קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -שפלת יהודה ,חורבת עיתרי

השבוע נצא לטיול לאזור שפלת יהודה ,חבל ארץ טובל בירוק של חורש ים תיכוני וכרמי גפן .אזור
בו התרחשו רבים מסיפורי התנ"ך המוכרים לכולנו  -כאן נולד שמשון הגיבור ונלחם בפלישתים,
כאן היכה דוד בגוליית הפלישתי ועוד אירועים רבים.
נתוניי המסלול  :מסלול טבע וארכיאולוגיה מעגלי באורך של ק"מ בדרגת קושי קלה,
שהמתאים לכל גיל ולקטנטנים על גבי מנשא .אל תשכחו מים וכובעים על הראש.
דרך ההגעה :ניסע בכביש  , 38ובצומת שריגים נפנה מזרחה בעקבות שילוט "לפארק עדולם
וחורבת עיתרי" .נעקוב אחרי השילוט של קק"ל עד שנגיע לחניית עפר רחבה ונחנה את הרכב.
המסלול ונקודות עניין:
מרחבת החניה נעלה בשביל המסומן ירוק עד לראש הגבעה עליה בנוי הישוב .חורבת עיתרי הינו ישוב
מתקופת בית שני שהתקיים עד למרד בר -כוכבא שתוצאותיו הביאו להידלדלות הישוב היהודי בחבל שפלת
יהודה .הישוב בנוי בצורה מכונסת ,מוקף חומה המהווה את קירות הבתים החיצוניים והכניסה אליו דרך שער
מצפון .החללים שנחפרו מתחת לבתים נוצלו כבורות מים ,מקוואות טהרה וחללי אחסון.
מערכת המסתור  :מחלל המבנה הציבורי שבחלקו המזרחי של הישוב נחפרה מערכת מסתור ששימשה
את המורדים ברומאים במרד הגדול ובמרד בר כוכבא .הצטיידו בפנסים ,זחלו במחילות וצאו בחדר הסמוך.
לעיתים לאחר ימים גשומים סוגרים קק"ל את הכניסה עקב הצפת המחילות.
גת קדומה :על כלכלת הישוב מעידה גת הקדומה החצובה בסלע ,הנמצאת בחלקו הדרומי של הישוב.
בבור המרובע דרכו יחפים על הענבים והנוזל זרם בתעלה צרה לבור השיקוע .בסמוך לבור השיקוע המרובע
תבחינו בבור נוסף ששימש לסחיטה סופית של רסק הענבים .המיץ נאסף לכדי חרס ואוחסן במערות
קרירות לשם תהליך התסיסה.
הצמחייה באזור :בטיול תיהנו מצמחיית החורש הים תיכוני  -עצי האלון המצוי והאלה הארץ ישראלית,
שיחי הסירה הקוצנית ואלת המסטיק ועשבוניים רבים .כמו תמיד אני ממליץ לטייל תמיד עם מגדיר צמחים
וליהנות מזיהוי משפחתי משותף.
שביל "קנים"  :מאזור הגת ,יוצא שביל מסומן ירוק העובר בנופי החורש .לכו עם השביל ורדו אתו עד
הגעה לצומת שבילים עם שלט קק"ל .פנו ימינה ,בעקבות הסימון השחור ( שביל קנים ) ,שיוביל אתכם עד
לכביש הגישה אתו הגעתם  ,פנו ימינה ותגיעו לחנייה בה השארתם את הרכב .ההליכה הנעימה אורכת כ-
 20-30דק'.
נקודות עניין נוספות באזור  :יקבים מקומיים ,מבשלת הבירה בשריגים ,בית גוברין ,תל עזקה ועוד.
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