
יער להב

ב הב  החלה בנטיעת היערנטוע, הממוקם על הגבול בין האזור הים תיכוני והמדבר. קק"ל יער הוא יער לב
 דונם. קיבוץ30,000, השנה בה הוקם גם קיבוץ להב הסמוך. היער משתרע היום על פני כ 1952בשנת 

להב נמצא בפינה הצפון מזרחית של היער והישוב להבים נמצא בפינה הדרום מערבית שלו. 

 מ"מ.250 מטר מעל פני הים. כמות המשקעים השנתית הממוצעת היא כ-400-550היער ממוקם בגובה 
 מטרים מעל פני הים הוקם במרכז היער לצורך גילוי מוקדם של518מגדל תצפית הנישא לגובה של 

שריפות יער. מראשי הגבעות ניתן לראות בצפון את שפלת יהודה, במזרח את הרי חברון, במערב את
מישור החוף הדרומי ובדרום את בקעת באר שבע.

ואשלים. בנוסף מצויים ביער עצים רחבי עלים שונים שיטים אקליפטוסים, עצי מחט, רוב העצים ביער הם
זית  - בוסתן  ועצי  –פיסטוק,   הבוטנה   אלת  מצוי,  חרוב  מצוי,  שיזף  אטלנטית,  אלה  ותאנה, כמו 

המתאימים לאקלים המדברי.

היער בולט על רקע מיעוט הצומח הטבעי שסביבו, והוא מוקף בעיקר בשטחים חקלאיים. בקרחות היער
נרקיסים כלניות,  כאן  למצוא  וניתן  צבעים  של  בחגיגה  מרשימה  פריחה  החורף  בחודשי  מתקיימת 

ביער נמצא אחד הריכוזים הגדולים ביותר של החלמונית הגדולה הפורחת כאן בחודשי הסתיו.וצבעונים. 

ק"מ והוא משמש כתחנת עצירה1,800יער להב נמצא בקצה הצפוני של רצועת מדבר ברוחב של   
חשובה לציפורים הנודדות במסע ארוך ותובעני. היער משמש תחנת תדלוק אחרונה עבור ציפורי שיר
באביב.  צפונה  הנודדות  לציפורים  ראשונה  תדלוק  ותחנת  בסתיו  דרומה  הנודדות 
עצי המחט השונים מספקים מעט מזון לציפורים והם משמשים בעיקר ללינה של עופות. רב פעילות

, אשר פירותיהם80הציפורים ביער מתרכזת סביב חלקות העצים רחבי העלים שניטעו ביער בשנות ה – 
עשירים באנרגיה ופריחתם מושכת חרקים רבים.

 רימון (ח'ירבת אל רמאמין) – נמצאת מדרום סביב היער ובתוכו שרידים ארכאולוגיים מימי קדם. חורבת
לקיבוץ להב, בפינה הדרום מזרחית של המפה. במקום שרידי בית כנסת קדום של יישוב יהודי מימי בית
שני. תושביו נמנו עם דלת העם שלא גלתה לבבל. במרכז המבנה ששרד, נותרו חלקי קירות, פריטים
ארכיטקטוניים ורצפה בה חקוקים חמישה עיטורי רוזטות, קישוט יהודי האופייני לימי בית שני. חורבת

– אבו חוף כנסייה, נמצאת בפינה הצפון מערבית של המפה. זהו  ובו  יישוב מן התקופה הביזנטית 
שעמודיה מוטלים על הקרקע, שרידי קולומבריום בנוי ששימש לגידול יונים, בית בד, מחצבה, מערות

ועוד. במקום ישנם גם שרידים של יישוב מהתקופה הכלכוליתית.

מרכז תרבותי, תיירותי, סביבתי וחינוכי בנגב. תוכנו שלמרכז ג'ו אלון והמוזיאון לתרבות הבדואים – 
המרכז, כמו גם מיקומו הגיאוגרפי, מבטאים ומקדמים הבנה ודו-קיום, הן בין הדתות והתרבויות השונות,
והן בין האדם וסביבתו. האתר משמש ל"מפגש בין קהילות" ומחובר לערכי המועצה האזורית בני שמעון
כ"קהילה של קהילות". במרכז, מוזיאון יחיד מסוגו בארץ ובעולם לתרבות הבדואים. המוזיאון אוסף,
משמר, מנחיל ומתעד את אורח החיים המסורתי והתרבות הבדואית אשר הולכת ומשתנה. המוזיאון
כולל גם אוהל אירוח ואוהל האישה ('המחראם') ששניהם משמשים כמוזאון חי הממחיש איך האוהל

התנהל בשנים עברו.
תהנו בניווט!
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