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קונספט ע"י דרור בן-עמי ,רמי זאבי ,תמי מילר-טריואקס ,אלון כרמלי
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תוכן
עניינים
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רקע
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3

על
אקו-פארק
אקו-פארק אפולוניה היא רצועת טבע

כתוכנית אלטרנטיבית ,השומרת על אוצרות

עשירה ותל ארכאולוגי אשר ממוקמים על

האיזור ,מקדמות העירייה והקהילה,

חופה הצפוני של העיר הרצליה ,בסמוך

בשיתוף החברה להגנת הטבע ,תכנון

לשכונת נוף ים.

של פיתוח פארק לשמירה על הערכים

בפארק מצויים אוצרות ארכיאולוגים

הסביבתיים ,הטבעיים והארכאולוגיים .תכנון
זה לוקח בחשבון את החשיבות של שיקום

חזון ומטרות

5 .......................................

מפת הפארק

6 ......................................

וערכי טבע רבים ,נדירים בחלקם,

מסלולי טיול

8 ......................................

ההופכים את האקו-פארק לפנינה בעלת

הקרקע ומי התהום באתר לרמה המאפשרת

חשיבות לאומית בהיבטים של טבע,

את שימוש הציבור.

נספחים 10 ..............................................

סביבה ומורשת.
במסגרת תכנון האתר ,המתחבר לגן לאומי
בסמיכות לאתר העתיקות אפולוניה

אפולוניה הקיים ,מציעה העירייה הקמת

המהווה חלק בלתי נפרד מהשמורה ,פעל

מרכז מבקרים קהילתי אקולוגי ומספר

במשך עשרות שנים מתקן של תע"ש אשר

מסלולי סיור נושאיים בשטח הפארק.

הוביל לזיהום משמעותי ורחב היקף של
הקרקע ומי התהום.

הפארק יתפקד כריאה ירוקה לתושבים
ולבעלי החיים ויאפשר שימור ערכי טבע,

באחרונה מקדמת הותמ"ל תכנית לפיתוח

נוף ומורשת והנגשתם לקהל .המיזם יהווה

מתחם מגורים בשטח הפארק ,בניגוד

אטרקציה תיירותית ומוקד משיכה אזורי

לעמדת העירייה ותוך התנגדות נמרצת

ולאומי.

של התושבים.
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מתחם אפולוניה הינו גן עדן עלי אדמות הכולל
מגוון עשיר וייחודי של בעלי-חיים וצמחים,
עדויות היסטוריות של התיישבות קדומה
וממצאים ארכאולוגיים מרשימים .האזור כולל

רקע
בקו התפר שבין גוש דן לחוף
השרון ,שוכנת פיסת טבע
קסומה ,המשתרעת בין חופיי
העיר הרצליה וכביש החוף.

את מבצר אפולוניה ,מפעל זכוכית ביזנטי,
מרחצאות עתיקים ופסיפסים מרהיבים .השטח
נפרש על מספר בתי גידול יחודיים ובהם דיונות
חול ,חמרה-כורכר ,מצוקי כורכר ,בתה עשבונית
ושמורה ימית .המרחב מכיל מגוון עשיר של
חי וצומח ,ביניהם כ 30-מינים בסכנת הכחדה,
חלקם עולמית ,הכוללים צבי ארץ ישראלי ,צבי
ים ויבשה ,קיפודי חולות ,ציפורים מקומיות
ונודדות ומגוון זוחלים וצמחים.

חזון
ומטרות

ערכי הטבע והממצאים הארכאולוגיים
וההיסטוריים של מתחם אפולוניה דורשים שיקום,
שימור והנגשה לקהילה ולציבור הרחב .עירית
הרצליה בשיתוף עם החברה להגנת הטבע
והתושבים מקדמים את תוכנית אקו-פארק
אפולוניה ומזמינים גופים נוספים להצטרף
כשותפים לתכנית.

מטרות תכנית אקו-פארק אפולוניה
• ניקוי ושיקום מי התהום והקרקע בטכנולוגיות
תומכות ומקיימות
• שימור וחיבור בין טבע ,מורשת היסטורית ,אתרים
ארכאולוגיים וקהילה
• הקצאת אזור מוגן לרווחת בעלי החיים
• הקמת תשתיות לפעילויות פנאי מגוונות תוך מתן
מענה לקהלים שונים כגון משפחות ,תלמידים,
חיילים ,גיל זהב וכו'
• הנגשה לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
• פיתוח תכניות חינוך ומרכז הסברה
• יצירת רצף פיזי בין הפארק ,הים והעיר באמצעות
שבילי אופניים והולכי רגל
• קבלת הכרה של ארגון אונסק"ו כאתר מורשת
עולמית
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תכנית רעיונית
אקו-פארק
אפולוניה
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הפארק משלב את שדות
אפולוניה ,תע"ש נוף ים ,הגן
הלאומי אפולוניה ,מצוקי
הכורכר וחוף הים.
התכנון מבוסס על סקר טבע
שהתבצע על ידי היחידה
לטבע עירוני של החברה
להגנת הטבע.
המרחב מכיל מגוון עשיר של חי וצומח ,ביניהם
כ 30-מינים בסכנת הכחדה ,חלקם עולמית,

1

מרכז מבקרים

2

אזור ליבה לשיקום ושימור אקולוגי

3

מערך שבילים

4

שביל המצוק

5

גן לאומי אפולוניה

הכוללים צבי ארץ ישראלי ,צבי ים ויבשה ,קיפודי
חולות ,ציפורים מקומיות ונודדות ומגוון זוחלים
וצמחים.

6

שטחים לשימור

שביל הצבאים
שביל המרחצאות
שביל ריצרד לב הארי
שביל המצוק
שביל הארכאולוגיה

מפת אילוסטרציה .הצילום באדיבות החברה להגנת הטבע
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מסלולי הסיור בפארק
שביל המרחצאות (כתום)

שביל הצבאים (ירוק)
השביל מתחיל ממרכז המבקרים וממשיך
מערבה דרך יער הפיקוס הקסום .השביל יורד
דרך בית גידול מסוג בתה עשבונית אל בריכת
רשף .במקום תצפית ממנה יוכלו המבקרים
לצפות בצבאים המזדמנים לאיזור וכן בציפורים
הרבות הפוקדות את הבריכה .השביל ממשיך
דרומה בין שדות אפולוניה משמאל ובתי
הגידול של איזור ליבה לשיקום ושימור אקולוגי
מימין ( .)2נקודות תצפית מוגבהות מאפשרות
למבקרים להתבונן בבעלי חיים ובציפורים
המצויות באיזור הליבה המשמש כמקום מוגן
לבעלי החיים והצמחים.

השביל מתחיל ממרכז המבקרים לצומת
השבילים המסומנת במפה במספר  .3השביל
יוצא מערבה לבריכת החורף שבה אפשר לצפות
בציפורים ובעלי חיים רבים נוספים  .מנקודה
זו ממשיך השביל דרומה .ממערב נמצא איזור
הליבה הסגור בפני מבקרים ומשמש לשימור
ושיקום בעיקר של אוכלוסיית הצבאים .ממזרח
נמצא בית גידול המוכר כ"בתה עשבונית" בו
נמצאים איזורים עם דגנים חד שנתיים כגון חיטה.
בית הגידול נמצא על אדמת חמרה ומהווה בית
לציפורים אנדמיות ,זוחלים וחרקים .בית הגידול
זה מאפיין את אזור מישור החוף ,אך הולך
ומצטמצם עקב ריבוי הבנייה והפיתוח .בין שיחי
הבתה נמצאות מרחצאות ובתי תעשייה עתיקים
מהתקופה הפניקית.

שביל המצוק (כחול)
ממבצר אפולוניה ממשיך השביל צפונה על דק
עץ מעל מצוק הכורכר .משמאל לשביל ניתן
להבחין בקו החוף הטבעי והפראי .מימין לשביל
נמצא את אזור הליבה לשיקום ושימור אקולוגי
המשמש כמקום מוגן לבעלי החיים והצמחים.
בנקודה זו ניתן ללמוד על תהליך השיקום של
האתר ,לצפות בצבאים וציפורים נודדות הנחות
בין הצוקים ודיונות החול.

שביל ריצרד לב הארי (סגול)
השביל מתחיל ממרכז המבקרים ובחלקו הגדול
עובר בגבולו המזרחי של הפארק ,בסמיכות
לכביש  ,2לאורך רכס המשקיף על הפארק
כולו ומשוחזר אקולוגית עם עצי אלון צעירים.
השביל מסתיים בצומת השבילים (נק  .)3לאורך
הדרך מפוזרים עצי שיקמה וזית עתיקים בצילם
נמצאות כוורות דבש אפולוניה .בתחנת ההסבר
ההיסטורית ניתן ללמוד על ההיסטוריה הדינמית
של אפולוניה ,צומת דרכים של ציביליזציות,
והקרב ההיסטורי בין חיל הרגלים הצלבני של
ריצ'רד לב הארי לבין הלוחמים הרכובים הסוריים
האשוריים של סלאח אה-דין .בהמשך השביל
פונה מערבה וחולף על פני בוסתן עתיק של עצי
זית ,גפנים ,תאנים ,ועץ שיקמה ותיק המספק
שפע של פירות במהלך חודשי הקיץ.

שביל הארכאולוגיה (חום)
שביל זה מתחיל בכניסה לגן הלאומי .השביל
פונה צפונה וחולף בין שרידים מרהיבים של
מגורים ,חומות עיר בנויות ,בית חרושת לזכוכית,
פסיפסים ,מצודה מוקפת בתעלה ונמל עתיק
בתחתית המצוק .נמל חשוב זה שימש תקופות
ארוכות החל מ 3000-לפני הספירה בתקופת
היוונים ועד תקופת הצלבנים.
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+
נספחים
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החי והצומח
באתר
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"

גדולתה של אומה וקדמתה
המוסרית נמדדות ביחסה
לבעלי חיים

"

-מהטמה גנדי
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"

ארץ זבת חלב
ודבש...

"

 -במדבר ,פרק י"ג ,כ"ו
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"

כי האדם עץ השדה כמו
האדם גם העץ צומח...

"
 -נתן זך
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"

בן אדם כעץ שתול על
מיים ,שורש מחפש...

"

-יענקלה רוטבליט
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"

היה היו כאן פעם
שקמים ,חולות מסביב
וגם נוף...

"

 -יצחק יצחקי
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היסטוריה
ומורשת

25

אדמה בעלת ערך הסטורי
רב עליה התחולל הקרב
המפורסם בין ריצ'רד לב
הארי וצלאח א-דין בשנת
1191
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פעילות
קהילתית
באתר

"

בצל עצי החורש הרחק
מאור חמה יחדיו נכה פה
שורש אל לב האדמה...

"

 -יורם טהרלב

צילומים :אונדין שרמן
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