קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -חורבת בורגין בשפלת יהודה

השבוע נצא לטיול בעקבות נופים ופריחות מדהימות בחורבת בורגין שבשפלת יהודה ,מול נוף הרי
יהודה וכרמי השורק .מומלץ להצטייד במגדיר צמחים
נתוניי המסלול  :מסלול מעגלי באורך של כ-קילומטר וחצי ,המתאים לכל גיל ולקטנטנים כל
מנשא .משלב אטרקציות של כניסה למערות וזחילה ,הצטיידו בפנסים ולכו רק על שבילים עקב
חשש מבורות פתוחים.
דרך ההגעה :ניסע בכביש  38ונפנה לכיוון הישוב צפרירים .לאחר כמאה מטר נפנה ימינה לכביש
פנימי בעקבות השילוט לשמורת חורש עדולם .עקבו אחרי שלטי קק"ל המכוונים לחרבת בורגין,
נסיעה של כ 10 -דקות .מהצומת ניתן גם לקבע בוויז " חורבת בורגין" .לאחר שנחנה את הרכב
נגיע לשלט העץ שבכניסה לחניה נפנה שמאלה על פי החץ שבשלט נעלה עליה ונזהה שביל
מסומן ירוק שפונה ימינה ,שאתו נתחיל את הטיול .בהמשך נגיע לצומת שבילים ונעבור לסימון
כחול שיקיף את ראש התל ויחזירנו לחניה בה התחלנו.
נקודות עניין במסלול:
חורבת בורגין  :שר ידים לישוב שהתקיים במקום בתקופת בית שני ולאחר מכן במרד בר כוכבא שבו ננטש
ויושב שנית בתקופה הביזנטית .מזוהה בישוב כפר ביש מבית שני
מערת העמוד תחנה מספר  2בסימון קק"ל .מערת קבורה חצובה בסלע הקרטון הרך .הנקבר היה מוני על
משטחי הסלע החצובים ומאוחר יותר לוקטו עצמותיו.
מערת קבורה :מתקופת בית שני ,חצובה בקרטון .השתחלו דרך פתח הכניסה הצר וראו את הכוכים בהם
הונחו הנפטרים .את הפתח סגרו בדלת אבן מסותתת למניעת כניסת בע"ח וריח הגוויות .מערות קבורה
משפחתיות כמו אלו שימשו בעיקר לנכבדי הכפר.
מערת פעמון  :שמה ניתן לה עקב צורתה .את הסלע הקשה של שכבת הנארי חצבו עם פתח קטן ועם
ההגעה לשכבת הקרטון הרחיבו את החציבה .החומר שנחצב שימש לבניה והחללים שימשו כמחסנים
לתושבי הבתים שגרו מעל.
מערכת מסתור  :במרידות נגד הרומאים בתקופת המרד הגדול ומרד בר כוכבא ,השתמשו המורדים
במערכות מסתור שנחצבו בחללים שמתחת לבתים .בין החללים הקיימים נחצבו מחילות ופירים שאפשרו
את התנועה והשהייה מוסתרות מתחת לפני השטח.
הפריחות המקומיות :אל תפספסו את הפריחות שצובעות את פני המדרונות :כלניות ,ציפורנית מצרית
בפריחה סגולה ,שקדיות .ציפורני חתול וסביונים ,עירית גדולה ועוד.
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