
הקדמה
לתערוכת "המקום הזה" )This Place(, פאזל שיח' תרם סדרת תצלומים תחת 
בפרויקט  העבודה המרכזית  זו  פריחה מדברית.   -  Desert Bloom הכותרת
לאחר   .)The Erasure Trilogy( המחיקה  טרילוגיית  שלו,  יותר  הנרחב 
המחקר הראשוני שערך בישראל ובגדה המערבית בשנת 2010, שיח' התמקד 
או  מתאבלים  שעליה   -  1948 בשנת  הערבית-ישראלית  המלחמה  במורשת 
כָזָרז   - העצמאות  וכמלחמת  )קטסטרופה(  כנכבה  בהתאמה  מציינים,  אותה 

וכנקודת המשען להתמצאות בשלושת הכרכים בטרילוגיה: 
)Memory Trace( עקבות זיכרון -
)Desert Bloom( לבלוב המדבר -

             )Independence / Nakba( עצמאות / נכבה -

בצורתה התערוכתית הנוכחית, Desert Bloom - פריחה מדברית כוללת 
של  הטרנספורמציה  את  שבוחנים  אוויר  תצלומי  ושמונה  ארבעים  של  גריד 
גוריון  בן  אדמת הנגב, כמו גם את היחס אליה. שיח' חוקר את קריאתו של 
המשפיעות:  בשנים  זה  חלום  של  ביטוייו  ואת  בנגב  השממה"  את  "להפריח 
ויצירת השינויים בה באמצעות מיליטריזציה, כרייה, תיעוש,  רכישת האדמה 
וייעור. במקביל, מעידות התמונות על העקירה הכפויה ההדרגתית  התיישבות 
קיימים בעבר. במקביל  ועל מחיקתם של כפרים בדואיים שהיו  של הבדואים 
עם  ביחד   - התצלומים  אווירית,  מבט  מנקודת  הללו  הכפרים  אתרי  לזיהוי 
הכתוביות הנרחבות המלוות אותם - בוחנים את טבע הראיות החזותיות ואת 
הדרכים שבאמצעותן עקבות הטרנספורמציה והאלימות נעקרו או נדחקו לקרן 

זווית.

קרדיטים
מהפרויקט  שאובות  מדברית(  )פריחה   Desert Bloom בתערוכת  התמונות 
בשנת   Steidl בהוצאת  שפורסם  המחיקה",  "טרילוגיית  שיח',  פאזל  של 
 The ,2015. מקצת הכתוביות משלבות חומר שהופיע במאמרו של איל ויצמן
Conflict Shoreline, a response to The Erasure Trilogy, ופורסמו אף 
הם בהוצאת Steidl. אני אסיר תודה לאיל על מעורבותו ועל עצותיו הנדיבות 
רבת  העריכה  במתנת  שזכינו  בכך  מזל,  בני  שנינו  רבים.  חודשים  במהלך 

ההשראה והמחשבה של העורכת שילה שיח'. 
לתצלומי  המומחה  בסיוע  שנערך  נרחב  מחקר  על  מבוססות  הכתוביות 
אוויר אלי עצמון, ומומחה נוסף בתחום קריאת תוואי השטח כפי שהוא מוקלט 
במבט ממרומים. מומחה זה הקדיש זמן רב לטובת הפרויקט, אך ביקש להישאר 
בעילום שם. ביקורים באתר נערכו על ידי המחבר בשיתוף חיה נוח, נורי אל-
ובמהלך  זילברשטיין,  ועידן  יפתחאל  אורן  ויצמן,  איל  א-טורי,  סיאח  עוקבי, 

ביקורים אלו הוקלטו עדויות אישיות ונקודות ציון ספציפיות אושרו וזוהו.
שיחות עם מיקי קרצמן, רני מנדלבאום, עזיז אבו מדיע'ם, חיה נוח, נורי 
אל-עוקבי, מיכאל ספרד, סיאח א-טורי, איל ויצמן ואורן יפתחאל הקנו תובנות 
והנחייה. הסיוע והמחקר של אחמד סוב לאבאן וטליה רוזין היו מרכיב מהותי 

בחקירה.
לזכויות  הערבית  מהאגודה  ובפרט  מקורות,  ממגוון  נשאב  נוסף  מידע 
בנגב,  דו-קיום  פורום  תכנון,  זכויות  למען  במקום-מתכננים  עדאלה,  האדם, 

Palestine Remembered ועמותת זוכרות.            
זו  ונחישות  וגם ספקולציות,  עזים  רגשות  נושא המעורר  היא  הנגב  ארץ 
יכולתי  כמיטב  עשיתי  במרחב.  למתרחש  בנוגע  להט  מלאות  דעות  מחוללת 
גישה  בנגב;  שנראה  מה  אודות  הפרטים  באיסוף  קלינית  גישה  על  לשמור 
התייעצתי,  שעמם  מהמומחים  המתקבלים  החוט  לקצות  פתיחות  שכוללת 
נפלו  אם  וקריאתה.  הארץ  מעל  טיסה  של  רבים  חודשים  במהלך  והתפתחה 
האחראי  הוא  המחבר  זאת,  למרות  בכוונה.  נעשו  לא  הן  בפירוש,  טעויות 

הבלעדי לכל מה שנמצא בין עמודים אלו.
עריכה,  לערבית,  תרגום  ל"אוריינטציה",  ניימן  עופר   – לעברית  תרגום 

ועיצוב ב-3 שפות: "אוריינטציה", ירושלים.

- פאזל שיח'
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13  •  קו רוחב : °31 3' 13'' צפון / קו אורך : °34 28' 10'' מזרח

13 בנובמבר, 2011. עקבות מעבר 
לאורך שביל מאולתר דרך חולות חלוצה, 
בכיוון הגבול המצרי. חלק זה של אזור 
הגבול בין הנגב למדבר סיני המצרי, על 
מה שהיה הכפר הפלסטיני נבעאת, של 

שבט תראבין, מרוחק יותר מעשרים קי ש
לומטר מהעיירה הקרובה ביותר, וקילומ ש

טרים ספורים מהגבול. האזור הוא אחד 
הנתיבים החשאיים השכיחים ביותר לשי ש

מוש מהגרים המבקשים מקלט ממלחמה או מרעב באפריקה שמדרום לסהרה, ובעיקר 
מאריתריאה ומדארפור )סודן(. בשנת 2013 נבנתה גדר לכל אורך הגבול במטרה 

לחסום את כניסתם של מבקשי מקלט לישראל.

14  •  קו רוחב : °30 25' 53'' צפון / קו אורך : °34 56' 26'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. עקבות הצפה ושש
בילים שבהם נעים רכבים כבדים, לאורך 
הכביש המהיר מספר 40 בכיוון צפוןש

דרום, בין מצפה רמון לאילת. האזור 
שנראה בתמונה ממוקם בתחומו של נחל 
אכזב בהרי הערבה, בואכה מכתש רמון. 

העקבות בצידי הכביש נגרמו על ידי רכ ש
בים כבדים ושיירות צבאיות. התנועה הזו 
הביאה להסרת שכבת הסחף העליונה, 

שעברה תהליכי סחיפה, עוצבה מחדש על ידי המים, והושקעה שוב. חלקיקי החול 
והחצץ הגדולים יותר כאן מורכבים בעיקר מאבן צור. 

 
15  •  קו רוחב : °30 57' 10'' צפון / קו אורך : °34 56' 19'' מזרח

14 בנובמבר, 2011. ערימות אבנים 
לאורך קו רכס עליון, מראה אופייני 
לתקופה הנבטית. הערימות ידועות גם 
בשם תוליילאת אל-עינב )בערבית, "תלי 
ענבים"(. תצורות חרוטיות אלה, שגודלן 
100*30 סנטימטרים רבועים, הוצבו 
בדרך כלל בצידי הגבעות, במטרה לנקות 
את המדרונות ולהגביר את זרימת מי הג ש

שמים על פני הקרקע. השיפועים התלולים 
של המדרונות, וסלע הצור השחור של פני השטח שהקרין את חום השמש - מהווים 

סביבה מושלמת לגידול ענבים. הלחות המצטברת במרכז התלולית מגינה על הגפן הצ ש
עירה ומזינה אותה, ומבנה התלולית מאפשר לגפנים להשתרג לאורך המשטח החיצוני 
הזוויתי, במקום על הקרקע. האתר מצוי בסמוך למכתש הגדול, המכתש השני בגודלו 

בישראל, בקרבת ירוחם, עיירת הפיתוח הראשונה בישראל.

16  •  קו רוחב : °41 42' 30'' צפון / קו אורך : °35 12' 35'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. עקבות תנועת רכש
בים צבאיים באימון, כמו גם רכבי שטח 

לטיול, לאורך אתר התכת הנחושת הע ש
תיק בערבה התחתונה. על אדמת המי ש

שור, שבו שכבת חצץ כהה ורדודה עתירת 
נחושת, נרשמות עקבות כלי הרכב העוב ש

רים. תנועת הרכבים מסירה את השכבה 
החיצונית וחושפת את השכבה התת-קר ש

קעית הבהירה יותר. ארבעה קילומטרים 
מזרחית לאתר, בצמוד לגבול בין ישראל לירדן, מצוי מושב עין יהב, שנוסד תחילה 
בשנת 1950 כתחנת ניסוי חקלאית, על ידי חברי הנח"ל, תנועה לקידום ההתיישבות 
באזורים צחיחים של ישראל. התחנה ננטשה בהמשך, ומאוחר יותר, בשנת 1953, 
התיישבו במקום חיילים משוחררים. בראשית שנות הששים אוזרחה ההיאחזות כמושב.  

9  •  קו רוחב : 30° 53' 60'' צפון / קו אורך : 34° 45' 53'' מזרח

שרידיו ההרוסים של בית בדואי ואזור 
מגודר בתחומי אתר ניסויים של משרד 

החקלאות ופיתוח הכפר, שהוקם בס ש
ביבות שנת 2000 ועודו פעיל. הבית, 
שעשוי חומרים קלים ושבירים, אופייני 
למבנים בדואיים, והראיות על הקרקע 
מעידות על כך שהבית פונה מרצון ונהרס 
ללא מאבק. האדמה הופקעה, על מנת 
שלא לעכב את עריכת הניסויים במקום. 

בחלקה השמאלי העליון של התמונה אפשר לראות שני כתמים כהים מעגליים, שרידי 
הכתמת הקרקע על ידי העדר שהוחזק בתוך סירה באתר. שני המעגלים הלבנים מימין 

לגדר הם שרידי בארות לאורך ערוץ שנחפר מערוץ הנחל. 

10  •  קו רוחב : 31° 8' 7'' צפון / קו אורך : 35° 12' 25'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. בריכות אידוי במכש
רה הפוספטים בערד. מחצבי הנגב כוללים 

נחושת, ברזל, מנגן, פוספטים ואור ש
ניום. המתקן בערד כורה את הפוספטים 
מהאיכות הגבוהה ביותר, ולפי ההערכות 
בין שלושים אלף לששים אלף טון אורניום 
מוכלים בעופרות פוספטים גולמיות. רוב 
הפוספטים מופקים בשלושה מכרות של 
החברה האם, רותם אמפרט נגב בע"מ, 

שנוסדה בשנת 1952 תחת השם 'נגב פוספטים'. המתקן של החברה בערד סמוך למרכז 
המחקר הגרעיני בדימונה. המדינה מכירה בדבר קיומו של האתר, אך שומרת על מדי ש

ניות של עמימות גרעינית, מבלי לאשר או להכחיש שהאתר מכיל נשק גרעיני. המתקן 
נבנה בחשאי )החל בשנת 1958( בסיוע צרפתי, מחוץ למשטר הפיקוח של הסוכנות 
הבינלאומית לאנרגיה אטומית )IAEA(, המרחב האווירי מעל מרכז המחקר הגרעיני 
סגור, והאזור סביבו שמור בקפידה ומגודר. השבטים הבדואים מורחקים עד כדי 15-20 

קילומטר מהגדר.

11  •  קו רוחב : 31° 18' 6'' צפון / קו אורך : 35° 5' 17'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. פאתי הכפר העש
רבי אל-דריג'את, שנוסד במאה התשע 
עשרה, אך לא הוכר על ידי מדינת ישראל 
עד שנת 2004. זהו הכפר הערבי היחיד 
בנגב שאינו בדואי. בין 250 ל- 350 

איש, שמשתייכים לחמולת בחיץ, מתגו ש
ררים במקום זה כבר 16 שנים. במקור 
היו התושבים פלאחים )איכרים(, בדומה 
לתושבי אל-דריג'את. מקבץ מגורים זה 

אינו מוכר על ידי ממשלת ישראל, שמתכננת להקים עיירה חדשה ומוכרת עבור התוש ש
בים, מרית, במרחק של קילומטר אחד. התושבים מתנגדים לבנייה החדשה הזו. מסביב 
לבתים, תחילתו של אזור קרקע זבורית, בלתי ניתנת לעיבוד, ושכבת הגיר התחתונה 
צצה על פני הקרקע בחלק מהשטח. מחצבת גיר מצויה בהליכי התרחבות במרחק של 

מאות מטרים מצפון לאתר.   

12  •  קו רוחב : 30° 48' 14'' צפון / קו אורך : 34° 46' 19'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. חווה עתיקה מוש
קפת חומה, שבעבר נחשבה נבטית אך 
כנראה הייתה ביזנטית )המאה החמישית 

לספירה(. החווה מורכבת מטראסות חק ש
לאיות סביב קרקעית נחל אכזב )עונתי(. 
חקלאות עתיקה בנגב, כמו גם החקלאות 
הבדואית שהתפתחה ממנה, מבוססות 
על העקרון של "השקיית נגר". טראסות 

קטנות משמשות כסכרים שמטים ואוס ש
פים מי שטפונות אל אגני השקייה. המים מחלחלים לעומק האדמה, נאגרים שם, ועו ש

לים אל פני הקרקע במשך תקופה ארוכה. באזור שכמות המשקעים השנתית בו היא 
פחות מ-100 מילימטרים, יכלו מערכות ההשקיה הללו לאסוף כמות גדולה פי ארבעה, 
ובכך לאפשר גידול דגנים. אלפי קילומטרים של טראסות כאלו מצויים בוואדיות הנגב. 
בליטות האדמה הקטנות במדרון בחלקו השמאלי העליון של התצלום הם תולילאת 
אל-עינב עתיקות )'תלוליות ענבים'(. המבנה בחלקו הימני התחתון של התצלום שימש 

כנראה למגורים ולאחסון. 

5  •  קו רוחב : °31 25' 14'' צפון / קו אורך : °34 28' 14'' מזרח

10 באוקטובר, 2011. בסיס אחסון 
תחמושת מתקופת המנדט הבריטי ליד 

גבול רצועת עזה. האתר כבר אינו בשי ש
מוש. הוא נבנה בתחילת שנות הארבעים, 
בציפייה למתקפה של הגרמנים מצפון 
אפריקה במהלך מלחמת העולם השנייה. 
בתמונה אפשר לראות מקצת מ-170 
תלוליות העפר שנבנו בתצורה ריבועית 
חסרת צלע אחת, למטרת ביצור והגנה 

מפני הרוחות. קירות נמוכים לאורך צד אחד נועדו למנוע מפיצוץ במתקן אחסון אחד 
לגרום להתלקחות במתקן סמוך. בעקבות מפלת הצבא הגרמני בידי כוחות בנות הברית 
בקרב אל-עלמיין, לא היה עוד צורך בביצורים, והם לא היו בשימוש לאחר שנת 1942. 
האתר נמצא על אדמתם ההיסטורית של בני אבו מווילק / חסנאת, משבט תראבין, 
שפונו במהלך מבצע יואב. בסמוך למקום מצוי קיבוץ בארי, שנוסד בשנת 1946 כאחת 
מתוך אחת עשרה 'נקודות' התיישבות יהודית שנועדו להבטיח נוכחות יהודית באזור 

לפני חלוקת פלסטינה. 

6  •  קו רוחב : °31 6' 46'' צפון / קו אורך : °34 24' 10'' מזרח

13 בנובמבר, 2011. קווי ניסוי סיסמי 
מצטלבים, בחולות חלוצה, בשטח הכפר 
הפלסטיני נבעאת של שבט תראבין. 
תושבי הכפר פונו בשנת1948 בעקש  
בות מבצע יואב, פעולה צבאית ישרא ש

לית שבוצעה בין 15 באוקטובר ל-22 
באוקטובר, תחת פיקודו של יגאל אלון. 

מטרתה העיקרית של הפעולה הייתה כי ש
בוש כל הנגב. הקווים המצטלבים הם קווי ניסוי סיסמיים, חלק ממספר רב של חתכים 
מקבילים שמחלקים פינה מרוחקת זו של המדבר לאזורי חיפוש נפט נבדלים. קידוחי נפט 

בוצעו בשנות השמונים המאוחרות, אך לא נמצאו כמויות מסחריות.

7  •  קו רוחב : °31 3' 8'' צפון / קו אורך : °34 45' 17'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. פיתה )מבנה בצורה 
מעגלית לדימוי מוצב אויב( שמשמשת 

לאימונים צבאיים בשטח צבאי סגור, למ ש
טרת אימון באש חיה. שלושה קילומטרים 

מזרחית למקום מצוי קיבוץ רביבים, שנו ש
סד בשנת 1943 בסיוע ממשלת בריטניה 

ומהגרים אירופאיים צעירים, כאחת מש ש
לוש נקודות שמירה שהוקמו על אדמה 
בבעלות הקק"ל. מטרת המיזם הייתה 

לשמור על האחיזה בקרקע ולבחון את איכותה לעיבוד חקלאי. תושבי נקודות השמירה 
ערכו סקרים גיאופיסיים נרחבים וגם ניסויים חקלאיים לתכלית זו. שלוש הנקודות הללו 

היוו מאוחר יותר בסיס להתיישבות יהודית נוספת בנגב, ששמה היה תל הצופים בתחי ש
לה. בתל צופים התגוררה לימים גולדה מאיר, שהייתה ראש ממשלת ישראל.

8  •  קו רוחב : °31 18' 48'' צפון / קו אורך : °34 56' 34'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. יער מיתר, שלוחה 
של יער יתיר, על אף חוסר הרציפות בין 
השניים. היער, שהקק"ל החלה לנטוע 
בשנות השמונים, מהווה חגורה ירוקה 
שתכליתה יצירת חיץ בין הפרבר היהודי 
האמיד מיתר והעיירה הבדואית חורה. 
שבילי הליכה ורכיבה על אופניים שזורים 
ביער החדש לאורכו ולרוחבו. היער נמצא 

צפונית למה שמכונה קו הצחיחות, שמ ש
סמן את קצה המדבר. מתחת לקו זה, משתמשים בשיטה המכונה "סוואניזציה": עירוב 
של עצי אקליפטוס או שיטה פזורים בדלילות עם שיחים ועשב ביניהם, כפי שניתן 
למצוא באזורי סוואנה. ההשקיה מתבצעת באמצעות טראסות ארוכות שאוגרות את 
מי הגשמים, ואוצרות את המים באופן אופטימאלי. ואולם, מעל קו הצחיחות הצמחייה 
מורכבת בעיקר משורות של עצי אורן ירושלים )Aleppo Pine(, העץ הניטע השכיח 

ביותר בישראל.

1  •  קו רוחב : 31° 21' 7'' צפון / קו אורך : 34° 46' 27'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. עבודות הכשרה 
לשתילת יער השגרירים של הקרן הקיימת 
לישראל )קק"ל(, כחלק ממסע הייעור 
שלה במטרה ליצור חגורה ירוקה מסביב 
לעיר באר שבע )בערבית, ביר א-סבע(. 
הקק"ל הינה ארגון ציוני לא ממשלתי 
שהוקם בשנת1901 למטרת רכישת אדש  

מות, בשם יהדות העולם, לכינון היסודות 
של מדינה יהודית בפלסטינה, שהייתה 

אז תחת שליטה עות'מאנית. כיום הקק"ל פעילה בתחום הייעור, והיא מציגה עצמה 
כ"מנהיגה סביבתית עולמית". בקיץ 2010, בתיהן של משפחות אבו ג'אבר, אבו מדיע'ם 
ואבו פריח, בנות שבט א-טורי, שהיו באתר המקיף את שני העצים הנותרים, נהרסו, 
והמשפחות גורשו. הקהילה הבדואית תובעת כעת בעלות על האדמות, כחלק מהאזור 

הסובב את הכפר הבלתי מוכר אל-עראקיב. 

2  •  קו רוחב : 31° 16' 17'' צפון / קו אורך : 34° 59' 48'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. שרידי יסודות הנש
חלה של חסן אל-סראיעה, משבט אבו 
ג'וויעד, בפאתי הכפר הבלתי מוכר באת 

אל-סראעיה. המבנים נהרסו לאחרו ש
נה; עיי החורבות הפזורים ברחבי האתר 
מעידים על פינוי כפוי. האזור מוכרז כיום 
שטח צבאי סגור לאימוני אש חיה. למרות 
הפינוי, שני מבנים קטנים - שמעטה הפח 
שלהם מהודק באמצעות סלעים - נבנו 

מחדש על גבי ההריסות. גובהם של המבנים מטיל את צילו על הקרקע. האתר מצוי 
באדמות שלאפין, קהילה בדואית שפונתה בעקבות מבצע יואב. 

3  •  קו רוחב : 31° 1' 48'' צפון / קו אורך : 34° 33' 56'' מזרח

12 בנובמבר, 2011. שרידי רחובות-בנש
גב / רוחייבה. במשך התקופה הנבטית, 
הייתה זו העיר השנייה בגודלה על אם 
דרך התבלינים הנבטית בציר דרום-צפון 
מזרח. חשיבות היישוב הייתה נעוצה 

במיקומו במרכז נתיב הסחר חלוצה-ני ש
צנה-סיני. במאה החמישית, בתקופה 
הביזנטית, מנתה אוכלוסיית העיר למעלה 
מ-10,000 תושבים. העיר נמצאת כיום 

על דיונות חול בקרבת הגבול המצרי, והיא מוקפת שטחי אימונים צבאיים לירי באש 
חיה, שפעילים במהלך ימות השבוע. בחלקה השמאלי התחתון של התמונה נמצאת 
בריכת מים שמחוברת לבאר עמוקה. כמו כן, אפשר לראות בצד שמאל את נתיב הגישה 
הראשי אל העיירה, שמוביל אל הכיכר הראשית המשוחזרת. במבט מהקרקע, אלה 
השרידים היחידים הנראים לעין. שאר העיר נראה כערבובייה של קמטים טופוגרפיים. 
במבט מהאוויר, בסוף הקיץ, הופכת העיר זמינה לעין תחת שכבת עפר שקופה למראה.

4  •  קו רוחב : 31° 18' 2'' צפון / קו אורך : 34° 36' 52'' מזרח

4 באוקטובר, 2011. אופקים. רשת 
ההתרחבות של העיר, ובה ניתן לראות 

כבישים ראשיים וחלקות תחומות. אופ ש
קים נוסדה כעיירת פיתוח למהגרים 
יהודים מצפון אפריקה ומהודו ב-19 
באפריל, 1955. מאוחר יותר קלטה העיר 
זרם של מהגרים רוסים-יהודים וגדלה 
לכדי עיר. הכתמים המעגליים הכהים בצד 
ימין, סביב שני עצים שנותרו, מעידים על 

נוכחותן הקודמת של סירה )מכלאות לכבשים, עזים או גמלים(, שפונו אך זמן קצר 
קודם לכן. חלקו העליון של התצלום מראה דפוסי חריש ישראלי ממוכן, המגיע אל תוך 
אזור שנתבע כעת על ידי הבדואים. אופקים בנויה על הכפר א-סאנע / אל-נג'מאת, של 

שבט תראבין, שפונה בשנת 1948.  

מפת הנגב עם נקודות התייחסות תואמות לתמונות בעמודים הבאים. כל עמוד בן ארבע תמונות תואם לעמודה במסגרת הגריד )לוח שתי וערב( 
של תערוכת Desert Bloom )משמאל לימין(.  

MAPP / המפה הופקה על ידי פרנצ'סקו סברגונדי, ארכיטקטורה פורנזית

Desert Bloom
יחה מדברית פר
إزهــــــــار صـحـــــراوي
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17  •  קו רוחב : °30 45' 60'' צפון / קו אורך : °34 47' 31'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. גדר גן היקפית ותש
בקרבת  תלול  רכס  לאורך  השקיה  עלות 
)עברית/ עבדת/עבדאת  העתיקה  העיר 

את  יוצר  העליון  הסלעים  קו  ערבית(. 
הקיר החיצוני של הגן, ומשמש גם כשביל 
העקבות  את  לראות  אפשר  שעליו  רגלי 
שהותירו עדרי המרעה של הבדואים. מי 
גשמים מוטים לאורך קווי הסלע היורדים 
מקטע  כל  הנחל.  ערוץ  בתחומי  הגן  אל 

תחום אוגר את מימיו שלו, על מנת למזער את זרימת הנגר. הקווים העמומים המקבילים 
שלקיר העליון הם עקבות שהותירו עדרי בעלי חיים שנעו על הקרקע. הגנים הללו, המוק

פים קירות, מגבירים את אגירת המים באזור שבו כמות המשקעים נמוכה במיוחד, והם 
גם מסמנים גבולות של תחומי בעלות. הגן הזה, שאורכו למעלה מקילומטר אחד ורוחבו 

המירבי כרבע מכך, מתפתל לאורך בסיסה של גבעה. 

18  •  קו רוחב : °31 0' 60'' צפון / קו אורך : °34 43' 4'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. נחלת משפחת אבו 
הבדואית המוכרת  העיירה  עיסא בקרבת 
הכתמים  עזאזמה.  שבט  של  הדאג',  ביר 
המעגליים הכהים במרכז התמונה מעידים 
על הימצאותן הקודמת במקום של סירה, 

ההכ וכבשים.  עזים  לגמלים,  שמכלאות 
העדרים  של  הגוף  נוזלי  תוצר  היא  תמה 

ששהוחזקו במקום. בכל שנה הועתקו המ
שכלאות, והמקום הקודם חוטא באש. הכ

תמים נותרים על האדמה במשך שנים אחדות, וקצב הרווייתם מעיד על מספר העונות 
הגשומות ששטפו אותם. עקבות כאלה מסייעות בקביעת משך הזמן המינימלי )בשנים( 
ותושביו  סגור,  צבאי  שטח  הדאג'  ביר  הוכרז   1978 בשנת  המכלאות.  התקיימו  שבו 
נאלצו להעתיק את מקום מגוריהם לוואדי אל-נעים, בקרבת באר שבע. בשנת 1994, 
הפך  אך  צבאיות,  למטרות  לשמש  חדל  בעבר  ישבו  שבו  שהשטח  להם  נודע  כאשר 

למושב, הם שבו למקום והתיישבו לצד המושב. 

19  •  קו רוחב : °31 20' 30'' צפון / קו אורך : °34 46' 57'' מזרח

לנש עפר  עבודות   .2011 באוקטובר,   9
לאחר  הקק"ל  של  השגרירים  יער  טיעת 
אל-עראקיב.  מוכר  הבלתי  הכפר  הריסת 
ימינה,  בחלקו העליון של התצלום, מעט 
מופיע מקבץ סלעים לבנים שמקיפים את 
בערש מים  בור  )הראבה,  רשיד   הראבת

לבית  מוביל  שמאל  בצד  השביל  בית(. 
ולאד אל-עוקבי  משפחת  של  שהקברות 

מת השבט. כל תושבי המקום פונו בשנת 
1951 על ידי הצבא הישראלי, שטען כי הוא זקוק לשטח זמנית לצורך אימונים צבאיים. 
בשנת 2011, השנה שלאחר הריסת אל-עראקיב, כאשר הקק"ל הכשירה את הקרקע 
לנטיעה, מחו פורום דו קיום בנגב, בשיתוף הקמפיין לצדק בדואי-יהודי בישראל ורבנים 
לזכויות אדם בפני ידידי הקק"ל בארצות הברית, וציינו שתביעה משפטית בעניין תלויה 
בעבר  מה שהיה  אחרים של  בחלקים  ונמשכו  הסבר  ללא  הופסקו  הנטיעות  ועומדת. 

הכפר. תעלות ההשקייה במקום נותרו.    

20  •  קו רוחב : °31 15' 40'' צפון / קו אורך : °34 26' 23'' מזרח

10 באוקטובר, 2011. שדה חרוש כהכנה 
לזריעה. מושב עין הבשור. המושב הוקם 
בשנת 1982, ומקצת התושבים התגוררו 
ישראלי  יישוב  שדות,  ביישוב  לכן  קודם 
במדבר סיני שפונה לאחר חתימת הסכם 
השלום בין ישראל למצרים בשנת 1979. 
בו  היה  לכן  המושב הוקם באתר שקודם 
תראבין,  שבט  של  אל-גלעי,  ערב  הכפר 
וכן אדמות המרעה של תושביו. התושבים 

ממוכן  חריש  על  מעידים  השדה  של  המדויקים  הישירים  הקווים   .1948 בחורף  פונו 
ישראלי. צינורות גומי כהים, שפרושים על פני השדות במרווחים של תשע שורות, הם 
חלק ממערכת ההשקיה בטפטוף שפותחה בשנת 1965 בקיבוץ חצרים, ליד באר שבע. 
אזור זה של דרום הנגב, על הגבול עם רצועת עזה, משמש בעיקר לחקלאות מסחרית 

רחבת היקף.

21  •  קו רוחב : °30 42' 41'' צפון / קו אורך : °35 12' 35'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. עבודות עפר ראשוש
ניות ועבודות חפירה בבניית עיר הבה"דים 
)בסיסי הדרכה(, שתיקרא "מחנה שרון" 
הממשלה  ראש  שרון,  אריאל  שם  )על 
אלף   30 בעבור  תוכנן  המחנה  לשעבר(. 
להיפתח  צפוי  זה  ענק  ובסיס  אנשי צבא, 
בית  את  ישמש  הבסיס   .2015 בשנת 
הספר  בית  צה"ל,  של  לחימוש  הספר 

למשט הספר  בית  לוגיסטיים,  שלאימונים 
רה צבאית, ומרכזי הכשרה צבאית נוספים שמועתקים למרכז הנגב מסיבות תקציביות, 
היות שערך הנדל"ן באתריהם הנוכחיים באזור גוש דן גבוה. הבסיס יכלול מתקני אימון, 
אזורי ספורט, קניון, בתי כנסת, מלונות, בתי קולנוע ומתקני בידור. כפרים בדואיים בלתי 
מוכרים מצויים מזרחית לאתר, ומשפחות אחדות בכפר הבדואי הבלתי מוכר ואדי אל-

משאש נמצאות בשטחו.

22  •  קו רוחב : °31 1' 38'' צפון / קו אורך : °34 33' 8'' מזרח

13 בנובמבר, 2011. פיתה )מבנה להדש
שמיית מוצבי אויב( בשטח צבאי סגור שמ

שמש לאימון באש חיה. הפיתה, שנוצרה 
מהערמת תלוליות עפר, מזכירה בצורתה 
שפזורים  הארכיאולוגיים  השרידים  את 
אף הם ברחבי חלק זה של המדבר. שטח 
אדמה  על  שהוקם  חיה,  באש  האימונים 
שהייתה שייכת בעבר לכפר סובחיין, בני 
מטרים  מאות  מרוחק  העזאזמה,  שבט 

מהאתר הארכיאולוגי ברחובות / רוחייבה )עברית, ערבית(.

23  •  קו רוחב : °31 1' 5'' צפון / קו אורך : °34 57' 5'' מזרח

14 בנובמבר, 2011. שרידי שלוחה של 
הכפר הבדואי רח'מה, של שבט עזאזמה. 
על  מעידים  הרבים  המעגליים  הכתמים 
)ראו 4(, מכלאות  סירה  הימצאותם של 
והוקמו  שהוזזו  וגמלים,  עזים  כבשים, 

בה השינוי  קצב  אחדות.  פעמים  שמחדש 
העונות  מספר  על  מעיד  הכתמים  רוויית 
/ השנים הגשומות ששטפו את הכתמים. 
העיגול הדהוי בחלקה הימני התחתון של 

יותר. הכתם הטרי ביותר  יותר, ואילו זה שבחלקה השמאלי העליון כהה  התמונה ישן 
הוא זה שמצוי במרכז התמונה, ובו אפשר לראות שחומרי הדשן מכסים את הקרקע, 
וטרם מתמזגים עם המדבר. משמאל למעגל התחתון אפשר להבחין במעגל רביעי עמום. 
סימני החרישה, או ה"שריטה", הקלים בשטח מעידים על עיבוד מתמשך של האדמה 
על ידי הבדואים. בהעדר מערכות השקיה ממוכנות, היבולים מושקים ביד. האתר מצוי 
כיום באופן רשמי בתחומו של שטח צבאי סגור לאימונים באש חיה. על אף המגבלה 

הזו, הבדואים משמרים את נוכחותם על הקרקע.

24  •  קו רוחב : °30 27' 41'' צפון / קו אורך : °34 58' 40'' מזרח

בדואיים  מאהלים   .2011 בנובמבר,   14
הערבה,  בהרי  )אכזב(  עונתי  נחל  לצד 
זה,  צחיח  באזור  רמון.  מכתש  בואכה 

סמו אתרים  מחפשים  הבדואים  שהרועים 
שכים לערוצי זרימה עונתיים, במטרה לה

את  שמאפשרים  הגשמים,  במי  שתמש 
התפתחותה של צמחייה להזנת עדריהם. 
שכבת הסחף הגיאולוגית מורכבת מעפר 
ורופפים  מגובשים  בלתי  ממשקעים  או 

שעברו תהליכי סחיפה. צורתם עוצבה על ידי המים, והם הושקעו מחדש בסביבה בלתיש
מימית. חלקיקי החול והחצץ הגדולים יותר כאן מורכבים בעיקר מאבן צור. 

25  •  קו רוחב : °31 3' 15'' צפון / קו אורך : °34 51' 23'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. נחלת משפחת זנון, 
שמשבט עזאזמה, לאחר הפינוי, בכפר הב
ואדי אל-משאש, בצ שדואי הבלתי מוכר 

מוד לבסיס הענק הצבאי הישראלי הקרוי 
מבין  הגדולה  במכלאה  הבה"דים'.  'עיר 
הגדר  שרידי  את  לראות  אפשר  השלוש 
הצילום  של  התחתון  ובחלקו  ההיקפית, 
הוא  האתר  הכניסה.  את  לראות  אפשר 
משפחות  וכמה  כעת,  סגור  צבאי  שטח 

ישראלים  אזרחים  פנימיים,  עקורים  הם  הכפר  תושבי  בו.  מוכלות  אל-משאש  מוואדי 
ידי הממשלה בשנות החמישים. הממשלה מתכננת לפנות  שסולקו מאזור חלוצה על 
את התושבים, פעם נוספת, לעיירה שגב שלום / שגיב אל-סלאם, אחת העיירות שנבנו 
לצורך העתקתם של בדואים ויישובם במגורי קבע, וזאת בכדי לאפשר את התרחבותו 

הנוספת של הבסיס הצבאי.  

26  •  קו רוחב : °31 27' 3'' צפון / קו אורך : °34 36' 55'' מזרח

זרוש 10 באוקטובר, 2011. שדות חיטה 
עים ומושקים של מושב יושיביה. השדות 
טפטפות  מערכת  באמצעות  מושקים 
ומאפשרת  בישראל  שפותחה  להשקיה 
לשורש  אפקטיבי  באופן  להגיע  למים 
במים  חסכון  מאפשרת  ובכך  הצמח, 
 .)20 )ראו  הנגב  כגון  צחיחים  באזורים 

מושבים שנ בין שלושה  מצויים  שהשדות 
שנוסד  יושיביה,   :1948 שנת  לאחר  בנו 

מהגש בעבור   1953 בשנת  שנוסד  זרועה,  מאלג'יריה;  מהגרים  בעבור   1950  בשנת
רים ממרוקו; ותלמי בילו, שאף הוא נוסד בשנת 1953, בעבור מהגרים מכורדיסטאן. 
המושבים בנויים על אדמה שבעבר הייתה חלק מהכפרים אל-מוַחָררקה, אל-גטאטווה 
ואל-ערור, שעובדו על ידי בני שבט תיאהא, שגורשו בחורף 1948-49 כחלק ממבצע 

יואב. בדואים תובעים כעת זכויות בעלות על האזור.

27  •  קו רוחב : °31 25' 0'' צפון / קו אורך : °34 27' 51'' מזרח

10 באוקטובר, 2011. בסיסי אחסון תחש
מושת מתקופת המנדט הבריטי, ליד גבול 
עוד.  פעילים  אינם  הבסיסים  עזה.  רצועת 
נסלל  כביש הבטון שעובר במרכז האתר 
התחמושת  מחסני  את  לחבר  מנת  על 
עם שדה תעופה שגם נבנה בעזה בשנות 
למתקפה  בציפייה  המוקדמות  הארבעים 

שמצד הגרמנים מצפון אפריקה תחת פיקו
שדו של הפילדמארשל ארווין רומל, במה

לך מלחמת העולם השנייה. האתר שוכן על אדמותיהם ההיסטוריות של הכפרים אבו 
מווילק / חסנאת, של שבט תראבין, שפונו בשנת 1948. השדות סביב האתר נחרשו 

על ידי הקיבוץ הישראלי הסמוך לקראת הזריעה.   

28  •  קו רוחב : °31 1' 11'' צפון / קו אורך : °34 43' 50'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. שרידי ביתו ההרוס 
של עוואד אבו חבאק, בן שבט העזאזמה, 
נהרס  הבית  הדאג'.  ביר  הכפר  בקרבת 
בשנת 2006 והמשפחה נאלצה להרחיק 
כבדים  רכבים  תנועת  סימני  מזרחה.  עוד 
ושרידי  נראים,  עודם  השטח  של  וקרצוף 
המבנה ומטלטלי המשפחה פזורים ברחבי 
האתר. בשנת 1978, אבו חבאק ושלושה 
על  פונו  הדאג'  ביר  של  אחרים  תושבים 

ידי הצבא )ראו 18(. בשנת 2004, כחלק מ"תכנית אבו באסמה" של ממשלת ישראל 
בדואיים אחרים  כפרים  ושמונה  הדאג'  ביר  בנגב,  הבדואים  קבע של  לישיבת  להביא 
הוכרו רשמית כעיירות בדואיות. ואולם, היות שהוראות התכנית לא התקבלו על דעתם 
של התושבים הבדואים, אף משפחה לא רכשה אדמה בהתאם להוראות חדשות אלו 

של החוק הישראלי.  

29  •  קו רוחב : °30 52' 27'' צפון / קו אורך : °35 16' 1'' מזרח

ומש מעבר  סימני   .2011 באוקטובר,   9
חיקה לאורך נתיב התנועה ההיסטורי על 
הנתיב  זה  היה  בעבר  צפון-דרום.  הציר 
בצמוד  עובר  הוא  וכיום  לאילת,  העיקרי 
לכביש המהיר מספר 90. רכבים כבדים 

דחפו ובכללם  בנתיב,  משתמשים  שעודם 
הגיר  אבן  משקעי  צבאיות.  ושיירות  רים 
פני  על  והגבס  המלח  ומשטחי  הלבנים 
אדמת  דמוי  שטח  תוואי  יוצרים  השטח 

שטין, שעקבות הצמיגים נרשמות עליו. בחלק המסוים הזה אפשר לראות שטחים שנשט
פו במי השיטפונות המגיעים מכיוון היובלים העתיקים של ים המלח.

30  •  קו רוחב : °31 18' 50'' צפון / קו אורך : °34 40' 58'' מזרח

4 באוקטובר, 2011. עבודות נטיעה ביער 
בשיטת  ושימוש  הקק"ל,  של  השגרירים 

אקליפ עצי  של  עירוב  שה"סוואניזציה": 
טוס או שיטה פזורים בדלילות עם שיחים 
באזורי  למצוא  שניתן  כפי  ביניהם,  ועשב 
8(. ההשקיה מתבצעת באש  סוואנה )ראו
את  שאוגרות  ארוכות  טראסות  מצעות 
באופן  המים  את  ואוצרות  הגשמים,  מי 
אופטימאלי. השדות מסביב לאזור הנטוע 

שמעובדים על ידי בדואים, והם נבדלים בסימני החריש הרדוד או טכניקת ה"שריטה" בעי
בוד האדמה. הכתמים הקטנים בתוך השדה מראים היכן לוקטה החיטה בשנים קודמות. 
היער ניטע על גבי הכפר הבדואי אבו עבדון, של שבט תיאהא. הכפר פונה ונהרס בחורף 
1948. השביל האלכסוני מן החלק השמאלי התחתון לחלק הימני העליון דרך מרכז 
התמונה, ולצדו זוג גדרות נמוכות, חופף לתוואי המתוכנן של קו מסילת רכבת, שבנייתו 

החלה בשנת 2012. ייעודו של השטח המיוער שונה בינתיים. 

31  •  קו רוחב : °30 58' 57'' צפון / קו אורך : °34 57' 52'' מזרח

בדואית של  נחלה  בנובמבר, 2011.   14
בכפר  עזאזמה,  משבט  חבסי,  משפחת 
אפשר  בתמונה  רח'מה.  מוכר  הבלתי 
לראות בתי פח, כבישי עפר ומספר סירה 
)מכלאות כבשים, עזים וגמלים( )ראו 4(. 

שכמו כן, אפשר לראות את העדרים המו
העליונה.  השמאלית  הפינה  לאורך  בלים 
בכפר מתגוררים כעת כ-1500 תושבים, 
וחלקם מתגוררים בו במשך דורות. לאחר 

המלחמה בשנת 1948, שבמהלכה ברחו מרבית התושבים, נותרו בכפר 17 משפחות. 
1956 הועברו התושבים הנותרים מאזור עבדת/עבדאת כאזרחים עקורים פניש  בשנת
ידי מדינת ישראל. בשנת 2009  מית. רח'מה מוזכר לא פעם ככפר ראוי להכרה על 
פנתה מועצת הכפר לעמותת במקום, ארגון ישראלי שנוסד במטרה לעודד דמוקרטיה 
וזכויות אדם בתחום התכנון, וביקשה סיוע בהכנת הטיעונים בעד הכרה בכפר על ידי 
מדינת ישראל. היות שהכפר בלתי מוכר כרגע, בתיו נתונים תחת איום הריסה תמידי, 

והכפר נותר ללא חשמל, כבישים סלולים, תשתיות ביוב או שירותי איסוף זבל.

32  •  קו רוחב : °30 38' 0'' צפון / קו אורך : °34 50' 41'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. משקעים מינראליים 
רמון.  מכתש  של  היורד  המדרון  לאורך 
ייחודית  גיאולוגית  תצורה  הוא  מכתש 
עמיד  סלע  תלולים של  קירות  ובה  לנגב, 
וסגור, שבדרך כלל  שמקיפים עמק עמוק 
מתנקז אליו ואדי. אחת מתכונות המכתש 
יש  אך  בו,  והאדמה  דלות הצמחייה  היא 
מגוון  גם  כמו  צבעוניים,  סלעים  מגוון  בו 
צמחיה ובעלי חיים. הסחף מסיר במהירות 

את שכבות המינרלים הרכות יותר, והם נשטפות מתחת הסלעים הקשים יותר, שקורסים 
בסופו של דבר תחת משקלם שלהם ויוצרים עמק דמוי מכתש. המדרון הזה היה בעבר 

שהר געש פעיל והכתמים השחורים הם שרידי הסלע הוולקני מתקופת הקרטיקון המו
קדמת. בסיסו של מכתש רמון עשיר במנגן, תחמוצת הברזל ונחושת, ופעילות כרייה 

נרחבת התבצעה בו מאז הקמת המדינה. 

45  •  קו רוחב : °31 3' 25'' צפון / קו אורך : °34 50' 48'' מזרח  

במש עפר  עבודות   .2011 בנובמבר,   22
סגרת הקמת מחנה שרון )על שם אריאל 
הנפרדות  מהשכבות  אחת  כל  שרון(. 
יושרה מעל קרקע המדבר, מוקפת כבישי 
עפר שיהפכו לעורק הראשי. כל שכבה כזו 

שתתמוך בבנייתו של בניין חדש בתוך המ
תחם. שמו הבלתי רשמי של המתחם הוא 
ובסיס  הדרכה(,  )בסיסי  הבה"דים"  "עיר 
ענק זה מצוי כרגע בהליכי בנייה בין עיירת 

הפיתוח ירוחם לעיר באר שבע הוא צפוי להפוך לעיר השלישית בגודלה בנגב. המתחם 
תוכנן בעבור 30 אלף אנשי צבא, והוא צפוי להיפתח בשנת 2015 )ראו 21(.

46  •  קו רוחב : °31 3' 51'' צפון / קו אורך : °34 45' 32'' מזרח  

רגלים  חיל  שוחות   .2011 באוקטובר,   9
אימונים  למטרות  אויב,  מוצב  לדימוי 
חיה.  באש  לאימונים  סגור  צבאי  בשטח 
גדול,  דחפור  ידי  על  נחפרו  השוחות 
והמרחב מלא עקבות צמיגים של רכבים 

הת של  התחתון  הימני  בחלקו  שצבאיים. 
מחפורות  לראות  אפשר  ובמרכזה  מונה 
בצורת U, שהוכנו כעמדות טנקים. שטח 
אל- של  ההיסטורית  אדמתו  היה  זה 

מסעודין, משבט עזאזמה, שפונו בחורף שנת 1948/49.

47  •  קו רוחב : °30 47' 57'' צפון / קו אורך : °34 47' 3'' מזרח  

בדואי  רגל  הולך   .2011 באוקטובר,   9
)במרכז חלקה הימני העליון של התמונה( 
ליד העיר  יורד בשביל המוביל אל הגנים 
הנבטית ההרוסה עבדת/עבדאת )עברית/
לפני  השלישית  במאה  שנוסדה  ערבית(, 

זור שהספירה. במהלך הגשמים, מי הנגר 
כאן  שמופיע  הנחל,  ערוץ  אל  מטה  מים 
בגוון בהיר יותר. הסלעים שעשויים לחסום 
ושימשו  מהמקום,  סולקו  הצמחייה  את 

שהותירו  העקבות  הם  בתמונה  הבהירים  השריטה  סימני  נמוכה.  היקפית  גדר  לבניית 
תוליילאת אל-עינב )תלוליות ענבים, ערבית(  עדרי הכבשים והעזים החולפים בשטח. 
- מופיעות בחלקה השמאלי התחתון של התמונה )ראו 15(, על הגבעה. העיר הייתה 
מקום החנייה העונתית של השיירות הנבטיות שנעו לאורך דרך הקטורת בין פטרה לעזה.

48  •  קו רוחב : °30 45' 14'' צפון / קו אורך : °35 10' 31'' מזרח  

פגיעה  מכתשי   .2011 בנובמבר,   22
חיל  של  סקייהוק  מטוסי  שני  והריסות 
כמטרות  שמשמשים  הישראלי,  האוויר 
מדומה  ונחיתות  המראות  מסלול  לאורך 
מסור/ בנחל  חיה  באש  האימונים  באזור 
ואדי מונשר )עברית/ערבית(. חיל האוויר 

שהישראלי משתמש בפצצות דמה - מש
אל  לכוון  בכדי   - נפץ  חומרי  ללא  קלות 
את  ולבדוק  והנחיתות  ההמראות  מסלול 

הקניון  קרקעית  של  הרך  המשטח  ברחבי  ה"אבעבועות"  סימני  מאות  הדיוק.  מידת 
ובבסיס  הים  לפני  מתחת  מצוי  הערבה  של  זה  אזור  ההפצצה.  לגיחות  עדות  מהווים 
חיילי  ידי  על   1965 בשנת  נוסד  הסמוך  חצבה  עין  מושב  הערבה.  נחל  של  היובלים 
נח"ל על מנת לתמוך בהתפתחות ההתיישבות היהודית ברחבי ישראל, ובפרט באזורים 
המרוחקים יותר של המדינה. שלוש שנים לאחר מכן, ההיאחזות הפכה למושב אזרחי.  

41  •  קו רוחב : °31 19' 43'' צפון / קו אורך : °34 53' 40'' מזרח

עפר  עבודות   .2011 באוקטובר,   9
בניית  לקראת  כהכנה  הקרקע,  לשיטוח 
לחזק  שמיועד  כרמית,  החדש  היישוב 
את ייהוד הנגב. היישוב תואם את המודל 
יוזמה של הקרן  של תכנית העתיד לנגב, 

שהקיימת לישראל שהושקה בשנות השמו
מבנות/ מיליון  רבע  להביא  במטרה  נים, 
שבני הקהילה היהודית ליישוב הנגב. קבו

ובארצות  בישראל  סביבתית  פעולה  צות 
יוצרת מתיחות  וגם  הברית טוענות שתכנית הפיתוח הנוכחית מדלדלת מקורות מים, 
במערכת היחסים השבירה בין המדינה לאזרחיה הבדואים. פחות מקילומטר מזרחית 
לעבודות הפיתוח נמצאת העיירה הבדואית לקייה, שהוקמה בשנת 1990 כאחת משבע 
עיירות רשמיות בנגב, שתכליתן להביא את הבדואים להתיישב במגורי קבע. ההכנסה 
בני  הם  תושביה  ורוב  האחרות,  הבדואיות  העיירות  מבכל  נמוכה  בלקייה  הממוצעת 

א-סאנע, משבט תיאהא, ששהו על אדמת כרמית לפני הקמתה של מדינת ישראל.

42  •  קו רוחב : °30 44' 35'' צפון / קו אורך : °34 52' 47'' מזרח

זקיף לאורך  9 באוקטובר, 2011. עמדת 
הצ העמדה  פטרה-עזה.  הקטורת  שדרך 

לראות  אפשר  שרידיה  שאת  באית, 
בראש התלולית, הוקמה כדי לספק הגנה 
הנתיב.  לאורך  שנעו  הגמלים  לאורחות 
בכל חלקי המרחב אפשר לראות שבילים 
ובעלי  רגל  הולכי  ידי  על  שהותוו  רדודים 
חיים. שני סימני עקבות גדולים הותוו על 
ידי רכבים צבאיים ורכבי שטח, סביב צדה 

של העמדה. בתקופה הנבטית, שהגיעה לשיאה בין המאה השלישית למאה השנייה לפני 
הספירה, העיירות חלוצה, ממשית, עובדת/עבדאת )עברית/ערבית(, שבטה, כמו גם 
מבצרים נבטיים בנגב, עסקו בסחר בתבלינים ובקטורת לאורך נתיב באורך של למעלה 
מאלפיים מילין )למעלה משלושת אלפים קילומטר( בין חלקו הדרומי של חצי האי ערב 
לים התיכון. האתר הזה מצוי בדיוק במרכז הדרך הראשית בין פטרה, בירת הממלכה 

הנבטית בירדן, לעזה. כיום משמשים השרידים כנקודת ציון לניווט צבאי.

43  •  קו רוחב : °31 1' 20'' צפון / קו אורך : °34 53' 3'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. מאהל אימונים של 
קבוצת חיילים מיחידה 12 של בית הספר 
ומ"כים  רגלים(  )חיל  החי"ר  למקצועות 
)מפקדי כיתה( של צה"ל. על הגבעה בצד 
היחידה  של  כינויה  באבנים  כתוב  ימין, 
בחלקו  מצוי  האתר  'אריות'.  הקודמת, 

שהדרומי של מתחם האימון וההדרכה הע
תידי של צה"ל על שם אריאל שרון )ראו 
21(, וכעת הוא מצוי בתחומי שטח צבאי 

סגור. בית הספר נוסד בשנת 1974, והוא אחראי על הכשרת כל מפקדי הכיתה וסמלי 
המחלקה בחיל הרגלים. הוא מורכב משלושה גדודים של חיילים קרביים בעלי כשירות 

קרבית מלאה, והוא ממוקם בנגב.  

44  •  קו רוחב : °31 21' 41'' צפון / קו אורך : °34 45' 54'' מזרח

 GOD TV 9 באוקטובר, 2011. נטיעת יער
על אדמה שבעבר הייתה שייכת לכפר הבדואי 
אל-עראקיב. GOD TV, בשיתוף פעולה עם 
הקרן הקיימת לישראל, מתכננת לנטוע מיליון 
עצים בישראל כדי להגשים את נבואתם לאלף 
שובו  לקראת  הארץ  את  ולהכשיר  השלישי, 

הש בצדה  הנחל  ערוץ  לאורך  המשיח.  ששל 
מאלי העליון של התמונה, באזור הלבן, אפשר 

שלראות בור מים בדואי עתיק. ברבע הימני הת
חתון של התמונה, אפשר לראות את שרידי הבית בן שני החדרים של ג'אבר אל-קוואסמה, בן 
שבט אל-עלמאת, שברח מביתו עם משפחתו בשנת 1948 בעקבות טבח שאירע בסמוך להם. 
הבית נהרס בשנים 1948/49 במטרה לסלק ראיות למגורים במקום ולגרוע מרצונה של המשפחה 
לשוב למקום. כפריים באזור שמסביב ברחו במהירות, זה אחר זה, לאחר שנפוצו החדשות בדבר 
טבח של ארבעה עשר גברים בדואים על ידי כנופיה יהודית מקומית בחודש אוקטובר 1948 בבית 
שמרוחק פחות מקילומטר מאתר זה. הדבר דווח על ידי ניצול )העד נפטר מפצעיו ביום המחרת(.   

37  •  קו רוחב : °31 19' 48'' צפון / קו אורך : °35 11' 60'' מזרח

4 באוקטובר, 2011. נטיעת יער השגריש
רים על האדמה הבדואית של אל-עראקיב 
כחלק ממסע הייעור של הקק"ל. הערוצים 
שלוש  עד  שנתיים  בני  שתילים  מכילים 
לא ונשתלו  אחר  במקום  שגודלו  ששנים 

חרונה בציפייה לגשם. הקהילה הבדואית 
שתובעת בעלות כעת על השטח בין הערו

צים, שנותר בלתי נטוע, ובו נראים סימני 
קרצוף רדוד, אופייניים לחקלאות הבדואית. כביש העפר בין הכפר המוכר תראבין וכביש 
מהיר מספר 40 עובר באלכסון דרך מסגרת התמונה. בית הקברות של אבו סיאם סמוך 
יחיד לכפר הבלתי מוכר אל- והוא אחד מחמישה בתי קברות המהווים שריד  לאזור, 

עראקיב, בתוך יער השגרירים.

38  •  קו רוחב : °31 12' 45'' צפון / קו אורך : °35 11' 60'' מזרח

נחלות  שרידי   .2011 באוקטובר,   4
הכפרים  ליד  לערד,  דרומית  בדואיות, 
הן  וקבוע.  אל-קורעאן  מוכרים  הבלתי 
יהודיים  מקומיים  תושבים  והן  בדואים 
של  הנוכחית  לתכניתה  מתנגדים  מערד 
פוספטים  מחצבת  להקים  הממשלה 
בריאותיים  טיעונים  מעלים  הם  באתר. 
פוטנציאלית  ובכללם חשיפה  המיזם,  נגד 
פונה  היישוב הבדואי  רדיואקטיבי.  לאבק 

כאשר הצבא הישראלי הקים באתר שטח אש לאימונים באש חיה, ובשטח זה עתיד 
שלקום המכרה. בחורף התגוררו האנשים והצאן בתוך המתחם בחלקו התחתון של המ

יותר. מעטפות האדמה מתחת לכביש העפר  ובקיץ הם עברו למדרונות גבוהים  דרון, 
שחוצה את השטח משמאל לימין נבנו על ידי הבדואים סביב המקומות שבהם עמדו 
כאקדח.  בצד שמאל, שצורתה  בתחומי המעטפת  הבטון  רצפת  על  למשל  אוהליהם, 
על תלוליות האדמה מעל כביש העפר אפשר לראות עקבות של ציוד מכני הנדסי כבד, 
והדבר מעיד על כך שאלו מתחמים צבאיים לאימון באש חיה. בחלקה הימני העליון של 

התמונה אפשר לראות גמלים שאדם אחד מוביל.

39  •  קו רוחב : °31 7' 40'' צפון / קו אורך : °34 18' 49'' מזרח  

בין  הגבול  אזור   .2011 בנובמבר,   13
הנגב למדבר סיני המצרי. הכביש בחלקה 
אל  מוביל  התמונה  של  העליון  השמאלי 
הגבול במרחק מאות מטרים. הקופסאות 

תק כבלי  מסמנות  הקובייתיות  שהלבנות 
שמשמשים  תת-קרקעיים  וחשמל  שורת 
את גדר הגבול. הקו החוצה הוא קו ניסוי 
סיסמי שמשמש לחיפוש נפט. קילומטרים 
המדינה  מפעילה  לאתר,  דרומית  אחדים 

שבתי סוהר שונים, ששימשו בתחילה לכליאת פלסטינים מרצועת עזה ומהגדה המער
בית, ומאוחר יותר הוסבו לכליאת מהגרים בלתי חוקיים. מבקשי מקלט ממדינות שבהן 
ניטשת מלחמה, או ממדינות "אויב" כמו סודאן, שאליהן ישראל אינה יכולה לגרש בני 

אדם, עשויים להיכלא כאן ללא הגבלת זמן.   

40  •  קו רוחב : °30 54' 5'' צפון / קו אורך : °34 45' 33'' מזרח  

לבש ניסיונית  חווה   .2011 באוקטובר,   9
בוקר.  שדה  קיבוץ  ליד  תשטיפים  דיקת 

ביז השקיה  שיטות  שמיישמת  שהחווה, 
השיטות  נחשבו  )בעבר  עתיקות  נטיות 
לנבטיות(, הוקמה בסביבות שנת 2000, 
החקלאות  משרד  ידי  על  ממומנת  והיא 
ופיתוח הכפר. האתר נמצא במרחק מאות 
מטרים במעלה הזרם מחוות עבדת, חווה 
מהריסות  ושוחזרה  שהוחייתה  ניסיונית 

שעתיקות בשנות החמישים על ידי צוות בוטנאים וארכיאולוגים בהנחיית הבוטנאי היש
הנחל,  ערות  לצד  הוקמו  וערב,  שתי  ברשת  שסודרו  השדות,  ארי.  אבן  מיכאל  ראלי 
ולאורך  ותעלת השקיה נחפרה דרך מרכז השטח במטרה להוביל מים דרך מרכז הגן 
האגנים המלבניים התחומים - בקצות כל אחד מהם תלולית מוגבהת לאופטימיזציה של 
אגירת המים. החווה עודה בשימוש, אף שבעת צילום התמונה היא נראית שוממת למדי.  

33  •  קו רוחב : °30 51' 47'' צפון / קו אורך : °34 46' 43'' מזרח

9 באוקטובר, 2011. ניסוי סיסמי בפאתי 
מדרשת בן גוריון )המוכרת גם כמדרשת 
והפנימייה  החינוכי  המרכז  בוקר(,  שדה 

לשע הממשלה  ראש  התגורר  ששבהם 
ואשתו,  הוא  שבו  והמקום  מותו,  עד  בר 
השתקפות  סיסמולוגית  קבורים.  פולה, 
היא שיטת מחקר גיאופיסית שמשתמשת 
הערכת  לצורך  הסיסמולוגיה  בעקרונות 

הרכב תת-פני השטח של הקרקע. בשיטה משתמשים במקרים רבים בחיפוש נפט או 
שבחיפוש חומרים נדירים יותר. ששה עשר הסימנים סביב המעגלים הקונצנטריים הם פת

חיהם של פירים אנכיים, שלתוכם משולשל ציוד גיאולוגי אקוסטי. לאחר מכן, מניחים 
מטען חומר נפץ בפיר המרכזי ומפוצצים אותו. הרעידות השיוריות כתוצאה מהפיצוץ 
נמדדות על ידי החיישנים ההיקפיים, וכך מתקבלת תמונה של מה שמצוי מתחת לפני 

השטח.

34  •  קו רוחב : °31 13' 24'' צפון / קו אורך : °34 24' 0'' מזרח

10, באוקטובר, 2011. ערמות של פסוש
הקציר  לאחר  באש  עולות  פלסטיק  לת 
נוסד  המושב  מבטחים.  מושב  בפאתי 
העוש תנועת  ידי  על   1947 בינואר,   7 -ב

בד הציוני, תנועת ההתיישבות של הנוער 
המושב   .1936 בשנת  שהוקמה  הציוני 
ל"ב  בפרק  י"ח  מפסוק  שמו  את  קיבל 
ַעִּמי,  "ְוָיַׁשב  נכתב:  שבו  ישעיה,  בספר 

שִּבְנֵוה ָׁשלֹום; ּוְבִמְׁשְּכנֹות, ִמְבַטִחים, ּוִבְמנּו
1948, תושבי מבטש  ֹחת, ַׁשֲאַנּנֹות". במהלך המלחמה בין ישראל למדינות ערב בשנת

חים התפנו וחברו למקצת תושבי ניצנים להקמת קיבוץ חדש. כל שנותר כיום מהיישוב 
המקורי הוא מבנה בטחון. אזור זה של הגבול הדרומי עם רצועת עזה מיושב בצפיפות 
של  אל-קסר /אל-נג'אמאת,  על ידי מושבים. במרחב זה שכן בעבר הכפר הפלסטיני 

שבט תראבין, וגם אדמות המרעה של בני השבט נכללו בו. 

35  •  קו רוחב : °30 57' 14'' צפון / קו אורך : °34 39' 25'' מזרח

פיתות,  מתקני   .2011 בנובמבר,   13
מטרות הדמיית אויב )במקרה זה, כוחות 
סגור  צבאי  בשטח  סוריים(,  או  מצריים 
שנוצרו  המטרות,  חיה.  באש  לאימונים 
מזכירות  עפר,  תלוליות  הערמת  ידי  על 
העתיקים  הארכיאולוגיים  השרידים  את 

ששפזורים אף הם ברחבי חלק זה של המ
דבר. שטח האימונים באש חיה, שהוכרז 
על אדמות ששימשו בעבר את בני שבט 

עזאזמה למטרות מרעה, אינו מרוחק מהגבול עם מצרים. אזורים נרחבים בחלקו הדרומי 
ובחלקו המערבי של הנגב הם בחזקת 'מחוץ לתחום', והם פתוחים רק לצבא הישראלי. 

הב הקהילות  של  מעברן  את  ולחסום  הגבול  אזור  את  לסגור  מיועדים  אלו  שמרחבים 
דואיות.

36  •  קו רוחב : °31 17' 5'' צפון / קו אורך : °34 45' 43'' מזרח

22 בנובמבר, 2011. אתר נטוש ששימש 
שבעבר לאחסון תחמושת, על גבולה העי

את  מראה  התצלום  שבע.  באר  של  רוני 
מתקן  כל  על  שמגנות  העפר  תלוליות 
אחסון, ואת הכביש המתפתל בין שלושה 

המו הזה,  המסוים  המתחם  של  שחלקים 
בסך  אחסום  מתקני  עשר  משמונה  רכב 

שהכל. האתר נבנה בתקופת המנדט הברי
טי ולאחר מכן היה בשימוש הישראלים. 

בסופו של דבר נקבע שהאתר קרוב מדי לגבולות העירוניים של באר שבע, והוא פונה 
כליל בשנת 2004.


