
גן לאומי תל אשקלון
שביל החולות – מסלול טיול עצמאי

מסלול החולות נמצא מדרום לחומה בגן הלאומי ומהווה מסלול טיול ייחודי באיזור, 
ובריחה מהסגור והשגור.

על המסלול: אורך המסלול כ-3 ק"מ, משך ההליכה כשעה וחצי. קל להליכה עם ילדים. רוב 
המסלול עובר בשטח חולי, שמותאם להליכה בלבד ואינו נגיש לעגלות ילדים.

נקודת המוצא: שדרת עצי השקמה שבין רחבת החניה והבזיליקה לחומה העתיקה. אפשר לעבור 
תחילה ליד שרידי הכנסייה הביזנטית, הנמצאת מדרום למדרגות העולות לפינת החומה.

צבעי המסלול: אדום, מתחבר עם כחול וחוזר לאדום.
ציוד: חובה להצטייד בנעלים סגורות, כובע, מים. מומלץ להצטייד במשקפת, מגדיר צמחים, 

מגדיר עקבות.

בטיחות:
  בעת גשם וסערות ימיות הסיור אסור. 

  לאחר הגעה אל החוף, המסלול עולה לכיוון החומה. אסור להמשיך וללכת לאורך החוף.

  חל איסור להיכנס לשטח בחשיכה.

  יש להיזהר מקוצים ומבעלי חיים ארסיים. אין להרים אבנים.

  כל בעלי החיים והצומח בשטח הגן הלאומי מוגנים; אין להטריד בעלי חיים או לפגוע בצומח. 

  קונכיות וצדפים הם ערכי טבע מוגנים. האיסוף והפגיעה בהם אסורים.

מה במסלול
שיטה מלבינה: עץ בינוני בגודלו, מוגן בישראל. אופייני לאזורים מוצפים ולגדות נחלים של 

מזרח אפריקה, מהנילוס עד דרום אפריקה. אזור אשקלון נודע בזכות מי תהום גבוהים והשורשים 
של עצי השיטה יכולים להעמיק עד אליהם ולשתות לרוויה. שם העץ נגזר מהגוון הלבן )בהיר( של 

הגזע. 

פיקוס השקמה: עץ מוגן בישראל ואסור לקטוף ממנו. שייך לסוג פיקוס, צומח בר במזרח 
אפריקה, בעיקר בגדות נחלים. עץ השקמה מנצל מי תהום גבוהים. לעץ כמה תכונות המביאות 

תועלת רבה לאדם: צל נדיב, עיבוד גזע העץ לתעשייה ופרי עסיסי. 

חקלאות מוואסי: חקלאות שהתקיימה עד לפני כמאה שנים בסביבה חולית והשכילה לנצל את 
משטר החלחול בחולות לטובת גידולים חקלאיים. חקלאות מיוחדת זו קרויה בערבית מאסי )ברבים 

מוואסי(. 

נחל אברהם: ערוץ קצרצר, המנקז את מערבה של העיר אשקלון. הנחל פורץ את הרכס החופי 
ומגיע לים. שביל החול מגיע לשם בעקבותיו ומעניק הזדמנות ליהנות מפינה יפה זו. לפני שפך 

הנחל אנו מגלים חרסים רבים בגדות הנחל, שמקורם כנראה באחד היישובים הכפריים שפעלו כאן 
בתקופה הביזנטית )המאות 7-4 לספירה(. 



תיאור מסלול:

שביל מסומן אדום )שביל החומה(
, וצועדים כ-900 מ' לצד החומה עד מיפגש עם שביל  מהחניה  עולים במדרגות לראש החומה 

מסומן כחול ]השביל "האדום" נמשך עד קצה המצוק במערב[.

שביל מסומן כחול
. צועדים  יורדים מהחומה דרומה בשביל "הכחול" אל החולות, ופוגשים סבך של שיטה מלבינה 
. ממשיכים לתאנה  במישור  בין עצי השיטה המלבינה כ-100 מ' ומגיעים לעץ השקמה הגדול 

. צועדים בערוץ מערבה כ-400 מ' לשפך הנחל  שעובד בעבר בחקלאות, עד לערוץ "נחל אברהם" 
. אסור להמשיך על החוף, אלא משפך ערוץ "נחל אברהם" עולה השביל צפונה, לרכס  אל הים 

הדיונות שמעל לחוף, ומגיע לאחר כ-600 מ' לחומה. יורדים מהחומה אל לב הגן הלאומי ומסיימים 
. 8 את הטיול 

טיול נעים ובטוח

תאטרון
מודרני


