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 מן המדבר הסורי
להרי הגליל

סוריה

המאה ה-16



המאה ה-19

 ראשית הציונות,
 תחילתה של ידידות



 מצטרפים
 למדינת
ישראל

1948



מתחילים להתגייס לצה"ל 
הגששים הבדואים הראשונים 
מתגייסים לשירות צבאי.

 נעלי צבא אדומות הופכות למקור 
מרכזי לגאווה בקרב בני היישוב 
הצעירים.לאורך השנים 9 מבני היישוב 
נפלו במהלך שירותים ואחרים נפגעו 
במהלכו והוכרו כנכי צה"ל.

1960



 יושבים למרגלות
 התבור. היישוב
 חובק כמעט
מחצית מההר

2014



התבור
נופש ואקסטרים

תצפית פנורמית על נופי הגליל

אתר מרכזי למצנחי רחיפה ודאייה

נקודה מרכזית על שביל ישראל

2014



התבור
תיירות נוצרית

התבור הוא אתר קדוש לנוצרים ובו 
שני מנזרים

קתולי (פתוח למבקרים)

יווני אורתודוכסי (סגור למבקרים)

2014



נושאים בנטל

מדשדשים כלכלית

נאבקים בקיצוניים

גשר לחיים משותפים

החברה 
הבדואית על 
פרשת דרכים

2014



מודל מרובע להצלחה

הקניית ערכים לעתיד 
אישי וקהילתי

הבסיס ליציבות 
ולמורל הקהילה

שימור הציביון 
הייחודי

 חינוך

מורשת 

תעסוקה

יצירת בסיס 
לבינוי ופיתוח

תשתיות

2014



נתונים כללים

2014

התושבים
מספר תושבים בשיבלי אום אלגנם-5400 תושבים.

מצב סוציואקונומי-דירוג / אשכול 2.

היישוב כולל 2 חלקים:
שיבלי-3600 תושבים(למרגלות הצפוניים של התבור).

אום אל גאנם-1800 תושבים(למרגלות הדרום מזרחיים של התבור)



נתונים כללים

2014

תשתיות תעבורה

20 ק"מ כביש באחריות המועצה.
דרכים בינעירוניות בסמיכות לרשות:

• דרך -65בחלק הדרום מזרחי של הישוב ומ
   חברת בין שיבלי לאום אל ג'אנם.

• דרך -7266מחברת בין דבוריה להר תבור 
   ושיבלי ממערב



2014

מתכננים - בונים - חונכים



בי"ס יסודי חינוך
אשכול גנים הכולל 
5 כיתות גן חדשות

15 גני ילדים
2 בתי ספר יסודיים

2014

חטיבת ביניים
חטיבה עליונה

מתנ"ס-1(שיבלי)
מועדון נוער-1(אום אל ג'אנם)

כ-1500 תלמידים



 ספורט
וקהילה

2014

מגרש קט רגל (קיים)
מגרש כדורגל תקני (במימון הטוטו, בתכנון)

מרכז קהילתי באום אלגאנם (נחנך לאחרונה)



בריאות

2014

סניף שירותי בריאות כללית באום אלגאנם
סניף שירותי בריאות כללית בשיבלי



תיירות

2014

נק' איסוף לתבור (קיים)
• מסעדות  

• שוק בעלי מלאכה מקומיים (בתכנון)  



תשתיות

2014

ביוב ומים לכל היישוב
חשמל

גינון
הסדרת החנייה למשאיות (בתכנון)

הסדרת אכסון הצאן (בתכנון)



 שיבלי
2020

2020



חזון

2020

לשמר את המורשת הייחודית והעתיקה שלנו

להמשיך את תנופת הפיתוח ולהפוך ליישוב משגשג

להיות מודל ומופת לחיים משותפים במדינת ישראל



2020

גנים. חינוך
בתי ספר.

מתקני ספורט.
תרבות.



2020

תיירות

• תיירות תרבות הבדואים - מוזיאון המורשת

• תיירות נוצרים - אירוח ומסחר בהקשר של הכנסיות 
  (מושכות היום כחצי מיליון מבקרים בשנה)

• צימרים ואכסניות ומסעדות.

• תחנות התרעננות ומרכזי מידע  - שחזור ימי החאן.

• סיורי היסטוריה ביישוב (העץ העתיק, מוזיאון המורשת).

• טיולי טבע בסביבה - זריחה על ההר, אל המעיין, טיולי   
  חמורים, טיולי גמלים

• נקודת עצירה על שביל ישראל למטיילים.

• הקמת טיילת שיבלי אום אל גאנם.

• סיורי פרוזדור אקולוגי.

• מרכז דאייה / רחיפה.

• פסטיבל התבור באמפיתיאטרון העתיק.



2020

היסטוריה ושורשים - מורשת
• הקמת מוזיאון המורשת הבדואית.

החיבור לישראל - 
• חינוך לגיוס בצורה ממוסדת.



2020

כביש המחבר בין היישובים. | מחלף בכניסה.תשתיות
חניונים - עבור המשאיות באום אל גאנם.

ביוב - הקמת ביוב מרכזי.
בריאות - סניף של טיפת חלב.

אזור התעשייה גליל תחתון - משותף לשיבלי, 
גליל תחתון, כפר תבור וכפר קמא.



סיכום


