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קוהלת
וכך גם אנו ,נאלצים להסתגל בטיולינו לטמפרטורות החמות שבאות עם
הקיץ ולהשלים עם בוא רגיעת עונת הטיולים .בין אם בטיולים במרחבים
הצפוניים של הארץ ,ובין אם בשיטוטים בין הגבים שהתמלאו "בחצרות
האחוריות" שלנו -מוטלת עלינו עונת קיץ ואיתה הכמיהה לימים קרירים
יותר.

עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה

פעילות הביס"ש
עדכונים מהשטח
לוח תצפיות
"שוקה ואידלמן" -מרץ  | 2017יפתח שפר
ריצת שביל ישראל | איתי כהן
חידת השבוע

פעילות הביס"ש
•

השתלמות "שוקה ואידלמן" השנתית התקיימה בהצלחה רבה -עלייה אפשר לקרוא בהמשך הגיליון.

•

צוות הביס"ש התנדב במשך כשבוע בחפירות הארכיאולוגיות בתל ניצנה בהנהגת גיא בר עוז ויותם טפר.

•

שבוע הניווטים השנתי לקח את הצוות שלנו משדה בוקר עד לנחל נמייה בערבה ,שם המשיך הצוות להשתלמות
מיומנויות שטח ומלאכות קדומות שהועברה ע"י יפתח מטוס.

•

התקבלו בני שנת השרות החדשים לצוות של שנה הבאה -והם ארבעה במספר .בנוסף באפריל התחיל בעבודתו רועי
שרוני ,המדריך הבוגר החדש של הביס"ש .מאז רועי מדריך את חוג הנוער שלנו -החנב"ז .אם אתם רואים אותו ברחבי
המדרשה אחלו לו בהצלחה!

•

חג הפסח עבר על הביס"ש בעשייה ועבודה מרובה -יצאו טיולי יום וערבי פעילויות מיוחדות כמו כן טיול פסח המיוחל
של החנב"ז.

עדכונים מהשטח
מד גשם 53 :מ"מ במצטבר לתקופה ,המהווים  57%מהממוצע הרב שנתי לעונה כולה 93 -מ"מ.
דיווחי גבים :גב זרחן ,דרוך ,ילק ,חדב ,גבי וורדית וברק ,הקניון הלבן ,גבי עפרן ,גבי ימין ,גב חולית -ועוד ועוד..
לוח התצפיות :אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם ,תושבי ומטיילי האזור.
שלחו לנו תצפיות ל matbeon.boker@gmail.com

לוח תצפיות
מין

מיקום

כמות

שם הצופה

תאריך

זאב

חלוצה

1

זיו שרצר

15.02

כוס חורבות

חלוצה

1

זיו שרצר

15.02

פרא

הר אנמר

1

שוקה רווק

03.03

עקב חורף

רכס בוקר

1

יפתח שפר וגלעד בן צבי

15.03

חרדון צב מצוי

הר החלק

1

נגה ריפין

07.04

זאב

הר חריף

2

רעי דיגה

20.04
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שוקה ואידלמן -מרץ 2017
יפתח שפר
"כבכל שנה בחודש מרץ העמוס נודדים ,אנו יוצאים להשתלמות חוצה נגב ממכתש רמון לערבה .זהו זמן ללמידה ולהרחבת
אופקים ,להכרות מעמיקה יותר עם מרחבי הנגב הפחות ידועים וגם זמן למפגש חברתי של כלל מדריכי בתי ספר שדה ,מעין גדי
עד אילת .המון תודה לשוקה רווק ועמיר אידלמן על נתינה אין סופית ורצון לשמר את המסורת המופלאה הזו ובתקווה לעוד המון
שנים של טיולים מסוג זה"...
-זיו שרצר

כמפגש חברתי בין מרכזי הדרכה ,כמקבץ הדרכות ברמה הגבוה ביותר ,וכטיול יוצא מן הכלל רווי נופים עוצרי נשימה הייתה
השתלמות "שוקה ואידלמן" האחרונה הצלחה רב תחומית מסחררת.
בשביל צוות ביס"ש שדה בוקר ההשתלמות התחילה ערב לפני -באירוח של מדריכים ממרכזי ההדרכה השונים .מיותר לציין שנכחו
לא מעט מדריכים נטולי שעות שינה ביום הראשון של ההשתלמות -ועם זאת ,קמנו כולנו נרגשים ב 04:30לפנות בוקר ועלינו על
האוטובוס שלקח אותנו לתחתית הר ארדון.
אך תכנוני ההשתלמות מתחילים זמן לא מבוטל אף לפני! חודשים של הכנות לוגיסטיות ,תיאומים ,ומאבקים על אישורי ירידה
מסימון שבילים נדרשו בשביל להוציא את ההשתלמות הנכספת לפועל .המסלול בו צעדנו היווה אתגר פיזי משמעותי כמעט כשם
שהיווה אתגר רעיוני -העמידה על ערך הטיילות בארץ לא רק בשבילים מסומנים עלתה בהרבה דיונים ,וויכוחים סוערים ,וכוסות
קפה בשעות הקטנות של לילה במשרדים של הביס"ש .את הסוף הטוב של המאבקים הללו כבר אפשר לנחש..
בלי לחשוב פעמיים שוקה חולף על פני מעלה נוח ואנו מתחילים לטפס בעקבותיו בנקב עתיק )"דרך אבותינו"( למעלה שפת
המצוק המזרחית של מכתש רמון ,המשקיפה על "הדיונה המטפסת" .שם עברנו את הראשונה מבין רבות ההדרכות
הגיאולוגיות המפורסמות של עמיר אידלמן.

שמנו פעמינו לכיוון עין אום -סאלח ,ומי שהשכיל להקשיב שמע לא מעט הדרכות בוטניקה מפי שוקה ,שהסיחו את דעתינו כל כך
עד שמפה לשם הבטנו סביבינו וראינו שאנו איננו עם הקבוצה יותר!
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"אני מכיר את הנקב שהקבוצה התקדמה בו ,אבל את האחד הזה לא הכרתי -לכן החלטתי לפנות בו ולראות לאן ייקח אותנו"
הסביר שוקה לארבעת השינשינים המבולבלים שליוו אותו במסע המחתרתי לעבר הנביעה .כשהקבוצה המצומצת הגיע לעין
אום -סאלח חיכו לה שאר חברי ההשתלמות בנחת -בידיעה שאם שוקה הוביל אותה ,אין סיבה לדאגה.
מעין אום -סאלח המשכנו )כולם ביחד הפעם( לכיוון נחל מרזבה העוצמתי ,רק לאחר שעצרנו באוכף האמוניטים -שם השכלנו
מעוד הסבר מפורט של אידלמן על הימצאות מאובנים כדוגמת אמוניטים ,רודיסטים וקיפודי ים ועל מיקומם בין השכבות
הגיאולוגיות שמעיד על זמן ואופן ההיכחדות ההמונית שלהם.
הסבר אינטלקטואלי ומדעי ממנו אנו המדריכים דולים משפט מפתח אחד להעביר לחניכינו:
"פעם היה פה ים".
המשכנו למרזבה ,וחנינו שם ללילה שעבר עלינו בנעימים :לאחר בישולים אינטנסיביים משותפים התיישבנו סביב המדורה
להקשיב לסיפורי מורשת קרב מפי שוקה -שסיפר לנו על הקמת רשות הטבע והגנים ,חוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע
ועוד שלל סיפורים מרתקים מעברו הצבעוני ושוטף ההרפתקאות.
את היום השני בילינו בכמות הליכה לא פחותה מזו של היום הראשון -לכיוון הר מרזבה ומשם להר מסור!
עצרנו בשבר ההרנוג ,שם אידלמן צייר מודלים תלת ממדיים של שבר תזוזה ,מה שהדהים את הנוכחים יותר מכל הסבר פרונטלי
אחר לאורך כל ההשתלמות )אם למישהו היה ספק בחשיבותן של מתודות!(
את היום סיימנו ,לאחר הליכה מרובה בנקבים ,מעלות ומדרונות כיאה לטיול בניחוח של פעם -בחושך מוחלט וחיוכים מאוזן לאוזן.
מעטות המסורות העוצמתיות כדוגמת השתלמות שוקה ואידלמן השנתית .שנה אחר שנה דורות של מדריכי טיולים במרכזי הדרכה
הדרומיים משכילים ומתפתחים בהשתלמויות אלו -ומפתחים קשרי ידידות ושיתופי פעולה כתוצאה מההתנסות המשותפת.
זו הזדמנות ופריבילגיה אמיתית לקחת חלק מהשתלמות "שוקה ואידלמן" .חוויה שמחכים לה ,מדברים עליה ומתכוננים לקראתה
חודשים מראש -ואחת שנצרבה בזיכרונותינו ותשאיר חותם לעוד שנים רבות.
עמיר ביקש להקדיש לצוותי המדריכים בכלל ולשוקה בפרט את השורות המסיימות את הפואמה של רוברט פרוסט:
"Two roads diverged in a wood, and II took the one less traveled by
"and that has made the whole difference.
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ריצת שביל ישראל לכל אורכו
איתי כהן

| היטקיסט ואצן אולטרה מרתונים ,אב לחניכת חוג הנוער

ערב  4לאפריל  2016ואני על המטוס קו חיפה אילת.
טס במהירות שיא את הדרך שאני אמור לרוץ בחודש הקרוב .התרגשות מטורפת ,אחרי הכנות שעסקו בעיקר בסיום כל הפרויקטים
בעבודה ובבית.
אני יכול להתחיל.
באילת מחכים לי פרדי ,זולי ,מוטי ,אורי והמלווים על גיפים ארז ויגאל .מתחילים בבית ספר שדה אילת .הבוקר שלנו מתחיל
בהשקמה ב 5בבוקר ,התארגנות לריצה ויציאה לדרך עם שחר בשעה  6בבוקר.
הבקרים נעימים אבל אחרי  3שעות השקט המדברי מתחלף בחום מעיק והגוף צועק הצילו .עוצרים למנוחה כל  3-4שעות אחרי
פגישה עם הג'יפים .שותים מים ,מתרעננים וממשיכים בדרך .כל ערב עוצרים למחנה על השביל עצמו עם אוהלים ,מזרונים,
מקלחת שדה וארוחה חמה שמארגנים לנו ארז ויגאל.

ביום הראשון עצרנו למנוחת לילה בנחל רחם הקסום .חונים במדבר לבד ,רק אנחנו והכוכבים .רוגע אמיתי.
מכאן אנחנו מתקדמים על שביל ישראל עם מטרה בעוד  4ימים להגיע לחניון גוונים ליד מצפה רמון ולנוח בצימר יום אחד .הכל
מתקדם לפי התוכנית ולמרות החום במשך היום אנחנו עומדים בתכנית.
למזלנו הגשם יורד ליום אחד במצפה רמון ביום המנוחה שלנו ויוצר שיטפון בנחל עקב והופך את חווית הריצה בשביל למדהימה
שבעתיים! חוזרים לרוץ ב 10לאפריל ומתקדים מחניון גוונים לכיוון מצפה רמון ומשם לגבי חווה .שהתמלאו במיים מהשטפון ביום
המנוחה ונראים מרהיבים .משם אנחנו מתקדמים לנחל עקב ויורדים את חוד עקב שמוציא את כל פחדי הגובה שלי החוצה..
אחרי הירידה אנחנו בנחל צין מתקדמים לכיוון נחל עפרן והר הכרבולת -שנחשב לחלק הקשה בכל שביל ישראל .מגיעים לעפרן
בשעת אחרי צהריים ב 11לאפריל ומקבל אותנו גשם שוטף .אנחנו מדלגים לאכסנית ביחד בירוחם ומחליטים לרוץ למוחרת את
הקטע בין ערד למיתר כי הוא הרבה פחות מסוכן בגשם.

הריצה בבוץ מצחיקה ,ולמזלנו אחרי יום גשם אחר השמש חוזרת ואנחנו חוזרים למחרת לנחל עפרן ורצים את הכרבולת .בערב
אנחנו חונים מעל המכתש הקטן ובבוקר מתחיל הקטע הקשה ביותר שלנו בשביל 63 :ק"מ מהמכתש הקטן לערד..
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למרות שיצאנו לדרך ב 6בבוקר אנחנו מגלים שהעליה לערד בנחל חמר קשה מאוד ואנחנו מגיעים רק ב  22:30בלילה לערד
מותשים לחלוטין .למזלנו סיימנו את הקטע המדברי הקשה ביותר לוגיסטית ואנחנו מדלגים למיתר ליום נוסף של ריצה ארוכה
) 70ק"מ( לבית גוברין .למזלנו המסלול קל הרבה יותר ואנחנו מגיעים לבית גוברין ב 19:30בערב ועוצרים בכפר אוריה ליום
מנוחה .השלמנו  11ימי ריצה עם  530ק"מ מצטברים ,שמחים ומרוצים מההספק עד כה.
למחרת מתחילים בבית גוברין לכיוון צובה ולצערי אני סובל מאבנים בכליות ומפונה לבית חולים הדסה .למזלי האבנים אמורות
לצאת לבד ואחרי כמה שעות במיון אני משוחרר הביתה .אחרי יומים עם הפסקת הכאבים אני חוזר לרוץ את השביל ופוגש את
החברים שלי בגבעת אולגה אחרי שהפסדתי כ 160ק"מ .אני מצטרף לחבר'ה ביום ה 15למסע -ה 21לאפריל וכאילו לא עזבתי
כלל .רצים לכיוון זיכרון יעקוב ,עוברים את תחנת הכוח בחדרה וחותכים לתוך חוף הים עד קיסריה .עוברים את גשר עזרקה ועולים
להר הכרמל ובערב עוצרים בבית ספר שפייה .היום ה 16הוא ערב פסח ואנחנו צריכים להגיע לעוספיה דרך העליה הקשה של
בית אורן ולסיים מוקדם מספיק בכדי להגיע לסדר .אמנם הריצה היא אירוע יחודי ,אבל אפילו לרוץ את הארץ לארוכה לא פותר
אדם מלהגיע לסדר..
למרות שהמסלול הוא רק  35ק"מ אנחנו מגיעים לעוספיה רק ב  5אחרי הצהריים מותשים וממהרים לסדר פסח ואיתו ליום מנוחה.
ביום א'  24לאפריל אנחנו חוזרים לעוספיה להמשך הריצה ומקדימים לנצרת אחרי לינה בקיבוץ העירוני משעול .בתוך נצרת
אנחנו ממשיכים בבוקר להר תבור ומשם למושבה כינרת ולינה בעין פוריה -שבורכה בתצפית מדהימה על הכינרת.

בבוקר ההיום ה 19למסע )ה 26לאפריל( אנחנו מתקדמים לכיוון צפת ועוברים דרך הר ארבל ונחל עמוד תחתון והשיא בנחל
עמוד עליון שמלא במים ונראה כמו גן עדן אמיתי .בערב אנחנו חונים בחניון העיקול ליד כפר מירון .ביום ה 20למסע אנחנו עולים
את הר מירון ומשם ממשיכים למצודת כ"ח .במצודה נהרג במלחמת העצמאות צבי הורוביץ ,דוד של טל )אשתי( ואני מתרגש
להגיע לשם לקראת שקיעה ולפקוד את קבר האחים.
אנחנו ממשיכים לנחל קדש ,חוצים אותו ועוצרים לחניון לילה אחרון ליד קיבוץ יפתח .משם הדרך חוצה את רכס רמים ויורדת לתל
חי -ומשם בחיוך עד סוף המסלול בקיבוץ דן.
המסע היה בלתי נשכח -הצלחנו להתגבר על הרבה קשיים לסיים את המסע ולהישאר בקשרינו ואף מחוזקים .ממליץ בחום לכל
מי שיכול לקחת חודש חופש ולתור את הארץ!
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חידת השבוע:
נמצא גב בנחל כרכום -מלא עד גדותיו אך לא במים ..שחאוריות בהמוניהן פוקדות את המקום ומביטות לנצח אל השמיים .הסבר
את התופעה:

תגובות ,הערות ,הארות ,מידע לפרסום ועוד ...יש להעביר ליפתח שפר
050-7109922 matbeon.boker@gmail.com
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