זרימות בהרי ירושלים ובשפלה -המומלצים שלנו!
כתבה :מוריה שוורצפוקס

אהלן אהלן
דבר ראשון -צאו ,תזרמו ,אין כמו מים זורמים בנוף ירוק כדי לשמוח בחורף.
דבר שני -אנחנו ממליצים על נקודות לראות זרימות של מי גשמים ולכן -שימו לב מה היה מזג האוויר בימים האחרונים
ואם נראה לכם שיהיה עכשיו זרימה…
דבר שלישי -אולי לא מדובר בשיטפונות של מדבר יהודה אבל גם כאן -מים זורמים הם גם מסוכנים -סומכים עליכם
שתפעלו בזהירות...
תהנו  ):בית ספר שדה שער הגיא
נחל כסלון -באזור מערת בני ברית
מה לשים בווייז ? מערת בני ברית
כשתגיעו למקום תראו כבר על מה אנחנו מדברים ,נחל כסלון זורם
בצורה מרשימה בימי גשם ויום אחרי (יכול להיות אחר כך עוד זרימה
פשוט חלשה יותר) .מסביב פריחה חורפית משמחת ונוף ירוק של יער
הקדושים.
"מפלי" נחל כסלון

נחל שורק -סיבוב מוצא
מה לשים בווייז ? בית כנסת עתיק במוצא.
מתחת לבית הכנסת העתיק זורם לו נחל שורק אחרי הגשמים .יש באזור מקום חניה מסודר ):מכאן אפשר להמשיך גם
לסכר בית זית -שאוגר את מי נחל שורק.
עוד נקודה יפה באזור ,יותר לימי הקיץ -עין מקלף .המעיין נמצא ממש כמה דקות הליכה מהמקום.
נחל שורק -באזור צרעה
מה לשים בווייז ? צרעה .לשים לב לא להגיע ממש עד הקיבוץ -בכביש גישה לקיבוץ יש גשר שמתחתיו עובר הנחל ,יש
אפשרות לפני הגשר לפנות שמאלה (דרומה) ולנסוע קצת לאורך הנחל הזורם (גילוי נאות -הנחל זורם כל השנה עם מי
שפכים מטוהרים אבל אחרי גשם הוא זורם בצורה מרשימה הרבה יותר)
נחל האלה פוגש את נחל גדור
מה לשים בווייז ? נווה מיכאל
לנסוע ישר ביישוב נווה מיכאל עד השער האחורי ,לצאת ולנסוע
בשביל עפר קצת עד שמגיעים לנחל גדור ,ממליצים לרדת מהרכב
וללכת עם זרימת הנחל עד למפגש שלו עם נחל האלה..
נוף מהמם ,כרמים ופריחה חורפית מובטחים!

נחל האלה ליד נחל גדור

סכר בית זית
מה לשים בווייז ? חנייה צפונית ,שביל אופניים סכר בית זית.
משם מתחילה טיילת נחמדה שמגיעה עד האגם עצמו .
ממש מתחת לירושלים מדי חורף נוצר אגם קסום אפשר להגיע
עד אליו עם הטיילת ,גם חודש אחרי הגשם יש למה להגיע…
מקום נהדר לפיקניקים וכו'.
בנוסף -מצפה לילי במבשרת ציון צופה מלמעלה על הסכר
והאזור גם כן מקום יפה מאוד לפיקניק או סתם פקל קפה עם
נוף ירוק וחורפי .
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נחל האלה פוגש את נחל גדור
מה לשים בווייז ? נווה מיכאל
לנסוע ישר ביישוב נווה מיכאל עד השער האחורי ,לצאת ולנסוע
בשביל עפר קצת עד שמגיעים לנחל גדור ,ממליצים לרדת מהרכב
וללכת עם זרימת הנחל עד למפגש שלו עם נחל האלה..
נוף מהמם ,כרמים ופריחה חורפית מובטחים!

נחל האלה ליד נחל גדור

נחל מודיעין
יותר קרוב למרכז הארץ ,על כביש  446בין לפיד וחשמונאים עובר
נחל מודיעין שזורם בימי החורף בעוצמה.
אפשר לראות את זרימתו המרשימה מהכביש עצמו ,או שאפשר גם
לנסוע לקברות המכבים ולהמשיך בשביל השחור ,לביצת שילת וכו
מה בווייז? או חשמונאים ולשים לב לקטע בין לפיד לחשמונאים,
או קברות המכבים .

נחל מודיעין

מקווים שתהנו =)
חורף טוב ובטוח!
בית ספר שדה שער הגיא

