קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -נחל הזאכי( משושים) בבקעת בית ציידא
נתוניי המסלול  :מסלול מעגלי באורך של כ 3-ק"מ ,המתאים לכל גיל ולקטנטנים מגיל 3
ומעלה .המסלול משלב הליכה במי הזאכי הצוננים של כק"מ וחצי שיארכו כשעתיים ,עקב
ההליכה האיטית בתוך הפלג הזורם .החזרה לרכב בשביל עפר חשוף לשמש הצמוד לגדת הנחל
הדרומית.
דרך ההגעה :ניסע בכביש  98עד לצומת מעלה גמלא ובכיכר נפנה מערבה .ניסע עד לצומת T
ובה נפנה ימינה וניסע בכביש מסומן ירוק .ניסע כק"מ ו 900-מטר כשבדרך נעבור את הפניה
שמאלה לשמורת המג'רסה .ניסע עד לקצה השביל אותו נזהה בעזרת גשר אבן ברור עם מעקה
משני צדיו .נחנה את הרכב תוך שאנו מחביאים היטב חפצים יקרי ערך ולוקחים אתנו בתיק מים
ורק דברים עמידים למים שכן ההליכה מצריכה הליכה במים.
תיאור המסלול ( נכון לתאריך :)1/8/16
ממקום חניית הרכב נמשיך ישר בסימון ירוק כ 50-מטר ונכנס לפלג הזורם אתו נצעד עם כיוון
הזרימה .רוב המסלול ההליכה במים רדודים למעט מספר בריכות בהם גובה המים יגיעו לחזה של
אדם בוגר .שימו לב שלאורך הדגה הדרומית ילוו אותנו שלטים ממוספרים מ  1-7המעידים על
דרך מילוט שזהו השביל המסומן בשחור ,שנע במקביל לנחל ואתו נשוב לרכב .המסלול מגיע עד
דרך מילוט  7שמיד לאחריה יש את הבריכה העמוקה שאליה מומלץ להגיע.
בטיחות :יש להיזהר מאבנים גדולות בתוך הנחל וללכת עם סנדלים/נעלים סגורות .שימו לב
שגובה המים משתנה בהתאם לעונת השנה.
נקודות עניין במסלול:
בקעת בית ציידא :שם הבקעה שנוצרת מאגן הניקוז של הנחלים משושים  ,זויתן ,דליות ויהודיה .המים
הרבים הביאו לעושר של חי וצומח .השם ניתן לאזור על שם העיסוק בציד של תושבי הכפר שהתקיים
בסמוך כבר החל מתקופת בית ראשון.
נחל משושים  :הנחל הארוך בנחלי הגולן 35 -ק"מ ,תחילתו בסמוך לקיבוץ עין זיוון .אוסף אליו את נחל
זויתן ונשפך לצפון הכנרת.
צימחיית נחלים לאורך הדרך נהנה מעושר רב של צמחים :עצי ערבה ,קנה ,נענע משובלת עם ריח
המנטה ,פטל קדוש( היזהרו מהקוצים ואל תתפתו לאחוז בו בעת נפילה ,שנית גדולה ושיח אברהם עם
פריחה סגלגלה ועוד
החי במים :במים חיים בעלי חיים רבים שאנו מפריעים לשלוותם .בצמוד לסלעים נזהה את הקונכייה
השחורה של שחריר הנחלים החי במים צלולים ולא מלוחים .דג החפף הישראלי החי במים מתוקים ומגיע
עד לגודל של  40ס"מ ,צב הביצה שחי רוב הזמן מתחת למים ולעיתים יוצא להשתזף על אחד מסלעי הנחל.
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