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מסלול

גן לאומי בית גוברין משתרע משני צדדיו 
של כביש 35. בכל אחד מחלקי הגן תמצאו 
חידוש. בחלק שמדרום לכביש, בין המערות 

המפורסמות, הוכשר ה"שבינגל" – מסלול 
המציע טיול טבע לרוכבי אופניים חובבים. 

בחלק הצפוני )"העיר הצפונית"( תמצאו אתר 
ארכיאולוגי מרתק המציג אמפיתיאטרון 

מושלם, שרידי בית מרחץ רומי ומבצר צלבני 
מרשים עם מצפור חדש בראשו. דמי הכניסה 

לגן הלאומי כוללים את שני האתרים.

השבינגל 

"שבינגל" היא מילה המשלבת את המילים 
"שביל" ו"סינגל" )פרי יוזמה של מנהל הגן 
הלאומי שרון טל(. זהו שביל חדש לרוכבי 

אופניים, המקיף את תל מרשה ומעניק 
למטיילים הזדמנות ליהנות מהטבע ומהנוף 

של המקום ולהגיע לרבות מן המערות - בלי 
להשתמש ברכב.

אופי המסלול: מסלול טבע, מותאם לרכיבת 
אופני הרים 

דרגת קושי: בינונית. מתאים לילדים מגיל עשר, 
שצברו ניסיון ברכיבה. המסלול כולל עליות 
ומורדות ואינו מתאים לרוכבים מתחילים 

אורך המסלול: 6.5 קילומטרים 
משך הטיול: כ־45 דקות )לא כולל ביקורים 

במערות, שכדאי לשלב( 
נגישות: אין 

נקודות מוצא וסיום: רחבת החניה של המערות 
הצידוניות 

אזהרה: אין לסטות מהשביל המסומן מחשש 
לנפילה לבורות

אופניים וציוד: יש להצטייד בזוגות אופניים. 
אפשר לתאם השכרת אופניים במקום בטל': 

052-3866544 )אורי טישלר – "נקודת מוצא"(. 
חבישת קסדה – חובה! יש להצטייד במים.

מסלול הטיול: לפני היציאה למסלול כדי 
לבקר במערות הצידוניות - שתיים מתוך 

מערות הקבורה הרבות שחצבו יושבי מרשה 
הצידונים בתקופה ההלניסטית. במערות 

נחצבו כוכים גדולים להנחת המתים 
וקירותיהם עוטרו בציורים ובכתובות. 

הציורים העתיקים במערה זו שוחזרו על סמך 
ציוריהם של הארכיאולוגים ג'ון פיטרס והרמן 

תירש, שגילו את המקום בשנת 1902. 
השבינגל חוצה את הכביש המוביל למחנה 

הצבאי ומטפס לגבעה הנמוכה שממערב 
לכביש. זה המקום לצפות מזרחה, אל הרי 

חברון ואל גוש עציון, הנראים היטב באופק.
כ־600 מטר מתחילת המסלול צומח עץ שיזף 

מצוי גדול. אחריו השבינגל מאגף את תל 
מרשה מדרום וגולש אל רחבת חניה, שממנה 
אפשר לעלות ברגל אל מערת הקולומבריום. 
המערה, החצובה באיכות מופלאה, מתפארת 

ביותר מ־2,000 כוכים לגידול יונים. לא הרחק 
ממנה נמצאת המערה הפולנית. זהו בור 

מים מרשים וגם בו כוכי קולומבריה. בימי 
מלחמת העולם השנייה ביקרו במקום חיילים 
פולנים מצבא אנדרס וחרתו על עמוד שתמך 

בתקרה את הכתובת "ורשה פולין" ודמות 
נשר - סמל הצבא הפולני. מעט הלאה משם 
נמצא מתחם ובו שחזור של מתקנים לעיבוד 

תוצרת חקלאית – בית בד, גורן וגת. מתקנים 
אלה מעידים על הגידולים העיקריים במרשה 
בתקופה ההלניסטית – חיטה וכרמי זית וגפן. 
מכאן רוכבים באזור חורש נטוע וחוצים את 

הדרך הסלולה בגן הלאומי )זהירות מכלי 
רכב!(. מי שנותר בו עוד כוח לביקור במערות 
יוכל להיכנס למערת הכוכים – מערת קבורה 

נוספת. מכאן אנו מעפילים במעלה מדרון 
ארוך למדי, מעוטר בעצים נמוכים של אשחר, 

בשיחי אלת מסטיק ובעצי בוסתן. המדרון 
יורד אל דרך סלולה נוספת )שוב, זהירות!(, 

המובילה למערות הצידוניות )אם לא ביקרתם 
בהן בתחילת המסלול – זה הזמן(. עתה נעפיל 
במעלה הגבעה ונעבור ליד שרידי כנסיית סנט 

אנה, שנבנתה בתקופה הביזנטית והייתה 
בשעתה כנראה הגדולה בארץ ישראל. מסנט 

אנה השביל יורד לגיא קטן נוסף, עולה 
לעוד גבעה ויורד לרחבת החניה - חזרה 

לתחילת המסלול.

העיר הצפונית

אופי המסלול: ביקור במתחם עתיקות מונומנטלי
דרגת קושי: משפחות 

אורך המסלול: מאות מטרים 
משך הטיול: כשעה 

נגישות: אין 
איך מגיעים: הכניסה לעיר הצפונית סמוכה 

לתחנת הדלק שליד קיבוץ בית גוברין )כביש 35(

מסלול הטיול: משער הכניסה מוביל שביל 
הטיול לאמפיתאטרון. זהו המקום שבו נבנו 

בראשית המאה השלישית לספירה מבני 

בקיץ האחרון זכו מערות מרשה ובית גוברין 
בתואר אתר מורשת עולמית והוסיפו כבוד לגן 

הלאומי המרתק שעד היום ביקרו בו כבר רבבות 
מטיילים. לאחרונה רשם גן לאומי בית גוברין 

עוד שני חידושים, בדמות מסלול מיוחד לרוכבי 
אופניים ומצפור מרשים בחלק הצפוני הפחות 

מוכר. הגיע הזמן לביקור חוזר
כתב: יעקב שקולניק

השבינגל והעיר 
הצפונית בגן לאומי 

 בית גוברין

בחודש מאי יתקיים בגן לאומי בית 
גוברין הטקס להכרזת מערות מרשה 
ובית גוברין כ"אתר מורשת עולמית". 

ד"ר' צביקה צוק, ארכיאולוג רשות 
הטבע והגנים שנכח ברגעי קבלת 

ההחלטה בוועידת המורשת העולמית 
שהתקיימה בקטאר, משתף ברגעים 

המרגשים:
"מערות מרשה ובית גוברין עולות 

לבימה המרכזית של ועידת מורשת 
עולמית מס' 38 בדוחא שבקטאר. 
ששת חברי המשלחת הישראלית 

יישובים מתוחים בצד הימני האמצעי 
של האולם הענק, המאוכלס בכ־1,200 

משתתפים. מישל קוטס מאיקומוס, 
הארגון העולמי לשימור אתרים 

של מורשת טבע ומורשת תרבות, 
עולה לבמה ומציג את האתר במשך 

כחמש דקות. התמונות שצילמתי 
בשנים האחרונות של מערות מרשה 

ובית גוברין מופיעות על המרקע. 
קוטס מציג זאת בצורה מצוינת ואנו 

מעּודדים מכך. הקנדי רמז לנו שהנציג 
של לבנון מתכוון להגיב והעביר אותי 

באחת לפאזה של סימני שאלה. אי 
אפשר לשכוח כי בדיוק לפני עשר 

שנים, כאשר 'דרך הבשמים' הייתה 
מועמדת מטעם מדינת ישראל 

ומומלצת להכרזה, אותו איש בדיוק 
הצליף באתר הזה וגרם לדחייתו 

בשנה אחת. האם זה גם מה שצפוי 
לנו עתה? האם בוועידה השלישית 

שבה אני משתתף שוב אחזור 
בידיים ריקות? 

קוטס סיים ואת המתח המיידי שנוצר 
קטע הלבנוני בהרמת יד זריזה. הדיל 
שניסינו לסגור עם שגריר גרמניה לא 

הצליח, מכיוון שהוא אמר לנו שלא 
יהיה הראשון להרים את היד. החסרתי 

פעימה. הלבנוני שאל שתי שאלות 
סתמיות שהיה ברור לי שאין בהן כדי 

להכשיל אותנו. לבי שב לפעום, וציפיתי 
לדובר הבא. הגרמני עוד היסס להרים 
את ידו כאשר נציג פורטוגל שיבח את 

ישראל על אופן הצגת האתר ואמר 
כי הוא בעל ערך עולמי יוצא מן הכלל 

וראוי להכרזה. עתה דיבר הגרמני, 
שהודה למדינת ישראל על הגשת 

התיק ואמר שזו דוגמה לתיק שהוגש 
לא טוב ב־2011 ושהמדינה תיקנה אותו 

להגשה חוזרת ומוצלחת. 
יושבת הראש השייח'ה מיאסה, 

אחותו של שליט המדינה, אפשרה 
לכל מי שרצה לדבר וכך זכינו 

לשבחים מעוד 12 מדינות. כאשר 
מלזיה הביעה את תמיכתה, אסתי בן 

חיים - כותבת התיק, לא עצרה את 
דמעות השמחה. זהו, עכשיו תכריז 

השייח'ה על מערות מרשה ובית 
גוברין כעל אתרי מורשת עולמית. 

שולי דוידוביץ', ראשת המשלחת 
מטעם מדינת ישראל, נשאה נאום 

ניצחון ומיד אחר כך מצאה את עצמה 
מחובקת עם בן חיים. החל מצעד של 
נציגי משלחות שבאו לברך. הרגשתי 

כחתן ביום חופתו. איזה כיף יהיה 
לחזור לארץ עם הכרזה שהגינו אותה 

לפני שנים רבות". 

 "והזוכה הוא..." - רשמים מהוועידה למורשת 
עולמית בקטאר / ד"ר צביקה צוק 

מערת הפעמון בגן לאומי בית גוברין. צילום: ארכיון רשות הטבע והגנים

רוכבים במסלול השבינגל. צילום: שרון טל 
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מסלול

הציבור של העיר. הגשרון המודרני, המוליך 
ליציעי העץ הבנויים באמפיתאטרון, נשען על 

החומה של העיר הרומית. עלו עד למעלה, נוחו 
לרגע והשקיפו על האמפיתיאטרון ועל העיר 
כולה כמו ממעוף ציפור. החפירות חשפו את 
האמפיתיאטרון כמעט בשלמותו. זהו ממצא 

אדריכלי וארכיאולוגי יחיד מסוגו במזרח 
התיכון. האמפיתאטרון של בית גוברין נועד 

מראש לקרבות של גלדיאטורים ושל בני אדם 
בחיות פרא. יש להניח שנערכו בו גם תהלוכות, 
אימונים צבאיים ומופעי ראווה. ביציע המקורי 
של האמפיתיאטרון היו בין תשעה ל־11 שורות 

ויכלו לשבת בו כ־3,500 צופים. המושבים 
המקוריים נעלמו כולם; רבים מהם שימשו 

כחומר בנייה של מבנים מאוחרים יותר. 
רדו מהיציע והיכנסו למסדרון השירות 

המקומר המקיף את הזירה. שימו לב לחדרון 
קטן )3.2 על 3.8 מטר(, בצדו המערבי של 

המסדרון. החופרים זיהו אותו כחדר הפולחן 
)Sacellum( של האמפיתיאטרון. גרם מדרגות 
תת־קרקעי ומנהרה קצרה מובילים מהחדרון 
אל מערך קמרונות תת־קרקעי, שממנו יצאו 

הגלדיאטורים ובעלי החיים אל הזירה. ייתכן 
שהמקדש הקטן נועד לשמש כמקום פולחן 

לאנשים שהשתתפו בתחרויות. 
האמפיתאטרון מילא את ייעודו לפחות 150 

שנה. בימי הביניים הוא שימש בעיקר כאורווה, 
אך נעשו בו גם שימושים תעשייתיים. בתקופה 

העות'מאנית ננטש האמפיתיאטרון וחללו 

התמלא בעפר ובאשפה. מסלול הטיול יוצא 
מהאמפיתיאטרון וממשיך ליד הפינה הדרומית־

מערבית של חומת המבצר, שם ניצב מגדל 
חצי מתומן. כאן פונה החומה מזרחה ומגיעה 

לכנסייה הצלבנית. 
הכנסייה היא בזיליקה טיפוסית, הכוללת אולם 

תווך ושתי סיטראות. היא נבנתה מעט אחרי 
השלמת המצודה הפנימית של המבצר, הצמודה 

אליה. לבניין הכנסייה השתמשו הצלבנים 
בעמודים, בכותרות, במרצפות ובכל פריט 

אדריכלי קדום שיכלו לשים עליו את ידיהם. 
בינואר 2015 נחנך מצפור בראש הכנסייה, 
הצופה על מרחבי העיר הרומית וסביבתה. 
הקיר הצפוני של הכנסייה נשען על חומת 

המבצר הצלבני. המבצר בנוי על יסודות בית 
המרחץ הרומי ושרידים משתי התקופות 

משמשים כאן בערבוביה. באתר נמצאים גם 
שרידים מהתקופה הממלוכית ומהתקופה 

העות'מאנית. המבצר בנוי חדרים המקיפים 
חצר פנימית. החלל הראשון שמקבל את פנינו 

הוא חדר האוכל של המבצר. על הארץ מונחים 
עמודי אבן שנחתכו לשניים ושימשו כשולחנות. 

שרידי בית המרחץ הרומי ניכרים בחלק 
המערבי של המבצר - היה זה בית מרחץ ענק, 

שהשתרע על כעשרה דונמים.
הביקור מסתיים בקמרונות תת־קרקעיים 

מרשימים, שנבנו בתקופה הרומית. הקמרונות 
נועדו ליצור משטח מפולס ששימש מסד 

לבית המרחץ. 

הכנסייה הצלבנית בעיר הצפונית. צילום: אייל מיטרני


