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 דף מידע –מערות לוזית 
 
 
 

 פני מעל מטרים 012 של בגובה שטוחה גבעה על השוכנות, פעמון מערות של סדרה הן לוזית מערות
 ביניהן מחוברות המערות רוב. יהודה שבשפלת לוזית ליישוב מזרחית-דרומית כקילומטר, הים

 הגישה אך, גוברין בית למערות בדומה לביקור מוסדרות אינן הן. ענק וחללי אולמות ויוצרות
 .נוחה אליהן

 התקופה עד ולפחות ההלניסטית בתקופה החל בשימוש והיו נחצבו המערות, ההערכות לפי
, נועדו אשר, המערה בקירות ומשולשים מרובעים תאים, קולומבריה נחצבו מהן בחלק. הערבית

 המערות קירות על שנחרטו צלב וסימני כתובות במקום השתמרו עוד. יונים לגידול, הנראה ככל
 ברגל אפשרית המערות אל הירידה. כוכבא בר מרד מימי רומי חייל של כתובת וכן, החוצבים בידי

 מעברים ושל זחילה מערות של רשת למקום בסמוך נמצאים עוד. גלישה )סנפלינג( באמצעות או
 .הרוסים מבנים ומספר אגירה בריכת, מטרים 02 של בעומק אנטיליה באר ושרידי, קרקעיים-תת

 
 דרכי הגעה:

 0.2להגיע לצומת האלה מבית שמש דרומה או מצומת מסמיה מזרחה. מצומת האלה  –מצפון 
 –ק"מ בכביש פנימי עד הפניה למושב לוזית. מדרום  9 -פניה ימינה לכוון לוזית,כ דרומה,ק"מ 

להגיע מקרית גת לצומת גוברין )צומת תחנת הדלק בית גוברין(,שמאלה לכוון בית ניר,עוברים את 
מון יבית ניר וממשיכים עד הפניה ללוזית. מול הכניסה ללוזית פונים דרומה בדרך עפר טובה בס

 .כק"מ אל גבעה נמוכה עם חניה כחול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כמובן שלמי שיש 'וייז' או תוכנת ניווט אחרת, ניתן לרשום "לוזית" ולנסוע לפי ההוראות 
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 תיאור המסלול:
הכניסה אליהן פשוטה והן מוארות תדיר ליד החניה יש מכלול גדול ומרשים של מערות פעמון. 

משו כנראה לגידול ימאות כוכים שש -שוכן קולומבריום גדול  ימניתהכי במערה )אין צורך בפנס(. 
 יונים. 

 
וון עץ חרוב גדול. ימהחנייה לכו מערבה בשביל רחב וברור אך לא מסומן בכ -אל המחילות 

פתחי  0מימין  מ' ותראו מימין בור לא עמוק עם ירידה נוחה. בתחתיתו 122-המשיכו מהעץ ישר כ
שמבוגר יעבור ראשון כי באמצע המחילה  חובהבזחילה בפתח המרכזי. כנסו מחילות. קחו פנס ו

האור . לאחר הירידה תראו מימין חדר קולומבריום קטן ואחריו את וחצי מטרקיר בגובה  נויש
 .באותו השבילבקצה המערה. החזרה 

 
 המלצה לפעילות משפחות:

לקבוצה המגיעה לפעילות במקום, 
מוך מומלץ לחנות בחניון העפר הס

ל בהן. למערות הפעמון, ולהתחיל בטיו
לאחר מכן להתמקם עם מחצלות סמוך 
לעמדת הגלישה ולפתוח בארוחת בוקר 
קלה. לאחר מכן / במקביל להתחלק 

קבוצות;  0-באופן חופשי ולא מחייב ל
שמה פעמיה לגבעה ליד לשם  –האחת 

ביקור וזחילה במערות המסתור, והשניה 
 מתארגנת לגלישה. –
ם גם בזוג )מתאים במיוחד אתן לגלוש ני

אחד הגולשים חושש. מתאים גם לילד 
 והורה(.

 יםבמשך הזמן חברי הקבוצות מתחלפ
בפעילות כך שכולם מבצעים את כל 

 ת.יוהפעילו
כך שיהיה אפשר להכין משקה  –בייחוד בעונות הקרירות יותר  –מומלץ להביא ערכת קפה/תה 

 חם בכל עת.
 

 ציוד שמומלץ להביא:

 ע הגלישה במערות הפעמון אין צורך בציוד מיוחד מעבר למה שהחברה מספקת.לשם ביצו 

 ר, יש להביא פנס ובגדים שאין בעיה ללכלך )מומלץ להביא לשם ביקור במערות המסתו
  גם בגדים להחלפה(.

 הוראות בטיחות:

 שמע בכל עת להוראות המדריך. הוראות בטיחות יבעת הגלישה במערות, חובה לה
 לפני הפעילות. קבוצהלגלישה ינתנו לפרטניות 

  באזור עשרות פתחים בקרקע המובילים למערות, לא כל הפתחים מסומנים או מגודרים
סכנת נפילה. יש להיות עירניים למיקומן של המערות ולא להתקרב קיימת  –או חסומים 
 אל פתחיהן.

  ישנה מדרגה של הביקור במערות הזחילה מחייב נוכחות מבוגר שייכנס ראשון. במערה
 מטר וחצי.
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