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 טובים השניים 
בבית שערים

בשנת 1997 נולד בגן לאומי בית שערים 
ברובו  המורכב  גן־קהילה",  "מתנדבי  המיזם 
מגמלאים המתגוררים בקריית טבעון ויישובי 

־הסביבה הסמוכים לגן הלאומי. החזון של המי
זם הוא לחזק את הקשר בין תושבי הסביבה לגן 
עברו  הסמוכה  מהקהילה  מתנדבים  הלאומי. 
הכשרה מתאימה והחלו לקחת חלק בפעילות 
באתר.  מזדמנים  מבקרים  הדרכת  שעיקרה 
השמועה עשתה לה כנפיים, וכיום מתנדבים 
כ־200 איש ב־11 אתרים נוספים באזור הצפון.

 )74( צביה  הם  הללו  מהמתנדבים  שניים 
75( כפיר, גמלאים מטבעון, המתנד־ (וארנון 
בים יחדיו מזה כשמונה שנים בגן לאומי בית 
שערים. היתרון עבור המטיילים הוא העובדה 

־שהם זוכים להדרכה מעשירה במסלול. "לפ
ולעיתים  אחד,  אדם  להדריך  לי  יוצא  עמים 
30", מספרת צביה. "כמי שע־  - קבוצה של
סקה במשך שנים רבות כמורה ומרצה בתחום 
אפשר  בפרט,  חז"ל  ואגדות  בכלל  היהדות 
'חז"לי',  אתר  על  'נפלתי'  שלשמחתי  לומר 

שגם קרוב לבית", היא אומרת בחיוך.
לדבריה, אל ההדרכה בגן הלאומי הגיעה 
בכל  לאנשים"  סדר  "לעשות  שאיפתה  בשל 
"גיליתי  ישראל.  עם  של  ההיסטוריה  נושא 

שזהו תחום שרבים אינם מכירים היטב".
בני הזוג מדריכים לעיתים באותם זמנים 
קבוצות נפרדות, ועם השנים פיתחו הווי זוגי 
של שיחות על מקרים מעניינים שחוו במהלך 

ההדרכות.  

† באתר רשות הטבע והגנים ניתן למצוא 

שפע של רעיונות לטיולים ובילויים 
בגנים לאומיים ובשמורות טבע ברחבי 
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גן קהילה.
צביה וארנון 

כפיר

לטייל בעקבות המתנדבים
גן לאומי בית שערים 

בית שערים כמר נודעה  קדם,  ־בימי 
כז יהודי חשוב בזכות רבי יהודה הנשיא, 

־ראש הסנהדרין, ומי שנחשב לדמות הח
שובה בעולם היהודי בסוף המאה השנייה 

ותחילת המאה השלישית לספירה. 
במקום  כאן,  ביקרתם  לא  עדיין  ואם 
פניו  על  חולפים  רבים  כה  שמטיילים 
הזמן  זה   - הרחוק  בצפון  לטיול  בדרך 
בעבר,  ביקרתם  אם  וגם  כך.  על  לכפר 
כדאי לדעת שהאתר משתנה ונחשף כל 

העת. 
המרשימות  המערות  כי  לדעת  כדאי 

־של העיירה הקדומה בית שערים הן מה
בי המרתקות  הארכיאולוגיות  ־תגליות 

כאן  שנערכות  חדשות  וחפירות  שראל, 
נועדו לחשוף גם את אזור המגורים של 
העיר בית שערים, שהייתה עירו של רבי 
יהודה הנשיא. לפני מספר שנים נפתחו 
תמצאו  ובהן  המנורה",  "מערות  לקהל 
יהודיים  סמלים  של  ייחודיים  תבליטים 
ובראשם  - המנורה. לאחרונה הוכרז הגן 
ידי  על  עולמית  מורשת  כאתר  הלאומי 

ארגון אונסק"ו של האו"ם.
הן  כאן  המרכזיים  העניין  מוקדי 

מהת יהודיות  קבורה  מערות  ־כאמור 
קופה הרומית, אך מומלץ מאוד לטפס 
אל הגבעה הסמוכה, ולקבל תצפית נוף 
מהממת לצד פסלו של אלכסנדר זייד, 
הניצב כאן עם סוסו. עוד במקום: גן נוי 

ומוזיאון שמציג ממצאים מהח ־מטופח 
פירות באתר.

כך או אחרת, אל תוותרו על "מערת 
ארון  מערת  המפוארת,  המאוזוליאום" 
"מערת  מרתקים,  עיטורים  שבה  הקודש 
לראשונה  גילה  שאותה  הגיהינום", 
"מערת  ב־1936,  זייד  אלכסנדר  השומר 

בית שע מהגדולות שבמערות  ־הפרש", 
רים, ולצפות במיצג החדש "גלגולה של 
בהנחיית  רק  כאן  לסייר  ניתן  מנורה". 
ללא  והרשמה,  מראש  בתיאום  מתנדב 
במקום  הכניסה.  דמי  על  נוסף  תשלום 
נגישות לאנשים עם  מבוצעות התאמות 

מוגבלות. 
דרך אחת מסתעפת דרומה מח־  הגעה :
לקה המזרחי של קריית טבעון )כביש מס' 
75(, דרך נוספת מסתעפת מערבה, מול 
)כביש  יעקב  למושב שדה  הגישה  כביש 

מס' 722(.

התנדבות סביבתית בישראל
לפי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס 
מהמתנ־ אחוזים  כשלושה   ,2015  לשנת
התנדבו   ,)20 גיל  )מעל  בישראל  דבים 
בתחום הגנה על טבע ובעלי חיים, כאשר 

מרביתם צעירים )20־35(.
־מדוע אנשים מתנדבים למען הסבי

בה? "במחקרים נמצא כי תחושת חיבור 
העיק הסיבות  בין  היא  לסביבה  ־רגשי 

מסבירה  סביבתית",  להתנדבות  ריות 
־רונית בר מג'וינט ישראל. "תועלות ות
שנ הסביבה  למען  להתנדבות  ־גמולים 

מצאו במחקרים אלו, כוללים בין השאר 
סביבתי'  'אלטרואיזם  שמכונה  מה  את 
לסביבה  לסייע  שמטרתה  התנהגות   -

־הטבעית, שמונעת על ידי ערכים פני
כל תמורה  לקבלת  ציפייה  ללא  ־מיים 

והישג  סיפוק  תחושת  ושמעניקה  שהי, 
הפעילות.  של  הסביבתיות  מהתוצאות 
נחלים  ניקוי  אשפה,  סילוק  למשל,  כך 

־ועוד. תועלות נוספות כוללות את ההז
דמנות לבלות זמן איכות בטבע, הרחבת 
הרשתות החברתיות והעלאת המודעות 

־בקרב חבריהן ומכריהן לנושאים סביב
תיים כתוצאה מפעילותן, וכן התפתחות 

־אישית - העמקת הלמידה האישית ופי
מהפעי כתוצאה  מיומנויות  מגוון  ־תוח 

לות". 
־עוד עולה מהמחקרים כי תועלת מע

ניינת נוספת מגיעה בדמות שיפור מצב 
הבריאות הכללי - שיפור הכושר הגופני 

שנ "במחקר  דיכאון.  תסמיני  ־והפחתת 
ערך בקרב מבוגרים מתנדבים בשמירת 

טבע נמצא כי היציאה והחיבור אל הטבע, 
גם  כמו  בכך  הכרוכה  הפיזית  הפעילות 
לעתיד  תורמים  שהמתנדבים  התחושה 
טוב יותר עבור ילדיהם ונכדיהם, תרמו 

לשיפור במדדים אלה".
באשר להתנדבות המשפחתית, מציינת 
בר כי התנדבות זוהי דרך המאפשרת לבני 
לקחת  יחד,  איכות  זמן  לבלות  המשפחה 
חלק בחיי הקהילה ולהשיג שינוי חברתי 
חיובי, תוך חיזוק משמעותי של הלכידות 
חוויות  מייצרים  הם  "בכך  המשפחתית. 
הזיכרונות  ל'ספר  שיתווספו  משותפות 
להזדמנות  זוכים  המבוגרים  המשפחתי'. 

־לטפח, לחנך, לתת דוגמה אישית ולתק
שר עם הילדים, ובו בזמן להעניק ולתרום 

לחברה ולקהילה".
משימות משפחתיות לדוגמה כוללות, 

־בין השאר, איוש תחנות מידע בחגים וב
עונת הפריחה, סיוע בבדיקות תקופתיות 
מיני  בעקירת  סיוע  טיול,  מסלולי  של 

צומח פולשים הפוגעים בסביבה ועוד.
מחקר חדש מצא כי מתנדבים מקדמים 

־חדשנות חברתית: הם מביאים עימם אנ
רגיה חדשה, רעיונות חדשים, מיומנויות 

חב רשתות  חדשים,  קשרים  ־חדשות, 
ה"אוזניים,  את  ומהווים  רחבות  רתיות 

מת הם  שבו  הארגון  של  וקול"  ־עיניים 
חברתית,  ומודעים  ערניים  הם  נדבים: 

חב בעיות  מציפים  הזדמנויות,  ־מזהים 
רתיות שהארגון עשוי לבחור להתמודד 
עימן ומפיצים את הפתרונות החדשניים 

שהארגון בוחר לפתח.




