קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -עין חוד וחורבת בית עיתאב
השבוע נצא לטיול בעקבות נופים ופריחות מדהימות בעין חוד ובית עיתאב שבהרי ירושלים ,בין עצי החורש
הים תיכוני ונופי הרי ירושלים והשפלה .מומלץ להצטייד במגדיר צמחים ופק"ל קפה.
נתוניי המסלול  :מסלול מעגלי באורך של כשלושה וחצי ק"מ ,המתאים לילדים מגיל  5וקטנטנים על
מנשא .משלב ביקור במערות קארסטיות ,מעיין שכבה ,בוסתנים וחורבות הכפר בית עיתאב בראש גבעה
עם נוף מדהים מערבה.
דרך ההגעה :ניסע למושב נס הרים(בכביש  , )3866כ 300-מ' ממזרח לצומת הכניסה פנו ימינה לחניון
קק"ל וסעו ישר עד מפגש עם שביל לבן וגדר ועליה סימון שבילים אדום .החנו את הרכב והתארגנו
להליכה.
תיאור המסלול :לכו במגמת ירידה בשביל המסומן באדום בצמוד לגדר כ 450 -מטר עד למפגש עם שביל
שחור .עזבו את השביל האדום ,אתו נחזור ,וטפסו בשביל השחור לכיוון סדרת מערות קארסטיות בדופן
ההר .המשיכו עם השביל השחור על קו השלוחה עד למפגש עם שביל אדום .פנו שמאלה בשביל האדום
וטפסו אתו לראש חורבת בית עיתאב .אחרי הנאה מהנוף וכוס קפה ,שובו עם השביל האדום ורדו
מהחורבה .בדרך תעברו את מעיין עין חוד .המשיכו עם השביל האדום בשביל רחב עד שובכם למגרש
החניה.

נקודות עניין במסלול:
מערה קארסטית  :מערות שנוצרות בצורה טבעית על ידי תהליך המסה של סלעים רווי קלצית .התופעה
נפוצה בארץ בסלעים מסוג גיר ודולומיט.
מעיין עין חוד :מעיין ששימש את תושביי המקום ונחצב על ידם .מיי הגשמים שמחלחלים לתוך הקרקע
חודרים עד לשכבה אטימה למים ואז זורמים בכיוון אופקי עד שמוצאים סדק בסלע דרכו הם פורצים החוצה.
בני האדם שזיהו את הנביעה חצבו והרחיבו אותה על ידי נקבה ובכך הגדילו את ספיקת המעיין .מי המעיין
נאגרו בבריכת איגום שממנה נשאבו מים לשתייה ,חקלאות ובעלי החיים.
חורבת בית עיתאב :כשנעמוד בראש הגבעה ונהנה מהנוף ,נבין היטב למה בחרו להקים במקום ישוב.
ראשית התיישבו הצלבנים ובנו מצודה שתשלוט על הדרך מעמק האלה לירושלים .השרידים הנראים הם
של הכפר הערבי בית עיתאב ( כ 606 -תושבים),שהתקיים במקום עד מלחמת העצמאות עת נכבש האזור
במסגרת מבצע "ההר"  ,ע"י חטיבת "הראל".
הפריחות המקומיות :אל תפספסו את הפריחות שצובעות את שיחי ועצי החורש הים
תיכוני :כלניות ,רקפות ,נרקיסים ,לוטם שעיר ומרווני ,עירית גדולה ,לוף ארץ ישראלי,
דודא רפואי ועוד.
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