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הנגב של בן־גוריון
זאב זיוון ,מניצנה עד אילת ,סיפורו של הנגב הדרומי,
 ,1957‑1949קריית שדה־בוקר :מכון בן־גוריון
לחקר ישראל והציונות ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
תשע"ב 395 ,עמ'
לא אחת מתקבל הרושם שהנגב הדרומי הוא חבל
ארץ שאינו ראוי לפיתוח וליישוב .בהיותו אזור
צחיח למחצה הנמצא בגבול השחון שבין המזרע
לישימון ,נוצר לו דימוי של אזור שומם ומשעמם
שאין צורך להתחשב במערכות הפיזיות ,הטבעיות
והאקולוגיות הקיימות בו .צחיחות מרובה ,היעדר
גשמים ,טמפרטורות קיצוניות ,קרינת שמש חזקה,

לילות קרים ,היעדר מקורות מים מקומיים ,חולות
נודדים ,קרקע לס פריכה ובליה של סלעי מדבר —
כל אלה נראים לאדם כיסודות דוחים ללא ערך
שימושי ,ומאחר שבמקרה זה הם נמצאים מדרום
לתחום הנושב ,נראה שאין בהם חשיבות רבה
לפיתוח .אולם טעות היא לחשוב שהנגב הדרומי
רחוק כל כך וריק במהותו ,ושייעודו לשמש אך
ורק כחצר האחורית של ישראל וכמקום שניתן
לשנע אליו כל מה שרוצים להרחיק ממרכז
הארץ .להווי ידוע שזה השטח הפתוח האחרון
שעוד נותר בארץ ,ואם נתכחש לו — נאבד אותו
סופית .תרומה חשובה העלה זאב זיוון בהשיבו
את הנגב הדרומי אל מפת מדינת ישראל בספרו
החדש שיצא לאור זה כבר.
הספר כולל מבוא רחב היקף וחמישה פרקים,
העוסקים בנושאים העיקריים הנוגעים למצבו של
הנגב הדרומי בראשית שנות החמישים של המאה
העשרים ,והם :אתוס הנגב ,המחצבים שבאזור,
יישוב הערבה ,כיבוש הר הנגב ועיירות הפיתוח.
המבוא' ,ארץ העלייה הגדולה' ,מציג את הרקע
הכללי לפריצה היישובית והביטחונית אל הנגב
הדרומי בשנים הראשונות שאחרי הקמת המדינה.
הוא סוקר את הידע שהיה קיים על אזור זה עד
שנת  1948ואת הניסיונות שנעשו בעבר לגילוי
הפוטנציאל הכלכלי שבאזור ,שבימי המנדט
הבריטי לא היה נגיש דיו ליהודים ,כך שלרבים
נותר בבחינת ארץ לא נודעת .המעט שהיה ידוע
אז נבע ממסעות ראשונים ומסיורים שעברו מעת
לעת במרחב שמדרום לבאר־שבע .מקום נרחב
ניתן במבוא לנושא הביטחון ולמעמדו של הנגב
כחלק מאסטרטגיית הביטחון של מדינת ישראל.
נושא מרכזי נוסף במבוא הוא מדיניות החוץ של
ישראל בשנותיה הראשונות ומערכת יחסיה עם
מעצמות העולם ועם מדינות ערב בכל הקשור
להיאחזותה בנגב אחרי מלחמת העצמאות.
עניין זה נגע במיוחד לבריטניה ,לארצות־ברית,
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לברית־המועצות ,לעבר הירדן ולמצרים ,שלכל
אחת מהן היה עניין מדיני באזור זה .עוד כולל
המבוא סקירות ממצות על העליות הגדולות של
שנות החמישים וראשית יישובם של העולים
החדשים בנגב ,על התקוות שתלו בניצול המחצבים
כגורם כלכלי ועל הקמת מחנות העובדים למיניהם
בנגב ,ומעל לכול — על הנגב באידאולוגיה
הציונית משנות השמונים של המאה התשע־עשרה
ואילך .נוסף על אלה מוצגים נושא הביטחון
בנגב כאזור ְספר והחלטות הנהגת המדינה באשר
לפיתוח הנגב הדרומי בשלביו הראשונים.
הפרק הראשון' ,בן־גוריון ואתוס הנגב' ,נכתב
על בסיס יומניו ,מאמריו ומכתביו של דוד בן־
גוריון הנמצאים בארכיונו .המחבר חיפש במסמכים
אלה תשובה על השאלה מה ביקש בן־גוריון למצוא
בנגב .תשובתו היא שבן־גוריון יכול היה להציב
בנגב יעדים לאומיים שהתאימו לצורכי המדינה
החדשה ,משום שהיו בו מרחב טריטוריאלי ליישוב
עולים ,אפשרות להקמת נמל שני למדינת ישראל
לחוף הים הדרומי ,מדבר ריק שהיו בו אפשרויות
רבות ליצירת התחלות חדשות בכל תחום ויישוב
הספר והיאחזות בגבולות חדשים .בן־גוריון אכן
ְ
העמיד את יישוב הנגב בראש מעייניו; הוא סייר בו
עוד בשנות השלושים והיה מעורב בסיורי הפלמ"ח
בנגב בשנות הארבעים .הוא שאף לפיתוח מקורות
מים ולהקמת קווים להובלתם ,לסלילת רשת
כבישים ,לפיזור אוכלוסין דרומה ,לפיתוח חקלאי
ועירוני באזור ,לחיפוש אחר מחצבים חדשים
ולהרחבת ההתיישבות בדרום על מנת להשיג את
המטרה המדינית של שליטה בנגב כולו .הנגב שימש
בעבורו יעד לעלייה חלוצית של הדור הצעיר ,ובכך
רצה לעצב את הישראלי החדש בדמות החלוץ
המשרת את צורכי העם והמדינה .חלק ניכר מפרק
זה מוקדש להליכתו של בן־גוריון לשדה־בוקר
כצעד אישי אחרי התפטרותו מהממשלה בדצמבר
 .1953על אף רצונו לשמר את המפכה הציונית־

החלוצית בשנותיה הראשונות של המדינה ,הוא לא
הצליח לדברי המחבר להביא אחריו גייסות שחסרו
לו למבצעי התיישבות גדולים ,וכך נותר הנגב
בעבורו בעיקר מכשיר מחנך.
הפרק השני' ,הנגב הדרומי — ארץ המחצבים',
עניינו המאמץ שנעשה לפני הקמת המדינה לאתר
מחצבים בנגב ,בעיקר בסביבות תמנע ,בהר
צפחות ובים המלח ,וכן החיפוש אחר מקומות
סבירים לחיפושי נפט .הייתה אז תקווה למצוא
בנגב מרבצי ברזל ,נחושת ,אורניום ופוספטים,
שהיה בהם פוטנציאל כלכלי ליישובם של עולים
חדשים .המחבר מפרט בפרק זה את המחצבים
שלשלטונות היה עניין כלכלי בהם ,כקאולין ,חול
קוורץ ,צמנט נחושת ממכרה תמנע ,גבס ממכתש
רמון ,ברזל מנחל פארן ,מנגן ,נציץ ,פצלי שמן
ועוד .לשם ניצול המחצבים ריכזו באילת ,בדימונה
ובירוחם אוכלוסייה עירונית ,אולם בסופו של דבר
לא נמצאו בסביבות ערים אלה די מחצבים לספק
תעסוקה לאוכלוסייה זו ,ועל כן הקימו שם לאחר
מכן מפעלי תעשייה בענפים אחרים .למרבה
האכזבה לא נתגלו בנגב מחצבים עשירים; חלקם
נכרו באופן זמני בלבד ,ולא היוו תשתית כלכלית
עיקרית ליישובים העירוניים שהוקמו.
בפרק השלישי' ,ניסיונות התיישבות בערבה',
מתוארות פעולותיהם של מוסדות ההתיישבות
להקמת יישובים חקלאיים בציר האורך של
הערבה ,מצפון לדרום ,משום שנמצאו בערבה מים
להתיישבות חקלאית .בשלבים הראשונים הוקמו
יטבתה ,עין־יהב וחבל אילות בעורף של אילת.
הפרק סוקר את ההצלחות ואת הכישלונות בביסוס
התיישבות קבע בערבה ואת שלבי השתרשותם של
קיבוצים ומושבים שהוקמו בדרום הערבה .מתוארת
בו בהרחבה ההתיישבות ביטבתה ,ומובאים פרטים
על קידוחי מים ,על גידול תמרים בעין־חצבה ,עין־
יהב ויטבתה מזן שהובא מעיראק ,וכן על תחנות
הניסיונות החקלאיות שהוקמו בעין־חצבה ובעין־
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יהב ללימוד תנאי האזור .הפרק עוסק גם במבצע
הראשון של הנח"ל בשנת  1949לפריצת דרך
לאילת ובהקמת ביצורים ראשונים להיאחזות בחוף
המפרץ ,במקום שלימים הוקמה בו העיר .נוסף
על אלה מובאים פרטים על חוות הגדנ"ע שהוקמו
בבאר־אורה ובעין־יהב ,על כפר הדייגים בחוף
אילת ועל המצפים החקלאיים שהוקמו בדרום
הנגב ,ליד המעיינות שבציר הערבה.
בפרק הרביעי' ,ההתיישבות החקלאית
בהר הנגב' ,מתוארים בין היתר הקמת המצפה
הראשון ברביבים ,העלייה של משאבי־שדה על
הקרקע ,הקמת שדה־בוקר בשנת  1952על רקע
מניעיו הפוליטיים־האידאולוגיים של בן־גוריון
להתיישב במקום זה ,הקמת החווה לגידול מקנה
בקיבוץ ובעיות הביטחון שעמן התמודד היישוב
המבודד .המחבר מפרט את המהלכים לשיקומה
של החקלאות הקדומה בנגב וכן את הניסיונות
לפתח חקלאות מודרנית בהר הנגב ,אף שלא היה
שם סיכוי לחקלאות בגלל החוסר במים ,ומפני
שלא נמצאו גידולים מתאימים לאזור .עוד עוסק
הפרק בהקמת חוות בוקרים פרטיות בהר ,בדיג
באגם ירוחם ,בפיתוח תיירות במדבר ובתכניות
להרחבת ההתיישבות בהר הנגב שלא יצאו אל
הפועל .המפגש עם הבדווים בהר הנגב אף הוא
מתואר בפירוט ,כולל העימותים השבטיים ,וכן
סוקר המחבר את הקמת היאחזויות הנח"ל ,כנח"ל
קציעות ,שיזף ,אשלים ,מבוא־שבטה ,ביר־חפיר,
דקלה וכרם־שלום ,לאורך הכביש מבאר־שבע
לצומת משאבים‑ניצנה ,בפתחת ניצנה ובמקומות
רגישים לאורך הגבול ,כאמצעי ביטחוני להגנה
על הציר מול מצרים וסיני.
הפרק החמישי' ,מהפכת ההתיישבות העירונית
בפריפריה :עיירות העולים בנגב' ,מנתח את
מדיניות פיזור האוכלוסין של הממשלה בראשית
כהונתה כאחד מקווי היסוד בפעילותה באותן
שנים .המחבר מתאר את הבאת העולים מן

האנייה אל הפריפריה ויישובם בנגב ,את הקמת
העיר אילת ונמלה ,וכן את הפיכת המעברות דאז
לעיירות הפיתוח ירוחם ,מצפה־רמון ודימונה.
בפרק הסיכום המחבר מציג את עיקרי תוצאות
מחקרו :ענף החקלאות לא הביא אל הנגב מתיישבים
בררה ובעל
רבים; העולים החדשים יושבו בנגב בלית ֵ
כורחם; האידאולוגיה הציונית באשר ליישוב הנגב
הייתה בעלת אוריינטציה חקלאית שלא תאמה את
תנאי הסביבה בנגב; משקלו של בן־גוריון ביישוב
הנגב היה דומיננטי ומשמעותי ביותר ,והוא אשר
דחף בכל מאודו לפיתוח הנגב באמצעים שעמדו אז
לרשות המדינה; בשמונה השנים  1957‑1949היו
מחדלים רבים בהגשמת המטרות שהוצבו בנגב,
אך גם נוצרו עובדות שהיו בסיס להמשך הפיתוח;
המוסדות והגופים שעסקו בפיתוח הנגב לא נתנו
את דעתם במידה מספקת למגבלות הגאוגרפיות
והפיזיות של האזור ,כך שדברים רבים נעשו
בניסוי וטעייה; הצלחת התכניות לנגב לא הייתה
מובטחת ,להוציא תחום הביטחון ,שטופל באורח
רציני יותר; כבישים נסללו בנגב בעיקר מטעמי
ביטחון ולא בתוואים היסטוריים בדוקים; אילת
הוקמה ללא גישה יעילה למרכז הארץ ,ובשנים
הראשונות לא הגיעו העיר והנמל לשגשוג כלכלי;
צה"ל ושלוחותיו היו מנוף עיקרי לעשייה באזור
זה; המצפים היו יעילים מאוד באיסוף נתונים
חקלאיים ואקלימיים לקראת הקמת יישובי קבע;
למרות המחדלים בכיבוש הנגב הדרומי ,היה זה
מעשה מכונן במדינת ישראל ,והנגב הפך לחלק
אינטגרלי בלתי נפרד של המדינה.
לפנינו ספר שנכתב בידי שוחר ידיעת הארץ,
שהיה מראשוני שדה־בוקר ,שהכיר את דור
הראשונים ואת ותיקי ההתיישבות בנגב ,שהרבה
לסייר באזור ,ושמכיר אותו היטב .הוא חווה את
הנגב הדרומי על נופיו הייחודיים ,ואין ספק שכל
מה שכתב בספרו נבע ממעמקי לבו ומהיכרות
בלתי אמצעית עם הסביבה שחי ופעל בה .זיקתו
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של המחבר אל הנגב הניבה ספר הכולל מידע רב
ופרטים אין־ספור על אחד האזורים הגאוגרפיים
המרתקים בארצנו ,ואלה מוגשים לקורא בצורה
סדורה ושיטתית ,כתובים בבהירות וברהיטות,
בלוויית תצלומים ומפות.
ובכל זאת אין להימנע מציון חולשה בולטת
בספר זה ,הפונה לקהל הרחב אך מבוסס על עבודת
הדוקטור בגאוגרפיה היסטורית שכתב המחבר
לפני כחמש־עשרה שנה .לא כל פרט במחקר
מדעי ראוי להיכלל בספר פופולרי ,ובוודאי
אין בספר כזה מקום לעומס הפרטים ולמאות
הציטטות המשולבות בטקסט כמעט בכל פסקה
ובכל שורה .בהיעדר ניפוי של עובדות ופרטים,
הקריאה בספר מייגעת .הספר בנוי בעצם על
מסמכים ,תעודות ומכתבים שלוקטו מארכיונים
ועל ציטוט מקורות רבים מתוך ספרים ומאמרים
על הנגב .רבים מן הפרקים שבספר אינם מוסיפים
על הידוע והמצוי זה כבר .ארבעים וחמישה (!)
עמודי הביבליוגרפיה ,הכוללים כ־ )!( 1,125פרסומים
על הנגב ,אכן מעידים על שפע החומר שהצטבר
בספרות המקצועית.
אף שהספר מבוסס כאמור על מחקר גאוגרפי־
היסטורי של אזור מדברי ,אין בו תובנה חדשה

של המחבר המוסיפה נדבך משמעותי לידע
המדעי הקיים .אין בו גם שימוש מושכל ובמידה
מספקת במרכיבים הגאוגרפיים הקלסיים,
כאקלים ,גאולוגיה ,גאומורפולוגיה ,טופוגרפיה
או דמוגרפיה ,על מנת להסביר את הדומיננטיות
שלהם במעשי ההתיישבות ובניסיונות הפיתוח
בחבל ארץ טבעי החסר לחלוטין תשתית
מלאכותית ,ואת השלכותיהם על הכישלונות
וההצלחות החלקיות בנגב הדרומי בתקופה
הנדונה .גם הממד ההיסטורי האזורי לא נוצל
במידה מספקת בכל האמור בהתיישבות העתיקה,
ובפרט בממצאים מיישובים ,מדרכים וממתקנים
קדומים העשויים ללמד על מקור הטעויות
בהחלטות על מיקום ,סלילה ,פיתוח חקלאי ועוד.
בספר חסר גם שימוש בידע הגאוגרפי־העירוני
החדיש באשר להקמת ערים חדשות באזורי מדבר
ובידע על בינוי באזורים צחיחים ובחבלים הנתונים
למדבוּר .עם זאת הוצגו בספר היטב האידאולוגיה
ההתיישבותית־הציונית ,הצורך הביטחוני־הפוליטי
ביישוב ְספר המדבר בדרום והכישלונות וההצלחות
החלקיות של מפעל התיישבות זה ,שנעו סביב
חזונו של איש אחד ,מנהיג ,יזם ובעל מוטיווציה
עילאית ,הוא דוד בן־גוריון.
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