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 {הפארק בתחום שנמצא איילון הקדומה העיר תל שם על }וגם למרגלותיו הנח איילון עמק שם-על הנקרא קנדה,-איילון פארק
 הגיא שער בין אביב, תל-ירושלים לכביש מצפון דונם אלף 12 פני על משתרע להקמתו, קנדה יהדות של לתרומתה וכהוקרה
 ,השפלה של הרכות הגבעות אל יהודה הרי במדרונות גולשות והן ,אורכו לכל האזור את חוצות נוף דרכי לטרון. למחלף
 היסטוריים אתרים בו וקיימים בוסתן, בעצי ובמיוחד אדם נטע יערות טבעי, חורש בנופי עשיר הפארק .איילון עמק בואכה

  וחניונים. מצפורים ,כנסיות שרידי ,צלבני מבצר מסתור, מחילות בורה,ק מערות מים, אמת כמו מרתקים

בתקופות רבות היו כאן קרבות קשים, החל מקרב יהושע בחמשת מלכי האמורי )"שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון"( ועד למלחמת 
העצמאות. בתקופת הבית הראשון היה היישוב העיקרי באזור העיר הקדומה איילון, בנחלת שבט דן. בתקופת הבית השני ועד לסוף 

מוכה למחלף לטרון, ליישוב המרכזי. המקום מוזכר במקורות יהודיים ונוצריים רבים. בין היתר, התקופה הביזנטית, הפכה אמאוס, הס
ניצח כאן יהודה המכבי את הצבא הסלווקי בפיקוד גורגיאס )קרב אמאוס( ואילו במרד בר כוכבא אחת המשמרות הרומאיות ישבה כאן. 

 ים גבוהה, אך ללא חשיבות רוחנית. המקום הוזכר במקורות היהודיים כיישוב משגשג ובעל איכות חי

 מזרחי של הפארק שאזור הכינוס צופה לכיוון העמק, מבוא חורון ונחל כפירה. -מיקום הניווט שלנו יהיה בצד הצפון

 שבט בנחלת הערים אחת הייתה היא ישראל בני כיבושי לאחר(. יט יהושע בספר הנזכרת) איילון הקדומה הכנענית העיר התקיימה כאן -  איילון תל
 של המבצר מערי לאחת הפכה העיר ויהודה ישראל לממלכות הממלכה של ההתפצלות ולאחר, ישראל לממלכת השתייכה העיר דוד המלך בימי, דן

 צלבני מבצר במקום נבנה 12-ה במאה. ציון שיבת בימי וחודשה רציפה הייתה לא בעיר ההתיישבות. רחבעם המלך בתקופת יהודה ממלכת
 בספר כבר המוזכר, איילון מעמק חלקים על משקיף התל. היום עד נראים המבצר ושרידי, לירושליםמיפו  הדרך על להגן במטרה"( ארנולד קסטלום)"

 ..הקדומה של איילון שמה את ששימר, יאלו הערבי הכפר באתר ישב האחרונים בדורות. יהושע

 בחורף מומלץ הביקור(. שנה 1700-כ לפני) הרומית התקופה מסוף הקיים, קשתות שלוש בעל עתיק מבנה נבנה מעליו מים מאגר - הקשתות בית
  .יבש המקום בקיץ. במים מלא המבנה כאשר, ובאביב

 :מסלולים

  באדיבותם של משפחת שמש כולל חידות  -  1:7500קנה מידה:  -מ' 45, טיפוס: ק"מ 9.3   -עממי 

 שימו לב: המסלול העממי לא מיועד לעגלות ! 

 :תחרותיים

 1:7500קנה מידה:  -מ' 60, טיפוס: ק"מ 1.2 -קצרצר 

  1:7500קנה מידה:  -מ' 65, טיפוס: ק"מ 7.3    -קצר 

 7500:1קנה מידה:  -מ' 75, טיפוס: ק"מ 4.5  -בינוני 

 1:10000קנה מידה:  -מ' 110, טיפוס:  ק"מ 6.9   -ארוך 

 (  שם... הן -זהים את התחנות...? )מ   
 

  ראה בעמוד הארוע: הוראות הגעה
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, בעיקר סלעים, גדרות אבנים, מצוקים ברורברובו תוואי השטח נשאר : מעבר לאזור מדהים! הפלוס. 2003מיפוי אחרון   :על המפה
הרבה צמחייה השתנתה ומקומות שמופיעים כשטח פתוח מלווה היום עם שיחים וצמחייה. )מהיבט המפה(: המינוס . וכמובן טופוגרפייה

 . שלא מופיעים במפהנוספו לא מעט שבילי אופניים  עדיין, רוב השטח בהחלט עביר. כמו כן, 
 בתבליט! יש לנווט מהמפה לשטח ולהתרכז  - 

מטר(, בורות, מערות  3X3הוא כולל אבני סלע גדולים )חלקם מעל ם נוף מהמהם לכל כיוון שתבחרו. ברובו עהשטח מרהיב ופתוח 
)כן...כולל  !ודורש ריכוזוקצת פיזית השטח מאתגר ניווטית ( ולכן שימו לב! - בקפיצה לא עבירוכמו כן מצוקים גבוהים )חלקם יפיפיות 
 ה נ א ה  מ ו ב ט ח ת ! -(  ... 100תחנה 

 

  

 


