קהילת המטיילים ואוהביי הארץ
הטיול השבועי -פלמחים ויבנה ים

מזג האוויר החורפי מזמן הזדמנות ,לטיול על רכס הכורכר הנושק לים שנחבט על ידי גלי הים
הסוערים  .מהר מאד תראו שלים יש מה להציע גם בימי סערה ולא רק ביום שטוף שמש .יש
משהו מיוחד בלצפות בים הסוער ולחוש בעוצמתו .התלבשו טוב ,הצטיידו בתרמוס חם וצאו לדרך.
נתוניי המסלול  -מסלול הלוך ושוב לאורך מצוק הכורכר וקו החוף ,מתאים לכל גיל.
כיצד מגיעים -נשים פעמינו לכיוון קיבוץ פלמחים ,נחלוף על פני הכניסה לקיבוץ ונפנה בפניה
השנייה ימינה לחניה המוכרזת של חוף פלמחים .ניתן לקבע ב "וויז" – חוף פלמחים .עם הכניסה
לחניה(בתשלום) ,נפנה שמאלה ונגיע לפינה הדרומית בה נחנה את הרכב ונצא אל הדרך.
תיאור המסלול -מפינת החניה נבחר באחד השבילים שפונים דרומה על תוואי רכס הכורכר(
מקביל לקו החוף) ונלך בין שיחי אטד החוף,עד שנבחין מימיננו בתל הבנוי סלע כורכר החודראל
הים – הגענו ליבנה ים .נבחר בשביל העולה על הגבעה ונלך בו בינות העתיקות ומרפסת
התצפית.
נרד בזהירות מהתל באחד השבילים המובילים לקו החוף ,שלאורכו נלך עד הגעה לחוף המוכרז
שממנו נעלה חזרה לחניה.
מומלץ להמשיך לפסוע צפונה לאורך קו החוף .לעבור מפרצים ושוניות ולטפס בחלק מהדרך על
רכס הכורכר הצמוד לקיבוץ פלמחים ,עד שנגיע לשפך נחל שורק לים התיכון ולגדר שלא ניתן
לעבור.
נקודות עניין במסלול:
רכס הכורכר -עליו אנו פוסעים הינו חלק משרשרת רכסי הכורכר המקבילים לקו החוף של ארצנו .סלע
הכורכר הינו סלע משקע יבשתי שנוצר כתוצאה מהתגבשות גרגירי הקוורץ המרכיבים את חולות החוף על
ידי חומר גירני שמקורו העיקרי הוא משלדי בעלי חיים ימיים .סלע הכורכר היווה בעבר את חומר הבניה
העיקרי לבתים באזור מישור החוף .גם השונית שבים ,הינה רכס כורכר שבעבר היה ביבשה .
יבנה ים -בעת הקדומה שיטת השיט ממקום למקום הייתה בשיט חופי ,קרי שיוט בסמוך לקו החוף תוך
התבססות על נקודות ציון בולטות בחוף .בשיטה זו כל מפרץ טבעי הפך למקום עגינה .גבעת הכורכר
החודרת לים ,עליה אנו עומדים היוותה מקום עגינה טבעי לסירות שנעו בקו החוף .העדויות הארכיאולוגיות
בתל מעידות על עיר נמל שהתקיימה במקום החל מהתקופה הכנענית( 1500לפני הספירה) ולאורך
התקופות עד לתקופה הממלוכית .בתקופה הצלבנית נבנתה במקום מצודה שהיוותה חלק ממערכת המצור
שבנו הצלבנים על מנת לבודד את אשקלון ולכובשה.
נחל שורק -נחל שורק הינו מהנחלים הגדולים שמנקזים את הרי ירושלים .לטחנת הטיהור הסמוכה לצומת
עין כרם מגיעים שפכי ירושלים ,שלאחר טיהור זורמים בנחל עד לשפך בחוף פלמחים.
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