צילום :פלאש 90

מטיילים
באביב הפורח
‚ .לוין

אחרי תרדמת חורף ארוכה שוב לובשים השדות את גלימתם הירוקה .פרפרים מתעופפים לכל עבר ,הפרחים
מפיצים את בושמם בסביבה והמעיינות שופעים מים של שלגים שנמסו ושל גשמים שירדו בחודשים האחרונים.
מזג האוויר מתאים בדיוק לטיול .לא חם מדי ,לא קר מדי .אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשלושה מסלולי טיול
מומלצים ,כאלו שישאירו לכם טעם של עוד.
תוכלו לצאת בשניים ,בקבוצה ,עם משפחה ,ולשלב בטיול ארוחה קלה בחיק הטבע ,משחק או שעת סיפור או
סתם כך להתפעל משפע היופי הזה ,שארצנו ניחנה בו במנות גדושות.
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פסח
כשר
ושמח
עוגות כשרות לפסח
מוצרי מהדרין כשרים לפסח
קפה ומאפה ,מבחר צ‘יפסים ,כריכים,
פיצות ומגוון הפתעות

"שוב לחיות" עם הוספות וחידושים
"הרבה שואלות אותי ,מה ה'תחביב' הזה ,לשדרג את הסרט ,גם לאחר שכבר הוקרן.
אני חושבת שחשוב שיבינו את התהליך שעברתי ,ושהסרט עבר" אומרת הגב' אליאס
בכנות .לדבריה ,אחת התכונות הבסיסיות שמאפיינות אומנות אמיתית היא ,הקשבה
בכנות לסביבה .להקשיב באומץ מבראשית עד אחרית" ...תהליך היצירה של הסרט נמשך
שנתיים אין סופיות ,כשבתחילתן המטרה שלי היתה מאד חד משמעית להעלות למודעות
את המסר :כיבוד הורים .כמובן שהשאיפה הראשונית היא לרצות לשנות את העולם ...אבל
למעשה ,די לי לדעת שהיצירה שינתה אותי עצמי כדי להודות על הזכות והשליחות הזו
ולהבין שהיה שווה לעבור את כל המסע המפרך והמופלא הזה"
גם מי שרגילה לרף הגבוה של מקצועיות מבית היוצר של ר .אליאס הופתעה יותר
מתמיד .גל התגובות המשתאות היה בעיקר נוכח האומנות המשולבת בערכים ,שהם
בבחינת סמל הדגל של ר .אליאס .כל מילה שתמשיך ליחצן את היצירה שוברת השיאים
הזו ,בעצם מיותרת ,כיון שכשמדובר במותג הזה ,המפורסמות אינן צריכות ראיה ...אבל
היא עצמה הבינה שהשליחות עדיין לא הגיעה אל סיומה" .אמרה לי אשת חינוך מפורסמת
" :הסרט כל כך נגע בי ,עד שלא יכולתי לחזור הביתה בלי לעלות תחילה אל בית הורי "
משפטים בסגנון דומה שמעתי בכל צעד ושעל .נשים ובנות שסיפרו לי בהתרגשות על שינוי
בעקבות החוויה העמוקה הזו ,גרמו לי להבין עד כמה היצירה הזו היא בעלת כח והשפעה.
היה לי חשוב שתובן עד קצה הקצה של הדקויות שלה .היה לי חשוב להמשיך לחדד נקודות
שונות שכדאי היה להאירן .לשם כך הוספתי ימי צילום  ,קטעים חדשים והפתעות .חשפתי
את היצירה לזוויות נוספות" .צופות שצפו שוב ביצירה המשודרגת ,מספרות שחוו חוויה
חדשה לגמרי ,שאסור לוותר עליה .לדעתן זוהי ממש חובה לצפות בו שוב ולהתפעם מחדש
באופן שלא יאומן" .עכשיו אני מתפללת שהזכות הזו של מצווה שהיא חמורה שבחמורות
תמשיך לעמוד וללוות את כולנו" מסכמת הגב' אליאס .כדי לתת הזדמנות לכל אחת לזכות
הזו ,ישנם קופוני הנחה ומחירים מוזלים בהקרנות בכל הריכוזים החרדיים ,בנוסף להנחות
לצפיה בפעם השניה.
גם מי שחושבת שכבר ראתה הכל ,ב"שוב לחיות" ,תופתע יותר מתמיד.
"שוב לחיות" -שוב לראות –שוב להתרגש...

בשורה אביבית וחדשנית:

 ABSOLUTE COMFORTעם קולקציית נעלי בנות חדשה
רגע לפני שאתם יוצאים עם הילדים לקנות נעליים לכבוד פסח ,אבסולוט קומפורט
מציעה לכם ליהנות ממגוון נעלי אופנה יפיפיות גם לבנות ABSOLUTE COMFORT
שמחה להציג קולקצייה אביבית של נעלי בנות חדשה הנותנת מענה הולם לנוחות ואופנה,
)במידות  ,(20-41גם הקולקציה החדשה כוללת נעליים אופנתיות ומעוצבות ,שעשויות מעור
משובח והכי חשוב ,כמו בכל נעלי 'אבסולוט' עם רפידה אנטומית לשמירה על כף הרגל.
כולם מכירים את אבסולוט קומפורט  ABSOLUTE COMFORTנעל האיכות
המעוצבת עם ה"נקודה האדומה"  -הנקודה המציינת את הבחירה שלכם בנעל איכותית
ונוחה! מהיום תוכלו ליהנות מהעיצוב והנוחות הייחודיים למותג ,גם עבור ילדיכם האהובים!
קולקציית הילדים מתהדרת במגוון צבעים ועיצובים ,אז חפשו את הנקודה האדומה
המופיעה על גב האריזה ,כי מה שבריא למיליוני רגליים של לקוחות מרוצים  -בריא גם עבור
הרגל של ילדיכם.
חפשו בחנויות המובחרות!
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בית זית קרוב לבית

בארץ שלנו שבה מתחננים לכל טיפת גשם ,מראה של מים הוא
אחד המראות האטרקטיביים שאנחנו מחפשים בטיולים' .מאגר בית
זית' הוא התשובה לכל אלו שמחפשים מים בירושלים ,וכעת ,עם תום
החורף ,הוא עדיין מלא במים ,שילכו ויפחתו במהלך הקיץ עד שייעלמו
כליל.
מאגר בית זית הוא אחד ממפעלי המים הגדולים שהוקמו במדינה
לפני כמה עשרות שנים .המאגר הוקם בדרום בקעת מוצא ,כסכר גדול
על אפיק נחל שורק ,שנועד לתפוס את מי השיטפונות ולאפשר להם
חלחול אטי למי התהום .מטרת המאגר הייתה להעשיר את מפלס מי
התהום.
אורך הסכר שנבנה הוא  180מטר וגובהו  24מטרים ,ומעל לסכר
נוצר מאגר מים באורך כ  700מ' וברוחב עשרות מטרים ,שכאמור מלא
ונאה בתקופה זו של השנה.
לאחר הקמת המאגר התברר להידרולוגים כי באזור זה אין חפיפה
בין קו פרשת המים הארצי )על פני השטח( ובין קו פרשת המים התת-
קרקעי ,כלומר :המים הנתפסים במעלה נחל שורק אינם מחלחלים
מערבה למקום הנדרש ,אלא מזרחה ,לכיוון מעיינות חוף ים המלח.
על אף התקלה התכנונית ,המאגר לא פורק והפך לאטרקציה ייחודית
למטיילים.
כאשר מטיילים על שפת המאגר שמתפתל בצורת בננה בין ההרים,
מרגישים כמו בעמקי האלפים .לעתים שטות במי המאגר סירות קטנות,
ומומלץ להתרווח על שפתו וליהנות מארוחה בחיק הטבע .מכיוון
שבערוצו של נחל שורק זורמים גם מי ביוב ,הרחצה במאגר אסורה
ואף מסוכנת.

איך מגיעים?

מכביש מס'  1פונים לכיוון הישוב בית זית ,ולאחר הכניסה ליישוב
מודדים כ  400מ' ופונים ימינה לדרך עפר צדדית ומשולטת 'דרך
משפחת יפת' .לאחר כ  100מ' עוצרים בצד במגרש חניה מאולתר.
מקצה החניה יוצא שביל צר וקצר שמוביל לגדת האגם.
דרך נוספת להגעה לשפת אגם בית זית היא דרך שביל העפר.
בכניסה למוצא יש שילוט לשביל ירושלים ולעמק הארזים ואפשר
לצעד ישר כחצי ק"מ עד שפת האגם.
אפשר להגיע לאגם בית זית גם מכיוון מבשרת ציון ,מול הכניסה
ל'רמי לוי' דרך שבילי העפר ,לא רחוק מהשביל המוביל למסלול סובב
הר חרת.
בתחבורה ציבורית אפשר להגיע ליישוב בית זית בקו  186של
סופרבוס וכן בקו  28של אגד )המגיע לעין כרם(.

המסלולים הוכנו על ידי נעמי ויס ,בעלת 'הבית
הירוק' במושב בית חלקיה .מדריכת טיולים מנוסה.
את הבית הירוק על שלל אביזריו האטרקטיביים היא
משכירה לשבתות וגם לימות החול .מספר הטלפון
שלה.0527626218 :
וכן ע"י רחל רבינוביץ תושבת בית שמש ,מנכ"לית
חברת 'בשביל ארצי' ,ארגון והדרכת טיולים הרצאות,
סדנאות סביבה וקיימות .טלפון.073-2046750 :

עינות צוקים  -מים בלב מדבר
בצפון ים המלח ,קרוב-קרוב לכביש ,נמצא אתר מדהים
ביופיו ,שכדאי לתכנן את ההגעה אליו ליום לא חם .מדובר
בעינות צוקים ,או כשמו הנושן והמוכר 'עין פשחה'.
במקום ממתינות לכם ברכות קסומות וצמחייה שופעת,
למרגלות מצוקים נישאים בלב נווה המדבר הנמוך בעולם.
שמורת הטבע 'עינות צוקים' שבצפון ים המלח היא אחת
השמורות הייחודיות והמעניינות ביותר בארץ ,הן בשל עושר
מיני החי והצומח שבה ,והן בשל שרידי הפעילות האנושית
שהתגלו בה.
באתר יש בריכות המקבלות מים מהמעיינות התת-קרקעיים
ומהוות קרירות מופלאה בלב המדבר.
גולת הכותרת של האתר היא 'השמורה החבויה' הנמצאת
בחלקה הדרומי של השמורה .באזור זה נובעים עינות צוקים,
והוסדר בו מסלול הליכה של כשעה בין בריכות מים צלולים
וצמחייה שופעת .הכניסה לחלק זה של השמורה מתאפשרת
לקבוצות ובליווי מדריך בלבד .יש לתאם את הביקור מראש עם
הנהלת השמורה בטלפון.02-9942355 :
כמו כן אפשר לצפות בשמורה על נסיגת ים המלח .באזור
זה נסוג קו החוף יותר מקילומטר בעקבות התייבשות ים המלח.
בשל סכנת הבולענים ואי-יציבות הקרקע ,אי אפשר להגיע
לחוף הים עצמו כפי שהיה בעבר ,אך אפשר לצפות בו מרחוק
ולהתרשם מהשינויים הגדולים שחלו במרחב בעשרות השנים
האחרונות.
השמורה נמצאת בצפון ים המלח 3 ,ק"מ דרומית לקיבוץ
'קלי"ה' ,על כביש .90
הכניסה בתשלום .אין אפשרות להגיע לים המלח דרך
השמורה! טל02-9942355 :

הגעה בתחבורה ציבורית:

היוצאים מהתחנה המרכזית בירושלים.

קווים 421 ,487 ,486

אזור נחל שורק  -שלווה בחיק הטבע
פינת "נחלי "1
הגעה :מירושלים קווים 450 451
מבני ברק קו 356
מבית שמש קו 454
מאלעד 284 -
כדי לטייל באזור נחל שורק ולגלות את צפונותיו צריך ראשית להגיע
לתחנה של המושב 'יסודות' .על כביש  3שמאחורי התחנה שבה ירדתם,
נמצא שביל שבו יש לפנות שמאלה ,להמשיך עד אחרי בית העלמין
ולהגיע לפינת החמד שלנו.
כאן ממתינות לכם פינות מוצלות ובהן שולחנות וספסלים ,ברזייה ונוף
מדהים של שפך נחל שורק שאותו אפשר לראות מהגשר שבמקום .מכאן
גם אפשר ללכת בשבילים עד למאגר המים .זכרו לנעול נעליים סגורות
כיוון שבסביבה נמצאים נחשים.

מומלצים ,לבעלי רכבים

אם הגעתם עד לכאן וברשותכם רכב ,תוכלו לנצל את אפשרות הניידות
ולבקר במקומות נוספים:
• מיסודות פנו לכיוון מזרח ,פנו ימינה לכיוון המחנה הצבאי במקום,
ולאחר מכן שמאלה וישר ,שם ממתינה לכם תחנת רכבת עתיקה וקרון
'מפואר' של רכבת קדומה  -חוויה נהדרת לילדים וגם למבוגרים.
• בין 'יד בנימין' ל'בית חלקיה' יש טיילת מהנה המתאימה לרכיבה
על האופניים שאפשר לשכור באזור .הטיילת נמשכת עד מתחת לכביש 7
וסמוך לנחל תמנע שהוא נחל אכזב .אפשר לנצל את השהות בסביבה גם
לטיול בין השדות שבהם צומחים גידולים עונתיים.
• בחפירות להקמת היישוב 'גני טל' נמצאה גת עתיקה ' -גת גבעון'
שבה אפשר לטייל ללא תשלום .במקום יש ספסלים ושולחנות .אין במקום
מים ושירותים ,אך ליד הכניסה ליישוב גני טל יש ברזייה.
• יער המגינים בצומת נחשון  -היער משתרע על פני כמה גבעות ובו
עצי אורן ,חרוב ,ברוש וזית ואתרים ארכיאולוגיים כמו בורות מים ,בארות,
מערות ,קברים וגתות .דרך אספלט מעגלית באורך של  4.6ק"מ נסללה
ביער והיא מתאימה לרכיבה על אופניים .כמו כן ,על גבעה בגובה של
 260מטרים מעל פני הים במרכז היער נמצא מצפור 'מצפה בקוע' ,ולידו
אתר זיכרון לראש ממשלת ישראל השני .במקום מגדל תצפית אש שאינו
בשימוש.
כדי להגיע ליער יש לפנות בצומת נחשון צפונה )ימינה( לכיוון רמלה
)כביש  .(44נוסעים  2.4ק"מ ופונים מזרחה )ימינה( בדרך הסלולה המובילה
ליער )יש שילוט( .כמו כן ,קווים רבים של התחבורה הציבורית מגיעים
לצומת.
• בסביבה הקרובה נמצא קיבוץ 'יואב' שליד 'חמי יואב' .אפשר להגיע
אליו גם בקו  437מהתחנה המרכזית בירושלים לכיוון אשקלון .במקום
נמצא אתר 'חומה ומגדל תום ותומר' שהוא אתר הנצחה לאסון המסוקים.
שני חיילים בשם תום ותומר הקימו את האתר ואפשר לטייל בו בין צמחי
ארץ ישראל וליהנות מתצפית נוף מהממת ,עשבייה של תבלינים והרחה
ומשבעת המינים.

| 29

