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דבר המערכת
פעילות הביס " ש
עידכונים מהשטח
פריחת הסתיו
יחידת קורונה בצה " ל
חידת הגיליון

המדבר הוא בראשית /עמוס קינן
"..המדבר הוא בראשית.
במדבר ברא אלוהים את השמים והארץ.
שם התקשה סלע היסוד המפעפע ממעמקים ,ושם
שקע הים ,והותיר על סלעי היסוד את הסלעים
שבאו אחריו.
מה הפלא אם במדבר נגלה אלוהים אל אלו שהיו
עתידים להאמין בו,
ואם חדלו להאמין בו ,זה רק מפני שכבר אינם
יודעים את הדרך אל המדבר"..

דבר המערכת
הגשמים החלו לרדת ,שיטפונות עוברים בנחלי הדרום
מהנגב הצפוני ועד לנחל שלמה בהרי אילת ואיתם ובזכותם
מקבל המדבר חיים חדשים .אנחנו כמו כולם מחכים
שהחורף יגיע גם אלינו ,ואיתו יביא בשורת בריאות ויציאה
למרחבים שאנו כה זקוקים להם.
אנו רוצים להודות לד"ר גלעד בן צבי ולמעיין קורן על
הכתבות שכתבו לנו במיוחד ומקווים שתהנו מהן.

צילום :זיו שרצר

אנחנו מאחלים לכולם שנה אזרחית טובה ומרעננת
צוות המטבעון
עמיחי שדה וקרן סבן
Matbeon.boker@gmail.com

פעילות הביס"ש
חוגי נוער של הביס"ש ממשיכים
לפעול למרות הסגר .החנב"ז
והחנל"ה יצאו לטיולים במקומות
מרתקים ואנו מקווים כי טיולים
אלו ימשכו.

צילום :זיו שרצר

צוות הביס"ש יצא לחפירות
ארכיאולוגיות במרחב הר צוריעז
מטעם אוניברסיטת בן גוריון
בניהולם של רועי גלילי ואלי כהן
ששון .החפירה התמקדה במקדשים
בתחתית ההר .אנו שמחים על

מועדון המטיילים של ביס"ש
שדה בוקר בהדרכת ג'אן-שי דניז

ההזדמנות לעבוד במקום מיוחד זה.

יצא בחנוכה למסע ייחודי מהר
כרכום ועד לנחל פארן .המסע
הוכתר בהצלחה רבה!

המורות החיילות של ביס"ש שדה
בוקר ביחד עם מורות חיילות מכל
הארץ סופחו לתפקיד צבאי בבסיס
סגור בצריפין כחלק מהתמודדות
המדינה עם נגיף הקורונה .מצאו
הרחבה בנושא בכתבה של מעיין
קורן.

חוג טבע לילדי בי"ס צין יצא
לדרך! החוג בהדרכת מתנדבי
הש"ש ואנו מאחלים להם ולילדים
בהצלחה.

בביס"ש לא מוותרים על הטיולים!
במהלך חג החנוכה בית ספר שדה
היה בתפוסה מלאה! כיף לראות
המוני מטיילים מגלים מחדש את
המדבר ובאים להנות ממנו.

מדריכי הביס"ש הוציאו את כיתות
א'-ח' של בי"ס משאבים וצין
מהמועצה לטיולים סביב הבי"ס
לפי הנחיות התו הסגול.
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הר דרגה צילום:זיו שרצר

קשה לפרוח בסתיו
ד"ר גלעד בן-צבי

שנה אחר שנה התופעה הזו חוזרת ונשנית לנגד עינינו הנדהמות :מתוך אדמת הקיץ השחונה
והמבוקעת ,מתוך הסלעים הבוהקים בצחיחותם ,צצים במפתיע ,לעתים ללא עלים שיתריעו ,פרחים
מופלאים :החצב המצוי והגלוני ,סתוונית הקליפות וסתוונית טוביה ,בן החצב המדברי ,החלמונית
הגדולה ,חבצלת הנגב ועוד רבים אחרים ,ושימו לב שהזכרתי כאן רק מינים מדבריים .זה נכון שפריחת
הסתו בישראל נשלטת על ידי גיאופיטים )צמחי בצל ,פקעת ושאר איברי אגירה(  -יכולת אגירת הרזרבות
שלהם מעניקה להם את האפשרות להשתמש בעונה הקשה הזו במשאבים שצברו בעונות ידידותיות
יותר .אבל פורחי הסתו ממש לא הומוגניים באסטרטגיה שלהם – חלק מחברי המועדון האקסקלוסיבי
הזה גדולי פרחים ,ולעומתם חלק קטני פרחים אבל בעלי עמוד תפרחת בולט; חלק פורחים בתחילת
הסתו ללא עלים ,ואילו חלק בסוף הסתו ,אחרי גשם ראשון ,עם עלים .שתי שאלות עולות בראשי תמיד
למראה היופי הבלתי צפוי הזה:
א .נכון ,אנחנו מדקלמים תמיד שהיתרון של הפריחה בסתו הוא הימנעות מהתחרות הקשה באביב
בין מיליוני פרחים על המאביקים .הכל טוב ויפה ,אבל בסתו באמת יש מעט מאביקים! אז איך פורחי
הסתו משיגים בכל זאת שירותי האבקה?
ב.איך כל מין "יודע" מתי לפרוח? מה הסיגנל שגורם להנעת הפריחה?
.1מיקסום
הפוטנציאל של שוק האבקה מדולדל :יש כמה אסטרטגיות שפורחי הסתו נוקטים בהן כדי להתמודד
בהצלחה עם מיעוט המאביקים בעונה זו .אמוץ דפני ואבי שמידע ערכו מדידות ומצאו שפרחי הסתו הם
בעלי פרחים גדולים בהרבה בממוצע מפרחי האביב ,ולטענתם זה נועד להגדיל את המרחק שממנו
יבחינו המאביקים בצמח וכך להתמודד עם מיעוט המאביקים .תעיפו מבט בחלמונית ובחבצלת –
מעטים הם פרחי האביב המגיעים לגודל כזה .וגם מי שפרחיו קטנים ,דוגמת החצב ,יתהדר לרוב בעמוד
תפרחת ענק ,שמושך ביעילות במקום בו כל פרח בנפרד היה נכשל.
בנוסף ,לרוב פרחי הסתו יש אמצעי משיכה לכמה קבוצות מאביקים ולא רק למין או קבוצה אחת ,כדי
להגדיל את שוק המאביקים .לדוגמא ,במחקר שערכו אמוץ דפני וקלרה ורקר הם הראו שהחלמונית
מושכת שתי קבוצות מאביקים  -דבורים וזבובי רחף :זבובי הרחף נמשכים לשערות בלוטיות עם מעט צוף
שנמצאות בראש עלי הכותרת ,ותוך כדי כך נוגעים באבקה שנמצאת על אחד משלושה אבקנים ארוכים,
ולעתים גם בצלקת .לעומת זאת הדבורים נמשכות אל הצוף שבבסיס הפרח ,ותוך כדי כך נוגעות באבקה
על אחד משלושה אבקנים קצרים ופנימיים ,או באבקה הנושרת על בסיס הפרח ,וכן בצלקת.

בנוסף ,במחקר שלי גילינו שהצוף מושך נמלים בנאיות אל הפרח ,וגרגרי אבקה נדבקים אליהן לפעמים,
אם כי עדיין לא ברור אם הן מספקות האבקה יעילה .דוגמא אחרת מספק החצב :הפרח שלו פתוח לכל
דורש,בין אם מאביק יעיל או גרוע ,ובנוסף מתרחשת בו גם האבקה ע"י הרוח ואפילו מעט האבקה עצמית
כברירת מחדל .זה ריבוי אסטרטגיות יוצא דופן ,המעיד על כך שבסתו אי אפשר להיות סלקטיבי.
עם זאת ,לרוב פרחי הסתו אין הרבה צוף ,מה שמתאים לכך שאין תחרות :ברגע שמשכת כבר את
המאביק ,אתה לא צריך להשקיע יותר מדי בגמול מזוני ,כי אין אף מתחרה שיגזול אותו ממך .החלמונית
והחצב ,עם פרחיהם הבולטים והצוף המועט שבפרחיהם ,הם פרחי סתו טיפוסיים ,שמשכו את החרק
מרחוק רק כדי לספק לו גמול בינוני בהחלט .החבצלות שונות ,והן ריחניות יותר ,בשל התמקדותן בפרפרי
לילה שלא מספיק למשכם עם אטרקציה ויזואלית ,ויש לשלב עמה פיתוי ארומטי.
.2התזמון הנכון:
הכי פשוט לפרוח כשיורד גשם .מינים כמו סתוונית היורה משנים את מועדי פריחתם משנה לשנה על פי
מועדו של הגשם הראשון .במקרה כזה העלים יוצאים תוך כדי הפריחה ומסייעים לבצל/פקעת להתמודד
עם אספקת המשאבים לפריחה .אבל יש כאן גם הימור :לרוב הגשם מוקדם מספיק ועדיין חם בחוץ .אבל
בשנים הנדירות בהן היורה מלווה בקור ,כמות המאביקים הפעילים היא אפסית.
רבים מהמקדימים לפרוח בסתו מושפעים מהתקצרות אורך היום .כיוון שהתהליך הזה מתחיל כבר ב22-
ליוני ,רבים מהמושפעים ממנו הם למעשה פרחי סוף קיץ וראשית סתו .כאלה הם ,למשל ,החצב המצוי
וחבצלת החוף .אצל כל פרט המחוון בדרך כלל קצת שונה והפריחה היא בתאריך כזה או אחר ,אבל אין
שוני גדול במועד הפריחה של אותו הפרט לאורך השנים.
בחלמונית הגדולה הגורם המשפיע ביותר הוא שונה ,והוא נמצא ע"י על ידי ברט בוקן ויצחק גוטרמן
מהמכון לחקר המדבר .הם הראו על ידי תצפיות וניסויים שניצן הפרח מתפתח בבצל כבר באביב הקודם
ומחכה במשך חצי שנה לאות .האות הזה הוא טמפרטורת מינימום מסוימת ,שגורמת לו להתחיל לפרוץ
החוצה .הסיבה לדירוג הגדול בפריחה באתרי החלמוניות השונים – מאמצע ספטמבר עד אמצע ינואר –
קשורה לזמן בשנה בו מושגת טמפרטורת המינימום הזו לראשונה :זה קורה בלילות ראשית הסתו
במקומות הגבוהים ביותר בצפון ישראל )חרמון ,הר מירון ,תל חזקה( ,אחר כך מגיע תורו של הר הנגב
קריר-הלילות ,ואחר כך החלקים הנמוכים יותר של הצפון ,המרכז וצפון הנגב .ועדיין זה קצת פשטני :מדוע
ביער יתיר הגבוה ,או בנחל ראש פינה העליון ,החלמוניות פורחות מאוחר יותר מאשר בירוחם למשל? יתכן
שכאן נכנס עניין המפנה :החלמוניות בהר הנגב פורחות כמעט כולן במפנה צפוני ,הרואה פחות שמש ולכן
מגיע בלילה לטמפרטורות נמוכות יותר ,בעוד ביער יתיר או בנחל ראש פינה ,כמו ברוב המכריע של אתרי
הצפון ,המרכז וצפון הנגב ,החלמוניות במפנה דרומי ,המתחמם מאוד ביום ולכן מתקרר לטמפרטורות
גבוהות יותר בלילה.

יתכן שהוכחה לכך נמצאת באתר ירוחם ,היחיד בהר הנגב שבו יש גם פרחים במפנה הצפוני המצוקי
והמוצל יחד עם פרחים במפנה המזרחי מוכה השמש .הפרחים הללו לא מכירים זה את זה :בעוד הפרחים
הפונים צפונה פורחים במחצית השניה של אוקטובר ,אלו הפונים מזרחה נמצאים בשיא פריחתם בחצי
הראשון של נובמבר .השנה קיבלנו הוכחה נוספת להשפעת הטמפרטורה על עונת הפריחה של
החלמוניות ,כאשר החלמוניות בכל רחבי הארץ איחרו בשבועיים  ,ככל הנראה בשל החום הכבד ששרר
בראשיתו של הסתו.
הרחבתי לגבי שני היבטים של התופעה המופלאה של פריחה סתווית ,אבל יש עוד רבים ,מרתקים לא
פחות .אסכם בהרהור על עוד יתרון אפשרי של הפריחה הסתווית :מעבר למניעת תחרות )במחיר של
מיעוט האבקה( ,יש כאן יתרון אדיר מבחינת זמן הבשלת הזרעים :הללו מבשילים ומופצים ממש עם
תחילת החורף – הזמן האידיאלי לנביטה .ברוב פרחי האביב ,לעומת זאת ,הזרע צריך לעבור קרוב לחצי
שנה שבה הוא חשוף לא רק לתנאי האקלים הקשים אלא גם לסיכון גבוה של טריפה מצד נמלים
ומכרסמים .שילוב היתרונות הללו יצר כנראה לחץ ברירה מספיק גדול שגרם לחלק ממיני הצמחים
"לאמץ" פריחה בסתו ,ואנחנו זכינו!

אלה -
לא העץ אלא היחידה הצבאית
מעיין קורן

זה קרה לפני כשלושה חודשים שהובאה לידינו הידיעה שנפתחה יחידת אלה ,ואליה מסופחות כל
המורות החיילות מכל בתי ספר שדה בארץ.
מהמגורים בנגב לבסיס צריפין במרכז; מחיי הדרכת הטיולים לעבודה משרדית וטלפונית; מעבודת
החיבור של ילדים ונוער לשטח ,אנו ,המורות החיילות הירוקות ,מבודדות אנשים בבתיהם .אז מדוע?
כבר בסוף "הגל הראשון" נחתה ההבנה שיש להתנהל עם נגיף הקורונה בצורה מסודרת יותר ,רצינית
יותר .וכך קצת לפני "הגל השני" הוקמה תחת פיקוד העורף מפקדת אלון ,ובו יחידת אלה העובדת
בשיתוף עם משרד הבריאות .העבודה שלנו מתחילה כאשר אדם מסויים הולך להבדק ותשובתו חיובית,
ואותו אדם נכנס למערכת הממוחשבת .את אותם אנשים בעלי תוצאות חיוביות מחלקים בין הלשכות
המבצעות חקירות -משרד הבריאות ,רשויות מקומיות ופיקוד העורף -וכך לפי ההקצאה אנחנו
מתקשרות לאותם אנשים ומתחילות בחקירה.
המטרה בכל החקירות היא קבלת מידע שיסייע להורדת התחלואה בארץ וקטיעת שרשראות ההדבקה.
בחקירות החולים אנחנו מגלות איפה האדם שהה ,ממי נדבק ואת מי אולי הדביק בשאלות בשיחת טלפון
אחת ארוכה ,קשובה וממוקדת מטרה .לבסוף אנחנו מפרסמות את המקומות הציבוריים שביקר בהם,
ולכל אדם שנחשף אליו ונמצא שהוא עלול להיות מידבק ,אנחנו מתקשרות ליידעו שהוא מוכנס לבידוד.
בימים בהם רמת התחלואה נמוכה יותר והחקירות לא מגיעות אלינו ,אנחנו מבצעות משימות שונות
הקשורות לנושא .חקירות "קו שני" -שיחות טלפון חוזרות לאנשים שנחקרו ובעקבות חקירתם אף אחד
לא הוכנס לבידוד ,במטרה לוודא שלא התפספס אף מגע .עזרה תקשובית -במטרה לעזור לעוד אנשים
להכנס לתפקיד החוקרים האפידימיולוגיים בלשכות השונות .הסברה בישובים -הסתובבות בכל רחבי
הארץ,
במקומות בהם התחלואה גבוהה יותר ,והסברה לציבור לגביי
חשיבות ההקפדה על ההנחיות .עבודה זו מעלה לא מעט אתגרים.
מול צג המחשב אנחנו משוחחות עם אנשים רבים על דברים שהם
לא תמיד פשוטים ,כמו קשיים בעבודה ,בכלכלה ,על בדידות
וגעגוע ,ובפינו בשורות שלא תמיד משמח לשמוע.
בנוסף ,בזמנים כאלו בהם התחלואה נמוכה והלשכות האזרחיות
יכולות להשתלט על החקירות ,אי אפשר שלא להזכר במדבר
הרחוק כל-כך פתאום .זמן רב אנו מבלות בהמתנה .בהעברת שעות
על גביי שעות ,ואף ימים שלמים ללא עבודה .ולאחר שנה של
למידה,

השתלמויות ,הדרכות ופרוייקטים ,קשה שלא להרגיש את הפספוס והגעגוע.לחקירות חשיבות גדולה
למען עתיד בריאות הציבור ,וביצוען הוא צעד משמעותי להתנהלות עם הנגיף .כשהתחלואה גבוהה ,יש
הרבה משמעות לעבודה שלנו.
אבל אם מגיעה דקה פנויה ,בין משמרת למשמרת ,בין משימה למשימה ,אנחנו מתאמצות להחזיק את
הקשר עם הבית ספר שדה .תמיכה לש"שנים החרוצים ,המשך קיומם של חוגי הנוער ,העברת סופי
שבוע במדרשת בן גוריון .ובסוף ,העבודה משרתת את המטרה האמיתית שלנו -נחקור טוב ,הקורונה
תלך ותדעך ,לא יהיה יותר צורך בכמות כזו של כח אדם ,ונשוב חזרה לתפקיד המקורי במקום האהוב,
נדריך טיולים במדבר.

חידת הגיליון:

מהו שמו העברי של ? RAS ABU SERABIT

והתשובה לחידת גיליון הקודם:

במרחבי הנגב פזורות
עדויות לפולחן קדום .היכן
צולמו מצבות אלו? והיכן
תועדו לראשונה?
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