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 "מים, מים, מים... אין מחסור במים במדבר

ס יח .אלא בדיוק את הכמות המדויקת

בטיח ממושלם בין מים וסלע, מים וחול, 

פשי הפתוח, מרווח נדיב את המרחב החו

עיירות  בתים בעלי חיים בין צמחים

אלא אם  ,אין מחסור במים כאן וערים...

היכן שאינה אמורה אתה מנסה להקים עיר 

 ".להיות

 Edward Abbey, desert solitaire 
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  דבר המערכת 
 

  פעילות הביס"ש 
 

  עדכונים מהשטח 
 

  לוח תצפיות 
 

  ?גדעון רגולסקי –סקר אתרי מורשת בערבה  כיצד חיו כאן בני אדם בעבר 
 

 עמיחי שדה – לי צועני בלב מדבריקסמסע מו :ניגון מדברי 
 

  חידת הגיליון 

 צילום: איתי לובל  .19ר ספטמב –חניכי החנל"ה )חוג נוער להכרת הנגב( צופים על עין עקב עליון 
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 דבר המערכת

של המטבעון נולד ואתו מנשבות רוחות הסתיו. החברים חזרו  49שנה טובה לכל קוראינו! גיליון 

מחופשותיהם וצוות המדריכים החדש מסיים בימים אלו את הכשרתו. בגיליון זה הבאנו כתבות 

בסקר תעד וסקר  רבה שהתבצע על ידי גדעון רגולסקי.הנוגעות בעבר הרחוק והקרוב. סקר מקיף בע

תקופה ועד ל (זמננו מיליון וחצי שנים טרם)פליאולית -אתרים החל מהתקופה האפי גדעון

ם שהתפרסמו במגזין של רירק מקצת הדבו להביא אך בחרנ ,החומר הוא חשוב ורבהעות'מאנית. 

. הכתבה השנייה עוסקת בחוויות אישיות מהמסע המוסיקלי שהתקיים מועצה אזורית ערבה תיכונה

רישומיו עדיין חיים  . המסע אמנם נערך בינואר אךעם להקת כלי מיתר מצרפת השנה בביס"ש

 בקרבנו. 

 מקווים שתהינו מהמטבעון החדש ונשמח לקבל כל תגובה הארה או הערה.

 בברכת שנת טיולים הרפתקאות וגילוים.

 בברכה, צוות המטבעון
 עמיחי שדה ואיתי לובל.  

Matbeon.boker@gmail.com  
 

 

 

 צילום: איתי לובל .רעץ שיטה בנחל הבשו  
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 פעילות הביס"ש
 

 המורות חיילות הוותיקות ומתנדבי שנת השירות , התחלף בתקופת הקיץ החמה צוות ההדרכה

 זו הזדמנות להודות ולאחל להם בהצלחה בהמשך דרכם.  סיימו את תפקידן.

מתנדבי שנת  – פלטר ושחם קרמפף עומרל המורות החיילות. –רבי  מיכלו מדם גיאתודה רבה ל

 השירות.

 סיפורים בכל מיני צבעים" אשר הסתיימה בהצלחה  -חודש יולי התקיימה הקייטנה היישובית ב"

 והנאה רבה.

  מיכאל ונגה מתנדבי מדריכות ומדריכים חדשים של השנה החדשה מגיעים אלינו חמשעם בואה :

 . מאיה, מעיין וקרן המורות החיילות.שנת השירות

 חניכים 50 יצאו לטיולי פתיחת שנה באמצע ספטמבר)חנב"ז, חנל"ה( מסגרת חוגי הנוער ב – 

 מעודד לראות כל כך הרבה נערים ונערות בשטח.

 נעשות בכל המרץ, במשרדים ובשטח, מצפים ומתרגשים לקראתה. הכנות לקראת השנה הבאהה 

 

 

 

 

 

  

  
 2018טיול משתחררות  -נחל צנין   
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 חעדכונים מהשט
 .ושיטפונותעוד שנה חלפה לה, אנו מאפסים את מד הגשם בתקווה לשנה רווית גשמים  גשם: -מד

 -לוח תצפיות
 צפיות מכם, תושבי ומטיילי האזור.אנו מחכים לדיווחי ת

  matbeon.boker@gmail.com  -שלחו לנו תצפיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך שם הצופה כמות מיקום מין

 9.6.19 זיו שרצר 1 40כביש  –נחל פראן  פרא

עין חתול 

 אפור
 24.6.19 עומר קרמפף 1 רכס חלוקים

בז שחור 

 )נקבה(
 28.6.19 איתי לובל 1 רמת דבשון

 8.9.19 עמיחי שדה 3 רכס חלוקים צבי

 14.9.19 חנב"ז 5 נחל מישר צבי

 14.9.19 חנל"ה 1 דבשוןרמת  שועל

 23.9.19 עמיחי וזיו 1 40כביש  –רכס חלוקים  תן

 23.9.19 עמיחי וזיו 3 מכתש רמון צבי

 עבדת. צילום: ניתאי חיוןקרב בין רחם לעיט ניצי בעין 

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


 
 

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

 כיצד חיו כאן בני אדם בעבר? 
 סקר אתרי מורשת בערבה 

 גדעון רגולסקי

היובש,  חיו כאן בני אדם בעבר??". "כיצד כל אדם החי בערבה או המזדמן אליה שואל עצמו: 
הקרינה החזקה, מידות החום הגבוהות בקיץ, לילות החורף המקפיאים מקשים על החיים ועושים 

עלינו, אבל  המגניםאותם כמעט בלתי אפשריים. היום אנו חיים בסוג של "נאות מדבר מלאכותיים" 
 זה יתרון של השנים האחרונות.

האקלים היה נוח יותר? האם אלו שחיו כאן בעבר היו עמידים  אנו ממשיכים ותוהים: האם פעם
יותר? איך הם שרדו? כיצד התנהלו חייהם? הרי אנו יודעים שבאלפי השנים האחרונות היה כאן 

 מדבר צחיח.
 שאלות אלו ואחרות הובילו אותי לחפש את סימני החיים של מי שקדמו לנו כאן בערבה.

בות של בני אדם. גם השרידים החומריים וגם התרבות הרוחנית במשך שנים, עניינו אותי שרידי תר
 של האדם בערבה.

 2018עד תחילת שנת  2014משנת 
עבדתי ב"מרכז מדע ים המלח 

והמדבר", בסקר של אתרי מורשת. 
שטח הסקר השתרע מגבעות 

חמדה בדרום ועד לאזור עין ימלוח 
בצפון. מגבול ירדן ועד לציר 

 המעיינות.

ממצאים מטבע הדברים, ה
והשרידים הקדומים ביותר נדירים 

והממצאים המאוחרים מצויים 
 יותר.

עבודת הסקר התבססה על הגעה 
לאתרים, שאת חלקם הכרתי 

בעבר, לצורך רישום, צילום, שרטוט 
של השרידים וציון מדויק של כל 

אתר ונקודת ממצא, בעזרת 
 . .G.P.S מכשיר

לכל אתר נפתחה תיקיה ובנוסף 
לאתרים. מפות  נערך דוח אקסל

של אזור הסקר, עם מספרי 
האתרים, הוכנו מעת לעת, על ידי 

איש המחשבים של מרכז המדע 
רחמים שמטוב. כמו כן אתרים 

גדולים, עם מתקנים רבים, עברו 
 מיפוי מפורט.
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  הפרהיסטוריותהממצאים החשובים העולים מעבודת הסקר בתקופות 

  אבני יד -2איור 

בני האדם    (.  2ליון שנה )איור ימ 1.6, שגילם מוארך ב אבני יד מאבן אלו השרידים הקדומים ביותר
בני האדם שייצרו  צור וקוורצוליט. כנראה ,אחזו בכלים אלו ביד ומכאן שמם. כלי האבן סותתו מגיר,

 )האדם הזקוף(. סארקטו-הומואת אבני היד, הגיעו לאזור ממזרח אפריקה ומכונים 

כפריטים בודדים. בחלק הדרומי של אזור העבודה נמצאו כמה ריכוזים של כלים רוב אבני היד נמצאו 
סמוך למשקעי חרסית, המצביעים על קיום אגמים קדומים בערבה, שגילם למעלה ממיליון שנה. היה 

או סדרת אגמים מאזור עין יהב ועד לצומת מנוחה. אפשר לדמיין מערכת חיים שלמה  -  כנראה אגם
אגמי מים קדומים שלאורך הערבה. במספר אתרים, שם נעשתה עבודת  שהתבססה לצד אותם

נוכחות החרסיות, מלמדת אותנו שהאקלים באותה תקופה  סריקה קפדנית, מזהים משקעי חרסית.
אם יעשו גם בדיקות של אבקת פרחים, אפשר יהיה לדעת  בערבה היה קריר ולח יותר מאשר כיום.

 .על האקלים שהיה אז בערבה יותר

ר גבים תועדו אלפי בורות חציבה באבן הגיר הקשה, שנועדו לכריית צור משובח. בדיקת פריטי בה
לפנה"ס(, זמן רב   11500-4500הצור העלתה, שעיקר הכרייה בוצעה במהלך התקופה הניאוליתית )

 .בסוף העידן הפרהיסטורי -אחרי התקופה בה יוצרו אבני היד 
 .ר להניח שחלקן הגדול, שימש לסחר חליפיןכמויות הצור שהופקו היו עצומות וסבי

אנו יודעים שבהרי אדום 
ה עשירה יחייתה אוכלוסי

בסביבה גשומה. אך 
בהרי אדום יש מעט 

מקורות של צור. 
יה זאת נזקקה יאוכלוס

 לצור שנחצב בהר גבים

                        

 

                          

 )צילם: רועי גלילי( הר גבים מרחפן -3איור מס'                                         
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צמחים וחיות משק. בני האדם פיתחו הניאוליתית, התפתחה חקלאות של גידול במהלך התקופה 
 .מגוון כלים, למלאכות השונות. הצור המשובח נדרש ליצירת הכלים הללו

כלים אלו שולבו בידיות עץ ויעילותם  . (4איור  ) גרזן האבן אחד הכלים האופייניים לתקופה הוא

פני, ששימש למטרות -(. הכילף הוא כלי מאורך דו 5)איור  הכילף  הייתה גדולה. כלי נוסף הוא

הם מכונים כילפות או  -מכונים מעדרים, לכריה  הכלים  –כאשר השימוש היה לצורך חפירה  שונות: 

ואז מכונים גרזנים. שכלול המעדרים הביא לפיתוח המחרשה הקדומה, שכילף גדול  -לעיבוד עץ 

 . שימש בה כלהב חריש

לף השתנה בהתאם לייעודו וכנראה גם האופן שבו הלהב חובר על ידית העץ. נמצאו אופן הכנת הכי

ס"מ, שנשברו במהלך הסיתות שלהן. יתכן שהוכנו  25-(, שאורכם מעל ל6מספר כילפות ענק )איור 

לצרכים פולחניים ואולי גם כאמצעי ליצירת רושם וייחוס )אייקון( מצד האדם שהיה בעל כלי מרשים 

 .זה

  גרזני אבן -5איור                                                                כליפות -4איור 

השתמשו במערכת דרכים, שפריסתה בשטח דומה לפריסה המסורתית  אנשי התקופה הנאוליתית
 שהייתה קיימת עד לדורות האחרונים.

המשויכים לתקופה  אבןלאורך הדרכים והשבילים הקדומים מזהים מספר סוגים של מתקני 
 )נעשו במתקנים דומים באזור אילת(. 14בזכות פריטי צור טיפוסיים ובדיקות פחמן  -הניאוליתית 

 כילף ענק -6איור                      
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 מתקני האבן הנפוצים הם:

(.  7 )איור ערמות בנויות של אבנים, הנראות מרחוק כשיניים על גבי השטח, שם הן נבנו - שיניות א.
השיניות שימשו כנראה כציוני דרך. הן הוקמו רק ליד דרכים ראשיות ולא ליד דרכים מקומיות. כל 

 וחלק רחוקים מהן. -השיניות נראות מתוואי הדרך. חלק ממתקני השיניות סמוכים לדרכים 

  שיניות בכיפת פארן -7איור                               

מעיין סימון בין פנים לחוץ או  -ישנם גדולים, שנבנו מאבנים בנדבך אחד  - מתחמים מקודשים ב.
(.  8עגולים או מאורכים )איור  קודש וחול. למתחמים מספר צורות החוזרות על עצמן: יש רבועים,

מתחמים אלו שמשו כנראה לתפילה. הם הוכנו לרוב בקפידה והנראות שלהם נאה. המשטח הפנימי 
ונהגו לחלוץ את המנעלים בכניסה למתחם. באזור צוקים נמצאו מספר רב של  מסוקל או מרוצף. יתכן

 מתקנים אלו.

 )צילם: עוזי אבנר( 90מתחמים מקודשים ליד כביש  -8איור                               

מצבות אבן שהוצבו לצרכי תפילה, ללא קשר לקברים, במערכים ומספרים  - מצבות תפילה ג.

ישנן מאורכות המכונות זכריות. מספרי  (. יש מצבות רחבות המכונות נקביות,9-11קבועים )איורים 

אחת, שתים או שלוש. יש מעין "משפחות" של מצבות גדולות וקטנות. מערכי   המצבות הנפוצים הם

 מתרבויות הנמצאות מחוץ למדבר. זהה לסידור הקיים של פסלי אלילים הסידור והיחס בין זכר לנקבה

 דו לאורך אלפי שנים, החל מהתקופה הניאוליתית.המצבות תפק
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שנה מהתקופה הניאוליתית, יש אין ספור אזכורים למצבות.  3500בתנ"ך, בתקופה מאוחרת ב 

המפורסם שבהם מספר בראשית )פרק כ"ח פסוק י"ח(. מתאר את יעקב אבינו, לאחר שחזה 

שם מראשותיו -האבן אשר-את חוייקבבקר  "וישכם יעקב  במלאכים, העולים ויורדים בסולם בחלומו:

לפנינו תיאור נפלא, של הפיכת אבן רגילה לחפץ מקודש,  ראשה".-יצק שמן עלוישם אתה מצבה ו

בזכות ההתגלות האלוהית ויציקת השמן. מעין התמרה מאבן פשוטה לאבן מקודשת. לאבן המצוינת, 

יש עוד שני אזכורים בתנ"ך. אני מניח שרבים מבני האנוש, בעבר ובהווה, היו מתאווים לרייטינג כזה 

 בספר הקדוש.

מצבות במקרא הועמדו בהקשר לבריתות בין אנשים, נדרים, שבועות לבורא עולם ועוד. פולחן ה

 (, על כל גבעה ותחת כל עץ רענן.12)איור  המצבות היה נפוץ ביותר והן הוצבו עם האשרות והצלמים

על הפולחן בהר הבית. אנו קוראים  המצבות היו בתחרות בימי המלוכה וקיום המקדש בירושלים

ך שמלך יהודה, יאשיהו, מורה לנתץ את כל המצבות. אצלנו בערבה כנראה שהצו לא הגיע בתנ"

  על דרכי הפולחן הקדומות.  לנו ללמוד ומצבות רבות נותרו ומאפשרות  -

    

 

 

 צלם -12איור מספר   

 

 מצבה עם חרוטות של זוחל -11איור מספר 

 

 

 

 זוג מצבות זכר ונקבה -10איור מספר  מצבה נקבית -9איור מספר 
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בנחל רודד, באזור אילת )איור  דקים, שהראשונים נמצאומלוחות אבן   אלו מתקנים - מתקנים רודדיים .ד 

(. מתקנים אלו בנויים כמתחמים מקודשים קטנים במתאר של אליפסה או/ו עיגול. בסמוך להם מזהים 13

 .בדרך כלל גם מצבות אבן קטנות. חלק מהמצבות עם חורים טבעיים, חלקן עם חורים קדוחים

שנן מעוגלות המכונות נקביות. על חלק מהמצבות, סימני סיתות ישנן מצבות מאורכות המכונות זכריות וי

 .(14מעין פיסול סימבולי )איור  -ועיצוב מינימלי 

 

 

 

 

 

 

 מצבה רודדית קדוחה-14איור מספר                                                     מתקן רודדי -13איור מספר 

 קטנים תאי אבן -15איור מספר 

 סיכום

של מי שחיו כאן לפנינו לפני יותר  סקירה קצרה זאת מציגה חלק מההוויה החומרית והרוחנית 
 בתקופות הפרהיסטוריות. -שנה  7000ממיליון שנה ועד לפני 

השינויים שחלו לאורך תקופה ארוכה זאת, כביכול קטנים ביותר, אך הם בנו את התשתית 
 להתפתחות ההיסטוריה והתרבות המאוחרים יותר.

  על ידי המחבר צולמו -* צילומים שלא צוין לגביהן אחרת 
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 -ניגון מדברי
 לי צועני בלב מדבריקסמסע מו

 כתב: עמיחי שדה צילומים: זיו שרצר

 

נכנסנו לתוך מעבה המערה בלב המדבר, ככל שהעמקנו פנימה החושך הלך וסגר עלינו. האבק שעלה 

אפוקליפטי ומיוחד. תפסנו מקומות ישיבה ונתנו לאבק אט מתחת נעלינו הפך את הכניסה למחזה 

אט לשקוע, תוך כדי שהשקט של המערה עוטף אותנו. הנגנים תפסו את מקומותיהם בדיוק במקום בו 

החושך מתחיל לגבור על האור ורק צלליותיהם נראו לנו. השקט הופר באחת כבמטה קסם והצלילים 

ם הצרפתיים. מלודיות מכל רחבי הים התיכון בתיבול ג'אז פרצו מתוך כלי המיתר של רביעיית הנגני

יורק שטפו את חלל המערה ונדמה היה כי אנו צופים בסרט או חולמים בהקיץ. לא פעם במהלך -מניו

  ההופעה צבטתי עצמי לוודא שאכן אני צופה באירוע חי ולא הוזה הזיות מחום המדבר.

 

סצנה זו התרחשה במהלך מסע מוסיקלי חוצה מדבר. המסע יצא ע"י בית ספר שדה שדה בוקר 

 ולהקת נגנים צרפתית. 

 לפני כשנה ויותר במהלך טיול בג'בל אום שומר, בהר הגבוה שבסיני, החלו לרדת טיפות גשם גדולות.

 

https://www.facebook.com/sdebokerfieldschool/?fref=ts
http://www.sdeboker.co.il/
https://www.facebook.com/sdebokerfieldschool/?fref=ts


 
 

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

רכז ההדרכה של בית -באמצע העלייה הטיפות הפכו לשיטפון נפלא שזרם בכל ערוצי ההר. זיו שרצר 

חיפש מחסה עד שההר ינוח מזעפו ובדרכו נתקל בספר "רוח סיני" שכתב דני  -ספר שדה שדה בוקר

'. דני היה אחד ממדריכי בית ספר שדה "צוקי דוד" בזמן פינוי חצי האי, והספר שכתב מנסה רבינוביץ

שנרקמו בין האנשים  הייחודייםלשחזר במעט את האווירה המיוחדת של "צוקי דוד" ואת היחסים 

לבין המקום. אחד הקטעים אשר צדו את עינו של זיו היה "הלילה בו מתה המוסיקה" בו תואר 

בכישרון רב הלילה האחרון במרומי סיני ערב עזיבת ישראל את ההר הגבוה. באותו הלילה מתואר 

רידה לוזה שבג'בל ספספה כמחוות פ-התאספו אנשי סנטה קטרינה לקונצרט קאמרי בבקעת א

 ממקום מיוחד זה. 

כך דני כותב:" הייתה דממה והיו לחישות קטנות של התרגשות. הכל ידעו כי מה שינוגן עתה לא ידמה 

למשהו שמישהו שמע אי פעם. קונצרט קאמרי ארבעת אלפים קילומטר מוינה. מאתיים מאילת. מאה 

יים וחמישים פסיעות ועשרים מכביש האספלט. שלוש שעות הליכה ממכשיר הטלפון הקרוב. מאת

 משביל הולכי הרגל הביזנטי. קרוב אל הפסגה. המוסיקה עמדה לגעת בירח." 

 
קטע זה הותיר את רישומו בזיו, ומאז החל להתרקם בראשו רעיון להופעה בלב המדבר. הרעיון היה 

הופעת מוסיקה במקום בו אנשים יצטרכו ללכת מספר לא מבוטל של קילומטרים על מנת לשמוע 

פעה משובחת. מרגע שהרעיון עלה החלו להיבדק האפשרויות. וואדיות נסרקו, מקומות עלומים הו

במדבר נפסלו בזה אחר זה. הוואדי הזה לא מספיק רחוק השני לא עם אקוסטיקה טובה והשלישי 

בתוך שמורה ואולי עדיף לא להסתבך עם הרשויות. לאחר תקופה שהרעיון קינן בראשו, סיפר על 

 מיד אמר לו :"אני מכיר את הלהקה שאתה מחפש". לחבר. החברעה המדברית רעיון ההופ

" להקת ג'אז צרפתית הנודדת בין בקתות הרים Tournee Des Refugesהוא הפנה אותו ללהקת "

 באלפים עם כלי הנגינה על הגב, שבכל ערב מופיעה ברפיוג' אליו הגיעה. 

הלהקה מיד התלהב מהרעיון ואישר את הקשר עם הלהקה התרחש מיד וגאספר פנפילוב מנהל 

השתתפותם. תוך כדי התקדמות הרעיון והצטרפות הלהקה הצרפתית שונה מעט הקונספט ובמקום 
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הופעה חד פעמית בלב המדבר, מסע של עשרה ימים חוצה מדבר כאשר בכל יום יופיעו חברי הלהקה 

 בפני משתתפי המסע ובהופעות במקומות בהם יעברו.

רבים השקעה אין סופית והירתמות של כל צוות הביס"ש יצא המסע לדרך בסוף לאחר תיאומים 

 ינואר, בתקופה בה המדבר במיטבו האור רך והאוויר קר.

למסע יצאו ארבעה נגנים, גאספר עם גיטרה ובללייקה, פלוריאן עם גיטרה שנייה, ז'אן כריסטוף עם 

מחו"ל אשר רכשו כרטיסים למסע  אורחים 16כינור, ונאז'ר עם קונטרה באס. אליהם הצטרפו 

 המיוחד וכמובן כל צוות ההדרכה של הביס"ש. 

המסע החל במדרשת שדה בוקר בבוקר קריר וסחוף רוחות כיאה למסעות מעין אלו. ירדנו לבקעת צין 

והתקדמנו לעבר העיר העתיקה עבדת. אחר הצהריים נכנסנו לכנסייה הביזנטית שבמקום, וההופעה 

אורלינס החלה להתנגן. משתתפי -סיקה מנאפולי ומסיציליה ממוסקבה וניוהראשונה החלה. מו

המסע והקהל שהתאסף לכבוד ההופעה החל נסחף אחר הצלילים, תוך כדי שקירות הכנסייה 

העתיקים נותנים לכל המחזה נופך הוד קדומים. באותו הרגע הבנו שהמסע הזה הולך להיות הרבה 

 יותר מיוחד ממה שדימינו.

  

תו היום התכנסנו במאהל בדואי למנוחת הלילה. נגן רבבה בדואי שהגיע מערד לכבוד בערב או

המאורע החל לנגן נעימות מדבר. חברי הלהקה בתחילה הקשיבו ולמדו את הניגון המדברי הצטרפו 

לנגינה לאחר מכן וניגנו את פרשנותם לניגון העתיק. היה זה ערב מיוחד של חיבור מזרח ומערב ישן 

 רבבו זה בזה יחד עם אווירת רעים אמתית של אוהבי מדבר ומוסיקה.וחדש שהתע

בימים הבאים חצינו את המדבר דרך ואדיות עלומים ונאקבים עתיקים. המסלול שנבחר בקפידה 

הוכיח שלמדבר הישראלי יש הרבה מה להציע וקבוצת התיירים והלהקה עמדו משתאים כל פעם 

 הנגב. מחדש אל מול היופי והפראות של מרחבי 

 

ביום השלישי , בו הבנו מתוך שקי השינה העטופים כפור מדוע קרוי המקום בו לנו, וואדי אל הווא 

)נחל הרוחות(. הגיע המסע לאחת הנקודות האהובות ביותר במרחב. הקבוצה ירדה לאיטה כנחש 

נחל המתפתל על קירות הוואדי, מוצאת דרכה לערוץ הזרימה של נחל חווה. שמנו פעמינו במעלה ה

למקום בו קירות הקניון העשויים קירטון השזור בעדשות צור הולכים ומצטררים. לפתע נגלה לעיננו 
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 מפל ובראשו סלע גדול המצל על גב ענק. הגענו לגב חווה.

ההתרגשות הייתה גדולה, קבוצת התיירים והלהקה נדבקו בהתלהבות מדריכי הביס"ש מהמקום 

 ושפע כוסות קפה החלו להימזג מפינג'אנים מהבילים. האהוב. ארוחת הבוקר נשלפה מהתיקים 

הלהקה התכנסה, הם הבינו את עוצמת המקום ואת התרגשות הקהל. כעבור חצי שעה של ארוחת 

בוקר ואימונים התיישבו שני חברי הלהקה אל מול הקבוצה וניגנו מלודיה מרגשת בבללייקה וגיטרה 

ורפרטואר השירים שהפכו להיות חלק המסע מלווה. הקבוצה הריעה. שאר חברי הלקה הצטרפו 

 החל להזדמזם מפי הקהל המפרגן. 

 

שאר מקומות מופלאים היו התפאורה להופעות ג'אז גבי חווה ו מערות נחש צמא ,עין עקב ועין זיק

מופלאות בחציו הראשון של הטיול. החיבור בין חברי הלהקה לצוות הביס"ש ולקבוצה הלך והתהדק 

שנה. בערבי המסע היה צוות  40היה כאילו ההרכב הזה הולך ביחד במדבר  שלצופה מהצד נראה

הביס"ש מכין ארוחות ערב מפוארות שהוגשו לכל תרועת הסועדים, והלהקה הייתה מודה בערבי 

 ג'אם מושקעים ומצחיקים בו הקהל והלהקה הפכו לאחד. 

 
 

לאחר חמישה ימי הליכה עצרנו להתרעננות על שפת המכתש בחוות "צל מדבר". בלילה אורחים 

מכל רחבי הארץ הגיעו בכדי להשתתף בשמחת המסע בהופעה בלתי נשכחת אל תוך הלילה. היין 

 שזרם והאווירה המצפאית גרמו לנגנים להיסחף אחרי הקהל ששלהב אותם לנגן עוד ועוד.  

קצרה המשכנו בדרכנו לתוך המכתש הענק, שכונה ע"י שוכני המדבר וואדי למחרת אחרי מנוחה 

 רומאן ע"ש חיילות הרומאים שצעדו בו אי אז בימים.

 

 צבעי הסלעים העתיקים והתהליכים הגיאולוגים שהתרחשו במקום ליוו אותנו בדרכנו בתוך המכתש.

הנוף המושלם לחבורה מעין זו.  חצינו את המכתש לכיוון מזרח, שפע הדייקים וגבעות הבזלת היוו את

בחניון בארות הצטרפו אלינו חברי "מועדון המטיילים" של הביס"ש ומיד השתלבו בחגיגה. החיבור 

. מועדון המטיילים הרגיל לטיולים ארוכים במרחבי הנגב שמח להתחבר למשתתפי המסע היה טבעי

 ולאווירה הקסומה והלהקה והקבוצה קיבלו אותם בזרועות פתוחות.

אחד הימים שנחרטו בזיכרון הוא היום בו יצאנו מהמכתש לכיוון הערבה. השביל טיפס בתלילות על 

קירות המכתש, מפלס דרך בינות שברי המצוק וצובר גובה אל מול בקעת ארדון, מאתגר את הנשימה 

ברי ושרירי הרגליים. הגענו אל הפסגה. נופי אבן החול והר ארדון התחרו ביניהם אל מול עינינו. ח

הלהקה מיד זיהו את הפוטנציאל, כלי הנגינה הוצאו מהתיקים והמוסיקה החלה לרחף באוויר. 

השילוב של הנופים הדרמטיים של שכבות הגיר הקנומני המזדקרות אל השמיים יחד עם צלילי 
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–הלהקה על פסגת הכרבולת היוו את אחד משיאי המסע. הופעה ספונטנית בראש כרבולת חרירים 

הצליחו להתאפק מלנגן שם. המצלמות לא הפסיקו לתקתק מנסות להכניס לפיקסלים  פשוט כי לא

 בודדים חוויה עוצמתית של טבע בראשיתי והתפעמות האדם אל מולו.

לעת ערב הגענו לאחד הגבים היפים במדבר, גב חולית, הנמצא בתחתית נחל גלד הנשפך לנקרות. 

של המקום, כשקירות המפל מחזירים את יקאים חשו את האיכות האקוסטית החד פעמית זהמו

 הסאונד בצורה בלתי רגילה. 

 

שוב התרגיל שלמדנו להכיר ולהעריך, הכנות מדוקדקות בחירת שירים שיתאימו למקום לאווירה 

ולקהל, ובסוף העמדה מושלמת בלי התפשרות על הפרט הקטן ביותר. כי אם חשבתם שבאווירת 

גל פינות בבחירת הקומפוזיציה המתאימה, אין הדבר כך. לפני המדבר יקל הנגן בכיוון המיתר או יע

  כל הופעה או ג'אם ספונטני הכל חייב היה להיות מושלם.

ההופעה החלה, המיקום החלומי נתן לכל שיר שלמדנו להכיר פרשנות חדשה. מטיילי "מועדון 

קה הצטרפה המטיילים" שלדידם זו הייתה ההופעה האחרונה פצחו בריקודים סוערים וגם הלה

אליהם תוך כדי נגינה. המחזה היה סוריאליסטי, חבורת נגנים צרפתיים מנגנת שירי עם רומניים 

 לקהל ישראלי בלב מדבר הנגב, לא יכולנו לבקש יותר מזה. 

הימים נקפו והמסע הלך והתקדם, החלה להתפתח ההכרה כי הנה המסע עומד להסתיים. עלינו 

לנחל צבירה עם עצי השיטה המרשימים. נהנו מפריחת הערבה להר יהב לתצפית מרהיבה וירדנו 

בחורף פורה והתענגנו על מזג אוויר שכמו הוזמן במיוחד לטובת המסע. ב"קלדרה" של נחל כרכשת 

. כוח אפור התפעלנו מהדייק הקדום המעיד על ההתרחשות האלימה שפעלה כאן לפני מיליוני שנים

אווה כאות פרידה מעשרה ימים מופלאים במדבר. בערבו אחד טרח לצאת לכבודנו ולהציג עצמו לר

 לחוות האנטילופות לאקורד הסיום של המסע המופלא. של היום האחרון הגענו 

 
לפני הופעת הסיכום שנועדה לחתום את המסע, נפגשנו כולנו. ישבנו במעגל מביטים זה בזה בעיניים 

פרד, משתתפי המסע שהגיעו מרקעים בהבנה כי זכינו להיות חלק מחלום שהתגשם. לא רצינו להי

וממקומות גיאוגרפים כל כך שונים היו לאחד. קשה היה למצוא את המילים בכדי לתאר את 
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התחושות שנבנו במהלך המסע. ידענו כי ניסיון לתמלל את התחושות יהיה עקר וכי עדיף לתת להם 

 להישאר במרחב התודעה עד שינחתו לתבניות המילים המסודרות.

רבה החלו להיכנס לחווה וקהל התאסף סביבנו. הבנו כי אין ברירה וחייבים להתחיל את אנשי הע

 ההופעה האחרונה בהחלט של המסע המוסיקלי. 

ההופעה הייתה נהדרת, בעיקר כאשר הלהקה ניגנו את השירים שמדריכי הביס"ש כל כך אהבו ואף 

ה מהצד בהתרחשות ולהבין אם ישנה נתנו להם פירוש ומילים חדשות. ניסיתי להיכנס לנעליו של צופ

 אפשרות לחדור לאינטימיות המיוחדת שנוצרה בין המשתתפים. 

אחרי שההופעה נגמרה והקהל המקומי התפזר ישבנו עוד שעות ארוכות ביחד מנסים להחזיק את 

 הלילה שלא יחמוק לנו בין האצבעות.

נו לעלות ולחתום את החוויה. בבוקר האוטובוס הגיע, הפרידה הייתה קשה  ולקח זמן עד שהסכמ

צוות המדריכים חזר לשדה בוקר, ושאר חברי המסע לתל אביב, מי לטיסתו ומי להשלים עוד כמה 

חוויות לפני החזרה לשגרה. במהלך הנסיעה החליטו חברי הלהקה כי הם רוצים להמשיך לבלות עם 

יתה גדולה, בין צוות מדריכי הביס"ש  ויישארו במדרשה את הזמן שנותר עד לטיסה. השמחה הי

 המדריכים לחברי הלהקה נוצר קשר מיוחד והיה זה סימן שאכן כך הדבר. 

כאות תודה לצוות המדריכים שטרח על כל המנהלות והכנת המטעמים במהלך הטיול החליטו חברי 

הלהקה לבשל ארוחה צרפתית משובחת. עוד הם עסוקים, עננים גדולים שחורים עלו במערב. הכל 

להיפסק, קפצנו על הדיפנדר ויצאנו לראות את ואדי מורה גועש את דרכו במפל מרהיב בעין  היה חייב

 מעריף. אף אחד לא נשאר אדיש למראה. 

המסע תם. כעבור שלושה ימים חברי הלהקה עלו על המטוס וחזרו לארץ הבגט והאלפים, ואנחנו 

תחלופת המיילים בין חברי נשארנו עם טעם של עוד. הזיכרונות מהמסע המופלא עוד מהדהדים, 

הקבוצה מעידים על הרצון להחיות את זיכרון החוויה המשותפת. התמונות נערכות לאלבומים וקטעי 

וידיאו הרבים יערכו לסרט דוקומנטארי שיוקרן בפסטיבלי סרטים באירופה בשנה הבאה. אך מה שחי 

? אין לדעת. אנחנו מחכים מה לגבי שנה הבאהיותר מכל זו התחושה הפנימית שנשארה באנשים. 

 לאיזה שיטפון טוב בסיני שיעורר שוב את שריר הרעיונות ואולי גם נגיע לשם. לסיני?
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 :הגיליון חידת
מה הן חמשת תחנות המשטרה הירדנית בין ים המלח למפרץ עקבה שהיו מאוישות ע"י הצבא הירדני 

 המבצע? מהלך' ומה קרה להן ב49עד 

   

 

  והתשובה לחידה של הגיליון הקודם:
 איזו תופעה גיאומורפולוגית מופיעה )פעמיים!( בתמונה?

 

התופעה הגיאומורפולוגית המופיעה 
בתמונה היא נפתולים נטושים, הנמצאים 

 בנחל אנקה.

 

 

 

 

 

 לעמיחי שדה ואיתי לובל תגובות, הערות, הארות, מידע לפרסום ועוד. יש להעביר
matbeon.boker@gmail.com       054-4832859  ,052-6318323 

 )שיר הבוקרים, יעקב אורלנד( "...קץ ערבה, ערבה, אין"
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