נחל השופט הוא "היהלום שבכתר" בפארק רמת מנשה.
בינות ליערות אורנים מצלים ועם בריזה מרעננת נפנק את עצמנו ביום קיץ שרבי.
נפסע על שבילי עץ ואבן מסודרים (המותאמים גם לכיסאות גלגלים ועגלות) ,דרך
גשרי עץ ,מערות ,מחילות נסתרות ושרידי טחנת קמח  -ונקנח במעיינות מים
קרירים שזורמים כל השנה תחת עצי תאנה .היכונו ללונה פארק של אימא אדמה ):
משימה 1

חניון החרובים
בחניון החרובים נחנה את רכבנו (במקום שולחנות פיקניק) ונצא לדרך בירידה
לרחבת האבן  -שם גם מסתיים המסלול ,כשגשר עץ יוביל אותנו בחזרה לחניון.
ועכשיו לחידה:
נחל השופט קרוי על שמו של היהודי האמריקאי ג'וליאן ויליאם מק .מי הוא היה?

את התפקיד תמצאו בסלט המילים:

גנוקהשיאנסר

על שמו נקראים גם קיבוץ רמת השופט
ועין השופט שנמצאים ממש לידנו

שימו את השם הנכון ,הקוד יעזור לכם בהמשך.
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משימה 2

בריכת שכשוך ראשונה
המשיכו בין עצי היער מעל הגשר הראשון ,ומיד תתגלה לכם בריכת שכשוך .אם
תמשיכו לצעוד עוד כדקה תמצאו לצדה רחבת עץ עם מדרגות וספסלים לנוחות
המטיילים ואזור להחלפת בגדים .הפסקה פעילה נעימה לכם.
משימה 3

תחנת מרגוע תחת עץ תאנה
נפנה לתחנת המרגוע שנמצאת בפנייה הבאה ימינה בהמשך המסלול.
תחת עץ התאנה נתענג על השקט ונקרא אגדה:

התאנה הנדיבה וחבריה

ל

פני שנים רבות ,כשהבחינה התאנה כי עליה לא מאפשרים
לעשבים הרכים לצמוח ,נכמרו רחמיה .השירה את עליה ואמרה:
חממי שמש ,ותני לעשבים לצמוח!
ראו עצים רבים את מעשה התאנה ועשו כמותה ,והשירו את עליהם אף הם .כך באו
לעולם העצים הנשירים ,העומדים עירומים כל ימות החורף ,ומאפשרים לשטיח
ירוק להופיע לרגליהם.

הידעתם ?
קטיף התאנים נקרא ֲא ִריָּ ה .הוא נקרא גם "קיץ"
על שם העונה שבה התאנים מבשילות

אם תבשלו במשך שעה קילו תאנים עם חצי קילו
סוכר ותגררו קליפת לימון ומקל וניל (צריך לערבב
מדי פעם) – תקבלו ריבת תאנים מדהימה!

בהמשך המסלול ,מצד שמאל נראה את אחת מהמערות שילוו אותנו
בדרכינו בנחל.

משימה 4

מחילות סודיות ועוד סוד
ממש לימיננו יש כניסות סודיות דרך שיחי הקנה אל מחילות קצרות-קרירות ומוצלות,
שלאורכן פינות חמד.
משימתכם:
שבו במחילה ונסו להאזין לשיחי הקנה לוחשים ...כשתרצו תוכלו לצאת מכל פתח
מחילה ,והוא יחזיר אתכם לשביל המרוצף עץ.

האגדה מספרת שיום אחד ספר עני שלא
היה יכול לשמור בבטנו סוד רץ לערוץ
הנחל ,ובינות שיחי הקנה ,כשהיה בטוח
שהוא לבדו ,צעק את סודו" :למלך מידס
יש אוזני חמור" .אך הסוד לא נשמר לאורך
זמן ,כי בעת שהרוח מלטפת את הקנים הם
מספרים את סודו:
מידססססס ...ססססס ...סססס

משימה 5

הליכה על גזע עץ
רוב נחלי הארץ הם נחלי אכזב – נחלים היבשים במשך רוב השנה;
אך קיימים בה גם כמה נחלי איתן – נחלים שהמים זורמים בהם כל השנה,
ולכן סביבתם עשירה בצמחים ובבעלי חיים.
עמדו לצד הנחל וראו כי מפלס המים שבו נמוך מאוד ,אך עדיין זורם.
האם הוא נחל אכזב או איתן?
בימי החורף מפלס הנחל גבוה יותר וזורמים בו מים קרים ,ולא בזרימה חלשה כמו עכשיו,
בימי הקיץ החמים .הזרימה החלשה לטובתנו – אחרת לא היינו יכולים לתת לכם את האתגר
לעבור מגדה אחת לשנייה על גזע העץ ...הכול עניין של שיווי משקל וריכוז .בהצלחה!

משימה 6

טיפוס בטחנת קמח
המשיכו בשביל עד שתגיעו לגשר גדול הנמתח מעל אפיק הנחל .אל תעברו עליו לפני
שתציצו במבנה המרשים של טחנת הקמח משמאלכם .עלו על מבנה הטחנה ,מאחור
תוכלו לראות את נתיב התעלה ואת הפיר שלתוכו המים נשפכים ושממנו הם מפעילים
את מתקן טחנת הקמח.

משימה 7

במערה הגדולה
כדי להגיע למערה המרשימה והגדולה שמולכם עליכם לפצח את הקוד:
(היעזרו בצופן מתחנה )1
עברו על
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ולמי שעדיין לא פתר את החידה הראשונה:
ג'וליאן ויליאם מק היה נשיא הקונגרס היהודי האמריקאי הראשון.
הגעתם? יפה! המערה לפנינו היא מערה חצובה ,שחצבו אותה בני אדם לפני אלפי שנים.
המערה הצליחה להישמר בזכות צורת הקשת שלה ,שהיא צורת הבנייה החזקה ביותר.

הידעתם שפחד מחושך
נקרא ניקטופוביה?
גם אני מפחד מחושך ,ובגלל
זה אני נכנס עם פנס!

המשיכו עם התעלה החפורה עד שתראו את המעיין היפה ביותר בנחל משמאלכם.
משימה 8

אדם וחוה במעיין התאנה
תחת עץ התאנה המים קרירים .ממש גן עדן .אם אתם רוצים בחוויה תנ"כית תוכלו לגזור
את דוגמת העלים בעמוד הבא ולהשתמש בה כדי להכין לכם חגורות...

גזרו לפי הצורה ,הניחו את העלה על הדפים שהבאתם וצרו עלים לחגורה.

חברים ,אל תשכחו לקחת אתכם את
הפסולת ולשמור על הטבע  -למענו,
למענכם ולמען הבאים אחריכם!

מכאן נחזור על שביל העץ ,נחצה את הגשר ונלך לכיוון טחנת הקמח .מאחורי הטחנה
יש שביל המוביל אותנו לעין חשרת ,סדרת מעיינות מיוחדים מאוד.

משימה 9

תצפית בעין חשרת (עין אמי)
כאן מסתיים המסלול .משמאלו של עין חשרת מוביל שביל לחניון החרובים,
שבו חנינו .שם נוכל לנצל את שולחנות החניון של קק"ל לארוחת צהריים בצל
האורנים והקיפודנים.

אימא'לה ,קיפודים?!?

מדובר בצמחים קטנים הנראים
כקיפודים .צמח הקיפודן פורח
ממש בתחילת הקיץ ,אך בשל החום
הקשה חלקיו מתייבשים ומתים

משימה 10

חידה לסיום
מקווים שנהניתם מהמסלול .כשתגיעו הביתה היכנסו למסלול באתר  eירוק ורשמו
מה פירוש המילה :חשרת (זוכרים? ביקרתם שם ,תחנה .)...9
העונה נכון יקבל מאתנו עוד מסלול הפתעות...
שימו לב ,הדלקת אש מסכנת את היער באופן ממשי.
היזהרו באש ביער – אין לנו יערות אחרים!

הפקה ועיצובfeelternet.com :
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