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גם בחג ההתגלות הקרוב יטבלו מאות מאמינים באתר הטבילה קאס’ר אל–יהוד שבאזור 
ערבות יריחו. הזמנה לסיור בטוח והמלצות לאתרים מעניינים בסביבה 
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אתר  נמצא  שבו  יריחו  ערבות  אזור 
גם  נקרא  אל–יהוד(  )קאס’ר  הטבילה 
בשם “ארץ המנזרים”, ויש בו אתרי טיול 
מעברו  מצויים  כולם   - נוספים  מעניינים 
מעבר  בחלקו   ,90 כביש  של  המזרחי 
לסייר  ניתן  לא  לפיכך  לכביש המערכת. 
באזור זה ללא תיאום מלא מוקדם ומומלץ 

לעשות כן רק עם הדרכה מוסמכת.
בליווי מדריכי רשות הטבע והגנים ניתן 
להגיע אל גשר עבדאללה, בית הערבה 
מנזר  ים המלח,  הישנה, ראשית מפעלי 
דיר חג’לה ואתרים נוספים. אתרים נוספים 
במסלול  לשלבם  וניתן  בסמוך  המצויים 
הטיול באזור הם: מעלה נחל אוג תחתון, 
הסמוך לקיבוץ אלמוג; גן לאומי קומראן, 
הגנוזות”;  “המגילות  של  מציאתן  מקום 
  - פשח’ה(  )עין  צוקים  עיינות  שמורת 
לים  בסמוך  במעיינות  עתירה  שמורה 
המלח. אפשר לשהות בה בשעות היום, 

בפינות צל ובסמוך לבריכות שכשוך. 
סיורים באזור זה וביקורים באתרים ניתן 
מסודרת  קבוצתית  בהדרכה  גם  לערוך 
באמצעות  משפחות(  התארגנות  )כולל 
מרכז חינוך והסברה הר ובקעה של רשות 

הטבע והגנים )כתובת: גן לאומי קומראן. 
טלפון להזמנת הדרכות: 3639*(.

הנחיות  וקבלת  לאזור  כניסה  תיאום 
ביטחון מטעם רשות הטבע והגנים: סער 

כפיר, 057-7766648.

מדריך הגעה:
אתר הטבילה )קאס’ר אל–יהוד( ממוקם 

על כביש 90, בקטע של עוקף יריחו. 
לבאים מכיוון ירושלים: יורדים בכביש מס’ 
1 )קטע ירושלים-ים המלח(. בצומת בית 
הערבה פונים צפונה בכביש 90, וכעבור 
חג’לה(   לדיר  הפנייה  )לאחר  ק”מ  כ–4 
הכניסה  על  המורה  תיירותי  מגלים שלט 

לאתר הטבילה )ממזרח  לכביש(. 
 90 בכביש  המשיכו  מדרום:  לבאים 
הלידו,  צומת  עד  המלח  ים  חוף  לאורך 
בית  צומת  היא  צפונה  הבאה  הצומת 
הבאים  כמו  המשיכו  )ומשם  הערבה 

מכיוון ירושלים(. 
לבאים מצפון בכביש 90: הפנייה מזרחה 
מהכניסה  ק”מ  כ–3  דרומה,  נמצאת 

לגשר אלנבי. 
משך  אפשרית  הטבילה  לאתר  הכניסה 

אל ארץ המנזרים 

כתיבה: נתי צמרת, צילום: פוטו גארו

כל השנה ובכל ימות השבוע, בין השעות 
כי  לציין  חשוב  זאת,  עם   .10:00-14:00
לגדר  מעבר  מצוי  עצמו  הטבילה  אתר 
לכן  סגור(,  )בתחום שטח צבאי  המערכת 
יש לפעול לפי הנהלים הצבאיים הנהוגים 
בתיאום  מותנית  לאתר  הכניסה  במקום. 
וקיימת  קודם(  ימים   4-5 )רצוי  מראש 
עדיפות לכניסת קבוצות מאורגנות )אפשר 

לתאם גם כניסה של מספר משפחות(. 
ראוי לציין כי בימים אלו מתבצעת עבודת 
פיתוח מואצת לשדרוג האתר, בשיתוף 
האזרחי.  והמנהל  התיירות  משרד  עם 
ברשות הטבע והגנים מקווים כי עבודות 
אלו יושלמו עד מועד חג ההתגלות, שבו 
שחוגגים  הצליינים  רבבות  ישתתפו 
את חגם ב–18 בינואר, 2008. הציבור 
חלק  לקחת  הוא  אף  מוזמן  הישראלי 

באירועים. �

* הכותב הוא ממונה קהל וקהילה במחוז 
יהודה ושומרון של רשות הטבע והגנים.




