
שמורת טבע רכס החרמון



רכס החרמון משתרע על פני כ- 1000 קמ"ר, מתוכם 7% בלבד נמצאים בתחומי ישראל
(מרבית שטחי הרכס נכללים בשטחי סוריה ולבנון). הרכס בנוי סלעי גיר מתקופת היורה,

שאינה נחשפת כמעט בשאר אזורי הארץ. גובה הרכס 2,807 מ', ואילו גובה הרכס בתחומי
ישראל מגיע ל- 2,224 מ' במצפה שלגים. החי והצומח באזור מושפעים מהגובה, ומהתנאים

האקלימיים הייחודיים, כך שיש שונות בהרכב המינים בחלקיו השונים של הרכס.
עקב הגובה הרב, פסגות ההר מושלגות מדי חורף, ויש בהן ריכוז חשוב של בעלי חיים

וצמחים שאינם נראים בשום מקום אחר בתחומי ישראל.

הנחיות לטיולים בשמורת טבע רכס החרמון:

● בשמורת החרמון ישנם שמונה מסלולי טיול מסומנים. ההליכה ברובם מחייבת תאום עם
   חטיבת החרמון משום שהמסלולים עוברים בשטחי אש פעילים.

● כל המסלולים הם למיטיבי לכת, יש לקחת בחשבון שבחלקם יש בעיות קליטה של מירב
    רשתות התקשורת.

● בעונת הקיץ החרמון יובשני מאוד, חם וקרינת השמש חזקה. יש להיערך בהתאם. 
   לאורך המסלולים אין נקודות בהן ניתן להצטייד במים.

● מסלולי נחל גובתה ונחל חזורי ממוספרים לצד סימון השבילים, מומלץ לשים לב אליהן
על מנת שתוכלו לציין את מיקומכם בשעת הצורך.   

● פרט למסלולים המפורטים, חל איסור מפורש על טיול והמצאות במקומות שונים בגזרת
החרמון. רשימת המסלולים המאושרים לטיולים:   

1 . ירוק - הר חבושית - מחייב תאום בטחוני.

2 . שחור - גבעות הקרב (יש לעלות ברכבל של אתר החרמון, כרוך בתשלום).

/ ציר 5 - מחייב תאום בטחוני. 3 . אדום - הר כחל

4 . שחור - הר סנאים - מחייב תאום בטחוני.

5 . שחור - נחל גובתה.

6 . כחול - נחל חזורי.

7 . אדום - חזורי אנדרטת אגוז.

8 . ירוק - שלוחת הבניאס (כרוך בתשלום כניסה למבצר נמרוד).

טלפון של חמ"ל חטיבת החרמון: 04-6966207
מסלולי נחל שיאון והר דב סגורים והטיול בהם אסור ומסוכן.

טיול נעים!
רשות הטבע והגנים, מרחב גולן

נקלעתם למצוקה בעת הטיול? 
חייגו 100 מהטלפון שברשותכם ומשטרת ישראל תפנה אליכם את גורם הסיוע המתאים. 

אם נתקלתם בחיית בר פצועה או במפגע בטיחותי, אנא דווחו על כך למוקד הסביבה 
24 שעות ביממה: 6911 * 

ברוכים הבאים לשמורת טבע רכס החרמון


