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דבר המפקד ורקע על המיזם
מפקדים וסגלי חינוך יקרים,

המשורר שאול טשרניחובסקי הגה את המשפט 'האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו'.

ממשפט מעצב וחשוב זה ניתן ללמוד לא מעט על משמעות הקשר לארץ, בכל הנוגע לזהות 
ולשייכות של תושביה.

צה"ל, כצבא העם, מפגיש בצל קורתו את מרבית הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית. 

מפגש נדיר ומיוחד זה מאפשר לנו המפקדים להנחיל בו-זמנית ערכים משותפים למגוון רב של 
אוכלוסיות.

הקשר לארץ, לאדמה, לטבע, לנוף ולמורשת הוא הבסיס ליצירת זהות ושייכות, אשר מהוות אבן 
יסוד ליצירת מוטיבציה לשירות משמעותי בקרב חיילי צה"ל.

בחוברת המוגשת לכם תמצאו מערך מפורט להדרכת חייליכם בשביל המטיילים, אשר נפרץ החל 

מ- 2015 על ידי חיילי ומפקדי קריית ההדרכה.

בהליכתכם בשביל, ביחד עם החיילים והחניכים, תנחילו להם את אהבת הארץ והטבע. דרכה 
תחזקו את מחויבותם לשמירת הטבע והסביבה, ותחזקו בקרבם את ההבנה שבמשמרתם זו הם 

שותפים לעשייה הגדולה מהם כפרט בודד.

אני מבקש להודות למיזם 'צבא ההגנה לטבע – מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם' אשר 
אפשרו לנו בתרומתם הנדיבה ובליווי המקצועי להקים מיזם חינוכי משמעותי זה, שביל המטיילים 

בקריית ההדרכה.

אבי מוטולה, אל"ם  

מפקד קריית ההדרכה  

על המיזם
מיזם "צבא ההגנה לטבע – מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם" הוקם מתוך ההבנה כי צבא 
ההגנה לישראל, הפרוש על פני שטח נרחב מהמדינה, מחויב למאמץ הלאומי לשמירה על 
הסביבה ולשיפור המציאות הסביבתית. תכליתו של המיזם היא הובלת פרויקטים סביבתיים על 

ידי המפקדים והגברת מעורבותם של החיילים בפעילויות אלו.

צבא ההגנה לטבע הוא שותפות ערכית של צה"ל, משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע, רשות 
הטבע והגנים וקק"ל, שמטרתה חיזוק הקשר שבין האדם לארצו ולתבנית נוף מולדתו. המיזם 
מוביל מפקדים וחיילים לאחריות ולמעורבות פעילה בשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת 

חיוויאי. צילום: משה כהןשבסביבתם, במרחב האחריות והפעילות של יחידות צה"ל.

חזון המיזם:
מפקדי צה"ל יובילו לשיפור במציאות הסביבתית הקיימת בשטחי הפעילות, 
באמצעות שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת. השמירה על ערכים אלו תוטמע 
בפעילות השוטפת בתהליכי התכנון ובתוכנית החינוכית לחיילים ולמפקדים.

את המיזם מוביל הרמטכ"ל ומנהל אלוף איציק תורג'מן, ראש האגף 
הטכנולוגי-לוגיסטי בצה"ל.

מפקדי צה"ל, בידכם היכולת להפוך את חזון המיזם למציאות
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מבוא
הפרויקט בקריית ההדרכה

שביל המטיילים בקריית ההדרכה נסלל במסגרת מיזם "צבא ההגנה לטבע". למיזם חשיבות 
רבה, שכן קריית ההדרכה היא שער הכניסה הגדול ביותר בצה"ל והבסיס אשר כולל את מספר 
החיילים המשתלמים הרב ביותר. ככל שתוטמע אצל החיילים זיקה מעמיקה יותר לרבדים השונים 

בסביבת השירות הצבאי, כך תתעצם תחושת האחריות והאכפתיות שלהם לטבע שבאזורם.

מטרות העל בהדרכה בסיור בשביל קריית ההדרכה
הגברת הזיקה לסביבה ולאחריות עליה, כחלק מחיזוק הזהות והשייכות לארץ בכלל ולאזור 

השירות בפרט, מתוך הנחה שאנו רוצים ויכולים לשמור את מה שאנחנו אוהבים.

המשתתפים ייחשפו לערכי הטבע, הנוף והמורשת בסביבתם.  .1

המשתתפים ירחיבו את היכרותם עם הנגב, מאפייניו ותולדותיו ועם ההתיישבות החקלאית   .2
בנגב.

המשתתפים יעמיקו את תחושת השייכות והאכפתיות לארץ, למורשת ולסביבה.  .3

התבוננות
עקרון מנחה שילווה אותנו במהלך מסלול הסיור שאליו נצא )ובכל מסלול אחר ככלל( הוא עיקרון 
ה'התבוננות'. המילה להתבונן, המוכרת לנו, היא מילה מּולחמת המורכבת משתי מילים: להביט 
ולהבין. המילה 'להתבונן' מכילה את השימוש ב'בינה' תוך כדי המבט, בדומה למתודה שאפשרה 
לדמות הספרותית 'שרלוק הולמס' לפענח תעלומות שונות. בשונה מפעולות דומות כגון 'להסתכל' 

או 'לראות', כאשר יוצאים לחיק הטבע רצוי להתבונן!

בזמן הטיול עלינו לפקוח עיניים ולהביט על הסובב אותנו – הנוף, הקרקע, הצמחייה, בעלי החיים 
ועוד. מתוך ההתבוננות עולות שאלות, כגון כיצד זה נוצר? מדוע דווקא כאן? לאחר מכן עלינו 
לנסות ולתת להן תשובות. הבנת הקשרים הגלויים והנסתרים בין מרכיבי הנוף השונים )ִמסלע, 
קרקע, מים, אוויר, תבליט, צומח, חי, שרידי נוכחות של אדם בעבר וגילויי השפעתו בהווה(, תספק 
לנו חלק מההסבר לממצאים הקבועים והמזדמנים שנראה ולתופעות שבהן נבחין בסיור. כמו כן 
תסייע לנו התבוננות זו להבין את הִמרקם העדין והמשלב שממנו מורכב הנוף כולו. מתוך הבנה 
זו נוכל להפנים את חשיבות השמירה של כל מרכיב ממרכיביו של הנוף, כגורם משפיע או מושפע 

במערכת יחסי הגומלין העדינים והמורכבים שבו.

הכרת הארץ על נופיה, הכרת ההיסטוריה שלה והמערכות האקולוגיות על כל מרכיבי הטבע-
נוף-אדם, יעצימו את זיקת החייל ואת השייכות לארצו. 

מערך זה נבנה מתוך ההבנה שאי אפשר לחנך לקשר לארץ, למורשת ולהקפדה על שמירת 
הטבע ונופי הארץ, ללא הדגשת הזהות והשייכות בדרך חווייתית. 

גיאוגרפיה ועיצוב הנוף
קריית ההדרכה נמצאת בנגב, בקו התפר שבין שיפולי הר הנגב מדרום לבין בקעת באר שבע 
שמצפון. מבסיס קריית ההדרכה ומזרחה מתרומם הר שחר וקמר ירוחם. הנוף האופייני לאזור 

קריית ההדרכה הוא גבעות ִקרטון נמוכות והוא שטוח למדי.

אזור שפלת הנגב מאופיין בחולות נודדים שהגיעו באמצעות הסעת רוח מהנילוס, מסיני ומרצועת 
המדבריות הדרומית, וכיסו את שפלת הנגב באדמת לס. 

האזור מדרום לקריית ההדרכה בנוי ממערכת של רכסים מקבילים )קמרים( וביניהם עמקים 
)קערים(, שכיוונם מדרום-מערב לצפון-מזרח. הרכסים והעמקים הם חלק ממערכת טקטונית 
של קימוט, תוצר משנה של השבר הסורי-אפריקאי. רכסי הנגב הצפוני עשויים מגיר, ִקרטון וצור 

ואילו העמקים מכוסים באדמת לס ובקרקע שמקורה בסחף נחלים.

הנוף בנגב הוא תוצאה של בליה, סחיפה והשקעה של מים ורוח, כוחות המעצבים בנוף צורות 
שונות. בעת האחרונה לגורם האנושי דומיננטיות רבה בשינויים המתרחשים במקום, ולמפעלי 
האזור יש השפעה משמעותית על עיצוב הנוף במרחב. קיימים כמה מפעלים באזור, שכורים 
פוספט ממרבצים הקיימים בקערים של הר הנגב הצפוני. הפוספט הוא חומר זרחני החיוני לחי 

ולצומח, והוא משמש לייצור דשנים ולצרכים נוספים בתעשיית התרופות ושימור מזון.

מפת רכסי הנגב. איור: ורד אידלמן

קריית 
ההדרכה
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ראוי לציין שפעולות הפיתוח שביצעו מפעלי הפוספטים וקריית ההדרכה סייעו לקידום תשתיות 
במרחב, הקמת כבישים, מסילות ברזל ואף יישובים. 

במרחק של כשני קילומטרים מדרום-מערב לבסיס נמצאת מחצבת האבן הגדולה של הר שחר, 
המשפיעה גם היא על הטבע והנוף.

המורכבות האקולוגית של השטח וחלקו של צה"ל 
ישראל היא ארץ קטנה בעלת מגוון נופי, אקלימי ואקולוגי עשיר במיוחד. תהליכי פיתוח מואצים 
גרמו לקצב הכחדה הולך וגדל של מיני חיות בר וצומח בארץ, חלקם ייחודיים לישראל. אף כי 
רשימת מיני הצומח בסיכון בישראל כוללת 418 מינים שמהווים כ-5.17% מכל מיני צמחי הבר 

הגדלים בה, רק 71 מינים מהם מוגדרים כמוגנים בחוק! 

השתתפות יחידות צה"ל במסגרת מיזם "צבא ההגנה לטבע" היא הזדמנות לשמור על מינים 
המוגדרים בסיכון, להרחיב את הידע על מיני בעלי החיים והצמחים שבשטחי צה"ל, לבצע פעולות 
שיטיבו עם המינים האלה ולשמש עין צופה המאתרת מפגעים וגורמים העלולים לפגוע במינים 

אלה, כגון ציד ושריפות. 

המיזם מחדד את ההבנה כי לא פעם חולק הצבא את אזור הפעילות הצבאית עם מיני בר בעלי חשיבות 
עולמית. השטח המוקצה לצורכי ביטחון בישראל הוא מעל 40% )!( משטחי המדינה. חלק גדול 
משטח זה הם שטחי האש שגודלם בישראל כ-8,900 קמ"ר, מתוכם כ-6,650 קמ"ר המשתרעים על 
פני 80% משטח הנגב. יחידות צה"ל השונות הנוטלות חלק פעיל במיזם, למדו להכיר את השטחים 
הללו ואת איכותם. היחידות השונות פועלות לשיפור מצבם הסביבתי של השטחים, מתוך הבנה 

את גודל אחריותן. 

 ארנבת שדה.
צילום: רעי סגלי

חולות סמר. צילום: יעל אולק

"יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה

צהוב להם מידי, שקט שאפשר להשתגע

יש אנשים שאלוהים גדול עליהם במדבר הזה

אנשים נבהלים כשהם שומעים את הכוכבים בלילות

אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה

ואינם יכולים לשוב ולהיפרד ממנו

אלה, יישארו כאן"

חיים גורי



קריית ההדרכה - שביל המטיילים

1011

המדבר כבית גידול
בית גידול מדברי מתאפיין 
בכמות משקעים נמוכה, הפרשי 
טמפרטורה גבוהים )טמפרטורה 
גבוהה ביום ונמוכה בלילה(, 
קרינה גבוהה ולחות יחסית 
נמוכה. כמות המשקעים באזור 
מדברי נמוכה ואירועי הגשם 
אינם צפויים ואינם עקביים. 
כמות המשקעים השנתית 
 200 הממוצעת )פחות מ-
מ"מ( יכולה לרדת במספר 
פעמים בודדות, ולכן תקופת 
היובש באזורים המדבריים היא 
ממושכת. התנאים הקיצוניים 
מעמידים קשיים רבים בפני 
צומח ובעלי חיים ולכן מינים 
מדבריים הם בעלי התאמות 
ייחודיות לאקלים המדברי 
)הרחבה על התאמות צמחים 

ובעלי חיים בעמוד 20(.

הצומח השכיח בסביבת קריית 
ההדרכה הוא מתנן שעיר, 
עירית גדולה, יפרוק המדבר, 
 חמד המדבר ואשל הפרקים.

במדבר מצויים בני שיח רבים 
וצומחים בו גם מינים חד-

שנתיים, צמחים הגדלים במהלך 
החורף, מפיצים את זרעיהם 

באביב ומתים לאחר מכן.

בעלי החיים הנפוצים בסביבת קריית ההדרכה הם ארנבת מצויה, דורבן מצוי, שועל מצוי, קיפוד, 
מטבעון מדבר, לטאת עינחש ומניפנית מצויה. 

יפרוק המדבר בפריחה. צילום: נעמה בלבן

 הכנסייה הדרומית, 
גן לאומי שבטה. 

צילום: אילה סניור

חמד המדבר. צילום: אלי ליבנה

היסטוריה ופעילות האדם במרחב
למדבר יש היבטים רבים המשפיעים על המימד האנושי. במקורות שונים מתייחסים למדבר 

כמקום יבש וצחיח, מקום שבו אין מעבדים את האדמה לחקלאות ושדה המשמש למרעה.

באזור הנגב בכלל, ובנגב הצפוני בפרט, נמצאו שרידים רבים של חקלאות מדברית – טראסות. 
על אף המחסור במים ובאדמות פוריות, התבסס המרעה כבר בתקופות קדומות כענף פרנסה 
עיקרי ליושבי המדבר. בצפון הנגב, שכמות המשקעים בו גדולה יותר, התקיימה גם "חקלאות בעל" 
המבוססת על משקעי הגשמים בלבד. מרבית שרידי החקלאות הקדומה בהר הנגב מתוארכים 
לתקופה הרומית והביזאנטית, לפני כ-2,000 שנה. חקלאות זו התבססה על ניצול מי נגר עילי 

)בדרך כלל זרימת מי שיטפונות(.

בשנות החמישים הוקמו יישובים רבים בצפון ובמערב הנגב. בהתחלה הגיעו המים לצורכי השקיה 
באמצעות קו המים מבארות ניר-עם וקו המים ירקון-נגב. מאוחר יותר הגיעו המים מהמוביל הארצי 

הצפוני שמעביר את מי הכינרת, אגירת מי שיטפונות וקידוחי מי תהום.

כיום החקלאות בנגב מפותחת מאוד, הודות לטכנולוגיה מתקדמת והקצאות מים מושבים 
מהשפד"ן. מים מושבים הם מי שפכים שעוברים טיפול במתקנים מיוחדים. בסוף הטיפול המים 
באיכות גבוהה והם משמשים לחקלאות. למים מושבים כמה יתרונות, כגון עלות נמוכה ופתרון 

לשפכים העלולים לזהם את הקרקע ולהוות מפגע אקולוגי.

בתום המנדט הבריטי ולאחר הקמת מדינת ישראל תמך דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, 
ביישוב ופיתוח הנגב. שטח הנגב הוא כ-60% משטחה של מדינת ישראל ומתגורר בו אחוז קטן 
מאוכלוסיית המדינה. המדינה פועלת רבות לעידוד ההתיישבות בנגב והיא מפעילה תמריצים שונים.

ב-6% משטח הנגב פזורים כמה יישובים בדואים, חלקם מוכרים וחלקם חיים ב"פזורה".

מלבד חקלאות, שופע הנגב דרכים עתיקות וְמצדים מתקופות שונות, לדוגמה דרך הבשמים והעיר 
הנבטית שבטה. אלה ִאפשרו בימי קדם מסחר דרך הנגב וחצייתו, התיישבות ושליטה מרחבית. 

גם בהווה בני האדם משפיעים 
על הסביבה בצורה מכרעת. 
רעייה מוגברת באזורי נדידה 
של בדואים וזיהום מי התהום 
באמצעות שפכי תעשייה וביוב, 
הם רק חלק מהדוגמאות 
להשפעות של האדם על האזור.  
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כיבוש הנגב במלחמת העצמאות
ביום הראשון לעצמאות ישראל פלש הצבא המצרי לנגב. מטרת "מבצע יואב", אשר נערך 
באוקטובר 1948, הייתה לפרוץ את הדרך אל הנגב ולדחוק את הצבא המצרי מחלקים נרחבים 
מהנגב. גם לאחר הפסקת האש שהושגה בסיום מבצע יואב, נותרו בתחומי ארץ ישראל כוחות של 
צבא מצרי בעלי כושר לחימה ניכר. כוח אחד היה נצור בכיס פאלוג'ה )אזור 'קריית-גת' של היום(, 
ומספר חטיבות היו פרוסות באזור ובמרחב המשתרע מעוג'ה-אל-חפיר )ניצנה בגבול מצרים( 
ועד דרומית לבאר שבע. מצב זה יצר איום ובו הצבא המצרי עלול היה לנתק שוב את הנגב, ולכן 

עלה צורך במבצע רחב היקף, מה שהוביל ל"מבצע חורב".

מבצע חורב נערך ב-22 בדצמבר 1948 ונמשך עד 7 בינואר 1949, ומטרתו הייתה להדוף את 
הצבא המצרי מהנגב. אחד היעדים של המבצע היה לפלוש למרחב סיני, ולכן נקרא המבצע על 
שמו של אחד מכינוייו של הר סיני, 'חורב'. זה היה מבצע משולב של חילות היבשה, הים והאוויר 
ובמהלכו נכבשה ניצנה, וכביש באר שבע-ביר עסלוג' )צומת משאבים(-ניצנה טוהר מכוחות 
מצריים. כוחות צה"ל אכן פרצו לתוך סיני וכבשו את 'אבו-עגילה' ואת שדה התעופה באל-עריש, 

ואיימו לנתק את הכחות המצריים ברצועת עזה.

המבצע השיג את המטרה העיקרית והיא גירוש כל הכוחות המצריים מהנגב והשמדת חלק מהם. 
המבצע אילץ את מצרים, החזקה במדינות ערב, להסכים להפסקת אש ולפתוח במשא ומתן על 

שביתת נשק עם מדינת ישראל.

קמפ א-שרף, הסמוך לקריית ההדרכה,  הוקם כבסיס בריטי במלחמת העולם הראשונה. בין 
השנים 1949-1948 הבסיס היה בשליטת הצבא המצרי וננטש במהלך מבצע חורב.

סיפור דרך
המסלול מתחיל בכביש העולה ממבנה המגורים 503 לכיוון גבעת האנטנות. נלך על הכביש עד 

שנראה שלט הסבר ואיור של שביל הטבע והנוף של קריית ההדרכה. 

מכאן נמשיך מזרחה על שביל הליכה דרוך שתחום באבנים, כאשר מצפון )שמאלנו( 'קריית 
ההדרכה' ומדרום )ימיננו( שטח מדברי טבעי. 

כעבור כ-5 דקות הליכה נפגוש מולנו ערוצון ונמשיך עם השביל צפונה עוד כ-5 דקות נוספות, עד 
שנגיע לערוץ רחב יותר ובתוכו כתם צמחייה עשיר על גבי טראסות חקלאיות שנבנו לרוחב הערוץ.  

לאחר מכן נמשיך על השלוחה לכיוון צפון, נרד חזרה במורד הערוץ בצידו המזרחי, וכשנגיע לכביש 
נפנה ימינה ונלך בזהירות על המדרכה עוד כ-10 דקות, עד שנגיע לתלולית אדמה לבנה. זהו בור 

המים, וחומר הסלע הבהיר והרך שהוצא ממנו נערם סמוך לפתח הבור. 

נטפס על אדמת הִקרטון הלבנה ונעמוד מול הבור. משם נמשיך צפונה )ימינה( על גבי השביל 
עוד כ-5 דקות ונגיע לקולומבריום. 

מהקולומבריום נמשיך מזרחה בקו גובה, דרך כרם הזיתים וכביש הנפט המנדטורי, ולסיום נטפס 
לתצפית 'גבעת אריאל שרון'.

זמן משוער לכל המסלול, כולל הדרכות, הוא כשעתיים.

מבוא, דבר 
המפקד ותצפית

היכרות עם 
המיזם והפרויקט

חקלאות מדברית

מאגורת מדרון

קולומבריום

סיכום

3
3

4

4

2

2

1

1

6

6

5

הערה למפקד את המסלול אפשר לבצע כשמתחילים אותו בכביש העולה ממבנה מגורים 
503 ומסיימים בתצפית ב-'גבעת אריאל שרון', ואפשר לבצעו גם הפוך

5

קמפ א-שרף. צילום: אילה סניור
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ראשי פרקים

עזריםתוכן בנקודותהמטרותמשךהמיקוםההדרכה

מבוא, דבר 
המפקד 
ותצפית

בתחילת 
המסלול

 5
דקות

אוריינטציה מרחבית 
ונופית. 

איןסקירה גיאוגרפית 

היכרות 
עם המיזם 

והפרויקט

כ-200 
מטר 

לאחר 
תחילת 

המסלול

 5
דקות

היכרות עם מיזם 
'צבא ההגנה לטבע' 

והגופים הפועלים בו.

חידוד הקשר בין 
האדם לטבע, ובין 

שטחי פעילות צה"ל 
לשטחים פתוחים 

ולשמורות טבע.

התבוננות בנוף 
בשקט.

העמקת תחושת 
האחריות של 

המודרכים ע"י 
הסברת הקשר 

ההדוק בין שטחי 
צה"ל לשמורות 

טבע.

מפת 
שכבות

חקלאות 
מדברית

בכניסה 
לוואדי 

ובטראסות

 10
דקות

דרך שוטטות 
והתבוננות נמצא 

הפתעות בלב מדבר.

הכרת הייחודיות של 
חקלאות מדברית.

ניסיון להבין מדוע 
דווקא כאן יש 
"נאות מדבר".

יחודיות החקלאות 
המדברית 

והטראסות.

אין

מאגורת 
מדרון

בסמוך 
למאגורה 

 10
דקות

היכרות עם אתר 
עתיקות בור המים.

העלאת המודעות 
לחשיבות השמירה 

על העתיקות.

היכרות עם בור 
המים ושימושיו. 

איור 
של 

מאגורת 
מדרון 

ובאר

עזריםתוכן בנקודותהמטרותמשךהמיקוםההדרכה

לצד קולומבריום
הקולומבריום

 5
דקות

היכרות עם 
אתר עתיקות 
הקולומבריום.

היכרות עם מינים 
מתפרצים

היכרות עם מתקן 
חקלאי עתיק – 
הקולומבריום.

סיכום – חשיפה 
למינים 

מתפרצים.

אין

בתצפית סיכום
אמפי 

אריאל 
שרון

 10
דקות

עיבוד הטיול.

היכרות עם היבטים 
שונים במבנה 

הקריה מבחינה 
סביבתית.

הגברת תחושת 
המסוגלות של 

החיילים להמשיך 
את פעילותם בתחום 

שמירת הטבע.

תצפית היקפית.

הסבר קצר 
על אריאל 

שרון ופעולתו, 
ומשמעות הקריה 

מבחינה סביבתית 
ודמוגרפית.

תזכורת לכל 
הנושאים שדנו 

בהם היום.

כללי 
עד 

כא"ן
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מטרות: 
אוריינטציה מרחבית ונופית.   •

פתיחה:
המפקד אומר: שלום לכולם, אני רוצה שכל מי שטייל בעבר בנגב יצביע. לאחר שהמודרכים 
מצביעים שואל המפקד: כשאתם מטיילים במדבר, מה אתם מצפים למצוא? לראות? מה יהיה 
הנוף? אחרי שמספר מודרכים עונים אומר המפקד: בשעתיים הקרובות נטייל בשביל המטיילים 
של קריית ההדרכה. זהו מסלול הליכה קצר בשטח ואולי נמצא בו דברים שכלל לא חשבנו 

שמצויים בתחומי הבסיס שלנו. 

גוף: 
מדוע חשוב שנכיר את סביבתנו? אחרי תשובה של אחד המודרכים אומר המפקד: נתחיל להתבונן 
על אזורנו מרחוק ולהבין מה סובב סביבנו. בהמשך הטיול אולי נבין מדוע חשוב להכיר את האזור 

וכיצד האזור קשור אלינו, החיילים המשרתים כאן.

נפתח ונתאר מספר נקודות בולטות בנוף סביבנו: 

המפקד מצביע מערבה: אפשר לראות רכס ועליו מבנים – זהו 'קמפ א-שרף. מחנה א-שרף היה 
בסיס בריטי ומחנה רדאר צבאי בימי מלחמת העולם השנייה, וככל הנראה שימש גם כתחנה 
של משטרת הרוכבים הבריטית. נוסף על היותו בסיס מעבר לוגיסטי בדרך לקרבות ב'אל עלמיין' 
 I.P.C שבמדבר המערבי, הוא שימש כנראה גם כמקום יציאה לסוללי "כביש הנפט" של חברת
למכתש הגדול ולמעבר ערוד. בראשית מלחמת העצמאות נשלט המקום על ידי יחידה מצרית 
קטנה במסגרת הכוח המצרי שישב בין ביר עסלוג' )צומת משאבים( לעוג'ה אל חפיר )ניצנה(. 
בסוף דצמבר -1948תחילת ינואר 1949, במהלך מבצע חורב, נטשו הכוחות המצריים את המחנה 

והתפנו לכיוון גבול סיני. 

כיום משמש המקום כתצפית על הנוף הנשקף מהרי חברון ועד רכסי צפון הנגב.

 מבוא,
דבר המפקד 

ותצפית

תחנה

מצפון: נמצאת קריית ההדרכה. המבנים הקרובים אלינו הם מבני המגורים. 1

בצפון מזרח: מעל הבסיס מתנוססת גבעת התצפית ע"ש אריאל שרון. באופק הצפוני אפשר 
לראות את בקע סכר ונאות חובב. 

ממזרח: אנו צופים על שיפוליו של רכס ירוחם.

מדרום: אנו רואים שטח מדברי טבעי, יחסית בתולי, כאשר באופק הדרומי נצפה בהר שחר והר 
צבוע )רכס ירוחם הצפוני(. 

סיכום:
אנו נמצאים בתחילת ִמקטע שביל המטיילים שנסלל במסגרת מיזם "צבא הגנה לטבע – 
מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם". השביל נסלל בעבודת כפיים, בעזרת מפקדי וחיילי 
קריית ההדרכה ובני נוער מתנועת המושבים במסגרת מפעל יוסי יופה. המפקד שואל: 
מי לדעתם היה הסייר הראשון? המפקד עונה אחרי כמה ניסיונות של המודרכים: הסייר 

הראשון היה אברהם, מה ה' אמר לו?

ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָּך ּוִמֵבּית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאְרֶאָּך. 
]בראשית, י"ב, 1[

למה מתכוון ה'? קודם כל לך לך, תצעד, תלך, תסייר, תטייל ליעד מסוים. כמונו, אברהם 
יוצא לטיול. מה ההמשך?

ְוֶאֶעְשָׂך ְלגֹוי ָגּדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָּלה ְשֶׁמָך ֶוְהֵיה ְבָּרָכה. ]בראשית, י"ב, 2[

ה' מבטיח לאברהם להיות ל"גוי גדול" )בשפה המקראית המילה "גוי" היא עם(. לשמחתנו, 
אנחנו כבר שם. אנחנו הגוי הגדול. ואחרי הכל, תהיה ברכה – תהיה בן אדם טוב יותר, לעצמך 
ולסביבתך. בהקשר שלנו לא מספיק שנלך, לא מספיק שנהיה רבים, אלא חשוב שאנחנו 
נהיה ברכה – נהיה טובים לעצמנו, לסביבתנו ולארצנו. בזמן שנשוטט כאן על אדמת ארצנו 

נשים לב להשפעה שלנו על הסביבה ונבין כיצד אנחנו יכולים להיות לה לברכה.

3

21

6

4

5
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מטרות: 
היכרות עם מיזם 'צבא הגנה לטבע' והגופים הפועלים בו.  •

חידוד הקשר בין האדם לטבע, ובין שטחי פעילות צה"ל לשטחים פתוחים ולשמורות טבע.  •

פתיחה:
קל לחשוב על אזור מדברי כעל אזור ריק ויבש. בפועל, אם מתבוננים לעומק, עוצרים ומרימים 
בעדינות אבנים )ומחזירים בעדינות למקום( מגלים עולם ומלואו. כעת ניקח זמן התבוננות של 
כדקה ונסתכל על הנוף שסביבנו. שימו לב לשטח הטבעי ולשטח הבנוי. נסו להתעמק בצמחים 

שיש סביבנו ובסימנים לבעלי חיים.

גוף:
לאחר כדקה אוסף המפקד את החיילים ושואל: האם הבחנתם במשהו יוצא דופן? צומח מעניין 
או סימנים לבעלי חיים? לאחר מספר תשובות המפקד אומר: כאשר מתבוננים לעומק אפשר 
להבחין בחיים הנמצאים סביבנו. הטבע במדבר לא עשיר כמו ביערות הגשם, אך אם עוצרים 

ומתבוננים אפשר לראות סימני חיים.

המפקד מציג את השכבה הראשונה במפת השכבות – מפת ארץ ישראל. בבחינה של מפת   •
ישראל אפשר לראות כי שטח הנגב הוא כ-60% משטחה הכללי של המדינה. למרות זאת, 

הנגב נתפס בעיני הציבור כמקום מרוחק, קטן ושכוח אל. 

פתרון אתגר מצאי
מודעות, תכנון והקפדה על 

נהלים. מיזם "צבא הגנה 
לטבע".

שטחי הצבא הרבים לעומת 
שמורות הטבע והשמירה 

על הטבע.

ארץ ישראל הקטנה

היכרות 
עם המיזם 

והפרויקט

תחנה

2
כעת מוסיף המפקד את השכבה של מפת שטחי האש. כמה אחוזים משטח הנגב הם שטחי   •
אש? כ-80%. בנגב מרוכזים שטחי אש רבים, כי זהו שטח רחב-ידיים, מוסתר ומרוחק מיישובים 

ומאדם. נוסף על כך, האקלים השורר בו דומה לאקלים במדינות השכנות. 

כעת מוסיף המפקד את השכבה של מפת שמורות הטבע. כמה אחוזים משטח הנגב הם שמורות   •
טבע? כ-70%. מתעוררת כאן בעיה – אם 80% משטחי הנגב הם שטחי אש ו-70% הם שמורות 
טבע, הרי שיש חפיפה ביניהם. חפיפה זו יוצרת לא מעט דילמות והתנגשויות בין הצרכים של 

הסביבה לאלו של הצבא.

החפיפה בין שטחי האש לשמורות הטבע מוצגת באופן ויזואלי. יש חשיבות רבה להגדיר שטחים   •
לאימוני הצבא, אך מדוע צריך להגדיר שטחים כשמורות טבע? יש לכך שתי סיבות מרכזיות:

סיבה ערכית-מוסרית: לטבע יש זכות קיום. בע"ח, צמחים ונופים היו כאן הרבה לפני האדם.   .1
מדינת ישראל קיימת 70 שנה ואחד מתפקידיה מבחינה מוסרית וערכית הוא לאפשר לטבע 

להמשיך להתקיים. האדם הוא חלק מהטבע ופגיעה בטבע היא פגיעה באדם. 

סיבה מערכתית: הטבע מטיב איתנו האנשים. דוגמאות: תעשיית התרופות קשורה לטבע   .2
)צמחי מרפא למשל(, תיירות, תעשייה – כל אלה מתבססים על הטבע.

המפקד שואל: מי יודע היכן אנו נמצאים? בסיס קריית ההדרכה נמצא בשטח אש 510 בצפון   •
הנגב. אנו נמצאים במעין שמורת טבע קטנה שאינה מוכרזת רשמית בתוך שטח הקריה. מה 

מיוחד בשטח זה? את זאת נבין בהמשך...

סיכום:
באחריותו של צה"ל מצויים שטחים נרחבים בארץ בכלל ובנגב בפרט. לרוב אלו שטחים 
פתוחים, ובשל כך הם בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה. חשוב להבין את האחריות של 
צה"ל כגוף ואת האחריות שלנו כחיילים לשמור על הטבע ועל היצורים החיים בסביבתנו. 

אי אפשר להפריד באופן מוחלט בין שמורות הטבע לשטחי האש, ובינן לפעילות צה"ל. 

המפקד מציג בקצרה את מיזם "צבא ההגנה לטבע". המפקד שואל: מדוע המיזם הזה חשוב? 

מאחר ששטחי האש ושמורות הטבע צמודים וחופפים, על הגופים המעורבים בכך )צה"ל, 
החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע וקק"ל( לקחת חלק פעיל במיזם במטרה 
להגיע למצב של דו-קיום מוצלח. מיזם "צבא הגנה לטבע" הוקם כדי לגשר על פערים אלו. 

באזור מדברי שהוא לכאורה ריק ויבש – אם רק נתבונן לעומק, נעצור ונרים אבן )ונחזיר 
בעדינות למקום( נגלה עולם ומלואו. 

המפקד שואל: איפה אנחנו עכשיו? בשמורת טבע או בשטח אש? גם וגם, אנחנו נמצאים 
במעין שמורת טבע קטנה שאיננה מוכרזת רשמית בתוך שטח הקריה, מה מיוחד בשטח 

זה? את זאת נבין בהמשך..

עזרים: מפת שכבות
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מטבעון מדבר. צילום: יעל אולק

הרחבה 
התאמת צמחים ובעלי חיים לתנאי מדבר

המדבר אינו שומם וחסר חיים כפי שאנשים עלולים להתרשם במבט שטחי. יתרה מכך, 
בסקרים שונים התברר כי חרף התנאים הסביבתיים הקיצוניים השוררים בנגב )הפרשי 
טמפרטורות ומיעוט משקעים(, אין במרחביו ולו גם קמ"ר אחד שאין בו צמחים או בעלי חיים. 

צמחים
צמחי המדבר מותאמים לתנאים הקיצוניים ואפשר למצוא בהם אסטרטגיות שונות המאפשרות 
להם להתקיים: יש מינים ה"מתחמקים" מיובש, אחרים "נמנעים" מיובש ויש מינים "סבילים" 
ליובש. כל אחת מדרכי התאמה אלה יכולה להתבטא במכלול תכונות של צורה, מבנה, קצב 

התפתחות, יכולת לחסוך במים ויכולת לתפקד בתנאים של חוסר מים:

ה"מתחמקים" מהיובש הם צמחים שאינם צומחים בתקופת היובש, כמו צמחים חד-שנתיים 
המשלימים מחזור חיים במהירות רבה בעקבות הגשמים, ובקיץ הם מתייבשים. הזרעים שהם 
מייצרים מכילים חומרים מעכבי נביטה המאפשרים לזרעים לנבוט לאחר כמות משקעים 
מספקת. עוד דוגמה הם צמחים רב-שנתיים אשר בחורף מצמיחים עלים וענפים ובקיץ 

נכנסים לתרדמת. 

ה"נמנעים" מיובש הם גיאופיטים, צמחי בצל ופקעת, האוגרים מים וחומרי תשמורת באיבר 
אגירה. אגירה זו מאפשרת להם לפרוח גם בשנות בצורת. 

ה"סבילים" ליובש הם צמחים המצויים בתרדמה במשך כל תקופת היובש. רק הרטבה בגשם 
או טל רב מעוררת אותם, והם חוזרים למצב "שינה" כששוב יהיה יבש. אחרים ירוקים במשך 
כל השנה, אך מפתחים מערכת שורשים מסועפת או עמוקה מאוד המאפשרת להם להגיע 

למקורות מים בקרקע. 

דוגמאות נוספות להתאמת צמחים לתנאי המדבר הן צמצום איברים ועלים בעונת היובש; 
שכבה שעוונית ושערות על גבי העלים המצמצמות את אידוי הנוזלים; אגירת נוזלים בגבעולים 

ובעלים בעונה הרטובה כדי לנצלם בעונה היבשה.

בעלי חיים
גם בעלי החיים במדבר הם מינים בעלי התאמה לתנאים הסביבתיים הקיצוניים. מינים רבים 
נמנעים מלפעול בשעות החמות וחלקם פעילים רק בשעות החשיכה. זוחלים ומכרסמים 

רבים מסתתרים בשעות היום במחילות, מתחת לאבנים או בסדקי סלע שבהם הטמפרטורה 
קרירה יחסית לסביבה החיצונית. ביונקים בינוניים וגדולים ויסות חום הגוף מתבצע באמצעות 
מנגנון הלחתה, מבנה גוף קטן ואיברים בולטים. לדוגמה, שועל הצוקים הוא בעל גוף קטן 
ואוזניים גדולות, תכונות המאפשרות לו לצנן את הגוף בצורה יעילה. התאמה נוספת אפשר 
למצוא בחרקים רבים. למשל, לחיפושיות רבות יש רגליים ארוכות המרחיקות את הגוף 

מהקרקע הלוהטת.

קושי נוסף בסביבה המדברית הוא זמינות נמוכה של מים. מכרסמים קטנים הניזונים מעלווה 
וזרעים מצליחים להתקיים ממעט הנוזלים הקיימים במזונם, באמצעות מיחזור הנוזלים 

בִּכליה שלהם. 

בשביל המטיילים שבקריית ההדרכה אפשר למצוא צמחים המותאמים לתנאי המדבר, בעלי 
חיים או עקבותיהם וכן את הטורפים שניזונים מהם. זהו מפגש עם מערכת אקולוגית שגם 

אם אינה שלמה, אפשר להתרשם ממנה וללמוד עליה ועל חשיבותה.
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מטרות: 
דרך שוטטות והתבוננות נמצא הפתעות בלב מדבר.  •

הכרת הייחודיות של חקלאות מדברית.  •

פתיחה:
המפקד אומר: ניקח עכשיו זמן התבוננות של שלוש דקות. בתום הזמן ניפגש בנקודה הגבוהה 

של הערוץ. בזמן ההליכה במעלה הערוץ התבוננו ונסו להבין איזה עצים נמצאים כאן.

כעבור 2-3 דקות אוסף המפקד את המודרכים ומבקש מהם לספר איזה עצים הם זיהו. בערוץ 
הזה נשתלו עצי גפן, תאנה, אפרסק, משמש, חרוב ועוד.

המפקד אומר: מסביבנו אפשר לראות שרידים של חקלאות קדומה בנגב. איך תיתכן חקלאות 
במדבר, אזור שהמים בו מעטים ולרוב לא נגישים?

גוף:
המפקד אומר: אם תסתכלו על מבנה הערוץ תוכלו לראות שהוא בנוי בצורת מדרגות. מדרגות 
אלה נקראות מדרגות חקלאיות )טרסות(. מי הגשמים יורדים ומתנקזים לנקודה הנמוכה. בדרך 
לנקודה זו הם יורדים ממדרגה למדרגה, ומאטים. מדרגות הסלע מונעות סחף של הקרקע 
המכילה נוטריינטים )חומרי הזנה לצמחים(. נוסף על כך הן מאפשרות למים להאט ולחלחל טוב 
יותר באדמה. שיטת חקלאית זו מאפשרת, על אף דלות המשקעים, לגדל גידולים חקלאיים רבים 

כמו חיטה, שעורה, עצי פרי וכרמים.

גם בעבר הרחוק כמות המשקעים באזור הנגב הייתה דומה למצב כיום. ההתיישבות בנגב בעת 
העתיקה הותאמה למציאות של כמות משקעים נמוכה וחוסר ודאות לגבי כמות הגשמים ומועדם. 

מי המציא את הטרסות ומתי? מהעת העתיקה ועד היום עמלים המתיישבים בנגב ובעולם לפתח 

חקלאות 
מדברית

תחנה

3
שיטות ייחודיות המאפשרות את קיומם של שטחים חקלאיים מניבים למחיה ואף למסחר. אם 
נפקח את עיננו כאשר אנו צועדים במרחבי הנגב ובנחליו, נמצא שרידים עתיקים המעידים כי 
כבר בעת העתיקה פיתחו המתיישבים מערכות ושיטות המותאמות לתנאי הנגב הייחודיים. נוסף 
על הטרסות, התגלו ממצאים מעניינים, כגון כלי עבודה חקלאיים, אבני שחיקה לטחינת גרעינים, 

ממגורות לאיסום וגרנות לדיש, גרעיני חיטה ושעורה וחרצני זיתים. 

 הקמת מערכות חקלאיות המותאמות לתנאי הנגב כמו הטרסות, הן סוד קיומו של היישוב הנבטי. 
בהמשך בולטת התקופה הביזנטית כתקופת השגשוג והפריחה העיקרית של ההתיישבות 

החקלאית בנגב.

מדרגות חקלאיות במדבר. צילום: פז קרן

סיכום:
המפקד שואל: מי יודע מה מצב החקלאות כיום בנגב? החקלאות בנגב כיום מתמקדת 
בשיטות גידול מתוחכמות המבוססות על מחקר ופיתוח ואשר מנצלות את היתרונות של 
המדבר: הבשלת פרי מוקדמת, יובש, שמש חזקה, קור עז בלילות, מים מליחים ושטח נרחב 
ומבודד שמקטין את הסיכוי למזיקים. גם גידולי תמרים, זיתים וענבי היין הפכו לתעשייה 
משגשגת, ובאזור פועלים עשרות יקבי בוטיק ובתי בד. באזור הערבה יש משקים חקלאיים 

המגדלים עגבניות מזן "שרי", פלפלים, רימונים, שקדים, תאנים, מלונים ועוד. 

מדהים לחשוב שכל הטוב הזה גדל בקרקע דלה ובסביבה המדברית. כבר לפני עשרות 
שנים הצליחו אנשי המדבר לקיים חקלאות ואנחנו ממשיכים זאת עד היום. 
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מטרות:
היכרות עם אתר עתיקות מאגורת מדרון.  •

העלאת המודעות לחשיבות השמירה על העתיקות.  •

פתיחה:
המפקד והמודרכים עומדים על המדרכה מול ערמת העפר הלבנה, שפוכת הִקרטון של הבור. 

המפקד שואל: האם ערימת העפר טבעית או לא? האם היא חלק מהגבעה?

אחרי שהמודרכים מנסים לענות, המפקד מבקש מהם לטפס יחד על ה"שפוכת" וכך הם מגיעים 
לפתח של המאגורה.

גוף:
המפקד שואל: מה זה הבור הזה? ְלמה הוא משמש?

מאגורת מדרון, נקראת גם בור מים, נחצבה למטרות של איסוף ואגירת מי נגר עילי )מי גשמים 
שזורמים על פני השטח(. מי הנגר יורדים במדרון ונאספים על ידי מערכת של תעלות רדודות 
ומרזבים המוליכים את המים לאגן השיקוע. בבור השיקוע נאסף הסחף, דבר המאפשר ניקוי של 
המים. משם גולשים המים הנקיים לפתח הבור וממנו אל תוך המאגורה. הבורות ממוקמים ברובם 
בחלק התחתון או בחלק האמצעי של המדרון. רוב הבורות חצובים בקו המפגש בין שתי שכבות 

מאגורת 
מדרון

תחנה

4
פתרון אתגר מצאי

היכרות עם אתרי עתיקות 
בנגב. העלאת מודעות, 

תכנון והקפדה על נהלים.  

פגיעה באתר עתיקות בשל 
פעילות צבאית

אתר עתיקות – מאגורת 
מדרון

הרחבה 
חקלאות בנגב בעת העתיקה 

לפי מחקרים שונים בתחום האקלים, כמות המשקעים באזורנו בכלל ובנגב בפרט לא השתנתה 
רבות במהלך אלפי השנים האחרונות. לכן, ההתיישבות בנגב בעת העתיקה הייתה חייבת להתאים 

עצמה לתנאים של מיעוט משקעים וחוסר ודאות בנוגע לכמויות המשקעים השנתית.

כדי להרטיב את הקרקע לעומק של מטר אחד, נחוצה כמות משקעים של 150 מ"מ בשנה. חדירת 
המים לעומק חשובה בעיקר לעצי פרי בעלי שורשים עמוקים. כדי לקיים חקלאות מינימלית 
של גידול דגניים, נחוץ שעומק ההרטבה יגיע לכ-30 ס"מ, כלומר נחוצים בין 15 ל-20 קוב )מטר 

מעוקב( מים לדונם אחד.

כל מילימטר גשם על דונם שווה לקוב מים אחד, ולכן בתנאי האזור יש חשיבות לכל מילימטר. 
החקלאות באזור מבוססת על אגירת מי שיטפונות בבורות מים פתוחים, דבר המאפשר את העיסוק 

בחקלאות גם בשנות בצורת. 

מגבלה נוספת לחקלאות בנגב היא חוסר הזמינות של קרקע פורייה לעיבוד חקלאי. מי הנגר 
שזורמים במדרונות סוחפים איתם קרקע אשר מצטברת במורדות ובנחלים. אזורים אלו פוריים 
ושם פותחו חלקות חקלאיות, אך כמות הקרקע קטנה. באזור נמצאו שרידים לטרסות חקלאיות 

ובורות מים אשר אגרו מי נגר לצורכי שתייה, חקלאות וגידול צאן. 

הממצאים הקדומים ביותר המעידים על חקלאות נמצאו בבקעת עובדה, והם מיוחסים מהתקופה 
הנאוליתית ועד לתקופת הברונזה הקדומה )3000-7000 לפני הספירה(. במקום נמצאו גרנות, 

זרעי שעורה וזיתים, להבי צור לקציר ועוד. 

מהתקופה הרומית-נבטית )מאה ראשונה לפני הספירה ועד המאה הרביעית לספירה( אפשר למצוא 
שרידים של חוות חקלאיות, בורות חצובים וסכרים בנחלים, שנועדו לאפשר התפתחות חקלאית 
ממוסדת יותר. מתוך מחקרו של פרופ' קידר )החקלאות הקדומה בהרי הנגב, 1967( – מתוך שני 
מיליון דונם המצויים בנגב, עיבדו בתקופה הרומית והביזנטית )מאה חמישית עד מאה שביעית 
לספירה( 50,000-40,000 דונם, סה"כ כ-2.5% מסך כל השטחים שברובם שימשו לחקלאות בעל, 

תוך ניצול יעיל של מי הנגר במדרונות ובוואדיות.

שתי שיטות עיקריות שימשו לתיעול וריכוז המים לחלקות החקלאיות, המכונות חוות נגר: 

האחת, סכירת ערוצי הנחלים באמצעות בניית קירות תמך לרוחב הערוץ ובמרחקים משתנים, מה 
שמאפשר יצירת שטחים חקלאיים של כמה דונמים. זו שיטה קלה ונוחה יחסית אשר יושמה בעיקר 
בערוצי נחל קטנים. הסכר מאפשר אגירה של קרקע ושימורה ונוסף על כך ממתן את שיפוע הנחל. 

ככל שגובה המים בסכר גבוה יותר, כך כמות המים המחלחלים גבוהה יותר.

השנייה, הטיית זרמי המים מהמדרונות בשולי הנחלים אל עבר חלקות העיבוד או בורות מים 
החפורים בתחתית הנחל. ההטיה נעשתה בעזרת תעלות חפורות ובנויות אשר נחפרו במרחק 

של עשרות מטרים זו מזו כדי לנצל עד תום את מי הנגר.
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סלע: שכבת סלע רך )ִקרטון( שבתוכה חצוב הבור, ושכבת סלע קשה )גיר( המשמשת כתקרה 
)כיום אי אפשר לראותה(. דופנות הבור מטויחות כדי לנוע את חלחול המים מהבור, ובמקומות 
שונים תקרת הבור נשענת על עמוד תמך. מהפתח שבדופן המדרון נחצב לעיתים גרם מדרגות 
אל תחתית המאגורה, ובעזרתו אפשר היה לרדת לתחתית הבור כדי לפנות את הסחף מעת לעת.

המפקד שואל: מה ההבדל בין באר מים לבור מים? המפקד מציג את האיורים של מאגורת המדרון 
והבאר ואומר: אמנם שניהם חפורים, אך הבור אוגר מים שזרמו על פני הקרקע, בעוד הבאר 

חפורה עד למי התהום המצויים בעומק רב. הבור הוא ַמֲאָגר ולא מעיין ׁשֹוֵפַע. 

לבור יש בדרך כלל שני פתחים: פתח אחד בדופן המדרון במקום שבו החלה עבודת החציבה, 
ופתח שני בתקרה שנועד לרוב לשאיבת מים. מעל הבור הניחו חּוליה שאמצעיתה נקובה, ודרכה 
הורידו את הדלי אל הבור, לשאוב ולהעלות את המים. בדרך כלל בורות המים היו שייכים לאדם 

מסוים, אך היו גם בורות ציבוריים גדולים. 

בורות שהתרוקנו ממים ]בראשית, ל"ז, 24[ שימשו כבתי כלא, ומכאן הביטוי "בית הבור" שמשמעותו 
"בית סוהר" ]בראשית, מ', 5; בראשית, מא, 14; ירמיה, ל"ח, 14-6[.

בתקופת הברזל השנייה )התקופה הישראלית, ימי המלך עוזיהו( נחפרו הבורות הפתוחים בהר הנגב. 

ם ַעל ַשַׁער ַהִפָּנּה ְוַעל ַשַׁער ַהַגְּיא ְוַעל ַהִמְּקצֹוַע ַוְיַחְזֵּקם. ַוִיֶּבן ִמְגָדִּלים  ..."ַוִיֶּבן ֻעִזָּיּהּו ִמְגָדִּלים ִבּירּוָשׁלִַ
ַבִּמְּדָבּר ַוַיְּחֹצב בֹּרֹות ַרִבּים ִכּי ִמְקֶנה ַרּב ָהָיה לֹו ּוַבְשֵּׁפָלה ּוַבִמּיׁשֹור ִאָכִּרים ְוֹכְרִמים ֶבָּהִרים ּוַבַכְּרֶמל 

ִכּי ֹאֵהב ֲאָדָמה ָהָיה"... ]דה"ב, כ"ו, 10-9[.

סיכום:
בעבר היה מקובל לחצוב בורות בערים, ביישובים חקלאיים ואף במדבריות. 
דוגמה לכך הוא עוזיהו אשר חצב בורות רבים במדבר, כדי להשקות 
את מקנהו. ריבוי הבורות והבארות בארץ ישראל מעיד על מיעוט המים 

באזור זה.

המפקד שואל: מה החשיבות של בורות המים בימינו? אפילו בעת המודרנית, 
בור מי-אגירה הוא נכס בעל ערך רב בנוף המדברי ובעת טיול. גם היום 
קיימים בורות אשר מתמלאים במים בעונה הגשומה. אותם מים מחזיקים 
מעמד בבורות העתיקים עד העונות היבשות, ואנו המטיילים ובעלי החיים 

המדברים יכולים ליהנות מהם. 

לנו, כחיילים, יש אחריות לשמור על ערכי הטבע, הנוף והמורשת באזורנו 
ובארצנו. ככלל, כוחות צה"ל אינם רשאים לפגוע באתרי עתיקות. יש 

להימנע מכיתוב על גבי הבור ויש להשאיר את סביבתו נקייה.

מטרות: 
•  היכרות עם אתר עתיקות הקולומבריום.

•  היכרות עם מינים מתפרצים.

פתיחה:
המפקד אומר: הגענו לאתר ארכיאולוגי. האם אתם מזהים אותו? נסו לנחש מה הייתה מטרתו. 
המפקד שואל: אם אתם הייתם חיים כאן לפני 2000 שנה, מה הייתם אוכלים לארוחת ערב במקום 

כזה? איזה חיות יש כאן לצוד?

גוף:
אנו נמצאים ליד מתקן שקוראים לו 'קולומבריום'. זהו מתקן מהתקופה העתיקה, ויש בו גומחות 
רבות בקיר זו לצד זו וזו מעל זו. השם ניתן על ידי ארכיאולוגים ומשמעותו שובך )קן יונים(. קולומבה 
נגזרת מהמילה יונה בלטינית )columb(a. חוקרים משערים שמבנים אלו שימשו לגידול יונים 

והגומחות שימשו לקינון ולהטלת ביצים.

באזור שפלת יהודה רבים ממבני הקולומבריום נחצבו בסלע ונמצאים בעומק האדמה. בקריית 
ההדרכה ובנקודות נוספות בנגב הקולומבריום הוא עילי ובנוי מאבנים.  

ביהדות מוזכרת היונה במקרא יותר מאשר כל עוף אחר – 32 פעמים, כאשר לראשונה היא 

קולומבריום
תחנה

5

שמרו על עתיקות

שמרו על הניקיון

פתרון אתגר מצאי
היכרות עם אתרי עתיקות 

בנגב. העלאת מודעות, 
תכנון והקפדה על נהלים.   

פגיעה באתר עתיקות בשל 
פעילות צבאית.

אתר עתיקות – קולומבריום
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רעי סגלי

שמרו על עתיקות

שמרו על הניקיון

מוזכרת בסיפור המבול. היונה הייתה זו שחזרה אל התיבה עם עלה של זית ]בראשית, פרק ח, 
פסוק י"א[, ובזכותה הבין נוח שהמים התייבשו. מאז, תמונה זו של יונה עם עלה של זית משמשת 
לסמל של שלום ושלווה. היונה מוזכרת גם בשיר השירים מספר פעמים, תמיד כדימוי לאהובה –

..."ֲאִני ְיֵׁשָנה, ְוִלִּבי ֵער; קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק, ִּפְתִחי-ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָּמִתי--ֶׁשּרֹאִׁשי ִנְמָלא-ָטל, ְקֻוּצֹוַתי 
ְרִסיֵסי ָלְיָלה"... ]שיר השירים, פרק ה, פסוק ב'[.

קול היונה שימש להבעת רגשי עצב וגעגועים ]ישעיהו, פרק ל"ח, פסוק י"ד[ ודמות היונה שימשה 
גם לעיטור בבתי כנסת קדומים, למשל בבית הכנסת בחפציבה ובבית אלפא. בתקופת בית שני 

נהגו לגדל יונים לשם הקרבת קורבנות בבית המקדש.

סיכום:
המפקד שואל: מדוע אותם אנשים היו צריכים לגדל יונים? הרי היום אנחנו רואים אותן 

בכל מקום?

כפי שאמרנו, יונים גודלו לצורכי מאכל, לקורבן וייתכן שאף לשליחת דברי דואר. כמו כן, 
אפשר היה לאסוף את לשלשת היונים ולהשתמש בה כדישון לשימוש חקלאי )יש כיום 
חברות מסורתיות המגדלות יונים בגומחות דומות(, אך בעבר כמות היונים לא הייתה 

גדולה כמו היום. 

כיום קיימת התפרצות של מיני היונים אשר מתבססות בכל מקום 
שהאדם נמצא בו ומשאיר אחריו מזון קל להשגה. פעילות האדם גורמת 
לשינויים בזמינות המזון בשטחים הפתוחים – תופעה המעודדת מינים 
מקומיים, כמו יונים, שועלים, תנים וחזירי בר לחרוג מגבול תפוצתם 

וממספריהם הנורמטיביים, ולהפוך ל"מינים מתפרצים".

המפקד שואל: מדוע זה משנה? מינים אלה גורמים לעיתים נזק למערכת 
האקולוגית ולפעמים אף גורמים לנזקי חקלאות ומחלות. לפתרון של 
הבעיה נדרשת רגולציה לסניטציה תחת חקיקה. עם זאת, כבר כיום יש 
למערכות התכנון השונות כלים המנחים כיצד יש להקפיד על סניטציה, 
למשל בלולים, שטחים חקלאיים, מטמנות פסולת, בסיסי צבא ועוד.

קולומבריום עילי. צילום: דוידה דגן, רשות העתיקות.

הידעת?
ִמקטע ההליכה בין תחנת הקולומבריום לתחנת הסיכום בתצפית אמפי אריאל שרון עובר 
דרך כביש הנפט המנדטורי. כביש זה נסלל בשנת 1941 על ידי חברת הנפט העיראקית. 

הכביש מחבר את צומת הנגב למכתש הגדול ואורכו כ-23 ק"מ.
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סיכום:
המפקד שואל: האם למדתם משהו חדש היום? שתפו דבר אחד שעניין / סקרן / הפתיע 
אתכם במסלול. )אם הקבוצה לא גדולה מ-15 איש אפשר לעשות סבב וכל אחד ישתף 

במילה או שתיים(. 

לאחר מכן מסביר המפקד: מיזם "צבא ההגנה לטבע – מפקדים לוקחים אחריות על 
סביבתם" הוקם מתוך ההבנה כי צה"ל, הפרוס על פני שטח נרחב ממדינת ישראל, מחויב 

למאמץ הלאומי לשיפור הסביבה ושמירה עליה. 

התייחסותו של צה"ל לטבע ולסביבה נשענת על ערכי מורשת העם היהודי ועל ערכי צה"ל, 
ובהם ערכי היסוד: אהבת הארץ והנאמנות למדינה. 

המפקד מבקש מהמודרכים לסכם בקטע קצר:

..."ְבָּשָׁעה ֶשָׁבָּרא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָכּל ִאיָלֵני ַגּן ֵעֶדן ְוָאַמר 
לֹו: ְרֵאה ַמֲעַשׂי ַכָּמּה ָנִאים ּוְמׁשּוָבִּחין ֵהן ְוָכל ָמה ֶשָׁבָּראִתי- ִבְּשִׁביְלָך ָבָּראִתי, ַתּן ַדְּעְתָּך ֶשֹּׁלא 

ְתַּקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי,

ֶשִׁאם ִקְלַקְלָתּ ֵאין ִמי ֶשְׁיַּתֵקּן ַאֲחֶריָך..." ]מדרש רבה, קהלת ז, א'[

המפקד מסכם: השפעתנו על המרחב לא מסתכמת רק בהשפעה על הרובד הכלכלי 
והדמוגרפי אלא גם על הרובד הסביבתי. נסו לחשוב כיצד כל אחד מאתנו יכול, ולו במקצת, 

לעזור לשמור את ארצנו, כי אם אנחנו לא נשמור, אין מי שיעשה זאת...

וזכרו, אנו מאמינים שככל שיותר חיילים יכירו את ארצם ומורשתם, כך תעלה המוטיבציה 
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כמיתוג של רמת חובב. 

המפקד שואל: למה אני אומר כמיתוג?

גוף:
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טענו הורים לחיילים שאינם מוכנים כי ילדיהם ישהו 8 ק"מ מרמת חובב. מאז החל להתבצע במקום 
שינוי והושקעו כספים רבים בשיקומו, כדי שבסיס קריית ההדרכה יוכל לקום פה. היום נחשפנו 

לכמה מן הממצאים אשר קיימים בתוך הבסיס. 

מה היא לדעתכם ההשפעה שיש לבסיס על מרחב זה? הקמתה של קריית ההדרכה )"עיר הבה"דים"( 
היא חלק מהמהלך הכולל של ירידת בסיסי צה"ל הגדולים לנגב, כפי שנקבע לראשונה בהחלטת 
ממשלה מ–2005, כחלק מתוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב. בראשות אותה ממשלה 
עמד אז אריאל שרון ועל שמו קרוי הבסיס. ההנחה שעמדה בבסיס ההחלטה על מעבר הבסיסים 
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אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, כי אנחנו רוצים לדאוג לבית שלנו, לאנשים שלנו, 
ולארץ שלנו. דיברנו היום על נושאים שונים שקשורים לשמירת הטבע, לפעילות צה"ל ולחינוך. 

כיצד נזכור את הכללים והתובנות שהסקנו מסיור זה?

עד כא"ן
לוקחים אחריות על הסביבה

שמרו על עתיקות

דווחו על תנועה 
חשודה בשטח

כבדו את הקרקע 

סעו על הצירים

שמרו על נהלי אש

שמרו על הניקיון

ע = עתיקות
אין לפגוע בעתיקות למיניהן. אסור לירות על העתיקות, אסור 

לדרוס או לפרק אותן, ואסור לסמן עליהן.

ד = דווחו על תנועה חשודה בשטח
יש לדווח מייד לחמ"ל על כל תנועת רכבי שטח בלילה המלווה בזרקור 

ובכלבים או בגלאי מתכות.

 כ = כבדו את הקרקע
סעו על הצירים

אסור לסטות מצירים מוגדרים ומאושרים.

א = אש
אין להדליק אש מצומח מקומי ויש לשים לב לשריפות באזור.

נ = ניקיון
אין להשאיר פסולת בשטח, לרבות פסולת אורגנית.

ראשי התיבות של הכללים של 
הפרויקט שלנו. האם מישהו יכול 

להתאים עיקרון לאות?

עזרים: כללי עד כא"ן



מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם

ידיעת הארץ
מטבע הלשון "ידיעת הארץ" הוא יחיד במינו, אין דומה לו בעולם והוא בעל תוכן ייחודי 

המקובל במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בארץ.

לא מקרה הוא שמטבע לשון זה איננו אפשרי לתרגום כפשוטו, ואין לו מקבילה באף 
שפה אחרת.

לפועל "ידע" יש בשפה העברית שתי הוראות שונות: האחת – לשון בקיאות, הבנה, 
תפיסה והכרה. השנייה – לשון התמזגות, התמסרות והתחברות מוחשית.

ואכן, ככל שמדובר בזיהוי המגמות החינוכיות שבהוראת ידיעת הארץ, יש לאמץ 
את שתי הוראות הפועל, פירוש הדבר – ידיעה שיש בה בקיאות והבנה, ותכליתה 

התקשרות וזיקה עמוקה. 

"ידיעה" היא גם יכולת ניתוח של קשרי גומלין, מורכבויות והבנה כי הדברים אינם 
תמיד כפי שהם נראים ממבט ראשון. מי שלומד מורכבות מהי, יש סיכוי שיפתח גישה 

אנושית בריאה יותר.

זה אופיו וייעודו של הסיור בשביל המטיילים בקריית ההדרכה, הליכה תוך כדי למידה 
וחוויה המאפשרות יצירת זיקה וחיבור עמוקים.

הסיור וההליכה בשביל המטיילים מאפשרים להולכים בו להכיר תכנים, מקומות 
ופרטים חדשים על אודות הטבע, ההיסטוריה ומורשתנו. הליכה תוך למידה היא זו 
היוצרת זיקה וחיבור עמוק לארץ שלנו. החיבור והזיקה שנוצרים הם מבין המניעים 

החשובים הגורמים לאדם לקחת אחריות כלפי הסביבה ולשמור עליה. 
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