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 פתח דבר
 

 התהליכים בין בהפרדה נעוץ, בשטחו מוגבל ארץ חבל תולדות בסקירת הקושי

 ארצי מידה-בקנה המאורעות לבין, המיוחד אופיו בגלל בו החלים הפנימיים

 ההיסטוריות וההשתלשלויות הכללי הרקע. המדובר האזור על ממילא המשפיעים

 ואף, יכולים, למיניהם עזר וספרי אנציקלופדיות, היסטוריה בספרי המתועדים

 גיאוגרפית יחידה לגבי וחומר קל מהם להסיק ןאי אך, מוצא נקודות להיות, חייבים

 .משלה ודיםחי ובעלת מסביבתה מבודדת לעיתים, קטנה

 הוא: חזקה מגדלת לעדשה מבעד לעבודה דומה נפרד ארץ חבל של היסטורי מחקר

 הפרופורציות - לשוליים יותר מתרחק שאתה וככל, במרכז קטנים פרטים מבליט

 מחסרונות להימנע האפשר ככל השתדלתי. בערפל ונמוג הולך שהכל עד, נפגעות

 התהליכים אל המקומיים המאורעות של מתמדת קשירה באמצעות המגדלת העדשה

 עובדות זה בספר לרכז ניסיתי. הנכונות בפרופורציות העמדתם תוך, הכלליים

. יותר נרחבות סקירות מתוך אותם ולבודד, גופא הבשור לחבל הנוגעים ותיאורים

 הנגב ארץ - הארץ את הידעת" ברסלבסקי לש ספרו: היו העיקריים הכלליים המקורות

" מקראית", "אריאל" האנציקלופדיות", כרטא אטלס", "בעש-באר ספר, "'ב

 טופואקלימי מחקר", "ישראל אטלס", "'ב-א׳ הנגב ארץ", "ארכיאולוגיות לחפירות"ו

 וכן : אדם וסביבה בדרום השפלה(1988עורכים,  –)אורמן ושטרן  "הבשור חבל לש

 האזורית והמועצה הסוכנות של להתיישבות המחלקה לש שונים פיזיים מחקרים

 בתחומי עבדו אשר וסוקרים חופרים מפרסומי שליקטתי חומר צירפתי לכך". אשכול"

 מעט - באזור הארכיאולוגית הפעילות מפורטת שבו בנספח שניווכח וכפי) הבשור חבל

 שנים יובלכ ךשבמ שנערכו, בשטח תצפיותי השלימו הגלם חומר את(. פורסמה ממנה

 וניםש בנושאים עבודות הכנת, מטיילים הדרכת", שבתות סיורי"ב - ונותש במסגרות

 בחוג לימודי במשך, לתקופותיו הבשור חבל לש בארכיאולוגיה הקשורים

 הארכיאולוגי בסקר חוליה כראש ועבודתי אביב-תל אוניברסיטת של לארכיאולוגיה

 .1979 משנת החל ישראל לש

 החל באזור האדם תולדות ,פיזי תיאור: עיקריות חטיבות ארבעל מחולק הספר

 מחולקות החטיבותחי וצומח ומסלולי טיול. . העשרים למאה ועד ןהאב מתקופת

 עוסק שבו לעניין ביבליוגרפית רשימה לקורא מוגשת פרק כל של ובסופו, לפרקים

 למעוניין הפניות וגם, שנדונו לנושאים מקומות מראי כוללת הרשימה. פרק אותו

 לאזכר רשהאפ ככל השתדלתי. האזור של המצומצם לתחום מחוץ היריעה בהרחבת

 ספרות כהשלמה הובאה הכרחיים במקרים ורק, בעברית וספרים מאמרים בעיקר

 והקורא, והפניות מחקר סיכומי כוללים הביבליוגרפיים מהפריטים רבים. לועזית

 .ששימו בהם ותשלע יוכל ןהמעוניי

 כגון) השוטפת הקריאה על המכבידים בפרטים הקוראים את להלעיט שלא השתדלתי

 הצגת לצורך דרוש הדבר היה כן אם אלא( ארכיאולוגי ממצא של מדוקדק תיאור

 המוזכרים לאתרים( נ״צ) ציון נקודות הוספתי לא גם זאת מסיבה. העמדה או העניין

 או מישוב והכיוון המרחק ציון ידי-על מיקומם את במלים לתאר והעדפתי, בטקסט

 .ידוע תל

 גזית דן

  



 

 

6 

 

 

 אגן הבשור התחתון - בין מזרע לישימון
 

"וילך דוד הוא ושש מאות איש אשר אתו ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. 

אשר פיגרו מעבור את נחל וירדוף דוד הוא וארבע מאות איש, ויעמדו מאתים איש 

 הבשור"

 (9)שמ"א, ל': 

 

מהתקופה הגיאולוגית שבה  , החליסק בתולדותיו של אגן הבשור התחתספר זה עו

בנהו וצורתו; בתיאור האזור על מרכיביו השונים, תוך הדגשת יחודו כחבל מעוצבו 

מעבר בין המזרע לישימון ובנוכחות האדם באזור בתקופות השונות ומעקב אחרי 

 מאמציו לתקוע יתד בחבל ארץ זה.

החל מתקופת האבן הקדומה )התרבות האשלית( ישנם נסיונות התמודדות של קבוצות 

בני אדם עם תנאי השטח. נסיונות אלה מצליחים בחלקם ובחלקם נכשלים; בעקבות 

 כשלון כזה ניטש האזור לעיתים לתקופה ארוכה.

ע הגיאומורפולוגי והגיאופוליטי קספר זה ינסה לעקוב אחרי התרחשויות אלה על הר

 ונות.שבל הבשור בתקופות הל חש

ערבי מ-עמק החוף של ישראל. גבולו הצפון חבל הבשור, בו עוסק הספר, משתרע בדרום

ת המים, בין אגן שחבל עזה. בצפון גובל החבל בקו פרל שמצוי במזרחו  -הקו הירוק  -

ר ויובלו נחל גרר, החופף בערך את חל הבשונשל נחל שקמה ויובליו לבין זה של הניקוז 

 200קמה. הגבול המזרחי של החבל עובר בקו גובה -בית-הגדי-בית-תוואי הכביש עזה

הנשיא, ומשם פונה -שלא-קמה -, החופף בערך את הכביש ביתמטר מעל פני הים

גוש  מערב, עד שפוגע באזור החולות הנודדים בקרבת חורבות חלוצה.-דרום-לדרום

ל האזור, מחלוצה ועד סביבות כרם שלום, מזרחית שגבולו הדרומי חולות זה הוא 

ל ששבע, בתחומי השיפוט -לל בנפת בארלרפיח. מבחינה מוניציפלית רוב השטח נכ

 המועצות האזוריות עזתה, מרחבים ואשכול.

לשטח התחום בגבולות הנזכרים לעיל, ישנם שני מאפיינים עיקריים; מבנהו 

וקרקעות חוליות, ואקלימו  סלוביאלי המכוסה ברובו לימישור א -הגיאומורפולוגי 

השחון למחצה, המושפע בצורה קיצונית מן התנודות בכמויות הגשמים השנתיות, 

ל שני מאפיינים אלה שמוצע כמות משקעים שולית. השילוב בהיותו אזור המקבל במ

 ל האזורשדם בשטח ופותח צוהר להבנת אופיו מהווה את הרקע להאחזותו של הא

 עד ימינו אלה. -ותולדותיו 

בשלב זה ייטיב הקורא לעשות אם יפרוש לפניו מפה מפורטת של האזור )רצויה מפה 

( ויעיין בה, ישנן את שמות הישובים ומהלך 1:50,000או  1:100,000מידה של -בקנה

הנחלים, וינסה לקבוע בדמיונו את מראה פני השטח. פעולה זאת תקל עליו בהרבה את 

 י ציוני המקומות בגוף הספר.המעקב אחר
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 : מפת חבל הבשור 1מפה 

 



 

 

8 

 

 
 ארץ ישראל 1טבלה 
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 התהליכים השונים שעיצבו את התשתית – טרם היות האדם
 

בע, ותולדותיו ש-בקעת באר שללקה המערבי חינה מורפולוגית אינו אלא חור מבשחבל הב

 לבי היווצרותה.שקשורים ב

ארבעה שלבים גיאולוגיים עיקריים עבר האזור, עד שעוצבה צורתו המוכרת לנו היום. שני 

ני האחרונים נמצאים עדיין בתהליך ששהשלבים הראשונים נראה שהסתיימו זה מכבר, בעוד 

 מתמשך, שעוצמתו ניתנת למדידה. שלבים אלה ניתנים לתיאור כללי כדלהלן:

ונים מיליון שנה, ובו, עקב פעילות טקטונית, שחל כנראה לפני כשמשלב ההיווצרות,  .א

 בע והרי הנגב מדרומה, ויצרו את הבקעה.ש-התרוממו הרי חברון מצפון לבקעת באר

שבע היוותה אגן ניקוז לנהר אדיר, שמקורותיו היו הרחק -שבו בקעת בארלב הקניון, ש .ב

ל קילומטרים של מאות מטרים וברוחב שממזרח ומדרום לה. נהר קדום זה יצר קניון בעומק 

ר לעקוב אחרי שלביו שעזה, ובבדיקת מדגמי קידוחים עמוקים אפ-שבע-אחדים, בקו באר

מיליון שנה. כתוצאה משקיעת  16-השונים, החל מראשית תקופת המיוקן התיכון, לפני כ

וב הפך שונים. לאחר זמן שהיבשת, חדרו מי הים התיכון לקניון ומילאוהו, בהביאם משקעים 

מיליון שנה. עם תום הצפת ים נוספת התייבש  10-ק נהר, עם נסיגת הים, לפני כהקניון לאפי

מיליון שנה לפני זמננו, כתוצאה מחסימת מיצר גיברלטר,  5-ל 7הים התיכון, בתקופה שבין 

ל הנהר הקדום. לאחר מילויו מחדש של אגן שואז הועמק הקניון בגלל התחתרות אחורנית 

יש להדגיש  שבע, ומשקעים חדשים הורבדו בשולי הקניון.-בארוב הוצפה בקעת שהים התיכון, 

כי בנחל אופקים נותר חשוף ריף אלמוגים קדום שנותר מאחד משלבי ההצפה של הקניון. אתר 

 טבע.-זה הוכרז כשמורת

מיליון  2-3החל מסוף הפליאוקן וראשית הפלייסטוקן )לפני  לב ההתרבדות והמילוי.ש .ג

בע, וביחוד חלקה המערבי )קרי: חבל הבשור( להתמלא במשקעים ש-שנה( החלה בקעת באר

ידי הרוח. משקעים אלה, שהלכו ומילאו את השקע -ידי המים והן על-שונים, שהובאו הן על

ידי ההצפות -והצטברו על גבי שרידי המשקעים הניאוגניים והמסלע האיאוקני )המגודד על

שטוח ורציף. מישור סחף זה היה כמעט הימיות שמיתנו את תבליט פני השטח( יצרו מישור 

 והתגבה כלפי מזרח בשיפוע מתון מאוד. דרום -צפון מפולס בקו 

-מזרח לצפון-דרום ל חוף הים מכיווןשתהליך מקביל שאירע ראותו עידן היה נסיגה הדרגתית 

ילות מערב, תוך הצפות חוזרות ונשנות, כאשר כל הצפה מסתיימת מערבית לקודמתה. פע

ל גבעות של חופי ים מקבילים, הבנויים ממערכות עוקבות שאת הותירה שרידים מחזורית ז

כורכר )גבעות החול המאובנות(, קונגלומרטים )עקבות שפכי נהרות שהביאו איתם גרופת 

מההרים הרחוקים( וסלעי חוף אשר נוצרו בקרבה בלתי אמצעית למי הים. סלעי חוף אלה 

ית סלעים וכורכרים קדומים יותר, והם מכילים מיני ליבכלל, מתלכידים של -מורכבים, בדרך

בשטח, ולאיש המדע לתארך אותם  צדפות ים, המסייעות לאדם מן הישוב לזהותם בקלות

 בצם במסגרת הגיאולוגית.שול
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בחלקו הצפוני של מישור החוף של ישראל בולטים למדי רכסי הכורכר הנמשכים 

בחבל הבשור: כאן הרכסים רדודים לאורכו, ולמעשה מעצבים את דמותו. לא כך 

וקבורים כמעט לחלוטין תחת שכבות גיאולוגיות צעירות מהם. כפי שניווכח להלן, 

ל חבל עזה, העובר רובו שמזרחית מהקו הירוק -החבל )דרומיתניתן להבחין בתחומי 

ככולו על גבי רכס כורכר בולט( בשרידי שלושה רכסים )אנטיקלינות( מקבילים של 

 המעידים, כמקובל, על חופי ים נטושים בעבר הרחוק.כורכר 

בערך בראשית הפלייסטוקן אירע משבר גם בתולדותיו של הבשור הקדמן, אותו נהר כביר 

ל שו ונסתתמו, כנראה כתוצאה משילוב שחצה את האזור: מקורות מימיו האדירים הלכ

המים בהרי הנגב, גורמים אחדים, וביניהם תהפוכות אקלימיות, שינויים בקווי פרשות 

ור הקדמן את הזרימות מרמות עבר שאפריקני, אשר גזל מהב-השקע הסוריוראשית היווצרות 

הירדן המזרחי ומהאזור המזרחי של גוש הרי חברון. התהליכים האינטנסיביים של הרבדה 

 והשקעה רק זירזו את קצב מילויו של הקניון הנזכר לעיל.

ולגרוף מכל להסיע  -נרתמו, לכאורה, למאמץ משותף  -שני כוחות טבע אלה  -המים והרוח 

ונים: חלוקי נחל מכל גודל וקוטר, שבע ולמלאה במיני משקעים ש-הבא ליד אל בקעת באר

בשלבים שונים של הקניית צורתם הכדורית ובעלי הרכב מגוון המצביע על מוצאם, שנגרפו 

ידה את החלוקים בהתאם ידי זרימות בעלות אופי משתנה; מזרימה מתונה המרב-לאזור על

עירבלו את המשקעים שועד שטפונות איתנים  -הקל למעלה מן הכבד למטה ועד  -למסתם 

 שיבולת מים שקפאה לפני יובלות ועידנים; -והשאירום כך 

 

  

 חתך במצוק נחל הבשור. 

השכבות מלמעלה למטה: ליס,   פירוט

  חמרה, אבן חול, סלע חוף

 וקונגלומרט, איאוקן.
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 שביןרעים. בולט הקשר  ל הבשור בסביבתחחתך רוחב דרך הטראסות השונות של נ

בעריכת י.  'תחות של הקרקע. מתוך: ארץ הנגב אהמפלסים השונים ובין דרגת ההתפ

 וצאה לאור.הה-ןהביטחווא. שטרן, בהוצאת משרד  סגורדו
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, תוצרי סבתוך גופי מים רדודים; שכבות חול וליחרסיות וחווארים ששקעו לאיטם 

ואולי אפילו  -ידי הרוח מהרי הנגב וסיני -ונים, שהובאו עלששל סוגי מסלע  הבליי

והורבדו על פני השטח. אנו מגלים את כיוון ההסעה המקורי לפי  -אפריקה -מצפון

עיד על גודל הגרגר: ככל שמתקדמים צפונה ומזרחה, כן הגרגר במשקע יותר קטן ומ

לא בא אל המנוחה והנחלה אלא לאחר  סריחוקו ממקורו. חלקו של כיסוי החול והלי

ידי המשקעים מן המקומות הגבוהים יותר שבחבל הבשור, בעיקר בשוליו -שהוסר על

 במקומות אחרים באזור. הצפוניים, והורבד מחדש

ית, בין בכל מקום שבו נבדקו חתכים במדרגה התיכונה של נחל הבשור בגדתו הימנ

-הרוח העליונה של הליס )בעובי של כ-בשור, הסתבר שמלבד שכבת סחף-צאלים לעין

 ידי זרימת מים.-( הרי כל שאר ההשתכבות בקטע הנבדק נוצרה על'מ 1-0.5

מיוחד מעוררים בנו תהליכי הרבדת החול והליס, וזאת משלושה טעמים: ן עניי

בעוצמה זו או אחרת, הניתנת ראשית, תהליכים אלה נמשכים עד עצם היום הזה, 

למדידה. שנית, כפי שניווכח בהמשך הדברים, כאשר החלה שכבת הליס להצטבר על 

פני הארץ )ובצפון החבל עוביה מגיע, לעיתים, עד תריסר מטרים ויותר( כבר היה מי 

שיכול להעיד על כך: קבוצות אנושיות קדומות השאירו לנו עקבות משהותן בשטח, 

ולים לתארך את שכבות הליס השונות. תופעה מרתקת נוספת היא ובעזרתן אנו יכ

במחצית  -התגברות פתאומית של זרימת החול לאזור בתקופה היסטורית קרובה 

הראשונה של האלף הראשון לספירה. "מבול" חול זה השפיע רבות על תולדות האדם 

כך את  אריה איסר מתאר 'נזכרת, והדברים עוד יסופרו. פרופבאזורנו בתקופה ה

שנה התחילה  70,000-התנאים ששררו בעת היווצרות שכבות הליס באזורנו: "לפני כ

לה, שחלק גדול מאירופה ושרשרות ההרים תקופת הקרח האחרונה. הקרחונים כיסו 

שנה. באותה תקופה היה משטר אקלימי מיוחד  15,000-בתקופה שנמשכה עד לפני כ

וות בו סופות אבק בכמויות גדולות, מל בנגב, תוך נסיגות מסוימות וחזרות. שלטו

ות עשירות במלחי בסופות גשם חזקות. הרוחות הללו נשבו על פני שטחי מדבר ומליח

 השאר, את ןמודל זה בא להסביר, בי. , שנוצרו עקב נסיגת הים"סגפרית, בעיקר גב

, המרובה יותר מאשר במשקעי סופת אבק סתכולת החרסית הגבוהה בשכבות הלי

בעיקר בנגב  -ששקעו עם סופות גשם  סך הדומה "לזו המצויה בשכבות ליא רגילה,

כן, ניתן -כמו הצפוני, שבו נפגשות סערות האבק עם סערות הגשם וגורמות לשקיעתו"

 סבקרב שכבות הלי סתופעת האופקים העשירים בגיר ובגבלהבין בעזרת המודל את 

-יון של הקרקע אל תתהעתיקות: "תופעה זו מעידה על שטיפת מלחים מהחלק העל

 הקרקע והיא קשורה בכמות גשמים גדולה מזו היורדת כיום בנגב".

 במהלך הפלייסטוקן גברו המשקעים בארץ ישראל, וירידהשלב הסחיפה. 

, כנראה, קיום כיפות שלג חורפיות על ראשי ההרים גם בדרום. אפשרהבטמפרטורות 

היא  -רימות העיליות העזות בעקבות התגברות הז -ל שינויים אלה שובה שצאה חתו

שבע ובחבל הבשור. בד בבד עם תהליכי -חידוש פעילותו של אגן הניקוז בבקעת באר

ל נחל שלעיל, החל להיווצר אפיקו המחודש ההרבדה ובניית פני השטח, כפי שתוארו 

 שהתחתרהבשור הנוכחי, 
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שחלפו בינתיים, אל תוך שכבות הסחף הפלייסטוקני. אבל, במרוצת מיליוני השנים 

ל הבשור הקדמן, נשתנו פני השטח והערוצים הגואים נאלצו לפלס שימי הזוהר  מאז

 -ה, רק הכיוון הכללי של הניקוז נשמר, הווה אומר שלהם נתיבים חדשים. למע

ל נחל הבשור של פני השטח ממזרח למערב. כיוון זרימתו שבהתאם לנטיה הכללית 

מקבילים שבמערב האזור, וכך, בדרכו אל הים הוא מאונך לכיוון רכסי הכורכר ה

ל חציית שהתיכון, הוא חוצה אותם בזה אחר זה ללא כל קושי. תצוגה מרהיבת עין 

ור: במקום זה שב-ןפרעה לעי-אל-במחצית הדרך בין תל רכס כורכרי כזה ניתן לראות

ל ייר בבירור, ביחוד במתלוחותך אפיק הנחל כבסכין רכס כורכרי קדום, וחתכו מצט

ל מבנה הרכס, שנוצרו שמנית. נראות יפה השכבות הצולבות ל הגדה הישהזקוף 

לומר מצפון לו, כתוצאה משינוי כיווני ההרבדה עם שינוי כיוון הרוח. לרגלי הרכס, כ

ל קונגלומרטים וסלעי חוף, וביחד נגלית לעינינו בחתך הגדה שחותך הנחל שכבות 

 .י היבשתמערכת שלמה של חוף ים קדום, שננטש בעמק

בטבלה המצורפת מצוינות שכבות פלייסטוקניות שונות, כפי שהן מתגלות בחתכי 

 ןבע, לביש-שבין מפגש נחל הבשור עם נחל בארהנחל )בהתאם לגובה המוחלט( בקטע 

-ור. שים לב לקנישב-לה( אל נחל הבשור, צפונית לעיןשפך ערוץ נחל גמילה )ואדי ג׳מי

 גובה האנכי.המידה השונים, למרחק האופקי ול

ונים. שהנחל לחתור אל אל תוך המשקעים ה מטבלה זו אנו למדים עד כמה העמיק

ל של ל שכבת חלוקי הנחשה, נמוך אפיק הנחל אף מפני השטח בקטע המתואר בטבל

יבות מכרעת בהבנת משטר המים של הנביעות שעובדה בעלת ח -הבשור הקדמן 

 לאורכו, כפי שניווכח להלן.

 
 
 

 ספרות
 בוכבינדר, ב'. תש"ן. שוניות אלמוגים מתקופת המיוקן באזור אופקים. -

 .101-113. עיריית אופקים: אופקיםבתוך: זמרה. י' )עורך(:
בע. בתוך: ש-גבירצמן, ג. תשל״ט. גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה של בקעת באר -

 .352-344שבע. ירושלים: -: ספר באר', י. שטרן, אסגרדו

וך: מחקרים להתפתחותו הרביעונית של אגן שקמה. בתניר, ד. תש״ל. הערות  -

 .6-5: 'בגיאוגרפיה של א"י: ז

 .79-70ל"א: גיאומורפולוגיה של א"י. ירושלים: שיר, ד. תנ -

ניר, ד. בר יוסף, ע. תשל״ז. אדם ונוף בארץ ישראל בתקופת הרביעון: החברה  -

 .39-16החברה לחקירת א"י ועתיקותיה:  -להגנת הטבע 

 .90יסודות ותהליכים. ירושלים:  -כ"ט. גיאולוגיה שפלכסר, ע. ת -

לית עליונה באזור כיסופים. אוניברסיטת שתעשיה א. 1970רונן, א. ואחרים  -

 .40-39ת״א: 

; 134-132 :3-כ"חמדע . הגשם בנגב והאקלים בפלייסטוקן. 1984איסר, א.  -

139. 

- Sneh, A. 1983. Redeposital Loess from the Quaternary Besor Basin, Israel. 

Israel Journal of Earth-Sciences, 32: 63-69. 



 

 

17 

 

  



 

 

18 

 

"לא תראו רוח ולא תראו גשם והנחל ההוא ימלא מים" )מל"ב  ג: 
 נחל הבשור -( 17

 

ל עזה, הנשפך ח" את מערכת הנחלים המתנקזת דרך נאנו מכנים בשם "נחל הבשור

עיר. המערכת כוללת שלושה יובלים עיקריים מרכז הקילומטרים דרומית ל 4-לים כ

בקעת  ןהמנקז את אזור הנגב הצפוני ביא. נחל הבשור, והערוצים הנופלים אליהם: 

בוקר. סעיף עיקרי הנשפך אליו ממזרח הוא נחל רביבים, -שבע ובין סביבת שדה-באר

ם המנקז את שיפוליו הדרומיישבע, -ב. נחל בארהמנקז את הגבעות מערבית לירוחם. 

נחל  -שבע; סעיפים עיקריים הנשפכים אליו -ל הר חברון ואת בקעות ערד ובארש

המנקז ג. נחל גרר, חברון מצפון ונחל סכר מדרום )המנקז את רמת חובב וסביבותיה(. 

בצפון חבל הבשור. סעיפו  הליסל גבעות להב ואת מישורי שאת המורדות המערביים 

ע. מגבעת בש-מערב בקעת באר-צפון נחל פטיש מדרומו, המנקז את העיקרי הוא

בע מדרום, נשלחת כעין "אצבע" לצפון מערב, אל תחומי ש-חבלנים, הנשקפת אל באר

חבל הבשור. שלוחה נמוכה זו, שעליה נבנו הישובים חצרים ואפקים, חוצצת בין תחום 

 ל נחל הבשור מדרום.ששל נחל גרר מצפון לתחום הניקוז  הניקוז

( ', ל'במקורות, בתיאור המקראי )שמואל אר פעם אחת בלבד ם, "נחל הבשור", נזכשה

ל שהעיר צקלג. הרמז היחיד לזיהויו  של מרדף דוד אחרי העמלקים הנסוגים עם שלל

נחל הבשור המוזכר בסיפור זה, הוא רק מיקומו הגיאוגרפי בדרום הארץ, כנראה 

סייע באיתורו. ( ואין הוא מסוגל לןטחובבדרומית לצקלג )אשר גם היא אינה מזוהה 

ל מאתיים הלוחמים מעברו האחד שאי גם אינו מפרש את סיבת העיכוב הטקסט המקר

טפונית ששורה כלל באופיו של הנחל )זרימה סיבה שאינה חייבת להיות ק -ל הנחל ש

אינו מכוון אלא להסביר את מוצאו חזקה, תלילות גדותיו(. ייתכן כי כל הסיפור כולו 

עד היום הזה", "כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב  ל ה"חוק והמשפט בישראלש

על הכלים יחדיו יחלוקו", וציון הנחל הוא סתמי ואינו מחייב הקשר גיאוגרפי מדויק. 

ונים רמז או זכר לשם שצוא גם בשמות הערביים של חלקיו האין אנו יכולים למ

 פושראל, העדיל ארץ יש יםהדגול ים החוקר וז' וילנאי, ברסלבי '. ואכן, י"בשור"

ל ימינו, כנחל גרר דווקא, כפועל יוצא של שור שלזהות את ואדי שלאלה, הוא נחל ב

עם גרר המקראית;  היסטורי(-ג׳מה )בשלב מסוים של המחקר הגיאוגרפי-זיהוי תל

לכנות "נחל הבשור", מתוך  פול ימינו, העדישריעה, הוא נחל גרר שואילו את ואדי 

הב. מכל מקום, הזיהויים חווייליפה, ליד ל-עם תלהנחה שצקלג המקראית מזוהה 

ל צקלג וגרר אינם מקובלים עוד כיום, ושמות הנחלים נקבעו כמצוין שהנזכרים 

הידיעה, שלא כמו ' ור", ללא השחל בנשר שמו הרשמי של נחל הבשור הוא "במפות, כא

 .השם המקראי

ן לארכיאולוגיה נדב נאמן מהמכו רופ'יינת לזיהוי נחל הבשור העלה פהצעה מענ

( Tel Avivאביב. בסדרת מאמרים שהתפרסמה בבטאון המכון )-באוניברסיטת תל

גולל נאמן מחקר מדוקדק ומנומק, המתבסס על מקורות אשוריים, מצריים 

ית הראשונה של האלף הראשון ומקראיים. לדעתו, במשך כחמש מאות שנה )במחצ

 ( נחשב נחל הבשור כקצהסלפנה״
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השלטון המצרי מדרום, ואליו הכוונה בכינוי המקראי "נחל מצרים". תחום השפעת 

ג׳מה, סמוך -אחת מאבני הבניין של הצעה זאת היא זיהויו הכמעט בטוח של תל

ל חארצה. בעקבות זיהוי נ-לנקודת המפגש של נחל בשור עם נחל גרר, עם העיר יורזה

פרעה )שרוחן( -אל-להבשור עם נחל מצרים בתקופה הנזכרת, מציע נאמן לזהות את ת

 אשר על פני מצרים", וכן הצעות זיהוי נוספות, שידונו בפרקים הבאים. 'שור"'עם 

כפי שכבר נוכחנו לדעת, אפיק נחל הבשור הנוכחי הוא צעיר לימים מבחינה גיאולוגית, 

והוא מתחתר בתוך כיסוי המשקעים הפריך של חבל הבשור. האם נוכל לתארך את 

יו ביתר פירוט? אכן, בנקודה זו באה הארכיאולוגיה לעזרתנו. גילו ולתאר את גלגול

 40,000בשנות השבעים נחפר אתר פרהיסטורי, בן התקופה הפליאוליתית התיכונה )

פרעה. כאשר -אל-בקירוב( על הגדה הימנית )מזרחית( של נחל הבשור, מול תל סלפנה״

, נתגלתה התמונה נבדק מיקומו של האתר ביחס לשכבות השונות בחתך של גדת הנחל

 25-הבאה: קרקעית האפיק, שהיא שכבת החלוקים של הבשור הקדמון, נמצאת כ

מטרים מעל לפני הים. המדרגה התחתונה  100מטרים מתחת לפני המישור, שגובהו 

של המדרון )המונחת על שכבת החלוקים( היא שכבת חלוקים נוספת, מורכבת 

י צור מהתקופה הפליאוליתית מחלוקים הרבה יותר קטנים ומכילה בתוכה כל

סדר שברי לוחות אבן חול, שנגררו לכאן מקרבת -התיכונה. מעל שכבה זו מונחים באי

שכבה  תפרעה הסמוך. מעל אבני החול נערמ-אל-אולי מסלעי החוף שליד תל -מקום 

קדום, שהורבד בבקעת  סמטרים סילט )משקע סחף( שהוא תוצר בלייה של לי 20-של כ

ידי המים, והאתר עצמו "תקוע" בתוך שכבת הסילט; -לכאן על שבע והוסע-באר

שנים התיישבו כבר על גבי אותו סילט, אך הוא המשיך  40.000כלומר, האנשים לפני 

לכך יש לנו  -להתערם במקום עוד זמן רב לאחר שהללו נטשו את המקום. כמה זמן 

מטר  8מגובה של  רמז מתוצאות בדיקה רדיואקטיבית של דגימת חומר אורגני, שנלקח

 שנה. 20,000מטר מעל האתר( ונמצא שהוא בן  10מתחת לפני המישור )

מוצא  ך, כלומר, תאריterminus post quemמה פירושו של ממצא זה? הוא נותן לנו 

אז בתקופת -להתהוות הנחל, הזמן האפשרי הקדום ביותר לראשית התחדשותו: אי

, כנראה כנחל איתן וסוער, ותוך תקופה הקרחון האחרון )וירם( פרץ הבשור בזרם עז

חול -קצרה חרץ לו קניון במשקעים הפלייסטוקניים. כוחו עמד לו להסיע לוחות אבן

גדולים שקרע מסלע החוף השכן; זמן מה לאחר מכן, החל לאבד מכוחו ולהשקיע 

חלוקים בדפנות הערוץ ועמם כלי צור, שגרף מאתרים מתקופת הפליאולית התיכון, 

 סחלים וזרמי מים הסיעו לינוגבהו: ו בגאויות הנהר. במקביל הלכו גדותיו אשר נסחפ

סחף שהלכו וגבהו. תהליך זה נמשך לפחות -ותאממזרח לכיוון אפיק הבשור ויצרו דלת

אז על סף ההולוקן, התחדשו נעוריו של הנהר הסוחפני -שנה. והנה, איעשרים אלף 

 מעט עד למפלסו הנוכחי.מה ושוב העמיק ערוצו במטרים אחדים, כ-לתקופת

חדשה על פני השטח מצביעה על שינוי אקלימי קיצוני:  סאך בכך לא סגי: שכבת לי

במקום משקעי סחף מים מתחילה להתרבד שכבת סחף רוח, אשר משיקולים שונים 

(. על אותה שכבת ליס סלפנה״ 5000-8000ניתן לייחס אותה לתקופה הניאוליתית )

 מתיישבים
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לפנה״ס( ואילך לאורך ההיסטוריה. אך  3300-5000הכלקוליתית )אנשי התקופה 

מלמדים, כי לאחר ההפוגה החל שלב מיקומם של האתרים השונים ודרגות הישרדותם 

יפה בתום התקופה הכלקוליתית, והוא ממשיך בעוצמות משתנות עד חדש של סח

 ימינו.

ריים של נחל הצצה במפה המפרטת את מערכת הערוצים, היובלים והאפיקים העיק

במהלך  הבשור, מלמדת אותנו פרטים נוספים על תולדות הבשור המתחדש

שבע -)המנקז את הבקעה מערבית לבאר של נחל פטיש הפלייסטוקן: מגמת זרימתו

ישיר לכיוון הזרימה של  הרור( היא המשך-ק״מ מערבית לתל 6-ומתאחד עם נחל גרר כ

דת חיבורו עם נחל חברון, ליד נקובע, בחלקו המנקז את בקעת ערד ועד ש-נחל באר

 בע.ש-תל

 -י, הווה אומר קו זרימה זה נראה כחופף בעיקרו את קו הקניון של הבשור הניאוגנ

 מערב; אך שטפו העיקרי של הנחל אינו משלים קו מתבקש זה-מזרח לצפון-מדרום

מערב, ומתמיד בקו זה עד מפגש -חריפה לדרום השבע נטי-כלל וכלל, אלא נוטה מתל

שוב פונה ק״מ מזרחית לקיבוץ צאלים( שם הוא  7-שבע עם נחל חפושית )כ-ל בארנח

"סטיה"  ג׳מה.-גשו עם הקו המקורי, ליד תלמערב, עד היפ-פניה חריפה והפעם לצפון

נחל חפושית, היה במקורו יובל של הבשור  -בע ש-זו מוסברת כדלהלן: קטע הערוץ תל

שזרם ( 250שבע )מתחת לקו הגובה -מערבית לבאר-הקדמן, לרגלי הגבעות דרומית

בע. הנחל הפלייסטוקני, ש-אל הקניון בקרבת בארמזרח ונשפך -מערב לצפון-מדרום

שנאלץ לפלס לו את דרכו מול לחצי המשקעים האיאוליים )רוחיים( הנעים ממערב, 

"עלה" על עקבות הערוץ הקדום, אשר נשאר, כנראה, כשקע לרגלי הגבעות, ו"אימץ" 

ל הנחל בהררי החול שאך בכיוון ההפוך! עקבות מאבקו  -מסלולו אותו כחלק מ

ד: אל תוך שני הסעיפים הלוחצים ממערב ומדרום, ניכרים גם במבנהו המיוח

מערב, -כמעט שאין זרימה של ערוצים מדרוםלו, נחל הבשור ונחל גרר, שהעיקריים 

 חר שנחלץכלומר בגדותיהם השמאליות! תופעה זו בולטת במיוחד בנחל הבשור: לא

ק״מ כמעט, ללא  60-בוקר, נמתח אפיקו לאורך כ-מבין גבעות משורה, מערבית לשדה

הזנה מערוצים בגדתו השמאלית. כמה מערוצים אלה מאבדים לריק את מימיהם 

נחל שונרה,  - בחולות שונרה ובחולות חלוצה ואינם מגיעים כלל לנחל הבשור )למשל

התקדמות החולות. ייתכן אפילו שנחל אפיקיהם נחסמו עם ש נחל רחובות( לאחר

 עריש, זרם במקורו )בראשית הרביעון( אל נחל הבשור.-ניצנה, הנשפך היום אל נחל אל

ל חבל הבשור, שזור רכסי הכורכר הבולטים במערבו רק בהגיע נחל הבשור לא

מערב ערוצי נחלים קצרים )כגון נחל אסף ונחל כיסופים( -מצטרפים אליו מדרום

 ות בין רכסי הכורכר שאותם חוצה הנחל בדרכו הימה.ביהזורמים בער

מינה: היות והאפיקים נוצרו בבתחומי חבל הבשור יש לנחל וליובליו הופעה מיוחדת 

: 1ידי חריצה במישור הסחף, אינך מבחין בערוץ עד אשר אתה מתקרב אליו ממש-על

 לא

                                                      

 
1

ידי תופעה זו, והפרשים האוסטרלים שהתקיפו -הוטעו תצפיות המודיעין הבריטי עלבמלחמת העולם הראשונה 

שבע, היו אמורים לחצות במהירות את "המישור הרצוף" מזרחית לעיר. במקום זה הם נבלעו בסבך -את באר

 .ערוצים שלא נצפו מרחוק, ובשל כך נגרם עיכוב של שעות בהתקפה, דבר שעלה בחללים רבים
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נמוכים )מלבד בגדה הצפונית  ל נחל המנקז מקומותשקיימת כאן התמונה המקובלת 

ת ניקוז ללא גדות, ל מדרונות המסתיימים באפיק, אלא כעין תעלוש( קרי, ל גררחל נש

ומובילות מים שמקורם מחוצה לו. מחזה זה, המוזר לעין הלא  שטחהחוצות את ה

ים תור כדי שר אפילו לצפות בו מהכבישרגלת, נפוץ ביחוד בדרום החבל ואפמתו

 נסיעה.

קמ״ר, והוא הגדול ביותר בין  3650ל שטח שחל הבשור משתרע על נל שוז אגן הניק

מרבית ימי השנה  שךם התיכון. ערוציו ריקים ממים במנחלי ישראל הנשפכים אל הי

הדברים, וכן  הלךם ממי נביעות, כפי שיתברר במ)להוציא קטעים קצרים הניזוני

לתחיה בימות הגשמים,  להוציא את שפכו המוצף תדיר במי ים(. אפיקיו מתעוררים

ל עת מי הנגר זורמים לתוכם ומובלים בהם הימה. חלקיו הצפוניים )נחל חברון, נח

נה שמ״מ גשם ב 250תיכוני, המקבל בממוצע בין -גרר( מנקזים אזור בעל אקלים ים

ל הר חברון(; שיפוליו המערביים שמ״מ )ב 400)בצפון אגן הניקוז של נחל גרר( לבין 

טוראני( ודרומה -)איראנושבע אזור ערבתי -ומי, המנקז בעמק בארלעומת חלקו הדר

 נה.שמ״מ גשם ב 200-ל 100סינדי( המקבלים בממוצע בין -ם אזור מדברי )סהרושמ

לקיו מחלוקה זאת של שטחי הניקוז, נובע השוני באופייה של הזרימה בין שני ח

כשם שאין תואם בין  ואין כלל תואם ביניהם, -ור שהגרר והב -הגדולים של הנחל 

 תיכוני לזה של האקלים הצחיח למחצה.-ם היםל האקלישמשטר הגשמים 

ל החלחול ושל ההתאיידות, תלויה לא רק שות נגר המטר, שהוא עודף המשקעים כמ

ל נחל גרר, של השטח: אגן הניקוז שים ובשיפוע השטח, אלא גם באופיו בעוצמת הגשמ

בצמחיה, הוא בעל מדרונות נוחים ולא תלולים חלקו המזרחי והצפוני, משופע  חודבי

מדי, מרחביו מעובדים כמעט לחלוטין בידי האדם והמסלע, במדרונות הר חברון הוא 

קארסטי מובהק, גיר ודולומיט, ואינו יוצר משטחים רצופים. כל אלה מהווים מכשול 

קעים ל נחל גרר בעת משבפני התהוות נגר עליון רב ופתאומי, ולכן משטר הזרימה ש

תיכוני -)קיים גם מחקר הקובע, שבתחום ים טפוני.שכלל, מתון ואינו -הוא, בדרך

נה שרימה באפיק המנקז את האזור, אם בגבולי, כגון הרי יהודה, לא תתכן כלל ז

 מ״מ גשם(. 300גשומה לא ירדו לפחות 

, בו עוברים הנחלים בשור -מזרחי של אגן הניקוז -לעומת זאת, בחלקו הדרומי והדרום

קיימים נתונים ליצירת זרימה שטפונית בנחלים, זרימה  -שבע -רביבים ובאר

ל ש, ההופכת לנגר עילי, היא גדולה ב. כמות מי הגשם2האופיינית לאזורים צחיחים*

 כמה גורמים:

מיעוט או העדר כיסוי צמחי ושטחים מעובדים, העוצרים את הנגר ונותנים לו שהות 

מהן ל טיפות הגשם ומונעת שת האנרגיה הקינטית ווה, הבולעת אלחלחל, והעדר על

וחרסיות והמצטיין  סכיסוי קרקע עליון המורכב מליב. את הידוק הקרקע ואיטומה. 

-רךה מגיעה לידי רוויה במהירות )בדגם בריבוי מלחים שונים. שכבת הקרקע העליונ

בנפחם ים כלל אחרי מילימטרים ספורים של גשם(. מרכיבי הקרקע תופחים וממלא

נאטמים פני הקרקע במהירות, חוסמים כל חלחול נוסף  ךאת המרווחים שביניהם. כ

 ונוצרים תנאים

                                                      

 
2

 )!( ממי שטפונות נחל הבשור. 90%-שבע מספק קרוב ל-ו שנחל בארהמדידות הרא 
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אופיינית במיוחד לאזור צחיח  הטובים לזרימה על פני השטח. ג. עוצמת גשמים גדול

למחצה )אמנם בשכיחות קטנה יותר(. לכך נוסיף גורמים נוספים המעודדים זרימה 

שטפונית, כגון מדרונות תלולים, ביחוד באזור הניקוז של יובלי הבשור; ועוד תופעה 

ידי שטפונות חלקיים -נדירה יותר, אך קיימת, של חסימת ערוצים קטנים בסחופת על

כאשר נפרצת חסימה כזאת, עולה הספיקה במורד הערוץ במהירות ונוצר גל קודמים: 

בימות הגשמים, כלומר בין אוקטובר למאי, קיימת הסתברות  טפוני בראש הזרימה.ש

שייווצר אירוע זרימה בנחל. ניתן לחלק את הזרימות בנחל לשלושה טיפוסים 

 עיקריים, שהם פועל יוצא מאופי הגשמים המחוללים אותן.

כל רחבי הנגב כלל, תוצאה של דלף ממושך ורצוף ב-היא, בדרךימה מתונה ורדודה: זר

ך ימים אחדים )תופעה נדירה, אך חוזרת כמעט כל שנה(. אם תופעה זו שהצפוני במ

מתחוללת בראשית החורף, קורה שהזרימה נבלעת בדרכה ואובדת בתוך שכבת 

ה מגיעה כלל לחלקו ץ ואינקרקעיים בערו-החלוקים, ממלאת את המאגרים התת

ל האפיק. באשר לזרימות של סוף החורף, רבים הסיכויים כי תגענה עד שפך שהמערבי 

הנחל, ואז נחל הבשור חי לכל אורכו כאשר מפעם לפעם נעלמת הזרימה בתוך שכבת 

 מנת לשוב ולבצבץ כמה מאות מטרים הלאה במורד האפיק.-החלוקים, על

ל הנחל, שם חזקים בכל רחבי אגן הניקוז טריכאשר יורדים ממזרימה שטפונית: 

ל הגל הראשון: זהו נד נמוך, בגובה של סנטימטרים ש נוצרת בשלב ראשון זרימה

ל המתלולים בגדות האפיק שר עם התחלת המטר כתוצאה מניקוזם אחדים, הנוצ

זמנית לאפיק -והערוצים הקטנים המלווים אותו לכל אורכו. מי נגר אלה יורדים בו

ד נפה, הבונה את שכבת המים ובראשה הוכך יוצרים אספקת מים רצו לכל אורכו,

ר לחצות את האפיק בנקודות שונות, אך שומר נפשו ירחק שהנמוך. בשלב זה עדיין אפ

ממנו. זהו גם השלב שגרם לכמה וכמה אסונות טביעה וגריפת מכוניות בגשרים 

ד הנמוך מגיע דיעה כי בעקבות הני-מתוך אי -ה"איריים" אשר במעברות הנחל 

ל יובלי הבשור בתוך האפיק שתן, הנוצר כתוצאה ממפגש הזרימות טפון האישה

בע לנחל הבשור )באר ש-מושלמת בקטע המפגש שבין נחל בארהראשי. התהוותו 

מטרים.  2-כלל, בין חצי מטר ל-ךהוא מתקדם במשבר, שגובהו נע, בדראסנת( ומשם 

ך חוזר ומתאחד ס מים הגואה בהדרגה, אמשבר זה מתפוגג לפעמים בדרכו והופך למפל

 ל האפיק.שלנד בקטעים הצרים 

כלל, -תר וגם המסוכנת ביותר והיא, בדרךתופעה זו היא המרשימה ביוטפוני: שנד 

וז ל סופת גשם חזקה, בעלת היקף מקומי, המתחוללת במזרח אגן הניקשפועל יוצא 

משבר גבוה,  -התוצאה היא בוקר. -שדה-ערד-בעש-של הבשור, בתחומי המשולש באר

רם ההפתעה נוסף גם המחזה ללא נד נמוך, המקדים אותו ומבשר את בואו. לגו

בהיר בחבל הבשור, שמיים נקיים מעב, ורק במזרח שולי הרקיע  של יום שמשהמרהיב 

מע ממרחקים שטפון. נד המים המתקרב נש המשחירים מזהירים מפני אפשרות של

טפון מקדים את המים שכרעם רחוק, ולעיתים קול התגלגלת כעין נהמה עמומה המ

בתחומי האפיק. רעש המים הוא  עה ויותר, ואין כמוהו אות אזהרה לשוהיםשבחצי 

 ל חלוקי הנחל,ש דרדורםה קול שלמע
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 בשור.-שטפון בנחל הבשור ליד עין             בנחל הבשור ליד צאלים. זרימה

 צילם: רם גופנא.

 

 

 י הזרם האדיר ונוקשים זה בזה. עוצמתו של הזרם היא רבה ביותר:די-הנגרפים על

ד חידי שטפון א-ק״ג, שנגרף על 200-יים מבזלת, במשקל של כחרי-שכבידוע מקרה של 

 ק״מ! 18-ל כשק חמר -בשור -צאלים ועד עין -מבאר

 7-3א שעות אחדות לימים אחדים, כאשר מהירות הזרימה הי ןשטפון בנחל נמשך בי

ק״מ בשעה, אך נמדדו גם מהירויות כפולות ומשולשות. הזרם מכיל כמויות עצומות 

חיים, פסולת -בוץ וחלוקי נחל, עצים ופגרי בעלי -של חומרים שגרף וסחף בדרכו 

בע. קיימות הערכות הקובעות כי, לעיתים, ש-שאריות שונות ממזבלות מאזור בארו

ן, אך סחף זה כמעט שאינו מורבד בתחומי מנפח הזרם בעת שטפו 10%-מהווה הסחף כ

הנחל אלא נגרף לים. אופיה של הזרימה השטפונית בחבל הבשור היא זרימה גורפת, 

כלומר האפיק הולך ומעמיק ושוליו הפריכים הולכים ונהרסים. אפיקו הנוכחי של 

הנחל חתור לעומק מטרים אחדים בתוך שכבת החלוקים העבה של הבשור הקדמן, 

בהם שולי האפיק מרוחקים זה מזה )כמו למשל ליד שרידי הכפר הבדואי ובקטעים ש

ל הזרם והאפיקים שונות כמה פעמים את מסלול מירוצו רואביה( שינו השטפ

ל סחיפת גדות שבת החלוקים. דוגמה מאלפת לתופעה תורים בשכחהקודמים נשארו 

תוצאה פרעה החל להיגרף כ-אל-תלג׳מה. -פרעה ותל-אל-תל -הנחל הם התלים 

טפונות, עד שבתקופה הרומית בנו לרגליו חומה אדירה, הניצבת עד היום; חומה שמה

ג׳מה הולך ונגרף משנה -זו היטתה את זרם השטפונות מהתל והלאה. לעומת זאת, תל

משטחו המקורי, כאשר כל שנה מתמוטטים כמה  1/3-לשנה, וכיום נותר ממנו רק כ

ל הזרם קיימים קשיים שמתו האדירה בגלל עוצ מטרים נוספים מהמצוק שנשאר.

במדידתו: עד היום. פרצו השטפונות כמעט את כל המגלשים שנבנו באפיק הנחל כדי 

המגלש  -צאלים -רלמדוד את עוצמתו: מזרחית לצאלים המגלש נפרץ; צפונית לבא

מערב לבארי, אחרי מפגש הבשור והגרר, עקף הנחל -םאחד; מדרו ןנסחף כולו בשטפו

 סופרץ לו נתיב חדש בתוך תשתית הליאת המגלש 
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הבשור ליד רעים,  קיבאפ, 1970והחרסיות. גם המגלש היחיד שנותר ללא פגע עד 

 התערער ונסחף בחלקו.

בנחל הבשור חלות מידי שנה כחמש זרימות בממוצע. ממוצע זה הוא סטטיסטי בלבד 

שנים שבהן  ואינו מביע בצורה מהימנה את האופי האמיתי של הזרימה בבשור: ישנן

כל הזרימות הן שטפוניות, כשם שישנן שנים ללא זרימה כלל; שנים שבהן זרימות 

אחדות חלשות ודלות, לעומת שנים עם שטפון אחד אדיר, המסיע באפיק מאות אלפי 

מטרים מעוקבים מים. בגלל קשיי המדידה המדויקת של ספיקת הזרימה בעת שטפון, 

מטרים מעוקבים  1000וגלים להזרים בערך מקובל להניח שהשטפונות הגדולים מס

מים בשניה אחת. כמויות כה אדירות של מים ראויים לניצול, המתבזבזות לריק, 

עוררו בתקופות שונות את תושבי האזור ללוכדם, אך מרבית המאמצים נדונו לכשלון, 

מחוסר אפשרות טכנית לעמוד בפני זרם המים הכביר. רק מן התקופה הרומית נשארו 

ח עדויות להצלחה מסוימת בניצול מי השטפונות בצורה מתוחכמת. בימינו נלמדו בשט

 ןולכות ומשתכללות, אף על פי שעדיילקחי העבר ושיטות הניצול של מי השטפונות ה

לא נמצאה דרך למנוע בעד מרבית המים מלחמוק אל הים. אך בינתיים נפנה מבט אל 

 ל נחל הבשור.אקוויפר החלוקים ש -מקור נוסף של מים והוא 

בחבל הבשור קיימות כמה נביעות באפיקים הראשיים, כלומר באפיקי הבשור והגרר. 

רות( ותפוקת שאשר מספרן )כמה ע -נביעות צפופה באפיק נחל גרר קיימת קבוצת 

והיא משתרעת לאורך הנחל, בין  -מימיהן משתנים בעקבות המשקעים השנתיים 

ק״מ. נביעות אלה פורצות בנקודות שבהן  8-הרור, לאורך כ-שרע לבין תל-סביבת תל

, עד שהוא חושף את תשתית סלעי ןהגרר חותר בשכבות הסחף לכל עומקאפיק 

למים. בסוף החורף קיימת בקטע זה האיאוקן הבלתי חדירים, המהווים שכבה אוטמת 

ל הנחל זרימה כמעט רצופה, ההולכת ומתדלדלת לקראת סוף הקיץ. ספיקת כל ש

 500רות מ"ק בשעה, ומליחות המים נעה בין שמגיעה, בממוצע, לכמה עיעות ביחד הנב

ונה שור הנביעות הן בעלות אופי שגרם כלורידים לליטר. באפיק נחל במילי 6000-ל

מבחינת תפוצתן מאשר בנחל גרר: כאן אין קבוצת נביעות צפופה ורצופה, אלא מספר 

 בעלת אפיון מיוחד.מועט של נביעות במרחקים די גדולים ביניהן, וכל אחת 

ת הנביעות במעלה האפיק, היא דרביותר, הראשונה בסמזרחית -הנביעה הדרומית

שבע. הספקה בסוף חורף -באר-ורשאסאני( במפגש הנחלים ב-אל-ת )ביראסנ-באר

מ״ג. נביעתה שופעת מתוך שכבת  1000מ"ק לשעה, ומליחותה מעל  20-גשום כ

כלל, -ב מאוד לקרקעית האפיק. בדרךהקרו החלוקים המונחת על הסלע האיאוקני,

נק(, ליד צאלים. שצאלים )ביר -הבאה אחריה היא באר באמצע הקיץ היא כבר חרבה.

נות בצורת חריפות. שסנת, יציבה יותר, והיא יבשה רק בא-תפוקתה כפולה מבאר

לוקים ל חשועמוק ממצבור רחב  מ״ג, והיא נובעת 1200-מליחות מימיה מתקרבת ל

לחציבת מאגורה )חראבה(  בעבר שנוצל סלע איאוקני, ליד מחשוף שלבעיקול הנחל, 

אבה המונעת שמ במקוםה הוצב הבריטי המנדט  מ״ק. בתקופת 100-בנפח של כ

עדרי  בסמוך, למען שהוצבו שקתות ות מנוע דיזל, לשם העלאת המים אלבאמצע

 ועיקרי מרכזי צאלים מקור מים-באר התיהבדואים. בתקופה זאת הי
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קמלה( ליד -קמלה )עין-הבדואים במרחבי דרום חבל הבשור וצפון סיני. בירלכל 

חורבות רואביה, הספקה נמוך ביותר, וכבר בסוף החורף נפסקת זרימת המים על פני 

השטח, אך ממשיכה בעומק שכבת החלוקים. מליחותה גבוהה )לא נמדדה( ושכבות 

האפיק, מעל שכבת חוואר.  מלח הצטברו בשולי מקור הנביעה, בשוליים המערביים של

בארות רדודות כדי  3-2ל הנחל, בקרבת הנביעה, נכרו בעבר שעל המדרגה התחתונה 

-ק״מ מדרום 1-פרעה( נמצאת כ-רוחן )עיןש-ןלנצל את המים גם בעת שפל בנביעה. עי

פרעה. היא פעילה רק בימות הגשמים, ובראשית הקיץ נעלמים מימיה -אל-מזרח לתל

הספקה ואיכות מימיה לא נבדקו, אך בטעימה הם סבירים למדי. בשכבת החלוקים. 

נביעה זו מפרנסת גב טבעי גדול באפיק הנחל, הנמצא במחצית הדרך אל התל ומכיל 

מ״ק מים. המים בגב מחזיקים מעמד עד אמצע הקיץ. כל המערכת  2000-בחורף כ

שלאלה( הוא -בשור )עין-ע חוף, הנמצא בבסיס החלוקים. עיןהזאת נובעת על גבי סל

נות בצורת חמורות שהיחידי היציב, שלא מכזיב אפילו בהמעיין הגדול ביותר באפיק ו

-ןגרמה לייבוש כל הנביעות, מלבד עי)בסוף שנות העשרים חלה סדרת שנות בצורת, ש

. גם טמפרטורת המים מ״ג 1300-1210מ"ק לשעה ומליחותו  75-60בשור(. תפוקתו 

וגים מסבירים יציבות (. ההידרול20°ולעונות השנה ) עות היממהשר לשיציבה, ללא ק

-( המיקום בעיקול הנחל ותשתית תת'מ 10-6ל עובי שכבת החלוקים )שזאת בשילוב 

תנאים המאפשרים יצירת רזרבואר גדול למים -לתי חדירה של סלעי חוףקרקעית ב

רגה מספר מוקדים, על המדהזורמים באפיק ובשכבת החלוקים. הנביעה פורצת כיום ב

ל הגדה הימנית. סימנים לנביעה שהיתה פעילה בעבר הרחוק וכיום היא שהתחתונה 

ור? בסוף שנות שמהו מקור מי הנביעות בב קמלה.-צאלים לביר-יבשה, ישנם בין באר

השבעים נערכו כמה מחקרים הידרולוגיים לאורך הנחל, בקטע שבין צאלים לרעים. 

ונות שך השנים בשיטות שו במשנעש התבססו על חתכים גיאולוגיים בדיקות אלה

סייסמי והתנגדות חשמלית( וכן  שם עמוקים, פיצוצים סייסמיים, פטי)בדיקת קידוחי

נסיון בתוך איבות שנחל הבשור, וכסיכום, על קדיחות ועל בדיקת מחשופים בגדות 

ם( וליו. מחקרים אלה מצביעים על מציאות אקוויפר )שכבה נושאת מישהאפיק וב

ל הבשור הקדמן; כיום הוא משתרע בקטע הנבדק, שיוו פעם את תשתיתו בחלוקים שה

ף אותו בדרכו. רוחבו של אקוויפר זה הוא שי הנחל הנוכחי בקירוב, החותר וחובתווא

או בניית  עשו )לצורך כריית חלוקיםנבחתכים שמטרים אחדים. -ק"מ ועומקו 3-כ

ם ל רבדישור הקדמן, נראית תמונה מעניינית ל הבששנקזים( בשכבת החלוקים 

רבדי חלוקים בלתי א. ר לחלקם לשלושה סוגים: שמתחלפים בעובי משתנה. כללית אפ

ל שכבת החלוקים(. ב. רבדי חלוקים שמעורבים בחול )המהווים את עיקרה ממוינים 

על שינויים תכופים שכבות דקות של חול וסילטים. תמונה זו מראה ג. ממוינים. 

רימות בין שטפונות סוחפניים לבין ז ןחילופי -ל הבשור הקדמן שאופי הזרימה ב

שני התוואים, של הבשור הקדמן ושל  ל יובש מוחלט.ששקטות, וביניהם גם תקופות 

הבשור הנוכחי, מתפתלים ואינם זהים תמיד לכל אורך הקטע הנבדק, אך במרבית 

הקדומים. אקוויפר החלוקים אורך התוואי זורם הבשור הנוכחי על מצע החלוקים 

מונח בדרום האזור, על תשתית גיר איאוקני )כאשר, לעיתים, בין החלוקים לבין 

 ל אבןשאבן חול פריכה ושכבה ל שחת שכבה האיאוקן, מונ
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רטיבות(  רוויות ןות תוספת לאקוויפר החלוקים בהיותבת, המהוכית משוחול לוח

 מערב.-ןשמתקדמים לצפו רסיתית, ככלחההולכת ומתחלפת לתשתית 

מ״ג ליד צאלים,  750-בקירוב, ומליחות המים בו עולה מ 3/4%שיפוע האקוויפר הוא 

בשור. מחוץ לתחומי אפיק הנחל עולה המליחות באקוויפר -יןליד ע 1200עד מעל 

מ״ג בהתאם, ככל שמתרחקים. לפי אומדן  10,000ועד  3000-מ -בתלילות רבה 

י המליחות עם כיוון הזרימה ובנתוני ההתאיידות וצריכת המומחים, הנעזרים בשינוי

 1.5-ידי הצמחים באפיק, מכילה שכבת חלוקים זו כמות מים בנפח של כ-המים על

אקוויפר זה חצי מיליון מ״ק ר לשאוב משמ״ק, המתחדשת כל העת. לדעתם, אפ מיליון

כות אלה נה, במליחות סבירה, ללא פגיעה בצמחיה ובנביעות. על סמך הערשמים ב

 הולכים ומוקמים באפיק מתקנים לשאיבת מים מאקוויפר החלוקים )נקזים(.

ל הנחל, המחדשים את שטפונות שמי הזרימות והא. מקור המים באקוויפר הוא כפול: 

ביוב ובפסולת -, אך לצערנו מזוהמים בחלקם במיהמלאי במים בעלי מליחות נמוכה

יפולי הר חברון שהגשמים היורדים ב ים, שמקורם במימי התהום העליונ ב.. כימית

וחודרים לקרקע; כאשר הם נעצרים בשכבות הבלתי חדירות )קירטון איאוקני, 

חרסיות, חווארים( הם מחלחלים מערבה, עם שיפוע השכבות, עד שפוגעים בשכבות 

יה החלוקים ונאצרים בהן. אלה הם המים נושאי המליחות הגבוהה. ואכן, נצפתה על

 טפוגות.שת בשנים דלות בבמליחות הנביעו

רו האנשים את תופעת הנביעות עם הימצאות מים שמסתבר, שכבר בימי קדם קי

זמינים בשכבת החלוקים. נסיונות פשוטים ביחס הוכיחו להם, שבמקומות מסוימים 

 בתחומי האפיק

 

 

 

 
  

חפירת נקז בערוץ נחל הבשור, 

 בעומק

. סדר השכבות מלמעלה 'מ 15

 למטה:

אבן חול, חרסיות חלוקי נחל, 

 ומים

 זורמים משכבת אבן חול
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לעומק, כדי ליצור שקע שבו ייקוו מים בכמות סבירה. הראשונים  'מ 3-1פור חדי ל

שבע בתקופה הכלקוליתית, שגרו סמוך -לתגלית זאת היו, כנראה, תושבי בקעת באר

לוקים. , עד שנפגשו במפלס הח'מ 3לאפיק הנחל, ובתחומי מגוריהם כרו באר בעומק 

בארות נוספות באפיקי הנחלים, שהיו בשימוש מאות שנים והפכו למרכזים ישוביים 

ום במהלך הדורות, מוכיחות כי אכן היו משופעות במים זמינים. העיקריות שבהן, מדר

קבוצת בארות באזור  -תמילה( -חיל )ביר-( ובאר'משאבים )עסלוג-לצפון, הן: באר

חל הבשור עם נחל נליד מפגש  -בארות חלוצה הבשור.  מפגש נחל רביבים עם נחל

-מנוח )ביר-קמלה, שניכרו בסמוך לנביעות. באר-שנק וביר-אסנת, ביר-באר אטדים.

מנוח. הבדואים נהגו לכרות בורות -קבוצת בארות בנחל אפקים, ליד תל -אמליח( 

שרוחן, וניתן -פרעה, כדי להגביר את תפוקת עין-אל-רדודים באפיק הנחל, ליד תל

ג׳מה, באין סימן לנביעה חופשית בסביבה -לשער, שמקור מים דומה היה גם לתל

)לרגלי התל ישנם מתקני אבן חרוצים בחבלים, המרמזים על קיום בארות בעבר(. 

בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה הערבית הקדומה, למדו האנשים )או שייבאו 

ת שכבת החלוקים נושאת מידע טכנולוגי לחפירה עמוקה( כי כדאי לנסות ולחפש א

המים ואת השכבה האטימה למים גם במרחק גדול מהנחל: הרי צריך להעמיק רק עד 

מקדסי מספר, -מפלס האפיק, שהוא מפלס החלוקים. וכך, הגיאוגרף המוסלמי אל

שערב כיבושה של ארץ ישראל בידי הצלבנים, היו בחבל הבשור מאות בארות רדודות, 

ר. היום אנו יכולים לאתר עשרות רבות מהן, המשתרעות מפיקות מים, על פני המישו

בדרום חבל הבשור עד שישה ק"מ מזרחית מהנחל ועד ארבעה ק״מ ממערבו, בתחומי 

המדרגה התיכונה של הבשור, כאשר גבול התפשטותן במערב הוא רכס הכורכר 

, העובר לרגלי ההתרוממות הגבעית, 'מ 130קו הגובה  -מגן, ובמזרח  -מבטחים 

-ל 15ל הבארות הללו נע בין שידים ומחשופים איאוקניים. עומקן רועה שרידי תלכהז

מטר, בהתאם למיקומן ומרחקן מהנחל. חלק מהן, המטופל בידי הבדואים, מפיק  40

-אבו-ל כתריסר בארות במישור הנקרא קאעתשתצוין במיוחד קבוצה  מים עד היום.

תו כצורת משפך, או דלתא של נהר, זה צור יספרעה. מישור ל-אל-סוסין, מזרחית לתל

ההולך וצר ומתרומם כלפי מזרח, שם סוגרות עליו הגבעות בהדרגה, עד שהוא 

פרעה. לתוך -אל-ק"מ מזרחית לתל 14יף, שטמצם ונעלם כליל מזרחית לחורבת חמצ

מזרח, -בקעה( זה מתנקזים ערוצים אחדים ממזרח ומדרום -"קאע" )שפירושו בערבית 

-ישור, ומימיהם מתגברים בימות הגשמים את הזרימה התתאך הם נבלעים במ

את תפוקת הבארות. זאת אולי הסיבה -ת בכיוון נחל הבשור, וכפועל יוצאקרקעי

צאלים, הוקמה בתקופה הרומית -ל מישור זה, מזרחית לכביש אוריםשבפתחו ש

, 1930פאר(, שאת שרידיה רואים בשטח עד היום. בשנת -אל-שמע )חר׳-העיירה באר

ציפו את דפנותיהן באבן ובנו  בארות ב"קעא:יפצו שלטונות המנדט הבריטי את הש

תקינו בריכות אגירה מעליהן מתקני שאיבה, שהונעו בכוח בהמה או במנועי דיזל, וה

קתות מים צמודות אליהן, להשקיית צאנם של הבדואים. רוב הבניה שאופרטיביות ו

ים סמוכה, ועד היום ניתן לראות מבנשמע ה-בוצעה באבני גזית שנלקחו מחורבות באר

 צאלים.-יפים אלה, מערבית לכביש אורים
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של  התפרסמה תגליתו 1981ל נחל הבשור לעתיד האנושות? בשנת שומהי תרומתו 

שבע: הוא גילה באפיק הנחל, ליד צאלים, חיידק -בבאר ןביולוג מאוניברסיטת בן גוריו

הממית יתושים. החיידק מיוצר עתה בצורה מסחרית, כאבקה הנמסה במים, בכמה 

 -ן העממית. כמו שנאמר: הבשור מדינות בעולם, ביניהן ארה"ב, צרפת, ברה"מ וסי

 בשורה לגויים.

  

 אליו המובילה חצובה ותעלה, חצוב גב. גמילה נחל 2צילום 

 (משמאל)

 .שמע-בבאר, באר של על מבנה 1צילום 
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  ידיים ושוקטת ושלוה"-וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת"
 (40)דבה״י א׳ ד׳: 

 הנופים והקרקעות

 

שני סיכומים עיקריים במחקר התכסית של חבל הבשור התפרסמו עד עתה, כאשר 

האחד משלים את רעהו ושניהם יהד מקיפים כמעט את כל העניינים הנוגעים בנושא; 

הראשון הוא סקר סוגי הקרקעות בחבל הבשור ושימושיהם לצורכי חקלאות, שהוכן 

מחקר יסודי של דרכי  -ידי המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, והשני -על

ההיווצרות והתפוצה של הקרקעות והנוף בנגב הצפוני, שנערך בידי דן ויעלון. 

יזיוגראפית, כל חבל הבשור ממחקרים אלה ואחרים עולה התמונה הבאה: מבחינה פ

הינו, להלכה, מערכת מדרגות נהריות של נחל הבשור. נוח איפוא, לחלקו לשם תיאורו 

 בהתאם למדרגות אלה, לשלושה חלקים עיקריים:

 הכוללת את ערוץ הנחל וגדותיו, ואזורי הבתרונות שלו.המדרגה התחתונה, 

בצפון החבל,  סשורי הלישל הנחל"( הכוללת את מי )"פשט ההצפההמדרגה התיכונה 

שבין הגרר והבשור ואת  סלי-ץ הגרר, את מישורי הליס והחולידי ערו-הנחצים על

 מערבית לבשור.-מישורי החול דרומית

בצפון החבל )בואך פרשת המים  סיים: גבעות הלינהשטחים הגלו -המדרגה העליונה 

בין נחל גרר ונחל שקמה(; רכסי הכורכר במערבו, שדרכן פורץ הנחל את נתיבו אל הים 

התיכון; החוליות )דיונות( בדרום החבל; הגבעות המתרוממות בהדרגה במזרח, שהן 

טרם  מעל פני הים. 'מ 200שרידי הנוף הניאוגני ומחשופי קירטון איאוקני, החל מגובה 

הכיסוי הנפוצה בור לפירוט סוגי הקרקעות עצמן, כדאי להתעכב על תיאור שכבת נע

מובל ממרחקים )חצי האי סיני  סונים, הלא היא אדמת הליס. הלישביותר, על מיניה ה

ידי המים. הליס הוא דק גרגר, כעין -מידה אזורי על-הרוח, ומוסע בקנה ידי-והנגב( על

חקים ותר גסים קרוב למקורו; ככל שמתראבקה, והרוח משקיעה את החלקיקים הי

בעל גרגר דק יותר. על כן, ככל שנעלה צפונה מכיוון סיני, ניתקל  סממקור זה, שוקע לי

היא בלתי מלוכדת, פריכה וחסרת  סבעלות מרקם עדין יותר. קרקע הלי בקרקעות

ם שחו-ריבוד )ולכן נסחפת ונעצרת בקלות( ונחשבת לקרקע "בינונית". צבעה הוא צהוב

ר הגלוני, ישנם והיא נקיה מאבנים ושברי סלעים. בדרום מזרח חבל הבשור, באזו

ת מלוח( אך ככל שמתקדמים צפונה וכמו סהמכיל מלחים )לי סשטחים מכוסים בלי

ידי מי -המלוח: כנראה שהמלחים נשטפו על הליסהמשקעים עולה, פוחתים שטחי 

 הגשמים.

 יוצרים, באופן בסיסי, קרקע נוחהתכונותיו המכניות והרכבו הכימי של הליס 

ל חומר אורגני )בו הליס עני במיוחד( וכן שיטות עיבוד נכונות, שלעיבודים, ותוספת 

ידי הרוויה -ה עלהופכות אותו לאדמה חקלאית פוריה. בשטחים מלוחים נעשית הדח

 .בסרצופה והוספת ג

י חדיר למים קרקע הליס היא בעלת תכונה מיוחדת של יצירת קרום קשה וכמעט בלת

ידי זרימה עלית, ולעיתים מקשה גם -עם הרטבתה. תופעה זו גורמת להפסדי מים על

  על
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עם תלכידים גירניים; תלכידים  סם. תופעה תדירה בשטח היא אדמת ליבקיעת הנבטי

יות, ננוצרו כתוצאה מחלחול תמיסות גיר אלה הם דמויי אבנים בהירות פריכות, והם

ימיות משכבות נידי תמיסות שעלו בכוח ה-עלשהומסו בעזרת מי הגשמים, או 

תחתונות. לעיתים מזומנות מרוכזים תלכידים אלה ב"סוליה גירית" או ב"אופק 

״מ ולעיתים אף יותר. יש, כנראה, קשר בין העומק שאליו ס 50-20גירי", בעומק 

המפלס שבו נוצר אופק  ןף, לביכה עמה תמיסות( בימות החורמגיעה הרטיבות )המולי

ממשיך ושוקע בנגב הצפוני עד היום,  סי זה. תצפיות מלמדות אותנו, שהליגירנ

-כתהליך מתמשך, וביחוד בעת סופות אבק: כמויות האבק השנתיות השוקעות בבאר

 טון אבק לק״מ מרובע! 250עד  200-שבע מסתכמות ב

 -פת הקרח האחרונה )וירם( ל הים בתקושעם הנסיגה הגדולה המדרגה התחתונה: 

החל מחזור  -רות מטרים ונוצר אשד בשפך הבשור שלס הים התיכון ירד בעכאשר מפ

סחיפה אינטנסיבי, שביתר את פשט הנחל. ביתור זה החל בשפת הים וחדר בהדרגה 

דרך האפיק העיקרי ויובליו. כתוצאה מכך, מצויים כיום בתרונות תלולים ליד 

ים דלגמרי ורק שרי קדומים, מערבית לרעים, בותרו כמעטהנחלים. מישורי הפשט ה

חלים המשניים לתוך המרזבות, נמהם. הביתור הצעיר חדר גם דרך ה מועטים נשארו

ל שרכסי הכורכר וכך נוצרו הבתרונות ותהליך זה סחף חלקים מהשטחים הגבנוניים ב

ם בחבל עזה. ויים גבארי וכיסופים משני צדי נחל הבשור. שטחים מבותרים דומים מצ

קמ״ר, חתור בתוך רכס הכורכר לעומק  6-ל כשמבותר בגודל  נו שטחשמצפון לבארי י

ל ערוצים, המתאחדת לנחל סחף, הנופל שידי רשת צפופה -קז לנחל הבשור עלרב ומתנ

דרך פתח במערב לנחל הבשור. בגלל צורתו ואופיו מכונה שטח זה "מכתש בארי", 

גש חברות הצומח ומחשופי הכורכרים והחרסיות והוא הוכרז כשמורת טבע בשל מפ

מרבצי גפרית,  -מחשופי הכורכר בין  -ידי הביתור -שבו. מערבית לבארי נחשפו על

, חול זכוכית ותחמוצות ברזליות. מרבצי הגפרית היו בניצול תעשייתי בסוף שנות סגב

 השלושים, עד שאזל בהם חומר הגלם בעל הערך הכלכלי.

ם נמצאים בצמידות לערוצי הנחלים: ברצועה צרה משני צדי נחל שטחי בתרונות נוספי

ל הנחל משפלת הר חברון ועד שמיציאתו  -קריים כמעט לכל אורכם גרר ויובליו העי

רות מטרים שם שרוחב שטח הבתרונות שלהם הוא עהישפכו לנחל הבשור. ישנם קטעי

רונות צמודים לערוצי . כמו כן, ישנם שטחי בת'מ 300בודדות, ובכל מקרה לא עולה על 

הנחלים הקצרים, המנקזים את המרזבות בין רכסי הכורכר והזורמים במקביל 

הזורמים בשטח  -ואדי אבו קטרון וואדי סלקה  -לרכסים עד שנפגשים עם נחל הבשור 

רכס עזה, שעליו יושבות  ןל חבל הבשור ובישעזה, בין הרכס הראשון )המערבי(  חבל

-מונטאר( ומחנות הפליטים מדרומה )אל-אל-ה העיר )עליהשכונות המזרחיות של עז

ובה, הזורמים במרזבה בין הרכס הראשון שמועזי(; נחל אסף ונחל  -, אל'ייגבור

ני לשלישי. בתחומי רכס הכורכר הראשון שערב( לשני, ונחל בוהו בין הרכס ה)ממ

סחף, נחל  נחל -עצמו, הרחב והמבותר, זורמים כמה ערוצים המנקזים אזורי בתרונות 

חל הבשור גופא, בין צאלים לרעים, נח הבתרונות של שערתא ונחל כיסופים. שט

בהתייחסו לאפיק הנחל: בקטע  -מהווה תופעה יוצאת דופן בפני עצמה: ראשית 

 פרעה קיימים-אל-האפיק שבין צאלים לתל
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-אל-תלן בימזרחית(. קטע בן שלושה ק״מ -צפון-בתרונות רק בגדה הימנית )המזרחית

בשור, בגדה השמאלית, הוא כעין קטע מעבר, ורק ממנו ואילך קיימים -לעיןפרעה 

גדות מדהים בניגודיו: ל שתי הששתי הגדות. המראה השונה לחלוטין בתרונות על 

השמאלית משתפלת בתלילות ישירות אל ערוץ הנחל ומכוסה בגבעות חול  הבעוד שהגד

מרוסק ושבור. הצצה נוספת נוף ירח  מזכירה הגדה הימנית -בעלות פרופיל מעוגל 

במתלולי הגדה המערבית מלמדת אותנו, כי גם בגדה זו החל להיווצר נוף שלחתכים 

יצוין רוחבו  -יבי של חול. שנית ידי כיסוי מס-דומה, אך התהליך נבלם בראשיתו על

ל השטח המבותר, המגיע בכמה קטעים לשני ק״מ ויותר. זהו אזור של ביתור ש

ובו רשת צפופה של ערוצים, היוצרים "קניונים" בעלי דפנות זקופות כמעט,  אינטנסיבי

תרו . חלקים מאזור הבתרונות סבלו מארוזיה כה חזקה, עד שנו'מ 20עד  15בעומק של 

רות דונמים כל אחד, כאשר שטחם גלוני ונמוך עשבשטח אגנים פתוחים בגודל של 

ודדות בצורת קונוס קטום, וגובה משאר מב-מפני סביבתם ועל פניהם מזדקרות גבעות

פסגותיהן שווה לגובהו של המישור שממנו נותקו בעבר. שטחי אגני ההיקוות של 

דונם, וקיימים ערוצים  800-הערוצים המנקזים את אזור הבתרונות, מגיעים ל

ר להעריך את קצב התקדמות ש. במקרים אחדים, אפ'מ 1200-שאורכם יותר מ

 ם של אתרים עתיקים בשטח הבתרונות.האירוזיה לפי מצב השתמרות

ל החומר הגירי שכנראה, בתהליכי התמוססות ושטיפה המכניזם של העירוץ קשור, 

המצוי בתשתית קרקעות הליס ובאפיקים הגיריים שבתוכה. תהליכים אלה ראשיתם 

 -קרקעיות המסודרות בשורה וקשורות ביניהן; המשכם -בדמות בורות ומחילות תת

עיות של מי נגר ויצירת "גשרים" וסופן בגלישות קרקע, התמוטטויות קרק -זרימות תת

פרעה קיימים בשטח הבתרונות -אל-וסחיפות. תצפיות בשטח הראו, שבסביבת תל

לשנה, כאשר לעיבודים  'מ 4ערוצים המתחתרים אל תוך המישור, בקצב ממוצע של 

די במבנה הקרקע בלבד כדי להסביר  ןם כמעט שאין השפעה על קצב זה. איהחקלאיי

את היווצרות הבתרונות, ומקובל להניח, שהעדר כיסוי צמחי מהווה אף הוא סיבה 

רו את התפתחות הבתרונות, יש שקרקע. אל התנאים האקלימיים, שאיפיציבות ה-לאי

להוסיף את התנודות האקלימיות שחלו באזור זה עם המעבר לתנאים הנוכחיים. אזור 

שבר גיש ביותר מבחינת השינויים הללו, בהיותו על גבול הצחיחות. המזה הוא הר

הכסות הצמחית, ועל כן, את התנאים להתפתחות  סהאקלימי הביא בעקבותיו את הר

לפי קווי  שודים חקלאיים מודרניים )כגון חריהבתרונות. כמו כן, מקובל להניח, שעיב

ר שהעניין כלל אינו פשוט: ( עוצרים את תהליך יצירת הבתרונות. מסתב'גובה וכו

במחקרי שדה שנעשו באגן נחל שקמה, בקטעים שונים הסובלים מסחיפה והתחתרות 

המכני המודרני לפי קווי גובה, אשר  שנלמדה עובדה מעוררת מחשבה: החרי בתרונות,

ר התפתחות של צומח פש"מפרצי" הבתרונות בגלל קטנם, אי לא הצליח לחדור אל

וכך הפחית את שיעור הסחיפה מהם. בנגר העילי, שהכיל עתה טבעי בגדות הבתרונות 

כמות סחופת קטנה יותר, שוחרר פוטנציאל )שקודם נוצל להעברת אותה סחופת( אשר 

נות הבצורת, גרמה לזרימה שחתרות באפיקים. גם השקיית העזר בגרם להגברת ההת

רנית ל מים אל הבתרונות. מכאן, שבמקרים מסוימים, החקלאות המודשתחתית 

 מעודדת תהליכי סחיפה במקום לבולמה.
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רוב כיסוי הקרקע , 100צפונית לערוץ נחל גרר, בערך עד קו גובה המדרגה התיכונה: 

קע שידי הרוח( אשר -הוסע עלשהאיאולי ) סמקורה בלישהצעיר,  סלחבורת הלי ךייש

ל שידי המים. קיימת התחלה -ור עלשאו על הגבעות הסמוכות ונסחף למי ר במקוםשי

 לחין.שהקרקע הזאת מנוצלת לחקלאות בעל ונית בעומק הקרקע. כל שקעת גיר משה

 -עין-ל כיסופיםשהבשור, ובין הבשור לרכס הכורכר  ערוץ הגרר וערוץ ןהמישור בי

לה דומה שצעיר, שמקורה והפוטנציאל  סלי-ה מכוסה בחבורת ליס ודמוישלושה

ועוביה עולה ככל שמדרימים ומגיע למטר אחד ויותר. גם אופי לחבורה הקודמת, 

חבל היא הולכת ונעשית גסה יותר. דרומו של מישור  -הקרקע משתנה מצפון לדרום 

ור עצמו ומשתרע דרומית לאורים ולכביש הרעב, עד שידי ערוץ הב-הבשור, הנחצה על

מקורו בחומר איאולי, ליס צעיר, ש-צאלים וגבולות, מכוסה בחול גבולות על גבי דמוי

כלל, מכסה -בדרךים וגורם ליצירת קרקע עמוקה. אשר נסחף משטחי החולות הסמוכ

 'מ 2-1, ועובי המעטה החולי עולה כלפי דרום, עד שמגיע לכדי סלי-החול קרקע דמויית

-ואף יותר. ברוב הקרקעות מסוג זה קיים כבר ריכוז מסוים של גיר בעומק, הנגרם על

 ןת בשכבות העדינות יותר בעומק. בישכבות החוליות והשקעה משניידי שטיפה של ה

לום, קיים כיסוי של ש-יצחק לכרם שלום ובכל מישור פתחתגבולות לצאלים, ובין ניר 

אין  -ית חול גבולות, שמקורו איאולי, מאזורי החולות הסמוכים. הקרקע היא חול

ופרדסים, אך מחייבת  ומתאימה לגידולי שלחין -ונות שכמעט הבדל בין השכבות ה

 ול רב. דישון וזיב

צעיר: נפוצה בצפון חבל הבשור, מעל קו  סלי -מפותח  סהמדרגה העליונה: חבורת לי

ככיסוי השטח הגלוני ההולך ועולה בכיוון לקו פרשת המים עם אגן נחל , 100גובה 

ך איאולי, הממשי סמ״מ. הקרקעות נוצרו ברובן מלי 350-250שקמה, בין קווי הגשם 

לשקוע אף כיום, ומצטבר בעיקר בשקעים ובמקומות הנמוכים, ועוביו מגיע לעיתים 

אף למספר מטרים. בשטחים סחופים בראשי הגבעות או במדרונות תלולים, ישנם 

כתמים של קרקעות כורכריות וחול על גבי חמרה גירית. שטחים סחופים כאלה, 

מפותחות או מלוחות,  ת,המכילים גם חמרה כורכרית וכתמים של קרקעות חצציו

ה של נחל הבשור. קרקעות חבורת הכורכר המערבי, משני צדי הפירצ סמרוכזים ברכ

 סשלחין ומתאימות למטעים. חבורת ליליס צעיר, ניתנות לניצול בתנאי  -מפותח  סלי

ום רכס הכורכר הראשון )אזור צעיר מכסה את דר סלי-דמוי -ליס מפותח -ודמוי

צוליב(. מקורה בסחף איאולי,  'שייח-את הרכס השני )מגןעין השלושה( ו-םנירי

המורכב מחול חמרה דק, שהוסע מאזורי החולות של סיני והנגב הצפוני, בתוספת סחף 

ותחות יחסית; הן ידי המים מהגבעות הסמוכות. קרקעות הגבעות מפ-שהובא על

הקרקעות  ליס מפותח.-מפותח העובר בהדרגה, כלפי דרום, לדמוי סכוללות בעיקר לי

צעיר. שטחי חבורת קרקע זו מעובדים כיום, רובם  סלי-דמויבשקעים הן, בעיקר, 

 בבעל, ויש להניח שכמעט כל השטח יתאים לגידולי שלחין שונים.

-בע לעבר צפוןש-חת מהגבעות המצויות דרומית לבארכבר ציינו את ה"אצבע" הנשל

צרים לאפקים, חהבשור. שלוחה גבנונית זאת, בין  מערב והמפרידה בין אגן הגרר לאגן

 סליס צעיר בשקעים. הלי-סי עם דמוימפותח גב סלי-ודמוי סמכוסה בחבורת לי

 המפותח בחבורה
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. שטחי קרקע אלה מעובדים סבתוך הלי סח, בגלל מציאותו של גבזאת הוא מלו

וך ברוב בחלקם ומשמשים לגידול תבואות שונות. לצורך גידולי שלחין חובה לער

 המקומות שטיפות קרקע.

דרומית לגבולות ולצאלים, בגבול החולות הנודדים ובדרום הרכסים השני והשלישי, 

מבטחים ודרומה( -פרעה-אל-ניר יצחק, רכס תל-באזור השתפלותם והעלמם )רכס מגן

מ״מ  250משתרע שטח נרחב של חול גבולות על גבי חמרה גירית, באזור המקבל בין 

מ״מ בדרומו. בעבר נוצרה כאן, כנראה, בעיקר אדמת  150צפוני לבין גשם בחלקו ה

חמרה גירית על גבי חול איאולי. קרקעות אלה מכוסות כיום בחלקן הצפוני בחול 

יותר, בדרומן. בשקעים  ף״מ, וכמטר ואס 60עד  30-גבולות, במעטה שעוביו כ

בחלק הצפוני  ותר;וי יותר ומגיעה לשני מטר בעמקים שכבת המעטה החולי עבה עודו

החולי.  למעטה מתחת בעמקים ובשקעים, ליס צעיר-דמוי של אזור התפוצה מצוי

קרקע  מצויה בעומק העליונות, ואילו צעירות בשכבות הקרקעות הן, איפוא, ברובן

 הגבעות בראשי בשכבות העליונות, אשר מופיעה גם גיר,-מפותחת יותר מסוג חמרה

וביתור. קרקעות חבורה אלו מתאימות לגידולי ה יפבחלק הצפוני ובקטעים שעברו סח

 שלחין ולמטעים, אולם בחלק מהן יש צורך בהדחת מלחים.

-אורים, באזור המעבר לגבעות, מצויה חבורת חול גבולות-ממזרח למישור צאלים

קרקעות בינוניות חצציות מפותחות: החול האיאולי מכסה כאן את כל העמקים, 

אולם באזורי הגבעות הכיסוי לרוב שטחי יותר. מתחת במעטה שעוביו כמטר אחד, 

ליס צעיר, ועל פני הגבעות -למעטה החול פוגשים, לעיתים, בעיקר בעמקים, בדמוי

פוגשים בקרקעות חצציות מפותחות או מלוחות. מעטה החול הולך ומתעבה כלפי 

 ידי יובלי הבשור-דרום. קרקעות אלה נוצרו מסחף אלוביאלי שהובא, כנראה, על

, ובעיקר ןני, והן מתאימות לחקלאות רק בחלקהקדמן והורבד מעל לגיר האיאוק

 ס, מצויה חבורת לי'מ 180בעמקים. מזרחית לחבורה זו ובהמשכה, מעל קו גובה 

חומה, -קרקעות חצציות מלוחות: על גבי הגבעות הקרקע היא מדברית -מפותח מלוח 

האם, שממנו -מלוח. כאשר סלע מפותח סבשטחים הפחות תלולים חל מעבר לליואילו 

נוצרה הקרקע, הוא קונגלומרט או סחף אבני ישן, כי אז מופיעה על גבי הגבעות קרקע 

חצצית מלוחה. קרקעות אלה אינן מתאימות לניצול חקלאי אינטנסיבי, עקב היותן 

 מלוחות ואבניות.

ת עגור, דדים )חולות חלוצה, חולובדרום חבל הבשור משתרע אזור נרחב של חולות נו

( שהוא חלק מאזור הדיונות של צפון סיני. שטחי החולות הם חסרי רשת הולות שונרח

מה ונעלמים שוב בחול. -ניקוז, והערוצים המעטים המתפתחים בהם נבלעים במרחק

שהובאו  ןני מדרום וביידי נחלי סי-מקורם של חולות אלה הוא נהרי, בין שהוסעו על

. מכאן ואילך ףהגלים והרוח על החוידי פעילות -ו עלידי הנילוס לחוף הים והורבד-על

ידי משבי הרוחות שעיצבו את רוב החוליות בצורת שרשרות -על -עיצובם הוא איאולי 

ל הרוח שליות ה"סייף"( זהה לכיוון השקול או סוללות. כיווני שרשרות החוליות )חו

סימטריות, -אבאזור, שהוא כמעט מערבי בדרום החבל: שם נמצא סוללות מקבילות, 

גלים, במרווחים פחות או יותר שווים. הצד המתון של כל -וליות הערוכות גליםשל ח

 חולית
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חולית לחולית מצוי  ן"צל הרוח". ביבר הרוח השליטה, והצד התלול נמצא פונה לעב

פרוזדור נמוך, והחוליות מתנשאות מעליו, מגובה של מטרים אחדים עד לגובה של 

ים לעבד קטעים מפרוזדורים אלה שבין החוליות ונהגו הבדו 1948 עד. עשרות מטרים

כמעט בלתי עביר לרכב בכיוון ולזרוע בהם שעורה בשנות ברכה. אזור החוליות הוא 

דרום, בניצב לקווי הסוללות, אך גם בימי קדם הדרכים הקיפוהו בגלל קשיי -צפון

לוצה דרך חורבת המעבר שבו; הדרך היחידה שחצתה אותו מצפון לדרום, עברה מח

רוחייבה )"רחובות בנגב"( לכיוון הר קרן וניצנה ומשם למדבר סיני, והיא ניצלה פער 

טופוגרפי בין החוליות, אשר חשף את התשתית העבירה )דרך זו נוצלה בידי צה״ל 

(. בגבול הצפוני של אזור 'עסלוג-במבצע חורב, כדי לאגף את המצרים שישבו בביר

, ובו במפה שם צורתו-ים עתיקות המכונה ה"כוכב" עלהחוליות קיים צומת דרכ

ק״מ  7-כמצטלבות שלוש דרכים המיועדות לעקוף את גוש החולות. צומת זה נמצא 

פי ממצא החרסים היה כנראה בשימוש רצוף החל -מערב לגבולות, ועל-מדרום

 צאלים, כיוון-מהתקופה הכלקוליתית. חוליות הסייף הנודדות מגיעות עד הקו חרובית

מזרח, -שמאזור חרובית מתחיל החוף לנטות צפונה, ואילו כיוון החוליות הוא מערב

 במקביל לקו החוף של צפון סיני ובהמשך לחוליות צפון סיני.

מקובל להניח לגבי גילם של חולות הנגב הצפוני, כי החלו להתפשט צפונה ומזרחה רק 

ת, ומאז קיימת זרימה ילאחר הפלוביאל האחרון, כלומר רק בסוף התקופה הפליאולית

ל חול ממערב למזרח. זרימה זו, אשר יצרה את הכיסוי החולי של שבלתי פוסקת 

ל נחל הבשור, ש)חול גבולות(, נעצרת באפיק הרחב גבולות -המישורים באזור ניר יצחק

ל הנחל, שליות הגולשות מעבר לגדה השמאלית פרעה. החו-אל-בקטע שבין צאלים לתל

על הגדה הימנית ועל  השפעתן ניכרתן אי ןמות החורפיות, ולכהזרי ידי-נשטפות על

והחרסיות שבה, בעוד שכיסוי החול הולך ומתחדש ללא הפוגה בגדה  סבתרונות הלי

במשך יומיים וחצי רצופים  1976השמאלית. לדוגמה: תצפית שנערכה בחודש נובמבר 

שכבת חול  ל הנחל הורבדהשערבית, העלתה, שעל הגדה השמאלית של סופת חול מ

ס״מ בקטע של הבשור מול חורבות רואביה, ולמרגלות  30חדשה בעובי ממוצע של 

. לעיתים נדירות נצפתה גם 'מ 1.5המצוק, בתוך הערוץ, נערם מגלש חול לגובה של 

תופעה הפוכה: הסרת שכבות חול והסעתו למרחקים בעת סופה, ויצירת "שקעים" 

דונמים כל אחד. תופעה זו נדירה  ל כמה עשרותש ״מ ב"כתמים"ס 10-5בעומק 

 ופים מצמחיה.שר ונפוצה יותר בשטחים מעובדים, חבאדמות הבו

מקור נוסף לכיסוי החול בגדה השמאלית של נחל הבשור הוא מחשופי אבן החול 

מצפון ומדרום הפריכה במצוקים ובמדרונות של הגדה. תצפיות בעת רוחות עזות 

ממזרח, איבחנו גידוד של מחשופים אלה בעת בים ערים( וכן ש)כיוונים נדירים למ

 הסופה והסעת החול מן המחשוף והלאה.

-י ובנגב המערבי, התברר, כי לפני כנדמות המחקר הארכיאולוגי בצפון סיעם התק

ובכל מקרה היא ה התחדשה תנועת החולות באזורים אלה בעוצמה רבה, נש 1500

לייחס, כנראה, את סתימתה ישובית באזורי ספר אלה. יש ההשפיעה על המערכת 

ל ערים שלמתקפת חול זאת, וכן את קבורתן  הסופית של הזרוע הפלוסית של הנילוס

 ונים מהתקופהשנייה )קסארווית, חלוצה(. מתקנים שה שלמות עד לגובה הקומה
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הרומית המאוחרת )כגון אמות מים( המכוסים כיום בחולות נודדים, לא היו מוקמים  

נשקפת להם סכנת סתימה תמידית, והם מספקים לנו  ההייתה אם מראש בנקודות אל

terminus post quem תכי לחידוש זרימת החולות. בדרום חבל הבשור אומתה בח

נה, בגלל הצטברות חול נודד, שמ״מ ב 1-0.5ל שקרקע אחדים התרוממות ממוצעת 

 החל מסוף התקופה הביזנטית.

קיימת מודעות לעניין  ההייתכבר עם רכישת אדמות דרום חבל הבשור בידי הקק״ל, 

החלה הקק״ל בארגון נטיעת  1945תנועת החוליות של חולות חלוצה. החל משנת 

ם הכינוי הערבי ש-על -בגבול החולות )"יער קרין"  מערב.-חגורת חורשות בקו מזרח

נדידתם. ניטעו בעיקר אשלים ל קטע החולות דרומית לצאלים( כדי לעצור את ש

ות רשל כמה עשתה ברצועות ברוחב יושיטות, אך גם אקליפטוסים. שיטת הנטיעה הי

 500ל כמה מאות דונמים. עובי החגורה כולה נע בין שמטרים ובחורשות דלילות בגודל 

ק״מ, והיא השתרעה  50-ק״מ. אורך רצועת הנטיעות )הלא רצופה( היה כ 3-ל 'מ

ועד אזור רמת חובב. עד היום נותרו קטעים רבים של חומת הגנה זו, מדרום למבטחים 

ביחוד דרומית לגבולות וצאלים, צפונית לחלוצה ודרומית לאזור התעשיה החדש 

ברמת חובב. הנוטעים עצמם היו אנשי המצפים )גבולות ורביבים( אנשי אורים, צאלים 

 ורמת הנגב, וכן פועלים שהובאו מהצפון.

אפיינת את צורות הנוף בחבל הבשור, ואין מעברים חריפים בין המתינות היא שמ

מזרח באיטיות: ממערב לכביש צורת נוף אחת לשניה. השטח מתרומם ממערב ל

 לקילומטר בממוצע. 'מ 8-כ -לכל קילומטר, וממזרח לכביש זה  'מ 3-צאלים כ-אורים

, 'מ 124-כ : סעד נמצאת בגובה שלמ' 100-ל כשרכס הכורכר המערבי מתנשא לגובה 

ני שמעל פני הים. רכס זה פרוץ ב 'מ 113 -ונירים  'מ 112 -ה שלושה-, עין'מ 96 -בארי 

מקומות: בין עלומים לבארי, שם עובר ערוץ המתנקז מזרחה לנחל שובה, ודרומית 

ור, שנחלים גרר ובק״מ, דרכה עוברים ה 8-לבארי, שם קיימת פירצה ברוחב של כ

ים דרומה שוב אין הרכס מורגש רים. מנימעל פני ה 'מ 40-ו 30ל שהזורמים בגובה 

מגן. רכס זה פחות רציף מקודמו, -םיזרע-הכורכר השני הוא רכס תקומה בשטח. רכס

 'מ 148 -מעל פני הים, חוות יזרעם  'מ 143 -אך לעומת זאת גבוה ממנו. מושב תקומה 

ל הבשור )ולכן יזרעם גבוה מכל שאר חלקי חב-. אזור תקומה'מ 135 -וקיבוץ מגן 

ק״מ דרומית  5-נגב(. הרכס נעלם כ-ןריכת האגירה של מקורות בקו ירקוהוקמה שם ב

מערבית לערוץ הבשור. דרומית למגן הרכס נעשה שטוח, -וב דרומיתשליזרעם, ומופיע 

מעל  'מ 15-י, הבולטים כש. שרידי רכס שלי'מ 140ובמבטחים שוב עולה לגובה של 

ניצן -דהש(, אוהד ו'מ 125(, רואביה מערב )'מ 120פרעה )-אל-סביבתם, נראים בין תל

מעל פני הים(.  'מ 70-60(. אזור נחל גרר הוא הנמוך ביותר בחבל הבשור )'מ 140)

 י הים.נמעל פ 'מ 51בתוך שקע טופוגרפי, בגובה  שב ממשקיבוץ רעים יו

ונה באופיו מהאזור הגלי צפונה לכביש שצאלים -האזור הגבעי מזרחית לכביש אורים

סעד. הוא חסר אחידות, כיסויו האלוביאלי דק והוא, למעשה, אזור מעבר לשטח -גילת

מעל פני הים( הנמצא מחוץ לתחומי  'מ 250צרים )חגירני הגבוה בסביבת -הכיפתי

 החבל.
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שבע, בעריכת י. -קערים וקמרים בחבל הבשור. מתוך: ספר באר

 גורדוס וא. שטרן
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מזג האוויר ותופעות  - (14)דב׳ י"א:  "ונתתי מטר ארצכם בעיתו"
 אקלימיות מיוחדות

 

שני התחומים האקלימיים, שמרבית שטח מדינת  ןחבל הבשור נמצא בדיוק במעבר בי

ל האקלים שלוחתו הדרומית ביותר שדהיינו,  -הם: בין האזור הממוזג ישראל כלולה ב

תיכוני, שבו שולטים התהליכים הקארסטיים, תהליכי הבלייה, גלישה, זרימה -הים

 לבין האזור הצחיח, שבו -ביאולוגי -עונתית והתהוות קרקעות במובן הפדולוגי

 שולטים תהליכים איאוליים, בלייה מדברית וזרימות שטפוניות.

ידי היחס שבין המשקעים -ר גם להגדיר את אופי האזור עלשמבחינה אקלימית אפ

יורדים די גשמים כדי לגרום לסחיפה, אך  ןה )אירוזיה(: בשטח גבולי זה עדייוהסחיפ

עכב את הנגר העילי. ל כיסוי צמחי מגן המשר התפתחות שמספיקים כדי לאפ הם אינם

השנתית מחד, ואת תלותה  הגדרה זו מדגישה היטב את גבוליות כמות המשקעים

נתית, הטבעית, בתנודותיה של גבוליות זו, ש-ל תכסית הצמחיה החדשהבלעדית 

מאידך. ואכן, כאזור מעבר בין שני התחומים האקלימיים הנזכרים לעיל, חבל הבשור 

ונות השנתית הגדולה ביותר שובו מגיעים הגשמים לול הצחיחות, מתייחד בנדידת גב

לערכים שכך גדולה, עד -תי עלולה להיות כלשנ-בארץ. הסטיה מן הממוצע הרב

שבע, שבה הממוצע -הממוצעים תהיה משמעות סטטיסטית בלבד. לדוגמה: בבאר

 338מ"מ בתשכ"ג לבין  42מ״מ גשם בשנה, נעו המשקעים בין  200-שנתי הוא כ-הרב

ידי ההפרש בין כמות הגשם -מ"מ בשנת תשכ״ה. חוסר יציבות המשקעים נמדד על

נתי של אותה נקודה. בהשוואה לאזור ש-ת בשנה מסוימת, לבין הממוצע הרבהיורד

 .25%-אביב, גדולה בחבל הבשור הסטיה מהממוצע בערך ב-תל

 

 

 
  

. א"תשל. ד, ניר פי-על, משקעים מפת 1תרשים 

תנודות גבול  . ישראל ארץ של גיאומורפולוגיה

 הצחיחות בדרום א"י.

 רקובר פול: שרטטה
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מבחינות רבות, ישנה גם משמעות רבה לחלוקת כמויות מי הגשמים תוך כדי תקופת 

הן לצמחיה והן לעוצמת הסחיפה. לדוגמה: שנה יכולה להיות גשומה מבחינה  -החורף 

שלושה ושאר -םשל הכמות הממוצעת יורד תוך יומייסטטיסטית, אך אם חלק הארי 

זה של חלוקת משקעים ברורות העונה יבשה למחצה, הרי ההשלכות השונות לסוג 

כך מבחינת כמות המשקעים, אך לפחות -לא כל -לחלוטין. שפר מזלו של חבל הבשור 

בנושא מדידתם: בגבולות החבל קיימות כמה תחנות למדידת גשם, מן הוותיקות 

; לאחר הפסקה התחדשה המדידה 1870-)!( ו 1869בארץ. מעזה קיימים נתונים משנת 

. 1919-1904, ומאז מספקת התחנה נתונים ברציפות מלבד הפסקה בין השנים 1898-ב

 -ובגבולות  1920-ב -שבע -, בבאר1912-ב -, ברוחמה 1918-עריש החלה המדידה ב-באל

 .1943-ב

ידי המחלקה -התבצע בחבל הבשור מחקר טופואקלימי מפורט על 1965-1962בשנים 

החבל תחנות תצפית בכל רחבי  16מה לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית, שהקי

. מטרות המחקר היו, לעמוד על ההבדלים היחסיים ןותדרכה צופים נאמנים בתפעול

של תנאי האקלים בחלקים השונים בתוך האזור עצמו, וללמוד על ערכים אקלימיים 

קיצוניים, אשר ניתן להניח כי הם עלולים להופיע שנית. השילוב של תקופות מדידה 

תחנות ההיקפיות, כחתך אורך, עם שפע נתונים המגיעים מרשת צפופה של ארוכות ב

תחנות בתוך האזור עצמו, כחתך רוחב, בנה תמונה מהימנה ומדויקת של האקלים 

 בכלל והתופעות המיוחדות לחבל בפרט.

שנתי!( חוצה את חבל הבשור ממערב למזרח: -)בממוצע רב 3מ״מ 200קו הגשם של 

ניצן( ומשם, צפונית לגבולות -לניר יצחק ולגוש צוחר )שדה מרפיח הוא עובר דרומית

שבע. המהלך הישר של קו גשם זה, לאורך עטרות קילומטרים -ולצאלים, ישר עד באר

פלת הנגב, רחוקים ששור החוף ושל מן הים, מוסבר בכך, שבאזור זה של דרום מי

פני השטח,  ההרים מן הים, ועליית כמות הגשם בשל התרוממותם הקלה והאיטית של

שקולה כנגד התמעטות הגשם בגלל התנאים היבשתיים הגוברים לעבר פנים הארץ. 

מ״מ  300ל שומגיע עד לקרבת משאבי שדה. הקו  מ״מ עובר מצפון לניצנה 100הקו של 

חל עוז; משם פונה פניה יוצא מזרחה סמוך לשפך הבשור )נחל עזה( לים וממשיך עד לנ

רכס הכורכר המערבי, מערבה לבארי ולכיסופים.  מערב ונמשך על גבי-חדה לדרום

משם הוא שוב מתעקל בחזרה מזרחה ועובר, כמעט בקו ישר, בין כיסופים ועין 

בצפון החבל,  -הרור( והלאה. בלשון אחרת -השלושה לכיוון מושב שרשרת )צפונית לתל

מ"מ, בעוד  350-300סעד, כמות הגשם השנתית הממוצעת היא -לאורך כביש גילת

מ״מ גשם, לאורך מרחק  200-150מ״מ. שינוי זה של  200-150דרום האזור היא אך שב

ק״מ, הוא חריף ביותר; מקובל כי הגבול הקיצוני לחקלאות בעל בארצנו,  35-של כ

מ״מ גשם בשנה. תחום זה חוצה את חבל  300-ל 200מבחינת כמות המשקעים, הוא בין 

ת תהליכי ההתיישבות באזור לאורך הבשור, והוא בעל משמעות ראשונה במעלה להבנ

התקרבות אל . 1התקופות.גשמי חבל הבשור פוחתים מצפון לדרום בגלל שלוש סיבות: 

 . התרחקות ממרכז השקע הברומטרי הקפריסאי. 2המדבר הפלניטרי, הנמצא בדרום. 
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-דרום-מזרח-מחוף הים התיכון )זכור: קו החוף ממול עובר בכיוון צפון . התרחקות3

 - הצפוני היא על סף "גבול החקלאות"מערב!(. היות וממילא כמות המשקעים בנגב 

שנתי, גדל הסיכון לשנות בצורת בכמה מונים. -הרי בגלל הסטיה הרבה מהממוצע הרב

שנות ברכה ישנן שתי שנות  מבחינת חקלאות הבעל של חבל הבשור, הרי שעל כל שלוש

בצורת, בממוצע. יובל שנים של תצפיות משקעים בצפון הנגב, מצביעות על תופעות 

ונה מזה של של אזור אקלימי שבאזור. היות והנגב נמצא בתחומו  מעניינות ויחודיות

ת מחציתה הצפונית של הארץ, חייבים להיות מודעים לתופעה, שלא תמיד קיימ

ני האזורים: יש ששנה גשומה מאוד, במחצית ששנת הגשמים באחידות באופיה של 

ולהיפך. ידועה למדי הדוגמה של  -הצפונית של הארץ, היא שנת בצורת קשה בנגב 

, 1923-1922שנות העשרים, אשר גם מתועדת בצורה מקרית ומעניינת: החל מחורף 

ף החלה בדרום הארץ סדרה של שבע שנים דלות במשקעים, שהסתיימה רק בחור

. בצורת זו שררה רק בדרום הארץ, בעוד שבחלקה המרכזי והצפוני ירדו 1930-1929

החלו שבע  -גשמים כרגיל )אגב, מעניין שכאשר הסתיימו שבע שנות רזון אלה בדרום 

, בעוד שבדרום שרר אקלים רגיל(. הבצורת 1937-1936שנים קשות בצפון, עד חורף 

ים על עדריהם הצמאים ופונו הבדו 1927כך חמורה, עד כי בשנת -בנגב היתה כל

חל שאן, למען יחיו את נפשותיהם ועדריהם. שנה לאחר מכן ה-ברכבות אל עמק בית

פרעה; פיטרי לא היה מודע -אל-פיטרי, לחפור בתל סהארכיאולוג הנודע, סיר פלינדר

לעובדה שהוא הגיע לאזור בתקופת יובש יוצאת דופן, ואולי חשב שזהו פרצופו הרגיל 

ל אוכלוסיה בכל הסביבה, שן בדו״ח החפירה את ההעדר המוחלט השטח. הוא ציישל 

ידי בכל האזור שהקיר מים כך שנאלץ להביא את כל עובדיו מחבל עזה. המעיין היח

פיטרי הניח כי זהו גם מקור קילומטרים צפונית לתל, וכמובן ש 3-בשור, כ-היה עין

ו לכמה מסקנות, שכיום אנו יודעים ל תושבי התל בעבר. הנחה זו הובילה אותשהמים 

כי היו מוטעות. בצילומים שפורסמו באותו דו״ח, אנו רואים קטעי נוף מנחל הבשור 

פרעה, המציגים ואדי צחיח וחשוף לחלוטין מצמחיה, ללא שום כתם -אל-בסמוך לתל

הנגב,  תופעה שאינה זכורה ואינה מתועדת בשום מקום מחוץ לצילומים אלה. -ירק 

שור הוא גבולו הצפוני, שייך לתחום האקלים המדברי הפלניטרי והוא חלק שחבל הב

הארץ בקו רוחב זה. השקעים הברומטריים -מרצועת המדבריות המקיפה את כדור

לבנוני; צפון הנגב -המורידים לנו גשמים, מתרכזים בעיקר בין קפריסין לחוף הסורי

ת". ממטרים של ממש אריושוליים של שקעים אלה ונהנה רק מה"נמצא בתחום הש

מתחילים לרדת בחבל הבשור, במקרים רבים, באיחור של יום או יומיים מצפון ומרכז 

אופייניות הקשורות למשקעים, אשר מודגשות ככל הארץ. באזור קיימות כמה תופעות 

שמדרימים בתחומי הנגב הצפוני. ככל שמדרימים, עולה אחוז ימי הגשם שבהם ירד 

. ככל 32% -, במשאבי שדה 26% -, בניר יצחק 25% -דורות פחות ממילימטר אחד: ב

שמדרימים, מצטמקת והולכת עונת הגשמים בשתי קצותיה: בגליל מתחילה העונה, 

בראשית נובמבר. בגליל מסתיימת  -כלל, בראשית אוקטובר, ואילו בצפון הנגב -בדרך

ציתה הצפונית בסוף אפריל. במח -עונת הגשמים לרוב בסוף מאי, ואילו בצפון הנגב 

תיכוני, אופיינית עליה תלולה בכמות הגשם, -של הארץ, בתחום משטר הגשמים הים

 מראשית העונה ועד ינואר, וירידה תלולה מאז ועד סוף העונה. בצפון
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יותר לציין קשה יותר ו -משטר גשמים זה, אך ככל שמרדימים  ןנגב שורר עדייה

אין הבדל בין ממוצעי דצמבר לממוצעי בדרום חבל הבשור . מקסימום בחודש מסוים

ינואר. קיימת גם תופעה של "היפוך הקצוות": במרכז הארץ מרובים גשמי נובמבר 

-ובמבר )כמובן בממוצעים רבגשום חודש מרץ מחודש נ -מגשמי מרץ, ואילו בנגב 

אפריל. בכל מקרה, גשמי -דומה קיים גם בצמד החודשים אוקטובר סנתיים(. יחש

וסופה בצפון הנגב, הם פחות יציבים מאלה היורדים באמצעה. לאחר ראשית העונה 

שבע, הוסקה המסקנה, -שנות גשם בעלות נתונים יומיים בבאר 30בדיקת סדרה של 

ת גשם )המהווים בצירופם יותר נם במבנה חודשי של שששני הטיפוסים העיקריי

. חודש 2מצע. שני מקסימומים עם מינימום אחד בא .1ממחצית כל השכיחויות( הם: 

ווה. הטיפוס העיקרי, ש. שני הטיפוסים מופיעים בשכיחות מקסימלי אחד בעונה

השכיח פחות, כולל שלושה חודשי מקסימום, כאשר ביניהם ישנן ירידות בכמויות 

ל מחצית כמות שבערך, בתאריך ההצטברות הממוצעת  הגשם. יש גם פיגור של חודש,

סוף  -אריך הוא ראשית ינואר, ובצפון הנגב אביב הת-הגשמים השנתית: בסביבות תל

 ינואר.

לא רק כמות הגשם ומספר ימי הגשם הולכים ופוחתים מצפון לדרום: גם עוצמת 

הגשם מתנהגת כך )"עוצמת הגשם" היא כמות הגשם היורדת ביחידת זמן. הממוצע 

ידי חלוקת כמות הגשם השנתית במספר ימי -השנתי של העוצמה היומית מתקבל על

ם בשנה(. לדוגמה: בהר כנען קיימת הסתברות של פעמיים בשנה ליממה שבה ירדו הגש

שנה! מסקנות דומות קיימות גם לגבי  20-פעם ב -שבע -מ״מ גשם, ואילו בבאר 50

כמויות הגשם המירביות ביממה. גם הזמן שבו נמשך המטר קצר בהשוואה למשך 

גם שהנגב אינו מצטיין המטרות בצפון. בניגוד למחקרים לא מעודכנים, הסתבר 

בעוצמות הגשם לפרקי זמן קצרים: העוצמה המירבית מגיעה בנגב למילימטר אחד 

בדקה )לעומת פי שלוש מזה בצפון הארץ(. בדיקת המהלך היומי של עוצמות הגשם 

 .הצהריים-שבע הגשמים נוטים להתרכז בשעות אחר-מגלה עובדה מעניינת: בבאר

ר עריכת תחזיות שומחזוריות בגשמי הנגב, כדי לאפ הנעשו נסיונות שונים לחפש מגמ

על סמך נתוני העבר, אך כנראה שאין משמעות לנסיונות אלה. רמז אחד לגבי חלוקת 

הגשמים מתקבל מבדיקת הסיכומים המפורטים: בשנות בצורת, חודש השיא בגשמים 

ליות באזור הקרקעות החו הוא פברואר, ואילו בשנות ברכה, חודש השיא הוא דצמבר.

ל דרום חבל הבשור ניתן למדוד את כמות הגשם בצורה די מדויקת, ללא מיכשור, ש

 מילימטר! 10ידי "טריק" פשוט: כל מילימטר גשם מרטיב קרקע כזאת לעומק של -על

ל חבל הבשור אל הים התיכון ממזגת את הטמפרטורות, ועל אף הגדרתו של שרבתו ק

ל מישור החוף, אלא שבו דומות לאלו רק שמידות החום ש האזור כחלק מהנגב, לא

מעלות  5-3-שיתרון לו לגבי עומס החום: הטמפרטורות של הלילה בקיץ נמוכות ב

מאלה של הלילה במישור החוף, והלחות היחסית נמוכה בהשוואה למישור החוף ביום, 

ה להלן(. השוני, לעומת בקיץ וגם בחורף )אך בלילה משתווה לו( בעשרות אחוזים )ורא

רעת בין טמפרטורות המקסימום והמינימום היומיות וכן שינויי שן, במהצפו

האזור  לשידי הקרבה הבלתי אמצעית -עיקר עלנקבעים ב הטמפרטורה העונתיים,

ידי הקרינה הנוספת המתאפשרת עקב מיעוט יחסי -מזרח, ועל-תי מדרוםשיב-המדברי

 של עננים.

החוף בכל הנוגע לטמפרטורת ור של מישכו שור מתנהג כהמשל מקום, חבל הבמכ

בין הטמפרטורה הממוצעת בין  אוויר ממוצעת באוגוסט ובינואר, בכל הנוגע להפרש
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טמפרטורה יומית מירבית ממוצעת לבין  ןהחם לחודש הקר בשנה ולהפרש בי שהחוד

טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת )בממוצע שנתי( ובמדדים אלה, ההבדל בין מישור 

 ינו משמעותי.החוף לחבל הבשור א

המדבר, הלא הם הערכים אך מה שמייחד את חבל הבשור ומבטא את קרבתו אל 

ל הטמפרטורות, תפוצתם וחלוקתם הקלנדרית; להלן כמה מן הממצאים שהקיצוניים 

 המייחדים את האזור:

בחודשי החורף ובחודשי המעבר, התפלגות המקרים של שכיחות טמפרטורת  -

ל שתר מאשר בחודשי הקיץ. בקיץ רובם ב יומקסימום יומית, היא בתחום רח

המקרים מרוכזים בקבוצת טמפרטורה אחת, בעוד שביתר חודשי השנה רוב 

 קבוצות טמפרטורה. 4-3-המקרים מתפלגים ל

בטמפרטורות המינימום סמוך לקרקע, יש לגורם הטופוגרפי השפעה גדולה  -

ההבדל יותר על התפלגות הטמפרטורות מאשר לשאר מרכיבי הטמפרטורה. 

ר בחודשי שת בחודשי החורף הוא גדול יותר מאבהתפלגויות בין התחנות השונו

 הקיץ.

ל חבל הבשור גורם לכך, שלאורך רכסי הכורכר שהמבנה הטופוגרפי  -

טמפרטורות המקסימום נמוכות יותר מאשר במקומות הנמוכים, שבהם 

ב גרוע יותר. בטמפרטורת המינימום המצ והאוורורההתחממות רבה יותר 

הפוך: לאורך הרכסים, טמפרטורות המינימום גבוהות יותר, בעוד שבמקומות 

  הנמוכים טמפרטורות המינימום נמוכות יותר.

מעלות  20°המקסימום, האיזותרמים השולטים בחודש דצמבר הם של  תבטמפרטורו

נחל הבשור לנחל גרר, השטחים  מ״צ, כאשר כל השטחים הנמוכים בי 21°-ו צלזיוס

בארי -רכס סעד ןנחל הבשור וכן המרזבה הנמוכה שביגרר ודרומית ל צפונית לנחל

 20° לשמ"צ. ברכסים עצמם עובר האיזותרם  21° -וגבול חבל עזה, הם בתחום שמעל ל

ל שמוכות במקצת ומופיע גם האיזותרם מ״צ, כאשר באזור כיסופים הטמפרטורות נ

 20°ל שלנחל גרר, כלול בתחום האיזותרם  הגבעות המתונות שמצפון מ״צ. אזור 19°

ל חודש דצמבר. בערכי הטמפרטורה שש ינואר התמונה ביסודה דומה לזו מ״צ. בחוד

ש דצמבר. האיזותרמים מ"צ מאלו של חוד 2°-4°-המקסימלית, הממוצעים נמוכים ב

לנחל גרר ונחל מ״צ, כאשר האזורים שמסביב  18°מ"צ ושל  17°ל שהשליטים הם 

הבשור הם בעלי הטמפרטורות הגבוהות ביותר, בעוד שעל גבי רכסי הכורכר 

הטמפרטורות נמוכות יותר. גם באזורים מזרחית לפטיש ולאורים, נמוכות 

נמוכים. בחודש המאלו שבמרכז חבל הבשור, בשטחים  הטמפרטורות במעלה אחת

מ״צ מאלו של ינואר.  2°-3°-פברואר טמפרטורות המקסימום הממוצעות גבוהות ב

פיה על גבי הרכסים ובאזור -עלשת המגמה שנראתה בדצמבר ובינואר, שוב מסתמנ

הגבעות, הטמפרטורות נמוכות מאלו שבמקומות הנמוכים, אם כי בחודש זה ההבדלים 

 .הם קטנים
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שלושת חודשי הקיץ, יולי, אוגוסט וספטמבר דומים באופן כללי זה לזה. מהלך 

בקיץ דומה גם הוא למהלך האיזותרמים בחודשי החורף. אזור הרכסים האיזותרמים 

פיה -במערב קריר במקצת משאר האזורים, ובחודשי הקיץ מסתמנת המגמה, שעל

האזורים הקרובים יותר אל הים התיכון, קרירים במקצת מאלו הנמצאים מזרחה 

אוגוסט, אם מ״צ. כך גם ב 33°-מ"צ ו 32°ל שרכסים. ביולי שליטים האיזותרמים מה

מ"צ. בספטמבר הטמפרטורות נמוכות יותר  33°-כי רוב ערכי הטמפרטורה הם מעל ל

מ"צ, כאשר ברוב האזור הטמפרטורות הן  31°-מ״צ ו 30°ושליטים האיזותרמים של 

ום דומות במהלך ל טמפרטורות המינימשמפות האיזותרמים  מ״צ. 31°-מעל ל

פעה של אם כי במגמה הפוכה. ההש ל טמפרטורות המקסימום,שהאיזותרמים לאלו 

ל חבל הבשור מורגשת גם היא במפות המינימום, אם שרכסי הכורכר בחלק המערבי 

כי בצורה הפוכה. על גבי רכסים אלה, טמפרטורות המינימום גבוהות יותר מאשר 

במישורים הפנימיים שבין נחל גרר לנחל הבשור; לא כך באזור כרם שלום, שם נמוכות 

רות המינימום. באזור הגבעות המתונות שמצפון לנחל גרר הטמפרטורות יותר טמפרטו

פטיש, חם יותר -ור אוריםגבוהות יותר, והחלק המזרחי שבתחום מישור הבשור, באז

ל טמפרטורות המינימום שרעים. תפרוסת זו -אור-י באזור טלמאשר החלק המערב

ת לעבר המקומות תובן באם ניקח בחשבון את הכלל, שהאוויר הקר, הגולש בלילו

הנמוכים, חסר ניקוז אווירי. אי לכך, האוויר הקרוב לפני הקרקע, המתקרר בשעות 

ים. הלילה, מתנקז מהאזורים הגבוהים יחסית בחבל הבשור, אל המקומות הנמוכ

חל גרר ובין נחל הבשור, בשטח שבין רכס הכורכר נהאזורים הנמוכים נמצאים בין 

בל עזה וכן בשטח שמסביב לכרם שלום, שבנוסף כיסופים לבין גבול ח-בארי-סעד

לקרבתו אל האזור הנמוך שבגבול חבל עזה, גם הקרקע החולית שבו גורמת 

להתקררות מהירה יותר וחזקה יותר של האוויר הסמוך לפני הקרקע. תפרוסת זו של 

ל חודשי השנה, עם שינויים קלים טמפרטורות המינימום, חוזרת על עצמה במשך כ

 9°-מ"צ ל 6°בחודשו. בחודשי החורף האיזותרמים האופייניים הם בין י חודש דמ

 מ״צ, בהתאם לחלוקה הטופוגרפית.

יש לשים לב לעובדה, שבמשך כל חודשי השנה טמפרטורות המינימום ברעים גבוהות 

אור ושאר השטחים שבין נחל גרר לנחל הבשור. יש להניח -במקצת מאלו שבאזור טל

וך לקרקע( נגרמת כתוצאה טמפרטורות המינימום סמשתופעה זו )החוזרת גם ב

ל רעים בקרבת מפגש שני הנחלים. האוויר הקר, הנוצר מעל פני הקרקע, שממיקומה 

גולש לעבר עמקי הנחלים ושם הוא מתרכז, בעוד שבישוב עצמו האוויר הוא בעל 

טמפרטורות גבוהות במקצת. לעומת זאת, בשטחים המישוריים יותר, מזרחית משם, 

אוויר הקר, המתרכז בלילה בשכבות הנמוכות ליד הקרקע, מתייצב במקום ה

היווצרותו ואינו נודד הלאה. מבנה האיזותרמים האופייני לטמפרטורות המינימום 

הממוצעות, מתאים גם לתופעות מיוחדות, כמו לילות קרים מאוד וגם לטמפרטורות 

מטרים  2 שלת בגובה המדידה הסטנדרטית מתבצעהמינימום סמוך לקרקע )כידוע, 

על הגידולים החקלאיים. מעניין לציין כי  ןפני הקרקע( שחשיבותן הרבה בהשפעתמעל 

באחד משני אירועי קרה, שתועדו בכל תחנות חבל הבשור, על גבי רכסי הכורכר עצמם 

 מ״צ; אך 0°-הטמפרטורות לא ירדו מתחת ל
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הקר ביותר  חהבשור. השט מ״צ בכל חבל 0°-באירוע השני ירדו הטמפרטורות מתחת ל

 באירועים אלה היה המרזבה שבאזור נחל עוז.

החודש בעל הלחות היחסית היומית, הממוצעת, הגבוהה ביותר הוא ינואר, והחודש 

בעל הלחות היחסית היומית, הממוצעת, הנמוכה ביותר הוא מאי, שבו מתפתחים 

ל שסית היומית, הממוצעת, גבוהה מזו לעיתים תנאי שרב. בחודשי הקיץ, הלחות היח

, כי ניתן ל פברואר, מרץ ואפריל. כללית, אפשר לצייןשנובמבר ודצמבר ומשתווה לזו 

ל לחות: אחד בחודש ינואר והשני, שהוא משני, בחודשי הקיץ שלהבחין בשני שיאים 

יולי, אוגוסט וספטמבר, כאשר קיים מינימום בולט בחודש מאי. בחלק מהתחנות 

מינימום שני בחודש נובמבר, גם הוא בהשפעת תנאי שרב אפשריים. תופעה זו  קיים

של לחות יחסית גבוהה במשך חודשי הקיץ, ניתן להסביר בקרבתו היחסית של חבל 

הבשור אל הים, ומצד שני בהתפתחות תנאי בריזה יומיים, שבהם קיימת נשיבה של 

גבוהה עות היום. הלחות השמך חלק ניכר שמערבית ימית לחה אל תוך האזור במרוח 

ל ריבוי טללים באזור בעונה זו. הלחות הגבוהה שבקיץ מסבירה גם את העובדה 

צאה מירידת הטמפרטורות. ברוב עות היממה היא בערב, כתושנמדדה בש ביותר,

ועל אף ממדיו , 80%-50%ור היא שה, הלחות היחסית הממוצעת בחבל הבנשי השחוד

סית, כתוצאה מריחוקן ההולך וגדל ו הבדלים בלחות היחל האזור, ניכרים בשהקטנים 

ל התחנות הדרומיות לאזור המדברי, שתחנות מחוף הים, מחד, והתקרבותו ל הש

 מאידך.

בתשתית האזור: הגיעו מי השפד"ן וכולו הועלו,חל מהפך ענק  כל הנתונים הנ"למאז ש

אין יותר שטחים פתוחים שאינם מעובדים! יש להניח שכתוצאה משינויי  –הפך ירוק 

 אקלימיים, אך להם אין נתונים מדעיים.-קרינת הקרקע חלו גם שינויים מיקרו

 8והתוצאות מפורטות ומאלפות: בשעה  הור נבדק יפשגם משטר הרוחות בחבל הב

מערב. -רח ודרוםמז-הרוח הם דרוםל שבסיכום שנתי, הכיוונים העיקריים בבוקר, 

הרוחות" הוא הרוח המערבית, נת שושל "שבסיכום שנתי, המרכיב העיקרי , 14עה שב

מערבית. -השכיחה ביותר היא הרוח הצפון — מערבית והצפונית; ברוב התחנות-הצפון

מזרח. -מערב, צפון וצפון-שנתי, השכיחות המירבית היא צפון , בסיכום20עה שב

מערבית. -הדרום –מזרחית, ובקיץ -ותר הרוח הדרוםר בחורף, שכיחה יעות הבוקשב

וחתת מערב, אך בחורף שכיחותן פ-הריים בקיץ, רוב הרוחות הן מצפוןעות הצשב

דולה שכיחות הרוח עות הערב בחורף גשמערביות. ב-ועולה שכיחות הרוחות הדרום

 מערבית והצפונית.-הצפון –מזרחית, ואילו בקיץ -המזרחית והצפון

ך השנה כולה, מראה שור, בסיכום יומי במשוחות בחבל הבשקלול משטר הר

י שכיחויות מערב. כיווני רוח אחרים בעל-ות הגדולה ביותר היא מכיוון צפוןהשכיחש

מזרחית. במקום שלישי מופיעות -מערבית והרוח הדרום-םגבוהות הם: הרוח הדרו

 הרוחות הדרומיות, המערביות והצפוניות.

ל משטר הרוחות הוא עוצמת הרוח. לא תמיד שאין ספק, שמרכיב חשוב באופיו 

עוצמות הרוח הגבוהות ביותר הן בכיוונים בעלי השכיחות הגבוהה ביותר, ואין קשר 

בין שכיחות כיוון הרוח לבין עוצמתה. האופייני לעוצמות הרוח בחבל הבשור הן 

עוצמות הרוח שנמדדו בחבל מכלל  90%קמ"ש( ששכיחותן  20הרוחות הקלות )עד 

קמ״ש הן נדירות ואינן  30-קמ״ש(. עוצמות רוח מעל ל 40-20הבשור, והבינוניות )

מהמקרים. רק במקרים בודדים נצפו רוחות בעלות  5%עולות בשום מקרה שנמדד על 
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, אולם אין ספק שחייבים 1%קמ"ש ושכיחותן אינה עולה על  39מהירות שמעל 

 לו,להתחשב ברוחות חזקות א

מדדו רוחות בינוניות וחזקות הם: משום שדווקא הן גורמות נזקים. הכיוונים שבהם נ

כלל, -ן, בדרךהבמספר תחנות גם דרום. רוחות אלה מערב, ו-מערב, מערב וצפון-רוםד

 נדירות בחודשי הקיץ.

עד עתה נערכו שתי תצפיות טל בחבל הבשור: התצפית הראשונה של חלוץ מדידות 

, 1944לסוף מאי  1943דובדבני, נערכה במצפה גבולות בין יולי ל שמואהטל בארץ, 

ל שתבצעה במסגרת המחקר הטופואקלימי ותצפית נוספת באותה שיטה ה

ני המקרים לא נתקבלו נתונים שב. 1965לאפריל  1963האוניברסיטה העברית, בין יוני 

בארץ. מוחלטים, אך מצטיירת תמונה די מהימנה של האזור המשופע ביותר בטל 

להצביע על  ןפני כל השנה, ואי-הם מחולקים על. 250-200נה הוא שלילות הטל ב מספר

מ״מ על  0.35חורף לקיץ. כמות הטל המירבית ללילה בודד היא  ןשינויים בולטים בי

יותר גדולה.  4הקרקע, במשטח מאוזן, אך על פני עלי הצמחים נמדדה כמות פי 

בשור כמות הטל השנתית עולה, למעשה, על מסתבר, איפוא, שלפחות בדרום חבל ה

כמות הגשם! היות ואנו יודעים שבתנאים מסוימים מסוגלים הצמחים לנצל לחות זאת 

לצרכיהם, אם בדרך ישירה ואם בדרך עקיפה, הרי ניתן להניח שזהו ההסבר 

לבוסתנים ולשדות גידולי הקיץ בתנאי בעל, שטופחו בידי הבדואים בדרום חבל 

השאר הירבו לגדל שם שקדים  ן. בי1948מ"מ, עד  250ת לקו הגשם הבשור, דרומי

)בעיקר מהזן המריר( עצי קיקיון, וכן דורה )סורגום( שעורה, חיטה )מעט( ואבטיחים. 

נדירים יותר היו עצי התאנה, הרימון, הגפן והתמר, השקמה, החרוב, המשמש, התות, 

בה לגידור, להסקה  שתמזרעית גידלו כדי להש-הלענה החדהאפרסק והשזיף. את 

ולבניית סוכות ואת שורשיה אכלו לאחר קליה. רוב החלקות והבוסתנים השתרעו 

 מ״מ גשם(. 200צאלים )קו —משני צדי הקו רפיח

תופעה אופיינית לחבל הבשור, שעיקרה בבקרי הקיץ, היא שכבות הערפל המכסות 

שכבת ערפל דקה: על כלל, זוהי -עות לאחר הזריחה. בדרךש 4-3אותו ומתפוגגות רק 

 'מ 3-ל 'מ 1.5 ןאך במקומות הנמוכים נע עוביה בי מ', 10-הרכסים מגיע עוביה עד ל

בלבד, ושם היא אטומה כמעט לחלוטין והראות דרכה מזערית. המעניין הוא, שניתן 

ה האחרונות. לפני כן, נהש 20-לחוש בשינוי בתדירות הופעתו של ערפל הבוקר הקיצי ב

פיע כמעט בכל לילה מחודשי הקיץ, ביחוד בחודש אוגוסט, בסביבת היה ערפל זה מו

אקלים -חצות. כיום תופעה זו נדירה יותר ויותר, ואולי יש לייחס זאת לשינוי במיקרו

של חבל הבשור, כתוצאה מכיסויו הכמעט מושלם בצמחיה, עקב ניצול חקלאי של 

שטח  אינטנסיבי בהשקיה. ייתכן כי הפיכת שבבד עם שימו-רבית אדמות החבל, בדמ

קה, תוך דור אחד בלבד, השפיעה על תנאי היווצרותם שמדברי למחצה לאזור ירוק ומו

 של אותם ערפילי בוקר.

 שת השמש במשך היום( נמדד במשך שלועות קרינשמשך זהירת השמש )דהיינו, מספר 

ך הקרינה המעשי שחודש מחודשי השנה לא ירד אחוז מ שנים. הסתבר, כי בשום

עות היום בממוצע שנה המירבי האפשרי )דהיינו, אורך ממשך הקרי %46-מתחת ל

מחודש מאי ועד . 87%-חודשי(. בחודשי הקיץ, משך הקרינה המעשי מגיע כמעט ל

ך הקרינה שבחודשים פברואר ואפריל מ. 80%-ך הקרינה עולה מעל לשחודש נובמבר מ

אחוז  -ינואר, מרץ ודצמבר  -נה שב דשיםחו שהורק במשך שלו 70%-עולה מעל ל

 הקרינה גבוה מזה שבמרץ. שךמעניין שבפברואר מ. 65%קרינה נע בסביבות ה
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אחת התופעות האופייניות לחבל הבשור, ביחוד לחלקו הדרומי, הוא סופות האבק; 

להתחשב בהן בעת ה א מבוטלת על הצומח והאדם, וחובלסופות אלה נודעת השפעה ל

-ךסופות אבק בשנה, בדר 10-החקלאות והבניה. בממוצע מתחוללות באזור כתכנון 

בסתיו, בחורף  -כלומר ל הים התיכון, שחדירת שקע ברומטרי לאגן המזרחי  כלל בעת

כשלא יורד גשם  -שלושה, ולעיתים -סופה נע בין שעות אחדות ליומייםה שךובאביב. מ

גובהו של ענן האבק עשוי להגיע  האבק מרחף באוויר עוד ימים אחדים. -בעקבותיה 

לקיקים המוצקים המרחפים באוויר עד חמישה קילומטרים; בעת סופה, כמות הח

אוויר רגיל. -, במזגךבער 100מיקרוגרם למטר מעוקב, לעומת  24,000עד  ויה להגיעשע

כמות האבק השנתית המושקעת על הקרקע כתוצאה מהסופות, מגיעה כמעט לרבע טון 

 מילימטר בשנה. 1תוספת הזאת מגביהה את פני הקרקע עד אבק לדונם, וה

לפני הצהריים וכיוונן שעות שימדו שרוב סופות האבק מתחוללות בהתצפיות ל

 הדומיננטי משתנה בהתאם עונות השנה: בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר, כיוון

ץ, מזרח. בחודשים מר-מערב, ומעט מאוד מדרום-מקור הסופות הוא בין מערב לדרום

מערב. בחודשים יוני, -מערב לדרום-כיוון מקור הסופות הוא בין צפוןאפריל, מאי, 

מערב. בחודשים ספטמבר, -ט הסופות שמתחוללות מגיעות מצפוןיולי, אוגוסט, מע

מערב, -מערב, ממערב וגם מדרום-בר, מגיעות הסופות מהצפון, מצפוןאוקטובר, נובמ

כמויות האבק הגדולות ביותר שהובאו יותר משליש ממספרן מגיע גם ממזרח.  ךא

ברוח נרשמו בחודשים פברואר, מרץ, אפריל, והבא אחריהם בתור הוא חודש 

כדי לאתר את מקור האבק המגיע עם הסופות, נבדקו מסלולי זרמי האוויר  ספטמבר.

ל שנבדק היטב הרכבם הכימי והמינרלי בעזרת מפות סינופטיות וצילומי לוויינים, וכן 

 -ל האבק הזה הוא בצפון אפריקה שמם. מתברר שמקורו העיקרי בק עצחלקיקי הא

  ילי, דרומית להרי האטלס, במרחק החל ממערב סיני וגבול מצרים וכלה ברמת טאס

המסלע במדבריות  מערבית לישראל. האבק עצמו הוא תוצר בלייה שלק"מ  3000-כ

למשל: ליד הים ל חומר מקומי; שתמיד נמצא בו אחוז מסוים ך צפון אפריקה, א

לייה של החול. מכאן אפשר האבק מכיל מלח, ובאזורנו הוא מכיל קווארץ, מוצר ב

הסופה לא רק נושאת אבק המגיע ממרחקים, אלא היא פעילה גם במקום שלהסיק, 

מזרחיות -ר עצמו. סופות אבק מזרחיות ודרוםוגורפת חלקיקים אף בחבל הבשו

כלל, בזרימה ציקלונית מערבית חזקה, אשר הודפת חזרה את האבק -ךמסתיימות, בדר

 אפריקאי.-שקע ומביאה במקומו את האבק הצפוןהמדברי שעדיין לא 

ל שהבשור, נתקלו תושביו בכוח ההרס  כבר בראשית ההתיישבות החדשה בחבל

הסופות ונזקיהן לחקלאות. הפתרון שנמצא אז היה נטיעת "משברי רוח". הקק״ל, 

-תושבי האזור, נטעה, בסוף שנות הארבעים וראשית שנות החמישים, קרוב ל בעזרת

של שדירות  - 'מ 400x650מחולקים לריבועים בגודל  -קילומטרים מרובעים  40

אשלים, אקליפטוסים ושיטות באזור ניר יצחק, מבטחים, גבולות, צאלים ואורים. 

ניר יצחק. אותם -צאלים כמו כן ניטעה שדירת אקליפטוסים עבותה לאודר דיר העפר

קות, התפתחו יפה וממלאים היטב את שהחלקות המו "משברי רוח", שבתחום

ות שהתפתחו לאיטם, וגם סבלו ק לחיןשם, אך העצים שנותרו מחוץ לשטחי התפקיד

יתן לשחזר . את האקלימים הקדומים ששררו בארץ ישראל נ1959נת שממכת הארבה ב

וכללת ביותר היא, כנראה, השיטה הנעזרת ונות; המששידי הפעלת טכניקות -על

. עדיין אין לנו חתך בפאלינולוגיה, המדע העוסק בחקר גרגרי האבקה של הצמחים

ונות בחבל הבשור, אך בעקיפין ניתן להעזר בשחזור של התקופות השפאלינולוגי 
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האקלימים השונים באזורים סמוכים, כדי להבין ולנתח תופעות התיישבותיות 

ות באזורנו. לגבי התקופות ההיסטוריות אפשר גם להעזר, כנתונים מתקופות שונ

רכו על ממצאים משלימים, במחקרים דנדרוארכיאולוגיים )של עצים עתיקים( שנע

בע. לגבי התקופה ההיסטורית אין חילוקי דעות: אפשר להניח, ש-מחפירות ערד ובאר

ל שפו בתקופות תחלל יובש השכנראה, תנודות אקלימיות ותקופות שאף כי היו, 

ך שלושת או ארבעת שאקלימיים, לפחות לא במ-יים מאקרולחות, לא התרחשו שינו

 אלפי השנים האחרונות.

בסקירת תולדות ההתיישבות בחבל הבשור ייעשה ניסיון לתאם בין הידע המצוי בידינו 

על האקלים באזור באותה תקופה, לבין השפעתו על חיי האנשים ופעילותם בשטח. 

לסכם את אקלים חבל הבשור במשפט אחד ייראה כך: כשלוחה של האזור ניסיון 

הצחיח, בעל ניגודים מבחינת חלוקת המשקעים, קרבתו של החבל אל הים התיכון 

ממתנת את אופיו הצחיח למחצה, ממזגת את הטמפרטורות, מעלה את הלחות 

בר בוקר, מנסה כ-דהשטללים. המכון לחקר המדבר במדרשת היחסית ומרבה את ה

שנים אחדות לפתח מחקרים וטכניקות בנושאי חיזוי מזג האוויר, מניעת נזקים 

כתוצאה מכך והתאמת הסביבה המדברית לתנאי חיים סבירים. אחדים מהישגי 

ידי גילוי מוקדם בעזרת -המחקרים הללו הם: א. חיזוי של סופות גשם נגביות על

ל שי מיפוי מוקדם די-על ליםמכ״ם )ראדאר(. ב. התגברות על פגיעות כפור בגידו

לקה המתאימה לגידולים תנועות גושי האוויר בשטח המיועד לנטיעה ומציאת הח

פיתוח שיטות בניה ואמצעי הצללה כדי להתגבר על הטמפרטורות  .רגישים. ג

 המדבריות הקיצוניות. ועוד היד נטויה.

הקבועה מורגנה )מראה תעתועים( -תעלול אקלימי בחבל הבשור הוא תופעת הפטה

, החל משעות לפני הצהריים צאלים כמעט בכל ימות השנה-הקיימת במישור אורים

הצהריים המוקדמות. מחזה של אגמי מים ועצים מצלים על -עות אחרשוכלה ב

טוענים שזוהי בבואת אחד  גדותיהם, נראה בתצפית צפונה ודרומה כאחד. יודעי דבר

 ל תעלת סואץ.שהאגמים 
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 חבורות האדם הפרהיסטורי –( 26"נעשה אדם" )בר' א':
 

בל הבשור, חביותר, המעידים על נוכחות האדם בהממצאים הארכיאולוגיים הקדומים 

הם מהתרבות האשלית העליונה )או המאוחרת(; מקובל לתארך תרבות זו בארץ 

שנה לפני זמננו בקירוב, ולשבצה, מבחינת ההיסטוריה  100,000-ל 150,000ל בין ישרא

 הגיאולוגית, לשלב האחרון של קרחון ריס.

כלי הצור המרשים ביותר בתרבות זו הוא אבן היד; אבן היד היא גדולה ובולטת 

בשטח, ומשמשת כעזר באיתור השרידים של התרבות האשלית, הנמנית על הפליאולית 

 התחתון )תקופת האבן הקדומה, שלב קדום(.

בתחומי חבל הבשור מצויות אבני היד בריכוזים ובמציאות בודדות. אנו מכנים את 

ד מהם לא נחפר חפירה אף אח ןני היד "אתרים", אף על פי, שעדייריכוזי אב

ל ממש. רק אתר אחד בלבד נחקר, בעקבות סקר מדוקדק ואיסוף שפרהיסטורית 

ודידה ונחל 'שטחי הבתרונות ובערוצים של נחל גוא אתר כיסופים: בפריטי צור, וה

נקודות ממצא,  35-קמ״ר מסביב לקיבוץ כיסופים, אותרו כ 5-כיסופים, על שטח של כ

אבני יד וכמה מאות פריטי צור אחרים. הכלים נמצאו תקועים  100-בהן נלקטו קרוב ל

-שמוצאם משכבת טיט חום דיקה הראתהבמתלולי הערוצים או סחופים באפיקים, וב

או כורכר. רק  סלי 'מ 3-2, הקבורה מתחת לשכבה של 'מ 5-4אדמדם בעובי של 

 -שכבת החמרה האדמדמת במקומות שהערוצים חדרו עמוק עד כדי גילוי מחשוף של 

יה הליתית האשלית. מכאן אנו למדים, ששרידי התרבות הפליאוליתית שהתגלתה התע

ה עמוק מתחת לשכבות הסחף והמילוי משלהי התחתונה של חבל הבשור קבור

הפלייסטוקן, כפי שלמדנו עליהן לעיל, ולכן ברור כי לעולם לא נוכל למפות את 

זה קיים רמז חשוב:  ןי תרבות זאת במדויק; אולם, בענייהתפוצה האמיתית של שריד

אנו מוצאים  -כמעט בכל מקום בו נחשפת שכבת החמרה שמתחת לליס ולחרסיות 

יד -. לדוגמה: בקטע נחל הבשור, המתחיל צפונית לעיקולים הגדולים עלאבני יד

ק״מ, במדרגה שבין גבול המישור  6-צאלים ועד ביר קמלה שמול רואביה, לאורך כ

. לרגלי המצוק 'מ 3-2בגובה  סגדה הימנית, נוצר מצוק קטן של לילשטח הבתרונות ב

חורף כלי צור נו מדרון של חמרה אדמדמת: מחמרה זאת נסחפים מדי שי

תרונות שבין ערוץ הנחל למצוק פליאוליתיים, ביניהם אבני יד, אל תוך שטחי הב

ל אבני יד, אלא מדי פעם שלא נמצא ריכוז ן בכל הקטע הזה, שנבדק היטב, עדיי; הליס

, אלא גם בגלל הפאטינה ןד בולטות למרחוק לא רק בגלל גודלאבן יד בודדת. אבני הי

רב צהבהבת, שעליהן. פאטינה בהירה זו היא לעזר -ה, לבנה)קליפת "חלודה"( הבהיר

במיון הראשוני ומשמשת כמעט ככתובת על כלי הצור בחבל הבשור, ברמזה על 

 התקופה הפליאוליתית התיכונה והתחתונה.

אבחנה  ןל סביבת כיסופים כאשל עליון, לביליתי שההשילוב בין הגדרת הממצא 

מדויקת של השכבה הגיאולוגית שבתוכה נמצאים כלי הצור, מאפשר לייחס את 

 המכלול של כיסופים
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ונה והשניה, בשלהי קרחון הריס. אם שבין ההצפה הטירנית הראשלסוף פרק הזמן 

לית, מקורן שלי צור מהתרבות האכאר נקודות הממצא באזור, הכוללות שגם שיתברר 

כולן של כיסופים, ייתכן כי יהיה ניתן להניח שקבילה לזאת כבה גיאולוגית משב

ל ששונה קיימת הוכחה לפעילות רצופה לרא -מאותו אופק תרבותי, או אם נרצה 

זור נמצאו בתחומי הא ור בתקופה הפליאוליתית התחתונה.שים בכל רחבי חבל הבשאנ

ל שקרבתו לית. בשכלי צור פליאוליתיים מהתרבות הא לשעד עתה ריכוזים אחדים 

מורת בתרונות שבארי ) שערוצים היורדים אל מכתאתר כיסופים נמצאו אבני יד ב

אתרים אלה, בבתרונות רכס , וכן מערבית לשארי( ובמכרות הגפרית דרומית למכתב

גמילה )ואדי ג׳מילה( עליו בנויה נוצייראת בתחומי חבל עזה. ערוץ נחל שהכורכר 

לעי סחף רחב ומתחתר עד ס שור, יוצר מכתשב-ור ממערב, צפונית לעיןשהיורד אל הב

ל אבני יד ש. פעילות הסחף גילתה ריכוז גדול מעל פני הים 'מ 50-ל כשהחוף בגובה 

-ק״מ דרומית לתל 2-ל המכתש. תופעה מורפולוגית דומה קיימת כשבמדרון התחתון 

סחף בסמוך לו, ועל קרקעיתו  שם ערוץ המתחתר באבן החול יצר מכתשפרעה, -אל

 תגלו מספר אבני יד וכלי צור פליאוליתיים אחרים.ה

יפת שכבות של חשערוץ נחל גרר, קיימת תופעה דומה הרור, ב-בין חורבת בקר לתל

החמרה, וכתוצאה מכך מוצאים מדי פעם אבני יד אשליות במדרונות האפיק. אבני יד 

 תמילה( בסמוך לרביבים.-חיל )ביר-יד באר-נלקטו גם על

  .ות תחתן עדויות נוספות מתקופה זוור קוברשל מישורי הבשות שכבות הסחף העמוק

ופות מכיסוי ליס, נלקטות מדי פעם אבני יד, שבגבעות ממזרח וממערב, בנקודות ח

קיבוץ מגן.  נוראן, בתחומי 'ייחשמצפון מזרח לצאלים, או על גבעת  בגבעות -כגון 

מבחינת אופי התפוצה  דומים מאוד כן מצפון, הראה נתוניםשסקר אגן נחל שקמה, ה

ריכוזים קטנים וצפופים על גבי  -ל האתרים הפליאוליתיים הקדומים, כלומר ש

ל שראויה לציון העובדה, כי תפוצתם  מחשופי החמרה במזרח וגבעות הכורכר במערב.

ל העליון לכל אורך עמק החוף של ארץ ישראל, היא מחלקו המזרחי של שאתרי הא

כאן מ קו זה.ומזרחה, ולא מערבית ל ממערב למזרח( רכר השלישי )בספירהרכס הכו

 מעל פני 'מ 20-כ -בעידן זה  המשוער של הים התיכון מפלסו להעריך אתם ר גשאפ

פי הממצא הארכיאולוגי, ילמדנו -ניסיון לשחזר את חיי האדם באזור על הים כיום!

 מדי פעםרחבי הנגב הצפוני, חונות הצייד ב לי על חברות ציידים הנעות בעקבותאו

 נופים ובאיזה ציד שופעים יותר. באלו שדות אולי ליד גופי מים או -רב יותר  לזמן

 ציידים קדמונים אלה? ופעלו חיו אקלים

ל ריס המאוחר היא תקופה גלציאלית )קרחונית( ובדיקות פאלינולוגיות שהתקופה 

להניח,  יש. קעיםשאים פלוביאליים, דהיינו, ריבוי ממצפון הארץ מצביעות על קיום תנ

מי שגשמים רבים, וייתכן אפילו שגם לגשבתנאים אקלימיים כאלה זכה צפון הנגב ל

קבועה. מובן שגם כיסוי הצמחיה -מקורות המים היו איתנים, וזרימת הנחלים קיץ;

היה קבוע, ומכאן שפע של חיות ציד. הנוף עצמו היה נוף גלוני של גבעות נמוכות אך 

כאשר נחל הבשור מנסה את דרכו אל הים, בכל פעם  בעלות מדרונות די תלולים,

 בנתיב חדש.
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אין ספק, שריבוי הגשמים בלוונט השפיע גם על אקלימו של הנגב המרכזי וצפון סיני; 

ואכן, גם שם השרידים הקדומים ביותר הם בני התרבות האשלית המאוחרת. שרירים 

פעלו, ואולי רק לתקופות ים האשליים דנם רבים, אך בכל אופן ברור שהצייאלה אי

קצרות, באזורים אלה. פרהיסטוריונים רבים מציינים את הקשר התרבותי באשל 

פעל קשר זה, לא  דמדבר סיני, ובין ארץ ישראל. כיצ העליון בין מזרח אפריקה, דרך

, אך ודאי שאין כאן רצף פשוט של "אתרים": כלי הצור של אתר כיסופים ןברור עדיי

ולים של צפון הארץ, אך ממצאי נחל שקמה מצביעים, אולי, על משתלבים יפה במכל

וריאציה טכנולוגית, ועדיין לא ברורה השתלבותם של הממצאים האשליים מאזור 

לית? לפי שרידי האדם במערות שומי היו האנשים נושאי התרבות הא יתיר בתמונה.

"האדם אוכלוסיה השייכת לשלב המאוחר של  הצפון הארץ, ייתכן כי זאת היתב

המייצג של  -(. כשם שזכה חבל הבשור בידע על אתר כיסופים Homo erectusהזקוף״ )

(", בשטח הבתרונות, B) II, הכך מייצג אתר "פארע -ית התחתונה התקופה הפליאולית

פרעה, את התקופה הפליאוליתית -אל-על הגדה הימנית של נחל הבשור מול תל

הפליאוליתי היחיד בחבל הבשור שנחפר התיכונה )התרבות המוסטרית(. זהו האתר 

 ןתרי צפון הארץ, שנחקרו רבות, לביופורסם, והוא מהווה את החוליה המקשרת בין א

אתרי הנגב המרכזי הנחקרים לאחרונה. באתר זה נחשפו מפלסי חיים בלתי סחופים 

של חניות ציידים ומלקטים עם מוקדים, עצמות החיות שניצודו ואלפי כלי צור שנוצרו 

מקום )רוב הממצא הליתי הוא פסולת תעשיה(. זהו אתר קטור, בניגוד לאתרי ב

המערות שבצפון הארץ, ואנשיו התיישבו על פני הליס, שהספיק להתרבד מאז התקופה 

מטרים של  18הפליאוליתית התחתונה. לאחר שהמקום נעזב נוספה עליו עוד שכבה בת 

 הרבדות חול וליס לסירוגין.

חיים -ה מפלסי חיים זה על גבי זה, נמצאו הרבה עצמות של בעלישבאתר זה, שבו שלו

שניצודו, נאכלו ועצמותיהם הושלכו סמוך למוקדים שבהם ניצלה הבשר. רוב העצמות 

היו פזורות מזרחית למוקדים. האם עובדה זו מוכיחה שכבר אז הרוח הדומיננטית 

פסולת , ואת ההיתה מערבית והאנשים ישבו מחוץ לעשן המדורות, ממערב למוקד

 ?שהשליכו מהם והלאה, מעבר לא

 - ים )כנראה פראבין החיות שנאכלו וזוהו לפי עצמותיהם מצוי אחוז גבוה של סוסי

ל ש, יען, גמל ענק, וכן נמצאה ביצה ל אנטילופה גדולה, צביש( וכן שור בר, מין ערוד

חורש( חיים אלה חיים בסביבה פתוחה )לא ב-חוברה וקליפות ביצי יענות. בעלי

ל ימינו בחבל הבשור. פחם מן המוקד שידים על אקלים דומה מאוד לאקלים ומע

שנבדק זוהה כערער. ראשוני נושאי התרבות המוסטרית )פליאולית תיכון( חיו בלוונט 

שנים לפני זמננו, אך עיקר השלב הקדום  75,000-ל 110,000בפרק זמן משוער שבין 

שנים טרם זמננו, שזהו, לדעת  60,000-ל 80,000ברצף המוסטרי בארץ הוא בין 

 החוקרים, ראשית השלב הראשון הפלוביאלי של הקרחון וירם, בן שלושת השלבים.

במערות בצפון הארץ נמצא רצף של ישובים פרהיסטוריים מתקופת וירם כולה; אך 

בדרום הארץ, בעיקר בנגב, נמצאו ישובים פרהיסטוריים אך ורק בשכבות שהורבדו 

הפלוביאליים של תקופת וירם. מתקופות הביניים היבשות, לעומת זאת, לא בשלבים 

  נמצאו ישובים כלשהם.
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" מצביע, כנראה, על שלב תיכון של Bבדיקות המכלולים המוסטריים מאתר "פארעה 

שיאו של השלב  -שנים לפני זמננו, כלומר  40,000-50,000הפליאולית התיכון, 

ים ביותר לצייד המוסטרי חכנראה היו התנאים הנו ם, שאזהפלוביאלי הראשון בויר

להתקיים בנגב. ואכן, קיים רצף של אתרים מוסטריים בכל הנגב הצפוני, המרכזי 

וצפון סיני, אשר אנשיהם היו על ציד ולקט באקלים נוח של סוואנות. ראוי לציין כי 

לאלה של ( מישובים מוסטריים בנגב, זהים ןאספים של גרגרי אבקת הפרחים )פולהמ

 גרגרי אבקה מן הכרמל כיום.

כמו כלי הצור האשליים, גם כלי הצור המוסטריים בחבל הבשור מצטיינים בפאטינה 

ים בכל מקום בו הוסע או בהירה ובוהקת ולכן קל לזהות את ריכוזיהם. הם מופיע

הסילטי והחרסיות. כמעט מן הנמנע למצוא ריכוז של  סהעליון ונחשף הלי סנשטף הלי

ור מוסטריים באתרו, אלא אם כן נתקלים באקראי באתר קבור, כמו "פארעה כלי צ

B מלאכה לכלי צור, הפזורים על מדרונות הגבעות -בתי -" או אתרי תעשיה, כלומר

 השטוחות ממזרח לצאלים.

חקירת האתרים המוסטריים בארץ ישראל עדיין לא הושלמה, אך הממצא עד כה 

ם נרחבים, המרמזים על קיומן של עדות קטנות מצביע על אתרים בעלי מפלסי מגורי

או משפחות מורחבות. גולגלות האדם שנמצאו במערות בצפון הארץ, מהוות הוכחה 

לנוכחותם של שני גזעי אנוש בלוונט, כנראה בצוותא חדא: האדם הניאנדרטלי והאדם 

 .(Homo sapiens sapiensהמודרני )

קת לוולואה; בטכניקה זו היא טכני הטכניקה האופיינית לתעשיית הצור המוסטרית

ל הנתז או הלהב שיתקבל מההורדה הסופית שגרעין הצור, כך שצורתו  תמסתתים א

ות האשלית, אך במכלולים מעוצבת מראש. בטכניקה זו התחילו להשתמש כבר בתרב

ל הבשור, אחוז פריטי הצור העשויים בטכניקת לוולואה גדול מהמקובל. שליים שהא

 רב ריכוזי כלי צור מוסטריים לא נדיר למצוא אבני יד אשליות.בנוסף לכך, בק

התשובה לתופעות אלה אינה כרונולוגית, אינה טכנולוגית ואף לא תרבותית. היא 

 שנה 18,000-ל 40,000נעוצה, כנראה, באקלים ששרר בתקופת הפליאולית העליון )בין 

היה האזור נתון להשפעת ל תקופה פלוביאלית שבה שלפני זמננו( בצפון הנגב, בשיאה 

זרימות ושטפונות בלתי פוסקים והרסניים. יש להניח שהסעות קרקע מסיביות אלה 

חים נרחבים וערבובם פני שט-גרמו לשטיפתם של המכלולים המוסטריים, פיזורם על

ליים. אם אכן זאת היתה התמונה, הרי יש בכך משום סוף פסוק שעם מכלולים א

אלא אם  -ן הפליאולית התחתון אל התיכון בחבל הבשור בחיפוש אחר שלבי המעבר בי

כן תימצא גומחה גיאוגרפית שלא סבלה משטפונות אלה ויהיו בה האתרים 

 המתאימים.

ההנחה לקיומם של תנאים אקלימיים אלה תסביר את נדירותם )או כמעט העדרותם( 

ך את של אתרים מתקופת הפליאולית העליון )המאוחר( בחבל הבשור. מקובל לתאר

לוביאל שנה לפני זמננו, ולייחסה לפ 18,000-ל 40,000תרבות הפליאולית העליון בין 

ל הפליאולית העליון הקדום ביותר בארץ ישראל שנמצא שהאחרון של הוירם )המכלול 

 -עד כה הוא באתר בנחל צין, "בוקר תחתון", המתוארך בבדיקה רדיואקטיבית ל

 שנה לפני זמננו(. 43-45,000
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מבחינה אקלימית עולה תמונה מגוונת: בשלבה הקדום של התקופה היה האקלים לח 

ו יים בתקופת ההולוקן. בארץ ישראל האה מעט קריר יותר מן האקלוחם יחסית, כנר

משקעים מרובים, אך בלבנון היה אקלים קריר ויבש יותר. לקראת סוף התקופה החלו 

בעמקי הנחלים. החלה תקופה של ה רבדהיובש והקור ועמם פסק תהליך ההגוברים 

לפנה״ס בקירוב, שאז הגיע היובש  17,000ועד  24,000-סחף, שנמשכה, תוך הפסקות, מ

למירב עוצמתו. באזורים רבים היתה זו תקופה של סחיפה, וכנראה היה חבל הבשור 

אחד מהם. בכל מישור החוף קיים הפער הזה בשרידי נוכחות האדם, והוא הולך וגדל 

 ם: בכל אגן נחל שקמה התגלו רק שלושה אתרים קטנים מתקופה זו.כלפי דרו

ת של כלי צור, הכוללות בסקרים שנערכו בחבל הבשור נתגלו במקומות שונים קבוצו

שיית להבים ולהבונים, מגרדים ל תעשיית פליאולית עליון, ביחוד תעשמאפיינים 

בהירה. כנראה שבשום ים אופייניים יחד עם מעט טכניקת לוולואה בעלת פאטינה דוחו

מקרה לא היו שרידים אלה באתרים, אלא סחופים במדרונות, וכן לא עלה מספרם של 

פריטי הצור בקבוצה על כמה עשרות בריכוז אחד. קבוצות כלי צור כאלה נתגלו 

מזרח -נית לצאלים, וכן על הגבעות מצפוןפרעה וצפו-אל-באזורי הבתרונות בסביבת תל

 הרור.-שרע לתל-ובנחל גרר בין תל לצאלים, בסביבת רביבים

לא נבדקו באופן יסודי, וקשה בשלב זה לקבוע אם אלה  ןנקודות ממצא אלה עדיי

ים מתקופת הפליאולית העליון או שרידי אתרים מאוחרים דרידים של חניות צייש

זו מאזור הבשור, מחקרי פליאוליתית. לעומת תמונה דלה -יותר, מהתקופה האפי

המרכזי מעלים מכלולים מוגדרים היטב של תעשיות מהפליאולית  בנגב סמשלחת מרק

בר, צבאים וכדומה, המצביעות על -העליון, הכוללות שרידי מוקדים וכן עצמות עזי

-בר' ידי ע-. גם בצפון סיני נחקרו עלאקלים דומה לשל היום עם מעט יותר משקעים

בג׳בל מע׳ארה יוסף כמה אתרים כאלה; אחד הלקחים שנלמדו בתקופת החפירות 

וסביבותיו, היה הצורך להביא בחשבון, בכל סקר וסיכום אזורי, את תהליך ההתכסות 

ם איאוליים. ידי תהליכי-וההתגלות מחדש של אתרים תוך פרקי זמן קצרים ביותר על

והחול, שרידים  סים בחבל הבשור, מתחת לכיסויי הליטמונ ןמשום כך ייתכן שעדיי

האדם באזור בתקופת הפליאולית העליון, ושרידים אלה  העשויים ללמדנו על נוכחות

 עדיין מחכים לחשיפה.

לפנה״ס(. בתקופה זו חלו שינויים  8,000-17,000)פליאוליתית -התקופה האפי

ך כמה אלפי שנים, שרר אקלים קר יחסית ולח שקיצוניים למדי באקלים. תחילה, במ

בכמויות המשקעים והאזורים חלה עליה  סלפנה" 12,000-במידה מועטה, ורק סמוך ל

זכו אף הם לצמחיה של יער פתוח; תקופה לחה זו  -כגון הנגב וצפון סיני  -הדרומיים 

הלחות ועלו הטמפרטורות.  לפנה״ס, כאשר ירדה 8,000-נמשכה, כנראה, ער סמוך ל

הכבארית,  -פליאוליתית -התרבויות העיקריות של התקופה האפי שמכל שלו

)שחשיבותן בתולדות האדם רבה, שכן זוהי התקופה שעל סף הנאטופית והחריפאית 

ל מערכים חברתיים שתגבשותם הציוויליזציה המודרנית, על סף ביות צמחים וחיות וה

נמצאו בחבל הבשור עקבות של התרבות הכבארית הגיאומטרית א', שהיא  -חדשים( 

ותר, שלב מאוחר של התרבות הכבארית, ומתאימה כרונולוגית לתקופה הלחה י

שהרחיבה את תחום הציד ולקט המזון אל האזורים הצחיחים יותר. בצפון הארץ, 

 400-150 -פי רוב -שטחם של האתרים הכבאריים קטן על
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       ס״מ(. 3-צבי )אורך כ קרן שלבמגולפת   צלמית בעל חיים,

  צילם: אברהם חי. בארי גיאומטרי.נמצאה באתר כ

 

 

 

כבארית גיאומטרית המ״ר, ונדמה שעמדו בהם סוכות או אוהלים; במקביל לתרבות 

של צפון הנגב, קיימת בצפון סיני ובהר הנגב התרבות המושאבית, הכוללת אתרים  'א

טיפולוגית לצפון אפריקה. ייתכן אפילו שחבורות -עונתיים וקשורה מבחינה טכנית

 ב.ציידים מצפון אפריקה חדרו לצפון סיני ולנג

בשלהי התקופה, בה בשעה שבצפון הארץ שליטה התרבות הנאטופית, הנחשבת כנמנית 

עם הציוויליזציה של "יושבי הקבע", שאולי כבר החלה לעבור לחקלאות פרימיטיבית 

הרי שבנגב המרכזי ובצפון סיני  -)וביריחו עומד להיבנות כפר מבוצר במגדל ובחומה( 

סקת בציד ובלקט כמעט באופן בלעדי, ואתרי קיימת התרבות החריפאית, שעודנה עו

הציד שלה אולי כללו גם את הנגב המערבי. ניתן לומר, שזהו השלב שבו מתחילים 

להיווצר שני דגמים בסיסיים של ישוב וכלכלה, אשר מכאן ואילך ממשיכים להיות 

אופייניים )ויש להם השלכה על ההיסטוריה והתרבות עד המאה העשרים לספירה(: 

תיכוניים ובשוליהם מתמסדים ישובים שכלכלתם מתבססת על גידול -ים היםבאזור

דגנים ועל חיות מבויתות, ציד ולקט, והם משתלטים על הטריטוריות הללו. במקביל, 

מתבססים אוכלוסי האזורים הצחיחים למחצה והצחיחים, על ציד ולקט מזון 

ווים יסוד ומאמצים לעצמם את העז והכבש שבויתו, ובמרוצת הזמן הם מה

 בתקופות היסטוריות. ןלמחצה, במשמעות-וכלוסיות של נוודים או של נוודיםלא

בחבל הבשור נמצאו עד כה אתרים אחדים אשר בהם חנו חבורות ציידים בני התרבות 

מנת להותיר אחריהם -, במשך פרקי זמן ארוכים דיים על'הכבארית הגיאומטרית א

 כמויות
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ור אחרים בשטחים מוגדרים. , מיקרוליטים וכלי צבונים משוברריםהל לשגדולות 

-ים: אתר גדול צפונית לעיןור נמצאו אתרים אחדשבהל נחל שבתרונות הבשטחי 

ם שניים האתרים, מ שלושהור )סחוף ברובו( ושב-ןמזרחית לעי -בשור, אתר נוסף 

-. בנחל גרר, מערבית לתלהפרע-אל-מזרחית לתל -ט בלתי פגוע סחופים ואחד כמע

ל כלי צור. שריכוזים  5רע, ישנם ריכוזים קטנים של כלי צור. ליד רביבים נמצאו ש

אתרים  4אתרים, וכן  3דרומית ומזרחית לגבולות, בגבול שטחי החוליות, נמצאו 

בעת האתרים האחרונים נמצאו על משטחי ליס, בשקעים שנותרו שדרומית לצאלים. 

שיה נמצא מצפון למשאבי שדה, בין החוליות, וחלקם קבור מתחת לחול. אתר תע

 בקרבת נחל סכר.

מתפוצת האתרים בולטת תופעה הראויה לתשומת לב: לראשונה בתולדות האדם 

-ומית לקו ניר יצחקבאזור החולות, דר והבשור אנו מוצאים את שרידי ישוביבחבל 

רביבים, לא בקרבה לנחל ולמקורות המים. האדם הכבארי כבר לא -צאלים-גבולות

לך מרחק ניכר אל המים, הוא מכיר דרכים ושיטות להתגבר על המרחק נרתע ממה

והזמן בהקשר לשתיה )כלי אגירה מדלועים ומביצי יענות?( ויש לו שיקולים נוספים 

 ומכריעים יותר לקביעת חנייתו הקבועה מלבד דחף הצמא.

-נגב היא שוות זמן לניאולית הקדםכבר הזכרנו לעיל כי התרבות החריפאית של ה

 4,500-8,300)יריחו!(. בעוד שבתקופה הניאוליתית בארץ ישראל )בערך  'רמי אקי

( קיימת חברה כפרית המגדלת מגוון של צמחים מבויתים ואפילו עצי פרי, וכן סלפנה״

חיים מבויתים, וייתכן אפילו שחברה זו מאורגנת בממלכות שבטיות ועוסקת -בעלי

שבנגב ממשיכים אותם "ניאוליתים" הרי  -בסחר בינלאומי של חפצים וחומרי גלם 

ליתית מופיעים לחיות במסורת פליאוליתית מובהקת, כאשר בראשית התקופה הניאו

 ה כלי צור אופייניים: ראש חץ אווירודינמי, "להב מגל" ו"גרזן".שיחדיו שלו

קירמית ב' )מן המאות האחרונות של האלף -במהלך התקופה הניאוליתית הקדם

לף השישי לפנה״ס( השתפר האקלים, היבש יחסית, ונעשה לח השמיני ועד ראשית הא

וקריר יותר. בשלהי התקופה הניאוליתית, בשלב הקירמי, שוב פוקד גל יובש את ארץ 

ם להתיישב דתחת ומגוון הגידולים, מאפשרים לאישראל, אך חקלאות השלחין המפו

פרנסת מציד, ברוב חלקיה של הארץ, כאשר במקביל חיה בנגב ובסיני אוכלוסיה המת

חוץ מאשר בחבל הבשור, צפונה לגבול החולות ובאגן  -לקט ומעט חקלאות מזדמנת 

ל שה שאולי בפאזה היותר קרירה ולחה הניקוז של נחל שקמה השכן, מצפון. ההשער

ל רצועת החוף של ארץ ישראל, שיאוליתית נראה חבל הבשור כהמשכה התקופה הנ

ופחת על פנינו: ציאות הארכיאולוגית טמבחינת נוחות תנאי הקיום, מתבדה. המ

 2ל חבל הבשור אינו רב: ראשי חץ אחדים לאורך נחל הבשור; שהמצאי הניאוליתי 

פרעה, וריכוז כלי -אל-, כקילומטר צפונית לתלסראשי חיצים, להב מגל ומכיתת חר

של אזור חולות מערבית לחלוצה, ליד אפיק הבשור. לעומת זאת, הסקרים -צור צפונית

ריכוזים של כלי צור  8ונה במקצת: ליד רביבים נמצאו שה העלו תמונה חלוצ

קירמי" )בעוד -קדם הוגדרו, בזהירות, כ"ניאולית ניאוליתיים, שלפחות מחציתם

ים ניאוליתיים ייתכן שהם אפילו מאוחרים לניאולית(. שני אתר -הנותרים בספק רב 

הבים ק״מ דרומית לצאלים, וראשי חיצים ול 5-בין הדיונות, כ סנמצאו במחשופי הלי

 ,ב'קירמית -מן התקופה הניאוליתית, הקדם
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שהוא בן  ל סכר, צפונית למשאבי שדה. כן הוזכר כבר לעיל אתר חריפאי,חנלקטו ליד נ

ור שבל הבח, בנגב המערבי, אך מחוץ לתחום 'קירמי א-זמנו של הניאולית הקדם

 ודרומה לו.

ניתן לחוש, כי לא זו בלבד שהחקלאי הניאוליתי נמנע מתפרוסת השרידים כמעט 

מלהתיישב בחבל הבשור, אלא אף אוכלוסיית הציידים הניאוליתיים, ששרידי חניותיה 

נמצאו מדרום וממזרח לחבל, העדיפה שלא לחנות בתחומיו וחדרה לתוכו למרדפי ציד 

 בלבד. מדוע?

ת ל אגן נחל שקמה ומבדיקרמז על כך אפשר לקבל מתוצאות הסקר הגיאומורפולוגי ש

מסוים בהולוקן, לפני התקופה הכלקוליתית  ןחתכי קרקע בחבל הבשור: בפרק זמ

-על סהרבה זמן לפניה, הורבדה שכבת לי ( אך לאסלפנה״ 3,300-4,500)שזמנה בערך 

ידי הרוח על פני כל האזור. עובי שכבה זו נע, כנראה, מכמה עשרות סנטימטר ועד 

רמת חובב, -יס זו נעשתה, כמו קודמותיה, צפונה לקו חרוביתקרוב למטר. הרבדת ל

שהוא קו הגבול הצפוני של החולות הנודדים, בהמשך לקו החוף של צפון סיני והכיוון 

 סמקו זה היה מחוץ לתחום הרבדת הליהמשוקלל של הרוח באזור. השטח דרומה 

 הזאת.

האם בתקופה הניאוליתית משטר הרוחות בחבל הבשור גרם לרצף של סופות אבק 

הרי אותה הרבדה בלתי פוסקת שהבריח מכאן את בני האדם? אם כך היו פני הדברים, 

אדם, היא היא שיצרה את פורח ברוח, שהפכה את האזור לבלתי נסבל למגורי  סשל לי

ופה הכלקוליתית את מערכת הבלתי מלוח, שעליו פיתחו אנשי התק סתשתית הלי

 לראשונה בתולדות חבל הבשור. -ישובי הקבע הצפופה שלהם 
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 ספרות

: 39-38קדמוניות ל״ז. התרבויות הניאוליתיות בארץ ישראל. שבר יוסף, ע. ת -

59-38. 

ארץ קר פרהיסטורי בארץ ישראל. חמישים שנות מחבר יוסף, ע. תשל"ז.  -

 .1-17ישראל י״ג: 

בישראל. בתוך:  ןקר של תקופת האבחיוסף, ע. תשמ״א. שלושים שנות מ רב -

 .34-19ירושלים: שלושים שנות ארכיאולוגיה בארץ ישראל. )עורך(:  'מזר, ב

בוריאן, פ' ופרידמן, א'. ציידים פרהיסטוריים בחולות חלוצה. מתקופת האבן  -

 .27-34י"א: 

קירמית בארץ -ת הקדםבר יוסף, ע. תשמ״א. דגמי ישוב בתקופה הניאוליתי -

 .18-5: 20קתדרה ישראל ובסיני. 

בר יוסף, ע'. תשנ"ו. שחזור תפוצתן הגיאוגרפית של חברות פרהיסטוריות  -

 .99-107בתקופה הניאוליתית במזרח הקדמון. ארץ ישראל כ"ה: 

-147: 28קתדרה גולדברג, פ. תשמ"ג. הקר שינויי האקלים בעיני הגיאולוג.  -

146. 

מתקופת האבן . ממצאים מזמנים פרהיסטוריים בנגב ובסיני. 1973גלעד, ד.  -

11 :42-36. 

ל ארץ ישראל. בתוך: שהתרבות האשלית באזורים המדבריים גלעד, ד. תשל״ז.  -

 .170-167אביב: -תלעתיד. -הווה-המדבר, עברזהר, ע. )עורך(: 

אמצעי  -ידי חזזיות וכחוליות -מ״ג. בליית סלעי גיר ואבנים עלש, א. תןדני -

 .142-141: 28קתדרה לחקירת אקלימי העבר. 

אקלים ותפוצת ישובים בארץ ישראל.  -הורוביץ, א. תשמ"א. פאלינולוגיה  -

 .86-80: 52-51קדמוניות 

ס״ב: -)תשל"ד(, ס"א 21)תשכ"ו(, מ"ז:  7-5י״ט: -י"חהדשות ארכיאולוגיות  -

 48ס״ו: -(, ס"הח)תשל" 60ס"ד: -סקרי חולות חלוצה. ס"ג —ל"ז( ש)ת 47

". מ"ה: B"פארעה  -)תשל"ז(  48: 'ס-)תשל"ט(, נ"ט 56ס״ח: -)תשל״ח(, ס"ז

 סקר נחל גרר. -)תשמ"ב(  86ע"ט: -ל״ג(, ע"חש)ת 33-32

דו״ח  -סקר פרהיסטורי ארכיאולוגי בנחל שקמה ל"ח. ש, מ. ואחרים. תןלמד -

 .69-21מחקר. מועצה אזורית שער הנגב: 

: 10מתקופת האבן . אתרים פרהיסטוריים בחולות חלוצה )סקר(. 1970נוי, ת.  -

10-1. 

אוניברסיטת לית עליונה באזור כיסופים. ששיה אתע. 1970רונן, א. ואחרים.  -

 ת״א.

- Bar Yosef, 0., Goren, N. 1980. Afterthoughts Following Prehistoric 

Surveys in the Levant. IEJ 30: 1-16 (Israel Exploration Journal 30). 

- Clark, G., Piggott, S. 1976. Prehistoric Societies. Pelican Book. 

London. 

- Gilad, I. 1980. A Middle Paleolithic Open Air Site Near Tell Fara'ah, 

Western Negev. IEJ 30: 52-62. 

- Lamdan, M. 1982. The Upper Acheulian on the Israeli Coastal Plain, 

in: BAR International Series 151, Oxford: 113-114. 
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- Marks, A.E. (ed) 1976. Prehistory and Paleo-Environments in the 

Central Negev, Israel. Dallas. 
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התרבות הכלקוליתית  - המתנחלים הראשונים על גדות הבשור
 מהאלף הרבעי לפנה״ס

 

הגיע האגיפטולוג סיר פלינדרס פיטרי לדרום הארץ, לסדרת חפירות  1926בשנת 

בתלים הגדולים על גבול המדבר, כדי לחפש את הקשר בין כנען למצרים וכדי להבין 

את תולדות הישובים בדרום ארץ ישראל, על רקע הארכיאולוגיה המצרית שבה 

-אל-ור בתללחפ 1928ג׳מה, עבר בסתיו -התמחה. לאחר שישה חודשי חפירה בתל

ד לאתר שרידים פרעה, ובמקביל, שלח צוות ארכיאולוגים בראשות איאן מקדונל

אסנת -פרעה, בין באר-אל-ל נחל הבשור מצפון ומדרום לתלשפרהיסטוריים בקטע 

ג׳מה. קודם נבדקה הגדה המערבית מצפון  -שבע( ותל-)מפגש נחל הבשור עם נחל באר

חית. הסיור נערך בלוויית צוות גדול של לדרום, והדרך חזרה נעשתה על הגדה המזר

ידי פיטרי -פועלים מאומנים בחפירה ארכיאולוגית )מנהלי העבודה הוכשרו על

בחפירותיו במצרים( וכל אימת שנתקלו באתר הראוי לדעתם לחפירה, או שדווח עליו 

מפי הבדואים )שקיבלו מתת כסף עבור הודעה כזו( התעכבו וחפרו בו. שיטה כזאת 

סקר תיראה אולי פרימיטיבית כיום, אך למרבה המזל כשרונו של מקדונלד, לעריכת 

( חיפו IIפרעה )"בית פלט" -אל-חדות עינו ודיווחו המפורט בכרך השני של חפירות תל

על צורת העבודה הראשונית וחוסר הידע הקודם על התרבויות הפרהיסטוריות בארץ. 

רכיון מוזיאון רוקפלר בירושלים( לפי מפת הסקר )שלא פורסמה בדו״ח, אך נמצאת בא

אסנת -דוריים( בקטע שבין בארריכוזי כלי צור )שסומנו במספרים סי 30בדק הצוות 

 4מה, מהם ג'-קמלה לתל-מנו באותיות( בין ביראתרים )שסו 11קמלה, וחפר -בירל

-ם ספורות בלבד(, אתר אחד ליד עיןבשור )שחפירותיהם מתוארות במלי-ןצפונית לעי

-אל-ק"מ דרומית לתל 2-)כ Aקמלה: באתר -בשור לביר-אתרים בין עין 6-בשור, ו

מ"ר;  200-נחפרו מעל ל (A-מזרחית ל-)צפונית Bמ"ר; באתר  350-פרעה( נחפרו כ

 250-כ -( D-מערב ל-)מצפון 0מ"ר, ובאתר  200-כ -ור( ש)בין תל פרעה לעין ב Dבאתר 

פרעה -אל-מזרח לתל-ק"מ ממזרח ומדרום 1.5-, כM*4-ו Eני אתרים )שמ"ר. ב

חצי תריסר אתרים אלה, שנחפרו ותוארו על בהתאמה( נחפרו רק כמה עשרות מ"ר. 

ממצאיהם השונים, לפי השיטות המקובלות דאז בארכיאולוגיה הצעירה והטירונית 

של ארץ ישראל, הם הישובים הכלקוליתיים הראשונים שנחפרו ממערב לירדן. בינתים 

רמו מים רבים בנחל הבשור ואתרים כלקוליתיים נוספים נחפרו באזור, ואפילו חלק ז

דו״ח הראשון עליהם, של אך ה -אתרי מקדונלד נחפרו מחדש פעם ופעמיים  6מאותם 

לוגי המפורט היחידי , הוא הדו״ח הארכיאו1932-לד וחבריו, שיצא לאור בנאיאן מקדו

, ומכאן חשיבותו לתולדות 5הבשור חלמאתרים כלקוליתיים בנ 1982שהתפרסם עד 

 המחקר של תקופה זו באזורנו. פרט פיקנטי
  

                                                      

 
יתד בעלת  –, נתגלתה כלי הצורה הגדול ביותר עד כה 1982-ת המחודשות באתר זה, שהחלו בבחפירו 4

 ס"מ.  76צלעות שאורכה -חתך משולש שווה

 .BASOR-כבר ראו אור בהדו"חות החלקיים הראשונים של "אתר שקמים"  5
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בל הבשור באלף הרביעי לפנה״ס, לא היה חשמקדונלד עצמו, כחלוץ המחקר של  הוא,

מודע לחשיבות תגליתו, מחוסר מידע כללי השוואתי על אזורים אחרים בארץ. הוא 

ל פיטרי ש, וניסה )בעזרתו אוליתית"הגדיר את התרבות שחשף "פליאוליתית" או "ני

היתה שוגית בפרהיסטוריה של מצרים, כפי האגיפטולוג( לשבץ אותה מבחינה כרונול

ידועה אז. אמנם, בשעת כתיבת הדו"ח, כבר ידע מקדונלד על תוצאות החפירה של 

מזרח -ןל, האתר הכלקוליתי ה"קלסי" מצפוע׳אסו-א-( בתלילת1929העונה הראשונה )

קרית בתקופה הכלקוליתית( אך )שעל שמו נקראת החטיבה התרבותית העילים המלח 

 .6אבו( כמונח ארכיאולוגי לתרבות זאת*-ם "כלקולית" )נחושתשלא נקבע ה ןעדיי

הוכרה יותר ויותר חשיבות  תוך כדי התקדמות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל,

ידיה של התקופה בשר ל מקדונלד. לאחר שנתברר שכמעט כל הארץ מלאהשמחקרו 

ות האתרים בהם ישנם אזורים, כחבל הבשור, שעוצמת השרידים וצפיפוהכלקוליתית, 

שבו החוקרים  -ל תלים רבים בארץ טמונה שכבה כלקוליתית שבולטת וכי בבסיסם 

 שבע-וחזרו אל חבל הבשור. לאחר החפירות בישובים הכלקוליתיים שבבקעת באר

חלק מאתרי חבל הבשור מחדש  ןאלו 'ר דפרו, סק 'דותן וז 'בשנות החמישים, בידי מ

( בראשית שנות A-ו D)ויותר מאוחר חפר באחדים מהם(. פרו חפר בשני אתרים )

שנות גופנא. בראשית  'כהן ור 'רידי -השישים וכן נערכו עונות חפירה קצרות על

 לוי מסלחפור אתרים בנחל גרר, ותו)גלעד( גוריון -השמונים החלה אוניברסיטת בן

ור בידי כותב חפר באתר שקמים. בינתיים הושלמה מפת סקר ישראל לאורך נחל הבש

תאשרה סופית ההנחה כי בנגב גופנא וחברים מישובי הסביבה, וה טורים אלה, בעזרת 

מערבי היה קיים הישוב הכלקוליתי האינטנסיבי ביותר מכל חבלי ארץ ישראל; -הצפון

ובים ומבנים בחבל הבשור, מבחינת עוצמת לראשונה הוקמו יש -מן ההיבט ההיסטורי 

כיצד מתבטאים  ביזנטית משתווה לתקופה זו.-רק התקופה הרומית -השרידים 

שרידים אלה בשטח? בדיקת מיקומם מעלה כי ניתן לחלק אותם באופן כללי לשני 

סוגים עיקריים: א. אתרים הצמודים לעמקי הנחלים. ב. אתרים במישור. מספר 

 50-, מהם קרוב ל7*120-עמקי הנחלים בחבל הבשור הוא יותר מהאתרים הצמודים ל

בנחל הבשור, בין אזור מצד אלוף  70-הרור( ויותר מ-מארבים לתל-בנחל גרר )בין באר

ג׳מה. אם נחלק את כמות האתרים לאורכה של הרצועה שבה הם ממוקמים על -ועד תל

אתרים בממוצע לכל קילומטר אורך! ואכן,  3-נקבל מספר מדהים של כ -גדות הנחלים 

גם  לאורך נחל גרר צפיפות האתרים היא כה גדולה, עד כי ישוב כמעט נוגע במשנהו.

קמלה -בתחומי נחל הבשור ישנם קטעים צפופים בדרום הקטע המיושב; מאזור ביר

וצפונה )בתחומי שמורת נחל הבשור( ישנה התפרסות מעט יותר רחבה של האתרים 

 תיהם ניכרת פחות.וצפיפו
  

                                                      

 
להלן ייעשה השימוש במונחים "תרות כלקוליתית" ו"תקופה כלקוליתית" בהתאם להקשר הדברים  6

 לגופם. 
7

למספר האתרים יש משמעות סטטיסטית מצטברת בלבד, מפני שגם שרידי מבנה בודד בשטח וגם ישוב  

-הוא בעל חשיבות עקרונית, כקנההמשתרע על מאות דונמים נחשבים כאתר. על אף זאת, מספר האתרים 

 מידה אובייקטיבי בהשוואת עוצמות היישוב בין תקופות שונות
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כלל אין להבחין בהם על פני השטח, -ל אתרים, ובדרךששרידי בניה קיימים רק בקבוצה זו 

תך. החפירות הצביעו על כמה חפים בשנפגע האתר בסחף, ושרידי הבניה נחאלא אם כן 

בניית הקירות היתה מלבני בוץ מיובשות בשמש. הלבנים קירות:  .1מרכיבים ארכיטקטוניים: 

ס״מ. אלה היו לבנים קטנות ביחס  15-20x15X10היו מלבניות בקירוב, בגדלים ממוצעים של 

ללבני תקופות אחרות וכנראה נעשו ביד ולא במלבן. קירות לבנים אלה הושתתו על יסודות 

-בוץ ואורגנו בנדבכים גסים. בדרך עזרתאבן, אשר נבנו מחלוקי נחל גדולים ושטוחים, יוצבו ב

 5-2כלל קירות הלבנים לא נשתמרו, ועל מציאותם מצביעים יסודות האבן הבנויים לגובה של 

נדבכים. בניה כזאת אינה מצויה בכל האתרים הכלקוליתיים, אפילו אם הם גדולים ונראים 

כלקוליתית חופשית  עשירים בממצאים, אך רצוי להביא בחשבון שמצבים שבהם מוצאים בניה

רוח ומתגלים רק בחפירות -חףכלל, תחת שכבת ס-הם נדירים: המבנים קבורים, בדרך בשטח

מה מהנחל ואשר סבלו פחות מהאירוזיה( או -ארכיאולוגיות )באתרים הממוקמים במרחק

שנסחפו כמעט כליל, והקירות נראים ממוטטים וסחופים במדרון )באתרים הקרובים לערוץ, 

הבתרונות(. באתרים רבים נלקחו אבני הבניה לשימוש במבנים מתקופה מאוחרת בשטחי 

הרומית והביזנטית( וכן  תקופת הברזל,ם )בעיקר באתרים מיותר, אשר הוקמו בסמוך לה

בתקופות שונות, נלקחו האבנים לשם הקמת סכרים בפתחי הערוצים הנופלים לנחל הבשור. 

ידי בדואים, תוך -קמו במאה העשרים מבנים, עלבצמידות לאתרים כלקוליתיים אחדים, הו

מנת -ניצול מלאי אבני הבניה באתר העתיק )שיטה זו של בניה בדואית בלב אתר עתיק, על

לחסוך בהובלת אבנים, נפוצה בחבל הבשור עד כדי כך, שלפעמים אפשר לאתר ישוב קדום 

פשר להבחין ממרחקים בעזרת חורבה בדואית בודדת בשטח(. בשלושה מקומות שבהם א

-בארכיטקטורה, נראה שמדובר במרחבים מלבניים או בחדרי רוחב: באתרים שבסביבת באר

אסנת, ממזרח וממערב לה, נראים על פני השטח מבנים מלבניים, אחדים כנראה עם כניסה 

ק״מ מערבית  18-אסנת )כ-בקיר הארוך )חדרי רוחב(. בחפירה באתר שקמים, ממזרח לבאר

ומבנים רבים נוספים, קטנים יותר. בחפירה  'מ 17.5X6בנה מלבני בגודל ף מששבע(, נח-לבאר

באתר גילת הולכת ומתגלית חצר מלבנית גדולה, מוקפת בחדרי רוחב קטנים )המקדש(. 

דותן( בשכבה העליונה  'ידי מ-שבע )על-רת חורבת בתר בבארבנקודה זו ראוי להזכיר שבחפי

(Iנמצאו מבנים מלבניים עם חדרים רוח ,) ביים, אשר כמותם נמצאו גם באתרים כלקוליתיים

פורת( בבקעת הירדן, מצר  'ע׳אסול ופצאל )חפירת י-א-תלילאת אחרים ברחבי הארץ, כגון

שם נמצאו  -אפשטיין(  '. דותן( ואתרי הגולן )חפירות ק'( במזרח עמק החוף )חפירת III)שכבה 

רוחביים. התוכנית המקובלת  כפרים המורכבים משרשרות של מבנים מלבניים בעלי חדרים

היתה, כנראה, מבנה מלבני המורכב מחצר גדולה קטורה, שבאגפה חדר או שניים. הבית שקוע 

מעט בקרקע, פתחיו בעלי דלתות וחדריו חדרי רוחב ולו גג שטוח הנישא על קורות עץ. תוכנית 

כמעט בכל  הללו נמצאובורות. . 2 גדי.-ף בעיןשת גם למקדש הכלקוליתי שנחזו אופייני

האתרים הכלקוליתיים שנחפרו בידי משלחת מקדונלד, וכן בחפירות החוזרות באותם אתרים, 

מ', ועומקם המקורי מגיע עד  4-מ' ל 1.5נע בין  ידי פרו, אלון וגופנא. קוטר הבורות-שבוצעו על

 מ'. בכמה חתכים נראה בבירור,  1.5
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ה" הגירית. ית או ה"סולישהבור נכרה בתוך שכבת הליס הקשה עד לשכבת החרס

, השף מקדונלד Eד האתרים, חומיעוטם אליפטיים )באכלל, -הבורות גליליים, בדרך

, בערך(. 'מ 8X5.5ומידתו  'מ 1.5-מלבני, כרוי לעומק של כ -לפי הגדרתו  -בור מגורים 

רות חוליותר קטנים מייחסים פונקציות אהבורות הגדולים מוגדרים כבורות מגורים, 

(. ייתכן כי חלקם אינו אלא שרידי כירות, שבהן בישלו 'מחסנים, תנורים וכו )אסמים,

מטר )פרו( -אבו -שבע -זבח שלם. יש לציין, שבחפירות האתרים הכלקוליתיים ליד באר

קרקעיות( -מגוון הבורות )להבדיל מהמחילות התת - IIIוחורבת בתר )דותן( שכבה 

בארות, וכן בורות מדופנים בבניית חלוקי  היה רב יותר, וכלל גם בורות דמויי פעמון,

 נחל.

תוך שכבת הליס כל הבורות שנתגלו באתרים הכלקוליתיים בחבל הבשור ניכרו ל

מנת למנוע התמוטטות -רכה לחציבה, אך יציבה דיה על ההקשה. שכבה זו הית

הדפנות. זה אולי המקום להעלות סברה, כי חלק ניכר ממה שאנו מגדירים כגרזיני צור 

אותם כלים אופייניים לתרבויות הניאוליתיות והכלקוליתיות, הנפוצים בשפע רב  -

חלק מאותם ש נראה . כסשימש ככלי כריה בלי -חבל הבשור  ובמגוון צורות באתרי

 )וראו סתוך כדי עבודה ממושכת בחציבת לי גרזיני צור מלוטשים, קיבל את ליטושו

 (., אונ' חיפה, תשמ"ז3מאמרי בחוברת מכמנים 

כאלה נמצאו כמעט בכל האתרים, בגדלים שונים, ושימשו משטחים מרוצפים: . 3

כנראה למגורים ולמלאכות. משטחים אלה נבנו מחלוקי נחל שטוחים, ששובצו 

 מקרקעית בורות מגורים ועד לפני השטח. -בצפיפות ונמצאים בכל מפלסי החיים 

תן למצוא שלושה סוגי דגם הישוב: ב"טריטוריה" הכלקוליתית, לאורך הנחלים, ני

ישובים: "אתרי ענק", "כפרים" ומבנים בודדים. אתרי הענק, שגודלם ממאה דונם 

ויותר, מאופיינים, מלבד גודלם, בסימני יחוד נוספים; הם מהווים כעין מרכזים 

אזוריים או שבטיים לטריטוריה מסוימת ומאשרים, בדיעבד, את החלוקה הפנימית 

אתרי ענק בחבל הבשור  5משנה, כפי שנראה להלן. ישנם -של חבל הבשור לטריטוריות

 ולכל אחד יחוד משלו; נמנה אותם, מצפון לדרום:

הרור, סמוך לשפך נחל הגדי לנחל -מזרח לתל -ק״מ מצפון 1.5-נמצא כגרר ה':  .א

מ'. על פני השטח ניכרים  2-דונם, ועומק עייו יותר מ 150גרר. שטחו עולה על 

למרחוק כתמי האפר המסמנים את שרידי המגורים. האתר שופע ממצאים, 

דינסטית -ביניהם כלי בזלת ואבן: נלקטו בו כלי צור שיובאו ממצרים הפרה

)קדם שושלתית(, אך בהשוואה לאתרים אחרים, כמות כלי הצור המקומיים בו 

ם המעוטרים )האתר נחפר החל קטנה להתמיה. רבים במיוחד הם שברי הבזיכי

גוריון, וכנראה שהוא כולל כמה "שכונות" -ת בןברשות אוניברסיט 1981-מ

 השונות זו מזו באופיין, וכן בניית לבנים ואבן בצד מגורי בורות(.

ממוקם על גדת נחל אופקים בקרבת שפכו לנחל פטיש, כקילומטר אתר גילת:  .ב

אותרו בו שלוש ת השבעים )אלון( אחד מזרחית לעיירה אופקים. בחפירות בשנו

מטרים. יחודו של אתר גילת הוא בעושר  2-ל יותר מששכבות בעובי כולל 

ממצאיו ובחפצי הפולחן היחודיים שנלקטו מרצפות החדרים של מערכת מבנים 

הנחשבת כמקדש. מלבד כלי חרס מיוחדים, דמויי צינור, ושאר מגוון הכלים, 

״מ, בדמות אשה היושבת על כן ס 30-בהו כידועים שני פסלי חרס: אחד, שגו

 תחת ועל ראשה מחבצה הנתמכת בזרועה הימנית,
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דמוי מקטר. הפסל השני הוא כלי בצורת איל  סזיקה כלי חרחזרועה השמאלית היא מ

הנושא על גבו שלושה בזיכים. שני הפסלים מעוטרים בצבע אדום, המשמש גם לציון 

אשה ופיאותיה. בנוסף נמצאו ראשי אלה מגרניט, פרטים שונים, כגון עיניים, צמות ה

ושת, גושי אוכרה, שברי כלי בהט )אלבסטר( להבי חמיות דמויות כינור, סיגי נצל

אובסידיאן )שמקורו באסיה הקטנה( לוחיות תמרוקים מגרניט, גרזן הקדשה מבזלת 

 ועוד. חשיבות הממצא הנהדר הזה רבתה עוד יותר לאחד שהתברר, שכמה מכלי האבן

ממצרים ודרום סיני בדרום ועד  -עשויים מחומרי גלם שמוצאם הרחק מארץ ישראל 

 מידה בינלאומי.-מזרח אנטוליה בצפון, וזוהי עדות על קשרי סחר בקנה

)לפי מספורו של מקדונלד(. אתר זה נמצא בעבר המזרחי של נחל  30-29אתר  .ג

דרום, יותר קמלה. אורכו, מצפון ל-הבשור, בגבול שטח הבתרונות, מול ביר

ל הערוצים החותרים בו שהחדירה  מקילומטר, ורוחבו משתנה בהתאם למידת

; חלקו הקבור תחת שטחי המישור קשה 'מ 250-ממערב, ממטרים מעטים ועד ל

לאומדן. המיוחד באתר זה הוא המגוון הרב של כלי הצור והאבן שבו, כולל כלי 

ו וחד גוניותם, כאשר של סמצרית, לעומת הפשטות של כלי החר צור בטכניקה

קערות עציציות,  ל ארץ ישראל, כגוןשכלקולית טיפוסים קירמיים הנפוצים ב

ום , נעדרים ממנו כליל. כמו כן נדיר ביותר העיטור האדסבזיכים וכפות חר

ועל שפותיהם, המקובל בקדרות  סבפסים ובכתמים על גבי כלי החר

בנויים  סרוב כלי החריותר העיטור הפלסטי. הכלקוליתית, ובמקומו נפוץ 

ו המחבצות נדירות. אלמנט מקרמיקה גסה ולפעמים מעורבת בתבן; אפיל

ודי הוא ידיות האוזן השטוחות או המתרחבות )בניגוד לאלה בעלות חקירמי י

החתך המשולש או העגול( היכולות לשמש כאלמנט כרונולוגי נדיר בערכו, כפי 

 שניווכח בהמשך הדברים.

ק״מ  4-המשתרע על הגדה המערבית של נחל הבשור, כן, וסייחאתר ביר עודה  .ד

 300-מזרח לגבולות. אורכו, מצפון לדרום, כקילומטר אחד, ורוחבו כ-מצפון

ה, שי מבחינה קירמית, והוא מכיל, למעונה מקודמו תכלית שינוש. אתר זה 'מ

שבע -ל אתרי בארשהטיפוסים המוכרים לנו מהקירמיקה כמעט את כל 

ד בזיכים מלב -כלים המעוטרים בצבע והמחבצות האופייניות אסול, כולל הע'ו

ידי התמוטטות גדת הנחל, התגלו -. יתרה מזו: בחתך שנוצר עלסוכפות חר

שרידי מבני לבנים על יסודות חלוקי נחל, כאשר עובי הקירות מגיע, לעיתים, 

ל האתר, שובו שאותו חתך גם נראו ארבעה שלבים בילמטר אחד בקירוב. ב

מטרים. על פני השטח נלקטו, בין שאר  2-של השרידים שם מגיע לועומקם 

החפצים, שברי ראשי אלות )אחד מגרניט( מספר רב של להבי מגל עם ברק 

שימוש, שבר צלמית כינור, שבר חפץ משנהב, גוש בצר נחושת ונטיפות 

מקליפות ביצת יענה ומאבן אודם. באתר גם שרידי בניה מרובים ותעשיית צור 

 מפותחת.
בע, ושטחו ש-ל גדת נחל בארשבע, ע-ק״מ מערבית לבאר 18-נמצא כאתר שקמים:  .ה

ישנם סימנים המעידים על  -דונם. לאתר זה שלושה יחודים: ראשית  150-יותר מ

בנו מדרגות כרו מחילות מתחת למגוריהם והאפשרות כי תושביו הכלקוליתיים 

ובתעלות לשם כך. מפעל הנדסי נגר בערוצים -)טרסות( לצרכי חקלאות שלחין והיטו מי

אלון( על  'לוי וד 'שטח, מעידים )לדעתם של החופרים תזה, בצירוף המבנים הפזורים ב

 .קבע מובהק המתפרנס מחקלאות שלחיןישוב 
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מגורים שנחפר, היה קנה נחושת, כדוגמת הקנים -הממצא החשוב ביותר מתוך בית

 -במוזיאון ישראל(. שנית שנמצאו במערת המטמון בנחל משמר )והמוצגים כיום 

 סחקלאות ולמרעה )בגלל כיסוי הליבעורף הישוב, על גבי הגבעות הבלתי מתאימות ל

המלוח והרדוד( נמצאו מחצבות של אבן גיר והרבה מעגלים של גושי גיר חצוב, שלאחר 

גבעות לאורך כקילומטר,  5הקברות השתרע על -חפירה התברר כי אלו הם קברים. בית

יה מספר יחידות קבר נפרדות, שונות בממדים ובתכולת המנחות ובכל גבעה ה

ה סוגים של מעגלי שאב מסוים. ישנם שלו-ל ביתשאה שכל יחידה היתה שבתוכן; כנר

, המכילים מנחות קבורה עשירות, כגון קערות 'מ 2.5בעלי קוטר ממוצע של . 1אבן: 

 , גביע וחרוזי צדף. סמרובעת, אגן חר ס, נטיפות, קערה כדורית, קופסת חרעציציות

, 'מ 1ל שבעלי קוטר . 3, המכילים רק כלי חרס כמנחות. מ' 1.5. בעלי קוטר של 2

הקברות. -הקשורים בקברים הבינוניים ויוצרים יחד עימם "שרשרות" בשטחי בית

כלים תמימים או עצמות שלמות נדירים בעיגולים הקטנים, וברובם לא נמצאו חפצים 

 זורים גם קברי ציסט )קברי תיבה( סגלגלים.כלל. בין מעגלי האבן פ

התגלו ראו הערה למטה(  –)מחוץ לאתר כביש כיסופים בכל החפירות שנעשו עד עתה  

ללא כל , Aקבורות סמוכות אחת לשניה באתר  2קברים: מקדונלר חפר  9בסך הכל 

ל קבר וללא מנחות. ברכי הנפטרים היו מקופלות תחתיהם וראשיהם שסימני בניה 

שלדי תינוקות  2, חשף Dנים בקירוב צפונה. פרו, בחפירתו המחודשת באתר מופ

הימני. גלעד, בחפירתו באתר גרר ו דל נער שוכב מכווץ על צש, ושלד סטמונים בכדי חר

 קבורות בתחומי האתר. 4ף ש, ח'ה

ל אתר שקמים מבחינת שהקברות הכלקוליתי -לה כלשהי לביתאין בארץ מקבי ןעדיי

וצורת הקברים. יתרה מזו: השלדים שנמצאו בקברות באתר זה פורקו, ההיקף, האופי 

ים. ניתן להסיק מכך מסקנה בעלת והעצמות הונחו בערימות מסודרות בתחום העיגול

יבות עקרונית: היתה זאת קבורה משנית )כלומר, המת נקבר במקום אחר, ולאחר שח

רת קבורה כזאת שכלה בשרו העבירו את עצמותיו לקבורה סופית בשקמים(. מסו

ובה לגבי מקורה ואורח חייה המסורתי שח אופיינית לחברות נוודיות; יש כאן השלכה

-של האוכלוסיה הכלקוליתית. חובה להדגיש כאן, כי הקבורה בגלוסקמאות, בבתי

הקברות שנמצאו באזור מישור החוף במרכז הארץ, היא גם כן קבורה משנית של 

מו כמו בשקמים. מן הראוי לציין, כי מעט שברי ליקוט עצמות, לפי אותו עיקרון עצ

חל גרר( אך טרם נמצאה כאן בע ובנש-ת נמצאו גם בצפון הנגב )בבארגלוסקמאו

  .8קבורה בגלוסקמה, אף ששברי גלוסקמה נמצאו בשטח* הבאתר

-ליד אתרי הענק האחרים. האם מקרי הדבר שבית תקברו-עד עתה טרםם נמצאו בתי

 ל חמש גבעות?... ים משרע עמהקברות של שק

 1983ות של שנת השתאות. לאחר עונת החפיריחודו השלישי של אתר שקמים מעורר 

 נראה
  

                                                      

 
מאחר שבין הקברים המעגליים נמצאו פזורים קברי ציסט )קברים מדופנים בבניה, דמויי ארגז( ריקים  8

 מתוכן, סבורים החופרים כי בהם נקברו המתים קבורה ראשונית, ולאחר שכלה הבשר הועברו אל

נחפר אתר קבורה עם גלוסקמאות דרומית לכיסופים )"אתר כביש  1991בשנת  הקברים המעגליים.

 כיסופים"(.
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שבאתר, לפחות בשני שלביו האחרונים, היה קיים ישוב מתוכנן, אשר כלל מבנים 

מערב. יסודות המבנים -מזרח לדרום-מצפון –מלבניים הממוקמים בכיוון אחיד 

מ'( המסתמנות בתוכנית  2-ולה, וסמטאות רחבות )עד לבנויים בקפדנות ובדיוק מע

 החפירה מחלקות את הישוב לרבעים ולשכונות.

מקובל במחקר, כי ישובים מתוכננים מופיעים בארץ רק בשלהי השלב הראשון של 

תקופת הברונזה הקדומה, ומכאן חשיבותה של התגלית הזאת באתר שקמים 

כזים לקבוצות כפרים. כפרים אלה כוללים . אתרי הענק מהווים כעין מר9הכלקוליתי*

מבנים,  15-ל 5פי השרידים שנותרו על פני השטח( בין -)עד כמה שניתן לשפוט על

כנראה ישוב של משפחה מורחבת. בין הכפרים פזורים שרידי מבנים בודדים או 

 אתרים קטנים מאוד, ללא שרידי בניה, המכילים רק קרמיקה, כתמי אפר וכלי צור.

-ם קטנים של תעשיית כלי צור, בדרךנוספים הפזורים בין הישובים הם אתרישרידים 

ני צור, על כלל בסמוך ל"כפרים", המכילים פסולת תעשיה )נתזים ורסיסים( וגרעי

רוסים וסחופים, שקשה להגדיר , וכן כבשנים, ברובם ה10*שטח של כמה עשרות מ״ר

בשטח בשל דפנות הטין, ; כבשנים אלה בולטים תאריכם את ללא חפירה מסודרת

 האדומות מפעולת החום, וכן בשל פסולת הכבשן המותכת, הפזורה לידם.

כלל קערות ומכתשים, ברמת -לת, בדרךכמעט בכל האתרים נמצאו שברי כלי אבן ובז

 ביצוע גבוהה, וכן גושי עפרות נחושת.

ת רוב האתרים הכלקוליתיים שלאורך הנחלים היו ממוקמים בשולי המישור ובקרב

תרו ערוץ הנחל, והם סבלו קשות מהאירוזיה והביתור. חלקם נסחף כליל, ובאחדים נו

וב לשים לב לעובדה זו, כי מכאן אנו למדים, שרק שוליהם המרוחקים מהנחל. ח

שהתהליך המואץ של הסחיפה והיווצרות הבתרונות החל לאחר התקופה הכלקוליתית. 

ל הבשור, שבהם לא היתה קיימת, ש םפערים בלתי מוסברים בקטעים שוניקיימים גם 

ל שדלילה מאוד )כמו למשל, גדת החול לכאורה, התנחלות כלקוליתית או שהיא היתה 

לצאלים(.  מזרחית-רומיתדג׳מה ו-פרעה, סביבת תל-אל-לתל נחל הבשור דרומית

ל שיפות באקראי שבמקומות אלה למטרות פיתוח ושאר חחתכים בקרקע, שנעשו 

מתחת  ןעדייו בעליל, כי אתרים כלקוליתיים רבים קבורים שכבות עמוקות, הרא

לשכבות חול וסחף בכל רחבי חבל הבשור. התמונה הישובית הקיימת עשויה להתרחב 

  ולהשתפר, אם כי קשה להניח כי תשתנה באופן עקרוני.

אתרי המישור שבחבל הבשור מתייחדים בממדיהם הקטנים )מכמה עשרות עד כמה 

 מאות
  

                                                      

 
בשקמים, ראויים לציון כלי נחושת )גרזינים, מחט,  1984בוע החפירות האחרון בעונת ש* מבין ממצאי  9

״מ של אשה שופעת חזה, ס 12)ללא ראש( באורך  סחר מרצע(, פלטות )לוחות שחיקה( אבן עגולות, צלמית

יאור עם קידוחים )כמו במטמון בנחל משמר( וכן קבורות אדם מתחת לרצפות. נעשתה -סוסל שחט 

 מ'! 6.5הבדיקה עובי העיים היה  בדיקה לקביעת עומק עיי הישוב, ונתברר כי במקום

10
כ"אתרי תעשיה גדולים" המהווים יחדיו אזור  M-ו A,Bמלבד נקודות ממצא אלה, הוגדרו האתרים  

 פרעה.-אל-תעשיה לכלי צור ותכשיטים, דרומית לתל
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עים( ובהעדר שרידי בניה, ומונים למעלה ממאה נקודות ממצא. אתרים מטרים מרוב

אלה מתגלים מתחת לכיסוי החול העליון בגדה המערבית של הבשור, על גבי מישורי 

״מ, ובשטחי הבתרונות ברכס כיסופים סל כמה עשרות הליס, מפני השטח ועד עומק ש

כורכר מצפון לבתרונות. )לעיתים מעורבים באבני היד האשליות( וכן על גבי רכס ה

העליון בסמוך לניר עוז, אשר שרידיו  סמישור גדול, הנמצא תחת כיסוי הלייצוין אתר 

 ידי חריש עמוק.-מועלים לעיתים אל פני השטח על

באתרים אלה מוצאים מעט שברי כלי חרס ואבן ובעיקר כלי צור ונתזים גדולים, 

ל צור לוחי וכלי חיטוב. אתרים אלה, ששימשו לחיתוך ואולי לעיבוד עץ, וכן מגרדים ע

פעמי, קשורים כנראה לאורח חיים המחייב ניידות ונראים -המעוררים רושם ארעי וחד

כשרידי מאהלים או חניות תחת כיפת השמיים. באזור חולות חלוצה, בשקעים שבין 

אתרים כלקוליתיים בעלי אופי מיוחד במינו: מלבד חרסים  10-החוליות, נתגלו קרוב ל

ועטים, כלי צור גדולים )מגרדי מניפה( ומעט חפצי קישוט, עיקר הממצא בהם היה מ

 מרצעי צור זעירים וראשי חיצים )הנדירים ביותר בתחומי האתרים הסמוכים לנחל(

. אתרים אלה שימשו כנראה כחניות עונתיות של וכן כמות ניכרת של שברי ביצי יענה

גון מכלי ת והכנת חפצים שונים מהם, כציידים ורועים )אשר עסקו גם בעיבוד עורו

( שמקום מגוריהם הקבוע, כמו של אנשי שאר אתרי המישור, 'מים, מחבצות, ביגוד וכו

היה בישובים שעל גדות הנחלים. אנו יכולים לומר בבטחה, שתושבי אתרי המישור 

ואתרי הנחל שייכים לאותה האוכלוסיה, לאור השוואת הממצאים משני סוגי 

 האתרים.

שבע -אתרי באר. 1 מערבי בנויה מארבע "טריטוריות":-ת הישוב בנגב הצפוןמפ

-קמלה ועד סביבות תל-ןאתרי בשור צפון )מעי. 3פטיש. -אתרי נחל גרר .2והסביבה. 

 ג׳מה(.

קמלה(. "טריטוריות" אלה נבדלות אחת -ןאתרי בשור דרום )משקמים ועד עי. 4

ור דרום, או באופי ששבע לאתרי ב-באר, כגון בין אתרי מרעותה או בפער גיאוגרפי

ור דרום; בבשור צפון אין שור צפון ובשישוב, כגון הבדלים קירמיים בין במרקם ה

כמעט תופעה של מבנים בודדים; הקירמיקה, כלי הצור וארגון הישוב מזכירים ביותר 

את האתרים שנמצאו ליד חוף הים )קטיף, חרובית(. לעומת זאת, הכפרים של בשור 

ממוקמים באופן בולט בשולי עמקי סחף הצמודים לאפיק הנחל, ביניהם הרבה  דרום

( יותר IVע׳אסול )שכבה -א-מבנים בודדים, וכלי החרס והצור דומים לאלו של תלילת

-מאתרי גרר ל ממצאי החפירותששבע )וכך גם זיקתם -של אתרי באר מאשר לאלו

, 30%-א העצמות, מגיע לאחוז עצמות החזיר, מכלל ממצ שפטיש(. באתרי נחל פטי

 !10%בעוד שבקבוצות האתרים האחרות הוא לא עולה על 

פי תוצאות של בדיקות רדיומטריות )איזוטופים רדיואקטיביים של פחמן( -על

והשוואות שונות בין התרבות החומרית בארץ לזו של שכנותיה, אנו מעריכים את 

לא  ןר מאלף שנה. עדיייה השונים, ביותאורכה של התקופה הכלקוליתית, על שלב

רה ללמוד על נמצא בארץ בכלל, ובחבל הבשור בפרט, תל, שבו נוכל תוך כדי חפי

ל תקופה ארוכה זאת. נראה, שבתקופה זו לא היו בעיות שהכרונולוגיה היחסית 

בטחוניות של סכסוכים פנימיים ואויבים חיצוניים שאילצו את התושבים להתבצר 

 אנשים בחרה לה אתבראשי גבעות, אלא כל קבוצת 
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מקום מושבה לפי סדרי העדיפות שבחרה לעצמה, ללא הגבלות בטחוניות וללא צורך 

 להתיישב על שרידי ישובים קדומים יותר.

מכאן מסתבר, שבחבל הבשור, עם מערכת מפותחת לעילא של אתרים פרושים, קיימת 

 ןמהתקופה הכלקוליתית; עדיים תלים בעיה חמורה של כרונולוגיה פנימית; לא קיימי

לא נערכו בדיקות רדיומטריות. מקדונלד אמנם ניסה למצוא הבדלים כרונולוגיים 

ותרבותיים בין מפלסי החיים התחתונים והעליונים באתרים שחפר, אך הבדיקות 

שנערכו באותם אתרים, החל משנות השישים ואילך, לא הפיקו כל מידע בנושא זה. 

רים אלה, על כל מפלסיהם, הם בני תרבות הומוגנית אחת. נהפוך הוא: נראה שאת

מכאן צצה ועולה בעיה נוספת, שאין לה פתרון בשלב הנוכחי של המחקר: איננו יכולים 

זמניות של קבוצת אתרים! אפילו עם נעביר בשבט הביקורת -להוכיח או לסתור בו

כולם או מקצתם יהיה זה מן הנמנע להוכיח כי  -המדוקדקת קבוצה של כפרים שכנים 

יושבו בעת ובעונה אחת, או שקבוצת אנשים קטנה באה והולכת, ומדי פעם בונה לה 

 כפר חדש, ליד החורבות הנטושות של הכפר השכן.

ל האוכלוסיה מחד, ועל שיה הזאת השלכה עקרונית על גודלה מובן שלפתרון הבע

לנו אלא אורכה של התקופה הכלקוליתית באזור מאידך. מכל מקום, לא נותר 

טכנולוגי של ה"טריטוריות" השונות ולהשוותם -להשתמש בקווי אופיין התרבותי

לממצאים מחוץ לאזור, כדי לנסות ולשחזר את תולדות החדירה הכלקוליתית לחבל 

ות זאת, תודות למציאותם שים אחדים, וביחוד גופנא, ניתן לעהבשור. לדעת חוקר

ל התקופה, כפי שניתן ללמוד עליה ש ממצאים ותופעות כמעט מכל השלביםבשטח של 

 רם גופנא מציע: מאזורי הארץ השונים.

נוכל לסכם ולהציע כרונולוגיה יחסית, המושתתת כבר על שלושה שלבים לפחות "+

-קדום ביותר בישובו של הנגב הצפוןבהתפרסות הישוב במהלך התקופה: השלב ה

ק״מ  6-חולות חלוצה, כמערבי התגלה, לפי שעה, בנחל הבשור בלבד )ובאתר בודד ב

, שלהם ידיות אוזן שטוחות ספי כלי החר-לים( ואפטר לזהותו עלמערבית לצא-דרומית

ם צפוניים יותר של פו בחבלישדומים, שנח סתרחבות. לאור ההשוואות עם כלי חראו מ

ל ישובים שדמו להקמתם ר לקבוע כי הישובים מן השלב הזה קשארץ ישראל, אפ

ע׳אסול. עם השלב הזה נמנים אתרי בשור צפון; -א-לילתפו בתשכדוגמת אלה שנח

דמיונם לאתרי החוף, כפי שהוזכר לעיל, מעלה את הסברה, שתושבים אלה הגיעו 

 מערב, לאורך אפיק הנחל.-שור החוף וחדרו לחבל הבשור מצפוןמהצפון דרך מי

 -ינו דהי ני התגלו לא רק בנחל בשור, אלא גם בנחל גרר ובנחל פטיש,שישובי השלב ה

ל ישובים אלה שמערבי. תרבותם החומרית -גב הצפוןל הנשבחבלים הצפוניים יותר 

ע׳אסול. -א-פה בתלילתשקה מובהקת לתרבות הכלקוליתית שנחמצביעה על זי

הישובים בשלב זה היו כבר גדולים מאלה שהתקיימו בשלב הראשון. עם שלב זה 

 פרעה.-אל-ונלד, צפונית לתלשחפר מקד 0פטיש ואולי גם אתר -נמנים אתרי נחל גרר

-ןשל הנגב הצפו בישובום, ללא ספק, את תקופת השיא ישובי השלב השלישי מצייני

והן בהתפרסותם על פני מרחבי  מערבי בתקופה הכלקוליתית, הן מבחינת עוצמתם

ל אפיקי הנחלים הראשיים. ייתכן כי רק בשלב זה התפשט ששמעבר לתחומם  סהלי

שבע וערד, ואף לפאתי הר הנגב -תי דרומה, לעבר בקעת בארלראשונה הישוב הכלקולי

 שבאזור ערוער
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ובי שי התרבות החומרית, האופייניים ליהגיע. ההבדלים שהובחנו בין כמה מממצא

ע׳אסול מרמזים, כנראה, כי הישוב -א-שבע, לבין הממצאים בתלילת-נחל באר

מערבי -בנגב הצפוןת שישובי השלב השלישי ע׳אסול היה כבר נטוש בע-א-בתלילת

 עד כאן גופנא.. "הוסיפו להתקיים

אתרי בשור דרום ואתרים השייכים לבשור  םעם ישובי שלב זה בחבל הבשור נמני

צפון, שאולי נושבו פעם נוספת. ממצאי אתר שקמים מצביעים, לדעת החופרים, על 

ם של האפשרות כי כבר בשלב זה של הישוב הכלקוליתי ניתן להבחין בסימנים ראשוני

ל שית של האתר, תוך התפתחות פנימית תכנון עירוני, כפי שהם מתבטאים בתוכנ

לכת באשר -התרבות המקומית. אפשרות זאת טומנת בחובה השלכה מרחיקת

 כלכלי של החברה הכלקוליתית בשלבה המתקדם.-למושגינו על המבנה החברתי

י חיים לצד תקופתיים וקצר-הכוללת אתרים חד -לאחר שהתבררה תמונת הישוב 

לביקורים חוזרים והתנחלות אתרים שנושבו תקופה ארוכה למדי ברציפות או שזכו 

 ננסה להבין מה הכתיב אורח חיים זה: -י פעם במשך דורות רבים דחדשה מ

שנה היה דומה  6000-בדיקות פאלינולוגיות הראו, שהאקלים בדרום הארץ לפני כ

הטמפרטורות שי קיץ, וקרוב לוודאי רדו מעט גשמלמדי לאקלים בימינו; ייתכן שי

 .11מעלות* 3-2-בחורף היו נמוכות משל היום ב

ך מרבית ימות השנה בחבל שית כזאת מבטיחה שפע מרעה ירוק במסביבה אקלימ

מעלות  3-2ל של מי שלגים הנמסים באביב )ירידה הבשור, עם זרימה בערוצים ש

 י עבה וממושכת על הפסגות(.בטמפרטורות החורף בהרי חברון, פירושה כיפת שלגים ד

שאליו נמשכה האוכלוסיה הכלקוליתית, אשר בבסיס  12זהו המרחב הפסטורלי*

כלכלתה המסורתי היה גידול הצאן ובעיקר כבשים. על חשיבותו הרבה, ואולי 

העיקרית, של משק החלב בכלכלה הכלקוליתית אנו למדים משפע שברי המחבצות 

ל אתר גילת. על גידול שים שנתגלו ב"מקדש" ם, ומשני הפסלהמצויות ברוב האתרי

החלב )וכמובן של בשר ועור וכן צמר( אנו  הבהמה הדקה, כספקית עיקרית של תוצרת

 למדים מתוך יחסי הכמויות של
  

                                                      

 
זאת היתה, כנראה, תופעה שכללה את כל האזור הצחיח למחצה של דרום הים התיכון, שכן מחקרים  11

למדי רה כמות הגשם התיישבות חקלאית צפופה שאיפ סלפנה״ 2500-ל 7000במצרים העלית הראו, שבין 

בשולי המדבר ולאורך הערוצים היורדים לנילוס, עד כדי פרנסה מלאה מגידול חיטה ושעורה וכן חזירים 

האם היה זה בזכות גשמי החורף שהתפשטו דרומה עם רצועת  -ובקר. הויכוח המתנהל בין החוקרים הוא 

גבולם הצפוני שקיץ, ל גשמי השתיכוניים, או בזכות עליה צפונה -השקעים הברומטריים החורפיים, הים

 .130}תשנ"א{:  91-92ואדי חלאפה. לדעה אחת ראו קדמוניות  הוא, כיום, באזור

השנה האחרונות, לא השפיע על אופיו של חבל הבשור, המוגדר באטלס  6000-השוני המזערי באקלים ב 12

ן, אזור זה בקרקע בתנאי בעל" כ"ראוי למרעה טבעי". ואכ שבמסגרת "אפשרויות שימו( XII/1ישראל )

משך מאז ומקדם ועד היום, ביחוד בעונת החורף והאביב, נוודים ורועים אשר פרנסתם על בהמה דקה. 

ועל בני שמעון מסופר: "וילכו למבוא גדר )קרי: גרר( עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם. וימצאו מרעה 

 (.40-39: ', ד'שמן וטוב והארץ רחבת ידיים ובוטחת ושלוה"... )דבה"י א
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בע נבדקו ש-שבע. בחפירות חורבת בתר בבאר-ארהעצמות בחפירות בבשור ובב

ן משמעותיות למדי: א. אין הבדלים בעלי העצמות היונקים, והתוצאות  בקפדנות כל

משמעות בין שרידי היונקים משלוש השכבות. ב. בהמות הבית מבין היונקים סיפקו 

אשון בין בהמות הבית, ולבקר כבשים ועזים תפסו מקום ר .גאת רוב הבשר למאכל. 

חשיבות מועטה בלבד מבחינת התפוצה. לצד מינים מבויתים נמצאו, בכל ה הית

שרידים של צבאים, שניצודו ושימשו כתוספת מזון לבשר בהמות הבית. סדר השכבות, 

-כ -. בקר 22%-כ -. צבי 62%-כ - 13השכיחות היה )לפי אחוז מכלל הפרטים(: כבש/עז*

15%. 

פי תפוצת -על הדומיננטיות של הכבש על פני העז במשק הכלקוליתי, אנו למדים על

הנגב הצפוני, לעבר האזור  זמינים שלהישובים, שאינה חורגת מתחומי כרי המרעה ה

פי סמיכותם למקורות המים. הכבש, בניגוד לעז, אינו יכול -ל הר הנגב, ועלשהצחיח 

לסבול צמאון במשך תקופה ארוכה, וחייבים להשקותו לפחות פעם ביומיים, וכן אין 

 הוא מסוגל לנצל למרעה שטחים צחיחים, כפי שהעז מסוגלת.

)אף  14יתיים, הנושאים עליהם ברק שימוש*אתרים הכלקולמציאות להבי מגל מצור ב

שבע, -כי במספרים לא גדולים( ומציאת שרידי חיטה, שעורה וקטניות בחפירות באר

מצביעים על חקלאות בעל עונתית, הבאה להשלים את תפריטם של הרועים 

הכלקוליתיים. מספרם הלא גדול של להבי המגל אינו צריך להרתיע אותנו מלייחס 

ש הנהוגה בפלחה הנגבית ם חקלאות כזאת, כי אנו מכירים את צורת התלילה

ל כל חלקי התבואה, כולל שארץ ישראל, המאפשרת ניצול מירבי ל שהמסורתית 

 השורשים )אך גם מדלדלת את הקרקע הדלה בלאו הכי(.

הפעילות החקלאית של תושבי חבל הבשור בתקופה הכלקוליתית כללה, איפוא, שילוב 

כרי המרעה שבאזור לבין מקורות  ןתית בעקבי הצאן במעגל מצומצם )בידה עונבין נדי

ו בעונות קיץ המים שבנחלים( ובמעגל מורחב )לאזורים צפוניים יותר בשנות בצורת א

ל תבואות חורף וגידולים עתירי חלבונים שזריעת חלקות  ןארוכות במיוחד( לבי

הבדואים הנוודים למחצה, שישבו  )קטניות(. כלכלה זו דומה ביותר לזו של השבטים

, ואפילו תפרוסת הישובים )כמה מאות מטרים בין מאהל 1948בחבל הבשור עד 

 אוהלים במאהל( דומה. 15-5למאהל( וגודלם )

מלבד מעגלי המרעה היה קיים, כמובן, מעגל הציד, שכלל תנועה של קבוצות ציידים 

ניותיהם של קבוצות אלה בר אחרות; ח-אל שדות הציד לשם לכידת צבאים וחיות

נתגלו בחולות חלוצה ובשוליהן, ועד לאזור נחל ניצנה הגיעו )שם נמצאו שרידי חניות 

מצרי(. -של ציידים כלקוליתיים, שהשתמשו בראשי חיצים רוחביים, בסגנון אפריקני

, את שדות הציד הכלקוליתיים ןלה מאפשרים לנו לאתר, כמעט בבטחוממצאים א

 בדרום חבל הבשור.

  

                                                      

 
 ד בלבד.הבחנה בין שניהם קשה לפי חלקי שלה 13

ידי פעילות התחמוצות הצורניות שבדגניים על הצור, יכול להיווצר מקציר -ברק השימוש הנוצר על 14

 קנים בנחל ולאו דווקא מקציר דגני מאכל!



 

 

76 

 

  -אף היותו של האדם הכלקוליתי בחבל הבשור בנאי וחקלאי -מכאן אנו למדים כי על

חייו כללה ניידות במעגלים ובמסלולים שונים; לא פלא, איפוא, שגם במותו מסגרת 

על אם הדרך נטמן זמנית בשטח המרעה או הציד, ורק בתום מעגל הנדידה והחזרה 

הקברות האזורי, בנחלת -בבית וחת עולמיםלבסיס על גדות הנחל, הובאו עצמותיו למנ

ל תושבי חבל הבשור בתקופה הכלקוליתית, יצרה בוודאי צירי שניידותם  .השבט

ום לשחזרם. עם זאת, ניתן להצביע תנועה ומסלולים מוגדרים למדי, אשר קשה לנו הי

ות, מערבי במגמות די ברור-ווני תנועה שעברו דרך הנגב הצפוןה כישבטחון על שלוב

יבוצה של התרבות הכלקוליתית באזור, במסגרת שומהווים את השלד הגיאוגרפי ב

 הכללית של הציוויליזציה בלוונט, באלף הרביעי לפנה״ס.

כנראה דרך הישובים שבין רפיח לחרובית הקשר למצרים דרך צפון סיני,  .א

והלאה, לאורך הבארות בקרבת החוף. עדות לקשר בין ארץ ישראל למצרים 

דינסטית המאוחרת )העמרתית והגרזאית הקדומה( נמצאה -הבתקופה הפר

-קרקעיים המזכירים את תרבות באר-בחפירות מעאדי בדרום קהיר: בתים תת

לים הכלקוליתיים בארץ הזרים למכלול המצרי והדומים לכ סבע, וכלי חרש

ל חומר שמנוני )שמן זית?(. עצמות חמורים שים עקבות ים מצוידישראל. באח

ל קיום מסחר באמצעות שצאו באתר, מחזקים את האפשרות שנממבויתים 

בין דרום ארץ ישראל לאזור , סת חמורים, כבר באלף הרביעי לפנה״שיירו

ל המסלול ידועים הפסלונים והחפצים האחרים של הנילוס. מצד זה שהדלתא 

בע, הדומים לחפצי האמנות המצרית ש-ות אתרי בארמשנהב שנמצאו בחפיר

ויים שבר הוזכרו כלי צור )ותכשיטים( העה, וכן כמשנהב באותה תקופ

בטכניקה מצרית, שנלקטו באתרי הבשור. במוזיאון רוקפלר בירושלים מוצגים 

ויים שס״מ( הע 42-שלושה סכיני צור גדולים )הגדול שביניהם אורכו למעלה מ

בטכניקה מצרית על צור לוחי; אין עליהם סימני שימוש, וכך, חדשים לחלוטין, 

-מ מערבית לבארק״ 2-טווייל, כ-יחדיו סמוך לאתר כלקוליתי לרגלי תלנטמנו 

. האם חבל הבשור שימש כבר בתקופה 1935נת שאסנת, ושם נמצאו ב

מן זית תמורת שנהב גולמי( בין שיתית כמתווך בסחר חליפין )למשל: הכלקול

 מזרח הדלתא?-שראל וצפוןדרום ארץ י

ם כבר הוזכר, כי קיימים אתריול. סא'ע-א-ר בין הנגב הצפוני לתלילתשהק .ב

-א-ותר לזה של תלילתשלהם דומה י סבחבל הבשור, אשר מכלול כלי החר

בע הקרובה, וצוין כי ש-מזרח לים המלח מאשר לתרבות באר-ע׳אסול מצפון

ייתכן שיש כאן רמז כרונולוגי לתולדות ישובים אלה. מכל מקום, הקשר בין 

מדבר יהודה  אי, בשוליו הדרומיים שלאתרי הבשור לאתרי ע׳אסול עבר, בווד

 ל ים המלח, בערך באותו תוואי בו נדדו הבדואים עדשולאורך חופו המערבי 

. ייתכן כי זהו גם המסלול שדרכו הגיעה הבזלת מהגליל התחתון ומעבר 8419

הירדן המזרחי לנגב הצפוני, אם כחומר גלם ואם ככלים מוגמרים, והגיע השמן 

 ל נחלי מואב הנופלים לירדן.שם בפשטי ההצפה ר הופק ממטעי זיתיאש

מעט מאוד חפצי נחושת נמצאו בחבל הבשור הקשר בין הנגב הצפוני לערבה.  .ג

שבע היה קיים מרכז -)בעיקר ראשי אלות וגושי עפרות נחושת(, אך בבאר

לעיבוד המתכת. עדיין לא נפלה הכרעה סופית בויכוח, מהיכן לקחו תושבי 

 הזה: האם רהארץ את חומר הגלם היק
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ם נמצאו עקבות לפעילות שמערב סיני )-שבצפון אדםח-אל-מסביבת סראביט

-ם הממצאים הכלקוליתיים אינם חדשת בהפקת תורכיז( או מאזור תמנע )כלקוליתי

ת, קרוב יותר ונוח לגישה, היה בפונון שבצפון הערבה, שוחמעיים(. מקור לכריית נשמ

ל נקרות )ליד חל הערבה, על גדת נשני שברה הי אדום. לא הרחק מפונון, בעלרגלי הר

 נוןת מפושוחר עסק כנראה בעיבוד הנשיה כלקוליתי, אשיהב(, נתגלה אתר תע-עין

בע לעיבוד סופי )התכה, יציקה(. ש-ם העבירה לבארשוני )קליה, ניפוי(, ומשלב ראשב

ל שהכלקוליתית, למדנו מהאוצר הנהדר ל התרבות שה המטאלורגית הגבוהה על הרמ

ולא נתפלא אם יתגלה , 1961נת שמר בשבנחל משנתגלה במערת המטמון שכלי פולחן 

 בנגב הצפוני לבין מטמון זה.שיר בין מרכזי האוכלוסיה והמלאכה שר ישפעם ק

ילבה הליכה בעקבי הצאן עם רמה אמנותית ששרת זאת, שמהיכן צצה אוכלוסיה מוכ

 וטכנולוגית גבוהה, ולאן נעלמו עקבותיה?

מצביע על ל האוכלוסיה הכלקוליתית, שחרי התרבות החומרית וגלי ההגירה מעקב א

כורדיסטאן, צפון ם בין ש-אי -ל התרבות החלאפית שמקורה בתחום הגיאוגרפי 

. אזור זה, (85בן תור, א', א"י כ"א:   )וראו מזרח אנטוליה-מסופוטמיה ודרום

היה גם חלוץ בפיתוח הבר, -של כבשם העיקריים לביותו במזרחו היה אחד המרכזיש

ואילך, היה חבל ארץ הררי זה  סי לפנה״שיקות מטאלורגיות. החל מהאלף החמיטכנ

מזרח -נעו לאורך הסהר הפורה מצפוןששפעות תרבותיות וגם לגלי הגירה, מקור לה

 וכאן עצרו. -מערב, ועד לתחומי הנגב הצפוני הגיעו -לדרום

ת, הגיעו לחבל בתקופה הכלקוליתיראל, שההגירה הגדולים אל ארץ ימשלושת גלי 

ע׳אסולי והע׳אסולי(; -י )הפרהשלישה מהדושני ומנה גשהבשור הדים מהגל ה

קע הירדן, שוהגל המאוחר והעיקרי, אולי דרך  הראשונים, אולי דרך מישור החוף,

-בולו הדרוםנתיב ההגירות המסורתי מהצפון. מנקודת מבט זו, חבל הבשור הוא ג

 ות הכלקוליתית של הלוונט, על כל גווניה.ל תחום התרבשמערבי 

מדוע ואיך הגיע הקץ הפתאומי על התרבות  —בעיה מסובכת ומעט מסתורית היא 

הכלקוליתית ולאן נעלמה האוכלוסיה? נתחיל בעובדות: בכל הארץ חל מעבר תרבותי 

ל תקופת הברונזה שהכלקוליתית, וממצאי השלב הראשון חד בתום התקופה 

על אוכלוסיה חדשה בארץ ישראל,  ( מראיםסלפהנ״ 3200מה )בערך )הכנענית( הקדו

תית, אך מוצאה, כלכלתה, ר בשלב מסוים באה אולי במגע עם האוכלוסיה הכלקולישא

ונים ממנה שה, פולחניה וקשריה הבינלאומיים, לשוביה, כלי היומיום שתפרוסת י

ריפה שאו  סהרולוגיים אינם מצביעים על שכבת תכלית שינוי. הממצאים הארכיא

ימה בסיום התקופה הכלקוליתית, מכאן שחדירת האוכלוסיה החדשה לא היתה אל

קיימת. האם תושבי הארץ בתקופה הכלקוליתית עזבו  הולא נערכה על חשבון אוכלוסי

ל תקופת הברונזה הקדומה? ששהי לפני בוא האוכלוסיה הכנענית אותה מסיבה כל

)ולדעה  נמצא פתרון מספק לתעלומה זו האם ניספו במגיפה מסתורית? עדיין לא

 .(33: 4-5האונ' הפתוחה, יחידות  –מבוא לארכיאולוגיה  –אחרת ראו בן תור 

בע נמצאו ש-ובי בארשיטים עוד יותר את התופעה הזאת: יהממצאים בנגב הצפוני מבל

עזובים ונטושים בצורה מסודרת ומאורגנת: פתחי המחילות חסומים, קערות הבזלת 

 גדולים האחרים מסודרים בפינותיהם, וכל התמונה אומרת: "יצאנו למרעה,והכלים ה
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. מה 15קרה*שרים למה חמני חורבן ואלימות, ואין רמזים אסי ןוב במהרה". אישנ

אין לנו כל רמז לכך: האתרים נעזבו והאוכלוסיה  -בל הבשור בסוף התקופה חאירע ב

עבה החותמת את שרידי מפלס  נעלמה )רק בישוב אחד, באתר גילת, ישנה שכבת אפר

ישובי היה הורה סיבתה של שריפה זאת(. המשבר אך לא בר -העליון  -החיים האחרון 

ממונו כמעט אלף וחמש מאות שנה, מלבד שכך חריף, עד כי חבל הבשור עמד ב-כל

נוכחות  היות של אורחים ללילה. ברור, שהיתישובים זעירים אחדים ושרידי חנ

ישובית הכלקוליתית היתה זו בטלה ה, אך לעומת התופעה ל אוכלוסיהשמזערית 

 בשישים.

תיכוני, -רי בעל השפעה שולית על האזור היםכבר נוכחנו לדעת, כי שינוי אקלימי מזע

יכול להיות מכריע לגבי אזור גבולי כמו חבל הבשור. הייתכן כי תקופה ארוכה של 

יתיים צפונה ובעקבותיהם ירידה קלה בכמות המשקעים הניסה את רועי הצאן הכלקול

יום צבאי על נעה שאר האוכלוסיה? האם איחוד מצרים והתארגנותה כממלכה יצרו א

 נסה על נפשה? הארץ ישראל והאוכלוסי

את התופעה כתוצאה  דעה אחרת לגבי תהליך נטישת הישובים בנגב הצפוני מסבירה

ל על גדות זג-ל רעיה, חקלאותשל הקרקע: לאחר דורות רצופים שיתר -של ניצול

ול והסקה ששיח לשימוש בבניה, מלאכה, בי-בניל שיחים ושהנחלים, וכריתה מתמדת 

קרקע בחבל -צמחיה-ל יחסי משקעיםשהמשקל העדין, הרופף בלאו הכי,  -הופר שיווי -

כרי המרעה; הדלדול הבשור; החלה התדרדרות מהירה בפוריות הקרקע ובקצב חידוש 

ל שהקרקע, לסחיפה מוגברת  סזירוז תהליכי הרל הצמחיה גרם לשבכיסוי הטבעי 

הסמוכים לנחל, יפת החרסית העקרה תחתיו ולהרס מבנים בישובים שכיסוי הליס וח

דרת שנות בצורת, או תקופה ארוכה . שילוב של תהליך כזה עם ססעל שולי מדרגת הלי

ם קעים, היה יכול, בהחלט, להביא להגירת האוכלוסיה מהמקום ולגרושבמל דלדול ש

 המשקל בין התהליכים הטבעיים-לתהפוכות בנות מאות שנים במאבק על החזרת שיווי

 היא התהליך הדומיננטי.ה השונים, כאשר בינתיים האירוזי

תסריטים כאלה יכולים לתת תשובות חלקיות בלבד לתהליך הנטישה, מפני שאינם 

 ית.ל העלמות התרבות הכלקוליתשארצית -ים בשלמות את התופעה הכללמסביר

שומם חבל הבשור מאדם, כשם היה  סקום, בסופו של האלף הרביעי לפנה״מכל מ

 קודם לכן, בתקופה הניאוליתית.

  

                                                      

 
של שבע נמצא, כי שומשן האחרון -בהקשר זה יש לציין כי בחפירות האתר הכלקוליתי בנווה נוי בבאר 15

 מחילות המגורים היה לקבורה.
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חבל הבשור והנוכחות המצרית  - (2"...ולחסות בצל מצרים")ישע׳ ל': 
 בו בתקופה הכנענית הקדומה

 

הארץ הנושבת  לפנה״ס, נע גבול 3400 ת האוכלוסיה הכלקוליתית, בסביבותעם נטיש

בל הבשור כולו התרוקן כליל מיושבי הקבע. אך לא חתיכוני, ו-פונה, אל החבל היםצ

אט את מקומו כאזור -לאורך זמן: חבל הבשור בגבול כנען בואך מצרים, תופס אט

מעבר במהלך התפתחות מערכת יחסי הגומלין בין שתי הארצות; לראשונה בתולדות 

ת סימני כתב מצריים )הירוגליפים( האזור ניתן להתוות צירי תנועה מוגדרים, ומציא

על טביעות חותם גליל, קושרת את חבל הבשור לסולם הכרונולוגי המצרי, המתבסס 

 על שושלות הפרעונים.

עם החדירות הראשונות של נושאי התרבות הכנענית לארץ ישראל, בראשית התקופה 

אנשים אלה המכונה "תקופת הברונזה הקדומה" או "הכנענית הקדומה" )כ"ק(, הגיעו 

י הכ״ק, אשר מוצאם היה כנראה ממזרחה שכלכלי של אנגם אל צפון הנגב. הבסיס ה

ה דקה, של אנטוליה )ארמניה( היה גידולי מטעים ושלחין, מסחר ומלאכה ומרעה בהמ

תיכוני, אך מגדלי העזים, -לחין עצרו בתחום החבל היםשבעיקר עזים. אנשי המטע וה

דרומה,  י המתכת( ירדושובעלי המלאכה )בעיקר חר החמורים הסוחרים, אנשי שיירות

רים עם מצרים לא נמנה חבל הבשור עם קשהודקו השגם לאזורים הצחיחים. עד 

 אולי בגלל הסיבות שנמנו לעיל, בסוף הפרק הקודם. -אזורים אלה 

ותו כמסוף בשולי הגשר לראשונה הופיעו אנשי הכ״ק באזור כאשר הוכרה חשיב

סוף התקופה רים אלה בשצפון סיני. ראשיתם של ק -דהיינו מצרים, -ןהיבשתי כנע

ולכן ברור מדוע נמצאו שרידים (, IIלתית( במצרים )נקאדה שוש-דינסטית )קדם-הפרה

תנו על חשיבותם ל אוכלוסיה זו רק באתרים מועטים, אך מיקומם הוא המלמד אוש

 רכים.מצרים: אנו נפגשים לראשונה בתחנות ד-ןבמערך היחסים כנע

רים בין כנען למצרים יש לקבוע בראשית התקופה הכנענית של הקשאת השלב הראשון 

תקופה זו שייך האתר היחידי שנמצא אז -(. לתת', שלב אIהקדומה בארץ ישראל )כ"ק 

בשור, -מזרח לנביעות עין-מטר מצפון 200-אתר גשר הבשור. מיקומו כ -בחבל הבשור 

, צופה על שטחי הבתרונות, על המעיינות סר הליבוצת גבעות משאר בשולי מישועל ק

 .16ועל הדרך שעברה ודאי ליד מקור מים חשוב זה*

, 1929נת שא נחפר בחלקו בידי מקדונלד עוד באתר גשר הבשור אינו תגלית חדשה: הו

מקדונלד הבחין מיד שאתר זה . Hיחד עם אתרי הבשור האחרים, וקיבל את הסימון 

ואף הדגיש  -שהיו כולם בני התקופה הכלקוליתית  -ונה משאר האתרים שחפר ש

העיקריים: המבנים שחשף נראו כבנייני קבע ולא כבסיסי  בדו״ח את ההבדלים

 מאהלים, הם היו

  

                                                      

 
ור הן מקור המים הספונטני, היציב והקבוע היחידי בין נחל צין לבין מקורות הירקון, שהב-נביעות עין 16

 (.'א, V/3״ז, שטדרום מישור החוף )אטלס ישראל, תעל כל המשתמע מכך למי שנאלץ לעבור ב
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 אחת מעוגלת )אפסידית(; ממצא רב של חפצי אהל מלבן עם פשבעלי תוכנית מיוחדת 

ממורקים; שוני מדף וחרסים -בעיקר ידיותו  הל קירמיקש אחרות נחושת; צורות

לי צור ככלי חרס,  -וב מכל שהצור, בעיקר העדר כלי חיטוב; וח בולט בתעשיית

ופרים חשו, שעל אף סמיכותו דינסטית. הח-הוחפצים אחרים, שמוצאם ממצרים הפר

חר מהם, שייך לאתריח הכלקוליתיים בנחל הבשור, הרי שהוא מאו Hל אתר שבזמן 

 רים.רים חזקים למצשלתרבות חדשה ובעל ק

שרידיו הדלים  אשר -גופנא; התברר שהאתר  נבדק האתר מחדש בידי 1976בשנת 

 -ל גבעות משאר בשולי המישור וסחופים על המדרונות שפסגות  שנותרו כיום על שלו

ל פעילות שדונם, ומצבו כיום הוא תוצאה  40-השתרע במקורו על שטח של כ

 אירוזיבית אינטנסיבית.

ית( ל אוכלוסיה כנענית )צלמית פולחנשאישרו תערובת  הבדיקה החדשה אכן ממצאי

 וצור מצריים(. סעם השפעה מצרית חזקה )כלי חר

ל אתר גשר הבשור נפנה לממצאי סקר צפון סיני, שאת מיקומו ותפקידו  ןכדי להבי

כנען  ןל הדרך, ביש. בקטע זה שערי-תעלת סואץ לאל ןבי, 1976-1972שנעשה בשנים 

-ממאה אתרי חניה )ללא שרידי בניה( מן התקופה הפרהלמצרים, נמצאו יותר 

דינסטית, מרוכזים בקבוצות ומכילים מוקדים, שברי תנורים )"טאבונים"(, כלי 

כנעניים ומצריים וחפצי אבן, צור  סבן, תבניות אפיה ללחם וכן כלי חרעבודה מא

קופת דינסטית והפרוטודינסטית, אך לא מעבר לת-ומתכת, האופייניים לתקופה הפרה

ווה לכל אורך הנתיב, והיחס שבמצרים. אתרים אלה נפוצים באופן השושלת הראשונה 

שבין הממצא המצרי לכנעני הוא פי חמש ממצאים מצריים לעומת כנעניים, אך 

, מצויים אתרים ןכנע םא המצרית, כמו באלו הקרובים לדרובאזורים הקרובים לדלת

 שבהם רוב הממצא הוא כנעני.

הדומיננטיות של הממצא המצרי  .1ובילה לכמה מסקנות חשובות: התופעה הזאת מ

 ל האוכלוסיה. שי, מעידה על האוריינטציה המצרית לעומת הכנעני בצפון סינ

מצרים  ןסיטרית בי-י, מלמדים על תנועה דוהאתרים, שבהם רוב הממצא הוא כנענ. 2

 לכנען.

 עד נמצאו ישראל ארץ בדרום? כנען לעבר סיני בצפון זו תנועה של המגמהה מה הית

, שבהם הממצא המצרי דומיננטי ', שלב אI ק"הכ מתקופת גדולים ישובים שלושה כה

אחביינה, -עירני )ליד קריית גת( ובטור-לכיש, בתל-)מלבד אתר גשר הבשור(: ליד תל

ק״מ  4-מזרחית לגשר הכביש ומסילת הברזל החוצים את נחל עזה )הבשור( כ-דרומית

 לים. מזרחית משפכו

ועתה אנו יכולים לשחזר את המסלול בתחומי כנען: הדרך בצפון סיני, בהגיעה 

לסביבות רפיח, מתפצלת: נתיב אחד ממשיך לעלות צפונה, במקביל לחוף הים התיכון 

צפונה, חוצה -אחביינה וצפונה, ונתיב שני פונה מזרחה-במרזבת עמק החוף, דרך טור

ופונה לעבר מרגלות  Hלי אתר את נחל הבשור ליד מקור המים החשוב אשר לרג

 . שתי הדרכים מובילות, איפוא, לאזור השפלה והדום ההר בדרום הארץ.17ההרים*
  

                                                      

 
 שבע-ובנקודה מסוימת מתפצלת ממנו דרך לכיוון ערד, דרך בקעת באר 17
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דרום כנען? נראה, כי  ןהדלתא לבי ןסיטרית זו בי-ל תנועה דושתכליתה  המה הית

קלאות ומרעה, גם במלאכות בזמן ההוא היו בדרום הארץ שבטים שעסקו, בנוסף לח

, ובעת שיווקם למצרים 18נחושת וכריית מחצבים )אספלט מים המלח(*ת חרושכגון 

הם הביאו למצרים נחושת, הם נדדו דרך צפון סיני, שם נתגלו עקבות חניותיהם. 

 זית ויין.-ים ואולי גם מוצרים חקלאיים: שמןרף עצשביטומן, 

דרום ארץ ישראל למצרים, בסוף  ןהבא חל הידוק דרמטי של הקשרים בירק בשלב 

י המלכים הראשונים על סף העידן העירוני, בימיהם של שנ -, דהיינו Iקופת הכ"ק ת

אחא. תרמו לכך עודפי התוצרת החקלאית -ורחל השושלת הראשונה, נערמר וש

זית ויין, שבהם נתברכה ארץ ישראל, וכן התגברות הביקוש במצרים -שמןהמעובדת, 

הם לא נתברכה ארץ זו. נזקקו למוצרי יוקרה חקלאיים, כמו שמן ויין משובחים, שב

כך ונות, שהחלה להתגבש סביב חצר זו. שתיה הלהם חצר המלוכה והאצולה לדרגו

ל מצרים מימי השושלת שהקברות -ראליים בבתישי-ניתן להבין את הממצאים הארץ

ל שפקה למצרים חלק חשוב מן התצרוכת הראשונה. נראה, איפוא, כי ארץ ישראל סי

 הסחורה שנשלחה אליה בדרכי הים מחופי לבנון )גבל(. מוצרים אלה, בנוסף על

נה, באו לדרום ארץ ישראל קבוצות ל השושלת הראשושכי כבר בראשית ימיה דומה, 

ל סוחרי המלך ממצרים עם פמליות גדולות של פקידים, סבליהם וחמוריהם, ש

ל כרמי זית שר שלטו על מרחבי חקלאות מפותחים התיישבו בתוך כמה מהערים אש

צריים מראשית גפן והקימו בהן חוצות. כך יש לפרש אולי את שפע הממצאים המו

-( ובתלIVחליף, בערד )שכבה -(, בתלVעירני )שכבה -ל השושלת הראשונה בתלשימיה 

נה, לעבר ערים אלה. כל זה מאחז, שהיה מעין מחנה ענק של המצרים בדרכם צפו

לנחל שקמה בצפון, היה פרוץ ד ישראלי, ע-עה שדרום מישור החוף הארץשהתרחש 

ה לחדירתם של המצרים, מאחר שהיה כמעט ריק מישובים מאז ננטשו הישובים שלמע

ללא ספק העיר הגדולה ביותר בדרום תה עירני, שהי-יים. דומה, כי בתלהכלקולית

ל השושלת שקדומה, התקיימה כבר מראשית ימיה הארץ בתקופה הכנענית ה

מת הממצאים המצריים פי עוצ-ך ניתן לשער עלהראשונה מעין מושבה מצרית. כ

חליף )ופחות מכך -)חפירת ש. ייבין(, שכן כמו בתל פו כבר באתר זהשואופיים, שנח

ל כלי יומיום )כלי מטבח( שאותם הביאו שממצאים אלה שפע  םבערד( מצוי בי

 ןות אפיה( קערות לאכילה, כלי אחסוהמצרים ממולדתם: קערות לאפיית לחם )תבני

מבוצר בחומת לבינים עבה, נחפר חלקית   נרחב נוסף, ישוב .19ול ועוד*שן, כלי בילמזו

 מ' עומק של חולות נודדים. 15לשפך נחל בשור לים, מתחת לכיסוי של  סמוך
  

                                                      

 
* מקורות אספלט, מלבד מגושים צפים על פני ים המלח, ידועים בארץ ישראל גם בצורת עורקים הניתנים לכריה  18

ם עקב בנחל חימר ובנחלים אחרים הנופלים אל ים המלח, וכן ליד חצבייה בדרום לבנון. האספלט היה מבוקש בימי קד

השימושים הרבים שעשו בו )תרופות, משחות, חניטה, חיטוי, בניה, דבקים, ציפוי ועוד( והמצרים ייבאו אותו אפילו 

מפרס. בכל מקרה, המסחר באספלט עבר דרך חבל הבשור בדרכו למצרים. יש לציין, שבחפירות החדשות, באתר גשר 

 הבשור, נמצאו גושי אספלט.

 

 גוריות )א, קמפינסקי(-ידי אוניברסיטת בן-עירני על-התחדשו החפירות בתל 1985בשנת  19
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חבל הבשור, בסמוך למקור קיימת תחנת דרכים בודדת ב '(שלב ב, 1לב זה )כ״ק שגם ב

הכנענים לאחר נטישת אתר גשר  ידי-בשור, אך הפעם היא מוקמת על-ןהמים בעי

דרומית לנביעות, על גבעה קטנה  'מ 300-הבשור )כנראה לאחר פער זמנים קצר( כ

דונם הוקמו מאהלים,  1.5-ונמוכה, באמצע מישור ההצפה של הנחל. על שטח של כ

ניכרו בורות מגורים ונבנו אסמים מעוגלים, מרוצפים בחלוקי נחל שטוחים. שרידי 

 דריפה שימש האשל, הנפוץ עשובחנו כשייכות לצאן ולבקר. כעץ להעצמות שנמצאו א

היום בתחומי האפיק, ובאסמים נמצאו שרידים מפוחמים של חיטה, שעורה ואפונה. 

ידי -על 1983-1969בשור, שנחפר בשנים -ןל אתר עיש( IVזוהי השכבה התחתונה )

 גופנא והמחבר.

רים בין דרום כנען למצרים, חל מאמצע ימיה של שהשלב השלישי של מערכת הק

ות" של ישיבת המצרים בדרום דונה. אז אירעה, ככל הנראה, "התמסהשושלת הראש

וצרי יוקרה ל הביקוש למשפת מישור החוף. ייתכן כי גרמה לכך התרחבות נוס

חקלאיים במצרים, גם בקרב השכבות העממיות )כפי שמעידים הממצאים שנחשפו 

ל מישור שהמצרים כבתוך שלהם בספר הדרומי  הקברות שם(. בפרק זמן זה עשו-בבתי

עירני, וחפצים מצריים לא מעטים -ישראלי, בואך נחל לכיש ועד לתל-החוף הארץ

 אפק, למגידו ולהעי.הגיעו, הודות לנוכחות מסיבית זו, גם ל

ור; שב-הסתפקו בתחנת המסחר הכנענית בעיןהמשלחות הממלכתיות המצריות לא 

לו את התושבים ובנו תחנת דרכים מצרית על גבי האתר הכנעני )שכבה שהם כנראה ני

III בזיקה ישירה למי הנביעות הזמינים. בהגיעם, הקימו המצרים בניין גדול על פסגת )

חלקו המערבי של הבניין, שהיה בנוי מלבנים ללא יסודות אבן  ףשה. בחפירות נחהגבע

)המצויה בשפע באפיק הנחל הסמוך( לפי שיטת הבניה המקובלת אז במצרים. גם סוג 

הלבנים של הבניין לא היה מקובל בארץ ישראל של תקופת הכ״ק, ומידותיהן זהות עם 

דינסטית( -ית )פרהלתששו-קופה הקדםמידות הלבנים שהיו נהוגות במצרים בסוף הת

"מ(. להוציא שברים של פערורים מקומיים ס 8X12X23ובימי השושלת הראשונה )

, מצריים. בין IIIפו בשכבה ש, שנחסהיו כל יתר טיפוסי כלי החר - IIמתקופת הכ"ק 

כלי הצור בולטים הטיפוסים המצריים של סכינים ולהבי מגל. חפצים מצריים אחרים 

מע בדמות ראש איל מבהט, חותם גליל מאבן אדומה, וכן שנתגלו הם סיכת נחושת, ק

ל הבניין המצרי, בין שני ש. נסמכים אל הקיר הדרומי 20נמצאו גושי אספלט אחדים*

גדול מותקן ברצפה,  סגן חרקירות תוחמים, נמצאו כמה מתקנים )אבני שחיקה, א

משטח מרוצף בחלוקים( אשר יחדיו, בצירוף מאות שברים של קערות אפיה גסות 

שנעשו במקום )ביניהן כאלה עם חריטות עמוקות בקרקעיתן, לעיצוב סימנים ודגמים 

אמורה לספק לחם, על הבצק התופח( ייתכן שהם מצביעים על מאפיה גדולה שהיתה 

לפני חצותם את צפון סיני, ואולי גם לקבוצות אוכלוסין י השיירות שכצידה לדרך, לאנ

 כנעניות היורדות "לשבור שבר" במצרים, כשכירים או כעבדים.
  

                                                      

 
תוספת זו משביחה לעין (. 3%-ל 1%בשור, מכילים אחוז גבוה יחסית של ארסן )בין -כל חפצי הנחושת שנמצאו בעין* 20

לא ( H)ל ברונזה. לעומת זה, בכל ממצאי הנחושת מאתר גשר הבשור שהנחושת ומעניקה לה כמעט תכונות  ערוך את

 נמצאו כלל עקבות ארסן.
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המעניין ביותר, שנחשף בשכבה זו, הוא יותר ממאה גושי טין קטנים מבוץ  הממצא

הנילוס, שעליהם טביעות חותם גליל מצריות מימי השושלת הראשונה; גושי טין אלה 

ו לחתימת שקי צידה וציוד שנופקו ממחסנים ממלכתיים )פלומבות( אשר הובאו שימש

ידי המשלחות הרשמיות לאתר, ושם הוסרו כדי לפתוח שקים אלה )הטביעות -על

נשתמרו כיוון שנצרפו באש המדורות שאליהן הושלכו כפסולת(. על צדם האחורי של 

עור. פלומבות אלה,  כמה מגושי הטין נמצאו טביעות של בד וקשרים של שרוכי

)ועוד אחד  מחוץ למצרים גופא הידועות היטב ממצרים, הן היחידות שנתגלו עד כה

ן, וזמנן נקבע לחלקה משול 'ר' ענחו בידי אבשור פו-. הטביעות מעיןבתל עירני(

המאוחר של השושלת המצרית הראשונה, ככל הנראה לימיהם של המלך החמישי )דן( 

כנראה להקדים את  שיש. לאחרונה הסתבר סלפנה״ 3000והשישי )אנג׳יב( סביב 

בשור ותכולת -השושלת. בניית תחנת הדרכים בעין תאריך הטביעות לראשית

פו בין שרידיה, מראים כי המסחר עם דרום ארץ ישראל היה מונופול שהממצאים שנח

ממלכתי מצרי. ייתכן כי לאורך הדרך ממצרים, בצפון סיני, נבנו אז תחנות נוספות, 

וי שבשור, ע-אופי המפורז של תחנת עיןאולם הן לא נתגלו עד היום. מכל מקום, ה

להצביע על יחסי גומלין שלווים של מסחר עם כנען )לפחות בעת קיומה של התחנה( 

כין למצב זה, ששרר . אפשר למצוא תימו21ולא על עוינות אלימה בין מצרים לכנען*

יות על פעילותם השלווה של תושבי ל ימי השושלת הראשונה, בעדושבמחצית השניה 

פירותיה של ל מצרים, כפי שהראו חשבאותה עת בדרום סיני, על מפתנה  ארץ ישראל

אריה בשנות השבעים, באתרי תקופת הכ״ק בדרום -בית 'משלחת אופיר בהנהלת י

ות באתרי התקופה הכ״ק עמירן( והחפיר 'פירות אלה, יחד עם חפירות ערד )רסיני. ח

ל שת אוכלוסין ערה בין הישוב הצפוף , הצביעו על תנועבצפון סיני ברנע שבסביבות קד

אתרי דרום סיני ובחזרה, כאשר באחרונים לא נמצאה כל עדות  ןערד ובנותיה לבי

 וע החלה ההתעניינות המצרית בסינילמגע כלשהו עם התרבות המצרית )ועד כמה שיד

ל המלך סחמחת בוואדי שלע שלת השלישית, כעדות תבליטי הסומחצביה רק בימי השו

מזרח ארץ ישראל אל תוך -ל אתרים מדרוםשמע׳ארה(; לעומת שלוחה כנענית זו 

מערב ארץ ישראל שלוחה מצרית אל תוך -בו בזמן קיימת בדרום -דרום סיני מרחבי 

כנען, ללא מגע בין שתי השלוחות הללו. נראה הדבר, שגבול מערכת האינטרסים של 

ממזרח המגמות הגיאופוליטיות הנוגדות, לדרום ולצפון, עבר שתי האוכלוסיות בשתי 

בערך, ושימש כגבול מסורתי גם במעמדים  שבע-לחבל הבשור, בסביבת באר

 היסטוריים נוספים.

יש להודות, כי לעומת העדויות המרשימות על הנוכחות המצרית באתרים בדרום 

פיקים על התמורה הארץ, בימי השושלת הראשונה, עדיין אין בידינו נתונים מס

שקיבלו תושבי ארץ ישראל בעבור תוצרתם החקלאית המעובדת, שכן רק חפצי 

מעשה ידיהם של האומנים המצריים )כגון כלי בהט וחפצי  –רבים  ולא –מותרות 

 תמרוקים מאבן( שרדו בארץ ממכלול
  

                                                      

 
יאוריה בדבר יחסי אכן, יש חוקרים הטוענים כי העדויות בצפון סיני ובדרום ארץ ישראל מעמידות בספק את הת 21

אוכלוסיה מצרית לדרום ארץ ישראל מסחריים בין מצרים לכנען; לדעתם, קיימת כאן בבירור חדירת -גומלין כלכליים

 ס עובד.למטרת התיישבות ושליטה, והתוצרת החקלאית נלקחה למצרים כמ



 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

88 

 

היבוא ממצרים. ייתכן, כפי שנוהגים לשער, כי עיקר התמורה שאותה קיבלו תושבי 

ידי -הארץ מן המצרים )אם נתעלם מן האפשרות כי התוצרת החקלאית נלקחה על

עשויה מחומרים מתבלים וכלים, כגון בגדי פשתן, ואלה לא  הבכפיה( היתהמצרים 

לאחרונה התגלה קשר מסחרי בין תושבי מערב הנגב  נשתמרו בממצא הארכיאולוגי.

לבין תושבי ארץ ישראל האחרים: באזורנו התנהל ייצור "מגרדי מניפה" מצור )שאולי 

 ( ובשיווקם.היתה להם פונקציה פולחנית

לאהר ימי השושלת הראשונה חלה התרופפות גמורה בקשרים המסחריים בין מצרים 

יני, שכן עד היום לא נתגלו ראיות לקיומם של לארץ ישראל בדרך היבשה של צפון ס

, כ"ק IIקשרים כאלה גם בימי השושלת השניה ובימי הממלכה הקדומה )סוף כ"ק 

III .)ופי לבנון חהעובדה כי הקשרים של מצרים עם  חתופעה זו נראית תמוהה, נוכ

ו למצרים )גבל( לא פסקו כמעט בימי הממלכה הקדומה בדרכי הים, ומלבנון יוצא

ל צפון סיני ניתן ללמוד, כי רק בתקופה הכנענית המאוחרת שים, שמן ויין. מהסקר עצ

 נתחדשו הקשרים עם דרום ארץ ישראל.

(. IIור, חזרו הכנענים והתיישבו באתר )שכבה שב-לאחר נטישת הבניין המצרי בעין

-: בניית טרסות מאבן במדרון הדרוםהחפירות הצביעו על שתי פעילויות עיקריות

התלול של הגבעה, והתיישבות על הטרסה התחתונה באמצעות בניית מבני מזרחי 

לבנים על יסודות חלוקי נחל גדולים. שני מרחבי מגורים נחשפו כמעט בשלמותם 

 1.5X3.5)ובמרכז אחד מהם בסיס אבן לעמוד תומך בתקרה( ומידותיהם הפנימיות הן 

המקומית, מעידה,  . קירמיקה מצרית שנמצאה יחד עם הקירמיקה'מ 2.5X3-ו 'מ

שך תקופה מסויימת נוספת: אולי בפעילותה של תחנת הדרכים למ אולי, על המשכיות

( ולראותה כחלק מתופעה  3לשלב השלישי של התקופה )ב"ק  2יש למשוך את שכבה 

של התגברות הישוב בדרום הארץ אז )חסי, עירא, ג'וחיידם, חליף, חולות חלוצה 

 .ועוד(

בשור( הסמוכות לנביעות, היה -ים )אתר גשר הבשור ואתר עיןהדרכ מלבד שתי תחנות

קמלה -קיים בתקופה הכ״ק עוד ישוב אחד בלבד בתחומי חבל הבשור, והוא אתר ביר

-אל-לתל מזרחית-דרומית ק"מ 2.5-כ המערבית של נחל הבשור, )הנמצא על הגדה

  פרעה(.

חול עבה;  שכבת דונם, מכוסה 5-ל כש אתר זה, המשתרע על שטח מערבי שלחלקו ה

פזורים על פני ל המבנים שהיו בו, שרחי סחוף ושרידי יסודות החלוקים המז חלקו

צור האופייניים  וכלי חרסיםו ות. בתחום האתר נמצאל הבתרונשהמדרונות התלולים 

מצרי אחד.  סחר אף לא -עקבות לנוכחות מצרית  ישראל, ללא שום לכ״ק של ארץ

תקופתי ובן זמנן של -בשור, הוא כנראה חד-ןדרומית לעיק"מ  5-זה, הנמצא כ אתר

גלו בשטח הבתרונות, בשור. שרידי מבנה בודד בן אותה התקופה נת-בעין II-IIIשכבות 

 פרעה.-אל-ל הבשור, מזרחית לתלשבגדה הימנית 

בל הבשור, בעיקר חרסים בודדים השייכים לכ״ק נמצאו בנקודות שונות בדרום ח

כן שהם מצביעים על שרידי גליק( ויית 'ל נשהם )לפי דיווחיו ולישבחולות חלוצה וב

לא  חיים.-ל נוודים בני התקופה או על חבורות ציידים הנעות בעקבות בעלישמאהלים 

 2900-3000נמצאה עדיין כל עדות לנוכחות אוכלוסיה בחבל הבשור בתקופה שבין 

 לפנה"ס )סוף תקופת הכ"ק(. 2200-לפנה"ס ל
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 ספרות

כנען בתקופת -מפתח להבנת יחסי מצרים -ון סיני . סקר צפ1977אורן, א.  -

)תקצירי מסקנות היסטוריות מסקר ארכיאולוגי הפרוטודינסטית. בתוך: 

 .7אוניברסיטת ת"א:  -הרצאות(. המכון לארכיאולוגיה 

. בתוך: משל, ז., פינקלשטיין, י. 1978-1972תש"מ. סקר צפון סיני אורן, א.  -

 .108-104ת"א: קדמוניות סיני. )עורכים(: 

)עבודת דוקטור(. דרום סיני בתקופת הברונזה הקדומה אריה, י. תשל"ז. -בית -

 ת״א.

שנתון שנמצא באזור רפיח. ' א-קנקן מצרי מימי השושלת ה. 1970גופנא, ר.  -

 .39-38: 12מוזיאון הארץ 

הבשור. -צרי מימי השושלת הראשונה ליד עיןגופנא, ר. תשל"ב. אתר מ -

 .18-15: 17קדמוניות 

ישראלי -ל מישור החוף הארץש, ר. תשל״ד. הגיאוגרפיה הישובית גופנא -

 בתקופת הברונזה הקדומה )עבודת דוקטור(. ת״א.

 .7-6(: 34) 'מול ו-עתגופנא, ר. תשמ"א. תחנת דרכים מצרית בנגב.  -

 .11-9(: 44) 'מול ז-עתישראלי בארמונות מצרים. -גופנא, ר. תשמ"ב. יין ארץ -

 ור. שב-ןהמצרי מימי השושלת הראשונה בעי גופנא, ר., גזית, ד. תשמ״ה. הבית -

  .242-238: "חארץ ישראל יבתוך:  -

בנאת עין בשור. ארץ  1גופנא, ר'. תשמ"ט. ישוב מתקופת הברוזה הקדומה  -

 .37-43ישראל כ': 

 ; פ"ג61ס"ד )תשל"ח(: -; ס"ג46ס' )תשל"ז(: -ות ארכיאולוגיות נ"טחדש -

 .60-59)תשמ"ד( 

מערב כנען: ישוב, -א בדרום1יקותיאלי, י'.תשנ"ג. תקופת הברונזה הקדומה  -

 כלכלה וחברה. עבודת מ"א. אונ' ת"א.

עמירן, ר. תש"מ. תקופת הברונזה הקדומה. בתוך: חידושים במחקר  -

 –הארכיאולוגי של הנגב )תקצירי הרצאות(. המכון לארכיאולוגיה 

 .1אוניברסיטת ת"א: 
  

 . שרטט: אורי רדלר.1982( 44) 6 -מול, ז'-פי עת-תוכנית אתרים, על



 

 

90 

 

-תוצאותיהן של ארבע -עמירן, ר. ואחרים. תש"מ. העיר הכנענית הקדומה של ערד  -

 .19-2: (50-49קדמוניות י״ג )עשרה עונות חפירה. 

- Amiran, R. 1976. Taur Ikhbeineh. Atiqot XI: 105-106. 

- Glueck, N. 1965. Further Explorations in the Negev. BASOR 179: 6-

29. 

- Gophna, R. 1976. Egyptian Immigration into Canaan During the First 

Dynasty? Tel Aviv 3: 31-37. 

- Gophna, R. 1976. Excavations at En Besor. Atiqot XI: 1-26. 

- Gophna, R. 1980. Excavations at En Besor, 1976. Atiqot XIV: 9-33. 

- Macdonald, E. 1932. Beth Pelet II — Prehistoric Fara. London: 11-

14. 

- Schulman, A., Gophna, R. 1981. An Archaic Egyptian Serekh from 

Tel Ma'ahaz. IEJ 31: 165-167. 
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נוודי תקופת הברונזה הביניימית  (12׳: ד)בר׳  ונד תהיה בארץ""נע 
 החולפים במרחבי חבל הבשור

 

לפנה״ס בקירוב( מקבילה באופן כללי  2000-2200תקופת הברונזה הביניימית )

ישראל בכמה מישורים: א. לתקופת הביניים הראשונה במצרים ומתאפיינת בארץ 

וריה והלבנון. סשרים קירמיים לאזור צפון מוחלט עם מצרים, לעומת ק תרבותיניתוק 

. תרבות בעלת סממנים של נוודות או 2ב. נטישת הערים הבצורות של תקופת הכ״ק. 

 נוודות למחצה )קבורה משנית, מיעוט ישובי קבע(. ד. עיסוק בסחר ובעיבוד נחושת.

ל, שרידי נוכחותם של אנשי הברונזה הביניימית )ב״ב( פזורים בכל אזורי ארץ ישרא

פי ניתוחים קירמיים מציעים החוקרים חלוקה אזורית או שבטית של תחומי -ועל

 מחיה, בין קבוצות אוכלוסין שונות.

הקברות, המכילים -אחד מסימני ההיכר הבולטים לנוכחות אוכלוסיה זאת הם בתי

קברים חצובים בסלע )בדרך כלל קברי פיר(. עבודה כבירה הושקעה בהכנתם, והם 

תמיד, לקבורת יחיד. לאותם אנשים מייחסים גם בניה מגאליתית,  משמשים, כמעט

 כגון דולמנים וטומולי בגולן, בגליל, בעבר הירדן ובנגב.

תוך התקדמות המחקר הוסרה במקצת הילת ה"נוודים הטהורים", עם גילוי ישובי 

 קבע בני אותה תקופה ברחבי הארץ, מן הגליל ועד הנגב.

שבע( כאזור מעבר, -הבשור )וכן רובה של בקעת בארבתקופת הב״ב, שב ומשמש חבל 

מכל עבריו במרכזי אוכלוסיה  ףקברות, אך מוק-מו ישובי קבע ובתיהנעדר כשלעצ

 צפופים למדי.

מערב, בתחומי חבל עזה, מצויים שרידים רבים מתקופת הב״ב: בולטים -מצפון

״מ צפונה ממנו, ק 2-; וכ'בורייג-ות נחל עזה )בשור( ליד אלבמיוחד אתר גדול על גד

)בית עגליים( מצויים שני שדי קברות רחבי ידיים ובהם קברים רבים ול 'עג-אל-ליד תל

 מתקופה זו.

 -יפולי הר חברון ובתחום שפלת יהודה, התגלו, ונחפרו בחלקם, בתישמזרח, ב-מצפון

קברות אחדים וכן מערות מגורים ושרידי חניות, המעידים על פעילות אינטנסיבית 

 .22ה*באזור ז

מזרח, באזור ירוחם, נחפר ישוב בן שני שלבים מתקופת הב״ב )חפירת מ. -מדרום

כל הסביבה. לאורך ציר ב סי, וכן אותרו חניות וקברי טומולוכוכבי( הכולל מרכז פולחנ

ל אתרים בני שפון לרמת מטרד, נתגלה ריכוז ענק ניצנה ומצ-בעש-הכביש באר

ל הרכסים שעל המדרונות המערביים  לכל-קופה. באתרים אלה, הממוקמים בדרךהת

ובסמוך למקורות מים, נסקרו מאות מבני אבן למגורים, וכן אותרו גם מבנים 

 מונומנטליים, הנראים כבנייני ציבור.

  

                                                      

 
 לאחרונה נתגלו בסקר )י. דגן( גם ישובי קבע רחבי ידיים. 22
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ק״מ דרומית  3-)!( מבנים, נתגלה כ 200-דונם, ובו יותר מ 12-ל כשאתר גדול, על שטח 

 למשאבי שדה.

ב ידיים הכולל בתוכו אתרי מגורים )כפרים( חר חמדרום, באזור ניצנה, נסקר שט

"באר רסיסים", בת  -רכזם "עיר" גדולים, בהם כמה עשרות מבנים בכל אחד, ובמ

. האתר מורכב 'מ 1.70לגובה ן , אשר בחלק מהם נשתמרה בניית אבמבנים מאהכ

קוטר( הבנויים סביב חצר.  'מ 5-2בעיקר מיחידות הכוללות חדרי מגורים מעוגלים )

ענו על עמוד אבן במרכז החדר ועל שחדרים נבנתה בעזרת קורות עץ, שהוקרת הת

החיים שנמצאו באתר -וטיח. רוב עצמות בעלי ןאשי הקירות ונשאו עליהן לוחות אבר

היו של עזים. בדיקות הפולן העלו, שהתנאים האקלימיים בנגב המרכזי בתקופת הב״ב 

 היו דומים לאלו של ימינו.

-רפיח לאל ןסיני: אתרים רבים נמצאו בסקר בי ר החוף של צפוןמערב, באזו-מדרום

עריש, אך הם הולכים ומתמעטים ככל שמתקדמים מערבה. בחלק מהם קיימים שרידי 

נלקטה שקירמיקה בהילל: -מע׳ארה ובג׳בל-לבניה. ראויה לציון קבוצת אתרי ב״ב בג׳ב

הביניים הראשונה, , מתקופת במצרים 6-נמצאו פריטים מימי סוף השושלת ה בתחומם

 .המצביעים על קשרים מסויימים עם הדלתא של הנילוס.

ות נחל גרר, לאורך הסקרים בחבל הבשור גופא העלו את התמונה הבאה: על גד

רע מערבה, נלקטו חרסים מתקופת הב״ב גם בתחומי האתרים ש-כקילומטר מתל

)הנראים כשרידי  פר ומעגלי אבןהכלקוליתיים. כן אובחנו בקטע זה של הנחל מפלסי א

לים( האופייניים לתרבותה של תקופה זו בדרום הארץ. יש להזכיר כי זהו אזור המא

 שופע מים, וקיימות בו נביעות רבות.

פרעה(, -אל-ןרוחן )עיש-ןלים ביותר. סמוך לעילאורך אפיק נחל הבשור השרידים ד

לה אתר ראש גבעה תלו פרעה, נתגלה על-אל-מזרחית לתל-כקילומטר אחד דרומית

ל כמה עשרות מ״ר בלבד, ובו חרסים, כלי צור, מעט אבני גויל ושכבת שקטן, בגודל 

בשור, על -ןנחושת. כקילומטר אחד דרומית לעיאפר. כן נמצאו פירורים של עפרת 

הגדה הימנית של הנחל, אותרו כמה חרסים וכלי צור, המצביעים אולי על אוהל בודד 

 פרעה.-אל-אותרה כק״מ אחד דרומית לתל או חניית לילה. נקודת ממצא דומה

שנק )באר צאלים( ובחולות חלוצה, נלקטו פה ושם חרסים בודדים על -בסביבות ביר

 פני השטח, בעיקר שברי סירי בישול זקופי דופן, העשויים ביד.

ויים להתפרש כשני מסלולי תנועה החוצים את ששרידי תקופת הב״ב בחבל הבשור ע

אתרי חבל עזה  ןרך: מסלול אחד לאורך נחל גרר, ביעות שבדהאזור, תוך ניצול הנבי

אתרי ניצנה לאתרי החוף. ן ומסלול שני לאורך נחל הבשור, בידרום שפלת יהודה,  ןלבי

במישורים הגדולים של  לא קיימת כל עדות נוספת לנוכחות בשטחי המרעה הנרחבים

א, שלוש אפשרויות: א. תופעה מוזרה ולא מוסברת. קיימות, איפו -מערבי -הנגב הצפון

תנאי החיים בחבל הבשור לא הניחו דעתה של האוכלוסיה בתקופת הב״ב ולכן הדירה 

אלא אם כן נאלצה לחצותו. ב. בשטח חיו נוודים שלא השאירו  -רגליה מהאזור 

ם תשתנה עד שקשה לאתרם, ואולי ברבות הימיאחריהם כל זכר. ג. השרידים דלים 

 ליד "מאגר נירים" וכן בקרבת שפך נחל גרר לנחל בשור(. התמונה )לאור שרידי אתרים
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 ספרות

טיין, י. שבתוך: משל, ז., פינקל. 1978-1972"מ. סקר צפון סיני שאורן, א. ת -

 .108אביב: -תלקדמוניות סיני. )עורכים(: 

 .6-22אורן ויקותיאלי: תשנ"א. א"י כ"א: -

מערב -ןבצפו 1. תפרוסת אתרי תקופת הברונזה התיכונה 1983באומגרטן, י.  -

תקצירי הרצאות.  -בישראל  10-ההקונגרס הארכיאולוגי הר הנגב. בתוך: 

 .12 ירושלים:

. בתוך: משל, ז., סן האלף הרביעי לאלף הראשון לפנה״. סיני בי"מ, ב. תשסזא -

 .50אביב: -תלקדמוניות סיני. פינקלשטיין, י. )עורכים(: 

; ע"ו 61ס"ח )תשל"ט(: -; ס"ז33רכיאולוגיות מ"ה )תשל"ג(: דשות אח -

 .62-61; פ"ד )תשמ״ד(: 37-36)תשמ״א(: 

אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ טפנל, א. תשל״א. בית עגליים.  -

 ישראל.

)תקופת הברונזה הביניימית(  Iכוכבי, מ. תשכ"ט. תקופת הברונזה התיכונה  -

 .49-38(: 6) 'קדמוניות בבארץ ישראל. 
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ראשיתו של הישוב  (28"ערים גדולות ובצורות בשמיים" )דב׳ א׳: 
 בתקופה הכנענית  םבתילי

  IIהתיכונה
( בארץ ישראל, שנמשכה, על שלביה II)ברונזה תיכונה  IIהתקופה הכנענית התיכונה 

( מתייחדת בעיור מחודש של כנען סלפנה״ 16-שנה )עד אמצע המאה ה 450-השונים, כ

במםגרת "ערי מדינה", בביצורים מפותחים, בגיבוש התרבות, האמנות והפולחן 

 'שלב א, II אשון של תקופה זו )כנענית תיכונהובחידוש הקשרים עם מצרים. חלקה הר

שנה, כאילו פסח כליל על חבל הבשור, ולמעשה גם על  300-250( שנמשך 'א IIכ״ת  -

שבע, אותרו שרידי ישוב -ת לבקעת בארשבע כולה. בכל רחבי הארץ, צפוני-בקעת באר

צפוף של אחוזות, כפרים, ערי ממלכה מבוצרות ומבצרים על אם הדרך. במקביל 

, המגלות התעניינות בכל הנעשה בכנען מתוך XII -וXIII שולטות במצרים השושלות 

אינטרסים כלכליים ובטחוניים כאחד. ממקורות מצריים בני התקופה )כגון מגילת 

ל מצרים והיה שפון סיני נחשב כאזור עוין לדלתא תבר, כנראה, כי צשינואה( מס

מאוכלס בשבטי נוודים לוחמים שהטילו חתיתם על אנשים מן הישוב. בעקבות תמונת 

ל מצרים שרוב התחבורה והקשרים בין הדלתא  מצב זו סוברים חוקרים אחדים, כי

ופים עד לנמל הדרומי לבין ארץ ישראל, התנהלו אז בים, באמצעות הפלגה לאורך הח

היבשה ומשם המשיכו בדרכי  -הלוא הוא נמלה של העיר עזה  -ביותר של כנען 

 שהיתה להניח יש, סיני בצפון יבשתית דרך בשימושה הבטוחות יותר. אם אכן הית

-, ועברה בדרך הקצרה ביותר דרך אלאפשרי הדבר היה רקש כמה הים לחוף צמודה

 עריש, רפיח וישירות לעזה.

הפער המתגלה בצפון הנגב, מזרחית לחבל עזה, גם בדרכי תחבורה וגם בשרידי 

 -ל צפון סיני מבחינת שליטת הנוודים שמצביע על האזור כהמשכו ישובים, ייתכן ש

בהיותו גם הוא חלק בלתי נפרד מעולמם של  -"דרי החולות" כפי שנתכנו בפי המצרים 

יהם כל זכר לשהותם במקום. ייתכן אינם מותירים אחרכמעט  ושוכני המדבר, אשר 

חרסים בודדים כי חלק מאותם שברים של סירי בישול בעלי דופן זקופה, הנלקטים כ

 .23*'א IIבל, שייכים לאותם נוודי תקופת הכ״ת חבמרחבי ה

" ס, במה שמתכנה "תקופת ההיקסו'ג IIובתקופת הכ״ת  'ב IIבשלהי תקופת הכ״ת 

, ה"שמיות", בדלתא של XVII-ה עד XV-ה )והכוונה לזמן שלטונן של השושלות

מצרים( בשלב שבו הוקמו בתלים בכל רחבי הארץ ביצורי הסוללה, החלקלקה והחפיר 

קיימת, לראשונה בתולדות חבל הבשור, עדות  -ומתחמים מוקפים בסוללות עפר 

לתרבות חומרית המצביעה על היות החבל חלק מכנען אשר מצפון לו. לראשונה נושבו 

)ואולי  הרור-שרע, תל-פרעה, תל-אל-ג׳מה, תל-גדולים של חבל הבשור: תלהתלים ה

הגנה מפני אויב, -מוגרבי בידי אנשים שחיפשו באזור מקום נישא, בר –מור -גם תל

 שיהיה גם צמוד למקור מים זמינים.
  

                                                      

 
 א'. IIסיר בישול זה, דמוי גיגית ומעוטר בתבליט ובנקבים, ראשיתו בתקופת הב"ב והמשכו בכ"ת  23
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דונם( של ישוב רחב  5-פחות מ -מה כיום אינו אלא שארית דלה )שטח פסגתו 'ג-תל

ך שדורות אל תוך אפיק נחל הבשור )במידיים, אשר צדו הצפוני התמוטט במרוצת ה

מטרים מהתל!(  10-ל כשבעובי  חידי נחל הבשור פל-נגס עלנ 1979-1972השנים 

פסגות, ומדרונותיו הדרומיים סובלים מאירוזיה וסחף של נגר עילי. נותרו בו שתי 

דירה דקה ברוחב מטרים אחדים. סקרים ובדיקות שבבמזרח ובמערב, המחוברות 

ל כמה מאות שרעת עיר תחתית גדולה מאוד, בשטח העלו, כי דרומית לתל עצמו משת

לדעת מה טיבה ואם היתה רק אזור חניה לשיירות או שהיו שם גם  ןאי ןדונם, אך עדיי

 מבני מגורים.

)במשך שישה חודשים  1927-1926ידי פיטרי בשנים -בתל נערכו חפירות פעמיים: על

מ״ר( במרכז הפסגה המערבית, אך לא הגיע  3500-ברציפות(: אז נחפר ריבוע גדול )כ

 (.'מ 15-לתחתית העיים )שעוביים כ

אז הועמקה והורחבה ביק, ו-ואן 'ידי ג-סקות( נחפר התל על)בהפ 1982-1971נים שב

מערבי ובמדרון -צפוןו שני חתכי מדרגות: במדרון הל פיטרי, וכן נעששצפונה חפירתו 

 מ' ממזרח לתל. 500-שרידי קבורות, כנראה מתקופה זאת, קיימים כהמזרחי.

לדות הישוב בתל. במערב ביק נגעה באפס קצהו של ראשית תו-ל ואןשרק חפירתו 

, על הקרקע הבתולה, ובחתך 'ג IIף מפלס חיים דק מתקופת הכ"ת שהחפירה נח

ה )על גבי מפלס חיים כלקוליתי(. לא אותרו במזרח התל התגלו קיר ובור מאותה תקופ

מערבי, שבו נתגלו חומות מתקופות -ןם מתקופת הכ"ת בחתך המדרגות הצפוביצורי

, וייתכן 'ג-ב׳ IIק״מ מערבית לתל נמצאו שרידי קבורות מתקופה הכ"ת  2-שונות. כ

 .24לישוב בתל* שקבורות אלה מתייחסות

דונם, והוא ממוקם  16-. שטחו כ1978-1972נים שאורן ב 'ידי א-רע נחפר עלש-תל

-ידי הנחל ומי-לקו הדרומי סחוף עלסהר על גדתו הצפונית של נחל גרר. ח-בצורת חצי

שבע והקמת מחנות -נגר, והנותר נהרס תוך כדי בניית מסילת הברזל התורכית לבאר

ם צבא לרגליו )בימי מלחמת העולם הראשונה(. גם כאן הגיעה החפירה בשטח מצומצ

ובורות חצובים בסלע מזרח התל נמצאו מתקנים -למדי לשכבותיו התחתונות: בדרום

(. שכבה זו היתה XIII"מ )שכבה ס 40-מעורב באפר, בעובי של כ סל לישועליהם שכבה 

 .25ג* IIמעורבת וכללה שרידים מהתקופות הכלקוליתית, הב"ב והכ"ת 

יין לא נערכו חפירות. ג׳מה, עד-ק״מ ממזרח לתל 4-מור )מוגרבי(, הנמצא כ-בתל

דונם, ומעיר תחתונה בת  3-בשטח של כ סהעלו שהתל בנוי כנראה מאקרופולי הסקרים

. התל ממוקם על IIכמה עשרות דונם. בסקר נלקטו חרסים בודדים מתקופת הכ"ת 

 גדתו הצפונית של הגרר.

פירות הוריירה, דרומית למושב שיבולים( החלו לבצע ח-אבו-הרור )תל-בתל

המתחם( המשתרעת על א' אורן. העיר התחתית )או  בניהול 1981-לוגיות בארכיאו

. הולך ונחשף ישוב נרחב הכולל קומפלקס מקודש, דונם, נבדקה היטב 150-שטח של כ

חורבות כפר  –ארמון וביצור היקפי של סוללות, חפירים וחומות לבינים. במרכז התל 

 .1פלישתי מבוצר מתקופת הברזל 

                                                      

 
 ושית מימי השושלת המצרית הי"ב בתל, רומזת על קדמותה הנוכחות בו.ייתכן כי מציאת חרפ 24

 שרידי פינת ארמון מפואר שנתגלו בשכבה. IIהחופר מייחס לתקופה הכ"ת  25
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נם, דו 25-ידי פיטרי. שטחו של התל הוא כ-על 1929-1928פרעה נחפר בשנים -אל-תל

מעל פני המישור( על גדתו המערבית של  'מ 6-)כ ר נמוךבשולי רכס כורכ וקםוהוא ממ

ידי שטפונות הנחל עוד בימי קדם; התהליך הזה -נחל הבשור. חלקו המזרחי נסחף על

גלות התל, בתחומי האפיק, חומה אדירה הופסק בתקופה הרומית, כאשר נבנתה למר

מאבני גזית ענקיות. חומת מגן זו שומרת על שלמותו של התל עד היום. פיטרי חפר 

בתחומי התל שני שטחים )כחצי דונם כל אחד( בצפון התל ובדרומו, וכן ערך בדיקות 

בשולי התל לאורך הביצורים ובשרידי מבנים על פני שטחו. בנוסף לתל עצמו נחפרו 

ב היו 2אנשי תקופת הב"ת  מונה שדי קבורה במישור שלרגלי התל ובדפנות החפיר.ש

הראשונים שנאחזו בגבעה זו בשלהי התקופה והקימו עליה ישוב. שרידי בתיהם נתגלו 

בצפון התל על גבי משטח שפולס בקרקע הבתולה. עיקרה של פעילות הבנייה שנתגלתה 

 ג היא הביצור:-והשייכת לתקופת הב"ת ב

 ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

פרעה, ע"פ  -אל -בתל תוכנית השער הדרומי

 אנציקלופדיה לחפירות, כרך ב', 

 ערך שרוחן. שרטט: קובי נוימן.
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!( 'מ 45כ -)גובה המדרון  רחידי מתלול גדת הנחל במז-טבעי עלבאופן התל היה מוגן 

ני ערוצים מצפון ומדרום לו. בשלבו הראשון של הביצור הועמקו שני ערוצים אלה שוב

פיר עמוק, שהפריד כליל את התל מן חהוחלקו. את ראשי הערוצים חיברו בודפנותיהם 

העפר מן מ'.  8-בראשו, ועומקו כ 'מ 24-המישור שממערב. רוחבו של החפיר היה כ

וברוחב  'מ 6-כך נוצרה סוללה בגובה של כהחפיר נערם על שולי התל, בראש המדרון, ו

דומה, שהקיפה את התל משלושה עברים: צפון, מערב ודרום. מדרון הסוללה צופה 

של  מדרוןישת חומר, וכך נוצרה חלקלקה בבלבנים מיובשות בשמש, למניעת סחף וגל

-. על ראש הסוללה נבנתה חומה, העשויה שני קירות לבנים )החיצוני עוביו כ'מ 18-כ

( והרווח שביניהם מולא עפר. בדרום העיר נחשף שער מפואר, 'מ 1.5והפנימי  'מ 0.6

( בין שני מגדלים, כשמשני צדי המעבר שלושה 'מ 18X3.5בנוי לבנים ובעל מעבר ישר )

במדרגות אבן )השער נבנה על גבי  הומנות. הירידה מהשער אל העיר היתזוגות א

יסה אל השער מדרום הצריכה הליכה זהירה הסוללה והיה גבוה משטח פני התל(. הכנ

 על גבי שביל צר שנסלל בתחתית הסוללה, מעל הערוץ הנמצא דרומית לתל.

; היו אלה IIמערב לתל נחפרו כמה עשרות קברים מתקופת הכ"ת -ממערב ומצפון

ולתוכם ירד פיר מלבני. קברים אחדים היו הליס י קבורה שניכרו אל תוך שכבת חדר

דרך מסדרון מדורג.  הקרקעיים, שהגישה אליהם הית-ם תתשל חדרי מורכבים מזוגות

, חפצי סיחד עם השלדים נמצאו הרבה כלי חרמרבית הקבורות לא היו מופרעות, ו

אנו מזהים, איפוא, בתקופת  מתכת, פגיונות וכן תכשיטים וחרפושיות היקסוסיות.

רע( ש-תל) יחסית ןומוג גבוה ם, היושב על מקופרזות-ישוב בחבל הבשור, 'ג-ב׳ IIהכ"ת 

הסקרים בחבל הבשור לא (. היות ו, תל הרור ותל גמההפרע-אל-)תל שלושה מבצריםו

 ג'-'ב IIוב מחוץ לתחומי התלים, נובעת ממערך הישובים בתקופה הכ"ת שאיתרו כל י

מסקנה מעניינת ביותר לגבי מגמות ההתיישבות ותנאי השטח בחבל הבשור בתקופה 

התמונה, נרחיב קמעה את היריעה ונסקור בקצרה את הישובים זו. לצורך הבהרת 

ק״מ מזרחית לשפך  2.5-באזורים השכנים לחבל הבשור ממערב למזרח: בחבל עזה, כ

ה ש(, שהוא למע"בית עגליים"עג׳ול )-אל-נחל עזה )הבשור( שוכן על גדת הנחל תל

מלבנית, והוא דונם. תוכניתו  160-, על שטח של כ'ב IIמתחם מבוצר מתקופת הכ"ת 

, החצוב בסלע 'מ 6ומעברה החיצוני חפיר בעומק  'מ 3מוקף סביב סוללה בגובה 

( ולפי תיאורו, לאחר 1934-1930הכורכר. גם תל זה נחפר בידי פיטרי )בין השנים 

שהושלם המתחם נבנתה בתוכו עיר מתוכננת היטב, בעלת רחובות מצטלבים וחלוקה 

. העיר לא השתרעה על כל שטחו של המתחם. היתה לרובעים, עם בנייני ציבור וממשל

זו עיר משגשגת ועשירה, בעלת שלבים אחדים, אשר עמדה על דרך חוף הים בין מצרים 

, נמצאו קברי לוחמים אשר נקברו 'ג-ב׳ IIהקברות שלה מתקופת הכ"ת -לכנען. בבית

: 'ב IIשבע נתגלו שני מבצרים מתקופת הכ"ת -עם סוסיהם. במזרח בקעת באר

שבע, -משאש( על נחל באר-וש )בירמש-בתלנה מתחם קטן, מוקף בסוללה, לראשונה נב

-שבע. היה זה מתחם טרפזי, שהקיף שטח של כ-לבאר מזרח-דרום -ק״מ ממזרח 13-כ

 דונם, ובתוכו ישנם 20
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, סלפנה״ 18--הם זה נעזב, במאה שרידי מבנים וקירמיקה אופיינית. לאחר שמקו

ל: שולי גבעה חק״מ מזרחה במעלה הנ 5-תה, כחמל-בתלתפסה את מקומו מצודה 

דונם, הוקפו בסוללה תלולה, וכך שלט התל על אזור הבארות  10-קטנה, בשטח של כ

 בנחל.

מה אנו למדים ממערך ישובים זה? כעיקרון, תפיסת מקומות איסטרטגיים ובניית 

עוברת דרך הול ממוקם על ה'עג-אל-חדירה אל תוך שטח עוין; תלביצורים מראה על 

ל בשור: ספינות קלות יכלו חים הנשלחת אל תוך שפך נ-לאורך הוף הים, ובקצה לשון

מור אפשר לצפות על כל מי שחולף בגיא, -ג׳מה ומתל-להגיע ולעגון ליד התל; מתל

קטע שרע ממוקמים משני צדי ה-הרור ותל-שנחל הבשור חתך דרך רכסי הכורכר; תל

-ל נחל בארשמלחתה יושבים מעל הבארות -ותל שושמ-השופע נביעות בנחל גרר; תל

פרעה ממוקם הרחק דרומה על סף המדבר, במרכז אזור -אל-שבע בבקעת ערד; תל

בע!( ש-טווח לצפון, למזרח )עד באר-רוכתהנביעות של נחל הבשור, עם תצפית א

 ולדרום.

נה, , שטחה של כנען היה מחולק בין אזורי השפעה של ערי מדי'ג-ב' IIבתקופה הכ"ת 

ען מטרה משותפת, כגון, בניית פעם ברית ביניהן למ-ואין לנו כל הוכחה כי הוקמה אי

ל ביצורים לרוחבו של הנגב הצפוני )שהיווה את גבולו הדרומי של תחום שקו 

ההתיישבות בכנען בתקופה זו(. לעומת זאת, התעניינותה של מצרים בכנען הולכת 

מנסים להעביר לתחום  XIII-וח XII-וגוברת במהלך התקופה: מלכי השושלות ה

ול, 'עג-אל-סחרית ואיסטרטגית )כגון תליבות מששפעתם ערי מדינה כנעניות בעלות חה

", סתקופה, במה שמכונה "תקופת ההיקסוגזר, מגידו( ודעה מקובלת היא כי בשלהי ה

 היוו ארץ ישראל ומצרים יחידה גיאופוליטית אחת עם אינטרסים משותפים.

את מערך ישובי הקבע המבוצרים וממוקמים בנקודות  שניתן לפרמנקודת מבט זו, 

 ן אתרים מוגניםעל דרך לבי ותהשומר מצודות בנגב הצפוני, כשילוב ביןאיסטרטגיות 

 מקורות מים.הצמודים ל

עג׳ול מדרך חוף הים מזרחה, עברה דרך פירצת הנחל ברכסי -אל-הדרך הסתעפה בתל

רע ש-תל-הרור-מישור הגרר, לנביעות תלמור, ומשם, דרך -לת - ג׳מה-הכורכר לתל

בע לגב ההר של אזור חברון. דרך זו היתה חשובה גם למלכי ש-ועלתה דרך בקעת באר

ר בין הערים ההיקסוסיות ביהודה ובחברון שם וגם לנסיכי כנען, לשם שמירת הקמצרי

-בית-, לכיש, תל, גזרשצור, בית שמ-אל, ירושלים, בית-ית)יריחו, שכם, תרצה, ב

מרסים וחברון( ואולי גם בין צפון הגלעד )אדרעי וסביבותיה( לבין הדלתא של הנילוס. 

קווי מסחר בינלאומיים חשובים עברו דרך מדבריות ערב  כי אל לנו לשכוחבנוסף לכך, 

ידי נוודי המדבר. ייתכן, כי המבצרים על גבי הדרך הנזכרת -ועבר הירדן ונוהלו על

לעיל, שימשו כנקודות מגע, ואולי אף תחנות להחלפת סחורות, בין קווי המסחר 

בשעה, המדבריים לבין הדרך הבינלאומית שעברה לאורך חוף הים התיכון. בה 

שומרים המבצרים על מקורות המים העיקריים של הנגב הצפוני, המהווים סם חיים 

לאוכלוסיה הנוודית, ובכך מפקחים על תנועותיהם, מחד, ומתריעים מפני התארגנותם 

לשם פשיטות על הדרך החשובה, מאידך )יכולת השליטה על מקורות המים קיבלה 

 2-מסוימת: על רכס הכורכר של מגן, כעדיפות על פני אפשרויות התצפית מנקודה 

 פרעה, ישנן-אל-לתל מערב-ק״מ מצפון
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וראן, נקודה צפונית נ התצפית רחבה יותר מאשר מן התל )שייח' שלוש נקודות בהם

 ליטה על הנביעות(.לצומת מעון ושייח' צולייב( אך אין משם ש

ל בקעת פקיד זה לגבי האוכלוסיה הנוודית שומלחתה במזרח ממלאים ת משוש תלי

למת על מושור, ממוקם בנקודת תצפית מערב חבל הבש-פרעה, בדרום-אל-ותל ערד;

יתר על כן, יועד לו  בו.ים ביותר בחבל ועל מרחבי הנדידה שמקורות המים הדרומי

ית, לאורך חוף הים בחבל עזה, ועליו תפקיד חשוב של מבצר אגפי באגף הדרך הראש

 עזה.-יטה מהאגף על קטע הדרך רפיחהאחריות כצופה וכמתריע מפני כל פשהיתה 

פיינית אשר תחזור על עצמה מדי פעם בחבל ונה, לתופעה אווכך אנו עדים, לראש

החוצה את חבל  -ר ודרך לאורכו גבול מבוצ -" הבשור כאזור ספר: הקמת "לימס

 זרח.ור ממערב למהבש
 

 
 

 

 

 

 

 

 ספרות

 .107-106 ג:"ארץ ישראל יל"ז. תל הרור. בתוך: שרוני י. תהא -

 .2-19: 93-94קדמוניות  .16-26ה: אורן ויקותיאלי, תשנ"ו. א"י כ" -

ראלי שי-ל מיטור החוף הארץשובית של״ד. הגיאוגרפיה הישגופנא, ר. ת -

 .28, מפה 101-100בתקופת הברונזה הקדומה )עבודת דוקטור(. ת"א: 

 )אנגלית(. 4-9. א"י כ"ג: 1992ואן ביק,  -

דיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ אנציקלופרוחן. ש-תלל״א. שראלי, י. תשי -

 556-551ראל: שי

 .127-126לים: שירוהקירמיקה הקדומה של ארץ ישראל. כ״ג. שעמירן, ר. ת -

דיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ אנציקלופג׳מה. -תלל״א. ש, ר. תןעמיר -

 .576-574 ראל:שי

 .175ארץ ישראל ט"ו: . שושמ-מ"א. החפירות בתלשקמפינסקי, א. ואחרים. ת -

 מ״ט-; מ"ח33ל"ג(: ש; מ"ה )ת33  ,31ל"ג(: שות ארכיאולוגיות: מ"ד )תדשח -

 -נ״ח -; נ"ז27ל״ה(: שנ"ג )ת; 30 ל"ה(:שנ"ב )ת; 18ל"ד(: ש)ת 'נ; 87ל"ד(: ש)ת

ס״ח -ס"ז; 45ל"ח(: שס"ו )ת-ס"ה; 53-50, 43)תשל"ז(:  'ס-נ"ט; 33ל"ו(: ש)ת

 .68-67מ״ג(: שפ"ב )ת; 63ל״ט(: שע"א )ת-ס"ט; 54ל״ט(: ש)ת

- Gophna, R., Beck, P. 1981. The Rural Aspect of the Settlement 

Pattern of the Coastal Plain in the Middle Bronze Age II. Tel Aviv 8: 

47.  

- Petrie, F. 1928. Gerar. London (p1. 19: 2). 
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 (9"...על ארמונות באשדוד ועל ארמונות בארץ מצרים" )עמוס ג׳: 
 חבל הבשור תחת שלטון מצרים בעת הממלכה החדשה

 

אשר עם  (XVIII-)השושלת מלכים חדשה במצרים  עלתה סלפנה״ 16-באמצע המאה ה

ה שהאוריינטציה המצרית המסורתית וכבה את שלטון בדלתא, קמה ומימשכיבוש ה

ר שנה, כאש 300-ך כשמצריות למ כנען. כנען וסוריה הפכו להיות פרובינציות את ארץ

לטון. עזה נבחרה שי ללוונט כדי להבטיח את יציבות המדי פעם נערך מסע מלחמה מצר

הראשי של האדמיניסטרציה המצרית, כעיר הגדולה הקרובה ביותר ה לשמש כבסיס

ראלי. עניינם שי-ביותר בחוף הארץני וכנמל הדרומי לדרך האיסטרטגית של צפון סי

הקבוע לאוצר  סטחון התעבורה בדרכים הראשיות, במל המצרים בכנען התרכז בבש

המצרי ובמילוי תפקידים מזדמנים שהוטלו על הערים השונות, כגון כלכלת הצבא 

שובית בארץ ישראל לא השתנתה היפקת גדודי עזר ומרכבות. התמונה המצרי או אס

רגשה ירידה מסוימת, שייתכן כי נגרמה בחלקה בגלל מדיניות מיסודה, אם כי הו

הניצול המצרית. מרכזי הישוב הכנעני הלכו והתרכזו בסעיפי הדרכים הראשיות, 

טונות המצריים עודדו את ואזוריה הפנימיים של הארץ נושבו בדלילות. השל

גדל ל ישובי ערי המבצר, ולכן נראה כי מספר ערי המלוכה הכנעניות שעצמאותם 

בתקופה הכנענית המאוחרת )כ״מ( ורובן השתרעו על שטח מצומצם. מעטים הישובים 

 הכ״מ. תופשנוסדו בתק

יים, מתוך שפע הידיעות שיש לנו על ארץ ישראל בתקופה זו, מן המקורות המצר

( סלפנה״ 15-)המחצית הראשונה של המאה ה III-ה סהתעודות המצריות מימי תחותמ

מערבי של ארץ ישראל: שרוחן וירזה. לפי דברי -ל הדרומימזכירות שתי ערים בגבו

הפתיחה ל"ספר הזכרונות" של פרעה זה, ישב חיל המצב המצרי בשרוחן, בשעה שכל 

ת הארץ, "מירזה ועד קצות תבל" )סוריה הצפונית( מרדה במצרים. התמרדות כללי

ם במערכת , למסעו הצבאי הגדול, שנסתייIII -ה סזאת היא שגרמה, לפי דברי תחותמ

-ידי פרעה יעחמס, מייסד השושלת ה-מגידו. שרוחן נכבשה דורות אחדים לפני כן על

לאחר שתפס את השלטון במצרים התחתונה מידי ההיקסוס והמשיך במלחמת  16

שלוש שנים על  סכתובת בקברו של שר צבאו, צר יעחמתנופה בדרום ארץ ישראל. לפי 

 שרוחן עד שנפלה.

שה: ברשימתו ם במקורות מצריים מתקופת הממלכה החדירזה נזכרת עוד פעמיי

ורה של ערים במישור שלפני ( 60 'היא מופיעה )מס III-ה סהגיאוגרפית של תחותמ

-אל-היא מאחז )כנראה תל 61 ס', הנמנות מדרום לצפון, כאשר מהחוף של ארץ ישראל

לפניה נזכרים שלושה שמות: נגב, אששחן  ורק( ואחריה יפו.שולטן בקרבת שפך נחל ש

ה לפנה"ס( אנו מוצאים את שמה של ירז 14-עמרנה )אמצע המאה ה-ורנם. בתעודות אל

-נה "איש ירזה", דהיינו שליט העיר ירזה, ושמו פובשני מכתביו של מושל העיר, המכו

ן: נאמ [ בתרגום נ'315מכתבים לפרעה ]מס' נוסח אחד ה –הדד )לדוגמה -בעל או פו

בעל, שליט העיר ירצה, עבדך, -"אל המלך, אדוני, אלוהי, השמש בשמים; כה דיבר פו

העפר לרגליך: לרגלי המלך אדוני השתחוותי שבע ושבע פעם על הגב ועל הבטן! כעת 

 שומר
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אני את עיר המלך, אדוני, ואת מקום המלך, אדוני, השמש בשמים. כל אשר ציווה 

אנפה, מפקח המלך, יומם ולילה את דבר המלך, אדוני. רהמלך, אדוני, אכן שומר אני 

ותיו[ פקד המלך, אדוני, טוב הוא ]או: חזק הוא[ כמו השמש בשמים. דאדוני, אשר ]או

 מי הוא הכלב אשר לא ישמור את דברי המלך, אדוני, השמש בשמים"(.

 ,סה״נלפ 15-מערב כנען במאה ה-ים, ששרוחן היתה מעוז מצרי בדרוםמכאן אנו למד

כמאה  סהיה הכרחי להתקדמות צבאו של יעחמכנראה בנקודה חיונית, כי כיבושה 

, ומקומה סלפנה״ 14-15-עיר מלוכה כנענית במאות ה ההית הדם לכן. ירזשנה קו

בקצה הדרומי של הארץ הנושבת ליד דרך ראשית למצרים. דיון מפורט יותר על 

הצטרפותם של מקורות  הצעות לזיהויין של שרוחן וירזה ייערך בפרק הבא, עם

 'אוי להקדים ולומר, כי הצעתו של בכתובים נוספים הנוגעים לנגב המערבי. עם זאת ר

הן בגלל מעמדה הגיאוגרפי בשולי הארץ הנושבת והן  -ג׳מה כירזה -מזר לזהות את תל

מתאששת עקב איתור מפלס חיים בן  –בגלל תוצאות החפירות הארכיאולוגיות בתל 

לי התל מדרומו, היכול להתפרש כעיר תחתית גדולה ומתאים מאות דונמים לרג

תיק קיים הזיהוי הוו -להגדרתה של ירזה כ"עיר מדינה" בתקופה הכ"מ. לגבי שרוחן 

עג׳ול, -אל-קמפינסקי בתל 'והזיהוי החדש של אה פרע-אל-אולברייט בתל 'של פ

חייבת להיות  צר עליה שלוש שנים( סכך חשובה )עד שיעחמ-קרי, שעיר כלבנימוק העי

 ממוקמת על הדרך הראשית ממצרים בואך עזה, ולא בשוליה.

בעוד שבכמה אזורים בארץ )ביחוד בחבלי ההר והמדבר( חלה ירידה בעוצמת הישוב 

מסתבר שהתעניינותם של המצרים בחבל הבשור, כפי שמשתקף  -בתקופה הכ"מ 

האתרים  מתמונת הישוב המתגלית בחפירות ובסקרים, עולה ומודגשת. מספר

שלושת  בתקופה הכ״מ(; 9-בתקופה הכ"ת ל 5-המיושבים גדל, כמעט והוכפל )מ

 .פכו למרכזי שלטון פרעה( ה-התלים הגדולים שנחפרו )ג׳מה, שרע, אל

 

שרע, -ק״מ מזרחית לתל 1.5-ל נחל גרר, כעמארבים -כז שלטוני נוסף נבנה בתל. מר

 מור יושב בצפיפות.-ותל
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דרגה ובהתאם בל הבשור נעשתה, כנראה, בהחטרציה המצרית לל האדמיניסשדירתה ח

לפנה״ס( הסתפקה  15-)אמצע המאה ה III-ה סותמחל תשלצורך: עד למסעותיו 

רע )שכבה ש-ומצודה בתל "(IIIעג׳ול )"ארמון -אל-מצרים בשני מאחזים: מצודה בתל

XII .) ואובהנו בה ארבעה שלבי 'מ 2-שרע היה יותר מ-ל מצודת תלשעובי קירותיה ,

( קיימים Iשיפוצים ותיקונים המעידים על שימוש ממושך במבנה. באותה תקופה )כ"מ 

הרור( אך קשה לנו -פרעה )ואולי גם בתל-אל-מור ותל-ג׳מה, תל-גם ישובים בתל

נראה, שבעקבות מסעי לעמוד על היקפם וביצוריהם )אם אכן היו להם כאלה(. 

עם חלוקה אדמיניסטרטיבית חדשה של כנען )ואולי גם בבד -, בדIII-ה סתחותמ

 שרע-רך חוף הים על אף המצודות בתלבעקבות פשיטות נוודים מן הנגב, שסיכנו את ד

מערב הנגב, בתהליך שהגיע -שינוי עקרוני במערך המצרי שבצפוןעג׳ול( חל -אל-ובתל

צודה ל המשאת מקומה במצרים:  XIX -הלשיאו בשלהי התקופה, בימי השושלת 

עג׳ול, אשר מפסיקה לתפקד במסגרת הארגונית המצרית, תופסות העיר עזה -אל-בתל

יחד פת בשנים האחרונות שבלח מדרום )ההולכת ונח-אל-ה בדירמצפון, והעיר שהוקמ

ג׳מה בוצר לראשונה בחומת לבנים עבה -דותן(. תל 'ידי ט-הקברות שלה, על-עם בית

מערב התל(. -בנקודה קשה לגישה )בצפון !(, ושער העיר היה ממוקם'מ 3-)קרוב ל

קירות, כנראה מרכז שלטוני, ובחזיתו חצר רחבת -במרכז התל הוקם מבנה גדול ועב

 ידיים, מרוצפת בחלוקי נחל שטוחים.

ל בסגנון מצרי, בן קומותיים, הזהה למבנים מתקופת שפרעה נבנה ארמון מו-אל-בתל

, והוא כלל בתוכו מחסני מזון 'מ 22X25פו במצרים: גודלו ששנח XIX-השושלת ה

קברים  60-שנה. קרוב ל 200-וציוד. לארמון זה היו שני שלבים והוא התקיים יותר מ

רובם ככולם נשדדו  -מתקופה זו ניכרו אל תוך דפנותיו של החפיר בדרום ובמערב התל 

ל שצביע על הזנחתו כמרכיב בביצוריו עוד בימי קדם. השימוש בחפיר למטרת קבורה מ

ה החומה והשער מתקופת פרע-אל-שימשו כביצורי תל II. כנראה שבתקופה הכ"מ התל

רע, ליד הארמון )בית המושל( הוקם מבנה ציבורי נוסף, בעל אולמות ש-הכ״ת. בתל

 . 'מ 2-( ונבנתה חומת לבנים מוצקה סביב התל, שעוביה היה כXIוחצר נרחבת )שכבה 

הוקם מבנה פולחני ששימש עד ( Xשכבה  - סלפנה" 13-במהלך התקופה )במאה ה

סופה, תוך תיקונים ושינויים. מבנה פולחני זה נבנה על שרידי מבנה פולחני קדום 

ל התל ובמדרונו שמזרחית -. נראה, שבפינתו הדרומיתסלפנה" 14-יותר, בן המאה ה

עמדה בתקופה הכ״מ מערכת בניינים גדולים ששימשו לצרכי מינהל ופולחן.  המזרחי

ם וכיוונם משתנים משכבה לשכבה. למערכת זו יש לצרף את האסם תוכנית המבני

ואת המבנה המנהלי )בית המושל( אשר רק שלבו האחרון  Xהגדול שנחשף בשכבה 

 מידה רחב.-( נחשף בקנהIX)שכבה 

 13-)אמצע המאה ה IXלשכבה  Xתופעה הראויה לציון היא שכבת חורבן בין שכבה 

קיפרי והקירמיקה שנתגלתה היא -וא האגיאיואילך נפסק היב IX(. משכבה סלפנה"

( נתגלו שברי קערות מקומיות ועליהן כתובות בכתב IXמקומית בלבד. בשכבה זו )

 מצרי, גם במבנה הפולחני וגם בבית המושל. כתובות אלה דנות, כנראה,-היירטי

בהעלאת מיסים או מתנות למקדש או למושל; קשה להחליט אם מדובר כאן בפולחן 

מצרי, אך חובה להדגיש כי רוב הממצאים במבנה הפולחני על שכבותיו  כנעני או

 השונות, מקורם במצרים, או שהם
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-פרעה, לכיש, תל-אל-מוכרים מאתרים שניכרת בהם השפעה מצרית חזקה )כגון תל

גולדווסר, הבדיקה הפליאוגרפית של הכתובות  'שאן(. לדעת א-ור שליד אשדוד וביתמ

. תל מארבים הוא אתר 20-מייחסת אותן לימי השושלת ה יותההיירטיות על הקער

דונם( על גדתו הצפונית של נתל גרר, והוא יושב לראשונה בתקופה  3-קטן )שטחו כ

במהלך התקופה הוקם בו מבנה מבוצר, כנראה לצרכי אדמיניסטרציה, פיקוח  ב'הכ"מ 

היה שלב שבו כל המצודות בחבל הבשור היו  ב'ותצפית. נראה שבתקופה הכ"מ 

, במסגרת מאמציה XIX-הפעילות בעת ובעונה אחת. שלב זה חל עם עליית השושלת 

-לשקם את האימפריה, לאחר תקופת התרופפות השלטון המצרי באסיה בתקופת אל

עמרנה. אין ספק, שלאורך כל התקופה הכ״מ שלטו המצרים במרחב חבל הבשור, אך 

נה אתנית היו מיעוט מבוטל. לאור הממצאים הארכיאולוגיים עולה על נראה שמבחי

הדעת הרכב של שני סוגי אוכלוסיה: כנענים ואוכלוסיה נוודית. הכנענים מהווים זרוע 

והם נחשבו כמין אצולה  הה כנראה מחבל עזמבצעת של השלטון המצרי; מוצאם הי

ונות מתים אנתרופואידים מקומית. לקבוצה זו אפשר לייחס את הקברים המכילים אר

בלח. קבוצה זו עברה תהליך של -אל-הקברות בדיר-)דמויי אדם( כפי שנתגלו בבתי

הסתגלות, תוך חיקוי לציוויליזציה המצרית, והיתר. נושאת דברה בכל מקום ששלטה. 

יש לשער, שעם עילית חברתית זאת נמנו גם הסוחרים אשר נעו בציר המסחר 

זור, וגם מפקדי חיל המצב ששמר במצודות. שלוחה זאת המסורתי, ממזרח למערב וח

של הציוויליזציה המצרית לא היתר. יכולה לפעול בשטח ללא שיתוף פעולה מינימלי 

 -למחצה של הנגב המערבי )העוים? -עם האוכלוסיה האוטוכתונית הנוודית והנוודית

וישבו מכפתור השמידום "והעוים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים 

ל הנוכחות המצרית שיש לשער כי במהלך התקופה הארוכה ( ו23: 'ב 'דב –תחתם" 

קוו בין שני הצדדים, כאשר המרכזים השלטוניים -באזור, נוצר, בהתחלה, סטאטוס

ל שודדים, אך עם זאת שות המים ומונעים פשיטות מזוינות מפקחים על מקור

המקומית.  הותי פולחן לאוכלוסימותרות ושיר מספקים שירותי מסחר חליפין, חפצי

בשלב מתקדם יותר של יחסים אלה, מתמסדת מעין סימביוזה בין שתי האוכלוסיות: 

ידי אותם הנוודים המקומיים -למען הנוחיות מוקמים מחנות קבע בקרבת התלים על

ים אצלם כשכירי יום שזי השלטון, וקרוב לוודאי שגם משמהנהנים מהקירבה אל מרכ

ובי שי קבוצתל שכן כי כך עלינו לפרש את משמעותם שונות. יית לביצוע עבודות

"ס?( בסמוך לתלים הגדולים: לפנה 13-הפרזות אשר הוקמו בשלהי התקופה )במאה ה

הרור )בשולי -ק״מ מצפון־מזרח לתל 1.5-ישוב פרזות על גדות נחל גרר, כ - 'גרר ה

 –ואליידה -אל-ורקבק"מ צפונית לתח שרע,  3-בתל עירית, כהאתר הכלקוליתי(, 

 5-מ' מריכוז נביעות וכ 500-גדת נחל בשור, כבדונם,  20-ישוב המשתרע על כ שרידי

 מזרח,-תל אל פרעהמזרח לתל ג'מה; תל מור,  -דרוםמק"מ 
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פרעה, על גדת נחל -אל-מזרח לתל-דונם, כקילומטר אחד מדרום 5-אתר המשתרע על כ

ק"מ דרומית לתל  2-ואתר מלילות, כ 26הבשור וליד מקור המים העיקרי בסביבה*

 הרור.

-רפיח לאל ןהזכיר את חפירות מצודת חרובית בילהדגשת הקשר עם מצרים, כדאי ל

, זאת מצודת דרכים מצרית האורן(. הית 'א –ת סקר צפון סיני משלח - 1979עריש )

. עד עתה נתגלו XX-וה XlX -ה לות, מימי השוש'מ 50X50מבוצרת היטב, בגודל 

אתרים מתקופת הממלכה החדשה, ביניהם  60-תעלת סואץ לבין רפיח כ ןבאזור בי

ישובים קטנים, שרידי מצודות ואתרי חניה. באתרים אלה קיימות עדויות מובהקות 

 -כה של הדרך הצבאית לפעילות הצבאית והאזרחית של האימפריה המצרית לאור

שבצפון סיני. רובו של הממצא ממצודת חרובית הוא דווקא כנעני,  -" ס"דרכי הורו

עריש. מצב -לעומת הממצא המצרי הדומיננטי באתרים מתקופה זאת ממערב לנחל אל

כרת בשולי זה מסתבר ממיקומה של מצודת חרובית באזור, אשר היה בתקופה הנז

בשנים יטרי ידי פ-פה הכ״מ נחפר על. ישוב נרחב מהתקוןישוב הקבע של דרום כנע

מזרח -ןלבד מצפוק״מ ב 10-סלימה(, המרוחק כ-אבו-זווייד )תל ח'בשיי 1935- 1936

עריש -חל אלנ ןישובי הקבע אשר נחקרו באזור שבי לחרובית. באתר זה, כמו בעשרות

עג׳ול ועוד( התרבות -אל-בלח, תל-אל-רידאן, דיר-לנחל עזה )בשור( )כמו רפיח, תל

 ר, אם כי מורגשת ההשפעה של תרבות ושלטון מצרים.החומרית היא כנענית לכל דב

נתהדקה מאוד האחיזה המצרית ברחבי כנען, גברה  סלפנה״ 13-וה 12-במאות ה

המעורבות המצרית בחיי ערי הממלכה, והתעצמה נוכחותה הצבאית. את המעורבות 

המצרית הגוברת יש לפרש, כנראה, על רקע התעצמותם של קבוצות נוודים באזורי 

יים של כנען והתנחלותם ההדרגתית באזורי ההרים, הנגב ועבר הירדן בפרק זמן השול

זה. מערך השלטון המצרי בכנען הותאם מראשיתו למערכת ערי הממלכה, שבה כל 

שליט היה אחראי על הנעשה בתחומי ממלכתו בפני השלטונות המצריים. צמיחת 

ערי  תהם ומהותם ממערכהשונים בכל דפוסימערך ישובי חדש, ועמו גם משטר וחברה 

דשות וחייבה אותם הממלכה הכנעניות, הציבה בפני השלטונות המצריים בעיות ח

רים. הצעדים החדשים שננקטו, נועדו בראש וראשונה לרסן את חלבקש פתרונות א

כוחן הגובר של קבוצות הנוודים והמתנחלים ולהגביר את הפיקוח עליהן. ייתכן 

דקה האחיזה המצרית עוד יותר, עקב הכפלת נתה XX-השבראשית ימי השושלת 

 הסכנה עם בואם של "גויי הים".

מעוז מצרים בדרום כנען. בבקעת  הממזרח לחבל עזה, שהית ההית ה"חזית" מסוג ז

שבע ובשוליה, שהיו ריקות מישובי קבע בכל התקופה הכ״מ, החלה בהדרגה -באר

לקים ( המיוחסת לעמאסדר-שבע, תל-משוש, תל-פעילות ישובית אינטנסיבית )תל

שבע, -מזרח לבקעת באר-יאלי, הקיני, הכלבי(. מדרוםמולבני ישראל ונספחיהם )הירח

אב אדומיים. לא פלא, -באזור המכונה "הר שעיר" )בסביבות נחל צין( מתארגנים בתי

איפוא, כי החפירות חשפו במרכזי השלטון המצרי שבחבל הבשור )אשר סככו על 

החוף הדרומית( עדויות להתארגנות מחודשת. בתי  הטריטוריה המצרית בשפלת

 מושלים, שמקורם האדריכלי 

                                                      

 
אתרי פרזות אלה, ראויים הם, והתופעה שהם  , בעניין אפשרות תיפקודם של על אף מה שנאמר לעיל 26

 מייצגים, למחקר מעמיק יותר.
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בבתי חצר מצריים מימי הממלכה החדשה, נתגלו בכמה אתרים בדרום הארץ. הדרומי 

(. בחצר הבניין נמצא שבר קנקן אגירה YR, ZRפרעה )בניינים -אל-שבהם נחשף בתל

( ונראה שכלי האגירה היו רכושו 1204-1210) II-מצרי ועליו טבוע שמו של פרעה סתי ה

ופסה משובצת שנהב ועליה תיאור קשל המינהל המצרי. באחד מחדרי הבניין נמצאו 

ציד, ותמונת מלך יושב על כס, המעוצבים בנוסח האמנות המצרית ביד אמן כנעני. ליד 

 חרפושיות, 126התל נחשפו גם קברי חדר המכילים ממצא עשיר, ובאחד מהם נמצאו 

( וכן שברי IV-וה III-ה סס)רעמ XX-הוהשושלת  XIX-הלרבות חרפושיות השושלת 

 ארון מתים אנתרופואידי.

( ובתוכו שפע חומר שיובא 906מזרחית משם נחשף בית מושל בתל שרע )בניין -צפונית

ממצרים, כולל מאות קערות, שעל חלק מהן נכתבו כתובות מצריות בכתב היירטי. 

ל תבואה, שהובאו כנראה כמס שנרשמו כמויות גדולות מאוד  ת אלהבאחדות מכתובו

 –לאלוהות מצרית, שמקדשה או פסלה עמדו במקום. באחת הכתובות מופיע תאריך 

 למלך X+22 שנת
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( ובו 'מ 25X25. תוכניתו המקורית של הבניין רבועה )III-, כנראה רעמסס המצרי

 2-כ -דרים קטנים, עובי קירות הבניין חכזי עם עמודים, אשר הוקף במערכת אולם מר

( לא נמצאו כלי יבוא IXמטרים, ותקרתו היתה עשויה עצי ארזים, בשכבה זן )

שרע את -ה זו מייצגת בתלפלישתיים. שכב סוכן נעדרים כלי חר ימיקנמפריסין ומק

כנית דומה נתגלו בדרום ארץ רון לשלטון המצרי בכנען. בנייני לבנים בתוחהשלב הא

(. לאור ממצאים אלה יש לשער, IVחסי )"עיר"  -( ובתלJFג׳מה )בניין -ישראל גם בתל

סופח כל האזור לתחומה של עיר השלטון המצרית , XI-הו XIX-השבימי השושלות 

יר עזה, והמצרים החזיקו בכל חבל הגבול הדרומי של כנען. על רקע זה אפשר גם להסב

ישובית שחלה באזור שמדרום לשפך נחל עזה )הבשור( עת נאחזו הת את ההתפתחו

תושבים, שמוצאם מדרום הארץ וממצרים, באתרי החוף שבצפון סיני, בהביאם עמם 

-אל-ף בחפירות שנערכו בדירשכנענית והמצרית. ישוב מעין זה נחאת חפצי התרבות ה

 .קם מכנעןבלח, ובו בולט השילוב של חפצים שמוצאם ממצרים בחלקם, ובחל

נאמן, נמנתה  'ית. לדעתו של נעל אזור זה והדרכים אליו הגנה המצודה הגדולה בחרוב

הקדיש את הכנסותיהן לאל  III-ה ססרעמשרע עם אחת מתשע הערים בכנען ש-תל

אמון, יחד עם עזה ולכיש. העדויות הארכיאולוגיות המצביעות על תום השלטון המצרי 

לפנה״ס, כדור אחד או שניים אחרי חבלי הארץ  12-בחבל הבשור במחצית המאה ה

מדגישות את המאמצים הגדולים שהשקיעה האדמניסטרציה המצרית והאחרים, 

ר עזה. העי -באחזקת נקודת מפתח זו לאבטחת האגף המזרחי של מעוזה בכנען 

 1189לבין "גויי הים" נערכו בשנת חמש למלכו ) III-ה סהקרבות המכריעים בין רעמס

בים וביבשה. לאחר נצחונו הושיב רעמסס את גויי הים במצודות, ודומה (, סלפנה״

תגלו שם נ -פרעה -אל-אן, אשדוד, תלש-מצא באחדים מן האתרים בארץ )ביתשהמ

, כנראה פלישתיים במסורת מצרית( עולה בקנה אחד סארונות קבורה דמויי אדם מחר

תים וגויי הים שיושבו הפלי עם נתון זה. חוקרים מסוימים סבורים, שמתחילה

האחרים כחיילים שכירים במרכזי השלטון המצריים בארץ, ורק משנסוגו המצרים 

שרע מוסיפות נתונים חשובים לתמונה -ירשו הפלישתים את מקומם. החפירות בתל

( IX-XIXההיסטורית המקובלת: לאחר רצף ישובי במשך כל התקופה הכ"מ )שכבות 

לפנה״ס.  1170הרס וחורבן, בסביבת שנת נחתמת השכבה הכנענית האחרונה במפלס 

ל הנוודים המקומיים, שאולי ניצלו שידי פשיטה -יכול היה להתחולל על חורבן זה

; או אולי החריב את המקום פלג מפלגי III-ה סחולשה זמנית של השלטון בימי רעמס

גויי הים הקדומים, תוך כדי התארגנותם בדרום עמק החוף של כנען. מכל מקום, עד 

 3-2שרע, והמקום עמד בחורבנו במשך -, קיים פער ישובי בתלסלפנה״ 12-ף המאה הסו

פרעה, הסמוך יותר לחוף, נראה שהשלטון המצרי נמשך עד למחצית -אל-דורות. בתל

הוא בהדרגה עד לסוף המאה.  ( ולאחר מכן, הישוב ננטש גםIV-ה )רעמסס 12-המאה ה

פרעה( היא של -אל-)בחפיר של תל 900הקברות  -ית המאוחרת ביותר בביתשהחרפו

 .לפנה"סVIII (1134 )-עמסס הר
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 ספרות

 ל פרק קודם()בהמשך לספרות ש

 .90: 'ז עתיקותל מצרים. חלנ חרפין אהרוני, י. תשל"ד. סקר בי -

 .55-53 :22 קדמוניותשרע. -בחפירות תל ן, א., נצר, א. תשל״ג. מבנה פולחןאור -

ל" מצרים מתקופת הממלכה מוש, א. תשמ״ה. האדריכלות של "בתי ןאור -

 .199-183: חארץ ישראל י"ה בארץ ישראל. חדשה

עשרה -שרע מן השושלות התשע-גולדווסר, א. תשמ"ה. כתובות היירטיות מתל -

 .64-57גוריון(: -)אוניברסיטת בן באר שבע ב'והעשרים. 

 .15-19: 22, תשנ"ג. עתיקות גזית וגופנא  -

 ע"א-; ס"ט 50ס"ו )תשל"ח(: -ס"ה 30ארכיאולוגית: נ"ג )תשל"ה(: שות חד -

 .59; צ"ד )תש"ן(: 63-66; 75-70)תשל"ט(: 

 ערים וגלילות בארץ ישראל.ג'מה. בתוך: -תל –מזר, ב. תשל"ו. ירזה  -

 .146-141ירושלים: 

 קתדרהי"ג: מעיר ממלכה למרכז ממשל מצרי. -נאמן, נ. תשמ"ג. אפק במאה ה -

27: 32-27. 

 .463-488: נ"ה-נ"דנאמן, נ'. תשמ"ו. תרביץ  -

 )אנגלית(. 4. באר שבע 1990רדפורד, ד' ב'. -

- Cross. F.M. 1980. Newly Found Inscription in Old Canaanite and 

Early Phoenician Script. BASOR 238: 2-4. 

- Dothan. T. 1982. Lost Output of the Egyptian Empire. National 

Georaphic 162/6: 739-768. 

- Goldwasser, O. 1982. The Lachish Hieratic Bowl Once Again. Tel 

aviv 9: 137. 

- Kempinsmi, A. 1974. Tell-el-Ajjul = Beth Aglayim or Sharuhen? IEJ 

24: 145-152. 

- Van Beek, G.W. 1983. Digging Up Tell Jemmeh. Archaeology 36/1: 

12-19. 
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הבשור כאדמת  - (47)יה׳ ט״ו:  נחל מצרים"עזה, בנותיה וחצריה עד 
 מריבה בין פלשת ויהודה

 

ו מגבולותיה רק חת, הם הגישל התארגנות הפלישתים בפלשי נושלב הראשבשנראה, 

ג׳מה. -הכורכר והתקדמו לאורכו עד לסביבת תל סל הבשור ברכחל נבאזור הפירצה ש

מה 'ג-: תל12-המאה הבל הבשור שהיה מיושב בשלהי חזהו האזור היחידי בתחומי 

-לות חקלאית עלחשו נסיונות להתננעלאיידה. נראה שבשני מקומות אלה ו -אל-וקבור

ולאיידה נשאר בבחינת כפר משגשג )ועדים לאופיו -אל-ידי הפלישתים, אך בעוד שקבור

(, הרי 1977כהן,  'ר  פירתחב)מאבן צור שנמצאו על פני השטח  להבי המגל המרובים

לפנה"ס יצר כלי  1100ביבת שנת ג'מה למרכז פלישתי הומה, שבס-מהרה הפך תל-עד

לפנה״ס החלה  1100ועיבד כלי ברזל בכבשנים, כנראה למטרת סחר. בסביבות  רסח

שבע. הדים לכך -יהודה ובקעת בארחדירה אינטנסיבית של הפלישתים לעבר שפלת 

( 59יהושע ט"ו: -ענת )מבית ענות ביהודה?  ןשמגר ב -מעים מעוללות השופטים שנ

שופטים  -שהיכה את הפלישתים ומסיפורי שמשון )"ויעלו פלישתים וישבו ביהודה" 

( 33-1; כ"ו: 34-22כ״א:  'ינת שנשתמרה בכפל לשון במקרא )בר(. תעודה מעני9ט"ו: 

י ת והשופטים, מלמדת אותנו כוהמיוחסת, אליבא דרוב החוקרים, לתקופת ההתנחלו

רועי  ןבע; ייתכו שהתיגרות ביש-ו חזקה על עמק נחל גרר בואך בארתים דרששהפלי

רועי אברהם ויצחק, על זכויות המים  ןפלישתי מלך גרר )בראשית כ״ו( לביאבימלך ה

באפיק נחל גרר, מצביעות על התמודדות בין הפלישתים המתנחלים ממערב לבין בני 

חבל הבשור. יש לשער, שסכסוכים אלה בזירת  -שמעון ויהודה המתפשטים ממזרח 

הוק )המשתקפות בסיפורי הבריתות, ההסכמים -אכן הסתיימו מדי פעם בבריתות אד

ר פיו עב-עלשקוו מסוים, -טאטוססהאבות לאבימלך ורועיו( עד שנוצר והשבועות בין 

 'מ 200נחלת שבט שמעון בערך בקו גובה  ןתחום השפעת הפלישתים לבי ןהגבול בי

צומת משמר הנגב(. ואכן, -קמה-הים )החופף, בקירוב, את הכביש ביתמעל פני 

, נרמזת סלפנה״ 11-התחזקותם של הפלישתים בחבל הבשור, במהלך המאה ה

שרע קיימת התנחלות פלישתית, -קרים: בתלסתוצאות החפירות הארכיאולוגיות ובב

הכולל  אשר בהדרגה, תוך כמה שלבי ישוב )ללא חורבנות ביניהם( הופכת לישוב,

מבנים בעלי שלושה חדרים מקבילים, חלקם מרוצפים בחלוקי נחל, ואולם ארוך 

הניצב לשלושת החדרים, בתוכנית הידועה בשם "בניין ארבעת המרחבים", האופיינית 

לראשית תקופת הברזל )התקופה הישראלית( בארץ ישראל. מקובל לייחס 

שרע מכילים המבנים -תלארכיטקטורה זאת לשבטי ישראל המתנחלים בכנען, אך ב

כפר פלשתי, כנראה מבוצר, יה פלישתית. משמעית על אוכלוס-ממצאים המצביעים חד

ידי פ' -פלשתי הכולל מקדש )על ובנחל פטיש נחפר ישוב הרור-בחפירות תל  הנתגל

פרעה קשה בגלל שיטות החפירה המיושנות -אל-הבנת הממצאים בתל נחשוני(.

בטחון, כי גם כאן התקיים ישוב פלישתי משגשג בוט קוני, אך ניתן לשפוהדיווח הל

ג׳מה שימש -וייתכן שאף הוא כלל בנייני ארבעה מרחבים. הישוב הפלישתי בתל

 כמקשר בין פלשת לחבל הבשור, 
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עיר ממלכה אך לפני דורות  -מת לבנים עבה. לישוב זה חוובגלל חשיבותו אף בוצר ב

ולאיידה )"עיר, -אל-חצר" פרוזה בקבורמור( ו"-בת ממזרחו )תל-היה ישוב -אחדים 

 בנותיה וחצריה"(.

ההיצמדות המסורתית אל  ןהפלישתים בחבל הבשור מזדקרת לעי ממערך ישובי

ומיעוט ישובי  -הקלים יותר להגנה והשולטים על מקורות המים  -התלים העתיקים 

פרזות, קרי כפרים, חוות וכדומה. מאליה עולה המחשבה, כי לא קיימת כאן תופעת 

התנחלות במגמת סיפוח שטחי חקלאות והתיישבות של עובדי אדמה: מוזר יהיה 

לת פלשת הפוריה, בעלת מי התהום הגבוהים והזמינים, לתאר תנועת אוכלוסין משפ

ג׳מה, בינו לבין פלשת -אל אזור צחיח למחצה כמו חבל הבשור. ואכן, גם מערבית לתל

עה )בתחומי חבל עזה( לא אותר כל ישוב פרזות מתקופה זו. נראה, שקיימת כאן תופ

בדרום הארץ: שני היסודות הפוליטיים הפועלים  ןשל תפיסת מאחזים בשטח הפקר בי

ידי הקמת -פלשת ויהודה. כשם שהמצרים לפניהם הבטיחו את אגפם המזרחי על

עלות על טריטוריה הגובלת בחבל הבשור, כך מכריזים הפלישתים מרכזי שלטון ב

כי תפיסת  בפלשת ממזרח, תוך תפיסת מאחזי שליטה ותצפית. רמזים במקרא מעידים

כלוסיה אוטוכתונית, בגירושה או ורה גם בנישול אושהטריטוריה הזאת היתה ק

מכפתור  כפתורים היוצאים -בהשמדתה: "והעוים היושבים בחצרים עד עזה 

 11-(. שרידי ישוב פרזות קטן מראשית המאה ה23: 'ב 'השמידום וישבו תחתם" )דב

צאלים )המכיל בשכבתו התחתונה חרסים יוצאי דופן, בעלי -, סמוך לבארסלפנה״

 -אזור, כגון עיטור בצבע קירמיקה מתקופת הברזל הקדומה באלמנטים מיוחדים לגבי 

 .27גופנא( מייצג, אולי, את אותם "עוים" מסתוריים שנעלמו ואינם* 'חפירת ר

ייתכן, שלאותה טריטוריה פלישתית בחבל הבשור מתכוון המקרא, בכנותו אזור 

 (.14: ', ל'פוני בשם נגב הכרתי )שמואל אמסוים בנגב הצ

שבע, אשר חרבו כולם לקראת סוף המאה -הישראליים בבקעת באר נראה, שהישובים

בידי העמלקים( נבנו מחדש  -רוני הא 'לאחר כמאה שנות שלווה )לדעת ילפנה"ס,  11-ה

שבע, המרכז הפולחני -כנגד איום פלישתי ממערב: באר סהפעם גם כתריובוצרו היטב, 

מדת הקירות האחוריים של והאדמיניסטרטיבי, בוצרה היטב בביצור היקפי )על ידי הצ

 .(VIIהבתים(, בשער ובמגדלים )שכבה 

פי המקרא, חבל -בשלב זה, ערב יסוד המלוכה בישראל, כדאי לעצור ולשאול: האם, על

הבשור נכלל בתוך נחלות שבטי ישראל? המועמד היחידי היכול לטעון לבעלות הוא 

וך ציון מפורש שבט שמעון; רשימת עריו מצויה שלוש פעמים במקרא: פעמיים ת

 ערי  שאלה
  

                                                      

 
מערבי, אך דוק: מקובל -אין אנו יודעים ולא כלום על העוים, מלבד שמם ועובדת ישיבתם בנגב הצפון 27

 -במחקר הגיאוגרפיה ההיסטוריה כי שמות ישובים שורדים גם בתהחלף אוכלוסייתם. האם הקידומת אש

, בראשית שמות ישובים בדרום הארץ מרמזת על אתנוס קדום, שקדם לבוא הישראלים והפלישתים

-ברשימת תחותמס ה 58ומלמדת על דיאלקט מסוים שהילך אז בארץ? אשדוד, אשקלון, אששחן )מס' 

III '43,33(, אשנה )יה' ט"ו: 52ברשימת שישק(,אשתמוע, אשתאול, אשען )יהושע ט"ו:  93(, אשחת )מס.) 

 משתמע שהעווים הוכנעו, אך לא הושמדו! 3מיהושע י"ג 
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-33: '; דבה״א, ד9-1י״ט:  'יים אחדים בין רשימה לרשימה )יהונחלת שמעון, בשינו

( ללא 32-20ט״ו:  'דה )יהו( ובפעם השלישית היא כלולה בתוך רשימת ערי שבט יהו28

הזכרת שבט שמעון כלל. התוספת הבולטת לרשימות אלה הן הכותרות "ויהי נחלתם 

(. 31: 'לה עריהם עד מלוך דוד" )דבה"א, ד( ו"א1בתוך נחלת בני יהודה" )יהו׳ י"ט: 

נראה, שיש לקשור בין שתי כותרות אלה ואז הן רומזות על מהפך פוליטי חשוב שחל 

הבשור: התרשמותם של מרבית החוקרים היא במהלך ראשית המאה העשירית בחבל 

ות, משתרעות כי ערי שבט שמעון, כפי שהן מופיעות בגרסאות השונות בשלוש הרשימ

טרטיבית שבע, שהיא עיר גבול מבחינה אדמיניס-מזרח לבאר-מצפון, ממזרח ומדרום

י"ט:  'שמעון )יהו ל צקלג ברשימת עריש. הכללתה 28בע"(*ש-ופולחנית )"מדן ועד באר

שתית, ( אמורה להיות רמז ראשון למהפך הנזכר לעיל: צקלג היתה עיר שדה פלי5

( שהוענקה לדוד בהיותו עדיין טוען 6-5, כ״ז: 'א מ'בשלטונו של אביש מלך גת )ש

לכתרו של שאול, והיא נחשבת כנמנית עם ערי שבט שמעון כבר במהלך מלכותו של 

פי, כהצעת א. רייני ואחרים(  צא-א-דוד. הזיהוי המקובל כיום לגת פלישתים )תל

שם בין גבעות להב לבין סביבת לכיש, -מכוון אותנו לחפש את עיר השדה שלה צקלג אי

. אורן ואחרים 29*תים וישבו ביהודה"שר: "ויעלו פליבשפלת יהודה, כפי שנאמ

-צאפי( ומזהים, כפי שנרמז לעיל, את תל-א-ק״מ בקו אווירי מתל 37מרחיקים לכת )

תים. הם מציינים, בין השאר, את שכבה שעל אף מרחקה הרב מגת פלי ם צקלג,שרע ע

 לפנה"ס, שבה 9-ה והמאה 10-בתל, משלהי המאה ה 7

 
  

                                                      

 
קסט של שם אחר )המסתמכים בט שתלוי ועומד: הטוענים שזהו שיבו ןיהויכוח לגבי השם "שרוחן" עדי 28

שלחים בשלוש הרשימות ועל תרגום השבעים, שם אין שרוחן מופיעה כלל -שערים-הלשון שרוחן שעל שילו

 'שרוחן )יהו-( 32ט"ו:  'אוי להדגיש כי החילוף שלחים )יהוובמקומה כתוב "ושדיהן"( פטורים מדיון. ר

״ל". האם חילוף -ביותר, בגלל הקשיים שהיו לשפה המצרית ולכתבה באבחנה בין "ר" ל ( מעניין6י"ט: 

כך -שאינו מקרי כלל בשם כל -זה מעיד על נוכחות מסיבית של אוכלוסיה מצרית בעיר? הטוענים לדמיון 

 ל"שרוחן", הנזכרת שלוש פעמים במקורות המצריים ותמיד בהקשר למסעי מלחמה בדרום הארץ -מוזר 

"חיל המצב היה  III-ה סבמסע לגירוש ההיקסוס, בימי תחותמ סידי יעחמ-ור בן שלוש שנים על)מצ

ל שישק( מחייבים שרדה בהוד מלכותו", ובתיאור מסעו בשרוחן בעת שכל הארץ, מירזה ועד קצווי תבל, מ

-אל-את הימצאותה של עיר זאת על דרך המלך ובנקודת מפתח. זיהויו של אולברייט את שרוחן עם תל

עג׳ול מתאימה יותר -אל-פרעה מתעלם מנקודה אחרונה זו, ולכן טוענים קמפינסקי ואחרים כי תל

י שפעם באופן מע-עג׳ול נכללה אי-אל-ה לקבל כי שרוחן בתלשמה לזיהוי זה. דא עקא, שקמבחינת מיקו

שיפוטי  שבע, בתקופה ששבט זה היווה עדיין גוף שבטי-בנחלת שבט שמעון, המתרכזת באזור בקעת באר

)"עד מלוד דוד"(. אי לכך, מעדיפים חוקרים אחרים לשבצה במסגרת הגיאוגרפית של דרום שפלת יהודה, 

חווייליפה?( על הסעיף המקביל של הדרך הראשית מדרום לצפון, באזור ה"אבוס", בין -בסביבות להב )תל

 ר' רייני הציע לזהותה בתל הרור. השפלה להר.

 מועמד מתאים למדי. חסי הינו-מבחינה זאת, תל 29
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התגלה בניין גדול בעל קירות לבנים המצופים מבחוץ באבני גזית מסותתות סיתות 

שוליים, וסימנים למבנה גזית נוסף בקרבתו )שיטת הבניה המשלבת אבני גזית בקירות 

ידי החופרים לסוף -באשדוד, המתוארכת על IXלבנים אותרה במבנה השער משכבה 

הקירות הפנימיים מלבנים בלתי לפנה״ס: בשני האתרים הללו נבנו  10-המאה ה

צרופות, ואילו בפינות נקבעו אבני גזית שבלטו מעל למפלס הרצפה(. בניין הגזית 

( ודומה 'מ 1.5-בים )כחמבנה קדום יותר בעל קירות רהוקם על גבי נדבך היסוד של 

שמבנה הגזית אינו אלא גרסה מפוארת יותר של הבניין שקדם לו ואשר יש לייחסו 

לג למלכי . האם לממצא זה יש קשר לקביעה: "לכן היתה צקסה״נלפ 10-למאה ה

( והאם מבנה זה הוא שריד לבניה ממלכתית 6, כ"ז: א' מ'יהודה עד היום הזה" )ש

אם אכן זוהי  30מימי דוד, שלמה ואסא בעיר השדה צקלג שהפכה לאחוזת המלך?*

דופן ומשתלבת  היא אינה יוצאת שרע, הרי-ל תוצאות החפירות בתלשהקריאה הנכונה 

-ושלמה בחבל הבשור וסביבתו: בבאר. בתמונה הישובית של תקופת מלכות דוד היפ

ומה מוצקה ובשער איתן חב בע הולכת ומוקמת, כמעט מן היסוד, עיר מבוצרתש

ל רחובות, כיכרות, רובעי מגורים ומבני ממשל ופולחן. ש( בתכנון מדוייק V)שכבה 

ק״מ  15-דאי מערבה אל בקעת נחל אופקים, כפורץ הישוב היהו 10-במהלך המאה ה

מנוח( על -שבע: שם מוקמים שלושה ישובים, מהם אחד מבוצר )תל-באר-מערבית לתל

; 25-17: ', ה'ב 'צחונותיו של דוד על הפלישתים )שמדונם. ייתכן שנ 10-שטח של כ

ור ( בלמו אותם בתחומי פלשת גופא לד8-4: '; שם, כ1; שם, י"ח: 16-8דבה"א, י״ד: 

או שניים; נראה שפרק זמן זה, בסוף ימי דוד ובראשית מלכות בנו )"ושלמה היה 

ובדים מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים מגישים מנחה וע

ידי ממלכת יהודה למילוי -על(, נוצל היטב 1: ', ה'א 'מל –את שלמה כל ימי חייו" 

 לשת.מערבי בואך פ-צפוןהישובי בנגב ההחלל 

ל הפסוק: "אלה עריהם עד מלוך דוד", הנמשך לפסוק הבא: שלדעת רייני, פירושו 

וכל חצריהם אשר סביבות הערים  חמשם, ועין רמון, ותכן ועשן ערים "וחצריהם עיט

 ( מסתבר, אם נניח33-32: 'א, דה"זאת מושבותם והתייחשם להם" )דבהאלה עד בעל, 

שני שבטים עזים ותקיפים  -וי פחות הלשבמה ששדוד פעל לגבי שבט שמעון כפי שע

( שאנשיהם שובצו בערי ספר הממלכה למטרות 31-25; שם, ל"ד: 7-5מ״ט:  ')בר

אדמיניסטרציה ושלטון. ייתכן, שאף כאן העביר דוד בדרך אדמיניסטרטיבית 

אוכלוסיה שמעונית מן הערים שבשולי שפלת יהודה אל ישובים בגבול פלשת, קרי 

 שבבקעת  וגרת מגן והתרעה לריכוז היהודאיי לבנות חבחבל הבשור, כד
  

                                                      

 
הרור. -שיטת בניה דומה, של בניית לבנים משולבת בבניית גזית, נתגלתה לאחרונה בחומת העיר שבתל 30

, והיא בנויה כחומה מלאה וכחומת סוגרים, לסירוגין, עם מגדלים רבועים 'מ 4-עוביה של חומה זאת כ

בעבר את הסוקרים ויוחסה לתקופת הבולטים ממנה. אל חומה זו מבחוץ שפוכה סוללה אדירה )שהטעתה 

משני, ונלקחו כנראה ממבנה קדום  שזו אבני הגזית הם בשימו הזה התיכונה(. יש לציין שגם בחומהברונ

, סלפנה״ 9-הרום לימי יהושפט, במחצית המאה יותר )רייני מציע לייחס את ביצורם מחדש של תלי הד

 (.בהקשר להשתלטות המחודשת על דרכי המסחר שעברו בנגב
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ניתן, אולי, לפרש  ךם על המרכזים הפלישתיים מהאגף. כה בעת ליצור איובשבע ו-באר

וביצורה מחדש בחומת לבנים, ואת  הג׳מ-תיישבות החדשה במערב התל בתלאת הה

סקר מורה פרעה הכוללת כנראה גם בנייני ארבעה מרחבים. ה-אל-הבניה הצפופה בתל

ידי מתיישבים יהודאיים. בנוסף לתפיסת התלים -מור נתפסים על-הרור ותל-שגם תל

ור, רובם במרחב, אותרו בסקרים עד היום כתריסר ישובי פרזות במרחב נחל הבש

, Iולאיידה. בשלושה מהם )צאלים -אל-צאלים לבין קבור ןככולם לאורכו, בקטע שבי

גופנא והמחבר. התמונה הכוללת  'ה בידי ראורים( נעשו חפירות בדיקסוואווין, 

לראשונה  -פחות באתרים מחוץ לתלים שיעה על נוכחות פתאומית של מאות ממצב

אפיק נחל הבשור, ונראה כי ל אתרים אלה לשלהדגיש את קרבתם  מאז יסודם. יש

 התל ןרעה רומזת גם על קשרים נוספים ביפ-אל-עין עם תל-רשלכולם ק שיש העוברה

לפי מיספורו של  - 200הקברות הענק שמצפונו ) -ול"חצריו", כגון בית ל"בנותיו"

ולכל תושבי ה"חצרים" )כפי שמכונים  קברות אזורי לתל-שאולי שימש כביתפיטרי( 

יה", וראה אתרי פרזות אלה במחקר, בעקבות הביטוי המקראי "עיר, בנותיה וחצר

 (.47-45למשל יהו' ט"ו : 

כזאת הוא דונמים אחדים, ובחלק מן ה"חצרים" אותרו גם ל "חצר" אופיינית שגודלה 

 יםסימן למבנה והם נרא ןי נחל ואבני גוויל, אך באחרים אישרידי יסודות מחלוק

י(. רובם ככולם כמאהלים או כישוב סוכות )כדוגמת סוכות הבדואים בקדמת סינ

עונתיים ואחדים אף הוגדרו כישובים  -לא יותר מדור אחד  -כקצרי חיים  מסתמנים

של נוודים למחצה, הנודדים בקיץ צפונה, בעקבי הצאן, וחוזרים לחבל הבשור לקראת 

. הממצאים האופייניים ל"חצרים" אלה הם חרסים 31עוגת הגשמים המשופעת במרעה*

, אבני שחיקה ומקבות צור. בין סמצור במספר לא רב, שברי תנורי חררבים, להבי מגל 

ול שוון אדמדם, שברי קנקנים וסירי בית בגהחרסים בולטת הקירמיקה הממורק

אופייניים ודפנות של קערות עם הידית הרוחבית המנוונת, האופיינית לראשית המאה 

לפנה״ס בדרום פלשת. עיקרה של הקירמיקה דומה ביותר לזו המצויה בתלי  10-ה

שלהם בשווקים  סשתושבי ה"חצרים" רכשו את כלי החריהודה מתקופה זו, ונראה 

המקומיים, אשר מאליהם  ודיםיצרו אותם בעצמם. קשה להניח שהנויים ולא יהמרכז

אחריהם זכר בכל התקופה הכנענית, החלו לפתע פתאום להשתמש  לא הותירו

-בקירמיקה יהודאית ולבנות מבנים; הפלישתים לא חרגו מגבול חבל פלשת במאה ה

כמו בתלים  -צרים" ; לא נותר לנו אלא להניח בזהירות, שבין תושבי ה"חסלפנה״ 10

ידי דוד לספר -יות שהועברו, אולי, עלנהיו גם אותן משפחות שמעו -וצרים המב

הממלכה. דרכים ראשיות חשובות הקיפו את חבל הבשור מכל עבריו בתקופה 

-ניצנה-דרך חוף הים במערב ו"דרך האתרים" )בקו ערד -הישראלית, והעיקריות שבהן

 קדש ברנע( במזרח. קשה
  

                                                      

 
גבולות  ן, נמצאו באזור החולות, בי1984-אורן והמחבר ב 'ידי א-, כי בסקרים שנערכו עלןיש לציי 31

לפתחת רפיח, אתרי חניה שהכילו קירמיקה דומה לזו של ה"חצרים". האם אתרים אלה היו שייכים 

בות הארץ אשר הנה יושנוודית? או אולי אלה הן עקבות "הגשורי, הגריזי והעמלקי כי -לאותה מערכת חצי

 (.8, כ"ז: 'דוד ואנשיו פשטו עליהם? )שמואל אורה ועד ארץ מצרים", אשר שמעולם בואך 
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ל הוכחות לדרך ארצית שחצתה ממש את חבל הבשור, אך אל לנו להתעלם להצביע ע

מהקו הברור שה"חצרים" מתווים לאורך אפיקו של נחל הבשור. ייתכן, שמסתמן 

ת נחל הבשור פרעה, לאורך נביעו-אל-ג׳מה ותל-במגמה זאת נתיב המקשר את תל

עה( עם דרך בוקר )אתר הרו-הר שעיר ומצטלב באזור שדה דמשאבים, ע-ואזור באר

לאה. רחובות בנגב לניצנה וה-מצד האתרים הנזכרת, תוך שליחת סעיף מחלוצה דרך

 –לאור הסקרים מצטיירת גם דרך שעברה בעמקו של נחל שונרה מסביבת חורבת רוגם 

כבר אז תנועה ערה  האין לנו כל הוכחה שאכן היתמערב. -רוחייבה, לכיוון צפון קס'ר

אזי התנועה התנהלה בוודאי על הגדה  -לאורך קטע זה של נחל הבשור )ואם היתה 

, השמאלית הרצופה ולא על הימנית המכותרת עמוק לתוך המישור( אך אין ספק

עיקר על דרכי המסחר, לשלוט על הדרכים וב השמגמתו של השלטון היהודאי הית

האי ערב אל חופי -מותרות ויוקרה מכיוון חצי השיירות הנושאות מצרכי שבהן הגיעו

הים התיכון. ייתכן כי מערך הישובים הפרוזים והמבוצרים לאורך נחל הבשור מצביע 

שור קטע על מגמה זאת גם בנגב המערבי. את מהלך ההתבססות היהודאית בחבל הב

(. למסע הצבאי קדמו סלפנה״ 925ל שישק מלך מצרים )שבעודו באיבו מסע המלחמה 

ל מלך מצרים להתערב בענייניה הפנימיים של ישראל, ליצור שנשנים נסיונות חוזרים ו

)שעברה לשליטת המצרים כבר  32ת*שטית באדום ולחזק את שלטונו על פלתסיסה פולי

בימי שלמה ופרעה סיאמון(. ייתכן, איפוא, שבסוף ימיו של שלמה המלך נעשו 

הודה, לקידום פני צר. קשה להוכיח מערב י-לויות ביצור וחיזוק נוכחות בדרוםפעי

-אל-ג׳מה ובתל-זאת, אך לא מן הנמנע שלמבצע זה יש לייחס חומות לבנים עבות בתל

ידי פיטרי לימי "שושלת -, המיוחסת על'מ 7-5פרעה, שם נחשפה חומת לבנים בעובי 

XXI-XX." 

שמות מקומות, כאשר לאחדים  70-ברשימת מסעו של שישק לנגב מופיעים קרוב ל

(. 8כ"ג:  'ב 'משנגב העצני ) -נגב עצנת" -כגון "פהם אף מצורפת הקדומת "נגב", מ

ג׳מה, כפי -אולי תל -( 133 'לזהות אולי שלושה שמות: ירזה )מסר שבחבל הבשור אפ

-פרעה או תל-אל-אולי תל -(, כנראה שלחים או שרוחן125 'שנראה להלן; שרחם )מס

"פטיש" השתמר  מנוח, כאשר השם-ולי תלא -('69-68 ')מס שוחגר פט 33עג׳ול* -אל

ירזה ופטיש,  פטיס ליד אופקים(. שני השמות הבטוחים יותר, 'בחורבה הסמוכה )חר

מצביעים על קו התנועה העיקרי בציר נחל גרר ממערב למזרח, והתואר חגר, שפירושו 

מצודה )בארמית "חגרא"(, מצביע על מקומות מבוצרים )חגורים( אולי בשיטות 

 –ל המבנים בשולי פסגת התל שחיבור הקירות האחוריים ידי -ההיקפי, על הביצור

חגרא היה מקובל באזור הנגב הצפוני עוד דורות רבים, והמשנה מכנה  -)המושג חגר

. (1992וראו מאמרו של נאמן ב"תל אביב", בשם זה את ביצורי ה"לימס" הרומאי

ת נתונים ברורים על הרבע פרעה מספקו-אל-ג׳מה ותל-לצערנו, אין החפירות של תל

פרעה -אל-ק כבש את תלשאליבא דפיטרי, שי. סלפנה״ 10-ל המאה השהאחרון 

לאחר רע חרבה, ש לדעתו של אורן, שישק מצא את תל והקיפה בחומת לבנים אדירה.

שבע יש -בבאר Vפרעה. ייתכן שאת חורבן שכבת -אל רעידת אדמה חזקה, וכן את תל

 לייחס למסע זה, 

                                                      

 
 . 40, 23-14למשל: מל' א' י"א:  32

 ?(Vאם בכלל היתה מיושבת בתקופה זו )ארמון  33
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ם נוטים לייחס ק: החוקרישישינה נזכרת בשמה המפורש ברשימת על פי שהיא אאף 

-חגר אברם )אברהם(" שברשימה לבאר"ה -( 72-71 'אברם" )מס-חקר-ם "פשאת ה

בע )עירו של אברהם(. מכל מקום, רובם של אתרי הפרזות, שנזכרו לעיל הפסיקו את ש

 עו של שישק גרם לכך.לפנה"ס, וכנראה מס 10-קיומם הקצר לקראת סוף המאה ה

 המאורעות המסעירים שעברו כסופה על חבל הבשור והחלישו את האחיזה היהודאית

ובי שור ולחדור לתחומו. גבול המערך הית לחזששבו, עוררו, כנראה, את תושבי פל

שרע, נוסף למצודת הגזית של -אסנת: תל-באר-מנוח-תל-שרע-היהודאי נסוג לקו תל

מנוח בוצר כנראה מחדש, וליד -ת לבנים מוצקה. גם תל, מבוצר גם בחומVIIשכבה 

אסנת, הוקמה מצודה קטנה מעל הנביעה ולידה -בשור, בבאר-שבע-מפגש הנחלים באר

דת בגדת נחל הבשור, ישנם שרידים צאלים, על שלוחה מבוד-ישוב. גם דרומית לבאר

ספר על ל בניה מסיבית מתקופה זו. ייתכן כי לפעילות הזאת ישנו הד במקרא, המש

(. נראה, כי לפעילות 22ט"ו:  'א 'מל; 6-5ביצור גבולות יהודה בידי אסא )דבה"ב, י"ד: 

הכוללים , 34הרור*-בטחונית זאת שייכים גם הביצורים האדירים שנחשפו בחפירות תל

!(, 'מ 4-ל יותר מש)אשר השתמרה לגובה  'מ 4-ל כשחומת לבנים מוצקה בעובי 

ובקטעי חומות סוגרים ונתמכת מבחוץ בסוללה, שעוביה המחוזקת במגדלים בולטים 

מטרים. סוללה עצומה זו, המגינה על בסיס החומה מפני קעקוע, בנויה  15-יותר מ

משכבות עפר כבוש, חול, לבנים, כורכר כתוש וגושי אבן חול לסירוגין. במקורו היה 

זה קולף מדרונה של הסוללה מצופה בקפדנות באבני כורכר, אך רובו של ציפוי 

בתקופה העות׳מאנית ושימש לבניית קברים על פסגתו של התל, סביב לקבר הקדוש 

לפנה"ס, היה בשימוש במשך כל  9-הוריירה. ביצור זה, שהוקם בראשית המאה ה-אבו

לפנה"ס, ומזכיר בעיקרו את שיטת  6-התקופה הישראלית עד לראשית המאה ה

 35*שבע מאותה תקופה.-באר-הביצור של תל
  

                                                      

 
מערבית של ה"מתחם". -בפינתו הצפון 'מ 10-הביצור הוקם רק על התל הגבוה, המתנשא לגובה של כ 34

 דונם. 16-שטח התל המבוצר כ

 
 לפנה״ס. 8-עונת החפירות האחרונה מצביעה, לדעת החופר, על האשורים כמבצרי התל במאה ה 35
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-שתל ת. נראהשקביל לנסיגת תהומי הטריטוריה היהודאית, באה חדירה מכיוון פלבמ

ני ש, אך ב36הגיע מאזור החוף*שידי אוכלוסיה -על דשפרעה נתפסו מח-אל-ג׳מה ותל

פרעה בחלקו -אל-ב התל, ובתלג׳מה במער-התלים נבנים רק מאחזים חלקיים: בתל

( 8ת יהודה )דבה"ב, י״ד: מערבי. נסיון חדירה אלים התרחש בצפון שפל-הדרום

, אשר כתגובה לו פשט צבא יהודה על דרום פלשת: סלפנה״ 900בסביבות שנת 

ם לאין להם מחיה כי נשברו לפני "וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפול מכושי

ל הערים סביבות גרר כי היה פחד ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאוד. ויכו את כ 'ה

עליהם ויבוזו את כל הערים כי ביזה רבה היתה בהם, וגם אהלי מקנה היכו, וישבו  'ה

שכבה  סאת הר ס(. אורן מייח14-12צאן לרוב וגמלים וישובו לירושלים" )דבה״ב י"ד: 

VII שכבה  ספשיטות הדדיות, וייתכן אף שאת הררע למערכת זו של ש-בתלIV בבאר-

לה בדרום הארץ. לאחר מאורעות אלה, לא שבע יש לזקוף לחובת זעזועים אלימים א

ייפלא, איפוא, כי הישוב בחבל הבשור התרכז בתלים המוגנים ונמנע מישובי פרזות. 

מערכת ה"חצרים" הפזורה לאורך נחל הבשור, נראית כבר עתה, כשני דורות מאוחר 

, בימי יהורם מלך סלפנה״ 9-יותר, כאפיזודה היסטורית יוצאת דופן. באמצע המאה ה

הודה, ניצלו יושבי פלשת והנגב המערבי את העדרותו של יהורם בגלל מלחמותיו י

באדום, "ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו 

 (17, כ"א:בן כי אם יהואחז קטון בניו" )דבה"ונשיו, ולא נשאר לו ב

ואש מלך יהודה, נראה ל יהש, בימי מלכותו הארוכים סלפנה״ 9-לקראת סוף המאה ה

ל ממלכת יהודה, אשר הגיעה לשיאה בימי שהחלה רווחת האוריינטציה הדרומית ש

ג'מה, -המלך עוזיהו, כשני דורות מאוחר יותר. ייתכן שבראשית מלכותו הרחיק עד תל

(, אך עד מהרה "ישר קו" IIIשבע )שכבה -החל לבצר בחומת סוגרים דוגמת באראותו 

ת לאורך הדרכים המובילות מחבל הבשור, ההולך ומתרוקן והסתפק בבניית מצודו

-באר-מנוח-זרחית לקו תלמיושביו, אל הנגב הרחוק. בתחומי השלטון היהודאי, מ

-קצר -ונתילת עג'רוד )"תימן"( כ-קדש ברנע-על הדרך חלוצה אסנת, נבנתה מצודה

קבע,  לפנה״ס ננטש חבל הבשור כמעט לחלוטין מיושבי 8-במהלך המאה ה רוחייבה.

מזרחי, -באגפם הדרום ןושבי פלשת אינם מגלים ענייכולל רוב התלים הגדולים. ת

לפנה"ס מנצל  8-ה מכדי להתעניין באזור נידח זה. באמצע המאה השומצרים חל

 עוזיהו מלך יהודה את 
  

                                                      

 
לאור שיטות עיבוד מיוחדות של הקירמיקה, הנמשכות לאורך מאות שנים )הכוללות בעיקר חיפוי ומירוק וכן  35

ל החפירות בתל, המכילים שמות שיכולים שכן אוסטרקונים מהעונות האחרונות ג׳מה, ו-עדינות של הדופן( בתל

י. נווה, מעבד -בשנים האחרונות, ו-ביק, חופר התל-מסיקים ואן -פחות מהעולם האגאי( להתפרש כפלישתיים )או ל

 6-7)מאות ג׳מה רצף ישובי, והאוכלוסיה בשלהי תקופת הברזל -האוסטרקונים לפרסום, כי ייתכן שהיה קיים בתל

ואולי נושאי השמות האגאיים היו חיילים יווניים שכירים . 11-( היתה מצאצאי הפלישתים של המאה הסלפנה"

רן צדוק מציע שאלה שמות איראניים של צאצאי האוכלוסיה שהוגלתה  בשירות האשורים?

 לאזור במאה השמינית.
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הסיטואציה המדינית, "ויצא וילחם בפלישתים ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה 

תים ויעזרהו אלהים על פלישתים ועל שויבנה ערים באשדוד ובפליאשדוד,  ואת חומת

. ויתנו המעונים מנחה לעוזיהו וילך שמו עד 37הערבים היושבים בגור בעל והמעונים*

 (. 8-6לבוא מצרים" )דבה"ב כ"ו: 

ית לעזה, בואך רפיח, כולל מערבו נראה שדרום פלשת, ליתר דיוק האזור המצוי דרומ

במהירות בשבטים ערביים נוודים )אשר נוכחותם  סומתאכל ל חבל הבשור, הולךש

כעין גל  -( 16דבה"ב, כ"א:  -באזור מוזכרת כבר כמאה שנים קודם לכן, בימי יהורם 

ל הנבטים מאוחר יותר. אוכלוסיה ערבית זאת, היושבת שקדום המבשר את בואם 

דירה תהיה "לבוא מצרים", הופכת במהרה לגורם אתני, שגם האימפריה האשורית הא

חייבת להתחשב בו בעתיד, כאשר אסרחדון ואשורבניפל יעשו את הכנותיהם למסעות 

אל מצרים. אותם נוודים ערבים ממלאים במהירות את החלל ההתיישבותי שנוצר 

ה, ומעתה ואילך תי מערבשעם הסגת הקו היהודאי מזרחה והפליבמערב חבל הבשור, 

מזרח בלבד, לעבר שפלת -ם לכיוון צפוןתושבי פלשת מתועלי לשכיווני ההתפשטות 

 (.8יהודה הצפונית )דבה"ב, כ"ח: 

 

 

 פרעה.-אל-ל ציפור. תלצלמית חרס ש

  .IIתקופה ישראלית 

 צילם: יהודה רות.

 

 

 

 

 

 

המאמץ האחרון של ממלכת יהודה לפרוץ מערבה בחבל הבשור קשור, כנראה, 

ל ממלכת שקח נפילתה ות עם האשורים, לאור ללהתארגנותה המחודשת לקראת העימ

וסרגון, והפיכתה של פלשת הכבושה בידי סרגון לקבוצת  V-למנאסר השישראל בידי 

ל האשורים הגיעה עד ממלכות וסליות. פעילותם הצבאית, המדינית והמסחרית ש

עריש, שם באו במגע צבאי, ובעקבותיו במגע מסחרי, עם המצרים  אל-אזור רפיח

חת סיני. סרגון ם עם הערבים שוכני מערב הנגב ופתעצמם, תוך יצירת יחסים מיוחדי

-"נסיך העיר לבן" )כנראה בין רפיח לאל -ל הערבי בגבול מצרים שמזכיר את המו

עריש(, מנסה לערב את האינטרסים האשוריים במסחר הבשמים, שעבר מערב דרך 

הנגב, ומדכא באכזריות את המרד באשדוד. המלך חזקיהו לא חובק ידיים; במסגרת 

 ( ומנסה לקדם את תחום IIבע )שכבה ש-ת בארהכנות לעימות עם אשור הוא משפץ אה

ת גופא: "הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת שגבולות יהודה עד לפתחה של פל

 (8גבוליה, ממגדל נוצרים עד עיר מבצר" )מל' ב', י"ח: 

 

                                                      

 
 חורבת מעין )היא מנואיס הביזנטית במפת מידבא( בנגב המערבי! -תושבי מעון 37
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הימים צוטטת בספר דברי תעודה מרתקת לגבי הפעילות בחבל הבשור בימי חזקיהו מ

: "אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. ', פרק ד'א

, לפי תרגום השבעים!( עד למזרח הגיא, לבקש מרעה לצאנם. 38וילכו למבוא גדר )גרר*

)מצרים???( וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלוה, כי מן חם 

בים בשמות בימי חזקיהו מלך יהודה ויכו את היושבים שם לפנים. ויבואו אלה הכתו

בו תחתיהם כי אהליהם ואת המעונים אשר נמצאו שמה ויחרימום עד היום הזה ויש

(. בפסוקים אלה נכללים כמה עניינים סתומים, אך 41-38 'מרעה לצאנם שם" )פס

ברורה מתוכם פעולת ההתפשטות היזומה )שנעשתה גם לגבי הר שעיר, כפי שמשתמע 

( אל אגני הניקוז של הנחלים גרר ובשור, תוך עימות עם הערבים שוכני 42מפסוק 

מערב החבל )מעון(. מעניין הציון "כי מן חם היושבים שם לפנים" בהשוואה לתואר 

' שנה קודם לכן, בימי יהורם )"ויער ה 150-"כושים" שניתן לחלק מתושבי המרחב, כ

(, וכן נזכרים אנו 16דבה"ב, כ"א:  -את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד הכושים" 

" —בזרח הכושי מימי אסא: "וירדפם אסא והעם אשר עמו עד לגרר ויפול מכושים

 (. 47-62: 54)יראו נאמן, תש"ן, קתדרה (. 12)שם, י״ד: 

 701גל התיישבותי זה מימי חזקיהו לא הספיק לתת את אותותיו בשטח: בשנת 

עלה סנחריב על ארץ ישראל, ולאחר נצחון ליד אלתקה על חיל משלוח מצרי,  סלפנה״

( IIשבע )שכבה -נפנה למלאכת החרבת ישובי ממלכת יהודה. לאחר הרס באר

ת אל תחומי הטריטוריות שנחריב את שטחי יהודה הגובלים בפלוסביבותיה, צירף ס

קרעתי מארצו  -ר בזזתי ל ערי החוף הדרומי, או בלשונו: "את עריו )של חזקיהו( אשש

ונתתי למתנת מלך אשדוד, לפדי מלך עקרון ולצלבל מלך עזה והקטנתי בכך את ארצו" 

שור כולו )תרגום: י. אפעל(. כמעט ודאי מקטע זה, שפעם נוספת סופח רשמית חבל הב

לא ייפלא איפוא, כי ברבע הראשון וסלית לממלכת אשור.  תהלתחומי העיר עזה, שהי

ים האשורים בחבל הבשור כבתוך שלהם ומתארגנים שלפנה״ס עו 7-ל המאה הש

בצורה יסודית במגמת המשך תנופת הכיבושים לעבר מצרים. כדי להבטיח את אגפם 

(, בעלת קירות VIרע )שכבה ש-ידי האשורים מצודה בתל-הוקמה עלהמזרחי, 

ברזל, )אשר בתחומה נתגלה, בין השאר, כור חישול לכלי  'מ 4חיצוניים בעובי של 

ג׳מה, נחשפה מערכת מבני לבנים, שחדריהם -בשלמותו(. במערבו של חבל הבשור, בתל

. ןומר להפליא שתקרותיו קיימות עדיימקורים בתקרות מקומרות, ביניהם מבנה מש

ל מבנה עיקרי זה )שלושה חדרים מקבילים וחדר ארוך בניצב שתוכניתו הבסיסית 

ים, ועל אשוריותם של המבנים מצביעים להם( שימשה במסופוטמיה בארמונות אשורי

אינה מוכרת כלל בארכיטקטורה גם הממצאים שבתוכם. צורת בניה כזאת בלבנים 

 בבלית(.-)אך יש המאחרים את השימוש במבנה הזה לתקופה הניאו ישראלית-הארץ

בניה מסובכת, המעידה ללא כל ספק על ביצוע בידי אדריכלים ובנאים זוהי שיטת 

ל התל, הוקפה שהמבנים המקומרים על חלקו המערבי קבוצת  שהובאו מאשור.

יה זו מעידה, כי במערכת ביצורים של לבני טין, הנראים כחומת סוגרים. פעולת בנ

ג'מה, בוודאי כתוצאה מקרבת המקום לגבול -יבות מיוחדת לתלשהאשורים ייחסו ח

 הארץ.
  

                                                      

 
 על גרר וההצעות לזיהויה נדון בפרק שיעסוק בתקופה הביזנטית. 38



 

 

125 

 

ארצא שבגבול נחל  ריהע ת: "אסלפנה״ 679אסרחדון מלך אשור מעיד על עצמו בשנת 

מצרים בזזתי, את אסחלי מלכה נתתי בכבלים ולארץ אשור הבאתיו" )תרגום: י. 

ג׳מה עם העיר הקדומה -מזר לזהות את תל 'פעל(. כבר לפני שנים רבות הציע בא

ארצא, הנזכרת במקורות האשוריים כישוב בגבול מצרים. לאחר כיבושה בידי 

ים במסגרת ההכנות לכיבוש מצרים. מותר אסרחדון הפכה לבסיס קדמי של האשור

לשער, שפעולות הבניה העיקריות נעשו בחמש השנים שחלפו מאז כיבושה של ארצא 

 סלפנה״ 669-ו 671. בשנים סלפנה" 674ועד המסע הראשון נגד מצרים, שנערך בשנת 

נוא אמון. הדעת נותנת, כי בשנים  -נערכו מסעות נוספים, שנסתיימו בחורבנה של תבי 

ארצא מרכז אשורי הומה, שממנו יצאו -ג׳מה-היתה תל סלפנה״ 663-ל 674שבין 

צבאות אשור בדרכם למצרים ודרכו עברו שיירות סוחרים מן הנגב אל חוף הים. 

קטיף, שרידי עיר גדולה מאוד, -הסקר הארכיאולוגי גילה על חוף הים, בסמוך לתל

כן, שעיר זאת, על מעגנה, לפנה״ס. יית 7-8-מבוצרת בחומת לבנים עבה, מהמאה ה

 שימשה כמסוף ימי למסחר הממלכתי האשורי בדרום ארץ ישראל. 

 15-)המחצית הראשונה של המאה ה III-ה סלפי התעודות המצריות מימי תחותמ

( ישב חיל המצב המצרי בשרוחן, בשעה שכל הארץ מירזה ועד "קצות תבל", סה״נלפ

( לפני 60 ס'נזכרת ירזה )מ III-ה סתחותמים. ברשימתו הגיאוגרפית של מרדה במצר

שורה של ערים במישור החוף של ארץ ישראל, מדרום לצפון. כמו כן, אנו מוצאים את 

ות הנדונים אנו ל מושל העיר. מן המקורשעמרנה, בשני מכתביו -בתעודות אל שמה

 , בקצה הדרומי שלסלפנה״ 14-15-רזה היתה עיר מלוכה כנענית במאות הילמדים, כי 

תח חשובה. יוסף בן הארץ הנושבת, ליד דרך ראשית למצרים, ושימשה נקודת מפ

( מזכיר ישוב בשם יורדה, הסמוך לגבולות ערביה, כנקודת הגבול סמתתיהו )פלביו

על הדרך שבין חלוצה  הא מצוין ישוב בשם אורדהדרומית של יהודה. במפת מידב

ג׳מה, ליד -ר אחד מערבית לתללעזה, הידוע גם ממקורות ביזנטיים אחרים. כקילומט

ערבי לספירה, נשתמר שמו הקדום של האתר בשם ה 6-שרידי כנסיה מן המאה ה

ג׳מה -ראדי חד המה, ויש לזהות את תל-יורדה-ירזה-שארצה נראהראדי. -אבו-בייכת

תעודה זו של אסרחדון היא, עם "ארצא שבגבול נחל מצרים". ואכן, מסקנה ישירה מ

)ולדעה  קופת הבית הראשון זהה נחל הבשור עם נחל מצריםנאמן, כי בת 'לדעת נ

, ושימש כגבול תחומי , באנגלית(131-133: 9. תל אביב 1982אחרת ראה רייני, א' פ' 

ות מקראיות, ל מצרים מזה. גם מתעודשטון של הממלכות בארץ ישראל מזה והשל

ממלכות מן מגיע למסקנה דומה: "ושלמה היה מושל בכל ה נאמןאשר הוזכרו לעיל, 

(. "יצא וילחם )עוזיהו( 1הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים" )מל' א', ה': 

ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו אלהים על פלישתים ועל  –בפלישתים 

וילך שמו עד לבוא מצרים כי החזיק עד למעלה"  —ערבים היושבים בגור בעל 

-בתקופה ההלניסטית, כאשר אזור רפיח(. מתקבל על הדעת, כי רק 8-7)דבה"ב, כ"ו: 

ארץ ישראל והיווה את  עריש נחשב לחלק אינטגרלי ממישור החוף הדרומי של-אל

ישראל ל הערים ההלניסטיות, הועמק דרומה הגבול הרשמי בין ארץ שהמשך הרצף 

עריש. כדי להבין למה מתכוון הביטוי הנפוץ "עד נחל -למצרים וחפף לואדי אל

 ים לברר תמיד באיזו תקופה מדובר. לגבימצרים", אנו חייב
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ל מצרים". רייני מתנגד חל הבשור הוא אותו "נחכמעט ואין ספק שנ -מי בית ראשון י

לרפיח עד לנחל מצרים".  —לדעה זו. לדעתו, יש לקרוא את כתובת אסרחדון "מאפק 

 -הפרסיתעריש את גבול מצרים, ובתקופה -לדעתו, גם בימי בית ראשון ציין נחל אל

ור, לדעתו, חייבת להיות במדבר של הנילוס. גם שהלניסטית זז עד הזרוע הפלוסית 

ה את ישראל מים סוף ש: "ויסע מ22סיני )וראה להלן( בהתאם לפסוק בשמות ט"ו, 

נאמן, יש   מים במדבר ולא מצאו מים". לדעתויצאו אל מדבר שור וילכו שלושת י

ה שעל נחל הבשור עם "שור על נחל מצרים" פרע-אל-ללכת צעד נוסף ולזהות את תל

שאול  ךפית של כמה אירועים מקראיים: "ויואז מתבהרת להפליא המסגרת הגיאוגר

( כך אנו תחומים 7, ט"ו: 'א 'בואך שור אשר על פני מצרים" )שמואת עמלק מחוילה 

בגבולות הנגב הצפוני, גיא החזיון של קרבות שאול בעמלקים, כאשר שור )הלוא היא 

ואנשיו ויפשטו אל  דגבולה של מצרים. כך גם "ויעל דו פרעה( מציינת את-אל-תל

ארץ  דורה ועשהנה יושבות הארץ אשר מעולם בואך ורי והגריזי והעמלקי כי גשה

ל אזורי שיד אותנו במסגרת מתקבלת על הדעת ( מעמ8, כ"ז: 'א 'מצרים" )שמו

יפורי האבות בספר בראשית, הפשיטה של דוד ברחבי הנגב הצפוני. נעבור עתה אל ס

אשר לדעת רוב חוקרי המקרא מבטאים את ההווי של תקופת המלוכה ביהודה. 

לעיתים מגלה הסופר המקראי בקיאות מדהימה בגיאוגרפיה, המצביעה על קרבת 

מקום וזמן בהעלאת הדברים על הכתב: תחום נדודי אברהם מצוין במדויק: "ויסע 

(. (. הזיהוי 1: 'כ 'ובין שור, ויגר בגרר" )בר שקדם אברהם ארצה הנגב וישב בין שמ

ברנע. והנה, תחום נדודים זה כולל  שהחוקרים לקדש הוא נווה המדבר קד המקובל על

והוא  -הוא נחל מצרים  -בתוכו את הנגב הצפוני וחבל הבשור עד שור על נחל הבשור 

נועה בשולי תוב מחדש בימי חזקיה, כאשר מסורת ההישהאזור שאליו מנסה לפרוץ 

קיימת בזכרון האומה. והנה, האוכלוסיה  ןרוד בואך אילת עדיי'עג-האזור אל כונתילת

המקומית שבה נתקלים בני שמעון, היורדים לחבל הבשור, היא אוכלוסיה ערבית 

בין שתי האוכלוסיות הללו, על גבול הטריטוריה  (. על רקע המגע41: ')דיהב"א, ד

-ר( נולדות הגרסאות על יחסי אברהםמערבית לנחל הבשו-הנחשבת כמצרית )דרומית

כלומר, מוצאה מן הגדה המערבית  -( 1ט"ז:  'ישמעאל: "ולה שפחה מצרית" )בר-הגר

( אמו מיוחד "ותקח לו )לישמעאל ל נחל הבשור. ולכן גם לא פלא הוא, כי ללא מאמץש

את הנחל הקרוב. רמז (. לשם כך עליה רק לחצות 21ה מארץ מצרים" )שם, כ"א: שא

ערבי קיים ברשימות היחס שבספר דברי הימים, שם מופיעים -מעונישנוסף למפגש ה

שמות זהים ברשימות צאצאי שמעון וישמעאל, המעידים אולי גם על קשרי חיתון 

תאור הגר וישמעאל התינוק בחיקה  .(26-24. שם, ד': 30-28דבה"א, א':  -)למשל

 מופיע בפסיפס כנסיית סטפנוס המרטיר בבאר שמע, בלב מישורי הבשור.

-אברהם שהה בתחומי חבל הבשור המזרחי בעת ששילח את הגר: "ותתע במדבר באר

שבע", וכמובן לא יכלה להרחיק לכת עם משאה )"ויתן אל הגר שם על שכמה"(. 

היא הדרך  -ם במדבר, על העין בדרך שור". בדרך שור על עין המי '"וימצאה מלאך ה

המובילה אל שור, כפי שמקובל במקרא. שם העין הוא "באר לחי רואי,  הנה בין קדש 

ובין ברד". ועתה התמונה שלמה: "דרך שור" היא הדרך המסורתית והידועה 

דש ברנע עג'רוד אל אילת( בין ק-כך למלכי יהודה, בה עברו דרך כונתילת-)והחשובה כל

   -פרעה, במסלול ניצנה-אל-לתל
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מתרגם לארמית גם את שור וגם את  קלוסאלים. לא נתפלא, איפוא, שאונצ-חלוצה

 ךאי, שחצה את הנגב הצפוני ועבר דר" הרומסנרדף ל"לימ ברד כ"חגרא", שהוא שם

ק שבנו של ה"חגרים", אותם מזכיר שי-הוא בן-הוא -פרעה! ה"חגרא" -אל-לת

מזהים את ברד עם חלוצה, שהיתה  'ב-ו 'אוגרפית. תרגום ירושלמי אגיברשימתו ה

בירת הנגב בתקופה הרומית והביזנטית. לאור ההנחה המקובלת של השתמרות 

מסורות של שמות מקומות, ובהנחה שאין ישוב במדבר ללא מקור מים בולט, הרי נוכל 

)מדרום לצפון(:  להשלים את הזיהויים לאורך דרך שור בתחומי חבל הבשור, כדלקמן

 שבע" ועל דרך-רואי )החייבת להיות ב"מדבר באר-לחי-היא קדש ברנע. באר -קדש 

מערב לחלוצה( -אסנת )מצפון-באר (. ברד היא'עסלוג-משאבים )ביר-שור( היא באר

 המיידית,  פרעה. מיותר לציין, שבכל המקומות דלעיל, או בקרבתם-אל-ור היא תלשו

 לפנה"ס. 7-וה 8-דות מהמאות הקיימים שרידי ישובים ומצו

עם  רואי להדגשת הכרתו של כותב סיפורי הגר-ל מקור המים לחישאין כמו תיאורו 

על עין המים במדבר, על העין בדרך שור". ומיד  'זירת האירוע: "וימצאה מלאך ה

"באר" בהקשר -"ןרואי". חילוף התארים "מעיי-לחי-רכך: "על כן קרא לבאר בא-אחר

למקור המים, אשר ללא כל ספק היה פירושם המדויק ידוע למחבר ולקוראים כאחד, 

מוכיח רק על חדות עינו של הסופר, המכיר את אופיין של נביעות נחל הבשור על 

אכן הן עין ונובעות מאליהן, אך בשנות הבצורת השכיחות בנגב  -נות ברכה שבבוריין: 

ייתכן, אם כן, ק למימיהן לחפור באפיק כדי להגיע עדיהן. הן באר, וחובה על הנזק -

 -הגר לימי חזקיה, ואת מקום האירוע-שנוכל לשבץ את זמן חיבורם של סיפורי אברהם

, מסתיים בקול ענות חלושה השלטון סלפנה״ 7-לחבל הבשור. באמצע המאה ה

נה״ס לפ 646האשורי בארץ ישראל )העדות האחרונה לנוכחות האשורית היא משנת 

ל האשורים לבין ראשית הקרבות בין ש. במשך יותר מדור, בין הסתלקותם ומרון(שמ

לפנה"ס( שקטה הארץ ובכל אזוריה נמצאו סימנים להתעצמות  616המצרים לבבלים )

גדי(, בשפלה ובחוף )מצד חשביהו( ובנגב  -ממלכת יהודה והתפשטותה: בהר )עין

רים בין שכחות קירמיות להתפתחות קישנן הו )ערוער(. בתקופת שגשוג קצרה זאת

ג׳מה: ייתכן כי מתועדת כאן דרך -לתל -שבע -מזרח לבאר-דרך ערוער שמדרום -אדום 

ת באר שבע, לאורך נחל גרר, קעמערב, דרך עבר הירדן המזרחי וב המסחר המסורתית

ל חבל ש( ובמערבו Iשבע קיימת מצודה )שכבה -בדרך לנמלי הים התיכון. בבאר

וב ש, ובי פרזותשנה, נוצרו תנאי בטחון להתפתחות יש 300שונה מזה הבשור, לרא

ר מחדש. הסקר גילה עד כה חמישה ור?( אשר כנראה בוצשפרעה )-אל-בקטר הדוק לתל

-חל הבשור, בין תלה מהם נמצאים לאורך נשוובי פרזות בני התקופה, כאשר שלשי

ם במישור ממזרח לנחל. מן צולייב בצפון, ושניי 'ייחשבדרום, ל )מחנה צאלים( ליטואי

שנזכרו  10-הסקר נוצר הרושם כי ישובים אלה היו גדולים בהיקפם מישובי המאה ה

לעיל, אך מטבע הדברים היו קצרי חיים: נראה, שכאשר החלו המסעות המצריים דרך 

לפנה"ס, נהרג  609פלשת לעבר בבל )ואשר בנסיון עצירה של אחד מהם, כנראה בשנת 

ב חזר מצב חוסר הבטחון לחבל הבשור, והישובים ננטשו אחד אחד. המלך יאשיהו( שו

 לאחר מות יאשיהו בקרב עם המצרים, הומלך יהויקים בנו על יהודה בידי
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כבד מיד יהויקים, ואפשר  סהשתלטו בתקופה זו על הארץ, גבו מפרעה נכו. המצרים 

ונות בנגב, שהיו תמיד לצנינים שעברו בהזדמנות זאת במצודות  ןודי עונשילהניח שגד

בערד?(. ניתן  VIIבעיני המצרים, והחריבו אותן לאחר החרמת ציודו )חורבן שכבה 

ובי הפרזות במערב הנגב. לאחר חורבן ירושלים בידי שעל רקע זה ננטשו גם ישלהניח, 

פרעה שרדו ישובי -אל-ג'מה ובתל-נראה שרק בתל 39לפנה"ס* 586נבוכדנאצר, בשנת 

ם על חלק קטן משטח התלים, בעוד ששאר האזור חזר להיות כר מרעה קבע דלי

 שנה.  100-לנוודים מזמדנים, לתקופה של כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                      

 
הרור היא התיעוד הארכיאולוגי למסעות החורבן של -ייתכן, כי שכבת השריפה העזה בביצורי תל 39

 הבבלים בארץ ישראל.

 מזרח-פרעה, מבט מדרום-אל-תל
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ירושלים: קשרי כלכלה בין ארצות המקרא בימי בית ראשון. ל״ז. שאילת, מ. ת -

 .80תחת שלטון אשור: פרקום בתולדות המסחר בא"י: ירושלים:- - -1990 .189-187
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בין ממלכות עזה ואשקלון לאור הסקר גופנא, ר. תשמ"א. הגבול בין יהודה ל -

ירושלים:  דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות.הארכיאולוגי בנחל שקמה. 
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גלגוליו של חבל הבשור מהצהרת כורש ועד חדירת  - בעול זרים
 הנצרות

 

, משקף סלפנה״ 6-י הקבע שלו במהלך המאה ההבל הבשור, ההולך ומתרוקן מיושב

בלים אלה נוצר עם שיבת חשני  ןשבע; אך ההבדל בי-שקרה בבקעת בארתהליך דומה 

ישבו שבע וסביבותיה והתי-גולי בבל, כאשר בשלב מסוים חזרו תושבי בקעת באר

( והשלימו את רצף הישוב 31-25דותם" )נחמיה י"א: שבערים השמעוניות וב"חצרים ב

שמעונית  מה של יהודה ועד להר שעיר, בגבול צפון הנגב, היכן שנותרה אוכלוסיהמדרו

 סלפנה״ 5-כבר בראשית המאה ה -מזר  'עתו של ב(. לד43: 'שכלל לא גלתה )דבה״א, ד

יש עדויות להתפשטותה של צורת התיישבות חדשה בנגב הצפוני: האחוזות הגדולות. 

ייתכן שניצניה נעוצים עוד בשלהי תקופת הבית הראשון )נחמיה, בהגיעו ליהודה, כבר 

 ןה וארצו של סנבלט, ואולי הוא הדימוצא סביבה אחוזות ענק, כמו נחלות בית טובי

כל מקום, ברשימות חוזרי הגלות בולט ההבדל גם לגבי גשם הערבי והעיר אשדוד(. מ

בין קבוצות הגולים החוזרות לערים, עמם נמנים עשרות או מאות איש, לעומת ראשי 

משפחות העולים עם מאות ואלפים נילווים, אשר נימנו אולי עם אריסיהם באחוזות 

הענק אשר יסדו. אותם ראשי משפחות, ממשיכיהם של ה"חורים" או "עם הארץ" 

הרכוש, המונים בימי ירמיהו שישים איש, התיישבו בדרום יהודה ובנגב הצפוני,  בעלי

והביאו עמם את שיטת התיעוד הפורמלי בארמית, לפעילות הכלכלית. כך אולי ניתן 

להסביר את שפע האוסטרקונים הארמיים העוסקים בחלוקה, בכינוס ובמניית כמויות 

הולכים ומתגלים ברחבי  ןשנמצאו, ועדיי עיקר תבואות ויין,גדולות של מצרכי מזון, ב

פרעה, -אל-עירא, ערד, תל-שבע, תל-הנגב הצפוני, באתרים מן התקופה הפרסית )באר

 הרור(.-שרע ואולי גם בתל-תל

חובה להדגיש כאן, כי בתקופה הפרסית נמצאת לראשונה כל ה"קשת הפוריה" תחת 

חדשה בדה גיאופוליטית ספק בדבר, שעו אחד לאורך תקופה ממושכת; אין כלשלטון 

ל חבל הבשור, אשר עד עתה "ישב על הגדר" והיווה שזו שינתה לחלוטין את אופיו 

אזור גבול אופייני גם בין תחומים פוליטיים וגם בין המזרע והישימון. מכאן ואילך, 

 משתלב חבל הבשור במערכת הכלכלית והמדינית האחידה המקיפה אותו.

בהתמדה בידי ר הבינלאומיות שעברו בנגב וטופחו דרכי המסח ןכך קרה גם בעניי

ובי הנגב המעטים בתקופה הפרסית שמשל, אין י 'ל זשהממשל הפרסי. לדעתו 

יירות המסחר, שעברו שי אספקה ותחנות ליחידות הצבא ולמשמשים אלא מרכז

-מערבה, בדרך לעזה ולערי החוף האחרות. לדעתו, נתיב עיקרי עבר מעציון גבר )תל

שם נמצאו אוסטרקונים ארמיים המזכירים כמויות של יין, ושמות פיניקיים  חולייפה,

-ברנע, ומשם התפצל: סעיף אחד עבר צפונה שתושבים? סוחרים? ספנים?( דרך קד -

מערבה -שבע, וסעיף שני צפונה-בוקר(, ערד ובאר-מזרחה דרך חורבת רתמה )ליד שדה

 ה.עז ג'מה בואך-ותל 40פרעה*-אל-תלחורבת רוגם, דרך 
  

                                                      

 
 גדולות. יםכמויות שעורארמית ובהם מצוינות בה נמצאו אוסטרקונים ב 40
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הוא אחיד  הם מהתקופה הפרסית, שהוזכרו עד כהממצא הארכיאולוגי בכל האתרי

למדי באופיו וכולל בניה דלה, חרסים רבים, המעידים על פעילות מתמשכת לאורך זמן 

)ולעיתים גם חרסי יבוא מאזור הים האגאי, העוזרים לתארך את הממצא( וכן בורות 

 ואסמים, אשר מולאו בחרסים, באפר ובאשפתות, לאחר שנתרוקנו מתכולתם

מריבוי האסמים, ולפי  יטרי עמוקותג׳מה, דרך משל, התרשם פ-. בתלהמקורית

ל "שבעים אלף איש למשך שני שהיה לאגור כאן אספקה לצרכיהם  ןחישובו נית

לפרש כמקומות חודשים". את ריבוי האסמים בתלי השפלה ובגבול הנגב, ניתן גם 

כל זה בהתאם  -נות ברכה ולאגירת מזון לקראת שנים שחונות שאחסנה ליבולי שיא ב

ניקים לשרידים הארכיאולוגיים )"אחוזה חקלאית" או "תחנת לפירוש שאנו מע

 דרכים"(.

מערך האתרים שנושבו בתקופה הפרסית בחבל הבשור, מצביע ברורות על שני כיווני 

מערב. אתרים אלה ממוקמים במרחקים קצובים למדי על -תנועה נוספים, בציר מזרח

יר הראשון, לאורך נחל רפיח. עם הצ-שבע-עזה ובאר-שבע-שני צירים עיקריים: באר

שבע, על נחל פטיש; -ארקייק( מערבית לבאר-גרר, נמנים האתרים: חורבת רקיק )אבו

שרע )שם נמצאו שרידי בניין בעל חצר מוקפת בחדרים, קבוצת בורות אגירה -תל

כלי יבוא  -, בנוי ומרוצף בלבנים. בין הממצאים בבורות 'מ 5לתבואה ואסם בקוטר 

ג׳מה. -מור ותל-הרור, תל-לות, צלמיות ומזבח קטורת(; תמאתונה, כתובות ארמי

בע, אל קבוצת אתרים אשר בכולם נמצאו ש-ני מוביל במישור, מערבית לבארשהציר ה

הלמות, מנוח, באר מנוח ובאר -חרסים בני התקופה, כולל יבוא מאתיקה שביוון: תל

ם, ם עוברת הדרך לאתר אורישיף. מערבית משחורבת ח -וקצת דרומה מהם 

מערבית לקיבוץ, וממשיכה לחורבת מעון )שישובה הקדום -כקילומטר דרומית

מערבית לאתר -דרומית 'מ 700-מהתקופות הפרסית וההלניסטית זוהה לא מכבר כ

הכנסת העתיק(. אל הדרך הדרומית הצטרף, כנראה, נתיב נוסף, שהגיע לאזור -בית

, תוך וחורבת רוגם ר קרןמדרום: מקרש ברנע דרך ניצנה והמרגלות הצפוניים של ה

 7-, כובשצומת דרכים ח -אל ה"כוכב"  -יום חציית חולות חלוצה, בדרך הקיימת עד ה

מערבית לגבולות )שלצדה שרידי חניות גם מהתקופות הפרסית, -ק״מ דרומית

מבנה -פרעה )שם נתגלה בדרום התל-אל-הלניסטית, רומית, ביזנטית וערבית( דרך תל

( ומשם 41צלעו, בעל חצר גדולה וחדרים באגפה הדרומי* 'מ 22.5-ריבועי גדול, כ

מערבית למעון. מי היו האנשים שאיכלסו אתרים אלה בנגב המערבי? גבול -צפונית

קעילה, -צור-בית-מדינת יהודה )יהד( בתקופה הפרסית, הגיע, בדרום, עד הקו תקוע

דרום לקו . השטח שמסלפנה״ 2-התקף עד מלחמות החשמונאים במאה  וגבול זה היה

זה, שכונה בתקופה ההלניסטית בשם "אידומיאה" )אדום(, כלל אוכלוסיה יהודית 

מית וערבית, שהיתה בשלבים אדו הנזכרו לעיל( וכן אוכלוסי)שישבה באותן אחוזות ש

ל ישיבת קבע ונוודות )ואפשר שזהו ההסבר לממצא הארכיטקטוני הדל ברוב ששונים 

, את כל האזור סלפנה״ 5-ה מכנה, במחצית המאה(. הירודוטוס אתרי התקופה בנגב

 לנילוס שבין הים התיכון ועד לים סוף, ממזרח
  

                                                      

 
פרעה, ובהם שרידי ריהוט, כלי כסף וברונזה וכלי -אל-די קבורה ליד תלשים מהתקופה הפרסית נתגלו בשלושה קבר 41

 נשק מברזל.
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יה", שם המציין סוג מסוים של אוכלוסין, אך לא בערולזרוע הפלוסית, בשם "

ע, לפי בל הערבים השתרח. 42טריטוריה או מסגרת אדמיניסטרטיבית מוגדרת*

עריש?( והוא מצוי, לפי תיאורו, בדרומה של -)אל סהרודוטוס, מעזה ועד יניסו

הסאטראפיה החמישית של הממלכה הפרסית. לפי הרודוטוס, היו הערבים חייבים 

והעובדה שנגבה בלבונה, הגבוה טון לבונה בשנה( שערכו  40-בהיטל כבד ביותר )כ

מלמדים למעלה מכל ספק על כך, שלערבים היה חלק בסחר הבשמים והכנסותיהם היו 

 גבוהות מאוד.

איך פיקחו הפרסים על מסחר זה ואיך גבו היטל כבד כזה? ייתכן כי עשו זאת 

חליפה )עציון גבר(. -באמצעות תחנות דרכים כמו ערד, קדש ברנע, רתימה ותל

ידי הממלכה -עדות להחזקתן עלהקרמיקה מן התקופה הפרסית שנמצאה בהן, היא 

, סחרונים אינם מחזיקים כמעט כלי חרהאידי נוודים בלבד, שכן אלה -ושן לא עלולאי

 אלא בכמות קטנה. הגרעין המקצועי שנשא בעול זה היה כנראה פיניקי.

נראה, כי פעילות המסחר הפרסית בנגב היתה חוליה מקשרת בין פעילות מלכי יהודה 

לבין זו של הנבטים. אלה האחרונים, שבנו על גב שיירות המסחר ממלכה משגשגת, לא 

מאין. רעיון פיתוח דרכי המדבר, תוך ניצול המעמד הגיאופוליטי והשקעת עשו זאת יש 

אמצעים ממלכתיים, הועבר אליהם כמסורת עתיקה. מעבירי מסורת זאת היו, קרוב 

 לוודאי, הפרסים.

ל שהליך, שבו תפסו הנבטים את מקומם לפנה״ס חל סוף הת 4-במהלכה של המאה ה

 יניקים, כמארגני הסחר הבינלאומי שעברהערבים שוכני הנגב הצפוני ועוזריהם הפ

לפנה״ס מול התנגדותם המאוחדת של  332נת שבנגב. כבר אלכסנדר מוקדון עמד ב

 מא ישתלט על מקורות הכנסתם ממסחר זה.ש ששמחתושבי עזה והנבטים, 

יותר ממאתיים שנה נוספות לא השתנתה באופן יסודי תמונת הישוב בחבל הבשור, 

-חמות בין ביתעות הגדולים שהתחוללו סביבו )מסעי המלאשר נשאר בשולי המאור

, שעברו תכופות דרך חבל עזה( ונחשב, למעשה, כתחום ססילווקו -תלמי ובית

לפנה״ס( ועד ימי  5-ההשפעתם הישירה של הנבטים. מימי הרודוטוס )המאה 

-ןר, בעוד שבחבל החוף, הגובל מצפוהחשמונאים, אין לנו כל תיעוד ישיר על האזו

מערב, מתחוללים שינויים אדמיניסטרטיביים מפליגים, כאשר השלטון ה"יווני" 

ון, אשקלון, אנתד-מחלק אותו לתחומי ערים הלניסטיות )מדרום לצפון: רפיח, עזה

נות של התארגנות עצמית, טביעת , ומעניק להם זכויות שוסאשדוד(, דמויות פולי

יים מעטים, עד לכיבוש הערבי, בתוקף, תוך שינו העות וכדומה. חלוקה זו היתבמט

בחלק מן האתרים בני התקופה הפרסית בחבל הבשור, שנמנו  לספירה. 7-במאה ה

 לעיל, מצויה קירמיקה
  

                                                      

 
רות אוסטרקונים אדמיניסטרטיביים ש( נתגלו עסלפנה״ 4-הבע )המאה ש-באר-ל חפירות תלשבשכבה הפרסית  42

 —בכמויות של חיטה, שעורה ומצרכים אחרים, ובהם נזכרים יותר משלושים שמות אנשים: שליש מהם העוסקים 

שמות שמיים רגילים ושם אירני אחד. יש להניח, שההרכב האתני  —שמות ערביים ושליש  —שמות אדומיים, שליש 

מרכז מנהלי חשוב  שבע, שהיוותה-של השמות במסמכים אלה מייצג נאמנה את המציאות האתנית באזור באר

 בתקופה הפרסית.
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לפנה"ס. נראה שקווי הדרכים שהיו בשימוש במהלך  2-וה 3-הלניסטית מן המאות ה

 ליפות את מקומן )למשל: עלחסית לא השתנו, אלא תחנות אחדות מהתקופה הפר

ות בחורבת הנתיב הרוחבי הדרומי מתבטלת התחנה באורים ובמקומה נוסדות תחנ

בשור, על חורבות האתר מהתקופה -ובעין מזרח לקודמתה-כקילומטר מצפון, מלתעה

הכ״ק( וקיימים סימני חריגה מקווי הדרכים עם גילוי מבנים בודדים ברחבי החבל, 

ק״מ  3-בשור; כ-אחד דרומית לעיןכקילומטר  -משל הנראים כניצני חוות חקלאיות )ל

 פרעה(.-אל-מזרחית לתל -דרומית

נראה שתמונה זו משתלבת בהערכה המקובלת, על המשכיות השימוש בדרכי המסחר 

-קה ההלניסטית הארץבנגב בידי הנבטים, כאשר הללו משתמשים בשלב זה בקירמי

 האופייניים להם. סלא פיתחו את כלי החר ןישראלית ועדיי

פיטרי, ידי -ג׳מה על-ממצאים יוצאי דופן מן התקופה ההלניסטית נחשפו בחפירות תל

-ביק. מסתבר, שכל חלקו המערבי של התל הוסב לעיר-ידי ואן-ובשנות השבעים על

ממגורות ענק )הגדולות ביותר שנחשפו עד כה  15-10מסכנות: על פסגתו נבנו בצפיפות 

וכזה היה גם גובהן  'מ 6-היה יותר מ בארץ(: קוטר החלל הפנימי של כל ממגורה

מיובשות בשמש,  ץויות, מרוצפות ומקורות בלבני בוהמשוער. הממגורות היו בנ

-ל תקופת שימוש ארוכה. להערכת ואןוניכרים בהן כמה שלבי תיקונים, המצביעים ע

ערבית, -טון גרעיני דגנים. כתובת דרום 2000-תכולתן הכוללת התקרבה ל -ביק 

כתפו של קנקן חרס במפולת אחד המחסנים, מרמזת על היקפו הנרחב של שנמצאה על 

*. קרבתו היחסית של האתר אל דרך חוף 43ג׳מה-המסחר הבינלאומי שעבר אז דרך תל

ק״מ בקו אווירי( מחד, אך עובדת היותו מוצנע מעבר לרכס הכורכר, המפריד  7-הים )כ

ירתו בידי אחד מהדיאדוכים בין חבל עזה לחבל הבשור, מאידך, יכולות לתרץ את בח

לשמש כבסיס אספקה צבאי עורפי למחצה, אך קרוב דיו לדרך הצבאות במערכות בין 

, ואת אורך חייו. אפילו סיום סלפנה״ 2-וה 3-, ה4-מצרים וסוריה במשך המאות ה

בנטישה, ואירע, כנראה, בימי שימושם של האסמים הללו לא היה כרוך בחורבן אלא 

אי דגתית לאחר גשמים ורעידות אדמה. ככתוצאה מהתמוטטות הדר, III-וכוס האנטי

פו כמויות יוצאות דופן של עצמות גמלים מהשכבות הפרסיות שלציין, כי החפירות ח

וההלניסטיות, בעיקר בהשוואה לתוצאות של חפירות בתלים בעלי מעמד דומה )על 

ג׳מה -הערכת תלדרכי מסחר, בשולי הארץ הנושבת( מתקופה זאת. עוברה זו תורמת ל

מידה בינלאומי, שהיה הומה בתקופות אלה, ובו גם נערכה -כמסוף שיירות בקנה

 לשחיטהסלקציה בגמלי השיירות, לקראת המסעות ובסופם. הגמלים הפסולים הוצאו 

 במקום, ועצמותיהם נתגלו בחפירות.

  

                                                      

 
לפנה״ס, נשתמרה רשימת הסחורות  3-בפפירוסים של זנון, מי שהיה סוכנו של שר האוצר התלמאי באמצע המאה ה 43

זית,  בדרכו לעזה(: עבדים ושפחות, שמן הג׳מ-מסחורות אלה עבר גם דרך תל שעברו דרך עזה ונמלה )וודאי הוא שחלק

הגיעו: לבונה, משחה, מור, ורד, קינמון, קנה, שרף עצים, צבעים, מן המזרח יינות. ו חיטה ודגנים אחרים, דגים

תמציות ארומטיות, זנגוויל, פלפל, צרי, אפרסמון, משחות ריחניות, ששר, מלמלות של צמר, עצים יקרים ונדירים, 

 וכסף( וסמי מרפא. משי, ברוקדים )משי רקום חוטי זהב
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בת גבולות יהודה, חלמסעות מלהמה לשם הר סלפנה״ס יצא יוחנן הורקנו 129בשנת 

שבע עד -ל הבשור )"מבארחמערבה, עד לערוץ נ-ל יהודה דרומההועתק גבו 125ובשנת 

ג׳מה או עם חורבת מלתעה ליד אורים, -דה בתלראם אכן יש לזהות את עו -עורדה"( 

דה היא חורבת עירק )צפונית למושב רגבול נמתח לאורך נחל פטיש, אם עואו שה

תמע, שגבולה של יהודה החשמונאית נגע בתחום העיר פטיש(. משתי האפשרויות מש

עזה, כשהוא חוצה את חבל הבשור. שינויים פוליטיים אלה גרמו מיידית לביטול הדרך 

פרעה, והיא הועתקה ליעד חדש, תוך -אל-הנבטית, שהגיעה מכיוון דרום אל תל

התרחקות מגבולה החדש של יהודה: מעבדת, דרך חלוצה, לאורך גבול החולות 

נת של עזה בשכיבושה  זואייד. 'שייחיר יצחק( אל אזור נת ולנודדים )דרומית לגבולוה

, בידי אלכסנדר ינאי, וסיפוחה לממלכת החשמונאים, חסם כליל בפני הנבטים את סלפנה״ 100

המוצא הנוח אל הים התיכון ואילץ אותם להקים מעגני יצוא מתחרים בחופים שבין רפיח 

ח אל חופי הים הזאת הפכה לנתיב סחר ראשי של תוצרת המזר עריש. הדרך החליפית-לאל

ינאי להשתלט גם על  עריש, ניסה-בהציבו את גבול ממלכתו לאורך נחל אלשהתיכון. יש לשער, 

ובה זו ועל מעגניה. לאחר מערכת מסובכת של סכסוכים פוליטיים וצבאיים שדרך מסחרית ח

 -יותר מהממלכה הסילווקית המתפוררת מן שכאשר כל צד משתדל להשיג נתח  -ם עם הנבטי

מלך הנבטים, בקו  III-התייצב סופית הגבול הדרומי של יהודה, בהסכם בין ינאי לבין חרתת ה

לו הדרומי מסתיים בדרך גדי, כאשר כל חבל הבשור נכלל בתחומי יהודה, אך גבו-ןעי-שערי-אל

זואייד שתוארה לעיל. דרך זאת נשארה, כנראה, חופשית לסחר הנבטי בעקבות  'ייחש-עבדת

ההסכם; ההגיון מחייב שההסכם הזה כלל גם גישה חופשית למעגנים הנבטים החדשים על 

ב שדות שבפתחת רפיח, אזור חניות גדול שת לרפיח. מתקופה זו נתגלה ליד מוהחוף, דרומי

דונם( שהוקם בידי הנבטים לצורך  80-ח של כהכולל מכלאות ומחסנים )ומשתרע על שט

זה עמד על צומת הדרכים , כנראה בעקבות אותו הסכם. אתר ענק סלפנה״ 1-מסחרם, במאה ה

רפיח, וסיפק שירותים למסחר עם מצרים ועם ערב והודו -שערי-זואייד ואל 'שייח-עבדת

וליו של חבל . התדרדרות הבטחון בנגב המערבי והעתקת עיקר נתיבי המסחר לש44כאחד*

ברחבי החבל,  סלפנה״ 1-הבשור, מתבטאים במיעוט השרידים הארכיאולוגיים מן המאה ה

ל עם ונראה כי לא היה בו כל ישוב קבע בעת ההיא. גם השינוי הדרמטי שחל בארץ ישרא

, והחלוקה המדינית החדשה באזור, לא סלפנה״ 63נת ש, בסהכיבוש הרומאי, בימי פומפיו

החזיר את העצמאות  סולא נתנו בו את אותותיו. פומפיו ובית על החבלהשפיעו מבחינה יש

הן החקלאיים. כל אזור הנגב לערי החוף, ביניהן עזה, כאשר הוא מספח לתחומיהן את עורפי

מערבי חולק בין תחום עזה לתחום מראשה, כאשר הגבול בין תחומי שתי הערים עובר, -הצפון

, סיפח ס, ולאחר מכן אוגוסטוסל אנטוניושישורו נירים של ימינו. בא-תקומה בערך, בקו

לפנה"ס )ובשיתוף פעולה עם הנבטים פתח  30ו 40הורדוס תחומים אלה לממלכתו, בשנים 

 מחדש את המעגנים בעזה ובסביבותיה( כאשר לעזה הוחזרו זכויות
  

                                                      

 
ארץ ראה: נגב, א. תשמ״ד. נומיסמטיקה והכרונולוגיה הנבטית.  -* למבט מחודש על ההיסטוריה של הנבטים בנגב  44

 .271-263ישראל י"ז: 
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ול זה, החוצה ל יהודה. קו גבשור חוזר להיות הגבול הדרומי של הבחלה, ונש סהפולי

עליו שלד שכ שימשל התקופה הרומית, וש" מסר את ה"ליישור, בשחבל הב את

לב זה, מתועדת בעקיפין, שר יותר. בחוב הקבע באזור, מאושל ישו שהתבסס חידו

, בדינים הנוגעים ובי קבעשמערבי מי-ל הנגב הצפוןשנה ובתוספתא, ריקנותו שבמ

יימים מרכזים יהודיים בהם קשביעית והמונים את כל אזורי הארץ שלביעור פירות ה

 ובית זאת לימי החשמונאים והורדוס.שם, ולדעת החוקרים מתאימה תמונה יישמגוב

וצורפה  בנו סל ארכילאושלטונו של הורדוס נקרעה עזה מתחום שלאחר מותו 

אוטונומית למחצה, והגבול בין יהודה, הנשלטת בידי  סלפרובינציה הסורית כפולי

 נחל ג׳מה, ומשם, לאורך-תל-עבר בקירוב בקו תקומה נציבי רומי, לבין תחום עזה,

 הבשור, דרומה ומזרחה.

לספירה, הוגדרה יהודה הכבושה כ"פרובינציה".  70נת שלאחר חורבן בית ראשון, ב

היא חולקה לשתי חטיבות: חטיבה עם יחידות עירוניות וחטיבה ללא יחידות 

ונות, והן ניהלו את שהערים הין תחומי עירוניות. בחטיבה הראשונה חולק כל השטח ב

ענייני הכפרים שמסביבן. בחטיבה השניה התנהלו העניינים בידי השלטונות 

טרם ולשלטונם ועודדו ש. הרומאים ראו בערים את היסוד למהמרכזיים, באופן ישיר

ל תחומי ערים, חלקן ששבמשך הזמן הפכה כל הארץ לתשבץ  את האורבניזציה, עד

לו לגיון" או מחוזות, שכל-טחישלא יחידות עירוניות היו "חטיבה לערים עצמאיות. ב

ל הרומאי. זאת היתה שיטת מעבר אל של המושריכוזי כפרים תחת פיקוח ישיר 

האורבניזציה, ובמשך הזמן הפכו גם רוב השטחים האלה לתחומי ערים. שטחים 

ת כלכלית יבוש. אם היתה להם ח1וץ לתחומי הערים רק במקרים אלה: נשארו מח

 גרריטיקוס(.-ל האחוזות סביב עזהשאוצר הקיסר )למל

רומית )למשל, בגליל העליון(. -. במקרה שהתושבים התרחקו מהתרבות היוונית2

יהודה ואדומיאה )חוץ מיפו, יבנה ואשדוד העצמאיות( נמסרו להנהלת הלגיון העשירי. 

הוקם קו לח, ועליה בדרום השטח הוקצתה כברת ארץ בין מנואים )מעון( לבין ים המ

, שכלל שורת מבצרים ודרך המחברת סל הורדושבעקבות גבולו  -" סה"לימ -מבוצר 

ביניהם. בראשונה שימש ה"לימס" כקו הגנה מול הנבטים, והקרקעות שמסביבו 

מאות שנים לאחר  -לספירה  6-נמסרו לחיילים, סידור שעמד בתוקפו עד המאה ה

, מחוז גרר 45אחוזות קיסריות* " היו שתיסביטול ה"לימס" עצמו. במערב ה"לימ

לספירה( בוטל ה"לימס"  106 -. עם כיבוש ערביה )הממלכה הנבטית סומחוז מנואי

כגבול צבאי, אך המבצרים נשארו על מכונם, וכן האחוזות הקיסריות )בשינויי גבולות 

 106-98ושמות(. ה"לימס פלשתינה", שהוקם בידי הקיסר טריאנוס, בין השנים 

ת חבל הבשור ממערב למזרח והיה מורכב משורת מצודות וביניהן לספירה, חצה א

מע" ש-צמא )או "באר-פרעה, בבאר-אל-בתלמצדים. מצודות היו בתל העתיק של מעון, 

שבע. ביניהם -צאלים(, בחורבת חשיף ובבאר-, מזרחית לכביש אוריםפאר-חורבת אל -

 כלל-היו מצדים קטנים, בדרך
  

                                                      

 
* הכתובים אינם רומזים לסיבת הקמתן וליסוד קיומן במשך דורות רבים. ייתכן כי שימשו מקור שופע להספקת  45

 שזרמה ישירות לאוצר הקיסר.צמר כבשים, שעורה או תוצרת אחרת נוספת, 
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תמלא מניקוז הגג צמוד אליו )שה םל קומותיים, ובור מיית ריבועי בעהיה זה מבנה גז

  'ייחשירים )בקרבת הקו הירוק( על גבעת ים כאלה היו מערבית לנדוהחצר סביב(. מצ

פרעה -אל-תל ן)בי ןפרעה(, קאע סוסי-אל-לתל ןמג ןעז )בי-(, תלןוראן )בקיבוץ מגנ

-אל-תל ןהדרך בי קטערוב צרים. ח, חורבת צוחיבאן ו204צמא(, נקודת גובה -לבאר

עד היום  רצוף שימושק״מ, נמצא ב 15-ל כש, באורך 204פרעה לבין נקודת גובה 

בע(. ש-באר-ו אוטובוס יומי במסלול רפיחבדרך זו קפעל נות המנדט האחרונות ש)ב

 .46פרעה*-אל-לתל זרחיתנראים גם מ ן" עדייסקטעים מדרך ה"לימ

", זאת סבתקופת הקמת ה"ליממרכז הפעילות  פרעה עצמו היה, כנראה,-אל-בתל

לספירה, אשר נתגלו על פסגתו ונשתמרו  1-בהתחשב בעוצמת השרידים מסוף המאה ה

במצב טוב, למרות העובדה שזוהי שכבה עליונה המועדת לפורענות. על ראש התל 

י המבצע(. מגורים )שנועדו כנראה למפקד-הוקמו קסרקטינים, מחסני ציוד ובתי

ל נחל הבשור, נחגר בחומת גזית אדירה למניעת התמוטטות שבסיסו של התל, בערוצו 

ל האפיק, מול התל, נתגלה משטח ענק ובו שרידי שחי שוליו בשטפונות. מעברו המזר

חניות, המלמד אולי על מקום המאהלים של החיילים והעבדים שעסקו במלאכה. 

סימני החציבה של הדרך,  ןת, מזרחית לתל ולנחל, נותרו עדייבשטח הבתרונו

. מן התל הוכשר שביל גישה נוח 'מ 8-במדרונות התלולים של הערוצים, ברוחב של כ

פרעה, -אל-אל מקור המים באפיק, תוך חציבה ופילוס במצוקי הכורכר. צפונית לתל

ק״מ, משתרעים שטחי מחצבות בשלושה סוגי סלע ששימשו בבניה:  1.5-במרחק של כ

ס״מ( סלע קונגלומרט וסלע חוף.  80צבו גושי גזית בגודל עד סלע כורכר )ממנו נח

רה, לספי 1-במרכז אזור המחצבות ישנם שרידי מבנים ותנורים, עם חרסים מהמאה ה

-ה סבות )באתר זה נמצא מטבע של אגריפל המחצשוכנראה ששם היה מרכז הפיקוח 

 (.'א

החפירות בעבדת  לספירה סופחה הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית, אך 106בשנת 

 -עבדת-כהן, הוכיחו בעליל, שהדרך פטרה '(, שנעשו בידי ר1982( ובמואה )1975-77)

 4-; ושימשה ברציפות לפחות עד המאה ה106גם לאחר שנת  שבשימו עזה היתה

רכים המשיכו להתקיים על לספירה. הר הנגב לא ננטש בעקבות הסיפוח, והד

כנראה באחת  -ודה י שנמצא במדבר יהוהתחנות שלאורכן. בשטר נבט ןמצודותיה

מופיע הביטוי "בשוק מחוז עגלתין", שהוא  -כוכבא -ל לוחמי ברשממערות המסתור 

עג׳ול; זוהי הוכחה נוספת לפעילות המסחרית -אל-תל -עגליים -כנראה נמלה של בית

עים על הנבטית הנמשכת דרך נמלי הים התיכון. הממצאים הארכיאולוגיים מצבי

לספירה, וכן הולך ומתפתח  2-וה 1-זואייד, במאות ה 'ייחשנים בין רפיח לפריחת המעג

בתקופה זו מרכז השיירות שליד שדות דרומית לרפיח. מערבית לחלוצה )ההופכת לעיר 

דרך  ה כנראהתפצלהכות מעמדה על צומת דרכים(, בין צאלים לגבולות, מרכזית בז

נתגלה חאן מן המאה  רבת צומת זהמזון. בק המסחר צפונה בואך עזה, דרך מעון ושוק

 לספירה, עם גדרות לבהמות, 2-ה
  

                                                      

 
הארץ ובנגב, ראה גם:  * לעניין תאריכו של "לימס פלשתינה" והערכת תפקידם של המשמרות הרומיים בדרום 46

 .32-3: 30מ״ד: בעיות הבטחון בדרום יהודה בתקופה שלאחר המרד הגדול. קתדרה ששצמן, י. ת
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שקתות, מאגר מים עילי ושרידי מבנה גזית מפואר בעל רצפת פסיפס, גג רעפים, 

 .סרח)סטוקו( ומערכת ניקוז מצינורות  עיטורי טיח מעוטר בתבליטים

 140ת נמצמצם אנטונינוס פיוס )בסביבות ש, סריאנודכוכבא ומות ה-לאחר מלחמת בר

לספירה( את גבולות הערים רפיח ועזה לתחומי הקו הירוק של ימינו, ומרחיב בזה את 

 תחומי שלוש האחוזות הקיסריות במערבו של חבל הבשור:

מזרח, ואזור -מערב, נחל הבשור בצפון-ן)בין תחום עזה ורפיח בצפושוק מאזין  .1

רע על עמק נחל אסף ויובליו, בין רכס הכורכר הראשון מעון בדרום( שהשת

-ןמזרח לחא-מזון?( עצמה שכנה, כנראה, מצפון לשני. העיירה שוק מאזין )שוק

יוניס )בתקופה הביזנטית הפכה אחוזה זאת לפלך עצמאי, בין תחום עזה 

 לתחום רפיח(.

ור )בין תחום רפיח במערב, שוק מאזין מצפון, ונחל הבש סקונסטנטיניאקי .2

במזרח. גבולה הדרומי עבר, כנראה, צפונית לתחום החולות הנודדים(. היא 

ליס מערבית לנחל הבשור; מרכזה הצבאי -כללה בתחומה את מישורי החול

-היה במנואיס )מעון( שהיוותה מרכז ליחידת פרשים מאיליריה )אזור אלבניה

 מצודה. הפרעה הית-אל-טרטיבי בעבסאן. בתליוגוסלביה( והמרכז האדמיניס

משמר -" בדרום, קו שובלסמערב, ה"לימ-)בין נחל הבשור בדרוםגרריטיקי  .3

, סמה בצפון( שהשתרעה על מישורי הלישק-הנגב ממזרח וקו פרשת המים גרר

מזרחית לנחל הבשור ואגן הניקוז של נחל גרר. מרכזה הצבאי של גרריטיקי 

שמע, שם ישבו פרשים ת׳מודיים )ערביים(, ומרכזה -היה בבאר

האדמיניסטרטיבי והדתי היה באורדה )חורבת ערק?(. על אחוזה זו אנו יודעים 

 שבע ומרשימות צבאיות רומאיות.-בעיקר מכתובות מנהליות שנתגלו בבאר

לספירה, מתחיל מערך הישוב בחבל הבשור  2-משלב זה, לקראת סוף המאה ה

עמוד שדרה . 1להתפתח במהירות מסחררת, כתוצאה משילובם של כמה גורמים: 

יציבותו היחסית  . 2בטחוני, תחבורתי ואדמיניסטרטיבי, שהיווה ה"לימס פלשתינה". 

בתחומי האחוזות  השקעותעידוד ותמיכה ממלכתית ב. 3 של השלטון הרומי.

מאמצים מכוונים מצד . 5חידוש תנועת הסחר הנבטי דרך האזור. . 4 הקיסריות.

ע. יש חוקרים הטוענים שנוסף כאן אף השלטונות להפוך את נוודי החבל ליושבי קב

קעים, אשר תקופה ארוכה של שנים גשומות מהרגיל: תוספת מש -גורם שישי והוא 

 ל הארץ היא שולית, אך בהחלט משמעותית בצפון הנגב.שתיכוניים -לאזורים הים

 -" סה"לימ מרכזי השלטון של האחוזות הקיסריות וציר -שני מוקדי התיישבות הקבע 

מקביל והפכו תוך דור או שניים לגרעיני עיירות. לאורך ערוצי הנחלים, התפתחו ב

בקרבת מקורות המים וליד שטחי קרקע נוחה לעיבוד מוקמות חוות קטנות, אשר חלק 

 מהווה גרעין לכפרים.

לספירה, ושינה את  3-בסוף המאה ה 47ערך רוויזיה מינהלית* סהקיסר דיוקליטיאנו

ספר  -זרחי והצבאי, וכן ציווה על יצירת קדסטר חלוקת הסמכויות בין הממשל הא

 המקרקעין,

                                                      

 
לספירה( בדרום הארץ, ראה  305-284) סהקיסר דיוקליטיאנוסו בתקופתו של * לעניין השינויים הארגוניים שהוכנ 47

 תשמ״ד., 30י. רול בקתדרה -מאמריהם של י. צפריר ו
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ל המיסים. בתקופתו גם חודש שכלל סימון גבולות הכפרים לשם חלוקה מחדש של נט
שקיבלו נחלות לאורכו  -מתיישבי ה"לימס"  -" ואוייש ביחידות ה"לימיטאני" סה"לימ

 והתיישבו שם עם משפחותיהם.

הנטיה  דחף להתפתחות העיירות באזור, לאורפעילות לגליסטית זאת נתנה את ה

 -" וצפונה לו, ליצור גופים ישוביים יותר גדולים סהכללית שהיתה באזור ה"לימ

כנראה כדי להתגבר על בעיות אגירת המים במסגרות יותר גדולות, המאפשרות ביתר 

קלות מבצעים ציבוריים לצורך זה. קיימת תופעה ברורה של עיירות גדולות וכפרים 

שבדרומו רבים יותר בנייני  דיפות יחסית בצפונו של האזור, בעוגדולים, המוקמים בצפ

חווה בודדים וכן כפרים ונפוצים ריכוזי חרסים על שטחים נרחבים, ללא סימני בניה 

המעידים על מאהלים או מגורים ארעיים אחרים. ייתכן שהמבנה הישובי הזה מצביע 

ור, בהשוואה לדרומו, שם נפוצה יותר חקלאות בצפון האז ןאות השלחיעל תפוצת חקל

האוכלוסיה  -הבעל וגידול הצאן. אולי ניתן לחפש כאן גם משמעות של ביטוי אתני 

הערבית בדרום החבל נטתה פחות להתמסרות במסגרות ישוביות גדולות והעדיפה 

 להישאר קרובה לאורח החיים הנוודי למחצה.

יום כמה דרכים מתוחזקות בידי הממשל בשלהי התקופה הרומית אנו יודעים על ק

חלוצה, מלבד -שמע-באר-השבע, או עז-באר-בחבל הבשור וסביבתו, כגון הדרך עזה

והיא דרך  -" שהוזכרה לעיל. אך רק שרידי דרך סלולה אחת נותרו באזור סדרך ה"לימ

רוחייבה, אשר שימשה חלק מנתיב ארצי, ולאורכה גם נבנו מתקנים כגון -חלוצה

צפריר  ')כפי שנתגלה בחפירות י שמר, אכסניות, אורוות וקסרקטיניםנקודות מ

רוחייבה סלולה בתחומי מפער בין החולות הנודדים, שרוחבו -ברוחייבה(. דרך חלוצה

ל נחל שנדיר בין כיווני ניקוז מקומיים  כמה מאות מטרים והוא נוצר כתוצאה ממפגש

הדומיננטי. קטעים רבים מן הדרך שונרה )ללא מוצא מאזור החולות( לבין כיוון הרוח 

אחד בנוי קיר תמך במדרון ומצדם סלולים לאורך מדרונות מתונים, כאשר מצדם ה

, ובקטעים 'מ 8-7-קיר נמוך לשמירה במפני כיסוי סחף. הדרך עצמה רחבה, כ -ני שה

ה. בשני חוליים במיוחד פוזרו עליה גזיזי אבן גיר, כנראה פסולת מחצבה, כדי לייצב

 לדרך, בכדי להקטין שיפועים בחציית עמקים. סנשפכה סוללה כבסי מקומות

ערב התקופה הביזנטית כבר קיימת פעילות כלכלית ערה בחבל הבשור, המתבססת 

בעיקר על חידוש תנופת הבניה והחקלאות המקומית וכן על ניצולו של החבל כאזור 

למכירת שירותי דרך, מעבר בין הנגב לחוף הים התיכון: לאורך הנתיבים נבנות תחנות 

בעיקר מים הנאגרים מגגות וחצרות אל בורות מטויחים, בעלי כיסוי כיפתי; שרידי 

פרעה )באותו אתר -אל-בד נתגלו בחווה חקלאית על גדת נחל הבשור, דרומית לתל-בית

אף נראות בבירור סדרות של סכרים, חלקם בנויים אבני גזית, הסוכרים ערוצים 

ם קצובים ויוצרים חלקות קרקע קטנות, הזוכות לכמויות בשטח הבתרונות במרחקי

כל סכר יוצר אחריו חלקה גבוהות של מי נגר, שעד היום הן ירוקות גם בשלהי הקיץ. 

. סכרים מסוג זה, הבנויים גזית או שגרעינם בלבד מ"ררות עד כמה מאות שבת כמה ע

 בנות התקופה(; מצויים לאורך הנחלים בכמה וכמה מן החוות חקלאיות -בנוי אבן 

יוצר -ידי חמורים, הוקמו בעיירות ובכפרים הגדולים; בתי-טחנות קמח, מופעלות על

ומיום: מרכזים כדי לספק את הביקוש הגובר לכלי י לכלי חרס הוקמו בכמה מרכזים,

נחל הבשור, צפונית בפרעה, -אל-ערבית לנתיבות, ליד תלון, מטכאלה היו בגבעות א

חל הבשור, במקומות נחלוצה; לאורך ב סליצור כלי חר לים, וכן מרכז גדוללצא

 שמתגלה הסלע כתוצאה מחתירת הערוץ, הוקמו מחצבות לאבני גזית.
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 4-וה 3-ונים, שהתפתחו מאז המאות השמופלאה היא מפעלי המים לסוגיהם הה שפר

וב המתפתח. באזור שאת הדרישה ההולכת וגוברת למים בילספירה, כדי לספק 

מזרחי של החבל, נוצלו תנאי השטח לתיעול מי הנגר העילי אל -הדרומיהגבעות, בעבר 

אטים. לאורך אפיק נחל הבשור, מאגורות )חראבות( חצובות בסלע הגיר האיאוקני ה

 שני מקומות,ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהיסטוריה של חבל הבשור( בשתי טפונות )לראשונה שסיונות לנצל את מי הננעשו 

הוכשר שטח שלחין בגודל של כמה  שיטות: בכפר, על גדת הנחל, מזרחית לצאלים,

רות דונמים על המדרגה התחתונה, סמוך לערוץ; השטח פולס וחולק לחלקות שע

, 'מ 200-באמצעות קירות אבן נמוכים. בתחומי הערוץ עצמו נבחר משטח שאורכו כ

ת על גבי הסלע. על סלע זה הושתתה סדרת קירות עבים מאבני שבו זרמו המים ישירו

גזית, בזווית מתונה כלפי הזרם, במגמה להטותו בהדרגה ממרכז הערוץ לצדדים: 

לאורך צד אחד )ממול לשטח המעובד( נחצבה תעלה שבקצה מאגורה גדולה, והצד 

( 'מ 1.5-וביו כוע 'מ 3-השני נחסם בסכר מוצק וגבוה בבניית גזית )כיום גובהו יותר מ

 לחין.שטפון אל חלקות הששהיטה סופית את שולי ה

בתחומי חווה חקלאית אחרת, צפונית לצאלים, נבחרה נקודה שבה שיפועו של ערוץ 

ידי מילויו של הערוץ -הבשור גדול מהרגיל. שם יצרו כעין מפל מים מלאכותי, על

לא ליצור התנגדות  בחלוקים ויצירת סוללה רדודה בזווית אל כיוון הזרימה, כדי

חזקה מדי שתגרום להרס מוגבר של הסוללה. פני המים, שעלו כתוצאה מסכירת הנחל, 

הוזרמו לפתחן של שתי תעלות, משני צדי הערוץ: בצד אחד תעלה חצובה ובנויה 

ני תעלה חצובה בסלע שה שלבי שינויים ותיקונים, ובצד השעברה כמ 'מ 1-ברוחב של כ

לעקוב אתרי תעלות  ןנית '.מ 1.5-ומק משתנה, המגיע לעיתים לובע מ' 0.5-של כ ברוחב

-מפעל דומה היה במפגש הנחלים אופקים לאורך מאות מטרים על גדות הנחל.ה אל

 פטיש.

 מחצבה שהפכה למערכת מאגרי מים. חורבת חשיף.
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לספירה( השתלבה גם הכנסיה  337-324בסוף ימיו של קונסטנטינוס )"הגדול"( )

הנוצרית בממשל, ובמקביל לכל מושל אזרחי נתמנה מושל בעל דרגה כנסייתית, בשנת 

", הנגב סה"לימ חבינציה פלשתינה" חלוקה חדשה, ושטלספירה, חולקה ה"פרו 358

. 48הצפוני ואדומיאה שוייכו מבחינה מינהלית לפלשתינה סלוטריס ובירתה פטרה*

ים תהליך חלוקתה של ארץ ישראל לתחומי ערים, כאשר שטחי בשלב זה כמעט נסתי

 חלוקות משנה. מחולקים הערים הנרחבים
  

                                                      

 
 " הפכה לפלשתינה.פון לשניים, ואז "פלשתינה סלטוריסחולק הצ 429בשנת  48
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-ומי אנתידון, רפיח, עזה, דיוקליטיאנופוליסחבל החוף חולק )מדרום לצפון( לתח

מיומס )עזה הימית(, ביתוליון )בית להיה?(. בתחומי הנגב הצפוני חלו שינויים 

)יחד עם חלוצה( בתחומי ", נכללה עתה בירת קו ה"לימס שהיתהשבע, -מנהליים: באר

צמא" תלוי בתעתיק מיוונית( -רשמע )או "בא-רציה", ואילו גרר, באר"פלשתינה ט

ושוק מזון היו מחוזות עצמאיים להלכה, אך למעשה כפופים לעזה, כאשר הדירוג  מעון

תית שהחלה האזרחי של סולם הזכויות והחובות מסומל על ידי ההירכייה הכניסיי

להיווצר באזור. הכפיפות למנהל בעזה באה גם לידי ביטוי בכתובות שנמצאו בשרידי 

 העיר עזה. הכנסיות, שבהן כל התאריכים מתייחסים למניינה של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ות ארץ , רבעון לתולד4קתדרה מפת הדרכים בנגב בתקופה הפרסית. 

 צבי.-ישראל וישובה, יד יצחק בן
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תולדות חבל הבשור בתקופה הביזנטית  -בצל הצלב והסהר
 ובתקופה הערבית הקדומה

-  

 

אין לנו ידיעות ישירות על תגובתם של תושבי האזור ל"מתקפה הנוצרית" שירדה 

לוסיה המקומית לספירה. אל לנו לשכוח, שהאוכ 5-וה 4-עליהם במהלך המאות ה

ל ערבים עובדי אלילים בסגנון הלניסטי מובהק )בדומה לפולחן שהיתה מורכבת מרוב 

יות קטנות מאוד, שאין אנו יודעים מתי ומהיכן הגיעו )טבעי הנבטי(, מקהילות יהוד

הדבר, שבדרך, בין שני המרכזים היהודיים הגדולים שבהר חברון ובעיר עזה, יהיו 

ה"לימיטנאי", הלוא הם אנשי קהילות קטנות אחדות( ומאנשי מינהל וצאצאי 

לום שה בתית החזקה של השלטונות לא עברהאוריינטציה הדש". יש להניח, סה"לימ

בקרב עובדי האלילים, קל וחומר בקרב היהודים. הסקר הארכיאולוגי מצביע על 

מה בעוצמת הישוב, בשלב מסוים בין שלהי התקופה הרומית לתקופה -ירידת

אך ייתכן לייחס פער זה גם למשבר הכלכלי העמוק שעבר אז על כל הארץ  -הביזנטית 

חוזרת עוצמת הישוב לקדמותה  5-ולא רק למלחמת הדתות. מכל מקום, כבר במאה ה

ואף עולה על העבר, ומערך הישוב בחבל הבשור כולל עיירות, כפרים, אחוזות, חוות, 

מבנים בודדים ושרידי מאהלים. מערך זה גם מתייחד במבנהו: ניכר חוסר האיזון בין 

הישוב העירוני בעיירות לבין הישוב הכפרי, כתוצאה מהזרמת משאבים מכוונת אל 

. "פירמידת הישובים" היתה בעלת מספר 49ם הדתיים ששכנו בערים ובעיירות*המרכזי

ניכר של ערים ועיירות ומספר קטן של כפרים. חוסר איזון זה היה אופייני לישוב 

אפשרות קיום רק לישובים  החיחים בכלל, כי במקומות אלה היתבאזורים צ

ערי הנגב, בתקופה הממלאים תפקיד מוגדר, ואפשרויות החקלאות היו מצומצמות )

ומינהל, אך לא הנבטית והביזנטית, תיפקדו בנושאי מסחר, שירותי תחבורה, בטחון 

-עזר על-חקלאיים בעורף; עם זאת, עסקו תושביהן בחקלאות  במתן שירות לכפרים

מנת לספק לעצמם ולשיירות מצרכי חקלאות טריים, דבר שנודעה לו בימים ההם 

של  ה האיטית והעדר אמצעים טכניים לשימורםחשיבות רבה ביותר, עקב התחבור

ל מאבק ניצחה הנצרות, ועל חורבותיהם של שהמצרכים או לקירורם(. בסופו 

לספירה!( בחלוצה  4-המקדשים האליליים )שהיו בשימוש עוד במהלך המאה ה

וברוחייבה הוקמו כנסיות. מחוץ לתחומי הערים עצמן, בפריפריה החקלאית והנוודית, 

יאוגרפי מן הכנסיה גדל. בחורבות הנצרות ופחתה, ככל שהמרחק הג הלכה השפעת

 ןאביו עדיי ל כהן דת בעל שם יווני נוצרי, ששםשכנסיה הגדולה ברוחייבה נמצא קבר ה

יה לספירה. שפר מזלנו וחלקה של רצפת הפסיפס ממידבא )על 6-עוד במאה ה -פגאני 

 מן מתוארת מפת ארץ ישראל וסביבתה
  

                                                      

 
גררה )חורבת ערק?(, * מרכזים דתיים נוצריים, ובהם מושב אפיסקופוס, היו בעיירות מעון, שוק מאזי )שוק מזון(,   49

 ובערים עזה, רפיח וחלוצה. מלבדם היו עוד לפחות שמונה כנסיות גדולות ומנזרים אחדים.
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לספירה( המייצג את הנגב הצפוני והמערבי )בלשון המפה: "נחלת שמעון"(  6-המאה ה

נשאר שלם. בזכותו, נותר לנו תיאור גיאוגרפי סכמטי למדי, אך ללא תחליף, המביא, 

מלבד שמות של מקומות, גם הצעות זיהוי לאתרים מקראיים והערות גיאוגרפיות 

דה לצד דרום למן דן על יד הושבע, היא עתה בירוסבע, שהיא גבול י-)למשל: "באר

היא  -ן רפיח ורינוקורורה , שהיא גבול מצד צפון"(, ציונים מדיניים )למשל, ביפניאס

פי ציור -, כתוב: "גבול מצרים ופלשתיני"( וכן תיאורו וגודלו של המקום, עלעריש-אל

 .וכו' מהו האתר )עיר בצורה, עיירה, כפרהמראה בצורה סכמטית ויחסית 

חוקרים אם רצפת פת מידבא דיוק טופוגרפי; קיים ויכוח בין הקשה לייחס למ

ל מפה אמיתית בת זמנה, כפי שהיתה "מפת פויטינגר" בתקופה שהפסיפס היא העתק 

ל ספר האונומסטיקון לאוזביוס )בישוף שרומאית, או שנעשתה בהשראה ישירה ה

ות לספירה( המתאר בסדר אלפביתי את זיהוי המקומ 4-העיר קיסריה במאה ה

 ישובי ארץ ישראל בזמנו ומיקומם. עםובברית החדשה  הנזכרים במקרא
  

מתוך מפת  "נחלת שבט שמעון"

 מידבא.
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האוריינטציה של המפה אינה קבועה והיא משתנה לפי האזורים המתוארים בה. 

מערב -)עם קריאת הטקסט(. מצפוו מזרח-לת שמעון" האוריינטציה היא לדרוםב"נח

לפנים  -"גרר  שבע מופיע השם גרר, ולידו תיאור שער בין שני מגדלים, וכתובת:-לבאר

תים וגבול הכנענים מדרום )!( שם גרריטיקון סאלטון". בהמשך עיר מלוכה של הפליש

שובילה )חורבת  -מערבית לה -יד רוחמה( ודרומית-על 'הקו מתוארת הוגה )הוג

היא שובל( ולידה בית הגידאה )בית הגדי?(; שלושתן מתוארות כעיירות.  זבאלה,

מערבית לבית הגידאה נזכרת העיירה עדריין, ומערבית לה הכפר תותה. דרומית לבית 

שבע ממוקמת -ל שובה(. דרומית לבארשיחאן על נח-הגידאה מצוי הכפר שיחנה )תל

ליד  )היא חורבת פטיס וטישפ -להב מער-חלוצה, המתוארת כעיר גדולה; מצפון

 -משם מערבהאורדה )היא חורבת ערק או חורבת מלתעה(.  -אופקים( ובהמשך הקו

מוך לה, בינה לבין תותה, היא מעון( ובס -" )חורבת מעין"מדמנה היא עתה מנואיס

שיש ועליה חרוט "סטפנוס הקדוש -באוסף קבוץ נירים קיימת כותרת. 50*ישוק מאזי

שם המקראי גרר, שנשמר באזור בתהפוכות העיתים. האם מעניין ביותר הממעון". 

העובדה שהשם מופיע בלוויית תיאור של ישוב קטן במפת מידבא, והעובדה שהאחוזה 

הקיסרית גרריטיקי משתרעת באגן הניקוז של נחל גרר, יסייעו לנו בזיהוי האתר 

זכורים כמעט כל האי לגרר כאל ישוב מסוים: סהמקראי? מעניין שאין המקרא מתייח

במקרא מדברים על "נחל גרר" ו"ארץ גרר". פעמים מספר נזכרת "גרר" או "ארץ גרר" 

בה"ב י״ד(. אף על , ד'כ"ו, דבה"א ד 'כ"א, בר 'קשר ישיר לרועי צאן ולנודדים )ברבה

 סנוטים החוקרים להתייח -ב בשם זה וגם מפת מידבא מציינים ישו ספי, שגם אוסביו

ב שעיירה בסביבה, כנראה אורדה, שם ילכך כאל שם אנכרוניסטי שהוצמד ל

 ס הכנסייתי )כדי להגדילהאפיסקופו
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ג׳ראר ליד -ו לעיירה אחרת בסביבה )חורבת אוםולהאדיר את יחוסו של המקום?( א

רה. לספי 5-ג׳מה?(. מכל מקום, שמו של הנחל, "גרר", נשתמר לפחות עד המאה ה-תל

. מעולם לא היתה עיר בשם "גרר", אלא זהו שמו של 1מכאן שנותרו שתי אפשרויות: 

התלים  . "גרר" המקראית חייבת להיות ממוקמת באחד מחמשת2חבל ארץ ונחל. 

מור קטן מדי -מה, מור, שרע, הרור. מכיוון שתל'פרעה, ג-מתקופת המקרא: אל

בר זיהויים, המועמד היחידי הוצעו כ -פרעה, ג׳מה ושרע -אל -ולתלים האחרים 

הרור )אבו הורירה( -שנותר, ומתאים לעיר גדולה ומבוצרת מתקופת המקרא, הוא תל

העובדה ש"אנשי גרר" השתתפו בבניית  החל להיחפר בצורה יסודית. 1982-שרק ב

מעידה ש"גרר" נמצאת בקרבת  –כפי שנזכר בכתובת בפסיפס  –הכנסיה בבאר שמע 

 מקום.

שתי כנסיות: אחת  עיירות גדולות: מעון )עם 8ת היו בחבל הבשור בתקופה הביזנטי

כנסת(. חורבת -מערב, וכן בית-נירים והשניה על התל העתיק בדרום-ןמצפון לכביש מג

ג׳ראר )גרר?( )עם שתי כנסיות ומנזר(. -דה?( )עם שתי כנסיות(. חורבת אוםעירק )אור

שמע( )הנזכרת -צמא )באר-בארהגדי, פטיש ו-חורבת מלתעה )אורדה?(, שיחאן, בית

 שבע(.-שנמצאו בבאר 4-ברשימות המיסים מהמאה ה

 2ניר יצחק, -באזור מגן 2באזור בארי,  4כפרים גדולים:  20בנוסף לעיירות, היו בחבל 

באזור נחל גרר. בשכנות למרבית  7-בין אורים לחצרים, ו 3ליד צאלים,  2ליד אוהד, 

קבורות  -הקברות שלהם, המאופיינים ב"קברי ארגז" -כפרים אלה אותרו בתי

המדופנות בלוחות אבן גדולים, מסותתים למשעי, המשמשים גם לכיסוי עליון. קברים 

ת ערימת אבנים קטנה, אחדים בנויים בצורת גמלון. על חלק מהקברים ישנו ציון בצור

הקברות נשדדו במרוצת הדורות, בהיותם -אנפין. רוב בתי-בזעיר סכעין טומולו

-בולטים בשטח בגלל הבניה המסיבית של הקברים. באחדים מהם )כמו למשל בבאר

מעטים פזורים במרחבי -גם מנזרים לאשמע( משתמשים הבדואים לקבורה עד היום. 

נגב במאה החבל, כנראה במורשת הילריון איש תותה שהפיץ את הנצרות במרחבי ה

 הרביעית לספירה. 

התרבות האוכלוסיה גרמה לפיתוחה ולתחכומה של מערכת איסוף המים לשתיה 

ולהשקיה. נראה ששיטת ניצול מי השטפונות בנחל הבשור לא סיפקה את רצונם של 

ל שטפונות שנתיים שים בתקופה הביזנטית, בהיותה תלויה במספר קטן המתיישב

לכך, בשולי העיירות וכן בשטחים -סניים ביותר. איהבאים בהפתעה, ולעיתים הם הר

ל בורות מים שנבנו מערכות ציבוריות  -שדותיהן ב -מתאימים לכך מחוץ לעיירות 

ות ומורדות צמודים )אשכולות( אשר ניצלו תוואי גובה מתאימים, רחובות וכיכר

וע לחול קטבעי, לאגירת מי נגר. בכניסה לבורות היו אגני שי סמתונים בעלי כיסוי לי

תננו אל בור שוחה לקליטת משקעים, שעל אף הכל הס הוללכלוך, ובקרקעיתם הית

מ״ק, והיתה העדפה של אשכולות  30-ל בור כזה היתה כשהמים. תכולה ממוצעת 

המורכבים מבורות קטנים מסוג זה על פני מספר מועט של בתי קיבול גדולים יותר, 

שאולחו ולהקל על השאיבה. דפנות הבורות כדי שיהיה נוח לטפל בבורות, לבודד מים 

היו בנויות מאבני גוויל או אבנים משובבות, והיו מטויחות בשכבת טיח עבה ולפעמים 

משובצת בחרסים. כיסוי הבור היה כיפתי, והשאיבה נעשתה מפתח מרובע בראש 

רכות אלה לקליטת מים תוחזקו בידי מעאשר לו היה מכסה תואם מלוח אבן. הכיפה, 

ונות, אך הציבור היה תורם את חלקו, לרוב בידיים עובדות, לאחזקה, ניקוי השלט

 .ושיפוצים
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קעים מחד, ובעלי כיסוי בישובים הנמצאים דרומית ל"לימס", באזורים הדלים יותר במש

קרקע בלתי מתאים לזרימה עילית מאידך, ניכרו בארות שירדו עד למפלס החלוקים של 

לעיתים לעומק של כמה עשרות  -לאקוויפר בתוך הסלע האיאוקני הבשור הקדמן או עד 

וטטות ולאפשר ירידה בטוחה מטרים. בארות אלה דופנו בבניית גזית קפדנית, כדי למנוע התמ

כמעט בכל הכפרים הגדולים נחפר בנקודה הנמוכה ביותר של הישוב  מנת לנקותן.-על לתחתיתן

ולהספקת מים לשימושים שונים )כביסה, בוץ  מאגר פתוח )בירכה( ששימש להשקיית הבהמות

באפיק נחל גמילה, בסמוך לשרידי חווה מהתקופה ללבנים, לטיח ולקדרות וכדומה(. 

הביזנטית, נתגלתה מערכת מים מיוחדת, המנצלת את גדות הכורכר של הנחל באמצעות 

י הרחבת יד-ומשתמשת בו )על -אשר מנקזות את הגבעות שמסביב אל הערוץ  -מערכת תעלות 

גב טבעי והפיכתו למאגורה( לאיסוף מי גשמים, גם כאשר אין זרימה ספונטנית בנחל. אמת 

ק"מ )!( נתגלתה מערבית לחורבת מלתעה. מוצאה  4-מים )אקוודוקט( באורך של קרוב ל

ממערכת בורות מים ומאגרים פתוחים, והיא מובילה כמעט בקו ישר עד לכנסיית שלאל, 

ור. אמת המים בנויה מתעלת אבן מטויחת בקפדנות שב-ליד מעיין עיןומי פארק אשכול, בתח

כיום היא קבורה בעומק כמה ס״מ ומושתתת על יסוד יציב של אבני גזית.  8X12בחתך של 

״מ מתחת לפני הקרקע ועליה שכבת ליס איאולי. כמות המים שאמה זו מסוגלת סעשרות 

מבורות  מובילה מים לחקלאות, מה גם שהיאלהזרים אינה רבה, ולכן קשה להניח ששימשה 

 המים של העיירה
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ל מי שלקיומה נעוץ, אולי, בטעמם הגרוע אל סביבות המעיין ולא להיפך. ההסבר 

ור, אשר עוברי אורח צמאים נוטים לסלוח לאיכותם, אך לסגל שב-הנביעה בעין

זה. ההשקעה הגדולה  ןם במשך שנים רבות, יש בעיה בענייהנאלץ לשתותהכנסיה, 

תיה באורך כזה, מבורות העיירה אל הכנסיה, רק מלמדת אותנו על שבאמת מי 

ידי הממסד הנוצרי, במטרה לסייע -האמצעים הכספיים הגדולים שהוקצו על

ותם במאמצים הנרחבים להפיץ את הנצרות בקרב תושבי האזור, ובכך, להפוך א

, שבכל ישוב יחיםנלפי השרידים הארכיאולוגיים אנו מלנתינים נאמנים גם לקיסר. 

פחות ויותר, היתה כנסיה. מלבד כנסיות אלה היו כנסיות שרות משאשר מנה כמה ע

ומנזרים מחוץ לישובים, שהיו קשורים בפולחן מיוחד )כגון פולחן קדושים או מסורות 

ן תלויים בצמתי דרכים ובמעיינות. עם הסוג הראשופגניות לגבי מקומות קדושים( או 

פונה לכיוון דרום )ולא  הנוראן )מגן(. כאן הכנסי 'נמנים הכנסיה והמנזר שליד שייח

כמלבן, כרגיל(. על רצפת הפסיפס  למזרח, כמקובל( ואולמה בנוי בצורת טרפז )ולא

יכול להימנע  לה מצוי דיוקנו של קיריקוס הקדוש, וכן צלב, שכל הנכנס לאולם לאש

סרה לקבוע צלבים , שא429מלדרוך עליו. דבר זה נוגד תקנה אימפריאלית משנת 

י שלא ידרכו עליהם. נראה, שכל החריגים האלה בכנסיה רומזים דברצפות כנסיות כ

ידי נוצרים חדשים מקרב הערבים )אחד מכוהני -על וריאציה מקומית שנוצרה על

די להדגיש את יחודם ועצמאותם האתנית. הכנסיה הזאת נקרא עבדאללה(, אולי כ

סטיות מהתקנים האימפריאליים קיימות בכנסיות נוספות באזור, למשל: הכנסיה 

מזרח, ברצפת הפסיפס של -ג'ראר, פונה לדרום-םובמכלול המנזר, שנחשפה בחורבת א

)שרצפת  51הכנסיה בחורבת צוחיבאן ישנו צלב. עם הסוג השני נמנית כנסיית שלאל*

וסטרליה( אשר שכנה מעל שלה הועברה בימי מלחמת העולם הראשונה לאהפסיפס 

בשור וליד הדרך שחצתה את הנחל במקום זה. פסיפס כנסיה זו כולל שתי -מעיין עין

 622לספירה ) 6-עזה, לאמצע המאה הכתובות ביוונית, המתארכות אותו, לפי מניין 

 למניין עזה(. 

ראדי( בשדות כיסופים, נמנית עם -אבו-יכתג׳מה )בי-גם הכנסיה שנחשפה מערבית לתל

כתובות על רצפות הפסיפס סוג הכנסיות שמחוץ לישוב. התאריכים המופיעים ב

לה )הכוללות תיאור של אלכסנדר הגדול( מציינים את תקופת הנחת שהנהדרות 

לספירה. כנסיה בודדת נוספת נתגלתה  6-הרצפה בראשית הרבע האחרון של המאה ה

 ת לקיבוץ סעד.מ' מזרחי 500-כ

לספירה,  6-על אף העובדה שכל הכנסיות שנחפרו בחבל הבשור מתוארכות למאה ה

לספירה, הווה  4-הולכים ומתרבים הסימנים כי חלקו, לפחות, ראשיתן כבר במאה ה

בשלבים הראשונים של חדירת הנצרות לאזור; רמזים אלה מהווים את העדות  -אומר 

נצרות. תמונה דומה הצטיירה גם בחפירות האילמת למאמץ הממלכתי להשלטת ה

ור, התגלתה רצפת הפסיפס רוחייבה. בצד הכנסיות הרבות והעשירות בחבל הבש

כנסת זה נבנה בשלבים אחדים, וכנראה גם -הכנסת במעון. גם בית -ל ביתשהמפוארת 

לספירה, עם ראשית התפתחותה המואצת של העיירה,  4-ראשיתו נעוצה במאה ה

 אוכלוסיה שמשכה אליה גם
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לספירה  6-הכנסת התקיים ברבע האחרון של המאה ה-יהודית. שלבו האחרון של בית

הכנסת בעזה, שאחד מהם נחשף על שפת ימה, יש -והסתיים בהרס אלים. מלבד בתי

שבע בתקופה הביזנטית. שבר לוח -כנסת בבאר-לנו רמז על אפשרות קיומו של בית

שיש ועליו קטע מרשימת כ״ד משמרות הכוהנים, שנמצא ליד כיסופים, רומז, אולי, על 

)משרפה( דרומית לבארי נלקט שבר של כנסת נוסף בסביבה. בחורבת משקף -בית

אם אכן  קדירה ועליו חריטה, שלדעת צבי אילן היא של מנורת שבעת הקנים היהודית. 

כך הוא הדבר, הרי לנו רמז נוסף לנוכחות יהודית באזור בתקופה הביזנטית. בניין 

הכנסת במעון, מלמדנו על קהילה גדולה ועשירה שחייתה בעיירה לאורך כל -בית

 בודדה באזור. הה הביזנטית, וקשה להניח שהיתקופהת

המוטיבים היהודיים )מנורה, אריות, אתרוג, שופר, מחתה וכדומה( שבראש הפסיפס, 

לא הסיחו את דעתם של חוקריו מהעובדה הבולטת, שנושאיו האמנותיים, אופי 

תפיסת המרחב וצורת הביצוע של האמנים, נשקפים גם מפסיפסים אחרים באזור )ואף 

בעזה אסכולה ה אבי יונה, הית 'ל משכנסת. לדעתו -ולאו דווקא של בתי יותר רחוק(

לספירה, ויצירותיהם של צוותים מאסכולה זו  6-ור> 5-של עושי פסיפסים במאות ה

הכנסת -תלספירה(, בי 509ים )משנת -הכנסת בעזה-בארץ: בית וניםם שבאתריפזורות 

 יפס הארמני ברחוב הנביאים בירושלים,פסהכנסיית באר שמע, במעון, כנסיית שלאל, 

חנייה, הכנסיר. בבית גוברין, הפסיפס בחורבת עסידה )ליד הכביש -הפסיפס בעין

אן. נראה שגם אחת משלוש הכנסיות שנתגלו ש-הכנסת בבית-רושלים לחברון( וביתמי

 .אסכולת עזה , מצוידת בפסיפס תוצרת1979בהרדיון תחתית, בשנת 

 

  

 הכנסת במעון.–תוכנית בית 
 . 'פי ארץ ישראל, כרך ו-על

 שרטט: פול רקובר.
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לה, חניכי האסכולה העזתית, היתה שתפיסתם האמנותית של קבוצות אמנים אלא מן הנמנע, 

חביבה על מזמיני הפסיפסים מכל רהבי הארץ ומכל הדתות. על שתי פעילויות כלכליות שנוספו 

מידה תעשייתי: הגיתות הציבוריות -הית בחבל הבשור, מעידים מתקנים בקנבתקופה הביזנט

גב האחרות( מעידות על מציאות כרמי גפן רחבי ידיים הגדולות שנחשפו בחלוצה )ובערי הנ

ים נוספת לתעשיית היין )בתלמוד נזכר "יין דחלוצה" כשם נרדף ליין משובח(. קבוצת מתקנ

בתחומי הישובים והן מחוצה להם וכן לאורך גדות הנחלים.  היא הכבשנים, המצויים הן

( כרויים בקרקע ומלאים 'מ 5-כ בסקרים אותרו עשרות רבות של כבשנים גדולים )עד קוטר של

אך היעוד של מרביתם עדיין סיד -חלקם זוהו ככבשניסחף, אחרים שימשו לצריפת כלי חרס, 

 לא ברור.

בשלהי התקופה הביזנטית אנו עדים להשפעתה ההולכת וגוברת של מתקפת החול הנודד 

ת עמוקים סוי שדות ומטעים בחולושהוזכרה בראשית הדברים. לזמן זה אנו מייחסים כי

. מ' 2-1בלח ודרומה. באזור גבולות נמצאים אתרים ביזנטיים קבורים בעומק -אל-ירמד

צמחו על שפת נחל  תושביה של חלוצה עסקו תדיר בפינוי רחובותיה מחול נודד, ובמשך הדורות

חול שסולק מתחומי העיר. חלוצה נשארה בירת המחוז גם לאחר הכיבוש -אטדים הררי סחף

. מאז 689לספירה והיא מתועדת ככזאת בפפירוסי ניצנה לפחות עד שנת  634הערבי, בשנת 

 .52השניה * שננטשה, כוסו בתיה חול עד לגובה הגג של הקומה
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 התייבש האפיק כליל. 8-לספירה, עד שבמאה ה 1-כמה מאות שנים, התגבר בראשית המאה ה
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תחו טכניקות שונות תקופה הביזנטית, פיבלשער, שתושבי חבל הבשור הדרומי  יש 

סופות החול )ומעשה חלוצה יוכיח( אשר דרשו יותר מכל התמדה בהפעלתן. בלהילחם 

בביזנטים,  II-לספירה( ומלחמות כוסרו ה 618-614ייתכן שתקופת הכיבוש הפרסי )

והלחץ ההולך ומתגבר על אזור ה"לימס"  סושה המחודש של הארץ בידי הראקליוכיב

יים שישבו בגבולות ועתה ניסו לנצל את המהומה בממלכה ידי שבטים ערב-מדרום, על

כל אלה גרמו להזנחת המלחמה בגלי החול וגרמו להתגברות הרגשת היאוש והרפיון  -

אצל תושבי החבל. הפסקות תכופות בהזרמת הכספים מאוצר הממלכה ושלילת 

ונים, שו במהלך התקופה הביזנטית ממיסים פריווילגיות מאזרחי הנגב )ששוחרר

כדי לעודד אוכלוסיה מן הצפון להגר  -משירותים ציבוריים מסוימים ומעבודת הצבא 

לאזורי הספר של הנגב( העמידו סימני שאלה רבים בפני האוכלוסיה הנוצרית של צפון 

, לאחר הכנה מדוקדקת 634נת שחולשה ניצלו צבאותיו של מוחמד, בהנגב. רגע זה של 

בא הביזנטי, נטלו חלק גדול חיילים ערבים של מספר שנים. ביחידות הגבול של הצ

 כמפקדם הצבאי שיסו שבטים שלמים, כשראש השבט משמשכירים. לעיתים אף גו

ניהלו תעמולה עקשנית בקרב שבטים אלה, למען  דוכנציגם כלפי ביזנץ. שליחי מוחמ

יעברו לצדם ויתמכו בצבא מוחמד בעתיד, כאשר יחל לנוע צפונה. יש לציין, כי לא כל 

שבטי הערבים בגבול הנגב קיבלו את השליחים בסבר פנים יפות. במקרה אחד ידוע על 

גו את מוסלמים על ישוב ערבי בדרום ים המלח, שתושביו הר 3000פשיטת נקם של 

( המשיך מוחמד לנהל משא ומתן עם ערביי דרום 632תועמלני מוחמד. עד שנת מותו )

בידי  שארץ, לאחר שתיכבארץ ישראל. לחלקם הבטיח מראש ערים ושטחים ב

המוסלמים. ידוע לנו, ממסמכים שנמצאו בחפירות ניצנה, כי חלק מהחילות השכירים 

מוחמד, משום שלאימפריה הביזנטית  לשבגבול הדרומי של הארץ עברו לצדו הערביים 

נע הכוח המוסלמי בשלושה  634אזל הכסף ושכרם לא שולם במועד. בראשית שנת 

עאץ, בראשם של כשבעת אלפים לוחמים, חצה -אל-אבן-מרראשים צפונה, כאשר עא

". ספני ביצורי ה"לימ-הבשור וחלף על את הנגב המרכזי בדרך השיירות לעבר חבל

י, שלא נתקל בכל התנגדות רצינית בדרכו, יצא מושלה של לקראת הצבא המוסלמ

-אל-או דתין, על גדת נחל הבשור בין תל ןעזה. הקרב נערך ליד כפר בשם דאת העיר

ן של הצבא המוסלמי על הצבא ג׳מה. בקרב זה ננחל הנצחון הראשו-פרעה לתל

 יוס, קיסר ביזנץ.קלהירא

ין, כי על הגדה הימנית של הבשור, בין לא קיים זיהוי הולם לדאתן, אך כדאי לצי ןעדיי

 ןקברות ענק שעדיי-איידה, קיים ביתול-אל-ג׳מה, לא הרחק מקבור-פרעה לתל-אל-תל

יים. האם נבדק, אך החרסים בשטח הם מהתקופה הערבית הקדומה ומימי הבינ לא

קברות גם בדורות שלאחר -והאתר המשיך לשמש כבית ןכאן נטמנו חללי קרב דאת

לספירה, נהרגו בקרב בין  724ור סורי מימי החליף השאם, משנת מקלפי מכן? 

"כפריים עניים, נוצרים, יהודים  4000-המוסלמים הכובשים לבין הביזנטים בדאתן כ

ושומרונים". אין אנו יודעים היכן ישבו כל האנשים האלה והאם הם היו תושבים 

 רומזת לנו על הרכבשלווים או מגויסים בכפיה לצבא הביזנטי. ייתכן ומסורת זו 

 האוכלוסיה בשולי חבל הבשור ובגבול חבל עזה בימים ההם.
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שכבת שריפה, וכן גם מעטים האתרים  ןבל הבשור איחמעל האתרים הביזנטיים ב

ר נתגלה, הביזנטיים שנמצאו בהם חרסים מהתקופה הערבית הקדומה. בכל חבל הבשו

לספירה  8-אשית המאה האו ר 7-בסוף המאה ה שני אתרים שנוסדו עד כה, רק

( מלבד מעט שרידי מאהלים ליד נביעות וליד צאלים ג׳מה-)כקילומטר מזרחית לתל

נחל הבשור. התמונה הישובית באגן נחל שקמה דומה למדי: ישנם שרידים מן התקופה 

מהאתרים הביזנטיים, וברוב המקרים מדובר על חרסים  10%-הערבית הקדומה על כ

ר המים של כנסיית שלאל )היום בפארק אשכול( הועלו עשרות בניקוי בו מעטים ביחס.

גם באגן  אומאיות נחשפו בחפירה בחורבת פטיש. בנייה-שמן אומאיים. שכבות -נרות

ק״מ  4חצץ, -אל-נחל שקמה נוסד רק ישוב אחד בתקופה הערבית הקדומה )חורבת

מהתקופה  ריפה ועליה קרמיקהשי( ורק באתר ביזנטי אחד יש שכבת חס-מערבית לתל

חיל(. תופעה הקיימת באתרים ביזנטיים -הערבית הקדומה )חורבת שעורה ליד ברור

מיוחסת גם כן לתקופה הערבית הקדומה.  -תיקונים של בורות מים  -באגן נחל שקמה 

משני, תוך שינויים,  ש, נצפה שימוםאורי-ת חשיף, מזרחית לכביש צאליםגם בחורב

מתחת לפני  'מ 5עד  3-סלע האיאוקני, המצוי שם כבבור מים ביזנטי: בור זה נחצב ב

הקרקע. החציבה היא בצורת פעמון והולכת ומתרחבת כלפי מטה. מעל הפתח העליון, 

, קיים פיר גלילי המצופה אבני גזית מעולות עד לפני השטח, שם 'מ 1.5-שקוטרו כ

העילי מותקן מבנה לקליטת מי הנגר )כולל בור שקיעה(. הערבים שיפצו את המבנה 

ושינו את כיוון פתח כניסת המים, בהתאם לתנאי הזרימה שהשתנו בעקבות תהליכי 

 .53הנטישה של הישוב. פתח הכניסה המקורי של המים פקוק בחוליה של עמוד אבן*

היה מהיר יותר מאשר זה של הערים נראה שתהליך הנטישה של חבל הבשור 

אולי בגלל  -ארוכה יותר  מעמד תקופהה טיות בנגב, שם החזיקה האוכלוסיביזנה

, לעומת תושבי כפר. נראה יחסם המועדף של המוסלמים הכובשים לתושבי עיר

שלושה דורות לאחר הכיבוש המוסלמי, התרוקן חבל הבשור כליל מישובי -ששניים

קבע, ולא נמצא כל מקור המעיד על פעילות הראויה לציון שהתרחשה בו מאז במשך 

 דורות רבים.
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 חבל הבשור כארץ נוד במשך אלף שנים -בחשכת ימי הביניים
 

 

ים ול שבטים בדושבי קבע, זירזו הפלישות התכופות שאת תהליך נטישתו של הנגב מיו

 דרו לארץ ישראל, בימיחוסיני וגם מצפון אפריקה, ו מדרום, ממדבריות ערבשבאו 

ל חבל הבשור התחתון שרביים בשוליו המע .השלטון האומאי, העבאסי והפאטימי

נת שהמגע הבלתי אמצעי עם חבל עזה: ב ממשיך להתקיים ישוב הקבע, כנראה בשל

עזה, שבאה רושלים ומאזיי )שוק מזון( משלחת מקראיי י-מבקרת בשדות סוק 1052

 ל התבואה, בהקשר לעיבור השנה הקראית.שלבדוק את מידת ההבשלה 

לספירה, דאג בקפדנות  13-וה 12-ך המאות השהשלטון הצלבני בארץ ישראל, במ

מדיניות זו  שלה מצרית. התוצאה המיידית שור על ריקנות הנגב כחיץ מפני פלילשמ

ים כליל מיושביהם. אמנם שיירות חברון התרוקנו השטח-היתה, שמדרום לקו עזה

 מסחר עברו מדי פעם בנגב, אך הדבר לא השפיע כלל על ישובו.

, תחת השלטון הממלוכי, חזרו הנוודים לנוע ברחבי הנגב המערבי. 13-החל מהמאה ה

בנקודות שונות בחבל הבשור נמצאו חרסים בודדים, המעידים על נוכחות אנשים 

מזרחית לאורים, על צומת דרכים עתיק )הדרך  ק״מ 5-בשטח מתקופה זו ואילך. כ

יה מתקופה זו, על נדרום הר חברון( נתגלה אתר ח-רפיחהרור והדרך -תל -אסנת-באר

שרידי בניין חווה ביזנטי. המישור כולו רצוף בשרידי מוקדים, ובתוך האפר ומסביבו 

 יש הרבה חרסים מזוגגים מימי הביניים ושברי אבני שחיקה.

 13-לושה בתי קברות גדולים הכוללים גם קברי נוודים, מהמאה העד כה נתגלו ש

-אל-( למרגלות תל13-בשור )שם נמצא גם מטבע ערבי מהמאה ה-ןואילך: על התל בעי

-אל-מזרח לתל-ק״מ מדרום 2-, כMפרעה( וליד אתר -אל-ק"מ מזרחית לתל 7-בצל )כ

כיל קברים אסנת, מ-הקברות הבדואי הענק, שליד באר-פרעה. ייתכן שגם בית

שרידי  .14-מתקופה זו. בשדות ניר יצחק נתגלה ריכוז מטבעות ממלוכיות מהמאה ה

יזנטיות. עדיין לא נערכה כפרים נתגלו במערב ובצפון האזור, רובם בתחומי חורבות ב

 פעילות ארכיאולוגית יסודית האמורה לשנות תמונה ישובית זאת.

הענפה, שהתנהלה ללא הרף על רקע הפעילות החברתית, הצבאית והכלכלית 

ל הנגב המערבי, הגובל שמשך כל אותם דורות, נראה שממונו ובקדחתנות בחבל עזה ב

 בו, כפול ומכופל.

אב -ל שבטים ובתישוש העות׳מאני, החלה חדירה רצופה , לאחר הכיב16-במאה ה

מערב. -מזרח ומדרום-מכל הכיוונים, ואף מדרום, מדרום בדואים אל ארץ ישראל

נמצאה בכתובת ערבית  הראשונה לישיבת קבע של בדואים בחבל הבשור,העדות 

בקרה, על גדת -אבו-חרותה על אבן כורכר בעמוד מרכזי שבתוך מבנה, הנמצא בחורבת

ק"מ דרומית לרעים. לשון הכתובת היא: "מחמד סלמאן אל  2.5-נחל הבשור, כ

 .1750"; כלומר, משנת 1.2.1163תראבין, 

יבית, , כבר קיימת נוכחות מס1799ארץ ישראל, מדרום, בשנת כאשר נפוליון פולש ל

 ל שבטי התראבין והתיהא על שלוחותיהם.ש עריש וצפונה משם,-באזור אל
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ים בחבל הבשור תחת השלטון וקיפה על פעילותם הכלכלית של הבדועדות ע

העות׳מאני, הגיעה אלינו דרך חקר חיי הקהילה היהודית בעזה בתקופה זו. חלק 

ים של חבל הבשור ובין ותיווך עונתי בין הבדו-זה היה סחררנסתם של יהודי עמפ

יצואני נמל עזה: בעונת הקיץ היו נוהגים לצאת את העיר ולנוד ברחבי הנגב המערבי. 

וכרים י, למשך כל חודשי הקיץ, מומקימים אוהל במרכזו של מחנה בדו הם היו

)אבטיח הפקועה(, זרעי קיקיון,  ים מצרכי מזון ולבוש וקונים שעורה, חנדלולבדו

 40-הגיע יצוא השעורה מצפון הנגב ל 19-)בסוף המאה ה כבשים וחוטי צמר גמלים

. את הכבשים וצמר הגמלים מכרו במשך החורף לתושבי העיר אלף טון בשנה!(

 והסביבה, ואת השעורה, החנדל וזרעי הקיקיון יצאו לאירופה, ביחוד לגרמניה

מבוקשת באירופה לתעשיית הבירה ונחשבה  הולאנגליה. "שעורת ארץ גרר" הית

 ים.נוזרעי הקיקיון הפיקו סמי מרפא שולשעורה המעולה ביותר לצורך זה, ומן החנדל 

המוניטין שיצאו לחבל הבשור בגידול שעורים, מחזקים בדיעבד את ההשערה, 

שעורים גדולות, אכן שייכים  שהאוסטרקונים מן התקופה הפרסית, המזכירים כמויות

לחוות חקלאיות אשר יצרו שעורים אלה, ולאו דווקא למחסנים של תחנות דרכים. 

חידוש התחזקות הקשרים הכלכליים בין חבל הבשור לעיר עזה מצד אחד, ו

בכל הנעשה בנגב )פעילות שגרמה להרחקת שודדים  עות'מאניהתעניינותו של הממשל ה

י חבל עזה, ביחוד עוררו תנועת התנחלות של פלחים תושב והגברת הבטחון( מצד שני,

-הת אוכלוסין זו גברה החל משנות ורפיח, ברחבי חבל הבשור. תנוע סיונ-מסביבת חאן

למאה הקודמת, לאחר שנוספו לחבל עזה אלפי מצרים שחיפשו עבודה לרגל סיום  70

פלח חוכר כלל: בשלב ראשון היה ה-תעלת סואץ. התהליך היה קבוע בדרךחפירת 

ים. לאחר שהחליט כי טוב, היה רוכש ות חלק מהיבול( שטחי קרקע מן הבדו)תמור

ממנו את האדמה, ובשלב אחרון היה עובר לגור על קרקע זאת ובונה לו בקתת אבן או 

בקתת לבני חומר. המחסור בקרקע בדרום חבל עזה עודד תהליך זה, ובתקופת המנדט 

כפרים פלחיים בקרב -לטון העות'מאני ובסיועו בעידוד הש –הבריטי החלו להיווצר 

לות סוואוין, שועות, בין גבו-רואיביה, א-א -נחלות הבדואים בחבל הבשור )לדוגמה 

שבנה הפלח את ביתו על נחלתו החדשה, היה משתלב בחיי  כלל, לאחר-ומגן(. בדרך

במפקדי ים. והיה גם נכנס לקשרי חיתון עם הבדוהשבט שמסביבו, ותוך דור או שניים 

ים, שישבו בחבל הבשור, נמנה אחוז גבוה של פלחים מצאצאי וטים הבדוהשב

 המהגרים מחבל עזה.

, שוקעו אבני 20-וה 19-ברבות מן החוות שנבנו כך בחבל הבשור, במרוצת המאות ה

ות עתיקות, החל משרידי "חצרים" הבניין ופריטים ארכיטקטוניים אחרים של חורב

. 54ות ביזנטיות שלמות, שפורקו ואבניהן שימשו מחדש*וכלה בעייר ברזלה תמתקופ

כלל, די אחידה. היא כוללת יחידת מגורים -ניתם של מבני חוות אלה היא, בדרךתוכ

כלל -בית )הפתח נמצא בקיר הארוך ובדרךבעלת מרחב אחד או שניים בתוכנית רוח

ר מלבנית צמוד לפינה, כדי להגן על יציבות המבנה( לרוב ללא חלונות, ובחזיתה חצ

                                                      

 
אבני ו רבות מוסין, ולשם בנייתן נלקחוס-חידשו השלטונות הבריטיים כתריסר בארות באזור קאע 30-הנת ש* ב 54

 לשימוש בפארק אשכול. 70-השאר הועברו בשנות ה; שמע הסמוכה-הגזית מחורבת באר
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)בעיקרון של חיקוי לאוהל בעל שני מרחבים  רחבה, מוקפת בקיר אבן או לבנים

 וקורות. בחלק . הגג היה בנוי מבוץ שפוך על מקלעת קניםפנימיים(
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-שימשו פסי מסילת ברזל, שנלקחו במשיכה מקו הרכבת רפיח מבקתות חומר אלה

שבע, כקורות תומכות לגג. חלקות הקרקע גוררו, לעיתים, בסוללות עפר, שעליהן -באר

 ניטעו משוכות צבר.

י החקלאי, ניתן לייחס את מרבית סכרי העפר ותקופה זו, של התפשטות הישוב הבדול

פרעה בלבד, מגיע -אל-ין צאלים לתלעל הערוצים הנופלים לנחל הבשור. בקטע שב

קמלה, והיא מגורי -בסביבת בירקיימת  התופעה מעניינת הית .100-מספרם ליותר מ

 שנייםכליה )המחלקת את החלל ל-ים במערות. אלה היו מערות בתוכנית דמוייתןבדו

מזרחיים של גבעות ליס בקרבת -( כרויות לתוך מדרונות דרוםכמו באוהל המסורתי–

קיים,  היהמ״ר, ובחזיתה  10-כ הבשור. שטח קרקעיתה של מערה ממוצעת היהגחל 

 לרוב, מבנה לבנים 
  

שמע. שימוש משני בפריטים -בדואי ליד בארמבנה 

 ארכיטקטוניים קלאסיים. צילם: רם גופנא.

. 

 פרעה.-אל-)ביר קמלה(. דרומית לתל מגורים של בדואיםמערת 
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על יסודות של חלוקי נחל. באותה סביבה היתה קיימת גם שיטת בניה המושתת 

, כרו חפירה עמוקה סגבעת לימזרחי של -שלבת כריה: במדרון דרומי או דרוםהמ

 ה מארבעת קירותיו נשענים אל דופן החפירה.שולתוכה בנו מבנה לבנים, כאשר שלו

ים ברחבי הנגב ולכלי חרס, שהיו בשימושם של הבדו ראוי לציין, כי המקור היחידי

הצפוני כולו במאות השנים האחרונות, היו בתי היוצר של העיר עזה, שהתמחו 

 אפור.-לת גוון שחורבתעשיית קרמיקה בע

 40-ביחס לנגב. בשנות ה עות'מאניםרים החלה להשתנות מדיניות הלאחר מלחמת ק

 70-וה 60-מצודות על קו המדבר. בשנות ה עות'מאנים, הקימו המאה הי"טשל ה 50-וה

יון ליישב את הושיבו צ׳רקסים בגבולות הארץ ועל סף המדבר. השלב הסופי היה ניס

ות הקלות במיסים, רישום קרקעות ופתיחת שירותי דרכים ים באמצעוהשבטים הבדו

רבו של חבל הבשור, ליישב את נעשו כמה נסיונות, במע 1870וטלגרף. בסביבות שנת 

ידי -לים בכוח בבקתות חומר ולא באוהלים, כדי לייצב את עורפו על חבל עזה עוהבדו

 סיונות עלו יפה.נים; לא כל הויצובם של הבדו

יימקאם של עזה תחנת משטרה וממשל, בלב האזור השבטי, והציב בנה הק 1894בשנת 

בגבול מטות , מזרחית לאופקים(. מאחז זה, סבה חיל מצב ושוטרים )קלעת פטי

, סימל גישה חדשה של שבע לעזה-על הדרך בין באר שהתיאהא והתראבין, שחל

 שבע.-ים, גישה שהובילה גם לקביעת מרכז מינהלי בבארוהשלטון לבדו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל הבדואים בחבל הבשור, בסוף ימי המנדט הבריטי, מוערך בכמה אלפים. שמספרם 

עימארה -שבע-דרך בארתראבין )דרומית ל-א-חבל הבשור היה מחולק בין המטות ערב

תיאהא על -א-של נחל גרר, וערב, במירוצו התחתון רה'חנאג-(, ערבסיונ-חאן -)אורים(

 שקמה.-פרשת המים גרר

ידי הממוצעים -צפיפות הישוב הבדואי בחבל הבשור, ערב קום המדינה, מודגשת על

 -אוהלים ומבנים, בממוצע, לקמ"ר. בחבל הבשור  2.72שבע -הבאים: באזור באר

 , כמעט פי חמש!12.79

 )תקופה ביזנטית( ומחצבה. מצודת פטיש, לרגליה מאגר מים
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 1948י עד ושרידי הישוב הבדובל הבשור: חמבנים ופריטים ארכיטקטוניים ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-אל-שמע )חרבת-. בארןוניים להצבת נרות שמשורת כוכים ומעליהם שני שקעים גמל

 פאר( צילם: רם גופנא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. צילם: חורבות רואבייה.. נחל-: נדבכי אבני גזית משולבים בנדבכי חלוקיןבניה באב

 רם גופנא
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 שבע. צילם: רם גופנא.-ללא נדבכים. ליד שפך נחל סכר לנחל באר ןאבגושי בניה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרט של בניה בלבני בוץ, עם כוך בקיר. ליד קיבוץ אורים. צילם: רם גופנא.
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 ספרות

 .42: 34קרדום , ש. תשמ״ד. החקלאות הערבית המסורתית. ןאיל -

 . ספריו על הבדוים ועל באר שבע.30-האל עארף, עארף: שנות  -

חוברות של "רשימות בנושא הבדוים" הוצאת  5.: 70-ביילי, י' )עורך(, שנות ה -

 מדרשת שדה בוקר.

דוד, י. תשמ״ב. שלבים בהתפתחות הישוב הבדואי הספונטני בנגב, במעבר מנוודות  ןב -

ניברסיטה למחצה להתיישבות קבע. חיבור לשם קבלת תואר ד״ר לפילוסופיה, האו

 העברית, ירושלים.

 . מערכת העיקול. ארץ וטבע.1995גזית, ד'.  -

.ירושלים וארץ - - -גזית, ד'. תש"ס. חידוש התיישבות הקבע בחבל הבשור -

 .183-186: 1ישראל 

ספר , י., שטרן, א. )עורכים(: ס. בתוך: גרדושבע והבדואים-. באר1979גל פאר, א.  -

 .272-269ירושלים: בע: ש-באר

 .152-263של א"י )יהודה ב'(. יד בן צבי:  - - -ו'. תשמ"ב. תיאורגרן,  -

-לקט מאמרים. תל -עזה ובנותיה . 1972המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית.  -

 .174, 168-167, 147אביב: 

 .68-67אביב: -תלהחברה הבדואית בנגב. , ע. תשל"ד. סמרק -

 )אנגלית(. 60=33: 274. באסור 1989שפר, ג'.  -

-  

, 436, 364ירושלים: ל חברה קולוניאלית. שדיוקנה  -הצלבנים ר, י. תשל"ו. פראוו -

470. 

-1096פרנקל, י. תשל"ט. חדירתם של הבדואים לארץ ישראל בתקופה הפאטימית ) -

 .108-86: 11קתדרה (. 969

 .122-94א: ת״קץ הנוודות. שמואלי, א. תשמ"א. התנחלות הבדואים של הנגב. בתוך:  -

- Amiran, D.H.K. 1953. The Pattern of Settlement in Palestine. IEJ 3: 196. 

- Muhsam, H.V. 1966. Bedouin of the Negev. Eight Demographic Studies. 

Jerusalem Academic Press. 
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  20-ה תאריכון לתולדות חבל הבשור במאה
 

 ור.שלרכוש קרקעות בחבל הב הז. לבונטין מנס 1903

 בע.ש-ת הברזל התורכית מנחל שורק לבארהשלמת מסיל 1915

 שבע-הדיפת התורכים והגרמנים בידי הבריטים המתקדמים מדרום. כיבוש באר 1917

 בע.ש-באר-וסלילת קו מסילת ברזל רפיח

 חנוכת מסילת ב.ויאנג( לסקר קרקעות חקלאיות בנגמשלחת בריטית )ווסטרופ  1918

 שבע, והקמת תחנה בעימאו־ה.-באר-רפיחברזל תקנית בקו 

 הקמת משטרה בעימארה. 1920

 ראשית הטריאנגולציה של הארץ מתחילה בחבל הבשור. 1921

 עבור חברי "השומר", על המים והחקלאות בנגב ססקר של סיריל הנדריק 1926

 הצפוני.

 שבע.-באר-פירוק מסילת הברזל רפיח 1927

רכישת קרקעות בידי "הכשרת יד בארי. -התחלת הפקת הגפרית במכרות על 1933

 .'בווזעלה )צפונית לחלוצה( ובעסלוגוסמילנסקי, בדרך לעימארה  הישוב"

 טרה בחלוצה )חלסה(.שהקמת תחנת מ 1934

 עזה.-שבע-ל הכביש בארשסלילת תשתית האבן  1937

 הממשלה הבריטית אוסרת על רכישת קרקעות בנגב )הספר הלבן(. 1940

ם באדמות נחביר )בארי(. הקמת תחמושת בריטיים וסלילת כבישיסיסי בהקמת  1942

 תעופה ליד גילת. שדה

  אשל, רביבים(.-עליית שלושת המצפים )גבולות, בית 1943

 יצחק.-עליית בארות

 התחלת נטיעות החורשות בגבול חולות חלוצה )קריין(. 

קידוחים רביקוביץ ופיקרד סוקרים את מקורות מי התהום באזורי המצפים.  1944

 ראושנים בגבולות. בניית סכר על נחל רביבים ליד המצפה.

 המקת משטחי אספלט לאגירת מי גשם בגבולות. 1945

  סלילת כביש הרעב )מצומת גילת עד צומת מעון(. 1946

 הנקודות )שובל, משמר הנגב, בארי, 11עליית 

 ה, נירים, אורים, קדמה, נבטים,כפר דרום, תקומ

 חצרים, גלאון(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , 1946אבן גבול של קק"ל משנת 

 דרומית לגבולות. 
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 יוני(.-צינור המים מניר עם לנגב הצפוני )ינואר חתהנ 1947

יבים(, בשבע לר-לומים )בין בארעולים הישובים: מבטחים, שרשים )צאלים(, ע 1947

 שדה(, רמת הנגב )ליד צאלים(.-חלוצה )משאבי

 
 

 

 

 

 

 

 

 מצפה גבולות.                                                                                                      

 

 דצמבר: התקפות על התחבורה מרביבים, ועל חלוצה. 1947

 לב.-פברואר: הקמת גדוד הנגב הדרומי בפיקוד חיים בר 1948

 .מרץ: הנגב מנותק משאר חלקי הארץ 1948

 אפריל: הבריטים מפגיזים את מבטחים. 1948
 

 

 

 

 

 

 

 15.5.48מצבה לזכר הנופלים ב

 בדנגור )נירים(.

 

 

 

 

 מאי: המצרים תוקפים את נירים וכפר דרום. 1948

 בידי צה״ל. 'יוני: כיבוש משלטי עסלוג 1948

 יולי: התקפה מצרית על בארות יצחק. 1948

הפעלת רכבת אווירית )מבצע אבק( לנגב אוגוסט: הפצצת רביבים מהאוויר.  1948

 רוחמה.-נוף-הנצור בקו תל
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 שבע הערבית )מבצע יואר(. -אוקטובר: פתיחת הדרך לנגב הנצור. כיבוש באר 1948

 )נגבה(. התקדמות המצרים לעבר "כביש ןסואיד-נובמבר: כיבוש משטרת עיראק 1948

 .סיונ-ןהרעב" מחא

 .'בי. מבצע חורב. כיבוש הכפר עסלוגהמער דצמבר: מבצע אסף, לשחרור הנגב 1948

 עולה על הקרקע נווה יאיר. .ןנגור לחורבת מעידרים מב"נירים" עו 1949

 (.1954מעון ליד חורבת מעין )התפרק -נוסד הישוב צור 1949

עלומים  נוסדים: מגן, ניר יצחק, רעים, גילת, תפרח, בית הגדי, תקומה. 1949

 ומבטחים נעזבים.

 נווה יאיר נעזבת ועולה עין השלושה. שברי רוח בדרום חבל הבשור.נטיעת מ 1950

 עולים על הקרקע: פטיש, מסלול, רנן, פדויים, בטחה, שובה.

חבל אשכול( מועצה אזורית מרחבים  - 1969-הוקמו מועצה אזורית חבל מעון )מ 1951

 מגן. הושלם קו המים המערבי.-הושלם כביש סעד ומועצה אזורית עזתה.

 וסדו: כיסופים, שרשרת.נ 1951

 אשל הנשיא.  -הספר החקלאי האזורי -נוסד בית 1952

 עלו על הקרקע: תלמי בילו, גבעולים, שיבולים.

 הוקמה חוות נסיונות חקלאית ליד גילת, בידי הקק״ל ומשרד החקלאות. 1952

 נוסדים: שדה צבי, מלילות, ברוש, תאשור, תדהר. 1953

 תש״ז.נוסדים: קלחים, פעמי  1954

 אגד פותח קווים יומיים קבועים לדרום חבל הבשור.

 נוסדה חוות הנסיונות החקלאית במבטחים )חוות הבשור(.  1955

 נוסד קיבוץ ניר עוז.

 נגב.-חנוכת קו המים ירקון

 נוסדים עיירת הפיתוח אפקים ומושב אשבול.

 מגיע קו החשמל למושבי מרחבים.

 מגלשים בנחל בשור. 4נבנים  ת.נוסדה עיירת הפיתוח נתיבו 1956

 קו המים לנגב מגיע עד לרביבים ומשאבי שדה.

 עמיעוז.נוסד 

 נוסדים ישע, זמרת, שוקדה. 1957

 אופקים קיבלה מעמד מוניציפלי של מועצה מקומית. 1958

 בגוש מבטחים. -הבשור  -האזורי  סנוסד ביה"

 נוסד מבועים.

גבולות, צאלים  , בישובי דרום החבלי בטלפון קוויהדואר מחליף את הטלפון האלחוט

 וניר יצחק.

 נוסד כפר מיימון. 1959

 נתיבות קיבלה מעמד מוניציפלי של מועצה מקומית. 1960

 צאלים.-םנחנך הכביש אורי

 מכת הארבה באזור.
 הקמת מגלשי בטון באפיק נחל הבשור למדידת שטפונות.
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 הושלם קו המוביל הארצי עד לירוחם, דרך רביבים ומשאבי שדה.  1961

 נוסד ארגון מושבי הנגב, לעיבוד שטחי הפלחה הפנויים באזור.

 נוסד הקואופרטיב הראשון להובלה בידי מושבי האזור.

 מי הירדן מגיעים לנגב. 1964

 צאלים.-גבולותידי סלילת הקטע -צאלים, על-גבולות-נסגר מעגל הכבישים מגן 1965

 כרם שלום עולה על הקרקע.  1966

 עלומים עולה על הקרקע.

 ד.הנוסד או 1969

האזורי "מעלה הבשור" במגן, החל לפעול כבית חינוך משותף לכל זרמי ההתיישבות  סביה״

 הקיבוצית.

 נוסדו תלמי אליהו ומרכז גושי צוחר. 1970

 רביבים.-נחנך הכביש צאלים 1971

 4000ידי שאיבה של -לרעים מאגר לקליטת מי שטפונות בנחל הבשור, עלנבנה דרומית  1973

 מ"ק לשעה בעת שיטפון. 

מידה כלכלי לניצול מים מלוחים בהשקיים גידולי שלחין )נחל -התחלת נסיונות בקנה 1973

 עוז(.

 נוסד שדה ניצן, המתבסס על חממות בתי זכוכית.  1974

 חנוכת מנחת סלול למטוסים קלים בין גבולות לאוהד.  1977

 נוסדו חולית וסופה, באתרם החדש.

 נפתח מרכז בריאות אזורי לישובי חבל הבשור, במרכז צוחר.  1978

 צומת בארי. -נחנך גשר עילי על נחל גרר, בכביש צומת מעון

 השלמת קו המים מאגם זוהר לצאלים.  1979

 ן בהקמת פארק אשכול, ליד עין בשור. הושלם השלב הראשו 1980

 הרור. -החל הפיתוח להקמת חניון ופאר ליד תל

 הוחל בהצבת סיסמוגפרים

 ידי –אוטומיים על 

 המכון הגיאופיזי ברחבי

 חבל הבשור, לקראת

  עבודות תעלת הימים.

 
 

 

 

 

 

 

 סייסמוגרף אוטומטי 

 בחולות חלוצה.
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רר, צפונית לרעים. ל גחוחצי מ״ק על גדת נ ל מיליוןשנבנה מאגר עילי בקיבולת  1981

 מ״ק לשעה. 10,000ל שהשאיבה בהספק 

 נוסדו: יסודות הדרום, יתד.

 שלום: תלמי יוסף, פריגן, יבול, דקל. -תחיסוד פת 1982

 נוסד "עין הבשור" )ליד מגן(.

 נחנכה האנדרטה החדשה לחללי השריון בפתחת שלום.

 מערב לרביבים.-וןהחלה בניית אתר הקבע של רתמים, מצפ

 האחזות נח"ל אמית"י עולה על הקרקע, דרומית לכרם שלום. 1984

 

 
 

 

 

 

 

 

 "הבית המנוסר"

 במושב יתד.

 

 

 

 ספרות

 .150-149 :3טבע וארץ י״ז ם דנגור? ש. מה מקור ה1975. אילן, צ -

:3קתדרה רפיח בתולדות ההתיישבות היהודית. -אליאב, מ. תשל"ז. פתחת -

 ואילך. 117 

משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער. עשר סיפורי אהבה. -חדאגורי, ח. תשל״ז.  -

 ירושלים.

מועצת המורים למען הקק״ל. העשרות בעקבות הבודדות. ל"ז. שהברון, ר. ת -

 ירושלים.

 . הוצאת בארי.1948, 1947. )עורכת( עד הנגב: עלעול בדפי 1985הברון, ר.  -

 .123-50מערכות: . ישראל בארץ מלחמה מסעי. 1979ויול, א.פ.  -

 .18כ"ח. ירושלים: שוילנאי, ז. תשכ"ח. אטלס ת -

חופי ארץ ישראל ושכנותיה . בתוך: 1918וילנאי, ז. תשכ"ח. הקרב על עזה,  -

 (.75-73קובץ המדור לידיעת הארץ:  -)לחופי הנגב וסיני 

 .6יד יצחק בן צבי: תשמ"ו: עידן  -

 מיטיב,ב'. כל ספריו. -

 אביב.-תלה הבדואית בנגב. החברל״ד. ש, ע. תסמרק -

 בע.ש-בארכך צמחו מושבי הנגב.  -השר הראשון . 1977עד, מ.  -
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ידיעות כ״ט: ר, א. תשכ"ה. הגיאוגרפיה העירונית של אופקים. חעמירן, ד., ש -

167-150. 

 .13-7: 10-9נופים עמירן, ד. תשל"ח. התיישבות חקלאית בלתי שגרתית בנגב.  -

 לארץ נושבת. ירולים.פורת, ח'. תשנ"ו. מישימון  -

קתדרה חלוץ הרכבות בארץ ישראל ובשכנותיה.  -ה חפ פיק, פ. תשל"ט. מייסנר -

10 :128-102. 

 מצפה רביבים.תולדות ההתיישבות החלוצית בנגב. . 1974קרק, רות.  -

ל ישוב עירוני: שדרות, ש. לשאלת הגודל המצומצם חל״שקרקובר, ש. ת -

 .186-179: 10-9נופים  אופקים.נתיבות, 

 אביב.-תל. ', ב'ארץ הנגב א, י. תשל״ט. )עורכים(: סשמואלי, א., גרדו -

 

 55רשימת הסקרים הארכיאולוגיים בחבל הבשור*
 

 .1935פיין )סקר חלקי של אתרים כלקוליתיים בדרום. לא פורסם(. -קרופוט

 .1913-14מזרח האזור. פורסם חלקית(. -לורנס )סקר חלקי בדרום-וולי

 .50-לאורך נחל הבשור. לא פורסם(. ראשית שנות האלון )סקר חלקי 

 .1973, 60-, ה50-אלון )סקר חלקי לאורך נחל גרר. לא פורסם(. שנות ה

 .1962ענתי )סקר חלקי בנחל הבשור. לא פורסם(. 

 .1966נוי )סקר חלקי בצפון חולות חלוצה. פורסם חלקית(. 

. 1929ים. פורסם חלקית(.מקדונאלד )סקר חלקי לאורך נחל הבשור באתרים כלקוליתי

 מה. לא פורסם(. סוף שנות השבעים.ג׳-ביק )סקר חלקי בסביבות תל-ואן

אול )סקר חלקי בסביבות כיסופים. בעיקר פרהיסטורי. פורסם חלקית(. סוף ש-רונן

 .60-שנות ה

 הבשור. פרהיסטוריה.  נחל וצה ולאורךפרידמן )סקרים באתרים בחולות חל-בוריאן

 .60-פורסם(. שנות ה)

 .60-גופנא )סקר אתרים מהתקופה הישראלית. פורסם(. שנות ה

 .70-60-יצחקי )סקר חלקי של סביבת בארי. פורסם חלקית(. שנות ה

, 1973פרעה. לא פורסם(. -אל-)סקר אתרים פליאוליתיים ליד תל מסויליא-פרייס

1976 . 

 . 60-גליק )סקר חלקי. פורסם חלקית(. ראשית שנות ה

 .60-)סקר אתרי ה"לימס". פורסם חלקית(. שנות ה ןגיחו

 .1981אורן )סקר לאורך נחל גרר. בשלבי ביצוע(. 

 . 1979. וצעל ישראל. בשקר מטעם האגודה לסקר ארכיאולוגי גזית )ס

 (. פורסם בעבודת ד״ר.70-לוי )סקר אתרים כלקוליתיים בסוף שנות ה

 .1985(. חלקי בביצועגלעד )סקר באתרים כלקוליתיים בנחל בשור. 
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 56רשימת החפירות הארכיאולוגיות בחבל הבשור*
 חיל המשלוח הבריטי. פורסם חלקית.  -( 1917ג׳ראר )-כנסיות שלאל ואום

 מקדונאלד. פורסם חלקית.  -( 1928-9אתרים כלקוליתיים )

 פיטרי. פורסם חלקית.  -( 1928-9פרעה )-אל-תל

 חלקית. פיטרי. פורסם -( 1926-7מה )ג'-תל

 פורסם. (1980, יוגב. )לוי –( 1957הכנסת במעון )-רצפת בית

 ואן ביק. פרסום בהכנה. -( 1970-82ג׳מה )-תל

 .ורסםגופנא. פ -( 1972-82בשור )-עין

 פורסם. גופנא.  -( H) (1976גשר הבשור )

 פורסם. לאכהן.  —( 1970אתר כלקוליתי ) —צאלים -באר

 ן. לא פורסם.אלו -( 1977אתרים כלקוליתיים )

 פרו. לא פורסם. -( 1959-60אתרים כלקוליתיים )

 . פורסם חלקית.סצפירי -( 1977-8כנסיה ליד מגן )

 כהן. לא פורסם. -( 1977כנסיה ליד כיסופים )

 פורת. לא פורסם. -( 1977כנסיה ליד בארי )

 נגב. פורסם חלקית. -( 1976-81חלוצה )

 ויליאמס. פורסם חלקית.  -( Fara B) (1976-77אתר פליאוליתי )

 גלעד. פורסם.  -( Fara B) (1979אתר פליאוליתי )

 גלעד. בחפירה.  -( 1981-2( )'אתר כלקוליתי )גרר ה

 כהן. לא פורסם.  -( 1977פרעה )-אל-תל

 גופנא. פורסם.  -( 1965-67אתרים מתקופת הברזל )

 אורן. פרסום בהכנה.  -( 1972-80שרע )-תל

 אורן )בחפירה(.  -( 1981-82הרור )-תל

 גופנא, גזית. פורסם.  -( M) (1981אתר כלקוליתי )

 כהן. לא פורסם.  -( 1977קובור אל ולאיידה )

 גופנא, גזית. לא פורסם.  -( 1977אתר כלקוליתי )המצוק( )

 לוי, אלון. פרסום ראשוני.  -( 1980-84שקמים )

 גזית. בחפירה.-( 1985שרוחן )-עין

 גזית. לא פורסם. -( 1978רומי( )גבולות מזרח )אתר 

 דופין. לא פורסם. -( 1979גבולות מזרח )אתר רומי( )

 . לא פורסם.ןדופי -( 1979אוהד )אתר ביזנטי( )

 לא פורסם. –חורבת מעון 

 לא פורסם. –פרדס צאלים 

 פורסם. –כביש כיסופים 

 לא פורסם. -גילת

 באר שמע = לא פורסם.

 לא פורסם. –חורבת פטיש 
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 ד״ר אברהם ארבל -הצומח בנחל הבשור
 

בתרונות הליס והחולות  ןהמתפתל בי קירו סרוצו של נחל הבשור נראה מרחוק כפע

שדרכם הוא זורם הימה. עוצמת הפס הירוק ורוחבו משתנים משנה לשנה בהתאם 

 לכמות המשקעים, אך גם בשנות בצורת הוא אלמנט קבוע השולט בנוף.

פוגשים בצמחיה הטיפוסית של צפון הנגב. צמחיה זו,  בהתרחקנו מאפיק הנחל, אנו

מסלע השונים, מגיבה בעוצמות שונות של נביטה, צמיחה -המותאמת לתנאי הקרקע

נתיים, וגם ש-ברוכות גשם יש באזור שפע של חד ופריחה על כמות המשקעים. בשנים

נתיים ש-מטר, מצליחים רק הרב-נתיים מלבלבים ומוריקים. ואילו בשנים דלותש-הרב

להתמודד עם התנאים השחונים, וגם אז הם נראים מאובקים, מאפירים ומעוררי 

חמלה. בשנים הגשומות מלבלבים ופורחים כאן גיאופיטים יפי פרחים. בולטים כאן 

 החורפי הכרכום, הנגב צבעוניהמופיעים במקבצים, ולצדם פרחי  הנגב סתווניתפרחי 

. כל אלה אינם פורחים כלל דינסמור תודבורני השקיק סחלבואף סחלבים, דוגמת 

 בשנים שחונות.

גידול עיקריים: אפיק הזרימה של הנחל, -אפשר להבחין בשמורת הבשור בשלושה בתי

גידול יש חברות -והחולות העצורים. לכל בית סורדות הנחל, מישורי ובתרונות הלימ

 צמחים טיפוסיות ואופי שונה לחלוטין.

 

 האפיק מחצו

 קנה מצוי, סוף מצוי ואשלהנחל שולטים שלושה מיני צמחים:  באפיק הזרימה של

בודדים. הסוף הוא הרגיש ביותר ליובש והוא מופיע  תמרופה ושם גם עצי  היאור

בגושים, בעיקר ליד הנביעות הקבועות לאורך הנחל. בשנים שחונות, כאשר מתייבשים 

ם, מי השלוליות, מצטמצמים גושי הסוף ולעיתים אף נעלמים. הקנה גם הוא זקוק למי

עמיד ביותר ך כל הקיץ, נעלם הקנה. האשל הוא השובחלקי האפיק, שבהם אין מים מ

 לתנאי יובש והוא מופיע כמעט לכל אורך האפיק.

שטפונות החורף סוחפים את צמחי הסוף, עוקרים את עצי האשל הגדולים, הופכים אותם על 

וף ופתוח, כשהוא שחלוף השיטפון, נותר ערוץ הנחל ח פניהם ומשכיבים את צמחי הקנה. עם

-מגלה לעין כל בריכות מים צלולים. עם חלוף השיטפון, שבים צמחי האפיק וכובשים אותו אט

אט. בעיקר אפשר להבחין כאן בנביטת אשל היאור, אך עצים גדולים ממין זה לא מצליחים 

להתקיים באפיק הנחל בגלל השטפונות החזקים העוקרים אותם. במחשופים שבין צמחי 

, שזרעיהם נסחפו עם סירח קוצנית ולכיד הנחליםוף והאשל, מופיעים צמחי הקנה, הס

השטפונות ממקומות שונים באגן נחל הבשור. מלווים אותם גם צמחי באשה רבים שזרעיהם 

ליחים לנבוט ולהאחז בחלוקי הנחל הגיעו לכאן עם המים או באמצעות הרוח, והם מצ

 ורה.טוז, כף אווז, קייצת ודירבל שפיק, ביניהם מצויים מינים שונים באש

באפיק הנחל בולטת חיטת קנים, המציינת אזור שבו מצויים מים זורמים או מי תהום גבוהים. 

 בין חישות הקנים מצויים אזורים חשופים מצומח, שבהם מתגלים מים זורמים.
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ל צמחי סוף, המעידים על נביעת המעיינות. ים בצבע ירוק כהה שכמו כן מתגלים כתמ

 קום זה כדאי לעמוד על ההבדל בין צמחי הקנה לצמחי הסוף.במ

 

 Phragmites communisקנה מצוי 

 פחת הדגניים, נפוץ בכל הארץ, ליד מים. הגבעול בנוי קנהשהוא בן למהקנה המצוי 

בעל עורקים מקבילים. חלול בעל פרקים. מכל מפרק יוצא עלה דמוי סרגל ארוך, 

עבים,  שורשעירות מאוד. הצמח בעל קני שיבוליותיו שמכבד מבודר גדול ש -התפרחת

ים אינם מעמיקים הרבה בקרקע. לפיכך, שורשקרוב לפני האדמה. ה המתפשטים

ש המקומות שבהם מי התהום קרובים ביותר לפני האדמה. י מופיע הקנה באותם

אופקיים, הצומחים על פני הקרקע או המים, מכים  ולח גם ענפיםש שורשקנה הש

כלפי מעלה, וכך מתקדם הצמח וכובש את שטחי נחל  כלפי מטה ומעלה קניםים שורש

 או ביצה.

ענת הקנה הרצוץ הזה שקומות רבים כגון: "הנה בטחת על מהקנה נזכר במקורות במ

 את מצרים (. הקנה הנפוץ לאורך חופי הנילוס, סימל'עיהו ל״ו, ושמצרים..." )י על

 , כ"א(. קנה הפך'קנה וביצה" )איוב, מ כב בסתרשה והבוגדנית. "תחת צאלים ישהחל

שתמשים כינוי לעצם חלול ודק כגון: קנה עצם, קנה שיבולת, קנה מנורה ועוד. מ

בקנים להקמת מחיצות ושוברי רוח בשדות ובמטעים, לעשיית כלי נגינה, קולמוסים 

  לכתיבה, עפיפונים וכיו"ב.

 Typha angustataסוף מצוי 

קרקעי וגבעול מקוצר, -שנתי, בעל קנה שורש תת-ח רבנמנה עם משפחת הסופיים. צמ

שממנו יוצאים עלים גלדניים, ארוכים )כמטר ויותר( צרים מאוד ביחס לאורכם 

וערוכים בשושנת. לצמח שרביט פריחה ארוך המסתיים בתפרחת צפופה, כעין נקניק 

מסביב לשרביט. התפרחת מחולקת לשני חלקים: בחלק התחתון יושבים הפרחים 

ביים ובעליון הזכריים. הסוף מצוי לרוב בביצות או במעיינות ובנחלים, במקום הנק

 שזרימת המים איטית ביותר. חלקו התחתון טובל במים. 

 הסוף נזכר במקרא בסמוך לקנה כגון: "והאזניחו נהרות דללו וחרבו יארי מצור קנה

גמא  ח לו תיבתה ביאור: "ותיקש(. בסיפור על הסתרת מ'יהו, י״ט, ווסוף קמלו" )ישע

ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" )שמות ב',ג'( 

מעלי הסוף קולעים מחצלות, סלים וכיו"ב. הביטוי הספרותי "קנה סוף" הוא ביטוי 

מופרך )ואולי אף "מופרח"( מעיקרו. אין צמח הנקרא קנה סוף, אלא זהו ממזר לשוני, 

 ל של הדבקת שני שמות של צמחים שונים זה לזה.שהוא תוצר מלאכותי ופסו
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 Tamarix niloticaאשל היאור 

ליים. הגזעים והענפים עוטים סות שצבעה שיח גדול הנמנה עם משפחת האשעץ או 

חום או אדמדם. כאן אין לאשל היאור גזע מרכזי מובהק, והוא יוצר חישה צפופה. 

ל ישראל. שתיכוני -הסודני ולחבל היםא חודר גם לחבל ערבית, אך הו-תפוצתו סהרו

כקרובו, אשל הפרקים )ראה להלן( מותאם גם הוא לתנאי יובש בשל עליו הקטנים 

והקשקשניים. הוא מותאם גם לתנאי מליחה ומסוגל להפריש מלח מעליו כשאר מיני 

 האשל.

יבולים של פרחים לבנים. השיבולים שור בשפעת דצמבר פורח אשל היא-בחודשים מרץ

עלי כותרת  5עלי גביע ירקרקים,  5ס״מ( וצרות )כחצי ס"מ(. לכל פרח  6כות )עד ארו

צלקות. על ענפי אשל היאור מופיעים עפצי כישור מרובים,  3-אבקנים ו 5לבנים, 

ידי זחלים של עשים, החיים בתוך ענפי העץ )פירוט ראה להלן באשל -הנגרמים על

 הפרקים(.

 

 הצומח בגדות הנחל

ד טאשנתיים, כגון -האלמנטים הקבועים בגדות הנחל ובשוליו הם שיחים ובני שיח רב

ל חרסית חשופה שבמדרונות אירופי, מתנן שעיר, שמשון יושב ואכילאה ריחנית. 

מוריקנדיה מבריקה,  -שורר משק מים גרוע ומופיעים כאן צמחי מדבר מובהקים 

סבק השיח. גידול זה -ת חדר לביתנים האחרונושביפרוק המדבר ומקור חסידה שעיר. 

צמח זה התרבה כאן במידה מרשימה והיום הוא הצמח הבולט ביותר בגדות נחל 

 הבשור.

סמר לצד טבק השיח מופיעים, בעיקר בתפר שבין גדות הנחל ושולי האפיק, מיני 

שני מיני עשבים רעים שפגיעתם רעה  -השדה והגה מצוי  טינבוהקשורים למים, וכן 

 בדים.בשדות מעו

שנתיים מצויים כאן, בשפע, צמחי הבאשה שנזכרו מקודם, אך הללו -הצמחים הרבן בי

שנתיים -שנתיים ומשך קיומם כאן מוגבל, בעיקר לחורף ולאביב. חד-ברובם חד

-נים גשומות. ביניהם נוכל למצוא מינים סהרושנוספים רבים צומחים כאן, בעיקר ב

טורניים. אין טעם -חים ערבתיים אירנותיכוני וצמ-ים בצד מינים ממוצא יםערבי

 לפרט את כל מיני הצמחים המופיעים כאן, אך ראוי לציין שבשנים ברוכות גשמים

ת מיני צמחים. המטייל רות רבות ואולי אף מאושמוריק האזור כולו ומשגשגים בו ע

-םל החבל הישבשדות אביביים  עצמו כאילו הוא מצוי של שנה גשומה חשכאן באביב 

 י.תיכונ

 גידול זה:-נרחיב את הדיבור על כמה ממיני הצמחים הבולטים בבית

 Helianthemum sessiliflorumשמשון יושב 

עלי כותרת צהובים  5נמנה עם משפחת הלוטמיים. בן שיח הנפוץ בנגב ובערבה. לפרח 

הפרחים יושבים על גבי הנפתחים בשעות שבהן יש שמש בלבד. מכאן השם: שמשון. 

קטנים, והוא פרח  2-גדולים ו 3גביע, -עלי 5פרחים. לפרח  15-6בת  חתגבעול בתפר

   אופייני למשפחת הלוטמיים.

גוף כמהין. פריל( פטריות הנקראות א-צמח הזה גדלות בעונת האביב )מרץעל שורשיו של ה

  ה וצבעההפרי של פטריה זו הוא דמוי פקעת של תפוח אדמה. הקליפה החיצונית חלק
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מתגלה רשת, כעין עורקים. ברשת זו מצויות נאדיות דמויות ביצה  חום בהיר. בחתך

המכילות נבגים )הנבג הוא יחידת תפוצה של הפטריות(. הנבגים כדוריים, או כמעט 

 כדוריים, ומכוסים בגבשושיות.

יצות. אפטר הכמהין טובות למאכל. אפטר לצלותו, לטחון אותן, לטגן ולהכין מהן קצ

. צורה שהיא הפטריה שומרת על ריחה וטעמה הטובלן כמו בשר. בכל שגם לב

ל מים ומדבר: "מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים שבמקורות מוזכרות הכמהין בהקשר 

וזרחה השמש ונתנגבה הארץ ומצאו מדבר מלא כמהים" )ירושלמי, תענית פרק שלישי, 

 הלכה ט'(.

 Nicotiana glaucaיח שבק הט

הסולניים. הוא גדל ומתרבה במהירות, בסביבות פחת שזהו שיח גבוה הנמנה עם מ

ורבות בניינים ח. כן אפשר למצאו בחומות ישנות ובשבהן מצויים מקורות מים

ורך במקומות נטושים. מוצאו מאמריקה, והוא התאקלם יפה בארץ ונפוץ גם לא

יח עלים גדולים ורחבים, מסורגים ותמימים. הוא שגדותיו של נחל הבשור. לטבק ה

עט בכל ימות השנה. צבע הפרחים צהוב, הגביע דמוי פעמון, והכותרת דמויית פורח כמ

ידי -ס"מ ויותר. הפרח מואבק גם על 2.5משפך ובעלת צינור ארוך. אורך הכותרת 

ציפורים )צופית( הבאות למוץ מהצוף הנפרש בבסיסו של צינור הכותרת. פרי הטבק 

 ל כושר נביטה במשך שנים רבות.הוא הלקט מרובה זרעים. הזרעים זעירים ושומרים ע

בארץ ובמקומות אחרים בעולם מגדלים את הטבק התרבותי, שעליו הגדולים 

 לעישון, להרחה ולרפואה. משמשים

 Lycium europaeumד אירופאי אט

ולניים. שיחי האטד מצויים על התלים והגבעות וכן באזור ספחת השנמנה עם מ

לים ומשום כך אינו מגיע כאן לנופו האופייני יח זה נאכל בפי העזים והגמשנות. הבתרו

ונראה נמוך, סבוך ומעוות. זהו שיח קוצני בעל עלים מוארכים ופרחים סגולים. פריו 

ענבה קטנה ועסיסית הראויה למאכל. בקיץ משיר האטד את עליו ועומד בשלכת. הוא 

רי פורח בסתיו ומלבלב בחורף. באביב הוא פורח שנית ומבשיל פירותיו. את הפ

הצמחים ששררו  אוכלות ציפורים, המפיצות את הזרעים בדרך זו. האטד נמנה עם

ט״ו(. -, ח׳'נזכר בתנ״ך במשל יותם )שופטים ט מתקופות אקלימיות שונות מזו של ימינו. הוא

שיחי האטד חביבים על החנקן הגדול ומשמשים לו כעמדות תצפית, כאתרי קינון ובמתקנים 

 עכברים ועוד(. לתזונתו )זוחלים, חרקים,לשיפור בעלי חיים שונים 

 Thymelaea hirsuteמתנן שעיר 

עד, הנפוץ באזור ופורח ברוב עונות השנה. פרחיו -פחת המתנניים. שיח ירוקשבן למ

-מיניים. מצויים גם פרחים אנדרוגיניים וכן שיחים חד-קטנים וצהובים ולרוב הם חד

חומרים הגורמים לטעם חריף וצורב. אי  מיניים. מן המתנו נודף ריח חריף ומצויים בו

ידי -אפשר לשזור חבלים, על ןל המתנשאין העזים אוכלות ממנו. מקליפתו לכך 

לפי הראובני קיימת בתנ״ך עדות לשימוש במתנן,  הפרדת הסיבים ושזירתם זה בזה.

כוונתו היא לסיפור שמשון ודלילה. "אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו 

 י והייתי כאחד האדם". הראובניוחלית
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גדל בעיקר בואדיות, לרוב  ןבל. המתנח -את הצמח בשם "יתרן" מלשון יתר מכנה 

 באדמת חול, ושורשיו חודרים לעומק של מטר ויותר.

 

 Achillea fragrantissimaאכילאה ריחנית 

  דמויי  משפחת הצינוריים. העלים-יח ממשפחת המורכבים ומבתש-בן

 יים ומכוסים דלבי מ״מ והם 10-5. גודלם ןמשוננים שינון עדיביצה והם 

 יים בחלקם העליוןדלבי רות. הענפים הצעירים זקופים,בלוטות זעי

 מויית ביצה. דאינם מסתעפים. התפרחת היא קרקפת וכמעט ש

 ההיקף עליניים וערוכים  הקרקפות ערוכות באשכול סוכך. פרחי

 . הפרחים זעירים וצהובים.בדור אחד, ושאר הפרחים אנדרוגיניים

 ות והוא בעל ריחדציצית. הצמח נפוץ באפיק הנחל ובגהפרי זרעון חסר 

 חריף במיוחד )מכאן שם המין(. צורת הצמח כיפתית והוא מגיע לגובה של 

  ס"מ. פורח בשלהי הקיץ. 50-כ

 

 צומח המישורים והשדות 

צמח קטן ממשפחת זון החולות, במישורים, ובעיקר בשדות שעיבודם פסק, מצוי בשפע 

הדגניים, היוצר כאן משטחי דשא, בעיקר בשנים גשומות. על מחשופי החול, בעיקר 

צמח חולות טיפוסי זרעית, -הלענה החדשרוחן ודרומה לו, שולטים שיחי -ליד תל

 שרוחן.-הנעלם עם העלמות החול מצפון לתל

המלחית האשלגנית צמחי שנתיים. אלה הם -בקיץ נבחין כאן בשפעת צמחי גלגל חד

זהוב ומבשילים את -הפורחים בשלהי הקיץ בגוני ירקרק וירקרקיה ההודית, כוהקו

הפורחת בצבעי לבן ולילך  השבסבטית הארכוביתפירותיהם. כן אפשר למצוא כאן את 

ל אשים וקבוצות עצים, ובעיקר דדת. במישורים אפשר למצוא עצים בובשולי השדו

שהם במשוכות צבר ובשקמים, ואפטר להבחין גם ה הסלילנית, טהפרקים והשי

 פליטי תרבות באזור זה. 

ל ששקמים הגדלים לצד משוכות נטושות ל של אשל הפרקים ושריכוז גדול במיוחד 

-ן, הנמצא בקצה הצפוןהנב 'ייחשבעל שתי הכיפות, הוא  'צברים, גדל ליד קבר השייח

 ל שמורת נחל הבשור.שמערבי 

נתיים, ואילו בשנים השחונות ש-ות מתכסים שדות המישור בשפעת חדמים גשושנב

הצהבהב  סאבק הלישמישורים נראים צחיחים ואפורים, כמעטים הצמחים הללו וה

מכסה את כל הצומח השיחני באזור. בשנים גשומות פורחים כאן הגיאופיטים יפי 

 הפרחים שנזכרו מקודם.

 גידול זה:-טים בביתנרחיב את הדיבור על כמה מן הצמחים הבול
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 Kochia indicaיה הודית כקו

שנתי הנמנה עם משפחת הסלקיים. נפוץ במישורי ליס, בצדי דרכים ובשדות -חד חצמ

חרבים. הגבעולים והעלים שעירים, הפרחים זעירים, בודדים וצבעם ירקרק. 

ה של יותר ממטר. פורח בשלהי הקיץ. עם בבהתפתחו, מגיע הצמח, לעיתים, לגו

הבשלת הזרעים, הצמח היבש ניתק מבסיסו ומתגלגל וכך הוא מפיץ את זרעיו. משום 

 כך הוא נמנה עם צמחי הגלגל.

נשלחו זרעיו מהודו לאוסטרליה  1937צמח זה נפוץ באפגניסטן, פקיסטן והודו. בשנת 

ונזרעו שם. בשלהי מלחמת העולם השניה, נשלחו זרעי קוכיה מאוסטרליה לקצין 

ת במצרים. הקצין זרע אותם בחוף המדבר המערבי של מצרים. בריטי אשר שיר

התפשטותו של הצמח במצרים היתה מהירה מאוד. לישראל הגיעה הקוכיה בימי 

מלחמת העצמאות. חיילי הצבא המצרי ארזו את ציודם בארגזים מרופדים בענפי 

ת ים ועם הציוד הגיעו הזרעים. הקוכיה כבשה שטחים גדולים בנגב ובסביבו -קוכיה 

 המלח והחדירה צפונה נמשכת. זוהי דוגמה להפצת צמחים, בידי אדם, באקראי.

 Salsola kaliלגנית שאת מלחי

פחת הסלקיים. בעל גבעול מצולע במקצת ובלתי מעוצה. ששנתי הנמנה עם מ-צמח חד

ובעיקר בצדי דרכים ואשפתות.  סם, במדרונות, בגבעות, במישורי לינפוץ בגדות נחלי

רכים, שטוחים בבסיסם, חובקים את הגבעול למחצה. הם בשרניים העלים המוא

-במקצת, דמויי מרצע ומסתיימים בחוד קוצני. הפרחים בודדים, זעירים וצבעם ירוק

בראשית החורף  -זהבהב. הם פורחים בשלהי הקיץ. הצמח נמנה עם צמחי הגלגל 

ולים. בזמן השיח הגדולים בבסיסם ומתגלגלים עם הרוח למרחקים גד-נשברים בני

 הגלגול הם מפיצים את זרעיהם למרחק רב.

 Polygonum equisetiformeית טבטבש יתארכוב

נתי בעל גבעולים פרוקים, ש-פחת הארכוביתיים, הוא עשב רבשצמח זה, הנמנה עם מ

ארוכים וירוקים. הצמח שרוע או זקוף. ככל שהוא צומח קרוב יותר לים, כן מרובה 

באפיקי נחלים, במקומות לחים ובצדי דרכים. העלים מידת שריעותו. הוא נפוץ 

ל הענף, שהם מתרכזים בעיקר בחלקו התחתון  מסורגים, חלקים ולופתים את הגבעול.

ואילו רובו הגדול של הענף מחוסר עלים בקיץ. הפרחים זעירים, צבעיהם לבן ולילך, 

ובקיץ. על  והם ערוכים בקבוצות. הארכובית פורחת ברוב ימות השנה ובעיקר באביב

טוואי צמחי הארכובית מוצאים, לעיתים, זחלים שעירים וצבעוניים. הללו הם זחלי 

לעיתים אפשר למצוא על הצמחים גם את הלילניים. עש קטן ממשפחת הארכובית, 

הפקעות שטוו הזחלים עם התגלמם. לזחלים יש שערות המכילות חומר ארסי שגורם 

פקעת, ויש להיזהר בעת הטיפול בזחלים לגירוי העור. שערות אלה מצויות גם ב

 ובפקעות.

 Artemisia monosperma תזרעי-לענה חד

בן שיח הנמנה עם משפחת המורכבים. העלים בשרניים במקצת וטרפיהם שסועים 

לרוב לשלוש אונות. בצמח זה מבחינים בעלי קיץ קטנים ובלתי בשרניים ובעלי חורף 

ושבים בקרקפות קטנות וההאבקה נעשית גדולים יותר ובשרניים במקצת. הפרחים י

כהה בולט בחולות גם בקיץ וגם -ידי הרוח. הלענה ירוקה תמיד, וצבעה הירוק-על

 בחורף.
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שורשי הלענה מעמיקים ומגינים על הצמח לבל יושמד בעת שהרוח חותרת ומסיעה את 

 וח עורמת עליהם.כסות החול שהר וךת לצמח. ענפיו מסוגלים לצמוח מתהחול שמתח

ידי רוחות -השיח נקבר בתוך החול, אלא שגרגרי החול, המובאים על ןלא זו בלבד שאי

הים, נעצרים בענפים ונערמים לרגליו. לכן הלענה נמנית עם עוצרי החול המצוינים 

ראש ולענה" שבארץ. הלענה נזכרת בתנ"ך כצמח המסמל את הרע: "שורש פרה 

י הצמח מצוי , ט״ו(. בעל'לענה" )איכה, ג במרורים הרווני ביעניש)דברים כ״ט, י"ז(. "ה

ים משתמשים בעלים כתבלין, במיוחד למאכלי בשר. הלענה ושמן אתרי מריר. הבדו

היא צמח חולות אופייני, ולמעשה הצמח הבולט ביותר באזורי הדיונות ובמחשופי 

 .ןרוחש-הוא מצוי במחשופי החול שליד תל החול בארצנו. כאן

ופרנו.  מיני הלענה מצויים גם כאלה המשמשים להכנת יינות מרירים כקמפרי ןבי

 ים בלענה לבניין סוכותיהם. שים באזור רפיח משתמוהבדו

 Tamarix articulataאשל הפרקים 

ליים. אשלים אדירים אלה שרדו הודות לשורשיהם העמוקים, שפחת האשבן למ

ם מפני עזים וגמלים. נופו מר עליההמגיעים למי התהום, ולטיפוחו של האדם, אשר ש

ל העץ נותן לחוסים בצלו מפלט מקרני השמש הלוהטות בימי הקיץ. בתקופה שהגדול 

על אברהם הקדומה עמדו על ערכו הרב של האשל באזור, כמסופר בספר בראשית 

אל עולם" )בראשית כ"א, ל״ג(. מין  'בע ויקרא שם בשם הש-אבינו: "ויטע אשל בבאר

לים המצויים בארץ. נפוץ במישור החוף ובנגב הצפוני. הוא שיני האל במזה הוא הגדו

פרקים בעלי עלים -םרוב, וענפיו ירוקים ועשויים פרקימטר בקי 10מגיע לגובה של 

זעירים ודמויי קשקש. זהו אחד האמצעים להפחתת ההתאיידות. בעלים הזעירים 

התאיידות המים  מצויות בלוטות מלח, המפרישות תמיסת מלח מרוכזת, ובשעת

ם בריכוזי מלח נוצרים גבישי מלח על גבי העלים. דבר זה מאפשר לאשל לקלוט מי

ר למצוא מיני אשל באזורים שבהם הקרקע מלוחה, ואפילו שגבוהים, ועל כן אפ

ידי -במלחות כגון באזור ים המלח. אפשר להיווכח במציאותם של גבישי מלח על

בוהה, מתעבים אדי המים על גבישי המלח טעימת העלים. בזמן שהלחות באוויר ג

ורודים -תו חלה בחודשי הקיץ. פרחיו לבניםוהעץ נוטף טיפות מים וכאילו בוכה. פריח

 ידי הרוח.-יבולים. זרעיו זעירים ונפוצים עלשוזעירים וערוכים בתפרחות דמויות 

. העפצים המופיעים על האשל מכונים רבים בעפציםעל ענפי האשל אפשר להבחין 

ידי -״מ אחד. הם נגרמים על"מ ורוחבם כסס 2-פצי כישור בשל צורתם. אורכם כע

ל שני מיני עשים, החודרים לתוך הענפים הצעירים, ניזונים מהם ומוצאים שזחלים 

בהם מחסה. הימצאותו של הזחל בתוך רקמת הענף גורמת לצמיחה לא נורמלית 

בתוך העפץ ורק העש  שעחל הוליצירת העפץ דמוי הכישור. עם תום גידולו, מתגלם ז

הבוגר מגיח החוצה מן העפץ. לאחר הזדווגות מטילה נקבת העש את ביציה על ענפי 

האשל. הזחלים בוקעים מן הביצים, תוקפים ענפים צעירים ויוצרים בהם עפצים 

 חדשים. ענפי האשל משמשים לבניין, לתעשיית רהיטים ולהסקה.
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 ד״ר אברהם ארבל - החי בנחל הבשור
 

-פלאוחיים מדבריים, ממוצא -עולם החי של אזור הבשור עשיר ומגוון. הוא כולל בעלי

בצד כל אלה פלארקטי. תיכוניים וערכתיים, ממוצא -יים יםח-לצד בעליארמי, 

)אפריקני( וממוצא אתיופי מופיעים כאן גם נציגים של פאונות טרופיות ממוצא 

 )אסייני(.אוריינטלי 

ישות של קנה ואשל חחול, -שופי אבןח, מסבתרונות הלי -ר מגוון מקומות החיות באזו

חיים רבים להתפתח ולהיאחז במקום. עופות -איפשר לבעלי -ואפיק עשיר בצומח 

ל הנחל. ציפורים שי לאכול ולהחליף כוח בכתם הירוק נודדים רבים נוחתים כאן כד

בתחומי רבות מבלות כאן את החורף, ואחרות נותרות כאן כל השנה ואף מקננות 

 השמורה.

הללו ניזונים נאוית המליחות. באפיק הנחל ובמעיינותיו חיים דגים קטנים מהמין 

פיריית, שהחיים במים. חוץ מהם חיים כאן גם זחלי יתושים בזחלים ובגלמים של 

פשי מים, ועוד הרבה מיני חסרי חוליות הקשורים למים. ששהם פשטגבים וחותרים, 

המקרקרת כאן באביב צפרדע הנחלים, ל שמזונה יקר החרקים וחסרי החוליות הם ע

 ובקיץ.

חרדון המדבר, וקרובו החרדון המצוי באזור מצויים זוחלים רבים, וביניהם בולטים 

. הגדול בלטאי האזור הוא הכוח האפור, שהוא גם סהמופיע בעיקר בקרקעות הלי

לום קשקשים תהגדול בלטאי ישראל בכלל. גם נחשים לא מעטים חיים כאן, וביניהם 

ומין , ן, זעמן אוכפים, נחש חולות, חרטומראש שלווני, מטבעון מדבר-מצוי, שחור

בשנים האחרונות חדר לאזור, כנראה נחש הכיפה. הוא  -המצוי רק במערב הנגב  נדיר

, הדומה השחור הפתןבעקבות התיישבות האדם, גם נחש ארסי גדול ממדים, זהו 

לכן אם תפגוש כאן בנחש שחור גדול, מוטב ארסי. -במראהו לזעמן השחור הלא

 סביר כי זהו פתן ארסי שפגיעתו רעה. -שתיזהר ממנו 

מצוי, זרעית  שעפרוני מצויץ, פרוכעולם העופות כאן עשיר ביותר. בצד ציפורי שדות 

, שסבכי, פשול ציפורי סבך קטנות: שמצויים כאן מינים רבים השדה ונחליאלי לבן, 

קום. בחורף שהן אלמנט יציב המקנן במסופיות, ים שטות להן בתוך המקנית ועלוית. 

רבים ואגמיות. הללו נהנים מן השהות בשמורה עד תום  םברווזימצטרפים אליהן 

 החורף ובאביב הם נודדים צפונה לקנן באירופה.

רבות מעופפות בשטחי השמורה. הן עפות לשדות לאכול זרעים וחוזרות יוני סלע 

המים הזורמים ולנוח. בכוכים שבמצוקים מקננות יוני סלע  לאפיק הנחל לשתות מן

רבות. להקות יוני הסלע כוללות בתוכן פרטים לבנים ופרטים המוכתמים בחום. אלה 

 שהתפראו.יוני בית הם צאצאי הכלאות בין יוני הסלע ובין 

רבות ואפשר לשמוע את קריאותיהן ואף לראותן נעות בשטח. חוגלות באזור מצויות 

שית שנות השבעים התרבו החוגלות באזור וגרמו נזקים לשטחים המעובדים. עד רא

 בשנים האחרונות פחתו החוגלות באזור הבשור, אולי בשל התרבות והתבססות של

 .הקרקלטורפים ובעיקר של 
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באות לאכול זרעים בשדות, זנב, הה חדת טסנגלית והקהה טהקשני מיני קטה, 

ל. אז אפשר לשמוע את קולן הטיפוסי ולצפות ובבקרים הן באות לשתות מים בנח

 בלהקותיהן הנוחתות בהמולה רבה על שפת הנחל.

איוו להם את הקנים שלאורך הנחל למושבת זרזירים להקות ענק המונות מיליוני 

לינה, והם מגיעים לכאן בחורף מדי ערב: הרעש שהם מקימים עצום, ולא פעם כורעים 

הזרזירים נים מסוימות לנים שהזרזירים. בכובד משקלם של המוני הקנים תחת 

ים ללינה שרוחן ולעיתים הם פורש-נים אחרות הם לנים ליד תלשבאפיק הבשור, ב

 ל נחל גרר.שלאפיקו עטור הקנים 

החורפים בשדות מערב העגורים האפורים נים האחרונות מגיעים לכאן גם חלק מן שב

חיים קטנים, ובלילה הם -ובעליהנגב. ביום הם אוכלים בשדות ומלקטים בוטנים 

 באים ללון בנחל.

חלק מן העקבים אף עקבים ועיטים. בעונת הנדידה חונים כאן דורסי יום, ובעיקר 

החיים כאן דרך קבע. גם דורסי לילה מצויים לבזים המצויים, נותר במקום ומצטרף 

לילה המין המדברי שחזהו לבן. ב-מתת, האוח והתנשמת, סהכובאזור ודוגרים כאן: 

ר לשמוע לעיתים את קולותיהם ולעיתים אף להבחין בהם כשהם עפים במעופם שאפ

 עצים.-בחצר גבולות מקננים ינשופי החרישי.

יונקים רבים איוו להם גם כן את הנחל והשמורה למשכנם. רבים ביניהם היונקים 

מכרסם הגורם נזק רב ולד, חל שקר מכרסמים. פה ושם נבחין בתלים הקטנים ובעי

שאת נברני השדה והמריון המצוי, גידולי גן הירק. מכרסמים בולטים נוספים הם ל

פתחי מחילותיהם מוצאים באזור בשפע. הללו הם מזיקים רציניים ביותר לשדות 

 התבואה, והחקלאים מנהלים נגדם מלחמה נמרצת.

, החופר בקרקע הדרבןמכרסם גדול יותר, הגורם נזקים לשדות המעובדים, הוא 

 בה פקעות או קני שורש. הדרבן מותיר אחריו את חפירותיו הטיפוסיות ופהומחפש 

 ו הארוכים שצבעם שחור לבן.ושם הוא גם מאבד כמה מקוצי

גם היא מצויה כאן. הארנבות פעילות בלילה ואז הן יוצאות לאכול חלקי הארנבת 

צמחים. בשעות היום אנו מבריחים, לעיתים, ארנבות נחות ומצליחים לחזות 

 פיצותיהן המרשימות.בק

שמוצאו הקיפוד המצוי, ל ישראל. ששור נפגשים שלושת מיני הקיפודים באזור הב

שמוצאו אפריקני וקיפוד החולות, שמוצאו במדבריות החול קיפוד המדבר, אירופי, 

שמדרום לישראל. ביום ישנים הקיפודים ובלילה הם יוצאים לטרוף חרקים, לטאות 

 ואפילו נחשים.

ם, ים ועדריהים האחרונות נעלמו הבדוואן עדרים של עזים שחורות. בשנו כבעבר רע

ולמצוא את  הצבי הישראליואולי בשל כך אפשר לראות בשטח עדרים קטנים של 

ראתה, שמצויים כאן עקבותיו ואת תחנות הריח שלו. ספירת הצבאים במערב הנגב ה

 מרגשת. ספק שמפגש עם עדר צבאים הוא חוויהם. אין כמה מאות צבאי

בלילות פעילים כאן הטורפים שקשה להבחין בהם. מן הטורפים הקטנים מצויים כאן 

 , שהוא הקטן בטורפי ארצנו. לעיתים אפשרורמוהסהפעילה גם בשעות היום,  הנמיה

, אך הללו נדירים יותר. בצבוע מפוספסואפילו  בזאבים, בשועליםלצפות כאן גם 

 הטורף
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)חתול המדבר( הטורף עופות, שאליהם הוא  הקרקל כאן ביותר הוא כנראה חיכהש

קטנים. הקרקל, שמוצאו אתיופי )מאפריקה  ם יונקיםמתקרב בגניבה, וכנראה ג

חסית ועם מעט סבלנות ומזל הטרופית( הוא טורף נדיר, אך דווקא כאן הוא שכיח י

 זות בפעילותו הלילית.חאפשר ל

ים בשמורת נחל הבשור חיים בולטים, החי-נרחיב את הדיבור על כמה בעלי

 וסביבותיה:

 

 דגים

 Aphanius dispar richardsoniמליחות הנאוית 

צורתו מעוינת וסנפיריו נאויתיים. הפחת שמ״מ, הנמנה עם ס 6שאורכו עד  ןדג קט

קצרים ומעוגלים. שוכן במים רדודים, בין סבכי צמחים או בין סלעים. ניזון מן החי 

ואוכל סרטנים קטנים וזחלי יתושים. צבע גופו כסוף וגבו חום; בעונת הרביה, החלה 

באביב ובראשית הקיץ, משתנה צבע גופו לתשבץ חום־לבן ופסים מופיעים על גופו. 

לימון. -מתכתי וסנפירי הגב והשת עוטים צבע צהוב-כר הופך כחלחלגחונו של הז

הזכרים הצבעוניים תוקפניים ומגרשים זכרים אחרים. עם התקרב הנקבה, פונה אליה 

הזכר בשחיית ראווה. הנקבה מטילה מספר ביצים על אבן או על גוש אצות, והזכר 

עולת ההטלה, והזכר מפרה אותן. לאחר מכן שוחה הנקבה מספר מטרים וחוזרת על פ

 .30שוחה אחריה ומפרה את הביצים. מספר הביצים המוטלות אינו עולה על 

מי הים. היא הובאה לאזור נאוית המליחות מסוגלת לחיות במים מליחים ואף ב

ם המלח, כדי שתאכל זחלים וגלמים מנביעות בשפך זוהר שלחוף י, 1974נת שהבשור ב

במעיינות הבשור ואין ספק שהן מסייעות בביעור נגע ל יתושים. הנאויות נקלטו ש

 היתושים במקום.

 

 דוחיים

 Rana ridibundaצפרדע הנחלים 

ל משפחת הצפרדעיים. היא קשורה למקווי מים שזוהי הנציגה היחידה בישראל 

קבועים ותפוצתם בהתאם למציאותם של הללו. צפרדע הנחלים מותאמת לחיים במים 

יותר מכל יתר צפרדעי הארץ, רגליה האחוריות ארוכות מאוד ואצבעותיהן מצוידות 

ירקרק -בקרומי שחיה. הודות למבנה רגליה היא מיטיבה לשחות ולקפוץ. צבעה אפור

ס״מ, עורה חלק  15כתם בכתמים ירוקים, אך לפרטים שונים צבע שונה. אורכה עד מו

 וכמעט אינו ארסי, ולכן מרבים לאכול את המינים הקרובים לה.

צפרדע הנחלים ניזונה מן החי המצוי במים ובעיקר חרקים, תולעים וסרטנים קטנים. 

ההטלה שלה תועלתה מרובה בעיקר בהשמדת זחלים וגלמים של יתושים. עונת 

אוגוסט, אז מטילה -יי ישראל. ההטלה חלה בחודשים מרץמאוחרת מזו של כל דוח

הנקבה אלפי ביצים בגושים גדולים על קרקעית הנחל או הבריכה. הזכר מפרה את 

זנבם מנומר. בערך בגיל חודשיים מתגלגלים שביצים ומתפתחים מהן ראשנים כהים ה

ר הגלגול הן יוצאות מן המים ומצויות הראשנים והופכים לצפרדעים קטנות. לאח

במשך תקופה קצרה בשדות לחים. בשלב זה נטרפות רובן, והמעטות שנותרו בחיים 

בגיל שנתיים חלה התבגרותן המינית, והן מצטרפות למעגל  חוזרות למקווי המים.

 הרביה.
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 זוחלים

 Agama steilioחרדון מצוי 

. זהו חרדונייםה פחתשלמא בת ס״מ והי 30לטאה אפורה ומגושמת שאורכה עד 

ובי האדם. צבע הגוף לרוב שישראל, והוא שכיח הן בטבע והן ביהזוחל הנפוץ ביותר ב

אפור עם כתמים צהבהבים או אפורים על הגב, אך הצבע משתנה בהתאם לטמפרטורה 

ולמצבו החברתי של החרדון. ראשו של החרדון משוטח ורגליו מפותחות היטב, בכל 

אצבעות מצוידות בטפרים חדים. החרדון המצוי מיטיב לרוץ ולטפס על קירות,  5רגל 

על סלעים ועל עצים. הזנב חזק ועטור טבעות של קוצים. החרדון המצוי ניזון בחרקים 

ופרוקי רגליים, שהוא תופס בפיו. לעיתים הוא מגוון את תפריטו בפרחים ובחלקי 

 צמחים רכים.

יטוריאלי. על נחלתו הוא מכריז כשהוא עומד במקום חיים טר-החרדון הזכר הוא בעל

ירושן בשפת בולט ומבליט את צבעו הכהה. בהופיע פולש, הוא מבצע קידות שפ

 13-6לי ומוטב שתסתלק ממנה". באביב ובקיץ מטילה הנקבה שהחרדונים: "זו הנחלה 

ביצים לבנות ומוארכות בגומה שהיא חופרת בקרקע. לאחר ההטלה היא מכסה את 

יצים ונוטשת אותן. אחרי כחודשיים בוקעים מן הביצים חרדונים צעירים. הללו הב

 מגיחים מן הקרקע ומתחילים בחיים עצמאיים ללא טיפול והשגחה מצד הוריהם.

חום. זנבו -״מ וצבעו צהבהבס 20שאורכו עד  ,Agama pallidaחרדון המדבר דומה לו 

ו הרבה פעמים פסי רוחב. חרדון דק והוא אינו נושא קוצים. תחת זאת מופיעים עלי

. גם הוא אוכל חרקים ושומר על נחלתו. הוא סמדבר חי בנופי צרירים ובמישור ליה

דומה לחרדון המצוי גם בדרכי רבייתו. חרדון המדבר אינו מיטיב לרוץ, ובעת סכנה 

 הוא נצמד לקרקע וקשה להבחין בו בשל צבעי ההסוואה המעולים שלו.

 Varanus griseusכוח אפור 

ק״ג.  2"מ ולמשקל ס 150הגדול בלטאי ישראל. פרטים גדולים במיוחד מגיעים לאורך 

רגליים  4בישראל. לכוח  פחת הכוחייםשמהכוח האפור הוא הנציג היחיד של 

מפותחות והוא מיטיב לרוץ. זנבו השרירי ארוך ודמוי שוט, והוא משמט אותו כמכשיר 

 התגוננות נגד אויביו.

ב ובחולות מישור החוף, עד חולון בצפון. הוא שוכן בחולות בארץ הוא חי בנג

מטרים. לכל  1.5-ובקרקעות קלות שבהן הוא חופר מחילות שטוחות יחסית, שאורכן כ

קמ״ר,  0.5-קמ"ר, ולנקבה כ 1.5-כוח תחום מחיה נרחב. לזכר תחום מחיה ששטחו כ

חשים שהוא צד נמים, בלטאות, בציפורים, בצבים ובבממוצע. הכוח ניזון במכרס

 בזריזות ובולע בשלמות.

 ןביצים לבנות ומוארכות שקליפת 12-5בקיץ חלה עונת הרביה. ביולי מטילה הנקבה 

קלפית וגמישה, הצעירים בוקעים מן הביצים כעבור כשמונה חודשים ללא דגירה או 

כתום עם פסי רוחב -ס״מ וצבעם צהבהב 25-טיפול. בעת בקיעתם מן הביצים אורכם כ

שנים לערך  5ים. גם הם צריכים להסתדר בחיים בלי טיפולם של ההורים. בגיל שחור

 צהבהב.-הם מגיעים לגודלם של הבוגרים ואז צבעם אפור
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ידי -בשנים האחרונות הצטמצמה אוכלוסיית הכוח האפור. יש להזכיר שהכוח מוגן על

 החוק, ואסור לצוד אותו או לפגוע בו בדרך כלשהי. 

 Macroprotodon cucullatusנחש הכיפה 

צבעו אפור משפחת הזעמניים. ״מ, והוא נמנה עם ס 50ארסי קטן שאורכו עד -נחש תת

דמויי נטפים. ראשו ועורפו ום מבריק וגבו מנומר בשורת כתמים כהים, ח-או אפור

ורים או חומים כהים וזהו מקור שמו. גחונו אפור או שחרחר. זהו נחש נדיר, חש

 ת למערב הנגב.שתפוצתו בארץ מוגבל

הוא שוכן קרקע במחילות חפורות בחול או מתחת לאבנים. בלילה הוא יוצא 

לפעילותו. ניזון בעיקר מלטאות שהוא צד במחילותיהן ומזהה בעיקר באמצעות חוש 

ביצים בלבד. כאשר הוא  2-1הריח. המידע על רבייתו מועט, אך ידוע שהוא מטיל 

ידי -דם! נחש הכיפה מוגן עלאינו מסוכן לא נתפס ביד, מנסה נחש הכיפה לנשוך, אך

 החוק ואסור לצודו או לפגוע בו.

 

 עופות

 Alectoris chukarחוגלה 

״מ. ס 33גרם ואורכה  500-עוף קרקע מצוי ממשפחת הפסיוניים. משקלה של החוגלה כ

מה עם חו-תכלכל. בטנה צהובה-אפור-גוונים: ראשה, חזה וגבה צבעם חוםצבעיה מ

קרם ומוקף מסגרת שחורה. מקורה ורגליה צבעם אדום. -בןגרונה בצבע לפסים כהים. 

החוגלה שוכנת בעיקר בנופים גלויים ובין סלעים, ואפשר לראות אותה ברוב אזורי 

הארץ, פרט לאזורים המדבריים שבהם היא נדירה. מזונה מגוון, בעיקר מן הצומח: 

ה גם במזון מן החי ובעיקר נבטים, פירות, זרעים ועלים, אך היא מגוונת את תפריט

חרקים ותולעים. בכך מזכירה היא את קרובתה התרנגולת. ואכן רבים מכנים אותה 

"תרנגולת בר" ואף צדים אותה בשל בשרה הטעים והעדין. החוגלה היא דוגרת קרקע. 

ביצים בהירות.  15-6קנה נבנה בגומה ליד שיח או מתחת לאבן ובו מטילה הנקבה 

ומכוסי פלומה הנעים עם  ן הביצים בוקעים אפרוחים מפותחיםם. מימי 25-23הדגירה 

 הוריהם ונשארים עמם עד האביב הבא.

בשנים האחרונות התרבו החוגלות בארצנו, בעיקר בגלל הרעלת אויביהם הטבעיים. 

 באזורים שונים, ובעיקר במערב הנגב, הן הפכו מזיקות ופוגעות בשדות ובגני הירק.

 Petrocles senegallusקטה סנגלית 

הקרובה למשפחת היוניים. משפחת הקטיים עוף קרקע שוכן מדבר וערבה, הנמנה עם 

הסנגלית דומה לחוגלה קטנה שזנבה ארוך. רגליה קצרות והשרשכפים מכוסים  ההקט

ל האצבעות. הזנב ארוך, ושתי אברות הזנב שמלפנים. הנוצות מכסות גם חלקים  נוצות

-״מ. צבע הזכר חוםס 33יימות בחוד. אורך הגוף המרכזיות ארוכות מהשאר ומסת

אפרפר. לנקבה גחון לבן -צהבהב כצבע החול, גרונו צהוב ויש לו פס עין בצבע כחול

 וגבה בצבע חולי מנומר בכתמים חומים כהים.

הסנגלית ניזונה מזרעים קשים שאותם היא מרככת בזיפקה. מדי בוקר מגיעות  ההקט

 ה בלהקות גדולות ובמשק כנפיים אדיר. הקטההקטות למקווי המים לצורך שתי

 הסנגלית
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בבוקר. בימים חמים היא מגיעה גם  08:00אחרי  –באה לשתות בשעה מאוחרת יחסית 

 בשעות הערב ללגימה נוספת.

 ן, ושני בני הזוג דוגרים לסירוגיביצים 3-2הקן בגומה על הקרקע, הנקבה מטילה 

ימים. ההורים מאכילים את הגוזלים במזון מרוכך שהם מקיאים למקוריהם.  23-22

ההורים מביאים לגוזליהם מים שהם קולטים בנוצות החזה שלהם והגוזלים שותים 

שבועות, ואז הם פורחים מן הקן. הקטה  3מנוצות אלה. הגוזלים מסוגלים לעוף בגיל 

צא אתיופי. היא מוכרת היטב בשל הסנגלית, כפי ששמה מעיד עליה, היא עוף ממו

 החוזרות בשטף וברצף. –"קואיטו הואיטו"  –ריאותיה השוטפות והמוסיקליות ק

צבעיה מגוונים ביותר. לשני בני ש, Petrocles alehataדת הזנב חה טהקקרובה לה 

-ו מספר פסי רוחב שחורים. גבה חוםהזוג בטן לבנה. לנקבה גרון בצבע החול, ועלי

-וד וגרון שחור. ראשו וגבו אפוריםבכתמים כהים. לזכר חזה בצבע חל צהבהב מנומר

ירקרקים. בהתנהגותה היא דומה לקטה הסנגלית. גם היא אוכלת זרעים קשים 

ס״מ. גם  37הסנגלית ואורכה  העל פני הקרקע. היא גדולה מן הקטומקננת בגומה 

. מתלהקת קולה החזק שונה וקריאתה הרציפה נטמעת יותר כ"קטה, קטה, קטה"

בלהקות גדולות כשהיא באה לשתות מים. לנחל הבשור מגיעות לרוב להקות מעורבות 

 הקטה.  של שני מיני

 

 יונקים

 Hemiechinus auritusקיפוד החולות 

״מ. צבע הקוצים לבן ס 3-2"מ ואורך זנבו ס 15הקטן בקיפודי ישראל. אורך גופו 

שצבעו לבן. אפרכסות אוזניו צהבהב כצבע החול. גחונו מכוסה שיער רך -ואפור

 ארוכות בהשוואה לאוזני קיפודים אחרים, אולי כדי לעזור לו בוויסות החום.

ביום הוא חבוי במחילות ובלילה יוצא לשוטט בזריזות. הוא צד חרקים, חלזונות, 

לטאות ואוהב גם פירות. קל מאוד לגדל אותו בבית והוא אוכל כמעט כל מזון שמוגש 

ת חי בנגב ובחולות מישור החוף ויש לו התאמות פיסיולוגיות מצוינות לו. קיפוד החולו

 לחיים בסביבה דלת מים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 קיפוד חולות. צילם: עמיקם שוב.
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קוצים  הגורים שגופם עוט 5-3צה ובסופו ממליטה הנקבה חההריון נמשך כחודש ומ

רכים. קוצים אלה נושרים וכעבור זמן מתפתחים במקומם קוצים קבועים. בגיל 

-חיים ממוצא מדברי פלאו-שבועיים לערך נפקחות עיניהם. קיפוד החולות הוא בעל

הוא קיפוד ממוצא אתיופי, כפי  Paraechinus aethiopicusקיפוד המדבר ארמי. 

״מ. אפרכסות אוזניו ס 18ולות ואורכו ששמו מעיד עליו. הוא גדול במקצת מקיפוד הח

וזנבו קצרים מאלה של קיפוד החולות והוא ניכר בשער ראשו וגרונו, שצבעם שחור, 

 ובשער בטנו הלבן.

הוא הגדול בקיפודי הארץ. צבעו הכללי אפור  Erinaceus europaeusהקיפוד המצוי 

בתזונתם וברבייתם  ״מ.ס 3"מ ואורך זנבו ס 25ומוצאו אירופאי פלארקטי. אורך גופו 

דומים שלושת הקיפודים זה לזה, וכאן, באזור הבשור, חיים שלושת המינים זה בצד 

 זה.

 Microtus guentheriנברן השדה 

 3-2"מ וזנבו קצר ואורכו ס 10מכרסם קטן הנמנה עם משפחת הנברניים. אורך גופו 

המדעי שפירושו  חום, רגליו קצרות ואוזניו קטנות )זהו מקור שמו-״מ. צבעו אפורס

קטן האוזן(. הנברן חי בשדות ובעיקר בשדות תבואה, בהם הוא חופר את מחילותיו. 

ניזון מן הצומח ואוגר במחילותיו זרעים וירק. רבייתו חזקה ומהירה. הזכרים מגיעים 

יום ובסופו  20-18ימים. ההריון נמשך  25יום והנקבות בגיל  50לבגרות מינית בגיל 

גורים קטנים, קרחים ועיוורים. בשנה רגילה יש מספר המלטות,  10-6ממליטה הנקבה 

המכונות "שנות עכברים"  -אך לעיתים מתעצמת הרביה. בשנים שבהן הרביה מוגברת 

גורים. אין פלא שהם נחשבים  14-12ההמלטות רצופות במשך כל השנה ובכל המלטה  -

באזור נחל הבשור  למזיקים החמורים ביותר שבכל המכרסמים המצויים בארץ. גם

ידי פיזור -הם מצויים בשפע וגורמים נזקים לשדות. החקלאים נלחמים בהם על

 גרעינים מורעלים בשדות.

 Meriones tristramiיון מצוי רמ

״מ וכזה הוא גם אורך ס 15-11מכרסם גדול הנמנה עם משפחת הגרביליים. אורך גופו 

נה. למריון רגליים אחוריות זנבו. צבעו חום בהיר בדרום הארץ וחום כהה בצפו

ארוכות יותר מן הקדמיות והוא נע בהליכה איטית ובקפיצות. בשעת קפיצה משמש 

 זנבו הארוך כהגה. הזנב שעיר וקצהו שחור ומברשתי.

ערבי( והוא אנדמי -כיתר בני משפחת הגרביליים זהו מכרסם ממוצא מדברי )סהרו

לישראל. תפוצתו באדמות קלות וכבדות, אם הן מנוקזות, מן הגליל ועד אזור ירוחם 

בנגב. הוא חופר מחילות עמוקות וניזון על ירק וגרעינים שאת חלקם הוא אוגר 

גורים  8-3ת בשנה ובכל המלטה מספר המלטו -במחילותיו. רבייתו גדולה יחסית 

יום. בשנות עכברים גוברת הרביה והוא  30-25עירומים ועיוורים. ההריון קצר ונמשך 

מתפשט לשדות התבואה וגורם נזקים רציניים לחקלאים. בשדות מערב הנגב וצפונו, 

ידי פיזור -הוא המזיק השני בחשיבותו אחרי נברן השדות, והחקלאים נלחמים בו על

 חיטה מורעלים בשדות.גרעיני 
 Felis caracalתול המדבר( חקרקל )

 טורף הנמנה עם משפחת החתוליים. הקרקל הוא הגדול והיפה בבני הסוג חתול החיים
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 חולות סיני חתול החולות(.בים בארץ חתול הביצות, חתול הבר ובישראל )מלבדו מצוי

ד חום אדמדם. אוזניו ״מ. צבעו חום בהיר עס 25"מ ואורך זנבו ס 75-65אורך גופו 

 השחורות, ארוכות ומחודדות ובקצותיהן ציציות שיער שחור.

 ניזון מיונקים קטנים ועופות שאותם הוא צד וטורף. נחשב לטורף מוצלח, ובהודו אף

 מאלפים אותו לציד. מסוגל לטרוף ציפורים תוך התגנבות וקפיצה מהירה באוויר.

 ורים שאותם היא מגדלת במאורתה.ג 4-2נקבת הקרקל ממליטה פעם אחת בשנה 

התגלה בראשית שנות החמישים בערבה. הפרט הראשון גרם נזקים בלול של יטבתה 

ת, והפרט הצפוני ביותר נמצא ונתפס במלכודת. מאז הסתבר שתפוצתו בארץ די נרחב

שמעל גשר. ייתכן שבשנים האחרונות התרבה בארץ והרחיב את תפוצתו  סירין ברמת

ומישור החוף. האוכלוסייה הגדולה ביותר מצויה במערב הנגב ואף לאורך בקעת 

באזור נחל הבשור. כאן אפשר לפגוש את הקרקל בלילה ובשעות בין ערביים. באזור זה 

 הוא צד בעיקר חוגלות וארנבות וכך מועיל לאדם.

 

 

 

 

 

 

 

 Gazella gazellaצבי ישראלי 

משפחת הפריים והוא קרובם של הפרה, העז והכבשה, מבין חיות הצבי נמנה עם 

הבית, ושל היעל מבין חיות הבר. כליתר בני משפחתו, גם לו ארבע אצבעות בכל רגל, 

מהן שתיים מפותחות שעליהן הוא דורך, ושתיים מנוונות. כל האצבעות מכוסות 

נבל. הקרניים מצויות פרסות קרניות. על ראשו הוא נושא זוג קרניים נבובות, דמויות 

״מ ס 25-גם אצל הזכרים וגם אצל הנקבות, אך קרני הזכרים מפותחות יותר: אורכן כ

 והן בנויות טבעות טבעות. קרני הנקבות קטנות יותר וחלקות.

. גופו הארוך והוא מותאם לתנועה מהירה וממושכתהצבי הוא חיית מישורים 

ס״מ(  70והות והדקות )גובהו בכתפיו "מ, ורגליו הגבס 140-והשלוח, שאורכו מגיע ל

חום וצבע -מכשירים אותו לריצה מהירה במישור, אך גם באזורי הגבעות. צבעו אפור

בטנו לבן. בצדי גופו פס כהה, המבדיל בין הבטן הלבנה לצבע החום. באזור השת יש לו 

ע ״מ. תנועות הזנב הכהה על רקס 20כתם לבן הבולט כפנס ומעליו זנב שחור שאורכו 

 השת הלבן משמשות כאיתות חברתי בין הצבאים.

הצבאים חיים בעדרים קטנים של נקבות ובעדרי זכרים צעירים. הזכרים הבוגרים 

שומרים על טריטוריות, שאותן הם מסמנים בתחנות ריח, דהיינו, ערימות של גללים 

שהם מותירים בגבולות הטריטוריות שלהם. ההמלטות מתרחשות לרוב באביב. 

חודשים ובסופו ממליטה הצביה עופר יחיד, המסוגל, כעבור כמה  6ן נמשך ההריו

שעות, לעמוד על רגליו ולינוק. בגיל של כמה ימים מצטרפת האם עם העופר לעדר 

 הנקבות.

מותאם יותר לתנאי מדבר וחי  -צבי הנגב  -בישראל יש שני מיני צבאים. המין השני 

 עדרי צבאים גדולים ובהם מאות פרטים. באזורים יבשים. באזור נחל הבשור מצויים
  

 קרקל. 

 צילם: אברהם ארבל.
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 מסלולי טיולים בחבל הבשור

 

 חשוב ביותר!
 

 בלבד! 1980הידע שבפרק זה מעודכן לשנת 
לפני כל ביצוע של כל מסלול שהוא או חלקו, יש להתייעץ עם 

 המחבר.
 עושה זאת על אחריותו בלבד! –כל המטייל ללא יעוץ מוקדם כנ"ל 
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 57שמע*-מצומת גילת לבאר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ק״מ מתפצל שמאלה כביש שאינו  2.3נפנה מערבה לכיוון אופקים. אחרי מצומת גילת 

ית נחנה את המכונ 58(*0818/1147בשימוש, שהוביל לגשר הישן על נחל אופקים )נ״צ 

גבעה נמוכה )נ"צ  - 'מ 250-מזרח( במרחק כ-על קטע כביש זה. לשמאלך )דרום

0818/1149.) 
  

                                                      

 
 שבע.-לבאים מכיוון באר –מסלול ברכב לחצי יום  57

 ראל.כל נקודות הציון הן לפי רשת יש 58
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תשל״ח ונחשפו חפצי פולחן מן התקופה -במקום זה נערכו חפירות בשנים תשל"ו

הכלקוליתית )האלף הרביעי לפנה״ס(. ניתן להבחין בשטח בתפזורת גדולה של חרסים, 

נחזור אתר גילת. שרידי הישוב הגדול בן התקופה הזאת, הנקרא  -כלי צור ואבנים 

ברגל אל הכביש הישן, נחצה את הגשר הנטוש ונעלה דרומה אל הגדה השמאלית של 

נחל אופקים: מולנו חתך בשכבה עבה של חלוקי נחל, השייכים, כנראה, לשלב הנסיגה 

 .מעל פני הים כיום( 'מ 120קלברית של חוף הים הקדום )אנו כאן בגובה של -הפוסט

 (.Beach-rockר לראות את סלעי החוף )ליד מבנה בטון נטוש אפש

עם החדירה לחורשת השיטים שעל גדות הנחל, מתגלים עשרות בורות מים בנויים 

ומטויחים, עם בור שיקוע בצדם. ניתן להבחין גם בתעלות בנויות ומטויחות, 

העבה;  סכרויים ובנויים אל תוך שכבת הלי המקשרות בין המתקנים שבשטח. הבורות

השטפונות גרפו את הליס, נחטפו הבורות, והם ניצבים בשטח במקומות שמי 

פטיש כקונוסים גדולים, דמויי כיפות מחודדות. מערכת מים בו שייכת לעיירה בשם 

לספירה(  7-4שהיתה במקום זה בתקופה הביזנטית )מאות  ( FwΤIv -)במפת מידבא 

הם חלק שרידי עיירה זו חירבת פטיס.  -ושמה נשתמר בשם הערבי של המקום 

ל הנגב המערבי שתקופה הביזנטית היה חלקו הצפוני מתופעה ישובית יוצאת דופן: ב

ל היום, בואך עזה. שמשמר הנגב  -קר מקו הכביש פלוגותמיושב בצפיפות רבה, בעי

ק״מ  3-באזור זה היו כעשר עיירות, שהשתרעו על שטח נרחב )לדוגמה: חירבת ערק, כ

קמ״ר(  2-ל כשהרור( משתרעת על שטח -תלהורירה )-אבו-מערבית לתל-דרומית

 וביניהן היו חוות חקלאיות וכפרים קטנים.

נחזור למכונית ולכביש הראשי ונמשיך לכיוון אופקים. ניכנס לרחוב הראשי של 

ים הספר, שמאחוריו מגדל מ-העיירה, ניסע בו דרומה עד סופו ונפנה שמאלה, לפני בית

משמאל, את מצודת פטיש  מזרחה, נראה, 'מ 400-ל כשגבוה בדמות גביע. לאחר נסיעה 

מזרחית -( מתנוססת צפונית0798/1155מסדר, נ"צ -אבו-, או קלעת פריחס)קלעת פטי

ה הוקם בסוף המאה מאיתנו. דרך עפר טובה מובילה אל המצודה. בניין מרשים ז

ידי התורכים כתחנת משטרה, מכס וגבול, -בדואי, ואומץ על 'ייחשידי -הקודמת על

 חברון מפני פשיטות שוד.-רת הסדרת האזור וארגונו ואבטחת הדרך רפיחבמסג

מגג הבניין יש תצפית מרהיבת עין על מישורי הניקוז של נחל אופקים )ואדי הנפיש(; 

נחל הלמות )ואדי סופי(; נחל חצרים )ואדי מוריר( ונחל פטיש )ואדי אמליח(. במדרון 

קרקעית, כנראה מהתקופה -הצפוני של הגבעה מצויה מערכת מאגרי מים תת

 הביזנטית, עם סדרת עמודים חצובים לתמיכת הגג )שחוזקו בבטון למניעת מפולת(.

-)תל חמנו-תלמזרחית למצודה, בולט מן העבר השני של הנחל -כק״מ אחד דרומית

( ועליו שרידי ישוב מתקופת ההתנחלות, בית ראשון והתקופה 0793/1163עוסיפר, נ"צ 

מצודה קיימים שרידי לפנה״ס(. בסמוך ל 5-ועד המאה ה 11-הפרסית )מן המאה ה

ידי משרד החקלאות בסוף -ל שיחי מלוח, זכר לנסיונות שנעשו עלשחורשה גדולה 

 , להגדיל את כמות המרעה לעדרי צאן המקומיים.50-שנות ה

מ' מהכביש, בולטת גבעה  100-ק"מ. לשמאלנו, כ 2.5-נחזור אל הכביש ונמשיך בו כ

 חורבתזוהי  (.1162/0775חק כמה עשות מטרים מאפיק נחל אופקים )נ"צ בודדת במר

 ת גדול משני צדי אפיק הנחל, סביבתל קטן בשולי שטח חורבו –)חירבת מליח(  מנוח
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קבוצות בארות. בשטח מצויים שרידי ישובים מימי בית ראשון, התקופה הפרסית 

 והתקופה ההלניסטית.

נמשיך כק״מ אחד עם הכביש, עד שנגיע לשרידי סוללת מסילת ברזל הנפגשת בזווית 

(. נרד שמאלה אל הסוללה וניסע עליה עד לאפיק 0768/1164ישרה עם הכביש )נ״צ 

הנחל )במהירות המאפשרת עצירה במקום(. כאן מתוח עדיין גשר הברזל הארוך ביותר 

במסמרות )ניטים( ללא ריתוכים. גשר ( אשר חלקיו ממוסמרים זה לזה 5' 110בארץ )

זה הוקם על נחל אופקים בידי הבריטים, בימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר נסללה 

שבע מידי התורכים -שבע, במסגרת ההכנות לכיבוש באר-באר-מסילת הברזל רפיח

יתה ה, הושלמה המסילה ו1917-והגרמנים. לאחר כיבוש ארץ ישראל בידי האנגלים ב

. כאשר ניטשה מטעמים כלכליים, פורקו הפסים 1927י ואזרחי עד שנת בשימוש צבא

בידי הבדואים. ברם, ניתן לעקוב עדייו אחר שרידי הסוללה בקטעים אחדים, החל 

שבע )ליד שדה תימן( ועד לפרוורי רפיח. כמו כן נשארו יסודות הבטון -מהיציאה מבאר

 (.0792/1010של גשר הרכבת מעל נחל הבשור )נ״צ 

( 0765/1152מערב, עד שנעלה על דרך עפר טובה )נ"צ -לה בכיוון דרוםר על הסולנחזו

( ונמשיך 0753/1130ק״מ. נחצה צומת שבילים )נ"צ  2.5-ונמשיך בה לאותו כיוון, כ

במורד  'מ 250-, במעלה המתון. נשאיר בשולי הדרך את המכונית ונצעד כ'מ 500כ~

מערבי יתגלו לעינינו שלושה מאגרי מים -מערב. במדרון הצפוני-הגבעה, בכיוון צפון

קרקעיים ענקים, חצובים בסלע הקירטוני: הצפוני בצורת "ר" -)חארבות( תת

שבהמשכו חפורה מנהרה מלבנית, ומצד מזרח מצויים פתחים למאגרים נוספים, 

השמיים, חצוב שעתה הם סתומים במפולות. מצד דרום ישנו מאגר נוסף, פתוח לכיפת 

צלע הגבעה, עם עמודים שהושארו בשוליים לשם תמיכת  ךבתו גורן-בצורת חצי

התקרה. כך נוצר כעין מסדרון מקורה סביב סביב. אפשר לראות במאגר זה, וכן 

בקודמו, את השקעים בקירות, אשר לתוכם הוכנסו הפיגומים בזמן החציבה. בדיקה 

סטרליה קפדנית של כותלי המאגר, תגלה חרטיות של חיילים מיחידת האנז״ק )מאו

זילנד( מימי מלחמת העולם הראשונה, בעת שהאזור שימש להם כשטח היערכות -וניו

. מערבית למאגר הפתוח מצוי המאגר 1917לקראת המתקפה הגדולה על עזה, בשנת 

עמודים החצובים מן  4, בתמיכת 'מ 14-השלישי, החצוב בצורת בור פעמון לעומק של כ

שבמרכזו פתח מלבני, דרכו שלשלו את החבל  הסלע. מעליו בנוי קמרון מאבני גזית,

 עם כלי הקיבול לשאיבת המים.

כדאי לשים לב לחריצים שנתהוו על שפת הפתח במשך השנים, בשל פעולת גרירת 

-כ -יחד עם המאגר הפתוח  -החבלים(. מערכת אגירה גדולה זאת )שתכולתה הכוללת 

ביזנטית והיתה -מ״ק( נבנתה, ככל הנראה, בשלבים אחדים בתקופה הרומית 0010,0

 )חירבת כסיף( )נ"צ ףשיחשייכת לעיירה גדולה בסמוך, כיום זוהי חורבה בשם 

מערב למאגרים. בדיקות -בהיר על הרכס, מדרום-אדמתה האפורבצבע ( 0211/0745

 הביניים. במישוריםהראו, שבתקופת בית ראשון היה במקום ישוב וכן מצודה בימי 

ובמדרונות צפונה ומערבה למאגרים, עדיין אפשר להבחין בשרידי הסכרים, הסוללות 

והתעלות, שניקזו את מי הגשמים לתוכם. עד היום זורמים מים למאגרים בשנים 

 גשומות.
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ל בורות מים דרך. בדרכנו, נחלוף ליד פתחיהם שהנמשיך בנסיעה עוד כק״מ אחד עם 

)נ"צ אי חרב למחצה לדרך( ונגיע לצומת שבילים ליד מבנה בדו ןומימי נוספים )משמאל

חשיבותו של צומת זה היתה גדולה בתקופות שבהן היו בשימוש הדרכים (. 5111/0743

דרום, שקישרה את הנביעות באפיק נחל -ןיות: כאן מצטלבת דרך בכיוון צפוהמסורת

במפגש  -אסני( -אל-)בירת אסנ-בבארפטיש, ליד אופקים, עם הנביעות בנחל הבשור 

, מקום 0670/1104סבע( בנ"צ -שבע )ו. אל-מלגה( עם נחל באר-אל-נחל הבשור )ואדי

קברות אזורי לשבטי הבדואים בסביבה. דרך זו חצתה כאן את -אשר שימש גם כבית

שבע. זוהי דרך עפר כמעט ישרה, נוחה למדי, ללא -הנתיב הראשי מרפיח לבאר

רעה, פ-תל-שרוחך-תלם )מלבד חציית נחל הבשור דרומית לפיתולים ומכשולים טבעיי

שבה היה קיים שירות אוטובוסים  59(*0765/1015פאר, בנ"צ -אל-עין-שרוחן-ןעיליד 

ק״מ. חירבת כסיף, שאת שרידי  50-. אורכה של הדרך כ1947שבע עד שנת -באר -רפיח

בתיה רואים מסביב, היתה תחנה עיקרית בקו זה: היו בה חנויות מכולת להספקת 

לראות חלק  ןהופעלה במנוע דיזל )אפשר עדיימצרכים לבדואים, תחנת קמח גדולה ש

מזרחית לצומת( וכן -דרומית 'מ 200-מאבני הריחיים הגדולות ליד מבנה התחנה, כ

אזורי לילדי הבדואים. מן הסתם, נעוצים שורשיה של דרך זו בעבר ספר יסודי -בית

רחוק יותר, וייתכן כי למצודה שעל חירבת כסיף הביזנטית יש קשר אליה, וודאי 

 לישוב הביזנטי עצמו.

צאלים, בערך במחצית -ק״מ נגיע לכביש אורים 6-נמשיך מערבה בדרך זו, ואחרי כ

, לפני עלייתך לכביש, עצור וצפה 0758/1059שני ישובים אלה. בנ"צ  ןהדרך בי

ביזנטית -לשמאלך: חורבות המבנים הבדואים שלפניך ניצבים על שרידי עיירה רומית

, שם המוזכר במקורות 60*שמע-בארגדולה ובנויים מאבניה. המקום מזוהה עם 

"( בימי הקיסר סבולה הדרומי של ארץ ישראל )ה"לימהמתייחסים לארגונו מחדש של ג

 לספירה(. במקום מצויים שרידי מצודה רומית ריבועית 305-284) סנודיוקליטיא

 ( הבולטת למרחוק בגלל מיקומה על המישור השטוח.0740/1068אלפאר, נ"צ -)חירבת
  

                                                      

 
 כיום ניתן לחצות במקום זה את הבשור רק ברכב עם הנעה קדמית. 59

 צמא" )תלוי בשיטת התעתיק מיוונית(.-בגירסה אחרת: "באר 60



 

 

204 
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ביש ק״מ דרומה, בכ 4(. לאחר נסיעה של 0972/1058)נ״צ סעד צומת  —התחלת הסיור 

תבחין, לשמאלך, בגדר הניצבת מ'  800. לאחר 62*בארי, פנה ימינה לכביש בטחון

במרחק כמה עשרות מטרים מהכביש. עצור מול השער בגדר, החנה את רכבך בשולי 

)מכתש בארי( בשטח בתרונות בארי הדרך והיכנס פנימה. לפניך שמורת טבע בשם 

 מבותר ובלתי ניתן
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ל הבשור ליד הקו חביר( הנשפך לנחל סחף )ואדי נחשנוצר עקב חתירתו של נלעיבוד, 

ייתה חמרשימה במראה המיוהד במינו ובצמ דונם והיא 5000-הירוק. גודל השמורה כ

המיוחדת. מנקודת התצפית שבה אנו עומדים נשקפים, ממזרח, המושבים תקומה, 

ק"מ צפונה לנו  3-עלומים וכקיבוץ  -מזרח -תושיה, כפר מימון ושוקדה; מצפון שובה,

 קיבוץ נחל עוז. -

ואחר פנה ימינה. המשך כק״מ  'מ 1300-מתצפית שמורת בתרונות בארי המשך לנסוע כ

)נ״צ בארות יצחק מזרח( ולימינך תבחין בחורבותיה של -אחד בכיוון זה )צפון

ונף ( והיה מס1943ינואר  26קיבוץ בארות יצחק נוסד בכ"ב שבט תש"ג )(. 5210/0967

שם הרב יצחק ניסנבוים אשר נספה בשואה. במאי -אל הפועל המזרחי. הוא נקרא על

התבצרו המצרים בקרבתו, הרעישוהו והפציצוהו ממטוסיהם, אך נהדפו. רבים  8419

מתושבי הקיבוץ ומגיניו נפלו )לזכרם הוקמה מצבת זכרון על הגבעה(. מחמת פגעי 

אביב, -שבו בוילהלמה, בקרבת תלהמלחמה עזבו אנשי הקיבוץ את המקום והתיי

 לאחר המלחמה.

, עד הכניסה לקיבוץ בארי. כאן פנה ימינה 'מ 1400-עתה חזור לכביש הראשי והמשך כ

כדי להתבונן באנדרטה שבמקום, הנושאת עליה כתובת זו: "במקום זה הובאו לקבורה 

יום באופן ארעי חיילי צה״ל שנפלו במערכת קדש, במלחמת ששת הימים ובמלחמת 

 הכיפורים. הנופלים הועברו למנוחת עולמים למקומות שונים בארץ".

ק״מ מהכביש הראשי, פנה  2-המשך בנסיעתך ישר בכביש )אל תיכנס בשער המשק(. כ

במזלג הדרכים ימינה. תוך כדי נסיעה תוכל לצפות על בתרונות נחל סחף גם מדרום. 

( הוא מקום עלייתם על 0935/0992)נ"צ נחביר , תראה לימינך את 'מ 1500-לאחר כ

( יחד עם עשר נקודות 6.10.1946הקרקע של אנשי בארי, במוצאי יום הכיפורים תש"ז )

ל הבריטים. עצור וקרא שרך מתחת לאפם הנקודות", שנע 11ישוב נוספות, במבצע "

 הבטחון.-את שלט הזכרון ליד בית

בכביש בטון )די המשך נוספים, פנה במזלג הכבישים ימינה )צפונה(.  'מ 600-אחרי כ

 2-חל סחף ומתפתל בין חורשות אקליפטוסים. לאחר נסיעה של כנמשובש( החוצה את 

״, הכוללת מגדל תצפית )נ״צ Aק״מ, פנה שמאלה אל אנדרטה גדולה בצורת האות "

שנה למלחמה על עזה בעת  50, לציון מלאת 1967נת ש(. האנדרטה הוקמה ב0955/0989

זילנדית )ראשי -לזכר חללי היחידה האוסטרלית והניומלחמת העולם הראשונה ו

אנז״ק( שנפלו במערכה נגד התורכים והגרמנים. האנדרטה צופה  -תיבות באנגלית 

לעבר עזה, אשר שימשה מימי קדם כשער לארץ ישראל לבאים מדרום. בקרב הראשון 

וחיל  י האנז״ק על העיר מצפון, תוך איגוף עמוק,ש( הסתערו פר26.3.1917על עזה )

הבנות ומנעו את -ו איהרגלים הגיח מדרום. ערפל כבד ותקלות בדיווחים מהשטח, יצר

-נפגעים. גם ההסתערות הבאה, שחלה ב 4000-ות הבריטים הגיעו לדהכיבוש. אבי

-, נשברה מול ביצורי העיר, שחוזקו לאור לקחי ההתקפה הראשונה. ב19.4.1917

ר מערכת הטעיות משוכללת, שהוליכה פרץ הקרב השלישי על עזה; לאח 31.10.1917

ף עמוק ולאחר קרב שולל את המפקדה התורכית, איגף גנרל אלנבי את התורכים איגו

וגם שם היו כוחות האנז״ק הכוחות המכריעים. מדי שנה  -בע ש-מר כבש את באר

 זילנד ליום האזכרה.-האחרונים" מאוסטרליה ומניו מגיעים לכאן ה"מוהיקנים
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ר מעב 'מ 700-מזרח, כ-פעם המשך לנסוע ישר, לכיוון דרוםיך, והחזור על עקבות

סים ולשמאלך גבעות צהבהבות ובהן ות אקליפטושלמזלג הדרכים הנ״ל. לימינך חור

אוצר טבע זה (. 0925/0990פירות עמוקות שתי וערב. אלה הם מכרות הגפרית )נ"צ ח

ערבית -אנגליתהחלה חברה  1933נתגלה בעת מלחמת העולם הראשונה, ובשנת 

טון, נסגרו  10,000-לאחר שהופקו כ, 1946-בהפקה ובעיבוד ראשוני של הגפרית. ב

 סמוך אליהם, וזאת לאחר שאזל מלאי חומר הגלם שאיכותוההחרושת -המכרות ובית

ק, כלל, תוצר של משקעים באגם רדוד מתו-סבירה. הגפרית כמחצב היא, בדרך

כאן, בשטח, לפני כמה מיליוני שנים.  התמונה הבאקלים חם, וזאת, כנראה, הית

 לו חשפו גיאולוגים בסמוך.שמזל, ואת החט -ו אגם טבע פיל בישבאות

החרושת החרב. כאן עבר חומר -המשך בכביש ופנה ימינה, מול המכרות, אל אזור בית

הגלם טחינה וניפוי ראשוני ומכאן נשלח הלאה. במקום נותרו ערימות פסולת, בריכת 

החרושת, באר עמוקה, שסיפקה מים למפעל ושיכוני הפקידים ומנהלי -מים, מבנה בית

 העבודה הבריטיים.

מזרח מכביש הבטון, נבחין בקבוצת מבנים גדולה, דמויית "ח", -בתצפית לדרום

המצויה על גבי שלוחה נמוכה, המשתפלת דרומה. אלה הם מתקנים לאחסנת 

דמות צבאות רומל בצפון תחמושת, שנבנו בידי הבריטים בזמן נסיגתם נוכח התק

אפריקה, בעת מלחמת העולם השניה, תוך כדי פינוי כוחותיהם וציודם צפונה. גם 

דונם(  2000-מערכת כבישים פנימיים נסללה אז ברחבי המתחם )ששטחו מגיע ל

 שהתחברה אל כביש המכרה.

דרומה ופנה ימינה לכביש  'מ 800-החרושת, המשך בכביש הבטון כ-מן הכניסה לבית

ך נ)רגלי( לכיוון אפיק נחל בשור. הי, עצור ופנה שמאלה 'מ 2200-טחון. סע בו כב

 חורבת -חוצה שלוחה, שעליה מצויות חרבות עיירה גדולה מן התקופה הביזנטית 

ו לראות בשמה הערבי את השתמרות ג׳ראר(. חוקרים מסוימים נט-אום-)חירבת גררית

ן שרידים קדומים מן התקופה ם המקראי "גרר", אף שבשטח החורבה עצמו אישה

הביזנטית. ידועה תופעה של נדידת שם ישוב יחד עם תושביו, בעיקר בתהליך נטישת 

ישובים בתלים וירידה אל המישורים הסמוכים, תהליך שהחל כבר בראשית התקופה 

מייחסים את מקור השם "גרר" ההלניסטית והתעצם בתקופה הרומית. אותם חוקרים 

  מה הסמוך.'ג-לתל

-אפשר להבחין בשטח העיירה בחורבות בניינים, בורות מים רבים )אחדים נחשפו על

, נחפר בשטח מכלול 1977ידי השטפונות בבשור ונשארו "תלויים" על האפיק(. בשנת 

לספירה.  6-ונחשפה רצפת פסיפס יפה ומעניינת מהמאה השל כנסיה בתוך מנזר 

הרצפה כוסתה בחזרה עד למציאת סידורי שמירה נאותים. תצפית לעבר עיקול הנחל 

ל שטפונות הבשור: במרכז האפיק הרחב שמגלה את כוחם ( 0905/0963הקרוב )נ״צ 

ניצב סכר בטון ענקי, שהיה מיועד לאגירת מי שטפונות הבשור, אך הזרם העז, שפילס 

 תם באמצע האפיק הנטוש.לו נתיבים משני צדדיו, הותירו מיו

צפונה, תוך הקפת מתחם -מזרחה-חזור לכביש הבריטי בהמשך בקשת דרומה

-ש הראשי. המשך בכביש לכיוון דרוםהתחמושת העזוב, ואז חזור ימינה, אל הכבי

מ' מהכניסה לבארי, פנה שמאלה אל מנחת מטוסים קטן  2000-. לאחר כמערב

אל פינת הפרדס הסמוכה, ולפניך תצפית  (. גש רגלי0915/1015המקביל לכביש )נ"צ 

 נוף נדירה לאגן נחל גרר ויובליו.
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מהכניסה לבארי, פנה שמאלה אל מנחת מטוסים קטן המקביל לכביש )נ"צ 

(. גש רגלי אל פינת הפרדס הסמוכה, ולפניך תצפית נוף נדירה לאגן נחל גרר 1015/0915

 ויובליו.

 

 תצפית מפינת פרדס בארי
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 1977-שריעה( בגשר החדש שנבנה ב-ק״מ, חצה את נחל גרר )ואדי א 2-המשך בכביש כ

ל היה מנתק את התחבורה בכביש זה למשך שעות ואף ח)קודם לכן, כל שטפון בנ

לאלה(. מיד ש-גשר אירי" את נחל הבשור )ואדי אק״מ וחצה ב" 3-ימים(. המשך עוד כ

 300-בכביש בטחון ימינה, בשולי חורשת אקליפטוסים, וסע כלאחר חציית הנחל פנה 

 (.0887/0973)נ״צ ג׳מה -תל, עד 'מ

ידי נחל הבשור, וחלקו -רות דונמים; חלקו הצפוני סחוף עלשהתל גדול, בן כמה ע

הדרומי נפגע קשה משטפונות מי הגשמים שבערוצים, אך חלקו הנותר גדול דיו כדי 

מ', הארכיאולוג האנגלי פיטרי חפר את  15-עיי הישוב כ להעיד על חשיבותו בעבר. עובי

הותו עם "גרר" , והציע לז1927-1926חודשים, בחורף  6חלקו המערבי של התל במשך 

יזנטית ל החורבה הבש( בהשראת השם הערבי 12-1; כ"ו, 1, 'המקראית )בראשית כ

בלת יותר ג׳ראר. חוקרים רבים ערערו על הזיהוי הזה, ומתק-םאו-הסמוכה, חירבת

סברתו של מזר, שיט לזהות את התל עם "ירזה", עיר מלוכה כנענית, שנזכרה 

ברשימות המצריות מהתקופה הכנענית המאוחרת ומתוארת כעיר הדרומית ביותר 

לפנה״ס כבש  679נת ש. בסלפנה" 15-בכנען אשר מרדה במצרים, באמצע המאה ה

במפת מידבא, מאמצע המאה אסרחדון מלך אשור עיר בשם "ארצה על נחל מצרים". 

 ( ליד ציור של ישוב גדול, בין r∆AΟ) לספירה, מופיע בסביבה זו השם "אורדה" 6-ה

∈FwtI ( )לפטיש-IFΟMHN   = מעון( וזהו, כנראה, הזיהוי הנכון )ירזה = ארצה(

 אורדה(.

 4-לפי חפירות פיטרי )אשר לא תגיע לתחתית העיים, אלא ערך בדיקות בלבד ב

)מאמצע  בIIהמטרים התחתונים( מתחיל הישוב בתל בתקופה הכנענית התיכונה 

וממשיך בתקופה הכנענית המאוחרת 63לפנה״ס(*  16-ועד אמצע המאה ה 18-המאה ה

)מאות  I(. מהתקופה הישראלית סלפנה" 13-ועד סוף המאה ה 16-)מאמצע המאה ה

ושי בניינים, כבשנים )לפי לפנה״ס( נמצאו קטעי מבנים וקירמיקה פלישתית. ג 11-12

 IIלהתכת ברזל( וצלמיות רבות, מאפיינים את השכבה מהתקופה הישראלית  -החופר 

נמצאו  סלפנה״ 7-או מראשית המאה ה 8-(. מסוף המאה הסלפנה״ 9-10ב )מאות -א

כלים אשוריים. בשכבה העליונה נמצאה קירמיקה מן התקופה הפרסית, בבניין עב 

לפנה"ס.  5-וה 6-. כמו כן נמצאו כלי יבוא מיוון מן המאות הקירות שהוגדר כמצודה

ממגורות  10)ראשית התקופה ההלניסטית( נבנו על התל בצפיפות  סלפנה״ 4-במאה ה

( מלבני חומר מיובשות בשמש, בתכולה כוללת 'מ 6.5ענק )כל אחת בקוטר פנימי של 

 חלקים ניכרים בהן.טון גרעינים. הממגורות חדרו לשכבות קדומות והרסו  2000של 

ג׳מה שימש, בעת -מנית ידוע לנו, שאזור תל'קורות מימי הביניים והתקופה העותממ

ההיא, כעורף חקלאי לאזור רצועת עזה ומקור ליצוא שעורה דרך נמלה. כמו כן גידלו 

תושבי האזור אבטיחי פקועה וקיקיון, אשר שימשו לייצור תרופות. במלחמת השחרור 

מצרי ונכבש במבצע "אסף". נעפיל אל התל בדרך הרחבה היוצאת שימש התל כמשלט 

צפונה מקצה הכביש, בשולי חורשת האקליפטוסים שלמרגלותיו. כאשר נגיע אל מרכז 

 זוהי חפירת פיטרי. בשנת -התל, נבחין, לשמאלנו, בשקע ריבועי ענק במערב התל 

 ביק את החפירות בתל.-ןוא חידש 1971
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לגלות שכבות קדומות  ןיטרי נמשכו החפירות, שמטרתפירת פבמרכז השקע של ח

יותר. כמו כן נוקו ויושרו קירות החתכים, כדי לבדוק אותם לאור הידע החדש 

 שנצטבר מאז.

צפונית לחפירת פיטרי נפתח שטח חדש, שכיום הוא מכוסה בסככה. נעלה לשם עד 

תל: במקום זה מערבי של ה-ת!( ונציץ בחתך אשר במדרון הצפוןלקצה המצוק )בזהירו

סדרת חומות לבנים מהתקופה  -ביק את שפיטרי לא הצליח למצוא -גילה ואן

 הישראלית. אפשר להבחין בהן בחתך המדרגות במורד התל.

לספירה, אחת  4-נפנה עתה לסככה ונציץ בחלקה הצפוני: לפנינו ממגורה מן המאה ה

ר עתה, אך עוצמת מהעשר שהיו על ראש התל. חלקה העליון, שהיה ודאי מקורה, חס

המבנה מרשימה ביותר. לממגורה אומנות פנימיות לתמיכה וריצוף לבנים, שאפשר 

להבחין בו שלבים של תיקון ושיפוצים. ממגורות הענק וכן ממצאים שונים מחבלי ארץ 

רחוקים, מציירים תמונה של עיר אשר פעלה כתחנת ביניים של שיווק אל מעבר לים 

 "עיר מסכנות" על פרשת דרכים הומיה. -דרום ערב לאיי יוון ועד ל -וממנו 

נקיף את הסככה ונעבור לצדה הדרומי. נצפה פנימה: לפנינו מבנה יחיד במינו בארץ 

ישראל: קבוצת חדרים בעלי תקרת קמרון )אפשר להבחין בקמרונות בסמוך לקירות, 

לארכיטקטורה  חבית, אופייני-היכן שנשתמרו יותר(. קמרון זה, דמוי חצי

סוריה, באלף השלישי והשני לפנה״ס, וכאן, לראשונה במרחב -מסופוטמיה ובצפוןב

. יש להניח, שקמרונות אלה, "סת בניה זו גם באלף הראשון לפנהשלנו, נתגלתה שיט

הבנויים לבנים, תמכו קומה שניה מעליהם. בתוך המפולות נמצאו כלי פאר מאשור 

פנה״ס. כנראה, שמבנים אלה ל 7-)"כלי ארמון"( המתארכים את המבנה למאה ה

תוכננו בידי אדריכלים אשוריים ואף נבנו בהשגחתם )פיטרי חשף קיר עם קטע של 

מזרח למבנה זה; עובדה המעידה על תפוצתם של מבנים -מדרום 'מ 60-קמרון, כ

ג׳מה בתקופה זו(. מסתבר, שפעילות אשורית זו בתל קשורה בכיבוש -מקומרים בתל

 679ג׳מה( בידי אסרחדון מלך אשור, בשנת -וא הוא תל"ארצה" בגבול מצרים )ה

, ובהפיכתה לבסיס קדמי של האשורים, במסגרת ההכנות לכיבוש מצרים. גם סלפנה״

 לפנה"ס. 663המשיך במסורת זו, עד שנת  בנו, אשורבניפל,
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ג'מה-תצפית מתל  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ל הבשור ולצפות בתל מתוך חפירות, כדאי לרדת אל אפיק נחלאחר התצפית והביקור ב

הנחל. ממקום זה ניתן לראות, כיצד שטפונות הבשור שנשתברו על מצוק התל גרמו 

להתמוטטות חלקו הצפוני ותוך כדי כך נחשפו שכבותיו, ובחתך ניתן להבחין ברצפות, 

 שכבות אפר, מבנים ואסמים המבצבצים .מתוכו.

, פנה ימינה 'מ 50זור לכביש הראשי והמשך בו דרומה. לאחר לאחר הביקור בתל, ח

המטרים הראשונים התקדם בנסיעה איטית, תוך תצפית על  400-לכיוון כיסופים. ב

חתכי הגבעה שמשני עברי הכביש, ותוכל להבחין במערכות קברים בנויים מהתקופה 

כניסה לכיסופים, מ', מול ה 2800 .64לילת הכביש*סיזנטית, שנחשפו תוך כדי ב-הרומית

פנה שמאלה. לאחר כק"מ אחד צפה ימינה )מערבה(. תבחין בשטח מבותר, בדומה 

 שנוצר מכתש כיסופיםלשמורת בתרונות בארי. זהו 
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ידי ערוצי נחל כיסופים )יובל של נחל הבשור(. בתוך הליס בשטח זה ובסמוכים לו, -על

מלפני  –פת האבן הקדומה נמצאו כלי צור של האדם הקדמון, מהשלב התחתון של תקו

 אלף שנה. 150-כ

)אשר, יחד עם כיסופים, היו ישובי עימות בדרום השלושה ונירים -עיןי ננחלוף על פ

ק״מ  5.5-ולאחר מכן הרבו לסבול מפיגועים וממוקשים(. כ 1967הקו הירוק עד שנת 

-ת(. ביןחירבת מעיהכנסת במעון )-אחרי צומת כיסופים, פנה ימינה, אל רצפת בית

( 1957כנסת זה )שנתגלה באקראי, תוך סלילת כביש הגישה לקיבוץ ניר עוז, בשנת 

נמצא בדרומו של שטח חורבות ענק )למעלה מקמ״ר אחד( שם מצויים שרידיה 

פי עדות -לעזה(. על ש, בין פטיMHONIC -הנרחבים של העיירה מעון )במפת מידבא 

הכנסת עמד -. בית65לספירה* 6-4-החרסים והמטבעות, התקיימה העיירה במאות ה

במרכזו של רובע צפוף, ובצמוד לו היו בנייני נספחות )שלא נחפרו( ומערכת מים 

ת מים הכנסת. מערכ-)צינורות חרס, תעלות, בורות( הקשורה, כנראה, למקווה של בית

סת, ניקזה את מי הגשמים מגגות המבנים ומן החצרות נהכ-זו, הנמצאת מזרחית לבית

סיטראות הכנסת הוא מטיפוס הבסיליקה, וכולל אולם תווך ושתי -ביתואגרה אותם. 

מזרחי, של אולם התווך, ישנו -. במרכז הקיר הרוחבי, הצפון66מזרח*-וצירו פונה לצפון

 סראה, את אוצר הקהילה. לפני האפסיהבולט החוצה וברצפתו שקע שהכיל, כנ סאפסי

הקודש. רצפת הפסיפס היוותה במת אבן נמוכה, שייתכן כי שימשה בסיס לארון  ההית

במרכז האולם, ובשוליה נראים בסיסי העמודים, שתמכו את  7.80x3.70שטיח בגודל 

העזרה והקומה השניה ויצרו שתי סיטראות משני צדי האולם. הסיטראות היו 

רצפת פסיפס ה תברר, שמתחת לרצפה המעוטרת היתמרוצפות בלוחות אבן. בחפירה נ

 סעוטר, שנשר מהקירות. באזור האפסישרידי טיח צבעוני מקדומה יותר, וכן נמצאו 

נמצאו שיבוצי עצם מעוטרים )אולי חלקים מקישוטי ארון הקודש( קמיעות ברונזה, 

 6-חלקי נרות זכוכית ומטבעות, המלמדות על תקופת השימוש במבנה )אמצע המאה ה

רחים, אשר לפחות(. הפסיפס מורכב ממסגרת, הבנויה מתשליב של פ 582לספירה, עד 

טורים. את העיגולים יוצרים פיתולי שריגי גפן,  5-עיגולים המסודרים ב 55מקיפה 

היוצאים מאמפורה בתחתית הטור האמצעי. טור זה מכיל )למעט הציפור שמעל 

האמפורה( רק חפצים, לרוב כלי קיבול. משני צדי טור זה ערוכים, באופן סימטרי, 

ר לשחזר את שה כנגד זה. בזכות סימטריה זו אפזחיים שונים, שפניהם מכוונים -בעלי

ורה העליונה שרם לה. את שטח העיגולים שבמרכז ההרצפה כולה, על אף ההרס שנג

עצי דקל. מחוץ קנים, שמשני צדיה אריות ו 7ל מנורה בת שוהשניה, תופס ציור 

, מצויה כתובת בארמית. רצפה זו מגלמת, איפוא, מזיגה יוצאת סלמסגרת, ליד האפסי

 דופן של דגם ביזנטי שגרתי עם סמלים דתיים יהודיים.
  

                                                      

 
-התגלה התל העתיק של העיר, ובו קירמיקה פרסית והלניסטית בסטרטיגרפיה, ומיקומו 1978בשנת  65

 הכנסת.-מערב לשרידי בית-בשוליה המערביים של החורבה, כק"מ אחד מדרום

ית אחרת )אולם ללא סיטראות( כאשר ריצוף האבן הוא של החצר קיים גם נסיון שיחזור בעל תוכנ 66

 מחוץ לבניין.
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החיים המתוארים בפסיפס: טווס, ברדלס, קורא, פלמינגו, יעל, תאו, יונים, -בעלי

עגור, כבש, ארנבות, תרנגולת גווינאה, אייל, תרנגולת עם ביצה, פילים, ברווז, כלב 

 .ציד, קורא בכלוב, אווזה אפורה ופסיון

כלי זכוכית עם  7המורכבת מ"כפתורים", עובר מוט מאוזן ועליו  מעל זרועות המנורה,

רגלי אריה, כשמשני  3פתיל אדום ומילוי צהבהב, המסמן שמן. המנורה ניצבת על 

אריות פעורי לוע  2-דקלים שלרגליהם יונים, ו 2צריה שני אתרוגים )?( שופר ולולב; 

 וזקופי זנב.

. סזכוכית צבעוניות, שיש ורסיסי חר תגוונים, ונעשה בה שימוט בקוביו 18לרצפה 

ל "כנסיית שלאל" השכנה )להלן( ויש להניח, שאותם שהפסיפס דומה להפליא לזה 

 הכנסת והן בכנסיה, עם לוחות דגמים אחידים.-אמנים עבדו הן בבית

ל יהודי ארץ ישראל בתקופה ששפת הדיבור היומיומית  ההכתובת הארמית )שהית

שגיאות דקדוקיות, והמחצית כתיב, בצורת האותיות ובההיא( משובשת בשגיאות 

ל השורה הרביעית חסרת משמעות. כפי הנראה, העתיק מניח הפסיפס את שהשניה 

הכתובת, ללא ידיעת הכתב והשפה, מדוגמה שנכתבה עבורו, ומכאן השיבושים. זוהי 

זה  כתובת הקדשה, ותרגומה, בקירוב: "זכורים לטוב כל )בני( הקהילה שעשו פסיפס

 )וכן...( תמה ויהודה שנתנו )...( שני דינרים )...(" )או: "שלושים דינרים"(.

אליזם מוחלט, כדאי לשים לב לסגנון התיאור של יוצרי הפסיפס, אשר נע בין רי

האמן הכיר מסביבתו הקרובה )קורא, יונה, ארנבת( לבין תיאור שהחיים -בתיאור בעלי

 רחב שלנו.מעוות, של הפיל, למשל, שהיה נדיר במ

מצבה של הרצפה כולה, בשעה שנמצאה, היה טוב לעין שיעור מאשר היום. רוב 

 ל פגיעה מכוונת מצד מבקרים.שחורים המצויים בה כיום הם תוצאה ה

הכנסת, מצויים שרידי צור מעון )הנוער הציוני( -מזרחית לבית-ק״מ דרומית 2-כ

 .1954וף ידי חיילים משוחררים ונעזב בס-על 20.12.49-שנוסד ב

ק"מ עד לצומת מעון )צומת מגן( ומשם ישר )מזרחה(. לאחר  3.5נמשיך בכביש עוד 

נגב -ןל קו ירקושמינו את אחת ממערכת משאבות המים כק״מ אחד, תראה לי

מצומת מעון, יורדת דרך עפר טובה ימינה. אם החטאת  'מ 3200-)בוסטר(. בהמשך, כ

 250-הדרך, סוב על עקבותיך וחזור כ אותה, המשך וסע עד מול קצה הפרדס שלשמאל

שבע, -באר-(. רד לדרך )שים לב לעקבות סוללת הרכבת רפיח0802/1000)נ״צ  'מ

ק״מ דרומה, פנה  2.8-המקבילה לכביש וצמודה אליו מצד דרום(. סע בדרך העפר כ

והחנה את  'מ 300-, פנה ימינה. המשך כ'מ 350-שמאלה בצומת השבילים ואתרי כ

פרעה הצפוני, הוא תרצה -להבדיל מתל -פרעה הדרומי -)תל ןשרוח-לתרכבך לרגלי 

 (.0769/1007בשומרון( )נ״צ 

 14מעל המישור )מתוך זה  'מ 20-דונם, והוא מתנשא לגובה של כ 66-ל התל כששטחו 

מעל אפיק הנחל. זיהויו נתון עד היום בוויכוח: חופרו,  'מ 50-ל כשהם עיי חרבות( ו 'מ

(. על סמך מקורות מצריים, 27פלט )יהושע ט"ו, -בית-פיטרי, זיהה את המקום כ

 המזכירים עיר בשם שרוחן בדרום הארץ, הקשורה במסעותיהם הצבאיים והנזכרת
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-ות את תלאולברייט לזה ( הציע6במקורותינו כעיר בנחלת שבט שמעון )יהושע י״ט, 

ן. לאחרונה קמו עוררין על זיהוי זה מאותם נימוקים )גבולו המערבי של חפרעה כשרו

שמעון נתון בוויכוח; העיר רחוקה מדי מדרך הים( והועלתה הצעה, לזהות את שרוחן 

 עג'ול( שבסמוך לשפך הבשור )ואדי עזה( לים.-אל-עגלים )תל-בית-עם תל

, נתגלו שרידים, כמעט רצופים, מהתקופה 1929-1920בחפירות התל, שנערכו בשנים 

( ועד סלפנה״ 16-עד אמצע המאה ה 18-)מאמצע המאה ה 'ב IIהכנענית התיכונה 

קבורות מתקופות שונות סביב לתל, שכללו מאות -לתקופה הרומית; כמו כן נחפרו שדי

קברים עם ממצא עשיר ונדיר, כולל ארונות מתים דמויי אדם, עשויים חרס ודומים 

 בלח.-אל-שאן, לכיש ודיר-ה שנמצאו בביתלאל

ידי העמקה והרחבה של -בראשית ההתיישבות בתל, ביצרוהו תושביו בצר היטב, על

שני ערוצים מצפון ומדרום לגבעה הטבעית, שעליה הוקם הישוב. כדי לבודד לחלוטין 

את הגבעה מהמישור, נכרה חפיר עמוק ורחב, שחיבר את שני הערוצים ממערב לתל; 

ידי כך יצרו הבונים סוללה משופעת, -החפיר נשפכה על שולי התל והוחלקה, על אדמת

שהגביהה את התל ויצרה מדרון תלול וארוך יחד עם שולי החפיר. כדי לשמור על 

הסוללה, ציפוה בלבני בוץ מיובשות בשמש, ומאותן לבנים נבנתה גם חומה בראש 

 הסוללה.

תאים, היוצרים  4זוגות אומנות, שביניהן  3בדרום התל נחשף שער לבנים גדול, העשוי 

מעברים צרים. ביצורים אלה שימשו גם בתקופה הכנענית המאוחרת, הלא היא  3

(. מסוף סלפנה״ 12-עד המאה ה 16-תקופת שלטון מצרים בכנען )אמצע המאה ה

תקופה זו נחשף בצפון התל, על חורבות מבנים מהתקופה הכנענית התיכונה, ארמון 

( ומפואר, שכלל חצר מוקפת חדרי מגורים 'מ 25X22ין לבנים גדול )המושל: בני

ומחסנים. על חורבות ארמון זה, תוך שימוש בכמה מקירותיו, הוקמו מבני מגורים 

שלבים נמצאו משכבה  5בתקופה הישראלית )בידי הפלישתים או הישראלים(. לפחות 

 זו.

ידי החופר -, מיוחסת על, שהתגלתה בצפון התל'מ 7-5חומת לבנים אדירה, בעובי 

ל הישוב ש, ייתכן שהיא שייכת לשלב האחרון לפנה״ס, אך לדעת אחרים 10-למאה ה

מהתקופה הישראלית, ערב חורבן בית ראשון. שלבי ביניים של הישוב מהתקופה 

. פיטרי 1977-, נמצאו בחפירות בדיקה שנערכו בסלפנה״ 7-9הישראלית, מהמאות 

לפנה"ס( בניין מבוצר מן התקופה  332-536הפרסית ) מציין שרידי מבנים מהתקופה

לספירה( ויסודות של מבני מגורים וקסרקטינים על פני השטח. בשלב  1הרומית )מאה 

זה נפסק הישוב בתל. במלחמת השחרור שימש התל כמוצב מצרי. במבצע "אסף", 

ראן, נו-ג׳מה, שייח׳-שרוחן יחד עם תל-( נכבש תל5.12.48בפיקודו של יצחק שדה )

 חירבת מעין והכפר שועוט, בו נפל אסף שכנאי, שעל שמו נקרא המבצע.

מערבית, מקום בו ניתן לחצות את החפיר על -את סיורנו בתל נתחיל מפאתו הדרומית

גבי קטע סתום שלא נחפר. מימין ומשמאל נראה החפיר, אשר נוקה חלקית בידי 

חפיר וכן במדרון הסוללה, החופרים מן החול שהצטבר בו במרוצת הדורות )בדופן ה

ניכרו קברים בתקופה הכנענית המאוחרת(. נעפיל עד לשולי התל, נציץ שמאלה ונראה 

בעת  קטעים מחומת הלבנים מן התקופה הכנענית התיכונה, שנחשפו על גבי הסוללה

חפירות הגנה שנערכו בימינו. נלך קרוב לשפתו הדרומית של התל, לכיוון מזרח. לאחר 

 מ', 15-כ
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נוספים,  'מ 50ל ש. צעידת 1977נת שפירת הבדיקה שנערכו בחמאל את סימני שראה מנ

ל שריד ש. זהו 'מ 2.5-ל כשדול של לבנים, העומד זקוף לגובה ג שתוביל אותנו לגו

פירות פיטרי. אם נצעד חף בשית בחציו המערבי של השער, אשר נחהאומנת הפנימ

מן הסתם במסלול הקדום של הכניסה  במעבר שלרגלי שריד שער זה, החוצה )דרומה(

נראה משעול על גבי המדרון המוביל מערבה. שביל זה כבוש, כנראה, בעקבות  -לעיר 

הדרך הקדומה שהובילה אל שער העיר. נחזור אל שאריות האומנה הבודדת. ממולה 

)מזרחה( נוכל להבחין במדרון המשופע של הסוללה, המצופה לבנים. נמשיך לסייר 

י התל, עד שנגיע מעל לנחל הבשור. מבט למטה )זהירות במדרון!( יגלה לנו לאורך שול

כעין טרסה או שביל רחב לרגלי התל, צמוד לאפיק: זהו הנדבך העליון של אבני 

החומה שנבנתה בתקופה הרומית, כדי להגן על שיפולי התל מפני חתירת מי השטפונות 

 תחתיו והתמוטטות חלקים ממנו.

ח הצפוני של חפירת פיטרי, המזרחיים של התל, עד שנגיע לשט וליושנמשיך לאורך 

מזרחית )בדרכנו נוכל לראות על פני התל יסודות הבנויים חלוקי נחל, רובם -הצפון

וחלק קטן מהם  -תקופת הישוב האחרונה בתל  -שייכים לבניינים מהתקופה הרומית 

ראות את שרידי מן התקופה הפרסית(. בתצפית מלמעלה על חפירת פיטרי, ניתן ל

חומת הלבנים העבה מהתקופה הישראלית, בשוליו הצפוניים של התל, ובקרקעית 

את שרידי המבנים מהתקופה הכנענית התיכונה. כדאי לרדת אל החפירה  -החפירה 

ולהתרשם מהחתכים, שעדיין ניצבים חשופים ומראים שכבות ישוב שונות, זו על גבי 

ל שביל תלול. רד בו בזהירות, ולך באפיק דרומה, זו. מפינת החפירה יורד לאפיק הנח

ל זו, עלה בשביל נוח בערוץ המגביל שה הרומית. לאחר שהתרשמת מעוצמתה עד לחומ

את התל בדרומו, מעבר לקצה הדרומי של החומה. בדרכך במעלה השביל, שים לב 

לשכבה עבה של דיונות קדומות, מאובנות בחלקו, עליהן מושתתת גבעת הליס של 

 ל.הת

קצה השביל יוביל אותך אל החפיר ואל המכונית. לפני עזבך את התל, שים לב לעץ 

דרומית לתל. על עץ בולט זה, הילכה אגדה  'מ 500-שיטה בודד, המתנשא במישור, כ

ל שהבים בין עבד רועה צאן לבין בתו בקרב הבדואים שבאזור, אשר ראשיתה במפגש א

מכובד מהשבט השכן, וסופה בהרפתקאות נוסח "אגדת שלושה וארבעה" של  'ייחש

צפונית לצומת, חוצה  'מ 500-ח.נ. ביאליק. חזור לצומת מעון ופנה ימינה )צפונה(. כ

הכביש גבעה נמוכה. מעל שיא הגבעה )בתוך השדה, ממזרח לכביש( יש תצפית מצוינת 

כנראה תחנת רכבת על הקו  -רים על כל הסביבה. במקום מצויים שרידי מבנים מאוח

ק״מ, בשמאל הדרך, תבחין במצבת  3-. לאחר כ1927שבע, שפעל עד שנת -באר-רפיח

י"ב. כק"מ אחד מהמצבה, פנה ימינה שושה שנפלו במקום זה, בי"ז תשרי תזיכרון לשל

צפויים מכשולים בדרך( שבו מצויה פניה חדה שמאלה,  -לכביש בטחון )סע בזהירות 

באחת  - בקרה-אבואחד. לאחר שחלפת על פני חורבותיו של הכפר הערבי לאחר כק״מ 

הבקתות נמצאה כתובת חרוטה על אבן כורכר משולבת בעמוד מרכזי: "מוחמד סלמן 

! זהו תיעוד ראשון על נוכחות שבט התראבין 67*1750" = שנת 4.2.1163תראבין -אל

 עצור ליד טרנספורמטור וביתן )נ"צ –בסביבה 
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ל הבשור חלנצל את מי השטפונות של נ וןבמקום זה נערך נסי(. 0865/0987

משאבות  5ל באמצעות חידי שאיבתם מתוך "מפרץ" בערוץ הנ-המתבזבזים לריק, על

חשמליות, אל מעבר לסכר מלאכותי, הסוגר ערוץ אשר יורד לבשור והופך אותו 

זר לגידולי לבריכת אגירה טבעית. מכאן נשאבים המים ישירות לשדות, לשם השקאת ע

 חורף.

 זור ימינה, לכביש הראשי.חליציאה מהשטח: סוב לאחור ו
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 שרוחן-תצפית מתל
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 68מבאר צאלים אל "גשר אברהם"*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגשר אברהם  -, וסיומו 0696/1055שנק( נ״צ -)בירצאלים -בבאר -התחלת הסיור 

ק״מ, עם גיחות לצדדים. יש להצטייד  20-ל כש. הליכה 0800/1015שלאלה( נ״צ -א-ן)עי

-עים מאזורי התעשיה שבסביבות בארבמים בגלל אילוח הנביעות במי שפכים, המגי

מרץ, שאז קיימת זרימה בכמה קטעים ארוכים. -בע. מסלול מומלץ לחודשים דצמברש

ר לחלק את המסלול שמימי סופה( והאוויר צלול. אפלבד בתקופה זו הראות מצוינת )

  לקטעים.
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הגדוד העמלקי, שפשט  חרא בסיפור המרדף של דוד ואנשיו אנחל הבשור נזכר במקר

רף את העיר צקלג ואחר נסוג עם שללו: "וילך דוד הוא ושש מאות איש שעל הנגב, 

(. זיהוי 10-9: 'ל ,'רו מעבור את נחל הבשור" )שמואל אויעמדו מאתים איש אשר פג

ואדי שלאלה עם נחל הבשור שבמקרא, בא מהקשר הדברים בלבד. יוסף ברסלבי, 

א )נחל גרר(. הערבים קראו בשמות ריעה דווקשמשל, זיהה את נחל הבשור עם ואדי ל

בע ש-קטע ממפגש נחל הבשור עם נחל בארונים לכל קטע וקטע שבנחל גדול זה. הש

 אסאני.-ואדי אלא ועד המקום בו אגו עומדים, נקר

 צשנק( נ"-)בירצאלים -ל בארשאת ההליכה באתר הכלקוליתי הגדול נתחיל 

ר שמטפס מתוך הנחל לכיוון אורים. אפמערבית לעיקול הכביש ה-צפונית 3610/0698

ידי אגף -וצור ובבורות הבדיקה שנחפרו על סלהבחין בחורבות של מבנים, כלי חר

הכביש והריסת חלק מהאתר. שרידי האתר , בעקבות הרחבת 1972-העתיקות ב

קברות מהתקופה הביזנטית -משתרעים גם מדרום לכביש. בחלקו המזרחי קיים בית

 ידי הערוצים.-פו עלשפשר לראות כמה קברים בנויים, שנחובשולי האתר א

נרד עם הכביש עד לאפיק ונתרשם מעוצמת שטפונות החורף העזים, נוכח שרידי 

ים צפונה ממעבר הכביש, נראה שלד מוך. כמה עשרות מטרהמעבר הישן וההרוס בס

ה שצאה אומללה של שיקול מוטעה אשר עתו -ל משאית קבור למחצה באפיק הנחל ש

וכמה מכוניות עם רצה לחצות את הנחל בעת שטפון. בנקודה זו כבר נגרפו כמה שהנהג 

ה בתא , מישיבה מאוד להעריך נכונה את עוצמת הזרם ועומקושהזרם, מכיוון שק

טפון מגיע בסדרת משברים, ועומק המים ועוצמת הזרם יכולים שה -הנהג. נוסף לכך 

להשתנות תוך שניות. מדי שנה פוקדים את הנחל כמה שטפונות, שרובם אינם קשורים 

היורדים באזורים בכמות המשקעים היורדת בסביבת הערוץ, אלא במשקעים 

טפונות נתונה לתנודות שצמת הל אגן הניקוז. עושמזרחיים -המזרחיים והדרום

מיליון מ"ק, ואילו בשנה  12.5, למשל, היתה הכמות הכללית 1956נת שניכרות. ב

ויותר. על גובה  'מ 3מיליון מ״ק! לעיתים מגיעים פני המים לגובה  1/4רק  -שלאחריה 

ודות העשב התקועות בצמרות העצים הזרימה בעת השטפון אפשר ללמוד מאג

וני" זה אופייני לכל נחלי הנגב, אך הוא בולט במיוחד בנחל טפשבאפיק. אופי "ש

הבשור, בגלל היותו בעל אגן הניקוז הגדול ביותר בין הנחלים הנשפכים ליד התיכון 

נמצא בתחומי אזור בעל משקעים רבים יחסית  ןקמ״ר( אשר עדיי 3400בארץ ישראל )

מ״מ( כולל  100-ר )כבוק-מ"מ( ועד לסביבת שדה 400-לנגב: ממורדות הרי חברון )כ

שבע וערד, ואזור ירוחם ודימונה. באזור זה, אשר חלקו מסולע -את כל בקעת באר

וחלקו מכוסה ליס, מפסיקה הקרקע לספוג את מי הגשם כבר לאחר מילימטרים 

אחדים, השאר זורם לערוצים המתאחדים לוואדיות, וכולם יחד מתנקזים לבשור. 

ל לגרום לשטפון אדיר במרחק עשרות קילומטרים וכך, כל ממטר קצר בצפון הנגב עלו

 מערבה מאזור הגשם.

ל הזרם, נכשלו עד עתה כל הגסיונות "לתפוס" מים אלה שתו החזקה בגלל עוצמ

באמצעות סכירה ישירה של האפיק. הפתרון נעוץ, כנראה, בשאיבה אינטנסיבית של 

ים, כאשר זמן המים אל מחוץ לאפיק, בזמן השטפון ולאחריו, עד לירידת פני המ

 השאיבה נע בין כמה שעות לכמה ימים.
  



 

 

219 

 

ניכרו בהמשך האפיק ליד מעבר הכביש ישנו שקע שבו מצויים תמיד מים. גם בבורות ש

מים במשך רוב לוקי הנחל לשם סלילת כבישים ולצרכי בניין( ניקווים ח)למטרת ניצול 

נק( הנמצאת ש-)ביר צאלים-בארל של מים אלה הוא בנביעה שחודשי השנה. מקורם 

ם העבותות מערבית למעבר הכביש ובולטת בשטח בגלל חורשות הקני 'מ 300-כ

קעים של הצחיחות. מקור נביעה זה הוא במבקרבתה, המוריקות על רקע גדות הנחש

נהר  -טפונות, הנאגרים בשכבת החלוקים שהשאיר אחריו הבשור הקדמן שובמי ה

י התחתר קדומות ואשר נחל הבשור הנוכח איתן שזרם באזור בתקופות גיאולוגיות

 בנקודות אט-אט נפלטים, כבספוג החלוקים בשכבת יםלתוך משקעיו. המים האצור

שנק" היא אחת השופעות שבהן. כמות המים, -, כאשר "בירהאפיק לאורך ונותש

יוצא של כמות המשקעים, דהיינו, מליחותם וחלוקתם לאורך השנה, הם פועל 

עולה כמות המים. הנביעות פעילות במשך כל השנה,  69וכות*טפונות. בשנים ברשה

פיק נחל הבשור ירוק לכל מ״ג כלור/ליטר( וא 1000-300מליחות המים נמוכה יחסית )

המים ובחודשי  םת הנביעות הקטנות, בגדולות פוחתינות בצורת מתייבשושאורכו; ב

 כלור/ליטר(. 10,000-3000הקיץ הם נעלמים כמעט כליל ומליחותם עולה בתלילות )

שנק פעילות מזה אלפי שנים, ויעידו על כך שרידי הישובים -הנביעות בסביבת ביר

העתיקים שבקרבתה. למעשה, זוהי הנביעה הטבעית )ללא חפירה או איגום מלאכותי( 

עבדת וסביבתה, -, והמעיינות הקרובים אליה הם עיןהדרומית ביותר בנגב הצפוני

שנק בעבר. בתקופה -ום. מכאן חשיבותה של בירברנע בדר-במזרח ומעיינות קדש

לא הסתפקו התושבים במי הנביעות וחצבו מאות בורות מים באגן  תביזנטי-הרומית

רות, ניכרו הבשור: חלקם נועדו לאיסוף מי נגר, כעין מכלי מים, וחלקם, ששימשו כבא

ו בטרם ייפלטל הבשור הקדמן, במגמה "לתפוס" את המים שעד למפלס חלוקי הנחל 

)בהתאם למרחקם מהאפיק(  'מ 50-ל 10בורות אלה נע בין  ללאפיק הנחל. עומקם ש

 אצל הבדואים. שחלקם מצוי עד היום בשימוו

מנת להקל על -נק, עלש-י בנו השלטונות כמה מתקנים בבירבתקופת המנדט הבריט

טפונות, במים: נבנה קיר תמך מבטון לשם הגנה על מקום השאיבה מפני ש שהשימו

שעל אחד מהם היה התקן למנוע  בורות שאיבה, הוברחבה שמעליו ניכרו כמ

מערבה מהם,  'מ 100-אבה. את שרידי המתקנים האלה ניתן לראות בשטח. כשולמ

בצמידות לגדה השמאלית של הנחל, מתגלה באפיק הסלע האיאוקני הלבן. בתקופה 

)חראבות( שאת הרומית נוצלה עובדה זו ונחצבו בסלע שני מאגרי מים גדולות 

מ״ק כל אחד והיו  100-שרידיהם אפשר לראות מבעד לקנים. מאגרים אלו הכילו כ

מעל פני קרקעית  'מ 1.5-מקורים, עם תמיכת עמוד חצוב במרכזם. פתחיהם היו כ

בשיא השטפון, במים  קידי הסחופת הגסה והתמלאו ר-מו עלהערוץ, וכך לא נסת

מבנים(  10-קטן )כ רה, לאגירת מי שתיה לכפימשו, כנראנקיים יחסית. מאגרים אלה ש

( על הגדה 1049/0696לספירה( הנמצא בסמוך )נ"צ  3-2מן התקופה הרומית )מאות 

 ידי הבדואים.-השמאלית; חלק ממבניו נוצל בעבר למגורים על
  

                                                      

 
וצע וכל שנה חמישית לממ מתחתימי גשם בשנה, כאשר כל שנה שניה היא  25באזור הבשור יש בממוצע  69

 )לפי אשבל(. תהיא שנת בצור
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גבולות, על גבעה נמוכה, פזורים שרידי ישוב קטן -מולו, מעברו השני של כביש צאלים

(. במקום נערכה חפירת הצלה בעת סלילת סלפנה״ 11-ם )המאה המתקופת השופטי

( שחתך את שולי האתר. על פני השטח ניתן להבחין באבני בניה וחרסים. 1964כביש )

 ק״מ 1.5-קברות בדואי קטן. כ-דרומה מאתר זה, על הגבעה הסמוכה, מצוי בית

ל שהשלב התיכון צויים שרידי חניות מל הנחל, משמזרחה מאתר זה, על הגדה הימנית 

 .0700/1051, 0701/1058אלף שנה( נ״צ  40-70תקופת האבן הקדומה )לפני 

ממאגרי המים נמשיך בדרכנו לאורך האפיק. מכאן ואילך, בקטע הבשור הנקרא 

ל בין שתי ההבד -שנק, לאורך כל הדרך, כדאי לשים לב לתופעה בולטת -בערבית ואדי

, 70תחת שכבה עבה של חול, בחלקו נודד* השמאלית קבורה הגדות הנחל: בעוד שהגד

בין שתי הגדות הולך , ללא כיסוי חול. הבדל זה סהימנית בנויה לי ההרי שהגד

בשור. המבנה השונה של הגדות -ןרוחן צפונה ונעלם כליל צפונה מעיש-ומיטשטש מתל

גורם להבדלים בצורתן: בעוד שלגדה השמאלית קו רקיע מתעגל, גבעות שטוחות 

 סהאפיק, המופסק מדי פעם במצוקי ליומתונות היורדות במדרון תלול ורצוף אל 

הרי הגדה  -מכוסים בחול, וחוסר מוחלט בערוצים פעילים )המים מחלחלים בחול( 

ומבותרת, העליה בה נוחה יותר, ויש קטעים שבהם אפשר הימנית כולה מעורצת 

להבחין במדרגות נהריות קדומות של הבשור. בדיקה מקרוב מראה, שכמעט כל 

הערוצים היורדים אל הבשור ממזרח סכורים בסכרים, לפעמים סכרים אחדים לאורך 

 סכרים, חלקם סוללות 100-שרוחן ישנם כ-אחד. בקטע הנחל שבין צאלים לתל ערוץ

ידי המים. כל סכר -עפר וחלקם סכרי אבן מכוסים בעפר, ורובם ככולם פרוצים על

רות מטרים מרובעים שחף אוגר מים, בשטח הנע בין כמה עיוצר מאחוריו משטח ס

לכמה דונמים. משטחים אלה בולטים למרחוק בכיסוי של צמחייתם, הירוקה אף 

רומית ואילך, ואחדים בשלהי הקיץ. יש להניח, שסכרים אלה הם בני התקופה ה

תוחזקו בידי הבדואים עוד במאה הנוכחית. כדאי גם לשים לב לאופי הצמחיה 

 הטבעית, השונה מגדה לגדה.

בהתקדמותנו לאורך האפיק נחלוף על פני מצוק לבן של סלע איאוקני בגדה השמאלית, 

 נבחין על מורדות הגדה הימנית, בין הערוצים, בשרידי מבנים, 'מ 200-ולאחר כ

(. 0702/1049חרסים, כלי בזלת וצור. אלה הם שרידי ישוב כלקוליתי גדול נוסף )נ"צ 

לם, שור מצפון, נראה כבשן כמעט שהלאה, על גדת ערוץ קטן היורד לב 'מ 200-כ

(. תקופת השימוש בו ויעודו 0703/1047ריפה )נ"צ שהבולט בדפנותיו האדומות מ

וגית. אחרי הכבשן יוצר האפיק פניה המדויק, יתבררו רק באמצעות חפירה ארכיאול

חדה מערבה, ולרגלי המצוק, שנוצר כתוצאה מחתירת הזרם בבסיס הגדה הנגדית, יש 

וצלים להשקיית עדרים. לאחר כמה סדרת גבים, המלאים מים רוב ימות השנה ומנ

רות מטרים יוצר האפיק זווית חדה וחוזר צפונה, ותופעת המצוק חוזרת בגדה שע

( אלא שהפעם נדמה, שמצוק זה הוא חלק מגדה 1045/0702 לית, נ״צהנגדית )השמא

 קדומה יותר של הנחל, אשר זרם
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במסלול אחר, קצר יותר, ללא הפיתול שבו עברנו. התבונן במצוק ותיווכח כי הוא 

מזרחה, ללא קשר עם האפיק הנוכחי, עד שהוא נבלע בתוך -ממשיך ישר, דרומה

הגיאולוגית המתגלית לנו בתוך המצוק; אם נבחן את החולות. מעניינת גם התמונה 

 המצוק בגדה הימנית, נוכל לראות את סדר השכבות כדלקמן, מלמטה למעלה:

 Beachקונגלומרט של תקופת נסיגה )תצורת אחוזם?(; סלע חוף ) -סלע האיאוקן 

rock )יכוב אופקי, עם הרבה צדפים מאובנים מתקופת ההצפה הקלברית; שכבת בש

 .סקלברית; קרקע אדומה; לי-יגה פוסטמתקופת נס חלוקים

החוף הקדום, מן השכבה השניה מלמטה, הוא רק אחד מסדרה של חופים קדומים, 

מערב. בהמשך סיורנו ניתקל עוד כמה 'ידי ערוץ הבשור במהלכו לצפון-על אשר נחשפו

ג. פעמים בעדויות לשפת ים קדומה, כאשר אנו הולכים ומתקדמים בעקבות החוף הנסו

( נמצאים 0704/1041צפונה מהעיקול )נ״צ  'מ 400-נמשיך ללכת על הגדר, הימנית. כ

, כדי 60-באפיק שרידי סכר בטון ותא בקרה: סכר גלישה זה הוקם בראשית שנות ה

למדוד את כמויות מי השטפונות העוברים בבשור והיה אמור להחליף סכר ישן, לא 

(. הסכר 0675/1075מזרחית לצאלים )נ״צ פעיל, אשר הוקם עוד בסוף תקופת המנדט, 

, ולכן עוצמת הזרם שם חזקה 'מ 25-החדש הוקם במקום בו האפיק צר ביותר, כ

השטפון הראשון לאחר גמר בניית הסכר, הרס אותו לחלוטין,  –ביותר. התוצאה 

 .1963בחורף 

מהסכר נגיע לבור מים חצוב באבן. במדרגה הראשונה מעל האפיק, לא רחוק  'מ 400-כ

ממנו, מצוי בור נוסף שמתוכו צומח עץ קיקיון. בורות אלה הגיעו בתחתיתם עד 

לשכבת החלוקים של הבשור הקדמן והיו שופעים מים כל השנה. בסמוך להם היו 

ל קיבוץ גבולות(. בין שקתות אבן להשקיית הצאן )הנמצאות כיום באוסף העתיקות ש

ל שמלבני בתוך מדף הסלע, שהוא שריד הבארות ניתן להבחין, בשולי הערוץ, בשקע 

ווה חבית מחצבה קטנה, או בריכת אגירה. כל השרידים האלה שייכים למכלול של 

( על שפת 0708/1036לספירה( השוכן בסמוך )נ"צ  3-2)מאה מהתקופה הרומית 

מרכזי היה בעל קירות עבים, הבנויים אבנים מסותתות המישור, מעל לאפיק. המבנה ה

בור מים בנוי ומטויח ובור נוסף בסמוך,  -ומוחלקות, ונראה כמבנה מבוצר. בחצרו 

מערבה משם מצויה באר רחבה ועמוקה, המדופנת בקפדנות  'מ 30-במדרון המערבי. כ

. הערוצים באבני גזית, וסמוך לשפתה שרידי מתקן שאיבה, שהיה קיים מעליה בעבר

הסמוכים סכורים בסכרי עפר ואבן כל כמה עשרות מטרים ויוצרים משטחי עיבוד 

קטנים. בסמוך למכרים קיימים יסודות של מבנים נוספים וכן יסודות של מבנה גדול 

מזרחית למבנה המרכזי. בין המבנים נמצא לוח אבן, מחורץ  'מ 300-)גדרת צאן?( כ

בד עתיקים -מסוג הלוחות שנמצאו בבתי -יו במעגל סביב היקפו, עם מרזב בשול

חיטה הראשוני )לוח אבן זה ושימשו כבסיסים לסלי הזיתים הכתושים בתהליך הס

ק"מ צפונה מחווה זו, מצויה חווה נוספת  1.5-ם ומקומו אינו ידוע כיום(. כשנלקח מ

 על שטח של ( אך מצב שרידיה דל ביותר. היא משתרעת0722/1030מאותה תקופה )נ"צ 

רות דונם וכוללת מבנים רבים. תצפית מערבה משפת המישור, באזור בניין החווה שע

המבוצר, מגלה בשטחים שממערב לאפיק הנחל עצים בודדים ובקבוצות. אלה הם 

"פליטי" מערכת גדולה של שדרות אשלים, שיטות ואקליפטוסים, אשר ניטעו שתי 

 ותמ'. מערכות שדר 650X400וערב ויצרו מלבנים בגודל 
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באזור אורים;  כןק, בין גבולות לצאלים ומסביבן ואלה השתרעו סביב קיבוץ ניר יצח

צאלים, -יר יצחקנרך העפר דקמ״ר )כמו כן ניטעה שדרה לאורך  40-קרוב ל - כבסה"

 200-וחורשות מפוזרות באזור החולות הנודדים דרומה לגבולות, בואך רביבים, כ

-השדרות שניטעו במלבנים, נועדו לשמש כמשברי בנסיון לייצבם(. -קמ״ר לא רצופים 

רוח ולבלום במקצת את עוצמת סופות החול, המתחוללות באזור בתקופות הסתיו 

ידי הקק״ל, בעזרת אנשי הישובים באזור, -והאביב. כל המבצע הענק הזה בוצע על

בשנים הראשונות לאחר קום המדינה. בינתיים, רוב שטחו של הנגב המערבי הפך 

רוח, -לנטוע וזרוע, וכמות החול שהסופה מסיעה ירדה בהרבה. אותם משברילהיות 

שבתחום החלקות המושקות, התפתחו יפה וממלאים בהצלחה את תפקידם. לעומתם, 

סבלו קשות ממכת הארבה בשנת  ףאשר בשטחי הבעל התפתחו לאיטם וא העצים

0619. 

ונחצה אותו במקום שדרך למשאיות חוצה את  'מ 200-נרד חזרה לאפיק, נמשיך כ

 0.5-(. בנקודה זו יוצר הנחל מפל קטן לכל רוחבו, בגובה של כ0708/1033הנחל )נ״צ 

. אם נבחן היטב את הגדה השמאלית החל ממקום המפל, נראה מתחת למחצבה 'מ

ל החווה( שאיאוקני לבן, מקור לאבני הבניין גדולה )שהיתה, יחד עם מחצבות סלע 

"מ ובעומק משתנה בהתאם לגובה ס 60-חצובה בסלע, ברוחב של כמים -אמתל שח פת

המים )שבחלקה -אחרי שרידי אמת . אפשר לעקוב'מ 2לפעמים עד לעומק של  -הסלע 

, עד שהיא נעלמת כליל 'מ 200-כוסתה בחול ובחלקה התמוטטה לאפיק( לאורך כ

 מתחת לגבעות החול, המכסות את הגדה השמאלית.

מים בנויה בשני -מים חצובה זאת, קיימים קטעי יסודות של אמת-לאמתבמקביל 

מפלסים, על הגדה הימנית, וגם אחריה אפשר לעקוב למרחק דומה, עד שהיא נעלמת 

מים זו, מצויה קבוצת -מזרחית לקצה אמת 'מ 100-במדרגת הגדה המעובדת. כ

כל השטח יוצר מהתקופה הרומית, ו-( השייכים לבית0714/1033כבשנים )נ"צ 

שביניהם לבין החווה הרומית, רצוף שרידים מן התקופה הכלקוליתית: כלי צור, 

חרסים וקטעי קירות. מול הכבשנים, על הגדה השמאלית, בקרבת קבוצת אשלים שעל 

ביזנטית )חרסים, קטעי מבנה( וייתכן -ול, ישנם שרידים מהתקופה הרומיתשפת המתל

המים, אשר יש להניח כי היה מצוי בקצה כי יש קשר ביניהם לבין מתקן לקליטת 

 המים החצובה.-אמת

ל פעילות כריה של שק״מ, הרוס אפיק הנחל הטבעי ב 2.5-ממקום זה ואילך, לאורך כ

חלוקים. בעת שטפון, מתמלאים במים השקעים שנותרו מפעולת הכריה, ומהווים 

ות של ישנן כמה מאור המים שונים, מהם נדירים. בקטע ז מוקד משיכה לעופות

, דגירות 1977-ל הגדה המערבית, וכן ניצפו שם, בשנים, חפורות לתוך המתלול דורב

, ישנו אתר כלקוליתי גדול, 0718/1027של אוח ושל שיקשק. במצוק המערבי, בנ"צ 

ר לראות רצפות וקירות אבן ולבנים בחתך של המצוק, אשר חלקים ממנו שואפ

ת תחתיו. במקום זה נעשתה חפירת מתמוטטים מדי פעם בגלל חתירת מי השטפונו

 .1977-בדיקה ב

צפונה מן האתר הכלקוליתי יורדת דרך טובה אל אפיק הנחל. דרך זו מתחברת אל 

 .0703/1030צאלים, בנ"צ -כביש גבולות

ק״מ, ואפשר לראות בחתך של  1-בהמשך דרכנו, הולך אפיק הנחל ונעשה צר לאורך כ

המצביע על עקבות ים רדוד, בשלב הצפה  שתי גדותיו שכבה עבה של חוואר ירקרק,

  מאוחר
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יותר מאשר החוף הקדום שבו פגשנו קודם בדרכנו. עם התרחבותו של האפיק מחדש, 

 צאלים, בנ"צ הנ״ל.-עולה מערבה דרך טובה, המתחברת לכביש גבולות

ל נחל שע טבשמורת ההחל מקצה אזור כריית חלוקי הנחל, אנו נכנסים לתהומי 

נה, עד מעבר את האפיק ושתי גדותיו עד לשפת המישור ונמשכת צפוהכוללת הבשור, 

ם המכה ור. להלן יוצר הנחל עיקול חריף למזרח. הזרשב-לגשר אברהם שליד עין

ביזנטית, אשר -וה, וחשף לרגלי המצוק חורבה רומיתבבתחתית הגבעות יצר מצוק ג

מצאים שרידי כפר (. צפונית למצוק על המישור, נ0733/1014היתה קבורה בחול )נ״צ 

(. שדרות העצים 0738/1016, נ"צ 'ג II)התקופה הישראלית  סלפנה״ 7-מן המאה ה

הגדולים בסמוך, ניטעו בראשית מאה זו בידי התורכים, בעת הקמת הכפר רואביה, 

 אשר חורבות בתיו נראות בסביבה.

ית מערבית לכפר מן התקופה הישראלית, נמצאת באר המים המרכז-צפונית 'מ 800-כ

(. ליד הבאר מצוי עץ 0743/1011רבובה( המפיקה מים עד היום )נ"צ -של רואביה )באר

שקמה גדול וכן תעלות בטון שבהן הובלו מים להשקיה. בסיורך בתחומי חורבות 

 60-40הכפר, שים לב: בשטח פזורים בורות אגירה רבים ללא כיסוי, בעלי פתח צר )

 ס״מ( וקיימת שם סכנת נפילה!

דרומה מן הבאר, ליד בניין המשאבות החדש, נכרה אגם מלאכותי, על כק״מ אחד 

 נקז מנחל בשור. האגם מגודר.-דונם, לאגירת מי 80שטח של 

מול חורבות רואביה, מצדו השני של הנחל, ישנה סדרת אתרים כלקוליתיים על שפת 

. 0740/1028ועד נ"צ  0730/1027המישור, המשתרעת לאורך של ק"מ אחד ויותר, מנ"צ 

קיימות שתי דרכים החוצות את  -מערב -ו הנחל מתעקל בחזרה לצפוןבמקום ב

)לרכב בעל הנעה קדמית בלבד(. בקרבת  0745/1017ובנ״צ  0739/1023האפיק: בנ״צ 

המקום שבו קו המתח הגבוה חוצה את האפיק, קיימות משני צדי הנחל מערות 

כליה, -כלל, דמויית-דרךבידי הבדואים באזור. צורתן, במגורים אחדות, שניכרו 

כת הגג. בחזית כלומר: שני מרחבים מופרדים באמצעות בליטת קיר, המשמשת לתמי

 .0741/1021כלל, מבנה. דוגמה יפה אפשר לראות בנ"צ -המערה קיים, בדרך

 0747/1028))נ"צ הקמל-אל-עיןהיא  -אנו הולכים וקרבים לנביעה נוספת באפיק הנחל 

לפניה,  'מ 500-עיקול הנחל, אך גבי המים מבצבצים כבר כאמנם הנביעה שופעת אחרי 

החיים השונים הנהנים מגבים -ר לראות יפה בבוץ את טביעות רגליהם של בעלישואפ

צבאים, דורבנים, זאבים, שועלים, צבועים ועופות שונים. במצוק המתרומם  -אלה 

לקים גדולים ממנו ( קיים קינון קבוע של יוני סלע, וח0747/1017ממערב לנביעה )נ״צ 

מצופים בלשלשת הבהירה. בקטע זה בולטת התופעה של חורשת אשלים צעירים 

באפיק. חורשות אלה נוצרות לאחר שטפון, הגורף עמו שברי ענפי אשל, אשר בחלקם 

נתקעים בדרך בטין, מכים שורש ומלבלבים. לקראת החורף הבא, כל קרקעית הנחל 

טפון חזק נעקרים האשלים שבוא שנה. ב ושוליו "נטועים" אשלים צעירים בני

שטפון הרסני )כמו למשל,  מהשורש, והתהליך חוזר חלילה. אם עוברות כמה שנים ללא

לים ומתחזקים, והשטפון הבא יגרוף רק את שתשל״ז( עולים הא-ל"השהשנים ת

העצים הצומחים בערוץ עצמו, בעוד שמרבית העצים אשר בשולי הערוץ יחזיקו מעמד. 

 "שדרות" בשולי הנחל, כמעט לכל אורכו. ך השניםשבמ כך נוצרו
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ברזל צרה )סעיף ממסילת  בזמן מלחמת העולם הראשונה, סללו הבריטים מסילת

קמלה, מתוך כוונה להקים במקום בסיס תחמושת. -אל-רפיח( עד לעין-שבע-באר

 מזרחה. 0745/1020שרידי סוללת המסילה הזאת ניכרים על הגדה הימנית, החל מנ״צ 

 בנקודה זו עברנו את מחצית המסלול.

 /0748מערב, על הגדה השמאלית )נ״צ -קמלה, בעיקול הנחל חזרה לצפון-אל-ןליד עי

ראשית האלף השלישי  - IIמצויים שרידי ישוב מהתקופה הכנענית הקדומה ( 1018

 . על פני השטח ניתן להבחין בשרידי קירות, חרסים וכלי צור.סלפנה״

על פני צינור ברזל החוצה את אפיק הנחל )קו מים שנמתח בין  בהמשך דרכנו נחלוף

באפיק הנחל  'מ 300-אורים לגבולות, עוד בטרם הגיע המוביל הארצי לאזור(. נמשיך כ

)על סוואוין -תלמהאפיק, מתנשא תל קטן בשם  'מ 200-מהצינור והלאה לשמאלנו, כ

דונם(  2.5-זה )שטחו כ שם חלקו הצפוני של הכפר רואביה שנקרא בשם זה(. בתל קטן

( ס)ראשית האלף הראשון לפנה״ IIמצויים שרידי ישוב מהתקופה הישראלית 

מצפון לתל, ניתקל  'מ 200-(. כ1965-ומהתקופה הביזנטית )נעשתה חפירת בדיקה ב

ה לאורכו, על הגדה שוב בסוללת מסילת ברזל, אשר חצתה את הנחל והמשיכה דרומ

תה מיועדת, כנראה, לאותה מטרה כמו הסוללה קמלה, ושהי-אל-הימנית אל עין

 השכנה.

; נעשתה חפירת 0757/1023אתר כלקוליתי גדול )נ״צ  ממזרח, על שפת המישור, מצוי

נ״צ  -(. שני אתרים כלקוליתיים מצויים גם על הגדה השמאלית 1928-בדיקה ב

. 1959-מלאכה לייצור כלי צור ונבדקו ב-שהיו למעשה בתי - 0758/1012, 0752/1011

כמו כן קיימים בקרבתם כמה מבנים מהתקופה הביזנטית. על הגדה המזרחית, מול 

 קברות בדואי גדול.-סוואוין, מצוי בית-תל

מכאן ואילך כונה הבשור, בערבית, ואדי שלאלה. להלן יוצר הנחל עקומה חריפה, 

 ובקטע קצר הוא זורם כמעט דרומה. בקצה הצפוני של העקומה, סמוך לאפיק, מצוי

 'מ 500-אתר מהשלב התיכון של תקופת האבן הקדומה ובו שפע כלי צור ונתזים. כ

מערבית משם, על הגדה השמאלית, בין אפיק הנחל ובין ערוץ עמוק היוצר -דרומית

חיץ בין הגדה לבין המישור, נמצאה תעשיית כלי אבן מקבילה, אך סמוך לה נלקטו 

אלף  150-האבן הקדומה, מלפני כ אבני יד וכלי צור אחרים משלב קדום של תקופת

ם (. במקום זה ניתן לראות בחתך הנחל את השכבות הבאי0755/1012שנה )נ״צ 

פים )חוף סיציאלי(; חוואר ירקרק; שכבת חול ד)מלמטה למעלה(: קונגלומרט עם צ

 מ' עם "סוליה" גירית לבנה בחלקה העליון; קרקע אדמדמת; כוכר; ליס. 8בעובי 

עקלותו של הנחל בחזרה צפונה, מצויה נביעה מרכזית נוספת של ממקום הת 'מ 800-כ

(. נביעה זו פעילה כמעט תמיד, 0765/1016שלאלה, נ"צ -א-)ביר חןשרו-ןעיהבשור: 

ובשנות בצורת נהגו הבדואים לחפור באתר הנביעה, באפיק הנחל, לעומק כמה עשרות 

סנטימטרים, כדי להגיע אל המים. את מקום החפירה נהגו לסמן בעיגול של אבנים. 

ר להבחין בקברים הפזורים בשטח; אחדים שבסביבת הנביעה, על שתי הגדות, אפ

הבולט מעל פני האדמה )קברים מהדורות האחרונים( וכן "קברי  בצורת גל מוארך

-ם( מתקופות קדומות יותר. ליד עיןארגז" )אשר בורותיהם המלבניים מדופנים באבני

שבע את נחל הבשור, אך כיום המעבר בנקודה זו אפשרי -באר-שרוחן חוצה הדרך רפיח

 רק ברכב בעל
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צפונית לדרך, מצוי אתר כלקוליתי  'מ 150, המזרחה לנביע 'מ 400-הנעה קדמית. כ

 (.1928-גדול )חפירת בדיקה נעשתה ב

פרעה(. בדרכנו נתרשם מחומת -ל)תשרוחן -תלנמשיך להתקדם באפיק ונגיע למרגלות 

, הבנויה אבני גזית ענקיות, לאורך בסיס התל. החומה נבנתה בתקופה הרומית ןהאב

התל( ולמנוע חתירת הזרמים תחתיו בכדי לקדם את פני השטפונות )הבאים בדיוק מול 

 וגלישת חלקים ממנו אל הנחל. בתקופה זו, שימש התל כמצודה חשובה על קו

והיה צורך חיוני לדאוג לשלמות  -ל ארץ ישראל שהוא קו הגבול הדרומי  -ה"לימס" 

 התל )לגבי ביקור בתל, ראה הדרכה בפרק המתאים(.

( 0773/1011אפיק הנחל מערבה )נ"צ צפונית לתל, עולה דרך עפר טובה מ 'מ 200-כ

מ', עד הנקודה שבה קו  600-. נמשיך ללכת עוד כ71ר להגיע בה אל כביש הרעב*שואפ

המתח הגבוה חוצה את האפיק. מומלץ לעלות לתצפית, לרגלי עמוד המתח הגבוה 

 4-הקרוב לגדה השמאלית. מכאן נוכל לראות יפה את מהלך נחל הבשור, לאורך כ

, כדאי לשים לב לשינוי שחל במבנה ךועד גשר הבשור. מכאן ואיל שרוחן-ק״מ, מתל

ק״מ; השינוי ניכר בקו  1.5, לאורך סשמאלי ולהשתנות הכיסוי, מחול לליהגדה ה

תנה של הגדה, שנעשה יותר מפורץ; מתחילים לרדת בה ערוצים, הצמחיה משהרקיע 

 וכן צבע הקרקע.

שרוחן, מצויים כמה אתרים -ק״מ צפונה מתל 2משני צדי הנחל, בקטע בן 

ל הנחל. חלק ששולי המישור ועל המדרגה העליונה כלקוליתיים, רובם ככולם ב

 .1977-וב 1960-ים, ברשנות העש סוףאלה נבדק בחפירה ארכיאולוגית במאתרים 

צפונית לקו המתח  'מ 500-מכאן ואילך, ההתקדמות נוחה יותר על הגדה השמאלית. כ

ופיע בשולי האפיק, בצדו המערבי, משטח של סלע חוף מאוזן, המתמשך הגבוה מ

 סיצילי של הים.-לאורך מאות מטרים והמציין שלב נסיגה פוסט

( ולידו 0786/1008בהמשך הדרך, על הגדה השמאלית, קיימים שרידי כבשן גדול )נ"צ 

-ק. כמחצבות עתיקות של אבני גזית, על הגבעה ועל המדרגה התחתונה בסמוך לאפי

ידי כמה ערוצים, מצויים שרידי אתר כלקוליתי -צפונה מכבשן זה, מבותרים על 'מ 200

 גדול נוסף.

רפיח, על נחל הבשור -שבע-אנו הולכים ומתקרבים לשרידי גשר מסילת הברזל באר

(. משני צדי האפיק נותרו מצוקי הסוללות, הצמודים לשפת האפיק 0793/1010)נ״צ 

האפיק נעוצים, לעומק רב, בסיסי הבטון של עמודי הגשר.  ומצופים בטון, ובקרקעית

פארק זה, פארק אשכול. ליד הסוללה נטפס ונעלה על הגדה הימנית, וניכנס לתחומי 

דונם וכולל בתוכו את שמורת הטבע של נחל הבשור, מיועד  2000-המשתרע על כ

תיקות תוך שילוב השמורה, המעיינות והע -למקום נופש ובילוי לתושבי האזור 

שבשטח. בלב הפארק, בין המדשאות וחורשות הדקלים, יש אגם מלאכותי המיועד 

 לשיט ולדיג.

 צפונה. –נתקדם בכביש הכורכר הרחב, אשר בו פגשנו מיד עם עלייתנו לגדה הימנית 
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מאלנו, בגבעה נמוכה. זהו שמהגשר נבחיו, ל 'מ 300-בהמשכו, מתעקל הכביש ימינה. כ

ישוב בתקופה  ן. כאן שכ1982-1970נים ש( שנחפר ב0795/1013צ )נ״בשור -ןהתל של עי

. אפשר לראות את יסודות ס, מראשית האלף השלישי לפנה״IIהכנענית הקדומה, שלב 

ל אחד מבתיו, בשיפוליו הדרומיים של התל. באחד משלבי הישוב נבנה בראש שהאבן 

 משלחת רשמית מצריתידי אנשי -הגבעה בניין גדול, מלבני בוץ מיובשות בשמש, על

ל מצרים. בניין זה שימש, כנראה, כנקודת ש)סוחרים?( בימי השושלת הראשונה 

בתקופה שקשריה עם הארץ היו  -הצטיידות ליד המעיין, על הדרך הראשית למצרים 

ב התל ששנה, יו 2500-חזקים במיוחד, לפי עדות החפירות השונות. אחרי פער של כ

 קברות.-מי הביניים שימש המקום כביתמחדש, בתקופה ההלניסטית. בי

, ליד המשאבות 'מ 300-נמשיך בכביש הכורכר העוקף את התל ופונה צפונה, ואחרי כ

מעיינות אלה פורצים בשור. -ןמעיינות עי, אל 'מ 30-שמשמאל, נרד בשביל מערבה, כ

מכמה נקודות קבועות, שחלקן חובר בתעלה כדי לווסת את הזרימה ולאפשר ביקור 

 'מ 4, ובחלקן "נתפסים" המים עוד לפני הנביעה, באמצעות חפירה שעומקה במקום

ים להשקיה בפארק ולמילוי האגם. מעל הנביעות ש)מתחת למשאבות( ומימיהן משמ

הראשיות מצויים מתקני בטון, כעין כיפות; אלה הם שרידי המתקנים ל"תפיסת" 

רץ ישראל ממצרים, בעת התקדמותם אל א - 1917-המעיינות, אשר בנו הבריטים ב

דיוויזיות פרטים ולקטרי הרכבות  שכדי לספק מים לשלו - I-בשלהי מלחמת העולם ה

הצבאיות )בסמוך, בתוך חישות הקנים, מצויים גם שרידי שקתות הבטון להשקיית 

הסוסים(. בקרבת המעיינות שכן מטה החטיבה של כוחות האנז״ק, במסגרת 

תחולל אחד הקרבות הכבדים בין הצבא ההתארגנות לכיבוש עזה. בסביבה זו ה

ק״מ  3-לספירה )קרב דאתן(. כ 634בשנת  -הביזנטי לצבא הערבי העולה מן המדבר 

ם הכפר הערבי הסמוך(. זו ש-בתקופת המנדט משטרת עימארה )על מזרחה, שכנה

, ושירתו בה שוטרים בריטים וערבים; תחנה זו סמשטרה, גבול ומכ היתה נקודת

ידי חטיבת הנגב של הפלמ״ח וניטשה לאחר מכן -השחרור על נכבשה בעת מלחמת

 )כיום בתחום החצר של קבוצת אורים(.

ור הם מעיינות שב-ןום, מסבירה העובדה, שמעיינות עיאת חיוניותו וחשיבותו של המק

 60, כלומר: הם בוקעים מבטן האדמה מעומק רב, בכמות גדולה וקבועה )72שכבה*

מ״ג כלור/ליטר( ואין  1296( ובמליחות קבועה )20°C)מ״ק לשעה( בטמפרטורה קבועה 

הסדירה הקק״ל את  1978נת שקעים. בשביעה מושפעת משינויים באקלים ובמהנ

ידי ציפויה באבנים, ותוך כדי כך כוסה חלק מהנביעות ומכיפות -מקום הנביעה על

שונות, ע מתקופות הבטון. כמו ליד הנביעות האחרות, יש גם כאן עקבות של ישובי קב

בשור": בשטח הפארק נתגלו, בשעת פתיחת תעלות להנחת צינורות, -עין-בנוסף ל"תל

( 1790/1028חרסים מן התקופה הכלקוליתית. כק"מ אחד מזרחה מן הפארק )נ"צ 

נמצאו שרידי כפר משלהי תקופת בית ראשון והתקופה הפרסית. בקצה כביש הכורכר, 

שאת גבעה חרוטית תלולה )נ"צ מזרחית למגרש החניה הישן של הפארק, מתנ

ל, חפור לתוך צלע פסתגתה תגלה בור מים גדו טפס עליה, ומעט לפני( 2810/1790

 ויח. אם יהיה הבור ריקהגבעה, בנוי ומט
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ר לראות את השקע שיה אפקיה בפארק( יהשכמאגר אופרטיבי לה שמשממים )הוא מ

. בור מים הקלה על ניקויום שקעים והלכלוך, לשבתחתיתו, המיועד לריכוז המשהעגול 

את צרכי הכנסיה  משיש( נבנה בתקופה הביזנטית ו1970נת שזה )הבור נוקה ושופץ ב

הגבעה )על המדרון המערבי לספירה( על פסגת  6-היתה בנויה )במאה השהגדולה, 

וב שירות לישורה ישים נוספים(. כנסיה זאת לא היתה קל מתקני משרידים שקיימים 

קרבת המעיין כמקום הכינוס כנראה, כנסיה אזורית ונבנתה ב מסוים, אלא היתה,

מערב וחצתה -רה בכיוון מזרחעבשר לדרך של האוכלוסיה. ייתכן כי היה לה קשהטבעי 

פי הכינוי -עלכנסיית שלאל, ור בקרבת המעיינות. הכנסיה ידועה בשמה שאת הב

העולם  , בשלהי מלחמתל קטע הבשור הנוכחי. גילויה אירע באקראישבערבית 

מוצב תורכי(  הר היתשו את הגבעה )אשכבשר חיילים אוסטרלים, שהראשונה, כא

הבחינו בפסיפס בתחתיתן של חפירות ההגנה התורכיות. בהדרכת כומר היחידה, שהיה 

היתה דומה במבנה שפה רצפת הכנסיה, שחגם בעל השכלה בתחום הארכיאולוגיה, נ

, אך, כמובן, ללא המוטיבים הכנסת במעון-ובתפיסתה האמנותית לרצפת בית

הכנסת במעון, ערך נפרד(. מן הנמנע לערוך הקבלה מדויקת, -היהודיים )ראה, בית

הדמויות  19מתוך  17הואיל והפסיפם מכנסיית שלאל נשתמר רק בחלקו; אולם 

במערך סימטרי של מדליונים,  –שעליו, מופיעות גם על רצפת מעון; אף מבנה הרצפה 

י הרצפות. קיימים זהה בשת -גי גפן הצומחת מתוך אמפורה פי שרי-הנוצרים על

ונים, וככלל, הדמויות ברצפת שלאל הן יותר מסוגננות ופחות שהבדלים בפרטים 

 6-טבעיות. ברצפה משובצות שתי כתובות ביוונית, המתארכות אותה לאמצע המאה ה

ים, -ן עזהרצפות נוספות )כגולספירה. הדמיון בין שתי הרצפות השכנות והדמיון ל

ל אמני פסיפס, שמרכזה היה, אולי, בעזה, אשר שיבצה שאן( מלמד על אסכולה ש-בית

את יצירותיה, בהתאם לדרישות המזמין, לפי לוח דגמים המקובל עליה. ייתכן כי 

אמני פסיפס אלה היו שמעון מעידים על כך,  השיבושים בכתובת הארמית ברצפת

אצל היהודים בעת ההיא. באשר  שה בשימוהכירו את הכתב הארמי שהי נוכרים ולא

בתום הקרבות היא הוצאה ממקומה והועברה לאוסטרליה, שם היא  - לרצפת הכנסיה

 משובצת על קיר, באנדרטה לזכר החייל האלמוני, בקנברה.

החפירות על פסגת הגבעה והסרת הרצפה, גרמו להגברת הארוזיה, והיום נותר משטח 

היורד ערוץ  -למעלה מגלה נוף יוצא דופן: במזרח קטן מאוד על פסגתה. התצפית מ

נים גשומות מתמלא הקטע האחרון שלרגלי הגבעה. ב שמערבה, אל הבשור, ונסכר ממ

שלו והופך לאגם קטן. בכיוון דרום נגלים לפנינו מרחבי הפארק, המשובץ בתוך "נוף 

ב, ירח" מבותר ומעורץ, וגולש משפת המישור במזרח אל אפיק נחל הבשור במער

רוחן, ולימין האגם נראה ש-ותי. על קו הרקיע בדרום בולט תלכשבמרכזו אגם מלאכ

ר להבחין בסוללת שמערב, אפ-ל הנחל, לכיוון דרוםשני שבשור. מן העבר ה-ןעי-תל

מסילת הברזל הנטושה, החוזרת בעיקול צפונה מהגשר ההרוס ונבלעת בעליה איטית 

ל גדתו שלבחון מזווית אחרת את קו הרקיע  בין גבעות הליס. זוהי גם הזדמנות

בשור, ולהיווכח כיצד קווי הגבעות -ןרוחן לעיש-ל הבשור, בין תלשהמערבית 

שרוחן, הולכים ומתחדדים, עד שבקטע המערבי, מבותרת -צפונית לתל המעוגלים,

הגדה השמאלית כמעט כמו הימינית. סיבת השינוי היא, השתנות בכיסוי העליון של 

 ול לליס.הקרקע מח
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נקודת חצייתו של כביש הרעב את הנחל. בזמן  -מעבר הבשור מערב מצוי -בכיוון צפון

מלחמת העולם הראשונה הוקם במקום גשר קורות עץ. עם סלילת כביש הרעב הותקן 

משיך ולזרום ולא לגרום גשר אירי על גבי צינורות בטון, כדי לאפשר למי המעיינות לה

ולאחר כמה בעת שטפון היו המים גואים מעל למעבר,  ל מים עומדים.שלשלוליות 

מכוניותיהם נסחפו בזרם, הוקם במקום גשר פלדה )אשר שמקרי טביעה של נהגים, 

ם אברהם יפה, שבעת בנייתו היה אלוף פיקוד הדרום( ש-, עלאברהםגשר כינויו 

המיועד לשימוש בעת שטפון בלבד. הגאות הראשונה גרפה את הקרקע מתחת 

יו וערערה את יציבותו, עד כי היה הכרח להציבו מחדש ולחזק במיוחד את לתמוכות

יסודותיו. עד הקמתו של גשר הפלדה, היה הנגב המערבי מנותק כליל בעת שטפון, ולא 

פעם הוזעק מסוק להחשת יולדת לביה״ח. לאחר הקמת הגשר, רק קיבוץ רעים, 

. משום כך, נסלל כביש הממוקם בין הבשור לבין הגרר, נותר מנותק בעת שטפונות

, סמוך לקבוצת 0803/1033אור, שהתחבר עם כביש הרעב, בנ״צ -מרעים דרך חוות טל

 , נפתרה גם בעיית ניתוק רעים.1977-אורים. עם בניית גשר הבטון על נחל גרר ב

ירים בצדפות. זוהי עדות באפיק הנחל, מתחת לגשר, מצוי מחשוף של סלעי חוף עש

 300-בשור"(. כ-סיצילית המאוחרת )"הצפת עין-ניאוהצפה הל קו החוף בשלמיקומו 

צפונה מאתנו )מעבר לכביש( על גבעה חרוטית בולטת, בדומה לזו שעליה אנו  'מ

(. סלפנה״ 3000)בערך שנת  'ר מהתקופה הכנענית הקדומה, שלב בעומדים, מצוי את

שתרע גם על בשטח ניתן להבחין בשרידי מבנים פזורים, חרסים וכלי צור. האתר, המ

ונבדק שנית, בנקודות  1298-הגבעות הסמוכות ועל מדרונותיהן, נחפר לראשונה ב

 (.H)אתר  1976-שונות, ב

 

 סיור ברגל בדגש גיאולוגי

מערבה )לכיוון צומת מעון( עד לפינת  'מ 1500-נצא ברכב מפארק אשכול וניסע כ

 1500-הפרדס. גרד ימינה מהכביש וניסע על דרך עפר טובה, לאורך שולי הפרדסים, כ

(. מכאן 0813/1005, עד שגבול הפרדסים נוטה מערבה והדרך מסתעפת צפונה )נ"צ 'מ

אל  לכיוון צפון, עם הפנים מ' ונעצור בקצה המישור. נרד ברגל 500-ניסע צפונה עוד כ

ות. שובולטת על רקע החור 'מ 1000-ל כשמצאת במרחק רוטית תלולה, הנחגבעה 

ור. במורד שאדי ג׳מילה( שהוא יובל של נחל הב)ו גמילה נחלהירידה היא לכיוון ערוץ 

י , אנו נוטשים מאחור את תקופת ההולוקן )אתרים כלקוליתיים על פנ'מ 30-שגובהו כ

נחל גמילה, לעבר שכבות גיאולוגיות קדומות ל שהשטח( וגולשים בשטחי ההתחתרות 

מעל ערוץ הנחל, אנו חוצים שרידים מתקופת האבן הקדומה, שלב  'מ 10-יותר. כ

בות, כנראה סלע חוף עם צדפות ר -אלף שנה(. בערוץ נחל גמילה  150-תחתון )לפני כ

כדאי לשים לב לחתך הנחל בשכבות  - סרי-קרחון מינדל-מתקופת ההצפה של הבין

ע החוף. רצף השכבות, כפי שאפשר לראות תוך כדי הירידה מפני המישור ועד סל

מ'( הן: ליס; ליס עם אופקי גיר מגורען; חרסית; חרסית  600-הערוץ )לאורך כ

 אדמדמת שטופה; ליס אדמדם;
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 Cross bedding-nכורכר פריך; חלוקים; כורכר; סלע חוף; חלוקים; כורכר 

 תכבות צולבת(.ש)ה

וץ נחל גמילה. תוך כדי התקדמות, נעקבו אחרי חציבות המצויות בשכבת נתקדם בער

מים -שרידי אמת ןקדום בגדה השמאלית. כנראה שאלה ההכורכר שמעל לסלע החוף ה

ית )חורבה מתקופה זו קיימת על הגדה הימנית(. בדרכנו נפגוש טמן התקופה הביזנ

מובילות כמה תעלות  בבריכה טבעית באפיק הנחל, המלאה מים בחורף. לבריכה זו

 המים הנ״ל.-חצובות בכורכר, השייכות, כנראה, למערכת של אמת

מה לו, נעלה דרושנחל הבשור, נטפס על הגדה הימנית לפני שפך נחל גמילה אל 

ל הבשור, עד שנפגוש מדף סלעי, הבולט לאורך שונתקדם על המדרונות המערביים 

יותר מפני המישור. המדף הסלעי מאות מטרים מקו המדרון, מטרים אחדים נמוך 

נמתח בקו גובה נטוי, ההולך ומתגבה כלפי דרום. בדיקה מקרוב תגלה לנו, כי זהו 

דף סלעי זה עד שייעלם המשך אותו סלע חוף, שנפגשנו בו בנחל גמילה. נלך לאורך מ

ל הגדה המערבית, היישר מערבה, ש. אז נחצה את האזור הגבעי סליהתחת כיסוי 

 אל המכונית שהשארנו. נעפיל ונגיע
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 התיישבות חדשה ומתחדשת בנגב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידי -שבע( על-באפשרותך לגוון את דרכך לפתחת שלום )אם הינך מגיע מכיוון באר

פטיש, ביקור בכמה אתרים בסביבה, ללא הארכת הדרך יתר על המידה. אחרי מושב 

ק״מ פנה שוב שמאלה,  1.5-(. אהרי כ0808/1070)בנ״צ אורים פנה שמאלה לכיוון 

ק״מ שים לב לבנייני הבארות משני צדי הכביש: הנך נמצא  5-אחרי כצאלים. לכיוון 

עיירה ביזנטית גדולה, שישבה על קו ה"לימס". שיפוץ  -שמע -בארבתחום חורבת 

 והקמת  הבארות
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אים באזור ולרכזם המבנים שעליהם, בוצעו בידי הבריטים, במגמה לייצב את הבדו

 בסמוך למקורות המים. אבני הבניינים נלקחו מהורבות העיירה.

צאלים מצטיין במראות פטה מורגנה בימי הקיץ; אם צאתך מאזור -כביש אורים

ומשמאל לכביש ותופתע  ןיד אורים, צפה אל הנוף מימי-שעל העיקולים והשדרות

 לראות את אגמי המים והעצים המשתקפים בהם, אשר נמוגים עם התקרבך אליהם.

( היזהר! עיקול מסוכן! אחרי חצייתו פנה 0700/1064לפני הירידה אל הבשור )נ"צ 

)המשכו של הכביש יביאך, אחרי כק״מ אחד, לשערי קיבוץ גבולות ימינה, לעבר 

 צאלים(.

לפני שער הקיבוץ פנה לגבולות. שמאלה והיכנס לכביש הגישה  ק״מ, פנה 5-לאחר כ

ימינה וסע בכביש בטחון לאורך הגדר ושדרת האקליפטוסים. פנה שמאלה בצומת, סע 

ישר )דרומה( כק״מ אחד, ופנה שמאלה, עם פניית הכביש, עד סככה גדולה. אחרי 

לפניך המבנים של  מצפה גבולות., עד 'מ 300-הסככה פנה ימינה וסע בדרך עפר טובה כ

אחד משלושת הישובים הראשונים בנגב, דרומית לרוחמה, שהוקמו בסוף שנת תש"ג 

אשל )כיום במזרח -( למטרת תצפיות חקלאיות ושמירה על אדמות הקק״ל: בית3194)

ואליו צמוד,  73בטחון בן קומותיים*-שבע(, רביבים וגבולות. המבנים כוללים בית-באר

אוכל וחדרי מגורים מלבני בוץ שגגותיהם קמורים וחומת -דרמצפון, בניין המאפיה; ח

לבנים המקיפה את החצר. מצפון לחצר מצוי בית הארחה )מצ׳אפה( ושרידי רפת 

שטח מדורג ומצופה באספלט. משטחי אספלט אלה שימשו  -ואורווה. מדרומה 

נור לאגירת מי גשמים אל תוך מאגרים סגורים ופתוחים, והיו בשימוש, עד שהגיע צי

עברו ראשוני גבולות ויסדו את קיבוץ  1946-. ב1947עם, בראשית -המים מקידוחי ניר

חצור, ליד גדרה, ואת מקומם תפסו אנשי נירים, שישבו בה עד עלייתם על הקרקע, 

הנקודות. אנשי גבולות של היום, שבאו  11במוצאי יום הכיפורים תש״ז, בעליית 

-חר מלחמת השחרור, כק״מ אחד צפוניתלמצפה במקומם, בנו את ישובם מחדש לא

מזרחית למצפה )אדמות אבו זבורה(. מקור השם "גבולות" בא מעצם מיקומו של 

, ורק אז 1960הישוב אל מול פני הגבול הדרומי. הישוב היה שרוי בניתוק מוחלט עד 

נסלל אליו כביש גישה. לפני כן נפגעו כמה מחבריו ממיקושים, בדרכי העפר שקישרו 

 ום עם מגן ונירים. את המק

מערב. בדרכנו, נחלוף על פני מנחת -גבולות ונמשיך לצפון-לכביש צאליםנחזור 

 מטוסים קלים )לשמאלנו( המשמש לריסוסים בכל האזור )"מנחת יובל"( 

מצומת הכניסה לגבולות, פנה שמאלה וסע בכביש בטחון  'מ 3700-( כ0719/0984)נ"צ 

ל אחת ממשפחות ש, ונקרא על שמה 1969בספטמבר )נוסד אוהד ב ש, עד למו'מ 1500-כ

עגבניות  -יצוא פחות, המתפרנסות על גידולי חורף לשמ 50-שבט שמעון. גרות בו כ

 דונם(. 4000-ל כשופרחים, על שטח 

בכניסה למושב פנה ימינה, סע עד קצהו, ופנה שמאלה, סע ישר וצא מהמושב, עד 

 י אנשי שירותים ומינהל באזור.מגור –לכביש הראשי. לשמאלך "מרכז" צוחר" 
  

                                                      

 
מפתח יש לקבל במזכירות קיבוץ ים ומסמכים מימי המצפה. ומהבטחון נפתחה תערוכה של ציל-ביתב 73

 גבולות.
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 שבזהו מולשדה ניצן. , עד 'מ 600-בצומת, מול סככת האריזה, פנה שמאלה וסע כ

ם לעברית(. מספר שם בלומפילד )תרגום הש-ונקרא על 1973עובדים שנוסד בסוף שנת 

רת גידול זו אמורה זכוכית. צו-, ופרנסתו על גידול עגבניות בבתישנפ 100-תושביו כ

הנגב )הפרויקט הדרומי(. ליד -לצורת חקלאות המתוכננת לאזור רמת סטיפו-אב להיות

ראל( שי-ם אליהו קראוזה, מנהל מקווהש-על)תלמי אליהו שדה ניצן נמצא מוטב 

 .1970-שנוסד ב

 300-חזור על עקבותיך עד צומת אוהד ומשם המשך ישר. הכביש מתעקל שמאלה, וכ

ת הימים, לזכר שו הוקמה אחרי מלחמת שבאנדרטה. ז לשמאלך ןמהעיקול תבחי 'מ

שנפלו במלחמה זו. היחידה חנתה בסביבה בתקופת הכוננות שלפני  128חללי גדוד 

ספו־ אזורי, המשמש את מושבי הסביבה, וכן -המלחמה. בסמוך לאנדרטה נמצא בית

חלפת על פני המושבים שק״מ, לאחר  3-מרפאה אזורית. המשך בדרכך ישר ולאחר כ

תגיע  -עמיעוז וישע ( 1947-עלה על הקרקע ב -שון המושבים באזור )ראים טחמב

 בחזרה לכביש הראשי, צומת מגן )מעון( צומת רפיח. פנה שמאלה והמשך בדרכך.

( פנה ימינה, סע עד לפני שער הקיבוץ ופנה 0717/0894)נ"צ לניר יצחק בצומת הכניסה 

 1300-ה. המשך מערבה כימינה, לכביש בטחון העוקף את חצר הקיבוץ בעיקול מערב

מקומו של  -דנגור , לעבר חורשת אקליפטוסים בודדת, מערבית לקיבוץ סופה. זוהי 'מ

צריכה  הלחמת השחרור. למעשה, הנקודה היתמהתנחלותו ועד לאחר מנירים קיבוץ 

לקום מערבית לנקודה זו, אך מכיוון שבליל העליה על הקרקע שקעו כלי הרכב בגבעה 

החולית והזמן דחק )הצריפים היו צריכים להיות מוקמים עד אור הבוקר!( וקרקע 

הוחלט בו במקום להקים שם את הנקודה. לא עברה  -זאת ממילא היתה של הקק"ל 

ה המצריים. לאחר ש, בידי כוחות הפלי1948במאי  15-שנה וחצי, והישוב הותקף, ב

מלחמת גבורה עקובה מדם, נסוגו הפולשים וויתרו על תוכניתם לכיבוש נירים, והישוב 

ק״מ צפונה, על  11-לא ניטש. לאחר מלחמת השחרור עבר הישוב למקומו הנוכחי, כ

 אדמות חירבת מעין )מעון( ועל אדמות דנגור עלה הקיבוץ ניר יצחק.

אנדרטה לזכר חללי מלחמת השחרור שנפלו על הגנת נירים. ליד  במקום ניצבת

 האנדרטה החדשה אפשר לראות את הגלעד שהוקם במקום, מיד לאחר הקרבות.

המשך בדרכך מערבה ופנה שמאלה לכביש הגישה לסופה ולחולית, וממנו תגיע חזרה 

 כרם שלום.-לכביש ניר יצחק
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