
 
    

 
 

 
 

  – 2020תחנות מידע והסברה קיץ תש"פ 
 המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים

 
תחנות  19.8 – 31.7בין התאריכים  והמשרד להגנת הסביבה יפעילורשות הטבע והגנים 

מידע והסברה. המטיילים מוזמנים לפנות למדריכים המוצבים בתחנות, לקבל המלצות 
טבע, נוף ומורשת באזור וכללי הטיול הבטוח. לשימושכם ומידע על מסלולי טיול, ערכי 

טבלה המרכזת את מיקום, דרכי ההגעה, הימים ושעות הפעילות של תחנות המידע 
 וההסברה.

 ימים ושעות הפעילות מיקום ודרכי הגעה

    צפון

 בניאס תחתון -שמורת טבע נחל חרמון 
נוסעים לקיבוץ דרכי הגעה: בחניית בית העלמין של קיבוץ שניר. 

 שניר, פנייה שניה ימינה לפני הכניסה לקיבוץ,  ברחבת העפר.

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

  18:00 – 10:00בשעות 
 עין תינה  -מורדות הגולן שמורת טבע 

. 24החניה. ליד קילומטר , ברחבת 918דרכי הגעה:  על כביש 
 התחנה נמצאת באיקליפטוסים הסמוכים לכניסה למסלול הרטוב.

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

  18:00 – 10:00בשעות 
 נחל ג'ילבון -מורדות הגולן שמורת טבע 

לאקליפטוסים שבכניסה  דרכי הגעה: בחניון מפל דבורה מתחת
 למסלול (קרוב יותר לחניון הרכבים).

 

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 17:00 – 09:00בשעות 
 נחל זוויתן עילי -שמורת טבע יער יהודייה 

עיקול כביש בכניסה למסלול נחל זוויתן עילי, על  דרכי הגעה:
 מדרום לקצרין. 9088

 

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 16:00 – 08:00בשעות 
 אליעד -שמורת טבע נחל אל על 

בכביש הגישה למושב אלי עד. בסמוך לשביל הכניסה  דרכי הגעה:
באיקליפטוסים שליד הברזייה. (יש במקום שירותים, לנחל אל על, 

 ברזיית מים ופח אשפה).
 

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 17:00 – 09:00בשעות 

 הזאכי - שמורת טבע מג'רסה
נייה פ בכיכר של צומת מעלה גמלא, 92בכביש  דרכי הגעה: 

בעיקול הכביש ממשיכים  ,מערבה לכיוון שפך דליות (המג'רסה)
ישר בדרך עפר משולטת לכיוון הזאכי, עד להגעה לרחבת חניה 

 עם פח צפרדע.
 

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 16:00 – 08:00בשעות 

 בריכות שכווי  -נחל עמוד עילי  -שמורת טבע הר מירון 
כניסה לשביל , . מאזור התעשייה הדרומי של צפת1דרכי הגעה: 

מבית הקברות של צפת מעבר מתחת . 2הכחול של נחל שכוי. 
לגשר ופניה ימינה, נסיעה לאורך דרך עפר עד למפגש עם תחנת 

 המידע.

 7.8שישי  –  2.8ראשון בימים 
 14.8שישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 18:00 – 11:00בשעות 
 17:00*בימי שישי התחנה תפעל עד השעה 

  חניון העיקול -נחל עמוד עילי  -שמורת טבע הר מירון 
בין כפר שמאי למירון בעיקול הגדול  866על כביש  דרכי הגעה:

  מצד ימין.
 
 

 7.8שישי  –  2.8ראשון בימים 
 14.8שישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 18:00 – 11:00בשעות 
 17:00*בימי שישי התחנה תפעל עד השעה 



 
    

 
 

 פארק גורן –שמורת טבע נחל כזיב 
בכניסה לפארק גורן הגעה תמוקם  דרכי הגעה: תחנת המידע

 בין הישובים אילון וגורן. 899כביש מ
 

 7.8שישי  –  2.8ראשון בימים 
 14.8שישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

  18:00 – 11:00בשעות 
 17:00השעה *בימי שישי התחנה תפעל עד 

 גן לאומי נחל צלמון
 (בין סימני ק"מ 804דרכי הגעה: ברחבת החניה בכביש 

   ק"מ מדרום לצומת ראמה. 2.5-), כ7-8 

  6.8חמישי  – 3.8בימים שני 
  13.8חמישי  –10.8שני בימים 

  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 
 16:00 – 09:00בשעות 

 מרכז 
 

 

 שפך נחל אלכסנדר - אלכסנדר חוף בית ינאיגן לאומי נחל 
בכביש החוף יציאה במחלף בית ינאי. פנייה בכיכר דרכי הגעה: 

 פנייה ימינה לכיוון מכמורת, אחרי  Tמערבה, לכיוון הים. בצומת 
מטר פנייה שמאלה לכיוון נחל אלכסנדר על פי השילוט  600 -כ

   ממשיכים ישר עד לרחבת החנייה.
 

 6.8חמישי  –  2.8ראשון בימים 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

   14:30 – 10:30בשעות 

 בריכת הנופרים -גן לאומי הירקון 
לגן הלאומי שתי כניסות מתחם מקורות הירקון נמצא  דרכי הגעה: 

פתח תקווה בין צומת ירקון לצומת סגולה. -על כביש הוד השרון
אפק נמצא בין צומת גנים שבפתח תקווה (כביש פתח  -ם תל מתח

בין הקיבוצים גבעת  483לוד) לראש העין, כביש מספר  -תקווה
יציאה במחלף קסם.  6השלושה ועינת מצד צפון. לבאים מכביש 

*הכניסה לגן תחנת המידע ממוקמת ברחבת בריכת הנופרים. 
 הלאומי בתשלום

 

 6.8חמישי  –  2.8ראשון בימים 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 14:30 – 10:30בשעות 

 נחל מערה ומערת התאומים -מרחב דולב 
דרכי הגעה: מצומת ביג בית שמש פונים מזרחה עד מושב זנוח, 

לאחר מושב זנוח ממשיכים עד לכיכר הבאה מבצעים פרסה בכיכר 
מערת וחוזרים עד הפניה למערת התאומים. נא לשים לב לשלט 

 התאומים/נחל מערה.

 6.8חמישי  –  2.8ראשון בימים 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 19:00 – 12:30בשעות 

 עין הטייסים -שמורת טבע הר הטייסים
 395מכיכר הסטף נוסעים לכיוון קיבוץ צובה בכביש   דרכי הגעה:

לפני קיבוץ צובה יורדים לדרך עפר, במסלול בצבע ירוק. (התחנה 
 ממוקמת במעלה המדרגות לכיוון עין טייסים).

 17.8 -ו 10.8 ,3.8בימי שני 
  19.8 -ו 12.8, 5.8בימי רביעי 

  18:30 – 12:30בשעות 
 

  14.8 –ו  7.8, 31.7בימי שישי 
  16:30 – 10:30בשעות 

 עינות תלם
-) פונים לכיוון מבשרת ציון וכ1במחלף מוצא (כביש  דרכי הגעה:

 600-פונים ימינה בדרך כבושה המגיעה לאחר כ 1מ' מכביש  40
אביב נכנסים בכביש -מ' לרחבת החניה של האתר. הבאים מתל־

הגישה למושב בית זית, אך במקום לפנות ימינה למושב ממשיכים 
וברים מתחת , לכיוון מבשרת ציון. ע1מ' במקביל לכביש  450-כ

תחנת אין *במקום ופונים מייד ימינה בדרך סלולה.  1לגשר כביש 
  מדריך המסייר במסלול ונותן מידע.אלא מידע נייחת 

 

 6.8חמישי  –  2.8ראשון בימים 
  13.8חמישי  – 9.8בימים ראשון 
  19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

 19:00 – 13:30בשעות 

 ליפתא -שמורת טבע מי נפתוח 
. ההגעה למקום במכונית רק בירידה מכביש בגין 1דרכי הגעה: 

מירושלים לכיוון תל אביב/ גבעת  -דרום לכיוון היציאה המערבית
שאול. לפני הרמזורים פונים ימינה למגרש חניה. ומשם הליכה 

יש לנסוע מכביש  -. למגיעים מאזור ירושלים2רגלית לשמורה.  
ראשון יש לבצע פניית פרסה בגין לכיוון הר החוצבים, ברמזור ה

חוקית ולפנות שמאלה לכביש בגין דרום ולפעול לפי ההנחיות 
יש לנסוע לכיוון הר  -. למגיעים מאזור תל אביב3.   1בסעיף 

כביש בגין  -חוצבים, פונים ימינה לכיוון היציאה המערבית לירושלים

  16.8 -ו 9.8, 2.8בימי ראשון 
  18.8 -ו 11.8, 4.8בימי שלישי 
  14.8 -ו 7.8, 31.7בימי שישי  

 16:30 – 10:30בשעות 



 
    

 
 

 
 

. למגיעים 4. 1גבעת שאול, ולהמשיך ע"פ ההנחיות בסעיף  -דרום
הליכה לכיוון היציאה המערבית של  -לית או בתחבורה ציבוריתרג

ירושלים (מתחת לגשר המיתרים) ולפני תחנת האוטובוס ביציאה 
. אפשר גם פשוט 5במדרגות.  -מן העיר יש לרדת לכיוון צפון

    'ליפתא' בוויז..  
   שומרון, ים המלח והסביבה

עין פרת -שמורת טבע נחל פרת   
דרכי הגעה: מצומת הגבעה הצרפתית (ירושלים) נוסעים לכיוון 

 437, ועולים על כביש פסגת זאב. עוברים את מחסום חיזמה
 3מזרחה המוביל ליישוב עלמון (ענתות), נכנסים ליישוב, פנייה 

 ימינה, לפי השילוט עד שער השמורה.
 בחגים אין גישה לאוטובוסים. 

*הכניסה לשמורה התחנה ממוקמת בסמוך למרכז שירות למטייל. 
 בתשלום.

   19.8רביעי  – 31.7שישי בימים 
  16:00 – 08:30בשעות 

 

עין מבוע -שמורת טבע נחל פרת   
ים המלח) עד לצומת כפר -(ירושלים  1דרכי הגעה: בכביש מספר 

אדומים. בצומת כפר אדומים פונים צפונה, מיד בכיכר ימינה עם 
הכביש, עוברים את אלון וממשיכים עם הכביש המפותל עד לחניה 

 של האתר.

   19.8רביעי  – 31.7שישי בימים 
  16:00 – 08:30בשעות 

 

 שמורת טבע נחל אוג 
מירושלים לעבר ים המלח ופונים  1דרכי הגעה: נוסעים על כביש 

ימינה לפני תחנת הדלק בצומת אלמוג לכיוון קיבוץ אלמוג. לפני 
 הכניסה לקיבוץ פונים ימינה לרחבת חניה.

 6.8חמישי  –2.8בימים ראשון 
 13.8חמישי  –9.8בימים ראשון 
 19.8רביעי  – 16.8בימים ראשון 

  17:00 – 09:00בשעות 
 נחל דרגה -שמורת טבע מצוק העתקים 

בין הישובים אבנת ומצפה שלם, פונים  90דרכי הגעה: בכביש 
מערבה  על פי השילוט ועולים במעלה הכביש. התחנה ממוקמת 

 מטרים אחרי שער הכניסה של אכסניית  מצוקי דרגות. 100 -כ

   19.8רביעי  – 31.7 שישיבימים 
  15:00 – 07:00בשעות 

 


