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 כללי:  . א

 1:5000וקנה המידה בכל המסלולים הינו  2021מפת ראש ציפור עודכנה ב

 "מרכז צפרות ראש ציפור".  - ווייז , או ב74כניסה עם רכבים תתאפשר מכיוון רמת גן, בכתובת רוקח 

 ניתן לחנות גם לאורך רחוב רוקח, או בקאנטרי דקל ללכת ברגל לכינוס )כרבע שעה הליכה(. 

. חלקו הצפוני תחום על ידי  של גוש דן טבע עירוני  ואתר  פארק הירקון האיזור הזה נחשב לאיזור ה"פראי" של 
 נחל הירקון וחלקו המערבי על ידי נחל איילון, כאשר המפגש בין הנחלים יוצר את צורת "מקור הציפור". 

ואופי הניווט,   השטח למירוץ השליחים. והכנה  טחש  קצתלהרגיש  , ונה לניווט פארקיםהזדמנות אחרונה של הע
 . נוח יחסית  ווטים מתחילים לתרגל טכניקות ניווט בשטחנל  מצוינתהזדמנות  ים מהוו

,  מדשאות וחורשות קטנות, שטחים חצי פתוחים עם צמחיה בגובה מותן חלקו הצפוני מאופיין בעיקרו על ידי 
שה בתקופה זו. מרכז המפה נחצץ על ידי מרכז הצפרות )כדאי לבקר( והחווה החקלאית העירונית  שהתייב 

)שטח סגור(. בצד הדרומי ישנה חורשה גדולה, שטחים פתוחים ותל נפוליאון, אשר ידרוש יכולת עבירות ודיוק  
 גבוה יותר בניווט. 

 רוכים. או מכנסיים אמגיני שוקיים   לבוש ל מומלץ 

 

 צפון 



 לתושבי האיזור מומלץ להגיע באופניים וגם יותר כיף... 

הכינוס מוצל וצמוד לחניה, ישנו מבנה שירותים קרוב לכינוס. כל המסלולים עוברים ליד נקודת המים המסומנת  
 . שם בקבוק אישילהשאיר    מומלץבמפה, 

   

 

 מסלולים:  . ב

 מסלול
מרחק 
 )אווירי( 

מספר  
 תחנות 

 25 ק"מ  5.3 ארוך

 21 ק"מ  4.4 בינוני

 17 ק"מ  3.6 קצר

 14 ק"מ  2.6 קצרצר 

 

 בטיחות:  . ג

 יש להקפיד על שתייה מרובה והגנה מהשמש  –תקופה חמה  .1

נא  לשני נתיבים. קות בעיקר בדרכים הסלולות, אשר מחול   ישנם רוכבי אופניים רבים, – ! חשוב מאד  .2
 !מסומן להולכי רגל בלבד בשביל  להשתמש 

מתקיימות עבודות על גבי   –החווה, בצמוד לרחוב רוקח  עבור רצים שיעברו בצידו המזרחי של  .3
מטר, הדורשת ירידה לכביש בצמוד לגדר. לא צפויה תנועת רכבים ערה, אך יש   50המדרכה, לאורך כ

 לשים לב ולרוץ בצמוד לגדר. 

 תיתכן חציה של השביל המוביל לחניה, יש לשים לב לתנועת רכבים  .4

 ישנן מדרונות, בורות וגדרות, יש להיזהר ולשים לב. באיזור התל   .5



קיימת נוכחות של תנים, מניסיון אישי הם לא תוקפניים, להבנתי הם גם מחוסנים. יש לשים לב לכללי   .6
 התנהגות בסביבתם: 

 התנים הם חלק מהטבע העירוני והמערכת האקולוגית   •
 אין להתקרב ולהאכיל אותם  •
 ושאריות מזון בשטח, גם לא בשקיות קשורות אין להשליך אשפה    •

 

 אטרקציות באיזור:  . ד

 מרכז הצפרות  -

 בריכות החורף  -

 תל נפוליאון  -

 שבע טחנות  -

 אגם הפארק  -

 

 קצת ידע כללי...  . ה

תל נפוליאון הידוע גם כתל ג'רישה, תל גריסה או גבעת נפוליאון, הוא תל ארכאולוגי השוכן בחלקו הדרומי של  
פארק הירקון, בסמיכות לשכונות הצפוניות של רמת גן. מהתל נשקפת תצפית פנורמית לכל הכיוונים. שטחו  

 מטרים מעל פני הים.  38של התל הוא כארבעים דונמים וצורתו כשל אוכף. הוא מתנשא לגובה של 

שמו של התל בעת העתיקה אינו ידוע, ומקורם של כינוייו הנוכחיים הם בשמו של הכפר הערבי ג'רישה ששכן  
במהלך מסעו   1799-ליד שבע טחנות, ובמחנה של צבא נפוליאון שקם על התל ולידו בעת המצור על יפו ב

 בארץ ישראל. 


