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 יישוביתסקירה
באר-טמע
 באר- בסביבת יישובים קיימים היו הפריהיסטורית בתקופהכבר
 הספייה( לפני הרביעי ,האלף, הכלקוליתית שבתקופה מסתבר.שבע.
 בתל היה שבהם והגדול בסביבתה. יישיבים שרשרת קיימתמיתה-

 במיאכה בחקלאות, במרעה. עסקו הללו היישובים תושביאברמטר.
 בין התגלג באברמטר עונהיים. תת-קרקעיים בבועט וחייובמסחר,
 ולעיבודה, לזיקוקה טתכת, להיתוך כבשנים כלרנהושת.היתר...
 אשר מפונוז כנראה, הביאו, העפרות את וסיגים. נחושתעפרות
 שהובאה המתכת בקיריב. ק"מ 100 של ממרחק .היינו -בערבה

 כבר המתכת עיבוד של והטכניקה שלבים, בכמה הותכהלאבו-מטר
 אבות .הם באר-שבע של שהרשרהטתכת ייתכו. למדי. nnnleaדיהה

 באדום בערבה, שנדד הנוודים, החרשים שבס הקנים. שלאבותיהם
 מקום. מכל הישראלית. המלוכה ובתקופת 'ציאת-מצרים בוסיובנגב
 ג)דאח מבאד.שגע. ענד.ת.אדאמ.ה גחנת השרר מהתקז"ה המעבובזמן

 קוצצן י80'רת ":ען).:ית ההסטורית לתקופההממורית

 הקרר וסביבתה באר-שבעהיי-
 הציביליזציה .ממרכזי אהדבה

 ממרכזי ואחד בא"י.החשובים
 ביותר הקדומיםחרושת-המתכת

 שיימה, זה במעמדהבמזרזם
 טסחר קשרי בארישבעודאי.

 ואץ מצרים סינף עםומלאכה

הדרומית.
 הנזכרת המקראית,באר-שבע
 יצחק אברהם,_ שלבנדודיהם
 מזרתה ק"מ כ-4 שכנהויעקב,

 בתל -'מינה שללבאר-שבע
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 גאל-חברות עם מקום בקרבת המתלכד נחל-באר-שבע, גדותולו
 בדבר גרר מלך אבימלך עם ברית אברהם כרתבבאר-שבע

 את כ' )אברהם( ויאמר - - - ברית שניהם .ויכרתו שהפר ~רנ
 הנאר את חפרתי כי לעדה לי תהיה בעבור מידי תקח כבשות:ענ
 נאר-שבע". ההוא למקום קיא כן עלאת.1
 שחפרו הבאר שם על שבעה, העיר נקראה אחרת מסורת יפיןן

 בחפירת באר-שבע של שמה את איפוא, קושרות, המטוחות שתון לג(. כה )בראשית יצחק~די

 עתיקות, נארות נמצאות כאר-שכע תל ליד ואמנם, - במקוםב"י
 מספקות אלה בארות האבות. סיפורי נסובים עלוהם כי4פשר
 קראו לכן בסביבהו הבדווים 4ל ולצאן לבאר-שבע מים04

 תל-הבארות. - כלומר תל-א-משש, באר-שבע של לתלההלדווים
 המקום יושבי האבות בתקופת סתמו במקרא, המסופר לפי8

 רק באיזור התיישבו הפלשתים אך פלשתים, הם מכונים)למקרא
 ויצחק אברהם, של מותו אחרי הבארות את לפה"ס( הי"בנילאה
1bpnמצרימה. 'רירתו ולפני הזרנה לכתו לפני בבאר-שבע,זפי-מה ישב יעקב גם גרר. 'מלך עם הברית את וחידש מחדש, אותן 
 ו-גבי באר-שבע של קדושתה לגבי קדומה מסיית קימת8

 ה' בשם וקרא מזבת בה בנה יצחק לגק כא, )בראשיתילים אל- ה' בשם אשל;-וקרא בה נטע אברהם : בה האלוהיםה"גלויות
 במראות אליו n~xa ובה זבחים, בה זבח יעקב י כה( בו,)לראשית

 המלוכה בימי גם נטשכה העיר של קדושתה מסורת האלוהים.ל~ה
 לפולחן כמרכז אותה -מזכיר עדיין הנביא ועמוס שנהו(,)שלר

 . ה(. ה, )עמוס אלוהיםולעבודת

 ערי עם ופעם שמעון ערי עם פעם כמקרא נמנית באר-שבען
 שבם שנבלע אחרי כי נראה. ב(. יט, כחן טה )יהישע?דה
 ולסירת מיהודה, לחלק כאר-שכע היתה ביהודה,עוועיו

 כארישבע היתה המלוכה בימי הקודמת(. שמעון נחלת עם)אזהה נגב-'הדד"
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 יעד "מדן הצית הארץ. בדרוס העיקרי האדמיניסטראטיבי"מרכי
 'בדרום ביותר הגדול הקבע חשוב היתה כי מלמד,באר-שבע"

 הקדומה הברזל מתקופת חרסים נמצאו באר-שבע של בתלההארץ.
 הישראלית המלוכה שימי השופטים מתקומת היינווהתיכונה,

 שכנה "רומאית-ביזנטית ומהתקופה הבית-השני מימיבאר-שבע
 כתובת כך על מעודה ימינו. של בארישבע שוכנת שבו מקוםבאותו

 העיר, מבתי באחד שנמצאה עתיק, יהודי מבית-כנסתעברית-ארמית

 כתובות במקום נמצאו כן לספירה. הוג' או ה-ב' למאהוהמיוחסת
 באר-שבע במקום. שחנה הרומאי תיל-המצב המספרות.עלביזנטיות,
 מעזה שעבר הרומאי )הלימם( הביצורים בקו מרכזית חרליההיהה

 . . ללסאטיים. פרשים חנו ובהלים-המלה,

 בבניינה החדשהבאך-שבע
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 חברון, עם בטעות אותה זיהו אשר "צלבנים, לערב,ולמצרים.הילד1, עבר- ידרום המסחר נתיבי בבאר-שבע עברו הרומאית בתקופה 11.
 יושבי מהתנפלויות הקבע יישוב על להגן כדי ~צודה, בההלימו
 מספר רק בה היו בחורבנה. באר-שבע עמדה בימרהבינייםון,השדבר.
 שיירות. לשירות תאן ולידםבגרות,
 המאה בראשית מתורכים על-ירי נוסדה החדשה באר-שבעו1
 לתחנה אותה לחפור היתה התורכים של הראשית מטרתםהפ/
 להגביר היתה הנוספת מטרתם תעלת-סואץ. לעבר התקדמותם~רר
 על הבדווים של התנפלויותיהם את. ולחסל הבדווים. על פיקוחםאג

 לסיור לצאת הרצי ד"ר של המדעית משלחתו שעקדה בעתין. בשנת הפנימיות. מריבותיהם את 1כ1 בצפון' .הנושביםהגזורים
  נאר*שכע מחוז את' הברווים השבסים  ראשי  הציצויקומט,

 את' לסלק רצונם ,היה שעו מסתבר, בנגב. יסודיתלהתישבות
 זה, באיזור הביטחת את להגביר כדי מהנגב. התורכיהשלטון

 באר-שבע את התורכים הפרידו הבדווים. 'לב את למשוךוכוי
 באר-שבע איזור נפרד. כאיזור סביבתה את .קבעו עזה,מ14ם
 וחוקיו. המדבר מנהגי נו ושלטו טהור, בדווי שטח אזה4

  זו עובדה תכנית. על-פי מראשיתה נבנתההעיר-באר-שבע
 ובשדרות הישנה, העיר של והרחבים הישרים ברחובותנישרת
 בדרך- שנבנו הערביים, היישובים יתר כל של לאופייםבישירה עומדים אלה ישרים קווים לעיר. בכניסה ההרך, שבצדיהלחים

 הוקמו בבאר-שבע וסדר. תכנון ללאכלי
 אז.

 מוסדות! כמה גם
 וכדומה. משטרה דואר. עירייך, בית-משפט,בי4-ספר,

~1
 של בפיקודו הבריטי, הצבא על-ידי באר-שבע נכבשה ב-17~ו

 לעיר בכניסה אשר הבריטי הצבאי בבית-הקברות אלנבהגנרל
 ביניהם העיר, כיבוש כזמז שנפלו הבריטיים החייליםקילרים-

 באר-שבע תושבי רוב היו הפנדט כתקופת גם יהירה שרוגסן
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 ממהוי כמרכו שימשה "עיר קבע. לתחשבי בהדונה שהפכובדווים,
 ומהביטוח: ממסחר מחקלאות, הלפרנסן ותושביה בנגב,לבדאים
 נכבשה )21.10.48( תש"ח סוכות דחוה"מ ג' ביום -יואב.,במבצע

 יהודית. לעיר והפכה, צבא-הגנה-לישראל על-ידיבאר-שבע.
 מער"ה ק"מ 2 ששכנה בית-אשל, גם שוחררה העיר כיבושעם

 שימשה באר-שבע יתושך. במקר .אז עד נתונה והיתהלבאר-שבע,
 הושלם שבהם .עובדה-, ולמבקע -חורב" להבצע משעו .כנקודת
 אילת. ושל הערבה של התגב, שלכיבושם
 העולים רבבית הבר. לבלי בארישבע השתנתה הכיבושמאז
 שכונות בה קמו במהירות. ובנוה הרהובוה בה שהתיישבווהוותיקים
 והאוכלוסיות 'וחרושת הוקםו,מפעלי-תעשייה כבישים. נסללוחדשות,

.- בבאר-שבע הפיתנוא'זזר.
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 11 רדומה עיירה תושבים. ל-0)ם.40 יהגיעה שמונה פיגליה
 בירת היותה שמלבד חיימי שוקקת לעיר הפכה בארז הקבעת16ב שבגבוי

 וקצר טוב כביש על-ידי הארץ מרכז עם כיום קשורה באר-שבע"ןן, לפיתוחה הבסיס גט הינה.השב,
 והיא מסילת-ברזל, וע"י המנדט בימי אותה שקישר הכבישמחן

 ושל בסדום מפעל-האשלג פסל אילת, של לפיתוחם כבסיסמשמשת
 בנגב. הפיתוח מפעלישגר
 )לכטר-ירוחם( טסעף-הנגב עד כאר-שכע=ניצנהכביש

 גבעות עד מכאן המשתפעים נרחבים, חוליות ששהי לו מזרחהגסן, ולעתים לכביש ממערב יראה באר-שבע-נוצנח בכביש. הנוסע ן,.
 חדירתן .את הים חוליות חודרות זה במקום שבמישור-החוף.הכורכר
 ממשלת מהים. ש"מ 50-40 של למרחק ומגיעות ביותה,העשוקה
 ובמטרה התקדמותן, את לעצור כדי שוגים באמצעים אחוההמנדט

 אינן שהתוליות אף 'הכביש. שבצדי והשיחים העצים ,,נשתלווו
 לכביש ממערב - שביניהן בפרצות עוברת בדרו-כלל,ע~רות,

 כעבר ששימשה לכביש, מקבילה עפר דרך -באך-שנע-ניצנה
 מהמקרא לנו ידועה זו דרך למצרים. מבאר-שבע העיקריתכדיר
 נוכרת והיא סיני, בחצי-האי מדכך-שור שם על "דרל-שור",באם
 בית אל גבירתה מפני בברתה שרה, של שפתתה הגר, עלבשאיר
 עין-המים על הגר( )אח ד' מלאך -וימצאה ביצריט:אבי,תיה
 הדרך גם זוהי ז(. טז, )בראשית בדרך-שור" העין עלבמקבר.
 בה השתמשו ולראשונה כליל, "דרו נהרסה ענובה שלדב.4 דורות במשך הרומאית-ביזנטית. בתקומה בנגב העיקרי האורךצי, שהיתה באר-שבע-חלוצה-יהובות-nlsw, המפורסמההדןמאית

 זה, בתוואי שריון מעבר של אפשרות בחשבון כלל "ביאולא, המצרים ניצנה, לכיבוש בה עלו עת צה"ל, שריוני החדשהבעת
 מפלתם. את החישהוה*תעתם
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לרגישים
 הראשון הניסיון לעמק-חפר. בגודלו השווה מישור במרכזשבע, לבאר- דיונית-מערבית אוויר בקו ק"ש ב-23 שוכנתרביבים

 עם אולם בי1935, כבר נעשה זה צמישוכלהתיישב-
 מאורעות פרזי

 הזרו והבדווים במקום, שהוקם הארעי המחנה חוסל1936--1939
 רביבים. הוקמה 1943, בשנת כה אחרי שנים שמונה באיזור.לשלום
 היישובים היו זמ4 פרק באותו שנוסדו ובית-אשל, גבולותרביבים,
 לשם תצפית, כנקודות תחילה והוקטן בנגב, הראשיניםהיהודיים
 . השהון. בנגב החקלאיות והאפשרויות האקלימיים התנאיםחקירת

 75 על עולה אינה רביבים באיזור הממוצעת הגשמיםכמות
 הקיי, טל גם מ"מ. ל-50 אלא מגיעה אינה שחונות ובשניםבשנה, מ""

 נוסף אקלימי קושי התמונה. את רבה במידה לשנות כדי בואיו
 מהים, רב למרחק כאן חדרו הים חוליות החול. fitDID הואבאיזור
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 בעץ תת.ורוע'ת ברינהבנייה

 לרוהב המתפשטים דק, אבק ענני מרימה היא סעדה,התחולל
 הנשימה. על ומכביד פינה לכל חודר האבק י מטרים עשרותזה

 המדידות שהעלו כפי בגשמים כך כל דל אינו שהנגבייתכה
 באיגור הקוברים הגשם SIS~ שווה. אינה שחלוקתם אלא'ביבים.
 שמצפוך' בהרים גשמיהם את ממטירים רוב, פי על .עליוסחים
 מקצתם שספונות, בצורת מההר יורדים הגשמים מי להרח

 לימי ובנחל-הבשור בנחל-רביבים שקצתם לים-המלה,:חל-צין
 גויפים הם מאוד. רב לנחלים השוספים המים של כוחם!יכוו.
 דרכם. על הנקרים ובהמה אדם וסוחפים גדולות. אבנים!ם
 של ההרסני כוחם' את לבלום האדם ניסה קדומים בימים:ר
 בנחלים שהוקמו הסכרים, לכך עדים תועלת. מהם ולהפיקוים

 הנבאטית בתקופות בנגב סרחו אשר העתיקות, הערים:קרבת
 . האחרים. הנגב בנחלי וכןרומית-ביונסית.

 בעית את 11 כדרר לפתור .בתהילה ניסו רביבים אנשיגם
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 הנב השואה שורד הדרומיהחש

 דונם, 80 בג שטח על גדולה עפר בריכת חפרו הם להשקאה.המים

 הסמוך. נחל-רביבים אפיק ,ם אותה חיברה מטר 950 באורדותעלה
 הרמת ועל-ידי לרוחבו, האפיק את שחסם סכר, הוקם עצמובנחל
 הרץויות המים כמויות את להורים ניתן והורדתם, הסכרקירות
 פעמים שש. בשטפונות: בווזה היתה תש-ה שנת ולבריכה.לתעלה
 באותה בו עברו רביבים אנשי של הערכתם ולפי בנהל, מיםזרמו

 נשארו אלה ממים מעט אך זאת. וככל מים, ממ"ע מיליון 83שנק
 אפשר וכי העפר, בבריכת חלחלו שהמים נתברר/ הבריכה.בתוך

 במשך רק המזלע שטחי להצפת הזאת הבריכה במים(להשתמש
 ימות כל למשך מים אגירת לצורך אגירתם. אחר קצרהתקופה
 ודפנותיה שקרקעיתה יותר, קטנה מיוהדת, בריכה נחפרההשנה
 גם אולם ממ"ע. 00~40 היא זו בריכה של תכולתה 'היטב.זופתו
 הנגב את nV1b בפעם פעם מדי שכן הבעיה, את פתרה לאהיא
 בנחל הזורמים המים כמות באר גשומות בשנים ואף שחונה,שנה
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 תכנת יצורך בהם לבטוח אפשרות- אין ולפיכך ויציבה,קבועה
 להשתמש שאפשר הוכיח, רכיבים של הניסיון במשק.נעבתה
 רביבים ואמנם, מים. צינור על להשתית יש הבסים אתאוים ההשקאה, למי כתוספת הנגב בנחלי הזורמים השטפונות51י

 חדשה תקופה החלה ומאז הנגב, של השים לצינור לאחרונה~וברה
ב"תפתהותה

 תת- אולם בצורת בבור-מים רביבים מייסדי ישבו תחילהן
 שהן אלא בנגב, מרובות. והללו חרבות, בשם ידועים כאלה~ים בורות- הרומאית-ביזנטית. בתקופה כנראה, שנחצב, רחב.קרקעי
 שהתהוילו בקרבות ינקותן. מכדי עצל והבדווי רוב, פי עיטעומות
 שדה.. כבית-הולים טבעי, מקלט שהיש% חת-קרקעי אולם שימש' במלחמת-העצמאות, הדרומי-מערבי~לגב

 בין למדי תקינים שכנות יחסי שררו מלחמת-העצמאותעד
 אחר מייד השתנו אלה יחסים הסביבה. לערביי רביביםארשי
 לארץ-ישראל. ערב צבאות פלישת אחר ובייחוד המדינה,*רזת
 מהכביש רביבים את ניתקו . עסלוג', את שכגשו המצריים,הלוחות

 צדדיות. בדרכרעפר להשתמש נאלצו המשק ואנש'%אר-שבע,
 התקדמותם שבע כוחותינה על-'די באר-שבע של כיבושה עם4

 ניסיון עשה האויב הראשית. הדרך שוב נפתחה ניצנה,לשבר
 המשרטים ואת רביבים את והפציץ עסלוג/ את ולכבושלהזור

 על בפרק ראה נוספים )פרטים מהנגב.כייל האויב כוחות סולקו שבו -חורג". מבצע לקראת לכוחותינוחיובה היערכות כנקודת שימשה רביבים במשימתה הצליח לא אךבלביבה,
ן, באף-משאבים"

 משהוקם מבדידוהה, רביבים נגאלה מלתמת-העצמאותאחרי
 לגגון וסמוך' לניצנן הכביש בקרבת להן. מדרוס-מערבהימו ואחריה למלחמת-סיני סמוך משאבי-שד". - נוסף משקבירכתה

 ובארותיים. קציעות שדמות-שיזף, : נוספים יישוביםש"יתת-הנשק,
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 )גיר-עטיוגמשאבי-שרה
 כביש Qg נחל-רביבים הצטלבות כקרבת נמצאתמשאני-שדה
 נקראת היא רביבים. לקיבוץ מזרחית ק"מ כ-5באר-שבע-ניצנה,

 כרביבים, היהתך, הביטחון כוח מבוני שדה, יצחק אלוף שםעל
 חלוי כמדת מהווה היא וקציעותשדמות-שיזף

 מדברי באיזור קדמית
 מצרים. עם שביתת-הנשק לגנול הסמוךלגהצה,
 בגורלו שעלתה בעלת-באר, זה במקום אולי, שכנה, קדםבימי

 בנחלים להם ויחי לשמעון השני הגורל .ויצא שמעון: שבטשל
 אשר החצרים יכל - - - ושרוחן ומולדה ושבעבאר-שבע
 מטה נ"לת זאת רמת-נגב, לבעלת-באר עד האלה העריםסביבות

 שמעויבני
 בקרבת שכן החרש בזמן ח(. יט, )'הושע ומשפחותיהם"
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 בשם ה14 ערבי הישיב צבאי מחנהקלים
 ביר-שסלוגי

 השמות
 בארות- באו מצויות ואמנם מים, מציאות על כולם מורים~אבים, באר- המחודש השם וכן הערבי ביר-עסלוג' הלקראקלעלת-באר

 מהנה כביר-עסלוג' קונה הראשונה מלחמת-העולם בראשית,ן קדומות. בתקופות כבר בשימוש בוודאי. שהיה עתיקות,%ם
 הקימו לידו תעלת-סואץ. על לעלות שהתעתד התורכי-גרמני,אצבא

 לפני ביזנטית. כנסייה בשרידי השתמשו ובבנייתו מסגה.~תורכים
 בריטנ צבאי ומחנה משטרה. בניין במקום היו~חמת-העצמאות

 דרומית שישב "עזאזמה, לשבט כשוק גם שימשה4ר-עסלוג'
 הפך ערב צבאות . פלישת ועם וכד', חלוצה בית-אשל.*יבים, לששי לרועץ זה שבט אנכיי היו החלוקה הכרזת מיוםלבאר-שבע.
 במערכה" הנגב "חטיבת _הספר. 'מתאר וכך קרבות. לזירתאיזור
 כיבוש המקום נכבש )1948( במאי .ב-24 11: בגזרת. הקרבות%ת

 כפר- מאיזור שהועבר המצרי, צבא-ההצלה על-ידי ביותרלקרחי
 את להבטיח היה תפקירו רבות. אבידות שם שסבל אחר~ום
 במקום בית-לחם. אל )ניצנה(' מעוג'ה המצרית התחבורהרך
 הם שוטרים. ומספר המקום מערביי' כמה מצרית, פלוגהנתח
 על התקפות תכננו כן ובסיורים. שלנו העפר דרכי בייקושיסקו
 בטרם המקום. את יחידותינו תקמו ביוני ה-וו בליל הגוש.~שובי
 של אור נראה הכפר, סביב ערוכים הכוחות בהיות השחר,לה
 כלי את סיווגו זו שיירה אורות לפי למקום. שנכנסו כלי-רכבספר
 האויב, הראשיה הפגז נפל כד אחר דקות ועשר למסייע~נשק
 נוסרים, ומקרבות מכיבוש ניצל ההפוגה התחלת שעםנבטחו
 בבוקר ביד וברח. יצוליו את- עזב ונחפ, בהול לגמרה~יפתע
 הבורח האויב הקהב. הסתיים הראשון, ההפוגה ביוםמחרת,
 אחד. קצין ניניהם שבויים, וחמישה-עשר הרוגים עשרותהשאיר
 מצריה. שיירה של אורותיה האייות ה'1 שאכז התברר, היוםלאור
 לידינו נפל השיירה שלל ירושלים. חזית אל תחמושת*נשאה

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 המקום כיבוש על בקיב מצהז.כמצב
 א', שלב הסתיים כד מחברינו; 15נפלו

 ההפוגה בטיסנה להיות הפכהיעסלוג'
 במקום. להתארננות.'מחדשנוצלה.

 א/ ביום השנייה, ההפוגה ערב.
 וחזקים גדולים אוים כוהותניסו

 הסיתר האויב הדרך. אתלפרוץ-
 סלקים אנשים, במאות בסיסנו?ל מקווצה כותרתקישותי
 במשך הסמוך רביבים משק ואת המקום. את שהפציצוומטוסים,

 אבידות נגרמו לאויב הקרב. נמשך שעות 10 היום. שעותכל
 הדיינות. על פזורים שנשארו משורינים, ובכלל.רכב באנשיםרבות
 אך שיירה. ולהעביר המשלם את לעקוף האויב ניסה למארתאף
 שיצאו האויב משורייני ארבעה - היו התוצאות הצלחה.ללא
 ואחד התפוצץ אחד פעולה.מכלל
 גופות תשע נמצאו ולידונשרף,
 לח- המצרי התחבורה קוחרוכות.
 וביד- מנותק. נשאר ירושליםזית

 בדינועסלוג'

הלוצה
 חלר היתה הביזנטיתבתקופה

 והחשובה הגדולה העידצח
 ללא מוכיות שמה בנגב.ביותר
 בידי או הביזנסים בידי-נוסדה

 שמין עם בני בידי אלאהרומאים,
 כי%5 'הנבאטים יסדוהואמנם'
 בד- תחנה - תהילתה לפה"ס.שנת
 שהפכה עד הנבאטיות, השיירותרך
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 מפטרל ההשהה בדרו ותעשייה מסתי למרכז "ימנם עזתב
 לניצנה מירושלים בדרך חשובה תחנה גם היתה היא לעזה.11,אילת
 לעצמון מדרום זו דרך הסתעפה קדם בימי כי יש.לשעל,וו.מצרים.
 הוליכה אחת דרך עיקריים: סעיפים לשני לניצנה()*מדרום
 דרך לאילת.. ומשם כונתילה. אל "וליכה השנייה ואילולשארים,
 הערבה עם ודרכה ממשית, עם חלוצה את ודאי, קישרה,שרשית

 אלף עשרים אז בה היו כי מעריכים חורבותיה, שטח .לפי,ן המזרחה עבר-הירדןוע6
 ומטעים חקלאיות הוות ובחקלאות. במסחר עסקו רובםתותבים.

 הירוני~וס ואב-הכנסייה שבסביבתה, הפורה בעמק אז פזוריםהיו
 בבית-הקברות- יינותיה. את לשבח מזכיר לספירה( ה-ה')4מאה

 ר12ת מצבות 1כ1 נבאטית, כתובת ועליה מצבה, נתגלתה העירשל
 לבירת חלוצה נעשתה לספירה 358 בשנת הביזנטית.מהתקופה

 שמה על חשוב. מסחרי ולמרכו Tertia) (Pa[tstina ואדוםהנגב
 ),בראשית- "אורחה-דחלוצא". למצרים, הגדולה השיירות דרךנעיאה
 מוכיח, עבריות וכתובות בית-כנסת שרידי גילוי י(. מ",רל4

 בה היה כז יהודה יישוב גם בחלוצה התקיים. תקופהששאותה
 במאה כבר הגמון, בה וישב ולשירה, לריטוריקה יווניב,-מדרש
 עברה-בה עדייו לספירה ה-ף במאהא,ם מגדולתה, בהדרגה לרדת העיר החלה אז חול. מכוסה מהעירג,ל שטה היה כפר ה-ד' ובמאה לכסותה, החולות ההלו לספירהה,'

 הדרי
d לסינר מירושלים u t I

 בפעם צבא. ומחנה גדולה מצורה ב4 בנה יוסטיניאנוס
 על תלונה עם בקשר "-ף, המאה בסוף הלגצה נוכרתהלארונה
 באר-שבע, תושבי יישוברקבע: אל קרבתה בגלל וזאת.האימה, פני מעל כליל כמעט שרידיה :מחו העיר, של חורבנה עםן הערבים. מצדהללעות

 בקביעות ממנה נוטלים היו ועוד, רפיח ח-אז-יונס,דיי-אל-בלח,_
 באר-שבע. טייסדי התורכים, הרס הרבו בעיקר לבנייניהם.אבים
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 . הטסגד וגם אלה, תמס ממעשי ידיהם משכו .לא הם אף"שחסונות

 ביפי חלוצה. מאבני בחלקו נבנה לבאר-שבע בכניסה. שחיקםהגדול
 מסילת- גשרי לבניית חלוצה אבני נלקהו הראשונהפלהמת-העולם

 כי לצייה מעניין השאץ. בכיבוש לתורכיה לסייע שהעדה-הברזל,
 שדידת על מתליע ה-ט"ו, "מאה בן מקריזי, הערבי הסופרכבר

 העיר. של העתיקיםשרידיה
 ערבי כפר מלחמת-העצמאות עד. שכן הלוצה חורבותליד
 והיו באיזור, קבע להתיישבות שעברו עואומח, משבט בדוויםהיו תושבי המקום. של העתיק שמו סירוס אלא שאינו - חלטהבשם
 הלוצה 1947 בנובמבר קמה מקום בקרבת ליהודים. באיבתםידועים
 וביר-עסלוג' חלמה ערביי היו מלחמת-העצמאות כימי'העברית.
 במצור, אז נתונה היתה הלוצה וחלוצה. .רביבים למכוננותאורבים
 ביר-עסלוג' כיבוש עם '"חורב", במבצע רק מזון. מחוסרוסבלה
 ברחו חלסה וערביי ממנה, המצור הוסר צה"ל, ע"י כולווהנגב
 חלוצה .אנשי עברו המלחמה תום עם לגבול. מעבד אלמהכפר

 במשאבי-שדה.להתיישבות
מצפה-שבטה

 . בקרבת לבאר-שבע, דרומית-מערבית אוויר בקו ק"מכ-38
 היום-בהכזהת כמשוער - תסתייעו שבהו אבני-צוד; לדגעיז שבטה,מצפה

 מטובדים לשטחיםמי-הגשמים

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בר כ-150 גובהו מצפה-שבטה. מתנשא באר-שבע-ניצנה,~כביש
 העיל שם על לו ניתז ושמו לרגליה המשתרעת הבקעה פנישעל

 כפי מהמקום. ק"מ 5 במרחק נמצאות שחורבותיה שבטה,אעתיקה
 משכה במצפה-שבטה, שנמצאו האבן וכלי פולן שרידישמעידים
 קדומה בתקופה כבר בנרהאדם של תשומת-לבם את וו גבעהגליה
 אילת את שחיברה הדרך לרגליה עברה הרומאית בתקופהתותר.
 לארצות ארץ-ישראל דרך ממצרים הוליכה אשר .דרך-הים",קם

ן, מצורה. במצפה-שבסה נבנתה זו  בחשפה י והה'דקל"פרת
 הביזנטה  השלמות בימי מצפה-שבטה הגי? התפתחותו  לשיי
 הכנטייה, שרידי כד על מעידים לספירה; ה-ר - ה-ד'~מאות
 במישור שבמקום. התת-קרקעית ובריכת-המים הממגורות~רידי
 תלוליות צור. אבני תלוליות סדורות בשורות ניצבות הגבעהשלרגלי
 מכנים והערבים נחלים, סביב בנגב רבים במקומות מצויותשאלה
 הזמן עד ואמנם, הענבים, תלוליות - אל-ענב תולילאתנותז

 לגפנים כממונות שימשו הן כי הדעה, מקובלת היתץהאחרוז
 שתלוליות הדעה, רווחת לאחרונה זה. במישור כביכיל,הופרחה
 הגשמים מי לניקוז לסייע כדי המדרונות, סיקול על-ידי נוצרואלה

 עיבוד עיבדו שאותם בנחלים, המישוריים לשטחים סביב4הגבעות
 הגישה על ששמר מבצר, בעיקר איפוא, היה שבטה מצפה1, בהם. המצויות הטראסות שמעידות בפיחקלאי,
 שהיתה הטובה התצפית לאפשרות הודות ממערבי שבטהיעיר
 הראשית, בדרך המתרחש על בנקל ממנו להודיע היה אפשרלה

 באשר הראשונה, מלחמת-הפולם בימי שבטה. של הגנתה ?לןלהיל
 המבנים בשרירי היתישו למצרים, ממילת-הברזל %ת התורכים*ללו
 וסוברים. גשרים -כמה מהם וכנו בנ=4 כחוסרי מצפה-שבטה8ל

 ניצנה-  דרך יל תצפית וכנקוית  כמניב מצפה-שבמה שלחשיבותו
 במלחמת-העצמאות. גם בליה%1ר-משתגים-ביר-שב?
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שבשה
 חורבותיה נמצאות למצפה-שבטה. דרומית-מזרחית ק"מכ-5

 שנמצאו נבאטיים. הרסים בקירוב. ק-מ 2 החרבות היקף שבטה.של
 לדושרא ל"זכרת הכתובת ועליה שבורה, אכן-גיר טבלת וכןבמקום,
 הכבאטים( של ביותר והחשוב הקדמון האל היה ).דושרא~טוב"
 חרוץ עם נבאטים. היו שבטה של הראשונים יושביה כימעידים,

 החקיאות פיתוח .ועל -המדבר בנתיבי המסחר פיתוח על שקדזה
 ובסוריה, בארץ-ישראל בעבר-הירדן, עם היה ולא צחיחים,באזורים

 שימשה שבטה המדבר. לב אל החקלאות את כמותם הרהיבאשל
 פטרה--nrv בדרך שהובילו הגדולות, המסחר לשיירותכתחנת-מעבר
 מסיה מהודה שהובאו המותרות סחורות כל אתואילת-עזה,
 .ערב .בשם תקופה באותה ידועה היתה תימן ומתימז.מאפריקה

 לשווקי היקרים הנשמים ואת הצידי את וסיפקההמאושרת".
 שבסה"ורבות
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 ושגשוגה פריחתה לשיא ולרומי. ליוון ובעיקר הדרומית,אירופה
 מגדולתה ירדה זאת, לעומת הכיונטית. בתקופה שבטה~גיעה
 שבטה משכהה. לגמרת 'נעובה הומן ובמרוצת "ערבה הכיבושעם
 ממשית עבדת. . באר-שבע, רחובות, למצרים(,. הגדולהשיירות דרך- נקראה שמה שעל תקופה, באותה הנגב )בירתאלוצה - הרומאית-ביונטית בתקופה בנגב ששכנו הערים מכל',ן אחד. דור לפני רק אירופה לבני ונתגלתהגמה
 הערביים. הפולשים מעטים. שרידים רק בימינו נשארו -ועוד
 ובדווים, תורכים ממלובים, מונגוליים, שבטים צלאח-א-די,לבאות
 יסודות אלא נותרו ולא מאבניהז. אחת אחת אלה עריםשירקו
 העיר הים שבטה המדבר. של לעפרו מבעד המציצים~חים,
 תלה. -על עוקדת שנשארה הקדומות, הנגב, ערי בכליחידה

 מאוחרות בתקופות שנוסדו היישובים מן מרוחקות היוורבותיה
 מאות באשד התגוררו ,1 בסביבה נפגעה. לא לכר והודותלתר,

~tleh
 רחבה ימצא העיר, של המרכזי לשערה מזרח מצד המגיען הע,א,מה. משבט בדווים האחרונות

 הארכיאולוגית המשלחת התגוררה זה בבית מודרנק בית ובהסנה,
 רצפת שמורה ובו 1933-4, בשנים שבטה בחקירת שעסקהוהאנגלית,
ן, מגוונת..פסיפס

 יפה נראים העיר, של המרמזי השער שליד לרחבה,מצפון
 שבדרך. העתיק בור-המים הוא ה.חרבה", ליד ביחוד לשבטה,ובטה ממצפה- בדרך גם שרדו דומים שרידים קדומות. טראסותרידי

 יאפשה כרי בנחיים מי-הגשמים ,רימת את להאיט נועדו4ראסות
 לזריעה. והכשרתה הרויתה לשם האפיק. אדמת בתוך להיספגלזים

 בתקופה היו מפורסמים שבז כרמים, כנראה, פרחה שבטה41ביבת
 נפש אלף 15-10 ובבנותיה בשבטה או ח"ו הערכה, לפ'ן, העיר. של המשובחים יינותיהז4יונטית
 ניכרת בבתים היטב. נשתמרו שבטה של ורחובותיה בתיהבאיזוב.
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 באזורים זמן פרק באותו מקובלת שהיתה הבנייה, שיטתיפה
 1,ן אבה קשתות שלוש נבנו הדר לכל מעל ענייו: עצי44רי,

 ושטוחים. ארוכים לוחות-אבן עשויה שהיתה התקרה, אתשהחזיקו
 : מזרחי היה הבתים אופי קומות. שתי בני כתים גם נבנו זו~רך
 אליה, פונים שפתהיהט סגורה, פנימית הצר סביב הדרים4פפר
 בקומה חלונות. ללא אטומים קירות רק פונים הרחוב שלצךלעוד
 המים בעית ספק, ללא עמדה, הנגב, בלב שהוקמה זו, בעיר,1 בלבד. אחד כניסה שער היה4

 ללא קמה שהעיר אף תושביה. ושל העיר אבות של דאגתטכלאש
 המפותלים מרחובותיה ברורות המשתקף דבר - מוקדםגנון

 הותקנו - מטרים 3,5 על עולה אינו הממוצע שרוחבם~צרים,
 הדרומית, הכנסייה מול ביותר, הנמוך בחלקה בראשיתה, כברב4
 מרבית יפה, מחושבים בשיפועים כוונה ואליהו טים, בריכותל4י

 הגשם, ברדת מכוסות. תעלות נבנו הרחובות ובכל אבן,מיצפים היו והרחובות החצרות הגגות. כל העיר. שלה4חובות_העיקריים
 מהתעלות זרמו מי-הגשמים לאיבוד. אחת מים טיפת אף הללהלא

 שברחבה הציבוריים ולבורות שבחצרות, הפרטייםלגורות-הגשם
השרומית.
 שלוש את בנו אשר הם שבטה, את שהרחיבו ביזנטיוןאנשי
 והצפונית, התיכונה הדרומית. : שלושתן שבתוכה. הגדולותה"נסיות
Invtnsנבנו הכנסיות שלוש הנזכרת. האנגלית המשלחת ע"י ונוקו 
 אולמי שלושה )בנות תלת-מטוויות כבאסיליקות - דומהבקרנון
 בהן נמצאו התפירה בשעת  מזרה. לצד פנו ושלושתזעקודים"
'1aRהכנסיה ששיטן וחפצים כתובות קישוטים, ~ לדדם. פסיפס 

 השתרעף ולפניה היחרות, הכנמיוין על בגורלה צלתההלטונית
 המזגנו סביב בקירותיה, הכנסיות. כביתר שלא מרווחת,ח41
 הקירות. של השיש ציפף את שחיזקוברונזה, מסמרי לתקיעת הועדו אשר osllnn, שורות יפה נראות4ן
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 כשבמה בקיטיק~שוס

 עובדה מבוצרת. עיר שבטה היתה לא הביזנטיתבתקופה
 יסוף סמוך עולם 'זאת. דרשו לח הביסהון תגאי בי מוכיחה,זו

 והפכה בחיפזון בוצרה הצפונית והכנסייה המצב, השתנהקיומה
 עבה חומה מבהוז לה הוסיפו העיר, של ההגנה מפיצויילחלק
 הבתים בין החללים את סתמו גס, סיתות מסוהתות גווילמאבני

 עובי את גם והגדילו לשדה. הפונים פתמיהם ואת"קיצוניים
 החיצונייםסירותיהם

 הסופתי הארגון על המעידות ייניות, תעודות נמצאובשבסה
 של קבועת במכסה חייבים היו התושבים בעיר. הציבוריים החינםשל

 כו~ת- ולניקוי הסכרים להיסק התעלות, לשמירת עבורה,ימי
המים.
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גלשנה
 בקיצור, אח - עוגנה-אל-הפיר היה הערבי שמה ניצנה.ע,כנת. .מצרים עם שביתת-הנשק לגבול צטונית-מזרחית ק"מ כ-4 ,ןי

  הגבעה.  מתנשאת  בקרבתה זה. בשם אחרים  ממיופות להבדילהכי4 לת נוסף בה,  המצויה הבאר את לציין "כא .חפיר", השםע41'ה.
 בחפירות הרומאית-ביזנטית. -בתקופה ניצנה העיר שכנהשלליח
 ארכיאולוגיים ממצאים בין נתגלו ב-6--193%, במקוםשנערכו
 זוהתה על-פיהן 1 העיר שם את המגבירות  פאפירוס, תעודותא"רים,
 העיקריות השיירות מדרכי אחת כחן יברה  ירח בשי מחרש.ניצנה

 יישוב. כמקים לשמש נבתרה מים, בה שהיו ומאחרל~צרינג
 מתמדת להתקפה חשופה כשהיא סיני, מדבר מול העיר שליעקויה
 כיצורה. את חייב אהבים, ואויבים בדוויטע%

 כיום גם ממנה מוליכות כן הרומאית-ביזנטית, שבתקופהכשם
 תפקידה נשתנה לא הגיאוגראפי מצבה שבגלל איפוא, מסתבר,שלע. ולבאר- ערפיח לאילת, לסואץ, - רבה חשיבות בעלותדשכים
 שחנו לבדווים כמרכז שימשה ההדשה בתקופה הדורות. כלבלשך

 במצרכים ולהצטייד תבואתם את לטחון אליה באים והיובגביבתה,
 התרביך שבטי בין כשדה-קרב ניצנ" שימשה רב זמולנים.

 ב-1908 . במקום קבעה התורכית שהממשלה עד והתיהא,השזאומה
 הדרומי הגבול ועל הבדווים על לפקה היה שתפקידומהמר-צבאי,

- . הארץ.שן  קל חשוב מרכז ניצנה היתה הראשונה מלחמת-העולם בימי, י 
 תעלת-yNIO. על להתקפתם השוב ובסיס וגרמניה תורכיהצבאות
 ובה גינה, סודרה הכיכר ובאמצי אבה בנייני אז הוקמובמקום
-rd'bבמאורעות גבול. משטרת במקום שכנה הבריטי המנדט בתקופתן התורכים. צבאות מפקד פחה, ג'מל לכבוד שיש 

 שנאשמו הועד-הערבי-העליון, ראשי לניצנה הוגלו5~19-,193.
ן, לפרעות..בחסתה

24.

,ן,
נ_
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'ניצנה

 טוה על-ידי .חורב", במבצע ניצנה נכבשהבמלחמת-העצמאות
 מהצבא הלק נותק מכיבושה כתוצאה הלובה. מלי111 שבאישראלי
 הסכם לפי בשבי. ונפל לבאר-שבע, הכביש לאורך ששכוהמצרי,

 לשטח וסבילתה ניצנה הפכו למצרים ישראל ביזשביתת-הנשו
 קודקודו אשר רחב-ידיים, משולש צורת המפורו לאיזורמפורו.

 על בסיסו ואילו לגבעת-רות, מדרום-מורח ק"מ כ-5בהר-רביב.
 מצרים--ישראל.גבול

 לקראת היערכות כשטה ניצנה איזור ששש מבצע-קדשערב
 לקראת צה"ל חטיבות הסתערו ומי12 ,יני, "צי-האי שלכיבושו

 בסיני. הגדוליםניצחונותיהם
גחל-עוז

 מעזה דרומית-מזרחית ק"מ 4 ז רצועת-עזה גבול עלקיבוץ
 מהת- מלחמת-סיני לפני הרבה וסבל 1951, ביולי נוסדעצמה.

 הרצועה תושבי של והטרדותיהםולויותיהם
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 ק"מ 9 עזה-באה-שבע, הכביש בצד בנגב מושב-עובדיםן,שובח
 1950. באפריל נוסד לעזה.מזרחית
.לזרעה

 1954. בסוף נוסדה תקומה. בקרבת בנגב, זרעים ה11ת,ן;
צית-הגרי'

 ונקראה 1949. בנובמבר נוסדה בית-הגדי סעד. לקיבוץרומית מזרחית- ק"מ 8 עזה-באר-שבע, הכביש בצדמושב-עובדים
 במפת מוזכר היישוב של הנוכחי שמו -בנתיב-המולדת".(ודם-
 פיו. על וציתן ה-ון, מהמיהיידכא
 .. .שבעוליי

 ב-1952. נוסד לשרשית. ממערב אהד ק-ממושב-עובדיש
 נוסד לעזה. דרומית-דרומית-מזרחית ק"מ זו מושב-עובדים.,ן,מרירת
 לפני תקומה, מושב-העוכרים שכן שבו במקום 1946,שאוקטובר
  ברר-שבע-עזה. הכביש בצד הנוכחי, ימקימי41ברי

 צפונית ש"מ 9 עזה-באר-שבע. הכביש בצד ~ושב-עובדים,ן,הלולות
 1952. בפברואר נוסד לפומה-מרחנים.,צפונית-מערבית

.-יבולים

 1952. בפברואר נוסד לצומת-מרהבים.שפונית-מעיבית צפונית- ק"מ 9 עזה-באר-שבע. הכביש בצדמושב-עובדים
'דניה

  י"מ ד עזה-באר-שבב הכביש בצד מושב-עובדיםיילת 1949. באוקטובר לצוטת-מרחבימלנוסדןמזרחית דרומית- ק"מ 2  עזה-באר-שבע, הכביש בצדמושב-עובדים

 דרומית-
 1949. בדצמבר נוסד למשמר-הנגב.ערבית

 ב-~195. נוסדה שש אתו הגומחת הקק"ל, של משחלה לידו%
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. אפקיםי

 מלאכה כמרכז משמש לפתויים. מדרום ק"מ 2 קליטה.יישוב
 1955, בראשית נוסד מרהבים, לאיזורומנהל

 -שטתה
 בצד לטשמר-הנננ, דרומית-מערבית ק"מ 9מהאב-עובדים,

 1950. ביוני נוסד המרחצים.כביש
פדויים

 צפונית-מזרחית ק"מ 11.5 המרחבים. כביש בצדמושב-עובדים
 1950. במרס גומדלאורים..

יע
 למסעף- מערבית ק"מ 5 המלחכים. כביש בקרבתמשב-עובדים

 1950. ביוני נוסדגילת.

נחדיר

4 "444"4.*ן. 4  4 

 גנ4(14ג
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~!

 שדוחן מחל וכף ג0ף 11קעו
ימסלול

 1950. במרס נוסד המרחבים. כביש בצדמושב-עובדים

 ק 7 "מי"בים' כביש בצד מישב-עיבריםש .-פטיש
 עתיק. יישוב שם על נקרא 1550. במרס נוסד לאורים.צפונית
 ה-ר. מהמאה מידבא במפתמצוין
אורים
 באוק- נוסדה לגבולות. צפונית-מזוחית ק"מ 12 בנגב. קביצה.,1

 החדש למקומה ועברה גבולות, בקרבת כן לפני שכנה 1946.ובר
 לכותותינה כבסיס אז שימשה מלחמת-העצמאות.~סו
 מצטון קילומטרים כ-11 .,, פרעה( )תל שרוחן%ל

 לליבוי
 הגדה על מתנשא גבולות

 פנף מעל מ' 121 שגובהו שרוהז, תל גחל-הבשור שלדרומית

 שכאן סבר בתל, החפירות את שערך פטרה פלינדרס סרים.
 נהלהו מהאום היהה אשר בית-פלט, "מקראית מעיו של~קומה

 התל את לזהות מקובל עתה אולט סו(, )יהושעהודה
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 השג, הגורל -יצא שמעת: שבט של בגדלתו עיי ו- שרוחועם
- .- וחרמה באר-שבע בנחלתם להם ייהי - - -לשמעון  -  

 בחפירות. שהוברר DQ' 1(. יט, )יהושע ושרוחן"ובית-לבאות
 התינוקה. הברונזה )תקופת התיכונה הברונזה בתקופת העירנוסדה
 התייפה לפה"ס(, 1550-2100 . 'התיכפה: .הכנענית התקופההיא
 ומצרים. א"י . סוריה. את שכבש החקסוס. גל אולצה הגיעשבה

 שהכניסו והם . ואחרים, רומיים עמים שי תערובת היוהחקסוס
 אתם והביאו רכב,המלחמה, ואת. .הסוס את לשימושלראשונה
 סוללות על מושתתת שהיתה ערים,. כיצור של הזשהטכניקה

 שרוחו בחי החקסוסיחהחומה
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 השאר, בין בג נתגלו החפירות_בתל בשעת ותלולות. מיוצבותשלר
 להם שימש המקום כי המעידים חקסוסיים. מבצר ושרידי~~רים
 קדומים מצריים ממקורות ואמנם. גדול. צבאי וכמרכזלמבצר
 הכובש עול את הקדומים המצרים מעליהם ניערו שכאשר לנה*וע
 מקורות לארץ-ישראל. גם בעקבותיו דלקו מארצם, וגירשוהו~זר
 היה הארץ כדולם החקסום של העיקרי מבצרם כי מספרים,גלו

am~Sעייהם שהטיל במצור שנים שלוש ההקסום עמדו בה וכי 
 - ולהר. הדדומית,,לעמק-החוףי"י הדרך פרעה צבא לפזז נפתחה שרותה נפלה כאשר פרעה.*בא

. .גבולות

 לחאו-יונים. ודרומית-מזרחית לצאלים -ממערב שיכו קיבוץ.,,1
 ואחת בנגב השני היהודי היישוב 1943 במאי היווסדו עםהיה

 הראשינים מייסדיו ובית-אשל(. רביבים )עם התצפית נקודותלשלוש
 במיחסת לכוהותינו בסיס שימשה גבולות חצור. את ב-1946~יסדו

 .עצמאות.

)צאלים  1947. בפברואר נוסדה לגבולות. ממזרח ק"מ 6.5 בגנב. קבוצהן,
 לכוחותינג בסיס שימשהממלחמת-העצמאות

 1946.- באוק"ובר נוסד לבאר-שבע. ממערב ק"מ 7 בנגב. קיבוזיהצרים
 דרומית-דרומית-מזרחית ק"מ 9 רצועת-עזה. בקרבת קיבוץן,צארי
 במלחמת-העצמאות. לכוחותינו בסיס היה ב-1946. נוצד עצמה.יעזה

 הגפרית..'מכרות
 המכילים גפרית, מכרות ישנם  לעזה, מדרום-מזרח לבאיי. סמוןש

 לניצול. הראובן בימיתוגפרית
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 הצפיי בנגב ו( )ידמה ג.מהתל
 מהתקופה השרידים פי ועל הארכיאולוגיות, הבדיקותמתוך

 מיו- הסביבה היתה קדומות שבתקופות מסתבר,הרומאית-ביזנטית
 הנפדית על כנראה. ידעו. לא הקדומים התושבים אולםשבת,

 ים- בסביבת הנמצאת הגפרית את רק והכירו באדמתם,הטמונה
 מלחמת-העולם בימי נתגלתה בארי בקרבת הגפרית מציאותהמלח.

 אותה העריך המקום. את סקר אשר בליק. והגיאולוגהראשונה,
 .זיכית הבריטי המנדט טמשלת על-ידי ניתן ב-1930, טת.במליון

 כעבור גפרית,. למכרות הארץ-ישראלית -החברה ונוסדהלניצולה,
 אולם לשנה. טונות כ120 של לתפוקה החברה הגיעה שניםשמונה

 המיחמה ובתום בכרייה, ירידה חלה השנייהבמלחמת-העולם
 נמצאים המכרות היום. עד התחדשה ולא לחלוטיו. העבויהנפסקה
 מרצועת-עזה. ק"מ 4 מדינת-ישראל,בגבול

בית-רעים
 לידו 1949. באוקטובר .נוסד לענה. מדרום ק"מ 12קיבוי.

 . , . ג'נה. תלנמצא

 של הדרומית גדתו על בית-רעים, לקיבוץ ממערב ק"מכ-1.5
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 הנקרא תל, פני-הים מעל מטר 62 לגוב" מתנשאצ"ל-הבשור,
 חשובה עיר של שרידים' נתגלו בו שנערב, בחפירות נימה:%ל
 עתיקה דרך על שכנה העיר והישראלית. הכנענית התקומה16

 הנוכרת ירזה, עם ג'מה תל את היום מזהים שונים חוקרים,ן, ולהר-הנגב. למצרים החוף בדרך השובה כתחנת-מסהרוחימשה
 תחותימס אל-עמרנה. במכתבי ובו הקדומות המצריותבתעודות

 טכתובותיו, באחת מסער לפה"ס. ה-ט"ו במאה מצרים פרעה4.
 קצות ועד .מירזה : הכל בו מררו לשלטון עלייתו ראשית4עם

 המתבונן בתקופתנג גם ניכרת התל של הצבאית חשיבותו,,,ןגבל-
 עזה-באר- מכביש ק"מ 15 במרחק נמצא ג'מה שתל ימצא.לספה
 שרוחו תל יאילו  ענה-רפית, מכביש ק"מ כ-8 יבמיחק4כע'
 י"מ  ר-12 עוב-רפית מכביש ק"מ  15 נמצע  הממוך פרעה(תל

 lr~_ מילאו חטופוגריפי, למקומם הודות צוה-באר-שבע.כביש

 במלחמת- עוה לכיוון האנגלים בהתקדמות חשוב תפקיד אלהשליס
 במלחמת- גם להם נודעה מסוימת חשיבות הראשונה.העולם

 ~חותינה ע4ירי אשקלון-פלוגות  המצרי הסו פריצת אחרגעצמאות.
 משגורשו האיחור. יישובי את מהב והטרידן שלוחו. תל ואת חמה"ל את תפסו וברפיח, בחאו-יונס בעזה. מבסיסיהם  המצריםויצאי

 ונסוגו באיזור. מוצביהם שאר את גם בחיפזון פינו-בהתקפת-נגד.
 לבסיסיהם.חזרה

כיסופים

,"יד"שלושה 1951. במאי נוסד'מה.
 מבית- דרומית-מערבית ק"מ 6 שוכן המערבי, בנדבקיבוץ

 על-ידי היתה במקום ההיאחזות ראשית 1949. בספטמבר נוסד,4עים.
 התפזר. אד 949ג, באגוסס שנוסד נוה-יאיר,,1-יבוץ
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נירים
 ק"מ 8.5 הלערבי. בנגבקיביץ

 באוק- נוסד מחאו-יונים. מזרחה.
 במקום דרומיתימורחית,מרפיה, ק"מ 13 תחילה ושבז 1946,טובר
 ערכו מלחמת-העצמאות בשי ניר-יצחק. הקיבוץ עתה שובז15
 זה היה ונהדפו. עזה, התקפה הפולשים "מצריים הצבאותעליו
 נירים עברה הקרבות בתנם בנגבן המצרים עם הראשוןהקרב

 הנוכחי.למקומה
צור-מעון

 לפנאן-ייניס. מורהית-מזרחית-דרומית ק"מ 10.5 מושב-עובדים..
 ששימשה הדבת-מעיז, נמצאת ל. סמוך 1949. בדצמברנוסד
 של מקומה כאן במלחמת-העצמאית. בנגב בקרבות חשובמוצב
 ה-ה. מהמאה מידבא במטת המוזכרת העהיקה,מעון

 האמדונות בשבס שנישסה עתיק, סנים-ננסת פסיס רצצתקטע
 נ'ריסי'7
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ו,,9,י
 קיבוי

 5.ז1 המערבי. בנגב
~wp 

 וצפוניתי לרפיח מקרחית
 נמצאת מגן ליד 1949. באוגוסט נוסד לגבולות.צלבנית-מערבית

~טחיםוו בנגב. המצרים עם הקרבות בעתהשצמאות מלחמת- בימי שהתפרסם שייח'-נוראו, המשלט היפז שעליהגלעה,
 שהתנחל הראשון הגוף אולם 1947, כפברואר נוסדהיטחים לגבולות. צפונית-מערנית 'ק"מ 8 המערבי. בנגבמשב-עובדים

 מתיישביה להתישבות אליה עלי 1950 ובדצמבר ענבה,קח
הנוכחיים.

אר-יצחק
 נוסד מרפית. דרומית-מ:רהית ק"מ 13 המערבי. בנגבקיבוץ
 היהודי. הסגן כוח מבוני שדה, יצחק שם על ונקרא 1949,~צמבר
 לנקומת אחר-כך שעברה נירים, זה במקום ישבה ניר-יצחקללני

הנוכחת

4טים

 9461!.10'6(' תש"' ויים-הכיפיפםעלב הדרוסי ובעמק-החוף הצפוני בנגב שהוקמו היישוב נקודותישר אחת היתה היא לבאר-שבע.. מורחה ק"מ -10 שוכנת נבטים"

 גמי
 היישובים אחד עידנה כ-ים

 אינם במקום האקלים תנאי  בנגב. ביותר  המזרחייםהדקלאייפ
 נשארה ברשותה הנמצאים הדונם 20.000 אף שעל כריל, לגידולי- משקעים של מספקת בכמות מחסור מורגש בפיירקיים.

 להעשיר מעניין ניסיון אגב, נעשה. בנבטים אטית.ה"פתחותה
 להגביל וכדי "מים, שטף את לעכב סכדים,:כדי ע"י התהום מיאץ

 בקרקע. החלחולא"
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 אחת מבודדת. נבטים היתה מלחמת-העצמאות בראשית.
 מטום בעזרת נהדפה המצרים ידי על עליה שנערכי"התקפות
 במקלפ משתמש כשהוא האויב את תקף שסייטו-פרימוס',
 בחודשים להתקיפה. האויב הוסיף לא מאז וברימונים.שברשותו
 קשר מקיימים משור=נים שני היו למלחמת-העצמאותהראשונים

 מוקשים על הטשוריינים עלו הזמו במשך לבית-אשל. נבטיםביז
 זח. קשר גם נפסק השנייה ההפוגה ובזמז פעילה. מכללהצאן
 לאוקטובר שב-21 עד מהאוויר. האספקה לנבטים הוצנפהזמו-מה
 מהמצור. נבטים את ושסררו באר-שבע את כיהותינו כבשי1948
 המלחמה אחרי שנבנה החדש והיישוב במלחמה, נהרסהנבטים
 - הקודם. המקום מז ק"מ 2 במרחקדיקט

שית-שלט
 ק"מ במרחק נחל-פלס, עם מדום כביש למפגשמדרום-מערב

 הטופוגראפיות במפות המסומנת חורבה, נמצאת ממנהבקירוב
 ניטים החוקרים חורבת-המזבח. כלומר - אל-מדבת הר'בשם
 כאחת' מהמקרא לנו הידועה בית-פלט, העיר עם זו חורבהלזהות

 מרשימות שמסתבר- כפי יהודה. שבט של הדרומיות הגבולמערי
 בגבול ההתגחלות בתקופא בית-פלט היתה יהודה, שבט שלהיחס
 כעיר יותר מאוחרת בתקופה שוב נזכרת היא כלבי שלנחלתו
 הפלטי. חלץ הוא דוד, מגיבורי אהד שלמולדתו

 בספלי מוזכרת והיא כית-שנק בימי גם התקיימהבית-פלט
 פולי-בבג על-ידי שנושבו המקומות כאתרנחמיה

 מלחתחתל
 שחשיביתו דרכי-עפר, צומת ישנו לנבטים מזרחה ק"תכ-ז
 שנייה דרך י לצקלג לצפון-מערב. ממנו פונה אחת דרךרבה.
 באר-שבע- כביש של המשכו עם מתלכדת והיא לדרום-מזרח,פונה
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 ממקום ק"מ כ-9 לראש-נוהר. מורתה, עולה שלישית דרךמיום,
 ישנן התל ליד סביבה רחב-ידיים מישור על ושולט פני-הים,מלל מטי 329 לגובה המתנשא לתל, המזרחית הדרך מגיעההמסתעפות

 נושאות אורחית-גמלים קדומה. היא מהן שאחת מים,. בארותש'תי
 זה לתל ט14ך מים-המלה. בדרכ, התל ליד להתעכב נהגומ"ח
 תחנת-ניסיונות הבריטי ממשלת-המנדט בשעתה הקימהולויו

 בולאות. נוהה טרם התל בנגב. החקלאיות- האפשרויותלסדיקת
 לידה אשר חרמה, העיר של מקומה שכאן היא, הקיימתהשברה
 מלך מידי הקשה מפלתם את ממצרים "יוצאים בנרישראל;חיו
 אתכם וירדפו לקראתכם, ההוא נהר היושב האמורי .ויצאעיד:
 עמלק את ניצח שדוד אחרי יותר, מאוחרת בתקופה מד(.ע )דברים חרמה" עד בשעיר אתכם ונכרו הדבורים, תעשינהכאשר

 שבתקופת משמע - חרמה לוקני גם השלל מן שלחברחל-בשור,
 ישראלים. מיושג המקום היה כברד4
 ומכאן מלחנגא, הארמי בשם המקום נקרא בית-שנ' 'מי בסוףן,

 למלחתה היהד הרומאית בתקופה מלאתה. המאוחר היווניהלם
 ממנו הסתעפו חשוב. צומת-דרכים עי שישבה כיוון רכה.כנשיבות
 )עין-ערום(, ולעין-תמר למצד-תמר 2( לחבר111 1( הבאות:הדרכים

 מלחתה ולערבה. לחצבה לממשית, 3( לים-המלח,זשדרוכ-מערב
 נגד הרומאים שהקימו הביצורים בקו הגדולים המבצרים אחדהיתה
 הסתעף ממנה הראשון. הפלבי הרגלים לגיון חנה ובה המדבר,נו:די
 לחברון. צפונה, הביצוריםקו

 לצפוןןמזרח, הכללי כיוונה את הדרך משנה טלחתה מתלן. ערךתל
 מורהה, ממנו עולה אחת דדך לצומת. שוב מגיעיפ אנו ה-9ורק"ם

 לתל-ערד. צפונית-מזרחית פונה השנייה הדרך ואיליל%אש-נוהר,
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 מיחתהתל

 יהודה מדבר בגבול רחבת-ידיים, רמה' במרכו מתנשא ערךתל
 נחל-מלחתה, בין הארצית, פרשת-המים קו על נמצא והואוהנגב,

 במקום לים-המלח.. הזורם נחל-צאלים, לבין לים-התיכון.שורם
 הנזכרת ערד, הקדומה הכנענית העיר. שכנף התל כיום ניצבבו

 מדרום. הארץ את לכבוש בני-ישראל של ניסיתם בת'אירבתנ-ך
 כבנר נלחם הכנעני ערוה מלך כי למדים, אנו נתנ-ך המסופימן

 יותר מאוחר בנמו שבויימו מהם ולקחת להדפם והצליחישראל
 המלכים 31 בין הי1 ומלכה בן-נו4 יהושע ידי על ערדנכבשה
 מעיר-התמרים הק:ים עלו השופטים בימי בני-ישראל. לפנישנכנעו
 מלך שישי  סו(. א, )שופטים כערד שישבו יבני-יהודהונספדו
 בז-שלמה רחבים של מלבותו בימי למלכא-יהודה שפלשמצרים,
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 היתח ערד העליונה. במצרים ארמונו קיר על העיר שם אתיק "אחרונת הנגב ערי ביז ערד את כבי לפ"רר(, 925 בשנת)לעדך
 היתה היא והביזנסים. הרומאים של שלטונם בתקופת גםשאימת
 לים-המלח. רפית שביז הדרךיעייך הרומאים המבצרים בשרשרת למלאתה מצפוז הראשונהאשליה
 אלף 42 בן שסח - וסביבתה ערד היו התורכית בתקופהן

 הכיבוש עם התורכי. הסולטן של הסרטי רכושו - בקירובלקנם
 הציעה. ווו המנדט,. ממשלת לרשות אלה קרקעות עברו14ריטי
 בצבא הגדודים-העברתם יוגאי חיילים להתיישבות ב-1920יתם

 למקום, אז עלתה הגדודים חיילי מבין אנשיט 9 בת קבוצהגריטק
 המיט את ואילו אדמה, חלקות ובזריעת הששח בהכשרת4חלה
 ארבע יהרי לבאר-שבע. שבדרך מהבארות בעגלה מביאה14תה
 נמצא .לא הניסיון, קידוח נכשל כאשר . ערד, בתל ישיבהגודשי
 המקום. את לעזוב נאלצת הקבוצה היתה המיך, לבעית פיתרון%

 ושמיכתו אל-זהירה( )ראם~אש"והך
 מטר ו-942 הים-התיכון פני מעל מטר מא נמצא ראש-זוהר,,.
 בקו עול" אינו ים-המלח לבין בינו המרחק ואילו לים-המלח,געל
 לאורד הנמשך פרשת-המים, קו מתחיל בו ק"מ. 1נ-12 עלאוויר
 ערוציו ביז המים קו_פדשת עובר בראש-זוהר התיכון. ההר.4ל

 הניקוז אגני לביו נחל-הבשור - נחל-באר-שבע של."עליונים
 שבנחלים ההשובים' לים-המלח. רבה בתלילות היורדים הנחלים1ל
 ~ נחל-יהלום.1(ן, לדדום."ם: מצפת4לה

 נחל-בוקק.2(
 נחל-חימר. 4(,,ן, -, נחל-זוהר. ו(,,
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 להגיע אפשר מערב לכיוון מעבר.כדרכי אי מזרחה מראש-זוהר היורדיטהנחלים
 הצפונה . )קצר-אל-ג'הונהה( ומצד-חתרורים מצד-זוהריקם-המלה. - מזרה לכיוון י חברון להר - צפון-מערב לכיוון ן לבאר-שבע4הן

 צבאית חשיבות הללה המעברים של נקודות-המוקד את היוויאלים, נחל- של העליונים ערוציו שני בין המפרידה בשלוחהלשוכן
 כנקודת- ששימש שעה הרשאית, בתקופה לראש-זוהר נודעהלמוחדת
 הדרך עברה שדרכם שעה הצלבנית, בתקופה גם ולמצדיזוהר4"ר. לראש- היתה רבה חשיבות באיזור. והמעברים הדרכים לגל~מפתת
 שבהרי-מואב. החשוב הצלבני המבצר לכרך-דה-שבליה,תחשובה
 מבריחי ערבים ע"י החדש בזמן נוצלו אלו עתיקות מעברלרכי
 לפקה כדי תחנת-משטיה ממקום הקימה המנדט וממשלתשלח,
 העתיקה הדרך בעקבות הסיירים ירדו במלחמת-תעצמאות,ן הברחה. למנוע וכדי המדבר נתיבי;ל

 הראשון "מגע זה הי" לס17ם. בה והגיעו למצד-יהד,ראש-נוהר
 מטובי שלושה נהוגיתיבידי מכונית "בשלוש הנצורה: מדום04

 עשינו שכמותו כלום, של מעשה לכאורה זה. למבצע יצאנולהגיגו
 שבהשתתפותו וידע,' חש מהמשתתפים אהד כל ולמעשהלעשרות,
 גבולות מדחיני על פעלם שהוי בראשית, במבצע חלק נוטל6יא

 הבחגו הראל בפסגת למדבר. ויצאנו עליה חופף מצור.פורצי
 יסדום שיצאה מחלקה לקראתנו צועדת )נחל-זוהר(4ב11אדי-זמירה

 פניהם... את לקדם כדי מטה יהדנו במרוצה- עמנו. להיפגשוידי
 המחלקות שתי היתה. עצורה לתארה יכול שאיני פגישה שמחתינותה
 כיצד ידעו ולא הקשר, חודש ממש זה וברגע זה שבמקום,דעו
,1. לקצר-זווירה שהגענו עד לרדת המשכנו שמחתם... את!בטאו

- )  יב1 ל יל ק 
 פניהם לקדם רבים חדשים כלו שעיניהם הנצורים, סנינו אתייבלו
 השמחה, פרצה כבר כאן כולה היישוב לביז. בינם גושריםל
 למהרה נרגשות. ובמלים בשירה במסיבות, עיסויה את מצאה.4ף
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 הביטחונית שחשיבותו זה איזור לפיתוח תוליד בראש*זוהרמשוב
 נתגלו מהם ובאחד נפט, קידוחי נערכים ~אש-גוהר בסביבתן, . להר-חברון. מקרבתו~בעת
 אם שיווק. לצרכי לתפוקה בחשבון הבאות גדולות, גויםסמויות
 הסביבה. בנוף מוחלט לשינוי הדבר יביא נפט. גם במקוםולגלה
רוער'
 שוכנת המרכזית הבאר בארוח. כמה ובו במים, עשיר זה מקוםן

 וגדייהם. צאנט את להשקות "בדווים עולים ואליה לדרך.~מערב
 רחב- שטח משתרע בקירוב, ק"מ חצי במרחק לה,אונית-מערבית

 .הטקראית, ערוער שכנה כאז קדום. יישוב שרידי המכוסה*יים,
 גבול על יהודה. שבט נחלת בקצה כעיי בספר-יהושענזכרת

 בעמלקים, דיך למלחמות כקשר גם בתנ"ך נזכרת היאמלכות-אדום.
 המלחמה. משלל אליה נם שלחלאשר

 אדמה שטחי יהודים על-ידי נרכשו הבריטי המנדם בתקופתו!
 באדמות וגבלו לבאר-שבע. ממזרח שהשתרעו זה בסביבהלחבים

 .נרות-ערוער.

ימונה
 במקביל . ק=מ 13 לאדר הדרך נמשכת לדימונהמערוער

 מכפ.-ירוחם. הכביש עם מבאר-שבע הכביש מתחבר בויימונה, למסעף- מגיעים אנו כאז נחל-ערוער. של "עליוניםלערוציו-
 .ומאז שנים, כמה לפני רק שנוסדה דימונה. שוכנת המסעףצד

 הפוספאטים מפעל עובדי בעיקר בה גרים מהיר. בקצבלמפתחה
 קוורץ, חול מרבצי בדימונה נתגלו לאחרונה י0יהמל".מפעל
 משמש זה "ול טונוהן של רבים -במיליונים הנאמדתשכמות

 מהפסולת החול לשטיפת מתקו הוקם ובדימונה זכוכית.*תעשיית.
 התפתחותה טכסטיל. .לתעשיות מרכז בה יוקם בו בו.ולמצויה
 סביב למקים. להביא 'היה שניתז . המים בכמויות ת .מי-תנריססת
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 רלמרעה, לחקלאות ' סובה אדמה דונם 6000 משתרעיםדימונה
 מאסשר אינו שנתי(, בממוצע מ"מ )80 המשקעים מיעוטאולם
 האכסטנסיבי. עיבודםאת

 "ויהיו : הדרומיות יהורה מערי אחת שם על נקראהיישוב
 קבצאל." בנגבה  אדום גבול אל בני-יהודה למטה מקצההערים
 . הערבים בפי נשתמר השם כא--כב(. טה )יהושע ודימונה"וקינח
 ק=ם ב-3 הנמצאות בורות-דימונ", כיום וכדבת-אום-דמוני,בשם

 מצפויף
 למסעף.

.. - )קורטוב( ממשית!
 - ממשית פני על עובר למדום ממסעף-דימונה היורדהכביש

דיפונה

.,,.. ..

5 ,
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 הנראה, כפי הועם", מלשית  הביכמית.  מהתקופה עיל"ולבות

 קבע, לחיי בהדרגה שעבר ארמי-ערבי, שבט - הנבאטיםגל-ידי

 המסחר נתיבי ובפיתוח בנגב החקלאות בפיתוח חשוב גורס~יה

 דרך את -להבטיח כדי ולענה. לאילת מלבר-ערב דרךגכיז-לאומי
 ומסכיכן הדרכים. לאורך תחנות-משמו "נבאטים' הקימו"שיירות
 ממשית עריסי אף ולעתים "שובים הרמז נחשד והתפתחותדלו
 בשנת הרומאית, לאימפריה הנגב סיפוח אחר מהן. אחת~יתה
 קראו הרומאים חשובה. מבצר לעיר ממשית היתה לספירה.:10

 ה-ף המאה מז "פסיפס במפת מופיעה היא זה ובשם ממפסיס,,ה
 במידבא. שנמצאה,ספירה.

 ה-ד' במאה הביזנטית, בתקופה העיר הגיעה פריחתהלשיא
 ביל למחוז והפך המירבית. א"י מעל  או הופרד "נגב'!ספירה.
 ציר את לפתח הביזנסים מאמצי רבו תקופה באותה  יגמייתמשל

 לעקוף מאמץ מתוך מדבר-ערב. דרך ההוד' לאוקיאנוס';מסחי
 המלכות ביז החדשה הפרסית הממלכה יצרה אשר המחסוםת

 שיירות-המס"ק תנועת התגברות עם וסין. הודו וביז,ביזנטית
 כתוכן. משפסיס ושל הנגב. ערי של המהיר" החפתחותזעחלה

 מתמדת. התקפות לסכנת נתונה והיתה הערבה, מול ניצבההעיר
 נשתיירו שרידיה אשר בצורה. חומה סביבה הוקמה הגנתה,ישם
 ששימש, גדול. בנייז שרידי במיוחד בולטים העיר חורבות בין,ן ימינו.,.גד

 הסגוד כקלל גדולות. כנסיות שרידי ובז "ala~. כבית:נראה,
 של לגובה מתנשא שבהם שהגדול שלמים. סכרים שלושה,זרדו
 של אגירה לבריכות הנחל אפיק הפד אלה סכרים בעזרת מ/1,1

 והשחון, הארוך הקיץ בימי התושבים .שימוש שנועדו הגשמים,עי

 "עיר, שבקרבת כנחל הפורצים המעיינות היו למים נוסףמקור
 תושבי הנוודים, שבטי נוחה. ובלחי קשה היא אליהם שנגישהאלא
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 כדי האלה והמעיינות הבריכות טי את כיום גם מנצליםהאיזור,
 הם. צמאונם את ולרוות צאנם את בהםלהשקות

 בו והיתה כורנוב, המקום נקרא הבריטי המנדטבתקופת
 מלהבת-העצמאות, כימי המדבר. נתיכי על לפיקוחהחגת-משטרה

 כיבישג קרב. ללא ~1alnlm על-ידי המקים נכבש 1948.בנובמבר
 הדרך את ופתחו הנצורה. מדום את שחררו חצבה. שלוכיבושה
 איית. שללכיבושה

 איז הרומאית: D'DD~O פי על למקום מתז ממשית השם!
 הבית-ההאשון מתקופת ממשת עם שהוא כל קשר העיר~שם

- 
 כדים. עי בחותמות המופיעשם

מרום
 שבגדתו ה.לשווי. עד רק ים-המלח לפנים הגיע החוקריםלדעת

 במקרא "מכונה נרהבות בקעה השתרעה לו מדרוםהמזרחיתי
 הבקעה המקראית. סדום העיר גם שכנה ובה עמק-השידימ.בשם

 - יצוער סדום בין - ואותה ב%ריוא". הנראה. כפיה4טיינה.
 הסביכה של פוריותה את מציינת האגדה אף למושב. לוט לויווה
 שבעה בו היו שלא במדום ושביל שביל כל .איז קדטיבימי

 תפזה ושקד. אגוז ורימת, ותאנה מזהי למעלה ,האילנות
ואפרסק-.
 הבקעוג של הצפוני חלקה שקע ההסטוריח התקופה סףעל
 להתרחשייות הד כי ייתכן עריה. את יכיסו לתוכה השתפכו היתמימי
  ועמורה. סדום מהפיכת על בסיפור במקרא. שומעים הרינוהללו

 השקע, שבצדי ההרים התרוממו השוקעות השכבות מלחץ,כתוצאה

 ימי של הדרומי בקצה הניצב הר-סדום, אז ועלה התרומם,וכד
"מלח.

 ואוצרותיו,ם-המלח
 כדור-מארי, פני על ביותר הנסוד במקום נמצאים-המלח
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 לי400 מגיע הים שעומק כי111- 'ם-התיכוו. לפק' מתחת מ'כ-392
 לפני-הים. .מתחת מטר כ-800 הינה שקרקעיתו הרי בקירוב,מטר
 שטחו בממוצע. -ק"מ 14 ורחבו ק-מ ב8 הוא ים-המלח שלאורכו

 בים-הסלח מרובעים. ק"מ מ-1000 למעלה שני על כן, אםמשתרע,
 הנשפכים הנהלים רבה. השיבות כעלי טבע אוצרוסמרוכנים
 .על הפורצים התת-קרקעיים המעיינות וכן בראשם, והירדןלתוכו,

 בתוכם המכלרים מים, של ניכרות כמויות לו מספקיםקרקעיתה
 בים- מתאדות שאיזור, השורר הרב החום בשל שונים. מלהיםלא
 נשארים שהמלחים בעוד מיס, של עצומות כמויות במהיוזתהמלחר

 התאדות של זה תהליך מרוכזה. לתמיסה המים את-והנפכים
 של התהוותה מאג נמשך מזה המלחים שקיעת ושל מז"חזקה

 הסיבה החוקרים לדעת זוהי שנים. רבבות כמה זה כלומר הימה,%
 בסדזס  בסלעי-האשיג לבא  לאידו.ברינות
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 מהמליחות אהוב 10 פי כמעם - בים-המלה "גבוה המליחותאחת
 למשל. בים-התיכ11, 33% לעומת 23%-33% : רגיל!ים

 אגמים בעולם ישנם במינה. יחידה תופעה אינוים-המלח
 ימת-מלח מים-המלה. אף מלוחים מהם אלה, אעיז נוססים'מות
 ובקליפורניה ביוטה וכן הים-השחור, בקרבת למשל, נמצאת,:זאת

 להפרדה: הניתנים שבה המלחים בריכוז אולםובארצות-הבריתי
 שהמיחים בלבד זו לא האחרות. הימות כל על ים-רוולח!ולה

 להפרדה בנקל .ניתז מלה שכל אלא גדולות, בכמויות נו(רוכנים
 האתרים.והמלחים

 : הם בים-המלה המצוייט העיקרייםהמלהים
 טונות מליון22.000.' כלורי מגניון:.
 "11.010 )מלה-נישול( נחרז-כלזרינ.

ooo4.6 סידן-כלורינ -
. " 

.2.000 אשלג-כלורי,.
6:9804 מגני11-בדומ'מ

ב0.04 סידדגפריתי(.
 והברום האשיג מפעיי -מרום --

 ומעיק, כבד הום בה שורר הקיז ובימות קטה, שבעיסדום
 מעט. ולהתרענז לפוש לאדם מניה ואינו בלילות, גם SDשאינו
 משום גם בכך יש אולם מפעל, לקיום קשה הטרעה משום בכךיש

 -את במהירות לאייד אפשר הרב להום הודות האשלג. לייצורברכה
 אחרי המועברים המלהים, את ולקבל לבריכות, המוגרמים היםמי
 לזיקוק.כן

 שנבנה מהנ"-הפועלים, שוכן לתפעל-האשלג מצפון ק"מ6
-ב-1937  אלה היו הפועלים. לשיכון - המפעל בניית בשעת 
 מטעם פלוגה-מגוייסת במסגרת שפעלו משקים, אנשיברובם
 נמצאים היו אם ספק חלוציים, מניעים ללא הקיבוציתוהתנועה
 היו בו התנאים שכן במפעל, לעבודה מתנדבים תקופהבאותה

48
.

 צי~:ס-אוויר --פ-המי"
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 השתנה לא זאת מבחינה - אקלימית מבחינה רק לא שאור.קשים
 הבדידות, בגלל בעיקר אלא - כיום גםלמצב

 בג~
 הטרחק

 המהסור ובגלל הביסהון תנאי בגלל יישוב, נקודת מכל"רב
 במסילת-ברזל ב-ניהם קשורים והמפעל הפועלים ndnDעיט
 היחידי המקור ים-המלה מפעל היה הבריטי המנדט בימי~רה.

 אלה חומרים רק והבהום. האשלג להפקת הבריטית~אשפריה
 לא אחרים חופרים בהפקת בים-המלה. תקופה באותה14פק1
 אקרטלים הסכמי בגלל ואם ~1ל. חשמלי כוח בגלל-העדר אם*סקה

 מסויימים, חומרים להפיק האפשרות את שהגבילותבין-לאומיים,
 ים- שבצלת לקליה, בסירות מעבירים היו המפעל מוצרישת

 במכוניות וממנה לרבת-אשלג(, מפעל היה בה שאף~טלה,
 ונתונה היישוב מן מנותקת מדום היתה מלחטת-העצמאות בשין לחיפה. ברככת נשלחים והברום האשלג היו מירושלים~ייישלים.
 ובהלקח נפגעה ומתקניו לבארר שצת, המפעל ממושך.למצור
 הטפעל של בשיקומו הוחל המלהמה תום עם שימוש. מכלל,צאו

 וחברת-האשלג, למדום, הכביש נבנה לייצור, למ"ע כדי5בהרחבהו.
 הייצור היקף את הרחיבה ממשלתית, לברזלית בינתייםלשעברה
 בעיות על להתגבר עליה עדייו אולם "טוציים. מספר אתלהגדילה
 ומסובכות. רבות'שבניות
 ים-המלח. שפת על היחיד המפעל מפעל-האשלג עוד איו כיוםן

 ברום. להפקח מפעל ep~n לומצפון
אפר-ירוחם

 מסתזפת באר-שבע-ניצנה. -בדרך מבאר-שבע ה-20 בק"מ,,ן,
 כדי תוך -דרכו את כאז- עושה הכביש להר-הנגב. מזרחה,סדרך
 לרגלי עובר הוא ההסתעפות ממקום ק"מ- 1כ-12 וירידה.לייה
 כפר-ירוחם שוננים ידה שעל גבעת-ירוהט, היא - אבן-גירובעת

 : הבאות הדרכים נפגשות בו~צומת-ירוחם,
 לשדה-בוקר ג( ולערבהו למכתש-הגדול ב( לבאר-שבען א(ן

ך
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 ןן 44י ש ,ן'.""

 י,,.
ש"ץש

 ים-"מל" שצם טשננהיאמללם
 מישור קדם. מימ' חקלאי עיבוד סימני ניכרים ובורתב-ידיים, מישה- משתרע גבעת-ירותם לרגלי ולסדות לממשית ד( 1ולאילת

 בעיקר בו זורעים שהיו בדווים על-ידי  בימינו גם מלובד היהזה
שעורה.

 על החרותות מברים, מלר טישו בכתובות נזכר ירוחםהשם
 שלמה בו רחבעם של למלכותו החמישית בשנה בקרנק. מקדשוסיר
 והחריב כבש ובו בארד'ישראל, שור מסע שישק ערך לפה"ס()915
 ירותם. היתה מהן אחת 1 רבותערים

המיתויחגרזל
 זעירים מכתשים שני מהם בנגבי ק=מים מכתשיםחמישה
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,ן,,
 מדרום-טורח ק"מ כ-14 מ'(, 955 ?ירייק, )ג'בל "ר-tis-pשראש יש

 מכתש-רמוז, נדויים: מכתשים ושיושה מ'(. )1033~הי-רמיו
 לשלושת והמכתש-הקטו. המכתש-הגדול ביותר, הגד'ולןהוא

 על-ידי ומסוגרת מאורכת,.הסגורה בקעה צורה האלה"מכתשים.
 במקום רק לדרום-מערב. מצפון-מזרה וכיוונה גבוהים,~תלולים
 קטז נחל דרך לעצמו מבקיע. "צפונרמזרהי, בקצה ובכולם"הד,
 זה נהל . קשור במכתש-הקטן 1כ1 במכתב-הגדול המכתש.?קיר

 הנחלים לערבה. הנופל בנחל-הנקרה, - ובמכתש-רמון'לנהל-ציז,
 מוליכה נוחה דרך 1 כפר-ירוחם בקרבת נמצא המכתש-הגדולן, לים-המלח. ונשפכים לערבה, מורהה,14פעים
 מכביש או ממעלה-עקרבים אל'1 להגיע גם אטשר לתוכה,תה

 סדום. -ובא-שבע

 הדעה המכתשים. התהוות אופן על שונות רעית מות קש
 הדרומי בחלק כדלקמן: תהליך את מסבירה עתה ביותרמקובלת
 זה מסך הרי קדוש יבשתי  ממסד  ורוע נמצאת הארץ שליוחד
 הרי בנויים לעומתם י גראניט -  מאור  ומוצק קשה  מחומר'בנויים
 תוצאה והם יותר, מאוחרת שהתהוותם - הרי-הנגב וכן הארץ,שפון
 קימוט יותר. רכים מסלעים - שכבות והתרוממות התקמטותעל

 נהרי בו לא מתווי כלל כדיך הוא "ארץ צפיו בהדישכבות
 מאוד. תלול קימוטו נעשה היבשתי, המסד אל שנלחצו כיווןהנגב.

 הם אין הרי-הנגב: של כיוונם שונה גם היבשתי המסד~הש"ת
 אלא ויהודה, שומרון כהרי לדרום מצפון כללי בכיוון'עמשכים

 כזווית יצרה הכללי  מהכיוון וו סטיי" לדריסלמערב."צפ11'מזרח
 החולשה לנקורת נוסף חולשה, ניורח הרבמים שללצפונית-מורתית

 בקימוט השית שנקורת היוברה בשל בלמו-הכי בה קיימתשהיתה
 ייפלא. לא השכבות, של חזקה מתיחה נקודת גם בדרך-כלל"יא

 שפקרו  היזים. "גשמים פעילת במיוחד "ירגש" כאן שדווקאגיפוא.
  הגחלים כוח באירופה. הקרחונים  לתקופות מוביל בעידוהתרז
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 הנחל מוצא כיום נמצא נח הצפת-מזרחית, "פינה על-ידיהםנפגעו תתילי כיומי שהינו מכפי תקופות באותו חזק יותר הרבההיה
 שהיו להתפורר, הנוחות . השכבות נפגעו ובהר-כך המכתש,מן

 את והסיעו הסלע את לאט לאט פוררו הרכם.-היים בשיאמצויות-
 צורת וקיגלה הצדדים לכל התרחבה הנהל ובקעת למטה,האבנים
 : - ' .מכתש.

 שכבות וחשפו_ ענקית, הציבה עבודת עשו במכתשיםהמים
 במכתש .צבעיהן. בשלל לעינינו הנוצצות מטר, 400 שלבעומק4.

 הומרים מהם תעשייתיו לניצול הניתנים רבים, הזמריםנחש19
 נקמרה. טרםשחקירתם
 להלמן )ראה הפוססאטים הם מפיקים שאותם החומריםאהד
 נמצאו ממשית בקדבת הקאולין. בהפקת הוחל כן , אורון( עלבפרק
רבים,. סיכויים וישנם "נפט, הופעת את המלוו" מהון צמחייהמאובני
 נערכו אשר  שהקידוחים אף - במכתש נפט יימצא אמום כי
 הכזיבו, עתה עד.במקום

 יהמכתש-הנדת.
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ממפעלההפופפאטים
 שופרה והדרך המכתש-הגדול, פי בפרץ מלחמת-העצמאותחר

 מגיעים אנו מהמכתש היציאה לאחר כלי-רכב.ל,מעבר
 מפעל-הפוספאטים, - לאורון פתה אחת דרך דרכים:0,4%,*
 עולה השנתה הדרך מהצומת, דרומית-מערבית ק"מ 4"נמצא

 מוליך אחד סעיף הנא: גם מסתלפת בז ואחרי'צפונית-מזרחית,
 אורון למפעל מדום. - באר-שבע לכביש ומשנהו*מעלה-עקרבים,

 1מכי11נ סדום, כביש מכיון : כיוונים משני אישא להגיע א%שכולים
 .במקשות גם אלא במכתש-הגדול, רק לא מצויים פוספאסים.ן,'המכתש-הגדול.

 הוברה 1950, בשנת שנערר מקיף. גיאולוגי בסקר בנגב.נחרים
 בזרחה העשירים סתות. מיליוני מאות .בני פומפאטים,מרבצי
 ק"מ כ-12 ששרכה כרצועה מצוים מסחרי, לניצוללהכיאיים
 המכתש-הגדול שבין )ואדררככ(, בנחל-זרחן ק"מ 3-2שרחבה

 נתגלו כן אחרי העברי. בשמו הנחל כונה שמט על~הר-החלקי
 לעין-יהב. חצבה בין נוספיםרבצ'ם

 בעקבו"
 הוקמה אלה תגליות

 למכתש. ממזרח הוקם המפעל בנגב". פוספאטים "חברתע-1952
 לנחל-ירקעם. הנופל נחל-שחור. של אגן-הניקח~תחומי

 ע-
 ת"ליך

 כן ואחרי הפוספאטים, בעפרות הזרחז אחוז את מעשיריםשיוחד
 במפרץ-חיפה. למפעל-הדשנים סופי .לעיבור העפרות אתשעבירים
 מ! אותנו משחררים הפוספאטים מן המיוצרים הכימהםשדשנים
 כגוו רבה, צבאית חשיבות בעלי מהם מספים. כימיים,ימוצרים בסיט גם משמש זה חומר-גלם לארץ. זרחניים זבלים לייבא,שצורך

עמרינפץ.

חטכתש-הקטן
 מזרחה. כן ואחרי ?פונה-מזרחה דרך פונה המכתשיהגדולמפתח

 למעלה- ומוליכה נחל-ירקעם של הצפתי אגן-הניקח את חוצהש
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 הקטו למכתש דרךשפריצת
 ועולה נחל-ימין של העליונים מערוציו לאחד נכנסת הדרךעקרב-ם.

 מקצהו למכתש-הקטה שביל מוליך זה ממקום מוצאו. מקום עראתו
 על עצמה המכתש על נהדר מראה מתגלה המכתש שלהמערבי

 ים-המלח. של הדרומי קצהו ועל נהל-ערגה עלהרי-אדום,
 הוא אולם מהמכתש-הגדול, מחציתו כדי קטןהמכתש-הקטו

  שכוהות אף במבט. כולו את להקיף ניתז  שבז ביופיו, עליו.עולה
 המכתש-הקטן נבדל אלו, מכתשים שני בהתהוות פעלודומים

 1 בולטים מורפולוגיים קווים בכמה.מהמכתש-הגדול

 יותר. וסימטרית מעוגלת צורה לו יש1(
 ובאר. תלולים מורדותיו2(
 נחלים -שלושה אלא אורכו, לכל עובר אחד מרכזי נחל אין3(
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 לכל משותפת זאת, עם אחד. לנהל לבסוף מתאחדים הםמשכתש
 בעברו דוד לעצמו מבקיע אותם המנקז שהנהל התופעה,ולמכתשים

 היגו המכתש-הקטו את המנקז הנחל המכתש. של6צפוני-מזרתי
 כיוונה את הדרך משנה למכתש-הקטן המוליד השביל ממוצא,ן, לנהל-הערבה. הנשפך נחל-צין, של מיובליושהד
 מגיעה היא ק"מ 4 וכעבור לדרום-מערב, מדרום-מזרחכללי

למקלה-עקרבים.

 בו עבר ההתנהלות בתקופת בתנ"ך. נוכר מעלה,עקרבים,ן יעלה-עקרבים
 -!יחי : האיץ של הדרומ' וגבולה יהזיה שבט של הדרומ'לבולו
 אל ויצא נגבה, הקונה הלשון מן 'ם-המלה. מקצה נגב, גבוללהם
 )יהושע לקדש-ברנש" שבע ועלה צינה ועבר למעלה-עקרביםלנגב
 מעלה-עקרבים אם לקבוע כדי מספיקים נתונים עדיין לנו איון, ב-ג(.שה
 כנרא", במקרא. הנזכר עצמו מעלה-עקרבים אותו הוא ימינול

 של מהדרך מערבה ק"מ כ-2 הנמצא בשביל עולים היו קדםשבימי
 ששימשו זה, שביל לאורד מקומות.היבים שלושה לכך עדים~עה

 א-צפיר(, קצר במצד-עקרבים ראשיהן ימינו של מעלה-עקרבים,' ורגם-צפירו חורבת-צפיר מצד-צפיר, הדרך: לאורךחנות-משמר
 יערבה. מאוד תיוי ובשיפוע חדים פיתולים ב-22 סדיך יורדתמנו

 ואילו מטר, 409 הוא לפסגתו המעלה של ממרגלותיו בגובהלהפרש
 מהר- היחיד המעבר הוא איו בלבד. ק"מ 2 "וא בינייםלמרחק
 הקצרה זו,הדרד היתה מדום כביש לסלילת עד אולם לערבה,4נג5
 מבאר-שביליותר

 השתמשו למעבר, מסוכנת שהיתה ואך לטדום,
 אחת, מכונית רק אתת ובעונה בעת בה לעבור יכלא בתהילה4ה.
 מכיוונים מכוניות, שתי אהה ובעונה בעת שהגיעו בשצהלאילו

,י
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 בהגישו או ההר למרגלות למשתין מארחה מהן אחת היתהוגדים,
 המעלה את הישראלי הרכב בהצלחה עבי רשף-על-פייסן,עצמאות, מלחמת- בשי גם כמובן, קיים, היה זה קושי הדרך. שתתפנהוד
 וכיום והורחבה, הדרך תוקנה הנגב שחרוד .אחרי לאילת."ניע
 ממרומי נוגדים. ככיוונים מכוניות שתי קושי ללא בה לעביר'כולות
 מראה .נשקף פני-הים, . מעל מטר 325 של בגובה הנמצא:מעלה,
 הרראדום נראים בדרום והרחוקה. הקרובה הסביבה פני על.:הדר

 ~ הערבה. משתרעת ולרגליהם להם, חרוטים שדורתהררהנגב,
 )יאררפיקרה(;הל-צין
 אורבו נחל-צ'1, של הרחב האפיק עובר מעלה-עקרביםלרגלי

 מטר )924 מעבר-רמת ליד וראשיתו ק-מ, כ-100 הוא זה נחלטל
 מי סרבית הנחל אל מתנצים לים-המלה בדדנו טנרהים(.מעל

 גליל הדרומי. -הר-הנגב של המורח באשדות היורדים:גשמים
 עתה. גם שמו וזהו מדבר-ציז, במקרא נקרא נחל-ציוו של:מים
חצבה

 נחל- את חוצה היא הערבה. לכיוון הדרך נמשכתממעלה-עקרבים
 לחצבה סגירה היא מהמעלה בקירוב ק"מ 21 של וכמרחק1ין,

 בערבה. ביותר העשירים המעיינות אחד נמצא זה במקום)עין-חצב(.
 שפע ציון משום :ה בשם וראי, ויש. שפע, בערבית פירושו-חצב"
 מן הינו שהאיזור העובדה, עקב במיוחד הבולס המעייף שלהמים

 ש בממוצע עולה בו הגשמים כמות ואיו בארץ, ביותרהשחונים
 מאור. וענף גדול שיזף עז גדל מהמעיין הרחק לא לשנה. מ"מ50
 שגילו הסבורים. ויש בארז, ביותר העתיקים העצים בין נחשבהה8
 שנה. ל-1200מגיע

 שרדו העתיק היישוב וחורבות קדם, בימי מיושבת היתהחצבה
 כבר יישוב כאן התקים בו, שנמצאו החרסית יפי היום. עדבמקום
 שלמה: שבנה תמר עם לזהותו המנסים ויש ושלמה, רודכימי
 במדבר תמר ואת גזר... את שלמהטייבן

 בארץ-
 ט, א' )מלכים
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 ערביים, שבטים באיזור הופיעו לפה"ס הג' במאהיז-יה(.
 עוברות היו שיירותיהם והנגב. .אדום מואב, פני על שלטונםאז שפרשי

 ות"נות-משמר. תחנות-מסהר 1apln שמירהז ולשם בערנו,בקביעות
 השיירות דרך היתה מחצבה בחצב". היתה הללו מהתחנותאתת
 נסלים משני ולאשקלון לעזה ומשם נכורנוב(, לממשיתעוברת
 לאלכסנדריה לאיטליה. הים בדרך הטהורות נשלחות הוואלה

 חיסלו לספיוה 105 בשנת הים-החיטן. בחופי אחרים~מקומות
 לאורך והקימו האיזור. יושבי הנבאטיה ממשת אתהרומאים
 לערבה. הר-הנגב ביז המעמרים פרגנת ביצרים שהערבה

 משמר חנה ובה זה, בקו התחנות אחת היתה - איסבה אזשנקראה חצבה-
 הרומאיים וחייות-המצב המבצרים ברשימת נזכר -המקוםהשאג

 במקום היתה הבריטי המנדט ביפי גם לספירה. הר' המאהפן
 חצבהנזוח
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:. המדבר. משטרת שלתחנת-מומר

 לחדש במגמה 1948 בסוף שנערך .במבצע-לוט", נכבשה חצבה;
 צה"ל חיילי נתקלו לא זה במבצע המנותקת. מדום עם הקשראת

 על ההשתלטות קרבות. בו התחוללו ולא. שהיא, כלבהתנגדות
 את כערבה,,שתררה כיו"ר ההשוכ צומת-הדרכים שהיתה.א:חצב",
 ולאילת. לערבה הדרך את לפנינו ופתחה הנצורה,.מדום

 לסרות להגיע היה אפשר למדום החדש הכביש לסלילתעד
 נחל-אמצי"ו )ואדרקוציב(. ונחל-אמציהו חצבה דלך רקבכלי-רכב

 ביצת- אי הנשפכים "גד1יים. "ערב" נ"י' משיושת אחדהינו
,nnib_1 בגיא-המלח אותם והיכה זו, בסביבה באדומים שנלחם יהודה.מלך אמציוי שם על נקרא הנחל לים-המלח. מדרום המשתרעת 

 ותפש .אלפים, עשרת בגיא-המלח, אדום את היכה )אמציהו(.הוא
 הדרך עילה מנחל-אמצי"1 ו(. יד, ב' )מלכים במלחמה"... הסלעאת
 עוברת הדרך המערביים. בשוליה הוא הדרך והמשך סדום, ערבתאל
 מתלכדת היא נחל-צין של ובשפכו ועיז-תמר, עין-הכיכר פניעל
 למפעל-האשלג. ומגיעה עיז-אדמ11, פני על עוברת סדום, כבישפם

שרה-בוקר
 לעבדת. כפר-ירוחם בין לאילת, הכביש בצד שוכנתשדה-בוקר

 רחב-ידיים, מישורי משטח של הצפוני-מערבי בקצהו הוקמההיא
 פנר מעל מ' כ-500 המשסח נובה דונם. אלף 15 פני עלהמשתרע

 לים-התיכון הנשפך נחל-הבשור, בין פרשת-מים איזור והואהים,
 של העליונים ערוציו לביז בקצות/ערוציו(. נמצאת)שדה-בוקר

 לים-המלח. ונופל לערבה השופע נחל-ציז.,
 היתה.מעובדת ממנה, ק"מ 9 השיכנת עבדת. כסביבת זהסביבה

 ובה הרומאית-ביונטית, ובתקופה הנבאטית בתקופה אינטנסיביעיבוד
 : ביותר החשובות הנגב מדרכי כמה התקופות ככל נפגשון

 לחלוצה הדרךא(
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שדה-בזקר

 לערבה1 ובטעית-צין בנהל-צין העוברת "דיוב(
 1 ולמצרים לניצנה הדרךג(

 ולערבה. להר-הנגב הדרךד(
 מים כ-105 בסך-התל דלהי הינה בסביבה הגשמיםימות
 הגשמים, מי לניצול איפוא נודעת, רבה השיבות שנתי.בממוצע
 השטפונות במי להשקות ניתן ההערכה, לפי בנתלים. בשטףהזורמים
 עתה המנוצלים שבאיזור, הדונמים I.5oo.aw מתוך דונמים200.010
 ולצאןי לבקר מרשה, לגידוליבעיקר
 קדומות בתקופות זה. במקום הראשון החקלאי הניסיון זהאיו
 עבדת סביב והנתלים הבקעות כל כמעט מפותחת. חקלאות כאןהיתה
 הרבות המדרגות שרידי כך על מעידים לפנים. מעובדים-היו

 ומשתדלים מדרגות, בונים שדה:בוקר אנשי גם הרבים.ובורות-המים
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 שאלת בפתרון לסייע בדי לעיבוד. הניתנים לשטחים סיםלהעביר
 אגירת שיאפשר בנחל-בוקר. חדש סכר 1958 בשנת הוקםומים
 הראשון הניסיון בשדה-בוקר נעשק כן מים, ממ"ע מיליוןחצי

בארי
 ענני רבים שבה הסביבה, לתנאי המגורים בתי את להתאים

 מפני עליהם המגינות תומוח, מוקפים המגורים בחי וההול.האבק
 התקרה. בקרבת קבועים והלונותיהו לוה 11 סמוכות הדירות 1הרוחות

 .עכרת

 למכתש-רמון מכפר-ירוחם הכביש בצד נמצאות עבדתהרבות
 אהובות, ממשית, -.חלוצה, האחרות הקדומות הנגב כערי~איין
 בדרך כתתנה הנבאטים, על-ידי היא אף נוסדה - ועודשבטה

 במאה עבדת נוסדה. עתיקים מקורות לפי שלהם.שיירות-המסהר
 הנראה, כפי אשר, ה-כ/ עבדת הנבאטי המלך על-ידי לפה"סה-א'
 אלים. כבוד לו חלקו מותו אחרי שכן נתיניה על ונערץ אהובהיה

 משהפכה גם כי מעידות, הרסים על בעיר שנמצאו יווניותכחובות
 המאוחרים תישביה הוסיפו מיוונת. לעיר הזמן במרוצתעבדת
 עבדת. של מפולתנו מושפעיםלהיות

 בערבה הנבאטי לשלטון קו הרומאים שמו לספירה 105בשנת
 ממרכז הדרך ,לשמירת רומאי צבא מהנה הוקם ובעבדתובאדום,
 הרנמאים ימיך. ער נשתמרו זה מחנה שרידי 1slrr. ללבההארז
 הוסיפה והיא בעיר. להישאר עבדת של הקודמים לתושביההניחו

 ולדעת פריחתה, לשיא עבדת הגיעה הביזנטית בתקופהלהתפתח.
 מסתרי. כמרכז ושימשה בקירוב תושבים 8000 אז מנתהחוקרים

 המבקר ומצודה. כנסיות שתי גם בה נבנו תקופהבאותה
 מערבי -.. חלקיך שני בעל גדול נבנייז יבחין, עבדתבחורבות
 הנוצר.ות הכנסיות שתי נמצאות הבנייז של .המערכי בצדוומזרחי.
 כמגדלי להבחין אפשר המצודה בפינות .המצודה. = המניחיובצדו
 ההר בצלע טרגשמינג לאגירת בבור-מים ובחצר. מרובעים,שסייה
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 קדוטחג בתקופות הגולים עסקאות ששימשו קזומות, מערותישנן
 היתה מהן אחת כל לפני קשותי קומות בסלע חצובותהמערות
 על-ידי למשנהו מהובר היה כוה הדר-מערה כל לבהפות.הצר

 מהקירות כמה על לחפצים. רבים ותשים גומחות היו ובתוכואשנבים,
 לקומה, מקומה הוליכו מדרגות יווניות. וכתובות ציורים לראותניתן
 עבדת בדרום הבתים.והכנטיות. חורבות אל ההר, לפסגת הגיעןעד

 קדומה. במה שרירי ממנה הרתק ולא קטנה, מצודה שרידיניכרים
 הבריכה - ובקרבתם הרומאי, המחנה שרידי נמצאים השירבצפון

 חורבות שרדו הכביש, בקרבת לעבדתי מדרום-מערבלמי-הגשמים.
 ביונטי. בית-מרחץשל

 אשל _האיזור שכל הוכיח, בסביבה שנערך הארכיאולוגיהסקר
 בתקופה-הנבאסית ובעיקר קדם,. בימי מעובד היה לעבדתמסביב

 לס אדמות הינן האיזור אדמות הרומאית-ביזנטית..ואמנם,ובתקופה
 תיחרשנה ואם הירושה, המים כמות להן תינתן שאם למדי,פוריות

 . במבדת הביינסיתהכנסייה
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 -בהן .לראות והנה אפשר .מספקת, 'בכמות ותזובלנה .נגונה"צויה
 מ"ט כ-100 הינה 11 בסביבה- הממוצעת הגשמים' למות אולםצרכה,
 ראויה חקלאות לסיתות פנים בשום מסלקה שאינה כמותקשנה,
 .בנחלים, הזורמים מי-השטפונות ניצול ע"י תוגרל אם גם~מה,
 סביבות את- להפוך, אפשר רצינית מים כמות הוספת על-ידילק
 : ~ .. ~ חקלאי. לאיזורשבדת

למצפה-רמון
 מתחילה שבי במקום השלכן "וצבים, כפר "ינומצפה-רמון

 חוליה טהווה והוא מכתש-רמוז, לתוך הרמה ממרומ' לרדתדרך
 לאילה. משדה-כנקי החדשה "דיך שעל היישובים בשרשלתלקשובה
 הענקה המכתש על נפלאה תצפית נקודת ישנה זה ליישובשמוד
,י. כף-היד. על כפרוס מכאןהנראה
' .. . '-ונטרח

 שלוחת-שחרות בין לאילת, מצפון ק"מ כ-40 נמצאנווה-יטבתה
 לגבול טעבר )בחלקה לדרך ממורח בדרום. והר-יטבתהצצפוו

 מליחת-יטבתה. משתרעת4ביתת-הנשק(
 הוא העברי השם עין-ע'דיאה המקום שם הי" הערבים בפין

 בני-ישראל של מסעותיהם בפרשת הנוכר מקראי, שם שלשתידושו
 ויחנו מעברת" 1י0ע1 בעברונה, ויחנו מיטבתה .ויסעו!%מדבר:

 כי מתפרש. הכתוב מדברי לד-לה(. לג. )במדבר!צעצי11-גבר"
 עציוני לפני בערבה האחרונות התהנות שתי היו ועברונ"מבתה
 מקורות שני רק מוצאים שאנו 1מכיו11 המים, מקורות פ( עללקבעו "מדבי תחזית כי קיא' בידיני המ"יבית ""נ"" אייך; -שבר
XJH! מזהים הרינו השתנה לא בערכה הגיאוגראפיים שהנתונים,עכיווו - ועין-דפיה ע'דיאן עט - לאילת שמצפוז הק"מ בארבעיםמעים_

 עין-דפיה_ עם עברונה ואת עין-ע'דיאז עם יטבתה
 הערבי בשם מוצאים אנו יטבתה המקראי לשם זכר כיייתכן
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 הבאר, בשם וכן שבסביבה, א-סאבה מליחת - א-סאבה"-סבת'ת
 7 - .ביר-סאבה" הערבים בסיהנקראת

~ffp 

 ליטבתה. מדרוס-מזרח
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 הגדגודח נסעו -משם : הלשת בוו יטבתה מתוארת דבריםבספר
 בסביבה במיוחד הבולטים סביבה הביצות ועל המעיין עלדעתנו א" ניתן אם ז(. ק )דברים מים" נחיי ארץ ;סבתה, הגדגויהומז

 מדבר, נוודי בפי זה תיאור על נתמה לא זה ומדבריתצחיחה
 יחסית, המעטה כמליחותו הכהה. כאדמתו מיוחדנוה-יטבתה

 מי-התהום ביצות. לאדמת האופיינית ובצמהייתו הגבוהיםבדקליו
 גם מצויים בינותם אך ותפלים, מלוחים אמנם הם במקוםהעלוונים
 בללי דלים, עצמו עיז"טבתה מימי זכים. שמימיהם ועיריםמעיינות
 למעייך שמטביב הבארות ואילו. מימן-גפריתי, ריח וספוגיםטעימים
 שימשח יטבתה ומראם. ריחם מחמת לשתייה ראויים אינסמימיהז
 הגדלים והשיחים השיטה עצי הבדוויך. לגמלי טבעי מרעהכמקום
 טיפוסה דווח-מדבר של מראה לו משוווםבמקום

 נח"ל, היאחזות הוקמה הערבבו אל הצופה גבעה על לנווה,-סמוך
 ונמצאו קידוחים, נעשו בסביבה קבע. ליישוב 1958 בשנתשהפכה
 שעליה הגבעה לרגלי. הנמצא המי6. מכוו לשתייה. טוביםמים

 גם אלא המשק. לצרכי רק לא מים מזרים המשק. בתיבנחים
 לפתע בראותו מתפעל ליטבתה, בהגיעו בערבה, הנוסעלאילת.
 גידולים לגדל 'טבתה אנשי מצליחים ואמנם גדולים. ירוקיםמשסחיט
 נודעת למשק לאילת. כרובם המשווקים ירקות, לרבות במקום.שונים
 שמילאה התפקיד את וממלא חוזר והוא רבה. ביטחוניתחשיבות
 נתקיימה ואשר התורכית, בתקופה שהוקמה תחנת-המשטרה.כאז
 מצפווי נמצאים התחנה שרידי הבריטי. המנדט בתקופת גםכאן
 למעיין.מערב

 ובסביבתה, ביטבתה לאחרונה שנערך מהסקר שמתבררכפי
 מעל ממש המתנשא -ההר על קדם. בימי גם תחנות-משמר כאן.היו
 הנבעטים. על-ידי 4ק לראשונה נושב המקום כי הניחה' הזה,גילוי עי המלוכסן מתקופת ישראלית מצודה שרידי נמצאו המשקבתי
 ל-וריוח. ותחנה תחנת-משמר במקום שכנה הרומאית בתקופהנם
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 וייתכן דיאנה, הרומאית האלה שם על א-דיאנם, אז נקראהמקום
 הרומאית-ביז:טית בתקופה זה אלה של לכבודה מקדש במקוםשהיה
 מעבר דרך א( בו; שנפגשו הדרכים בזכות חשיבות למקוםנודעה
 צפונת נתיב בבקעת-עובדה התחבר 11 לדרך עבדתי -רמון( למכתש- )ממערב הר-ל1ץ - הו-עודד - בקעת-עובדה -שחרות מעבר- דרך ב( , נילנה - אילת דרך שעל לכונתילה,א:תיל
 בימינה גם למעברכשרים - א-תיל במשבר יטבתה ושביל בבקעת-עובדה הצפוניתהמסילה - אלה מנתיבים שניים הר-גרופית. למרגלות מיטבתהשעבר

 נברוטיים, חרטים כמה גם נמצאו הרומאית התחנה שרידיבקרבת
 נמצאו ובסביבתה ביטבתה תקופה. ~אותה במקום יישוב לקיוםעדות
 -אם על-פיהם לקבוע באפשרותנו אין אולם מעסים, נחושת סיגיגם

 שהובאו או בסביבה, המצויה נחושת, המכילה ההול מאבןהופקו
 המלוכה בימי נחושת לכריית המרכו שהיתה הסמוכה,מתמנע

הישראלית.'
-גחל-ואמנע
 מצפת ק-מ 1כ-53 ליטבתה מדרום ק"מ כ-14 נמצא תמנעאיזור
 ואבן-החול הכהות השחם גבעות . מזדקרות ממרחק כברלאילת.
 הר-ברד גם נמנים תמנע נבעית עם האדמדם. הגווו בעלתסנובית,

גשש
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 נקראים באר-אורה ובין הר-יטבתה שבין הנחלים שלושתוהר-בשמת.
 ונהל- התיכוני נחל-תמנע הצפוני, נהל-תמנע : תמנע שם עלכולם
 כריית של בעתר הגדול המרכז סאו היה קדם בימי הדרומהתמנע

 בנחל-תמנע - וכאז המערבית, בערבה שהתקיים והיתומה, נחושת,
 היקם ולידו בימינה גם הנחושת 'כריית מרכז נמצא -הדרומי

 זה טפעל של בהקמתו הושקעו גדולים כסף סכומימפעל-תמנע,
 היחסי עושרה ניצול את שיאפשר בלבד וו שלא "נהה,מחוד
 שביתם .רבים לפועלים תעסוקה גם שייצור אלא בנחושת, הארץשל
 לפיתוחה.' יסייע כד ועל-ידי באילת,יהיה

 או הדרומ' נחל-תמנע דרך להיכנס גם אפשר המכרותאל
 קאולין, מנגן, גם תמנע באחור נתגלו נחושת מלבדמבאר-אורה.

 אלה, טבע מאוצרות הלה בניצול הוחל כבר והול-זכוכית.גבס
 אמנם כדאיים. כלכליים לממדים השעולה להרחבת הכנותונעשות
 כדאית שלנו בתנאים א'ולם ביותר. רב אינו בעפרות הנחושתאחוו

הפקתה.
 המלך .מכרות ומקום קדם בימי העיקרי המכרותאיזור

 לנחל. הצרה בכניסה ניצב קטן אבנים גל הצפוני. בנחל-תמנעהיו שלמה-
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תתנע

 נמצא הנחל בתוך הכניסה. לשמירת. מגדל-צופים כאן שהיהיתכן,
 וביניהם היתוך, כבשני כעשרים הכולל ולהיתוך, לכרייה טיפוסימחנה
 סיגים ערמות פזורות בשטח העובדים. מעונות - בתיםשרידי
 האינטנסיבית לעבודה עדות השהורו בצבען למרחוק הבולטותרבות,

 הביזע, מתקופת רכים הרסים סניכ פזורים כן בהקוט.שההנהלה
 מחנות שבעה שלאחריו. ומהתקופה המלך שלמה מימיובמיוחד
 אחירה, מתיונת פי על בנויים וכולם תמנע,  באיזור נמצאוכאלה
 את כתיבו  הנוצרית ובני-החול, בריית מגורים. ובתי כבשניםובהם

 הנתל. כל פני על הקרקע סו בלטו שהן לוי פשוטה, היתה"נחושת,
 על לשמור היה שתפקידה מצודה, שרידי נלאים המהנותבין
 טטר כ-40 שגוב"" גבעה, בראש nK~lfin המצויה אלה.מחנית
 השערתו ולפי חומה. מוקפת היתה הגבעה פסגת נחל-תמנעימעל
 בנויה המצודה,היתה- וחצי. מטר כדי עוביה הגיע גליי נלסוןשל

 גם בקירוב. מטר. 125 על 336 - מידותי" צפון-דרומיבכיוון
 ערמות שונים, מבנים כבשנים. הרבות נמצאו המצודהבתחומי
 מזה זה נבדלים הסיגים הברזל. מתקופות והרסים רבותסיגים
 בהרכבם. ואףבגודלם
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 המבנים לבין בתמנע המבנים בין רב המיון מצא גליךנלסון
 נועדה תמנע שמצודת מסתבר, הצפונית. שבערבה_ פונון,:גוש
 יהגו נועדה אפדאו שמצודת כשם הדרומה המכרות איור .על'הגן
 בעיר-נחש לגדרה 'גם דומה תמנע מצודת בצפון. המכרות איזור%

 ומוקפת השטוחה הפסגה ידאה שימשה, כשתיהז י נחאס(ח'רבת
 אשר הפועלים, או העבדים נעצרו שבו אסירים.והומהיכמחנה

 ממערב יתר-על-כן, במכרות. כפייה לעבודות כורחם על:ובאו
 של כחודה מחודד ששיאה ומבודדת. גדולה גבעה נמצאת,מצודה
 חומה מוקף שטח נמצא זו גבעה של הצפוני לקצה סמוך(כין.

~snaמגדלים שני עבריו ומשני פתח. הצפוני בצדה עגולה. גורז 
 בחוד פנים. כלפי גם בקפדנות איפוא, מוגנת, היתה הגדרהתרבינה
 מקום של טבעו סיגים. וערמות כבשנים בתים, שרידי נמצאוהגדרה

 בכל במכרות. הכפייה לעובדי כמחנה שימש הוא גם כי מעיד,זה
 מים. מציאות על המעידים שרידים נמצאו לא תמנעאיזור

 על מאוד הכבידו הקשים והאקלימיים הגיאוגראפייםהתנאים
 הטבע. מקשיי נרתעו לא !שהקדמונים עלא הנחושת. עפרותניצול
 מהרי - רב ממרחק הובאו העץ פחמי מיטבתהי הובאוהמים

 בסביבהז בשיחים'הגדלים נם ספק. ללא השתמשו, להסקהאדוי
 הועסקו ובעבודה הקבע, יישוב מתחומ' מביאים "וו המזוזאת

 ועבדים. מלהמה שבויבעיקר

 בעציוז-גבר. ההיתוך בבית קשור היה ?בתמנע המכרות מרכזי
 ההתכה רק בוצעה בתמנל כי מסתבר, בסיגים הנחושת סימני פיעל

 העיקרית הפעולה "הקלפיה". - הנחושת של והגסההראשונה
 )אילת( לעציון-גבר תמנע איזור ביז בעציון-גבר. בו אחריביצעה

 תמנע. גוש על נמנו הללו אף נוסקות. כרייה תחנות כמהגתגלי
 ישראל מלכות בימי בעיקר חלו והפעלתם המכרות.פיתוח-
 הרומאי6 בימי בנחל-תמנע המתכת להפקת כלשהם סימנים.ייהודה.
 ובהורסות בנהל, שנמצאה היוונית בכתובת אולי. לראות.אפשר

 .  נחל-רודד.. במציפי אשרהביזנטיות
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 לעציון- תמנע בין נוספת כרייה תחנת איפוא, זה היתה לכאן.הערב

באר-אורה
 המנדט בתקופת באר-אורה. שוכנת למכרות-שלמהמדיום
 כלומר ביר-הינדס, בערבית שנקראה באה-מים, במקום היתההבריטי

 הוקמה עצמה בבאר-אורה לבאר-אורה. aoln המקום ושםלשתייה, - הראויים מים במקום גילה צה"ל של היל-ההנדסהבאר-צלמוות.
 לאילת. בצינור מועבהים מימיה עיקר ואילו הגדנ-ע.הוות

 .עברונה

 .א-דפיה, ה'רבאת נמצאת לדוד, סמוך לבאר-אורה,מדרום
 שמימיו קטז, מעייז נהו א-דפיה. עין נמצא ממנה דרומה ק"מוב-3
 עברונה, עם המקום את מנהים החוקרים לשתייה. ראוייםאינס
 לעצי11-גבר. 'סבתה בין בני-ישראל של בנדודיהםתהנה

יל
 כלכלית צבאית, מבחינה רבה חשיבות נודעתלמפרץ-אילת

 . ואסיה. אפריקה לחופי יבשתג וכגשר לים-סוף כשערומדינית,

 ישראל, מדינות: אהבע של גבולותיהן כאן נפגשים צרה רצועהבתוך
 ; ק"מ 19 ישראל שבידי החוף אורך ומצרים. מעודיהעבר-הירדן.

 נמצא עבר-הירדן של לשטחה שמדרום ההוף ואילו מצרים.ביד, נמצא הישראלי לשטח שמדרום החוף ק"מ. 6 - עבר-הירדןבידי
 . סעודים.בידי

* 
 למעודיה לעבי-הירדן, מצרים. בין היחידי היבשתיהגשר
 הערבות דרך לאילת: הישראלי בשטח מובילות דרכיםית' י' ישראל. בתחום איפוא, נמצא,ולעירק
 של הפנימית . והדרך ממלכת-יידו, גבול לאורךהעוכרת

 צבאיה. מגחינה יותר הבטוחהרמון, מכתש-
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ואד-קדה

 ולידו טשסרה, בנייז אילת חוף על שבז הבריטי "מנדטבימי
 הישוב אום-רשרש. אז נקרא המקום דייגים. של בקתות כמההיו

 ' הוכנסה אילת לממיכת-ירדן שייכת שדיתה בעקבה, התרכזהעיקרי

 רוב אולם 1947, בנובמבר ג-29 האו"ם, בהחלטת המדינהלגגול
 תוגשם לא ההחלטה כי קיוה והבריטיים האמריקאייםהמדינאים

 לא זו תקוותם הישראלה היישוב ממרכזי אילת של ריחוקהבגלל
 - במלחמת-העצמאות האחרון המבצע -7 "עובדה" במבצענתגשמה.
 בה והציבו לאילת, .הנגב" וחטיבת "גולני" חטיבת כוחותהגיעו
 לפתחה מאז נעשו ,רבים מאמצים בס1על. הישראלי השלטוןאת

 חוסר האקלים, מגבלות רבים: היו הקשיים ולנמל. לעירולהפכה
 אחרי רק וכד/ שיטחין בעיות היישוב, ממרכזי הרב הריחוק המיק,.
 לחיפי - הדרום למימי הנתיבים שנמתחו משעה מלחמת.סינה1

 אילת החלה - אחרות וארצות הודו דרום-אפריקה.אריתראה,
 שהיא וככל עתה, ועולה הולכת חשיבותה מהיר. בקצבלהתפתח
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 ואוצרותיה הנגב מחצני ניצול שיתפתה וככל ותתפתה,תוסקי
 היום כבר ייבוא. כנמל והן ייצוא כנמל הו לעלות חשיבותהתוסיף
 הבאתו שכז נפט, בהבאת אילת של הכלכלית חשיבותה מאודבולטת

 למדינה. רב זר מטבע הוסכת הארץ של הדרומי שערהדרל
 - בימיני אילת של חשיבותה את הקובעים היסודייםהתנאים

 שחיא והגשר הנגב, מחצבי ובעיקר ייצוא, נמל הקמתאפשרות
 שינות בתקופות גם קיימים היו - ארצות וגוש' 'בשות ביןמהווה
בעבר.

 דוד המלך מאוד. קדומה ים-סוף בחוק הישראליתההיאהוות
 צי בנה בנו ושלמה אדום,. את כבשו אחרי אילת חוף עלהשתלט
 ארצה מביא רחוקים, לימים מפליג שהיה עציון-גבר, בחוףגדול
 כעציון-גבר הקים שלמה הערבה. מז נחושת ומייצא מאופירזהב
 מכרות כל את ששירת שלה המרכני והצריפה ההיתוך מפעלאת

 גם האדומים, כידי אילת חוף נפל הממלכה פילוג אחהיהערבה.
 אדום. מלך בהסכמת אילת בחוף ספינות צי בנה יהושפטהמלך
 התנפצו שכן עמלה בפרי לראות וכה שלא אלא בדבריתהשהיה

 בנה' אשר ~מיהו, בימ' ישראל לידי חורה אילת בסערה.אניותיו

 שיישח במשך לכן, קודם שנחרבה עציון-גבר, במקום אילתאת
 הנבאטיפ בנו הבית-השני בימי יהודית. אילת שוב עתה היתהדורות
 הרומאית- בתקופה אילה. בשם "דשה עיר החרבה אילתבקרבת
 השיירות, בתנועת מאוד חשוב תפקיד המקום מייאביזנטית
 באותה הארץ של העיקרי הייצוא נמל - עזה היתה פניהןשמגמת
 השחיטות עם בימי-הביניים, בסביבה והופיעו שבו היהודיםתקופה.
 היההים היוו עדיין ה-" במאה האיזור. על מערב יהודייםשבטים
 ים-סוף. חוף על שכנה אשר אילת, בשם עיירה של תושביה רובאפ

 לכיבישה ממנה לצאת שהתכ11נ1 הצלבנים, בידי נהרסה 11אילת
 עם רק ולחשיבותה לתחייה שבה היא הממלובים. ובודי מכה,של.
 מדינת-ישראל.קום
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 הט:ניינ*ם מוכן-
 יישובית סקירה. -י

 )לכפי.'רוחם( מסעף-הנגב עד באר-שבע-ניצנהגביש

.. .**. )ביר-עסלוגץaNVO'-שדה
,* *. , . . ה גתלר

 .. .. .. .מצפה-שבטה
..,......,. .שבטה
.... . ..... . ', .ניצנה
..,..*.., ז ו ע - לכח
....... . .. . ה ברוו

...., .-.,.. .יורעםג
...,.י.. גדי ה - ת יב
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....,,..,.. ת ר ש ר,ש
,.,,. ,,.,... ת ו ל י למ

י......./*,.שיבולים
..,י...;. , '. . ת ילג

 ..,... . - ..י. .אפקים
.......יי. . ה סחב  . ,. . . . .~. . . . שרויים..

 * . י . . . , י י י _ . . .111

.,... . . ...,. , סלילמ
...... , ... .פטיש
 . . . . , . . ., . .שורים

 .י,..,.  )תל-פרעה(תלישרוחו
 ..........גבולות.

 :". .. . ... .צאלים,ן
 ,,-.י, .בארי
.ר, ..ל,. הגפריתיטכרות

 : . ...ן . . . .לבית-רעים
 .... .... ,יחזה( ג'מהתל
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 . . . . ..וסוסים
-י,:ירהשלושה

.. 
.וור-מעון -..,י. .ירים
. . .וגן

 י.''.י*ובטחים'
''''.'.יר-יצחק

.'ין..*. .~;בטים

 . ' ' ' . .~זל-מלההל
ן ערדזל ,  .. . . . 

 וסבינ אל-וווירה( )ראתראש-זוהר

.'.''-'- .רימונה
 י.. )כירגוב(ממשית
ן .מדום  ...'ן 

 .. . ואוצרותיוים-המלח
 והברום האשלג מפעלי -טדום

 .' ' . 'כפר-ירוכס

 . הגדילהמכתש

 . הפוססאמים מפעל -אורון
 י . .. הקטןהמכתש

 ..מעלה-עקרבים
 י*- פוקרה( )ואדי -נחל-לין
 - .הצבה

 .... .שדה-בוקר
,י,. .עבדת,

 ן'.י .טצפה-רמון

 %".י י .יטבתה

'* .נהליתינע
, עמרםמכרה

 י.,. יבאד-אורה
.-, 'עברונה

' * 

 י ' ' י ..גזילתי

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הממשלתיתות
 רוטבברגבנו

קלוגר
 בר-עםמיכה

סרראור
 ירדאברהם

 :מקורות

 ה לשכת של באדיבותה ., . 45 27, 13. 54,
 : 67 65. 47, 41. 37, 33, 1ה 29, 25, 15,23,
.9.19..11-10 .2" (53 .51 71 . . . . . 
 * , . י . . , . . . . . . .51
 . . . 1 * . י . 73. ש69-6. 43,49,
.55.57 61 . . . . . . . . . . . 
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