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 לקדש-ברגעמניצנה
 והיסטורי סריגי גסת - ניצנהאידר

 מלאכותי, גבול שהיד למצרים. א"י בין המדיניהגכוג'
 ללא -

 ה-כ', המאה בתחילת לראשונה נקבע - בשטח טבעית אחיזהכל
 תקופה כאותה מעוניינים שהיו "גרמנים, בהשראת הראשונה.העולם מיחמת- ערב לבריטניה תורכיה ביז פוליטי מיקוח שלכתוצאה
 התורכים בני-בריתם לעצמם תבעו לסואץ, האפשר ככללהתקרב

 אפריקאנית, כמדינה ישלמצרים, מאסיה חלק שהינה בטענם סיגי,את
 השסח כל את הנערכים לעצמם תבעו בעיקר עליה. !כות כיאיו
 להרחיק מעוניינים הבריטים היו זאת לעומת לעקבה. אל-עריששביז
 שהופיעה בריטית אניית-מלהמה מהסואץ. ההנדכים את האפשר_ככל

 למפרץ. שמדרום-מערב טבח טביעת אתרים ימצ- ולמסור תביעותיה על לוותר תורכיה את אילצהבמפרץ-אילח
 הנמשך לקי-"גבול ב-1906 יהסכים תורכיה נאלצה לבסוף.

 קרע זה קו-גבול כיום. גבולנו גם שהוא לאילת, ישר בקומרפיח
 ישראל את וניתק הטבע בדרך אליו השייכים שטחיםמהנגב

 מדרום ח ועתיק-יומיז חשוב תחבורה ומעורק עשירים מים .ממקורות
 המעיינות נמצאים לו, ובסמוך המדיגי לגבול מעבר לניצנה,וממערב
 אל-קודייראת, עין המי שבהם העיקריים בנגב. .ביותרהעשירים
 המדיני לגבול מעבר ברובה נמצאת כמו-כן ועין-אל-מווילח.עין-קד'ס

 הדרך היא למפרץ-אילת, ביותר הנוחה הררך היוםשל
 ישר לניצנה, מדרום אשר א-טבחה, מהרי מוליכה וו דרךאילת. שה-

 ולאילת. א-נקב( )ראםלמעבר-אילת
 עבר לא והתורכים הבריטים בין הנזכר החוזה חתימתיפני
 קיים שהיה נגול של בעקבותיו אם גי fi'D1-איית,. בקוהגבול

 גבול של מהלכו על אחרות. קדומות ובתקופות המקראבתקופת
 הארץ ."זאת נאמרי בספר-במדבר הבאים, הקטעים ילמדונו-זה
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 נגב פאת לנם והיה לגכול~תיהי ארץ-כיעז בנחלה. לכם תפול'אשר
 קדמה, ים-המלח מקצה נגב גבול לכם והיה אדום על-יד''ממדבר-צן

 תוצאתיו והיו צנה ועכר למעלה-עקרבים מנגב הגבול יבםונסב
 מעצמת הנבור ונסב עצמנה. ועבר חצר-אדר ויצא יקדש-ברגעומנגב
 תוצאתיו יהיו מצריםנחלה

 הימה-
 ב-ד". .לד, טרק

 י בלבד מעטים בשיטוים הנגב של זה גבול מתואר בספר-יהושע,ן
 לקדש-ברנע מנגב ועלה צנה ועבר למעלה-עקרבים מנגב אל-ויצא
 נחל- ויצא עצמונה, ועבר ן הקרקעה ונסב אדרה ועלה חצרון'ועבר
 טה )פרק נגב" גבול לכם יהיה זה ימה. הגבול תצאות והיו'מצרים

 'אדר חצר1ז כספר-'הושע כו, אם נזכרות, חצר-אדרבמקום

 הנקזד1ת יתר ן אחד מקום אלא שאינו ונראה נפרדות. נקודותששה'

 כשני מפורט הוא שאיז אלא נוסף. תיאור ניתז בספר-'חזקאלוהות.
 קדש מריבות מי עד מתמר תימנה נגב "ופאת י הקודמיםאתיאורים

 המערבי בנגב יט(. )מז, נגבה. תימנה סאת ואת הגדול. הים אלנחיה

 שברשימות קדש-ברנע היא מריבות-קדש. מי בשם נקודה כאזהאי
 הגבול מחלד "נחלה". בקצרה נכתב .נחלה-מצרים" במקוםהקודמות.

 עיבר הוא המקראיים: המקורות בשלושת כלל בדרך איפוא.~הה.
 ונמשך אל-קושיייה ואת קדש-ברנע את כולל לניצנה. וממערבמדרום

 מסתבר, התחתון(. בשסכ. ואדי-אל-עריש )היא נחל-מצריםלאורד

 האחרונים הק"מ ב-50 נחל-מצרים, שימש המקרא שבתקופתיפיא.
 וכובשי- יוצאי-מצרים שי נבולם הארץ, של ריאל' גבול קןשלן.
 לבאות. ההבטחה גבול רק ילא4נעז.

 ורינוקורורה רפית עד ינא' אלכסנדר הגיע בית-שניבימי

 נחי-מצרים, תחום עד הגיע כי ונראה ש(, ער 8י שי יינ ה)?מ".
 גרילה עבר 11 בתקופה שגם מכאז. המקראי. הגבול עד -חייט
 לניצנות וממערב מדרום העברית א-י*ל
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ntaaינ"יים 
 גיאו- אזורים שני בחלקם נכללים ניצנה של השליטהבתחום
 והר-הנגב. הצפוני הנגב - ובטיבם .במבנם מזה זה השיניםגראפיים

 ממערב ניצנה. שוכנת שבו גמעי, שטח ~תבלט אלו אזורים שני~ין
 לחלקה החודרים נרחבים, חילות שטחי משתרעים ניצנהלסביבת

 חזירות ומדרום ממזרה חולות-עגור. בשם ידועים הםהצפוני-מערבי.
 הר- רמת-רות, הר-רביב, גיר.: אבן הבנוי הר-הנגב, שלוחותלתוכן
 והר-עזוז.רות

 אגני משמשים והר-עזוז שלוחת-קדש-ברגע שביו ההריםאשדי
 שבתחומי ההרים לרגלי לואדי-אל-עריש. המצטרף לנהל-לבן,נעליז
 ניצנה על-יד העובר ונחל-ניצנה. לנקנה, מצפ.ז המהלךיל-רות, - ראשיים פלגים לשני זה נחל של הרבים ערוצי מתלכדיםניצנה
 הראשי האפיק עם הפינים שני מתאחדים שיוחת-קרז מזיעצמה.

 . האי-סיני. חצי לתחומי אחד כנחלונמשכים

 גבול מורוים הגבעי, השטח בתהומי הנמשכים נהל-לבן, פלגי"
 הנגב, של ההררי האיזור לבין וחלוצה עוור של החולי הנוףביז

 לסי-הים מעל ומעלה מ' 1000 עד מכתש-רמון בסביבותשמתנשא
 השטחים :כיי.ם :'צנה של שליטתה כתחום מ'(. 1035 -,ר14ז
 מרמת-רות. וחלק גבעות-קציעה כתף-ניצנה. שדמות-ניצנה, ןהבאים
 חסיםטקזרזת
 גשם, מ-מ כ-סד בסה"כ שגתי בממוצע יורדים ניצנה באיזור','

 'ותר. גדולות בכמויות גשמים יורדים לאיזור שממורה בהריםאולם
 בניצנה הגשמים מדד על-פי הנחלים מימי את למדוד איז בזועל,

 אתו מביא מזרה, מכיווז. ניצנה לאיגור המגיע ונחל-לבז, ישעצמה.
 מתבזבזים אלה מים אולם רבים. שטומנות מי מעטות שעותתוך

 ייפתח הנשמים, מי לאגירת ובריכות סכרים כשייבנו ורקונע?מיס,
 תשמש השטפינות מי אגירת זה. באיזור- גס משגשגת לחקלאותפתח
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 נאד~תךס נודבת האניח סיסישד.ויס

 הבורות למילוי אף אלא השקאה, לצרכי מספיק מלאי להכנת רקלא
 ותו. אלה מעין אגירה מתקני 1, באיזור הוקירי בימי-קדםוהבארות.
 במלואוג עצמה את הוכיחהעלתם

 הנבאטיות הערים של 'ום-יומית לצריכה העיקרי המיםמקור
 לניצנה ממזרח הגשם. בורות היו בימי-קדםוהרומאיות-ביונטיות

 ניצנה באר. י לשימוש יפות שעויז עתיקות בארות קיימות להודרומה
 מתנז ובאר חפיר באר רסיסים, 'גמר ו ניצנה שבאיזורובארותיים

 פקיעה ובאר שדמות-שיזף( )ליד לבן באר לאיזורישמדרום-מזרח
 מימי בירושה אלינו שעבר ימינו, של המדיני לגבול מעברניצנה. באר-שבע- כביש על ניצנה, לאיזור ממורה שתיהן שדה-פקועה,ליד

 גם מעיינות מלבד נמצאות שביתת4הנשק, הסכמי ובתוקףהמנדט
 בארות וכן בירה, ובאר מעיו אל באר כמו עשירות, מיםבארות'
 מעיינות שימשו מקדמת-דנא לקדש-ברגע. מדרום פחותחשובות
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 nlbl~b המדבר, ושזדיי מיכויוה הניה החטת המים מנארזתהאיור
 לסכסוכים וגרמו קדש"( היא משפט )"ע'1 משפט illnipmפניהן

 מז, )יחזקאל קדש" מריבות "מי : השונים השבטים תיוולמריבות
 זה שבפסוק "מרבבות" ב(. לג, )דגרים קדש" מרבבות "ואתהיט(;
 את לעתים זענו אלה טפחות מריבות". "מי כנראה, הם,אף

 ואת, עם למצרים. א"י בין המערבי הנגב נוודי של נדודיהםהלואי
 בנגב נוספים אזורים ונכמה זה באיזור המים שבעית לזכור,עלינו
 כל- קביעות בהעדר גם אלא הגשמים, במיעוט רק מצטמצמתאינה
 מחדשי אחד בכל שונה גשם כמות יורדת שנה מדי ביריקתם.שהיא
 המשקעים. סך-הכל משתנה שנה נמדיהתורף

 ם י כ רד
עמדת-מפתח
 הצפוני מהנגב במעבר השוכנת ניצנה, של הגיאוגראפימצבה
 לנגב היוצאות הדרכים לגבי עמדת-מפתח לה הקנהלהר-הנגב,
 היתה ניצנה ולמדבר-סיני. להר-הנגב הדרומי, למישור-החוףהצפיני,

 ארץ-ישראל בין העוברות הבין-לאומיות בדרכים גםנקודת-מפתח
 הנוודים של ביותר .הדרומית הקבע תחנת שהיתה כיווןימצרים.
 והן בימי-קדם הז ראשון-במעלה צומת-דרכים שימשה הצפונ',בנגב

 הדרכים כי בודאות, כמעט להניח ויש יותר. המאוחרותבתקופות
 דרכים בעקבות והותנו נסללו בקרבתה או דרכה העוברותההדשות
עתיקות.
 ניצנף פני על העוכרותהדרכים

 היא למצרים ארץ-ישראל ביז הראשיות הדרכים משתי אחת א.ן, ולאילים לסיניס,אץ, לתעלת- לאל-עריש, לרפיה, המוליכות דרכים על שולטת ניצנה,1
 משמשת דרומ41 מבאר-שבע היורדת זו, דרך באר-שבע-ניצנה.דהו

 סוללת נראית .בצדה ולער'בה. להר-הנגב נתיב גם הצפוניבחלקה
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 מלחמת- בימי שנבנתה מסילת-ברזל ווה' מפורקת.מסילת-בשל
 תעלת- לכיבוש קפיצה כקדש התורכים עי-ידי הראשונההעולם
שהוץ.
 באר-שבע את היא אף המקשרת עתיקת-ימים, עפר דרך.ב.
 עוברת ביניהן, המקשר לכביש במקביל לעדך יעוברת ניצנה.עם

 נבגת- ליד ורחובות. חלוצה והתרבות העתיקות- העריםשי-פנ'
 עם המתחברת לצפון-מערב, עפר דרך ממנה מסתעפתהחבלנ,ם

 תצרים-אירים.דרך
 האחת י שרחה ניספוה דרכים שתי ממנה מסתעפות חלוצה ליד11

 השנייה י לנחל-סכר לצפ11-מזרח, ופוגה נהל-אטרים באפיקעוברת
 באר- יאת רביבים קיבוץ את חוצה נחי-רביבים, באפיקעוברת
 באר-שבע- דרך באר-שבע-ניצנה. לכביש ,מתחברתמשאבים

 השטח כל על איפוא משתרעת שלוחותיה, כל עלחלוצה-ניצגוג

 שימשה ובחנטיוו רומא בימי וניצנה. באר-משאבים הלוצצושביו
 יכונתה ומצרים, סיני לביז ארץ-'שראל בין ,יקרי תחבורה-ורק
 ",ערחה-דחיוצה". - השתחרים מקירותינובישוז

 על מצרימה. ויעקב אברהם האבות ירדו 11 שבדרךייתכו,
 א(, כ. ובראשית ישור קדש בין ישב כי כמקרא. מסופראברהם

 קדש יד(. טז. )בראשית יברד קדש ביז נדדה 5י נאטם. הגר עיואייו

 הקדמונים מפי למדים הריע ושור ברד של והותז ועל קדש-ברנעהיא
 עם ברו את מזהים ב' ירושלמי ותרגום א' ירושימ' תרגום יעצמם
 שור עם גם חלוצה את מזהה ג' ירושלמי תרנום אילווקיוצה
 האלה, מהתרנומיט להקיש איו ידן. ו, ן טז ןבראשית העברישבנוסח

 בגנב אתרים על מהם ללמוד אפשר אולם המקרא. לזמןאמאוחרים
 ידועה היתה שחיוצה מסתבל. וביזנטון. רומא ימי - הםשזמנם
 'כמו מקראים. בשמות והעי לה חיפשו בז יעי מרכזי כיישובנזמנם

 מנאן, רב במרחק היתה המקראית ששור היא, האמת ושור.ברד

-

 מצרים. נכול)ל
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 y~lb1 לרוחבו סיר חצי-האי את החוצה נביש ייצא מניצנה ג..
 דרומה, אהד כביש מסתעף ממנו תעלת-סואץ. שלידלאיסמעיליה

 דרך המגיע צפונית-מערבית, אחד וכביש אל-קוציימה, עדהמגיע
 לאל-עריש.אבו-עגיילה
 שלע, המדיני לגבול מעבר הגדול ברובו העובר סלול, כבישד.
 את בנקל לנתק ויתן זה כביש באמצעית לרפית. מניצנהמוליך

  עזוב-אל-עריש. הכביש ואת עזה-אל-קנטרהמסילת-הברזל
 מהדרך קטע היא ניצנה-אל-קוציימז4-אילת העפר דרךה.

 מקבילה בכללו"ה הדרך שלישית. ממדרגה דרך - לאילתקוציימה ומאל- שנייה ממדרגה דרך זוהי אל-קוציימה עד מניצנהלאומית. בין- כדרך וביונטיון רומא בימי נודעה אשר העתיקה,עזות-אילת
 לו ממערב ועוברת הבין-לאומי הגבול לקולערך

- 
 המצרם בצד

 )ראס- ומעבר-אילת כונתילה אל-קוציימה, הן בה הבולטותהנקודות
 ולקלעת לתעלת-סואץ דרכים ממנה נפרדות מאל-ק,ציימהאל-נקב(.
 שבסיני. לתמד דרר ממנה נפרדת כונתילה בסביבת שבסיני.א-נחל

 לתמד למערב, אחת דרך י דרכים שתי ממנה מסתעפותב-ם?בר-אילת
 סיני. להרי לדרום-מערב, שנייהודרך

 משנהלו הביזנטיתבתקופה
 כדרל_

  למנור בליינים שיירות  זו
 היתה שכן בן השובה תחנה אז שימשה ניצנה שבטיני,קתרינה
 השומם מדבר-סיני לבין חלקית המיושב הנגב ביז מעברנקוית
ברובו.

y1~Dשונים לכיוונים יוצאים שנזכרו.לעיל הדרכים לחמש 
 שבהט החשוב ארעיים. ונתיבים שבילים גם ניצנה שלמתחומה

  בשדה-חלמיש, עובר אל-ע"ר,.הוא בקעת את החוצה השבילהוא
הבשור. ולנחל- לצאלים מזרחה ומגיע חליצה; n1YInal ענוהבהולות

 באר- העתיקה בדרך ישראלי טור עכר מלחמת-העצמאות בימי.
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 המובילות בדרכים צה"ל כוחות הסתערי 1956 באוקטובר; המצרי. השטח לתוך חדור והעמיק. הצפונית ולסיניעגיילה לאבו- הסתער ממנה Inssti את וכבש?בע-חליצה-רחובות
 גבולם על המתמיד המצרי האיום את למגר כדי סיני לב אלמניצנה
 הדרום. למימי 'שראל של המים נתיב את להבטיח וגדימדרום

1,12
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 האיזורתולדות
 הפריאיטטוריתהתקאה
 המדבר. לנוודי טעבר שטח ניצנה איזור שימש קדומיםמימים

 ניח, השונית הנגב ובחלקי בסיגי הארכיאולוגיים הממצאיםעל-פ'
 כבר הוקמו הראשונות הנוודים תחנות כי בודאות, כמעטלהניח
 לאחרינו4 התברר למשל. כד. פריהיסטוריות. בתקפותבאיזור

 בתקופת כבר ציידים שגטי של תחנות קיימות היו לניצנהשמזרחית
 נאייר קיימות היו רבות גו~דים שתחנות ספק. אין מקים, מכלהמבז.

 -ישובי אף הספירה. לפנ' הר' באלף היינו, - הכלקוליתיתולתקופה
 שנערך הארכיאולוגי בסקר קדומים. הם שגאיזור הראשוניםהקבע
 'ישובי של ברורים סימנים נמצאו גליק נלסון פרופסור ע"יבגנב
 לפני הב' .מהאלף החל לפחות וניצנה.- עבדת ירוחם' בתלקבע

 שייש,כ מהחוקרים, איש שיער- לא הסקר עריכת יעניהספירה.
 לפני סינ' גבול שעל אלו צחיחים באזורים היתקיים כלשהוקבע

 האיזור "כל ן 1934 בשנת כתב עצמו גליק נלסון הנבאטית.התקופה
 הרומאים המבאטים, לפני כלל מיושב היה לא לניצנהמדרום

 אי- כ' אפשרות וקיימת השטח כל את חקרנו לא אמנםוהביזנסים.
 הסיכויים אולם והברונזה, הברזל מתקופת יישובים יתגלו ואי-שםפה

 . למדי".קלושים

 האבותתקופת
 האבותך מתקופת היישובים לרבות באיווי, העתיקיםהיישובים

 היישובים אחד חשובות. דרכים וליד העמקים בקרבת. בעיקרנתגלו
 גבעה על לנחל-רסיסים, מצפון נתגלה האנות מתקופתהגדולים
 משולש על-פנ' ומשקיפה נחל-רסיסים ועל נחל-חפיר עלהחולשת
 הגבעה על שנמצאו החרסים ביניהם. המשתרע דונם אלף בופורה
 מבני שלי השרידים אף כי ונראה תקופה, לאותה כולם כמעטשייכים
 התפרנס זה יישוב כי מסתבר, עליה. נמנים במקום הנמצאיםהאבן

13
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 מבאר וכעיקר מנ"ל-רסיסים הביא מימיו את זכ' וממקנה?חקירות
 מאותה נוסף ירכיב לגבעה. מדרום-מזרח ק"מ כ-4 הנמצאיםרסיסים,
 לחורבת-רסיסים. ממערב נמצא בלבד, אבן גדרות שהדו ממנותקופה,
 מדרום ק"מ כ-6 התגלה תקופה, מאותה הוא אף שלישי,יישוב

 אל צומה היישוב לקדש-ברגע. מצפון ק.מ וכ-15לחורבת-רסיסים
 התירכית מסילת-הברזל שרידי גאל ניצנה-אל-קוציימהדרך

 קדום ליישוב מים מקיר הם גם שימשו בארותיים בארות"הרוסה.
 האבות.מתקופת

 שמקצת הקבע. ליישוב המדבר בין איזור-ספר איפוא, לפנינו,"
 ומקצתם וצאן, מקנה בגידול האבות בתקופת ודאי, עסקו,התושביו
 ארץ-ישראל את המקשרות הדרכים במערכת השתלכו הםלחקלאות.
 רקע על ומסחר' תחבורה מעסקי אף 'דיהם את משכו ולאומצדים
 בסביבה גם ודאי, קשורים. שהיו האבות, גדודי גם מסתבריםזג
 "ויסע ט(י יב, )בראשית הנגבה" ונסיע הלוך אברהם ",יסעזו:
 א(. כ, ישם, שור" .וביז קדש פיז וישב הנגב ארצה אברהםמשם
 בגבול לחפש יש האבות, בפרשת המוזכר מדבר-שור, שאתדומה
 שעל הפרעונים של הכיצורים חגורת על-יד למצרים. סינישביז
 איזור זו סביבה שימשה יוסף, מסיפורי שמסתבר לפי המדבר.גבול
 ומענר-הירין מהנגב נדרכם ומדינים ישמעאלים לסוחרים .גםמעבר

 האלף מראשית המצריים במקורות ואילו לו(, כח, לז, )שםלמצרים
 לשבטי שיש אפשר כנגב. החינם הכהדו נזכרים הספירה לפניגב'
 י בחבקוק מהכתיב בבירור שמסתבר כפי .למדינים. קרבה אלהבושו
 )חבקוק מדין. ארץ יריעות 'רגזון כושז' אוהלי ראיתי אוו-תחת

 קדש- בסביבת ביו.היתר התפשטו הם א(. 'ב. במדבר והשווהג.,זו
 ביז-ארצי. במסחר כמדינים, ועסקו, והר-סיניבלנע
 בני-'שראל של והדהי השבטי מרכזם היה קדש סביב האטור, וההתנחיות הכיבויםתקופת8
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 ניצנח בקרבת הפרי-ה.ססור'ת בתחנח צורכוי

 ,ראשית- עמלק של המחיה בשטחי התנגשו ובו ממצריםהיוצאים
 נהל-מצרים, בסביבת ניטשה ביניהם המלחמה כ(. כי, )במדברגוים"
 וניצנה. מקדש-ברגע הרחקלא

 פרק בספר-במדבר, לפרטיהם נרשמו במדבר בני-ישראלמסעות
 אלה היי שכן נדודיהם, תחנות את לזהות בידינו כיום אין אולםלג,-

 העשירה קדש סביבת מקום, מכל ארעיותי נודדים תחנותבעיקרן
 בימים רבים ימים בקדש "ותשבו תחנת-קבע: להם היתהבמעיינות

 והר-לארן קדש נחרתו העם במסורת מח. א, ודברים ישבתם"אשר
 כתוב בספר-דבריך להר-סיגיי בדומה השכינה, גילויכמקומות
 ואתה מהר-פארן הופיע לסו, משעיר וזרח בא מסיני "ה' ילאמור
 "מרבבות המלים פירוש על ב(. )לג למו, אשרת מימינו קדש,מרבבית
 .אלוה בספר-חבקוקן כתוב לכך בדומה לעיל; עמדנו כברקדש"
 לניצנה מדרום האיזור ק. )ג, סלה" מהר-פארן וקדוש 'בואמת'מז
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 לעם גרא. שבה קודש, nDIDK כארץ הדורות בזיכרון "'albהתגלם,
 . . אלוהים.כראות

 נשלחו ממנה בו(: יג, )במדבר לארז-כנען המרגלים יצאומקדש
 מדרום, הארץ את לכבוש בני-ישראל ניסו וממנה לאדנםשליחים
 בנגב הכנעניות הערים שרשרת מול אל התנפצו שכוהותיהםאלא

 כב(. יד, כ,)במדבר

 הישראיית המיומהראשית
 תהילה כנראה נשאר בכנעי שבטי-ישראל של התנחלותםלאחר

 כך על למדים הריע העמלקים' של נדודיהם בתהום ניצנהאיזור
 עמלק עיר עד כא כ; שאול, ען מסופר בעמלק, שאולמתלחמת
 פני על אשר שור בואך .מחוילה את-עמלק הכה וכ' בנהל"-וירב
 עמלקית עיר שכנה היכו יודעים איננו ח. ה, טו, א', )שמואלמצרים"

 נחל-מצרים, ליד ניטשה המלחמה כי מוכיח, המקומות סדר אולם11י
 בסביבת כי לציין. ראוי קדש-ברנע. - ניצנה - חלוצה בשטחוכנראה,

 קשח הישראלית. המלוכה מתקופת מצודה שרידי נמצאוקדש-ברנע
 מכל : שאזל גימ' המצודה ככר נבנתה אמנם אם עדיין לקבועאמנם
 כמה של שלטונם כי להורות, כדי זה ארכיאולוגי בפרט 'שמשם,
 לו. מעבר ואף ימינו של מצרים גבול עד השתרע ישלאלממלכי
 עבודות על המספר במקרא. אחר ממקום גם מתאשרת זועיקדה
 יבעיקר ובמדבר, בנגב המלוכה בתקופת שנעשו הנרחבותהפיתוח
 )דברי- רבים" בורות ויחצוב במדבר מגדלים .ויבן , עחיהושתקופת
 שבימי מסתבר. הארכיאולוגי הסקר תוצאות לפי כו,(. כ'הימים

 - הנראה כפי - שב לא כ' אם והתאושש. הנגב שבמלכות-יהודה
 הספירה. לפני הב' האלף באמצע פריחתילילי

. האחרותהתקופות

 כאשר הספירה, לפני הב' במאה מתחילה באיזור חדשה הקיפהי
 בין המדבר דרכי כל על שליטתם את שפרשו הנבאטים, כוהופיעו
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 השכילו הם בי,-לאומי. בסהר בהצלחה ,עסקו ,לחיז"ל. לפרתמצריט
 את והמש-בו זו, בסביבה לרבות ומעוטי-מים, שוממים אזוריםליישב
 להישגים הגיעו עינם השגות. מימי בנגב הקדומה החקלאיתהמסורת
 ידע שלא לפריחה האיזור הגיע ובזמנם קודמיהם יותר-מכלגדולים

 כגון באיזור, אחרים ויישובים ניצנה את גס יסדו אםכדוגמתה.
את

 היו תהילה וח'רבת-רמיסים. ח'רבהייארותיים ח'רבת-חפיר,,
 התפתחו הימים וברבות שיירותיהם בררך תחנות רק אלהמקומות
 נחל-ניצנה בסביבות נחל-לבן, באיוור חקלאיים. ולמרכזיםלערים
 חקלאות שרירי התגלו בארותיים ובסביגות נחל-חפיר בשטחוכן

 בורות טראסות, שרידי השאר ובין הנבאטית, מהתקופהאינטנסיבית
 השקאתו ותעלות עתיקיםמים

- כא01 פדאס1ת שד'7' בנן-תצנה. עת.19תסד"ס,ת  חק)א' 1פנ11 פ17ת 
 נדוק  בחקק מוצאיפ אנו - הרומית-בתנ0'ת ובתקופה הבית-חשניבימי

 ביותר סרוחקיס באזורים )רבותמוחיי-הנגב,
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 על דעתם את הם אף נהגו הנבאטים, בעקבית שבאו הרומאים.;
 שינוים מחמת שלם משוחררים. חיילים בשיחם היו האיזורלוסיה מאוכ- ניכר שחלק ינראה ניצנה, איזור של האסטראטגיתהשיכותו
 האיזור. של ערכו ירד לספירה, 106 בשנתטית, הנבא- הממלכה של חורבנה לאחר הבין-לאומי, המסהר בדרכישבאו

 הביזנטיוה בתקופה רק ישלה ניצנה בסביבת הדשההתעוררות
 והמבצרים המשמרות את השלטון pr'n עת לספירה, הד'במאה
 שוב ניצנה היתה ועת למצרים מארל-'שראל הראשית הדרךלאזרך
 לאיזור חשיבות נודעה הביזנטית בתקופה בה, המרכזיתלתחנה
 ינוירים, קתרינה למנזר מצריים עזיי-רגל דחיתי מבהינהגם

 חיים רוח והפיחו חלוצ41-ניצנה, כדרך באיזור, עברוהדרומית, סיני של והנקיקים הצוקים בין להתבודדות היו מוערהזשסניהם
 וסיני. הנגבבדרכי
ז

 במשך כלל השתנה לא שתפקידו כנגב היחידי האיזור איפוא, זהי
 מקדמתח באזורים מסתר וטיפוח חקלאות שפיתוח אלאהדורות,
 מותנים קבע. יחםזבי של בהקמתם הכרוכים קדש-ברנע, או ניצנהכמו

 השלטון של ויעילותו יציבותו במידת הביטחון, במצב וראשונהבראש
 בה העוברות הדרכים של ובחשיבותן הספר,ב"בלי

 גורמים על-ידי נגרמה הערבים בתקופת האיזור של.'ירידתו
 נזקקו לא מצרים עם קשר קיום לשם י כאחד ומעינייםכ1*ים
 היו.היוניות לא שוב מניצנה היוצאות והדרכים הנגב. לדרכיהערבים
 ניצנה' סביבת אבדה האיזור, דרכי של ערכו שירד משעהלגליהם.
 שוב עולה מחדפה ניצנה דרכי של חשיבותן עליית עם בימינו,', במדבר. גידת למקום והפקה חשיבותהאת,עיקר
 תחנה הבריטי המנדט בימי שהיתה וניצנה, י האיזור שלחשיבותו
ישלאל. מדינת- כגבולות מנקודות-המוקד אתת עתה היא נידחת,מדברית

.,-.
-  -  

- 
- - . -  

- - . - -  
-  

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 באיזור ומקומותישובים
ניצנה
 היא לסיני. מדהך בנגב ביותר הדרומי היישוב היאניצנה

 שלחם נמצאות ועל-ידה פני-הים 'מעל מ' 235 של בגובהשוכנת
 היא שבהו העמוקה : טובים מים המכילות ועתיקות גדולותבארות
 קדם, מימ' מעטים שרידים רק במקום נשארו בימינו מ', 34בה
 כאז רא! עדית הקודמת, מהמאה והנטינגטוו, פלמר החוקריםשלם

 לבנייה ה-כ', המאה בראשית מכו, לאחל שנוצלו יפים,שרידים
 המאה בראשית' שנבה ניצנה, של החדשים הבניינים בצדמקומיוא

 שעליה הגבעה נחל-ניצנה לעמק מעל מתנשאת התורכים, ע"י'ה-כ'
 הביזנטית. העירשכנה

 מרכז דנא מקדמת ניצנה ודאי, שימשה, הטובים למימיההודות
 הגלנטית, בתקופה בז. ואחרי ההלניסטית בתקופה הסביבה.לנודדי
 חשוב צומת-דרכים על להגן שנועדה מצודת-משמר, במקוםהיתה
 ולאילת, הדרומית לטיני למצרים. י מניצנה הסתעפו דרכים שלוש411

 תחילה - בהדרגה שהפד יישוב, למצודה סביב התפתח הגמזובמשך
 יעיד. - הרומאית-ביזבזית בהקופה ובעיקר הגבאטית,בתקופה

 השם מקור אולם )בחם,ם14(. "ניסנה". המקום נקרא היווניםבס'
 ההלניסטית ואקופה מנכאבים. ffp' לטקום ,דאי נירא והוא שמי"הו
 במצרים, ששלטו מבית-תלמי. המלכים בירי תחילה המקוםהיה

 במקום בסוריה. ששיטו מבית-סילבקוס המלכים בידי כןואחרי
 ארכיאולוגי ממצא לנו יש החשמונאים. מימי מטבעות גםנמצאו
 63 בשנת  פימפיוס, 9"י הדרן שגבושה  nYm2 כי המעיד,ניקר

 במקום, הנבאטי השלטון משפסק הנבאטים. במקום שלטו כברלפה"ס,
 במאות שחל השינוי של תוצאה היא זו ירידה בניצנה. ירידהחלה

 שדרך-טריאנוס שעה הביז-לאומי, המסחר בדרכי לספירההראשונות
 ולפי- לסוריה הראשית לדרך הפכה שבעבר-הירדו החדשו(להדרך
 במדינה, הטיושבים לאזורים 'ותר nlal~p שהיו הערים אולםניקיהי
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 זו, בתקופה גם ולהתפתק לפרוח הוסיפו ורהוטות, הליצהלמז
 :בנתה ניצנה הביזנטית. בתקופה באיזור חלה הדשההתעוררות

 ובחלקה,מחדש
 העיר, .התפתחות עם כנסייה. גם בה הוקמה הצפוני

 היתה הצפונית הכנסייה הדרומי. בחלקה גם כנסייה להנוספה
 לאמידות סימו - מבחיץ שהובאו שיש אבני ומצופהטהודרת
 ניכר, במספר מיזנטיות מטבעות המקום. תושבי של יחסיתכלכליון

 השנייה כמהצית ניצנה של חשיבותה על מעידות במקום,שנמצית
 היו עדייו תקופה מאותה הרהובהז שרידי לספירה. ה-ד' המאהשל

 וביניהם מ', 183 באורך מקבילים רחובות אלה היו 1 ב-1909קיימים
 מ', 152.5 של,רווח

 המאה של ה-30 בשנות ארכיאולוגיות חפירות נערכובניצנה
 פאפירוסימ בארץ-'שראל, הראשונה נפעם בבז' ונתגלוהמוכהית

 מפאפירוסים מ15 זה-ו'. ה-ו, מהמאות היסטורי-ססרות' ערךבעלי
 אדמי- בענייני העוסקים ומהם ספרות בענייני העוסקים מהםאיה.

 הנגב של תולדותיו דנא רבה חשיבות לחס נודעת ,ניסטרציה'
 "פרינס- האוניברסיטה בהוצאת התפרסם הספרותי ההלק ההם.ב-מים
 מהברית-החדשה, וברומית ביוונית קטעים 1ב1 שבארה"בטח"

 לויר- מאניאדה קטעים כגוז הקלאסית, ומהספרות הכנסייהמאגדות
 שזה האדמיניסטראטיני-כלכלי. בחלק יווני-רומאי. ומילוןגיליוס
 והחברתיים הכלכליים ההיים על רב חומר גנוז לאור. יצאעתה

 צוהר נפתח באמצע!חו הביונטית. בתקופה כולו, ובעגבבגיצגה
- 

 הצבאי. ארגונה העיר, תולדות להכרת - מאוד צר עדייו כיאם
 העוירתה בתוכה הכנסייה אנשי מעמד בה, והכלכלה החברהיחסי

 . שעסקו מש!הררים חיילים היו מאוכלוסיה שחלק נראה.הרוחנית.

 'חידת השאר. בין חנתה שבו צבאי, מחנה גם היה בעירבחקלאות.

 הגביל. לאורך לסייר היה שתפקידה גמלים.רהבי
 של שמבצרה כך, כדי עד במרחב הביטחון גדל ובמז בששךנ
 עולי-הרגל ודרך המסהר דרכ' להבטחת עוד חיוני היה לאניצנה
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 1~אוות.יס נ.צנה ב.nlv'np 1 ענקיותמואסות

 המנצרים בשרשרת כחוליה חשיבות בעל עוד היה ולאלמיני,
 ויחידת לנמרי המבצר ועזנה ה-ף במאהניצנה--עבדת-ממשית.

 לאורך בעיקר מקומיים, שמירה תפקידי קיבלה הגמליםרוכבי
הדרכים.

 בימי בניצנה כנראים היו. בקירוב תושבים אלפיםעשרת
 בחקיאות. גם ידם את ושלחו ובמלאכה במסחר עסקו הםפריחתה.
 שדות עיביד .על מעידים בנחל-ניצנה והגדרות הטראסותשרירי
 וגפנים. שעורה חיטה, גידלו בעיקר ההרים. ובמדרונותבעמק

 מבליעות אחדית פיסקאות ,תמרים; תאנים גם נוכרים'ב"אפירוסים
 מקומיים. ארינה ומפעלי ;הב צריפת קדרות, על גם מעטיםרמזים

 עצרים. בעיקרם היו תושביה כי מעידות, ניצנה שלכנסיותיה
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 במידה והשפיעו הוליך לעמיני גם התמכרו המקומיים הכנסיהאנשי
 בעיר המשפטית הפעולה התנהלה למשל, כך, העיר. חיי עלרבה
 הערבי. הכיבים לאחר גם זה בשטח לפעול שהוסיף המגזר.ע"י

 על מוכיחה לספירה ה-1' המאה מסוף שבויים פדיון עלתעודה
 שלשלת י הערני השיטזן בום, אף בעיר נוצריים מנהגיםקיום

 כתחנה הגיאוגראפי מצבה בעיקר גרם ניצנה של לשגשוגה,ן מקובל. עצרי בנוסח טבועים והגענה התעודה חותמי שלהיוחסין
 להר-סיני יעיי'-רגל נתי-מלח היו בעיר לסיני. בדרךהאחרונה
 תרומות דרומים בדרכם הצליינים את הדריכו מיוחדיםגמורי-דרר
 פניה על שעברו לסיני, מעולי-הרגל הדרומית לכנסייה זרמוניכרות
 כללה, בו הלימודים שתכנית למדים, אנו מהפאפיריסיםמצריים.

 כהונה לפרחי בית-ספר היה בנילנה ניכר. לשיעור הגיעוהחומרים
 כללה, בו הלימודים שתכנית למדים. אנו מהפאפירוסיםנוצריים.

 מהספרות קטעים אף לעצרים, קדושים מספרים קטעיםבצד
 לאטינית. גם בו נלמדה היוונית מקדמתהקלאסיות
 ובערי בניצנה הביטחון מצב התרופף הערבי הכיבוש סףעל
 "דיקלום-הרומאי" של והמסורת הכלכלית הגיאות ההזרורהנגב

 לקיומו. האהרונה בתקומה הביזנטי השלטון רשלנות עקבהתדרדרו
 הסטאטית, ההגנה יאילו שכירים לערנים נמסרו הכיטהוןענייני

 לכן קוים רב ומז הוזנחה כבר מבצרים, שרשרת עלשנשענה
 עברו השכירים הערביים- השומרים י הכיבוש סף על לגמריזהתפדקה

 י בני-עמם. לצד יתרים פקפוקיםללא

 ~נדה יא שבז הערבית, בתקופה יהתקיים הוסיפה ניצנה,1
 של השיבותז ירידת עם אולם לפתע, ולא,נחרבה המלחמהבסערת

 עד לשקוע העיר ההלה בכללו, הנגב של ירידתו זעם האיזורדרכי
 די W7TIQ. או המדבר, גבול על ששובים לגבי בהדרגה.שנעובה
 זל- היישוב לדלדול לגרום כד! מששך מעש בחוסר אובאדישות
 הגשך.חורב,ו
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 והודות מיושב, המקנם נשאר מלהתויים' העיר פסקה כאשר1ם
 התורכית הממשלה הקימה 1908 נשנת אל-חפיר. עוג'א נקרא עתה, שבסביבה. לבדווים מרכו דורות במשך שימש הגיאוגראפילמצבו
 הבדווים על פיקוח לשם תחנת-קבע העתיקה העיר שרידיעל
 הראשונה במלחמת-הלולם עיניהם.  מלחמות מניעת ולשם  שבאיזור;

ש תעלת-סואץ. על להתקפה התורכי לצבא בסיס ניצנהשימשה
 המדבר גבול על משטרה במקום היתה הבריטי המנדטבימי
,ן ארץ-ישראל. ערמי שי הלשממים סיגים, המג- את תרצ"1-תרד-ט המאורעות בשנות הבריטים הגלוואליה

 זך נכבשה לארץ, ערב צבאות_ פלשו כאשר העצמאות,.במלחמת

 היישובים על להתקפה מבוצר בסים ושימשה המצרי הצבא ע"י"גיציה
 ן . באר-שבע, נגד בסיס שימשה בז ; נירים-משמר-הנגב בקו,העבריים
 1 ראש על מוחצת מכה מינחתה "הורגת במבצע על-ידינו.'ששוחררה
א כדרך לניצנה הגיעו צה"ל שיחידות שעה וו, בגורההמצרים נ ד  ו 
 ניצנות - באר-שבע לכביש לערך המקבילה רבת-החתחתים,העתיקה,
 הישראליים הכוחות התקדמו מניצנה פתע' בהתקפת אותהכבשו
 י ישראל בין שביתת-הנשק בהסכם אבו-עגיילה. את וכבשו סיג.~תוך

 ן נקבעו אולם מדינת-ישראל. בתוך וסביבתה ניצנה נכללולמצרים
 שבטי ובאמצעות זו .עובדה  לנצל השתדלו המצרים מפורו..~איזור
 משנוסדה לפיקטיבית, באיזור שליטתנו את להפוץ ניסונדווים
 באיזור. ישראלי קבע יישוב של יתד נתקעה~ציעות

 ,ן בשנת לישראל. ניצנה של בשייכותה להכיר מיאת המצרים1,
t"DWfiהאיזור נתוך מוצבים הקימו והם התנכלויותיהם, התחדשו 
 י מהשטח.המפורו. המצרים גורשו פנים-אל-פנים  שרב ולאתרהלצריים 1 המוצבים על צה"ל יחידת פשטה  1955 לנובמבר השלישי בלילפרי. י נשאו לא או"ם נציגי בפני המחאות מרינת-ישראל. שבסטתהמפורז
 מצריים חיילים 59 , "מצרי NQYfI על ה-וו הגליד הובס וובפשיטה
 היו זו בפשיטה המזהירים ההישגים אחד בשבי. נלקחו ו-19נהרגו
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אל:קוצןימה. ניצנה- דרך וניתוק המכחה. משטח לניצה". מדרום איגוףתנועת
 שלו הפדיון וקבוצית האיזור לגבי מנימות לחרוש הוסיףהאויב

 שהתחילה במערכת-סיני, דרכים. ולייקש הנגב ביישובי לחבלהוסיפי
 ממש והוסר כליל באיזיר המוצבים-המצריים קועקעו .ב-29.10,56,..
 הושלם במדינת-ישראל ניצנה של שילובה האויב. של המתמיד האיוםב'

  למעשה. הלכהמעתה

ופרטות-ציצנהע  כביש -.בין ניצנה של בקרבתה משתרעותשדשת-ניצנהש
 לעיבוד ניתן nuvn ניצנה-איסמעיליה. כביש לכילניצנה-רפית

 אמנם כ' מעידים בו הנמצאים העתיקות המדרגות ושרידיחקלאי
 לכ2. קודם אף ותויי הנבאטית בתקומה "חל בימי-קים,.כנןאהעובד
 הגשמים מי את לאיר הקדומים התושבים נהט ההשקאהלצורד
 הבביש סעיף בצד הסמוך. בנחל-ניצנה שעברו השטסועת, מיואת

 מים בארות שתי גם מצויות איסמעיליה -ניצנה
 צפונית- קדומוה~

 שם על נקרא המקום שדה-חלמיש. נמצא לשדמות-ניצנהמערבית
 ובסכיבחו. בו הפזורים החלמישסלעי

שרמות-שיזל
 ובמרחק באר-שבץ-ניצנה לכביש מצפון המשתרע שטחזהו

 קטי5
 לכביש במקביל, פני-הים. מעל מטר 262 גובהו מניצנה.

 הל'וצה-ניצנה. העתיקה לדרך המתחבר עפי שביל בו עובר1
 לחקלאות, כשרה כאן האדמה נהל-לבן. עובר לשדמות-שיוףממורה

 למקום. מים בהבאת מותנית עיבודה אפשרותאולם

 .336 של לגובה ומגיעהלניצנה.ש קרישיוהתש

 לצפון-מזרח מדרום-מערב ומא הכללי כיוונה פני-הים. מעלמטר
 עוברת אליה ובמקביל לה מדרום-מזרח עגור. לחולות חודרתוהיא
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 את המקשר שכיל עובר לה טצפוז-מערב אלוצה-ניצנה:דרך
 הביזנטית. לתקופה כנלאה, השייכת. הורבע נמצאת.' השלוחה בשטח צאלים. זעם שבנגב רחובות עם ניצנה-רפיחכביש
 עגורחולות

 ו לניצנה מצפון המשתרע ולחב, חולות שטח הם עגור חולותזן
 חלקו רק לצפוז-מזרח. מדרום-מערב וצא זה שטח של הכלליכיווה
 רמסי ע"י סגור בעיקרו, מדברי שטח זהו חלוצה. חולות משתרעים לו, מצפת לו. מחוצה הוא רובו ואילו ניצנה של בתחומה נמצאהדרשי
 , לתחומי ואף לשפלת-הנגב לעמק-החוף, ממן מוליכים שבילים גבעות.'

באר-שבע.
 שתרהחולות

 לכביש מצפוז המשתרע חולי-מדברי שטח הם שונרהחולות
 נחל- לבין חלוצה ניצנה- העתיקה הדרך ביןבאר-שבעג-ניצנה,

 חולות ב,1 לחליצה. ממצפה-שבטה המליך שביל עובר בתוכו'הבשור.
 לגבעת-אבח"שונרה

 כשרות שאדמותיו צר, עמק משתרע הסמוכה
ן, נחל-לבן. של מיובליו אחד עובר וטיחקלאות

גבעת-אבחה
 פני-הים מעל מ' 330 של לגובה מתנשאת היא למצפה-שבטה.מערב ומצפון- ניצנה - באר-שבע לכביש מצש1 נמצאתגבעת-אבחה

 נחל-לבן. של מיובליו כמה עוברים לידה לניצנה. הכביש עלושולטת
 וממזרח ניצנה - באר-שבע לכביש מדרום מתנשאת גבעת-רות,ן זהר-רות רמת-רותגבעת-רות,

 המתחבר נחל-ספח עובר לה מזרחה מ'. ל-311 מגיע גובההלניצנה,
 עובה לה ממערב ממנה. יותר ומשופעת יותר-מגבעת-רות"יים רחבת- רמת-רות רמת-רוהב משהרעת לה מדרוםלנחל-לבן.
 הר- .מתנשא לה מדרום ואיל! סעיפיו וסעיפי סעיפיו עלנקל-רות

ש-ג
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 לנהל-ניגנה ממנה היורדים "נחלים יעל "רמן ?י "וא "מיון
ולנחל-לבז.
הר-רביב

 לניצמג מדרום-מורח מ' 406 של לנובה מתנשאהר-רביב
 נתל-ספון. ועובר ספון% דע- מתנשא לו מזרחה קדומה. חקלאות סימני ניכרים במורדותיו.,

בארותיים
 בימי-קרם גם בשימוש ודאי, היה הבארות ימה-אי-קוציימה.ש ניצנה-א- הדרך בצד קדומות בארות שתי נקראות זהבשם
 בארותיים את המזהים יש ושיירות-מסתר. נודדים תחנות קמוועל-ידן

 במדבר בלי-ישראל במסעי במקרש הנזכרות בני-יעקז בארותעם
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 כמרחק לכו. סמוכת לנו אין אולם ו(, ', וברים ל--לא; לגנבמדבר
 השייכהו עתיקה הורכה נמצאת לבארותיים מדרום-מערב ק"מ %של1.

 פזורים סביבה האבות(. )ימ' התיכונה הברונזה לתקופת הנראה,כפז
 השרידים בין בבירור כאן להבדיל ואפשר מבנים שרידי השטחבכל

., החרסים יותר. הקדומים השרידים לגין הרומאית-ביזנטיתמהתקופה

א4 קטן חלק ורק האבות, מתקופת הגדול ברובם הם בשטחהפזורים
Qnaהרומאית-ביזנטית. לתקופה שייך 

1
 ובמטעים בחקלאות עסקו הסביבה של הקדשיםהמתנשבים

% והביזנסים הרומאים הנבאטים, הבארות. שתי במימיוהשתמשו
 והבדווים בימינו גם בשימוש נמצאות הבארות בעקבותיהם.הלכו.

 הנושא יהודי יישוב הקדימות לבארות סמול הוקם 1956 בשנת,ו צאנם. את במימיהןמשקים
 - בארותיים השםאת

 בשנים שקמו ומישובים משלושת אחד והוא
 באיזור.האחרונות

, הר-למיטיב"

 נמ- לו מצפון לניצנה. מדרום-דרום-מורח מתנשאהר-רסיסים
 ן ; נהל-לענה עובר לו מדרום ואילו רסיסים, וכאר נהל-רסיסיםצאים
 הר-רסיסים של גובהו תמוז. חורשה הנחלים עוברים לו ממערב"

 יבין רמת-רות שביו השטה על הולש והוא פני-הים מעל מ'561
 ן הביזנטית כתקופה as האבות. מתקופת בנגב ביותר הגדולים היישוב,1 ו מאתרי אחד גליק הפרופ' ע"י נתגלה לנחל מצפון א-טבחה.4ר

 יל פורה עמק נמצא לנחל-חפיר נחל-רסיסים ביז יישוב. כאןהתקיים
 לבין החורבה ביז השתרעו הקדום היישוב שדות חורבת-רסיסים.,ן הנקראת חורבה נמצאת בתזכז ; דונם אלף רל שטח עלהמשתרע

 ק נמצאים לחורבת-רסיסים l1DSn~-מערב ק"מ כ-% רסיסים.באר
 הרובאית-ביונטית בתקיפה להתקיים והוסיף הנבאטית, בתקופה.,ן מחדש נחשב זה מקום האבות. מתקיפת יישוב של נרפיםשרידים

 הערבית. ובתקופה.
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"ורמת-חפיר
 חפיר לבאר מורים-מערב בקירוב אחד ק"מ שוכנתהורכת-חפיר

 זה במקום נהל-חפיר. על השולטת גבעה על א-טבחה. לחהיממזרת
 ובעבר-הירדה בארץ ביותר הגדילים ושבאטיים היישובים אהדהיה
 שת, לעומת הסוגים. מכל נברוטיים חרטים פזורים השטח פניעל

 על שולטת החורבה יותר. קדום יישוב עקבות עתה עד בו נמצאו יא8
 ולחורבת- רסיסים לבאר לבארותיים, לעבדת, ההליכיםשבילים
 .רסיסים.

 טחנו כארש
 בשטח קדש-ברנע. לשלוחת מדרום-מזרח נמצאת .מתנובאר
 חקלאי לעיבוד ברורים סימנים וכן וזיתים. תאנים גפו. מטעימצייים

 מהתקופות יישוב על מעידים הקדומות המדרגות שרידינימי-קדמי
 למעיינות הסמוך זה, במקום כי להניח. אפשר והרומאית.הנבאטית

 המקרא. בתקופת גם יישוב התקלםקדש;ברנע,

הר-טזוז
 הר- מתנשא ניצנה לאיזור ומדרים קדש-ברגע לשלוחתמצפיו

 סביבתו. כל על הולש זהוב פני-הים מעל מ' ל-619 מגיע גובהועווז.
 ניצנה. לכיוון נחיים כמה ממנויורדים

 חפירבאר
 במים 'חסית, העשירה. חפיר באר נמצאת לניצנהמדרים-מזרח

 נחל-חפיר בשטח לעדרים. מרכזית השקאה באר משמשתוהיא
 הזמן. במשך שנסתמו אחרות. בארות עקבות נםנמצאות

קרש-ברנע
 בה יגדיים מים במעיינות יחסית. עשירה. קדש-ברנעסביבתג

 ביותר הפוריים המישורים אחד משתרע כאז רבים. וקני-סוףאשלים
 כיזתר והפורה המרכזי ינוה-המדבר קוש את הפכה זו מציאותבנגב.
 ואילו אל-קדים, במעייז השתמר העתיק לשם זכר והנגב. סיג'בגבול

29
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  יל-יוריירית, 1.9 9מ מינים  עצמו קדש-ברגע מעיי, את.
 מעיין מימי נחל-קדש-ברנע. בתוך אל-קוציימה לצומת מדרום-מורח" הגובי

 בתוך ק"מ 4 לאורך וזורמים השנה ימות כל -במשך נובעיםזה

 קדש היישוב עמוקות. בריכות מספר יוצרים הם בדדכםהנחלי
 יש הנשי. בתוך הוא אף הנמצא קזדייראת. בתל הנראה, כפ'י,שכז,
 א4, רק ולא כולה המביבה של כינויה היה קדש-ברנע שהשםסוברים..

 בהודה. המרכזי ויישובשא'
 . הגיאוגראפיו המיקום גם סייע קדש-ברנע נוה שללשגשוגו)
 _צפונה העולזת דרכים בקרבת נמצאת קדשו

- 
 דרומה ; לנגב

- 
.4! 

 צפונה-מערבהלאילת;
- 

 ואל-קוציימה, קדש למישזר-החוף.
 שמשט 1ש המישור ופוריות המים שמציאות להניה, ויש סימו, בגבול העיקרית הדרכים רשת על איפוא, שוכנות, לה,שממערב
 הפריהיסטורית בתקועה כבר כי דומה, להיפך. ולא הדרך אתאליהן
 הממצאים כך על מעידים הסביבה. לנידדי מרכז קדש-ברנעשימשה

 חשי- לגבי ואילו זעיו-קדים; עין-קודייראת בקרבת אל-עין, בגיל,[ לאחרונה שנמצאו והחדשות הקדומה מתקופת-האבןהארכיאולוגיים
 יש דייסטזרית בתקופה סיני שבטי של ופולחן משפט כמקוםבותה
 ספק, אין אחרים. ממקורות 1ה1 מהמקרא הו ברורה, fillyלנו

 ארכיאולוגיי בממצא גם זו להנחה חיזוק מוצאים אע במדבר.,י בני-ישראל של נדודיהם לפנ' דב IQr זה תפקיד כברשמילאה
 ושלוחותיו האבות, מתקופת יישיב של ברורים מימנים נתגלובמקום
 ולירוחם. עבדת,ן לאיזור ואף לנחל-רסיסים לבארוחוים, לג'צנה, .גם ודאי,הגועה

 4 את ללמוי נוכל במקרא קדש-ברנע המזכיריםמהכתוכימ1'
 ~* . הבאיסי הפרטים:

 .בימי שהגיעו .נאמר אתו אשר ועל.'המלכים כדרלעומר עלא.
 - קדש עד ועמורה מדום במלכי מלאמתםי.

 עין- אל ויבואי "וישבו
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 (ז ,ן.%'י-ל!'ל41 ,,)~.%1"ונש~ש%.ז

 יע.1.קז.ס מען  ה.שואו.ה. העוונה "יקשית עננרטךד

 ז(. יד. )בראשית העמלקי. שדה כל את ויכו קדש, היאמשפט,

 ונודעה משפט מקום שימשה שקיש-ברגע א( , מסתבר זה מקטע.נ4

 בדרך-המלך חשובה תחנה שהיתה ב( .עיז-משפט"י ככיעיגם

 אמנם )אם האבות בתקופת יישוב בה קיים שהיה ג(למצרימו
 ציון לשם ברד, בצד המקרא. בתקומת שימשה קישב.י4 האבות(. מימי מסורת אלה בכתיביםהשתופה
 בז "על לה: ומעבר בסביבתה ידועה שהיתה איפוא, נראה,מקומות.

 1 יד( טז, )בראשית ברד. ובין קדש ביז הנה לחי-רואי' לבארקרא
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 )ברא- שור" ופיז קדש כיז יישב הנגב ארצה אברתם משםהייטע
 א(. נ.שית

 . בימי שבטי-ישראל של והמשפטי הדתי מרכזם היתה קישג.

 בני- ערכו וממנה לכנען המרגלים נשלחו מקדש במדבר.נדודיהם
 יג, )במדבר מדרום הארץ את לכבוש שלהם נסיה-הנפל את 'שראלי

 של המסורתי וקבורתה מיתה מקום היא קדש ח(. לב, ידי כ.בו;
 קמים; על משה עם בני-ישראל רבו ובה א(. כ, )במדברמרים
 כ, ושם בם" ויקדש ה' את כנ"ישראל רבו אשר מריבה מי.המה
 עולה דומה צירוף המקזה. לקדושת רמן גם מיסלע זה בפסוקיח.
 פי מריתם -כאשר י קדש אח המזכיר בתורת אחר בפסוקגם

 מי הם לעיניהם, במים להקדישני העדה. במריבת במדבר-ציז,,
 המקום נקרא ביחזקאל גם יד4 בז. )במדבר מדבר-צ'ז" קדשמריבת

 השמות ביז הקשר כת(. מח, )יתוקאל שזש" מריבת *מי'
 על מעידים השמות שני למדי. ברור הוא מגה ו"עין-המשפט"מגה- "מי-מריבה-

 ינלחמו רבו אמנם י המדהר שבטי לגבי זו ~ביבה שלחשיבותה
- בה קבעו אחר מצד אולם העשירים. מימיה עלביניהם  דווקא 

 ופולחן. משפט מקום - סגולותיה בגלל.
 בקדש "ותשבו - רבים ימים בני-'שראל ישבו בקדשד.
 אשר כימים דניםימים

 ישבתם-
 להם שימשה והיא מן( א. )דברים

 "ונסע השומם: במדבר-סיני .נדודיהם לאחר מנותה ומקוםתחנה
 דרך ראיתם, אשר ההוא, והנורא הגדול .המדבר כל את ונלךמחורב

 קדש-ברנר" עד ונבוא אותנו אלוהינו ה' ציווה כאשרהר-האמורי,
 יט(. א.)דברים

 .שראל של דרומית-מערבית גבול לנקודת היתה קדשה'1,
 'ט(. סו, 'חזקאל ג; סו, יהושע ד; לד. )במדבר המלוכהבימי
 יאיוור הגיע יהושע שכבר מספרת בהלקה, הסתומה מאוחרת,מסורת

 מא(. י, )יהישע עזה" ועד מקדש-ברנע יהושע "ויכם :זה
 היתה המלוכה בראשית כי מאשר, אמנם הארכיאולוגיהממצא
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 ישראלית מצודה נתגלתה לעיז-קד'ס מעל ישראל. כידי,המניבה
 צורת ואף במקוכן שנמצאו החרמים חומת-סוגרים. מוקפת קדומה,'
 מעידים הישראלית, המלוכה לראשית טיפוסית שהיא עצמה, הבנעה,

 שאול. בימי אף ואולי ושלמה דוד בימי ניראה, נבנתהשהמצודה
 נגד מסעו בשעת זו לסביבה לראשונה הגיע המלך ששאול ייתכז,(

 משפיע י שכיגע גיליי גם בקדש תולה המקראית המסורת.. ש ממלכת-יהודה. בתוך קדש נכללה המלוכה פילוג לאחרעמלק.
 1 ב( לג, ,דברים לסו" אשדת' קדש, מרבבת )ב.0 ואתהמהר-פארז

 י4 מעלה השני, הבית שמימי .הספרים-ההנצונים" אהד ספר-יחידית, אף"
 מי את הוביש -ה' ( האומה מימי קדומים זכרונות לקדשבהקשר

 כל את ויורש לקדש-ברגע הר-סיני אל ויוליכם לפניהם ים-סוף"
 סו(. ה, )יהודית לפניהם" המדבר יישובין.

 יחקלאות מרעה מקום הסביבה שוב היתה יותר משחרות בתקומת, הביזנטית. התקופה סוף עד באיזור התקיש משגשג קבעתשוב
 קדש, גמישותן עונתית חקלאות מלהתקיים פסקה לא בנגב. יישבות, ההת- בתולדות ביותר הגדולים השפל בימי אפילו אולםלנווטים,
 במים. והעשירהפורה

 אי-יוציימה,
 ועל לניצנה מדרום-מערב ק"מ 24. במרחק שוכנתאל-קוציימה.

 דרכים _ממנה מזייכות בנגבו העיקריות מפרשות-הדרכים אחתן,
 קנחיים עוברים לה ממערב הדרומיה( ולסיני לאילת לסואץ, לניצנה,,
 צפונה ן נחל-אי-עין עובד לה מדדזם-מודח י זאבו-מטמיר אל-מזוילח1
- ומדרום טבחה שפלת משתרעת לה,  בקדש, כמו וקזציימה. מזוייח nully~n נובעים בסביכהמוויייח. אל- והר אל-קוציימה הר 
 בסביבתה משתרעות כיחס רבים מים באל-קוציימה גם מצוייםן
 רבים. ואשלים שיחים גדיים הסביבה בכי לחקיאות. כשרות אדמות"
 עוסקים שתושביו טיפוסי, מדברי כפר עתה היא אליקוציימה;
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 נמצאת בכפר במסחר. גם ידם את ושילחים יבגננות עונתיתבחקלאות
 Ka~. דקליםחורשת

 טלחמת- ובימי לסיני, הנגב בין תחנת-גבול שימשהאל-קוציימה
 בשעת החורכי הצבא במערך חשובה נקידה היתה הראשונההעולם
 ביום נכבשה היא . "מפורז. והאיזור ניצנה מול בסיס המצריםבה הקימי שגיחת-הנשק הסכמי חתימת אחרי תעלת-סואץ. על4התקסתו
 נחדירתם לכוחותינו קפיצה קרש ושימשה מערכת-טיני שלהראשון
 סיני."מרכז

 עצמון עם אל-קוציימה את לזהות נהגו מערכת-סיניעד45
 דמיוז ועי במקרא המקומות סדר על הסתמך זה זיהויהמקראית.
 בתרגום-יונתו עצמון שמכונה כפי 1.קיסם"' "קוציימה"השמות

 הו ד, לד, )במדבר בתרגום-'רישימ' מכונה שהיא כפי .קסם",או
 אחרי בארור שנערך הארכישלוג' הסקר אולם ד(. סו,יהושע

 מאוד מעטים .שרידים רק פגורים שבאל-קוציימה גילה,מערכת-סיני

 עצמון עם לזיופיה ממש של אחינה איפוא. ואיז' המקראגימ'
 שכו הקריב. בג'בל-מווילח לחפש יש עצמון שאת נראה.המקראית.
 ומהתקופה הכנענית מהתקופה ביעיהם שונו". מתקופות שרידיםהתגלו

 למצרים. חשיבה דרך הנראה. כפי עברה. מווילח לידהישראלית.
 יחצר-אדר קדש-ברגע עד ירד במקרא. המתאר ההתנחלות,גבול

 נמשך מעצמוז )מווילח(, יעצמיז ומשם שבימינו, עין-קד'סלאילי

 התיכון. הים עד מערב, לכיוף ולאורכו לנחל-מצרים עד,(

א-טטחה

 לו, ומערבה ניצנה-אל-קוציימה כביש בצד שובז א-סבתההרק%

 דרום לכיוון ושולט פני-הים מעל מ' 447 של לגובה מתנשאהיא
 ולכיווז לאי-קוציימה, עד הנמשכת שפלת-סבחה,יל

-DY 

 הר עד

 שמהם א-סבחה, על שהוקמו הטצריים המוצב-ט על צה"ליחידת
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,
 פשטה 1955 בנובמבר אל-עמר. הר שוכו לו ממערב א-רישהז

 משם. אותם וגירשה בדרום, גבולנו את מסכנים המצרים היו,.

ראם-מירע
 ניצנה, לתחום מדרזם מ', 440 של לגובה מתנשאראם-סירס

4  

 ל( מטעים. לגידול מתאימים מורדותיו א-טבחה. הר של המשכו והואן
 זה שטח עובד אמנם כי מעידים, עתיקים וטראסות קירותשרידי

!s~r1 4 גפן מטעי גיןלו מאית-ביזנטית.ותושביו' הרו- בתקופה במקום הקדוטיהתקיים שהיישוב נראה,בימי-קד10

 ניצנח מאיזור החדשיםהיישובים
 והוא באיזור בלבד אחר קבע יישוב היה מלחמת-העצמאותעד

 היווסרה מאז לעצמה הציגה מדינת-ישראל אל-הפיר(. חווג'ה ניצנה'
 החקלאיים היישובים ניצנה באיזור הוקמו לכך בהתאם הנגב. מי" שבתחו- למחצה השחונים בשטחים להיאחז וביטחונית כלכליתמטרה

 ובארותיים. ושדמות-שיזף( שלח קציעות,החדשים
 בו, גזירה בבחינת השממה אין כי מעידות, האיזורתולדות"

 חקלאיים. קבע יישוני לייסוד הכשרה, לאחר מתאים, הוא אףוכי
-קציעות
 היא לניצנה. ממזרח ק"מ כ-2 בגבעת-קצ'עית. שוכנתקציעות

 נקראה תחילה 1953. בספטמבר תשי-ד, סוכות בחול-המועדנוסדה
 י ש,ביתת-הנשק ועדת אולם ליסודה, התנגדו המצריםגבעת-רחל.

 שביתת-הנשק, בהסכם סעיף שום פיז כי קבעה,הישראלית-מצרית
 הקבוצה של אופיה באיזור. אזרחית ישראלית פעולה עלהאוסר
 ביטחונן במשימות הטבע בדרך המשולבת המךבר, גבול עלחקלאות י וביזנטיון רומא בימי הנגב תחנות של אופיין את רבה במידהמזכיר
-י שיח

 שדמות- תחילה נקרא לקציעות. ממזרח חקלאי-קיבוצייחצוב

 או-9יצ'ימ" במזנך:נתתכם
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 עושה 'דו "באחת י בנחמיה הידוע הפסוק על-פי לו ניתן שמושיזף.
 : ' בשלח-. מחזיקה הקהתבמלאכה

 לאחרונה שנתגלו באיזור נוספיםאתרים
 ניצנה באיזור כי הדעה, את irsn בנגב שנתגיו חדשותהגליות
 התיכונה הברונזה תקופת בראשית צפופה התיישבותהתקיימה
 האבות מתקופת היישומים יהודה. מלכי ובתקופת האבות()תקופת
 האר-, הסקר חפיר. באר ובאיזור לבארותיים בעיקריסביבמתרכזים
 לומר, ניתן כבר אולם במלואו, נשלם לא עדית האיזור שלכיאולוגי

 מאשר פחות לא. מיושבת ניצנה סביבת היתה האבות בתקופתכי
 נושבת". ל"ארץ כלל בדרך השייכים בארץ-'שראל, אחריםשורים
 של אופי נשאה וההתיישבות בנגב שלום שרר האבות ימיבראשית
 החקלאית הציביליזציה נדלדלה לפה"ס ה-'-ט במאה פרזות.יישובי

 עד שנמשכה אותו, פקדה חדשה שפל ותקופת באיזורשהתקיימה
 ההתיישבות שוב התפתחה יועדה מלכי בתקופת המלוכה.תקופת
 ומוקפים מבוצרים יישובים עי מושתתת היתה שעתה אלאבאיזור,
 ההלניסטית כתקופה באיזור דיהה פריחה של נוספת תקופההומה.

והרומאית-ביונטיה:

 א-טבחה גבול על היסטורייישוב
 מצא לואדי-טבחה, לירידה מעל מקדש-ברגע, מספר קילומטרים_-

 הנרונזה לתקופת האופייניים עתיק, יישוב של שרידים גליקנלסח
 בחקלאות עסקו המקום שתושבי מסתבר, 1 האבות( )תקופתהתיכונה
 הימאיים-'ביזנטיים חרסים שלרגליו. ובואדי ליישוב שמצפוןבשטחים
 תקופה. באותה גם במקום שהתקיים יישגב עלמעידים

1 בארותיים על-יד קרומתעיר
 מזרחית ק"מ כ-4 נחל-ניצנה. צדי שמשני הגבעותבאחת
 קדום יישוב גליק נלסון פרופ' של המשלחת ע-י נמצאמבארותיש,

38
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 פליק נ. פרזם. מטר, מאתים זדוחבו קילוטטר אורכו : טטףגויל
 העיר רחובות האבותיי. בתקופת האיזור "בירת האתר אתמכנה

 מאבן-חול בנויה במה היתה ובמרכזה מתוכנבים היו הזאתהקדומה
 בכל ביותר והמאורגנים המהוכננים היישובי] .אחו זהומסותתת.
 האנות. תקופתשיישובי
 תקופה. לאותה כולם כמעט שייכים ,במקום שנמצאו החרמיםגב
 שהיו תושבים, כאלף יו בעיר התגוררו גליק נ של הערכתולפי

 סיבות חימות משהרעות לאתר מסביב צאן. וגידול חקלאות על 4'
 יש בארותיים. של המים מקורות נמצאים ממנו הרחק ולא יעביד,%

 כילזכור,
~Tam 

 היה בנגב, האבות בתקופת האחרים. כיישובים זה,
 מרעה על מושמעים קבע, יישובי יכלו שלום בימי . רק פרזותייצרוב

 המדבר. גבול על להתקייםוחקלאות,
  שיצנח מהדום ואחרונה שנתנוה האבות מים' הקדומה בע'ר ראש!"_רחוב

 ארנ'אויוניבסקר
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 שותתה 1.שוא7 יהווה מזני ומתקשה ""נות ס.מי הלנדות ניחשסה
  יקדש-ברגע בדרן ניצנה בקרבתיאחרונה.ן,

בית-קברות
 בין הקודם, בסעיף המתואר לאתר, מדרום-מזרח ק"מ כחמישיםו

 מוקפת גבעה גליק נ. פרופ' על-ידי נמצאה חטיר, לבארבארותיים
 לשמש עשוי אים שגובהה מסותתות, ובלחי גדולות אבניםחומת
 המשה D~D, ו-9סנ מטר-מטר וגובהה ס"מ כ-80 רוהבה ; מגזהומת
 נוהה. כניסה לשם מלכתחילה נקבעו שהם ונראה לחומה,פתחים

 בית-קברות לשמש נועד שהמשם היא, גליק מ פרופ, של השערתו:
 מתקופת האבות, מתקופת כלי-חרס התגלו גמולם לאתור. מרכזי1

 היא השאלה הרומאית-ניזנטיח. ומהתקופה וישראל יזורהמלכ'
 או המקרא בימי האם לבית-קברית. הגבעה הוקדשה תקופהבאיזו

 פולחני מרכז שימשה שהגבעה עתנת. הדעת 1 יותר משחרתבתק41ה
 אפופה היתה עדיין הנבעטים שבימי ונראה קדומים, בימיםכבר

 ייתכן, קום, מימי קדושה מסורת'!
 הביזנסים הרומאים, הנבאטים, בימי והמשכה המקרא בימי ראעיתה,, הנגב של וי ש"בית-שערים-

,ייעכאים.אהריהם
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 רותוברגבנו
 5לוטלז~עש

 טקורות ' .'%
,"pff,2 37. 33, 31, 27, 23, 21,  11,  13, ה ag 4מ 

49 . . . . . . 
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