ש ב י ל אלוני התבור (מעגלי) – ד ף מ י ד ע ל מ ט י י ל
מהלך הטיול
מצומת הכניסה לשביל (כמתואר לעיל) נרד בשביל כ 011 -מ' עד שנגיע לצומת בה נמשיך ישר.
משמאלנו אתר חורבת מזרע'ה – שרידי ישוב עתיק .זהו כפר בת של כפר ג'אמאל שבשומרון ,שהיה
מיושב במאות  .01-01במקום שרידי מבנים ,מתקנים חקלאיים ובורות מים .יש להיזהר ממבנים רעועים
ובורות פתוחים בשטח האתר.
נמשיך ישר עם הסימון הירוק .משמאלנו באר מים עתיקה הניזונה ממי תהום ובה מים כל השנה .מימיננו
שרידי מאגר מים ששימש את תושבי הישוב.
בהמשך השביל ריכוזים של כלניות לבנות ורקפות (למטיילים בחורף).
נגיע לצומת עם סימון שבילים אדום .זוהי דרך רכב החוצה את האזור מצפון לדרום .אנו נפנה ימינה ומיד
שוב ימינה ע"פ הסימון הירוק.
מיד לאחר הפניה נגיע לשדרת אלוני התבור ,שעל שמה נקרא השביל .אלון התבור הוא עץ נשיר ,שכיסה
בעבר חלקים גדולים מארץ ישראל וסבל מכריתה מאסיבית בתקופה הביזנטית ובסוף התקופה
העותומנית .כיום משקמת קק"ל את יערות אלון התבור ע"י זריעת בלוטים בשטח .יצוין כי הבלוט ,פרי
האלון ,משמש כמזון עבור בעלי חיים שונים (כגון ,צבאים ,דרבנים וחזירי בר שכולם נמצאים ביער שלנו).
נמשיך עם הסימון הירוק בינות לעצי היער .השביל יתפתל שמאלה ,אח"כ ימינה ויחזור לנקודת
ההתחלה.

מידע כללי
מיקום השביל :השביל יוצא מתוך שביל האורנים (ראה קישור נפרד) .ניתן ומומלץ לשלב את שני
השבילים בטיול אחד.
גישה למסלול:
אפשרות א' – דרך שביל האורנים :לשביל האורנים ניתן להכנס ממטעי האבוקדו שברחוב הגלעד בכוכב
יאיר (יש שלט ברור בכניסה) .לאחר כמה מאות מטרים יש שלט הכוונה לשביל אלוני התבור וחורבת
מזרעה.
אפשרות ב' – דרך רחוב גילה בכוכב יאיר :מרחוב גילה קיימת ירידה רגלית ליער .יש לרדת בשביל
ובצומת  Tלפנות ימינה ומיד שמאלה ע"פ השילוט לשביל אלוני התבור.
עבירות :השביל נוח להליכה ,חלקו ומתאים אף לילדים קטנים .לאחר גשם ישנם בשביל חלקים בוציים.
סימון שבילים :ירוק לאורך כל השביל (סימון הועדה לשבילי ישראל).
אורך השביל :כ 0.1 -ק"מ מעגלי.

אנו מאחלים לכם טיול מהנה בשביל .אנא שימרו עליו להנאת כולנו.

