שמורת טבע

על שפת הנחל
נחל עמוד עילי ,חלק משמורת טבע הר מירון ,הוא גן עדן קטן ,המציע נחל זורם כל ימות
השנה ,עצי דולב יפהפיים ,מעיין נובע ,טחנות קמח עתיקות ,בריכות מים צלולים וגם
אתרי עבר מרתקים .מקום טוב לפתוח את עונת הטיולים
כתב וצילם :יעקב שקולניק

ב

קרב חובבי הטבע והטיולים,
נחל עמוד הוא נחל עתיר
זכויות .דומה כי הטבע ,וגם
היד הרחמניה של רשות הטבע והגנים,
חננו אותו בכול :יש כאן מים זורמים כל
השנה ,מדרונות עטורי חורש וגם אתרי
עבר מרתקים.

נחל עמוד מתחיל את דרכו במרומי
הגליל העליון ,חוצה את הגליל התחתון
ונשפך לכנרת בבקעת גינוסר ,לאחר
שגמע כ– 22ק״מ ,בדרך מיוחדת משלו -
מדרום לצפון.
הפרש הגבהים בין ראשו של הנחל
למקום שבו הוא נשפך לכנרת הוא

יותר מ– 1,300מטר .בחלקיו העיליים,
ממורדות הר מירון ועד בריכות שכווי,
הנחל עוד מתנהג במתינות ובנחת ,אבל
משם והלאה הוא פורק כל עול ויוצר
קניון עמוק ,העובר בין צוקים ומפלים.
אחר כך ,בדרך לבקעת גינוסר ,הנחל
נרגע ,ולפני הכנרת ,כשהוא כבר בא
בימים ,ערוץ הנחל מסיים את דרכו
בתעלה רדודה ,אך יוצר דלתה עשירה
במיני צמחים בשפכו אל הכנרת .ועוד
ייחוד לו לנחל :במערות שבמצוקים
המתנשאים מעל בקעת גינוסר החל
בשנת  1925המחקר הפרהיסטורי
בארץ ישראל.
ברשימה זו נשוטט בנחל עמוד עילי,
הכלול בשמורת הר מירון .נציע שני
מסלולים שיוצאים ממבואת השמורה
שליד משטרת עין תינה ומסלול נוסף
שיוצא מהמבואה אך מסתיים בעין
כובס ,בואכה צפת .במבואה תמצאו
תחנת מידע ,מי שתייה ,פינות ישיבה,
שירותים ומזנון ,וכן דפדפת ובה הסברים
ומפה .פקחי השמורה ישמחו לייעץ לכם
על אפשרויות הטיול במקום.

לבריכת שכווי דרך הבוסתן

גשר בנחל עמוד ליד עין שכווי
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אופי המסלול :מסלול מעגלי בדרגת
קושי בינונית .מתאים למשפחות
חובבות הליכה (ילדים מגיל  8שמורגלים
בהליכה).
אורך המסלול :כ– 4ק"מ
הפרש גבהים :כ– 170מטר
משך הטיול 4-3 :שעות

לטיול יצאנו
גישה למבואת השמורה :מכביש
עכו–צפת ,בין כפר שמאי למירון
(כביש  ,89בין סימני ק"מ .)41-40
הבאים מכיוון צומת מירון צריכים
לנסוע עד מושב כפר שמאי ולעשות
סיבוב פרסה בגלל פס לבן רציף על
הכביש במקום הפנייה לשמורה.
ציוד לכל הטיולים :נעלי הליכה ,כובע,
מים ,בכמות מספקת לפי העונה,
ארוחה קלה.
שעות הביקור :אפריל-ספטמבר
 .17:00-8:00אוקטובר-מרס -8:00
 .16:00בימי שישי וערבי חג השמורה
נסגרת שעה אחת קודם .הכניסה
לשמורה עד שעתיים לפני הסגירה.
לרשות המטיילים עומדים מזנון
ותחנת מידע.
מחיר כניסה 21 :שקלים למבוגר9 ,
שקלים לילד .למנויי מטמון הכניסה
חינם.
חניון לילה :חניון הלילה שוכן סמוך
למרכז המידע של השמורה .בחניון
יש שירותים ומי שתייה ,שולחנות
פיקניק ומשטחי לינה (בתשלום).
לתיאום לינה  -מרכז הדרכה גליל,
.04-6934331

מהמבואה יוצא שביל רחב ואבנוני ,מסומן
אדום ,לעבר משטרת עין יקים (עין תינה).
הדרך נסללה בתקופת המנדט הבריטי
ככביש גישה למשטרה ,שנותרה בשטח
בדמותו של מבנה בטון מוכה קליעים.
המשטרה הוקמה בימי "המרד הערבי"
( )1939-1936כדי לפקוח עין על מבנה
המשאבות שבעין יקים ,משום שערבים
חיבלו באותם ימים במתקנים אסטרטגיים.
עין יקים היה אז מקור המים של צפת.
שביל מסומן שחור ,החופף לשביל
ישראל ,בא אלינו מנחל מירון .אנחנו
יורדים בו לעין יקים .סימני ההיכר של
המקום הם בית המשאבות הגדול ועץ
אגוז מלך יפהפה הצומח בצדו .המעיין
השופע אינו משרת עוד את צפת ומימיו
זורמים עתה לטבע .השם עין יקים מנציח
את שמה של משפחת כוהנים בשם זה,
שעברה לגליל לאחר חורבן הבית השני.
מעין יקים יוצאת אמת מים ואנו נמשיך

נחל עמוד ליד בריכות שכווי

בעקבותיה (סימון כחול) .האמה מגיעה
לבריכת מים ,אחת מני רבות שהתקיימו
בעבר בקטע זה של הנחל .איקליפטוס
גדול ועץ קזוארינה מצלים על הבריכה.
זוהי פינת חמד לעצירה ולמנוחה .הבריכות
אגרו בלילות את מי המעיין וביום השקו
במימיהן את החלקות הסמוכות אליהן.
למרגלות הבריכה פורצים המים ממזרקה
קטנה ,וסמוך אליה שיקמו פקחי רשות
הטבע והגנים בוסתן ישן ,הממחיש את

שיטות העיבוד של החקלאות ההררית
המסורתית .עצי הלימון הרבים שגדלו
בסביבה בעבר העניקו לקטע זה של
הנחל את השם ואדי למון (נחל לימון).
מול הבוסתן ,בצדו המערבי של השביל,
נמצאים שרידי בית חווה ,הנשען על שני
קמרונות מקושתים וגדולים.
כשהשביל מגיע לקצה הבוסתן ,נפרשים
הנופים המרהיבים של השמורה .הערוץ
העמוק היורד לנחל עמוד ממזרח ,מכיוון
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השביל "השחור" ,נחצה את הנחל בגשר
אבן ישן ,במורד השביל ,אל מקום שבו
ערוץ הנחל מתרחב ויוצר בריכות
רדודות של מים צלולים .הגענו לבריכות
שכווי .השתקפויות עצי הדולב הגדולים
מרצדות במים .עצי תאנה ,מבנה של
טחנת קמח נטושה ומערה משלימים
את התמונה .אנחנו לא מכירים הרבה
אנשים שמגיעים לכאן ומוותרים על
מנוחה והתרגעות במקום הזה.
בריכות שכווי מציינות את קצה המסלול.
מכאן נשוב במעלה השביל לגשרון האבן
שבו חצינו קודם את הנחל ,אך הפעם
נמשיך היישר לפנים ,בעקבות הסימון
הכחול .עד מהרה נגיע למקום שבו נחל
עמוד פוגש את נחל מירון ,שבא משמאל.
במפגש הנחלים יש לחצות את נחל עמוד
ולטפס במדרגות החצובות בגדה הנגדית
אל פינת הקיסוס .השמש אינה מכה
בקרניה על הפינה המלבבת הזו ,המכוסה
כמעט כולה במסך של הצמח המטפס
קיסוס החורש .הקיסוס מתפתח היטב
במקומות מוצלים .הוא גדל בר במקומות
ספורים בגליל ,וכאן קיים אולי הריכוז
המרשים ביותר שלו בישראל.
הצעידה בנחל מירון היא חוויה .בקטע
זה מפזזים מים כל השנה ועצי הדולב
רעננים וגבוהים במיוחד .השביל מגיע
עד מהרה לעין יקים ,המוכר לנו מראשית
המסלול .מכאן יש לטפס בשביל שבו
ירדנו קודם אל מבואת השמורה.

טחונת אל–בטאן  -טחנת המבטשה

לבריכות שכווי דרך השביל
"הירוק"

משטרת עין יקים

צפת ,הוא נחל שכווי ,שבו עובר השביל
העולה לצפת.
עתה השביל יורד לערוץ נחל עמוד.
בדרך נראה מימין שביל מסומן ירוק,
שיורד ממשטרת עין יקים .בנחל מקדם
את פנינו מבנה אבן גדול ,ששוחזר
בחלקו ,ובו פעלה במאה ה– 16מבטשה
גדולה ,שבה התנהל חלק מתהליך ייצור
אריגי הצמר המשובחים של צפת (ראו
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מסגרת) .לאחר שתמה תקופת הזוהר
של תעשייה זו ,הוסב המבנה לטחנת
קמח .שם הטחנה ,טחונת אל–בטאן
(טחנת המבטשה) ,מעיד על תפקידו
המקורי של המבנה.
ליד המבטשה פוגש שבילנו "הכחול"
שביל מסומן שחור .מי שממהר יוכל
לשוב בו מיד שמאלה ,במעלה הנחל,
בחזרה לעין יקים .אנחנו נמשיך במורד

אופי המסלול :מסלול מעגלי בדרגת
קושי בינונית .מורד במדרון תלול.
מתאים למשפחות חובבות הליכה
(ילדים מגיל  12שמורגלים בהליכה).
אורך המסלול :כ– 4ק"מ
הפרש גבהים :כ– 170מטר
משך הטיול 4-3 :שעות
מסלול זה יורד לנחל עמוד במדרון עטור
חורש ים תיכוני מפותח .היתרון הגדול
של המסלול הזה ,שהוא מעגלי מלא.
איך עושים את זה? ממבואת השמורה
צועדים לעבר משטרת עין יקים ,כמו
במסלול  ,1אך במקום לפנות שמאלה
בשביל בסימון אדום ,ממשיכים היישר

תעשיית אריגי הצמר של צפת

טחנת הקמח ליד בריכות שכווי

לפנים בשביל מסומן ירוק .השביל עובר
בלב חורש טבעי של אלון מצוי ומלוויו.
תחילה צועדים באזור מישורי ,פחות או
יותר ,אך כשמגיעים לכתף הנחל ,השביל
יורד במדרון תלול ומתחבר עם השביל
היורד לבריכות שכווי (סימון שחור).
מבריכות שכווי חוזרים למבואת השמורה
כפי שמתואר במסלול .1

ממבואת השמורה לבית הקברות
הישן בצפת
אופי המסלול :מסלול חד כיווני המסתיים
במעלה תלול .מתאים למיטיבי לכת.
אורך המסלול :כ– 5ק"מ
הפרש גבהים :כ– 170מטר
משך הטיול 4-3 :שעות
רכב מאסף :נכנסים לצפת מהכניסה
המערבית (כביש  .)85פונים מיד שמאלה
לכיוון בית הקברות .חולפים על פני כיכר
וממשיכים היישר לפנים ,במקביל לכביש
 ,89עוד כ– 350מטרים .חונים ליד המבנה
של החטיבה החינוכית לחברה ,סמוך
למעבר המים שמתחת לכביש ,המקום
שבו מתחיל שביל טיול מסומן כחול.
עד בריכות שכווי המסלול מתנהל בדיוק
כמו מסלול מס'  .1אלא שמבריכות שכווי
אנו מטפסים מזרחה ,בשביל מסומן ירוק,
העולה לעבר צפת .השם "נחל שכווי" הוא

התפייטות של ועדת השמות על חשבונו
של השם המקומי ואדי אל–ג'אג' (נחל
התרנגולות) .במחשבה שנייה ,קריאות
שכווי דווקא מתחברות היטב עם אווירת
המקובלים של צפת.
שימו לב לאבני הריצוף הישנות המרפדות
קטע מסוים של הנחל והופכות אותו
לשביל סלול.
יש להניח שריצוף נחל שכווי נעשה במאה
ה– .16באותם ימים הפכה צפת למעצמה
של ייצור אריגי צמר משובחים ,שייצאה
את תוצרתה לרחבי אירופה.
מה הקשר בין אריגי צפת לבין הריצוף
בנחל שכווי? אם כן ,כדי להפוך את אריגי
הצמר ללבד ,יש צורך להכות באריגים
שוב ושוב ,עד שחוטי השתי וערב יהודקו
מאוד .בפעולה זו ,המכונה בטישה,
מצטמצם האריג בעוביו עד כדי מחציתו.
בימי קדם בטשו את האריגים באלת עץ,
או שדרכו עליהם כשהם שרויים במים.
זו הייתה פעולה מייגעת .במאה ה–12
המציאו באירופה את המבטשה המכנית,
שפעלה בכוח מים.
הבטישה המכנית שינתה את מערך ייצור
אריגי הצמר .ענף התעשייה יצא מבתי
המלאכה הזעירים שבערים הגדולות
לאזורים כפריים ,שהתברכו במים זורמים.
כך קרה גם בצפת ,שידעה לנצל את מי
נחל עמוד הסמוך .הדרך הקצרה ביותר

מי שהביא לצפת את הידע לייצור אריגי
הצמר היו מגורשי ספרד ופורטוגל,
שהתיישבו אחרי גירוש ספרד ופורטוגל
( )1492ברחבי הממלכה העות'מאנית.
רבים מהם התיישבו בסלוניקי
ובאדריאנופוליס (אדירנה) ושם למדו
את המלאכה .היו ביניהם שנשאו עיניהם
לארץ הקודש ועברו לצפת.
יהודי ספרד הביאו לצפת את הטכנולוגיה
החדשה של בטישה מכנית בכוח המים,
שנקראה בפיהם "בטאן" .טכנולוגיה זו
הוציאה את עבודת ייצור אריגי הצמר
אל המקומות שבהם זרמו מים ,כגון
צפת .על פי החישובים של שמואל
אביצור ,חוקר המלאכה המסורתית,
תעשיית הצמר של צפת נזקקה לשש
מבטשות.
תור הזהב של צפת נמשך תקופה
קצרה ,כשלושה-ארבעה דורות .בשנת
 1576אף יצא צו שדרש להגלות אלף
משפחות מצפת לקפריסין ,דבר שמוטט
את התעשייה כמעט כליל .גם התחזקות
תעשיית הצמר באירופה תרמה לחיסול
הענף .יהודים המשיכו לקיים תעשיית
אריגי צמר בקנה מידה קטן עד סוף
המאה ה– 17ועד שגווע העיסוק לגמרי.
מבני המבטשות עברו הסבה לטחנות
קמח רגילות ושרידיהן נראים בנחל
עמוד עד ימינו אלה.

לנחל עמוד הייתה דרך נחל שכווי וכדי
להקל על הצועדים למבטשות ריצפו
את הדרך.
לאחר צעידה של כקילומטר ,מגיעים
למפגש עם שביל מסומן בכחול .אנו
נוטשים את השביל הירוק ,הממשיך לעין
זיתים ,ופונים ימינה בשביל הכחול .קברי
צדיקים בחורשה מרמזים שאנו בקרבת
צפת ,אפופת הקדושה .עד מהרה אנו
מגיעים למעבר שמתחת לכביש .89
חוצים את הכביש במעבר וכאן אמור
לחכות לנו הרכב המאסף .אם יש זמן
וכוח ,מומלץ לבקר קודם בבית הקברות
הישן של צפת ולעלות לרגל לקבריהם
של האר"י הקדוש וגוריו.
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עולים על הגבעות
חורבות מבנים ,שרידי בורות מים ,מערות חצובות ,חיות בר ,מיני עופות שונים וגם
עצי חרוב ושיזף גדולים ,הבולטים בנוף .כל אלה חוברים יחד לכדי שמורה יפהפייה,
המציגה ערכי טבע ומורשת מעניינים  -הכירו את שמורת גבעת גד
כתב וצילם :זאב קולר

שמורת גבעת גד בשפלת יהודה .ערכי טבע ומורשת בנוף גבעות מעוגלות

ש

מורת גבעת גד מאופיינת
בנוף של גבעות מעוגלות
ברום טופוגרפי בתחום
שבין  340ל– 400מטר מעל פני הים.
פסגותיהן של הגבעות שטוחות יחסית
ומדרונותיהן מתונים ,ובהן כמה עמקים
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רחבים של נחלים ,שרובם מתנקזים
דרומה ,אל נחל אדוריים ,מיובליו של
נחל שקמה .רק חלק קטן משטח
השמורה מתנקז צפונה ,אל נחל לכיש.
פרק ט"ו בספר יהושע מתאר את גבול
שבט יהודה ומציג רשימה של יישובים

הנכללים בנחלת השבט .בפסוק ל"ז,
"למטה בני יהודה ...צנן וחדשה ומגדל
גד" ,מוזכר היישוב שעל שמו נקראת
גבעת גד .ייתכן שחורבת מגדל גד ,מעל
כיכר אמציה (צומת אמציה) ,היא מקומו
של יישוב עתיק זה.

מסלול טיול בשמורת גד וסביבותיה
כתב :אורי קייזר ,פקח אזורי שפלה דרומית  -מחוז מרכז ,רשות הטבע והגנים

שמשון השלחופיות .שיח מדברי פולש

שפלת יהודה ,שבה נמצאת השמורה,
מאופיינת במסלע קרטוני רך ,המצופה
בקרום גירי קשה וכהה הנקרא נארי,
ועוביו מגיע למטר ויותר .קרום הנארי
נוצר על גבי הקרטון בהשפעת תהליכי
חמצון ,בלייה ובנייה בתנאי אקלים ים
תיכוני .סלע הקרטון אינו מחלחל והוא
הסיבה לכך שבשפלה ,ובכלל זה בשמורה,
אין מעיינות ומקורות המים היחידים הם
המשקעים והנגר העילי .זו אולי הסיבה לכך
שהתיישבות האדם כאן בעבר התבססה
על חקלאות בעל בעמקי הנחלים ועל
מרעה צאן ,והצטמצמה לכפרים קטנים או
לחוות חקלאיות.

מערות כמקום מסתור
תושבי האזור השכילו לנצל את אטימות
הסלע המקומי ואת רכותו היחסית,
וחצבו לתוכו בורות רבים לאגירת המים,
ששרידיהם מצויים לרוב ליד חורבות
היישובים בסביבה .בורות אלה מכונים
"בורות פעמון" בשל פתחו הצר של הבור,
המתרחב והולך ככל שהוא מעמיק ,והן
שימשו גם למגורי האדם והצאן וגם כבתי
מלאכה ,כבתי בד או כמחסנים לאגירת
התוצרת החקלאית.
בראש כל גבעה כמעט נמצא שרידים
של התיישבות קדומה  -חורבות של
מבנים המוקפים בגדרות בנויות אבן,
לידן בור ,או כמה בורות ,ומערות חצובים
בסלע .שטחם של מתחמי היישובים נע
בין דונמים בודדים לכמה עשרות דונמים.
דגם התיישבות כזה אופייני לכל המרחב
שבין נחל לכיש לנחל אדוריים ,שהיה
בשליטת ממלכת לכיש הקדומה ,שליטת
האזור באלף השני לפני הספירה.

איך מגיעים? אל שמורת גבעת גד
מגיעים מצפון או מדרום בנסיעה על
כביש  40או  .6במפגש עם כביש 35
יש לפנות מזרחה לכיוון בית גוברין
עד צומת לכיש .בצומת נפנה דרומה
לכביש מספר  3415ועליו נמשיך
בנסיעה ,שבמהלכה נחלוף על פני
הכניסה למושב לכיש ולגן הלאומי תל
לכיש .לאחר כ– 7ק"מ נגיע לכיכר מושב
אמציה .בכיכר נפנה מערבה לאורך
כביש אספלט צר ,ולאחר כ– 500מטר
נגיע לתחילת המסלול המופיע במפת
סימון השבילים כ"שביל האזורי"
המסומן בשחור.
המסלול :עובר בין כמה אתרים
הנמצאים בשמורה ובסביבתה הקרובה
במרחק של דקות נסיעה בודדות .אפשר
לשלב טיול רגלי המתאים למשפחות
וגם למיטיבי לכת .המסלולים מסומנים
בירוק ,בכחול ובאדום ,הם קלים
ומתאימים למשפחות .חניונים קרובים
נמצאים ביער אמציה ,מול חורבת חזן
ובתל לכיש .יש להצטייד במי שתייה,
במפת סימון שבילים מס'  12ולשמור
על כללי ההתנהגות והבטיחות הנהוגים
בשמורות הטבע והגנים הלאומיים
בישראל (ראו מסגרת).
כמה מהאתרים החשובים בשמורה,
המומלצים לביקור:
קבר שיח' עלי :בנסיעה לאורך השביל
השחור מערבה .בפנייה הראשונה ימינה,
על השביל הכחול ,נטפס באטיות בתוך
יער האורנים אל גבעת גד ,שעליה
ממוקם קבר שיח' עלי ,אתר תצפית
ואתר מורשת אדם .הקבר יושב במרום
הגבעה בגובה  412מטר מעל פני הים.
מבנה קבר השיח' מורכב מארבעה
חדרים בעלי תקרה קמורה והטיפוס
על גגו מסוכן ואסור .מראש הגבעה

נשקפת תצפית היקפית מרשימה אל
מישור החוף הדרומי ,תל מרשה וצפון
הנגב .סמוך למבנה מכלול מערת מגורים
ובור מים צמוד .מדרום למבנה בור מים
נוסף .בראש הגבעה ,מתחת לשכבת
הנארי ,בעובי כארבעה מטרים ,נחשפת
שכבת מאובנים מתצורת ציקלג .על
הגבעה פורחים בעונות השנה השונות
חצבים ,סתווניות ,נרקיסים ,צבעוני
ההרים ושלל פרחי בר אחרים .המקום
מותר לביקור יום בלבד.
גבעת עוקצר :מהתצפית נרד בדרך
שבה באנו עד כביש האספלט .בכביש
נפנה ימינה ,ונמשיך דרומה אל יער
אמציה .ברחבה שמול מערות חזן,
הסגורות לביקור ,נחנה את הרכב .לאחר
עלייה רגלית קצרה בשביל מערבה ,על
גבול היער והשמורה ,נגיע אל מגדל
תצפית גבוה של יערני קק"ל .זוהי גבעת
עוקצר ,מקום נפלא לקפה ולתצפית על
האזור .על הגבעה שרידי מבנים מועטים
ושולחן אבן הנושק ליער .בחזרה לכלי
הרכב נרד דרך שבילי היער המפותלים
ונחזה בפריחת הצבעוני ובמראה
המרהיב של מרבדי רקפות בשלל גוונים,
בינות לעצי האורן הגבוהים.
סכר נחל אדוריים :נמשיך ברכב דרומה,
לאורך יער אמציה וכרמי הענבים
היפהפיים שלאורך נחל אדוריים .בצדי
הדרך פורחות השקדיות ובקיץ מאדימים
אשכולות הענבים בכרם .לאחר כחמש
דקות נסיעה נגיע לסכר נחל אדוריים,
שהוקם בשנות ה– 60לטובת איגום
מים לחקלאות חבל לכיש .בעונות
גשמים ברוכות נוצר במעלה הסכר אגם
עונתי ,המתמלא רק אחת לכמה שנים.
מקור המים הוא בזרימתם של הנחלים
אדוריים ודומה ,המנקזים חלקים נרחבים
מדרום הרי חברון .המים אינם טובים
לשתייה וחל איסור להיכנס לאגם.
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שמורת טבע
בטיחות לפני הכול

קבר שיח׳ עלי בראש גבעת גד

ריחוקו של האזור ממרכזי השלטון
וקרבתו לגבול המדבר חשפה את תושבי
האזור להתקפות של שבטים נודדים,
שעלו מן המדבר מפעם לפעם ,פגעו
בתושבים ובזזו את התוצרת החקלאית.
ייתכן שחלק מהמערות ומהבורות
שנחצבו (דוגמת מערות חזן) ,שימשו
את תושבי האזור כמקום מסתור מפני
הפולשים ולהגנה על הנפש והרכוש.

שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים
בתחום השמורה מצויים שרידים של
כמה יישובים וחוות חקלאיות .מבין
הגדולים שבהם נציין את חורבת חורפה,
המשתרעת על כ– 85דונם וכוללת
שרידי מבנים ומתקנים חקלאיים ,מערות
מסתור ועשרות מערות מגורים ובורות
מים .בחורבת מסד ,המשתרעת על
כ– 30דונם ,נספרו כ– 15מערות,
ששימשו למגורים ולצאן ,ובאחדות
מהן התגלו שרידי כירות בישול וחרסים
מתקופות שונות .בחורבת ראסם א–
רסום התגלו חמש מחילות מסתור וכן
שרידי בורות מים ,מערות ששמשו
למגורים ,למלאכה ולבתי בד ,ומערות
קולומבריום .אף לא אחד מהאתרים
נחקר בחפירה ארכיאולוגית יסודית,
אך בבדיקות ראשוניות נמצאו במרבית
האתרים חרסים מתקופות היסטוריות

שונות :ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית,
הערבית הקדומה והעות'מאנית.
שרידים אלה מעידים על תקופה ארוכה
של התיישבות כמעט רציפה באזור.
בגבולה המערבי של השמורה נמצא
תל חרקים ,על גבעה בגדתו הצפונית
של נחל אדוריים .כאן מצויים שרידיו
של יישוב כפרי קטן ,הכוללים יסודות
של מתחם מרובע ולא הרחק ממנו
כמה מערות חצובות .בנקודת שיא
הרום בשמורה ( 412מטר מעל פני
הים) ,מצוי קברו של שיח' עלי (ראו
מסגרת מסלול).

נופי צומח משתנים
מקומה של השמורה באזור המעבר בין
החבל הים תיכוני ובין החבל האירנו–
טורני ,הערבתי ,מקנה לה חשיבות
מיוחדת .אקלים שפלת יהודה הוא צחיח
למחצה ,וכמות המשקעים השנתית
הממוצעת משתנה בין  450מ"מ בצפון
השפלה לכ– 300מ"מ בדרומה .השמורה,
הנמצאת בדרום השפלה ,מקבלת ,אם
כן ,כמות משקעים קטנה ,יחסית לחלקים
הצפוניים של השפלה ,והצומח בשמורה
מגיב בהתאם .נוף הצומח האופייני
לשפלה הצפונית ,החורש הים תיכוני,
נשלט על ידי מיני העצים אלון מצוי ואלה
ארצישראלית .כאן בשמורה מתחלף

מדרום לשמורת גבעת גד יש שטח
אש פעיל בימות השבוע והכניסה
לשם אסורה ללא תיאום עם צה"ל
ובהתאם לשילוט המוצב בשטח.
להלן הנחיות הבטיחות וההתנהלות
בשמורה:
הפגיעה בחי ,בצומח ובדומם
אסורה.
השהייה בשמורה בשעות
החשיכה אסורה.
הבערת אש בשמורה אסורה.
אין לטפס על קירות מבנים ואין
להיכנס לחללי מבנים ,למערות או
למחילות.
ההליכה והנסיעה ברכב מותרת
בשבילים המסומנים בלבד.
הציד אסור.
שמרו על הניקיון וקחו האשפה
עימכם!
נא לסגור את שערי הבקר בשטח.
לדיווח על מפגעים חייגו *6911
מוקד רט"ג

הנוף ליער פתוח ,שהמינים השולטים
בו הם בעיקר חרוב מצוי ואלת מסטיק,
שהם חובבי חום ועמידים ביובש .עצי
חרוב גדולים ,הפזורים בדלילות ברחבי
השמורה ,הם אחד מפרטי הנוף הבולטים
ביותר בה .על המפנים הפונים צפונה,
שבהם נשמרת לחות גבוהה יותר ,נוכל
למצוא פרטים מעטים של המינים הים
תיכוניים אלון מצוי ואלה ארצישראלית.
למעשה ,בשמורת גבעת גד עובר קו
הגבול הדרומי של תפוצת האלון המצוי,
מין העץ שמאפיין את החורש הים
תיכוני .במפנים הפונים דרומה שולטים
מינים עמידים יותר ליובש ,כחרוב מצוי
ואשחר ארצישראלי.
ככל שנרד דרומה בשמורה הולכת
ומידלדלת צפיפות הצומח העצי ,ומעבר
לנחל אדוריים ,שהוא הגבול הדרומי
של השמורה ,נמצא נוף אחר לחלוטין:
נוף ערבתי של שיחים נמוכים ובני שיח,
נוף הבתה.
חילוף מעניין של נופי הצומח מתרחש
גם בכיוון מזרח–מערב .גם שינויים
המשך בעמ' 24
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שמורת טבע
עזים ובקר למען השמורה

פתח מערת מגורים בחורבת חורפה

אלה קשורים בשינויים מבניים -
רום טופוגרפי ,קרקע ומסלע ,וכמובן,
באקלים .עם הירידה ברום הטופוגרפי
מאזור גבעת גד לכוון קריית גת מתחלף
נוף החורש ,הנשלט על ידי האשחר
הארצישראלי ,בנוף של בתה ,ששולטים
בו מיני עשבים רב שנתיים כזקנן שעיר,
ובני שיח כסירה קוצנית ,והוא מנוקד
בעצי שיזף מצוי בודדים.

גן עדן לצפרים
עם בוא האביב מתכסה השמורה בשלל
צבעים של פרחי הבר .בולטים כאן
משטחי הכלניות ,כתמי הרקפות ,שדות
המצליבים הצהובים והלבנים ושפע
חרציות ופרגים ,שצובעים את השמורה
ומשנים את מראה עם התקדמות האביב.
לגיוון הנוף מוסיפים עמודי הפריחה של
העירית הגדולה ,חוטמית זיפנית ולשון
הפר הסמורה.
אין ספק שהצבי הישראלי ,הנצפה לרוב
בשמורה ,הוא מלך החיות כאן .הוא
הבולט בין כל בעלי החיים בשמורה,
לעתים יהיה זה זכר בודד שיציץ בנו,
ולעתים קבוצה קטנה ,שתחצה בדהרה
את שדה הראייה .כחבל ארץ שאינו זוכה
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לנוכחות רבה של האדם ,מוצאים כאן
מינים רבים של בעלי חיים ,ובהם שועל,
תן ,גירית מצויה או גירית דבש .מפעם
לפעם נמצא קוץ של דרבן ,שיעיד על
נוכחותו של מין מכרסם זה ,ואולי נצפה
גם בטורפים גדולים כגון צבוע מפוספס,
זאב ואף חתול בר או קרקל .רבים ממיני
בעלי החיים בשמורה הם פעילי לילה
שאי אפשר לצפות בהם בשעות היום.
גם מינים רבים של עופות מוצאים
בשמורה כר נרחב לפעולה ,אך החיוויאי
הוא ,ככל הנראה ,מלך העופות בשמורה.
מראשית האביב נשמעים קולות קריאתו
בשמים ונוכל לזהותו כשהוא דואה ,על
פי רוב עם בת זוגו .לקראת סוף הקיץ
נראה גם גוזל מתבגר ,שמתאמן בתעופה
ובציד לצד הוריו .בתנועה לאורך שבילי
השמורה ניתקל מפעם לפעם בחוגלות
הפורחות בבהלה מתחת לשיח שבצד
הדרך ,ובתחילת הקיץ נפגוש גם את
אפרוחי החוגלה ,המתקהלים סביב
אימותיהם.
מגוון העופות בשמורה עצום ומשתנה
עם עונות השנה ,והיא גן עדן לצפרים.
בין המינים הבולטים כאן הבז המצוי,
מיני חנקן ,צופית ,קוקייה ,עפרוני

לכל אורך ההיסטוריה של האדם
באזור ,הייתה בשמורת גבעת גד
רעייה כבדה למדי .בשנים שקדמו
לקום המדינה רעו כאן בעיקר עדרי
צאן  -כבשים ועזים ,אך בעשרות
השנים האחרונות שולט כאן מרעה
בקר ,שניזון מעלי עצים ושיחים ,אך
מעדיף עשב ,הנפוץ בעיקר בקרחות
ובעמקי הנחלים .רעיית הבקר
בשמורה היא מקור פרנסה חשוב
לתושבי האזור ,אך חשיבותה רבה גם
בהגנה על השמורה מפני שרפות -
הבקר אוכל את העשב ומקטין בכך
את כמות הקמל היבש ,שהוא חומר
בעירה מצוין .הבקר מכרסם גם עלי
שיחים ועצים ,ובכך מסייע בהרמת
נוף העצים ובעיצובו.
אך ליתרונותיה הרבים של הרעייה יש
גם חסרונות :חלק מהצמחים פיתחו
תכונות שונות ,הגורמות לכך שהבקר
ימנע מלפגוע בהם .אלה הם מינים
דוקרניים כמו אשחר ארצישראלי,
או מינים בעלי טעם דוחה כמו אלת
מסטיק ועירית גדולה .מכיוון שהם
אינם נאכלים ,הם הולכים ומשתלטים
על הנוף ,פוגעים ביכולת הבקר
לנוע בשטח ,מקטינים את גודלו של
שטח המרעה העשבוני ודוחקים מיני
צמחים אחרים .כתוצאה מהדחיקה
נעלמים חלק מהצמחים ופוחת מגוון
המינים בשמורה.
ניהול נכון של רעייה בתוך השמורה
מחייב בקרה על מספר ראשי הבקר,
על עונת הרעייה ועל שילוב של רעיית
עזים ורעיית בקר .העזים מצטיינות
ביכולתן לאכול גם מינים שפרות אינן
נוטות לצרוך ,וביכולתן לדכא מעט את
המינים שעמידים לרעיית בקר ולאזן
בכך את הרכב הצמחים בשמורה.

מצויץ ,צוצלת ומיני התור וכמובן -
קאק ,אחד הנפוצים במיני העופות
בשפלה .באביב מתמלאים שטחי
השמורה בחסידות ,שנוחתות כאן
בדרכן מאפריקה לאירופה ,כדי להחליף
כוח ולהצטייד במזון להמשך נדידתן.

