משפחה בטיול

המנון הנחל
נחל שניר הוא
אחד משלושת
מקורותיו
העיקריים של
נהר הירדן
והארוך שבהם -
אורכו כ–65
ק"מ .טיול בנחל
מגלה צמחיית
גדות מפותחת,
עולם חי מגוון
ויונקים הפעילים
בעיקר בלילה.
בואו לגלות את
שמורת נחל שניר
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מאת :מערכת רשות הטבע והגנים

חל שניר (חצבאני) מנקז את מורדותיו
הצפון–מערביים של החרמון בשטח של
 640קמ"ר ומוליך בממוצע  135מיליון
מ"ק בשנה (בשנים גשומות במיוחד אף 300
מיליון מ"ק) .מעיינותיו העיקריים הם עינות
חצביה במעלה הנחל (בדרום לבנון) ,שכיום
נתפסים ברובם לצורכי שתייה והשקיה של
תושבי לבנון ,ועינות הוואזני ,סמוך לגבול
ישראל ,בערוץ הנהר למרגלות הכפר ע'גאר,
המספקים היום את עיקר המים למורד הנחל.
זרימת הנחל משתנה בין החורף לקיץ -
רוב המים הזורמים בו בחורף מקורם
בשיטפונות ,לעומת הקיץ שבו הנחל ניזון
ממעיינות הוואזני בלבד .בשנה האחרונה
הופעלה תכנית שאיבה של הלבנונים בעינות
הוואזני ,שאמורה לגרוע ממי הנחל כ–1,000
קוב לשעה .תכנית זו משמעותה כליה של נוף
המים של שמורת נחל שניר ופגיעה במאזן
המים של ישראל .בעקבות תיווך אמריקאי
הוסכם שהשאיבה תהיה לצורכי שתייה בלבד
ובתקווה שכמויות אלו לא יפגעו בשמורה
וברצף הזרימה לאורך הנחל.
הזמנה להרפתקה
רשות הטבע והגנים הפיקה חוברת פעילות
מיוחדת לכל המשפחה (שאפשר להוריד
באתר האינטרנט של הרשות) שבאמצעותה
אפשר לחקור ולגלות את שמורת נחל שניר עם
לורי הלוטרה החמודה.
לורי מחפשת נחל שבו תוכל לחיות לבד
כלוטרה בוגרת ,אבל זה לא פשוט .חלק
מהנחלים מזוהמים ואין בהם דגים ,ובנחלים
אחרים לא זורמים כמעט מים ,כי שואבים את
המים שלהם בצינורות .לורי מגיעה לנחל שניר
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בריכת שכשוך בנחל שניר

דולב מזרחי צומח בשמורה

כדי לבדוק אם היא תוכל למצוא בו את ביתה.
באמצעות המשימות בחוברת ,תלמדו מה
צריכה לורי הלוטרה כדי לחיות בנחל שניר,
ותגלו את החי והצומח בשמורה היפה .אתם
יכולים להתחיל כבר עכשיו.

בלשים צעירים
בשמורת נחל שניר חיים יונקים מסוגים שונים .רובם פעילים בלילה ומסתתרים מבני האדם ולכן
קשה לראותם .אבל אם מתבוננים היטב אפשר לגלות סימנים שהם משאירים אחריהם.
מתחו קו בין כל חיה לבין הסימן שהיא משאירה אחריה.

רמז :לוטרה מסמנת את הנחלה (אזור המחיה שלה) בגללים במקומות קבועים ,בדרך כלל על גבי
סלעים גדולים הבולטים מן המים.

לטיול יצאנו
איך מגיעים?
כביש  99מזרח (כ–5
ק"מ מצומת המצודות
בקריית שמונה)  -עד
מחלף הגושרים ופנייה
צפונה לפי השילוט.
אפשר להגיע לצומת
זה גם בכביש ( 918כפר
סאלד  -חורשת טל) עד
צומת כביש ( 99צומת
חורשת טל) ופנייה
מערבה עד מחלף
הגושרים.
משך הסיור:
כשעתיים.
מה יש עוד?
תחנת מידע ,חניון יום
מסודר ,מזנון עשיר,
שולחנות לפיקניק.
מסלול המתאים גם
לנכים ,בריכות שכשוך
ושירותים המותאמים
גם לנכים.
שעות פתיחה:
חורף ;15:00-8:00 -
קיץ ;16:00-8:00 -
ימי שישי ;15:00-8:00
אפשר להיכנס לשמורה
עד שעה לפני שעות
הסגירה.
טלפון04-6950064 :
דמי כניסה 27 :שקל
למבוגר 14 ,שקל לילד
מגיל  5עד .18
נגישות לנכים :שביל
גישה ,שירותים ,חניה
פרטים נוספים באתר
רשות הטבע והגנים -
www.parks.org.il

החיים בנחל
לורי צוללת לתוך הנחל כדי לגלות מי חי בתוך המים של נחל שניר .לפניכם חמישה משפטים על
בעלי חיים החיים במי נחל שניר .קראו כל משפט והחליטו אם הוא נכון או לא נכון
		
 .1חפף ישראלי הוא דג חזק המסוגל לשחות נגד כיוון הזרם.
			
 .2האילנית היא צפרדע החיה בעיקר על צמחים.
			
 .3עורה של צפרדע הנחלים זוהר בגוני סגול וצהוב.
				
 .4סרטן הנחלים הולך הצדה ולא קדימה.
					
 .5בנחל שניר אין דגים בכלל.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
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