
 

 

 

 נחל מערהאל מטמוני  -"מערה ממש אוצר"

 רכז הדרכה בבית ספר שדה "שער הגיא" -כתב: אביעד דמביץ

 

. צריך למצוא וויר הארצישראליבימי הקיץ החמים, אין הרבה טיולים שיכולים להתאים למזג הא

 .המושלם מסלול מוצל ובסופו אטרקציה מרעננת. נחל מערה מציע את הפתרון

לאורך המסלול נחל מערה נמצא בתפר שבין הרי ירושלים ושפלת יהודה, בסמוך לבית שמש. 

בין  , מה שהופך את המסלול למתאים גם בימי הקיץ החמים.חורש ים תיכוני המצל על השביל

העצים ניתן למצוא אלונים, חרובים, אלה ועוד. אל שיא הטיול נגיע עם כניסתנו למערת 

וגבוהה, כשלא נשכח כמובן להביא עמנו פנסים להאיר את הדרך. המערה התאומים, מערה גדולה 

, עטלפי פירות, ואפילו מעיין וזקיפים טבעית, ובתוכה נוכל למצוא נטיפים קארסטיתהינה מערה 

 .להיכנס למעיין(אסור )

. על אוצר הנמצא לידםנחקרה המערה לאחר שנים בה טיילו המטיילים בלי שידעו  2009בשנת 

הרומאים, וזאת  לספירה, השנה בה החל מרד בר כוכבא כנגד 132נמצאו ממצאים משנת במחקר 

שימשה כמערת  מסתבר שהמערה. לעם היהודי ולהקים את המקדשעצמאות במטרה להחזיר 

לימים בהם הנמלטים  בין הממצאים שנמצאו ניתן למצוא כלי נשק וכלי אחסון . לכן,במרדמפלט 

גדול מטבעות המעניין ביותר היה מטמון זעם. אך דווקא הממצא  יצטרכו לשבת במערה עד יעבור

המיוחד.  על המטבעות הוא הדבר הטבועכשלעצמו מדהים, אך  מטמוןהשהונפקו בימי המרד. 

בית המקדש, אותה שאיפה מחודשת להקים את בית המקדש  מצד אחד של המטבע מצויר

אתרוג אחד, לולב אחד, ר. במקום אך לא במספרם המוכבשלישית. מצדו השני ארבעת המינים, 

מכל מין. על פי המחקר, מספר הפרטים מכל בלבד שתי ערבות ושלושה הדסים, נמצא פרט אחד 

, פרטיםדנה במספר ההלרבי עקיבא  רבי ישמעאלמחלוקת במסכת סוכה בין ישנה מין אינו מקרי. 

תענית פרק ד'(, רבי עקיבא ירושלמי ) חז"למחזיק בדעה של פרט אחד מכל מין. על פי  האחרוןכש

הנפיקו את המטבעות בימי המרד, הלכו עם אה בו משיח. נראה שכשר ואףתמך בבר כוכבא, 

 בר כוכבא.  -של הרב התומך במנהיג המרד שיטתו

מי שירצה יוכל ללכת עוד כמה מאות מטרים במעלה הנחל ויגיע למגלשת אבן שהינה אטרקציה 

 נפלאה לילדים.

 תה דרך בה הלכנו, עד שנגיע לרכב המחכה לנו בחניה.מהמגלשה נחזור באו

 

 

 . מתאים לילדים )לא לעגלות( -בינוני רמת קושי:

 

 מסלול מעגלי

 

בעקבות השילוט  3855מזרחה לכביש  פונים בכניסה הצפונית לבית שמש 38מכביש  דרכי הגעה:

הפניה למחצבת זנוח, בה עושים פרסה לעבר אזור התעשייה. עוברים את בית שמש וממשיכים עד 

ק"מ יש שלט המכוון למערת התאומים.  1. לאחר כ38לכיוון כביש  3855וחוזרים חזרה על כביש 

 ק"מ עד שנגיע לחניה ממנה יוצא המסלול.   1משם ניסע על דרך עפר כ


