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קבורה במדבר ותפיסת החיים והמוות 
עוזי אבנר

מו״פ מדבר וים המלח

סוגים רבים של קברים מצויים במדבר, בחלקם אפשר לראות 
כי הקדמונים השקיעו מחשבה ומאמץ במגורי המתים לא 
פחות מאשר במגורי החיים. מצורת הקברים ומן השרידים 
ועל  התרבות  על  רבות  ללמוד  אפשר  ובתוכם  שסביבם 
המנהגים של החברות שהקימו אותם. אתר הקבורה במערב 
אילת מייצג היטב את הקבורה במדבר ואת עולם הרוח של 

תושביו.

תיאור האתר
האתר התגלה בשנת 1978 בפאתיה המערביים של אילת, על 
השלוחות שמעל נחל שחמון וסמוך לכביש אילת-עובדה, 
העובר על תוואי של דרך עתיקה. החפירה באתר נערכה 
מתקנים  ואף  באתר  היו  קברים   20 לפחות   *.1989 בשנת 
פולחניים אחדים. הקברים נשדדו עוד בתקופה האסלאמית 
הקדומה ובתקופה הממלוכית, וחלקם גם נפגעו קשה בזמננו 
קברים שנותרו  זאת, בתשעה  כלים מכניים. למרות  מידי 
שלמים יחסית התגלו ממצאים רבים והשתמרו בהם פריטים 
חשובים הקשורים למנהגי הקבורה, לעולמם הרוחני של 

תושבי הסביבה ולתפיסתם את החיים ואת המוות.  

הקברים הם מסוג ״קבר�גל״ )טומולוס ביוונית( ובנויים 
מעל פני הקרקע. למרביתם תא קבורה עגול או סגלגל שקוטרו 
הפנימי המרבי שלושה מטרים, בנוי היטב באבנים גדולות 
נוספות של אבנים. במקורם היו הקברים  ומוקף בחגורות 
מכוסים בגל אבנים ששיווה לקבר צורת גבעה קטנה. כמה 
מהם חולקו לשני תאים או יותר. בין הקברים הבנויים התגלו 
גם קברים ארעיים ובהם משטחי אבנים המתאימים בצורתם 
לקבורה ראשונית בתנוחה מכווצת. בקברי�הגל, לעומת זאת, 
כל הקבורות היו משניות. כלומר, תחילה נקברו הנפטרים 
אספו  הרכות,  הרקמות  שהתכלו  ולאחר  ארעי,  בקבר 
בקבורה משנית,  חלקן  את  וטמנו  הקרובים את העצמות 
סופית, בקברי�הגל. על פשרו של מנהג זה ראו בהמשך. 
הממצאים מהקברים ועשרה תאריכים רדיומטריים )בדיקות 
 5500 זמנו של האתר לתקופה שבין  14( קבעו את  פחמן 
ו�4300 שנה לפני סה״נ )התקופה הניאוליתית המאוחרת 

. והכלכוליתית(
האתר כלל גם שני מקבצים של קברים שנבנו צמודים זה 
לזה. האחד נהרס כליל בעקבות פעילות של ציוד מכני. בשני 
היו במקור ארבעה קברים, שניים מהם שרדו בשלמותם 

אתר הקבורה באילת, הקברים  IV ו�V טרם חפירתם, מבט ממערב
קבר XV: תא קבורה קטן בנוי מאבנים גדולות ומוקף בחגורות אבן 

נוספות
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אך נשדדו בעבר, כמו יתר הקברים. על�פי מספר הנפטרים 
שאפשר היה לזהות בקברים, יש לשער כי הקברים הבודדים 
שימשו משפחות קטנות יחסית, ומקבצי הקברים שימשו 

משפחות מורחבות. 
וילד,  אם  של  משלדיהם  חלקים  התגלו   XV בקבר 
שהועברו לקבורה הסופית זמן קצר יחסית לאחר קבורתם 
את  המשמר  באופן  מחדש  הונחו  והעצמות  הראשונית, 
תנוחתם בקבורה הראשונית, המכווצת. שרידי גולגולותיהם 
נמצאו ליד כרית אבן בצידו המערבי של הקבר, כמו בשאר 
הקברים. הקבורה בתנוחה מכווצת מוכרת מחברות רבות 

 . בעולם, בעיקר בעבר )ראו להלן(
קבורה אחת באתר )בקבר III( יוצאת דופן - שלד שלם 
בקבורה ראשונית, שוכב על צידו הימני. הקבורה הייתה 
לקו  צמוד  אלא  הקברים  אחד  בתוך  לא  מאוד,  שטחית 
גדולות, שאורכו שישה  אבנים  עשוי  סמלי,  תפקיד  בעל 
מ'. ליד הנפטר נמצאו חרסים המזוהים בוודאות כשייכים 
, תקופה  לתקופת הברונזה התיכונה )1500-2000 לפני סה״נ(
שלכאורה נעדרת לחלוטין בנגב ובסיני )למעט רצועת חוף 
. אולם באזור אילת התגלו חרסים דומים  של הים התיכון(
עוד בכמה אתרים, ומארבעה אתרי התכת נחושת בערבה 
המאות  מן  רדיומטריים  תאריכים   12 התקבלו  הדרומית 

הי״ח-הט״ז לפני סה״נ. 
הונחו בקברים לשימושם של הנפטרים,  רבים  חפצים 
וביניהם אבני שחיקה לטחינת גרעיני תבואה; ״מגרדי מניפה״ 
רבים עשויים צור )31 מהם נמצאו סדורים בערימה אחת(; גרזן 
מלוטש עשוי בזלת מיובאת; ראשי חץ עדינים; שברים של 
15 קעריות מנחה מעובדות היטב מאבן חול קשה, מיובאות 

קבר XV: חלקי שלדיהם של אישה וילד שהועברו לקבורה משנית 
זמן קצר יחסית לאחר קבורתם הראשונית, בתנוחה מכווצת

קברים  שני   ,VIIו�  VI קברים 
ארבעה,  של  ממקבץ  ששרדו 
והשחזור.  ההעתקה  לאחר 
לחמישה  חלוקה   )VII( בימני 
תאי קבורה ובשמאלי )VI( שתי 

מצבות שפניהן צפונה
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מצבות  זוג  )משמאל(  המזרחית  בחזיתו  העתקתו.  לאחר   V קבר 
רחבות ומצבה בודדת, פניהן מזרחה; בתוכו מצבות מרווחות הפונות 

צפונה )כל המצבות התגלו עומדות באתרן(

וחרוז נחושת, גם הוא מיובא, מצפון מסופוטמיה או ממזרח 
אנטוליה. חרוז הנחושת וחרוזי הפאיינס הם הקדומים ביותר 
בסוגיהם שהתגלו עד עתה בארץ. נמצאו גם אבנים יקרות 
)ארסן  גוש של ריאלגר  וביניהם  ומינרלים שונים,  למחצה 
וחרסים  אנטוליה,  במזרח  הנראה  ככל  שמקורו  גפריתי( 
ניאוליתיים מאוחרים שהובאו ממרכז הארץ או מצפונה. 
התגלו בקברים גם עצמות בעלי חיים, בעיקר עיזים וכבשים, 
ניצודות ועצמות עופות דורסים. כל אלה הם  מעט חיות 
ממצאים שנותרו בקברים לאחר שנשדדו, כלומר שבמקור 
הקהילה  כי  מלמדים  הם  ערך.  דברי  יותר  בהם  הוטמנו 
שבבעלותה היה בית הקברות התקיימה בעיקר על מרעה 
החזיקה  היא  הים.  מן  מזון  ועל  ציד  על  ומעט  וחקלאות 
ברכוש רב וקיימה קשרי מסחר עם ארצות רחוקות: מצרים, 
ערב, מסופוטמיה ואנטוליה. מחקר שרידי השלדים מלמד כי 
אותה קהילה נהנתה מבריאות טובה ומאריכות ימים יחסית 
לממוצע הארצי של בני התקופה. כל זאת למרות התנאים 

המדבריים של סביבתה. 
שני סוגי מצבות נמצאו בקברים. האחד, מצבות רחבות 
מזרחה.  ופניהן  הקברים  של  המזרחי  בצידם  העומדות 
)XVII ,V ,III ,I( הוצבו זוגות של מצבות  בארבעה קברים 
אחת  רחבה  מצבה  הוצבה   XV קבר  פתח  ולפני  רחבות 
מנחות  ספסלי  גם  נמצאו  מהמצבות  חלק  לפני  גדולה. 
ומתקנים נוספים. הסוג השני הוא מצבות צרות העומדות, 
מרווחות, בתוך כמה מהקברים ופניהן צפונה. שני הסוגים 
לא שימשו ציון לקבר, ויש לקביעה זו שתי סיבות עיקריות: 
האחת, קברי�הגל בולטים היטב בנוף ואינם זקוקים לציון. 
השנייה, במערות קבורה כלקוליתיות רבות במרכז הארץ 
התגלו מצבות אבן שאינן נראות כלל מפני השטח, כלומר, 
פולחני. על�פי הממצא הארכאולוגי  תפקידן היה סמלי, 
ומחקרים  בכתב  קדומות  תעודות  ועל�פי  ובעולם  בארץ 
אנתרופולוגיים, מסתבר כי המצבות הרחבות בחזית הקברים 
ייצגו אלות פריון, שהגנו על הקברים ועל הנפטרים. המצבות 
העומדות בתוך הקברים נתפשו כמייצגות את רוחות האבות 
הקדומים של המשפחה או השבט. בכתבי אוגרית מהמאה 
הט״ו לפני סה״נ, לדוגמה, מופיע לעיתים המונח ״מצבה 
. בתוך קבר V נחשף טור  לאלאב״ )שילוב של ״אל״ ו״אב״(
של שלוש מצבות כאלה, אחת מהן מיוחדת מאוד ולה דמות 
אנושית, למרות שהיא אינה מעובדת. ליד מצבה זו, בצידו 
אך  גולגולות,  ריכוז של שש  המערבי של הקבר, התגלה 
יתר העצמות נמצאו אסופות בכמה ריכוזים בתא הקבורה. 
המוכרת  קבורה  למסורת  המשך  היא  הגולגולות  הפרדת 
בעיקר מאתרים ניאוליתיים קדומים )האלף השמיני והשביעי 
. , והיא משקפת יחס מיוחד לגולגולת )ראו להלן( לפני סה״נ(

 XIV ליד כמה מהקברים התגלו מוקדי אפר. ליד קבר 
נמצא מוקד גדול, שקוטרו 2 מ', וסביב הקברים IV ו�V נמצא 
פיזור גדול של 66 מוקדים. מוקדים אלה הם שרידי סעודות 
שערכו משפחות הנקברים במועדים מסוימים ליד הקברים, 

ובפשרו של מנהג זה ניגע בהמשך.   

ירדן; קערית עשויה מקונכיית  מחצי�האי ערב או מדרום 
ואלמוגים ממפרץ  קונכיות  ועוד צדפים,  ״שבע אצבעות״ 
אילת; חרוזים רבים מעובדים מצדפים ומקונכיות, ביניהם 
בולטים תליונים עשויים מקונכיית ״פי�הכושי״; חרוזי פאיינס 
וחרוזי טלק מזוגג שמקורם בתרבות החלאפית במסופוטמיה, 

לקו  סמוך  התיכונה  הברונזה  מתקופת  גבר  של  ראשונית  קבורה 
III אבנים
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נמצאו  להם,  ממזרח   , )Vו�  ,IV( הקברים  לשני  סמוך 
מהם  אחד  צר.  ״עציץ״  בצורת  מאבנים  בנויים  מתקנים 
השתמר היטב ובתוכו התגלה שריד של גדם עץ ערער שהובא 
ככל הנראה מהרי אדום. עוביו 14 ס״מ, אורכו 30 ס״מ, והוא 
70 ס״מ  ניצב על בסיס מרוצף בלוחות אבן קטנים בעומק 
מתחת פני השטח. במשך תקופת השימוש באתר בלט העץ 
קדומים  טקסטים  על�פי  השטח.  פני  מעל  ברובו  בוודאי 
ותיאורים אומנותיים, וממנהגים שהשתמרו במקומות שונים 
לפנינו שריד של עץ מקודש  כי  אין ספק  ובעולם,  בארץ 
המסמל אלת פריון, ובלשון המקרא ״אשרה״. שרידי אשרות 
מן האלף השלישי עד הראשון לפני סה״נ התגלו במקדשים 
בשלושה אתרים במזרח התיכון: בבייצ'סולטן שבטורקיה, 
אין  בשני האתרים האחרונים  ובלכיש.  בקטנה שבסוריה 
ביטחון בפירושם. על�פי מקורות כתובים קדומים הייתה 
האשרה בדרך כלל עץ חי, גדול ומרשים, אבל לפי המשנה 
)עבודה זרה ג: ז( עשויה האשרה להיות אחת משלוש צורות: 

ממצאים נבחרים מקברי אילת: 1. חרוזים מצדפי מפרץ אילת )נשזרו לאחר החפירה(;  2. חרוזי טלק מזוגג ופאיינס )יבוא ממסופטמיה(;  
3. 31 מגרדי צור לווחיים סדורים בערימה;  4. קונכיות ואלמוג ממפרץ אילת וקערית עשויה מקונכיית ״שבע אצבעות״; 5. חרוז נחושת 
יצוקה )מיובא(;  6. שברי קערות אבן חול מעוטרות בתבליט )יבוא מערב או מדרום ירדן(; 7. שני ראשי חץ מצור מטיפוס ״פרסה״ וראש 
חץ דמוי סהרון מקוורץ שקוף )מיובא ממצרים(; 8. גרזן בזלת מלוטש )מיובא, כנראה מערב(; 9.  מינרלים שונים, השמאלי התחתון הוא 

ריאלגר )מיובא ממזרח אנטוליה(

קבר V, מצבה בלתי מעובדת בדמות טבעית אנושית. לרגליה נחשף 
ריכוז של שש גולגולות
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עץ חי, גדם עץ ופסל מעץ. תאריך רדיומטרי קבע את זמנו 
האלף  לאמצע   Vו�  IV לקברים  הסמוך  העץ  שריד  של 
החמישי לפני סה״נ. זהו אפוא השריד הקדום והשלם ביותר 

של אשרה המוכר במזרח התיכון.
לאתר הקבורה שייכים גם שני מבנים פשוטים עשויים 
ניזוקו  שניהם  קטנות.  אבנים  של  אחד  ונדבך  אחד  טור 
מפגיעת כלי רכב. אחד מהם גדול למדי, מידותיו כ�17�15 
מ', ובמרכזו מתקן אבנים עם  שרידי מצבה רחבה. השני קטן 
, בנוי בקווי מתאר של דמות אנושית.  ומידותיו כ�4�8 מ'
לפי מקבילות רבות מהנגב ומסיני אפשר לזהות את המבנים 
כמקדשים פתוחים. בחפירת המקדש הקטן, בצידו המזרחי, 
התגלה פרט יוצא דופן - ריכוז של 99 מצבות אבן, מיעוטן 
ניצבות ורובן נפולות. שתיים מהן גובהן 65 ו�55 ס״מ, ויתרן 
30-10 ס״מ בלבד. על�פי מקבילות מאתרי מצבות במדבר 
את  לפרש  אפשר  ואנתרופולוגיות,  אומנותיות  ומקבילות 
שתי המצבות הגדולות כמייצגות זוג אלים, ואילו הקטנות 
מייצגות את רוחות האבות המסתופפים לצידם של האלים. 
נראה, לכן, שהמקדש הפתוח הקטן הוקדש לפולחן האבות.

פשר הממצאים
למרות שאתרי קבורה דומים כבר נחפרו בעבר בנגב וברחבי 
באילת,  לאתר  שנגרמו  הנזקים  ולמרות   , התיכון המזרח 
חשיפתו סיפקה הבנות חדשות על מנהגי הקבורה במדבר 
ומעבר לו. כאמור לעיל, אפשר להאיר את הממצאים בעזרת 
 , מחקרים אנתרופולוגיים וכתבים עתיקים )המאוחרים לאתר(

ונציג אותם כאן בקצרה.

מנהג הקבורה המשנית מוכר מחברות רבות בעולם, מהן 
הנוהגות כך עד היום, ומטרתו להטמין בקבר�הגל ״עצמות 
. עצמות אלה, נקיות מרקמות רכות,  )יחזקאל לז( יבשות״ 
נחשבות בחברות מסורתיות לטהורות מחטאים ומשמרות 
את רוחם ואת כוחם של הנפטרים בעולם המתים. שימור 
כוח הפריון של האבות הנפטרים נתפס כבעל השפעה ישירה 
על קרוביהם החיים. ממחקרים אנתרופולוגיים עולה כי טקס 
ניקוי העצמות והעברתן לקבורה המשנית היה למשפחות 
מאורע שמח )כך היה גם בכמה טקסי קבורה שראיתי בעיני 
בחמישה איים באינדונזיה בשנת 1999. כולם היו חגיגיים 
. הסיבה  ומושקעים מאוד ובכולם אכן בלטה שמחה גדולה(
לשמחה נעוצה באמונה שמרגע מותו של אדם ועד קבורתו 
המשנית הוא נמצא במצב גבולי, בין עולם החיים ועולם 
המתים, מצב המסוכן לו ולמשפחתו. בקבורה הסופית הוא 
בא אל מנוחתו ומצטרף אל קהילת ״האבות״ )במקרא: ״נאסף 
י; ״שכב עם אבותיו״, מלכים�א  אל אבותיו״, שופטים ב: 
. קבורה  יא: כא; ״נאסף אל עמיו״, בראשית מט: כט ועוד(
שני.  בית  בימי  היהודית  באוכלוסייה  גם  נהגה  משנית 
רבי מאיר מתאר בתלמוד הירושלמי את המנהג הזה ואת 
.מלקט אדם את עצמות אביו  . השמחה הכרוכה באירוע: ״.
אותן  קוברין  היו  בראשונה  לו.  היא  מפני ששמחה  ואמו 

שערכו  הסעודות  שרידי   -  Vו�  IV קברים   סביב  מוקדים  פיזור 
המשפחות עם הנפטרים

בנוי  אבנים  מתקן  בתוך  אשרה  שייצג  ערער  עץ  גדם  של  שריד 
לעומק 70 ס״מ )הקיר הקדמי הוסר לצורך החפירה(
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במהמורות. נתאכל הבשר היו מלקטין את העצמות וקוברים 
אותן ב)א(רזים. אותו היום היה מתאבל ולמחרת שמח, לומר 

  . שנינוחו אבותיו מן הדין״ )מועד קטן א: ה(
תנוחה  למעשה  היא  המכווצת  הראשונית  הקבורה 
היא  שונות.  ובתקופות  רבות  בחברות  המוכרת  עוברית, 
נועדה להכין את הנפטרים ללידה מחדש והיא מלמדת כי 
הקבר נתפס כ״רחמה של אמא אדמה״, היא אלת הפריון. 
משום כך בנוי הקבר כ״הר״ סמלי המייצג הריון, שממנו 
רחם  זיהוי הקבר עם  להיוולד מחדש.  אמורים הנפטרים 
מוכר בחברות מסורתיות. והנה דוגמה משבט זולו שבדרום 
אפריקה, על פי אנתרופולוגית בת השבט, הנרייטה נגובנה: 
.הגופה קשורה כעובר ברחם, כשידיה ורגליה מקופלות  . ״.
. המתאבלת הראשית נכנסת למחפורת העגולה, המסמלת  . .
ומניחה  הגברים  מן  הגופה  את  מקבלת  היא  הרחם.  את 
אותה בתוך הגומחה, כדי שתיוולד אל תוך העולם האחר״. 
בשבט זה, כמו ברבים אחרים, המעבר מעולם החיים לעולם 
המתים נחשב למסע בכיוון אחד, שבו הנפטר ״נולד״ אל 

תוך עולם הנצח שבו ״חיים״ הנפטרים. 
לקברי�הגל הועברו בדרך כלל רק חלק מעצמות השלד, 
והגולגולת.  האגן  גם  ולעיתים  הגפיים,  עצמות  בעיקר 
 IV קברי�הגל שויכו בדרך כלל לתקופת הברונזה הקדומה 
. חוקרים אחדים הצביעו  )סוף האלף השלישי לפני סה״נ(
על סימנים להקדמת הופעתם של קברי�הגל לאלף השלישי 
בנייתם  כי מסורת  כיום ברור  או הרביעי לפני סה״נ, אך 
החלה כבר באלף השישי לפני סה״נ. משך הזמן שהאתר 

שימש לקבורה ולפולחן היה כ�1200 שנה, והדבר מפתיע 
למדי לגבי סביבה מדברית. עד תקופה זו נהגו בכל המזרח 
התיכון ואף מחוצה לו לקבור את הנפטרים בתוך היישובים, 
בעיקר מתחת רצפות הבתים. אתר הקבורה באילת מייצג 
מוסד עצמאי, נפרד מהמגורים. אמנם אין הוא הקדום ביותר 
בכך, אך הוא אחד מן הקדומים. חידוש בולט באתר זה הוא 
בעצם בנייתם של הקברים. עד תקופה זו, וגם אחריה, נקברו 
הנפטרים )אלה שלא נקברו מתחת רצפות הבתים( בקברי 
אולם  נמוך.  אבנים  בגל  כוסו  שלעיתים  פשוטים,  שוחה 
האתר באילת הוא אחד מהקדומים ביותר שנחשף ותוארך 
עד כה, והושקעה בו עבודה רבה בבניית הקברים, שהייתה 
ראשי  אל  מהערוצים  גדולות  אבנים  של  בהסעה  כרוכה 
השלוחות. לראשונה כאן הקבורה המשנית היא הבלעדית, 
גם  הנפטרים,  לכל  רבים  מנחות  חפצי  ניתנו  ולראשונה 
הילדים. עוד פרטים חשובים מופיעים כאן לראשונה: מצבות 
לאלות בחזיתות הקברים, מצבות לאבות בתוך הקברים, 
ומקדש פתוח המיועד  ביותר  והשלמה  האשרה הקדומה 
כולו לפולחן האבות. ועוד זאת: שלא כמו באתרי קבורה 
אחרים בני התקופה בארץ, שמתגלים בהם הבדלים ניכרים 
בסוגי הקברים ובאופני הקבורה, בבית הקברות באילת רבה 

האחידות, עדות לחשיבה ולמסורת מגובשת.
החידושים הללו במנהגי הקבורה מצביעים על התפתחות 
רבת�משמעות בעולם הרוח של תושבי המדבר, ההולכת 
למחקרים  והשוואות  קדומות  בעזרת תעודות  ומתפענחת 

ארכאולוגיים ואנתרופולוגיים:

 )II( מקדש פתוח קטן
בדמות אנושית, בתום 

החפירה )משמאל( 
ולאחר העברתו )מימין(.
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מטרתה,  והמשנית  הראשונית  הקבורה  בין  ההפרדה 
טהורות  נקיות,  עצמות  הסופי  הקבר  אל  להביא  כאמור, 
הגולגולות  של  הנפרדת  ההטמנה  הפולחנית.  מהבחינה 
מעידה על היחס המיוחד אליהן. הגולגולת נתפסה כמכילה 
בתוכה את הנפש, והטיפול המיוחד בה קשור היטב לפולחן 
בתוך  המצבות  גם  קשורות  זה  חשוב  לפולחן  האבות. 
הקברים, הנתפסות כמשמרות את רוחות הנפטרים, נוסף על 
העצמות, ולכך יועדו גם המצבות הקטנות הרבות במקדש 
הפתוח הקטן. מוקדי האפר מלמדים על הסעודות הטקסיות 
שערכו בני המשפחות ליד הקברים, עם רוחות הנפטרים. 
בכתב מהמזרח הקדום,  מוכרים ממקורות  דומים  טקסים 
ובייחוד ידועים טקסי ה״כיספו״ האכדיים, שלהם שלשה 
אבותיהם,  קברי  אל  באים  היו  המשפחה  בני  מרכיבים: 
עומדים וקוראים בשמותיהם של ארבעת הדורות האחרונים  
ולעיתים אף שמונה דורות. לאחר מכן היו יוצקים לכבודם 
על הקרקע מים קרים, בירה או יין, ובהמשך הטקס מסבים 
המשפחה  בענייני  אותם  משתפים  האבות,  עם  לסעודה 
ומבקשים מהם לדאוג לבריאותה, לשגשוגה ולפריון השדות 
והעדרים. )בטקס זהה, הנקרא ״סלמתן״, נכחתי בשנת 1999 
בכפר באי ג'אוה שבאינדונזיה ובו הזמינה המשפחה את 
אבותיה מארבעת הדורות הקודמים לסעודה טקסית. פרט 
לשתי תוספות, התנהל הטקס על�פי שלושת מרכיביו של 
. על פי תפיסה זו, הנפטרים  ה״כיספו״ האכדי, ובאותו הסדר(
לא עזבו את המשפחה במותם אלא המשיכו כחברים מלאים 

בה במעמד מכובד של ״רוחות״, כפי שמרמז התואר ״אלאב״ 
באוגרית וכפי שמלמדים מחקרים אנתרופולוגיים רבים.

האתר מצטיין גם בריבוי פרטים בעלי תוכן סמלי, ובעיקר 
סמלי פריון נשי: הקבר העגול נחשב, כאמור, רחם סמלי. 
בחברות  מסמלת  ״פי�הכושי״  הצדף  חרוזי  של  צורתם 
רבות בעולם פריון נשי, וכך גם צורת העיגול החצוי בקיר 
, המזכירה למשל  )V ,I( ישר, כצורתם של שניים מהקברים
צורת חלוקי נחל מחורצים מן התרבות הירמוכית. המצבות 
העומדות בחזיתות הקברים, כולן כאמור רחבות, מייצגות 
שבתקופות  מכיוון  מעניינת,  בזוגות  הצבתן  פריון.  אלות 
מאוחרות יותר מופיעות במיתוסים כתובים של עמים שונים 
במזרח הקדום זוגות של אלות הקשורות למוות ולתחייה, 
למשל, איננה וארשקיגל במסופוטמיה, שפש וענת בכנען, 
זוגות   . ביוון ופרספונה  דמטר  במצרים,  ונפתיס  איסיס 
מקורותיהם  כי  מעידות  באילת  הקבורה  באתר  המצבות 
של המיתוסים הכתובים הידועים קדומים בהרבה להופעת 
לפני סה״נ. המקדש הפתוח   3000 הכתב, בסביבות שנת 
ולפי המתאר  גם הוא, על�פי צורתו  הקטן, דמוי האדם, 
המשולש של ריכוז המצבות בו, מייצג כנראה אלה, ולבסוף, 
ה״אשרה״, העץ המקודש, שימש סמל רב�חשיבות של אלת 
הפריון, האחראית ללידתם מחדש של הנפטרים בבוא זמנם. 
הזכריים  הסמלים  הנשי,  הפריון  סמלי  ריבוי  לעומת 
שבתוך  הצרות  המצבות  את  כוללים  הם  מאוד.  מעטים 
הקברים, את מרבית המצבות הקטנות במקדש הפתוח הקטן 

מספר  מדרום�מזרח.  מבט  העתקתו,  לאחר  הקבורה  מאתר  חלק 
II הוא קו אבנים בעל תפקיד סמלי ולידו נמצאה קבורה ראשונית 
אבן  מתקני   Vו�  IV לקברים  ממזרח  התיכונה.  הברונזה  מתקופת 

לעצים מקודשים
המקדש הפתוח הקטן במצבו הנוכחי, אף אחת מ�99 המצבות לא 

נותרה שלמה
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ואת קו האבנים )III( המכוון אל קבר II )לידו נחשף השלד 
. מתקופת הברונזה התיכונה(

פרטים אחדים בקברים נוגעים לרוחות השמים, ולכיווניהם 
הייתה משמעות סמלית. לכמה מהקברים פתחים הפונים 
מזרחה, כמו מאפשרים באופן סמלי לנפטרים לקלוט את קרני 
השמש העולה, המעניקות חיים ופריון. דרך פתחים אלה 
אמורות רוחות הנפטרים לקום לתחייה מזרחה, לקראת חיים 
מחודשים. גם המצבות שבחזיתות הקברים פונות מזרחה אל 
השמש העולה. המערב, לעומת זאת, קשור לעולם המתים, 
ובצד זה של הקברים הונחו הגולגולות. הסיבה לכך היא, 
כאמור, שגם המעבר מעולם החיים לעולם המתים נתפס 

כ״לידה״, ובלידה, כידוע, הראש מוביל.
שורת  של  משמעותה  הייתה  מה  השאלה,  נשאלת 
סמלי  רשימת  לצד  באילת,  הקבורה  במנהגי  החידושים 
זו, ואף  הפריון הנשי? מניתוח מנהגי הקבורה עד תקופה 
אחריה, עולה כי התפיסה שרווחה במזרח הקדום דימתה 
את עולם המתים כנצחי, ״ארץ שאין חזרה ממנה״. לדוגמה, 
מצרים העתיקה, שתרבותה הגדולה נשענה על התפיסה 
הנצח  לחיי  מבוא  רק  הם  אדמות  עלי  הקצרים  שהחיים 
בעולם המתים. נראה, לכן, שהחידוש המשמעותי המשתקף 
מאתר הקבורה באילת הוא תפיסה מהפכנית של החיים 
יותר  והמוות, תפיסה מחזורית, שרק אלפי שנים מאוחר 
הופיעה גם בארצות הנושבות של המזרח התיכון, והתקבלה 

, בנצרות ובדתות נוספות.  גם ביהדות )בספרי יחזקאל ודניאל(
ויצירתיים  תושבי המדבר מתגלים אפוא בזאת כחלוצים 
ברעיונותיהם הפילוסופיים�תיאולוגיים. בחינה של מכלול 
אתרי הפולחן במדבר, עם אתרי הקבורה, מלמדת כי גם 
בתחומים אחרים של עולם הרוח הקדימו תושבי המדבר 

במחשבתם את הארצות הנושבות, ואף השפיעו עליהן. 
מנהגי הקבורה במדבר ותפיסת החיים והמוות מאירים 
יתרון מסוים שהיה לקדמונים על חברות מודרניות. אחד 
הפחדים המלווים את האדם בן זמננו, גם אם לא במודע, 
בני   , לעומתנו המוות.  שלאחר  מהשכחה  הפחד  הוא 
הוריהם  אל  הצטרפו  שמילדותם  הקדומות,  התקופות 
בטקס ניקוי העצמות לפני הקבורה המשנית ולסעודות עם 
האבות, גדלו מתוך ביטחון שגם הם לא יישכחו לאחר מותם 
אלא יצטרפו לקהילת האבות, ורוחם תמשיך להיות חלק 

מהמשפחה.
קברים  הועתקו שמונה  הקמת השכונה החדשה  טרם 
I, שנותר  מן האתר ושוחזרו במדויק מחוץ לו, סמוך לקבר 
במקומו. הקברים שוחזרו על�פי מיקומם הטופוגרפי המקורי 
, ולאחר  ומיקומם ביחס לקברים האחרים )בצמצום הרווחים(
מספור האבנים והנחתן מחדש על�פי התוכניות ששורטטו 
מראש. הועברו גם שני המקדשים הפתוחים ושני מתקנים 
פולחניים. למרבה הצער, כיום האתר פגוע מאוד, בהעדר 

הגנה עליו.

בה והשתתפו  העתיקות  רשות  מטעם  נערכה  באתר  ההצלה  חפירת   *
פרופ' ישראל הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב, סטודנטים לארכאו�  
לוגיה, מתנדבים מאילת, וחוג הנוער של בי״ס שדה אילת בהדרכתו   

של בני מייסנר ז״ל. מחקר שרידי השלדים נערך בידי ד״ר ורד אשד.
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