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המראה הזוהר. מה שטוב לבנקים מרכזיים בעולם, טוב גם לעור שלך

נראה שככל שמחירי אונקיית זהב הולכים  
ומאמירים ושוברים שיאים, כך הולכים 

ומתרבים המוצרים המשלבים בתוכם פתיתי זהב, 
ניירות זהב וכל מה שנוצץ ויש בו כמה קראט. 

לאחרונה פוגשים זהב על–גבי פרלינים ועוגות, בתוך 
בקבוקי שמפניה, על ברזי אמבטיה, על ידיות של 

ארונות מטבח, ועתה גם במוצרי קוסמטיקה וטיפוח.
בחברת HL, הולילנד קוסמטיקס הישראלית, 

רוקחים זה שלושים שנה מוצרי קוסמטיקה פרא–
רפואיים הכוללים סדרות בתחום האנטי אייג’ינג, 
לטיפול בבעיות אקנה, הבהרה והיפר פיגמנטציה, 

חידוש, שיקום והגנה על עור הפנים. ואולם, מלבד 
המוצרים הסטנדרטיים שמטרתם להילחם בפגעי 

הגיל, השמש, הסטרס, החיים וכל מה שמאיים 
עלינו לכלותינו, בחברת HL מפיקים גם כמה 

הברקות יוצאות דופן. אחת מהן היא מסכת זהב 
לפנים, שפועלת להאטת הזדקנות העור, מכילה 

חומצה אלפא ליפואית, שהיא נוגד חמצון עוצמתי, 
ובנוסף ויטמינים A ו–E האחראים להתחדשות העור.

המסכה מיועדת גם להבהיר באופן פעיל את העור 
ומטפלת בכתמים ובתופעות של פיגמנטציה 
באמצעות חומרים פעילים טבעיים, וכמובן 

באמצעות חלקיקי זהב.
את סגולותיה של המתכת היקרה זיהו כבר לפני 

אלפי שנים. היסטוריונים מספרים שקליאופטרה 
מלכת מצרים נהגה למרוח את פניה במסכת זהב 
מדי לילה, כדי לשמור על יופייה ועל עור הפנים 
שלה. כמובן, כדי להגיע לאפקט הרצוי, שבאמת 

מעניק לעור מראה זוהר וחי, רצוי לעבור את 
הטיפול אצל קוסמטיקאית, ולהוסיף לו את כל 

מה שמשלים את תמונת הטיפוח, כמו פילינג, 
מסכה לעיניים תשושות ומסאז’ פנים; אבל גם 

ללא כל אלה, ורק עם שימוש במסכת הזהב, 
מקבלים תוצאה טובה, ולצדה גם את האפקט 

האקטואלי: מה שטוב לבנקים מרכזיים בעולם, 
שמצטיידים במטילי זהב, טוב גם לעור הפנים 

שלך.
• להשיג אצל קוסמטיקאיות מורשות או באתר 

www.HL-Labs.com :החברה
• טל’ שירות לקוחות: 5142500–03

חגית ברונסקי

רוממות רוח במדבר
סלעית לבנת כנף, מהיפות בציפורי המדבר, 
עמדה על סלע כמעט במרחק נגיעה מאיתנו 
וזקפה זנב בגנדרנות. היה בוקר קריר עדיין בערבה. 
סביבנו היה נוף מדברי קלאסי של עצי שיטה, שיחי 
רותם מדברי ושל צמח בשם רכפתן מדברי, שהירוק 
זקופים, פריחתו כעין  ובשרני, גבעוליו  בולט  שלו 
כדורים קטנים צהובים לבנבנים, ויש המזהים אותו 
לא,  או  מן  במדבר.  אכלו  ישראל  שבני  המן  עם 
שורה שלמה של בעלי חיים ניזונה מפירותיו, בהם 

ציפורים, חרקים ומכרסמים. 
אותם  והאירה  הגבעות  חודי  את  חיממה  השמש 
והתחלנו  ברק  נחל  לחניון  הגענו  לבנה.  בזריחה 
קניון  של  האתגרי  במסלול  להליכה  להתארגן 

וצל  באור  משחקים  והעננים  השמש  בעוד  הנחל, 
הקניון  פנימה,  שנכנסנו  ככל  מסביב.  הסלעים  על 
“סגר” עלינו והנוף הפך לדרמטי. הלכנו בין מצוקים 
עם  גבוהים  וקירות  מעוגלים  כוכים  מחוררים, 

סדקים אלכסוניים, שכמו חותכים את המצוק. 
הסלעים בראש המצוק נראו כאילו הם “נוזלים” 
לחריצים  שחדרו  מומסים  מלחים  האם  למטה. 
הם  והתרחבו,  השנים  במהלך  התגבשו  שבסלע, 
שמא  או  ולהתפורר?  להיאכל  לסלעים  שגרמו 
כתוצאה  נוצרו  והדמיוניות  היפות  התצורות 
וקור?  חום  של  בליה  מתהליכי  או  משיטפונות 
הם  זעירים  שיצורים  כיום  סבורים  רבים  חוקרים 
כפי  המתרחשת  הגיאולוגית,  לתופעה  שאחראים 

חיידקים.  של  חומצות  מהפרשת  כתוצאה  הנראה 
קרום  את  חודרים  האלה  הליליפוטיים  היצורים 
אותו,  ממוטטים  ואף  מנקבים  מחוררים,  הסלע, 

והופכים אותו לדמוי תחרה שנעשתה ביד אמן. 
העלייה מתוך המעוק )נקיק עמוק וצר בתחתיתו 
של קניון גדול( נעשית בעזרת סדרה של סולמות 
הקבועים  ויתדות  נירוסטה  שלבי  עם  חבלים 
בקירות הקירטון הבוהקים בלבן. לא שכחנו לאחוז 
בסולמות המתנועעים  חזק, כדי לא ליפול לגבים 
היפים שנפערו מתחתינו. מדרגות גבוהות של סלע 
והשכשוך במי הבריכות  יוצרות כאן מעין מפלים, 
הצוננים, אחרי שהתמלאו במי גשמים, יכול לגרום 

פרצי צחוק וצווחה גם לאנשים הרציניים ביותר. 
הערבי,  שמו  בעקבות  כך  נקרא  ברק  נחל 
אלאבריק, שפירושו קומקום. אחרים טוענים שזהו 
כך,  או  כך  בערבית.  בריכות  בארכ,  של  שיבוש 
הברק הוא חלק ממניפת הנחלים המנקזים את מרכז 
הנגב ודרומו אל הערבה, ומשם לים המלח. השביל 
מזכה את ההולכים ברמת ברק הצחיחה והמונוטונית 

בנקודות תצפית מרהיבות על מפלים ועל נקיקים 
ועל נחל פארן, ובמופע של יעלים המשקיפים על 

הטיילים מלמעלה, כמו בציור. 
דרום  לכיוון  עשוש  בשמורת  דרכנו  את  עשינו 
רוח  ורדית.  נחל  הוא  הברק,  של  שכנו  אל  מערב, 
נעימה וחזקה נשבה. יש עדיין מרחבי מדבר שגורמים 
להתרוממות הרוח. כמו הברק, גם נחל ורדית משופע 
פחות,  לא  יפה  מתחתר  הוא  שבו  הקניון  בנקיקים. 
עוגת  כמו  מפוספסים  לשמיים  הזקופים  וקירותיו 
שכבות. הירידה התלולה אליו נעשית גם היא בעזרת 
סולמות חבלים ויתדות, וגם כאן, כך נראה, חיידקים 
הם האשמים בצבעם הוורוד של צוקיו. בסלעי הגיר 
של  מאובנים  בהם  ויש  בולבוסים,  מבצבצים  שבו 
בעלי חיים צורניים קדומים, מחילות )כפי הנראה של 
שבמרכזן  )תרכובות  וסיליקטים  קדומים(,  סרטנים 

אטומי צורן( יפהפיים עטופים בגיר. 
יש האומרים שהנחל חייב את שמו לציפור 

המדברית ורדית, על שום צבעו הוורוד 
של הזכר. אחרים חושבים שהמקור 

סלעיו.  של  הוורוד  צבעם  הוא 
נזכרתי שבפעם הקודמת שבה 
היציאה  עם   - בנחל  טיילתי 
מהשביל  סטינו  מהקניון 
למקום  והגענו  המסומן 
על  נמצא  שלא  חמקמק 
המפה וכאילו לא נמצא בשום 

מקום. ליד סלע קירטון גבוה 
כמה  ראינו  ולבן,  רך  ועגלגל, 

כארבעה  של  באורך  כריש  שיני 
סנטימטרים. כנראה של כריש באורך 

נחל ברק. מצוקים 
מחוררים, כוכים מעוגלים 

וקירות גבוהים

לא טיול קל, אבל יפהפה: נחלי ורדית וברק, למיטיבי לכת שאינם 
חוששים מסולמות חבלים, מהליכה ממושכת ומריקנות המדבר
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משערים,  כך  בחייו,  שהחליף  מטרים,  כשלושים  של 
יותר משלושים אלף שיניים. לפני עשרות ואף מאות 
מיליוני שנים הוא שחה כאן בשלווה בים תטיס הקדום. 
את  לעשות  היא  יותר  ובטוחה  פשוטה  אפשרות 
הדרך חזרה מנחל ורדית אל ראש נחל ברק, לעלות 
בתצפית  ולזכות  כפה,  להר  השחור  בשביל  משם 
יפהפייה על עמק הסחיפה של נחל עשוש ועל נופי 

הנגב, במלוא עוצמתם וריקנותם. 
הערבה  מכביש  היא  ברק  לנחל  הכניסה  הגעה: 
ה–115,  הקילומטר  לאבן  בסמוך   )90 )כביש 
פארן  ליישוב  לפנייה  מצפון  כשישה קילומטרים 
צוקים  ליישוב  לפנייה  מדרום  קילומטרים  וכעשרה 
מכביש  בלדד(.  כמחנה  במפות  לעתים  )המסומן 
טובה  עפר  לדרך  המפנה  ברור  שלט  יש  הערבה 
המסומנת בסימון שבילים כחול, אל תחילת המסלול. 
כמה  ממשיכים   .40 כפה: מכביש  להר  הכניסה 
קילומטרים ופונים מזרחה, על–פי השילוט 
עפר  לדרך  כפה,  והר  ברק  לנחל 
)במעט  ועבירה  בכחול  המסומנת 
נוסעים  פרטי.  לרכב  קשיים( 

עד סופה.
למיטיבי  טיול  זהו  קושי: 
גבוהה.  קושי  בדרגת  לכת, 
כעשרים  המסלול  אורך 
ההליכה  ומשך  קילומטרים 

כשבע שעות.
השבילים  סימון  מפת 
הנדרשת היא הערבה התיכונה 

ומזרח הר הנגב ) מפה מס’ 17(.
גליה גוטמן

צילומים: גליה גוטמן

ציון:

הדרקונים באים 
תחרות סירות הדרקון הבינלאומית 

השנייה בישראל תתקיים בחוף מעגן עדן 
שבכינרת בעשרה במאי, ועדיין ניתן להירשם 
בקבוצות או כבודדים, מגילאי 12 ועד 80, ללא 
צורך בניסיון קודם. קבוצה חייבת לכלול עשרים 

איש, שמתוכם לפחות שמונה הם נשים. המירוץ 
מתבצע בסירות דרקון מגולפות שבחרטומן 

ראש דרקון, ובכל סירה נווט ומתופף. 
 הרשמה )בתשלום( עד 15.4.

טל' 6130909–052

(

• הנסיעה בכביש הערבה לאורך כביש 90 
יכולה להיות מעייפת, בעיקר עם ילדים 

קטנים. גם אחרי חופשת הפסח הכביש הזה 
עמוס, עוברים בו שישה–שבעה מיליוני איש 

בשנה בדרך לערבה/לאילת וחזרה. לאורך 
הכביש יש כמה נקודות עצירה מסורתיות, 
שאליהן הצטרפה זה עתה אתנחתה נוספת. 

מתוך נוף המדבר הרוגע עולה בכניסה לקיבוץ 
יהל מבנה של מעין חאן דרכים, מוקף חומה 

ובשערו “מגדלור” הבולט בגוני חמרה בוהקים. 
מתחם צל תמרים החדש הוא מצד אחד עוד 
סמן לתרבות הצריכה שהפכה לבילוי בחברה 
הישראלית, ומצד שני הוא נותן מענה לכמה 

נושאים שבהם הערבה חלשה יחסית. 
המתחם בנוי בצורת האות ח’, וכולו חנויות 
למיניהן ובתי אוכל לרווחתם של העוצרים 
בדרך. בחלל הפנימי נבנו בריכות שמקיפות 

מעין אי יבשתי. בצלע הפתוחה יש מעבר לגן 
שעשועים שתורם לפורקן אנרגיה לקטנים 

וקצת שקט תעשייתי להורים. אזור החנויות 
מקורה ובקצות הפרגולה יש “דזרט קולר”, 

מעין מתזים שמצננים את האוויר במים 
ומחזירים אותם לבריכות.

אז מה יש שם? כאמור, חנויות של ציוד 
לטיולים, מוצרי ים המלח, גלידריה וחנות שבה 

נמכרת תוצרת הערבה - מוצרי מזון, עבודות 
אומנות, מוצרי קוסמטיקה מקומיים וכדומה. 

בחסרונות המקום ניצבת העובדה שתרבות 
צריכה הופכת לבילוי, וקניות - לעונג משפחתי. 

במגרש החניה נשמעת מוזיקה בקולי–קולות, 
ועוד כזאת שאינה עולה בקנה אחד עם נופי 

הצייה השלווים, ומזכירה אאוטלט אמריקאי 
בקליפורניה. וביתרונות? הערבה אינה מצטיינת 

במסעדות ובבתי קפה על אם הדרך, ובמתחם 
יש בית קפה חלבי שפתוח כל השבוע וגם 

מסעדה בשרית כשרה שפתוחה שישה ימים 
בשבוע. מסעדת כפות תמרים היא למעשה 

סניף של המסעדה הוותיקה שבקיבוץ אילות, 
המשלבת מטבח מסורתי עם כיוונים חדשים, 

אסייתי למשל, ועם ארוחות עסקיות. 
בעתיד מתוכננת פעילות נוספת. קיבוץ 

יהל, שלפתחו שוכן המתחם, מתכנן להציע 
סיורי חקלאות מודרכים, טיולים רגליים אל 

אטרקציות בסביבה, שהידועה שבהן היא שדה 
בולבוסי האבן שבנחל יעלון, ואפילו מסלול 

אופניים מנחל יעלון לחוות ערנדל. 
המתחם, ששייך לקיבוץ יהל וליזם יואב 

איגרא, קיבל חיזוק בפיתוח מהקרן הקיימת. 
בעתיד הרחוק יותר מתכננים מלונאי אילת 

להפוך אותו לנקודת צ’ק אין וצ’ק אאוט 
לנופשים בעיר. הרעיון הוא להוריד את העומס 
מעובדי הקבלה במלונות. בינתיים, אם חייבים 

עצירה בדרך, יש אלטרנטיבה. 
אורלי גנוסר

המתחם החדש. כמו חאן דרכים עם מעין מגדלור

צל תמרים 
תחנת רענון חדשה נחנכה בערבה 
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חדש

תודה לגלעד בן–צבי, מדריך באסכולות, בית הספר לתרבות הדעת
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