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השם
 אחד של כשמו. - גיאוגרפי כמושג במקרא מופיעהנגב

 ובהה בערבה - - - ובואו לכם וסעו .פס הארו:מאזורי
 ובחוץ ובנגבובשפלה

 הים...-
 על מורה נגב השם ז(. א, )דברים

 ?רז ?יפוי, -הוראתה ששי כלומר נגב,  מהשורש תגוריובש,
 האיזור, שי יחודו את בתוכו מקפי זה קצר שם ואמנם.יבשה.

 המים, בעית פתרון סביב מרובות ארץיהנגב של בעיותיה כלשכן
 האיזור. של המרכזית הבעיה - בעקר שהיתה כשם - כיוםשהינה

  לטובתן -מנגב )כמו דרום בהודאת גם בתנ"ז n~lsa נגבהמלה

 מושאל: מושג הוא דרום. כמובן אולם.נגב - וכד'( בנרות".נגב

 המלה נעשתה א"י. של הדרומי בקצה. משתרעת מארץ-הנגבכיווז
 נרדף שם"נגב"

 ל"דרום-
ov~) למערב(. נרדף שם הפד שהים 

 התזעים. מדבר : כלומר אל-תיה, בדית לנגב קראו הערבים'

גבולות
- טבעייםגעולות
בצפו

 לבקעת,באר-שבע, מצפון עובר הוא נחל-הבשור. של ניותרוהעמוק ביותי הארוד הפלג שהינו נחל-גרר, הנגב את תוחםבצפון

 בע בממוצע יורדים ורימתו באיזור למערב. ממורח כללי_בכיוון
 הגשומים האזורים בין עובר שה'וא היינה - לשנה מ"מ ל-0300)ש
 הגבול קו מתמשך מזרחה, בהמשכו מנה. השחונים האזורים וביןמזה

 הר-חברון. עד נגל-גרר, של העליונים מיובליו אחד נחל-צקלג,לאורד
 לראש-נוהה בכיווז הגבול קו נמשך הר-חברת שלממרגלותיו
 הלשון. מולולים-המלח
במ,רח

 כינו מפרידה היא בדרומה "ערבה. הנגב את תוחמתבמורח
 להררמואב. בינו ובצפונה, הצטוני, ואדוםלהרי-סלע-אדום
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 נהלה- מעצמון הגבול ונסב עצמונה. ועבר הצר-אדר ויצאברגע
 בנחל- הגבול איפוא עבר במערב . הימה". תוצאותיו והיומצרים
 ליובלים נחל-מצרים ומתפלג מתפצל העליון בזרמו אולםמצרים,
 חלקו את רק כגבול לראות שיש בכך הכירו הקדמונים ובבררבים.

-,התחתו  קדש-ברנע. לסביבת עד היותר לכל או להרי-דיל, עד 
 ינחי- ממזרה הגבוי יציון במקרא הנזכרות הנקודות מןאהדות
 - )קרי .בקוצימה מזהים עצמון את לזיהוי: ניתנותמצרים
- קדש אתקסיימהי  חצר- את יהין(י )ראה בע'1-איקודירת 

 בקרבת השוכן במקום - מעיה-עקרבים את -.בעין-קושיאדר
 במורדות אחרים חוקרים דעת ולפי ימינו, שלמעלה-עקרבים

 לערבה.הרי-מואב

 הצרומי נעמק-החש 71יונוה("~י,ת
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 בכבד בדואי יישוג בנגב היה הידסבתקופת

 מאל- גבול קו מתיחת דהינו פשרה, הציעו חולשתם, אתבידעם
 להשאיה כדי סיני, חצרהאי של הדרומי שבקצהו לראם-מוחמד,עריו,.

 האנגלים, אולם בידיהם. גדזתיו. שתי על אילת, מפרץ אתלפחות
 ההצעה. את דחו אילת, מפרץ של חשיבותו את נכונהשהעריכו
 "נוכחי, "גנת לראשונה mlfiln גאז בי1906, התחדש הבריטיהלחץ

 גבול למדינת-ישראל. וממנו הבריטי, למנדט בירישהשהועבר

 לאל- רפית שבין האיזור את מדינתנו מתחום מוציא זהמלאכותי
 אל- עין-אל-קודירוג קוציימה, החשובות המדבר נאות אתעריש,

 ארץ-ישראל, של ההסטוריים בגבולות נכללו אשר וכד/כונתילה
 על,ידם ובוצרו ישראל, מלכי שלטון תחת למעשה נמצאוואף

 י הדרומי. הגבול כמבצריי

 כתוצאה שנקבע ארץ-ישראל, של הדרומי-מערבי הגבוללעומת
 הצפוני הגבול נקבע העותמאנית, תורכיה על הבריטי הלחץמן
 הישוביים הגורמים על-ידי המנלט תהום שבתוך הנגב איזורשל
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 בהיבקעו הצפונ' בנגג העםקרום

 40--ש5 של לעומק זה באיזור הודרים והם מהנגב, צפונההחוף
 )ל:פר- מסעף-הנגב - באר-שבע מכביש לקטע עד ומגיעיםק"מ,

 נחל-הבשור של אגן-הניקוז בתחום נמצא החולות שטחירוחם(.
 !בתתומי לים-תתיכון; הנשפך נחל-עזה(, התחתון בזרמו)נקרא

 לנחל- ,נהל-הבשור שבין השטח לנחל-מצרים. הנשפךנחל-לבה
 ויינו בחולות ובלע זה נחל אך גחל-רחובות, אל מתנקזלבן,
 יגמגיע
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 המישורים מתמלאים ועף נשמי אחרי מסביבתם. מעטהנמוכים
 אין זה באיזור הקיץ: בראשית המתייבשות לביצות והופכיםמים,

 טוב מרעה המספקים המישורים אולם לחקלאות, הראויותאדמות
 כמה DS מצויים זה באיזור לנאות-מדבר. להיהפד מים בתיספתעשויים
 של העליונים 'ובלין שבין מכתש-צניפים, כמו קטנים.מכתשים

 לנחל-ציחור. שממזרח ומכתש-צחיחה,נחל-צניפים,
 מישורי שביו הגדול משתרע עריף, לצוקי ממזרח האיזור.בצפון

 מכוסה והוא קמ"ר. כ-40 שטחו -המישי-. הנקרא הרחוק,הנגב
 ואורך ישר בקו דריו עובר יאילת החדש הכביש וחיי. חצץסחף.
בדרום_ נקלה. על אותו מזהה ככביש והנוסע ק"מ,כ-8

 להיי-איל"ן הרחוק מהנגב המעבר בשטח האיזור.
 ובקעת-סיירים. בקעת-עובדהמשתרעות
הרייאילת

 מעל מ' 700--500 של לגובה בקירוב מתנשאיםהרי-אילת
 ימדי נוח בשיפוע היורד מדרון להם יש הצפוני בחלקםפני-הים.

 ההר נ"7-ציז. עד  ממעוה-עקרבים מבט הנגב:הר
 הזשקי

 המקראי הר-ההר טסמזוהה  הנחי בהזך
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. השטח. את המנקז מרכזי אפיק איו הערבה של זה בחלק5.
 המקום וזהו האיזור, מרכז את הוצב נמוכות גבעות של רכם4
 גבעות. גליל שוגשים אנו בו בערבההיחידי

 : הם הערבה דרום את המאפיינים.הקווים
 המפלס את ומוריד דרומה ברציפות היורד אטי, שיפוע1..

 באילת. פני-חיט לגובה מ' 240 שלמגובה
 בלבד. ק.6 ל-7--8 המגיע קבוע. כמעט רוחב2.
 גושי על-ידי עבריו משני התחום בערבה היחיד ההלק זהו3.
 בין ההבדל וגראניס, אבו-חול הבנויים ותלולים, גבוהיםהרים
 וסגול אדום הם בנוף השולטים והצבעים נעלם, הגדותשת'

.לגווניהם.
 רבים סימנים טוביהו מימיהם אים רבים,- אינם המעיינות4,

הערבה.4
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 כמקום לשמש - ארץ-ישראל בתולדות רבות תקופותובמשך
 בהחזם- 11 פנה נמצאת בזמננו הארץ. של הדרומי בפתחההיישוב

 . . עקבה. העיירה בה ושוכנתממלכת-ירדן

 לפי בירושה והעברתם המנדט, מימ' הגבולות תיחוםעקב
 ההדשה אילת את לבנות נאלצנו למדינת-'שואל, החלוקההצעת
 הצפון-מערבית. בפנתו אלא בחוף, ליישוב ביותר הנוה במקוםלא

 הותיקה שכנתה את קצר זמן תוך אילת הדביקה כן פי עלאף.
 'בהתפתחות.

 ומשקעיםהאקלים
 לעלת הנושבת, הארץ בין החריף המעבר באיזור שובן "נגב.

 1ה' הריף מעבר והשחון, הצמית המדבר לכיז "לוב-טרופם"אקלים'

 עדיין בבאר-שבע באיגור: והמשקעים הגשמים בכמות יפהמשתקף
 מדרום בלבד ק"מ 25 ואילו בשנה, גשם מ"מ סוד בממוצעיורדים
 ונדרים, נוסיף ואם 1 מ"מ 75 על עולה השנתי הממוצע איו כברלה.

 מנה. למטה ואף בלבד, מ"מ ב-30-20 השנתית הגשם כמותתסתכם
 "צל העדר הארץ, במרכו מאשר יותר. הרבהמידת-ההום

 את הפכו והלילה היום של הטמפדאטורות בין הניכריםוההפרשים
 תודות )אמנם, הארץ אזורי מרוב יותר קשה אקלימי לאיזורהנגב

 מספר רב והלילה. היזם של הטמפראטורות ביז הניכריםלהבדלים
 הטל מלילות במספרם נופלים הם ואין בנגב. הסלוליםהלילות

 ההול, סויות גם האקלים לקשיי מוסיפות המערבי(.בעמק-יזרעאל
 מזומנות. לעתים בנגבהמשתוללות

 הצפוני בנגב המשקעים של השנתי שהממוצע כיוון ועוד:ואת
 שנות מספר רב גידולי-בעל, המאמשות הכמות סף על רקהוא

 על מישה היא אף  זו ועובדה האיץ, כצפון ממספרן בנגבהבצורת
 בג וההתיישבית ההיאחזותאפשרות
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 במיחסהסנר

 לבריכות מימיהם והטיית הנחלים סכירת על-ידי האלההשטפונות
 רבים במקומות י"א נשתמרו אלה עתיקים סכרים שרידיולשדות.
בנגב.

 בנגב. השטפונות מ' אח לאגור ניסיונות נעשו בזמננוגם
 נהל- סכירת יל-ידי ברביבים. נעשה זה מסוג הראשוןהניסיון
 לאגירת גדולה עפר בריכת הקמת וע"י הסמוך, )עטלוג'(רביבים

 הניסיון כנגב. שונים כמקומות ניסיונות נערכו מאז השטפונות.מ'
 גדול סכי נבנה במקום ירוהמי ליד נערך ביותר הגדולב"יקף
 אלה אינום מפעלי השטפונות. מי לאגירת מלאכותי אגם יצראשר
 באמצעותם שנרכש הניסיון אולם ניסיונות. מגדר 'צאו לאעדייו
 קב,עים הם אין שכן השטפונות, מי על לסמוך מאוד שקשההוכיח.
 כנחלים. מים של nlnlsp כמויות זורמות מסוימות בשנים :וסדירים

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]

.גג
גג

 ,ג..,ך

ו..ג .. ---.-. 

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



מפעל-הפוספאטים

 בכלף וכלה - צינורות-ביוב לקירות, מרצפות-ציפויקערות-רחצה,
 הנומק בתעשיות גם לחרסית נודעת רבה חשיבות עדינ-ם.חרסינה
 הקוסמטיים. והמוצרים סבודהכביסה הנייר, הטכסטיל,הצבעים,
 התפוקה בערלי ט11 ל-8500 החיסית תפוקת הגיעהב-1956

 טו4 ל-15.000 תגיע 1958 לשנתהמשוערת
 במכתש- טונות במליתי מצוי משובחת מאיכות זכוכיתחול
. תעשיית לצורכי. משמש זה הול ובערבה. דימונה ליד וכןהגדול
 המשוערת התפוקה תגיע 1958 בשנת בארץ. והקראמיקה הזכוכית

לש  ט11. ל-35.000 הזכוכית ח% 
 הגבס בהר-מדום. וכן במכתש-רמון גדולות בממוינת מצויגבס
 כחומר- פסלים, ליציקת למים, אטום סיח ליצירת כחומר-גלםמשמש
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)תשע

 שמימיהם מעיינות-מרפא, מצויים ועין-גדי עיז-בוקק בסביבותי דלק כחיפד לה תשמש שהומאנית שאבן תחנת-חשמל, בסדים להקים.
 ועהה רב, הרפוא, ערכם רריראקטיביים. וחומרים גפריתמכילים
 לידםנבנו

 בתי-מרחי
 ומרפא.

 הרי-אילת1
 )30 נחל-תמנע כאיזור במיותר בנגב, מאוד נפוצההנחושת

 המלך. שלמה בתקופת כבר הופקה שם - לאילת( מצפוןק"מ
  מפעל-תמנע, ט11. ב-00~000,ז נאמדת זה באיזור הנחושתכ14ת

 כשנתז נחושת טון כ-7000 הראשונים כשלניו יפיק במקוםשהוקם-
'gg1960-1959. בשנת מלא לייצור המפעל יגיע התוכנית 

 והוא נהל-תמנע, כהכל נטצא מנגן ביותר-של העשירהמרבץ
 פלדו4' יצירת בתהליכי רבגוני.: שימוש למנגו טו4 במליוןנאמד

 עפרות ועוד. רפואות זכוכית, לכה צבעים. כיטיים, מוצריםברונזה,
 מקשח זו ועובדה ברזל, בעפרות מעורבים נחל-תמנע במרבזהמנגן
 כדאיות ברורה לא עדית לפיכך ו נקייה בצודה הפקתו עלטאוד
הפקתנ

4
 בצורתו )מיקה( נציץ מרבצי נמצאים נחל-שלמהבסביבות
 תמורות ובפני גבוהות טמפראטורות בפני עומד Y1slnהגבישיות
 חשטל של גרוע מוליך הוא זאת, ועם וקור, תום שלפתאומיות

 בידוד. כהזמר ערכו יב לכן 1והום
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 .ש:דת, חלוצה, באר-שבע, או חברון או עזה דרךה
 שכתש-

 פטרה. הערבה,למו4
 ניצנה, חלוצ", באלישבע, אי חברון ש עזה דרךז.

 אילת. כונתילה, קוציימה,ברנע, קדש-
 המלכה", "דרך דרב-א-סחטנה, היתה נוספת ידועה דרךח.
 גחל-צין' לאומד עברהאשר

 כמיס איפוא שימשו ולסיני למצרנם הדרכים שלכנקודת-המוצא
 אילת( )מלבד השוכנות ואילת, ובאר-שבע עזה חברות התקומותבכל
 להינפש האורחות יכלו בהו בקיבתה או האיזור-השהוו גבולעל

 במיוחז/ חשוב תפקיד אילת ממלאת אלה בדרכים לקראתם. צאתזי ימני או - המדבר מרחבי את שעברו אחרי ובמים במות ולהצטיידי
 דרר על ושוכנת ההודי, לאוקיאנוס שער משמשת והיאהיות

 אל-חאג'(. )דרך ערב לחצי-האי ממצרים המובילה - חשובה%
 חלקים-מהדרכים רק נמצאים בימינו המדיני מהמצבכשיצאה((

 כרגע איו כך ומשום מדיגת-ישראל, של הריבוני בשטחההללו
 היה כפי בינלאומיים, תחבורה כעורקי תפקידן את למלאביכולתן
 האסטראטגית חשיבותו נם הרומאית--ביזנטית. בתקופההדבר

 כה פי על אף האוו.רית. התובלה התפתחות עקב בימינוהצטמצמה
 האיזור דרכי לכל ומעבר חיבור דרכי בכוח לשמש מוסיפותהו

 מהר המסתעפות ולדרכיםהנזכרות
 של לביטחונו ערוכה אלה דרכים הינן מדינת-ישראללגבי
 יגבי חשיבותן מכרעת כן בפועל. בו לשליטתה ותנאיהנגב,

 ממדינת- ~ס6  המהיה  זה, 'גדול איזור של הפיתוח אפשוויות'
 .א( : דרכים לשתי רבה כלכלית חשיבות נודעת ביום כברישר~ל.

 של "תעשייתיים "מיכסים את המגידת אילת, - בארישבעלדרך
 עם י הטבעיים שווקיה עבר אל הפתוח הדרומי, שערה עםהארץ
 שמייאה התפקיד את ולמלא לחזור 11 דרך עשויה אילת שלפיתוחה
 עזה. - )ופטרה( אילת דרך קודמותמתקופות
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 המטוריתסקירה
 האדמה את וליבד מים לאגור בו ניחן אשר בנגב מקוםבגל
 בייש'נבי' מקצתם ביישובי-קבע, מקצתם בני-אדם: מקדמת-דנאישבו
 כשבטי-נוודים. ורובםעראי.

 בנייני- חורבות תעלות-מים,מדרגות-עפר בורות-שיט,כלי-צור,
 קדומה להתיישבות ברורה עדות הינם אלה כל - ספור לאיואבו
 בשנים בנגב שנערך בסקר בתקופות-האבן' כבר שראשיתהבנגב,

 שהיו רבים מהם עתיקים, יישוב מקומות מאתיים אותרוהאחרונות
 מסתבר, בקירוב. שנה 4000 לפני האנוונ בתקופת כברקיימים

 יישוב-קבע גם האבות בימי בנגב קיים היה לשבטי-רועים, שנוסףז
 סיני. שבגבול קדש-בינע עד הגיע שתחומונרחב.

 שראשיתה - וכד' בית-פלט ערוער, חרמה, ערד. באר-שבע. : בצורותן כנעניות ערים גם הצפוני בנגב היו המאוחרת הכנעניתבתקופה
 בקשר במקרא נזכרות מהן כמה הספירה(. לפני 1559-2100 -נה התיכו- הכנענית )התקופה התיכונה הכנענית בתקופה כברכנראה,

 בקדש- מבסיסם מדרום, הארץ על לעלות כני-(שראל שללניסיונם.
 עזה-באר-שבע קו - הללו הכנעניות הערים לקו מדרוםברנע.
 נוודים. משפחות רק ישבו -בערך

 -.עד נווד שבט הוא אף היה בנגב. שהתנחל ' שמעון,שבט
 מוצאים אנו ההתגחלות בתקופת יהודה. בשבט הימים ברבותשנטמע
 משפחות כולן - וכלץ ??t ורחמאל. משפחות את גם זהבאיזור
 נאחז אשר יהורה, שבט היווה בדרום יישוברהקבע אתנרדים.

 גבולות את איפוא משקף באר-שבע" ועד "מדן הביטויחברון, הר- של הדרומיות השלוחות עד דרומה, מירושליםבהרי-יהודה,
 - עזה מקו דרומה : ההתנחלות בתקופת בארץיישוב-הקבע

 באר;
 הנוודים. ארד השתרעה שבען

 בגיבוש דוד ההל כאשר הקצה אל הקצה מן השתנה זהמצב
 הפך נידח מדברי מאיזור הישראלית. המדינה של וביטחונהכלכלתה
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 באריתיימ שרבת האגיח מ"מ. יישבשר.ד.

 הקימו המסחר שיירות נעו בהן הדרכים לצד הודה ועםהמזרחית
 גדולות. לערים הימים ברבות הפכו מהו שחלק ומשמר,תחנות-חניה

 אחריה, שבאה התקופה ובמשך תקופה באותה הנגב שלבהתפתחות. העיקרי הגורם ספק, ללא היו, הנבאטים שלשיירות-המסחר
 עד ולשגשג להתקיים הוסיפו בנגב ' הכבאטיות הערים מזואחדות
 הביונטית. התקופהתום

 הנבא- וההרסים הנגב דרכי לאורד ש,ןרדו הנבאטייםהמבנים
 תקופה.באותה

 טראסות, בניית על-ידי בנגב, מפותחת חקלאות ליצור גםהצליחיץ לשקידתם תודות בסחר-שיירות. רק לא הצטיינ.הנבאטים
 מסעלי- "ימת זע-י סכויי באמצעות מי-"גשמים אגירתע-י

 פיתחו - - הנדסית מבחינה פליאה היום ער המעוררים דשקאהש4.
 יסדו כך לחלוטיו. כצחיחים השם לנו הנראים בשטחיםחקלאות4,

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 שגג את שעברו _הסוהרים 141רחות והודו,' דרים-ערב עםהמסחי
 תושביה אתהעשירו

 נפרשו עוד כל בנגב התקיים הוה והמפותח הגדול הקבעיישוב
 הביזנטיגע התקומה בסוף החלה הירידה יציב. שלטון של כנפיועליו
 אחרי במהירות והלכה נברה והיא באיזור, הביטחון ערעורעם

 צפונה, המסתר דרכי הועתקו בעקבותיו אשר הערבי,הכיבוש
 הנושבת. הארז על והשתלט חורוהמדבר

ניצוי
 הצלבני הכיבוש עם ובאילת בערבה הבהב עוד אחד

 בים-סוף- המוסלמי המסחר את לתקוף הצלבנים מנסיכי אחדידי על- ניסיון נערך ה-י"ב המאה כאמצע אולם לספירה(. 1116)בשנת

 ביותר מרו"קיס באתרים ירבותתחיי-הנב, נדוי בחיק מוצאים אנו - הרומית-ביזנסית ובתעשה הבית-הש).ב.מי הקיקי יעיב1ד מדות - כאיה סראס1ת שר.די  בזחי-)יצגה. עתיקותסראמות
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 1 )ביר-עסליגץ מבאר-משאבים צפונית-מערבית ק"מ 4רביבים,
 יישיב נקודות עדיין אלה היו לא הנגב. בצפון-מערבגבולות,

 בבדיקות לעסוק היתה מטרתן : כלבד תצפית נקודות אלאחקלאיות,
 מכל הרחק וצעירות, צעירים כ-30-כ4 ישבו הללו מהנקודותאחת בקי במקום. החקלאיות והאפשרויות האקלים תנאי בעקירתקרקע,
 לרעותה. נקודה בין אף מפריד ק"מ 40 של כשמרחק יהודהוישוב
 בניסיונות מעודדות תוצאות שהושגו אחרי שנים, ארבע כעבוררק

 מלחמת עיב בנגב. להתנחל, נוספות נקודות ההלוהראשונים,
 התחום בשטח ריבן - 'הודיות נקידות 20 בנגב היו כברהעצמאות
 אלה נקורות ענה-באר-שבע-רכיבים-גבולות. המרובעעל-ידי

 שהותקן צינור-מים באמצעות הדרומי החוף מעמק מימיהן אתקיכלי
 מצומצמוה; מים כמויות רק להן שסיפקו ואף - למענןגמיוחד
 טשקן, את לבסס הספיקו בטרם. אך הקלא'. משק גהקמתהמלו
 אל בצורות כשמדית בשמשן מלחמת-העצמאות, במערבולתנסחמו
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 בעורפה ולאוקיאנוס-ההורה לים-האדום הים נתיבי את לפנינושפתח
 חוות בתמנע, הגדול הנחושת מפעל רק עתה עד הוקמו אילת-של

 ביטחונית מהיאחוות שהתפתה 'סבתה, ומשק באר-אורה שלהגדנע
 לדרום, הארז של שערה מפתיחת תועלת להסיק כדי קבע.ליישוב
 כמרכנה הנגב את ns~nrr מכתש-רמ11, דרך לאילת הדש ככילנסלל

 גינור "ונח לו במקביל הערבהן לדרך באר-מנוחה לידימתחבר
 שלושה רק ולחיפה. לאשדוד וממנה לבאר-שבע, מאילתהנפט

 שדה-בוקר ירותם, לאילת: ההדש הכביש לאורך שוגגיםיישובים
 חקלאי, משק - שדה-בוקי ו חוצבים כפר הינ" ירוחםומצפה-רמון.

 חוצבים, כפר הוא גם מצפה-רמזה התפתהותון בראשיתהנמצא
 התפתחותה בראשית רק עתההנמצא
 בכוהם יהיה לא עדיין שבעתיים, אלה יישובים יתפתחו אםגם
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 יבבתהסביב

סיכום
 מישורים בשלושה ביטויה את מוצאת הנגב שלחשיבותו

 :עיקריים
 ביו היבשתי הגשר הינה ארז-ישראל : האסטראטגי המישורא(
 ומכאן ומעודיה, עבר-הירדן ישהאל, מצרים, גבולות נפגשים אילתמ4 ~מרץ- של בחופו ו לנוצרים ועבר-הירדן סוריה בין לאפריקה,אסיה

 של  הררומי שערה את הפהווה זו, בעודה של  המיוחרתחשיבותה
 הארץ.ש.

8י
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 הענייניםתוכן

 גיאוגראפיתסקיי"

 ,. *"שם
 . ..גבולות

 . מבעייםגקוליוז
 ז המטורייםגבולות

 לעם שינהםהננסיות- ~ . המנדטגבולות
 . . - . .השבנה
 . , , הצפוניהנגב

 .יי-יעגב
 , הרחוקהנגס

 ,הרי-אילת
 .. .הערבה

 . והמשקעים"אשלים י.חוךקאילת
 .הנחלים
. הליםבעית

 הטבע ואוצרותהמחצבים
 1 המבתשיםאייור

 .ים-המלח
 . , .הרי-אלת

 . , 1 ,דרכים
 י

 הפטוריהטקירמ.ן
 י . ' . י המטוריתסקירה
  ובעיותית בנגב היהודית ההתיישבותחוליות
 " י . , ..*סיכום.
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