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נפלאות שונית 
האלמוגים

שחר מאירוביץ' )18(, המתגוררת בקומונה 
ספר  בית  ילדי  בהתנדבות  מדריכה  באילת, 
בטיולים בשמורות טבע שבהרי אילת, אך היא 
בעיקר אימצה את העולם הימי כחלק מפעילות 

ההתנדבות שלה, במסגרת שנת שירות. 
ומעולם.  מאז  צוללים  שלי  המשפחה  "כל 
אני עצמי עשיתי קורס צלילה כוכב אחד כבר 

בגיל 12", היא מספרת. "כמי שמאוד מחוברת 
ביולוגית  להיות  בעתיד  רוצה  אני  הים,  אל 

ימית".
חלק ניכר מההדרכות שהיא מעבירה לבני 
נוער נערך בשמורת טבע חוף האלמוגים באילת. 
"אנחנו מסבירים להם על שמירת טבע בים, על 
בעלי החיים הימיים, וגם משנרקלים איתם. אני 
מסיכת  חבשו  לא  שמעולם  נוער  בני  פוגשת 
צלילה או שנורקל, ובתוך זמן קצר הם כל כך 

מתלהבים, עד שאינם רוצים לצאת מהמים". 

הבאת מודעות אל העולם הימי לבני הנוער 
היא עבורה משימה חשובה. "אנשים רבים לא 
יודעים מה זה ים - מה מסתתר מתחת לפני 

־המים. הם לא מכירים את מגוון הדגים ולא מו
־דעים לכך שפעולות רבות שאנו עושים פוג

עות בטבע הימי. המטרה שלי היא להעביר את 
הידע הזה הלאה, לאנשים נוספים".

לגלות את החלמוניות
למרגלות הר תבור, באגן הניקוז של נחל 
ומחויבת של  תבור, התגבשה קבוצה מיוחדת 
קיבוצים,  סמוכים:  יישובים  ממגוון  מתנדבים 
מושבים וכפרים. הם פעילים במהלך כל השנה 

־ומסייעים לפקח האזורי בניקיון והסברה למ
טיילים בשמורת נחל תבור.

שבגליל  שיבלי  מהיישוב   )17( דיאב  נור 
התחתון, מתנדבת בכל עת שמתאפשר לה, אך 
נדמה כי חיבה מיוחדת היא רוכשת להתנדבות 
הפועלת  צעירה(  )מדריכה  כמד"צית  בטבע. 
במסגרת מועצה מקומית שיבלי־אום אל־גנם 
שנערכה  להדרכה  כשנה  לפני  נור  נחשפה 

המ "בשבילינו"  תוכנית  במסגרת  ־ביישובה 
שותפת למפעל הפיס ולרשות הטבע והגנים. 
זו תוכנית שמהותה חיבור הקהילות המקומיות 
הקשר  חיזוק  תוך  להן,  הסמוך  לשטח השביל 

ותחושת השייכות למקום.
נור  הוזמנה  וחברותיה,  חבריה  עם  יחד 

־לאייש עמדת מידע והדרכה ב"שביל החלמו
וכך  הסמוך  תבור  הר  בשיפולי  המצוי  ניות", 
עשתה במשך ארבע שבתות, עד לסיום הפריחה 

הנדירה. 
גם השנה השתתפה בפעילות זו, שנערכה 
עד לאחרונה. "הייתי כל כך מופתעת מכמות 

אנ הפריחה.  את  לראות  שהגיעו  ־המטיילים 
שים הגיעו ממקומות רחוקים בארץ עד לכאן, 
אך  מספרת.  היא  בחלמוניות",  לצפות  כדי 
יותר מכל, נור הופתעה מהעובדה ששביל כה 
מיוחד מסתתר בסמיכות כה רבה לביתה. "לא 
רק אני הופתעתי. גם שאר החברים לא ידעו 
שיש פה, ממש ליד היישוב, פרחים כל כך יפים 

ומיוחדים".

מלח הארץ: נלחמות 
באש - "משחור לירוק"

"מלח  הקדם־צבאיות  המכינות  את  הכירו 
ים  שבצפון  גדי  ועין  שלם  ממצפה  הארץ" 
המלח. חניכי המכינה בחרו להתנדב בשמורת 

באופן  זאת  עושים  והם  צוקים,  ֵעינֹות  הטבע 
קבוע אחת לשבוע. וכך, מדי יום שלישי, הם 

־מגיעים לשמורה הייחודית, ומכשירים "שבי
־לי אש" - שבילים ללא צמחייה, כך שאם תפ

רוץ שריפה, היא לא תוכל להתפשט. 
בעקבות השריפה שפרצה בשמורה בראש 
בהרכב  להגיע  המכינה  בנות  החליטו  השנה 
מלא ליום התנדבות מלא על חשבון משימות 
אחרות - והכל כדי למנוע התפשטות שריפות 

במקרה שיתרחשו שוב בעתיד.

† באתר רשות הטבע והגנים ניתן למצוא 

שפע של רעיונות לטיולים ובילויים 
בגנים לאומיים ובשמורות טבע ברחבי 
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התנדבות
בגן הלאומי 
חוף השרון

הסברה 
 למטיילים. 
בני נוער 
 מהכפר 
שיבלי

אין ספק שחורף באילת מציע חופשה 
מסוג שונה לחלוטין. האוויר צלול יותר, 
יותר  נעימים  בסביבה  הטיול  מסלולי 

וההמונים אינם גודשים את העיר. 
המשפחתיים  הטיול  ממסלולי  אחד 
היפים באזור ממתין לכם ליד נחל שלמה. 
לפני זמן לא רב סימנה כאן רשות הטבע 
והגנים שביל טיול מעגלי חדש המתאים 
מוקדי  ק"מ.  כ־4.5  ואורכו  למשפחות, 
העניין כוללים סלעים ייחודיים, צמחיית 
מרהיבה  נוף  תצפית  וגם  מגוונת  מדבר 
אל  המשקיפה  הגמלים",  "סלע  מראש 

אזור הרי אילת.
מנקודת ההתחלה, עולים על השביל 
בסימון ירוק, צועדים בו לכיוון הר צפחות 
וחוברים לשביל החדש - שסימונו שחור. 
לאחר שחולפים בנקודת התצפית הגבוהה 
ביותר במסלול, המשקיפה אל הרי אילת, 
ימינה  בו  פונים  יורדים אל נחל שלמה, 
לנקודת  עד  ק"מ,  כ־1.3  עימו  וצועדים 
ההתחלה של הטיול. יש להצטייד במפת 

סימון שבילים עדכנית וב"סיפור דרך".
הגעה: נוסעים מאילת דרומה )כביש 
90( ופונים ימינה בדרך העפר לנחל שלמה, 

בין סימני ק"מ 6–7. דרך העפר מסומנת 
וכמה  גמלים,  חוות  לצד  חולפים  באדום, 
לילה  בחניון  מחנים  משם  מטרים  מאות 

נחל צפחות. זו נקודת ההתחלה והסיום.
וגם  הים,  מקור  חוששים  אינכם  ואם 
נפלתם על יום חמים, למה שלא תגיעו 
האלמוגים  משמורות  אחת  את  לפגוש 
שמורת  הארץ?  בכדור  ביותר  הצפוניות 
טבע חוף האלמוגים מציעה מפגש בלתי 

־אמצעי עם אלמוגים בשלל צבעים וצו
שיקיפו  אקזוטיים  דגים  אינספור  רות, 
שבריחוף  השקט  את   - ובעיקר  אתכם, 
מותר  שבו  האזור  אל  הזה.  הפלא  מול 

־לשחות ולשנרקל מובילים גדרי עץ נו
חים, ובמקום יש מקלחות ומלתחות, כמו 
קר  שנירקול.  ציוד  גם אפשרות לשכור 
לכם מדי? סמנו ביומן להגיע לכאן בפעם 
הבאה שאתם באילת, בעונה חמימה יותר. 
מוגבלות  עם  אנשים  גם  לדעת:  כדאי 
בתנועה יכולים לרדת ולצלול בשמורה, 
באמצעות שבילים, גשרים ונקודת גישה 

מונגשת לירידה לים.
אילת־טאבה,  בכביש  נוסעים  הגעה: 

ומחנים מול בית ספר שדה אילת.

לטייל בעקבות המתנדבים
הרי אילת ושמורת טבע חוף האלמוגים

מניעת 
שריפות.

מכינת מלח 
הארץ

חולפים  אתם  רבות  כה  פעמים 
בפעם  מתי  אבל  צפונה,  בדרך  לצידו 
להר  יש  מה  לבדוק  האחרונה עצרתם 
המיוחד הזה להציע? עונת החורף היא 
זמן מצוין להתמסר אל שביל הפסגה 
העוטף את ראשו של הר תבור שבגליל 
התחתון - מסלול מעגלי קל שאורכו 
כשני קילומטרים בלבד. כיאה לשמו, 
שפע  הנוף.  הוא  המרכזי  המוטו  כאן 
יישובים  נופי העמק:  בלתי נדלה של 
שדות  מנצנצים,  מים  מאגרי  זעירים, 
הרי  ואפילו  צבעים  בשלל  חקלאיים 
טוב(,  )ביום  והחרמון  הגלבוע  הגלעד, 

־נראים מכאן. והכל שזור בהליכה נעי
מה לצד ובלב חורש צפוף.

לאחר הטיול, מומלץ לבקר במתחם 
המקודש לנוצרים, שבו מצויה כנסיית 
נּות המפורסמת, שהוקמה בשנת  ַתּ הִהְשׁ
כאן  הנוצרית,  האמונה  פי  על   .1919
התחולל הנס ששינה את פניו של ישו, 

מול מבטיהם הנדהמים של מאמיניו.
:הגעה מכביש 65 פונים ליישוב שי־

בלי ומטפסים לראש ההר בכביש מס' 
הסמוך  החניה  במגרש  מחנים   .7266

־למנזר הפרנציסקני וצועדים אל תחי
שביל  הרוחות".  ב"שער  המסלול,  לת 

הטיול שלכם מסומן בשחור.

לטייל בעקבות 
המתנדבים

שביל הפסגה בהר תבור מתנדבות 
בשנת שירות
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־מפגש אחד מפתיע, שנערך לפני כש
המתנ"ס  מכיתות  באחת  שנים  לוש 
המקומי, שינה את מהלך חייו של חסן 
"הגיעו  א־זרקא.  ג'סר  מהיישוב   )18( ג'רבאן 
אלינו מדריכים מרשות הטבע והגנים ודיברו 
איתנו על שמירת טבע. מכאן הכל התחיל", 

הוא מספר. 
במסגרת תוכנית "מקומי בטבע", בהובלת 
עם  חסן  הגיע  שחאדה,  בות'יינה  המדריכה 
תנינים,  נחל  הטבע  בשמורת  לביקור  חבריו 
השוכנת בצמוד לכפר ג'סר א־זרקא. התוכנית, 
הנערכת במקומות רבים בארץ, נולדה מתוך 
ההכרה בכך ששמירת הטבע והמורשת תיעשה 
באופן המיטבי בשיתוף חברי הקהילה הסמוכה, 
המתגוררים בשכנות לשמורות הטבע ולגנים 

הלאומיים.
וצעירים,  נוער  בבני  מתמקדת  התוכנית 

פורמליות  בלתי  חינוך  מערכות  במסגרת 
ביישוב שלהם. באופן זה, הם נחשפים באופן 
והמורשת  הנוף  הטבע,  לערכי  אמצעי  בלתי 
שבשמורה שנמצאת ממש ליד ביתם, לומדים 
עליהם ואף שותפים בעשייה בשטח. תוכנית זו 

־משותפת לרשות הטבע והגנים, למתנ"ס ולצ
וות מעורבות חברתית של בתי הספר.

כך גם נחשף חסן לראשונה לעולם המרתק 
של השמורה המצויה במרחק קצרצר מביתו. 

־"גיליתי שאני אוהב היסטוריה ועתיקות, ור
ציתי ללמוד על כך לעומק. ביקשתי להגיע 

לפ שבו  למצב  עד  ויותר,  יותר  ־להתנדבות 
והפסקות  חופשיים  שיעורים  ניצלתי  עמים 
בבית הספר כדי להגיע לשמורה, שם עסקתי 

בכל מה שצריך - ניקיון, תחזוקה ועוד".
עם הזמן גילה חסן מעורבות עמוקה יותר, 
שביישוב  ילדים  מגני  ילדים  להדריך  והחל 
שהגיעו לטיול בשמורה. "זה היה מדהים! אני 
כאילו  העיניים,  בגובה  איתם  לדבר  מסוגל 
אני אחד מהם - והם מגיבים לזה נהדר", הוא 
אומר. "אני מרגיש שאני יכול להדריך ילדים 
24 שעות ביממה. מצאתי את הדבר שאני הכי 

אוהב לעשות בחיים".
שלו  הרבה  והמוטיבציה  הטבעי  כישרונו 
נשאו פרי, ובקרוב ייצא חסן לקורס מדריכים. 
חלומו:  נוסף בדרך למימוש  זהו צעד  עבורו, 

הכשרה כמורה דרך.
ועד אז, הוא ממשיך במסורת שהחל לפני 
מספר חודשים - יחד עם חבר טוב הוא צועד 
בסופי שבוע בקטעי "שביל ישראל", שאורכו 
1,000 קילומטרים. "אני מקווה שב־ ־הכולל כ

קרוב נסיים את השביל כולו", הוא מסכם.
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תנועת נוער
עם כל הלבמתנדבים 

העתיד 
כבר כאן

שומר על 
הטבע. 

חסן ג'רבאן

כמו בני נוער וצעירים רבים אחרים, גם חסן מג'סר א־זרקא, שחר מאילת ונור 
משיבלי חולקים אהבה משותפת לטבע. את אהבתם הם מפיצים הלאה, 
במלוא המרץ, במסגרות התנדבותיות יצירתיות ויוצאות דופן. "מצאתי את 

הדבר שאני הכי אוהב לעשות בחיים", משתף חסן

לטייל בעקבות המתנדבים
שמורת טבע נחל תנינים
שמורת הטבע הקטנה הזו חבויה מעיניהם של 

־מי שחולפים בכביש החוף במהירות, אך מי שגי
לה אותה - ישמח לשוב לכאן. היא מציעה מסלול 
טיול קליל וקצר בלב עולם טבע עשיר, שאותו 
לבין,  ובין  נקיים.  שמימיו  האיתן,  הנחל  מזין 
תפגשו פה את מיטב הטכנולוגיה ההנדסית של 
העולם העתיק: יש פה סכר רומי קדום ומרשים, 
ציוריות,  קמח  טחנות  וגם  עתיקות  מים  אמות 
שניצלו היטב את כוח המים הזורמים. וכמובן, זהו 

ביתם השוקק של בעלי חיים וצמחייה מגוונת.
מעניין לגלות כי הסכר הרומי שימש כבסיסו 
של מפעל מים מתוחכם, שמטרתו הייתה להעלות 
את מפלס מי הנחל, כדי שניתן יהיה להזרימם בכוח 
הכבידה אל קיסריה, העיר הגדולה בארץ ישראל 
של אותם ימים. הסכר, בדמות קיר אבן אדיר ממדים, 
ומומלץ  מטרים,   194 של  מרשים  באורך  מתהדר 
לטייל לצידו ולחקור אותו מקרוב. בגן הלאומי אף 
שוחזר במלואו סכר עתיק, ובו דלתות עץ שנועדו 

לוויסות המים - מה שיצר במקום אגם קטן.
־בשמורת הטבע נחל תנינים מבוצעות התא

ושבילי  מוגבלות,  עם  לאנשים  נגישות  מות 
הטיול מותאמים חלקית לעגלות. 

־אוהבי ים וטיולי חוף מושבעים מוזמנים לה
־מתין ליום חורפי נאה ולצאת לטיול באחד מק

טעי שביל ישראל, הנמתח מג'סר א־זרקא עד 
חוף האמה בקיסריה. זהו קטע בתולי יחסית, 
שמתחיל בחוף הציורי של ג'סר, לצד סירות 
צועדים  פשוט  מכאן  הצבעוניות.  הדייגים 
3.5 ק"מ מגי־ ־דרומה, על קו החוף, ולאחר כ

עים אל חוף האמה בקיסריה )מה שידרוש מכם 
רכב הקפצה שימתין בחניון המוסדר שבסיום 
המסלול(. סימון המסלול, בצבעי שביל ישראל 
)כתום־כחול־לבן(. אפשר אף להמשיך ולפקוד 
את גן לאומי קיסריה, עירו של הורדוס, ובו 
התיאטרון  ובהם  העבר  מן  אוצרות  שפע של 
ההיפודרום  הקדום,  הנמל  שרידי  המפואר, 

־הגדול ועוד. הגן הלאומי נגיש למוגבלים בת
נועה.

לאחרונה הוכשר מקטע שביל ישראל על ידי 
בני נוער מג'סר א־זרקא המזמין את המטיילים 
לצעוד מבית חנניה אל הרחוב הראשי ביישוב, 
ומאפשר להתרשם מהכפר ולהכיר את הקהילה 

־המקומית. הכשרת המקטע נעשתה במסגרת תו
כנית "בשבילינו" בשיתוף רשות הטבע והגנים 

ומפעל הפיס. 
הגעה: מכביש 4 פונים מערבה לכיוון מושב 
בית חנניה, ומשם לפי השילוט אל שמורת הטבע 

נחל תנינים.

כדאי לדעת כי השריפה האחרונה 
בשמורה לא פגעה באזור הקולט קהל 
בשמורה ובשמורה החבויה. החורף הוא 
המדבר  נווה  את  לפקוד  מעולה  זמן 

כחלח בכתמים  המשובץ  הזה,  ־הירוק 
אגמים  מעיינות,  מים,  פלגי  של  לים 

ובריכות טבילה.
במקום - השוכן בין ים המלח למצוק 
שבילי  תמצאו   - הדרמטי  ההעתקים 
טיול קלילים שייקחו אתכם אל עושר 
מיני החי והצומח. בימי חורף חמימים 
יחסית תוכלו אף לטבול יד או רגל מול 
הנוף. אל תוותרו על סיור מודרך באזור 
אתגר  ולמחפשי  החבויה",  "השמורה 
צוקים  ראש  אל  לטפס  כדאי   - פיזי 

הצופה ממצּוק ההעתקים אל השמורה.
ים  בצפון  שוכנת  הגעה:השמורה 
המלח, כ־3 ק"מ דרומית לקיבוץ קליה, 

על כביש 90.

לטייל בעקבות 
המתנדבים

שמורת טבע עינות 
צוקים )עין פשחה(




