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( כלומר ימינה)בצפונה של קריית שמונה פונים מזרחה , בצומת המצודות :איך מגיעים
פונים לכיוון נווה . ומגיעים לצומת מפל סער, משם ממשיכים לכיוון הבניאס. 99לכביש 
 . מגיעים לאתר החרמון 98דל שמס ובכביש 'ומגעים למג( 989כביש )אטיב 

, עולם הצומח של החרמון מיוחד במינו כתוצאה מהאקלים המושפע מהרום: על המסלול
 .סוג המסלע וטיב הקרקע,השלגים בחורף והיובש בקיץ , הרוחות העזות

נגלה עולם של צמחים המזכירים במבט ראשון שדה , לעיני המטייל באזור החרמון הגבוה
כאשר החגורה , ובאמת את צומח החרמון מחלקים לחגורות על פי הרום. קיפודים גדול

קוצית על שום -מטר ועד הפסגה מכונה החגורה הכר 0911העליונה ביותר מגובה של 
 . הדמיון לכרים קוצנים המזכירים בצורתם קיפודים

 .הפריחה במרומים משתנה ומפתיעה את המטייל משבוע לשבוע 

שיח כר קוצי המתבלט בפריחתו הוורודה עזה , בראשית הקיץ פורחת הכרבולת המקרינה
על גבי הסלעים " מרוח"עץ דובדבן הנראה  -ובקוציו דמויי הקרנים והדובדבן השרוע 

הוא שבסוף הקיץ ניתן ליהנות , מה שכייף בדובדבן. ופריחתו הוורודה עדינה  ומרשימה
נבחין בשיחי הקדד הפורחים באדום לוהט , בהמשך הקיץ. מפרותיו הקטנים והחמצמצים

המיוחדת " פריחת האלמוות"ועליהם האפרפרים ובשיחי חדעד הלבנון הקוצנים עם 
עוד נוכל לראות מינים אחרים של קדד הפורחים . עד -שנתנו לו את השם חד , שלהם

 . בצבעי צהוב

פרי . בתקופה זו ניתן לראות בעיקר פירות. לקראת סוף הקיץ מתגלה החרמון באור שונה
פרותיו השקופים של משקפיים חרמונים , הדובדבן הצבוע בצבעי אדום עד כמעט שחור

 . וזמזומית החרמון הנראית כמו מצבור פעמונים על גבי גבעול

, מהאוויר הצח ומהגובה  הרב, לא רק מהפריחה, במרומי החרמון ניתן להתרשם וליהנות
. לא לחינם נקרא החרמון העיניים של המדינה. אלא גם מתצפיות מרהיבות לכיוונים רבים

, את דרום לבנון והרי הלבנון, הרי הגליל העליון, מפסגותיו ניתן לראות את הים התיכון
 . את הגולן ואת סוריה

בסיור תוכלו לשמוע את אחד מסיפורי הגבורה המרשימים של מבצע קינוח הוא הקרב 
במהלך . לכיבוש מוצב החרמון שנפל עם פתיחת מלחמת יום הכיפורים לידי הסורים

בסיום . בניסיון ישראלי לשוב ולהשתלט על החרמון, המלחמה אירעו מספר קרבות
המלחמה הצליחה חטיבת גולני לכבוש מחדש את ההר ובמקביל כבש כוח משולב של 

 .צנחנים במילואים וחיל ההנדסה את החרמון הסורי
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 דרגת קושי

 קלה עד בינונית

 שעות מומלצות

שעות פתיחת אתר 
יש להתעדכן . החרמון

 באתר 

 כדאי

להביא בגדים חמים גם 
אי ! שבעמק חם ולח

אפשר לדעת מה קורה 
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...אתכם“ תתפוס”  

 משך הסיור

 כשעתיים וחצי

 עונות מומלצות

אביב וקיץ, סתיו  
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הקפידו להישאר 

באזורים המורשים 
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 כותרת ידיעון

 מבצר נמרוד

 צפון רמת הגולן

 

 .משולט בחצים:  סימון

. מ מזרחית לצומת המצודות"ק 11 -כ, (מסעדה-קריית שמונה) 99על כביש  :איך מגיעים
 .בעליה לנווה אטיב

מעל , גן לאומי מבצר נמרוד הוא אתר מרשים השוכן במדרונות החרמון: על המסלול

 . מכל פינה במבצר נראים גיאיות מיוערים ונופים נפלאים. למעיין בניאס

( ון'דון ז)עד למגדל העוז , מסלול הסיור עובר בין מגדלי שמירה מרשימים ומאגרי מים

 . שנבנה כמבצר פנימי העומד בזכות עצמו, המרשים

הבנוי מאבני ענק ויוצא מהמבצר דרך פתח , עניין מיוחד מספק מעבר הסתרים של המבצר

 .המוסתר היטב מפני מי שנמצא מחוצה לו

על ידי אלמלכ אלעזיז  1,,,1הוא נבנה בשנת . קלעת סוביבה -המבצר ידוע גם בשמו הערבי 

שאיים , כדי לחסום את הדרך בפני פלישת צבאו של פרידריך השני, מושל בניאס, מן'עות

 . לעלות מעכו לדמשק

אך מאוחר יותר כבש הסולטן הממלוכי , בשלב הראשון נבנה מבצר פשוט ובלתי מתוחכם

 (. מטר 044 -אורכו כ)שהפך בימיו למתחם מבוצר ענק , בייברס את המבצר

בסיורכם במבצר כדאי ללכת בעקבות המסלול המוצע על ידי רשות הטבע והגנים ולבקר 

במגדלי השמירה ובורות המים ולנסות לחוש את , במעברי הסתרים, באולמות השונים

משם ממשיכים . הסיור מתחיל בשער המבצר המרשים. בזמן הזה, אווירת הימים ההם

מיד לאחר הפניה ימינה ניתן לראות משקוף ענק עליו כתובת . ימינה לאורך חומת המבצר

בהמשך ניתן לראות . לספירה 1,21גדולה המספרת על בניית המבצר על ידי בייברס בשנת 

מכאן ממשיך המסלול . סמלו של בייברס, שעליה מגולף אריה, אבן שהתגלתה במקום

במעלה הגבעה עד אל מגדל העוז של , לאורך מגדלי השמירה ומאגרי המים של המבצר

אשר נועד לשמש מחסה ומפלט אחרון באם נפרצו , זהו למעשה מבצר בתוך מבצר. המבצר

בריכות מים , במגדל זה נמצאו שרידי אולמות מפוארים. חומותיה החיצונים של המבצר

, הכניסה אל מגדל העוז נחסמה במערכת של שלושה שערים מאסיביים. וחדרים רבים

, והמגדל כולו הוגן על ידי ארבעה מגדלים פנימיים, מערבית שלו-הנמצאים בפינה הצפון

. משם יורדים לאורך החומה הצפונית של מבצר נמרוד בחזרה אל השער. אחד בכל פינה

היוצא מהמבצר . היציאה מתוך מבצר נמרוד עוברת דרך מעבר סתרים הבנוי מאבני ענק

 . דרך פתח זה מוסתר היטב מפני מי שנמצא מחוצה לו
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 כחול ואדום:  סימון

-קריית שמונה) 99מ מזרחית לקיבוץ שניר על כביש "כשלושה ק -למעיינות  :איך מגיעים
 .99כשני קילומטר מזרחית לקיבוץ שניר על כביש  -למפל ולשביל התלוי ( מסעדה

ומימיו זורמים בעוצמה רבה , מעיין הבניאס בוקע למרגלות רכס החרמון: על המסלול
בדרכו יוצר הנחל את מפל הבניאס שגובהו . לאורך שלושה וחצי קילומטרים. באפיק קניוני

לאחר זרימה של תשעה . המפל העז והמרשים בישראל, מפל גועש ושוצף, מטרים 9
סמוך למעיין . נחל חרמון נפגש עם נחל דן והשניים מתמזגים לנהר הירדן, קילומטרים

חמש הגומחות החצובות במצוק שליד . הבניאס עולה שביל מדרגות רחב אל מערת בניאס
או פמיאס , פניאס -שמשמו נגזר גם שם המקום , המערה הן שריד ממקדשו של האל פאן

בחזית המערה נמצאים שרידי מקדש שבנה (. בניאס -בפי המוסלמים שישבו במקום )
נ יסד "לאחר מותו ירש בנו פיליפוס את צפון הארץ ושנתיים לפני סה. המלך הורדוס

אם כי השם פניאס , קיסריה של פיליפוס -פיליפוס בקרבת המעיינות את בירת ממלכתו 
 . המשיך להיות שגור בפי כל

. דקות 99כ "סה, נמשיך בסיור בשביל משולט לאורך הנחל לכיוון המפל והשביל התלוי
נחצה את נחל גובתא מתחת לגשר הרומי לכיוון התחנה ההידרואלקטרית ' מ 059 -לאחר כ

כאן ', מ 259, נמשיך במסלול. טחנת קמח משוחזרת המונעת בכוח המים. וטחנת מטרוף
. בריכה מביטון ששימשה את הקצינים הסורים ששהו באזור" בריכת הקצינים"הייתה 

הכניסה למים , להזכירכם. כיום הבריכה משמשת כבית גידול לדגי חפף ארצישראלי
, אלון מצוי, במדרון. ערבה וצפצפה, לאורך הנחל עצי דולב! אסורה בכל שטח השמורה

המסלול יפה . ומגוון צמחי החורש הים תיכוני המתחלפים לאורך השנה, לבנה רפואי
 .ומיוחד בכל עונות השנה

נופי זרימה , מדרום למפל הבניאס חצב הנחל ערוץ קניוני עמוק ותלול עם קירות ציוריים
רשות הטבע והגנים מימשה את רעיון הנגישות לחלק מקטע זה . ואשדות מרשימים

' מ 099-אורכו כ, השביל בנוי מפלדה ומרוצף בלוחות עץ.באמצעות שביל תלוי מעל הנחל 
צמחיית גדות נחלים , דרכו ניתן לראות מקרוב ולהתפעל ממים שוצפים ', מ 0.1ורוחבו 

 . ומצוקי הבזלת המיוחדים

כניסה למסלול דרך קופת מפל , ניתן ללכת רק לסיור המעגלי  במפל הבניאס ובשביל התלוי
 .הבניאס
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 דרגת קושי

 קל עד בינוני

 שעות פעילות

,  17:00 – 8:00 -קיץ
. 16:00 – 8:00חורף 

כניסה עד שעה לפני )
בימי שישי ( הסגירה

וערב חג השמורה 
נסגרת שעה אחת 

. קודם  

 משך הסיור

בין שעה וחצי לשעתיים 
 וחצי

 דרכי היקשרות

מעיינות 04-6902577  

מפל  04- 6950272
 והשביל התלוי

 עונות מומלצות

 כל השנה

 למטיבי הלכת

ניתן להמשיך בבניאס 
התחתון עד לשאר ישוב 

 3-הליכה שמוסיפה כ
 שעות



 שמורת טבע תל דן

 צפון רמת הגולן
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 נגישות לנכים

קיים מסלול המותאם 
 לגישת נכים

 שעות פעילות

 ספטמבר  -יל אפר

0088-00088  

 מרץ  -אוקטובר 

0088-00088  

 בימי שישי 

00088- 0088  

הכניסה לשמורה 
נסגרת שעה לפני שעות 

הסגירה הרשומות 
 מעלה

 דרכי היקשרות

 80-0600006‘ טל

 מומלץ

שווה להגיע לשמורה 
דווקא בימים גשומים 

יותר אז הסיכוי להבחין 
 בסלמנדרות 

 עונות מומלצות

 כל השנה

 משך הסיור

 בין שעה וחצי לשעתיים

 

 שילוט בשמורה0  סימון

. מ מזרחית לצומת המצודות"ק 00 -כ, (מסעדה-קריית שמונה) 66על כביש  0איך מגיעים

 בסמוך לקיבוץ דן

פלגי המים זורמים כאן מכל העברים 0 שמורת תל דן היא מעין ארץ הפלאות0 תיאור כללי

וצמרות העצים מתנשאות אל על ושומרות על אפלולית תמידית , ומצטרפים לנהר גועש

קיימים , דונם בלבד 000, למרות שטחה הקטן. גם בצהרי יום קיץ חם, וקרירות מרעננת

חלק מן התוואי הוכשר . בשמורת תל דן שלושה מסלולי טיול שונים באופיים ובאורכם

 .למעבר עגלות נכים

הוא ניזון ממי . נחל הדן הוא הגדול והחשוב מבין שלושת מקורות הירדן0 על המסלול

המים מחלחלים ופורצים למרגלותיו  ויוצרים . שלגים וגשמים המגיעים מרכס החרמון

 . ק מים בשנה''מ 008 -ביחד את המעיין הקרסטי השופע ביותר במזרח התיכון 

, בעיקר עצי ער אציל, בצל חורש וסבך של עצים, מסלול הטיול עובר בין פלגים ובצד הנהר

התנאים הטובים בין פלגי הדן מאפשרים למילה הסורית . מילה סורית ואשחר רחב עלים

 .מטרים 08להגיע בשמורה לגבהים של עד 

שנכבשה , נגיע לשרידי העיר הכנענית ליש, 0600שפעלה עד , בהמשך הדרך מטחנת הקמח

באתר ממצאים מיוחדים במינם ובהם אתר פולחן . על ידי שבט דן בתקופת השופטים

בתל שוחזר שער העיר המרשים מהתקופה הישראלית וכן קשת . המיוחס לימיו של ירבעם

 .אולי הקשת הבנויה הקדומה ביותר שהתגלתה עד כה מעולם, השער הכנעני

מוזיאון אזורי לטבע  -מומלץ להשלים את הסיור בשמורה בביקור בבית אוסישקין 

 . ולארכיאולוגיה

מהתקופה שקדמה , המוזיאון מציג את עולם הצומח והחי שבבקעת החולה ובסביבותיה

 .לייבוש הביצה ואילך
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 ובה  הגדולה‘הר בנטל והג

 דרגת קושי

 קלה

 נגישות לנכים

לאחרונה נחנך שביל  
ובה ‘חדש אל הג

 המאפשר גישה לנכים

 שעות פעילות

מיער אודם יש לצאת 
:שעה לפני השקיעה  

בשעון חורף עד השעה 
ובקיץ עד השעה  16:00

17:00 

 צפון רמת הגולן

 שמורת טבע הר בנטל

בצומת נפנה צפונה לכביש . עד לצומת עין זיון 19´ ניסע מזרחה על כביש מס: איך מגיעים
. וכעבור כרבע שעה נסיעה נבחין מצד שמאל לכביש בשילוט המכווין להר בנטל 19´ מס

 . נעלה בכביש המתפתל עד לפסגת ההר

 979,9הר בנטל הוא למעשה הר געש כבוי בצפון מזרח רמת הגולן שגובהו : תיאור כללי
מטרים מעל לפני הים ולמרגלותיו נמצא קיבוץ מרום גולן אשר הנו היישוב הישראלי 

לכיוון מזרח נמצאת . הראשון שהוקם ברמת גולן כחודש לאחר מלחמת ששת הימים 
שזהו קו " קו התלים הישראלי"ההר הוא חלק מ. בקעת קונטרה והעיר הסורית קונטרה

מדרום לו מצוי הר אביטל . הגנה גיאוגרפי של הריי געש העובר לאורכה של רמת הגולן
שני ההרים גם יחד מהווים את (. נדה בערבית פירושו טל)הנקרא בערבית תל אבו נדה 

מקור שמו העברי של ההר הוא הפרש 7 הר בנטל -שמורת הר אביטל "שמורת הטבע 
מטר מעל פני הים וכן  972,1הגבהים בינו ובין הר אביטל הגבוה ממנו ונמצא ברום של 

לי משוקם ומשוחזר שנבנה "בפסגת הר בנטל נמצא מוצב צה. בשל כמות הטל היורד עליו
 .הוא מאגר בנטל7 למרגלות ההר נמצא מאגר מים גדול. על שרידי מוצב סורי שקדם לו

  .מורדות החרמון וכן לשאר רמת הגולן7 ההר מהווה נקודת תצפית מצוינת לעבר סוריה

 (9911)סימון שבילים שחור : ובה הגדולה‘הג

7  עוברים את מושב אודם 1,9פונים צפונה לכביש 7 (וואסט)מצומת האמיר : איך מגיעים
ממשיכים בו עד 7 מטר צפונה מימין לכביש יוצא שביל המסומן בסימון שחור ,,2 –כ

 .ובה הגדולה'לג

ביער  מסעדה ישנה תופעת טבע 7 "(ּוֶבת ֵאל ֵכִביֵרה `ג)"ובה הגדולה ’הג: תיאור כללי

עקב פעילות געשית (. בורות בערבית" )ובה`ג"געשית מאוד מיוחדת המוכרת בשם ה

ובה הינה תופעה גיאולוגית נדירה של 'הג. וולקנית שהייתה בימי קדם באזור רמת הגולן

ישנם כעשרים ושלושה בורות כאלה שגודלם משתנה . בור טבעי הנמצא בקרקע הבזלת 

מטרים וקוטרה של  ,0 -ובה הגדולה שעומקה הוא של כ 'מטרים ועד לג 9 -מעומק של כ

ובות מראה 'הג 22מה שמוסיף למסתורין היא העובדה שהסתכלות על כלל . מטר ,,2כ

התופעה הנדירה נחקרה רבות . שהן מסודרות בקו הגיוני רציף בדומה לפריסת הרי הגעש

חוקר הגיאולוגיה 7 ר דורון מור"ההסבר הרווח להיווצרותה הוא של ד7 על ידי גיאולוגים

ובות הן תוצאה של פליטת גז וולקני מן `על פי הסברו הג. הישראלי הראשון של הגולן

ההתפוצצות הינה של גז ללא חומר ועל כן הממצא היחידי . העומק שיצר התפוצצות עזה

ובות הן `תיאוריה אחרת אומרת כי הג. שנותר בשטח הינו הבור שנוצר מאפקט ההדף

בעקבות החום הרב . למעשה גופי מים או שלוליות גדולות שנלכדו מתחת לזרם לבה

 . המים הפכו לגז ויצרו חלל גדול שנשבר והתמוטט כתוצאה מבליה
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 מרכז רמת הגולן כותרת ידיעון

 רכס בשנית\חזקה
 ירוק או שביל גולן ) כחול, ירוק, לבן(: סימון

איך מגיעים: כשני ק"מ מצפון לכניסה למושב אלוני הבשן פונים ימינה )מזרחה( מכביש 
ועולים בדרך סלולה לתל חזקה. למרגלות התל נכנס השביל )סימון ירוק( דרך שער  98

ברזל קטן לתוך החורש. נקודת הסיום ברכס בשנית : סימון השביל הירוק בצד הכביש, 
(. 98כקילומטר מדרום לכניסה למושב אלוני הבשן )כביש   

תיאור כללי: איך חוברים יחדיו חלמוניות, סתווניות, השלטון העותומני והרי געש 
למסלול טיול ברמת הגולן? זאת ועוד במסלול הטיול שמורת טבע רכס בשנית המשלב 

 הליכה רגלית ותצפיות מרהיבות. 
נתחיל את הטיול ברכס בשנית, שמורת טבע בצדו המזרחי של  הגולן, השמורה, נחבאת 

אל הכלים אולם אוצרת בחובה טבע בלתי מופרע אשר נדירים כמותו עדין בישראל, 
 חורש של עצי אלון, אלה אטלנטית, אגס סורי, שזיף הדוב, עוזרר ואוג הבורסקאים.

מסלול הטיול: כ- 50 מטר לאחר תחילת ההליכה נגיע לרחבה סלעית אשר בה פורחים 
יחדיו פרחי חלמונית גדולה וסתווניות תשבץ, שני מיני צמחים נדירים בעלי פרחים מן 

היפים והמרשימים שבפרחי ארץ ישראל. החלמונית הגדולה, כשמה כן היא, צבעה 
הצהוב וצורת הפרח, גביע עגלגל, דומים לחלמון של ביצה. סתוונית התשבץ הנה מין 

נדיר של סתווניות הצומח בישראל על תלי געש בודדים בצפון הגולן, צבעה ורוד עז ועל 
 עלי הכותרת הגדולים שלה מצוירת דוגמת משבצות. 

מכאן נמשיך לרדת עם השביל המסומן, בחורש מגוון של אלות אטלנטיות ומיני אלונים: 
אלון תבור, מין הגדל באזורים נמוכים וחמים, אלון מצוי, הגדל באזור הים תיכוני 

הגבוה ואלון תולע הגדל באזורים גבוהים גשומים וקרים, אשר רק במקום זה בארץ 
צומחים יחדיו . בינות לאלונים והאלות משובצים עצי שזיף הדוב ואגס סורי אשר 

לפרותיהם עפיצות הגורמת לאוכל אותם תחושה של יובש בפיו. עם הירידה בשביל 
החורש נפרש לעינינו הנוף הייחודי של הגולן , תילי הגעש, מאגרי המים ואפילו פסגות 

 הגליל העליון.
ממשיכים לרדת לאורך המסלול, חוצים שביל כורכר לבן ולאחר כקילומטר מתחברים 

לשביל ג'יפים. פונים ימינה ומגיעים לחורבות הכפר הצ'רקסי ג'ואיזה. הכפר, כמו 
הכפרים הצ'רקסים המוכרים יותר בגולן, רמתניה וחושניה, היה אחד מקבוצה של 

. הצ'רקסים שהובאו לאזור  19-כפרים צ'רקסים אשר הוקמו בגולן בסוף המאה ה
בעידודו של השלטון העות'מאני היו לוחמים עזי נפש שמוצאם מהקווקז, שנלחמו 

בצארים הרוסיים שניסו לפלוש לארצם אולם לאחר שנרדפו בגלל דתם המוסלמית 
וברחו לרחבי האימפריה העותומאנית, הובאו אלפים מהם לרמת הגולן ע"י השלטון 

 העותומאני אשר היה מעוניין בייצוב האזור מבחינה ביטחונית. 
הצ'רקסים הצליחו לטעת שורשים באזור ובנו כפרים חקלאיים עם מסורות בניה 

ותרבות אירופאית. בתיהם היו בנויים בזלת ועליה גגות של רעפי מרסי, אשר דוגמא 
להם ניתן לראות עד היום בכפרים הצ'רקסים בריקה וביר עג'ם, אשר מעבר לגבול. 

וויזה שבמקום, בצל עצי צפצפה ‘במקום נוכל לנוח לאורך המים הנובעים מהמעין ג
. 98מטר עד לסיום המסלול, בכביש  500 -ומשם להמשיך עוד כ  
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 עונות מומלצות

 אביב, חורף, סתיו 

 מרחק וזמן

ק"מ 3 -אורך המסלול: כ  

שעתיים הליכה-כ  

 דרגת קושי

 קל, מתאים למשפחות

 שעות טיול

בקיץ יש לצאת משטח 
, 17:00השמורה עד השעה 
  16:00בחורף עד השעה 

 חשוב לדעת!

המסלול לא מעגלי ויש צורך 
בהקפצת רכבים מסוף 

 המסלול לתחילתו

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

  40-8668486,  פקס:  40-8664880טלפון: 

mh.golan@npa.org.il 



 מרכז רמת הגולן

 שמורת טבע נחל גילבון

 עונות מומלצות

 אביב, סתיו, קיץ

 מרחק וזמן

מ, כשעתיים “ק 3הקצר:    

שעות 5 -מ, כ“ק 6הארוך:   

 דרגת קושי

 בינוני

 שעות טיול

בקיץ יש לצאת משטח 
, 17:00השמורה עד השעה 
  16:00בחורף עד השעה 

 כפר דבורה:

ב  ישו י ה  הי ורה  דב כפר 
יהודי בתקופת התלמוד. 
ם  י ד י ר ש ו  א צ מ נ ר  פ כ ב
ארכיאולוגיים המעידים על 
יישוב משגשג הממצאים 
החשובים שנמצאו בכפר 
י  ד ו ח י י ף  ו ק ש מ א  ו ה
ת  ו פ ו ע י  נ ש ב ר  ט ו ע מ ה
דורסים אשר אוחזים זר 
במקוריהם, ועליו הכתובת: 

"זה בית מדרשו שהלרבי    
  ]= של רבי[ אליעזר הקפר".

 1631, כחול )כביש+ הליכה( 1631אדום )כביש+ הליכה( : סימון

 1.1-לכיוון צומת נשוט. כ   11מצומת בית המכס ממשיכים צפונה על כביש  :  איך מגיעים 
, עולים על השביל האדום. ממשיכים על דרך העפר 13ק"מ אחרי הצומת, ליד סימן ק"מ  

 המסומנת אדום עד מגרש החניה ליד מפל דבורה.

 :תיאור כללי

הגילבון המכונה גם נחל דבורה הוא חלק משמורת טבע. כולל שני מפלי מים גבוהים 
חתורים בסלע הבזלת ושפע של צמחיית מים אופיינית הכוללת את שיחי הרדוף הנחלים, 
פטל קדוש, שיח אברהם, ערבה, קנה מצוי וטיון דביק ואחרים ההופכים בקיץ למראה 

 משובב על רקע הצהוב היובשני שמסביב.

 מסלולי הטיול בשמורה:

 המסלול הקצר: 

ק"מ הכולל הליכה לצד מים ולצד בריכות מים עמוקות. יוצאים   6מסלול מעגלי  בן  
ממגרש החניה ועוברים ליד בתיו של כפר סורי נטוש. השביל האדום מתפתל בין בתי 
הכפר ומוביל למדרגות היורדות עד לגדה הצפונית של הנחל עד מפל דבורה. סמוך 
לתצפית המפל השביל האדום נפגש עם שביל כחול המוביל לשרידי הכפר הערבי דבורה 
שנבנה על שרידי הישוב היהודי מתקופת התלמוד. )למעוניינים בביקור בכפר, יש לעלות 
ולרדת באותו השביל, מוסיף כשעה(. מהתצפית ממשיכים על השביל המסומן אדום 
ויורדים בזהירות רבה בעזרת ידיות אחיזה אל הבריכה הצוננת שמתחת למפל. המים 
עמוקים וקרים, הכניסה למים מחייבת ידיעת שחייה. בהמשך חוצה השביל המסומן 
אדום את הנחל בסבך צפוף של הרדופים. ממשיכים בשביל החוצה את הנחל לסירוגין 
ברובו אינו מוצל . בהמשך המסלול, השביל האדום נפגש עם שביל כחול הפונה שמאלה 

מטרים מערבה   111  -ועולה אל לנקודת סיום לפני שיוצאים מהנחל כדאי ללכת עוד כ 
מטרים.   11-גובהו כ מפל גילבון  בשביל האדום לנקודת תצפית על מפל גילבון.  

ולמרגלותיו בריכה קרירה ומרעננת. המים עמוקים וקרים, הכניסה למים מחייבת ידיעת 
 שחייה.  

   המסלול הארוך )המשכו של המסלול הקצר(:

ממשיכים מהמפל בדרך המסומנת אדום, מערבה אל עמק החולה הנפרש ממול. אזהרה! 
באזור שטחים החשודים במיקוש, אין לרדת מהשביל המסומן, ואין לחצות גדרות. 
לאחר כברת דרך נגיע אל בריכת הקצינים ג'לבינה . הבריכה הוקמה ע"י הסורים. מכאן 
הדרך יורדת ומגיעה ל שרידי טחנת קמח מרשימה. המשך השביל מוביל לדרך הרכב דרך 

 עד גשר הפקק.
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 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

 , 40-8664880טלפון: 

  40-8668486פקס:  

mh.golan@npa.org.il 



 מרכז רמת הגולן

 נחל זוויתן עליון
,חזרה בכחול 1641,אדום )הליכה( 1641, שחור )הליכה(  1641כחול )כביש+הליכה(: סימון

 1641)הליכה( 

 –העולה מצומת יהודיה או מכיוון קצרין    78נגיע לשמורת יהודיה בכביש  :  איך מגיעים 
 עד הכניסה לשמורה.   78בו נפנה דרומה בצומת קצביה לכביש  8877כביש 

הזוויתן הוא אחד מחמשת הנחלים העיקרים היורדים אל בקעת הבטיחה.  :תיאור כללי
נחל זוויתן מבצע מספר פניות זוויתיות חדות ומכאן שמו. המים הזורמים בנחל כל ימות 
השנה שופעים כמובן בכמות מרשימה יותר בחורף ובאביב, אך גם בקיץ נהנים בבית 
הגידול דגים, סרטני נחלים וצמחים חובבי מים כמו הרדוף הנחלים, ערבי נחל, הדס, 

 פטל קדוש ואחרים . במצוקים מקננים עופות דורסים, ובחגווי הסלע דרים השפנים.

תחילת המסלול בשביל רחב המסומן בסימון שבילים כחול.   מסלולי הטיול בשמורה: 
בדרכינו נגלת לעיננו תצפית מרהיבה על  יער יהודיה שבמרכז רמת הגולן. מרחוק נראה 
את הכנרת,  נסתכל על הרי הגליל העליון והר כנען במערב ונראה אפילו את הארבל והר 
תבור שבגליל התחתון. נגיע לצומת שבילים ליד שרידי הכפר שייח חוסין. נבחר את 
השביל המסומן שחור שיוביל אותנו למעלה נחל זוויתן. ולפתע , מתגלה ערוצו של הנחל, 
ככה בהפתעה כמעט גמורה עולם חדש ומופלא שהוסתר מעיננו כליל, אמר כבר הנסיך 
הקטן "כי הדברים היפים סמויים מן העין" ואכן כאלה הם נחלי הגולן המסתתרים 
במשורים הנרחבים הירוקים באביב וצהובים בקיץ אך עולמם עשיר, מגוון ומפתיע את 

 המטייל התמים.

לאחר חציית הנחל משתנה צבע סימון השבילים לאדום ואנו ממשיכים במורד הזרם. 
צמחית גדות עשירה מעטרת את ערוץ הנחל , הרדופים וערבות, קנה ופטל הם רק חלק 
מהמגוון הגדול. על הגדות במרחק מה מהזרימה, עולם אחר, נוריות שיתחלפו בפרגים 

 אדומים, תורמוסים כחולים, חרדלים צהובים, קחוונים לבנים ושלל פרחים נוספים.

צמד “.  המשושות ” צמד הבריכות    –לאחר הליכה קצרה נגיע לאחת מנקודות השיא בנחל  
בריכות אלו המכונות גם "המשקפיים" חושפות את תופעת המשושים המאפיינת 

 מקומות שונים בגולן.  

 הבריכות עמוקות מאד ומימיהן קרים והרחצה על אחריות המתרחץ בלבד!

נמשיך בשביל הטיול עובר בחלקו באמת מים פשוטה שנבנתה על ידי הכפריים הסורים 
מהישובים הסמוכים לנחל שהשתמשו במים לצורך השקיית חלקות שדה קטנות. הליכה 

למפל נחל זוויתן. המפל הגבוה בנחל נופל לבריכת מים   –של מספר דקות תוביל אותנו  
 מטר . לצד הבריכה , בריכת מים נוספת יפה ועמוקה. 18מגובה של 

 –לאחר התצפית אפשר לרדת לתחתית המפל במסלול המסומן כחול. הירידה אורכת כ  
 דקות ובמהלכה נעזר בסולם ברזל.  14

נחזור חזרה בשביל העולה מן הנחל, נמשיך עם סימון השבילים הכחול כחצי שעה עד 
 לחניון בו השארנו את כלי הרכב. וכאן מסתיים המסלול הרגלי.

 

שמורת 
 טבע?

מים 
 לשתייה

מים 
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חניון  קליטה
 רכבים

כניסה 
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שירותים  שטח אש
 ציבוריים

          

 עונות מומלצות

 אביב, סתיו, קיץ

 מרחק וזמן

 ק"מ 7-אורך המסלול: כ
 שעות 4-משך טיול: כ

 דרגת קושי

 בינוני

 שעות טיול

- 8:88ספטמבר:  -אפריל 
18:88, 

- 7:88מרץ:  -אוקטובר 
14:88. 

 7:88בימי שישי וערבי חג 
- 14:88 

הכניסה לשמורה נסגרת 
שעתיים לפני שעת 

הסגירה הרשומה )כלומר 
הכניסה  16:88בשעה 

האחרונה למסלול שהוא 
 עד שעתיים הליכה(

 חניון הלילה

כל השנה  -פתוח לקבוצות 
 בהזמנה ובתאום מראש

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

 , 40-8664880טלפון: 

  40-8668486פקס:  

mh.golan@npa.org.il 



 מרכז רמת הגולן

 שמורת טבע נחל המשושים
 5641אדום  : סימון

איך מגיעים: הכניסה לשמורה נעשית מכביש 888 בדרך עפר צפונית לחד-נס, שבסיומה 

 מגיעים לחניון מוסדר ממנו מתחילים מסלולי תצפיות וירידה לבריכת המשושים. 

תיאור כללי: נחל משושים )ואדי אל-הווא(, שאורכו כ-35 ק"מ, הוא הנחל האיתן הארוך 

ביותר בגולן. מעיינותיו העיליים נובעים למרגלות הר אביטל ורכס בשנית. תחילה הנחל 

עושה את דרכו בתעלה רדודה )מסיל(. מעין נשוט )כשני ק"מ מצפון לקצרין( ועם תוספת 

מים ממעיינות אחרים, הופך הנחל לאיתן וגם משנה את אופיו. הערוץ הולך ומתעמק 

ומגיע לתחומו של הקטע המתואר בדפדפת זו כקניון נאה ובו מפלים ובריכות, ביניהן 

בריכת המשושים המפורסמת. נחל משושים נשפך לכנרת בבקעת בית ציידה )בטייחה(. 

בגלל השיפוע המתון, חודרים מי הכנרת לשפך הנחל ויוצרים את לגונת שפך משושים 

)זאכי(. הלגונה היא בית גידול מיוחד המקיים נופי אחו וביצה נדירים בישראל. נחל 

קמ"ר. הנחל עשוי להזרים בזמן  160משושים הוא בעל אגן ניקוז גדול, המשתרע על פני 

גשם כמויות אדירות של מים ועל כן אין לרדת לתוך הערוץ בעת גשם.                          

 זהו הנחל היחיד בגולן שמימיו אינם נתפסים במאגרי מים. 

מזרח, זוהי כיפת הנשרים. -העומד בתצפית יבחין בגבעה מצד דרום   מסלולי הטיול: 

בסמוך לה שוכנת אוכלוסיית הנשרים הגדולה ביותר בארץ. הוואדיות שמצפון לגבעה 

הם נחלי היהודייה והזוויתן, שנוטים באפיקם לכיוון בקעת הבטיחה והכינרת. נרד 

מהמצוק בשביל מסומן נחצה את דרך הג'יפים שנפגוש ונמשיך בירידה המתפתלת עוד 

כברת דרך קצרה. בשלב זה ניתן לשמוע את שאון הזרימה ובהגיענו לגשר עץ נעלה עליו 

ולראות את המים השוצפים בנקיק הצר, מראה מרשים בהחלט. הגשר מוביל ליער 

יהודייה ולנחל הזוויתן, מסלול המומלץ למיטבי לכת ולמשכימי קום בלבד. אנו נחזור 

לשביל ונמשיך עוד מספר מטרים של ירידה מדורגת עד לבריכה. שמה של הבריכה נודע 

זה מכבר עקב משושי הבזלת התוחמים אותה. אלו ניצבים זקופים על דפנות הבריכה 

ויוצרים נוף טבע לא רגיל ומרשים ביותר. למעשה תופעת משושים קיימת בשכבות לבה 

עבות שזרמו על פני השטח והתקררו ללא הפרעה בצורה איטית ואופטימלית לחומר. 

המשושה היא הצורה היחידה בטבע שגם קרובה לעיגול וגם יוצרת משטח אחיד ללא 

 חללים ריקים בין המצולעים.  

 

 עונות מומלצות

 אביב וקיץ 

 מרחק וזמן

שעתיים -כ   

 שעות טיול

 בכל ימי השבוע

17:00- 8:00קיץ :   

16:00 -8:00חורף:   

בימי שישי וערבי חג שעה 
 אחת פחות.

במשך כל השנה הכניסה 
לשמורה עד שעתיים לפני 

 סגירתה

 דרגת קושי

בינונית )ישנה עליה תלולה 
  בסוף המסלול(

 דרכי היקשרות

04-6962817  
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 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן
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 מרכז רמת הגולן

 שמורת טבע גמלא

 עונות מומלצות

 כל השנה

 מרחק וזמן

ארבע שעות -שעה   

 דרגת קושי

מיטבי לכת-קלה  

 שעות פעילות

ספטמבר:  -אפריל   
08:00-17:00,  

מרץ:  -אוקטובר   
8:00-16:00.  
 בימי שישי: 

8:00-15:00 

ניתן להיכנס לאתר עד 
שעה לפני שעות הסגירה 

 הרשומות מעלה

 נגישות לנכים

שביל אספלט, במסלול 
 המעגלי

 3311, אדום )מפל( 3311ירוק )מעגלי( : סימון

( 968מכביש סובב כינרת יש לעלות בצומת גמלא עד צומת דליות )כביש איך מגיעים: 
 ולפנות צפונה כשני קילומטר. כביש משולט מוביל לשמורת טבע גמלא.

שמורת הטבע גמלא היא שילוב נפלא של נוף, טבע ושרידי העבר. בשמורה : תיאור כללי
ריכוז ייחודי של עופות דורסים, חלקם נדירים, על שטח מצומצם, ומאידך המבנה 

 הארכיטקטוני של בית הכנסת הקדום ביותר הידוע בעולם.

 מסלולי הטיול בשמורה:

 מצפור גמלא, מצפור הנשרים ודיר קרוח -שביל הנשרים 
 דקות הליכה( 06 -מטר במסלול מעגלי )כ 066-אורך השביל: כ

מ' מגיעים  122-השביל יוצא ממגרש החנייה מערבה, לאחר כ
למצפור גמלא ממנו ניתן לראות בבירור, על רקע של נוף מרהיב, 

את גבעת גמלא שצורת גמל לה ואת המגדל, החומה ובית 
 -הכנסת של העיר העתיקה גמלא הנמצאים במדרון הדרום

מערבי של הגבעה. מכאן מוביל השביל אל מצפור הנשרים 
הצופה אל קניון נחל גמלא ומושבת הדורסים. בנקודת תצפית 

זו מוצבת מצלמת טלוויזיה ומסך תצפית, המאפשר למבקר 
"להציץ מקרוב" בנשרים ובפעילותם. מזרחית למרפסת, בצמוד 

לשביל, נמצא בית בד מהתקופה הביזנטית שבו נמצאים: 
מפרכה לריסוק זיתים ובסיס מכבש הסחיטה. השביל ממשיך 

ונכנס אל אזור הכפר דיר קרוח. בכניסה לכפר נמצאת הכנסייה 
המרשימה מהתקופה הביזנטית. המסלול מסתיים במגרש 

 החנייה. 

 מטר. 15למפל גמלא  -שביל הדולמנים 
 ק"מ )כשעה וחצי הלוך ושוב( 5.1אורך השביל: 

השביל יוצא ממגרש החנייה צפונה, חוצה את שדה הדולמנים 
ק"מ חוצה את נחל גמלא מעל המפל הגדול, מכאן  3 -ולאחר כ

מ' ומגיע למרפסת תצפית ממנה נראה  022 -ממשיך השביל כ
מטר במלוא הדרו, וכן  33את המפל הגבוה ביותר בארץ שזורם, 

 מצוקי הקינון של הנשרים.
 

 בשביל הקדום אל גמלא
 אורך השביל: כקילומטר אחד )כשעתיים הלוך ושוב(

 דרגת קושי: מיטיבי לכת. שביל תלול.
השביל יוצא מהתצפית על גבעת גמלא. מכאן מתפתל שביל 
קדום היורד בתלילות לעבר שרידי העיר שנחשפו בחפירות 
ארכיאולוגיות. לצד השביל לוחות מתכת עליהם חקוקים 

“, מלחמות היהודים”ציטוטים מספרו של יוסף בן מתתיהו 
המתארים את הקרב בגמלא. לפני הכניסה לעיר, מוצבים דגמים של מכונות מלחמה, 

מכונה לירי חצים  -אשר שימשו את הצבא הרומי בעת המצור על העיר: הקטפולטה 
מכונה לירי אבני בליסטראות. הכניסה אל העיר היא באזור הפרצה  -והבליסטרה 

המקורית שבחומה. עוברים דרך בתי העיר אל בית הכנסת המפורסם ומקווה הטהרה 
שבסמוך לו. משם ממשיך השביל אל רובע מגורים מהתקופה החשמונאית והמגדל העגול, 

הניצב בקצה העליון של החומה. בצד המערבי של העיר: בית בד גדול ומפואר, בעל שני 
 מתקני סחיטה ומקווה טהרה, אזור תעשיה ורובע מגורים מפואר. 

 דרכי היקשרות

04-6822282טלפון:   

04-6822285פקס:   
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 כדאי לדעת !

פעמיים ביום מתקיימות 
הדרכות על הנשרים 
 הכוללות סרטונים. 

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

 ,  60-0616000טלפון: 

  60-0660656פקס: 

mh.golan@npa.org.il 



 מרכז רמת הגולן

 רסה \ בית ציידה‘שמורת טבע מג

 0751, ירוק )הליכה( 0751כחול )כביש( : סימון

(. בצומת מעלה גמלא פונים מערבה 29נוסעים על כביש עוקף כנרת )מס'  איך מגיעים:  
 לדרך עפר וממשיכים עד השילוט לחניון הזיתים, שם פונים שמאלה.

 :תיאור כללי

דונם )שבו נמצאים גם שטחים חקלאיים(,   5,111-שמורת טבע המשתרעת על שטח של כ 
 ולפיכך זוהי שמורת הטבע הגדולה בארץ של נופי מים מתוקים.

 מסלולי הטיול בשמורה:

 -כולל הליכה במים )אין להיכנס למים יחפים ורצוי לא לשאת ציוד    -מסלול "רטוב"  
 מחשש שיירטב(. העונה המומלצת לטיול הינה מתחילת האביב ועד לסתיו.

תחילת המסלול בשביל סלול ומסומן היורד לאפיק הנחל בסבך הקנה, על גדת נחל דליות. 
ניתן להיכנס אל המים ולהתחיל ללכת במורד הזרם. האפיק משנה את רוחבו ועומקו 

 במהלך הטיול.  

לאורך הגדה הדרומית של הנחל נפרץ "המסלול היבש", המאפשר   -מסלול "יבש"  
ליהנות ולהתרשם מנוף השמורה גם ללא הליכה במים. המסלול עובר בחלקו בתוך 

 סככות עגולות שעליהן מטפסים צמחי השמורה.

 רקע כללי:

מזרח הכנרת, נופי מים מגוונים. זהו המקום היחיד -בבקעת בית צידה, השוכנת בצפון 
בישראל שבו נשתמרו נופי ביצה טבעיים, כמעט בלתי מופרעים. נמצאים כאן פלגי מים 
הזורמים בכל ימות השנה ופלגים עונתיים, ברכות מים, מעיינות, שטחי הצפה ונסיגה של 

 הירדן. -הכנרת, ודלתא של הנהר הגדול בארץ, המפורסם בעולם כולו 

בבקעת בית צידה התפתח מגוון עשיר של מיני צמחים ובעלי חיים הקשורים במים. 
הלגונות שבבקעה וסבכי הצמחייה הטבולה במים הם בית גידול חשוב לדגי הכנרת בעונת 

 ההטלה )בעיקר לאמנון הגליל(, ובכך יש תרומה חשובה לאיזון האקולוגי של הכנרת.

 רקע היסטורי:

מקור שמה של הבקעה מקורו בשם העיר הקדומה בית צידא )כך נכתב השם בצורתו 
הארמית(, אשר שרידיה הולכים ונחשפים  מצפון לכנרת, בתחומי פארק הירדן. באתר 
נחשפו ממצאים מרשימים ביותר שעיקרם בתקופה הכנענית והישראלית ומיעוטם 
מהתקופה הרומית, תקופתו של ישו. יוסף בן מתתיהו כותב כי הורדוס פיליפוס )בנו של 
הורדוס הגדול( בנה בבית צידא עיר מפוארת ושינה את שמה ליוליס. בעת המרד הגדול 
נגד הרומאים התחולל בבקעת בית צידא קרב בין המורדים לבין צבא אגריפס. יוסף בן 
מתתיהו, שהיה מפקד צבא המורדים כותב: "סוסי אשר עליו רכבתי שקע במקום ביצות 
והשליכני ארצה". בית צידא נזכרת במשנה כמה פעמים בשם "צידן". בתקופה שלפני 
מלחמת ששת הימים שלטה באדמות הבקעה הפוריות שושלת בית הבק. בבקעה 

 התקיימו כמה כפרים קטנים, שהתפרנסו מחקלאות ומדיג וגידלו עדרי ג'מוסים.  

 עונות מומלצות

מרץ עד נובמבר -אביב   

 מרחק וזמן

כשעה הליכהמ “ק 2-כ  

 דרגת קושי

 קלה

 שעות פעילות

 05:11עד  0:11שעון קיץ 

 00:11עד  0:11חורף 

 0:11-בימי שישי וערבי חג 
- 07:11 

הכניסה לשמורה נסגרת 
לפני שעת הסגירה  שעה

  .הרשומה

 נגישות לנכים

שביל אספלט, כולל גישה 
 למים

 דרכי היקשרות

 40-0143074טלפון: 
40-0137377פקס:   

שמורת 
 טבע?

מים 
 לשתייה

מים 
 לרחצה

הבערת 
 אש

חניון  קליטה
 רכבים

כניסה 
 בתשלום

שירותים  שטח אש
 ציבוריים

          

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

 , 40-8664880טלפון: 

  40-8668486פקס:  

mh.golan@npa.org.il 



 דרום רמת הגולן

 אום אל קנאטיר
 1451כחול סימון: 

 איך מגיעים: 

עד צומת   808ק"מ מערבית למושב נטור. נוסעים על כביש    2-קנטיר נמצא כ -הכפר אום אל 
מטר לפני שער המושב פונים שמאלה בדרך עפר   200-נטור )בג'וריה(, פונים לכיוון נטור, וכ 

 מטר פונים ימינה. 000-חדשה. לאחר כ

 תיאור כללי:  

קנטיר שבדרום הגולן נמצא אחד מבתי הכנסת החשובים והמפוארים -בכפר אום אל 
שהתגלו בארץ. בשנים האחרונות מתבצעות במקום עבודות שחזור ובנייה מחדש של בית 
הכנסת במטרה להכשיר אותו לשימוש המתפללים. סמוך לבית הכנסת נמצא "מעיין 

 הקשתות" הבנוי משלוש קשתות אבן גדולות.

 המסלול: 

מחנים את הרכב, מצטיידים במים ובכובע. הולכים על השביל עד המצוק כשממול נפרסת 
הכנרת במלוא הדרה, ובאופק מימין לשמאל: הרי מירון וכנען, ארבל וטבריה והר תבור. 
מתחת למצוק אפשר לראות את מבנה בית הכנסת העתיק ומשמאל מבחינים במעיין עם עצי 
הדולב לידו. יורדים אל האקליפטוס הגדול לסיור בין שרידי בית הכנסת, ומשם למעיין 

מלחמה על “ ולדון ב   1450‘  ובחזרה לרכב. ניתן לרדת לתוי תעלת ההטיה, בסימון שחור מס 
 שעתיים של הליכה.-מוסיף כ“,  המים

 רקע היסטורי:

קנטיר, שבו נמצא בית הכנסת העתיק, הוא כפר יהודי מתקופת המשנה -הכפר אום אל 
והתלמוד. מקור שמו של הכפר הוא בשלוש הקשתות המונומנטליות הניצבות סמוך למעיין 
השוכן בתחומו. לפי השערת החוקרים, מכלול המעיין נבנה כמקדש רומי לפני ייסוד הכפר 
היהודי במקום, ומי המעיין והבריכות הסמוכות לו שימשו לתעשיית הלבנת הפשתן ביממי 

על ידי המהנדס גוטליב   11-הכפר היהודי. שרידי הכפר התגלו לראשונה בסוף המאה ה 
שומכר והדיפלומט סר לורנס אוליפנט שסיירו בגולן וחיפשו אחר תחנות חלופיות למסילת 

קנטיר היא בית הכנסת העתיק -הרכבת שתחבר בין חיפה לדמשק. גולת הכותרת באום אל 
שנבנה, ככל הנראה, במאה החמישית לספירה. זהו אחד מבתי הכנסת היפים והמפוארים 
שנחשפו בארץ, והיחיד שבו נשתמרה במלואה בימת ארון הקודש )היכלית( המתנשאת לגובה 

מטרים. בחפירות שנערכו במקום בשנים האחרונות נחשפו גם כתובת בארמית, שני   6-של כ 
עמודים מעוטרים שעליהם תבליט של מנורת שבעת הקנים, שופר וארבעת המינים ועוד. 

מטר גובהו(   12-מטר אורכו, וכ   18-מטר רוחבו, כ   10-מתפארתו ומגודלו של בית הכנסת )כ 
אפשר ללמוד על עושרם של התושבים שהתגוררו בכפר ועל כך שבית הכנסת שימש כמרכז 

לספירה חרב הכפר ברעידת אדמה, וכדי   951הרוחני של הקהילה שחיה במקום.  בשנת  
להתגבר על עיי האבנים והחורבות שבמקום השתמשו החוקרים והחופרים בטכנולוגיות 
מתקדמות על מנת לחשוף את המבנים. מטרת השחזור היא להשמיש את המקום ולהפוך 

 אותו לבית כנסת הפעיל העתיק בעולם.  

 מעניין לדעת:

בעבודות החפירה והקימום 
ק  י עת סת ה כנ ית ה ב של 
שבוצעו בשנים האחרונות 
ה  נ בפעם הראשו נוסתה 
 . ת י נ ש ד ח ר  ו ז ח ש ת  ט י ש
הפרויקטור יהושע דריי 
ם  י ב ב ש ל  י ת ש ה  ) ו ש י (
אלקטרוניים זעירים באבני 
כך,  בית הכנסת שקרס. 
למעשה, השבבים משמשים 
כ"תעודת זהות" לאבנים 
וניתן לעקוב אחר מסלולן 
ר  ו עבודות השחז לצורך 
והקימום של בית הכנסת. 
את נתוני השבבים הזינו 
גה  לתוכנת מחשב המצי
היכן בדיוק הונחה כל אבן 
בבית הכנסת. בכל חפירה 
והסרת שכבת אבנים נעשה 
שימוש במצלמות משולבות 
לייזר ווידיאו שמספקות 
תמונה מדידה של כל האתר 
ם  י ר ט מ י ל י מ ל  ש ק  ו י ד ב

 ספורים.  

 עונות מומלצות

כל ימות השנה, בעומסי 
חום יש להתחיל לטייל 
 מוקדם במידת האפשר.

 משך הליכה

 בין שעה לשעה וחצי

שמורת 
 טבע?

מים 
 לשתייה

מים 
 לרחצה

הבערת 
 אש

חניון  קליטה
 רכבים

כניסה 
 בתשלום

שירותים  שטח אש
 ציבוריים

          

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

  40-8668486, פקס:  40-8664880טלפון: 

mh.golan@npa.org.il 



 נחל אל על 
 ק"מ . 5: אורך המסלול

 .9542-9992, סיום 9552-9922אדום : סימון

( ומחנים את הרכב ברחבת החניה 29נוסעים לכיוון מושב אליעד )כביש  :  איך מגיעים 
בכביש הגישה למושב. את המסלול מסיימים ב"חניון המפלים" שליד מושב אבני איתן 

 כיווני.-ורצוי להשאיר רכב מאסף בנקודת הסיום מכיוון שהמסלול הוא חד

 :תיאור כללי

נחל אל על, ששמו בערבית "ואדי דופילה" )נחל ההרדופים(, הנחל זורם בתוך שמורת הטבע 
"אל על", המשתרעת  מאבני איתן ועד למושב אליעד . הנחל עובר בשמורה בקניון עמוק 

מפל סלע גיר בגובה   -ויוצר שני מפלים שלמרגלותיהם בריכת מים קרירים: "המפל הלבן"  
מטרים. מימיו של נחל אל   9מפל בזלתי המתנשא לגובה של    -מטרים, ו"המפל השחור"   95

על נאגרים ב"מאגר בני ישראל" הסמוך, מגדולי מאגרי המים בגולן. נחל אל על מתלכד יחד 
 עם ואדי סמך ויוצר את נחל סמך.

 :המסלול

מסלול ההליכה מתחיל במושב אליעד ומסתיים בחניון המפלים שליד אבני איתן, ההליכה 
מתבצעת בשביל לצד הנחל הזורם. מומלץ לטייל בנחל אל על בעיקר באביב כאשר הכל 

 פורח או בקיץ כשאפשר לטבול בבריכות.

: יורדים לנחל לפי השילוט ומתקדמים בשביל המסומן באדום, העובר בתוך המפל הלבן 
כרם זיתים ובין משוכות צבר, ומגיע לערוץ היורד מחורבות הכפר אל על. השביל עובר את 
הערוץ ומגיע לנקודת תצפית מרהיבה. הערוץ פוגש את נחל אל על במקום שבו הנחל יוצר 

מערב למערב. ממשיכים ללכת בשביל האדום -"ברך" המשנה את כיוון הזרימה שלו מדרום
מטרים יורדים במדרון סלע גיר לבן לעבר נחל אל על.   555-סמוך לכרם זיתים ולאחר כ 

כשהשביל מגיע סמוך למפל הלבן כדאי לסטות ממנו ולרדת בגרם מדרגות הבנוי מאדני 
רכבת אל מרגלות המפל, מהלך חמש דקות )סימון שקוף(. המפל יוצר בריכה גדולה בקוטר 

 מטרים, המוקפת בצומח נחלים עשיר. 95-של כ

: חוזרים אל השביל המסומן באדום, הנמצא בראש המפל הלבן, וחוצים את המפל השחור
מטרים השביל מטפס   555-האפיק. השביל עובר בצד הנחל, בסבך שיחי ההרדוף, ולאחר כ 

מעט וממשיך בגובה כמה מטרים מעל לערוץ עד שמתחלף הסלע הלבן בסלעי בזלת. בשלב 
הזה לא ממשיכים שמאלה, לגדה הצפונית של הנחל, אלא הולכים לפי הסימון ה"שקוף" 
אל המפל השחור. המפל נופל על סלעי בזלת ויוצר בריכה קטנה, מוקפת עצי דולב היוצרים 

 פינת צל קרירה.  

בסיום הטיול חוזרים לשביל האדום האוגף את המפל מצפון, חוצים את האפיק הרדוד של 
 הנחל, ומטפסים מעט )עלייה תלולה יחסית( אל חניון המפלים שבמושב אבני איתן.  

 דרום רמת הגולן

משך הליכה, 
המלצה לעיתוי 
 אחרון לכניסה:

שעות . עיתוי  5-5 כ 
 2 אחרון לכניסה, 

 שעות לפני חשיכה.

עונות מומלצות 
כל ימות לטיול: 

השנה, בעומסי חום 
יש להתחיל לטייל 

מוקדם במידת 
 האפשר.

מהישוב  מומלץ:
אליעד לישוב אבני 

  איתן

מפגעים בטיחותיים 
 לאורך המסלול: 

סכנת דרדור אבנים 
ונפילה לתהום עם 
ההגעה למעלה / 

תצפית המפל הלבן. 
סכנת החלקה/

נפילה בירידה למפל 
הלבן ולמפל השחור. 
בתצפית מעל המפל 

אין  -הלבן והשחור 
להתקרב לשפת 

סכנת  -המצוק 
החלקה. אין 

להתרחץ בבריכות 
ואין לקפוץ לתוכן. 

שמורת 
 טבע?

מים 
 לשתייה

מים 
 לרחצה

הבערת 
 אש

חניון  קליטה
 רכבים

כניסה 
 בתשלום

שירותים  שטח אש
 ציבוריים

          

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

 ,  40-8664880טלפון: 

  40-8668486פקס: 

mh.golan@npa.org.il 



 דרום רמת הגולן

 נחל מיצר 
 כשלושה קילומטרים.   : אורך המסלול

 או בסימון שביל הגולן. 0761כחול : סימון

 : איך מגיעים

נקודת ההתחלה של המסלול נמצאת בסמוך לקיבוץ אפיק אשר בדרום רמת הגולן, על 
 . אחרי הכניסה לקיבוץ מיצר.89כביש 

 :תיאור כללי

דונמים במדרונות היורדים מהגולן   01,111  -שמורת ואדי מסעוד משתרעת על פני כ 
הדרומי אל הנהר ירמוך. המדרונות הללו הם הקצה של רמה מישורית בזלתית, 

מטרים מעל פני הים. כיסוי הבזלת המצפה את הגולן   011  -המתנשאת לרום של כ 
הדרומי דק יחסית. עוביו עשרות מטרים ולעתים מטרים ספורים בלבד. הירמוך קרע את 
ציפוי הבזלת בדרום הגולן והוא מתחתר בצורה נמרצת בסלע הקירטון הרך שנמצא 

 מתחת לו.  

השם נחל מיצר הוא שם סמלי והוא מתאר את השלוחה הצרה, המפרידה בין  נחל מיצר 
לנחל עין גב, הנשפך לכנרת. ידועים שני שמות מקומיים של הנחל: ואדי יקוצה וואדי 
מסעוד )הנחל המאושר(. הנחל יורד מערבה ומתחתר בשכבות של סלעי קירטון בהירים 
ורכים. לאחר כארבעה קילומטרים נחל מיצר מתאחד עם יובלו, ואדי ברברה, הבא 
ממערב. כשני קילומטרים הלאה משם חוצה כביש המערכת העליון את הנחל.  נחל מיצר 

מ"מ גשם   011  -נמצא באזור מיוחד מבחינה אקלימית. כמות המשקעים נמוכה יחסית, כ 
בשנה ממוצעת. בגלל המרחק מהים, האקלים נושא אופי יבשתי, בעל קיץ חם מאוד 
וחורף קר למדי. העץ השולט בשטח, אלון התבור, מותאם היטב לתנאים אלה. אלון 
התבור ניכר היטב בעליו הגדולים והמפורצים. עץ חשוב נוסף שצומח כאן הוא האלה 
האטלנטית, המעדיף את אזורי המצוקים, משום שבין הסלעים מתקיים משק מים 
משופר. צמח מעניין במיוחד שמתקיים כאן הוא רותם המדבר, הניכר בענפיו 
השרביטיים, שרוב השנה הם מחוסרי העלים. עולם אחר לגמרי מתקיים בערוץ הנחל. 
פלג המים שזורם כאן מקיים צמחיית נחלים עשירה, כמו ערבה מחודדת, פטל קדוש, 

 קנה מצוי, עבקנה שכיח, סוף מצוי והרדוף הנחלים.  

אבל עיקר תפארתו של נחל מיצר, לפחות בעיני המטיילים, היא פריחת החורף 
המרשימה. מדצמבר עד פברואר הנחל מתמלא בשלל צבעים של פריחה ססגונית. יש כאן 

 –כלניות בלי סוף, רקפות וגם צמחים נדירים כמו גביעונית הלבנון ופרגת ארם צובא  
הפורחת בחודש מרץ. ואם לא די בכל אלה, באוקטובר פורחת החלמונית הגדולה, בצבע 

 חלמון עז.  

-כמו הצמחים, הגולן הדרומי הוא מקום מפגש של בעלי חיים המייצגים אזורים זואו 
גיאוגרפיים שונים. שלושה טורפים שנראים בשמורה ובסביבתה הם תן, צבוע מפוספס 
וקרקל. התן, בעל חיים נפוץ, טורף בעלי חיים קטנים וניזון משיירי ירקות ומאשפה. 
הצבוע המפוספס ניזון בדרך כלל מפגרים. הוא מסוגל לפצח בשיניו החזקות גם עצמות 
גדולות ובשעת הצורך יצוד בעלי חיים איטיים. קרקל הוא חתול גדול, שקצות אוזניו 
שחורות. הצבאים, שאוכלוסייתם התמעטה מאוד בשנים האחרונות, נראים גם הם 

 בשמורה.  

 מומלץ:

יש לדאוג לרכב מאסף 
 בסוף המסלול. 

עונות מומלצות 
חורף ואביב. לטיול: 

בקיץ אין לטייל בנחל 
 בשעות החמות. 

המלצה לעיתוי 
 אחרון לכניסה

בקיץ יש לצאת 
משטח השמורה עד 

, בחורף 17:00השעה 
  16:00עד השעה 

 דרגת קושי

 למטיבי לכת

שמורת 
 טבע?

מים 
 לשתייה

מים 
 לרחצה

הבערת 
 אש

חניון  קליטה
 רכבים

כניסה 
 בתשלום

שירותים  שטח אש
 ציבוריים

          

 רשות הטבע והגנים

 מרכז חינוך והסברה גולן

  40-8664880טלפון: 

  40-8668486פקס: 

mh.golan@npa.org.il 
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