
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 טהתשע" תשרי|  2018 ספטמבר

 מטבעון
 45גיליון 

 ומי שבאחרית הימים יגלה מעינינו עפר  "
   ,יוכל לומר: היו להם מידבריות

   .וחבלי ארץ
  ,היתה להם כלנית בוערת

   ,לחם ,מפות ,מים
 "...ודרך ארוכה ללכת

 נתן יונתן
  

 עלון מידע למטיילים למדריכים ולתושבי שדה בוקר והסביבה
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  פעילות הביס"ש
 עדכונים מהשטח

  לוח תצפיות
 רזיו שרצ|  חלק ב' דרכים עתיקות וגילויים חדשים לאורך "דרך הבשמים"

חזי | בעמק איילון?"האם נמצא הפתרון לתעלומת הנס "שמש בגבעון דום וירח 
 יצחק

 | פלג ראב דברי פרידה
 גיליוןחידת ה

 פעילות הביס"ש
 ובהנאההסתיימה בהצלחה  "מפליגים עם סיפורים". קייטנת היישובית התקיימה הקייטנה בחודש יולי 

 מרובה!

 נוער נוער מחוננים והשני עם בני האחד עם  -בחודש יולי שני פרוייקטים בשיתוף מכון דוידסון התקיימו
 ל."מחו

 החנב"ז והחנש"מ. חברי החוגים זכו לעבור פעילות קיץ  -התקיימו פעילויות הקיץ של שני חוגי הנוער
משותפת שכללה טיול באזור הר מירון, שבת בכפר ורדים ולקינוח התנדבות בחווה חקלאית באזור 

 ירוחם. 

 ש מתחלף"נגמרה לה שנה וצוות המדריכים בביס-  
לעבודה  רועי שרוני ואור פולונסקי אשר הקדישו את ליבם -משני המדריכים הבוגרים שלנו נפרדנו

  ש במשך שנתיים."בביס
אשר  -עומר סמסונוב, נעם רון, עדן בן דוד ופלג ראב -צוות השינשינים שלנובנוסף, נפרדנו גם מ
 בשדה בוקר לפני הגיוס הצבאי. התנדבו במשך שנה

 נאחל לכולם בהצלחה בהמשך!

  יכים חדשים ומוכשרים: מדר 9-בבנוסף, צוות ההדרכה שלנו זכה 
 בוגרים, המדריכים העמיחי ואיתי 

 זהר, רוני ונעמה המורות החיילות,
 דנה, דויד, שחם ועומר. -וארבעת השינשינים החדשים

 מוזמנים להגיד להם שלום ברחבי המדרשה!

 !שנה חדשה עומדת בפתח. נאחל לכולכם שנה מוצלחת ופוריה 

 עדכונים מהשטח
 מ"מ. 93 -הרב שנתי לעונה כולההממוצע מ"מ במצטבר לתקופה,  0  מד גשם:

 : אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם, תושבי ומטיילי האזור. לוח התצפיות
 matbeon.boker@gmail.comשלחו לנו תצפיות ל  

 תתצפיולוח 

 תאריך שם הצופה כמות מיקום מין

 9.6.18 חנב"ז 1 רמת הגולן חוויאי

 5.6.18 אור פולונסקי 1 שיטים ארנבת

 16.6.18 עדן בן דויד 1 מדרשת בן גוריון בז אדום

 28.6.18 צוות הדרכה 3 כמהין עכן קטן

 28.6.18 צוות הדרכה 4 כמהין עכן גדול

 28.6.18 צוות הדרכה 1 כמהין מטבעון

 זאב
 אזור 40כביש 

 נחל בוקר
 24.7.18 זיו שרצר 1

 רחם
 מדרשת בן

 גוריון
 25.7.18 צוות הדרכה 3
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דרכים עתיקות וגילויים חדשים לאורך "דרך 
 חלק ב' הבשמים"

 זיו שרצר

 מסע דרך הבשמים מתחיל להתהוות. 18.02.2018ירדן. 

אדי ואנשים מתאספים להם בקומה השנייה של מלון בו

מוסה לקראת יום העיון שאורגן לקראת המסע. אנשי 

מישראל  הירדנים וגם קבוצתנו שהגיע ותייריםסביבה 

בליווי חיים בן דוד, עוזי אבנר, חנן גינת ויוני שטרן. 

המעמד מרגש. מדריכים וסוכנים ירדנים איתם אנו 

ה דברים חשובים נאמרים שנה הם שותפינו הטבעיים ליום העיון ולמסע כולו. הרב 20מטיילים כבר 

על ההיסטוריה העשירה של הנבטים ודרכיהם במרחב, וגם על שיתופי פעולה הרבים שהיו ועתידים 

 לקרות בנינו ובין הירדנים. 

באיחור קלאסי של שעה נכנס שוקה רווק עם חיוך שובבי, כמו זה של ילד שאיחר לשיעור, ומאחוריו 

יומיים )תחת גשם זלעפות( במרחבי העיר פטרה, מטפסים חבורת צעירים, שביחד עמו הסתובבו כבר 

 לעוד כיפה, חוקרים עוד מעבר תת קרקעי, בור מים ושביל מסותת באבן חול המוביל לאתר פולחן.

עובר יום ויש להתחיל לנוע. מכאן ועד עבדת נלך ברגל על התוואי הקדום של דרך הבשמים, שעל חלקים 

ממנה  עדיין חלוקות הדעות. ויכוח עתיק יומין הוא מהיכן בחרו הנבטים לרדת את המכשול הטופוגראפי 

כל גמל. מטר. קללתו של  1000הקשה מכולם, הוא הירידה מהרי אדום אל הערבה, ירידה של מעל 

שבילים רבים יורדים מאזור פטרה אל הערבה, חלקם ידועים כמו נקב נאמלה, וחלקם ידועים פחות, 

ת כיום, ע הייתה לבדוק את התאוריה המקובלחלקם עבירים לגמל וחלקם לא. אחת ממטרות המס

שטוענת שנקב רובעי ובהמשכו נקב קמר הם הדרכים בהם ירדו הנבטים וגמליהם מערבה, מפטרה 

גמלים אמיצים וגמלן  2שוכנת בהרים לאורחן מור שבערבה. על כן, כדי לבדוק תזה זו, התלוו אלינו ה

)קצת פחות( שירדו את הנקב עד הערבה ויוכיחו אחת ולתמיד שהנקב אכן ראוי ובעל שיפועים אפשריים 

נת תיירים להליכת גמל ומשאו. לפני כן עוד הספקנו להלך בזריזות דרך הסיק המפורסם, להצטלם תמו

מול החאזנה ואף לעלות באותו יום לשני אתרים, מהיפים שיש לפטרה להציע. הראשון היה אום אל 

ביארה, מצודה אדומית אליה מובילה דרך חצובה באבן החול הקשה, שבמקומות מסוימים ביצעו 

צדם האדומים מכשולים מכוונים למטרת הגנה. בחלקים אחרים המדרגות צמודות לקירות אנכיים ומ

האחר תהום. האתר עצמו לא חפור או משוחזר אך ניתן להבחין די בקלות שפעם הייתה כאן מצודה 

מרהיבה שהשקיפה ושלטה על כל העמק הנסתר של פטרה, ובה עדיין פזורות אבנים מסותתות עם 

גילופים מרשימים. ההר עצמו רווי בבורות מים ותעלות הטיה מסותתות באבן החול הצבעונית, מכאן 

 שמו. 
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בל אהרון. עוד טיפוס 'קטן' ’נקב, זה היוצא מהעיר פטרה לאוכף שטוח למרגלות ג-א-המשכנו בראס

ומצאנו את עצמנו על גג המבנה של קבר אהרון. מהתצפית הגבוהה על הרי אדום שמצפוננו ומדרומנו, 

ערבה. נקב יכולנו להבין את הקושי הטופוגרפי הגדול עליו היו צריכים הנבטים להתגבר בדרכם ל

סלייסל היורד לואדי מוסא דרך מצוק כמעט אנכי של תצורת אום עשרין, ממנו ניתן להמשיך לביר 

מדכור נראה במרחקים והוכיח שהמדרגה היורדת הינה חריפה מידי ולא מתאימה להליכת גמל. לילה 

א( שמזמן לנו בשטח וממשיכים. עולים קלות בנקב רובעי לעוד נקודת תצפית ומגיעים לקו שבר )איך ל

היום וזימן לנבטים בעבר את הירידה המיוחלת, זו הקלה, בעלת שיפועים מתונים, ידידותית לחמור 

של הצבא הרומי השתמש בו, ואף הרחיב  10-וגמל. המעבר היה כל כך חשוב והכרחי, שאפילו הלגיון ה

רך הנוכחית יורדת אותו, בדרכו לאיילה, בראש מפרץ עקבה. בשלב זה התחלנו לתהות בעניין, שהד

דרומה, דרומה "מידיי" ביחס לנקודה הבאה שלה, היא אורחן מור, וכאשר זו תגיע לערבה, תאלץ לשפר 

צפונה קילומטרים רבים לפני המשכה מערבה לכיוון האורחן. כאן נכנסת התאוריה השנייה, שגם היא 

קב נאמלה, היורד מחלקה הייתה מקובלת הרבה שנים ועדיין ישנם אנשים המתווכחים בסוגיה זו. נ

הצפוני של פטרה הקטנה אל הערבה הוא ללא ספק נקב נוח ומועמד ראוי. הנקב יורד צפונה אל הערבה 

ומשם מערבה בקו כמעט ישר לארוחן מור. אך כשבוחנים לעומק את ה"מעקף" הדרומי שנקב קמר 

ל נקב נאמלה וחיתוכו הישיר מערבה לכיוון אורחן מור, אל מול הירידה הצפונית ש-מבצע, וחזרתו צפון

ק"מ בקירוב,  34מערבה אל יעדו מגלים דבר מעניין. מהגיעו של נקב נאמלה את הערבה, "נשאר" לו רק 

ק"מ בקירוב. אך כאשר בוחנים  41כדי להגיע לאורחן. מתחתית נקב קמר המרחק גדול יותר ועומד על 

פטרה לאורחן מור דרך נקב קמר קצרה את הדרך כולה מתחנת היציאה ועד ליעד מתברר, שהדרך בין 

ק"מ  56ק"מ בקירוב, לעומת הדרך היורדת בנקב נאמלה שארוכה יותר ועומדת על  51יותר ועומדת על 

בקירוב. שוב הנבטים הפתיעו אותנו בקריאת השטח המופלאה שלהם וזאת ללא תוכנות ניווט ותצלומי 

 לווין. 

 

אורך השביל הדרומי )בהמשכו של נקב קמר( אתר קצפת. לפני שנים אחדות נמצא לבולדובדבן ש

ארכיאולוגי המתוארך לתקופה הנבטית. האתר שנמצא לא רחוק ממניפת הסחף של ואדי מוסה קיבל 

את השם חרבת אספייסף הוא אתר חד שכבתי שפעל רק בתקופה הנבטית ומזכיר מאד בצורתו חאן 

על חפירה זו אך כנראה וזוהי הוכחה אמינה  נבטי כפי שמוכר אצלנו בארץ. עדיין לא יצא פרסום רשמי

לכך שהשיירות הנבטיות עברו כאן ולא בדרך שהמשיכה מתחתית נקב נאמלה )או לפחות עד שימצאו 

חרבת אספייסף והאם לחאן נבטי גם על הציר הצפוני(. בינתיים יש "חור" אחד בכל התאוריה בנוגע 

ם אחרים המוכרים לנו, אתר זה אינו ממוקם הוא שימש כחאן נבטי על דרך הבשמים. בשונה מחאני

ק"מ משם ויש  9ליד מקור מים איתן. נקודת המים הכי קרובה כיום נמצאת בואדי מוסא הממוקם כ 

והנבטים בנו אקוודוקט המוביל מים מן הואדי, אך זה לא שרד את איתני הטבע והזמן. חיים בן דוד 

רחוק מהחורבה בו נמצאים כיום שיחי סמר המעידים  האיר את עיני בעניין וסיפר לי על ערוץ ואדי לא

שנה והיה מקור המים של  1800על מי תהום גבוהים. בהחלט סביר שמקום זה היה מעיין פעיל לפני 

  החאן. המשך מחקר יאשש עניין זה.

  )המשך בגיליון הבא(
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האם נמצא הפתרון לתעלומת הנס "שמש בגבעון 
 דום וירח בעמק איילון?"

 המכונים לחקר המדבר  -חזי יצחק

הוא אחד התיאורים  -הנס של שמש בגבעון דום במהלך הקרב של יהושע בחמשת מלכי האמורי

המרשימים ביותר במקרא אודות מחזה מרהיב של שינוי פתאומי במהלכם הטבעי של גרמי השמיים, 

הנדהמים, מעשה שנחרת בו שני המאורות הגדולים שינו את מנהגם כמדי יום ביומו לעיני הצופים 

 : 12-14הנס מתואר בספר יהושע פרק י'  פסוקים  בזיכרונם לדורות. 

ת ְיהָוה ֶאת ַע ַליהָוה ְביֹום תֵּ ר ְיהֹושֻׁ ל-"ָאז ְיַדבֵּ ינֵּי ִיְשָראֵּ ל ַוֹיאֶמר ְלעֵּ  ָהֱאֹמִרי ִלְפנֵּי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ֶמק ַאָילֹו ַח ְבעֵּ ַח ָעָמד ַעדֶשֶמש ְבִגְבעֹון ּדֹום ְוָירֵּ  ִיֹקם ּגֹוי ֹאְיָביו-ן. ַוִיֹּדם ַהֶשֶמש ְוָירֵּ

ֶפר ַהָיָשר ַוַיֲעֹמד ַהֶשֶמש ַבֲחִצי ַהָשַמִים ְוֹלא-ִהיא ְכתּוָבה ַעל-ֲהֹלא  ָאץ ָלבֹוא ְכיֹום ָתִמים.-סֵּ

ל"ְוֹלא ָהָיה ַכיֹום ַההּוא ְלָפָניו ְוַאֲחָריו ִלְשֹמַע ְיהָוה ְבקֹול   ִאיש ִכי ְיהָוה ִנְלָחם ְלִיְשָראֵּ

ֶמק ַאָילֹון". מהם שביטלו כל ממשות  ַח ְבעֵּ פירושים ופתרונות רבים הוצעו למשפט "ֶשֶמש ְבִגְבעֹון ּדֹום ְוָירֵּ

 אמתיבו, מהם שחיפשו בו גרעין היסטורי שהתפתח במשך הזמן ומהם שתרו אחר אירוע אסטרונומי 

מעל כולם מרחף חוסר האפשרות המוחלט לייחס אמיתות למתואר, אם יובן ששימש בסיס לסיפור, כש

שהוא קטסטרופה אסטרונומית שקשה  המשפט באופן מילולי כמתאר עצירה ממשית של שני המאורות

 .מאד לקבל מבחינה פזיקלית

ל קושי זה נופל אל תוך קשיים כלליים יותר: סיפור הנס מעל שמי גבעון נתון בתוך החלק הראשון ש

עשר פרקיו הראשונים. סביב תיאור ספרותי זה, אשר התגבש באופן סופי -ספר יהושע הכולל את שנים

מאות שנים לאחר הזמן המתואר, קיים ויכוח עז במחקר בין השוללים כל אמת היסטורית בו, לבין 

 המבקשים לזהות סיפורים היסטוריים גרעיניים לפחות בחלק מתיאורי המלחמה, אשר מאוחר יותר

נארגו לתוך יצירה שלמה. ולא רק זאת, אלא שתקופת הכיבוש וההתנחלות המתוארת בספרי יהושע 

היא במחלוקת חריפה בין החוקרים: מחד גיסא, חלק מהחוקרים רואים בה תקופה -ושופטים נתונה אף

אט -היסטורית מכוננת בה השבטים הישראלים שפלשו ממזרח בסוף המאה הי"ג לפנה"ס נאחזו אט

כנען בתהליך ארוך ומורכב שהביא להקמת המלוכה בסוף המאה הי"א, תפיסה התואמת באופן בארץ 

כללי את בסיס הסיפור מקראי. מאידך גיסא, חוקרים אחרים אוחזים בגישה מינימליסטית ושוללים כל 

 יסוד היסטורי בסיפור פרשת הכיבוש וההתנחלות.

זיקאי, חוקר מקרא וארכיאולוג, חוקרים בעבודת מחקר בינתחומית, שכללה שיתוף פעולה בין פי

בפסוקים  ותלשוני מדוקדק של  מילים המופיע , על ידי ניתוחהראינוגוריון בנגב -מאוניברסיטת בן

שמתארים את הנס בספר יהושע, כמו 'דום' ו'עמד', עם מילים מקבילות באכדית וכן על ידי ניתוח תיאור 

שבו הירח מצליח להסתיר , ליקוי חמה טבעתיהנס בגבעון בספר חבקוק, שניתן לפרש את הנס כ

 הרעיון המרכזי הוא שלא השמש עמדה מנוע אלא שאורה פסק..  את רובה של השמש

(. במהלך היום 1וי חמה מלא הוא אולי אירוע הטבע המרהיב ביותר בעיני בני האדם )תמונה ליק 

השמש מוסתרת על ידי הירח, ולמשך זמן קצר הכוכבים נראים בשמיים שמוארים באור דמדומים ורדרד 

. בעלי החיים, בעיקר הציפורים, מגיבים קרים והטמפרטורה צונחת בפתאומיות וגורמת למשבי רוח

נוי הפתאומי בחרדה ובלבול. גם בני האדם בעת העתיקה הגיבו בחרדה ובפחד לליקויי חמה וחששו לשי

שהשמש לא תשוב להאיר ולעתים ראו בליקוי סימן לפורענות קרובה. לרוב, ליקויי חמה מלאים הותירו 

 רושם עז בל יימחה בזיכרונם של הצופים בהם בימי קדם.
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במדרשת שדה בוקר. הירח נראה אדמדם  2011ביוני  15-( כפי שצולם בAמלא ): ליקוי לבנה תמונהב

בשל קרני אור שמוחזרות אליו מכדור הארץ, לאחר שהאטמוספירה בלעה את אורכי הגל הקצרים של 

בצהריים. ההילה סביב השמש  2006במרס  26-( השמש בליקוי חמה מלא בקפדוקיה, בBהאור. באיור )

צוני של אטמוספירת השמש, ממנה נפלטת "רוח השמש", היא זרם של היא העטרה, החלק החי

ַח 15מייצגות היטב את דברי הנביא יואל )ד  B-ו Aחלקיקים טעונים. תמונות  ְך ְלֹחֶשְך ְוַהָירֵּ (: "ַהֶשֶמש יֵָּהפֵּ

ש לקראת שקיעה, בו צילום של ליקוי חמה טבעתי שהתרח (C)ְלָדם ִלְפנֵּי בֹוא יֹום ה' ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא". 

 . (2)ראו גם תמונה  הירח לא מצליח להסתיר את כל השמש ולכן מסביבו ניתן לראות טבעת של אור

שנה וניתן  לאתר  370-ההסתברות שבמקום ספציפי על פני כדור הארץ יתרחש ליקוי חמה היא אחת ל

ש  באתר של נאס"א המבוססים על  את הליקויים שנצפו מאזור ירושלים בעבר באמצעות מנועי חיפו

לפנה"ס התרחשו בארץ ישראל רק שני ליקויי חמה  1500-1000נוסחאות מתימטיות. בין השנים 

שהליקוי המתאים  הראינו. שניתן היה לצפות מהם מאזור ירושלים טבעתיים וליקוי חמה מלא אחד

-לפנה"ס ונמשך  1207לאוקטובר  30-ביותר הוא ליקוי החמה הטבעתי שהתרחש לקראת השקיעה ב

   (. 3ת )תמונה שניו 15-דקות ו 5

. את התמונות צילמתי במדגסקר עם פילטר  2016לספטמבר  1-.  שלבי ליקוי חמה טבעתי ב2איור 

 מיוחד שחוסם את רב קרינת  השמש. 

 1תמונה 

 2איור 
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לפנה"ס. הקו  1207באוקטובר  30-מפת ליקוי החמה הטבעתי שהתרחש בארץ ישראל ב. 3תמונה 

האדום מציין את מרכז הרצועה של הצל המלא ושני הקווים הכחולים מציינים את הגבולות של רצועת 

הצל המלא. מכיוון שהליקוי התרחש סמוך לשקיעה, לא ניתן היה לצפות בו מכל אזור בקעת הירדן 

ר זה, על אף שהוא בתחום רצועת הצל וצאת מזרחית לגב ההר בשל הרום הטופוגרפי הנמוך של אזשנמ

ל וזה מתאים לכך שבתיאור הנס כתוב "המלא.  ינֵּי ִיְשָראֵּ " ולא עיני כל ישראל כפי שהעיר על ַוֹיאֶמר ְלעֵּ

העם שנותר בגלגל  כך כבר הרמב"ם. כלומר בנס צפו רק הלוחמים שהיו עם יהושע באזור גבעון ולא כל

 באזור  בקעת הירדן. 

לזיהוי זה של הנס בגבעון עם ליקוי חמה טבעתי תרומה משמעותית בשני תחומים: א. סיפור נס השמש 

תי שהתרחש בתקופת הכיבוש וההתנחלות, ומכאן יוהירח מעל גבעון משקף אירוע אסטרונומי אמ

 1207שגרעין הסיפור נוצר בתקופת זו, גם אם עובד אח"כ. ב. קביעת תאריך מדויק לאירוע בשנת 

לפנה"ס הופכת את הסיפור לעוגן כרונולוגי מהימן לתקופה, והוא מצטרף למצבת מרנפתח מלך מצרים 

וכתובת זו מהווה עדות חיצונית ישירה ונאמנה על  שמלך באותה עת לכדי מסד כרונולוגי איתן, היות

נוכחות שבטים ישראלים בתהליך של התנחלות בארץ, ולפי כמה חוקרים היא אף מעידה על מצב בו 

 אותם שבטים ראו עצמם כבעלי ארץ כנען תוך ערעור ההגמוניה המצרית.

המאמר המלא מופיע בקישור: 
2_196_238.pdf-http://www.boker.org.il/meida/negev/desert_biking/personal/BM_61  

 3תמונה 
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 דברי פרידה

 פלג ראב

  עובר, הזמן עבר"הזמן 

  הזמן נגמר כמעט

  קיץ, סתיו, חורף, אביב

  "עוד שנה אחת
 מאת רותי נבון()מתוך השיר "בין האצבעות" 

קיץ חורף ושוב קיץ וכך כמו כל החד שנתיים 

בטבע, הגיע גם התור שלנו לעזוב ולפנות את 

 שנתיים הבאים. מקומנו לחד

 איך אפשר לסכם שנה בחצי עמוד? כנראה שאי אפשר... אבל אפשר לנסות...

 בוקר, ולנעליים האדירות בגודלן שהותירו מדריכי העבר הגעה מבוהלת ומפוחדת לבית ספר שדה שדה

 קפיצה למים. ועוד אחת. ועוד אחת. ואחת נוספת. -שאליהן אני צריכה להיכנס. ובום

ת, רוכשת ילמידה אין קץ והשקעה בלי סוף. עבודה עד שעות מאוחרות. לאט לאט את מרגישה שאת נבנ

 צוברת ניסיון ואיתו גם ביטחון. ידע,

מעל מפות, חקירת מרחב הנגב בכמיהה למקומות חדשים, גרון צרוד )לפעמים(, עצמאות אין רכינה 

הובלת אנשים במדבר לגמרי בעצמך )הרבה פחות מפחיד ממה שזה נשמע לי בהתחלה(, אדם  סופית,

שלא יצליח לסיים את המסלול ואת מוכיחה לו שהוא מסוגל הרבה יותר ממה שהוא  מפוחד שבטוח

 מאמין.

לי קפה, ריחות של מדורה וזיעה, קילומטרים של "קרעים במכנסי טיולים, אין סוף פקבד, מיליון תיק כ

 בדיפנדר, יותר מידי בדיחות חנונים של מדריכי טיולים. נסיעות

 טפונות, הליכה והגעהיש ניווטים, נודדים, , שלל השתלמויות מרתקות,רחיצה בגבים ובמקורות מים

 ד שכבר מזמן הפך למשפחה.למקומות מדהימים, וצוות אח

ואני  ?"אם היה משהו או רגע שהיית יכול לקרוא לו על שמך, מה הוא היה" -שאלת סקר בתחילת טיול

הרגע שלי הוא הרגע שבו אחרי עליה קשה מאוד וארוכה אתה זוכה " -עונה את אותה התשובה תמיד

סיפוק ולראות את כל הדרך ההר, בפסגה, להסתכל על הנוף, להסדיר נשימה, לעמוד ב לעמוד בראש

 ."שעברת עד לפסגה

והיום אני יכולה להגיד בפה מלא שזאת התחושה שלי לגבי השנה שעברה. אין ספק שנפלה בחלקי 

כעורכת וגדולה בשנה האחרונה אותה זכיתי לעבור כמדריכה בבית ספר שדה שדה בוקר  זכות

 המטבעון.

ואתגר שהיה בדרכי, על כל טיול, כל מדורה, כל פסגה אני מודה על כל רגע שעברתי כאן, על כל מכשול 

 חוויה. וכל

נחזור שבו יבוא הרגע ו, אל הזרעים שהפצנו עוד יגיע הגשםאז נכון שהגיע הסוף, אך כמו החד שנתיים, 

  לפרוח ביחד. שוב

https://www.facebook.com/sdebokerfieldschool/?fref=ts
http://www.sdeboker.co.il/
mailto:matbeon.boker@gmail.com
https://www.facebook.com/sdebokerfieldschool/?fref=ts


 

08-6532016   |   www.sdeboker.co.il   |   matbeon.boker@gmail.com   |             facebook  

 גיליוןחידת ה

 וחידת הגיליון היא...

 על שם מה קיבל רכס חלוקים את שמו?

 
 

  של הגיליון הקודם:והתשובה לחידה 

 ת בה?יהיכן צולמה התמונה ומהי התופעה הנרא

ובכן, התופעה המופיעה בתמונה 
מכונה פרחי גבס והיא צולמה 
ב"מערת פרחי הגבס" שמעל 

 המפל בנחל חמר.

 

 

 

 

 

 לכתובתיש להעביר ות, הארות, מידע לפרסום ועוד. תגובות, הער
matbeon.boker@gmail.com   
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