
משפחה בטיול

מאת: מערכת רשות הטבע והגנים

החרמון מ למרגלות  בוקע  הבניאס  עיין 
חרמון(,  נחל  העברי  שמו  )ומכאן 
באפיק  רבה  בעוצמה  זורמים  ומימיו 
בדרכו  קילומטרים.  וחצי  שלושה  לאורך  קניוני, 
ושוצף,  גועש  מפל  הבניאס,  מפל  את  הנהר  יוצר 
זרימה  לאחר  בישראל.  והמרשים  העז  המפל 
עם  חרמון  נחל  נפגש  קילומטרים,  תשעה  של 
סמוך  הירדן.  לנהר  מתמזגים  והשניים  דן  נחל 
למעיין בניאס עולה שביל מדרגות רחב אל מערת 
שליד  במצוק  החצובות  הגומחות  חמש  בניאס. 
המערה הן שריד ממקדשו של האל פאן, שמשמו 
- הערבים  )בפי  פניאס   - המקום  שם  גם   נגזר 
מקדש  שרידי  נמצאים  המערה  בחזית  בניאס(. 

שבנה המלך הורדוס.
עמוק  ערוץ  הנחל  חצב  הבניאס  למפל  מדרום 
ואשדות  זרימה  נופי  ציוריים,  קירות  עם  ותלול 
מרשימים, שהטיול בו עובר בחלקו בשביל התלוי 

מסלול הליכה 
לאורך נחל 
איתן, מפל 
מרשים, שביל 
תלוי בקניון 
בזלת ושרידי 
עיר עתיקה. 
בואו לפתור 
חידות, לבצע 
משימות מהנות 
ולגלות את 
שמורת טבע 
נחל חרמון 
)הבניאס(

מפלדה  בנוי  התלוי  השביל  הרשות.  שהקימה 
ורוחבו  מטר  כ–100  אורכו  עץ,  בלוחות  ומרוצף 
מקרוב  לראות  אפשר  עליו  ובהליכה  מטרים,   1.2
הנחלים  גדות  צמחיית  את  הקניון,  קירות  את 

ולהתפעל מהמים השוצפים.

יוצאים להרפתקה
באזור  כניסות:  שתי  חרמון  נחל  לשמורת 
ובאזור מפל הבניאס והשביל  מעיינות הבניאס 
בשמורה  הסיור  את  לערוך  מומלץ  התלוי. 
באמצעות חוברת "פקחים צעירים" שבה סדרה 
שבאמצעותן  ומשימות,  חידות  פעילויות,  של 

תכירו את השמורה על החי והצומח שבה.
עם השלמת המשימות תוכלו להתייצב לעמדת 
תג  את  לקבל  זכאים  ותהיו  ההתחייבות  טקס 
החוברת  את  לרכוש  אפשר  הצעירים.  הפקחים 
תמורת עשרה שקלים בקופת האתר או להורידה 
מוזמנים  אתם  תשלום.  הרשות ללא  באתר 

להתחיל כבר עכשיו.

לאורך הנחל וליד המפל

  גועש ושוצף. המפל 
בשמורת טבע בניאס  
  מטיילים עם חוברת 
"פקחים צעירים"
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לטיול יצאנו

כיצד מגיעים: 
למעיינות - כשלושה 
קילומטרים מזרחית 

לקיבוץ שניר על 
כביש 99 )קריית 

שמונה–מסעדה(, 
 למפל ולשביל
התלוי - כשני 

קילומטרים מזרחית 
לקיבוץ שניר על 

כביש 99.
משך הסיור: 

כשעתיים-שלוש. 
אפשר לטייל בכמה 

מסלולים שונים. 
מתאים למשפחות. 
לא לוותר: על טיול 

בשביל התלוי.
שעות פתיחה: 

אפריל-ספטמבר, 
 ,17:00-8:00

אוקטובר-מרס, 
16:00-8:00. בימי 

שישי וערבי חג 
האתר נסגר שעה 

 קודם.
מחיר: מבוגר 27 

שקל, ילד 14 שקל
פרטים נוספים:

04-6902577, )אזור 
המעיינות(,

04-6950272 )המפל 
והשביל התלוי(,

www.parks.org.il

סירקו את הברקוד 
וקבלו הצצה לטיול 

בשמורת טבע בניאס

כתב סתרים
מהיכן לדעתכם נובע נחל חרמון? היעזרו בכתב הסתרים וגלו את התשובה.

כעץ שתול על מים
מיני העצים הרבים הם רק חלק מעולם הצומח העשיר בשמורה. בבניאס מגוון גדול של צמחים כגון קנה 
מצוי, שערות שולמית, פטל קדוש ועוד. הליכה לאורך השמורה תחשוף אתכם למגוון העצים - נסו לגלות 

כמה מהעצים האלו )היעזרו ברשימה בסוף(.

)אלון מצוי, תאנה, אלה ארצישראלית, ער אציל(

נושרים  שלי  העלים  בארצנו,  נפוץ  חורש  עץ  אני 
בחורף. בשם שלי מתחבאת המילה "אל":

כתבלין.  משמשים  שלי  העלים  עד,  ירוק  עץ  אני 
בשמי חבוי תואר של אדם חשוב:

אני עץ חזק ונפוץ. לפרי שלי קוראים בלוט:

אני אחד משבעת המינים ומציע פרי מתוק:

התשובה:
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