
שביל החרובים

שביל הליכה במסלול מעגלי המתחיל בשער הכניסה למושב  
אביעזר ליד פסל הכבשים המברכות את באי המושב. 

השביל סומן ביוזמת תושבות ובסיוע היחידה להגנת הסביבה  
והמועצה האזורית מטה יהודה ומזמין את המבקרים בו לגעת  
בטבע, להריח את הפריחה העונתית, לפגוש צב ואולי צבי,  

ולדמיין בגת העתיקה כיצד חיו כאן לפני מאות שנים. 
מושב אביעזר הוקם בשנת 1958 ונקרא תחילה עדולם 9. במרוצת  . במרוצת  
השנים שונה שמו לאביעזר על שם אביעזר גסטטנר נשיא הקרן  

הקיימת לישראל בבריטניה וציוני מושבע. 
ראשוני המתיישבים היו עולים מאיראן שהקימו את המושב על  
אדמות הכפר בית נטיף. לאחר עזיבת עולי איראן הגיעו העולים  

מקוצ'ין המהווים עד היום חלק גדול מתושבי המושב.  
כיום מתגוררים במושב כ-1000 תושבים וחיי הקהילה תוססים  
ומהנים. במושב התהוו יחסי שכנות נפלאים והוא מייצג את מגוון  ומהנים. במושב התהוו יחסי שכנות נפלאים והוא מייצג את מגוון  

הקשת הישראלית. 
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שעשועי שביל
מי השאיר סימני דרך? נוצה על השביל, תחנת הרחה, גללים או עקבות  
כל אלו סימני דרך שמשאירים לנו בעלי החיים המבקרים וחיים בשביל.  

נסו לזהות את הרמז לבעל החיים ורשמו בתשבץ. 
אספו את האותיות המודגשות במשבצת וגלו מה יצא? 

שושנת הרוחות: 

בנק יישובים: 
התאימו את שם היישוב למשבצת הריקה: 

1 . לזכר המחלקה שכולה נפלה בדרכה להחיש עזרה לגוש עציון הנצורה 
2 . שם המושב על שם הגפן שגדלה בסמיכות לעץ או קנים, כדי שתטפס 

    ותתרומם מעליהם 
3 . "על המשלט יושבת עיר.." מיישוב מעברה שהוקם בשנות ה- 50,  

     צמחה עיר גדולה המתפשטת על גבעות האזור.      צמחה עיר גדולה המתפשטת על גבעות האזור. 
4 . נקרא תחילה עדולם 9 ובהמשך עודכן שמו לזכרו של נשיא  

     קק"ל בבריטניה. 
5 . שמו המקורי כשם הגפן השרועה בגובה הקרקע על אבן נמוכה או מוט 

6 . קבוצת יישובים מדרום לירושלים  



מהלך המסלול

עולם החי במסלול מגוון וכולל אוכלוסייה של צבאים, שועלים,  
דורבנים, תנים, מיני מכרסמים וזוחלים ואף בעלי חיים זעירים 

כמו חילזון נמלת הקציר ועוד. 
במסלול מגוון צומח רב והוא כולל את עצי החרוב שניטעו בראשית  
ימי המושב מתוך ניסיון להוות ענף חקלאי, עצי חורש טבעי כגון   
אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית ועוד שיחים ומטפסים ים-תיכוניים.  
בנוסף המסלול עשיר בגיאופיטים (צמחי בצל ופקעת כגון נרקיסים,  בנוסף המסלול עשיר בגיאופיטים (צמחי בצל ופקעת כגון נרקיסים,  

רקפות, סיתוניות ועוד) היוצרים פריחה עונתית מגוונת.  

המסלול מסומן בסימון שבילים:         

        כקילומטר וחצי 

        כחצי קילומטר 

התחנות לאורך המסלול: 


