
שיכרון סיני

16ובתום.סיניהאיחצינכבששבעקבותיה,הימיםששתמלחמתפרצה1967יוניבחודש,שנים55לפני,אלהבימים

ישראלביןשלוםלהסכםשהוליכההכיפוריוםומלחמת,הזאתהתקופהכללאורךשנמשכההתשהמלחמתאחרי,שנה

הישראלישלבתודעתוסיניהאיחציאתטבע,הציפיותכלאתמילאשלאהגם,שינויוהחל,ירדןעםגםואחריו,ומצריים

מצעיריקטןלאציבורששיגעהוחופיולנופיואהבהאותה"סינישיכרון"בלקיתי,אילתכתושב,אנוכיגם.המטייל

.בוובילושטיילו-היהודיתוהדתמהמסורתחלקשהם,התרבותוערכיהשלווהושוחריהטבעלאוהביבדגש,ישראל

לנוגדנחשבאזשעדמהאת,הפראוהנופיהפסגותבין,ליצורשחלמו,הטבעלהגנתהחברהומטיילימדריכיהיוחלקם

עםויחד,שדהספרבתיארבעהבסיניהקימה,ממדריכיהאחדשהייתיהחברה.ישראלמדינתשלהפיתוחמגמותאת

מאז.הטבעושמירתהדדיכבודעלשיתבסס,הבדוויתהאוכלוסייהעםקיום-דושםולקייםלשמורשמונתה,הטבערשות

שממשיכה,למצרייםבירושהשעברו,הללומהערכיםחלקהטמיעאך,"סיניאתידעשלא",חדשדורקםהשלוםהסכם

.לתיירותטבעכנכסיאתריואתופיתחההטבעאתלשמר

"סופוועדסוףמיםאילתמפרץ"הספראתלאורהוצאתי,בוהצומחיםולחיליםהמקצועייםחייואתשהקדישכמי

שתרמו,מחבריירביםושלמשלי-הזההספרצילומיאת.סוףביםוהאדםלטבעהנוגעיםהנושאיםכללאתשהקיף

.כאןמביאאניסיפורושאתלדורתודהרגשימתוךכאןמציגאני,לספר
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.במזרח סינירתמיהחלביב וה. צולם סמוך לדהבהחורש הגדול -בן, מ דרומית לאילת"ק20צולם במרחק של ( מימין)שיכרון סיני הצמח 

מטפורה וסמים  –שיכרון סיני 
מצאנוסיניובמזרח,ישראלבארץמיניםכמהלושישנדירצמחבפנינוחשףסיניכיבוש.המדברצמחירובאתהכרתיבאילתהחיטבעכחובב

היומעטיםולא,הבדוויבנוסחתהלהכנתמתאיםשאינו,רעילצמחזהו:אזהרהתוויתהתלוותהעליוהידעאל.סינישיכרון–קרובואת

סינימרחביפתיחתעםשחווינוהשיכרוןאתגםהזההצמחייצגדוריבניועבורעבורי.מהרעלהוסבלוהזהירות-אימחיראתששילמוהטיילים

בין.מאזלזיכרונותינושמוקדשת,הנוכחיתלמצגתבשמובחרנו.אמיתיכשיכרון,מתמשכתכחוויהלהםהיוסינישטיולי,הישראליםלמטיילים

,המלחיםבקרבתמדברבנאותהפורחהנדירהגדולחורש-בןהסחלבכמו,יפיםפחותלאפרחיםגםלשיכרוןבנוסףהיובסינישגילינוהצמחים

מצילומיםרובומורכבהנוכחיהאלבום.בסיניופגשנוהו,נעלםמשם,עמרםלעמודיהמוליכההעפרמדרךהיטבשהכרנוהו,הרתמיחלביבהאת

ריקובר'צ'הוצ)"סופוועדסוףמיםאילתמפרץ"בספרונכללובסינישחווינוהמדהימיםהטיוליםתקופתבמהלךמחברייוכמהאנוכישצילמתי

.ולכותביםלצלמיםמודהאניכיוםלפרסמםרשותםעל.(2000,א"ת



מצבי הרוח והיופי המלווה –מה מאפיין את הים הזה 
אותו

צילום זה של מפרץ אילת נבחר לקשט את שער הספר שנכתב עליו
שמיו של מפרץ אילת בהירים וכחולים לרוב אבל העננות הנדירה בימי החורף מסננת את קרני שמש המפציעות בינם וצובעת את הים 

. שהם לנו כתפילה שמפרץ אילת ישמר גם בעתיד כאתר נוף ראשוני כקצה הצפוני של שלוחת האוקיינוס ההודי ים סוף, בצבעים אופטימיים

שפיגל.מ: צילום. יחיד על הטבע והאדם של מפרץ אילת-הזיכרונות שנכללו בספרי שהיה ונותר הספר העברי הראשון הכמעטאת ' עיבדתי'שלושים שנה 



עוד צמחים נדירים בסיני 

חצישלהאקלימייםהמדבריותמחגורתחלקמהווהסינימדבר

חלקהואהנגבולמעשה,הנגבכלפימתמשךהוא.הצפוניהכדור

,סינישללאלהבאופןדומותסינישלהצומחיחידות.זהממדבר

השטחבגודלוכמובןובבידודןבאקלימןבעיקרמהןנבדלותאך

.תופסותשהן

ובכךולרוב,המדברבנאותמרוכזיםהנדיריםהצמחיםרוב

בקרבת.והירדןהמלחיםמחופיהמוכריםמיניםגםמייצגים

זקום,רותמיצלףגדליםבסיניהמאובנותהשוניותועלהחוף

מיניםוכמהמצרידוםדקלי,אשלמיני,משתלשלסהרון,מצרי

חלביב,מדבריעשןמעלה,סינימסמור:אסקלפייםממשפחת

.המדברפתילתוכמובן,לוליינימחומש,רתמי

המרבה  צמח רותמי , עשן מדברי-מעלה

כמרומז בשמו  , לפלוט עשן רב בעת שריפה

המאפיין את נוף  ( פירוטכניקה)המדעי 

צמח גדול . השוניות המאובנות בנאות המדבר

בגן הצמחים  , תמצאו כיום בקיבוץ סמר

.  המדברי

הגירברמותשמצאנוהצמחיםבין

צמחעודמוצאיםסינישל

סינימסמור,מהאסקלפיים

באזורמצאנוממנושבודדים)

.(אילתמעלה



,בלבדמשמועההמדברלמטיילימוכרשהיהצמח,הרתמיהצלףהנדירהצמחהיהעתבאותהשגילינוסיניבצמחיהיפיםאחד

אתהטבערשותמאנשיאחדגילה,בינתיים.מנוחהלבארמאילתהדרךבחצי,קצבנחלשלמיובליובאחדשנראהאחדעץעל

יכוליםדיכפיןוכל,באילתהקיימתהקרןששתלה"הולנדפארק"בגםתמצאוהוכיום.מאזלמעמדוחזרוזהבאתרוהצמח

.בנעמה,שייך-אלשארםוסמוךנויבהלידותירואדיבמצאנוהובסיני.לראותם

.צילם יעקב דפני. בצבע הכותרת האדמוני ופירותיו הכדוריים, ניכר במיעוט עליו ודמיונו לרותם, הוא מיוחד בין שיחי הצלפיםהצלף הרתמי 

היפה בפרחי סיני 



במדבר"זקנה מופלגת"סלוודורה פרסית צומחת ושורדת כ: ועוד צומח מדברי

(בדרום סיני מצאנוהו זקן שורדואדי קיד ואילו ב( שטח רחב בפארק הולנד באילתמכסה כיום )סלוודורה פרסית בנאות המדבר בכיכר ים המלח 

ואדיבמניפתבהשחזינוכפילמראהואותנוהכיןלאזה.המלחיםאתהסובביםהמדברמנאותמכיריםאנופרסיתסלוודורההצמחאת

.לשרודההכרחיהמינימוםאתלקייםבהםשדי,עליםקומץעםהקרקעעלמשתרגיםענפיו-שגזעיו,אחדעץרבותשניםבמשךחישם,קיד

יעקב דפני: צילםספיר-פרגמןאורי : צילם



שיקמה-מורינגה רתמית ובת, זרעי-אשחר דו: במרומי סיני גילינו צמחים נדירים מחדש
.  צצו אל מול עינינו המשתאותאך בסיני , ישראל היו נדירים למדיבתחום 

היה עץ , על גבול מצריםממש , גשרון עיליבנחל 

שבכל שיטפון  , יחיד באזור אילתרתמית מורינגה

.  שהיו מתחדשים מדי שנה, היו נעקרים רוב ענפיו

משגשג וכיום גם הוא , בסיני היו לא מעטים ממנו

.ל באילת"של קק" הולנד"פארק ב

יעקב דפני: צילום
ספיר-פרגמןאורי : צילום



(  1957, "מבצע  קדש)"בגיחה ראשונה מעבר לגבול , ברתי ובמדבר סיניחכאן התאהבתי ב: אישי
אתלבדוק"ישראלעםכלאתבעקבותיוהביא,ועודשלוםהסכם,כיבושאומלחמה–גיאוגרפישינויכל,הימיםמשכברכדרכנו

חברנו,דאזחברתיעם.סיניבשיכרון–"הימיםששתמלחמת"אחריוגם"קדשמבצע"בעקבותהיהכך.להפקדהשקיבלנו"הנחלה

בניחוחהמצלמהמפריקומץנותר,סיניבצפוןשהתרכזמטיולנו."נכדיםשסופוממושךמבט"ההואהשירשכמאמר,חייםלברית

.נוסטלגי

כאן הכרנו לראשונה מדבר ונאות מדבר משמימים שבקושי הצדיקו את נוסח השיר שפיאר  . הראוי לשמצה" קדש"להכירו במבצע למדו בני דורי 

"חזרנו אליך שנית ואת בליבנו תמיד, שייך-ת שארם אא: "מלחמת ששת הימיםמאוחר יותר את 



דקלי הדום של טאבה–אילת האידילית ודקל אפריקני במדבר הצחיח 
שלוהראשוניותהתושביםמיעוטבזכותבעיקרהובלטאילתמפרץעלהירחזריחתעםהערבוצבעיהצחיחהמדברשביןהניגוד

הששיםבשנות,סיניבגבולהמדברבנאותהטרופייםוהדקליםהרוגעהים,הצעירהבאילתנעורינואתשייצגוהנוףצורותשתי

.העשריםהמאהשלוהשבעים

הלוהטהבידור הכמעט יחיד שזכינו לו בלילות הקיץ , אילת בערב קסוםחוף סיני                   -בגבול אילת" פטה מורגנה"האפריקני  דקל הדום 



איום על חופש השייט במצרי תיראן: רוחות מלחמה
עבדול  , כששליט מצרים, "תקופת כוננות"החלה , 1967ביום העצמאות של שנת 

ם "גרש את משקיפי האו, הכריז על סגירת מצרי תיראן בדרום מפרץ אילת, נאצר

על  " בקעת הירח"במחנה בו שוכנו ב" אמנות קופסאות הבירה"שעסקו ב-היוגוסלביים 

. והציב תותח בחוף סיני אל מול האי תיראןשם שמרו על הפסקת האש גבול סיני 

שהסירה את איום  , "קזוס בלי"ה, ליציאתנו למלחמת ששת הימיםהיתה זו  העילה 

.ישראלומצריו לספינות מדינת המצור הימי שהוטל על אילת ופתחה את מרחבי סיני 

.מבט אל האי תיראן וספינה חוצה את המצרים הנקראים בשמו, ומשמאל, אחרי שהושבתהתותח המצרי שהוצב לחסום את מצרי תיראן  , מימין



התשובה הציונית: מעוללות המלחמה ההיא

בחודשים לאחר ששמשה שלה שימש אתר  הרכבה לנחתת " גדר המוטות"על " שמורת האלמוגים"אפילו תחום , בימי ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים

.יחיד בין אילת לאתרי מזרח סיניאמצעי קשר , החוף המזרחי של סינילאורך הכביש בטרם נסלל , מכן

לפניעודהאלמוגיםשמורתגבולעלוהורכבההארץממרכזבחלקיםשהובאהנחתתלאילתהובאה,המצרילאיוםכתגובה
שניםכמהנסללסינימזרחלאורךהכביש.בדרומושייך-אושרםאילתביןלחברכדי,המפרץבמימיתושקבטרםהמלחמה

פרקו",שבאומטוסיםשל"אוויריתרכבת":תרמיתלמבצעעדיםהיואילתתושבי.בחזרהנשלחהוהנחתת,יותרמאוחר
הסתםשמןמה,למערכהמוכנהשאילת–עבדשאכן–רושםליצורהסמוכהמעקבהשנצפהצפופה"ואספקהתחמושת

...לתבוסתםותרםשגרםמה,למלחמההיערכותםאתלשנותוהירדניםהמצריםאתהיטה



עקבה ואילת בצפון מפרץ אילת באותה  " ערי המפרץ"כך נראו 

(1970שנת )צולם בעת טיסה לאורך המפרץ .  עת

על–גויסהטבעלהגנת'החבשלאילתשדהס"ביה
העירבטחון-ש"בטלפעילותשלוהשטחורכבחייליו
טנקיםלשני"סייר"לשמש'מוניתי'עצמיאני.וחופה

עמדותהחליפוהעתשכל"איקס-אם"מסוגארכאיים
אתלהשלותשנועד–ל"צהשלההטעיהמתרגילכחלק

,באילתמתרכזגדולשכוחלהאמיןהאויבתצפיות

ביניהםש "ביהסהאזרחי של יפ 'הג, מימין.  במלחמת ששת הימים( 80אוגמר )יפים של סיירת אוגדת אילת 'הג

ההיאמעוללות המלחמה



פלוגת  –ש אילת הגענו וכך גם היינו "של ביס, בספק מבצע ספק טיול

.ראשוני כובשי סיני על חוף נויבה-80הסיור של האוגדה המרחבית 

מעוללות המלחמה ההיא 

מהסלעים בנקיקמשתלשל סהרון -וצמח ותיר רכב ל הראשונים      ואדי "חיילי צהלמטיילים ומטרה ריקה מתושביה –נביעות בשמה העברי –חוף נויבה 



הרהב והתבוסה  –" ששת הימים"בתום . זה לא כל כך נעים לראות צבא מובס

".הרחמן והרחוםבשם אללה "תחת הכתובת –דיין שתום העין ואת הבוז שרחשו למשה ' עקדת יצחק'המצרים שילבו בתעמולת המלחמה שנגמרה עם נעליים את 



-העולמי שלא היתה חשובה ממנה לשייט -של התעלה רוחבה כל לא להאמין . סמוך לפתחה הדרומי של התעלה, גדות תעלת סואץ

:  אבל אז. כדי להפחית את הצפיפות בה. כיום כבר הורחבה התעלה ובחלקים ממנה נחפר תעלה מקבילה. 'מ100-150עלה על לא 

<---השקט שלפני הסערה  –תעלת סואץ בקרבת העיר סואץ 

<---... באסוןוהסתיים להגנת הטבע לסיני שכמעט החברהראשון של מדריכי צולם בעת טיול . סואץתעלתחייל ישראלי על גדת 



...ואז 1...והסערה 

חברישללטיולםצורפנולסיניהטבעלהגנתהחברהמדריכישלראשוןטיול

חלפנובדרכנו.לסיניראשוניםומטייליםוגבולותיצחקניר"עזהעוטף"קיבוצי

ודרוםשייך-אשארםכשיעדנו,שבההמריםוהאגמיםסואץתעלתגדותעל

אנוכי,ואנומהמתוכנןמוקדםלחזורביקשוהקיבוציםחברי.האיחצימזרח

יריאותנועצרחזרהבדרכנו.להדריכם"התנדבנו"סיניאתשהכרנוזוגיובת

מבנהשהפציצוומטוסיםגומיסירות,טנקיםשםהיו.המצריםעםאשותקרית

והפגיזוירוממנו–הקטןהמרלאגםמדרום–כבריתב"התעלהרשות"של

.באשעלומהםושנייםשנעצרו,מהמכוניותחוץ,פגעבלאיצאנו.אותנו

רקכידועשהסתיימה..."ההתשהמלחמת"אתפותחאירועזההיה,בדיעבד

.כיפוריוםמלחמתבתוםהשלוםהסכמילאחר

שבו נלחמו מצריים הבריטים והצרפתים, "מבצע קדש"נעצרים ומתחפרים בגומות חפורות שנותרו מ. בית הזיקוק בסואץ בוער  ואש נפתחת–כך זה התחיל 



.  ויצאנו לסיני" עוטף עזה"הצטרפנו לטיול של קיבוצי , כאמור. תקרית בתעלת סואץטיול ראשון של מדריכים לסיני ו

,  הגזרהשאל מפקד "?מה עושים אזרחים בשדה הקרב". הכוחות הלוחמיםביןבדרכנו חזרה החלה תקרית 

–אחת אחרי רעותה ובינתיים –התלקחו ושתים מהמכוניות , מחסה והחלה הפגזת מרגמותתפסנו . גורודישהאלוף 
.תמה התקרית, לאחר שעה ארוכה. שהפציץלי "הגיע מטוס סיור ובעקבותיו מטוס קרב צה

2...ובשלהי המלחמה 

דפני. י: צילומים. על כברית' יורד'לי "מטוס סיור ומטוס קרב צה, פגזי מרגמה פוגעים ברכבים–כך זה ממשיך ומצטלם 



סופר  חילוץ אווירי באמצעות מסוק –?מה עושים אזרחים בשדה הקרב. תקרית בתעלת סואץ
ראשון לטיולי סיני שחינכו וגם ( 1967יולי )אקורד ראשון למלחמת ההתשה -ל "של צהפרלון 

ולימדו עליה עד לפינויה בשנות השמונים

3... ובשלהי המלחמה ההיא

...ורק המימיה שלי שרדה את התקרית כמזכרת / זוהי המשאית היחידה שלא בערה באותה תקרית 

שדה הקרב לאחר

מימיה-מזכרת 



(  1973)שנים מאוחר יותר -סגירת חשבון 

את  שבנו לכברית כחיילים וחצינו ( 1973)במלחמת יום הכיפורים 
מצאנו שלט של מסמך  שם " המתוקיםהמים תעלת "התעלה ועל גדות 

שעברה כמה גלגולים מהנילוס  היסטורי המזכיר את תעלת הקדמונים 
מפרץ סואץלעבר 

סואץלתעלתשקדמההקדמוניםתעלת

מצריםשליטיניסוקדומיםמימיםכבר

,סואץלמפרץמהנילוסמים-תעלתלחפור

בנילוסששייטוהגדולותלסירותשתאפשר

ראשון.ולחצותוהפתוחהיםלעברלצאת

,שנוסרתפרעהכנראההיההתעלהחופרי

.(ס"לפנה18מאה)ב"הימהשושלת

השלישירעמססידיעלנוקתההתעלה

מאוחרנסתמהאךס"לפנה-11הבמאה

נכו-פרעההחל,הרודוטוספיעל.יותר

,ס"לפנההשישיתבמאה,שניתלחפרה

,השלימוה.עבדים120,000באמצעות

הפרסייםכובשיה,יותרמאוחרשנהמאה

לפי.כורשודרייוושהמלכים-מצריםשל

אגםביןחיבורגםהיהשוניםמקורות

לזרוע,מדרוםהתעלההגיעהאליו,תמסח

הפלוסיתהזרוע-הנילוסשלהמזרחית

מערב-בצפוןליםשנשפכה-מאזשָיבשה

דבר,פלוסיוןהקדומההעירליד,סיני

ליםסוף-מיםבמישריןלעבוראולישאיפשר

,מצריםשלהרומאיהכיבושעם.התיכון

תעלתנקראה,לספירההראשונהבמאה

.טריאנוסנהרלסואץמהנילוסהמים
"מפרץ אילת מים סוף עד סופו: "מקור



...של מדריך" פריבילגיה"–מה שרואים מהקוקפיט 
טיסה  בעתהניח לי לשהות בתוך תא הטייס ולצלם כמה מהתמונות היפהפיות שצילמתי , שטייל עימנו פעם בסיני" אל על"טייס 

(.גלום -ראס אבו)מבט אל אחת מהלגונות היפות של סיני , מימין. מעל מפרץ אילת שמחלון המטוס הצטמק לגודלו האמיתי

משמאל מבט לעבר צפון המפרץ עד סופו. שחסמו את הגישה לנאת דהב" ' מפרץ המשקפיים'ו' ראס אבו גלום': מימין



בדרך לאפריקה  " אל על"ממטוס –שייך וראס מוחמד ופתח מפרץ סואץ -שרם א

,  מרסה בריכהוהמפרץ הרחב של , שייח-שארם אבתמונה הימנית . ואת חצי האי של ראס מוחמד, מבט אל הקצה הדרומי של סיני

ממערב נראים האיים  . שהיא אטרקציה לעצמה, המראה את השונית ואת תעלת המנגרובים הצרה, המשאיר מעבר צר לקצה חצי האי

. ל במלחמת ההתשה"שעליו פשט והשתלט צה,שדוואןבהם האי , בכניסה למפרץ סואץ

.מרסה בריכה הרחב ותעלת המנגרובים הצרה, ראס מוחמד: משמאל. והאי שדוואן  בפתחו הדרומי של מפרץ סואץ, קצהו הדרומי של חצי האי סיני: מימין



נופי המדבר ושפך נחל דהב וצילום ההעתקים בדרום סיני מהאוויר  

ושבריםהעתקיםבשלשנוצרוואדיותידיעלנחציםסיניומזרחדרום.וגיאולוגיהגיאוגרפיהללמודכדיאווירצילומיכמואין

.יותרהבהירבסחףשבולטים"צעירים"העתקיםידיעלשנחצוקודםמדורעתיקיםואדיותלראותגםאפשר.גיאולוגיים

(.7)ממערב מפרץ סואץ , (1)חורש מנגרוב שבשפך ואדי קיד ( 2)למטה משמאל בתמונה . שהרוח והזרמים מעצבים את החוף" סחףמניפות "נחלי סיני יוצרים 



ואיים שמול החוף הערבי של  סעודיה  ( משמאל)סנפיר : סוף-יםאיים בצפון 

.הורמו אל מפלס גבוה ושרדו כשוניות מאובנותמהן שוניות אלמוגים שכמה הן רוב האיים כאן : ולהפעיל את הדמיוןלהמחיש פרופורציה אין כמו צילומי אוויר 

. המפרץשתהווה מתחרה רצינית לערי צפון ,  ניאוםזהו איזור פיתוח עתידי ומול איים אלה מתכננת סעודיה להקים עיר עתידנית בשם 

. ואולי גם להיאבק על שמירתם , יש למה לצפות



ונוף השונית  "  פיורד"החוף המתפתל של ה–נופי סיני הקרובים 

למרבה הצער איננו יכולים להגיע מדי סוף שבוע לנופים שנחשבו . ככל שמתקרבים לאילת גם החוף וגם השוניות מוכרים וחביבים עלינו

... תחשבו על כך? באשמת מי–שכן גם השונית לא נראית כך בימינו , גם הצילומים היפהפיים הם זיכרון חביב. בעינינו כמעט כבית

.למדיפוטוגניהמפרצוןאבל,צחוקצחוק.טיפוסיפיורדשזהולוכשסיפרומצחוקשמתהסקנדינביקבורשכאןלהתלוצץנהגנו"פיורד"השםמשמעותעל



דרך קצת מוזרה ללכוד את חום השמש בבריכה טבעית–" בריכת השמש: "טבעיוזהו כבר 

ים קרים מעל למים מלוחים כדי ללכוד את חום השמש כמאגר מים חמים-בריכת שמש טבעית מדרום לאילת המנצלת את הציפה של מי–תופעת טבע 

:פור'פרופ,מוריידיעלשפוענחהמנגנון

קרניבחלחוללבריכהחודריםיםמי

שבשל,המיםאתמחממיםהשמש

לקרקעיתשוקעיםהגוברתמליחותם

בקוראפילוהמצטברהחוםאתומשמרים

לחימוםזהעיקרוןלהפעילניסו.החורף

.צלחלאאךמלאכותימים



ואילת בכללה שימשו מוקד לפעילות מחקרית וחידושים טכנולוגיים    , מחקרי סיני

מיעוט כרישי  : למטה.צוללת שהופעלה באילת ובסיני וגם עברה , למעלה באמצע. ותיעוד של המצאי, ימי-מימין למעלה סקר זואולוגי

אלא האדם, השונית בשמורת הטבע באילת הוכיח כי לא הכריש הוא הרע בסיפור

פלין בסיני 'צ. ע: צילום. כריש שונית לבן קצוות

. דיאמנט. צילום א" גאו"צוללת ה. 1968תל אביב ' אונ: סקר ימי בסיני צילום

H. Fricke: צילום. תא התבודדות מתחת לפני המים, הביטט



...  היה שם כל הזמן התמר -צומח יבשתי נושק לתרבות האנשים 

אפריקההררי המשופע יחסית בממטרים ועד לשקיעה מול , והנחלים המנקזים את ההר הגבוה, התמר מלווה את החופים מחוף דהב שאולי היא די זהב 

.סואץבמפרץלשפכועדמערבהפונהוערוצוהגבוהההראזוראתמנקזהוא.סינימערבבדרוםמרכזינחלהואֵפיָראןואדי

מיאתהחוצהומנקזים,הנחלאתשחוסמיםגיאולוגייםהעתקיםבעצםשהן,מיםנביעותבומצויותאך,אכזבנחלהואהנחל

מקוםכבכל.בסיניהגדולהמדברנווה,פיראןבנווהנמצאנביעותשלגדולריכוז.הנחללמפלסמתחתזורמיםשכאןהתהום

שמדברשסובריםאלהביןשניםרבויכוחוישאפריקהבצפוןהמדברבנאותבולטהכיהעץהואהמצויהתמר,הזהבמדבר

.ומתימיידיעלהשאלה,לכאןיובאוהואוהחידקלהפרתבגדותהואמקורושהתמרהמרמזיםאלהלבין,מולדתוהואזה



בראס מוחמד  , כאן, סוג העץ היחידים במנגרוב של סיני–אביצניה ימית עצי || . שנלכדה בשורשי האוויר של מנגרובטיסן רומבי מטלת ביצים של דיונון נדיר 

צומח יבשתי בים:  מנגרוב
של  עצים ושיחים  תצורת  צומח  המנגרוב הוא 

ממוצא יבשתיים הגדלים במימי הים בחופים רכים 

במפרץ אילת מספר מיני הצמחים מסוג המנגרוב  

,  שורשי האווירהמאפיין העיקרי שלהם הם . מעטים

הבולטים מהשורש כלפי מעלה ונחשפים לאוויר בעת  

לבית  להחדיר חמצן אווירניהשפל ותפקידם 

להיפטר מעודפי מלח  להם גם אמצעים . השורשים

דגים  , יצורים החיים כאן הם מיני רכיכות. שבמי הים

וסרטנים המטפסים על ענפי העצים להנות משני  

.זוהי טעימה מסביבה טרופית אחרת. העולמות

אביצניה ימית 



...  צמחייה ימית במים הרדודים 

המנגרוביםשישןמופיעימיתאביצניההמנגרובשלהאווירשורשיעל|מצויאינוועקבהבאילת,בורקהראסבחוףפגשנו,ריסניעציוןהיםעשבאת

.  עשבי יםהנקראים , נופי ים וחוף של צמחים שמקורם יבשתי, בנוסף לשוניות האלמוגים, חופי האוקיינוס ההודי והשקט מאכלסים

המנגרוב  . הוא הגדול שביניהם ולו צורת דקל זוטאהעציון הריסני. לעומת אחד בלבד בקרבת אילתשלושה מינים בסיני יש לפחות 

,  אבל המפגש עימו היווה חוויה נעימה, בצפון ים סוף יש רק מין אחד. הוא בית גידול של עשרות מיני צמחים בחופי האוקיינוס ההודי

. לצעירי דגי שוניות" גנון"שמהווים מעין , בין שורשי האוויר מצאנו עשרות מיני דגים. למרות שסביבת המנגרוב היא טינית וטובענית



סרטנים–החי במנגרובים ובחוף החולי 

.אילתבחוףדיוקוליתר,המפרץמראשנעדריםסרטניםמיניארבעה

הענקיתהצבתבשל,"כנרסרטן"לפעמיםשנקראצבעוניאתתהאחד

לנוףמוגבליםשניהם,חיווראתתוהשני,הרבייהבעונתהזכרשנושא

עוסק,וטינייםחולייםבחופיםחי,מכדררסרטנון,השלישי.המנגרובים

האורגניהחומראתמעכלשהואתוך,הבוץכדוריבכידרורהשפלבעת

.(קודםעמוד)האווירשורשיעלתמצאוהמנגרובשישןהרביעיואת

שישן המנגרוב-בעמוד הקודם ). סרטנון מכדררומימין האתת המגוון , שניכר בצבע הבהיר של הצבתהאתת החיוור –אתתיםשני מיני 



מחקר ימי גובל ביופי נדיר  

מדריךפרסמתי,לתיעודם.בסיניוהןבאילתהןהזמןבמהלךשנמצאווהדגיםהרכיכותמינישללמתיאורהמצעיקצר

מייצגאחדכל,.מינים2000-כהכלובסך,ימיוצומחחיקבוצות15מיוצגותבו,אילתמפרץראששלהיםליצוריאינטרנטי

שמותיהםמופיעיםבהםבעבריתהדפיםייפתחו.הםחד,ואילתסיניכישמוכיחיםדגיםאורכיכותמיני

דפנייעקב : ילוםצתוכינון סיני  יעקב דפני: צילום: יפהפיהאונית

https://www.dafni.com/mollusca/spec_12.htm#Glaucid
https://www.dafni.com/fish/scaridae.htm


ושדות הרעייה שלה בחופי המפרץ –( תחש המשכן בעברית)ים -פרת

"טובת המדע"לכדוהו דייגים בסיני ל. ישראל במדברכוהני ובעורותיה ריפדו את המשכן שעליו דרכו , שכל מזונה הם עשבי ים, כואב לראות חיה כה נדירה

הקשקשיםימון

ראס בורקה –עציון ריסני 



שבטים ומנהגים -הבדווים בסיני 

מלון אורחים בשוליו של כפר בדווי  וחלקות של חקלאות בדווית בנאות המדבר בסמוך לנביעות של מעינות הנוצרים בנחלים היורדים למפרץ–" מקעד"

,  העיקרים הם המזיינה, עשרה שבטי הבדווים בדרום סיני-מבין כ

,  עליקאת לכיוון אילת, שמרוכזים בחוף בקרבת נוויבה ודרומה

לכל שבט תחום שמשמש לרעייה וגידול  . בליה בהר הגבוה'ןהג

. לכל שבט מנהגים משלו. גם דייג, אלה שבקרבת החוף. חקלאי



 ducksאמפיביים " דקים"–" ברווזים"אמצעי התנועה בים ובמדבר ה

,ויםמדברטיוליששילבוהכיכרנאותמושבחבריאתלהזכירראוי,במפרץבסיניטיוליםשהפעילוהחברותמבין

.החוףלאורךמדבר-יםבטיוליאותןושלבוב"ארהצבאמעודפי_-הצבאיותהמכוניותאתרכשובהזדמנותאך

.המזרחיבחוףהתלוליםמהנתיביםלכמהלהגיעשהצליחה,בסיניהיםלהכרתבהשתלמותמצולמיםהםכאן



הבדווים  
חלזונות למאכל ולבנייה

רכיכה". פירות ים"בסיני לא אוהבים בדווים 

נאכלת יחידה שהיא גדולה למדי והייתה בעבר 

–שבען נפוצה בלגונות החוליות היא החילזון 
הם אחדבמקום . בלשון הבדווים' אבו סבע'

קישטו את קירות בתיהם בקונכיותיו בגמר 

. הארוחה

קונכיות משולבות בארכיטקטורה של סיני

דפנייעקב 



...  בסיני אפילו הגיאולוגיה נראית יפה יותר 

התקפלותכלומר,לחציםבשלשכבותשלבצניחהכרוךזהלרוב.לצידוצנחוששכבותיו,קמרהוא"רובץקמט"

,אברהםבןצבי,הבולטיםהימייםהגאולוגיםאחד.הקמטשלהאחרחלקועלונפלהצדאלשצנח,תלולקמר

פעריםלפתוחעבריומשנילחופיםשגרםהמנגנוןאתאילתמפרץקרקעיתשלקולהחזרירישומיבאמצעותפענח

.וערבאפריקהביןהבקעלאורךהבקעותהןשהמשכם

שוניותהשוניותהםסיניבמזרחשהכרנוהמשקעסלעירוב

.שייך-אשארםשלהרמהומשטחיצוקיאתשבונותמאובנות

מפלסמעלהתרומםסינידרוםשלהדרומישהחוףלמדתילימים

קנדיון'גב"ארהנשיאשלדמותו,במסגרת.הנוכחיהשוניות



...  בסיני אפילו הגיאולוגיה מרשימה יותר 

ניכראחוז.הצבעוניתהחולאבןהואקדוםמדבריסלע

ומנגןנחושת,ברזלעפרותמכיליםהללוהמשקעמסלעי

חומרים  . על גדות נחלים ומדרונותיוצרת שכבות סחף התבלות סלעים מתמשכים של הם תהליכים הבליה והסחיפה 

של עמודים שיכולים רכות הסלע וחורצת בהם צורות את מי  גשמים שמנצלים ידי מואצת על לבלייה אלה חשופים 

המגן  , עמידנשמר סלע עמוד כזה בתנאי שבראש , (אדם שסומן בעיגול אדום: קנה מידה)מטרים לגובה עשרות להגיע 

עלמות  של עמודים מסוג זה הנפוצים בתנאי יובש הם הגיאוגרפי שמם . לאורך שנים רבותעליהם מפני התפוררות 
!לבל ייפול , עלמות שימרו על ראשכן–מסקנה ( דמואזל בצרפתית)



לא ייפלא על כן מדוע כל סערה בחוף מביאה לשם . רב הגוניות של מיני קונכיות השונים הוא אחת הפליאות המזומנות לבעלי העין החדה
המתנשא  תיראן צוקי החוף ואפילו האי . שנאספו כביצים עזובות, חופי סיני היו באותה עת מכוסים בקונכיות רבות. עשרות חובבי טבע

יצורים ימיים  המאובנים הם ברובם שרידי אוכלוסיות . במעמקי הסחף שבאילת הן קבורות משוניות מאובנותעשויים ' מ500-לגובה של כ
שגיאולוגים משערים כי הגיעה למפרץ אילת  האוסטרית היפהפייה היא שונה ). סוףכיום בים כמוה חיים צדפת המסרק כמו , לתקופותיהן

(.של הים התיכון בים סוףשלוחה מיליון שנה 5-לפני כשהיה בתקופת המיוקן 

רכיכות חיות ונכחדות



חלזונות יפים ושימושיים  

לשםמביאהבחוףסערהכלמדועכןעלייפלאלא.חדהעיןלבעליהמזומנותהפליאותאחתהואהשוניםקונכיותמינישלהגוניותרב
היהחלזונותמינילכמה.עזובותכביציםידםעלשנאספו,רבותבקונכיותמכוסיםיותרהרחוקבעברהיוסיניחופי.טבעחובביעשרות
,מהקונכייהנפרדהגוללהיהבמותם.טורפיםמפניאותהואטםהרכיכהגוףשלהאחוריהחלקעלשגדל,(גוללנקראשבעברית)מכסה
בתוךמתנזראחדסרטןרקשכן)נזיריםלסרטניםנישא"בית"כשימשועצמןהקונכיות.הגדילהסימניעליהםשניכרוכמאובניםונותרו

חלקשמהוותצורבותיםשושנות"ביתן"גביעלמעליםנזירסרטנימיני.ממידתםקטןנותרוהואכשגדלולנטושנאלצושאותו,(הקונכייה
.טורפיםמפני,שלהןההתגוננותממערך



עופות מדבר 

.הברלדבורי ממתינים גמדייםשרקרקים || הגדול באוכלי הפגרים בארץ לא שרדה אצלנו , הנגבעוזניית|| בנחש עיט הנחשים מאכיל את גוזלו ,  חיוויאי

ואינו שונה מהותית מזה של הנגב הדרומי אבל נופי הגרניט של מזרח סיני ונוכחות של מינים שבתחום  , החי בסיני אינו מכיר בגבולות

השוררת בין הבדווים של סיני בכל הנוגע לנחשים כך  מהבורות נדהמנו . ישראל לא בלטו מדי השאירו רושם עמוק על מטיילי סיני וחוקריה

.  והערצה לישראלים שמטפלים בהם בלא כל חששגרמו לפניקה , כולל מינים לא מסוכנים כלל, שכל נחש שהזדמן להם

יעקב דפני: צילום



זוחלים במדבר 

בצבעים התואמים את נופי הגרניטאפעה|     זכר בצבעי חיזור            חרדון סיני |||  היפה בנחשי סיני  , זעמן יפהפה

עוזי צפלין: צילום

ואינו שונה מהותית מזה של הנגב הדרומי אבל נופי הגרניט של מזרח סיני ונוכחות של מינים  , גם החי בסיני אינו מכיר בגבולות

ככלל נדהמנו לבורות השוררת בין הבדווים של סיני בנוגע . שבתחום ישראל לא בלטו מדי השאירה רושם עמוק על מטיילי סיני וחוקריה

.  נראו להם סיבה לפניקה ובריחה והערצה לישראלים שמטפלים בהם בלא חשש, גם מינים לא מסוכנים כלל–לנחשים כך שכל זוחל 

יעקב דפני: צילום



במזרח סיני  ( 'אג'ואדי חג)כתובות וציורי סלע בצפון סיני : תרבויות עבר

(. ?)'  אישה יולדת'בואדי טוויבה וכן ציור של ', בגלל אישה'שתי דמויות נלחמות  –" רומנטי"ציור , ומשמאל, כתובות בעברית  קדומות, למעלה ומימין

,  והן כנראה בני זמננו, (בכתב וציור מנורה מעין חודרה)בהם יהודים , י עולי רגל וסוחרים נבטיים"כתובות סלע בסיני נכתבו הן ע

שריכזו עדויות של , לבין מטיילים, חלק הפרשנויות שניתנו להם הן במחלוקת בין חוקרים ארכיאולוגיים ידועי שם.  י בדווים"ומהם ע

. ראו גם בציורים וכתובות מנחל הכתובות בקרבת אילת–הן מעידות על מידת העניין שעוררו , כך או אחרת. האוכלוסייה המקומית



אזור נחל הכתובות וההפתעות

מפרץ ' מז-'עיירה בדר-כפר)עקרבוס בן שמואל ממקנהמזכיר אדם בשם , ריכוז כתובות נבטיות על קירות הנקיק של נחל הכתובות

(צבי אילן : מקור)ציור מנורה ושופר בצירוף באבן נחרט סוחר יהודי ששמו , אולי עובר אורח( אילת מתקופתו של הנביא מוחמד

עושים הכרות עם השכנים מעבר לגבול נחל הכתובות וכתובות נבטיות וציורי המנורהס שדה אילת"אתגר לביה' נחל המפלים'



בנוואמיסרמת סיני ומבנים בחוף ובמרכז 

מפולשים במיקומי כינוס שבטיים. שנה4000שגילם מעל ( קברי גל)נוואמיס בשם אתרים משמאל , היורד לים גדול מהווה אטרקציה קיציתנחל ואשוואשימיית: מימין



עיסוקים מסורתיים  : אדם בסיני

דובינסקי. צ: צילום. הבדואיםמוסיקה בכלי מיתר והקשה מילאו תפקיד חשוב בתרבות הפנאי של . נעשו אוהלי הבדווים בקרבת אילתהבדים שמהם אריגת 



רעייה וצייד במדבר                         , חקלאות: תרבות האדם

עוזי אבנר: מלכודת לצבאים צילום, "עפיפון" אולי" נמרים"מלכודת טורפים 

רועת עיזים בסיני 

בכל רחבי אזור זה נתגלו אלפי מתקני  . במספרים גדוליםמדבר סיני הוא חלק ממדבריות שבעבר חיו בהם צבאים וחיות עדר אחרות

במקביל התפתחה תרבות  . גילם מגיע לעשרות אלפי שנים" פוכרת"או " עפיפונים"כששמם המשותף הוא , לכידה שנחקרו ביסודיות

.  שאיימו על הרועים( 'זאבים וכו, נמרים)שלטובתם נבנו מלכודות ללכידת טורפים , וכבשיםעזיםרעייה שהתפתחה לגידול צאן 

(1980הקיבוץ המאוחד , פינקלשטיין.משל וי.ז)" קדמוניות סיני"המתעניינים מוזמנים לקרוא בספר 



דת ופולחן  אתרי 

מסגד מעט שנועד לבודדים–תחור ומשמאל 'מקדש לאלה ח, במרכז. המיתולוגיבל צפצפה שסימל את הר סיני 'ג, מימין: פולחן בסיניאתרי  

שבהם התקיימו תרבויות שחלק מהן פלשו לסיני בצורת מקדשי פולחן שגם כיום מהווים מוקד לעלייה  ונוביהגובל במצריים מדבר סיני 

מיוצגים במקדשים ואתרי  ואיסלםהנצרות , גם היהדות. מאותה תרבותוטורכיזכחלק במכרות נחושת תחור'לחמקדשים מצריים . לרגל

וגם על התפתחות  , מייחד מאמרים בנושאים אלה(1980הקיבוץ המאוחד , פינקלשטיין.משל וי.ז" )קדמוניות סיני"הספר . פולחן הוא

.   הכתב העברי 



מים ומזון של שוכני המדבר  

והמטבח הבדוויחלקם קבוע ובאחרים מהווה חלק מהאירוח . המדברלאדם ולחי בתנאי עליונה המתוקים חשיבות למקורות המים 



החזון והמעשה –בתי ספר שדה בסיני 

שעסק ברוב הזמן בקישור ותיאום  ס שדה אילת "ביהנצרף אליהם את אם , בסינישל החברה להגנת הטבע הוקמו ארבעה בתי ספר שדה 

באחרים ניסו  . סיני ורצועת עזהשבה התרכזה לא במעט ההתנגדות לפינוי , ימיתו, בהר הגבוה" צוקי דוד", שייך-אבשארם נעמה  : עימם

.קומץ המעיד על המרובה-קיום מכבד עם האוכלוסייה -לדוהמדריכים לשמר בכל יכולתם את ערכי הנוף 



(1983" )ישראל במצריים"–בנגינת האורטוריה של הנדל  ... פרידה מסיני

...והעם רואים את הקולות



לגלישה בחול החם ולנעורינו שחלפו להם שם , געגועים לנופי הבתולים: מאוחר יותר

וגלישת חולות בקרבת החוף שהמוכרת בהם היא ראס בורקה, לרביצה על החוף" זולות",  נופים בתוליים של עין חודרה: שלוש אטרקציות למטייל הצעיר



הערת סיום

והיםהמדבר,הטבעחובביובעיקר,דורילבני.כאןהמובאיםהדגשיםעםיסכימוזאתמצגתקוראיכלשלאלהניחיש

.מובנושלמשמעי-הדובמלוא"סינישיכרון"שבעקבותיהבסיניוהפעילותהימיםששתלמלחמתשקדמההתקופההיו

החי,סינישלשהנופים,בסיניששהוהחייליםאפילו.ישראליםשלשלםדורעלאותותיונתןסינישלהטבעעםהמפגש

תרבות-ותתתרבותידיעל–יותרקלביטויליאין–נרמסותחילהכוונתשבלאהבדוויתוהאוכלוסייההפראיםוהצומח

הספרבתישלהיפהשעתםזוהייתה.הבדוויתהאוכלוסייהעלבמעטלאשהשפיעווהמטייליםהתייריםאיתםשהביאו

שלתרבותערכיבסיני"התנחלותם"בלממשניסו,הטיוליםומדריכיהטבערשותופקחיהטבעלהגנתהחברהשלשדה

לארצותבסיניחוויותיהםבעקבותנדדומהםמעטיםלא.תושביועםקיום-ודואתנוגרפיידע,ואדםהטבעאהבת

עלנכתבומעטיםלאספרים.כאןבשהותםספגואו,שהגוהרעיונותאתלממשבניסיוןאוסטרליה-ואסיהאפריקה

הטבעלהגנתהחברהשלשדההספרובתיהטבערשות–התרבות.תיירותמדריכיבהם,הטבעעלזותקופה

"כובש"הל"צהגם.ההםובמיקוםבתקופהשנבטווהחזוןוהרעיונותהטבעעללשמירהוהטיפורביםמחקריםהקדישו

בספרשליסינישיכרוןשלהחוויותרשמיאתהעליתיאניזמנהאתשהקדימה,יתרהבנדיבותהשלטוןאתניהל

מחווהשהיא,זהבאלבוםמובאיםסיניסביבבסינישצברתיוהידעהתצלומיםשרוב"סופוועדסוףמיםאילתמפרץ"

אושרדושלאולאלה,סינישיכרוןאת,וחינוכודרכופיעלאחדכל,שחוודוריבנילכלזומצגתמקדישאני.אלהלכל

.איתנואינםכבר

סיניאתרישלהארכיאולוגיה.הבדוויםשלהאותנטיתוהסיפורתהתרבותעלבדגש,לוישבתאיכתבוסיניעלספרים

הארכיאולוגייםהנושאיםאתמקיףלעילשנזכר"סיניקדמוניות"הספר.אבנרועוזיגורןאבנר,משלזאבידיעלנחקרה

בהוצאת"סיני"בספרישראליםחוקריםידיעלהכיבושבעתקודמואחריםונושאיםהגאולוגיהמחקרגםוהאתנוגרפיים

רבומידעהארכיאולוגייםהממצאיםכללמצרייםהוחזרוסיניופינויהשלוםפרוץשעםלצייןחשוב.הביטחוןמשרד

.אלהבמחקריםשנצבר

יעקב דפני   


