דובי

זכאי

■■"ג $0

השומרובים
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קשתות וגם קמרונים בני אלון ענק הוקמה
$DN2$הבריכה $DN2$ניצבים
כה
בירת ממלכתישראל.העיר ,שבתקו־
$TS1$שבתקופות$TS1$
V$1ST$צנ$1ST$נצ־
לקראת אחר הצהריים
^^
$DN2$מדהימה $DN2$שממנה רואים את השדות של
הימה
שנה .ילדי האזור
000,2
$TS1$בגדולה $TS1$למעלה מ־
$DN2$שבתקופות $DN2$מסוימות בהיסטוריה עברה בג־
פות
בעו השמייםבכחולעז .רו־
$TS1$רוחות$TS1$
V$2ND$צנ$2ND$
בקעת תרצה .מעבר לבריכות ול־
$TS1$ולעורק$TS1$
לקחו על עצמםלנקות את המים מי־
$TS1$מירוקת$TS1$,
חשפה
$DN2$בגדולה $DN2$ועושרה אתירושלים,
$TS1$והעבית $TS1$דולה
$DN2$רוחות $DN2$קלות נשבו מסביב וה־
חות
אפשר
שכבר הזכרנו
הצמחיה
$DN2$מירוקת $DN2$,לטפל בבריכה ובסביבתה.
רוקת,
שמוגש בה
בפנינו טעימות מהאוכל
$DN2$והעבית $DN2$את חום היום.
עבית
עורק
$DN2$ולעורק$DN2$
לשבת שם ולשתות קפה טוב אל מול
מוקדש לזכרו של כפיר
משובש מוביל לתאש ההר
שביל
המעיין
היום ,שרידים מהעבר וגם נגיעות
מהישוב אלון מורה
הנוף .הכניסה
$TS1$לטיולים $TS1$חזי ,בן אלון מורה שנפלבלבנון.
בגובה של כ־  700מטר ולמטה נראתה בהווה ובעתיד .מומלץ לצאתלטיו־
מתאים לכל רכב.
המקום נמצא סמוךלאלון מורה על והשביל
$DN2$לטיולים $DN2$מודרכים ומסודרים עם ״תיירות
בקעת תרצה ,השרועה מתחת להר .לים
כביש 555
2046609-30
שומרון״
עורק עבה של צמחיה ירוקה בריכות
).
תכולות ניצב למרגלות הר כביר.
סבתא
ביקור אצל
לאט לאט הפכה חנה לסבתא של
ותודה לשוקולד
הגן הלאומי
מרחוק הזדקרו על קו ההר בתי הי־
$TS1$הישוב$TS1$
סבסטיה
בנקודה הכי גבוההבאלון מורה קמו
שרידי עיר אדירת ממרים מקדמים
$DN2$הישוב$DN2$אלון מורה,ומעל הישוב התנש־
$TS1$התנשאה$TS1$
שוב
כל יצהר .לפגוש אותה כבר עושה
אישה אופ־
$TS1$אופטימית$TS1$,
היא
הנשמה
שני צימרים הצופים אל נוף הקדו־
ראשיתה בימי הבית הראשון
אותנו.
$DN2$התנשאה $DN2$תצפיתו של הר כביר .בעוד אנח־
$TS1$אנחנו$TS1$
אה
$TS1$הקדומים $TS1$.טוב על
הצלול,
מההאוויר
ונהנים
נו
$DN2$אופטימית $DN2$,חייכנית וכמובן ,בשלנית
טימית,
משפחות
$DN2$הקדומים $DN2$.המקום מתאיםלאירוח
מים.
הביזנטית.
בתקופה
וסופה
$DN2אנחנו $DN2$נוסעים
העצוב
הנמרצת מכינה
סבתא חנה
ומוסדר.
מטופח
והוא
ילדים
בתאום
לקהל
פתוח
האתר
כיום
פנינו.
חולף
המרשים
הנוף
עינב ,מעולה.
עם
עם
על
$TS1$בעוזניה $TS1$צה׳׳ל והמקום נפתח בחגים(בחול הבעלים של הצימר ,מוסיפה לכל
ארוחות טעימות בהתאםלהזמנה
במרחק קצר אנחנו מבחינים בעו־
במדרון
כשרות למהדרים ,כמובן.
המתוקים שהיא מכינה
הטוב הזה את
$DN2בעוזניה $DN2$מרשימה .כנפיה נמתחו לאו־
$TS1$לאורך$TS1$
זניה
המועד ובחופשההקיץ).
מטר והיא ריחפה
5.2
רך
האחרוי יש טחנת קמח וניתן לרכוש
$DN2$לאורך $DN2$של לפחות
במאה התשיעית לפנה״ס נבנתה ואפילו מקיימת סדנאות אפייה והכ־
$TS1$והכנת$TS1$
משישה סוגי דגנים.לתיאום,
קמח
$DN2$והכנת$DN2$שוקולד על רקע נוף הקדומים.
נת
נמוך כשהיא כמעט נושקת לאדמה.
העיר בידי המלך עמרי .בחלק הע־
$TS1$העליון$TS1$
2015218-250
בקתות העץ מאובזרות ברמה גבוהה
$DN2$העליון $DN2$ניתן לראות את הארמון של
$TS1$מפוחדת $TS1$ליון
צבייה מפו־
ואז הבחנו במחזה נוסף
חדת
טיול.
מלכי ישראל .העיר נחרבה על ידי והיתרון הוא שמסביב ישמסלולי
$DN2$מפוחדת $DN2$שנמלטתמהעוזניה.
גייסות אשור בשנת  722לפנה״ס במרחקכמהרקותלמשל,ניצבתנקודת
גן התנ״ך
הציפורהגדולה צללהלקרקע וצי־
$TS1$וציפורנייה$TS1$
לידמלון ״אשל השומרון״ יש גן
תצפית נפלאה שמוקדשתלזכרואילן
שחמד את
הוגלו .הורדוס,
ותושביה
$DN2$וציפורנייה $DN2$השלופות כוונולעברה של
פורנייה
ובעולם .זהו
יחיד במינו בישראל
ז״ל .היא צופה על עמק תרצה.
גבאי
מחדש ושינה את
המקום ,בנה אותו
החיההמבוהלת .מיד היאעלתהלמעלה
שמספר את סיפורי התנ״ך
מקום
1706-250
צימר נוף שומרון514 .
שמו ׳״סבסטיה״ .המשכן החדש כלל
וצברה מהירות לקראתהצלילה הבאה.
צימר נוסף הוא ״הצריף של תמרי".
כמה
מקרש ואצטריון ענקי והיום
כפישמעולם לא סופרו .בחצר בית
עצרנו את הרכב כדילראות טוב את
שקישטו את
עמודים מתוך ה־ 600
המראה הלארגיל .הוצאנו אתהמצל־
$TS1$המצלמות$TS1$
תמרי ודורון בנו בסמוך לביתם בחוות המלון מציג את סיפורי סולם יעקב,
מזבח
הירדן,
יוסף,
בור
של־
$TS1$שלצירם$TS1$
חלבית
קפה
בית
יאיר
מות
חציית
יהושע
ומסעדה
העיר בעבר,עדיין עומדים.
$DN2$המצלמות $DN2$ואז הבחנו שבלב השטח שרוע על
בין
בקתות
ניצבות
שומרון.
לשבי
סמוך
נמצא
המקום
משכה
הצבייה
יומו.
בן
ומהנה
חווייתית
בדרך
החורש.
צירם
$DN2$שלצירם$DN2$
ועוד.
עוב־
$TS1$עוברים$TS1$
עץ
הקרקע עופר
$DN2$עוברים$DN2$המטיילים בגן ונהנים מהיכרות
רים
מהמבנים מיועד למשפחה או
אחד
אתהעוזנייה אליה וכך ניסתהלהגן
הכניסה כאמור בתאום עםצה״ל,בעז־
$TS1$בעזרת$TS1$
המכוננים
לזוג .במקום גם בריכת
חברים והשני
9531488-90
$DN2$בעזרת $DN2$״מדרשתשומרון״,
רת
על העופר הקטן.העוזנייה עשתה
מחודשת עם האירועים
בתקופת התנ״ך.
של העם היהודי
2493564-250
שחיה.
כשראתה שאנחנו
עוד כמה גיחות אך
עין כפיו
בסביבה ,העדיפה לנטוש את הצבייה
בנוסף לכך מוצגת במלון תערוכה
קבועה של כלי המשכן ,בגודלם
זהומעיין עתיק שהנביעה בו פור־
$TS1$פורצת$TS1$
תצפית מהו כביר
שמיהרה לדלג אל העופר הצעיר.
המקורי.
אחד הנופים
בחזרה להר כביר.
$DN2$פורצת $DN2$מתוך הר .אמת מיםמוליכה אל
צת
כשהעחנייה ברקע והיופי הפראי
השומרון ,אריאל,
מלון אשל
מסביב ,נכנסנו לממלכת שומרון.
בריכה גדולה שמימיה מגיעים דרך עוצרי הנשימה נמצא בתצפית מעל
מנהרה באורך  50מטר .בקצה הברי־
בימים קדומים היתה העיר שומרון
8985893-250.0
$TS1$הבריכה $TS1$נחל ובקעת תרצה .בצילו של עץ

רחבת תצפית מד־
$TS1$מדהימה$TS1$

