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 ירדן זורם שקט כמו חלום....

בארץ הצימרים,  – נטייל בטיילת הירדן )טיילת עמי(

טיילת המשתרעת לאורכו  -בגליל העליון, שוכן לו גן מיוחד 

של ירדן. דשאים, צמחי מים, גפנים משתרגות, אבני בזלת 
שחורה, צרצור צרצרים ובעיקר הרבה שקט ושלווה. מקום 

נהדר להליכה רגלית, לנסיעה באופניים וגם לפיקניק על 
תו המזרחית על שפ 0991גדת המים. הטיילת הוקמה בשנת 

של הירדן. הסיבה להקמתה הייתה להוריד מהכביש את 
מאות רוכבי האופניים שטיילו באזור וסיכנו את חייהם 

בכבישי הצפון הצרים. היא נקראת גם טיילת עמי על שמו 
של עמי פלד שנדרס, כשנסע על אופניו לבית הספר 

הסמוך. קילומטר של שביל נהדר הפוסע לאורכו של נהר. 

משובצים פסוקים מהמקורות המתייחסים לירדן, כן לאורכו 
פזורות בשוליו אבני בזלת מעוצבות. ממש בסמוך לקצה 

הטיילת מצויים קיאקי כפר בלום. כניסה לטייל בסמוך 
 ליד גשר יוסף 9779לכפר בלום, או מכביש 

 

 

 

 

 שלום רב,

 

לאגם כינרת אנחנו קוראים "ים", את נחל הירדן אנחנו 
מכנים "נהר" ולביוב בקישון אנחנו מעניקים את התואר 

ברובם אין שום דבר  –"מים". כך גם עם הנחלים בארץ 

אבל, להזכירכם הכל יחסי. עכשיו אחרי  –שמזכיר זרימה 
שחלף מטח הגשמים הכבד הכל זורם. כדאי לנצל את 

ה בשנה, ולטייל במקומות בהם יש החורף, העונה היפ
  .זרימה

בעקבות הזרימות נצפין ונבקר בנהר הירדן, נקים גינה 
 . על פי עקרונות הפנג שוי ועם ילדים נבקר בנחל השופט

 

 שלכם,
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 מבט מהטיילת, הירדן נגלה ונסתר חליפות

פנג שואי היא שיטה  –  כיצד עובד פנג שואי בגינה

שעומדת בבסיס הדת הטאואיסטית העוסקת בארגון 
חפצים ומבנים על מנת להגיע להרמוניה עם הטבע. 

משמעות השם פנג שואי הוא רוח ומים. עיצוב גינה על פי 
תורה זו אינה רק יצירת אומנות בפני עצמה, אלא גם דרך 

ית חיים )צ'י( ולהגיע להרמוניה. להיטען בשפע של אנרגי
הצי' הינו אנרגיית חיים בסיסית הקיימת בדומם, בצומח 

ובחי, שזורם עם הרוח, מונע ע"י המים ונאגר על פי תנאי 
השטח. בעיצוב הגינה יש חשיבות ומשמעות למיקום דרכי 

גישה ואלמנטים של מים ,דגש על זרימה של קווים רכים, 

 .נמיתהתורמים לרוגע ולתחושה די

תורת הפנג שואי עוזרת לנו להפוך את המרחב בו אנו 

למקום שנעים יותר לגור בו, מקום  –כולל הגינה  –נמצאים 
שגם מקדם את שאיפותינו. אין סטירה בין יישום פנג שוי 

לתכנון רגיל של הגינה, יישום הפנג שואי בגן מעניק עומק 
ייעשה  ומשמעות כדרך חיים ולא כסגנון. תכנון ועיצוב הגן

בפשטות, בהתאם לאופי האזור מבחינת אקלים, נוף 
וצמחייה, תוך שמירה על אלמנטים טבעיים. על מנת ליצור 

אווירה הרמונית ונעימה לשוהים בגן, מושם דגש על זרימה 

של קווים רכים ומעוגלים, התורמים לרוגע ולתחושה זורמת. 
כן נעשה שימוש בפתחים ובחלונות הפונים לנוף יוצרים 

 .תחושה של הרחבת גבולות הגן

   
 הכל זורם: רוח ומים

 

תחת השם "יערות  – ביקור עם ילדים בנחל השופט
הזורע" קובצו מספר יערות קטנים וחינניים, שהוקמו סמוך 

ליישובים ברמות מנשה: יער עין השופט, יער משמר העמק, 
יער הזורע, יער מגידו ויער גלעד. כיום יערות הזורע מהווים 

מת מנשה הכולל גם את השטחים הפתוחים חלק מפארק ר
שביניהם. הפארק הוא רצף נדיר של נוף פתוח הנותן תחושת 

מרחבים, תחושה בלתי מוכרת בארץ קטנה וצפופה. בבסיסו 
של הפארק עומד הרעיון הביוספרי: מקום בו כל מרכיביו של 

חבל הארץ, טבע, נוף ואדם, מוצאים את מקומם זה לצד זה. 
שופעים בו מים כל עונות השנה ופלגים  בפארק, מעיינות

  .זורמים. הנחל המדהים מבין כל נחלים הוא נחל השופט
 

את הרכב כדאי להחנות בחניון החרובים השופע בחורף 

פריחה של רקפות ושאר צמחי בצל ופקעת. המסלול נינוח, 
מטרים והוא מותאם לעגלות ולכיסאות גלגלים.  011-אורכו כ

י הערבה והאולמוס המצלים על הנחל הזורם תדיר ועצ
השביל הופכים את המקום לכדאי לביקור כל ימות השנה. 

בחורף כשערפילים מכסים את הנחל, העצים עוטים שלכת 
צהבהבה ומבין הסלעים מבצבצים טחבים ירקרקים, יש 

תחושה של מקומות זרים ורחוקים. בקצה המסלול מצוי עין 
ינים את הנחל. המים חשרת )עין אמי(, אחד מן המעיינות המז

נובעים מנקבות חצובות בסלע ונקווים אל בריכה רבועה. 

 .מנקודת הסיום ניתן לשוב בדרך עפר נוחה לחניון החרובים
 

 
 מפלונים בנחל שופט  

 

 

 
     

 1המשך מעמוד 


