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אֶ גְ לֵי טַ ל י ְִרעָ פו ּ,
הַ ּ ָ ׂ
שד ֹות יִצְ עָ פו ּ,
נֶבֶ ט ַר ְך יִבְ ַקע ְויֵע ֹור.

ִעם ַמ ׁ ּ ַשב הָ רו ּחַ
י ְַר ּנֵן אַ ׁ ּשו ּחַ ,
יַעֲ נו ּ ְ ּב ׁ ִשיר הַ ר ָו ַגיְא.

עידכונים מהשטח
חקלאות בערבה
גלילי

-

רועי

הקשר בין תזונה
לסביבה  -קרן סבן
חידת הגיליון

יְפַ כּ ו ּ ְ ּבלִ י ּג ֶ
ֶמר
עֲ יָנ ֹות ְ ּבז ֶֶמר
ְׂ
ש ֵדה ָּדגָן ָרוו ּי ׁ ְשטו ּף הָ א ֹור.
עַ ְר ִפ ִ ּלים נָמ ֹוגו ּ וְאֵ ינָם;
ְּתכֵ לֶת הָ ָר ִקיעַ
זִ יו אָ בִ יב ּ ַת ִ ּביעַ ְ
לָך.

ׁ ִש ּ ֳבלֵי הָ ע ֹ ֶמר
י ְִרחֲ ׁשו ּ ְ ּבלִ י אֹ ֶמר
ַרחֲ ׁ ֵשי ּד ֹו ִדים ְ ּבלִ י ַּדי.
יָד אֶ ל יָד ְ ּב ֶרטֶ ט נְ ׁ ַש ּלֵב.
ְ
לָך ׁ ִש ַירת הַ ּלֵב ְוז ֶֶמר אַ הֲ בָ ה
הֵ ם ׁ ַשי.

דבר המערכת
האביב הגיע למדבר ויחד איתו גם המורות חיילות חזרו לבית
ספר שדה והובילו תנופה של התחדשות ופריחה .משמח
מאוד לראות את המוני ישראל יוצאים לטייל ומגלים את
המדבר הישראלי מחדש .בגיליון הזה רועי גלילי כתב לנו על
החקלאות בערבה בעבר ובהווה ונדמה שלא הרבה השתנה.
הכתבה השניה ממשיכה את אותו הקו ומתייחסת לחלקאות
התעשייתית של מזון מן החי בימנו.
מקווים שתהנו מהגיליון
צוות המטבעון
עמיחי שדה וקרן סבן
Matbeon.boker@gmail.com

החנב"ז בהר נפחא צילום :אוהד לבנר

החנל"ה בהר נפחא .צילום :ירום אלטשו

פעילות הביס"ש
צוות ההדרכה של בית ספר-שדה
חזר לפעול באופן מלא .המורות

במהלך חג הפסח הפעילו מדריכי
הביס"ש תוכנית פעילויות שכללה

חיילות סיימו את המשימה ביחידת
אלה וחזרו לבית ספר שדה .אנחנו
שמחים מאוד ומאחלים להן המון

טיולי יום ופיעוליות ערב .המדריכים
הדריכו כ 250-מטיילים במהלך
החג.

הדרכות וטיולים.
חוגי הנוער החנב"ז והחנל"ה
ומעודון המטיילים של הביס"ש
יצאו לטיולי פסח .הטיולים
התמקדו במרחב רמת צנע הר
עקרב והר נפחא.
ההשתלמות הגיאולוגית
המסרותית " -שוקה ואידלמן" של
מדריכי מרכזי ההדרכה בדרום
יצאה למרחבי מזרח הרמון.
ההשתלמות הייתה נפלאה
והמדריכים למדו רבות על
הגיאולוגיה של הנגב מפי עמיר
אידלמן הנפלא.

הספר "בדרכי הבשמים" בעריכת
חיים בן דוד ודן פרי יצא לאור .הוא
מרכז את החידושים האחרונים
במחקר על דרכי הבשמים .הספר
פרי יוזמה של הביס"ש ושותפים
נוספים ,הספר סוגר מעגל של 20
שנה עם הספר הראשון שיצא ע"י
הביס"ש בעריכת עזרא אוריון.
הפודקאסט "מדברים מדבר" של
"דעת מדבר" בשיתוף עם בית
ספר-שדה יצא לדרך .הפודקאסט
מיועד לילדים ועוסק במגוון נושאים
הקשורים במדבר ,מוזמנים להאזין.
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הר זרון צילום:יונתן אורגד

חקלאות בערבה
רועי גלילי
בשנת  634לספירה הגיעו כוחות החלוץ של צבא האסלאם אל הערבה בדרכם לכיבוש ארץ ישראל
הביזנטית ובעין אל ע'אמר ,המעיין הסמוך למושב צופר של ימינו ,הביסו את הגייסות הביזנטיים
המותשים בקרב שזכה לימים לשם "קרב הערבה" .בהיסטוריוגרפיה הנוצרית של אותם הימים וגם
במאות השנים שלאחר מכן נכתב שהייתה זו יריית הפתיחה להרס התרבות החקלאית הביזנטית וגם
רבים מחוקריה הראשונים של הארץ הניחו שגלי הפלישה של שבטי ערב שהגיעו מן המדבר ,החריבו את
התרבות החקלאית שקדמה להם לבלי שוב .את התפיסה הזו היטיב לתאר בסוף המאה ה 19-המזרחן
האנגלי סיר וויליאמס מויר:
“Warrior after warrior, column after
column, whole tribes in endless
successions with their women and
children… tribe after tribe issued forth
and hastening northward, spread in
great masses to the East and to the
.(West” (Muir 1898:45
"לוחם אחר לוחם ,טור אחר טור ,שבטים
שלמים ברצף אין-סופי על נשיהם וטפם…
שבט אחר שבט מיהרו צפונה והתפשטו
בהמוניהם למזרח ולמערב" )תרגום חופשי
ר.ג(.
אלא שהארכיאולוגיה ,ובפרט הארכיאולוגיה
של הערבה ,מספרת סיפור אחר :יישובי
התקופה האסלאמית הקדומה שהוקמו אחר
הכיבוש משקפים התיישבות חקלאית
משמעותית בשני מוקדים ודו-קיום מעניין בין
רועים לחקלאי המזרע ,ממש לא מלחמת בני
המדבר בבני התרבות.

יישובי התקופה האסלאמית הקדומה
בערבה )נול (2015:17

בשונה מהר הנגב בו התפתחה החקלאות הביזנטית המפוארת ,הייתה הערבה מימים ימימה ארץ גזירה
צחיחה למרות המעיינות הרבים שפרוסים לארכה .עדויות מעטות על חקלאות מזרע בערבה נמצאו גם
בתקופות קדומות יותר סביב מצודות שהוקמו בתקופת הברזל ,בתקופה ההלניסטית והרומית ואולם
הייתה זו חקלאות קיום מקומית ,חקלאות התקופה האסלאמית הקדומה היא פאזה חדשה ,ממוסדת
ומשוכללת בהרבה מכל מה שהתקיים לפניה .כמה דגמי יישוב התקיימו במקביל במרחבים הצחיחים
שבין הרי אדום לרמות הנגב בתקופה הזו :אתרי חניה של נוודים ,יישובים כפריים חקלאיים וחוות
חקלאיות גדולות ומשוכללות .בחוות האלו יושמו לראשונה בארץ ישראל שיטות ההשקיה שפותחו באיראן
הקדומה :בארות השרשרת )"פוגארות"( שלוכדות את מימי המעיין הקדום תחת פני הקרקע ומוליכות
אותם בעזרת הגרביטציה בתעלות תת קרקעיות עמוקות אל אזורי הגידול והעיבוד .מתקנים מרשימים
מסוג הזה נמצאו בעברונה וביטבתה בדרום הערבה ובעין חופירה על אדמות עין יהב של ימינו – בערבה
התיכונה) ,מתקנים נוספים נמצאו גם בבקעת הירדן(.
בארות שרשרת )ויקיפדיה(

הנחת העבודה של מרבית החוקרים היא
שמבצע הנדסי ואגרוטכני בסדרי גודל כאלו
משקף מעורבות משמעותית של השלטון
המרכזי וה"חשוד" המיידי בעניין הזה הוא
סלימאן בן עבד אל-מלכ משושלת בית
אומיה ,הח'ליף ה 11-של האסלאם ומייסד
העיר רמלה .אל-מלכ שהיה בראשית
הקריירה שלו מושל נפת )ג'ונד( פלסטין
הסתער ביוזמה ובחזון על משימת הקמתה
של רמלה כבירת הנפה וכמרכז מסחרי לכל
המרחב ולימים נכתב עליו ,ביותר משמץ של בוז ,שבימיו "היו האוכל והמין נושאי השיחה העיקריים" )אבן
אל את'יר ,אל כאמל פי אל תאריח' .(5,10 :כך או כך ,הקמתן של חוות חקלאיות שיביאו את עושרו
הקולינרי של המזרח מן המדבר אל הארץ הנושבת גם בחורף ,השתלבה היטב במסגרת היוזמות הללו.
מעורבותו הישירה של סלימאן בן עבד אל-מלכ בהקמת החוות לא אוזכרה בטקסטים קדומים אך
בחפירותיהם של זאב משל ואיתן איילון שנערכו ביטבתה בשנות השבעים של המאה שעברה נמצאה עצם
גמל שעליה חקוק שמו.
קיום חקלאות לאורך שנים בתנאי האקלים הקיצוניים ובאדמתה הדלה והמלוחה של הערבה היא משימה
סבוכה ומורכבת .שנים חלפו ובאו וגם יישובי התקופה האסלאמית ננטשו וחרבו בתהפוכות העיתים.
במשקפי החוקרים אנו שואלים את עצמנו לא פעם מה פשרה של הנטישה הזו והאם משמעותה היא
שתרבות חקלאית בפריפריה הרחוקה לא תצלח ללא צינור החמצן שיעניק לה השלטון המרכזי בארץ
הנושבת .התשובה לשאלה הזו איננה ברורה גם כיום והיא מתחדדת בימים אלו כשמדינת ישראל
המודרנית הולכת ומתנערת מן התמיכה בחקלאות בכלל ובחקלאי הפריפריה בפרט.

למעלה מאלף ומאתיים שנה חלפו ,בשנות החמישים של המאה שעברה דמתה הערבה לאותו חבל ארץ
שפגשו ככל הנראה חלוצי התקופה האסלאמית הקדומה ,ריקה מיישובים ,מנוקדת במעיינות ובמאהלי
נוודים בודדים .ושוב במין סגירת מעגל שזימן לו שר ההיסטוריה ,הגיעו אל הערבה ואל אותם אזורים
ממש החלוצים הציוניים ,ראשוני הקיבוצים יטבתה ואילות והמושבים חצבה ועין יהב .אגרונומים ומומחים
למיניהם ,ביקשו להוציא את הרוח ממפרשיהם ולהניא אותם מן החלום על חקלאות בערבה ואולם הם
חדורי שליחות ו"נוטפים טללי נעורים עבריים" כמאמר המשורר ,עמדו בפרץ וסירבו ליפול ברוחם.
באדמתה של הערבה מגודלים כיום למעלה מעשרים אלף דונם של גידולי שדה ומטעים ועוד היד נטויה,
כמדומה .החוות החקלאיות האלו והיישובים שסמוכים אליהן פרוסים ,הפלא ופלא ,ממש כמו בתקופה
האסלאמית הקדומה סביב אזור יטבתה בערבה הדרומית ועין יהב בערבה התיכונה כהוכחה ניצחת לאופן
שבו מעצבת הסביבה את תרבויות האדם.
בשוק גלובאלי תחרותי יש לערבה יתרון משמעותי ,שכן דווקא האקלים החם שהיה לה לרועץ במהלך
ההיסטוריה האנושית ,מאפשר גידול ואספקת ירקות ופירות בחורף של חצי הכדור הצפוני .ואולם גם היום
מאתגרת הערבה הקשוחה את יכולותיהם של החקלאים ומחייבת שימוש נרחב בחידושים אגרוטכניים
שיהפכו אותה ,את חקלאות המדבריות הצחיחה ,ליעילה ותחרותית .כמה מרכיבים חשובים שלא
התקיימו.
בעבר הופכים את החקלאות המודרנית לכזו:
 חפירת בארות עמוקות אל האקויפר ואספקת מים יציבה. השקיה יעילה וחסכונית בעזרת צינורות טפטוף – שיטת השקייה פשוטה וגאונית שפותחה ונוסתהלראשונה על ידי המהנדס הישראלי שמחה בלאסבעין יהב.
 שימוש אינטנסיבי במבנים ,ברשתות ובניילון למניעת מזיקים ,לשליטה בעוצמת הקרינה ,ולוויסותהטמפרטורות.
ואולם אַ לְ יָה וְק ֹוץ ָּב ּה :שינויים גיאומורפולוגיים והידרולוגיים שמתרחשים עקב התרחבות המושבים
והקיבוצים בערבה ובעיקר שאיבת המים לחקלאות מאיצים את תהליכי ההמלחה וההתייבשות של
האקוויפרים ושל מעיינות הערבה שמתרחשים בימים אלו ממש ,מעל ובעיקר מתחת לפני הקרקע .למרות
הצרכים המובנים ולמרות יכולתו המרשימה של האדם בתקופתנו להתגבר על הקשיים האקולוגיים,
להעמיק אל אקוויפרים קדומים ועמוקים יותר ולהזרים מים ממרחקים ,למרות זאת ,יש בתהליך הזה
ובגוויעתם של המעיינות ושל סביבת בתי הגידול
שהתפתחו סביבם משהו פאטאלי ועצוב עד מאוד.
כשאנו מתבוננים היום במפעל ההתיישבות המפואר
שהוקם בערבה קשה שלא לחוש גם באי נוחות קלה
שנלווית לה לגאווה המוצדקת ,שהלא "לְ עָ בְ ָד ּה
ו ּלְ ׁ ָש ְמ ָר ּה" הצטווינו ( בראשית ב' ,טו)" וגם זוהי
חובתנו .כולנו בניה של הארץ ,כשאנחנו צועדים אל
עבר העתיד והקדמה ,ראוי שנזכור ,ממנה באנו
ואליה אנחנו הולכים.
רועי גלילי עין שחק 1.2021

הקשר בין תזונה לסביבה
קרן סבן

זה כבר לא סוד שבני האדם השפיעו ,משפיעים ,וישפיעו על הסביבה ועל הטבע .וזה לא סוד שכדור
הארץ שלנו במצב קיצון .עם השנים אוכלוסיית כדור הארץ עולה ,ותרבות הצריכה גם היא ממשיכה
לעלות כאילו השמים הם לא הגבול...
במצב כזה נדרש לעשות שינוי .אשר מתחיל אצל כל אחת ואחד מאיתנו ואצל כולנו יחד כחברה.
בכתבה זו אתמקד בשינוי שאני עצמי עשיתי ,שהולך ומתפשט בהדרגה אך המגמה צריכה להמשיך
לגדול.
את השינוי הזה כל אחד יכול לעשות והשפעתו עצומה! והוא  -התזונה שלנו.
התזונה שלנו היא חלק ניכר מחיינו ,ולכל הבחירות שאנו עושים בנושא )מה לאכול ואיפה לקנות( יש
השפעה נרחבת.
הבעיה המרכזית בתמיכה בתעשיית המזון מן החי היא הזיהום הרב שתעשייה זו יוצרת .נכון להיום,
תעשיית המזון מחזיקה מיליארדי חיות משק הדורשות משאבים רבים לגידולם .שליש מחקלאות
העולם מושקעת בגידול מזון לחיות משק אבל הן עצמן מהוות רק  18%מסך קלוריות המזון שאנחנו
אוכלים .כך שהרוב המכריע של הקלוריות מתבזבזות ולא מגיעות אלינו .החישוב הוא שהיה אפשר
להאכיל  3.5מיליארד אנשים במזון שנותנים לחיות ובכך לצמצם את החקלאות המסחרית ואת
האנרגיה המזהמת המושקעת בה.
כדי לגדל חיות למזון צריך שלושה דברים בסיסיים  -שטח ,מזון ומים .משנות ה 70-המוקדמות נמצא כי
יערות הגשם ,יער האמזונס בדרום אמריקה הוא אחד מהם ,יכולים לשמש בדיוק בשביל זה  -שטח
לגידול סויה ותירס כמזון לחיות המשק .אולם הדבר המצער הוא ,שאדמת יערות הגשם לא באמת
טובה לחקלאות ,ולכן פועלים בשיטת
ה"לחתוך ולשרוף" )slash-and-burn
 .(agricultureכל שנה כורתים ושורפים עוד
חלקה ביער כדי ליצור אדמה פוריה לגידול,
ועפר השריפה משמש כקומפוסט לגידולים.
החלקה שהשתמשו בה מנסה להתחדש אך
זה לא כל-כך פשוט .דרך אגב ,ההשערה
הרווחת היא שאלו מקורן של שריפות הענק
שאנו נתקלים בידיעות אותן בחדשות
ונעצבים אל ליבנו למראן כתוצאה משריפות
של חקלאים עצמאיים שמפנים שטח ומאבדים שליטה על האש .מה זה משנה?
ככל שהשנים עוברות והצריכה גדלה כך צריך לפנות עוד שטח ובירוא היערות גדל .לזה יש השפעה
מסיבית על איכות הסביבה במספר היבטים:

אפקט החממה ושינוי אקלים כתוצאה של פליטת גזי חממה מתהליך בירוא יערות  :קודם כל כריתת
עצים שממירים פחמן-דו חמצני לחמצן ,אחר כך ,פחמן דו-חמצני שנפלט משריפת העצים .על השטח
המבורא מגדלים גידולים פחות יעלים בספיגת קרני השמש ,ועקב כך נספגת הקרינה באדמה וכתוצאה
הגברת ההתחממות .קשה לחשב זאת אך נכון ל ,2015בשנה אחת 3.5 ,מיליארד טון של גזי חממה
נפלטים מבירוא יערות.
מגוון ביולוגי – נהרסים המוני בתי גידול של מינים רבים המוביל להיכחדות בעלי-חיים וכך המגוון
הביולוגי מצטמצם )מה שמשפיע באופן ישיר על חוזקה של המערכת האקולוגית העולמית(.
מים  -ליערות גשם טרופים יש מחזור מים משלהם .ככל שיש פחות עצים כך האדמה יותר חשופה ,יש
פחות אידוי )שנעשה מעלי העצים( ,פחות מים מחלחלים ומאוכסנים באדמה וכך גם יותר שיטפונות
שמזרימים את המים לים )איבוד מים מתוקים(.
אדמה  -בשיטפונות אלו גם הרבה אדמה וחומרים חשובים נשטפים ונאבדים ואיכות האדמה יורדת.
יער האמזונס ,כמו היערות האחרים ,מספק לעצמו הרבה ממה שהוא צריך כדי להתקיים .הערכת
המדענים כיום היא שאם היער יקטן בכ 20-25-אחוז זוהי תהיה נקודת אל-חזור והיער לא יוכל יותר לקיים
עצמו ויעלם כליל.
מלבד זאת ,גם לחיות עצמן יש תרומה לזיהום .ארגון המזון והחקלאות העולמי ) (FAOדיווח שמכל בעלי
החיים המבויתים ,פרות הן המזהמות ביותר .החישוב הוא שפרות פולטות שווה ערך ל 5-מיליארד טון של
פחמן דו חמצני כל יום  -בנפיחות עכוז וגיהוקים) .פרות פולטות גז מתאן אך החישוב הוא
לפחמן-דו-חמצני(.

אמנם בשר בקר הוא המזהם הגדול ביותר בחקלאות בעלי חיים ,אבל ענף מקביל -עוף למאכל ,לא נופל
בהרבה בחשיבותו לנושא זה .בעולם צורכים מידי שנה  50מיליארד!! תרנגולות למאכל )לעומת 300
מיליון פרות( .מעבר לתעשייה השלמה הקיימת סביב גידול זה )חימום לולים ,מזון ,שינוע ,הקפאה( ,גם
תרנגולות פולטות גז מתאן בצואה ,ובמספרים עצומים אלו ,השפעתן לא פחותה מבשר בקר.
במעטפת כדור הארץ הצטברו גזים שונים ,אחד מהם הוא גז מתאן המוערך ע"י המדענים כגז עם
השפעה חזקה ביותר .אלו חלק מהגזים הגורמים לאפקט החממה  -קרני השמש נכנסות לכדור הארץ
אך לא מצליחות לצאת ממנו בגלל הגזים החוסמים אותן  -מה שיוצר התחממות ושינוי של המאזן
האקולוגי על פני כדור הארץ.

בסך הכל הנתונים מראים ,כי מכלל הזיהום שבני האדם יוצרים ,חקלאות בעלי-חיים תופסת כ.18%
כדי לקבל קצת פרופורציות ,זה שווה ערך לזיהום הנגרם מכל כלי התחבורה בעולם – מאופנועים ועד
למטוסים ואוניות…
אז מה כל אחת ואחד מאיתנו יכול לעשות?
כמובן שינוי בתזונה זה דבר קשה ומורכב ,שמשפיע על כל אורח החיים .אבל אפשר וחשוב לעשות זאת
וכדאי להתחיל בצעדים קטנים :להמעיט באכילת בשר בקר יוזמה מעניינת בהקשר זה ששווה להכיר
זה  ,Meatless mondayלהיות ערים לנושא שאתם בקניות בסופר ולהחליף כמה פריטי מזון באחרים,
במסעדה לנסות את המנה הטבעונית ,תתפלאו כמה זה יכול להיות טעים ..ועוד ועוד – יש אינסוף
אפשרויות!
צריכה מופחתת של מוצרים מן החי תקטין את טביעת הרגל האקולוגית של כל אחד מאיתנו על פני
כדור הארץ בערך פי  . 2זה מספיק משמעותי כדי לפחות לנסות .יש המון אתגרים ,המון תמיכה והמון
מתכונים נהדרים.
אל תחששו מצמחונות/טבעונות ,זו היא דרך מצויינת לשמור על העולם!
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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

חידת הגיליון:

על כריכת איזה ספר
מופיעה התמונה
ואיפה היא צולמה?

והתשובה לחידת גיליון הקודם:

מהו שמו העברי של RAS
? ABU SERABIT

והתשובה היא :מצפה רמון

