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 3שמורת טבע שער פולג

טבע במרחק נגיעה

המסלול הקלאסי בשמורה העובר ב”שער הרומי” ובתל פולג.

יעקב שקולניק

מסלולי טיול ברחבי המועצה
האזורית חוף השרון

2-1

טיול משפחות
טיול לאוהבי לכת

תצפית

מסלול מעגלי

עתיקות

מפת טיילות בחוף השרון

הליכה בשבילים מסומנים
4-3

זמן הליכה

ג4/

אופי הטיול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 4-ק”מ.
משך הטיול 3-2 :שעות.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :חניית השער הדרומי ,ממערב לשפיים.
סימון :מגוון אפשרויות .מומלץ :אדום ,כחול ,ירוק ,שחור.
עניין מיוחד :פריחה אביבית בפברואר-מארס ,רכס הכורכר החופי.
הערה :ניתן להיכנס למסלול מחניית חוף געש.

גאורגי גליאב

5-4

טיול לאורך נחל פולג בערוץ המחזיק מים כל השנה ,עד
לשפך הנחל לים .שבים לנקודת המוצא דרך גשר הולכי
הרגל שחוצה את כביש החוף (כביש .)2
3-2

 7גן לאומי חוף השרון – שער געש  10הגלריה הירוקה
טיול ברכס הכורכר החופי של הגן הלאומי .חורשות
אקליפטוס צמחיית חולות אופיינית ותצפיות מרהיבות
על מצוק הכורכר המתנשא מעל לים.

ג,ד4/

2

אופי הטיול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 6-ק”מ.
משך הטיול 3-2 :שעות.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :חניית אגם יקום.
סימון :אדום ,שחור ,שביל ישראל ,אדום ,ירוק ,שחור ,אדום.
עניין מיוחד :פריחת אביב בפברואר-מארס ,פריחת קיץ בחוף,
שפך נחל לים וחולות נודדים.

ו3/

הגלריה הירוקה מציגה יצירות אמנות בטבע המעבירות
מסרים סביבתיים בשדות היישוב ארסוף-קדם .הגלריה
פתוחה כל ימות השבוע ללא תשלום.
2-1

אופי הטיול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 2-ק”מ.
משך הטיול :שעה עד שעתיים.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :מאחורי קיבוץ געש ,בהמשך כביש הגישה
לחמי געש.
סימון :מגוון אפשרויות .אדום ,שביל ישראל ,ירוק ,שביל ישראל ,אדום.
עניין מיוחד :פריחה אביבית בפברואר-מרץ ,נופי רכס הכורכר
החופי ,נקיק חמרה.

אופי הטיול :פיסול סביבתי בנוף פתוח.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול 1.5 :ק”מ (המסלול המלא).
משך הטיול :שעה עד שעתיים.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :ארסוף קדם.
עניין מיוחד :פיסול ואומנות סביבתית ,אתר מומלץ לצפייה
בציפורים ,צבאים ,ירידה לחוף וחיבור לשביל ישראל.

יעקב שקולניק

צ’רלי כהן

יעקב שקולניק

אגם קטן בקרקעית מחצבת כורכר נטושה המחזיק מים
כל השנה .בחורף  -מינים רבים של עופות מים ובקיץ
עופות שיר .רשות ניקוז ונחלים שרון מתכננת ליצור
פארק צפרות מסביב לאגמון.
4-3

יעקב שקולניק

 2אגמון פולג

(מחצבת אודים)

 5לאומי חוף השרון – שער צפוני

טיול ברכס הכורכר החופי של הגן הלאומי .חורשות
אקליפטוס צמחיית חולות אופיינית ותצפיות מרהיבות
ממצוק הכורכר המתנשא מעל לים.
2-1

ג5/

אופי הטיול :ביקור במאגר מים וצפייה בעופות מים.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 2-ק”מ.
משך המסלול 4–3 :שעות.
עונה מומלצת :סתיו ,חורף ואביב.
נקודת מוצא וסיום :הקצה הדרומי-מזרחי של מושב אודים (קצה
רחוב השומר).
אזהרה :כורכר הוא סלע פריך .בשום אופן אין להתקרב לשפת
מצוק הכורכר .הכניסה למים אסורה.
עניין מיוחד :עופות מים בחורף ,ביצות נחל פולג במטעי
הפקאנים ,צמחיית מקומות לחים.

ט3/

ד4/

 8חוף געש

סיור לאורך רצועת החוף המרהיבה שבגן לאומי חוף
השרון ,בין הים ורכס הכורכר הזקוף .בעונת הרחצה
פועלים בחוף המוכרז שירותי הצלה ויש סככות צל.
בחודשים יולי-ספטמבר החוף משמש אתר הטלה לצבי-
ים.

ז3/

אופי הטיול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 3-ק”מ.
משך הטיול :שעה עד שעתיים.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :שער צפוני (מדרום למכון וינגייט).
סימון :מגוון אפשרויות .מומלץ :אדום ,שביל ישראל ,אדום.
עניין מיוחד :פריחה בפברואר-מרץ ,נופי רכס הכורכר החופי.

אופי הטיול :סיור חוף.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :גמיש.
משך הטיול :גמיש.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :חניית חוף געש.
סימון :ירידה לחוף בשביל ישראל.
עניין מיוחד :חוף למרגלות מצוק כורכר ,בריכות רדודות בין סלעי
החוף.

הנחיות למטיילים

אופי הטיול :אופניים ,מסלול מעגלי.
דרגת קושי :בינוני.
אורך המסלול 31 :ק”מ.
משך הטיול 3 :שעות (נטו).
עונה מומלצת :כל השנה (בחורף – לא לאחר גשם).
נקודת מוצא וסיום :מגרש החניה של אמפי-פארק ,שכונת לב
הפארק ברעננה (או כל נקודה אחרת לאורך המסלול המעגלי)
סיפור דרך :יוצאים ממערב רעננה ועוברים דרך תצפית הר
הזבל ,ממשיכים לאורך נחל רעננה-בצרה ,שמורות הטבע
בני ציון וחרוצים .רוכבים דרך פרדסים ,חוצים את נחל פולג
ורוכבים לאורך המטעים .חולפים על שמורות תל יצחק וביצת
הפולג .לאורך מסילת הרכבת נעים צפונה .אפשר להמשיך
צפונה לשביל סלול ביישובי בית יהושע וכפר נטר או להמשיך
מערבה בגישרון מעל לפסי הרכבת לכיוון אודים .עוברים את
אגמון הפולג ,היישוב אודים ,שמורת שער הפולג .עוברים בגשר
עילי ורוכבים דרומה לכיוון אגם יקום .ממשיכים דרך כביש
גישה עד לאלונית (תחנת דלק) וחוצים בגשר עילי את כביש
החוף ומתחברים לשביל ישראל שנמתח לאורך גן לאומי חוף
השרון עד קצה הגלריה הירוקה בארסוף קדם .בנקודה זו פונים
חזרה מזרחה דרך גשר עילי מעל כביש החוף ,דרך רשפון חזרה
למערב רעננה.
הערה :מסלול רכיבת שטח .רוב המסלול אינו מסומן בסימון
כלשהו .הרכיבה באחריות הרוכבים.
עניין מיוחד :נופי שדות מעובדים ,רכסי כורכר
יעקב שקולניק

אופי הטיול :מסלול הליכה.
דרגת קושי :אוהבי לכת.
אורך המסלול 10 :ק”מ (המסלול המלא).
משך הטיול 5–4 :שעות.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודות מוצא :שפך נחל פולג .גישה מהחוף הירוק בנתניה (דרך
רחוב שוש עטרי).
נקודת סיום :גן לאומי אפולוניה.
סימון :סימון שביל ישראל (לבן ,כחול וכתום).
עניין מיוחד :פריחה בחודשים פברואר-מרץ ,נקודות תצפית
מרהיבות על רכס הכורכר החופי.

יעקב שקולניק

ב4/

 4אל שפך נחל פולג

מסלולי טיול ברחבי ה
המועצה האזורית חוף השרון

ט

בע במרח ק

נג יע

מטיילים יקרים,

אלי ברכה

3-2

צ’רלי כהן

בתחומי המועצה האזורית חוף השרון עובר אחד
הקטעים המקסימים ביותר בשביל ישראל.

ראש המועצה האזורית
חוף השרון

אופי המסלול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול 5 :ק”מ.
משך הטיול :שעתיים.
עונה מומלצת :דצמבר-מאי.
נקודת מוצא וסיום :רחבת החניה של גן האירועים שדות (לא פעיל).
סימון :חלק מהמסלול מסומן בסימון שבילים אדום.
עניין מיוחד :עופות וצמחיית בריכת חורף ,שמורת טבע תל יצחק
המשמרת צמחיית כורכר ,אתר חומה ומגדל בקיבוץ תל יצחק.

ח2/

מסלול שעובר בין נופים משתנים של חקלאות ,שמורות
טבע ,מצוקי כורכר וים.
3

מיקום במפה

 1בעקבות שביל ישראל

בברכת טיול מוצלח ומהנה,

ד7/

טיול בראש מצוק הכורכר החופי ותצפית מרהיבה על
מצוק החוף ממרפסות תצפית עם ספסלים למנוחה.

צפיה בציפורים

שמורת טבע/גן לאומי

חוף השרון הנה פנינה של טבע ,נוף
ומורשת בלב לבה של הארץ ובמרחק
נסיעה קצרצר מגוש דן וערי השרון .
שבילים מסומנים ,להולכי רגל ולרוכבי
אופניים ,מובילים אל הפינות היפות
של שדות חקלאיים ,שמורות הטבע,
גנים הלאומיים ונופים פתוחים של
רכסי כורכר ,שטחי הצפה ובריכות
חורף ,מרחבי נחלים ,הים וחופיו.
חזון המועצה “ -להוות ריאה ירוקה לערי המרכז והשרון” ולכן
חרטה המועצה על דגלה לקיים בתחומה פיתוח בר-קיימא,
שישמר את ערכי הטבע ,התרבות והנוף ואת אופייה החקלאי
למען הדורות הבאים.
במפה זו תמצאו מידע רב על מסלולי הטיולים בתחום המועצה.
בחרנו למענכם  11מסלולים אך בעזרת המפה תוכלו ליצור
לעצמכם מסלולים רבים נוספים .אתרי הטבע בכל רחבי המועצה
עומדים לרשותכם ללא תשלום .אנא ,טיילו תוך הקפדה על כללי
הזהירות ,שמרו על החי והצומח וכמובן גם על הניקיון.

הליכה לאורך נחל פולג וביצת הפולג המחזיקה מים
לפחות עד חודש מאי.
2

אופי הטיול :מסלול הליכה מעגלי.
דרגת קושי :קל.
אורך המסלול :כ 2-ק”מ.
משך הטיול :שעה עד שעתיים.
עונה מומלצת :כל השנה.
נקודת מוצא וסיום :חניית אגם יקום.
סימון :אדום ,שחור.
עניין מיוחד :פריחה בפברואר-מרץ.
הערה :ניתן להאריך את הטיול ל”שביל הקנים” ולגבעת השלום
(לא מסומן בשטח בסימון שבילים).

הסמלים והסברם
פריחה

ג,ד4/

 6שביל הביצות :סובב נחל פולג עילי  9גן לאומי חוף השרון – שער שפיים

 11סובב חוף השרון

 .1הקפידו לצעוד בשבילים המסומנים והמוסדרים בלבד ,מבלי
לייצר שבילים חדשים ,למען בטיחותכם ולמען שמירת הטבע.
 .2אין להתקרב לשפת מצוקי הכורכר מעל חופי הים ,באגמון
פולג ובכל מקום אחר .המצוקים פריכים ועשויים להתמוטט
ללא אזהרה מוקדמת.
 .3אין לשהות בשעות החשכה ,ללון או להבעיר באש בשמורות
הטבע ובגנים הלאומיים.
 .4אם הבחנתם בחיית בר במצוקה או בכל מפגע אחר בשמורות
או בגנים ,אנא דווחו לרשות הטבע והגנים טל’ *3639
 24שעות ביממה.
 .5אם נתקלתם במפגע או מטרד אחר ,אנא דווחו למועצה
האזורית חוף השרון ,טל’  09-9596580או *5215
 .6אנא אל תיכנסו לשטחי החקלאות ,אל תפגעו ברכוש
החקלאים ואל תקטפו מיבוליהם.
 .7אנא שמרו על השקט והפרטיות של התושבים והימנעו ככל
האפשר מביקור בסביבת מגורים.
 .8שמרו על הניקיון – קחו את הפסולת אתכם ופנו אותה לפח הקרוב.

ריאה ירוקה :שטח ירוק פתוח ,כגון פארקים ,גינות
ציבוריות ,שדות חקלאיים וחורשות בעיר וסביבתה,
המייצרים בדומה לריאות בגוף האדם חמצן נקי ,קולטים
פחמן דו חמצני ומסייעים בטיהור האוויר.
הריאה הירוקה משפיעה לטובה על בריאותו הפיזית
והנפשית של האדם באמצעות עיסוק בפעילויות פנאי,
נופש וספורט ללא תשלום באוויר הצח ובסביבה ירוקה,
מוצלת ומרגיעה.

טיפים לטיילות אחראית
טיילו ברגל ובאופניים וחסכו דלק וזיהום אוויר.
העדיפו רכישה של מוצרים ושירותים מקומיים וידידותיים
לסביבה.
הימנעו מ:
•איסוף פריטים מהטבע ,כגון צדפים ואבנים.
•קרבה אל ח יות הבר ,גם לא לצרכי צילום והאכלת החיות.
•רמיסה של צמחייה וקטיפה של פרחי בר.
•כניסה לשטחים חקלאיים ואיסוף תוצרת חקלאית.
•כניסה לחצרות בתים והפרעה לפרטיות התושבים.
תמכו ביוזמות קהילתיות לשמירת הטבע ,הנוף והתרבות
המקומית.
צמצמו ככל האפשר צריכה וייצור פסולת .השתמשו בכלים
רב פעמיים.
קחו את האשפה אתכם והשליכו אותה במתקני המחזור.
למדו על יעד הטיול וכך תזכו בחוויה משמעותית ומהנה יותר.
אל תשאירו עקבות ,קחו רק תמונות וזיכרונות טובים!

מוקד מועצה אזורית חוף השרון

www.hof-hasharon.co.il
יעקב שקולניק
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