מפת התמצאות  -גבעת תום ותומר

Tom and Tomer Hill - Orientation map
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גבעת תום ותומר

ברוכים הבאים
לגבעת תום ותומר
. נספי אסון המסוקים73-גבעת תום ותומר היא גן בוטני לצמחי ארץ ישראל ואתר הנצחה ל
 את שרידיה ניתן לראות עד,לאחר קום המדינה שימשה הגבעה כמחצבה לסלעים וכורכר
 יוזמה, יואב קידר, הגה חבר קיבוץ נגבה80 - במהלך שנות ה.היום מן התצפית המערבית
. ואף התחיל בעבודות להקמתו,להקים באתר השומם גן בוטני לצמחי ארץ ישראל
 לאחר נפילת בנו באסון המסוקים החליט קידר להקים במקום אתר הנצחה1997 בשנת
 בשל היעדרות אתר.לבנו תומר וחברו הקרוב תום כיתאין מנווה שלום שנהרגו באסון
 הצטרפו הורים שכולים נוספים ליוזמה של קידר והוחלט,הנצחה רשמי באותו הזמן
 שם האתר נקבע לגבעת תום ותומר על שם שני. הנופלים73 להנציח במקום את כל
 הגבעה משמרת.החברים הטובים שלמדו יחד בתיכון והדריכו יחד בתנועת השומר הצעיר
. גבורה ואהבת הארץ,את זכרון חללי אסון המסוקים לצד מסר של ציונות
.אנא שמרו על הניקיון במקום
. צוות הגן,תודה

Welcome
to Tom and Tomer Hill
A botanical garden of plants of the Land of Israel, which was established by Yoav
Keidar in the 1980s out of his love for flora and nature. After his son, Tomer Keidar
was killed in the 1997 Israeli helicopter disaster the garden was turned into a memorial
site in memory of the 73 victims of the terrible disaster.
We invite you to stroll through the garden, enjoy the beauty of the flora, read Yoav’s
letters, and hear the family’s stories which are intertwined throughout the tour.
The garden was established to preserve the memory of the victims of the helicopter
disaster accompanied by a message of Zionism, heroism, and love of the Land.
We wish you an exciting and enriching tour.
For your convenience, you will find green bins at the entrance to the garden as well
as clean restrooms - please keep the hill clean.
The Keidar Family and the Garden Staff
The garden was established with the assistance of the JNF, the Israel Electric Company and private
donations and is currently managed by the Yoav Regional Council with the assistance of the Ministry
of Defense and the Quarry Rehabilitation Fund.
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גבעת תום ותומר

,אורחי הגן שלום וברוכים הבאים
.שמחים לארח אתכם בגבעת תום ותומר
גבעת תום ותומר משמרת את זכרון חללי אסון המסוקים
. גבורה ואהבת הארץ,לצד מסר של ציונות
.מוזמנים לתרום בביט או בפייבוקס
.כל התרומות מופנות לאחזקת המקום ולתפעולו
,תודה מקרב לב
.צוות הגן
050-5235120 - טלפון לתרומות

Dear Visitors,
Tom and Tomer Hill preserves the memory of the victims
of the helicopter disaster accompanied by a message of
Zionism, heroism, and love of the Land.
You may donate via BIT or PAYBOX.
All donations are used for the maintenance
and operation of the site.
Phone to donate: 050-5235120

AC1

AC2

600x1000mm

גבעת תום ותומר

הציונים וארץ ישראל
אני מקים גן זיכרון ציוני ,חינוכי ואקולוגי – לזכרם של  73נספי אסון המסוקים שהתנגשו
בשמי מושב שאר ישוב ,בליל ה  4.2.1997כשהיו בדרכם למוצבי דלעת והבופור בלבנון.
(גבעת תום ותומר .לפני כמה שנים נהרג בני ,תומר .ילד יפה ,מוכשר ומוצלח ,כפי שרק
בן זקונים יכול להיות .ילד שמח ...הייתם אוהבים אותו).
הגן הוא לזכרם של  73נופלי אסון המסוקים ,שתומר ,בני ,וחברו -תום ,היו שניים מתוכם.
את הגן אני מקים בתחושה ,שארץ ישראל שלי ,וארץ ישראל שתומר שלי חיפש ,וארץ
ישראל שמאות אלפים מאזרחיה מבקשים אחריה ,הולכת ונמוגה.
הגן מוקם לזכר נערים שהתנדבו לזחול על קוצים ,ללכת במסעות מפרכים ,להתאמן בירי
ביום ובלילה ,ולהביא את כוחם הפיזי וחוסנם הנפשי לקצה גבול היכולת ,על מנת להבטיח
לעצמם ,לנו ולכל היהודים באשר הם ,קיומה של מדינה ,מדינה יהודית עצמאית.
מדינה ,בה יושרה ומנהל תקין הם כבוד .מדינה ,מדינה בה מצוינות והוגנות הם נרות לאורם
נת ּנו וניתן" של נעמי שמר "כדי
הולכים .מדינה ,בה מילותיהם של אלתרמן "מה עוד לא ַ
לתת -ולא כדי לקחת" ושל נשיא ארה'ב ג'ון קנדי:
"אל תשאלו מה ארצכם צריכה לתת לכם ,אלא מה אתם יכולים לתת לה" ,אלה הם דגלים
אליהם מתחנכים.
היה זה חירוף נפש ומאמץ הרואי ,של מאות אלפים של נערות ונערים ,מהגולה ומהארץ,
שתחת דגלי הציונות ,מסרו את בריאותם ,את כישרונותיהם ,את נעוריהם ואת נשמת אפם,
והגישו לנו מדינה.
חלום ,השתוקקות וכיסופים של מיליוני יהודים שנמשך אלפי שנים מומש ,וניתן לנו
למשמרת קודש .הן זה נס ופלא כאחד.
ומה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים לשומרה?
עלינו לחזור ולהתחנך אל "היפהפייה והנשכחת" (נעמי שמר = הציונות) ,זו שהזמינה את
המוני יהודים להציג ולממש את הטוב והיפה שבהם.
הצט ָיינו באת ,מכוש ,טוריה וקלשון ,היום צריך להצטיין בכימיה ובעברית,
החלוצים
ַ
בספורט ובהנדסה ,בריקוד ובמתמטיקה.
אך העיקר ,עלינו לחזור ולהתאמן ביושרה ,לזחול איתה על קוצים ולא לנוטשה במסעות
החיים גם כשהם מפרכים ,שבלעדיה אין לנו תקומה.
חגית ויואב קידר צ'יז'יק—נגבה.
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The Zionists and the Land of Israel
I am creating a Zionist, educational, and ecological memorial garden - dedicated to the
memory of the 73 victims of the helicopter disaster, who lost their lives in the helicopter
collision in the skies of Moshav Shear Yashuv, on the night of February 4, 1997, while en
route to the Pumpkin and Beaufort outposts in Lebanon.
“Tom and Tomer Hill”. A few years ago, my son, Tomer, was killed. He was a beautiful,
talented and successful child, as the youngest children tend to be. A happy child...
(You would have loved him).
The garden is dedicated to the memory of the 73 victims of the helicopter disaster, of
whom my son, Tomer, and his friend, Tom were two.
I am establishing this garden with the feeling that my Land of Israel, and the Land of
Israel that my Tomer sought, and the Land of Israel that hundreds of thousands of its
citizens are searching for, is fading away.
The garden is being created in memory of the boys who volunteered to crawl over thorns,
endure arduous journeys, practice shooting night and day, and take their strengths, both
physical and mental, to their limits, to ensure for themselves, for us, and for all Jews
everywhere, the existence of an independent Jewish state.
A country where integrity and good governance are honorable. A country in which
excellence and fairness are the candles that light the way. A country in which the words
of Alterman, “What else we haven’t given and shall give”, of Naomi Shemer, “to give
and not to take”, and of US President John F. Kennedy:
“Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country”, are
the values by which we are educated.
It was the fierce zeal and heroic efforts, of hundreds of thousands of girls and boys, from
the Diaspora and the Land of Israel, who, under the flag of Zionism, jeopardized their
lives, their health, their talent, their youth, and even their souls, to give us a country.
A dream, the yearning and longing of millions of Jews that lasted for thousands of years
was realized, and was given to us to be sacredly kept.
This is both a miracle and a wonder.
And, what are we doing? What are we doing to take care of her?
We must re-educate ourselves about the “beautiful and forgotten” (Naomi Shemer =
Zionism), the one who invited the masses of Jews to display and realize the good and
the beauty in them.
The pioneers excelled with pickaxes, hoes, and pitchforks, today we must excel in
chemistry and Hebrew, sports and engineering, dance and mathematics.
But mainly, we must return to practice integrity, crawl with it over the thorns and not
abandon it on life’s journeys, even when they are arduous, as without it we will have
no resurrection.
Hagit and Yoav Kedar Chissick - Negba
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האזוב והרמב"ם
 "הוא עשב נכבד:הרמב״ם ציין את האזוב כצמח מרפא ואמר
 ואוכלים אותו, והוא עשב ידוע לרופאים,במיני מטעמים
"בתים ומתבלים בו הקדרות ומרקחים אותו בדבש-בעלי
 אזוב מצוי מתאים לטיפול בדלקות.) ה"ב,(פרה אדומה פ"ג
 בכאבי בטן, בתולעים במערכת העיכול, בליחה,חניכיים
.וטוב למריחה על הראש לעת היחלשות שורשי השיער

Wild Marjoram and the Rambam
According to Maimonides (Rambam), Bible hyssop is a
well-known medicinal plant. It should be mixed with honey
for internal and external use. Bible hyssop can be used to
treat gingivitis, phlegm, intestinal worms, abdominal pain,
and it helps strengthenweakening hair roots when spread
on the head.

למידע
נוסף
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המסתורין של העץ המקראי
 זהו עץ רב רושם.השיזף המצוי הוא עץ רחב נוף וקוצני
, זרועותיו (ענפיו) כל כך עבות, ממש כמו באגדות,וענקי
 פירותיו.ארוכות וכבדות עד שהוא נאלץ להשעינן על הקרקע
 בוטנאים רבים טוענים.כתום-מתוקים שצבעם צהבהב
 ערביי.שהעץ המכונה היום שיזף אינו אלא האטד המקראי
 ואנו קוראים לו,"הארץ קראוהו "סידר" ולפירותיו "דומים
.גם שיזף

The mystery of the biblical tree

The Christ’s thorn jujube is an impressive huge tree, just
like in fairy tales, its arms (branches) are so thick, long,
and heavy that it is forced to rest them on the ground. It
has sweet, orange-yellowish fruits. The name of the tree
standing before you dates back to biblical times and it is
probably “Atad”. The local Arabs called it ”sidr” and its
fruits ”doms” and in Hebrew, it is also called jujube.

למידע
נוסף
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האלה בגבעה
 אלת האהבה; חתחור היא,אפרודיטה היא אלה יוונית
 הריקוד והאהבה; עשתורת, אלת הזמן,אלה מצרית
 והעץ שאליו. אלת הסקס והפריון,היא אלה כנענית
 הייתם.ישראלית-מחובר השלט הזה הוא אלה ארץ
? אלה בגבעת תום ותומר,מאמינים

Goddess on the hill
The hebrew name is “Ella”, which means “goddess”.
Aphrodite is the Greek goddess, the goddess of love;
Hathor is the Egyptian goddess, the goddess of time,
dance, and love; Ashtoreth is the Canaanite goddess, the
goddess of sex and fertility. And the tree onto which this
sign is attached is the Terebinth (Pistacia palaestina). Can
you believe it, a terebinth tree on Tom and Tomer Hill?

למידע
נוסף
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אלת המסטיק
 טיפות השרף.מסטיקר פירושו ללעוס בספרדית
המופרשות מענפי האלה הן חומר מחטא ששימש
.בזמנים עברו לטיפול בחניכיים דלוקות ובשיניים כואבות

Masticar
Mastic means ‘to chew’ in Spanish. The resin droplets
secreted from these branches are an antiseptic that was
used in the past to treat inflamed gums and toothache.

למידע
נוסף
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גפן משבעת המינים
 ַו ִ ּי ְכ ְרת ּו ִמ ׁ ּ ָשם ְזמוֹ ָרה ְו ֶא ׁ ְש ּכוֹ ל,נ ַחל ֶא ׁ ְש ּכֹל-ד
ַ ַ"ו ָ ּיבֹא ּו ַע
"....ֲע ָנ ִבים ֶא ָחד

Vine of the seven species
“And they came unto the valley of Eshcol, and cut down
from thence a branch with one cluster of grapes…”

למידע
נוסף
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האם הגפן הישראלית היא
?הגפן העתיקה בעולם
מקורה של הגפן שלפניכם מענף מגזעה של גפן מקורית
,מהתקופה הביזנטית שנמצאה בחולות ראשון לציון
ונשתל בשנות השבעים של המאה העשרים בגינת
 זמורות מהגפן הזו נשתלו.הוריו של תומר בנגבה
.והפכו לשורת הגפנים שבגבעה זו

Is the Israeli vine the oldest
one in the world?

The vine you see in front of you originates from a branch
taken from the original vine found in the sands of Rishon
LeZion,discovered from the Byzantine period. It was
planted in the 1970s in Tomer’s parents’ garden in the Negev.
Twigs from this vine i were planted and they flourished
into the row of vines on this hill.

למידע
נוסף
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הזן שהציל את ענף
הגפן בארץ
, מתוק וחמצמץ, בעל פרי סגול כהה,זן של גפן אמריקאי
שבעזרתו הברון רוטשילד הציל את ענף הגפן בארץ
.19-במאה ה

The Vine who saved Israeli's
wine industry

An American vine. The fruit is dark purple, sweet and
sour. With the help of Baron Rothschild this vine saved the
country’s wine industry At the end of the 19th century...

למידע
נוסף
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?איך ידעה רחל
) היא נתנה (סחרה.מעשה ברחל שלבה לפרי בטן ייחל
.עם אחותה צהובים תמורת אהובה ובפתח יוסף מתגלגל
 נמצא שפירות2000 באוניברסיטת הר הצופים בשנת
 והשאלה.הדודא מכילים את ההורמון הנקבי אסטרוגן
?היא איך ידעה רחל

How did Rachel know?
Rachel’s heart aches for the fruit of her womb. So, she
trades fruits of the mandrake with her sister in exchange
for her love and her womb was opened, and Joseph was
born. In 2000 it was discovered by the Mount Scopus
University that the fruits of the mandrake contain the
female hormone, estrogen. The question is, how did
Rachel know this?

למידע
נוסף
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הזוטה המרפאה
 הגנרל וחוקר הצמחים הרומי פיליניוס.צמח מרפא ריחני
.הציע לבשם את חלל הבית בזוטה כנגד מלנכוליה
.אתם מוזמנים לנסות

The healing savory
The Roman general and plant enthusiast Pilinius suggests
perfuming the house with white leaved savory against
melancholy. You should try it yourself!

למידע
נוסף
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למידע נוסף

 שלום וכוח, שמן,זית
 "החמאה.כבודו של הזית הוא השמן המופק ממנו
". אך שמן הזית טוב לכוח,טובה ליופי

Olive, oil, peace and strength
The olive is credited for the oil that is extracted from
it: “Butter is good for beauty, but olive oil is good for
strength.”
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החצב כגבול
בארצות ערב ובצפון אפריקה נהגו לתחום את השדות
.בשורות של חצבים

Boundaries
In Arab countries and North Africa the fields were
bounded with rows of sea squills.

למידע
נוסף
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עשב מרפא
 "העשב הנקרא בלשון ארם:כותב אסף בן ברכיהו
מרווא יועיל לכל מכאוב וחולי שבגוף ולעצור את הדם
."מכל צד שיזוב ולכאב רחמי הנשים

The healing shrub
Asaph ben Berechiah wrote: “The herb that is called
Marva, in the language of Aram, will be of avail to all the
pains and diseases in the body and will stop the blood
from all sides from flowing and the pain of the women’s
wombs”.

למידע
נוסף
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לא רק תיבול
בעדות ישראל נחשבת הקורנית מעולה לטיפול
 בקשיי נשימה ובשיעול יבש באמצעות,בהצטננות
נשימת האדים העולים ממרתח שלתוכו הוכנסו עלי
.קורנית

More than seasoning
Different Israeli ethnicities consider thyme to be
excellent for treating colds, breathing difficulties, and
dry coughs, by inhaling the vapors from a decoction
containing Israeli thyme leaves.

למידע
נוסף
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"אב-אבות ובנים "קטל
 תוך כדי.האגדה מספרת על רועה שרב עם אביו
 הענף הוכתם.המריבה הניף הבן מטה על אביו והרגו
– " מכאן "קטלב.בדם והצמיח עץ שגזעו אדום וחלק
.אב-קטל

Fathers and sons-“Ketel-Av”
One of the legends tells of a shepherd who quarreled with
his father. During the quarrel, the son knocked his father
down and killed him. The branch was stained with blood
and grew a tree whose bark was red and smooth. Hence,
the tree got its Hebrew name “Ketel-Av” a combination
of the words “killed” and “father”.

למידע
נוסף
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שחור ולבן
, בגבעת תום ותומר תאנים לבנות.עץ משבעת המינים
.סגולות ושחורות
אסף הרופא מדבר בשבח השחורות וממליץ שלא
.להרבות הרבה באכילת הלבנות

Black and white
One of the seven species.In Givat Tom and Tomer there
are white, purple and black figs. Assaf HaRofe speaks in
praise of black figs and recommends not eating too much
of the white ones. The milk dripping from picked leaves
or fruits can be applied to warts daily for treatment.

למידע
נוסף
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""צדיק כתמר יפרח
.התמר הוא אחד מארבעת המינים ומשבעת המינים
, אלא תמרים לאכילה,"מה תמרה זו אין בה פסולת
 סנסינים, סיבים לחבלים, חריות לסיכוך,לולבין להילול
 שפעת קורות לקרות בהן בתים – כך גם,לכברה
".ישראל

"The righteous shall flourish
like the palm-tree"
One of the four species and of the seven species. “This
date does not have waste in it, but dates to eat, lullabies to
rejoice, branches for shielding, fibers for ropes, abundant
amount of wood to build with – so is Israel.”

למידע
נוסף
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?קוד

צריך לקבל קוד מעודכן

:חידה
, לפני הספירה1948 מי הוא התינוק שנולד בעיראק בשנת
?עלה לארץ ברגל דרך סוריה וכונה הידיד
:כשמלך גרר לקח בשבי אותו ואת אשתו היפה אמר
 שהיה ואמר אשתי היא,)אחותי היא (לכן מותרת לזרים
 היום הוא.אולי יהפכוה לאלמנה ושוב תהיה מותרת
. המוסלמי והיהודי,אישיות מכובדת בעולם הנוצרי

A riddle:

Who was the baby that was born in Iraq in 1948 AD,
migrated to Israel by foot by way of Syria, and was known
as “the friend”? When the king of Gerar took him and his
beautiful wife captive he said: she is my sister (therefore she
is allowed to strangers), he said, my wife might become a
widow and will be allowed again. Today he is a respected
figure in the Christian, Muslim, and Jewish world.

C18
i

לפיתרון
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בריאת האדם הראשון

 ְל ָע ְב ָד ּה ּו ְל ׁ ָש ְמ ָר ּה,ע ֶדן-ן
ֵ ה ָא ָדם; ַו ַ ּי ִ ּנ ֵחה ּו ְב ַג-ת
ָ  ֶא,הוה ֱאל ִֹהים
ָ ַו ִ ּי ַּקח ְי
.) טו,(בראשית ב
 נטלו,"בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון
 ראה מעשי כמה נאים: ואמר לו,והחזירו על כל אילני גן עדן
 תן דעתך. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,ומשובחין הן
 שאם קלקלת אין מי שיתקן,שלא תקלקל ותחריב את עולמי
.) יג,אחריך" (קהלת רבא ז

The creation of the first man

And the LORD God took the man, and put him into the Garden
of Eden to dress it and to keep it. (Genesis 2:15).
When the Blessed Holy One created the first human, He took
him and led him round all the trees of the Garden of Eden and
said to him: “Look at My works, how beautiful and praiseworthy
they are! And all that I have created, it was for you that I
created it. Pay attention that you do not corrupt and destroy My
world: if you corrupt it, there is no one to repair it after you.”
(Kohelet Rabbah 7:13)
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מותו וקבורתו של יוסף
 קשה לתאר את עוצמת חשיבותו לפרעה.יוסף היה המשנה לפרעה
 לו אישית ולמצרים, פרעה מבין את האבדה הגדולה.ולתפקודה של מצרים
 וצבא רב להגן, ושולח משלחת כבדה של נכבדים יהודים ומצריים,כולה
 שכן שבט יוסף לא היה קיים, השבטים הוותיקים11  יוצאים לדרך.עליהם
 השבטים13 . אליהם מצטרפים שבטי אפרים ומנשה."מאז "טרוף טורף יוסף
 כשבלבם החלטה שאת יוסף שכל כך רצה,יוצאים לדרך והפעם דרך עזה
 ביטוי של השנאה. הם יקברו בשכם,להיקבר במערת המשפחה בחברון
, השבטים שומרים תוכניתם בסוד13  כל.ליוסף שממנו פחדו כל ימיהם
.ובהגיעם לעזה הם פונים צפונה לשכם במקום מזרחה למערת האבות

The death and burial of Joseph

Joseph was Pharaoh’s right-hand man. It is difficult to describe the intensity of his
importance to Pharaoh and the proper functioning of Egypt. Pharaoh understands
the great loss, to him personally and to all of Egypt, and sends a heavy delegation
of Jewish and Egyptian dignitaries, and a large army to protect them. The 11
veteran tribes set out, as the tribe of Joseph had not existed since “an evil beast
hath devoured him”. They are joined by the tribes of Ephraim and Menashe. The
13 tribes set out and this time by way of Gaza when they decided in their hearts
that Joseph, who so wanted to be buried in the family cave in Hebron, would be
buried in Nablus. An expression of hatred for Joseph whom they had feared all
their days. All 13 tribes kept their plan a secret, and when they arrived in Gaza
they turned north to Nablus instead of east to the Cave of the Fathers.

 מ״מ430x430

ֹ נטלוֹ והחזירו,בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון
 ״ראה מעשי כמה נאים:על כל אילני גן עדן ואמר לו
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן
, שאם קלקלת,דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי
) א יג,״ (קהלת רבה פרשה ז.אין מי שיתקן אחריך
When God created the first human beings, God led
them around all the trees of the Garden of Eden
and said: “Look at My works! See how beautiful
they are—how excellent! For your sake I created
them all. See to it that you do not spoil and destroy
My world; for if you do, there will be no one else
to repair it.” (Midrash Ecclesiastes Rabbah 7:13).
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ארבעת המינים
אשוֹ ן
ׁ ּו ְל ַק ְח ֶּתם ָל ֶכם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר
ּ ְפ ִרי ֵעץ ָה ָדר ַּכ ּפֹת ְּת ָמ ִרים ַו ֲע ַנף ֵעץ ָעבֹת
.ש ַמ ְח ֶּתם
ׂ ְ ְו ַע ְר ֵבי ָנ ַחל ּו
.) מ,(ויקרא כג

The Four Speciesecies

And ye shall take you on the first day the
fruit of goodly trees, branches of palm-trees,
and boughs of thick trees, and willows of the
brook, and ye shall rejoice.
(Leviticus 23:40).

למידע
נוסף
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שבעת המינים
; ְו ֶג ֶפן ּו ְת ֵא ָנה ְו ִר ּמוֹ ן,שע ָֹרה
ׂ ְ ֶא ֶרץ ִח ָּטה ּו
 ּו ְד ָב ׁש,זית ׁ ֶש ֶמן-ץ
ֵ ֶא ֶר
.) ח,(דברים ח

The Seven Species

A land of wheat and barley, and vines and
fig-trees and pomegranates; a land of olivetrees and honey (Deuteronomy 8:8).

למידע
נוסף
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 430x430מ״מ

רקפת  /לוין קיפניס
מתחת לסלע צומחת לפלא,
רקפת נחמדת מאוד,
ושמש מזהרת נושקת עותרת,
עוטרת לה כתר ורוד!
רקפת רקפת צפור מצפצפת,
הציצי אך רגע אלי!
רקפת נהדרת בסלע נסתרת,
נסתרת מנפש כל חי!
יצאה עם רוח בת שבע לשוח,
היה אז בוקר בהיר:
כל צמח כל פרח אוספת בדרך,
ופיה אך זמר ושיר.
מסלע וגבע יורדת בת שבע,
רקפת חן על החזה.
ציפור מצפצפת ורוח לוטפת,
וסוף כבר לזמר הזה.

 מ״מ430x430

.אתר זה שוקם בסיוע הקרן לשיקום מחצבות
הקרן לשיקום מחצבות פועלת לשיקום מחצבות נטושות
.ואתרי חציבה עזובים ברחבי מדינת ישראל
הקרן מנגישה את האתרים לרווחת הכלל ובכך מקדמת
את האינטרס הלאומי והציבורי לשמירה על ערכי
.הטבע והאדם

This site was rehabilitated with the assistance
of the Quarry Rehabilitation Fund.
The Quarry Rehabilitation Fund works to rehabilitate
abandoned quarries throughout the State of Israel.
The Fund makes the sites accessible to the public
and thus promotes the national and public interest
to preserve the values of nature and man.
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D1

 300x200מ״מ

פינת פיקניק
Picnic Area

 מ״מ300x200

D2

פינת תום ותומר
Tom and Tomer
Corner

D3

 מ״מ300x200

שביל הנצחה
Memorial Trail

D4

 מ״מ300x200

פינת שמע
Audio Area

D5

 מ״מ300x200

מעגל שירה
Singing Circle

D6

 מ״מ300x200

שביל המחצבה
Quarry Trail

D7

שלט אזהרה נפילה

 300x200מ״מ

D8

שלט אזהרה

 300x200מ״מ

E

 מ״מ300x200

אורן ירושלים
משפחת האורניים

Aleppo Pine
Pinus halepensis

E

 300x200מ״מ

אורן הסלע

משפחת האורניים

Stone Pine
Pinus pinea

E

 מ״מ300x200

i

אזוב מצוי

משפחת השפתניים
Bible Hyssop /
Syrian Oregano Origanum
Syriacum

למידע
נוסף

E

 מ״מ300x200

i

אחירותם החורש

למידע
נוסף

משפחת הקטניות

Spanish Broom, Rush Broom
Spartium junceum

E

 מ״מ300x200

 אטד/ שיזף מצוי
משפחת הסולניים

Thorn-bush “Atad”
Paliurus SpinaChristiPaliurus

E

 מ״מ300x200

i

אלה אטלנטית
משפחת האלתיים

Atlantic Pistacia
Pistacia atlantica

למידע
נוסף

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

אלה ארץ-ישראלית
משפחת האלתיים

Terebinth

Pistacia palaestina

E

 מ״מ300x200

i

אלון מצוי

משפחת האלוניים

Palestine Oak
Quercus calliprinos

למידע
נוסף

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

אלון התבור

משפחת האלוניים

Mt. Tabor Oak

Quercus ithaburensis

E

 מ״מ300x200

i

אלון תולע

למידע
נוסף

משפחת האלוניים
Boissier Oak, Aleppo Oak
Quercus boissieri

E

 מ״מ300x200

אלת המסטיק
משפחת האלתיים

Mastic tree, Lentisk
Pistacia lentiscus

E

 מ״מ300x200

גפן

משפחת הגפניים
משבעת המינים

Mastic tree, Lentisk
Pistacia lentiscus

E

 300x200מ״מ

גפן איזבלה
משפחת הגפניים
משבעת המינים

Isabella grape
Vitis x Labruscana

E

 מ״מ300x200

)דודא (דודאים
משפחת הסולניים

Autumn Mandrake
Mandragora autumnalis

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

הדס מצוי

משפחת ההדסיים
מארבעת המינים

Myrtle

Myrtus communis

E

 מ״מ300x200

i

זוטה לבנה

למידע
נוסף

משפחת השפתניים

White leaved savory
Micromeria fruticosa

E

 300x200מ״מ

זית ארופאי

משפחת הזיתניים
משבעת המינים

Olive tree

Olea europaea

E

 מ״מ300x200

i

זקום מצרי

משפחת הזוגניים

Jericho Balsam
Balanites aegyptiaca

למידע
נוסף

E

 מ״מ300x200

חבלבל כפני

משפחת החבלבליים

Falmate Bindweed
Convolvulus althaeoides

E

 מ״מ300x200

חבצלת החוף

משפחת הנרקיסיים
Sea daffodil,
Sea pancratium lily

Pancratium maritimum  

E

 מ״מ300x200

i

חצב מצוי

למידע
נוסף

משפחת האספרגיים
Sea Squill, Medicinal squill
Urginea maritima

E

 מ״מ300x200

i

חרוב

משפחת הקטניות

Carob, Locust tree
Ceratonia siliqua

למידע
נוסף

E

 מ״מ300x200

כליל החורש

משפחת הקטניות
Judas Tree, Red Bud,
Love Tree
Cercis siliquastrum

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

כלנית מצויה
משפחת הנוריתיים

Crown Anemone
Anemone coronaria

E

 מ״מ300x200

לוטם שעיר

משפחת הלוטמיים

Soft-Hairy Rockrose
Cistus incanus

E

 מ״מ300x200

ליפיה זוחלת

משפחת הארכוביתיים
Frog Fruit,
Sawtooth Fogfruit
Phyla Nodiflora

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

מרווה משולשת
משפחת השפתניים

Three-Lobed Sage
  Salvia fruticosa

E

 מ״מ300x200

מתנן שעיר

משפחת המתנניים
Gnidium, Shaggy
Sparrow-Wort
  Thymelea hirsuta

i

למידע
נוסף

E

 מ״מ300x200

נענע משובלת
משפחת השפתניים

Horse Mint

Mentha longifolia

E

 300x200מ״מ

נץ חלב הערבי
משפחת האספרגיים
נפוץ בחבל ים תיכוני

Star of Bethlehem
Ornithogalum arabicum  

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

נרקיס מצוי

משפחת הנרקיסיים

Common Narcissus
Narcissus tazetta

E

 מ״מ300x200

סביון אביבי

משפחת המורכבים

Spring Groundsel
Senecio vernalis

E

 מ״מ300x200

סייפן התבואה
משפחת האיריסיים

Common Gladiolus
Gladiolus italicus  

E

 מ״מ300x200

עוזרר אדום

משפחת הוורדיים

Hawthorn

Crataegus azarolus

E

 מ״מ300x200

עירית גדולה

משפחת העיריתיים

Common Asphodel
Asphodelus ramosus

E

 מ״מ300x200

עכנאי שרוע
משפחת הזיפניים

Hispid Viper's-bugloss
Echium angustifolium

E

 מ״מ300x200

ער אציל – דפנה
משפחת העריים

True Laurel, Sweet Bay
Laurus nobilis

E

 מ״מ300x200

פיגם מצוי

משפחת הפיגמיים

African Rue
Ruta chalepensis

E

 מ״מ300x200

פרע מסולסל
משפחת הפרעיים
פורח בכל אזורי הארץ

Tumble St.John's-wort
Hypericum triquetrifolium

E

 מ״מ300x200

צלף קוצני

משפחת הצלפיים

Common Caper
Capparis spinosa

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

ציפורני חתול
משפחת המורכבים

Field Marigold
Calendula palaestina

E

 מ״מ300x200

קורנית מקורקפת
משפת השפתניים

Israeli Thyme

Coridothymus capitatus

E

 מ״מ300x200

ישראלי-קחוון ארץ
משפחת המורכבים

Israel's Chamomile
Anthemis palestina

E

 מ״מ300x200

קטלב מצוי

משפחת האברשיים
Eastern
Strawberry Tree
Arbutus andrachne

i

למידע
נוסף

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

רוזמרין רפואי
משפת השפתניים

Rosemary

Rosmarinus officinalis

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

רותם המדבר
משפחת הקטניות

White Broom
Retama raetam

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

רימון מצוי

משפחת הכופריים

Pomegranate
Punica granatum

E

 מ״מ300x200

i

רקפת מצויה

משפחת הרקפתיים

Persian Cyclamen
Cyclamen persicum

למידע
נוסף

E

 300x200מ״מ

למידע
נוסף

i

שיטה סלילנית
משפחת הקטניות

Twisted acacia
Acacia raddiana

E

 300x200מ״מ

תאנה (פיקוס התאנה)
משפחת התותיים
משבעת המינים

Fig

Ficus carica

E

 300x200מ״מ

תמר

משפחת הדקליים
משבעת המינים ומארבעת המינים

Date Palm

Phoenix dactylifera

קרקעי-בפינת הגן מעל המעבר התת

700x500 mm

גבעת תום ותומר

אנטנה

Antennas

רכס כורכר

Kurkar Ridge

אשקלון

Ashkelon

Kurkar ridge landscape in
the southern coastal plain

The low Kurkar ridges in the panorama before us are
covered by orchards and cultivated fields. Some 2 million
years ago, this area was beneath the sea. Sand dunes
and ridges formed on the sea floor became cemented
over time and became ridges of Kurkar sandstone.

רכס כורכר

Kurkar Ridge

רכס כורכר

Kurkar Ridge

אנטנות

Antennas

נוף רכסי הכורכר
במישור החוף הדרומי
רכסי הכורכר הרדודים הנפרשים לפנינו מכוסים מטעים
 מליון שנים הציף הים את2- לפני כ.וחלקות מעובדות
 שרטונות חול שנערמו על קרקעית הים התלכדו.האזור
.עם השנים והפכו לרכסי כורכר

F1

מבט מהמרפסת מזרחה

700x500 mm

גבעת תום ותומר

רבדים נטויים
Tilted layers

Fossilized sand beds

The Kurkar sandstone exposed in the quarry wall
contains thin beds of sand that originally accumulated
on the slope of the Kurkar ridge. Over time the sand
grains were cemented into sandstone rock in which the
fine bedding was preserved.

רבדי חול מאובנים
בסלע כורכר שנחשף בקיר המחצבה רואים שכבות
.דקות של גרגרי חול שנערמו על מדרון רכס הכורכר
עם השנים התלכדו הגרגרים לסלע בו נשתמרו הרבדים
.העדינים

F2

700x500 mm

גבעת תום ותומר

רצפת
המחצבה

Quarry floor

שכבות כורכר
נטויות

Layers of tilted
kurkar

חול לבן
עם קני שרקרקים

White sand with
European bee-eater’s
nests

קני שרקרקים ובתי
גידול ארץ ישראליים
 במשך.שביל הגן עובר על קירות מחצבת כורכר
עשרות שנים שימש הכורכר חומר גלם לתשתית
 הוכרה חשיבותם של רכסי90- בשנות ה.דרכים
.הכורכר כבתי גידול ייחודים והמחצבות נסגרו
במחצבת תום ותומר שוחזרו בתי גידול של אזורים
 הערבה ובמכרז, הכרמל,בארץ ישראל כמו הר מירון
.המחצבה צמחייה אופיינית לרכסי כורכר
בקיר המחצבה נחשפה שכבת חול לבן בה ניקרו
 שכבת החול מונחת על רבדים.השרקרקים קנים
.נטויים של שכבות כורכר

Bee-eater nests,
and ecotopes
of the Land of
Israel

The park trail traverses the walls
of the Kurkar quarry. Over tens of
years, the Kurkar sandstone was
used as raw material for road works.
In the 1990’s the significance of the
Kurkar ridges as ecological habitats
became recognized and the quarries
were closed. In the “Tom and Tomer”

quarry different habitats of the land of Israel were
reproduced, such as those of Mt Meiron, Mt Carmel,
the Arava Valley and in the center of the quarry, the
characteristic original vegetation of the Kurkar ridges.
In the wall of the quarry a bed of white sand is
exposed within which the bee-eaters dug holes for
their nests. This sand bed overlies inclined beds of
the Kurkar sandstone.
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