
 

 

 

 8.10|  17מקטע  –שביל ישראל 

 זרקא לאולגה ויער חדרה-סר אמג'י

אחרי פגרת קיץ ארוכה, מגפה עולמית, מלחמה )!( ושמש קופחת אנחנו חוזרים 

לשביל ישראל. בפעם האחרונה נפרדנו מהר הכרמל והגענו עד בית חנניה. כעת  

מג'יסר א נצא  הקרוב  מישור החוף. במקטע  את  להכיר  הזמן  לכיוון  -הגיע  זרקא 

ית(. הטיול הראשון  קיסריה )שני יישובים בשני קצוות שונים של החברה הישראל

ג'יסר נמשיך לאורך חוף   נוח לחימום השרירים מחדש. אחרי  שלנו הוא בהחלט 

הקשתות הרומנטי וברקע נראה כבר את ארובות חדרה. במונחים ובסטנדרט שלנו  

נמשיך לכיוון פארק נחל    ים  זה בהחלט נחשב למקטע מישורי יחסית. מקיבוץ שדות

סלול נחצה את כביש החוף עד ליער  חדרה, נשתעשע על החוף ולקראת סיום המ 

 חדרה. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ומשם נעלה   בנקודת הסיוםשימו לב: הטיול בהגעה עצמית. אנחנו ניפגש 

בצורה הזאת נסיים את  על הסעה שתעביר אותנו לתחילת המסלול.

 הטיול בסמוך לרכבים שלנו. פרטים בהמשך הדף. 

 

 



 

 

 

 מאפייני המסלול:

דרגת  ♦ק"מ   16 אורך המסלול:  ♦ יער חדרה נקודת סיום: ♦ זרקא -ג'יסר א  נקודת מוצא:

 מילוי מים: ♦ כל השנה עונה מומלצת: ♦שעות   8 זמן הליכה משוער: ♦ בינונית-קלהקושי: 

 מ'. 60וירידה מצטברים: טיפוס  ♦  חדרהפארק נחל 

 לצפייה במסלול על גבי מפה לחצו כאן << 

 מה להביא: 

 ליטר(. 25-30תרמיל נשיאה נוח ) •

 נעלי הליכה סגורות )חובה(. •

 כובע )חובה(.  •

 ליטר מים לאדם )חובה(.  3 •

 בגד ים )למי שלא יכול בלי טבילה בים(. •

 מסיכת פנים )חובה(.  •

 וקרם הגנה.  אלכוג'ל אישי •

 סנדלים )אפשר ללכת איתם על החוף(.  •

 מקלות הליכה )תמיד מומלץ(.  •

 וצ'ופרים טעימים.  ארוחת בוקר וצהריים •

 כוס רב פעמית לשתייה חמה. •

 מפגש ושעה: נקודות 

 .7:00בשעה  -   חדרה מערבתחנת רכבת  •

 <<   Wazeלחצו כאן לניווט לנקודה באמצעות   •

 .הגיעו בזמן. מנקודה זו נעלה על הסעה שתקח אותנו לתחילת המסלולאנא *

 מידע שימושי נוסף: 

 אין אפשרות להשאיר ציוד על ההסעה.   •

 במהלך הנסיעה לתחילת המסלול.חובה עטיית מסיכה  •

 כיף יותר יחד, ממליצים להתארגן ברכבים משותפים. •

 

 כיצד נרשמים? 

 וממתינים לאישור מאיתנו.  טופס ההרשמה כאןממלאים את  – 1שלב  •

 מסדירים תשלום.אחרי קבלת אישור טלפוני / במייל   – 2שלב  •

 מטיילים! – 3שלב  •

 

https://israelhiking.osm.org.il/share/Em6S9LQICB
https://israelhiking.osm.org.il/share/Em6S9LQICB
https://israelhiking.osm.org.il/share/Em6S9LQICB
https://israelhiking.osm.org.il/share/Em6S9LQICB
https://ul.waze.com/ul?ll=32.43689539%2C34.89850402&navigate=yes&zoom=17&utm_campaign=default&utm_source=waze_website&utm_medium=lm_share_location
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd22hlH0lA3nR_FQ5_2afkTB-0gQkTi3k12vfNbQ8THnlWttQ/viewform


 

 

 

 עלות הטיול: 

 ש"ח למטייל/ת. 220

 

   :דרכים הבאותבאחת מן הניתן לשלם 
 )שימו לב: תשלום לטיול יש לבצע לאחר קבלת אישור מאיתנו( 

 052-8485577לטלפון  PAYBOXבאמצעות אפליקציית  •

 

 בהעברה בנקאית לחשבון הבא:  •

 שם המוטב: עומר זיו.  • 679114מ.ח:  • )הרצליה( 628סניף  • 12בנק הפועלים 
 

אסמכתא על ביצוע העברה + פרטים  עם ביצוע ההעברה נא לשלוח אליי מייל אישי ובו  
 .  אישיים )שם מלא וטלפון(

 

 עמלת סליקה(.  2.5% )תוספת של בלינק כאן בכרטיס אשראי  •
 *לא ניתן לשלם באמריקן אקספרס. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי ביטול: 

 החזר מלא. –ביטול השתתפות עד שבוע לפני מועד הטיול  •

 ש"ח דמי ביטול.  50  -ביטול השתתפות של פחות משבוע ועד יומיים ממועד הטיול  •

 אין החזר כספי   –ביטול השתתפות של פחות מיומיים ממועד הטיול  •
 

בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי כל בעיה או מגבלת בריאות שיש בהן כדי   ✓

לפגוע פגיעה כלשהי בהשתתפותי בטיול ואף אם תתגלנה בעיות או מגבלה/ות וייגרם לי נזק  

כלשהו הן תהיינה על אחריותי בלבד ואין למארגני הטיול ו/או למדריך הטיול כל אחריות מכל  

 .סוג

 

ידוע לי כי עליי להצטייד בכל הציוד הנדרש ממני לטיול מסוג זה וזאת לטובת בטיחותי האישית   ✓

 .ולנוחיותי המלאה

 

קורונה כדלהלן: אני  אין לי תסמיני הרשמתי  בהרשמתי לטיול אני מצהיר/ה בזאת  שנכון ליום  ✓

מעלות צלזיוס ; אני מצהיר/ה על העדר שיעול ;  אני מצהיר/ה   38מצהיר/ה שחום גופי מתחת ל 

  כולל יתגלו אחד מן התסמינים עד מועד הטיולועל העדר קושי בנשימה.  אני מצהיר/ה שבמידה 

 .יהיה עליי לדווח במידי למארגן הטיול

https://www.pelepay.co.il/pay/secure.aspx?send=FTh8zYah8kmbw49e3M1VYTPqSyzkJ0UDfZCfFD63r%2fw9tbnLKe%2bDj17h1PAJH8lOUOfrOfQRIWhKI7HGfkHgyuHLRYraW3cxlPmFLBaoekuZj1Be8ZPForTm9xkVSg%2fQPTftrrmJRivAaG%2fRhbwgzQrc9kC9lFANcYxWxW0UuvitpAty56m%2fzpLHKuPEEQtbFB%2f6dMjWrwF206UMc77OXg%3d%3d

