מהר טייסים לעין טייסים
עונה מומלצת :כל השנה.
התאמה :כל המשפחה.
קושי מסלול :בינוני ,יש ירידה תלולה.
אורך מסלול :כשני קילומטרים עם אפשרות להארכה.
משך מסלול :כשעה וחצי.
מפה :מפת סימון שבילים מס'  ,9מבואות ירושלים
(מהדורה מעודכנת ביותר הודפסה בשנת )2100
הגעה מהמרכז :נוסעים בכביש מס' ( 0ירושלים תל אביב) עד מחלף שער הגיא .פונים ימינה (דרומה) ,לעבר בית
שמש בכביש מס'  .83כעבור  5קילומטרים ,בצומת אשתאול ,פונים שמאלה (מזרחה) בכביש מס'  .895חולפים על
פני המושבים כסלון ורמת רזיאל .כעבור  9ק"מ פונים ימינה בעקבות השילוט להר טייסים .ניתן לפנות תחילה
למצפור ולאחר מכן להמשיך אל רחבת ההנצחה
ציוד נדרש :נעלי הליכה ,כובע ,מים ,בגד ים לשכשוך ,פנס.
הקפצת רכב לנקודת הסיום :מהר טייסים חוזרים אל כביש מס'  895וממשיכים בו ימינה (מזרחה) לעבר צובה
וירושלים .חולפים על פני הפנייה שמאלה לקיבוץ צובה וכעבור  811מ' לערך פונים ימינה בדרך עפר אל עבר עין
טייסים .הדרך מסומנת בסימון שבילים ירוק ומשולטת היטב .כעבור  8ק"מ לערך מגיעים לרחבת חנייה הסמוכה
למעיין.
* עין טייסים מוגדר כשמורת טבע .לינה והבערת אש במקום אסורים בהחלט!
המסלול המוליך מהר טייסים לעין טייסים מוצל בחלקו ומסתיים במעיין נאה .הר טייסים ,כמו המעיין הנמצא
בשיפוליו המזרחיים ,מנציח בשמו אירוע כאוב שאירע משנת  .0983מטוס קרב שפעל במערכה להבקעת המצור על
ירושלים וכיבוש הכפר בית מחסיר נעלם .לימים נמצאו כאן שרידיו .לאחר מציאת שרידי המטוס הוחלט להקים
במקום את אנדרטת חיל האוויר ולהנציח את הדבר גם בשם המקום.
ממצפור הר טייסים נשקפת תצפית רחבה במיוחד לעבר שפלת יהודה ,מפגש נחל רפאים עם נחל שורק ,צפון הרי
חברון (אזור גוש עציון) והרי ירושלים .בדרך כלל השקיעות הנצפות מכאן יפות במיוחד.
מהקצה המזרחי של רחבת אזור ההנצחה לנופלי חיל האוויר יוצא שביל צר מסומן בסימון שבילים שחור .השביל
מתפתל וגולש במדרון תוך שהוא חולף בין נטיעות אורנים של קק"ל לשרידי חורש טבעי .בהמשך המורד חוצה
השביל השחור דרך עפר מסומנת כחול .מתחתיה הולכים ומתרבים הטראסות ושרידי בוסתני הפרי .בין העצים
תאנים ,זיתים ,גפנים ואף כמה לימונים ואגוזי מלך שעדיין נותנים פריים .נופים יפים נשקפים לעבר ערוצו המיוער
של נחל צובה והלאה ,לעבר העיר ירושלים.
לקראת סיומו מגיע השביל אל גולת הכותרת; עין טייסים .כדי להגביר את שפיעת המים נחצבה כאן נקבה קטנה.
כיום ,לצורכי תמיכה ,בנויה קשת אבן ציורית סביב פתחה .מי המעיין נשפכים אל בריכה בנויה שנועדה בעבר
לצורכי השקיית חלקות שדה קטנות .כיום איש אינו משתמש במים אלו לחקלאות .המים משמשים בעלי חיים
המגיעים להרוות ממנה את צימאונם ומטיילים טובלים בה כדי לצנן את גופם.
מהמעיין ממשיך השביל השחור במורד .כאן הוא בנוי ממדרגות אבן מסודרות .תוך מספר דקות הליכה מגיעים בו
אל דרך הרכב המסומנת ירוק .העצלנים יכולים לפסוח על המסלול ולהגיע עד כאן ברכבם (ראו הנחיות לגבי

הקפצת רכב לנקודת הסיום) .לעומת זאת ,המעוניינים בהארכת המסלול יכולים להמשיך רגלית ,לאורך דרך העפר
המסומנת ירוק ,עד סמוך לכניסה לקיבוץ צובה .הדרך חולפת בין נטיעות אורנים גבוה מעל ערוצו של נחל צובה
ונשקפים ממנה נופים על כל הסביבה הקרובה.
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