
איך מגיעים?

ריפוי עקרות במעמקי האדמה

מערת התאומים היא מערת נטיפים וזקיפים הנמצאת לא 
רחוק מבית שמש. עם הגיעכם למערה, תבחינו בוודאי בעץ 
התאנה הניצב בכניסה למערה כשומר בפתח. אופייני למצוא 
עצי תאנה בכניסה למערות, שכן הם תוצר של זרעי תאנה 
המוטלים בלשלשת של ציפורים ועטלפים, שהלחות של 

המערה מאפשרת להם להתפתח לעץ. 
מפתח המערה הקטן נכנסים לחלל גדול ומרשים, כשקולות 
של עטלפים מקדמים את פנינו. המערה נחשבת לשמורת 
עטלפים, בהיותה בית לארבעה סוגים שונים של עטלפים. 
בתקופה שבין נובמבר למרץ, שבה נמים העטלפים את שנת 

החורף שלהם, הכניסה למערה אסורה. זאת מכיוון שהפרעה 
למנוחת החורף שלהם גוזלת מהם אנרגיה, החיונית להישרדותם, 

ומסכנת את חייהם.
מסלול הליכה תחום בגדר עץ מוביל אותנו אל תוככי המערה. 
ככל שנכנסים פנימה ולעומק, הולך ומחשיך. הצינה וטפטוף 
המים סביבנו, בשילוב עם קולות העטלפים, מוסיפים לתחושת 
המסתורין של המקום. בהמשך הדרך מובילות אותנו מדרגות 
משמאלנו אל קודש הקודשים של המערה: ברכה קטנה, חצובה 

בסלע, שבה מים הנחשבים לבעלי סגולות ריפוי מיוחדות.
אגדה מקומית מספרת שאישה עקרה, שחיה בכפר הסמוך למערה, 
שמעה על יכולתם של המים לרפא עקרות. אך כיוון שהגיעה 
למערה אחרי דרך ארוכה והיתה צמאה, היא לגמה שתי לגימות 
במקום אחת, וכעבור תשעה חודשים ילדה תאומים! מכאן שם 

המערה. 
במסורות רוחניות עתיקות נחשבות מערות לרחם של אימא אדמה. 

לא מפתיע, לכן, שסיפורים שנושאם פריון נקשרים אליהן.

מערת התאומים

מתחילת אפריל עד סוף אוקטובר:
פתוח בכל זמן.

ללא תשלום.
מתחילת נובמבר עד סוף מרץ: 

אין כניסה למערה, עקב שנת החורף
של העטלפים המתגוררים בה.

דרגת קושי: בינוני.

שעות פתיחה:

פעילות רוחנית מתאימה
המערה  אל  שהכניסה  חשוב  רוחניות,  סגולות  בעל  מקום  היא  היות שהמערה 
ועצמו  עצרו  התאנה,  עץ  ליד  למערה,  בכניסה  טקסית.  מחוויה  כחלק  תיעשה 
עיניים. פנו בלבכם אל הכוחות השומרים על המערה, ובקשו את רשותם להיכנס. 
מאיר  כשפנס  פנימה,  לאט  צעדו  לכם,  ניתנה  שהרשות  בתוככם  כשתחושו 
את דרככם. בשקט מוחלט צעדו אל תוך המערה, עד אשר תגיעו אל הקצה, 
למקום היקוות המים בברכה הקטנה. געו במים בידכם, והתוו עמם עיגול סביב 
טבורכם, כסמל להיריון )אל תשתו את המים!(. כעת עמדו או שבו שם וכבו את 
הפנס. בחושך המוחלט הזה, שכמוהו חווינו כנראה בהיותנו ברחם אמנו, תוכלו 

לחוש את הנגיעה של כוחות המקום. 
תלמידים שהגיעו עימי למערה דיווחו על תחושות של אנרגיה המוזרמת אל תוך 
גופם, על כדורי אור שנראו לפתע במערה, הגם שהיא חשוכה לחלוטין, וכן על 
מגע מלטף של רוח, שאין לו הסבר פיזי, כיוון שאין במקום תנועה של אוויר. 

המקום.  של  מהרוח  ומתנה  מרפאת  חוויה  היא  במערה  תופעה שתחוו  כל 
התמסרו לחוויה והודו על מה שתקבלו. אותם תלמידים שביקרו איתי סיפרו לי 
אחר כך על חלומות מרתקים במיוחד שחלמו בלילה שאחרי ביקורם במקום. 
בחלומות הם קיבלו הנחיה רוחנית ותשובות לשאלות שהעלו, שהוכיחו עצמן 

בבוא הזמן כנכונות.

סעו על כביש 1 )תל אביב–ירושלים(. 
במחלף שער הגיא עברו לכביש 38, בכיוון 
בית שמש. בצומת שאחרי המשטרה 
)בצד שמאל(, פנו שמאלה לפי השילוט 
“בית שמש״ ו״מערת הנטיפים״. סעו ישר 
עם הכביש סביב בית שמש. מיד אחרי 
הכניסה למושב זנוח )מימין(, פנו שמאלה 
לפי השילוט למערת התאומים. סעו 
כקילומטר אחד על דרך עפר, וחנו בחניון 
שבסופה. מהחניון תידרשו לצעוד כרבע 
שעה, ומדי פעם לטפס על סלעים, עד 

שתגיעו למערה )יש שלט מתחתיה(. 
אזהרות: פנים המערה חשוך לחלוטין, 
כך שחובה להצטייד בפנס. נוסף על 
כך הקרקע לחה וחלקלקה, ולכן יש 
לצעוד במערה בזהירות רבה. בשום 
אופן אין לסטות מן השבילים המסומנים. 
המערה היא שמורת טבע, אז אנא הימנעו 

מלהטריד את העטלפים.
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