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 היתר כללי לגלישה וטיפוס בשמורות טבע וגנים לאומיים
 ,1979 -התשל"ט (סדרים והתנהגותהטבע )א' לתקנות שמורות  10לפי תקנה , ו1988 –לחוק גנים לאומיים, שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח  6-7לפי סעיפים בהתאם לסמכותי 

 :, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בהיתר זהגלישה וטיפוס בשמורות המפורטות להלןהריני להתיר 

 בכל אתרי הגלישה הותקנו עיגונים וחובה להשתמש רק בהם.הערה: 

  

 הנחיות עד רוחב עד אורך רוחב אורך מיקום מחוז מס"ד

 מערת קשת צפון 1
218700 775700 

 ומעלה 10הגלישה מותרת מגיל   

 מצוקי גיתה בנחל בית העמק צפון 2
222138 763144 

222107 763106 
הודעה על מועד  – 1.1.18חל איסור לטפס במצוק גיתה מתאריך 

 לאחר סיום עונת הגשמיםפתיחת המצוק תפורסם 

 מצוק דלתון צפון 3
248034 767972 

 גלישה וטיפוס  248070

 מערת נזר צפון 4
251207 786377 

  
 טיפוס בלבד

 למרץ 31לנובמבר עד  1הכניסה למערה אסורה מתאריך 

 מצוקי רמים צפון 5
252360 788750 

 גלישה בלבד  

 רכס פקיעין - 6הוטה  צפון 6
233389 764678 

 גלישה בלבד  

 נחל זויתן )הקניון השחור( צפון 7
264700 762700 

264500 762000 
לפני הירידה מותנה ברישום מראש במשרדי השמורה גלישה בלבד 

 לנחל

 גלישה וטיפוס   736983 201784 מחצבות קדומים צפון 8

 טיפוס בלבד   630688 221590 גיא בן הינום מרכז 9
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 הנחיות עד רוחב עד אורך רוחב אורך מיקום מחוז מס"ד

 נחל שילה עילי מצוק בית אריה יו"ש 10
205300 660600 

 טיפוס בלבד  

 יו"ש 11
עין פארה   –)ואדי קלט(  -נחל פרת 

 637829 228833 במצוק  הצפוני
228608 638018 

 טיפוס בלבד  לפי השילוט המותקן באתר,
 מלבד עמדות גלישה מסומנות

 יו"ש 12
עין פארה   –)ואדי קלט(  -נחל פרת 

 637954 228390 במצוק הדרומי
 טיפוס בלבד 638013 228248

 נחל קומראן יו"ש 13
243043 627595 

 גלישה בלבד -בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד  627590 243240

 נחל חצצון יו"ש 14
236395 607702 

237350 608265 
. סגור לגלישה מותר לגלישה בלבדבתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד 

  30/4עד ה   1/12בעונת הקינון והדגירה בין התאריכים 

 נחל תמרים יו"ש 15
238563 616467 

238950 616280 
לכל אורכו, הטיפוס מאושר על הקיר שמצפון למפל  מאושר לגלישה
 התחתון בלבד.

 נחל טור יו"ש 16
237403 611855 

 גלישה בלבד -בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד  611815 238125

 נחל דרג'ה )משאש( יו"ש 17
234688 611767 

  
מותנה ברישום מראש באתר האינטרנט של רט"ג או  בלבדלגלישה 

  כפי שתורה הרשות

 נחל דרג'ה )משאש( יו"ש 18
234800 611302 

 "הפינה" לטיפוס בלבד  

 נחל רחף תחתון דרום 19
234000 576800 

 גלישה בלבד -בתוך האפיק ובמורד הנחל בלבד   

 נחל צין דרום 20
225048 537303 

 גלישה בלבד 537318 225074

 סמוך למרכז המבקרים -מכתש רמון  דרום 21
181354 502122 

 גלישה בלבד  

http://www.parks.org.il/


   www.parks.org.il                רשות הטבע והגנים         

       ___________________________________________________________________________________________________________________________________________              
 

עת שריפות חטיבת פיקוח ואכיפה, אגף בטיחות ומני  
 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________ 
  02-5014827 :פקס  02-5005444 :טל  95463, גבעת שאול, ירושלים 3רח' עם ועולמו 

 ם() * הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיי
  

3 

 הנחיות עד רוחב עד אורך רוחב אורך מיקום מחוז מס"ד

 בנחל גשרון -המפל הגדול  אילת 22
187968 386214 

 גלישה בלבד  

 נחל יהושפט אילת 23
188999 384741 

 גלישה בלבד  

   

 תנאים לגולשים ולמטפסים במצוקים
 ותקין. וסמך( ומשתמש בציוד תקנימ רשאי לגלוש רק מי שעבר הכשרה מתאימה בגלישת צוקים )או מלווה ע"י מדריך 

  )טני בלבד לכל אירוע בנפרד.רתותר בתנאים מיוחדים ובהיתר פ -גלישה זוויתית )אומגה 

  וכן בחבל אבטחה. ,ע"י הרט"ג אשר הותקנו באתר עיגונים תקנייםב חובה להשתמש 

 עיגונים נפרדים.  2 -לקשור כל חבל ל  חובה 

 .חל איסור מוחלט על שימוש בעיגונים אחרים מכל סוג 

  רוחות ערות או חשש משיטפונות באזורסוער ירומזג אועל   הלאתר הטיפוס/גלישה כאשר יש התראכניסה סור יאחל ,. 

  סיום הגלישה כך שהיציאה מהאזור המטוייל תהיה עד לחצי שעה לפני אור אחרון.את חל איסור על גלישה וטיפוס בשעות החשיכה. יש לתכנן 

 .ההליכה בשבילים המוסדרים בלבד 

  מידרדרות!הזהרו מפני אבנים 

 חובה להצטייד בחבלים באורך מתאים שיהיה ארוך מגובה מצוק הגלישה.,  והטיפוס על הגולש קיימת החובה להערך בהתאם לגובה המרבי של קיר הגלישה 

 חובת חבישת קסדה וחל איסור שימוש ברתמות מאולתרות.      
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 .יש להשמע להוראות השילוט המותקן באתר 

  ,אסורה! -ם צומח ובדומבהפגיעה בחי 

 .שמרו על הנקיון וקחו האשפה עמכם 

  רשות הטבע והגניםמוקד אנא דווחו מיד לבמתקני עגינה לקויים אם נתקלתם    :3639  טלפון * 

 הגולש ו/או המטייל בלבד.על  אחריות והטיפוס גלישה ה 

  .הרשות אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לגולש ו/או למטפס 

  הפועלים במסגרת משרד החינוך חייבים לפעול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא.גולשים 

 .הפרה של תנאי מתנאי היתר זה, עלולה להוות עבירה פלילית והמפר צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 31/12/18ועד  1/1/18תוקף ההיתר מיום  

 כנות.מומלץ להצטייד במפות סימון שבילים רלוונטיות ומעוד

 בברכת טיול נעים,                       

         

 אול גולדשטייןש                           

 לאתרי אזור יהודה ושומרון

________________________ 

 נפתלי כהן                

 קמ"ט שמירת טבע יהודה ושומרון     
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