
הישרדות
ביער היא מיומנות קדומה, 

כך למדה הכתבת שלנו 
בסדנה שבה מבעירים 
אש בעיניים עצומות, 

בונים מחסה ללינת לילה, 
מלקטים צמחי בר ויוצרים 
כלים מאבני צור. הכל כדי 

להיות עד כמה שיותר 
קרובים לטבע

מאת עדי ויינברגר     צילום: ענת כהן

מיכה חנונה מתכונן להבעיר אש 
בעזרת מקדח קשת ומקל עץ. 

שילוב של זריזות, כוח ומיומנות
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–שעתיים האחרונות אני צועדת יחפה בין קו
צים בעיניים מכוסות. איני רואה דבר, וכף ידי 
מתהדקת סביב החבל שמתווה את הדרך שבה 
עליי לפסוע. אני מרימה את רגלי השמאלית 
ומעבירה את משקל גופי לימנית, מניחה את 
כף הרגל בחשש, נזהרת שלא לדרוך על אבן 
חדה. אי שם באחד מיערות שפלת יהודה שבו 
אני נמצאת, השעתיים האלה נדמות בעיניי 
בקצב  פועם  הזמן  נינוחה,  האווירה  לנצח. 

משלו. ככה זה בקורס מיומנויות חיים קדומות.
לאחר אינספור צעדים מדודים אני מגיעה אל הקצה של 
את  המארגן  אדמה,  בני  ארגון  מייסד  חנונה,  מיכה  החבל. 

–הקורס, נותן לנו את המשימה הבאה: להתחלק לשתי קבו
כמו  מדורה. שלא  ולהבעיר  לחוד,  ובנות  לחוד  בנים  צות, 
האדם הקדמון, אנחנו דווקא מצוידים בגפרורים, אבל עינינו 
נותרות מכוסות. יש לי פחד קטן מאש, וכשעיניי עצומות 

חששותיי מתעצמים. 
–אנחנו, קבוצת הבנות, מתחילות לגשש אחר זרדים ומני

חות אותם בערמה. מיכל זרביב, מדריכת סנפלינג, לוקחת 
את הפיקוד ומבעירה את האש. “איזו מדורה יפה יש לנו," 
אומרת בהתלהבות אסתר בן אלבז, מאפרת במקצועה. “זאת 

–אומרת, כמה יפה היא מריחה." ואכן זו הייתה מטרת הת
רגיל - לקרוא את השטח דרך הגוף והחושים כולם - חוץ 
מחוש הראייה. אנחנו מסירים את כיסויי העיניים, מכבים 
מדורה  להבעיר  וניגשים  שהקמנו  הקטנטנה  המדורה  את 

מכובדת בשטח שבו נבלה את הלילה. 

לראות את התמונה הגדולה
–לדברי מיכה, ששערו הארוך אסוף מתחת לכובע בוק

רים שיצר במו ידיו, בני התרבויות הקדומות חוו את הטבע 
הוא  המודרני,  בעולמנו  חייהם.  מאורח  נפרד  בלתי  כחלק 

–ממשיך להסביר, לרוב אנחנו רואים את מה שלפנינו במי
קוד רב ואילו את הפרטים שמעבר לשדה הראייה המיידי 
שלנו אנו נוהגים להשלים בדמיוננו. איבדנו במידת מה את 

–הראייה הרחבה, שבה מתבוננים במרחב ללא התמקדות בפ
רטים. “הראייה הרחבה, היא הראייה הטבעית שלנו, גם אצל 
החיות וגם אצל האדם," הוא אומר. “בראייה רחבה מנסים 
לראות את התמונה השלמה." כדי להביא אותנו בחזרה אל 
כל  אנחנו מבצעים תרגיל. עם עלות השחר  ראייה  אותה 
אחד מחברי הקבוצה מוצא מיקום שקט ביער ומתבונן בטבע 
שמקיף אותו. אני מתיישבת על גבי סלע המבצבץ במרכזו 
של שדה שעורה ופרגים. עם התבהרות השמים הטבע פותח 

אלו  ברגעים  ציפורים.  וציוץ  חרקים  זמזום  של  בתזמורת 
 - ובניינים  חנויות  כבישים,   - העולם  שאר  כל  כי  נדמה 

רחוק מתמיד. 
–“הייתי רוצה להתחיל ככה כל בוקר," אומר שמעון גר
–שוני, מאמן אישי. “אני גר בספר המדבר, בקצה של ירוש

לים, ויש לי אפשרות לצאת אל הטבע בתוך רגע. ודאי יש 
שם שפני סלע, צבאים ובעלי חיים נוספים שאינני מכיר. 
בילדותי הייתי מתבונן בנמלים במשך שעות ארוכות, זה 
משהו שלא עשיתי יותר מ–20 שנה. אני רוצה לחיות יותר 

את הטבע ולצאת קצת מכל האורבניות."
אנחנו מארגנים את ארוחת הבוקר, ואסתר מספרת שהיא 
וכי עדיין קשה לה  הגיעה לקורס כדי לאתגר את עצמה 

–לסמוך על הטבע. “איך אפשר? משהו עלול לנשוך או לע
קוץ אותי. בתור מאפרת, החיבור שלי לטבע מסתכם במעט 
בקרבה  חיה  מיכל  לעומתה  באיפור."  שיש  שיאה  חמאת 
לטבע זה שנים רבות, ובימים אלה היא מתגוררת במאהל 

–במדבר סמוך לאילת. “החיבור לטבע הוא נרכש," היא מס
בלי  בעיר  גדלתי  אלא  בטבע  נולדתי  “לא  לאסתר.  בירה 
מטר של מקום לזוז. בטבע אני מרגישה בבית. אני מבלה 

–את זמני במדבר והולכת יחפה. כל העניין הוא להיות מחו
ברת עד כמה שיותר לאדמה. הייתי רואה את עצמי בקלות 
הזדמנות  לי  יש  הזה  בקורס  אינדיאני.  שבט  לבני  נולדת 

–לרכוש כלים לאורח החיים שבו בחרתי. אבל לא רק. המו
–דעות לטבע מלמדת אותנו להיות מודעים גם למה שמת

חולל בתוכנו."

הסוואה ונשנושים מן הטבע
של  שונות  בשיטות  אותנו  מאבזרת  לטבע  המודעות 

–הישרדות, ואחת מהן היא ההסוואה. ממש כמו זיקית המ
שנה את צבעיה כדי להתמזג עם סביבתה או עש שכנפיו 
מתאימות בגוניהן לענפים שעליהם הוא נח, כך גם האדם 
יכול להסוות את עצמו בטבע. “משמעה של הסוואה היא 

–להיות ולא להיות בה בעת," מתאר מיכה. “בתרבויות הק
דומות נעשה הציד בדרך כלל מטווח קרוב מאוד, ולשם כך 
האפאצ'י  בשבט  ציד משובח  בהסוואה.  להיעזר  צורך  היה 
נחשב כזה כאשר הצייד ירה בבעל החיים בעזרת חץ וקשת 

בעוד החץ נותר אחוז בידו." 
לאחר הקדמה זו אני מוצאת את עצמי משתתפת במשחק 
מחבואים משודרג: אנחנו מתחלקים לשתי קבוצות, ועל כל 

–צוות מוטל להסוות באופן מושלם את אחד מחבריו. במד
רון קטן המתנשא מעל השביל אנחנו מזהים מקבץ סלעים, 
מיכל נשכבת ביניהם בתנוחה עוברית. אף על פי שבגדיה 

–בגוון חום בהיר לא די בכך כדי להסתיר אותה ואנחנו צרי
כים לטשטש את מרקם הבד. לכן אנו מורחים אותה בבוץ 
בנדיבות: את הבגדים, את הידיים ואפילו את הלחי הגלויה 

–הפונה מעלה. גם את הסלעים אנו מורחים בבוץ, כדי שה
צבעים יתאימו לחלוטין. אך לא די גם בכך - אנו מביאים 
סלעים נוספים ומציבים אותם מסביבה. פיזור של צמחים, 
מחטי אורן ואפר מדורות משלים את התפאורה. בשלב הזה, 
לאחר יותר מחצי שעה ללא תנועה, כשגופה של מיכל כבר 
דואב, אנו ממהרים לקרוא לקבוצה היריבה. במבט ראשון 
אף אחד לא מבחין בה, עד שקמה שחם, מדריכת טיולים, 

למעלה משמאל, בכיוון השעון: משחק מחבואים משודרג: 

הדגמת הסוואה בעזרת בוץ, אפר מדורות וצמחייה� אתנחתא 

וגיבוש חברתי סביב הקפה המתבשל על האש� התמצאות 
בשטח: להתבונן במרחב ולקלוט את הפרטים הקטנים� 

גרעיני חרובים שלוקטו ממתינים לבישול 

"
ממש כמו זיקית המשנה את צבעיה כדי 

להתמזג עם סביבתה או עש שכנפיו מתאימות 
בגוניהן לענפים שעליהם הוא נח, כך גם האדם 

יכול להסוות את עצמו בטבע. "משמעה של 
הסוואה היא להיות ולא להיות בה בעת"

"

ב
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מזהה את עקבותינו על המדרון ומגיעה למיכל. “היה כיף 
לחזור ולשחק בבוץ," היא מספרת לאחר מכן. “בחיי היום–
יום אנחנו מנסים להתבלט, וכאן עשינו בדיוק את ההפך."
–בעוד הבוץ מרוח על ידינו ובגדינו אנו ניגשים לפעי

ליקוט  האם  מתלבט,  “אני  בליקוט.  התנסות  הבאה:  לות 
נחשב מיומנות קדומה?" תוהה מיכה בקול רם. “אם זו אכן 
מיומנות אז היא הקדומה ביותר. למעשה, לכל יצור חי יש 
את הדרך שלו למצוא מזון." מתברר שהטבע מציע שפע 

–של נשנושים. עצי האורן כעת בשיא פריחתם, ומיכה מס
ביר שהאבקה שלהם מזינה מאוד, אם כי הם מותירים מעט 
עפיצות לאחר אכילתם. לאחר מכן הוא מצביע על אספרג 
החורש, אשר קצה הענף שלו מתאים לאכילה לפני שהוא 
מתקשה. הוא מלמד אותנו כלל בכל הנוגע לליקוט צמחים: 
כדי לא להסב לצמח נזק לא הכרחי יש לקטוף אותו בנקודת 
התורפה של הגבעול, שבה הוא ניתק בקלות. אני מופתעת 
במיוחד לגלות שגם הגדילן המצוי ראוי לאכילה. אך לשם 

–כך צריך להתאמץ ולקלף את הגבעול שבבסיס הפרח הס
גול והקוצני.

–האמת היא שלא ממש שבעתי מאכילת הצמחים שליקט
נו, אך כבר נקראנו להגיע לשיעור הבא. כאשר אני חושבת 
על האדם הקדמון עולים בדמיוני כלי אבן. הרי לא בכדי 
קיבלה תקופת האבן את שמה. האבנים שרדו את פגעי הזמן 
מיכה  קדומים.  ושימושים  כלים  למגוון  כעדויות  ונחשפו 

המ אך  הכין,  שהוא  צור  כלי  של  שחזורים  לפנינו  –מציג 
–שימה שלנו פשוטה בהרבה: עלינו להכות באבן צור בעז

רת אבן אחרת, הקרויה אבן מקבת, ולהצליח לשבור ממנה 
פיסה חדה. הצור היא אבן כה קשה עד שבמהרה אני נעשית 

–מתוסכלת ומצליחה לנתץ ממנה רק רסיסים קטנטנים. המ
שימה הבאה היא הכנת ראש חץ, ואני שמחה לגלות שמיכה 
הכין מבעוד מועד נתזים שניתן לעבוד איתם. לדבריו, כדי 
לעצב חתיכת אבן קטנה נהגו תחילה להפעיל לחץ בעזרת 
עצם וקרן אייל. מאוחר יותר, בתקופה הכלקוליתית, עבדו 
התקופה  אל  היישר  לדלג  מחליטה  אני  נחושת.  עם  יותר 
הכלקוליתית ומסתתת בעזרת כלי נחושת שיניים זעירות 

באבן הצור שקיבלתי.
זו  צור  אבני  שתי  חיכוך  חושבים,  שרבים  למה  בניגוד 
להדלקת  הקדמון  האדם  את  שימש  לא  הנראה  ככל  בזו 
חיכוך בברזל,  יותר, בעזרת  מדורה. רק בתקופה מאוחרת 
החלו אבני צור לשמש להבערת אש. ואילו אנחנו לומדים 
כיצד להבעיר מדורה בעזרת חיכוך של עץ בעץ. אף על 
פי שגם עם גפרורים קשה לי להסתדר, אני מוכנה ללמוד 
איך משפחת קדמוני הייתה עושה את זה. מיכה מציב מקל 
בתוך תושבת עץ וכורך חוט מסביב למקל. כדי להניע את 
לתושבת  המקל  בין  וחום  חיכוך  וליצור  במהירות  המקל 
עליי לאחוז בכל אחת מידיי קצה של חוט ולמשוך בזריזות, 
פעם בימין ופעם בשמאל. אחרי כמה רגעים אני מתעייפת 
כל כך עד שגם חדר כושר נשמע לי כמו מנוחה. “אני לא 
מבינה איך לאדם הקדמון הייתה כל כך הרבה אנרגיה," אני 
אותי  מיכה מעודד  בשיא. אבל  ומציעה לפרוש  מתנשפת 
להמשיך. ימין, שמאל, ימין, שמאל... למרבה הפלא מתחיל 
להיתמר עשן. אני משקיעה עוד מאמץ אחרון, ומיכה עורם 
אוסף את  הוא  הזערורי שנוצר.  הגחל  גבי  אורן על  מחטי 

–המחטים עם הגחל בשתי ידיו ונושף, ולפתע כבמעשה קס
מים ניצתת להבה גדולה. כעת כל שנותר לי לעשות הוא 

להביט באש בתדהמה.

לפתוח אוהל עם שלט רחוק
לקראת השקיעה אנחנו מתכוננים ללינה. כמה מאיתנו 
מקימים אוהלים, אחרים מסתפקים בשקי שינה תחת כיפת 

–השמים. קשה להיפרד מההרגלים של אורח החיים המוד
רני. “בכל פעם שאני הולך לאוהל שלי אני מנסה לפתוח 
אותו עם השלט של האוטו," צוחק נתן אלבז. מיכה מציע 
אפשרות לינה נוספת. הוא מלמד אותנו להקים מחסה. אני 
מסביבי  מקימים  הקבוצה  חברי  בעוד  הקרקע  על  נשכבת 
מלבן של אבנים. על החלל שבמחסה להיות כמה שיותר צר, 
כדי שיגונן ויבודד כמו שמיכה, ועל כן המלבן קטן מאוד. 
מעל מסגרת האבנים אנחנו בונים מעין פירמידה מענפים 
ומכסים את השלד במחטי אורן. לדברי מיכה, שכבה עבה 

–של מחטים מספקת בידוד ואף מונעת מהמים להיכנס במ
–קרה של גשם. לאחר תום מלאכת הבנייה אני מזדחלת פני

מה. אין לי מקום לזוז ובאוויר יש ריח אורנים חריף. אמנם 
התחושה היא מעט קלאוסטרופובית, אבל כאן אני מוקפת 
בטבע מתחתיי, מעלי ומצדדיי. מיכה מספר לנו על לילות 
שלמים שבהם הוא ישן במחסה הדומה לזה שהקמנו, אך אני 

עדיין מעדיפה את האוהל שלי.
“עד לפני שנים אחדות גרתי עם משפחתי באחד היערות 
שבסביבה," הוא מספר. “אך כל אחד יכול לקחת מהקורס 
הזה את התובנות שלו לחיים של היום. החיבור בין האדם 
לבני  שעזרו  הקיום  מיומנויות  דרך  בקורס  נלמד  לטבע 
שהם  הבינו  הקדומות  התרבויות  בני  בעבר.  לחיות  האדם 

חלק מהסביבה, וידעו שאם יפגעו בה הם יפגעו בעצמם." 

כדאי לדעת

קורס המבוא: בקורס 
של ארגון בני אדמה 

 )www.bneyadama.co.il(
המשתתפים שוהים שלושה 

ימים ושני לילות בחיק הטבע, 
כדי להעמיק את הקשר עם 

הסביבה.

הדרכה: לצד סיפורים על 
תרבויות קדומות, המדריך 

מלמד את המיומנויות שבהן 
השתמשו הציידים–לקטים.

תרגול בשטח: משתתפי 
הקורס מתרגלים התגנבות, 

הסוואה, הבערת אש, הקמת 
מחסה, ליקוט צמחי בר, הכנת 

כלי צור ושזירת חבלים.

ועוד: רכישת המיומנויות 
המוזכרות בכתבה ניתנת 
ללמידה ברחבי הארץ גם 

בקורסים של ארגונים אחרים.

מימין, בכיוון השעון: הכתבת מוצאת את 

מקומה במחסה המיועד ללינת לילה� הקמת 

המחסה מאבנים, אדמה וענפים� אבני צור 
וכלי עבודה מתוצרת עצמית� בעמוד ממול: 

להבת אש בידיו של מיכה

"
אני מתנשפת ומציעה לפרוש בשיא. אבל 

מיכה מעודד אותי להמשיך. ימין, שמאל, ימין, 
שמאל... למרבה הפלא מתחיל להיתמר עשן. 
אני משקיעה עוד מאמץ אחרון, ומיכה עורם 

מחטי אורן על גבי הגחל הזערורי שנוצר

"


