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 למטייל ביערות ובשטחים הפתוחים  ד אחתווע תעשרת הדיברו

 כליל אדר: כתב
 

אני עדיין מזועזע מהמקרה הטראגי שאירע בנחל קומראן , כמטייל ותיק המכיר את המדבר היטב

רובנו לא . אינני רוצה לחרוץ מסקנות בעוד האבל טרי וההלוויות בעיצומן. שבצפון מדבר יהודה

הויכוח מיותר ומיותם היום לאחר שארבעה . הפרטים לאשורן וכנראה שגם לא נדע יודעים את

 .את חייהם –מטיילים איבדו את היקר מכל 

חולצתי בעצמי גם פעם . חילצתי פעמים רבות בחיי מטיילים מפגיעות שונות ובאתרים שונים

 . נותרתי בחיים לאחת ובמזל הרבה מז

כמעט "או  "נהכמעט תאו"קורה שאנו בתנאי  (ודעים לכךשאינם מכגם ) המטיילים לרבים מאתנו

מוטת "כל אחד לומד ומעמיק ומיישם לעצמו ומשפיע תחת ! הלקחים אינם נלמדים לרוחב". אסון

 .לטיול תחת נורמות וערכיםו טיול חכםלאך אין חינוך ערכי חוצה מסגרות וחברה " כנפיו

איך ? מה נכון ומה כדאי ואיך, מה אסוראין קול קורא המדריך ועושה סדר במה מותר ועדיין 

 !מוציאים אותו לפועל וגם חוזרים ממנו בשלום, מתכננים טיול נכון

 .(או נקיים יותר)תוך הותרת הטבע והיערות כפי שהיו , כל זאת תוך כיבוד הסביבה והסובבים

, ההבנה כי הטיול הינו אמצעי לתוספת הנאה בחיים ואינו מטרה בפני עצמ: והחשוב ביותר

 .האמצעים כל בוודאי לא מטרה המקדשת את

 

כתבתי . ברוח זו מצרף אני לכתבה שלי הפעם כמה דברות וכללים הטובים למטיילים באשר הם

 !כל היום, כל יום, אך הם תקפים ונכונים גם היום, שנים 4 -אותם כבר לפני כ

ותי להבין כי מדאיג א! מצמרר אותי לקרוא בהן שוב ולראות את הכתובת זועקת על הקיר

 . לא היתה זמינה לכולם ולא הופנמה די הצורךהכתובת 

 .להלן הדברות שלי כמטייל וכיערן. לא הוספתי ומחקתי מילה. לא שיניתי בטקסט כלום

אפילו תעתיקו ותכתבו . תקראו אותן ותעבירו אותן הלאה לכמה שיותר אנשים: רק בקשה לי

תדפיסו ותתלו על . העיקר שהמסר יופץ ויועבר ,תחת שמכם( ת שליוכמו שקורה הרבה עם כתב)

להוסיף להן עוד  ורצוי תוכלו. הקרוב" למטייל"ס בתנועת הנוער בסניף "לוחות המודעות בביה

 ".להשאיר את מסלול הטיול אצל איש קשר"או " אין קיצורי דרך" –ועוד כללים כגון 

 !במדבר בהר או ביער ושנתראה בקרוב



 למטייל ביערות ובשטחים הפתוחים  (ועוד אחת) עשרת הדיברות
 כליל אדר: כתב

 
, חבל)אמצעים מיוחדים , אורך, מטרה: טרם צאתך, תכנן את הטיול על כל היבטיו .1

השאר . טלפונים חיוניים ועוד, שטחי אש, התאמה למטייל, מצרכי בסיס, מים, מזון, (פנס

 .תזדקק לה רבות, מקום לגמישות

לתנאי מזג , ליכולת המטיילים( קשיים, ציר, אורך) שטחהתאם את אופי המסלול ב .7

תמיד יש אילוצים והיה ערוך לשינוי , "בכל מחיר"אל תקבע מטרת  . האוויר ולציוד שבידך

 !טיול בטבע זו לא משימה צבאית וכאן לא כובשים מטרות בכל מחיר. וגמישות תוך כדי

 .זבך וודא כיבוי מוחלטלפני עו, כההתפשטות אש לצמחייה סמו –הקפד והזהר באש  .3

 . הם התפאורה שלך לטיול ויפי העולם שסביבנו. הצומח והדומם, שמור על החי .4

הימנע מלקטוף ולאסוף פירות ותוצרת , גדרות ושדות חקלאים הימנע מלחצות .5

 .   חקלאית

 .שטחי אש, מאגרי מים, כבישים, שיטפונות, בורות, מצוקים: הרחק עצמך מסכנות .6

היה חכם והרשה לעצמך  !אל תנסה להלחם בהם, האוויר קבל את אילוצי מזג .2

 . שרב, עומס חום, קור קיצוני, שלג, עצירה מוחלטת או ביטול הטיול בשל גשם, מנוחות

, יערנים, חקלאים) תן כבוד לבעלי התפקידים האחראים לשטחים אותם חוצה .8

 .בתמורה הם יכבדו אותך ויעזרו לך במסלולך( תושבים ועוד, פקחים

, אל תסמוך על אחרים שינקו. אל תשאיר פסולת ביער !כל מה שהבאת עימך קח את .9

אינני חזיר , אני המטייל אחריך אינני זבלן. ךחיות שיאכלו וטבע שיעלים את שאריותי

 . טורף כל ואינני סופת טורנדו

הם !!  הם הערך המוסף שבטיול –צור קשרים עם אנשים בשטח במהלך הטיול  .10

הם , הם יחסכו לך זמן ועוגמת נפש, הם ימליצו לך מה כדאי ומה לא, יתנו לך מידע עדכני

יזכרו אותך במקרה הצורך ויעזרו לכוחות החילוץ להגיע אליך ואולי הם אלו שיגיעו 

 !אמור שלום וברך את הבא לקראתך בשביל, אל תהיה אגואיסט. ראשונים לעזרתך

מסור להם . ים אחריםהתחלק בניסיונך ובהיכרותך עם השטח עם מטייל – חלק מידע .11

זרימת מידע ועזרה הדדית היא חלק . אל תשמור הכל לעצמך, מידע חיוני על השטח

 .מתרבות הטיול

 


