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הפרח
מסלולי
מודיעין-מכבים-רעות

שביל אופניים עירוני - קיים

שביל אופניים עירוני - בביצוע

שביל אופניים עירוני - עתידי

שביל אופני שטח )סינגל - קק”ל(

שביל אופני שטח מ”ים לי-ם” )קק”ל(

שביל אופני שטח - עתידי

שביל ישראל

אתרי טבע עירוני

אתרי עתיקות

תצפית

תחנת רכבת

מתקני ספורט

נקודת ניפוח אוויר

מפת שבילי אופניים
מקרא

* מפה זו הינה להתמצאות בלבד

צ

אגף הנדסה

מכבים  רעות
ר י ע ם  י נ ו ב ם  י ש נ א

מודיעין



מיגון
חובה עליכם לחבוש קסדה, לדאוג לתקינות 

האופניים ולנראות שתבליט את נוכחותכם 

בדרכים: מחזיר אור, פנסים, פעמון ובגוד מתאים.

ערנות ברכיבה 
כדאי לזכור, נהג הרכב אינו מצפה לראות אתכם 

בצד הדרך, על כן אתם חשופים ועלולים להיפגע - 

חשוב לשמור על ערנות לנעשה מסביבכם.

רכיבה על כביש
ברכיבה על הכביש יש להיצמד ככל האפשר לצד 

הימני של הכביש. לא רצוי לנסות לעקוף מכוניות. אם 

יש שבילים או שוליים סלולים, רצוי להשתמש בהם.

כללי התנועה
כרוכבי אופניים חובה עליכם להכיר היטב את כללי 

התנועה החלים גם עליכם ולנהוג על-פיהם: ציות 

לרמזורים ולתמרורים, איתות, מתן זכות קדימה 

להולכי רגל.

ח’ חרובה
במקום התקיים כפר שנבנה על חורבות יישוב קדום יותר. עדות בולטת 

לישוב הקדום הוא המבנה המבוצר הקטן הממוקם סמוך לפסגת 

הגבעה וחולש על הוואדי מצפון, בו עברה הדרך הקדומה שחיברה בין 

לוד, מודיעין הקדומה, מעלה בית-חורון וירושלים. המבנה המבוצר 

הקדום הוא כנראה מהתקופה הרומית. סביב לחורבות שבראש הגבעה 

ישנם שרידים שונים. במדרון הצפוני של חרובה נמצא ריכוז גדול של 

חציבות עתיקות מסוגים שונים: גתות )עדות נוספת לעתיקותו של 

האתר(, בורות-מים ומערות קבורה.

שרידי כפר ערבי אשר נבנה על-גבי חורבות יישוב מן התקופות 

ההלניסטי-רומית. בסקרים ובחפירות שנערכו בסביבות החורבה 

נתגלו כבשני סיד )קדומים וכאלה המתוארכים לתקופה העות’מנית-

מנדטורית(, מערות קבורה, בורות מים ועוד. לצד הממצא הנזכר לעיל 

נתגלתה בראש הגבעה מצודה )?( הבנויה בניית גזית איכותית. אין 

בידינו מספיק מידע לתארך את המצודה. 

ח’ רגב 
החורבה ממוקמת בפסגת גבעה 

המתנשאת לגובה של 202 מטר 

- המתאפשרת תצפית מיוחדת, 

יפה ומפתיעה של - 360 מעלות.

חורבת רגב היא אתר עתיקות 

ובפסגת הגבעה ועל מדרונותיה 

ניתן להבחין בשרידי מבנים ובמספר בורות-מים פתוחים. על חלק 

מפסגת הגבעה נמצא כרם-זיתים מוקף גדר בו משובצים מספר אבנים 

שמקורם במבני החורבה. קבוצת עצי-הזית בולטת מאוד על קו-

הרקיע של הגבעה ומסייעת לזהות את חורבת רגב מרחוק.

ח’ נכס
ממערב לאזור המלאכה מרכז עינב, נראים שרידיו של הכפר הערבי 

ששכן במקום. הכפר הערבי, דוגמת החורבות הנוספות באזור, הושתת 

על-גבי שרידים קדומים יותר: יסודות מבנים, בורות מים, מדרגות 

חקלאיות, קברים חצובים וגדרות אבן הם רק חלק מן הממצא הקדום 

באתר. כן נתגלו בשטח החורבה שברי חרסים מן התקופות: הברונזה 

התיכונה, הברזל ב’, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, הערבית 

הקדומה והעות’מאנית. 

הפארק הטכנולוגי
הפארק הטכנולוגי אזור התעסוקה של מודיעין מוקם בצפון העיר, 

בסמוך ליערות בן שמן. האזור מתוכנן כפארק תעשייה מודרני הטובל 

ביער ירוק. הפארק מאופיין בבנייה ייחודית בסגנונה, המשלבת אבן 

בזכוכית, לשמירה מלאה על איכות הסביבה.

הפארק הטכנולוגי משתרע על פני 1,300,000 מ”ר מיועד לתעסוקה, 

למסחר ולמבני ציבור ועם השלמתו אמור לספק תעסוקה ל-35 אלף 

עובדים.

הפעילות באזור מתבססת בעיקר על תעשייה משרדית, טכנולוגיה 

גבוהה ותעשייה יצרנית. באזור פועלות תעשיות נקיות העומדות 

בתקנון מחמיר של איכות הסביבה. לשם כך דורגו שלושה תת-אזורי 

תעשייה, המסווגים לפי פליטת אוויר ורעש, וחוצצות ביניהם רצועות 

ירוקות: יער, בוסתנים ומרחבים פתוחים. 

הנגישות לאזור התעסוקה היא מהירה ונוחה מכביש תל אביב - 

ירושלים ומכביש ירושלים - בן שמן.

איזור המלאכה
השירותים והתעשייה הזעירה בעיר תוכנן לתת לתושבי העיר את 

השירותים המתבקשים ביום-יום. 

על פני 700 דונם בדרום-מערב העיר הוקמו מרכזי הקניות “ישפרו” 

ו-”וואן”, ולידו מוקמים מוסכים, בתי מלאכה זעירה ובתי עסקים 

רבים. “מרכז עינב” נמצא על תוואי כביש 431 המחבר בין העיר לכביש 

1 ומערבה לכיוון רמלה, לוד וראשון-לציון. 

מול אזור המלאכה ממוקמת תחנת הרכבת “פאתי מודיעין” עם 

מגרש חנייה ונגישות מקסימאלית של האזור כולו, כולל למערכת 

שבילי האופניים של העיר, של פארק טבע עירוני ענבה ושל הפארק 

הטכנולוגי. 

אזור המלאכה במתארו המלא אמור לספק תעסוקה ל-9,000 עובדים.

רצועת יער תקיף ותתחם את האזור. במערב ), נקודת יציאה למסלולי 

טיול, לשביל ישראל ולשביל אופניים מ”י-ם אל ים”.

4 כללים לרוכבים על 2

דבר ראש העיר

מלאכה ותעשייהאתרי טבע עירוני

הנחיות בטיחות בטיול

הפרח
מסלולי
מודיעין-מכבים-רעות

מפת שבילי 
אופניים

מוקד עירוני 106 לשירותכם

גבעת התיתורה
הינה גבעה, שעליה הצטברו שכבות ישוב עתיק מזה 6,000 שנה ולכן 

הקרקע עשירה בחומר אורגני. הצמחייה מרובה ועשירה בשל כך, 

ובזכות בורות המים והמערות הרבים - זהירות!  

בגבעת התיתורה התגלו ממצאים המעידים על קיום ישוב משחר 

ההיסטוריה מלפני כ - 6,000 שנה, ומאופיינת הממצאים מתקופות 

רבות במבנה המאפיין תל ארכיאולוגי: נמצאו ממצאים מהתקופה 

הכלקוליתית )4,000 לפנה”ס(, ושרידים מתקופת הברונזה )3,000 

לפנה”ס( ו ושרידים מתקופת הברזל, היא תקופת דוד ושלמה. 

מהתקופה ההלניסטית והחשמונאית נמצאו שרידי חוות, גתות וקברים. 

מתקופת בר כוכבא נמצאו כלים, וכן מחילות מסתור רבים. בשנת 

תש”ח ובעקבות הצלחת מבצע “דני” לאחר כיבוש רמלה ולוד והאזור 

בין שילת של ימנו ושעלבים )אז: סלביט( פתח הלגיון הירדני בפיקוד 

בריטי במתקפת נגד, לכבוש משלט “אל בורג’” ששכן על התיתורה.

מהתקופה הרומית והביזנטית נמצאו גתות לייצור יין ושמן, חוות 

חקלאיות ומערות קבורה וכן בית עם רצפת פסיפס שנהרס ברעידת 

האדמה בשנת 750 לאחר הספירה )“הבית השרוף”(. מהתקופה 

הצלבנית - שרידי מבצר וחפיר.  כמו כן נמצאו שרידים מהתקופה 

העותומאנית. בתקופה הצלבנית שכנה על הגבעה מצודת דרכים 

שהגנה על הדרך מלוד לירושלים ושמה: “טרנטה”. הקרב היה קרוב 

מאוד )10-20 מ’ בין הכוחות( ובסופו נסוגו הירדנים. תוצאות קרב זה 

קבעו את הגבול המזרחי של ישראל עד 1967.

על-גבי גבעה גדולה נראים שרידיו של הכפר הערבי ששכן במקום. 

)כאן המקום להוסיף את הסיפור ההיסטורי שמתואר יפה באחד 

השלטים באתר(. בטרם ההתיישבות הערבית המאוחרת היה במקום 

יישוב לאורך מספר תקופות. על-סמך הממצא הקראמי שנתגלה באזור 

החורבה נראה כי ההתיישבות באתר החלה כבר בתקופה הכלקוליתית 

ונמשכה ברצף עד לתקופה העות’מנית. בין היתר נתגלו באתר בורות 

מים, ספלולים, אבני בנייה, קברים, דרך קדומה, קולומבריום, מבנה 

הבנוי בניית גזית איתנה ועוד.

גבעת הברושים- אם רג’מן
על גבעה נישאה, דרומית-מערבית ליישוב מכבים, ממוקמת חורבת 

ועליה מתחם מוקף בטראסות עצי ברוש ובגדרות עשויות אבני גוויל. 

בחלקו המערבי של המתחם ישנו מבנה מפואר )חווה/וילה( מן התקופה 

המוסלמית המאוחרת. ביתרת השטח נתגלו גת חצובה ובור מים. 

C ח’ גבעה
אתר ארכיאולוגי בשכונת משואה - בשעת הקמת העיר בשנות ה-90 

נערכה חפירת בדיקה מצומצמת והתגלה מבנה רחב מימדים בנוי 

היטב, ככל הנראה מבנה ציבורי המתוארך לתקופה הרומית / ביזנטית. 

המבנה טרם נחפר במלואו. במקום תצפית מרהיבה על העיר.

ח’ אשון
גבעה נישאה ועליה שרידים של כפר ערבי. הכפר הערבי הושתת על-

גבי שרידים ארכיאולוגיים קדומים למן התקופות הפרהיסטוריות ועד 

לתקופות המאוחרות. בין יתר הממצאים נמצאו גתות, מערות חצובות, 

בורות מים חצובים ובנויים, כבשני סיד, מערות, ספלולים, מדרגות 

חקלאיות וכן ממצא קראמי רב. בעתיד תשולב החורבה בבניית שכונת 

מורשת, העתידה לקום.

קבר השיח ויער הילדים באר מעון/ ביר מעין /סית מנע
על גדתו המערבית של הכביש המוביל ליישובים מכבים-רעות ישנו 

קבר שיח המתוארך לתקופה העות’מנית. ייתכן כי הקבר מושתת 

על-גבי שרידי חורבה קדומה יותר. בשנים האחרונות ביצעה רשות 

העתיקות מספר עבודות שימור במבנה הקבר.

גבעת התיתורה
הינה גבעה, שעליה הצטברו שכבות ישוב עתיק מזה 6,000 שנה ולכן 

הקרקע עשירה בחומר אורגני. הצמחייה מרובה ועשירה בשל כך, 

ובזכות בורות המים והמערות הרבים - זהירות!  

בגבעת התיתורה התגלו ממצאים המעידים על קיום ישוב משחר 

ההיסטוריה מלפני כ - 6,000 שנה, ומאופיינת הממצאים מתקופות 

רבות במבנה המאפיין תל ארכיאולוגי: נמצאו ממצאים מהתקופה 

הכלקוליתית )4,000 לפנה”ס(, ושרידים מתקופת הברונזה )3,000 

לפנה”ס( ו ושרידים מתקופת הברזל, היא תקופת דוד ושלמה. 

מהתקופה ההלניסטית והחשמונאית נמצאו שרידי חוות, גתות וקברים. 

מתקופת בר כוכבא נמצאו כלים, וכן מחילות מסתור רבים. בשנת 

תש”ח ובעקבות הצלחת מבצע “דני” לאחר כיבוש רמלה ולוד והאזור 

בין שילת של ימנו ושעלבים )אז: סלביט( פתח הלגיון הירדני בפיקוד 

בריטי במתקפת נגד, לכבוש משלט “אל בורג’” ששכן על התיתורה.

מהתקופה הרומית והביזנטית נמצאו גתות לייצור יין ושמן, חוות 

חקלאיות ומערות קבורה וכן בית עם רצפת פסיפס שנהרס ברעידת 

האדמה בשנת 750 לאחר הספירה )“הבית השרוף”(. מהתקופה 

הצלבנית - שרידי מבצר וחפיר.  כמו כן נמצאו שרידים מהתקופה 

העותומאנית. בתקופה הצלבנית שכנה על הגבעה מצודת דרכים 

שהגנה על הדרך מלוד לירושלים ושמה: “טרנטה”. הקרב היה קרוב 

מאוד )10-20 מ’ בין הכוחות( ובסופו נסוגו הירדנים. תוצאות קרב זה 

קבעו את הגבול המזרחי של ישראל עד 1967.

על-גבי גבעה גדולה נראים שרידיו של הכפר הערבי ששכן במקום. 

)כאן המקום להוסיף את הסיפור ההיסטורי שמתואר יפה באחד 

השלטים באתר(. בטרם ההתיישבות הערבית המאוחרת היה במקום 

יישוב לאורך מספר תקופות. על-סמך הממצא הקראמי שנתגלה באזור 

החורבה נראה כי ההתיישבות באתר החלה כבר בתקופה הכלקוליתית 

ונמשכה ברצף עד לתקופה העות’מנית. בין היתר נתגלו באתר בורות 

מים, ספלולים, אבני בנייה, קברים, דרך קדומה, קולומבריום, מבנה 

הבנוי בניית גזית איתנה ועוד.

פארק בורות הסיד וואדי נחל ענבה  תל בית-ענבה
יישוב עתיק שזכה לתיאור במפת מידבא - מפת פסיפס מרשימה 

מלפני כ - 1500 שנה, אשר נתגלתה בירדן לפני כ - 100 שנה.

למרגלותיו נמצא נחל ענבה כאשר בצידי אפיק הנחל מצויים שרידי 

מבנים. אחד משרידי המבנים הינו מבנה חרב בולט. מבנה זה הוא 

כבשן סיד - אחד מהכבשנים הרבים אשר נבנו במהלך הדורות באפיק 

נחל ענבה. תעשיית ייצור הסיד היא עתיקה ביותר והיא מבוססת על 

שריפת/קליית אבני גיר בחום גבוה למספר ימים. בכדי לעשות זאת 

נבנו כבשני האבן. מרבית הכבשנים בנחל ענבה נבנו בתחילת המאה 

העשרים )חלק מהכבשנים קדום יותר( על ידי תושבי ענאבה, הכפר 

הערבי שהוקם על חורבות בית-ענבה.

ח’ ענבה
על גדתו הצפונית-מערבית 

של נחל ענבה-חורבה נרחבת 

ועליה כפר ערבי חרב-

עינאבה, ששכן במקום עד 

מלחמת העצמאות. אמנם, 

המקום מוזכר מקדמת דנא, 

עוד מימיו של יהושע: “ויבא יהושע בעת ההיא, ויכרת את הענקים, 

מן-ההר מן חברון מן דבר מן-ענב ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל עם 

עריהם החרימם יהושע” )יהושע יא, פסוק כא(. מכאן אנו למדים כי 

במקום הייתה התיישבות כבר מהאלף השני לפנה”ס )לפחות(. 

לאחר חורבן הבית השני ישנן עדויות כי במקום ישבו משפחת כהנים-

משפחת בית ענובאי שנקראו כך, ככל הנראה, על שם היישוב שהיה באזור. 

אזכורים נוספים על המקום אנו מוצאים אצל אוסביוס מקיסריה 

)המאה ה-ד’ לספירה( וכן במפת מידבא. 

בשטח החורבה נראים כיום שרידים של הכפר הערבי, גדרות אבן, ובורות 

מים. באזור הנחל, הממוקם דרומית-מזרחית לחורבה, נראים השרידים 

המרשימים של כבשני הסיד המתוארכים לתקופה העות’מאנית. בין אלו 

האחרונים ישנם שפעלו עד לפני 100-60 שנה לערך. 

בית הבד- ואדי ענבה/טיילת חוט השני
על גדתו המערבית של נחל ענבה נערכה בשנת 2012 חפירת הצלה 

בהיקף נרחב על-ידי רשות העתיקות. חלק מהשטח, הצפוני יותר, 

נחפר מספר שנים קודם לכן. במהלך החפירות במקום נחשפו מתקנים 

חקלאיים רבים לרבות גתות, טאסות, קירות חלוקה ועוד וכן מכלול 

מגורים )אולי מנזר( ובית בד מן התקופה הביזאנטית. בית הבד מוקם 

בתוך מערה )ברבות השנים המערה קרסה על-גבי בית הבד, דבר 

שהקשה מאוד על חופרי האתר( והכניסה אליו הייתה, ככל הנראה, 

מכיוון מזרח. מבית הבד שרדו: הבתולות, ‘אבן למיקום בורג’, אגן 

סחיטה ואגן ריסוק )‘ים’(. הבד עצמו כמובן שלא שרד. 

בסמיכות לבית הבד נתגלו במהלך החפירות מחסנים חצובים וכן קיר 

גזית הבנוי באיכות טובה. מסגרת בנית שכונת הציפורים נערך שיקום 

המקום, ושימורו תחת תוואי הכביש שתוכנן.

ח’ חדת
על-גבי גבעה ממוקמת חורבה רחבת ידיים ובה שרידים ארכיאולוגיים 

רבים. בראש הגבעה-כנסייה מן התקופה הביזנטית אשר נחפרה על-

ידי רשות העתיקות. כן נתגלו במקום שרידי כנסייה ביזנטית ובה רצפת 

פסיפס מכוסה, בה מופיע פסוק 

מספר תהילים, יסודות מבנים, 

שברי עמודים, מערות חצובות, 

גת, קברים, ביניהם קברי מקמר 

)ארקוסוליה( ועוד. מצפון-מערב 

לגבעה )שכונת בוכמן מוריה( נחפר 

אתר מן התקופה הכלקוליתית 

והברונזה הקדומה. 

ח’ בארית
מדרום לפתחו של ואדי רחב, דרומית-מזרחית לח’ חדת, נמצאת חורבה 

ועליה שרידי בנייה. במקום שרידים של בניין בעל מתאר מרובע וכן 

שרידים של מבנים מלבניים. 

כן ניתן להבחין בשרידי 

גתות, בבורות מים ובקברי 

מקמר. בשטח החורבה פזורים 

שברי חרסים מן התקופה 

העות’מאנית. 

ח’ בית שנה 
מצפון ליישוב שעלבים, על-גבי גבעה שטוחה, כפר ערבי שאת שרידיו 

ניתן לראות ממרחק רב. בסביבתו הקרובה של האתר ניתן לראות 

מתקנים חקלאיים, גדרות אבן, מדרגות חקלאיות ועוד. למותר לציין כי 

האזור עובר בשנים האחרונות שוד עתיקות מסיבי הפוגע משמעותית 

בשרידים העתיקים. רשות העתיקות נלחמת בתופעה ובהצלחה רבה. 

ח’ גבעת שר
נמצאו שרידים של ישוב קדום 

עם מגוון מתקנים חקלאיים 

מתקופות שונות: ביזנטית, 

ממלוכית-צלבנית ,חשמונאית 

ורומית. הגבעה מתאפיינית 

בבוסתנים ובפריחה. בחורבת שר נמצא ריכוז גדול ומרשים של מבנים 

מסוג שומרה )מבנה שמירה קדום המוזכרים בספר נביאים( ומגדלוני 

שדה. בגבעה קיים עץ - אגס סורי, על אף שזהו אינו אזור התפוצה 

שלו. שיא פריחתו הוא בשבוע השני של חודש מרס.

גבעת שר
חורבה גדולה הכוללת יסודות כנסייה, שרידי מגדל, מתקנים חקלאיים, 

מערכות חצובות, בורות מים ושקתות חצובות, גתות חצובות, חוליות 

עמודים, ספלולים, דרך קדומה, פסיפס וחלקי בית בד. בשנים 

האחרונות מתבצעת במקום פעילות חינוכית המשלבת בני נוער וילדים 

בחפירות ארכיאולוגיות. 

בקצהו הדרומי של הגן הלאומי נמצא מחשוף צור מרשים - “אבני 

חמשת המלכים”, הקשור במסורת לקרב יהושע במלכי האמורי )יהושע 

פרק י’(. מחשוף זה הוא אחד מכמה מחשופים בקו התפר בין גבעות 

מודיעין ועמק איילון.

ח’ אום אל אומדן 
בעת העבודות על הכביש המחבר את השכונה נמצאו במקום שרידי 

יישוב קדום. הדבר חייב את עדכון תוואי הכביש ונקיטת פעולות 

שימור. היישוב מהתקופה ההלניסטית )כמאתיים שנה לפנה”ס( עד 

ימי מרד בר כוכבא )שנים 132-135 לספירה(, ושרידי בית כנסת עתיק 

המתוארך לימי בית שני עד למרד בר כוכבא. השרידים מהכפר העתיק, 

מסמיכים את הראייה הפיזית הראשונה לקהילה יהודית בתקופת בית 

שני באזור מודיעין. במקום מתוכנן מרכז מבקרים. 

אום אל עומדן
על הכביש המוביל ללטרון נחפר בשנים  2000-2002, 2013  בית 

כנסת- מבנה עמודים שתוארך על-ידי החופרים לתקופה החשמונאית. 

למבנה שלב קדום יותר לתקופה החשמונאית- התקופה ההלניסטית 

וכן שלב מאוחר יותר- התקופה ההרודיאנית. 

לפיכך מדובר במבנה שפעל במשך מספר תקופות וכן עבר שינויים 

אדריכליים במהלכן. )כאן המקום להכניס את דברי החופרת(

בית הכנסת הינו חלק מחורבה גדולה הכוללת מתקנים חקלאים, 

מערות, מדרגות חקלאיות, סמטאות ועוד. 

לאחרונה מבצעת רשות העתיקות עבודות שימור ושיחזור בהיקף 

נרחב. בסיומן, יוצג האתר לקהל הרחב. 

ברפיליה
חורבה קדומה רחבת היקף ועליה חורבות כפר ערבי. על פני השטח 

ניתן להבחין בשרידי מבנים, בורות מים, מערות, גתות, דרך קדומה 

ועוד. במפנה המזרחי של הגבעה ישנו בית קברות מוסלמי ששימש את 

הכפר הערבי שהוזכר לעיל. עם הקמתה של העיר מודיעין נערכו סביב 

החורבה מספר חפירות אשר חשפו ממצא ארכיאולוגי רב.  

קיר השרקרקים
למרגלות גבעת ברפיליה, 

ברחוב פז , במצוק אבן גיר 

נמצא “קיר השרקרקים”. 

במצוק מקננים שרקרקים 

בחורים שחפרו בעצמם 

במסלע הפריך של. 

השרקרק הנו ציפור שיר צבעונית המשמיעה קול שריקה עמוק וייחודי, 

ומכאן שמו. הוא ניזון בעיקר מדבורים, צרעות וכל מיני חרקים 

מעופפים. 

השרקרק הוא ציפור חברתית, חי בלהקות המונות עשרות פריטים 

המתקבצות בנדידה למאות פריטים. מושבות הקינון כוללות קינים 

רבים ועשויות להגיע אף למושבות ‘ענק’ הכוללות עשרות קינים. ניתן 

לצפות בהם מקננים בחודשי האביב )מסוף חודש מרץ עד תחילת 

חודש יוני(. 

אנדרטת חיל 
הרפואה

בסמוך לאנדרטה משפר שרידים 

ארכיאולוגיים: מערות מתקנים 

חקלאיים, בורות, ספלולים, 

וגתות.

מחשוף גיאולוגי
משני צידי כביש 443 ובסמוך לכביסה לפארק הטכנולוגי קיים 

מחשופים גיאולוגיים: קערת השכבות והקערה הקטנה. במקום נראות 

שכבות משקע שהורבדו בתקופה בה כוסה המקום ב”ים קדמון”. 

בסמוך נמצאם גושי תלכיד )קונגלומראט(  עם חלוקים חלולים ושריד 

לשבר גיאולוגי מודיעין-נעלין.

ח’ קנובה
נוף גבעות מודיעין ומישור 

החוף ניבטים מפסגת חורבת 

קנובה. במקום עץ אורן עתיק 

וגדול וקבוצת ברוטים לא 

הרחק עם פינת ישיבה.

החורבה ממוקמת בסמיכות רבה לח’ בארית. באתר שרידים של בית 

חווה )אתר בעל אופי חקלאי בעיקר( הבנוי בניית גזית. כן נתגלו באתר 

פריטים ארכיטקטונים; בורות מים, מכלאות בעלי חיים, גתות וחרסים 

מן התקופה הביזנטית. 

בקעת הנזירים/ביר א שאמי
מצפון לחורבת זכריה, בפתחו של נחל, ממוקם עמק הנזירים )השם 

ניתן על-ידי מטיילים(. באתר ניתן להבחין במערות מגורים חצובות 

וכן סיתות גס של צלבים. ממערב למערות המגורים ישנה מערת קבורה 

בעלת עיטור גמלון ונשר בפתחה. מצפון למערות המגורים, בערוץ 

הנחל, ישנה בריכת אגירה למי גשמים. 
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רגב | חו’ נכס | חו’ ענבה

אום אל אומדן ברפיליה
גבעת שר

גבעת 
הברושים

גבעת הברושים
ואדי ענבה

סית’ מנעתיתורה
ברפיליה

מפת השכונות

ציר הזמן

אגף הנדסה

מכבים  רעות
אנשים בונים עיר

מודיעין




