
שמורת טבע נחל ג'ילבון



דרגת קושי: מטיבי לכת
עונה מומלצת: כל השנה (למעט ימים גשומים בהם מסוכן לרדת לנחל).

משך הטיול: המסלול הקצר (מעגלי) - כשעתיים, הארוך - כ- 5 שעות.
אורך המסלול: המסלול הקצר- כ- 3 ק"מ, הארוך- כ- 6 ק"מ

סוף מסלול: מסלול הקצר-מומלץ להקפיץ רכב לחניון התחתון אשר נמצא בהמשך הדרך
העפר המסומנת בסימון שבילים כחול.

המסלול הארוך: מומלץ להקפיץ רכב לגשר הפקק (כביש מס' 918) בין סימני ק"מ 18-19
ולהתחבר לסימון שבילים האדום (7).

המסלול הקצר: מסלול מעגלי בן 3 ק"מ הכולל הליכה לצד מים ולצד בריכות מים עמוקות.
יוצאים ממגרש החניה (1) ועוברים ליד בתיו של כפר סורי נטוש. סמוך לתצפית המפל

השביל האדום נפגש עם שביל כחול המוביל לשרידי הכפר הערבי דבורה (2) שנבנה על
שרידי הישוב היהודי מתקופת התלמוד. (למעוניינים בביקור בכפר, יש לעלות ולרדת באותו

השביל, מוסיף כ- שעה למסלול).
מפל דבורה: מהתצפית (3) 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 המסלול, השביל האדום נפגש עם שביל כחול (4) הפונה שמאלה

ועולה אל לנקודת סיום המסלול בה נמצאים הרכבים. לפני שיוצאים מהנחל כדאי ללכת עוד
כ- 100 מטרים מערבה בשביל האדום לנקודת תצפית על מפל גילבון. 

מפל גילבון (5): גובהו כ- 41 מטרים. ולמרגלותיו בריכה קרירה ומרעננת.
המסלול הארוך (המשכו של המסלול הקצר): לתחתית מפל גילבון ולהמשך המסלול הארוך

יש להמשיך על השביל המסומן אדום. השביל היורד לכיוון המפל - צר יש ללכת בזהירות!
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 של ג'לבינה (6). הבריכה הוקמה ע"י הסורים.

מכאן הדרך יורדת ומגיעה לשרידי טחנת קמח מרשימה. המשך השביל מוביל לדרך הרכב
דרך עד גשר הפקק. המסלול הארוך אינו מומלץ בעומס חום.

הוראות בטיחות:

● אסור לסטות מהשבילים המסומנים, וגם בשביל מסומן יש ללכת בזהירות.

● יש להצטייד בכובע, בנעלי הליכה ובמים (3-4 ליטר לאדם).

● אין לשתות ממי הנחל!

● אנא, שמרו על הניקיון – קחו עמכם את האשפה.

● אל תפגעו בחי, בצומח ובדומם.

● הלינה בשטח השמורה אסורה בהחלט!

● אין להבעיר אש בשמורה.

● הרחצה בברכות על אחריות המטייל. הקפיצה לברכות אסורה בתכלית!

ברוכים הבאים לשמורת טבע ג'ילבון

טיול נעים!
רשות הטבע והגנים, מרחב גולן


