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טיפת היסטוריה
לכל מעיין, באר או בור יש סיפור. חלקם ישלחו אותנו אל סיפורי התנ"ך, 

חלקם אל ימי הביניים וחלקם 'נתגלו' או שופצו בשנים האחרונות.

מארק טווין שביקר בארץ ישראל במאה ה-19 הסביר בלשונו המיוחדת 
על ייחודם של המעיינות בארץ:

זוכה  העולם  של  זה  בחלק  וחולות  סלעים  מתוך  המזרזף  מים  פלגלג  "כל 
האגמים  האדסון,  נהר  את  המכירים  אנשים  שאפילו  כך  'מעיין',  בתואר 
הגדולים והמיסיסיפי נאחזים התלהבות למראה המעיינות הללו, וסוחטים 

עד תום את כוחות היצירה שלהם בקשירת כתרי תהילה להם".
(מסע תענוגות בארץ הקודש עמ' 39, כנרת זמורה ביתן)

ואכן, בחלוף 150 שנה, תיאור זה עדיין רלוונטי ומתאר את תחושותיהם 
של רבים המגיעים למעיין נסתר בלב אזור צחיח. עוד משחר ההיסטוריה, 
לאחד  המים  נחשבים  בפרט  ישראל  וארץ  בכלל  התיכון  המזרח  באזור 
הגורמים החשובים והמשמעותיים בהתנהלות בני האדם, החי והצומח. 
פוריים  באזורים  הייתה  ההתיישבות  רוב  באזור,  הגשמים  מיעוט  בשל 
לו  כרה  פחות  פוריים  באזורים  מפכים.  מעיינות  או  זורמים  נחלים  לצד 
האדם בארות שהתמלאו ממי התהום ואף חצב בורות שיתמלאו בעזרת 
השיטפונות  תופעת  את  לנצל  ידעו  המדבר  אנשי  גשמים.  ממי  תעלות 
בנחלים היבשים ולבנות מאגורות ובורות שהתמלאו במהירות גם לאחר 
בנקיקים  הנסתרים  המים  גבי  את  הכירו  כן  וכמו  בלבד,  אחד  שיטפון 
ובמעוקים שונים, המחזיקים לעיתים מעמד אף בימות הקיץ החמים.  

באזור הצפוני של הארץ, האדם הסתמך בעיקר על מי מעיינות ונחלים. 
לטובת  והמעיינות  הגשמים  במי  להשתמש  ידעו  ההר  שדרת  באזור 
סטף).  עין  (ע"ע  החקלאיות  הטרסות  שיטת  את  והמציאו  ההר  חקלאות 
באזור שפלת יהודה, אזור בו הסלע רך וניתן לחציבה בקלות, ניצלו זאת 
באזור  הגשמים.  מי  את  בהם  לשמר  רבים  מים  בורות  וחצבו  בחכמה 
המדברי של הארץ, בו שלט העם הנבטי במשך מאות שנים, עם שנכחד 
לראות  ניתן  שירדה,  מים  של  טיפה  כל  לנצל  ידע  אך  מההיסטוריה 

מאוגורות ובורות מים האוספים מי שיטפונות (ע"ע בורות רמליה).

הרוח  לחיי  ישיר  וקשר  משמעותית  נוכחות  למים  יש  במקורות  גם 
נחלי  ארץ  טובה,  "ארץ  אל  יגיעו  שהם  ישראל  לעם  מובטח   - והמעשה 
שאם  ומוזהרים  ח',ז')  (דברים  ובהר"  בבקעה  יוצאים  ותהומות  עינות  מים, 



לא יקיימו את מצוות הא-ל "ועצר את השמים ולא יהיה מטר על פני 
האדמה...ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה" (דברים יא, י"ז). המים אם כן, 

מהווים את עיקר כוח החיים, מחסור במים פירושו חוסר חיים.
בעבר היו המעיין והבאר מקום המפגש המרכזי בכפרים ובערים, לא בכדי 
יעקב  פגישת  וכן  המים'  'עין  על  רבקה  עם  נפגש  אברהם  עבד  אליעזר 

ורחל ופגישת משה רבנו עם בנותיו של יתרו היו לצד באר המים. 
המים  בעיית  של  בהקשר  גם  מופיעה  במקרא  הבולטת  המים  נוכחות 
הקשה שהיתה לבני ישראל במדבר, ובשעת חלוקת הארץ לשבטים בה 
נקבע מי נפל בחלקו שפע של מעיינות ומי יצטרך להתמודד עם מצוקת 

המים בקושי רב – 
" "וליוסף אמר: מבורכת ה' ארצו" (דברים לג',יג') - 

מלמד שארצו של יוסף מבורכת מכל הארצות. 
לחמה  פתוחה  במעיינות,  מרובצת  היתה  שעה,  בכל  לה  מצוי  טל  היה 

ופתוחה ללבנה, מלאה ואינה חסרה כל ברכה" (ִספרי דברים, וזאת הברכה).

יכולה  הייתה  לא  ממלכתו,  בירת  להיות  דוד  ידי  על  שנבחרה  ירושלים 
שלמה  נמשח  בו  הגיחון  כמו  שופע  מעיין  של  קיומו  ללא  להתקיים 
(תוספתא  מעיין"  גבי  על  אלא  מלכים  מושחין  "אין  ישראל:  על  למלכות 
המקדש   בבית  המים  ניסוך  בטקס  השתמשו  במימיו  וכן  ד',ו)  סנהדרין 

בשמחת בית השואבה.

חלוקת  לרגע  עד  נגיע  הארץ,  של  ההיסטוריה  בדפי  לדפדף  נמשיך  אם 
לבין  בריטית  בשליטה  שהייתה  מצרים  בין  הגבול  קו  ומתיחת  הארץ 
א"י שהייתה בשליטה עות'מאנית - בין רפיח לעקבה קו ישר המתפתל 
בנקודות בהן מקורות מים שסופחו לעות'מאנים. פרשת מים היסטורית 
ניסו  ה-20  המאה  של  ה-60  בשנות   – המים'  על  'הקרב   – היא  נוספת 
כמות  את  להקטין  ובכך  הירמוך  לכיוון  הבניאס  מי  את  להטות  הסורים 

המים בנהר הירדן.
שם  על  מעיינות  שמות  קריאת  תופעת  את  לראות  ניתן  אנו,  בימינו  גם 

נופלים ולזכר הנפטרים, דווקא במקום בו נובע מעיין מים חיים.

מגוונות  מים  נקודות  של  רחבה  פריסה  בפניכם  מציג  המעיינות  ארץ 
ברחבי הארץ, ומציע מגוון אפשרויות טיול ונתוני רקע גיאוגרפי והיסטורי 

ההופכים כל טבילה לחוויה.
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עונה מומלצת כל השנה

דרגת קושי קלה  |  משפחות

הגעה רכב  |  מרחק מהרכב  10 מ’

מים נקיים  |  עומק 1.5 מ’

בגבול בין עמק יזרעאל והרי הגלבוע נובע מעיין יפהפה 
וקסום החוסה בצילם של עצי איקליפטוס תמירים

עין יזרעאל 

לרגליו של תל יזרעאל, בגבול בין עמק יזרעאל 
והרי הגלבוע נובע מעיין יפהפה וקסום החוסה 

בצילם של עצי איקליפטוס תמירים.

ממזרח  כקילומטר  נבות  נחל  של  באפיקו 
לקיבוץ יזרעאל, נובע עין יזרעאל הנזכר בתנ"ך 
כמקום בו התכונן שאול למלחמתו בפלשתים: 
(שמואל  ביזרעאל"  אשר  בעין  חונים  "וישראל 

א' כ"ט, א').

את שמו קיבל המעיין משום קרבתו ליזרעאל 
הרחבה).  (ע"ע  חשובה  עיר  בעבר  שהייתה 
בערבית נקרא עין אלמייתה שפירושו 'המעיין 
שבראשית  עד  לחלוטין,  שיבש  משום  המת', 
המאה ה-18 נחפרה מנהרה עד למקור הנביעה, 

ובכך התחדשה שפיעתו.
בריכה  וממלא  בנויה  בתעלה  זורם  המעיין 
שאיבה  מתקן  יש  הבריכה  במרכז  גדולה. 
שנבנה בזמן המנדט הבריטי, ומכאן שאבו את 
של  שמו  זרעין.  הערבי  הכפר  לתושבי  המים 

הכפר משמר את שמה של יזרעאל הקדומה.
חרב  האחרונות  השחונות  השנים  בעקבות 
לגמרי המעיין אך לאחרונה פרץ שוב, וזוהרו של 
המקום שב לקדמותו. הבריכה מלאה במרבית 
ומימיה  ס"מ  כ-150  עומקה  השנה,  ימות 
צלולים. בנוסף ישנה ניקבה יפה שאפשר ללכת 

בה בעקבות הנביעה. לא לשכוח פנסים.

תצפית מתל יזרעאל  |  פנס  |  פינת ישיבה

עמק חרוד וגבעת המורה

הניקבה
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אדר-ניסן 
מרץ-אפריל

פרח מוגן 
בסכנת 

הכחדה צבע 
פרחיו בגווני 

סגול, אחד 
הפרחים 
הגדולים 

בארץ. 

כאן פורח
אירוס הגלבוע

נ.צ.

פה
טי

ד 
תל יזרעאלעו

גבולם  "ויהי  יששכר  שבט  של  נחלתו  בתיאור  נזכרת  יזרעאל  העיר 
נבות  כרם  סיפור  אירע  גם  ביזרעאל  י"ח).  י"ט',  (יהושע  יזרעאלה" 
יירש  שאחאב  כדי  נבות  לרצח  גרמה  אחאב,  אשת  איזבל,  היזרעאלי. 
את כרמו. בעקבות מעשה זה מוכיח אליהו הנביא את אחאב ואיזבל על 
כך  על  ומתנבא  ירשת?"  וגם  "הרצחת  המפורסמת  באמרתו  מעשיהם 

שגם דמם יישפך שם.

ישראל  למלכי  שנייה  בירה  הייתה  יזרעאל  המלוכה  שבתקופת  יתכן 
סטרלה,  או  יזרלה  היישוב  נקרא  הרומית  בתקופה  שומרון.  על  בנוסף 
ג'נין  (לעומת  הקטנה  גורן  שפירושו  גרן  פטי  נקרא  הצלבנית  ובתקופה 
יישוב  כאן  התקיים  הבריטי  המנדט  בתקופת  הגדולה').  'גורן  שהייתה 
ערבי שנקרא זרעין ובמלחמת העצמאות היה בסיס של צבא ההצלה של 
קאוקג'י. לאחר ניסיון כושל של הפלמ"ח, נכבש המקום לבסוף בידי כוח 
מחטיבת גולני. לזכר הנופלים בקרב זה מוצבת במקום אנדרטה. מהתל 

נשקפת תצפית יפה על אזור עמק חרוד, גבעת המורה והסביבה.

231/718
מפת

סימון 
שבילים 

מס’ 3

במרחק 
נגיעה

עין מגדל
ü

בריכת 
הקיבוצים

71

71
675

675

667

לצומת הסרגל

1לבית שאן

2

pח3
עין יזרעאל

לעפולה

צומת נבות

ברכה
נחל נוריתעונתית

נחל נבות

נחל חרוד

כפר יחזקאל

יזרעאל

הגלבוע

תל יזרעאל

1 ניסע מצומת מגידו בכביש 65, ובצומת הסרגל נפנה ימינה לכביש 675. ניסע 2
עד לצומת נבות שם נפנה בזהירות פניית פרסה ולאחר כקילומטר נפנה ימינה 

לשביל עפר נוח מסומן בסימון כחול.

נמצאת  תחתיהם  האיקליפטוס.  עצי  לכיוון  כקילומטר  ניסע  זה  בשביל 
הבריכה.

3

המעיין ומתקן השאיבה הבריטי
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קניון הבזלת
בנחל חרוד

את  ויוצר  חרוד  נחל  מתחתר  הרומי  לגשר  בסמוך 
אחד המראות היפים באזור

מים לא לרחצה  |  עומק עמוקים

הגעה רכב + רגל  |  מרחק מהרכב 100 מ'

דרגת קושי קלה  |  משפחות

עונה מומלצת כל השנה

רומי)  (גשר  שאן  צומת  לאחר  מ'  וכ-200  בכביש 90,  דרומה  צמח  מצומת  ניסע 
נפנה שמאלה לכביש 71 לכיוון "מעבר גבול ירדן".

לאחר 150 מ' נפנה שמאלה לכיוון גני חוגה.

לאחר 400 מ' נפנה ימינה על פי השלט המורה "לקניון הבזלת" ונחנה את רכבנו 
במגרש החנייה.

על  מדהימה  תצפית  נשקפת  ממנו  הפלדה.  גשר  לכיוון  מ'  כ-100  נלך  משם 
המפל.

תצפית |  פינת ישיבה

מספר  ויוצר  חרוד  נחל  מתחתר  הרומי  לגשר  בסמוך  שאן,  לבית  ממזרח  ק"מ  כ-1.5 
מפלים ובריכות, שיוצרים את אחד המראות היפים באזור.

ק"מ   32 באורך  נחל  הוא  חרוד,  עין  המפורסם  מהמעיין  קיבל  שמו  שאת  חרוד,  נחל 
המנקז את עמק חרוד ועמק בית שאן ובסופו נשפך אל הירדן כ-2 ק"מ מצפון לקיבוץ 
ומעודפי  שבאזור  המעיינות  ממי  הניזונה  מים,  של  קבועה  זרימה  בנחל  חיים.  מעוז 

המים שבבריכות הדגים.
קשתות  גשר   - הרומי"  "הגשר  הנחל  מעל  עובר  הירדן,  עם  המפגש  לפני  ק"מ  כ-3 
במפל  הנחל  ערוץ  צונח  אליו  ובסמוך  העותומאנית,  בתקופה  נבנה  שמו  שלמרות 

הגבוה ביותר שבנחל שגובהו כ-13 מ'.
את  קיבל  הבזלת  קניון 
שמו על שם הגוון השחור 
שהעניקו מי הנחל למצוקי 
הגיר שלצדיו. מעל הקניון 
וממנו  פלדה  גשר  נבנה 
למפל.  תצפית  נשקפת 
שולחנות  יש  במקום 

פיקניק רבים ומוצלים.
בקטע זה בנחל מוזרמים 
גם כן שפכי בית שאן ולכן 

אין להיכנס למים.

תצפית
קניון הבזלת

מפל

צומת שאן

71

7190

90

1

2

3
pח
4

לבית שאן

לעפולה

מח
 צ

ת
ומ

לצ

4

1

2

3
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המזין  מח'נה  מעין  נובע  גריזים  הר  של  במורדותיו 
מקווה טהרה וכן צמד בריכות שכשוך מדהימות

1

2

3

תצפית  |  פינת ישיבה עונה מומלצת כל השנה

דרגת קושי קלה  |  משפחות

הגעה רכב+רגל   |  מרחק מהרכב 100 מ' 

מים צלולים  |  עומק 50-170 ס"מ

 .60 לכביש  (צפונה)  שמאלה  נפנה  תפוח.  לצומת  עד  מזרחה   5 בכביש  ניסע 
בכיכר  לכיכר.  עד   555 בכביש  נמשיך  אנו  שמאלה,  פונה   60 כביש  שבו  במקום 

נפנה שמאלה לכיוון  היישוב ברכה.

מקווה  מבנה  את  נראה  ומשמאלנו  עפר,  לדרך  שמאלה  נפנה  כקילומטר  לאחר 
הטהרה. נחנה לידו.

מהמעיין מוזרמים המים לשתי בריכות רדודות ויפות וגם בהן מומלץ לבקר. 

עין מח'נה
 עין עמשא

מחנה,  מישור   - מח'נה  סהל  וכן  למעיין,  שמדרום-מזרח  מח'נה,  וחירבת  מח'נה  עין 
מסוים  דמיון  בעקבות  הנראה  ככל  שמם  את  קיבלו  המכמתת,  עמק  בעברית  הקרוי 

בצליל לשם המקראי 'המכמתת', הנזכר בנחלת שבט מנשה: 
"ויהי גבולם מנשה מאשר המכמתת אשר על פני שכם" (יהושע י"ז, ז').

בין  הגבול  והיה  ההתנחלות  בתקופת  ומרכזי  חשוב  נוף  פרט  היה  המכמתת  עמק 
נחלת שבט אפרים למנשה.

מקווה  משמש  המקום  יוסף.  עין  המקומיים  בפי  הקרוי  קטן,  מבנה  מזין  מח'נה  עין 
טהרה ורבים נוהגים לטבול בו לפני בואם לקבר יוסף, הנמצא בשכם הקרובה. 

לילדים  מתאימות  הן  ס"מ.  כ-50  שעומקן  יפות  בריכות  שתי  מזין  המעיין  כן  כמו 
ז"ל  משולמי  עמשא  של  לזכרו  ונבנו  לאחרונה  שופצו  הבריכות  רגליים.  ולשכשוך 
שנפל במלחמת לבנון השנייה, ומאז נקרא המקום עין עמשא. ליד הבריכות שלטים 

המציינים שאחת הבריכות מיועדת לבנים ואבותיהם, והשנייה לבנות ואימותיהן.
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נ.צ.

כאן פורח
אלה 

אטלנטית

במרחק 
נגיעה
עין עוז 

ü
עין לובאן

225/676
מפת

סימון 
שבילים 
מס ' 5-6

אדר - ניסן  
מרץ  – 
אפריל

צמח מוגן, 
עשוי להגיע 
עד ל-12 מ'

האלה 
נזכרת כבר 

במשנה, 
הוגדרה 

לראשונה 
באזור 

האוקיינוס 
האטלנטי. 

פרותיה 
אדומים או 

שחורים 
ועל ענפיה 

פזורים 
עפצים 
בצורת 
אלמוג.

60

5077

555

60

הר גריזים

ברכה
כפר קליל

וח
תפ

ת 
ומ

לצ

בורין

עורתא

כם
ש

ל

לקדומים

נבי אסמעיל

מחסום 
חווארה

תת
כמ

המ
ק 

עמ

מחסום
חווארה

נבי אסמעיל
ברכת

ישמעאל
1

2
pח 3 עין

מח'נה

פה
טי

ד 
בריכת ישמעאלעו

בהמשך השביל ישנו בית נטוש שבקומתו התחתונה מאגר מים המלא 
כל השנה. מימיו קרים ונקיים ועומקם כ- 170 ס"מ. מעל המבנה נמצאת 
חורבת נבי אסמעיל המזוהה על ידי המוסלמים כקברו של ישמעאל בן 

אברהם, ומכאן קיבלה הבריכה את שמה. 
מתעקל  השביל  מהכביש.  המסתעף  בשביל  ישר  נמשיך   - להגיע  כדי 
שמאלה. לאחר כ-350 מ' נפנה ימינה לכיוון שני מבנים. נלך אל המבנה 
השמאלי מביניהם, נעלה בגרם המדרגות ממערב לו, ונגיע אל גג המאגר. 
משמאלנו נראה את הפתח ודרכו נרד אל המאגר בעזרת סולם חבלים 

מאולתר שיש במקום.



תיכוני,  ים  חורש  ומסולעות,  טרשיות  שלוחות 
מטעים, פריחה משגעת וכמובן מעיינות שופעים

מעיינות נחל קנה

מים נקיים  |  עומק 1-4 מ'. חלקן מתייבשות לקראת הקיץ  

הגעה רכב+רגל / ג'יפ   |  מרחק מהרכב 2 ק"מ / 50 מ' 

דרגת קושי קלה  |  משפחות

שימו לב! נשק או קבוצה עונה מומלצת כל השנה

טיפוסי:  שומרוני  נוף  בתוך  עצמכם  תמצאו  מהמרכז  בלבד  נסיעה  שעת  כחצי 
שלוחות טרשיות ומסולעות, חורש ים תיכוני, מטעים, פריחה משגעת בחודשי 

האביב וכמובן מעיינות שופעים.
לשכם,  מדרום  מכמתת  בעמק  מתחיל  השומרון,  שבנחלי  מהגדולים  קנה,  נחל 
עובר לרוחב השומרון, יוצא לשרון ובסופו נשפך לנחל ירקון סמוך לצומת ירקון. 
מהלכו כ-43 ק"מ, בחלקו התיכון, מדרום לקרני שומרון, מתחתר הנחל לעמק 
מדהים ועמוק, שזורם בו פלג איתן. הפלג פועם מהמעיינות המפכים בו וממלאים 
מספר בריכות המתאימות לרחצה. שמו הערבי של הנחל  ואדי קאנה שימר את 
שמו העתיק של נחל קנה הנזכר כבר בתקופת התנחלות שבטי ישראל בארץ: 
וגבול  מנשה,  ערי  בתוך  לאפרים  האלה  ערים  לנחל  נגבה  קנה  נחל  הגבול  "וירד 

מנשה מצפון לנחל ויהי תוצאותיו הימה" (יהושע י"ז, ט').
הבריכות בנחל ממזרח למערב: 

נקייה  בריכה  ויוצר  אל-חור  ועין  עין-אל-בצה  מימי  את  סוכר  נמוך  בטון  קיר 
וגדולה בעומק מטר. 

בהמשך, ליד פרדס של ערבי מקומי, בצמוד לגדה הדרומית של הנחל, יש סלע 
מצוקי ענק התוחם בריכה גדולה ועמוקה. כששאלתי את המקומיים כיצד נקראת 

הבריכה, ענו כי היא מכונה בירכת ג'מאל על שום עומקה הרב, כגובה הגמל.
מעיין המגניבים שופץ בידי נוער קרני שומרון ועומקו כ- 150 ס"מ.

עין תנור היא בריכה גדולה בעומק מטר, ולידה נראים צבי מים.

48 
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כאן פורח
שפרירה 

קשקשנית

אדר - סיוון 
מרץ - יוני
עשב חד 

שנתי 
וגובהו עד 

60 ס"מ. 
במרכז 

תפרחתו 
יש כתם 

שחור 
הנועד 

למשוך 
זבובים. 
מסביב 
לכתם 
ישנם 

פרחים 
לבנים 

זעירים 
ומסביבם 

טבעת 
לבנה של 

פרחי 
ההיקף.

המשך
בעמ' הבא עין תנור



50 

ברכת ג'מאל

מעיין המגניבים
עין תנור

 גינות שומרון
קרני שומרוןנווה מנחם

מעלה
שומרון

נופים

יקיר

עמנואל

ג'ינסאפוט

55
55

נחל קנה

צומת
מעלה שומרון

חורבת קנה

נה
ק

ל 
נח

למחלף קסם

לקדומים

1

2 3
4

pח
5

6

7
8

עין אל
חור

9

10
11

עין אל
בצה

מעיינות נחל קנה
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תצפית מזרחה עונה מומלצת עד תחילת הקיץ

דרגת קושי קלה  |  משפחות

הגעה רכב + רגל  |  מרחק מהרכב 100 מ'

מים נקיים  |  עומק 1.50 מ'

כקילומטר  פסטורלית  בריכה  הממלא  קטן  מעיין 
ממערב לגבעת זאב

המעיין ע"ש דביר

מוזרם  ומשם  דביר  שם  על  המעיין  נובע  קטן  כוך  מתוך  גבוהה  סלע  מדרגת  לרגלי 
בתעלה מלאכותית אל בריכה בגודל 3 מ' על 5 מ' ועומקה כ-150 ס"מ. עץ תאנה ועץ 

חרוב גדול גדלים לצדה.
עין דביר, שבמפה הוא מופיע כמעיין ללא שם, שופץ בידי בני נוער מגבעת זאב לזכרו 

של דביר עמנואלוף ז"ל שנהרג במבצע "עופרת יצוקה".
מן המעיין נשקפת תצפית יפה מזרחה על גבעת זאב והסביבה. מומלץ להגיע למעיין 

עד תחילת הקיץ.

1

גבעת זאב

די א-טקה
וא

ואדי עין בית אג'זא

443

436

443

23

4
pח

5 המעיין
על שם דביר

נחל איילון
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נ.צ.

כאן פורח
חרוב מצוי

במרחק 
נגיעה

עין ליפתא

 214/640
מפת

סימון 
שבילים 

מס ' 9

אלול-חשון 
ספטמבר-

נובמבר
החרוב 
מוזכר 
רבות 

במשנה 
ובתלמוד 

ושמו נגזר 
מצורתו 

של הפרי 
הדומה 
לחרב. 

זרעו נקרה 
'גרה', 

והוא מקור 
המילה 

'קראט' 
לציון 

יחידת 
משקל.

נפנה  כקילומטר  ולאחר  לכביש 436  זאב  גבעת  בצומת  ונפנה  בכביש 443  ניסע 
ימינה לתוך גבעת זאב. נמשיך ישר בכביש המרכזי, ולבסוף אף נצא לכיוון האזור 

.T החדש של היישוב, עד לכיכר המוצבת בצומת

בכיכר נפנה שמאלה ונרד עם הכביש כ-2 ק"מ בסופם נפנה שמאלה.

לאחר כ-200 מ' נפנה ימינה ומיד שמאלה. ניסע כ-100 מ' ונחנה.

והגענו   – מ'  כ-100  ברור  ב'נקב'  שמימיננו  השלוחה  על  ברגלנו  נעלה  משם 
למעיין.

5

1

2

4

3
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עין ליפתא
מי נפתוח

לכיוון  שאול  גבעת  במחלף  ונפנה  דרומה  בגין  מנחם  בשדרות  בירושלים  ניסע 
נפתוח- "מי  השילוט  בעקבות  ימינה  נפנה  מ'  כ-250  לאחר  מהעיר.  היציאה 

ליפתא".

בסופם  נוספים.  מ'  כ-100  ניסע  ובה  עפר,  לדרך  ימינה  שוב  ונפנה  מ'  ניסע 100 
נחנה.

שנגיע  עד  מ'  כ-350  באורך  תלולה  ירידה  זו  בכחול.  המסומן  בשביל  ברגל  נרד 
למרכז הכפר ולמעיין.

לבאים מחוץ לירושלים: נמשיך בכביש מספר1 לכיוון מעלה אדומים, ונרד במחלף 
הראשון לכיוון הר חוצבים. במחלף הבא נפנה לכיוון שדרות מנחם בגין דרומה, 

ומשם נמשיך כמתואר לעיל. 

עונה מומלצת כל השנה

דרגת קושי משפחות  |  ירידה בדרגה בינונית

הגעה רכב + רגל  |  מרחק מהרכב 350 מ'

מים נקיים  |  עומק 1.30 מ'

הממלא  שופע  מעיין  נמצא  נטוש,  ציורי  כפר  בלב 
בריכה גדולה ויפה

יש המזהים את עין ליפתא עם המעיין מי נפתוח המוזכר 
מראש  הגבול  לבנימין "ותאר  יהודה  בין  הגבול  בתיאור 

ההר אל מעיין מי נפתוח..." (יהושע ט"ו, ט').
ליד הכניסה ממערב לירושלים, בערוץ קטן הנשפך לנחל 
מעיין  נובע  ליפתא  הערבי  הכפר  חורבות  ובלב  שורק, 
ששימש לצורכי הכפר. הכפר היה כאן עד תש"ח | 1948 
ביניהם  מהכפר,  שרידים  לראות  ניתן  למעיין  ומסביב 

מבנים רבים, טרסות חקלאיות, בתי בד ובוסתנים.
ניקבה באורך כ-60 מ' מובילה את המים מחדר הנביעה 
אל בריכת איגום גדולה המלאה בכל ימות השנה. מימיה 
עד  בניקבה  ללכת  מומלץ  ס"מ.  כ-130  ועומקם  נקיים 
להביא  לשכוח  לא  קטנים.  ילדים  עם  במיוחד  סופה 

פנסים.
בצמוד לבריכה ניתן לראות בריכה עתיקה יותר שכיום 
לאורך  ממנה  הנמשכת  תעלה  וכן  בשימוש,  אינה  כבר 

כמה עשרות מטרים.
רבים,  עצים  פזורים  הבוסתנים  ולאורך  למעיין  מסביב 

ביניהם: עצי זית, תאנה, שקד, רימון וכן סברסים.

פנסים

4

21

3
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נ.צ.

כאן פורח
צבעוני 
ההרים

218/633
מפת

סימון 
שבילים 

מס ' 9

במרחק 
נגיעה

עין מקלף
ü

עין פטלים

שבט - ניסן 
פברואר - 

אפריל 
צמח מוגן 

בעל פריחה 
מרשימה. 

הפרח 
יפהפה, 

צבעו אדום 
עז והוא 

בעל ששה 
עלי כותרת 

ובבסיסם 
כתם שחור, 

המושך 
אליו 

חרקים.

עין ליפתא

גבעת שאול

רוממה

ירושלים

נחל שורק

מצפה נפתוח

1

1

1

1

23
pח

4

שורק
חל 

נ

שד' מנחם בגין

שד' בן גוריון
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במישור החוף הדרומי בלב שמורת פורה, כ-12 ק"מ 
מדרום לקריית גת, שוכן לו אגם ציורי

1

2

ניסע בכביש 40 דרומה. כ-16 ק"מ אחרי צומת פלוגות נפנה ימינה על פי שלט 
חום לשמורת "פורה".

ניסע לאורך דרך העפר המסומנת בסימון כחול כק"מ וחצי, עד שנראה משמאלנו 
את האגם.

שביל ישראל עונה מומלצת אחרי חורפים ברוכים בגשם

דרגת קושי קלה  |  משפחות

הגעה רכב  |  מרחק מהרכב 30 מ' 

מים עמוקים  |  עומק טובים לטבילה 

אגם פורה
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אגם פורה

נחל שקמה

נחל פורה

תל נגילהגשר טורקי

חרבת פורה

שם  את  ליין',  ענבים  לדריכת  'כלי  ופירושה  במקרא  מוזכרת  פורה  המילה 
הצלילים  דמיון  ולפי  פורה  חורבת  שנקראה  ערבית  חורבה  העניקה  המקום 
נקראו הנחל והשמורה בשם פורה. בתוך אפיקו של נחל פורה שאורכו כ-6 ק"מ 
אגם  בשנה  שנה  מדי  נוצר  וכך  הנחל  של  השיטפונות  מי  את  האוגר  סכר  בנוי 

עונתי יפהפה, המחזיק מעמד עד סוף האביב. 

בתקופה זו, מלבד רחצה באגם תוכלו ליהנות גם מפריחה מדהימה. 
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הגשר התורכי ותל נגילה
מהאגם נמשיך ברגל עוד קילומטר לאורכו של שביל ישראל, לכיוון מערב, 
שסללו  הרכבת  מסילת  עברה  זה  במקום  ישן.  אבן  גשר  לשרידי  ונגיע 
התורכים בזמן מלחמת העולם הראשונה. מסילה זו הייתה חלק מתוואי 
התורכים  של  הראשי  הבסיס  היה  שם  שבע,  לבאר  שהובילה  המסילה 
בדרום הארץ. במקום זה המסילה חוצה את נחל פורה, וכדי להתמודד עם 
ה-70  שנות  הנחל.עד  אפיק  מעל  מרשים  גשר  בנו  הטופוגרפי  המכשול 

עמד הגשר שלם אך שיטפון עז גרם לקריסתו.
שרידים  בו  שזוהו  ארכיאולוגי  תל  זהו  נגילה,  תל  את  לראות  נוכל  באופק 
רבים המעידים על התיישבות החל מהתקופה הכלכוליתית ועד תקופת 
הברזל. התל היה מיושב גם בתקופות נוספות, והעדויות לכך הם חרסים 
מהתקופה הרומית-ביזנטית ואף מבנה גדול מהתקופה הממלוכית. כיום 

נמצא בראש התל עץ בודד ונשקפת משם תצפית יפה על הסביבה.

אדר - ניסן 
 מרץ – 
אפריל

פרח מוגן 
בגובה

15-30 ס"מ 
קרוי על 

שם החוקר 
האמריקאי 

דינסמור 
שפרסם 
בתחילת 

המאה 
ה-20 

רשימה של 
פרחי ארץ 

ישראל.


