
 ה ב ר עה

 ~1pbmlש.

 יאשי, חיסדיציג

 ל*,ןראל והבנו:שגימא
 יינקקגרכותמ171צשק21

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 מעריבמהדירת

 ותוכי השכיי ש54 - ראש' חינוך קציי / ימטכ"י-ומ'

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ה ב ר עה
 - ורחשיו האזור,

 המקראית העדות לפי אך עתה, עד הסתבר לא ערבה השםמצא
 ארז גם מסויים, גיאוגרפי אזור' להגדרת מחוז לציין,הטושג
 כמקביל מוצאים אנו במקרא- מקומות בשני למדבר. בהקבלהומה,
 לנתונים מדויקת התאמה משום בכה ויש מלחח, ארץ השם את-בה
 כי יראה ולא כערקה, כערער -והיה הצפונית הערבה של'סיים
 י-4 )ירמיהו תשב" ויא מלחה ארץ במדבר. חררים ושכן טוב,א
 ח(. י"ס, )איוב מלחה" ומשכנותיו ביתו ערבה שמתי .אשר ועוד.'

 שהוא, ובאר בגל .מדברי שטח השם ציין שלכתחילהנסתבר,
 שאר בצד מסויים, גיאוגרפ' לאזור התייחד הימיםשברבות

 1'1 א', )דברים התוף -עמק הנגב השפלה, ההר, כגון: הארץ,רי
 הקודמת. הכללית משמעותו את לאבד בלי ב'(, 7'א,שע

 הערבה עם בשלמותה 1הה אינה כאזור במקרא .הנזכרתוערבה
 ים הערבה. ים 'ועד מזרחה, כנרות 'ם עד -ואערבה המלח:, הכנרת בין המשתרע האזור את בעיקר מצייז המקראי השםויגו.
 שונים חלקים ג'(: י"ב. )יהושע הנשימות" בית דרך מזרחה.!ה

 על או הסמוכים, המרעיים היישובים שמות על נקראוהערבה
 במשך מואב. ועכבות יריחו ערבות הקרובים: הארץ חבליות
 על אף השם התרחב באדום, דוד של כיבושיו אחרי בעיקר11,
 יהושע. כיבושי בתחום תחילה צוין שלא המלח, לים שמדרוםטח
 יותר, הדרומי השטח את גם הערבה כוללת כבר דברים!ר

 של יותר מאוחר!יאור
 נדודי.

 יציאת לאחר במדבר, ישראל בני
 ולבן תופל ובין פארן כין סוף, מול בערבה, .במדבר, : נאמר.ים,
 אך לנו, ידועים 11 שמפסקה המקומות כל לא ודרה1הכ".)רות
 של טפילה לתופל, מדרום התיבונה, בערבה הוא שהמדוברוה,
 הצפוניים. אדא בהרי אשרגה
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 הערבה": -דרך בשם דברים בספר נקראת צפונה מאילתהדרך
 הערבה, מדרך בשעיר, היושבים עש. בני אחינו מאתגונעבור
 הוא ~DID בספר .ערבה" המושג ח'(. ב', )דברים ומעציץ-גבר"מאילת
 קובע הוא בימיו ישראל גבול את יעיין הנביא כשבא יותר.מצומצם
 י"ר(. רז )עמוס בדרוס הערבה ונהל בצפון לבוא-המת : נקודותשתי
 : מלכים בספר המובא עמוס, של מימיו אחר לציון מקביל זהניון
 ים עד מלבוא-חמת ישראל גבול את השיב ב'( )'רבעם-הוא

 הוא ההגיון מן לא זו, סמיכות על-פי ב"ה(. י"ד, ב/ )מלכים"ערבה"
 מדרימה אלא המלח, לים מצפון עמוס שבע הערבה נהל אתלחפש
 ימינה של העהבה נחל עם זהה~וא

~כולות
 בדרומו אילת וים בצפון המלח ים הם: כיוס הערבה גבולות'

 "ערבה של הממוצע אזדכה במערב. הנגב והר במזרח אדוםהרי
 כאזור אלא מהנגב, כחלק הערכה את לראות אין ק"מ. 115ושא
 הנגב הר בין אדום, ארץ וביז הנגב בין טבעי וכגבול עצמה2נ'
 המדינא הגבול יחסי. כשיעיר הגשומים שעיר הרי ובין ברובוהצחיף
 לגבול כלליים בקווים איפוא, כתאים, לאורכה, הערבה בתוך~עובר
 הגבול קו המנדט. בימי שנקבע הגבול בעקבות בא והואקטבעי,
 נמצאים .מהערבה % שווים: בלתי הלקים לשלו הערבה את~תל;
 ממלכת שבידי הערבה ישראל. ביד' בלבד 1-ל, ממלכה-ירדןשדי
 נמצא ולכו שבידינו, הערבה מאשר יותר הרבה איפוא, נרחבת,:רדו

 נרחבת הצפונית הערבה הגבול. על-יד על-פי-רוב עוברת בהשהדרך
 בין ק"מ כ-8 מפרידים עדיין עין-'הב עד הדרומית. מהערבהיסתר
 בסך-הכל הדרך נמצאת ואילך מעין-יהב אך ה-ערבה, לדרך~גבול

 בין מסוימות, בנקודות 'רק מהגבול אחד Q"W של במרחק~מוצע

-
פער-העקונ'6. אנו זאת, לעומת 1 קילומטר כארבעה ביניהם מפרידים לעברונה,לשבתה
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 ק"מ. 2.5 הוא המרחק אילת בחוף בלבד. ק"מ חצי של במרחקהגביל * נמצא לבאר-מנוחה, ומדיים יסרוק ערבת א5-עמר. שבסביבותרואים
 אדום, לציו הנגב ביז הערבה הסתידה ויהודה ישראל מלכות בימין

41קופה
 מסוימי

 . יהודה מלכנת של אורגאני אזור בין חיץ שימשה
 המרובינציה לביל השלישית פלסטינה ביז נבדלימי מחווותיני נין גבול שימשה הרומאים בימי אף אדום. של החסות ארץלפיז

 שבעבר-הירדו:ל"בייה.

. פיסיים*וים

 ן טאורוס בהרי המתחיל הגדול, הגיאולוג' מהשבר חלק היא'הערבה
 בעמק אפריקזג *במרכו האגמים לשור עד ונמשך הקטנה*באסית
 הארץ. כדור פני על המכסימלי היבשת' לעומק השבר מגיעהורדו
 ן עיקר כל אחידה היא איו זה, משבר חלק היא שהעיבהלקיית
 ברור. דרומי לחלק צפוני לחלק מתחלקת וה.יא פיסית.מצחינה
 נוצה שלוחת פני על העובר המים. פרשת בקו הוא ביניהםהעבוי

 המלח. ים פני מעל מ' 672 של לגובהומתרומם
 אחידות א( הערבה: לכל כלליים ייחוד קווי לצייז יש זאת."עם
 . לנחלים ניקוז שטת ב( צפת-מזרח-דרום-מערבי בכיווןמינח.

 ( העיקריות. לדרכים מפגש מקום ג( 1הראשיים

 בערבה גם הערבה. של הקשות הבעיית אחת היא הקרקע"מליחות
 וכשר פורה המזרחי החלק כולו: הירדו לעמק האופייני הכללחור
 ממלכת בידי הנמצא המזרחי. בחלק המערבי. מהחלק לחקלאות'יותר
 מקורות מעטים המערבי בחלק ואילו כשפע. מעיינות גם מצתיםיהדו
 המעיינות והבהמה. האדם לחד ינעמו "]יד לא הם ואףהלים

 עיז- עידתמר. הם: הצפינית הערבה של המערבי בחלקהשיקריים
 עיו-אל-עמר. עין-רחל, עיז-?tan עירחצבה. עיז-אמציהו.הליכר,

 עצמם המעיינות ובז אלה, למעיינות שמטביב הביצותב4ר.מנוחה.
 מדום בין פגורים יאות-ערבה וכמה לצמחייה, נוהים תנאיםי41רים
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 גבריהנו4

 משקעי גם בהם נוצרו הצמחים ושכיחות הלטיגות ומפאת ישאילת.
 לאחרונה ובעין-הכיכר. ביין-תמר כמו מטר-שנים, של בעוביבול
 והם מבוטלת, לא .בכמות מים חצבה ובסביבת בעין-יהבוגלי
 לאזור. הדשות אפשרויותוחחים

 נמוכה ' היא תחילה ק"מ. 100 פני על מתמשכת הצפוני.תהערבה
 ל"תרומם השטח מתחיל מעין-אל-ימר, בהדרגה, ורקפני-הים,
 המזדקרות הלשח, חוור גבעות בשטח  בולטות "צבה עדאיטיות.
 סביבתה לצחיחות בניגוד והעומדות ובצמהייתן, הלבניםקירותיהן

 יש וגפרית. גבס מלחים, הדורות ופריכות. מבותרות גבעות הןלה
 והן ויש אבנים, זרועות והן יש נודדים, כחולות נראות,גבעות
 לעין-יהב. חצבה בין כמו גובית, אבןזחול רוכסי.סועות

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יוחבה "מלה. 'ם פני מעל כולה מתנשאת הדרומית"עיבה
 שבס~ה ולמליחות סעידין למשקע ומדרום ק"מ, ל-7 מגיעה~מוצע
 הראשית. המים מפרשת נמככה בוספת, מים פרשת בהקסמת
 לדיונות המצטברים חול, אזורי הם הדרומית בערבה רבים:שטחים
 אדמה משתרעת הדיונות בין ליטבתה. סאבה שביו בשטחגלהות
 מקיר לכל הדרך את החוסמות הדיונית, מחמת אבנים. זרועהסלעית,
 הדרומיות בערבה נוצרו הנחלים, של האנטי זרמם ומפאתמלם,

 ביצות הן אלה ועברונה. יטבתה מליחות הז ביותר הידועותמשחות.
 גשמים. מי ועל מעיינות מי על הסמוכות למעבר: וקשותמלוחות,
 ומפאת נוחים, ניקוז תנאי שעקב סעידין, משקע הוא זה מכללישא
 ועל מלח, ספוגות אדמותיו אין שבעבר-הירדן, לעין-ע'רנדל .קיבה
 בחלקה מצויים .ולמעשה המעיינות, נדירים הדרומית כערבה..רם לחקלאות. הז כשרותבג

 לאחרינה שהתגלו מזם נעין-עברונה. עין-יטבתה : שניים רקהמערב'
 הדרומית הערבה של המזרחי בצד .'לשתייה. נם טוביםבזיז-יטבתה

 ונשנה, חוזר ועין-א-טאבה. עין-ע'רנדל : שופעים מעיינות שנימאיים
 שבחלק המעיינות הלפינית. כערכה השכיח השיו, כאן גםא~וא,

'nlrDnומתוקים ייתר עשורים ממלכת-ירדה שבידי הערבה. של 
  בשטה חיבי יצמג יילד חוף הין לכך בולטת הוכחהיושר.

 נווה-מדבה המהווה הירדני, שבתחום עקבה חוף לעומתגראלי.
 ופורה.ישק
)ן,,
 הבדלים ניכרים יבדרומ, בצפון הערבה של השונה גובהה"ומחמת ם י ל יהוא

 בורדית בנקודות שנעשו המדידות אלה. חלקיה שני ביןאקלימים
 אופייה לגבי מסמרות לקבוע כד' עדיין בהן אין המנדט בתקופתכבר

 האקלים. לתופעות כיווז לציין כדי כהן יש אד הערבה. שלשלקיימי
 הערבה של המועט גובהה מחמת מועטת, בערבה הגשמיםכ11ת
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 ממדבר הנמשכת המדברית, ברצועה מעבה בטאת יתז מדים.לדיחויה
 כמות מגיעה עדייו הצפונית בערבה פרט. מדבררת ועד~רה

 בממוצע מ"מ לי5 אילת בליף ואילו לשנה' מ"מ ל-40גשמים
 למעשה, הגשמים מידת את משקף אינו שהממוצע אלא בלבד.ו-גה
 מאפיינת זו תופעה שנה. מדי בערבה שוגה הגשם שכמותמאחר
 התיכוו. במזרח אחרים מדבריים Q'~1TK מאפיינת שהיא כשםגתה
 שגשם ויש מעטות, גשם טיפות רק יורדות אחדות שנים ובמשך4'
 בערבה, השנתי. הממוצע על העולה משקעים כמות מורידאחד
 : עברים משלושה אותה הפוקדים לשטפונות, בחורף לעתים אנו4ים
 לים כיוונים: בשני זורמים השטפונות מי ומאדום. ובארו"הנגב.
 א"ל.ת. וליםאשלח

'שקיי-יי-,

. 
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 המגלגלים פארן, ונהל אמציהו נחל בשטפוניה מצטייניםבמיוהד
 בערבה המים משק של יעיל תכנון מים. של עצומות כמויותלעתים
 חקלאיות. למטרות לנצלם אולייאפשר

 האקלימיים ותנאיה הערבה של הגיאוגרפיים-פיסיים התנאים'
 ניוחד הצחיחים האזורים אהד את מדווה היא כי להורות,באים

 באר- עין-'הב, נאותיה-הצבה, כשרות זאת עםבארץ-'שראל.
 הדרל לאורך חקלאיות תחנות לשמש - באר-אורה יטבת".ענוחה.
 של העיקרית חשיבותה כי ואם 'ם-סוף. לבין ים-המלה~ביז
 על ייכון לא ועתידה וחרשתית, בטחונית-תחבורתית היא"ערבה
 הטבעיים האוצרות ועל אילת לים המוצא על אם כי"קלאות,
 תרומתה את לתרום המעטה החקלאות שב יכולה הרי בה,הגנוזים
 בימי שהיה כשם בה, שיקומו היישובים של מצרכיהם הלקיסיפוק
ן, .קדם.
. ם י ל ח ניה  תלילות מהמת מיצרים, הנגב מהרי לערבה היורדים הנחלים,ן

 בקעות נוצרות רבים ובמקומות יש אך עמוקים, קניינים'~מורדותיהם,
 ונחל )צין( אמצ'הו נהל הם שבנהלים הגדולים למעבר.:"נוחות
 הלקו למצפה-רמון. מצפון "וא אמציהו נ"ל של ראשיתו"פאס(.

 רדתו לפני מדום. בערבת וסופו עבדת, בסביבות עובר"אמצעי
 ודרום-ת הגדול המכתש שלוחות בין צין. לקעת את הנחל יוצר,,לערבה

 הוא ק"מ. כ-109 ארכו מלוא לערבה. 'וצא הוא"מעלה-עקרבים
שדום. בעיברי בשטפונוהיו וידוע המכתשים סש~ח הגשמים מי את,מנקז
 בהרי עובר האמצעי חלקו בסיני. היא פארן נחל של ראשיתו-'

 המים, לפרשת מצפון היא לערבה הירידה בערבה. וסיפוהנגב
 מתפשט מימיו גליל לערך. ק-מ של לרוחב. הנחל אפיק משתרע~ובה
 השטפונות ומי במזרח, אדום והרי במערב הנגב הרי פני,על
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 פארן נחל של אורכו מלוא המלת. ים אל נשפכים בוה,צסברים
 בין בארץ-ישראל. ביותי הארוך האכזב נחל והוא ק"מ, י-150ה,4
 שהם תיון, ונחל מרזבה נחל את ענד למנות יש הערבה נחליי,4

 הנגב מהר יוצא מרזבה נתל פארן. נחל של יובליםמעיקרם
 שטפחות. בתורף פוקדים אותם אף הדרומי. מההר תיוו ונהלהשרכזה
 ונחל רודד נחל תמנע, נחל הם הדרומית בערבה 'ותר קצריםנ44ים
 לארז מעיקרם שייכים ממזרח לערבה היורדים הנחליםשלמה.
 מידה באותה הערבה של המים גליל על משפיעים הם ואיואץם.
 הנגב. הרכמו
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אריחים
 מדום-אילת. דרך היא בימינו בערבה העוברת העיקריתהדרך
 עין- : הבאים המקומות את השאר בין 11 דרך עוברת לדרוםמצפון
 נוצ", שקוהת באר-מנוחה. עין-יהב, סביבת חצבה, עיז-הכיכר,המר.
 אילת. מפרץ ,בואכה באר-אורה, סביבת תמנע, סביבתיטבתה.
 ואת אילת עם באר-שבע את תחילה שדיברה היחידה הדרך גם"יא
 הספנות של העתירה התפתחוהם עם ים-מוחן עם התיכו,"ים

 לאוצרות תחבורה עירק הערבה דרך תשמש אילוח במפרץוהמסחר
 העולם. ולשוקי אילת לים המלח מים והברים~אשלג

 באר-שבע-כפר- דרך א( רוהב: דרכי כמה מתקשרות 11 לדרך1'
 היוצא עבית-מכתש-רמ11' כביש ו( י הצבה מעלה-עקרנימ.ורוהם.
 והמקשר,ת יתרו, בנהל העוברת מסילה ג( ן לערבה באר-מנוחהעל-יד
 למכתש- עד ההר בשבילי ונמשכת הערבה, דרר עם יבדח בקעתאת
 בערבה, ההשובות הדרכים אחת שהיא ניצנה-אילת, דרך ד( ,'ימוו
 מצרים. בתחום נמשכתוהיא

 ממורח העתיקות למכרות הדרך כלומר חצבה-אפדאז-פונוז, א(, : באדום הבאות הדרכים הערבה לדרך . מתקשרות לערבה ממזרח1,
 אל-הופיירה-פט עיז דרך ב(1, -יערבהי'.

 לאורד "עובר הידדני התעבורה בעורק "קשויה ע'רנדל, ד(,דרך, י לבאר-מנוחה מצפון-מורח היוצאת א-טיבה-פטרה, מהל דרר ג(ו1
 המפרץ. חוף על עקבה-אילת דרך ה(.,' י עקבה עם מעוז את והמקשר,~דום.
 מספר חשוב. צומת-דרכים הערבה שימשה הרומאים בתקופת,,,

 שפנו ומהו לאילת דרשה, שפנו מהו ממערב, אליו ורדולרכים
 הנבטים. ,יפטרה,'בירתן
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 בדרך חשוב סעיף הערבה שימשה הרומאית בתקופה כימסתבר,
 מקשר וכסעיף פטרה. לביז ענה ביז מעבר כדרך-ושיים-אילת'

 הרומאית הפרובינציה ביז אחרת בלשון אדוטי לבין הנגבין
 לסלילה השנייה למאה עד -ערבייה". הפרובינציה וביז ג'"פלסטינה
 הבירה עיר בין מסחריים תחבורה עורקי הערבה דרכי מעיקרןוימשו
 בערבה עבר הרומאית בתקופה עזה. היצוא נמל לבין פטרהנבטית

 ושהיה המורי-ערבי, למדבר ועד מהנגב שהשתרע רומאי, ביצוריםו
 גם מצוא לעת שימש כי אם הפר.תים, נגד וראשונה בראשכווו
 חשיבות אז איפוא, היתה, אלה לדרכים המדבר. שבטי נגד,חסום
 המבצרים קו למבצר. מבצר וביז למחוו מחוז ביז שבע והזבאית
 תקופה באותה שהתווה הוא המערבית ובערבה המזרחיתערבה
 י , בה.  שהותקנו הררכים  תווחית
 עם אנת, סו".0 הר. תוזקר "וחן בהנך צ.1. זחל ען סמעו".העקרבי030

 המקראי חררחור
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 הערכהתולדות.
 הפריהיםטוריתהתקופה
 צורכן נחקרו.די לא עדיין הפריהיסטורית בתקופה הערבהתולדות

 4 בה. "אדם חיי את לשחזרנדי
 הפיצו באר-שבע. ליד בתל-אברמטר, לאחרונה שנערכוהחפירות

 אולי בהן ויש רחוקה, תקופה באותה בנגב האדם חיי על רבניר
 שהתקיים זה, ביישוב ההיסטוריה. סף על בערבה לחיים רמו משום:מ

 גם נמצאו - יהספיהה( לפני הרביעי )האלף הכלקוליתית:תקופה
 מסתבר. העפרות מהות לפי ואף ההינית לפי נחושת. להיתוךותקנים.

 שלמרגלות פונות מסביבת הערבול של המורחי מהחיק הובאו אלה:י
 הופקה לפסה"נ הד' באלף כבר כי ההנחה את נקבל אם אדום.,ר

 היו אז כבר כי למסקנה' שנבוא ההכרח מז היי בערבה.תושח
 בין קיים היה קבוע תנועה ציר וכי ועונתיים קבע יישובי בה;וימים

 אם חצבה, בסביבת הערבה את הסתם מן שחצה לפונת.:או-שבע
 להעברת שימשה 1היא בעולם, העתיקות הדרכים אחת 11 הרי:ן.

 רק מטאלורגיים מרכנים למקיימו זטן באותו הנחושת.!פרות
 עפרות היו ואת מלבד ובקווקז. באנטוליה גם ואוש ובארמניה:פרם
 המתכת.~ את בהן כרו לפסה"נ הד' באלף וכנראהישכבר בסיני,חושת

 המרכז בין קשרים היו קיימים אז שכבר אפשרות מכלל רחוק זה:יז
 בערבה. והמרכז:סיני

. במרמר ישראל בני נרוקינקופת
 מדרום. הארז את לכבוש תחילה ניסו ממצרים ישראל בנימשיצאו
 .ויצא הדרך: -את לפניהם חסם הכנעני ערד כשימלך נכשלמיונם
 תעשינה כאשר אתכם וירדפו לקראתכם ההוא בהר הישוב!אמורי
 לאחר מיד(. 1?בדים.א, חרמה" עד בשעיר אתכם רכתוודבירים,
 בדיך עברו לפחות שהם. וחלק דרומה ישואל שבטי פנו~נהדפה
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 .ויסעו : מואב לערבות צפונה. המלר" .דרך עם ועלו לאדוםהערבה
 ויסעו בפונון, ויחנו מצלמונה ויסעי בצלמונה, ויחנן ההרמהור
ITJTe~בגבול העברים, בע" ויחנו מאובות ויסעו באובות, ויחנו 
 המוזכרים מהמקומות שנים לפחות מ"א-מ"ד(. ל"ג, ,במדברמושב"
 בערבה הנחושת מכרות )מרכז - פונון כיום;, לנו ידועיםכאז

 ל,הוהה ושיש הרומאיים, מהמקורות גם הידועה וצלמונה,המונית,
 עד ימינו של הערבה בדרך עבר אחר הלק מדאר. בירב~'בת

 מלכויות את המדבי. בדיי ממזיה, עקף הםלשיין-מך-אייש
 מואב. לערבות הוא אף והגיע שואבארום

 שיעור ואת בערבה השונים הנדודים אופי את לנתח המקום כאן יא.
 את יפה הכירו ישראל ששבט' מקום, מכל ברור המדויק.זמנם
 תושביה, עם אמיצים קשרים וקשרו במדבר נדודיהם בימי"שתבה
 גם עולה תקופה מאותה עמום הד הם. אף שמיים שבטיםב%

 על_הנתש הסיפור כי לציין, ראוי הנחושת. נתש על תמקראימהסיפור
 מקום בקובת "עבוים, ובעיי באובות "מסעות לפרש,תנחמך
 שהטיפול הרי ך-י"א(. כ"א, )במדבר באזור המכרות מרכז -ישתוו
 גיאוגרפי-ריאלק רקע על מושתת נם על התלוי השרףעלן

 המלוקחתיומת

 נאחוז לא אזלם בערבה. 'שדאל בני איפוא, עברו, נדודיהםשימי
 האדומים, עליה השתלטו לבז, קודם עוד גאולי השופטים, בתקופתבה.

 אלוף גם בתורה נוכרתם אדום אלופי בין עבר-הירדו. דרוםישבי
 מ"א-מ"ב(,-עדות ל"ה ,)בראשית "נז ואלוף פינין, אלוף.אלא,

 אף האדומים יתר-על-כן, לאילת. פונוו שבין החבלים על אדוםלשלטון
 לעומת ימורדותיו, מהנגב מערב, מצד מהתקפה כלל בדרךלג,,חששו

 הס'ורי-הערבי. המדבר לאורך המזרחי, הגבול את בשקידה ביצרוזאב
 מלחמות אחר דוד הכניע כיבושיו בתנופת דודן בימי חל'גלפנה
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 קסnelwnn 9711 .שוא;. מוצד שדיגן שנתס1;ק הקן ע; )ת;11 6-7נ11דתה.

  עם  בירכה.  לניצול.המכרות שלמה  לפני הררך  שת מבן יחר.ל  זה כיבוש אילת. מפרץ עד יהגיע ואדום מואב 'עמ11) את(ושכות
 עם הימ' לסחר השער ישראל לפני נפתח ואילת העובה שלבושן
 ' אמתכת. חרושת ולפיתוח ואפריקה,(יה

 של הגדולים מטפעליו היו "מחכית וכריית אילת בחוף "נמלבנייה
 והן המפוארים, לבנייניו פנימי, לצורך הן לו שימשה המתכתלמה.
 ריאלי רקע לשמש כדי בו יש הערבה על השלטון יצוא,:רכי
 תופסים שלמה של עושרו במקורות שבערב. ממלכת.שבא עם!סחר
 כי איפוא' ייפלא. לא עיקר'. מקום ואדום הערבה הנגב,צרות
 שנתגלה מתכת, להפקת ביותר המשוכלל המתקן הוקם בימיווקא
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 שימש הממעל בעציון-גבר. "כבשן והנא "קזזם, במזרה עת"%
 הרוחות משב במקום נבנה הוא ולעיבודה.' לצריפתה המתכת,ל~יתוך
 היו - משוכפלים מאווררים מתקני בעזרת - ובאמצעותןהעזות,
 היו זה שלמפעל נראה, הדרושה. החום דרגת עד האוו אתיבים
 גלמית התכה תהילה הותהה שכבר לאחר הנחושת אתמליאים
 ייצוא. למוצרי ועיבדה הושלמה ובוהששונה,

 להקמת הדרושים הראשוניים התנאים כל קיימים היו שלמה,בימי
 ארגון נ( בטריז, א( אילת: ובחוף בעלנה ענפ" מתכתיתחרישת
 עבודת ג( אדום(ן מיעדות עץ )פחמי .ודלק מים מזון, אספקת שלישל
 המקראיים הפסוקים רק לא מרמזים ושעליה בימיו שהונהגהכשייה

 שבויים או אסירים של העבינה מחנות גם אם כי עשה מ6*
 ובין המכרות, גושי שני בין תחבורה עורק שימשה הערבה".מה. בימי כבר בערבה שהתקיימו "מכרות,העיקריים גושי שגי היואיה הדרומית. בעובה ובתמנע, הצפונית, בערבה בעיר-נחש,התתגלו
 בעציון-גבר. המרכי בית-ההיתוך לניןהמכרות
,וו

 האחרים, בית-דוד מלכי נימי גם נמעך בערבה ותדדהלשלטון
 לאדומים. בערבה השלטון, הזר עת לערך, שנה 200 שלומהפסקה
 בערבה. יהודה של שלטונה נכון .שוב ויותם עוזיהו יהושפט,בלמי
 אניות עשה .'הושפט הבא: הקטע את קוראים אנו יהושפטעל

 בעצ'ון- אניית נשברו כי הלך, ולא ללבתעאופירה,ל:הב,~נשיש
 יהושפט של לשליטתו ברורה עדות זוהי מ"ט(. ב"ב, וף, נמלכיםג,:ר"
 אמציהו המלך 11DtY. שייך ב' בעצית-גבר שהבניין ונראהירבה,

 במלחמה ותפס כנראה(, "צפ,ניא; )בערבה לגיא-המלח באדוםנוחם.
 הסמוך אסלי המבצר אולי הוא הסלע ז'(. י"ד, )מלכים,ב/ הסלעגון
 ב', )מלכים וישיבה,ליהודה" אילת את .בנה הפעליים רב עוזיהוב...1 ורש לעצי11-גבריאילת, הגיע לא שאמצי14 כנראה פונון. מכרותלו.וש
 מהמאה ג',, "עציורגבר, בניין שייר ~זיהו לתקופת כ"ב(.ינ4,
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ק

 במקלם. חדשים בניינים נוטפו אף בימיו הספירה. "גיושמעית
 לפסקה אישור משום בכך יש שמא יישוב. גדל למפעלמסביב
 אילת". את בנה -הוא : לעיל שהובאה,מקראית
 : מהמקרא לנו שידוע וכפי אדומית. שהיא ד". גבר~מוכיהה'.עציון. כפי יהודה. מיפות מידי הערבה נשמטה יוזיהו תקופתלאחר
 לקרוא: )יש- לארם. אילת את ארם מלך רציו השיב ההיאבעת
 שם וישבו אילת באו ואדומים מאילות. היהודים את וינשלאדום(

 את להפיק הוסיפו האדומים י(. ט"ו, ב'. )מלכים הוה" היום1
 ישבו מכן. לאחר הספירה. לפני החמישית המאה עד בערבה,מתכת
 אדום בין המסחר דרכי את שהמשיכו-לפתח שונים, עמסים,ערבה
 לערב. אילת וביןאילת

 הערבת יישובי התקיימו בית-ראשון בימי א( : לציין נוכלבסיכום
 במפרץ הימאות ועל המתכת חרושת יעל בין-ארצה מסחר עלעיקר
 1,ילת

9ג
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 הה; הערבה של הטבע אוצרות בפיתוח מאד חשוב חלקב(
 אחרים, עמים בנ' גם הלק בו לקחו שונות בתקופות כי אםליהודה,
 ן יהודה בני של יריביהם האדומים,ובעיקר

 טליי השכילו ארמנית יכולת ובכוה הנק מטשל בתנאי רקג(
 אוצרותיה את ולפתח בערבה הטבע קשיי על להתגבר ויהודהישראל
 שלמה, שבימי היא, עובדה לים. מעבר חוץ ולסהר פנימייםלצרכים

 'הודה בידי הערבה קוימה - החוקים המלכים - ועוויהויהושפט
 - ולאפריקה. לערב וכמוצא טבעי לעומרכמקור

 הנבטית-רומאיתהתקופה

 לאחריך קצרה ותקופה הבית-השנק בימי בערבה הקובע"גורם
 מקומם. את ותפסו האדומים רגלי את בהדרגה דחקו הם הנבטים.הון

 הם. לבירתם עכשיו היתה רקם-פטרה הקדומה האדומ'תדבירה
 התרכו ובידיהם בטעלה, ראשון לגורם נהפכו לפסה"נ שנהכלאתיים
 והחידקל, הפרת מארצות מצפון, המגיעות הן המדבר, שייריתמ"ר

 של מרכוז הרחוקה. מהודו ואף ומאפריקה מערב הבאות אלה741
 למצרים, לסוריה. הסדורית נשלחו וממנה פטרה, היתה אלהשזירות

 והנגב, הערבה פני על הוליכה ולאיטליה ליוון הדרך ולאיטליה.ליווז

 וציף פטרה-אילת-עזה ציר עיקרי. נמל-ייצוא משמשתכשעזה

 התפתחו ובעקבותיהן בינלאומיות, מסחר לדרכי היופטרה-עזה
 ערי של רובן רוב לערים. הימם ברבות שהיו מסתייות,תאנות
 בערבה אלה. מסחר בדרכ' לאשיתן הרומאית-בי~נטית בתקופההנגב
 בתקופה גם ממש של ערים בה קמו לא תחנות. רק קמועלמה

 לא שהנבטים העובדה גם השאר בין לכד גרמה יותר.מלנוחרת

 של המוגבר הייצור עקב שבערבה. הנעושת מכרות כניצולעסקי
 עקב וכן האגאי, הים ובאיי באירופה הבית-השני ימי בסוףנדושת

 כריית כדאית היתה לא הבינלאומיות התחבורה דרכיהתפתחות
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 הערבת בדרכי חשובה תחנה קדם בימיפואח.

 הארגוניים האמצעים גם חסהים היו לנבטים בערבה.נחושת
 "יתוך ובבתי במכרות אדם כוח להפעלת הדרושיםומצהלתיים
 הערבה. של הקשים והאקלימיים הגיאוגראפייםתנאים
 הנבטים, לשלטון קז לספירה 106 בשנת שמו שהרימאיםלאחר
 שלהם שני קו-ביצורים הרומאית-ביזנטית בתקופה הערבהימשה
 בפרובינציה הראשון לקו-הביצורים והמשך הסורי-ערבי, המדבר.ל

 בסביבת הביצורים לקווי בהקבלה נמשך זה קר'ביצוריםרבייה.
 הדרומית. שבאדום פטרה, ובסביבת המלה, לים שמדרוםוער,

 מתושבת, חלוקה על-פי הוקמו בערבה הרומאי הצבא"הנות
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 על שמירה לשם מזה 11 קצובים ובמרחקים מרכזיים ,קומותב
 על בעיקר הושם הדגש הדרכים. על יעיל ולפיקוח המסחרשלרות
 לשתייה. מה במידת יאו-ים מי6 מקירוץ על השולטים המדבר,נאות

 ,טבחה טיליחה, כגון תחבורתית, חשיבות בעלות כנקודות היוהלחנות
 חקלאות על שהושתתו או )עין-חוצוב(' חצבה תמרה,)"4'דיאנם(,

 על לשמור גם נועדו והן יש )ערידלה(. וע'רנדל צוער כגוןעל4,
 בניגוד הרומאים, בי פונון, על-יד טקואדה כגון הנחושת,מפרות
 בגוש 1ה1 הצפוני בגוש הן כערכות מתכת ידפיק "וסיפוי~בטים,
 האי מול סאבה, בסביבת אילת, של המערביידרומי בחוףהירומי,
 בתקופה עבדים. בעילי העסיקו הנחושת בכריית פרעון.ג'זירה
 של16נם מפאת נוצריים. אסירים גם פונון במכרות העבידומסויטת

~Thn
 בלי להמשיך 'כלו לרשותם. שעמדו העבדים 51כוח בערבה,

 היה שלא אף-על-פ' המקרא. מימ' המתכות תפוקת במסורתק;י
 שיקולים במסגרת הר' טהוהה, כלכלית כדאיות משום ודאיבלל

 היה עזה-אילת בדרך שהמסחר כשם בשכרם, הפסדם יצאמייניים
 חשיבית בעל היה אולם עצומים, ,בהפסדים לעתים ברור הואאק,

 במקום נבנו הרומאיים שהמצדים מסתבר' מדינית, מבהינהעצומה
 הפזורים הנבטיים -הארסים כך על מרידים בערבת. הנבטיותההחנית
 שההומאים וייתכן רומאיים, מעיקרם.הם המבגים אך המצדכם.ב%

 דוד בימי שהישראלים כשם נבטיים, חרס בכלי להשתמשהמשיכו
 על גוטי אדומיים, חרס לכלי בערבה להשתמש ממשיכו"~מה
 רומאיים-בי,נטיימ. חיטים גם נמצא ושם עה רק ואטום הם.כ,-הם

 ולעתים בצורתם מקובעים הם טיפוסיות. תכונות מספר ישמצדים.
 מגורים, הדיי 'כולל - החדרים בחומות. מגדלי-פינה גם בהםג*רו
 במרכז המבצר. של החיצוניים לקירית צמודים - הנשק וביתמחסנים
 בריכות. מספר או בריכה ובתוכה חצרנק~את
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]
 לדרום מצפון - בערבה ותחנות מעיינותיישובים,
ירתמו
 של הראשית הדהך כצד נמצאת, מדום לבריכות מדרום ק"מכ-5
 והרע .ושעה ממ"ע כ-60-80 שופע המעיין )עין-עריס(. עין-תמרערבה.
 כלור מיליגרם מ-1000 למעלה המכילים כערבה היחידים המעיינותין

 לשתייה. טעימים אינם עדיין שמימיו אלא מיליגרם(, )1730ליטר,
 ארתורנתח

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 סי15ס. ר1סאי 1ITV'mTsn,ן

 כגון, שונים: צמחים מצויים בסביבה נווה-מדבר. כבחינת היאעין-תמר
 לאתה הקרקע. מליחות היא העיקרית הבעיה ושיזף. שיטה אשל,אגמוז.
 ותירס. תמרים בננות, ירקות, כמקום לגדל יהיה אפשר המלהועטיפת

 מלאכותית. עפר וסוללת בניינים שלושה חורגות נמצאושסביבה
 בערבה. היומאיות המשמר מתחנות אחת. כאז לשהיתהייאכז

 תמרט~ר
 מצד נמצא למדום, החדש הכביש על לעין-תמר,שצפוז-מערב

 המעבר ובדרכי בה קשור הוא אולם לערבה, שייך קוא איזתמר.
 למצדים בצורתו דמה שהוא להיווכח נוכל שרידיו עליפימשנה.
 נהצכ ובארה ארבעה ובפינותיה הומה, מיקפת חצר : באוירא"ד'ם

 . .י צפון. מצד היתה הכגיסה ומטויחות. בנויות בריכות שלוש וה
. 

,. 

 -א

,ן,,,,[י
]L_-  
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 הרכס במורד בניצל לערבה. מהנגב הדרך מוצא על שמרהמצד
 מבהינה בהחלט כמוצדק נראה עצמה, בעה-תמר ולא:פוני-מערבי,

 הפלשתינאים. התלים של הראשון הגדוד הנה במצד:אית.
 נועד שוודאי מים. לאגירת סכר נמצא למצדצפונית-מערבית

 עגול ננייז שרידי נראים המיס לבריכת לעל חיל-המצב. אתימס
 שמירה כי מעידים הם י מגדל שרידי וכן מרובעים, בנייניםורידי
 המים. על מופקדת היתהוחדת
 לספירה, הד' במאה שהי אבסביוס, אצל המוזכרת ותמרה,ייתכן

 לדדך : אומר אבסביוס מתאים. אינו המדחק ציוו י תמר מצד עם,ה
 זאת לעולת שב לאילה", מחברות בלכתך )ממשית( ממ06יס(

 הטופוגרפי. הציוןואים
 נראה. לערבה. היורדת ירושלים-אכלת, דרך על יושב תמרמצי

 האמורי ישב שבה חצצון-תמר. את לחפש גם יש זובסביבה
 דעתנו על יתקבל המקרא. תיאור את נקבל אם ז'(. י"ד,:ראשית

 ועמויה, סדום נגד המלכים ארבעת מסע בראש שעמד:דרלעומר,
 תקד ממזפן'ן'
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 על לרבות סדומ' לערכת מקדש*ברנע המעבר דרבי ע5 להשתלטק
 בחצבה. היתה שחצצון-תמר דעה גם קיימת כיום הוה, במקוםעבר

"יעי
 של הדרומי-מזרחי לקצהו מעבר בבייור, לראות נוכל'מעין-תמר

 לנווה-מדבר הפכוהו אותו המשקים מעיינות אחד-עשר שבהירק ונשפעת המרובים בעצם למרחוק בולט הוא צוער. עמק את המלח.ים
 מדרום- ק"מ כ-3 צפי, הכפר בסביבת השממה. מרחב בתוופזרה
 החורבות והצלבנית. הרומאית צוער חורבות שרדו המלח, ליםמזרח

 ח'רבת א-סוכר. וטואחין עיסא שיח' ח'רבת : גבעות שתי עלמשתרעות
 מטר כ-45 גבוהה והיא מלבינה, כנקודה מרחוק נראית עיסא"ית'
 הרומאית- מהתקופה שונים שרידים עליה נמצאים המלח. ים פנייעל

 ובסיסים. כותרות עמידים, שברי חזקות, חומות יסודותביזנטית:
 קדו- הללו גחוש.ת. סיגי של גושים מצויים הגבעה של הצפוניהחלקה
 העפן את הבית-הראשון. לימי ושייכים הרומאית, מהתקופה ודאיים

 זה. פורה ביישוב ויציקה התכה לשם מאדום מביאים היו עצמןלות
 ששימשו. צלבניים, מבנים שרידי נמצאים א-סוכר בטואחע),

 בסביבה. נפוץ סוכר קני גידול היה הנראה, כפי סוכר. טחנותבשעתם
1abבולט והוא המאוחרת, הערמת מהתקופה בניין במקום עומד כן 

 והעליו- גדולות, אבנים בנויים בו התחתונים הנדבכים סביבתה%
 עמודים שברי 'סודות, שרידי גם מצויים בסביבה טיט. לבני -נים

 הרומאית-ביזנטית. ~התקופה עתיקיםוקברים

 לכך הוכחות כמה אולם המקראית, יוער של שרדיה נמצאוסרט
 "צוער", המקראי השם העתקת א( 11: בסביבה שכנה היאהאף

 כיכר של המקראי התיאור ב( המאוחרו הרומארביזנטילעישוב
 הממצא ג( 1 ים-המלח של הדרומית-מזרחית לפינה המתאיםהירדו,
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 בסביבה קבע יישובי שיים על המוכיח הירדן, בכיכרהירכיאולוגי
 תקופת-האבות. לפניעמ'

 בזכות וזאה מיוהה מקום צוער לעמק התייחד המקהא1תקופת
 מעבר מקום ב( 1 צה'חה גסביבה חקלאי טרכז א( : טבעייםגשמים
 1מצפ11 למערב ממזרח עיקרי צומת.דרכים ג( לאדומי מואלבלז_

 כמקרא. עליו לכה נשמרו, -דגיםלירום..פרטים

 ה', כגו עמורה. ואת סרות את ה'ndk לפני משקה, "כולה הירדן: בכיכר פוצר כלולה בראשית'ן]?פר
 כארי

 צוער* בואכה מצרים,
 הטספרת התלמודית- האגדה נסמכת :ה תיאור על י'(. י"ג,לראשית

 תפוח שקד, אגוז, רימוך תאנה, גפו. : ,במדום הפוריים "אלמתש

כלפרס"
 : הצפון טלכי בארבעת הירדן כיכר מלכי מלחמת בסיפור גםויזכרת צוער ימינה עד פורח גן של רושם המשאיר נווה-המרבהויהמ שב- הרומאית לצוער בוודאי התכוונו התלמוד שחכמי אלא :
 עילם מלך כדרלעומר אלטר, מלך אריגך שנער, סלד אמרפל בימילקהי
 מלהמה עשו וההידקל( הפהת ארצות מלכי אלה )כל גוים מלךו~דעל
 אדט", סלך שנאב עמורה, מלך ברשע ואת סדום, מלך ברעא-

 א'-ב'(. י"ד' )בראשית צוער" היא בלע, ומלך צבויים, מלךושמאבר
 לוט הגיע- ועמודה סדום טהפכת שלאחר קוראים אנו אחרלשקום

 - מהזיבן. ניצלה בכותו וכיגיזי
 על הארז, הל' על השקיף נבה הר על העומדל,

 ואת הנגב ואת האחרון, הים עד 'הידה ארץ כל -ואת : שלהות. נקורות-הספי
 ב'-ג'(. ל"ד )דברום צוער. עד התמרים, יריתה-עיר .בקעת~יכה
 יריחו, לעומת הירדן, בכיכר הדרומית "נקודה איפוא, היא.*וער
 הררותיה כנקורת-הספר כן כמו מובלטת צועה הצפוניה. הנקורה*הנה
 היא שופטים, בספר הנזכרת התמרים", "עיר שאה ייתכן הארז,8ל
 עלו, משה חותן קיני "ובני לחשוב: שמקובל כפי יריהה ולא -שער
 )שופטים ערד" בנגב אשר יהורה מרבד יהודה בני את התמריםשעיר
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י.
 הם אף ניתנו ותמר חצצון-תמר השם והרי ליריחו, מאשרצוער
 המלח. ליס מדרום-מערב סמוךליישוב

 הישראלית המלוכה בימי עברו כולה, הערבה וכן צוערסביבת
 ומוא- אדומים ישראל. בני חליפות בהן משלו ליד. מיד פעמיםמספר
 במואב, גבול כנקודת צוער נזכרת ירמיהו ובספר ישעיהו בספרבים.

 צוער, עד בריחיה יזעק. למואב .לבי : דרומית כנקודת-ספרוכנראה
 שלשיה" עגלת חיר.נום. עד "מצער ה'(, ס"ה )ישייהו שלשיה"עגלת

1?a~s).ל"ד(. מ"ח 

 בתקופ"י
 דרכים. מרכז צוער שימשה "רומאית, בתקופה ופז "נבטית,

 של המורחי ובאר לאורד שהוליכה ורר א( : הבאות הדרכים בהנפגשו
 כ( כדרומי ולאוגוסטופוליס בצפון לכחד-מואב מסעף עםים-המלה,

 לאוגוסטופולים, במסעפים עם - הנחושת הרושת מרכז - לפונוודרך
"לוצה, חצבה- המסעפים: עם צוער-באר-שבע. דרך ג( י ולפטרהלעיר-נחש

 היאשונה הדדך לאילת. הערבה ודרך עין-ידב-עבדת-נ,צנ"
 והשלישית ולאילת, לאדום - השנייה הדרך למואב. צוער אתקשרת

 את איפוא. חיברה, צוער ולמצרים. לעזה לירושלים.לבאר-שבע.
v~kולמצרים. ליהודה לנגב. הנבטים 

 השוכנת צוער. האסטראטגית. הבחינה על הדגש הושם רומאבימי
 הרומאית הפרובינציה בין הגבול על למעשה 'שבה ורד. נדל1

 בתחום נכללה היא צבאית מבחינה אך ג', פלסתינה וביןשרבייה
 גרור בה חנה הערבה. לאורך שעבר ג/ פלסת'נה שלליהביצורים
 ילידים.~שים-קשתים

 והאפרסמון התמר כעצי והתפיסמו הקיסר אחוות היו וסביבתה)1.צוער
 כמבצר צוער מצוירת לספירה, ה-ר מידבא'.,מהמאה במפת~הס
 1 כנסייה מסומנת לה ממזרה תמרים. הורשת ובקרבתה מגדלים,לעל

 לצוער. כשפניהן תבואה, טעונות ספיגות שתי נראות המלה יםעי
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 שממנו מעגה גם היהבצוער
 לחוף כפינות כניאה,ייצאו,
י,ן ולמצדה. לעין-גדיהיחנה  בימי ישראל בתולדותאף

 ינאי אלכסנדר צוער.שיי פקומה נגרע לאבי"-שני.
 עם לממלכתו וצירפה טיש ~. הנב- מידי העיר אתכקש

 נפלה מותו לאחרשבא2: . וב- כלשבוז מיאב' עיייח4ה
 הורדוס ובימיש,ב.לידיהם,

 ה- לפני ליהודה.הלמזרה
 ונש- לנבטים חזרהחולבן
 כיבוש עד ברשוהםאלה
 הרו- על-ידי פטרהבדרתט

 לספירה. 106 בשנתטיים'4.
 י:::צ,ערג",נן:ך:: לה- באים סימנים,"מה9

. 

. הת- יהירי יישוב ביעמל
 והתלמיד. המשנה בתקופת היינו החורבה לאחר גם בצוערלשם

 המ- גפניה אח ובמיוחדצועה של פוייותה את מציין1"תלמור
 או לעגלים אשכלותיה את חכמים דימו גוזמה בלשוןתווכחות.
 נקראת מ"1(, ס"ה )יבמות אחרת במסכת .הי(, ב/ )כתובותלשזימ
 עד בתמריו .אוכליו המימרה: אף וידועה התסויט, עיר בשם4;ר
 דיני יעל שומר חקלאי יהודי יישוב החורב, יץחר גם ם"רק שבצוער איפוא. מסחבה ט"ו(. 1/ )שביעיה בצוער" האחרוןשיכלה
 נקבעו שהלש עד בתמרי נודע זה יישוב יתר-על-כה ו44מיטה

 הארן,  במצוהת כי ה סו?
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 יהודי יישוב קיום על מוכיחות בצוער שנתגלו מהכתובות 5מה גםן
 והשישית החמישית הרביעית. וזמנן-המאות ופתן על-פיבמקום.

 קיימת היתה יהויית שקהית" מסתבר ציוריהן ועל-פיולספירה-
 עסקו היהודים מתושביה חלק לפחות וכי תקופה, באותה['בצוער

 לספייתו השביעית במאה המקובלים. ההללה דיני לפך ונהגו גהקיאות ,''
 מרכזיים יהודית- כקהילא צוער נזכרת עדיין הערבה הכיבויו סף עלן
 אדום, כבירת' או מואב. כבירת צוער צחנה, . הערנית בתקיופהן

 היתה מפורסמת עדיין צוער". "ים ילו המלח ים נקרא שמה'ועל
 לספייה, ה" ,'מהמאה, מקדסק אל "גיאוגראף מסחרת כמרכז מוניטין לה ויצאו,בתמריה,

 בצרה )לעומת קטנה" .בצרה בשם אותה מכנ"
 הפרטי(,שבמפרץ

 מעולה חקלאי כשטת טיסניה הם הצלבנים. על-yp נכבשה צוער';
 היתה עדיין הממלוכים בימי צבע. וצמחי האפרסמון הענבים,,התמר, בגידמי גם לשם זכתה תקופה באותה עבדים. באמצעותן,ועיבדוה

 נודעה הממלוכים ימי ועד המקרא שמתקיפת לומר. אפשר בסיכוםןן, לכרך. ממצרים מעבר נקית חשיפות, כעלת ררהי
 ומהמדבר ממואב מעבר וכמקום ים-המלח מרכזי-בדרום כיישובשוער
 כיישוב התפרסמה ולמצרים.~לפרקים המערבית לארי-ישראל;לסורי

 רצועתה בזכות וזאת אסטהאטגית-תהבורתית, כתחנה אווחקלאי-מסחרי
 המיוחד. הגיאוגראפי מצבה ובזכות הצתיח באזורהסוגייה

--
 .- . . .4עיד"יייי

 כמות נובע זה מעי,, S~y-הכיכר. !מצא למדום מדרום ק"מכ-9
 עין-הכיכר מי מעירהכיכר. ק"מ כ-נו של בירהק עין-אמציהה!עיתח אי עין-חמרה, או יין-תמרמר הסמוכים המעיינות לעומת גדולהשים
 למעיים בסיגך לשתייה. הם מתאוטים מרירותם אף על אולםריס,
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 הזינה פני4' סים קני דקלים, שיטים, אשלים, גדלים סביכ, הזינה פני~,'
 ביצה.וצשהי
ndkn
 לימפיג רבים מים שופע הוא הישראלית. הערבה של הצפונ'נהלמה במעיינות העשיר שהנו מעיינן ובתוכו מוריק, נווה-מדבר היא4בה
 רמת של המים מגליל מימיו את שואב הוא לעין-יהבובשמה
 לשתייה, וראויים טובים המיםממשית.
 עצי מתנוססים מה ובמט"ק ביצה, צמחי גדלים למעשן~סביב

 של הידוע השיוף הוא המקום שבעצי הבולט ודקל. שיטה אע'ל.ן.
 אצרנתח
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 ביותה שנותיו את המעריכים הש יומין, תתיק rp "ריעו הצב".;
 מטר, ל-6 מגיע בעביו(. נחליפנו )בל היקפו מטר, כ-3 גובהו ימאלף
 העליונים, ואילו יבשים, שבהם התחתונים ומסועפים, עבותיםענפיו
 מראשית מוסיל, התייר לדברי ולחים. ירוקים האור. אלהפונים

 שהודות וכנראה זה, בעז שוכן רוח כי הבדווים האמינו המאה'!
 ימים. והאריך מכריתה ניצל זו לאמונהן

 והיא מבאר-שבע, ק"מ וכ-88 ממדום ק"מ כ-42 מרותקתהצבה
 לסדום, הדרך פניה על עוברים הצפונית. בערבה תשובצומת-דרכים

 לממשית לירוחם, וממנו למעבר.צפיר, הדרך אמציהו, נחל לאורך:,
 עין-מלמיה. עד מזרחה. שביל י לאילת הערבה דרך יולבאר-שבע

 למואב ומשם לצוער. דרך אדומי הרי של הראשון הגבעות;'ברכס
 בדרום-מזרה. ולאדוםבצפון

 הדרכיפ ומכוח הירק, ושפע בה הנובע העשיר המעייןבזכות
 מדברית. תחנ.ת-משמר שונות בתקופות הצבה היתה בה,'המצטלבות

 הוקמו זה ולצורך הבריטי, המנדט בתקופת שמילאה התפקיד גםנהו
 על אולי מרמזים לאהר~ה, בה שנמצאו הברזל, מתקופת הרסיםי המשטרה. בנייני א?בה

 יישוב בה שתתקיים ספק כל איו אולם המקרא. בימי כלשהוישוב
 וכנראה הרומאית-ביזנטיני, בתקופה מכן ואתר הנבטית בתקופה,קטו
 המעבה על לשמור תפקידו עיקר היה אזשגם
 שהקימו המצדים בשרשרת חולייה מצד. בחצבה בנו הרומאים,,

 מרובעת הצר ובי וכערבה,בנגב
 ומגדלי-פינ"

 ביאפית .מוובעים.
 לבדווים בית-קברות שימש והוא המצד, שרידי ניכרו עדייןהמאה

 למצד מירום-מזרח מוסיל הנוסע ראה המאה בראשית ישבסביבה
 %11 לא כיום אלוה שהוליכה אבן תעלת ושרידי רומאי ~רחץנריד'
 כנראה בחצבה. נמצאו לא רומאים חרסים אלה. לכל שרידכמעט

 המקומיים הנבטיים החרם בכלי להשתמש המשיך הרומאישחיל-המצב

פ
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 את לאשר כדי בהם יש הרומאית מהתקופה בכתב מקיריתוים.
 ב-צו רומאיים, מקורות בשני נזכרת חצבה הארכיאולוגי.אצא
 התפקר וב.רשימת יוונית, הכתוב לסמירה, השישית מהמאהלים"
 .צו רומאית. הכתובה לספירה, החמישית. מהמאה הנכבדים"1

 מהם אחד כל שעל הסכום ציון עם יישיכים. השימת הית"שים"
 דוכס לפקודת שעמדו הגדודים נרשמו התפקידים" במרשימתם.

 חנייתם, מקומות בציוד ערבייה, ודוכס ג'תינה
 לשמירה הגומאים, של השלישי בקרההגנה משובצת היתהשבה

 תל-מלח"ה-אילת, דרך עברה בה 1 לערבה הנגב בין,.המעבר
 חנה nrs-פטרה. דרד כן כמו י אילת-חבר11-ירושלים דודמר
 השני. הגראטייני הרגלים,גדוד
 חקלאית. תחנת-נסיונות חצבה משמשת מרינת-ישראל תקומת2ח1
 ו שיזף ועצי טרופיים עצים הרדוף. שיחי אקליפטוס, עצי בהףי

 בה ניטעו כן כמו והמניות. עגבנוות לגידול נסיונות גם בה%י
 השיטה תהיה מה לקבוע יהיה אפשר נסיון תקופת לאחר מרעה.שי
 - בחצבה התגלו לאחרונה זה. פורה נ11ה לניצול ביותרלה

 בשפע. מתוקים מים_ -.השמועה

 א-תלת( )קצריוחה
 נראים הנשק. שב',תת לגבול מעבר לה, ובסמוך לחצבהצפ11-מורח

 הנה ובו הרימאית-ביזנטית בתקופה נבנה המצד א-תלח. מצדד'
 ולו קטנות. אבנים בני היא קונסטאנטיאני. רומאיפרשים

 אבנים בנויה גדולה בריכה נמצאת על-ידו בפינותיוי מגדליםעה
 ולמצד, לבריכה מים אספקת שיטת על מעידים התעלה שרידי~ות.
 שמרו טגן ובמדרגות השדות. את השקו השקאה הריצי שליה ברשת עברה בימים אינטנסיבית חקלאות על - הגדורים~דות

 שנה. אלפיים כסלפני ועומדות קיימותהו
 ובין ואילת, פטרה לבין צוער בין דיכיםפרשת

88
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 נבטיים חרסיט ,בסביבת" בה סוורים ולפטרה. לפונות מצד-תמי,
 שיעוד. לאיז יבים:

טונון
 גוש נראה הנשק. שביתת לגבול מעבר לחצבה.מדרום-מזרח

 נמצאה שלא סיגיה של עצומה וטמות בסביבתה. נתגלי נחושה, של ובתרהיתוך מכרות כשמונה-עשר פונות של העתיק המכרות'
 יההיתור. העיבוד מרכז היתה, עצמה היא ואילו הסמוכים. ביישובים כורים היו הנחושת את טתכת.יי עפהות התגלו לא עצמה בפונוו בערבה. אחר מקום בשום כדוגסחה'
 חרשתית לנקודה סונוו את לחפור סייעו נוחים גיאיגראטיים תנאים"
 חר' נמצאת לפונות מצפוו נאים. יבולים להניב עשויים והם שדותיה., את משקים השנה, .מות כל כמשר מים המושכים נחלים, לחקלאווג, מתאימת וסביבתה רכים. מים על יושבת היא בערבה. מרכזית1,
 איפוא, מיושבת, הית" כולה הסבינה י-ד(. ד', א', הימיט )דבר', גיא-הרשים הנראה, סטי היא, לפונת מצפוז העמק הב(. ,ד', א' היניםן, דברי בספר הנזכרת המקראית, עיר-נחרן הנראה, כפי והיא, אינהאמ-
 מתכת. וריבדי חרשים-כורים ע"י קדומים מימים,ן
 בתקופת לטסהינ, השיישי באלף יישוב לראשונה הוקם כפונוזל
 והיישוב הפסק". חלה התיכונה הברונזה בתקופת הקדומה. הכרונ,ה,[
 המלוכה בימ' מתקיים הוא ליסה-נ. הי"ג במאה רק כמקום מתחדש-,

 הבית-הראשון. ימי סקו עד הישראלית, והמלוכה",האדיסית
 כסו אדום. אלופ' שאר בין מרא( )ל"ו, בבראשית נוכר פונוזאיזף

 ורק לאדום, שייכת פתת היתה שתחילה מסתבר, ט-ב(. ל"ג. )במאבר, בערבה 'שראל בנ' של נדודיהם בדרו כתחנה פונו נוכרת,4כן
 ויהודה. ישראל לידי עברה המליבה בתקיפת'ן

 לצייה כדאי הרומאית-ביזנטיוג בתקופה להתקיים הוסיף,הער הנבטים, יץ "aVD הספייה. לפני הג' בסאה בה "תחדש"יישוב
,א
1
1-
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 גפ חיה העיקריים הכרייה פמרכני אחד בטרבח, ב'ת-ראשון פ'מיונחושת
 15)11נערבת

 חרסים מצויים בערבה, אחרים מקומות כדוגמת שלאבפינון,
 עיקר כנראה, היתה. בה ג6 כי אם הרומאית, מהתקופה גםושם

 האדומים. והמושלים יהודה מלכי בתקופתסלעייות

 בתקופה ענדו פונון כסביבת כי שומעים, אם "כנסתה אבותמפ-
 שהוגלו נוצרים, בעיקר פרדי לעבודת נידונים אסירים,הבמאית

 דתיות כיתות על-ידי או "רומאיים "שלטונות על-בז'מק(מותי"ם
 פונון של יישובה את במלואו מאשר הארכיאולוגי הממצאמאנגדות.
 4ק11אדוקט, ביצורים, שרידי נתגלו במקום הרומאות,בעקופה

 פאון היתה ואילת צ'רטר שלאחר נראה, ובאסיליקה. השקאהחקיות
 אדום. "רי ירגלי המירחית, בערבה בחשיבותו השלישיה4כ1

 כיישוב. מלהתקיים והדלה פטון חרבה הערבית4ראשית'התשפה
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 מימ.1 י עין-משק נמצא לחצבה. מערבית-מערבית-דרומית ק"מ 6.ן עיררחל( )מולל לעידיהב הצבה שיו מעיינות,ן
 כתקופה הסתעף לו בסמוך אל-חופיירה. עין נמצא הירדני, בצד הנשק., שביתת גבול בקרבת לחצבה, דוומית-מזרחית וגפריהיים. מלוחים!
 נתגלו במקום לפ1;41 מזרחה, שהוליך אילת' מדרך סעיף הרומאיתי'

 עתיקים. מבניםשרידי
 הערבה, לדרך ממערב ק"מ 1כ-3,5 לחצבה מדרוס-מערב ק"מ11.

 מים אחד ממ"ע נובע הוא גפריתיים. מימיו אף עין-שחק. נמצאל
לשעה.
 טונים מימיו עין-רחל. נמצא מעין-יהב צפונית-מערבית ""מ3
 מהתקופה וחרסים מבנים שרידי נמצאו למעיין שמעל גבעה על תחנה.'.ן קדם בימי בעין-רחל קיימת היתה המים, בוכות ובעיקר.,הצמחייה, בזכות עבותים. תאנה עצי ואף אשל עצי גדלים למעיין מעל לשתייה.ן

 בסותמת טבועה כד, ידית נמצאה "חרסים ביןהרומאית-ביונטית.
 מקרה. אלא זה איו אולי אד נבטיים, חרסים נמצאו לא בעיר-רחלו[1,הלנימטית.

 המדבר. דרכי על האמונות הנבטים,"?"ריח מעיני נעלם מוריק ונווה-מדבר חיים מיס שמקור לשער איו שכן.
 ז חור-ההר עד לצפון-מערב. שבילים: מספר עברו עיז-רחלדרך
 הערבה. ולדרך לעף-יהב"לרומה' רמוןי למכתש שממזרח מוחילה, למצד ועד יהב הר עד:'מערבה,

..יריהב

 העיקרי l'svan היסדני. לגבל הערבה דרך מתקרבת עין-יהבעל-יד
 נמצא המעיין קטנים. מעיינות כמה פגורים וסביבו גבעה, עלמצא
 קרירים שהם אלא חצבה. מעייז מימי כטעם טעמם פני-הים.גובה
 שימשה המנדט ביטי ודקלים. אשלים ביצה. צמחי עטור המקום:הם.
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 את להשקות לכאז באים שהיו הכדיוימ, לעדרי מרבץ "מעייןסבילה
 המים. את הזרימו ובה שוקת, במקום הותקנה עליהנ להקל כדיצאנש

 נשטפו המלהים תצפית. נקודת בעין-'הב נוסדה 1950בצנת
 הקרקע השקאת בשיטת ירקות, בגיבול נאים הישגים ההושגומהקרמה
 הביצות.ובני"וו
 על חשובה תחנה עין-יהב טשמשת איידנה לגבול קרבתהממאת

 קבע ליישוב סימנים במקום נמצאו שלא אף על לאילה.דר",הערבה
 בזכות שימשה. הרומאית-ביונטית שבתקופה ספק להטיל איןקדו6,
 הרסים בה נמצאו בערגה. ת"נ" הגיאוגרפי, מצבה ימשחמעי4
 טיק בנחל 'רדה לעין-יהב מדרום רומאיים-ביזנטיים. וחרסיםנבס'עם
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 לפטרה. דרום-מזרה. לכיוון במואה הסתעף זו מדרך סעיף י לאילת,ן ומשם לערבה. - ימימה מיהילה דקר - מעבדת החשיבה הדברן
 עבדת בין העיקריות הדרכים על איפוא. ישבה ומואה ע.;-,הב1
 לעי;-יהב( )מדרום מואה ביו שעברה מהדרר נותרו רביפ שרידים,, לאילת. ממשית ובז לאילת עבדת ביו לפטרה.)

 ע( מיל אב; נמצאה רמוז במכתש מוחילה מצד על-יד מכתש-רמו;.ועד

 ,4 נמצא למואה עומר שממצד במורד מסילה. וקטעי שחוקהרומאית-
 שורת היתה לערבה הנגב מהר הדרך כל ולאורד בסלע,, חצובמעבר

 ומצד עבד מצד הנקרה. מצד מוחילה, מצד מחמל. מצד מצדים:ן
י לערבה. עומר נחל של מוצאו בקרבת עומר.)  הנבטים שיירות של תנועת; ציר היה שזה מסתבר לטואה. רמוז" ממכתש- הדרך לאמך ובמגדלים במצדים הפזורים החרסים על-פי .',

 והביזנסים. הרומאים באו בעקבותיהם וחזרה. לעבדתמפטרה
 מחטיבת יחידה - לאילת בדרכה לעין-יהב הגיעה 1949 במרסן,

 הנתיב בעקבית אילת, לכיוון הנגב דרך נעה שעה, אותהגולני.
 של כיבושה בנמי הנגב. מחטיבת .יחידה מוחילה-שואה, הרימאי1

 .. העתיקות. עין-יהב דרכי איפוא, התחדשהאילת
עידעיטרי,,
 3ן הנמצאת אל-ע'מר, ובסביבות ומתקשה, הולכת שלו החולית הקרקען הירכני. לגבול הדרד שוב והולכת מתקרבת דרומה מעיו-יהבן
 דרך מתקרבת לעיז-יהב. מדרום ק"מ 12 הנשק. שביתת לגבול מעבר',ן
,, בתקרבת ש'מר  אל יזל הכהה. בצמחיתו מתבלט הווי ע'מר, של:ן האדי  הערבים כפי נקרא הנהל של זה קטע פארי. נהל לאפיק הערבה)'

 מרתי כרי הררר
 בקרבתו  נמשכת והיי  מהגבול,  מטרים מאות  של

 נמצא הערבה, לדרך ממזרח קצם 1,5 של בטרחק 1'מהי  אל יד1['  על- יהודיות. למכוניות מאובים מספר הושמו זה ובקטל לתחבורה,, מכשול פעם לא שימשה לגבול זו קרבה  ק-מ. כרירה לאורר,.
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 ,4 , %,, ,", י ,, ,, .., י ,י ,ן 1 ,זן),,

באי-מס"ה,ן

 השקאה מרכז משמש והוא לשתייה' ראויים מימיו עין-ע,מר. -5עי5

 העזאזמח. ממטה הבדוויםלעד"'

בא"מעהה
 פארק נחל של לדלתה הערבה דרך מגיעה לעין-יהב דרומה127ק"מ

 לדרך שממצרב הנחל אפיק בתוכה. עוברת היא נוספים ק"מ 6וואוגך
 מקרוב נופו. וברב-גוויות התלולים בקירותיו בצמחייתו,מחביט

 מזדקרות, צור גבעות האפיק, לתור הפורצים צוקים ראשיגרא*

 המקשר ומסולע, קשה שביל עובר הנהל באפיק אבדגיר.וגב"ת
 נחל- של לדלתה מדרום קילומטרים מספר הערבה. עם הנגב הראת
 מהגבול הדרך שוב מהרחקת בקרבתה באר-מנוחה. נמצאתפארו,,ן

 ולטלות. לההרומםוהיא.,נתחילה
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 מים באר אלא יישוב, היא איו היא. בז כשמה -באר-מנותה
 לשתייה.טובים
 כרו העצמאות מלחמת לאחר העדרים: להשקאת שוקת ובנו מכסה,ן התקינו פיה על במקום. אחת באר רק קיימת היתה המנדט בימי,'

 הערבים קראו במקרה לא לשתייה. טובים מימיה ואף שנייה,באר
 טובה. באר - מליחה" .באר לבאר'
 מייחד ולאילה לערבה היורדים הכבישים שני חיבור מקום רמוז.י[ במכתש- שנסלל החדש לכביש הערבה דרך מתהבהת בבאר-מנוחה,ן

 מיוהדת. חשיבותלבאר-מנוחה

 גוצה שלוחנןן
 לגבול. ק"מ, כ-10 לאורד הדרה שוב מתקרבת לבאר-מנותהמדרום

 בין מטרים מאות רק מפרידים סעידי1 למשקע גבעת-מנוהה בין'
 אילת, למפרץ מעל מ' 1כ-200 המלח ים פני מעל ל-600ימ' מגיעי', גובהה המים. פרשת את הדרך חיצה נוצה בשלוחת לגבול. סדרר1
 צחיחה. חולית קרקע מכוסה והיא.,

 סעירין טשקע,,ן
 הפורה המישור שהנו סעידין, במשקע מסתיימת נוצה שלוחת:'

 לנבול מעבר הגדול ברובו נמצא הוא הדרומית. הערבה בכלהיחידי
 אדום מהרי מבוטלת לא ככמות מימת את ומקבל הנשק שביתתן,
 כאחד. הנגב ומהרי"
 וכמות 0,17% כדי רק מגיעה סעידין משקע באדמת המלחיץ כמות',

 דומה והיא איפוא. מלוחה, אינה הקרקע ל-28%~10 רקהכלור
 עילעירייל,,, שעורה. בעיקר בו המגדר,, מעידיה שבט ע"י מיושב המשקע יהודה. מדבר ולאדמת הלס לאדמות['
 סעידיה משקע של הדרומי-מזרחי בקצהו ע'רנדל נחל . של ראשיתו1'
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 עשיר, מעיי, נובע הנ"ל בתוך ירדן' משלכת בשטח כולו נמצא"ו
 מהסביבה בבירור אותו המבדילות רבות, ירק חתימות בו טותונ
 יחה.ה:

 הריחי בירקותה. עיז-ע'רנדל בולטת הערבה של צחיחותהומת
 ניכרת בערבה אחר מקום בכל מאשר יותר מרהיב-עין. -מדבר.נו
 הערבה לעומת המזרחית הערבה של החקלאית עליונותהב,
 ממנה הנפרדים השבילים ובזכות הטובים מימיה בזכות !רבית.ה
 סעידין למשקע טבעי מרכז היום. גם משמשת והיא ע'רנדל. ,שהע
 לדרום, צוער, עד לצפון, שביל מוליד ממנה חשובה. מעבר נח11

 מעוז-עקבה. העפר דרך על צדקה, עד ובמורה י אילתע
 פנויה י חשובה מצודה הרומאית בתקופה היתה ע'רנדל גבעתל
 ב.צו מקורות: בשני נזכרת היא מבפנים. ולבנים מבחוץא
 הרומאים לעיל. שנזכרו הנכבדים" התפקידים וב"רשימת וים"ד
 להטיל ואין נבטיים.. חרסים גם נמצאו במשום .ערידלה". לה 1,ק

 בזמנם. גם מיושב היה שהמקום ןי
 ירדנית. משמר תחנת בימינו משמשת"רנדל

 בתת1
 שחרות שלוחת ניז לאילת., מצפון ק"מ כ-40 נמצא יטבתה_וזה
 יטבתה. מלחת משתרעתהיש שביתת לגבול מעבר ובחלקה לדרך, ממזרח בדרום. יטבתה והרב1'פ11
 הוא החדש העברי השם עיז-ע'דיאז. המקום שם היה הערביםבפי
 ישראל בני של המסעות בפרשת הנוכר מקראי, שם שלחיושו
 ויחנו מעברונה ויסעו בעברונה. ויהנו מיטבתה .ויסעוב1לבר:

בענייו-גבר-
 כי מתפרש, הכתוב מדברי ל"ד-ל"ה(. ל"ג, )במדבר

 על-פי נקבעו המדבר תחנות כי היא' בידינו המקיבלת ההנחהא;..ת. עציון-גבר- לפני בערכה האחרונות התחנות שתי היו ועברונהיטבתה
 הק"מ בארבעים. מוצאים אנו מים מקורות שני רק המים,מקורות

*1
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 שהנתונים ומאחר עיז-מסיה, ואת עיז-ע'דיאו את י לאילת1,שמצסוז
 עיז-דפיה. עם עברונה ואת ע'דיאו' עיז- עם יטבתה את לזהות עלינו השתנה לא בערבה הגיאוגרפייםן

 הערבי בשם מוצאים אנו יטבתה המקראי לשם שזכר גםייתכו
 הבאד בשם ובז שבסביבה. א-טאבה מליחת א-סאבה",""סבח'ת
 לגנבתה. מדרום-מזרח ק"מ 7 - טאבה. .ביר הערבים בפיהנקראת

 הגדגודה נסעו "משם הלשוו: בזו 'טבחה מתוארת דברים בספר,,' ,4י
 ש . ומדברית צחיחה סביבה בתור סביבו הביצות ועל המעיין עלדעתנון, את נקוו אם ז'(. ", ,דברים מים" נחיי ארץ יטבתה, הגדגוןה ימון

 מדבר. נודדי בפי התיאור על נתמה לאזו,
 המעטה, היחסית במליחותו הכהה. באדמתו מיוחד יטבתהנויה

 התהום מי ביצוונ לאדמת האופיינית בצמחייתי הגבוהים. בדקליו"
 גם מצויים ביניהם אר ותפלים, מלוחים אמנם הם שם,,העליונים
 וספוגים טעימים, בלתי דלים, עיז-יטבתה מימי זעירים. זכים['מעיינות
 ראמים בלתי מימיהז מטרים. כדי-שני מגיע שעמקו ע'דיאז". .חפאיר, בשם ערביות לארות נמצאות למעיין מסביב גפריתי. מימו1'ריח

3 מים מקורות גם נמצאו לאחרונה אולם ומראם. ריחם מהמת לשתייה"  ,1( של מראה לה משווים בה הגדלים והשיחים השיטה עצי,,ןהבדווים. לגמלי מבעי מרעה מקום שימשה זאת עם סעידין. משקע של פורייתו, כדי מגיע אינו יטבתה של פוריותה שיעור ולהשקאה. לשתייה טובים,,
 טיפוסי. מדבר,נווה
., שנערך בסקר הבריטי. המנדט ,בתקיפת גם ושנתקיימה,התורכים. בימי שהוקמה משטרה, תחנת שרידי נמצאים למעיין מצפון-מערב[

 י ישראלי מבצר שרידי יטבתה על הצופה ההר על נתגלו,לאחרונה
 לראשונה נושב המקום כ, הניחו הזה הגילוי המלוכה.'עדמתקיפת
 ותחנת משמר תחנת כאז עמדה הרומאית בתקופה הנבטים.,,על-ידי

 ייתכו דיאנה. הרומאית האלה שם על א-דיאנה, נקרא המקום,שיירות.'
 הרומאית- בתקופה זו: אלה של ללבודה מקדש קיים היה:שכאז
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 בו: שנפגשו הדרכים בזכות השיבות. בעל המקום היה:טית
 עובדה בבקעת התקשרה 11 ידרך עבדת. עד למכתש-רמון(וערב לוי עודד-הר עובדה-הר שחרות-בקעת- לעבי דרך ב(נהו. אילת- דרך שעל לגונתילה, א-תיל מעבר דרך שהוליכההדרך

יטבתה
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 מנתיבות שניט גרופית. הר למרגלות מיטבתה שעברה צפונית, מסילה11
 א-תיל, במעבר יטבתה ושביל עובדה בבקעת הצפונית הטסילהאלה,

 בימינו. גם למעבר כשריס'
 נבטיים, הרסים כמה גם נמצאו הרומאית התהנה שרידיבקרבת

 ובסביבתה ביטבתה גם תקופה. באותה במקום יישוב לקיים עדותן
 על- לקבוע באפשרותנו שאין אלא מעטים. נחושת סיגי נמצא."

 ע או שכסביבה, הנחושת, נושאת ההול, מאבן הופקו אםפיהם
 המלוכה בימי נהושת לכריית המרכז הסמוכה, מתמנעשהובאו

 -8 העצמאות. מלחמת אחר החל יטבתה של בתולדותיה חדש פרק,ן הישראלית.,,
 קיום להבטיח אולי העתידים השובים, חקלאיים נסיונ.ת בו ונעשים., יישוב הוקם במקום וטובים. רבים מים ונמצאו בארות נקדחו בסביבהו,

 בערבה. פורהנווה-מדבר

 תמנע נחל"
 11 מצפון .ק"מ 1כ-33 ליטבתה מדרום ק"מ כ-14 נמצא תמנע אזור"

 החול ואבן הכהות השחם גבעות מזדקרות מרחוק כברלאילת.
 באר-אורה ובין יטבתה "ר שבין הנחלים שלושת בשמת. והר ברד'ן[ הר גם נמנים יתמנע גבעות על האדמדם. הגווו בעלת הגובית,,ן -

 ובו והיתוך, כרייה של טיפוסי מחנה נמצא הנחל בתוך הכניסה.ן, לשמירת צופים מגדל כאז שהיה ייתכן לנחל. הצרה בכניסה ניצב קטן, אבנים גל שלמה". המלך .מכרות ומקום קדם, בילי העיקרי המכרות,ן אזור הצפוני, תמנע נחל אל הערבה מדרך מערבה פונה שביל -, קדם. בימי,, המערבית בערבה ביותר הגדול וההיתוך "נחושת מרכז זהו והדרומ'.!, י התיכונ' "צפוני, תמנן נחל הם:. הרי תמנע. עם על כולם נקראים'
 מעונות - חרבים בתים שרירי וביניהם היתוך, כבשני כעשריםן
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 בימבהח חדקוים מסע-

 אינטנ- לעבירה ערוה סיגים. ערמות מלא סביב השטה-ים.
 ובמיוחד הברזל, מתקופת רבים הרסים במקום. שהתנהלה1
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.. 
 של אתידה מתכונת על-פי בנויים וכולם תמנע, באזור נמצאו כאלה', מחנות שבעה סביב. פזורים שלאחריו, והתקופה המלך שלמהמזמן

 יותה עמוקה לכרייה סימנים טצאתי 1955 ' באוגוסט בתמנע בקור'', בימי הנהל. כל פני על וחוצה הקרקע מן בלטו lhT לפי פשוטה, ., היתה הנחושת נושאות אבנרהתול כריית מגורים. ובתיכבשנים
 הפתוהה'. "הכרייה מסוג היתה היא שאףאלא
 ולפי הומה, מוקפת היתה הגבעה פסגת , תמנע נחל מעל לערד.ן מטר 40 של בגובה גבעה. בראש התנשאה המצודה אלה. מחנותן קי על לשמור היה שמהפקידה מצודה, שרידי נשארו המהנהביז

ן, בקירוב. מטר 125 על 336 - מידותיה , צפון-דרום בכיוון בנויה.ן * הותה המצודה ותצק מטר כדי עוביה הגיע גליק נלסון של השערתון
 תמנע 1~1 ש"מ"..מנרות
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 4ןא; שלז,ע,5גנן

 3.,ס תע,ע געישת-בנ"יני..ת%

 ערמות שונים, ומבנים כבשנים ערבית נמצאי המצידה לתחומיגם
 מתבלטות אלה ערמות.סיגים הברזל. מתקופת וחרסים רבותסיגים
 תשע של ההיתוך מבתי סיגים ערמות השחור. בצבעולמ,וק
 שונים הסיגים ימינו. של. הכורים מחנה בחצר נערמווהסביבה
 להתחקות אי-אפשר קמקום ציון חוסר מפאת בהרכבם. ואףבגודים
 השונים. המטלורגיים ,התהליכיםאחר

 אסור על להגן נועדה תמנע מצודת הצפונית. שבערבהפונוי, בגוש המבנים לבין בתמנע המבנית בין דמיון מצא. בקיקנלבון י(י

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



וזיו
 ,-444ע

.

 ננ_נ4ננם י ז,,,4ג[84נוaaaa[שושש
 הנחושת כריית ממרכזי אחד חמגע,נחן

 המכרות אזור על להגז נועדה אפדאז שמצודת כשם בדרום, המכרותן
 1 )ח'רבת-נחאס( בעיר-נחש לגדרה דומה תמנע מצודתבצפוז.

 אסירים, מחנה החומה ומוקפת השמוחה הפסגה ודאי שימשהבשתיהן-
 ,4 הכפייה לעבודות על-כרחם שהובאו הפועלים או העבדים נעצרו בו ן,

 ומבודדת, גדולה גבעה נמצאת למצודה ממערב יתר-על-בז'במכרות.
ו1  זו גבעה של הצפוני לקצה סמוך סכין. של כחודה מחודדששיאה

 כלפי גם בקפדנות איפוא, מוגנת, היתה הגדרה חרבים. מגדלים שנין 4 עבריו ומשני פתח הצפתי בצדה עגולה. גורן בתצי חומה מוקףשטחן
 סיגים. וערמות כבשנים בתים' שרידי נמצאו הגדרה בפניםפנים.ן

 מים. שרידי נמצאו לא תמנע אזור בכל במכרות.,י י-י הכפייה לעובדי מחנה שימש הוא שאף מעיד זה מקום שלמבע-
 ניצול על מאד הקשו הקשים והאקלימיים הגיאוגרפייםהתנאים
 השתמשה כן כמו אדום. מהרי רב,. ממרחק הובאו עץ פחמי מיטבתה,ן הובאו המים הטבע. מקשיי נרתער לא שהקדמאים אלאהעפרות,

 - טזין אכפקת ו בסביבה הגדלים בשיחים גם להסקה ספק, ללאן

 ds-י
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 ועבדים. מלחמה שבויי הועסקו בעבותה י הקבע יישובמתךומי
 על- בעצי11-גבר. בבית-ההיתוך קשור היה שבתמנע המכרותשרכז

 לתפוקה רק שימשה תמנע כי מסתבר, בסיגים הנחושת latoll~פי

 בוצעה העיקרית הפעולה .לקלייה". - הנחושת של וגסהראשינה2
 נתגלו )אילת( לעציון-גבר תמנע אזור בין בעצי11-גבר. מכןלאקר

 תמנע, גוש עם נמנע הללו אף כרייה. תחנות כמהעו*

 היתה בערבה המכרות ש" והפעלתם פיתוחם של העיקריתעף"יפה4
 בנחל המתבת לתפוקת כלשהם סימנים ויהודה. ישראל מלכותביקי
 והדורכות בו שנמצאה היוונית הכתובת אולי הן הרומאים בימית11ע

 רודד. נחל בסעיפיה"ונטיות
 הנחל על-יד התיכוני. הנחל על-יד נמצאים ימינו של דטכרות..

 תמנע נחל דרך להיכנס גם אפשר למכרות המנגן. נמצאהצעוקי

 ברזל, נחוש.ת' תמנע באזור נמצאו בימינו ומבאר-אורה.הוומי

 מאוצרות חלק בניצול הוחל', כבר זכוכית. וחול גבס קאולין.מנ*,

 כדאיים. כלכליים לממדים הפעולה להרחבת הכנות ונעשות אלהטלי
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 שלנו בתנאים אולם ביותר, עשיר אמנם אינו בעפרות הנחושתאחוז
 הפקתהכדאית

. 
. 

 עמרםמכרה
 עתיק מכרה צה"ל חיילי ע"י נתגלה העצמאות מלחמת אחרין
 כשבעה לאילת, באר-אורה שביו עמרם, בנחין

~vp 
 שבערבה פונות שבגוש באום-אל-עמד שנמצא למכרה דומה.הוא לאילת. מצפוז

 ו כרייה עקבות ניכרים עמרם לנחל שמטביב בגבעות גםהצפוניות
 ה,מתכת. עפרות ל~קליית" שימש שאולי עגול, אנן, מבנה של שרידים ובה חורבה, התגלתה עמרם לנחל מדרום-מזרח'

 גבר,ן לעציוז- תמנע ביו כרייה תחנת עוד איפוא. זה להיתה לדרום-מערב.ן קילומטר תשעה של במרחק הנמצאת לעציוו-גבר, המותכת-למחצהן המתכת הועכרה מכן ולאחר ראשונה, להתכה רש נוצל שהמבנה נואק, פונות בגוש אסיימר. שבנקג ההיתוך בבית התגלה לזה דומהמבנה
 הכרייה תחנות שכל עציוז-גבר, של מתקניה את להכיר הראוי סון
 בחוברת הקויא ימצא כד על חומר אליה. הוליכו הדיוטית בערבה1
 זה שבסדרה -אילת"'
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