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בצפון הכנרת נמצאו כמה אתרים ארכיאולוגיים 
שני  בית  תקופת  בסוף  היו  באזור  מרשימים. 
יישובים יהודיים רבים, וזהו המקום שבו חי ופעל 

ישוע על פי המסורת הנוצרית. 

קיבוץ גינוסר - הסירה העתיקה
התגלתה  גינוסר,  קיבוץ  יד  על  הכנרת,  חוף  על 
בשנת 1986 סירה עתיקה על ידי משה ויובל לפן. 
באותה שנה ירד מפלס המים בכנרת ובתוך הבוץ 
רומיים  מסמרים  כמה  התגלו  הימה  שפת  שעל 
ארכיאולוגים  הסירה.  של  מקומה  את  שהסגירו 
לספירה.  הראשונה  למאה  הסירה  את  תארכו 
חשיפת הסירה הייתה מבצע הנדסי וטכני מסובך. 
שבהן  השנים  כל  במשך  הסירה  על  שמר  הבוץ 
הייתה קבורה, והסרתו הייתה עשויה לגרום נזק. 
בבית  בגליל  אדם  במוזיאון  מוצגת  הסירה  כיום 

יגאל אלון שליד קיבוץ גינוסר.
מציאת הסירה העלתה את השאלה אם לבעליה 
חיו  ואנשיו  שהוא  מאחר  לישוע,  קשר  היה 
דייגים.  היו  וחלקם  הכנרת  שפת  על  זו  בתקופה 
ייתכן גם שבעליה של הסירה היו מהיישוב הקרוב 
נגד  מרד  תנועת  התפתחה  שבסביבתו  מגדל, 
גם  ייתכן  ישראל.  ארץ  את  שכבשו  הרומאים 
שבעלי הסירה היו דייגים מהעיר טבריה הסמוכה, 
שהוקמה במאה הזאת. התעלומה וסיפור חשיפת 

הסירה מרתקים את המבקרים במוזיאון.

איך מגיעים
מהעיר טבריה נוסעים צפונה על גדות הכנרת על 
וממשיכים  מגדל  צומת  את  עוברים   ,90 כביש 
עוד כשני קילומטרים, במקום יש שילוט המכוון 
לסירה העתיקה ולתיירות גינוסר. פונים שמאלה 
נוף  מלון  של  לחניה  מגיעים  מטר  כ–300  ולאחר 

צפון � צפון הכנרת

גינוסר. מחנים את הרכב בצד הצפוני של החניון 
ופונים לעבר בית יגאל אלון, מוזיאון אדם בגליל, 

שבתוכו מוצגת הסירה. 
העוסקות  תערוכות  גם  לראות  אפשר  במוזיאון 
בתקופת  הגליל,  לנוף  האדם  בין  הגומלין  ביחסי 
היהודית  בהתיישבות  בגליל,  והתלמוד  המשנה 
גם  ובפעילות של ארגון הפלמ"ח. במקום  באזור 
אלון,  יגאל  של  חייו  את  המציגים  זיכרון  חדרי 
שהיה מפקד הפלמ"ח ולאחר מכן חבר כנסת ושר 

בממשלה, ואת יחסו המיוחד לערביי הגליל.

נגישות כללית באתר
הנגישות לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים 
מותאמים  שירותים  יש  במקום  מאוד.  טובה 
דפי  גלגלים.  בכיסאות  המשתמשים  לאנשים 
ההסבר אינם מותאמים ללקויי ראיה. אין התאמה 

מיוחדת ללקויי ראיה. בסרט יש כתוביות.

על שפת האגם
חופיה הצפוניים של הכנרת משופעים באתרים ארכיאולוגיים מרשימים המעידים על חיי 

היהודים באזור בימי בית שני. סיור בעקבות פינות חמד
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תוכן העניינים

אזור נגיש לכיסא גלגלים

אזור נגיש לבעלי מוגבלות בהליכה

אזור נגיש לעגלת תינוק

אזור נגיש ללקויי שמיעה

אזור נגיש ללקויי ראייה/עיוורים

ובטיולי נופש  שירותי  במתן  רב  ניסיון  בעל  טיולים  מדריך  מאירי,   אלי 
נכים בארץ ובעולם. 

 מייסד ישראל לכל - תיירות לאנשים עם צרכים מיוחדים.
www.israel4all.com

מקרא נגישות

עמותות העוסקות בנגישות בישראל:על מחבר המסלולים

www.access-unlimited.co.il
www.aisrael.org עמותת נגישות ישראל

עמותת נגיש לכל

דרום

16
עינות צוקים וקומראן18

לגלות טבע ייחודי בשמורת עינות צוקים ותגליות ארכיאולוגיות
מרתקות בקומראן

מצפה גבולות
ביקור באתר לאומי המוקדש לראשוני המתיישבים בנגב 

אזור ירושלים

12
הר הרצל ויד ושם14

חולקים כבוד לחללי מלחמות ישראל ולקורבנות השואה

העיר העתיקה בירושלים
סיור בעקבות ההתיישבות היהודית בעיר הקודש, שהתחילה בימיו של דוד המלך 

צפון 

3
אזור הגלבוע6

בעקבות גיבורי התנ"ך בדרך הנוף בגלבוע, במעיין חרוד ובתל יזרעאל

צפון הכנרת
ביקור בעתיקות, בבתי כנסת ובכנסיות לחופי האגם הלאומי

8
תל אביב10

העיר ללא הפסקה מציעה טעימות ממוזיאון הפלמ"ח ומנמל תל אביב

נאות קדומים
להרגיש חלק מההיסטוריה בשמורת טבע המשחזרת את חיי האבות

מרכז

הסירה העתיקה בגינוסר.
צילום: בית יגאל אלון ורשות העתיקות

www.lotem.net עמותת לטם

רמת קושי: המסלולים מומלצים 
לבודדים, לקבוצות ולמשפחות. 

מומלץ לטייל עם הדרכה.
נגישות לבעלי מוגבלויות: הטיול 
מתאים ליושבים בכיסאות גלגלים, 

למוגבלי הליכה ולבעלי מוגבלות 
בשמיעה ובראייה, וכן למשפחות 

עם עגלות ילדים.
משך הטיול: אפשר לערוך כמה 

סוגי סיורים, מסיור של שעה שבו 
עוברים בחלק מהמסלול ועד סיור 

של ארבע-חמש שעות הכולל ביקור 
בכל האתרים המומלצים.

ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל 
היום, אם כי יש באזור קפטריות 

ומסעדות.
העונה המתאימה לטיול:

בכל ימות השנה.
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טבחה
בטבחה נמצאת הכנסייה המציינת את נס הלחם 
והדגים. בעברית נקרא המקום עין שבע וביוונית 
בא  טבחה  השם  המעיינות.  שבעת   - הפטפגון 

מהמילה הערבית סבעה - "שבע" בערבית.
טבחה מצוינת בברית החדשה כמקום שבו ביצע 
ישוע את נס הלחם והדגים, וכיום מצויה במקום 
כנסייה  של  שרידיה  על  שנבנתה  חדשה,  כנסייה 
מהתקופה הביזנטית. על פי המסופר בספר מתי 
בעזרת  5,000 איש  ישוע האכיל  בברית החדשה, 

חמישה כיכרות לחם ושני דגים. 
והדגים  הלחם  כנסיית  של  הכניסה  ברחבת 
ריסוק  מתקן  הכוללים  בד  בית  חלקי  נמצאים 
ומשקולת.  שמן  הפקת  לצורך  זיתים  לשבירת 
בחצר הפנימית של הכנסייה רחבה שבמרכזה עץ 

זית ובריכת דגים.
המקורי  הפסיפס  של  שחזור  יש  הכנסייה  בתוך 
השפעה  ניכרת  שבו  לספירה,  הרביעית  מהמאה 
נילומטר  מגדל  הפסיפס  של  במרכזו  מצרית. 
מתחת  בנילוס.  המים  גובה  נמדד  שבעזרתו 
לשולחן המזבח אפשר לראות את פסיפס הלחם 
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מתחת  ישוע.  שעשה  הנס  את  המתאר  ודגים 
זכוכית אפשר להבחין בשרידי האפסיס  ללוחות 

של הכנסייה הביזנטית מהמאה הרביעית.
מאמינים  שהנוצרים  חצר  יש  זה  למקום  סמוך 
שבה התרחש נס נוסף. לאחת מותו התגלה ישוע 
הוא  )הלוא  שמעון  על  וציווה  הדייגים  למאמיניו 

פטרוס השליח( להמשיך את דרכו.

איך מגיעים
עד  צפונה  וממשיכים   90 לכביש  בחזרה  יוצאים 
צומת כפר נחום. פונים לכביש 87 וממשיכים ישר 
מטר  כ–100  ולאחר  שמאלה,  הראשונה  ובפנייה 

מגיעים למגרש חניה גדול מימין.

נגישות כללית באתר
הנגישות לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים 
ומדרכה מונמכת. ברחבת  לנכים  יש חניה  טובה. 
הדרומית  בכניסה  לנכים.  שירותים  יש  החניה 
התאמה  אין  מעץ.  קבועה  רמפה  יש  לכנסייה 
אינם  ההסבר  דפי  אחרות.  מוגבלויות  לבעלי 

מותאמים לעיוורים וללקויי ראיה.

הר האושר
בחלקה  נמצא  האושר,  כהר  גם  הידוע  נחום,  הר 

הצפוני של הכנרת, בגובה של כ–150 מטר.
הר  החדשה,  והברית  הנוצרית  המסורת  לפי 
"דרשת  את  ישוע  נשא  שבו  המקום  הוא  נחום 
העברי  השם  תורתו.  עיקרי  נכללו  שבה  ההר" 
בגלל  וניתן  הוא מוטעה  של המקום, הר האושר, 
פסוקי "דרשת ההר", המתחילים במילה "אשרי", 
זה  באזור  "מבורכים".  יותר:  מדויק  בתרגום  או 

נבחרו 12 השליחים.
כנסיית הר האושר היא כנסייה יפהפייה שתוכננה 
בשנים ונבנתה  ברלוצי  אנטוניו  האדריכל  ידי   על 
1938-1936. ברלוצי בחר להשתמש בצבעי שחור 
שחור,  ובצבעי  הכנסייה  של  החיצוני  לחלק  ולבן 
והלבן  השחור  הפנימי.  לחלק  וכחול  צהוב  לבן, 
הדרשה,  של  הפסוקים  חלקי  שני  את  מסמלים 
הצהוב מסמל את החלק הגשמי והארצי והכחול 

מסמל את החלק השמימי והמיסטי.
לצליינים  ואכסניה  מטופח  גן  ההר  בשטח 
פרנציסקנים. במקום פינות חמד מטופחות שבהן 

עורכות קבוצות קתוליות את המיסה היומית.

איך מגיעים
 .90 לכביש  צפונה  פונים  נחום  כפר  מצומת 
העלייה  באמצע  חדים.  בסיבובים  עולה  הדרך 
מגיעים לפנייה להר האושר. נכנסים דרך השער 

למגרש החניה.

נגישות כללית באתר
הנגישות לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים 
טובה, בחניון יש מקומות חניה לנכים ואפשרות 
יש  במקום  גלגלים.  בכיסאות  קלה  תנועה 
לבעלי  מיוחדות  התאמות  אין  לנכים.  שירותים 

מוגבלויות אחרות.

כפר נחום 
ביותר  והחשוב  המרכזי  האתר  הוא  נחום  כפר 
לנצרות באזור ונחשב לעירו של ישוע. כאן, בכפר 
שליחיו   12 את  ישוע  בחר  ובסביבותיה,  נחום 
גדות  על  יהודי  יישוב  היה  נחום  כפר  הנאמנים. 
זה  לסוריה.  ישראל  ארץ  שבין  הגבול  על  הכנרת, 
היה כפר של מוכסים ודייגים שקם במאה השנייה 

לפני הספירה.

לאחר מעבר הכניסה רואים את פסלו של פטרוס, 
שני  האחת  בידו  האוחז  השליחים,  מ–12  אחד 
בעוד  דג.  ולרגליו  מטה,  השנייה  ובידו  מפתחות 
הכפר  במרכז  פשוטה,  מאבן  בנויים  הכפר  שבתי 
יש מבנה מפואר מאבן לבנה - מבנה בית הכנסת. 
הגליליים  הוא בדוגמת בתי הכנסת  בית הכנסת 
הוא  לספירה.  השישית  או  החמישית  מהמאה 

נבנה כנראה על גבי בית כנסת קדום יותר.
בתי  ליד  נמצא  מרובה  חשיבות  בעל  נוסף  מבנה 
זהו מבנה ששימש כמקום התכנסות כבר  הכפר. 
במאה הראשונה. במקום התגלו 173 פיסות טיח 
שעליהן כתובות בעלות תוכן נוצרי, המעידות על 

קהילה נוצרית שהתכנסה במקום.
הראשונה  מהמאה  מתומן  מבנה  נמצא  כן,  כמו 
כנראה  שהיה  נוסף,  מתומן  מבנה  נבנה  וסביבו 

אחת הכנסיות הראשונות.
לפי עדויות של עולי רגל, נראה שהכנסייה נבנתה 
הכפר  את  המקום.  בן  פטרוס,  של  ביתו  מעל 
מחזיקה כיום הכנסייה הפרנציסקנית. הדבר בולט 
פרנציסקוס  של  הפסל  נמצא  שבה  בכניסה,  מיד 

מאסיזי, מייסד הכנסייה הפרציסקנית.

איך מגיעים
לכביש  פונים  נחום  כפר  לצומת  ההגעה  עם 
כחמישה  לאחר  קצרין.  לכיוון  וממשיכים   87
הכנרת,  שפת  על  הטיילת,  לאורך  קילומטרים 
הכניסה  ולאחריו  כמסעדה  המשמש  מבנה  יש 
בחניית  ומחנים  זה  בכביש  נכנסים  נחום.  לכפר 
לחניה  לשער,  מעבר  ממשיכים  או  האוטובוסים, 

פנימית לכלי רכב קטנים ליד הכניסה לאתר.

נגישות כללית באתר
לנכים.  יש מבנה הכולל שירותים  ברחבת החניה 
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
יש  הסלולה  לרחבה  מעבר  כי  אם  טובה,  גלגלים 
רמפה עם חצץ דחוס. חלק מהדרך קשה למעבר 
לכיסאות גלגלים. אין כניסה נגישה לבית הכנסת 
- אפשר לראות את פנים בית הכנסת מהכניסה 
אינה  המודרנית  לכנסייה  הכניסה  האחורית. 
מדרגות.  גרם  בגלל  גלגלים  לכיסאות  מתאימה 
דחוס.  חצץ  עם  דרך  יש  הים  חוף  לכיוון  בירידה 
חלק מהדרך קשה למעבר לכיסאות גלגלים. אין 

התאמות מיוחדות לבעלי מוגבלויות אחרות.

הפסיפס בכנסיית הלחם והדגים

כנסיית הר האושררחבת הכניסה של כנסיית הלחם והדגים

בית הכנסת העתיק בכפר נחום

תצלומים: שאטרסטוקפטרוס השליח בכפר נחוםבית הכנסת העתיק בכפר נחום
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ספר  ידי  על  מונחים  אנו  הגלבוע  באזור  בטיול 
עינינו  מול  לתחייה  קמים  רבים  מקומות  התנ"ך. 
כאשר מטיילים באזור. מעניין שרוב סיפורי התנ"ך 
שאנו נחשפים אליהם כאן הם סיפורי קרבות. רוב 
חרוד  בעמק  אלא  בגלבוע,  לא  התרחשו  הקרבות 
טכניקות  ביטוי  לידי  באו  שבו  לרגליו,  הנפרש 

המלחמה העתיקות.

תל יזרעאל
של  החורף  ארמון  של  מקומו  את  מציין  יזרעאל  תל 
אבן  קירות  לראות  אפשר  במקום  ישראל.  מלכי 
לעמק הצופה  ומפואר  גדול  מבנה  של   מסותתים 

חרוד. קק"ל בנתה במקום פארק מטופח וחניון.
הצידונית  אשתו  איזבל,  את  כאן  לדמיין  אפשר 
וצופה אל העמק.  יושבת בחלון  של המלך אחאב, 
בלשון  או  יזרעאל,  עין  את  מכאן  לראות  אפשר 
במרכז  הנמצא  ביזרעאל",  אשר  "העין  המקרא 
העמק, ולדמיין את קנאת אחאב בנבות היזרעאלי, 
על  מסופר  בתנ"ך  בעמק.  הכרם  של  בעליו  שהיה 
אפשרה  כשרה  לא  שבדרך  איזבל,  של  מזימתה 
נבות.  את  ולהרוג  הכרם  על  להשתלט  לאחאב 
מאליהו  חמורה  לקללה  אחאב  זכה  זה  מעשה  על 

הנביא: "הרצחת וגם ירשת" )מלכים א' כ"א, י"ט(
העצמאות.  מלחמת  מימי  סיפור  נחבא  יזרעאל  בתל 

בפעולות  חיבלו  שאנשיו  זרעין,  הכפר  היה  במקום 
במקום  הוקם.  מקרוב  שזה  יזרעאל  בקיבוץ  שונות 
נערך הקרב על הכפר זרעין ויש כאן אנדרטה לחללי 

הכשרת הפלמ"ח שכבשו את המקום.

איך מגיעים
עארה,  ואדי  כביש   ,65 כביש  על  צפונה  נוסעים 
עפולה.  לכיוון  וממשיכים  מגידו  צומת  את  עוברים 
לאחר כמה קילומטרים מגיעים לצומת תענך, ושם 
צומת  את  ועוברים   675 כביש  על  מזרחה  פונים 
יזרעאל. כאן עולים על דרך המובילה לתל יזרעאל. 

עוצרים בחניה במקום ויוצאים לסיור בתל.

נגישות כללית באתר
גלגלים  בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
פינות  גם  במקום  האתר.  חלקי  ברוב  טובה  היא 
פיקניק. במקום אין שירותים מותאמים לאנשים 

המשתמשים בכיסאות גלגלים. 

מעיין חרוד
את  הנושא  הלאומי  הגן  בתוך  נמצא  חרוד  מעיין 
במלחמתו  בתנ"ך  נזכר  חרוד  מעיין  השם.  אותו 
את  לערוך  גדעון  מצווה  כאן  במדיינים.  גדעון  של 
"יאמר  במדיינים:  למלחמה  שיצאו  האנשים  מיון 

ה' אל גדעון כל אשר יָֹלק בלשונו מן המים כאשר 
על  יכרע  אשר  וכל  לבד  אותו  תציג  הכלב  יָֹלק 
אל  בידם  המלקקים  מספר  ויהי  לשתות.  ברכיו 
כיום  ה'-ו'(.  ז',  פיהם שֹלש מאות איש" )שופטים 
אבל  קטנה,  מים  כמות  שנושא  מעיין  במקום  יש 
ספיקה  בעל  מעיין  על  לנו  ידוע  עבר  מעדויות 
מרובה. המעיין נקרא בפי הערבים עין ג'לוד )ג'לוד 
קרב  נערך  במקום  לגוליית(.  הערבי  השם  הוא 
מפורסם בין צבא הממלוכים בראשותו של ביברס 
ובין המונגולים. המונגולים נחלו מפלה במקום זה 

ולא הצליחו לחדור לארץ ישראל.
בריכת  לילדים,  שעשועים  מתקני  הלאומי  בגן 
רבות.  פיקניק  ופינות  בקיץ  הפועלת  שחייה 
יהושע חנקין  מעל המעיין נמצאים הבית שבנה 
וחלקת  לגור,  הספיקו  לא  שבו  אולגה,  לאשתו 
חייו  על  סרט  מוקרן  הבית  בתוך  שלהם.  הקבר 

ופועלו של חנקין.

איך מגיעים
ופונים הראשי  לכביש  יזרעאל  מתל   יוצאים 
שמאלה עד צומת יזרעאל. פונים בכביש מספר 71 
לכיוון  פונים  כקילומטר  ולאחר  שאן  בית  לכיוון 
מושב גדעונה. לפני הכניסה לגדעונה פונים לכיוון 

הגן הלאומי מעיין חרוד.

בדרך אל ההר
בדרך הנוף בגלבוע, במעיין חרוד ובתל יזרעאל לומדים להכיר 

את סיפורי התנ"ך דרך הרגליים. טיול בעקבות גדעון, דוד 
המלך ועוד גיבורים מקראיים

צפון � אזור הגלבוע

נגישות כללית באתר
גלגלים  בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
טובה בתוך הגן הלאומי. השבילים סלולים ונוחים, 
במקום שירותים נגישים. דפי ההסבר של הפארק 

אינם נגישים ללקויי ראייה ולעיוורים.
לאנשים נגישה  אינה  חנקין  לבית   הדרך 
מדרגות  בגלל  גלגלים  בכיסאות  המשתמשים 
הנמצאות על השביל ושיפוע המקשה על התנועה. 
אין כתוביות.  כולל  אינו  חנקין  בבית   הסרט 

הסברים המתאימים ללקויי ראייה.

דרך נוף גלבוע 
בדרך נוף גלבוע כמה אתרים שכל אחד מהם ראוי 
בתצפית  לצפות  אפשר  מהדרך  שלמה.  לכתבה 
שאן  בית  מאזור  חרוד  עמק  לכיוון  מאוד  טובה 
והר  במערב  הכרמל  והר  יזרעאל  עמק  ועד  בדרום 
תבור בצפון. מתצפית זאת אפשר להבין היטב את 
בימים ההם,  שדות הקרב הקדומים בעמק חרוד. 
בעמק  המלחמה  את  העדיפו  הרכובים  הכוחות 
השטוח והכוחות הרגליים, הפושטים, העדיפו את 

המלחמה מההרים.
באחד החניונים על הגלבוע הוכשרה דרך התנ"ך - 
דרך סלולה המתאימה גם לאנשים המשתמשים 
מהתנ"ך  פסוקים  שלאורכה  גלגלים,  בכיסאות 

שאול  נהרגו  הזה  ההר  על  בסלע.  החקוקים 
דהר  ובניו  שאול  מות  על  דוד  כששמע  ויהונתן. 
המפורסמת  הקינה  את  קונן  ושם  הגלבוע  אל 
"הצבי  וקילל את ההר.  בנו  יהונתן  ועל  על שאול 
גיבורים"  נפלו  איך  חלל  במותיך  על  ישראל 

)שמואל ב' א', י"ט(.
מתקני  בחלקם  רבים,  חניונים  הדרך  לאורך 
משחקים ופינות פיקניק. בתקופות הפריחה בסוף 
החורף אפשר לעצור בחניון האירוסים ולראות את 

הפריחה המרהיבה של אירוס הגלבוע.

איך מגיעים
נבות  לצומת  חרוד  מעיין  הלאומי  מהגן  יוצאים 
יש  הכביש  במעלה  יזרעאל.  תל  לכיוון  וחוזרים 
 .667 כביש   - גלבוע  נוף  לדרך  משולטת  פנייה 
נוסעים לאורכה עד צומת הפונה למלכישוע ולעין 

חרוד, ובו פונים שמאלה לכיוון עין חרוד.

נגישות כללית באתר
לאנשים  הנגישות  נכים.  חניית  התנ"ך  בדרך 
בחניון  טובה.  גלגלים  בכיסאות  המשתמשים 
תנועה  ואפשרות  רבים  חניה  מקומות  האירוסים 
מיוחדות  התאמות  אין  גלגלים.  בכיסאות  קלה 

לבעלי מוגבלויות אחרות.

רמת קושי: המסלולים 
מומלצים לבודדים, לקבוצות 

ולמשפחות. מומלץ לטייל עם 
הדרכה.

נגישות לבעלי מוגבלויות: 
הטיול מתאים ליושבים 

בכיסאות גלגלים, למוגבלי 
הליכה ולבעלי מוגבלות 

בשמיעה ובראייה, וכן 
למשפחות עם עגלות ילדים.
משך הטיול: אפשר לערוך 

כמה סוגי סיורים, מסיור 
של שעה שבו עוברים בחלק 

מהמסלול ועד סיור של ארבע-
חמש שעות הכולל ביקור בכל 

האתרים המומלצים.
ציוד נדרש: כובע ומים ומזון 

לכל היום, אם כי יש באזור 
קפטריות ומסעדות.

 העונה המתאימה לטיול: 
בכל ימות השנה.

אירוס הגלבוע. צילום: שרון גולדזון, רשות הטבע והגנים

הנוף הנשקף מהגלבוע. צילום: שאטרסטוק

מעיין חרוד. צילום: חנוך סולימאן, רשות הטבע והגנים
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מרכז � נאות קדומים  

שמורת הטבע נאות קדומים משמרת את נופי הארץ ואת החקלאות
כפי שהכירו אותם אבותינו בתקופת התנ"ך. בואו להיות

חלק מההיסטוריה

עבודת אדמה מקראית

"...את עצם צלצול דברי הנביאים לא נוכל 
ראו  מאשר  נוכל  לראות  אבל  עוד,  לשמוע 
איפוא  הבה  הריחו...  אשר  את  ולהריח  הם 
ונלמד  העתיקה,  ספרותנו  צמחי  גן  ונסדר 
לכתוב בו ולקרוא שם מספר הספרים ושיר 
השירים באותיות ובצבעים אשר בהם כתוב 
ספר הספרים ומקור כל השירים..." )מתוך 
התלמוד",  וחכמי  הנביאים  "גן  התכנית 

מאת ד"ר אפרים וחנה הראובני, 1925(.
כך החל החזון שנקרא היום נאות קדומים, 
שאותו הגה, תכנן והקים נגה הראובני, בנם 
של אפרים וחנה הראובני. בעקבות פעילותו 
ישראל  מקרקעי  מינהל  הראובני,  נגה  של 
קדומים,  נאות  להקמת  דונם   2,500 הקצה 
המשמש היום כמרכז מורשת ולימוד לטבע 

המתואר בתנ"ך, במשנה ובתלמוד.
בשנת 1994 זכו הראובני וצוות נאות קדומים 
לחברה  מיוחדת  תרומה  על  ישראל  בפרס 

ולמדינה. 

גיא שיר השירים
סלולות  באתר  העיקריות  הדרכים  מרבית 
הדרכים.  בשולי  נמצאים  מהאתרים  וחלק 
מאפיינים  השמורה  מאזורי  אחד  לכל 
נושאים  משקפים  מהם  כמה  מיוחדים. 

השירים,  שיר  גיא  ובהם  מהמקורות, 
לאזור  החוכמה  ספרות  אזור  בין  הנמצא 
למצוא  אפשר  הזה  בגיא  הבשמים.  מעלה 
"שיר  במגילת  המוזכרים  הצמחים  את 
בדעתם  חלוקים  התנ"ך  חוקרי  השירים". 
לגבי זהותם של חלק מהצמחים המוזכרים 
במגילה, ובגן מוצגים הזיהויים האפשריים 
בשיר  המככבים  החיים  בעלי  גם  השונים. 
האיילים  כמו  כאן,  נמצאים  השירים 
והאיילות )המיוצגים כאן על ידי קרוביהם 
היחמורים(, הצביים והצביות, יונים בחגווי 

הסלע, ועדר עזים וכבשים.
המדרון,  של  העליון  בקצהו  ישעיהו,  כרם 
חקלאי  אזור  אל  אחת  בבת  אותנו  מעביר 
המייצג  משגשג,  ענבים  כרם   - מעובד 
בן  יהושע  מימי  ישראל,  בני  עבודת  את 
המיוערים  האזורים  בהפיכת  ואילך,  נון 
הנטועות  חקלאיות  למדרגות  בהרים 
הכרם  וזיתים.  רימונים  ותאנים,  גפנים 
של  השמונים  בשנות  השממה  מתוך  הוקם 

המאה העשרים.
טרסות  ממוקמות  המינים  שבעת  באזור 
המקום.  באבני  האחרונות  בשנים  שנבנו 
והשעורה,  החיטה  צומחות  הגיא  מעל 
מעברו  בשנים.  מופלגים  זית  עצי  ומעליהן 

הרימונים  עצי  צומחים  הגיא  של  השני 
ליד  תמר.  עצי  עצמו  ובגיא  והתאנים, 
שדות השיבולים נמצאת גורן, שבה נערכת 
פעילות בתקופת הקציר. באזור גם בית בד 

לעיבוד הזיתים לשמן בשיטות קדומות.
כפי  ארץ  חבלי  מייצגים  אחרים  אזורים 
ובהם  העתיקים,  בכתבינו  מוזכרים  שהם 
גאון הירדן, בקעת יריחו עיר התמרים, יער 

השרון וראש הכרמל. 

מסלול התחייה
מסלול  הוא  באתר  מיוחד  מסלול  עוד 
המנורה.  גבעת  פני  על  המתנהל  התחייה, 
הזקוקה  לאוכלוסייה  מותאם  המסלול 
לדרך קלה ונגישה, המאפשרת הליכה נוחה 
זה  במסלול  סוג.  מכל  בעגלות  ושימוש 
תמיכה  מעקה  וכן  למנוחה  עצירה  נקודות 

לכל אורכו.
הליכה  כולל  התחייה  במסלול  הסיור 
את  המלווים  הטבע  תיאורי  בעקבות 
וכמיהה,  חיפוש  בו  שיש  המגילה,  סיפור 
מפגש והחמצה, מציאות ואלגוריה. הסיור 
זית  כרמי  בין  מתנהל  המנורה  בגבעת 
בין  הקשר  על  לומדים  ובו  שמן,  ומתקני 
על  המנורה,  דמות  לעיצוב  המרווה  צמח 

מדינת  לסמל  זכריה  חזון  שבין  הקשר 
ישראל ועל משמעות האור כסמל לעוצמת 

הרוח האנושית. 
על  המסביר  מסלול  דף  ניתן  למבקר 
מקומם של הגידולים בחיי אבותינו, שראו 
בצמחים גם סמל ומשל לחיי האדם והעם. 
מנופי  חלק  לראות  אפשר  המסלול  לאורך 
הארץ  נופי  את  המייצגים  קדומים  נאות 
וגידולי שבעת המינים. מתקנים חקלאיים 
ההם,  בימים  החיים  מהלך  את  ממחישים 
וממקורות  מהתנ"ך  משתקפים  שהם  כפי 
משולבים  המסלול  בדפי  אחרים.  יהודיים 
הנוגעים  הראובני,  של  המיוחדים  הסבריו 
ישראל  ארץ  תושבי  של  המיוחד  לקשר 

לגידולים ולנופים שבהם צמחו.

איך מגיעים
 .443 כביש  דרך  מגיעים  קדומים  לנאות 
מודיעין מכיוון  או  מירושלים   לבאים 
לבאים  השמורה.  אל  המכוון  שילוט  יש 
עד  לנסוע  יש  לוד  או  אביב  תל  מכיוון 
מודיעין,  העיר  של  המערבית  הכניסה 
לכביש  לחזור  הראשונה,  בכיכר  להסתובב 
443 לכיוון מזרח ולהיכנס בכניסה הראשית 

של השמורה.

נגישות
מקומות  בכמה  נמצאים  הנכים  שירותי 
לאורך המסלולים. המטייל העצמאי מקבל 
על  והסבר  המסלולים  פירוט  עם  חוברת 
החוברת  בדרך.  והחי  הצומח  וכל  אתר,  כל 
מודפסת בדפוס רגיל בלבד וללא התאמה 
לעיוורים או ללקויי ראיה. יש שילוט ברור 
והן  השונים  לשירותים  הכוונה  לצורך  הן 
כל  במסלול.  תחנה  כל  ליד  הסבר  שילוט 

השילוט בדפוס רגיל וללא התאמה.
להיכנס עם הרכב  יכול  נכים  רכב  נהג בעל 
המסלול  בתחילת  ולחנות  השמורה  לשטח 
ליד  הנגישים.  החניה  במקומות  או  הנגיש 
שולחנות  עם  רחבה  יש  לשמורה  הכניסה 
גלגלים.  לכיסאות  נגישים  חלקם  פיקניק. 

בצמוד אליהם יש מקומות חניה לנכים.
המבקרים  לכל  הכניסה  חליפית:  כניסה 
המזכרות  חנות  המזכרות.  חנות  דרך  היא 
לשמורה.  הרשמית  הכניסה  למעשה  היא 
בסמוך  המסלולים.  כל  יוצאים  ממנה 
הרצאות  אולם  נכים,  שירותי  יש  לחנות 
ואולם אירועים. נכה יכול להיכנס עם רכבו 

גם משער אחר.
יש אפשרות, בתיאום מראש, לקבל הדרכה 
ליקויי  בעלי  ולמבוגרים  לילדים  מותאמת 

רמת קושי: המסלולים מומלצים 
לבודדים ולקבוצות, למשפחות 

ולתלמידים בכל הגילים. מומלץ 
לטייל עם הדרכה, אך יש גם 

מסלולי טיול לעצמאיים. אפשר 
לתאם סיורים מראש בטלפון

.08-9770777
נגישות לבעלי מוגבלויות: הטיול 
מתאים ליושבים בכיסאות גלגלים, 

למוגבלי הליכה ולבעלי מוגבלות 
בשמיעה ובראייה, וכן למשפחות 

עם עגלות ילדים.
משך הטיול: במקום מתקיימים 

כמה סוגי סיורים, מסיור של שעה 
ועד השתלמויות שנתיות.

ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל 
היום, אם כי יש באזור קפטריות 

ומסעדות.
 העונה המתאימה לטיול: 

בכל ימות השנה.

יש  אחרות.  מוגבלויות  בעלי  או  למידה 
אפשרות להשתמש ברכבת הנוסעת ברחבי 
בתיאום  מאורגנות,  )לקבוצות  השמורה 

מראש( או בקלנועיות )בתיאום מראש(.
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בימת הרועיםמגדל השמירה בכרם ישעיהועץ הרימון נתן ריחו

מראות הסתיו שאיבה מבור מים קדום



 11ארץ נגישה  קיץ 2012 10 

בכל זאת יש בה משהו
בסיור בתל אביב בעקבות המאורעות בעת קום המדינה נלמד על הפעולות 

הנועזות של הפלמ"ח ועל הקמת נמל תל אביב, שייצא את תפוזי יפו 
המפורסמים

מרכז � תל אביב

- אביב  תל  בעיר  למצוא  אפשר  אי  כבר   חולות 
של  גדולה  עיר  זו  נדל"ן.  למגדלי  הפכו  כולם 
היכלים, אך אפשר עדיין למצוא קסם בכל פינה. 
של  קסומות  פינות  בשתי  הפעם  לבקר  בחרנו 
הפלמ"ח  מוזיאון   - והווה  עבר  המחברות  העיר 

ונמל תל אביב.
בשנת 1909 כשכונת  רשמית  נוסדה  אביב  תל 
אותה.  שייסדה  האגודה  כשם  בית,  אחוזת 
עברית  עיר  להקים  הייתה  המוצהרת  המטרה 
ב–1910,  יותר,  מאוחר  שנה  הערבית.  יפו  לצד 
כארבעה  ובתוך  אביב,  תל  החדשה  העיר  נקראה 
מיפו.  כמה  פי  גדול  שהיה  לכרך  צמחה  עשורים 
רשויות המנדט הבריטי העניקו לתל אביב מעמד 
של עיר בינואר 1934. לאחר הקמת מדינת ישראל 
עיריית ונוצרה  הערים  שתי  מוניציפלית   אוחדו 

תל אביב–יפו, המנהלת את העיר המאוחדת.

מוזיאון הפלמ"ח 
הצבא  ההגנה,  של  המגויסת  המסגרת  הפלמ"ח, 
   1941 בשנת  הוקם  שבדרך,  המדינה  של  שבדרך 

ופורק בשנת 1949  .
"ראשונים תמיד אנחנו" נאמר בהמנון הפלמ"ח. 
ליוזמה  החנית  חוד  להיות  הייתה  הארגון  מטרת 
ולשמש  וההתיישבות  העלייה  הביטחון,  בתחומי 
זה כחלק מארגון  ייעוד  קיר מגן. הפלמ"ח מילא 

היה  הפלמ"ח  בפעילות  הראשון  השלב  ההגנה. 
ובעלי  הנאצי  האויב  נגד  במלחמה  ההשתתפות 

בריתו באזורנו.
ידי  על  בעיקר  נעשה  ההגנה  מטעם  המאבק 
לארץ  להעלות  כדי  פעל  הארגון  הפלמ"ח. 
יהודים מאירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. 
זו הגיעו לארץ עשרות אוניות של  במשך תקופה 
הפעולות  בין  מעפילים.   - לגליים  בלתי  עולים 
המפורסמות של הפלמ"ח: שחרור מעפילי מחנה 
האוניות  פיצוץ  הארץ;  מן  גירושם  ערב  עתלית 
מגורשים  להיות  אמורים  היו  המעפילים  שבהן 
מהארץ; שיבוש דרכי התחבורה בארץ ומן הארץ; 
   11 יישוב  הגשרים;  וליל  הרכבות  ליל  פעולות 

הנקודות בנגב.
"לפקודה תמיד אנחנו" נאמר עוד בהמנון הפלמ"ח. 
הפלמ"ח, הכוח המגויס של ההגנה, הזרוע הצבאית 
של היישוב המאורגן, היה כפוף לרשות האזרחית 

הנבחרת של היישוב היהודי בארץ ישראל.

הסיור במוזיאון
שנוצר  המיוחד  ההווי  את  סוקר  המוזיאון   
שהתנדבו  צעירים  קבוצת  ליווי  דרך  בפלמ"ח 

לשרת בארגון.
בלבד.  מראש  בתיאום  במוזיאון  הביקור   
משתתפים   25 של  בקבוצות  מתבצע  הסיור 

)מבקרים בודדים משולבים, בתיאום מראש, 
בקבוצות(. הכניסה לילדים מגיל 6 בלבד.

משך הסיור הבסיסי 90 דקות. התצוגה בשפה   
רוסית  צרפתית,  אנגלית,  לדוברי  העברית. 

וספרדית ניתנות אוזניות תרגום.

איך מגיעים
 ,572 )דן(,   113  ,94  ,27  ,24  ,13 אוטובוס:  קווי 
לאזור  המגיעים  הקווים  וכל  )אגד(,   464  ,575

אוניברסיטת תל אביב.
ברכב: יורדים בנתיבי איילון במחלף רוקח, פונים 
לרוקח מערב. לאחר נסיעה של כקילומטר בכיוון 
נסיעה  לאחר  נמיר.  לדרך  ימינה  פונים  מערב, 
לבנון  חיים  לרחוב  ימינה  פונים  מטר  כ–200  של 
)שכונת רמת אביב(. חולפים על פני מוזיאון ארץ 
ישראל ומגרש החניה שלו ומיד אחר כך מגיעים 

למוזיאון הפלמ"ח.

נגישות כללית באתר
בתוך  לנכים.  חניה  מקומות  למוזיאון  מחוץ 
לאנשים  חופשית  תנועה  יש  המוזיאון 
המשתמשים בכיסאות גלגלים. שימו לב - בשל 
אילוצי הדרכה הרצפה אינה אחידה. יש אפשרות 
במקום  בשמיעה.  למתקשים  אוזניות  לקבלת 

שירותים לנכים.

נמל תל אביב
יפו,  בנמל  אביב?  בתל  הנמל  להקמת  הביא  מה 
כללית,  שביתה  הוכרזה  ערבית,  בשליטה  שהיה 
אביב  לתל  יפו  בין  והקשר  שנה,  חצי  שנמשכה 
יפו  בנמל  הסחורות  מתנועת  ניכר  חלק  ניתק. 
בעקבות  אביב.  לתל  נועד  השביתה  פרוץ  עד 
תל  את  לנתק  הציבורי  הלחץ  הוגבר  השביתה 
היישוב  הנהגת  ביפו.  הכלכלית  מהתלות  אביב 
נמל  הקמת  לאשר  המנדט  מממשלת  תבעה 

בחוף תל אביב. 
ב–15 במאי 1936 אישרה ממשלת המנדט לפרוק 
סחורות מזון בחוף תל אביב. מקום הנמל העתידי 
אותר בחוף של יריד המזרח, בחצי האי הירקוני. 
נבנו כביש, צריף למכס ומזח עץ  בתוך 24 שעות 

קצר בחוף מול קפה גלינה ספיר.
חודש לאחר פרוץ המאורעות, ב–19 במאי 1936, 
שהגיעה  הראשונה  האנייה  אביב.  תל  נמל  נולד 
של  מטען  שנשאה  צ'טוורטי,  האנייה  היא  לנמל 
הנמל  להקמת  שדחפו  הגורמים  אחד  מלט.  שקי 
במשק  העיקרי  היצוא  ענף  ההדרים,  ענף  היה 
במרד  קשות  נפגעו  העבריים  הפרדסים  העברי. 
הדרים  תיבות  להעביר  היה  אפשר  ואי  הערבי, 
לנמל חיפה בשל המצב הביטחוני. הנמל, שמוקם 
החוף,  ובשפלת  בשרון  הפרדסים  שטחי  בקרבת 

יועד גם ליצוא ההדרים.

נמל תל אביב היה הנמל היחיד בשליטה יהודית 
מרכזי  תפקיד  מילא  והוא  המדינה,  הקמת  ערב 
יבוא  על  ההסגר  ובפריצת  ליישוב  באספקה 
יום לאחר הקמת המדינה הפציצו  נשק ליישוב. 
אנשים  וארבעה  הנמל  את  מצריים  מטוסים 
לפעול.  שב  הנמל  המדינה  הקמת  לאחר  נהרגו. 
נוסף  נמל  לבנות  הוחלט  החמישים  בשנות 
באשדוד. חלקו של נמל תל אביב ביצוא ההדרים 
הנוסעים. בשנת  גם תנועת  וכך  והצטמצם,  הלך 

1965 הסתיים השימוש בנמל תל אביב.
עד השנים האחרונות היה הנמל מקום די מוזנח, 
בשנים  מהציבור.  המוסתרת  אחורית  חצר  מעין 
לאחד  והפך  פניו  את  הנמל  שינה  האחרונות 
ופנאי,  לבילוי  בעיר  ביותר  המושכים  האתרים 

במקום המפגש הייחודי בין נהר הירקון לים.

נגישות כללית באתר
אזורי  בכל  לנכים.  רבים  חניה  מקומות  בנמל 
תנועה  המאפשרים  סלולים  הליכה  שבילי  הנמל 
חופשית לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים, 
במקומות  אופניים.  גם  נעים  האלו  השבילים  על 
רבים יש רמפות, שחלק מהן אינו מסומן כראוי. 
שולי הדרכים מהווים לעתים בעיה ללקויי ראייה 
מפני שאינם מסומנים כראוי. במקום כמה חדרי 

שירותים לנכים.

רמת קושי: המסלולים מומלצים 
לבודדים ולקבוצות, למשפחות 

ולתלמידים בכל הגילים.
נגישות לבעלי מוגבלויות: הטיול 
מתאים ליושבים בכיסאות גלגלים, 

למוגבלי הליכה ולבעלי מוגבלות 
בשמיעה ובראייה, וכן למשפחות עם 

עגלות ילדים.
 משך הטיול: מוזיאון הפלמ"ח -

סיור מודרך האורך כ–90 דקות. נמל 
תל אביב - מסלולי טיול ואזורי קניות 

לעצמאיים.
ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל היום, 

אם כי יש באזור קפטריות ומסעדות.
 העונה המתאימה לטיול: 

בכל ימות השנה.

www.goisrael.com מוזיאון הפלמ"ח. צילום: משרד התיירות

נמל תל אביב. תצלומים: שאטרסטוק

מתחם התחנה
שפעלה  יפו–ירושלים,  בקו  הרכבת  תחנת 
תרבות,  למתחם  הוסבה  המדינה,  קום  עד 
בילוי ופנאי לכל המשפחה. במתחם מוצגות 
חנויות אופנה  בו  ויש  תערוכות מתחלפות 

ועיצוב ועוד, מסעדות ובתי קפה.
במתחם 22 מבנים מתקופות שונות, אשר 
שומרו בצורה מקצועית. המבנים מיועדים 
אך  הנגשתם,  על  שהקשה  מה  לשימור, 
הנגשת  לטובת  פעלה  התחנה  הנהלת 
הותקנו  במתחם  נכים.  עבור  כולו  המתחם 
כדי  העסקים  בתי  לכל  בכניסה  רמפות 
הישיבה  ופינות  לנכים,  הנגשה  לאפשר 
נתחמו כך שלא יהוו מכשול. השטח הפתוח 

שבין בתי העסק נגיש לכיסאות גלגלים.
במתחם אין עסקים שאינם בקומת הקרקע, 
השנייה  בקומה  אמנות  גלריית  למעט 
מונגשת  הגלריה  הקפה.  מבתי  אחד  מעל 

באמצעות מעלית, וההגעה אליה קלה.
בשני מתחמי השירותים הקיימים במתחם 
הותקנו שירותי נכים הן לנשים והן לגברים. 
מותקנים  במתחם  השונות  במסעדות  גם 

שירותי נכים.
התחנה ממוקמת בין נווה צדק לים. הכניסה 
רחוב  פינת  המרד,  מרחוב  היא  לחניון 

קויפמן. בחניון מקומות חניה לנכים.
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הידועה  היהודית  ההתיישבות  תחילת 
בירושלים היא בימי דוד המלך, שקנה את העיר 
בתקופה  שני,  בית  חורבן  לאחר  מהיבוסים. 
היהודים  גורשו  הביזנטית,  ובתקופה  הרומית 
המוסלמי,  הכיבוש  עם  רק  ושבו  מירושלים, 
במאה השביעית. בימי הצלבנים היהודים שוב 

גורשו מהעיר או שנטבחו.
הרמב"ן  עליית  עם  התחדש  היהודי  היישוב 
לירושלים, בזמן שלטונם של הממלוכים. בזמן 
בירושלים  העותמנים  של  שלטונם  תקופת 
יהודית  קהילה  בעיר  חיה   )1917-1517(
גדולה. בשלהי השלטון העותמני, לקראת סוף 
ואז  בעיר  היהודים  מספר  גדל  ה–19,  המאה 
לחומות.  מחוץ  הראשונות  השכונות  הוקמו 
בזמן מלחמת השחרור היה הרובע היהודי נצור 
ותושביו שרדו עד שגורשו או נלקחו בשבי על 
נכבשה  הימים  ששת  במלחמת  הירדנים.  ידי 
העיר העתיקה, הרובע היהודי שוקם ונעשו גם 

חפירות ארכיאולוגיות.
הרחבה,  החומה  הקרדו,  דרך  עובר  מסלולנו 

כיכר החורבה והכותל המערבי.

הקרדו
הקרדו של ירושלים היה חלק מהרחוב המרכזי 
העובר מצפון לדרום )כמו בכל עיר רומית(. הוא 
התגלה בחפירות הארכיאולוגיות שנעשו לאחר 
1967. הקרדו שאותו רואים כיום ליד הכניסה 
מתקופת  הוא  ציון  הר  מכיוון  היהודי  לרובע 

איליה  רומאית,  כעיר  ירושלים  של  הכרזתה 
מתקופה  וכן  אדריאנוס,  בימי  קפיטולינה, 
מאוחרת יותר )המאה השישית(. חלק מהקרדו 
הצלבנים,  מימי  יותר,  מאוחרת  מתקופה  הוא 
ואפשר לראות כאן פתחים אופייניים לתקופה 
זו. כיום אפשר לראות שני חלקים של הקרדו: 
מהרחוב,  לראות  שאפשר  הפתוח,  הקרדו 
והקרדו הסגור, שאליו נכנסים מהמשך הרחוב 

ובו חנויות שונות של יהודי הרובע.

איך מגיעים
שער  מכיוון  ברגל  נכנסים  היהודי  הרובע  אל 
דרך  יפו,  משער  באוטובוס  או  ברכב  או  ציון, 
של  החניה  במגרש  וחונים  הארמני,  הרובע 

הרובע היהודי. 
בכניסה לרובע, ברחוב היהודים, נמצא מסלול 
גלגלים.  בכיסאות  לאנשים  המתאים  מסומן 
הרובע  מתנ"ס  ידי  על  פותח  המסומן  המסלול 
היהודי.  הרובע  לפיתוח  החברה  ידי  על  ואומץ 
נמצא הקרדו. אם  לרובע  כ–50 מטר מהכניסה 
של  נוספים  שרידים  רואים  צפונה  ממשיכים 
הקרדו בצד המזרחי. אפשר להיכנס אל הקרדו 

מבין החנויות שלפני רחוב דוד, לפי השילוט.

נגישות כללית באתר
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
באבן  מרוצפת  המדרכה  בינונית.  גלגלים 
שירותים  יש  במקום  לטלטול.  הגורמת 

ירושלים � העיר העתיקה 

אין  גלגלים.  בכיסאות  לאנשים  מותאמים 
התאמה מיוחדת ללקויי ראייה.

החומה הרחבה
חזקיהו  של  בתקופתו  נבנתה  הרחבה  החומה 
נגד  הביצורים  לקראת  כנראה  יהודה,  מלך 
קו  בבחירת  לפנה"ס.   701 בשנת  אשור  מלך 
החומה לא התחשבו בבתים הקיימים, וכשהיה 
צורך הם נהרסו. היו אלה צעדי חירום שננקטו 
למלחמה.  הכנות  ובשעת  מתקרבת  סכנה  לפני 
ההכנות של חזקיהו למצור נשאו פרי. ירושלים 
נאלץ  שסנחריב  משום  אם  בין  נכבשה.  לא 
פנימיות,  מדיניות  בעיות  בשל  לאשור  לחזור 

ובין אם בשל נס המגפה המתואר במקרא.
במעלה  ראשונה  עדות  היא  הרחבה  החומה 
גבולות  לעניין  הארכיאולוגים  בין  בוויכוח 

ירושלים בימי בית ראשון.

איך מגיעים
נכנסים לרובע היהודי כפי שתואר קודם, ומיד 
המזרחי  בצד  הארכיאולוגיות  החפירות  לאחר 
מטר  כ–30  לאחר  מזרחה.  פונים  הרחוב  של 

רואים את החפירה של החומה הרחבה.

נגישות כללית באתר
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
אין  לנכים.  שירותים  יש  בינונית.  גלגלים 

התאמה לבעלי מוגבלויות אחרות.

כיכר החורבה 
הכנסת  בית  שם  על  נקראת  החורבה  כיכר 
החורבה. בית הכנסת שוקם בשנים האחרונות, 
הכנסת  בית  הקמתו.  לאחר  שנה  כ–300 
הקהילה  ידי  על  ה–18  במאה  לראשונה  הוקם 
המוסלמים.  ידי  על  ונהרס  הוצת  האשכנזית, 
על  פוצץ  אך  ה–19,  במאה  מחדש  נבנה  הוא 
לעיי  והפך   1948 במאי  ירדנים  לוחמים  ידי 
חורבות. לאחר כיבוש העיר העתיקה במלחמת 
מחדש,  הכנסת  בית  נבנה  לא  הימים  ששת 
שתמכו  הקשתות  מארבע  אחת  שוחזרה  אך 
עבודות  החלו   2003 בשנת  הבניין.  בכיפת 
מכן  לאחר  שנים  שבע  נרחבות.  ושיפוץ  שחזור 
הוא  החורבה  הכנסת  בית  הכנסת.  בית  נחנך 
ככל הנראה המבנה הראשון בירושלים שתוכנן 

ונבנה כבית כנסת לאחר חורבן הבית.

איך מגיעים
מהחומה  היהודי  ברובע  דרכנו  את  ממשיכים 
שבצד  גדולה  לרחבה  ומגיעים  מזרחה  הרחבה 

המערבי שלה נמצא בית כנסת החורבה.

נגישות כללית באתר
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
באבן  שימוש  בגלל  בינונית  היא  גלגלים 
מחוספסת הגורמת לטלטול כיסאות הגלגלים, 
בקרבת מקום יש שירותים לנכים. אין התאמות 

מיוחדות לבעלי מוגבלויות אחרות.

הכותל המערבי 
הכותל המערבי הוקם בערך בשנת 20 לפנה"ס, 
בתקופת שלטונו של המלך הורדוס. הוא ביקש 
להרחיב את הר הבית לכיוון צפון ודרום, ולשם 

כך בנה מחדש את כותלי ההר.
בהריסותיו  הבית  הר  ניצב  הרומית  בתקופה 
בירושלים.  להתגורר  אסור  היה  וליהודים 
של  הרשמית  כדת  הנצרות  כינון  לאחר  רק 
לתחומי  להיכנס  ליהודים  הותר  האימפריה 
זיכרון  עם  להתייחד  כדי  באב,  בתשעה  העיר 
לכותל  סמוך  המתפללים  התרכזו  אז  המקדש. 
הקיר  כנראה  שהיה  המקדש,  בית  של  המערבי 

הקרוב ביותר לדביר, או לקודש הקודשים.
ליהודים  ניתנה  הקדומה  הערבית  בתקופה 
נהוג להתפלל  בירושלים. אז היה  רשות לחיות 
הבית.  הר  של  הדרום–מזרחית  החומה  ליד 
בתקופה העותמנית המתפללים פקדו בקביעות 
את הכותל המערבי והמקום הפך לאתר תפילה 
המערבי  הכותל  של  התפילה  רחבת  מרכזי. 
היממה  שעות  ובכל  השנה  ימות  בכל  פתוחה 
ופרטיים:  ממלכתיים  אירועים  בה  ומתקיימים 
טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל, טקסי השבעה 

ועצרות תפילה וחגיגות בר מצווה.

איך מגיעים
אך  היהודי,  הרובע  דרך  לכותל  להגיע  אפשר 
האחרונות  )בשנים  רבות  מדרגות  זאת  בדרך 
התחילו עבודות לבניית מעלית מהרובע היהודי 

בין החומות
ההיסטוריה של העם היהודי שזורה בירושלים עוד מימי דוד 

המלך. סיפורה של העיר הקדושה מסופר דרך האתרים שבהם 
חיו תושביה הקדומים

רמת קושי: מסלול מומלץ 
לבודדים, לקבוצות ולמשפחות. 

מומלץ לטייל עם הדרכה.
נגישות לבעלי מוגבלויות: 

הטיול מתאים ליושבים בכיסאות 
גלגלים ולבעלי מוגבלויות 

בהליכה, וכן למשפחות עם עגלות 
ילדים.

משך הטיול: שעתיים עד ארבע 
שעות.

ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל 
היום, אם כי יש באזור קפטריות 

ומסעדות.
העונה המתאימה לטיול:

בכל ימות השנה.

בדרך  ברגל  להגיע  אפשר  הכותל(.  לרחבת 
שער  עד  החומה  לאורך  ציון  משער  המובילה 

האשפות )כאן יש שיפוע תלול(, או ברכב.

נגישות כללית באתר
ברחבת החניה יש מבנה הכולל שירותים לנכים. 
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  הנגישות 
לבעלי  מיוחדות  התאמות  אין  טובה.  גלגלים 

מוגבלויות אחרות.

www.goisrael.com הכותל המערבי. צילום: משרד התיירות

www.goisrael.com הקרדו. צילום: משרד התיירות

בית הכנסת החורבה. צילום: שאטרסטוק
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הר הרצל
בנימין  כתב  היהודים",  מדינת  תקום  "כאשר 
את  שתעלו  מבקש  "אני  בצוואתו,  הרצל  זאב 
פאולינה  ואחותי  הורי  עצמות  ואת  עצמותיי 
לארץ". בשנת 1904 נפטר הרצל, המכונה "חוזה 
מדינת היהודים" ונקבר בעיר וינה באוסטריה. 
לכבד  מנהיגיה  החליטו  המדינה  קום  לאחר 
עצמותיו  הועלו  ממלכתי  ובטקס  צוואתו,  את 
בירושלים,  הר  על  לקבורה  משפחתו  ועצמות 

שבזכותם ייקרא לימים הר הרצל.
הר הרצל מתנשא לגובה של 834 מטר מעל פני 
הים ונמצא במערב ירושלים, בין השכונות עין 
שולי  על  נוף.  ויפה  וגן  בית  הכרם,  בית  כרם, 
נמצא  עצמו  ההר  ועל  ירושלים  יער  נטוע  ההר 
ישראל.  מדינת  של  הלאומי  הקברות  בית 
קבר  רחבת  נמצאות  ההר  של  הדרומי  בחלקו 
וסביבן  הממלכתיים,  הטקסים  ורחבת  הרצל 
בית הקברות האזרחי הממלכתי שבו קבורים 
מנהיגי המדינה. במקום גם חלקת קבורה של 
המעפילים שטבעו בדרכם אל הארץ. על ההר 

נמצאים גם מוזיאון הרצל ומתחם יד ושם.

איך מגיעים
באזור מתחם הר הרצל שני מגרשי חניה: המגרש 
התחתון והמגרש העליון. המגרש התחתון מצוי 
העליון  והמגרש  הצבאי  הקברות  לבית  בכניסה 
אפשר  ולגנים.  הרצל  למוזיאון  בכניסה  נמצא 
האוטובוס  בקווי  ציבורית  בתחבורה  גם  להגיע 

20, 23, 24, 26, וכן ברכבת הקלה.

נגישות כללית באתר
למוזיאון,  קרוב  הציבורי  החניה  מתחם 
הגישה  לנכים.  מסומנות  חניות  בו  אין  אך 
מהחניה מתבצעת במדרגות או בשביל הסמוך 
גס  ריצוף  מרוצף  השביל  הרכב.  כניסת  לשער 
המתחם  אל  להיכנס  גם  אפשר  ומחוספס. 
ברכב נכה דרך השער הראשי, באמצעות בקשה 
במבנה  רק  יש  נכים  שירותי  באינטרקום. 

מוזיאון הרצל, סמוך לכניסה הראשית.

מוזיאון הרצל 
של  חייו  על  ללמוד  אפשר  הרצל  במוזיאון 
הרצל באמצעות תצוגה אורקולית המתקיימת 
לתקופה  מוקדש  חדר  כל  חדרים.  בארבעה 
לספרים  הציונית,  לפעילותו  בחייו:  אחרת 
נוילנד"(,  "אלט  היהודים",  )"מדינת  שכתב 
אצל  להשתדלות  הציוניים,  לקונגרסים 
עד  משפחתו  את  ולקורות  דאז  המנהיגים 
 100 במלאת  הוקם  המוזיאון   .44 בגיל  מותו 

שנה למותו של הרצל.

איך מגיעים
החניה  מגרש  דרך  היא  למוזיאון  הכניסה 
הראשית  הכניסה   - הרצל  הר  של  העליון 

למתחם הר הרצל.

נגישות כללית באתר
המשתמשים לאנשים  נגיש   המוזיאון 
בכיסאות גלגלים, לאנשים בעלי קשיי הליכה 

ירושלים � הר הרצל ויד ושם

ולבעלי מגבלות בראייה או בשמיעה. במוזיאון 
שירותים מותאמים לנכים ומאובזרים כראוי.

בית הקברות הצבאי וחלקת 
גדולי האומה

ראשון  הוא  הרצל  בהר  הצבאי  הקברות  בית 
השוויון  של  לתפיסה  תואם  הוא  שווים.  בין 
קשר  ללא  הנופלים,  כל  בין  הקיים  המהותי 
ידי  על  שמודגש  דבר  קבורתם,  למקום 
בית  של  תפקידו  הצבאיים.  הקברים  אחידות 
הקברות כפנתיאון הגבורה של היישוב העברי 
מרחיב  הנאצית  בגרמניה  היהודי  העם  ושל 
של  להיסטוריה  מעבר  אל  הגבורה  סיפור  את 

מדינת ישראל.
הקברות  בבית  הנערכים  הזיכרון  טקסי 
ימי  במסגרת  נערכים  הרצל  בהר  הצבאי 
הימים  ששת  כמו  השונות,  למלחמות  זיכרון 
הכללי  הזיכרון  יום  במסגרת  או  כיפור,  ויום 
הקברות  בבית  ישראל.  במערכות  לנופלים 
אלו  לזכר  הממלכתי  הטקס  גם  נערך  הצבאי 
שנה  מדי  הנערך  נודע,  לא  קבורתם  שמקום 
לפי  רבנו  משה  מת  שבו  היום  הוא  אדר,  בז' 

המסורת היהודית.
חלקת  היא  הרצל  בהר  האומה  גדולי  חלקת 
גדולי  לקבורת  שיועדה  ממלכתית  קבורה 
מדינת  נשיאי  ישראל:  מדינת  של  המנהיגים 
הכנסת,  ראש  יושבי  הממשלה,  ראשי  ישראל, 
אלה של  זוגם  ובני  הגבורה  עיטור   בעלי 

שהוזכרו קודם.

זיכרון דברים
הר הרצל בירושלים מסמל כמה מהתחנות שעיצבו את דרכה של מדינת ישראל. המטיילים 
חולקים כבוד לגדולי האומה ולחללי מלחמות ישראל הקבורים בהר, וכן לקורבנות השואה 

שסיפורם מסופר במוזיאון יד ושם

חלקת  היא  ז'בוטינסקי  משפחת  חלקת 
זאב  עבור  במיוחד  שיועדה  ממלכתית  קבורה 
גדולי  חלקת  ליד  משפחתו  ובני  ז'בוטינסקי 
חלקת  הרצל.  של  קברו  אל  ובסמוך  האומה, 
ראשי ההסתדרות הציונית העולמית ומשפחת 
שבה  ממלכתית  קבורה  חלקת  היא  הרצל 
העולמית  הציונית  ההסתדרות  ראשי  נקברו 
ממוקמת  החלקה  הרצל.  של  משפחתו  ובני 
חלקת  אל  וסמוך  הרצל  של  לקברו  בסמוך 

גדולי האומה.
חלקת המעפילים היא חלקת קבורה ממלכתית 
לכבוד המעפילים שניסו להגיע לארץ דרך הים 
כוללת  החלקה  הארץ.  אל  דרכם  בעת  ונספו 
אנדרטאות לזכר החללים שמקום קבורתם לא 

נודע עד היום.

נגישות כללית באתר
אפשר להיכנס אל המתחם ברכב נכה דרך השער 
הדרך  באינטרקום.  בקשה  באמצעות  הראשי, 
הקברים  ומתחמי  השונות  האנדרטאות  שבין 
נגישה לאנשים המשתמשים בכיסאות גלגלים. 
הרצל,  מוזיאון  במבנה  רק  יש  נכים  שירותי 

סמוך לכניסה הראשית.

מוזיאון יד ושם
להנציח  כדי  ב–1953  נוסד  ושם  יד  מוסד 
שהושמדו  היהודים  מיליון  שישה  את 
מדור  השואה  זיכרון  את  ולהנחיל  בשואה, 
נמצא  המוזיאון  לעד.  יישכח  שלא  כדי  לדור 

כולל  והוא  הרצל,  הר  של  המערביים  במורדות 
התקופה(,  ולחקר  )לתיעוד  וספרייה  ארכיון 
בקעת לילד,  יד  יזכור,  )אוהל  הנצחה   אתרי 
הקהילות, היכל השמות ואנדרטאות(, מוזיאון 
מרכזי  ספר  ובית  לאומניות  מוזיאון  היסטורי, 

להוראת השואה.
החדש,  ושם  יד  מוזיאון  נחנך   2005 בשנת 
ניתן  החדש  במוזיאון  מידע.  מאגרי  המשלב 
דגש ייחודי על הצגת תולדות השואה מהזווית 
הצגת  באמצעות  והיהודית,  האנושית–אישית 
הסיפור  והצגת  אישיים  מקוריים  חפצים 
שמאחוריהם. במוזיאון יותר מ–2,500 מוצגים, 
עדויות,  מסמכים,  מקוריים,  חפצים  הכוללים 
מכתבים  יומנים,  ספרות,  יצירות  סרטים, 

ויצירות אמנות.
כרונולוגי– ציר  לאורך  אותנו  מוביל  המבנה 
האנושי.  האישי  הסיפור  על  דגש  עם  נושאי 
במסמכים,  ובצלילים,  בקולות  מועבר  המידע 
בנוי  המוזיאון  ובעדויות.  בסרטים  באווירה, 
ההולכים  הקירות  את  שמדמה  משולש  בצורת 
כניסה  כל  בין  באירופה.  היהודים  על  ונסגרים 
המונעים  מיצגים  מפרידים  התצוגה  לאולמות 
לבקר  המבקרים  את  ומחייבים  חופשי  מעבר 

בכל אולמות התצוגה.

איך מגיעים
ושם.  ליד  הסעה  קיימת  הרצל  הר  ממתחם 
לחניון פרטי  ברכב  להגיע  אפשר  כן,   כמו 

של המוזיאון.

רמת קושי: המסלול מומלץ 
לבודדים, לקבוצות ולמשפחות. 

מומלץ לטייל עם הדרכה.
נגישות לבעלי מוגבלויות: 

הטיול מתאים ליושבים בכיסאות 
גלגלים ולבעלי מוגבלויות 

בהליכה, וכן למשפחות עם עגלות 
ילדים.

משך הטיול: שעתיים עד ארבע 
שעות.

ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל 
היום, אם כי יש באזור קפטריות 

ומסעדות.
 העונה המתאימה לטיול: 

בכל ימות השנה.

נגישות כללית באתר
לרכב  חניה  מקומות  יש  המוזיאון  של  בחניון 
לאנשים  נגיש  המוזיאון  שטח  כל  נכים. 
קושי  יש  גלגלים.  בכיסאות  המשתמשים 
מיעוט  בגלל  בהליכה  המתקשים  לאנשים 
יש  המוזיאון  שטח  בכל  הישיבה.  מקומות 
המבקרים  במרכז  לשכור  אפשר  נכים.  שירותי 
שונות,  שפות  בשבע  אישית  קולית  הדרכה 

המותאמת גם ללקויי שמיעה.

www.goisrael.com האנדרטה לזכר נפגעי פעולות האיבה. צילום: שאטרסטוקהיכל השמות ביד ושם. צילום: משרד התיירות

קבר הרצל. צילום: שאטרסטוק



 �1ארץ נגישה  קיץ 2012 �1 

ההתיישבות  חידוש  מאז  בנגב  הראשון  היישוב 
בארץ ישראל, הלוא הוא רוחמה, נחנך ב–5 בדצמבר 
ניסיון ראשוני להתיישבות שארך  זה  1912. היה 

כחמש שנים, עד מלחמת העולם הראשונה.
בשנת 1937 פורסמה הצעת החלוקה של הוועדה 
ישראל  ארץ  חולקה  זו  הצעה  לפי  המלכותית. 
לשלוש רשויות: יהודית, ערבית ומנדטורית. הנגב 
כולו נכלל במדינה הערבית. כדי לשנות את המצב 
ובנגב  בדרום  להתיישבות  עלו  אפשרי  הבלתי 
הצפוני כמה יישובים: הראשון היה נגבה, ואחריו 
קמו דורות, גת, גברעם, ניר עם, בארות יצחק, יד 

מרדכי וקיבוץ רוחמה בגלגולו המחודש.
כעין  היוצרים  מצפים  שלושה  הוקמו  כן,  כמו 
במערב  גבולות  במזרח,  אשל  בית  משולש: 
על  עלו  מכן  לאחר  מכולם.  הדרומי  ורביבים, 
נקודות  שהיו  יישובים   - הנקודות"   11" הקרקע 
ההתיישבות  במפת  הנגב  בהכללת  מפתח 
מדינת  של  הנוכחי  גבולה  את  והכתיבו  היהודית 
הלאומי  באתר  נתמקד  הפעם  בטיול  ישראל. 

מצפה גבולות.

תולדות המקום
ידי הקרן הקיימת  על  ניתן לקיבוץ  גבולות  השם 
החיים  בין  הגבול  קו  זה  שהיה  מכיוון  לישראל, 
היה  ומדרום  חיים  היו  צפונה  מהקיבוץ  למוות. 
מדבר. גבולות, כאמור, הוא ראשון מבין שלושת 
המצפים שקמו בשנת 1943 ומסמלים את ראשית 

ההתיישבות בנגב. 
במאי  מתחיל  גבולות  של  ההתיישבות   סיפור 
הגיעו  גבולות  למצפה  היום.  עד  וממשיך   1943

צופים קדימה
האתר הלאומי מצפה גבולות מציע מבט על ראשית 

ההתיישבות בנגב והמאבק לקיים חקלאות באזור מדברי. 
החזון קם לתחייה

דרום � מצפה גבולות

הייתה  העיקרית  העבודה  חברים.  כ–12  תחילה 
בתצפית החקלאית שקיימת עד היום, שמטרתה 
הייתה לבדוק מה אפשר לגדל באזור ללא מקורות 
בחביות  אספו  והמקלחת  המטבח  מי  את  מים. 
האדמה.  תפוחי  ואת  העצים  את  השקו  ואיתם 
כדי להשיג מים הלכו עם פרדות לכפר ערבי שכן 

והביאו מים שנשאבו מהבאר המקומית.
המתיישבים במקום קיבלו משכורות דרך קק"ל 
כי נחשבו לעובדים בתצפית החקלאית, בנטיעת 
ישבו  ובעיקר בשמירה על האזור. החברים  עצים 
בתורנות במגדל במצפה גבולות ושמרו בתצפית 

על האזור, יום ולילה.
בביקורנו במצפה נחזור אל אמצע שנות הארבעים 
ונלמד להכיר את האתגרים  של המאה הקודמת 
בנגב,  הראשונים  החלוצים  של  יום  היום  בחיי 
במקום  שפעל  יהלומים  לליטוש  במוזיאון  נבקר 
בוץ  בלבני  הבנייה  בשיטת  ונתנסה  ה–50  בשנות 

)אדובה( שמהן בנויים רוב מבני המצפה.
בזמן  יהודית.  לתושייה  הודות  נבנה  המים  קו 
מאוד  פחדו  הבריטים  השנייה,  העולם  מלחמת 
קווי  ללונדון  מסביב  ובנו  הגרמנים  מהפצצות 
מים רבים כדי לכבות שרפות במקרה של הפגזה. 
נותרו בבריטניה ללא  לאחר המלחמה, הצינורות 
שימוש. הסוכנות היהודית ניצלה את ההזדמנות 
של  קילומטר   150 קנתה  אטרקטיבי  ובמחיר 
ארצה  הובילו  הצינורות  את  מהבריטים.  צינורות 
לכל  עם  מניר  המים  קו  את  בעזרתם  והקימו 
יישובי הנגב. עם סיום בניית הקו פרצה מלחמת 
מהאזרחים  רבים  חיי  ניצלו  ובזכותו  השחרור, 
שזכו לאספקת מים שוטפת. בביקור באתר נשמע 

שהונח  מקורות  של  המערבי  המים  צינור  קו  על 
בשנת 1948 ועל הנחת קו צינור המים לנגב.

פעילויות
מודרכת  פעילות  גבולות  במצפה  הפעילויות  בין 
המקום,  לסיפורי  האזנה  הכוללת  המשפחה,  לכל 
אפיית  בוץ,  בלבני  בנייה  לחלוצים,  התחפשות 
סיור  מציע  האתר  ועוד.  לבנים  בתנור  לחמניות 
מודרך בשילוב מספר סיפורים וסיורים חקלאיים 
חווייתיים בדרך השדות. יש אפשרות לערוך אירועי 
ערב המשלבים טיול לילי לאור ירח בנחל הבשור, 

סדנאות וימי גיבוש וחוויה בשטח.

איך מגיעים
צומת  דרך  דרומה  נוסעים  מרדכי:  מיד  למגיעים 
ממשיכים  סעד  בצומת  סעד.  לעבר  הנגב  שער 
קילומטרים  ארבעה   .232 בכביש  דרומה 
שמאלה  פונים  )מגן(  מעון  צומת  אחרי 
קילומטרים.  תשעה  עוד  ונוסעים   ,222  לכביש 
ישר  אופקים  דרך  נוסעים  שבע:  מבאר  למגיעים 
 ,222 לכביש  שמאלה  פונים  )מגן(,  מעון  לצומת 

ונוסעים עוד תשעה קילומטרים.

נגישות כללית באתר
מקומות  יש  גבולות  מצפה  לאתר  הכניסה  לפני 
סלולים  שבילים  ובו  נגיש  האתר  לנכים.  חניה 
במקום  גלגלים.  בכיסאות  לתנועה  המתאימים 
שירותי נכים. רוב הפעילויות מתאימות לכולם, עם 
לילדים לקויי למידה  אפשרות להתאמה מיוחדת 

או בעלי נכות התפתחותית.

רמת קושי: המסלולים מומלצים 
לבודדים, לקבוצות, למשפחות 

ולתלמידים בכל הגילים. מומלץ 
לטייל עם הדרכה.

נגישות לבעלי מוגבלויות: 
הטיול מתאים ליושבים בכיסאות 

גלגלים, למוגבלי הליכה ולבעלי 
מוגבלות בשמיעה ובראייה, וכן 

למשפחות עם עגלות ילדים.
משך הטיול: במקום מתקיימים 

כמה סוגי סיורים, מסיור של שעה 
ועד השתלמויות שנתיות.

ציוד נדרש: כובע ומים ומזון לכל 
היום, אם כי יש באזור קפטריות 

ומסעדות.
העונה המתאימה לטיול:

בכל ימות השנה.

תצלומים: דורון הורוביץ, באדיבות מצפה גבולות



בבירור  זאת  לראות  אפשר  מצטמק.  המלח  ים 
כשמגיעים לאזור. הנסיגה של ים המלח היא תהליך 
ניצול  עקב  ימינו  ועד  הקודמת  מהמאה  שנמשך 
יתר של המים שזרמו לים המלח מהירדן והנחלים 

האחרים, ושינויים אקלימיים שונים.
ים  בצפון  התיישבות  ניסיון  נעשה  ה–19  במאה 
ניסו להשיג  המלח בשם פתח תקווה. המתיישבים 
חזרו  הם  נכשלו.  אך  הטורקי,  מהסולטן  זיכיון 
פתח  כיום  מלבס,  באזור  מושבה  והקימו  למרכז 
הבריטי  המנדט  מממשלת  נתנה  ב–1930  תקווה. 
זיכיון להקמת מפעל להפקת מלחים בשיתוף פעולה 
האשמי–ציוני–בריטי. לאחר מכן עבר המפעל לדרום 
ים המלח, והוא פועל עד היום.  בשנות ה–40 הקימו 
חווה  של  במסווה  הערבה,  בית  קיבוץ  את  במקום 

חקלאית שתספק לפועלים ירקות טריים.
כשעלה נושא התיירות הוקמה חברה בשם קליה 
האזור.  של  התיירותי  הפוטנציאל  את  לנצל  כדי 
רחצה  חוף  והוכשר  מלון  הוקם  הלידו  בצומת 
בדרך  פה  נוחתים  היו  ימיים  מטוסים  מזח.  עם 
ב–1948,  העצמאות,  מלחמת  להודו.  מבריטניה 
קטעה את הפיתוח. כיום מתנהלת באזור פעילות 
התיישבותית וחקלאית. הקיבוצים אלמוג וקליה 
מעבדים את האדמה ומקיימים פעילות תיירותית. 

כמו כן, פועלים חופי רחצה בצפון ים המלח.

קומראן 
גן לאומי קומראן היווה את מרכזה של כת מימי 
והיא  יהודה  מדבר  ככת  מוכרת  זו  כת  שני.  בית 
הנזירים  ככת  מהחוקרים  חלק  ידי  על  מזוהה 

השנים  ב–60  נמצאו  בקומראן  האיסיים. 
כיום  המוצגות  הגנוזות,  המגילות  האחרונות 
זהו  בירושלים.  ישראל  במוזיאון  הספר  בהיכל 
אחד הפריטים הארכיאולוגיים החשובים ביותר 
מימי בית שני, המאפשר הצצה לחיים בתקופה 
רועי צאן בדואיים מצאו כדים   ,1947 זו. בשנת 
אותן  ומכרו  האתר  מול  במערה  מגילות  עם 
לסוחר עתיקות. כיום המגילות הגנוזות נמצאות 

בידי רשות העתיקות, הדואגת לשימורן.
ובקיץ  למחיה,  מאוד  קשה  אזור  הוא  קומראן 
החום בו כבד. האתר בנוי בגבעת חוואר טבעית 
אפיק.  נחל  באמצעות  מסביבתה  המנותקת 
מהמאה  יישוב  זוהו  במקום  שנערכו  בחפירות 
יהודה(  מלכי  )תקופת  הספירה  לפני  השמינית 
ויישוב מהמאה השנייה לפני הספירה )התקופה 
הפסיק  באתר  האדם  בני  יישוב  החשמונאית(. 
 70 בשנת  שני,  בית  חורבן  לאחר  להתקיים 
רבים,  מים  מאגרי  נמצאו  בחפירות  לספירה. 
לא  כמעט  מקוואות.  והרבה  ציבור  שטחי  מעט 

נמצאו שטחי מגורים.

איך מגיעים
נוסעים מירושלים לכיוון ים המלח על כביש 4 עד 
עין  לכיוון   90 כביש  על  ומשם  הערבה  בית  צומת 
שמאלה  ומיד  ימינה  פונים  קליה.  צומת  עד  גדי, 
עד חניית האתר. אפשר גם להגיע באוטובוס אגד 
בקו 486 מירושלים )האוטובוסים אינם מותאמים 
גלגלים(.  בכיסאות  המשתמשים  אנשים  להסעת 

יש עלייה תלולה מצומת קליה עד האתר.

נגישות כללית באתר
לחניית  מסומנים  מקומות  החניה  במגרש 
המשתמשים  לאנשים  הנגישות  נכים.  רכב 
האתר.  חלקי  ברוב  בינונית  גלגלים  בכיסאות 
ובחלק  מהודקת  אדמה  יש  מהמקומות  בחלק 
יש  המבקרים  במרכז  המוקרן  בסרט  עץ.  גשרי 
לאנשים  מותאמים  שירותים  במקום  כתוביות. 
הם  כלל  בדרך  גלגלים.  בכיסאות  המשתמשים 
הטבע  רשות  מאנשי  מפתח  לבקש  ויש  נעולים 
לבקש  יש  ליציאה  במקום.  הנמצאים  והגנים 

מאנשי רשות הטבע והגנים לפתוח את השער.

עינות צוקים
שמורת עינות צוקים, הידועה בשמה הערבי עין 
עין  בעולם.  הנמוכה  הטבע  שמורת  היא  פשחה, 
הממלכה  אנשי  של  בילוי  אתר  הייתה  פשחה 
והוכרזה  הימים  ששת  מלחמת  לפני  ההאשמית 
שנים  כמה  לפני   .1969 בשנת  טבע  כשמורת 
גדולים  חלקים  שכילתה  שרפה  באתר  פרצה 
והתחדשה,  התאוששה  השמורה  אבל  ממנו, 

והצמחייה חזרה לחיים.
שכשוך  בריכות  יש  השמורה  של  הפתוח  בחלק 
ואתרי פיקניק. בחלק הסגור, המכונה השמורה 
בלוויית  ייחודי  מטבע  ליהנות  אפשר  החבויה, 
לראות  אפשר  החבויה  בשמורה  בלבד.  מדריך 
שרידים של התיישבות בודדים בסגנון בית שני, 
חווה חקלאית ובה וילה נהדרת עם חצר פנימית 
ייחודי  מתקן  גם  החבויה  בשמורה  נוף.  והרבה 
- האפרסמון  שמן  להפקת  ששימש   שמשערים 

שמן יוקרתי שהופק במלכת יהודה בתקופת בית 
הרומית.  האימפריה  של  בשווקים  ונמכר  שני 
אפשר ללכת בשביל כבוש ולראות את הצמחייה 
מים  ובריכות  וקנה,  אשל  עצי  בעיקר  באזור, 
הסגור  נוסף  חלק  הסגורה  בשמורה  קסומות. 
לביקור הקהל ומשמש כשמורה מחקרית בלבד.

איך מגיעים
 4 כביש  על  המלח  ים  לכיוון  מירושלים  נוסעים 
עד צומת בית הערבה ומשם על כביש 90 לכיוון 
שמאלה  פונים  צוקים.  עינות  צומת  עד  גדי,  עין 
להגיע  גם  אפשר  האתר.  חניית  עד  ונוסעים 

דרום � עינות צוקים וקומראן

רמת קושי: המסלולים 
מומלצים לבודדים, לקבוצות 

ולמשפחות. מומלץ לטייל עם 
הדרכה.

נגישות לבעלי מוגבלויות: 
הטיול מתאים ליושבים 

בכיסאות גלגלים, למוגבלי 
הליכה ולבעלי מוגבלות 

בשמיעה ובראייה, וכן למשפחות 
עם עגלות ילדים.

משך הטיול: אפשר לערוך כמה 
סוגי סיורים, מסיור של שעה 
שבו עוברים בחלק מהמסלול 

ועד סיור של ארבע-חמש שעות 
הכולל ביקור בכל האתרים 

המומלצים.
ציוד נדרש: כובע ומים ומזון 

לכל היום, אם כי יש באזור 
קפטריות ומסעדות.

העונה המתאימה לטיול: סתיו, 
חורף ואביב. בקיץ הטמפרטורות 

באזור גבוהות מאוד.
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באוטובוס אגד בקו 486 מירושלים )האוטובוס 
בכיסאות  המשתמשים  לאנשים  מותאם  אינו 

גלגלים(.

נגישות כללית באתר
לחניית  מסומנים  מקומות  החניה  במגרש 
הנגישות לאנשים המשתמשים בכיסאות  נכים. 
השבילים  הטבע.  שמורת  בתוך  טובה  גלגלים 
דפי  נגישים.  שירותים  במקום  ונוחים.  סלולים 
ההסבר של הפארק אינם נגישים ללקויי ראייה 
סלולים  השבילים  החבויה  בשמורה  ולעיוורים. 

על גבי אדמה כבושה, לעתים רטובה.

מתוק–מלוח
אף שהוא מכונה ים המוות, אזור ים המלח אינו חסר חיים. בעינות צוקים תוכלו 

להשתכשך בבריכות וליהנות מיפי השמורה החבויה, ובקומראן תלמדו על 
המגילות הגנוזות, אחד הממצאים החשובים ביותר מימי בית שני, ועל הנזירים 

שחיו במקום

המערות שבהן נמצאו המגילות. צילום: שאטרסטוק

www.goisrael.com מבקרים בקומראן. צילום: משרד התיירות

www.goisrael.com שרידי היישוב בקומראן. צילום: משרד התיירות

שמורת עינות צוקים. תצלומים: עמיר אלוני, רשות הטבע והגנים



בשנים האחרונות יותר ויותר אתרי תיירות מרכזיים 
בישראל הופכים לנגישים עבור בעלי מוגבלויות.
משרד התיירות באמצעות החברה הממשלתית לתיירות 
ובשיתוף הביטוח הלאומי וגופים נוספים, ממשיכים לפעול 
ולבצע עבודות נרחבות על מנת להנגיש את אתרי התיירות 

ומסלולי הטיולים לאוכלוסיה עם מוגבלות.

בשנים 2010 ו-2011 בוצעו פעולות הנגשה, בין היתר, בפרויקטים 
הבאים: עין פשחה, פארק הירדן, תל יזרעאל, אוניית המעפילים 
עתלית, נאות קדומים, כפר נחום, שביל סובב כנרת, שביל 

התנ"ך בגלבוע, עיינות צוקים ועוד.
לאחרונה הסתיימו פרויקטים להנגשה בגן לאומי בית שאן 
ובראש הנקרה - שם הוקם גשר צמוד למצוק הים ועליו ניתן 
לנוע בכיסא גלגלים בין אזור החנייה לכניסה העליונה לאתר.

מנגישים לכם     באהבה

g o i s r a e l . g o v . i l התיירות  משרד  לאתר  היכנסו  נוסף  למידע 
בקרוב תצא לאור חוברת טיולים עם מגוון מסלולים לאנשים עם מוגבלות. ניתן יהיה להורידה באתר המשרד.




