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גמליו של אברהם אבינו – מבט היסטורי
עמוס רובין
חמישים וארבע פעמים נזכר הגמל
במקרא*.כמחצית האזכורים ( )25הם בספר
בראשית .בפרשת חיי שרה (כד:י-יא) נאמר:
" וַ יּ ִַקּח הָ עֶ בֶ ד עֲ ָשׂ ָרה ג ְַמלִּ ים ִמגְּ ַמלֵּי אֲ ֹדנָיו וַ ֵיּלְֶך
וְ כָל טוּב אֲ ֹדנָיו בְּ יָדוֹ וַ יּ ָָקם וַ ֵיּלְֶך אֶ ל אֲ ַרם נַהֲ ַריִם
אֶ ל ִעיר נָחוֹר .וַ יַּבְ ֵרְך הַ גְּמַ לִּ ים ִמחוּץ ל ִָעיר".
בפרק זה ,שבו נזכר השידוך של יצחק ורבקה,
נזכר הגמל שבע עשרה פעמים.
בתנ"ך מוזכר הגמל לראשונה בבראשית
יטיב (פרעה) בַּ עֲ ב ָוּרהּ וַ י ְִהי
יב:טז" :וּלְ ַאבְ ָרם הֵ ִ
וּשׁפָ חֹת וַ אֲ תֹנֹת
לוֹ צֹאן וּבָ ָקר וַ חֲ מ ִֹרים וַ עֲ בָ ִדים ְ
וּגְ ַמלִּ ים" .יעקב שלח לעשו מנחה" :גְּ ַמלִּ ים
ֹלשׁים" (בר' לב:טז) .בימי
מֵ ינִ יקוֹת וּבְ נֵיהֶ ם ְשׁ ִ
שאול עשו מלחמה עם ההגריאים (רד"ק
פירש" :בני הגר") שישבו בגלעד .כאן נמנה
מספר הגמלים הגדול ביותר בתנ"ך" :וַ יּ ְִשׁבּוּ
ִמ ְקנֵיהֶ ם ,גּ ְַמלֵּיהֶ ם חֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶף" (דבהי"א
ה:כא) .לאיוב היו בראשיתו  3000גמלים (א:ג)
ובאחריתו  6000גמלים (מב:יב) .במלחמתו של
וּמ ְדיָן
גדעון במדין (שופטים ז:יב) נכתבִ " :
ַָארבֶּ ה ָלרֹב
וַ עֲ ָמלֵק וְ כָל בְּ נֵי ֶקדֶ ם נֹ פְ לִ ים בָּ עֵ מֶ ק כּ ְ
וְ לִ גְ ַמלֵּיהֶ ם אֵ ין ִמ ְספָּ ר כַּחוֹל ֶשׁעַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם
ָלרֹב" .ואכן אין אנו יודעים אם מדובר במאות
גמליםאו באלפיהם .עולי בבל הביאו אתם 435
גמלים לארץ (נחמיה ז:סט).
יתה
שאול המלך הצטווה" :עַ ָתּה לְֵך וְ ִהכִּ ָ
אֶ ת עֲ ָמלֵק וְ הַ חֲ ַר ְמ ֶתּם אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר לוֹ וְ ֹלא
ַת ְחמֹל עָ לָיו וְ הֵ ַמ ָתּה מֵ ִאישׁ עַ ד ִא ָשּׁה מֵ ֹעלֵל וְ עַ ד
יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְ עַ ד ֶשׂה ִמגּ ָָמל וְ עַ ד חֲ מוֹר" (שמו"א
טו:ג) .דוד המלך הכה את הגדוד העמלקי
ששרף את צקלג" :וְ ֹלא נִ ְמלַט מֵ הֶ ם ִאישׁ כִּ י ִאם
ַארבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ נַעַ ר אֲ ֶשׁר ָרכְ בוּ עַ ל הַ גְּ ַמלִּ ים
ְ
וַ ָיּנֻסוּ" (שם ל:יז) .בין הממונים על אוצרות
המלך בימי דוד" :וְ עַ ל הַ גְּ ַמלִּ ים אוֹבִ יל
הַ יּ ְִשׁ ְמעֵ לִ י" (דבהי"א כז:ל) ,עובדה המעידה על
חשיבות הגמלים בממלכה .על מלכת שבא
ְרוּשׁ ְ ַלמָ ה בְּ חַ יִל כָּבֵ ד ְמאֹד גְּ ַמלִּ ים
נאמר" :וַ ָתּבֹא י ָ
* עמוס רובין הוא אגרונום בוגר הפקולטה
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נֹ ְשׂ ִאים בְּ ָשׂ ִמים וְ זָהָ ב ַרב ְמאֹד וְ אֶ בֶ ן י ְָק ָרה"
(מל"א י:ב).
אין אנו אוכלים את הגמל ,כי יש לו סימן
טהרה אחד ולא שנייםַ " :אְך אֶ ת זֶה ֹלא תֹאכְ לוּ
וּמ ַמּפְ ִרסֵ י הַ פַּ ְר ָסה אֶ ת הַ גּ ָָמל כִּ י
ִמ ַמּעֲ לֵי הַ גּ ֵָרה ִ
ַמעֲ לֵה ג ֵָרה הוּא וּפַ ְר ָסה אֵ ינֶנּוּ ַמפְ ִריס ָטמֵ א הוּא
ָלכֶם" (וי' יא:ד).
הגמל מתואר כך:
הגמל החד דבשתי נפוץ במערב אסיה
ובדרומה וכן בצפון אפריקה .נחיריו
צרים והם מכבידים על חדירת אבק
לוהט לתוך אפו .שפתיו ולשונו מחופות
עור קשה ,שאינו נפצע מאכילת צמחי
מדבר קוציים וקשים .כפות רגליו
מרופדות שכבת עור קשה ,כעין סוליה
רחבה ,שאינה נכווית ואינה שוקעת
בחול .הוא מסתפק במועט .קיבתו
אוגרת מזון ומים לכמה ימים .יש בכוחו
לעבור  100עד  150ק"מ ליום ,ולשאת
משא של  250-200ק"ג .גם בחקלאות
ובמשק הבית נודעה חשיבות מה לגמל,
שהוא מושך את המחרשה ובגלליו
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מזבלים את השדות.
גובהו של הגמל  2.3-2מ' ,אורכו  3.3-3מ',
ומשקלו כ 600-ק"ג.

הגמל והמים
הגמל מסוגל להשלים את כל המים
שאיבד ,תוך דקות ספורות .גמלים אשר בעת
עריכת הניסויים בבאר שבע ,עברו דהידרציה
(=פליטת נוזלים) במשך  14יום ואיבדו 200
ק"ג ממשקל גופם ,שתו כמות כזאת של מים
תוך  10דקות (רהידרציה=קליטת נוזלים),
ובכך השלימו את כל מה שאיבדו קודם לכן.
הניסוי היה על קבוצה של עשרה גמלים,
במשך כשמונה שנים.
לאחר דהידרציה חזקה אין האדם מסוגל
להשלים את כמות המים שאיבד תוך שתייה
מהירה בפרק זמן קצר .השלמת מאגרי המים
בגוף הוא תהליך הנמשך ימים אחדים ,והאדם
משלים את מחסורו בהדרגה .להשוואה ,אדם
צמא במדבר מסוגל לשתות ליטר אחד בדקה.
 1אלקנה ביליק ,אנציקלופדיה מקראית ב'.523-520 :

המאה השמינית לפני הספירה ,כך עולה גם
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מהעדות הארכיאולוגית הישירה".
זאב הרצוג קובע" :מזר עמד על העדויות
בסיפורי האבות על הפלשתים ,על הארמים
ועל הגמלים ,שלא היו קיימים לפני המאה
השתים עשרה לפה"ס" 6.לעומתם ,הזואולוג
שמעון בודנהיימר מדגיש בספרו החי בארצות
המקרא ,בפרק המוקדש לגמל (כרך שני,
תשט"ז ,עמ' " :)346-339דומני כי באלף
החמישי שלפני סה"נ היה כבר הגמל בראשית
ביותו" .בודנהיימר מזכיר את החוקר Free
שפרסם ב 1944את שמצא במצרים העתיקה –
צלמיות ,לוחות ,חריתות ,עצמות ,חבלים
משעַ ר גמלים וכיוצא באלה .כל הארכיאולוגים
מסתמכים על ממצאים של הפרטים הנ"ל
בתקופות האמורות ,אבל באופן עקרוני אין
שום אפשרות של הוכחה זואולוגית טהורה
לביות הגמל ,בתקופה זו או אחרת ,ולכן כל
טענותיהם לאיחור ביות הגמל הן לדעתי
בבחינת "גמל הפורח באויר" (שבועות כט
ע"א).
יצחק מייטליס כותב בספרו לחפור את
התנ"ך (ירושלים תשס"ו ,פרק  )15כי טענתו
של אולברייט שהתבססה על הידע של שנות
השישים אינה עומדת בפני הביקורת כבר
למעלה מעשרים שנה .בולייט 7מביא קטע
מתעודה מאללח' שבצפון סוריה משכבה
המתוארכת למאה ה 17-לפנה"ס ,ובה כתוב
"מנת מזון אחת לגמל" .עופר בר-יוסף טוען
שהשימוש בגמל היה קיים כבר באלף הרביעי
לפנה"ס ,ועדויות לכך נמצאו באירן .ואכן
בחפירתם של כהן ודיוור באתר בהר הנגב
משלהי האלף השלישי (באר רסיסים) ,נמצאו
עצמות של גמל יחד עם עצמות של עזים.

ולאחר  10דקות ליטר אחד נוסף .הדבר נעשה
בקושי רב ,אף שהכמות הזאת אינה משלימה
את ההפסד במים .כדי להגיע למילוי המחסור
במים בגוף ,זקוק האדם למספר שעות.
ניסוי נוסף נערך ביחידה לרפואה
השוואתית באוניברסיטת בן גוריון בנגב – דם
אדם ודם גמל הוכנסו בנפרד לתמיסות
פיסיולוגיות שונות .נבדקו גודלם וצורתם של
תאי הדם האדומים (אריטרוציטים) .בתמיסה
ובה  0.9%מלח בישול ,שיעור הדומה לריכוז
המלחים בנוזלי הגוף ,לא נמצאו כל שינויים.
בתמיסת מלח מהולה יותר (=היפוטונית),
נמצאו תאי הדם של הגמל עמידים בתמיסות
של  0.1%מלח בישול ,לעומת תאי הדם
האדומים של אדם .התאים של אדם מתנפחים
ומתפוצצים (=עוברים המוליזה) בתמיסות
היפוטוניות .תאי דם האדם משנים את צורתם
משוננים
ונעשים
האליפסית-העגלגלה
וחרוקים.
הימוליזה מלאה נמצאה כבר בתמיסות בריכוז
של  0.4%מלח בישול.
תכונה זו של דם הגמל מסבירה את
יכולתו של הגמל לספוג כמויות גדולות של
מים לתוך זרם הדם בלי שייגרם נזק לתאי
2
הדם האדומים.
לרבקה אמנו הייתה עבודה רבה
בהשקיית הגמלים" :וַ תֹּאמֶ ר ְשׁ ֵתה אֲ דֹנִי וַ ְתּ ַמהֵ ר
וַ תּ ֶֹרד כּ ַָדהּ עַ ל י ָָדהּ וַ ַתּ ְשׁ ֵקהוּ .וַ ְתּכַל לְ הַ ְשׁקֹת ֹו
וַ תֹּאמֶ ר גַּם לִ גְ ַמלֶּיָך אֶ ְשָׁאב עַ ד ִאם כִּ לּוּ לִ ְשׁתֹּת"
(בר' כד:יח-יט) .בהנחה שכל גמל שתה רק 50
ליטר שזה המינימום הנדרש אחרי מסע ארוך,
הייתה רבקה זקוקה להעלות מהבאר לפחות
 500ליטר מים כדי להשקות את עשרת
הגמלים! וזאת בנוסף למים ששאבה לשתיית
עבד אברהם ואנשיו.

הגמל המבויית
הארכיאולוג ויליאם אולברייט טען כי "רק
באלף השני התחיל ביותו של הגמל ,וכל
המסופר על הגמלים בחיי האבות אינו אלא
אנאכרוניזם" 3.בעקבותיו כתבו ארכיאולוגים
בדורנו "מוסכם על דעת חוקרים רבים ,אם כי
לא על דעת הכל ,כי הגמל המבוית (הדגש הוא
על הביות) לא היה בנמצא לפני המאה השלוש
עשרה לפנה"ס" 4.כך טוען גם ישראל
פינקלשטיין באשר לשימוש בגמלים" :תקופת
כל אלה אינה מתאימה להיקבע לפני סוף

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה
ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il :
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

עורך :פרופ' יוסף עופר
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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