באתרים בהם קיים זיהום פעיל לא ניתן לבוא במגע עם המים!
עדכון זיהומי נחלים

14.09.2021

אתרים מושפעים
נחל חצבאני תחתון ( נחל שניר )
חניון ירוק על הנחל
עין שריון
עין זרח
חניון מעין ברוך
חניון דג על הדן
עין שלך
נחל שניר (חצבאני)
פארק החושים  -נחל שניר
(חצבאני)

סטטוס

נחל חצבאני עליון ( נחל שניר )*
שביל ישראל 1170

הירדן

עין שניר
עין ברוך
בית הלל  -מסלול אופניים
מיצד עטרת (ירדן) -המסלול הקצר
שדה נחמיה-טאי וויליג' -כפר נופש
שביל  2284כפר הנשיא -ירדן
הררי
גשר בנות יעקב
שביל ( 2128גשר בנות יעקב -
גשר הפקק)
חמם בנת יעקב
גשר הפקק (ש"ן)
משמר הירדן  -מצבת זכרון
בית המכס התחתון
שדה נחמיה שביל עמי -טיילת
כפר בלום  -חניון ירדן
ירדן צפוני בין מפגש הנחלים עד
גשר בנות יעקב
פארק הפקאן
שביל  20992דרומי חוצה החולה
גשר יסוד המעלה
שביל 2129
גשר הדודות (ירדן הררי)
חר' שקד

יש זיהום פעיל

יש זיהום
לא כל מי השמורה מקורם בשניר,
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם
השמורה
יש זיהום פעיל

יש זיהום פעיל

נחל הג'ילבון

נחל משושים

נחל יהודייה

ואדי אבו לוזה
עיון אל חמם
חר' חמם
חניון שדה נחמיה
שדה נחמיה  -חורשה
חמם בנת יעקב
ירדן הררי שביל 2281
ירדן הררי שביל 2283
גשר כפר הנשיא
שביל  2284כפר הנשיא -ירדן
הררי
ואדי א שיח (גולן)
טחונת א סירה
עין חזיז (גולן)
גשר אריק
בריכת הקצינים ( -גילבון)
חר' דבורה (גולן) ( -גילבון)
נחל גילבון (ג'ילבון) ארוך שביל
1361
נחל גילבון (ג'ילבון) קצר שביל
1364 1361
שביל המוסכים  -שביל 1370
(חמדל  -גילבון)
שביל המוסכים  -שביל 1370
גילבון  -כביש 91
עין דרדרה
חניון עין דרדרה
בריכת משושים*
נחל זויתן תחתון עד ברכת
המשושים שביל 1465
נחל משושים
נחל משושים תחתון שביל 1456
בריכת המשושים שביל 1453
שביל ( 1455מתל אבו פולה
לבריכת המשושים)
קלע אל קרעונה
גרבא
עין  /חר' נשוט
שמורת ברכת סינדינה
בית הבק שביל 1568

יש זיהום פעיל

יש זיהום פעיל

יש זיהום פעיל

שביל סובב כנרת גשר אריק -
חוף כינר
מתחם יצחקי
נחל יהודיה עליון-תצפית מפל
נחל יהודייה
נחל יהודיה עליון  -שבילים 1471
1472
מג'רסה

נחל אל על

נחל צלמון

נחל געתון

נחל כזיב

נחל בניאס

מג'רסה (מגרסה) שביל 1573
מסלול אום אל קנטור-לנחל אל על
()1541
נחל אל על שבילים 1541 1630
נחל סמך (גולן)
שביל 1550
אל חשש
נחל צלמון שביל 3030
נחל צלמון שביל 3039
נחל צלמון שביל )3051( 3040
עין דשנה
טחונת אל קבו
עין רביד (גליל)
עין צלמון
שביל 3037
עין אל מעורד
מסיל א שליל
רמת צלמון שביל 3035
שביל 2384
עין אשחר
עין ירק
חר' געתון
עין געתון
נחל געתון/מרווה שביל 2382
נחל אבירים שביל 2216
נחל כזיב שביל  2217בין עין זיו
לפארק גורן
נחל אבירים שביל 2216
עין זיו
עין טמיר
טחונת מטרוף

יש זיהום פעיל
ניתן לטייל למפל יהודיה אך אין לבוא
במגע עם המים!
יש זיהום פעיל
הטיול בשביל הרטוב ביהודיה העליון
אסור
יש זיהום פעיל
יש זיהום פעיל

יש זיהום פעיל

אין זיהום פעיל

יש זיהום בחלק מן מנביעות ,יש לפעול
לפי שילוט השמורה במקום.

נחל זויתן

בניאס עתיקות עד המפל כולל
הגשר התלוי שביל *1164
בריכת הקצינים ( -בניאס)
חניון מפל בניאס
נחל בניאס תחתון (חרמון) שבילים
1166 1165
שניר  -הטנק
שביל  1163קיבוץ שניר לנחל
חרמון
עין עזניה
עין שיאון (שאר ישוב)
עין צחר
חרבת דפנה
עין פודה
תל קטען
חורשת הנופלים (חוות פאולי -
שאר ישוב)
תל כתלית
יער חוליות  -בניאס דרומי
נחל זויתן תחתון עד ברכת
המשושים שביל 1465
שביל ( 1463מחניון יהודיה לעין
נטף)
עין נטף (גולן)
בריכת משושי זויתן
נחל זויתן עליון*  -מעיקול כביש
קצרין שביל 1451
ברכת המשושות
שביל  - 1461מחניון יהודיה לזויתן
נחל זויתן עליון מעגלי -מעל הזויתן
התיכון שביל 1451
נחל זויתן עליון מעגלי -משולש
שיח חוסין שביל 1451
נחל זויתן תחתון  -מסלול מעגלי
()1462 1451 1463
עדכון זה עדכני ל:

אין זיהום פעיל

אין זיהום פעיל

יש זיהום פעיל

אין זיהום פעיל
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