
 

 
 

  המומלצים שלנו! -בהרי ירושלים ובשפלהפריחה 

 אשל טסלר :כתב

 

לפניכם מספר מקומות יפים  פריחה בכל פינת טבע ואף בחצר ביתנו ובגינות הציבוריות. -היפה בשנה נכנסים לעונה ואנ

היה פריחה זהה לשנים עברו, אך כן כי אכן גם השנה ת 100%-ביחד עם זאת, אין ביכולתנו לנבא ב ומומלצים לעונה. 

 השתדלנו לבדוק ולברר למיטב הבנתנו איפה ומתי הכי כדאי לטייל בכל מקום וליהנות מיפויו של הטבע.

 

 =( מקווים שתהנו

 בית ספר שדה שער הגיא

 

 עין כרם -עמק התימנים

 כיכר קסטל ירושלים )יש חניה( מה לשים בוויז?

ומגיעים לעמק  גן עדן )שביל ישראל(מהחניה יורדים במדרגות  מסלול:

כדי לחזור לרכב יש ללכת באותה דרך בה ירדנו. הירידה  התימנים.

 מדרגות.  100-והעלייה כוללת כ

לתקופה  םהעמק מתמלא בצבעי ירוק האופייניי מה תראו בשטח?

במרכז העמק ישנה שקדיות הלבנות הרבות הממלאות את העמק. וב

  .גינה קהילתית בה נחמד לשבת

עמק התימנים נקרא כך כיוון שבשנות החמישים, עם  קצת על המקום:

. תנאיהם היו קשים עולים חדשים מתימןהעלייה הגדולה, הגיעו למקום 

אין שבילים,  -מאוד, ועדויות רבות מצויות בעיתונות של אותם ימים

 ברז מים שהיה לכל השכונה, וחשמל שהגיע לשכונה כעבור שנים רבות.    

שכונת עין כרם נחשבת לאחת השכונות הציוריות בארץ. ניתן להסתובב בשכונה וליהנות מהמבנים העתיקים,  ור:עוד באז

 מראות הצליינים שבאים לבקר בכנסיות הרבות, ובמעיין מרים שנמצא בקצה רחוב המעיין.

 

 חורבת עלקת

 אנדרטת פורצי הדרך מה לשים בוויז?

זרה אל מעגל התנועה צועדים בחרטת פורצי הדרך דנמא מסלול:

הולכים , ושם יש ירידה גדולה לעבר שביל אדום. 1שליד כביש 

לאורך השביל האדום עד לשיירת המשוריינים, ומשם פונים 

 צפונה בשביל השחור עד לחורבת עלקת. 

התקופה  במקום בית אבן אחד מימי מה תראו בשטח?

ועליו ארובה קטנה, כיפות נמוכות, ומדרגות,  תמאני'עותה

במטפסי החורש. כמה  שחלקם מכוסים בתיםשרידי ומספר  הרוסות למדי, שעולות אל גגו. לידו בוסתן שקדים, גורן,

. משטחי סלע טבעיים הפכו לידו, בימים רחוקים, לגתות לדריכת ענבים ובשלושה מקומות חצובים גם בורות מים בסלעים

 .עוני ההרים וסחלביםבעונה המתאימה ניתן לראות פריחה של שלל פרחים בניהם צב

 ק"מ.  2.5המסלול הינו הליכה הלוך חזור, לכל כיוון ? המסלול...מעגלי או לא

שמתפרשת כמי שהיא מהודרת, יקרת  הערבי ח'רבת אל עלקהשמו המקום נקרא חורבת עלקת על שם  המקום:קצת על 

 . ערך ויפה



 

 
 

 

 

 הרקפות ליד טל שחר גבעת

 חר, טל שגבעת הרקפות מה לשים בוויז?

אין מסלול מוגדר . עליה לגבעה וטיול רגלי בין הרקפות מסלול:

 לכת עפ"י המראות ומרבדי הרקפות.לכו ל

הרקפות  מרבדיבשטח ניתן לראות את  מה תראו בשטח?

)תלוי בגשמים  בעיקר בחודש פברואר בשלל צבעים הפורחות

אך גם פרחים אחרים כמו כלניות ועוד, בין עצי באותה השנה( 

 האורן.  

המסלול אינו מוגדר וניתן ללכת בכל ? המסלול...מעגלי או לא

 אפשר לחזור לרכב בכל שלב בטיול ומכל מקום.. שטח היער

והוא דרומית למושב טל יער ישעי  היער נקרא קצת על המקום:

שחר הנמצא בשטחה של מועצה אזורית מטה יהודה. במקום 

פק"ל קפה או רוד,סגול, לבן ושילובים של הצבעים. מומלץ להביא ישנו יער קק"ל המכוסה מרבדי רקפות בשלל צבעים, ו

 לשבת לפיקניק. לא לשכוח לקחת את הזבל.

 .סיפור שמשון בספר שופטיםבניתן ללכת לתל בטש הסמוך המזוהה עם תמנה המקראית הנזכרת  עוד באזור:

  רו עליה אל תדרכו עליה ואל תקטפו!זכרו! הרקפת היא פרח מוגן אנא שימ

 

 

 

 סחלבים -הר טייסים

  חניון -שמורת הר טייסים מה לשים בוויז?

שבילי הפסגה של ההר ובין נצא לטייל ב מהרכב מסלול:

 .חלקיו השונים

ניתן לראות בין אתרי ההר פריחת  מה תראו בשטח?

ודבורניות. בנוסף האתר שופע בעצי קטלב בגדלים  סחלבים

, לדורותיו אנדרטאות לחללי חיל האויר ןבנוסף ישנשונים. 

 החל ממלחמת העצמאות ועד ימינו.

המסלול הינו מעגלי שבסופו ? המסלול...מעגלי או לא

 .חוזרים לחניה בה השארנו את הרכב

לזכר חללי חיל האויר לדורותיו שהוקם קצת אחרי מלחמת העצמאות בה מטוס עד -המקום הוא גל קצת על המקום:

על פסגת ההר ישנה אנדרטה המורכבת ממדחף  אנשי צוות המטוס. 6 )הר איתנים( ונהרגו התרסק על הגבעה הסמוכה

 את שמות הנופלים על אבנים לפי השנים בהם נפלו. מטוס הנורמן שהתרסק, וכןמעוקם של 

ולשבת לפיקניק או  מעיין שכבה הנובע כל השנה בין העצים והחורש הצומח בו -עין טייסיםב לרחוץ ניתן ללכת עוד באזור:

 הפסטוראלי של האיזור. הגעה למעיין כרוכה בעליה של כמה מדרגות ונסיעה בשביל עפר עביר לכל רכב. תה בנוף\לקפה

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 הר כרמילה

מטרים לפני שער  200בית מאיר, כ מה לשים בוויז?

 .היישוב ישנם לולים, שם מחנים את הרכב

ל דרומה עד מהרכב נלך על שביל ישרא מסלול:

ן בצבע ירוק המוביל אותנו שנראה מימין שביל מסומ

 להר.

 הקדושים יער את בשטח ניראה מה תראו בשטח?

 ישראלי-של האירוס הארץ ריחה המדהימהפוה

  גם בור מים ומערות. וצבעוני ההרים נרקיסים רקפות

ניתן לחזור באותה הדרך או ? המסלול...מעגלי או לא

מזרחה חזרה עד לרכב או להמשיך -ך איתו שמאלהנמשיו Tלהמשיך עם השביל הירוק עד שניפגוש בשביל שחור בצומת 

 .)לשם כך דרושה הקפצת רכבים( במורד נחל כרמילה עד מערת בני ברית

ות בין אנדרטאות הקשור ניטע לזכר קדושי השואה. ביער ישנןהר כרמילה הוא חלק מיער הקדושים ה קצת על המקום:

מערת בני ברית, בנוסף ישנם לוחות שיש ומצבות לזכר הקהילות כמו אנדרטת מגילת האש, יד אנה פרנק והשואה לתקומה 

 שנספו בשואה ולהוקרה לחסידי אומות העולם.

וישנו מסלולון מקומות מומלצים, למטיבי לכת, ישנו מסלול הנקרא רכס שיירות  2בצידו השני של הכביש ישנם  עוד באזור:

 בדרגת קושי קלה בשמורת המסרק.

 

 

 תל שכה

 גבעת התורמוסים-תל שכה ?מה לשים בוויז

בצבע  בשביל המסומן מהחניה נעלה אל התל מסלול:

 בין מרבדי התורמוסים ונלך בו שביל ישראלכחול/

שלל הפרחים בעונה ו הפוקדים את התל הכחולים

 .הנוספים הפורחים בתל והצבעים

בנוסף לפריחה המדהימה ועוצרת  מה תראו בשטח?

וגיים מתקופות הנשימה נוכל לראות שרידים ארכיאול

  שונות כגון בור מים שרידי מבנים ועוד.

המסלול הינו קוי )הלוך ?  המסלול...מעגלי או לא

 ובסופו יורדים חזרה לחניה.ר( לאורך התל חזו

 מערב התל. -מערב, לעלות בעלייה מתונה מדרום ולרדת בירידה הנמצאת בצפון-אפשרות נוספת, להקיף את התל מדרום

על  .ומצוי בעמק האלה ך במספר מקומות כגון בסיפור דוד וגלית"שכה הינו תל מקראי המוזכר בתנ תל קצת על המקום:

   התל ישנם אתרים חשובים השופכים נקודת מבט חשובה בנושא בו יש מחלוקת בקשר לגבולות הממלכה המאוחדת.

דוד וגלית ומשם בסיפור המקראי של ניתן ללכת לתל עזקה וחורבת קיאפה כדי להשלים את המקומות הנזכרים  עוד באזור:

 ש. ניתן לראות את האזור בו הקרב התרח

 

 



 

 
 

 

 

 עין כרם -בוסתן המעיין

 בוסתן עין כרם, ירושלים מה לשים בוויז?

נחנה את רכבנו בחניון שבכניסה לרחוב המעיין  מסלול:

)חניה תת קרקעית(, נלך לאורך רחוב המעיין עד התצפית 

ותים מסודרים(. ממבנה על הוואדי )מתחתיה יש שיר

השירותים נרד בשביל מסודר בוואדי ונצעד לאורך הנחל 

)האכזב( עד כיכר עין כרם. ניתן לחזור באותה דרך או 

 להשאיר בתחילת המסלול רכב שיחכה לנו לסוף. 

בימים אלו ישנה פריחה של פרחי  מה תראו בשטח?

העונה, נקודות חמד לשבת בהם עם פק"ל קפה ועוד. 

 קרדיט: אוריה ברנשטיין  ולכן                                                           וגדר כ"גינה קהילתית" של תושבי השכונה, המקום מ

ניתן למצוא יוזמות מקומיות מעניינות הכוללות ערוגות מלאכותיות, ספסלי ישיבה, יצירות ועוד. אנא שמרו על המקום ועל 

 הניקיון.   

המסלול אינו מעגלי ועל כן צריך לתכנן איך חוזרים, ניתן לטייל עם עוד רכב שיעלה אותנו בסוף  ?עגלי או לאהמסלול...מ

 המסלול או לחזור להר הרצל עם אוטובוס עירוני.

נפגשו מרים אמו של ישוע, ואלישבע  מסורתמהווה מוקד לצליינים נוצרים, בה על פי הין כרם שכונת ע קצת על המקום:

חנן המטביל ושתו מהמעיין. על כן המעיין נקרא "מעיין מרים". בנוסף, על פי אותה מסורת בעין כרם נולד יוחנן אמו של יו

  המטביל. מעיין מרים בו מתחיל המסלול, הוא תחילתו של בוסתן המעיין ובמשך שנים 

סתם לשבת באחד מבתי הקפה  ניתן להמשיך ולטייל בשכונה הפסטוראלית והציורית עין כרם בין הכנסיות או עוד באזור:

 אפשרות אחרת היא להמשיך במסלול לעבר סכר בית זית המלא.   הרבים בשכונה. 

 

 

 חורבת מצד )נווה אילן(

  חורבת מצד מה לשים בוויז?

שחור. מומלץ ללכת על השביל הירוק -ירוק-נכנסים לנווה אילן, מחנים את הרכב בנקודת פיצול השבילים אדום מסלול:

 ק"מ ממשיכים בהליכה על השביל האדום עד לחורבת מצד.  1.5-ריחה. לאחר כהשופע בפ

במהלך הטיול ניתן לראות בעיקר על השביל הירוק ולאחריו בורות מחצבות כבשן סיד וכמובן את  מה תראו בשטח?

 החורבה ובסמוך לה מאגר מים גדול )!!!( עם מדרגות חצובות היורדות אליו.

 הלוך חזור.  -ינו קווימסלול הה? המסלול...מעגלי או לא

מבצר אשר שמר על הדרך לירושלים בתק' ההלניסטית וכנראה נבנה ע"י החשמונאים  חורבת מצד היא קצת על המקום:

)!!!( מטבעות מימי ינאי מלך החשמונאים. המצד נמצא ביער המכללות שהוא  100-ובראשם אלכסנדר ינאי ונמצאו בה כ

 פסלים.חלק מיער נווה אילן ובו גן 

 . פינות חמד רבות פזורות ברחבי היערות. ניתן להמשיך לטיול קצר בהר הרוח עוד באזור:

 

 

 

 =( מקווים שתהנו

 בית ספר שדה שער הגיא


