
 שכבה ח' – למדבר יהודה טיול מהאגדה

 (שכבה ח'רכזת  –טליה פוליטי מאת )

חינוכי של בית הספר ונגזר ממנו  –חלק מהמערך הלימודי  מהווההשנתי  הטיול כידוע,

הכרת  -מטרתו  הבית ספרית.   ונמצא בזיקה ישירה להוויה החינוכית, לאקלים ולתרבות

ה( הארץ ואהבתה, טיפוח מחויבות ואחריות לארץ ישראל )לנוף, לטבע, לאדם ולחבר

חיזוק סובלנות ועזרה הדדית ב חברתי:-חשיבותו ניכרת גם בתחום האישי .ולמדינת ישראל

טיפוח מנהיגות אצל ובחיזוק העצמיות , בגיבוש חברתי של הכיתה, בבין התלמידים

 . התלמידים

ביום רביעי 8.11.17  יצאו תלמידי שכבה ח' לטיול שנתי במדבר יהודה. מסלול הטיול כלל 
את מצדה – עלייה בסוללה הרומית וירידה בשביל הנחש, בהמשך, את נחל דוד ולסיום 

 פעילות גיבוש א"ש לילה בחורשת ערד. 
 

תודתנו העמוקה נתונה לכל הצוות החינוכי הנאמן והמסור שליווה את התלמידים ודאג 
 לשלומם ולהחזרתם בריאים ושלמים.

 
להלן תיאור מפגשם החווייתי של התלמידים עם יופי הנוף והטבע וחוויותיהם האישיות 

 והחברתיות המשותפות מהטיול כפי שתועדו על ידם:

 

 [16:47 ,10.11] עפרי נגרי
 

בטיול נהניתי מאוד. עלינו למצדה בסוללה 
וירדנו בשביל הנחש. העלייה והירידה היו 

קשים  והיה חם מאוד. למרות זאת נהניתי 
כאמור מאוד. למדתי על המצדה; על 

שהרומאים רצו לכבוש אותה וכולם התאבדו 
כדי לא לשמש כעבדים לרומאים, שנשארו רק 

5 אנשים: שתי אימהות ושלושה ילדים 
 שהתחבאו ולא התאבדו ועוד...

 

אחר כך נסענו לנחל דוד - שם צעדנו לאורך 
השביל במהלכה עצרנו למתן הסברים מפי 

המדריך. בדרך אף ראינו שפן סלעים. 
בהמשך ההליכה במסלול הגענו למפל עוצר 

 נשימה. 
 

בערב היינו בחורשת ערד אף על פי שהיה 
 מאוד קר הפעילות הייתה מהנה ומגבשת.

 

[16:46 ,10.11] גלזר   עומר :  
 

ביום הטיול הגענו לבית הספר ב6:30. לאחר 
בדיקת נוכחות וציוד צעדנו לכיוון האוטובוסים. 

כשהתחלנו לנסוע התרגשתי מאוד וחיכיתי בקוצר 
 רוח להגיע למצדה ולנחל דוד. 

 

כשהגענו למצדה רציתי כבר לעלות על ההר 
ולהסתכל מלמעלה על כל מה שעליתי. בהתחלה, 
העלייה הייתה קשה, אך בהמשכה הייתה מהנה. 

כשהגענו לראש ההר, ראינו אתרים היסטוריים 
ולמדנו עליהם ועל מה שאירע שם. אחרי כל 

הסיור, ההסברים והתצפית המרהיבה על הנוף 
המשתרע מסביב, נתבקשנו לרדת בשביל הנחש. 

הירידה בשביל זה הייתה יותר קשה מהעלייה 
וארכה הרבה זמן, אך לבסוף הגענו למטה. 

כשהגענו, כולם שוחחו ביניהם ושיתפו אחד את 
השנייה בחוויות, צחקנו, אכלנו, חיכינו לאחרים 

 ונהנינו מכל רגע. 
 

כשהתחלנו לנסוע לנחל דוד היינו מותשים אך 
מרוצים. כשהגענו לנחל דוד לפני הכניסה 

לשמורה, אכלנו ואף התפנקנו בארטיק קר וצונן. 
לאחר מכן, נכנסנו לשמורה וצעדנו בשביל מוקף 

צמרות עצים וסלעים ואף נתקלנו בשפן סלעים עד 
 שהגענו  למפל מים שוצף. 

 

את הטיול סיימנו ביער ערד -  שם חיכתה לנו 
הפתעה: פיתות על הטבון, שוקולד למריחה, שמן 
זית וזעתר ושתייה קרה. כמו כן ציפו לנו פעילויות 

גיבוש שלווו במוזיקה. לבסוף נאלצנו לסיים את 
 הטיול ולחזור הביתה. 

היה כיף ועוד יותר מזה..... מחכה כבר לטיול 
 הבא!

 

 
 16:47 ,10.11] אריאל יוחנן 

 
נהניתי מאוד בטיול, היה "מגניב" לטפס על 

המצדה ולרדת משביל הנחש. כמו כן, למדתי 
 דברים חדשים על המצדה. 

היה ממש כיף עם כל השכבה בטיול.  גם  
מנחל דוד התרשמתי ומאוד נהניתי. בסוף 

הטיול היה כיף עם הפעילויות ועם הפיתות 
 בטבון. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ופובדניאל יוס   ]10.11, 17:45]  

 

 בטיול. לי ספציפית היה מאוד כיף ומצחיק
והלוואי שכל שנה יהיה טיולים בסגנון כזה 

 אהבתי את הטיפוס על ההר את הירידה
 .את הפעילות בערב ממנו. כמו כן אהבתי

!!!לי היה כיף ,בקיצור  
 

הילה חתם [  10.11, 20:11]  

 
ביום רביעי השבוע נסענו כל השכבה ביחד 

ים ומורים מלווים לטיול במצדה עם המחנכ
.וחורשת ערדדוד , נחל באזור מדבר יהודה   

במהלך הנסיעה ראינו נופים מופלאים 
למרות פחד  .שקשה לתאר אותם במילים

הסתקרנו לראות מה ל חלק מאתנו גבהים ש
.יש מבעד לחלון  

 
גענו למצדה התחלנו לעלות על כאשר ה

המשכנו ,שזה היה מעייף. אף על פי ההר  
 ,עשינו תצפית על ים המלח .למעלהלעלות  

מהנוף המהמם שהיה  עלנוהצטלמנו והתפ
למדנו דברים חדשים על  . בנוסף,שם

 ארמון הורדוסהמקום, כמו ההיסטוריה של 
 ועוד.

 
בשביל הנחש, מהמצדה ירדנו כן, מלאחר 

 .עין גדי שמורתעלינו על האוטובוס ונסענו ל
אומנם נמוך אבל  .שם ראינו מפל מים

שפן ו שונות כגון בונים ראינו חיות !מהמם
.סלעים   

 
המקום האחרון אליו הגענו היה חורשת ערד 

 ואכלנושם עשינו פעילות גיבוש כיתתית 
.פיתה בטבון  

 
מר שהטיול הזה היה ולאני חייבת  ,לסיכום

מופלא! נהנינו ככיתה הן במהלך המסלולים 
ראיתי  .והן במהלך הנסיעה באוטובוס

תי ינהנ .מקומות ונופים שבחיים לא ראיתי
  כאלו. מאוד ומקווה לצאת לעוד טיולים

 
 

 

ליעם אילון [ 10.11, 17:26]  
 

?!אז מאיפה להתחיל ,וווא  
קמנו מוקדם בבוקר, בהתרגשות רבה, 

התארגנו ויצאנו לבית הספר מוכנים עם 
.התיק הכבד  

.םם ועייפייבתחילת הבוקר כולם נראו ישנוני  
 7:00עלינו לאוטובוסים בסביבות השעה 

.והתחלנו להרגיש את הטיול  
 .כל הדרך שמענו מוזיקה ושיחקנו יחדיו

 הישנוניים והעייפים התעוררו לחיים.
צומת שוקת עצרנו ב 9:00בסביבות השעה 

. שם קנינו כל מיני דברים לארוחת בוקר
. אכלנו ובעיקר  

 
המסלול הראשון שלנו היה במצדה, העלייה 

תה קשה, חשבנו שסופנו קרב, אך פתאום יהי
נו שכבר הגענו. עצרנו לכמה רגעים, יגיל

התבוננו ...והמשכנו מתנויהסדרנו את נש
במבנים עתיקים ומדהימים, ראינו את 

נוף אף צפינו בהעיצובים של הקירות ו
.לכיוון ים המלח , בין השאר,המרשים הפונה  

מבנים ומה תפאר מהנוףשסיימנו להכ
המדהימים, היינו צריכים לרדת מההר דרך 

  .שביל הנחש
,דקות 45 -כ תה בסדר גודל שליהישהירידה   

  ., מעדנו, החלקנולא הייתה קלה
הרגשנו הקלה, ,למטה סוף סוף כשהגענו  

 
. עין גדישמורת המשכנו ללאחר מכן, 

, קנינו צהריים תה לנו הפסקהיהי ,כשהגענו
.ודיברנו , אכלנודברים  

וצעדנו בתום ההפסקה נכנסנו לשמורה 
לאורך מסלול ההליכה עד למפל מים שוצף. 

 שם עצרנו ונפעמנו ממנו. 
 

משם נסענו ליער ערד, שם עשינו פעילות 
 גיבוש

כל מיני פעולות ספורטיביות  שכללה
ובסוף גם אכלנו פיתה בטבון עם  .מגבשות

שמן זית וזעתר. לד ואף ושוק  
 

!היה ממש כיף, מחכה לטיול הבא  

 



  

 
 

  [10:47 ,10.11[ עדן קלנטר
 

.הטיול השנתי היה מהנה  

.תה אווירה כיפיתיהטיול זרם ובאוטובוס הי  
קיבלנו מהמדריך הסברים  השקפנו מלמעלה על כל ים המלח.  .מצדה עלינו בסוללהל

, כמו על יוליוס קיסר והמעשה על הסיפור ההיסטורי של מצדה , למדנוענייניםארוכים ומ
 המסלול היה מאתגר, ,ירדנו בשביל הנחש מהמצדה  ירי של היהודים, אשר חיו שם.האב

.ואפילו פגשנו שם יעל  
 

נו הכי נהניתי החלק ממ .התראינו עם שפן סלעיםשם  .בנחל דודאחרי המצדה ביקרנו 
ביקשו שכהיה כאשר התגלה לעינינו המפל המרהיב ביופיו, היינו מרותקים אליו ובטיול 

. לכיוון האוטובוס ביקשנו להישאר שם עוד תנו לעזובמא  
 

בסיום היום נסענו ליער ערד. שם ציפתה לנו הפתעה. כשהגענו לשם גילינו שההפתעה 
היא פעילות כיתתית עם המדריכים, במהלכה התבקשנו לעבור בין תחנות כשבכל תחנה 

ת ובשיתוף הוצגה פעילות אחרת. הפעילות גיבשה ואיחדה אותנו ככיתה. עבדנו עבודת צוו
על הטבון על ידי בדואי עם תוספת  פעולה מלא. בנוסף, התכבדנו בפיתות שנעשו במקום

 של שוקולד למריחה או שמן זית וזעתר.
 

 במהלך כל הטיול המחנכות שאלו לשלומנו ודאגו לצרכינו . 

   !התרשמתי מאוד לטובה
 

!לסיכום: לא הייתי יכולה לאחל לעצמי טיול שנתי טוב יותר  
 

!תודה רבה על טיול מהסרטים  
 

 


