
 טיול רכוב באזור בית שמש

. 

 מידע כללי 

                                                                                                            . הרי ירושלים –אזור הטיול

                                                                                                              .חורף ואביב, אפשרי כל ימות השנה –מועד מומלץ

                                                                                                                  .קלה –רמת הקושי

                                                                                                           . עותש 3כ  –משך המסלול

                                                                                                                 . לא –מסלול מעגלי

, מבואות ירושלים הרי ירושלים וצפון השפלה של 1:50000סימון שבילים מפת  - מפה

                                                                                                       .    9 מפה מס'

 .על דרך הפסלים ובאתר צורעה הישנה –אתר פיקניק קרוב

                                                                                                            הערות:

מים.                                                                        כל מטייל חייב להצטייד ב .1

 קלהלאורך נתיב הנסיעה ישנן מספר עצירות באטרקציות מקומיות והליכה . 2

               הגעה:                                                                                                                        

מזרחה לכיוון בית שמש, עוברים  44מצומת נחשון נוסעים על הכביש  – מערבהבאים מ

ק"מ ישנה  2ז הנמצא מצפון לו, כעבור כ את הישובים תרום הנמצא מדרום לכביש ותעו

לאורכה של  .ומסומנת בצבע ירוק פנייה ימינה על דרך סלולה המשולטת דרך הפסלים

 ק"מ עד למצפה צורעה. 4בשפע, נוסעים על דרך זו כ  פיקניק הדרך ישנם חניוני

 מסלול הטיול 

לאורכה של דרך הפסלים הטיול מתחיל בדרך הפסלים עד מצפה צורעה,  – קטע ראשון

במקום תצפית ניצבים פסלים שונים מאבן ומתכת, אלה נותנים לדרך יופי ואטרקטיביות, 

סביב המצפה ישנו בוסתן ובו רימונים, תאנים, שקדים, יה על העמק ובית שמש, ייפיפ

 חרובים, גפנים ועוד. 

 דקות. 20עד  15כ  משך הביקור באתר

     



 אתר לזכר יהדות שבדיה                                              מצפה צורעה                            

 הנקודה הבאה היא תל צורעה, ניתן לצעוד ברגל או להמשיך ברכב, ההליכה  – קטע שני

שביל נוח ובמגמת עלייה. למעלה בראש התל  נימצא קבר שמשון הגיבור, לקבר שתי ב

, מערה קטנה ועוד, ע"פ הערכת גומחות להנחת כדי השמןלידן בית בד, ו כיפות

היסטוריונים הקבר איננו של שמשון אך מי אנחנו שנפסול מסורות ואמונות, סיום בחזרה 

          לרכב.

 דקות. 25עד  15כ  משך ההליכה

   

 החקלאית במקוםאבן רחיים כשרית לפעילות                   קבר שמשון הגיבור                     

מתל צורעה ניתן להמשיך בדרך עפר ולהתחבר לכביש המגיע לצורעה,  – לישיקטע ש

לעיתים במיוחד לאחר חורף גשום המעבר בדרך זו קשה ולא מיועד למכוניות פרטיות, 

, בצומת לפנות שמשוןולנוע עד לצומת  , לפנות ימינה44במקרה כזה עדיף לחזור לכביש 

, עוברים את הכניסה לבית שמש והכניסה לצורעה 38ימינה לבית שמש על כביש מס' 

                                               .התל מוכרז כגן לאומיומצד ימין לכביש מתנשא לו תל בית שמש. 

 דקות. 15עד  10כ נסיעה משך ה

תקופה ארוכה חשיבותו במיקומו על הדרך היה מיושב לאורך  תל בית שמש –רביעיקטע 

מטר ושולט היטב על מקורות המים והעמק., העיר  250התל מתנשא לרום של  לירושלים 

לפנה"ס ע"י נבוכדנצר מלך בבל.                           העיר בית שמש  586בשנת  נהרסה 

באתר ניתן לראות מספר אלמנטים  מוזכרת בתלמוד ובכתבים מהמאות השלישית לספירה.

המראים את חשיבותה של העיר ומיקומה, בסיור במקום ניתן לראות את חומת העיר 

וביצורה וכן את מאגר המים הגדול, מאגר אליו יורדים במדרגות אבן, המאגר בנוי מחלל 

  גדול וצמודים אליו מכל צד עוד מאגר מלבני קטן יותר.

 .דקות 20עד  15כ  משך ההליכה



   

 חפירות העיר בתל בית שמש                                  מאגר המים הגדול            

ופונים ימינה  38מתל בית שמש נסיעה למנזר בית ג'אמל, חוזרים לכביש  קטע רביעי

ק"מ, חולפים על פני כניסה נוספת לעיר וממשיכים דרומה, עוברים את  2.5נוסעים כ 

מטר רואים מצד שמאל דקלים הצומחים  150עשייה  מצד ימין, לאחר כ הכניסה לאזור הת

ליד מקור מים, כאן ישנו שילוט הכוונה חום למנזר בית ג'אמל, עולים בכביש עד לרחבת 

 חנייה לפני הכניסה למנזר.

 דקות. 5כ  משך הנסיעה

     

 הכניסה למנזר          עיינות דקלים                                                 

מטר, סביב מתחם המנזר ישנם  370המנזר יושב על גבעה שלטת ברום של  – קטע חמישי

מטעי זיתים וחלקות חקלאות, המנזר ידוע בשמן הזית שמפיקים בו וכן ביינותיו. המנזר 

מתחלק לשלושה מקטעים, מנזר נשים הנמצא משמאל לכניסה, מנזר גברים הנמצא מימין 

ומנזר סטפנוס הקדוש הנמצא מאחור למנזר הגברים. עם מעבר שער המנזר מצד לכניסה 

 שמאל ניתן לראות באר עתיקה הפועלת עד היום. במנזר הגברים פועל בית ספר. 



    

 מנזר בית ג'אמל                                מבט מהמנזר לבית שמש         

אטרקציות:                                                      פרט ליין ושמן הזית במתחם ישנן עוד שתי 

. מנזר סטפנוס הקדוש, מקום קטן אך מאוד מרשים ובעל חשיבות מיוחדת למסדר  1

הסלזיאני האטלקי. שמו של המנזר קשור אלינו היהודים, ע"פ האמונה הנוצרית במקום 

אשר פעל ביבנה ושם גם מקום היה כפר גמליאל על שם רבן גמליאל נשיא הסנהדרין  

קבורתו של רבן גמליאל. ע"פ המסורת הנוצרים במקום הכנסייה נמצאות עצמותיו של 

סטפנוס הקדוש, הכנסייה העתיקה נבנתה ע"י הממלכה הביזנטית, לאחר שרפה שהחריבה 

את הכנסייה הביזנטית הוקמ הכנסייה מחדש על יסודות הכנסייה העתיקה. סטפנוס היה 

ראשון שהוצא להורג בסקילה בין חומותיה של ירושלים, ע"פ המסורת רבן הנוצרי ה

גמליאל תמך בסטפנוס ועשה ככל העולה בידו למנוע את רוע הגזרה.    העת חפירות 

התגלתה מערה קטנה מתחת לרצפת הכנסייה  1922ארכיאולוגיות שנעשו במתחם  בשנת 

קברים לרבן גמליאל ולבנו, ובה שלושה קברים, המסורת הנוצרים משייכת את שני ה

 הקבר השלישי הוא קברו של סטפנוס הקדוש.

     

 מנזר סטפנוס הקדוש

. במקום נערכים בימי שבת אחת קונצרטים, המסורת נמשכת כבר שנים ויודעי דבר 2

מספרים שזו חוויה מיוחדת לחובבי המוסיקה. ניתן להשיג את מועד הקונצרטים  באמצעות 

                                                                                               האינטרנט.        

 הכניסה בתשלום



               

         מתקן חקלאי                               בור מים                    

     

 חרציות                            כוכבנים                                עכנאי                

     

 נרקיס                             סחלב אנטולי                        סחלבן החורש                

 טיול נעים 
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