השוק הבדווי  -אבן הפינה לייסור באר  -שבע
גדעון קרסל ויוסף בן  -רוד

שאלה של עיתוי ומיקום
מן הכיבוש המוסלמי של ארץ  -ישראל ועד שנת

, 1902

במשך אלף ומאתיים וחמישים שנה  ,לא

התקיים כל יישוב קבע באתר באר  -שבע  .מדוע לא שוקמה באר  -שבע קודם לראשית המאה
העשרים

?

גאוגרפים המציגים שאלה זאתי אינם עונים עליה  .לעומת זאת  ,הם מונים נימוקים

מדיניים ומנהליים להקמת העיר על  -ידי העות ' מאנים דווקא באותה עת  2 ,כביכול קדם התכנון להקים

פה עיר כסוף מעשה במחשבה תחילה  3 .לימוד תולדות שוק הבדווים בבאר  -שבע  ,שהתקיים עוד
בטרם קמה העיר  ,מאפשר הצגת תיזה נגדית  ,המסכימה אמנם כי היתה לעות ' מאנים השפעה על

תחיית העיר  ,אבל טוענת  -בניגוד לגרסת הגאוגרפים  -כי בשלב הראשון היתה זו השפעה
עקיפה בלבד  .שיקום כוח התורכים בארץ  ,שגרם בעקיפין לקביעת שוק הבדווים סמוך לבארות
ולעיי החורבות של באר  -שבע העתיקה  ,הצדיק בשלב שני הקמת מוסדות שלטון ואחר כך ובהדרגה
גם בתי מגורים וכו ' .
לאחר שיבת העות ' מאנים

( ) 1840

קם בארץ מרכז שלטוני שלא היה כמותו לחוזק 4מאז תבוסת

הביזנטים  ,והוא דחק את החסות של השיח ' ים חזרה לחבלי המדבר  ,וגרם להעתקת סחר החליפין בין
הבדווים לבין יושבי הקבע מערי מרכז הארץ  .השוק הועתק אפוא דרומה  ,אל מחוץ לאזורי
החקלאות ,

ומשהתהווה לו מוקד חדש  ,בבאר  -שבע  ,משך את שמאי השלטון ואת גובי המסים

שפעלו מטעמו עד לשם  .רק אז החלו העות ' מאנים להשקיע אמצעים להפיכת האתר למרכז מנהל
ושירותים אזרחיים ואחר כך גם לצומת תחבורה  ,בתקווה להוציא את כספם ברווח  .הרצון להטיל

מיסוי על העסקות הכלכליות שנקשרו ביישוב המתהווה  -ולאו דווקא שיקולים מדיניים  -זירז
את העות ' מאנים בפיתוח באר  -שבע .
1

ראה  :י ' בן  -אריה וש ' ספיר  ' ,ראשיתה של באר שבע בשלהי התקופה העות ' מאנית '  ,יהודה גרדום ואליהו שטרן
( עורכים ) ,

2

ספר באר שבע  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

. 68 - 55

בין השאר הם מציינים את רצון העות ' מאנים להשפיע באופן זה על סימון הגבול עם מצרים ( בשנת  ) 1906ואת
רצונם לאכוף גביית מסים מהבדווים או למנוע התחדשות מלחמות השבטים וכו '  .על  -פי ברסלבסקי ביקשו

התורכים להדהים את הבדווים בבניית מבני ציבור גדולים כדי לאכוף את החוק  .ראה  :י ' ברסלבסקי  ,הידעת את
הארץ ,
3

ב:

ארץ הנגב  ,תל  -אביב חש " ו  ,עמ ' . 237

בין הגורמים להקמת באר  -שבע מובלט רצון השליט עבד  -אל  -חמיד ליישב את הבדווים ברחבי האימפריה שלו ,
כביכול בחר להתחיל בשבטי הנגב וקדמת סיני שחנו לצד הדרך למצרים  .ראה  :נ ' גליק  ,אפיקים בנגב  ,תל  -אביב
תש " ל  ,עמ '  . 44התכנית ליישבם ביישוב קבע נועדה להיטיב את השליטה בהם  .ראה  " :בן  -אריה  ,עיר בראי

תקופה
4

:

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ '

; 40 - 1

י ' כן  -אריה וי ' ברטל  ,תשל " ז ,

עמ ' . 175 , 40

אמצעי השלטון  ,ובהם נשק ואמצעי תחבורה מאיכות עדיפה שלא היו מעולם כשימוש באזור זה המעיטו
מיתרונם היחסי של השבטים הבדווים ביחס ליישוב הקבע .

ק

ן
~ ~

באר  -שבע בשנת

1 933

חליפין בין נוקדים  -נוטרים לחקלאים
מתחילת המהפכה הנאוליתית מתקיימות במזרח  -התיכון כלכלה חקלאית ובצדה כלכלת גידול
מקנה  ,והשתיים משפיעות זו על זו  .מקדמת דנא מחליפים חקלאים ורועים תוצרת שדה במוצרי
צאן  ,לעתים מרצון ולעתים מכורח  ,לפחות לאחד מהצדדים  .תולדות חליפין אלה משקפים מאבק
שבו ניסה כל צד להכתיב לזולתו את תנאיו  .בדרך כלל כשהיו הנוקדים חזקים להכתיב את תנאיהם ,
היו נוהרים אל שוקי יישובי הקבע  ,והאיכרים לא הסיעו אז תוצרת לעומק הערבות  ,אל סביבות
הנוקדים  .רק כשקמו לאזורי הכפרים מרכזים עירוניים ומנהיגים שפקדו על צבאותיהם להדוף
פלישות עדרים לשדותיהם  ,יכלו יושבי הקבע גם לקבוע תנאים לחליפין עם הבדווים ולפקח על
תנועותיהם  .הם הגבילו אז את כניסת הבדווים לאזורי היישוב  ,והעתיקו את זירות הסחר עמהם אל

9סר המדבר  .בדרך  -כלל איפיינה א  -סימטרייה בסיסית את קשרי הסחר שבין הפלאת והבדווי  ,מכמה
סיבות

:

א  .על  -פי רוב תלות הבדווי במוצרי הפלאח היתה גדולה מתלות הפלאח במוצרי הבדווי .
5

5

בשעת מחסור הספיקה לפלאח פת הלחם והוא לא אכל בשר ; בשעה שלפלאח היו מוצרי הצאן מותרות  ,לרועה
הנווד היו מוצרי חקלאות כגון דגנים ותמרים השלמה הכרחית לתפריט  ,בפרט כק " ן  ,כשיבשו החולבות

בעדרו .

חוסר איזון זה מקשה על פרשנות קפיטליסטט] של העיסקות בין הקבוצות  .כדי להתגבר על הקושי נוח לסגל
ל) '4

פרשנות אינדיוידואליסטק] ( השווה

"

 )( . :ח1

'  the Middle East .תן  . Marx ' Are There Pastoral Nomadsע

 the Levant: Archaeological Materialsא !  , Fastoralismן 6% .ט) Khazanov

 .וע Bar-. Yosef 61

 , ( Anthropological' Perspectivesעל  -ידי העמדת ההסבר על
.
, Madison , Prehistory Press . 1992 255 - 260
התועלת הכלכלית ההדדית נעלמת מהעין מידת הכפייה שבעסקות  ,שפלאחים אומללים נטלו בהן חלק חרף
רצונם  .חולשת החברה באזור המיושב נוכח עוצמת הארגון השבטי של הבדווים לא הותירה ברירות  .את

השוק הבדווי

החליפין ביניהם לא התמקדו לכן במה שהיה נחוץ ביותר לכל צד  .הואיל וגם בכפרים גידלו בעלי -
חיים לחלב ולבשר  -אמנם ביוקר בהשוואה למקנה הערבות  -היו תקופות שבהן לא נכללו

מוצרי המקנה הבדווי במסגרת החיוני והנחוץ ביותר לפלאח  .אז משך הפלאח ידו מהסחר  ,הבדווי
קיבל זאת בטינה מהולה

בקנאה ,

והפלאח ירא מפגיעתו הרעה .

ב  .רמת חיי הבדווי נפלה מזו של הפלאת  ,ובגלל מחסורו היחסי נמשך הבדווי אל קרבת יישובי
הקבע  ,בעוד הפלאח מוקיר רגליו ממשכנות הבדווים .
ג  .מניעי הבדווי וכוחו להזיק לפלאח עלו על מניעי הפלאח וכוחו לגמול לבדווי בנזקים  .ערבות
המדינה שנדרשה לבטחון הפלאחים לא נדרשה להבטחת שלום הבדווים  .יד הבדווי ששלטה ובזזה
בדרכי המדבר הגיעה גם אל ' דרכי מלך ' בתחום הארץ הנושבת .

ד  .יתרון התחבורה עמד לבדווי בכך שיכול היה להוליך את מרכולתו  -גמלים
מהלכת

( ובערבית מואשי )

וצאן  ,סחורה

אל פתח בית לקוחותיו  .יתרון הפלאח עמד לו בכך שכתובתו היתה

קבועה  .הפלאח  ,אילו רצה למכור מפרי אדמתו לבדווי  ,צריך היה לחפשו בכל פעם במקום אחר .
ה  .הואיל והצדדים לעסקות היו שונים בגישותיהם  ,והואיל ומוסכמות החליפין ביניהם היו
מושתתות על מסד רעוע

6,

נדרש צד שלישי לניסוח כללים למסחר ביניהם ולשמירה על נוהל

בשווקים שבהם התערבו זה בזה  .כשהממלכה לא היתה חזקה דיה להבטיח אכיפה של כללי חליפין ,
לא הסתכן הפלאח בנסיעה למדבר  .כשהיתה הממלכה חזקה  ,נעשתה שותף לעסקות שבין הפלאח
לבדווי  :גבתה מסים משניהם וחייבה אותם לשרתה בשליחויות שונות  .בתקופות חולשתה נהגה
להחכיר את השיטור בשווקים ועל הדרכים שהוליכו אליהם  .בדווים רכובים היו מועמדים טבעיים

לחכירת התפקיד  .בהיותם גורם הסכנה עצמו  ,היו בבחינת הזאב הרועה את העדר  7 .במקרים שבהם
לא היה לשליט כוח למצות את חלק המס שהגיע לו מהפקחים שפעלו

מטעמו  ,נותר המס רובו

ככולו בידם  .מאמצע המאה הי " ח עברו ראשי שבטי הבדווים משיטור מטעם הממלכה העות ' מאנית

בחבלי ספר המדבר ומליווי שיירות בדרכי המדבר לשליטה דה  -פקסו בחבלים נרחבים של הלוונט

כולו  .בהיסטוריה של המזרח  -התיכון מוכרת תקופה זו בכינוי 'שלטון השיח ' ים '  .כיבוש הלוונט על -

ידי המצרים

( ) 1840 - ] 831

והתקופה שלאחר נסיגתם חזרה למצרים לא שינו הרבה בכנון אלה  ,אבל

בעשורים האחרונים של המאה הי " ט  ,מחוזקים בגיבוי מצד מעצמות אירופה  ,אכפו העות ' מאנים את

שלטונם על ארץ  -ישראל מחדש  ,ומכאן באה התפנית .
במרוצת ' שלטון השיח ' ים ' שלטו שבטי בדווים בחיי המסחר בארץ  .נוכחותם היתה ניכרת בשוקי

הערים ובדרכים אליהן  .מרכזי החליפין הגדולים לבדוויי הנגב היו אז ערי החוף עזה ויפו  ,ערי ההר
חברון וירושלים  ,ובפרט לוד ורמלה  ,הניצבות בתווך  ,על הדרך שהובילה מיפו לירושלים  .לשוק

הממלכה המזרח  -תיכונית שהולדתה נועדה ( בין שאר גורמים ) להגן על המזרע וישובי הקבע בפני הבוזזים תופס
מרקס  ,בטעות ,

כמיוערת .

השווה

:

M . Kressel , ' Nomadic Pastoralists , Agriculturalists and the

 the Middle East ' , Journal Of Rwral (ooperation , 21ח ] and Dependence

G.

State : Self S
- ufficiency

 . 33 - 49קק ) 1993 ( ,
6

יחסי הבדווים ויישובי הקבע התאפיינו בחשדנות ובאי  -אמון  ,שנבעו מארעיות המגעים ביניהם ומההבדלים
המהותיים הקיימים בחוקים המנהגיים שרווחו בכל אחת משתי קבוצות אלה .

7

אף שהבדווים היו חומסים  ,מבחינת השלטון עדיפים היו לתפקיד בהנחה שלעולם לא יגדעו את הענף עליו
ישבו  .שיח ' עאמר ג ' רושי ניסח באוזני כלל זה לאמור  :כשבדווים שלטו בפלאחים ידוע היה ש ' לא ישבע אד  -ד ' יב
ולא ייפנא אל  -ע ' נם ' ( ' לא יאכל הזאב עד שובע ולא יתם

העדר') .

41

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

לוד קראו הבדווים ' סוק

אל  -בררן ' ,

היינו שוק שני המדבריות  ,הסורי כמזרח וזה של סיני במערב .

כשהתהווה שוק באר  -שבע  ,שבא להחליף את שוק עיבורי לוד ורמלה  ,קיבל גם הוא את השם ' סוק

אל  -בררן ' .

היתפשטות הפלחה החרבה בנגב
כאשר ירדו הכנסות שבטי הבדווים ממקורות כגון הח ' ווה והע ' פר ( מס החסות

והשמירה ) ,

היו להפיק יותר משטח המרעה  ,שגם הוא הצטמצם והלך  .הגדלת העדרים היתה בלתי
משום שהעברתם צפונה  ,לשם

רעייה

בקיץ  ,הוגבלה בהדרגה

נאלצים

אפשרית ,

על  -ידי כפריים שבאו מהשפלה

הגבוהה וממצרים לעבד קרקעות בשפלה  ,בגיבוי השלטונות  .החלופה ההגיונית שהתפתחה אז
במהירות היתה הסבת חלקות משטח המרעה השבטי

( הדירה )

לעיבוד פלחה חרבה  .להחייאת

החקלאות בבקעת באר  -שבע נדרש הון  ,והון החל נובע מייצוא שעורה  ,שגידלו הפלאחים על
אדמות מרעה הבדווים  ,בידי סוחרים עירוניים לאירופה  .סוחרי תבואות באו עתה מעזה ומהר חברון
לנגב לחכור שטחי מרעה לשם עיבוד חקלאי  .החקלאים שעיבדו את הקרקע היו פלאחים מרודים
מעמק הנהר או מהדלתא של הנילוס  ,שהתקבלו כצמיתים  8 .השלטונות לא איחרו להגיע ולערוב
לעסקות  ,גם כשלא נתבקשה ערבותם  .רק בצירוף נסיבות אלה התאפשרה הרחבת שגב  ,ובדרך כלל

לא לגידולים חדשים אלא בעיקר לחיטה ולשעורה  9 .התפתחות חקלאות הגנב מעידה על אופיה ,
השונה מזה של חקלאות הכפר  .הכפריים ייצרו בעיקר לאספקה עצמית וסחרו בעודפים בלבד

;

משום כך התקשו לעבור לגידולי שוק  .לעומת זאת  ,אצל הפלאחים שבין הבדווים ניתנה מלכתחילה
הבכורה לגידולי השוק

) crops

 . cashהדבר התאפשר הודות לצירוף של מספר גורמים

המוזרם מבחוץ ( יצואני גרעינים שבאו

מהעיר ) ,

:

הון

בעלי קרקע מחוסרי ידע והרגלי עבודה ההכרחיים
0ן

לחקלאות ( בדוויי

הנגב ) ,

כוח עבודה מיומן  ,סביל ומסתפק במועט ( פלאחים מרודים

ממצרים ,

שלמרבה המזל המשיכו להגיע כל אותה עת ) ושלטונות החפצים בפיתוח עסקות הראויות למיסוי ,
והערבים לעסקות  ,שאילולא ערבותם לא היו נקשרות  .וי

8

פלאחים מבני הארץ לא היו הראשונים לבקש בנגב חלקות לעיבוד  ,אם משום שהורגלו בעיבוד  -שטחים צחיחים
פחות מקרקעות הנגב והסתפקו בחלקותיהם שלהם  -בפרט כאשר לא הוטרדו עוד על  -ידי בדווים  -ואם
משום שלא יכלו להתגבר על זכרונהע העבר על המורא שנותר בלבם מן השותפות הכפויה עם הבדווים בימי
שלטון

9

השיח ' ים .

התחדשות החקלאות בדרום ובנגב  ,לאחר שבמשך דורות הפרו הבדווים ועדריהם את משטר עיבוד הקרקע שם ,

לא הוכתבה על  -ידי חיוניותה לתזונת התושבים  .גידול השעורה למשל  ,שתפוצתה משלהי המאה הי " ט השיגה
אף את תפוצת החיטה  ,לא היה איוני לתזונת האוכלוסייה או משתלם למשק המקנה הבדווי  ,אלא הושפע
מהמחיר הטוב שהשיגו השעורים מתעשיית הבירה באירופה .
10

ראשית ההגירה הנרחבת של הפלאחים המרודים ממצרים ללוונט בשנת  , 1829והיא מתועדת  ,הואיל והיתה עילה
לכיבוש הלוונט על  -ידי צבא מצרים בשנת  , 1831כביכול כדי להשיב את היוצאים  ,שהוגדרו ' בורחים '  ,לעבודות

הכפייה שהנהיג אז משטר מוחמד עלי במצרים  .מי מהם שלא מצא לו חסות וחלקת עיבוד באחד הכפרים  ,חיפש
את מזלו בין שבטי הבדווים  .בניגוד לאיכרי האוץ  ,שחששו מעסקות עם בדוויי הנגב  ,הפלאחים המצריים היו

42

בררניים פחות ומשוחררים יותר להתקשרויות עיסקיות ללא הצגת תנאים
11

מוקדמים .

ראה  :נ " מ קרסל  " ,בן  -דוד וח ' אבו רביעה  ' ,תמורות כבעלות על הקרקע אצל בדוויי הנגב במאה השנים
האחרונות  :ההיבט התוך שבט "  ,המזרח החדש  ,לג ( תשנ" א )  ,עמ ' . 69 - 39

השוק הבדווי

מיסוד שוקי המקנה והגרעינים בבאר  -שבע
עם התרחבות העסקות עלה הצורך במיסוד זמנים ומקומות למפגשים  .תחושת

הכטחון הגובר

בדרכים אפשרה לראשונה מסעי רוכלים ואחר כך קנייני מקנה וקרקע מהערים אל עומק שטחי
הבדווים  .שוק באר  -שבע התפתח כמאליו  ,והשלטון לא איחר להשגיח בדבר  .מבנה

המראיה

קבע  .המבנה

( המנהל) היה ראשון המבנים בעיר  .בבנייתו אותתוהתורכים לרצונם בפיתוח יישוב של
 יומיים של עסקיםאכן הזמין בנייה פרטית  .סוחרים מעזה מחברון ומסביבותיהן  ,שטרחו ליום

,

באתר הבארות  ,החלו להקים מבנים לנוחות הישיבה בצד השוק  .קודם להשלמת בניית הסראיה
' שהעמידו לרשותם הבדווים לצד
בשנת 2 , 1903ן התמקמו נציגי השלטון העות ' מאני באוהלים
הבארות  .על  -פי עדויות שבעל  -פה  ,אף בטרם הוקם בניין הממשל  ,בעודם יושבים באוהל שבנה
עבורם שיח ' אל  -עזאזמה  ,חסן

אל  -מלטעה ' ,

]

החלו נציגי השלטון לגבות מסים מבאי המקום  .ידם

השיגה גם את אזורי תבואות החורף הסמוכים  ,ומיד לבואם הנהיגו את מס הקרקע ( צ ' ריבאת
שחייב את המעבדים  ,ואת מס העדרים ( אל  -עשור עלא

אל  -חלאל ) ,

חבאל ) ,

שחנו במרחק לא רב מאתר

הבארות  .אולי אין זה מפתיע שדווקא פעולות אלה שידרו לאוכלוסייה את רצינות כוונות התורכים
להישאר במקום .
עוד בטרם נפתחה תעלת סואץ לשיט

( ) 1869

ביקשו העות ' מאנים גישה יבשתית אליה  .אך רק

סמוך לפרוץ מלחמת העולם הראשונה החלו בהנחת מסילת

הברזל  ,בעזרת הגרמנים ,

באותם ימים  .המסילה למצרים  ,שתוכננה לעקוף את חולות חלוצה ממזרח ומדרום
שבע  -שבע  .משיקולי טופוגרפיה התברר  ,עתה
לעבור דרך באר

מצרימה הוא -המקום הטבעי לצמיחת עיר .
שלוש מאות נפש ובשנת

1911

-

14

כבעיר

,

בעלי בריתם

 ,נקבעה

ממילא

כי אתר הבארות בדרך הנוחה

על  -פי עארף אל  -עארף מנו תושבי העיר בשנת

1902

כשמונה מאות 5 .י

שוק הבדווים כאבן הפינה לייסוד באר  -שבע
שבע  -שבע תרמו אפוא  ,לפי סדר החשיבות  ,הגורמים הבאים
לייסוד באר

העתקת מרכזי הסחר כמקנה משוקי ערי מרכז הארץ לדרוגיה .
א.

:

אתר הבארות התבסס כמרכז

העסקות מאז שהוגבל מעבר עדרי הבדווים באזורי המזרע .

12
13

ראה

:

בן  -אריה וספיר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

. 59

העזאזמה  ,שהובסו במלחמותיהם האחרונות עם התראבין  ,משנת  1890ואילך  ,ביקשו בדרך זו את קרבת השלטון
ותמיכתו  .ראה  the Nineteenth Century : Reconstructing History from :תו  , ' The Negevו ע . 88ש

"

 . 35 - 80קק  . Bedouin Oral Traditions ' , AAS , 14 ) 1980( ,תחילה הקימו בסיס משטרתי לשמירה על בארות
המיס  .שיח ' חסן אל  -מלטעה  ,ראש מטה העזאזמה  ,קבל על כך שמטה התראבין מתנכל לבארו  ,באר אברהם  .כך
על  -פי חאג ' ח ' ליל אל  -אסד  ,שרואיין בשנת  , 1986בהיותו בן שמונים

בראשית המאה  .האוהל של חסן אל  -מלטעה הוצג בשטי

1896

;

הוא היה בנו של ראש שבט אל  -אסד

לצד הבאר  ,והועמד לרשות התורכים  -הם

השתמשו בו כמשרד ומקום פגישות  .סביב אוהל זה הקימו התורכים אוהלים נוספים שיחד שימשו כמטה

השלטון  ,עד לחנוכת הסראיה בשנת . 1906
עמ ' . 10 - 6

ראה  :ש ' בר צבי  ,בדווים מספרים על באר שבע  ,באר שבע תשל " ז ,

לשם פיתוח סביבות המטה רכשו התורכים שטח אדמה גדול סביב לבארות  .בשנת

14

זה בטאבו על  -סמך צו מלכותי כי הוא מיועד להקמת עיר בשם ' באר -שבע ' .
הרכבת הראשונה הגיעה לבאר -שבע בשנת  , 1915ומשם לעוג ' ה אל -חפיר הגיעה בק "ן . 1916

1901

רשמו שטח

4 )1
בקטע שבין עוג ' ה

לאל  -עריש הונח דיקוביל  ,דהיינו מסילה צרה לקרון שנמשך על  -ידי פרדות .
15

עארף אל  -עארף  ,תולדות באר שבע ושבטיה  ,תרגם מנחם קפל  -ק  ,תל  -אביב תרצ " ז  ,עמ '
במקור ראה  :הנ" ל  ,תאריח ' ביר אס  -סבע וקבאאילהא  ,ירושלים . 1934

. 219 - 218

לחיבור

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ב  .הימצאות שוקי חוץ לגרעיני הנגב ומכאן הון שנחוץ היה לפיתוח החקלאות .

ג  .התרחבות הפלחה החרבה בנגב ועמה השווקים למקרקעין ולדגנים  ,שהתנספו לסחר
במקנה ; אתר הבארות היה מרכז לכל אלה  .התפתחות זו נבעה מצמצום שטחי המרעה  ,עם התרחבות
הלגב וההגבלה על תנועת העדרים למרעה קיץ בעמקי השפלה והצפון  .הבדווים ביקשו עתה להפיק
יותר ממעט השטח שעמד לרשותם .
ד  .זימון כוח אדם מיומן וזול  ,הלוא הם הפלאחים המרודים ממצרים  ,שנדרשו לגידול
הגרעינים בחסות שבטי הנגב .
ה  .רצון השלטונות העות ' מאניים בהטלת פיקוח ומיסוי על העסקות בנגב כמו גם האינטרס
בנוכחות לאורך הדרך לסואץ המריצו אותם להקים לעצמם מרכז שלטוני במקום .

שרשרת האירועים שהובילו לייסוד העיר החלה בשיקום האדמיניסטרציה העות ' מאנית בארץ -
ישראל

;

כוח התורכים סייע לסיום שלטון השיח ' ים ולהגבלת נוכחות עדריהם בעיבורי הערים .

הבדווים נדחקו אל אזורי ספר המדבר תוך השעיית הסדרי האלתזאם ( גביית מסים מטעם השער
העליון ) ,

הח ' ווה והעיפר  .בנסיבות אלה נותרה בפניהם הברירה להתפנות למקומות שאליהם טרם

הגיעה ידו של שלטון ריכוזי או להסתפק בכלכלת מרעה באזור השולי לחקלאות  ,בהמתנה למפעלי
פיתוח חדשים שייזמו התורכים ולגידול היצע הפרנסות שאינן תלויות במשק המקנה  .הפעילות

הכלכלית שהתהוותה אז סביב באר  -שבע היתה פועל יוצא של שיבת התורכים בכוח ניכר  ,ולא
מעשה מכוון  .משנוסד השוק

האזורי  ,דרבן הדבר להמשך תנופת

ההתפתחות  .התורכים החלו עתה

להשקיע בהקמת מוסדות ממשל אזרחי ובסיסי צבא  ,כמו גם בכיבוש הדרכים אל השוק וממנו .

באר  -שבע צמחה והיא מפתיעה בקווי המתאר הגאומטריים  ,החריגים בנוף המזרח  -תיכוני .
ראשיתה לכאורה כעיר

מערבית  ,וכידוע

אדריכלים ומתכננים גרמנים השתתפו בבניינה  .האוכלוסים

אמנם לא אמרו דברם בשאלות התכנון  ,אבל אין משמע שהגיעו רק לאחר בניין העיר 6 .י התושבים

הבדווים ותשתית מחייתם היו הבסיס לבניית מבני הציבור והדיור  ,אך הואיל וגרו באוהלים  ,ולא היו
להם העדפות  -כלתושבי הערים הוותיקות באזור  -בתחום העיור  ,יכולים היו הבונים להתוות
לעיר קווי מתאר ישרים שלא ידע האזור מאז נטשו הביזנסים .

מחקר שוק

יום השוק בבאר  -שבע  ,הנודע כשוק הבדווי  ,הוא מוסד שראשיתו עוד בטרם נוסדה העיר  .בחרנו
בשוק באר  -שבע לעבודת שדה אנתרופולוגית  ,ומשלהי

1981

עד לאביב

1986

שהינו בו מדי שבוע 7 .י

אנו ממשיכים להתחקות אחר המתרחש בשוק בביקורים פחות תדירים מסתיו  1987ועד עתה  .רחבת
שוק אינה קלה למחקר אנתרופולוגי  ,כי אין הכלים הדרושים ללימודה דומים לאלה המשמשים
למחקר קהילה כפרית או מוסד סגור המתוחמים היטב  .לכן סיגלנו שיטות מחקר מותאמות

44
16

בערי הפידוח בארצנו הקדימו לתכנן את הדיור עוד כטרם הגיעו המתיישבים ובטרם היתה התשתית לפרנסתם ,
אך לא כך היה

17

בבאר -שבע .

הסתייענו בעבודתנו זו במכון על  -שם ה " מ טרומן באוניברסיטה העברית ובעיקר במכון על  -שם י ' בלאושטיין
לחקר המדבר באוניברסיטת

בן  -גוריון  ,ולשני אלה נתונה תודתנו .

לתנאים  ' .י

לשחזור הממד ההיסטורי  ,כהשלמה למה שראינו בתצפיותינו  ,ראיינו אחדים מזקני

האוכלוסייה הבדווית וביקשנו שיתארו בפנינו את השוק כפי שהוא זכור להם מצעירותם .

הבארות ומקומן בהיסטוריה החדשה
באר אברהם שעל הגדה הצפונית של נחל באר  -שבע היתה מוקד לסחר בבעלי  -חיים לפני שהתהווה
]9

היישוב לצדה ואף לאחר מכן  .כינוי המקום בפי הבדווים היה  ,על  -פי שיח ' סלימאן אל  -עוקבי ,
' סוק אל  -ואקף ' ( שוק

העומד )

,

2

כינוי שלו שלושה פירושים אפשריים

א  .ואקף  ,על שום שהקונה והמוכר עומדים זה מול זה

;

:

אין כורע ( מכרבז ) כמקובל במסחר של

חפצי ערך  ,או יושב כמו בחנויות הערים .
ב  .ואקף  ,משום שהחליפין הם בסחורה  -קרי בעלי  -חיים  -העומדת על רגליה  ,ואינה נחה או
רובצת  ,כשהיא מועכרת מיד ליד .

18

במסגרת

המחקר היה עלינו להתמחות במיני סחורות ומחירים  ,לפענח קוד תקשורת המיוחד לקשר חברתי בלתי

אישי ובלחי קבוע בין אנשים האמונים על מסורות תרבותיות שונות ולזהות כללי משחק מורכבים שבהם
מתערבים חוק המדינה ( לעניין מכס  ,מס הכנסה ומס ערך מוסף  ,תקנים ומכסות ייצור וכו ' )  ,החוק העירוני
( תשלומי אגרות וקנסות )  ,חוקי היצע וביקוש וחוקי העולם
19

20

היה כבן שמונים כאשר רואיין  ,בשנת

התחתון .
45

. 1987
העומד ') .

סוק אל  -ואקף ולא אל  -סוק אל  -ואקף ( ' שוק העומד ' ולא ' השוק
ומיוחדת זאת  ,שמקבילותיה בעברית הן ' יום השישי '  ' ,כנסת הגדולה ' וכו '  ,ראה ) . Borg , ' Some Maltese :ע
5 . ( ,אט) Wexler

.ו ש
)

על השימוש כצורה לשונית עתיקה

 Historical and Comparative Perspective ' , idem , 5 . Somekhת ] Toponyms

 . 62 - 85קק Haim Blank Dedicata , Wiesbaden 1989 ,

רעלה  :סוחרים
וווים בשוק בבאר -
בע

שמאל  :נשים בדוויות
דוק בבאר  -שבע

46

למעלה

:

מראה כללו

של השוק הבדווי
בבאר  -שבע

מימיןד משא  -ומתן על
עסקה באתר השוק

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ג  .ברבות הימים נוסף הפירוש שהסחורה בשוק

לה ערכה היה עומד או קפוא  ,בניגוד לכסף

שערכו משתנה ; אצל הבדווים מקובל להצמיד ערכים כספיים קבועים למקנה .

מסוק אל  -ואקף החל בניין באר  -שבע  ,אך גם לאחר שהוקמה העיר הוקף מבנים ונשאר ' שוק

פתוח '  ,היינו המשיך לתפקד בדרכו המקורית  .הדבר מעיד על תפקידו הייחודי ועל חשיבותו כמקום
מפגש בין שתי אוכלוסיות שכלכלתן שונה ומשלימה  .עד לעת האחרונה החליפו בו סחורה בסחורה
או סחורה בשירות במקום או לצד העסקות המוניטריות .
שוק באר  -שבע זכור בכך שהביא אל סף המאהלים רוכלים מוכרי חפצי צריכה ומותרות  ,שייצגו
את תרבות יישרב הקבע וקראו תיגר על תרבות הבדווים  .זקנים וזקנות שמחו לפרט את מגוון

החפצים המרשימים שאליהם התוודעו בילדותם בשוק  .מזונות ( בעיקר ממתקים )  ,ינ חפצי
מראות ומסרקות תופסים בין אלה מקום נכבד  .לקנייתם של אלה נדרשו

מזומנים ,

סדקית ,

וההתרגלות

.

חליפין של 1דבר בדבר והגבירה קנייה ומכירה
1
לצריכתם שינתה את מנהגי השוק בכך שהמעיטה
י
בכסף  .מכרו בהמות ומיהרו להמיר את הכסף בחפצי צריכה  .אבו חמאדנ 2הסביר את המשיכה לעיר

הצומחת לא רק ברעב לחפצי צריכה  ,אלא גם בסקרנות לראות את הבנייה  .באו לא רק למכור ולקנות
אלא לעמוד ולהשתארת למראה הבנייה בעיר

 ' :לאן סלעת מן אל  -פדוא ' ( ' משום שעלתה

חרף הרתיעה מהממשל התורכי  ,שאותו כינו ' חכומה ט ' אלמה ' ( ממשלת
לעיר  ,ובלי משים גם זהותם נקשרה בשמה

בדווי הנגב .

:

עושק ) ' ,

' צירנא בדו אס  -סבע ' ( ' נהיינו בדווי

2

מן

האין ' ) .

גברה זיקתם

באר  -שבע ' ) ,

היינו

74

לאחר שדיכאו בחוזק יד את

מלחמות השבטים ' ,

2

נקטו התורכים גם יד רכה  .בשנת

1901

הכריזו

בעזה ובחברון על הקמת באר  -שבע  ,והציעו לראשי השבטים דונם משטח העיר בחינם  ,בעודם

גובים לירה תורכית לדונם מאחרים  .השיח ' ים רצו להתקרב לנציגי השלטון  ,לתועלתם ולתועלת בני

שבטיהם  .שאר הבדווים לא שוכנעו להתגורר בעיר ; הם רצו במותרות העיר  ,במסחרה ובשירותיה

ותו לא  .המתעיירים הראשונים הם אפוא סוחרים מעזה ומהר חברון  ,שסחרו עם בדווים  ,שיח ' ים
ופקידי ממשלה  .השיח ' ים עלי

אל  -עטאונה ומוחמד אצ  -צאנע 26העידו שהעיר היתה בשליטה של

הבדווים חרף היותם מיעוט בין משתכנים עזתים וחברונים  ,וזאת כשספרו אף תושבי אוהלים
מהסביבה הקרובה ואת מקצת הבאים מרחוק שמילאו את הרחובות בבואם לביקור  .משנשלמה
הקמת הבניינים הראשונים  ,בשנת

, 1906

נערך טקס הכרזת באר  -שבע כעיר  ,טקס שהתורכים שיוו לו

אופי דתי  .באותו מעמד חנכו את המסגד הגדול וכיתה ללימודי דת לילדי הבדווים  .ראש העיר
21

' עין ילד אינה שוכחת ' העידו זקני הטמאטוה  ,גברים כשנות השישים לחייהם  ,תושבי הר הנגב  ,שהתוודעו לשוק
בשנות

השלושים .

[ גרוגרות  ,היינו

' ראינו שם ערימות של ג ' מיז [ שקמים ]  ,זביב [ צימוקים ]  ,ותמר [ תמרים מצומקים ]  ,קוטין

דבלים ] ' .
וחמש .

22

הראיון עמו התקיים בשלהי

23

על הלקאה של שיח ' ים בכפות תמרים בידי רוסטום פאשא  ,ראש משלחת העונשין לאזור באר  -שבע בשנת , 1890
ראה

:

, 1985

ברסלכסקי ( לעיל  ,הערה

בהיותו כבן שבעים

 , ) 2עמ '

. 237 - 236

נסיונות למרד והתנקשויות בז ' נדרמים  .בשנת

לא ברצון קיבלו הבדווים את עול העות ' מאנים  .תחילה היו

 1903תמה

קבוצת אישים בדווים בראשות שיח ' סאלם אבו רביעה

תל  -אביב תרפ " ד  ,עמ ' . 60

מרד בתורכים בסיוע יהודים  .ראה  :ד לכונטין  ,לאוץ אבותינו  ,ב ,

ברם באותה תקופה

הסתיימה המלחמה בין מטה התראבין לבין מטה העזאזמה  ,ומאחר שהעזאזמה המובסים ביקשו את חסות
התורכים ותמכו בהם  ,דעכה יוזמה זו .

48
24

וילנאי טוען שחשיבותה של באר  -שבע מוכחת בכך שמיד עם הקמתה זוהו תושבי הנגב כערב אס  -טבע  .ראה  :ז '

וילנאי  ,מדריך ארץ ישראל  ,תל  -אביב תש " ר  ,עמ ' . 404
25

שיח ' ים של שבטים שנלחמו זה בזה נתלו על  -ידי השלטון  .ראה

26

שניהם ממטה התיאהא שאבותיהם היו בין הראשונים להיענות להצעה לקבל דונם בעיר

:

אל  -עארף ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 158

. 165

השוק הבדווי

הראשון והבאים אחריו  ,עד ראשית שנות השלושים ,

27

מונו על  -ידי השלטונות מבין ראשי השבטים

;

כך ביקשו לקרב את הבדווים אליהם .

עדות מוקדמת ביותר אודות שוק באר  -שבע הצלנו ( בשנת

מפי חאג ' אסמעיל אבו

) 1985

בהיותו כבן תשעים  ,תושב בכסייפה עד אחרון ימיו  .לדבריו הגיע לבארות עם אביו להשקות

וזכורות היו לו שלוש בארות קרובות זו לזו ללא שום מבנה לידן .

28

חמיד ,

גמלים ,

אחת מהן היתה נתונה בשליטת

אבן ערפאן  ,שיח ' עזאמי  .אבו ג ' דוע אל  -עזאמי 29סיפר כי סביב ביר אברהים אל  -ח ' ליל ( באר

אברהם ) התפתחה צמחייה עבותה של שיחים 30שסיפקו מרעה לגמלים  ,בעוד באי הבאר עוסקים
במסחר  .בחירת האוכלוסייה במקום למסחרם  ,הושפעה מהיות הבארות על צומת דרכים בצירים

עזה  -יפו  ,חברון  -ירושלים ואילת  -מצרים דרך סיני  .אבו ג ' דוע אישר כי השתקעות התורכים בצד

הבארות נבעה מרצונם לשלוט בבדווים  ,וביטוי לרצונם זה נתנו בהקמת מערך תחנות משטרה  .פקיד
תורכי גבוה  ,הבטרח ' קאיד אל  -עאם  ,הקים את קלעת פטיס ,

ן3

הראשונה למערך המצודות

המשטהתיות בנגב  .לשם הלך שיח ' חסן אל  -מלטעה  ,לשכנע את הבטרח ' להקים נקודת שיטור גם
ליד בארות המים של באר  -שבע  .לפי סלימאן אל  -עוקבי  ,תושב חורה
ראשיתה

27

32 ,

שהביא את עדות

אביו ,

של העיר מוקדמת מכפי שנוטים לחשוב  ,ויש למנות את שנותיה מהרגע ההוא  ,היינו מעת

בראשית שנות השלושים  ,בהשראת הבריטים  ,עברה ראשות העיר לאחר בחירות לחאג ' אד  -דין שאעאת ' ,
שמוצאו מעזה  .הוא בא אחרי השיח ' חסין אבו כף  ,הבדווי האחרון ששימש בתפקיד  .בשנת  1946נעשה נסיון
מחודש מצד הבדווים לתפוס את ראשות העיר  .בבחירות שהיו הציג את מועמדותו שיח ' השיח ' ים של העזאזמה ,
סלאמה אבן סעיד

28

;

הוא לא נבחר אך הגיע למשרת סגן ראש

השווה גם רשימות של מוסיל  ,שעבר במקום כמאי
לראות אז  .ראה

:

, 1897

העיר .

ודיווח אודות שלוש בארות נובעות  -כל שניתן היה
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,

'Musil , Arabia

.ג

 . 165 - 169קע

. 75

29

הראיון עמו נערך בשנת  , 1986בהיותו כבן

30

שבע  -שבע מסופרת אגדה לפיה  ,באחד הימים הגיעה אליו שיירת גמלים
על אתר צמחיית שיחי הבר שבצד באר

משבט אל  -ג ' סאס או אז  -זיר  ,שבט -
תימני הנמנה עם מטה בני מורה

;

בשיירה היה אדם בשם כלייב אז  -זיר ,

שמשפחתו שלטה במאות הי " ח והי " ט על כל השטח מהשרון ועד ביירות  .באותה שיירה היו גם אשתו של כלייב ,
שנשאה בבטנה עובר בשלב הריון מתקדם  .האישה פנתה לבעלה וביקשה לשתות חלב של לביאה  ,כמקובל אצל
הערבים כי ' אל  -מראה אד ' א בתשתיהי [ א ] שי  ,והיא חאמל  ,לאזם תג ' יב אלהא '

לדבר מה  ,חובה להשיג לה

אותו ' ) .

( ' כאשר

אישה בהריון משתוקקת

כלייב פנה אל אחיו  ,שהיה ידוע כגיבור ובעל אומץ לב  ,וביקש שימלא את

מבוקשה של גיסתו  .אשתו של כלייב שנאה את גיסה סאלם  ,משום שעלה בתכונותיו הגבריות על בעלה  ,ולא
ביקשה את חלב הלביאות אלא כדי להיפטר ממנו אחת ולתמיד  .סאלם הבטיח לאחיו למלא את מבוקשו ' כי אחי

הגדול אתה והנני למלא הוראותיך '  .הוא רכב על חמור אל באר אברהם  ,ושם קשר אותו  ,שחרר את נאדות המים

מעל גב החמור וירד אל הבאר למלאן  .בעודו בתחתית הבאר  ,הגיעה לביאה וטרפה את החמור  ,ואחר כך רבצה

לנוח ליד הבאר  .כשעלה סאלם מהבאר  ,נתקל בלביאה הישנה  -לכך בעצם כיוון את מעשהו כשרתם את
החמור ליד הבאר  .הוא השתלט עליה  ,שם בפיה רסן  ,כמקובל בבהמות עבודה ורכיבה  ,העמיס עליה את נאדות
המים והחל פוסע למאהל  ,כדברי האמרה הבדווית המקובלת

( ' הטורף את השיר של הבדווי  ,ייאלץ לשאת נאדות המים
מתקרב נדהמה ושאלה אותו  :האם אתה הוא  ,סאלם

?

:

' מן אכל עיאר אל  -ערב אללא ישיל אל  -גראב '

במקומו ' ) .

כשראתה אשתו של כלייב את גיסה סאלם

יקח אותך השד  .וסאלם ענה לה  :כן  ,אני הוא  .הבאתי את

מבוקשך ולמעלה הימנו  .לא רק את החלב  ,אלא את הלביאה כולה  ( .מעירים לנו כי זו אגדה עתיקה המתאימה
למספר

מקומות ) .

על שבט אז  -זיר מספרים עוד שהיה חזק  ,וששורשיו מגיעים לתקופת הג ' אהיליה  .הבקיאים

בתולדות השבט הם אנשי הכפר ג ' סר אז  -זרקה  ,שעיבדו אדמות בשרון שהיו שייכות לפני

1948

לפיהם בא השבט מתימן לפלשת לפני כמאתיים וחמישים שנה  ,ובדרכם עברו בני השבט בנגב  ,באתר

ושם יצא להם שם של אמיצי לב  .לדידם

לשבט

באר tsav -

של הבדווים בתנאים ששררו אז די היה לחיות כדי להיחשב

31

32

כיאה לבנו של שיח ' הוא קיבל את חינוכו בבית  -הספר לבני השיח ' ים הבדווים שהוקם בבאר  -שבע בשנת

במקביל למד גם בבית  -הספר של שבט אל הזייל בח ' רבת זבאלה

גיבור .

אופקים .

או בשמה העממי אל  -קלעה אל  -ע ' רבייה ( המצודה המערבית )  ,שרידיה ליד

.

זה .

. 1921

ק41

' שה בדווית סוחרת
ווטו מטווה

' ות צמר כבשים
וק באר  -שבע
~

210

למעלה  :ייבוש תמריי

ננ

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

הצבת אוהל השיטור או התחלת הקמת בניין הסראיה על  -ידי הקאימקאם מחמד ( בכ ) עבד אל  -האדי

בשנת  . 1897משקם הבניין גברה נהירתם למקום של סוחרי

עזה  ,שהשלטון ערב

לבטחונם .

המסגד שבצד השוק
תופעה שכיחה באזורנו היא מסגד המוקם סמוך לשוק או שוק המתפתח לצד

מסגד  ,במגמה לעודד

בואם של מבקרים מרחוק  ,שיוכלו לשלב עסקי חולין וקדושה באותה הזדמנות .

33

לזקני הבדווים

זכור כי יוזם הקמת מסגד באר  -שבע היה סוחר בשם אל  -ביטאר  ,שאסף תרומות בין סוחרי העיר

ומעט מהשיח ' ים  .המעט שתרמו הבדווים היה ביטוי לשותפות מרצון בהקמת באר  -שבע  ,חרף
העובדה שהעיר סימלה את ביטול בלעדיותם ושליטתם בתוככי שטחי
השלטון

הביזנטי .

4

'

המדבר  ,שממנה נהנו מתום

הבדווים מספרים שנטלו חלק פעיל אף בבניית המסגד  ,ולא רק באיסוף

התרומות עבורו  .על  -פי סלימאן אל  -עוקבי עסקו בהנחת

היסודות  ,עם אל  -ביטאר  ,עוד בטרם

ביקש

רשיון לבנייה מהשלטונות  .באחד הימים עבר במקום הקאימקאם ונוכח כי מניחים יסודות לבניין
שלא ידע עליו  -והוא שהיה צריך לאשר את הבנייה  .בתשובה לשאלתו לפשר העבודה סיפרו לו

שאל  -ביטאר בונה כאן מסגד  ,וכי הדבר גלוי וידוע לכול  .אל  -ביטאר נקרא להתייצב בפני
הקאימקאם ,

והבהיר

שלפי שעה בונים רק את החומה שתקיף את המסגד .

הקאימקאם  ,שבא

ממשפחת בנאים מפורסמת באיסטנבול  ,אמר  ' :אם הגדר הנבנית תחילה צריכה להעיד על איכות
המסגד שיקום  ,מוטב להוציא המלאכה מידך [ ומיד עוזריך

הבדווים ] ,

והריני פוקד להרוס מיד את

הגדר  ,הנראית בעיני כמכלאת חמורים '  .עוד הוסיף המושל  ,על  -פי סיפורו של אל  -עוקבי  ,שהמסגד
צריך לשרת את הבדווים  ,ומשום כך יש לערבם בתהליך הבנייה

;

כביכול היה מדבר בשמם .

אל  -ביטאר הכיר שמעשהו היה מחוצף ושהוא עומד להפסיד את השקעתו  .לכן החל להכות
בראשו  .נכבדי האוכלוסייה הבינו שהקאימקאם מחפש תירוץ לבטל את יזמתם כדי שיוכל לייחס

לעצמו את הקמת המסגד  ,לזכות בתהילה ובחסד האל  .לכן יעצו לאל  -ביטאר לפנות לעזרת שיח '
עלי חסן אבן עטיה .

5

'

שיח ' עלי הפנה את אל  -ביטאר לשיח ' חמאד אצ  -צופי  ,חביב התורכים  ,אך

ביקש ממנו לבל יגלה שהוא  ,שיח ' עלי  ,שולחו  ,שמא תתעורר השאלה מדוע לא פנה ישירות אל

שיח ' חמאד  .חמאד אל  -צופי השתכנע שהדבר היחיד העשוי להשפיע על הקאימקאם הוא להעמידו
על כך שהתורכים הועידו את

באר  -שבע לבדווים  ,וכי הפלאחים  ,ובהם אל  -ביטאר  ,הם למעשה

תושבים נספחים  .שיח ' חמאד אצ  -צופי ושיח ' אל  -עטאונה פנו לקאימקאם  ,וביקשו להדגיש בפניו
שהמסגד מוקם עבור הבדווים  .הלה הסכים לבניית המסגד בתנאי שהבדווים יתרמו יותר מכספיהם

,

שכן הבין כי התרומה תהיה הדרך הטובה ביותר להביאם להתיישב בבאר  -שבע  .סיפר שיח ' סלימאן

אל  -עוקבי

' ללא שהיות נטל הקאימקאם את דפתר אל  -עשאיר [ ספר השבטים ] שבו נרשמו כללי

:

אלתזאם אל  -עשור [ גביית מסי המעשר ] ובו במקום קצב את מס הוצאות הבנייה לכל שבט  ,באופן

2נו2

33

השווה

:

ג ' בר  ,ערביי המזרח  -התיכון  ,הקיבוץ המאוחד תש " ך  ,עמ '

4 . Lapidus ,ן  . 123 - 264 ; 1 .קק Cambridge 1979 ,

: 219 - 215

" Moroccan Society,

 . 79- 85קק " fitiddle Ages. Cambridge 1984,
א ' אילת  ,שיבת ציון וערב  ' ,רושלים תשל" א  ,עמ ' . 50 - 41

1, . Rosen , Meaning and Order 1

ש ! עMuslim Cities 41 the 2

34
35

נכדו מוסא מכהן כשיח ' כעצם ימים

אלה .

!נ

Geertz

11 .

Geertz ,

.כ

)

השוק הבדווי

יחסי

לגודלו '

36 .

הקאימקאם ניצל הזדמנות זו גם לחייב את השיח ' ים להעתיק את אוהליהם לעיר

ולשמש בכך מופת לבני שבטיהם  .לדבריו

:

' אלה יהיו המתפללים הבטוחים במסגד  ,לבל ייוותר

ריק '  .ואכן שני השיח ' ים הראשונים שבנו בתים בעיר היו שיח ' חמאד אצ  -צופי והשיח ' עלי אל -

עטאונה  ,שלשניהם היתה השפעה על המושל התורכי  .הבדווים לא באו להתגורר בעיר בהמוניהם ,
אף שהעיר מילאה בעבורם צרכים רבים .
חאג ' אבו

טאהאל '

סיפר כי במעמד חנוכת המסגד נכחו כל השיח ' ים  ,וכל אחד התבקש להביא

עמו כבש לזבח  .כולם עמדו בחצר המסגד  ,לפניהם בשורה חזיתית הכבשים ולצד כל כבש עמד

שוחט  .אחד הכבשים נמלט מידי שוחטו  ,וכושי שהיה בין הקרואים הדביק את הכבש  ,הצמידו

לקרקע ושחט אותו במו ידיו  .הקאימקאם התורכי העיר על כך  ' :אעוזו באללה מן אש  -שיטאן אל -
רג ' ים  .האד ' י עתבתן סודא ואלא יוחכום פיהא אללא אללי יט ' לם ' ( ' שובו לאלוהים מן השטן  .מעמד

זה הוא שחור ולא ישלוט בו אלא עריץ ' )  .לאחר פתיחת המסגד הכריז הקאימקאם על מכירת
מגרשים לבנייה לבני

הבדווים  .הוא נקב בתעריפים שונים לכל אחד משלושה הרחובות המתוכננים .

מגרש ברחוב האמצעי היה היקר ביותר ; עבורו נגבתה לירה תורכית  .ברחוב המקביל המזרחי נמכר
המגרש במחצית הלירה  ,וברחוב המערבי  -ברבע הלירה  .שיח ' עלי אבן עטיה שילם ארבע לירות
תורכיות בעבור ארבעה מגרשים  ,ואולי משום כך זכה להתמנות לראש העיר הראשון  .במעמד

רכישת המגרשים הצהיר שיח ' חמאד אצ  -צופי  ' :אנא בדדי ברובע ג ' נה  ,אבעידני ען אל  -פילח ' ( ' אני

מעוניין במגרש שעלותו רבע לירה  ,כדי להתרחק

מהפלאח ' ) ,

ברמזו לשיח ' אל  -עטאונה ,

8

'

שהורתו

היתה ממוצא פלאחי  .הקאימקאם התעלם מן העוקץ שבדברים  ,צעד כלפי שיח ' עלי אבן עטיה
שישב בין הנכבדים  ,אחז בכתפיו ובירכו  ' :פל תחיה  ,בראוו עליכ ' ( ' ברוך תהיה  ,הנך בן חיל ' )  .משום

שהיה ראשון לאומרי ההן  ,יש הזוקפים לזכותו של שיח ' עלי את ייסוד באר  -שבע החדשה  .אחרי
השיח ' ים עלי וחמאד אצ  -צופי רכש חלקה השיח ' מוחמד אצ  -צאנע .

39

הוא בנה בעיר מספר בתים

ומאפייה  ,ובתיו הפכו לאכסניית קבע לבני שבט הקדיראת  .בדרך דומה הלך השיח ' פריח אבו מדין ,
שבנוסף לביתו הקים גם ח ' אן

ראשות

( אכסנייה )

למתארחים בעיר .

העיר מזרוית ראיית הבדווים

לפי עדות אחרתן 4מונה לראש העיר הראשון שיח ' חמאד אצ  -צופי  ,ואחריו באו השיח ' עלי אל -
עטאונה ופריח אבו מדין  .ראשי העיר הבדווים לא התמידו בכהונה הרמה כי לא הבינו את ערכה
המעשי  ,פרט לכבוד שנפל בחלקם  .כשראו שנדרשים הם לנהל  ,והניהול מעשה מורכב  ,מחלו על
הכבוד וויתרו על התפקיד  .כראשי העיר באו לכהן ' פלאחים '  .הבולטים שביניהם היו מהמשפחות
העזתיות חאג ' ושעת '  ,והם זכו במשרה בבחירות .
36

ן4

בדווים רבים באו להתגורר בבאר  -שבע

לפי אבו ע ' אנם  ' ,תורכייה בנת אל  -ג ' אמע במאל אל  -ערב ' ( ' השלטון התורכי בנה

את המסגד בכספי הבדווים ' ) .

לפי שיח ' סלימאן אל  -עוקבי ראשית בניין המסגד בשנת  , 1894ואילו חנוכתו מות שמונה שנים  .אל  -עארף מעיד
שהתורכים הם שבנו את המסגד  ,ללא ציון של מקור
37

38
39

הראיון עמו נערך בשנת
זו עדות

, 1982

בהיותו בן

. 84

לשנאות המסורתיות כין השבטים המסבירה מדוע לא ששו להתעייר זה בצד

אז ראש מטה הקדיראת ואביהם של אברהים

40
41

לראש העיר האחרון כבחרמונה בשנת

1947

זה .

ועבד  -אל  -כרים הזכורים לרבים מהבדווים עד היום .

. ) 22

על  -פי אבו חאמד ( ראה לעיל  ,הערה

העיר .

הכסף .

ראה בספרו ( לעיל  ,הערה

, ) 15

עמ '

. 206

ישתהא  ,גם הוא עזתי  .בימי כהונתו כבש צה " ל את

שפיק אבן
~

מון

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

כשראשיה היו פלאחים דווקא  ,היינו מי שלא היו צד במלחמות השבטים  .דבר זה מלמד על זיהוי
העיר עם השבט העומד בראשה  .סלימאן אל  -עוקבי העיד כי שכר דירה בעיר בשנת

, 1932

ובה הוליד

את בניו ( עלי  ,נורי ואנואר ) כי רצה שילמדו בבאר  -שבע  .מדירתו השכורה ניהל את מסחר התבואות
של משפחתו ושל שאר בני שבטו  .עדותו מלמדת כי הבדווים חיקו את הזרים שסחרו בעיר

במקרקעין  ,בתבואה  ,בצאן וכיוצא באלה  .כשגדל מספר הסוחרים הבדווים ועלה משקלם בין סוחרי

באר  -שבע כונתה העיר ' עאצימת אל  -כדו ' ( בירת

הבדווים ) .

בבלי משים החלו הבדווים שבסביבותיה

מתכנים ' ערב אס  -סבע ' או ' בדו אס  -סבע '  .זקני הבדווים מציינים אבני דרך בהתפתחות

כגון

:

הקמת נקודת השיטור באוהלו של שיח ' חסן אל  -מלטעה

תחילת הקמת המסגד

( , ) 1897

השיח ' ים

העירייה

( . ) 1911
;

( , ) 1897

חנוכת המסגד והסראיה

( , ) 1896
( ) 1903

באר  -שבע ,

תחילת בניית הסראיה
וראשית בניית מגורי

מדברים באירועים אלה  ,ואין מקשרים בינם לבין מי שניצב אותם ימים בראש

מפרטים באנקדוטות יותר מאשר בנתוני תשתית כמו סלילת הכביש או באירועים

דרמטיים כבוא הרכבת הראשונה וכו ' .

'

למשל סיפר לנו שעד סוף התקופה התורכית לא היתה תאורת רחובות בעיר

.

הבריטים התקינו פנסי רחוב על עמודים בשלושת הרחובות המרכזיים  .מדי ערב היה איש מטפס

,

סאלם אבו רביעה

2

ממלא אותם בנפט ומדליק  .בין פלאי העיר החדשה הרשימה במיוחד את המבקר הבדווי מאפיית
הלחם הראשונה  .עליאן

אל  -מחאסנה "

סיפר כי אביו זקנו הראה לו פלא זה

:

' פססוק

מטחנה ,

בחוטו פיהא קמח ומן ע ' אד ביטלע ח ' ובז ' ( ' בשוק יש טחנה  ,שבצד אחד מניחים חיטה ובצד השני
יוצא

לחם ' )

44 .

' העירוני ' ( נקרא בתורכית ' קוסמאט ' )

הלחם

היה יבש ונאכל לאחר השריה בתה או

במרק  .הואיל והיה יבש ונשמר שבועיים  -שלושה  ,קנוהו כצדה לנסיעות ממושכות .

יחס

העות ' מאנים לשוק

בזכרונות הילדות של סאלם אבו רביעה היו בעיר רק שלושה מבנים

:

הסראיה  ,המסגד ובית  -ספר

לבני השיח ' ים  .באתר שבו התנהל השוק השבועי עמדו מספר כואייכ ( מבני
הע ' זאזוה ( הסוחרים

מעזה )

חימר ) ,

שהקימו

לאחסנת סחורות  .רק בתקופת הבריטים העבירו הזרים  -תחילה

העזתים ואחריהם החברונים והיהודים -

את פעילות המסחר לחנויות  .אבו חמיד הסביר כי

השלטון פעל להגן על סיכויי הבדווים לפתוח חנויות משלהם  ,היינו עיכב את העברת העסקים
לחנויות לבל ייוותרו הבדווים  -שנזקקו להכנה לפתיחת חנויות  -כמפגרים ביחס לזרים .
התורכים האמינו כי אין כבעלות על חנות לקשור את הבדווים לעיר  ,וכל עוד סחרו בשווקים

פתוחים ובאקראי עלולים היו לחזור לנדודיהם  .לדברי אבו ג ' דוע אל  -עזאמי  ' ,אל  -כלאד האד ' י
צחרא  ,יום אבתמחיל וריזיקהא קליל  ,מא כתכפפי לאהלהא וא  -נאס כאן אבירחלו ' ( ' האזור הזה

מדברי  ,ובעת בצורת הפרנסה בו זעומה  ,לא הספיקה ליושביו והם

נדדו ' ) .

התורכים העריכו כי סיכויי

באר  -שבע לרתק את הבדווים אליה מותנים בפיתוח המסחר  ,ולכן תכננוה כמרכז מסחרי  .אם יתעשר
המסחר וגיוון הסחורות

יגדל ,

סברו ,

ימצאו בה הבדווים את כל צורכיהם ולא ינדדו לשווקים

54

. 82
. 77

רואיין בשנת

1991

43

רואיין בשנת

, 1987

44

טורח רב היה כרוך בהכנת הלחם בבית

42

 ,בהיותו בן

בהיותו בן

לכן עוררה המאפייה פליאה .

;

האישה בררה את הגרעינים  ,טחנה אותם בריחיים  ,לשה בצק

ואפתה .

השוק הבדווי

רחוקים  .הבדווים היו שותפים לתפיסה זו ; ' אס  -סוק עמאר אל  -בלאד ' ( השוק יסד את העיר )  ,כלשונו
של אבו ע ' אנם  45 .חיזוק לכך שתפיסה זו השתרשה בתודעת הבדווים יש בדבריו של סלימאן אל
עוקבי  ,שסיפר כי כאשר נסעו העירה  ,לכל מטרה  ,אמרו

:

' אנא בדדי

אס  -סוק ' ( ' אני רוצה לשוק ' ) .

בחנויות התנהל המסחר כל ימות השבוע  ,אולם מסורת יום השוק

 ,שהתמסדה בשנת , 1896

התמידה ; על  -פי עדותו של אחמד אבו תאמד  ,השוק בבאר  -שבע  ,שאמור היה להחליף את השוק של

לוד  ,שהתקיים בימי

שני  ,נקבע

לימי רביעי

46 ,

ואחר  -כך לימי שישי  .חנוכת המסגד והרצון לקלוט את

באי השוק גם בתפילת יום שישי הם ששינו את מסורת יום השוק  .במאה הי " ט התנהל השוק השבועי
הגדול שבו ביקרו הבדווים  ,בעזה בימי שישי  .כדי שידירו רגלם משם ומשוק לוד גם יחד  ,הועבר

השוק בבאר  -שבע  ,לאחר שהתבסס  ,לימי ראשון  .במרוצת השנים הוחלף יומו הקבוע גם לימים
אחרים

העות ' מאנים העדיפו את ימי רביעי  ,שישי ולבסוף את ימי חמישי כימי שוק .

;

לפי העדויות  ,מיקום השוק השבועי הועתק בהדרגה מצד הבארות לרחבה שבין בית  -הקברות

לבין באר אברהם  .באותה עת כבר פוצל סוק אל  -ואקף לשני אגפים
המקנה ) ו ' סוק אג '  -ג ' מאל ' ( שוק
הקרקע .

47

הגמלים ) ,

:

' סוק אל  -אע ' נאם ' ( שוק

ובצדם  ,באגף שלישי  ,שטחו סוחרים את מרכולתם על

במשך הזמן הזדחל ממכר חפצי הצריכה אל מדרכות העיר ולחזית החנויות הממוסדות .

מוכרים  ,רוכלים וחנוונים התחרו זה בזה על תשומת לבו של הבדווי  ,והשתדלו להתאים את הסחורה
לטעמו

;

כל אחד מהם הזדרז להציע לבדווי את מרכולתו תיכף לאחר שמכר מצאנו  ,בעודו מבקש

שימוש למזומניו  .הסחר העונתי בתבואות ובטובין למחזור דמי התבואות התקיים בכל

הרחובות ,

בכל ימות השבוע  ,במשך כל הקיץ  .ברם ביום השוק השבועי התעצם המסחר מאוד  .לזקני העדה
זכורים ימי השוק כאירוע המוני  .לפי אחד התיאורים ' קונים ומוכרים הגיעו מכל העולם שברא
אלוהים ' .

וצפון

רושם זה נוצר משום שהשוק ניקז אליו בני שבטים מהמדבר המזרחי ( סוריה  ,עבר  -הירדן

מעודיה )

והמערבי ( הנגב  ,סיני ומצרים ) .

המיסוי בנגב בתקומה העות ' מאנית
התורכים לא גבו מסים או ארנונות מתושבי העיר אך מהמוכרים בשוק נגבו תשלומים  ,אם כי
הבדווים אינם זוכרים פרטים בעניין
הזכורים היטב

:

זה ' .

4

לעומת זאת הטיל השלטון מסי ייצור והכנסה משני סוגים

א  ' .ד ' ריבת חבאל '  ,מס קרקע  ,ששילמו מדי שנה כל מי שעיבדו חלקות אדמה  .את

גובה המס קבע שמאי וגובה מיסים שכונה

' אל  -מחצצל ' ( גובה ) .

השלטון מינה לכל שבט שמאי

קבוע שלא בא מתוכו  .הואיל ועל כל שבט הופקד שמאי  ,היה מספר השמאים שנעו בשטח גדול  .את

המס גבו על  -פי

' דפתר

אל  -חבאל ' ,

שבו נרשמה מדי סתיו כל חלקה שנזרעה בפועל  .באופן זה

49

. 84

45

הראיון עמו נערך בשנת

46

בן  -אריה וספיר מדווחים כי יום השוק נערך בימי רביעי  ,בהסתמכם

.

וספיר ( לעיל  ,הערה
47

1991

 ,בהיותו בן

, )1

עמ '

על השקפה  ,כח  -כס ( תרס " ו) .

ראה  :בן  -אריה

. 59

רוכלים המגיעים מבחקן למועד השוק ופורשים סחורה ( מכאן המונח ' בסטה '  ,וברבים ' בסאט '  ,היינו שיטוח
סחורות על הקרקע למכירה ) לצד מוקדי העסקות במקנה ובגרעינים  ,מאתגרים גם את חנווני העיר לבוא ולהציע
סחורה מוזלת

48

;

תופעה זו קיימת בשוק באר  -שבע עד

יכלו לפרט  .הסברנו זאת בכך שלא היו ביניהם בעלי
49

ימינו .

שאלנו את מיודעינו זקני עדת הבדווים כיצד נקרא היטל זה  ,ואם זוכרים איך וכמה גבו מכל סוחר  ,אך הם לא

חנויות .

ספר רישום החלקות ומעבדיהן  .המדידות נעשו באמצעות חבלים ומכאן שם

הספר .
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נמנעה האפשרות

להתחמק מתשלום המס לעת הקציר  .ב .

' אל  -עשור עלא אל  -חלאל ' ( המעשר על

המקנה )  ,הוערך ונגבה על  -ידי שמאים שסיירו בשטחי המרעה מדי אביב  ,לאחר עונת ההמלטות .
באופן זה יכלו השלטונות לוותר על מיסוי מקנה הנגב בהגיעו לשוק באר  -שבע  .עבור מקנה שהובא
לשוק מהמדבר המזרחי גבו התורכים מס מקנה  ,שהוטל על הבהמה הדקה ועל הגמלים  .לגבי

הגמלים נעשתה הבחנה בין אלו שיועדו לשחיטה  ,ועליהם חויב המגדל לשלם  ,לבין
שהוגדרו ' חרת ' את '

חייבות מס קראו

הנאקות ,

ועבורן לא גבו כל מס  ,בשל חשיבותן לעיבוד האדמה  .לנאקות

( חורשות )  ,יל

' שמסנאת ' ( חשופות לשמש ) ,

זאת מכיוון שדרך קבע הושארו לרעות בחוץ .

חשיבות השוק הובלטה ככל שהחמירו קשיי התקציב של האימפריה העות ' מאנית  ,וכאשר השער
העליון נכשל בהעברת כספים לחבלים מרוחקים  .חילות המצב אולצו לממן את צורכיהם באמצעות

גבייה מנשלטיהם  .קלה יחסית היתה הגבייה מנישומים ממוסדים  ,בעלי חנויות  ,וקשה יותר היתה
מסוחרי השוק הפתוח  .ככל שהורע מצב האימפריה ועם התפתחות המסחר הבלחי ממוסד הכבידו
התורכים ידם על הבדווים  .השליטים העות ' מאנים סברו כי בזכותם שפרה רמת חיי הבדווים ואילו
הם כפויי טובה ואינם גומלים למיטיביהם  .חיילים גובי מס נשלחו למאהלים להפקיע תבואות לאחר

הקציר  ,והם זכורים כמי שהצטיינו באכזריות מיוחדת  .בשלהי המלחמה  ,מובסים ומושפלים  ,עינו
החיילים בדווים שהסתירו את תבואתם  .כשחשפו מטמורות סתר הפקיעו את כל מה שמצאו בהם .
בקיץ

1916

הציפו גייסות את שדות הנגב ; חוליות חיילים מוקמו לצד הגרנות בהמתנה לסיום הדיש .

לשיא הרשעות הגיעו סמוך

לנסיגתם  ,קודם לכניסת

האנגלים  .חסן אל  -מטיראת תיארי כיצד

ערמו

את התבואות לסוגיהן  ,ומה שלא יכלו לשאת שרפו  ' :סוו ת ' לאת ' ענאבר  :קמח  ,שעיר וד ' ורה  ,ואד -
ד ' אאיל אדעקו חתתא מא אחד יעיש מננהא ' ( ' ערמו שלוש ערמות  ,לחיטה  ,שעורה ודורה [ לקחת

עמם ] ואת הנותר שרפו כדי שאיש לא יחיה

מהן ' ) .

טבעי כי מראות הימים האחרונים לשלטון

התורכי הטביעו חותם מיוחד ודומיננטי בזכרון הבדווים  .סאלם אבו רביעה תיאר את החיילים
התורכים בלויים וקרועי מדים  ,מעוררי פחד ורחמים  .כשבאו להפקיע תבואות בשדה  ,חיטטו
בשקים לוודא שכל תוכנם גרעינים  ,לבל יוליכום שולל וישימו למטה תבן  .כאשר אפו לכבודם
לחם  ,תבעו לשטוף ולקרצף לפני האפייה את

הסאג ' ( מצע

הברזל לאפייה ) לבל יונח בו אבק  .בדומה

לכך דרשו שה ' ד ' ביחה ' ( הזבח ) תישחט לעיניהם  ,שמא יאכילום בבעל  -חיים פגום  .בחשדנותם לא
הסכימו שהבשר יבושל בסיר בדרך שמכינים אותו

הבדווים ,

אלא דרשו שיטוגן בתוך הסאג '

המיועד לאפייה  .על תקרובת המזון לסוסיהם פיקחו בשבע עיניים

קשירתם והיה חשש פן

יורעלו  ,לא משו

;

הואיל והסוסים מוזנים במקום

מהם החיילים  .הבדווים לא נותרו אדישים  .על  -פי חסן אל -

מטיראת  ,בלילות ירח של תקופת הדיש ( ןוני  -יולי ) חיכו בעלי השדות לרגע של חוסר ערנות מצד
החיילים  .אז הטעינו גמלים בתבואה והבריחו אותה למערות בהרים  ,כדי להבטיח לעצמם לחם
לחורף .
לתורכים חסר היה כוח אדם לשיטור  ,הואיל ושלחו חיילים לשדות  .לפי עדותו של מריחיל אבו
כף ,

שען

52

במקרי רצח למשל לא התערבה המשטרה אלא הטילה את האחריות להסגרת הרוצח על

ה ' ח ' מסה ' ( קבוצת ערבות

הדם )

שלו  .במקרים חמורים ביותר נשלחה מ ' פרזה ' ( חוליית שוטרים

50

נאקות ניתן לאלף לחריש ולמשא  -מטען  .לא כן גמלים

51

רואיין בשנת

 ,בהיותן בן

. 79

52

רואיין בשנת  , 1990בהיותו בן

. 84

1988

זכרים .

השוק הבדווי

רוכבי גמלים ) שהתמקמה ליד אוהלי השבט שלו יוהסה העברה  ,ולא עזבה עד שהסגירו לידיה את
העברים או את מי שהמשפחה בחרה לשאת בעונש  .כל אותה עת היתה המשפחה אחראית להספקת
כל צורכי החוליה  ,שלעתים מנתה אף עשרה שוטרים  ,כולל האבסת בהמתם  .החיילים מזי הרעב לא
חסו על עדרו של הבדווי

הם תבעו להכין להם זבחים אף פעמיים ביום  .מי שהוסגר לידם נשלח

;

לירושלים למשפט ' ומן מיאת טקג ' ון לאו מא יסלע בס ואחד ' ( ' ממאה אסורים לא יצא חי אלא
אחד ' )  .מוטב היה לו לאדם למות מאשר ליפול בידי המשטרה  ,כנאמר

( ' שייפול באש ולא בבית

הסוהר ' ) .

:

' יטיח פלנאר ואלא פלסג ' ין '

הזלזול בבדווים הביא לבגידתם בתורכים  ,ודבר זה החיש את

מפלת התורכים מול הבריטים  .לדברי שיח ' אסמעאיל  ' ,לולא ח ' אנו אל  -בדו  ,תורכייה מא נכסרת '

( ' אילו לא בגדו הבדווים בתורכים  ,הם לא היו

נשברים ' ) ,

ויש בכך הפרזה בהערכת כוחם של

הבדווים  .כידוע התורכים גייסו כוח בדווי שנשלח לפגוש באנגלים בסיני  ,אך הוא התפזר עוד בדרכו

לסואץ  ,בטרם הגיעו לשדה המערכה  ,ולא מילא את משימתו .
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כשאיבדו את האמון במגויסים

הבדווים החליפום התורכים בשוטרים ובחיילים צאעידים ( שחורים ממצרים עלית ) וציוו עליהם
לדרבן את ביצוע העסקות  .מקומם ניכר מיד כפקחים  -רודים בבאי השוק ובעובדים בשדות .

שוק המקנה

ומאפייניו

בזכרונותיהם אודות שוק המקנה בימיו הטובים נוטים הבדווים להתעלם מהסחר בצאן ולהתרכז
בסחר הגמלים  .מקובל היה למכור גמלים כשרצו לממש רכוש או להחליף גמל ברכוש אחר  .בשוק
קלטו את הגמלים סוחרים קמעונאים  ,שמכרו אותם לסוחרים סיטונאים

,

וכתוצאה מכך הועברו

בעלי  -החיים לפחות פעמיים מיד ליד  .לבני שיחנו יש הסבר לדבר  ' :אל  -בדווי מוש סאחב תג ' ארה '

( ' הבדווי איננו ידיד

המסחר ' ) .

אמנם כשהגיע לשוק היה עליו לחדד את חושיו ולהתמצא במחירים ,

לבל יפסיד  ,אבל העמידה על המיקח לא הלמה את מידותיו ולכן חיפש אחרים שיעשו זאת בשמו .
באותה תקופה התנהלו העסקות במספר סוגי מטבעות עוברות לסוחר
על האופי הבינלאומי של השוק הבדווי

( מונח שלא

זיהינו ) ,

:

לירה רהב ( לירה

זהב ) ,

( אל  -עמלה ) ,

אל  -גינה ( לירה

עובדה המלמדת

מצרית ) ,

אל  -כפא

ואל  -בשליכ ( מטבע קטן  ,חלק של הלירה )  .בגלל המרחק בין מאהלי הבדווים

לשוק ומחסור תמידי במזומנים  ,שכיח היה מאוד סחר החליפין  .על  -פי  -רוב החליפו הבדווים מקנה
בסחורות  .מקצת סוחרי המקנה הגיעו בלוויית עוזרים שנשאו באמתחותיהם בגדים  ,כלים שונים
לרבות נשק ושאר חפצי צריכה  ,וכשטיפל הסוחר בבהמות שקנה  ,היה עוזרו מציע סחורות להחלפה .
סוחרים שלא היו תלויים בסחר המקנה הגיעו מעזה  ,מחברון מרמלה ולוד .
גדולי סוחרי הגמלים הגיעו מהמדבר המזרחי ומקצתם מהמדבר המערבי  .בין שתי קבוצות אלה

התבלטו בני שבט אל  -עקילאת מהמדבר המזרחי ( סוחרים מעקיל שבנג ' ד )  .הם נסעו לרכישות בין
מאהלי צפון חצי האי הערבי  .את הגמלים שקנו הובילו בשיירות מערבה  ,קודם לבאר  -שבע  ,וממנה

המשיכו לשוקי עזה  ,ח ' אן יונס ורפיח  .גמלים שלא נמכרו גם ביישובים אלה נלקחו על  -ידי
הח ' טאטרה  ,המפורסמים שבסוחרים חוצי מדבר סיני ,
העקילאת להמשיך במסע למצרים

מצרימה  .אם לא הגיעו

הח ' טאטרה  ,נהגו

בעצמם  .עוד התבלטו בסחר הגמלים בני שבטי הנגב וקדמת

סיני ,

התראבין והג ' ראוין  ,שהרחיקו במסעי רכישות הגמלים עד לערבה ולשולי הרי אדום  .הכר החשוב
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אל עארף ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '

. 219 - 218
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לגידול הגמלים היה ונשאר המדבר הערבי  ,בעוד היעד העקרי למכירת הגמלים לבשר היה ונשאר

השוק המצרי הגדול  .מגמות ההתמחות במסחר שהתפתחו בצעד מהיר מאז שיבת העות ' מאנים
חילקו את העבודה בין קבוצות שבטיות מסוימות  .איננו יודעים מדוע הצטיינו במסחר לענפיו בני
שבטים מסוימים דווקא  .זקני הבדווים הדגישו בפנינו למשל כי שבטי התיאהא מעולם לא הוציאו

מקרבם סוחרים של ממש  .יתרונם היחסי בתחום גידול המקנה התפתח מאל שיבת העות ' מאנים  ,גם
לגידול תבואות  :הם הצטיינו אפוא בייצור ולא במסחר  .גם בחקר תולדותיהם לא נמצא הסבר
לשאלה מדוע היתה התפתחותם שונה מזו של שבטי

התראבין ,

בעלי בריתם בעבר .

4

'

לשוק השבועי לבהמות התכנסו הסוחרים בשעות הבוקר המוקדמות  ,ולקראת צהריים התפזרו
כולם  .מריחיל אבו כף  ,שצפה בילדותו בשוק  ,הבהיר כי כאז כן היום  ,אירוע השוק לא נמשך יותר

ממספר שעות  ' .בעד ארבע ח ' מס סעאת בכון אס  -סוק מח ' ללס ' ( ' מקץ ארבע  -חמש שעות השוק
תם ' ) ,

זאת מכיוון שאי  -אפשר להחזיק בעלי  -חיים זמן רב ללא

השקיה  .הצאן והגמלים הובלו לרחבה

לפני זריחת השמש  ,שלא להתישם  ,וסולקו בטרם חום היום  .בשלהי התקופה העות ' מאנית נע מחיר

הגמל בתנודות חריפות מעלה ומטה  .גמלים נדרשו כאמצעי תחבורה ותובלה למאמץ המלחמתי של
התורכים יותר מכפי שנדרשו

לבשר  .בעצם ימי המלחמה הגיע מחיר הגמל לסכום המפתה של שבע -

עשרה לירות זהב  ,והבדווים מכרו את רוב גמליהם  .כצפוי הרחיבו אז הבדווים את עיסוקם בתחום

גידול הגמלים וצמצמו את גידולי התבואות  ,מה גם שהשלטון החרים שיעור ניכר מהיבול מבלי
לשלם עבורו  ,ועבור הגמלים לעומת זאת שילם  ,שאם לא כן קל היה להבריחם  .מאוחר יותר הפסיקו
התורכים לקנות גמלים ומחירם צנח .
כתוצאה מהתפתחות בלתי צפויה זכו הבדווים לפיצוי בעקיפין על הנזק שהסבו להם התורכים

בשנים קשות אלה  .כאשר נסוגו מפני הצבא הבריטי מחזיתות סיני מזרחה  ,השליכו רבים מהתורכים
את נשקם האישי  ,לאחר שטמנו את בריחי הרובים בחול  ,מחשש שמא יזנבו בהם הבדווים וינקמו
בהם באמצעות נשקם  .לאורך צירי נסיגתם אספו הבדווים עשרות אלפי רובים נטולי בריח ומכרו

אותם לסוחרים ; הללו מכרו את הנשק לשריף חוסיין בירדן  ,וקיבלו את תמורתו בלירות זהב  .במשך
שבועות עברו שיירות גמלים עמוסות נשק על פני מאהלי הבדווים בנגב בדרכן לעבר  -הירדן  .בקיץ
, 1917

לאחר תקופת קפאון מתישה  ,התגברה שוב התנועה באזור  ,עלה הביקוש לגמלים  ,ולבדוויי

הנגב זומנו הכנסות ממכירת גמלים וממכירת נשק שלל  .להתבססות הפלחה החרבה כענף עזר
חשוב  ,בצד המרעה  ,היתה השפעה על הרכב העדר הבדווי  .תחילה היה גידול הגמל דומיננטי ,
ובמקום השני עמדה העז  ,שהועדפה על הכבש  .כניסת הכבש למשקו של הבדווי היתה

מאוחרת ,

והושפעה מהתפתחות החקלאות האקסטנסיווית בבקעת באר  -שבע  .הכבש עדיף על העז לחקלאות ,

מתאים יותר למרעה קבוע ומתקשה יחסית בנדידה  ,וכן פחות מזיק לגידולי השדה  .זאת ועוד  ,בזכות

טעמו המשובח  ,הביקוש לבשר כבש גבוה יותר  ,ולכן עם מיסוד מסורת יום השוק השבועי  ,כאשר
סוחרים מהיישוב הערבי המבוסס בארץ פנו לרכוש כבשים ישירות מידי הבדווים  ,ללא הזדקקות

למתווכים  ,הלך והתפתח גידול הכבשים ופחת גידול הגמלים והעזים בנגב  .יתר  -על  -כן  ,הגמלים

ונ

נקנים לאחת משתיים

~~
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:

לזבח בארועים רבי  -משתתפים או לאטליזים בעיר  ,בהם מוכרים בשר על

ראה ביילי ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ '
Bedouin

Arrival of

the

 Sinai ; 47 - 39ת ]

מס Stewrt , ' Notes

 . 97 - 110קק  Sinai ' , JESHO , 34 ) 1991 ( ,מ

]

' Dating the Arrival ofthe Bedouin Tribes

Bailey ,

 . 20 - 49 ; F. H .קק  , JESHOt 28 ) 1985 ( ,יי "  " 1א " י1

Tribes

'

.נ

)

and

המאזניים  .גמל בוגר בן
השוקל

כ 400 -

4

ק"ג ~
מותיר

שנים ) השוקל
כ 200 -

כ 700 -

ק " ג מותיר

כ 300 -

ק " ג בשר  .מכבש בוגר במשקל

ק " ג בשר  .גמל צעיר כבן
45

שנתיים )

ק " ג מתקבלים ~כ  18 - 15 -ק " ג

בשר  .שיווק גמלים תלוי אפוא בהתפתחות האוכלוסיה העירונית ובפיתוח רשתות של מסחר
סיטונאי  .עדר הכבשים מתאים אף הוא למכירה סיטונית אך מהיותו נקנה על  -ידי בתי  -אב  ,בדרך -

כלל לארועים משפחתיים  ,מתאים הוא גם למסחר קמעוני  .על  -פי עדותם של זקני בדוויי בקעת

באר  -שבע  ,עם צאת העות ' מאנים היה הרכב עדריהם מאוזן וכל אחד מסוגי בעלי  -החיים

 ,הגמלים ,

העזים והכבשים תפס כשליש מהעדר  .רק ברמת הנגב  ,אצל שבטי העזאזמה  ,נותרו העזים והגמלים
עיקר העדר  .שבטי מטה הט ' לאם במזרח בקעת באר  -שבע הובילו את המעבר מגידול גמלים לגידול
הבהמה הדקה  .לחוג מגדלי הכבשים הצטרפו אחריהם גם בדוויי המדבר המזרחי  .יבוא עדרי צאן

זול מעבר  -הירדן ומצפון סעודיה החל בעשור השני של המאה העשרים והתגבר בתקופת הבריטים .
אז התחרה הצאן המיובא והזול בצאן של בדוויי
ובחורף ,

הנגב  ,והם נאלצו להתחכם ולמכור את צאנם בסתיו

בימים שבהם לא הובאו העדרים מהמזרח  .כך יכלו לקבל תמורה גבוהה יותר עבורו .

שוק החבואות
גידול תבואות החורף התפתח בבקעת באר  -שבע בד בבד עם התהוות העיר שאליה העבירו המגדלים
את גרעיניהם למכירה  .בעד הגרעינים שילמו במזומנים  ,ומבחינה זו זירז סחר התבואות את המעבר
לכלכלה מוניטרית  .בעשור האחרון של המאה הי " ט  ,בחסות העות ' מאנים  ,קידמו סוחרי עזה  ,רמלה
ולוד את המסחר בתבואות לשטח הפתוח שמסביב לאתר הבארות  ,ומיד לכשקמו הרחובות

הראשונים פתחו בהם בתי עסק  .בשונה משוק המקנה  ,שפעל אינטנסיוויות רק בוקר אחד בשבוע כל
השנה היה שוק התבואות עונתי ונמשך ברציפות כל ימות השבוע  .סחר התבואות החל בעיצומה של

קרען

היצרובה '  -ערמות
תבואה לאחר הקציר

עונת הקציר ( איאם
למקנה שנסחר

אל  -חצירה )

והסתיים זמן  -מה אחרי חיסול הגרנות ( ח ' ראבת

א  -ג ' ורון ) .

בבאר  -שבע  ,שרובו יובא מחוץ לארץ  -ישראל  ,התבואות שנסחרו

בניגוד

היו רובן ייצור

מקומי שנועד לייצוא  .סחר המקנה הושפע אמנם מתנאי האקלים  ,אך נמשך ללא הרף

;

המסחר

בתבואות התקיים רק אחרי שנים גשומות  .זקני הבדווים מציינים שנים ברוכות גשם בתיאור הציורי
' שנת הררי תבואה ' ( ' סגת צלאיב קמח וצלאיב שעיר ' ) על מדרכות

בניגוד לסוחרי המקנה  ,שהיו בעיקרם

בדווים  ,סוחרי התבואה

:

העיר .

היו ברובם פלאחים ועירונים  ,והיו

ביניהם גם כמה יהודים  .הפלאחים שישבו בקרב הבדווים וגידלו את התבואה

55 ,

הביאו את חלקם

ואת חלק הבדווים ביבול העירה  ,וליד ערמות התבואה הגדולות ( עלא אצ  -צלאיב ) פגשו בסוחרים

העירוניים  ' ,אל  -מדאנייה '  .הבדווי לא רצה להיראות כמעורב במסחר ובעסקי החקלאות  .הפלאח
לעומתו לא היה פנוי ו  /או מיומן כמוכר  ,ולכן הניח למקצוענים לעשות זאת במקומו  .תחילה הופיעו
בעיר מתמחים רבים לסחר  ,כשהתבואה עוברת מיד ליד ומתייקרת בדרכה עד לייצוא  .אחר כך גברו
כמה סוחרים גדולים מערי מרכז הארץ על הסוחרים הקטנים  ,בעוד נציגים מטעמם פועלים בין
הבדווים  .בשנים טובות קנו יבולים בטרם קציר  .בגלל תעתועי אקלים הנגב  ,לא נטה הסוחר לממן
תשומות  ,בעיקר זרעים  ,לעבודת הפלאח או לקנות שדות טרם קציר

( צ ' מאן ) ,

החלו נציגי הסוחרים לבקר בשדות  ,והתחרו זה בזה בהצעת מחיר עדיף .

55

אבל מראשית הקציר

56

אודות הפלאחים המצרים שבאו לנגב בחיפוש אחר הסדרי אריסות  ,דהיינו ביקשו לקבל חלקות שלחין לגידולי

תבואה בתמורה למתן חלק מן היבול לבעלים הבדווים  ,ראה  :ע ' מרקס  ,החברה הבדווית בנגב  ,תל  -אביב
עמ ' 68
ל) ( )

56

;

קרסל  ,בן  -דוד ואבו רביעה ( לעיל  ,הערה  , ) 11עמ '

1967

,

. 44

מסופר אודות יהודי בשם רבינוב " ן  ,שישב שנתיים לפני מלחמת העולם הראשונה בעזה ועסק במסחר עם ערביי
הסביבה  ,קרי הבדווים  ,כי הוא רכש מהם את יבול השעורים  ,שהיה אז המוצר העיקרי של דרום הארץ  ,ושלחו
לתעשיית הבירה באנגליה  .ראה

:

ד ' תדהר  ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו  ,תל  -אביב

 , 19עמ '

. 7-6

על  -פי

מקור זה  ,שיטת הפיקוח של הממשלה על המזונות העשירה את הבדווים זורעי השעורה  ,כי תמורת תבואה
מעורבת בעפר רב קיבלו מחירים

מופרזים .

ראה

:

שם  ,עמ '

. 59

השוק הבדווי

הבדווי פקד את שוק הבהמות כאשר נזקק למזומנים  ,והשתדל לכוון את מכירותיו לשעת כושר
שבה עלו מחירי הבשר  .בשוק התבואות היתה יכולת המיקוח מוגבלת  .שיח ' אסמעיל אבו תמיד
העיד על כך והסביר

:

' הסוחרים הממולחים  ,והרמאים פעלו ללא רחמים  ,כי הבדווים היו נתונים

לחסדיהם  .הם נהגו להשתמש במאזני מוט [ אל  -מיזאן ] וכאשר שקלו את התבואה  ,לחצו

[ בהסתר ]

בכף הרגל על כף המשקולות  ,כך שגרעו מהמחיר שהגיע למוכר  .היו מרמים ולא פוחדים מאלוהים

[ ' בע ' ושו ומא בח ' אפו אללה ' ] '  .הציפייה למזומנים שהורגשה בסוף עונת הקציר ערערה את יכולת
החקלאי לעמוד על המיקח ולתבוע את מלוא ערך סחורתו  .על  -פי תיאורו של שיח ' אסמעיל
הבדווים ואריסיהם הפלאחים ניהלו ביניהם מלחמת תרבויות

וכלכלה ,

כשכל צד בתורו מבקש

לנקום על התנכלויות מצד זולתו  .הפלאחים נפרעו מהבדווים בתחום שיווק התוצרת החקלאית ,
בהגדלת תקבוליהם מעבר למוסכם ביניהם  .באופן יחסי קל היה להם לרמות בתבואה כי בתחום זה
לא היו הבדווים בעלי נסיון  .בתחום המסחר בתבואה גם לא יכלו הבדווים להסתמך על התמיכה
השבטית שסייעה להם כרועים וכסוחרי מקנה  .במעמד מכירת יבול השדות  ,שזרע וקצר עבורו

הפלאת האריס  ,ניצב הבדווי בגפו  ,ללא גיבוי של בני שבטו  .הואיל והסכמי מכירת התבואות היו
כרוכים בהוצאת קבלות  ,אי  -ידיעת הקריאה  ,שאפיינה את הבדווים דאז ,

57

פגעה ביכולתם לפקח על

המתרחש  .המוטיווציה ללמוד היתה גבוהה יותר בין האריסים מאשר בין הבדווים עצמם  ,ומשום
כך  ,והואיל ולא נקרעו בין נאמנויות שבטיות כמו הבדווים

,

נקלטו הפלאחים האריסים כנציגי

המקומיים במנגנוני הפיקוח בשווקים  .שיח ' אבו חמיד העיד על עצמו שלמד בתקופה התורכית
בבית  -ספר לבני המיוחסים הבדווים בבאר  -שבע  ,למרות מוצאו הנחות כקלאעי ( בעל רקע של פלאח
מסביבת ח ' אן יונס הנחשב בזוי בין

הבדווים ) .

לכן זכה בתפקיד רשמי למחצה מטעם השלטון  :הוא

היה עוזר לבני השבטים שנדרשו להופיע בפני הרשויות ולא ידעו להתבטא באופן ברור ; הוא שוחח
עממי רשם זכרון דברים ובקשות  ,ואחר כך נלווה אליהם לכל משרד  ,למשטרה ולבית  -המשפט .

בעלי תפקיד כשלו נשאו תיק עור למסמכים ( עליקת חכומה ) שהעניקו להם הפקידים התורכים  ,והיו

בו ניירות ועפרון  .צאחב אל  -עליקה  ,הוא בעל התיק התלוי על

הצוואר  ,זכה לכבוד שנהגו בשוטר ;

צריך היה להפסיק לעשן בפניו ולעמוד מולו בהכנעה  .בבואו במגע עם פלאחים התעמר בהם
בדרישות למתנות ולמזון  ,לו ולבהמת הרכיבה שלו  ,דרישות שהלמו את גישת הבדווים לפלאחים

בימי האלתזאם  .בבואו במגע עם בדווים הטה את הכף נגדם  ' .נהגתי כך כי ידעתי שבכך אני גומל
להם על יחסם כלפי  ,כשהזדמן גם להם להתעמר בי  .כי באותם ימים אל  -אוממה כאנת עלא
אללה [ ' האומה היתה זקוקה לחסדי

האל ' ] ,

[ רחמת ]

כשכולם מנסים לסדר בעסקים את כולם ' .

בניין הכוח של מדינות הציר ובהן גרמניה ותורכיה העות ' מאנית בעשור הראשון של המאה
העשרים האיץ את השינויים הטכנולוגיים ואת פיתוח הנגב בתחנות בדרך לתעלת סואץ  .משהותקנו
משאבות מים ממונעות על הבארות החשובות בבאר  -שבע  ,העלו מהן התורכים די מים לאנשים ,
להשקיה של כעשרים

אלף גמלים  ,למעט חקלאות שלחין " .

מספר חנויותיה גדל משתים  -עשרה לחמישים ויותר ,

9

'

5

בין

 1903ל 1912 -

גדלה העיר במהירות

;

רובן לממכר מזון  ,כלי עץ  ,ברזל  ,בגדים
61

57

עוד בתקופת

המנדט הבריטי לא נמצאו בקרב שבטי הט ' לאם יותר משני אנשים שהיטיבו לקרוא ולכתוב  .שניים

אלה היו סלימאן קבועה וסלאמה אבו עיאדה  ,ובשל ידיעתם זו זכו בתואר אל  -ח ' טיב ( הדרשן או

. 121

58

ברסלבסקי ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ '

59

על  -סמך עדותו של שיינפלד  ,שם  ,עמ '

. 232

הנואם ) .

גדעון קרסל ויוסף בן  -דוד

ובדים  ,וטרם היו לעיר חייט וסנדלר משלה  .גם הדירות הושכרו או אף נבנו ברובן באותה תקופה

לשם כינוס ערמות התבואה הגדולות שנאספו מידי הבדווים  ,זאת כדי לשלחן דרך עזה אל ערי מרכז
הארץ או חוצה לארץ .

60

תפרושת השווקים הפתוחים בדרום בשנת

העיר

ימי השוק השבועי

במוקד הפעילות

1911

הטובין

באר  -שבע

שכת  -ראשון

בדווים ופלאחים

דגש על מקנה ותבואות

רפיח
עזה

שלישי
שישי

בדווים ופלאחים
בדווים ופלאחים

דגש על מוצרי חקלאות
דגש על מקנה ותבואות

פלוג ' ה

רביעי  -חמישי

בעיקר פלאחים

דגש על מוצרי חקלאות

בווזירי הלוואי החשובים שנסחרו בשוק
בראשית העשור הראשון של המאה העשרים עוד הגיעו הבדווים ליפו  ,לרמלה וללוד ושם קנו את
מבוקשם  .בשלהי העשור נפרש מערך שווקים בדרום

הארץן '

באופן שלא הצריך נדידת עסקים

צפונה  .בעקבות מכירות המקנה והגרעינים התפתח מסחר גם במוצרי הלוואי של המשק הבדווי

;

לאחר הדיש נסחרו גם הקש והתבן ולאחר גז הכבשים סחרו בצמר  .עגלות משא נסעו לבאר  -שבע ,
מאזור המרכז דרך עזה ומסביבות הרי יהודה דרך

חברון ,

לשם קניית שקי מספוא שהיה זול

מהמספוא במקומות אחרים בארץ  .האריסים המצרים לימדו את בעלי הקרקע הבדווים כי גם לגללי
הצאן יש מחיר

62 ,

ועם שקי הגרעינים והתבן נטלו הסוחרים גם שקי זבל צאן  .שער העזים שנגזז

במקביל לגז ' הכבשים לא נמכר כשלעצמו  ,אלא לאחר

שקאק )  .מטבע הדבר קוני מוצר זה באו מתוך הציבור

עיבוד ,

כיריעות אוהל ( שקקה וברבים

הבדווי  .ליריעת המחיצה שבין אגפי האוהל

( מענד )  ,הארוגה מצמר צאן וגמלים  ,ולשטיחים ( פראשאת )  ,שערכם האמנותי רב משל השקקה

ושגם הם מעשה ידי הנשים  ,היה ביקוש ער גם מבחוץ .

63

במשך השנים החלו למכור חפצים אלה

ביום השוק השבועי  ,וכן גם צמר וחוטים  ,שאף הם נטווים בעבודת יד  .זקני הבדווים ציינו

שהחפצים הנמכרים ביותר  ,שהועדפו על  -ידי מבקרים זרים  ,היו מסוג המענד ושטיחים שנארגו
מצמר גמלים  .אריגת שטיחים מצמר כבשים טרם נפוצה בנגב ותיירים לא הגיעו עד להקמת מדינת
ישראל .
מעולם לא נמכרו בשוק מוצרי חלב של המקנה  ,אף  -על  -פי שהיו מצויים

במאהלים  ,בפרט בעונת

האביב  .בני שיחנו מנו שלוש סיבות עיקריות לכך שהחמאה והגבינה הבדווית ( סמן ועפיק ) לא נכנסו
למעגל המסחר והשיווק בתקופה העות ' מאנית  .סיבה אחת מוצגת בחדות בעדותו של מריחיל אבו

)( 2

שם .

60

שם ,

61

שם  ,עמ ' , 349 , 292

62

. 397

הבדווים משתמשים בגללי הגמל ( בער ) והחמור ( צון ) להסקה

;

הם משתמשים גם בגללי הצאן  ,אבל קשה יות ,

אודות חלקי האוהל השונים ואופן הכנתם בידי הנשים ראה

:

י ' חבקוק  ,מבית השיער

למכרם בהיותם מעורבים
63

1986י

עם ,

111 - 105

בעפר .
לבית האבן ,

תל  -אבי ;

ולמכירה בשוק

כף שאמר

:

' כול ואחד ענדו כפאיתו ' ( ' לכל אחד יש [ מזה ] די צרכיו ' )  ,היינו למוצרי החלב אין

קונים  .אין לקוח המעוניין בסחורה זו זולת הבדווים  ,המייצרים כל צורכם בלא הותיר עודפים  .משק
הבית הבדווי נהג בחלב המקנה כבמשק סגור

;

הבית ,

לקח מעט לצריכת בני

ואת השאר הותיר

לוולדות המקנה  .סיבה אחרת היא שעדרם של הבדווים נועד בעיקר לבשר  -לא לחלב  -ואף אם
יכול היה לייצר עודפי חלב  ,לא היה לחלב זה יתרון בהשוואה לזה שסיפקו פרות הכפריים  .יתר על

כן  ,בניגוד לאחרים  ,לבדווים חסרו כלים ותנאים לעיבוד החלב ולשימורו  .עוד סיבה הן העכבות
התרבותיות שמנעו מכירת מוצרי חלב  ,כפי שהתבטא אחד השיח ' ים

:

' הדיכ אל  -מודדה  ,את -

תוג ' ארה פס  -סמן ופל  -עפיק  -עב ' ( ' באותה עת נחשב המסחר בסמן ובעפיק -

בושה ' ) .

את עודפי

העפיק שמרו לקיץ  ,ולכל היותר  -להכנסת אורחים .
הרגלי התזונה של הבדווים השתנו מאז ראשית המאה העשרים  .בהדרגה  ,הודות למגע עם
הכפריים  ,וכתוצאה מייבוא מוצרים שלא הכירו לשוק באר  -שבע  ,העשירו את סל מזונותיהם .
מריחיל אבו כף תיאר את שאכלו בטרם בוא האנגלים

בנאכיל ח ' בז  -שעיר ובנע ' ממס בלבן

;

:

' אל  -עישה כאנת כואיסה  ,ומא  -פי ג ' וע .

ואט  -טביח ' קמח  ,בנצוב עלה סמן  ' ( ' . . .המחיה היתה טובה

ולא היה רעב  .אכלנו לחם שעורים וטבלנו בלבן  .התבשיל היה חיטה עליה יצקנו חמאת

צאן ' ) .

עם

התפשטות החקלאות התגוון התפריט במאכלי גרעינים  ,אולם בכל תקופת השלטון העות ' מאני לא
כלל פירות וירקות  .הבדווי ידע על קיומם רק ממגע עם שכניו תושבי הכפרים והערים  .לפי עדות

ק6 :

מוכר טבק
ותבלינים
בדווי

אבו עדיסאן

:

' עד ימי האנגלים לא היו תפוחי אדמה  ,לא היו עגבניות  ,לא מלפפונים וגם לא

ממתקים '  .הפירות הראשונים שהופיעו בשוקי באר  -שבע היו שקמים  ,שהובאו מג ' באליה  ,דבלים
ותמרים יבשים  .הבדווי קנה תחילה רק חופן או שניים מפירות אלה  ,להציגם לבני ביתו כקוריוז .
לתשומת לב מידית זכו במאהלים פיסות הסבון הגדולות ושאר מוצרי סדקית .
חפצי הצריכה של הבדווי התגוונו עם הגידול בהכנסותיו ועם ירידת מחירם בשוקי העיר  .כאשר

באו האנגלים  ,מעידים הבדווים  ,היו רוכבים העירה לקנות  ' :ווקיתן קהוא

 ,גוץ רטל עג ' וה וסוככר ,

ואס  -סוככר כאן מחאג ' ן ' ( ' שתי אוקיות הקפה  ,חצי רוטל חלת תמרים וסוכר

;

והסוכר היה נמכר

בגושים ' )  .יש שהוסיפו לרשימת המזון גם אורז וחלקום ( ממתק )  .בהדרגה  ,באמצעות השוק  ,התגוון
גם לבוש הבדווים ; פרטי הלבשה שהשוק הצמיח להם ביקוש היו השמלה הארוכה ( אל  -כבר ) וכיסוי

הראש ( מנדיל או

כפייה ) ,

שלמעשה התקבלו אז כחלק מהאופנה  .היו זקנים שנזכרו בשוק לכלי

עבודה הכרחיים שקנו בו  ,בעיקר כלי עץ כמו קלשונים  ,מחרשות ומזרי גרעינים ( לניפוי וזרייה
לאחר

הדיש )

וכלי מתכת כמו מספריים לגזיזת הצאן  ,להבי

מחרשות  ,שבריות  ,פרזול לעגלות ,

יתדות לאוהלים וכיוצא באלה  .היו שמנו בפרט כלי בישול  ,ובהם סירים  ,קומקומים  ,מחבתות  ,כלי

נחושת להכנת קפה שיובאו מדמשק ( שאמייאת ) או מכויית ( כויתייאת ) והג ' רון ( עלי ומכתש מעץ
אלון  ,בוטום )

א

שהובא מכרך שבירדן

וכו ' .

מצרך נוסף שהשוק המתהווה עודד את הפלאחים שבין הבדווים לסחור בו היה עץ הסקה

לענפים שנאספו מוואדיות או נכרתו בשיפולי הר חברון נמצאו עתה קונים  .העד ' בה ( זוגן

הסלח ( שיטה ) והרתם

( רותם )

השיח )

זכו להתעניינות מידית  .העות ' מאנים עצמם קנו עץ להסקה ולצורן

עבודות הפיתוח  ,כגון סלילת הדרכים ומסילת הברזל

השוק הבדווי

סיכום

:

קשרים סיבתיים בפיתוח באר  -שבע

שינת העות ' מאנים בשנות הארבעים של המאה הי " ט הביאה לקץ שלטון השיח ' ים  ,ובהדרגה -

להדיפת הבדווים דרומה  .נמשך מאות שנים ערכו הבדווים את עסקות החליפין עם יושבי הקבע
במבואות הערים יפו ולוד  ,ועתה משנבצר מהם לנהוג גמלים וצאן אל ערי מרכז הארץ  ,הועתק מוקד
העסקות לנגב .

ישם

קיום מפגשי מסחר בשטחים הפתוחים נדרש קביעת מקומות ומועדים

מסוימים  .כך התמסדו ימי שוק  ,שבמהרה התארגנו במחזוריות שבועית ; יום אצל בארות באר  -שבע ,

יום במבואות עזה  ,יום בפלוג ' ה

וכו ' .

במקביל התמסדה מסורת חדשה

:

סוחרים נוסעים ורוכלים

עברו במהלך השבוע מאתר לאתר  .בבסיס העסקים היה המקנה  ,ואחר  -כך התוספו התבואות  .בטחון

הנפש והרכוש שנאכף על  -ידי העות ' מאנים אגב התבססותם בנגב אפשר זריעת שדות בדרום
ושמירתם עד קציר בלי שיהיו למרעה עדרים  .הביקוש לשעורי הנגב במבשלות הבירה באירופה
העניק ערך כלכלי לחלקות נרחבות בבקעת באר  -שבע  .שינוי זה דרבן את הבדווים להחכיר חלקות
לעיבוד  ,בתמורה לחלק מהיבול  .פלאחים מחוסרי קרקע ממצרים

( בעיקר )

ומכפרי הר

חברון ,

שחיפשו שטחי עיבוד לחכירה  ,והגיעו לבקעת באר  -שבע  ,זימנו כוח עבודה סביל ומיומן אשר נדרש
לחקלאות באזור הצחיח  .עבודת הכפיים הדרושה לחקלאות לא עוררה בעיות אצל הפלאחים בעוד
הבדווים הסתייגו מלבצעה בגלל עכבות תרבותיות  .הפלאחים המצרים  ,שבתחילה התקשו לגייס
אשראי לזריעה ולא הוכשרו לסחור ביבול השדות  ,סיגלו לעצמם עד מהרה מיומנויות אלה  .פיתוח
באר  -שבע  ,שהמסחר עמד במוקדו  ,הקל על גיוס הכספים  ,והדבר ניכר מיד בכמות ובאיכות של
היבולים  .מה שלא היה ביכולת השלטון וברצונו להקצות ליישוב הנגב  ,הושג בכוח יזמות
האוכלוסייה ותושביה .
להתבססות הפלחה החרבה כענף חשוב לצד גידול המקנה הבזה השפעה גם על הרכב העדר

הבדווי ; מגידול הגמלים ועזים עברו לגידול כבשים בעיקר  .כניסת הכבש למשק הבדווי הושפעה
מפיצוח החקלאות האקסטנסיוויוז בבקעת באר  -שבע  .הכבש מפונק יחסית לעז ומתאים יותר
למשק החקלאי המעורב ולמרעה קבוע  .עם זאת הוא ערב יותר לחכם של הצרכנים אניני הטעם ,
שעמם נמנו אנשי יישובי הקבע  ,ומחירו גבוה ממחיר העז  .עם הגידול באמצעי התשלום הואץ
המעבר מעסקות חליפין

) ( barter

לעסקות כספיות  .עם העלייה בהכנסה הפנויה גדל גם היצע

הסחורה לקניין הבדווי  .רוכלים מערי מרכז הארץ הסיעו סחורה לנגב וכך הביאו לשינוי אופנת
הלבוש והרגלי התזונה של הבדווים  .שיפור רמת החיים ניכר תחילה אצל משפחות

השיח ' ים .

תאבונן למזומנים ולחפצי צריכה התבטא בהרחבת עסקות קרקע  .מעמדן המיוחד בזיקה לשטחי

הרעייה ( המשותפים לכל בני

חלקות

השבט )

סייע להתפתחות סידורים חוזיים למכירה ולהחכרה של

לפלאחים .

עבודתנו מלמדת על היווצרות התנאים לשיקום באר  -שבע לאחר אלף ומאתיים שנות

חורבן .

אין לכחד כי חלק השלטון העות ' מאני בחידוש חיי העיר היה מכריע  ,אבל ביכולתנו לקבוע כי
בהגיעם לנגב כבר שימש אתר הבארות מוקד לעסקות והתקיים בו שוק ער  .יתר על כן  ,עדויות
בעל  -פה שהעלינו משיחות עם זקני האוכלוסייה הבדווית מורות כי רצון התורכים להיות צד

בעסקות על  -ידי גביית מסים  ,היה שיקול מדריך בהחלטתם להקים את מנהלותיהם דווקא בבאר -

שבע .
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