החובק הוא אירוע שיא בשנת המכינה .החובק כולל טיולים וסיורים
ברחבי הארץ במשך שלושה שבועות ,כאשר במהלכם יועברו תכנים,
והדרכות אשר יכוונו ישירות אל רובד חשוב במכינה :אהבת וידיעת
הארץ.
במהלך החובק ,נלך מרחק מצטבר של כ 170 -קילומטרים ונרכב כ-
 35קילומטרים עם משקל על הגב בתוואי שטח מאתגרים .תהיה זו
עליית מדרגה בסרגל המאמצים של כל אחד מאתנו.

לחלקנו ,האתגר יהיה פיזי ,לכולנו מנטאלי ,מה שיוביל לאתגר

קבוצתי וידרוש מאתנו להיות מלוכדים וסבלנים.
אנחנו מאמינים שיש חשיבות עליונה בהליכה מתמשכת בארץ ישראל
ושההיכרות עם אדמת הארץ היא חלק בלתי נפרד מזהותנו הציונית.
במהלך החובק ,הקבוצה תחווה חוויה משמעותית ומעצימה שתהווה

סיכום לשנת המכינה.
החובק הוא למעשה סדרת החוץ האחרונה והארוכה ביותר בשנה .ולכן,
עלינו לשאוף לסיום מוצלח ככל שניתן.
1

להכיר את ארץ ישראל על
מגוון רבדיה
להרחיב את גבולות הנוחות ,הן
מבחינה פיזית והן מבחינה
מנטאלית
העצמת הקבוצה כיחידה
מגובשת השומרת על הפרטים
בתוכה

2

3

עמוד

תוכן

1

רציונל החובק

2

מטרות החובק

3-4

תוכן עניינים

5

דברי הוועדה

6

מקטעים

7

נקודות פתיחה

8-10

תדריכים

11-17

מקטע  - 1נעה א ועידו

18-19

מקטע  - 2יונתן והדר

20-22

מקטע  - 3תמר ותומר

23-24

מקטע  - 4מיה ג ואיתי

25-28

מקטע  - 5רן ,נוגה וטל ד

29-33

מקטע  - 6נועה ג ועדי פ

עמוד

תוכן

34-38

מקטע  - 7שקד ויאיר

39

מקטע  - 8בר ,דור ועדי א

40-43

מקטע  - 9רוני ועפרי

44-46

מקטע  - 10אושר ואלעד

47-48

מקטע  - 11אורי ועמית

49-50

מקטע  - 12מאי ,אליה ואוהד

51

מקטע  - 13מיה ש וגולן

52-53

מקטע  - 14יהלי ומתנאל

54-57

מקטע  - 15עדן ואביב

58

מקטע  - 16מתן וטל א

59-61

מקטע  - 17רעי ורותם

62-63

ד"שים

64

אתגרים
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מקטע יום תאריך

א.מקטע

מאיפה

לאיפה

בית שמש

מצפה משואה

מצפה משואה

אדרת

אדרת

תל עזקה
שדה אילן

ש

26.5

א

27.5

2

ב

28.5

יונתן והדר

3

ג

29.5

תמר ותומר

תל עזקה

4

ד

30.5

מיה ג וזיני

שדה אילן

בית רימון

5

ה

31.5

טל ד ,רן ונגה

בית רימון

תל יודפת

ו-ש 1-2.6

נועה ג ,עדי פ

תל יודפת

רקפת

7

א

3.6

שקד ויאיר

אדמית

חניון לימן

8

ב

4.6

עדי א  ,בר ודור

חניון לימן

דליית אל כרמל

9

ג

5.6

רוני ועפרי

דליית אל כרמל

רמת דוד

10

ד

6.6

אלעד ואושר

רמת דוד

גלבוע

11

ה

7.6

אורי ועמית

גלבוע

ניר דוד

ניר דוד

גן נר

13

א

10.6

מיה ש וגולן

גן-נר-זוויתן

בית הבק

14

ב

11.6

יהלי ומתנאל

בית הבק

חוף חוקוק

15

ג

12.6

עדן ואביב

חוף חוקוק-ארבל

כפר בלום

16

ד

13.6

מתן וטל א

כפר בלום

בניאס

17

ה

14.6

רעי ורותם

בניאס

מבצר נמרוד

1

6

12

נעה א ועידו

ו-ש  8-9.6אוהד ,אליה מאי
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7

תדריכים
דגשים לתדריכי בטיחות יומיים:
 מספרי ברזל. מוביל ומאסף (אחד מכל א.מקטע). דגש לנעליים (מתי פתוחות ומתי סגורות). לשתות המון המון מים לשים לב שכל הזמן הולכים על השביל ולא סוטים תדריך מכוון וברור לפני כל חציית כביש (פרוט להלן). כובע כל הזמן על הראש. קרם הגנה (גם הכהים). הולכים כל הזמן כקבוצה אחת-ביחד -גם דגשבטיחותי.
 לשים לב אחד לשני במהלך המסלול. עזרה ראשונה נמצאת אצל _____. לשמור על הניקיון וההגיינה לאורך כל הטיול. להשאיר יותר נקי ממה שבאנו בכל מקום. לשים לב לדברים חשודים. -זהירות מאש.

תדריך לחציית כביש:
 2אנשים אשר לבושים באפודים זוהרים הולכים לחסום
את הכביש מקדימה ומאחורה -בשילוח איש צוות.
לפני חציה  -שומרים על שקט כדי לשמוע את זינוק
האחראים.
כולם חוצים ביחד ובמהירות.
לפני ואחרי חציית כביש עושים מספרי ברזל.
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דגשים לתדריך לינה:
 מגיעים למקום הלינה ומיד עושים תדריך -כדי למנוע בלאגן במקום. כמה מילים על המקום. להגדיר גבול גזרה. הפרדה ברורה בין בנים לבנות. שירותים בנים בנות. הליכה לשירותים עם פנסים  +בלילה ,להודיע לשומרים. ציוד אישי מסודר. אין פיזור ללא אישור צוות. לעטוף נעליים/הפוכות בשינה. פתיחת שק"שים בסמוך ללינה  +ניעור שק"שים ולהאיר פנימה. אוכל לא בהישג חיות  -עגלה רתומה/אוכל קשור לגובה. ציוד קבוצתי מסודר באחריות תורנים ועוזרים. תנועה עם פנסים. ללכת בזוגות (אם הולכים רחוק). א .ערב מסודרת ושטופה. למלא כבר בלילה את בקבוקי המים למחר - .ג'ריקנים בדימקס. להיות ערניים בשמירות בלילה  +דגשים לשמירות.אין טרמפים בחובק!
כניסה למים:
לפני כניסה למים יתקיים תדריך שיכין את הקבוצה לכניסה למים
וידגיש את עומק המים וזמן השהייה במים.
כניסה למים בלי מציל -לכן נכנסים עד גובה מותנים.
אין להתרחק מהקבוצה בזמן השהייה במים ,יש להישאר בגוש אחד.
לפני ואחרי כניסה ממושכת במים יתפקדו החניכים במספרי ברזל.
חניך אחד או איש צוות נשאר בחוץ ומוגדר כ'מציל' – תפקידו
להסתכל על השוהים במים.
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תסמינים וטיפול במכת חום והתייבשות:
תסמינים :בחלק ניכר מהמקרים ,האדם הסובל ממכת חום יתמוטט
בשלב מוקדם ,אך בחלק ניכר מהמקרים יתכנו סימנים מקדימים כמו
כאבי ראש עזים ,חולשה קיצונית ,אי-יציבות ,אי-שקט ,בלבול ,חוסר
התמצאות ,שינוי בהתנהגות ,פרכוסים ,ירידה בתגובה ואיבוד הכרה.
בנוסף ,יתכנו עלייה בדופק ובקצב הנשימה.
טיפול:
קירור -לקחת לצל ,לשפוך מים ,והיעזר בקרח אם יש.
שמירה על נתיב אוויר פתוח(כמו כל אדם שאיבד את הכרתו).
השקייה במים ,ואם מתאפשר להוסיף מעט מלח למים.
בשום פנים ואופן אין להשקות את המיובש באלכוהול או קפה ,כמו כן
אין לתת אקמול ,נורופן או כל כדור מוריד חום אחר .על אלה עלולים
להחמיר את הפגיעה.
להזעיק עזרה (-101מד"א) ולפנות את הנפגע לביה"ח במהירות
האפשרית.
מניעה:
 שתייה מספקת. לכבוש כובע כשחשופים לשמש. קרם הגנה. בעומס חום -שהיה בצל ,שמירה על חום גוף. -קרח.
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מוצ"ש 26.5
20:17

צאת שבת

23:30

יציאת אוטובוס מבית שמש

00:00

הגעה למצפה משואה

00:00-00:15

התארגנויות ,תדריך לינה ותדריך שמירה

יום ראשון 27.5
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7:00

השכמה

7:00-7:30

קיפולים והתארגנויות

7:30-8:00

ארוחת בוקר

8:00-9:00

טקס

9:00-10:30

הליכה

10:30-11:30

פעילות בחרבת מדרס

11:30-12:00

המשך הליכה עד שוע

12:30-14:00

מפגש עם יאיר צורן – חורבת שוע

14:00-14:20

המשך הליכה

14:20-15:00

ארוחת צהריים

15:00-16:30

הליכה לאדרת

16:30-17:00

חלוקה לבתים והתארגנויות למקלחות

17:00-18:00

מקלחות

18:30-20:00

פעילות ערב

21:00-21:45

ארוחת ערב

21:45-22:00

סיכום יום

הקשר לארץ ישראל – זאב וילנאי
"אני מאמין שאין דרך טובה יותר לחוש את הקשר לארץ ישראל
מאשר להלך בה לאורכה ולרוחבה
לחצות את עמקיה ,להעפיל על פסגת הריה.

לסייר בשביליה -גם הנידחים ביותר .רק כאשר אתה מסייר ברגל
ברחבי הארץ ,מתבשם מנופה ,ורואה במו עינייך...
את שרידיה הקדומים ,ויישוביה החדשים ,אתה מרגיש את הקשר
האמיתי לארץ ישראל ואת היותך בן הארץ הזאת".
" עם מכלול הקוצים שנכנסו לי לגוף אפשר להקים ערוגה של מטר על מטר.
אבל אלו לא סתם קוצים ,אלו קוצי ארץ ישראל"

(סגן אוריאל פרץ ז"ל ,נהרג בנובמבר  1998בדרום לבנון)
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המרד הגדול השני והאחרון של יהודי ארץ ישראל נגד שלטון האימפריה
הרומית ,שהתרחש בימי הקיסר אדריאנוס ,בין השנים 136-132
לספירה .בראש המרד עמד שמעון בן כוסבה ,שנודע בדיעבד כ"בר
כוכבא" ,שראה עצמו כמשיח .בר כוכבא קיבל את תמיכתו של רבי
עקיבא אם כי נראה שרוב התנאים התנגדו לו .צבא המורדים הצליח
להביס את הרומאים ולהניסם מטריטוריות נרחבות ביהודה ,וכונן שלטון
עצמאי שבר כוכבא עמד בראשו כשהוא נושא בתואר "נשיא ישראל".
אחרי הנצחונות ההתחלתיים בשנתיים הראשונות ,המצב נטה לרעת
המורדים עם הגעתו לזירה של המצביא יוליוס סוורוס בסוף  133בראש
כוחות צבא גדולים .בשנתיים הבאות ניהלו הרומאים מסע מלחמה זהיר
והרסני כשהם הודפים את אנשי בר כוכבא באיטיות .בשלהי  135נפלה
ביתר ,מעוזם האחרון של המורדים ,שם נהרג גם בר כוכבא עצמו.

חורבת מדרס נמצאת בתחום פארק מערות עדולם  ,ובה שרידי ישוב
חקלאי קדום  ,השם מדרס משמר את שמו הערבי חרבת דרוסיה,

שדומה מאוד לשם הישוב הקדום דרוסיאס כפי שהופיע ברשימת אתרי
יהודה שערך תלמי במאה ה.2-
חפירות ארכיאולוגיות שנעשו בגבעה הנישאת חשפו שרידי עתיקות
מרתקים המוכיחים כי במקום ישבה קהילה יהודית מתקופת מרד
החשמונאים ועד מרד בר כוכבא ,ישוב יהודי גדול שהתפרש על שטח
של כ 250 -דונם  ,הישוב דעך לאחר דיכוי מרד בר כוכבא ,בתקופה
הביזנטית המקום הפך לכפר נוצרי.
בחורבת מדרס נחשפה מערה ובה מערכת מחילות מסתור תת קרקעית
מסועפת ,באורך כולל של כ 100 -מטרים ,זו מערכת אחת מתוך מאות
מערות מסתור ,שנחשפו בשפלת יהודה שבהן הסתתרו היהודים
13בתקופת מרד בר כוכבא.

בתקופה שקדמה למרד מערות אלו שימשו למרתפים  ,מקוואות טהרה,
אסמים ,קולומבריה ובתי בד תת קרקעיים ,בתקופת המרד השימוש בהן
בוטל פתחי המערות נאטמו והוסוו ,החללים בתוכן חוברו ברשת מחילות
חצובות ובהן חדרוני מסתור ,מחסני מזון ,גישה למתקני מים ואמצעי
נעילה ,ליד חדרי המסתור נמצאו לוחות אבן שחסמו את המחילות בשעת
סכנה.
מערכות מסתור אלו נחפרו בידי מורדים יהודים ,שהעזו למרוד באימפריה
הרומית החזקה בעולם ,מתוך כוונה להגן על בני משפחותיהם
והאוכלוסייה היהודית העלולים להיפגע בזמן הקרבות ,הם מצאו מקלט
מתחת לאדמה במנהרות ומחילות תת קרקעיות ,חיו בהן במצוקה קשה,
תנאי חרדה ,בחשכה וצפיפות גדולה ללא פרטיות ובחרפת רעב גדולה.

המסלול בחרבת מדרס מוביל אותנו אל ארבעה אתרי ביקור עיקריים
שהם -1 :מערכת מחילות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא  -2 ,פירמידה
יחידה במינה בארץ  -3מערכת קבורה יהודית  -4מערת קולומבריום.

עתרי היה כפר שהתקיים כנראה [על פי הממצאים במקום] עד ימי מרד
בר כוכבא .שמו של האתר וקישורו עם הכפר עתרא ,שהוזכר ע"י יוסף בן
מתתיהו כאחד הכפרים שהושמדו ע"י הצבא הרומאי .במקום נחשף שבר
חרס בו מוזכר השם "עתרי".
לפי שרידי המקוואות שנמצאו במקום ,נרות חרס עם סמלים יהודיים
וממצאים נוספים היה קל לחוקרים לקבוע שמדובר במקום יישוב בעל
אופי יהודי .ריבוי הגתות במקום ,ורמת השכלול הגבוהה של אחת מהן גם
מעיד על מרכזיות ייצור היין בפרנסת הישוב.
שברי חרסים שנמצאו במקום בהם מוזכרות כמויות של דבלים ,מלמדים
על כך שתושבי המקום התפרנסו גם מגידול תאנים וסחר בהם ,נולים
שנמצאו במקום לימדו אותנו שכנראה חלק מיושבי המקום התפרנסו
מתעשיית טקסטיל.
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 .1בר כוכבא  /לוין קיפניס
שמו
ִשרָ אֵל בָּר כ ּוֹכְּבָא ְּ
אִיש הָי ָה בְּּי ְּ
צעִיר ג ְּ ּבַה קוֹמָה עֵינ ֵי זֹהַר לו ֹ.
אִיש ָ
הוּא הָי ָה ג ִ ּבּו ֹר הוּא קָ רָ א ל ִדְּ רו ֹר
אהַב או ֹתו ֹ ז ֶה הָי ָה ג ִ ּבּו ֹר ,ג ִ ּבּו ֹר ,ג ִ ּבּו ֹר!
העָם ָ
כָּל ָ
אחָד קָ רָ ה מִקְּ רֶ ה הָה ,מִקְּ רֶ ה עָצוּב –
יו ֹם ֶ
בּכְּלוּב.
שם ִ
ַשבִי ו ְּהו ּ ָ
בַּר כ ּוֹכְּבָא נָפַל בּ ּ ְּ
שאַג
הכְּּלוּב ָ
שם אַרְּ י ֵה עֲנ ָק תּ ו ֹך ְּ ַ
ָ
חז ָק!
חז ָקֲ ,
חז ָקֲ ,
פחַד בַּר כ ּוֹכְּבָא ֲ
ת ְּ
בַּר כ ּוֹכְּבָא אַל ּ ִ

 .2בר כוכבא בהיסטוריוגרפיה האנטי-ציונית  /ר' יואל משה
טיילבוים ,ויואל משה ,ברוקלין ,ניו יארק  :חבורת לומדי ספה"ק
ויואל משה בישיבה לצעירים תורה ויראה דרבי מסאטמאר,
תשס"ו
בן כוזיבא היה איש קדוש ונורא וראוי לנבואה בכל המידות
שחשב הרמב"ם ז"ל ועל כן היו מחז"ל כגון רבי עקיבא ,שראו
בו את מלך המשיח .ובתקופה זו היתה להם הצלחה נפלאה,
אך מכיון שעשו פעולות ליקח לעצמם גאולה וממשלה טרם הזמן
הראוי ,נכשלו ע"י זה בפורענות קשה ומרה עד מאוד ,וה' יתברך
ישמרנו ולולא החטא הזה היו בבחינת ´זכו  -אחישנה´ ,והיה אז
אפשרית הגאולה.
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 .3תלמוד ירושלמי ,תענית ,פרק ד ,הלכה ה
אמר רבי יוחנן :רבי היה דורש (על הפסוק) "דרך כוכב מיעקב"
(במדבר כד)  -אל תקרא כוכב אלא "כוזב".
רבי עקיבא ,כשהיה רואה את בר כוזיבא ,היה אומר :הנה מלך
המשיח
אמר לו ר' יוחנן בן תורתא :עקיבא! יעלו עשבים בלחיך ועדין לא
בא!
א"ר יוחנן שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות [רומאים תוקעים
בשופר] היו מקיפין את ביתר (במצור על העיר)...
והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע (קטועי
אצבע).
שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי
מומין?
אמר להן וכי היאך איפשר לבדקן.
אמרו לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא יהיה
נרכתב באיסרטיא (צבא) שלך .היו לו מאתים אלף כך ומאתים
אלף כך.
וכשהיה יוצא לקרב ,היה אומר:
ריבון כל העולמים  -אל תעזור ואל תכלים [במקור :תכסוף,
כלומר אל תביישינו] 'הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא
בצבאותינו' (תהילים ס)
ומה היה עושה בר כוסיבא?
היה מקבל אבני בליסטראות באחד מארכובותיו וזורקן ,והיה
הורג מהן כמה נפשות ,ועל זה אמר ר' עקיבא כן.
16

 .4יגאל ידין בסנגוריה הסטורית על מרד בר כוכבא  /מרד בר כוכבא
ותוצאותיו  -שיחה עם יגאל ידין ,מבפנים  -בטאון התנועה הקיבוצית
המאוחדת ,כרך מו.1983 ,

"מרד בר-כוכבא"  -אומר הרכבי " -הביא את השואה הצבאית והחורבן
הגדולים שבתולדותינו .התבוסה הייתה צפויה ,שכן ליהודים לא היה
סיכוי להביס את הצבא הרומי .אין זו רק חכמה שלאחר המעשה.
מחוללי המרד לקו בחולשה בחשיבה ריאליסטית ".וכאמור ,באווירה של
אי-נחת השוררת כיום בישראל ,אולי משום הגילויים של אותה
הרפתקנות שהוזכרה כאן קודם ,או בלשונו של הרכבי בראיונו
ב"מעריב"" :ציפיות שנתבדו ונתחוורו כבלתי-מציאותיות"  -מעלים
אנלוגיות מן ההיסטוריה היהודית ,מפלות שבאו משום "אי-חשיבה
ריאליסטית" .למען ביסוס גישה זו מנסה הרכבי להסתייע בהערכה
מחודשת של מרד בר-כוכבא.
אבל אם אתה מאמין במשהו גדול ואתה מוכן להקריב עבורו את החיים
 האם השיקול היחידי שצריך להתוות את דרכך זה הביטחון במאה אחוזשאתה תצליח? זה נקרא "חשיבה ריאליסטית"? איפה הוא הגבול בין
מאה אחוז ובין האפס כאשר מדינאי או עם נלחמים על מה שאפשר
לקרוא לו "חיים רוחניים"? והדוגמה הכי-בולטת לכך והקרובה לנו ביותר,
שאינה ניתנת לערעור ואיננו זקוקים להסתמכות לגביה על ספקולציות
מעורפלות של היסטוריונים ועל קטעי-קטעים של דוקומנטים  -זוהי
ההכרזה על הקמת מדינת ישראל בה' באייר תש"ח".
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יום שני 28.5
6:45-7:30

השכמה

7:30-8:15

תחילת מסלול-הליכה

8:15-9:00

ארוחת בוקר

9:00-10:00

הליכה

10:00-10:20

הדרכה

10:20-13:00

הליכה

13:00-14:00

ארוחת צהרים

14:00-16:00

הליכה -הגעה לתל עזקה

16:00-17:00

פעילות

17:00-18:30

אביעד פרידמן

18:30-19:30

ארוחת ערב

19:30-20:00

משה טאובין

20:00

סיכום יום ותדריך לינה

18

אומץ  /מלחמת גולית ודוד  -שמואל א פרק י"ז

19

וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל הָּ אֲ נ ִָּשים הָּ ע ְֹּמ ִדים ִעּמ ֹּו לֵאמֹּ ר:
ַמה יֵעָּ ֶשה ל ִָּאיש אֲ ֶשר ַיכֶה אֶ ת הַ פְ לִ ְש ִתי הַ לָּז וְ הֵ ִסיר חֶ ְרפָּ ה מֵ עַ ל י ְִש ָּראֵ ל?
ֹלהים ַחיִים?!
כִ י ִמי הַ פְ לִ ְש ִתי הֶ עָּ ֵרל הַ זֶה כִ י חֵ ֵרף ַמעַ ְרכוֹּת אֱ ִ
וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו הָּ עָּ ם כ ַָּדבָּ ר הַ זֶה לֵאמֹּ ר:
כֹּה יֵעָּ ֶשה ל ִָּאיש אֲ ֶשר ַיכֶּנּו...
ָאחיו הַ גָּדוֹּל ְב ַד ְבר ֹּו אֶ ל הָּ אֲ נ ִָּשים,
וַ י ְִשמַ ע אֱ לִ יָאב ִ
וַ יִחַ ר ַאף אֱ לִ יָאב בְ ָּדוִ ד וַ יֹּאמֶ ר:
לָּּמָּ ה זֶה י ַָּר ְד ָּת? וְ עַ ל ִמי נָּטַ ְש ָּת ְמעַ ט הַ צֹּאן הָּ הֵ ּנָּה בַ ִּמ ְדבָּ ר?
אֲ נִ י י ַָּד ְע ִתי אֶ ת זְ דֹּנְ ָך וְ אֵ ת רֹּעַ לְ בָּ בֶ ָך,
כִ י לְ מַ עַ ן ְראוֹּת הַ ִּמלְ חָּ מָּ ה י ָָּּר ְד ָּת!
וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד:
יתי עָּ ָּתה? הֲ לוֹּא ָּדבָּ ר הּוא?
מֶ ה עָּ ִש ִ
וַ ִיסֹּב מֵ אֶ ְצל ֹּו אֶ ל מּול ַאחֵ ר ,וַ יֹּאמֶ ר כ ַָּדבָּ ר הַ זֶה,
וַ י ְִשבֻהּו הָּ עָּ ם ָּדבָּ ר כ ַָּדבָּ ר הָּ ִראשוֹּן.
וַ י ִָּש ְמעּו הַ ְדבָּ ִרים אֲ ֶשר ִדבֶ ר ָּדוִ ד,
וַ יַגִ דּו לִ פְ נֵי ָּשאּול  -וַ י ִָּקחֵ הּו.
וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל ָּשאּול:
ָאדם עָּ לָּיו.
ַאל יִפֹּ ל לֵב ָּ
עַ בְ ְדָך ֵילְֵך וְ נִ לְ חַ ם ִעם הַ פְ לִ ְש ִתי הַ זֶה.
וַ יֹּאמֶ ר ָּשאּול אֶ ל ָּדוִ ד:
ֹלא תּוכַל ָּל ֶלכֶת אֶ ל הַ פְ לִ ְש ִתי הַ זֶה לְ ִהלָּחֵ ם ִעּמ ֹּו ,כִ י נַעַ ר ַא ָּתה! וְ הּוא ִאיש
ִמלְ חָּ מָּ ה ִמּנְ ע ָֻּריו!! {ס}
וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל ָּשאּול:
וַ יֹּאמֶ ר ָּשאּול אֶ ל ָּדוִ ד:
ֹלא תּוכַל ָּל ֶלכֶת אֶ ל הַ פְ לִ ְש ִתי הַ זֶה לְ ִהלָּחֵ ם ִעּמ ֹּו ,כִ י נַעַ ר ַא ָּתה! וְ הּוא ִאיש
ִמלְ חָּ מָּ ה ִמּנְ ע ָֻּריו!! {ס}
וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל ָּשאּול:
רֹּעֶ ה הָּ יָּה עַ בְ ְדָך לְ ָאבִ יו בַ צֹּאן,
ּובָּ א הָּ אֲ ִרי וְ אֶ ת הַ דוֹּב וְ נ ָָּּשא ֶשה מֵ הָּ עֵ דֶ ר.
אתי ַאחֲ ָּריו וְ ִהכִ ִתיו וְ ִהצַ לְ ִתי ִמ ִפיו ,וַ י ָָּּקם עָּ לַי  -וְ הֶ חֱ ז ְַק ִתי ִבזְ ָּקנ ֹּו
וְ יָּצָּ ִ
יתיו!
וְ ִהכִ ִתיו וַ הֲ ִמ ִ
גַם אֶ ת הָּ אֲ ִרי גַם הַ דֹּב ִהכָּה עַ ְבדֶ ָך!
ֹלהים ַחיִים!
ַאחד מֵ הֶ ם!  -כִ י חֵ ֵרף ַמעַ ְרכֹּת אֱ ִ
וְ הָּ יָּה הַ פְ לִ ְש ִתי הֶ עָּ ֵרל הַ זֶה כְ ַ
{ס}
וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד:
ּומיַד הַ דֹּב  -הּוא י ִַצילֵנִ י ִמיַד הַ ְפלִ ְש ִתי הַ זֶה!
יְהוָּ ה אֲ ֶשר ִה ִצלַנִ י ִמיַד הָּ אֲ ִרי ִ

יום שלישי 29.5
3:00-3:30

השכמה ,קיפולים והתארגנויות

3:30-5:30

נסיעה להר תבור

5:30-8:00

עליית הר תבור

8:00-8:45

ארוחת בוקר

8:45-9:30

הדרכה

9:30-10:45

ירידה מההר לנוצרים

10:45-11:00

מנוחה ותדריך הליכה בכפר

11:00-12:10

הליכה ללמעלה בית קשת

12:10-12:40

הדרכה

12:40-14:40

הליכה למקום הספסלים -תל גובל

14:40-15:15

ארוחת צהריים

15:15-16:00

הליכה למצפור בית קשת

16:00-18:00

הגעה לאילניה

18:00-18:30

הליכה לשדה אילן

18:30-19:15

ארוחת ערב

19:15-20:30

עדי -הרצאה

20:30-21:00

סיכום יום

20

הוא פסגה בולטת הממוקמת מדרום לרכס הרי נצרת ומצפון לעמק
יזרעאל ,והוא אחד ההרים הגבוהים בגליל התחתון .פסגתו נמצאת
בגובה  562מטר מעל פני הים והוא מתנשא לגובה של כ 400-מטרים

מעל סביבתו .הפסגה בולטת ונראית גם לצופים בה ממקומות
מרוחקים ברחבי הגליל והגולן .במבט מכפר תבור ,ממזרח למערב,
הפסגה נראית מחודדת מאד .במבט מדרום לצפון ,מכיוון עפולה,
הפסגה נראית מעוגלת ומתונה.
להר תבור יש היסטוריה עשירה וחשיבות במסורת היהודית ,הנוצרית
והמוסלמית .שמו נזכר במקרא בגבול נחלותיהם של שלושה משבטי
ישראל .על הר תבור התכנס צבאו של ברק בן אבינועם למלחמה על

סיסרא ,שר צבאו של יבין מלך חצור .מאוחר יותר ,בתקופת בית שני
הייתה סביבת הר תבור מוקד לקרבות בין הרומאים ליהודים .אגדת
חז" ל הזכירה את התבור בין ההרים שבקשו שעליהם תינתן התורה,
אך הר סיני זכה בכך ,כי רק בו לא נהגה עבודה זרה
על מדרונות ההר שוכנים שלושה יישובים  -דבורייה ,שבלי ואום אל-
גנם .השם "תבור" מקורו בתנ"ך ,וממנו נגזר השם היווני של ההר,
תבּוּרְּ יו ֹן ,הנזכר בכתבי יוסף בן מתתיהו .יש המפרשים את השם
אִי ַ

תבור כנרדף לטבור ,על שום היותו של ההר בולט מעל סביבותיו .השם
ניתן למקומות נוספים בארץ ישראל ,כגון אֵלון תבור הנזכר בנחלת
שבט אפרים (שמואל א' ,י' ,ג') .במאה ה 19-כינו תושבי צפת את הר
מירון המתנשא מול העיר בשם "הר תבור".
שמו הערבי של ההר הוא ג'בל א-טור .שם זה מסמל את חשיבותו של
ההר במסורת הערבית .באותו שם מכונים גם הר הזיתים ,הר גריזים
והר סיני .השם דומה למונח הארמי "טורא" שמשמעותו הר.
21

בדרך לתבור  /בנימין אביגל

22

יום רביעי 30.5
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6:30-7:00

השכמה+התארגנות

7:00-7:40

ארוחת בוקר

7:40-8:30

הליכה לחוות השומר

8:30-9:30

סיור בחוות השומר +פתיחת יום

9:30-11:00

הליכה לצומת גולני +תדריך חצייה

11:00-11:30

הדרכה צומת גולני

11:30-13:30

הליכה אל כיוון שביל כחול

13:30-14:30

ארוחת צהריים +משחק

14:30-18:00

הליכה לבית רימון

18:00-18:30

הדרכה במצפה בכניסה לקיבוץ

18:30-19:30

ארוחת ערב

19:30-20:00

סיכום יום והעברת המקל

20:00-21:00

שירה
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יום חמישי 31.5
6:30-7:00

השכמה והתארגנות

7:00-7:15

יציאה למסלול – הליכה עד מצפה לאודרמילק

7:15-8:00

ארוחת בוקר

8:00-8:30

מקל

8:30-10:30

הליכה

10:30-10:35

הפסקה קצרה

10:35-11:20

הליכה עד למוביל המים הארצי

11:20-11:50

הדרכה

11:50-12:35

25

פתיחת יום (סק"ג) ,הצגת לו"ז לקבוצה והעברת

הליכה עד לאלה האטלנטית – העץ מתחת להר
עצמון

12:35-13:05

ארוחת צהריים

13:05-13:35

הדרכה

13:35-15:35

הליכה למקום לינה

15:35-16:00

התארגנות במקום,סיור בבוסתן ,תדריך לינה

16:00-17:30

משבצת קבוצה

18:00-18:45

סיכום יום

19:00-20:00

ארוחת ערב

20:00-22:00

שיעור של דודה של רן

22:00

כיבוי אורות
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 .1מלצר ניגש אליו ושואל :האם אדוני רוצה תה או קפה? לוי
אשכול מתלבט ,מהסס ולאחר שעה ארוכה מכריע :תן לי חצי
תה חצי קפה.
בדיחה זו משקפת את היחס הציבורי לראש הממשלה ושר
הביטחון ,שבתקופה שקדמה למלחמת ששת הימים דחה את
ההכרעה מיום ליום.
" .2מדוע אשכול אף פעם לא מתרחץ? – כי בכל פעם שהוא
נכנס לאמבטיה הוא רואה שני ברזים – למים החמים ולמים
הקרים ,ואינו יכול להחליט איזה מהם לפתוח".

27

28

יום שישי 1.6
6:15

השכמה

6:45-7:00

פתיחת יום וחלוקת לו"ז

7:00-7:15

הליכה לתל יודפת

7:15-8:00

ארוחת בוקר

8:00-9:30

הדרכה ביודפת -קו החומה ,מערה

9:30-11:00

הליכה למערה מתחת למנוף

11:00-11:30

סק"ג והדרכה

11:30-13:00

הליכה למקום בואדי מתחת לרקפת (ליד
החממות)

13:00-14:00

ארוחת צהריים

14:00-15:00

הרצאה

15:00-15:15

הליכה לבוגרת רקפת

15:15-17:00

הליכה ביחד למקלחות באולם ספורט

והתארגנות לשבת

17:15-18:00

הפרשת חלה

18:00-19:00

קבלת שבת

19:20-20:00

תפילה בחצר/שיח בבית-נועה

20:00-21:30

ארוחת שישי

21:30-23:00

טיש
לינה בבוגרת רקפת
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יום שבת 2.6
תפילה למעוניינים
10:00

ג'חנון בבית של נועה

11:00-14:00

טיול בואדי רקפת עד ליער שגב

14:00-15:30

ארוחת צהריים בבית של נועה

15:30-18:30

הפסקת קודש

18:30-20:24

סעודה שלישית בבית של נועה
הבדלה

20:30-21:45

נקיונות

21:45

אוטובוס לאדמית

30

משגב היא מועצה אזורית

המורכבת מ 35-יישובים,
חלקם יישובים קהילתיים כפריים,
קטנים בהיקף האוכלוסייה,
חלקם קיבוצים 'מתחדשים'

ו 6-מהם יישובים בדואיים.
שטח השיפוט של המועצה הוא
כ 180,000-דונם .ההתיישבות באזור
החלה בסוף שנות ה 70-ותחילת שנות
ה 80-במסגרת 'תוכנית המצפים' שקודמה
על מנת לענות על מספר צרכים לאומיים,
בהם פריסת התיישבות יהודית בגליל ,פיזור אוכלוסיית המדינה
וקליטת עלייה .היישובים החדשים הוקמו בשלושה "גושים" :גוש
שגב שכלל את המושבים שגב ויודפת שהוקמו כבר בשנות ה,60-
גוש צלמון וגוש תפן .בסוף  1982נוסדה המועצה האזורית משגב
שאיגדה את יישובי גוש שגב ,וחלק מיישובי הגושים צלמון ותפן.

מועצה אזורית משגב נמצאת בלב הגליל ,מזרחית לעכו ועמק זבולון

ומערבית לשטח המועצה האזורית מרום הגליל .המועצה עוטפת את
העיר כרמיאל וגובלת ברשויות ירכא ,ג'וליס ומעלה יוסף בצפונה,
ובמועצה האזורית עמק יזרעאל בדרומה.
המועצה נקראת על פי ציטוט מספר "תולדות מלחמת היהודים עם
הרומאים" של יוסף בן מתתיהו בתיאורו את כיבוש יודפת (שהייתה
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ליישוב הראשון במועצה בעידן המודרני)" :כי המקום הוא משגב חזק
לפני הגליל".

לכמה קמ"ר משתרע הגליל
העליון?
800 
700 
650 
900 

על ידי מי מופרד הגליל
העליון מהתחתון?
 לבנון
 ים התיכון
 בקעת הירדן
 בקעת בית הכרם

לכמה חלקים מתחלק הגליל ? לכמה מטרים מתנשא הר מירון?
1350 
4 
1248 
3 
1204 
2 
1000 
6 

מהי כינויה של העיר צפת?
 בירת הגליל התחתון
 בירת הגליל המערבי
 בירת הגליל העליון
 בירת הצפון

מה שמו של היער הממוקם
בגליל העליון?
 יער הכרמל
 יער ביריה
 יער בן שמן
 יער אודם
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יום ראשון 3.6
(מוצ''ש) 21:45-
22:45

נסיעה בהסעה מרקפת לאדמית

23:00

תדריך שינה ושמירה +לילה טוב!

07:00

השכמה  +תדריך לפני המסלול+פעילות בוקר טוב

07:30-08:15

הליכה ממכינת רבין למשטח אדמית  +תצפית על
גבול לבנון דברים של רביד.

08:15-08:50

הליכה לפארק אדמית

08:50-09:00

הדרכה יאיר ושקד

09:00-09:30

ארוחת בוקר

09:30-10:10

הדרכה שקד

10:10-10:30

סקירה גאוגרפית+תדריך סנפלינג מוטי שפירא

10:30-14:00

סנפלינג/ירידה למערת נמר

14:00-14:20

נסיעה לראש הנקרה מרכז המבקרים

14:20-15:00

ארוחת צהריים+
הדרכה על מבצע כחול וחום-יאיר

15:00-16:00

סיור במתקן חיל הים

16:00-16:30

הליכה לחוף בצת

16:30-18:30

רחצה בחוף

18:30-19:00

הליכה לחניון לימן

19:00-19:45

ארוחת ערב

20:00-21:30

שיעור של אביעד

22:15 – 21:45

פעילות אברומי ושקד

22:15-22:30

סיכום יום+תדריך שינה

22:35

כיבוי אורות
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 .1פחד הוא תחושה רגשית ופיזיולוגית לא נעימה ,הקיימת לעיתים
אצל בני אדם ובעלי חיים ,הנגרמת כתוצאה מחשיפה לגירוי חיצוני
מסוכן או מאיים (פיזית או מנטלית) .למשל ,פחד למראה חיה
מסוכנת.
ככל שהגירוי החיצוני הוא בלתי צפוי וגדול יותר  -תחושת הפחד
חזקה יותר .במישור הפיזי הפחד גורם להעלאת הורמון האדרנלין
ומביא לתופעות אופייניות כמו הרחבת האישונים ,הגברת קצב

פעימות הלב ,צמרמורת ,העלאת לחץ הדם והרחבת כלי הדם אל
השרירים כל זאת כדי להכין את מערכות הגוף להתמודדות פיזית
אפשרית עם האיום או הסכנה .תגובה התנהגותית לתחושת הפחד
היא בריחה מאזור הסכנה ,החזרת מלחמה,
או קיפאון ושיתוק במטרה להסתוות ,כאשר שתי האופציות
הראשונות אינן אפשריות.
 .2תאוריות רבות ניסו להסביר את הגורם לפחד .הזרם ההתנהגותי-
קוגניטיבי סבור שתחושת הפחד נרכשת כתוצאה מניסיונות שליליים
עם הגורם המפחיד (למשל :נשיכת כלב בילדות) ,או גורם דומה לו,
או שהאדם ראה או שמע שמישהו אחר ניזוק מהגירוי המפחיד.
אפשרות נוספת לרכישת פחד על פי זרם זה ,היא מצב שבו גירוי
אחר מופיע עם גירוי מפחיד מלכתחילה ,ואז מתבצעת העתקה של

התייחסות אל הגירוי השני שנחשב למפחיד .התאוריות
הפסיכודינאמיות מסבירות פחד על ידי תסביכים לא פתורים ,כאשר
מקור הפחד מזכיר אותם בדרך סמלית.
חיובי:
לפחד תפקיד מרכזי בשרידותו של האדם או בעל החיים ,והוא משמש
כאמצעי להרחקתו מהסכנה הנשקפת לחייו ,ואף מהווה גורם המונע
להיכנס מלכתחילה למצבים מסוכנים .עם זאת פחד יכול להגביל את
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תפקודו של האדם ,ואת מרחב העשייה והפעילות שלו.

שלילי:
•"הדבר היחיד שעלינו לפחד ממנו הוא הפחד עצמו ~ ".פרנקלין
דלאנו רוזוולט
•"הפחד הוא הגרוע שברגשות; משתק את הלב ואת הנפש~ ".
אנטואן דה ריווארול
•"דבר אינו גורם לאדם להיות אומלל ,כמו הפחד ~ ".פרידריך

שילר
•"מי שיתגבר על פחדיו ,יהפוך להיות חופשי באמת ~ ".אריסטו
•"פחד יכול להשאיר אותך אסיר .תקווה יכולה לשחרר אותך~ ".
חומות של תקווה

" .3אני וגיא לא יצאנו מהאלונקה .רק החלפנו כתפיים .זה היה קושי
אדיר .בלתי יתואר .המשקל .ההר .הירי ברקע .הפיצוצים .הכול
ביחד .אני נזכר בפרק הזמן של החילוץ ,שהיה עבורי כנצח ,כשאמיר
אינו בן החיים אבל צופה בי מעל האלונקה ,סנטימטרים בודדים ביני
לבינו ,בין מבטו למבטי .והריח שלו לא עוזב אותי .ברקע לוחמים
מחפים על החילוץ באש .תוך כדי החילוץ גם חיל האוויר הפציץ את
יעדי המחבלים במרחק שנראה לי כמו  200מטר מאתנו .כשכל זה
קורה ,אמרנו לעצמנו 'לא חוזרים בלי אמיר' .זכרנו היטב שאנחנו

רחוקים  70קילומטרים מישראל .בכינו בלב .בכינו .לא האמנו
שאמיר מי-טל יכול למות .לקח לנו שעה ומשהו להגיע למקום
הנחתת מסוק יסעור .אני נזכר בהגעה לאזור הנחתת המסוק .אני
וגיא פוגשים בבן הצוות שלנו מהסיירת ,צ'רלי אלבז .מסתכלים על
אמיר ולא מאמינים שהוא איננו.

36

לאחר מכן עולים אל מסוק היסעור ויוצאים מהתופת כשטיל
סטרלה נורה לעברנו על ידי מחבלים וחולף על פנינו .חשוב לי
להדגיש שטייס המסוק היה מאוד אמיץ .צריך להדגיש את זה
שוב ושוב .פינה בו זמנית כמעט  70לוחמים מיחידות שונות.
חזרנו עם אמיר ,אבל למעשה בלעדיו .נחתנו וכבר היה יום שישי.
לא היינו צריכים שמישהו יסביר לנו .הבנו את גודל האובדן .אמיר
היה עבורנו דמות .מנהיג גדול .מודל לחיקוי .דבר אחד אנחנו
יודעים  -אין לי ספק שאמיר היה גאה מאוד ברגעי החילוץ שלו
ושל הפצועים הנוספים ,חילוץ שהיה כנגד כל הסיכויים באותם
הרגעים .בזמן ,מרחב ובתנאי שטח קשים".
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יום שני 4.6
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7:00

השכמה

7:00-7:30

קיפולים והתארגנויות

7:30-10:00

הגעה בתחב"צ

10:00-12:30

מסלול

12:30-13:30

ארוחת צהריים

13:30-14:00

הליכה לאנדרטת אסון הכרמל

14:00-14:30

הדרכה אסון הכרמל -בר

14:30-15:30

הליכה להר ערקן

15:30-15:45

סק"ג -עדי

15:45-18:00

הליכה למקום לינה

18:00-19:30

ארוחת ערב ומנוחה

19:30-21:30

פעילות חברתית

21:30

תדריכים ולילה טוב

יום שלישי 5.6
7:00-7:30

השכמה בשיר והתארגנות

7:30-8:15

נסיעה לצומת דאליה הצעירה בנגלות

8:15-8:45

הליכה מהצומת למוחרקה

8:45-9:15

ארוחת בוקר בסלע מתחת למוחרקה

9:15-11:30

מסלול המוחרקה

11:30-12:00

מסוף מסלול המוחרקה ועד למעבר חציה

12:00-13:00

עלייה על אופניים  +א .צהריים

13:00-13:30

רכיבה

13:30-13:45

הדרכה קצרה

13:45-14:15

רכיבה

14:15-15:15

ארוחת צהריים והדרכה ארוכה

15:15-16:30

המשך רכיבה

16:30

הגעה לרמת דוד

16:30-17:30

מקלחות מנוחה והתארגנות

17:30-20:30

פעילות צוות

20:30-22:00

ערב מחתרתי במיוחד

22:00

תדריך שמירה  +תדריך לינה
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יום רביעי 6.6
5:00-5:30

השכמה+התארגנות

5:30-5:45

עלייה על אופניים וציוד

05:45-07:30

רכיבה

7:30-8:00

א.בוקר ומנוחה

8:00-13:00

רכיבה לעין יזרעאל

10:00-10:30

מפגש עם חפ"ק והפסקה

13:00-13:15

הליכה לתל יזרעאל

13:15-13:45

הדרכה כרם נבות  +סק"ג

13:45-15:00

ארוחת צהריים ומנוחה

15:00-18:00

הליכה לכתף שאול+הדרכה על יהושוע חנקין

18:00-18:45

התמקמות ותרגילי שחרור

18:45-19:30

ארוחת ערב

19:30-21:00

ערב גבורה

21:00-21:30

סיכום יום והעברת מקל
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יהושע חנקין

תל יזרעאל
מלכים א פרק כא
א וַ יְ ִהיַ ,אחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,כ ֶֶּּרם הָ יָה לְ נָבוֹת הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י ,אֲ ֶּשר בְ יִ זְ ְרעֶּ אל--
ַאחָאב אֶּ ל-נָבוֹת לֵאמֹר ְתנָה-לִ י אֶּ ת-
ַאחָאב ,מֶּ לְֶּך ש ְֹמרוֹן .ב וַ יְ ַדבֵ ר ְ
אֵ צֶּ ל הֵ יכַל ְ
יתי ,וְ אֶּ ְתנָה לְ ָך ַת ְח ָתיו ,כ ֶֶּּרם טוֹב
יהי-לִ י לְ גַן-י ָָרק ,כִ י הּוא ָקרוֹב אֵ צֶּ ל בֵ ִ
כ ְַר ְמָך וִ ִ
ִממֶּ ּנּו; ִאם טוֹב בְ עֵ ינֶּיָך ,אֶּ ְתנָה-לְ ָך כֶּסֶּ ף ְמ ִחיר זֶּ ה .ג וַ יֹאמֶּ ר נָבוֹת ,אֶּ ל-
ַאחָאב אֶּ ל-
ַאחָאב :חָ לִ ילָה לִ י מֵ יְ הוָ הִ ,מ ִת ִתי אֶּ ת-נַחֲ לַת אֲ בֹתַ י לְָך .ד וַ ָיבֹא ְ
ְ
בֵ ית ֹו סַ ר וְ זָ עֵ ף ,עַ ל-הַ ָדבָ ר אֲ ֶּשרִ -דבֶּ ר אֵ לָיו נָבוֹת הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י ,וַ יֹאמֶּ רֹ ,לא-אֶּ ֵתן לְ ָך
אֶּ ת-נַחֲ לַת אֲ בוֹתָ י; וַ יִ ְשכַב ,עַ לִ -מטָ ת ֹו ,וַ יַסֵ ב אֶּ ת-פָ נָיו ,וְ ֹלאָ-אכַל לָחֶּ ם .ה וַ ָתבֹא
אכֵל
אֵ לָיוִ ,איזֶּ בֶּ ל ִא ְשת ֹו; וַ ְת ַדבֵ ר אֵ לָיו ,מַ ה-זֶּ ה רּוחֲ ָך סָ ָרה ,וְ אֵ ינְָךֹ ,
לָחֶּ ם .ו וַ יְ ַדבֵ ר אֵ לֶּיהָ  ,כִ י-אֲ ַדבֵ ר אֶּ ל-נָבוֹת הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י וָ אֹמַ ר ל ֹו ְתנָה-לִ י אֶּ ת-
כ ְַר ְמָך בְ כֶּסֶּ ף ,א ֹו ִאם-חָ פֵ ץ אַ ָתה ,אֶּ ְתנָה-לְ ָך כ ֶֶּּרם ַת ְח ָתיו; וַ יֹאמֶּ רֹ ,לא-אֶּ ֵתן לְ ָך
אֶּ ת-כ ְַר ִמי .ז וַ תֹאמֶּ ר אֵ לָיוִ ,איזֶּ בֶּ ל ִא ְשת ֹו ,אַ ָתה ,עַ ָתה ַתע ֲֶּשה ְמלּוכָה עַ ל-
יִ ְש ָראֵ ל; קּום אֱ כָל-לֶּחֶּ ם ,וְ יִ טַ ב לִ בֶּ ָך--אֲ נִי אֶּ ֵתן לְ ָך ,אֶּ ת-כ ֶֶּּרם נָבוֹת

ַאחָאב ,וַ ַת ְחתֹם בְ חֹתָ מ ֹו; וַ ִת ְשלַח הספרים
הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י .ח וַ ִתכְ תֹב ְספָ ִרים בְ ֵשם ְ
( ְספָ ִרים) ,אֶּ ל-הַ זְ ֵקנִים וְ אֶּ ל-הַ ח ִֹרים אֲ ֶּשר בְ עִ יר ֹו ,הַ י ְֹשבִ ים ,אֶּ ת-
נָבוֹת .ט וַ ִתכְ תֹב בַ ְספָ ִרים ,לֵאמֹרִ :ק ְראּו-צוֹם ,וְ ה ִֹשיבּו אֶּ ת-נָבוֹת בְ רֹאש
ֹלהים
הָ עָ ם .י וְ הו ִֹשיבּו ְשנַיִ ם אֲ נ ִָשים בְ נֵי-בְ לִ יַעַ ל ,נֶּגְ ד ֹו ,וִ יעִ דֻ הּו לֵאמֹר ,בֵ ַרכְ ָת אֱ ִ
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וָ מֶּ לְֶּך; וְ הו ִֹציאֻ הּו וְ ִס ְקלֻהּו ,וְ ָימֹת.

.יא וַ ַיעֲשּו ַאנ ְֵשי עִ יר ֹו הַ זְ ֵקנִים וְ הַ ח ִֹרים ,אֲ ֶּשר הַ י ְֹשבִ ים בְ עִ יר ֹו ,כַאֲ ֶּשר ָשלְ חָ ה
אֲ לֵיהֶּ םִ ,איזָ בֶּ ל--כַאֲ ֶּשר כָתּוב בַ ְספָ ִרים ,אֲ ֶּשר ָשלְ חָ ה אֲ לֵיהֶּ ם.
יב ָק ְראּו ,צוֹם; וְ ה ִֹשיבּו אֶּ ת-נָבוֹת ,בְ רֹאש הָ עָ ם .יג וַ ָיבֹאּו ְשנֵי הָ אֲ נ ִָשים בְ נֵי-
בְ לִ יַעַ ל ,וַ י ְֵשבּו נֶּגְ ד ֹו ,וַ יְ עִ דֻ הּו ַאנ ְֵשי הַ בְ לִ יַעַ ל אֶּ ת-נָבוֹת ֶּנגֶּד הָ עָ ם לֵאמֹר ,בֵ ַרְך נָבוֹת
ֹלהים וָ מֶּ לְֶּך; וַ י ִֹצאֻ הּו ִמחּוץ לָעִ יר ,וַ יִ ְס ְקלֻהּו בָ אֲ בָ נִים וַ ָימֹת.
אֱ ִ
יד וַ יִ ְשלְ חּו ,אֶּ לִ -איזֶּ בֶּ ל לֵאמֹר :סֻ ַקל נָבוֹת ,וַ ָימֹת .טו וַ יְ ִהי כִ ְשמֹעַ ִאיזֶּ בֶּ ל ,כִ י-
ַאחָאב ,קּום ֵרש אֶּ ת-כ ֶֶּּרם נָבוֹת הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י
סֻ ַקל נָבוֹת וַ ָימֹת; וַ תֹאמֶּ ר ִאיזֶּ בֶּ ל אֶּ לְ -
ַאחָאב ,כִ י
אֲ ֶּשר מֵ אֵ ן לָתֶּ ת-לְ ָך בְ כֶּסֶּ ף--כִ י אֵ ין נָבוֹת חַ י ,כִ י-מֵ ת .טז וַ יְ ִהי כִ ְשמֹעַ ְ
ַאחָאב ,ל ֶָּר ֶּדת אֶּ ל-כ ֶֶּּרם נָבוֹת הַ יִ זְ ְרעֵ אלִ י--לְ ִר ְשת ֹו{ .פ}
מֵ ת נָבוֹת; וַ י ָָקם ְ
ַאחָאב
יז וַ יְ ִהיְ ,דבַ ר-יְ הוָ ה ,אֶּ ל-אֵ לִ יָהּו הַ ִת ְשבִ י ,לֵאמֹר .יח קּום ֵרד ,לִ ְק ַראת ְ
מֶּ לְֶּך-יִ ְש ָראֵ ל--אֲ ֶּשר בְ ש ְֹמרוֹן; ִהּנֵה בְ כ ֶֶּּרם נָבוֹת ,אֲ ֶּשר-י ַָרד ָשם
לְ ִר ְשת ֹו .יט וְ ִדבַ ְר ָת אֵ לָיו לֵאמֹר ,כֹה ָאמַ ר יְ הוָ ה ,הֲ ָרצַ ְח ָת ,וְ גַם-י ָָר ְש ָת; וְ ִדבַ ְר ָת
אֵ לָיו לֵאמֹר ,כֹה ָאמַ ר יְ הוָ ה ,בִ ְמקוֹם אֲ ֶּשר ל ְָקקּו הַ כְ לָבִ ים אֶּ תַ -דם נָבוֹת ,יָֹלקּו
ַאחָאב אֶּ ל-אֵ לִ יָהּו ,הַ ְמצָ אתַ נִי אֹיְ בִ י;
הַ כְ לָבִ ים אֶּ תָ -ד ְמָך גַם-אָ ָתה .כ וַ יֹאמֶּ ר ְ
אתי--יַעַ ן ִה ְתמַ כ ְֶּרָךַ ,לעֲשוֹת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי יְ הוָ ה .כא ִה ְננִי מֵ בִ י אֵ לֶּיָך
וַ יֹאמֶּ ר מָ צָ ִ
ַאחָאב מַ ְש ִתין בְ ִקיר ,וְ עָ צּור וְ עָ זּוב
ָרעָ הּ ,ובִ עַ ְר ִתי ַאחֲ ֶּריָך; וְ ִהכְ ַר ִתי לְ ְ
יתָך ,כְ בֵ ית י ָָרבְ עָ ם בֶּ ן-נְבָ טּ ,וכְ בֵ ית ,בַ עְ ָשא בֶּ ן-
בְ יִ ְש ָראֵ ל .כב וְ נָתַ ִתי אֶּ ת-בֵ ְ
אֲ ִחיָה :אֶּ ל-הַ כַעַ ס אֲ ֶּשר ִהכְ עַ ְס ָת ,וַ ַתחֲ ִטא אֶּ ת-יִ ְש ָראֵ ל .כג וְ גַם-לְ ִאיזֶּ בֶּ לִ --דבֶּ ר
ַאחָאב
יְ הוָ ה ,לֵאמֹר :הַ כְ לָבִ ים יֹאכְ לּו אֶּ תִ -איזֶּ בֶּ ל ,בְ חֵ ל יִ זְ ְרעֶּ אל .כד הַ מֵ ת לְ ְ
בָ עִ יר ,יֹאכְ לּו הַ כְ לָבִ ים; וְ הַ מֵ ת ,בַ ָש ֶּדה ,יֹאכְ לּו ,עוֹף הַ ָשמָ יִ ם .כה ַרקֹ ,לא-הָ יָה
ַאחָאב ,אֲ ֶּשר ִה ְתמַ כֵרַ ,לעֲשוֹת הָ ַרע בְ עֵ ינֵי יְ הוָ ה--אֲ ֶּשר-הֵ סַ ָתה אֹת ֹוִ ,איזֶּ בֶּ ל
כְ ְ
ִא ְשת ֹו .כו וַ י ְַתעֵ ב ְמאֹדָ ,ל ֶּלכֶּת ַאחֲ ֵרי הַ גִ לֻלִ ים--כְ כֹל ,אֲ ֶּשר עָ שּו הָ אֱ מ ִֹרי ,אֲ ֶּשר
הו ִֹריש יְ הוָ הִ ,מפְ נֵי בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל{ .פ}
ַאחָאב אֶּ ת-הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה ,וַ יִ ְק ַרע בְ ג ָָדיו ,וַ י ֶָּשםַ -שק עַ ל-בְ ָשר ֹו,
כז וַ יְ ִהי כִ ְשמֹעַ ְ
וַ יָצוֹם; וַ יִ ְשכַב בַ ָשק ,וַ יְ הַ לְֵך ַאט{ .פ}
ַאחָאב
כח וַ יְ ִהיְ ,דבַ ר-יְ הוָ ה ,אֶּ ל-אֵ לִ יָהּו הַ ִת ְשבִ י ,לֵאמֹר .כט הֲ ָר ִאיתָ  ,כִ י-נִכְ נַע ְ
ִמלְ פָ נָי; יַעַ ן כִ י-נִכְ נַע ִמפָ נַיֹ ,לאָ-אבִ י הָ ָרעָ ה בְ יָמָ יו--בִ ימֵ י בְ נ ֹוָ ,אבִ יא הָ ָרעָ ה עַ ל-
בֵ ית ֹו.
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יום חמישי 7.6

47

7:00-8:00

השכמה והתארגנות  +נשנוש בוקר

8:00-8:10

התאספות והסבר לגבי היום

8:10-9:40

התחלת מסלול

9:40-10:15

ארוחת בוקר

10:15-11:00

המשך הליכה  +הדרכה על חומה ומגדל

11:00-12:00

המשך הליכה ועצירה לסק"ג על קיבוצי האזור .

12:00-13:00

המשך הליכה עד לסוף המסלול

13:00-16:00

הליכה לעין שוקק  ,ארוחת צהריים וטבילה

16:00-17:30

הליכה לחניון קנטרה

17:30-17:45

תדריך לינה והתארגנות תיקים במקום .

18:00-20:00

פעילות גיבוש

20:00-21:00

ארוחת ערב

21:15-22:00

שיחת סיכום  +לילה טוב
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יום שישי 8.6

49

6:15-7:15

השכמה והתארגנות+פריסה

7:15-7:45

הליכה לאוטובוס

7:45-8:15

נסיעה למחלף שזפים

8:15-8:30

פתיחת יום

8:30-9:00

הדרכה על רכבת העמק

9:00-10:00

הליכה למעיין עין יזרעאל

10:00-10:45

כניסה למים

10:45-12:15

שיחה עם חגי -המורה של אוהד

12:15-13:00

ארוחת צהריים

13:00-16:00

הליכה לבריכה

16:00-19:00

כניסה למים +מקלחות

19:00-19:15

הליכה לבית של אוהד

19:30-21:00

תפילה +שיח אלטרנטיבי

21:00-23:00

סעודת שישי+עונג שבת

יום שבת 9.6

7:30-10:30

תפילה למעוניינים

11:00-11:30

קפה ועוגה

11:30-12:30

פעילות

12:30-13:30

ארוחת צהריים

14:00-16:30

שיחה עם הרבש"צ

16:30-17:30

זמן חופשי

17:30-18:00

התארגנות לסעודה שלישית

18:00-19:30

סעודה שלישית

19:30-20:30

זמן חופשי

20:30

הבדלה ,ארוחת ערב
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יום ראשון 10.6
05:00-05:45

השכמה והתארגנויות

05:45-07:15

נסיעה לחניון זוויתן+שיחת פתיחה

07:15-07:45

ארוחת בוקר

07:45-09:45

הליכה במסלול

09:45-10:45

בריכות המשקפיים

13:30-14:30

עין נטף -א .צהריים +נק' מילוי מים

14:30-16:15

הליכה לבריכת המשושים

16:15-17:15

בריכת המשושים

17:15-17:45

הליכה לחניון המשושים

17:45-19:00
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הקפצות עם הברלינגו ואבא וסבא של מיה
לבית הבק

19:00-20:00

הדרכה של אהוד שניידר על בית הבק

20:00-21:00

א .ערב

21:00-22:30

רחצה לילית +יוגה מים בזאקי

22:30-22:45

שיחת סיכום יום

22:45-23:00

תדריך שמירה

יום שני 11.6
07:00-07:45

השכמה +קיפולים

07:45-09:30

הליכה עד לחוף מפרץ אמנון לארוחת בוקר

10:15 -09:30

ארוחת בוקר+שירותים+מילוי מים

11:30 -10:15

המשך הליכה למצפה יורי שטרן

12:00 -11:30

עצירה במקום בו ניתן לעצור להדרכה שלנו-
מצפה יורי שטרן

14:00 -12:00

המשך הליכה עד לעין איוב דרך כפר נחום

14:00-15:00

כניסה למים+ארוחת צהריים

15:45 -15:00

משחק כיפי +החלפת בגדים

17:15 -15:45

יציאה והמשך הליכה לחוף חוקוק

17:30 -17:15

התמקמות והגעה לחניון +התארגנות
למקלחות +שירותים

17:30-18:15

הדרכה שלנו

19:15 -18:15

מקלחות

19:15-20:15

ארוחת ערב

20:15-20:30

מעגל מסאז'ים

21:30 -20:30

מעגל שירים

21:30:22:00

התארגנות ללינה ותדריכים
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כנסיית  12השליחים הוקמה בשנת  1931לאחר
השיקומים של כפר נחום בעקבות רעידת האדמה
שהחריבה את הכפר ב .749-על פי המסורת ,ישו
קבע את המקום הזה כמקום הפעילות לתקופה
ארוכה-
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כמה מ 12השליחים גם גרו במנזר הקרוב.
בית הכנסת-
בית כנסת ענק שנבנה ע"י שלטונות רומיים ובו
התפלל ישו כמה פעמים.
נהרס ברעידת האדמה.
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יום שלישי 12.6
5:30-6:00

השכמה+תה

6:00-6:30

ארוחת בוקר

6:30-10:00

הליכה מחוף חוקוק עד למערות הר ארבל

10:00-11:30

הדרכה במערות

10:30-11:15

המשך הליכה עד לתצפית הר ארבל

11:15-12:00

סקג ומנוחה קצרה

12:00-12:30

סיום מסלול ועלייה לאוטובוסים

 12:30-13:00נסיעה לקייקי כפר בלום+התארגנות למים
13:15-15:45

קייאקים

15:45-16:15

ארוחת צהריים

16:15-16:40

הליכה למקום לינה

16:40-18:00

פעילות סיכום יום

18:00-18:30

התארגנות

18:30-19:30

ארוחת ערב

19:30-20:15

תדריך לינה והעברת מקל
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תצפית הר ארבל
הארבל הוא מצוק הנמצא בצפון ישראל במזרח הגליל התחתון ,מצפון-
מערב לטבריה ,מצפון לבקעת ארבל .הר ארבל מתנשא לגובה 181

מטרים מעל פני הים ,כ 390-מטרים מעל הכנרת.
הארבל בנוי מאבן גיר אך בעקבות התפרצות הר געש הסמוך -קרני
חיטים,לפני כ  4מיליון שנה כוסה בשכבת בזלת.
מול ההר שוכן הר הנקרא הר ניתאי ,על שמו של ניתאי הארבלי( ,תנא
מתקופת הזוגות) שחי במקום .בנחל ארבל ,שאורכו כ 10-קילומטרים,
נובעים כמה מעיינות ,בהם עין אסעד ,עין נתאי ועין ארבל .בבקעת ארבל
ליד ההר הוקמו ארבעה יישובים  -כפר זיתים ,ארבל ,כפר חיטים ומצפה.

במצוק ארבל נמצאות מערות רבות ,חלקן טבעיות וחלקן נחצבו בידי אדם
במהלך השנים .בתקופת בית-שני חלק מהמערות הוסבו לביצורים ,נחצבו
מחילות קישור ,נבנו מעברים ונבנו קירות מגן .חלק מהמערות טויחו והוסבו
למאגרי מים .המבצר נבנה בשלושה קומות .השילוב בין המערות הטבעיות
במצוק ,בתוספת בנייה וקישור בין המערות יצרו למעשה מבצר חזק חצוב
במצוק ,שדרכי הגישה אליו מצומצמות וניתנות לשליטה מצד המתבצרים.

מורק מערות הארבל
הקרב המפורסם לכיבוש המבצר היה בין צבא הורדוס לבין הקנאים
שהתבצרו במבצר .הקנאים היו הוא למורדים שפעלו
בירושלים בתקופת המרד הגדול ברומאים .בין קבוצות אלו היו הסיקריים,
אנשי הפילוסופיה הרביעית ,וכן קבוצות לוחמים בעלות מנהיגים שונים,
ללא קשר ארגוני ביניהן .הקנאים היו מאמיני התורה שבעל פה ומאמיני
שכר ועונש בגן עדן וגיהנום חיו בחומרה והתנגדו בתוקף לתהליך ההתיוונות
שהביא עימו הורדוס.נכתב ע"י יוספוס פלביוס (יוסף בן מתיתיהו הכהן)
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"במלחמות היהודים" כך:
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צבא הורדוס ניסה לכבוש את המבצר במספר שיטות .האחרונה בהם,
שהצליחה מתוארת בספרו של יוספוס פלביוס מלחמות היהודים .על
פי סיפורו הורדוס ציווה לשלשל את חייליו מראש המצוק ועד לפתח
המבצר בסלים שנקשרו בחבלים (סנפנלינג בצורתו הקדומה)...
החיילים הגיעו אל מול פתח המבצר ,הדפו את המורדים בכידונים או
משכו אותם אל התהום בעזרת אנקולים.
הסיפור הכואב על הזקן שהרג את שבעת בניו נהפך לסמל הגבורה
והעיקשות במטרה.
המבצר הנראה כיום הוא חלק משרידי המבצר שבנה עלי-א-דין במאה
ה .17-מבצר זה יושב על שרידי המבצר הקדום.
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יום רביעי 13.6
7:45 - 7:00

השקמה וקיפולים

8:45 – 7:45

ארוחת בוקר

9:15 - 8:45

פעילות בוקר

11:30 - 9:15

הליכה עד לעץ הבודד

12:00 – 11:30

העמסה על התיקים  +הפסקה

14:00 – 12:00

הליכה ללגונה

15:30 – 14:00

הדרכה של טל +כניסה ללגונה  +א.
צהריים

17:30 – 15:30

הליכה עד לאנדרטת אסון המסוקים

18:30 – 17:30

הדרכה של עדן באנדרטה

18:45 – 18:30

הליכה לחניון לילה

19:00 – 18:45

תדריך לינה

20:00 – 19:00

פעילות של רביד

21:00 – 20:00

ארוחת ערב

22:00 – 21:00

פעילות של מתן וטל

22:30 – 22:00

סיכום יום

22:45 – 22:30

תדריך לינה
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יום חמישי 14.6

59

5:00-5:30

השכמה

5:30-5:45

תדריך יציאה

5:45-6:15

ארוחת בוקר  +הכנת סנדוויצ'ים

6:15-7:00

הליכה עד לגשר הראשון

7:00-8:00

המשך הליכה

8:00-8:30

עצירה ראשונה ב"מפרץ"

8:30-11:30

הליכה עד סוף מסלול הבניאס

11:30-11:50

עצירה בסוף המסלול

11:50-14:00

עלייה למבצר נמרוד

14:00-14:20

מנוחה  +הדרכה

14:20-14:55

ארוחת צהריים

14:55-16:00

שיחת סיכום

16:00

אוטובוס לקריית שמונה

הטנק שנפל לבניאס היה חלק ממחלקת טנקים סורים ופלוגת חי"ר
סורית שניסו לכבוש את קיבוץ דן בחסות ההפגזה קשה בימים
הראשונים של מלחמת ששת הימים .ההתקפה הזו נהדפה ע"י חברי
הקיבוץ עוד לפני שהגיע כוח צבאי נוסף .הטנקים נסוגו חזרה לאזור
הבניאס ,והטנק נסע כנראה ברוורס עד שנפל לתוך ערוץ הבניאס.
לאחר המלחמה חשבו להוציא אותו ,ולבסוף השאירו אותו למזכרת.

הוא אתר ארכאולוגי מתקופת ימי הביניים ,ובו שרידי מבצר גדול אשר נבנה

ובוצר במרוצת השנים על ידי צבאות איובים וממלוכים .המבצר שוכן בשיאו
של רכס צר בגובה של כ 800-מטר מעל פני הים ,למרגלות הר החרמון .כיום
קרוי המבצר על שם הגיבור התנ"כי נמרוד.
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יומן מסע  /אביב גפן ואריק איינשטיין
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פעם אחת בחיים שלך
תהיה גבר!
 נכנסתי לכל מעיין/מקור מים/ברזייה
שהיה במסלול

הלכתי כל הדרך עם דגל ישראל
לא החלפתי תחתונים
עשיתי פק"ל קפה כל שקיעה

הייתי צמוד לא.מקטע מוביל ולא
שחררתי
הראתי שאני מבין בסנפלינג
שרתי שירי ארץ ישראל הישנה והטובה
כל מדורה בכוונה גדולה
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(רבי נחמן מברסלב)

תם ולא נשלם....

