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נק' סיום+פעילות

קיבלנו חיים מהקב"ה ואנחנו צריכים לשמור עליהם!!! לכן עלינו לשמור על
כללי הבטיחות:
בשום מצב אין סיכוי שחניכים זורקים אבנים/אצטרובלים לאורך המסלול.
מדובר בסכנת חיים!!!
אנחנו הולכים בשביל עם כולם .לא פותחים שבילים חדשים ולא מקצרים את
הדרך(מקצר דרכיו עלול לקצר ימיו חס ושלום).
המוביל כשמו כן הוא ,לא עוברים אותו.
כל החניכים הולכים לאורך כל המסלול עם נעלים וכובע (במחנה היה חניך
שקיבל מכת חום)...
תקפידו שהחניכים מגיעים עם לפחות  3ליטר מים ושהם שותים כל הזמן .אין
מקום למלא מים לאורך המסלול.
בירידה ליד הכביש תעזרו לנו לארגן את החניכים ולעבוד בצורה בטוחה.
תקפידו לוודא שאתם בקשר עין על כל החניכים לאורך כל היום( .זו גם
אחלה הזדמנות לדבר איתם ולחזק את הקשר האישי איתם).
בזמן עצירה לבדוק נוכחות חניכים.
ניקיון -לצאת ממסלול נקי יותר ממה שנכנסנו אליו.
לא מפריעים לשלוותם של בעלי החיים (כמובן בתנאי שלא נשקפת סכנה
לחניכים) .אם רואים בעל חיים פצוע – מדווחים לרכז.

ירידה משביל ישראל

נ.צ-אנדרטת ההגנה

הרוח גברה ,ומנהיג השיירה ראה שהסוחרים האחרים מתפזרים ,כל אחד מחפש אחר מפלט מהסערה .באמצע
המדבר ,לא היה לאן לברוח ,וכפי שידע כמו הולך דרכים מנוסה ,אין מנוס מלעמוד במקום ולחכות שהסערה
תחלוף .אך הסוחרים האחרים לא שמעו את צעקותיו הנואשות ,ומהר מאוד נבלעו בין החול שאפף אותם .משך
מנהיג השיירה את שול גלימתו על פניו ,והמתין עד יעבור זעם.

נ.צ-מצפה חן

.. ..
לפני הגעת האוטובוס יש לבדוק שכל החניכים הביאו :אוכל 3 ,ליטר
מים (חובה!! אין נקודות מים לאורך המסלול) ,נעליים וכובע.
יש לעשות רישום של כל החניכים העולים לאוטובוס.
הכנסת ציוד לתא המטען מותרת רק מצד המדרכה (הצד עם הדלתות).
אנחנו יורדים מהאוטובוס סמוך לכביש ,מדריכים יורדים ראשונים וסוגרים
נתיב הגעה אפשרי לכביש.
כל תחילת נסיעה יש לעשות בדיקה שמית של החניכים גם במקרה של
עצירה  ,שירותים ,וכו'...
בכל ירידה (לרבות עצירה בדרך) יש לתדרך את החניכים להיכן עליהם
להגיע ודרך ואיפה.

רוחות הסערה שרקו והשתוללו סביב הסוחרים ,ולא ניתן היה לראות דבר .החולות שרטו את פניהם וחדרו
לעיניהם .גם לשמוע אחד את השני לא יכלו ,מעל נהמת הסופה .לפני שבוע יצאו הסוחרים בשיירה ,קרוון של
עשרים חמורים ,וסחורתם תבלינים נדירים ואבנים יקרות .מטרתם הייתה לחצות את המדבר הגדול ולהגיע
לארץ השוכנת ולמכור שם את מרכולתם .נהיה עשרים ,הבטיחו אחד לשני ,ויצאו לדרכם מאושרים ומלאי
ציפייה.

נק' פריקה

תחילת הליכה על שביל ישראל
א.בוקר

 -9:30הגעה ורישום.
 – 10:00ארוחת בוקר.
 – 10:30יוצאים לדרך!
 – 12:00פעולת המדריך.
 – 14:00הפנינג שטח! יום בישול (א .צהריים) תחנות ומעגל מתופפים!
 -14:30ישיבת קומונרים.
 – 16:00מנחה
 - 16:15מפקד תנועתי!
 – 17:00עליה לאוטובוסים

כעבור כמה שעות קשות ,הרוח שקטה ,והחולות פסקו מלצלוף בו .הוא הוריד את קפל הבד מעל פניו ,ונשם
עמוק מהאוויר הצח .למרבה הפלא ,עדיין היה בוקר ,ועם שקיעת החול חזרה השמש להכות בו .מסביב היו רק
דיונות ,ערמות חול ענקיות שנראו בכל כיוון עד האופק .הסוחרים – אינם .הוא קרא בשמותיהם וחיפש לראות
אותם ,אך היו כאילו בלעה אותם הסערה .לאחר שעה ארוכה של חיפושים וקריאות ,הבין מנהיג השיירה שלא
נותרה לו דרך לעזור להם .חייו נמצאו בסכנה גדולה ,רק כמה לוג מים מועטים בתיק שעל גבו ,הדרך חזרה
הביתה ארוכה ,והשמש עזה .שלף המנהיג את המפה המרופטת מכיסו ,בחן בה לכמה רגעים ,והחל את הדרך
חזרה הביתה .הוא ידע שכל עוד לא ילך לאיבוד ,המים יספיקו עד ישוב בבטחה .הוא הלך בקצב מהיר ,ומדי
פעם קרא בקול ,למקרה שאחד הסוחרים יהיה בקרבת מקום וישמע אותו.
כמעט מיד ,שמע המנהיג מרחוק צעקה חלשה .הוא המשיך לקרוא בקול ,ואט אט התקרבו אחד לשני .מאחורי
דיונה צצו פתאום כמה סוחרים ,פניהם שרוטות מהסופה ועיניהם אדומות .שמח המנהיג שמצא לפחות כמה
מהסוחרים ,והסביר להם שעליהם למהר חזרה הביתה ,לפני שייגמרו להם המים .צחק אחד הסוחרים צחוק מר .
שאנחנו נלך אתך שוב ,אחרי מה שקרה קודם? איבדת חצי מהשיירה ,אמר הסוחר ,די ברור שלא שווה ללכת
אחריך .המנהיג ניסה להסביר להם שהוא תקוותם האחרונה ,שרק בעזרת המפה שלו יצליחו להגיע אל המנוחה
ואל הנחלה ,אך סירבו הסוחרים לשמוע לו .אנחנו נעשה מה שאנחנו חושבים ,השיבו לו בבוז ,ראינו כבר איך
המפה שלך מובילה אותנו .המנהיג הוציא את המפה וניסה להראות להם את הדרך ,אך לא רצו לראות ,והעדיפו
לנסות את מזלם ללא עזרת המנהיג .אתה לא מחליט עלינו ,אמרו ,אנחנו חופשיים ללכת לאן שנרצה – אנחנו
לא צריכים להקשיב למי שהוליך אותנו שולל!
לאחר כמה דקות התייעצות ביניהם ,יצאו הסוחרים שוב לדרכם ,בדיוק בכיוון ההפוך ממנהיג השיירה בדימוס.
ליבו היה כבד בקרבו ,אך כעבור שבוע קשה ,הגיע לעיר בשלום .כשנכנס בשער ,ביקש קודם לשתות ,ולאחר מכן
שאל את השומרים אם באיזה נס חזרו הסוחרים .השומרים הביטו אחד בשני ,ולא ענו .מבעד לחלון ביתן
השמירה ,נשבו רוחות על הדיונות השוממות.
מה אומרים? אחרי שנשבענו ואנחנו מקיימים יש שאלה אחרת :אולי אנחנו לא אנשים חופשיים ,אין לנו חרות .
מהבוקר ועד לערב יש לנו סדר .עבדים סתם.
מה מותר לאכול ,מה אסור ,מה לדבר ומה לשמוע .איך להתלבש ומה עושים בבוקר ותפילות חובה וכו'
ועוד היד נטויה..
ועוד שניה פסח ,חג החרות!



