
  יפתח מזור       הדוב הכי קרוב                                   

  
מי לא מכיר את משחק הרביעיות המפורסם שבתוכו קטגוריות שונות. מי לא זוכר את הסדרה של "חיות שהיו בארץ", 

  המכילה בתוכה: אריה, היפופוטם, ראם ודוב.

  ואחרון: האם חיו באזורנו? מתי היו דובים בארץ? היכן שכנו? מתי הם נעלמו? למה?

  על כל אלה אנסה להשיב בכתבה הבאה.

  

הדובים, רובם ככולם, חיים בחצי הכדור הצפוני, הם נעדרים מאפריקה. ארץ ישראל הייתה בעבר קצה גבול תפוצתם 

- וא כאלף שנה הדוב החום הסורי. זהו דוב קטן יחסית שמשקלו הממוצע ה 120-הדרומי. בארץ היה קיים עוד מלפני כ

  ק"ג). 400- ק"ג (משקלו הממוצע של דוב גריזלי הוא כ 200

תיכוני. הוא נזכר פעמים רבות -הדוב היה נפוץ בעבר במקומות שונים בארץ, בעיקר באזורים בהם היה מצוי חורש ים

 פעמים מוזכר הדוב בצמוד לאריה. מה הפלא? הלא אלו הם שני הטורפים 5בתנ"ך והיה מוכר היטב לתושבי הארץ. 

  הגדולים והמסוכנים שהיו בארץ באותה עת. אחרון האריות ,על פי העדויות, ניצוד בגאון הירדן בתקופה הצלבנית. 

כד - מתי נכחד הדוב האחרון מארץ ישראל? אל לנו לרוץ קדימה בזמן, נחזור לתקופת המקרא. בספר מלכים ב', ב', כג

שעלה מיריחו לבית אל: "ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו מסופר על אלישע, תלמידו וממשיך דרכו של אליהו הנביא, 

בו (בזו לו) ויאמרו לו 'עלה קרח, עלה קרח' ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם ה' ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקענה 

  מהם ארבעים ושני ילדים".

לא יער הווה ולא  -בירו: "נס בתוך נסועונש כה חמור לנערים קטנים? בהחלט מוגזם! חז"ל התחכמו והס -התקלסו בלבד

  דובים הוו" (סוטה מ"ז א) דהיינו, לא היה ולא נברא, מכאן המשפט הידוע: "לא דובים ולא יער".

גם אם נקצץ מעט מן הסיפור המקראי אין ספק שהדוב היה לחלק בלתי נפרד מההוויה המקומית וזאת במרחק של שעה 

יריחו לתל המזוהה עם בית אל, ישנו כפר ערבי שכנראה מנציח את המאורע  ורבע נסיעה ממשמר הנגב. עד היום, בין

  דבואן" שפירושו 'מנזר הדובים'. - א- התנ"כי בשמו: "דיר

גם דוד המלך, שגר באפרת אשר ליד ירושלים ורעה את עדריו באזור, נלחם בדוב ובאריה אשר חמדו צאן מן העדר. אך 

, כך למשל הארכידוכס האוסטרי רודולף 19- ירושלים עוד נראו בסוף המאה ה כך בזמן, דובים באזור-למה ללכת רחוק כל

  (שנה לפני תחילת העלייה הראשונה!). 1881ראה דוב ליד ירושלים באפריל 

ואכן, שפע עדויות של עולי רגל מתקופות שונות מעידות על הימצאותם של דובים, אריות ושאר חיות הארץ באזורים 

  רבים.

לשנת חורף, עושה רושם שאזור מחייתם מוגבל למקומות קרים בלבד, אך לא כך  סדובים להיכנמשום מנהגם של ה 

  הדבר. ידוע לנו שתחום מחייתם התפרס לאזור המדבר הסורי ועבר הירדן המזרחי.

המלח - כותב בספרו 'ארץ המואב' כי ראה דוב בגליל ובסביבות ים 1871- הנרי בייקר טריסטרם שסייר באזור ים המלח ב

  .30- כי דובים עדיין מצויים בבשן, בגלעד ובעבר הירדן המזרחי. ואכן, ישנן ידיעות על ציד דוב בעבר הירדן עוד בשנות הו

  .1934מחבריו מסביב לימה בשנת  13בספרו 'הקפנו את ים המלח ברגל' מספר רפי טהון את סיפור מסעם שלו ושל 

מחנות העולים בקיבוץ נען, החליטו הצעירים להגשים חלום , כשסיימו את שנת ההכשרה כגרעין ה18-19בהיותם בני 

המלח ברגל, ואכן החלום הוגשם. שנה קודם המסע עשו הצעירים טיול זהה -ולהיות הראשונים בעולם שיקיפו את ים

דרדר' אשר בצד המזרחי של הימה, שם נתקלו בדובה -בגרסה מצומצמת יותר. באותו טיול הגיעה החבורה לוואדי 'אל

י גורים: "רוח מזרחית חמה נשבה עלינו ולפתע, מעבר לרכס שאליו העפלנו, הופיעה דובה עם שני גורים! היינו כל עם שנ

כך נדהמים עד שעמדנו במקומנו משתאים. גם הדובה נדהמה לא פחות אולם היא הייתה הראשונה שהסתובבה 



ה שפנתה ימינה ונעלמה בתוך קניון עמוק...". והתחילה לברוח ואנו בצעקות וצווחות בעקבותיה... כך רצנו אחרי הדוב

סיפור הדובה עורר פקפוק מה בקרב החוקרים אך רפי טהון השיב להם יפה בכותבו ש"בספריהם של יוסף ברסלבסקי 'ים 

המלח' ושל לייב פישלזון 'החי בסביבות ים המלח' לא נזכרים נמרים שכן אלה טרם נתגלו בתקופה ההיא והנה לפתע 

  במדבר יהודה, לו היינו נתקלים אז בנמר, איש לא היה מאמין לנו באותה עת..."  התגלו נמרים

  אם בעבר הירדן המזרחי, בבקעת הירדן, באזור ירושלים ומקומות רבים אחרים בארץ נראו דובים, אז למה לא אצלנו? 

 12ת בה מתוארים חשף רודולף כהן בשדות קיבוץ כיסופים רצפת פסיפס מרשימה מהתקופה הביזנטי 1977ביולי 

תיאורי ציד. ביניהם, פרש מחזיק ברומח ומכניע נמר, לוחם חמוש בחרב ומגן נאבק בדוב, אריה מתנפל על פר ועוד. אין 

ספק שאלו הן חיות הארץ של אותה תקופה. למרות שפשר התמונות אינו ברור, ניתן להניח שהפסיפס מעיד על 

בכללן. הדוב הסורי ניכר בפרוותו הבהירה ובטפריו הארוכים והבהירים.  של חיות אלו בסביבה הקרובה והדוב ןהימצאות

  בפסיפס זה הקפידו לעצבו כך. 

עם כריתת החורש והגברת הצייד, נדחק הדוב הסורי לאזורים לא מיושבים. בעולם מצוי עדיין בטורקיה, בקווקז, בצפון 

ראשון  - ישראל אהרוני. 1917ניצוד בחרמון בשנת ובמערב איראן, אך נתון בסכנת השמדה. הדוב האחרון בארץ  קעירא

. ראיתי לנכון להביא בשלמותו את זמן מועט אחר כך השתתף במסע של צייד דובים בהר הלבנוןהזואולוגים העבריים 

  זואולוג עברי': תתיאור הצייד של אחרוני הדובים באזור מתוך ספרו 'זיכרונו
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