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ובטינה,בבעם

בבנייהאלא

לארץובאהבה

אהבשבה

בשביליהללכת

ובנופיה״,

אביואומר

יהורהררור

כבוד,להביעישראליותהכיהדרכיםאחת

ללכתהיאהנופליםאתולזכורלהצדיע

ברגל,ללכתפשוטאלאהמילולי־צבאיבמובןלא

לזכרם.המוקדשיםמיוחדיםבמסלוליםולטייללצעוד

ועודומתגבשת,הולכתהזוהמסורתהאחרונותבשנים

לדרך,יוצאיםכאלהומצפוריםצעדותמסלולים,ועוד

חבריואתמשפחתו,אתרקולאקהל,סביבםומגבשים

עודמצטרפיםלשנהמשנההחייל.שלמכריוואת

הנופל.אתהכירולאשכללכאלהגםאנשים,

הנההעצמאות,יוםולכבודהזיכרוןיוםערב

אינםבפירושוהםכאלה;ומסעטיולמסלוליארבעה

סוף,לושאיןעצבמתוךנולדוהמסלוליםהיחידים.

חייםעלמשלה,שאיןטרגדיהבתוכםמקפלוהם

זאת,ועםהחלו.שבאמתלפניכמעטשתמוצעירים

עםהנצחהלמפעליהפכוהאלההמיוחדיםהמיזמים

לטיוליםלנופלים,מאודגדולהואהבהודופקחיים

הזאת.הארץולנופי

כינרתמושבירועילזכר

מטריםכעשריםשלבמרחק2002ביוני18ב־

יחידתלוחםדרור,רועיהתמוטטהארבל,מפסגת

מסעבמסגרתבשטחרצופיםיומיים״אחרידובדבן.

להגיעהוראהקיבלולניווטזוגוובןרועיניווטים,

״זהיהודה.אביומספרשעה״,בתוךהארבללשיא

יוםהיה
קיץ

לטפסניסהורועיכבד,חוםעומסעם

הקשרמכשירהמזל,לרועלפסגה.כוחותיובשארית

עלההודעהאתקיבלולאוהםתקיןהיהלאשלהם

היבשות,הרפואיותהעוברותעל־פיהניווט.הפסקת

מיםליטריםשמונהשלמצטברלחוסרהגיערועי

חום״.ממכתוקרס

לדיןהועמדוקציניםחמישההאסוןבעקבות

זהרועי״אתפיקודיים.וכשליםהתרשלותבגין

לטיילמאודאהב״הואאביו.אומריחזיר״,לא

לנוהיההמקוםיפיאתוראינווכשהגענובארבל,

שלנוהחינוךבדרךבדרכו,בננואתשננציחברור

בכעסלאאותולזכורהחלטנוובצופים.בבית

ללכתאהבשכהלארץובאהבהבבנייהאלאובטינה,

בנקודההניצבמצפורבנינוובנופיה.בשביליה

מצאשבוהמקוםאתוכאבהיופייהבכלהמנציחה

בקעתהכינרת,עלמשקיפהוהיאמותואתרועי

החרמון.פסגתועדהגולןהריעלהגליל,כינרות,

הצופיםשבטדובדבן,יחידתעםמשותפיםבכוחות

אלרועישבילאתהתקנווהמשפחה,יאירמכוכב

כינרת״.מול

לשרתוהספיקוחצי19בןהיהדרוררועיסמל

אחיות.לשלושהבכורהאחהיההואכדובדבן.שנה

בחיים״,ממשיכיםשאנחנוברורלנוהיהמותו״אחרי

תחייהואמוהנפש,כוחותכלאת״גייסנואביו.אומר

דרוררועיהתמוטטההרמפסגתמטרים20נ־\לבמרחהאובל.
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כינחמה,לא״זו

ישאךנחמה,אין

שמחהשלםוגבזח

לנואיןזכות.ושל

אנררםה,אוכפר

הנצחהיצרנואך

מאורי/חיהשהיא

אםנר,רעיהאומרת

ז״לאבישלאמו

בצפוןישובו^ארלמושבועדמאילת)למעלה(.אבישביל

המסוקיםאסוןחללי73לזכרהאנדרטה)>\

V11K3 mjraדובדבןמיחידתדרוררועיסמללזכר

לקרבהיחסיתקרבתובגללנבחרהמסלולים.אלמים
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המסוקיםמאסוןוחבריוהנח׳׳לשלהחבלהמפלוגתאפנר,אביסמ״רלזכרי.שביל

ודיונים,קבוצתיתהנחיהעבודה,דפיעםבחברו־תות,

להגנתהחברהשלמדריךלמסעמתלווהיוםובכל

וישראלית,יהודיתזהותהיאשלנוהעלכותרתהטבע.

מאוד״.פלורליסטיתבצורהנידוניםוהדברים

איש,150ל־120ביןאיתםצועדיםרגילביום

הלוגיסטיקה400ל־הגיעמספרםפסחהמועדובחול

שבהםלמקומותבאוטובוסאיסוףמאפשרתהמסעשל

מתנייעהכבדוהציורמכוניותיהם,אתהצועדיםהחנו

בוניםהיוםבסוףמתנדבים.בידינהוגיםבטנדרים

שלצדיוביישוביםבקיבוציםלניםולעתיםאוהלים,

מהמיזם.ניכרחלקבמימוןנושאפיוסצוארגוןהשביל.

שלנו,הפרטיהמסעעלששמעואחריאלינופנו״הם

כךשנים״,רבעמםוהקשרלתרום,ניתןאיךשאלו

הטבעלהגנתהחברהעםנוצרנוסףהדוק"קשראפנר.

לנומסייעיםשםעובדת,אנישבהאורניםמדרשתועם

למסע״.הטקסטיםכלאתלכתוב

אלפים,השניםבמשךשסחףשלהם,הפרטיהמסע

״המסעהם.באשרהנופליםכללזכרכיוםמתקיים

הידועוככלעיסוק,שלכסוגבמקרה,נולדשלנו

ומעברמעלשהואמשהובעולם,גםדופןיוצאהוא

נחמה,לא״זואפנר.מסכמתאליו״,שהתכוונולמה

זכות.ושלשמחהשלסוגבזהישאךנחמה,איןכי

שהיאהנצחהיצרנואךאנדרטה,אוספרלנואין

מאור״.חיה

ישראלבשבילביתד()אפשראב״יבמסעההשתתפות

באוכללהצטיידמתבקשצועדוכלתשלום,ללאהיא

היוםלמשךובמים

ובזמןברצוןתלויהמסלול:אורך

צועדיםשבובקטעתלויקשה,עדקלהקושי:דרגת

www.avi-beshvU4srael.org.il:VllVl'N

הפךזההשניםועםכנפיים,להעשתההשמועהאך

חיים״.מפעלשללסוג

פברוארמסוףבאביב,לרובמתקייםשלהםהמסע

ללכתשיכולמילכלפתוחוהואאפריל,סוףעד

מדיקשים.בקטעיםבחלקושעובררגליבמסלול

77עד15מ־הגילים,כלבניאיתםצועדיםשנה

ישנהביום.קילומטריםלעשרים15ביןשהולכים

אחריוצעיריםפנסיונריםבעיקרהשבילכלחבורת

מצטרפיםורביםהזמןאתלהקדיששיכוליםצבא

יורדיםפעםמדיאחד.ליוםאףאומהמסלוללחלקים

אחרים,מענייניםבאתריםלבקרכדימהשביל

ירושלים,בשבילגםהולכיםהםהאחרונותובשנים

2006ב־שנחנך

הקסאמים״בשנתנושא.סביבסובבהמסעשנהבכל

מספרתעזה״,ועוטףהמערבילנגבהוקדשהמסע

עלהתעכבנוהשנייהלבנוןמלחמת״אחריאפנר.

ופריפריה.מרכזבדגשבמלחמהשנפגעומקומות

לשישהחולקהמסלול60ה־העצמאותיוםלקראת

בשנההמרינה.בחיילעשורהוקדשקטעוכלקטעים,

הנושאוהשנההעברי,הזמרבעקבותהלכנושעברה

שנותמאהעללימינו׳דגניהבין׳המשעוליםהיה

בישראל״.החברהעלהשפעתוועלקיבוץ

אסוןחללישללזכרםמוקדשהמסעמימייוםכל

מספריםגדלו,הםשבהםבאזוריםוכשעובריםהמסוקים,

בוקר,במעגלמתחיליםהיוםאתצוערים.מילזכר

וביןלארוחות,עוצריםאךבקצבצועדיםשלאחריו

קטנות,בקבוצותיוםסדנתמקיימים11ו־10השעות

חדשות.פניםולהכירלהתערבביוכלושהאנשיםכדי

שלגדולותקבוצותמעודדיםשאיננולכךהסיבה״זו

מתקיימות״הסדנאותאפנר.אומרתעבודה״,מקומות

שמוסיפהבתכיוםעומר,אתטיפוליםבעזרתילדה

בבית״.ואושררעננות

בשבילצעדהשנהמרימקיימיםהםהאסוןמאז

הטבערשותבשיתוףנערכתהצעדהלזכרו.שנסלל

גלילהאזוריתוהמועצההמושביםתנועתוהגנים,

מדיוגדלהולךבצערההמשתתפים״מספרתחתון.

000,4מ־יותרעלועומדשנה,
״,

דרור.יהודהאומר

לאפשרכרינוספיםשביליםכמהפתחנוכן״על

והכיחיההכיהדרךזוהיעבורנובמסלול.נוחההליכה

רועי״.להנצחתחווייתית

הלאומילגןבמבואהמתחילבכחול()המסומןהשביל

לפארקיורדהארבלומשיארועי,במצפורעוברארבל,

הכינרתשפתעלאשרהעבודהגדודמחצבת

קילומטריםכארבעההמסלול:אורך

בינוניתעדקלהקושי:דרגת

פוריםביןלרובנערכתרועישללזכרוהשנתיתהצעדה

במאי20שישי,ביוםתיערךהיאהשנהאךלפסח,

www.meedror.cvmאינטרנט:

ישראלבשבילצועדיםאבילזכר

רעיהצועדיםתמימים,חודשייםבמשךשנה,מדי

באילתמתחיליםהםישראל.בשבילאפנרויוסי

ניצבתשםבצפון,ישובשארבמושבומסיימים

בנםבהםהמסוקים,אסוןחללי73לזכרהאנדרטה

חבלהמפלוגתאפנר,אביסמ״רויוסי,רעיהשל

1997בפברוארב־אירעהאסוןהנח״ל.שלוהנדסה

הצבאי.שירותוסיוםסףעלוחצי,21בןהיהכשאבי

אחרשניםכמהנולדישראלבשבילללכת״הרעיון

חבריו,ואתשלנוהבןאתלהנציחרצוןמתוךכך

אישי,כמסעהתחיל״זהאמו.אומרתבאסון״,שנפלו
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משתתפיםועודעודמצטרפיםלשנהמשנהתמימים.חודשייםבמשךשנהמדיצועדיםהשכולים,ההוויםאפנהיוםירעיהאבי.שביל

לנו״חשוב

שההולכים

היומיירעו

שלחםהנופלים

המטעמוקדשים

ויזםרווהשביל,

זוהיהקרב.את

שלנוחדרך

לחםלחלוק

אומרכבוד״,

שמוליקרגב

בדרכםים,אלמיםהולכים

לבנוןמלחמתשלבעיצומה2006באוגוסטב־

הצנחניםאוגדתשלההנדסהגרוראיבדהשנייה,

דבל,בכפרבקרבהיהזהמלוחמיו.תשעהבמילואים

זמןבמלחמה.הקשיםמהרגעיםכאחדבתודעהשנצרב

הטראומה״אחרינוסף.לוחםהגדוראיבדכךאחרקצר

להנציחהרצוןבנובעראךלעיסוקיו,אחדכלחזרנו

ביטויולתתלטבע,הגדולהאהבתםואתהנופליםאת

רגב,שמוליקאומרעמם״,שחלקנוולחברותלרעות

הגדוד.חיילישהקימו״בדרכם״עמותתיו״ר

הרגלייםדרךבהנצחהבגדודבחרוחבריהםלזכר

באכזיבשמתחילהמיתולוגי,ים״אל״מיםבמסלול

היחסיתקרבתובגללנבחר״המסלולבכינרת.ומסתיים

ביןכל־כךהישראליהשילובעלמחשבהומתוךלקרב,

לראותאפשרבהיר״ביוםרגב.כךומלחמות״,טיולים

רצינוזאת,עםדבל.הכפראתמסוימותבנקודותממנו

ההתרחשות״.לאזורקרובנוראיהיהלאשהוא

עודמטיילים,שלדורותהלכויםאלמיםבמסלול

כשבילהוכשרלאמעולםהואאךהנוער,תנועותמימי

ישראלילטרקהמסלולאתלהפוך״בשאיפהמסודר.

שביליםבסימוןהתחלנובחו״ל,ארוכיםטרקיםדוגמת

להגנתהחברהצה״ל,טירונישלובסיועםלאורכו,

צדדייםשביליםנפרצוהנוערתנועותוחבריהטבע

במסלולללכתהגיליםכלבנילטייליםלאפשרכדי

״מיסודרגב.מספראופניים״,עלבולרכובואף

כולםנעשיםלאורכוחניוניםוהתקנתסימונוהשביל,

אףלאחרונהחינוכי.אקטבכךרואיםואנחנובהתנדבות,

לשביל״.איכותימדריךשלהנצחהמהדורתהוצאנו

באוקטוברבשבילפעילויותשלבמסורתהחלוהם

לאורכומסעלראשונהארגנוהאחרוןובפסח2006

יכולתוכפיללכתהוזמןאחדוכלהמסלולכלשל

ועדמאילתהארץ,מכלהגיעושלנו״החבריםורצונו.

עםונשואים,רווקיםומהתנחלויות,מקיבוציםהגולן,

אנחנולהשתתף.שבאוהצועריםגםוכךובלי,ילדים

עםבקשרונמצאיםלמסורת,המסעאתלהפוךמקווים

היומיידעושההולכיםלנוחשובמהצופים.מדריכים

אתויזכרווהשביל,המסעמוקדשיםשלהםהנופלים

רצינולאכבור.להםלחלוקשלנוהדרךזוהיהקרב.

שהמיזםמקוויםואנחנוחי,משהורצינואנדרטה.

קידשנו״.שפעםהערכיםלכללמזכרתיהפוך

קילומטרים.65השבילשלהכוללרכוהמסלול:אורך

ממנו.קטעיםאוימים()כארבעהכולךאתללכתניתן

המסלולהעליון(.)הגלילמסישביליםסימוןמפת

בהוצאתים״אלמים״הולכיםבספרמתוארבמלואו

הנופליםעשרתשללזכרםשהוקדשבן־צבי,יד

הגא:נקישורראוהספרעללפרטים

www.ybz.org.il/?CategoryW=245&ArtieleID=2580#

קשהעדקלהקושי:דרגת

עםפסח,המועדבחולמתקיימתהשנתיתהצעדה

והקפצותמאורגןמאהלמוסמכים,מדריכים

www.bedarkam.org.ilט:טראי

הראשוןלאסטרונאוטמהשומר

ושנילים,F16מטוסצלל2000במארס27ב־

פניתיהטייסים,שללשעבר״כמפקדםנהרגו.טייסיו

רשותוביקשתיהאירועאחריכשנהלמשפחותיהם

בךרמיתת־אלוףלימיםסיפרזכרם׳/אתלהנציח

עם״הסתובבתיבסינגפור.צה״לנספחכיוםאפרים,

השנייםהמריאושממנההעמק,מטייסתצעירקציןעוד

וחיפשנוז״להרריליאורוסרןבגיןיונתןסרןרב

בבסיסהמסלוליםעלממנהלהביטשנוכלנקודה

האחרונה״.מטיסתםחזרולאהםשאליהםדוד,ברמת

בסיסמפקדהיהכברכשבךאפרים2006בשנת

אחרשנההעמק.טייסתמצפוראתרנחנךדוד,רמת

בלבוגמלהבחיל,אדםכוחלהקראשבהיותוכך,

הטייסיםנפילתאירועאתשיחברתוכןלצקתההחלטה

רשותעםאחתבעצהכך,הזו.הארץשללשורשים

המועצהיזרעאל,עמקהאזוריתהמועצהוהגנים,הטבע

חדש,שבילנולדנוספים,וגופיםאתריםלשימור

המתחילהראשון״,לאסטרונאוטהראשון״מהשומר

היסטורייםאתריםביןמחברהעמק,טייסתבמצפור

שםשבנהלל,שמרוןבתלומסתייםחשיבות,רבי

משנהאלוףהראשון,הישראליהאסטרונאוטקבורים

רמון.אסףסרןובנו,רמון,אילן

מנכ״לאותיהזמין2007בשנתהערבים״באחד

מספרבךאפרים״,רמיתת־אלוףעםלפגישההרשות

ברשותוהדרכהחינוךאגףמנהלאזאבו־רוכון,סלמאן

ברשות(.חוץקשריאגףמנהל)כיוםוהגניםהטבע

שבאותושהציג,השבילמרעיוןהתלהבתי״כל־כך

בשביל.מטייליםהמוניבדמיוניראיתיכברהרגע

הסבריםעםמפה,על־גבימוכןהשבילהיהשבועבתוך

שבו״.האתריםכלעל

הכרמל,נוףדרךעלהוקםהעמקטייסתמצפור

הכרמללקרןמערבמצפוןקילומטרים5.2כ־

גושימשניהבנויהאנדרטהניצבתבמקום)המוחרקה(.

שצורתםלקרקע,הצמודיםומלבנייםמוארכיםאבן

שדהשלההמראהמסלוליאתתואמיםוכיוונם

עללהשקיףאפשרמכאןדוד.רמתהצבאיהתעופה

שייח׳גבעותדור,רמתבסיסבשבילהבאותהתחנות

שםשמרון,תלועדזייר,אלכסנדרשלופסלואבריק

נהלל.שלהקברותביתנמצא

שללזכרומטייליםחניוןהותקןלמצפורבסמוך

הניצביםאבןשולחנותועםספסליםעםהררי,ליאור

הטבעי,החורשעצישלבצלםוחוסיםטרשיםבין

השביל.שלאורךוהנוףהטבעערכיאתהמדגישים

קילומטרים,24כ־הואהשבילשלהכוללאורכוהמסלול:

באופניים,ברגל,לטיוליםהמתאימיםקטעיםבוויש

במצפורמתחילהמסלולשטח.ברכבאורגילברכב

בקרןנפגש(,4126בשחורהמסומן)שבילהעמקטייסת

מזרחההפונה4226באדוםמסומןשבילעםהכרמל

שםתת־קרקעי.בגשר70כבישלחצייתעדמהכרמל,

הראשון)מהשומר4105בכחולמסומןשבילמתחיל

עוברמזרח,צפוןבכיווןשעולההראשון(לאסטרונאוט

מזרחהואזדרומהפונההראשון,השומראנדרטתדרך

צפוןבכיווןומשםהעמק,רכבתותחנתיהושעכפרדרך

לקצהוועדנהלל,מושבעבראלדודרמתלבסיסמזרת

שמרוןתלנמצאשבוהמזרחי,

בינוניתיקשהקושי:דרגת

www.emek-tour.org.il/in11erpageאיגטתט:

asp?new=370

לזכרונוסף,מיזםלהזכירראוילמיום:משהוועוד

1977בפברוארשנהרגחירות,מושבבןיפהיוסישל

שלנפילתומאזמוקש.עלעלהנסעשבוהג׳יפכאשר

מקיימתהמושבים,תנועתמזכ״לימיםבאותםיפה,

אחרים,וגופיםקק״לבשיתוףהמושבים,בניחטיבת

מריהמתקייםהמפעל,במסגרתלזכרו.ייחודימפעל

עדט׳כיתותתלמידיעוסקיםסוכות,המועדחול

בשיפוץובסימונם,שביליםבפריצתהחטיבהשלי״ב

והדרכהובטיוליםונוף,טיולאתריבטיפוחאנדרטאות,

אחר.באזורשנהבכלשונים,באזורים

העמקט״סתמצפורהראשון.רונאונהאעדהראשוןמהשומר

עמוד 3




