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 לשטח   מבוא 
  עם   שמתמודד   מי   מהמם.   ידיד   למצוא   עשוי   השטח   עם   שזורם   מי 

 בגדול.   להפסיד   עלול   השטח 
  הנושאים   מגוון   בכל   העוסק   ספר   שלפניכם.   הספר   של   המוטו   זה 

  במשימה   בניווט,   בטיול,   ברכב,   ברגל,   -   בשטח   לאדם   הקשורים 

  השטח   הבנת   . בשטח   הישרדות   מצבי   ועד   הפעילות   מתכנון   צבאית, 

   משימה.   בביצוע   ושלמות   בטיחות   להנאה,   מפתח   הוא 
  שיש   ביותר   והבסיסיים   החזקים   המוצקים,   התחומים   אחד   הוא   שטח 

  לקלוט   שנוכל   כדי   במקצועיות   ברצינות,  אליו   להתייחס   חשוב   לאדם. 

 עוצמתו.   מלוא   את 
  לדעת,   והכרחי   שחשוב   ידע   רשימת   ולמטייל   למדריך   מציג   הספר 

 ומקצועי.   מלא   באופן   אותו   ללמוד   שניתן   חומר 
  הוא   אך   המדבר,   באזור   ובעיקר   בישראל   בתנאים   מתמקד   החומר 

  ובארצות   בגבולות   מכיר   אינו   הטבע   שכן   בעולם,   מקום   כל   לגבי   נכון 

 הארץ.   כדור   פני   על   מקום   בכל   קבועה   בחוקיות   ומתנהג 
  יותר   קל   יהיה   אחר   שטח   כל   מדבר,   באזור   נכון   פעול ל   שידע   אדם 

  המיוחדים   התחומים   הם   מה   מקום   בכל   לברר   יש   זאת   עם   יחד   עבורו. 

  טבע   תופעות   צמחיה,   חיים,   בעלי   אוויר,   מזג   האזור:   את   המאפיינים 

  מים   מקורות   טובעני,   חול   או   וולקניות,   התפרצויות   כגון:   ייחודיות 

 ואיכותם. 
  האינסטינקטים   מהשטח,   רחק ומת   הולך   ה"מתקדם"   האדם 

  כך   כשכל   היום   שגם   מסתבר   זאת   בכל   ונעלמים.   הולכים   הבסיסיים 

  חזק  קשר   הוא  ולשטח  לאדמה   האדם  של  הקשר  מהטבע,  התרחקנו 

 ומתחדש.   טבוע 
 

  בצבא   המובחרות   היחידות   מאנשי   הקבוצות:   סוגי   כל   את   הדרכתי 

  רקע   שום   להם   שאין   בסיכון   נוער   לקבוצות   ועד   מקצועיים   וטיילים 

  וחווייתי   עמוק   קשר   יצרו   מהכלל,   יוצא   בלי   כולם,   לשטח.   קשר   ושום 

  לכל   יש   להרגשתי   באמת(,   לשטח   שנחשפו   בתנאי   )זאת   השטח   עם 

 לדבר.   מולד   קשר   האדם   בני 
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  יותר   מחנכים   מהנים,   הממלאים,   התחומים   אחד   הוא   שטח ב   טיול 

 מקום.   ולכל   כיס   לכל   נפש,   לכל   שווה   והוא   אחר   דבר   מכל 
  יום   בעיתונות   עליהם   קוראים  ואנו  בשטח  לפעילות   קשורים  רבים  אסונות 

  והשגיאות   האירועים   של   הקרחון   קצה   רק   הם   הטרגדיות   יום. 

  ידי - על   למנוע   ניתן   המכריע   רובם   את   הזמן.   כל   בשטח   שמתרחשים 

 חיים.   מציל   ידע   –   בשטח   והתמקצעות   מקדים   לימוד 
  לאדם   הדרושים   המעשיים   תיים, י האמ   התחומים   בכל   עוסק   הספר 

 מעשי.   הדרכה   ריכוז   ומהווה   בשטח 
  הוא   בו.   המופיעים   התחומים   בכל   רב   ניסיון   בעקבות   נכתב   הספר 

  צורה   בספר   ושלבש   בספרות   שקיים   תיאורטי   חומר   על   מבוסס 

  פיתוח   , פה - בעל ש   תורה   על   מסתמך   בעיקר   אך   וטה, ופש   מעשית 

 .בשטח   ויישום   עצמי 
  כל   פרקים,   מונה וש   ושלושים   שערים,   עשר - לשלושה   מחולק   הספר 

  ודרכי   החירום   מצבי   את   כולל   לתחום,   השייך   המידע   את   מכיל   שער 

   איתם.   ההתמודדות 
  בג'יפ,   סוס,   גבי   על   ברגל,   שטח:   ואוהב   מטייל   לכל   מיועד   הספר 

 ומפקד.   מחנך   מדריך,   ולכל   ובעולם,   בארץ   ברכב, 
  מקיף   ידע   כולל   בטיחות,   של   מיוחד   בדגש   אדם,   לכל   מותאם   הספר 

 . חיים   מצילת   הישרדות   -   בשטח   חירום   מצבי   עם   בהתמודדות 
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 המחבר דבר
  ד'   בכיתה   וחברים.   הורים   עם  עצמי   את   זוכר   שאני   מאז   מטייל   אני 

- בר   בגיל   ומחנות,   בטיולים   והשתתפתי   אהבתי   לצופים,   הצטרפתי 
  והמדבר   הארץ   ברחבי   חברים   קבוצת   עם   לטייל   התחלתי   מצווה 

  כשהשתתפתי   להיסטוריה   נכנסתי   , ז'   בכיתה   בדד.   טיולי   כולל 

  מתאבדי   בין   הראשון   ההגרלה   פתק   את   ומצאתי   מצדה   בחפירות 

- שש   בן   בהיותי   בתנועה,   להדריך   התחלתי   עשרה - חמש   בגיל   מצדה. 
  חקלאות   של   חלום   הגשמתי   שם   חקלאי   ספר   לבית   עברתי   עשרה 

  לכל   טיולים   וארגון   לעריכת   שותף   הפכתי   בצופים   ובמקביל 

 השכבות. 
  וחפירות   שבילים   פריצת   כמו   במדבר   ם מיוחדי   במבצעים   השתתפתי 

  על   שאורגן   שבילים   פריצת   במבצע   השתתפתי   י"א   בכיתה   ארכיאולוגיות, 

  יקים עת   שבילים   שיקום   על   קשה   עבדנו   הטבע,   להגנת   החברה   ידי 

  אלו   בשבילים   רבות   משתמש   אני   חדשים,   שבילים   ופריצת 

  להגנת   החברה   עם   מתמשך   קשר   לי   נוצר   שלנו.   השטח   בפעילויות 

 הטבע. 
  ושרדתי,   למוות   קרוב   הייתי   בו   הישרדות   טיול   יזמתי   י"ב   בכיתה 

  להתנהגות   הודות   ושרדתי   בשטח   שגיאות   עקב   למצב   הגעתי 

  ומדריכים   טיילים   ילמד ש   ספר   בית   הקים   החלטתי   כך   עקב   ייחודית. 

  יצאתי   זה   ממסע   חסר.   כך   וכל   בשטח   הנדרש   הידע   את   כמוני 

  לטייל   כיצד   אנשים   שילמד   מרכז   אקים   אחד   שיום   ובחלום   בתחושה 

   בחיים.   ולהישאר   נכון 
  בנהיגת   בניווט,   התמחיתי   ומפקד,   כחייל   סיור   ביחידת   רתי י ש   בצבא 

  סוק ע   ההתשה,   במלחמת   בתעלה   עברתי   השרות   כל   שטח.   וניתוח 

  המעוז   ה"מזח"   מוצב   על   פיקוד   כולל   ומוצבים,   סיורים   על   בפיקוד 

  פעמים   שלוש   נפצעתי   הסדיר   במסגרת   סואץ.   תעלת   בקו   החם 

  עם   מתמדת   בהתמודדות   מלאה.   לפעילות   חזרתי   מהירה   ובהחלמה 

  על   ש " צל   קיבלתי   מאיתנו,   טרים מ   עשרות   במרחק   שהיה   האויב 

   השדאות.   בתחום   והצלחה   יוזמה 
  חברתי   סיני.   דרום ב   הטבע"   להגנת   ל"חברה   הצטרפתי   הצבא   בתום 

  הדרכה.   כדי   תוך   השטח   את   למדנו   מדריכים,   של   קטנה   לחבורה 
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  אינטנסיבית   והדרכה   ראשוני,   גילוי   של   חיים   חווית   זאת   הייתה 

   קטרינה. - בסנטה   שדה   ספר   בית   והקמנו 
  רציתי   וברחובות,   העברית   ברסיטה באוני   חקלאות   למדתי   במקביל 

  בצד   עסקו   שלא   מהלימודים   והתאכזבתי   חכם   חקלאי   להיות 

  בנושאים   עסקתי   חקלאי.   משק   לפתח   והתחלתי   התחתנתי   המעשי, 

 פרחים.   בגידול   תחומים   במספר   והובלתי   ייחודיים 
  אותו   רקמה,   תרביות   של   תחום   ללמוד   לארה"ב   נסעתי   בהמשך 

  בארצות   שלימד   יפני   פרופסור   , התחום   את   שפיתח   מי   אצל   למדתי 

  ואליי   אשתי   ואל   וגדלה,   הלכה   שבינתיים   המשפחה,   עם   היינו   הברית. 

  ואורן   הטבע   בשמורות   שנה   לאורך   וטיילנו   אורן   - הבכור   בננו   הצטרף 

 לשטח.   חזקה   בצורה   התחבר 
  השטח   תחום   ממובילי   OUTWARD BOUND  שנקרא   לגוף   חברתי 

  למצבי   חיילים   לאמן   השנייה,   העולם   במלחמת   הוקם   הגוף   בארה"ב, 

  הייתה  שמהותו  אזרחיים  סניפים  הקים   הגוף  המלחמה  בתום  חירום, 

  בקשר   חירום.   במצבי   וההתמודדות   השטח   תחום   את   לפתח 

 WILDERNESS- ה   תורת   אל   חברתי   המקצועי   הגוף   עם   המתמשך 

THERAPY .   נוער   ובהדרכת   בתורה   בעצמי   והתנסיתי   רבות   למדתי  

  בסיכון,   נוער   עם   טיפולית   בודה ע   על   בנויה   השיטה   בשטח.   בסיכון 

  נו שכול   ך כ   על   מתבססת   התורה   ואלכוהול,   סמים   מכורי   עבריינים, 

  לכוחות   וחיבור   גילוי   היא   המטרה   , נו ממוח   5-10%ב   ים משתמש 

  נשיג   זאת   את   יום,   היום   לחיי   אותם   להעביר   ויכולת   מוכרים   הבלתי 

  עבודה   כדי   תוך   ונפשיים,   פיסיים   וקשיים   משימות   הטלת   ידי   על 

   המדבר.   הוא   ואצלנו   הררי   יערי,   שטח   להיות   יכול   בראשיתי,   טח בש 
  נשלחו   לכלא   שכתחליף   גבוה   בסיכון   נערים   הדרכת   היה   השיא 

   בפלורידה.   ימים   חודש   של   מחנה   בשטח,   שיקום   למחנה 
  שדה   ספר   בית   גדי.   עין   שדה   ספר   בית   למנהל   ומוניתי   לארץ   חזרתי 

  יהודה.   מדבר   שלי   במקרה   מוגדר,   באזור   הטבע   על   לשמור   מטרתו 

  המדבר   במרחבי   ונוכחות   השטח   כל   הכרת   כוללת   הטבע   שמירת 

 בשטח.   ומבוגרים   נוער   בני   של   מסיבית   והדרכה 
  שדה   ספר   בית   את   הובלתי   לשטח.   ידע   מרכז   הקמת   על   חלמתי 

  בשטח,   צוות   מיון   רבים,   צוות   טיולי   ידי - על   השטח.   לתחום   עמוק 

  ושיווק   שהקמנו,   דים מיוח   נוער   חוגי   בדד,   ניווטי   בסדרת   צוות   הכשרת 
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  מרכז   להקים   האחראים   את   שכנעתי   נודדים,   לטיולים   מסיבי 

  שטח   לאנשי   קורסים   ביצוע   הפיתוח,   בפעילות   והתחלתי   להישרדות 

  טיילים   חוגי   סיור,   חוגי   מדריכי   צה"ל,   של   מיוחדות   יחידות   כולל 

  וערבים,   יהודים   מנהלים,   נשים,   מצווה,   בר   לקבוצות   לכת,   מיטיבי 

  אורגניות   לקבוצות   השייכים   בסיכון   נערים   לקבוצות   יים וחילונ   דתיים 

 החינוך.   במשרד   בסיכון   בנוער   העוסק   הגוף   נוער,   בקידום 
  מרכז   להקים   מנת   על   בוקר   שדה   למדרשת   עברתי   מכך   כתוצאה 

  הישראלי   ה"מרכז   את   הקמתי   ושם   ההישרדות   בתחום   רק   העוסק 

  ית עצמא   בחברה   השנים   במשך   וגדלו   הלכו   התוכניות   להישרדות". 

  בתחום   והתמחו   הלכו   התוכניות   הקמתי.   אותה   "שטח"   שנקראה 

   בסיכון.   הנוער 
  ללמד   מחד   לשטח.   האדם   בין   לתווך   הוא   עצמי   על   שלקחתי   התפקיד 

  לחשוף   ומאידך   בשטח   בהימצאות   הכרוכות   השונות   המיומנויות   את 

  ולחבור   ובתוכם   בשטח   הנמצאים   האדירים   לכוחות   האנשים   את 

  קשורה  שאינה  מפוכחת  ריאלית  ראייה  תוך מ  זאת  אומר  ואני  אליהם. 

 באמונה. 
   נכון.   מרגיע,   עמוק,   פנימי,   משהו,   לו   קורה   לשטח   הנחשף   אדם   כל 

  היעד   בקהלי   גם   ביטוי   לידי   באים   התחומים   שני   של   הנגזרות 

 מעביר.   שאני   והנושאים 
  כתיבת   כולל   בצה"ל,   השטח   נושאי   לפיתוח   ייחודית   עבודה   אחד   מצד 

  בשטח   רבות   העוסקים   ומבוגרים   נוער   עם   פעילות   הדרכה.   חומר 

  ובודדים   קבוצות   שני   ומצד   מיומנות.   על   דגש   שימת   תוך   ובטיול 

  נשים,   מנהלים,   קבוצות   השטח:   דרך   עצמם   לפתח   המעוניינים 

  אוכלוסייה   קבוצות   בין   לאינטגרציה   כניות ו ת   מצווה, - בר   כניות ו ת 

  חילונים, ו   דתיים   וישראלים,   עולים   ערבים,   יהודים   כמו:   שונות 

  הפורמאליות,   המערכות   מכל   שנפלט   נוער   כמו   חריגות   קבוצות 

 נכים.   וקבוצות   ומבוגרים   נוער   סמים   נגמלי 
  ונכויות.   מגבלות   יש   מאתנו   אחד   שלכל   בשטח   העבודה   מתוך   למדתי 

  הנמצאים   לכוחות   אלא   לחולשות,   להתייחס   לא   היא   העבודה   בסיס 

 בכולנו. 
  הדבר   שטח,   בפעילות   תף להשת   יכולים   ונערה   נער   ואישה,   איש   כל 

  השטח   בעצמם.   להשקיע   ובנכונות   הרצון   בכוח   ורק   אך   מותנה 
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  וחווית   אדירים   כוחות   לאנשים   מקנה   מקצועית   בדרך   אליו   והחשיפה 

 חיים. 
  ספר   ולכתוב   לפתח   לי   והציע   אותי   זימן   י י יכולות   את   שאיתר   ל "צה 

  דבר   והכשרתי,   כתבתי   פיתחתי,   , חקרתי   ל. " צה   לוחמי   לכלל   שדאות 

 היום.   גם   עושה   שאני 
  את   ומגדלים   בטיפול   עוסקים   שטח,   אנשי   ן / שרובם   שמונה, ל   אב   אני 

 הבא.   הדור 
  עורר   הוא   אם   או   עניין   בו   מצאתם ו   בספר   התעמקתם   אם   –   לסיום 

  להרצאות,   קשר   איתי   ליצור   חופשיים   הרגישו   ידע   לרכוש   אתכם 

 . בתחום   חידושים   רעיונות,   שאלות,   לימודים, 
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 שער א' 
   תכנון טיול 

  

 

 4-1 פרקים
 

 תכנון טיול   -1פרק 
 ציוד ומזון אישי -2פרק 
 אריזת תרמיל  -3פרק 

 תרגיל ציוד   -4פרק 
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  מפורטת   בצורה   אותו   לתכנן   יש   כך   , יותר   מורכב   שהטיול   ככל " 

 " יותר   ומורכבת 
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 תכנון טיול  - שער א'
 

 
 

 תכנון הטיול  -   1פרק  
 

   מפתח:   נקודות 
 •  אודותיו  ומידע  מסלול  בחירת   •  טיול  נתכנן  כיצד  •  הטיול  תכנון  חשיבות
 ספר   בית   •   מפה  •  ספרות   •  אישי  מידע  •  מגוונים  הם  המידע  מקורות 

 ולילה   יום  ואורך  האוויר  מזג  •  השנה  עונת   •  הטבע  שמורות   ורשות   שדה

 המסלול   האם  •  לזמן  ותרגומו  הטיול  אופי  •  ירח  •  לילה  וטיול  יום  טיול    •

  לרמת  המסלול  התאמת   •  טייליםמה   ליכולת  מתאימים  הזמנים  ולוח

  ורמת  המסלול  אורך  •   הניווט  רמת   •  קבוצה  או  בודד  מטייל  •  מטיילים

  נקודות  תכנון  •  ומים  מזון,  ,ציוד  •  ומים  מזון   אריזה,  ציוד,  •  בו  האתגר

 כוםיס • בכתב  מסלול השארת  • חילוץ
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 הטיול תכנון חשיבות
  מתחיל   אינו   טיול   להכנה.   כלי   אלא   בשטח   הדרכה   נושא   אינו   הפרק 

 לשטח.   היציאה   לפני   מה   זמן   אלא   המסלול   התחלת   בנקודת 
  שהטיול   לכך   שיביא   תכנון   וקפדני.   נכון   בתכנון   להתחיל   חייב   טיול 

  של   למינימום   צמצום   תוך   מהנה,   שיהיה   התכנית,   פי - על   יתבצע   אכן 

 צפויות.   בלתי   הפתעות 
  לבנות   אין   והפתעות.   ריגושים   מספיק   לנו   מספקים   והטבע   הטיול 

  צפוי   בלתי   דבר   שכל   נאמר   כבר   תכנון.   חוסר   ידי - על   תקלות   מראש 

  הבלתי   הדברים   את   ונקטין   בואו   לכם?   למה   אז   יקרה   לקרות,   שיכול 

  הייתי   ו"אני   הסמוך   שיטת   חיינו,   על   מאד   נקל   כך   ידי - על ו   צפויים 

 ותקלות.   לבעיות   ערובה   היא   ויודע"   ובצבא   ב"תנועה" 
  גם   להיות   עלולות   אך   ומציקות   קטנות   להיות   יכולות   בשטח   תקלות 

 חיים.   בסכנת   וכרוכות   מסוכנות 
  ומורכבת   מפורטת   בצורה   אותו   לתכנן   יש   יותר   ורכב מ   שהטיול   ככל 

  ימים   4  של   לטיול   הים   לחוף   אחה"צ   של   יציאה   להשוות   אין   יותר. 

 מוקדם.   תכנון   דרוש   לשניהם   כי   אם   יהודה,   במדבר   ברגל 
  כסף   ובלי   שמש   נגד   משחה   בלי   ים,   בגד   בלי   מגבת,   בלי   לחוף   נצא   אם 

  אם   אך   תכניותינו.   את   נשנה   או   נבטל   ואולי   בהנאתנו   נפגע   לאוטובוס, 

  לאורך   שיתאים   ההליכה   אורך   את   נתכנן   לא   או   מים,   מספיק   ניקח   לא 

  להיקלע   עלולים   אנו   לטיול   יוצאים   אנו   בו   המסוים   בתאריך   היום 

  מפגיעה   תנוע   חומרתן   אשר   תקלות   לנו   שיגרמו   אמיתיות   לבעיות 

 ממש.   של   סיכון   ועד   ובתכנית   בהנאה 
 

  טיול לתכנון ניגש כיצד
 

 אודותיו   ומידע להמסלו בחירת
  טלוויזיה,   תכנית   קריאה,   סיפור,   משמועה,   מתחיל   טיול   מסלול 

  יכול   מסלול   עליו.   המליצו   שחברים   טיול   בעבר,   שעשינו   טיול   שחזור 

  שמות   או   רחף(   צאלים,   ערוגות,   )נחל   נחלים   של   משמות   להיבנות 

  מנת   על   לים(.   מים   )מסלול   במסלול   ביניהם   לחבר   שעלינו   אתרים 

  האתרים,   על   שניתן   ככל   רב   מידע   לאסוף   יש   לול המס   על   להחליט 
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  מערכת   הצמחייה,   כיסוי   בניווט,   בעיות   המים,   מקורות   המכשולים, 

   למסלול.   שקשור   נושא   וכל   דרכים 
 : מגוונים   הם   המידע   מקורות 

 
 אישי  מידע

  ידע   כמו   אין   מדריכים.   מפקדים,   מחנכים,   הורים,   חברים,   של   שלכם, 

  וכן   האנושי   הזיכרון   במגבלות   אותו   לקחת   יש   תמיד   אך   אישי, 

  כלל   דומה   אינו   באביב   שנערך   טיול   הזמן.   בעקבות   שחלים   בשינויים 

  המים  מבחינת  לא  היום,  אורך  מבחינת  לא  קיץ.  או  חורף  לטיול  ועיקר 

  עלינו.   מקשה   או   שמקל   האוויר   במזג   לא   ובוודאי   המסלול   לאורך 

   עויות. ט   ל הכי ל   עלול   שנים   10  לפני   שנעשה   מטיול   מישהו   של   זיכרון 
 

 ספרות 
  וברשת   ענפה   בספרות   מתועד   והאתרים   המסלולים   של   גדול   חלק 

 הדיגיטאלית. 
 

 מפה 
  רצוי   1:50.000  מפות   הן   השטח   מפות   ממפה,   רב   מידע   להוציא   ניתן 

  כגון   רב   מידע   לתרום   יכולות   נוספות   מפות   גם   שבילים.   סימון   מפות 

  בכל   השטח.   של   כללית   להבנה   1:250.000  מפת   גיאולוגית,   מפה 

  יש   שבילים   סימון   מפות   גב   על   אחר.   מידע   כל   תלווה   המפה   מקרה 

 נבחרים.   ומסלולים   האזור   על   רב   מידע 
   

 שדה  פר ס בית 
  ניתן   שלהם.   באזורים   המתמחים   שדה   ספר   בתי   מפוזרים   הארץ   בכל 

  מסלולים,   אורך   מסלולים,   על   בטלפון,   גם   מידע,   תשלום   ללא   לקבל 

  לגבי   בעיקר   מקרה,   בכל   ידע   כן לעד   חשוב   מים.   מציאות   , עבירות 

 מים.   מקורות 
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   ובלילה ביום אוויר ומזג השנה עונת
   הטיול.   תכנון   על   מכרעת   השפעה   יש   השנה   במהלך   הטיול   לתאריך 
  דצמבר   בחודש   ביממה,   שעות   16  לאורך   משתרע   היום   יוני   בחודש 

  עם   החם   ביוני   זאת   לעומת   בלבד.   שעות   11  לאורך   משתרע   היום 

  ואילו   09:00-15:00  משעה   בצל   לשבת   חשוב   הגבוהה   הקרינה 

   היום.   שעות   כל   משך   לטייל   ניתן   הקר   בדצמבר 
  בהבהר  פחותה  שעה  בכל  שלנו  התנועה  יכולת   בקיץ  מטיילים  אנו  אם

 ובחורף  בקיץ  לה  זקוקים  שאנו  המים  כמות   בחורף.  מקבילה  משעה

 או  בקיץ  קיימים  לא  רובם  בחורף  שקיימים  המים  מקורות   במהות.  שונה

 לעונה. מעונה שונה הנדרשים המים כמויות  בהרבה, קטנים
 

 ובלילה  ביום טיול
  מרשים   הוא   ירח   ובלי   עם   בלילה   גם   –   הנוף   וחווית   הראיה   מבחינת 

  יחסית   ומשעממים   ארוכים   קטעים   של   מעבר   לתכנן   רצוי   וייחודי. 

  בלילה   תנועה   -   בחורף   מים.   לנו   תחסוך   בלילה   תנועה   -   בקיץ   בלילה. 

 קור.   פגיעות   ותמנע   אותנו   תחמם 
 

 ירח   
  מוגדרים.   בצירים   בעיקר   שלנו,   התנועה   יכולת   את   להגדיל   יכול   ירח 

  תוך   רחב.   בוואדי   או   דרך   על   ונעימה   נוחה   תנועה   מאפשר   ירח   ליל 

   במים.   ניכר   חסכון 
 

 לזמן  ותרגומו הטיול  אופי
 אופי   מהו  המידע  ממקורות   לבדוק   יש   המסלול  את   שבחרנו   לאחר

 במסלול   או  מיוער  ולבמסל  נוח,  מישורי  במסלול  מדובר  האם  המסלול:

  וההספק  ההליכה  קצב  על  משפיע  השטח  אופי  מכשולים.  רצוף   הררי 

  גם  דורש   לירידה  חבלים  שדורש  מסלול  שלנו.   העבירות   היכולת   על  וכן

 בניווט   ידע  גם  דורש  ומסובך  מורכב  ניווט  שדורש  מסלול  בנושא.  מיומנות 

 . זאת  ברמה
 

  במידה   מנוחות.   כולל   בשעה   ק"מ   2  פי   על   תנועה   חישוב   אצבע:   כלל 

   יורד.   הקצב   עבירות   בעיות   קיימות   או   קשה   האוויר   ומזג 
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 ליכולת מתאימים הזמנים ולוח המסלול האם

 המטיילים 
  עצמנו   את   להתאים   יש   כעת   רב,   מידע   אספנו   כבר   זה   בשלב 

  שני   של   לטיול   דומה   אינו   במדריך   מלווה   מאורגן   טיול   למסלול. 

  אתגרי   יו, י קש   אורכו,   שבחרתם,   הטיול   האם   מוכר.   לא   בשטח   ים אנש 

  אישית   ליכולת   מתאים   עבירות,   בעיות   המים,   מקורות   שבו,   הניווט 

 המטיילים.   של 
   מיותרים.   סיכונים   לקחת   ולא   המחמיר   בצד   זאת   לבדוק   יש 

  תהיו   אתם   שני   בשלב   . ומחליטים   בבית   יושבים   אתם   ראשון   בשלב 

  של   נמוכה   ברמה   טיול   עוד   לעשות   עדיף   . לבצע   ותצטרכו   בשטח 

  לקחת   יש   . כם ליכולת   מעבר   קשיים   עצמכם   על   לקחת   ולא   קושי 

  מכפלת   הם   בקבוצה   הבעיות   יכולתם.   ואת   המטיילים   כל   את   בחשבון 

  רמת   את   מעלה   מנוסה   אדם   , זאת   עם   יחד   באנשים,   הבעיות 

   הקבוצה.   של   והיכולת   הבטיחות 
  אנשים  יש  אם   ,ליםימטיה  של  הממוצע  פי-על  הקושי  את   ת לבנו  יש

  מתכוננים   אתם  )לדוגמא:  כמדד  עליהם  לחשוב  במיוחד,  שמתקשים

 במסלול(,   לעמוד  הילד  יכולת   על  לחשוב  יש  .6  בן  וילד  מבוגרים  3  לצאת 

  הטיול,  של  הקושי  רמת   את   להעלות   ניתן  כך   יותר,   גדולה  שהקבוצה  ככל

  גבוהה,  ברמה יהיו ששניהם  הכרחי בוצהבק מטיילים שני יש אם כלומר

 מטיילים  עשרה  ויש   במידה  השניים.   מבין  החלש   פי-על  יהיה  שהתכנון  או

 יותר.  נמוכה ברמה מטיילים לשני לסייע ניתן
 

 הניווט  רמת
  עולה   כך   יותר   גבוה   בקבוצה   שהידע   ככל   בניווט,   בידע   כרוך   טיול 

  הכול   לנווט   שיודע   אחד   אדם   רק   בקבוצה   יש   אם   הבטיחות.   רמת 

  מסלול   לבצע   אין   ניווט,   יכולת   בעל   בקבוצה   אחד   אף   אין   אם   בו,   תלוי 

  שבילים   סימון   על   המסתמך   מסלול   לבנות   שניתן   או   ניווט,   הדורש 

  ניווט   של   בעיה   קיימת   עדין   הניווט.   על   מאד   שמקל   ברור   ומסלול 

 חירום.   במקרה 
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 בו  האתגר ומידת  המסלול אורך
  האוויר,   מזג   פי:   על   לקבוע   יש   האתגרים   ורמת   המסלול   אורך   את 

  שטח   בטיול   תנועה   חישוב   כאמור,   . האתגר   ורמת   המטיילים   רמת 

  קיימות   או   קשה   האוויר   ומזג   במידה   מנוחות.   כולל   קמ"ש   2  פי   על   הוא 

  במישור,   התנועה   נוח,   אוויר   ומזג   במידה   יורד,   הקצב   עבירות   בעיות 

 . קמ"ש   5  סביב   יגבר   התנועה   קצב   נוח,   במסלול 
 

 ומים  וןמז ציוד,
  מפה   לדוגמא:   המסלול   פי - על   המשתנה   ציוד,   דרוש   נכון   לטייל   כדי 

  עבודה,   מחוסר   נשאר   מקצועי   נווט   גם   בלעדיו   אשר   בסיסי   כלי   היא 

  ולנווט   לטייל   קושי   יש )   הטיול.   לרמת   מתאימה   להיות   צריכה   המפה 

  זאת.   דורש   והמסלול   במידה   -   חבלים   בשטח(.   1:100.000  מפת   עם 

  . סלולארי   טלפון   מים.   לטיהור   אמצעים 
   המתאימים.  בפרקים הרחבה ראו - ומים  מזון תכנון ,נכונים ואריזה ציוד

 
 חילוץ  נקודות תכנון

  בעייתיות   נקודות   מראש   לתכנן   יש   הטיול   מסלול   ניתוח   בעת 

 אפשריות.   חילוץ   נקודות   וכן   אפשריות 
  חילוץ  מקום  מכל  במיוחד  רחוקות   נקודות   :בעיתיות  נקודות

 ואיכותם.  קיומם לגבי ספק  שיש מים מקורות  אפשרי.
  החבל   אורך   )מה   חבל   הדורש   מפל   לדוגמא   בעייתיות   עבירות   נקודות 

  הדרוש?(. 
  כלומר   חילוץ,   נקודות   לתכנן   יש   המסלול   ניתוח   בעת   : נקודות חילוץ 

  כבישים,   יש   היכן   נעים,   אנו   בו   השטח   מרחב   את   כללי   באופן   לבחון   יש 

  להיחלץ   ניתן   לאן   הטיול   של   חלק   בכל   לתכנן   יש   . צבא   מחנות   ישובים, 

 מפה.   גבי   על   יעשה   התכנון   צרה,   בעת 
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 בכתב   ולו"ז מסלול השארת
  ואתם   ההכנות   כל   את   השלמתם   כאשר   תעשו   אותו   האחרון   הדבר 

  המסלול   פרטי   את   להשאיר   הוא   שלו,   הלו"ז   ואת   המסלול   את   מכירים 

  הסיבה   חברים.   משפחה,   תחזרו:   לא   אם   לכם   שידאג   מישהו   אצל 

  לא   לחץ,   שבעת   היא   פה - בעל   לספר   ולא   בכתב   להשאיר   שיש   לכך 

  אמורים   אתם   ומתי   יצאתם   לאן   בדיוק   יזכרו   חבר   או   שאמא   בטוח 

 מקום.   בכל   להיות 
 לישון.   מתכננים  אתם  והיכן  הימים  את   ברור  באופן  הפתק   על  לציין   יש

  להתקשר   להשתדל  יש  עצמו,  הטיול  בתוך  המסלול  את   ושיניתם  במידה

 במהלך  אם  בבית.  השינוי  על  וימסור  שיטלפן  אחר  למטייל  למסור  או

 מי  מילים  בכמה   להם  אמרו   מדריכים,   חיילים,  מטיילים,  פגשתם:  הטיול

  ל(, לעי  שתואר  כפי  שינוי  לשלוח  תוכלו  גם  )דרכם  התוכניות   ומה  אתם,

  תדווחו   אתם ו/או אתכם  ראו היכן להצביע יוכלו אלו אנשים חירום בעת 

 "תמרורים"   חילוץ.  לצוות   ותזדקקו  מה  דבר  לכם  ויקרה  במידה  עליהם.

  לחפש   כמעט  ניתן  לא  בלעדיהם  אליכם,  להגיע  ביותר  חיוניים  יהיו  אלו

 בשטח. אתכם לאתר או אתכם
 

 סיכום
  לעין   קטנה   תמיד   היא   אך   קטנה,   לא   השקעה   דורשת   מסלול   הכנת 

  שתהיו   ככל   זאת.   בדרך   מונעים   שאתם   התקלות   לעומת   ערוך 

  המנוסה   המטייל   גם   אך   יותר,   מהירה   ההכנה   תהיה   כך   יותר   מנוסים 

   קפדני.   באופן   מסלול   להכין   חייב   ביותר 
 

  



ספר מקצועי זה מכיל את כל הנושאים שמטיילים, 
מנווטים, שוהים בשטח ומשתמשים בו חייבים לדעת.

ידע זה יטפח את ההנאה מהשהות בשטח וילמד 
כיצד לפעול נכון על מנת להימנע ממצבי חירום; ואם 

נכנסתם למצב חירום ילמד אתכם מה לעשות על 
מנת להישאר בחיים.

הידע מיועד להימצאות בכל סוג שטח בארץ ובעולם 
עם דגש מיוחד על תחום המדבר. זהו ידע המיועד 

לשימוש בשטח של כל מנהיג, מדריך, מחנך או 
מפקד ומכיל את רשימת הנושאים שיש להעביר 

וטיפים לתכנים.

הטיול ככל שהוא אתגרי יותר, נמצא בו נקודות – 
יפות, מעניינות - חוויה שאין לוותר על גדולתה - כל 

עוד אנו יודעים מה לעשות.

ניר גור הוא אמן שטח ומדבר, מראשוני מדריכי סיני, 
ניהל את בי“ס שדה עין גדי, הקים את המרכז 

הישראלי להישרדות בשדה בוקר. כתב את ספר 
השדאות הצה“לי, חלוץ סדנאות הישרדות מדבריות 

בישראל לטיפול וחינוך נוער בסיכון. 
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