
בו  דור. לכן עגנו במקום ספינות רבות, התפתח  של 
ובעקבותיו קמה העיר. המיקום האסטרטגי הפך  נמל 
את דור לעיר נמל חשובה ולציר מרכזי בנתיבי השיט. 
במשך שנים רבות היא הייתה בשליטה עברית, אבל 
כמו כל ארץ ישראל, ידעה גם דור תהפוכות ושליטים 

רבים, וכל תקופה הותירה בה חותם ייחודי. 
התחלנו את הטיול בתל דור מדרום, מהחוף היפה 
למרומיו,  לטפס  במקום  אבל  נחשולים,  מלון  של 
המלא  המפורץ,  המים  קו  על  מערבה,  ללכת  בחרנו 
צדפים  הררי  להפליא.  רומנטיות  ופינות  שוניות 
החוף.  את  וכיסו  לגבעות  נערמו  החוף  אל  שהוטחו 
יופיו הייחודי של האזור הוא בהשתנות החוף, שהופך 

מחוף חולי לחוף סלעי–כורכרי דרמטי. 
ארכיאולוגיות  חפירות  עטור  הדרומי  המדרון 

חלק  אלא  ואינם  מהקרקע,  שמבצבצים  וממצאים 
בקצה  השטח.  לפני  מתחת  שמסתתר  ממה  מזערי 
הים,  אל  לשון  כמו  שנשלחה  היבשתית  הבליטה 
ראינו מעין בריכות חצובות במים נשלטות בגווני 

טורקיז. 
מימי  צלבני  מבצר  של  שרידיו  ניצבו  בהמשך 
שנה(,  כ–900  בני  )"רק"  ארי  לב  ריצ'רד  המלך 
והגענו  היבשתי  הבלט  את  להקיף  וכשהמשכנו 
אדירה,  חומה  שרידי  מול  עמדנו  הבא,  למפרץ 
מורכבת מאבני ענק, שהיו חלק ממערך הביצורים 

של העיר. 
שרואים  הממצאים  מרבית  גם  כמו  החומה, 
)לפני והרומית  ההלניסטית  מהתקופה  הם   בשטח, 
התקופה  שרידי  בערך(.  שנה   2300-2000
בחלק  נמצאים  שנה(  כ–3000  )לפני  הישראלית 
התקופה  משרידי  ומעט  בים,  שקועים  או  המזרחי, 
נמחקו  שמרביתם  שנה(,   1500 )מלפני  הביזנטית 
עם השנים, נמצאים צפונה יותר. חלקים רבים בתל 

נחפרו, אך כוסו בהיעדר תקציב לשימור ולשיקום.
בהליכה,  לספוג  כדאי  השלווה  ואת  היופי  את 

לשוטט  או  אדום  המסומן  בשביל  הרכס  על  ולטייל 
המונומנטליים,  מהשרידים  ולהתענג  המים  קו  על 
מהמפרצים, המערות, הלגונות, הסלעים ומהשוניות 
ובאוויר.  בים  חיים  בעלי  משלל  וגם  הקסומות, 
מודרך  לסיור  להצטרף  יכול  להתעמק  שרוצה  מי 
נחשולים  קיבוץ  תושב  רווה,  קורט  עם  )בתשלום( 
החופרים  ומחלוצי  ויבשתי(  )ימי  ארכיאולוג  שהוא 
ארבעת  במהלך  אותה  וחפר  שגילה  דור,  בתל 

העשורים האחרונים. 
בידע  כרימון  מלא  הוא  כמומחה 

איך  בהתרגשות  ומספר  נפלא, 
טרופות,  ספינות   28 בים  מצא 

המלך,  שלמה  מימי  שרידים 
צבא  של  ונשק  תותחים 
כשנסוג  ששקעו  נפוליאון 
למצרים. חוץ מזה, הוא יגלה 
המטמון  נמצאו  שבתל  לכם 
)מטבעות  בארץ  הגדול 
זכוכית  פסיפס  ותכשיטים(, 

אלכסנדר  של  חותמת  ייחודי, 

מדור לדור
 צלילה אל שרידים ארכיאולוגיים מתחת למים, שנירקול 

ליד ספינה טרופה וטיול באחד החופים היפים בארץ: תל דור

ובזיליקה ביזנטית עצומה. לאורחי מלון חוף  הגדול 
נחשולים הוא מקיים סיורים מדי שבת בשעה 11:00, 

ללא תשלום )טל' 2796695–052(.
במוזיאון  מוצגים  בחפירות,  שנתגלו  הממצאים 
ביופיו,  מדהים  במבנה  השוכן  שבקיבוץ  המזגגה 
הברון  הציונות.  ראשית  ימי  את  בתוכו  שמקפל 
אירופית  תעשייה  בארץ  להקים  ביקש  רוטשילד 
ולייצר זכוכית, והקים את מפעל הזכוכית הראשון 
בשל  ושבר,  שוד  אבל  ב–1893.  שנחנך  בארץ 
ב–1896.  שעריו  וסגר  המפעל  כשל  החול  הרכב 
דגמי  מרתקים:  פריטים  במוזיאון  מוצגים  כיום 
קמעות,  עתיקים,  כדים  צלבניים,  כלים  רימונים, 
שונות  מתקופות  עוגנים  ושלל  בליסטראות  אוסף 

שמציגים את ההתפתחות הטכנולוגית. 
תעשיית  הוא  נוגע,  הוא  שבהם  הנושאים  אחד 
דור  אזור  מהמקרא.  שידועה  והתכלת  הארגמן 
ארגמונים  מיני  לשלושה  גידול  כבית  ידוע  היה 
היהדות  ותכלת.  ארגמן  הפיקו  שמהם  חלזונות   -
הפיקו  אז  הצומח,  מן  תכלת  צבע  ייצור  על  אסרה 
עם  בלוטות  היו  לחלזונות  חיים.  מבעלי  אותו 
להפיק  כדי  גדולה  כמות  ונדרשה  צבע  תרכיז 
הצבע  שימש  לכן  למשל.  המלך,  לגלימת  צבע 
במשכן,  לפרוכות  נועדה  והתכלת  העשירים  את 
)ב'-ה'  הציציות  ולגדילי  במקדש  הכהן  לבגדי 
בתיאום. שבת   ,13:00 עד  שישי   ,14:00-09:00 
www.  ,04–6390950 טל'  לאדם,  שקלים   20-10

 .)mizgaga.com
חובבי ים יכולים לצאת להרפתקה ימית במועדון 
לבחור  אפשר  שבקיבוץ.  הצפונית  הרוח  הצלילה 
ואל  החפירות  אל  ארכיאולוגית  בצלילה 
בתוך  הארכיאולוגיים  השרידים 
הים, שהיא הרפתקה יוצאת דופן 
)180 שקלים, כשעתיים, מגיל 
8(. אם אתם אקסטרים לייט, 
זוגי  קיאקים  לשיט  צאו 
צלילה,  תחוו  שלאורכו 
לספינה  סמוך  שנירקול 
כיפי  פיקניק  או  טרופה 
www.( הציורי  החוף  על 

 .)northern-wind.com
 אורלי גנוסר

חוף דור. חופים הם לפעמים 
יופי צרוף והיסטוריה מרתקת. 
שרידים מהעבר, אקשן בהווה 

אל  בהשתאות  מביטים  התל,  מעל  עמדנו 
כשבמקביל  כחול,  של  גוונים  שהחליף  הים 
היה  המראה  זהב.  של  צבעים  החליפו  השמיים 
דור  הקדומה  העיר  תושבי  גם  אם  ותהיתי  מהפנט, 
ידעו להעריך את האוצר שנפל לידיהם, עוד לפני 
כ–4000 שנה. סביר שכן. אחרי הכול, דור היא עיר 
האזור  נמל עתיקה שקמה לחופו של מפרץ טבעי. 
נוחים,  תנאים  עם  שכאלה  במפרצים  התברך  כולו 
נתיב  את  ששימש  נמל,  שם  קם  טבעי  באופן  וכך 

הסחר במזרח הים התיכון. 
החוף  לקו  סמוך  הסוחר  ספינות  שטו  ההם,  בימים 
ורבי החובלים דאז, בהיעדר טכנולוגיה מתאימה, לא 
העזו לחצות ים "שלם". את עצירות הביניים, בעיקר 
בזמן סערות, עשו במפרצים טבעיים מוגנים, כמו זה 

תיירות מקומית
בארץ
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מבצר המונפורט. ממצד אבירים לפארק גורן

טמיר ונעלם
עין טמיר, בריכות צלולות ביער
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אפליקציה לאטרקציה

מיזם סלולרי תיירותי חדש  בירושלים: 
הדרכות קוליות חינם בעיר העתיקה, כולל 
מסלולים מונגשים לבעלי מוגבלויות, ובהם 

סיורי שווקים, הצצה למתחם הר הבית, לכותל 
המערבי, לכנסיית הקבר, לכיפת הסלע 
ועוד. צריך רק להוריד למכשיר הסלולר 
את האפליקציה "סיורים קוליים בעיר 

העתיקה בירושלים", לבחור סיור 
ולהתחיל לטייל עצמאית 
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כחול כמתבקש - בפריטי הטקסטיל, בצילומים 
שעל הקירות ובאומנות הזכוכית. בזכות כל אלה 

התחושה קלה, זורמת וכיפית. גם הריהוט )שיובא 
מסין( עשוי מחומרים קלילים כמו ראטאן, עץ 

וזכוכית, שתורמים לתחושת נוחות עם טאץ' של 
פינוק פונקציונלי. בחדר יש כספת, מגהץ, מכונת 

קפה, מיני בר ופינוקים שמנעימים את השהייה 
)עוגיות, שוקולד, מים ופירות( ומרפסת אל הנוף. 
לחדרי קומת המסד יש בונוס - בריכת שכשוך 
פרטית. ה"שכשוכית" אמנם יפה, אבל נבנתה, 
מכורח הנסיבות, באופן שבעיניי גורע מחדוות 

שהקטינו את חשבון הבנק של יזמיו ב–22 מיליון 
שקלים. תוכנית החומש החדשה מעמיקה את 

הטוויסט לכדי מטמורפוזה מלאה, חדרי האירוח 
ייעלמו והמקום יושתת על חדרי בוטיק ועל 

סוויטות. גרנדיוזי? לגמרי, והאלמנט המשפחתי? 
יאבד, אבל דיה לצרה בשעתה. 

הסוויטות שוכנות בשני מבנים דו–קומתיים. 
היחידות הקיצוניות גדולות יותר, ואלה שבקומה 

העליונה רחבות אף יותר ומתאימות למשפחות. קו 
העיצוב שנבחר לחדרי הבוטיק ממשיך גם בסוויטות 

והוא רענן ונעים. יש שימוש בלבן והרבה גוונים של 

עם דבר אחד הנוגע למלון חוף נחשולים אי 
אפשר להתווכח: רצועת החוף שלאורכה 

הוא שוכן יפהפייה עד כאב כמעט, ומהמשובחות 
שהעניקה הבריאה לחופי ארצנו. מתחם נחשולים 

הוותיק נודע באופיו הכפרי–משפחתי, אבל לפני 
כשנתיים הגיעו רוחות של שינוי ונוספו לו 16 

חדרי בוטיק על קו המים ממש. לאחרונה התחדד 
הטוויסט ובמקום נחנכו עוד 24 סוויטות בוטיק, 

נחשול של סוויטות
מלון חוף נחשולים
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חלון למלון

הטבילה. המרפסת גבוהה ממנה בכחצי מטר ועל 
הפער מגשר סולם אלומיניום שמצריך טיפוס כל 
פעם מחדש. בשוליה אין מקום לרביצה סתמית 

תוך טבילת רגליים, שכן המים גולשים מעל 
הסף ומונעים זאת, וכך יוצא שהיא פחות כיפית 

מהצפוי. 
מחירי הסוויטות גבוהים, אבל יש מבצעים 

נקודתיים, וכדאי להתעדכן. 
• 1,910-1,510 שקלים לזוג ללילה, כולל ארוחת 

www.nahsholim.co.il ,04–6399533 'בוקר, טל
אורלי גנוסר

הסוויטות עם השכשוכית. לטפס בכל פעם מחדש על סולם האלומיניום

ציון:

ברגל

• עונה מומלצת: קיץ 
• התאמה: כל המשפחה, למשפחות בכושר

• קושי מסלול: בינוני, קטעים תלולים
• אורך מסלול: כחמישה קילומטרים וחצי

• משך מסלול: ארבע שעות וחצי
• מפה: מפת סימון שבילים מס' 2, גליל 

עליון )מהדורה אחרונה: 2013(
• הגעה מצומת כברי: ממשיכים מזרחה 

בכביש 98. חולפים על פני מעלות תרשיחא, 
צומת חובן )הפניה לפקיעין( וממשיכים לעבר 

חורפיש. 4 קילומטרים אחרי צומת חוסן 
פונים שמאלה לאלקוש ולאבירים. בכניסה 

לפסוטה פונים ימינה למושב אבירים. כעבור 
2.5 קילומטרים, בעיקול חד שמאלה, ישנו 

סימון שבילים שחור ואחריו התרחבות קלה. 
זוהי נקודת ההתחלה של המסלול

• המסלול אינו מעגלי, נדרשת הקפצת רכבים
• הקפצת רכב לנקודת הסיום: חוזרים אל 
הצומת הסמוך לאלקוש ובו פונים שמאלה 
)צפונה( בכביש 8944. לאחר מושב נטועה 
הופך מספרו של הכביש ל–8933. בחיבורו 

לכביש הצפון )899(, אחרי מושב אבן מנחם 
פונים שמאלה, לעבר יערה ושלומי. כעבור 4 
קילומטרים פונים שמאלה אל גרנות הגליל, 

ומיד שמאלה בדרך המסומנת שחור. נוסעים 
בה 4 קילומטרים עד לנקודה שבה סימון 

השבילים השחור נפרד מדרך הרכב
 

שסימונו  שביל  יוצא  ההתחלה  מנקודת 
חורש  במעבה  מיד  נבלע  הצר  השביל  שחור. 
לפיצול  מגיעים  ספורים  כעבור מטרים  טבעי. 
מצד  אל  מפנה  ימינה  המורה  שלט  משולט. 
נסתרת  מטרים  מאות  כמה  במרחק  אבירים. 
האתר  ענק.  אבני  בנויה  קטנטונת,  מצודה 
נקרא מצד אבירים, ומעט מאוד ידוע אודותיו. 

לפי רוב ההשערות, זהו מבנה צלבני. 
ממצד אבירים חוזרים לשביל המסומן שחור. 
אלונים,  שבו  יפה  טבעי  בחורש  חולף  השביל 
מגיעים  הירידה  בסוף  קטלבים.  ומעט  אלות 
לערוץ נחל כזיב עצמו. קו המים מודגש על–ידי 
שדרת עצי הדולב הצומחת כאן. פונים ימינה, 
במורד הנחל, לאורך דרך עפר לרכב המסומנת 
דרך  את  השביל  נוטש  בהמשך  ירוק.  בסימון 
גדות  שעל  המוצל  הסבך  בתוך  ועובר  הרכב 
המים  לבריכות  מגיעים  הדרך  בהמשך  המים. 
בכניסה  זהירות  טמיר.  עין  שסביב  הצלולות 

וביציאה, הסלעים סביבן חלקים מאוד.
שמפנה  לשלט  מגיעים  וחצי  קילומטר  אחרי 
לשביל מסומן שחור הפונה ימינה ולמעלה. כדאי 
לבקר  הערוץ,  במורד  מטרים  כמה  עוד  ללכת 
השנייה  שבקומתו  מרשים,  צלבני  חווה  במבנה 
ואז לשוב לעלייה. בסוף  נפלאים,  קמרונות אבן 
נשקפים  וממנה  הסיום  נקודת  נמצאת  העלייה 

מראות יפים על הערוץ ועל מבצר מונפורט. 
יותם יעקבסון

דרגת קושי:
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