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 . י נ י'ס
 ם שה

 בימי ים-סוף. עד הים-התיכון ומז ומטרץ-סואץ תעלת-סואץ עדאילת ומפרץ- הנגב מן המשתרע חצי-האי בימינו מכונה .סינףנשם
 גיאוגראפי כמושג חצי-האי כל את זה שם עדיין ציין לאהמקרא
 גיאוגראפיות לחטיבות מדבריות גם לפצל נהגו הקדמונים שכןאחד,
 תמיד לא וכר/ יהודה מדבר עין-גו" מדבר תקוע, מדברשבע, באר- מדבר : כגוז שוחד, בשם מהו אחת כל ולכנות יותרקטנות
 זהו לעתים י מסוים להזדכר ככינת .סיני" המילה במקראמשישת

 ללא - .סיני" כן: על יתר בודה הר של או הרים רכס שלשמו
 כן יח(. סח. )תהלים הר-סיני בדרך-כלל. הריהה - נוסףצית
 אשה למדבר גם ואחר-כך להר ויתן'השם תחילה אם להכריע.איו

 ברבות ורק המדבר רק זה בשם כינה תחילה - להיפך אומסביכו
 המדבר. בתוך מסימים הרים לרכס או להר גם השם הועברהימים

 .בהתגלות השם את הקושרים ויש ומחוףד משונן הר פירושו-סינ'. כי סבורים, יש בודאות. הובהר לא .סיני" השם שלפירושו
 שמות - הסנה" מתוך אש ).בלבת בסנה. לתשה הראשונההאלוהית

 מפני - הראשונה משכנעות. אינן הללו ההשערות שתי ב'(.נ'
 להכריע וקעה ובסיני, בנגב והמשוננים המסולעים הסלעיםשרבים
 היא-ואעה דרשנית השנייה וההשערה ביוהרן המשוננ מהם-איזה
 שאליו השיח מ"1 לקבוע קשה שנית, .סיני"י השם מז תולדהאלא
 .סנייא" העתיקה הסורית בלשון הנקרא השית המקראי. הסיפוריכוון
 מים. למקורות קרובים כמקומות אלא כמדני-סיני. כלל נפוץאינו

 הירח אל של משמו -סיני" השם את הגוזרים אלה. שלדעתם
 כיצד יודעים שאיננו אלא משכנעת. יותר הרבה נראית סין.הבבלי
 במצרים גם סין בשם מקום מזכיר המקרא לחצי-האי. השםהגיע

 )בראשית. כנעו מעמי אחד מכנה הוא סיני ובשם סו( ל,)יחזקאל
 א, טז. )שמות סיני" וביז אילים בין .אשר סין, מדבר . י יז(ק
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 מקום וקרבת לשון קרבת הוא גם קרוב יא-יב(, לג, במדבר איק,
 וראשיתה מצרי ולא שמי הוא שהשם ברור, מקום מכללסיני.
 סיני. ובחצ'-האי בנגב השמיים הנודדים בפיכנראה,

 בייתר שכית ,ה שם הריחורב. בשם גם במקרא מכונ"הר-סיני
 )מלכים אחרים מקראיים בספרים גם נוכר הוא אולם דברים,בספר
 .סיני" השם שולט שבו שמות, בספר ואפילו כב( ג, מלאכי י 'טא'.

 1(. לג, וי יז. אי ג,)שמות

 אחדים חוקרים השמות. שני להסברת הוצעו שונות הצעות.
 Qvn ואילו הרים רכס של שמו הוא .סינף שהשםהטעימו,

 הסתמכו אלה חוקרים התורה. ניתנה שעליו הקדיש ההר אתמייחד .דורב-
 .הר- עם במקרא מקומות בכמה זהה ש"חורב" כך, עלבעיקר

 בשמות הכתוב לפי אולם חיי יט, א' מלכים אי ג, )שמותהאלוהים"
- 1יי..  ויצאו בצור והכית בחרב הצור על שם לפניך עמד "הנני 
 ב"הר-חורב" ולא ארץ. בחבל כאן שהמדובר מסתבר, - מים"ממנו
 על מסורות שתי אלא כאן אין שאולי שטענו, חוקרים היוסילוע.
 אמנם א6 אאד. להר המאוחרת במסורת שנתאחדו נפרדים, הריםשגי
 ממשנהה קדום השמות משני איזה מהמקרא ללמוד ניתן לאכן,
 ושניהם קדומות במסורות נוכרים - ושורב סיני - השמותשנ'

 אלוהית. והתגלות קדושה של הודאפופים
 השמות שני כי להוסיף, אולי, ראוי, השאלה נפתרה לא עודכל
 ושזיר, אדום כמו ממש אחד, מקום או אחד להר נרדפים שמות"ם

 אחדים לכב' כי אף ועוד, והברון קרית-ארבע וים-המלח,ים-הערבה
 . ימשנה,ה קדם מהם איזה גרגר הללומן'השמות

 צמוד פעמים נוסף, היכר כינוי אלא אינו "הר-האלוהים"השם
 עצמו בפני עומד ופעמים ח( יט, א' מלכים י א ג, )שמותי.הורב"
 תורה, מתן לפני עוד הסנה בחזיון הנזכר זה, שם ה(. ית,)שמות
 אפילו ואולי "נודדים "שבסים בעיני ההר של קדושתו על אולימרט.
 ג(. א, ה' שמות )והשווה כולו המדבר קדושתעל
ן4  . .. 

 של הצפוד-מורחי הגיאוגראפ' הנבור אג-ער'שג מאדינחל-סצר.ם4
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 סיני חצי-הא, של הגיאוגראפימצבו
 ביו- כנתיבים המשמשים ימים שני ביז משתרע סיניחצי-האי

 לבין האוקיאנוס-הץטלנטי, מתחבר שאליו הים-התיכון. בין :לאומיים
 . ההודק האוקיאנוס מתחבל שאליוים-סוף,

 מפגש מקום בימי-קדש סינ' היתה הגיאוגראפ" למצבההודית

 גשר שימשה היא והחידקל. הפרת וארצות א"י מצרים, 'ושביבי
 וגישרה החמי-אפריקאי "גזע ובין השמי הגוע בין : גזעים שניבין
 השומרית-בבלית-אשורית התרבות בין עולמיות: תרבויות שתיבין
 כדי שמיים שבטים ירדו בנתיביה הקדומה. הטורית התרבותוביז

 עוברים היו הצפוניות ובדרכיה בה להינחל אז במצריםלטהור
 את שכללה רת'נה בארץ לכיבושיהם הפרעונים צבאות לפעםמסעם
 וסוריה. יבנון ארץ-ישראי, שימרביתו

 הצי- של הכובד נקודת ההלניסטית-רומאית. בתקופהמשעברה,
 ואילו סיני. של הבינלאומי ערכה פחת הדרומית. לאירופהוויליזציה
 בתעלת-סואץ, גובלת המערבית סיני חשיבותה. עלתה שובבויננ'

 בחצי-האק והשולט הדרומי מימי עם הצפון מימי אתהמקשרת

 בשנים במיוהד עלתה סיני של השיכותה בתעלה. גם ממילאשולס
 בהתרחשויות מנקודות-המוקד לאחת תעלת-סואץ משהיתההאחרונות,

 וצבאי מדיני מפגש כמקום לשמש חצי-"אי ומשהחלהבינלאומיות.
 מצרים. לבין מדינת-ישראלבין

 חוץ עבריו. מכל וקבועים מוגדרים סיני חצי-האי של גבולותיו, גיאוגראפייםגבולות
 מבחינה טבעית. נקודת-אחיזה למצוא איו שבו הצפון-מזרחי,מצדו

 הדרומי הנגב לביז סיני בין הבדל איו וגיאוליגיתגיאוגראפית
 מעיקרו שהיא כיניהם, הגמול אחת. טבעית לתצורה שייכיםושניהם

-ן, נהל- של התחתון ערוצו הריחו גיאוגראפי-טבעי, ולאטופוגראפי
 - יי6
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 אל-קוציימה-כזנתילה-יאט-אך ידרך והמשכו )אל-עריש(מצרים
 הים-התיכה הוא סיני של הצפוני גבולה מפרץ-אילת. עדנקב

 לים, נוח מוצא סיני לחצי-אי איו )אף-על-פי-בז,וסבתת-ברדוויל.
 נובל בדרום לתעלת-סואץ(1 מעבר כולם נמצאים החשוביםוהנתלים
 האיים כדוגמת - חולשים הדרומיים וקצותיו בים-סוףחצ'-האי
 חצר את תותם במזרח למפרץ-אילת. הכניטה על - ותיראוסנפיר

 - ובדרום-מצרב תעלת-סואץ - במערב מפרץ-אילתי סיניהאי
 נמצא לה מערבה שכן טבעי, כנבול כמוה תעלת-סואץמפרץ-סואץ.

 נזרז".נקעת-וע"
 ס.).
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 נמצאים תעלת-סואץ של העיקריים המתקנים ומפיתח. מיושבאיזור
 גישה ודרכי סדירה מים אספקת קיימת שבו המעדבק בצדה הםאף

נוהות.

 מדינייםגבולות
 מלחמת- אחרי הושתת שעליו הבריטי, המנדט מימיקו-"גבול
 מלכתחילה היה למצרים, ישראל בין שביתת-הנשק גבולהעצמאות

 הארץ. בתולדות או בנוף אחיזה כל ללא מלאכותי,גבול
 לפני נעשה החדש בזמן בסיני גבל ל.תהום "ראשוןהניסיון

 לשלטון עלי,-שעלה מותמד בין המזוין הסכסוך בשעת שנה,כמאה
 רוסיה אנגליה, - דאז הגדולות המעצמגת התורכים. לביןנמצרים,
 ואת עלי מוחמד של היתרה התחזקותו את למנוע רצו -יאוסטריה

 1 מארץ-ישראל נסיגה עלי מוחמד על וכפו תורכיה שלהתמוטטותה

 במידת-מה, לפצותו כדיאולם
 שנטנתה מסינה חלק לרשותו העבירי

 וארץ- לבנון fi'~lD, את שכללה תורכית, פרובינציה על אזעד
 אולם אז, סומן לא למצרים ארץ-ישראל בין ברור קו-גבולישראל.
 הגדול הלקה לאל-עריש. סואץ מהעיר ישר בקו לראותו היהמקובל

 בארץ-ישראל. כליל איפוא, נשאר, סיני של.
 מיקות עקב יותר, מאוחרת בתקוטא נוצר המנדט מימיקרהגבול

 אז ששלטו האנגלים, היו הראשונה מלחמת-העולם ערבפוליטי.
 הגרמנים בני-בריתם ואת התורכים את להרחיק מעונייניםבמצרים,
 הועבה ממושך משא-ימחז אחרי מתעלת-סואז, סכל-האפשרהרחק

 מרפיח ישר בקו הותווה הגבול וקו למצרים כולו סיניחצי-האי
 תוף-אילת. שעללגחל-סבה,

המיבנה
 גדול-ממדים, שאינו ואף קמ.ר. 62,000. סיני חצ'-האי שלשטחו
 לעומת בשטחו הוא ונרהב גדול ואפריקה, אסיה למדבריותבהשוואה

 שממה. מדבר כולו הריחו נאות-מדבר, מכמה תוץארץ-ישראל.
- ,
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 הבדל קיים אלם פני-הים, מעל מ' ל-ב100 מגיע הממוצעגובהו
 ממנו ששני-שלישים בעוד חצי-האי. של השונים חלקיו ביןניבר
 ההרים וגובה הררי הוא הדרומי ההלק הרי רמה, בעיקרםחט

 למעלה אף - הר-קתרינה מ'י מ-2000 למעלה מגיע 'בוהנישאים
 מטו.מ-2500

 יבשים וערוצים רכסים בקעות, ע"' ומבותרת שסועההרמה
 מרחבים על-פני המשתרעים )תנודות( "ys מישורי בה בולטיםרבים.
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 בטריפ צוקים מזדקרים אבו-הול, הבנוי "נרהשטה, מעלעצומים.
 הוא חיט-התיכ11, בקרבת הרמה, של הצפוני חלקה לבנבן.גיר

 רפית, ליד במזרח ומצומצם צר, - נודדות חוליית איזורברונו
 תעלת-סואץ. ליד במערב והולדומתרהב
 התועים. רשת - א-מיה" .רמת הברווים בפ' מכונה 11רמה

 או גמדבר ישראל לנדודי זכר בחובו ציפן זה שם אם לדעתאין
 דור בכל "תועים" גורדים של למבלותיהם כולל ציון אלאשאינו
 . אילת-סואז מדרך דרומית מדבר-סיד של החתחתים בדרכיודור,
 וג'בל- ג'בל-א-תיה ע"י : נישאימ הרים שני ע"י רמת-סיניתחומה

אל-עגמה.
 נוכית מאבד"ול הצפוני בחלקם מורכבים הדרומייםהרי-סיני

 )ג'בל- הר-משה הם בהם העיקריים ההרכם מאבן-שחט.ובחלקם
 - והר-קתרינה מ' כ-2080 - הר-סרבל מ'. כ-2285 -מוסה(
 ונאות-מדבר, מעבר דרכי מצויים האלה ההרים בין ס/כ-2640
 אוצרות מצויים חצי-האי בדרום בואדי-פיראט נמצא שבהםשהחשוב
 וטורקיז.נחושת

 ואילו חוליות, עבריה מכל לרוב מכוסה סיני שלרצועת-החיף
 חוור שטחי משתרעיט לשפת-הים ההרים פבין היוצאיםבעמקים
 שיחים ומצמיחים מים לפעמים בתוכם המכילים וגבס, גירושטחי
דלים.

הנחלים
 בצפינה זעומים. השנתיים והמשקעים ויבש מדברי בסיני האקלים,

 מ"מ. ל-20--30 - ובדרומה בשנה מ"מ ל-69 . הגשמיט מימגיעים
 פראית צורה ששווים-לו חצי-האי מבתרים-את אכזב נחלימאחז.

 המתפשטים נלחצים, נחלים עמקי מצויים הצפוני בחלקוורבגונית.
 הנחלינו מעמיקים הדרומי בחלקו ואילי גדולים, שטחיםעל-צגי
 לפיקים הימלי? יתוץיח2י

 קנייעם"
 ' למאית מגיע שעומקם

 אנ-קוציימח 3מזנר_; נעה10
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 יסים לכמה טים מתמלאים שהנחלים יש גשמים סיפות אחריטטרים.
 2עלמיט מהרה עד אולם לשטפונות. גט הועף. גשמ' גורמיםולעתים
 הצחיח. למראהו חוור והמדבר בנחליםהמים

 מימיו גליל )אל-עניש(. נחל-מצרים הוא בסיני העיקריהנחל
 ומת של הדרומי שבקצה א-חיה מג'בל ק"מ, 250 לאורךפרוש
 ל-5 מקומות בכמה מגיע רוחבו הים-הת'ב11. עד סיני, בלבא-תיה.
 ואילו השנה ימות בכל מים בו זורמים התחתון בחלקו רקק"".
 במרכו העובר אחר, גדול נחל לגמרי. חרב והתיכון העליזוערוצו
 בדרום העיקרי הנחל למפרץ-סואץ. הנופל אל-ג'רף, ואדי הואסיני,

 זה נחל של באזורו למפרץ-אילת. הנופל ואדי-נסב, הואסינ'
 . . . - הפרעונים. מימי הקדומים הנחושת מכרותנמצאים

 המיםמקורות
 המדבריות אחד זהו סיני. במדבר ומעטים דלים המיםמקורות
 והמישורים הרטוט צהיחיטן ההרים נעולט: ביזתךהשוממים
 הנגב. מאפיק' אף חרבים האפיקים ן וכוחות ואכולרסופותורחוקים

 גבים, בורות, בארות, מעיינות, נעדר סיני .מדבר איואף-על-פי-כן.
 להגיע כדי אולם למי-תהום. המוליכים תת-קרקעיים, ונקיקיםגמטיות
 כלהוציא הקשה, הקרקע ץד בהול להעמיק יש אלה תת-קרקעייםלמים
 מןטיט

 הסלע-
 המקרא. כלשון

 מרוכזות במיוחד אולם אורך.חצי-האי, לכל פזורות המים"בארות
 יחסית צפופים לנגב מדרוס-מערב הדרומי. ובחלקו הצפוני בחלקוהן

 פזורים "ט ~קדש-ברנת. אל-ק~צ'ימה אבו-עגיילה, ליד המיםמקורות
 איסמעיליה- הדרך לקנטרה. אל-עריש ביז מסילת-הברזל ~אורךגם

 הבארות מועטות ואת, לעומת מים. מקורות היא גם ורועהניצנה
 נמצאים לא-מבוטלים מים מקורות כונתילה-א-נחל-סואז.בדיד

 )ג'בל-מוטה( הר-משה הר-סרבל, הדרומיים: ההרים שבין12מקים
 תמיד ' תלויה היתה סיני נוודי של הדלה כלכלתםוהר:קתרינה.

12' 
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 משתיחהים האודיה, תפילות מקייטים היו לידם ז המיםבמקורות
 ונלחמו נאבקו בהם השליטה למעז קרבנות. להם ומקריביםלאלוהיהם
 ומסות". ב"מריבותביניהם

 במקרא: מוזכרות בסיני ישראל שבטי של הנדודיםתחנות
 איו אד לג(, )נמדכר ועוד רתמה הצרית, אלוש. דפקד,, אלים,מרה.
. איה תחנות שי. מרביתו שייך נראה, בימינו. לזהותו יודעיםאנו
 המסורת. לפי נעשו, לקדש-ברגע כדרר כלשהם. מים מקורות היו
ofo1/iכל לעיני מהסלע מים להוציא הצלית ומשה מצרים ליוצאי 
 11. למסורת ריאלי רקע כז' אם קיים.העדה.

 נאות- סיני בחצי-האי אזורים בכמה קיימים התהום, למימי הודות.
 תמרים לגידול בעיקר - לחקלאגת כלשהי במידה המתאימיםמדבר.
 קדש- אל-עריש. הם: שבהם הבולטים מועט. מספרם אולםוירקות,
 חצי- של הדרומי בחיקו ולזהב. נוה-פיראו א-נהי, המד,ברנע,
 רצועות אלא אינו אלה ואף בעמקים. חתימות-ירק מצויותהא'
 בחלק אל-קעג, ובמישור בואד'-פיראז כדאי. אינו שעיבודןצרות.

 אולם קבע, הקיאות ושם פה מטוטחת חצי-האי, שיהדרום-מערבי
 הנוודים. לחיי יציב כלכלי בסיס לשמש עשויה היאאיו

 באוצרותיו חשיבותו עיקר רב. עם סיני חצי-אי כלכל לאמעולם
 כמדבריות הג'אוגראפי. לסצכו הודות מעבר, כארץ ובשמשוהטבעיים
 לתפילה להתבודדות, האדם לב את הוא גם היטהאחרים,

 אלוה. חזיונות וכלפי הטבע איתני כלפיולהשתוההות

הדרכים
 הגיאו-פוליטי מצבו על סיני. דרכי השפיעו קדומים בימיםכבר

 אותו החוצות המעבר, דרכי לו משוית עתה אף ~ חצרהאי.של
 בעיקרן.דרכי' הן סיני דרכי חשיבותה. עיקר את ולרוחבו,לאורכו
 בשל והן הזטח, על הטיפזגדאפ' המיבנה בשל הז - וזאתאוהב,
 ומטרותיהן.יעודן
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 - רוחב דרכי ומהן אורד דרכי מהן - בסיני דרכיםלחמש
 בינלאומית: חשיבותנודעת
 עזה- דרך ד. דרך-החוגגיםי ג. דרך-שורו ב. דרך-הים,א.
 דרך-הנוצרים. ה. ,אילת

דרך-הים
 . תעלת-סואץ עם רפיה את המקשר העתיקה. מדרך-היםקטע
 לו במקביל סיני. של הצפוני החוף לאורך הול דיונות ביןמוליך
 החשובות התהנות אל-עריש-קנטרה. מטילת-הברל כיוםעוברת
 ביר-אל-עבד, מצפיק, אל-מזר, אל-עריש, רפית. עתה הןלאירכן

 ותל-אל-אחמר. גרובנהא-רומאני,

 ובתעודות ארץ-פישתים". .דרך בשם זה קטע נקראבימי-קדם
 שכן )"ורוס(. חור דרכי-האל כלומר .דרכי-חור", בשם -מצריות.

 בצמו הורוס לאל בני-עמם ע"י שנחשבו - מצרים פרעונ' בועברו

 להתגלמותואי

- 

 ובסוריה. בארץ-ישראל הצבאייט במסעותיהם
 דרך- של זה קטע ומצודות. אכסניות תחנות, לעצמם הקימולאורכו
 בקירוב, לפה"ס 1300 מצריים.משנת בתבליטים לתיאור זכה אףהים

 . צבאות בו עברו יותר מאוחרת בתקופה יציאת-מצרים. לזמןסמ,ד
 מצרים. לכיבוש ופרס בבלאשור,
 בין דרך-הים של :ה לקטע במקביל שהונח טסילת-הברזל,,ן'קו
 כקו מלחמת-העצמאות עד שימש ולסוריה, לארץ-ישראלמצרים
 הקמת מאז לתורכיה. ואף לסוריה 'ללכנ41 לא"י, מצרים ביןמישר

 גרידא. מקומי ערך לו נודעמדינת-ישראל
*

.
 'דרך-שור

 ניצנה- מכביש הרחק לא נמשכה העתיקה דרך-שור כי נראה,,
 כיום זהו ישראל. עם תעלתנסואץ את המחבר של.ימינו,.איסמעיליה

 מסעיפיי בכמה מצויים במדבר, עובר שהוא ואף א/ מסוגכביש
 ביר-ג'פג'פה , אל-חג'.ב בואדי אל-חג'יב ביר-ברת, מים:פק41ות
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 אי-המה, בואדי ביר-המה, - 1 יחן ממזרח ביר-רוד-סלים 1 להןמדרום
 מקורות א-סיר. ומשש הנזכרות(, הבארות ישת' ממזרה היא)גם
 בסיגי עובר הכביש ובסביבתה. אברעגיילה ליד גם מצוייםמים

 מסתעפים אברעגיילה ליד למערבי ממורה כללי בכיווןהצפונית
 - לדרום-מזרח : סעיפים שניממנו

 - ולצפון-מערב לאל-קוציימה.
  עזה-קנטרה. כביש עם 1ה סעיף מתחבר באל-ענישלאל-עדיש.
 : שחייות משתי בינלאומית חשיבות פורצת ניצנה-1.סמציליהלכביש
 לבין הארצישראלי החוף כביש בין מקשרת חוליה לשמש עשויההוא

 סיני. לחציית ביותר הנוח התנועה תוואי הוא 2( 1תעלת-סואץ
 נתיב כיום משמש מצרים ובין ישראל בין המלחמה מצבמהמת
 בלבד. ומקומי פנימי תנועה כעורקזה

 במערכת-סינק מאוד הובלטה 1ה כביש של הרבהחשיבותו
 לכל למעש", "משותפת, מגבלה - מגבלתו גם בה הובלטהאולם

 היריבים הכוחות בידי ויש להתקפה, יגלוי חשוף הוא : המדברדרכי
 הנתיח צה"ל אכן, חירום. בימי בו תקינה לתנועה להקריעכדי

 במיוחד בה שנעו המצריים והחיגה השריון על כבדותמהלומות
 חוקרים כמה על-ידי )המזוהה ג'בל-הלאל שבסביבת ג'בל-לבני,ליד
 ק"מ כ-75 במרחק ביר-גמגמה, וליד המסורתי( הריטיניעם

מניצנה.
 עפר. ושבילי ב' מסוג רבות דרכים ממתעטות זהמכביש
 במפרץ- המרכז-ת. בסיני איסמעיליה-ניצנה כביש קשורבאמצעותם

 תעלת-סואץ. של הדרומי ובקצהאילת
 הנודדים נתיב בימי-קדם. הוליך זה מכביש הרחק לא"כאמור,
 לחלוצה, מבאר-שבץ נמשכה הורך למצרים. ומאדום מכנעזהשמיים
 הגבול ביצורי עד ומשם לנחל-מצרים למויל", )שיריין(,לבאריתים
 האבות ירדו 11 שבדרך להניח, יסוד יש שור. שבמדברהמצריים
 בצדי מצרים. יוצאי מושב להם איוו שבצדה ושבבארותימצרים.

הד~
 שהתקיימו קבע יישובי על המעידים שונים שרידים נמצאו
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 תקופת היא לפה-ס, הב' האלף של הראשונה במחציתלאורכה
האבית.

ררך-החוגגים
 ראס-א-נקב-א-נחל- דרך היא בסיני נוססת בינלאומיתדרך
 הנקודגת למערב. ממזרף כללי בכיוון היא גם הנמשכתסואץ,

 המים מקורות וא-נחל. אל-תמד ראם-א-נקב, : הן בה-העיקריות
 )ליד ביר-אבן-מוחמד מזה: זה ומרותקים ביותר דליםשלאורכה
 לסואץ. המוצא ליד וביר-מור ביר-מבוק ביר-ג'בל-תיצז,א-תמד(,

 וקשה חתחתים רבת היא הצחיח, המדבר בלב הנמשכת זהדרך
 היא סיני במרכו דרל-רוהב היותה שמלכד בכד, חשיבותהלמעכר.
 עד מפיץ-אילת, של המזרחי החוף לאורד הנמשכת לדרךמתחברת
 למוסלמים. הידושה העיר למכה, ועד ערבלחצי-האי
 בין מחבר כקו 11 דרך שימשה המקרא בתקופת כבר כינראה,

 גיז ש"מפגש וייתכו מז", שני נודדי לבין מזה ואדים ערב.נודדי
 המשערים יש לאורכה. הוא אר התקיים העמלקים לביןהמדיינים
 גט אילה דרך הוליכה שכן ב(, א, )דברים .דרך-הר-שעיר"שזוהי

 כי מסתבר, אולם יראוי, נחקר טרם 11 דיך תוואילהרי-אדום.
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 בתקופה 4ה1 הנבאטית בתקופה הן אורחות-מסחר נעולאורכה
 למכת עלייה-לרגל נתיב שששה רבים דורות במשךהרומאית.
 החוגגים. אורחית של בזכותז והתבצרו "תפתחו שבצדהוהיישובים

 -פסחו לא ב-1916-1915, סואץ את להתקיף .התירכים משאמרו'
 האגפים להבטחת בעיקר להם שימשה היא זה קשה דרך עלגם

 .אל- - הראשית מהדרך הבריטיים הכוחות של דעתםולהסחת
 מכונתילה, יהד מראם-א-נקב הן זה בדרךקוציימה-איסמעיליה.

 א- נוה-המדבר מערכת-סינ'. בימי לתעלת-סואץ צה"ל כוהותנעו
 ;ה ומסולעת קשה מדברית בדרך לכוחותינו חשוב בסיס שימשנהל

 קבע, מיישוביהמנותקת

 ועומד. קבוע אופיה שאין בסיכום, למר ניתן זו דרךלגבי
 )דרך אל-חג'" .דרב מקודשת,- עולי-רגל כדרך שימשהבעיקר

 כציר-משנה או מדברית-מסחרית כדרך גם פעמים אולםהחוגגים(.
 מערכת-סיני(. בימי )כגון למצר-ס ארץ-ישראל בין גרסותלתנועת

 כדרך אותה גם לראות איפוא 'ש. הטבעיות, מגבלותיה אףעל
 מובהקת.בינלאומית

 עזה-אילת-דרך
 מיוהד לציון הראויה אורךדרר

 ה'"
 עזה-אל-קוציימה- דרך

 "נוח התנועה נתיב זהו נהל-מצריט. ליובלי סמוך העוברתאילת,
 היוצרם בני-ישראל גם כי ונראה לים-התיכ11, אילת ביזביותר
 הנבאטית בתקופה במדבר. נדודיהם בימי ארפעם בו עברושהצרים
 המסהר מנתיבי כאהד הנגב שימש עת - הרומאית-במנטיתובתקופה

 ראשונה השיבגת ;ו לדרך גולעה - לאירופה אסיה ביןהבינלאימי
 באותה היו לה המקביל פטרה-עזה, וציר אילת-עזה צירבמעלה.
 תעלת- מעיו ביותר החשובים הבינלאומיים הההבכרה מעורקי'תקופה
 מהמ;רח- ערב, מהצי-הא' המדבר דרכי בהן התלכדו בימינווסו"ץ
 שלהן הייצוא נמל - הסופית מטרתן לקראת וסהמ;רה-התיכוןהרחוק
בעזה,

------------- -  

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דהר-הנוצרים
 המערבי בחוף העוברת דרך-האורך נקראת הנוצרים דרך בשם.
 ומוליכה מזרחה הדרך פונה סיני חצי ההרים איזור מול סיני.של

 מדינות חשיבית כל נודעה לא זו לדרך המסורתי. הר-סינילסביבת
 בינלאומית. השיבות לה שיווה הדתי ערכה אולם ממהרית,או

 המדיני השפל בגלל נשמות, סיני דרכי הנו שבהן השנים מאותבמשך
 היתה שעדיין היחידה הדרך ז'1 היתה האיזור, את שפודוהכלכלי

 כלשהי, תנועהבה
 ההרריים במעברים מקומיים. נוודים מתנועת הוי

  המזרחי שבחופו. למפרץ-אילת, DA 11 דרך של כהמשכה P'A~iאפשר
 . חצי-האגשל

 פנימיותרתכית
 הראשיוה הדרכים בין מקשרות  שהו יש  במינו הפנימיותהדרכים

 סיני בצפון נאות-מדבר. בין נשכחים שבילים אלא שאינןויש
 דרכי-הרוחב שלוש בין הפנימיות הדרבים מקשרותובמרכזה

 ניצנה- כביש רפיח-אבו-עגייל"-קנטרהי כביש ביןההשובות:-
 אילת-א-נחל-םיאץ. דרך זאיסמעיליה

 סודר-אל-חייטן-ביר-הסג", דרך א. הן: שבהןהתשובות
 לאברעגיילה מביר-הסנה בהסתעפות והמוליכה המדבר, בלבהדוברת

 סיני ביב החשוב הצומת לא'נחנ,בדרך

 י י "' ( .ז"-גללה114:,י,ין
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 משמשת 11 דול אל-עריש-אבו-עגיילה1 כביש שעלולראם-אחמר,
 ולאבו- אחד מצד לניצנה וממנה לאל-קוציימה מא-נהלהמוליכה האי ג. א-נחל-ביר-הסנה. נתיב ב. המדגר. לנודדי אזורינתיב
 שני. מצד ולאל-ערישעגיילה
 סיני עם המרכזית סיני את המקשרות דוכים כמעטאין
 אילת-א- מדרך מוליכים למעבר ושים עפר שביל' רקהדרומי.ת.

 שבילים סיני. לדרום אל-עגמה. וג'בל אל-חיה ג'בל דרךנחל-סואץ,
 שבדרום למנזר-קתרינה הנוצריים עולי-הרגל את בחלקם שימשואלה
 סואץ- מדוך מזרחה נהינים מסתעפים סיני של המערבי בצדסינ'.
 ולמנזר- ואדי-נסב שבשטח הקדומים למכרות מוליכים הםא-טור.
 עד מאילת נ"ב נמשך חצי-האי של המזרחי בצד והר-משה.קתרינה

 מערכת- בימ' נעה זה בנתיב מפרן-אילת. של הדרומייםלמבואותיו
 מסתעסות דרכים ית' אל-שייה/ שרם לכיביש בדרכה 9 חטיבהסיני
 התחתי מהמת חצ"האי. של המערבי בחוף העוברת הדרך אלמטנה
 ונפרדות מתאחדות והן. מסוכנים ופיתולים עיקולים מלאות הןהקרקע
חליפות.

 לנוודים מעבר כדרך אילת חוף דרך שימשה בימי-קדם כינראה,
 נתיבם גם זה היה אולי הדרומית. לסיני ומאדום מהערבהמהנגב,
 השיבות בימינו נודעת 11 לדרך סיני. למכרות והמדיינים הקיניםשל

 הנתיב ועל מפרץ-אילת על רבים בקטעים היא חולשת שכן'מדינית,
 לאילת.הימי

 קשר-ימם לפיתוח מתאים אינו סיני חצי-האי של המורהיהופז
 שבחופה המערבית. סיני ב'1 הימי הקשר למדי נוהלעומת-זאת,

 בהתר הנותה הדרך לים-האיום. קטנים. טבעיים נמלים כמהנמצאים
 אבו-ונימה, נמל דרך הים, היא_בדרך הדרומית לסיניביז,מצרים

 הקדומים .המצרים יבר ולמנורים. למכרות היבשה בדרךוממנו
 בדרום העתיקים הנחושת למכרות גישה לשם. הים בדרךהתוגמשו
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 ובימינו קדם בימי סיניאוצרות
הנפט

 באוצרות היא בימינו סיני של העיקרית _ "כלכליתחשיבותה
 באדמתה.. הטמונים והמתכתהנפט
 במדבר נפט חיפוש' נערכו הראשונה מלחמת-העולם לסני כבר.

 שנתגלו המעטות הבארות אולם למפרץ-סואץ. שממערב ובמדברסיני.
 מלחמת-העולם תום עם רבה. כלכלית חשיבות בעלות היולא

 במר- באבו-דרכה, - אל-קאע בשחלת הנפט חיפושי נמשכו'הראשונה
 אלה חיפושים גם א-נחל. ובסביבות - לסואץ מדרום Q~p "18חק

 היו לא שנתגלו הבארות רוב שכן בלבד, דלות בתוצאותהסתיימו
 מסחרה לניצולכדאיות

 נתגלתה 1946 נשנת השנייה. מלחמה-העולם לאחר הלהמפנה
 אחרף עשירה. באר-u~a לסואץ,, מדרום ק"מ 45 במרחקבא-סודר,

 סואץ מפרץ ואורך לאת-זנייתהחזרך

,ויי
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 לא-סודר, מדרים ק"מ כ-18 בעטל, גם נטט בארות נתגלוכז,
 בראס-

 שעל- אבו-סוויירה, ובראם שאדי-פיראז לעמל, א-סודו ביןמהרמה,
 המצריים הנפט שדות של שתפוקתם שעה א-טור. העיירהיך

 בשנים פוחתת - והורגדה ראם-עריב - לתעלת-סואזוכממערב
 מצרים. לנכי סיני נפט של חשיבותו והולכת גוברת"אחרונות,
 ט11 וחצי למיליון מגיעה בסיני הנפט של השנתיתהתפוקה
 ואף מצרים של המנימיים צרכיה את מספקת 11 כמותבקירוב.
 לייצוא. ומוצריו נפט של קטנה כמותמשיירת

 חלי- של  המירבי כחוף היים רוה הפיה "שחוד" היוהב גילוי'
 במערכת- זה,  לאיזור  הישראליים  הכיחום  הגיעו  בישל סינימיי
 ציביליזציה צול הסממנים כל ית בו  למצו, ~DY ל% היפתעוסיני,

 בכוח היקר הנוזל להזרמת צינורות רשת נפט, מיכלימודרנית:
 בתדנות- מצוידים מודרניים ושיכונים אספלט כבישיגראביטציה,

 ובמתקנרמים."שמל
 מודרנית עיירה היא - סינ' של המרכזי הנפט יישוב -א-סודר

 תחבוהה ולרשת לבת'-המלאכה הנפט, למתקני נוסף דבר.לכל
 משחקים. מגרשי בית-ספר, בית-חולים, גם בה נמצאיםתקינה,

 המנהלים, ואילו מרווחים, בבתים בה גרים הפועליםוקולנוע.
 בערי-הנפט כנהוג מהודרות, בחווילות שוכנים והטכנאיםהפקידים
 ובאיראני. בעיראק הסעודית,שבערב

 השוני כל עם השפיעה לא סיני של המערבי בחוף .הנפטמציאת
  חצי-האי של הכלל' מצבו על זה, חבל-ארץ של בנופושחוללה

 שבמזרח- העשירים השדות על נמנים אינם מיני של הנפם שרותי
 כלכלית מהפכה להולל כדי כשלעצמם בהם  יין ולפיכךהתיכוו
 הציביליזציה אז, של רישומם ערב. במדבריות שקרה כפי כולה,.בסיני

 חצי-האי. חלקי בשאר ניכר אינו הנפט מעיינות סביבהמרוכזים
 החוף בקרבת אפילי הקודם חייהם באורח ממשיכים המדברנודדי
 עצמוהמירבי
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- ודאם-א-פ71רבווך  ס.נ. שן תמוג,י הדפס יישאג 

מנגו
 ומנגן עפרות-נחושת - מתכת מחצבי גם מצוייםבסיני

 בלבד, למנגן כלכלי -ערך עתה נורע מהם י הן( )אבן טורקיזוכן -
 המודרנית. הפלדה בתעשיית לרוב שימושיםהמוצא

 המערבית, אירופה לארצות לייצוא מעיקרו נועד סיני שלהמנגן
 משלה. פלדה תעשיית - לה איו יעדיין - היתה לא למצריםשכו

 אבו- לנמל  מדרום-מזרח השוכנת באסרכועמה, מצויים "מנגןמחצבי
  מפרץ-yNID~ שגחיףזנימה.

 סלעים בין עילה  המכרות אל הררך
 מסילת-ברזל הונחה לאבו-בזעמה אברזנייטה בין תלולים.וגיאיות
 המכרה מן העפרות מועברות ובאמצעותה ק"מ, 32 שאורכהצרה.
 מועברת העיבוד אחרי באברזניימה. שהוקם .הצריפה מפעלאל

 הים. בדרך הצרופההמתכת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הרא- מלממת-העולם בימי בריטית הביה החלה המנגן;בהפקת
 הראשון המזח את באברוגיימה שהתקינה היא זו חברהשונהו
 שותפה הזמן במשו לעובדים. האספקה ולייבוא המתכתלייצוא
 בחברה. מצריםגם

 שמדיום וסביבתה, לא-סודר מסוא? דוד-הנפט סקלתעם
 רנטאבילית והיא בסיני המנגן בהפקת יציבותימה חלהלאברבועמה,

 . כלכלית. מבחינה לחלוטיןעתה

 בסיע,ניטי-קרם הנחושתהפקוג
 תוש- היו סיני של "טבע אוצרות את לנצל שהחלו,הראשונים

 שרדדים עשו לפה"ס ה-ד' באלף כבר מצרים. של הקדימיםביה
 קישוט לצרכי והאזורית, המלחנת הנחושת, באבנישימוש

 נ_
 ואפשה

 איסוף' אלא כרייה, זו היתה לא עדיין אולם אותן, יוצאושגמן
 בזמן הפרעונים, החלו בסיני נחושת של בכרייה-ממשבלבדן

 אחד אז היתה סיני התקופה. של הבסיסות המתכת היתהשהנחושת
 ה-ד' האלף מסוף והחל העתיק, העולף של הנחושת מרשימשני
 חצי- של הדרימי-מערבי בחלקו נמלא-ת סיני של הנחושתעפרות לחצי-האי ירייה משלחות מארגנים הפרעונים ה"1 )3100(לפה"ס
האי
 אל-ח'אדם בצ'רביט מרכזיים: מקומות בשלושה - ובמייחד ,

 ברורה עדות הם במכרות וסימני-קידוח מתכת מטיליטכש,רים, שרידי תנורים, שרידי מיגים, ערמות ובואדרנסב.צואתי-מעארה
 ביותר הגדולה הסיגים ערמת הקדומות. המשלחות שללפעילותן

 לפי טון: אלף חמישים לכדי מגיע סיגיה ומשקלמצויה_.בואדרנסב
 כעשרת בסיגי הופקו הדורות במשך כי מסתבר, שוניםחישובים
 נחושת. טוןאלפנא
 מימי רפות כתובות בסלע חקוקות נמצאו המכרותליד
 נחקקו הו כי צורת,הכרייה, על אור לזרות כדי בהן אי1הפרעונים.
 1כ1 ארגוניים-אדמיניסטראטיביים לצרכים כזיכרון-דבריםנעי"רן
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 בנקודה שהיישוב מסתבר, במקום שנמצאי כלי-החרס לפיהפרשונים.
 לפה"ס ה-י-ב המאה- ,אמצע ועד ה-ט"ו המאה מאז קיים היהוו

 . גם לפה"ס. ה-ט"ו במאה במיוחד ערה היתה זה בנמלושהפעילגת

 המכהות, ליד שנתגלו הפרוטרסינאיות, הכתובות של חדש הקרלפי

 לשנת אלה כתובות של זמנן את למקדים שאיו למדים,נמצאנו
 במאות איפוא היתה סיני במכרות הגיאות תקופת לפה"ס.1500

 ואילו המצריות האימפריה של פריחתה בימי לפה"ס,ט"ו""ג
 עם לפה"ס, ה-י"ב במאה חלה בסיני הנחושת בהפקתההפסקה
 התהלת גם גרמו 11 להפסקה הקדומה. מצרים של הירידהתקופת
 מאסיה זולה נחושת של .והולך גדל וייבוא בברזלהשימוש

ומקפריסין.
 רב. ומנהלתי מעשי כושר כאמור' דרש, לסיני הלשיתותארגוז

 בדרד- הראשון )בשלב ודלק מים מזון. ממרחקים להביא היההמרה
 בימי- והקשר התחבורה ובתנאי המורים(, על-גבי ואחרי-כןהים.
4 איש : כוח-האדם שאלת גם היתה קשה קל. לחצי 1" היה לאקדם,

 שוממה בסביבה במכרות מרצונו לעבוד בדרך-כלל, מוין, היהלא

 או תקיפים מלכים היו ברזל ושבט שלטון-עריץ בתוקף רק יוו
 כופים ולעתים ועובדי-כפייה, שבויי-מלהמה לכך מגייסיםמפקדי-צבא

 עצמם. נוויי-סיני את אד אלו לעבודותהיו

 .- בטכרות-סינישמיים
 מבהירות, אינו מכרות-סינ' לנד שנתגלו המצריותהכתובות

 תנארעבודתם מעמדם, היו ומה קדומים כורים אותם היו מיכאמור,
 בעזרתם אשר שונים, רמזים בכתובות מצויים כן אף-על-פיומוצאם.

 . המעניינות שהצגנו. לשאלות חשובית במידת-מה, להשיב,. לנוניתז

_ן הראשונות..הן השושלות מימי אלה הן והתמונות הכתובותשבין
 ', לפניוו הכורעים שמיים, נוודים מכה מצרי שליס כרגיל,מתארות.

 המכרות. .על הפרענקים של להשתלטותם שנוודי-סינדהתנגדומסנ-ר,
- 
] 
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 במשך כי להסיק, ניסו בכחושות ונשנה חוזר זה שציור העוברהסו
 או עליהט שגברו עד הנודדים, עם הפרעונים התנצחו שניםמאות
 כי העריכו שהמצרים להניה, ניתן עמם. כלשהו הסכם לידיושהגיעו
 ובארותנו שביליו המדבי, על מדיעותיהם בני-המקום שלניסיתם
 לנסות כנראה, אותם, הניע זה גורם רבי להם.לעזר להיותיכולים
 לפה-ס ה-י-ט המאה למן לצדם. הנוודים את לרכוש פעםמדי
 מכיות- בניצול יותר ואינטנסיבית מאומצת -תקופה החלהיאילר

 שףיו המקום, בני של ובשיתופם בסיועם והפעם בסיני.הנחושת
 בתפקידים הנראה, כפי משמשים, והיו המצריות למשלחותמתלווים
 המצריים. הזבודה מנהלי לידשונים

 המשגיחים פני מרואי עתה היו שעיניהם נשואי-הפניםסיני. לנוודי- המצרים של ביחסם רב שינוי איפוא. ניכר,' זובתק,ופה
 בסינק הנכבדה "מצרית בחברה מעורבים והיו המצייים,והמפקדים
 כ.אחי-מושל מכונה מהם ואחד רת'נו כאנשי נזכרים מהםימה

 המושג אלה. רתכנו אנשי של מוצאם מה האי קשהאת'נו".
 שזובד'ם ייתכן, וסוריה: ארץ-ישראל .את וחופף רחב הוא'-רוענו"
 ראשי-השבטים שגם וייתכן הדרומית, מכנען הובאה או באהאלה

 עמהם. נמנו עצמה בסיניהנודדים
 ואילך, לפה"ס ה-ט"ו מ"מאה לפה"ס, ה-ב' האלף שטאטצענראה,

 שנתפסו ובעבדים בשבויים המכרות לעבודת להשתמש המצריםהרבו
 - המצרית האימפריה ייסוד עם לסינר והובאו בכנען נקנואו

 שטחי את מצרים פרעוני ניצלו - וסוריה ארץ-ישראל אתשכללה
 עתה הובא מתכת של רב שלל זול. לכוח-עבודה כמקורכיבושיהם

 מוגברת, תפוקה עקב בעולם ירדו הנחושת מחירי היאור.לארץ
 יתר-על- נ כבתחילה וחיונית חשובה בסיני התפוקה היתה לאושוב
 הנחושת הפקת עוד היתה לא מכנען הזול כוח-האדם ללאכן'

 הכרח בחינת היה מבנעו  הזול כוח-האדם כלל. כדאיתנמכרות-סיני
 הללה המכרות את ולנצל להמשיך כדי  למצרים,גלכלי
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 מארי הכפ""1,עיבדי
 אסכלות באיווי זכרם את "נציחו רושנו

 האלף- הכתבים אחד את הנשווה הפרוטרסינאק הכתב -אלי"ביתי אופי בעל תמונתי בכתב השהמשו הם מצבות-אב4 גבי עלשל!סיני
 הפרוטרסינאי הכתב אין הדעות אחת לפי בעולם. הראשוניםבית'ים
 מארץ-ישראל. לסיני יהובא הפרוטרכנעני, הכתב של גלגולואלא
 עדייו הסתיים לא ולכן הושלם, טרם זה כתב של הסימניםחקה
 פולחן .לענייני נוגע שתוכנן היא, ההשערה הכתובות.פענוח

 שהכורים מה4 מסתבר כן כנען. אלי ועל קרב:ות על בהןושמדובר
 הם פולחנם. למעשי 'וגם המצרים למנהגי גם הסתגלוהכנעניים
 אל פתח, המצרי האל את וגם .בעלת" השמית האלה אתהעלוצו
 בתפוקת שמיים שבטים בני של חלקם היה רב דבר, של כללו, והמכרות.החרשים
 הראש,ונים שהיו בלבד זו לא במכרות-טיני. והטורקיזהנחושת
 גם היו אלא לפה"ס, ה-ד' באלף כבר אבני-חן בליקוטשהחלו
 - כפייה בעבודת וכחרשים ככורים - במכרות העיקרייםהעקדים
 ומן כלבמשך

 יורדי- העברים, גם אם לדעת אין קדם. בימי ניצול"
 במקורגת בדרום-מיניו אלה בעבורות אי-פעם הועסקומציים,
 לכך. ,כר כל נמצא לא עתה עדשנתגלו

 זבתרבותישראל במקיא הנרורים.במדבר תקוטע  שלרישומה
 הוה ביום מארץ-מצרים בני-ישראל לצאת השלישי 1.בחודש.

 במדבר ויחנו מדבר-סיני ויבוננו מרפידים ויסעו מדבר-מינקבאו)
 ב(. א, יט. )שמות ההר" נגד ישראלויחן!.שם

 ומפרטת בטדבל בני-ישראל נדודי את לתאר' מרבה 'התורה.
 ונבואה שירה פרקי גם התנסה בהם השונים. הפגעים אתבאריסות
 בו סבליתיו ואת ישראל על המדבר אסמת את לעתיםמושרים
 -האוינ.ו"(. בשירת - ישמון" ילל ובתוהו מדבר בארז).י"צאהו
 : במדבר הנדודים תקופת אל הגישה השתנתה וותר מאוחרתבתקופה
-ו  ,מצאו נ.מ.-9זב ,קושת הנויה.שו ספונו. אקז - צד3'ס,או-DTNiי,,
 0ימ. רנה שר.ז.2 בת[ן

'Q'JIp~gfi דטופ.פ גנתנ "נת,גים מנס"" 
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 התגבשותו בתהליך זו תקופה נתקשרה ישראל עם שליבתודעתו
 הלאומית. תרבותו מסד שהיא התורה, קבלת ובמעמדהחברתית
 ותום, טוהר כימי במדבר הנדודים תקופת את רואה למשל,ירמיהו.

 משמש הושע בפי 1 ג( ב, ב. )ירמיהו אלוה ואהבת חסד-נעוריםימי
 לתשוב" כדרךהמדבר

 של לשיבתו סמל - לא'ומית ולהתחדשות
 'ז(. טז, ב, )הושע נעוריו לימיהעץ

 רצוסים בו האלוהית וההתגלות הי-סיני מעמד על המקראתאורי
 : בלתי-רגילים טבע מראותתיאורי

 עשנו ויעל באש ה' עליו ירד אשר מפני כולו עשן.והר-סיני
 בשירת- זח(. יט, )שמות מאוד" ההר כל ויחרוק .הכבשןכעשן
 בצאתך "ה' : פירוט ביתר .אף אלה טבע שינויי מתואריםדבירה
 עבים גם נטפה  שסים גם רעשה ארץ משדה-אדום, נצעדלמשעיר,
 ישראל" אלוהי ה' מפני סיני זה ה/ מפני נזלו הרים 1 מיםנטפו

 חרות נשאר יהודה מוראותיו על זה, מעמד ה(. ד. ה,)שופטים
 הדוריה. בכל העםבלב

 -. הר-מיני שלתקומו

 לתורה שכינה, לגילויי נרדף למושג הימים ברבות הפדהר-סיני
 ממעדת שכינה nrr לא .מעולם מסינוני למשה ).הלכהולהלכה
 בכינוא אותו מכנה המקרא שספרות אף עצמו, ההרסיג'"(.
 טרחו לא החכמים ותפילה. פולחן כמקום העם על נתקדש לאקדושה,
 מקומו את לאחר צויך רואה אינה התורה וכבר זהותו אתלקבוע
 ד. מ. הפרופ' אדרים, מקומות יגבי נוהגת שהיא כפ'המדויק,
 הכתוב "איו דבריו: ואלה מכווה רמז בכך המנוח-רואהקאסוטו
 אין ואולי המקום. בקביעת לנו לעזור שיוכלו פרטים לנומוסר
 במקום אותו לקשור התורה רצתה שלא כשם בלא-כוונת, זושתיקה
 ולהגיד: הדבר זכרון את להגשים אדם יוכל שלא כדימסוים,
 עשרת את השמיע ומכאן בנרישראל אל ה' נתגלה זה הר עלכאן,

 :י30
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 הריסיני 3ל הממורתיס הדהרכם אחו הדרומית. במעיהר-סרבל

 קדושה4. בערפלי סמו, יישאר שהדבר הוא הראוי מזהדברות.

 מדבר כדוגמת הר-סיני, : נוסף ריאלי מטעם להתעלם גם איזואולי
 אינטגראלי הלק - קדש-ברגע בסביבת מלבד - היה לא כולו.סיני
 הדורסת במשך מקומו ונתערפל נשכח ועל-כן ממלכת-ישראל,של
 בלבד. מופשט כמושג בלבם ונחית הקדמונים.אצל

 מקומו על כימיה החושרים ביז הנטושים הדעות "'לוקימכאז
 ויש הדרומית בסיני מקומו את לקבוע המבקשים יש ההר.של

 זיהו הדרומית כסיני חצי-האי. של "צפוני במלק אותי"מתאיים
 והר- )ג'בל-מוסה( הר-משה הר-סרבל, עם שונים חוקריםאנתו

 עממץרב ג'בל-חזאל, עט על-פי-דוג אותו זיהו סיני בצפוז יקתרינה
לקדש-כרגע.

 נאה כמוהו איז בראשית, בערפלי הטבוע סיני, דרוםנוף
 וארי, שמיים ביז התלויים הצוקים הר-סיני. של מקומולקביעת
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"ן תצורות של והגוונים הצורות שלל ועצמה. חוזק האומרותהפסגות
 כדי בהם יש - יביז-הערביים בוקר בדמדומ' המתנגחיםהנוף.

 והוד איתני-הטבע כלפי שפלות-ברך אמונה. ניצוצות באדםלהדליק
 . הכירא. כפנישביראה

 מאתרת לספירה ה-ד' במאה עוד שראשיתה. עתיקה,מסורת
 נוה-פיראז מתוך בודדת כפסגה המדקר בהר-סרבל, הר-סיניאת

 הצופים והצחיחים, הנישאים זה הר של הסלע צוקי)פארוז(.
 ויראה הוד של חותם מטביעים והפורה, הייוק לנוה מעללמרחוק

% מגיעים שהיו נוצריים. שנזירים איפוא, ייפלא. לא הסביבה.על-סני
% הר את זה בהר ראו הנטש, והשבון התבודדות ישם 11לסביבה
1,האלוהים.
 הנביאים, אדון של שמו את במפורש עליו הנושא הר-מש",גם
4' הרחבה בבקעה הר-סיני. עם מאוחרת נוצרית-ביזנסית במסורתזוהה

 של חנייתם מקום את נוצרית מסורת קבעה )א-האהה( ההרשלרגלי
,,( מת,-תירה. בגמזבני-ישראל

% עם הר-האלוהים את מזהות אחרות נוצריות-ביזנטיות משורות-
- מ' 2640 של לגובה ומתנשא להר-משה סמוך השוכןהר-תתרינה.  
 במאה לראשונה נבנה ההר על אשר המנזר סיני. שבהריוהוא,הגבוה

 יותר. קדומה הר-סיני עם זיהויו שמסורת נראה אולם לספייה. ,ה-ר
 לו ,ןייהסו ומסתבר זה, לאיזור לרגל לעלות נהג. הנבאטים ,.כבר

 דרום של קדושתה ששרשי הוא. הנמנע מז לא מיוחדת,קדושה

4 שבדרום במברגת סגדו כאשר הפרעונים. תקופת אל מוליכיםסיני
1, וישע. הגנה מהם וביקשו המקום לאליסיני

 של הגבוהים ההרים אחר עם הר-סיני את שהות נרצהאם

 רבות. בעוות בפני נעמוד היסטורי-ריאל' רקע על חצי-האידרוק
1, בנוה- הנו ביותר הקרובים והמעיינות מום איו הללו ההריםבסביבת
 בני- ראו צורד מה להבין איז כן י לערד ק"מ 50 במרחקפיראו.
 ולעלות לחזור כדי ממערב.למורח. חצי-האי כל את לסובבישיאל

י. ..,.-*,4.-.. פ הד-סשה ודגו' הקז,שה. :קתר.נהפמד32
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 במאת 'ציאת-מצרים, tae~1 מה-גם, קדש-ברנע. עד צפונה,אחררכן
 היו והמשלחות בדרום-סיני מתכת מפיקים היו עדיין לפה"ס,ה-י-ג

 להולכים גם מצריות. יחידות-צבא עץ מנוהלות אומאובטחות

 מה ז פרעה בצבא היתקלות סלנת צפויה היתה דרום-סיניבדרי
 ארץ-פלשתים", ב"דרך מלעבור להימנע בני-ישראל איפוא ראוטעם

 ומסוכנת קשה ארוכה, בדרך וללכת לארץ-כנען, ישירותשהוליכה
 ניתן שמהם אחדים, המזים אטנם מצויים. במקורותשבעתיים?

 בכך-כדי אין אולם הצ,האי, של בדרומו היה הר-סיני כילהבין
 הנביא אליהו על קוראים הרינו למשל, כך, מכרעת. הוכחהלשמש
 א' )מלכים להר-חירב בואו עד לילה וארבעים יום ארבעיםשהלך
 לסיני באר-שבע מדבי שביו למרחק המתאים הליכה זמו - ה(;ט,

 וציעור לקבוע זה, במקרה המקרא, בא אם ספק. אולם ן"דרומית
 השימוש את במקרא מוצאים הרינו רבים במקרים מדויקרזמן

 לתקופה כציון - יום. ארבעים או שנה ארבעים - ארבעיםבמספר
 וכדומה. לדורממש,וכת,

 דיוק וליתר חצי-האת של הצפוני בחלק הר-סיני את"מחפשים
י. הבאים: הטעמים על מסתמכיםבג'בל-חלאל,

 סיני על-פני מוליכה לכנען ממצרים והנוחה הקצרההדרךא.
.

 נדרו ולא בה יבחר שבני-ישראל הוא מבעי ירקהצפונית,
 סיני. דרום את הסובבת והמסוכנת הקשה"עקלקלה,

 בנרישראל של מסעם ראשית בתיאור הנזכרים אחדיםשמותב.
 מקומות היצוגיות. תעודות על-יסוד לאיכון ניתניםממצרים
 הים- nav על סיני, חצי-האי ,של הצפוני בחלק מפוזריםאלה

 תוואי של הכללי הכיוון את לשחזר ניתן ועל-פיהםהתיכון.
 זיהויו לגבי החוקרים בין טחלוקת קיימת כי אם -המסע
 המדויק. התוואי ולגבי אחר או זה שםשל

 כף קדש-ברגע, של בסביבתה היה שהר-סיני להניח, הגיונינ
 מזהים, ה"צפונית" התיאיריה בעלי. רבים. יעים גני-ישלאלישבו
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 במרחק הנמצא ג'בל-חלאל, עם הר-תיני את בדרך-כלל,איפוא,
 מ' 892 זה הר של גובהו לקדש-ברגע. ממערב בערך ק"מ40

 ומיוחד יחיד הלתזה אין שני, מצד סביבתה מעל בולט,והוא
 לא הר-סיני עם לזיהוי מתאימים שמסביבו וההריםבסביבתה

 סיני צפון הרי של רישומם את כלל להשוות איו ממנו.פחות
 סביבתו עשויה אם ספק הדרומיים. סיני הרי שללהדרם

 .ולעורר קדושה הוד להאציל ג'בל-חלאל של .והשוממההחדגונית
 היא. נוספת שאלה .אלוהים. ומראות התגלות של הגיונותבלב
 אטר בני-ישראל, 4ל נדוייהם את לתחום אפשר אמנםאם

 בלבד. הצפונית לסיני הנגב, דרך לארץ-כנען לחדורכשלונם
 על-פני נורדים שהיו אפשר לכנען, להיכנס הצליחו שלאכיוון
 כבר אולם אהד,. מסע על המקראית למסוהת בניגודעתדת וי דעה אמנם, הדרומי. לחלקה גם בהסעותיהם והגיעו סיניכל

 מקום על נפרדות מסורות מספר קיימות היו המקראבתקופה
 במדבר. לבנרישראל האלוהיםהתגלות

 סיניתולמות
 לשרידים כד פנל מעידית לים,-' בארות' ליד שלהם הקבע תחנות"ת והקימו בסיני נוודים שבטי נעו האצישית ההיסטוריהטשהר

 בצ'ראביט התועים"(, ).מדבר תהו במדבר בקדש-ברגע, : בגווהאי. בחצי- שונים במקומות הפזורים מתקופות-האבו רביםפריהיסטוריים
 באיף כיקוייתיים(. )ביים ובאי-תיראו הדרומית שבסיניאי-חשדם
 בינלאומי למסחר מעבר שטח הצי-"אי שימש כבר לפה"סהרבועי
 האליס תרבית ובין מזה והחידקל הפרת תרבויות בין מפגשוטקום
 שבהם ה.עאמי", נזכרים לפה"ס השלישי מהאלף מצריות בכתובותמזה.
 הפרעוניםנתקלו

 למכרו"
 שימשה אז שכבר מסתבך, סיני. שמדרום

 ומאדום למצרים מכנען בדרכם השביים לנודדים כנתיב-מסחוסיני
 שנהוג תקופה - לפה"ס ה-ב' האלף בראשות ולסיני. לנגב,.פמדיין
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 יישובי בה תומרו במיצי התנוצה רבתה - האבות ימי  עםלזהותה
 מספרת התירה הראשיות. הדרכים- ליד רובם - הראשוניםהכבע
 למצרים, מהגלעד היורדות מדיינים( )או 'שמשאלים אורחותצל

 ל~(.~, פרק )בראשית, וליס צרי נבאת, נישאיםכשג%'הז

  השגשוג כי הוכית -מבצע-קרש" יאחר בסיני  שנערךהסקר

 אברהם ימי - לפה"ס כ"א-י"ס במאות הנגב את שפקדהכלכלי
  כך, סיני. ?ל גם פסח לא - גליק נלסון של השערתו לפיאבינן.
 טיפוסיים מיבנים קדש-ברגע באיגור שונים במקומות נתגלילמשל,
 לציון דאיייה ההיאן לתקופה המיוהדים הרסים וכן האבותגימ'
 איגור. שבאותו אל-עיז, בג'בל שנמצאו וקברים מיבני-מגוריםומיוחד
 המדבר מקטעי באחד - המרכזית שבטיני מיתלה מעבר לידגם

 והרסים מבנרמגורים של שרידים התגלו - ביותרהשוממים
 שהקימה השמית, שהאוכלוסיה להניה, איפוא ניתז האבות.מתקוצת
 מסחר, דרכי בו וטיפחה בנגב חקלאית ציביליזציה תקופךבאותה

,

 קבע"
 הישימון של ללבו הגיעה ואף הצפונית בסיני גם מושבה את
  כמו צפופה היתה לא 11 התיישבות כי מסתבר, המרכזית.שבסיני

 מחר על כלכלית מבחינה מושתתת היתה וכי בנגבההתיישבות
 המרבא. בנאות צאו גידול ועל למצריםשיירות

 מיניי בדרום מתכת  זמן בעותו הסיקו בבר לעיל. שראינו.כפי
 ויישובי הנודרים בין מתמיר  מגע קיים שהיה לשדר, איפותיש

 יבסעי הבורים-הנהירים  לבין והמרכזית הצמוקת שבסייהקבע
הדרומיים
 הפסקה שחלה בשעה בסיני המצב היא מה בבירור לדעת,אין
 ועד לפה"ס ה-ב' האלף מראשית. - הנגב של ביישובוממושכת
 בסיני בי ר9 לנו ידוע לפה"ס. הראשון באלף מלכי-יהורה.תקבלת
 ה-י"מ המאה אמצע יד הפסק ללא הכרייה ענודת נמשכההדרומית
 אוכלוסי על השפעה לכך היתה שלא הדעה על להעלות ואיןלפה"ס
 וכי מארם ריקות היו לא מיני דרכי ובי לשער, יש כולתחצי-האי

 אז ש"ז.  האנת יתעשת  .ישושריד'
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 גם מעצור באין בהן התנהלו למצרים כנען ביןשיירותיהמסחר
 בנגב. היישוב שחרבאחרי

 הלל בה מצאו לא לטינה הגיעו שבנרישראל שעה מקום,מכל
 של כשטח-מחייתם נעו במדבר בנדודיהם אדרבא, ריק.יישובי
 מהשבטים, כמה עם ידידות קשרי קשרו ואף אחרים שמייםנודדים
 ובסי:י. בנ"צ היו שנודדים והקינים, המדייניםכמו

 יציאת- בימי העמלקים. - המדבר שוסי היו אחר מסוגנודדים
 י שהגיעו ויש סיני עד המערבי מהנגב שסח-מחייתם השתרעמצרים

 המקרא עדות לפי ו(. טה א' )שמואל שבערב חוילה עדבנדודיהם
 בדרך ברפידים, שבטי-ישראל לבין העמלקים בין מלחמהנערכה
 של קקומה היכן יודעים אנו איו טינ'. למדבר סין מדברשביו

 בדרום- דווקא לחפשה שיש הדעת על להעלות קשה אולםרסידים.
 1 בסיני עמלק של אתפשטות שתחום להניח, יותר טבעיחצי-האי.
 מכאן לקדש-ברגע. מצפון שהשתרע בנגב, לשטחיו המשךהיווה

 א ג'בל- .כסביכות אולי - הצפונית בסיני ניטש"זמיחמת-עמלק

 . וינוב המדכה, לשוסי אוטיינית שיטת-לחימה נקטו העמלקיםחלאל.
 ן י הצד מן יח(. כה, )דברים בלתי-פוסקת והטרדת-התשהבנחשלים
 41 ויהושע, משה התורה, לפ' בעמלק. המערכה בראש עמדוהישראלי
 לפי עמי ואת עמלק את 'הושע .ויחלש העמלקים: נוצחוובפיקועם

 דור- על עז רושם השאירה בעמלק המלחמה יג(. יז, ושמותחרב"
 ן רבים. דורות במשך העם בקרב נשמר וזכרההמדבר

 כפי השמוא, שני בין והות שיש להניח יש .שוסו-. השםבהם י נוכר אולם עמלק, השם כלל החיצוניים'אינט-מופיעבסקורות
 ן : בהקבלה השמות שני נזכרים בו במקרא, אחר מפסוק למדיםשאנו
 מח(. 'ד. א. )שמואל 1nole" מיד ישראל את ויצל עמלק את.ייד

.ן נשמה ודרכיה בסיני הנחושת כריית חדלה לפה"ס הראשתבאלף
 כישר בעל מדיני-צבאי כוח העדר לכך: גרם מה להכריעקשה

 ! כרייה, משלחות לארגך מספיקים כספיים אמצעים. ובעלמנהלתי

ק-צ
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 יעי,-קו'ט מעל הישראלית, המווכח מואש.ת מעצרשריוי

 הנחושת. של הכלכלי ערכה 'אידת אי המכרנה שלדלדולז
 גבולות בתיאור לחלוטין' שוממה סיני היתה לא ההיא בעתגם
 חצר- ויצא לקדש-ברגע מנגב תוצאותיו "והיו : נאמר במקראהארץ
 כלומר, - ג( סו, יהו' והשוה די לד, )במדבר עצמונה" ועבראדר
 "צפונית-מזרחית. סיני את גם כלל הישראלית ההתנחלותגבול

 מצודה שרידי נתגלו קדש-ברגע שבאיזור לעיז-קדים מעלואמנם,
 דוד בימי כבר שהוקמה ייתכן אשר חומת-סונרים. מיקפתישראלית
 שרידי המקראית. חצר-אדר של מקומה היה כאז כי נראה,ושלמה.
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 התגלו לפה"ס, העף מהמאות מלכות-'"ודה, מימי ישיאלימבצר
 -המקראית. קדש-ברגע עם לזהוהה שנוהגים עין-קודייראת, לידגם

 והתגלו '"ודה, מלכי מתקופת השרידים הם ביותרמפתיעים
 פורה שטח שהוא - זה נוה המזהים יש בנוה-פיראן. סיני,בדרום
 "זיהוי, נכת אמנם אם המקראית. פארן עם - ק"מ 10באורך
 שהוליכ" הדרך , על-יד הוארה במרמז הנמצא בתל העירשכנה

 המפורש הרמז את חדש באור להאיר עשוי זה גילוילים-סוף.
 יהודה: מלך עוזיהו של שלטונו תחום. על דברי-הימיםבסטר
 ב', כלמרי-"ימים למעלה" עד החזיק כי מצקים לבוא עד שמו.וילך

 בנגב: פריחה תקופת היתה שוב 'הודה מלכי שלטון בימ' ה(.כן,
 נמשכה ובערבה חקלאות, פותחה מצודות, והוקמו דרכיםהותקנו
 הניע בנגב החקלאות שפיתוח ייתכן' נחושת. של אינטנסיביתכרייה
 הנתלים בעמקי חקלאות של הדרגתית להתחלה סני נודדי את'גם

 לחקלאות והמתאים במים העשיר בנוה-פיראן לרבות המדבר.ובנאות
 מטעים. ולגידוליעונתית

 יורד שוב - ההלניסטי,ת התקוצה עד - שנים מאותלמשך
 מעטם אלינו מגיעות חצי-האי על הידיעות סינר תולדות עלמסך
 ובמרבה סיני בסביבות נאות-מדבר על המספרים יווניים, סופריםשל

~nlrDnמים מקורות ועל ימינו, של לתעלת-סואץ שמעבר נמצרים" 
 ועל אלה באז41ים התושבים על גם מרמזים אלה סופרים ,שבהם
 האופייניות ארמיות, כתובות נמצאו סיני בדרום הד.תהפולחנם

 למצרים בדרכם סיני במדבר נדודיהם על מעידות והןלנבאטים,
 אום-סודיר, בואדי למשל, נתגלה תקופה מאותה רבות כתוכנתולנגב.
 מן אחדות מפרץ-אילת. של הצפוני-מערבי בחופו סאבה,שבשטח
 אף הנבאטים ביוונית. או . ,רביים בניטים כתובות הללוהכתובות
 שבחוף בדבוב, כהו - בסיני נאות-מדבר במספר קבע אחיות4חזו
 ולעהב, למצדים דגנים "סהעפז ממנה מפרץ-איל.ת, של"מערבי

 שאורחות ספק, אין נחושת. לצריפת ומרכז מבצר בה הקימו אףהם

*,ל .ץ קדש-ברנע שעתוה
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 איסמעיליה-nlsih ובררך אילת-א-נחל-סואץ בדקרהנבאטים
 מתחנות-המסחר אחת מצרים. לבין ערב בין הסחר אתטיפחו

 הים-התיכוו. חוף שעל כאל-עריש, היתה שלהם ביותרההשובות
 הקימו לא "ם אולם בסיני, תחנות-דרכים היו לרומאיםאף

 נרחב, בקנה-מידה התיישבות בה טיפחו לא וקל-וחומר מצדיםבה
 ובעבר-הירדן. בנגב שטיפחו ההתיישבותכרוגמת
 חצף קדושת היתה.הדת: בסינ' היישוב בתולדות חשובגורם

 הילר נזירים בקביעות אליה משנה והנוצרית היה~דיח במסורתהאי
 ומבקשי-אלוה מתבודדים בסיני מחסה להם מצאו כן נוצריימירגל

 קתרינה מנזר סיני בדרום י הוקם לספירה ה-ף במאהלמיניהם.
 לעולי נכספת ומטרה אבן-שואבת הקמתו למן שימש אשרהקדושה,

 עולים היו החדשה בעת ואף ימי-הביניים במשך גם נוצריים.רגל
 במשך שהפיחה עובדה, הנוצרי. העולם קצות מכל לרגלאליו
 ביותר. יהנידחים השוממים סיני בנתיבי חייפ רוחדורות

 אחת סיני. של ליישובי תכניות מספר נעינו החדשהבתקופה
 ד"ר של המדינית בפעולתו .קשורה - אל-עריש תכנית -מהן

 להתיישבות סיני בצפון: אדמה שטח לקבל קיווה הרצל ד"ר הרכל.,
 אדישותם ובשל מדיניים קשיים בשל נתבטלה התכנית אולםיהודית,

 פעם מדי ועולות צצות כימינו במצרים. הבריטיים השלטונותזל
 מארץ-ישראל הערביים הפליטים מן חלק ליישוב תכניותבפעם
 ארצות שאין משום הפועל אל יוצאות אינן אלה תכניותבסיני.

 הפליטים שאלת בפתרון טעוניינית מצרים. וראשונה ובראש ערב,,
 הנילוס. ממימי חלק; זו למטרה להפריש מוכנים מצרים שלטונות שאין ומשוםהערביים.

 סינימערכות
 : העשרים במאה בסיני נירכו' רבות-הינף צבאיות מערכותשתי

 1 הראשונה במלחמת-העילם הסואץ, על התורכית-גרמנית המערכה א.',
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 בם'ני ישראלישויו

 1956. באוקטובר-נובמבר צבא-ההגנה-לישראל, של מערכת-סיניב,
 איש כ-2o,ooo התורכים ריכזו 1915 שנת של ינוארבאמצע
 רוכבי- פלוגות כמה פרשים, רגימנט ביציהם הסואץ. עללהתקפה
 המפקד של גירסתו לפי - היתה המטרה רכובים. ובדוויםגמלים

 ולהרסה מהתעלה חלק על להשתלט - קרסנשטיי1. פתהגרמני
 שהתכנית וויוול, פ. א. הבריטי הפלדמרשל טוען זאתלעומת

 המפלה, לאחר שבדיעבר, אלא 1 למצרים לפלישה כוונההמקורית

 לרשות עמדו תחבורה ק11י שלושה תכניתם. 'את התורכיםצמצמי
 . (התורכים

 קנסרהו עד וקטיה ביר-אל-עבד דרך מאל-עריש התוף כבישא,
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 ניצנה-איסמעיליה, דרךב:
 אל-קוציימה-א-נחל-סואז. דרךג.

 "מרכוית, הדרך אולם מים, בבורות 'הסית עשירה החוףדרך
 הדרוי הדרך היתה ואת לעומת לתנועה. ביותר הנוהה שהנתההיא
 הגרמני המפקד למעבר. קשה - גם.כיום נשארה וכזאת -טית
 הדרכים ויתר העיקרי ההתקפה כנתיב המרכזית בדרך איפוא,בהר.
 של הראשון יערם האגפים. ולהבטחת הסחה לתנועות רקנועדו

 וסביבתה. איסמעיליה של המתוקים המים מקוהות היוהתורכים
 לשטח צבאותיאם התקרבו לילות( - דווק )ליתר ימים עשרהתוך

 מנסים כשהם בהתקפה, פחתו בפברואר השלושה ובלילההיערכות
 האש עצמת מחמת ואסדוחו סירות בגשר התעלה אתלעבור

 ו התעלה של המערבית בגדה להיאהד הצליחו לאהבריטית-צרפתית
 התורכית שהמפקדה מסתבר, נכשלנו למחרת שערכו ההתקפותאף
 הבריטי הכוח של עצמתו על מספקת במידה דעתה את נתנהלא
 בהמישה התעלה. צליחת של הקושי . את כראוי העריכה לאיאף

 ובבאר-שבע. בניצנה לבסיסיו התורכי הצבא נסיגת החלהבפברואר
 סיני במדבר התור;' המסע Qyg כי טוען, 11י11ל פ. א.הפלדמרשל

 ורק בקלות-דעת נערכה התורכית שהתכנית אלא להערכה,ראוי
 במדבר, שלו מקווי-האספקה "מרוחק "תורכי, הצבא ניצלבנס

 גמור.מכליון

 באוקטובר ב-29 החלה צבא-ההגנה-לישראל שלמערכת-כיני
 ותפס סיני ללב ניכר כוח הוצנח למערכה הראשון ג'ומ1956.
 עזים קרבות התחוללו במעבר-המיתלה לא-נחל. ממערבעמדות
 עקשני פנים-אל-פנים קרב אחרי ורק המצריים "כוחות לביןבינן

 ולהתקדם מ"א1יב לטהרה הגורה. על להשתלט הצליחוואכזרי
 )השוכנת אל-קוציימה גם נכבשו 'ום באותו תעלת-סואץ.לעבר
 אילת(. )בקרבת א-נקב וראם כונתילה קדש-ברגע(. מעיינותליד
 א-נחל ביר-חסנה, - השלישי וביום א-חמד נכבשה השניביום
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 עליה והשליטה עזים, קרבות "תהוללו אברעגיילה על1אב1-עגיילה.
 רפה4 מוצבי נכבשו הרביעי ביום יך. אל מיד פעמים כמהעבוה

 הכוחות הלמו לג'בל-הלאל ממערב אל-עריש. ומבואות-ביר-ג'פג'פה,
 קשים קרבות האויב. של השריון בכוחות אווירי, בסיועהישראליים,

 המצרים נתלו ושם לביר-ג'פג'פה . וממערב ביר-לבנה לידנערכו
 המצרי הצבא את לנתק הצליחו צה"ל כוהות מכרעת:מפלה

 או נשמדו בסיני המצרי הצבא של העיקריות והיחידותמעורפה
 למחרת והאן-יונס. עזה אל-עריש, נכבשו ההמישי ביוםנכנזג
 חצי-האי של הדרומרמערבי שבחוף לא-טור יחידההוצנחה

 התעלה. למבואות צח-ל כוחות עתה הגיעו תנועה ציריבשלושה
 של המורחי החוף לאורך גדרך-לא-דרך שהתקדם הרביעי,הטור
 שבקצהו שרם-א-שייה', עד .למסעו השמיני ביום הגיעסינט

 סינט של כיבושה את בכד והשלים חצי-האי, שלהדרומי
 וגבולו) מסיני, לסגת צה"ל נאלץ הבינלאומי המלבמח'מת
 המנדט, שמומי הבינלאומי הגבול לקו בהתאם והוצבו שבוישראל
 הוסטת המבצע בעקבות הושגה. המערכה של העיקרית המטרהאולם
 התו- של האיום וכר בממרץ-אילת ישראליות לאניות השיטחופש
 הדרומי בקצהו מערכת-סינט לפני מוצבים, שהיו המצריים,תחים
 שממולה ובאי-תיראו חצי-האישל

 מהופך ינ-במספי, אויב מידי צה"ל ע"י סיני של "בוקכיבוש

 רבים צבאיים מומחים בעינ' נחשש כהלכה, ומצויד חוקיםבמוצבים-
 בתולדות ביותר והמרהיבים המקוריים הצבאיים המבצעיםלאחד

 לזהמת-המדבר..
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 ג במיני יישובים .

 ליד בעיקר נמצאים והם בטינה הקבע יישובי הםמעטים
 חצי- של והדרומי הצפוני שבהלק' פרשות-דרכים וליד מיםמקיטות
 קדשי אל-קוציימה, אל-עריש, : הם בסיני העיקריים היישוביםהאה
 מנזר- אפו-זניתה, א-גחל, איחמד, כונתילה, )עידקיייראת(,גדנץ

 וסבה. טוויבה א-ד'הב. א-שייח/ שרם א-טור, פיראז'קתרינה,
 ואם- עמל א-סודר, והנפט החרושת יישובי "ם עצמה בפניפרשה
 הד'ביר. את עייהם ייחדנו שכבדבועמה,

 .-.אל-ער"ה
 נקרא כיונית .סוכה". היא בערבית אל-יריש השם הוראת.

 המזהים יש רינוקולייה(. אתר נוסא )לפי רינוקורורה בשעתוהמקום
 ממצרים בצאתם בני-ישראל הנו שבה סוכות, עם אל-ערישאת

 מרעמסס בתי-ישראל)-ויטען
 איו אולם לז(, יב, שמות י סוכוהה-

 מדויק צית.טופוגראפי נקבע במקרא אחר במקום :ה. לזיהויסמוכיו
 בקצה באתם, ויחנו מסוכות )תסעויותר

 .המדבר-
 כ(. יג, )שם

 הטשך שיפי איא ה-1(, סיג, במדבר כספר הוזר עצמו זהתיאור
 גופת. במצרים השוכן ליישוב היא הכוונה כי טסתבר,הרשימה

 %, בסביכה למדי טבעי עפר לבתי ככינוי .,סוכה" השםיתר-על-כן,

 דווקא. היסטורית מסורת על להשעינו צורךואיו
 )ואדי-אל- נחל-מצרים לשפך סמוך שוכנת אל-עוישהעצרה

 מצרימה, היורדת הקדומה הבינלאומית הדרך על לים-התיכון,עריש(
 )להבדיל באיות-מים מצהזת לאל-עריש מסביב .דרך-הים-.היא

 חתיימק .השנה: י16ת כל במשך שופעים שמימיהןמבויזת-מים(.
 ועיד; זוטייה אי ביר אל-מזר, ביר גרוראת. אי ביר אייחפהביר
 הדרך אם עי - הגיאוגראפי ימקומה ותה-ות. אלה בארותבזכות

 לבירת והיתה לדיירה אל-עריש התפתתה - למצריםמארץ-'שראל
 נפרדות וממנה במעלה, ו-אשוו צומת-דרכים גם מהויה היאטיני.
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 - לתעלת- מערבה, ב( ולעזהו לרפית מורהה, א( הבאות:לדרכים
 התעלה שעל-יד לאיסמעיליה וממנה לביר-לבנק דרומה, ג(,טואץו
 מסילת-הבתל בה עוברת כן לניצנה. . וממנה לאברעגיילה,,או

.עזה-קנטרה.
 בתקופת באל-ל"שש יישוב התקיים אם בוודאות יודעים אנו אין,.

 טבע אולם עתן מאות" ממצאים במקום נמצאו לא שכןהמקרא,
 יודעים אנו אין אם' גם קיים, היה כוה שיישוב מחייב,.המקום
 . נמצאו לא לאל-עריש רפיח שבין בתלים אף זהותו. אםעדיין

 תבליטים שנמצאו אף הפרעוניט, שלטון מימי ברורים שרידיםעדייו
 מסתבר, הדרדו של זה מקטע ומיודות בארות שליצריים

 .סימו. להותיר בלי הנודדים החולות תחת נקברו הללו שהתחנות'
 ליד כלומר נחל-מצרים, שפך ליד כי מסתבר, המקראי התיאורמן

 מציים. לבין 'היד" בין "גבול קו עבר ימינו, שלאל-עריש
כמה

 וכס"
 לפי אל-עריש. של ראשיתה על נרקמו אגדות

 א"טיזנס מצרים שמלך מספר. מסיקיליה דיודורוס היווניהסופר י המבול. מי שוך עם ונוסד מאוד קדום יישובה הערבית,האגדה
 1 גזירה לארץ ושלחם אפיהם אח קיצץ בימיו, הפושעים כל את'אסף

 . של היווני שמה ומכאן מיוחדת, עיי בשבילם להקים ציווהשם

 ומספר, מוסיה דיודורוס קפוצי-אף. - -רינוקורורה"אל-עריש:
 אל-עריש שבני מלאכה, - חוף-הים לאורך שלווים צדים היובהןל, מקני-סוף, רשתות בקליעת המוגלים הפושעים עסקו גזירתםשבעיר
 אלה. ימינו עד בהעוסקים

 הנכאטיות לשיירות תהנה אל-עייש שימשה בית-שניבימי.,
 היתה - הנגב של פריחתו ימי - לספירה הראשונותובמאות: לפה"ס הראשונה במאה יהודק שלטון קצרה לתקופה בה הציב והואן ינאה אלכסנדר ע"י נכבשה לפה"ס הךב' במאה מצרימה.היירדות

 . טהורות לשיווק 3ינלאומיה חשיבות בעל לסחרי -מרכזאל-עריש,,
 התקיים עת באותה ומאילת. שפטרה אליה שהובאו ומהודו,שערב

ש --
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 מהחוף; קילומטר למרחק שהשתרע חומה, ומוקף מבוצר יישגבבה
 שאספסיאנוס איסטרקעה, שכנה לאל-עריק ממערב המדבר. עצהעד

 הביזנטית בתקופה למצרים, בדרך רומאית למצודת-משמרהפכה
 2079 בשנת מזכיר הארמני אבו-סלח בישופים. מושב בההיה

 מספר, הוא עברו, בתקופות אל-עריש של גדולתה אתלספירה

 בה נתקיימו ועתיקות גדולות כנסיות שתי של עירותיהןששלדי
 לקאהיר. מאל-עריש הועברו רבים -שיש שעמודי וכןבימיו
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 מסורגת באל-עריש לתלות ביקשו בימייהביניים יהוייים~מעים
 4 להישמט היה עשוי זה כגון שמקוט דעתם על העלו לא שכןקישות,

 אל-עריש דרך שעבר מוולטירה, משולם רבי כותב וכך התנ"ך.מז
 בלשון כי סוכות. הוא עריש, הנקיא למסום .באנו 1491:,בשנת

 עליו אבינו יעקב שבנה המקום זה סוכה. היא ערישישמעאל
 שבעבר- סוכות עם אל-עריש את כאז כרך היהודי ~tQ1bהשלום".
היודן..

 המלך 1118 בשנת מת ובה לאריס, בשם לה קראוהצלבנים
 אל- היתה התורכים ובימי הצלבני השלטון בימי הראשוןהלדוויו
 חתימת אחר 1895, בשנת רק מצרים. גבול על עיירת-סמרעריש
 הגבול קו הוצב המצרית, לממשלה התורכית "ממשלה ביזהסכם
 ברפית. מצרים לבין ארץ-'שלאלביז

 להז תוקצה רק אם - -לחקלאות טובות אל-ערישאדמות
 יוסדות תיכננו העשרים המאה בראשית לעיבוד. הדרושה המים כמות,

 ע הממשלה עם ונתן נשא הרצל -ד"ר י באל-עריש התיישבות.יהודיים
 אל- של .הפרוייקט בשם התכנית ידועה הציונות בתולדותתייגות. הס- ללא לה הסכימו בריטיים ומיניסטרים זו תכנית עלהבריטית
 ומצאה האיור את לחקור משלחת יצאה 1903 בשנתעריש".
 הנילוס מי אליו יוזרמו אם להתיישבות, טובים סיכויים בושקיימים
 בעקבו-- והביאה היחידי כעולם כגפיים לה עשתה התכניתבצינורות.

 דברים ביומנו כתב הרצל ד"ר מרובים. והיסוסים ספקות גלתיה
 להפ- כד' באל-עריש להתיישבות זקוק .אני זו: תכנית על נלהבים.'

 שנהל אלא היהודיים", ההמונים להלהיב'את ובדי הדוחק אחחית
. 

 קרומר; לורד של התנגדותו מהמת בוטלה התכנית קשה. אכובה!'

 במצרים. הבריטי' הנציבי
 מסילת-הברל את הבריטים בנו הראשונהבמלחמת-העולם

 ל הניחו אף קנטרה-אל-עריש-רפוח. בתויאי לארץ-ישיאל,ממצרים;
 לא"י. המתקדמים צבאותיהם לשימוש סהנילופ מים צינורלאורכה,,
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 היתה למלחמת-העצמאות הבריטי הייבוש שביןכתקופה
 בדרך חשובה תחנה ושימשה נמש אלפים עשרת בת עיירהשריש אל-

 המצרה לצבא בסיס בה הוקם מלחמת-העצמאית בימיהשיירות.
 אוכלוסייתה גדלה מארץ-ישראל ערביים פליטים ורם קליטתעם
 הקימו המציים נפש. אלף לעשרים הגיע חושביה שספר שניים,פי
 על העתידה התקטתם לקראת הירום ומחסני גדול צבאי בסיםבה

 באל-עדיש התמרידחורשת
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 נכבשה כאשר מערכת-לינה בימי בשלמותם נתפסו הםלשראל.
 שימשה על-ידינו, סיני של הסופי הפינוי. עד צה"ל. ע"'אל-עריש
 . צה"ל. לכוהותבסיס

 בגלל ומסחר. חקלאות על מתפרנסים אל-אריש של.שבלוסיה
 באל-עריש ההקלאגת מבוססת לשנה( מ"מ )25 הגשמיםמיעוט
 הבריטה השלטון בזמן כבר שהותקנו השקאה, מפעלי עלבעיקר
 פרנסה מקורות הם אף מהווים "תמרים וגידולי השלוויםציד

 אדמי- מרכז ונחשבת לבדווים שוק. משמשת אל-ערישקבועים.
 בה ישב השלושים בשנות הצי-האל לכלניסטראטיבי-טריטוריאלי

 ויישובי חקלאות לטיפוח רבות שטרח ג'ר11יס, הידוע הבריט'המושל
 הגיע מצרים, יוצאי על המקראי התיאור כהשפעת בסינרקבע

 דימה הוא הבדווים. בשביל לדוגמה חווה בה והקיםלקדש-ברגע
 הברווים  תורו מסיני שהסתלק לאחר אולם במפעלו. שהצליחבלבי
  ורבית מסחר  לעימעום יברו ןן נודרים לחיי הירסצ צלשישבו

 אל-עריש. של המעטיםבבתי-מעסק

כונונילה
 היורדת הדרך על פני-הים. מעל מ' 546 בגובה שוכנתכונת'לה
 לבין הר-הנגב בין צומת-דרכים מהווה והיא לאילת.מאל-קוציימה

 שנייה ודיך ולאילת לראם-א-נקב ממנה יוידת אחת דרךסוני:
 אפשה ראם-א-נקב-א-נחל-סואץ. -דרך שעל לא-תמד,מסתעפת

 במפה הנזכר.ת גיפסריה, הרומאית התחנה של מקומחשכאן-
 צבאי בסיס ימעשה "נח כונת'יה יספירה.. הרביעית מהמאהרומאית
 עם ופונה מערכת-סיני בראשית כוחותינו ע"' נכבש ה'מקוםמצרי.
 מולה. סיניפינוי

 קדש- עד .מניצנה בהוברת ראה וקדש-ברנע אל-קוצייסה)על
ברני"(.
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א-תמר
 ומוליכה סיני במרכו העוברת העפר דרו על שוכנתא-תמד.

 , ממנה מסתעפת נוספת דרך ולסואץ. לא-נהל ומראם-א-נקבמאילת
 -- מים שופעת באר נמצאת בקרבתה לכונתילה. צפון-מזרחלכיווז

 שבט של שמו - תמוד אס מזכיר א-תמר השםביר-אבו-מחמד.
 הנקרא מיוחד, כתב אחריו. והשאיר ערב בגבולות שישבירכי.
 התמורים בסיג" התז בערב הו שנתגלו כתובות חרותוח בז'שמודק
 על במיוחד והופקרו הרומאי  בצבא אחרים בני-מדבר עםשירתו
 ה-ה' מהמאה  ידועה רומאית בתעודה הישימוז. דרכישמירת

 שיל התאוריים הפרשים וזכרים - הנכברים" ההפקירים.רשימת -
 כתחנת-קבע הוקמה שא-תמד הנמנע. טן זה איז מצרים.גבול
 . למצרים. ערב שבינ באיווי שנדד זה, שבס בניע"י

- 

. 

 ממצרים עולי-הרגל בדרך כתחנה א-תמד שששהבימי-הביניים
למכה.

אונחל.
 היק חשוב. צוטת-דרכים מהווה והיא סיני כלב שוכנת א-נחלץ

 בכמה ממנה להגיע ואפשר ראם-א-נקב-סואץ הדרך באמצעיושבת
 ממנה,גם להגיע אפשר דרבים ובשתי ולניצנה לאל-קוצ'ימהדרך. ממנה עילה צפון-מורה לכיוון וליצרים. הצפונית לסיני נםנתיבים

נו,ת'יה

- -
,,,,;,,,,1,,, :ן. , , ;-

  ,ל.,,'ל11.י,ן,"1יןןי;1יי,1ל י ;;,1  ,,:ן,ן', ,יון "ן):)יל, , ), י ,י , ' 1 , .,
,1,,,: , 

 ,,,,,,,לל-,,,,,1.?,:.,י,"י,,,-
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 א-נהל על השליטה במדבר. צומת-דרכים היא אף המהווהלביר-תססה,
 סעיפיהן על סינט בלב הדרכיט על השליטה את כ4 אםמבטיחה,

 מעיטיהן.יסעיפי.
 קלעת-א-נחל-ממצודת-הדקלים". הוא המקום של המלא שמון

 השוכנת-כאן המצהוה אי-פעטן נו שגדלו הדקלים לנכרכניאה

 התורכים על-ידי א"י כיבוש אחרי סלים הסולטאז על-ידיגבנת"
 בפינר מחונקת מרובעת, חומה בצורת בנויה המצודה 1517..בשנת
 יותרו מאוחרת בתקופה תוקנה והיא עגולים. מגדלים ע"י"מיה
 הכריכות שתי ראויות מיוהד לציון יפה. ניכרים עדייו התיקוןסימני

 בשביל במים הצטיידות לתחנת א-נחל היתה שבנכותןשבקרבתה,
 חצר דרך למכה ממצרים דרכם עושים שהיו המוסלמים,עולי-הרגל

 ניכרת חומרית תועלת הפיק. ומונים בדווים שבטי סיני.האי
 עולי-רגל' 'גם זו. לדרך לנזקקים כשומרים עצמם אתבהשכירם
 הקדושים למקומות בדרכם א-נחל דרך לעתים עוברים היונוצריים
 כלל נוחים אינם דרומה מא-נחל המיליכים השבילים כי אםבסינר
 בא-נחל. היישוב ופחת הלך העלייה-לרגל. משהצטמצמהלמעבר.

 ההתקפה בשעת זמני באורח מחדש עלתה א-נחל שלחשיבותה -
 א-נחל הראשונה. מלחמת-העולם בימי הסואז על הגרמנית-תורכיתן

 שימשה פניה על העוברת הדרך כי אם השוב. צבאי כסיס אזהיתה
 תפקיד- ולהבטחת-אגפים. לחסתה ונועדה ~התקפה משני ציררק

 הוצנחו בקרבתה 1955. בנובמבר בפערכת-סיני, לא-נחל נועדמפתח

 התקדמו וממנה ה'מבצע, של הראשון ביום הישראליים הכוחותו
 לסואץ. בדרךן

 הסלעית-הררית. הדרומית, סינז לבת נבעיתן, המישורית: הצפונית, סיני בין חיץ אהגר היא- א-נהלסביבת

 שוכנת היא מפרץ-סואז. חוף על קטו נמל היאאברזניימהן, .ן, . .. - אכרזניימחן,
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 המנגן למרבצי ממערב ק"מ וכ-ס3 הקדומים למכרות-הנחושתממערב
 ויש מים, אין במקום ולבריטניה.. למצרים זה נמל דרךהמיוצאים
 מנמל-סואז. בסטינותלהביאם

 לראשונה נתגלו לאברוניימה ממזרה הנמצאים המנגןמרבצי
 הראשונה. מלחמת-העולם לפני החלה והפקתם ה-הס המאהבסוף
 "מנגן בכויית עסקו שתושביו קטן, עיב' יישוב קם המכרותליד
 לעובדים. ומים מ,11 בהספקתאו

 מימי עתיק נמל התגלה באל-מיח'ה, לאברוניימה,מדרוש
 ואספקה מים ולייבוא מסיני הנחושת לייצוא ששימשהפרעונים,

 זה עתיק נטל בי מוכיחה, הארכיאולוגית העדות המכרות.לעובדי
 לפה"ס השני האלף באמתך בליקר בשימושהיה

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 קתרינהמנזר
 משוטטים ומתבה-דים נזירים היו לספירה הראשונה במאהכבר
 מעולם היה לא חצי-האי של בדרומו רומא שלטוו סיניבמדבריות

 קדושתו עקב למקום שנמשכו הקדמונים, לנוצרים ושלם.יציב
 לגילוי ולצפות בו להתבודד איפוא ניתן הנקיקים, עתיר הפראיונופו
 אלוהים. ולמראותשייגה

 כרבות אולם ובנקיקים, במערות הנזירים התגוררובתחילה
 כמקלט אותץ שימשו אשר לעצמם.מגדלי-אבן, להקים נאלצוהימים
 בסינר הראשונות הכנסיות הן אלה בדווים. התנפלויותמפני

 הוקמו הנזירים יישובי כולו. הנוצרי בעולם להן יצאושמוניטיז
 ג'בל- הר-סרבל, ליד - שבדרום-סיני העמקים ברוב עתבאותה.
 שהוקם ליישוב נודעה מיוחדת חשיבות וג'נל-אם-שזמר.ספספה,
 במים. יחסית העשיר לואדרפיראן, סמור הר-סרבל,ליד

 )במאה הרומאית באימפריה שלמת לדת הנצרותכאשר'הפכה
 נוצריים ביישובים ל"תענייז השליטים גם לראשינה דוגלוהרביעית(,

 ניקרה לספירה 342 בשנת כי מספרת, הנוצרית המסורתאלה.
 מאוד ונפעמה בהר-משה קונסטגטיו, הקיסר של אמו הלנה,המלכה
 מצביעים קתרינה מנזר )נזידי ההר שלמרגלות הבוער"מ"הסנה

 מיד "0נ"(. "ל גידולו מקום על במנזר אסי. כחדר היום עד'
 .לאם ולהקדישו במקום שהיה הבניין את לשפר המלכהציוותה

 לכנסייה, שהיה זה, בניין סביב שנרקמו הרבות מהאגדות"קדושה".
 . )ג'בל-מוסא(. ליר.הר-משה לנוצרים קדושים מנבניםקיימים היי לספיר" הרביעית במאה כבר כי ברורה, היסטורית עדות משתמעת,

 כושים סינק בדרום הנודדים פשיטות גברו לספירה הששית במאה,,
 על ככלייה איימו לחצרהאג. מפרץ-סואץ דרך .שהגיחושסודאן.

 להקים וציווה דרום-סיני על חסותו את לפרוש יוסטיניאנוס הקיסר, החליט ומדיניים דתיים מטעמים במקום. שישבו הנוצרייםהנזירים
 את הקדושה קתרינה מנזר קיבל בימיו חזק. מבצר הכנסייהלידן,
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מיני
 מעיקרו: שיזוהו לא הרמז במשך בו והשינויים.שחלו הסופית,צורתו
 קדושים, ותאי .בתי-תפילה מגורים, מקומות נזירים' הדריכנסייה,
 מיבנים למערכת כולל שם אשוא, הוא, הסנור גבוהה. חשהוסביבם
 חדשימו מתקניט גם שמז במשך ניספ, -שעליהם החומה,בתוך
 חומות. מוקפת קדושה עיירהמעין
 הקיסר של דעתו את הניחה לא המנזר של מקהמו בתירתי

 עתיקים, כתב'.יד 300נ של אומן מצף במנזר קתרינה. במוזר עתיקכתב-יד
 ס'ני וחקר הבר'ת-הזודשה הקרותה, הנצרות יחקרהחשובים
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 4'1 בגיא, דוקא .הוקם שהמנזר בשמעו כי הספרים,יוסטיניאנוס.
 להורג. הבנאי את להוציא 1צי11ה להשחית המתו בערהההרים,

 לספירה, 530 בשנת. יוסטיניאנוס על-ידי שנבנה "מבצר,יסודות
 ארכר על-ידי במקום שנערכה בבדיקה בימינו. גם ועומדיםקיימים
 יוסטי של "חומה גם כי "תבדו. "עברית מהאוניברסיט"אולוגיט
 מגיע -: אורכה לכל כמעט - וגובהה היום, עד השתמרהניאנוס
 רק היא, אף ביזנטית המנזר של הבאסיליקה מטר. 12לכדי
 יותר. מאוהבת תוספת היא הסנה-הבוער הדר של"כיפה

 38 בן שטה על ימשתרע פני-הים מעל מ' 1525 שוכןהמנור
 הנובע מעייז להום". מעבר הדחק נמשכים שדותיו ואילודונם
 גינות ולהשקאת המנור שוכני של לשימושם מים מספק ההרלרגל'
 תיירים בפי שונות, בתקופות לשבת, שנודעו בסביבה, והמטעיםהירק

 הלקות מעבדים. הנזירים היו המנזר של שגשוגו בימיוצליינים.
 לא-טור אף והגיעו מהמקום רב מרחק מרותקות שפיואדמה

 שליחות וכרם שדה בעבודות ראו הראשונים הנזיריםולואדי.פיראן.
 וייה שמז רק לא מפיהם מונעים היו הם ממיתרות. והתנזרוקדושה
 תמרים. היה העיקרי ומאכלם להם, גםאלא

 או וממשקה ממאכל עור מתנורים סיני נזירי אין כיוםשונים. הרא- הנזירים של הסידותפ רבה במידה פגה הדורותבמרוצת
 לפי בנוי למשל. שלהם, הדר-האורחים הציביליזציה.מיתרונות
 משמש קתרינה מנזר חשמלית. מתאורה נהנים והם מודרניתתכנית
 אחרים. למנורים בלרכם וכתחנה לנזירים כבית-ספר בעיקרכייס

 במאה והולך. פוחת במנזר "נזיריםמספר
 "ארבע-עשר"

 מנה
 כבר העשרים המאה בראשית ואילו נפש מארבע-מאות לפעלה"מנזר
 שנים-עשת במנור שוכנים כיום נזירים. מחמישים יותר לא בוהיו
 בלבד.איש

 לשוגה: 111 י11נית-ערבית, כתובת מתנוססת למנזרבכניסה
 נבנה י משה אל ה' דבר בו במקום הר-סיני, של הקדוש."מנזר
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 ושם שמו להנציח כדי רומא, קיסר יוסטיניאנוס הקיסרעל-ידי
 מינה הקיסר למלכותו. השלושים בשנת נשלם תיאודורה1אשתו
 אחר 571 ובשנת אדם אחר 6021 בשנת המנזר לראתן דאולםאת

ישו".
 נוצ- קדושה איקונות_ותשמישי ציורים, של שפע מכילהמנזר

 שהוקם מימי-הביניים, מוסלמי מסגד ניצב הכנסייה בצדריים:
 בסתר, משולב. צלב חקוק המנזר בחומת לאחוות-דתות.כמופת
 זה. מופת של נוספתלהבלטה
 קטן לו המוקצה השטח המנור. זל בית-הקברות מאודמזוד

 הנפטרים הנפטרים. הנזירים כל את להכיל עשוי ואינומאוד
 עצמותיהם מוצאות כן ואחרי כלבר, שנים חמש כה על בהנקברים
 : המתים לעצמות הדרים שנ' הגולגלנת". ל"חדר ומועברותמקבריהם
 מסודרות מגולגלות רגילים.. לבני-תמות" והשנ' למכובדיםהאחר
 מונחות הגולגלות בצד במספר. מאות והמש אלף - שורותכוורות
 שבחייו הקדוש, סטיפאז של שלדו ביניהן ובולט השלדים,עצמות
 ישוב והוא ירוקה נזילים גלימת לבוש השלד המנזר. שומרואיה
 הפתח. אל מוסבים כשפניו עץ, גימאעל

 האגדה מאוחרת. בתקופה למנור ניתן הקדושה" .קתרינההשם
 מלך של בתו מאלכסנדריה. יפהפיה נערה היתה שקתרינהמספרת,

 הרוח *ליה .נחה הימים מן ביום לספירהי ה-ג' במאהאלכסנדריה
 לה. שנעשו רבים מעשי-נסים אחרי הנציות. את עליה קיבלהוהיא
 והפעם ראשה, את השש-עשרה בפעם אביה שליחי מעליהככתו
 בחר- גוייתה נמצאה שנים מאות אחרי והנה להיים. עוד שבהלא

 קברות שמה. על המנור נקרא מאז למנור. הובאה ימשםמשה,
הנמצא

 בתוי
 מאמינים רבים דורות במשך אליו משך הכנסייה,

 ארון-מהים נמצא הקבר ליד הנוצרי. העולם קצות מכלומעריצים
 הצארים על-ידי סיני למנור שנשלה זהב'ויהלומים, משובץמפואר,

 זכרה. ולתפארת הקדושה המעונה לכבוד היוס,ים)"מלכים(
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 את נימי-הביניים פרשו שונים אירופיים וקיסריםאפיפיירים
 אולם וספרד. גרמניה צרפת. מלכי כיניהם סיני, מנזר עלחסותם
 האורתודוקסית. הכנסיה של חסותה את המנזר עצמו על קיבלבפועל
 .יוסטיניאנוס. בימי עוד שראשיתה מסורת בעקבות וזאתהיוונית.
 כלכלית תמיכה ותמכה במנור, להתענייז רוסיה החלה ה-ט"ובמאה

 הדוקים קשרים האורתודוכסית. העדה ,בני היווניים בנזיריםורוחנית
 במנזר הצארים 'תמיכת הנזירים. לבין האיום איבו הצאר ביןנקשרו
 המהפכה אחר ורק הראשונה. מלחמת-העולם עד למעשה.נמשכה.

 גם לסתי. מרוסיה עולי-רגל של עלייתם פסקההקומוניסטית
 ציווה 1798 בשנת המנזר, על דעתו את בשעתו נתונפוליאון
 לנסירים. ברכותיו את ושלח בדך-בית בולערוד

 הקשורים שונים מקימות על הנירים מצביעים המנורבסביבות
 ההת- מקום משה,. מעיין משה. אדוננו דרך תורה; ובמתזבטשה
 אהרון גבעת הלוחות, שבירת מקום הר;הרעמים. משה. אבןגלות.
 העגל. קבורת מקום,אפילו

 כתבי- כ-3.300 המבילה המנור, לספריית נודעת יתרה חשיבות.,
 הנסרות להקר רב ערכם מודפסים. כרכים וכ-10,000 עתיקים,ד

 ספרי בצד סיני. לחקר וכן הברית-החדשה, נוסחאות ולבירורהידומה
 יוון שירת - קלאסיים-חיצוניים ספרים גב בספריי" מצוייםקודש
 וכן וגיאוגרפיה. אסטרונוקיה מתימאטיקה. פילוסופיה. ספריורומא,
 הספרים מקצוע. לבעלי אפילו עדייו ידוע אינו שתוכנםכתבים

 גיאורגית, סורית,. יוונית, - רבות בלשונות כתוביםוכתבי-היד
 ~קופסית. פולנית, סלאבונית, פרסית, לאטינית, ארמית,בשית.

 .מ.תרגום העתק הוא המנזר~ בספריית ביותר הקדום כתב-היד)
 בשנת שהועתק ליוונות(. המקרא של הקדום ההתרגוםהשבעים"

 בין וידוע ההשע-עשיה במאה במנזר נתגלה הוא בקירוב. לספירה00י
 כחבר בארבעה הכיל במקורו סינאיטיקוס". "קודכס בשםהחוקרים

 קמעים ממנו אבדו הזנחה מהמת אך המקרא. של מלא תרגוםיד.
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 רמך "1.1)סי""גזסיית

 הגרמני הדוקר על-ידי המנזת מז הוצא מכתבךהיד הלקרבים.
 על-ידי ינמכרו לרוסיה הובאו ממנו אחרים חלקים טושנדורחזק.

 המהפכה אחר הסובייטיימ'השלטונות
 למוזיאוי

 הבריטי.
 האוניברסיטה מטעם משלחת במנזר שהתה -מערכת-סיניאחרי
 בו,  הגגחים  כתבי-היד את ימימ  שסרה במשך וחקרההעברית

 ההיסטורי-טןפוגראפי לחומר המשלחת הקדישה מיוחדתתשומה-לב
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 האוניבר- "שכנות. והארצות ארז-ישראל לבין סיני ביןולקשרים
 בודאך יתרום, אשר ספר, לאור להוציא עמדת העבריתסיטה
 הקדומה. הנצרות ולהקר סיני להקר רבת-משקלתלומה

נוף-פיראן
 בולט והיא חצי-האי של העיקרי נוה-המדבר הואנוה-פיראן

 הנוה ובאשליו. בדקליו ובעיקר. בירק-צמחייתו הישימת רקעעל
 מהרי היורדים המים את המנקז נחל בתוך ק"מ 10 לאורךמשתרע
 נודדים נוה-פידאז אליו משך מקדטת-דנא אותו. התוחמים'השחם

 חקלאות על מושתת קבע הפך*ליישוב הימים וברבותלמיניהם,
ימטעים.
 האוני של ארכיאולוגית משלחת גילתה הנחל במרכז אשרבתל
 מלכי מתקופת שרידים מזר, פרופ' של בראשותו העברית.ברטיטה
 קיום- על מכך ללמוד אפשר אם לקבוע, קשה ויהודה.ישראל
 ,ף אולם תקופה, באותה דרום-סיני לבין יהודה בין אמיציםקשרים
 מסתבר. לחורב המגיע הנביא אליהו על המקראי שהסיפורייתכן
 אלה. קשרים רקעעל

 שרידים התגלו ובתל מיושב, הנוה היה אחרות בתקופותגם -
 יהערביה. הביזנטית הרומית, והנבאסית. הפרסית התקופות מןגם
 שבו לנו, הידועים התלים מכין בסיני. היחידי התל איפוא'זהו

 במיוחד בולטים כולו התל על הפזורים השונים השרידים ניז: הערבית., בתקופה וגמוי יהודה מלכי בתקופת החל דצות. יישובהתקיים
 ובראש עיר, במקום שכנה ההיא בתקופה גדול. ביזנטי מנזרשרידי
 בישוף. עקד בה שהתקיימה הנוצריתהקהילה

 נבאטיות. כתובות מאות נמצאו הסמוכים ובואדיותבואדי-פיראן
 '4 במקזת שעברו נוודים ועל שיירות על המעידות וערביות,יווניות

,.ו, סיני שבמזרח חוף-אילת את מקשר הנחל ימינה ועד,מימי-סדם
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 שבץ הדרך על הולשת עקמה ופיראן שבמערב, מפרץ-סואץעם
 נקרא המקרא בתקופת שכבר סבור, אהרוני י. ד"ר לערב.מצרים

 רהב-הידים פארן מדבר נקרא שמו ועל בארו בשם זהנוה-מדבר
 א(.. א, דברים טזו יב, ',יבי במדבר)ראה

אשטור
 של הדרומי-מערבי בחלקה ביותר ההשובה העיירה היא א-טור*

 מס- עמדה ששמשת מתעלת-סואץ ק"מ כ-225 מרוחקת היאסיני.
 סביבה ים-סיף. ובמבואות מפרץ-סואץ במבואית וצבאיתחרית

'טה-מיראן

.ש
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 א.ס,די

 הפוריים המישורים מן אחד - הפוהה אל-קעא מישורמשתרע
 תעלת- ים  א-טור את מקשרת טובה דדך סיני. שבהצייהאיהמעטים
 ולמכ* הקדומים הבחושת למכרות דרכי-עפר מסתעפות וממנהסואץ,

 למנזר מסולעים הרים. ושבילי וסביבתה שבואדי-נסב , המנגזרות
 לנו- ב-2 בטערכת-סיגה צה"ל על-ידי נכבשה העיירהקתרינה.
. 1956.במבר

 נוציים. ומיעוטם מוסלמים רובם - תושבים 1000 מונהא-טור
 בא-טור. מנזר קיים היה לספירה ה-ד' במאה שכברנראה,

 למנור סניף מעין בו וקיים הקדושה קתרינה. במגיר קשורהמקום
 תחנה משמשת העיירה אורתודוקסית. כנסייה בו קיימת כןזה.

 למכה, מוסלמיםלעולי-רגל

-א
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 שם על לטקום ניתן 'והוא .ההר", פירושו - א-טורהשם
 והמוסל- הנוצרים שהים כידוע. טור-סינין. בקוראן הנקראהר-סיני,

 הדרומית. שבסיני הר-משה עם הר-סיני אתמים

שרם-א-שיית'
 ממפרץ- המעבר בקרבת סיני, חצרהאי, שלבקצהויהירומי

 ץל השארים וסנפיר תיראו האיים שני ובקרבת לים-סוףאילת
 האיים בשני השולט מפרץ-שלמה. הנקרא מפרץ משתרעהמעבר,
 הדרום.' למימי מאילת הטים נתיב על שולט31מפרז
 האחד חלקו חלקים. לשני המפרץ את מחלקת צרה, יקשהלשון

 הסר המים בארות על-*ם מפרץ-המים, כלומר אל-מויה, שרםנקרא
 lPTn~ מפרז כלומר שרם-א-שייה', נקרא השני וחלקו בה אשרכות.

 קטן. מעיין-גפרית גס נמצאבשרם-אל-מזיה
פוס-א.שי'"'

 "ן --דלי44יי' -י'.'.,י'יייי-',.יןי.--:ן.י-ןיי'.,י,'.,1ץףה194"י'--ץ1',
.. ..

,. 
, 

,,גי',שנעליי
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 תשתרע סכיכן ועמוק-מיס. קטן טבעי נמל הינו זרם-א-שיי"ש))
 הקבע יישוב שונים. גוונים בעלי וצוקים כפים המוקף נרחב,משטח
 בו הקימו כאשר מלחמת-העצמאות, אחרי רק במשום כנראה,מסד,

 לאניות- מעגן ומקום שדה-תעופה וכן גדול צבאי בסיםהמצרים
 מאילת. הישראלי השייט חופש למניעתמלחמה

 אש בכוס ומוגן מערכת-סינ' לפני היטב מבוצר היההמקום
 התנגדות המצריים הכוחות בו גילו לא אף-על-פי-כן, חטיבה.של
 לשרם-א-שדח' 9 חטיבה הגיעה כאשר 1 טיפולה לחימה כוח אורבה

 של המורתי החוף לאורך המפרך מסעה אחרי לקרב, מיידונכנסה
 ספורות. שעות אחר המצרים לפניה נכנעו."צי-האי,
 'שראל בידי סיני של כיבושה הושלם שרם-א-שיימ' כיבושעם
 חיילי לפיקוח המקום נמסר הכינוי אחר לאילת. השיטוהינטה
 "ישרא'לי. לשיט הפרעות למנוע כדיהאו"ם,

אי-היראן
 בקצהו שובן הוא ק"מ. כ-7 ורוחבו ק"מ כ-14 האי שלאורכו

 צר, מיצר מאילת. ק"מ 175 כמרחק מפרץ-אילת, של ביותרהדרומ'
 האי -בין מפריד ק"מ. שישה על אחד במקום עולה אינושרוחבו
 שמנגר, חצי-האי של 1D1fi על או זה, מיצר על והשולט סיני,לבין
 למערכת- עד ממנה. או לאילת הים נתיב על מוחלט שלסוףשולט
 היש- השים חופש את ומנעו מיצרי-תיראו על המצרים שלטו'ני
 את לפנות נכונותה את ישראל התנתה המערכה, משתמהראלי.

 אירום כוח על-ידי יובטח שלה השים שחופש בתנא' מסיניכוחותיה

 - האו"ם. חיילי במקום יושבים מא1בינלאומי
 אפשר וקרקע. מים הוא חסר שכן מיושב, אינו עצמו האי-,.

 התקיים לא קבע יישוב אולם נוודים, אליו הגיעו במעם פעםשמדי,
 )האלף הכלקוליתית מהתקופה הם באי שנמצאו המעטים הכליםבו.

 אלה. לנוודים ודאה שייכים, והם לפה"ס(הרביעי

%
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אי-ת'ואן

ר'הב
 של המערבי בחוטו ביותר החשוב נוה-המדבר הואנוה-ד'הב
 ומטעים, גינות-ירק להשקאת המשמשים מי-תהום בו ישמפרץיאילת.

 קילומטרים לאורך המשתרעת דקלים חורשת נמצאת החוףולאורך
 א-שייח' לשרם מאילת המוליכה הדרך על שוכנת ד'הבאחדים.
 דרך ומשם. הר-משה, אל מערבה, המוליכה דרך מסתעפיםוממנה

 בשמשה נוספת, משיבות נודעת לאהב למפרץ-סואץ.ואדי-פייאו,
 למפרץ-סואץ. מפרץ-אילת ביי הים בדרך לתנועהתחנת-ביניים
 שרר נמצאו שפת-הים. ליד הסמוך, הנחל של הצסוניתבגדה

 בית- ונמל. מזח של והריסות מצודה שרידי קדום, יישוב שלדיש
 על המכרים תלונים ממאה למעלה  עומדים שבי גדול.קבדות
 שאלה הקדום היישוב של הגדולים ממדיו על מעיד  ביויים,יבריש
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 נחושת הפקת על המעידים נחושת, סיגי גם כאן נמצאובמקום.
 בימי-קדם.במקום
 הנבאטית לתקופה השרידים את ,לשייך יש ההרסים, עדותלפי
 בהפקת שעסקו הם שהנבאטים נראה, הרומית-ביזנטית.ולתקופה
 כלל הגיעי לא הפרעונים משלחות ואילו "משהית, בסיני"נחושת
 להניח יש אולם המקרא, מימי שלידים במקום נמצאו לאלשם.
 יש לנוודים. ארעית תחנה ד'הב שימשה תקופה באותה.שגם

 בני- מתהנות כאחת במקרא הנוכרת די-והב, עם תהב אתהמזהים
 "עדל בגלל הן בדבי, התכריע איז א(. 4, )דברים במדברישראל
 נזכרת אינה שדי-זהב משום והן מסייעת ארכיאולוגיתעדות.

 בספה המובאת במדבר, בני-ישראל מסע של המפורטת.ברשימה
 לג(. )פרקבמדבר

טבח
 על. לאילת, מדרום ק"מ כ-10 השוכן נוה-מדבר היאטבה

 בה עברה ובימרקדם מים, מצויים במקום והערבה. סינ'גבול
 שייכים במקום שנמצאו ההרסים השובה, ממהרית דרךודאי,

 המקרא בתקופת כבר כי נראה, אולם הנבאטית-רומאית,לתקופה
 בסבה ששכן הקבן יישוב ארעי. יישוב לפחות יישוב, כאן קייםהיה.

 ללמוד שאפשר כפי למדק נרחב היה הכבאסית-רומאיתבתקופה
 נחושת. כריית ועל חקלאות על מושתת והיה המיבנים, שריד'על-פי
 הסמיך ובעמק-מראת בעמק-טוויבה בעמק-סבה, שגם ספק,אין

 מלכלה קשרי בזה זה קשורים שהיו יישובים, בימי-קדם"תקיימו
 בואדי-מראה. וגם בואדי-טבה גם התגלו קדומים נחושתמכרות
 ערמות או כורים שרידי נמצאו לא הסביבה שבכל לציין,,מעניין
 הובאי אלא במקום, כנראה, הותכה לא כאן שנכרו העפרותשיגזמו
 ) אחרים. היתוךלמרנני

 מלכי של המל,וכה מתקופת כלשהם שרידים נמצאו.במקום אילוו'
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 שלא ודאות, של רכה במידה להניח היינו ישאים ויהודה,ישראל
 בעציון-גבר, מקום, בקרבת שבז הנחושת, את כאז להתיך היהכדאי
 עתה עד אולם 1 בערבה ביותר המשוכלל המטאלורגי המפעלהיה
 המקרא. מתקופת כלשהם שרידים במקום נמצאולא

 ולאטיניות. 'ווניות נבאטיות, כתובות נמצאו לסבהסמוך
 לעבודה גויסו רומאיים .ש"יילים מסתבר, אחת לאטיניתמכתובת
 שהנבאטים נראה, לספירה. ה-ג' או ה-ב' במאה טבחבמכרות
 שהקדימום כשם בסבה, נחושת בהפקת הרומאים אתהקדימו
 הנבאסים על-ידי הנחושת שהסקת לצייז. יש אילם ובאדום.בלוהב
 וקטנת-ממדים. בלבד עונתיתהיתה

 בקירות נמצאו ואדי-טפה, של היובלים אהד אום-סודיר,בואדי
 ובערבית. בנבאטית ביוונית. רבות כתובות-סלע העמוקהגיא

ל1,ות-9וע11ן

 - --- -ל-ך----.לי....--ך---),---..-...-
~.. ' 
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דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 להניי"ע ועולי-רגל מס"א אנשי מתכנסים ה'1 זה שבמקוםמסתבר,
 בין בשרטוט. או בכתב הגיגיהם את חקקו וכאן ולמרגוע,לסעידה
 בעלת מנורה יהודיים: סמלים גם התגלו שבמקום הסלעציירי.
 נוסף ציור נמצא ממנה הרחק לא שופר, ולשמאלה קניםשבעה
 קנים. שבעה בעלת מנורהשל

ג'זירת-פרעון
 לאילת מדרום ק"מ 15 השוכו קטן,. אי הואג'זירת-פרעון

 ירוהבו מ' ל-330 בס"ה מגיע אורכו ממפרץ-טפה. בקירוב מ'רמש
 בשם אותי המכנים ויש אל-קריה, נקרא הוא הנוודים בפי מ'.ל-150
 האלמוגים"..א'

 ובימי הביזנטית בתקופה מיושב היה שג'זירת-פרעוזמסתבר.
 ושרידי הביזנטית( התקופה )לגבי חרסים כד על ומעידים הביניים.'
 שבאה הגבעות שתי על המצויים והמוסלמיים הצלבניים הביצורים'

 ימינו עד כמעט כלשר התורכים. בתקופת גם מיושב היההמקום
 גם ישבו שבה הביזנסית, יטבה שכנה כאז כי המשערים. ישאנו.

 'טבה. יחורי של זכויותיהם את כיבדו הרומאים יהודיים,סוהרים
 נכון אם במפרץ-אילת. ובספנות הים בסחר הנראה. כפי,שעסקו,
 על פיקוח עת באותה בידיו קיים זה סוהרים שיישוב הרי'הזיהוי
 ואסרת אפריקה לביז אילת שביןהמסחר
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