קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -בית הקשתות ותל איילון

ממש לידינו מתחת לאף מסתתרת פינת חמד אמתית שבה תוכלו ליהנות משרידים ארכיאולוגים
שמעידים על היסטורית המקום וסיפורו ,נוף מדהים על סביבת עמק אילון ובוסתנים מוריקים .
נתוניי המסלול  -מסלול מעגלי ,באורך ק"מ וחצי .מתאים למשפחות ולקטנטנים על גבי מנשא.
נקודות עניין במסלול:
בית הקשתות -מבנה הבנוי אבני גזית מסותתות שנבנה בתקופה הרומית .המבנה נשען על  3קשתות אבן,
שיטת בניה שהתפתחה בתק' הרומית .בראש כל קשת תזהו את אבן הראשה .המבנה שימש כמאגר מים
שניזון מנקבה תת קרקעית שהובילה אליו מים ממעין סמוך שניזון ממי תהום .מומלץ לבקר במקום גם
בחורף ולהשתכשך בבריכה המתמלאת מים.
בוסתני פרי -מסל ול הטיול שופע עצי פרי ועצים משבעת המינים .נשטוף את העניים בעצי צבר עם
סברסים בשלים ,כפות תמרים ,רימונים ,תאנה שחנטה פגיה ,גפן ושקדים .חלק מעצי הפרי נשתלו על ידי
הפלאחים של הכפר הערבי יאלו ,ששכן במקום עד שנת .1948בעונה זו מומלץ להצטייד במקל ארוך
שבקצהו פחית לקטיף סברסים.
תל אילון – איילון מוזכרת כעיר בנחלת שבט דן .כשתעמדו על התל בוודאי שתבחינו בשליטתו
האסטרטגית על מרחב עמק איילון והדרך הקדומה לירושלים שעברה דרך מעלה בית חורון (תוואי כביש
.)443הצלבנים שכבשו את הארץ בשנת  ,1099הקימו במקום מבצר שאת שרידיו תזהו על התל ובמדרונו
המערבי .על מנת שלא תפספסו את הנוף המדהים הנשקף מראש התל ,ממליץ לסטות מהשביל ולעלות
בזהירות בשביל הצר לראש התל.
עין אילון -בריכת אגירה פתוחה שניזונה מאמת מים שיוצאת ממעין סמוך החצוב בסלע הגיר .בסמוך
לבריכה זולות ישיבה ופינות מוצלות תחת עצי החרוב .נסו לחפש את צמד הצפרדעים החיים ,אך אל תפריעו
לשלוותם .מקום מומלץ לפק"ל קפה.

הדרך לתחילת המסלול  -לבאים ממודיעין סעו לכיוון לטרון ובכיכר גשר הרכבת פנו שמאלה לכיוון
הישוב מבוא חורון .לאחר כק"מ וחצי פנו ימינה לדרך לבנה וברורה וסעו בה שוב ק"מ וחצי ,בדרך תזהו את
מעבר
נחל כפירה שמלווה אתכם משמאל  ,תקיפו את מאגר המים ותגיעו למעבר בקר .עברו בזהירות את פ
לנקודת
הבקר הראשון וסעו ישר כשבדרך תעברו מעבר בקר נוסף .מצד שמאל תזהו  4עצי אלון  -הגעתם ר
ההתחלה ,החנו את הרכב.

ט
עד
מסלול  -מהחניה נפנה בשביל שמאלה  ,לאחר כ 100-מטר במזלג שבילים נפנה ימינה נלך קמעה,כ
לבית הקשתות  .ממשיכים בשביל המטפס בינות הבוסתנים ובצומת  ,Tפונים ימינה (סימון שחור) ,עד לתל
א
אילון .נמשיך עד לצומת  ,Tבה נפנה ימינה ומיד נזהה מימין את עין אילון .לאחר מנוחה קצרה נמשיך
ן
לרדת עם השביל עד להגעה למקום חניית הרכבים.
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