קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -תל גזר

השבוע נצא לטיול לתל גזר המקראי החבוי בין השפלה למישור החוף הדרומי .הטיול במסלול
הטבעתי בראש התל מזמן הצצה לתקופות בה היה מיושב דרך ממצאים ארכיאולוגיים  ,פריחה
ונוף מדהים על אגן נחל שורק ,הרי השפלה ויהודה.
נתוניי המסלול  :מסלול מעגלי קצר ונעים המתאים לכל גיל ולקטנטנים באורך של ק"מ וחצי.
מומלץ לשלב פיקניק משפחתי ביער המגנים הסמוך.
דרך ההגעה :נקבע בוויז " את הישוב "כרמי יוסף" .ניסע בכביש הגישה לישוב ובכיכר הראשונה
נפנה שמאלה וניסע כ 800 -מטר בתוך הישוב עד שנגיע לרחבת עפר עם שער( בד"כ פתוח) .ניסע
בשביל עפר המסומן בסימון שבילים שחור  ,עד שנגיע לפניה שמאלה עם שלט לתל גזר .נמשיך
בשביל המסומן ירוק אתו נעלה  300מ' עד שנגיע לחניה עם עץ שיזף בה נחנה את הרכב.
נטפס קלות ברגל ,בכל זאת כדאי שנרגיש שזה תל ונתחיל את המסלול בתחילת התל .בקצה
ממגרש החניה העליון יש שער וממנו מתחיל שילוט מכוון לאתרי התל לכו בעקבות החיצים והקיפו
את התל עד שתחזרו לנקודת ההתחלה.
נקודות עניין במסלול:
תל גזר  :חשיבותו של התל באה לו ממיקומו בציר הדרך הקדומה מאזור החוף לשפלה וירושלים .בתל
שרידיי התיישבות מתקופות רבות שהבולטות שבהן מהתקופה הכנענית ותקופת הברזל(הישראלית).
מפעל המים :גם בעת הקדומה היו המים מקור החיים וכל ישוב דאג לעצמו למקור מים .בתל גזר חפרו
הכנענים מערכת מים שאתה הגיעו לשכבת מי התהום .כפי שתבחינו המערכת כוללת בור אנכי עם מדרגות
וממנו נחפר פיר אלכסוני שהגיע עד לעומק של  40מטר ,לאופק מי התהום.
השער הכנעני על מנת להתגונן מפני אויבים הקימו הכנענים מערכת ביצור בנויה לבני בוץ בשער העיר
שאפשרה הגנה ופיקוח על הבאים בשער העיר .המערכת כוללת  4תאיי משמר משני צדי הפתח לשומרים .
שער שלמה המלך  :בתנ"ך מתואר ששלמה ביצר ובנה  3ערים :גזר ,מגידו וחצור .בקומפלקס השער
הפונה מזרחה נבנתה מערכת ביצור הכוללת  6תאיי משמר בצדי מבואת השער וכן מערכת ניקוז מתחת
לרחוב שרכזה את השפכים את מחוץ לעיר.
תצפית עמק איילון  :תצפית מרהיבה צפונה לאגן נחל איילון .נסו לזהות את מודיעין ,לטרון ,מפעל נשר,
שעלבים ,קיבוץ גזר ועוד.

אתר המזבחות :אתר מעניין ובו מצבות אבן בגדלים שונים ואבן לניסוך מים .משערים שהמצבות
היוו סימן לבריתות שנכרתו בין מנהיגי כנען המקומיים.

[פרטי כתובת]
לפרטים נוספים ,תרגישו בנוח לפנות לאביעד , 054-5401199 ,טיול מהנה

