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בין מרזבה לנקרות .צילום :נגה קוטלר

תוכן עניינים
דבר המערכת
פעילות הביס " ש
עידכונים מהשטח
באר חפיר  -עמיחי שדה
וקרן סבן
חולבי הגמלים ומסרקי
הפשמינה  -זיו שרצר
החנב " ז

-

עמיחי שדה

חידת הגיליון

כי אדם באשר הוא אדם  /א.ד גורדון,
האדם והטבע
"כי האדם באשר הוא אדם ,צריך להיות תמיד
בתוך הטבע; כי הטבע הוא לאדם המרגיש
והמכיר-ממש מה שהמים הם לדג .כי לא רק
להשתקפות בבואתו של הטבע בתוך נפשו זקוק
האדם ,זקוק הוא למגע של הטבע ,ללחיצה
המקפת והמאחדת שהטבע -שההוויה
האין-סופית לוחצת על כל נקודה מנקודות גופו
ונפשו ,ומכריחה אותו לחיות ,להיות אדם ,ולהיות
פרט בפני עצמו".

דבר המערכת
רוחות השרקייה הביאו את הקיץ לשדה בוקר ,ואיתם הימים החמים והלילות הקרירים.
האקלים מכתיב יותר מהכל את התנהלות האדם במרחב ובית ספר שדה גם הוא בתוכו.
שנת הלימודים והטיולים הסתיימה וללא ספק תירשם כשנה שונה ומאתגרת בכל תחומי
החיים.
אנו חותמים בגיליון זה תקופה בה זכינו לערוך את המטבעון .זו הייתה זכות גדולה להציג
לקהל הקוראים את הנעשה בביס"ש וזכות לעמוד בקשר עם מומחים בתחומם אשר תרמו
לנו מזמנם ומכישרונם.
אנו רוצים להודות לאבי עטר ולזיו שרצר שאפשרו לנו לעסוק בעבודה זו במהלך תפקידנו
בבית ספר שדה.
אנו מקווים כי תיהנו מהגיליון ומחכים לקבל תשובות לחידה.
בברכה,
צוות המטבעון
קרן סבן ועמיחי שדה
Matbeon.boker@gmail.com

קיץ בעין עקב .צילום :נגה קוטלר

פעילות הביס"ש
צוות ההדרכה עובד בעמל רב
לקראת קייטנת הקיץ .נושא
הקייטנה השנה הוא – עולם
הטבע .המדריכים בונים מערכים
ועזרים כמיטב המסורת ,אין ספק
שהשנה צפוי קיץ מלהיב במיוחד
לקייטנים.
הפודקאסט מדברים מדבר הגיע
לסיום עונה ראשונה.

החנב"ז ,רמת הנדיב .צילום :שני לרנר

חודשי הקיץ הם זמן טוב להעמיק
את הידע בנושאים שונים .יצאנו
למספר השתלמויות בנושא שמי
הקיץ עם משה קוגן ,חולות עם
אביתר נוריק ,וחקר עננים עם
פרופ' אילן קורן.
בית-ספר שדה נערך לפעילויות
קיץ בשעות הלילה הקרירות –
סיורי כוכבים ,עקרבים ,תרגילי
חולות והליכה לאור ירח.

צוות ההדרכה על הר רכב .צילום :נטע חביב

העונה יצאו לאור שניים-עשר
פרקים העוסקים באגדות ,טיולים,
בעלי-חיים וסיפורים .מומלץ
להיכנס ולהאזין.
טיולי חוגי הנוער – חנל"ה
וחנב"ז יוצאים לשטח לטיולים
אחרונים לשנה זו .החוגים
פתוחים לקליטת חניכים חדשים
לקראת שנה הבאה מוזמנים ליצור
קשר עם הביס"ש.

ילדי חוג הטבע .צילום :בן שפיצר

חוג טבע לילדי כיתות א'-ב' מתקרב
לסיום .בתוכנית פעילויות נוספות,
יציאה לטיול ,ושינה בשטח יחד עם
הורי הילדים.
צוות הדרכה שנה א' הספיקו לצאת
לנודד עצמאי רגע לפני שחום הקיץ
הגיע .הם טיילו וניווטו מאזור שדה
בוקר ועד עין יהב ,נהנו מהנופים,
וחזרו בשלום

לוח תצפיות
מין

מיקום

כמות

שם הצופה

תאריך

זאב

נחל יתר

1

זיו שרצר

19.3

פרא

הר חריף

5

נגה קוטלר

27.2

עיט ניצי

נחל תלול

1

צוות הביס"ש

23.5

ארנבת

בקעת צין

1

צוות הביס"ש

23.5

חרדון צב הדור

נחל גשרון

1

ערבה סימן טוב

1.4

ארבע קו מצרי

נחל גשרון

1

ערבה סימן טוב

1.4

כוס

רכס בוקר

1

צוות הביס"ש

9.6

כרוון

רכס בוקר

2

צוות הביס"ש

9.6

*אנו מחכים לדיווחי תצפיות מכם ,תושבי ומטיילי האזור .שלחו לנו תצפיות
matbeon.boker@gmail.com

חרדון צב הדור ,הרי אילת .צילום :ערבה סימן-טוב

באר חפיר
קברים עתיקים ומשמעותם
עמיחי שדה וקרן סבן
מעובד מתוך עבודת הדוקטורט של אורי מינצקר ומאמרו של ד"ר אמיר גלילי *

במהלך שיטוטנו במרחב הר הנגב הגבוה נתקלנו לא
פעם במבנים מרשימים ומצודות נישאות ,שרידים
אילמים לתקופות בהם המרחב השומם המה פעילות
אנושית וחקלאית .לא יכולנו שלא לנסות ולדמיין את
אורך החיים של אותם ימים ואת הקשיים איתם נאלצו
להתמודד יושבי המדבר הקדומים .אחד הגורמים
המגבילים התיישבות אדם במרחב הוא כמובן ,מקורות
מים .תושבי הר הנגב הקדומים השכילו לחפור מאות
בורות מים בסלעי הקירטון הרך וכך להגדיל את כושר
הנשיאה של מרחב זה .באחד המקומות המבודדים
בהר הנגב יצרו תושבי המדבר פתרון אחר ,אשר לכד
את תשומת ליבנו  -באר ,ביר חפיר.
אזור 'שדה חפיר' ,מאופיין בעמקי נחלים רחבים עם
שוליים הררים ביניהם ,היורדים מהר חמרן דרומה .באר
חפיר ממוקמת לאחר מפגש ארבעה ערוצים גדולים
המנקזים את שולי קמר הרמון צפונה .נחל יתר ,נחל
עקרב ,נחל סרפד ונחל ניצנה .הנחלים מובילים בתת
הקרקע מי שיטפונות ,המזינים את מי התהום של
הבאר .חופריה של הבאר השכילו לנצל את הצרות
הנחל על ידי שלוחה גירנית-אאוקנית ,דבר אשר גרם
לעליית מי התהום קרוב יותר אל פני הקרקע.
תיארוכה של הבאר לא ברור במחקר .המצודה
הסמוכה למקום 'מצד באר חפיר' מתוארכת
לתקופת הברזל ,מה שמלמד על עתיקותה של באר
זו .מרחב שדה חפיר מאופיין בעיקר בבורות מים
וכעשרה בארות ,מעט רחוק יותר נמצאים מעיינות
מצוק הצינים ממזרח ,ועין קודיראת בצפון מערב.
באר חפיר הייתה לאורך השנים נקודת מים חשובה
ליושבי המדבר הקבועים והנודדים.

מפת מצודות ודרכים מן התקופה הישראלית ,משל 1979

יצאנו לברר את סיפורה של הבאר המסתורית ומצאנו כי הבאר טומנת בחובה סיפורים לרוב.
באזור הבאר ,כדרכם של יושבי המדבר נמצאים בתי קברות בסמוך למקור מים ,לצרכי טהרת המתים
וכמרכז חברתי למפגש .הופתענו לגלות כי במרחב ביר חפיר ישנם שלושה אתרי קבורה שונים ,ומיד
הסתקרנו מה הסיבה לריבוי אתרי הקבורה באזור?
באר חפיר נמצאת באופן מסורתי בשטחם של שבט
הג'נאביב .אחד מארבעת השבטים המרכיבים את
מטה הטֻ 'לّאם .גבולות שטחם של שבטים בדואים הוא
נושא מורכב מאוד ,שלא כמו גבולות בין מדינות
מודרניות אשר קווי הגבול מסודרים לפי הגיון טופוגרפי
או פוליטי מסוים .מושג הגבול בחברה הבדואית
הנוודית הוא מורכב יותר ,ומקפל בתוכו התייחסות
לזכויות שונות על הקרקע :מרעה לעומת גידולי שדה,
בעלות על מקורות מים ,זכויות קיבוציות לעומת
לאמה וַ ַלד ַח ַסן.
ִ
שאח ִ'רה בקבר ַס
מהכּ
ַ
ביקור אישי של אדם
ְ
פרטיות וכ"ו.
במהלך המאה התשע עשרה התרחשו מאבקים אלימים בין שבטי ומטות הבדואים בנגב ולקראת העשור
הראשון של המאה העשרים ,גבולות אלה הוכרו והתייצבו ,דבר שגרם ליציבות פוליטית במרחב.
בתי הקברות באזור באר חפיר שייכים לכמה שבטים שונים; בית הקברות המרכזי של מתחם זה ,הקרוב
הג'נאביּב .הקבר המרכזי הוא קברו של סַ ל ֵ
ַאמה
ביותר לבאר המים ,הוא בית הקברות של חלק מקבוצת
ּ
הג'נאביּב .מרוחקים
ַו ּלַד חַ סַ ן ,הנחשב לאחד האבות הקדומים של קבוצת המוצא אל־וָּג' מקבוצת
ּ
כקילומטר זה מזה במעלה הערוץ מצויים עוד שני בתי קברות ,שניהם של היחידה השבטית סראחין
ממטה העזאזמה .מיקומם של בתי קברות בסמיכות גדולה זה לזה במתחם הבאר ,מספר סיפור מעניין
על סכסוך שפקד את חיי השבטים הבדואים באזור.
מקרה באר חפיר הוא אחת הדוגמאות לסכסוך אשר פרץ את גבולות תחומי השיפוט המסורתיים ,ולצורך
ִּ
'חאכם ַּב ִרטאנְ יַה' הלא הוא המושל הבריטי של האזור .הסכסוך פרץ בעקבות כך
ישובו נקרא להתערב
שהחאג' ִסלִ ים ִא ְ ּבן סַ עַ ד ובני קבוצתו ,בנו אוהלים על ְ ּבלאד חַ 'ראבּ 'מישור שלא ניתן לעיבוד' סמוך ִ ּ
לביר
ִח ִפיר ,במטרה לבנות ליד הבאר מבני קבע – ַּבבּ ו ּר/טאחוּנַה 'טחנת קמח' וחנות .נוסף על-כך ,הם החלו
ִ
ַ'נאביבּ
ִּ
בוואדי הסמוך לבאר .מהלך זה יצר עובדות בשטח ומציאות חדשה ,אך ללא הסכמת הג
לזרוע
ִ
וסמוך לשטח בית הקברות סַ
ִּ
ַ'נאביבּ ככאלה
לאמה ַולַד חַ סַ ן ולשטח הבאר .את השטחים האלה ראו הג
ִ
ִּ
ַ'נאביבּ פַ זַעו ּ 'פעלו
אד-דנְ יא 'מאז ומעולם' .כיוון שכך ,הג
שיש להם עליהם שליטה פוליטית ִמן אַ יّאם
במהרה ביחד )כנגד האויב(' תחת ראש הקבוצה הטריטוריאלית עַ ו ְִדה ִא ְ ּבן סַ עַ ד; הם חרשו את האדמה
הזרועה ,זרעו אותה בזרעים משלהם ,והקימו אוהלים מנגד .מהלך זה כמעט והביא לעימות מזוין בין
שתי הקבוצות ,שחבריהן היו חמושים ברובים .בניסיונות ליישב את המחלוקת לפני שיפרוץ עימות מזוין,
הגיעה ִ ּ
לביר ִח ִפיר משלחת בראשות "הלורד הבריטי" שנלווה אליו סַ לְ מאן אַ בּ ו ְּ-ר ַּבי ְִעה ,ראש שבט
אַ בּ ו ְּ-ר ַּבי ְִעה מהטֻ 'לّאם.

בהליך השימוע והבוררות הופיעו בפני המשלחת גם נציגי הצֻ ְ ּב ִחיִّין בראשות ִא ְ ּבן ִע ִתיגִ ה ,ראש הפלג של
הצֻ ְ ּב ִחיִّין שגבל באזור ִ ּביר ִח ִפיר .האחרונים העידו שכל השטח שממזרח לבאר ,כולל הבאר עצמה ,שייך
ִ
לטֻ 'לّאם ,ועל-כן מעשי הסַ
ראחין אינם על-פי דין .בעקבות המקרה סומן קו גבול בסלעים באזור זה,
ִּ
ַ'נאביבּ סימון קו הגבול הינו
כעשרים מטר לערך מערבית לבאר ,המסמן את קו הגבול בין הצֻ ְ ּב ִחיִّין לג
נדיר ביותר שכן גבולות הטריטוריות השבטים שמורות בזיכרון הקולקטיבי של השבטים ואף אחד לא
ממרה אותו .קו הגבול היה קיים בשטח עד לשנת  ,2010בעקבות שיטפון גדול וחריג בעוצמתו נשטפו
ִ
הסלעים וקו הגבול נעלם .בנוסף ,הוסכם פומבית שגם לצֻ ְ ּב ִחיִّין וגם לסַ
ראחין יהיו נגישות ושקתות נפרדות
ִּ
ִּ
ַ'נאביבּ  .מה שהדריך את הצדדים בקביעתו של גבול זה ,היה
בביר ִח ִפיר ,על-אף שזו נמצאת בשטח הג
היגיון שמאחוריו עמד אופיין של המערכות החקלאיות והגבולות שלהן .החלוקה הייתה בין מערכות
ִּ
ַ'נאביבּ  ,לבין מערכות חקלאיות על פשטי נחל של נחלים
חקלאיות בתוך ערוצים שהיו בעיקרן בשטחי הג
ִ
גדולים ונחלים נטולי מערכות חקלאיות שהיו בשטחי הסַ
ראחין.

ִבּיר ִח ִפיר על ארבע שקתותיה

ִּ
ַ'נאביבּ הינו אחד משבטי הר הנגב שלא הושמו בשטחי הסייג עם קום במדינה .השבט יחד עם
שבט הג
קבוצות נוספות היו חלק ממערך ההגנה של דוד בן גוריון בשבתו בשדה בוקר .השבט שיתף פעולה עם
ִּ
ַ'נאביבּ ישנו קשר
המודיעין הישראלי תמורת האפשרות להישאר בשטחם המקורי .עד היום ,לאנשי הג
חזק מאוד לשטחים בחזקתם .דוגמא לכך ניתן לראות מן הסיפור הבא שהתרחש בינואר  2010בסעודת
הג'נאביּב בהר הנגב .לאחר הארוחה התפתחה שיחה מרובת
אבל )עַ זְ זַא( על מותו של אחד מנכבדי
ּ
הג'נאביּב לנכבדי הסראחין על בתי הקברות ,שיוכם השבטי ומוצאם .במהלך ויכוח
משתתפים בין נכבדי
ּ
הג'נאביּב פעמים מספר לעבר נכבדי העזאזמה את השאלה המכרעת" :וֵוין גִ ' ַּד ּכ
זה זרקו נכבדי
ּ
ַמ ְד ּפון"? ,שתרגומה המילולי הוא" :איפה סבך קבור?" .היה בשאלה זו קורטוב של קנטרנות שכּ וון לאב
הקדום של מטה הט'לאם ומקורו בהר הנגב לעומת האב הקדום של העזאזמה ,שקבור במרכז סיני .זו
הייתה שאלה רטורית שכוונתה ברורה :להדגיש שהט'לאם קדמו לעזאזמה בהר הנגב.
על אף שצאצאי השבטים עדיין חשים שייכות עמוקה לטריטוריה המסורתית ,בימים אלו אזור 'שדה חפיר'
ריק כמעט מאדם .שבטי הג'אנביב והסארחין נראים רק לעיתים רחוקות במרחבי המדבר הללו .פעמים
ניתן למצוא שרידי זבח ומנחות ליד הקברים העתיקים ,רליקטים אחרונים ,של מסורות ונוהגי חיים,
הנאבקים למצוא מקום בעולם האינטרנט המהיר ורכבי השטח היוקרתיים.

נדמה כי הזמן המדברי מכסה את הכל ,בבחינת "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת" .הטרסות
ושטחי המריבה שוב זרועים צמחי מדבר פראיים ולא מהווים מחלוקת .לנו המטיילים בשבילי המדבר
נשארים רק רמזים בודדים .לצופה הפשוט הם יראו חסרי משמעות  -באר בטון באמצע השממה ללא
אופי וללא חן .המעמיק ,ידלה מן הבאר פיסות חיים שלמות של אנשים ,סיפורים ,מסורות ,מאבקי
שבטים ועוד .שדה חפיר ,המרוחק מכל ישוב ,מסמן בהקשר זה את הקסם של המרחב המדברי כולו.
אנו נמשיך לסייר במדבר ,ננסה להשחיז את המבט  -ולהבחין בפרטים הקטנים  -אשר לעיתים פותחים
צוהר לעולמות מרתקים.

השקיית צאן .צילום :זיו שרצר

*"כעקבות במדבר" :גבולות שבטי הבדווים ותהליכי הגירה בנגב בראי דפוסי הקבורה .1800-1966

חולבי הגמלים ומסרקי הפשמינה
של מחוז חובד
זיו שרצר

אחרי יממה של סופות חול ורוחות עזות ,בצבצה השמש לראשונה מתוך קו בהיר שנמתח בין
העננים השחורים ובין האופק המשתרע עד אין סוף .קרני אור חזקים חתכו את הדממה של העמק
וצבעו את כולו בצהוב עז .צלייהם של גמלים עזים וסוסים שהילכו במרחב נמתחו על פני העשב
הירוק לאין שיעור .קשת עבה וחדה ירדה מן השמיים השחורים וניתזה ישירות על הדיונות
המעודנות .באור אחרון ,נראו באים מבין דיונות ראשים חומים לבנים ושחורים ,מלווים באיש קטן
רכוב על סוס ,כובע לראשו ומקל ארוך עם לולאת עור בידו.

ארדראנט ) (Erdrantהוביל את עדר הגמלים שלו בביטחון ושבשלווה .אלו מצידם לא ניסו לברוח.
היו אלו הבכרים הצעירים אשר בילו את כל היום בללחך עשב וכעת היו צמאים לינוק את חלב
אימם .אשתו של ארדראנט ,ארוויכי )(Erveeheiכבר לבשה את ה'דל' הירקרק והמלוכלך שלה
והחזיקה בידה דלי עשוי עץ .נשאר מעט זמן עד החושך וחייבים לחלוב את הגמלים .ראשית נתנו
לבכרים הצמאים לינוק מעט מעטיני אימהם ,כדי לגרותם לתת יותר חלב .בשלב מסוים קשר
ארדראנט את הבכר ליד אימו ,תפס בחוזקה באוזנה של האם וכך אפשר לאשתו לבצע את
מלאכת החליבה .חושך ירד ,והמשפחה התכנסה בגר הראשי של המשפחה לבלות ביחד ולאכול
את ארוחת הערב .ארוויכי הוציאה חתיכת בשר מאחורי הווילון ונתנה לביתה הקטנה לחתוך אותה
לקראת בישול .ילד אחר נכנס לגר עם גיגית מלאה בגללים יבשים וארוויכי מילאה בהם את התנור.
לאחר מספר דקות נשמע קול קטן ,פטריית עשן קטנה מילאה את הגר וריח מתקתק של גללים
בוערים ריחף באוויר .הבערה בתנור החלה .ארוויכי שמה על פתח התנור את הווק הגדול ויצקה
לתוכו מים .אחרי כמה דקות זרקה פנימה מספר עלים מיובשים של תה ,קורטוב מלח וכמובן ,חלב
נאקות  .תוך מספר דקות התה המסורתי של נוודי מונגוליה נמזג אל תוך קערות חרס וכל יושבי
הגר לגמו אותו בעונג רב .עוד יום קשה של מלאכה רבה עבר ,וכעט אפשר לשבת ,לנוח ולחכות
לבשר הכבש שכבר מתבשל לו לאיטו בווק הכבד.

בתוך הגר ,ומעל לכוננית פרוס סרט צבעוני
ועליו אין ספור מדליות .כיאה למדינה
פוסט-קומוניסטית ,מדליות הן עדיין דרך של
הממשל להוקיר על מפעל חיים של אדם או
על פעולה חשובה .את רוב המדליות קיבל
ארדראנט לא משום שהיה גיבור מלחמה או
פקיד ממשל חשוב .ארדראנט מעולם לא
עזב את העמק הפורה שלו במחוז חובד
) (Kovdבמערב מונגוליה .את המדליות
קיבל על היותו נוקד גמלים ,אבל לא סתם
נוקד גמלים.
ארדראנט מחזיק בעדר הגמלים מן הגדולים במונגוליה 350 ,במספר .בהם יש לטפל נגד מחלות,
לדאוג לאכילם ולהשקותם במשך כל ימות השנה ,לגזוז את צמרם בסוף החורף ולחלוב אותם באביב
ובקיץ .נוסף על כך ,וכמו כל משפחה מונגולית ממוצעת החיה בערבות ,למשפחתו גם עדר גדול של
כבשים עזים סוסים ויאקים .כשאר הנוודים במונגוליה ,עליהם לנדוד שלוש עד ארבע פעמים בשנה
בחיפוש אחרי כרי דשא איכותיים כדי לשמור על תזונתם של בעלי החיים שברשותם .הנוף הסובב את
ביתם הנודד מתאפיין בפסטורליות שכה טבעית ברמות המונגוליות .ממזרח וממערב רכסי הרים
המתנשאים לשמיים ומכוסים בשלג כל ימות השנה .וביניהם עמק מוריק שנחל זורם בצידו המזרחי
ודיונות בהירות מכסות את צידו המערבי.
במונגוליה של שנות האלפיים 785 ,שנה אחרי מות מנהיגם המפורסם גינג'ס חאן ,להחזיק עדר של
 350גמלים הוא לא דבר של מה בכך .בחורף  2010התרחשה במדינה תופעה מטאורולוגית הנקראת
'זוד' ) ,(Dzudאשר מכה בטרטוריה במונגולית אחת למספר שנים .כאשר 'זוד' מתרחש במונגוליה,
הטמפרטורות צונחות אל מתחת לקו ה  -40ונשארות שם כמעט  50יום .לא די בכך ,באותו חורף של
 2010ירדו כמויות שלג אדירות אשר כיסו את כל מרחבי מונגוליה במעטפת לבנה של בין  30-60ס"מ
ובמקומות מסיומים אף מעבר לכך .מעטפת שלג זו מנעה מן הגמלים ,העזים ושאר אוכלי עשב
להגיע וללחך את העשב הדל והיבש ששורד בערבות מונגוליה בימי החורף הארוכים .כתוצאה מכך,
שמונה מיליון בעלי חיים ,שהם  17%מכלל בעלי החיים המבויתים במונגוליה גוועו ברעב ,קפאו ומתו.
ובינתיים ,עוד 'זוד' מתרחש לו במונגוליה זה מספר שנים ,אך זהו 'זוד' מסוג אחר .לקראת אמצע
שנות ה 90-של המאה האחרונה ,מעט אחרי שהקומוניזם הסובייטי עזב בפעם אחרונה את שטחי
מונגוליה ,התגלה בדרום המדינה ,בלב מדבר הגובי ,אחד ממכרות הזהב הגדולים בעולם .הדרישה
ההולכת וגוברת של סין לזהב ומחירי הזהב הגואים מאז תחילת המילניום גרמה לרועי צאן רבים,
ביניהם גם רועי גמלים לנטוש את אורח חייהם מזה מאות ואלפי שנים וללכת לחפור באדמת המדבר
בחיפוש אחר פרנסה חדשה וקלה יותר .אם לא דיי בכך ,עיר הכורים שהוקמה בסמוך למכרה הענק
מונה מעל מאה אלף איש אשר צורכים כמויות גדולות מאד של בשר בהתאם לתזונת המונגוליים
הידועה .כבשים ,עזים ,סוסים וגמלים נשחטים מידי יום כדי להאכיל את אוכלוסייה ההולכת וגדלה
של הכורים במדבר הגובי.

מצב זה מדלדל בצורה אינטנסיבית את אוכלוסיית הגמלים הנמצאים במרחבי הגובי .למזלו של
ארדראנט ,מחוז חובד נמצא יותר מאלף קילומטרים מערבית למכרות ,מרחק אשר מהווה מעין
חיץ בין היותם מספקי צמר וחלב ובין היותם בשר אכילה להמונים" .הגמלים שלי ,אשר קיבלתי
מאבי ,משרתים את משפחתנו בחלב שהם נותנים כדי ליצור גבינות ובצמר שהם מספקים ליצור
שטיחים וביגוד .לעולם לא אמכור אותם בתור בשר לאנשים".
מוקדם בבוקר ,אחרי שתיית התה המלוח ,התאספו כל בני המשפחה במכלאת החורף של העזים
והכבשים .מסרקי ברזל ואלומיניום נאספו .חבלים מצמר גמלים ויאקים נשזרו .העזים ,שהבינו
שמשהו מתחולל ,החלו רצות בתוך המכלאה במעגלים ולעלות אבק סמיך .עז עז בתורה נקשרה.
הקרניים נקשרו לעמוד עץ והרגליים האחוריות ליתד שננעצה עמוק בקרקע .תפקידו של אחד
הנערים הצעירים היה לתפוס את העזים להרים אותם ולסוחבם לאתר הסירוק ,שם הם יקשרו.
המבוגרים של המשפחה ,החלו במלאכת הסירוק .לעזי פאשמינה )) Changraשני סוגי צמר.
האחד ארוך ועבה ,והשני קצר ,דק ופלומתי ,על כן איכותו .שלא כמו כבשים ,אותם גוזזים ,אם
במספריים או במכונות ,את העזים חייבים לסרק על מנת להוציא רק את הצמר הדק והאיכותי
הידוע ברחבי העולם כ"פאשמינה" או "קאשמיר" .העזים של רמות מונגוליה ומדבר הגובי ידועות
בצמרם האיכותי וזאת מפני החורף הקשה אותו הן שורדות וכן משום הגובה הטופוגרפי בו הן חיות.
עובי סיב אחד של צמר הפאשמינה נע בין  14-19מיקרון ,תלוי מאיזה חלק בגוף הוא נלקח.
צעיף )שעל( העשוי  100%פאשמינה יעבור כולו דרך
טבעת אחת קטנה וימכר ברחבי העולם במאות דולרים
לצעיף .רק עוד חומר אחד יכול להשתוות לעדינות
ורכות זו ,הוא המשי .לקראת האביב מתחילות העזים
להשיר את פלומת החורף החמה ,ועד מהר צמר איכותי
ויקר זה יתפס על שיחים וינדוד עם רוחות מזדמנות
ויעלם כלא היה .משפחתו של ארדראנט מקדימה את
הנשירה הטבעית ומסרקת את הצמר בעודנו על החיה.
סירוק בתקופה זו של השנה ,כאשר פלומת החורף כבר
לא תפוסה לעור החיה בצורה חזקה הינו קל יותר .אך
עדיין המלאכה קשה וארוכה .במשך עשר שעות של
עבודת צוות משפחתית ,הרימו ,קשרו וסירקו יותר
משישים עזים .שני שקים מולאו ונדחסו בצמר
פאשמינה גולמי ומשובח .בשלב זה החלו ההימורים
כמה שוקלים שני השקים .מספרים נזרקו לאוויר ,אך
אב המשפחה היה הקרוב ביותר .עשרים וארבע קילו
של צמר .למחרת לקח הבן הגדול באנדה )(Bandaa
את השקים ונסע לעיירת המחוז חובד.
בין הסמטאות הדוחקות של השוק ,ליד מתחם שולחני הביליארד שהמונגולים כל כך אוהבים ,נכנס
באנדה לתוך מכולה אדומה בה נערמו שקים שקים של צמר הפאשמינה .באנדה הניח את שני
השקים על משקל הברזל ,הסוחר רשם את המשקל הכפיל במחיר והחל סופר שטרות.

כמעט מיליון טוגרוק) (Tugrikבמזומן ,שווה ערך ל  ,758$סכום לא מבוטל בשביל יום אחד של
עבודה משפחתית .צמר זה יעלה על משאיות ויעשה את דרכו לבירה אולן באטאר ,שם ימכר בערך
של פי שניים וחצי ממחירו בחובד.
מונגוליה עוברת בשנים אחרונות תהליך של תיעוש ואורבניזציה .יותר ויותר משפחות נוטשות את
אורח חייהן מזה אלפי שנים ועוברות לחפש את מזלם בעיר הגדולה אולאן בטאר ,בעיירות מחוז
שוממות ובמכרות הזהב .אך משפחות כשל ארדראנט וארוויכי עדיין פזורות במרחבים האדירים
של ארץ בתולית זו והן ממשיכות להתקיים מחלב ובשר ולגדל משפחות גדולות ומאושרות.
אומנם האופנוע מחליף אט אט את הסוס ,והפלאפונים מחליפים את הרדיו ויש גם פאנל סולארי
שנותן להם אור בודד לקראת ערב ,אבל ה'גרים' עדיין פזורים במחוזות הנידחים ועדרים ממשיכים
לשוטט בהם ,אל מרחבי ההרים והדיונות של מחוז חובד .עוד יום עבר לו ושוב נראה ארדראנט
מגיח מן הדיונות על סוסו כשלפניו עדר גמלים עצום .מלאכת החליבה החלה ,בשקט ושלווה וכשזו
הסתיימה ,שוחררו הגמלים טיפין טיפין והחלו לחזור אל מקום מנוחתם ,על החול הרך בצידו
המערבי של העמק ,מתחת ההרים המושלגים.

דרכי הבשמים
2020

בעריכת חיים בן דוד ודן פרי

ספר חדש ,בהוצאת בית ספר-שדה שדה בוקר ושותפים
יקרים .הספר מאגד את טובי החוקרים בנושא דרכי הבשמים
אשר חברו יחד להוציא לאור ספר חדש ומעודכן,העוסק
במחקרי דרך הבשמים מעומאן ותימן ועד לים התיכון.

להזמנה לחצו כאן

אנשים טובים מאוד באמצע הדרך
או בקיצור  -החנב"ז
עמיחי שדה

במהלך עבודתי בשנתיים וחצי האחרונות כמדריך בוגר זכיתי להדריך את חוג הנוער של בית ספר שדה
שדה-בוקר ,החנב"ז.
החנב"ז )חוג נוער בוטני-זאולוגי( הוקם בשנות ה 70-המאוחרות על ידי עמיר אידלמן ,שהיה מנהל בית
ספר שדה .החוג שפועל כבר למעלה מ 40 -שנה ,כולל נערות ונערים בכיתות ט'-יב' מכל רחבי הארץ,
הנפגשים פעם בחודש לטיול ברחבי המדבר.
עד כאן הכל רגיל ושגרתי כמו הרבה חוגי מטיילים ,אך מהרגע שנכנסתי להדריך את החנב"ז הרגשתי
שכאן יש משהו שונה.
בשורות אלה אנסה להמחיש במילים את הבלתי ניתן לתמלל ,סוד קסמו של החנב"ז.
ביום בו נכנסתי לבית ספר שדה נאמר לי" ,אתה תדריך את החנב"ז" ,לא הבנתי במה מדובר ומה זו
המילה המוזרה הזו .בכדי לדעת למה אני נכנס ,התיישבתי לקרוא את יומני החוג .יומן החנב"ז הוא
תופעה בפני עצמה ששווה סיפור .תיעוד מרתק של חניכי החוג כמעט ברצף משנות ה 70-ועד לטיול
האחרון שיצא ממש לפני שבועיים...
התחלתי לעיין ביומנים ואט-אט הציורים ,קטעי ההשראה ,ההגיגים וההזיות שנכתבו בלילות מדבר
קרים לאור המדורה או אל מול נוף גלוי עיניים ,החלו מרמזים לי על מה אני עתיד לפגוש .לא יכולתי
שלא להתרשם מהבגרות ,הכנות ,והחשיפה של החניכים כפי שהשתקפו מבין הדפים .הבנתי ,שלפני
סיפור הרבה יותר משמעותי ומורכב ממה שיכולתי לדמיין.
הטיול הראשון עמד לצאת לדרך .גיא מדם המדריכה שאיתי ,תדרכה אותי על שלל המסורות של החוג
ורצתה לוודא שאדע את כל הדקויות כדי שאופי החוג ישמר .תכננו ללכת מנחל שרף עד למפעלי אורון
דרך הר החלק ,גב זרחן ,והכרבולת של המכתש הגדול .מסלול יפהפה החוצה את רכסי הנגב הצפוני.
בתחנה המרכזית באר-שבע
במקום המפגש הקבוע ,התחילו
להגיע תיקים ענקיים נסחבים על
גבי ילדים מחויכים .חיבוקים
פראיים בין חניכי החוג הוותיקים,
וחיוכים מבוישים ונרגשים
מהחניכים שרק עתה הצטרפו,
התעופפו לכל עבר .שמתי לב
למבטים הבוחנים שנשלחו אלי,
כמנסים לעמוד על טייב המדריך
החדש .התרגשתי מאוד...

הטיול החל .כל מה שדמיינתי היה שם ועוד הרבה יותר .מדבר פראי ,נקבים עתיקים ,גבים מעופשים
)כמובן שטבלנו  7טבילות בהתאם למסורת החוג( וילדים עם המון אהבה וכבוד לטבע ואחד לשני.
יום רדף יום ,והטיול נגמר מהר מדי .בשיחת הסיכום הקראתי מתוך ספרו של עזריה אלון "שבילים
במדבר" את הקטע המפורסם "מדבר זהו עסק פרטי" ,וידעתי שאנחנו ,החוג ואני ,נייצר לנו מדבר
פרטי ונפלא משלנו.
כשנשאלה השאלה המסורתית לכל מטייל ראשון בחוג ,״האם תבוא שוב??״ עניתי בחיוך ענק :בטח.
התאהבתי!

החנב"ז זהו חוג "מיושן" במובן הטוב של המילה .בשביל לקבל מידע על הטיול יש "שעת קשר",
מזכרת ארכאית ונהדרת מימי הטלפון הביתי .מפרסמים יום ושעה והחניכים מתקשרים בכדי לשמוע
לאן הטיול ,לאיפה להגיע ומה להביא .זוהי הזדמנות יוצאת מן הכלל ,לדבר עם החניכים באופן אישי
לקראת הטיול .אפשר להרגיש איך מטיול לטיול הקול בטלפון נהיה בטוח יותר ,ואפילו להרגיש את
החיוכים מהצד השני של הטלפון כשמספרים לחניכים על כך שהגבים בטיול צפויים להיות מלאי מים.
עוד שארית מימי "הפלמ"ח" ,אלו מסורות השמירה בלילות .למרות שרבים מהחניכים היו מעדיפים
להרוויח עוד שעת שינה בלילות הטיול ,השמירות הן הזדמנות מיוחדת מאוד לגיבוש בין החניכים .גם
כאן המסורות של החוג דואגות לכל ,וצריך להשתבץ לשמירה דווקא עם מי שאתה לא מכיר ,וכך בשעת
לילה מאוחרת ,נוצרות להן חברויות מיוחדות.
הדמות הכי חשובה בחוג היא ללא ספק המורה חיילת .לא כאן המקום לספר על חשיבותו של מוסד
המורות חיילות ,רק אספר על המורה חיילת בחנב"ז ,משום שהיא הציר המרכזי שמחזיק את כל החוג.
כמו בשבטי אינדיאנים עתיקים ,משמשת המורה חיילת כשומרת המסורת ,דואגת לכל חניך כאם,
מתעקשת שכל טיול יצא בזמן ומקפידה שכל הכללים ישמרו.
אני זכיתי להדריך עם שתיים ,גיא מדם ומעיין קורן .למדתי מהן המון על מסירות והשקעה וללא ספק
שבלעדיהן ההדרכה של החוג הייתה נראית אחרת לגמרי והחוג לא היה מה שהוא.
במהלך השנה טיול רדף טיול .חוקי החוג הקובעים כי אין לטייל באזור בו טייל החנב"ז במשך השנתיים
הקודמות ,אתגר אותנו.

מצד אחד למצוא מקומות חדשים ,ומצד שני ,מרגע שכף רגלך דרכה באזור מסוים ,לנסות ולבלוע
ככל האפשר מהמרחב ,בידיעה שבשנתיים הבאות לא ידרכו כאן רגלי החנב״זים .אחריות זו תבעה
מאתנו יצירתיות ונחישות .בעזרתו של זיו ,רכז ההדרכה ,ובמאמצים רבים מול רט"ג ,שיאפשרו לנו
לצעוד בשמורות ובמקומות בלתי שגרתיים ,ועקשנות מול הצבא שיחלוק אתנו במעט את שטחי האש,
נמצאו המסלולים המדהימים והמיוחדים ביותר .כאלה שיכולנו לומר עליהם שכאן רק היעלים והחנב"ז
הלכו.
היחודיות בעיני ומה שהופך את החוג ליוצא דופן ,היא האווירה .כאמור החוג מורכב מילדים מכל רחבי
הארץ .מרמת הגולן ועד לערבה הדרומית שנפגשים אחת לחודש .מרגע הפגישה ,גם אם זו הפעם
הראשונה ,ואתה לא מכיר אף פרצוף ,אתה מיד מרגיש בבית ולא סתם בבית ,אלא אהוב מאוד.
האווירה החיובית סוחפת ומדבקת ,בהתאם לחוקי האימפרוביזציה תמיד אומרים – כן!
אמורים כן לריצה לראש ההר לראות זריחה או שקיעה .אומרים כן למשחק חברתי מטופש או מבריק,
אומרים כן לשמוע הדרכת גיאולוגיה על תצורות הנגב השונות ,אומרים כן על כל רעיון ויוזמה .זו
האווירה וזה סוחף את החוג לחיוביות אדירה ,כך שכל אחד מרגיש בנוח וגם הביישנים ביותר מהר מאוד
מרגישים שייכים רצויים ואהובים.
החלק העיקרי במהלך הטיול הוא ההליכה .הליכה של שעות ארוכות בשבילי מדבר קשים ומבודדים,
הנותנים את אותותיהם בחניכים ומעצבים אותם .ההתמודדות עם עצמך ,בעלויות ארוכות ותלולות או
ירידות מפצפצות ברכיים שעל גבך תיק ענק אליו קשור בצד אחד ג'ריקן ובצד השני סיר ,זה דבר
בהחלט מאתגר .אין דבר משמח יותר מלראות חניכים שקשה להם ,נזרקים אחורה על התיק בסוף
עלייה ,עם עיניים נוצצות למראה הנוף שנגלה בקצה ההר .התמודדות עם קושי כזה ,טיול אחר טיול,
מעצבת אופי כלל חוגי שבעייני מהווה חלר מהותי מהחוג .אופי של חבורה מופלאה שלא היה יכול
להיווצר בסיטואציה ובנוף אחר.
יש עוד אין ספור סיפורים קטנים וגדולים לספר על החבורה הנפלאה שנקראת חנב"ז .על 'טיולי
הבוגרים' ו'טיולי בארגונם' ,ארוחות 'לוקח מורח בורח' ומשחקי 'בושידו' על פסגות ההרים ,שמות-קוד
לאין סוף רגעים קטנים שיוצרים חוויות חיים אדירות.
קשה לסכם ולסגור את הפרק של הדרכת החנב"ז ,אך כמו בכל דבר צריך להכניס לחוג דם חדש ,ולתת
לעוד אנשים להיחשף ולהתאהב .אני רוצה להודות על ההזדמנות האדירה שניתנה לי על ידי אבי עטר
מנהל הביס"ש וזיו רכז ההדרכה.
ובמיוחד לגיא מדם ומעיין קורן ,המורות
חיילות שהדריכו איתי את החוג בשנתיים
האלה ,אין מילים לתאר את ההשקעה שלהן
בחוג ,רק לעמוד מהצד ולהתפעל.
ותודה ענקית לחניכים הנוכחיים ,הקודמים
והבאים לבוא ,על כך שיש חבורה כזו
מופלאה שמסתובבת לה במדבר הישראלי.

חידת הגיליון:

איזו תופעה מופיעה בתמונה?
על איזה תצורה היא מופיעה?

והתשובה לחידת גיליון הקודם:

על כריכת איזה ספר מופיעה
התמונה ואיפה היא צולמה?
התשובה היא:
התמונה מופיעה על כריכת הספר
"הנגב  -מלחמת קיום במדבר" מאת
מיכאל אבן ארי ,לסלי שנן ונפתלי תדמור .בתמונה מופיעות
המצלעות הדרומיות של קמר הרמון ,בחלקו המזרחי של נחל
נקרות.

