
ף"בשבילי הערבה תש
∽סיכום פרויקט ∽



,  ללמוד, לחיות-מקיימים ומחנך לחיים האזורהמתבסס על תושבי , פרויקט קהילתי מקומיהינו ' בשבילי הערבה'פרויקט 

,  שמחברת בין היישובים, מערכת שבילים בערבה" לסלול"הרעיון  הוא . ולשמור על המקום והאזור בו אנו חייםלהכיר 

שמאחד  , מרכזיבאירוע קהילתי בחבל אילות ונחתם בפעם החמישית התקיים הפרויקט השנה . האתרים והאטרקציות באזור

טבע  , מדע-מחזק ומקדם עקרונות אזוריים וייחודיים באזור , הפרויקט נשען. את כל היישובים בערבה ביום שיא אזורי

מדי שנה נבחר נושא  . קיימות ושמירה על הסביבה ועוד, אנרגיה מתחדשת, גיאוגרפיה וארכאולוגיה, אקולוגיה, וסביבה

.הלימודית האזוריתהמשתלב בעשייה , מסגרת

מהבית למסלולי עידוד פעילות ויציאה , היכרות עם שכנינו, חיזוק הקשר בין הקהילות והתושבים בערבה: מטרות הפרויקט

ידע י התושבים בכוחות מקומיים ושיתוף "ייצור הפעילות ע, הסביבה המדברית על כל שוכניההכרת , חיזוק קיימות, טיולים

האזור  י ילדים בכל הגילאים ותושבי "הדרכות ע, לימוד וחיבור בין המסגרות החינוכיות השונות ברחבי חבל אילות-

.הידע למבקרים מבחוץוהעברת 

היסודי  ס "ביה, ס"מתנ, אילות-הסביבתית אילתהיחידה , האזורקהילות , מועצה אזורית חבל אילות: לפרויקטשותפים 

,  הסביבהללימודי מכון ערבה , אילות אנרגיה מתחדשת-אילת, פ חקלאי"מו, פ מדבר וים המלח"מו, יישובי החבל, והתיכון

.מפעלים אזוריים ועוד

∽רקע∽



מ בשביל  "ק2.5מסלול של (טיילה באחד המסלולים ' שכבת ב

במסגרת הטיולים ) הכסויישראל לכיוון הדיונות ועד לחניון 

.תוך למידה והיכרות עם הסביבה, החודשיים

∽' שכבת בטיולים חודשיים ∽



לאחר מכן התלמידים עברו  , יצאה לאותו מסלול במסגרת גיחה' שכבת ז

ג והכינו מערכי הדרכה ופעילויות  "י מדריכי רט"הדרכות על האזור ע

והדריכו אותם ' ה-'בהם הובילו את תלמידי ד, ו בשבט"לקראת טיולי ט

.לאורך המסלול

∽' ד', ה', שכבות זו בשבט "טיולי ט∽



,  הכינו תוצרים מרשימים' תלמידי שכבת ח, כחלק מלימודי האקולוגיה שלהם

.ג"אותם הציגו בפני מדריכי רט

∽' שכבת חלימודי אקולוגיה ∽



אילות  חבל של משחק רביעיות פיתחנו , כחלק מהפרויקט השלם

פותח על ידי היחידה  המשחק .'בשבילי הערבה'וקראנו לו 

פ מדבר וים המלח והוענק כמתנת חג מהמועצה  "הסביבתית ומו

.ו בשבט"לכל בתי האב בחבל לרגל חג ט

מאמץ משותף של עשרות אנשים בחבל אילות  המשחק הוא פרי 

מטרתו  . העירו והאירו, ערכו, צילמו, כתבו, שנרתמו, והסביבה

,  תעשייה, יישובים: את האזור בו אנו חייםהחבללתושבי להכיר 

טבעוכמובן מודרניתקצת היסטוריה , תיירות, מדע ומחקר

∽' הערבהבשבילי 'משחק רביעיות ∽

השקענו מאמצים רבים על מנת שמעבר למשחק . סביבה-ציפורים וקשר אדם, זוחלים, יונקים, צמחים, נחלים: וסביבה

70-כל ערך מגיע מלווה בטקסט של כ. ניתן יהיה להשתמש בו גם ככלי חינוכי וללמוד כמה עובדות על אזורנו, חברתי מהנה

יישוב עם שדה , צמח מרפא או אכיל, ח בסכנת הכחדה"בע, ערך מוגן: כגון, מפה רלוונטית ואייקונים של מידע נוסף, מילים

שהיו שותפים , ג במרחב ערבה דרומית"רטשנה ונעשה בליווי אנשי הפיתוח היה ממושך וארך כמעט תהליך . סולארי ועוד

.ותרמו רבות למשחק



∽יום שיא אזורי ∽

הר איה ותצפית על הערבה מהר דרך 

.גרופית ועד לדיונות הכסוי

נפגשנו בשער הצפוני של עובדה לאירוח וכיבוד קל שהכינו  8.2.20-הביום שבת 

משפחות  : החבלאנשים מכל 200-הגיעו כ, למרות מזג האוויר הקר. הבסיסאנשי 

קבלת הפנים החמה נחלקנו לאחר . בני נוער ומבוגרים בכל הגילאים, ילדים, צעירות

את  . כל אחד על פי יכולתו, טיול שונים באזור בקעת עובדהמסלולי לקבוצות לפי 

, מסדקי הר עיטגינת ראש המועצה חנן מ הוביל "ק15המסלול למיטיבי לכת של 



מ עבר בשביל "ק7המסלול הבינוני של 

ישראל לכיוון גב עישרון והמשיך במסלול 

על דרך עמוסת עצי , מערבמעגלי לכיוון 

. שיטת הנגב

בשביל  מ עבר "ק2.5המשפחות של מסלול 

. ישראל לכיוון הדיונות ועד לחניון הלילה

מסלול האוטובוס נכנס לסיור בבסיס עובדה  

המשיך למקדש , )טלכו(בהדרכת טל כהן 

.הנמרים ונחל איה והסתיים בחניון

20מסלול האופניים האתגרי נמשך על פני 

מהר  , מ בהובלת מפקד עובדה מתן עדין"ק

לאורך שביל ישראל  , עיט לכיוון עין קטורה

לאופניים על פני נאות סמדר ועד לדיונות 

.  הכסוי



כל המסלולים הסתיימו בחניון הכסוי עם תה חם ומשיב נפש ופיתות על 

העבירו הדרכות , שהיו שותפים מלאים שלנו ליום זה, ג"מדריכי רט. 'הסאג

.  בוטניקה ואקולוגיה מקומית, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, גיאולוגיהבנושאי 

במסלולים השונים והתגובות  המשתתפים נהנו , היתה אווירה קהילתית נהדרת

.  היו חמות

!הבאים" שבילים"ג ונתראה ב"תודה לאנשי עובדה ולרט
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