
ובה הגדולה'הג
כל פעם ענק ויפיפה שמפתיע וולקני מכתש 

מחדש
ובה היא תופעה גאולוגית שבאה לידי ביטוי בשקע  'ג

טופוגרפי בעל מתאר מעגלי בקוטר של עד מאות 
.  מקור השם הוא ערבי ומשמעותו בור. מטרים בודדים

כאשר במבט גלובלי היא , ובה היא שם מקומי'הג
. נכנסת לרוב לקטגורית לועות געשיים

מטרים ועומקה  250ובה הגדולה הוא 'וטרה של הגק
נוכל למצוא שלל צמחיה  ובה 'בתוך הג. מטרים60-כ

ממשק מים משופר בעקבות אגן עבותה שנהנית 
.הניקוז הגדול

ביר בלוט
2×2גודלו כ. מטר8עומק המים , יפיפהבור 
.בריכה עגולה מעליה מגדל ברזל חלוד. לערך

עורביםמאגר 
מאגר מרשים וגדול 

מקור המים הובאו לכאן מתוך רעיון לסייע 
הסובלת  ,בטיפוח החקלאות ברמת הגולן 

כמות המים , מלא מעט שנים שחונות
המוזרמת לכאן ממלא כל העת את הבריכות 

. ומשם מגיעים המים לחלקות החקלאיות
מוזרמים דרך הצינור מים חמים לפעמים

.קוזי טבעי 'מעלות שיוצרים ג40' בטמפ

בנטלמאגר 
מאגר בנטל הוא אחד ממאגרי המים הגדולים 

בשולי המאגר ישנם שני צינורות . והיפים בגולן
אחד הצינורות . דרכם זורמים מים אל המאגר

ואילו בצינור השני זורמים בדרך , מזרים מים קרים
שני . כלל מים חמים שמגיעים מקידוח סמוך

הצינורות חוברים יחד לזרימה מרשימה של מים 
.שתענוג לרחוץ בהם, בטמפרטורה נעימה

. וכסיפיםבמאגר ניתן למצוא דגי קרפיון

הר בנטל 

אל  משקיפה תצפית המרשימה בהר בנטל 
.דרום לבנון וסוריה, רמת הגולן, עמק החולה

תוכלו לצפות אל עבר קיבוץ מרום גולן שהיה 
היישוב העברי הראשון שהוקם ברמת הגולן 

שנים . לאחר כיבושה במלחמת ששת הימים
נערכו במקום  , ספורות לאחר הקמת הקיבוץ

אתם  . קרבות עיקשים במלחמת יום הכיפורים
אשר , יכולים להשקיף אל עבר עמק הבכא

היה לאחד ממוקדי הקרבות הקשים ביותר 
עדות למאבקים הצבאיים  . של המלחמה ההיא

לי  "בהר בנטל ניתן למצוא בבונקר הצה
. המשופץ שבמקום

קופי 'בשםקפהביתישנוההרפסגתועל
.'ענן

1

2

3

4

5

4

5

43

3

2

2

1

1

עבודינועה 



אביטללוע 
,ַהר ֲאִביָטל הוא הר געש רדום

".נידאתל אבו "נקרא ההר בערבית1,204-כגובהו 
בבקעת אביטל הנמצאת במרכז ההר נמצאים שטחים  

.זהו לוע אביטל -חקלאיים
המקיפה  הטוףהעזות יצרו את טבעת ההתפוצציות

טוף מאירוע זה הועף למרחק רב  . כיום את ההר
מ  "ק3-מרחק של יותר מ, קוניטרהונמצא באזור 

אשר כבר  , כמו גם בצידו הדרומי של הר בנטל, מההר
מנעה  הטוףמעריכים כי טבעת . היה קיים בשלב זה

חדירת מים נוספים לתא המגמה ובשלב זה פסקו  
.ההתפוצצויות

הסוריתהמפקדה 
שכעסו על תמיכתם  , הרוסים הקימו אותו כפיצוי לסורים

ויש לו מערכות חשמל ואוורור  , במבנה החלוקה
.  בטון מזוין וכמויות אדירות של ברזל, מתקדמות

שנועד לשמש , הממשל הסורי חמד את המבנה הזה
והפך אותו למפקדה שהכניסה אליה הייתה , כבית חולים

,  הקירות מכוסים ציורי גרפיטי. שמורה לבכירים בלבד
,  ומהחלונות הגדולים רואים בבהירות את הגבול הסורי

שלט גדול בכניסה מספר על . מטר150-מרחק של כ
,  הביקורים התכופים של המרגל הישראלי אלי כהן בבניין

ומעיד על עומק הקשרים  , בליווי קצינים סורים רמי דרג
.שרקם עם הממשל עד שנתפס

מוקשעין 
,  בריכה העגולה בנויה סביב אבני בזלת

וגרם מדרגות עקלתוני מאפשר לעלות  
מי הבריכה עמוקים מאוד . ולרדת אליה

.והם קרירים ונעימים לשחייה
14-היוותה מקור המים עיקרי לאחד מ

רקסיים שהיו בגולן לפני  'הכפרים הצ
(.זיווניה)1967

המעיין קיבל את שמו משדות המוקשים 
לאחר  , 2011רק בשנת . שבהם הוא מוקף

פינה חיל , שמטיילים רבים סיכנו את חייהם
,  למעיין98ההנדסה מעבר בטוח מכביש 

שבו ניתן ללכת כדי להנות משחייה 
מסביב עדיין  האזור , עם זאת. מרעננת

זרוע מוקשים וגדרות מסמנות באופן ברור 
.לעבוראת האזורים שאין 

-רקסי נטוש'כפר צ
מיםובור צורימאן

בעקבות מלחמת ששת  1967פר ננטש בשנת הכ
. הימים ותושביו ברחו לסוריה

במלחמת ההתשה שימש הכפר כבסיס לפעילות 
שביצעה סוריה כנגד מטרות  ע"והפחהמסתננים 

בעקבות זאת הוחלט  . ישראליות ברמת הגולן
פרט למבנה המסגד , להרוס את מרבית בתי הכפר

בין היתר הוקם על הגבעה  . ומבנים בודדים נוספים
ל כחלק "של צה109השולטת על הכפר מוצב 

. מתפיסת המגננה ברמת הגולן
הבור נחבא  . מסתתר בור מים יפההכפר בין שרידי 

הכניסה . מתחת לפני הקרקע ומכוסה משטח בטון
אל הבור נעשית דרך פתח מרובע הנמצא על 

.  בחתיכת פחומכוסה בדרך כלל , משטח הבטון
הטבילה בבור המים מומלץ לשבת ולהשקיף אחרי 

.מולנועל נופי רמת הגולן הסורית הנפרשים 

-עסנייהתל 
רוחטורבינות 

הוא הר געש רדום  ( סניה'עאו תל )הר בני רסן 
1,072גובהו , ברכס בשנית שברמת הגולן

על פסגת ההר שוכנת  . מטר מעל פני הים
1993-חוות רוח לייצור חשמל שהוקמה ב

מורדותיו של . ומשמשת את יישובי הסביבה
מדרום וממערב הם חלק  , ההר ממזרח

".רכס בשנית"משמורת הטבע 
.נוף יפיפה למעלה שווה לעלות 
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