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מסורת מורשת צומחת מן האדמה לקליטה ועצמאות כלכלית
ביקור אצל בת המדבר בתל שבע אנה זהבי
בית המלאכה של מרים אבורקייק נמצא בקצה המרוחק של
שכונת תל שבע – ישוב בדואי ליד באר שבע .מרים
מרגישה נוח בשולי הכפר .היא אישיות יוצאת דופן :כמעט
בת  40ואישה בדואית מוסלמית ששומרת על מסורת וגם
בעלת תואר במנהל עסקים של אוקספורד ,אנגליה .דוברת
חופשי אנגלית ועברית .היא מלאת שמחת חיים ומספרת
בהומור על הקשיים שעברה כשבמקום להתחתן התחילה לפתח את העסק הפרטי
שלה .בזמן שהייתה באנגליה נחשפה לגישה האורגנית והאקולוגית .עד אז ,העיסוק של
סבתא בצמחי מרפא נראה לה פרימיטיבי ,כשחזרה ,חיפשה מקור פרנסה מתוך הבית
ובנוסף החלה ללמוד בקורס דו-שנתי על צמחי מרפא במסגרת תכניות להעצמה נשית.
כשסיימה ,נעזרה גם בידע המסורתי של סבתה .בניהול העסק כמו גם בליקוט צמחים
היא משתדלת לתרום לסביבתה" .מנסה ליצור סביבה טובה" אומרת מרים .היא
מעסיקה עוד נשים מהמשפחה וגם שכנות ובכך מגדילה את הקשר לאדמה ,למורשת
האבות ולעסק .בזמן ליקוט הצמחים תמיד משאירה חלק במקום .מרים גילתה שקטיף
מוגזם פוגע ביכולת ההתחדשות אך גם חוסר שימוש בצמחים מסוימים גורם
להתנוונותם :כי נחוץ קיטום מבוקר של ענפים לחידוש הצמיחה.
כיום מגיעות אליה לסיורים ולסדנאות ,קבוצות מבתי ספר ומחו"ל ועוד.

מ מרים לקחה אותנו קודם כל לגינת התבלינים שלה .רוב צמחי תבלין בגינה מהווים
מרכיבים במוצרי הקוסמטיקה שהיא מייצרת .כאן שמענו סיפורים על תכונות המרפא
והשימושים של צמחי התבלין:
געדה ובעיקר הגעדה המצויה ,מומלצת מאוד
כתבלין לתה אשר לו מיוחסות סגולות רפואיות
רבות :הקלת מחושי בטן ,חום והצטננות .לאופן
השימוש :מבשלים  4כפות גדושות עלים ירוקים
בליטר של מים .המרתח מריר מאוד ומומלץ גם
לטיפול בסוכרת ,בבחילות עקב הריון ולהקלת
כאבים וחולשה בעת הוסת .לטיפול בקצרת והצטננות :מבשלים  50גרם עלים בליטר
מים ,יוצרים אוהל ממגבת ושואפים את האדים ,י ,להקלת חולשה בזמן המחזור:
מטגנים חביתה עם העלים.
מרים מספרת שתה געדה מעביר כאבי בטן תוך כמה דקות והוא טוב גם לאיזון תת-
פעילות של בלוטת התריס .היא כבר כל כך התרגלה לטעמו המר ,שממש מתחשק לה
לטעום את המרירות הזו כשיש לה כאבי בטן.
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לענת המדבר משמשת לטיפול בנזלת ,בשיעול ובמחלות דרכי הנשימה ,בכאבי בטן,
בקלקולי קיבה ,בתולעים בבטן אצל תינוקות וילדים ,בהקאות,
בהכשות נחשים ובעקיצות עקרבים ,בלחץ דם גבוה ,במחלות לב,
בדלקות עיניים ,להורדת חום ועוד.
מרים מוסיפה :משתמשים בה גם בקטורת .טובה נגד אקזמה ,סכרת
ועוד .לא לקחת לתקופה ארוכה משבועיים .במסורת הבדווית נוטלים
צמחי מרפא במחזורים של שבע :לוקחים  7ימים אחר כך מפסיקים,
וכך הלאה  14יום ו  21יום ,זאת ,כדי לא להתמכר וגם להימנע
מרעילות הנובעת משימוש ארוך טווח.

אזובית המדבר בן-שיח נמוך המדיף ריח נעים וחריף.
מכינים ממנה תה העוזר נגד כאבי פרקים ,כאבי גב,
בעיות בדרכי הנשימה ובדרכי העיכול.
מרים :יש לו ריח טוב המזכיר ריחו של רוזמרין .טוב לדרכי נשימה .טוב
גם לשרירים והיא משתמשת בו בשמן למסג' .כשאין לה אזובית היא
שמה במקומה קאמפור ,שטוב גם לבעיות עור .בדואים אוהבים להשתמש בצמחים
ריחניים ומאמינים שהם מגרשים דיכאון ועין הרע .למשל כשתינוק נולד שמים בבגדים
שלו סאוד המורכב משלושה צמחים ריחניים .אומרים שיש קשר בין זיכרון לריח .לשם
המחשה היא ספרה לנו סיפור כמיטב המסורת הבדואית:
סיפור על גמלים :בסיני חי פעם ערבי אחד שהיה לו עדר של גמלים .יום
אחד בזמן שהיו במרעה עברו את הגבול לנגב ונלקחו על ידי ראש השבט
היושב בנגב .לערבי לא היה סיכוי לבקש את הגמלים מהשייח' .הלך לרועה
של אותו שייח' ואמר לו" :אלה הגמלים שלי" .הרועה לא התווכח כי ידע לפי
התנהגות של הגמלים ,שקשורים לבעליהם כמו כלבים ,שהגמלים האלה אכן שייכים
לערבי .אבל הוא לא יכול להחזיר לו אותם" .אני לא צריך שתחזיר לי את הגמלים" אמר
הערבי" ,אני רק מבקש שתיתן לנאקה להריח את הצמחים שאביא לה" .חזר לסיני
ליקט שם צמחים ,שב לנגב ונתן את הצמחים לרועה של השיח .הרועה נתן לנאקה
להריח את צמחי סיני .הריחה הנאקה את הצמחים וחזרה למקום ממנו באה ואחריה כל
העדר.
עירית גדולה היא גיאופיט גדול ,שכיח מאוד .שעליו מרוכזים כשושנת בבסיסו וגבעולו
היחיד חסר עלים ונושא תפרחת מסועפת .בקרקע טמון איבר-אגירה שלו בצורת ציצת-
שורשים מעובים כאצבעות .ברפואה העממית של ערביי ארץ-ישראל משמשים שורשי
הצמח להסרת יבלות וכן לטיפול בצהבת ,בפטריות ובסדקים בעור כף הרגל .מרתח
משורשי עירית ממותק בדבש משמש גם נגד גזים בבטן.
מרים כותשת את השורשים ומבשלת עם חמאה נגד יבלות ,סדקים בעור
ופצעים .וגם מכינה מהשורשים קרם נהדר
בריח ארטיק לימון )תוספת של לימונית( .היא
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לוקחת את השורשים הצדדיים ומשאירה את אלה שבמרכז וכך מזרזת את התחדשות
הצמח" .אם יודעים ללקט נכון ,אפשר לעזור לשמר את הצמחים" היא אומרת.

.
בוצין מרים מספרת שבוצין נקרא עוורוור בערבית .אבקה של בוצין גורמת לגירודים.
אם היא נכנסת לעין היא יכולה לגרום לדלקת ואפילו לעיוורון .עם
זאת ,תמצית בוצין הכי טובה נגד דלקת עיניים חריפה.
משמעות המילה בוצין היא אור בארמית .צורת הצמח עם הענפים
הצדדיים מזכירה מנורה של בית המקדש.
אופן השימוש
קוטפים  10פרחי בוצין ומשרים אותם כ 12-שעות בתוך כוס מלאה מים .מסננים את
המשרה ומשתמשים במים ,בצורת טיפות ,לריפוי דלקות עיניים חריפות .בכל טיפול
מטפטפים שתי טיפות לכל עין .ערביי ארץ-ישראל מערבבים את המוהל הנסחט
מהפרחים עם אבן הכחל " -כוחול'  -ומורחים על שמורות העיניים והעפעפיים.
מרתח עלים :מבשלים  50גר' עלים ירוקים בליטר מים ,במשך כ 5-דקות .מסננים,
ומשתמשים במרתח לטיפול חיצוני בפצעים ,שריטות ,כוויות ,ואף לריפוי טחורים .מתוך
"צמחי מרפא  -מדריך שדה לצמחי המרפא של ארץ ישראל" מאת :נסים קריספיל
אטד ))(Lyciumמשפחת סולניים(בארץ יש אטד אירופי ,אטד
אדומי )נדיר( ,אטד החוף ,אטד ערבי ,אטד רב פרחים.
מרים מלקטת את אטד הערבי .כמו הבוצין ניתן לטפל איתו
בעיניים .אבל האטד עדין יותר ואם מגזימים לא קורה כלום.
מתאים לתינוקות .הוא אנטי דלקתי חזק וטוב לשיער נגד נשירה.
לשיח יש קצת קוצים .הגמלים אוהבים אותו והבדואים למדו
מהגמלים .אטד מסמל מקום של מים כי יש לו שורשים עמוקים
עמוק מתחת לאדמה.
והוא מגיע למים הנקווים
אבטיח הפקועה הוא צמח
הצומח באזורי ערבה ומדבר.
לגודל של עד 12
המתוקים ,אבטיח הפקועה
ערך רפואי רב.

עשבוני רב שנתי ממשפחת הדלועים
פירותיו הם מעין אבטיחים המגיעים
סנטימטרים .בניגוד לפירות האבטיח
הינו מר ולא אכיל ,אך עם זאת בעל

כתרופה לכאבי בטן ,לעצירות
בדואים משתמשים בפרי
ולתולעים בדרכי העיכול .כמו כן ,הוא משמש כתרופה לנפיחות ברגליים  ,לכאבי פרקים,
לטחורים ,לשיתוק זמני של אברי הגוף ,לכאבי גב ,לדלקות עור ולכאבים בכל הגוף.
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מרים מספרת שאבטיח הפקועה גדל סמןך נחל באר שבע העובר ליד ביתה .קליפתו
משמשת כמשלשל חזק .משתמשים בו לפעמים באופן הזה :חוצים אותו לשניים ושמים
בין הרגליים ,עד שמרגישים טעם מר בפה ואז יש שלשול .מזרעי אבטיח הפקועה היא
מכינה שמן ריחני לשרירים תפוסים.
קצח  Nigellaבאנגלית" ,האבט-על-בארקא" בערבית ,צ'רנושקה
ברוסית
משמש לחיזוק מערכת הנשימה ,הקיבה ,המעיים והמערכת
החיסונית ,ולשיפור תפקוד הכבד והכליות .הקצח עשיר בחלבון,
סידן ,ברזל ,ואפילו בוויטמין  .Cהוא עשיר מאד בנוגדי חמצון,
ובחומרים אנטי-דלקתיים כמו טיימוקוינון ,המסייעים במניעת סרטן .נחשב כמגביר חלב
אצל נשים מניקות ,מגביר אנרגיה ומרגיע מצבי רוח .השמן שמייצרים ממנו גם משמש
בטיפול נגד אקזמה ומחלות עור.
קישור לכתבה של פיליס גלזר על קצחhttp://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- :
3912883,00.html
מרים מכינה שמן קצח .היא קונה זרעי קצח ולוקחת אותם לסחיטה בכבישה קרה.
כמעט כל המוצרים שלה כוללים קצח .הוא אנטי פטרייתי ,אנטי דלקתי ואנטי וויראלי.
שמן קצח טוב לטיפול מניעתי בחורף 1 :כפית ליום 2 ,כפיות כשיש דלקת ,כמה טיפות
לילדים .לדלקת גרון כדאי לקחת קצח וג'ינג'ר ממש בהתחלה.
להזמנת סיורים ,ייעוץ והזמנת מוצרים :טל'  0504445232מייל:
mariam1010@walla.com

גינה קהילתית בבאר שבע
בחלק השני של הסיור הגענו לגינה קהילתית במרכז קליטה לעולים מאתיופיה ובו 70
משפחות )  250איש( .המשפחות נשארות במרכז כשנתיים כך שהאוכלוסייה כל הזמן
מתחלפת .את הגינה הקהילתית מפעילה עמותת
"שבועת האדמה" )אזיק חמץ( .נוגה זוהר
)בתמונה( מקבלת אותנו ומסבירה שהגינה
מאפשרת לעולים לרכך את המעבר החד בין
אורח החיים החקלאי באתיופיה לחיים העירוניים
בישראל .באמצעות הגינה נוצרים קשרים עם
תושבי השכונה :משפחה דתייה עם  8ילדים,
מרפא ערבי שרוצה לגדל צמחי מרפא ,נערים בני .14
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בגינה  50ערוגות ל  50משפחות .השטח שייך לעיריית באר שבע ואת המים מספקת
הסוכנות היהודית .המשפחות באות בדרך כלל אחר הצהריים בהרכבים שונים לפעמים
אבא או אימא .לפעמים קשה להבין למה לא באים לגינה .מתוך השיחות מתברר
שהעולים שמחים להגיע לגינה .אבל קשה לקיים שיחות מעמיקות בגלל השפה וגם
בגלל שלא מקובל לספר ואולי בגלל מחסומים תרבותיים נוספים .כשהגענו ,בשעות
הצהריים המאוחרות ,נראו כמה ילדים ומבוגרים המנצלים את השער הפתוח לביקור
בערוגה המשפחתית.
בגינה מערכת השקיה אוטומטית עם טפטפות .אך בקיץ שעבר כשהיה מאוד יבש,
העולים לא סמכו על מערכת ההשקיה וניסו לעשות חורים נוספים בצינורות הטפטוף.
לכן היה צורך בהסברים רבים על הפטנט המיוחד של הטפטפת .הם נסעו במיוחד
למפעל של "נטפים" בחצרים.
בגינה מגדלים בשיטה של גידול מעורב .כל משפחה בוחרת בעצמה מה לשתול.
הזרעים מסופקים על ידי חברת "ג'ניסיס" או על ידי עולים המביאים בעצמם את הזרעים
מאתיופיה או מחנות התבלינים המקומית.
ויש דברים שלא מוכרים לנו.
צמחים הגדלים בערוגות ואינם מוכרים
לנו:
סורגום )דגניים(
גומה :סוג של עלי כרוב שמבשלים כמו תרד ואוכלים עם אינג'רה )הלחם הנאכל מדי
יום(
בזיליקום אתיופי ,עם ריח קצת שונה

חומוס אתיופי :תיאו חום
בקלה – פול
טף )דגניים( שממנו מכינים אינג'רה עשיר בסידן וברזל גרגריו קטנים מאוד והוא דומה
קצת לאורז צמח זה מתקשים לגדל בארץ .עדיין עורכים ניסויים כי קמח הטף מבוקש
וייחודי להכנת האינג'רה – הפיתה/לחם האתיופי.
לסיכום סיפרה נוגה כי הגינה משתלבת במערך הפעילות הקהילתית ,המשמרת את
התרבות האתיופית .במתחם הגינה הוקם טאבון לתבשילים ישר מן הגינה .בקיץ
מתכננים לבנות בקתת עץ מסורתית – טוקול .כך ישתלבו בבניה גם הגברים הזקנים,
בפועל ו/או בייעוץ.
כמו כן ,מידי שנה מקיימים ברחבה הסמוכה לגינה פסטיבל אקולוגי הנקרא" אקוטיופיה".
אירוע קהילתי המשלב הופעות מחול ומוסיקה אתיופית עם בזאר ותבשילי העדה .אירוע
www.earthspromise.org
שאליו כולם מוזמנים .לעדכונים:

