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דבר המערכת
החורף ירד על המדבר ואתו תקופת המסעות ופעילות העומק של הביס"ש .במהלך
התקופה האחרונה צוות הביס"ש הלך את הנגב לאורכו ולרוחבו במסעות והשתלמויות.
בנוסף ,הובילו המדריכים בתי ספר רבים בטיולים נודדים אשר החלו לאחרונה עם
ניצני האביב.
תקופה עמוסה ומבורכת שמשאירה המון טעם של עוד ורצון לסייר ולחקור את מרחבי
המדבר של ארצנו.
בברכה ,צוות המטבעון
עמיחי שדה ואיתי לובל.
Matbeon.boker@gmail.com

יחנוק המדבר – נחל מסור ,מרץ 2019
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פעילות הביס"ש
 צוות הביס"ש חזר לאחרונה ממסע מוסיקלי מדהים בשיתוף להקת  .Toornee Des Refugesהמסע היה
מוצלח מאוד והשתתפו בו  14תיירים אשר הגיעו במיוחד בכדי לחוות את המדבר בשילוב עם מוסיקה
צוענית .המסע יצא מהמדרשה והסתיים בצופר בחוות האנטילופות רשמים חוויות ותמונות יהיו במטבעון
הבא בכתבה מפורטת.
www.ngvmusictrek.com
לינק לסרטון מאחת ההופעות מהמסע https://vimeo.com/317056666 -
 בעקבות ההצלחה של שנה שעברה ,הביס"ש הוציא גם השנה מסע על דרך הבשמים .המסע עבר במסלול
שונה שעקב אחרי נאקב נאמלה העתיק שנמצא בירדן .המסע יצא בהובלתו של שוקה רווק ובהדרכתו של
ד"ר חיים בן דוד .המסע נערך בין התאריכים  ,17-21.2.19במסע השתתפו כ 40-אנשים ,חלקם רק בירדן
חלקם רק בישראל ולא מעט אשר הלכו את כל הדרך .היה מהנה ומלמד ללכת לאורך הדרך בהדרכתו של
חיים ,כן ירבו מסעות כאלו!
 כבכל שנה במהלך השנים האחרונות מחלקת הדרכה וחברים יצאו להשתלמות גיאולוגיה שנתית במרחב
הר עריף .ההשתלמות שהפכה למסורת הובלה ע"י ד"ר עמיר אידלמן .השנה התכבד צוות הביס"ש עם
אורח מיוחד ,מתן וילנאי ,אשר הוסיף רבות לאווירה המיוחדת באזור נידח זה .תודה רבה לכל האורחים
שהצטרפו אלינו מהמרחקים ,נתראה בשנה הבאה!
 צוות הביס"ש השתתף בחפירות הארכיאולוגיות בשבטה .החפירות התנהלו כחלק מתוכנית הפיתוח של
רט"ג במקום בהובלת אוניברסיטת חיפה.
 בחודש החולף הותקנה על גג הביס"ש תחנה מטאורולוגית חדשה המשדרת נתונים בזמן אמת.
טמפרטורה ,עצמה וכיוון רוח ,לחות ,לחץ ברומטרי ,קרינה כמות משקעים ועוד שלל נתונים .אתם מוזמנים
להיכנס לאתר המארח ולצפות בנתונים בכל רגע נתון .
http://sdeboker.co.il/metstaion/

שוקה רווק בטיול הכנה על נקב נאמלה ,ירדן ,ינואר 2019
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עדכונים מהשטח
מד -גשם 78 :מ"מ במצטבר לתקופה ,המהווים  83%מהממוצע הרב שנתי לעונה כולה 93 -מ"מ.

המלצת החודש
בתקופה זו של השנה (ינואר עד אפריל) פורח בנחלים קרקש וצרור שיח הקרקש הצהוב
(.)Colutea Istria
הקרקש הינו שיח נשיר גדול ,ממשפחת הפרפרניים .גדל בארץ בעיקר בהר הנגב ,פרטים אחדים גדלים ביהודה,
שומרון ,בגליל התחתון ובדרום הגולן ,יש המגדלים אותו לנוי.
פרחי הקרקש צהובים וגדולים (עד  2ס"מ) ובמפרש הכותרות כתמים אדמדמים ,המסמנים כנראה לחרק את
הפתח למקור הצוף .הפרי -תרמיל נפוח דמוי שלפוחית ,גודלו  4-6ס"מ ,תלוי כלפי מטה על עוקץ ארוך ,מרובה
זרעים .נפתח ומשתסע בחלקו העליון.
מקובל על נזירי המנזר סנטה קתרינה שבהר סיני ,כי הקרקש הצהוב הוא מטה אהרון מין התורה ,ואכן אפשר
למצוא לכך סימוכין במנהגי הבדואים בסיני בימינו:
בדואי "פשוט" נושא מקל של אשל ,אולם בדואי המכבד את עצמו נושא מקל של קרקש.

קרקש Colutea Istria -
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לוח תצפיות-
אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם ,תושבי ומטיילי האזור.
שלחו לנו תצפיותmatbeon.boker@gmail.com -

מין

מיקום

כמות

שם הצופה

תאריך

יעל נובי

צפון מערב המכתש הגדול

כ9-

עמיחי שדה ואיתי לובל

6/12/18

פרא

יובל של נחל יתר

1

צוות ההדרכה

8/12/18

צבי הנגב

נחל רחם

5

חנב"ז

22/12/18

פרא

מישר

1

נעמה שניר ואיתי לובל

23/12/18

אפעה מגוון

רמת תמר

1

איתי לובל

29/12/18

ראם לבן

נחל מעזר

1

השתלמות עריף חספס

11/1/19

פרא

חניון לילה בארות עודד

1

השתלמות עריף חספס

11/1/19

צבי הנגב

נחל נקרות

עמיחי שדה

2/2/19

זעמן אוכפים

נחל אשבורן

1

איתי לובל

4/2/19

לטאת כח

הקלדרה

1

משתתפי המסע המוזיקלי

4/2/19

חרדון צב

נחל עשוש

1

זיו שרצר

10/3/19

ראם לבן  Oryx leucoryxביובל של נחל קציעה
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פינת האגדה  -אבו ערעור הגנב  /שבתאי לוי (שבו)
קצת על המחבר:
שבתאי לוי נולד ב י”ט באדר תרע”ח 23.3.1918 ,איש בית השיטה,
אשר שהה בדרום סיני בין השנים  ,1982 – 1967חלקן בבית ספר
שדה “צוקי דויד" 'שבו' היה מורה לביולוגיה בקיבוץ בית השיטה.
הוא ירד לסיני ,כדי לחקור את הצומח המדברי אך במהרה נכבש
בקסמם של הבדואים – אנשי המדבר ,להם הקדיש אחר כך את
מחקריו וחייו' .שבו' סייר ,חקר ותיעד את אורחות חיי הבדואים .הוא
הפך לדמות נערצת בקרבם בזכות אישיותו הפשוטה ,החמה והלבבית,
יכולת הביטוי שלו בשפה הערבית ודרכו לספר את סיפוריהם ושירתם
העממית .מחקריו יצאו לאור בשמונה ספרים המתארים את שחווה
וחקר בסיני( .הקדמה לתערוכת צילומיו של שבו במרכז ג'ו אלון לחקר
הבדואים) שבו נפטר ב 9.3.2005בהיותו בן .87
האגדה ,מתוך "אל מול הר סירבאל":
מן המפרסמות הוא שאין הבדוים יכולים לגור במקום אחד ,משום שעליהם לנדוד עם עדריהם ממקום למקום.
לכן גרים הם באהלים ולא בבתים.
כשמגיעה עונת הנדידה ,הם מקפלים את האוהלים ,תולים אותם על העצים – ויוצאים לנדודיהם .אך מה יעשו
עם הציוד הרב הנותר? הלא נוהגים הם לאגור מזון לתקופה ארוכה ,וברשותם חפצים וכלים שלא יוכלו לטול
עמם בעת הנדידה.
לצורך זה מוצא כל בעל משפחה נקיק מסתור ,אוטם אותו בקיר ,קובע בו דלת ומאחסן בו את החפצים והמזון.
למחסן כזה קוראים הבדוים "מח'יזין" .פעם בחודש או יותר ,הולך בעל המח'יזין לוקח מתוכו מה שצריך ,סוגר
ומסתלק .איש לא נשאר לשמור .גנב שפורץ למח'יזין עונשו חמור ביותר.
גם חסין-צלאח משבט הג'יבאליה ,עשה לו מח'יזין ,טמן בו מזון ובגדים ,וכשנצרך ,היה הולך ולוקח מתוכו מה
שנדרש .עד שיום אחד קרה מקרה.
רכוב על גמל ,הגיע למרומי סיני איש משבט התיאהא ,אבו ערעור שמו .ארבעה ימים רכב עד שהגיע מארצו
למקום זה .לאחר שגמר לסדר את ענייניו אשר לשמם בא ,פנה לחזור למקומו .כיון שהיה אדם רע מטבע בריאתו
לא הלך בדרך הרגילה ,כי אם נכנס לוואדיות צדדיים והיה מחפש מח'יזין ללסטם אותו .רצה הגורל ומצא את
המח'יזין של חסין .נכנס לתוכו ונטל תכשיטים ובגדים ,והלך שקט ובטוח שלא יגלו את עקבותיו.
חודש אחרי שפרץ אבו-ערעור את המח'יזין ,בא חסין לקחת אוכל למשפחתו ,ומה השתומם לראות את המחסן
פרוץ ,האורז שפוך על הארץ ,ובגדיו ותכשיטיו – אינם .חסין לא איבד את עשתונותיו; הוא נזהר שלא לדרוך יתר
על המידה על הקרקע כדי שלא לטשטש את עקבות הגנב ,ומיהר אל ג'בלי ,בן שבט המזינה ,לקרא לו שיזהה את
העקבות ,כי אין כמו ג'בלי היודע לגלות עקבות אדם או גמל.
בא ג'בלי ובדק את העקבות שלפני המח'יזין וסביבותיו ,ואמר" :האיש שגנב מהמח'יזין היה כאן לפני חודש והוא
משבט התיאהא ,על כך מעידים עקבותיו ועקבות גמלו".
"אמנם הכל טוב ויפה" – חשב חסין – "אך רבים האנשים והגמלים בשבט התיאהא ,איך אדע מיהו הגנב?"
פנה חסין אל ג'בלי ואמר לו" :נצא אל ארץ התיאהא ,נחקור ונבלוש – אולי יקרה לפנינו אללה את הגנב!"
העמיסו גמליהם במזון וכלי שינה ויצאו לדרך .היו הולכים בין מאהלי התיאהא ,כמו שבאו לחפש את נאקותיהם
האובדות ,וכיסו על כוונתם האמתית .התארחו ופגשו אנשים במקומות שונים ,והיו שמים אזנם כאפרכסת להציל
רמז אך אודות הגנב .כך היו הולכים ממקום למקום ,יום אחר יום ,ולא גילו דבר.
באחד הימים ישבו בקרב חבורת בני המקום שהיו מספרים בשבחם של ההרים ,מקום משכנם של בני הג'יבאליה.
אחד מהם אמר " :אבו-ערעור שהיה לפני חודש אצל הג'יבאליה ,סיפר ,כי ראה שם גנים ועצים נושאי פרי ,כפי
שלא ראה מימיו!"
אמר ג'בלי בעורמה" :אבו-ערעור ודאי מגזים כדי לשבח אותנו – מי יודע מה יאמרו שאר בני התיאהא שהיו איתו!"
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אמרו לו" :מלבדו איש לא ביקר בהרים עידן ועידנים!" נצרו חסין וג'בלי את הדבר בליבם והמשיכו לשוטט בין בני
התיאהא עד שהגיעו לאוהלו של אבו-ערעור .בדק ג'בלי את עקבות הגמל ואמר לחסין" :זהו הגמל שהיה ליד
המח'יזין שלך!" ואבו-ערעור ,שראה אותם ליד אוהלו ,הזמינם להתארח אצלו ,הושיבם ב"מקעד" שבו מקבלים
אורחים ,האכילם והישקם כיאות .בבוא השעה הנאותה אמר לו חסין" :יא אבו-ערעור ,הנני עומד להטביע אותך
במצולות הים ,ושם תהיה קבורתך!" כך פונים הבדוים אל מי שתובעים אותו למשפט .והוא עשה עצמו נבהל
ואמר להם בהיתממות" :באלוהים שאינני יודע מה רצונכם ממני – הגידו לי במה פשעתי?"
אמר לו חסין" :החזר בטובות את כל אשר גנבת מהמח'יזין שלי ,שאם כן תעשה כן ,אתבע אותך למשפט!"
שוב היתמם אבו-ערעור כדרך הגנבים ,ואמר" :אנשים נכבדים ,אלוהים עדי כי פגעתם בכבודי ,לא אני הוא האיש
שיהיה נקלה וישלח ידו ברכוש זרים!"
אמרו לו" :אם גנב אתה או איש ישר – זאת יקבע השופט .בוא בעוד יומיים למשפט אצל השופט אבו-שחאדה
אשר יושב בעין – חיג'יה".
ביום המיועד ישבו השנים למשפט לפני אבו-שחאדה ,שמפניו יראים כל הגנבים ,בהיותו ערום ופיקח יותר מהם.
טען חסין טענותיו וסיפר את סיפורו .ואילו אבו-ערעור טוען ,כי לא היו דברים מעולם .וג'בלי אף הוא סיפר ,כי
מצא את עקבות גמלו של אבו-ערעור לפני המח'יזין.
שמע אבו-ערעור את הדבר והבין כי פשעו הולך ונחשף ,זעק ואמר" :איך מעז האיש הזה להעמיד פנים שהוא
יודע לגלות עקבות? כל דבריו שקר וכזב!"
עודם מתדיינים ,זה טוען כך וזה טוען כך ,הבחין חסין כי מתחת ללבושו של אבו ערעור מבצבץ שרוול חולצתו
הגנובה .פנה אל השופט ואמר" :כבוד השופט ,האיש הזה ,אבו-ערעור ,לובש חולצה שעל גבה שלושה חורים
מגיצי מדורה ,והם מוטלאים בבד כחול ותפורים בחוטים לבנים .זוהי חולצתי שנגנבה!"
אמר השופט" :יא אבו-ערעור ,פשוט את בגדיך ונבדוק!"
כיוון שראה אבו-ערעור כי הוא בצרה גדולה ,זעק והרעיש עולמות כדי להניאם מלבדוק ,וטען" :לא יעשה כן
במקומנו ,להפשיט אדם מכובד כמוני .הבגד בגדי ,ואל נא תביאו אותי לכלל חרפה!"
אמר לו השופט" :עשה כפי שהוריתי לך ,ולא – אפסוק לך עונש שיוריד אותך לשאול תחתית!"
בלית ברירה פשט אבו-ערעור את העבאיה והשמלה שעל גופו – ומה נתגלה? טלאים כחולים בדיוק כאותם
שתיאר חסין.
כיון שנתגלה פשעו ,לא נותר לאבו-שחאדה השופט כי אם לפסוק את דינו .וכך פסק" :עבור כל צעד מהשביל ועד
פתח המח'יזין תשלם ארבעים עז .לכל צעד – עז .עבור דחיפת הדלת תשלם גמל ,על כל צעד בתוך המח'יזין
תשלם גמל ,עבור פתיחת הארגז ונטילת הבגדים – שני גמלים ,ערך המזון שלקחת – חמישה גמלים .לפיכך אני
גוזר עליך כי תשלם לחסין ארבעים עז ,שערכן ארבעה גמלים ועוד עשרים גמלים – בסך הכל ,עשרים וארבעה
גמלים".
שמע אבו-ערעור את גזר דינו ,נפל אפיים ארצה,
ובכה ואמר" :אבד רכושי כולו ,לא נשאר לי דבר,
מאין אקח עשרים וארבעה גמלים? רחמו עלי!"
הנאספים שהאזינו למשפט אמרו" :אין האיש הזה
ראוי לרחמים!"
לא כך חשב חסין .בתום המפשט אמר לאבו-
ערעור" :אם תחזיר לי את כל מה שלקחת ותשלם
את הוצאותיי ,אותר לך על הקנס הכבד!"
החזיר אבו ערעור את הדברים הגנובים ושילם מה
שנדרש .מאז כל מי שרואה מח'יזין בסיני ,נזכר
במשפטו של אבו-ערעור וניזהר!
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חידת האבנים השותקות  -רועי גלילי
"the effect of this (Tumuli) against the horizon was very curios and solemn,
standing there as they did, the only evidence of human handwork in all that desolate expanse
)(Palmer 1871 p.336
במילים היפות והתמציתיות האלו שנכתבו
לפני כמעט  150שנה ,תיאר ההרפתקן והחוקר
אדוארד פאלמר את מפגשיו עם אתרי הרגמים
(טומולי) הגדולים של מערב הנגב ולמרות
השנים הרבות שחלפו זהו אחד התיאורים
הציוריים והמדויקים של האתרים האלו ושל
עצמת המפגש בין ההלך הבודד במדבר למבני
האבן הגדולים .הרגמים (טומולי בלעז  -מקור
השם לטינית וביחיד טומולוס) ,הם מבני אבן
עתיקים שצורתם כגל או גיגית גדולה של אבני
גוויל עומדות (ישנם כמה טיפוסי רגמים)
ובמרכזם מין תא מוארך ששימש אל נכון
לקבורה .רבים מן הסיירים והחוקרים שעברו
בסיני ,בנגב ובערבה תיארו את אתרי הרגמים
והתייחסו למראה המרשים שלהם ולאתרים
הדרמטיים בהם נבנו ,על גבי רכסים נישאים,
פסגות או שלוחות כשצלליתם העגולה בולטת
למרחוק .פאלמר וגם ,קונדר וקיצ'ינר ,וולי
ולורנס וחוקרים אחרים שתרו את מדבריות
דרום הלבאנט בסוף המאה ה 19-וראשית
המאה העשרים לא נזקקו לאישורי חפירה,
מתוך סקרנות או אולי תאווה פשוטה לגילוי
אוצרות הם "פתחו" וחפרו באופן פיראטי לא
מעט רגמים .למרבה ההפתעה הסתבר כי
כמעט כל הרגמים נמצאו ריקים לחלוטין
מעצמות או ממצאים אחרים למרות שחלקם
נראו שמורים היטב ובמרכזם התא האובאלי
(הקרוי ב"ארכאולוגית" ציסט  -תא הקבורה),
מקץ שנים רבות הבחינו בתופעת ה"רגמים
הסטריליים" ואיששו את ממצאיהם החידתיים
של ראשוני החוקרים גם חפירותיהם של
הארכאולוגים המודרניים.

רוגם שנחפר ברמת תמר

לא רק תופעת היעדר הקבורה ברגמים היא שתרמה לאופים החידתי של הרגמים ,מיעוט ממצאים נוספים
בסביבות האתרים הקשה על תיארוך התופעה והשאלות למה שימשו הרגמים ,מי הקים אותם ומתי לא קיבלו
תשובות ברורות .להיפך :עם התקדמות המחקר ומידע רב שהצטבר ,הסתבר שאתרי רגמים מייצגים תרבויות
מגוונות ושונות .כוכבי ,גליק ורוטנברג ,ראשוני החופרים בעידן המודרני ,הניחו שאתרי הרגמים מאפיינים את
תרבות תקופת הברונזה הביניימית (  2000-2300שנה לפנה"ס  ,)intermediate bronzeהיימן שסקר וחפר
אתרי רגמים במערב הנגב בשנות התשעים של המאה שעברה סבר שהוקמו כמבני פולחן (לא קבורה) על ידי
תושבי יישובי הנגב בתקופת הברונזה הקדומה  2 ancient bronze ( 2שנה לפנה"ס  ,) 2600- 2900מחקרים
מעשרים השנים האחרונות ,בנגב ,בסיני ובדרום ירדן מעידים על הקמה של אתרי רגמים בתקופות קדומות יותר
(החל מסוף התקופה הנאוליתית).
facebook

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

כבן שדה בוקר (מדרשה) ,נחשפתי
לתופעת אתרי הרגמים בין נופיהם
המסולעים של הר בוקר והר מחיה
בשנות השבעים והשמונים של
המאה שעברה ובחלוף השנים
הפך אופיים האניגמטי ומראם
המרשים של האתרים לחידה
שהעסיקה ומוסיפה להעסיק אותי
כפרויקט מחקר .מחקרים וסקרים
שערכתי בשנים האחרונות עסקו
בתופעת אתרי הרגמים ובהיבטים
רבים שקשורים לתופעה הזו
ולתרבויות החומריות שהקימו
אותן באזור מישור ימין ,מישור
רותם ובקעת צבאים וההרים
שסביבם .האזור ששטחו כ180
קמ"ר הוא "בירת" אתרי הרגמים
של מזרח הנגב ,עשרות אתרי
רגמים ,כמה מהם אתרי ענק בני
אתר הרגמים 'תמר  '1בצילום מן האוויר
למעלה ממאה רגמים פזורים
במרחב הזה ואיתם גם מתקנים
פולחניים מרשימים" :מקדשים פתוחים" ,מצבות ,קוים ומעגלי אבן מטיפוסים שונים .מתודולוגית המחקר מאוד
מגוונת ומשלבת טכניקות ארכיאולוגיות "קלאסיות" עם טכנולוגיות מתקדמות ,לניתוחים של פריסה מרחבית,
תיארוך מיקרו מורפולוגיה .תוצאות הביניים של המחקרים משקפות קשר אמיץ בין תופעת אתרי הרגמים
לנושאים של הבנייה חברתית וחלוקת טריטוריה של חברות נוודיות .את נושא הקבורה ברגמים אני בוחן בימים
אלו יחד עם פרופסור סטיב רוזן ודוקטור אלי כהן ששון מאוניברסיטת בן גוריון ,בחפירות אתר תמר  - 1אתר
רגמים מרתק שנמצא סמוך למצד תמר .בחפירה באתר נתגלו ממצאים רבים שמעידים על קבורה ופולחן באתר
ועל תרבות חומרית מורכבת שמזכירה מאוד את הממצא מאתרי הנואומיס בסיני ושולחת אותנו לסוף האלף
הרביעי לפנה"ס  -סוף תקופת הכלקולית וראשית תקופת הברונזה (חשוב לציין שההגדרות הכרונולוגיות האלו
לא תקפות תמיד במדבר).
חידת הרגמים כמו חידות ארכאולוגיות אחרות במדבר ,איננה אגוז קל לפיצוח ,זהו פאזל מסובך של פרטים
וממצאים שמחייב מחקר מורכב ויצירתי וקרוב לוודאי שלא את כל החידות ניתן יהיה לפתור "לא עליך המלאכה
לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה" שנו חכמינו .מפאת קוצר היריעה לא אפרט את כל הממצאים ,השאלות
והמסקנות שנמצאות כעת ב"עין הסערה" של המחקר אבל אשמח לעשות זאת בהזדמנות אחרת .את ביס"ש
שדה בוקר שהיה תמיד אכסניה חמה לחוקרים ולמחקר אשמח מאוד לשתף בחפירות בסקרים ובממצאים.

הממצאים מהרגם שנחפר :עגילי נחושת וחרוזים מאבן פאיאנס ,קליפות ביצי יען ,אבן גיר וקרניאול
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חידת הגיליון:
היכן נמצא נחל
עמוד המקורי
שבתמונה? ומאיזה
ספר התמונה
לקוחה?

והתשובה לחידה של הגיליון הקודם:
מה הוא המבנה הנראה בתמונות? והיכן הוא נמצא?

המבנה הנראה בתמונה הוא מבנה ארכיאולוגי הנקרא
סולם יעקב ,מבנה אשר מופיע ליד דרכים ראשיות בנגב
(דרך הבשמים ,דרב א-סולטן ועוד) ,שימושו אינו ברור
עדיין .הסולם המצולם נמצא בבקעת אבו טריפה.

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