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Mountains in Israel
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"א ָּש#א ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים" כתב משורר תהילים בהיותו נתון
ֶ
"מאיִן ָיבֹא
בצרה ובמצוקה ,ותוך שהוא מחפש מוצא ֵ
ֶעזְ ִרי?" .ההרים הגבוהים ,הנישאים אל השמיים ,נתפסו
לאורך ההיסטוריה כאתרים קדושים ,מקום מושבם של
האלים או מקום פולחן ראוי לאל שבשמיים.
לא הייתה זו הסיבה היחידה שגרמה לאדם לטפס אל
ראשי ההרים .הנוף המרהיב הנשקף מן הפסגה ,הצמחים
הייחודיים שניתן היה למצוא עליה ,ובעלי החיים שגדלו
רק בחלקי ההר הגבוהים – כל אלו פיתו את האדם
שהתגורר למרגלותיו להתאמץ ולעלות אל מרומי ההר.
על מנת להגן על סביבה מיוחדת זו הוכרזו כמה מן
ההרים הבולטים בארץ ישראל ,דוגמת הר מירון והר
כרכום ,כשמורות טבע.

הר מירון

במרכז הגליל העליון בולט בנוכחותו גוש הרי מירון,
המתנוסס לגובה של  1204מטרים מעל פני הים ,והוא
ההר הגבוה ביותר בארץ ישראל שממערב לנהר הירדן.
הר מירון נמנה על האזורים הגשומים ביותר בישראל,
ולא אחת יורד שלג בעונת החורף על פסגת ההר .תנאים
אלו מאפשרים קיום לצמחים האופייניים להרי טורקיה
והלבנון )דוגמת אדמונית החורש הנראית בבול( ,ואשר
הר מירון מהווה גבול תפוצתם הדרומי .סביב פסגת ההר
ובמורדותיו מסומנים מסלולי הליכה וטיול המובילים את
המבקרים בין שכיות החמדה הרבות שבהר ,הכוללות הן
ערכי טבע והן שרידי התיישבות אנושית .למרגלות גוש
הרי מירון נמצאים אתרי תפילה חשובים ,שהמרכזיים
שבהם הם קבר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש ליהודים,
וקבר נבי סבלאן הקדוש לבני העדה הדרוזית.
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הר כרכום

בדרום מערב הנגב ,על גדת נחל פראן ,מתנוססת פסגתו
השטוחה של הר כרכום לגובה של  847מטרים מעל פני
הים .חלקו העליון של ההר הוא משטח רחב ידיים שאליו
מובילים מורדות תלולים ,המתנשאים לגובה של כ200-
מטרים מעל סביבתם .הנוף הנשקף ממרומי הר כרכום
עוצר נשימה ,ולעיני המבקר מתגלים חלקים גדולים
ממרחביהם הצחיחים של הנגב הדרומי ושל מדבר סיני.
על פסגת ההר ובסביבתו הקרובה התגלו למעלה
מ 40,000-ציורי סלע ,אשר נחרטו בידי אדם וכוללים שלל
דמויות ,דוגמת האייל ארך הקרניים המאויר בבול .רבים
מציורי הסלע כוללים דמות של אדם הנושא את כפיו
מעלה בתנוחה האופיינית לתפילה .צחיחות האזור שסביב
ההר )שאינה מאפשרת התיישבות קבע( והימצאותם של
ציורי הסלע הרבים הובילו את החוקרים למסקנה שהר
כרכום שימש לאורך אלפי שנים כאתר קדוש לפולחן
ולתפילה ,שבו עצרו שיירות סוחרים שחלפו באזור ,ואליו
הגיעו קבוצות של מאמינים מאזורים מרוחקים .פרופ'
עמנואל ענתי ,שהקדיש שנים רבות לחקר המקום ,זיהה
את הר כרכום עם הר סיני הנזכר בתנ"ך ,אולם דעה זו
אינה מקובלת על מרבית החוקרים האחרים.

תיאור הבולים

בול הר מירון
תצלום רכס הר מירון – אייל ברטוב.
תצלום אדמונית החורש – ליאור אלמגור.
תצלום המטייל – שאטרסטוק.
בול הר כרכום
תצלומי הר כרכום וציור סלע – משה רימר
תצלומי המטיילים וריבס המדבר – אייל ברטוב

עיצוב בולים ,מעטפה וחותמת :רינת אבודרהם-דדון
Stamps, FDC & Cancellation Design:
Renat Abudraham-Dadon

Mountains in Israel
In the Book of Psalms the poet wrote: “I turn my
eyes to the mountains”, asking in times of trouble
and distress, “from where will my help come?” High
mountains that ascend toward the heavens have
been perceived throughout history as sacred sites,
places where the gods dwell or as worthy places
of prayer to God in heaven.
This was not the only reason that people climbed
to the mountaintops. The spectacular scenery
visible from the summit, the unique plants that could
be found there and the animals that lived solely at
great heights all lured the people residing at the
foot of the mountain to gather their strength and
ascend to the summit. In order to preserve this
special environment, some of the most noteworthy
mountains in Eretz Israel, such as Mount Meron
and Mount Karkom, have been designated as
Nature Reserves.

Mount Meron
The Mount Meron range towers above the Upper
Galilee region. Soaring to the height of 1204 meters
above sea level, Mount Meron is the tallest mountain
in Eretz Israel west of the Jordan River and is one
of the rainiest areas in Israel, and even has
occasional snowfall during the winter months. These
conditions allow plants such as the Wild Peony
featured on the stamp, which are typical of the
mountains in Turkey and Lebanon, to grow on
Mount Meron, the southernmost point of their
dispersion. Hiking trails are marked around the
summit and along the slopes, leading visitors among
the mountain’s many delightful natural and
archeological treasures. Important prayer sites lie
at the foot of the Mount Meron range, the most
significant of which are the grave of Rabbi Shimon
bar Yochai which is sacred to the Jews and the
grave of Nabi Sablan, a sacred prophet of the Druze
people.
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area. These were carved by humans and include
figures such as the Long Horned Deer that appears
on the stamp. Many of the rock drawings show
humans with their arms outstretched toward the
heavens as if in prayer. The aridness of the area
surrounding the mountain (which does not allow
permanent inhabitance) along with the existence
of the many rock drawings have led researchers
to conclude that Mount Karkom served as a sacred
place of worship and prayer, visited by caravans
of merchants passing through the area and groups
of believers who travelled there from distant lands.
Prof. Emmanuel Anati, who devoted many years to
researching the site, identified Mount Karkom as
the Mount Sinai noted in the Bible, however this
opinion is not accepted by most researchers in the
field.

Description of the Stamps
Mount Meron Stamp
Photo - Mount Meron Range – Eyal Bartov
Photo - Wild Peony – Lior Almagor
Photo - Hiker – Shutterstock
Mount Karkom Stamp
Photos - Mount Karkom and Rock Drawing – Moshe
Rimer
Photos - Hikers and Desert Rhubarb – Eyal Bartov

Mount Karkom
In the southwestern Negev Desert, along the banks
of the Paran River, the flat summit of Mount Karkom
is located 847 meters above sea level. The broad
flat upper portion of the mountain sits atop steep
slopes that soar 200 meters above the surrounding
area. The view from the top of Mount Karkom is
breathtaking, allowing visitors to see large parts of
the arid southern Negev Desert as well as the Sinai
Desert. More than 40,000 rock drawings have been
discovered on Mount Karkom and in the immediate
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