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קרית ענבים
מבשרת ציון

דרך עתיקה
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קרית יערים
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שואבה

הקסטל
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עין נקובה

בית מאיר

גבעת יערים

תצפית מהר צובה

 .1עץ אלון
כרם
 .2-3מערות קבורה
1
מתקופת הבית הראשון
 .4-5עצי זית
פינת
הגעגועים  .6שרידי מבנה
ליצחק רבין
 .7מקווה טהרה
 .8בור מים
 .9שומרה
כניסה  .10גלעד לנדב
 .11במת הסלע
 .12מערה
מפת התמצאות בבמת הסלע  .13גורן

הסלעוהזית
במתהאלון
עץ
החלול

הסלע
במת
הסלע
במת

כיכר סטף

בי”ח הדסה
אבן ספיר

אורה

עמינדב

במתהרהסלע
צובה

שרידי הכפר הערבי סובה
יושבים על חורבות המבצר
הצלבני “בלמונט” .בפסגה,
שרידי כנסיה צלבנית ,מבנים רבים
מהתקופה הערבית ובורות מים חצובים,
ובמדרונות שרידי החומה.
מפסגת ההר תצפית מרהיבה להרי ירושלים
והרי חברון (אזור גוש עציון) .ניתן לראות
בקלות את שני המבצרים הצלבניים – נבי
סמואל וקסטל שממזרח .מבצר “בלמונט”
נחרב ע”י איברהים פחה ממצרים בשנת ,1835
על שרידיו הוקם הכפר הערבי סובה ,שנכבש
ע”י לוחמי הפלמ”ח במלחמת העצמאות.

למרגלות הר צובה שלט עץ
“לאלון” .הירידה בשביל מובילה
אל עץ האלון העתיק ביותר בהרי
ירושלים (גילו נאמד בכ 700-שנה) ולידו
עץ זית עתיק שגזעו חלול.
עצים אלה השתמרו עקב היות המקום בית
קברות מוסלמי של הכפר סובה .המשפחות
שבאו לפקוד את קברי יקיריהם ישבו בצילם
של העצים לאכול סעודתם ,השליכו שאריות
שדישנו את האדמה ,ורמסו בהזדמנות זאת
את העשבים החד שנתיים .לעצים נוצרו
תנאים משופרים ועדיפות בצריכת המים.
בקרבת מקום חבוי מבנה עתיק מהתקופה
הצלבנית ששימש כבית בד.

אתר ארכיאולוגי ייחודי ובו מערכת מים אדירה
מתקופת חזקיהו המלך (מאה  8לפנה”ס),
אשר נראה כי שימש לייצור חומר .השרידים
מעידים כי במאה הראשונה לספירה ,היו
במאגר התת קרקעי מנהגי טבילה מיוחדים.
במאה השישית אומצה המערה על ידי
נזירים ביזאנטים ,שחרטו על קירותיה ציורים
מדהימים המתארים את חייו ומותו של יוחנן
המטביל.

מערת יוחנן
המטביל

שרידי החקלאות העתיקה
ומערת הקבורה של העיר
התנ”כית צובה .בפתח האתר שער
ברזל ואנדרטה “פינת הגעגועים ליצחק
רבין”.
ממשיכים דרום מזרחה טרסה אחת נמוכה
יותר ואז מערבה לאורך הסלע עד שפוגשים
שתי מערות שבפיתחן עץ זית .מערות קבורה
אלה מימי בית ראשון נחפרו והשתמרו היטב
ומדגימות את צורת הקבורה שהייתה מקובלת
בימי המלוכה .שם ניתן לראות את משמעות
הפסוק “שכב עם אבותיו” או “נאסף אל
עמיו” .בהמשך השביל מערבה  -מקוה טהרה,
בור מים ,גורן וגת.
טיפוס צפונה במעלה הטרסות והליכה צפונה
עד קצה המצוק תוביל ל”במת הסלע”שרידי
מחצבה עתיקה שאליה נקשרו אגדות
ומסורות שונות .במקום ניתן לראות בבירור
את צורת החציבה באותם ימים .המקום
משמש אתר זיכרון לבן הקיבוץ נדב ישראלי
ז”ל שנפל בלבנון.

אירועים

בקרבת הקיבוץ נמצאות גיתות רבות ששימשו
לייצור היין בעת העתיקה ,מכמות הגיתות
וגודלן ניתן להסיק כי ייצור היין היה נרחב
מאד בצובה .שתים מהן נוחות לגישה .הגת
המערבית :מול הכניסה לקיפצובה בית ערבי
גדול .שביל עפר ממשיך מהמבנה דרומה
(למטה) כ 50-מטרים במקום בו יש שער
ברזל ,יש לעלות משמאל לשביל טרסה אחת
גבוהה יותר .שם נמצאת גת גדולה .בגת ניתן
לראות  4משטחי דריכה 3 ,בורות שיקוע
ובריכת תסיסה .בנוסף – שורת שקעים בקיר
שיועדו למתקן סחיטה.
הגת המזרחית :בתחילת דרך המטעים בדרך
לעין-צובה מצד ימין כרם זיתים קטן ,אחריו
במרחק של כ 20-מטר מהדרך גת יפהפייה.
במקום  2משטחי דריכה 2 ,בורות שיקוע
ו 2-בורות תסיסה וכמובן שקעים למתקן
סחיטה .החרסים שנמצאו בגיתות
מעידים על שימוש אחרון בסוף
תקופת בית שני – בין המאה
הראשונה לפני הספירה
לבין המאה הראשונה
שאחריה.

גיתות עתיקות

כנסים

טיולים

טלפון מרכז מידע והזמנות:

02-5347000
www.tzuba.co.il

קיבוץ צובה ד.נ .הרי יהודה 9087000
מלון צובה02-5347090 :
קיפצובה02-5347952 :
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עין-צובה היא מערכת נביעה תת קרקעית
הזורמת מתוך שתי נקבות-נביעה חצובות
באורך  11מ’ וממספר כוכי נביעה קטנים
נוספים ,אל אולם תת-קרקעי חצוב ומקורה
שנבנה ,כנראה ,בתקופה ההרודיאנית .רצפת
האולם ,המחולק ע”י אומנה לשני חדרים,
מצויה בעומק של  5.8מ’ מתחת לפני הקרקע,
ושטחה  39.5מ”ר.
קירות התמך מחזיקים מעליהם תקרות
קשתיות ,הבנויות מאבני גזית .המים מתנקזים
אל מנהרה באורך  43מ’ ויוצאים אל בריכה
קטנה ששמשה כסביל – מקום מילוי מים
והשקיית העדרים .ממנה נמשכת אמת
מים חצובה אל בריכת איגום תת קרקעית,
המרוחקת מהסביל כ 25-מטר .הבריכה
אוגרת  235מ”ק מים.
המעיין תוחזק במשך כל הדורות והיווה
את מקור המים הראשון של קיבוץ
צובה .מי עין-צובה זכים ,ניתן
לשתותם ולהשתכשך
בהם .נא השגיחו על
ילדיכם

עין צובה

מעבר בגדר

3

4

2

תל צובה

הר הרצל

מגוון טיולים ופעילויות תיירותיות

אבו גוש

עין ראפה

8

צובה

מעלה החמישה

בית נקופה

13

את

בית איכסא

את

הר האדר
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וויה

לעין חמד

פקס02-5347091 :
פקס02-5341210 :

מקרא
1

2

1

מלון צובה

7

גיתות עתיקות

3

קיפצובה

4

יקב צובה

5

גליתא

הצריף

6

חדר אוכל

12

חרוב

שביל הגיתות

שבילי הכרמים

יציאה ממפעל “אורן” דרך הגת המזרחית,
בשביל היער  -עד הגת המערבית .בדרך -
כרם זיתים ,צמחיית חורש .ראו גם גיתות
עתיקות.

מסלולי הליכה מגוונים בין חלקות כרמי היין
הפרושים באזור הצפון מזרחי של הקיבוץ.
מומלץ לנוח לצילו של החרוב הגדול ולצפות
בפסל המאזניים הענק הבולט מול נוף הרי
יהודה הנשקף מכל עבר .ניתן להתחבר
ממסלול זה אל מסלולים  4ו.5-
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18
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40
דקות

מסלול הליכה בריאותית
אורך המסלול 1.5 :ק”מ
משך הטיול 40 :דקות
דגש על טבע והיסטוריה
מתאים ל :משפחות ,אופניים
נסיעה :לא
עביר לעגלות תינוקות

4

2

2

5

7

16

1

5
11

7

13

מפעל אורן א’

14

מפעל אורן ב’

15

מוסך ותחנת דלק

16

בריכת שחייה

17

מגרשי ספורט

18

מגרש כדורסל

19

חניון היובל

אורך המסלול כ 2-ק”מ
משך הטיול כשעה
דגש על טבע ,חקלאות ונוף
מתאים למשפחות עם ילדים
נסיעה  -לא
עביר לעגלות תינוקות רוב הזמן

4

2

שעה

מסלול מתנ”ך עד תש”ח
עליה להר צובה לתצפית יפה והיכרות
עם נושא קרבות תש”ח באמצעות שלטי
פארק רבין .לאחר שיטוט בין מבני מצודת
“בלמונט” ,ירידה לעצים העתיקים ,עליה
חזרה לדרך הראשית ,המשך מזרחה לכיוון
חניון היובל ,וירידה לעין צובה .החזרה בדרך
המטעים .ראו גם הר צובה ,עץ האלון והזית
החלול.

מומלץ לצאת לסיור זה בליווי מדריך מקומי,
שיראה לכם פינות חבויות ובלתי מוכרות.
יציאה רגלית מחניית מפעל “אורן” לכיוון
צפון בדרך המטעים .או ירידה מהר צובה
מצד מזרח בשביל המסומן בירוק .הליכה
של כק”מ לאורך הכרמים .המשיכו עד
שתגיעו לשער ואנדרטה “פינת געגועים
ליצחק רבין”  -פינה מוצלת לישיבה שקטה
מול הנוף .ראו גם במת הסלע.

מסלול הליכה בריאותית
אורך המסלול 2 :ק”מ
משך הטיול :שעתיים
דגש על טבע ,חקלאות ,והיסטוריה
מתאים ל :משפחות ,אופניים
לכל הגילאים
נסיעה :כן ,בדרך הראשית עד לחניון
היובל
עביר לעגלות תינוקות (פרט להר צובה)

5

10+

מסלול הליכה בריאותית
אורך המסלול 2 :ק”מ
משך הטיול 1.5 :שעות
דגש על :טבע ,חקלאות ,היסטוריה ,נוף
מתאים ל :משפחות ,אופניים
לכל הגילאים
נסיעה :לא
עביר לעגלות תינוקות
בצדה השני של
המפה ניתן למצוא
מפה מוגדלת של האזור

1

שעה

מערת יוחנן המטביל
מתאפשר בליווי מדריך בלבד  -יציאה ברכב
לכיוון אתר המערה הממוקם במורד נחל
צובה .חנייה לאורך הכביש והליכה רגלית
בת  300מ’ .משך ההדרכה במקום כ 40-
דקות .לאחר מכן חזרה למכוניות ופיזור.
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8

הר צובה  /מצודת בלמונט

9

עין צובה

10

עצי זית ואלון עתיקים

11

מערת יוחנן המטביל

12

1.5

שעה

מסלול במת הסלע

מתאים למשפחות עם ילדים גדולים
אורך המסלול 300 :מ’ בכל כיוון
משך הטיול :שעה
דגש על :היסטוריה ,תנ”ך ,נצרות
מתאים ל :אוהבי היסטוריה
גיל מינימלי10 :
נסיעה :חובה

במת הסלע

60
דקות

