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 מסלולי מועצת החלב 
 

 מישור חוף צפוני - אזור השרון מסלול "שביל החלב"  •
  

   )4 מכביש כניסה( מעברות לקיבוץ בכניסה דלק תחנת  -  התחלה ודתנק
  

  .לטיול חוויתי וארוחת בוקר עצמאית באתר  נחל אלכסנדרניסע למנקודת המפגש 
  בשביל: בהן נטייל ודותהנק

 קטע נחל לדוגמה
  אלכסנדר.  הנחל לדוגמה, מצפון לקיבוץ מעברות, הוא מוקד המשיכה הגדול ביותר בנחלקטע 

מטרים בו התבצעו פעולות של  750  חלק זה משתרע לאורך. "פארק איטליה" הוא שם נוסף למקום,
  .שיקום ופיתוח נופי

 
  נוספות שנראה באזור: ודותנק

  די בירכתא הנזכר במשנה. היהו יתכן שזהו המקום בו שכן היישוב - תל איברכטאס
  ביזנטית.  - הרומית באתר התגלו עתיקות מהתקופה הכנענית התיכונה א' ומהתקופה

   .לא הרחק מהתל ניתן לצפות בשפע של ציפורים נודדות התרות אחר מזונן
בה בעיקר עופות מים    בחורף הבריכה מוצפת מים ומתרכזים .שריד לביצות חדרה  - ברכת היער

  .וביצה
  הנחל- צבי פארק

מתקבצים  ליד "גשר הצבים", שזכה לכינוי זה משום שבקרבתו 2004הנחל הוקם בשנת - פארק צבי
הרך שלו. יש כאן  צבים רבים מהסוג המכונה צב רך, להנאת המבקרים במקום. מקור השם הוא בשריון

  .עם הצבים מרפסת תצפית מרשימה מעץ שנבנתה לאורך הגדה ומאפשרת "לשוחח" מקרוב
לנטוע  התצפית שעל הגבעה המלאכותית משקיף על מרחבי עמק חפר כולו. בפארק מתכננים מגדל

  .גינת נוי, להציב מתקני שעשועים לילדים, פינות ישיבה וברזיות
החי במים  בקטע הנחל הסמוך לפארק שוכנת האוכלוסייה הגדולה בישראל של צב רך מצוי, צב ענק 

  ק"ג.  50 - עד כ  סנטימטרים ומשקלו 120ע עד מתוקים. אורך גופו של הצב עשוי להגי
  .בגדת הנחל הוצבו משטחי סלע, שעליהם יכולים הצבים לטפס ו"להשתזף" בשמש

וכדי למנוע  מקומות מסוימים בגדת הנחל גודרו כדי לאפשר לנקבות להטיל את ביציהן ללא הפרעה
  .פגיעה מצדם של בני אדם וטורפים

  
  אורבורטום לאומי -  משם נמשיך בנסיעה ליער אילנות

  השרון, בין קדימה לפרדסיהבאזור  4יער אילנות הוא שטח ירוק המשתרע בשני צידי כביש 
  מחיה מגוונת ונדירה, ריכוז גדול של אירוס הארגמן, תורמוסים, צבעוני השרון, אזוביון דגול ועודביער צ

גרת אגף חקר היערות של בעבר האזור שימש כארבורטום (גן אקלום לעצים) הלאומי של ישראל במס
  .זנים של אקליפטוס) 170זנים של עצים ( 750משרד החקלאות, נבדקו שם יותר מ 

  

 .נסיים את הסיור במשק ברגר בכפר הס •
  כפר הס -  משק ברגר

במשק ים וטובים מחכים לכם בחוויה שרקנים, ארנבות, כבשים, טלאים, פרות, טווסים ועוד בע"ח רב
יגות שמחת החלב,יתקיימו הפעלות לילדים הכוללות: פינות האכלה ברגר בכפר הס. לכבוד חג

  והכנת פיתות  פינת ליטוף של ארנבונים ושרקנים, פינת יצירה, לכבשים, הגמעת עגלים בבקבוקים,
  



 

 

בתשלום ויתקיימו סדנת מחזור ושעת סיפור.  בטאבון, פינת משחקים וחלוקת טעימות מעדנים טרה
  רכיבה על סוס פוני.ב נוסף תוכלו להשתתף גם

  לאדם מעל גיל שנה.₪  30 - עלות הפעילות
  גישה מלאה לנכים

  בשבתות וחגים ובאמצע השבוע בתיאום מראש. 16:00עד  10:00 -מ -זמני הפעילות
  050-4621483, גלית 050-2646925מירי  -טלפון לבירורים ותיאם מראש

  www.meshekberger.co.il אתר האינטרנט:
  
  

 הגליל התחתון – צפוןאזור המסלול "שביל החלב"  •
 

   90בכניסה למושב מנחמיה על כביש   -  התחלהודת נק
  

בין המושבות מנחמיה בעמק הירדן והמושבה יבניאל , נתחיל את הסיור בנסיעה בדרך נוף מנחמיה
  .שבמזרח הגליל התחתון

חן ייחודית שבה מעיין האלות שניתן לעצור ולשכשך בו  ודתורים ונקורך הדרך קק"ל הקימה מצפלא
  משם...רגליים 

  
  -דרך נוף יער בית קשת 

דרך הנוף שפרצה קק"ל בגליל התחתון חוצה יער טבעי נהדר של אלוני התבור ויער נטוע ותיק 
יתחה ומרשים. התצפיות על הר תבור וסביבתו מרשימות. קק"ל הציבה לאורך הדרך חניונים ופ

 .מצפורים ומסלולי טיול. הדרך עבירה לכל רכב למעט אוטובוסים, ובחלקה אף סלולה
   

קפות, הנוריות נתחיל בשער הצפוני של דרך הנוף, הסמוך לצומת גולני.  נראה את פריחת הכלניות, הר
  וסחלבנים למיניהם.

לזכרה של המלכה האם חניון אחרי עיקול הדרך הראשון נפגוש שביל קטן בצל עצי האורן, המוביל ל

מ'), המשקיף על בקעת תורען ועל רכס תורען.  327( מצפור תורען. משם הדרך ממשיכה לשל הולנד
  בראש רכס תורען הציבה קק"ל מגדל תצפית לאיתור שרפות יער.

, המשקיף על גבעת המורה, התבור, מצפור אלוני בית קשתדרך הנוף ממשיכה דרומה ומגיעה ל
רמת יבנאל, רמת פורייה וטבריה עלית. הנגישות אל המצפור מותאמת לבעלי  הגלבוע, רמת כוכב,

  מגבלות נגישות. המצפור צופה גם על חלקה גדולה של יער אלוני התבור. 
עץ אלון התבור גדול ומרשים. במקום זה יוצא מדרך   - האלון הגדולהמשך הדרך מביאה אותנו אל 

מ'. השביל עובר בין טרשים בולטים של  700-אורכו כמסלול הליכה קצר ש - "שביל הטרשים"הנוף 
סלעי דולומיט, הניכרים בצבעם האפרפר. בליית הסלע בהשפעת הגשמים יוצרת את צורת הטרשים. 

  .על הטרשים צומחים צמחי סלעים כגון טבורית נטויה
  

  .במידה והזמן יאפשר, ניכנס לביקור במאגר אשכול, המשמש חלק מהמוביל הארצי
  פת קיבוץ הרדוףנסיים בר

 רפת קיבוץ הרדוף •

 במקום גם מסעדה אורגנית סיור ברפת האורגנית,למשפחות וקבוצות,הכנה של גבינות וטעימות,
  צמחונית.
  052-2363133 -ארנון: איש קשר

  ₪  10עלות הכניסה: 
  
  


