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מעגל הטיולים של אנ"א

"עוד מעט ירד פה גשם ,בוא ונישאר בחוץ" (...אהוד מנור)

סיור בשבילי הטבע
העירוני של ירושלים
עלייה לרגל במשך
אלפי שנים ביססה
את מעמדה של
ירושלים כעיר
קודש .אולם מעטים
יודעים שהעיר היא
גם פנינה של טבע
עירוני ,וכיאה לכך
גם מוקד למחלוקות
סביבתיות
וחברתיות רבות.

אנ"א רבין  -ירושלים
השנה החולפת סיפקה לנו אתגרים רבים בתחום הטיילות.
אתרי הטבע והגנים הלאומיים נסגרו לסירוגין ,כמו גם
המוזיאונים והאטרקציות .הגבלות חלו על התנועה בכבישים,
ואפילו על יציאה מהבית .אבל אנחנו מעולם לא הפסקנו
לרצות לצאת ,להתאוורר ,לראות ירוק בעיניים ,להיות בטבע.
וכך קרה שרוב אזרחי ואזרחיות המדינה שחיים ביישוב עירוני
גילו מחדש את חשיבותה של הסביבה הקרובה – הסביבה
החינמית ,הנגישה לכול ,הסמוכה לבית .גילו שוב את חשיבותו
של הטבע העירוני.

הבריכה בגן הורדים .צילום :ליאור שמש.
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את סיורנו נתחיל במרכז החינוכי שבאנ"א רבין
שבגבעת רם .מיקומה יוצא הדופן של אנ"א רבין
– בין מוסדות שלטון ותרבות חשובים ,כמו מוזיאון
ישראל ,משכן הכנסת וקריית הממשלה – זימן
בטבעיות את הקמת המרכז החינוכי באכסניה .המרכז
עוסק בקיום שיח ערכי בסוגיות הבוערות בחברה
ובדמוקרטיה הישראלית ,ולכן מתאים לתחילתו של
סיור שעוסק בטבע עירוני ובאקטיביזם חברתי.

מהתחנה לחקר ציפורי ירושלים ,נמשיך בירידה תלולה
אל גן סאקר .הגן הוא דוגמה נהדרת לטבע עירוני שמצוי
בעמקים ,מוטיב חוזר בירושלים .גן סאקר הוקם בעשור
השני למדינה וקרוי על שם פעיל ציוני מבריטניה ,הארי
סאקר .התבוננות קצרה במבקרים בגן תבהיר לנו את
חשיבותו של הטבע העירוני בכל יישוב ובירושלים
בפרט.
כתבה מתוך עיתון "הארץ" ,8.8.1956 ,שעוסקת במאבק
הציבורי לפתיחת גן הנשיא לציבור:
(השם הוסב מאוחר יותר לגן הוורדים)

מרכז חינוכי

מרכז חינוכי  -אנ"א רבין
מאנ"א רבין נצא ברגל אל התחנה הראשונה :גן
הוורדים .הליכה קצרה של רבע שעה (דרך קיצור
להולכי רגל) ,בה נחלוף על פני מוזיאון ישראל מימין,
דרך רחוב אליעזר קפלן ,תוביל אותנו לכניסה לגן
הוורדים .הגן קיבל את שמו מ 15-אלף שיחי הוורדים
השתולים בו ,בזכותם הוא נחשב לגן הייצוגי הגדול
ביותר בארץ לוורדים .בגן פינות חמד שונות ,כמו
"הגן היפני" ,ובו מפלים ובריכות נוי קטנות ,ואגם
מלאכותי שהוא בית למיני צמחים ודו חיים .נתצפת
אל מבנה הכנסת המרשים ,שבו נחקקים ,בין היתר
חוקים ותקנות לשמירת הטבע .הכנסת קשורה
קשר ישיר לגן הוורדים שכן הוא תוכנן כבר בשנות
החמישים של המאה ה 20-כגן בלב קריית הממשלה
ויועד לעריכת טקסים ממלכתיים .במקור ,לא
התאפשרה גישה של הציבור לגן .רק עשור מאוחר
יותר ,בעקבות מאבק ציבורי נחוש ,נפתח הגן לקהל
הרחב .בשנה האחרונה ,עלה הגן לכותרות בהיותו
מוקד מחאות חברתיות והפגנות.

מגן הוורדים ,נרד מזרחה אל התחנה לחקר ציפורי
ירושלים .התחנה מתהדרת בתואר אתר הטבע
העירוני הקהילתי הראשון בעיר" .המסתור" שבתחנה
פתוח בכל שעה ומזמן מפגש בין אוכלוסיות – הן
בני אדם ,הן ציפורים .במסתור נוכל להתרשם מבתי
גידול שונים ומהציפורים הפוקדות אותם :שלדגים,
דרורים ,צוצלות ועוד .לציפורי השיר ,ירושלים היא
נקודת תדלוק חשובה במסע הנדידה שכן הן נודדות
בעיקר בלילה ולמקומות קרירים כמו ירושלים .כאן
בתחנה ,הציפורים עוצרות להסתתר ,לנוח במהלך
היום ולצבור אנרגיה ומזון למסע.

המסתור בתחנה לחקר ציפורי ים .צילום :ליאור שמש.
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מגן סאקר נמשיך דרומה ובמעבר שמתחת לכביש
אל עמק המצלבה .העמק קרוי על שם מנזר המצלבה,
שראשיתו כנראה בכנסייה מהמאה השישית והמשכו
בהקמת המנזר הנוכחי במאה ה 11-לספירה .לפי
המסורת הנוצרית ,שם גדל העץ שממנו הוכן הצלב של
ישוע .את המנזר ,שנראה כמבצר הניצב בגאון בעמק
וסביבו בוסתנים עתיקים ,לא נוכל לפספס .ההליכה
מגן סאקר לעמק המצלבה מזמנת הבחנה בין שני
סוגי טבע עירוני :בעוד גן סאקר הוא גן מלאכותי ,ובו
שבילים סלולים ודשא מטופח ,עמק המצלבה פראי
ממנו ,והודות לכך הוא אחד המקומות הבודדים שבהם
השתמרה סתוונית ירושלים ,שפורחת בסתיו בואכה
החורף.

בית הבד בעמק המצלבה .צילום :ליאור שמש.

מכאן נוכל לעלות חזרה אל גבעת רם ולאכסניה או להמשיך דרומה אל הגן הבוטני .אם נבחר לחזור לאכסניה,
נעבור בדרך ליד בית בד מהתקופה הביזנטית ששוקם ,דוגמה לחקלאות העתיקה שהייתה באזור באותה תקופה
ושהשתמרה בשטחי המנזר .אם נבחר להמשיך אל הגן הבוטני ,אזי הליכה של  15דקות תוביל אותנו אל מקום
קסום ובו חממה טרופית ,חלקות לפי אזורים גיאוגרפיים בעולם וגן מקלט למאות צמחים שבסכנת הכחדה.
מלבד היותו הגן הבוטני הגדול בארץ ,הגן מאפשר גם הנחלת חינוך לשמירה על הטבע .שם יסתיים סיורנו.
צילום :ליאור שמש.

להרחבה בנושא אחד המאבקים הסביבתיים
החשובים בירושלים " -עמק הצבאים"

צילום :ליאור שמש.
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שמירת טבע

בנוסף ליתרונות האקולוגיים שלו ,לטבע העירוני חשיבות
חברתית עצומה כאתר טבע חינמי ונגיש לפסיפס האנושי
המרכיב את העיר :אוכלוסייה דלת אמצעים ,תלמידים
ותלמידות ,קשישים ומטפליהם ,זוגות אוהבים ,משפחות ועוד.
מגוון המשתמשים מתבטא בפעילות הענפה המתקיימת בגן:
משחקי קריקט ובייסבול ,חגיגות מימונה מסורתיות ,מסיבות
סטודנטים מחתרתיות ועוד.

חנוכה בנבי סמואל
ד"ר רוית פרבר ועמוס טל
אתר נבי סמואל,
המזוהה עם מקום
קבורתו של שמואל
הנביא והמקודש
לשלוש הדתות
המונותיאיסטיות,
חובק בתוכו
היסטוריה
וארכיאולוגיה
מתקופות שונות של
ארץ ישראל.

*

אתר נבי סמואל ,המתנשא לרום של  885מטרים מעל גובה
פני הים צפונית מערבית לעיר ירושלים ,ואשר חולש על
דרכים חשובות באזור ,היה אתר נחשק ומבוקש לאורך
ההיסטוריה לכל כובש ושליט.
בתקופת המקרא ,שפט שמואל הנביא במצפה ,המיוחסת

לאתר נבי שמואל" :וְ ָה ַלְך ִמ ֵדּי ָשׁנָ ה ְב ָּשׁנָ ה וְ ָס ַבב ֵבּית ֵאל וְ ַהגִ ְּלגָ ּל
וְ ַה ִמ ְּצ ָפּה וְ ָש ַׁפט ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאל ֵאת כָ ּל ַה ְמּקֹומֹות ָה ֵא ֶלּה"
(שמואל א ,ז ,טז) .לפי המסורת ,נקבר שמואל ברמה ,שגם
היא מיוחסת לאתר נבי סמואל:

ׁמּואל וַ יִ ָּק ְּבצּו כָ ל
"וַ יָ ָּמת ְש ֵ

יִ ְש ָׂר ֵאל וַ יִ ְּס ְפּדּו לֹו וַ יִ ְּק ְב ֻּרהּו ְב ֵּביתֹו ָב ָּר ָמה"

(שמואל א ,כה ,א).

כאן גם התרחש הרצח הפוליטי הראשון ,רצח גדליה בן
אחיקם ,שמונה על ידי נבוכדנצר מלך בבל לממונה על עם
ישראל ,בידי ישמעאל בן נתניה.
באתר נמצאים שרידים ארכיאולוגים מימי בית ראשון,
מהתקופות הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית,
המוסלמית ,הצלבנית ,הממלוכית והעות'מנית .בתקופת
מלחמת העולם הראשונה ,כבשו הבריטים את נבי סמואל
בדרכם לכבוש את ירושלים .במקום נערכו קרבות עזים

* ד"ר רוית פרבר ,מתנדבת בג"ל נבי סמואל ועמוס טל ,מנהל פארק נבי סמואל
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בין הבריטים לבין העות'מאניים .בתקופת מלחמת
העצמאות ,נלחם הפלמ"ח במטרה לכבוש את
המקום אך ללא הצלחה וספג אבדות רבות .האתר
נכבש במלחמת ששת הימים בקלות יחסית.

בשנת  ,1995הוכרז אתר נבי
סמואל גן לאומי .שטחו של
הגן כ 3,500-דונם .בשנים
האחרונות ,נערכו במקום
חפירות והאתר עבר שיקום
נרחב.

החפירות נעשות על ידי קמ"ט ארכיאולוגיה מהמנהל
האזרחי .מוצע כאן מסלול במרכזו של האתר
שמאפשר היכרות עם הממצאים הארכיאולוגים
האחרונים שנחשפו באתר לאורך השכונה
החשמונאית .בחפירות נחשף רובע מגורים גדול.
היישוב שהיה במקום נוסד במאה השנייה לפני
הספירה וניטש בימי אלכסנדר ינאי ,שהיה נינו של
מתתיהו הכהן ונכדו של שמעון אחי יהודה המכבי.
האתר הונגש ונפתח לקהל לפני כשנה.

מתחת למבנה השירותים ,אפשר לראות מקווה טהרה
המתוארך לתקופה הרומית ,זהו המקווה היחיד שנתגלה
עד כה באתר .לידו ,מתחת לזכוכית שקופה ,נמצא סיפון
שהיה חלק מתעלת המים ושבו התבצע סינון המים כך
שאל המקווה הגיעו מים נקיים.
מכאן נרד אל הרחוב החשמונאי בן  2,300השנה .מייד
נבחין בבור מים גדול ומרכזי .מעל בור זה ,הונחה בעבר
חצובה וגלגלת כדי לשאוב את המים ,לכן נראה את
סימני השחיקה של החבל בצידה החיצוני של האבן ולא
בצידה הפנימי.

הבור הגדול ברחוב החשמונאי ,צילום :ד"ר רוית פרבר

את העם:

השביל הכחול – שביל הרחוב
החשמונאי

מּואל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלַּ ,ב ִּמ ְצ ָּפה"
"וַ ּיִ ְׁשּפֹט ְׁש ֵ

גורגיאס המפקד היווני החליט להפתיע את היהודים
ויצא בלילה בלוויית חמשת אלפים איש ואלף
פרשים מאמאוס לכיוון מצפה כדי לתקוף את
המחנה היהודי .יהודה המכבי ,אשר בזכות ידיעות
מודיעיניות מוקדמות ידע על כוונת גורגיאס לתקוף
אותם ,יצא עם שחר לכיוון אמאוס ,תקף את המחנה
ממזרח ,כאשר השמש הזורחת הפריעה והקשתה על
החיילים היוונים המופתעים ,וניצח אותם בקלות.

בדרכנו לרחוב החשמונאי ,נעבור על פני שני
תנורים המתוארכים לראשית התקופה המוסלמית
המוקדמת ,לתקופה האומאית ,מהמאות השביעית
והשמינית לספירה .התנור הימני שימש לצריפת
כלי חרס ,והתנור השמאלי שימש לאפייה.

הרחוב החשמונאי ,צילום :ד"ר רוית פרבר

משני צידי הרחוב ,אנו רואים את הבתים הקדומים,
שהיו בעלי שתי קומות .בקומת הקרקע שוכנו בעלי
החיים ,ואילו האנשים גרו בקומה מעל .ניכנס לבית
שמצד ימין ונראה בו כירה ביתית לבישול ולחימום,
אמבטיה ופתח ניקוז ובור גדול שכנראה שימש מחסן
קר .בהמשך הרחוב ,נבחין במתקנים חקלאיים שונים,
כמו גתות ובורות מים ואחסון.

באתר נבי סמואל נמצאו תנורים נוספים מתקופות
שונות .כלי החרס שבמקום שימשו את תושבי העיר
ירושלים ונחשבו טהורים כיוון שנצרפו קרוב אל
העיר.

בקרב זה ,שכן המחנה
הצבאי של היהודים
במקום הנקרא מצפה,
שלפי אחד הזיהויים
שבו
המקום
הוא
שוכן היום אתר נבי
הסלבקים
סמואל.
והקימו
התמקמו
את המחנה שלהם
באמאוס (לטרון של
היום) ,ואילו היהודים
בפיקודו של יהודה
את
הקימו
המכבי
המחנה שלהם במצפה,
שהיה מקום חשוב
להיסטוריה
וקשור
היהודית .מצפה היא
אחד המקומות שבהם
שפט שמואל הנביא

(שמואל א ,ז ,ו).

מייד כשניכנס לפארק ,נראה מצד ימין את הירידה
לרחוב ההלניסטי/חשמונאי.

תנור ,צילום :ד"ר רוית פרבר

צבא
ושל
המכבי
היהודים במלחמותיהם
כמסופר
בסלבקים,
בספר מקבים א'.

מהרחוב החשמונאי ,נטפס אל תוך המבנה בשביל
החדש ,נצעד לצד קיר אבנים גדולות ומסותתות,
זהו קיר מהתקופה הצלבנית ,ניכנס אל המבנה בעל
הקמרונות .זה המקום לספר על כיבוש נבי סמואל
על ידי הצלבנים בשנת  ,1099במסע הצלב הראשון.
הצלבנים היו צריכים לכבוש את ההר הזה ,שהיה
מאויש על ידי האויב המוסלמי ,בדרכם לכבוש את

העיר ירושלים כיוון שהיה מכשול בדרכם אל ירושלים.
כאשר הצלבנים כבשו את נבי סמואל ,הם ראו מפה
לראשונה את ירושלים ובכו מאושר .לכן כינו את ההר
הר השמחה.
הצלבנים בנו במקום מבצר גדול כיוון שנבי סמואל
הוא מקום גבוה ואסטרטגי ששולט על כל האזור ועל
הדרכים החשובות מהשפלה לירושלים ועל הדרכים
מצפון ומדרום בארץ ישראל .הם החלו לבנות חפיר
סביב המבצר לשמש גם להגנה וגם לחומרי גלם לבנייה.
במקום שכן מסדר צלבני ,נבנתה אכסניה לעולי הרגל
לירושלים ואורווה לסוסים .בניית החפיר לא הושלמה
כיוון שהצלבנים הובסו בשנת  1187על ידי האיובים ועל
ידי מנהיגם סאלח א-דין.
נצא ממבנה הקמרונות ,בדרכנו נראה בית בד צלבני,
וכשנטפס לעבר המבנה המרכזי ,נחלוף ליד תנור נוסף
המתוארך לתקופה הצלבנית .מכאן ניכנס למבנה ,אל
המבואה שבתקופה הצלבנית הייתה כנסייה צלבנית
שפנתה לכיוון מזרח ,הכיוון שממנו נכנסנו .היום נמצא
מסגד מוסלמי בחלק המערבי של המבנה.
נטפס אל הגג לאחת מנקודות התצפיות היפות בארץ.
התצפית ממחישה את חשיבות נבי סמואל ,הנמצא
בקרבת דרכי אורך ודרכי רוחב חשובות .אפשר לראות
מכאן מרמאללה והר בעל חצור בצפון ועד גוש עציון
בדרום ,מהשפלה במערב ועד הרי ירדן במזרח .וכמובן,
העיר ירושלים פרושה תחתינו.

בכל חג חנוכה ,מדליקים המבקרים
בנבי סמואל את נרות החג
בחנוכייה ייחודית שבה הדליקו
נרות בכותל מייד לאחר שחרורו
במלחמת ששת הימים .החנוכייה
מורכבת לקראת החג ומשמשת
להדלקת הנרות באתר.

פה המקום לדבר על אחד הקרבות החשובים ביותר
בימי המכבים המיוחס לנבי סמואל ,והוא קרב אמאוס,
שנערך בשנת  165לפני הספירה .זהו הקרב השלישי
מבין שמונה קרבות שבהם נלחמו המכבים ,ובראשם
מפקדם יהודה המכבי ,בסלבקים (היוונים) ששלטו
בארץ ,ובראשם אנטיוכוס אפיפנס הרביעי .קרב זה
נחשב אחד הניצחונות המזהירים והטקטיים של יהודה
הקמרונות הצלבניים ,צילום :ד"ר רוית פרבר

11

11

סיפורו של מקום

מי אתם,
אחיי גיבורי
התהילה?
קברות המקבים .צילום אילה פרומן

יהודית בדש

*

אנדרטת לחללי מרחב מודיעין .צילום אילה פרומן

באמצע המאה ה19 -
החלו ארכיאולוגים
וחוקרים רבים בחיפוש
אחר מיקומה של
מודיעין הקדומה
וקברות המקבים.
חיפוש זה ,ממשיך עד
היום ואתו המחלוקות
בין החוקרים – רק
במתחם המוכר של
קברות המכבים נפוצים
שלושה "זיהויים"
שונים לקברים
הידועים כ"קברי
המקבים".

* מנהלת חינוכית באשכולות
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בחודש דצמבר  ,1907יצאנו  18תלמידי הגימנסיה בארבעה
דיליז'נסים מיפו לכיוון מודיעין ...כמעט לפני שקיעה הגענו
עד למודיעין .כאן פגשנו רועה ערבי ושאלנו אותו היכן קברות
המקבים .וענה לנו – האם לקברות היהודים אתם מחפשים
(קובור אל יהוד)? כן ,השבנו .והוא הפנה אותנו לקבוצת
קברים חצובים בסלע ומעליהם מכסים .התרגשנו מאוד
והדלקנו נר חנוכה ראשון במקום .רקדנו ריקודים במקום...
כך נוצרה מסורת סביב קברי המקבים( .עדותו של זרובבל
חביב ,תלמיד הגימנסיה.)1
בשנת  ,1907יצאו תלמידי גימנסיה הרצליה למסע חיפוש
בעקבות קברי המכבים .בשונה ממסעות אחרים לחיפוש
עתיקות ,מסע זה לא יועד לארכיאולוגים ועניינו לא היה מדע
הארכיאולוגיה .למעשה ,הארכיאולוגים נמצאו באותן שנים
במסע חיפוש קברי המקבים משל עצמם ,ותוצאות המסעות
לא היו זהות.

"קובור אל יהוד" ,האתר שנאמר לתלמידי הגימנסיה שהוא אתר
קברות המכבים ,הוא מערכת קברים המתוארכת לתקופה הרומית
המאוחרת ולראשית התקופה הביזאנטית ,כלומר  400שנה אחרי
תקופת החשמונאים ,ולכן אינו יכול להיות האתר שאנו מחפשים.
עובדה זאת לא הפריעה לתלמידי הגימנסיה להגיע לאתר זה שנה
אחר שנה ולא הפריעה להתפתחות מסורת של "מרוץ הלפיד" שקיימו
תנועות הנוער השונות באתר במשך עשרות שנים.
אתר קברות המכבים נמצא סמוך לכביש  ,443בדרך העולה מלוד
לכיוון מודיעין ,מערבית לצומת שילת .מהכביש אפשר להבחין
בשילוט חום המורה לפנות ימינה .מאה מטר לאחר מכן ,בצומת
דרכים ,יש לפנות שמאלה ולחנות ברחבת העפר הסמוכה .צפונית
לרחבה נמצא אתר קברות המכבים.2
בשנת  ,1981הוקמה סמוך לאתר זה אנדרטה להנצחת נופלי מרחב
מודיעין במלחמת העצמאות ולהנצחת בני היישובים באזור שנפלו
במערכות ישראל .האנדרטה מורכבת משמונה משולשים בגבהים
שונים ,שעיצובם מדמה את מצבת שבע הפירמידות שבנה שמעון
על קברי המכבים במודיעין .מדוע הקימו את האנדרטה דווקא שם?
במיוחד שכבר היה ידוע לכול שזיהוי המקום שגוי? אנסה לענות על
כך.
שמואל גונן (גורדיש) ,מפקד חטיבה  7במלחמת ששת הימים ,נאם
בפני חייליו עם סיומה של המלחמה וסיים את נאומו במילים" :חזקו
ואימצו ותחזקנה ידכם ,אחיי גיבורי התהילה" .כמה זמן לאחר מכן,
ישב דודו ברק בביתו וכתב שיר הלל ללוחמי צה"ל" :אחיי גיבורי
התהילה" .השיר חורז את סיפורם של לוחמי צה"ל – ברמיזה ללוחמי
החיילות השונים והחזיתות השונות במלחמת ששת הימים – עם
סיפורם של בני מתתיהו שנלחמו באויב היווני .השיר הולחן רק
לאחר מלחמת יום הכיפורים .האווירה הקשה ששררה בארץ לאחר
מלחמת יום כיפור מבוטאת בלחנו הנוגה של השיר.

בספר מקבים (א ,יג) ,מופיע תיאור של מפעל בנייה של
קברות המכבים ,שאותם בונה שמעון החשמונאי ,אחיו של
יהודה" :ויבן שמעון על קבר אביו ואחיו ויגיבה אותו למראה,
באבן גזית מאחוריו ומפניו .ויקים שבע פרמידות אחת לפני
אחת ,לאביו ולאמו ולארבעת אחיו ולהן עשה בסיסים והקיף
בעמודים גדולים ויעש על העמודים חליפות לשם עולם וליד
החליפות אניות מגולפות למען יראו כל יורדי הים .זה הקבר
אשר עשה במודיעים עד היום הזה".

את הביטוי "אחיי גיבורי התהילה" לא טבע גורדיש ולא דודו ברק,
הוא מופיע כשם ספרו של הווארד פאסט ,סופר יהודי אמריקאי.
הספר "אחיי גיבורי התהילה" (באנגלית )My Glorious Brothers :עוסק

 1פ' נאמן' ,הטיול הראשון למודיעים' ,הד החינוך ,כסלו תש"ך ב' בן-יהודה (עורך)
 ,סיפורה של ה"גימנסיה 'הרצליה' ,תל-אביב תש"ל ,עמ' .115

 2קברות המקבים -הם נקראו מקבים מלשון מקבת (פטיש) ולא מכבים כפי שנהוג
היום להגיד בטעות בביטוי השגור.

בסיפור מרד החשמונאים מנקודת
מבטו של שמעון ,בנו של מתתיהו,
אחיו של יהודה המכבי .פאסט כתב את
הספר בשנת  1948בהשראת קרבות
מלחמת העצמאות שהתחוללו בארץ.
הספר תורגם לעברית ,וכאן בארץ היה
לרב מכר .נתן יונתן אף עיבד אותו
למחזמר מצליח ביותר ,שצפו בו למעלה
מ 40,000-בני אדם.
השאלות מה גרם לפאסט לכתוב ספר
זה ב 1948-ומה גרם לספר זה להתקבל
בזרועות פתוחות בארץ באותן שנים
מצטרפות לשאלות למה בני נוער עולים
למקום שברור שזוהה בטעות כקברות
המכבים שנה אחר שנה ולמה דווקא
שם הקימו אנדרטה לנופלים במרחב
מודיעין .נראה שלכל השאלות האלו יש
תשובה אחת.
בהקדמה לספרו ,כתב פאסט" :שלוש
עשרות שנים עמדו במערכה ,אשר
בכליל מושגי השיחרור והמרי ,אין
לה אח ודוגמה בדברי ימי האדם.
במובן מה היתה זו מלחמת החופש
המודרנית הראשונה שקבעה מתכונת
לתנועות רבות אשר קמו אחריה ...שכן
בימים מרים וטרופים אלה ,דבר של
צורך וחשיבות הוא לרדת אל מחצבי
הקדומים של האנושות" (מתוך" :אחיי
גיבורי התהילה" ,תשס"ט ,ספריית
הפועלים הקיבוץ המאוחד ,תל אביב,
עמ' .)9
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במילים אחרות ,פאסט טען שמרד החשמונאים הוא סמל לדורות הבאים ,מתכונת לתנועות מרד ושחרור שיקומו
לאחריו .בתקופה הקשה והמורכבת של מלחמת העצמאות ושל מלחמות ישראל שלאחריה ,הלוחמים שואבים
השראה מהדורות שקדמו להם" .לרדת אל מחצבי הקדומים של האנושות -במילותיו של פאסט ,ולשאוב משם
חיזוק לימים אלו.

החשש כשגורדיש קרא לחייליו
"אחיי גיבורי התהילה" ,הוא השווה
את גבורתם ואת אומץ ליבם
לגבורת המכבים .כך עשה גם
דודו ברק בשירו וכך עושה מדינת
ישראל בבחירתה להקים את
האנדרטה לנופלי מרחב מודיעין
דווקא בקברות המכבים.

העמדת האנדרטה במקום זה בשנת  1981יוצרת חיבור בין המקום לסיפור המכבים ,למסע של תלמידי הגימנסיה,
למרוצי הלפיד ובעיקר לאותה תחושת המשכיות שמחברת בין הסיפור שלנו היום לשרשרת סיפורי גבורה
והתקוממות של יהודים.
עמוס קינן ,בתיאורו מה משך את שמריהו גוטמן הארכיאולוג לחפור דווקא במצדה ובגמלא ולהיות מזוהה כל
כך עם אתרים אלו ,תמצת רעיון זה בדיוק נפלא" :הוא מחפש את מה שכולנו מחפשים ...הרבה דברים חיפשו
בני דורו של שמריהו ,ובני הדורות שבאו הנה לפניו ואלה שנולדו אחריו – את הצידוק ואת הטעם ,את הרגשת
ההמשכיות ,את הידיעה של צמיחה מחודשת כמו גדם של עץ שנכרת או נשרף ,אך שוב הוא מצמיח חוטר
ומתחדש .חשוב היה לנו מאוד לדעת שלא נטע זר אנחנו כאן ,אלא חוטר של העץ שצמח כאן".3

לטייל עם התנ"ך

בימי תקומת ישראל בעת החדשה ,מחנכים לאור דמויות אלו ,שואבים מהן השראה .האמת הארכיאולוגית אינה
בהכרח רלוונטית בעת יצירת מיתוס מחונן ,סיפור חינוכי ערכי.

קרב אלופים–
תל עזקה
ד"ר אלי שיש*
שמעו סיפור :אלפי
לוחמים מכונסים,

"וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה וַ ּיַ ַע ְרכּו
ִמ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת ְּפ ִל ְׁש ִּתים.
ְּופ ִל ְׁש ִּתים ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר,
ִמּזֶ ה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר,
ִמּזֶ ה וְ ַהּגַ יְ א ֵּבינֵ ֶיהם"
(שמואל ב ,יז ,ב-ג).

אנדרטה לחללי
מרחב מודיען.
צילום אילה פרומן

 3קינן עמוס" ,אל ארצך ואל מולדתך" ,הוצאת עידנים ,תשמ"א ,עמ' 235
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ענק עטור שריון ונושא
רומח מגדף מידי יום
ביומו את מחנה ישראל
עד שמגיע נער אדמוני,
גיבור יפה עיניים ,וגואל
את כולם מן הסבל
המתמשך .זהו קרב שבו
המנצח לוקח הכול.

* מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ

את תוצאות הקרב אנחנו מכירים ,השאלה היא מה משמעותו
של הסיפור ומה אפשר ללמוד ממנו .בסיורנו נעסוק בתל
עזקה ,נשחזר את 'קרב האלופים' של דוד בגוליית בעמק
האלה ,נעיין במושגים "גיבור" ו"גבורה" ונספר מה עוד אפשר
לראות כאן בחורף.
אז יאללה ,מתחילים :קק"ל הכשירה חניון לנוחות המטיילים
למרגלות התל .כאן ,לאחר איסוף הקבוצה ,נמצא מקום נוח
ונתחיל בתיאור פרטי הרקע לסיפור ששיאו קרב האלופים,
שאותו נשחזר בנקודת התצפית .חלקו את תיאור נושאי הרקע
לאורך המסלול :סקירה גיאוגרפית ולפי התנ"ך על האזור,
הרקע לקרבות ישראל בפלישתים ,בחירת דוד למלך ועוד.

צילום תמונות :גל כפרי
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את הדרך מהחניה לראש התל נעפיל בשביל
שלצדיו מדרגות אבן שעל דפנותיהן חקוקים
פסוקים המספרים את תולדות הקרבות בין
פלישתים וישראל .כדאי לנוע בשביל הסובב את
פסגת התל והמאפשר תצפית מרהיבה לעמק האלה
(שדה הקרב) הנמצא ממזרח ואל תל שוכה בכיוון
דרום מזרח.

תל עזקה מציין את הקצה הצפוני של פארק בריטניה.
הפארק משתרע על פני כ 40,000-דונם ,פסגות הגבעות
מתנשאות לגבהים של כ 400-מטר מעל פני הים .זהו
חבל ארץ נטוע יערות ,חורשים טבעיים ואתרי עבר .נשב
בספסל מתאים (סיפור הקרב חקוק על גבי הספסלים)
להתבונן לעבר עמק האלה כדי להעלות מחדש את
סיפורו של דוד ,הרועה האמיץ שהיה למלך .בחורף,
צידי השבילים והשטחים במרחבי התל מכוסים פריחת
כלניות ,רקפות ועוד .לקראת האביב (מרס) ,מתחילה
באזור פריחת התורמוסים הכחולים וחרציות צהובות.

דֹולה ְבּגִ ְבעֹון
"וַ יְ ֻה ֵמּם יְ הוָ ה ִל ְפנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל וַ יַ ּכֵ ּם ַמכָ ּה גְ ָ

לפני שנתחיל בסיפור הקרב בין ישראל ופלישתים,
נעמוד בקצרה על הרקע למאבק הפלישתי-ישראלי
שהוביל לקרב המדובר .הפלישתים ,אשר יושבים
בשפלת החוף ,הצליחו לכבוש חלקים נרחבים מהארץ
והגיעו לאזור עמק האלה .הגעת הפלישתים לאזור זה
(הנמצא עמוק בממלכה הישראלית) מעיד על היקף
הפגיעה בישראל ועל עליונותו של הצבא הפלישתי.
הלחץ הפלישתי הוא שהביא את העם לדרוש משמואל
הנביא מלך .בראשית ימי שאול ,שלטו הפלישתים
בפועל בתחומי ההתנחלות הישראלית .גבורתם
של יהונתן בן שאול ושל נושא כליו הביאה לסילוק
הפלישתים מאזור ההר .הקרב בעמק האלה היה בעצם
השלב הבא במאבק שבין שני העמים .שני המחנות
ניצבו על ההרים זה מול זה ,כאשר רק העמק חוצץ
ביניהם .במערכה בגלבוע יפלו בקרב המלך שאול ובנו
יהונתן .המאבק בפלישתים יסתיים סופית רק כאשר
דוד המלך יביס את הפלישתים באזור ירושלים.

האזכור הראשון של עזקה במקורותינו הוא בהקשר
של מלחמת יהושע בחמשת מלכי האמורי באזור
ירושלים שהמפסידים בה נסו לכיוון עזקה:

וַ יִ ְּר ְד ֵּפם ֶד ֶּרְך ַמ ֲע ֵלה ֵבית חֹורֹן וַ יַ ּכֵ ּם ַעד ֲעזֵ ָקה וְ ַעד ַמ ֵק ָּדה.
ּמֹורד ֵבּית חֹורֹן וַ יהוָ ה
וַ יְ ִהי ְבּנֻ ָסם ִמ ְפּנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֵהם ְב ַ
ש ַׁמיִ ם ַעד ֲעזֵ ָקה
ִה ְש ִׁליְך ֲע ֵל ֶיהם ֲא ָבנִ ים גְ ּדֹלֹות ִמן ַה ָ ּ
וַ יָ ֻּמתּו"

(יהושע י ,י-יא).

ממרומי התל נערוך תצפית :במערב נראה תל
צפית ,המזוהה עם גת הפלישתית ,עירו של גוליית.
בהמשך נשקף מישור החוף ,במרחב שבין תל אביב
לאשקלון .ברחבי התל שטחים מגודרים התוחמים
אזורים שבהם נערכו חפירות ארכיאולוגיות בשנים
האחרונות .לאורך השביל שסביב לתל ,מונחים
ספסלי אבן המאפשרים התרגעות מול הנוף לתצפית
ולהדרכה .רחבת אבן בראש התל שבה חקוקים
הכיוונים והיישובים מיועדת לתצפית היקפית .נבחר
באחת הנקודות ונמקד בה את הסברנו:
כיצד התבליט משפיע על נופאדם :1נסביר על מבנה
השפלה ועל גבולות האזור; על העמקים המרכזיים;
על השפלה כאזור ביניים בין ההר למישור החוף;
על השפעת הרובד הפיזי על התפתחות הדרכים
(המרכזיות) באזור ועל התיישבות האוכלוסייה
בתקופה המקראית .התקופה המדוברת היא המאה
ה 11-לפנה"ס ,תקופת ממלכת ישראל .בתקופה זו,
מי שישב באזור ההר היו הישראלים ,והפלישתים
ישבו באזור החוף.

ועוד סיפור רקע חשוב למתרחש בקרב עמק האלה:
ההיבט הנוסף קשור לסיפור משיחת דוד למלך בעקבות
העימות בין שאול לשמואל הנביא (בין הנביא הדורש
ציות מוחלט לצו האל לבין המלך המפעיל שיקול דעת
מדיני וצבאי) .שמואל הגיע לבית לחם במצוות האל
כדי לבחור במועמד ראוי למלוכה במקום שאול .וכמו
בסיפור סינדרלה ,כדי לבחור במועמד למלוכה ,עוברים
בניו של ישי לפני שמואל ,האחרון הוא הבן הצעיר ,דוד,
רועה צאן:

ַה ְללּויָ ּה ְל ָדוִ ד ֶּבן יִ ַׁשי

יָ ַדי ָעׂשּו עּוגָ ב

ָק ָטן ָהיִ ִיתי ִמן ָא ִחי

עֹותי ּכִ ּנֹור...
וְ ֶא ְצ ְּב ַ

בֹוהים
יָ ְצאּו ָא ִחי ִל ְק ָראתֹו ַהּגְ ִ
קֹומ ָתם...
ְּב ָ

וְ ָצ ִעיר ִמ ְּבנֵ י ָא ִבי

וַ ֲא ִׂש ָימּה ָלּה' ּכָ בֹוד...

ֹלא ָּב ַחר ה' ָּבם...

רֹועה ְלצֹאנֹו
וַ יְ ִׂש ֵימנִ י ָל ֶ

ֹלּה ַהּכֹל...
ָר ָאה ֱא ַ

וְ יִ ְׁש ַלח וַ ּיִ ָּק ֵחנִ י ֵמ ַא ַחר ַהּצֹאן...

ּיֹותיו
ּומֹוׁשל ִּבגְ ִד ָ
ֵ

ָׁש ַלח נְ ִביאֹו ְל ַמ ְׁש ֲחנִ י...

וַ יְ ִׂש ֵימנִ י נַ ּגִ יד ְל ַעּמֹו

לפני שנמשיך לסיפור הקרב בעמק האלה ,נעבור במרכז התל ,שם נמצא
שעון שמש מרשים .מהמקרא אפשר ללמוד כי בתקופת בית ראשון
השתמשו בשעון שמש ,השעון היה עשוי מדרגות (מעלות) אשר הראו את
"ו ִי ְּקרא ְי ַש ְׁע ָיהּו ַה ָנ ִּביא ֶאל ְיה ָֹוה ַו ָי ֶּשׁב ֶאת
השעה ,כדוגמת שעון אחז במקדשַ :
ּאמר ְי ַש ְׁע ָיהּו
ַהצל ַב ַמ ֲּעלֹות ֲאשר ָי ְרדה ְב ַּמ ֲעלֹות ָא ָחז ֲאח ַֹר ִנּית ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלֹותַ .ויֹ ֶ
הוה ֶאת ַה ָד ָּבר ֲא ֶשׁר ִד ֵּבּר ָה ַלְך ַה ֵצּל ֶע ֶשׂר
הוה ִכּי ַי ֲע ֶשׂה ְי ָ
זֶ ה ְלָּך ָהאֹות ֵמ ֵאת ְי ָ
ַמ ֲעלֹות ִאם ָיׁשּוב ֶע ֶשׂר ַמ ֲעלֹות" (מלכים ב ,כ ,ט-יא).
נעמוד על תפיסות הזמן בתנ"ך ובימינו ונאתגר בהצעות כיצד קוראים שעון
שמש .השמש נעה במשך היום ממזרח למערב .אם נעקוב אחר צילו של
מוט הניצב במרכז השעון ,נבחין כי אורך הצל וגם כיוונו משתנים .הקו
המסומן שעליו נפל הצל מסמן את השעה .הראשונים שככל הנראה חשבו
על שעון שמש וחילקו את היממה ל 24-שעות היו המצרים לפני כ5,000-
שנה.
מראש התל נפנה מזרחה ,לכיוון הספסלים שמתחת לשני עצים בודדים
(שקד ואלה)  ,לספר על אירועי הקרב שבין דוד לגוליית בעמק האלה.
דוד וגוליית .מתוך :ויקיפדיה
על פי הכתוב ,התמקם צבא הפלישתים בין שוכה לעזקה (במקום בלתי
מזוהה שכונה "אפס דמים" בצידו הדרומי של העמק) ,ואילו צבא שאול התמקם בעמק כשהגבעות מצפון
בגבם:

יהּודה וַ ּיַ ֲחנּו ֵּבין ׂשֹוכֹה ֵּובין ֲעזֵ ָקה ְּב ֶא ֶפס ַּד ִּמים.
ׂשכֹה ֲא ֶׁשר ִל ָ
"וַ ּיַ ַא ְספּו ְפ ִל ְׁש ִּתים ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶיהם ַל ִּמ ְל ָח ָמה וַ ּיֵ ָא ְספּו ֹ
וְ ָׁשאּול וְ ִאיׁש יִ ְׂש ָר ֵאל נֶ ֶא ְספּו וַ ּיַ ֲחנּו ְּב ֵע ֶמק ָה ֵא ָלה וַ ּיַ ַע ְרכּו

סיפור דוד וגוליית הוא
תיאור 'קרב אלופים' 2שבו
בין נער רועה צאן גובר על
לוחם ענק ממחנה הפלישתים.
בקרב מתגלה דוד כגיבור
וכמנהיג ,שאף אינו חושש
להביע ביקורתו על העם ועל
המלך העומדים מנגד לשמע
הגידופים ואינם עושים דבר.
הסיפור מובא בספר שמואל א,
בפרקים יז ו  -יח.

ֹאמר עֹוד ָׁש ַאר
מּואל ֶאל יִ ַׁשי ֲה ַתּמּו ַהּנְ ָע ִרים וַ ּי ֶ
ֹאמר ְׁש ֵ
"וַ ּי ֶ
מּואל ֶאל יִ ַׁשי ִׁש ְל ָחה וְ ָק ֶחּנּו
ֹאמר ְׁש ֵ
ַה ָּק ָטן וְ ִהּנֵ ה ר ֶֹעה ַּבּצֹאן וַ ּי ֶ
ּכִ י ֹלא נָ סֹב ַעד ּבֹאֹו פֹה .וַ ּיִ ְׁש ַלח וַ יְ ִב ֵיאהּו וְ הּוא ַא ְדמֹונִ י ִעם יְ ֵפה
ֹאמר ה' קּום ְמ ָׁש ֵחהּו ּכִ י זֶ ה הּוא"
ֵעינַ יִ ם וְ טֹוב ר ִֹאי וַ ּי ֶ
(שמואל א ,טז ,יא-יב).
בין המגילות הגנוזות בקומראן ,נמצא מזמור תהילים,
מזמור קנא ,שאינו מופיע בנוסח התנ"ך (אלא רק
בתרגום השבעים ליוונית) .המזמור מצטט ,לכאורה,
את דוד מספר על בחירתו:

השעון בתל עזקה צילום :גל כפרי

ִמ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת ְּפ ִל ְׁש ִּתיםְּ .ופ ִל ְׁש ִּתים ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר
ִמּזֶ ה וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ע ְֹמ ִדים ֶאל ָה ָהר ִמּזֶ ה וְ ַהּגַ יְ א ֵּבינֵ ֶיהם"
(שמואל ב ,יז ,א-ג).
הקרב המדובר מתואר בשתי גרסות :האחת בספר
שמואל א' ,והשנייה בתרגום השבעים .קיומם של
שני נוסחים מקשה על הבנת המהלכים .הפלישתים
הציעו לנהל את המערכה בדרך של 'קרב אלופים':
נציגים של שני הצבאות יילחמו ביניהם ותוצאות
המערכה תוכרענה לפי תוצאות הקרב .מן הצד
הפלישתי ,הופיע גוליית הגתי ,שתיאורו הדרמתי
מזכיר לוחמים אגאיים המופיעים בציורי הכדים מן
העולם היווני:

"וַ ּיֵ ֵצא ִאיׁש ַה ֵּבנַ יִ ם ִמ ַּמ ֲחנֹות ְּפ ִל ְׁש ִּתים

כֹובע נְ ח ֶֹׁשת
ּגָ ְליָ ת ְׁשמֹו ִמּגַ ת ּגָ ְבהֹו ֵׁשׁש ַאּמֹות וָ זָ ֶרת .וְ ַ
ַעל רֹאׁשֹו וְ ִׁש ְריֹון ַק ְׂש ַק ִּׂשים הּוא ָלבּוׁש ִּומ ְׁש ַקל ַה ִּׁש ְריֹון
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הנוף ,בדומה לפאזל ,בנוי חלקים המשולבים זה בזה ,והתאמתם יוצרת את התמונה השלמה .את הנוף מרכיבים פרטי נוף רבים :פרטים פיזיים – טבע
דומם שאינו צומח ,חי או מעשה ידי אדם; פרטים ביוטיים – טבע החי והצומח שיד האדם לא נגעה בו; פרטים אנושיים – האדם ומעשיי ידיו .יחד הם
מרכיבים את מכלול הנוף-אדם .רוצים לדעת עוד? ראו :תוכנית של"ח וידיעת הארץ.
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2

'קרב אלופים' הוא דו קרב ששימש בזמן הקדום להכרעת מערכה גדולה בין שני צבאות.
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ֲח ֵמ ֶׁשת ֲא ָל ִפים ְׁש ָק ִלים נְ ח ֶֹׁשתִּ .ומ ְצ ַחת נְ ח ֶֹׁשת ַעל ַרגְ ָליו

ֶאל ִמ ְצחֹו וַ ִּת ְט ַּבע ָה ֶא ֶבן ְּב ִמ ְצחֹו וַ ּיִ ּפֹל ַעל ָּפנָ יו ָא ְר ָצה .וַ ּיֶ ֱחזַ ק

וְ כִ ידֹון נְ ח ֶֹׁשת ֵּבין ּכְ ֵת ָפיו .וחץ (וְ ֵעץ) ֲחנִ יתֹו ּכִ ְמנֹור א ְֹרגִ ים

ָּדוִ ד ִמן ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי ַּב ֶּק ַלע ָּוב ֶא ֶבן וַ ּיַ ְך ֶאת ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי וַ יְ ִמ ֵתהּו

וְ ַל ֶה ֶבת ֲחנִ יתֹו ֵׁשׁש ֵמאֹות ְׁש ָק ִלים ַּב ְרזֶ ל וְ נ ֵֹׂשא ַה ִּצּנָ ה ה ֵֹלְך

וְ ֶח ֶרב ֵאין ְּביַ ד ָּדוִ ד"

ְל ָפנָ יו" (שמואל ב ,יז ,ד-ז).
גוליית חירף את ה' ,התגרה וזרע אימה ופחד במחנה
ישראל במשך ארבעים יום .בהמשך ,הסיפור עובר
לפתע אל משפחת ישי בבית לחם .ישי שולח את
דוד ,בנו הצעיר ,לבקר את אחיו הגדולים הנמצאים
במחנה בעמק האלה (סיפור זה אינו מופיע בתרגום
השבעים) .דוד שמע את דברי החרפות של גוליית,
כמו גם על הבטחת שאול לאיש אשר יכה את
הפלישתי .אחיו זעמו על בואו לשדה הקרב והאשימו
אותו שנטש את הצאן כדי לראות מלחמה .דוד הציע
את שירותיו לשאול ,אך זה סירב:

"ֹלא תּוכַ ל ָל ֶלכֶ ת

ֶאל ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי ַהּזֶ ה ְל ִה ָּל ֵחם ִעּמֹו ּכִ י נַ ַער ַא ָּתה וְ הּוא ִאיׁש
ִמ ְל ָח ָמה ִמּנְ ֻע ָריו"

(שם ,לג).

(שם ,מט-נ).

שירי הלל עבריים על
ניצחון דוד הגיבור
אתם מוזמנים לשיר עם המטיילים
וחרב אין ביד דוד  /עממי
ויחזק דוד מן הפלישתי
בקלע ובאבן

ואני בא בשם אלוהים חיים וחרב אין ביד דוד.
וישלח דוד את ידו אל הכלי
וייקח משם אבן עין קלע
ויך את הפלישתי אל מצחו

ֹאמר ָּדוִ ד ֶאל ָׁשאּול ֹלא אּוכַ ל ָל ֶלכֶ ת ָּב ֵא ֶּלה ּכִ י ֹלא נִ ִּס ִיתי
וַ ּי ֶ

כל התנ"ך פחד ממנו כמו מפיל
גיבורים ברחו הביתה ,לוחמים זייפו ת'גיל
הם קראו לו "השד מאשקלון"

ֲא ָבנִ ים ִמן ַהּנַ ַחל וַ ּיָ ֶׂשם א ָֹתם ִּבכְ ִלי ָהר ִֹעים ֲא ֶׁשר לֹו ַּובּיַ ְלקּוט

דוד מלך ישראל

וְ ַק ְלעֹו ְביָ דֹו וַ ּיִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי" (שם ,לט-מ).

קם בבוקר לטייל

וכך ניצבו זה מול זה כאן ,בעמק שמתחתינו ,הענק

מרחוק רואה המון סואן צועק "הצילו!"

"א ָּתה
הפלישתי שמחרף את דוד ודוד הצעיר שעונהַ :

בלי לחשוב יותר מיום
דוד מלך התעצבן

ָּבא ֵא ַלי ְּב ֶח ֶרב ַּוב ֲחנִ ית ְּובכִ ידֹון וְ ָאנֹכִ י ָבא ֵא ֶליָך ְּב ֵׁשם ה'

"הרוגטקה תנגן!"

ֹלהי ַמ ַע ְרכֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ֵח ַר ְפ ָּתַ .הּיֹום ַהּזֶ ה
ְצ ָבאֹות ֱא ֵ

אבן לעברו ירה ,קלע לו בול בפוני

ַה ָּׁש ַמיִ ם ְּול ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ"

למרות המסר שדוד ביקש להעביר,
כי הניצחון יושג הודות לעזרת האל,
נהג דוד נוהג בחיילות :הוא בחר
בכלי נשק שבו הוא שולט ומיומן,
ובאמצעותו הצליח לפגוע בגוליית
בנקודת התורפה החשופה שלו –

במצחו" :וַ ּיִ ְׁש ַלח ָּדוִ ד ֶאת יָ דֹו ֶאל ַהּכֶ ִלי
וַ ּיִ ַּקח ִמ ָּׁשם ֶא ֶבן וַ יְ ַק ַּלע וַ ּיַ ְך ֶאת ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי
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ַה ְּפ ִל ְׁש ִּתי וַ יְ ִמ ֵתהּו ָאז נִ ְׁש ְּבעּו ַאנְ ֵׁשי ָדוִ ד לֹו ֵלאמֹר ֹלא ֵת ֵצא עֹוד ִא ָּתנּו ַל ִּמ ְל ָח ָמה וְ ֹלא ְתכַ ֶּבה ֶאת-נֵ ר יִ ְׂש ָר ֵאל" (שם ,כא ,טו-יז).
מלבד דוד ,היו לוחמים גיבורים נוספים שלחמו ב'קרבות אלופים' מול הפלישתים:

וַ יְ ִהי ַא ֲח ֵרי כֵ ן וַ ְּת ִהי עֹוד ַה ִּמ ְל ָח ָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפ ִל ְׁש ִּתים ָאז ִהּכָ ה ִס ְּבכַ י ַה ֻח ָׁש ִתי ֶאת ַסף ֲא ֶׁשר ִּב ִיל ֵדי ָה ָר ָפה .וַ ְּת ִהי עֹוד ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ְּבגֹוב ִעם ְּפ ִל ְׁש ִּתים וַ ּיַ ְך ֶא ְל ָחנָ ן ֶּבן יַ ְע ֵרי א ְֹרגִ ים ֵּבית ַה ַּל ְח ִמי ֵאת ּגָ ְליָ ת ַהּגִ ִּתי וְ ֵעץ ֲחנִ יתֹו ּכִ ְמנֹור א ְֹרגִ ים וַ ְּת ִהי עֹוד ִמ ְל ָח ָמה ְּבגַ ת
ּוביַ ד ֲע ָב ָדיו( .שם ,יח-כב)
(ׁש ְמ ָעה) ֲא ִחי ָדוִ דֶ .את ַא ְר ַּב ַעת ֵא ֶּלה יֻ ְּלדּו ְל ָה ָר ָפה ְּבגַ ת וַ ּיִ ְּפלּו ְביַ ד ָּדוִ ד ְ
וַ ּיַ ּכֵ הּו יְ הֹונָ ָתן ֶּבן שמעי ִ

"וַ ּיַ ְחּגֹר ָּדוִ ד ֶאת ַח ְרּבֹו ֵמ ַעל ְל ַמ ָּדיו וַ ּי ֶֹאל ָל ֶלכֶ ת ּכִ י ֹלא נִ ָּסה

(שם ,מה-מו).

יׁשי ֶּבן ְצרּויָ ה וַ ּיַ ְך ֶאת
ֹאמר ְל ַהּכֹות ֶאת ָּדוִ ד .וַ ּיַ ֲעזָ ר לֹו ֲא ִב ַ
ָה ָר ָפה ִּומ ְׁש ַקל ֵקינֹו ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִמ ְׁש ַקל נְ ח ֶֹׁשת וְ הּוא ָחגּור ֲח ָד ָׁשה וַ ּי ֶ

וחרב אין ביד דוד

גוליית  /כוורת

ֶּפגֶ ר ַמ ֲחנֵ ה ְפ ִל ְׁש ִּתים ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְלעֹוף

עֹוד ִמ ְל ָח ָמה ַל ְּפ ִל ְׁש ִּתים ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיֵ ֶרד ָּדוִ ד וַ ֲע ָב ָדיו ִעּמֹו וַ ּיִ ָּל ֲחמּו ֶאת ְּפ ִל ְׁש ִּתים וַ ּיָ ַעף ָּדוִ ד .וישבו (וְ יִ ְׁש ִּבי) ְּבנֹב ֲא ֶׁשר ִּב ִיל ֵידי

אתה בא אליי בחרב ובחנית

וחרב אין ביד דוד

ֹאׁשָך ֵמ ָע ֶליָך וְ נָ ַת ִּתי
יְ ַסּגֶ ְרָך ה' ְּביָ ִדי וְ ִהּכִ ִיתָך וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת ר ְ

מותם ,ואת החשבון עם הפלישתים יסגור דוד כמלך .בקרב אחר עם הפלישתים ,כמעט נהרג דוד המלך" :וַ ְּת ִהי

(מדֹון) וְ ֶא ְצ ְּבעֹת יָ ָדיו וְ ֶא ְצ ְּבעֹת ַרגְ ָליו ֵׁשׁש וָ ֵׁשׁש ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ִמ ְס ָּפר וְ גַ ם הּוא יֻ ַּלד ְל ָה ָר ָפה .וַ יְ ָח ֵרף ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל
וַ יְ ִהי ִאיׁש מדין ָ

דוד המתרברב בפני שאול שהצליח להרוג גם ארי
גם דוב ובוודאי יצליח להרוג גם את הפלישתי .שאול
השתכנע ונתן לו את מדי הקרב שלו – שריון וחרב:

וַ יְ ִס ֵרם ָּדוִ ד ֵמ ָע ָליו .וַ ּיִ ַּקח ַמ ְקלֹו ְּביָ דֹו וַ ּיִ ְב ַחר לֹו ֲח ִמ ָּׁשה ַח ֻּל ֵקי

על אף תבוסת הפלישתים בקרב דוד וגוליית בעמק האלה ועל אף נסיגתם חזרה מערבה למישור החוף ,הם
לא אמרו נואש .בפעם הבאה ,הם ינסו לכבוש את ההר מכיוון צפון ,דרך הגלבוע .בקרב זה יפלו שאול ובניו אל

תבוסת הצבא הפלישתי הייתה מלאה ,הם ברחו
לעריהם גת ועקרון .המשך הסיפור
אינו מופיע בתרגום השבעים .סוף
הסיפור הוא בשמחה הפורצת בעם
לשמע ניצחון דוד על הפלישתים:

"וַ ֵּת ֶצאנָ ה ַהּנָ ִׁשים ִמּכָ ל ָע ֵרי יִ ְׂש ָר ֵאל לשור
ָ(ל ִׁשיר) וְ ַה ְּמחֹלֹות ִל ְק ַראת ָׁשאּול ַה ֶּמ ֶלְך
ְּב ֻת ִּפים ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׁש ִל ִׁשים .וַ ַּת ֲענֶ ינָ ה
ֹאמ ְר ָן ִהּכָ ה ָׁשאּול
ַהּנָ ִׁשים ַה ְמ ַׂש ֲחקֹות וַ ּת ַ
ַּב ֲא ָל ָפו וְ ָדוִ ד ְּב ִר ְבב ָֹתיו" (שם ,יח ,ו-ז).

לסיכום

ועוד משהו על גבורה

צפינו באזור ושמענו את סיפור הקרב של דוד בגוליית
בעמק האלה .שמענו על ניצחונו של דוד ,החמוש
באמונה ובחיילות מקצועית (קלע וחלוקי אבן בלבד),
על הענק הפלישתי ,החמוש מכף רגל עד ראש .הקרב
בין דוד וגוליית הוא דרמה מרתקת .זהו סיפור על כוחה
של אמונה לעומת אמונה בכוח .כוחה של אמת פנימית,
המובילה לאומץ לב ולגבורה ,על ביטחון ויהירות עטופים
בכסות משוריינת .זהו תיאור משכנע על ניצחונה של
המחשבה היצירתית על העוצמה הצבאית ,ולא פחות
חשוב :זהו סיפור על נער אלמוני שהיה לגיבור לאומי.

"הגבורה אינה פסגה .היא דרך העפלה ...כל מקום
שאתה מוצא בו הקרבה ,גם גבורה תמצא שם.
הגבורה שהיא הקרבה ...ביסודה היא אהבת הזולת.
דרכה האנושית ביותר של הגבורה היא השליחות .לא
הפחדנות היא היפוכה של הגבורה ,אלא האנוכיות.
האיש האנוכי יכול להיות אמיץ ,אך גיבור לא יהיה"
(יצחק שדה" ,מסביב למדורה" ,עמ'  .)51-50אני
תומך בדעה זו :גבורה אינה רק נחלתם של האמיצים
יודעי קרב ,גבורה היא גילוי אחריות ,נתינה וויתור,
אמונה ברעיון ,באידיאולוגיה ,התמודדות במצבים
קשים ,הקרבה ,צורך להכריע בין סיפוק המאוויים
האישיים לבין כיבוש היצרים.

משהו קטן על חג החנוכה
ועל גבורה
מסמליו המרכזיים של חנוכה .גבורת שאלות לדיון במעגל
ערך הגבורה הוא
של"ח (שיעור לחיים)
המכבים היא ביטוי למאבק על עצמאות רוחנית ולאומית

והיא חלק מהנרטיב שאנו מספרים בחג :מאבק מעטים
מול רבים ,חלשים מול חזקים ,כמו דוד מול גוליית.
ניצחון הוא לא פעם פרי כוחה של אמונה פנימית בצדקת
הדרך .עוצמת האמונה בדרך נשמעה היטב בנאום יהודה
המכבי לפני הקרב נגד אפולוניוס" :ויאמר נקל כי יסוגרו
רבים ביד מעטים ,ואין מעצור בפני שמים להושיע ברבים
או מעטים ,כי לא ברב חיל נצחו במלחמה ומן השמים
הגבורה .הם באים אלינו ברוב גאווה ופשע ,להשמיד
אותנו ואת נשינו ואת בנינו ולבוז אותנו ,ואנחנו נלחמים
על נפשותינו ועל תורתנו ,והוא ייגוף אותם לפנינו,
ואתם אל תיראו מפניהם" (מכבים א ,ג ,יח-כא).

בסיפור דוד וגוליית ראינו איך הנער הקטן אדום
השיער הצליח להביס את גוליית הענק.
• האם הוא גיבור?
• האם גיבור או גיבורה נקבעים לפי הערך אותו הם
מייצגים או לפי התכונה הבולטת בהתנהגותם?
• מיהו הגיבור שלכם? מה הופך אותו לכזה?

פרטים נוספים אזור :השפלה .עונה :מתאים לחורף ולאביב .מוקדי התייחסות :טבע ,תצפית ,תנ"ך.
נקודת התחלה :חניון תל עזקה (סיור מעגלי) .משך הסיור :כשעתיים .דרכי הגעה :מכביש  – 1יוצאים
במחלף שער הגיא לכביש  38לכיוון בית שמש .אחרי היישוב זכריה ,בצומת עזקה ,פונים ימינה (מערבה).
ממשיכים לפי השילוט לכניסה הצפונית לפארק בריטניה ומשם לתל .מכיוון דרום – נוסעים בכביש ,35
שעובר ליד קריית גת ,עד לצומת טי שבו הוא מתחבר לכביש  .38אחרי היישוב שריגים ,עוברים את צומת
האלה ואת צומת עזקה ופונים לפי השילוט לתל עזקה.
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על הקשר שבין
שימור ,גבורה
וחינוך לערכים

המוזיאון הוקם במטרה לשמש מרכז חינוכי העוסק בערך
הרעות .על פי תפיסתנו החינוכית ,אנו משתדלים לספר סיפור
בהדרכת בני נוער ולהקשות בשאלות על בסיס הסיפור.
השאלות עוסקות לא אחת בדילמות עמוקות .לדוגמה :שמו
של המוזיאון נולד בעקבות דילמה עיקרית הכרוכה בתפיסה
שאין מפקירים חברים בשטח :האם סיכון לוחמים בריאים כדי למנוע
הפקרת פצועים או הרוגים הוא הדרך הנכונה?

העתיד של העבר

מוזיאון הרעּות,
מצודת כ"ח

כיצד ,אם כן ,אנו משתמשים בסיפור כדי
להעצים את החוויה החינוכית במוזיאון
הרעות?

דודו צ'רקסקי

עידו קהת*
אנו הפלמח

בשל הסמיכות לחג
החנוכה ,על סיפורי
הגבורה הכרוכים
בו בחרתי להרחיב
באחד הסיפורים
הידועים שאנו
מספרים במוזיאון
הרעות :סיפורו של
דוד צ'רקסקי ,הידוע
בכינויו "דודו".
סיפורו הוא דוגמה
לתפיסה תרבותית
ולחשיבה חינוכית.

* מנהל מוזיאון הרעות
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המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מנהלת תשעה אתרי
מורשת .שמונה מהם פועלים במבנים ובמתחמים היסטוריים,
בהתאם לתפיסת המועצה כי יש לספר את הסיפור באתר
שבו התרחשו האירועים .בניגוד אליהם ,מוזיאון הרעּות שוכן
במבנה חדש ומספר ,בין היתר ,את סיפור הקרבות על משטרת
נבי יושע הסמוכה לו .במשטרת נבי יושע ההיסטורית (מצודת
כ"ח) ,יושבת יחידה של משמר הגבול .לאזרחים אין אפשרות
לבקר בה ,ולמועצה לשימור אין אפשרות לבצע בה תהליכי
שימור פיזיים .האם יש בעובדה זו כדי להוריד מערכו של
המוזיאון בעיני עמותה שעוסקת בשימור? התשובה היא שלא.
בשימור הפיזי עוסקים בחומרים ,בסגנונות בנייה ,בשיטות
בנייה מסורתיות וכד' .השימוש ב"חומר" מביא אותנו ללמוד
על ה"רוח" .כשאנו מצילים מבנה לשימור ,אנו מספרים סיפור:
איך היה פה פעם .הסיפור הוא הנרטיב של התרבות שלנו.
כמחנכים ,כמורים לשל"ח וכבעלי תפקידים חברתיים בבית
הספר ,אנו יודעים כי דרך הלמידה הטובה ביותר היא סיפור
טוב .סיפור טוב מפעיל אצל השומע רגש הגורם להזדהות
ולחיבור .הסיפור גורם לשומע לחשוב ולהביע מתוכו כלפי חוץ,
ולא רק לשנן מן החוץ אל הפנים .הכרתי פעם מורה מצוינת
שהסבירה לי מדוע
היסטוריה ,אזרחות
וספרות חשובים לא
פחות ממתמטיקה,
וכימיה.
פיזיקה
האחרונים
אומנם
יכולים לקדם אותנו
אל העתיד ,אבל
הראשונים יכתיבו
לאיזה עתיד נכוון.

האפשרות הקלה לפתרון דילמות קשות שעולות מסיפורים מעין אלו
היא להטיף לבני הנעורים כי יש לשאוף לרעות ולהקרבה .לתפיסתי,
גישה זו אינה נכונה .אני סבור שחשוב לאפשר לתלמידות ולתלמידים
להעלות שאלות ,תהיות ומחשבות בנושא .אין לסגור ולחתום את
העניין בקביעת תשובה ,כלל אצבע או מסקנה .עלינו ללמוד בעצמנו
וללמד את התלמידים לשהות בשאלה ולקבל גם אמירה של "גם לי אין
תשובה"...
סיפור חייו הקצרים של דודו צ'רקסקי רווי תפקידים ומעשים .הוא
התגייס לנוטרות ,לפלמ"ח ,היה מדריך ומפקד ,ממקימי רמות נפתלי,
הביא מעפילים דרך היבשה מסוריה ומלבנון ומונה למ"מ בגדוד השלישי
של הפלמ"ח .בקרב השני על משטרת נבי יושע (הלוא היא מצודת כ"ח),
פיקד דודו על הכוח הפורץ .תוכנית הפריצה למשטרה כללה פריצת חור
בקיר הצפוני על ידי הנחת חומרי נפץ על דרגש כדי שיתפוצצו מעל קו
יסודות הבניין הגבוהים .ברגע שהתברר כי הדרגש אינו נמצא ,החליט
דודו ,בעודו פצוע ,כי הוא ישמש כדרגש ונתן פקודה לפוצץ את חומרי
הנפץ עליו .פקודה זו לא בוצעה .הקרב נכשל ,הלוחמים נסוגו ודודו
נהרג.

הגדרת אדם כגיבור בחברה
הישראלית מעלה שאלות
רבות על אודות מערכת
האמונות שלנו ועל אודות
התפיסות שלנו כחברה.
האם הגיבורים שלנו הם
גיבורים מתים ,שבחרו
להקריב את חייהם? האם
הגיבורים בתרבות שלנו
זקוקים ליח"צ טוב (כמו
שעשה חיים חפר לדודו,
ברנר לטרומפלדור ועוד)?

חייו ומותו של דודו בהחלט מתייגים אותו כגיבור .אך
מה הסיכוי שהיינו מזהים את שמו או מכירים את סיפורו
אלמלא חיבר חיים חפר (אז פיינר) את השיר "דודו" (היש
עוד פלמ"חניק כמו דודו?) בהשראת חברו הטוב? יש לציין
שליזהר ערמוני ,לוחם אחר באותו קרב ,הוענק עיטור
גבורה .ערמוני קיבל את העיטור על מעשה של הקרבה
ושל גבורה ועל כך שהציל את חבריו במחיר חייו .אך על
אף העיטור ,נותר יזהר כמעט אלמוני.
כאשר אנו מעלים שאלות אלו בפני התלמידות והתלמידים,
מי ָדע .נוסף להכרת
ֶ
אנו מעניקים להם הרבה יותר
ההיסטוריה והגיאוגרפיה ואפילו נוסף לעיסוק בערכים ,הם
מפעילים חשיבה ביקורתית ,שואלים שאלות ומעורבים
בסיפור .בכך ,למעשה ,אנו מטמיעים בהם כל מה שהיינו
רוצים שיהיה באזרחים במדינה דמוקרטית.
כשמגיעות אלינו קבוצות ממערכת החינוך ,אין די זמן
לצערי לבניית תהליך חינוכי עמוק ,כפי שתיארתי במאמר,
וכאן יש חשיבות גדולה לנוכחות של המורות והמורים.
מומלץ להקדיש זמן להכנת הכיתה לביקור לפני ההגעה
למוזיאון .ההכנה יכולה להיות כללית ולכלול דיון בנושאים
כגון התקופה ,הגיאוגרפיה ומושגי יסוד .כדי שנשיג את
מטרותינו החינוכיות ,חשוב ביותר לקיים מפגש מסכם,
שבו מעגלי שיח ודיונים ,ולאפשר הצפה של נושאים ,של
שאלות ושל מגוון דעות.

למידע ופרטים נוספיםhareut@shimur.org.il :
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
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יודפת העתיקה – בראש סלע תלול
"בראש סלע תלול המוקף מעברים תהומות אין-חקר"

לגעת בעבר

– כך תיאר יוסף בן מתתיהו את בניית יודפת .2נתחיל
ביודפת העתיקה .3אזכורה הראשון של יודפת מופיע במקרא כמקום מגוריה של משולמת בת חרוץ ,אימו של
אמון מלך יהודה .לפי מקורות חז"ל ,הייתה יודפת עיר מוקפת חומה מימי יהושע בן נון .היא מוזכרת במסכת
ערכין כ"יודפת הישנה" .בימי בית שני ,הייתה יודפת עיירה יהודית חשובה ומקום מושבה של משמרת הכהונה
למשפחת מימין .האתר זוהה כיודפת העתיקה כבר ב 1848-ונחפר לראשונה בשנת  ,1990מטעם רשות העתיקות
ואוניברסיטת רוצ'סטר ,בניהולו של פרופ' מוטי אביעם.

בכניסה לגן הלאומי ,הוצבה אבן מאבני שביל הסנהדרין ועליה כתוב" :גדול שלום שאפילו בשעת
מלחמה אין פותחין אלא בשלום" (ויקרא רבה) – ללמדנו ,אולי ,שגורלם של הלוחמים ביודפת
נחרץ עוד לפני שהחלה המערכה.

"התאזר בגבורת הייאוש" – גבורתם של אנשי יודפת

גבורה וענווה
בין יודפת לציפורי,
בשביל הסנהדרין

בכ"א באייר שנת  67לספירה ,חנה אספסיאנוס מצפון לעיר ונערך לכיבושה 47 .ימים נמשך המצור על יודפת.
במהלכו ,ניסו הרומאים לפרוץ את חומות העיר בניסיונות הבקעה ,בירי אבנים וחיצים אל החומה ובבניית סוללות
מצור ,אך ללא הצלחה .שוב ושוב הערימו הלוחמים היהודים ,ובראשם יוסף בן מתתיהו ,על הצבא הרומאי
והדפו בגבורה את המתקפות .במיוחד הצטיינו בגבורתם האחים פליפוס ונטירה ,בני הכפר רומא שבגליל (אולי
חורבת רומה) ,ועל שמם נקרא לימים ההר המשקיף אל
מקום נפילתם :הר אחים .ביום ה 47-למצור ,פרצו החיילים
הרומאים ובראשם טיטוס לפנות בוקר אל העיר ושחטו
את המתבצרים בה .יוסף בן מתתיהו ,מפקד הגליל ,הסגיר
עצמו לידי הרומאים והיה להיסטוריון של אספסיאנוס,
שהתמנה לקיסר רומא.

יאיר עמיצור ורוני ניר

*

שביל הסנהדרין הוא
מיזם חינוכי ערכי
רב תרבותי המתעד
את מורשת הגליל
שהוקם ביוזמת
רשות העתיקות
ובהובלתה .הוא
מבוסס על מורשת
הסנהדרין ועל תחנות
נדודיה בגליל לאחר
מרד בר כוכבא,
ומחבר את הצועדים
בו אל מרחבי
הגליל ואל מורשתו
העשירה.

צועדים בשביל הסנהדרין
שביל הסנהדרין עובר
לאורך הגליל התחתון
בנקודות מושב
הסנהדרין לאחר מרד
בר כוכבא בשנת 135
לספירה – מתחיל
בבית שערים ,עובר
באושה ,בשפרעם
ובציפורי ומגיע עד
לטבריה .המקטע
השלישי של שביל
הסנהדרין ,1עובר
מיודפת העתיקה
לציפורי ומתמקד
בערך הענווה.
במקורות כתוב על
רבי יהודה הנשיא
"משמת רבי בטלה
ענווה ויראת חטא"
(סוטה ט ,טו) ובכך
מתבטאת הערכתם
של הבאים אחריו
לאישיותו.

* יאיר עמיצור מנהל שביל הסנהדרין ברשות העתיקות
רוני ניר מורת דרך ומדריכה במרכז חינוך וקהילה
מרחב צפון -רשות העתיקות.
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עדויות ללחימה העזה נמצאו בחפירות באתר ,ובהן שכבות
שרפה ,ראשי חיצים וחלקים מחומת העיר יודפת ,שהוקמה
ימים ספורים לפני המצור והוגבהה במהלכו ,עדיין ניצבים.
הרומאים פרצו לעיר דרך המגדל הצפוני ,ואנו נביט ממנו
אל דגם איל הניגוח להבקעת החומה .נוכל לבקר במערת
בית הבד שבחלקו הצפוני של האתר ולראות כיצד הכינו
תושבי יודפת שמן זית .לצד בור המים ,גלעד שהקימו
החופרים האתר לזכרם של לוחמי יודפת שעצמותיהם
התגלו בבור בחפירה .בחניון שלמרגלות הגבעה ,שרידי
בית כנסת מהתקופה הביזנטית .השרידים התגלו באוכף
שמצפון לגבעה ,במקום שבו ,ככל הנראה ,שכנה יודפת
בתקופת המשנה והתלמוד – מקום מושבו של רבי מנחם
יודפאה (מיודפת).

אבן השביל ביודפת

חורבת קנה ובקעת בית נטופה
מיודפת העתיקה ,נרד אל חורבת קנה הסמוכה .על פי אחת המסורות ,החורבה מזוהה כיישוב היהודי "כנא אשר
בגליל" ,המוזכר בברית החדשה ,שבו עשה ישו את הנס הגלוי הראשון :הפך מים בכדים ליין במהלך חתונה
יהודית .בתקופה הרומית ואחרי חורבן בית שני ,הייתה בקעת נטופה מוקפת יישובים יהודיים ,ומשמרות הכהונה
שגלו מיהודה ישבו בהם :כפר קנה ,כפר עוזיאל (המזוהה עם חורבת עמודים או עם הכפר עוזייר) ועילבון.
במקורות חז"ל ,בקעת נטופה מוזכרת כמקום פורה שבו גדלו ,בין השאר ,זיתי נטופה – שנחשבו למשובחים
ביותר.

המוביל הארצי

מפת המקטע

נמשיך לפי הסימון האדום עד לגשר העובר מעל המוביל הארצי .ליד הגשר ,חניון מטיילים חדש שהכשירה
מקורות לרווחת המטיילים בשביל הסנהדרין .בכניסה לחניון מוצבת אבן ועליה כתוב" :הבורח מן השררה,
השררה רודפת אחריו" (מדרש תנחומא) .מפעל המים של מדינת ישראל ,המוביל הארצי ,מעביר מים מהכנרת
עד מצפה רמון .בקטע שבין רמת חוקוק דרך בקעת בית נטופה עד למאגר אשכול ,המוביל הארצי זורם בתעלה
פתוחה.
2

 1על שביל הסנהדרין

יוסף בן מתתיהו" ,מלחמות היהודים".

 3גן לאומי יודפת העתיקה פתוח למבקרים ללא תשלום.
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חורבת רומה

קברו של רבי
יהודה נשיאה

חורבת רומה מצויה בחלקה הדרומי של הבקעה ,סמוך ליישובים א-רומאנה
ורומת אל-הייב .כאן שכן יישוב עתיק ,המוזכר במקרא כמקום הולדתה של
זבודה בת פדיה ,אימו של יהויקים מלך יהודה .הכפר רומה ,מוזכר גם בכתובות
תגלת פלאסר השלישי ,המלך המתאר כיצד כבש והרס אותו עד היסוד .במאה
הראשונה לספירה ,התגורר כאן נקדימון בן גוריון ,מעשירי ירושלים שהיה
מפרנס את עניי הסביבה ומארח אותם לסעודות בכל שבת .בשולי הגבעה,
התגלתה מערכת מסתור מימי המרד הגדול ,שהיא הגדולה ביותר בגליל!
אורכה מעל  800מ' ,והיא כוללת חדרים ומחילות חצובים בסלע הקרטון הרך.
במרכז הגבעה ,סמוך למבנה אבן מהתקופה העות'מאנית ,מוצבת אבן שעליה
כתוב" :הוא היה אומר :אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר ,שאין
לך אדם שאין לו שעה ,ואין לך דבר שאין לו מקום" (אבות ד ,ג).

נסיים את הטיול בקברו של רבי
יהודה נשיאה ,נכדו של רבי יהודה
הנשיא .אפשר להגיע אל המקום
מהמושב ציפורי או בדרך העפר
המובילה ממחלף הושעיה לגן לאומי
ציפורי .תחת הזית הזקן ,אבן שעליה
כתוב" :הרבה למדתי מרבותיי,
ומחברי יותר מהם ,ומתלמידי יותר
מכולם" (בבלי ,תענית)

מערת המסתור
בחורבת רומה
קבר רבי יהודה נשיאה

בין רומה לשיחין
בדרכנו לשיחין ,נחלוף על פני כמה גבעות אלונים גיריות .על הגבעות
ובסביבתן ,אפשר לראות מתקני חקלאות המעידים על החקלאות הענפה
שהתקיימה בבקעה בימי קדם .בתקופה הרומית ,חצתה את הבקעה דרך
ראשית שהובילה מטבריה לעכו – דרך מרכזית שעברה בלב היישוב היהודי
בגליל בתקופת המשנה והתלמוד .במקורות חז"ל ,מוזכרים סיפורים על אודות
גדי או על אודות פרגיות שחוטות שנמצאו בדרך ,שחכמים התירו לאוכלם
"משום רוב עוברי דרכים" (בבלי ,בבא מציעא ,כד – ) :רוב ההולכים בדרך היו
יהודים ולכן סביר שהבשר כשר .נעבור תחת כביש  77ונמשיך אל מצפה סנדו.
המצפה הוא נקודת שמירה של תנועת השומר החדש .בעלייה למצפה ,מוצבת
אבן נוספת ,ועליה כתוב" :רבי יוסי אומר :לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם
מכבד את מקומו" (תענית כא ע"ב).
נוף הבקעה

שיחין
הגבעה והאתר הארכיאולוגי שעליה מזוהים עם הכפר שיחין,
המוזכר בתלמוד הבבלי כמקום מושבם של קדרים מומחים
שכליהם היו נפוצים ברחבי היישוב היהודי בגליל .על
תוצרתם נאמר" :אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן
להשתבר" .עוד מסופר במקורות כי בימי המלך החשמונאי
הגדול אלכסנדר ינאי ,בשנת  103לפנה"ס ,פלש לגליל
התחתון תלמי התשיעי מלך קיפרוס והצליח לכבוש את
שיחין לאחר שהפתיע והתקיף את תושביו בשבת .בתקופת
השיא שלו ,השתרע היישוב שיחין על פני שלוש גבעות.
בחפירות ראשוניות ,התגלה בית כנסת וכן מאות שברי חרס
המעידים על תעשיית קדרות ענפה .כמו כן ,התגלו נרות שמן
המעוטרים בסמלים יהודיים 15 ,תבניות אבן ליציקת נרות
שמן ומטמון מטבעות .בכניסה לאתר ,מוצבת אבן שעליה
כתוב" :הווי כאסקופה התחתונה שסוף כל בניין ניסתר והיא
לעולם עומדת" (אבות דרבי נתן)
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כל אחד ממקטעי השביל מציג
ערך אוניברסלי אחר :עשייה,
שלום ,ענווה ,נתינה ואהבה.
לאורך השביל הוצבו כ" 150-אבני
דרך" ועליהן ציטוטים בנושאים
אלו הלקוחים מספרות החוכמה,
מאמירות חז"ל ועוד .מידע לרשות
ההולכים בשביל נמצא
באתר של רשות העתיקות.

והוא כולל את תוואי השביל ,מידע
על אודות נקודות עניין בו ועוד.

שרידי בית הכנסת בשיחין

עד כה ,השתתפו
בפעילות החינוכית
בשביל עשרות אלפי
בני נוער מרחבי הארץ
ומכלל המגזרים .אלו
פרצו את תוואי השביל,
סיירו בו וחפרו באתרים
שלאורכו.

בני נוער פורצים את השביל
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פ(נ)ינת מורשת

מאיר פיינשטיין (1947-
 ,)1927חבר אצ"ל ,נהג את
רכב המילוט בפעולת פיצוץ
תחנת הרכבת בירושלים
(כיום "התחנה הראשונה")
בשלושים
שבוצעה
בעת
.1946
באוקטובר
המילוט ,נפצע מאיר קשה
בידו השמאלית מאש שירו
בבית
בריטים.
חיילים
החולים נאלצו הרופאים
לקטוע את ידו.
בשני
נשפטו
השניים
משפטים נפרדים ,ובמהלכם
סירבו לשתף פעולה עם
השופטים ולהכיר בסמכות
בית הדין הצבאי הבריטי
לדון אותם.

גבורה
והנצחה

שני הנידונים שהו באותו תא נידונים למוות בבית הכלא
המרכזי בירושלים (כיום המוזיאון) .ביוזמת חברי שתי
המחתרות ,הוחלט לסכל את ביצוע גזר הדין .התוכנית
הייתה לפעול כ"מעשה שמשון" – חבריהם יחדירו לתאם שני
רימונים ,ובבוא פמליית הבריטים להעלותם לגרדום ,ישליכו
השניים רימון אחד לעבר הבריטים ובשני יתאבדו.

יורם תמיר

*

לאחרונה ,השלים
מוזיאון אסירי
המחתרות הצבת
יד לזכרם של חברי
המחתרות משה ברזני
ומאיר פיינשטיין,
המורכבת מהמצבות
שקדמו למצבות
הצה"ליות האחידות
שהונחו על קבריהם
בשנת  .1981גלגולי
המצבות הוא רובד
משמעותי בהנצחת
סיפורם הייחודי של
לוחמים אמיצים אלו.

הרב ביקש לומר עימם את הפיוט "אדון עולם",
ובעקבות הצעתו של משה הם שרו אותו.

במגרש הרוסים בירושלים ,שוכן מוזיאון אסירי המחתרות.
בשנות השישים של המאה ה ,19-שימש המקום ל"אכסניית
הצלייניות הרוסיות" ,ובימי שלטון המנדט הבריטי בארץ
ישראל ( )1948-1917הוסב לבית סוהר מרכזי שבו נכלאו
מאות לוחמי המחתרות ההגנה ,האצ"ל והלח"י.
משרד הביטחון שחזר את בית הכלא והקים בו מוזיאון המתאר
את מאבק היישוב להקמת מדינת ישראל באמצעות סיפורם
של אסירי המחתרות.

מצבות
מספרות
סיפור
משה ברזני (,)1947-1926
חבר לח"י ,נתפס בתשעה
במרכז
1947
במרס
ירושלים ,סמוך למחנה
שנלר הבריטי ,כשברשותו
רימון יד שעימו התכוון
להתנקש במפקד הדיוויזיה
התשיעית הבריטית.

אסיר הלח"י אליעזר
בן-עמי הרכיב בין
שני
הכלא
כותלי
רימונים בתוך תפוזים
שאת תוכנם רוקן
ושאת קליפתם סגר
בעדינות .ה"תפוזים"
הוברחו לתאם בין
שהועברו
המצרכים
מזון
בסל
אליהם
היהודי
מהמטבח
(הכשר).
ההוצאה
ערב
להורג ,בב' באייר
תש"ז ( 21באפריל
 ,)1947ביקר בתאם
הרב יעקב גולדמן
מוזיאון אסירי המחתרת  -ירושלים
 ,)1986-1906רב בתי
שחזור תא הנידונים למוות
בתקופת
הסוהר
המנדט מטעם הוועד
הלאומי" .נפרדתי מהם סמוך לשעה אחת עשרה בלילה,
לאחר שיחה ערנית ממושכת בדברים העומדים ברומו של
עולם :קידוש השם ,גבורה יהודית בתולדות עמנו ומותו של
שאול המלך ,אשר נפל על חרבו למען כבוד ישראל ...השיחה
התנהלה בפרוזדור הקטן שלפני התא בו היו סגורים .הוציאו
אותם מן התא בבגדים אדומים ועמדנו בפרוזדור שם עמד
סרג'נט בריטי ששמר עליהם" (הרב יעקב גולדמן ,שילוב
עדויות ,ללא ציון תאריך ,ארכיון מוזיאון אסירי המחתרות
– ירושלים).

הנהרב גולדמן התרגש
מהמעמד והחליט כי עליו
להיות נוכח עימם לפנות
בוקר בשעתם האחרונה,
דבר שלא היה מקובל.
הם ניסו לשדלו בטיעונים
שונים שלא יגיע ,אך
הוא ,שלא היה מעורב
בתוכנית ,חשב כי הם
רוצים להקל עליו ולכן
עמד על דעתו כי היה לו
חשוב שהפנים האחרונות
שהם יראו יהיו פני "יהודי
אוהב".

הם הבינו כי לא יוכלו לבצע את אשר תכננו
כאשר הרב עומד בסמוך ,ולגלות לו את
תוכניתם לא יכלו כי חששו שיתנגד לה משום
קדושת החיים.
זמן מה לאחר שהרב יצא מתאם במחשבה
לשוב לפנות בוקר ,חיבקו משה ומאיר זה
את זה ,הרימון בין לבבותיהם ,ועלו בסערה
השמיימה.

חדר הגרדום בבית הכלא המרכזי
בירושלים ,לודויג בלום,1948 ,
באדיבות משפחת בלום

* מנהל מוזיאון אסירי המחתרות – ירושלים.
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קבורתם והנצחתם
מן המקורות

משה ומאיר נקברו בבית הקברות בהר הזיתים ,בחלקת הרוגי
תרפ"ט ,אך מצבותיהם ,כמו שאר המצבות בהר ,נופצו וחוללו על
ידי הירדנים .לאחר מלחמת ששת הימים ( ,)1967הציבו המשפחות,
בשיתוף חבריהם לנשק ,על קבריהם מצבות דומות לראשונות,
שעליהן נוספו סמלי האצ"ל ולח"י .בשנת  ,1967הוכרו חברי מחתרות
האצ"ל והלח"י כחללי המדינה .כתוצאה מכך ,בתהליך שארך כמה
שנים ,הוחלפו המצבות האזרחיות במצבות צבאיות אחידות ,בדומה
למצבות של חללי צה"ל .מצבות מאיר ומשה הוחלפו במצבות
צבאיות בשנת  ,1981והמצבות האזרחיות הועברו למוזיאון אסירי
המחתרות ושולבו בחצר המוזיאון ביד הזיכרון המחודשת.
הצילום מנציח את הרגע הכואב של קבורתם ,שהתרחש בשעות הצוהריים של ב' באייר תש"ז 22 ,באפריל
 .1947הוא תיעוד מצמרר של ההלוויה שהתקיימה בצורה מצומצמת בגלל הדרישה הבריטית .נראים בו ,מימין
בקדמת הצילום ובגבם למצלמה ,משפחת ברזני הממתינה לקבורת משה .גופתו עטופת הטלית מונחת לפניהם
על אלונקה .שני האנשים מימין בשורה הראשונה הם כנראה שוטר ונוטר בריטיים .שלישית משמאל ,במטפחת
לראשה ,עומדת בלה אמו של מאיר .בין שני אנשי חברה קדישא שבמרכז ,רכון ובגבו למצלמה עומד הרב אריה
לוין .מאחוריו ומימין לו ,עומדת רחל קרמר ,חברתו של מאיר .מאחוריה עומד בנימין אחי מאיר .מימין להם עומד
האח צבי ,ולפניו ,כנראה ,האחות עליזה.

הכיתוב על המצבות

וירא את הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול
"וַ ּיַ ְרא ְמנֻ ָחה ּכִ י טֹוב וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ּכִ י נָ ֵע ָמה וַ ּיֵ ט ִׁשכְ מֹו ִל ְסּבֹל וַ יְ ִהי ְל ַמס ע ֵֹבד"

(בראשית מט ,טו).

הפסוק הוא חלק מברכת יעקב לבניו ומתאר את הברכה לבנו יששכר .הכיתוב במצבה
הותאם לאופיו של משה ולערכיו – משה דגל באהבת העם והארץ עד כדי הקרבה וסבל.
מקור משפחת ברזני בארביל שבחבל כורדיסטן .המשפחה מתייחסת לשושלת רבנים
שנמשכה  24דורות ושכחלק מלימוד התורה עסקו גם בתורת הסוד – הקבלה.
מסורת שעברה במשפחה מדור לדור טוענת כי מקור המשפחה בשבט יששכר ,שעליהם

נאמר" :ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים"

(דה"א ,יב ,לג).

כרע שכב כארי
בברכת בלעם לישראל ,מתוארת בין היתר עוצמתו של העם המדומה לאריה:

"ּכָ ַרע

ָׁשכַ ב ּכַ ֲא ִרי ּוכְ ָל ִביא ִמי יְ ִק ֶ
ימּנּו" (במדבר כד ,ט) .הביטוי נלקח מהפסוק ,אך ההקשר המופיע
במצבה שונה .הוא מבטא את מאבק הגבורה של מאיר ,המדומה לאריה ,שבסופו הוא
הוכרע .ההשמטה המכוונת של המשכו של הפסוק מבטאת אובדן ללא נחמה.

הסבר לראשי
התיבות
המופיעים
במצבות

צילום :משה כהן

פ"נ פה נקבר
ז"ל זיכרונו לברכה
הי"ד השם ייקום דמו
נ"י נרו יאיר
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ת'נ'צ'ב'ה' תהה נשמתו
צרורה בצרור החיים
הר"ר הרב רבי (ביטוי
המביע כבוד)

למידע ותאום הדרכות
מוזיאון המחתרת
_hamachtarot
jerusalem@mod.gov.il

סיור בגן לאומי עין עבדת
לאור מזמור ק"ד בתהלים
אורי ארליך

*

מזמור קד בתהלים
מעניק לנו תיאור
חזותי מרשים של
המערכת האקולוגית
בארץ .תיאורי הטבע
שבפרק מפורטים
ובהירים ומעידים על
היכרות יוצאת דופן
ובלתי אמצעית של
הכותב עם עולמות
הטבע והנוף הארץ-
ישראליים .ההתבוננות
במעשי ה' מוליכה
לאהבת האל וליראתו,
אבל אמורה להוביל
גם לכבוד לכל ברואיו
ולאחריות אישית
לשמירתם.
* מנהל אגף חינוך וקהילה ,רט"ג

"ה ְמ ַׁש ֵּל ַח ַמ ְעיָ נִ ים ַּבּנְ ָח ִלים ֵּבין ָה ִרים יְ ַה ֵּלכּון .יַ ְׁשקּו ּכָ ל ַחיְ תֹו
ַ
ָׂש ָדי יִ ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאםֲ .ע ֵל ֶיהם עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם יִ ְׁשּכוןָ ...ה ִרים
ַהּגְ ב ִֹהים ַלּיְ ֵע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפּנִ ים" (תהלים קד ,י-יח)
גן לאומי עין עבדת שבהר הנגב מפגיש את
המטייל בו עם חלק ניכר מבתי הגידול ומבעלי החיים
המדבריים המתוארים בפרק זה :שלוש נביעות מזינות פלג
שזורם כל השנה בנקיק מרהיב שעל מצוקיו חיים יעלים,
בשמיים מעל חגים רחמים ונשרים ,ופלג המים הוא מקור
חיים בלעדי למגוון צמחים ובעלי חיים.

ַה ְמ ַׁש ֵּל ַח ַמ ְע ָי ִנים ַּב ְּנ ָח ִלים
לפני כעשור שנים ,הובילה רט"ג שינוי משמעותי בחוק
המים שלפיו הטבע אינו עוד מקור אספקה של מים אלא
אחד מצרכני המים .מהפך זה בדפוס החשיבה חייב את
הגופים הממונים על ניהול משק המים בישראל ,ובראשם
רשות המים ,להשיב מים לטבע כדי לשקם ולשמר את
המערכות האקולוגיות שהתקיימו בו בעבר .בזכות החוק,
חזרו נחלים רבים לשמש בתי גידול יציבים למינים רבים
של צמחים ושל בעלי חיים.
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ִי ְׁש ְּברּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאם

יהם עֹוף ַה ָּׁש ַמ ִים ִי ְׁשּכון
ֲע ֵל ֶ

ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ְׁש ַפ ִּנים

קצת דרומה מעין עבדת ,בשמורת הר הנגב
ובעיקר במכתש רמון וסביבו ,אפשר לראות עדרי
פראים שעברו השבה מוצלחת לטבע הישראלי.
ב ,1968-הובאו מאיראן לישראל  11פראים .העדר
שוחרר בחי-בר יטבתה והתאקלם בהצלחה רבה.
תהליך ההשבה לטבע החל בשנת  1982בקרבת
עין סהרונים שבמכתש רמון ,ובתוך עשור שוחררו
 14זוגות פראים לשטח המשתרע על פני 3,500
קמ"ר .כתוצאה מריבוי טבעי ומשחרורים נוספים
של פראים ,גדלה אוכלוסיית הבר ,ופרויקט השבת
הפראים לטבע הוכתר בהצלחה .נכון לתחילת
 ,2016אוכלוסיית הפראים מוערכת בלמעלה מ300-
פרטים ,ושטח התפוצה שלהם מתפרש מצפון הר
הנגב ועד לפארן.

אפשר לחזות בדאייתם של הנשר המקראי ושל הרחם
בשמי הגן הלאומי ,שני מינים של דורסים הנמצאים
בסכנת הכחדה .רשות הטבע והגנים עושה מאמץ
מערכתי רחב היקף לשימור אוכלוסיותיהם ,בין השאר
על ידי הקמת תחנות האכלה ,על ידי סילוק פגרים של
בקר וצאן (סניטציה) ועל ידי פעולות חינוך והסברה
בקרב בני נוער ומגדלים .הנשר מוזכר פעמים רבות
בתנ"ך ,לדוגמה :אלוהים מבטיח לבני ישראל

שפן הסלעים הוא יונק חברותי ,פעיל יום ,החי באזורי
מצוקים ,במחילות סלע טבעיות ,ומצטיין בכושר טיפוס
מעולה .מזונו כולל צמחים שונים ,חלקם רעילים .חושי
הראייה ,השמיעה והמישוש שלו מפותחים ,והוא מסתייע
בחוש הריח למציאת שבילים ,לתקשורת חברתית
ולזיהוי מזון .שפני הסלע אינם חייבים לשתות כדי
להתקיים .למרות זאת ,אם יש מקור מים זמין בקרבת
מקום ,הם לא יהססו להרוות את צימאונם בשתייה.

(שמות יט ,ד) ,והשגחתו

"ש ַׁפנִ ּים ַעם ֹלא ָעצּום וַ יָ ִּשׂימּו
ְ

"ואשא אתכם על כנפי נשרים"

על בני ישראל מתוארת "כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף"
(דברים לב ,יא).

בספר משלי (ל ,כו) ,נאמר:

בואו ליהנות מהיופי ומהשקט
שבגן לאומי עין עבדת ולפגוש את
הטבע המדברי במיטבו ,כפי שהוא
מתואר בתהלים קד ,בצורה בלתי
אמצעית.

ַב ֶס ַּלע ֵב ָ
ּיתם" .שפן הסלע – שנפוץ היום בחבלי ארץ רבים,
ביניהם החרמון ,הגליל ,הכרמל ,הר הנגב ,מדבר יהודה
והשומרון ,בשטחים פתוחים וליד יישובי אדם – נעלם
בשנים האחרונות כמעט לחלוטין ממצוקי עין עבדת,
אבל אפשר לראותו לא רחוק משם ,ברכס חתירה ,מהר
צרור ומזרחה.

פרופ' יהודה פליקס ציין את
זיקתם של שני מיני חמורי
הבר ,הפרא והערוד ,לחופש,
בניגוד לקרובם ,חמור הבית,
המשועבד לאדם .מכאן
נולדה השאלה" :מי שלח פרא

חפשי ומוסרות ערוד מי פתח"?
(איוב לט ,ה).

ואכן ,הפרא והערוד אינם מקבלים את מרותו של
האדם ,ומשכנם במרחבי הערבה והמליחות ,רחוק
ממשכנו .גם ירמיהו (ב ,כד) תיאר את הפרא (כתוב
"פרה") כסמל החופש" :פרה למוד מדבר באוות
נפשה שאפה רוח" .בעבר ,צד האדם חיות בר אלה
ואף ניסה לרתום אותן לעבודה חקלאית ,והיום,
כמתואר לעיל ,הם מושבים לטבע בהצלחה.
"מי שילח פרא חופשי" הוא גם שמו של ספר
מיוחד ,המביא את סיפור חייו המסעיר ויוצא הדופן
של אברהם יפה ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים,
שלאחר שחרורו מצה"ל הוביל את הקמת רשות
שמורת הטבע דאז ,את שמירת הטבע בישראל
ואת השבת חיות התנ"ך לנופי ארצנו .במהלך
כהונתו ,הוקמו חי-בר כרמל וחי-בר יטבתה,
המשמשים בית לגרעיני רבייה לחיות בר מתקופת
התנ"ך ,ביניהן היחמור הפרסי ,איל הכרמל ,ראם
לבן ,פרא וערוד ,ולמינים שבסכנת הכחדה ,כמו
נשרים ורחמים.
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ָה ִרים ַה ְּגב ִֹהים ַל ְּי ֵע ִלים
מבנה גופם של היעלים מותאם לטיפוס בהרים
ובמצוקים .רגליהם הקצרות והשריריות וכפות רגליהם
הבנויות מפרסה קשה שבמרכזה כרית רכה נועדו
לעזור להם לנוע במישורים תלולים במיוחד .היעל יכול
לזנק מעל מטרים אחדים מצד אחד של ערוץ למשנהו
ולדלג מרחק מטרים אחדים מעל פני תהום .יכולות אלו
חשובות לצורך הגעה למקורות מים ,הנדירים במדבר.
כששאול רדף אחרי דוד במדבר ,הוא ביקשו "על פני
צורי היעלים" (שמואל א ,כד ,ב) .עם קום המדינה,
היו בישראל מספר מצומצם של יעלים נוביים ,באזור
מדבר יהודה .לאחר מאמצי שימור ולאחר נקיטת צעדים
למניעת ציד של יעלים ,וכן לאחר חיסול כמעט מוחלט
של טורפים טבעיים שהיו באזור ,החלה אוכלוסיית
היעלים להשתקם ,והיעלים התפשטו במדבר יהודה
ובנגב .ההצלחה בשיקום אוכלוסיית היעלים הביאה את
רשות הטבע והגנים (אז רשות שמורות הטבע) להציב
את היעל כסמלה ,וגם היום היא מופיעה בסמליל העדכני
שלה .עדות להימצאות היעל בתקופות קדומות אפשר
למצוא באלפי חרותות סלע ברחבי הנגב ,בין השאר
בהר מחיה ובהר כרכום.

מסלול הטיול
גן הלאומי עין עבדת שוכן בנגב התיכון,
מדרום למדרשת בן גוריון ומצפון לגן הלאומי
עבדת ,ממזרח לכביש .40
לגן שתי כניסות ,כניסה תחתונה בכביש
המסתעף מכביש הגישה למדרשת בן גוריון
(ובתחילתו מבואת מצוק הצינים) ,וכניסה
עליונה בכביש המסתעף מכביש  ,40בין
מדרשת בן גוריון לעבדת.
מסלול הטיול באתר אינו מעגלי .אפשר
ללכת הלוך ושוב ,מהכניסה התחתונה למפל
עין עבדת וחזרה ,אך למסלול מלא יש להכין
מראש רכב להסעה לחניה העליונה וללכת
במסלול העולה מהכניסה התחתונה לכניסה
העליונה.
משך המסלול :בין שעה לשעתיים.
עונה מומלצת :כל עונות השנה.
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טבע נגיש לכולם

הנשמה .לאחר תהליך שיקום ארוך ומייגע ,חזר
רז לביתו והחל אט אט להשתלב בבית הספר
במקום מגוריו .במהלך השנים ,הותאמו בתי
הספר שבהם למד לצרכיו .המדריכים של עמותת
לטם ליוו את רז ואת משפחתו לאורך כל השנים
וסייעו לרז בלימודים ובכל צורך שעלה.
מאז ומתמיד היה רז מחובר לטבע ולחוץ .כילד,
טרם התאונה ,גדל בסמיכות לנחל השופט ונהג
לבלות רבות בנחל עם משפחתו ועם חבריו.
לאחר התאונה ,שמח רז על ההזדמנות שבנחל
נגיש קרוב לבית ,והמשיך להגיע אליו ככל
יכולתו ,נהנה ככולם מהטבע השוקק ומהמים
הזורמים .כשרז בגר וסיים את לימודיו בתיכון,
עלתה שאלת השירות הלאומי .לרז לא היה ספק:
הוא התכוון לתרום את תרומתו למדינה ,אך
התלבט היכן .לאחר ימים מספר של התלבטות,
הגיעה למשרדנו שיחה מרגשת מרז ובה אמר" :כל
השנים נתתם לי ,עתה אני רוצה להחזיר לכם" .מאותו
רגע ,החל מסע משותף :רז השתלב במערך ההדרכה
של העמותה בהובלת קבוצות שונות שהגיעו לנחל
השופט ולעמק השלום .המפגש האנושי עם רז
בעת טיול בשביל נגיש יצר מגע בלתי אמצעי עם
נושא הנגישות .אין דבר ברור ומשמעותי יותר
מלראות אדם שלו מוגבלות פיזית מורכבת כל כך
מתנייד בחופשיות בשבילי הטבע ,נהנה כאחד האדם
מהשהייה ומהלמידה בו ויתרה מזאת :אף מוביל את
הקבוצה בביטחון ומייצר למידה חווייתית וייחודית.

גיבורים של החיים!
ורד סבאג

*

כשאנו רואים אדם
שהתמודד עם
מלחמה ,עם אסון
או עם משבר חמור
ויצא ממנו על אף
הקושי ,ברור לנו כי
מדובר בגבורה .אך
כיצד אנו מתייחסים
להתמודדות בלתי
פוסקת עם שגרת
חיים מאתגרת?

* סמנכ"ל חינוך עמותת לטם.
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תמונות :אתר לטם

ההגדרה המילונית לגבורה היא "מעלה המתבטאת לרוב
בפעולה רבת־עוצמה אל מול הסכנה ,חרף הפחד ,תוך הקרבה
עצמית" .אך האם אדם שכל חייו מתמודד בהצלחה עם
מכשולים ועם קשיים נחשב גם הוא גיבור? אם תשאלו אותי,
היכולת להתעורר כל בוקר לשגרה מורכבת ומאתגרת ומתוך
הקושי להצליח ,לצמוח ,לברוא מציאות חיים עשירה ולשמוח
בה היא גבורה שכבודה איננו נופל מהגבורה לפי ההגדרה
המילונית .במיוחד כשמדובר באדם שניצל את המוגבלות
היומיומית שלו כמקור השראה ועשייה.

כשרז סיים את שירותו והשתחרר ,עלתה שאלת
הלימודים ורכישת מקצוע לחיים .הסתבר שלרז
היה ברור מאוד הכיוון .הטעימה מהדרכת הטיולים
סייעה לו להבין כי בזה הוא רוצה לעסוק .למי מכם
שאינו מכיר את קורס מורי הדרך :מדובר בקורס
ארוך ,הכולל שעות לימודים רבות וסיורים בכל רחבי
הארץ באתרי טבע ומורשת ,רובם הגדול אינם נגישים
כלל .אך בחור עקשן כרז לא יוותר על הגשמת חלום.
לאחר פגישות ושיחות אינספור ,החליט רז להצטרף
לקורס מורי דרך בבית הספר לתיירות באוניברסיטת
חיפה .רז השתתף בכל השיעורים בכיתה וביקר בכל

כשרז רק העלה את חלומו
להשתתף בקורס ,פסלו קולות
רבים את האפשרות באמירה
שמדובר בקורס שדורש יכולות
פיזיות ולמידה מרובה .רז לא
איבד מביטחונו לרגע .הוא סימן
לעצמו את המטרה והשיג אותה
בגבורה.
הסיורים המונגשים .הוא אסף את סיכומי הסיורים
שבהם לא נכח ,ליקט מידע מהאינטרנט והתמקצע
בדרכים נוספות .לפני כחודשיים נערך מבחן הסיום
של הקורס ,ורז עבר אותו בהצלחה .חציית ים סוף
במלוא מובן המילה.
מעתה ,לא רק שרז יכול להוביל קבוצות של מטיילים
ברחבי הארץ ולהראות להם כי הבלתי אפשרי אפשרי,
רז גם סלל את הדרך לאנשים רבים שלהם מוגבלות
שחששו להעז בתחום זה ועתה ברור להם כי קיימת
אפשרות לעשות זאת.
רז ומדריכים נוספים שלהם מוגבלות בעמותת לטם
משתתפים כמדריכים נוספים בטיולים בבתי הספר,
דבר המספק חוויה מיוחדת ומרגשת מאוד .אם נעצור
רגע לחשוב על הערך המוסף המושג בטיולים אלה,
נגלה את עוצמתו .הרי יציאה לטיולים לא נעשית רק
למטרת הליכה והכרת נופי הארץ .עצם היציאה לטיול
מספקת לנו גם הכרה של נופי החברה שבארצנו,
הזדמנות לתת ולתרום ולסייע לחלש מאיתנו והזדמנות
לקבל עזרה במקומות שבהם אנחנו זקוקים לה .יציאה
לטיול משלב – עם תלמיד מבית הספר או עם מדריך
מיוחד המתלווה לטיול ומספקה השראה – היא חוויה
ערכית ,חינוכית וייחודית.

בעמותת לטם ,אנו זוכים לפגוש גיבורים
על בסיס יומיומי .כל מפגש עם קבוצה
שהיציאה שלה אל הטבע היא אתגר הוא
מפגש של העצמה ,מפגש עם גבורה.
מעבר לזה ,זכינו להיפגש עם כמה גיבורים
יוצאי דופן ,שהטבע היה להם לכלי עבודה
והעצמה .בכתבתי זאת ,אני מבקשת להכיר
לכם אחד מגיבורים אלה.
הגיבור שאציג בכתבתנו הוא רז רוטמן ,בן
יקנעם המושבה .רז הוא דמות מוכרת אצלנו
בחודשים האחרונים ,לאחר שסיים את קורס
מורי הדרך שעשה .על פניו ,סיום הקורס
נשמע רגיל למדי :קורס ארוך ,למידה
מרובה ,מבחן ותעודת סיום .נכון? אך מבט
מהיר בתמונתו של רז מגלה כי לא מדובר
במורה דרך מהשורה ...בהיותו בן שמונה,
עבר רז תאונת דרכים קשה ובעקבותיה הוא
משותק במרבית חלקי גופו ומחובר למכונת
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אז איך מייצרים טיולים כאלה בצורה מוצלחת?
הרי לכם כמה טיפים שיוכלו לסייע לכם בביצוע של טיול משלב כזה
בצורה הטובה ביותר:
 .1מבררים לעומק את יכולות  .4מייצרים משימות משתפות
האדם שלו מוגבלות– מבחינה פיזית ,ומחפשים מראש תחומי עניין
קוגניטיבית ונפשית .שימו לב שלפעמים יציאה
משותפים ,למשל :הכנת ארוחה יחד ,בניית חידון
לטיול במזג אוויר בעייתי או בתקופה של לחצים
נפשיים שונים עלולה לייצר מראש חוויה לא נעימה.

משותף שהתלמידים יעבירו בטיול ,איסוף חומרי טבע
והכנת יצירה משותפת בסיום הטיול ,בניית פלייליסט
שירים רלוונטיים למסלול או לנושא הטיול ועוד.

 .2מקיימים שיחה פתוחה ככל
האפשר בין האדם או תלמיד שלו  .5פוקחים עין כל הזמן על המתרחש.
חשוב לאתר מורכבויות במהלך הטיול ולתת להן מענה.
מוגבלות ובין תלמידי הכיתה.
חשוב לשאול את האדם שלו מוגבלות איך הוא מרגיש
בשיחה מנסים להעלות את כל המורכבויות שעלולות
לצוץ ,לשאול למה זקוק האדם שלו מוגבלות ,באיזו
דרך יהיה אפשר לסייע לו במהלך הטיול וכו' .ככל
שהדברים גלויים ומדוברים יותר מראש ,כך הטיול
עצמו פשוט יותר.

בטיול וכן את אלה המסייעים לו (אם אפשר לעשות זאת
כשהם מאזינים אלה לאלה זה נפלא!).

 .6בסיום ,מעבדים את החוויה שחווינו
ומייצרים זיכרונות חיוביים להמשך
 .3ממנים תלמידים אחראים לכל
– באמצעות תמונות שיתלו בכיתה ,באמצעות מכתב
שיישלח לאדם שלו המוגבלות ,באמצעות כתיבת סיפור
פרק זמן בטיול ,כך שיהיה ברור מי הכתובת
בכל שלב ובכל קושי .התלמידים ידעו מה תפקידם
ומתי עליהם לפעול ,והאדם שלו מוגבלות ידע אל
מי לפנות.

מסע או כתבה לעיתון בית הספר וכד' .מנסים לתת
תוקף להצלחות מהטיול ולדברים החיוביים שהתפתחו
במהלכו.

מניסיוננו בביצוע טיולים כאלה ,השיתופים הנערכים
בסיום הטיול מרגשים ומשמעותיים מאוד .ההזדמנות
לראות אדם שלו מוגבלות מטייל ונהנה מחוויית היציאה
אל הטבע מאפשרת העצמה לכל הצדדים .היכולת לטייל
לצד גיבור אנושי ,כזה שצולח אתגרים ממש אל מול
עינינו ,מעמידה את כל החיים בפרופורציה חדשה.

נחזור להתחלה :מהי גבורה?
איזו הזדמנות ללמידה יש לנו" ,הנורמטיביים",
כשאנו באים במפגש עם גיבורים אנושיים כאלה
במהלך טיול בטבע? כמי שעובדת כבר שנים רבות
בצוות עמותת לטם ,יש לי את הזכות לראות אירועי
גבורה יומיומיים ,פשוטים וצנועים ,ולקבל מהם את
הכוח לצלוח את אתגרי חיי שלי .זכיתי.

למידע ותאום הדרכות
לטם  -טבע נגיש לכולם
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מדבר בצל הגשם
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בשבילי הקק"ל

יער של שינויים
תורת ניהול היער החדשה

*

הם יפים ,הם נותנים
לנו צל ,מקום לנפוש
בו והם גם משמשים
ריאה ירוקה ובית
למינים רבים של בעלי
חיים ושל צמחים .אז
איך בעצם משלבים
בקק"ל בין הגישה
ההיסטורית ,שלפיה
מטרת היערות היא
לספק עצים לאדם,
ובין ההבנה שליערות
יש חשיבות אקולוגית
עצומה? לפניכם:
"תורת ניהול היער
בישראל" – ככה עושים
את זה היום.

חניון ביער ביעוד נופש וטיילות ביער אתאול (ע"פ תכנית אב
וממשק יערות צרעה ואשתאול  .)2015צילום :יהל פורת

לכבוד החורף ,על שלל יתרונותיו
ומראותיו המרהיבים ,ולרגל חג האילנות,
אשר מזוהה מאוד עם פועלה של קק"ל
בתחום היער ,בחרנו להציג לכם את תורת
ניהול היער העדכנית של קק"ל .תורת
ניהול היער ,שהתקבלה בשנת  2014ושעל
פיה קק"ל מנהלת את היערות ,מבטאת
גישה מעודכנת לניהול היער כמערכת
אקולוגית מורכבת המספקת מגוון של
תועלות ושל שירותי מערכת אקולוגית
לאדם .אז איך מנהלים היום יער? מוזמנים
לקרוא.
*בסוף הכתבה ,נציע לכם ,המדריכים,
מגוון הפעלות ותכנים לפעילות חינוכית
שמחברת ליער.

* מבוסס על המאמר "תורה חדשה לניהול יערות ישראל :מה השתנה?" מאת ד"ר יגיל אסם
וחנוך צורף ועל הרחבה ושיחה עם יהל פורת ,מנהל מחלקת אקולוגיה בקק"ל.
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איך מנהלים היום יער
ניהול יערות" ,יעראות" ,הוא תחום מקצועי שהתפתח
בעולם במשך מאות שנים ,בעיקר בעקבות הצורך
לענות לדרישה ההולכת וגדלה של האדם לחומרי עץ.
בעשורים האחרונים ,חל שינוי בתפיסת ניהול היער –
בעיקר בשל ההבנה שהיערות אינם רק "מפעל עצים",
אלא יש להם חשיבות אקולוגית רבה .עם ההכרה
הגוברת בחשיבות ובמורכבות של יחסי הגומלין בין
האדם לסביבה ולטבע ,החלה להתפתח גישה חדשה
ביעראות ,כזו ששואפת לשלב בין הדרישה לתפוקת
עץ לבין הצורך להבטיח את המשך קיומם של
המערכות האקולוגיות הטבעיות ושל המגוון הביולוגי
הקשור בהן.
בישראל החלו לטעת יערות בראשית המאה ה.20-
אומנם מטרת הנטיעות הללו לא הייתה תפוקת עץ,
אולם השיטות לביסוס היערות ולניהולם בארץ נשענו
במידה רבה על אלו של היעראות היצרנית .וכמו
במקומות אחרים בעולם ,סבל גם מפעל הייעור בארץ
מביקורת ,וזו אף החריפה עם השנים .על רקע הביקורת
ובהבנה שיש לאמץ את הגישה המתייחסת ליער כאל
מערכת אקולוגית בת קיימא המספקת מגוון שירותי
מערכת אקולוגית – התגבשה לאחרונה מדיניות
מקצועית חדשה" :תורת ניהול היער בישראל" .לפניכם
ארבע המגמות המשקפות את השינוי התפיסתי בתחום
היער:

עד כיום ,לפי תורת ניהול
היער החדשה ,ננקטת גישה
שרואה את ניהול היער כמערכת
אקולוגית מורכבת הכוללת
מגוון גורמים ביוטיים ואביוטיים
הנמצאים ביער והחיוניים
לתפקודיו השונים.

יער ביעוד מורשת ותצורות נוף ייחודיות ביער הסטף (ע"פ
תכנית אב וממשק יער הסטף  .)2014צילום :ארכיון קק"ל

ממשק יער אינטנסיבי מתבצע בשטחי יער מוגבלים ,שבהם ייעוד השטח ומטרות הניהול מחייבים זאת – כמו
אזורי קליטת קהל ויצירת קווי חיץ לאש .אולם ,ברוב שטחי היער ,ניתן מרחב מרבי לתהליכים הטבעיים של
השטח ויש הבנה וקבלה של אי ודאות מסוימת בנוגע למבנהו העתידי של היער.

פריחת אירוס הגלבוע ביער ביעוד ערכי טבע ובתי גידול
ייחודיים ביער הגבלוע (ע"פ תכנית אב וממשק יער הגלבוע
 .)2020צילום :יהל פורת

ב .מעבר מניהול יער מוכוון מצב לניהול יער מוכוון מטרה:
בעבר ,הטיפול ביער התבצע על פי תוכניות עבודה שנתיות ובתגובה למצב היער ולמצב העצים בכל תא
ושטח .היום ,לעומת זאת ,ניהול השטח מוכוון מטרה ,ותאי השטח מנוהלים בהתאם לסיווגים שלהם ועל
פי ייעודי שטח שונים (למשל :נופש ,ערכי טבע ,אזורי חיץ לאש ועוד) .כלומר ,מבנה היער הרצוי ,תדירות
הטיפולים היערניים ואופיים ,וכן סדר העדיפויות לטיפול נקבעים על פי ייעוד השטח.

ג .מעבר מניהול עצים לניהול מערכת אקולוגית מורכבת:
ביעראות היצרנית הקלאסית ,נהגו להגדיר את היער כאוכלוסייה של עצים ולאפיינו לפי הרכב מיני העצים,
לפי צפיפותם ולפי התפלגות הגילים והגדלים שלהם .ניהול היער נועד להפיק תועלת מרבית מהעצים וחתר
למקסם את כמות העץ המיוצר ביער ואת איכותו .גם הממשק היערני בישראל התבסס בעבר על הגישה
הקלאסית ,שהתמקדה בשאיפה ליצרנות גבוהה וקבועה של היערות ,ולכן מרכיבי צומח שאינם עצים ,קרי:
שיחים ,מטפסים ועשבים ,נתפשו כגורם מתחרה בעצים .בעלי חיים מסוימים ופטריות הניזונים מהעצים
הוגדרו כמזיקים ,וכל אירוע שהסיט את היער ממסלול ההתפתחות הנורמלי נתפש כהפרעה בלתי רצויה.
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ד .מעבר משליטה מרבית ומהתערבות משמעותית במבנה היער לגישה
של מינימום התערבות ושל הישענות על תהליכים טבעיים:
בגישת הייעור הקלאסית ,הודגשה השגת שליטה מרבית בהתפתחות היער ,בהרכב המינים ובצפיפות העצים
וגודלם ,ונדרשה התערבות גבוהה בכלל השטח והיער .היום ,לפי תורת ניהול היער החדשה ,יש הכרה
בחשיבות כושר ההתארגנות העצמית של המערכות האקולוגיות ובערכם של התהליכים הטבעיים כתנאי
לתפקודי המערכת .כפועל יוצא מכך ,ננקטת גישה של התערבות מזערית ומתבצע ניטור אקולוגי ארוך
טווח ,העוקב אחר מכלול התהליכים והשינויים החלים ביער ואחר הקשר בינם לבין משתני סביבה ופעולות
ממשק.

א .מעבר מהקמת יערות לניהול
יערות:
אם בעבר ,ההשקעה הגדולה הייתה בהקמת
יערות חדשים יש מאין ,והמשאבים הופנו למפעל
הנטיעות ולמכלול הפעולות הנלוות לנטיעה – כמו
ייצור שתילים ,הכנת שטחי נטיעה ותמיכה בעצים
הצעירים בשנותיהם הראשונות על ידי השקיות
עזר ועל ידי טיפולים בצמחייה מתחרה – כיום,
ההשקעה מתמקדת בניהול היערות הבוגרים.
לאורך השנים ,הצטמצמו עתודות הקרקע
לנטיעות חדשות ,והיקף היערות המבוססים
והמתבגרים גדל .בהתאם לכך ,עבר בהדרגה כובד
המשקל היערני לפעולות ממשק לטיפוח החיוניות
והבריאות של היערות הבוגרים ואבטחת קיומם
המתמשך והתחדשותם בעת הצורך.

ניהול היער מתבסס על ההבנה שיחסי הגומלין
המתקיימים בין רכיבי המערכת הם תנאי
הכרחי לתפקוד המערכת ולשירותי המערכת
האקולוגית שהיער מעניק לאדם ולסביבתו.
תצורות צומח בעלות כיסוי עצי דליל או ללא
עצים מתקבלות כחלק רצוי מהפסיפס הנופי;
אלמנטים שונים ,כגון חומר עץ מת ונשר עלים,
נתפסים כמרכיב אינטגרלי במערכת; מינים,
חברות או בתי גידול המזוהים כבעלי ערך
ייחודי מוגדרים כערכי טבע וזוכים לתשומת
לב ממשקית פרטנית; והחתירה ליער רציף
ומתמשך היא יסוד מרכזי בניהול יער מבוסס
מערכת אקולוגית.

מגמות אלו מיושמות בפועל בניהול השוטף
של יערות קק"ל בצורה נרחבת יותר ויותר.
מחלקת אקולוגיה באגף הייעור מובילה זה
שנים מספר תהליך של הכנת תוכניות אב
ותוכניות ממשק רב שנתיות ליערות ,אשר
מגדירות את מטרות היער השונות ,את
שירותי המערכת האקולוגית הרצויים בכל
יער ,את תצורות הצומח הרצויות להשגת
מטרות אלו ואת כלי הממשק הרצויים לשם
כך .מערך סקרי יער חדש ,בהובלת מחלקת
ממשק יער באגף הייעור ,מתאר את היער
על שלל מרכיבי המערכת האקולוגית שבו
ומשמש בסיס להכנת תוכניות אלו ומסד
נתונים מפורט שמאפשר ליישם את תוכניות
האב ואת הממשק בהכנת תוכניות עבודה
מפורטות .בנוסף לסקרים ולתוכניות היער,
מחלקת אקולוגיה עורכת תדיר סקרי ערכי
טבע ביערות ,המאפשרים הגדרת ממשק
שימור וטיפוח של ערכי טבע ושל בתי גידול
ייחודיים ביער.

רעיית כבשים ביער ביעוד קו חייץ מאש ביער הקדושים (ע"פ
תכנית אב וממשק יער הסטף  .)2013צילום :יהל פורת
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והנה כמה דוגמות מהשטח:
• יער הקדושים –

• יערות הגלבוע –
בתוכנית האב ובממשק של היער ,הודגש מאוד ממשק יער התומך בשימור אוכלוסיות אירוס הגלבוע .בנוסף,
דרך חידוש יערות המחט הוותיקים והמנוונים הוגדרה לפי מטרת היער שנקבעה בתוכנית.
היער המחטני הוותיק בגלבוע הולך ומתנוון ,ולכן בתוכנית האב ובתוכנית הממשק קבענו אילו שטחים
צריכים להיות מטופלים ברמה גבוהה ,עם ערכיות חזותית ורמת הצללה גבוהות ,לעומת שטחי הפריחה של
האירוסים ,שבהם הודגש היער הפתוח ,ברמת כיסוי נמוכה ובממשק יערני אקסטנסיבי ,ללא הרבה דילולים,
ברעייה נמוכה ומבוקרת וללא פיתוח של חניונים או של גישה לכלי רכב .במקומות אלה ,מודגש פיתוח שבילי
הליכה ברגל או באופניים בלבד.

טבע בשולי העיר
והאתגרים הכרוכים בו

טבע הארץ

על פי תוכנית האב ועל פי הממשק של היער ,הוקמו ביער קווי חיץ סביב ליישובים ולאורך דרכים ראשיות
ביער ,שאותם מתחזקים בקביעות ,להגנה משרפות .ביערות המחט אשר בראשי הרכסים ,דוללו העצים כדי
ליצור מראה נופי של "מסרק" אורנים בוגרים ,גבוהים ומפותחים ,ואת הבוסתנים הרבים שנמצאים ביער
באתרים ההיסטוריים מטפחים כערך מורשת .כמו כן ,נעשה ביער דילול של זרעי אורנים כדי לשמר כתמי
בתה כבית גידול ייחודי.

עין לבן ותופעת הציד
חיליק אברג'ל ונועה יאיון

*

• יער בירייה –
תוכנית האב והממשק קבעה באיזו דרך ישוקם היער מנזקי סופת השלג שהתחוללה בדצמבר  .2013ממשק
שיקום אינטנסיבי ביער ,הכולל נטיעת עצים חדשים ,הופעל בשטחים המיועדים לנופש ולטיילות :בשטחי
מורשת ונוף הוספו קווי חיץ מאש ,וביערות רב תכליתיים התבסס שיקום היער על חידוש טבעי.

מגוון הפעלות בנושא עצים ויער ניתן למצוא באתר קק"ל,
מדור הפעלות יער וייעור
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עמק לבן ,הסמוך
לקריית מנחם ,הוא
אחד מ 141-אתרי
טבע עירוני המצויים
בשטחה המוניציפלי
של ירושלים – אתר
המצטיין בנגישות,
פופולריות וערכיות.
שילובו בתחומי
פארק ירושלים
הגבירה את טיפוחו
וערכו ,אך גם הביאה
להתגברות תופעת
הציד באזור ,הפוגעת
פגיעה חמורה בבעלי
החיים והאיזון
האקולוגי העדין של
המקום.

רכס לבן ,אפיק נחל רפאים .צילום :דב גרינבלט

טבע עירוני הוא אתר פתוח
או בנוי בתחום השיפוט
המוניציפלי ,המכיל מערכות
טבע שונות של חי ,של צומח
או של דומם :דוגמת נחל,
חורשה ציבורית ,אגם ואפילו
חומה עתיקה .כל אתר טבע
עירוני טומן בחובו פריטים
לחוויה
לשמש
היכולים
וללימוד לרווחת תושבי העיר.
עמק לבן ,הסמוך לקריית
מנחם ,הוא אחד מ 141-אתרי
טבע עירוני המצויים בשטחה
–
המוניציפלי של ירושלים
בנגישות,
המצטיין
אתר
פופולריות וערכיות .שילובו
ירושלים
פארק
בתחומי
הגבירה את טיפוחו וערכו ,אך
גם הביאה להתגברות תופעת
הציד באזור ,הפוגעת פגיעה
חמורה בבעלי החיים והאיזון
האקולוגי העדין של המקום.

* חיליק אברג'ל ,סמנכ"ל חינוך החברה להגנת הטבע
נועה יאיון ,יועצת משפטית של החברה להגנת הטבע.

הנגישות הגוברת לפארק
ירושלים ולעין לבן הגבירה
את הפגיעה בטבע ,לדוגמה
בשל תופעת הציד בישראל.
שילובו בתחומי "פארק
יצר
ב2007-
ירושלים"
נקודת מפנה ביחס השכנים
אליו ובמעורבותם בשמירה
עליו ובטיפוחו .היה זה
לאחר שהשטחים הפתוחים
ושימור
פיתוח
עברו
ובזמן קצר היו מחצר
לאתר
מוזנחת
אחורית
החיבור
נחשק.
טיולים
וההנגשה של הכבישים
לשבילי
הרחובות
ושל
הטיול יצרו רצף טבעי
בין העיר הצפופה למרחב
הפתוח ,עד כי הרחובות
הקיצוניים בשכונת קריית
מנחם ,שנחשבו במשך
שנים לגרועים ביותר ,היו
לרחובות מבוקשים וערכן
של הדירות בשכונה האמיר.
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לאורך שולי השביל שלנו ,שביל ישראל ,נבחין במדרגות חקלאות הררית ,המאפיינות את הרי יהודה .מדרגות
אלו מאפשרות גידול גידולים חקלאיים במישורים קטנים בתוך נוף תלול .הן נשענות על הבליה הטבעית של
המסלע ,אשר יוצרת נוף מדורג בין שכבות סלע קשות ,כמו גיר ודולומיט ,לבין שכבות רכות ,עשויות קירטון
או חוואר .ניצול מדרגות הסלע לחקלאות היה שיטה ידועה ופופולרית כבר בימי קדם ,אולם המדרגות שלפנינו,
בנחל רפאים ובעמק לבן ,הן צעירות יחסית – מן התקופה הממלוכית והעות'מאנית .הדים לפעילות החקלאית
הענפה שידע מרחב זה בעבר אפשר עדיין למצוא על גדות נחל רפאים בדמות עצי רימון ,תאנה ,גפן ושקד,
הצומחים היום בר .נשים לב בדרכנו להבדל הבולט בין שכבות הסלע :נוף הטרשים הסלעי עשוי גיר קשה ,ואילו
הסלעים הבהירים שתחתיו הם סלעי חוואר וקירטון רכים .הבדל זה יהיה משמעותי בהמשך ,כשנבין כיצד פועלת
מערכת הזנת מי התהום לעין לבן.
לאורך השביל ,נבחין בשילוט של "פארק ירושלים" – שהוא הפארק העירוני הגדול בישראל .הפארק כולל כמעט
 15,000דונם ומחולק לארבעה חלקים המקיפים את העיר :נחל צופים ועמק הארזים מצפון; עמק מוצא ממערב,
ונחל רפאים ,שבו אנו מטיילים – מדרום .הפארק ,על כל חלקיו ,משופע נופי טבע מגוונים ,ובהם יערות נטועים
וחורש טבעי ,מדרגות חקלאות מסורתית ובוסתנים ,מעיינות הרריים קטנים ושפע אתרי מורשת ועבר .הפארק,
שבו מקטעים בחלקי פיתוח משתנים ,נועד לשמש אזור פנאי ונופש לתושבי ירושלים ולאורחים .בפארק מסלולי
טיולים רגליים ,אתרי פיקניק ,שבילי אופניים ,מצפורים ודרכי עפר .הקמתו של "פארק ירושלים" ופיתוחו מיצבו
את ירושלים כעיר הראשונה בישראל המתהדרת בפארק מטרופוליני בקנה מידה כזה.
נלך בשביל עד שנגיע לשביל מדורג בכניסה לעין לבן ,שלידו שילוט של רשות הטבע והגנים וכן מדרגה
חקלאית גדולה שבתוכה בריכת מים.

עין לבן
עין לבן הוא מעיין שכבה ,כלומר :נביעה טבעית
הפורצת מבין שכבות הסלע .שכבת הגיר הטרשית
שראינו בדרך ,מתצורת עמינדב ,היא אומנם קשה ,אך
אינה אטימה למים .לעומתה ,שכבת החוואר והקירטון
שתחתיה ,מתצורת מוצא ,אומנם רכה ,אך מכילה חרסית
המונעת מהמים לחלחל לתוכה .מי הגשמים מחלחלים,
אפוא ,לעומק שכבת הגיר ,אך נתקעים בהגיעם לשכבת
הקירטון והחוואר .כיסי מי תהום מצטברים בחיבור שבין
שתי השכבות ,וכאשר חיבור זה נחשף ,כמו כאן ,המים
זורמים החוצה כמעיין .בעין לבן ,כבמעיינות שכבה
רבים ,הידלדלה במהלך הדורות ספיקת המים .יושבי
הסביבה ,שנזקקו למים לשתייה ולהשקיה ,נאלצו לרדוף
אחריהם לעומק בטן האדמה באמצעות נקבת מים .נקבה
זו וחדר הנביעה שבסופה נועדו לפעור חלל גדול יותר

בין השכבות ולהגדיל בכך את כמות המים המצטברת.
הנקבה הקצרה בעין לבן ,המובילה לנקודת הנביעה,
מוליכה את המים לשתי אמות ולשתי בריכות איגום.
מן המעיין ומטה ,פרושה מערכת מדרגות חקלאיות
מפולסות ,המשווה לערוץ הנחל מראה של תיאטרון
פתוח .המים הובלו מבריכת האגירה בתעלות השקיה
אל השטחים החקלאיים שבהם גודלו ירקות .מצפון
למעיין ומדרומו ,מצויים כוכי קבורה מימי בית ראשון
ושני ,המעידים שהאזור היה מיושב כבר בימי קדם.
המעיין מוקף עצי זית ,תאנה ,אגוז מלך ,שקד ,חרוב
ואלה ארץ ישראלית ,המעניקים צל ונוף נאה .בוסתני
עצים אלה ומכלול המעיין היו חלק מהכפר הערבי
אל-וואלג'ה .הכפר נכבש ב'מבצע ההר' במלחמת
העצמאות .הבריכה והמעיין שוקמו ב ,2002-עוד לפני
פתיחת "פארק ירושלים" ,על ידי
רשות הטבע והגנים ומשפחת
לזכרו
הירושלמית
אלעד
של הבן נדב שנפל בפעילות
מבצעית בחברון ב.2001-

הנגישות הגוברת
לפארק ירושלים
ולעין לבן הגבירה
את הפגיעה בטבע,
לדוגמה בשל תופעת
הציד בישראל.

נחל לבן .צילום :דב גריבלט
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בישראל מתקיים ציד חוקי,
לצד ציד בלתי חוקי:
הציד החוקי נקרא (שלא בצדק) ציד ספורטיבי –
.1
שנעשה למטרות פנאי והנאה .כיום יש בישראל כאלפיים
ציידים המחזיקים ברישיון ציד .את הרישיונות מנפיקה
רשות הטבע והגנים .עונת הציד הרשמית בישראל
מתקיימת בין האחד בספטמבר ל 31-בינואר כל שנה,
ובמהלכה מותר לצוד בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר.
בישראל מתקיים גם ציד בלתי חוקי .היקף
.2
הציד הבלתי חוקי המשוער על ידי רשות הטבע והגנים
(התפיסות מגיע לאחוזים בודדים בלבד) הוא אלפי מקרי
ציד בלתי חוקי בשנה ,שבהם צדים כ 1,300 -צבאים,
מאות דורבנים ,ארנבות ועוד .בנוסף ,ניצוד מספר גדול
של מיני ציפורים (לדוגמה חוגלות לצורכי מאכל ,חוחיות
וציפורי שיר נוספות להחזקה בכלובים כציפורי מחמד).
מחירו הגבוה של בשר הציד הופך אותו אטרקטיבי
למסחר ומהווה גורם מאיץ לציד הלא חוקי – בשר הצבי
נסחר בכמאה שקלים לקילו (בין  2,000-1,500ש"ח לצבי),
בשר דורבן יקר אף יותר ונסחר בכ ₪ 600-לק"ג.

ישראל היא אחד האזורים
החשובים ביותר בשמירה על
הטבע ועל המגוון הביולוגי
בעולם – מיקומה הייחודי בין
שלוש יבשות ובין אזורי אקלים
שונים גורם להיותה אחד משני
אזורים החשובים ביותר בעולם
לנדידת ציפורים .בכל שנה,
חולפות באזורנו כחצי מיליארד
ציפורים .תופעת הציד מסכנת
את האיזון הטבעי החשוב כל
כך באזור .בנחל רפאים מתקיים
ציד של חוחיות ושל ציפורי
שיר שונות.

בנוסף לציד המפורט לעיל ,מתקיים בישראל ציד מנוהל
של מיני בעלי חיים שרשות הטבע והגנים הגדירה כמינים מתפרצים :חיות בר שבשל ריבוי של מוקדי פסולת
ומזון מתרבות בקצב גבוה יותר מכושר הנשיאה של השטח ,מזיקות לחקלאות ויוצרות סכנה בריאותית (כמו
חזירי בר ,תנים ושפני סלע) .ציד זה ,הקרוי "ציד ממשקי" ,מנוהל באמצעות משטר של היתרים שמנפיקה
רשות הטבע והגנים בתנאים מוגדרים של זמן ,של מקום ושל אמצעים .בשל הגעת מטיילים לעין לבן וכתוצאה
מהשארת אשפה ,ניכרת במקום התגברות של בעלי חיים שונים ,כגון תנים ושועלים ,ואלו מגיעים גם אל פחי
השכונה.

ציד הוא אחד הגורמים המרכזיים לפגיעה במגוון הביולוגי בעולם ולהכחדת
מיני בעלי חיים .לציד השפעות אקולוגיות מרחיקות לכת על מערכות
אקולוגיות – הן מהכחדה ישירה של בעלי חיים ומניצול יתר ,הן השפעות
עקיפות .הדוגמה המוכרת ביותר להכחדה ישירה היא ההכחדה העולמית
של היונה הנודדת בשנת  1914כתוצאה מציד ,אך גם היעלים והיחמורים
כמעט ונכחדו מישראל בשל
כך .נגישות לאתרי טבע בשולי
העיר מאפשרת לקהל הרחב
מפגש עם עוצמות מגוונות של
הטבע בישראל ,אך גם מגבירה
את האיומים על טבע זה.

צילום :דב גרינבלט
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סיפורו של סיור

לרשות המתנדבים ,שכהן הופקד
בראשם ,הועמד ציוד דל :משאבה
אחת הנגררת באמצעות סוס ועגלה
ועליה מכל מים .בהמשך נתרמו
משאבות נוספות ,צינורות ,דליים,
גרזנים ואתים ,בעיקר על ידי סוחרי
העיר שזיהו את הצורך בהקמת כוח
כיבוי אש .ביפו השכנה ,לעומת
זאת ,לא הוקם גוף שיסייע בכיבוי
אש ,וכל פעם שפרצה אש ,בעיקר
בשווקים של יפו ,פנו לסיועה של
תחנת כיבוי האש התל אביבית.
היו מי שראו בשיתוף פעולה זה
תחילתה של ידידות מופלאה בין
העיר הערבית לשכנתה הציונית,
והיו מקרב בניה של יפו שראו בכך
תלות מיותרת.

בעקבות גיבורי האש
הראשונים של תל אביב
חדווה בן סיני

*

כיבוי אש הוא בין
המקצועות שיזכו
תמיד להילת עולם,
ובאמתחת הכבאים
היסטוריה מפוארת
ורשימה ארוכה של
סיפורי גבורה .מאז
ומעולם ,היו לוחמי
האש דוגמה לגבורה
אל מול איתני הטבע,
ובמקרה שבו עסקינן:
להתמודדות עם
שרפות ביפו ובתל
אביב.

* מורה לשל"ח וידיעת הארץ,
מרכזת תכניות זיכרון והנצחה באגף של"ח
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צריף מכבי אש מתנדבים (מתוך :ויקיפדיה)

את סיורנו נתחיל סמוך לאנדרטת המייסדים ,הנמצאת ברחוב
רוטשילד פינת נחלת בנימין :מיקומה של תחנת כיבוי האש
הראשונה של העיר תל אביב.
נתחיל מבראשית – כיצד התחילה דרכה של תחנת מתנדבי
מכבי האש בתל אביב? בחורף  ,1925חוותה תל אביב שיטפון
גדול ,רבים מתושבי הפרוורים של תל אביב נפגעו .באותה
שנה ,אירעה מפולת בבניין ברחוב נחלת בנימין וקברה תחת
עיי החורבות את אחד הפועלים והביאה למותו.

בשנות העשרים והשלושים של המאה
ה ,20-עם התפתחות המסחר העירוני,
חל גידול בתדירות השרפות בתל אביב.
אסונות אלו הביאו את מועצת העיר
ואת דיזנגוף שעמד בראשה להחליט
כי הגיעה העת להקים יחידת כבאים
מתנדבים – על משימת ההקמה של
גדוד הכבאים הופקד אבא כהן ,אזרח
העיר ,בעל תואר כבאי מוסמך עוד
מארץ מוצאו רוסיה.

שרפה גדולה שפרצה
ברחוב בוסטרוס ביפו
באוגוסט  1925איימה
להתפשט לכל הבתים
שברחוב המסחרי
ולכלותם .מכבי האש
של תל אביב הגיעו
לסייע בידי הקולגות
היפואים ,שרובם היו
אנשי משטרה חסרי
הכשרה מתאימה .סיוע
זה זכה להדים רבים
ולתודות תושבי יפו.
(עיתון "דבר" )1.9.1925
בשנת  ,1927התהדק שיתוף הפעולה
בין מכבי האש היפואים לעמיתיהם
מתל אביב ,ומושל המחוז אף
מינה ועדה מיוחדת שתפקידה
היה לבדוק את האפשרות להקים
גדוד מכבי אש משותף .המלצת
הוועדה הייתה להקים גדוד מכבי
אש ביפו ,בפיקוח משטרת המחוז.
המלצה זו לא הגיעה לכדי יישום.
במקום זה" :מועצת העירייה (של
יפו) הקציבה  10לא"י לפלוגת
מכבי האש המתנדבים בתל אביב,
שהשתתפה במסירות בכיבוי האש
בכל מקרי הדליקה האחרונים ביפו"
(מתוך" :דבר"  .)19.1.1928באותה
כתבה ,סופר גם על תרומות של
כמה מערביי יפו לגדוד מכבי האש
של תל אביב.

רק לאחר שנים רבות שבהן כיבוי השרפות התאפשר אך ורק הודות
לסיוע התל אביבי ,בשנת  ,1933הוקמה לבסוף היחידה לכיבוי אש ביפו,
ובראשה עמד פאיז אל פאהום ,תושב העיר .פאיז נשלח למצרים ב1935-
לקבל הכשרה בכיבוי אש .כבאי העיר תל אביב לא נדרשו להגיע ליפו
כמו בעבר ,אך העבודה המשותפת לא פסקה.
כאמור ,תחנת הכיבוי שכנה בצריף סמוך למשטרה העירונית ,בשדרות
רוטשילד פינת נחלת בנימין ,ובסמיכות לצריף נוסף ששימש את תחנת
מגן דוד אדום .המקום היה למרכז כוחות ההצלה של העיר תל אביב!
כעבור שנים ,עברה תחנת כיבוי האש לרחוב באזל ,ומגן דוד אדום
לרחוב מזא"ה.
בשנת  ,1928קיבל הגדוד מן העירייה מגרש הצמוד למגדל המים לצורך
אימונים .לימים נבנה על המגרש בניין ,ומתחת למגדל המים נבנה חדר.
כיום ,מוצבת במקום זה אנדרטת המייסדים .עד אז התקיימו האימונים
בפיקודו של אבא כהן ,בעיקרם תרגילי סדר ,בחצר בית ספר לבנות
בנווה צדק.

"הכבאים חשים להציל! האם זו שריפה? התמוטטות בית או
שיטפון? אחת היא ,הכבאי תמיד נכון! אין הוא חופשי ביום או
בלילה .אין לו שבת ולא חג .מתוך המשפחה ייזעק אל התחנה
לקול סירנה המודיעה לו על אסון כי ארע ועליו להגיש עזרה!"
(מתוך 25 :שנים למכבי האש" ,דבר" ,שאול הון)
ותיקי הגדוד מספרים כי המפתח של הצריף ,משכנה של תחנת כיבוי
האש בשנותיה הראשונות ,היה בביתו של אבא כהן .ברגע שהגיעה
קריאה לעזרה ,היו הכבאים ממהרים להביא את המפתח .ואז ,היו מגלגלים
את העגלה עם החבית עליה אל הרחוב ו ...מחכים לעגלון אשר יסכים
להשאיל את סוסיו לעבודת הכיבוי (מרבית העגלונים לא ששו לעשות
זאת) ,וכשהגיעו למקום הדלקה היו מגלים לרוב כי השכנים כבר הספיקו
לכבותה (מתוך 25 :שנים למכבי האש" ,דבר" ,שאול הון)
נצעד ברחוב רוטשילד מערבה עד לרחוב הרצל .נפנה דרומה (שמאלה)
ונגיע לבית מספר  16ברחוב הרצל.

פאסז' פנסק –
מבנה שנבנה לפי תכנונו של האדריכל יהודה מגידוביץ' בשנת .1924
בבניין בן שלוש הקומות (אולי הקניון הראשון בתל אביב) היו משרדים,
דירות ,בתי מלאכה ובית קפה .ייתכן שמקור השם הלא כל כך עברי
שדבק בו הוא באריה צבי פנסק ,איש עסקים מברוקלין שהגיע ארצה
לתרום למאמץ הציוני .פנסק לא היה אהוד על כולם ואף גרם לתקרית
כשבחר להתעלם מחוקי בניין העיר ,סגר מרפסות וחשב כי יסולח לו.
לא כך היה ,הוא הועמד למשפט והסכים לשמור על החוק .בשנת ,1927
קיבל היזם אישור לבנות קומה רביעית לבניין ,תוספת אשר חייבה את
התקנת "המעליה" – המעלית הראשונה של תל אביב .כל חייו הרבה
פנסק להתכתב עם העירייה ,להתמקח על כל שינוי מבני ולהדגיש את
ראשוניותו של הפאסז' .בשנת  ,1943כתב מכתב למועצת העיר תל אביב
ובו התלונן על כך שאחד מהשוכרים את בתי המלאכה שבפאסז' מפריע
את מנוחת משפחת פנסק שהתגוררה במתחם" :עליי לציין שהבית נבנה
בצורה שההד הוא חזק מאוד ושומעים כל דפיקה עשרת מונים ...אם
ברצוני לאכול ארוחת בוקר משך  15רגע אין ידי משגת את זאת היות
והדפיקות והרעש אינן נותנות לי אפשרות" (מתוך ארכיון העיר תל
אביב).
"קפה גינת שרון" הוא אחד מבתי הקפה היוקרתיים של תל אביב .הוא
נפתח בשנת  1925באולם של הקומה הראשונה בפאסז' ואחר כך עבר
אל קומת הגג .בשעות אחר הצוהריים ובערבים ,ניגנה במקום תזמורת
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ונערכו בו נשפים וקבלת קהל ,כדוגמת הנשף שערכה תחנת כיבוי האש .כאמור ,בשנים הראשונות לקיום
התחנה ,פעלו מכבי האש על בסיס התנדבותי ,והכספים והציוד שעמדו לרשותם היו מוגבלים .הם ניסו לגייס
כספים בעזרת נשפים והצגות קולנוע שהכנסותיהם הועברו לתחנת כיבוי האש .לשם רכישת ציוד ראשוני,
נערך נשף בפאסז' פנסק .ההכנסות מהנשף היו  30לירות ו 900-מיל .סכום שבעזרתו נרכשו משאבת יד נוספת
וזרנוקים וכן ניתנה אפשרות להתחיל בהדרכה על דרכי כיבוי שרפות.

ברורות יותר" :בית צים בוער ."...השרפה התפשטה דרך מנהרות מיזוג האוויר ,שהיו מצופות חומר דליק .תוך
זמן קצר נמלא כל האזור עשן שחור וסמיך .מכוניות כיבוי מכל תחנות כיבוי האש של גוש דן נלחמו באש ופעלו
לחילוץ הלכודים .פעילות ההצלה ארכה שעות רבות .האש גבתה חייו של אדם אחד ,מספר הפצועים עמד על .67
בשנות השמונים של המאה ה ,20-נהרס שלד המבנה המפויח ובמקום הוקם חניון מכוניות זמני .המגרש החליף
בעלים :בנק מזרחי ,ארקדי גאידמק והאחרונים לרכוש את המגרש היו דורון אביב ושותפיו.
הם הקימו במקום את "מגדל אביב רוטשילד סנטר" ,גורד שחקים
המשמש למשרדים ובית מלון .למרבה האירוניה ,את בית המשרדים
החדשני ,בית "צים" ,הקימו על חורבות תחנת הכיבוי הראשונה של
תל אביב .הוועדה שהוקמה לחקור את נסיבות השרפה החליטה כי
יש להקצות כספים רבים לשיקום מערך הכבאות בתל אביב בפרט
ובארץ בכלל.
נעבור אל מרכז השדרה ונלך בו לכיוון צפון .לאחר הליכה של כעשר
דקות ,נשב באחד הספסלים הפזורים בשדרה לשמוע את סיפורו של
אבא כהן ,אבי הכבאות בארץ ישראל" .לא די לבנות וליצור ,יש צורך
להבטיח את הרכוש מפגעי הטבע ,ובייחוד מן האש! ...עיר בלי גדוד
כבאים משולה לחבית ללא תחתית או לבית ללא גג – ".דברים שנהג
אבא כהן לומר (מתוך :אתר שירותי כבאות והצלה).
אבא כהן נולד ברוסיה בשנת  .1878בשנת  ,1901התנדב לגדוד הכבאים
בעירו .נשא לאישה את סוניה ,ובשנת  1923עלה עם משפחתו לארץ
ישראל והתמקם בתל אביב .עם בניו הגדולים ,עבד ביישור חולות,
בחפירת בורות ותעלות ואף בסלילת כבישים .בעת שעזר לתושבים
שנלכדו בשיטפון בשכונת ברנר בשנת  ,1925עלה במוחו הרעיון
לייסד בתל אביב גדוד מכבי אש מתנדבים ,ואת הרעיון הזה הביא בפני מאיר דיזנגוף .מייד אחר כך הוחל בגיוס
מתנדבים .אבא כהן מונה ל"ברנד מיסטר" כלומר ,מנהל טכני .הוא ייעץ לאגודות מכבי אש מתנדבים שהוקמו
במקומות רבים בארץ והדריך את המתנדבים ואף ייצג את התחנה התל אביבית בעולם .כשפרש מהשירות לעת
זקנה ,נתכבד בתואר "נשיא הכבוד של מרכז אגודות מכבי אש מתנדבים בישראל".
אבא כהן ככבאי ברוסיה הצארית
עם חיים וייצמן

וקצת על שמות אביזרי הציוד
שבתחנת הכיבוי התל אביבית:

בניין צים בוער ,מתוך :ויקיפדיה

כהן הלך לעולמו בשנת  1957והובא לקבורה בבית העלמין בקריית שאול בתל אביב .בית הכבאות ברחוב באזל
נקרא על שמו.

הראשונה,
הכבאית
נרכשה
,1930
בשנת
"האינטרנציונל" ,הייתה זו הכבאית האחרונה שהשם
שניתן לה לא היה עברי" .יעל" הייתה משאבת המנוע
הראשונה ,הכבאים נתנו לה את שמה שכן ראו בה
מסייעת ועוזרת (ומושיעה) .באותה שנה ,הועמדה
על מגדל המים סירנה ששימשה לאזעקת כוחות
הכיבוי של תל אביב .בשנת  ,1935הגיעה לתל אביב
"מאירה" ,כבאית משוכללת בעלת משאבה וגנרטור
לקצף .היא נקראה על שמו של מאיר דיזנגוף
(שחזור שלה נמצא בתחנה בתל אביב) .ב,1948-
הגיעה כבאית משוכללת אף יותר מארצות הברית,
מתנה ממדינת ניו יורק ,ולכן בחרו הכבאים לכנותה
"האמריקאית" נצא מחצר הפסאז' ונלך חזרה לכיוון
שדרות רוטשילד .נעצור סמוך לגורד שחקים הנמצא
ברחוב רוטשילד מס' " – 22מגדל אביב רוטשילד
סנטר" .בשנת  ,1958במקום שבו עמד הצריף של
מכבי האש בתחילת דרכו ,הוקם "בניין צים" ,בית
משרדים מודרני במרכז העסקים הראשי של העיר,
בניין בן חמש קומות בתכנון האדריכל דב כרמי.
בארבעה בפברואר  ,1966פרצה שרפה בבניין
כתוצאה מנתיך אשר גרם לקצר בנורות פלורסנט
באחד המשרדים .ההודעה שהגיעה אל מוקדנית
שירותי החירום הייתה" :ביצים בוער ,תגיעו מהר".
מאחר שהייתה בטוחה כי מדובר בהלצה ,התעלמה
המוקדנית מההודעה עד שהגיעו פניות נוספות
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הכבאית "מאירה" ביום פתוח בתחנת הכיבוי בתל אביב.
צילום :ג'ילרג'י
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פרח העונה

נמשיך בצעידה לאורך שדרות רוטשילד אל כיכר הבימה ,הקרויה גם "כיכר התזמורת",
סמוך להיכל התרבות – משכנה של התזמורת הפילהרמונית .נעצור ליד פסלו של מנשה
קדישמן "התרוממות" .פסל המורכב משלושה עיגולי פלדה ענקיים שהאומן העניק לעיר תל
אביב .כאן המקום לספר את תולדותיה של תזמורת מכבי האש :בשנת  ,1925עם הקמתו
של גדוד המתנדבים לכיבוי אש בתל אביב ,החלה את פעילותה גם תזמורת הכבאים התל
אביבית ,בסיועו של ראש העיר מאיר דיזנגוף .התזמורת הוקמה ביוזמת המתנדבים בגדוד
הכבאים ,שביקשו להידמות לעמיתיהם האירופאים ,ומכבי האש היו גם הנגנים .התזמורת
ניגנה בטקסים ,בתהלוכות רבות שהתקיימו ברחובותיה של תל אביב ובין היתר בשדרות
רוטשילד ,בנשפים ,בחגיגות עירוניות וממלכתיות.
עם סגירתה של תזמורת משטרת תל אביב ,התחרו נגני "תזמורת מכבי האש" בנגני "מכבי
תל אביב" על בידור תושבי העיר .באמצע שנות השלושים של המאה ה ,20-זכתה התזמורת
בפרס ראשון בתחרות תזמורות תל אביב .התזמורת אף השתתפה בצילומי הסרט "תעלת
בלאומליך" ובפתיח של סדרת הטלוויזיה "הקומדי סטור".

כך נכתב בעיתון הארץ בתאריך :23.7.1945
"טקס הנחת אבן הפינה לבית הכבאים של גדוד מכבי האש
המתנדבים ...ב 6-בערב יצאה מביתם הנוכחי של הכבאים
בשדרות רוטשילד תהלוכה ובראשה פלוגת אופנוע של כבאים
בתלבושתם אחריהם צעדה תזמורת הגדוד התל אביבי ומאות
כבאים .בסוף התהלוכה נסעה המכונית הראשונה של כבאי תל
אביב משנת  1925ואחריה המכוניות החדישות והמשוכללות
רכוש הגדוד היום .התהלוכה עברה ברחובות המרכזיים של
העיר עד למגרש ברחוב בזל בו התקיים הטקס .עוברים ושבים
קיבלו את התהלוכה בתשואות".
(מתוך)Historical Jewish Press :

עם קום המדינה ,הוקמו תזמורות נוספות בתחנות כיבוי :ברמת גן ,בחדרה ,בפתח תקווה
ועוד .בשנת  ,1960שונה מערך כיבוי האש ,וגדוד המתנדבים היה למחלקה מוניציפלית
בעירייה .את דור המייסדים בתזמורת ,החליפו נגנים מתנדבים שהגיעו מחוץ למערך
הכבאות ,והתזמורת הייתה לקטנה יותר ולמקצועית יותר .בשנות התשעים של האמה
ה ,20-עם העלייה מחבר העמים ,הצטרפו אל שורותיה של התזמורת נגנים עולים שחיפשו
מסגרות מוזיקליות שבהן יוכלו להשתלב .התזמורת הורכבה מנגנים מתנדבים מבוגרים,
שחלקם הגיעו לחזרות ולהופעות בהסעה מבית אבות .לאחר  78שנים של פעילות ,החלו
חברי התזמורת לעזוב משלא נענתה בקשתם לקבלת שכר.

כאן מסתיים סיורנו בעקבותיהם של מכבי האש המתנדבים
הראשונים של תל אביב .ומי מכם הרוצים לחזות ב"מאירה"
מקרוב ולהפעיל סירנה יוכלו לתאם ביקור במרכז שירותי
כיבוי והצלה ,הנמצא סמוך לשפך הירקון ,על רחוב אבן
גבירול .ואם גם זה לא השביע את רעבונכם ...אפשר לבקר
במוזיאון ארץ ישראל שברחוב חיים לבנון ,לראות את
"האמריקאית" ולשמוע את סיפורה.
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הדודא – צמח האהבה
אמוץ דפני וסאלח עקל ח'טיב

*

דודא הוא המפורסם
שבשיקויי האהבה
ברחבי הים התיכון
ובאירופה .בספר
בראשית (ל ,יד-יז)
כתוב" :וַ ּיֵ לֶ ְך ְראּובֵ ן ּבִ ֵימי ְק ִציר
דּוד ִאים ּבַ ָּׂש ֶדה וַ ּיָ בֵ א
ִח ִּטים וַ ּיִ ְמ ָצא ָ
ֹאמר ָר ֵחל ֶאל
א ָֹתם ֶאל לֵ ָאה ִאּמֹו וַ ּת ֶ
ֹאמר
ּדּוד ֵאי ּבְ נֵ ְך .וַ ּת ֶ
לֵ ָאה ְּתנִ י נָ א לִ י ִמ ָ
יׁשי וְ לָ ַק ַחת
לָ ּה ַה ְמ ַעט ַק ְח ֵּתְך ֶאת ִא ִ
ֹאמר ָר ֵחל לָ כֵ ן
ּדּוד ֵאי ּבְ נִ י וַ ּת ֶ
ּגַ ם ֶאת ָ
ּדּוד ֵאי בְ נֵ ְך.
יִ ְׁשּכַ ב ִע ָּמְך ַהּלַ יְ לָ ה ַּת ַחת ָ
וַ ּיָ בֹא יַ ֲעקֹב ִמן ַה ָּׂש ֶדה ּבָ ֶע ֶרב וַ ֵּת ֵצא
ֹאמר ֵאלַ י ָּתבֹוא ּכִ י
לֵ ָאה לִ ְק ָראתֹו וַ ּת ֶ
דּוד ֵאי ּבְ נִ י וַ ּיִ ְׁשּכַ ב
ָׂשכֹר ְׂשכַ ְר ִּתיָך ּבְ ָ
ֹלהים ֶאל
ִע ָּמּה ּבַ ּלַ יְ לָ ה הּוא .וַ ּיִ ְׁש ַמע ֱא ִ
יׁשי".
לֵ ָאה וַ ַּת ַהר וַ ֵּתלֶ ד לְ יַ ֲעקֹב ּבֵ ן ֲח ִמ ִ

צילום :שרה גולד

בפסוק נוסף ,המופיע בשיר השירים (ז ,יד) ,מתואר ריחם של

ּדּוד ִאים נָ ְתנּו ֵר ַיח וְ ַעל ְּפ ָת ֵחינּו ּכָ ל ְמגָ ִדים ֲח ָד ִׁשים ּגַ ם
"ה ָ
הדודאיםַ :
יְ ָׁשנִ ים ִ
ּדֹודי ָצ ַפנְ ִּתי ָלְך" .לפי הסיפור בבראשית ,עונת הדודאים
הּפרות,
ֵ
ברורה :ימי קציר חטים (סוף האביב) ,עת הבשלת
וברור שהצמח קשור לעסקי אהבים .לפי הפסוק השני,
משתמע שמדובר בצמח בעל ריח עז ומפתה .בפסוקים לא
מצוינת דרך השימוש בצמח ובאיזה חלק של הצמח מדובר.
מעט העובדות היבשות שנמסרו בפסוקים על אודות הצמח,
הולידו שובל אדיר של סיפורים עסיסיים .אין עוד צמח שזכה
לספרות כה ענפה במשך הדורות על אודות שימושיו כסם
אהבה.
פרשת הדודאים מעלה לפחות שש שאלות :אם הדודא פועל
על נשים ,על גברים או על שני הזוויגים; באיזה חלק של
הצמח השתמשו; מהי דרך השימוש; אם מדובר ברפואה
אמיתית או בצמח סגולה; אם השימוש הוא בחלקים הנאכלים
או בחומרי הבשומת (ארומה) ומה יעילות השימוש בצמח.
חוקר הפולקלור רפאל פטאי ,שכתב על אודות סגולות נגד
עקרּות שהיו נהוגות בעיר העתיקה בירושלים בתחילת המאה
הקודמת ,שער שרחל אכלה את הדודאים או שקשרה אותם

* אמוץ דפני ,בוטנאי ומשורר ישראלי ,פרופסור אמריטוס במכון לאבולוציה ובחוג לביולוגיה
אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה .סאלח עקל ח'טיב ,מורה של"ח לשעבר ,מורה דרך
וחוקר פולקלור צמחי א"י .מתוך הספר :אמוץ דפני וסאלח עקל ח'טיב" ,)2017( ,צמחים  ,שדים
ונפלאות" .תל אביב ,הוצאת עולם חדש.
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לגופה ,ולפי עדותו ,כך היה נהוג בקרב יהודיות
ספרדיות עקרות בירושלים .שיטה שלישית הייתה
מקובלת אצל הנשים השומרוניות במאה ה :17-הן
נהגו להניח את הדודאים בין יצועי המיטה.

יש כאלו המדגישים דווקא את השפעתה העזה של
בשומת פרי הדודאים .לפי ספר צוואות השבטים
(צוואת יששכר)" :כי ראובן אחי הביא דודאים מן
השדה ,ותפגשהו רחל ותיקחם ...ואלה תפוחים אשר
פֹורנֹו (מפרש
ריחם מתוק" (א ,ג-ה) .ר' עובדיה ְס ְ
המקרא ,פילוסוף ורופא שחי באיטליה בשנים
 )1550-1475העיר בפירושו למעשה הדודאים" :מין
עשב טוב הריח ומכין כלי הזרע אל התולדה ,כמו
שאמרו זיכרונם לברכה כעל השום ושלכך היו
אוכלים אותו בערבי שבתות ,וכך היה מין הדודאים,
אז טוב ממנו עם הוסיפם אהבת הזיווג ,כשאמרו
שם אתן את דודי לך ".ולשם הבהרה הוסיף וביאר:
"לכן ישכב איתך הלילה – שתקדם פעולת הדודאים
וסגולתם לפעול בי".
האמונה בסגולותיו של פרי הדודאים כסגולה
להריון מתקיימת גם היום .בכתבה שפורסמה
ב nrg-מעריב בשנת  ,2008סופר על חסיד ברסלב
בשם תורג'מן שמאתר את פרי הדודאים בהרים,
מעניק אותו חינם לנשים עקרות באזור בית שאן
ומסייע להן להתעבר .תורג'מן סיפר לכתב העיתון
כיצד הכיר את נפלאות הפרי המיוחד" :כשהייתי
רועה עיזים ,לימד אותנו אדם מבוגר על נפלאות
הצמחים הגדלים בהרים ,ואחד מהם היה הדודאים,
ומאז זה התפקיד שלי בחיים – לחלק אותו לכל מי
שרוצה ,העיקר שתהיה שמחה ...צריך רק לאכול
 12גרגירים" .תורג'מן טען שיש ביקוש אדיר לפרי
ושנשים רבות התעברו מאכילת גרגיריו" .ברוך
השם יש ניסים גדולים .כשאנשים רואים אותי
ברחוב ולוחשים לי 'אשתי התעברה'  -אני המאושר
שבאדם".
אלכסנדר וז'ניה פליישר בדקו את הרכב חומרי
הבשומת ותכולתם של ֵּפרות הדודאים וזיהו לפחות
 52תרכובות ניחוח .על סמך הבדיקה הכימית ועל
סמך ההתייחסות לאזכור הריח במקורות ,הם הגיעו
למסקנה חד משמעית שבשומת פרי הדודאים
גורמת להתרגשות מינית וכי "זו העדות הראשונה
והידועה עד כה להשפעת ישירה של ריח על מיניות
האדם" .מחקר שפורסם בשנת  ,2006לא מצא בפרי
הדודא שום חומרים שיש להם השפעה רפואית
כלשהי על האדם .החוקרים עצמם נבהלו מהתוצאה
וציינו שעקב מעמדו הרם של הצמח בתרבויות
שונות יש מקום להמשך המחקר.
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בין אלו שעסקו בנושא קיימת רק הסכמה אחת והיא
שהדודאים שימשו בעבר לעורר את האהבה כי תחפץ.
בכל שאר הסוגיות ,רבה המחלוקת .המחקר המודרני
מצא שהזרעים והשורש מכילים חומרים נרקוטיים רבי
עוצמה (אטרופין ,היוסציאמין ,היוסצין וסקופולאמין)
הידועים היטב כגורמי הזיות ,כמדכאי מערכת העצבים
האוטונומית ,כסמי הרדמה וכמשככי כאבים .לכאורה ,די
בריח העז המשכר של הפירות לעורר את החשק ובמינון
קל של חומרי הזיה (למשל כמה זרעים שנאכלו עם
הפרי) כדי להסיר עכבות ולזרז תהליכי חיזור.
שורשי הדודא מזכירים בצורתם דמות אדם ,ומשום כך
נחשבו כצמחי השטן וכחלק בלתי נפרד מציודה של
כל מכשפה הגונה ,במיוחד משום השפעתם העזה על
התנהגות טועמי השיקוי שהוכן מהם .משום דמיון צמח
הדודא לדמות אדם ,הוא נקשר בעסקי פרייה ורבייה
והוחלט שאין כמוהו כסגולה להכנת שיקוי אהבה רב
עוצמה .צמח הדודא ,אפוא ,הוא דוגמה לקושי להפריד
בין טענה המבוססת על יעילות הפעילות הפרמקולוגית
– שהיא ,בין היתר ,תלוית מינון – לבין טענה המבוססת
על אמונה ,על כישוף ועל פלא.

עיתון "הלבנון" ,1863
מתוך :ויקיפדיה

מורשת קרב

לפי נגה הראובני ,שעסק בשאלה אם מדובר בפירות
או בשורשים של הדודא" :עד היום אפשר לראות
בחיים פלוגתא מעין זו במנהגים העממים :רבות
בין העקרות בני עדותינו המזרחיות ,המחפשות
אחר ֵּפרות הדודאים לאכלם ,בתקופת הבשלתם,
באמונה כי תיפקדנה ,אבל היהודים בתימן ,כפי
ששמעתי מפי חכמיהם ,משתמשים דווקא בעיקרו
(השורש העבה) של הצמח המתקיים באדמה...
מניחים אותו במיטה ...הם מאמינים ,שרק בכוחו
של חלק זה של הצמח אפשר להיעזר ,ובטוחים
שגם ראובן לא הביא אלא אותו".

הספרות זרועה מאות מראי
מקומות על אודות יכולתו הרפואית
של הדודא (בעיקר לאלחוש כאבים,
ובמינון גבוה לתופעות שיגעון
ולהרעלה קשה) ועל אודות סגולתו
לׁש ֵרׁש כל
המאגית (של השורש) ָ
רע ולהבטיח פרי בטן .עד היום
מספרים בכפרים ברחבי הארץ
שאכילת הפרי מעודדת את היצר
ומרפאת עקרות.

קרב תל מוטילה

אריאל וייס

*

בסוף אפריל ,1951
יחידות סוריות חצו
את הגבול לישראל,
והשתלטו על שלוש
גבעות מצפון לכנרת,
סמוך לשפך הירדן.
כוחות צה"ל שהגיעו
למקום נקלעו לזירת
לוחמה ממושכת וקשה
– רצף של חמישה
ימי קרבות ,הרצופים
במחדלים קשים
ואובדן של חיילים
רבים ,עד להדיפת
הכוחות הסורים חזרה
מעבר לגבול.

רקע

אנדרטת תל מוטילה

לאחר קום המדינה ועם תום מלחמת השחרור ,הופנו עיקר
משאבי המדינה הצעירה למטרות אזרחיות של פיתוח המדינה,
קליטת עלייה מסיבית ,פיתוח הכלכלה ועוד .תחושת רבים
הייתה כי לאחר הניצחון במלחמה הערבים יסכינו עם קיומה
של מדינת ישראל ויניחו לה לנפשה .משום כך ,המאמצים
לפיתוח ולשיפור הצבא נדחקו מעט לקרן זווית והצבא הוזנח.
קצינים ומפקדים רבים עזבו את הצבא ,עולים חדשים שזה
עתה הגיעו לארץ גויסו לצה"ל בלי לקבל הכשרה מתאימה
ללחימה ,תורת הלחימה של צה"ל לא עודכנה ולא הותאמה
לצבא גדול ומסודר ,ואכן – הצבא נראה בהתאם.
לעומת זאת ,המצב הביטחוני לא קפא על שמריו ,ומדינות ערב
ניסו לשפר מעט את מצבם לאחר כישלונם במלחמה .לאחר
המלחמה נקבע כי שטחים ישראליים שסוריה כבשה ושטחים
סוריים שישראל כבשה יוחזרו למדינות בעלות השטח ,אולם
יישארו מפורזים .על משמעות המושג "מפורז" ,נסובה מחלוקת
בין ישראל לסוריה :האם מפורז מחיילים בלבד ,אך לאזרחים
מותר להיכנס ,כטענת ישראל ,או מפורז מכל כניסה של אזרח
או של חייל ישראלי ,כטענת סוריה.
ייבוש אגם החולה והרחבת ערוץ הירדן משני גדותיו עוררו
את הסורים ,והם ניסו למנוע את העבודות בירי על העובדים
ועל כלי העבודה .בתחילת אפריל  ,1951פלשה ירדן לשטח
המפורז באל חמה (חמת גדר דהיום) והעבירה את השליטה

*מורה ומנחה לשל"ח וידיעת הארץ ,מרכז תכניות ירושלים במטה.
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בו לידי הסורים .צה"ל נכשל בניסיונותיו לגרש את
הסורים מהשטח ,ולמעשה ,קבעו הסורים עובדה
בשטח ונשארו שם עד מלחמת ששת הימים .לאחר
הצלחתם באל חמה ,ניסו הסורים להשתלט על
השטח המפורז ברמת כורזים ,השולטת על שפך
הירדן לכנרת ועל בקעת הבטיחה – בקעת בית ציידא.

סיפור הקרב

בבוקרו של יום חמישי ,השלושה במאי ,הבין גנדי כי
האירוע התפתח לקרב שליטה על רמת כורזים וכי
הסורים מנסים ליצור עובדות בשטח ולהעביר את האזור
לידיהם .פלוגה נוספת הצטרפה לכוחות הלוחמים.
הפלוגה תקפה את מוצב השפך ומצאה אותו נטוש.
תמונת המצב הראתה כי הסורים מתרכזים במוצב
הדמות ומקימים מערך הגנה פלוגתי חזק ומחומש היטב.

ברמת כורזים היו שני יישובים ישראלים קטנים,
עמיעד ואליפלט .בשטח המפורז שכנו שני כפרים
בדואיים קטנים ,חירבת דיכה וערב שמאלנה .ב29-
באפריל  ,1951ניסו הסורים לנצל את הצלחתם
באל חמה ולפלוש גם לשטח המפורז רמת כורזים.
במפקדת חטיבת גולני ,שהייתה אחראית לגזרה,
התקבלו דיווחים על כניסת רועים סורים לשטח.
מפקד גדוד  ,13סא"ל רחבעם זאבי (גנדי) ,שלח כוח
לגרש את הרועים .1הכוח מצא בתל עמדות חפורות
ושיירי מזון .אולם ,הסורים כבר לא היו שם.
למחרת התקבלו דיווחים נוספים על עדר בקר סורי
הרועה על התל וגם על חמושים סורים הנמצאים
עליו .ביום רביעי ,השניים במאי ,שלח גדוד 13
מחלקה במטרה להניס את הפולשים .במהלך האירוע,
התבצע ירי על כוחותינו ,ארבעה חיילים נהרגו והכוח
נסוג .פלוגה סורית תפסה את התל ,וחיילי המחלקה
בתגבור מחלקה נוספת מנעו מהם באש מלהגיע
לגופות החיילים.
לאחר הכישלון ,החליט רמ"ט פיקוד צפון ,שמואל
אדמון (אלוף הפיקוד יוסף אבידר היה בקורס מפקדים
בצריפין) – שהיה ממייסדי חיל התותחנים ,אולם ללא
כל ניסיון קרבי – להטיל את המשימה על חטיבת
אלכסנדרוני בסיוע של כוחות גדוד  13מגולני .פלוגת
מילואים מגדוד  34של חטיבת אלכסנדרוני קיבלה
את המשימה .הפלוגה הורכבה מעולים חדשים
בכשירות נמוכה .הכוח הצליח להשתלט על התל
בסיוע כיתת מרגמות .הסורים נסוגו דרומה למוצבי
הדמות והשפך.

אזור הקרב
1

משימת כיבוש המוצב הוטלה על פלוגה א' מגדוד
 21של גולני .כמחצית הפלוגה היו עולים חדשים,
בעיקר ממזרח אירופה ,שליש ממנה היו יוצאי
עדות המזרח ,ומעט ארץ ישראלים .הפקודות
ניתנו בשפות שונות ,אולם לא בעברית.
מפקד הפלוגה ,זאב סלעי ,3מינה את קצין
הספורט הגדודי למפקד מחלקה שלישית בנוסף
לשני המ"מים .במהלך התנועה הרגלית לכיוון
היעדים ,סבלו לוחמים רבים מקלקול קיבה
מהצ'ולנט (חמין) שאכלו בשבת בחדר האוכל
הצבאי .קלקול הקיבה והמשקל הרב שנשאו
איתם הלוחמים עיכבו מאוד את התנועה.

מתוך :אתר ויקיפדיה

פלוגת המילואים שישבה על תל מוטילה סבלה הפגזת
מרגמות וירי צלפים .שלושה מחייליה נהרגו ורבים
נפצעו .האספקה לתל הייתה חלקית ביותר שכן רק
שיירה רגלית אחת ,בפיקוד הסמ"פ ,הצליחה להביא
מעט אספקה .משום כך ,ביקש המ"פ אישור לסגת
מהתל .בקשתו נענתה בשלילה.
מחלקת גולני נשלחה לתגבר את הפלוגה ,ומפקדה
החליף את מפקד הפלוגה .מתוגבר בתותחי  75מ"מ,
ניסה מפקד המחלקה ,אריה טפר (עמית) ,2לתקוף את
מוצב הדמות ,אולם ההתקפות נהדפו באש סורית חזקה.
הסורים ניסו מצידם לתקוף את התל ,אולם נהדפו באש
הישראלית .בלילה תגברו הסורים את כוחותיהם .צה"ל
הטיל את הפיקוד על הקרב על סמח"ט
גולני ,מאיר עמית .עמית מונה למג"ד בסוף
מלחמת השחרור ולא השתתף עדיין כמג"ד
בקרבות.
ביום שישי ,הארבעה במאי ,הוחלפה תחת
אש פלוגת המילואים ונהדפו שתי התקפות
סוריות לכיבוש התל .הפסקת אש בחסות
האו"ם עמדה להיכנס לתוקף ,אולם הסורים
הפרו אותה והמשיכו להמטיר אש ולתגבר
את הכוחות .תוכננה התקפה מחלקתית
לילית של ישראל על מוצב הדמות .בשל
תקלות לוגיסטיות המתקפה המתוכננת
הפכה לסיור אלים בלבד (סיור שמטרתו
למשוך את אש האוייב) וגם זו נהדפה ע"י
הסורים ובמהלכה נהרג מפקד הכוח.

באותם ימים חיילי צה"ל נהגו להחרים עדרי בקר סורים שרעו בשטחים המפורזים .חלק מהבשר אכלו וחלק מכרו .הכסף כמובן נכנס לקופת הגדוד.
2
לוחם פלמ"ח ,ראשון לחושפי דרך בורמה ,השתתף בפיצוץ גשר אלנבי בליל הגשרים ,ממפקדי שיירת נבי דניאל ועוד.
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בשבת ,חמישה במאי ,לא חל כל שינוי במצב.
משמעות הדבר הייתה כי הסורים עשויים להנציח
את המצב הקיים ולקבל עליו אישור מהאו"ם.
פיקוד צפון ,באישור הרמטכ"ל ידין ,החליט
להטיל למערכה את כל חטיבת גולני ולתגבר
אותה בארטילריה ובמקלעים בינוניים.

בליל ההסתערות הראשונה
על המוצב נבלמה על ידי
הסורים .בסיוע ארטילרי
מדויק ,התבצעה הסתערות
שנייה ,ובה הצליחו הכוחות
לחדור למתחם הסורי
ולהיאחז בשוליו .פצועים
רבים ,מחסור במים,
תחמושת מועטה וחשש
מהתקפת נגד של הסורים
גרמו לסלעי לבקש מגנדי
המג"ד ,שישב בווילה
מלצ'ט שעל חוף הכנרת,
לבקש ירי ארטילרי 'על
4
כוחותינו'  .גנדי אישר את
הבקשה.
הירי הסיר מעט את הלחץ מהכוחות .מספר
הפצועים וההרוגים בהפגזה זו נתון למחלוקת.
סלעי דיווח על מספר פצועים ,אך לדברי
ההיסטוריון אריה יצחק היו בהפגזה עשרה
הרוגים.
שחר של יום ראשון ,השישה במאי ,עלה .הסורים
לא הצליחו להדוף את לוחמי גולני .התחילה
להגיע תגבורת לכוח ,וסלעי החל בארגון הכוח

להמשך תקיפת המוצב .התקיפה תוכננה להתקיים
בסיוע הפצצה אווירית .ההפצצה האווירית תוכננה להיות
יעפי דמה (ללא הטלת פצצות) ,לאחר שהפצצה קודמת
שביצע חיל האוויר על מוצבים סורים זכתה לגינוי חריף
מהאו"ם .אולם ,במהלך יעפי הדמה ,נורו כמה פגזים
והם פגעו ישירות במפקדה הסורית .פגיעה זו הכריעה
את הקרב .הסורים נמלטו לכיוון בית הבק שעל שפת
הכנרת ,הפלוגה המתוגברת של סלעי כבשה את המוצב.

סיכום
בטרם נסכם את הנקודות הייחודיות לקרב תל מוטילה,
יש לזכור כי צה"ל של אותם ימים היה צבא קטן וחלש
במדינה שנאבקה על קיומה הכלכלי והחברתי .צה"ל
טרם גיבש לעצמו תורות לחימה ובוודאי שטרם גיבש
תפיסות שהיום נראות לנו טבעיות וברורות כמו
המצאות המפקדים בראש הכוחות ,אי השארת פצועים
בשטח וכדו'.
מחיר ההצלחה היה כבד מאוד 41 ,חיילי צה"ל הרוגים,
 72פצועים .5מטרת הקרב אומנם הושגה ,אך המחיר
היה כבד מאוד והתנהלות המפקדים – מרמת המג"ד ועד
רמת הרמטכ"ל – לקתה מאוד בחסר .המג"ד זאבי (גנדי)
לא נמצא עם חייליו ולא ניהל את הקרב בשטח ,אלא
ישב במפקדה מרוחקת ובטוחה .רופא הגדוד לא הוזעק
לקרב ,והסיוע הרפואי שניתן היה ברמה נמוכה ביותר.
המודיעין היה חלקי וחסר .וחמור מכול :מפקדי צה"ל,
כולל הרמטכ"ל ,הסתירו את מספר האבדות הגדול
וטייחו את האירוע .מפקדי הצבא פחדו כי יאשימו אותם
בכך שהשתמשו בעולים החדשים כבשר תותחים.
צל"ש הרמטכ"ל הוענק לגנדי והועבר מכתב לכל יחידות
צה"ל שבו הרמטכ"ל ידין שיבח את מפקדי גולני על
ניהול הקרב ועל שמירה על קור רוח .היסטוריונים ואנשי
צבא רבים רואים בצל"ש ניסיון להשתיק ולהעלים את
הביקורת על המפקדים שניהלו או אמורים היו לנהל את
הקרב.
אחד מלקחי הקרב בתל מוטילה היה שיפור שיתוף
הפעולה בין הכוחות המסתערים לכוחות החיפוי של
המרגמות והתותחים .המפקדים המסתערים הבינו
את יעילות החיפוי ותרומתו המשמעותית להצלחת
ההסתערות.
נקודת האור בסיפור הקרב הייתה גבורת החיילים
והפיקוד הזוטר .סלעי ,המ"פ ,וחייליו גילו דבקות
במשימה והקרבה ,ובזכות גבורתם ונחישותם הצליחו
להשיג את המטרה ולגרש את הסורים.

הדרכה
אפשר לשלב את סיפור הקרב ,כולו או חלקו,
בביקור באנדרטה שבמוצב הדמות (הגעה
ממושב אלמגור) כחלק מסיור בסדנת הבקע
כגבול שלום או בסדנת מורשת קרב .האנדרטה
ממוקמת בנקודת תצפית מצוינת אל בקעת בית
ציידא ואל שפך הירדן לכינרת.

3זכה בהעלאה בדרגה בעקבות תפקודו המצויין בקרב
4ירי ללא טווח ביטחון בין כוחותינו לשטח המופגז
5במיוחד ביחס לאבדות הסורים ,תשעה הרוגים ומספר פצועים
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חלק א' – תכנון הטיול וארגונו

פעילויות בשדה

 .1קביעת תאריך לטיול.
.2בחירת מסלולים ,כמספר החניכים בקבוצה,
המתאימים לטיול משפחתי והנמצאים באותו אזור.
 .3הכנת כ 15-10-הפעלות מסלול – מצורפות שלוש
הפעלות לדוגמה.

מוודאים שכולם יוצאים לדרך בבוקר מצוידים בכל
הנדרש ומגיעים לתחילת המסלול.
לאורך היום ,שולחים לכל קפטן את המשימות
למשפחה לפי הסדר ומקבלים את התשובות ואת
התמונות מביצוען.
מנהלים טבלת ניקוד.

 .4הכנת ערכת הפעלות – שקית ובה חלק אחד של
ההפעלות ,מודפס ,וכן תעודת סיום טיול למשפחה.
החלק השני של ההפעלות יישלח לקפטנים בוואטסאפ
במהלך הטיול.
 .5הכשרת הקפטנים לקראת הטיול – קיום מפגש פיזי
או מקוון שבו עוברים עם הקפטנים על תוכנית הטיול
ועל דגשי בטיחות ומחלקים את ערכת ההפעלות.

טיול תנועתי
עם המשפחה
של
אחד
התפתחותה
טיול הוא
החשובים
מראשית ימיה
הבסיסים
עכו,
תנועת
כ 5,000-שנה
לפניפעילות
של
כרוכה,
בתקופת
ימינו,
הנוער.
ועד
תמיד
לא אחר,
יישוב
הקורונה,
כבכל
לטייל
מקורות
מתאפשר
באיתור
ולכן
לשימוש
בקבוצה,
מים
הנוער
המקום
תנועת
תושבי
יזמה
הצרכים
ולסיפוקוהלומד
העובד
האזורית
המשתנים של
במועצה
היישוב.קונספט
משגב
חדשני" :טיול
תנועתי משפחתי".

מדרבנים את הקפטנים באמצעות
הוואטסאפ ,מעודדים ויוצרים אווירה טובה.

קבוצת

אם מתאפשר ,מומלץ להגיע לפגוש את המשפחות
או את חלקן בנקודה כלשהי במסלול או בסופו.
מוודאים הענקת תעודות סיום לכל משפחה!

 .6תדרוך מסכם דרך הזום ,שבו משתתף הורה מכל
משפחה.
 .7ציוד מומלץ לכל משפחה:
• חומרי יצירה
• ערכת עזרה ראשונה

תנועת הנוער העובד והלומד
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חלק ב' – הפעלת הטיול מרחוק

• ביגוד ונעליים לטיול
• כובע ותיק לכל מטייל
• מים ואוכל
תנועת הנוער העובד והלומד

• צ'ופרים
• ערכת הפעלות של הקפטן

מבוא
הרעיון הוא לקיים יום טיול קבוצתי ,שבו כל
חניכי הקבוצה מטיילים יחד – אבל מרחוק.
כל חניך מדריך את משפחתו במסלול אחר,
והמשפחות מתחרות ומשחקות ביניהן,
בניצוחו של מדריך הקבוצה.
ארגון הטיול הוא פשוט מאוד :קובעים יום שבו
כל המשפחות יוצאות לטייל .לכל משפחה
ממונה קפטן ,שהוא חניך בקבוצה ,והוא
מקבל מהמדריך מראש את ערכת ההפעלות.
הקפטנים חברים בקבוצת וואטסאפ עם
המדריך ,דרכה הם מקבלים משימות לכל
המשפחה ושולחים תמונות של הביצוע .חלק
מהמשימות הן בהפעלת החניכים (הקפטנים)
וחלק בהפעלת אחד ההורים .בסוף היום,
מכריזים על המשפחה המנצחת ,וכל משפחה
מקבלת תעודת סיום.

הפעלות לדוגמה
 .1לצלם סרטון של ההורה מסביר איך נוצר הר.
 .2לצלם תמונה של כל המשפחה באוויר.
 .3חידות בציורים – לשלוח תשובות למדריך.
 .4חידון על האזור.
 .5כתב סתרים  -החניך מקבל דף מודפס עם
סימנים .תוך כדי הטיול שולח המדריך מקרא.
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תהליכים בתכנון טיול

*

כל מורה בטיול מכיר את זה.
המסלול היומי נגמר ,מגיעים
לאתר הלינה (באכסנייה
או בשטח) ,הילדים הלכו
להתארגן לקראת ארוחת
הערב והמורים מחפשים קפה.
רגע של שקט .כולם חזרו
שלמים מהמסלול ,ברוך השם,
ועכשיו אפשר להירגע ולפלוט
אנחת רווחה .אבל רגע ,שם
באופק ,אחרי ארוחת הערב,
מחכה לנו השלב האמורפי
ביותר מכל שלבי הטיול:
אותן שלוש-ארבע שעות
מסוף ארוחת הערב ועד כיבוי
האורות...

כמו הטיול כולו ,גם אופייה של פעילות הערב ייגזר
משיקולי תקציב ומוטיבציה .המשווקים של חברות
הטיולים ישמחו להציע לכם מגוון פעילויות באתר ומחוצה
לו ,שמן הסתם כרוכות בעלויות נוספות .פעילויות אלה
יכולות לכלול מופע ,הרצאה או פעילות של מפעיל
חיצוני .בחלק מהמקרים ,מדריכי הטיול ישולבו בהפעלה
של פעילות הערב .זכרו ששילוב מדריכי הטיול בפעילות
הערב צריך להיות מתואם מראש עם חברת הטיולים
ובדרך כלל יישא עלות נוספת.

אחת ההתלבטויות המרכזיות בנוגע לפעילות ערב
היא אם היא צריכה להיות פעילות חובה או רשות.
פעילות חובה מחייבת את המורים ,לעיתים,
להילחם בתלמידים כדי לגייס אותם לפעילות
ולהיות שוטרים במהלכה .הגדרת הפעילות
כרשות עלולה להביא למספר משתתפים מצומצם
שאינו מצדיק את קיום הפעילות .המודל המנצח
לדעתי הוא דווקא מודל משולב :חלק ראשון ,שבו
מחויבים להשתתף; וחלק שני ,שהוא רשות .החלק
הראשון צריך לכלול מפגש בין המורה לכיתה,
וכדאי שיכלול גם מאפיינים רפלקטיביים לעיבוד
החוויה שהתלמידים עברו .זאת לא צריכה להיות
פעילות ארוכה ו"כבדה" ולא צריך להרבות בה
בדיבורים ,אבל היא כן צריכה לאפשר לתלמידים
להעלות חוויות מהיום ולאפשר למעביר הפעילות
(המורה או המדריך) לקשר בין החוויות לנושאים
והערכים המובילים את הטיול .זאת גם ההזדמנות
לבדוק שכולם בסדר ולתת הנחיות להמשך הלילה
ולמחר .אפשר לשלב בה פעילויות חברתיות
בהובלת תלמידים לחיזוק הקשרים בין תלמידי
הכיתה.

נושא התקציב לפעילות הוא נושא כאוב .תשלומי
ההורים נשארו קבועים ,על אף שעלות מרכיבי הטיול
עולה משנה לשנה .בתי ספר רבים מתמודדים עם הנושא
על ידי שילוב תקציבים מתחומים אחרים בתקציב
הטיול .פעילות הערב יכולה להיות ממומנת מתקציב
החינוך החברתי ולהתאים לתוכנית השנתית של החינוך
החברתי בבית הספר .כך אפשר לשלב פעילות בעלות
גבוהה בטיול ובמקביל להפחית פעילויות חינוך חברתי
ש"עושות בלגן במערכת" בימים רגילים.

פעילויות
ערב בטיול
ירון קרבצ'יק

כיצד בוחרים
בפעילות ערב

מה כדאי שיהיה
בפעילות ערב

מרטין וורל

בשעות אלו ,שבהן המדריכים בדרך כלל כבר לא
איתנו ,המורים כבר די מותשים מהיום והילדים
מזהים פוטנציאל .כלל אצבע ותיק אומר :זמן
חופשי=שעמום=בעיות משמעת .לכן ,בטיולים
רבים ,מזהים את הסיכון שביחידת הזמן הנפיצה
הזאת וממהרים למלא אותה בפעילות .חשוב
שיהיו עסוקים כדי שלא יעשו בלגן .בהמשך
אנסה לאתגר את ההנחה הזאת.
בדרך כלל ,פעילויות ערב תימשך בין  45דק'
לשעתיים וחצי ,ומגוון האופציות גדול מאוד.
בצד המורכב ,פעילויות ערב שלא באתר הלינה
(טיול לילי ,חזיון אור קולי כמו זה שבמצדה
ועוד) .בצד הנגדי ,ערב חופשי .כלומר :תעסיקו
את עצמכם עד שעת כיבוי האורות.

אם תחליטו להפעיל פעילות ערב בעצמכם ,אפשר
לעשות זאת בסיוע של קבוצות המנהיגות בבית הספר
(מש"צים ,מועצת תלמידים וכו') או בסיוע נציגים נבחרים
מהכיתות .על נושא מעורבות תלמידים כבר נכתב בעבר,
אך אזכיר רק ששילוב תלמידים בהכנת הפעילות יכול
להעצים את חווית הטיול ,אך גם דורש התארגנות והכנה
מוקדמת זמן רב מראש .פעילות כזאת תהיה בדרך כלל
קצרה יחסית (כ 45-דק' עד שעה) ותכלול מעורבות גבוהה
של המורים גם בהיבטים של ניהול משמעת.

פעילות ערב בטיול היא הזדמנות
לחוויה משמעותית לתלמידים.
תכנון מקדים והיערכות נכונה
ימצבו את יחידת הזמן הזאת כחלק
אינטגרלי וחשוב בתהליך החינוכי
המתרחש בטיול ולא עוד כזמן
המועד לפורענות.

רצוי שהחלק השני של הפעילות יהיה שכבתי ולא
כיתתי .בחלק זה ,תהיה פעילות רשות אטרקטיבית
מספיק כדי למשוך כמה שיותר תלמידים .לקלוע
לטעם כל התלמידים זאת משימה לא פשוטה ,לכן
שילוב זירות פעילות שונות במקביל יגדיל את
כמות התלמידים המשתתפים .אפשרויות לדוגמה:
קומזיץ ,הקרנת סרט ,משחקי קופסה ,טורניר
כדורגל .פעילויות מסוגים אלו יכולות להתקיים
במקביל (בכפוף לגודל האתר ולכמות התלמידים
כמובן) .כל תלמיד יוכל לנוע בין הזירות השונות
ולמצוא את זו שמתאימה לו.
פעילות רשות משמעותה שחלק מהתלמידים לא
ישתתפו בה ויעדיפו זמן חופשי .בניגוד להנחה
בתחילת המאמר ,אני סבור שזמן חופשי יכול
להיות גם חוויה נהדרת ,לפחות לחלק מהילדים.
תלמידים רבים מציינים את ערב הטיול כיחידת
הזמן שהם מחכים לה יותר מכול כי בה הם יכולים
ליהנות עם החברים שלהם .בכל מקרה ,נוכחות
מורים נדרשת בכל זירות הפעילות כדי לתת
מענה לאותם תלמידים שקשה להם יותר רגשית
וחברתית וכדי לצמצם התנהגויות סיכוניות.

* מורה ומנחה לשל"ח וידיעת הארץ ,חבר צוות הפיתוח באגף של"ח.
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מיומנויות השדה

מקובלת בנוגע למרד החשמונאים היא שבלחימת
הגרילה מול היוונים ,הפעיל הצבא היהודי מערך של
גששים ושל אנשי מודיעין תושבי ההרים.

גישוש וסימני טבע
איל ניומן

*

הגששות היא אחת
המיומנויות החשובות
שבעזרתן שרד האדם.
זאת שפה ללא מילים,
רק של סימנים,
והיכולת לקרוא את
השפה ולהבין את
שהיא מספרת ,אפשרה
לבני האדם להיזהר
מאויבים הסובבים
אותם ולמצוא את
מזונם.

* מורה לשל"ח וידיעת הארץ,
מדריך הישרדות ושדאות בצה"ל
ובמשרד החינוך
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כל מי שטייל פעם בשטחי בר (ואף באזורים עירוניים) ראה
ודאי איזו עקבה מוזרה ומעניינת או איזה סימן שהיה פה בעל
חיים (נוצה צבעונית ,גללים או קוצים של דורבן) ,אך לא ידע
לומר מי או מה עבר כאן.
יש המון סימנים כאלו בטבע .חלקם בולטים לעין וחלקם
דורשים תשומת לב כדי להבחין בהם ,כל אלו הם שפת
הסימנים והעקבות של טבע .גשש הוא זה שיכול לאסוף את
הסימנים ואת העקבות ולשחזר מהם סיפור .רובנו פגשנו
בצבא גששים בדואים במשימות בט"ש ,שעיקר תפקידם
לזהות חדירה וכיוון תנועה של אדם ,אבל האמת שעולם
הסימנים והעקבות הוא רחב ומורכב עד מאוד ,ואפשר לומר
שגששות היא השער למודעות סביבתית ולהיכרות עם
הטבע.
גששות היא אחת המיומנויות העתיקות ביותר ,מיומנות
קדומים
בציידים
שתחילתה
שהשתמשו בה בעיקר כדי לצוד
חיות .בימינו יש ציידים מודרניים
ואף שבטי ילידים שעדיין נוהגים
לעקוב אחרי חיות בדרך מסורתית
זו .בתנ"ך מוזכר המושג "לדלוק" –
שמתייחס ליכולת לרדוף ולעקוב
בעזרת סימנים בשטח .הערכה

לאחר שעסקנו מעט במושג "גששות" ,נרחיב על
מיומנות הגשש .גישוש הוא למעשה אחד המדעים
הקדומים ביותר – מדע של בחינת עדויות בשטח
ושל הסקת מסקנות או שלילת אפשרויות בנוגע
למה שהתרחש .מדע של
התבוננות מעמיקה בסימני
טבע – בעקבות של בעלי חיים
או של בני אדם או בתופעות
בטבע – כל זאת במטרה
להשיג הבנה או תמונה בדבר
אירוע שהתרחש או בדבר
הסביבה .דברים רבים בטבע,
נפלאים ומסתוריים ,נעלמים
מהעין במבט שטחי ומתגלים
בהתבוננות מעמיקה .אחת
ממטרות הגשש במעקבו אחר
הסימנים בטבע היא להגיע
פטרייה לאחר הגשם
להבנה מעמיקה יותר של
המערכות ושל התבניות המרכיבות את הסביבה.
אתן דוגמה :ייתכן שהגעת לאירוע שנראה כנלקח
מסרט בלשי – יש זירת "רצח" ,אפשר לראות טיפות
של דם מרוחות על האדמה וחלקי נוצות מפוזרים
בתבנית מסוימת בשטח .מה קרה כאן? נא לקרוא
לגשש ,כנראה שמדובר באירוע טרפה על ידי בעל
חיים .בלשים וצוות מז"פ מגלים מי הטורף ומי הקורבן
או אולי שהתרחש כאן אירוע פטירה טבעי .כל פרט
בטבע מעיד על אירוע שהתרחש ושהשאיר חותם זמני
במציאות .הגשש הוא הבלש .בדומה לשרלוק הולמס,
הוא מפענח רמזים ומצרף פיסת מידע אל חברתה עד
לקבלת תמונה כללית על התעלומה.

אז מי עוסק בזה היום?
האמת היא שיש לא מעט אנשים ומגוון של ארגונים
שמתרגלים ולומדים גששות וקריאת סימנים בטבע.
לאחרונה ,נכתבו מגדירים מצוינים בעברית לסימנים
בטבע ,התקיים כנס ארצי בגששות ,ואגודת הגששות
הבינלאומית ,שמדרגת את רמת הגשש ,אפילו
הסמיכה גששים בישראל .כמובן ,יש יישומים צבאיים
של מיומנות הגישוש ,בארץ פועלת יחידה אזרחית
(יכ"ל) להצלה ולאיתור נעדרים המסתמכת על גישוש
והמשלבת שימוש בכלבים לאיתור נעדרים .יחידה זו
איתרה לא מעט אנשים אבודים ונעדרים.
למי שרוצה לקרוא את שפת הסימנים ולהתנסות
בגישוש בסיסי ,כדאי להצטייד בנעליים גבוהות,
במכנסיים ארוכים ,בתיק לציוד יומי ובו מים ,אוכל,
טלפון סלולרי וסרגל (כדי למדוד את הממצאים ואת
העקבות) .בניגוד לטיול רגיל בשבילי הליכה מסודרים,
במסע גששות אין לדעת לאן העקבות יובילו אתכם.
היכן אפשר להתחיל? האמת שבכל מקום שבו אדמה
קצת חולית או חרסיתית רכה ,כמו חול בגן משחקים
או גינה שבה עפר תחוח .במקומות אלו אפשר למצוא
עקבות .אבל מי שחשקה נפשו ביציאה לטבע הפראי,
הרי שעליו לחפש בשבילים שניכר שעוברים בהם
בעלי חיים או ללכת לאזורי חולות ,שם די בקלות
מוצאים מגוון רחב של עקבות .על העקבות אין
להביט מגבוה ,לעיתים נדרש לרדת לארץ כדי להטיב
לראות את העקבה .כדאי מאוד לצלם את העקבה
כשלידה סרגל לשם קנה מידה .את התמונה אפשר
לשתף בפורמים לזיהוי עקבות או להשוות לתמונות

במגדיר .לאחר רכישת ידע בסיסי זה,
כל שנשאר לעשות הוא לצאת
לשטח ,לרכוש ניסיון ולפצח חידות
על השביל.

בהצלחה

עין של גשש מיומן קולטת
כל שינוי וכל חידוש .שום
התנהגות חריגה של חיה או
של אדם לא תחמוק מעינו.
הוא מודע לכול – לשינויים
בסביבה ,לשינויים בקליטת
החושים ,לשינויים אצל בעלי
החיים ,לשינויים שמתחוללים
בו עצמו.
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"בזווית
אחרת"

היום יפנה,
השמש יעבור ויפנה
זאביק זמין

אחד הדברים שאני
אוהב מאוד בצילום
הוא שלא פעם,
גם בלי שתכננת
(ובדרך כלל זה בלי
שתכננת) ,יוצאת
לך תמונה שמוציאה
ממך תובנות שלולא
לחצת על הקליק
היו נשארות אי שם
עמוק בתוכך .משהו
בזמן שעמד מלכת.
בתנועה שקפאה.
בקומפוזיציה
שנוצרה .באור
שמאיר או
שמשתקף.
ובעיקר :ברגע
שנתפס בעדשה
ושלמעשה לא ישוב...

*

אז איך קשורה תמונת השקיעה מעל גוש דן ,שצולמה בעונת החורף ,לתפילת נעילה ביום הכיפורים?
כשהתבוננתי בתמונה ,ימים מספר אחרי שצולמה ,חשבתי לעצמי שהיופי הזה ,האור המיוחד של
קרני השמש אחרי יום מעונן וגשום ,הוא נדיר כל כך ,מיוחד כל כך .עוד רגע – והוא נעלם ומתחלף
בעלטה .ואז נזכרתי ברגע שהתחושה בו דומה.
אחד מרגעי השיא בתפילות יום הכיפורים ,אולי רגע השיא הגדול
מכולם ,הוא בסוף תפילת נעילה ,בפיוט שאומרים בקהילות האשכנזיות:

ְּפ ַתח ָלנּו ַׁש ַער
ְּב ֵעת נְ ִע ַילת ַׁש ַער
ּכִ י ָפנָ ה יֹום
ַהּיֹום יִ ְפנֶ ה
ַה ֶּׁש ֶמׁש יָ בֹא וְ יִ ְפנֶ ה
בֹואה ְׁש ָע ֶריָך
נָ ָ

צילום :זאביק זמין

אחד הדברים שאני אוהב מאוד בצילום הוא שלא פעם ,גם בלי שתכננת (ובדרך כלל זה בלי שתכננת),
יוצאת לך תמונה שמוציאה ממך תובנות שלולא לחצת על הקליק היו נשארות אי שם עמוק בתוכך.
משהו בזמן שעמד מלכת .בתנועה שקפאה .בקומפוזיציה שנוצרה .באור שמאיר או שמשתקף .ובעיקר:
ברגע שנתפס בעדשה ושלמעשה לא ישוב...
כל אחד מכיר את סדנות הקלפים .קלפים הם כיום כלי חוויתי ,עוצמתי ,עשיר ומגוון ,שמתאים לכל
שפה ,לכל גיל ואף לכל תוכן .שימוש בקלפים הוא מהנה וחווייתי ,מגבש ומלמד .לאחרונה מצאתי כי
צילום הוא בשבילי מעין סדנת קלפים אישית ולא מתוכננת .המפגש עם תמונה חדשה ,בדרך כלל
תמונת נוף ,מפגיש אותי בראש ובראשונה עם עצמי .מזכיר לי משהו .נוגע אצלי במשהו .מעניק לי
זווית נוספת להתבוננות על החיים .כמו יד שמחטטת בכובע מלא בפתקים ושולפת משם משהו בעל
ערך ,משהו שנשכח ממני ,שלא הייתי רואה לולא התבוננתי בתמונה .היופי הוא באפשרות שיש לי
לבחור עד כמה להעמיק ,עד כמה להתבונן ולשאול ,בהתאם לזמן ולמקום.

הפיוט הוא שיאו של מהלך שלם,
ולאחריו קורא כל הציבור קריאת
"שמע ישראל" בקול רם אל מול
ארון הקודש הפתוח ,ומייד לאחר
מכן תוקעים תקיעה המבשרת את
סיומו של יום הכיפורים.
זהו רגע מרוכז של רגש ,של
מחשבה ושל בקשה שנבנו במהלך
כל היום ושבאים לידי ביטוי מזוקק
בתפילת נעילה וברגע השיא שלה
בשירת הפיוט.

כל זה קורה
זמן קצר לפני
שהשמש
עומדת לשקוע.
מילות הפיוט
ונקודת הזמן
המשמעותית
שבה הוא מושר
מעצימים את התחושה של
הזדמנות כמעט אחרונה
להיכנס בשערים העומדים
להינעל ,לבקש את מה
שעוד אפשר לבקש ,לדעת
לא לפספס הזדמנויות.
ככה ,בהתבוננות בתמונה
מקרית ,מצאתי את עצמי
במקום הנכון ובזמן הנכון,
קיבלתי שיעור לחיים.
סדנת קלפים ,כבר אמרתי?

* מורה ומנחה לשל"ח וידיעת הארץ .חמ"ד  -מחוז מרכז.
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הצעה למתודה

כמה אתם באמת מכירים שבלולים?
מטרה:
גיל מומלץ :כיתות א'-ט'
מקום הפעילות :שדה,

להכיר את השבלול מקרוב.
חצר ,מרחב פתוח (אחרי הגשם,

במקום שידוע שיש שבלולים)

אופן הפעילות:

צילום :אילן בר

 .1מחלקים את הכיתה לחוליות עבודה.
 .2כל תלמיד מקבל את נספח מגדיר השבלול.
 .3כל חוליה מתבוננת וכותבת במגדיר השבלול.
 .4רמה בסיסית :התלמידים ימלאו במגדיר השבלול תיאור (בכתב או בציור) ללא שימוש
בדפי ידע.
רמה מתקדמת :התלמידים ימלאו תיאור של חלקי השבלול על פי התבוננות ואחר כך יוסיפו
נדבך בעזרת מידע שיוציאו מהרשת או מדף המידע – עליהם לבדוק כי יש התאמה בין
המידע לשבלול.

עזרים:
הערה :מומלץ לקיים את הפעילות לאחר הגשם הראשון.

מגדיר השבלול לכל תלמיד ,זכוכיות מגדלת ,שבלולים.

מתודה בשדה
אורית שניט

יש לאתר מקום שבו שבלולים טרם יציאה לפעילות
(אפשר להביא שבלולים ממקום אחר).

*

הימים הקרירים
שמביא איתו
החורף מאפשרים
פעילות באווירה
אחרת – נינוחה,
אפופה ,מאווררת,
רעננה .אין כמו
לצאת החוצה אחרי
הגשם המנקה את
האוויר והמאפשר
לנו התבוננות נקייה
בסובב אותנו.

קישוא למגדיר
השבלולים

הפרי והקליפה
הפעם ,אני ממליצה בחום לא להתעצל ,ללבוש משהו
חם ,לצאת החוצה ולנצל כל רגע באוויר הנקי הזה .להגיע
למרחב הפתוח ,ליהנות משלל פריחות ,מבעלי החיים
שמתעוררים דווקא כעת ,להבחין בתופעות טבע וליהנות
ממזג האוויר החורפי.
המתודות המופיעות כאן מתייחסות למאפיינים
שמופיעים בחורף בטבע ולחג האור הממשמש ובא.

מטרה:

ליצור משהו שימושי מקליפות תפוזים ,אשכוליות או

לימונים

גיל מומלץ:
מקום הפעילות:
אופן הפעילות:

כיתות א'-ח'
פרדס

 .1הצגת פירות ההדר שאיתם נעבוד היום ,תפוז ,אשכולית ,לימון ,והתוצרים שניצור.
 .2חלוקת הכיתה לחוליות בהתאם לתוצר הרצוי (אפשר להחליט כי כולם מכינים אותו
הדבר).
 .3התוצרים :נר מקליפת תפוז ,סירת צעצוע ,מסכה לפנים ,מתקן להאכלת ציפורים מקליפות
אשכולית ,פילינג מקליפות לימון.
עזרים :פירות הדר .יש לקרוא בעיון את כרטיסיות הנספח "יוצרים מקליפות הדרים"
ולהיערך עם חומרים בהתאם.

מתודות
מוצעות
›››››››
צילום :יקיר דשן

הערות :מומלץ לקיים הסבר קצר על הפרדס ועל הפירות לפני הפעילות.
יש להביא פירות מהבית ,אלא אם קיבלתם מבעל הפרדס אישור לקטוף פירות.
כל הפעילויות שבכרטיסייה לקוחות מתוך :בא במייל 18 ,שימושים מפתיעים לקליפות פרי
הדר.

קישור לעזרים

* מורה ומנחה לשל''ח וידיעת הארץ ,מרכזת פיתוח תכנים תוכניות במטה.
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מתודות נוספות לבחירה:
טעים בשטח

יוצרים מגדיר פרחים יחד
עם בוא הגשם ,שטחים נרחבים מתכסים בשלל פרחים וצבעים .ננסה למצוא אותם ,להתבונן בהם
ולהכיר אותם בצורה מעמיקה .הפעילות תנגיש לתלמיד פרחים שלא פעם הוא חולף על פניהם בדרכו
ותיצור אצלו עולם חדש .מאותו רגע ,הוא לא יוכל להתעלם יותר מאותם פרחים.

שלוליות הן אחלה ים
אחרי כל גשם ,המרחבים הפתוחים ,הדשא ,מגרש הכדורסל והכדורגל ,המדרכה – מתמלאים שלוליות.
זה הזמן לנעול מגפיים ולצאת אליהן .הפעם נתנסה בהשטת סירות נייר בשלוליות .אל תוותרו גם על
השתכשכות נחמודת בתוכן.

פגשתם פעם ענן בבקבוק?
לו יכולתי  -הייתי ענן
צחור או אפור ,לא אכפת
הייתי נוטש את ביתי הקטן
ומרחף בשמים לבד (מילים :זמירה חן)
עננים הם דבר קסום ,בכל התבוננות בענן ,נוכל למצוא בו צורה אחרת ,יש כל כך הרבה סוגים של
עננים ,בכל כך הרבה צורות .בואו ניצור ענן אחד שיהיה במרחק נגיעה בלבד!

מביאים את האור – יוצרים נרות שמן

בישולי שדה
אורית שניט
סוכריות מתוקות מקליפות תפוזים

חנוכה מכונה אף חג האור ,ולכן התכנסו כאן ליצור אור .לאורך שנים רבות ,האדם יוצר נרות שמן
להאיר את רגעיו האפלים (בלילות ,במערות וכד') .כל נר מספר את הסיפור שלו :לאיזו תקופה הוא
שייך ,מי יצר אותו ,היכן ייצרו אותו ועוד .והנר שלכם ,איזה סיפור הוא יספר?

מצרכים
תפוזים
סוכר
מים

מעגל של''ח

ציוד
סיר
סכינים
קרש חיתוך
שקית אשפה

קיום שיח על חוויה שהחניך חווה בפעילות או על דבר שראה ושלמד על אודותיו מעצים את חווית
הלמידה ויוצר חיבור בין התוכן הכללי שהועבר בפעילות לחוויה הפרטית של החניך .עצירה לרגע,
קיום שיחה ,ניתוח אירוע או מידע וחיבורו לחייו האישיים של התלמיד הם העומדים בבסיס פעילות
זו .פעילות מסוג זה יוצרת חיבור ומקרבת בין החניכים.

בתאבון!
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דרך הכנה
 .1לוקחים מספר תפוזים
(בהתאם לכמות המבוקשת).
 .2חותכים את התפוזים לשניים ,מוציאים
את הפלחים ומנקים את הקרום הלבן.
צילום :אורית שניט
 .3חותכים את הקליפה לרצועות דקות.
 .4מרתיחים את הקליפות במים עד
שתצא המרירות.
 .5מסננים ומייבשים את הקליפות וטובלים בסוכר.
הערה :ניתן להתרשם בקישור הבא בו נעזרתי בקליפות
תפוזים מסוכרות
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תפוחי עף אפויים בקינמון

ציוד
נייר כסף
גחלים.

חדים

מצרכים
תפוחי עץ
קינמון
סוכר

דרך הכנה
 .1מוציאים את לב תפוח העץ
בעזרת סכין או מכשיר מיוחד.
 .2יוצקים כפית סוכר מעורב
עם קינמון לחלל שנוצר במרכז
התפוח.
 .3עוטפים בנייר כסף ומניחים
בגחלים.
 .4מוציאים כשהריח מטמטם את
האף!

צילום :אורית שניט

חידון בנושא
גיבורי התנ"ך

סופגניות קלות להכנה ( 10סופגניות)

מאיר אסא

*

מצרכים
 1 1/4כוסות קמח תופח מנופה
( 175גר')
 2כפות גדושות סוכר
 1גביע יוגורט  /אשל ( 200מ''ל)
 1ביצה
 1כפית תמצית וניל
קורט מלח
קורט אבקת קינמון (לא חובה)
שמן לטיגון
נייר סופג
ריבה למילוי
אבקת סוכר לקישוט
ציוד
קערה
סיר
כף קפיצית/כף גלידה 2/כפות
צלחת/מגש להגשה
מזרק או שקית זילוף
מסננת דקה לאבקת הסוכר

דרך הכנה
 .1מערבבים
את כל החומרים
בקערה לפי הסדר בו הם רשומים עד לקבלת בלילה חלקה.
 .2מחממים סיר עם שמן (עד גובה  )2/3וכשהשמן חם
( 170-180מעלות) ,מניחים בבת אחת את הבלילה לתוך
השמן .רצוי להשתמש בכף קפיצית או כף גלידה משומנת
ואם אין ברשותכם ,ניתן להשתמש בשתי כפות כאשר בכף
אחת מניחים את הבלילה ובעזרת הכף השנייה דוחפים
את הבלילה במהירות ובבת אחת לשמן (מומלץ לשמן את
הכפות) .מנמיכים את האש ומטגנים משני הצדדים במשך
 6-7דקות עד להזהבה יפה .מעבירים לנייר סופג ומצננים
מעט.
ניתן להזליף ריבה לסופגנייה בעזרת שק זילוף או מזרק
(לא חובה ,היא טעימה גם ככה) .מפזרים אבקת סוכר
ומגישים.
הערה :המתכון לקוח מתוך
(תוכלו למצוא שם טיפים להצלחה מובטחת)...

מתכונים ב  10דקות

השלם את הפסוק
והסבר את משמעותו

" .1אל יתהלל _______
"י ַה ֶּל ְלָך ָזר ____
ְ .2

_________"

______"

"אל ִי ְת ַה ֵּלל ָח ָכם ______ ְו ַאל ִי ְת ַה ֵּלל _____
ַ .3
בּורתֹו ַאל ִי ְת ַה ֵּלל ָע ִׁשיר ______"
ִּב ְג ָ
יזהּו ִּגּבֹור? ____ ___ _____ "
"א ֶ
ֵ .4
"אין ַה ַּנ ְחּתֹום ֵמ ִעיד ____ ______"
ֵ .5
" .6איזהו גיבור שבגיבורים? ____ ______ _____

_____"

ַ֭פ ִּים _____ ּומ ֵֹשל ברּוחֹו ____ ____"
" .7טֹוב ֶא ֶרְך א ַ
* רכז קורס רכזי טיולים ,של"ח וידיעת הארץ מחוז מרכז.

68

69

ענו על השאלות

מי מבני
ישראל העז
לקפוץ ראשון
למי ים סוף?

מי היה
השופט ה12-
והאחרון בספר
שופטים? מה
היה מקור
כוחו?

מה פירוש
ראשי התיבות
מכב"י?

מרגלים
מי ה
הוציאו
שלא
הארץ?
דיבת

מי ניצלה
זאת
לרעה?
כיצד?

מי האישה
ארת
המתוהמקבים
בספרי ת בניה
ששבעעל קידוש
תו
מ השם?

מי היה המלך
הראשון
בישראל?

מה היו
מילותיו
נות של
ו
האחר ? באיזו
שמשון
אציה הן
סיטו
נאמרו?

באיזה קרב
ניצח יהודה
המכבי את
ניצחונו
הראשון?

על מי נאמר
"מנשרים קלו
מאריות גברו"

מי הייתה
האישה
שהרגה את
סיסרא ,שר
הצבא של
חצור? כיצד
הרגה אותו?

המושג "מעטים
מול רבים"
התייחס
במקורו ל:

כיצד הצליח
דוד לגבור
על גוליית
הענק?

מי בירכה
את יעל על
גבורתה?

היכן נמצאים
קברות
המכבים?

פתרונות...
(פתרון לעמוד " .1 )69אל יתהלל חוגר כמפתח" – אל יתרברב וישוויץ אדם לפני שביצע את המשימה המוטלת
"י ַה ֶּל ְלָך זָ ר וֹלא ִפיָך" – אל תשבח את עצמך ,עדיף שאחרים יעשו זאת .משלי כז ,ב ׀
עליו .מלכים א ,כ ,יא ׀ ְ .2
בּורתֹו ַאל ִי ְת ַה ֵּלל ָע ִׁשיר ְּב ָע ְׁשרֹו"– ראוי שאדם יהיה צנוע גם
"אל ִי ְת ַה ֵּלל ָח ָכם ְּב ָח ְכ ָמתֹו ְו ַאל ִי ְת ַה ֵּלל ַה ִּגּבֹור ִּב ְג ָ
ַ .3
ּכֹובׁש ֶאת ִי ְצרֹו" – גיבור הוא אדם היודע להתאפק
"איזֶ הּו ִּגּבֹור? ַה ֵ
אם הוא חכם ,גיבור או עשיר .ירמיהו ט ,כב ׀ ֵ .4
"אין ַה ַּנ ְחּתֹום ֵמ ִעיד ַעל ִע ָּסתֹו" – כאופה שאינו צריך לשבח את הבצק שהכין ,כך
ולרסן את יצריו .אבות ד ,א ׀ ֵ .5
אדם אינו צריך לשבח את עצמו או את הדברים שעשה .על פי בראשית רבה לד ,י ׀ " .6איזהו גיבור שבגיבורים?
מי שעושה שונאו אוהבו" – מי שמצליח לגרום לשונא אותו לאוהבו .אבות דרבי נתן כג ׀ " .7טֹוב ֶא ֶרְך ַא ַּפ ִים
ֹּלכד ִעיר" – אדם מתון ,היודע להתגבר על כעסו הפנימי ,עולה על גיבור מלחמה היודע
ִמ ִּגּבֹור ּומ ֵֹׁשל ְּברּוחֹו ִמ ֵ
להתגבר רק על אויביו החיצוניים .משלי טז ,לב
(פתרון לעמוד  .1 )70נחשון בן עמינדב בעת יציאת בני ישראל ממצרים ׀  .2יהושע וכלב ׀  .3שאול ׀ .4שאול
"ו ִי ְּש ַׁלח ָד ִּוד ֶאת ָידֹו ֶאל
ויהונתן – שמואל ב ,א ,כט ׀  .5דוד הביס את גוליית באמצעות זריקת אבן קלע למצחוַ :
שׁם ֶא ֶבן ַו ְי ַק ַלּע ַו ַיְּך ֶאת ַה ְפ ִּל ְש ִׁתּי ֶאל ִמ ְצחֹו ַו ִת ְּט ַבּע ָה ֶא ֶבן ְב ִּמ ְצחֹו ַו ִ ּיפֹּל ַעל ָפ ָּניו ָא ְר ָצה" – שמואל א ,יז,
ַה ֶכ ִּלי ַו ִי ַּקּח ִמ ָ ּ
מט ׀  .6שמשון ,שיער ראשו ׀  .7דלילה ,אשתו השלישית :תמורת בצע כסף מהפלישתים גזרה את שיערות ראשו
".8תּמֹות ַנ ְפ ִשׁי ִעם ְפ ִּל ְש ִׁתּים" – שופטים טז ,ל :לאחר מאסרו ולאחר
ָ
בשנתו והביאה לאובדן כוחו ולמאסרו ׀
עקירת עיניו ,ביקש שמשון מהשם שישיב לו את כוחו בפעם האחרונה והביא לקריסת המקדש הפלישתי על
כל החוגגים בו ׀  .9יעל ,היא השקתה אותו בחלב ,המתינה שיירדם ותקעה את יתד האוהל ברקתו ׀  .10דבורה
תב ָֹרְך" – שופטים ה ,כד ׀
בא ֶֹהל ְ ּ
ּיני ִמ ָנ ִּשׁים ָ ּ
"תב ַֹרְך ִמ ָנ ִּשׁים ָי ֵעל ֵא ֶשׁת ֶח ֶבר ַה ֵק ִ
הנביאה ,לאחר ניצחון ישראל בקרבּ ְ :
 .11מי כמוך באלים השם ׀  .12חנה ,המלך אנטיוכוס אפיפנס אסר את שבעת בניה ,וכשסירבו לאכול בשר חזיר,
הומתו באכזריות בזה אחר זה לעיני אימם ׀  .13קרב בית חורון ׀ .14קרבות יהודה המכבי מול צבא סירון היווני
בקרב בית חורון ׀  .15ליד מודיעין
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