
 

 הרפתקאות בשדות
 יפתח מזור

 

 אני גם בה לבקר את השדות. לעיתים אךחברים וחברות,  בקיבוץ לבקר אאני ב לרוב

 

מחוזות ילדותי. כותרת ב ;משמר הנגב ( לקחתי שלושה חברים לטייל סביב2002-)במספר שנים לפני 

 פנינו, "הלבנה-רבא"ביקור בבאר שליד השקדייה ובכשסיימנו את הבארות". -טיולהטיול הייתה "

(. לא רחוק ממאגר טיהור השפכים של רהטחיבור של נחל גרר עם הכביש לרהט )דהיינו ל -ל"ואדי"

ערת כוכים קטנים וממספר . במקום מארבים"-רבתוחורבה ביזנטית עתיקה בשם "ח נהבצמוד לכביש יש

קולומבריום
*

 ,מבוטנת ,עתיקה באר החפור ,בסמוך לנחל גרר ,הרבוהח ממול מרכזה.שעמוד ניצב ב קטנה 

עמוקה רחבה ו מערהא ו, הדוד אלוןבזמנו  לי הסבירכפי ש, "מקוםשל  שיא השיאים"ימי המנדט. אך מ

מקום  -מהגשר מטר 250 -נמצאת במרחק של כ היא. ביזנטיתה כתוצאה מפעילות חציבה בתקופהשנוצרה 

שבסמוך  סיפרו ליגלקר ר וגיורא אמיתי בן צולכיוון רהט. )דרך אגב, של נחל גרר עם הכביש חיבורו 

"ביר מנסורבשם הבאר הידועה גם נמצאת , לגשר
*

 אותה, אך משמר הנגבנקרא לראשונה  " שעל שמה

  מעולם לא מצאתי(.

 

 ומעשה שהיה כך היה. 

בשיא )דהיינו במקום היפה ביותר( או  אותואם להתחיל , לטיולכשיוצאים  הזאת קיימת ההתלבטותתמיד 

מערה ה אל עבר להתחיל בשיא, ושמנו פעמינוסיים בשיא. הפעם כף המאזניים הכריעה לדווקא אולי 

כשחדרנו אל גשר. ההכביש תחת  איתו אתכדי לחצות  ,מכיוון מערבנחל ה אל ירדנו .הגדולההביזנטית 

 וכאילו הי (;' לציידעדות מתה'שחוט )דרבן  ם שלשרידי נו מראה לא נאה: היו אלהינגלה לעינ בטן הכביש

י. אדהמשכנו לצעוד בסמוך לווהגשר ויצאנו מ. השחורנחש האספלט של  בשלבי עיכול מתקדמים בקיבתו

זהו נחל אכזב בעל אופי שטפוני. כידוע שכן  ,כמו בעצם ברוב התקופות ,באותה תקופה לא זרמו בו מים

בזרם לשוט כאשר הנחל שצף וגעש, מתן גולן הצליח  00-ה של שנותהאגדות מספרות שבאחד החורפים 

תוך כדי והלכנו  פטפטנו ופטפטנו,הלכנו המשכנו ללכת. . התל ממשעד  ולהגיעעם סירה מאולתרת  הנחל

שבאחד החורפים את מה שסיפרתי זה עתה לכם,  פרתי להםיספר להם סיפורי מורשת. כך למשל סמשאני 

עד מאולתרת ולהגיע כאשר הנחל שצף וגעש, מתן גולן הצליח לשוט בזרם הנחל עם סירה  00-בשנות ה

לא פספסתיואבו מנסור  מנסור-. וגם את הסיפור של בירהתל ממש
**

 משמאלנונגלתה  תוך זמן קצר .

 ראינוהאורנים גזעי : בין מפתיעהשלנו קיבל תפנית הנינוח הטיול  וזה היה הרגע בו .קטנהורשת עצים ח

-בן' רחוק ממנה שכב על הארץ . לאפתוחההייתה  הדלתוריקה מאדם  ,לגאסי מדוממתסובארו מכונית 

כלוב היה ממוקם  ,רשת גדולהבמרכזה של  ,ממנורים וספמטרים  .במארבמתין המוחלט  בשקטו 'דוד

אך בזמן  ,אני הראשון שקלטתי את המתרחש. אמנם מעולם לא ראיתי את זה במציאות .קטןציפורים 

וכמו  ,. הרמתי את הראשהאלכ על מקריםשירותי בחברה להגנת הטבע שמעתי גם שמעתי סיפורים 

 . שלא תבואומד תצפיתן להתריע על כל סכנה עבראש הגבעה כי  הבחנתישחשבתי 

מספרן של  .ציפורי בר מוגנות, שקולן ערב ונוצותיהן צבעוניותאלו הן  חוחיות. כלואותבתוך הכלוב היו 

מזרח תושבי  ע"יעיקר החוחיות בטבע קטן בהדרגה ואחת הסיבות העיקריות לכך היא צייד בלתי חוקי, ב

 .וצדים מכל הבא לידירושלים הפושטים על הארץ 

ציד החוחית פשוט, שקט חוחיות בשבי בישראל.  10,000הייתה הערכה כי קיימות מעל  2002בשנת 

, מצוידים בחוחית מרוטת נוצות שלרוב גם שוברים את רגלה או למקום המיועדהציידים מגיעים  :ואכזרי

                                                

 כזו עם חורים ליונים.* 

וא בשלושה מאמרים שפרסמתי מנסור ובארות אחרות באזור כמו גם על התל )תל שרע(, אפשר לקר-על סיפורה של ביר** 

זה מכבר בעלון בשם "בארות נחל גרר", "התל" ו"צקלג המקראית". הם נמצאים באתר משמר הנגב, יחד עם רוב המאמרים 

 .חברים סיפוריב: משמר הנגב שלישפרסמתי לאורך השנים. כדי להגיע אליהם יש להיכנס ללשונית 



או כמו במקרה שלא תברח. הם מצמידים אותה לקרקע בעזרת חוט או סרט דביק את כנפה כדי לוודא 

רשתות הדומות לרשתות דיג, המחוברות בחוט  הפורשים סביבהם  .כלובבפשוט שמים אותה שלנו, 

מתקבצים מהר מאוד  ,ת הן יצורים חברתייםושחוחימכיוון משיכה. החוחית האומללה זועקת לעזרה, ו

 . אז מושך הצייד את החוט וברשת נלכדות חוחיות רבות.לטים את סימני המצוקה, הקובני מינהבה יסב

אני מצטער שלא עד היום  שקלים. 20היא עלתה למכירה.  בחוחיתבשוק בירושלים נתקלתי כשהייתי 

ציד החוחיות הוא מכאן. מגיע אל הסוחרים אבל הכסף הגדול לא  ...כמובןכדי לשחרר אותה  .י אותהתקני

, נוצר מהכלאת ה ייצור "הבנדוק המזמר". הבנדוקהראשון בתעשייה עתירת רווחים שמטרתהשלב רק 

התוצאה היא בן כלאיים . צהובה חית ממין זכר עם קנרי, ציפור שירחו

קנרי. כשל החוחית וקול ערב ומסולסל כשל הנוצות צבעוניות עקר עם 

סלסל, יצירת בנדוק "אולטימטיווי", שיהיה גם יפה וגם יידע לשיר ול

מחייבת לכידת חוחיות רבות כדי לאתר את הזכר היפה ביותר עם הקול 

הערב ביותר. את שאר החוחיות הציידים משחררים הרחק מסביבת 

או פשוט הורגים. מחיר זכר חוחית "איכותי" , מוכרים הגידול שלהן,

וכך גם מחיר הבנדוק בתנאי שהוכיח את , לאלפי שקליםיכול להגיע 

, ויהיו מוכנים תםישנם אנשים שפשוט מכורים לשיר .תיכולתו הווקאלי

מספר אחד מותיקי  למשל כךלשלם כסף רב כדי שישיגו בנדוק איכותי. 

: "משמיעים להם קלטות של הוא מלמד את הבנדוק שלו לשיר על הדרך בה ,ם-מגדלי הבנדוקים באזור י

חוחיות או בנדוקים ידועי שם. הכי מפורסם היה החוחית 'אבו חליל' מחברון, שלפני שלושים שנה 

לשמוע אותו מסלסל:  כיםצרי םהיית. לירות 25,000הבעלים שלו לא הסכים למכור אותו אפילו בשביל 

 לבנדוקים ולחוחיות שלי".'לק, לק, לק, טילילי, טילילי'. עד היום אני משמיע קלטות שלו 

סה בכנישמוקמו מתוך כלובים  בוקעים את צלילי הקסם של הבנדוקים ,עצמי ראיתי )וגם שמעתי(אני 

חלילן ל חשבו אותם כאילו אל החנות קונים.במטרה למשוך   כנראהאביב. -בתל לחנויות בשוק הפשפשים

 מהמלין. 

 

הוצאתי מתרמילי את הטלפון הסלולארי מיד  .יידיםניתק קשר העין עם הצמטר  50כעבור ובחזרה לשטח. 

 -בארחווה ליד שגר בפקח  -אהזעיק את עזר הלה .האזורי של רשות הטבע והגניםהפקח  -גיל הזעקתי אתו

נכנסנו דרך . למערההגענו . בינתיים תההתרחשונקודת שלהם להירוקים שבע, ושניהם דהרו עם הטנדרים 

המערה באמת הייתה מרשימה. למרות שהייתי שם מספר פעמים, כל  גיר.סלע הבשהיה פעור פתח גדול 

חיכיתי כה שונתנו לי את הח"ח מהגודל  כולם התפעלו. מחדשממנו אני מתרשם  למקוםשאני מגיע פעם 

. הפעם נאהנגלה לעיננו מראה לא  שוב כשהעמקנו להיכנס. אך לו

אוטו שחוט שנבלתו השרופה  אלא ,שחוטדרבן  לא היה זה

שחקן חיזוק לחושך  וכאילו הביא אית: את קירות המערה השחירה

על דרכנו לכיוון  חלנו חוזריםת, וההחוצה יצאנו. שרר שםשכבר 

הציידים הארורים. חצינו בחזרה שוב חלפנו על פני  בדרך. הכביש

עלינו אחריה ו בארראות את ההלכנו ל ,את הכביש תחת הגשר

עד שאיתרנו לפנים לפני והארץ אדמת תרנו את . חורבת מארביםל

, פנימהנכנסים  מערת הקולומבריום. תוך כדי שאנחנו פתח את

הוא איגף  א.עזריפתח, אני פה עם ": . עניתייצלצל הטלפון בכיס

מהר לכיוון  צורו .התצפיתןואני במרדף אחרי בחורשה את הציד 

כזה קרבי  לא אני גיל ". "מה אני? שמעלעצור אותו! ונסוהכביש, 

בלי הסתכלנו אחד על השני ו. " השיחה התנתקהיד!יהוא הרי צ ומה אם הוא חמוש? .בכמו שאתה חוש

הבטנו למקום בו התצפיתן אמור היה הכביש.  לכיווןבריצה מהירה פצחנו ארבעתנו מדי לחשוב יותר 

 .שת הציידהגענו לחורו גשרדרך ה את הכביש בפעם השלישית חצינו. אותו שםאך לא ראינו להיות 

יך מאוזן מחו עזרא ממש לידו עמד. ממולה. זה הסב לנו תחושת ביטחון שות חנההרק של הטנדר הירו

אמרתי לו שאם הוא רוצה את . אוטובסוו'יץ' של ה"הטיפש הזה ברח והשאיר את המפתחות  :לאוזן

. הגיעטנדר של גיל כעבור דקות ספורות ה". ושם נסגור ענייןבחזרה שיבוא לתחנת המשטרה  המפתחות

הצייד לא הצליח למזלנו כלוב הציפורים. ופנה לכיוון לשלום לנו נופף חמק לו הוא שהתצפיתן ממאוכזב 

אותן  וניסה לשלחבעדינות את הדלת שתי חוחיות. הוא פתח בכלוב נמצאו לתפוס אף לא חוחית אחת. 

ואש נשארה במקום וסרבה לזוז, בעוד השנייה החלה לרוץ בניסיון נ הראשונה למגינת ליבנולחופשי. 

לא ידעתי מה יותר עצוב: זו שלא עפה בשל הפגיעה הנפשית או זו שלא . מאמציה עלו בתוהוכל לעוף אך 

 
 צילום: יורם שפירר              חוחית בימים טובים  

 
 ynetצילום:  רעים                    חוחית בימים

 



-דן שהקיםבר -חיותלשיקום לשיקום במרכז עברו שתי הציפורים בכל אופן, עפה בשל הפגיעה הפיזית. 

   )לא רחוק ממושב שרשרת(.בחוות נעמה דן בולוטין 

 

)כי  מתחנת המשטרההרכב לקחת את מפתחות לבסוף בא  שהצידסיפר לי הוא ו אפגשתי את עזר לימים

 משפט. ל וזימנו אותושם לקחו את פרטיו . (מספר הרכבידועים לפי  כבר ממילא כל הפרטים שלו היו

כבר  וודאיהוא קיבל הוא שנס קהאת שירתיע אותו מלצוד חוחיות בעתיד, שכן , זה לא מה אל דאגהאבל 

  . לטובת חובבי הבנדוקים 'ותעבודות שיר'ב החזיר

 

                                             

 

 

 

 

 

 

  :להכנת המאמר נעזרתי בכתבה מ'הארץ'

 .12/10/2002. דוד רטנרמאת ", "טילילילי"  רק כדי לייצר ציפור שתדע לסלסל מתעללים חוחיות"

 

 

לו אפשר לשלוח  למאמרתגובות  .במקור ממשמר הנגב, כעת מתגורר באשליםהמאמר הוא כותב 

 miftahma@gmail.co באימייל:

 

 
 כנרי                                    

 

 
 בנדוק
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