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השם
 כוח, - דהיינו "איל"' הוא "אילתפ השם מקור כי להניח,יש
 .חיזק.

,,, 

 כמה במקראמוצאים הרינו בפינו, השגור אילת, השםבצד
 5לה עצמו; מלום לאותו לודאי. קרוב שנתייחדו. תלננך,שמות

 בארץ-אדום", ים-סוף על-שפת )"אלות עלות משי לו.נבראשיח,
 'התנאים בדיקת ין(. ח, ב', ודברי-הימים טילות בו(; ט, א',מלכים
 כי למסקנה, מביאה ים-סוף בסביבת יישוב להתפתחותהטבעיים
 הרי-אדום מורדות שבין המפגש בתחום היה זו אילת שלמקומה
 עקבה של כתחומה דהיינו ים-סומ' של הצפוני-מזרעי קצהולביז

 ונווה-מדבר. מים מקורות נמצאים שבהבימינו.
 איל-פארן אילת. עם איל-פארן את אף מזהים אחדיםחוקרים

 על אשר איל-פארו עד שעיר פהררם ההורי ואת - - - -חייכו י אתו אשר והמלכים כדרלעומר של במסעו במקרא לראשונהנזכרת
 שדה כל את ויכו קדשי היא עין-משפט. אי ויבוש וישובוהמדבר.
 ו-;(. יד, )בראשית בחצצון-תטר" היושב האמורי את וגםהעמלקי
 במסעו ירד שכדרלעומר להניח, איפוא, יש, אלה ,חוקריםלרעת
 פנה ומאילת אילת, עד שבעבר-הירדן המלך" "דרך לאורךהצבאי

 יהיה, המדבר" על אשר "איל-פארן לקדש-ברגע. ושבצפונה-מערבה
 פארן. במדבר אשר אילת זה, פירושלפי

 עציון-גבר, עם אילת את לזהות שיש להניח קשה זאתלעומת
 פי על שכן ים-סוף, חוף על יישוב כמקום במקרא היא אףהנזכרת
 בני-ישראל נדודי בפרשת נפרדותי ערים כשתי נזכרות הורוב

 ומעציון-גבר" מאילת הערבה -מדרך 1YQ3 כי קוראים הרינובמדבר
 שלמה המלך עשה )צי( "ואני שלמה על מהמסופר גם ח(י ב,)דב,
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 - בארץ-אדום" שפת-ים-טוף על חיית את אשרעציון-גבר
 ואמנם עצמהו באילת ולא לאילת. סמוך במקום שמדוברמסתבר.

 הגדול הצריטה אביב שריד' כי גליק, נלסון של ממחקריו אנוידעים
 בקרבת ים-סוף, לחוף מצפון קילומטר כחצי נמצאים שלמהשהקים
  שלמה על בימינו. עקבה של  במקומה ולא ירדן, - ישראללול
 בארץ- שפת-הים על אילות ואל -לעציון-גבר הלך כי עוד.בסופר
 בודאות לקבוע קשה בו. פי על אם ין(. ח, ב'. )דברי-הימיםאדום"

 שני אלה היו שלא או הנזכרים, השמות שנ' בין זהות אין%י
 אחד. ליישוב rarn במעך שנתמזגו לוה, זה מאד סמוכיםקשובים.

 בימי ההלניסטית. שבתקיפה למדים, אנו מתתיהו בו 'וסףמפי
 בנה -והמלך "בריניקי"ן בשם בים-סוף הנמל נקרא התלמיים,שלטוז
 עציון-גבר, הקרוי אחד במקום ים-סוף. של המצרי במפרץגניות

 יותר. מאוחרות בתקופות גם להתקיים הוסיף אילת השםן, בריניקי כיום הנקראת אילות מעיר הרחק9א
 שילה כשם כים-סוף הנמל עיר נקראת הרומית-ביזנטיתבתקופה
 שמו הערבית. בתקופה גם שמה היה וזה חילת(, - אויטביום)ולפי

 .עקבת-אילה. בשם ימינו עד למעשה, השתמר, המקום שלהעתיק

 ל"עקברי. שנתקצר)~עלה-אילת,'

 גיאוגראפיתסקירה
 למשולש דרומי קדקוד ומהווה ים-סוף חוף על שיכנת אילת,,, אילדנ שלמקיטה
 היא ומגוגד'ם. שונים וימיים יבשתיים נוף אגורי בין המגשר"נגב.
 הערבי-הסורי. המדבר וביז הים-התיכון בין נקודת-מוקדאיפוא
 נמל שונות ארצות בין מקשרת חוליה תכופות היתה לכדודות
 צפונה- שהוליכן וים. נתיבות-יבשה ומוקד רבה חשיבות*על

  צפונה- ולפרסו ז4"ידקל הפרת לארצות הרחק המדבר. דרך14רחה.
 היותה ההורי. לאוקיאנומ -: דרומה  הים-התיכוה  לנמלי -מפרבה
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 גראש'תו אי17'נמו

 את ועושה הדרום למימי צוער לפנינו פותה ממדינת-ישראלחלק
 ימים. לשני מוצא בעלת לארץישראל
 האיזור ש'ל הגיאו-מורפולוגיהטבנה

 ונבדלות השונות חטיבות-ניף שלוש נפגשות אילת ולבתחומה

 בגבולות תחומה מהן אחה כשכל ובאופין, במבנן מזו זולגמרי
 י והן וחדים,ברורים
 הכרומיים; והרי-אדום הרי-אילתא(
 הדרומית; הערבהב(
 ים.סוף.0
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 ובהרכב התהוותם בדרר זהים "דרומיים והרי-אדום הרי-אילתן,
 בעוד בארץ-ישראל. ההרים מיתר נבדלים הם זני ומצד~לעיהם,
 )גיר, ימיים מאבני-משקע בעיקרם בנויים הארץ הרישמרבית

 הדרומיים והרי-אדום הרי-אילת בעיים וכו'( חוור, דולומיט,4ט11.
 כדור-הארץ(, שבפנים הלוהט החומר - )המגמה מגמאטיים~סלעים

 המשתרעת וקדומה. גבוהה הרים מטבלת קטז יטע אלא הם~4יז

 של הרבה מקשיותם כתוצאה ובסיני. באפריקה האי-ערב.בחצי
 להרי האופייניות מעוגלות, כיפות בהם מוצאים אין אלה,סלעים
 תלולים, ומורדות חריפים חיתוכים אותם מייחדים הקרטון. או~גיר

 ופראית. קודרת וחזות ומשוננת נישאה צורה להם4ווים
 שנבקעה אחת, 'חידה פעם היוו הדרושכם והרי-אדום הרי-אילתך

 הגדול. הסורי-אפריקאי השקע של מהתהוותו שהצאה.4גיים
 של המערב' בצדו ממגו. הלק הם וים-סוף הערבהשבקעת-הירדז'

 עד משתרעים והם להרי-סיני, המשך הרי-אילת מהוויםינ-סוף
 המורהי כצד למפרץ-אילתי מצפוז בקירוב ק"מ 25 שימרחק
 )הנראים הגבוהים להרי-מדין המשך הדרומיים הרי-אדום~ווימ
 עד משתהעים והם האי-ערב, בחצ' המתנשאים אילת( בחוףישה

 - עקבה. לחוף מצפון בקירוב ק"מ 150 שללמרחק
 הדרומיים להרי-אדום הרי-אילת ביזקשוני

 נוף- הבדלי קיימים ובהרכתם, , הסלעים בהתהוות הזהות אף עלשן
 הדרומיים. יהרי-אדום הרי-אילת ביןנוכרים

"ן
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 הרי-אדום של גובהם ואילו מטר, כ-00ד--800 של לגובה אלאמים מתרומ- אינם הרי-אילת בגובהם. הם נבדלים כלראשית
 הר- מול - אום-סיסעאן ראם ומעלה: מטר ל-1400--ש150מגיע
 הר- מטרו 1420 שי ~גובה מתנשא - הדרומי ונחי-תמנעתמנע
 מקבלים הרב גובהם בגלן מטר. ,1592 של לגובה - סביבהבאותה - והר-בקיר מטרו 1223 שי יגובה - עקבה בקרבת -כריפה

 שמקבבים מזו שיעור לאין רבה משקעים כמות הדרומייםהרי-אדום
 בהם. הגדלה הצמחייה על גס המשפיעה עובדה -הרי-אילת
 חריפים, קווי-שבר מאפיינים הדרומיים הרי-אדוםאת
 הוא הכללי כיוונם הערבה. געול לאורך ברציפות כמעטהנמשכים

 זאת, לעומת אילת, בהרי מזרחה. מאוד קלה נטייה עםצפון-דרום,
 שבהם ובמקומות עצמו, ההרים עש בתוך שבר קווי טוצאימהננו

 אילת בחוףהרי-אנוס
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 וסלעי- גובית אבן-הול פוגשים הננו חזקות טקט~ניות שבירות בוה11
 המגמאטיים הסלעים של רציפותם את המפסיקים ימיים,קשקע

 מהו להל0. )ראה גושים לארבעה אותם ומחלקים בנוףהקולטים
 הגי- שבעבר מסתבר, ? זה באתור הימיים סלעי-המשקע שלמקורם
 ימיים סלעי-משקע של דק מעטה מכוסים הרי-אילת היואולוגי
 ההרים גוש של מהתנשאותו כתוצאה אולם קינומן-טורו0,)מגיל
 במיוחד הזקות שהיו וארמיה, בליה פעולות על-ידי זה מעטהנערס

 שכו הימיים, סלעי-המשקע של המעטה הריסת עם זו.~ביבה
 ומטביעים בנוף עתה השולטים והם המגמאטיים, הסלעיםונחשפו
 עדיין ההזקה הטקטונית השבירה במקומות רק חותמם. אתע4'ו
 הימיים. סלעי-המשקע של הדק המעטהנשאר
 הרי-אילת שי הפנימיהמבנה

 לארבעה הרי-אילת את מתלקיט הנזכרים הטקטוניים השברקווי
 : והם עיקריים, מגמאטייםנדחים

 עצמה; אילת בתחומי הגושא(

ן, הר-עמרם; " "ב(
 נחש-תמנע; " "ג(
 סיני. של המגמאט' מהגוש שלוחהד(
ן, fil'R שנתמ~מ'הגש

-  צפונה, מהמפרץ מתמשך עצמה אילת שבתחומי המגמאטי הגוש,ן

 הר-שחזרת מתרוממים זה גוש של במרכזו לגבעות-עמרם. סמורער
 במקביל הנמשכים שבר, קווי אותו מאפיינכם מ'(. )725והר-שלמה
 לצפון-צפין- )מדרום-דרום-מערב הדרומית. ולערבהלנפרץ-אילת

 מצויה נובית, אבו-חול בצד ימיים, סלעי-משקע של רצועהמזרח(.

ל*
 מישורי איזור נמצא הגוש במרכז בתוכו. גם אלא לגוש, מצפון רק
 רמת-יותם. כשםקטן

- ברקע :הרי,א'לח  י10ד; סיעי 
 - ~משמאמ'מ'ן

 משקע מעי
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 הן-עמרפ שבתכופי1
 הר-עמרם. נמצא במרכזו הנזכרים. הגושים בארבעת הקטןזהו

 צורת שלהן גיר, אבני ומעליהן חול, אבני רצועות מוקף זהו
 . עגולה. גורו'

 נחני-תמנע שבתחומי1
 התיכוני נחל-תמנע בין תמנע, באיזור נמצא השלישי,הגוש

 גבתן זה בגוש הנחושת. מפעל הוקם שבו הדרומי, נחל-תמנעז
 אשר בערבה(, 'שקעת  השנייה )מהציתו מכתש חצי בכעיזנחיג
 אבני- מוקפים הם הקדומיה. המגטאטיים הסלעים מופיעיםרכזו
 זקופים בקירות סביב אותם ,הסוגרים אבני-גיר, שכבות ועליהםי,

,Dylבנגב. לאחרים המכתשים .מתלולי את לנו המזכירים 
 של המגמאטיים הסלעים של הצפוני גבולם הוא תמנעתחום
 הולכת צפונה מכאן יטבתה. .איזור עד מצויה אלא בתמנע,.מת אינה  הללו, הקלעים את המלווה הנובית החול אבז אולםי-אילת,
 יותר. הצעירים הגיר לסלעי מתחת ונטמנתו-החול

 ס'ני של  המגמאס' מהגוש"ה

 הרים, מגוש שלוחה הוא בהרי-אילת הרביעי המגמאטיהגוש
 ישראלי של המייני לנכול מעבר בסיני,' נמצא העיקרי;לקו
  למיסדר-שחם, לגבול, .שמעבר בקעת-הירח, ביז  nas~a  זווחח

 ונחל-רחם.-עוויהי

 ) הדרומית!רבה

 בהרי- ובמערב צהרי-אדום במזרח גובלת הדרומיתהערבה
 יא לעיל. צוין שכבר אלה. הרים שבין הרב לדמיון הודית!ת.
 והתיכונה. הצפונית. בערבה הגדות כין הקיים השוני את כאןצא
 הגדות שת. מורכבות ותמנע, יטבתה מסביבות ' הדרומית.רבה
 מקור )ומכאן קדום הם בהן השולטים והצבעים מגסאטיים,לעים
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aa,)ביניהן מבדיל השונים. לגווניהם ילבן סגול כהה, חוט ידים 
 מצדה יותר הרכה גבוה הערבה של המורחי צדה י הגובהבעיקר
המערבי.

 ק"מ,  ל-7-ש אלא מגיע אינו הדרומית הערבה שלרוחבה
 פוגשים הננו המזרחית בגדתה חול. מכוסים בה רביםושטחים

 בהר-עמרם פשרםעמוד'

[

.)י
 ן

-
. יד יי ז ~ ל ש . .ג.- 
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 על-ידי שנוצרו - יבשית דלהות מעין - סחף של גדולוהכניפוח
 בגדתה ואילו לתיבה, הנופלים הדרומיים. הרי-אדנם שלהלחלים
 וביניהן ליטבתה, טאבה בין גדולות חוליות הצטברו,מערבית
 אבנים. זרועה סלעית אדמה~תרעת

 הרי-הנגב את הפוקדים השטפונות ומרבית זה, באיזורהמשקעים1'
 לערבה ולא לים-המלח, צפונה, וגחל-תיון נחל-פארו על-ידי~נקוים
 בחוליות הדרומית העיבה מי  נבלעים האיטי,  זרמם .מפאתהדרומיה.
 גם  התיבה תת-ירקז"זאת. בנייוו רק למפרז-אילתושבנקוים

  הן שימפוו' אותן משפוקד הררותיה: בערבה המליחיתלליבוי
 המת- וטין. בוץ לשטחי ואחר-כך לאגמי-מים קצר לזמן~פכות
 שבהן והגדולה הצפונית המליחה התנועה. על ומקשים לאיטםייבשים
 ממנה והלאה מליחת-עברונה, נמצאת לה דרומה מליחת-יטבתה;היא
 מוצא. ונטולות קטנות מליחות4ה

 מהגדה יותר הרבה עשירה הדרומית הערבה של המזרחיתהגדה
 המעיינות מימי במעיינות. גם אלא במשקעים, רק לא שלה""ערבית

 נווה- מימי שמעידים כפי יותר, מתוקים גם המזרחית הגדהשל
 הנמצ- המעטים המעיינות מימ' שגם אף בימינו, עקבה שלהעדבר
 המע- הגדה במעיינות הגדול לשתייה. טובים המערבית בגדה'אום
 העשיר המעיין שהוא ע'1-יטבתה, הוא הדרומית הערבה של~ית
 עין-הצבה. אחרי שלה המדבר ובנאות הערבה במעיינות במים4ותר
 עברינה, הוא  הערבה של המערבית בגדה לצין הדאגי qa~3מעיי;
 שבן רבה. חשיבות בימינו נודעת אלה מים למקורות בארלאורה.~, לביון ראויים בו עין-ימבתה,  ממימי בסיגם וופלים שמימיו4

 1Wy1 לאחרונה אילת. של הישובי העורף לפיתוח הםימשים

 נוספים, מים ע~רק' למציאת הדרומית בערבה רביםקןדוחים
 וסביבתה. אילת של לפיתוחהשישמשו
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 דדוסח סא.ות פנפ :פפוץ.א.ות

מפרץ-אילת
 חצי-האי את וחובקות צפונה מיטיסוף נשלחות זכועותשתי

 המפרידה - מפרץ-סואץ היא -1 הצפונית-מערבית הזרוע :כיני
 היא - הצפו,-מורהית והזרוע בסואץ, ומסתיימת לסיני מצריםבין

 באילת. ומסתיימת וחצי-האי-עהב סיני בין המפרידה -מפרץ-אילת
 מצרים, בידי נמצאת מפרץ-אילת של המערבית גדתומרבית

 המפרץ של ביותר הצפוני בחלק מעודיה. בידי הדרום-מזרחיתוגדתו
 בגדה ישראל-מצהים גבולות ארצות: ארבע של גבולותיהןנפג'שים

 במחצית ובערך המורחיתי בגדה ירדן-סעודיה . גבולותהמערבית:
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ן,
 החוף אורך ישראל-ירדף גבול עובר לאילת  עקבה שניוהדרו
 ק"מ. 10.5 על עולה אית במפרץ-אילת ישראל בידי"נמצא

 * והים כמעט ,היישוב ההידרוגרפיה האקלים, שמבחינת הגםן
 בכמה מזה זה שונים הריהם ובמפרץ-אילת, במפרץ-סואץתנאים
 ורוהבו ק-ם ל-300 מגיע מפרץ-סואץ של אורכו י בולטותגומעות
 ורוהבו ק"מ 200 רק הוא מפרץ-אילת של אורכו ואילו ק"מ,ש-60

 ממפרץ- עמוק יותר הרבה מפרץ-אילת זאהע לעומת ק.מ.26-11
, 17 

 ואילו בקירוב, ממר 80 של לעומק אלא מגיע אינו מפרץ-סואץסואץי
 הגדו- קטנים: איש כמה שוכנים מפרץ-אילת של קצותיו בשני,ן מ'. ל-41240פרץ-אילת

 האי- שבחצי ראם-מיראני, מול הדרומי. והלקו נמצאים שבהםלים
 ותיראו סנאפיר האיים מזה זה בקירוב ק"מ 3 במרחק שוכג'םשיני,
 האלמוגים וחופי אלה אחם המפרץ(, שבאיי הגדול הוא4יראז

 בם והשולט במפרץ-אילת, המעבר רוהב את מצמצמיםשבקרבתם
 גם וממנה. לאילת התנועה על בפועל השליטה את בידיוקיים
 הרבה הם קטנים אך איים, שני נמצאים המפרץ של הצפוני"קצהו
 6 נמצאת הומייד'ה -אי-פרעו('. וג'וירת-פרעו,, ח,מייד'ה :,זתד

 כ-300 ומרוחקת המזרחית, לגדה סמוכה היא לא-סבא. מדרום"מ

 לא- מדרום-מערב ק"מ כ-4.5 נמצאת וגוירת-פיעוז מהחוףיסר
 המערבית. לגדה סמוכה והיאנבא

 מצטמצם צפ,גה, מא-טבא ובמיוהד צפונה, מגמירת-פרעוןון
 המערבית, שבגדה א-טבא(, )שבקרבת מראם-אל-מצרי והולך.מפרץ
ק ה ינקידו,-ד

 10-9 המרוחק איית-עקבה, בקו ואייו ן ק"מ כ-8 רוהבוךמזרהית, ''

 ק"מ. כ-3 רוחבו צפונה,?"מ

 לפיז המפרץ, של הצפונית-מזרחית הפינה ביז רב שוני קייםן
 י חשובים יתהינות בכמה מצטיינת זו פינה הצפוני. החיף חיקי4ר
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 "hle~1 שמעידות כפי ומרובים. טובים מי-תהום בהמצויךא(
 עקבה. סביב המשתרעותהדקלים

 מפני עליה המגינים הגבוהים, הרי-אדום "בצל" חוסההיאב(
 - מצפון-מזרח. הנושבותהרוחות
 עגינה ומאפשרים יחסית ושקטים בה עמוקים המפרץמימי
 החוף. בקרבת ססינות שלבסוהה

 בתקו- השוב תפקיד שמילאו לדרכים טבעי מוקד מהווההיאד(
 בממרץ- טבעיים מעגן תנאי בעלי אחרים )במקומות שונותפות

 דרכים מעולם עברו לא ועוד, נבק שרם-א-שיח', כגוןאילת..
 ערך(.בעלות
 כאן דווקא הנמל הוקם התקופות שבכל לכך, גרמו אלהתנאים

 כמקום.אהר.במפרץ.ולא
א.

 "מדיץ פי הצ15)יתלמעיג'ת ";יה בקינת 9יע11( );'1.דת 9יע"

,לל~ק
,

 11ש% -,,ב
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 חלק הדרומיים והרי-אדום הרי-אילת מהווים לעיל. שצוין כפי ,ן-

 של טבעם מה מגמאטיים. מסלעים הבנויה קדומה, ענקיתמלבלה
 היינו המגמה, חצ והתגבשותה בהתקרשותה מקורם ו אלהמגעים
 מצטיינים אלה סלעים כדור-הארץ. שבפנים הלוהט הנווליהגומר
 הסלעים בהם בולטים צבעיהם; וברובגיניות הרבהב"שיותם
 אחת רבוצות ושכבות מאובנים בהם נעדרים ואת ולעומתהגנישיים.

 הימיים. לסלעי-המשקע האופייניים רעותה גביע9

 ההבדלים שמקור מגמאטייס' סלעים של שונים סוגים קיימיםן
 מוגים לשלושה לחלקם ניתן התהוותם. שבדרך בשוני נעוץבוניהם
 - וויקטניים. סיעים", )מטאמירפיים(. סלעי-תמורה2!, )פל,טיניים(. סלעי-תהום1, :עיקריים

 ממעמקי שעלה מגמאטי חומר עלי(די נוצרו.כלעי-התהום
 בעקבות ולא האדמה במעבה וחלה אטית היתה התקרשותםהאדמה.
 גדולים. מגבישים הם מורכבים מכך, כתוצאה האטמוספירה. עםפגע

 שעברו סלעי-משקע(, )או מגמאטיים סלעים הם סלעי-התמורה,ן הגראניט. סלע במיוחד זו מבחינהאופייני
 ולעתים צורתם, נשתנתה מכך וכתוצאה גבוה. בהום לחץ של~ליד
 הרי-געש התפרצויות של תולדה הם הוולקאניים הכלעיםן, המינראלי. הרכבם אף(תנה
 האטמוספירה. עם במגע בבואה הלוהטת הלבה והתקרשותקרומים
 הבזלת. בעיקר זו מבחינהאופיינית

 ברזל, כגון שונים, במינראלים  עשיריםהמגמאטיים
 הכלכלית. חשיבותם ומכאןוכד',
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 )את המגמאטיים הסלעים את המלוות האופייניות התופעותאחת
 אנו הוגדרה לראשונה הנגבית, אבן-החול היא למשל(,הגראגיט,

 העלית, שבמצרים נוביה באיזורזו
 של השכבות עומק שמה. האי

 מטרים, למאנת ואף לעשרות בהרי-אילת מגיע הנוביתאבן-החול
 קוורץ מגרגרי בעיקרה מורכבתהיא

 העיקריים המינראלים אתר -
 המסקנה, את בצדק להסיק נוכל מכאן הגראניט. מתוךהמתפוררים
 מסקנה ואף הגראניט. של תולדה היא הנוביתשאבן-החול

 גבוהים יותר הרבה הרי-אילת היו קדומים גיאולוגייםשבעידנים נוספת-
 כיום. שהםמכפי

 אוצרת שהיא בכך, גם מתבטאת הנובית אבן-החול שלחשיבותה
 - שוניסך מינראליםנתיכה

 ם י ל קא
 אילת של המיוחדאקלימה
 רק לא שונה הוא במינו. מיוחד אקלים ולסביבתהלאזלת
 אף אלא לבקעת-באר-שבע. מצפוז השולט הים-תיכוני.מהאקלים
 אבותינו שכבר מסתבר, למחצה. השחונים הנגב. אזורי שלמהאקלים
 בשטחי אלא הנגב, בתחומי נכללת אילת איז ובמקרא בכך,הבחית

 שבסיני.המדבריות
 השורר המיוחד האקלימי למשטר לקרוא מציע אשבלד"ר
 "בערבה", אילתי": "אקלים בשם וים-סוף הערכה של המפגשבתחומי
 ואילו שבעירק. לאלו הקיץ טמפרטורות מאוד "דומות כותב,הוא

 חדש טיפוס זהו כי מסתבר, יוער. בה גבוהות החורףטמפרטורות
 העליונה במצרים לא ואף בסביבתנו, מצוי שאינו אקלים.,של

 אילתי-. זה-בשם לאקלים לקרוא היה נכון ואמנם,ובסודו.
 1 הבאים הגורמים משפיעים. זה .אקלים של התהוותועל
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 הסלאנטארייסי המדבריות בתהומי אילת של הגיאוגראפי מקומה1(
 שייטתה. שבתחומי הנוף בתבייט מקומה4

 המדבריות גתחומי אילת של הגיאוגראפילקומה
 30-1. 29 הרוחב מעלות בין נמצאים ואילת הדרומי הנגבוןפלאנטאריים

 מדבר- כדור-הארץי את המקיפה המדבריות חגורת בתחומיכלומר
 בקירוב, זה. רוחב מקו המשתרעת. ועוד(, מכסיקו, סחרה,,רב,

 המתרוממים החם האוויר מורמי תוצאה הם אלה מדבריות~ומה.
 נקו-הרוחב )בצפון, לו ודרומה צפונה ומצטברים המשווה לקותעל
 מתחמם, כאן, שוקע הוא האוויר, של ורב ההזלה משקלו מפאת3(.

 נעה כשהשמש בקיץ, הטמפראטודות. את ומעלה הלחות את לתילוסופג
 האוויר לתחום הים-התיכוו אגז כל נכסם צסונה, 30-23 המעלות%
 השמש כאשר בחורף, כן לא ושמיפו אז בו ירדו ולא והשוקע.וזהם
 הרוחות מתחום ארץ-ישראל יוצאת או דרומהו 30-23 למעלות4ה

 "גורמות אדי-טים רוויות רוחות מגיעות ובמקומןאשוקעות,
 של והדרומי המרכזי חלקו על חל אינו .זה כלל אולםגשמים.
 הפלאנטאריים, המדבריות כדוגמת נשארים, הם אילת. ועלאנגב,
 ככל בחורף. גם ג12ם בהם ירד ולא השוקעות הרוחותיחום
 המשקעים, כמות תקטן המדבריות, לאיזור ונתקרב בארץ,סונררים

 לשנה. בלבד ספורים למילימטרים ובאילת, הדרומי בנגב שתגיע'%

 שבו בקו-הרוחב הימצאה מעובדת רק לא מושפעת אילתין שליטתה שבתחומי הנוף בתב.ליט אילת שלתקומה

ך
 בגזן; מקומיים, גם.מגורמים אלא הפלאנטאריים, המדבריות חילים

 וכד'. המשקעים. צורת ועצמתן, הרוחית אופי השטחבנה

יסמסראטורה

 הקתכגת לאילת, הדרומתם הרי-הנגב בי4. הגובה )הבדלי"
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1"1.ן,

 מעלות 30-29 בת היתה ים-המלח באיזור הממוצעתכשהטמפראטורה
 צלזיוס. מעלות ל-31 הגיעה היא באילת ואילוצלזיוס
 והאוויר מהיפ, מהר יותר ומתקררת מתהממת שהיבשה מכיוף,ןרווחות
 בשעות כרגיל, תתקבל, מעלה, העולה ההם, האוויר את ד1"קהידיר
 יכולנו לים. מהיבשה ובלילה ליבשה מהים אוויר תנועתהלום
 התצפיות אולם באילת; גם רוחות של דומה למערכתצפות
 וים- ים-המלה לגבי יפה זה שכלל אף כי מלמדות בהלנערכו
 משטר הן גם המקיימות גדולות. מים בריכות לגבי וכןכנרת,
 על-ידי נגרמת וו תופעה אילת. לגבי יפה הוא אין מקומי,ר,הות
 ועל- עבריו, כשני הים על כאן הסוגרות הגבוהות ההריםחומות
 ושל האוויר של הטמפראטורות בין ניכרים הבדלים היעדרי?י

 כיוונן אולם עזות, רוהות בחוף-אילת נושבות אמנם המפרץ.סו
 מדרום, רחוקות לעתים ורק מהערבה, מצפו,, דווקא הואהלג'ל

 הו" מתהוללת איך הים.משיווי
 רוחות באיזור השנה עונות כל במשך אילה נמצאת כאמור.ן, 11.? צפונית
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תשע

 השולטות מאלו יותר fila111 לטמפראטורות בה הגורמותשוקעות
 זרימת לגב' שהזכרנו לכלל בהתאם ו יותר הצפוניים הארץבאזורי
 הנושבת העיקרית שהרוח נמצא ממנו. חם לשטח קר משטחהאוויר
 מצפון, היא בלילה. והן ביום הן השנה, חדשי כל במשךבאילת
 יותר. נמוכה הטמפראטורה בושכו

 גורם - מזה וצרותה מזה גדותיה גובה - הערבהמבנה
 הזורם'בה האוויר של נוספת.להידחסות

~lssn1 
 כדרך זרמו. את

 הרוח מהירות- בו. העוברים המים זרם את מגביר צרשצינור
 מהירות - לשעה ק"מ ל-65 בקיץ לעתים מגיעה באילתהצפונית
 בירושלים בצפת, ברמים, בחורף המנשבות לרוחות בעצמתהאשווה
 מסוכנת, לסערה והופכת הדרומית הרוח גם גוברת לעתיםוכו'.

 מטרים של לגובה או מתרוממים הגלים וסירות. דוברותהמשצת
 מעגנן מקום את לעגוב. גדולות אניות אף נאלצות ולעתיםאחדים,

 ללב-ים.ולהתרחק
. ושטפונותמשקעים

 רב-שנתי בממוצע למעת עדייו ניתן שבה באר-שבע,לעומת
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 גשם ימי 17 ישנם נח שאפילו סתם ולעומת לשנה, גשם ימי43
 המשקעים וכמות בלבד, ל-8 באילת הגשם ימי מספר מגיעבקנה,
 גם באילת הטל לילות מספר מ"מ. ב-30-0.5 מסתכמתהשנתית
 אמנם גורמים הגבוהה והטמפראטורה העננים הלדר אפסייהג

 שעד רבהל"תאדות
- 

 על-פני ביותר מהגדולות שהיא התאדות
 ובלילה ביום כאן המנשבות העזות הרוחות אולם -כדור-הארץ
 שיש הלהות למידת להגיע לאוויר מניחים אינם הצמחייהוה"דר
 גשמים. אחרי בהירים לילות בכמה מאשר חוץ טל, ליצור כדיבה

 הנגרמים לשטפונות אילת של בסביבתה עדים הריע זויתלעומת
 שנמות יש ובהרי-אדום. בהרי-מיון במדבר-סיני, שברי-ענועל-ידי
 את מרחיבים שהם עד כל-כך גדולה אלה בשטפונות הזורמיםהקם

 המעבר את וחוסמות המפרץ. מי עם מתלכדות והן עברונה,מלקהות
 הצשגי. חופולאוהר

 ם י י חחו,1
 הדרומיים ובהרי-אדום בה.רי-אילתהלחיים
 שבו הסלע טיב על-ידי בדרך-כלל נקבע נחלים שלשפתם

 הפרש ועל-ידי בהם ותורמים המים כמות על-ידי עוברים,ד4
 לשפכו. הנחל שצא שביזהגבהיפ

 .הנחלים מן באפיים שונים לערבה מהרי-אילת וחורמים הנחלים,,ן
 הגבהים הפרש לכך גורמים הדרומיים. מהרי-אדום אלי,הד"יהמים
 הסלעים. ומבנה 500'מ', עד המגיע להרי-אילת. הרי-אדום ביןהעב

 סלעים רצוף בשטח העוברים מהרי-אדום, הגורמים הנחליםלנקמת
 הזורמים הנחלים מרבית תחילה עוברים גובית. ואבן-חולמפנאטיים
 הדרומים. הרי-אדים של לזהימה לטף מגיעים הם בהמשכם ורק ימיים סלעי-משקע בחוךמקרי-אילת
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alnu-נחן

 לערבה מהרי-אילת הזורמיםהנחלים
 . בהרי-אילח הנחלים של זריחתםכי111

הנחלים'
 העוברים.

 מימיהם את מקבלים אינם הרי-אילת בתהומי
 60 במרחק לצפון מדרום הנמשך בנגב, הראשי פרשת-המיםמקו
 משנק פרשת-מים קו של ממימיו אלא לערבה, ממערב בקירובק"מ

 לבפוו- כללו בכיוון ההמשכו סיני חציהאי בצפת-מזרתשראשיתו
 אילת שליד האס-א-נקב מסביבת : הערבך עם התלכדו עדבתר,7
 . לערבה. והר-קטורה הר-שחורת הר-בשמת, הר-עוזיה,דרר

- 
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 שונים הוה פרשת-המים קו של עברגו משנ' השיפעים הנהייה,
 לבקעת- נופלים צפוז-מערב בכיווז הזורמים אלה : באופיים מנהזה,

 לכיווז נהל-חיוו על-ידי לבסוף ומתנקזים ולבקעת-עובדה,.סי,רים
 פרשת- מקו הזורמים הנהלים ואילו ; ולים-המלח לערבהצפוי-מורה,

 לערבה עצמו בפנ' אחד כל נופלים ומורח דרום-מוהח לכיווזהלים
 הדרומי.. שבחלקה בחוליותונקלעים
 נחלים מכמה חוץ - מהרי-אילת היורמים הנחלים מרביתןן

4 וגבעות-עמרם הר-אורה מהר-יטבתה, היירדיםקינים,  רעיים 
 את מטביעים והם יחסית, גדולים שלהם אגני-הניקוז שכןל~יוז,
 לדרום. מצפון אלה נהלים ייסקרו להלן בנוף.רן4ומם

 תמנענחג'
 הם - והדרומי התיכוני הצפוני, - תמנע נחלי שלושת,,

 בצפון הר-יטבתה ביז לערבה הנוטלים הרי-אילת שננחליהשולים
 שראשיתו התיכונ', נחל-תמנע הוא שבהם הארוך בדרום.להר-תכליל
 ואילו הר-מכרות.י מפריד הצפוני נחל-תמנע יבין בינובהר-ברך.

 מצטיינים אלה נחלים הר-תמנע. מפריד הדרומי נחל-תמנע לביןבננו
 המקום כאן ן בהם המרוכנים העשירים הנחושת ובמרבציבגפיים
 בימי- וכבר הערבוב של המערבית בגדה בנחושת ביותר~שיר
 הנחושת מפעל נחושת. לכריית העיקרייט המרכסם כאחד שימשק~ם

 ע קץ
נ"ל-רחם
 האחרים הכחיים בהרי-איית. הכחיים משאר שונה זהנחי

 האפיק ואילו לערבה, ניצב פחות-או-יותר בכיווז בדרך-כלל,זורמים,.

 מדרום- לערבה, במקביל הגדול בחלקו ~ורם נחל-רחם שלהלרכני
 וכלושה לתוכו מקבל הוא בדרכו לבאר-אירה. מצפון ק"מ -2כי1.5 שפכו ומקום בהר-עוז'הו ראשיתו' לצפון-צפוז-מורח.ד~ום-מערב

 מצפה אתו מתלכדים והתיכוני, הדרומי מהם, שניםירבליסי
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 נחל-רודד של העל'11 חיקונחל-נטפיפ,

 צפונית- אחד ק"מ - הצסוני - השלישי ואילו,לגבעות-עמרם,
 מנגו. של עשירים מרבצים מצויים בנחל-רחם לבאר-אויה.מערבית

 ''נחל-עמרם

 ק"מ כ-8 שפכו ומקום בגבעות-עמרם נחל-עמרם שלראשיתו
 וסיגי קדומים כרייה עקבות ניכרים זה בנחל אף לחוף-אילת.מצפוז
 ואילו גיר, באבן דרכו את הנהל עושה העליף בחלקו לרוב.נחושת
 החול באבו נוכית. באבן-הול דרכו את הוא עושה האתריםבחלקיו

 בפי הקרויים נאים עמודים מעיז ופיסלו המים צרוהצבעונית
 עמודי-עמרם. בשם והמסייריםהמטיילים
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 נחל-נטפים -ל-רודד
 הנחלים על נמנה והוא בקירוב ק"מ 22 נהל-רודד שלאורכו
 חלקו ישראל. בהחומי זורם ממנ. הלק רק שבהרי-אילה;רובים
 עין-נטפים, שם על - נהל-נטפים נקרא ישראל שבתהומיליון
 יותר הדומה הדקיק; בקילוחו וידוע מהגבול ק-מ כ-2 המרוחק:יין

 ביופיו, מצטיין גאל-רודד שמו(. )מכאן לנביעה מאשרפטוף
 שמהם הסלעים סוגי כל את בו לראות יכול לאורכומטייל
 באבן-ההול וגמור קמגמאטיים בסלעים ההל הרי-אילת,רכנים
 טורון(. )קינומה הימיש ובסלעי-המשקעובית

 )ואדי-אש-מצרי(ל-שלמה
 למי- נופל והוא למעבר-אילת מצפון-מורה הנתל שלראשיתו

 לתוכו מקבל הרימו בדרכו לאילוח מדרום-מערג ק"מ כ-5'שרץ
 רבה השיבות והר-יהושפט. מהר-שלמה הזורמים קטנים נחלים,ה
 בעיפי משני אחד בו עיבר שכן תנועה. כעורק זה לנהל-עת
 בין עובר ההן העליון בחלקו למפרץ. ממעבר-אילת היורדת'רך

 .מגמאטיים. בסלעים עובר ושא בהמשח ואולן יסוים!עי-משקע
 הנחי . התחפר שביניהם המפגש;יזור

 עמוק ~ניון ויצר לעומק
 למפרז-אילת. המיליבות הדרכים של המוקר מנקורות אחתוהווה
 "ביו!  בשם, חירות וצווב בודד. בית ניצב  למפרז שפכו,רבת
 של ביבושה יד בו  שהתגורר .האנגלי, כלליו שם על -,אמם"
 צה_"ל על-ירילת

 ולסי
 . ' ומחצבך. הנגב בחקר

 . '-רי-מאבה
-.-

 בהרי- ביותר הארוכיפ הנחלים על הוא גם נמיהוארי-מאבס
 )ראם-א-נקב( מעבר-אילוח מקרבת יוצאים העליונים יונל'1לתי

 אגן א-לנמד-א-נחל; לכיוון המוליכה הדרך של ראשיתה;רבה
 יובלו רק לגבולו מעבר ברובו ונמצא גדול שלויקוז

 מ ? ?ף .פג ?א . wa "ביכררח הצפוני-
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 הנחוים,פפת
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 וניתן רב ביופ' מצטיין נחל-סאבה ישראל. בתהומ' הגדוללקו
 מצויים בנהל הרי-אילת. בנויים שמהם הסלעים כל אתלראות
 . מימי-קרפ.. מברות ושרידי ונחושת, ברזלנצי

 לערבה הדרומיים מהרי-אדום הזורמיםתלים
 הדרומיים בהרי-אדום הוחייס שי זרימתםת

 מקבלים DA כך מהרי-אילת, לערבה הארמים הנהליםלדוגמת
 מקו מימיהם את הדרומיים מהרו-אדום קליה הזורמים;לים

 קו של ראשיתו הראשי. מרשת-המים מקו ולא משניית-מים
 מורח מצפון ק"מ כ-14 הנמצא י159(, בהר-בקר זהסח-מים
 ~l1DS-מרח מדרום-מעהב כללי בכיוון נמשך הוא מכאן;פה.
 מהערבה. בהתמדת;רחק
 עבריו שמשנ' הנחלים כל מתנקזים שבהם כבהרייאילת,שלא
 הדרומיים בהרי-אדום מחנק; לערבה, המשני פרשת-המיםקו
 מישור- אל מזרחה, מתנקז האחר החלק ואילו  לערבה, מהםחלק
 הזורמים הלרומיים הרי-אדום. של הנחלים כל ;את, לעומת'סמה.
 חלק מתנק; בהרי-אילת ואילו הדרומי, חלקה אל מתנקזים-בה

 לים-המלח. לעיל, שראינו כפיהנחלים,
 לערבה הדרומיים מהרי-איום ;ורמים נחלים עשרותכמה
 לציונן ראויים ביניתם מפרץ-אילת; של הצפוני ולקצהו-ומית
 ן הבטיס הנחלים לירום,1ון

 ואדי-רפושא(
 וארי-מיעג( ואדי-מוהתדייב(
 ; ואד.-יתםד(
 וואדי-גושיה; ואדי-מערוף ואדי-שייה, ואדי-אום-נצייה,ה(
 ואד'-מברך.1(
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ואדי-רכיה
 מן יוצא והוא מטר( )1663 בהר-אל-ימם זה נחל שלראשיתו

 במקום ייטבתה(. מצפון בקירוב ק"מ )20 "ר-קטורה מויההרים
 למליחת-יטבתה. ונשפך הערבה לאורך זורם דרומה. פונה קוא,זה

 ואדי- כמו נוספים, נחלים כמח אתו מתלכדים הערבה. לאורךבזרמו
 תעבורנה כנתיב משמש ואדי-דרבה נאדי-דרסה. ואדי-תדבונות"לה.
 עקבה. - מעאז דרך אי בו יהגיע .ואפשר

ואדי-מדהתם
 'וצא והוא מ'( )1421 בראם-אום-סיסבן זה נחד שדראשיתו

 נוחים תעבורה תנאי בו קיימים נחי-רחם. שי שפכו מוייערבה
 במישור- העוברת הדרך ay עקבה-מעאן הדרך צומת אליחסית

 לחצ'-האי-ערב. דרום-מודח בכיוף זי~רדתהחיסמה

ואגו-מועז
 הר-אורה מוז הנמצא בג'בי-נצב-מוען הנחי שיראשיתו
 לדרום-מערב מצפון-מזרח כללי בכיוון זורם הואשבהרי-אילת.

 מן יציאתו מקום לפני ק"מ כ-3-2 בקירוב. ק"מ 17ואורכו
 מניפת- בשפכו ויוצר יערבה, מערבה, חדה בזווית פונה הואההרים
 אופייגיה4סחף

ואדי-יחם
 לדרום- מציון-מורח כללי בכיוון זורם הוא משםמישיר-החיסמה. שי הדרומית-מערבית בפינה הנחי שן העיקרי אפיקוראשית

 בכיוון פונה הוא ההרים מז יציאתו מקום לפנ' ק"מ כ-8מערב.
 לעקנה, מצפון ק"מ כ-5 לתוכה. שפכן במקים לערבה. מערבה,כללי
 בקירוב. ק"מ 3.5 שרוחבה גדולה, מניפה ייצרהוא

 הערבה, נחלי בין הגדולים מאגני-הניקוז אחדלואדי-יתם
 כ-1.5 צפון-מערב. מכיוף רובם רוב ו רבימ יובלים לחוכוונופלים

29
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 סכר לרוחנו הוקם החריט מן הנחל של יציאתו מקום לפני4מ
 לצורך אגירתם ולשם בתוכו העוברים השטפונות מי עצירתלשם

השקאה.
 * כמקום הוא משמש שכן לואדי-'תם, נודעת מיוחדת חשיבות1

 הרי- ללב אילת ומסבילת הדרומית מהערבה ביותר הנוח4עבר
 הדרומיים.א*ום

 ואדי-ג'שיה ואדי-מפרוף, ואדי-שילה,41די-אזם-כצילה,
 'עקבת ויחוף  יערבה נשפכים הסעודי יגכוי זאד'-יתם ביזך

 ואדי- הם. לדרום, מצפון שבהם, הגדולים נחלים. מתריסרלמעלה
 וואדיי ואדי-מערוף ואדי-שללה, עקבה, בקרבן העובר4-נצילות
 לשטפונות בפעם פעם מדי גורמים האחרונים הנחלים שלושת*יה.
 העיירה: של בעורפה גיל סכך הוקם למנעם וכדי עקבה, שלבחופה

 ממיכת-ירדו בתחומי ביותר הנדוי הנחי הוא ואדי-מברךןואד'-מברך
 בלבל- העליונים סעיפיו ראשית שבהם. ביותר והדרומי לעקבה,טדרום

 המתנשא ובג'בל-אבו-רצמז, מטר, 1025 יגובה המתנשאאוסמרש
 ויוצר הנחל מתרהב בחוף שמכו למקום סמוך מטר. 1088ללובה
 המפרץ, של המזרחית שבגדה ואדי-מברד של המניפה ניו.אניפה,

 לעיל, באמור מתחיל, שלו, המערבית שבגדה ואדי-טאבו4לפיז
 מפרץ-אילת. של ביותר הצר"~לק
ן,
 ם י כ ר ףה

א,ילת'
-  

 המפרץ של הצפונית-מזרחית בפינה דווקא - בימית מאשריץ - התקוטות בכל אילת נמל הקמתו,של כי לעיל. החכר ככר,ן דרכים של נקודת*מוקד
 זה4 במקום השוררים יחסית הנוהים התנאים של תוצאהק-א

 גישה דרכי מרוחות, nona מים. מציאות למעגז, נוחהלעשרות
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 נשתדל ותהילה דוררכים, ענייו את פירוט כיתר עתה נסקורוכד'.
 'ותר דרומיים שטחים ולא אילת, תמיד היתה מה שום עללהבהיר
 האיור. לדרכי מוקד המפרץ,בסביכת

 בגדה גבורים: הרים מתנשאים מפרץ-אילת גדותבשתי
 א11יר ציךום - נחן-יודל בתח01 הר.-אילח נוף.
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 ובגדה מטר. 2750-2000 של לגובבה המתרוממים הרי-מדיו.המזרחית
 בשתי מטר. 1000-800 של לגנבה המתרוממים הרי-אילת.הלערכית
 מעבר מניחים אינם וכמעט מהחוף ממש ההרים מתנשאיםהודות
 או הים-התיכון( של דרך-הדף )כדוגמר רצופה 'בשתיתלירך

 אף הקיימות. המעטות הדרכים הארץ. לפנים מהמפרץלערבי-רוחב
 הרחק השומם. המדבר בלב כולן עוברות הז כי חשיבות, הסרותהו

 מסתבר, הנוודים. של הבלעדית שליטתם. ובתחום 'ישוב'~מרכזי
 כמקום לשמש עשויה בחוף שלהן הסיום נקודת שאין מאליו,"ופוא.
 היורדות שגנזת לדרכים טבע' מוקד משמשת ואת. לעומתאילת.,ן נמל. לבניית"תאים
- 11ssaב(,' ; מעבר-אילת לפני המתלכדות הדרכים - ממערבא(,' י לפחות כיוונים משלושהאליה - ומצפון-מזרח ממזרחג(;, בערבהי המתלכדות הדרכים   מאדום. הדרכים 

 מתלכדות סיני, חצי-האי בתחום כולן העוברות דרכים,שלושן, מעבר-אילת לפני המתלכדות לאילת"רכים
 י מעבר-אילתי?פנ'

 ; כונתילה( קוציימה- )ניצנה- קדש דרך1.
דהב(.,ן דרר המפרץ. לחוף )המקבילה סיני דרום - אילת דרך3..,ן א-נחל(; )תמד. מפרץ-אילת-סואץ דרך2.ן  גירי, אופי בעל רמתי בנוף עובר אלה דרכים של הגדול חלקןן

 מגיעות - במעבר-אילת - ימינו של המדיני הגבול בקרבתשרק
 אלה בסלעים המעבר קשיי בגלל המגמאטיים. הסלעים ישטחגז
 המפרץ. לחוף היורדת לדרך-אחת מעבר-אילת לפני מתלכדות%ן

 תנשה כתויאי רק לא שונות בתקופות שימשו חללוהדרכים
 עולי-הרגל של חשובים כשרי-תנועה גם אלא מדבר; נודדישל
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 חובה שונות בתקופות מצהיב שליטי ראו גם וו מסיבה ערב. הא'ן בחצי- אשר ~מוינה, מנה הקדושות הערים אל בדרכםהמוסלמים
 בשנת )ראם-א-נקב(. מעבר-אילת דרך של תיקונה על לשקוד לעצמםן

 המאה ובסוף רוכבים למעבר אבן-טולוז אחמד הכשירה לספירה815
 כתובת כדבר' - ומגדי ח'אן בצדה בנה ואף )1516-1501(,: אל-ג'ורי קנצוה במצרים, האחרון הממלוכי הסולטן שיפרההט"ו

 מקום. בקרבת שנמצאהן
 הפצצות למטרת השנייה, במלחמת-העולם תעלת-סואץ,משהיתה
 אליות המובילות הדרכים ושל עקבה של חשיבותן עלתההגרמנים,
 את בסיני,.לרבות הדרכים את לשפף הבריטים את הניעה זועובדה

 ממשטרת והמסוכן .התלול המורד את קר יבע ל-' א מעברדוד1
 המפרץ. חיף אל שבראם-א-נקב המצריתהגבול

ל בערבה המתלכדותדרכים  

-  

 י לזו 11 דומות הערבה גדות שתי איק המעבר תנאימבהינת
 המורהית. הגדה כן לא למעברי יחסית נוחה המערביתהגדה
 שישנה המגמאטיים ההרים של והרצופה הגבוהה ההומה לכךגורמת
 על-ידי שבה,-שנוצרו הרחבות הסחף מניפות וכן המזרחיתבגדה

 מבותרות אלו מניפות הדרומיים. מהרי-אדום אליה היורדיםהנמלים
 גם-המליחות, לתנועה. רציני מכשול ומוטות וצרים עמוקיטבבתרים
 של המזרחי בצדה ברובן נמצאות, המעבר, על הן אףהמקשות
הערבה.

 במרחק ורק גבוהים, אינם הערבה של המערבית שבגדהההדים
 הרים כן, על יתר מ'. 1000 של לנובו: עולים הם ממנה ק-מ25
 מגמאטיים סלעים בעיים הם ~איו ברציפות, נמשכים אינםאלה
 גוש ובין גושים, למספר הם מחולקים לעיל, שראינו כפיבלבד.
 קיר יחסית. נוח בם שהמעבר ימ"ם. סלעי-משקע ישנםלגוש

 - רחבים אפיקים בעלי נחלים כמה על-ידי כאז מבותרהסלעים
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 נוחה אפשרות המניחים - ועור  2חל-תיון נדל-פארן,ניל-צין.
 היוררות הליקריות שהררכים  לבך, גורמים אלה בל למעבר.י41ית
 מהנגב. דהיינו מערב, מכיוון אליה מגיעותלירבה

 י אילת יטבתה.ע'רנדל,,ן, פונו4 חצבה, צוער, לאורכהן כערבה העוברים החוואים  1(י,  ה11 לשילת וייררית בערבה  המתלברית  העיקריות הדרכיםן,
 בקעת-באר-שבעדוד 2('

- 
 י חצבה - מעלה-עקרבים

 ו והר-רמון הנגב מרכידרך3(

 1 ערבה מואוג במכתש, מיצד-מוחילה הנגב, מרב,יסוא

 'סבתה. בקעת-עובדה, חצר-אדר. קדש,דרך5(
 מימי צתיקות דיכים בעקבות יוברות  הנזבלות הדרכים רובו

 האחרונות הדרכים שתי להן.. במוביל  או הרימית  והתקיפהה"קרא

 היוידית הדרכים ייב של המוקד כיום. בשימוש עיד  נמצצותא"י
 היורדת אחת לדרך מתלכדות הז ובה יטבתה, היא ממערבלצרבה
 שרידי מעידים דרכים כמוקד ליטבתה שנודעה החשיבות עללגילת.

 מעל  המתנשא ההר על שנתגלו ממלוכה מתקופת הישראלית4צוד"

 הרומית. מהתקופה לטיירית והניה  שתנת-משמר ושרירי4שי

. לאילת מהרי-אדוםהיררכים
 בהם. המעבר על מאוד מקשים והם אילת לחוף מצפון בערךיימ 150 עד לערבח שממורח המגמאטיים הסלעים נמשכים כאמור,ן

 ביאדי-מחטה דק יחסית נזח באופן לעבור ניתן דרומהמ4עאן
 המהווים ונחל-יתם, החיסמה של המערבי ובקצה אל-גיפר לאגן~תל
 מפרץ-אילת. לכיוון בהרי-אדום ביזהר והנוחה הגדולה הפרצהא4

 מכיוון  הדרומיים  להרי-ירום המגישות  הירכים. כל מתלכדות כןעי
 דרכים לעקבה. מעאז שבין הדרך בקטע  וצפון-מזרי  מורתצעון,
 י הוה

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוגש

www.daat.ac.il



 עבר*הירדן רמת  לאורך  המוליך  ל"ררך-המלך"  דרומיסעיףא(
 ; דמשקבכיווז

 בבל; - פטרה - אילתררךב(
- פטרה - אילתדרךג(  ; המפרץ-הפרסי 

 הנמשכת ערבי חצי-האי של כגוערתי מקבילה"לאזףזרךד(
 והצרמות. תימןעד

 לאילת הדרכים שלש,גשוגן

 המרכזים שני בין בארץ-מעבר ארץ-ישראל שימשה מקדמת-דנאן
 ומצרים בצפון והחידקל הפרת ארצות העתיק; העולם שלהגדולים
 הגדול, הערבי-הסורי המדבר משתרע אלה מרכזים שני ביןבירום.
 על-גבי והן ברגל הן למעבר הקשה חול מדבר הינו ברובואשר

 בין התחבורה קווי תמיד עברו כתיקונן בשנים ואמנםבימות-משא.
 ולא וסוריה ארץ-ישראל דרך מצרים לביז והחידקל הפרתארצות
 של השפעה לאיר' מבותר המורח-התיכוו .כשהיה אולם המדבר.דוד

 היו הראשיות הדרכים י משתנה 11 תמונה היתה יריבות,מלצמות
 והביזה השד מקרי רבו גייסות, של חמור פיקוח תחתנתוטת'או
 שיירות- ביכרו כאלה בתקופות רבים, מדיניים מכשוליםוהושמו
 המריבה לאזורי להיכגס שלא וכלגד במדבר, דרכן לשרך(סחר

 במזרח- זה מעין מצב שרר ממושכות תקיפות בשלוש לפחית,ןהמסוכנים.
 :ההיכדז

 ששלט בית-תלמי. בי1 המלחמות כימי ההלניסטית,nD7rnaא(
 והחידקל הפרת בארצות ששלט לבית-סלבקוס, במצרים,,,ן
ובסוריה.',ן'
 כשהרומאים לצפירה, ה-ג' המאה עד הרומץ השלטוןבימי ב(',ן
 - וכלתי-מנוצה מסוכו יריב עםהתמודדון

 ששלטו ד,פרתים,
 והחידקל. הפרת ובארצותבפרסין
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 שני ניו שוב נקרע כשהמורה-התיכון המיונטית.בתקופהג(
 לפרסים. הביזנסים בין הפעם - יריביםכוחות

 המטרה ואילו פטרה, היתה המדבר דרכי של המוקרנקודת
 הים-התיכון. ולנמלי למצרים השער - עזה היתה שלהזהסופית
 תקופות באותן היו  ופטרד_אילת-עזה פטרד_עוההצירים
  תקופות ום היו  וילו  חביו-לאומי, בסהר במפלה האריגותררכים

 לאילה: הדרכים לרבות הגוב, דרכי של ושגשוגןהתפתחותן

~ 4
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 היסטוריתקק'רה
 עקבה, של בנווה-ד,מדבד "נראה. כסי היתה, אילת של ראשיתה, בראשיתימי
tavלטיפות ובעיקר לחקלאות. טובה והאדמה בשפע מצויים המים 

 לתחנה זה מקום נודדי-המדבר להם איוו מקדמת-דנאמיעים.
 קבע. יישוב בו היה המקרא ימן לסני שעוד וייתכן בנדיייהם,ק"יעה
 עמדנו שעליה בעיה - אילת עם איל-פארן את לזהות ניתןאם
 כבד קצע יישוב אילת היתה א, כי - ההוברת של הראשוןב"רק

 הצפון מלכי ארבעת במסע איל-פארן מוזכרת שכן האבות,גהקופת
 איל- עד שעיר בהצרם החורי ואת -ויכו--- הכיכר: ערינ1ד
 קדש" היא עין-משפט אל וינואו וישובו המדנר. על אשרפ4רן

 ובמיוחד מטבען, שמרניות שהדרכים מאחר ו-ז(, יד,והראשית
 ואד'-יתם, דרך הר-שעיר את חצו משם שבעבר-הירדן,ה"לך" ב.דרך- לאדום ירדו הצפון שמלכי להניח יש השחונים,בפיזורים
 בקירוב, לפה"ס 1300 בשנתו נהר-שעיר, האדומים התנחלות עם,ן לקדש-ברנע, עלו ומאילת לאילת"4עו
 אחד החשובים. האדומיים האזורים לאחד וסביבתה אילתגבו

 של בנדודיהם החשובות המחטת כאחת במקרא נזכרת אילת,ו מא(. לו. בר'- י אילת )= שלה אלוף הוא אדוםמאלופי-שבטי
 את- אדום מלך שדחה בשעה והנגב. סיני במדבריותבני-ישראל
 מדרום, לעקפה נאלצו והם בשלום, בארצו לעבור 'שראל בני41ת
 מקדש "ויסעו : ים-סוף חוף לאורה ממנה וירדו לאילת מקדשאגיעו
 "ויסעו : כב( כ. )במדבר הלר-ההר העדה כל כני-ישראלויביאו

 ד(1 כא, )כמדבר ארץ-אדום" את לסבוב 'ים-סוף דרךמהר-ההר
 מאילת הערבה מדרך בשעיר בני-עשז,היזשבים אחינו מאת(נעבור

 ב-ח(. )דב'ושעציון-גבר"
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 ודוד שא" בימיאיית
 מעיני נעלמה לא מחצבים כמקור הדרומי הנגב שלחשיבותו
 חלשים היו עדית עת באותה אך ההתנחלות, בתקופת גםבני-'שראל

 מנגנון ואף האדומים, מיד' ולהוציאו זה איזור על להשתלתמכדי

 חלה. המלוכה ימי בראשית רק ברשותם. היה לאמנהלי-ממלכתי
 בין-היתר נלחם ישראל, של הראשון מלכה שאול, 1ה. במצבתמורה
 בכל סביב ישראי.וילחם על המלוכה לכד תישאול באדומימןגם

 הכתוב rb)~ .ד, א' )שמואל ובאדום" ובבני-עמון בשאבאויביו,
 השלטון את לבסס שנועדה 'מערכה 11 היתה אמנם אם מלמדנואינו

 שלא תגמול, פשיטת רק או ים-סוף, ובחוף הערבה בדרוםהישראלי
 השלטון נכון כבר דוד בימי מקום, מכל בכיבושים,.הסהיימת
 באיזור.הישראלי

 את במיוחד להעלות יחד עת לאותה סמוך חברו שוניםגורמים
 שני מצד ואזלו ים-סוף, חוף ושל הדרומית הערבה שלחשיבותם
 נסיגת זה היו; הללו הגורמים דוד. בידי כיבושם אתאפשט

 ים נתיבי פיתוח שאפשר צעד - בארץ-כנעז השלטון מןהפרעונים
 "כרות חורבן ב( י מצרימ עם להסתכסך חשש בלי באיזור,ויבשה
 היוונים . עי-ידי כיבושיהן בשעת יווז ובאי' בקפריסיז נהנחו.
 - הזירעונים של כוחם ירידת בגלל בסיני הנחושת ברייתוהזנחת
 הנחושת מחירי אמנם, הערבה. נחושת של חשיבותה ולהעלאתשגרמו
 אולם בברזל. השימיש התפשטות עקב בעולם תקופה באותהירדו
 ביות ג( ; ובעלת-ערך חשובה מתכת להיות הנחושת הוסיפה*דיין
 בבור השימוש וכן ומשא, רכינה כבהמת בו ~הז'מושהגמל

 את ואפשר ההתנחלות, בתקופת נפוץ היה שכבר -המטויח
 שאפשרו - מיושבים הבלתי' ההר באזורי .בני-ישראל שלהתיישבותם

 שבין המדבריות לרבות צחיחים, מדבריות על-a~g גם לגשר עתה,
 את המיונת הגבוהות ההרים חומות מפאת לים.התיכון.דרום-ערב

 לעבור צפונה מערב שנעו אורחות-הסוחרים נאלצו מפרץ-אילתחופי

 חשיבותן. את רבה במידה והעלו אדופ או אילתבתחומי
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 מפני האדומים של חששם על  כנראה, בעירים, הערבה, אורךלקל גליי נלסון על-ידי שנתגלו  מתקופת-הברזל, המבצרים שרידין,
 יליץ והפקיד ארז-אדום את כבש דור הושיעום. לא הריהאיילים, על-ירי אלה מבצרים נבנו אמנם אם  דרומה. ישראליתהתפשטות
 לדוד" עבדים אדום .כל ייהיו נציבים באדום "וישם מטעמוןנ1יב

 התיאור מתוך וכד'. נחל-תמנע פונון, מכרות אבדן ועםרגיי היש- הכיבוש עם השלימו לא האדומים יג(. 'ה, א',%1ברי-הימים
 גם ואולי בישראל מלתמת-גרילה שניהלו למדים, אנוה~קראי
 ישראל מעול להשתחרר אלה ניסיונות של דיכוים על בגלוי.מידו
 את לשלמה שטן ה' "ויקם 1 לאמור מלכים בספר קוראים"ינו
 אדום, את דוד בהיות ויחי באדום. הוא המלך מזרע האדומי,שיד
 באדום. זכר כל ויד החללים, את לקבר הצבא שר יזאכמעלזת
 זכר כל הכרית עד ישראל וגל יואב שם ישב חודשים ששתגי

 להבטיח גם היה מבוקשו האדומים. בהכנעת הסתפק לא דודן, 'ד(. 'א, א' )מלכיםגידום"
 הפלשתים את דוד .ויך י לים מאדום הדרך על השליטה אתיעצמו
 א(. ח, ב', )שמואל פלשתים מיד מתג-האמה את יוד ויקחהכניעם

 בנותיה, ואת גת את לקח כי למדים, הרינו בדברי-הימים"התיאור מקומי מכל ; "מתג-האמת" במושג הכתוב כוונת מה לנו ברוףא
 רק לא איפוא, היתה, פניו מגמת לגזר. שממערב האיזור את~לומר
 על להשתלט גם אם בי ישראל. אויבי  הפלשתים, את"הכניע
 בארצם. שעברה - דרך-הים - "חשובה הבינלאומיתהדרך
 לים- המוצא ושל מזה והערבה אילת של לכיבושן הודות41מנם,
 הדרך של אורכה כל על שליטה דוד בירי ניתנה מזהתיכוו
 בתקופה למתנהל שהחלה התנועה על וכן לים-התיכון יפיסוף"חופי

 הכלכליים היתרונות כל על צפונה, אדום דרך ערבמדרום
 לניצול גם במרץ ניגש V1W להניח, יש מכד. שנבעו"ניטחזנ"ם
 אין אך האדומים, בידי לפני-כן שהיו שבערבה. הנחושת"וצרות
 י במקריס,_. עדות.על.כךנו
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 הסיפוח 5.סי .שדשי סנף ער.ז. ;קנו עי.ו היינההההר

 שלטה גיסיאילת
. 

 בידינו יש באיזור, דוד של פועלו על פרטים העדרלעומת
 נתיב לפיתוח שנועדו שלמה, של הרבים מפעליו על לרובפרטים
 צור, מלך חירם בעירת הערבה. נחושת ולניצול אילת דרךימי
 וביורדי-ים בעבדיו אותו א"ש אניות, צי שלמה בנה בריתו,בן

 לאומיר, ושלחם - העתיק בעולם הימאים גדילי -צידונים
 י ה;הכארץ

 על פיו; את אשר בעציון-גבר שלמה המלך עשה )צי("!יקי1
 אנשי עבדיו, את באנ' חירם וישיח בארץ-אדום. 'ם-סוףשפת
 משם ויקחו אופירה ויבואו שלמה. עבדי עם הים. יודעיאניות
 )מלכים שלמה" המלך אי ויביאו כיכר ועשרים מאות ארבעוהב
 . בו-בת(. ט,א',

. ' 
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 שנהבים וכסף. זהב נושאת הרשיש אני תבוא שנים לשלושקהת
 כב(. י, א', )מלכים והוכיים"וקופים
 הפליגו שאליה זו, תרשיש של מקומה על הסברותרבו
 בים-השחור, תרסיס, עם אותה המזהים יש שלמה. שלאניותיו
 בעיקר אולם בסרדיניה; תרוס, אלא היא אין כי הסבוריםיש

 מזיהויים אהד נקבל אם ספרד. בדרום טרטסוס, עם לזהותה~רבים
 מאהד בוצעו המוזכרות שההפלגות להניח, עלינו יהיהאלה

 לכן מאילת. ולא צור. בסביבת כנראה, הים-התיכון, שלגמשם
 אנייה אלא מקום, לציין בא לא תרשיש שהשם הסברה."ועלתה
 - רשש מהשורש )תרשיש, נחושתנושאת

 סברה נחושת(. התך

ז~
 שלמה של שאניותיו המקובלת, ההנחה עם יפה מתיישבת

 הזהב ארץ אופיר, - השני ההפלגה כיוון לגבי גם,ן הערבה, נחושת של ייצוא מטעני אתןנ,4א,
- 

 רבו
 הודו. היא שאופיר לחשוב היה מקובל הבית,השני בימיהסברות.
 החוקרים לספירה. הראשונות במאות גם רווחת היתה זאת"עה

 המיים שמקור ראייה דעתם לחיזוק מביאים היום גם בוהסבורים
 השפות באתת הוא פרשה, באותה הממכרות ו"תוכיים',וקופים"
 הדרומית, בערב היתה שאופיר אחרים, טוענים כנגדםההוד'ות.

 הרווחת גם והיא נוספת. דעה בימינו. תימן של במקומה~ערך
 ימינו. של באריתריאה אופיר את לחפש שיש מטעימה,~יותר,
 קראו הקדומים המצרים ים-fnlo לחוף המזרחית. באפריקהאשר

 .אליה מסעותיהם את בהרהבה ותיארו "פונט" בשם זולארץ

 להשתאות שלא נוכל לא יהיה, אשר אופיר של זיהויה יהיה,; וכד'. הוכיחם קופים. תכשיטים. והב,~באת
 והטכניקה התחבורה בתנאי שהצליח שלמה. של היצירהלכושר
 השוכן ים-סוף, לחוף וצי ימ' בסיס להקים תקופה אותהשל

 ומרחק מבירתו .קילומטרים מאות מרוחק שהיה שומם,~איזור

 כך, כי מרוחק לבסיס ההספקה עצם יישובי-הקלאס מרכז מכלרב

 בו בשי-עמדם, m(na 0'0. )";שתסנה
 בדך שנהצבז הקז;מזת "מוהלת נ2'711)דאגה
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- ועוד מפרשים משוטים, תרנים, ! כגון ספציפי, ימי ציודלרבות  גמלים, גבי על דהיינו ימים, אותם של התחבורה בתנאי,במיוחד 
 ענקית. ששימה היתה - וארוכים קשות ובדרכים וחמורים,פרדות
 שלמה, של והמנהלתי הארגוני לכושרו עדות הינו זהנטעל

 - והמדיני. הכלכלי בתחום עשייתו ולכוחלתנופתו
 . בערבה הנחרטת מערות?.?ול

 קודם אף ואולי והיבשתי, הימי הסחי פיתוח עם בבד בד,ן שימה בימי
 מרבצי בערבה. הנחושת מכרות לפיתוח שלמה המלך התמסרלכן.

 הגם ים-סוף, ועד מים-המלח אורכה. לכל בערבה פזוריםהנחושת
 בערבה הנחושת מכרות שניצול ספק, איו שווים, ' בריכוזיםשלא
 כפי בכך, עסקו ודאי 1 הישראלית המלוכה מראשית בהרבה14ם
 411 ארץ חבל יושבי הקינים, ואף האדומים לעיל, ,הוזכרשכבר
 וברזל* נחושת חורש כל "לוטש שהיה במקרא מסופר תובל-קין;ל

 מטופר* לקינים, הקרובים הקניזים, עד ואילו כב(. ד,נבראשית
 נערבו לא קודמת תקופה בשום אולם יג-יק, ד', א'.הימים )דברי- היו" חרשים "כי בגיא-חרשים. גם השאר בין ישבו6י

 כה ובממדים אינטנסיביות כה והיתוך כרייה פעולותנערבה
 ששיווה הראשון בנראה. היה, היא שלמה, בימי כמולרחבים
 את כל וראשית רבית, בעיות לפתור עליו היה זה לצורר,ן בלבד. שורית חשיבות מגדר חרגה אשר תנופה 11לפעולה
 בשפע מים מצויים בפונוז רק לעובדים. מי-השתייה של האספקהפעיית

 עבדו אחרים שבריכוזים איפוא, להניח. עליט השנהו ימות4כי
- רק ואילי -~עיקר  היה אפשר כאשר והאביב, החורף בימי 
 ואמנם, ומי-שטפונות. מי-גשמים באמצעות הבעייה אתלפתור
 בתמנע, מים בורות של ביכר מספר רוטנברג בנו מצא האחרון'בזמן

 על אף בשקידהי נאגרו ומי-השטפונות מי-הגשמים כיימעידים
 בין ממרחקים. השתייה ממי חלק להביא הכרח יראי, ה' ה נז'?
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 על לגו המספרת תעודה נמצאת - באביב ידרבן ברגיי,~יצאו, - סיני למכרזת הפרעינים ששיגרי משלחות על המספרות"תעודות
 מזונותיה - אספקתה את בקביעות קיבלה אשר מצריתמשלחת
 49 בידי נהוגה חמורים. 500 בת שיירה באמצעות -למימיה
 בטקום גמלים בעזרת אולי - זה מעיז שארגון להניה, יששיחים.
 הכרייה למרכזי האטסקה להובלת גם דרוש היה -לזמורים

 בערבה.מישראליים

 ההיתוך, למרכזי חומרי-הדלק הספקת היתה נוספת קשה בעיה4
 להניח אין שבעציון-גבר. העיקרי ההיתוך למרכזובמיוחד
 מאלה יותר רבים חומרי-דלק בערבה מצויים היו שלמה~בתקופת
 לצורך חלקית להשתמש היה אפשר אמנם כיום. בההמצויים
 בכבשני בימינו אף הערבים של כמנהגם כשיחים, גם'4סקה
  שימשו, דלק לחומרי עיקרי כמקור אולם שלהם, הגסים"סיד
 היו בי לנו וידוע גלמים. של למדי גדולה כמוה הרי-אדוםעים מקב- הרב לגובהם הודועי מיערות-אדום. שהובאו פחמי-עץ,ודאי.

 ,הר-שעיר" הכינוי )מכאן בימי-קדםומיוערים
- 

 מיוער(. הר
 התורכים כשסגלו הראשונה" העולם מלחמת בימי דשדשה.'בעת

 שטחי היו עדיין רכבותיהם. יהנעת דלק בחומרי חמורשמחסור
 לנרתם לתזמרים היה שכדאי נרחבים, כה בהרי-אדום"יערות
 הסעתם. לשם מיוחדת מסילה~בנות
 העיקריים העושר ממקורות אחד היו שבערבה הנחושת מכרות,[י
 יכדו- הנשק לתעשיית לורמוט, לבניית וכליו, בית-המקדש*בניית - השונים לצרכך השתמש שנכרתה הנחושת מן בחלק שלמה.של.

 למרחקים שמפליגו באניותיו כנראה, נשלח. רובה אולם -4ה
 וסחורות זהב קיבל שייצא הנחושת תמורת עיקרית. ייצואלסחורת
 אחרות.קרות
 המפעל מסיגים. לערר נקייה כנראה. היתה, שנשלחה הנחושתן

 שלמה על-ידי הוקם מסיגיה ונוקתה הנחושת הותכה שבו:עיקרי.
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 הזגגו כוה במ"ש שיסה. מיסי המדכוי. בנ"7.תמנע "ובד.0 מקנהשדיל'
 ההחכה  ימקויד ההלסחומוי

 לאילת עציון-גבר שביו הקשר )על אילת שבקרבתבעציון-גבר
 החוברת(. של הראשון בפרקקרא

 שלמה בימיעציון-גבר
 עה" .ידועים גליק rto*1 של היסודיית לחעידות'1הודות

 גם אם כי שלמה, בימי עציון-נכר של המדויק מקומה רקלא
 נמצאים עציון-גבר שרידי בה. שהוקם המפעל של ובנייניומתקניו
 אילת בין הגבול. בקרבת ירדן בשטח כיום השוכו ח'יליפה.בתל

 היתה שנה 000ן שלפני ייתכו מהים, מטר 600 במרחקלעקבה,
 גבנת" לא אז שגם ספק. אין אולם ליפי יותר קרובהעציון-גבר
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 רק לא קבעה המדויק מקומה בקביעת שכן ממש, החוף,ליד
 להלן. יוסבר שעוד סטי נוסף, שיקול גם אם כי לים,,הקרבה

 מטר, 100 לאורכו דונמים שישה ח'וליפה תל של שטחון
 בחפירות התוקרימי על-ידי ביסודיות נחמר והוא מטר( 60'ורוחבו
 קרקע על הספירה לפני ה-" במאה נבנתה עציון-גבר כי,,הוכח,
 אלא טבעית, בהתפתחות בהדרגה, איפוא, גדלה, לא העיר,בתולה.
 ערוכה תכנית לפי שנתים, או שנה במשך אחת, בבת כולה'הוקמה
 שהושקע הרב התכנון l~'SY'-גבר, של בנייתה משך מראש.,ומוכנה
 שלמה של הבנייה דרך עם זהים הקמתה בררך שונים ופרטים1'בה

 עתדה בחלקן. או בשלמותן על-ידיו שנבנו אחרות ובערים,במגידו.
 גדול תעשייתי כמפעל אלא עציוז-גבר נבנתה לא מלכתחילה1, עציון-גבר. את גם שבנה הוא שלמה כי בבירור, מוכיחה!,1

 סביב הוקמה כולה וכל ולצריפתה, הערבה נחושת שלכלהיתוכה
 וראשונה בראש הכריעו המדויק מקומה בבחירת גם ולמענו.'המפעל

 למשל, אקלימית, מבחיגה אחרים. שיקולים ולא המפעלוצרכי
 י מזו גרועה בחירה אפשרות היתה לא העובדים בריאות'ומבחינת
 כשהוא מערב, ולצד מזרה לצד סגרה ככרעה שוכן"מקום

 לעתים הנמשכות חזקות חול ולסופות הצפוניות הזעף לרוחות 'פתוח,
 לה מורהה אהד קילומטר ואילו 1 בו איז מים גם י דצזפיםימים

 וקיים לעגינה נוה החוף מים, מצויים ימינו, של עקבהבסביבת
 הן העזות הרוחות שדווקא מסתבר, אולם הרוחות. מפנימחטה
 להם דרושות היו שכן זה, למקום המפעל מקימי אתהמשכו

 הפעלתו.,לצרכי
 החפירות את שערך גליק. נלסוז בפי המפעל תיאור יובאלהלן
- התליל הצפונית;מערבית בקרו החפירות את פתחנו שוגים "מטעמים',; :מקום  -  -  תכניתו לפ' גדול. בנייז ונגלה נחשף מיד 

-,לי אחד לכל מלבן שצורת גדולים, חדרים שלושה הכילהראשונה .  -
48
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 רדום וניעו מוס : עצק11-1ר עזפערה

 - - - קטנים חדרים ושלושהמהם,
 מטיפוס בניין זה היה

 העהיק.ישתי המזרה מרהבי ככל נחשף לא שכמוהו לגמר',הדש
 והקירות החדרים, קירות דרך חדרו אוויר ארובות שלשורות

 אוויר ארובות במערכת גם זה אל זה מקושרים היוהעיקריים
 ההיתוך מפעל איפוא היה זה בניין הקירות(. )בפניםנוספות
 צרופה מתנת למטיל' "קל;יים" מתכת עפרות עובדו שבו;הצריפה
 - - -יותר

 נמצאו המפעל סביב שהוקמו הבניינים במערכה
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- -  "אה.1 פמ"תרדי א"7 זגג נעצי11-צנר ו"צד.5ת הה.ה71 פשו ש1 תמזרחי,.וו 

 ומוש- מושלמים מוצרים ייצרו שבהם מתכות, ועיבוד היתוךלדרי
 באמצעות - - - לייצוא ובין פנימית לצריכה בין למתצה,למים

 בערבה ובהתמדה בהוקה המנשבת החוקה והרוה האווירארובות
 האש לליבוי מתמיד אוויר בזרם להשתמש היה ניתןהדרומית
 ה?1 שלמענן אלה, A17y רוחות של עזרתן בלא המפעל.בכבשני
 היו לא התדירות, החולות סופות את לשאת אף נכוניםהבונים
 לסמוך צריכים והיו כך כל ומורכב גדול מפעל להקים:~ולים
 לוותר בחרו העיר בוני מפוחי-יה באמצעות ליבוי שיטת על4ק
 ובלבד רוחות מפני יותר חסוי ומקום יותר טובים מים מנעמילל

 חרשתם עגלת אל הטבע יסודות את לאסור לאל-ידםשיהיה
 טחם-עץ, ספק, ללא היה, המפעל לצרכי שנדרש הדלק - -ל

 כתושים מהכת עטרות של שכבית המיוער. מהר-שעירשהותקן
 הצריפה והדרי פחמי-עץ של ערימות ומעליהם הבורים"ניב נערמו כן אחרי סיד. שכבות בין דפנות עבי חרם בכוריהוגהו
 מעבר-הירדן זמן" של נאותים ברווחים זה אחר בזהיבערו
 וש-שי(. עמ'אחרהי',
 המפעלעובדי_

..
-  - -.. - 
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 המפעל את שעייפה ונבה, בירה  חומה בתור  סגורים  היו"ם
 מפעם מהגיסים היו השומרים את משמר. תחת ונתוניםסביב,
 אך למפעל, מחוץ אולי. התגוררו, העבודה מנהלי ואילוללעם,
 ימינו. של לעקבה סמוך אולי - אליו מקוםבקרבת
. יהודה מלכיתקופה

 לשתים הישראלית הממלכה נתפלגה שלמה מותאחרי
 ולמלכות הצפונית ישראללמלכות -

 יהודה,-
 נחלשו כאחת ושתיהן

 ים-סוף ובחוף בערבה הישראלי שהשלטון מכיוון ההתפלגות..עקב
 התוש- הכנעת ועל צבאי-משטרתי כוה על וראשונה בראשהתבסס
 על הנשענת ממשית שליטה על ולא המקומיש האוומייםבים
 באילת והשלטוז האדומים;ראש, שוב הרימו מוצק, יישוביעורף

 חולשתה אדום. לידי וחזר יהודה, מידי כנראה, נשמט,ובסביכתה
 מצרים מלך. שישק ערך' כאשר שאת ביתר עוד גברה יהודהשל

 בן רחבעם של לשלטונו החמישית בשנה לארץ-יהודהמסע-שוד
 כנראה, והגיע, .בנגב גם עבר זה במסעו לפה"ס(. )925שלמה

 אילת.עד
 "15ץ-אלת )נסוו תנה "שעד געצ'11-גגי. "העש"ת' הרע)שפזזה
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 היה המקרא לפי ונתחזקה. שבה ויהמה רבים ימים עברו לאן
 של שלטונו בימי - בקירוב דורות שני כעבור היותר לכלה

 באדום, לשלוט ממלכת-יהודה כשחזרה לפה"ס(. )5ז8--849"הושפט
 -ומלר יהודה: מלר מטעם נציב באיום ישב שוב ובאילת.לערבה
 היה יהושטט מח(. כב. א'. ם )מלב מלי וקב באדיםקנז
 מכרות את לנצץ שהמשיך בלבד זו לא ותנופה. יזמה בעלמלך

 כי אם - בעציון-גבר הגדול התעשייתי במפעל והשתמש"ערבה
 ובנה גם שחזר אלא - שלמה בימי מאשר יותר מוגבלתצמידה
 אילת, - עציון-גבר בתוף ספינות צי סלך-ישראל אשיה,עם

 העזות המערית באחת האניות נשכרו מזלו לרוע אופירה".גללכת
 לעשות עמו "ויחברהו ; בוטלה והתכנית המפרץ. את~פוקדות
 ויישברו - - - בעציון-גבר- אניות ייעשו י תרשיש ללכתניוח
 כ. ב'. לדברי-הימים תרשיש. אל ללכת )כוח( עצרו ולאאניות

 והרימו חזרו יהושפט של ימיו בסוף שכבר לודאי, קרובו-לז(,
 ניגפו אלה בני-ברית כ(. פרק ב', )דברי-הימים למלאמה יהודה*ל שעלו .ובני-עמון, בני-מואב אל כנראה, והתחברו. ראש,אדומים
 לפה"ס(, )849--812 יהושפט של בנו יורם. בימי אולם יהורה.~פני
 פשע .בימיו יהודהי מעוי להשתחרר האדומים הצליחוטמנם
 עליהם וימליכו יד-יהודה מתחתגדום

 מלך-
 כ(. ח, ב', )מלכים

 ולשלוט הערבה מכרות את לנצל האדומים שבו דורות שני~משך
  לפת"מ,  לר~ד=ך8ר לכיסא-המלוכה יואש בן אמצ,הו עליית עם',ן, 'ם-סוף.~חופי
 'ואש בן "ואמציהו י אדום על יהודה של לחצה וגברנחהש
 )האדומים( בני-שעיר את ויד גוא-המלח וילך עמו .את וינהגקתחיק
 כה, כ', הימים )דברי נבקעו וכולם הסלע מראש וישליכום"סלע לראש ויביאום בני-יהודה שבו חיים אלפים ועשרת אלפים,שרת
 "הוא י אדום מידי אביו כיבושי את השלים אמציהו בו עוזיהו ן,יויה.
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 ,מפמא?( שנע.5יות 1)ד )פ.מי1ו "רם מקיר : עי.11-נברמשד.וי

 ניהל כן כב(. יד, ב', למלכים ליהודה" וישיבה אילת אתבנה
 כוחם את ומיגר עריהם את פרץ בפלשתים. תקיפה מלחמהעוויהו
 ים-סיף ארצות עם לסהר הגישה לפניו ונפתחה חורה כךכליל.
 כסחורת- בערבה שנכרתה הנחושת ודאי, שימשה, לו גםוערב.
 ובערבה, בנגב התחבורה קווי לאבטחת דאג הוא עיקרית,הליפין

 י(. בו, ב', )דברי-הימים רבים" בורות ויחצוב במדבר מגדלים-ויצן
 ופיקוח הערבה אוצרות ניצול ים-סוף; ארצות עם הסחרפיתוח
 מד'נת- של לשגשוגה נכבדה תרומה תרמו אילת-עזה הדרךעל.

 בימיו;יהודה
 עוויהו של נכדו אתו, ימי עד יהודה עול תחת נשארהאדום
 "בעת יהודהי מידי ונשהחררה שבה בימיו לפה"ס(.)33ד-זרד

 היהודים את וינשל לארם אילת את ארם מלך רצ'ז השיבההיא
 היוםיהוה עד שם וישבו אילת באו לאדומים( וארוסיםמשילות,
 ,( ו'4 טז, ב',)מלכים
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 עציון- של בתולדותיה יפה משתקמות הללו ההתרחשויות כל1
 התקיים שבהן העיקריות השכבות ארבע בחפירות.  שנתגלו כפיגבר.
 1 הבאות לתקופות כנראה. שייכות. יההיתוך הצריפה ומפעל,'איישוב

 הראשונה"שכבה
- .  

 יהושפט, לימי - השנייה שלמחי לימי
 שלטון לימי - והרביעית י ויותם עוויהו של לימיהם -'.השלישית
 ג' בשכבה אחו. בימי יהודה מעוי ארצם שחרור אחרי'האדומים.
 הכתובת את המשא קרניש, בעל איל ציור עם עברי חותם,נמצא

- כלומרתליתם",  
 ההשערה, את מעיה גליק נלסון ליותם. שייך

 זאת  לעומת במקום, מביקוריו באתר  זה הותם איבד עצמועהמלך
 -לקוסענל הכתובת ים ברים ןל  חותם סבלות ד' בשבבהלמגאו
 אדום(, אלוהי - -קום מובהק אדומי שם הווו קוסענל המיך".אבד
 יהודה, ממלכי אהד של )שרה עבדו היה לא זה שם בעל כיברור.
 באיזור. תקופה באותה ששלט אדום. מלך של )שדו( עבדו~לא
 נביא לא )אם באילת יהודה של שלטונה שנות 250 במשךן

 חלו מידיה( זה שלטון נשמט שבהן הביניים תקופות אתבחשבון
 עלה כמעצמה אשור של כוחה הבינלאומית. ביירה רבותגמורות.

 הרבה הנגב מסדרון איבד מצרים, את שכבשה תיחרי מעלה,.שעלה
lma~wnd"של ערכה השפעה. ושטחי ארצות בין מקשרת כרצועה 
 לה נודעה ולא מתמדת, אך אטית בירידה ה!) נם היה~נחושת
 מאידך המלוכה. ראשית בימי לה שנודעה החשיבות אותהעוד
 לקיש כוח עצרה לא והיא והלך, נחלש יהודה -של כוחה .אףמא,
 הספר. במחוזות שלטונהשת
ו

 בערבה השלטון עבר שיבת-ציון ובתקופת גשת-בבי בימיוו הגית-השני ימי הראשית והנגבלתת
 מאמצים להשקיע היה שעתיד להלוטיד חדש טרם לירי)באילת
 לחשיבות ולהעלותו כולה הנגב בפיתוח רב וכישרון-מעשהלטיפ
 המדבר מן שבאו הנבאטים אלה היו מעודה האיזור ידל לאשכמוה
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 עברו ~צלחצם האדומים. רגלי את בהדרגהודחקו
 חל"

 מדמדומים
 שהתדלדל הר-חבר41 באיזור והתיישבו המערבית'לארץ-ישראל

 איפוליי שכנו הבית-השגי בימי החורבן. אחרי היהודייםמיושביו
 ואילו לנגב, יהודה בין חיץ מהווים כשהם בהר-הברוז,האדומים
 שבאטים. .שלטו ובחיף-אילתבנגב

 שבאדום פטרה החדשה מגירתם זריז. סוחרים עם היו הנבאטים .-
 בתקופתם. ידועים שהיו ההשובים המרכזים לכל שיירות-מסחרשלחו
 11 הבית-השני, ימי של אילת את יטרו הם לפה"ס ה-ג'במאה

 ראשונה לחשיבות והעלו לעציון-גבר, ימינו של עקבה בירששכנה
 ובהן תחנוה'משמר, הקומו לאורכה אילת-עזה. דרך אתבמעלה
 הימים ברבות בהמית-משא. של ועתודה מצרכי-מזון של מלא'ריכזו

 מאילת ארפיאומטראקון
- 

 "ו עצ קבלת

6
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 חלוצה, הקרומות  הנגב ער' הן הלא - לערים יהיו התחנות"תפתחו
 לשלוט המשיכו הנבאטים וניצנה. ממשית עבדת, שבטה,רחובות,
 חדש יריב להם שקם שעה _לפה-ס, ה-ב' המאה מחצית עד'באיזור
מצפון

- 
 החשמונאים.

 החשסונאים11לטו1
 בבד בד בהתמדה. והתחזקה יהודה הלכה בית-התשמונאיםבימי

 את לעצמם להחזיר הרצון בני-יהודה בקרב גבר התחזקותהעם
 שפתת הראשון עזה-אילת. השיירות דרך על השליטה ואתנגב

 הר-חברוז, את כבש הוא י הורקנוס יוחנן היה זו שאיפה'להגשמת
 נפלה כך לממלכתוו וסיפחו אדומים. על-ידי או מיושבשהיה

  להתרהבות הקרקל והוכשרה  לנגב יהורה בין שהפרירה~נתיצה
  יוחנן של בנו ינאי, אלכסנדר בימי  שתלה דרומה, יהורה שלעויפת

 רבים, אויבים עם במלחמות טרוד היה ינאי אלכסנדרהורקנוס.
 את להשיג השתדל אלא ישירות, ארצם את תקף לא לני י םה כנבא- חוק יריב עם וגלויה נוספת חזית בפתיחתי מעוניין היהילא

 b'newn אל איפוא, כיווז, לא מסעו את עקיפין. בדרכיעטיתו
 הנכריות, החוף ערי אל אלא עצמם, הנבאטים בידיאמוחזקים

 אלה כיבושיו אחרי בדרום. ורפית עגה 1 בצפון וצור~גדל-שרשול
 מוקפת כשהיא בחוף, היחידה הנכרית המובלעת אשקלוןנשארה
 של המרתי לנמל ועשאה היהודים, בידי שהיתה יפו, אתיהאדיר לבנות רבים מאמצים ינא' אלכסנדר עשה כך על נוסף עבריה.כל

 זעיירזתיהם לים, הגישה הנבאטים בפנ' נחסמה כך על-ידיממלכתו.
 השעה הגיעה עתה נכבד. תשלום לה ולהעלות ביהודה לעבורואלצו
 דרומה יהודה של בהתפשטותה השלישי השלב את;בצע

- 
 חדירה

 הנבאטים מידו כבש ינאי אלכסנדר ממנו. חלק וכיבוש עצמוינגב
 וקדמוניות-היהודים ועבדת חלוצה את וכן ים-המלח סביב ם?טח
 הגיע. לא אילת עד O~TN ד(, א,יד,
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 9.1יי" 1,"י a'pipa וששינסוך"א

 בניו בין מלחמת-אתים פרצה ינאי אלכסנדר של מותואחרי
 והחוירו . זו שעת'כושר ניצלו הכבאטים ואריטטובולום.הורקנוס
 הוסיפו הם כבר. לא זה מידיהם שנכבשו האזורים אתלעצמם
 המזרה-התיכון נפל כאשר גם , בתוכן, ובאילת בנחלותיהם,להחזיק

 . הרומית. הקיסרות בידי כולוי
 הרומאיםשלטוז

 מעוניינים הרומאים היו במורח-התיכון שלטונםבראשית
 אותה נתונים היו הם. באילת. ובשליטתה הכבאטית המזינהבקיום
 בחיקה שהתבססה ממלכת-הפרתים, עם כבדה ~מערכהשעה

 קיומן לרומאים היה ונוח הפרת. עד ממלכת-הסלבקים, שלהמורהי
 כמשקל- שני, מצד וממלכת-הנבאטים. תדמיר כגון מדינות-חיץ, של.
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 מדינה- של בקיומה מעוניינים הרומאים היו למדינת-הנבאטים.נגד
 חורבן אחרי להם. משועבדת אם כי עצמאית, שלא אלאיהודית.

 ראו רומית לפרובינציה המדינה-היהודית של והפיכתההבית-השני
 אפשרית התפרצות בסני גבולם את לבצר לעצמם הכרחהרומאים

 על-ידיהם הוקם אז הנכאטים. ובפני מהמדבר טרדים שכטיםשל
 שרשרת זו היתה פלסטיני". -לימם בשם הידועקו-הביצירים

 שבין מדיר-אל-בלה, שהוקמה קטנים. ומהם גדולים מהםמצדים,
 שקיימו חילות-מצב, הושבו במצדים ים-המלח. ועד לרפית,עזה
 כב"א.נסללן, הזה ק,יהביצ,רים לאורך למצד. מצד ב-?T במשושת איתותקשר
 כלפי מדיניותם את הרומאים שינו הימים .ברבות,יהנבאטית. הממלכה- על גם הקץ הקיץ ירושלים חורבן אחרי שנה 36ן
 הספר. בנהורי ישיר שלטון גהקימו בהם התלויות הקטנות המקינות[
 שנועד לאילת, מדמשק חדש כביש נסלל טראיאנ,ס של הוראותיו, לפי לאילת. נכנס הרומאי והצבא על-ידיהם ונהרסה נכבשה פטרהן

 הועתק אתו האימפריה. של זה רגיש באיזור הספר אתלהבטיח
 להחליף נועד ערביקוס-, "לימס שכונה זה, קויביצוריםהסורי. הערבי- המדבר שפת לאורך יהוקם מזרחה הרומאילו-הביצועים

 הגם מערכו, ניכר -חלק עתה שאיבד הקודם, קו-הביצורים,את
 שעבר הכביש בשימוש נשאר וכן נעזבו, לא עצמם)שהמצדים
 גם הערבה. דרך שם זה כביפו התלכד לים-המלח מדרוםלאזרכם.
 או מצדים נבנו המים, מקורות כל ליד הערבה, דרך של'לאורכה
 מעתה היתה אילת משני. קו-כיצורים יהד שהיוו מבוצרות,',תחנות
 חשוב. דרכים צומת וכן החדשים קווי-הביצורים שני של,צומת
 באיזור. לשליטתם נקודת-מפתח בה ראו שהרושעים איפהח,"סחבה
 ועם ה-ג', במאה הרומי הצבא במבנה הכנסת-השישיים עםואמנם,
 מירושלים העשירי הרומאי הלגיון נשלח לספר, הלגרנות,"ברת
 דרכי-הנגב, על נשענו הנזכרים. הרומיים קווי-הביצורים:לאילת.
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 תפקיד למלא . שהוסיפה עזה-אילת. הדרך על ובראשונהובראש
 פני על עברה עזה-אילת דרך הנבאטים. כבימי בין-לאומימטהרי

 מכתש- את עקפה להר-לוצן, דרומה-מערבה ירדה ועבדת, חלוצה'
 צפונית קשייה, דרך לאילת. הערבה ודרך ליטבתה ירדה ומשם רמון,'
 כללי בכיוון ונמשכה הצפוני בחלקו מכתש-רמון את חצתה יותר,ן
 הערבה. לעבר דרומה-מזרחה,ן

 הביזנטיתהתקופה
 בתקופה כלו, הנגב ,כן אילת, הגיעה nslws~1 התפתחותהישיא
 עגנו ובנמלה חשובות, לדרכים מוקד או היתה אילתהביזנטית.

 הררום" "מימי מכל אניות'
- 

 הביאו והן - ומתימן מחבש מהודו,
 שנהבים, זהב, , המזרח ארצות של היקרה מרכולתן את,,אליה
 ועוד. סיני משי יקרות. אבנים בשמים,ן
 נעוצה הביונטית בתקופה הנגב ושל אילת של חשיבותם עלייתן

 שוב נקרע המזרח-התיכון גיאופוליטיות. בסיבות וראשונה"בראש
 שלטו הפרסים לביזנסים. הפרסים בין הפעם יריבים. גושים שני,בין
 הביונטים בידי שנותר היחיד המסדרון ההודי. ובאוקיאנום,הפרסי במפרץ- הימים הנתיבים ברוב וכן ולסין להודו היבשה דרכי,בכל

 נמלים שני ומטרץ-סואץ. מפרץ-אילת איפוא, היה, הרחוק,למזרח
 ואילת. סואץ, היום קליטמה, זהי בנתיב לרשותם עמדו,בלבד

 שעלו הדרכים את וכן שניהם ולפתח-את לבצר השתדלו,הבקנטים.
 שונות, מלחמות ערכו ים-סוף דרך להבטחת הארץ, לפנים,שהם

 הדרומי בקצהו שבתימו' שבארץ-חמיר היהודיים במלכים!לרבות
 ים-סומ'.של

 ועיר-מסחר. עיר-נמל בעיקר nDTpn באותה היתה שאילתאף
 בישוף בקביעות בה וישבו למדי מפותחים חיי-רוח גם בה,יתנהלו

 גם וכן - לאילת כי לציין, יש  זאת עם רבים, נוצריים'4כוהני-דת
 אשר נוהני-דת אותם בדרך-כלל נשלחו - ולפתרה,4פונון
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 גולים אנשי-דת או הזח, ראשי כעיני הן נשאו שלא הכיתות עםנמנו
 האפטריארך פלאוויאנוס, ה-ו' במאה לאילת הוגלה כררמי-מעלול;

 גם כי לנו, ידוע ירושלים. של האפטריארד וכן אנטיוכיה,של
 אילת. איש היה סטפנוס, הר-סיני, שעל המנזראדריכל

 ובארצות בארץ הבמנטי השלטון נתערער ה-ו' המאהבראשיה
 הפרסים עברו 604 ובשנת באיזור והלך גבר הפרסי הלחץהסמוכות.

 המערבי. בעברו כיבושיהם שטחי את להרחיב והחלו הפרתאת
 ארץ-ישראל. את 614 ובשנת דמשק את כבשו 613בשנת

 628, בשנת שנה, 14 כעבור 1 ימים האריך .לא הפרסיהשלטון

 לחלוטין מעורער היה כבר כוחם אך בארץ. לשלוט הביזנסיםחזרו
 גם כך על נוסף ממלכתם. גבולות על להגן ידם לאל עוד היהולא
 על-ידיהם שהועסקו הערביים, המדבר לשבטי בתשלומיהםפיגרו
 הערבית הפלישה החלה כאשר י הספר מחווות בשמירת שכרתמורת
 קרב ללא כמעט עבר כולו והאיזור התוקף, לכוה הללוהצטרפו
 הערבים. צבאותלידי

 - הערבים בתקופת,אילת
י  על-ידי שנכבש בארץ-ישראל הראשון היישוב היתהאילת

 דרום את שכבשו לפני שנים ארבע 630. בשנת הערבים.צבאות
 רואבה, בן יוחנא אזלת, של מושלה מסר עזה, לשערי והגיעוהארץ
 לרעה יגע שלא הבטחה תמורת מוחמד, לידי קרב ללא העיראת

 יוצאי מהם נוצרים, אז היו אילת תושבי של רובם רובבתושביה.
 מהודו סוהרים כה ישבו כן סוריה1 יוצא' ומהםארץ-ישראל

 1.יהודים.ומתימן
 עת באותה התקיימו וג'רבה, באד'רוה וכן במדין, אשרבמקנא
 להגנתם נשק נמצא ברשותם מעצמאות. שנהנו יהודייםיישובים
 טווייה. ומלאכת דגים ציד תמרים, מגייול התפהנסו וחםהעצמית
 ותושביה אילת עם אמיצים בקשרים עמדו אלה יישוביםתושבי
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 רואכה בו יוחנק עם שליחיהם גם התייצבו מסורת, לפי "יהודיים._,
 לשליח עצמה עם יימיב כאשר עמכם, ייטיל אללה "שליח י מאוד,, קשים בתנאים אולם ברית-שלום. אתם כרת ומוחמד מוחמד, לפנין
 אשר כל זולת ותחמושתכם, סוסיכם היקרים, אריגיכם כל אללה11
 רבע לערבים להפריש התחייבו כך על טסף אללה". שליה יותיר,ן
 אחרים, למקומות ונדדו מהמקום עקרו הימים במרוצת רק אילת.'ן, יהודי של חתהם על הגנה חמורה, היתה זו שאמנת-ברית הגם .ן, וכי,. הנשים של טווייתן ממלאכת מיבוליהם,!

 המדבר. וערביי אדום ערב-י בקרב בהדרגה נטמעוומקצתם
 העיר הוסיפה שלטונם בימי וגם "אילה", לאילת קראוהערבים

 וארצות, מצרים ארץ-ישראי, בזן וכמסדרון חשוב כנמל ישמשן

 בתקופת אילת היתה הגיאוגראפי, למעמדה הודות האיקיאנוס-ההודי.,ל
 היא למכה. עטי-"רגל בדיך חשובה תחנה הערבים שלשלטונם

 ארץ-ישראל, סוריה, מעירק. העלייה-לרגל לדרכי מוקדשימשה.
 - "עקבת-אילת" השם וצפון,אפריקה.מצרים

 מעבר-ההרים כלומר,
 , בימינו. ולמפרז לעיירה;, שמו את העניק ל"עקבה-, הזמן במשך שנתקצר - אילתשל

 ותושביה באסון העיר נהרסה ה-ט' המאה של השגייהבמחצית
 לפי ו להפלגה עוד התאים ולא הנמל נפגע אחת סברה לפי טבוה..

 בן עקבה של ממקומה דרומה מעט הסמוכים. ההרים מן טעם מדי,, עליה היורדים העזים, השטפונות באהד מעיר נהרסה אחרת,1'םברה
 המאה בסנף מתאר מקדימי הערבי הגיאוגראף חדשה. עירהערבים

 בדקליה המצטיינת מאוכלסת, נמל. כעיר ימיו של אילת את ,ה-י''
 ומגוון. מעורב בה היישוב היה תקופה באותה גם ובדגיה.הרבים
 באש. והועלתה א~נ בשנת זו אילת נשדדה אחד ערבי מקור:יפי

 השתוטאנית-התורכית ז"תקופה הצלבכם"תקופת
 ברחו ותושביה ה-י"ב, המאה בראשית אילת .על עלו הצלבנים!
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 - יפיפה מקוטות 5000 היו בו בפטרה, רומיאמפיתיאטרון

 ג'זירת- הקטן האי ואת אותה ביצרו הצלבנים בספינות.מפניהם
 באיום מבצרים של שורה הקימו כן 1 המפרץ שבצפוןפרעוז
 המסחרית התנועה מן מס .ולגביית לאילת הדרך להבטחתובמואב
 "מפהקנים ע-י שייכת שוד זבילל זה מט בגלל למצרים.מדמשק
 אילת. דרך למכה המוסלמים עולי-הרגל תנועת פסקהצלבניים
 מכך כתוצאה שלה ההשובים הפרנסה ממקורות אחד איבדוהמקוץ

 עיירה. אלא הצלבנית אילת היתהלא
 .ומהים, מהיבשה אילת את אד-וין צלאה תקף 1175בשנת

 ררך למפרץ הביא זו מערכה לצורך לו דרושות שהיו האניותאת
 הממרץ בחוף גמלים. דבשות על ונישאות מפורקות כשחוהמדבר
 משנכבשה להיזקפה. הפליג המוסלמי והצי מחדש האניותהורכבו
 במבצרה שחנה הצלבני היליהמצב את אד-דין צלאח השמידאילת,

 אנשיה את במקומו והושיק4י
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 דומה כדכד הצלבנים ניסו 1182, בשנת כי, אחרי שנים שבע,ן
 דה-שסיון. ריגז הצרפתי האביר הערבים. מידי אילת את,.להוציא
 שבג'זירת-פרעון, המבצר על מצור שם הלק , לשנים חילק,,שהקים הצי את גמלים. דבשות על ונישאות לחלקים מפורקות כשהן,,ס,ף לים- אותן והעביר אשקלון בחוף אניותיו את בנה קיר-מואב,,,נמיר
ןבעוד

 שנעו מוסלמיים כלי-שיט על בהתקפה עסק השני שהתלי
 ימחה. ממצרים עולי-הרגל לתנועת זו בדרך .והפריע,'בים-סוף
 והטיל ותג'אן מצרים בחופי הערבים נמל' את- ושדד תקף כן,כמו
 כליל. גפטקה עולי-הרגל תנועת החוף. יישובי כל על מוראוןאת

 בים-סוף השיט לחופש ההפרעות עם השלימו לא מצרים:מושלי
 כשהז איית ימיצרי העכירן הוא ואף אניות צי הנייוס שפת עי,~גה - אד-דין צלאח של אחיו - אל-באדל מאלך אילת. על המצור,ועם

 1 הצלבנים הוכו הציים בין שנתחוללה במערכה לחלקיהה,מפורקות

 הוסר. והמצור טובעואניותיהם
 הזעזועים אך עולי-הרגל, בדרך חשובה לתחנה אילת היתהשוב
 דלדלו לצלבנים המוסלמים ביז המלחמות בעת עליה שעברוהרבים
 היל-6צב. ובו קטן מבצר אלא במקום נשאר לא לבסוף כליל.,אותה

 ולהבטיחן. למכה עולי-הרגל שיירות על לפקח היהשמתפקידו
 כף-התקווה-הטובה סביב להודו טאירופה הימית הזרך גילוי!

 ומפרץ-אילת. ים-סוף ממילוי הבין-לאומית המסחר תנועת אתהיטה
 רבה nlalwn לה נודעה עיייז אך חשיבותה, עיקר את איבדה,שיית
 עולי-הרגל. שיירות בדרך']תהנה

 צליינים להובלת באניות wib~vn הנהגת עם ההדש,בזמן
 בשנים ההג'אוית מסילת-הברזל של בניינה אחרי ובעיקריסכה,
1905/

-  גם אילת של ערכה בקל - אילת על הפוסח בתוואי 
 קטנה לעיירה איפוא. המכה, היא העלייה-לרגל. בדרךשתתנה
 העותמאנית-התורכית. בקיסרות ביותר הנידחות הפינות אחתנידחת,
 בשנת התורכיים השלטונות אליה הגלו עצמה זו שמסיבה~ראה,
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 מייסד אחא-תורק, להיות חיה שעתיד מי סמאל. .מוטטפה את1906
 / , יייי,עי"1,ויכיין

 מפרץ-אילת. את מאוד ההשיבו לתורכים, בניגודהבריטים.
 גמילות על לתורכים הבריטים כיז מאבק נטוש היה הקופהבאותה

 להתקרב מאמציהם במיטב משתדלים התורכים ,בעודהארץ-'שראה
 כתוצאה ממנה. להרחיקם כוחם במלוא הבריטים השתדלולתעלת-יואץ.

 הותווה העליונה. על הבריטים של ידם למטנף היתה שבו זה,ממאבק
 במרו- שהפך גנול לארץ-ישראל, מצלים בין המלאכותי הגבולב-1906

 מדינת-ישראל. ושל המנדאט,רית ארץ-ישראל של לגבולה הימיםצת
 הפרדתו ובעסבות לבריטניה, תורכיה ביז אז שהושג ההסדרבעקבות

 ארץ-ישראל, על הבריטי המנדט משטח המזרחי עבר-הירדושל
 המבלץ של הישראלי בהחוירו כיזם נשתיירו לא אחר-כך.שבאה

 1.א'-9רע". "?זבנ' "מגגןש"ז.
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 כוגתילה החשובים נאות-המדבר לאילו בלבד, הזף ק"6 0.5נאיא
 נמצאים עקבה העיירה 151 .עזה-אילת, החשובה הדרךוקוציותה,

 המדינה, לגבולותמחוץ

 השיטכן ותקוטע הראשזנ"טלחטת-העזים
הטריטההטנדאטורי

 הנרי במצרים, הבריטי העליוז. הנציג בין נחתם 1915בשנת
 קיסרות של הקמתה בדבר הסכם ערב מלך הוסיין לביןמק-מהול
 כשנה תורכיה. של בשלטונה שהיו המזרח-התיכון בשטחיערבית
 המרל הבריטים, של בסיועם במכה, פרץ זה הסכם התימתאחרי
 של בפיקודם המורד, הערלי הצבא התורכי, השלטון נגדהערבי
 את גם ככס הבריטי, לורנס ושל הוסיין, של בני פייצל,האמיר
 בדרכו בעקבה ויצמן ד"ר עבר 1918 שנת ביוני וסביבתה.לקבה
 התרשם זה במסעו פייצל. של בראשותו ערבית משלחת עםלפגישה
 הפוטנציא- המדינית ומחשיבותו אילת איזור של מנופו ויצחןד"ר
 שנים להלך שנראה כפי אותותיה, את נתנה 11 התרשמותולית.
 וקגעה - המדינה הקמת על האג-ם ההלטת ערב - כן אחרירבות
 בגבולות אילת של הכללתה כדבר האו"ם החלטת את רבהבמידה

 - .מדינת-ישראל.

 עבר-הירדן של הוצאתו על הבריטים החליטו 1923בשנת
 בראשותו עבר-ירדנית אמירות הקמת ועל הארץ מגבולותהמזרקי

 הצפוני חופו חילק זו החלטה בעקבות חוסייך של בנו עבדאללה,של
 בשעתו שהיה )לרבות,עקבה(, המזרחי חלקו י, לשנים מפרץ-אילתשל

 עבר-הירדן, של האמירות לשטת הועבר חוטייך של שלטונובתהום
 הבריטי. המנדט בשטח דהיינורבית, המע- ארץ-ישראל בתחומי נשאר המפרץ שן המערבי חלקוואילו

 אשר החוף קטע של בפיתוחו כלשהו עניין היה לאלבריטים
 י המנדט בתחוםנשאר
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אום-השדש
-  

 הארץ  עג הגד.ס. המ71ט גיסי איית

 התנהלה שדרכה בתעית-סואץ. מיא שיטון שיטו הםא(
 באיזור. שלהם. הימיתהתנועה
 מחנות ולצורך עבר-הירדד באמירות גם שלטו בפועל,ב(
 הטבעיים המעגן בתנאי להשתמש יכלו עקבה בתהומי שהקימוהצבא

 ,. ' בה.הקיימים

 שומם איפוא נשאר אילת, של חופה היינו קצפ,ני-מערבי,החוף
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 תחנת שימשה מהן  שאחת אחרות,  חימר  חושית רק  בו ניצבוועזוב.

 ובו בודד, בית עמד נחל-שלמה, של בפתחו  מהן,  מלרבה משמרה..

 ומחצביו. הנגב בחקר שעסק ויליאמט. בשם אנגלי התגוררן

 אלת ושי הגגם שי ,הכללתם באו"םהטאנק
 טעינת-ישראלכגביות
 פעלו מדינת-ישראל, גבולות על הדשנים התנהלו שבאתםשעה
 שהיו השטחים של המירבי לצמצומם הקלעים מאחוריהאנגלים
 הפעילות עיקר היהודית. המדינה של בשטחה להיכללעשויים
 העתידה מהמדינה הדרומי הנגב לקריעת מכוונת היתההאנגלית
 הרציפות לשמירת ביותר גדולה חשיבות שנודעת טיעון מתוךלקום.

 את לשכנע הצליחו הליגה-הערבית, ארצות שלהטריטוריאלית
 המדינה מגבולות ואילת הקמומי הנגב הוצאת בדברהאמריקאים
 באו"ם הפומביים הדיונים תחילת לפני קצר זמז המוצעת.היהודית

 בכיוון לוויתורים הישראלית המשלחת על ללחוץ האמריקאיםניסו
 המסיר אולטימאטום הישראלית למשלחת להגיש עמדו כי נראה,זה.
 היהודים 'וותרו לא אם באו"ם ההצבעה לתוצאות אחריות עצמםמעל
 על-ידי לראיון ויצמן ד"ר התקבל עצמן שעות באותן אילת.על

 הראשונה הפגישה זו היתה ארצות-הברית. נשיא טרומן,הארי
 דראמאטי אופי לה היה הגורלית ההיסטורית השעה ועקבביניהם,
 בבקשה להתרכז ויצמן לד"ר אילת אליהו יעץ הפגישה לפנימובהק,
 הכריעה ואמנם ישראל. בשביל אילת את לבקש - ויחידהאחת

 ארה"ב למשלחת טרומן הורה האחרון ברגע , הכף את זופגישה
 29 ביום מדינת-ישראל. בגבולות אילת הכללת את לדרושבאו"ם

 חליקת בדבר ההחלטה הצעת את או"ם עצרת אישרה 1947בנובמבר
 הדרומי הנגב את גם כוללים כשגבולותיה יהודית, מדינה והקמתא"י
 אילת הנייר. על-גב' ההלטה רק 11 היתה עדיין אולם אילת.ואת

 ..צבא של "עובדה. מבצע בתוקף רק מישראל .לחלק בפועלנעשתה
 ישראל".הגנה
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 אילת של כיתושה - "עוברה"מכצע
 ייעשה אילת של שכיבושה חייבו והצבאיות המדיניותהמסיבות

 עובדה להיות צריכה היתה באילת ישראלי כוה ,שיבת ,במפתיע
 המרכזי הנגב של הנרחבים בשטחים המעבר קשיי ומוגמרת.קיימת

 במוצבים שהחזיקי הערבי,  הלציוד כוחות לס אפשריתוהיתקלות אילמי ובין בצפון היהודיים  הריכוזים בין שהפרידוזהדר,מי.
 תכנית בביצוע עיקריים מכשולים היו פטרולים. בה וקיימובערבה

 שהחניקו הבריטים, של התגבה את מראש לחוות היה קשה כןזו.
 . טנקים. פלוגות שתיבעקבה

 בשתי yslQn אילת לעבר ההתקדמות כי קבעה, המבצעתכנית
 נחלים בדרכי נעה. - מחטיבת-הנגב כוח - אחה כשזרועורועות,
 מחטיבת- כוח - השנייה והזרוע הנגב, שבמרכו חתחתיםושבילי

 כיוס בתמנע הנחושתמפעי
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 - גולנ'ן
 היתה  ההטיבת-הגגם כוח של ההלזץ שדרת נערבה. נעה

 לאילת מצפון בערך ".מ 50 במרחק הנמצא מישור לתפוס צריכהן
 כדי מטוסים, לנחיתת ארעי מסלול בו ולהכשיר - אברהם" -שדהן -

 הבוקר בשעות הכוח. עיקר את האוויר בדרך אליו שיעכירון
 של דרכה את הסמו גדולים סלעים מאור. קשה היתה דרומה רמון, ממנתש- הדרך היל-האוויר. של קרקע צתת ואתה חטיבת-הנגב כוח, של החלוץ שדרת יצאה 1949 במרס החמישה יום של המוקדמותן

 ייפוצצו או מעבר יימצא אשר עד להתעכב נאלצה והיאהשדרה

 נגרמו ובמכוניות מהנהגים, רב מאמץ תבעו הדרך קשיי הסלעים.'
 הגיע אף-על-פי-כן התנועה. לעיכוב לפעם מפעם שהביאו קלקולים',

 השישה יום של הצהרים אחר בשעות המיועד למקום השדרהחלוץ
 בשעות למחרת, הנהיתה. מסלול בהתקנת מייד והתחילבמרס

 בהביאם הארעי, במסלול הראשונים המטוסים נחתו כברהערביים
 לאילתי בדרך הצוקים את לתפוס הוטל שעליו הכוה אתאתם
 בזחלמים, מוסעים רגלים 'קלות, שריון יחידות כלל אשר. גולני,, מחטיבת- כוה )כורנוב( מממשית לדרכו יצא במרס לרבעהביום,, לה. הדרושה והאספקה הציוד כל עלפלוגה
 לחצבה. הגיע ביום ובו נ-ט, ותותחי מסייע נשק מהנדסים.'יחידת
 יחידת יצאה אנרהם", נ-שדת הראשונים המטוסים שנחתונשעה
 השוכנת לעין-יהב, על'ג'יפים, רכובה כשהיא גולני, כוח שלהחוד
 ריק. אותו מצאה למקום, הגיעה אשר היחידה אולם, האויב. בידי מוחזקת עין-'הב כי היה ידוע לחצבה. מדרום ק"מ25
 מירז, ~t'YD עובדה" "מבצע הפד במרס השמונה יזם משהד4

- המתקדמות הזרועות שתיבין  ראשונה ותגיע תזכה מהן מי 
 מאילת. בלבד ק"מ 50 במרחק אמנם נמצאה המערבית הזרוע,לאילת.
 ק.מ. 120 מאילת רחוקה היתה המזרחית הזרוע ופריצתה.,מעבר דרך- במציאת הכרוכים המורים הנעליים קשיים בפניה עמדואולם
 כוחות עם התנגשות לה צפויה היתה יותר, נוחה היתה שדרכה,ואף
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 יאילחהכביש

 בעין-ע'אמר, כבר ואמנם, בזהירותי להתנהל עלי" והיההאויב.

 לעע-יסב. מדרום ק-מ10
 מהלקה בגודל אניב בכוח נתקל"

 אותה להבריחוהצליחה
 מוצבי ע'רנדלי את המזרחי הכוח תפס במרס תשעהביום
 העביר שהאויב התברר. מהרה עד עזוביט. נמצאו בו שהיוהלגיוז
 לפתוח הקדים זה שמארב אלא מארב. והציב דרומה כוחותיואת
 בינתיים איגוף. מפחד נסוג ואחר-כד אבדות, לכוחותינו הסב ולאבאש
 כשהם דרומה. רבים בקשיים להתקדם המערבי הכוח אנשיהוסיפו
 כוחות הלגיון העביר יום באותו מעבר. דרך הזמן . כלמחפשים
 הכוחות התקדמות את לחסום כדי )עין-ע'דיאז( ליטבתהמאילת

 מוצביו את וכן - כוהותיו את שוב פינה למחרת אולם"ישראליים.
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 סיור לעקבה. והעבירם - באילת הצוקים ובמשלטיבראם-א-נקב
 הכוח 'צא מייד לכוהותינו; הידיעה את והעביר ;את גילהאוויר

 וזריה מאומצת בתנועה ראם-א-נקב. צוק' את לתפוס ברגלהמערבי
 הפלוגה מאנשי והלק ויציקים, בצהרים הטיבת-הנגב אנשיהגיעו
 לתחנת-המשטרה הכוה נכנס 600ל בשעה המפרץ. לעבר בדרכוהמשיך
 ימים, אותם של אולת היא - אום-רשרש של המעטותולבקתות
 השלמת עם גולני. כוה של החוד גם לאילת הגיע כן אחרישעתיים
 לממשלה ,העבירו ; הפיקוד למפקדת הבא המברק נשלחהכיבוש
 חטיבת-הנגב-פלמ"ח מגישות באדר, לי"א ההגנה, ליום יישראל

 למדינת-ישראל". מפרץ-אילת אתוהטיבת-גולני

 . אילת של בהתפתחותהשלבים

 כלשהו אזרחי יישוב היה לא הכיבוש אחר הראשונהבתקופה
 בה הקימו והן צה"ל, יחידות על-ידי מוחזקת היתה היאבאילת.
 תנאים יצירת לשם ליישובה. היסוד,הראשון את והניחומתקנים
 תהילה, לפתור הכרה היה באילת קודחי יישוב לקיוםראשוג"ם

 אווירית תעבורה מים, יסודי בעיות ארבע חלקי, באופן גםולו
 בכל המים; בעית היתה ביותר חריפה וקשר. תאורהזיבשת'ת,
 במקום שחנו ליחידות חיים. מים מקיר נמצא לא. אילת שלתחומה
 במסורה גיתנו אלה מים מי-ים. להתפלת מתקן ע"י המיםסופקו
 באיזור. גיאולוגיות בבדיקות מיד הוחל לפיכך תפל. היהוטעמם
 היבשתית התחבורה בעית גם מים. לקידוחי מקומות איתורלשם
 דרך את ששיפר חיל-ההנדסה. תרם לפתרונה רצינית;היתה

 היה ניתן זו לפעולה הודות חדשים. דרך קטעי וסללמעלה-עקרבים
 לפתור כדי קדמית. הנעה ללא ,רגיל, ברכב לאילת לרדת מהרהעד
 לנחיתת מכלול החוף בקרבת הוכשר האווירי הקשר שאלתאת

 לקשר, אשר ולמחסנים. למשרדים גלול צריף הוקם ובקרבתומטוסים,
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 רגיל, טלפוני קשר כהקמת להסתפק יהיה אי-אפשר בי היה,ברור
 רדיו-טלפונית. במערכת-קשר צורך 'היהוכי

 מהקידוחים בכמה לא-מבוטלות מים כמויות נמצאוכאשר
 במידה הוקלה החקלאות, במשרד המים אגף ע"י באיגורשבוצעו
 את לספק כדי באם היה לא עדיין אולם במקום, המים בעיתרבה

 המים בעית של הממשי פתרונה גדול. אורתי יישוב שלהצרכים
 שערך קידוח בשעת השוב עורק-מים נתגלה כאשר רקהסתמז

 מים ממ"ע 300 ממנו לשאוב היה ניתן . ן בבאר-אורהחיל-ההנדסה

--------
 , ן ,.ן

)י ., ,;,1 ,,,.  ,ל., ,ן , 

*
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 מבאר- אלה מים להזרמת היגח ק"מ 19 באורך קו-צינורותליום.
 לאילת.אורה

 היישוב של ראשיתו את מסמל 1950 ביולי השלושיםיום
 מנון הממשלה, ראש במעמד בה, נחנכו יום באוהו באילת.האזרח'
 להקמת אבן-היסוד נורתה וכן הצפון, עם הרדיו-טלפוני והקשרמים

 . - אזרחי. לנישוב הראשונות הדיוריחידות

 בנייה לפעולות מנוף שימש המים בעית של הזמניהפתרון
 עדיין היתה התפתחותה אולם אליה, עבודה כוחות ולמשיכתבאילת
 שירותים העדר יישובי. מרכז מכל הגדול המרחק מאוד.אטית

 בעתיר אילת של התפתה,תה אפשרות לגבי ספקותראשוניים,
 ובשנת אליה האניות תנועת את ששיתק המצרי, ההסגר מןכתוצאה
 אליה הגיעו 1955-1951 בשנים ואילג לאילת, אניות 4 הגיעו1950
 ומספר אותותיהם, את נתנו אלה כל - לשנה( אחת אניהרק

 אילת של להתפתחותה היסודי התנאי קטן. היה באילתהמתיישבים
 הדרום. למימי הימי הנתיב מעל המצרי ההסגר הסרתהיה

 ביטבתה, שנערכו המוצלחים בקידוחים 1956. בשנת חלהמפנה
 ממ"ע 400 הניסיון בשאיבות הופקו לאילה: מצפון ק"מ 40הנמצאת
 חדש מים קו הנחת הושלמה שנה אותה באמצע וכבר ליום,מים

 רק לא רבות אפשרויות פתחה הקו של השלמתו לאילת.מיטבתה
 בתמנע הנחושת מפעל לפיתוח גם אלא עצמה, אילת שללהרהבתה.
 התנאים אולם יטבתה. בתחומי לחקלאות ראויים שטחיםולעיבוד
 ההמירה שאף אלא השתגו, שלא בלבד זו לא והצבאייםהמדיניים
 ן ישראל על המצור טבעת התהדקה 1956 שנת של השנייהבמחצית

 וירדוז סוריה מצרים, של מאוחד פיקוד הוקם שנה אותהבקיץ
 ובגבולות לשיאןז הגזעו השנה; בראשית שהחלו הגביל,תקריות
 מלחמת-העצמאות. תום מאז היתה לא שכמוה מתיחותשררה
 ההסגר בוטל .מבצע-קדש"י אחר אחת בבת השתנתההתמונה
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 נא.זתויניס

 בתולדותיה חדש פרק ונפתח י הדרום למימי השער נפתח ;המצרי
 אילת.של

 ולאריטריאה, לחבש מאילת סדיר ימי קו נפתח המבצע תוםעם
 והאיטלקית, הבריטית הצרפתית, לסומלי קווים- נפתחו כןואחרי
 וארצות מדגסקר דרום-אפריקה. מוזמביק,. רודזיה, טנגנייקה,לקניה,
 ל"מבצע 'ועד במלחמת-העצשית אילת- של כיבושה מאזאדרות.
 לגמר ועד מ"מבצע-קדש" ואילו י בלבד אניות 8 באילת עגנוקדש"
 של .המהיר ,הגידול אניות. 170 בה עגנו למדינה הראשוןהעשור
 מהריכוז אליה נוחה גישה דרך פיתוח חייב באילת הימיתהתנועה
 דרך לאילת חדש אספלט כביש נסלל נך לשם הארץ. בצפוןהתשובי
 ביז ונוחה מהירה תנועה אפשר הכביש ומכתש-רמון.הר-הנגב
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 בהובלת לפחות 30% בשיעור להוזלה והביא לאילת הארץמרכו
 בוצע הכביש סלילת הושלמה בטרם עוד ממנה. או אליההמשאות-
 ציטר הונה במעלהי ראשונה השיבות בעל נוסף מבצעבאיזור
 ניתן דרכ, לבאר-שבע, מאילת הנשם להזרמת אינץ' 8 שלבקיסר
 צינור חובר בבאר-שבע לשנה. נפט טונה מיליון -1.1 להוריםהיה
 לבתי-הזיקוק הנפט הוזרם שבו אינץ', 16 של בקוטר לצינורזה

 של בצינור איוץ' 8 של הצינור בהחלפת הוחל 1959 בשנתבחיפה.
 ווחיסוע שאיבה תחנות הוקמו שלו התוואי כל ולאורך אינץ',16
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 אילת בין הקיימים הגבהים -הפרשי על להתגבר גיתן שבעזרתול
 של חשיבותה בעליית שלב היא זי עבודה השלמתלבאר-שבע.

 -אילת.
 גדולה, בנייה תנועת קמה מהירה. התפתחות קלה עצמהבאילת

 )מ-ל256 בלבד אחת שנה חוד והוכפל במהירות גדל התושביםומספר
WD3ל-5000 1957 במחצית WD~ מפעל הקמת 1958(. שנת במחצית 

 הושלם בנמל ; רכים עבודה מקומות סיפקו והפעלתו כתמנעהנחושת
 טונות. צ'יפים עשרת של בתפוסה אניות לעגון יכולות שלידו שגי,מזה
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 אחת. ובעונה בעת אניות שתי באילת לפרוק עתה ניתן י ורדרד,
 מטהרי. ומרכו תרבות מרכז בה והוקמו כבישים נסללובעיר[
 אירוח ומקומות עממיש ~חי-מלון שני לתיירים מהודר בית-מלוןן

 התעשייתי למרכז והגיע קילומטרים במספר הוארך המים קו ונוספום
 בעיר. להתפתח שהחלההדש

,,alt)~fl פיתת 
 האחרונות  בשרויי מאוד דינאמית אילת של שהתפתחותהאף
 עדיע בארץ. אחר יישוב כל על שלה ההתפתחות בקצבועלתה

 יותר, נרהבת נוטפת. התפתחות דרכה. בראשית רק היא נמצאתן
 מפורטת חומש תכנית הוקמה זה לצורך הקרובות. בשנים לה נכונה'
 והתחבורה. הפיתוח במשרדי1

 ויופעל באיזור נוספים קידוחים ייערכן המים בעית פתרוןלשם
 והמאור הכוח בעית פתרון לשם. יאילו .מי-ים, לנתפלתתכניות
nAapinיהיה תפקידן אשר מקומיוונ תחנות-כוח ובתמנע באילת 
 התחבורה. בעית סתרת לשם לסביבה. הדרוש החשמל אתלספק
 הסתעפות עם לאילת, מסילת-ברזל תיסלל זולה, תובלה לאפשרוכדי

 וייבנו הקישים הכבישים יורחבו כן באורון הפוספאטיםלמפעל
 נוספים.כנישים

 צרכי על לענות כדי .בנמל. תהיה ביותר הגדולהההתפתחות
 המחצבים ניצול התפתחות עם ותלך תגדל אשר הימית;התנועה
 התעשייה. התפתחות ועם ים-המלח, ובמפעל הנחושת במפעלבאורון

 תגיע כנר וו התפתחות עם חדשים. מתקנים בז זיוקמז הנמל יורחב'
.
 / תושבים. אלף ל-30 כמשוער, העיר, ,
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 הפנייניםחונן

 גיאוגראפיתסקירה
*,.*... , ת ל אי שלמקומה

. 
* 

 ..,. . האייר של הגיאומורפולוגיהמבנה
,**. הדרוישים והרראדוםהרי-אילת

 י.**,.,* הדרומיתהערגה
 **9**,*, , ת יל א ץ- ר פמ

. ...... .. , ' הגיאולוגיממבנה
ן*. , )סלעריסוד( מגמאטתססלעים  י* 

 ***,י,.. העביתאבן-החול

..י.י..'. .,אקלים
 .; ..... 9ית שי "מתך%1"ה

 הסלאנסר"ם המדברתת בתחומי חלת של הגיאמראםימקומה.
י .י.. . -. . .רוחות - ימסראטויה,

..., זשטסזמהטשקחים

 .. . הדרומיים יבהר-אדום בהרראילתהנחלים
 .. .. יהבה סהרראלה החרמםהש"ס
 .. אוה ושרואם טהריאחם אוטםהריס

 '. .'. . .ו;דו.כיב
. דרבים וטל נקודת,מואד --אילת

 י.. מעבר-אילת לפס המתלכדות לאילתדרכים'1
 ....., אתה יפיפיה,ישם
 ...... ישית ססי"ישגו=1
 ****.. לאילת הדרכים ללשגקעגן
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 היטטזדיתסקירה
,י . . . בראשית *מי;  שלמה בימי בערבה הנחושת מכרות ניצי,ן . ... . . שימה סיטי אילחנ . . . . . ודוד שיעל בימי אילתן,
. . שלמה בימי עציון-גבר1'

.. . . יהודה מלכיתקופת

 הבית-השני ,ימי בראשית והנגבאילת
. . . , . -. החשמוגאיםשלטוו
.. - ,. . הרומאיםשלטון
.~. _.. הביזנטיתהתשפה
. . בתשפת.הערבים'אילת
 העותומאנית-התורכית והתקופה הצלבניםתקופת
 השלטון ותקופת הראשונה העולםמלחמת

, .,הבריטי-המנדאטורי
 בגבולות אילת ושל הנגב של להכללתם באו"םהמאבל

 .מדינת-ישראל

 אילת שי כיבושה - -עובדה"מבצע
 . . אילת של כהתפתחותהשלכים
 . , . . . . פיתוחתכניות

 :טקורית
6,9 ,%1 ,15 ,23 ~zs ,31 .4נ , . 
 רותנכרנ מי , . . 4.. . . 75י 73, 71, 69, 47 47, 43,45.

.isa  פרראור ~ . . ' . . ' ' - . . . 21,. פ2,
 הימשלתית  לשכת.העתוגות  של  באריבותה ' . . . , . 65, 57,ע4,
 הירדן , גליק נלסוז פרופ, של המפריםמתוך . 63, 59, 55, 63 51, 4960י

 מוסד-ביאליק הוצאת של כאדיבותה המזרחי,ועבר-הירדן
 . . . . . . י . . , . . . . . 77;76,

 קלך2י
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