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קדומות בחי–בר יטבתה או להכיר תל מדברי מימי מלכות יהודה .חשיפה לדרום  -פרויקט מיוחד
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גן לאומי עבדת

דרך ארוכה ומפרכת עשו
מובילי השיירות והסוחרים
שנעו בנתיב “דרך הבשמים” כדי להגיע
לנמל עזה .הם חצו את הערבה ,טיפסו
במצוקו של מכתש רמון ואז ,כשכמעט
והתמוטטו מהטיפוס הקשה ,ראו לפניהם
את הגבעה הנישאה אליה ייחלו כל הדרך:
העיר עבדת ,עם כרמי הזית והגפן ושדות
החיטה והשעורה  -כל מה שצריך כדי
להמשיך בדרך שנותרה עד סופו של
המסע המפרך בחוף הים.
במשך מאות שנים חנו למרגלות
האקרופוליס של עבדת שיירות סוחרים
שהעבירו בשמים ,תבלינים ומוצרים
יקרים אחרים מ”ערב המבורכה”.
בראש הגבעה ,האקרופוליס של
העיר“( ,העיר העליונה”) נותרו עד היום
שרידים מרשימים של מבנים מפוארים,
הממחישים את תושיית הנבטים.
העיר עבדת נקראת על שמו של המלך
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הנבטי עבדת השני (מאה  1לפנה”ס),
שבנה את העיר ובחר להיקבר בה .עבדת
שימשה לו מרכז פולחן והנבטים סגדו לו
כמעט כמו לאל .לשיא פריחתה הגיעה
עבדת בתקופה הביזנטית (מאות 4-7
לספירה) ,אז נבנו בה כנסיות מפוארות
ומבנים רחבים שנותרו כמצבה מפוארת,
זכר לפועלם של הנבטים בנגב.
לעבדת שמורה עוד זכות ראשונים במחקר
תולדות הנבטים :בכניסה לאקרופוליס של
עבדת נמצאים שרידי בית יוצר נבטי ,שבו
יצרו כלי חרס .ממצאים אלה שימשו את
הארכיאולוגים לקביעת לוח הזמנים של
ההיסטוריה הנבטית בנגב.

מרכז המבקרים ובית המרחץ
המקום להתחיל בו את הביקור בעבדת
הוא מרכז המבקרים שלמרגלות העיר,
סמוך לרחבת החניה .כאן מוצגות
דוגמאות של תבלינים ומוצרים שנסחרו
בעולם העתיק ומוקרן סרטון המתאר

את הווי החיים לאורך דרך הבשמים.
אגב ,אנשי המרכז ישמחו להעניק מידע
מעודכן על טיולים ופעילות בסביבה.
לא הרחק ממרכז המבקרים ,למרגלות
האקרופוליס ,נמצא בית המרחץ שנבנה
ליד באר בעומק של יותר מ– 60מטרים.
הבאר סיפקה לבית המרחץ את המים
הדרושים לרחצה .בית המרחץ שפעל
בתקופה הביזנטית נשמר בצורה מפליאה,
לעתים עד גובה התקרה .נותרו בו חדר
ההלבשה ,החדר הקר ,המרחץ הפושר
וחדר המרחץ החם .גם מערכת ההסקה
שרדה ,על התנור וצינורות החרס ששימשו
להעברת החום מהכבשן לחדר החם.

סיור באקרופוליס (העיר העליונה)
לראש האקרופוליס מוביל כביש .כאן
בנו בימי קדם את מקדש העיר שבו
סגדו לאלים הנבטיים .במאה השלישית
נבנה במקומו מקדש לאל זאוס עבדת,
ובתקופה הביזנטית החליפו אותו שתי
כנסיות מפוארות ומצודה שהוקמה
ממזרח להן 11 .מגדלים יש בחומות
המצודה  -מאחד מהם נשקף הנוף
היפהפה של עבדת והמרחב שסביבה.
הכנסייה הצפונית נבנתה כבסיליקה,
הקתדרלה של העיר ומקום מושבו של
הבישוף .הבנאים השתמשו באבני המקדש
הנבטי כדי לבנותה .הכנסייה הדרומית היא
מכלול גדול של מבנים :האגף המערבי
שלה שימש כמנזר ,ומתחת לרצפת
האולמות הצדדיים (הסיטראות) של אולם
התפילה נקברו נכבדי העדה שמצבותיהם
נמצאות כאן עד ימינו.
אפשר לרדת מהאקרופוליס למרכז
המבקרים בשביל המיועד להולכי רגל.
השביל עובר בין מערות ששימשו
לקבורה ,לבורות מים ,למחסנים ולמגורים.
אם בחרתם לעשות כן ,דאגו להחנות את
הרכב קודם לכן ליד מרכז המבקרים.

חנוכה בדרום
סופגניות ,חנוכיות ,הרבה אורות
ואולי אפילו כמה נסים  -אירועים
מיוחדים בחנוכה באזור הדרום
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במצרים ,יוון ורומא ,מרכזי
התרבות של העולם העתיק,
היה ביקוש רב למור וללבונה שמקורם
בדרום חצי האי ערב ,ולמוצרים אחרים
שמקורם באסיה הרחוקה .ערב היתה
מרכז הסחר ממנו הופצה הסחורה הלאה,
ועזה שימשה הנמל הים תיכוני הקרוב
ביותר .כדי להגיע אליה צריך היה לחצות
את הנגב.
הנבטים ,מושלי הנגב ,ידעו להפיק את
המרב ממיקומם הגיאוגרפי .בנגב הם פיתחו
נתיב מסחרי ,לאורכו בנו חניונים ומצדים
וחפרו בורות מים לשירות העוברים בדרך.
הנתיב הזה ידוע כיום בשם “דרך הבשמים”.
העוברים לאורכו שילמו תמורת שירותי
הדרך ,והנבטים התעשרו עושר רב והפכו
מנוודים ליושבי קבע.
הרומאים ניסו להשתלט על דרך
הבשמים ,ללא הצלחה .כל התמודדות
עם הנבטים במגרש הביתי שלהם -
המדבר  -היתה מועדת לכישלון .לעומת
זאת ,הצליחו הרומאים להסיט את נתיב
הסחר ולהעבירו למצרים .מטה לחמם
של הנבטים נשבר ,אך הנבטים עצמם
לא נשברו .הם פיתחו חקלאות עשירה
בנגב ובממשית מצאו ענף כלכלה אחר:
טיפוח הסוס הערבי המפורסם ,שהביא
לעיר עושר רב.

צמחי הבושם

עתיקות עבדת .צילום :דורון ניסים

צמחי הבשמים בעולם הקדום לא
שימשו רק לשיפור ריח הגוף ,רבים
מהם הכילו חומרים מחטאים ועל כן
שימשו בעת העתיקה כסמי מרפא .מיני
צמחים אחרים סייעו בשימור מזון וייתכן
שבלעדי תבלינים משובחים אי אפשר
היה ליהנות כלל ממזון משומר .מצמחי
הבושם הפיקו חומרים לבושם ולקטורת,
שבהם השתמשו בני כל הדתות בטקסים
חגיגיים ובעת הפולחן הדתי.
למרות מגוון הבשמים והתבלינים ,עיקר
העניין התמקד בשני חומרים מופלאים -

מור ולבונה .שני הבשמים הללו שימשו
כמעט לכל מטרה  -להעלאת קטורת,
לצרכים פולחניים ,לקבורה ,לרפואה
ולתמרוקים .הצמחים שמהם מפיקים
לבונה הם עצים קטנים מסוג בוסווליה
הגדלים בר בעומן .הלבונה מופקת על
ידי חיתוכים בקליפת העץ ,שמהם נוזל
שרף בצבע חום–צהבהב או ירוק חיוור.
בעולם הרומי השתמשו בלבונה לעצירת
דימומים ,לחיטוי פצעים וכתרופה נגד
כאבים .מיין ומלבונה הכינו משקה משכר
שניתן לנידונים לפני הוצאתם להורג,
כדי לטשטש את חושיהם מפני הכאב
ולהרגיעם .משקה כזה ,כך אומרים ,הוצע
לישו לפני שנצלב.
מובן שהלבונה היתה חומר יקר מפז.
המור ,לעומת זאת ,הופק מעץ קטן
אחר ,המצמיח עלים רק למשך תקופה
קצרה ,באוגוסט ובספטמבר ,אחרי גשמי
המונסון .אחרי שהעלים נושרים ,העצים
מצמחים ענפים קוציים ארוכים .עץ המור
גדל בר בדרום–מערב ערב ובסומליה .כמו
הלבונה ,כדי להפיק את המור יש לבצע
חתכים בקליפת העץ ,שמגיב בהפרשת
שרף בצבע צהוב–אדמדמם .טיפות
המור הגבישיות מכונות במקרא “מר-
דרור” והן נארזו בצרורות “ -צרור המור”.
עיקר השימוש במור היה לקוסמטיקה
ולבשמים ,אולי משום שאינו מתנדף
בקלות וריחו נשאר זמן רב.
האדריכלות הנבטית מיוצגת בבתי
העיר הקדומים ששרדו בממשית

מחזיקים את האור בידיים
אתם מוזמנים לחגוג את חנוכה
בהצגות ,הדרכות והדלקת נרות:
 גן לאומי הרודיון  -הדרכות והצגות
הרודיוניות .ימים :ד’-שבת,5-8.12 ,
משעה .9:00
 שמורת טבע עין פרת  -מספרים
סיפורי תנ”ך וטבע בימי החנוכה.
בימים ב’-ה’ ,6-10.12 ,משעה .10:00
בנוסף ,תתקיים תחרות טיפוס וגלישת
מצוקים -מידע נוסף בשמורה.
 גן לאומי קומראן  -לראות את
תקופת החשמונאים בעיניים .בימים
א’-ד’ ,5-9.12 ,משעה .9:30
 עינות צוקים “ -בלשים צעירים”:
כל הילדים יוצאים לחפש אחר
הנמר והצבוע סמור השיער .בימים
ד’-שבת .6-8.12 ,בנוסף ,יתקיימו
הדרכות בשמורה החבויה במהלך כל
ימות החנוכה משעה .9:30
 הדלקת נרות  -בכל הגנים והשמורות
שלעיל יודלקו נרות בשילוב של צהוב
וירוק .מדי יום ,החל משעה .16:30
מרוץ הלפיד
מרוץ הלפיד יוצא מירושלים לבקעת
הירדן בשיתוף צה”ל ובתי ספר.
ביום זה יערכו סיורים מודרכים לכל
הגילאים:
 עולים לסרטבה  -סיור אתגרי ,מיועד
למטיבי לכת.
 תלכיד פיראן  -סיור אתגרי ,מיועד
למטיבי לכת.
 סיור ארץ מנזרים  -סיור מכוניות.
 סיור צפון בקעת הירדן במכוניות.
היכן :ירושלים-בקעת הירדן
מתי ,6.12.07 :יום חמישי.
הערות :לפרטים ,עדכונים והרשמה
יש לפנות למועצה אזורית בקעת
הירדן.02-9946658 ,02-9946606 :
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במלוא תפארתה ,יותר מכל אתר
אחר בישראל .רחובות שלמים נותרו
על כנם ובצדם מבנים יפהפיים בעלי
אולמות גדולים ,חצרות ומרפסות.
בגלל המחסור בעץ באזורים המדבריים,
פיתחו הנבטים אדריכלות אבן מעולה.
האבנים מסותתות היטב והקשתות
התומכות את התקרה בנויות להפליא.
בכנסייה המערבית (“כנסיית נילוס”)
נחשפה רצפת פסיפס ובה דגמים
גיאומטריים מסוגננים ,עיטורים יפים
וחמש כתובות הקדשה בשפה היוונית.
בכנסייה המזרחית התגלתה בימת
ההטפה ,שניצבה על עמודי שיש קטנים
ששרידיהם נותרו באתר .ממשית כלולה,
יחד עם ערי הנבטים האחרות בנגב ועם
נתיב דרך הבשמים ,ברשימת אתרי
המורשת העולמית של אונסק”ו.
לרשות המטיילים עומד בגן לאומי
ממשית חניון לילה חדש  -בתנאי
קמפינג משופרים עם שולחנות ומקלחות
חמות ומטבח לשירות עצמי .בחניון יש
אוהל אירוח גדול עם מזרונים ואוהלים
המיועדים למשפחות ,עד שמונה נפשות.
ישנה אפשרות ללינת שטח עם אוהל
אישי .טל’ ( 08-6280404שלוחה .)3
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שמורת טבע
חי–בר יטבתה

התנ”ך מספר על נוח ,האיש
התם שקיבל התרעה משמיים :מבול
עומד לרדת על הארץ ומוטב להתכונן.
חלפו שנים מאז נוח עשה את המוטל
עליו והציל את בעלי החיים מכליה -
בסוף המאה ה– 19ובתחילת המאה
ה– 20קיבלנו אות אזהרה נוסף .מרבית
בעלי החיים בארץ ניצודו בסיוע הנשק
החם שהגיע למזרח התיכון .אוכלוסיות
רבות של בעלי חיים הידלדלו עד כדי
סכנת כיליון וחלק מבעלי החיים ,בהם
הדוב והיען ,הברדלס והראם הלבן,
נכחדו מהנוף לחלוטין.

תיבת נוח מודרנית
בשנות ה– 60החליטו בארץ לעשות
מעשה .אורי צאן ואברהם יפה יזמו
את הקמתה של אגודה ציבורית בשם
“חי–בר” ,ששמה לה למטרה לשקם
אוכלוסיות של בעלי חיים שנכחדו מן
הארץ ולהקים גרעיני רבייה של בעלי
חיים המצויים בסכנת הכחדה .כיום
פועלת האגודה במסגרת רשות הטבע
והגנים.

תיבת נוח מודרנית של בעלי חיים
מדבריים תוכלו למצוא בערבה  -חי
–בר יוטבתה כולל כ– 12קילומטרים
של שטח דמוי סוואנה ,המזכיר במעט
את מזרח אפריקה :עצי שיטה סלילנית
וסוכך ,שטחים פתוחים המהווים בית
גידול לבעלי חיים נדירים הניזונים
מצמחים ומוצאים כאן תנאים דומים
מאוד לטבע.
בעלי חיים נדירים אלה גם “חוסכים”
לעצמם את הדאגה להימלט מטורפים.
בין העצים משוטטים להם בנחת עדרי
פראים ,חמורי בר אסיאניים שאינם
ניתנים לאילוף .הראם הלבן ,בעל
הקרניים הישרות והארוכות המשמשות
לו כלי נשק רב עוצמה ,נמצא כאן גם
הוא ,יחד עם יענים וצבאי נגב.
עד כה גרעין הרבייה של חי–בר יטבתה
הוציא לחופשי עדרי פראים שהתאקלמו
היטב בנגב ,וכיום מתרוצצים כמאה
פראים במרחב שבין מכתש רמון ובקעת
סיירים .השבת הראם הלבן ,שהחלה
בשנת  ,1997נמצאת כיום בשלביה
האחרונים .בנגב כבר חיים בטבע כ–80
ראמים ,ותהליך זה צפוי להסתיים כשיהיו
בטבע כמאה פרטים.

השבת היען לנופי הנגב
בעקבות ההצלחה המוכחת בשחרור
פראים וראמים ,החליטו ברשות הטבע
והגנים לבדוק אם ניתן לשחרר יענים.
היען ,העוף הגדול בעולם ,חי בעבר
בנופי הנגב ,עד שנכחד בעקבות ציד.
לאחרונה נראה יען באזורנו בשנת ,1966
כשגופתה של נקבת יען נגרפה בשיטפון
מירדן לערבה.
בשנת  2005שוחררו ראשוני היענים
וב– 2006בוצע שחרור נוסף .מניסויי
ההשבה הראשוניים התברר כי מרבית
היענים פשוט לא שרדו .בכל אופן ,אם
תיתקלו ביען בטבע ,אל תנסו להתקרב
אליו ,או להגיש לו אוכל .בעיטה של עוף
ענק במשקל כ– 150ק”ג ,עלולה להזיק.

מרכז הטורפים בחי–בר מספק הזדמנות
נדירה לצפות בטורפי המדבר .חלקם ,כמו
הזאב ,השועל המצוי ,הצבוע ,הקרקל
ושועל החולות ,שורדים כחיות בר גם
בעידן המודרני .בנגב שרדו גם נמרים
מעטים ,אם כי מצבה של אוכלוסייה זו
מוסיף להיות קשה .היכרות עם הטורפים
האלה ואחרים ,כמו שועל צוקים ופנק,
תוכלו לעשות במרכז הטורפים שבחי–
בר .תוכלו להכיר גם את שכניהם -
זוחלים מדבריים ועופות דורסים.
חשוב לציין כי בכניסה לחי–בר יטבתה
פועל חניון לילה ללינת שטח המצויד
בתאורה ונקודות חשמל ,שירותים ,ברזים,
פינת בישול עם כיריים של גז ,ועוד.
המקום מגודר ושמור .אפשר לישון תחת
כיפת השמיים ,או באוהל הפרטי.
הלינה בתיאום מראש ,טל’ .08-6373057

של מחסנים ומבני ציבור .כדאי לשים לב
למזבח הקרנות המוצב בכניסה לאתר -
זהו העתק המשחזר את המזבח שאבניו
התגלו בעת החפירות באתר (המזבח
המקורי נמצא במוזיאון ישראל).
מעוררת פליאה הבאר העמוקה ,שנחפרה
לעומק כ– 70מטרים עד לשכבת מי
התהום הניזונה ממי השיטפונות בנחל באר
שבע .הבאר נמצאת ליד שער העיר ,מחוץ
לחומה ,והיא נועדה כנראה לספק מים
לנוודים ומקנם מבלי שתושבי העיר יסתכנו
בהכנסת הזרים העירה .הארכיאולוגים
מעריכים שהבאר נכרתה במאה ה–13
לפני הספירה והיא העתיקה והעמוקה
ביותר הידועה במרחב באר שבע.
גולת הכותרת של הביקור היא מפעל
המים ,שנפתח לא מכבר לביקורים -
מדובר במאגר תת–קרקעי ענק שנפחו
כ– 500מ”ק ,אליו היטו באמצעות אמת
מים את מי השיטפונות שזרמו בנחל
חברון שלמרגלות התל.
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תל באר שבע

גן לאומי באר שבע זכה
למעמד של אתר מורשת
עולמית מטעם אונסק”ו ממש לאחרונה.
השחזור שנעשה בתל באר שבע
מאפשר התרשמות מצוינת מתכנון עיר
מנהל שנבנתה בתקופת מלכי יהודה,
ומומלץ במיוחד לחזות ביפי העיר ממגדל
התצפית שנבנה במרכז התל.
בתל באר שבע נבנתה שורה היקפית של
בתים ,שקירות חדריהם שימשו כחומה.
בתוך העיר נחשפו שרידים מרשימים

איך מגיעים?

תל באר שבע .צילום :דורון ניסים

גן לאומי עבדת :נכנסים מכביש שדה
בוקר  -מצפה רמון (כביש מס’  ,)40ליד
תחנת הדלק פז.
חי–בר יטבתה :ממוקם ממזרח לכביש
הערבה (כביש  ,)90מדרום לקיבוץ
יטבתה .שער השמורה נמצא כ–200
מטרים מצפון לכניסה לקיבוץ סמר.
גן לאומי ממשית :כביש הגישה לגן
הלאומי נמצא על אם הדרך בין דימונה
לצומת הערבה (כביש  ,25בין סימני
ק”מ .)135-136
גן לאומי תל באר שבע :נוסעים בכביש
עוקף באר שבע (כביש מס’  .)40בצומת
חטיבת הנגב פונים שמאלה (כביש
 )60ואחרי כ– 800מטרים פונים ימינה
לכביש הגישה לגן הלאומי .

“אחרוני המצדה”  -לראות את
מצדה בזווית אחרת ...
הצגה מקורית ומפתיעה המשלבת
אמת היסטורית עם מיומנות
וירטואוזית ,בביצוע שחקני תיאטרון
“אספלט”.
היכן :גן לאומי מצדה,
טל’ .08-6584207/8
מתי :חמישי-שני,6.12-10.12 ,
בשעות .14:00 ,11:00
הערות :ללא תשלום נוסף על דמי
הכניסה ,מותנה במזג האוויר.
הדלקת נר שמיני על במת ההר
על רקע השקיעה בים המלח,
מתרגשים ,שרים וטועמים .סופגניות
ושתייה חמה לקהל.
היכן :גן לאומי מצדה,
טל’ .08-6584207/8
מתי :יום ג’  ,11/12בשעה .16:30
הערות :ללא תשלום נוסף על דמי
הכניסה ,גישה ממזרח בלבד (כביש
.)90
מחושך לאור עם חיות התנ”ך
בואו לפגוש את חיות התנ”ך בחי–בר
יטבתה בחגיגה של סיורים ,סדנאות
והדלקת נרות.
סיור “מחושך לאור עם חיות החי–בר”,
בשעות  .13:00 ,10:00סיור בעקבות
פקח בשטח הפתוח בשעות ,11:00
 .15:30האכלת עטלפים בשעה
 ,12:00האכלת נחשים בשעה ,14:00
סיור האכלת טורפים בשעה .16:30
הדלקת נרות חנוכה בשעה .17:30
היכן :חי–בר יטבתה.
מתי :בכל ימי החנוכה ,רביעי-רביעי,
 5-12.12בשעות .16:30-10:00
הערות :סדנת יצירה תתקיים בשמורה
לכל אורך היום.

* איסוף מסלולים ,עיבוד ועריכת
חומרים ברשות הטבע והגנים :מזי
מגנאג’י–מוסקוביץ.
בשביל הארץ 13

פרויקט
מטיילים בחנוכה
גבורות ואורות .בגן לאומי קיסריה
ייערך סיור ערב לאור עששיות .מתי:
 .10.12 ,8.12הערות :להצטייד בלבוש
חם ,הסיור מותנה במזג האוויר.
“ראיתי עיר עוטפת אור” .בחזרה
למאה ה– 19ולשכונות הראשונות
שמחוץ לחומות :נטייל באוהל משה,
מזכרת משה ,משכנות ישראל ,בתי
גורל ועוד .מתי.10.12 ,6.12 ,4.12 :
עששיות במסתורי בית גוברין .בואו
לגן לאומי בית גוברין ,להרפתקה
מתחת לקרקע .נבקר במערות לאור
העששיות .מתי,10.12 ,6.12, 5.12 :
 .12.12לפרטים :טל’ .08-6811020
הערות :מגיל  8ומעלה ,מספר מקומות
מוגבל.
ערב שכולו אור .סיור שמתחיל
במשכנות שאננים ,השכונה הראשונה
שיצאה אל מחוץ לחומות העיר
העתיקה ,ומתפתל אל עבר הרובע
היהודי בין סמטאות קסומות ולאור
חנוכיות .היכן :גן לאומי סובב חומות
ירושלים .מתי.11.12 ,9.12 ,5.12 :
המפרכה חוזרת להסתובב .ועוד
פעילות חווייתית בגן לאומי בית גוברין
הממחישה את הכנת השמן הקדומה.
מתי.11.12 ,9.12 ,1.12 :
בלש הארכיאולוגיה .סיור היכרות עם
עבודת הארכיאולוגיה ,שיכלול היכרות
עם מונחים בסיסיים ,התנסות בחפירה.
וסיור במבצר הצלבני באפולוניה.
לפרטים :גן לאומי אפולוניה ,טל’
 .09-9550929מתי.6.12 :
מנהרת הזמן .משימות ,הפעלות וחידות
בגן לאומי ירקון :היכרות עם תל אפק,
תרגום כתב קדום ועוד .מתי.8.12 :
חגיגת טיולים בהרי אילת .בחנוכה
יוצאים לטייל בנופי הדרום .בכל יום טיול
אחד לאתר מיוחד .לכל המשפחה:
הקניון האדום —  ,6.12נחל יואש
—  ,10.12עמודי עמרם —  ,11.12נחל
גשרון עליון  .12.12 -שימו לב :בין
השעות  ,8:30-12:00יש להצטייד
בכובע ,בנעלי הליכה ובמים.
ההשתתפות בכל הטיולים בהרשמה
ותשלום דרך כוכבית בטבע -
.*3639
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