
 בנגב הישראליותהמצודות
 אהרוףמאתה.

 יהודה בממלכת ומעמדוהנגב

 אינה חקלאות אך מקנה, בו לגדל אפשר כתיקנן שבשנים מדברי, אזור הואהעב
 שברוב פליאה איפוא, זו, אין מיוחדים. וריכוז-מים השקאה סידורי בלא בואפשרית
 את בו מצאו נודדים שבסי רק אלא ישובי-קבע, העב במרחבי היו לאהתקופות
 מחיה לחפש כדי אותו לנטוש הרבות הבצורת בשנות נאלצו הם ואף הדלה,מחיתם
למקנם.
 נסיבות לפי צפונה מצט או דרומה מעט באר-שבע, באזור היא הקבע ישובננול
 ישובים של שרשרת זה אזור על חלשה הישראלית להתנחלות שקדמה בתקופההזמן.

 תליהם גורדי-המדבר. משי ארץ-הישוב על שהתו וחוקים, נדולימכנעניים
 אדירים שטפשות מי מתמלאים הללו זה. אזוח החוצים הגדולים הנהלים עלהתנוססו
 במערב, הבשור נחל השנהו כל במשך השופעים מקורות-מים ולארכם הגשמיםבימי
 נחל )בית-עגלים(; אל-עג'ול ותל )ירזה( ג'מה תל )שרוסן(, אל-מארעה תלולידו
 א-שריקה תל ערר(, אבו-הרירה תל מע'רבי, תל ולידו במרכז, יותר, צפתה מעטגרר

 א-טבע תל ובסביבתו במזרח באר-שבע נחל לושלז(; אל-סנילפה ותל)צקלגז(
 באר-שבע אמנם הכנענית(. )ערד אל-מלה ותל ו( )חרמה אל-משאש תל)באר-שבע(,

 הערים ועם גרר עם בשכמת האבות חנו ובה זו בתקופה מיושבות היו לאובקעתה
 העיר כמלך כלומר א(, כא, )במ' העב- כ-יושב מופיע ערד מלך האחרות.הכנעניות
 בפני צפתה הדרך את ושחסמה העב של המזרחיים חלקיו על שחלשההחשובה

 ישראל.בני
 עד המערבי, העב הישראלית. ההתנחלות בתקופת ביסודו השתנה לא זהמצב
 יד(. ל, )שמ=א הכרתי עב והוא הפלשתים, של שלטונם תחת בא בכלל, ועדגרר

 א, )שופ' הקינים כגון ישראל לשבטי הקרובים שבטים התנחלו העב שלבצפון-מזרחו
 הירחמאלי עב הקיני, עב בשם נקראו התנחלותם ואערי וכלב, ירחמאל ובניטז(
 יודעים אך שמעון, שבט התנחל באר-שבע בבקעת כס(. יד, ל, י; בז, )שמ-א כלבועב
 דבר של בסופו צורפה ונחלתו השבטים שאר לעומת בהתנחלותו פיגר זה ששבטאנן

 ההתישבות מצב השתנה לא המאוחדת הממלכה להקמת עד א(1. יט, )יהו'ליהודה
 המחקר אך מה, במידת עתה משבו באר-שבע ובקעת באר-שבע תל ביסודו.בעב

 זה. מאזור דרומה הישובים היו מאוד מעטים שעדיין מלמדהארכיאולוגי
 דוד העב. על השלטון את ישראל מלכי החשיבו היה, מוסט בעב שהישוב אףעל

 ל. ולוח 7-488ס4, בעמי הערותעיין

 ~י שב4ן
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 בעב הישראליותהמצודות

 בידי 1ת1 אלה כיבושים ים-סוף. חוף שעל עציון-גברי את בנה ושלמה אדום אתכבש
 בתמנע הארכיאולוגי והמחקר ; הערבה באזור הנחושת מכרות על השליטה אתשלמה
 העשירית במאה לשיאו הגיע המכרות שניצול הוכיח לאילת שסדררם טגי~ה()ואדי

 נתיבות את ישראל בפני פתחה אילת חוף על השליטה שלמה. בימי כלומרלפסה-נ,
 היה זה סחר להודו. ואף המזרחית לאפריקה לדרום-ערב, וביבשה: ביםהמסחר
 רב. הון שהכניס כבע, י, כח, ט, )מל-א וזהב בשמים כמן מותרות, בדבריבעיקר

 של ביקורה על בסיפור ביטויו את מוצא דרום-ערב עם המסהר קשריפיתוח
 על ישראל מלכי של השליטה א-י(. י, )מלאא בירושלים הנכסים עטירת שבאמלכת
 יז יא, )מל"א זה סחר על המונופולין את המצרים מידי הוציאה סחר-ערבנתיבות
 למעשה זה והיה הממלכה, התפלנית אחרי גדל עוד אלו נתיבות של היחסי ערכןואילך(.
 באדום, יהודה של שלטונה יהודה. מלכות של לרשותה שעמד היחידי הבינלאומיהנתיב
 הממלכה*; של ביותר היקרים הכלכליים מנכסיה אחד איפוא, היה, ובאילתבערבה
 דרכי- על השליטה היתה ובאילת בערבה באדום, יהודה של שלטונה לקיוםותנאי
 המב. ברתכי בנקודות-המפתח מצודות של רשת נבנתה זה שלטץ להבטיח וכדיהעב.

 כיום אנו מכירים האחרונות, בשנים בסב שנערכו הארכיאולוגיים הסקרים מןכתוצאה
 אלה. ממצודות..רבות

 ת ו ד ו צ מה

 והזול החזק הבניה חומר מקומיות, מאבנים בנויות בנגב הישראליות צודותהנ
 סיתות ושם פה רק שסותתו גדולות באבני-טיל השתמשו לרוב באזור. בשפעהמצוי
 דומות היו אלה שאבנים במקרה השניה. גבי על אחת טיט, ללא יבשה, בבניה והונחוגס

 היו לעתים אך קטנות. באבנים שמתר החלל את ומילאו ישרים נדבכים בסבגדלן
 וכאן ; קטנות אבנים ועד עצומות מאבנים בגדלן, מאלו אלו שתות במקום המצויותהאבנים
 האבנים את הניחו בפינות ורק נדבכים, ללא קיקליפית(, )בניה פראי הוא הבניהמראה
 והונחו חלקי סיתות שסותתו ארוכים בלוחות-אבן להשתמש שקדו כאן אחידה.בצורה
 חזקה בניה צורת לפי ואכן, חליפות(. לאורך, ואבן לרוחב )אבן ופתין ראשבשיטת

 לפני עוד הישראלית התקופה מן במצודה כלל בדרך להכיר אפשר הפימת, שלזו
 ל,1(. לוח )ראה שבשטחה החרסים בדיקת או המצודה וזכניתבירור

 מבט וממת להמה המח מקום - גבעה של השיא דרך-כלל, נבחר, המצודהכמקום
 אפשר המצודות קירות עדיין שנשתמרו במידה לפיכך, הדרך. ועל האזור עלנרחב

 מרחוק.לראותם
 מאותה אחרים באזורים רעל שאש מה רב, די לשבה דרך-כלל, נשתמרו,הקירות

 עשויים שתושביו במקום, יותר מאוחר ישוב והיעדר היבש האקלים בשל וזאת ;תקופה.
 עד השתמרו שקירותיהן מצודות יש כבחומר-בניה. המצודה בקירות להשתמשהיו

 והיא רביב, שבנחל זו היא האחרות מן יותר שנשתמרה המצודה ויותר. מ' 2 שללתבה
 על החדרים פתחי נשתמרו כשעריץ המקורי, לגובהה עד ברובה כנראהעומדת

 ביסודות להבחין אפשר ולעתים יותר, כמובן, הרוס, המצודות מן חלקלשקיקיהם.
 התכנית את לקבוע קושי אין לרוב מקום, מכל השטח. פני שעם בלבדהקירות
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 וביצורים נשקצבא,

 יותר, מאוחרים מבנים או גלי-האבנים, מפריעים ושם פה ורק המצודה, שלהכללית
 " ' הקירות. קויבהבחנת

 מדלן שלמי מצודות, של אחדים סוגים בין להבדיל כיום אנו יכולים תכניותיהן,לפי
 103(. ציור )ראה קטנות ומצודות רגילות מצודות ראשיות, מצודות אותןנכנה

מצודות-ראשיות

 שלהן שהמבנה מצודות א( : טיפוסים לשני בגדלן, המצוינות אלה, מצודות לסווגניתן
 מגדלים בעלות מלבניות מצודות ב( לפסה"נ; הי' במאה כנראה, נבנו, והןבלתי-סדיה

 : הקדום הטיפוס מן מצודות שלוש נתגלו כה עד לפסה"נ. הח' במאה כנראה, נבנו,והן

 לואדי מדרומ 1034(, 0002 )נ.צ. קדים לעין מצפון מצודה נתגלתה קדש מבצע בעת1.
 הגבעה כצורת סגלגלה וצורתה חומת-סוגרים, מוקפת היא )קדש-ברנע(י.ןדיראת
 השער, נשתמר הדרומי בצדה בקירוב, מ' 32 ורוחבה מ' 42 אורכה בנויה. היאשעליה
 ופתינים. ראשים של הרגילה בשיטה בנויות ופינותיו עבות אומנות שתי על-ידיהמונן
 כחץ(. )לוח נוספים מבנים ללא ומעוגלת, גדולה חצר היתה המצודהבפנים

 מבין ביותר הגדולה המצודה מצויה לבאר-ירוחם ממזרח לערך ק"מ 7 של במרחק2.
 בנויה והיא מ' כ-40 ורוחבה מ' כ-80 אורכה 1480(6. 0453 )נ.צ. בשב כה עד שנתגלואלו
 שצורתה חומת-סוגרים, מוקהת היא צדדיה. מכל תלולים מדרונות בעלת גבעהעל

 נוספות. פינות בהם יש זו מלבנית חומה של מצדדיה שנים אך מלבן, דמויתבכללה
 נוספים. חדרים של ביסודות להבחין אפשר חומת-הסוגרים של קטעים לכמהסמוך
 1553(י. 9226 נ.צ. ע'צ'יאן; )עין יטבתה לעין שמעל בגבעה נתגלתה גדולה מצודה3.

 נבנתה זו חומת-סתרים חומת-סוגרים. מוקפת היא אף לערך. מ' 40 " 64 הואמדלה
 הוא החומה קו של הצפוני צדו הגבעה. לצורת ומותאמת הגבעה של הזקפהבקצה
 של המזרחית בזקפה אחדות. פניות החומה קו פונה ובדרום במערב אך ישר,כמעט
 בגלל חומה נבנתה לא זה שבצד יתכן חומה. שרידי נשתמרו לא הערבה, למולהגבעה,
 המצוק. לתחתית החומה אבני נתדרדרו שכאן אפשר אך הזקוף,המתלול

 55-50 אורכן אחידה. תכנית לפי נבנו יותר המאוחר הטיפוס מן המלבניותהמצודות

 חדרים. חדרים העשויה חומה כלומר חומת-סוגרים, מוקפות הן מ'. 40-35 ורוחבןמ'
 המצודה, מחומת הבולטים מרובעים מגדלים שמונה כלל, דרך זה, מטיפוסלמצודה
 השטח הקירות. ארבעת באמצע נוספים וארבעה המצודה בפינות מגדליםארבעה
 בנויים שסביבן חצרות, לשתי נוספת חדרים שורת על-ידי מחולק המצורה שלהפנימי
 כיום אנו מכירים המצודה. כחדרי והן הגנה כחומת הן שימשו והללו החומה,חדרי
 : בשב זה מסוג מצודותשלוש
 בראשית כבר שנתגלתה 09480064(, צ. נ. "דיראת; )ואדי בקדש-ברגע המצודה4.

 ישראלית8. מצודה של קלאשית כדוגמה מאז שימשה ותוכניתה הנוכחיתהמאה
 דומה והיא יפה נשתמרה זו מצודה 1657(.9 0687 צ. )נ. עוזה בחורבץ המצודה5.

 יותר. קטנים המגדלים ורק קדש-ברגע, של למצודהבתוכניתה
 לבאר-ירוחם10. צפונית-מזרחית 1489( 0470 צ, )נ. רפד בגבעת המצודה8.

 היתה היא שאף ברור מקום מכל תוכניתה. בפרטי להבהין וקשה הרוסה ץמצודה
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 בעב הישראליותהמצודות

 על-ידי  שגתנלתה בצב, לרחובות מצפון 1103( 0510 )נ.צ. אל-ךסי?ה בקצר מצודה11.
 ולורנם14.ו,*לי
 1258(15. 0328 )נ.צ. בוקר הר במדרימת מצורה12.

 )נ.צ. הקודמת המצודה מן צפרית-מזרחית ק"מ כ-3 חלוקים, בנחל מצודה13.
 מ'. 20 % 20 שמידותיה החומה של החיצוני בקו רק להבחין אפשר 0347(.1285
 1318(16. 0077 צ. )נ. הרוח במישור המצודה14.

'. . 

 במקצת שונות תכניותיהן אך טיפוס, לאותו כנראה שייכות אחרות מצודותשתי
 והן: השטח, של הטופוגרפי המבנה בגללוזאת
 מ* 36 % 40 בגודלטל מצודה נבנתה 1%3( 0818 נ.צ. טייב; )חירבת טוב בחורבת15.

 לבאר מעל שטוחה גבעה על בנויה היא חומת-סוגרים. מוקפת היא אףבקירוב;
עתיקה.

 תלולה גבעה על בנויה זו מצודה 1132(י1. צ.'0133 )נ. לבארשחפיר ממזרח הכצודה 18.;
 12 עד מרע ורוחבה מ' 23 אורכה הגבעה. לצורת בהתאם סגלגלה צורתהולפיכך

 סוגרים. חומת מוקפים הם שאף נוספים, הדרים בנויים הגבעה לרגלימ'.

7acaacn~a44
ן  

.....

t Y ~ h -  

.......,; ג 'ע ב  1.1 
 לבאר-חפיר ממזרח המצודה תכנית 105:ציור

 1257(18. 0217 צ. )נ. לעבדת ממערב הרכס על נתגלתה בתוכניתה שונה מצודה17.
 נבנתה ומצדה היא, אף מבוצרת גדולה; הצר לו שנסמכת קטן, מבנץ מורכבתהיא
 ומכאן בהדרכה הורחבה זו שמצודה נראה נוספים. שורת-חדרים עם חצרעוד

 המסובכת.תוכניתה
 צ. )נ. לעבדת דרומית-מערבית ק-מ כ-5 עבדת, בנחל היתה נוספת מצודה18.
 מצויים שמעליה כיוון זו, מצודה של תכניתה את לברר אפשר אי מ12(.0176

 רומיכם. מצודה שלשרידיה
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 וביצורים נשקצבא,

 מבנץ מורכבות הן יהודה. במדבר נתגלו מיוחדת תוכנית בעלות מצודותשתי
 חדרי-משמר. שני על-ידי המוע אחד, פתח בעלת פוליגונאלית חומה המוקףמלבני
 י ' זה: מסוג המצודותואלה

 1863(20. 0971 צ. )נ. עין-גדי מצפה הוא לעין-גדי, מעל הרכס על המצודה19.

 1722(,7 0871 צ. נ. אל-סקרה; )רג'ם חצרון בהר צאלים לנחל ממערב המצודה20.

 קטניםמצדים
 בניעים הם אלה כלל דרך רבים. קטנים מצדים ידועים אלה למצודותנוסף
 וחטא* ונם *וב, ול נחשכם אחודים וקזק*"ם עם לעיצכרמ כף, 8-"1 טחי בחז"לימרזגנעים
 למעין כזה מצד העושה גבוה אבן מסד גבי על בנויים אלה ממצדים אחדיםבחוץ.
 כאן אותם נמנה ולא יותר הגדולות המצודות בין לרוב בנויים אלה מצדיםמנדל.

במפורט.

 ם י כ ר דה
 של החואי בבירור בידינו לסייע עשויות הצב במרהבי הפזורות הרבותהמצודות
 בשמותיהן גם לנו ידועות שחלקן המלוכה, בתקופת בעב שעברו הראשיותהדרכים

 המקרא.ק
 בספר הוקמו עוזה, שבחורבה וזו שבקדש-ברנע זו הראשיות, המצודותשתי

 דרומה. שהובילו הראשיות הדרכים שתי על חולשות והןהממלכה
 שהובילה ז(, טז, )בר' המקרא של "דרך-שור- על חולשת קדש-ברנעמצודת
 אמנם עברה זו דרך שבימינו. איסמעיליה - ניצנה כביש בקו לערך ועברהלמצרים
 הצורך את מנעה זאת כנגד אך "דרך-הים"22, מאשר יותר קשה ובחואי מדבריבאזור
 ישראל עם שלום ביחסי היו תמיד שלא פלשת, ערי של שלטונן בתחוםלעבור
 ארץ-כנען של הדרומי כגבולה קדומה מתקופה גם נחשבה קדש-ברנע סביבתויהודה.
 גדולה מצודה נבנתה מדוע מובן ולפיכך ג(, סו, )יהו' ארץ-יהודה ושל ד( לד,)במ'
 זה. שבאזור העיקרי המדבר בנוהוחזקה

 עם לזהותו שניתן חואי לאורך ישראליות מצודות אנו מוצאים צפתהמקדש-ברנע
 ך מל על למלחמה מקדש-ברנע ישראל בני עלו שבה א(, כא, )במ'"דרך-האתרים"

 לתל בכיוון ובאר-ירוחם עבדת באר-חפיר, דרה מוליך ביותר והנוח הקצר הקוערד.
 כנראה היא אל-משאש, ותל הקדומה, ערד הנראה ככל אל-מלח(, )תלמלחתה
 באר-חפיר, שבסביבת בארי ישראל. בני את ערד מלך היכה שלידהחרמה,
 ישוב-הקבע גבול היה באר-ירוחם בסביבת זה. קו לאורך נבנו ובאר-ירוחםעבדת

 זה. באזור הגדולות המצודות הוקמו ולכן הישראלית,בתקופה
 הדרך על שנתגלתה היחידה המצודה כה עד היא אל-רסיקה בקצרהמצודה

 סעיף על נכון, אל שמרה, רביב בנחל המצודה ולמצרים. לניצנה מבאר-שבעהישרה
 האתרים*. "דרך. עם זו ררךשקשר

  ונבדוצ מסביבת 4"תמ נשוב~לען זה, לטזכחז וןרוח, נם"טח* "חקי 1"מטןז*טןיטרעח*ונ
 קטנים מצדים אך מבפקת, במידה נחקר טרם זו דרך של המשכה גםדרומה-מזרחה.
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 כט ח ול

 שנת* ומוסוה, סתום צדדי, פתול :1

 ; מבחוץ מבט ; בחצור ז' בשכוחגלה
 לפסה"נ. הח'המאה

 שלתה. מימי חצור שער2:
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 ל ח ול

 ישראלית. מצודה של אופייניתפינה

 קדש"ברנע. שליד קדים, בעין הישראלית המצודה :2
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 בנגב הישראליות,:המצורות

 ומכאן הנה, נמשך מסעיפיה שאחד מעידים לראש-רמון23, בדרך שנתגלואחדים,
 ולאילת. לערבה בכיוון בודאיהדרים

 נחל להתחלת מעי ערד מישור של הדרומי-המזרחי בקצהו עומדת עוזהמצודת
 שנתגלה לצד מדום. להר מצפון ים-המלח לחוף אתו והמגיע חימר לנחל היורדקיני,

 הר לאורך נמשכה ומכאן כאן, עברה שהדרך מעיד זוהר(1? )רתם זוהר נחלבמוצא
 הדרך- זו שהיתה מלמדת הגדולה עוזה מצודת הערבה. של הצפוני קצה אלסדום

 בסיפור במקרא הנזכרת "דרך-אדום", ככלהמסתבר והיא ולאדום, לערבההראשית
 )מל"ב מואב מלך מישע נגד יהודה מלך ויהושפט ישראל מלך יהורם של מלחמתםעל
 מדבר של העמוקים הקניונים באזור היורדת הדרך של המפותל החואי כ(. ח,ג,

 ויהודה. ישראל מלכי של זה מסעם על יפזר בס תאורו את מוצאיהודה
 מלמדות עוזה, ממצודת יותר צפונה שמקומן יהודה, במדבר אחרות מצודותשתי
 "דרך בשם הדרך נקראה ושמא למואב, מיהודה יש-רות שהובילה דרך גםשהיתה
 ים-המלת לחוף ומשם צאלים נהל לאזור חברון מסביבת ירדה זו דרךמואב-.
 ים-המלח את חצתה הדרך זה. נחל של אפיקו שבשיפולי הנוחים-יחסיתבמורדות

 עומק כיום גם המזרחי. שבחוף ה"לשון- שמול הצר במעבר ממצדה דרומהמעט
 כמאה לפני שעד רבות עדויות וקיימות מעטים, מטרים על עולה אינו זה במקוםהמים
 קצרה היתה זו דרך ובהמות-משא25. הולכי-רגל לעבור יכלו שבו מעבר, כאן היהשנה

 מארץ במישרין שהובילה היתרן, לה והיה ים-המלח, את שהקיפו הדרכים מןבהרבה
 למואב.יהודה

 עין-גדי הישראלית,במצפה המצודהוציור106:
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 וביצורים נשקצבא,

 השוב לנוה-מדבר ותקיע מבית-לחם הדרך על חולשת עין-גדי במצפההמצודה
 מלמד כ( פרק )דה-ב יהושפט בימי מעבר-הירדן פלישה על המקראי הסיפור אךזה,

 של נוסף כסעיף כלומר צאלים, נחל למעלה אלטרנטיבית כדרך גםששימשה
 שהיו כפי עין-גדי, של הנמל מן בספינות הים את שעברו יתכן למואב. מיהודההדרך
 הפלישה בר-כוכבאי%. מאגרות עתה אנו שלמדים דבר יותר, מאוחרת בתקופהנוהגים
 אלא הים מעבר בגלל רק לא נועז, מבצע היתה ונספחיהם אדום עמון, מואב, בנישל

 היה זו דרך של יתרונה יהודה. מדבר של הקשים במעלים שהוליכה הדרךבגלל
 היה לא ד( כ, )דה"ב נתגלתה שהפלישה ברגע אך האפתעה, וגורס הקצרהמרחק
 כב(. פסי )שם, המתאימים במקומות מארבים על-ידי קץ לה לשיםקשה

 בידעו אין אך הישראלית, בתקופה לערבה שהובילו נוספות דרכים היואל-נכון
 שליד המצוויה שלהן. התז'אי את לציין כדי מספיקים ארכיאולוגיים נתוניםעדיין
 "דרך-הערבה- של ההמשך על שומרת ?'צ'יאן(37 )עין יטבתה כיום הנקראהמקום
 כא, כה; יד, )במ' ים-סוף" "דרך המקרא בתקופת כנראה שנקראה ולאילת,לתמנע

 מן שעדייןלאנתגלו. נוספות מצודות בודאי היו בערבה גם א(. ב, מ; א, דב'ד;
 אמנם יח(. ט, )מל"א בארץ" במדבר "תמר את ביצר ששלמה אנו שומעיםהמקרא
 הרחוק, נוה-המדבר היינו סדיר, הוא ד, ח, בדה-ב המקביל ובנוסח במלכיםהקרי
 תמי בשם הערבה באזור מרכזית מצודה לנו ידועה הרומית התקופה מן עודאך

,(Thalnara)שבערבה המרכזי והכה החשוב הדרכים צומת חצבה, בעין שזוהתה 
 על וחלשה אלו, שבמצודות הדרומית היא אל-חליפה( )תל עציון-גברהצפונית28.

 ים-סוף. של הצפוני קצהו ועל האדומיתאילת
 הישראלי השלטון תקופת כל במשך בודאי נשתנו לא הללו המרכזיותהדרכים

 עדיין בידינו אין אחת. בבת נבנו המצודות שכל מכאן ללמוד אין אך ובערבה,בסב
 מהן, אחת ובאף ומצודה; מצודה כל נבנתה שבו הזמן על ומדויקים מבורריםנתונים
 שמן הנתונים פי על אך ארכיאולוגית. חפירה נערכה לא עדיין ערד,מלבד

 משוערת. תמונה מסתמנת השונים במקרים שנמצאוהחרסים
 התכנית בעלות המצודות ובמיקר שלמה, בימי כבר כנראה שבע המצודות מןחלק

 שבהן שהמבנה הגדולות המצודות 14-8(י2. מס' )מצודות בקירוב מ' 20"20 שלהאחידה
 ואילו שלמה. בימי יהודה גבול כביצורי ושימשו הן קדומות 3-1( סדיר)מס'בלתי

 נבת, 7-4( )מס' ובערד בחורבתעוזה רפד, בגבעת בקדש-ברגע, הראשיותהמצודות
 הדין והוא עוזיהו. של בימיו ואולי התשיעית במאה יותר, מאוחרת בתקופה רקכנראה,
 לתקופה כנראה קדומות אינן הן שאף 20-19(, )מס' יהודה שבמדבר המצודות שתילגבי
 מקרים השנות למנוע כדי עין-גדי, דרך המואבית הפלישה בעקבות רק נבנו ואוליזו.

 של לימיהם יותר המאוחרות המצודות של בנייתן את ליחס איפוא, אפשר,דומים.
 -ויבן עוזיהו: על המקרא דברי מכוונים מהן כמה שלבניית ויתכן עוזיהו, אויהושפט
 י(. כו, )דה"ב להדבר*מגדלים

 מ י ר צ חה
 בחבלים ישובים נוסדו זאת ובעקב הנגב, במרחבי בטחון העליטה המצודותרשת
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 נשב הישראליותהמצודות

 הסריחה לתקומת הישראלית התקופה הפכה זה באופן לכן. קודם ישוב בהם היהשלא
 בעבת, הראשונה הגדולההישובית

 באר-שבע בקעת דרומה. ישובי-הקבע להתפשטות הדבר הביא הצפוניבעב
 על-'ד בעיקר מאוכלסים היו דוד בימי שעוד לבאר-שבע, שממזרחוהחבלים
 כאן נתגלו הארכיאולוגי בסקר בצפיפות. מיושב לחבל עתה הפכו למחצה,נודדים
 בקירוב(, לפסה-נ הס'-הח' )המאות יהודה מלכי בתקופת שמסדו חדשים ישוביםעשרות
 באינטנסיביות המיוצגת אחרת תקופה שום אין וחרמה, ערד כגון הקדומים, בתליםוגם

 גם נוסדה ובצדה בישראל; ואם לעיר הפכה עצמה. באר*שבע זו.כתקופה
 בין הדרך באמצע רמה גבעה על ע'רה(, )חירבת עירא בתל חדשה גדולהעיר

 חומת- המוקפת דונם 30 של בשטח עיר נתגלתה זה בתל לערד.באר-שבע
 ורק זו, עיר של זיהויה את יודעים אנו אין האזורע. בכל לה דומה שאין חזקה,סוגרים
 כה. יא, נחמ' ; כא סו, ביהו' הנזכרת קבצאל-יקבצאל עם לזהותה ניתן השערהבדרך
 לחבל- חדשה מרכזית עיר-מבצר כאן בנה יהודה ממלכי שאחד ברור, מקוםמכל
 ממלכתי מפעל רבה במידה היתה הצפוני העב התפתחות יהודה. של המיושבהנגב

 הגדול העב מחוז תיאור את לשייך יש זו לתקופה זה. מרכזי מקום על שנשעןמתוכנן,
 הקדומות החטיבות את והקיף עיר, כשלושים שכלל כא-לב, טו, שביהו' יהודהשל

 אזור וכדומה32. )שמעון(, יהודה עב הקיני, עב כלב, עב כגת יותר,הקטנות
 באר עם לזהות יתכן זה מקום ח(. יט, )יהו' בעלת-באר עד בדרום הגיע זההתישבות
 זו. בסביבה הגדולות הגבול מצודות של גילוין סמך על וזאתירוחם,

 שבסביבתה מצודה כמעט אין המצודות. קוי לאורך יותר, דרומה גם פרץהישוב
 המצודה מן הרחק לא מצויים ולרוב זו, מתקופה אחדים בתים לפחות נמצאולא

 מרוח, וטבניעיר' ה"שובנ ש הו זה נערן ט"פוסי חצב בתים. שצרות המונה "טת2עח*ידי

 המצודה, לרגלי פזורים גדולות, חצרות עם בתים כ-20-י3 14. מס' מצודהלרגלי
 חומה להם אין אשר -ההצרים מסוג ישוב זהו גדולימ3י. בורות-מים מצוייםוביניהם

 יודעים, אנו אין האזור. על החולשת המצודה על הושתת שבטחונם לא(, כה, )ויק'סביב-
 משפחות היו ואם המצודות, לבין אלה חצרנם בין ישירה זיקה היתה אםכמובן,
 שמעידות כפי צאן, מקנה על נתקיימו החצאים יושבי בהן. יושבות ודות שבם:החיילים
 הראשונים איפוא, היו, הס הנחלים. באזורי חקלאות על וכן הרבות, הצא;מכלאות
 זרימה מי ניצול על-ידי מצומצם, בקנה-מידה כי אם חקלאות, הדרומי בנגבשפיתחו
 שעודפי להניח יש המעובדים~. בשדות מדרגות בניית על-ידי שנעצרומקומיים
 אלה. בדרכיך מהלכות -שהיו ולשיירות המלכותיים להילות-המצב נמכרותוצרתם
 מלמדת המלוכה בתקופת שבו המרובים החצרים ועל בעב הישוב התפשטותעל

 החמישית בשנתו לארץ-ישראל35, מצרים מלך שישק מסע שעניינה הגיאוגרפיתהרשימה
 שמות של ארוכה שורה מונה זו רשימה בקירוב(. לפסה-נ )925 שלמה בן רחבעםשל

 מבהינים אנו ביניהם אך אלה, שמות של רובם את לזהות בידינו אין בנגב.מקומות
 כמה בא "נגב" הכינוי תחגר". *נגב= במלים המורכבות שמות, של קבוצות שתיבבירור
 ו*עב ח( בג, שמ"ב =העצני, ) "עב-עצנתן כגע שונים, משפחה שמות עם בצירוףפעמים

 המשפחות שם על הנקראים חבלי-עב הם אלה נח(. ב, דה"א )=השובתי,אשחת-
 וכמה כמה ברשימה הבא *חגר*146 הכינוי וכו'. ירחמאל כלב, לעב בדומה שם,שישבו
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 וביצורים נשקצבא,

 '=הגרא*, בצורת שני בית ימי שאחר ממקורות ידוע הוא אך במקרא, נזכר אינופעמים,

 Palaestinae) .(;Limes ובאדום שבנגב רומי של המבוצרים החיילים ישובי שלככינוי
 בץ עצמן. המצודות אפילו או המבוצרים, ;זישובים הם שהתגרים איפוא,נראה,
 על* ירחם". לבית וערד רבת ערד של "התגרים נמנים שישק שברשימתהתגרים

 על-ידי שהוקמה רבת-, -ערד המצודה היתה שכאן מסתבר ערד בתל החפירותסמך
 שנבנתה המצודה היא לבית-ירוחם ערד ולערבה. לאדום הראשית הדרך עלשלמה
 משפחות שם על נקראה ואולי מלחתה(, )תל הכנענית ערד של במקומה יותר,דרומה
 טז(, א, )שופ' זו בסביבה שהתיישבוקינים

 הישראליות המצודות את להחריב איפוא, היתה, שישק מסע של המטרותאחת
 הסחר על המצרי המונופולין את לחדש במגמה בודאי, וזאת, שלידן; הישובים ואתבנגב
 ברמת קטן ישראלי חקלאי בישוב האחרון בזמן שנערכה נסיון בחפירת ואכן ערב.עם

 לקדש-ברגע, מערד שהובילה לדרך סמוך לעבדת37 דרומית-מערביתמטרד,
 כלי-החרס לפי קצר. היה קיומו אך לפסה-נ, הי' במאה הוקם זה ישוב כינתברר
 והישוב נשרפו הבתים לפסה"נ. הי' המאה סוף לפני שנהרס נראהשנמצאו,

 לרשת תאריך גם ומכאן - שלמה בימי או דוד בימי הוקם זה ישוב-פרזות נונחדש.לא
 הישוב מסע-שישק. בעת חרב והוא - עליהן מושתת היה שקיומו שבקרבתוהמצודות
 מהרה, עד חודשה הישראליות המצודות שרשרת אך מחדש, נבנה לא אמנםבמקומ
 וחזקות גדולות מהן אחרות, מצודות עליהן ונוספו יהושפט, של בימיו המאוחרלכל
 הסקר מן אנו יודעים מטרד, ברמת הישוב נתחדש לא משום-מה כי ואףיותר.

 כל הנגב במרחבי ולהתקיים לשגשג המשיכו רבים ישראליים שישוביםהארכיאולוגי
 האזור. על ~רותם א" להטיל יהודה מלכי בידי היהעוד

 ת ו ר עה

 8-48ש ימי השי=ז, )קובץ(, וירושלים יהודה נגב"יהודה, אהרוני, י. עיין:1
 ליוור, י. של במאמרו עיין ואדום, יהודה ומלחמות באדום יהודה של שלטונה ועל אדום, כיבוש על2

 205-100. עמ' זה,בכרך

 .7. .,ל BAr Beek, stan 23 ,)960[( .קק 70-95 פתה: עייז דרום-ערב עם ודרכי-המסחר בשמים גידול על3
 2* הערה עיין4

 4. ציור , 107*108 עמ' תשיאה, סיני, תגליות רותנברג, ב. של בספרו והר"סיני, קדש-ברנע אהרוני, י. עיין:5
 .א. ,BASOR Glueck 145 .)1957( .ק נ82
 שם. עיין7
  -~orzin, Wilderness Tbe Lasacncc, *Woolley .4!19 .טק ד64-6 עיין:8

 2. ציור 56-58, *ס' ת*די"זן )קובץ(, וירושלים יהודה אהרוני, י. עיין:9
 הברזל. מתקופת ישוב בתור BASOR] 145 ,)1957( .ע ]23 בסקירתו זה מקום מזכיר גליק נ.10
 9. ציור 140, עמ' סיני, תגליות רותבברג, ב. ועיין: דותן: מ. של בסקר נתגלתה זו מצודה 11

 א ,BASOR Glueck 1 38 *)1955( .ק 21 ן (142 1 ,)956 .ק Tadnlor. 21-מ8ם8פאAbaroni~-Eycnjiri~-5; עיין:12
17fig. 107-109, 187. 10 ,)1960( .קק 

 בעמ, והציור 108.102, עמ' )תשי"ט(, כא מבפנים פלדמן, י, עיין:בו
*104 

 3. ציור 41, עמ' שם, לורנס-נולי"14
 כך. על דו"ח סורסם לא ועדיין עגתי ע. על-ידי נתגלתה המצודה15
 ,Aharoni-Evenari~-Shaanllrl-Tadmor. 7ם 8 1)1958( 2391.ק *88 5 עיין:18

 BASOR~. 42! ,)1956( ..קק !2 ,2ב ;YEJ 27 10 ,)1960( .ע ,fig. 106 16 עיין:17
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 ביב הישראליות 'תהמצוד

 6123 10 ,)1960( .ק ,*fig. 1047 15 ועיין: ענתי, ע. על-ידי נתגלתה זו מצודה18

 שם. עיין10
 8. ציור 81-30, עמ' )תשי"ח(, כב ידיעות אהרוני, י* עיין:20
 24. עמ' )תשכאא(, כה ידיעות אהרוני, י. עיין:21
 ואילך. 4 עמ' זה, בכרך ייבין, ש. של במאמרו עיין בארץ שעברו הבין-לאומיות הדרכים על22
 187. 8 ,)1958( .עע 244-5 עיין:28

 היתה, נוספת מצודה 27-23. עמ' תש"ך, ומורדים, מלכים בעקבות רותנברג, ב. - אהרוני י. עיין:24
 אבנים. גל כיום שמצוי במקום מדום, הר של הצפוני לקצהו סמוך ים-המלח בהוףכנראה,
 48-88. עמ' תשי"א, סביב, סביב ים-המלח ברסלבסקי, י. עיין:25

 60-59. עמ' )תשכאא(, כה ידיעות ידין, י* עיין:28

 המקראית. יטבתה של זהותה בשאלת עמדה לקב-ע מבלי כיום המקום כשם יטבתה בשם משתמשים אנו27
 184-129. עמ' )תשי"ט(, ה ארץ*ישראל לאילת, והדרכים תמר י.אהרוני, עיין:28

 127 ,)1960(10 ועיין: "דרך-האתרים=; בקרבת מטרד, ברמת קדום ישוב של בחפירה התברר הדבר29

 *עע.238

 בתקופה הישוב אך עצמו, בפני עבין היא הרבה הקדומה א' התיכונה הברונזה בתקופת הישוב בעית80
 למחצה* נוודי בעיקרו נשארזו

 58-58. עמ' תשי"ז, )קובץ(, וירושלים יהודה אהרוני, י. עיין:81

 שם. אהרוני, עיין:82
 ,)1958(1278. .קק 239-242 עיין:83

 252-231. עמ' שם, עיין:34

 בכרך מזר, ב* של במאמרו עיין בכללו, מסע*שישק ועל בה, המנויים והשמות הרשימה על35
 עמן189-182זה,

 187* עמ' זה, ובכרך ואילך; 316 עמ' )תש"ט(, כ תרביץ )מזר(, מיטלר ב. עיין: החברים על86

 127. 10 ,196%( .ק ,23 .וע 111 עיין:87
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