נקודת התחלה :גבעת הדגן (אפרת).
נקודת סיום :עין ביאר.
אורך המסלול :שלושה ק"מ וחצי.
זמן הליכה :כשעתיים וחצי (לא כולל
כניסה לאמה).
דרגת קושי :בינוני.
עונה מומלצת :כל השנה.
מפת סימון שבילים :מפה מס' .9
סימון שבילים :שחור
נקודות שירותים ועצירה קרובות:
אמת הביאר.
2.5

נחל הפירים  -על רגל אחת

בטיולנו נלך לאורך אמות מים מימי בית המקדש השני ,אשר סיפקו מים לירושלים
המתפתחת וגדלה ,ושרדו עד ימינו .בחלק מהאמה זורמים מים עד היום ואנו אף נוכל
להיכנס אל מתחת לפני הקרקע ולעבור בקטעים אלו .בנוסף לאמות ,נחלוף דרך חלקות
גפנים מדהימות ביופיין ודרך תצפיות על בריכות שלמה ועל הכפר הציורי ארטס.

מהן אמות המים?

לאורך תקופות אלו נמשך השימוש במי המעיינות הקרובים לעיר ובמים שנאגרו בבריכות
שבתחומיה ,אך לא היה די באלה .ירושלים ,עיר הבירה והמקדש  -הלכה וגדלה לכדי מטרופולין
ועולי רגל ומבקרים רבים פקדו אותה כל ימות השנה ,וביתר שאת בשלושת הרגלים .העיר
נזקקה בדחיפות למקורות מים חדשים .עיקר המאמץ הוקדש מעתה להובלת מים מחוץ
לעיר .כבר בימי השליטים לבית חשמונאי ובעיקר בימי הורדוס ,נוצל הידע ההנדסי וההידרולוגי
שנרכש ברומא לבניית אמות מים ארוכות ומפותלות שהזרימו מים אל העיר ממעיינות הר
חברון .במפעל מתוחכם ורב ממדים זה שולבו נקבות-מעיין ,אמות בנויות וחצובות ,מנהרות
פירים ,סכרים ובריכות ענק .המערכת התפתחה בשלבים ,מימי החשמונאים (המחצית השנייה
של המאה הב' לפנה"ס) ,עת נבנתה אמה מעין עיטם (בערבית :עין עטן) מצפון לגבעת הדגן
(רכס ד'הר באקו) שבתחום העיר אפרת ,אל בית המקדש ועד הגיעה לשיא בסוף ימי הבית,
בימי הנציבים (אמצע המאה הא' לסה"נ) ,כאשר לא פחות מחמש אמות נכללו במפעל ,שבלבו
בריכות שלמה .שתי אמות מתוך החמש הובילו את מי המעיינות שבאזור גוש עציון של היום
אל בריכות שלמה :האחת היא אמת הערוב ,והאחרת היא אמת הביאר ,שברובה היא מנהרה
תת-קרקעית מתחת ערוצו של נחל הפירים (ואדי אל ביאר) שממערב לעיר אפרת .מנהרה
זו הזרימה את מי עין האמה (עין ואדי אלביאר) שבראשה ,וכן מי תהום שנאספו לאורכה .למי
המעיין ולמי התהום נוספו גם מי גשמים שזרמו לעמק מהרכסים שסביב ,ונעצרו בסכר שהותקן
במורד העמק .שלושת המקורות הללו הזרימו מים רבים אל הבריכה העליונה שבבריכות
שלמה ,על ידי אמה שנבנתה על פני השטח בקו גובה מתאים .את המכשול הטופוגרפי של
גבעת הדגן חצתה האמה במנהרת פירים שאורכה כ 400-מ' .אל מי שתי האמות שבאו מדרום,
נוספו בבריכות שלמה מי גשמים שנוקזו מהבקעה הסמוכה וכן מי ארבעה מעיינות הנובעים

איך מגיעים?

ניסע בכביש ( 60ירושלים-גוש עציון) .בצומת שיירות עציון (אפרת-צפון) נפנה לעבר העיר
אפרת .ליד שער השכונה הצפונית שבגבעת הדגן נחנה את הרכב .המעוניינים בהקפצת רכבים
לסוף המסלול צריכים לחזור לצומת שיירות עציון ולפנות שמאלה .במקום בו יש שילוט למחלף
הפונה אל עבר דרך האבות יש לפנות ימינה ולהחנות את הרכב לצד הכביש.

איך הולכים?

נטפס ברגל לתצפית מראש גבעת הדגן .מכאן נוכל להשקיף על איזור בריכות שלמה ,כיום
בשטח הרשות הפלסטינית ,על התל המקראי עיטם (ח' אל-ח'וח) ועל הכפר ארטס עם המנזר
המרשים שמדרומו .הבנייה הצפופה בבקעת אל ח'אדר וברכס דהישה סוגרת כטבעת על
האתרים הסמוכים לבריכות ,ורכסי בית ג'אלה והר גילה נצפים למרחוק.
נשוב לעבר מגרש החניה שבשער גבעת הדגן ונאתר את אחד הפירים של המנהרה הקצרה
של אמת הביאר ,שחצתה את הרכס לכיוון בריכות שלמה .השביל המסומן ,בסימון שבילים
שחור ,לאורך הפירים יוליכנו אל האמה הבנויה על גבי קירות תמך גבוהים .נצעד בסמוך לאמה
"נגד כיוון הזרימה" (דרומה) ,נהנה מנופי הנחל המצוקיים ,ברכס ממול נבחין בשרידים של
"אמת הערוב" ,נשקיף אל מנזר דיר אל בנאת (מנזר הבנות) הקדום ,שבצד אפיק הנחל

עין חובלה

עופר כהן ,משקפת

סיור לאורך אמות המים בנחל הפירים

נק' פתיחה :בת-עין.
נק' סיום :כפר עציון.
אורך המסלול 1.5 :קילומטר.
זמן הליכה :שעתיים.
דרגת קושי :בינוני.
עונה מומלצת :כל השנה.
סימון שבילים :כחול
מפת סימון שבילים :מפה מס' .9
נקודות שירותים ועצירה קרובות :צומת גוש עציון,
בית ספר שדה כפר עציון.
ציוד מיוחד :מומלץ להביא בגדים לכניסה
למים ופנסים לכניסה לנקבה במעיין.
אפשרויות נוספות למסלול :בסוף התאור.

המים במעיין בוקעים מתוך נקבה חצובה בסלע ונאגרים לבריכת איגום מרובעת .במקום
ניתן להבחין בשרידי טרסות עתיקות ,קבר שייח' ומערת קבורה מימי בית שני המעידים על
ההתיישבות במקום כבר בימי קדם .בימי קום המדינה ,שימש המעין את מתיישבי קיבוץ
משואות יצחק .ניתן להדליק פנסים ולהיכנס לזחילה בנקבה (הכניסה והיציאה מאותו הפתח.
המעבר בהתחלה צר) .לפני שנמשיך נוכל לערוך תצפית מערבה לכיוון שפלת יהודה ומישור
החוף .מהמעיין נמשיך ישר (צפון מערבה) ,לכיוון מבנה קבר השייח'.

משואות יצחק הישנה (ע"ש הרב יצחק הרצוג)

2

מסלול מעיינות  -על רגל אחת:

בטיולנו נבקר בשרידים של יישוב יהודי קדום מתקופת בית המקדש השני ,נטבול במים
צוננים במעיינות גוש עציון ,ונזחל בנקבת מים תת קרקעית .כמו כן נחלוף על פני שרידי
התיישבות בגוש עציון ,במקום בו היה קיבוץ משואות יצחק ערב קום המדינה.

איך מגיעים?

לאחר הליכה קצרה נגיע ליער על שם קיבוץ משואות יצחק .נמשיך ביער ,נפנה ימינה בשביל
עד שנזהה משמאלנו מבנה בטון חרב בחלקו המהווה שריד מקיבוץ משואות יצחק.
הקיבוץ הוקם על ידי תנועת הקיבוץ הדתי בשנת  1945וחרב במלחמת העצמאות .חברי קיבוץ
משואות יצחק נפלו בשבי הירדני .לאחר שחזרו לארץ ,במסגרת הסכם חילופי שבויים עם ירדן,
הקימו את יישובם בשנית באזור שפיר .ממשואות יצחק הישנה נעפיל כשלושים מטר מזרחה
(למעלה) עד שנגיע אל שביל עפר בו נמשיך שמאלה ,לאחר כ 70-מטר נראה שילוט למעיין
ונרד בשביל צר אשר יוביל אותנו אל עין סג'מה.

מצומת גוש עציון נפנה מערבה לכיוון היישובים אלון שבות וכפר עציון .ניסע ישר,
בכיכר עין סג'מה /עין יצחק
התנועה שבכניסה לקיבוץ כפר עציון נפנה שמאלה ומיד ימינה ונגיע ליישוב בת-עין .בפניה
נרד במדרגות אל נביעת מים קסומה ובריכה נהדרת .המעיין נובע במדרון נחל סג'מה המכונה
הראשונה בתוך היישוב נפנה ימינה ,שם נחנה את הרכב.
גם "ואדי גן-עדן" .גובה המים בבריכה כמטר וחצי .במקום שולחנות ישיבה מוצלים.

דרך האבות

שמורת טבע נחל תקוע

נק' פתיחה :האלון הבודד.
נק' סיום :נווה דניאל.
אורך המסלול 2.5 :קילומטרים.
זמן הליכה :שעתיים.
דרגת קושי :מסלול הליכה קל.
עונה מומלצת :כל השנה.
מפת סימון שבילים :מפה מס' .9
סימון שבילים :אדום
נקודות שירותים ועצירה קרובות:
צומת גוש עציון ,כניסה לנווה דניאל.

נק' פתיחה :מבואת כניסה של שמורת הטבע נק' סיום :תקוע ג'.
אורך המסלול 2 :קילומטרים.
זמן הליכה :שעתיים (במסלול בלבד) עד ארבע שעות (כולל כניסה למערה).
דרגת קושי :מסלול ההליכה קל-בינוני .הליכה במערה בינוני-קשה.
עונה מומלצת :כל השנה.
מפת סימון שבילים :מפה מס' .8
או כחול
(אופציות נוספות בשביל אדום
סימון שבילים :שחור
נקודות שירותים ועצירה קרובות :גן לאומי הרודיון.
אפשרויות נוספות למסלול :ראה הסבר נילווה.
הערה :כניסה למערת חריטון אפשרית בליווי מדריך מוסמך בלבד.
4
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2

מסלול נחל תקוע ומערת חריטון  -על רגל אחת

נחל תקוע ,יובלו העיקרי של נחל דרגה הנשפך לים המלח בסמוך לקיבוץ מצפה שלם,
מהארוכים והמרשימים בנחלי מדבר יהודה .בטיול בנחל נתרשם מאופיו המיוחד של ספר
המדבר-שילוב גיאוגרפי בין הרי חברון למדבר יהודה .נלך בעקבות מקום מוצאו של עמוס
הנביא נבקר בשרידי מנזר חריטון ,מנזר ביזנטי מהראשונים שהוקמו במדבר יהודה ,באביב
נפגוש בפריחה מדהימה של אירוס שחום ,בסתיו נתרשם מריכוז החלמוניות ופרחים
נדירים נוספים .ניצפה במעופם המדהים של זוג עיטים זהובים .נקנח בהליכה מאתגרת
במערת חריטון ,מהמערות הקארסטיות הארוכות בארץ.

2

"דרך האבות"  -על רגל אחת

מערת חריטון :בערבית מכונה המערה "מערת אל מצעה"" -המערה הלא ידועה" .המערה
הינה "מערת קארסט" (מערה שנוצרה בתהליך של המסת סלע ע"י מים חומציים) מהארוכות
בארץ שהתפתחה בסלע גיר .אורכה הכולל של המערה כארבעה ק"מ והיא מורכבת מ55-
אולמות המחוברים בינהם בהסתעפויות רבות .את שמה קיבלה המערה מכיוון שבתחילה
ייחסוה למערת ההתבודדות של הנזיר חריטון -מכיוון שזוהי המערה הגדולה ביותר באזור.
כיום ,לאחר עיון בספר ביוגרפיית חייו" ,חיי חריטון" ,ועל סמך תגליות ארכיאולוגיות נוספות
יודעים כי הנזיר חריטון ישב ובילה את שארית חייו במערה אחרת המכונה המערה התלויה
"אל מעלק".
נצא ממערת חריטון ובזהירות נחזור אל השביל השחור .נפנה ימינה ולאחר כמה מאות
מטרים נפגוש בפינת חמד מימין לשביל :נביעה בצוק הסלע הקרויה בערבית עין נטוף
(המעיין המטפטף) .מי הנביעה נאגרים לבריכה שנחצבה בסלע( .שפיעת המעיין זעירה
ולעיתים בקיץ נפסקת) .מוקד מים זה משמש בע"ח באזור .בפינה מוצלת זו נוכל לצפות על
מצוקי הנחל ממולינו ועל שרידי מנזר חריטון.
מכאן ניתן לחזור למבואת הכניסה (לחניה) או להמשיך במסלול עד לנקודת הסיום על
כביש האספלט .ההולכים את המסלול הארוך יוכלו להתחיל מתקוע ג' עד למערה ולסיים
במבואת הכניסה.

אפשרויות נוספות להמשך מסלול:

ל

שכ'
הדגן

וי

356

619

619

שכ'
התמר

איך הולכים?

מצפה
הסלע

האלון
הבודד

אמת הביאר
)עין הביאר(

שכ'
תאנה
כביש ראשי.......
כביש אזורי.......
כביש מקומי.....
כביש רשות פלשתינית
תחום רשות פלשתינית
שטח בנוי..........................
שביל/דרך עפר..
שביל הליכה..............
ג'יפים.....................................
סימון שבילים...
אפשרויות.........

לולים

מצפה
צביקה

רוכבים בגוש עציון

שביל אופניים ע"ש דב ויינשטוק (דובק)

בית
מערת הברכה

שכ'
רימון

לולים

ערביא

מסלול מעיינות גוש עציון (צבע אדום)

נצא מאמת הביאר ,נרכב בנוף כרמים במורד נחל הפירים ,נפנה מערבה בשביל עפר לכיוון כביש
 ,60כשמצפון לנו מתנשא תל פעור .נרכב על כביש  60הישן לכיוון צפון .בסמוך לכביש המוביל לנווה
דניאל נפנה מערבה לכיוון דרך האבות ,נעלה על דרך האבות ונרכב דרומה דרך התצפית הנפלאה
מאבן המיל ומקווה הטהרה הקדום .נרד לנחל נעמנים בין הכרמים ,נקיף מכיוון צפון את קיבוץ ראש
צורים ונבקר במעיין הקטן – עין צורים .נחצה את נחל העץ ונרד לאורך השלוחה צפונה עד לעין אבו
כלב .נמשיך לתצפית מנ.ג  788אל אזור היישוב גבעות ושמורת סנסן .נמשיך לכיוון דרום-מערב .נעבור
ממערב לארץ האיילים בתוך יער אורנים ,נחצה את כביש  ,367ונעבור דרך "המערה של דובק" .נחצה
את ואדי סג'מה ונגיע אל עין סג'מה .נמשיך בסינגל אל חורבת ג'ומג'ום ,נרכב במדרון התלול אל עין
לבנה ונעלה בנחל לבנה עד לעין חובילה הסמוך למשואות יצחק הישנה (מנקודה זו ניתן להמשיך
ברכיבה אל אוכף המוכתר .ראה תוספת למסלול מעיינות גוש עציון להלן) .נעלה לכיוון קיבוץ כפר עציון
וכביש  ,367נחלוף על פני הכניסה לכפר עציון ונפנה לכיוון האלון הבודד בדרך עפר .נחלוף על פני
האלון הבודד וניסע צפונה לכיוון ראש צורים .נפנה מזרחה ונעלה על דרך האבות ,במקווה הטהרה נפנה
מזרחה לכיוון אמת הביאר ושם נסיים את הרכיבה.
דרגת קושי :קשה
אורך המסלול 22 :קמ'
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נבחר במסלול המסומן בשחור נרד כעשר דקות עד לפיצול עם סימון שקוף .ניפנה ,נטפס
בשביל זה ונתקדם בזהירות .נטפס בגרם מדרגות וגשרון מתכת עד פתח הכניסה למערה.
אזהרה! המערה מחליקה ומסועפת ,לא מומלץ ואף מסוכן להכנס ללא מדריך מנוסה.
ניתן להיכנס בעזרת מפה מפורטת ,אותה ניתן לרכוש בב"ס שדה כפר עציון.
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לנוסעים מכיוון ירושלים ,יש להגיע לשכונת "הר-חומה" .בכיכר התנועה נמשיך ישר (מזרחה),
לכיוון הישוב תקוע .נמשיך וניסע ישר בכביש  ,356נחלוף על פני מחסום ולאחר מספר דקות
נבחין מצד שמאל לכביש בהר הקטום-הרודיון ,נחלוף על פני הצומת ליישוב נוקדים ונמשיך
ישר עד הפניה שמאלה ליישוב תקוע.
לנוסעים מאזור גוש-עציון ,נוסעים על כביש  ,60עד לצומת מרומזרת " -אפרת דרום" ,נפנה
מזרחה ע"פ השילוט לכיוון היישוב תקוע וההרודיון ממשיכים בנסיעה רציפה של כ 5-דקות.
בצומת נפנה שמאלה ונמשיך ישר בכביש ,נחלוף על פני כפר מקומי עד הפניה ימינה ליישוב
תקוע .בכיכר הכניסה לישוב נפנה ימינה .בפניה השניה נפנה שוב ימינה ומייד שמאלה .נמשיך
ישר עד פניה שמאלה לשביל עפר ,בעקבות השילוט "לחוות סוסים" .נגיע לחוות סוסים ,שם
נפנה שמאלה .נחלוף על פניה ובנסיעה זהירה בכביש מפותל נמשיך למטה עד מגרש החניה
ומבואת הכניסה לשמורת נחל תקוע .מכאן ניתן לצאת למספר מסלולי הליכה שונים .ניתן
להשאיר רכב בסוף המסלול השחור (תקוע ג') או להתחיל משם.

דורון ניסים

נקודת ההתחלה שלנו היא האלון הבודד,
סמלו של גוש עציון.
האלון הבודד :עץ עתיק זה ראה ממלוכים,
עות'מאנים ובריטים ,אך גם יהודים
עקשנים נטועים באדמתם ,פורקים מטען
משיירת משאיות ,נלחמים מול אויב ערבי
עדיף במספר ובנשק ,ונכנעים בתום קרב
גבורה .האלון הזה גם ראה את בניהם של
אלה שנשפך דמם כאן ,חוזרים ובונים את
ביתם שחרב ,ומקיימים את דברי הנביא:
"ושבו בנים לגבולם" .לא פלא ,שהעץ אליו
צפו  19שנה מרחוק ,הפך להיות סמלו של גוש עציון המתחדש.
אבני זיכרון מסביב לאלון מספרות בקצרה את פרשת הגבורה שהתחוללה כאן לפני כ60-
שנה .תלמידי מוסדות החינוך הרבים שעל "הגבעה הצהובה" הסמוכה חולפים בכל יום על
פני העץ ושוקדים על לימוד המורשת הציונית שהוא מסמל.
מהאלון נמשיך צפונה בכביש ,כ 200-מטר עד שנראה דרך עפר הפונה ימינה אל "דרך
האבות" .על דרך עפר זו המסומנת בסימון שבילים בצבע אדום נלך עד לסוף המסלול.
בתחילה ,צמודים אנו לגדר היישוב אלון שבות ,מראשוני הישובים בגוש עציון .בהמשך נראה
משמאל ,ממערב ,נחל עמוק ,נחל נעמנים ,מיובליו של נחל עציונה היורד אל עמק האלה.
מורדותיו של הנחל עמוסים עצי פרי של מטעי קיבוץ ראש צורים הסמוך .בכניסה לדרך
העפר 100 ,מטרים מצפונה לנו ,ח'רבת זכריה הערבית ,המשמרת את שמה של בית זכריה.
נתקדם בשביל העפר מזרחה כ 400-מטרים עד שנגיע אל אבן המיל בצד הדרך.
הדרך הרומית :כאן עברה דרך רומית ,שנסללה במאה ה 2-לספירה ,ולאורכה נתגלו אבני
מיל ,שרידי חציבה ומצדיות להגנה על הדרך .האבנים הונחו במרחק של מיל אחת מהשנייה
( 1400-1600מ') ומכאן שמן" -אבני מיל" .על אבני המיל היו כתובות שציינו את הקיסר בונה
הדרך ,ואת המרחק הנותר אל היעד .בכך שילטו את הדרך הרומית .ברוב המקרים נכתבה
הכתובת בצבע ולא שרדה עד ימינו .בסמוך לנקודה זו התגלתה אבן המיל ה 13-בדרך
ירושלים חברון.
נמשיך כ 100-מטר ונגיע לצומת שבילים .ניתן לפנות ימינה ולהגיע לאמת הביאר (ראה
מסלול :מים מגוש עציון) .אנו נפנה
שמאלה .לאחר כמה מטרים נסטה
ימינה -מזרחה אל מקווה הטהרה שאליו
יורדות מדרגות האבן .את מקווה הטהרה
נוכל לזהות בקלות בעזרת הסככה
שבסמוך לו.
ניפרד מנוף העיר אפרת ממזרח
וממראה גבעת החי"ש מדרום ,ונמשיך
בדרך צפונה .למרגלותינו מעמיק הנחל,
וההולך מעליו נהנה מהמראה המשלב
את צמחיית החורש הטבעי עם מטעים
ששתל האדם :גפנים ועצי פרי נשירים אחרים .כדי למנוע את סחיפת הקרקע התחכם האדם
ובנה טראסות מאבן שהעניקו להר את מראהו המוכר כמו גם בהרי ירושלים והשומרון.
ממערב לנו קיבוץ ראש צורים ומטעיו .באחד העיקולים נחלוף על פני שרידי כבשן הסיד,
ששימש להכנת הסיד ,ומעט אחך כך ,ואנו מתחת ל"נתיב האבות" ,שכונה מערבית של
הישוב אלעזר.
הנוף נפתח ממערב ומצפון .בתי נווה דניאל המתנשאים מצפון על גובה של כמעט 1000
מטרים מעל פני הים ,הכפר נחאלין במורד הנחל ,הישוב הגדול ביתר עילית ,וישובים רחוקים
יותר בהרי ירושלים .באופק ממערב לנו ,במישור החוף ,נביט לעבר הערים אשדוד ואשקלון
ואף ליישובים בנגב.
מתחת לשביל ,יוצר מצוק הגיר הקשה נוף פראי בין צמחיית הבתה והסירה הקוצנית
השולטת בה .בעבר נעלמה צמחיית החורש הים תיכוני בשל עודף רעיית צאן וכריתה
מרובה של עצים להסקה .כיום שב החורש ומפאר אט-אט את הקרקע .אך גם ללא הפרעת
האדם ,על הצמחים ובעלי החיים ללמוד להסתגל לחילופי מזג האוויר ,לסלע ולתלילות
המאפיינת את ההר .המטייל כאן בקיץ בשעות אחר הצהרים נהנה מרוח רעננה המצננת
את החום המעיק ,ואינו יכול כלל לדמיין כי בחורף יורד כאן בכל שנה שלג וצובע בלבן את
ההרים הללו.
נשוב מהעולם הקסום של נופי קדומים וחקלאות ההר אל המציאות המודרנית ,ונתחבר
לכביש העולה לנווה דניאל ,ובו נרד ימינה ונגיע בחזרה לכביש .60
ניתן להמשיך ללכת צפונה ,לחצות את היישוב נווה דניאל ולהגיע אל מגדל המים הנמצא
בצפון היישוב .שם נעלה אל "מצפור ה ,"1000 -נקודת תצפית הגבוהה ביותר בגוש עציון
ממנה ניתן לצפות ימה וקדמה ,צפונה ונגבה.

ח'רבת ג'ומג'ום (משך ההליכה כשעתיים) .בכיכר כפר עציון נפנה לכיוון בת עין.
נלך ישר עד שנפנה ימינה לכיוון משואות יצחק הישנה .נרד בשביל העפר המרכזי,
נעבור את משואות יצחק הישנה עד שנגיע לפיתול ימינה .בפיתול ניכנס ישר דרך שער
חקלאי ונלך בשביל בין מטעים .נגיע לצומת ובו שער חקלאי .נמשיך דרך השער הנוסף
כשמשמאלנו אוטובוס נטוש .נמשיך עם הסימון הכחול ,נפנה ימינה בשביל ושמאלה עד
לחורבת ג'ומג'ום.
תוך כדי ההליכה נבחין בגבעה קטנה אך בולטת בתחתית המדרון  -ח'רבת גו'מגו'ם .בשנים
האחרונות מתנהלות בח'רבת גו'מגו'ם חפירות ארכיאולוגיות על ידי בית ספר שדה כפר
עציון .נעלה לראש הגבעה ונתרשם מהשרידים במקום .נוכל לחפש באתר את מקוואות
הטהרה ,בורות מים ואת שרידי הקירות הגדולים .באתר נמצאה כמות גדולה מאוד של
שברי חרסים וההשערה היא שבאתר פעל "בית יוצר" -לתעשיית כלי חרס.
לאחר הירידה מח'רבת גו'מגו'ם ,נחזור לסימון הכחול ,ונטפס בשלוחה המזרחית ,לצד יער
אורנים כקילומטר וחצי ,עד שנגיע לעין סג'מה.

דורון ניסים

ניסע על כביש  60ובצומת גוש עציון נפנה ימינה ,לכיוון מערב (כפר עציון ,אלון שבות) .לאחר
כ 2-ק"מ נפנה ימינה עם השילוט אל עבר האלון הבודד .בכיכר יש להמשיך ישר
לאחר נסיעה של כ 100-מ' יש לחנות הרכב בשוליים שמשמאל לכביש.

ירידה למעיין עין ליבנה (משך ההליכה כשעה וחצי) .נגיע עד עין חובלה ונחפש
שביל הולכי רגל שיורד היישר לתוך ערוצו של נחל ליבנה שתחתינו .נמשיך בתוך ערוץ
הנחל בשביל עפר המסומן בירוק ,ונלך עד שנגיע למעיין  -עין ליבנה .המעיין נובע באפיק
נחל ליבנה היורד ונשפך לעבר שפלת יהודה .גובה המים כשני מטר וחצי.
נמשיך בהליכה במורד הנחל כמאתיים מטר ,עד שנבחין מצד שמאל (דרום) בבתי היישוב
בת עין ב'.

מנחל תקוע להרודיון  -ישנה אפשרות להמשך המסלול ממערת חריטון לכיוון ההרודיון.
התוספת מתאימה לאוהבי ההליכה והיא מוסיפה כשעתיים הליכה .מבור המים שצמוד
לחניה ממשיך שביל כחול שמאלה ,שביל השומר על קו הגובה שלנו בגדה המערבית של
הנחל .לאחר כ 500-מ' של הליכה מתפצל השביל לאדום ולכחול ,הסימון האדום ממשיך
על הגדה של הנחל ,ומוביל אל צומת תקוע שבכביש הראשי .הסימון הכחול יורד לתוך
הואדי ומשם מיד מתחיל לטפס לצידו השני של הנחל .השביל העולה ומוביל עד לכביש
הגישה לנוקדים .על הכביש נמשיך עוד כ 200 -מ' מערבה (שמאלה) עד שנבחין בשביל
רקע הסטורי
עפר רחב המעפיל לכיוון ההרודיון .נמשיך עם השביל עד הכניסה לאתר ההרודיון.
הנזירות
תנועת
של
המייסדים
מראשוני
היה
הקדוש",
"חריטון
גם
המכונה
חריטון :הנזיר
ניתן לעשות את המסלול הפוך בירידה מההרודיון לנחל תקוע ולסיים במבואת הכניסה.
המדברית בישראל .חריטון הגיע לירושלים מעיר מולדתו שבדרום טורקיה ,במסע שמטרתו:
להתחקות אחר דרכיהם של אליהו נביא ויוחנן המטביל .תק' הגעתו של הנביא לארץ מקבילה
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רפידא
ר הר חומה
להשתתת הדת הנוצרית כדת רשמית על האימפריה הרומית .חריטון ,שלא רואה בעין יפה את
ו
שלים
התהליך בשל המינויים הדתיים השרירותיים שנלוו אליו ,התאכזב והחל הוא קורא להתנזרות.
גן לאומי 758
את מנזרו הראשון ייסד חריטון בואדי קלט  -מנזר פארן .נחל תקוע (ואדי חריטון) והמערה קיבלו
הרודיון
את שמם זה מהנזיר חריטון .במקום זה הוקם מנזרו השלישי והגדול של חריטון ונקרא על
שמו .בנחל ישנו ריכוז גדול של מערות פרה הסטוריות ותועדו במקום שרידים קדומים היישוב
צומת
תקוע
תקוע מוזכר במקרא בהקשר של הנביא עמוס" :דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע" (עמוס
בר
שדה
הבריכה
א' ,א') .עמוס פותח את הנבואה הקלאסית ,נביא שמטיף לצדק חברתי ולאו דווקא ליחס בין
יער בוואדי
אדם למקום .בסוף ימיו מנבא הנביא נבואות נחמה" :ונטעתים אל אדמתם ולא יינטשו עוד מעל
תקוע
אדמתם אשר נתתי להם"...
עיןל

נלך בדרך בה עברו אבותינו בדרכם על גב ההר ונתרשם מהתמורות אותן עברה אותה
דרך במשך השנים .נצפה על מקום הקרב בין החשמונאים ליוונים ונתרשם מאבני המיל
הרומיות -סימן לדרך מסודרת .כמובן שלא נפספס את פרשת הגבורה ,שהיוותה את
אחד מסמליה של מלחמת העצמאות ,פרשת גוש עציון .המסלול עובר בינות נוף הררי
מרהיב ,כר לפרשיות היסטוריות מרתקות ולחיי עמל וחקלאות בימי קדם.

איך מגיעים?

אפשרויות נוספות להמשך מסלול:

נחל תקוע

מים מגוש עציון  -לירושלים

משחר ימיה של ירושלים היה קיומה מותנה ביכולתה לספק מים לתושביה .כבר בתקופה
הכנענית התיכונה (המאה הי"ז לפני הספירה) ,עת נהייתה לראשונה לעיר ,התמודדו שליטיה
עם הבעיה .מפעל המים המשוכלל שפיתחו סביב מעיין הגיחון המשיך לשמש הן בימי הבית
הראשון והן בימי הבית השני.

בצד הבריכות .מהבריכות זרמו המים בשלוש אמות לשלושה יעדים עיקריים :האמה התחתונה,
זו שראשיתה בעין עיטם ,הובילה אל הר הבית ואל בית המקדש שבמרכזו; האמה העליונה
הובילה אל המצודה ואל ארמון הורדוס שבעיר העליונה של ירושלים; האמה השלישית
יצאה מבריכות שלמה מזרחה ,חלפה מעל הכפר ארטס ,והזרימה מים אל הבריכה הגדולה
שנבנתה
לרגלי מצודת הרודיון המדברית ,בלב העיר התחתית שהקים כאן המלך הורדוס.
מערכת אמות המים המורכבת והמסועפת של ירושלים מימי בית שני הייתה כה משוכללת
ומוצלחת עד שפרנסי העיר בדורות הבאים המשיכו לתחזק אותה ולנצלה .לא יהא זה מוגזם
אם נסכם ונאמר כי לאורך אלפיים שנה ,מאז ימי הבית השני ועד כיבוש ירושלים בידי הבריטים
בתחילת המאה העשרים ,המשיכה העיר להיות תלויה במידה רבה במערכת קדומה זו.

המעובד ,ונגיע אל הסכר הקדום שלרגלי הסכר הבריטי ,שעליו חוצה את העמק הכביש המטפס
מזרחה ודרומה אל לב העיר אפרת.
מהסכר נמשיך בשביל הרחב והנוח לאורך ערוץ נחל הפירים מעל מנהרת הפירים הארוכה
שהעניקה לו את שמו .היא נמשכת מכאן דרומה לאורך  2.8ק"מ עד ראשיתה בעין האמה (עין
ביאר) .כעבור כמה עשרות מטרים ,נסור מהשביל מזרחה (משמאל לשביל) אל הקמרון הרומי
התת-קרקעי שהשתמר בשלמותו מעל מפלס המנהרה .ננסה לתהות על מהותו של מבנה
חידתי זה .בהמשך נוכל להתרשם מכרמי הגפן וממגוון שיטות ההדליה הנהוגות בהם .ננסה
לאתר את מה שנותר לפליטה מפתחיהם של עשרות הפירים שנראו בעבר במרחקים קצובים
בערוצו של הנחל .כעבור כ 1.5 -ק"מ נסור מהשביל הראשי בשביל צדדי מערבה (מימין לשביל)
אל עין המערה (עין מע'רה)  -מעיין זעיר הנובע במערה טבעית ומזרים את מימיו אל חלקות
שלחין ,שצינורות פלסטיק מודרניים להשקיית השעועית ,הדלעת ושאר ירקות משתלבים
בתעלות העפר המסורתיות.
נשוב לשביל הראשי ונגיע אל עין האמה .נוכל להיכנס אל מערכת המים התת-קרקעית וללמוד
את רזיה .גרם המדרגות העתיק (שבגינו נקרא המעיין גם עין אלדרג') יוליכנו אל חדר מרכזי
שממנו נוכל לצעוד ולזחול בנקבת המעיין הטבעית עד ראש הנביעה .נשוב משם לחדר הראשי
וניכנס לראשיתה של מנהרת הפירים הארוכה .כעבור  80מ'
של הליכה שפופה ,פה ושם גם "על ארבע" ,נגיע אל הפיר
הראשון .המשך המנהרה מכאן צפונה נמצא במפלס נמוך
במספר מטרים ,על גבי שכבת מי התהום שמימיה נוספו,
כאמור ,למי המעיין .קטע זה אינו עביר למטיילים ולפיכך
נטפס במעלה הפיר על גבי סולם ברזל ונצא אל פני השטח.
אם השארנו רכב בסוף המסלול 200 ,מ' של הליכה נוספת
דרומה יובילונו לגשר שעלינו לעבור תחתיו ונגיע
אל מכוניתנו .הכניסה לעין האמה כרוכה בתשלום.
טלפון לתאום :בי"ס שדה .02-9935133

מעיינות גוש עציון

ח'רבת הלל

מיד בכניסה ליישוב נבחין בשרידים ארכיאולוגים .האתר נחפר בשנת  1990בחפירת הצלה
על ידי רשות העתיקות בסיוע בית ספר שדה כפר עציון ,לקראת סלילת כביש הגישה לבת עין.
באתר נחשף יישוב יהודי משלהי תקופת בית המקדש השני .השריד היהודי המובהק באתר הוא
מקווה טהרה מרשים .בתוכו על גבי המדרגות ,ניתן לראות שרידים של מחיצה
שהפרידה בין הנכנסים לבין היוצאים .המחיצה נועדה למנוע מגע של אדם טמא באדם טהור.
במהלך החפירות נחשפה שכבת חורבן ושריפה אשר העידה על כך שהיישוב העתיק נחרב
במהלך מרד בר כוכבא .הגת הגדולה מהווה עדות ליישוב שהיה במקום בתקופה הביזנטית.
נמשיך בדרך שאליה פנינו ימינה ,וכעבור מספר מטרים נפנה שוב ימינה ,לכביש היקפי של
היישוב בת עין .לאחר הליכה של כ 200-מטר נגיע למעיין הראשון בדרכנו  -עין חובלה.

המעיין שופץ לזכרו של יצחק ויינשטוק ז"ל ,תושב אלון שבות ,שנרצח ערב גיוסו לצה"ל
בשנת  .1993נרד מהמעיין לשביל שמתחתיו ונפנה שמאלה לבריכת מים נוספת  -בריכת
דובק .המקום נבנה לזכרו של דב ויינשטוק (אביו של יצחק) .דובק היה מחלוצי המתיישבים
בגוש עציון לאחר מלחמת ששת הימים ופעל רבות לפיתוח פינות חמד טבעיות ברחבי
הגוש .תלמידי מגמת א"י מתיכון דרך האבות שבאפרת ,בנו לזכרו את הבריכה.
נחזור לכיוון דרום בשביל עפר (ניתן לסטות בשביל שמאלה למערת דובק) עד שנגיע לכביש
אספלט .נלך על הכביש מספר מטרים בעיכול ,ונחפש מצד שמאל את העלייה
התלולה אשר תוביל אותנו עד לכביש הראשי (הכניסה לכפר עציון).

מסלול דרך האבות (מסלול כחול)

נצא מאמת הביאר לכיוון דרך האבות .במקווה הטהרה של דרך האבות נפנה צפונה לכיוון נווה דניאל.
נקיף את היישוב נווה דניאל ממערב ליישוב דרך סינגל ,נעלה מזרחה לכיוון שדה בועז ולפני היישוב
שדה בועז נרד מזרחה לכיוון כביש  .60נעלה על כביש  60וניסע לכיוון דרום עד לצומת שיירות עציון.
נפנה שמאלה (מזרחה) בצומת לכיוון העיר אפרת ומיד אחר כך נפנה ימינה (דרומה) לכיוון גבעת
התמר .נעפיל לגבעת התמר – השכונה הצפונית של אפרת  -דרך שביל עפר בין כרמים .נחלוף על
פני גבעת התמר .נרד דרומה מגבעת התמר אל נחל הפירים ונרכב בנחל הפירים בשביל עפר לכיוון
דרום בנוף חקלאי של כרמים ובוסתנים עד לאמת הביאר ,שם נסיים את הרכיבה.
דרגת קושי :בינוני
אורך המסלול 14 :קמ'

מסלול אוכף המוכתר – תוספת למסלול מעיינות גוש עציון (צבע ירוק)

נפנה מעין חובילה לכיוון היישוב בת עין .נחלוף על פני חורבת הלל אשר בכניסה לבת עין ונמשיך בשביל
עפר בין האורנים .נעלה אל הכרם של כפר עציון אשר מתחת לבית הקברות האזורי ,נחצה את הכרם
ונמשיך דרך שביל המוליך אל תצפית צופית .נחזור מזרחה דרך שער המטעים של כפר עציון אל קיבוץ
כפר עציון .ניכנס לקיבוץ דרך שער המטעים (שער אחורי) ,נחצה את הקיבוץ ובשער הכניסה לכפר עציון
נתחבר בחזרה למסלול הוורוד.
אורך התוספת 6 :קמ'

לעדכונים ולפרוט מסלולי אופניים יש להתעדכן באתר:

www.etziontour.org.il

