
 
 

 וקהילה קהל חטיבת  
 הסברה אגף                                                

 
 

 
 
 
 

 פריסת תחנות מידע והסברה  2020שבוע שמירת טבע 

 ודרכי הגעהקום ימ ימים ושעות פעילות  שמורת טבע/ גן לאומי     

 שמורת טבע אירוס ביצות נוב
   15:00 - 09:00בשעות  6.3 -ו 28.2בימי שישי 
  16:00 - 09:00בשעות  7.3 -ו 29.2בימי שבת 

 

מ' בצד שמאל, מגרש חניה  200בכביש הגישה ליישוב חיספין, לאחר כ
 של רשות הטבע והגנים כ"שמורת אירוס הביצות" המסומן בשלטים

 

 שמורת טבע נחל דישון
 16:00 – 09:00בשעות  7.3 -ו 29.2בימי שבת  

 
 (.899בחניון נחל דישון )על כביש 

 

                     14.3, 7.3, 29.2בימי שבת   שמורת טבע נחל תבור
 16:00 – 09:00בשעות 

 

. יוצאים מהשער הצפוני של הקיבוץ 7276מגיעים לקיבוץ גזית מכביש 
 לשביל עפר התחנה בחניה שלפני היציאה למסלול.

 

 הר ברקן -שמורת טבע הגלבוע 
 16:00 – 09:00בשעות  7.3 -ו 29.2בימי שבת    

של מסלול הטיול בהר ברקן )חניון האירוסים(. הגעה מדרך נוף בחנייה 
 .(667גלבוע )כביש 

 הר יונה  -שמורת טבע אירוס נצרתי 
  

 15:00 – 09:00בשעות  7.3 -ו 29.2בימי שבת  

פונים ימינה לרחוב דרך החטיבות.  75מכיוון דרום נצרת עלית: מכביש 
ות מעלה יצחק ממשיכים ישר ברמזור השני ממשיכים ישר ברחוב שדר

וחולפים על פני בית העלמין ואת הכניסה לעין מאהל. מיד לאחר מכן 
עושים פניית פרסה בכיכר וחוזרים לכביש הראשי.  –פנייה ימינה 

בצומת פונים שמאלה בנסיעה איטית כדי להבחין בפנייה ימינה לדרך 
 שם יש שלט שמפנה לחניה.  –צדדית 

 שמורת טבע אלוני אבא 
  

                      15:00 – 10:00בשעות   29.2בשבת 
  ,12:00, 11:00סיור מודרך בשמורה יצא בשעות 

  14:00 -ו  13:00

מטרים לפני הכניסה  200-בסמוך לרחבת החניה בכניסה לשמורה, כ
 (. 7513לישוב אלוני אבא )כביש 

 שווצריה הקטנה -פארק הכרמל  
  

 15:00 – 10:00בשעות  7.3 -ו 29.2שבת   בימי
עד צומת דמון. בצומת דמון יש  721מכיוון מחלף עתלית, דרך כביש 

 7212)לכיוון חיפה(, אחרי החיבור של כביש  672לפנות שמאלה לכביש 
 מנשר ולפני האוניברסיטה פניה ראשונה שמאלה והמשך ע"פ השילוט.
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 הבונים -שמורת טבע חוף דור 
סיור מודרך בשמורה יצא  7.3 -ו 29.2בימי שבת  

                                  13:00 -ו 11:00בשעות 
 *הכניסה לשמורה בתשלום

ב"גבעת הפריחה" בשמורה. חונים בחלקו הדרומי של חניון הרכב 
 שבשמורה וצועדים דרומה לפי מסלול הטיול.

 שמורת טבע בני ציון
             29.2, 22.2, 15.2, 8.2בימי שבת בפברואר 

                              14.3, 7.3בימי שבת במרס 
  15:00 – 10:00בשעות 

מכביש החוף יורדים במחלף חוף השרון ונוסעים לכיוון "חוות רונית" 
על כביש עוקף בני ציון. מיד לאחר שחוצים את מסילת הרכבת מזרחה 

מ' פונים ימינה עם השלט  600-עבור כפונים ימינה לכביש חקלאי וכ
 ציון" עד לחנייה של השמורה.-"שמורת בני

        15:00 – 10:00בשעות   7.3 -ו 29.2בימי שבת   שמורת טבע אלוני קדימה

, נוסעים על רחוב הרצל עד 4נכנסים לישוב קדימה מכיוון כביש 
עד  הסוף ופונים שמאלה בכיכר המייסדים לרחוב ויצמן. נוסעים

הסוף ופונים שוב שמאלה לרחוב חנקין עד שיוצאים מהאזור 
מ' ומגיעים לכניסה  100-הבנוי, במזלג נוסעים בדרך השמאלית כ

 לשמורה.

 שמורת טבע שער פולג                  
              29.2, 22.2, 15.2, 8.2בימי שבת בפברואר 

                              14.3, 7.3בימי שבת במרס 
  16:00 – 10:00בשעות 

מכביש החוף יוצאים במחלף יקום ומיד אחרי תחנת הדלק פונים 
שמאלה בכיכר בעקבות השלט "שמורת שער פולג". ממשיכים עד סוף 

הכביש וחונים במגרש החניה של פארק יקום. תחנת ההסברה ממוקמת 
בלב השמורה )ולא בכניסה אליה(, בצומת מרכזי למרגלות הרכס 

 הרומי. וסמוך לשער

 גן לאומי חוף השרון
  

              29.2, 22.2, 15.2, 8.2בימי שבת בפברואר 
                              14.3, 7.3בימי שבת במרס 

  16:00 – 09:30בשעות 

דרומית וצפונית. כניסה דרומית. הגן נמצא  -לגן הלאומי שתי כניסות
כביש  /בין קיבוץ שפיים לגעש על מצוק הכורכר. נסיעה בכביש החוף 

. יציאה ב"מחלף חוף השרון". לכיוון הכיכר הצמודה לחנות 2מספר 
צומת ספרים, פונים מערבה  ועולים על שביל העפר שמתעקל שמאלה 

וממשיכים עמו עד החניון. כניסה צפונית: כביש החוף, יציאה לכיוון 
 הישוב געש, בכיכר פונים לכיוון מערב עד לרחבת כורכר.
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 ע פורהשמורת טב
        29.2, 22.2, 15.2, 8.2, 1.2בימי שבת בפברואר 

               28.3, 21.3, 14.3, 7.3בימי שבת במרס 
  15:00 – 09:00בשעות 

ק"מ מדרום לצומת פלוגות,  13-. בין קריית גת לבאר שבע, כ40בכביש 
 יש שלט הכוונה ימינה )מערבה( לשמורה. התחנה בחניון השמורה.

 עין מבוע -שמורת טבע נחל פרת 
  14:00 – 10:00בשעות   6.3 -ו 28.2בימי שישי  

(. אחרי היישוב אלון ממשיכים ויורדים בכביש 458בדרך אלון )כביש 
ק"מ עד שמגיעים לרחבת החניה של האתר,  1.5-המתפתל מטה עוד כ

 משם יוצאים בשביל רגלי המוביל אל התחנה למטה, ליד המעיין.

 בורות לוץ -שמורת טבע הר הנגב 
  14:00 – 10:00בשעות  7.3 -ו 29.2בימי שבת  

מצפה רמון( עד צומת הרוחות. פניה  –שבע -)באר 40נסיעה בכביש  
( ובורות 1הספר לקצינים )בה"ד  -לעבר בית 171מערבה בכביש  -דרום

ניה ימינה )צפונה( לחניון ק"מ עד לפ 29 -לוץ. נסיעה בכביש משך כ
 בורות לוץ.

 
 

 


