קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -יער ישעי וגבעת הרקפות

השבוע נצא לטיול בעקבות נופים ופריחת רקפות מדהימה ביער ישעי ,הצופה אל אגן נחל שורק.
יער אורנים סבוך שבו נאחזים מיני מטפסים ולמרגלותיו מרבדי רקפות .הגבעה צופה אל אזור ספוג
סיפורי תנ"ך  -משמשון הגיבור ,מסע חזרתו של ארון הברית מארץ פלישתים בנתיבו של נחל
שורק .מומלץ להצטייד בתנ"ך ולקרוא חלק מהסיפורים
נתוניי המסלול  :הטיול משלב פיקניק בצל עצי האורן ומרבדי הרקפות מול נוף מדהים .הליכה
כיפית בין שביליי היער והפריחה שמתאימה לכל גיל ולקטנטנים .הביאו מחצלות ,אין שולחנות.
דרך ההגעה :ניסע בכביש  , 33ובצומת הכניסה למושב טל שחר ,נפנה ונכנס ליישוב .ניסע כ2 -
ק"מ ונעבור כיכר ,שער צהוב ונחצה את פסי הרכבת בזהירות ובצומת שאחריהם נפנה שמאלה
לשביל עפר שמקיף את היער משמאל .ניסע עד לצומת השבילים הראשונה בה נפנה ימינה
בעליה חדה בה ניסע עד הגיענו לצומת  , Tכשמולנו גדר חשמלית .נפנה שמאלה וניסע לאורך
הגדר כ 800 -מטר עד הגיענו לפיצול של שביל עפר שעביר רק לרכבי  , 4*4שפונה שמאלה .נחנה
את הרכב ונלך בשביל עד קצה היער והגעה לרחבת אורנים .נפרוס את המחצלת ונהנה מהנוף.
מהרחבה ניתן לפסוע צפונה ודרומה בשביל סינגל( צר) ,שאתו נטייל בין עצי היער וכשנשבע
מהמראות ,נחזור לרכב.
נקודות עניין במסלול:
נחל שורק  :בתצפית מזרחה נזהה את אפיקו המתפתל של נחל שורק ואת צמחיית הקנים שלאורכו .הנחל
שמוצאו בהרי ירושלים ,מתפתל כ 70 -ק"מ ונשפך לים התיכון מצפון לקיבוץ פלמחים.
תל בטש -תמנה הפלישתית :אם נביט מזרחה ממקום הפיקניק נבחין מעבר לפסי הרכבת בתל נמוך
שבראשו סככת תצפית ,זהו תל בטש המזוהה עם הישוב הפלישתי תמנה .זה הזמן להיזכר בשמשון הגיבור
שיוצא מאזור יער צרעה הסמוך ולוקח לו לאשה את דלילה הפלישתית מהישוב תמנה.
הצמחייה באזור :בטיול תיהנו מצמחיית החורש הים תיכוני לצד יער אורנים נטוע .שיחי אלת המסטיק,
שיחי אשחר ושרביטן עם פריחה בצורת ענבה אדומה שמטפס על העצים .כמו תמיד אני ממליץ לטייל עם
מגדיר צמחים וליהנות מזיהוי משפחתי משותף.
רקפת מצויה  :פרח מרהיב ממשפחת הגיאופיטים( בעלי פקעת ) ,שעליו יוצרים מרבדים ירוקים .הפרח
נפוץ במיוחד על נוף טרשי וסלעי .ראשה של הרקפת מורכן למטה ,אולי שווה שנלמד ממנה את מידת
הענבה .במשאל שנערך בשנת  2008נבחרה הרקפת לפרח הלאומי של מדינת ישראל.
נקודות עניין נוספות באזור  :תל בטש( בו נבקר שיהיה פחות בוץ) ,אנדרטת חיל ההנדסה בחולדה ,יער
חולדה ומוזיאון בית הרצל ,יד לשריון בלטרון ,מנזר לטרון ,דרך בורמה
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