
כללי התנהגות וזהירות בפארק

אין לפגוע בחי, בצומח ובדומם.

יש לשמור על הנקיון.

אין כניסה לרכב ממונע מכל סוג.

לאורך השביל גדה תלולה, אין להתקרב לשפת הגדה, 
הזהרו מנפילה!

התנועה מותרת בדרכים ובשבילים המוסדרים בלבד.

השגיחו על ילדיכם! שלומם ושלומכם הוא על 
אחריותכם בלבד!

רוכבי אופניים שימו לב: בדרך הולכי רגל ומוגבלים 
בתנועה.

המים מכילים מי קולחין. אין להתקרב אל המים או 
לגעת בהם.

הדייג, הצייד והשייט אסורים.

אין להאכיל את בעלי החיים. הסביבה הטבעית 
מספקת את כל צורכיהם.

הבערת אש אסורה!

Park behavior and safety rules
Please do not disturb the animals, plants and natural 
surroundings.

Please keep the park clean.

All motorized vehicles are prohibited!

A high, steep bank runs along the path. 
Keep away from the edge and beware of falling.

Traffic is permitted only on designated roads and paths.

Look after your children! You bear the sole 
responsibility for their safety and your own.

Attention Cyclists ! The path is also used 
by pedestrians and people with reduced mobility.

The water contains drain water.  Please keep away from 
the water and do not touch the water.

Fishing, hunting and boating are prohibited.

Do not feed the animals! 
The natural environment provides all their needs.

Lighting fires is prohibited.

ه ز قواعد المعامله والحذر بالمن�ت
عدم ايذاء الحيوان والنبات والجماد.

الحفاظ عىل النظافه.

. ممنوع دخول اي مركبه اليه او غ�ري

اب اىل حفة الضفه,  لطول المسار ضفه حاده , ممنوع  االق�ت
الحذر من الوقوع !

الحركه مسموحه بطرق المسارات المنظمه فقط .

الرقابه عىل االوالد.

سالمتهم وسالمتكم هي عىل مسؤوليتكم فقط !

ز عىل الدراجه الهوائيه انتبهو :- مسار عابر سبيل الراكب�ري
 محددين من الحركه .

اب او اللمس . مياه رصف صحي , ممنوع االق�ت

ممنوع الصيد والتجذيف .

عدم اطعام الحيوانات , االحياء الطبيعيه تزود كل حاجاتهم.

ان! ممنوع اشعال الن�ري

נחל אלכסנדר הוא מהגדולים שבנחלי השרון. אורכו כ-32 ק”מ, הוא מנקז 
שטח גדול המשתרע על כ-550 קמ”ר ועל כן זורמות בו בחורף כמויות 
להר  גריזים  הר  בין  שומרון,  בהרי  הנחל  של  ראשיתו  מים.  של  גדולות 
עיבל. הוא נכנס לשרון בין כוכב יאיר לטייבה ונשפך אל הים התיכון בין 

המושבים מכמורת ובית ינאי.
גבוהים  תהום  מי  עם  יחד  הגואים  והמים  צר  הנחל  אפיק  היה  בעבר 
יצרו בסביבתו ביצות גדולות שהציפו שטחים נרחבים בעמק חפר. רוב 
שטחי הביצות נוקזו בשנות ה-30 של המאה ה-20, בראשית ההתיישבות 
העברית בעמק. בשנות ה-60 הורחבו חלקים מערוץ הנחל כדי למנוע 

הצפות של גשמי חורף.
הליך שיקום נחל אלכסנדר, שהחל בשנת 1985, התייחס לא רק לאפיק 
עצמו, אלא לכל אגן הניקוז, וכלל הפסקה של הזרמת מזהמים מהמקורות 
בשרון וטיפול בשפכי נחל שכם בשילוב עם שיקום הידראולי, נופי וסביבתי 

של הנחל והרצועה שלאורכו. 
אגמון חפר מצוי בשטח חקלאי של קיבוץ עין החורש סמוך לנחל אלכסנדר 

הקיבוץ, שעלה לקרקע בשנת 1931, היה ראשון הקיבוצים בעמק חפר
וראשון הישובים היהודיים בעמק חפר המזרחי. אזור האגמון, שהיה עד 
מאוחר  הקיבוץ.  את  ששימשו  דגים  ובריכות  למאגר  הוכשר  ביצתי,  אז 
יותר הופסק גידול הדגים והבריכות הפכו בעונת החורף למאגרים של 

מי שיטפונות ובחלקן ננטשו.
יוזמה משותפת למועצה האזורית עמק חפר,  הינו  שיקום אגמון חפר 
הסביבה  להגנת  המשרד  החורש,  עין  קיבוץ  שרון,  ונחלים  ניקוז  רשות 
לשטחים  הקרן  גם  שותפות  לתכנית  חפר.  עמק  אפיקי  המים  ואגודת 
פתוחים של רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל באמצעות 

קק”ל קנדה. האגמון תוכנן ובוצע על ידי רשות ניקוז ונחלים שרון.

תכנית השיקום נועדה לשחזר, לבסס ולטפח את בית הגידול הלח שאפיין 
את האזור בעבר, להשיב את עופות המים, לספק מסתור ולהוות מקלט 
לבעלי החיים ולאפשר ביקורי קהל במקום כחלק משיקום נחל אלכסנדר 

וביסוס רצועה ירוקה במרכז הארץ לאורך נחלי החוף. 

נחל אלכסנדר - אגמון חפר
The Alexander River - Agmon Hefer



צמחיה ובעלי חיים בנחל ובסביבתו

צמחייה
בעבר  מנתה  ובסביבתו  אלכסנדר  נחל  בגדות   הצמחיה 

הלא רחוק מינים רבים.
חלק ממיני הצמחים נפגעו ונעלמו עקב שינויים בסביבה. 
מינים הבולטים כיום בגדות הם קנה מצוי, עבקנה שכיח, 
פטל קדוש, שנית גדולה, חנק מחודד ואשל. לאורך הנחל 
ובאגמון נעשתה נטיעה כדי להחזיר לפחות חלק מהמינים 

שנתמעטו. 
בקטעים שונים נשתלו, בין היתר, שיחים של הרדוף נחלים 
ושיח אברהם, וכן עצי דולב מזרחי וערבה מחודדת. כמו כן 
נשתלו  עצי בר – חרובים, אלונים, מייש תות, תאנים ועוד.

עם הזמן פלשו לגדות הנחל ולסביבתן שיחי קיקיון, עצי 
שיטה ועשבוניים זרים כמו צמחי האמברוזיה המכונסת. 
לאורך  קטעים  על  והשתלטותם  אלו  צמחים  פלישת 
הנחל מהווה סכנה מוחשית לצומח ולחי בקרבת הנחל 
וסילוקו מהשטח הן  ובסביבתו. חיסול הצומח הפולשני 

פעולות הכרחיות אך קשות ויקרות.

בעלי-חיים
במי הנחל והאגמון שוכנים חסרי חוליות רבים בהם זחלי שפיריות, 
וזחלי  תולעים  דפניות,  מים,  ופשפשי  חיפושיות  בריומאים,  זחלי 
ימשושים. יתושים בוגרים ממין זה המעופפים בקרבת הנחל אינם 
עוקצים כלל ואילו זחליהם מהווים את עיקר מזונם של הדגים והצבים.
בעבר התקיימו בנחל מיני דגים רבים – חפף ישראלי,  אמנון מצוי,  

אמנון היאור, אמנון הגליל, צלופח אירופי,  נאווית כחולה,  קיפון)בורי(, 
קיפון טובר, קרנון הנהרות ועוד. כיום חיים בנחל ובאגמון בעיקר 
מצוי,  שפמנון  )בורי(,  קיפון  הדגים(,  )מבריכות  כלאיים  בן  אמנון 

קרפיון וגמבוזיה שהוכנסה לנחל כדי להדביר את זחלי היתושים. 
צבי ביצה קטנים, שאורכם כ 20 ס”מ נפוצים מאד בנחל כמו בנחלים 
אחרים. לעומתם, אוכלוסיה יציבה של צבים רכים נותרה כיום רק 
בנחל אלכסנדר, ופרטים בודדים מגיעים לאזור זה של מעלה הנחל.

שועלים,  תנים,  ביצה,  לחתולי  מסתור  משמשת  הגדות  צמחיית 
נמיות, חזירי בר, דורבנים ונוטריות.

בסביבות הנחל והאגמון מגוון עופות מים נודדים וקבועים.
לבנית  לבן החזה, פרפור עקוד,  יצויינו השלדג  מהבולטים שבהם 
קטנה, אגמית, סופית, ברכייה, מרית, סיקסק, תמירון ומגלן. בעונות 
המעבר פוקדות את האזור להקות גדולות של שקנאים העוצרים 

למנוחה וסעודה באגמון.

קנה מצוי

הרדוף הנחלים

שיח אברהם

ערבה מחודדת

אלון

ליפיה זוחלת

תאנה תות

לבנית קטנה

לבן חזה

אגמית

שפמנון מצוי

אמנון

צב רך

צב ביצה

צלופח

גמבוזיה

קיפון בורי

נוטריה

נמיה

חתול ביצה

שועל

פטל קדוש



עורבניפשושירקוןנחליאלי לבןחוחית

ציפורי שיר

בז מצוישלך עקב חורףחוויאיזרון סוף
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כחלאים
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עופות מים

לבנית גדולהלבנית קטנהאנפית בקרשקנאי

יאוריתשרשירמריתברכיה

אנפה אפורה

אגמיהסופית

תמירון

חרטומית ביצותמגלן טבלן גמדי
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