שביל הבורות והבארות ביער בריטניה
כתב :אביעד דמביץ -רכז הדרכה בבית ספר שדה "שער הגיא"
הקדמה
בימים אלו ,ימים ראשונים של אביב ,זה הזמן לצאת לשפלת יהודה – חבל ארץ במרכז הארץ שהפך בשנים האחרונות לאחד
האזורים המטוילים ביותר במדינת ישראל .אחד המסלולים היפים לתקופה זו הוא שביל הבורות והבארות שביער בריטניה,
מסלול השופע בפריחה ובסיפורי תנ"ך מרגשים ,וכן בתצפית לעבר עמק האלה ומישור החוף.
קצת טבע והיסטוריה:
אז מה מיוחד בשפלת יהודה שהפך אותה לאתר כל כך מטויל? מעבר להיותה פנינת ארץ בלב מדינת ישראל ,מסתבר שאזור זה
הוא נקודת חיבור חשובה גם לצומח .תנאי האקלים הקיימים כאן מאפשרים למגוון נרחב של צמחים להתקיים ולהתאקלם
במקום .מצד אחד ניתן לראות צמחים אופייניים להר ,מצד שני צמחים המתאימים למישור החוף ,ומהצד הנוסף צמחי מדבר.
לאורך המסלול נפגוש פרחים רבים ממינים רבים .מומלץ להביא מגדיר פרחים...
עם סיום המסלול נעפיל לתל עזקה הצופה לעמק האלה ,אתר הקרב המפורסם בין דוד לגלית .למרגלותינו נוכל לראות את הדרך
העוברת לאורך עמק האלה ועו לה לעבר גוש עציון והרי חברון ,דרך הקיימת עוד מהעת העתיקה .הקרב בין דוד לגלית מייצג את
המלחמה בין יושבי ההר ליושבי מישור החוף ,בין ישראל לפלישתים.
המילה "שפלה" מציגה למעשה יחסיות בין מקום גבוה למקום נמוך-שפל ,ואכן שפלת יהודה נמוכה ביחס ליושבים בהר .מעניין
מה היה קורה אילו יושבי מישור החוף היו נותנים שם לאותו חבל ארץ ,כיצד הם היו קוראים לו? אולי "הררי" (תחשבו על כך).
בין כך ובין כך ,השפלה הנה חיבור בין מישור החוף להר ,או אולי ניתן להגדירה כ"קו גבול" היוצר חיבורים וחיכוכים בין
הצמחים השונים ,אך גם בין בני האדם.
דרכי הגעה/סיפור דרך
למגיעים מירושלים .פונים דרומה לכביש  38לכיוון בית שמש ועמק האלה .בצומת שריגים הסמוכה לישוב ליאון/שריגים פונים
מערבה לכביש  353ולאחר כ 2-ק"מ נראה מצד ימין של הכביש חניון קק"ל קטן עם מספר פסלי כבשים .כאן נחנה את רכבנו
ונתחיל בהליכה על שביל ישראל .לאחר  500מטרים נפנה מזרחה לשביל האדום (עדיין גם שביל ישראל) ,אך לאחר  500מטרים
נוספים נמשיך עם השביל האדום ונעזוב את שביל ישראל .לאחר הליכה של  1ק"מ נגיע לצומת שבילים ,בה נעזוב את הסימון
האדום ונלך  1ק"מ בשביל הירוק עד חניון עזקה שלמרגלות תל עזקה .מהחניון ניתן לעלות במדרגות לתל ובאותה דרך לחזור
לחניון.
יש לזכור להשאיר בחניון עזקה רכב נוסף שיחזיר אותנו לנקודת ההתחלה .לחניון עזקה נגיע מכביש  38בו נפנה מערבה בצומת
זכריה .לאחר  1ק"מ נפנה דרומה לפארק בריטניה ,ולאחר  1ק"מ נוספים נפנה שמאלה ולאחר כ 700-מטרים נגיע לחניה
שלמרגלות התל .משם ניסע לנקודת ההתחלה.
נקודת התחלה :חניון הכבשים (צומת פארק בריטניה על כביש )353
נקודת סיום (לא מעגלי) :חניון תל עזקה.
סימון שבילים :שביל ישראל  -סימון שביל אדום – סימון שביל ירוק.
אורך המסלול 3.5 :ק"מ
אפשרויות נוספות :מסלול מעגלי מחניון בור המים שבפארק בריטניה לתל עזקה וחזרה.

