
כתב: פרופ' משה אגמי

זכינו, ובמסע שלנו לים 
אוחוצק נמנה עם צוות 
המרצים בספינה חוקר 

אנתרופולוג מקומי 
ששמו ליאוניד קוטנקו, 

שגר באיים הקוריליים 
כבר עשרות שנים וחוקר ב-30 השנים 

האחרונות את בני השבטים המקוריים 
שחיו בהוקאידו שביפן, בסחלין, באיים 

הקוריליים ובמרחבי ים אוחוצק - בני 
השבטים האיינו )Ainu(, האולטא 

)Ul’ta( והניבהי )Nivhi(, ואף פרסם 
ספר מקיף על מחקרו.

כלל ידוע הוא שלכל מקום שאליו 
מגיע האדם הוא מחסל בשיטתיות את 

בעלי החיים שביבשת. כלל ידוע נוסף 
הוא שלכל מקום שאליו מגיע האדם 

הלבן הוא מתייחס בצורה דומה אל 
האוכלוסייה המקורית המקומית, כך 

באפריקה, אמריקה או אוסטרליה. כך 
גם בכל מרחבי ים אוחוצק וסביבותיו. 

בני השבטים הללו חיו במשך אלפי 
שנים בהוקאידו - האי הצפוני של 

יפן היושב לחופי ים אוחצק, באיים 
הקוריליים שנמצאים מצפון לו, 

ובסחלין, האי הגדול ביותר שנמצא 
בשטח רוסיה. 

השבטים המקוריים שחיו 
בהוקאידו שביפן, בסחלין, באיים 
הקוריליים ובמרחבי ים אוחוצק - 

 ,)Ainu) בני שבט האיינו
 )Ul’ta) האולטא
)Nivhi) והניבהי
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<< בן שבט האיינו מנגן בכלי הנגינה המסורתי 
המוקורי   .)Mukkuri( המוקורי   - הילידים  של 

אורכו  במבוק.  עשוי  לסת",  "נבל  מעין  הוא 

צליל  וחצי.  סנטימטר  ורוחבו  ס"מ  עשרה 

הנגינה מופק על ידי משיכת חוט רוטט המתוח 

בין הקנים.
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הוקאידו  הקר  באי  עניין  היפנים  גילו  לא  שנים  מאות  במשך 
עם   ,1860 שבשנת  עד  שמצפון.  הקוריליים  האיים  ובארכיפלג 
אותו  וליישב  האי  לפתח את  היפנים  מייג'י, החליטו  עליית שושלת 
במטרה להטמיע את בני שבט האיינו – תושביו הקדומים, בתושבים 
היפנים שהחלו להתיישב אז בהוקאידו ובאיים הקוריליים. ניסיונות 
האיינו,  בני  כלפי  ומכוונת  משפילה  קשה,  באפליה  התאפיינו  אלו 
גם  המסורתיים.  מנהגיהם  את  ולקיים  בשפתם  לדבר  איסור  שכללה 
באי סחלין נרדפו בני השבטים על ידי הרוסים, ובחלק מהזמן גם על 
ובאיים הקוריליים - עד  ידי היפנים כאשר הם שלטו בדרום סחלין 

סוף מלחמת העולם השנייה. 

רק בשנת 1997 הכירו היפנים בבני האיינו כמיעוט אתני ילידי, ושינו 
את יחסם אליהם לטובה, ואף הקימו את המוזאון הפתוח המשחזר 
חייהם.  אורחות  ואת  האגם  לחוף  שלהם  המיוחדות  הבקתות  את 
ויכולתי  לראשונה,  שם  בהם  פגשתי  ליאוניד  של  הרצאותיו  לאחר 
לשמוע את שפתם המדוברת ואת שירתם. האיינו, מתוך רצון להכיר 
לעולם את סיפור חייהם, חשפו בפנינו היבטים מתרבותם ומאורחות 
חייהם המסורתיים. המעניין הוא, שגם לאחר 30 שנות מחקר השאלה 
 - וסביבותיו  אוחוצק  ים  למרחבי  בני השבט  הגיעו  - מאין  הגדולה 

נותרה ללא מענה מוכח.                                         

בני שבט האיינו
היה זה La Peruz, חוקר הארצות ההולנדי, אשר פגש בהם לראשונה 
בשנת 1787. הם היו שונים מכל בני השבטים האחרים שחיו באזור: 
בכלים,  שלהם  בשימוש  המגורים,  בבקתות  בתרבותם,  בבגדיהם, 
באמונתם ברוחות ובמראה פניהם שהוא לא מונגולואידי. שפתם של 
בני שבט האיינו אינה קרובה לשום שפה של בני השבטים האחרים 
כולו  האזור  במרחבי  גרו  גם  הם  ייחודית.  והיא  האזור,  בכל  ששכנו 
תוך ניתוק מהשבטים האחרים. יש להם שיער עבות וזקנים. ב-1805 
פגשה בהם לראשונה משלחת רוסית, וחבריה ציירו אותם כדי להנציח 
השבטים  מבני  יותר  וחסונים  גבוהים  האיינו  בני  ראו.  אשר  את 

מלוכסנות,  ואינן  גדולות  עיניהם  באזור,  החיים  המונגולואידים 
דומים  שלהם  הציד  כלי  גם  הפולינזי.  ללבוש  דומה  שלהם  והלבוש 
לאלה שהפולינזים השתמשו ומשתמשים בהם – מה שמרמז אולי על 
מקורם. עם זאת, יש גם סברה שהם עלו ממרכז מנצ'וריה שבסין. הם 

התמחו בציד ובדיג ופחות בלקט.

בני  של  מושבם  למקום  הותאם  שעיצובן  בבקתות  גרו  האיינו  בני 
מעץ  שלד  בנו  הם  הקוריליים  האיים  ובדרום  סחלין  בדרום  השבט. 
שהמרווחים בין צלעותיו כוסו בלוחות עץ וענפים עם עלים. בחורף 
הם ציפו את הקירות והגגות בבוץ. לעומתם, בני האיינו שחיו באיים 
הקוריליים הצפוניים, שם העצים מועטים, נהגו לחפור בסיס לבקתה 
בעומק של למעלה ממטר ובתוכו הם הציבו את שלד העץ של הבקתה. 
האדמה שנחפרה מבסיס הבקתה שימשה לקירוי ולכיסוי הגג. באביב 
ובחודשי הקיץ נבטו הזרעים שבקרקע וכיסו את הבקתה, שהתכסתה 
במרבד של צמחים. הכניסה לבקתה היא תמיד מכיוון הים. ליד הכניסה 
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ים אוחוצק

חבל מאגדאנסקאיה מחוז קמצ'טקה

סחלין

מגדן

 מחוז 
חברובסק

חבל שאקלינסקאיה

הוקאידו    

האיים הקוריליים

Google Earth :מקור

1. בני האיינו שחיו באיים הקוריליים 
הצפוניים, שם העצים מועטים, נהגו 

לחפור בור בעומק של יותר ממטר, 

ובתוכו הם הציבו את שלד העץ של 

הבקתה.

2. בתי הכפר המטופחים של כפר 
המוזאון. כפר בשפת האיינו - קוטאן. 

הכפרים נבנו בדרך כלל באגן הניקוז 

של הנהר, מקום שבו דגי הסלמון 

שוחים במעלה הזרם. בכל כפר לא 

יותר מעשרה בתים. בפתח אחת 

הבקתות כמה צעירות בתלבושת 

מסורתית. צילם: משה אגמי

 Shiraoi,( 3. הכניסה לשיראווי
Hokkaido(, כפר ומוזאון אתני 

פתוח המשחזר את אורחות חייהם 

ותרבותם של בני שבט האיינו. 

זהו פסלו של קוטאנקורוקור 

)Kotankorokur(, מנהיג קהילת 
האיינו, האוחז בידו עץ מגולף 

שנקרא אינאוו )inaw(, ששימש 

בתפילות ליצירת קשר עם העולם 

הרוחני. צילם: משה אגמי
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2
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הם שמרו על בעלי החיים ורזרבות המזון שלהם. במרכז הבקתה בערה 
אש, ומול הכניסה היה חלון שמעבר לו הייתה פינת פולחן משפחתית 
קטנה. בקרבתו הם בנו כלוב לדובים ששימשו לפולחן. שטח הבקתה 
היה כשלושה מ"ר וחצי. כשהמשפחה גדלה הם בנו עוד בקתה ועוד 

בקתה, וחיברו אותן במנהרות.

האיינו לבשו בגדי עור ופרוות, והיו היחידים מכל בני השבטים האחרים 
באזור שיצרו מכונות אריגה וידעו לארוג. הם שיבצו באריגתם כל מיני 
צורות שהזכירו אריגה פולינזית. את החוטים הפיקו מסיבי הצמחים 
המקומיים. בני האיינו היו גם כמעט היחידים מכל השבטים שבסביבה 
שידעו ליצור כלי חרס. לכל אחד היה כלי אוכל וכף חרס משלו. בצפון 
האיים הקוריליים היו כלי האכילה דומים לכף, ובהוקאידו שבצפון יפן 

הם אכלו במקלות אכילה.

האיינו היו אנימיסטים. הם האמינו ברוחות של כל מה שפגשו בטבע, 
מוצאים  היום  עד  להם.  מקודש  מאוד  שהיה  הדוב  ברוח  ובמיוחד 
גילופי עץ שובי עין עם מוטיבים הקשורים לאמונות ולאגדות שלהם.

אף שבני שבט האיינו היו לוחמים טובים הם לא ששו אלי קרב, אלא 
ובראשי  בכלים  השתמשו  הם  ומותקפים.  מאוימים  כשהרגישו  רק 
נעלי  לעצמם  ויצרו  מאובסידיאן,  במיוחד  ומאבנים,  מעצמות  חצים 
שלג מיוחדות שהחליקו על פני השלג. לעונת החורף הם שימרו בשר 
של כלבי ים ולווייתנים. כדי ללכוד לווייתן הם השתמשו בחץ מורעל 
ללכוד אותו. הם  ואפשר להם  זמן קצר  הלווייתן בתוך  על  שהשפיע 
שבטים  מול  עליהם  שנכפו  בקרבות  מורעלים  בחצים  השתמשו  גם 
שגרמו  רקובים  בדגים  מרוחים  היו  חציהם  זה  במקרה  אך  אחרים, 
רבים  במקרים  גרם  אנטיביוטיקה  שבהיעדר  חריף,  ולזיהום  לדלקות 
למוות. רומחי הציד שלהם בצפון היו באורך של מטר אחד, ואילו של 

אלה שישבו בהוקאידו – שני מ'.

הגיעו לאורך  בבניית סירות. הגדולות שבהן  גם  בני האיינו הצטיינו 
של 19 מ'. הסירות נבנו ממסגרת עשויה קורות עץ, שכוסתה בלוחות 
את  להרים  כדי  אנשים  עשרה  היה  צריך  חיים.  בעלי  ובעורות  עץ 
הסירה ולהכניסה למים. הסירות הגדולות האלה שימשו אותם לציד 

לווייתנים. את כלבי הים הם צדו בסירות קטנות של אדם אחד.

רשתות  אורגים  שבהם  וכלים  שיטות  באותן  רשתות  ארגו  האיינו 
גם כיום. הם אף פיתחו צלצל לציד לווייתנים, ששימש מאוחר יותר 
גם את האירופאים, ששכללו אותו מעט. עם גילוים הם הותקפו על 
משמעותי  המאוד  ההבדל  אף  ועל  היפנים,  ידי  על  וגם  הרוסים  ידי 
בהיקף ובחימוש שלהם לעומת שני הצבאות, הם נלחמו בהם באומץ 
ובגבורה, אך בסופו של דבר, כמו במקרה של האינדיאנים של ארצות 

הברית - נאלצו להיכנע. 

את  שהקיף  שפם  שהזכירו  לשפתיים,  מסביב  קעקועים  היו  לנשים 
הפה – ייתכן שהן חשבו שזה יפה... במחקריו למד ליאוניד על מערכת 
יחסים מורכבת בני בני זוג. אם – כך על פי דבריו - בעל היה תופס 
את אשתו עם מאהב, הוא היה הולך לראש השבט, והלה היה מזמן את 

שניהם להילחם עליה לפניו במעמד כל אנשי השבט. הבעל והמאהב 
היו נשכבים על הקרקע לפני בני השבט, והללו היו מצליפים על גבם. 
הראשון שביקש להפסיק את ההלקאה - הפסיד את האישה ונאסר 
עליו להתקרב אליה, והיא עברה )או נשארה( להתגורר עם המנצח, 

יחד עם ילדיה.

מפני  אולי   – ביותר  המוזרים  המנהגים  אחד  הוא  הדובים  פולחן 
היו חושבים  להניח שהם  וסביר  חיה אקזוטית,  הוא  הדוב  שבעינינו 
בצורה דומה על עמים אחרים המפטמים כבשים ומקריבים קרבן או 
דובים,  גורי  לוכדים  הם  באביב  לראש.  מסביב  תרנגולות  מסובבים 
ומאחר שהדובה לא נותנת ברצון את גוריה הם הורגים אותה קודם. 

1-2. הנשים נהגו לקעקע את העור מסביב לשפתיים - כאלמנט קישוטי. 
המאה  בתחילת  שצולמו  התמונות  פי  על  כשפם...  נראה  זה  למתבונן 

הקודמת ניכר שלכל גבר היו כמה נשים.

3. זקני הכפר לבושים בגדים צבעוניים, תמונה שצולמה בשיראוי שביפן 
בתחילת המאה הקודמת. 

4. מבט על בתי הכפר המשוחזרים של האיינו, על גדת האגם שהוא אחד 
ממקורות החיים העיקריים שלהם. צילם: משה אגמי
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אפילו  היו  והנשים  בית,  כבני  בביתם  הגורים  את  לגדל  נהגו  הם 
מיניקות אותם בהתחלה משדיהן. הם היו מגדלים את הגור או הגורים 
המיוחדות  למכלאות  אותם  העבירו  אז  מתפתחים.  שטופריהם  עד 
שבנו בקרבת בקתת המגורים. כאשר הדוב היה מגיע לגיל שנה וחצי 
היו כל בני הכפר נקראים להתאסף במרכז הכפר, קושרים את הדוב 
שגידלו בביתם, ומביאים מומחה מכפר אחר שיירה בו חץ מדויק אחד 
שימית אותו. הראש, הרגליים והעור הובאו לבקתה שבה גדל. לנשים 
שגידלו אותו לא ניתן לראות את הטקס ואף את הבשר לא נתנו לבני 
המשפחה אלא רק לאחרים מבני השבט, שגם שתו מדמו. את המוח 
אכלו זקני השבט. במהלך הטקס הוקרבו גם שני כלבים כדי שישרתו 
את הדוב בחייו הבאים. את הגולגולת של הדוב ושל שני הכלבים הם 
נהגו לקשור לבקתה כשחוטמם מופנה להרים שבהם חי הדוב. כפות 
אותו  שגידלה  המשפחה  לבני  היה  מותר  באביב  ורק  הוקפאו,  הדוב 

לאכול אותן.

גם מאחורי הזקנים העבותים של הגברים יש סיפור: אחד המנהיגים 
הנועזים מבני השבט הוליך יום אחד קבוצה מלוחמי האיינו לקרב מול 
להקת כלבי בר גדולה שהייתה מונהגת על ידי כלב בכיר גדול מאוד. 
הקרב, שנמשך שעות, לא הגיע להכרעה. לאחר מאבק קשה הצליחו 
לבסוף הלוחמים מבני שבט האיינו לדחוק את להקת הכלבים למצוק 
גבוה כדי שייפלו ויתרסקו במעמקי התהום. אולם, התברר שהכלבים 
ש"נפלו" מהמצוק הצמיחו לפתע כנפיים והחלו לעוף. לוחמי האיינו, 
שהיו מאומנים כהלכה, לא ויתרו. הם ירו בהם חצים ופגעו בהם בזה 
והחזק,  הגדול  הכלבים  למנהיג  פרט   - חוסלו  שכולם  עד  זה,  אחר 
פגעו  ולכן  להקתו,  מחברי  יותר  גדול  מעט  למרחק  לעוף  שהצליח 
החצים רק בזנב השעיר והגדול שנפל ארצה ונדבק לפני המנהיג של 

השבט - ומאז יש לו ולצאצאיו זקן צפוף וארוך... 

1

אותם  שהבדיל  מה   - במיוחד  וסבוך  עבה  היה  האיינו  בני  של  זקנם   .1
מהיפנים ומבני השבטים האחרים, שזקנם בדרך כלל מדובלל. 

2. האיינו היו אנימיסטים. הם האמינו ברוחות של כל מה שפגשו בטבע, 
ובמיוחד ברוח הדוב שהיה מקודש להם מאוד. על הגדר של המבנה, שייתכן 

שימשו  שכנראה  חיים  בעלי  גולגלות  נתלו  דתיים,  לטקסטים  ששימש 

לפולחן, כדי להגן על הכפר מרוחות רעות. 

3. טקס הריגת הדוב בסחלין, צולם ב-1914. הדוב גדל כבן בית במשך שנה 
אז לבקש משאלות  נהגו  בני הכפר  כל  למוות בחץ.  בו  ירו  כך  ואחר  וחצי, 

מהאלים באמצעות נשמתו של הדוב שנקטל.

2
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בני האיינו נכחדו כמעט כליל. בסחלין נותרו רק כ-100 מבני השבט. 
והאיים הקוריליים הוענקו  אחרי מלחמת העולם השנייה, כשסחלין 
אם  להחליט  האפשרות  האיינו  שבט  לבני  ניתנה  המועצות,  לברית 
להישאר ולהפוך לנתינים רוסים או לנדוד ולעבור ליפן. רובם הגדול 

בחרו ללכת ליפן. משפחה אחת מבני השבט נותרה בקמצ'טקה. 

בשיחה עם חוקר תרבויות השבטים במרחבי ים אוחוצק שחי באיים 
הקוריליים, טען הלה שאינו מאמין שנותרו ביפן 20,000 מבני שבט 
האיינו, כפי שהיפנים מספרים היום לתיירים, אלא מאות אחדות. הוא 
גם חושב שבניגוד למה שהיפנים מציגים לתיירים, הם עדיין לא פסקו 

מלהפלות את בני האיינו לרעה.  

בני שבט האולטא  
בני שבט האולטא נקראים גם אנשי איילי הצפון, החל מהמאה ה-19. 
בדומה  כי  כך,  נקראים  הם   .300 רק  בסחלין  מהם  נותרו  ב-2015 
ללאפים האיילים מספקים להם כמעט את כל צרכיהם: בשר, לבוש, 

למשא והסעה, ליצירת כלים וקישוטים, ועוד. הם היחידים באזור הזה 
בסחלין,  שלטה  כשיפן  ב-1925,  שלג.  למזחלות  צפון  איילי  שרתמו 
לגור  לעבור  שעליהם  שקבעה  תקנה  על  הירוהיטו  הקיסר  הכריז 
ביישובי קבע שנקראו דוקו ולהפסיק לנדוד. בעקבות זאת הם עברו 

להיות דייגים וציידים. 

הם נהגו לישון בבקתה המיוחדת שבנו במיטות מוגבהות מפני הקרקע, 
כלונס  הקימו  הם  הבקתה  ליד  חרקים.  מעקיצות  להימנע  כדי  גם 
לייבוש דגים. אופן הכנת הדגים וחיתוכם לייבוש חשובים כדי למנוע 
מזבובים להטיל את ביציהם בבשר הדגים ולקלקל אותו. הם השתמשו 
והארוכה  הקשה  החורף  בעונת  כך.  לשם  חרקים  דוחי  בצמחים  גם 
גרגירים  לאסוף  נהגו  בקיץ  אייל.  מעור  שמלה  עם  הלכו  הגברים  גם 
שונים לסלים שהוכנו מקליפות עצים. הם היו חייבים להיות מיומנים 
בשימוש בחץ וקשת לפני שהנשק החם הגיע גם אליהם. את הסירות 
בנו מגזע אחד עם שוליים מוגבהים מעור. בתקופת הקיץ, כאשר דגי 
הסלמון היו עולים בנהרות כדי להטיל את ביציהם, הם פיתחו טכניקה 

1.  צ'יף בן שבט האיינו.
2. צילום משפחתי. על פי הצילומים מתחילת המאה הקודמת נראה כי 

לבנות המין היפה היה רוב מוחלט.

.S. Kinoshita 3.  אישה עם כלי חפירה. צולמה בשנת 1937 ביפן, על ידי

מודגשים  הדפסים  עם  שחורה  גלימה   - נשים  של  מסורתי  לבוש   .4-5
בצבעי לבן ואדום. צילם: משה אגמי

6-7. לבוש מסורתי - סנדלים קלועים מסיבי צמחים ועורות בעלי חיים. 
צילם: משה אגמי
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במים  שטבלו  גדולים  קרסים  עם  חכות  בעזרת  אותם  לדוג  מיוחדת 
קרוב לקרקעית הנהר. כאשר הדגים עברו בלהקות צפופות הם משכו 

את הקרסים במהירות, ופשוט שיפדו את הדגים על הקרס. 

בעונת החורף הם נעים ממישור החוף והעמקים אל עבר ההרים, הואיל 
ושם טוב יותר לצוד וגם מזונם של האיילים - החזזיות שחיות מתחת 
לשלג - מצוי יותר. אחת המיומניות הראשונות שהילדים לומדים – 
הם  המסורת,  פי  על  אייל.  על  רכיבה  היא  ללכת,  שלמדו  לאחר  מיד 
נסיגת  לאחר  ודובים.  איילים  כולל  חיים,  בעלי  של  ברוחות  האמינו 
היפנים משם הכריחו אותם הסובייטים להתרכז בקולחוזים, ולחיות 
חיי שיתוף שהיו מנוגדים לדרך החיים ההיסטורית שלהם. בקולחוזים 
אסרו  גם  הסובייטים  אדם.  בני  כ-5,000  לפעמים  התאספו  כאלה 
שרפו  לא  וגם  קברו,  לא  הם  מתיהם  את  בשמאניזם.  לעסוק  עליהם 
כמנהגי המקום. הם הניחו אותם בתבנית עץ מוגבהת, כדי שהגופה 

לא תיאכל על ידי מכרסמים. מעופות הם לא חששו. 

בני שבט הניבהי 
ונודעו כדייגים  לים  )ועד היום( קשורים מאוד  בני שבט הניבהי היו 
המזחלות.  לגרירת  בכלבים  השתמשו  הם  מעולים.  ים  יונקי  וציידי 
בקתה  בסיס  עם  האיינו,  בני  של  לאלה  דומים  היו  שלהם  הבתים 
החפור באדמה, אך הבקתה הייתה גבוהה יותר. בקרבת הבקתה הם 
בנו בקתה נוספת על עמודים, כדי לאחסן ולשמור מפני בעלי החיים 
את רזרבות המזון שאספו לחורף. משמעות השם ניבהי הוא שכנים. 

השפה שלהם הייתה ייחודית וקרובה יחסית לשפת הצ'וקצ'י, ויש בה 
שלושה ניבים שבהם השתמשו במקומות השונים: ניב שדובר בקרבת 
נהר האמור האדיר שנשפך לים אוחוצק מסיביר ממערב לצפון סחלין, 

ניב צפון סחלין וניב שדובר בדרום סחלין.

ובמיוחד  חיים,  בעלי  ברוחות  הם  גם  האמינו  האיינו  שבט  בני  כמו 
הוא  פולחן הדוב, אלא שאצלם  לקיים את  נהגו  גם הם  ברוח הדוב. 
ובהמשך אף עורכים  נמשך שבוע, שבתחילתו הם הורגים את הדוב 

תחרויות קליעה, ציד וכדומה.

יוצאים בחבורה של  יוצאים לצוד בדרך כלל בגפם, אך לדוג הם  הם 
עד שמונה אנשים. למעשה הדגים הם המזון העיקרי שלהם. יש להם 
עץ  מלוחות  יותר  גדולות  וסירות  אחד,  מגזע  יחסית,  קטנות  סירות 
שתקופה  אף  על  משאות.  ולהובלת  ארוך  לשיט  ששימשו  מחוברים 
ארוכה נדמה היה שהם נעלמו מהעולם, ב-2015 נפקדו כ-4,500 מבני 

השבט הזה. 

כדי  לאלים,  מיוחדים  ופסטיבלים  ריקודים  מוקדשים  האיינו  בתרבות   .1
שלווים  יומיום  חיי   - אמונתם  פי  על  בשלווה.  לחיות  יוכלו  הכפר  שאנשי 

והרמוניים, הגנה והספקת מזון מובטחים רק על ידי האלים.

2. בתי הקוטאן עשויים סיבי משיין גלילי )cogon grass(, קליפות של גזעי 
עצים וחזרן )bamboo grass(. הבית מוצב לאורכו במקביל לנהר, או ממזרח 

למערב. מידותיו בדרך כלל 7X5 מ', ולו שלושה חלונות, ובהם חלון הפונה 

לכיוון הכניסה, שדרכו נכנסים ויוצאים האלים. צילם: משה אגמי
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