
ברוכים הבאים
לשמורת טבע עין פרת

ר ַעל  ר ָקִניָת ֲאשֶׁ ִנית ֵלאמֹר: ַקח ֶאת-ָהֵאזֹור ֲאשֶׁ “ַוְיִהי ְדַבר ה’ ֵאַלי שֵׁ
ְפָרת  ַלע. ָוֵאֵלְך ָוֶאְטְמֵנהּו בִּ ְנִקיק ַהסָּ ם בִּ ָרָתה ְוָטְמֵנהּו שָׁ ָמְתֶניָך ְוקּום ֵלְך פְּ

ר ִצוָּה ה’ אֹוִתי.”  ֲאשֶׁ כַּ
)ירמיהו י"ג 5-3(

עין פרת )עין פארה( הוא הגדול מבין שלושה מעיינות עיקריים בנחל, 
הנובעים בכל ימות השנה, ועל שמו נקרא הנחל כולו – נחל פרת. 
הנחל  קלט.  ועין  מבוע  עין  הם  הנוספים  העיקריים  המעיינות  שני 
נחלק לשלושה קטעים, וכל קטע זכה לשם בערבית: הקטע העליון 
– ואדי פארה; הקטע התיכון – ואדי פוואר; והקטע התחתון – ואדי 

אל-קלט. 

נחל פרת זורם לכל רוחבו של צפון מדבר יהודה, מירושלים ליריחו, 
הישפכו  עד  הים  פני  מעל  מ'   770 מרום  יורד  הוא  ק"מ.   28 לאורך 
בשכבות  הנחל  מתחתר  בדרכו  הים.  לפני  מתחת  מ'   395  – לירדן 
קניונים  יוצר  והוא  יהודה,  מדבר  של  הקמרים  את  שבונות  הגיר, 
בסמוך  גדלה  המים  שפע  בזכות  המדבר.  בנופי  זקופים  ומצוקים 
לנחל צמחיית מים עשירה במיוחד, ובמימיו שוכנים דגים, רכיכות 
ופרוקי רגליים. דו-חיים, יונקים, זוחלים ועופות שונים "מתפרנסים" 

מהנחל ומהצמחייה שלידו.

יישובים,  שרידי  קדם.  ימי  למן  פרת  נחל  באזור  התגורר  האדם 
המעידים  שרידים  וכן  הנחל,  לאורך  "זרועים"  וארמונות  מנזרים 
למשל,  כך  הנחל.  מי  על  שהתבססה  באזור  חקלאית  פעילות  על 
מתוארכת  בהן  שהקדומה  מים,  אמות  כמה  נמצא  הנחל  לאורך 
 לתקופה החשמונאית )ההלניסטית, מאה 2 לפסה"נ( והחדשה שבהן 
כמה מהדרכים העתיקות שחיברו  עוברות  הנחל  לאורך  בת-זמננו. 

בין ירושלים ליריחו. 

המים בנחל
מעיינות נחל פרת שופעים כמויות מרשימות של מים, הודות למבנה 
הגיאולוגי של הרי יהודה. מי הגשמים הרבים, היורדים בהרי יהודה, 
מחלחלים וזורמים מזרחה מקו פרשת המים הגיאולוגי )אזור נווה 
אילן-רמת רזיאל(, בשכבות הסלע שבתת-הקרקע. המים פורצים 
בכל מקום שבו רצף השכבות הזה נקטע. קניון נחל פרת הוא אחד 
המקומות במדבר יהודה שבו נקטע רצף השכבות הזה, ופורצים בו 
ימות  נאה, הזורם ללא הפסקה בכל  כמה מעיינות, שיוצרים פלג 
שופע  והוא  בסלע,  טבעית  בריכה  תוך  אל  נובע  פרת  עין  השנה. 
כ-1,500 מ"ק מים ביממה. במורד הנחל נובעים עוד שני מעיינות 

גדולים: עין מבוע )עין פוואר( ועין קלט. 

מבוע  עין  מי  גם  יותר  ומאוחר  פרת,  עין  מי  שימשו   1927 משנת 
המים  מפעל  את  ומזרחּה.  ירושלים  צפון  תושבי  את  קלט,  ועין 
מי המעיינות, העבירו אותם בסדרה  בנו הבריטים. הם שאבו את 
משאבה  באמצעות  אותם  ו"דחפו"  וסינון  שיקוע  בריכות  של 
חשמלית, במעלה ההר אל ירושלים. בשנת 1970 הופסקה השאיבה 
מהמעיינות, משום שירושלים המזרחית החלה לקבל את מי השתייה 
ממעיינות הירקון. מאז, המים זורמים בנחל בצורה טבעית. שרידי 
נמצאים  עדיין  המים  את  שהוביל  הצינור  ושרידי  המשאבות  בתי 
בו  וכיום שוכנים  בית המשאבות המרכזי שופץ,  בשמורת הטבע. 

משרדי השמורה.

שרידי העבר
עיבוד  שטחי  ולהשקיית  לשתייה  המעיין  מי  נוצלו  קדם  בימי 
העתיק:  המים  מפעל  בשרידי  להבחין  נוכל  הנחל  לאורך  חקלאי. 
בתקופה  שנבנתה  מסותתות,  אבן  מחוליות  הבנויה  מים  אמת 

החשמונאית )מאה 2 לפסה"נ(, והוליכה מים אל "ארמונות החורף" 
של החשמונאים ליד יריחו. גם בתקופות הרומית והביזנטית נעשה 
שימוש באמת המים, ובמאה השביעית נבנתה אמה רחבה מצינורות 
בני משפחת  בנו   1919 בשנת  יסודות האמה החשמונאית.  על  חרס 
אל-חוסייני, שעיבדו את הקרקעות בנחל, אמת מים מבטון – מעין 
מבוע דרך עין קלט ועקבת ג’בר והשדות החקלאיים שסביבו – על 

גבי מובילי המים העתיקים.

בזכות שפע המים ונוחות המעבר באזור, התגורר האדם בנחל פרת 
יישובים  זרועים שרידי  ימי קדם. לכל אורך הנחל  למן  ובסביבותיו 
ואחד  כיום,  גם  פעילים  מנזרים  שלושה  ביזנטיים.  מנזרים  ושרידי 

מהם, מנזר פארן, שוכן סמוך לעין פרת. 

במורד הנחל, מעל גדתו הצפונית, נמצא תל המכונה חורבת פארה.
בסקר ארכיאולוגי שנערך, נמצאו במקום שרידים מתקופת הברונזה 

הקדומה. הממצאים כללו חרסים, חומה גדולה ומתחם קבורה.

עיר בנחלת  "הפרה",  על סמך הסקר, הוצע לזהות את המקום עם 
למצבת  הסמוכה  אפרת,  שזו  גם  אפשר   .)23 י"ח  )יהושע  בנימין 
קבורת רחל "קובור בני איסראיל" )קברי בני ישראל(, שנמצאת לא 

הרחק משם, סמוך לכביש שבין חיזמא לענתא. 

הנחל,  ובמורד  למנזר  המוביל  במעלה  פארה,  לחורבת  ממזרח 
נמצאים שרידי טחנות קמח שהופעלו בכוח המים.

צמחייה
שמורת טבע עין פרת נמצאת באזור הספר – שטח מעבר בין האזור 
והודות   – )ממזרח(  יהודה  מדבר  אזור  לבין  )ממערב(  הים-תיכוני 
לכך נמצא בה מגוון מיני צומח, המורכב מצומח ים-תיכוני ומצומח 

מדברי. 

את ערוץ הנחל מלווה צמחיית נחלים, הניזונה ממי המעיינות. מבין 
צמחים אלה נוכל לזהות את גרגיר הנחלים – הצומח בגושים בשולי 
שפת המים, גובהו כ-20 ס"מ ופרחיו לבנים, ולעליו טעם צנון חריף; 
נענע משובלת – צמח רב-שנתי, מעוצה בבסיסו, שגובהו עד מטר 
מצטופפים  הסגולים-כחולים  פרחיו  צפופים.  בגושים  וגדל  אחד 
לתפרחת דמוית שיבולת מוארכת; ברוניקת המים – צמח רב-שנתי, 
פרחים  תפרחת  הגבעול  בראש  במים.  טבולים  החלולים  שגבעוליו 
כרפסת  כולו;  הקיץ  ולאורך  האביב  מתחילת  הפורחים  תכולים, 
העלים  טעם  אך  הנחלים,  לגרגיר  במראה  מאוד  הדומה   – הביצות 
קנה מצוי – דגן רב-שנתי, גבוה מאוד  שונה ומזכיר גזר או כרפס. 
)5-2.5 מ'(, גבעולו חלול ולאורכו ערוכים בשני טורים עלים מפושקים. 
בראש הגבעול מתפתחת תפרחת צפופה, הנראית כמברשת לבנה; 
סוף מצוי; והרדוף הנחלים – שיח ירוק עד שגובהו עד 2 מטר. ענפיו 
באביב  הוורודה,  ופריחתו  ביותר  רעיל  חלבי  נוזל  מכילים  ועליו 

המאוחר ובקיץ, שובת עין. 

מעל גדות הנחל נפגוש בשיזף המצוי – עץ קוצני, בעל כמה גזעים, 
אליפסה  דמויי  עליו  סבוך,  נופו  מטרים.   6 עד  להגיע  יכול  שגובהו 
טעימים  פירותיו  ובקיץ.  באביב  פורחים  וקטנים,  צהובים  ופרחיו, 

למאכל. על חלק מעצי השיזף נבחין בהרנוג השיטים – צמח טפיל, 
הניזון מהעץ, ופרחיו אדומים ובולטים למרחוק. 

המקום  תושבי  בעבר  שנטעו  רבים,  בוסתן  עצי  גדלים  בשמורה 
שהתפרנסו מפירותיהם, בהם: פיקוס התאנה, רימון, תמר ועצי הדר. 

את חורשת עצי האיקליפטוס נטעו הבריטים. 

בסדקים אשר במצוקי הנחל גדלים צמחים שלשורשיהם כוח חדירה 
קוצני  צלף  בהם:  בסדקים,  קרקע  כיסי  לנצל  מצליחים  והם  רב, 
פרחיו  מאוד.  חדים  קוצים  זוג  ובבסיסם  ביצה  דמויי  עלים  בעל   –
גדולים מאוד, לבנים-ורודים, ולהם אבקנים רבים. פרי הצלף מוארך, 
גוש  שצורתו   – סורי  מציץ  לתיבול.  משמשים  ניצניו  ענב.  דמוי 
צפוף ומעוגל, לעליו שערות זיפניות, ופרחיו, הנסתרים מעט בגוש 
הצמח, כחולים עם כתמים צהובים. אליהם מצטרפים צמחי סלעים 
המוארכים  – שעליה  חריפה  כתלה  תיכוני:  הים  לחבל  האופייניים 
מפיצים ריח חריף במיוחד, ולתפרחתה צורת חרוט הפוך; והשרכים 

דנדנה רפואית ושרכרך ריחני. 

בשלהי הקיץ נפגוש בשמורה את עמודי התפרחת של החצב המצוי; 
ובחורף  החורפי;  והכרכום  הסתווניות  את  הראשון  הגשם  לאחר 
ובאביב - שפע של פרחי בר, בהם: נרקיס, כדן סגול, עריוני צהוב, 

כלנית, נורית, רקפת, קחוון וסביון.

מי הנחל

כדן סגול

חוטמית זיפנית

בריכת התמר

נרקיס

מסלולי טיול נוספים
היישוב  לשער  בסמוך  עלמית  בחורבת  מתחיל  בירוק  מסומן  שביל 

עלמון והוא מתחבר לשביל המסומן בכחול בשמורת טבע עין פרת.

שביל מסומן באדום מתחיל בשער הכניסה ליישוב עלמון, עובר דרך 
כביש הגישה לשמורה ומשם מזרחה לעין מבוע.

השמורה  של  הקופה  למבנה  בסמוך  מתחיל  בכחול  מסומן  שביל 
וממשיך עד ל"בית המשאבות". 

שביל נוסף המסומן בכחול מתפצל מהשביל המסומן באדום כ-500 
מטר ממזרח ל"מתקן פארשל" וממשיך מזרחה בערוץ נחל פרת עד 

למפגש עם נחל מכמש.

ויורד לנחל  שביל מסומן בשחור מתחיל ביישוב אדם )גבע בנימין( 
מכמש עד למפגשו עם נחל פרת.

נחל פרת

אנא שמרו על כללי ההתנהגות, למענכם 
ולמען הבאים אחריכם: 

החי, הצומח והדומם הם ערכי טבע מוגנים – אין לפגוע בהם, גם לא  	■

למטרות לימוד. הדיג אסור!

אין לפגוע בעתיקות!  	■

אין לטפס על המבנים! 	■

הכניסה למערות אסורה! 	■

ההליכה מותרת בשבילים המוסדרים בלבד! 	■

שימו לב – בבריכות ובסביבתן קיימת סכנת החלקה! 	■

השתייה ממי המעיינות – אסורה! 	■

הבערת אש אסורה! 	■

הטיפוס מותר רק באזורים המיועדים לכך והמסומנים בהתאם!         	■

בשמורה בריכות שכשוך. סכנת טביעה! הרחצה באחריות ההורים  	■

או מלווים מעל גיל 18 ובהשגחתם. היזהרו מהחלקה.

הכניסה לשמורה והשהייה בה מותרות אך ורק בשעות הפתיחה! 	■

אנא, שמרו על הניקיון והשליכו האשפה לפח.     	■

שעות הביקור:

בקיץ )אפריל-ספטמבר(, כל יום בין השעות: 17:00-08:00.

בחורף )אוקטובר-מרס(, כל יום בין השעות:  16:00-08:00.

הכניסה לשמורה מותרת עד שעה אחת לפני שעת הסגירה.

בערבי שבת וחג נסגרת השמורה שעה אחת מוקדם יותר.

שער השמורה פתוח בשעות הביקור וננעל עם סגירת האתר. לא ניתן 
להוציא כלי רכב מהשמורה לאחר נעילת השער!

טלפון לתיאום הדרכות ולפרטים נוספים: 3639*.

כתיבה: דינה ויינשטיין;   

עריכה לשונית: נועה מוטרו;   מפה: אביגדור אורגד; 

הפקה: עדי גרינבאום;

צילומים: דורון ניסים, איתי צוקרמן, ארכיון רשות הטבע והגנים

© הוצאת רשות הטבע והגנים

שמורת טבע

עין פרת

  
  

בן אדם למקום

כ-25 דקות נסיעה

 משתלם 
לצאת לטבע

 רכשו עכשיו מינוי וטיילו חינם 
 כל השנה בשמורות הטבע

ובגנים הלאומיים

שמורת טבע עין פרת, טל': 02-5715859

 אכסניית 
השומרוני הטוב
כ-15 דקות נסיעה

פארק )גן לאומי(
קומראן

אתרים נוספים בקרבת מקום:

 שמורת טבע 
עיינות צוקים

כ-30 דקות נסיעה
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חיים  שפני הסלע  אכלו פקעות. 
במצוקים ומנצלים את הסדקים 
אוזניהם  עגלגל,  גופם  למסתור. 
גבם  ולאורך  חום  צבעם  קטנות, 
פעילים  השפנים  צהבהב.   פס 
בעיקר  מצמחים,  וניזונים  ביום 
בעדרים  חיים  הם  ושיזף.  שיטה 

המורכבים מכמה משפחות.

מנזרים במדבר
מערות  הימצאות  הקדושה,  לירושלים  יהודה  מדבר  של   קרבתו 
שני,  בית  מימי  נטושות  ומצודות  המעיינות,  בקרבת  רבות   טבעיות 

מנזרים  להקמת  בסיס  והיוו  מתבודדים  נזירים  לאזור  משכו 
הנזירים  מושבות  נשאו  בתחילה  באזור.  נזירות  חיי   ולהתפתחות 
חבריו  עם  ונפגש  במערתו  ישב  אחד  כל  מתבודדים,  של   אופי 
למפגשים מקריים. בהמשך הפכו נקודות מפגש אלו לאתרים שבהם 
פארן,  מנזר  משותף.  כלכלי  בסיס  על  קהילה  חיי  הנזירים  פיתחו 

הנמצא בשמורה, זוכה לתואר “ראשון המנזרים של מדבר יהודה”. 
ייסד אותו הנזיר המפורסם חריטון, שהקים עוד שני מנזרים באזור. 
לירושלים בראשית המאה  ועלה לרגל  נולד באסיה הקטנה  חריטון 
ה-4 לסה"נ, בשל רדיפות דת. על פי המסורת הנוצרית, בעת שהלך 
מירושלים למקום טבילתו של ישו בנהר הירדן, לכדו אותו שודדים 
ארס  הטיל  למערה  שזחל  נחש  פרת.  בנחל  במערה  אותו  ואסרו 
בעזרת  חריטון,  ומתו.  היין  את  שתו  והם  השודדים,  של  היין  בכדי 
 שללם של השודדים הקים את מנזר המתבודדים של פארן, שמרכזו 
שנוסד  המנזר,  נזירי  פרת.  עין  מעל  נאסר,  שבה  במערה   היה 
בשנת 330 לסה"נ, חיו איש בתאו ונהגו להיפגש רק בימי שבת וראשון 

מימין בשרידי כנסייה יוונית-אורתודוקסית. 

הגענו אל עין פרת, הנביעה העליונה בנחל.

השביל  וקצה  הקהל  קולטת  השמורה  של  המערבי  הגבול  כאן 
המסומן. זהירות! הסלעים חלקים! 

ממעלה  שראינו  הכנסייה  שרידי  ליד  נעבור  הנחל.  לאורך  נחזור 
אל  העולה  לשביל  נתחבר  מטרים  עשרות  כמה  לאחר  השביל. 
ומעט  מימין,  לפנינו  המשאבות  בית  את  כשנראה  המנזר.  מדרגות 
ונפנה  הכחול  השביל  את  נעזוב  משמאל,  )טרסה(  בנוי  קיר  לפני 
שמאלה )צפונה( בשביל המסומן בשחור. נחצה את הנחל על פני 
גשרון ונמשיך ללכת על גבי הטרסה התחתונה לפי סימון השבילים 
התאנה  עץ  ליד  משמאלנו.  מים  אמת  שרידי  ליד  נעבור   השחור. 
הענק נמצאת "בריכת התאנה". הבריכה שוקמה בידי צוות השמורה, 
וניתן לשכשך בה. נבחין בשתי בריכות קטנות נוספות מעברו השני 
ונמשיך  יותר  נמוכה  לטרסה  נרד  הבוסתן".  "בריכות   - הנחל  של 
המסלול  מסתיים  כאן  האיקליפטוסים.  חורשת  עבר  אל  לאורכה 

הקצר.

)כקילומטר, כשעה הליכה,  מסלול טבעתי ארוך – אל תל פארה 
מומלץ לטיול בחורף ובאביב(:

המסלול הארוך ממשיך מכאן, מול חורשת האיקליפטוסים. אנחנו 
נישאר על הטרסה, ונמשיך על פי סימון השבילים השחור מזרחה 
עד לעצי התמר ולבניין בנוי אבן )בית משאבות נוסף(. משם נפנה 
התמר".  "בריכת  אל  אותנו  שיובילו  למדרגות  )צפונה(  שמאלה 
הבריטים בנו את הבריכה הזו ותפקידה היה לאגור את מי הנביעה 
הקטנה במקום. בזמנו הייתה הבריכה מקורה בגג בטון, כדי שהמים 

לא יזדהמו. 

משמאל לבריכה נבחין בכוך סלע, אחד מרבים ששימש את הנזירים 
להתבודדות. נחזור ונרד במדרגות ונפנה בסופם שמאלה )מזרחה( 
מאחורי בית המשאבות, אל עבר עץ תמר נוסף. נעבור מימין לעץ 

התמר ונרד מדרגה אל עץ הלימון. לפנינו נפתח נוף הנחל. 

בור  לראות  נוכל  שבה  אבו-עוס  לחורבת  העולה  בשביל   נמשיך 
הכלקוליתית  מהתקופה  ממצאים  נתגלו  שבה  וחורבה  עתיק   סיד 
)3500-4500 לפסה"נ(. השביל עובר מימין לחורבה אל בור הסיד. 
מכאן נוכל להקיף את החורבה ולרדת חזרה אל הנחל, או להמשיך 
ולטפס עם השביל, בעלייה קצרה אך תלולה מעט, אל תל פארה. 
בתל נתגלו ממצאים מתקופת הברונזה ומעריכים שהייתה כאן עיר 
גדולה בתקופה זו. אפשר להבחין בשרידי חומה, ומעבר לה בשרידי 

בית קברות, כמו כן יש באזור שרידים גם מהתקופה הביזנטית. 

יפה מזרחה אל עבר הטרסות החקלאיות ששימשו  מהתל תצפית 
את יושבי המקום, ואל עבר המשך נחל פרת. נבחין ביישובים אלון, 
כפר אדומים ונופי פרת. לכיוון מערב נראה את חלק הנחל שממנו 

הגענו, את המנזר ואת הדרך הבריטית היורדת אל הנחל. 

נחזור באותה דרך עד חורבת אבו-עוס ומשם נרד לכיוון הנחל, אל 
המים  לאגירת  שימש  מהם  שאחד  מבנים,  שני  ואל  הרועים  מעיין 
והשני לשאיבתם. נמשיך מזרחה לאורך הנחל עד לגשרון. נחצה את 
מסומנת  בדרך  ספורים,  מטרים  מזרחה  ונמשיך  השני  לצדו  הנחל 
באדום, עד לתצפית נחמדה על מפל קטן ועל "בריכת המפל". אם 
נמשיך עוד מעט מזרחה בשביל האדום נבחין במבנה בטון "מתקן 
פארשל", ששימש, ככל הנראה, למדידת ספיקת המים, והיה חלק 

ממפעל המים הבריטי במקום. 

אנו נמצאים כעת בקצה המזרחי של השמורה קולטת הקהל. מכאן 
נחזור בשביל הדרומי של הנחל, המסומן באדום, עד לרחבת החניה. 
ומחסנים,  מגורים  מבני  השביל,  של  הדרומי  בצד  שנראה  המבנים 

שימשו את העובדים שעבדו במפעל המים הבריטי.     

השביל האדום חוצה את נתיב המים בעין פרת וממשיך מעל הערוץ 
לעין מבוע.

בשנת  הביזנטים  מידי  ישראל  ארץ  את  שכבשו  הפרסים,  לתפילה. 
614 לסה"נ, הוציאו את הנזירים להורג והרסו את הכנסייה כליל. 

התורכים- מידי  השרידים  אדמת  את  קנתה  הרוסית  הכנסייה 
המבנים  שרידי  של  במקומם  חדשים  מבנים  ובנתה  העות'מאנים, 
הביזנטיים. מנזר פארן ניטש בשנות השמונים של המאה ה-20. בשנות 
ה-90 של המאה ה-20 הגיע לכאן מבלרוס הנזיר אנופרי והחל לשקם 
את המקום. יחד עמו חיים כאן כיום שני נזירים נוספים, המסייעים 
לו. הנזירים מתגוררים בתאים בתוך מערות במצוקי הנחל. המערה, 
מעוטרת  כנסייה  עתה  היא  חריטון,  נאסר  המסורת  פי  על  שבה 
באיקונות. הנזירים חיים בצניעות, אינם משתמשים בחשמל ואינם 
אוכלים בשר. בלילה הם קוראים לאורו של נר שמן. הלחם שהם אוכלים 
מי  את  האוגרים  מים  מבורות  שואבים  הם  מימיהם  ואת  במקום  נאפה 
הגשם. חדי עין יוכלו להבחין בשרידי הכנסייה הביזנטית שמקיפים את 

קברו של חריטון, הנמצא במערה קטנה בלב חצר המנזר.

יפות, אך רק בקבוצות, בתיאום  הנזירים מקבלים אורחים בסבר פנים 
מראש עם המנזר בטלפון: 052-5399075.

איך מגיעים לשמורה?
ופונים לכיוון מחסום  נוסעים לכיוון פסגת זאב  מכיוון פסגת זאב: 
)צפונה(  לפנייה שמאלה  עד   437 מספר  בכביש  ממשיכים  חיזמא. 
ליישוב עלמון. נכנסים בשער היישוב. לאחר כקילומטר פונים ימינה 
)מזרחה(, לפי השילוט, לדרך המובילה עד לשער השמורה ולקופה 
הניצבת לידו. משם יורדים בזהירות בכביש אספלט מתפתל, שנבנה 
לגשרים  לב  שימו  החניה.  לרחבת  עד  הישן,  הבריטי  התוואי  על 

ולקירות המלווים את הכביש – אלה נבנו בידי הבריטים.

 מכיוון כביש 1 ירושלים-ים המלח: נוסעים מירושלים לכיוון ים המלח.
שמאלה  פונים  אדומים,  מישור  של  הדלק  תחנת  אחרי  ברמזור, 
עד  המתפתל  הכביש  עם  וממשיכים   ,437 מספר  לכביש  )מערבה( 
כמתואר  ממשיכים  משם  עלמון.  ליישוב  )צפונה(  ימינה  הפנייה 

בפסקה הקודמת.

מסלול הטיול 
לבחירתכם שלושה מסלולי טיול:

שביל מונגש לאנשים עם מוגבלות:

בצל  היום,  לחניון  ועד  החניה  מרחבת  מובילה  מונגשת  גישה   דרך 
עצי האיקליפטוס.

 מסלול טבעתי קצר אל המנזר והמעיין 
)כ-500 מ', כחצי שעה-שעה הליכה(:

הכחול,  השבילים  סימון  פי  על  מערבה,  החניה  מרחבת   יוצאים 
למנזר  להגיע  המעוניינים  ששופץ.  המשאבות  בית  מבנה  לכיוון 
)בתיאום מראש(, יעזבו את השביל הכחול ויטפסו במדרגות לכיוון 
תוכלו  משמאל,  המנזר,  אל  העולות  המדרגות  לצד  פארן.  מנזר 
להבחין בשרידי אמת מים מחרס, ומימין בשרידי טחנת קמח. נמשיך 
לטפס. משמאל נבחין ב"מערת השבר" – מערה שנוצרה כאשר סלע 
ענק נפל. הכניסה למערות אסורה בשל החשש להימצאות קרציות 

המערות. 

רבות.  טבעיות  במערות  נבחין  הנחל שמולנו,  מצוקי  אל  נצפה  אם 
נוסף. פתח  ונבחין משמאל בפתח מערה  נמשיך במעלה המדרגות 
המערה עגול, דמוי ענבל, ומכאן שמה – "מערת הענבל". זו מערה 
גדולה מאוד, ומימין לפתחה נבחין בחלון קטן חצוב בסלע. לא ברור 
למה שימשה המערה הזו, אך נראה שמערות רבות שימשו כאורוות, 
המערות  את  שהתאימו  נזירים,  להתבודדות  שימשו  אחרות  ואילו 

ופתחיהן לצורכיהם. 

נטפס עד שער המנזר, משם נשקיף אל המצוק בגדה הנגדית, שגם 
השביל  אל  נחזור  במנזר  הביקור  לאחר  מתבודדים.  של  מערות  בו 
הכחול ונרד לכיוון הנחל. בעת שנרד בשביל נוכל להבחין מתחתנו 

בעלי חיים
עולם החי של עין פרת מגוון מאוד. יש שחיים במים או בגדות הנחל, 

ויש החיים במצוקי הנחל וסביבותיו. 

רכיכות, פרוקי רגליים ודגים 
– חילזון שרגיש לרמת  שחריר הנחלים  הוא  הבולט מבין הרכיכות 
רגליים  פרוקי  זיהום(.  )בגלל  המאזן  כשמופר  ומת  במים,  החמצן 
כסרטן הנחלים – הניזון מדגיגים ומדגים, בהם: דגי חפף, בינון הירדן 

ועגולסת. 

דו-חיים
קטנות  צפרדעים   – אילניות  בקול  מקרקרות  המים  צמחי  בסבך 
צבען  צמחים.  גבי  על  בעיקר  ומבלות  מחרקים  הניזונות  וחינניות, 
שוכני  מבין  כהה.  פס  משוך  שלהן  הראש  ולצדי  ירוק-צהוב-אפור 
המים נמצא גם קרפדות ונחשי מים לא ארסיים, שמחליקים בלי קול 

בתוך המים.

עופות
מבין הציפורים נצפים כאן לבן חזה, בצבעי טורקיז, חום ולבן, הניזון 
הוא:  כן  גמדי, שכשמו  ושלדג  ומדו-חיים;  מדגים  הנחלים,  מסרטני 
קטן, ארוך רגליים ומקור, ולו צבעי טורקיז, כחול, חום וכתום, הניזון 
מדגים קטנים. כמו כן נצפים כאן סנונית מדברית; טריסטרמית ים 

יונת הסלע,  ועל כנפה כתם כתום מבריק;  המלח – שצבעה שחור 
קצר  עורב  עורב:  מיני  הסלע;  בחגווי  שוכנת  מרמז  ששמה  שכפי 
ביותר  ספק שהבולטים  אין  אך  ועורב שחור.  חום-עורף  עורב  זנב, 
חברתי  כולו,  כהה  עורב  הוא  קאק  הקאקים.  הם  ביותר  והקולניים 
ביותר, המשחר אחר מזונו בלהקות גדולות ומתמיד בקשר זוגי אחד 

לכל החיים. הוא אוכל-כול, מקנן 
וקולני  סלע  ובנקיקי  במערות 
בשנים  הפך  הקאק  מאוד.  עד 
האחרונות למין מתפרץ, המתחרה 
על מקורות מזון ומקומות מחיה 

של מינים אחרים. 

בנחל  הדורסים  העופות  מבין 
פרת ניתן למנות את דורסי היום 
הנמצא  ניצי,  ועיט  מצוי  כבז 
ומקנן  בישראל,  הכחדה  בסכנת 
נחל  של  )יובל  מכמש  בנחל 
פרת(. דורסי לילה כלילית מדבר 
ראש  בעל  בינוני  בגודל  דורס   –
וצבעים  צהובות  עיניים  גדול, 
ממכרסמים  הניזון  בהירים, 
קטנים ומחרקים; וכוס החורבות 
הכביש  בקירות  בשמורה  המקנן 

היורד אליה. 

זוחלים
מדבריים,  רובם  הזוחלים,  מבין 
 נמצא בשמורה את נחש ארבע קו 

– נחש דק וזריז, בצבע חום-צהבהב, שארבעה פסים כהים  מדברי 
מטבעון  אדמדם;  חתול  עין  לזנב;  ועד  מהראש  אורכו  לכל  עוברים 
 – מדבר  וחרדון  סיני;  חרדון  מגוון;  אפעה  מדברי;  מטבעון  מצוי; 
חרדון קטן ושמנמנן, שראשו רחב ופסי רוחב כהים מעטרים את גבו 
וניזון מחגבים, גמלי שלמה  ורגליו. הוא פעיל בשעות היום החמות 

וחרקי קרקע אחרים. 

יונקים
בשעות  צבאים.  עדר  קבע,  דרך  רועה,  השמורה,  אל  היורדת  בדרך 
הנחל.  בגדות  העשב  את  ומלחך  המים,  אל  העדר  יורד   השקטות 
בלילה  בעיקר  פעיל   – בקצהו  ולבן  ארוך  שזנבו   – מצוי  שועל 
בסביבות השמורה. דרבנים, שגם הם פעילים בלילה, משאירים את 
שבהם  במקומות  קטנים  בורות  בצורת  בשמורה,  פעילותם  סימני 

שועלים

מקווה מים בשמורה

בז

כוס החורבות

מנזר פארן

שפני סלע צעירים

צבייה ועופר


