lay=BASIN,FIRE_AREAS
https://earth.google.com/web/@31.6682101,34.59378724,42.62243693a,289.54558056d,35y,0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@31.6682101,34.59378724,42.62243693a,289.54558056d,35y,0h,0t,0r
https://www.tiuli.com/
https://www.parks.org.il/map/
https://www.parks.org.il/map/
https://www.tiuli.com/


https://www.  tiuli  .com/  tracks  ?dests=1&features=21  

אתר עמוד ענן – צילומים, מידע, על כל נקודה בישראל:
https://amudanan.co.il/     

מפת חניון נחל קדש
מפת פארק אדמית
מפת חניון עין זיתים
מפת חניון בית היערן

מפת יער לביא
מפת פארק יער שוהם

  הנשיא  -  מפת יער צרעה
מפת יער אשתאול

  קנדה  -  מפת פארק איילון
  ב  "  מפת פארק עצמאות ארה

מפת יער בארי
מפת יער יתיר

מפת חניון הרועה
  שחריה  -  מפת יער המלאכים

 מפת פארק ספיר

▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

 – אתרים לחיפוש טיולים לפי העדפות: איזור, מעגלי, קלות,חיפוש טיול *
בחינם...

https://www.tiuli.com/tracks?dests=1&features=21 מסלולי טיול בצפון - מעגלי: 40

  -  10  /הטיולים-של-המדינה-https://www.tiuli.com/articles/591 מסלולי המים האהובים ביותר: 10
מסלולי-המים-האהובים-ביותר

https://www.tiuli.com/tracks?features=25: כלבים - מתאים ל מסלולי טיול61

https://www.tiuli.com/tracks?dests=1&features=21
https://www.tiuli.com/tracks?features=25
https://www.tiuli.com/articles/591/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-10-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.tiuli.com/articles/591/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-10-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.tiuli.com/tracks?dests=1&features=21
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/Park-Sapir%2015.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/bicyclesinramathanegev%2013(1).pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/yatir%201111.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/beeri2011%2012.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/9%20eshtaol_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/7%20shoham_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/6%20lavi_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/5%20beitkeshet.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/3%20biria.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/2%20adamit_copy.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/1%20NAFTALI(1).pdf
https://amudanan.co.il/


https://www.nakeb.co.il#/ 

.עדפותחפש טיול לפי ה
 במפת ישראלנקודת טיול, לחץ על מפת כל ישראלטיפה יותר למטה יש את 

… !!!וידיאו לווין של כל מסלול הטיול, מידע, מפהוקבל, 

https://www.nakeb.co.il/#
https://www.nakeb.co.il/#
https://www.nakeb.co.il/#


:מסלולי טיול

https://www.  tiuli  .com/  tracks  ?dests=1&features=21   

   < חיפוש מסלולי טיול, שמורות טבע, קמפינגים חינם, מפות… :  רשות הטבע והגנים
https://www.parks.org.il/map  /  

 חינם לכל אתרי רט"ג… !!! כניסה* מתנדבים ב רט"ג )רשות הטבע והגנים( מקבלים 
רוצים להתנדב? פנו אל:

https://www.parks.org.il/  שלנו/  התנדבות-בטבע-  

:הטיולים הכי יפים בישראלחפש בגוגל: 

 https://www.google.com/search?q=  הטיולים+הכי+יפים  
  הטיולים  =rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq&  +בישראל

  aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&  +הכ

  -  10  /הטיולים-של-המדינה-https://www.tiuli.com/articles/591 מסלולי המים האהובים ביותר: 10
מסלולי-המים-האהובים-ביותר

https://www.tiuli.com/tracks?features=25 מסלולי טיול - מתאים לכלבים: 61

▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

_ גגלבגג _ *

▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

_ תחבורה _ *
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https://www.parks.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/
https://www.parks.org.il/map/
https://www.parks.org.il/map/
https://www.tiuli.com/tracks?features=25
https://www.tiuli.com/articles/591/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-10-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.tiuli.com/articles/591/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-10-%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B%D7%99+%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%94%D7%9B&aqs=chrome.3.69i57j0l5.9649j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


    waze      ליד מסלול טיול בשטח:אתר, אפליקצייה לטלפון, לניווט, חיפוש עסק, ווידוי שיש גישה לנקודת חנייה
https://www.  waze  .com/he/livemap  ?  

  /  https://  moovitapp  .comתחבורה ציבורית: 

▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

שינה *

, בכל ישראל:חינם חניוני לינת לילה 100 < מפת קק"ל < חינם
:<<<    24/7 חינם קמפינגים 100 < רט"ג

   https://www.parks.org.il  /  חניוני-לילה-ללא-תשלום  /  
.השירות במתחמי לינה אלו הוא מינימאלי ובמתחמים רבים תתקלו רק בשלט שמציין את המיקום* 

https://www.tiuli.com/camping?dests=1&features=109,112 חניוני לילה ואתרי קמפינג בצפון: 89

אוכל:

https://easy.co.il/page/4977352 

אוכלחפש: 

https://easy.co.il/page/4977352
https://www.tiuli.com/camping?dests=1&features=109,112
https://www.parks.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://www.parks.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://www.parks.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://www.parks.org.il/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D/
https://moovitapp.com/
https://moovitapp.com/
https://moovitapp.com/
https://moovitapp.com/
https://moovitapp.com/
https://www.waze.com/he/livemap
https://www.waze.com/he/livemap
https://www.waze.com/he/livemap
https://www.waze.com/he/livemap


  https://www.tiuli.com/camping?dests=1&features=109,112   חניוני לילה ואתרי קמפינג בצפון: 89

▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

_ אשקלון _ *

מועצה אזורית חוף אשקלון < 
  אשקלון  מועצה אזורית חוף    -   pdf  .  האור     שביל  מפת 

https://www.hof-ashkelon.org.il › uploads › 1513842911.3694.pdf

:מפת שביל האור מקיף אשקלון
https://www.  hof-ashkelon  .org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg  

...ארטיקים, מדשאות ענק, ים, תצפית נוף, הסוללה: מסלול שביל טיול מקיף, מפה< גן לאומי אשקלון 
https://israelhiking.osm.org.il/share/tqVcZI3Ue8

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/ 

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
https://israelhiking.osm.org.il/share/tqVcZI3Ue8
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.tiuli.com/camping?dests=1&features=109,112


http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/




▲ **************************************** ▲

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

_ שונות _ *

Easy - : …חפש באתר או באפליקציה: אוכל, דלק, יער

https://  easy  .co.il/page/4977352  

מפות, טיולים:

 https://www.masa.co.il/article_category/  מסלולים-וטיולים  /  

מיקום, סוג.: טיולים לפי העדפות
מפות יערות

מפת חניון נחל קדש
מפת פארק אדמית
מפת חניון עין זיתים
מפת חניון בית היערן

מפת יער לביא
מפת פארק יער שוהם

  הנשיא  -  מפת יער צרעה
מפת יער אשתאול

  קנדה  -  מפת פארק איילון
  ב  "  מפת פארק עצמאות ארה

מפת יער בארי
מפת יער יתיר

מפת חניון הרועה
  שחריה  -  מפת יער המלאכים

     מפת פארק ספיר

_ שונות __ אשקלון _שינה_ תחבורה __ גגלבגג _חיפוש טיולמ. טיולים

▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

https://www.eyarok.org.il/uploads/files/Park-Sapir%2015.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/malachim2011%2014.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/bicyclesinramathanegev%2013(1).pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/yatir%201111.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/beeri2011%2012.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/atzmautusa%2011.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/10%20aylon_canada_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/9%20eshtaol_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/8%20zoraa_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/7%20shoham_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/6%20lavi_map.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/5%20beitkeshet.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/3%20biria.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/2%20adamit_copy.pdf
https://www.eyarok.org.il/uploads/files/1%20NAFTALI(1).pdf
https://www.masa.co.il/article_category/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.masa.co.il/article_category/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/
https://www.masa.co.il/article_category/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/


_ חוף זיקים _ <
:מפת שביל האור מקיף אשקלון

https://www.  hof-ashkelon  .org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg  
מועצה אזורית חוף אשקלון < 

  מועצה אזורית חוף    -   pdf  .  האור     שביל  מפת 
אשקלון

https://www.hof-ashkelon.org.il › uploads › 1513842911.3694.pdf

:אשקלוןאתר כל מסלולי הטיול בישראל, ברגל, באופניים. ליצירת מסלולים אישיים < 
https://  israelhiking  .osm.org.il/#!/13/31.6492/34.5802  

שמורת < יער חסה < יער כרמון<  יער חלץ  <יער גברעם < יער ארז<  חוף זיקים, מ שביל עוקף אשקלון
 חוף ניצנים < בריכות ניצנים < מורותבריכת ז

https://israelhiking.osm.org.il/#!/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/#!/13/31.6492/34.5802
https://israelhiking.osm.org.il/#!/13/31.6492/34.5802
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1513842911.3694.pdf
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg
https://www.hof-ashkelon.org.il/uploads/n/1528291284.7731.jpg










▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ יער ארז _ <









▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ יער גברעם _ <





▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ יער חלץ _ <





▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ יער כרמון _ <



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ יער חסה _< 





▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

ש' בריכת ז'_ <



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_בריכות ניצנים_< 



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_חוף ניצנים_< 



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ הכי יפים _ <



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ טיולי גולן _< 

מפת טיולים בצפון: 
https://inature.info/wiki/  טיולים_בצפון  

https://www.tiuli.com/tracks?dests=1&features=21 טיול בצפון - מעגלי: מסלולי 40

/טיולים_בצפוןhttps://inature.info/wikiטיולים בצפון: 

https://inature.info/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://www.tiuli.com/tracks?dests=1&features=21
https://inature.info/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F




▲ **************************************** ▲

_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ טיולי גליל _ <

/טיולים_בצפוןhttps://inature.info/wikiטיולים בצפון: 

https://inature.info/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F






▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲



_ טיולי כרמל _< 

/טיולים_בכרמלhttps://inature.info/wikiמפת כל המסלולים, אתרי הטבע והמורשת בכרמל: 

/עין-אפקhttps://www.tiuli.com/tracks/113חיפה - מעיין עין אפק: 

, גשרים על האגם:עין אפקעכו < שמורת 

 בעין אפק:מפת טיול

https://  israelhiking  .osm.org.il/map/15.96/32.8451/35.1150  

 ק"מ לאורך נחל המערות ועם תצפית למישור החוף:4מסלול מעגלי של 
https://www.nakeb.co.il/hike/347

.נוף מישור החוף כדי לראות מלמעלה את מערבה ולסיים מזרחהלהתחיל 

https://israelhiking.osm.org.il/map/15.96/32.8451/35.1150
https://www.tiuli.com/tracks/113/%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%A4%D7%A7
https://www.nakeb.co.il/hike/347
https://inature.info/wiki/%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C


▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _



_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ טיולי מרכז _< 





▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ טיולי נגב _ <













▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ טיולי אילת _< 

:easy, או WAZEבאפליקציית 

https://easy.co.il/page/4977352 

 לשם...נווט במפה < נקודת אוכל < לחץ על על המפה < הצג תוצאות אוכלחפש: 

מטר 10830_מצפורים_שמורת טבע_חניון נחל נטפים_אילת

https://israelhiking.osm.org.il/share/QTmrkD1YPY

https://israelhiking.osm.org.il/share/QTmrkD1YPY
https://easy.co.il/page/4977352
https://easy.co.il/page/4977352


מטר 10830_מצפורים_חניון נחל שלמה_חניון נחל נטפים_אילת

https://israelhiking.osm.org.il/share/N4ipmeF3IZ

https://israelhiking.osm.org.il/share/N4ipmeF3IZ




▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

>  _h4uh.com_ 

h4uh  .com   > טופס הזמנה < טיולים> 
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/ 

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
http://h4uh.com/#attractions-events-Wedding-Bar-Mitzvah-Gift-Surprise-order-form
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/
http://h4uh.com/


 אטרקציות טיולים בטבע

, ולהביא,טבע, בשטח ב   במסלול הטיול   נקודות5ניתן לקבוע 
בזמנים ובמקומות שתבחרו,

 בשטח:אטרקציות טיולים
, סדנת יוגה צחוק, סטנדאפ,קריקטורותציורי 

הרצאות, סדנת יצירת דף קומיקס אישי…
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/


  טבע   ב  ציורים     טיול
חוקי האמנות, עקרונות הציור,לראות את כל 

בטבע, בקוי הנוף, בצבעי המפה,
.דומם, צומח, חי, אדםבצורות ה

שילוב טיולים, משחקי חברה, אטרקציות טיולים, חידונים בטבע,
הצגת חוקי האמנות, עקרונות הציור,

בתוך הטבע… :

…קווי היקף, פרספקטיבה, קומפוזיציה, צבע, טונליות, צל, אלמנטים בטבע, אסטטיקה
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/

http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/
http://h4uh.com/tour_trip_attractions_events_field_country_journey/


▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

ככככ-20 <



▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_ש' ישראל_ <

  באתר טיולי: מפת כל חלקי השביל, טיפים, מידע…  שביל ישראל 

https://www.tiuli.com/special/1שביל-ישראל-המדריך-המלא-לטיול-בשביל-של-המדינה/

  Israel National Trail Street View  שביל ישראל ב 

▲ **************************************** ▲

https://www.google.com/maps/@32.763945,35.5409428,3a,75y,354.66h,76.16t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPd6qQu6hWQROH8h8gYpXOw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DPd6qQu6hWQROH8h8gYpXOw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D224.26843%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=en
https://www.tiuli.com/special/1/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.tiuli.com/special/1/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.tiuli.com/special/1/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94


https://www.tiuli.com/special/1/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.google.com/maps/@32.763945,35.5409428,3a,75y,354.66h,76.16t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPd6qQu6hWQROH8h8gYpXOw!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DPd6qQu6hWQROH8h8gYpXOw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D224.26843%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656?hl=en


▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

אופנייםשביל ישראל ב <

 *israelhiking - חינם, אופניים, הליכה, מסלולי טיול, אתר מפות:
https://  israelhiking  .osm.org.il/share/PWdD2UdS8l  

.קו חיצים מסומנים כאופניים מסלולי השבילנט* באפליקציית 

:מסלולי טיולים רגליים, מסלולי אופניים מעגליים<  יער בן שמן

https://  israelhiking  .osm.org.il/share/prT0Zr5eSl  

 סינגלים לאופניים: חדיד, הרצל, ענבה:3יער בן שמן < 

 https://www.  eyarok  .org.il/images/products/75678a40-f07b-47d8-8548-  
01ee50277e6d_Large.pdf

קקל < מפות מסלולי אופניים < הכל < תצוגה על גבי מפה < 

  https://www.  eyarok  .org.il/  bike  /trips.aspxכל הארץ:  

מסלולי טיול אופניים ב דרום < על המפה:
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx?filter=  south  &page=1  

אתר חיפוש מפות טיולי אופניים לפי איזור, קילומטרים, סגנון רכיבה:
http://www.  groopy  .co.il/tracks.aspx   

israelhiking.osm.org.il - חינם, אופניים, הליכה, מסלולי טיול, אתר מפות:

https://israelhiking.osm.org.il/share/PWdD2UdS8l

https://israelhiking.osm.org.il/share/PWdD2UdS8l
http://www.groopy.co.il/tracks.aspx
http://www.groopy.co.il/tracks.aspx
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https://israelhiking.osm.org.il/share/prT0Zr5eSl
https://israelhiking.osm.org.il/share/PWdD2UdS8l


שביל ישראל לאופניים:

 https://www.google.com/search?q&שביל+ישראל+לאופניים=
rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq  &שביל+ישראל=  

aqs=chrome.5.69i57j0l5.23086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&aqs=chrome.5.69i57j0l5.23086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&aqs=chrome.5.69i57j0l5.23086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&aqs=chrome.5.69i57j0l5.23086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C+%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D&rlz=1C1SQJL_iwIL827IL827&oq=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&aqs=chrome.5.69i57j0l5.23086j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


www.groopy.co.il/tracks.aspxחיפוש מסלול טיול אופניים לפי העדפות איזור, קלות, זמן... : 

http://www.groopy.co.il/tracks.aspx
http://www.groopy.co.il/tracks.aspx


https://www.  eyarok  .org.il/  bike  /trips.aspx   

חיפוש מסלול < הכול < הצג על מפה:

מפת מיקום מסלולי טיולי אופניים בכל ישראל < חפש: הכול < הצג על המפה

https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx
https://www.eyarok.org.il/bike/trips.aspx


https://www.nakeb.co.il/hike/280טיול אופניים מעגלי_הנגב המערבי_יער נתיבות _ פריחת הכלניות: 

https://www.nakeb.co.il/hike/280
https://www.nakeb.co.il/hike/280
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שבילי אופניים בתוך ערים בישראל:
 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.54492596614
5&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-

שבילי אופניים בתוך ערים בישראל:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?

mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.54492596614
5&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-

dcdQmjleWabnLWKI9xm5vs     

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-dcdQmjleWabnLWKI9xm5vs
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-dcdQmjleWabnLWKI9xm5vs
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-dcdQmjleWabnLWKI9xm5vs
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1X14aSd2dYmTnBfy6UDmumcvshcw&ll=32.00598747438507%2C34.544925966145&z=9&fbclid=IwAR2YxXgcpdRnI-ABKxzRyVubBHBS1RPYP0wD-


▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

_כגכגכג_ <

▲ **************************************** ▲
_Israel hiking__ יער חלץ __ יער גברעם __ יער ארז __ חוף זיקים __ קישורים _

_ הכי יפים __חוף ניצנים__בריכות ניצנים_ש' בריכת ז'__ יער חסה __ יער כרמון _

_ טיולי אילת __ טיולי נגב __ טיולי מרכז __ טיולי כרמל __ טיולי גליל __ טיולי גולן _

 _h4uh.com_ 20-כגכגכג_ש' י' אופניים_ש' ישראל_ככככ_▲

▲ **************************************** ▲

http://h4uh.com/
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