ההתיישבות הקדומה בנגב
התקופה הפליאוליתית
התרבות הנטופית (בהר הנגב)
התרבות החריפאית (בהר הנגב ובמערבו)
התקופה הנאוליתית
התקופה הנאוליתית הקדם-קרמית
התקופה הנאוליתית הקרמית
התקופה הכלקוליתית
תקופת הברונזה
הברונזה הקדומה
הברונזה הביניימית
הברונזה (הכנענית) התיכונה
הברונזה (הכנענית) המאוחרת

לפנה״ס
8300-10500

4800-8300
6000-8300
4800-6000
3200-4800
1200-3200
2400-3200
2000-2400
1550-2000
1200-1550

תולדות מצרים

הממלכה הקדומה
הממלכה המאוחדת
הממלכה התיכונה 1786-1991
הממלכה החדשה 1300-1560
שושלת הי״ח -י״ט 1200-1300
1200
שושלת כ׳

על שאלת התיארוך וההתייחסות למסורת ישראל עיינו בעט׳  , 156ברשימה הביבליוגרפית.

מקורות הידע
סקו ארכאולוגי
סקר המיועד לאיתור ותיעוד ממצאים
ושרידים ארכאולוגיים בשטח גאוגרפי
נתון .ממצאי הסקר מסייעים לאתר
נקודות יישוב בשטח ולגלות את
תקופות יישובן על סמך חרסים,
שרידי מבנים ומתקנים אך ללא
חפירה ארכאולוגית.

חפיוה ארכאולוגית
חשיפת שרידים קדומים על פני
השטח ובחפירה לעומק על פי תכנית
מסודרת .כאשר החפירה היא בתל,
נעשה בדרך כלל חתך ארכאולוגי
משיא גובהו ועד לסלע האם ,ובכך
עומדים על שכבותיו .בשלב שני
נערכת חפירה ,שכבה אחרי שכבה.
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הידע על יישובו של הנגב בתקופות הקדומות נשאב בעיקר מממצאי סקרים וחפירות
ארכאולוגיות ,ובהמשך (החל מתקופת הברונזה) ,גם ממקורות כתובים .מכלל
המקורות מנסים החוקרים להציג תמונה כללית ,אך עדיין אין התמונה שלמה.
יישובי הנגב מתאפיינים בתקופות פריחה קצרות ובתקופות עזובה ארוכות .החוקרים
משערים שגורם חשוב שהשפיע על יכולת הקיום האנושי במדבר ובעקבותיו על
התפרוסת היישובית לאורך הדורות היה שינוי האקלים .בחלק מהתקופות היה
האקלים לח יותר ומקורות המים והצומח היו רבים מאשר בימינו ,אך היו גם
תקופות יובש.
התקופות הקדומות מכונות על פי התרבויות החומריות שנחשפו בחפירות
הארכאולוגיות :חומר אופייני לייצור כלים שהיה בשימוש בכל תקופה ואתרי המגורים
מהם ניתן ללמוד על צורת ההתארגנות החברתית.

התקופה

החומר האופייני

פרה־היסטוריה:
התקופה הפליאוליתית
התקופה הנאוליתית
התקופה הכלקוליתית

אבן (ליתוס ביוונית)
חומר ואבן
נחושת (כלקוס ביוונית)

חבורות של ציידים־לקטים
חברה נוודית וראשית החקלאות
התיישבות ביישובי קבע

ברונזה
(תרכובת של נחושת ובדיל)

התפתחות עירונית ומדינית

היסטוריה:
תקופת הברונזה (הכנענית)

ההתארגנות החברתית

התקופות הפרה־היסעוויות
על התקופות הפרה־היסטוריות אין ידע ממקורות כתובים והידע נשאב משרידי
מבנים ,כלים לשימוש יומיומי ,כלי פולחן ואתרי קבורה .החוקרים נעזרים גם
בדוגמאות מאזורים אחרים .בעזרת שרידים אלו מנסים החוקרים ללמוד על מבנה
החברה בתקופה הקדומה ,על היכולת הטכנולוגית באותם ימים ,על קשרים עם
ארצות אחרות במרחב ,ועל אמונותיהם של הקדמונים ואופי פולחנם.

התקופה הפרה-היסטורית
התקופות הקדומות שלפני המצאת
הכתב .הידע של הארכאולוגים על
תקופות אלה מתבסס על ניתוח
ממצאים חומריים בלבד.

 1 1עיינו •מפה ונסו לאפיין את תחום ההשתרעות של אתרי היישוב בתקופות
הפרה-היסטוריות.
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להגי צור מהתקופה הפליאוליתית המאוחרת.
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אתרים בנגב בתקופות הפליאוליתית והנאוליתית.
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לדעת הארכאולוגים הממצאים מעידים על קיום אנושי בנגב כבר מתקופות פרה־
היסטוריות (חצי מיליון שנה) .מוצאם של יושבי הנגב אינו ידוע ,אך כנראה שלאזורנו
הגיעו נוודים מאפריקה ומאירופה .בין הממצאים החומריים של אוכלוסיות שחיו
בהר הנגב ובמערב הנגב יש כאלה האופייניים לתרבות הנטופית ולתרבות החריפאית.
השרידים מהתקופה הנאוליתית (  4800-8300לפנה״ס) שנמצאו במקומות שונים
בנגב ,חלקם מהתקופה הקדם קרמית  -בטרם רכש האדם את היכולת ליצור כלים
מחומר ,ואחרים הם מהתקופה הקרמית ,ממנה נותרו חלקי כלים מקרמיקה.
האוכלוסיות הראשונות בנגב היו של חבורות ציידים-לקטים ,נוודים שנדדו בעקבות
מקורות מים ומזון .הם התגוררו באתרים עונתיים ,בעיקר בסמיכות למקורות מים,
ומצאו את מחייתם בליקוט מזון מהצומח הטבעי ,בדיג ובציד .כשמקורות המחיה
נוצלו הם נדדו למקום אחר .בתקופות הפרה-היסטוריות האוכלוסייה הנוודית
התגוררה במערות או במחסות שנבנו מחומרים זמינים כמו קנים ,ענפי עצים,
עורות ומחצלות .המבנים בדרך כלל לא שרדו ,אך נותרו חפצים במערות ועל פני
השטח .בכמה אתרים נותרו שרידי מבנים מעוגלים ובתוכם נמצאו כלי אבן וצור
ששימשו לציד ולעיבוד העור.
 2י

כיצד ניתן להסגיר את העוגדה שרוג האתרים הפרה-היסטוריים היו
חד-תקופתיים?

בשלהי התקופה הנאוליתית החלה בנגב המהפכה החקלאית .בני האדם החלו לגדל
דגנים וקטניות ולביית בעלי חיים (ראו עמ׳  , ) 117ובעקבות כך הקימו אתרי קבע
למגורים ובנו מכלאות צאן מגודרות באבן וחדרי מגורים לרועים.
במרבית שטחו של הנגב נמצאו רק שרידי חקלאות מועטים .עדות לחקלאות נמצאה
למשל בבקעת עובדה ,שם נמצאו כלי עבודה חקלאיים ,אבני שחיקה לטחינת גרעינים,
ממגורות לאיסום התבואה וגרנות לדיש .גרעיני החיטה והשעורה וחרצני הזיתים
הם עדות לחלק מהגידולים במקום.
בסוף התקופה הנאוליתית בוית החמור ששימש בהמת המשא של החברה הנוודית,
ומרחב הנוודות גדל .טיפוח משק החי הביא לשימוש בצמר הכבשים ובשיער העזים,
להתפתחות מלאכת הטווייה ולהוספת החלב ומוצריו לכלכלת האדם.
שרידים של פחם שנמצאו בנגב מעידים על השימוש באש .קונכיות וצדפים וכן

התוגות הנטופית
תרבות חומרית פרה־היסטורית ,קדם
נאוליתית ,שנחשפה לראשונה (בשנת
 ) 1928במערה שבוואדי אל נטוף
מצפון־מזרח ללוד .התרבות הנטופית
נחשבת למוצא התרבויות הנאוליתיות
של ארץ ישראל ,וזמנה נקבע בין
 8500-10500לפנה״ס .האתרים
הנטופיים פזורים בגליל ובכרמל,
ביהודה ובשומרון ,בהר הנגב ,בעמק
הירדן ובעבר הירדן .ממצאי התרבות
הנטופית כוללים שפע של כלי צור,
כלים וקישוטים מעצם ,צלמיות מאבן
ועצם ,קונכיות ימיות רבות וכלי
כתישה מבזלת ומאבן גיר .בקברים
נמצאו שלדים ועליהם תכשיטים
וקישוטי ראש .נתגלו גם שרידי
מבנים וממגורות נדירות .למבנים
בתרבות הנטופית כמה מאפיינים :הם
מעוגלים ,הנדבכים התחתונים
עשויים אבני גוויל ונעשה בהם
שימוש בגיר שרוף לטיוח.

התוגות החויפאית
תרבות קדם נאוליתית ייחודית להר
הנגב ולשולי מכתש רמון ,הנקראת
על שם הר חריף .התרבות החריפאית
מבטאת את הסתגלות החברה
הנטופית לתנאי המדבר .בין
הממצאים החומריים :שפע של
מכתשים ,ספלולים (שקעים עגולים
חצובים בסלע) ,כלי עלי ,אבני
שחיקה וחצים .כמו כן נמצאו עצמות
בעלי חיים כגון צבאים ,יעלים,
ארנבות וכבשי בר .מגוון הצדפים
שנמצאו מעיד על טווח זיקה שהגיע
לים התיכון ולאוקיינוס ההודי.

המהפכה החקלאית
המעבר מתרבות של ציידים־לקטים,
האופיינית לתקופות פרה־היסטוריות,
לחברה המתבססת על עבודת אדמה
וגידול בעלי חיים.

כלי צור מעוצגים מהתקופה הנאוליתית הקומית.
מימין לשמאל :ראשי חצים ,להגי מגל משוננים ,גרזן.
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סחו חליפין
אמצעי התשלום לפני עידן המטבעות
היה בסחורה תמורת סחורה אחרת,
זהה בערכה .סחר החליפין נעשה
במוצרי מזון ,בכלי ציד ,באביזרים
לשימוש יומיומי ובתכשיטים .גם
מחצבים יקרים שימשו בסחר החליפין:
מלח ,אובסידיאן (זכוכית וולקנית),
אספלט ועוד .באמצעות סחר החליפין
הגיעו החיטה ,הכבשים והעזים
מטורקיה לרחבי המזרח התיכון.

אבני נוי כגון אבנים מזכוכית וולקנית ,מעידים על התפתחות סחר חליפין ,שכן
מקור החומרים אינו בנגב אלא במרחב שסביבו.
בסוף התקופה הנאוליתית החל כנראה ייצור כלי הקרמיקה .בתחילה ייצרו כלי
חומר בעבודת יד ,ומאוחר יותר בעזרת אבניים .שכלול הכלים והעיטורים בא בד
בבר עם ההתפתחות הכלכלית והתרחבות המסחר .הכלים המאפיינים תרבות זו הם
כלי עבודה ,כלי אגירה ,כלי בישול ואכילה וכלי פולחן.
 ! 3קראו את ההסגר להתפתחותה של חקלאות קדומה גגקעת עוגדה וציינו
כיצד התמודדו החקלאים עם המגגלות הפיזיות של האזור וכיצד נצלו את
ייחודו.
״השטחים המעוגדים היו לאורך שוליה המזרחיים של גקעת עוגדה ,שם
נוצר שילוג נדיר גין קרקע משוגחת ואספקת מים טגעית .המים מגיעים
לכאן מאגן ניקוז ששטחו כ 400 -קמ״ר .רוגו הררי וגגוה ופני השטח הם
ברוגם מחשופי סלע ...הקרקע גמזרח הגקעה עשויה תערוגת של טין עם
חול גירני .זוהי קרקע חקלאית מעולה ,מאווררת היטג המסוגלת להחזיק
כמות מים גדולה ...החקלאים הקדמונים הקימו גדודיות עפר ארוכות גניצג
לכיוון הזרימה והגגירו את שקיעת הסחף שהפרה את השדות״( .ע׳ אגנר,
״תולדות איזור אילת והנגג הדרומי לאור התגליות והמחקרים החדשים״,
אריאל[ 94-9 3 ,תשנ״ג] ,עמ׳ . ) 127-123
 4׳

עיינו געמ׳  , 105היכן ולשם מה מנוצלת שיטת גדודיות העפר גימינוי

5י

עיינו גמפת היישוגים גתקופה הכלקוליתית וציינו גמה דומה תפרוסת
היישוגים גתקופה הכלקוליתית לתקופות שקדמו לה ,וגמה היא שונה.

המהפכה החקלאית
בתקופה הכלקוליתית (  3200-4800לפנה״ס) הייתה המהפכה החקלאית בעיצומה.
ייתכן שבאותה תקופה כמות גשמים גדולה אפשרה התפתחות החקלאות והמרעה
שהיו למקורות הקיום המרכזיים .כנראה נתלווה לעבודה החקלאית גם המסחר
בתוצרת החקלאית  -חיטה ושעורה ,קטניות וגידולים נוספים ,וכן המסחר במוצרים
הנלווים למרעה כגון :חלב וגבינות ,בשר ,עור וצמר.
התפתחות החקלאות והמרעה תרמו להרחבת החיפוש אחר מקורות מים .בארות
המים שנחפרו אל מי התהום באפיקי הנחלים הן כנראה הקדומות ביותר בארץ.
בשטחי הניקוז של נחל הבשור נמצאו שרידים ארכאולוגיים המעידים על אגירת מי
השיטפונות.
בתקופה הכלקוליתית החל המסחר במחצבי הנגב .בתמנע שבערבה ,בפונון שבעבר
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הירדן ובסיני החלו לכרות נחושת ,ובעקבות הכרייה התפתח המסחר בנחושת.
מחצבים נוספים שהאדם החל לנצל לצרכיו ולסחור בהם היו המלח  -לשימור
הבשר ולעיבוד העור ,והאספלט  -לאיטום .בתקופה הכלקוליתית הוחל גם בייצור
כלים מנחושת ובעיבוד שנהב .מתקופה זו נמצאו צלמיות שנהב ,וכלים מנחושת
ומצור כגון גרזנים ואזמלים .אחד הכלים האופייניים לתרבות חומרית זו הוא המחבצה,
שמציאותה מלמדת על חשיבותו של גידול הצאן במשק הכלקוליתי.
>6

מה ניתן ללמוד מהדרכים בתקופה הכלקוליתית ,כפי שהן מופיעות במפה,
על כלכלת תושבי הנגב?

מחבצה
כלי חרס הדומה לנאד עור .חובצים
בו את החלב לחמאה ולגבינה.
המחבצות שנמצאו באתרי באר שבע
הן בגדלים שונים ,החל מ 12 -ס״מ
ועד  70ס״מ.

אתרי יישוב בנגב
בתקופה הכלקוליתית.
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עפיפונים
על בסיס מחיה נוסף בדרום הנגב ובהר הנגב מעידים כנראה  12מבנים שנתגלו,
המכונים עפיפונים .החוקרים משערים שהמבנים שימשו מתקנים לציד צבאים,
ערודים וחמורי בר .מחרסים שנמצאו במקום תוארכו העפיפונים לתקופה
הכלקוליתית .העפיפון בנוי מקירות אבן באורך של יותר מ 100-מ׳ ,היוצרים תבנית
משולשת בעלת מפתח רחב מול קדקוד צר הסגור במבנה קטן .אל תוך המשולש,
המזכיר בצורתו עפיפון ,הוברחו עדרי הצבאים .קירות המתקן ניתבו את מנוסתם
של הצבאים אל עבר הקדקוד הסגור של העפיפון ,וכך התאפשר לציידים ,אשר צפו
בהם מתוך המבנה הקטן ,לצוד אותם בקלות.
פסלון מהתקופה הכלקוליתית ,של
אלה יושבת על פן ועל ראשה
מחצבה.

סרטוט של בית כלקוליתי כפי שנמצא
בבאר שבע .הבית הכלקוליתי כלל
חצר וחדרי רוחב .אל הבית נכנסו דרך
פתח מרוצף באבן .הקירות טויחו
משני הצדדים בבוץ .הגג נעשה
כנראה משכבת בוץ שהונחה על מצע
ענפים שהונחו על גבי קורות עץ.
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תרבות באר שבע
בתקופה הכלקוליתית הייתה פריסה יישובית נרחבת בצפון הנגב ,בעיקר באגני הניקוז
של נחל באר שבע ,נחל הבשור ויובליהם 63 .יישובים נחשפו באזור וייתכן שרבים
נוספים לא נשתמרו .צפיפות יישובית מעין זו באזור היא תופעה יוצאת דופן בהשוואה
לתקופות אחרות .אמנם רוב היישובים היו קטנים ומפוזרים ,אך היו גם יישובים
גדולים מאוד כמו האתר בגילת שהשתרע על כ 100-דונם והאתר בשקמים ששטחו
היה יותר מ 90-דונם.
לאורך אפיקו של נחל באר שבע נחפרו בתקופה הכלקוליתית בארות מים וסביבן
התפתחו היישובים .היישובים נבנו על שתי גדות הנחל ,וברבים היו המגורים תת
קרקעיים ונחפרו באדמת הלס החולי.
רק בשלהי התקופה נבנו מבנים מלבנים לא שרופות ומחלוקי נחל גם על פני הקרקע.
על אף שמרכז ההתיישבות בתקופה הכלקוליתית היה בבקעת באר שבע ,היה רצף
יישובי עד להר הנגב ,וגם בו נמצאו אתרים .בהר הנגב נמצאו מחסות טבעיים במערות

עפיפונים
מתקנים קדומים שנתגלו לראשונה בזמן מלחמת
העולם הראשונה ,על ידי שני טייסי חיל האוויר
הבריטי שטסו מעל דרום עבר הירדן והבחינו
במבנים דמויי משולש שהזכירו להם עפיפון.

התגלית התפרסמה בכינוי ״עפיפוני המדבר״ .דרך
השימוש במבני עפיפונים לא הייתה ברורה ,עד
שנתגלו ציורי הקיר באזור תמנע ובאחד מהם
ציור של עפיפון ובתוכו הצבאים שניצודו.

ובחללים שבין הסלעים שהותקנו למגורים על ידי חציבה או בניית קירות .מבנים
ארעיים כגון אוהלים וסוכות נבנו מחומרים מתכלים  -עור ,מחצלות קנים וכדומה.
חלק ניכר מאתרי היישוב בתקופה הכלקוליתית היו אתרים חד־תקופתיים אם כי
גם בבקעת עובדה בדרום הנגב וגם בערד שבקצה בקעת באר שבע ניתן לראות כמה
שכבות יישוב.
בשלהי התקופה הכלקוליתית הייתה נטישה של היישובים בבקעת באר שבע ,לפרק
זמן ארוך .נראה ששינויים אקלימיים גרמו לפגיעה אנושה בחקלאות ובתנאי הקיום.
התיישבות חדשה החלה כעבור מאות שנים ולרוב לא באותם אתרים אלא באזורים
חדשים שלא ישבו בהם בעבר.
באותם ימים החלו להיווסד הממלכות העתיקות במצרים ובמסופוטמיה .להתפתחות
זו עתידה להיות השפעה על כל המרחב הים תיכוני בתחומי המסחר והכלכלה,
התרבות החומרית והרוחנית ובתחום המדיני.

יישוב חד-תקופתי
אתר ארכאולוגי שנמצאו בו שרידים
מתקופת יישוב אחת בלבד שנבנתה
על סלע האם .לאחר שחרב היישוב
הוא לא נושב מחדש.
עוד
העיר ערד הקדומה נמצאת מערבית
לערד של ימינו .את החפירה
הארכאולוגית באתר ניהלו יוחנן אהרוני
ורות עמירן .החפירה החלה בשנת 1962
והיא נמשכה  20שנה.

 7י לדעת הארכאולוגים באותה תקופה שימשו המגורים על הקרקע ומתחתיה.
אין עדות שהחללים התת קרקעיים שימשו מחסנים  -לא נמצאו בהם כלי
בית ,ולבעלי חיים קשה היה להיכנס אליהם .העלו השערה בנוגע לתפקידם
של החללים התת קרקעיים ונמקו אותה.

תקופת הברונזה -התקופה הכנענית
ב תקופת הברונזה היו בנגב שני גלי התיישבות עיקריים :הגל הראשון  -בתחילת
התקופה (בברונזה הקדומה  2700-2900לפנה״ס) ,והגל השני  -בתקופת הברונזה
הביניימית (  2000-2200לפנה״ס).

תקופת הברונזה הקדומה
מוצאם של תושבי הארץ בגל ההתיישבות הראשון ,בתקופת הברונזה הקדומה,
אינו ברור .ייתכן שחלק ממתיישבי הנגב החדשים נמנו עם ה כנענים .מן התעודות
האכדיות והמצריות ברור שאוכלוסיית כנען הייתה ברובה ממוצא אתני דומה
וששפתה הייתה אכדית.
המתיישבים החדשים לא יישבו מחדש את רוב אתרי היישוב בצפון הנגב שנותרו
נטושים ,אלא בנו בדרך כלל את יישוביהם באתר חדש .יוצאת דופן היא ערד שנבנתה
צמוד ליישוב הכלקוליתי והפכה לעיר מתוכננת ומבוצרת (להרחבה ראו בעמ׳ . ) 148
בתקופת הברונזה הקדומה החלה השפעה תרבותית מצרית בחוף הדרומי של ארץ
כנען .במצרים שלטה באותם ימים הממלכה המצרית הקדומה .ייתכן שיישובי הארץ
נאלצו להעלות למצרים מס ,אך ייתכן שהקשר עם מצרים היה רק מסחרי ותרבותי,
וסביר שהביא לחדירת אוכלוסייה ממוצא מצרי ליישובי צפון הנגב.

תקופת הבוונזה  -התקופה הכנענית
(  1200-3200לפנה״ס ,ולדעת חלק
מהחוקרים החל מ־  3500לפנה״ס),
תקופת הברונזה נקראת על שם
ראשית השימוש במתכת הברונזה
לייצור כלים .היא נקראת גם התקופה
הכנענית על שם העמים הכנענים
שהתיישבו במהלך תקופה זו במרחב
שבין שתי האימפריות הגדולות
שבמצרים ובמסופוטמיה .על שמם
נקראה הארץ  -ארץ כנען.
תקופת הברונזה נחלקת לחלוקות
משנה :קדומה ,ביניימית ,תיכונה
ומאוחרת  -על פי גלי התיישבות
שונים ותרבות חומרית (קרמיקה)
שונה וכל תקופת משנה נחלקת שוב
לתת תקופות.
כנעני
במקורות המקראיים שם נרדף לסוחר.
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כלי מקגוצת כלי אגידוס מתקופת
הגוונזה הקדומה .כלי זה נמצא געוד.
כלי אבידוס
כלי חרס קדומים הנקראים על שם
עיר במצרים העליונה שנוסדה בתקופה
הברונזה הקדומה (הממלכה הקדומה)
של מצרים ,ובה נמצאו לראשונה הכלים
הכנעניים המעוטרים.

בין כנען למצרים
עדות לקשרים הכלכליים והתרבותיים בין כנען למצרים בתקופת הברונזה הקדומה,
משמשים כלים מצריים שנמצאו בערד ובמקומות נוספים ,וכן כלים כנעניים שנמצאו
בקברי המלכים במצרים .הכלים הכנעניים שנמצאו בקברי בני השושלת הראשונה
במצרים מכונים כלי אבידוס .בקבוצה זו נכללים קנקנים ופכים עשויים טין ,מעוצבים
יפה ,לרוב בעזרת אבניים .לכלים חיפוי אדום ממורק והם מעוטרים בנקודות
ובעיטורים גאומטריים המייחדים אותם.
תעשיית כלי החרס בכנען כללה ייצור קנקנים גדולים לתבואה ולמים ,קנקנים
קטנים למצרכים יקרים כיין ,שמן ובשמים ,כלים לבישול מזון ולאחסון ,כלים
לאכילה ולשתייה ונרות שמן.
כלי חרס מצריים נמצאו בכמה אתרים בצפון הנגב ובסיני ועל חלקם נמצא חותם
רשמי של מצרים .היו אלה בעיקר כלי אגירה ליין ,לשמן ,לתבואה ולמוצרים נוספים
שנסחרו.
בין הסחורות שיובאו ממצרים היו מוצרי יוקרה כתכשיטים.
!8

מאות חפצים מצריים מראשית הברונזה הקדומה נתגלו בארץ ישראל ,רובם
המכריע נתגלו בצפון הנגב ,ברצועת עזה ובדרום שפלת יהודה .את הממצא
ניתן למיין לקבוצות:
א .כלים מיובאים ממצרים.
ב .כלים בדגמים מצריים שיוצרו בארץ.
ג .כלים שנשלחו ארצה בשל תכולתם.
ד .כלי בישול ואפייה.
ה .כלים מצריים שנמצאו באתרים שרוב הממצא בהם הוא מצרי.
ו .כלים שנמצאו באתרים שרוב הממצא בהם הוא מקומי.
מה ניתן ללמוד מכלל הממצא החומרי המצרי?
להרחבה עיינו :א׳ בן תור ,״סחרה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה הקדומה״,
בתוך :פרקים בתולדות המסחר בארץ ישראל ,ב״ז קידר ,ט׳ דותן וש׳ ספראי
(עורכים) ,יד יצחק בךצבי והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ,ירושלים
 , 1990עמ׳ . 20-1 0

תקופת הברונזה הקדומה נחשבת לתקופת ראשית העיור .בארץ הוקמו ערים מוקפות
חומה ובהן שערים ומגדלים .מקבצי המגורים נבנו לאורך רחובות והופרדו מהשטחים
הציבוריים שכללו ארמון למושל ,מקדש ,מחסני תבואה ,בור מים ועוד .מבנה המגורים
האופייני לתקופה הכנענית הקדומה מכונה ״הבית הערדי״ ,על שם המבנים שנחשפו
בערד (ראו עמ׳ . ) 148

חותמות גליל מצריות מתקופת הברונזה הקדומה
שנמצאו געין הגשור .החותמות הוטגעו על גושי
טין ששימשו לחתימת שקים ונאדות.
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בתקופת הברונזה הקדומה רוב היישובים בצפון הנגב נותרו נטושים ,ואילו בהר הנגב,
בקרבת המעיינות ,בבקעת סיירים ובבקעת עובדה הוקמו יישובים רבים .היו אלה יישובי
קבע מפורזים שבהם גרה משפחה מורחבת ,וסביבם היו יישובים עונתיים מרובים .לדעת
הארכאולוג ר׳ כהן מנתה אוכלוסיית הר הנגב בתקופת הברונזה הקדומה כ־ 1,650־2,350
נפש .ייתכן שאוכלוסיית הר הנגב בתקופת הברונזה הקדומה קלטה מתיישבים שמוצאם
בבקעת באר שבע וערד ,שהיו המרכז היישובי בתקופה הכלקוליתית .ייתכן גם שהיה
קשר בין האוכלוסייה שיישבה בדרום הנגב לאוכלוסייה בסיני.
בשלהי תקופת הברונזה הקדומה חל כנראה שוב שינוי אקלימי שהביא למזג אוויר
מדברי ויבש .במקביל התרבו פלישות שבטי המדבר שגרמו להרס וחורבן .באותה
תקופה פסק גם הסחר עם מצרים ,בשל שינוי באינטרסים הכלכליים של מצרים
שהעדיפה לפתח את הסחר הימי .מסעות מלחמה של מלכי מצרים שנעו צפונה
לאורך חוף הנגב הביאו לחורבן ערים רבות בארץ ישראל .החמרת תנאי הקיום,
אבדן הביטחון והיחלשות המסחר היבשתי הביאו לנטישת רוב יישובי הנגב למשך
כ 1,600-שנה  -עד לראשית תקופת הברזל.
על שלהי תקופת הברונזה הקדומה כותב הארכאולוג א׳ בן תור:
״ניתוק הקשר עם מצרים בתקופה זו היה מוחלט .לא מוכר לנו אף לא חפץ מצרי
אחד מתקופת הממלכה הקדומה [המצרית] אשר נתגלה בארץ ישראל ,ואף לא חפץ
אחד שמקורו בארץ ישראל אשר נתגלה במכלולים בני פרק זמן זה במצרים ...גם
אם ניתוק הקשר עם מצרים לא הביא לתוצאות שליליות מיידיות ...ודאי שלניתוק
מהשוק העיקרי לסחורות ארץ ישראל הייתה השפעה מצטברת ,אשר בסופו של
דבר יש למנות אף אותה ,בצירוף עם גורמים אחרים ,עם הסיבות שהביאו לשקיעתה
של תרבות הברונזה הקדומה בארץ ישראל״ (״סחרה של ארץ ישראל בתקופת
הברונזה הקדומה״ שם ,עמ׳ .) 20-19
 9׳ להרחבה :עיינו במאמרם של י׳ ויזל ,נ׳ ליפשיץ וש׳ לב ידון ,״נופי הצומח
ושינויי אקלים בארץ ישראל הקדומה״ ,בתוך :אדם ואדמה בארץ ישראל
הקדומה ,א׳ אופנהיימר ,א׳ כשר וא׳ רפפורט (עורכים) ,יד בן־צבי ,ירושלים
תשמ״ו ,עמ׳ . 235-231
הסבירו כיצד משחזרים החוקרים את תנאי האקלים בתקופות קדומות בעזרת
שרידים בוטניים.

האימפויה האכדית
ממלכה על שם העיר אכד בצפון בבל,
על גדת נהר פרת .בשיאה הגיעה
האימפריה האכדית לשליטה עד חופי
הים התיכון .השפה האכדית שימשה
שפה בין־לאומית ונכתבה בכתב
היתדות.
מסופוטמיה
המרחב שבין שני הנהרות  -הפרת
והחידקל.

הדרכיס הבין-לאומיות והשפעתן על הנגב
התקופה הכנענית הקדומה הייתה תקופת הפריחה של האימפריה האכדית ושל ערי
מסופוטמיה (שומר  ,אור ,נינווה ועוד) .במצרים היו אלה ימי הממלכה הקדומה.
בין הממלכות שממזרח לארץ ישראל ובין מצרים חיברו דרכים שעברו בנגב או
בשוליו :דרך הים ,שחשיבותה עלתה החל מהתקופה הכנענית הקדומה ,ודרך המלך
 -החל מהתקופה הכנענית התיכונה תפסה גם היא מקום חשוב במערך הדרכים

דוך המלך
דרך בין־לאומית שראשיתה באלף
השלישי לפנה״ס ,שעברה לאורך במת
ההר ממזרח לירדן ,וקישרה את
מצרים ,ים סוף וסיני עם הממלכות
הצפוניות :אשור ,בבל ,ארם ועוד.
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מפת הדרכים הביךלאומיות בעת העתיקה.

הביךלאומיות .בנאות המדבר לאורך
הדרך התפתחו יישובים ששימשו
תחנות לסחר השיירות .הדרכים הבין-
לאומיות שימשו דרכי מסחר אך גם
נתיב מעבר לצבאות ,ולא פעם -
שדה הקרב ביניהם .הנגב ,בהיותו
בגבולה הדרומי של ארץ כנען ,שימש
נתיב מעבר ואוכלוסייתו קלטה את
ההשפעות השונות  -המסחריות
והתרבותיות .הכנענים מילאו תפקיד
חשוב בסחר השיירות הבין-לאומי
וסייעו בהפצת התרבות והשפה
האכדית ,ובהפצת התרבות המצרית,
שבה נהגו לכתוב בכתב ההירוגליפים.
השפעת הממלכות הגדולות מצאה
ביטוי בתרבו ת הבנייה בארץ
ובהקמתם של מרכזים עירוניים
גדולים ,במיוחד בצמתי הדרכים החשובות .חשיבותן של הדרכים שעברו בגבולו
הצפוני של הנגב העלתה את חשיבות האזור בעיני שליטים שונים שרצו לשלוט
במרחבי הנגב ובאוכלוסייתו.

שיירה כנענית בדרכה למצרים.
ציור משנת  2200לפנה׳׳ס בקירוב
ממערת קברים בבני־חסן שבמצרים
העליונה.
כתב הירוגליפי
(מיוונית :הירוס=מקודש ,גליף=אות
חרותה ,הכתב הקדוש) .כתב
החרטומים .כתב תמונות שהחל
להתפתח במצרים העתיקה בראשית
האלף השלישי לפנה״ס .סימני הכתב הם
ציורים שאפשר לפרשם כסמלים
לעצמים או כצלילים .פיענוח הכתב (על
ידי שמפוליאון במאה התשע-עשרה)
התאפשר רק לאחר חשיפתה של כתובת
תלת לשונית ששמה ״אבן הרוזטה״.

 0ו ־ עיינו בתמונת השיירה הכנענית  -מה יכולה להיות המשמעות של ריבוי
הנשים המובלות בשיירה?
וו

מה ניתן ללמוד מהפסוקים הבאים על המסחר בעת העתיקה? מי היו הסוחרים
ובמה סחרו? מה היו דרכי המסחר וכיצד הובילו את הסחורות?
א .״!...י7זאו עיניהם !יךאו ןד4ה אךכות י^סעאלים 3אה ס^לעד ו,סליהם ◊אים
,נכאת וץרי !¿'ט הולכים להוריד הץךיסה ...צעלרי אנ^ים סדינים סןזרים...
!יסלח את־יו  0ף ל^סעאלים ?◊#רים פ:קף [יכיאו את־יו  0ף סץךיסה״ (בראשית
לז ,כה כח).
ב .״קדין ◊#תה !תסטי !ןשגור נתנה לכנעני״ (משלי לא ,כד).

 2ו ־ השוו את תפרוסת היישובים בתקופת הברונזה הקדומה לתפרוסת היישובים
בתקופה הכלקוליתית (עמ ,ו  4ו) :איזו תופעה בולטת וכיצד ניתן להסבירה?
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־ מ סע אברהם
 מ סע יצחקדרך ק דו מ ה
״ שו ב ג דו ל
״ שו ב ק טן
ת ק ו פ ת ה ב רונז ה ה ק דו מ ה
ת ק ו פ ת ה ב רונז ה ה תי כונ ה ו ה ביניי מי ת
ת קו פ ת ה ב רונז ה ה מ או ח ר ת

הנגב בתקופת הברונזה (הכנענית) ומסעות האבות בנגב.
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ערד הקדומה  -עיר בראי תקופה

שחזור העיר הכנענית.
ו .חומת העיר
 . 2בתי מגורים
 . 3שער מערבי
 . 4ארמון
 . 5מקדשים

דגם הבית הערדי.

148
לאורך התקופות

ראשיתה של ערד בתקופה הכלקוליתית ,כיישוב מערות גדול.
היא הייתה היישוב היחיד בבקעת באר שבע שהתחדש באותו
אתר בראשית תקופת הברונזה הקדומה ,לאחר תקופה של כ-
 300שנה ,שבה היה האתר נטוש .לקראת אמצע האלף השלישי
הפכה ערד מיישוב של נוודים ליישוב קבע  -הגדול והמרכזי
בצפון הנגב ,שתושביו עוסקים בחקלאות ומסחר .שטחה של
ערד בתקופה זו היה כ 100-דונם והיא התקיימה כנראה כ-
 200שנה ,ולאחר מכן חל תהליך הדרגתי של נטישת העיר.
ערד הייתה עיר מתוכננת ומבוצרת .חומה שאורכה כ־1,176
מ׳ ובה מגדלים ייחודיים (בצורת חצי עיגול) במרחקים קבועים
הקיפה את העיר .העיר נחלקה לרבעים ובהם נחשפו ארמון ,מקדשים ,בתי מגורים
ושווקים .במרכז העיר ,בשקע טופוגרפי טבעי ,היה ככל הנראה מאגר מים גדול שהתמלא
במי גשמים שנוקזו מרחובות העיר .בסמוך לשקע הטופוגרפי נתגלה מבנה בעל קירות
אבן עבים שכונה על ידי הארכאולוגים ״מצודת המים״.
מבנים עגולים בעלי קיבולת גדולה שימשו כנראה אסמים לדגנים ,קטניות ופשתה.
מבנים ארוכים שנחשפו היו כנראה מחסנים ,וייתכן ששימשו לצורכי מסחר ולאחסון
תוצרת חקלאית.
המעבר ממגורים במערות למבני קבע הביא לבנייה עירונית של בתי רוחב שקיבלו
את הכינוי הבית הערדי .הבית הערדי כלל יחידת מגורים שבה היה בדרך כלל חדר
אחד ,חסר חלונות .אל הבית ירדו במדרגות ממפלס הרחוב ונכנסו דרך דלת שנסגרה
באמצעות ציר .לאורך הקירות היו ספסלים ומתקנים שונים ועל הרצפה אבנים.
בשעות של מצוקה ביטחונית ,בעת פלישת שבטי המדבר ,סיפקה העיר הגנה
לתושבי הסביבה שחיו באתרים קטנים ופרוזים.
תושבי ערד ,שהייתה העיר הדרומית בארץ כנען ,סחרו עם מצרים ,והעבירו
סחורות דרך ים סוף לארצות אפריקה .בערד נמצאו חרוזים מאבנים יקרות

שחזור הבית הערדי במוזאון ישראל.

ומיוחדות שמקורן כנראה מאפריקה ,וכן צדפים שהובאו מהים התיכון ומים
סוף ושימשו לייצור תכשיטים.
ענף כלכלי חשוב בערד היה המסחר בנחושת שהובאה מסיני ,מתמנע ומפונון
שבערבה .קרבתה של ערד לים המלח סייעה למסחר הביךלאומי במלח ובאספלט
שנאספו מים המלח .המלח שימש לשימור הבשר ,והאספלט נדרש במצרים
לדיפון האניות ולחניטת המתים.
 13י ציינו לפחות שתי סיבות לחשיבות חרס נערמר כממצא ארכאולוגי.
 14י מה משותף לערד הכלקוליתית ולערד של תקופת הברונזה הקדומה ,ומה
שונה ביניהן?
 15י מה הם קווי הדמיון והשוני בין הבית הערדי ,הבית הכלקוליתי ובית ארבעת
המרחבים (ראו עמ׳ ? ) 159
 16י הציעו כמה סיבות אפשריות לנטישתה של ערד בסוף תקופת הברונזה
הקדומה.

ממצא מערד  -חרותת על כלי
עם הסמל של המלך המצרי
נערמו ,מייסד השושלת
הראשונה במצרים ( 2950
לפנה׳׳ס לערך) .המסגרת
המלבנית שבתוכה שמו של המלך
נקראת סרח.

כלי נחושת מתקופת הברונזה הקדומה שנמצאו בערד.

התקופה הכנענית (הברונזה) הביניימית והתיכונה
בראשית התקופה הכנענית הביניימית (  2000-2200לפנה״ס) היה גל התיישבות
נוסף בנגב .השרידים הארכאולוגיים מעידים שרוב היישובים שהוקמו נמצאו בהר
הנגב .בצפון הנגב  -בבקעת באר שבע ,ובדרום הנגב ,היו יישובים מעטים בלבד.
יישובי הר הנגב היו יישובי פרזות עונתיים .למתחמי המגורים היו חצרות ומכלאות,
ובקרבתם נמצאו מצבורי אבנים ששימשו ציוני קבורה ומכונים טומ1לי .רוב הבתים
היו בתי משפחה עגולים ,להבדיל מבתי הרוחב של התקופה הקודמת .במרכז הבית
הוצב עמוד חוליות שנשא את התקרה .התקרה נבנתה מקורות עץ ועליהן אבנים
שטוחות מכוסות בטיח או בוץ.

טומולי
טומולוס ביוונית :כיסוי גל אבנים או
גבשושית אדמה לקבר .בעברית מקובל
לכנות ציון קבורה מעין זה  -רגם.
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 17י דאינו שאחד ההסברים להידלדלות היישובית בין תקופת הברונזה הקדומה
לבדונזה הביניימית מתייחס לשינוי אקלימי .מה מוסיף הממצא הארכאולוגי
לביסוס הנחה זו?
ב ת ק ופ ת הברונזה התיכונה (  1 5 5 0 - 2 0 0 0לפנה״ס ) התח ילה תק ופה יישובית ח ד ש ה
בצפון הנגב .ה ח ש ו ב בין היישובים בת ק ופ ה זו היה תל אל עג׳ול (שרוחן) .לאורך
נחל הב שו ר ה ת פ ת ח ו תל גמה ותל פאר עה  ,סמוך ל נ ח ל גרר
ה עת י קה ) ומזרחה

 -ת ל הרור (גרר

 -ב ב ק ע ת באר ש ב ע  ,ת ל מ ש ו ש ותל מלחתה  .גם ב מק ומות

נוספים הוקמו יישובים חדש ים  .היישובים נבנו ע ל תלים ובוצרו בס ול ל ו ת ע פ ר
סביבם ודמו ליישובים שה ו ק מ ו בת ק ופ ה זו ב ש א ר אזורי אר ץ כ נען (דן ,חצור ,שכם ,
גזר ,יריחו וע וד )  .הייתה זו ת ק ופ ת ש ל ט ו ן ה ה י ק ס ו ס במצרים ,תק ופה ש ב ה יישובי
צפון הנגב זכו ל ע ו ש ר ופריחה ב ש ל קשר יהם ע ם מצרים.
שחזור מבנה מאתר באר רסיסים
מתקופת הברונזה הביניימית
באתרי היישובים נמצאו כלי צור,
מטמונים של מטילי נחושת ,להבי
מגל נדירים וכלי חרס רבים ומגוונים.
לא נמצאו בורות מים ומתקני
חקלאות המתוארכים לתקופה זו.

ע ם סיומה ש ל ת ק ופ ת ש ל ט ו ן ההיקסוס וע לי ית ש ו ש ל ת מצרית ח ד ש ה ( ה ש ו ש ל ת
הי״ח) ,הרס הצבא המצרי ב מ ס ע ו לאורך מ ישור החוף צפ ונה רבות מ ער י הארץ.
אמנם ה ת ע ו ד ו ת המצר יות מזכירות רק את הריסתה ש ל ש ר ו ח ן

 -הגדולה ב ערי

האזור ,אך ה עדו יות הארכאולוגיות מראות ש ר ב ו ת מערי צפון הנגב חרבו.

תקופת ה א בו ת ־ ״והמעני ,אז בארץ...״ ( ב ר א שי ת ,יב ,ו)
ת ק ו פ ת הברונזה ( ה כ נ ע נ י ת ) התיכ ונה (  1 5 5 0 - 2 0 0 0ל פ נ ה ״ ס ) מקב ילה כ נראה
ל ת ק ו פ ת האב ות.

 8ו ־ היעזרו בפסוקים הבאים מספד בראשית כדי לתאר את זיקתם של אבות
האומה לנגב .התייחסו לאזור שבו שהו ,תארו את מקורות מחייתם,
התמודדותם עם התנאים הטבעיים ומערכת היחסים שבין האבות ובין יושבי
הארץ  -יב ,ו-י; יג ,א-ו; כ ,א; כא ,יד-כא; כא ,כה-לג; כו ,א-לג; מא ,נד-
נז; מב ,א-ב.

חרפושיות של המלך המצרי אפופי
(  570ו לפנה״ס לערך) שנמצאו בתל
אל עג׳ול .החרפושית היא טביעה
שצורתה צורת חיפושית הזבל .על
חרפושיות ממלכתיות טבוע סמלו של
אחד הפרעונים.
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תל אל עג׳ול

היקסוס

ייתכן שהכוונה לעיר שרוחן ,הנזכרת במקורות
המצריים .ראשיתה של העיר בתקופת הברונזה
התיכונה (השושלת ה-י״ב) ,אך עיקר פריחתה
בימי ההיקסוס .באתר נחשפו ארמון גדול ,פסל
של פקיד מצרי ,מטמון זהב גדול וממצאים רבים
נוספים .סופה של העיר בשנת  1620לפנה״ס
לערך ,עקב מסע עונשין מצרי.

שבטים שפלשו למצרים בסוף ימי השושלת הי״ב
ושמו קץ לתקופת הממלכה התיכונה .משערים
שמוצאם שמי .שמם ״היקסוס״ הוא ההגייה
היוונית לכינוים המצרי ״חקאו-ח׳אסות״ -
שליטי ארצות זרות .ההיקסוס שלטו בחלקים
נרחבים של מצרים התחתונה בין השנים 1655
 1570לפנה״ס בערך ,עד ימי המלך יע׳חמס
שגירשם וייסד את השושלת ה-י״ח.

תקופת הברונזה המאוחרת  -התקופה הכנענית המאוחרת
תמונת ציד מקגרו של תות ענח-
אמון .מהתמונה ניתן להתוודע אל
הרכג המצרי שפלש לארץ ישראל
גתקופה הכנענית.

תעודות אל עמאדנה

בתקופת הברונזה המאוחרת  -התקופה הכנענית המאוחרת ( 1200-1550־ לפנה״ס),
הייתה ארץ כנען חלק מהאימפריה המצרית .המקורות ההיסטוריים של התקופה
הם רבים וחשיבות מיוחדת יש ל תעודות אל עמארנה ממצרים .הייתה זו תקופה של
מסחר ער בכל מרחב מזרח הים התיכון .הארץ הושפעה מהשליטה המצרית מחד
גיסא ומקשרי המסחר עם ארצות האגן המזרחי של האזור (מסופוטמיה) מאידך
גיסא .בעוד במרכז הארץ הגיעו הכנענים לשיא התפתחותם ,הרי בכל הנגב לא
נמצאו שרידי התיישבות כנענית .גם השפעת הפעילות המסחרית המצרית על הנגב
הייתה מוגבלת ,שכן היא התרכזה בנתיב הימי עם הערים שבצפון מישור החוף
ובעיקר עם הפניקים בצור ,צידון ,גבל וערים אחרות .יישובים מצריים שהוקמו
בתקופת הברונזה המאוחרת בצפוךמערב הנגב ,היו בעיקר מצודות או ״בתי מושל״
לאורך הדרכים הראשיות ובאתרים חיוניים למצרים .ביישובים שחרבו בסוף תקופת
הברונזה התיכונה כמו תל אל עג׳ול ותל פארעה ובאתרים חדשים (כגון באתר דיר
אל בלאח) ,נבנו מבנים לתועלת הפקידות והמשטר המצרי .הבנייה כולה הייתה
בדגמים מצריים והיא כללה ״בתי מושל״  -מבנים ריבועיים בעלי חצר או אולם
פנימי ,וסביבם חדרים קטנים .המבנים נבנו מלבנים ונמצאו בהם כתובות מצריות.
בשלהי התקופה הכנענית המאוחרת השתלטו המצרים גם על חלקו הדרומי של
הנגב ,על מכרות הנחושת בתמנע.
מכרות הנחושת בתמנע
בבקעת תמנע ,בדרומו של הנגב ,מצויות עפרות נחושת .בקעת תמנע היא דוגמה
לאזור בעל משאב טבע חשוב אך קשה מבחינה יישובית .ההתיישבות בתמנע נשענה
על הפקת הנחושת ועל המסחר בנחושת ברחבי המזרח הקדום ,על אף קשיי האקלים
והמגבלות החקלאיות של המקום.
החוקר הבריטי ג׳ פטריק היה הראשון שזיהה בשנת  1845מחנות הפקה של סיגי

תעודות שנמצאו באל עמארנה במצרים.
במקום זה הייתה העיר אח׳נאתון,
שהייתה בירת מצרים במשך תקופה
קצרה במאה הארבע-עשרה לפנה״ס.
באתר נתגלה ארכיון מלכותי של מלכי
מצרים ובו כ 350-תעודות ,כתובות על
לוחות טין בכתב יתדות בשפה האכדית.
יותר ממחצית מהתעודות הן מכתבים
רשמיים שנשלחו ממושלים שונים
בכנען אל אדוניהם ,מלכי מצרים.
מהתעודות ניתן ללמוד בין השאר על
מערך הקשרים שבין מצרים לארץ כנען.

תרשים של המצודה המצרית גדיר
אל גלאח מהמאה השלוש-עשרה
לפנה״ס .גודל המצודה  23מ ^  23מ׳
ועוגי קירותיה  2.5מ׳ .המצודה
נגנתה לגנים ומוקמה ליד גור מים.
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נלסון גליק
(  . ) 1971 - 1900ארכאולוג ,יליד ארצות
הברית .ניהל את "מכון אולברייט״ -
בית הספר האמריקני למחקרי המזרח
בירושלים .נלסון גליק חקר מאות
אתרים קדומים ברחבי הנגב ועבר
הירדן .הוא פרסם ספרי מחקר רבים
על הנגב ,על עבר הירדן ועל הנבטים.
ביזמתו הוקם בירושלים ״היברו יוניון
קולג׳״  -מרכז יהודי רפורמי שבו גם
המכון למחקר המקרא והארכאולוגיה
הנקרא על שמו.

פיר ברייה בתמנע.
הפיר התמלא בחול במשך השנים.

צלמיות משנהב של גבר ואישה ,מהתקופה
הבלקוליתית ,שנמצאו בבאר שבע.

נחושת בתמנע .בשנת  1907נתגלו במקום שרידים של מבני מגורים ,ובשנת 1934
נחשפו באתר ארבעה אתרי התכת נחושת .נלסון גליק ,שביקר בבקעת תמנע בשנת
 , 1934כינה את המכרות ״מכרות המלך שלמה״ (על אף שבמקרא אין אזכור למכרות
נחושת בימי שלמה) .החל משנת  1959פעלה ״משלחת הערבה״ באזור ,בראשותו
של בנו רותנברג ,ובעזרת הכתובות שנחשפו נשלל שיוך המכרות לימי שלמה המלך.
על פי ממצאי החפירות נראה שראשית גילוי עפרות הנחושת וניצולה וכן ההתיישבות
בתמנע היו כבר בתקופה הכלקוליתית  -תקופת הנחושת .בתמנע שרדו פירים,
מנהרות כרייה ופטיש כרייה מתקופה זו ,וכן נמצאו מחנות כורים ובהם ערמות של
סיגי נחושת המעידים על התכת הנחושת במקום.
נחושת הופקה בתמנע גם בתקופת הברונזה הקדומה ,אך רוב השרידים במקום הם
מימי הממלכה החדשה במצרים ,בתקופת הברונזה המאוחרת
(  1200-1550לפנה״ס) ומראשית תקופת הברזל ( 1150-1200
לפנה״ס בערך) .עם נסיגתם ממרחב הנגב ,נטשו המצרים גם
את המכרות בתמנע .המדיינים ,עובדי המכרות תחת השלטון
המצרי שנשארו במקום ,המשיכו להפעיל את המכרות ושלטו
באזור.
בשטח נותרו גם שרידי אתרי התכה שהיו פעילים מהתקופה
הנבטית ועד התקופה הממלוכית.

העולם הרוחני בתקופות הקדומות
למעלה מ 100-אתרי מקדשים פתוחים ,מאות מצבות ולא מעט מבני מקדש שנחשפו
בחפירות בנגב  -מעידים על עולמם הרוחני והדתי של בני המדבר בתקופות הקדומות.
עדות לאופיים של הפולחנים ניתן לקבל מהפסלונים והצלמיות מהתקופות השונות .כבר
באתרים מהתקופה הנאוליתית נמצאו גולגלות מכוירות ומסכות ששימשו כנראה לפולחן.
במקדשים מהתקופה הכלקוליתית נמצאו כלי פולחן הקשורים בפריון העדרים .בתקופת
הברונזה הקדומה נוסף במקדשים פולחן האדמה והצומח ,ויסודות פולחניים אלה נמשכו
גם בתקופות הברונזה הבאות.
החומרים שמהם נעשו חפצי הפולחן מעידים על קשרי מסחר ,שכן לא כל החומרים
שמהם עשויים כלי הפולחן הם מקומיים ,וחלקם הובאו ממרחקים.

האסטלה (ביוונית :מצבה) מערד ,לוח אבן פולחני
שגובהו  24ס״מ מתקופת הברונזה הקדומה .על הלוח
חרותה דמות שובבת ולידה דמות עומדת .ראשן של
שתי הדמויות הוא בצורת צמח.
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 9ו י מהי לדעתבם המשמעות של האבן הפולחנית ,בתשובתבם התייחסו א .לראש;
ב .לצירוף של דמות שובבת ודמות עומדת.
 20־ מה הוא הקשר שבין צלמיות הפולחן ואורח החיים של יושבי הנגב בתקופות
השונות?
המקדש בגילת
מקדש מהתקופה הכלקוליתית נחשף בגילת שבצפון הנגב .המקדש נמצא במרכזו
של אתר יישובי גדול ששטחו כ 100-דונם והוא כולל ארבע שכבות יישוב .במקדש
נמצאו כלי חרס מסוגים שונים וכן כלי צור וראשי אלות מגרניט ומבזלת .שפע
הממצאים שנותרו במבנה מעידים שהוא ננטש בפתאומיות .בולטים במיוחד שני
חפצי פולחן :דמות אישה יושבת הנושאת מחבצה על ראשה ,ודמות איל הנושא
שלושה גביעים דמויי קרן על גבו .נמצאו גם צלמיות דמויות כינור המסמלות גוף
אישה בעלת ירכיים רחבות.
ו2

צלמית של אישה ,מגילת ,דמוית בינוו.

מה לדעתבם מסמלים הפסלונים הבלקוליתיים של הגבר והאישה?

המקדש הכפול בערד
על חיי הדת בתקופה הכנענית הקדומה ניתן ללמוד מאזור המקדשים בערד .בערד נחשפו
שני מקדשים ובכל אחד מהם שני חדרים צמודים ,הרומזים כנראה לפולחן לשני אלים
(אולי זכר ונקבה?) .מבנה המקדש הוא רוחבי ,וקיר עבה חוצץ בינו לבין מגורי התושבים.
טקסי הקרבת הקרבנות והנסכים התקיימו כנראה ברחבה שמחוץ למבני המקדש.
במקום נמצא מכלול של כלים וחפצים הקשורים
לפולחן וביניהם פסלונים של בעלי חיים כגון
שור ,כבש ועז ,וכן קנקן חרס ועליו תבליט של
נחש ותבליטים של חיות בר כגון ציפורים ,יעלים
ונחשים .איורי דמות האדם על חפצים הם
נדירים ,ונמצאו רק שתי דמויות  -על מצבה
ועל חותמת.
מקדש חתחור בתמנע
בתקופת הברונזה המאוחרת ,בימי המלך המצרי סתי (  1304-1318לפנה״ס) ,נבנה
בתמנע במרכז אזור הכרייה וההתכה הקדום מקדש לאלה המצרית חתחור .המקדש
המצרי נבנה על שרידי מקדש כלקוליתי קדום .במקדש נמצאו עמודים עם ראשה
של האלה חתחור ,ועל כמה מהם כתובות הירוגליפיות וכן נחש נחושת בעל ראש
מוזהב .בחצר המקדש נחשף בית מלאכה קטן לייצור כלי מנחה .נמצאו כלי מנחה
רבים מחומרים שונים :חרס ,אבן ובהט ,חרוזים מחומרים שונים ,כנים להנחת
מנחות ,כלי זכוכית ,קישוטי זהב ,חרוזים מקונכיות מים סוף ,חותמות וחרפושיות
ולוחות וצלמיות של חתחור.

איל ושלושה גגיעים על גגו מגילת.

סמלה
של האלה
חתחוו.
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פכית מדיינית ועליה ציור של יען.

סיר בישול מטיפוס "נגבי"  -קרמיקה מקומית.

כלי הקרמיקה שנמצאו במקדש בתמנע היו בעלי אופי מגוון  -קרמיקה מצרית,
מדיינית ונגבית .כלי קרמיקה ״נגבית״( ,קערות וסירי בישול פשוטים ,עשויים ביד)
נמצאו בכל אתרי הנגב ,הקרמיקה המדיינית התאפיינה בכלים מעוטרים בעיטורים
גאומטריים מורכבים ,ובציורי ציפורים גדולות (יענים כנראה).
 22־ על מה יכולה להעיד העובדה שבמקדש בתמנע נמצאו כלים מקדמיקה מצדית,
נגבית ומדיינית?

שרידי מקדש חתחור בתמנע.

עם נסיגת המצרים מהארץ ,במחצית המאה השתים-עשרה לפנה״ס ,פסקה הנוכחות
המצרית בתמנע .מקדש חתחור נחרב ,כנראה ברעש אדמה וננטש באופן זמני,
והמדיינים שנשארו במקום הפכו אותו למקדש בעל אופי מקומי-שמי .הם השחיתו
את סממני הפולחן המצרי ,מחקו את הכתובות המצריות ,השחיתו את פני האלה
חתחור שניצבו על עמודי האבן המצריים והשליכו את רוב השרידים המצריים
לפינה בחצר המקדש המצרי ההרוס.
 23י עיינו בספד במדבד פדק כא ,פסוקים ד־ ט :מה ייעודם של שני סוגי הנחשים?
כיצד מסבידים הפדשנים את האידוע?
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מבני קבורה
בתי הקברות ומבני הקבורה מעידים על היחס למת ועל אמונות בעולם הקדום.
בתקופות הקדומות נקברו תושבי הנגב בצורות שונות .לעתים בקבורה אחת ולעתים
גם בקבורה משנית .מבני קבורה מיוחדים המכונים ״נואמיס״ ,שנבנו כנראה בתקופה
הכלקוליתית ,נמצאו בריכוז גדול בדרום סיני ובכמה אתרים בהר הנגב .הנואמיס
שנמצאו בררך כלל בשלמותם הם מבני קבורה עגולים ,קוטרם שלושה עד חמישה
מ׳ וחצי וגובהם כשני מ׳ .פתחי הקברים פונים למערב .הימצאותם של מבני קבורה
דומים בדרום סיני ובהר הנגב מרמזת על קשר שהיה בין האוכלוסיות בשני האזורים.
דווקא ליד היישובים הכלקוליתיים בהר הנגב נמצאו מעט מאוד בתי קברות ,אך נמצאו
גלי אבנים המשמשים כנראה ציוני קבורה של שבטי המדבר והנוודים .גלי האבנים -
הטומולי ,נמצאו בדרך כלל ריקים מעצמות אדם.
בבקעת באר שבע נמצא בית
קברות גדול (ליד אתר שקמים),
וגם בשפלת החוף הדרומי נמצאו
בתי קברות כלקוליתיים גדולים.
ג * ׳ ? *י' ?  #ב ■־
שהנוודים
החוקרים משערים
־ ..\ >?“ 7ז / .י:־.־ -־ ' •,¿.ן**,״ *•'“'*■.־* -
העבירו את מתיהם מקברי טומולי
' • ,־ר*■ •:־י '
׳ >6 .־ה'**‘•:׳
^. . . .
.
שהיו בנתיב הנדודים לבתי קברות
^
־־*
ביישובי קבע ,שאליהם הגיעו
הנוודים במסלול נדידתם העונתי.

תכנית וחתך של קבו כלקוליתי
מהו יווחם.

וגם(טומולי) בהו הנגב.

קבורה בארונות חרס בדמות אדם  -אנתרופואירים
בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת הייתה מקובלת ביישובי צפון סיני וחוף הנגב
(ואף בלכיש ובבית שאן) קבורה בארונות ייחודיים שצורתם צורת אדם .שיטת
קבורה זו מבטאת נוהג מצרי ואמונות מצריות .בדיקת עצמות נקברים חנוטים
שנמצאו בדיר אל בלאח שברצועת עזה העלתה שהנקברים בארונות אלו היו כנראה
מצרים ,מתיישבים אמידים ,סוחרים או פקידים .קישוטי הארונות והחפצים שנמצאו
בהם מעידים אף הם על הקשר של האנתרופואירים למנהגים במצרים.
 24י מה ניתן להבין מהמאמץ שהושקע בתקופה הכלקוליתית להביא את המתים
לקבורה מכובדת ,ולא פעם אף להעביר את המתים כעבור זמן לבתי קברות
ולציידם בחפצים ובכלים?

אנתוופואיד
ארון בגודל גוף אדם ועליו מכסה עליון שניתן
להסירו .למכסה הארון דמות פני אדם שידיו
מקופלות מתחת לסנטרו.

אנתוופואיד ממישוו חוף הנגב.
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עבודת סיכום
 • 25הביאו דוגמה לתאוריות ארכאולוגיות המתבססות על הנתונים הבאים:
א .מציאות או היעדר אתרי יישוב.
ב .מאפייני בנייה.
ג .ממצא חומרי מקומי או מיובא.
26

לסיכום הפרק מלאו את הטבלה:

שם התקופה

האזור המיושב

אופי היישוב

ממצא אופייני

לעיון נוסף:
 . 1אבנר ע׳ ,״תולדות אזור אילת והנגב הדרומי לאור התגליות והמחקרים החדשים״,
אריאל( 94-93 ,תשנ״ג) ,עמ׳ . 144-113
 .2אחיטוב ש׳ (עורך) ,מחקרים בארכאולוגיה של נוודים בנגב ובסיני ,רשות העתיקות
ואוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע תשנ״ח ,עמ׳ .52-1
 .3כהן ר׳ ,ההתיישבות הקדומה בהר הנגב ,מחקרי רשות העתיקות  ,6ירושלים
תש״ס.
 .4ענתי ע׳ ,הר כרכום לאור התגליות החדשות ,אריאל( 149 ,תשס״א).
 .5רותנברג ב׳ ,״סיכום שלושים שנות מחקרי שדה ומעבדה ארכאולוגיים וארכאר
מטלורגיים בבקעת תמנע ובסביבתה״ ,אילת והערבה ,י׳ אבירם ,ה׳ גבע ואחרים
(עורכים) ,החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ,ירושלים תשנ״ה ,עמ׳ .45-1
לעיון נוסף בשאלת התיארוך המדעי והמסורת:
 . 1לוי י׳ ,יהדות ומדע ,עולם הספר התורני ,ירושלים תשנ״א ,עמ׳ . 124-119
 .2סולטנוביץ׳ ז׳ ,בינה לעתים ,מכון הר ברכה תשס״ב ,עמ׳ .24-15
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לפנה״ס
תקופת הברזל א
תקופת הברזל ב

1000-1200
586-1000
( 928-1000בערך)
928
924
701
586

תקופת ההתנחלות והשופטים
ימי המלוכה
ימי הממלכה המאוחדת (דוד ושלמה)
פיצול הממלכה :ישראל ויהודה
מסע שישק ,חורבן יישובי הנגב
מסע סנחריב
חורבן בית ראשון וגלות בבל

ימי ההתנחלות והשופטים ( 1000-1200לפנה״ס)
בראשית תקופת הברזל (  1000-1200לפנה״ס) ישבו במרכז הארץ עמי כנען ,ובנגב
וממזרח לו ישבו המדיינים ,העמלקים ,האדומים ,המואבים ,העמונים ושבטי המדבר.
עמים אלה עתידים להתנכל לתהליך ההתיישבות של שבטי ישראל.
בפרק הקודם ראינו שבתקופת הברונזה המאוחרת (התקופה הכנענית) לא היו
יישובים בנגב מלבד באתרים אחדים בצפוךמערב הנגב ,ושבתמנע התקיימה פעילות
מצרית ומדיינית.
במאה השתים-עשרה לפנה״ס מתחילה תקופת התנחלות בנגב ,באזור המזוהה עם
״נגב יהודה״ המקראי .תיאור ההתנחלות נמצא במקרא ועדויות לתהליך נמצאו
בסקרים ובחפירות שנערכו באתרי הנגב השונים .על פי המסורת המקראית התנחלו
בצפון הנגב שבטי יהודה ושמעון ,בלא גבול מוגדר ביניהם :״ויהי נחלתם בתוך גחלת
בני-יהודה״ (י הו ש ע יט ,א); ״ויהיו הערים מקעה למטה בני-יהודה אל-גבול אדום
בנגבה ...כל-ערים עשרים ותשע וחעריהן״ (י הו ש ע טו ,כ א-לב).
על תהליך ההתנחלות כתב י' אחרוני:
״...הנגב לא היה מיושב בימי הכיבוש והוא שימש כר נרחב להתיישבות השבטים...
בנגב מתגלה לעינינו תמונה מרשימה של לחץ התיישבות אדיר ,שלא ידע כל מעצור.
המתנחלים השכילו להתגבר בהצלחה ...על הקשיים של משטר המים החמור בנגב
הצחיח״ (י' אהרוני ,״אילת ודרכי הנגב בתקופת המקרא" ,אילת והערבה ,החברה
לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה ,ירושלים ת שנ ה ,עמ' . ) 7 8-77
בין החוקרים יש המניחים שבתקופה זו חל בבקעת באר שבע שינוי אקלימי וכמות
המשקעים עלתה ,דבר שסייע לפיתוח חקלאי ולהקמת יישובים תוך כדי תהליך
דחיקת המדבר דרומה.
האתרים החשובים בבקעת באר שבע שבהם נמצאו שרידים מתקופת ההתנחלות

יוחנן אהווני
(  ,) 1976-1919ארכאולוג וחוקר תקופת
המקרא .יליד גרמניה .ערך כמה חפירות
חשובות ,ביניהן ברמת רחל בירושלים,
בתל חרשים בגליל ,במערות מדבר
יהודה ,בתל ערד ובתל באר שבע .בין
ספריו :״ארץ ישראל בתקופת המקרא״,
״גאוגרפיה היסטורית״; ״אטלס כרטא
לתקופת המקרא״ ,״כתובות ערד״.
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הם :תל משוש ,תל ערד ,תל אסדר ותל באר שבע .היישובים נבנו באופן דומה
כיישובים פרוזים.
הגדול באתרי התקופה והמרכזי ביניהם הוא
תל משוש .ההתיישבות בתל החלה כנראה
1
בשלהי המאה השלוש-עשרה לפנה״ס ,ושרידיה
מעידים על כך שיושבי המקום פיתחו חקלאות
בעל בצד מרעה צאן ובקר (על פי שרידי עצמות
תל אסדר
בעלי החיים שנמצאו באתרים) .לא ברור מי
היו יושבי המקום ב ע ת ש הגיע לשיא
התפתחותו במאה האחת-עשרה לפנה״ס.
באותה תקופה היה גודל האתר  60דונם .ייתכן
שהעמלקי ם הצליחו לסכל את ניסיון
שרידים מתקופת ההתנחלות בבקעת באו שבע  -תכנית כללית של תל אסדר
ההתנחלות של שבטי ישראל במקום והפכו
ותל משוש; הבתים נבנו סביב הגבעה.
אותו למרכזם ,ואולי זו ״עיר עמלק״ שעמה
תל משוש
נלחם שאול (שמואל א טו ,ה).
ההתיישבות בבקעת באר שבע דמתה להתנחלות של נוודים רועי צאן שעברו
להתיישבות קבע ולגידולי אדמה .המגורים היו באוהלים ובסוכות ,שנבנו בין בורות
שקוטרם נע בין חמישה עד עשרה מ' ועומקם שניים עד שלושה מ' .הבורות שימשו
בדרך כלל לאחסון דגנים אך כנראה שגם למגורים .תהליך ההתיישבות בבקעת באר
שבע צבר תאוצה ,ולתל משוש ובאר שבע נוספו יישובים נוספים .ביישובים השונים
היו בדרך כלל כ 20 -מבנים וגרו בהם לא יותר מ 100-נפשות .הקמת יישובי הקבע
מקבילה כנראה לתיאור המקראי של ספר שופטים ,לימים שבהם מינה עלי את שני בניו
יואל ואביה ל״ש?טים בבאר שבע״(שמואל א ח  ,א-ב) .יישובי הקבע נבנו כיישובים
מתוחמים המתאפיינים בבתי ארבעת המרחבים המחוברים זה לזה .גב הבתים יצר מעין
חומת הגנה ,והמרחב הפנימי בין הבתים יצר מתחם לאיסוף העדרים.

נמצא כ 12-ק״מ מזרחית לבאר שבע ,על
גדתו הצפונית של נחל באר שבע .יש
המזהים את תל משוש עם חורמה
הנזכרת במקרא ,ויש המזהים אותו עם
עיר עמלק .באתר שרידים מהתקופות:
הכלקוליתית ,הברונזה התיכונה ,הברזל
והמוסלמית הקדומה .השרידים
החשובים הם מימי ההתנחלות ,מהם
בתי ארבעת המרחבים .השרידים בתל
משוש אינם דומים ליישובי התנחלות
אחרים בארץ :היישוב גדול ויש בו בנייה
בעלת מאפיינים זרים ,בעיקר מצריים.
ייתכן שראשיתו של האתר בהתנחלות
ישראלית ואחר כך שלטו בו המצרים.

יישובים מתוחמים

ראשית המלוכה — ימי שאול ודוד
התמונה היישובית בנגב משתנה בראשית ימי המלוכה.
בראשית ימי המלוכה נאבק שאול בפלשתים שחדרו לארץ מדרום-מערב ,בעמלק ובשוסי
המדבר :״ניע◊ חיל ויך את-עמלק ויעל את-ישךאל מיד שסהו״ (שמואל א יד ,מח).

פלשתים

שוסי המדבר

שבט מגויי הים שמוצאו כנראה מאיי הים
התיכון .הפלשתים התיישבו בחופה הדרומי
של הארץ ומשם התפשטו אל פנים הארץ .הם
הגיעו לשיא התפשטותם במקביל לתקופת
ההתנחלות וראשית המלוכה ,תוך מאבק עם
הישראלים.

שבטי המדבר הנוודים שנהגו לפשוט אל עבר
היישובים שנמצאו בתחומי המזרע.

יישובים פרוזים ,בלא חומה וביצור,
המתוחמים על ידי חצרות או בתים
הבנויים בצפיפות.

בית ארבעת המרחבים
בית מגורים האופייני לתקופת הברזל.
הבית כלל שלושה מרחבים מקורים
בנויים בצורה היקפית ,כשהמרחב
הרביעי המרכזי פתוח לשמים.
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גם דוד נאלץ להילחם בפלשתים ובעממי המדבר הוותיקים :״ויעל דו ד ואנשיו ויפשטו
א ל  -ה ג ש ו ר י והגזרי והעמלקי כי הנה יש בות האר ץ א ש ר מעולם בוא{ שוךה ו ע ד  -א ר ץ

תל חליף  -צלמית חרס של אישה
מתקופת הברזל ,מבט מלפנים ומאחור.

תל מלחתה

מעךים״ (שמואל א כז ,ח) .באתרים שראשיתם בתקופת ההתנחלות ,ניכרים סימני
חורבן ושרפה ,כנראה כתוצאה מאירועי אותם ימים .תל משוש ותל אסדר חרבו
ולא נבנו שנית :״חורבן גמור בא על יישוב זה דווקא
בראשית תקופת המלוכה ,בשנת  1000לפנה״ס בערך.
אין אפילו יישוב אחד שנמלט מחורבן זה ובעקבותיו
החל עידן חדש לגמרי בנגב ...מאלפת היא הפסקה
המסיימת את הרשימה של ערי שמעון :״אלה עריהם
ע ד  -מ ל ך דויד״ (דברי הימים א ד,ל א) .פסוק זה הקשה
מאוד על הפרשנים ,ועתה מתברר שנשתמרה בו ידיעה
קדומה ואותנטית .המחקר הארכאולוגי הוכיח שעידן
הפריחה הגדולה של יישובי שמעון ונספחיו הגיע לקצו
עם 'מלוך דוד״ (י' אהרוני ,שם ,שם).
תל עי־ א  -עגי לי כסף
שנמצאו בבית-הקברות.

ימי בית ראשון ( 586-968לפנה״ס)

תל גדול המצוי על גדתו הדרומית של
נחל מלחתה  -ערוץ של נחל באר
שבע .שאלת זיהויו של האתר שנויה
במחלוקת :האם זו חךמה המקראית,
מולדה המופיעה ברשימת ערי שמעון
(יהושע טו ,כו) ,או אולי ״ערד לבית
ירחם״ המופיעה ברשימת שישק .באתר
נמצאו שרידים מהתקופה הכלקוליתית,
הכנענית ,הישראלית ,ההלניסטית,
הרומית והערבית הקדומה .לשיא
פריחתו הגיע היישוב בתקופה
הישראלית ,בעת שהעיר נבנתה בבנייה
ממלכתית מתוכננת וגודלה היה כ15-
דונם .מלחתה הייתה היישוב הישראלי
הגדול ביותר בבקעת באר שבע במאה
העשירית לפנה״ס ,לאחר חורבנו של תל
משוש .המקום נהרס ונבנה מחדש כמה
פעמים ,וחרב סופית במאה השישית
לפנה״ס .בשכבת חורבן זו נתגלו כלים
בעלי מאפיינים אדומיים .בין הממצאים
המיוחדים שנחשפו :משקולות ״שקל״,
מראה מנחושת ,מזבח קטורת מעוטר
עשוי אבן גיר ,ועוד.

הר הנגב בימי המלוכה

מצודה שנחשפה בה רק שכבה
ארכאולוגית אחת .לאחר שנחרבו
מצודות אלה הן לא יושבו מחדש.

במקביל לתנופה היישובית בבקעת באר שבע ,חלה בימי הממלכה המאוחדת תנופה
יישובית גם בהר הנגב .בתקופה זו בולטת תפרוסת יישובית שאינה צמודה למקורות
המים המרוחקים לעתים יותר מעשרה ק״מ מנקודת היישוב .התופעה היישובית
המיוחדת היא  45מצודות חד-תקופתיות שנחשפו במרחב הר הנגב .המצודות הוקמו

מצודה חד־תקופתית
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בקעת באר שבע
לאחר תקופת הרס וחורבן בימי שאול ודוד ,משתנה התמונה היישובית בבקעת באר
שבע .ימי שלמה (  928-968לפנה״ס בערך) היו ימי שלום ,ימים של ביסוס כלכלי
ומדיני ותכנון ממלכתי :״וישב יהודה וישךאל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו
מדן ועד-באר שבע כל ימי שלמה״(מלכים א ה ,ה) .ערים חדשות נחשפו על שכבות
חורבן ביישובי בקעת באר שבע .אתר באר שבע הוא היחיד שאין בו סימני חורבן או
שרפה ,אך גם בו הייתה נטישה ובנייה מחודשת.
בראשית ימי הממלכה הישראלית ,כנראה בימי שלמה ,נבנו בבקעת באר שבע כמה
מרכזים ממלכתיים :בבאר שבע ,ב מלחתה ובערד:
״התמונה היישובית של בקעת באר שבע במאה העשירית לפנה״ס מבטאת את
המה^־ באופיו התברתי-כלכלי של האזור :מיישובים חקלאיים של רועים ועובדי
אדמה המייצגים רמה נמוכה של ריבוד חברתי ומיעוט מפעלים ברמה קהילתית
במאה הי״א ,הפך האזור למרכז מנהלי-צבאי ,שבו הוקמו ערי מינהל ומצודות
בהשקעות גדולות מאוד ,אשר מקורן ללא ספק אינו ממשאבי האזור ,אלא מהזרמת
הון מחוצה לו״ (ז' הרצת'',בקעת באר שבע  -מנוודות למלוכה ,',מנוודות למלוכה,
נ' נאמן וי' פינקלשטין [עורכים] ,ירושלים  , 1990עמ' .) 236

לאורך נתיבי המסחר בין ים המלח ,בקעת באר שבע וצפון הנגב
לים סוף ,סיני ומצרים .המצודות נבנו כנראה במאה העשירית
לפנה״ס בימי שלמה המלך .במקומות אחרים בנגב נבנו מצודות
גם במאות השמינית־השישית לפנה״ס ,ויש אף כאלה שנבנו אחרי
חורבן בית ראשון  -בתקופת השלטון הפרסי בארץ.
המצודות נבדלות בגודלן; יש ביניהן שגודלן עולה על  3,000מ״ר
(שלושה דונם) ויש קטנות שגודלן כ 380 -מ״ר .יש בין המצודות
המותאמות לתנאי השטח ויש מביניהן שנראה כי נבנו על פי
תכנית קבועה מראש.

עדות ליישוב חקלאי בתקופה הישראלית בחורבת חצצה (נחל חצץ מצפון לשדה בוקר) .במקום
נתגלו שקתות ובור ששימש לאגירת מים או לאחסון.

בין המצודות נמצאו כ 400 -אתרי יישוב חקלאי .היישובים החקלאיים היו בגדלים
שונים .ביישובים הקטנים היו רק מבני מגורים אחדים ,ובגדולים היו כמה עשרות
בתי מגורים וכן אסמים ובורות מים .שרידי מכלאות צאן ,ממגורות ,גרנות ושפע של
להבי מגל מעידים שכלכלתם של יושבי הר הנגב התבססה הן על גידולי השדה והן
על גידול הצאן .מאמץ ממלכתי סייע כנראה למערך היישובי בהכשרת בורות ושטחי
עיבוד ,במגמה לאפשר התיישבות בספר הממלכה בנוסף למערך למצודות ,בגבולה
הדרומי של הממלכה.
יש חוקרים המשערים שחלק מהאתרים שהוגדרו מצודות ממלכתיות אינם כלל מצודות
אלא יישובים מותחמים שהקימו תושבי המדבר ,ושדומים להם הוקמו גם בבקעת
באר שבע .ביישובים אלה חסו יישובים פרוזים בצדם של מצדים צבאיים :״ניתן לשער
שהצבא והמתיישבים האזרחיים נהנו מחייהם בצוותא .הצבא סיפק הגנה ,והמתיישבים
סיפקו מוצרי מזון ואולי גם כוח עבודה״ (ז' הרצת" ,יישובים מותחמים ב'נגב י הודה'
ובמדבר באר שבע",קתדרה( 32 ,תמוז תשמ"ד) ,עם' .) 34-33

סוגי המצודות בהר הנגב :א .בעלת
מגדלים  -חורבת עוזה; ב .מלבנית
 נחל רביב; ג .בעלת כמה מרחביםסביב חצר משותפת  -מצד רחובות
בנגב.

המצדים בהר הנגב נבנו באתרים אסטרטגיים בצירי הדרכים ,והם משקפים קרוב
לוודאי פעילות ממלכתית שנועדה להגן על גבולות הממלכה בפני עוינות המדינות
הסובבות (כנראה בעיקר עוינות מצרית) ושמירת הביטחון בדרכים המסחריות.
תמונה בהירה ומוסכמת של תולדות האזור בתקופת התנחלות וראשית המלוכה עדיין
אין בידינו .החוקרים חלוקים בדעותיהם בדרך המיון של טיפוסי היישובים ,בתיארוך
הממצאים ,בבניית הסיפור ההיסטורי ,בהסבר תפקידן של המצודות ובגורמי היעלמותן.

161
תקופת הברזל  -התקופה הישראלית

«** '
”■-
י• * ־'־' « •־'
> ^V
 ~ i־״S

ל*”
- - - *«.

 :- W ,־ ' ־ •'* ?F
' • .־ י ז י

סכרים ומדרגות קדומים גנחל חלוקים ,עדות לחקלאות גסמיכות למצדים.

ו י ציינו שתי מטרות אפשריות לבניית מערכת המצודות
בנגב.
 > 2מה הם קווי הדמיון בין המצודות על אף השוני בצורתן
ובגודלן?
»3
חורגת חלוקים ,מצד מימי תקופת
המלוכה סמוך לשדה גוקר גרמת
עגדת.

מסע שישק
על מסע הכיבוש שערך שישק מלך
מצרים בארץ ישראל כתוב:

״ויהי בשנה החמישית ל ^ל ך ;רח 5עם
עלה שישק מלך־מץךים...״ (דברי
הימים ב יב ,ב) .רשימת הערים
שכבש מופיעה בתבליט במקדש
בכרנך שבמצרים ,והיא מכונה
"רשימת ערי שישק".
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מדוע רואים החוקרים בייצור כלי קרמיקה באתרי
ה־ הנגב עדות לקיומם של יישובי קבע?

בין שליטה והתרחבות לבין נסיגה יישובית
בימי בית ראשון מתאפיינת שליטת ממלכת יהודה בנגב בתקופות של נסיגה ואבדן
שליטה ובתקופות של התפשטות ובנייה ,לסירוגין .התיאור המקראי וכן הסקרים
והממצא הארכאולוגי מעידים על תהליכי בנייה ,חורבן ,שיקום והרחבה וחוזר חלילה
באתרי נגב שונים.
המקרא מתאר שהמלר רחבעם (  911 - 928לפנה״ס) ביצר את ערי הספר של ממלכתו
ביהודה ובבנימין (על ביצורי רחבעם  -ראו בספר הלימוד ההר המרכזי ,עמ,) 142 ,
אר על חלקה הדרומי של הממלכה ,שהוריש לו שלמה אביו ,לא הצליח להגן:
״ויהי בשנה החמישית למלך ךח 3עם עלה שישק מלך-מע_רים על-ירושלם כי מעלו
בה :,באלף ומאתים ךכב וכששים אלף פלשים ואין מספר לעם אשר-באו עמו ממערים-
לובים סמים וכושים :וילכד את-ערי המערות אשר ליהו@ה ויבא עד-ירושלם״ (דברי
הימים ב יב ,ב -ד).
מסע שישק בשנת  924לפנה״ס ,בשנה החמישית למלכותו של רחבעם ,שם קץ
להתפתחות היישובית הישראלית בנגב של ימי הממלכה המאוחדת .מסע שישק
זרע חורבן ביישובי הנגב שלא בוצרו והביא לנטישה מוחלטת של המרכזים
הממלכתיים והמצודות ,וכר נחלש אגפה הדרומי של הממלכה (עיינו במפה
בעמ 158 ,המתארת את פלישתו של שישק אל יישובי הנגב).

במאה השמינית לפנה״ס חוזקו הערים שנפגעו בימי מסע שישק .תל ערוער ,תל
עירא תל שבע ומלחתה ,היו לערים ממלכתיות ובצורות .מתקופה זו נחשפו שרידי
ביצורים ,מחסנים ומבני פולחן.
בחורבת תימן (כונתילת עג׳רוד) ,נחשף מרכז דתי שהוקם כנראה בראשית המאה
השמינית לפנה״ס ,אולי דווקא ביזמת ממלכת ישראל (ולא יהודה) ,אך תקופת
קיומו הייתה כנראה קצרה ביותר.
המאמץ שהשקיעו מלכי יהודה בשליטה על הנגב נבע משתי סיבות עיקריות .הראשונה
היא בלימת ניסיונם המתמשך של האדומים לנגוס בשלטון יהודה ולחדור לנגב,
והשנייה היא השאיפה של מלכי יהודה להרחיב את המסחר המלכותי דרך אילת
ועציון גבר לאופיר ושבא שבמזרח אפריקה.

תל עוו עו
תל הנמצא מדרום־מזרח לבאר שבע,
ליד נחל ערוער ושטחו כ־ 20דונם.
ערוער נזכרת בספר שמואל א ל ,כח.
כיוון שלא נמצאו ממצאים מהמאה
העשירית ,ייתכן שהשם המקראי
מתייחס לתל אסדר הקרוב .באתר
נחשפו שרידי עיר מבוצרת מוקפת
בחומת קדמות ונסוגות (חומה בעלת
זוויות ולכן מתקדמת ונסוגה) .בשלב
מסוים התרחבה העיר אף מחוץ
לחומות .המבנים שנחשפו הם מטיפוס
בית ארבעת המרחבים .נמצאו ידיות עם
טביעות ״למלך״ ,ובאחת ״למלך זיף״.
כמו כן נמצאו כלי חרס אדומיים
מעוטרים וממצא פולחני  -ראש של
עשתורת .נמצאו באתר גם שרידי יישוב
מימי הבית השני.

תל עיוא
בבקעת באר שבע ,בדרום שלוחת הרי
חברון בגובה  514מ׳ .שטח התל כ־25
דונם והוא מוקף כנראה חומת אבן
ישראלית .באתר שכבות משלהי
התקופה הכנענית הקדומה ,מהתקופה
הישראלית ,הפרסית ,ההלניסטית,
הרומית ,הביזנטית והערבית הקדומה.
יש המזהים את תל עירא עם קבצאל
(יהושע טו ,כא) ויש  -עם ראמת נגב
(יהושע יט ,ח) .לא נחשפו שכבות
מתקופת ההתנחלות וראשית המלוכה,
אך שלוש שכבות הן מימי ממלכת
יהודה משלהי המאה השמינית והמאה
השביעית לפנה״ס .נחשפו ביצורים
ושער ,בנייני מחסנים ,בתי מגורים ,בית
קברות ,מכלול של כלי קרמיקה ועוד.
העיר שימשה מרכז מנהלי של ממלכת
יהודה ועיר מבצר ראשית בגבולה
הדרומי של הממלכה.

חוובת תימן

הנגב בימי ממלכת יהודה במאות השמינית עד השישית לפנה׳׳ס.

כונתילת עג׳רוד .אתר קטן חד־תקופתי
מראשית המאה השמינית לפנה״ס.
השם חורבת תימן הוא חדש ,בהסתמך
על הזכרת השם ״תימן״ בכמה מן
הכתובות שנתגלו במקום .האתר שוכן
מדרום לקדש ברנע וממערב לד׳ארב
אל ע׳זה ,הנתיב הראשי שקישר בין
אילת ועזה דרך קדש ברנע .באזור
בארות מים רבות .המקום נזכר בכתבי
הנוסעים במאה התשע־עשרה וראשית
המאה העשרים .זוהי מעין מצודה
קטנה שבה היה כנראה מקדש ישראלי
(ולא יהודאי).
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ספל מחודד לקטורת  -כלי פולחני
מהמקדש האדומי בחורבת קטמית.

השליעה בנגב בראי יחסי ישראל  -אדום
שמירת הנתיבים המסחריים בנגב חייבה שליטה על הנוודים האדומים .פריסתם
וחדירתם של האדומים אל הנגב סיכנה את דרכי המסחר ואת היישובים שבצפון
הנגב .יש להניח שהקמת המצודות בנגב נועדה להגן על הממלכה מול האדומים.
ייתכן שעם הכרתם של האדומים בשלטונה של הממלכה המאוחדת בנגב וקבלת
מרותה נחלש לזמן מה הצורך במצודות.

עיינו •פסוקים שלהלן ותארו את מערך היחסים גין אדום ליהודה גמאות
התשיעית והשמינית לפנה״ס :א• .ימי המלך יהורם (  8 4 3 -8 4 6לפנה״ס),
״בימיו פשע אדום מתחת יד-יהודה וימלכו עליהם מל_ :ויעבד יוו־ם עעיךה...
ויבה את-אדום ...ויפשע אדום מתחת יד-יהודה עד היום הזה...״(מלכים ב
ח ,כ-כב).
•• .ימי המלך אמציה (  769-798לפנה"ס) ,״הוא-הבה את-אדום בגי-המלח
עשךת אלפים ותפ◊ את-הקלע במלחמה...״ (מלכים ב יד ,ז).
התנכלותם החוזרת ונשנית של האדומים לממלכת יהודה מוצאת ביטוי גם
בנבואות הזעם והחורבן של נביאי ישראל .הנביאים מישעיהו ועד יואל ועובדיה
מנבאים על חורבן אדום ,ואף בתהלים קלז,ז-ט נאמר :״זכר ה׳ לבני אדום
את יום ירושלם האיברים ערו ערו עד היסוד בה ...אשיי שיאחז ונפץ א ת ־
עלליך אל־הסלע״.
מתוך ממצאי החפירות שנערכו באתרי הנגב עולה תמונה המעידה על התיישבות
אדומית בבקעת באר שבע ,בהר הנגב ובערבה כבר בימי הבית הראשון (ראו
במפה בעמ׳  63ו )  .גילוי מקדש אדומי בחורבת קטמית שבמזרח בקעת באר
שבע מעיד על חדירת הפולחן האדומי לנגב .גם אחד מ״מכתבי ערד״ ,שבו
נכתב ״פן תבא אדום שמה״ ,מעיד על מעורבותה של אדום.

כנים פולחניים דמויי אדם שנמצאו
במקדש אדומי בחצבה.

לאחר מסע סנחריב מלך אשור בארץ ישראל בשנת ו  7 0לפנה״ס ,החלה
התפשטות נרחבת של אוכלוסייה אדומית לבקעת באר שבע .ולאחר חורבן
הבית הראשון על ידי הבבלים ,בשנת  586לפנה״ס ,המשיכו האדומים להתפשט
צפונה עד חברון.

מסע סנחריב
בשנת ו  70לפנה״ס הגיע סנחריב מלך
אשור ליהודה במסע עונשין בעקבות
מרידתו של חזקיהו מלך יהודה.
במסעו כבש סנחריב את ערי יהודה
(פרט לירושלים),

אתרים בראי התקופה
עציון גבר (תל אל ח'ליפה?)
שאיפתם של שלמה ושל מלכי ממלכת יהודה לפתח סחר עם ממלכות הדרום -
אופיר וכוש ,הביא למאמץ מתמשך לשלוט במפרץ אילת .כבר בימי שלמה נבנה נמל
עציון גבר כדי לפתח את הסחר עם מזרח אפריקה :״אז הלך שלמה לעץיוז־גבר
ואל-אילות ,ע ל־ ש פ ת ה^ם בארץ אדום״ (דברי הימים ב ח ,יז).
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עיינו •ד^רי הימים • ח ,יח וענו :מי סייע לשלמה •פיתוח המערך הימי של
ממלכתו ,לאן הפליגו האניות מנמל עציון ג • ־ ומה המאו האניות •חזרתן?

העובדה שהתנ״ך מציין שעציון גבר הייתה ב״שפת הים בארץ אדום״ (דברי הימים ב ח ,י )
מסבירה את המאבק לאורך כל שנות ממלכת יהודה על השליטה במפרץ ים סוף.
פעילות הבנייה הנרחבת של המלך יהושפט (  846-867לפנה״ס) מצאה ביטוי גם
בנגב; בימיו נעשה ניסיון לבנות בעציון גבר צי מסחרי ימי ,אך הניסיון כשל :״יהושפט
עשה אניות תרשיש ללכת אפירה לזהב ולא הלך כי־נשברו אניות בעציו? גבר״(מלכים
א כב ,מט).
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 » 6כיצד יכול המידע הניתן במלכים א כב ,מח להסביר את יזמתו של יהושפט
לחיזוק מעמדה של יהודה גחוף מפרץ אילת?
>7

מה ניתן ללמוד מהצעתו של אחזיהו גן אחאג מלך ישראל להצטרף לפעילות
הסח־ הימי גמפדץ אילת ,ומהעוגדה שיהושפט סירג (מלכים א כג ,נ)?

18

תא־ו •לשונכם מה ניתן ללמוד מהפסוקים הגאים על ד־ום הארץ גשלטון
עוזיהו ואחז :א .המלך עוזיהו (  7 3 3 - 7 6 9לפנה״ס) :״הוא בנה את־אילות׳
וישילה ליהודה אחרי ש כ ב־ ה ^ ל ך עם־אבתיו...״ (דברי הימים ב כו ,ב-י).
ב• .ימי המלך אחז (  7 2 7 -7 3 3לפנה״ס) :״בעת ההיא׳ השיב רעין £לך־ארם
את־אילת לארם וינשל את־היהודים מאילות ואדמים באו אילת וישבו שם
עד היום הזה...״ (מלכים ב טז ,ו).

בין החוקרים קיימת מחלוקת בשאלת זיהוי מקומו של נמל עציון גבר .האם עציון
גבר שנבנתה בימי שלמה המלך היא אילת ,או האם עציון גבר היא בתל אל ח׳ליפה
או שמא ב״אי האלמוגים״ (ג׳זירת פרעון) מדרום לאילת ,או אולי מקומה בעקבה
הירדנית? (עיינו במפה בעמ׳  58ו ) .
תל אל ח׳ליפה המצוי כיום בתחום ממלכת ירדן ,כשלושה ק״מ מזרחית לאילת,
ומרוחק כ 600-מ׳ מהחוף ,הוא תל קטן ששרידיו הם מהתקופה הישראלית ומהתקופה
הפרסית .האתר התגלה בשנת  933ו על ידי נלסון גליק שראה בו את עציון גבר
שבנה המלך שלמה .מחקרים נוספים הוכיחו שאין בתל אל ח׳ליפה ממצא ארכאולוגי
מוקדם למאה השמינית לפנה״ס (ימי ממלכת יהודה לאחר פיצולה) .בתל אל ח׳ליפה
נחשפה מצודה מבוצרת ב חומת סוגדים ,ונמצאו ממצאים חומריים המעידים על
יישובו של האתר לאורך ימי ממלכת יהודה.
!9

תרשים טביעת חותם מוגדל פי שניים.
החותם שובץ בטבעת ברונזה וחקוקה
עליו דמות איל מקרין ומעליו כתובת
״ליתם״ .לא ברור אם השם י.ת.ם הוא
עברי או אדומי .הטבעת היא ממחצית
המאה השמינית לפנה״ס ,מימי עוזיהו
ויותם מלכי יהודה.

חומת סוגרים
חומה הנוצרת מחיבור בתי העיר
הקיצוניים ,הבנויים צמודים זה לזה
ומהווים את חומת העיר.

כיצד מאשש הממצא הארכאולוגי את ההנחה שתל אל ח׳ליפה אינו עציון
גבר של ימי המלך שלמה?

 0ו ־ מה ניתן ללמוד ממציאותם של כלי חרס אשוריים ואדומיים באתר?
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באר שבע הקדומה

תל באר שגע  -תכנית האתר.
 . 1באר.
 . 2שער העיר.
 .3בית המושל.
 .4חומת סוגרים.
 .5בתי מגורים משולבים בחומה.
 .6בית המרתפים.
 .7בית המחסנים.
 .8מפעל המים.

באר שבע נזכרת פעמים רבות במקרא ,החל מימי אברהם אבינו :״על־כן קזרא
למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו קניהם ...ויטע אשל בבאר שבע...״ (בראשית
כא ,ל א-לג).
באר שבע נזכרת ברשימת ערי שבט שמעון (יהושע יט ,ב; דברי הימים א ד ,כח) והיא
נכללת בערי נגב-יהודה (יהושע טו ,כח) .היא נזכרת כעיר דרומית בימי השופטים:
״...ותקהל העךה כאיש אחד למדן ועד־באר שבע״ (שופטים כ ,א) ,בימי שלמה -
כתוחמת את המרחב שבו ישב עם ישראל איש תחת גפנו ותחת תאנתו ,וכן היא
נזכרת כמקום ישיבתם של שבי ציון בראשית ימי בית שני :״...ויחנו מבאר־שבע ע ד־
גיא הנם״ (נח מיה יא ,ל) ,זאת על אף היותה מחוץ לתחומה של פחוות יהד.

תל באר שבע בצילום מהאוויר.

תל באר שבע
תל באר שבע נמצא מצפוךמזרח
לעיר באר שבע של ימינו ,על שלוחה
המתנשאת מעל למקום המפגש של
נחל באר שבע ונחל חברון.
התל נחפר בידי יוחנן אהרוני בשנים
 . 1975-1969שטחו של תל באר שבע
הוא כ־ 12דונם בלבד.
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רוב החוקרים מזהים את תל באר שבע עם העיר באר שבע הנזכרת במקורות (אם כי
ייתכן שהתל הוא מקומה של ״שבע״ המקראית הנזכרת ביהושע יט ,ב בנוסף לאזכור
"באר שבע״) .העיר באר שבע שכנה במרכזה של בקעת באר שבע ובצומת דרכים מרכזי,
והתקיים בה יישוב לאורך תקופה ארוכה ,החל מן התקופה הכלקוליתית ( 3200-4800
לפנה״ס) ועד לתקופה המודרנית ,תוך הפסקה יישובית בפרקי זמן שונים.
העיר הישראלית ששרידיה נחשפו בתל באר שבע נבנתה בסמוך לשרידי העיר
הכלקוליתית ,בצומת דרכים :להר חברון בצפון ,למדבר יהודה ולים המלח במזרח,
למישור החוף ועזה במערב ,ולהר הנגב ,קדש ברנע ואילת בדרום.
בימי המלוכה הייתה באר שבע עיר מבוצרת ,מרכז מנהלי וצבאי של הנגב כולו.
עיקר הממצאים שנתגלו במקום הם מראשית תקופות הברזל  -ימי ההתנחלות
וימי המלוכה.
בבאר שבע התגוררו רק פקידי הממשל ומשפחותיהם .על פי מספר יחידות המגורים
באתר ,חיו כנראה במקום מאות אחדות של תושבים .רוב אוכלוסיית בקעת באר

שבע הייתה חקלאית וגרה בכפרים ובאר שבע שהייתה המרכז השלטוני והמסחרי
שימשה כנראה עיר מקלט בשעת צרה.
באר שבע נבנתה ונהרסה ארבע פעמים בתקופה הישראלית ,אך בין ארבע שכבות
הבניין אין סימני חורבן ושרפה .כנראה הייתה נטישה זמנית ואחר כך היא נבנתה
מחדש בתכנון דומה של העיר.
באר שבע הייתה מוקפת חומה ,ובכניסה אל העיר נמצא שער שלו ארבעה תאים
ושני מגדלים .השער ,הרחובות והבתים נבנו מחדש שכבה על גבי שכבה .בעיר
נחשפו מבנה ששימש כנראה ארמון המושל ומבנה שהיה כנראה מקדש .נחשפו גם
מבני ציבור ומחסנים .בתי העיר נבנו
צמודים לחומה המקיפה את העיר.
הבתים נבנו מלבנים שהונחו על יסודות
אבן בסגנון בית ארבעת המרחבים.
מפעל מים שנחשף מעיד על פעילות
ממלכתית לטובת תושבי העיר.
במסע שישק מלך מצרים לארץ
ישראל בשנת  924לפנה״ס ,חרבה
כנראה באר שבע לראשונה .עם זאת
ברשימת הערים הנזכרות על ידי
שישק לא נזכרת באר שבע ,אך נזכרת
העיר ״חגר אברם״ או ״חקל אברם״.
במאה השמינית לפנה״ס נבנתה העיר שוב ,והממצאים מתקופה זו כוללים חומת
סוגרים על גבי החומה הקדומה ועושר רב של כלים .גם בשכבה זו ניכרים סימני חורבן
שנגרם לעיר כנראה בימי מסע סנחריב בשנת  701לפנה״ס (אך אין עדות כתובה על כך).
לאחר החורבן נעשה ניסיון חוזר להתיישב במקום ,אך הממצאים מתקופה זו דלים.
במאה השביעית לפנה״ס עבר המרכז המנהלי כנראה לתל עירא ,שהייתה המרכז האזורי
עד לכיבוש הממלכה על ידי נבוכדנצאר מלך בבל בשנת  586לפנה״ס.
לאחר מאות שנות חורבן הוקמה במאה הרביעית לפנה״ס בתל באר שבע ,מצודה
פרסית .מתקופה זו נמצאו בתל ,בין השאר ,כ 40 -אוסטרקונים כתובים בארמית
ובהם שמות פרטיים אופייניים ליהודים ,לאדומים ולערבים .מהתקופה ההלניסטית
נמצאה במקום מצודה גדולה ולידה מקדש הדומה לזה שנמצא בלכיש .ליד המקדש
שרדו בורות גניזה ובהם צלמיות וחותמות .בתקופה הרומית הקדומה ,בימי הורדוס,
נבנה במקום ארמון גדול ובית מרחץ ,ובתקופה הרומית המאוחרת הייתה במקום
מצודה שנכללה כנראה בלימס פלשתינה .בתקופה הערבית הקדומה שימשו שרידי
המצודה הרומית ח׳אן דרכים ,ולאחר מכן ניטש המקום עד ראשית המאה העשרים.
לימס פלשתינה
חגורת ביצורים ארוכה סביב האימפריה הרומית,
שנועדה להגן על האימפריה.
החלק שהקיף את הארץ נקרא לימס פלשתינה.
השם נזכר לראשונה במאה החמישית ,בימי
דיוקלטיאנוס ,אך האתרים האסטרטגיים

בעברית המילה "קדש".

מזבח ששוחזר מאבני מזבח
שנמצאו באתר באר שבע ,מעיד
על מקום פולחן שהיה בעיר.

חגד/חקל
כינוי לערים בכתובת שישק שנכתבה
בכתב הירוגליפי .על פי אהרוני:
״חגר"  -עיר מתוחמת כחומה סגורה
והכוונה לבאר שבע .היום מקובל לקרוא
״חקל״ (שדה ,טריטוריה) ולא ״חגר״
(מתחם ,ביצור) .תואם למונח שדה
במקרא :״שדה העמלקי״ ,״שדה עפרון״,
״שדה המכפלה״ ,״שדה אדום״ ועוד.

אוסטרקון
שבר חרס ששימש את הקדמונים
לכתיבה עליו .על האוסטרקון נכתבו
קבלות ,הודעות ומכתבים.

בור גניזה
בור שבו מטמינים חפצי קודש .בורות
גניזה נמצאו בדרך כלל ליד מקדשים
או בבתי כנסת עתיקים.

בצפון הנגב הוחזקו על ידי הרומאים החל
מימי חורבן בית שני ,ואחיזתם הורחבה בימי
טריאנוס ,עת הועברו מצודות הדרכים
הנבטיות לידי השלטון הרומי.
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ערד
תכנית המצודות מהתקופה הישראלית ליד מתחם העיר הכנענית הקדומה.

מאות ה׳-ד׳ לפנה״ס
מאות ג׳-ב׳ לפנה״ס

 1 1׳ תארו את מיקומה של ערד והסבירו מדוע מיקומה מקנה לה חשיבות מרובה.
ראינו בפרק הקודם שערד ננטשה בשלהי התקופה הכנענית הקדומה (  2400לפנה״ס).
עם זאת ,ערד נזכרת במקרא כעיר חזקה שמנעה את כניסת בני ישראל לארץ כנען:
״ויקמע הפנעני מלך־עךד יישב ה.נ,.ב פי בא ישךאל דרך האתרים וילחם ביקךאל
ממנו קבי ״(במדבר כא ,א) .בספר יהושע מופיע מלך ערד ברשימת  31מלכי הערים
שנכבשו על ידי בני ישראל בזמן כיבוש הארץ :״...מלך חךמה אחד מלך עךד אחד״
(יהושע יב ,יד).
 . 12אי ההתאמה בין הממצא הארכאולוגי והתיאור המקראי ניתן להסבר בדרכים
אחדות .עיינו בספר הלימוד ״ההר המרכזי״ ,עמ׳  , 132וכתבו כיצד מסבירים
את אי ההתאמה.
בראשית תקופת הברזל נבנה על תל ערד יישוב קטן לצד שרידי היישוב הכנעני
הקדום .ייתכן שבאתר יש עדות להתיישבותם של הקינים ,שעלו מאזור יריחו
והתיישבו בערד :״ובני קיני חתן משה עלו מעיר התמרים את־בני יהו@ה מךבר יהוךה
אקר בג,ב עךד...״ (שופטים א ,טז) .יש חוקרים המאחרים את זמנו של היישוב
במקום וסוברים ששרידי היישוב שנחשף הם מראשית המאה העשירית לפנה״ס,
ימי מלכותו של שלמה שהקים במקום מצודה.
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ארבע פעמים נבנתה ערר בימי בית ראשון ,זאת לאחר שהעיר נכבשה פעם אחר
פעם על ירי אויבי הממלכה .ברשימת הערים שכבש שישק מלך מצרים ( ) 924
נזכרת ״חגרם ערר־רבה ערר נ־בת ירחם״ .ייתכן שערר-רבה היא תל ערר וערר
לבית-ירוחם היא תל מלחתה (ייתכן שערר לבית ירוחם היא ״חרמה״ הנזכרת בספר
יהושע) .המילה ״חגרם״ מלמרת על עיר מבוצרת ,ואכן במצורת ערר נמצאו חומות
בשכבות השונות ומפעל מים שהעביר אל תוך המצורה מים בתעלה מבאר חיצונית.
למרות הכיבוש בימי שישק ,חוזקה העיר ובוצרה בימי עוזיהו (  733-769לפנה״ס)
ושוב בימי יאשיהו (  609-639לפנה״ס) ,כאחת מרשת המצורות שהוקמו בנגב,
שנוערו לבלום הסתננות ארומים לנגב.
במצורת ערר נמצאו כ 200 -אוסטרקונים .יותר מ 00-ו אוסטרקונים נכתבו בכתב
עברי קרום ,וכ 90-מהם נכתבו בארמית .המכתבים נכתבו על שברי חרסים בריו
ובחריתה .המכתבים העבריים מתוארכים לשלהי ממלכת יהורה במאה השביעית
לפנה״ס ,והארמיים מתוארכים לתקופה הפרסית ,לאחר חורבן בית ראשון .מהמכתבים
העבריים ניתן ללמור על תפקורה של המצורה ,ועל שמותיהם של בעלי תפקירים
במצורה ומחוצה לה .רוב האוסטרקונים שימשו מעין ״שוברי העברה״ בין יושבי
המצורה לבין תושבי האזור .חלק מהמכתבים נושאים אופי כלכלי ואחרים עוסקים
בעניינים בעלי אופי צבאי ,רשימות של מצרכי מזון ובהמות ,שמות של חיילים
ומקומות ועור .כמו כן נמצאו במצורה חמישה חותמות עבריים .הממצא הכתוב
הוא בעל חשיבות רבה לחקר התפתחות הכתב העברי.

חותמו של אלישב בן אשיהו ,מפקד
מצודת ערד בשלהי ממלכת יהודה.
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13

מה ניתן ללמוד מאסטרוקון  24על יחסי הכוחות יהודה-אדום בתקופה זוז

14

להרחבה  -עיינו בספרו של י׳ אהרוני ,״כתובות ערד״ (מוסד ביאליק והחברה
לחקירת א״י ועתיקותיה ,ירושלים  , ) 1986בכתובות  18 , 17 ,3 ,2וקראו את
הכתוב;
א .ציינו את שמות האנשים ,המקומות ,מצרכי המזון והעמים הנזכרים בכל
האוסטרקונים.
ב .הכינו טבלה ורשמו בטור אחד את כל המילים המפוענחות המסתיימות
באות סופית (ם ,ן ,ף ועוד) .ובטור השני רשמו את אותן מילים כפי
שנמצאו בכתובות המקוריות .שימו לב לכתיב החסר ולניקוד בין מילה
למילה.
ג .מה ניתן ללמוד מהאוסטרקונים על מעמדה של ערד?

מקדש ערד
מקדש ערד הוא מקדש יהודאי (מימי ממלכת יהודה) .באתר נתגלו חצר ,מזבח עולה
וכמה חדרים .בכניסה לגומחה פנימית ,שכונתה על ידי החוקרים ״קודש הקודשים״,
ניצבו שני מזבחות קטנים .לפי הממצאים בשטח נראה שהמקדש לא נהרס בשרפה,
אלא הפסיק לתפקד במכוון ובאופן יזום .חלק מהממצאים השייכים למקדש נמצאו
מונחים ומכוסים ,עדות כנראה לגניזה של חפצי המקדש .ייתכן שחומת הסוגרים
סביב המקדש נועדה להוציאו מכלל פעולה .לא ברור מתי הוקם המקדש ומתי נגנז.
ייתכן שגניזתו אירעה בימי חזקיהו ,בשלהי המאה השמינית לפנה״ס או אולי בימי
הרפורמה של יאשיהו ,כ 80 -שנה מאוחר יותר.
שחזור של מקדש ערד המתבסס על
הממצאים הארכאולוגיים.
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שרידים של חומר אורגני ששרד על מזבחות הקטורת בערד.

 15־ מה ניתן ללמוד ממציאת אוסטוקונים בערד של שמות
המשפחות ״מרמות״ (דברי הימים א טו ,יח) ו״פשתוו״ (דבר*

י

הימים א ט ,יב)?

י י־

בתקופה ההלניסטית שוקמו חומות מצודת ערד ובמרכזה הוקם מגדל.
בתקופה הרומית נבנה באתר מצד ששימש לשמירת הדרכים עד לסיפוחה
של ממלכת הנבטים לאימפריה הרומית בשנת  .106לאחר הכיבוש המוסלמי
(  638לסה״נ) שימש מבנה המצודה ח׳אן דרכים ,עד שחרב כ 100-שנים
לאחר הכיבוש המוסלמי ומאז לא נושב.

<
״* ־

-

.
 ® ! -י

אוסטוקונים של מדמות ופשחוו
שנמצאו בעוד.

חצבה
אתר חצבה נמצא בצומת הדרכים שבין אילת לים המלח ובין פטרה לעזה .בסמוך
לאתר הארכאולוגי נמצא היישוב חצבה .באתר נמצאו שרידים מהתקופה הישראלית
 מראשית תקופת המלוכה (מאה עשירית לפנה״ס) ,וימי ממלכת יהודה (מאותשמינית־שביעית לפנה״ס) ,שרידים נבטיים (מאה ראשונה לפנה״ס־מאה ראשונה
לספירה) ,שרידי התקופה הרומית המאוחרת (מאות שנייה־רביעית לספירה),
הביזנטית והמוסלמית הקדומה.

תמונה חלקית של המצודה בחצבה.

שחזוו שעו המצודה בחצבה.

השרידים מראשית ימי המלוכה רומזים אולי שזו היא תמר המקראית ,הנזכרת בין המקומות
שנבנו בידי המלך שלמה :״...ואת תךמיר במךבר בארץ״ (מלכים א ט ,ח ).
באתר שרידים של שתי מצודות מהתקופה הישראלית .את המצודה הקדומה מייחסים
החוקרים לכמה ממלכי יהודה הנזכרים במקרא בהקשר למלחמות עם האדומים
ולניסיונות להחזיק בעציון גבר כנמל הדרומי של ממלכת יהודה .ראשיתה של המצודה
הקדומה במאות תשיעית־שמינית לפנה״ס .המצודה הייתה גדולה פי ארבעה
מהמצודות האחרות שנחשפו בנגב (  100x100מ׳) .ממדי הביצורים ועצמתם מלמדים
על חשיבותו האסטרטגית של האתר שמוקם על צומת דרכים חשוב.
בחפירות נחשפו חומת הסוגרים של המצודה ,ובה שלושה מגדלים .רוחב החומה
נע בין  2.5־  3מ׳ ובתוכה נחשפו חדרים ובית שער בן ארבעה תאים שאומנותיו
מעידות על איכות הבנייה .הקירות שנבנו מאבנים מסותתות נשתמרו לגובה של

תושים של השעו במצד
חצבה מימי בית ואשון.
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אמפורה
קנקן יווני מוארך בעל שתי ידיות
ששימש לשמירת יין ,בשמים ,שמן
ועוד.

כשלושה מ /מתחת לשער נחשפו שרידי מבנה קדום יותר ,וייתכן שאלו שרידי
המצודה הקדומה מהמאה העשירית לפנה״ס.
באתר נמצאו כלים מאבן וחרס האופייניים למאות תשיעית־שמינית לפנה״ס :סיר
בישול ,אמפורה ,פכיות ועוד.
 16־ עיינו •אנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכאולוגיות :במה דומים שעדי
הכניסה לעדים גזר ,מגידו ,חצוד דן וערד? לאיזו תקופה מייחסים את בנייתם?
שרידי המצודה משלהי תקופת ממלכת יהודה הם כנראה מימי יאשיהו ( 609-639
לפנה״ס) .מצודה זו הייתה קטנה מן המצודה המקורית והממצא בה הוא דל .על
רצפת המצודה נמצאו שברי כלי חרס אופייניים למאות שביעית-שישית לפנה״ס,
וכן נמצא חותם אבן ובו ציור וכתובת אדומית.
מחוץ לחומת המצודה
נתגלה מבנה ובו
מכלול של כלי פולחן
אדומיים .הכלים
נמצאו מנותצים באבני
גזית שהונחו על
הכלים המנופצים.
לאחר עבודת רפאות
התברר שבמקום נופצו
שבעה מזבחות מאבן
במידות שונות .ייתכן
שרידי המקדש האדומי מחוץ לחומת המצודה הישראלית
רמז
כאן
שיש
לרפורמה הדתית של יאשיהו מלך יהודה בשלהי ימי בית ראשון ,כפי שמתואר בתנ״ך:
״וזעו המלך ...ויבא את בל הבהנים מעדי יהוךה ויטמא את הבמות ...מ^בע עד באר
שבע ונתץ את במות השערים ...ואת בל השלןעים אקר נראו באךץ יהוךה ובירוקלם
בער יאקיהו למען הקים את י 3די התה־ה הבתבים על הס?ר( "...מלכים ב כ ,ד -כ ד).

חותם אבן (  2.3ס"מ קוטרו) משלהי
התקופה הישראלית .החותם מתאר
מזבח קרניים ושתי דמויות ניצבות
משני צדדיו ומעליהן כתובת כנראה
אדומית[" :ש]ל משכת בן וחזמ".
ייתכן שהחותם היה ברשותו של כוהן
ששירת במקדש האדומי בחצבה.

שאלות סיכום:
 17י אילו ממלכות ועמים פגעו •אחיזתה של ממלכת יהודה בנגב?
 18־ מה היו הגורמים לניסיונות החוזרים ונשנים של מלכי יהודה לשלוט על הנגב?
 19־ בין החוקרים חלוקות הדעות לגבי מאפייני החדירה האדומית לנגב .יש הדואים
בה חדירה שקטה של חקלאים ,יש הדואים בה חדירה תוקפנית ואחדים
רואים בה בעיקר חדירה תרבותית .מצאו בפרק סימוכין לכל אחת מהדעות.
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 20י סכמו בטבלה את תולדות הנגב מראשית ימי הממלכה המאוחדת ועד
לנפילת ממלכת יהודה.
שנים

שם המלך

פעילותו בנגב

אויבי הממלכה

מלחמות בנגב ותוצאותיהן

 21י אילו מסקנות ניתן להסיק מהטבלה בנוגע לנגב בימי בית ראשון?

תל עיוא ,מכלול של כלים שנמצאו
בשכבת החורבן משלהי התקופה
הישראלית.

כלי פולחן (קובעת רימונים) להקטרת
קטורת שנמצא במקדש האדומי
בחצבה.

התקופה הפרסית
זמן קצר לאחר כיבוש ארץ יהודה בידי הבבלים ,נפלה האימפריה הבבלית בידי
האימפריה הפרסית .מרכזי היישוב של הארץ היו מנוהלים במסגרת של פחוות ,אך
הנגב ,בשל יישובו הדליל ,לא היה כלול בתחום מנהלי ברור .במרחב הנגב נעזרו
כנראה הפרסים בשבטי הערבים לשם אבטחת שטחי הספר של האימפריה.
ההיסטוריון היווני הרודוטוס מספר על ערבים שסיפקו מים במדבר לקמביזס (כנבוזי)
מלך פרס בעת מסעו לכיבוש מצרים (  525לפנה״ס) ,והנחוהו בדרכו במדבר סיני .בתמורה
קיבלו מהפרסים את עזה והתיישבו בה.
מעט מאוד שרידים מהתקופה הפרסית נותרו בנגב .שרידים נמצאו בכמה תלים כגון
תל ג׳מה ,תל פארעה ותל שרע הקרובים לעזה ,וכן בתל ערד ובאר שבע בצפון הנגב,
בחורבת רתמה בהר הנגב  -שהייתה צומת דרכים וכמוה גם קדש ברנע ,וכן בתל
ח׳ליפה שליד מפרץ אילת .מקומות אלו היו תחנות דרכים ששימשו מרכזי הספקה
ליחידות הצבא הפרסי ,בנתיבים שהוליכו לערי החוף .הסחורות היו עבור פרשים
וחמרים ששירתו בשמירת הדרכים ,בהעברת דואר ובהובלת מצרכים ומשאות
ליחידות הצבאיות ולפקידות הממלכתית שישבה במקומות המרוחקים במדבר.
מלכם של הערבים יושבי הנגב בתקופה הפרסית היה גשם הערבי .גשם הצטרף

הרודוטוס
(  4 2 5 -4 8 4לפנה״ס) .היסטוריון
וסופר יווני .ביקר בארצות הים
התיכון  -מאיטליה ואיי יוון במערב
ועד ארצות המזרח  -בבל ופרס.
הגיע גם לארץ ישראל ומצרים.
בחיבורו הגדול ״ההיסטוריה״ תיאר
את ארצות העולם הקדום ומנהגיהן,
ונטה לתת הסבר תאולוגי למאורעות
שעליהם כתב .בחיבור משולבים
סיפורים ואגדות.

קמביזס (כנבוזי)
מלך פרס בשנים  52 2-5 30לפנה״ס,
בנו ויורשו של כורש .בשנת 525
לפנה״ס כבש את מצרים בעזרתם של
שבטי ערב.
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לשכניה של פחוות יהד בהתנכלותם לפעילותו של נחמיה
לחיזוק ירושלים .עוינותו של גשם לפחוות יהד נבעה כנראה
מהחשש שחיזוק מעמדה של יהד עלול לפגוע במעמדו באזור.
הערבים העבירו כנראה את שיירות המסחר האזרחיות ,ואילו
הפיקוח על המסחר נותר בידי הפרסים ,שייתכן שהסתייעו גם
בפניקים .מאוסטרקונים שנמצאו בתל ח׳ליפה עולה שבמקום
ישבו גם פניקים ,וייתכן שהייתה זו מושבה פניקית בתקופה
הפרסית.

דלי דסה וברונזה •סגנון פרסי שנמצאו

׳יי' “ ........ ...... .׳׳י'

״׳

מזו וגתל פאועה שגצפון הנגג.

עדויות על יישוב יהודי בצפון הנגב בתקופה הפרסית קיימות
בתיאור המקראי וגם בממצא הארכאולוגי .בספר נחמיה
מצוין שהיו יהודים בבאר שבע :״ויךןנו מ ב א ר־^ ב ע ,ע ד ־
גיא הנם״ (נחמיה יא,ל); ואמנם בין האוסטרקונים מהתקופה
הפרסית שנמצאו בבאר שבע נמצאו גם שמות יהודיים .ייתכן שתושבי באר שבע
היהודים הגיעו ארצה בימי שיבת ציון (אחרי הכרזת כורש בשנת  538לפנה״ס) ,אך
ייתכן שהם משרידי דלת העם ,שנותרו בארץ אחרי חורבן המקדש והגלות.
לעיון נוסף:
 . 1בית־אריה י׳ ,״יהודה מול אדום בנגב״ ,קדמוניות( 126 ,תשס״ד) ,עמ׳  66־ .7 6
 .2הרצוג ז׳ ,״בקעת באר שבע ,מנוודות למלוכה״ ,נ׳ נאמן וי׳ פינקלשטין (עורכים),
מנוודות למלוכה ,יד בן־צבי ,ירושלים תש״ן ,עמ׳  215־ .241
 .3כהן ר׳ ,״המצודות והדרכים בנגב בימי הבית הראשון״ ,אילת והערבה ,י׳ אבירם,
ר׳ כהן ועוד (עורכים) ,החברה לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ,ירושלים , 1995
עמ׳  80־ . 126
 .4כהן ר׳ וי׳ ישראל ,בדרך לאדום תגליות מעין־חצבה ,מוזיאון ישראל ,ירושלים
. 1995
 .5משל ז׳ ,״ יישובי הנגב בתקופת הברזל כביטוי למאבק בין אדום ,יהודה וישראל
על גבולות ודרכים״ ,אילת והערבה ,י׳ אבירם ,ר׳ כהן ועוד (עורכים) ,החברה
לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ,ירושלים  , 1995עמ׳  169־ . 180
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אלף שנות פריחה יישובית
לפנה״ס
התקופה הנבטית
322
312
169
168
167
96
63
9
לספירה
4
40
70-66
התקופה הרומית המאוחרת 106
324
358
640
התקופה הביזנטית

ראשית התקופה ההלניסטית  -כיבוש אלכסנדר מוקדון
מסע אנטיגונוס לפטרה
ראשית מלכותו של חרתת הראשון
יאסון הכהן הגדול מירושלים בורח אל חרתת
שיתוף פעולה בין המקבים לנבטים
אלכסנדר ינאי כובש את עזה
ארץ ישראל נכבשת על ידי הרומים
ראשית מלכותו של חרתת הרביעי  -תקופת שיא הממלכה הנבטית
פולמוס וארוס  -הנבטים לצד הרומים
מותו של חרתת הרביעי
הנבטים מסייעים לרומים בחורבן ירושלים
פרובינקה ערביה  -הנבטים בשלטון רומי
חדירת הנצרות
ייסודה של ׳פלשתינה המבורכת׳
הכיבוש המוסלמי

אלף השנים שמראשית התקופה ההלניסטית (מאה רביעית לפנה״ס) ועד לכיבוש
המוסלמי (המאה השביעית לספירה) נחשבות לתקופת שיא ופריחה יישובית בנגב.
את אלף שנות השגשוג ניתן לחלק לשלוש תקופות משנה:
התקופה הנבטית (מהמאה הרביעית לפנה״ס ועד לשנת  106לספירה)
בראשיתה של התקופה היה המרחב בשליטתם של שבטי נוודים ,אך במהלכה הם עברו
בהדרגה להתיישבות קבע וייסדו את הממלכה הנבטית ,ובשלהי המלכות הנבטית -
בראשית התקופה הרומית ,היו לעם היושב על אדמתו ועוסק לקיומו גם בחקלאות.
התקופה הרומית המאוחרת ( ) 324-106
בתקופה זו איבדו הנבטים את עצמאותם והיו למחוז הספר של מרחב השליטה הרומי.
התקופה הביזנטית ( ) 634-324
המרחב היישובי הנבטי עבר שינוי בתחומים שונים עם חדירת הנצרות והפיכתה
לדת השלטת.
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פטרה
(ביוונית :סלע) .בירת הנבטים ותחנה
מרכזית בדרכי הבשמים .נמצאת בהרי
עבר הירדן ,צפונית-מזרחית לאילת,
בגובה  950מ׳ ,בתוך בקעה הסגורה
בין הרים סלעיים גבוהים של אבן חול
אדומה .פטרה ירדה מגדולתה עם
הכיבוש הרומי וירידת חשיבותה
כמרכז לשיירות המסחר הנבטיות.
השרידים הארכאולוגיים המרשימים
החצובים בסלע עשו את פטרה לאתר
תיירותי מרכזי בממלכת ירדן.

אספלט
מכונה גם ביטומן .סלעי ביטומן הם
סלעי גיר או חרסית המכילים חומר
אורגני בשיעור גבוה שנוצר
מתהליכים כימיים שפעלו על שרידי
בעלי חיים וצמחים .ניתן להפיק
מסלעי הביטומן נפט ,אך הדבר אינו
כדאי מבחינה כלכלית .בעת העתיקה
נאספו גושי האספלט הצפים על פני
ים המלח ושווקו למצרים לצורך
חניטת המתים ואטימת ספינות.

מצבה של אלת.
המצבה מייצגת
שלב מעבר בין
סמלי השמש והירח
לציו־ דמות.
בבתא
בבתא בת שמעון ,יהודייה תושבת
מחוזא שליד צוער ,בתחום השליטה
הנבטית .במערת האיגרות שבנחל
חבר נתגלה ארכיונה של בבתא.
מראשית המאה השנייה לספירה.
הארכיון כלל תעודות נבטיות,
ותעודות ביוונית ובארמית .בין השאר
נמצאו כתובתה של בבתא ושטרי
קניין ומתנה .מהתעודות ניתן ללמוד
על משפחתה של בבתא ועל מצבם
ומעמדם של היהודים בממלכה
הנבטית ובפרובינקיה ערביה בתקופה
שבין המרד הגדול למרד בר כוכבא.
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התקופה הנבטית
מוצא הנבטים
מוצאם של הנבטים הוא כנראה משבטים ערביים נוודים שהיו בחצי האי ערב.
הנבטים היו מעין תאגיד של שבטים ערביים ,שהתלכדו לצורך מימוש אינטרסים כלכליים,
מדיניים וביטחוניים .למערך של שבטי הערבים־נבטים נוספו כנראה גם קבוצות אתניות
מבין יושבי הקבע ששכנו בספר המדבר .כאלה היו האדומים ,המואבים והעמונים ,שנכללו
במרחב שליטתם של הנבטים .מוצאם של הנבטים הוא כנראה משבטים ערביים
נוודים שחיו בחצי האי ערב .הופעתם של הנבטים במרחב הדרומי של הארץ לא באה
לידי ביטוי בפלישה חד־פעמית ,אלא בחדירה הדרגתית ומתמשכת ובהתפרסות במרחב.
הנבטים חדרו לאדום ולמרכז הנגב ודרומו .בשיא פריסתם שלטו הנבטים על כל
עבר הירדן המזרחי ,מצפון חצי האי ערב ועד דרום סוריה ,וכן על מרכז הנגב וסיני.
מרכזם השלטוני של הנבטים היה ב פטרה שבהרי אדום.
הנבטים לא עסקו בתחילה בחקלאות ,ואת עיקר פרנסתם מצאו בגידול צאן וגמלים
ובהולכת שיירות ואבטחתן .השיירות הובילו מוצרי יוקרה כגון צמחי בושם ותבלינים
מארצות המזרח הרחוק וחצי האי ערב אל ערי הים התיכון ,ומשם הועברו הסחורות אל
מעבר לים .בין השאר הובילו הנבטים גם את האספלט והמלח שהופקו מים המלח.
הדת הנבטית
הנבטים האמינו באל ראשי אחד ובאלים נלווים בדרגה
נמוכה ממנו .היה זה שלב ביניים בין האמונה באלים רבים
(פוליתאיזם) לבין האמונה באל אחד (מונותאיזם) .האל
הראשי היה דושרא ,אל השמש ,שהוצב כמצבת אבן גדולה,
אך ללא דמות ,תחת כיפת השמים בראש גבעה .סמליו היו
גפן ועלה  -המסמלים פריון ,ונשר ,אריה ונחש  -סמלי
שלטון .לצד דושרא היו גם אלים נוספים :אלת ,אל-עוזה,
מנתו ובעל-שמין  -אדון השמים.
ייתכן שמלכי הנבטים עברו תהליך של האלהה ,ולאחר מותם
קודשו לאלים כאות הערצה (למשל המלך עבדת) .האמנות
הנבטית ,בדומה לפולחן ,נמנעה מציורי דמויות.
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הכתב הנבטי והלשון הנבטית
הלשון הכתובה על הכתובות והמטבעות הנבטיים היא ניב
של ארמית ,שהייתה השפה הבין-לאומית במשך מאות בשנים
במזרח התיכון .הארמית שימשה גשר תרבותי בין עמי האזור
ושירתה את הנבטים במסחר הבין-לאומי.
האלף-בית הנבטי לשלביו.
ניתן ללמוד על כתב הנבטים ועל לשונם מכתובות חרותות
בסלע ,בעיקר כתובות הקדשה .הכתובת הנבטית הקדומה ביותר שנמצאה היא משנת
 169לפנה׳׳ס .על כתב הנבטים ניתן גם ללימוד משטרות נבטיים שנמצאו בארכיונה
של בבתא בנחל חבר.

התקופה הנבטית הקדומה
המקורות הספרותיים הראשוניים אודות הנבטים הם כתבי היסטוריונים הלניסטים
ורומים וכתבי יוסף בן מתתיהו .ההתייחסות הראשונה המפורשת לנבטים היא מימי
הדיאדוכים .ההיסטוריון היווני דיודורוס מתאר את מסעו של אנטיגנוס בשנת 312
לפנה״ס לפטרה ,מרכזם של הנבטים .אין בידינו מקור היסטורי ספרותי של הנבטים
עצמם.
מהמקורות הספרותיים מצטייר עושרם הרב של הנבטים ,וגם בממצאים
הארכאולוגיים נותרו עדויות מרשימות על תרבותם ועושרם .השרידים המרשימים
ביותר ,מבני פולחן וקבורה מפוארים ,נותרו בפטרה בירתם .בנגב שרדו יישובים
נבטיים ,כלי קרמיקה מיוחדים ומטבעות רבים.
בתקופה הנבטית הקדומה קיימו הנבטים צביון חיים נוודי והיו רועי צאן ומובילי
שיירות במדבר ,אך בהדרגה הם הפכו לשליטי המדבר .הנבטים ,שהכירו את מקורות
המים במדבר ,למדו לאגור מים בבורות שחצבו ,ובכך סיפקו מי שתייה לאדם
ולמקנה .תודות לבורות המים שמקומם היה כנראה מוכר רק להם ,הפעילו הנבטים
את הסחר הבין-לאומי באמצעות השיירות במדבר .הם גם הקימו מחנות אוהלים
במקומות אסטרטגיים ששימשו אתרי חניה לשיירות.
"...העובדה כי לא היה אפשר לקיים את הסחר הבירלאומי הזה ללא תיווך ערבי
העניקה לנבטים יתרון עצום ,שסייע רבות לפריחתם הכלכלית וממילא גם
להתעצמותם המדינית בעידן ההלניסטי״ (א ,כשר ,אדום ,ערב וישראל ,יד בן-צבי,
ירושלים  , 1988עמי .) 21

דיאדוכים
(ביוונית :יורשים) .כינוי לשלושת
מפקדי צבאו של אלכסנדר הגדול
שירשו את שלטונו .תקופת
הדיאדוכים היא תקופת המאבק של
סלווקוס ,תלמי ואנטיגנוס על
השליטה באימפריה ההלניסטית.
תקופה זו נמשכה בשנים 301 - 323
לפנה״ס והסתיימה בקרב אפסוס
באסיה הקטנה שבעקבותיו חולקה
האימפריה בין שלושת היורשים.
דיודוווס
מסיציליה .חי במאה הראשונה
לפנה״ס .כתב  40ספרים ובהם תיאור
היסטורי של העולם ,מתוך רשמי
סיוריו באסיה ובאירופה וממיידע
ששאב מהיסטוריונים שקדמו לו.

אתרי החניה נעשו לתחנות דרכים קבועות לאורך נתיבי המסחר מצפון ערב ועבר
הירדן לערי הים התיכון .תחנות כאלה היו בניצנה ,בעבדת ,בחלוצה ,בממשית
ובמואה ,ובאתרים נוספים מדרום-מערב לים המלח .עם זאת ,לא נתגלו מבנים
המזוהים בוודאות עם התקופה הנבטית הקדומה .בעבדת נחשף אוהל נבטי ובו אח
וכלי חרס הלניסטיים ,כנראה שרידים מאכסניית דרכים קדומה .אפשר שבאותם ימים
הנבטים עדיין לא בנו מבנים קשיחים ולא ייצרו בעצמם כלי חרס ,שכן אלה אופייניים
לחברת יושבי הקבע .בשלב הנוודות השתמשו הנבטים כנראה בעיקר בכלי עור ועץ.
 1י עיינו במקור שלפניכם המופיע בספרו של דיודורוס.
א .ממה נובעת ההתנגדות הנבטית להתיישבות קבע?
ב .לאילו מדברי דיודורוס יש דוגמה או הסבר בפרק?
״הם חיים באוויר החופשי ,ומולדתם היא ארץ שאין בה נהרות ואין בה מעיינות
רבים ,שמהם יוכל צבא עוין לשאוב מים לצרכיו .מנהג הוא בידם שלא יזרעו זרע,
לא יטעו כל ע ץ פרי ,לא ישתו יין ולא יבנו בית; ואם יעשה אדם מכל אלה ,אחת
דתו למות .הם דבקים במנהגים אלה ,מתוך האמונה כי אלה החפצים לעשות כך
נוטים להפקיד את ביטחונם בידי אנשים חזקים ולהיכנע למצוותם .יש מהם המגדלים
גמלים ,אחרים מגדלים כבשים ,שאותם הם רועים במדבר .מצויים שבטים ערביים
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רבים הרועים במדבר ,אולם הנבטים עולים על כולם בעושרם ...רבים מהם רגילים
להוליך אל חוף הים התיכון לבונה ומור ותבלינים יקרים ביותר ,שאותם הם מקבלים
בערב המבורכת .הם תאבי חירות מאין כמותם ,וכאשר מתקרב אליהם כוח אויב
חזק ,הם מבקשים מפלט במדבר ,המשמש להם מבצר ,כי המדבר חסר מים ואין
אחרים מסוגלים לעבור בו ,אלא הם לבדם .וזאת מפני שהם הכינו במדבר מאגרי
מים תת קרקעיים מטויחים בטיח ,ואלה מקנים להם ביטחון ...הם מסמנים את
מקורות הבורות בסימנים הידועים רק להם ואינם ידועים לאחרים...
בארץ הנבטים מצוי סלע מבוצר ביותר ,זאת מפני שהוליכה אליו דרך אחת בלבד,
ובהשתמשם בו הם עולים אל הסלע בקבוצות קטנות ,ושם הם מפקידים את
רכושם בבטחה .שם מצוי גם אגם גדול ממנו הם מפיקים ביטומן בשפע רב ,וממנו
יש להם הכנסות גדולות...״
(מובא במאמרו של אי נגב,״תחילותיה של ממלכת הנבטים" ,בין חרמון לסיני  -יד
לאמנון ,הוצאה פרטית ,ירושלים תשל״ז ,עמי . ) 144-143

הממלכה הנבטית ( 169לפנה"ס 106-לספירה)
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בהדרגה נטשו הנבטים את חיי הנוודות ועברו לחיי קבע למחצה .הם ארגנו כמה
קבוצות שבטיות למערך פדרטיבי ואימצו סדרי ממשל שהיו מושפעים מהעולם
ההלניסטי הסובב .במאה הראשונה לפנה״ס נוצרה הממלכה הנבטית .המלך הנבטי
הראשון נזכר בכתובת שנתגלתה בחלוצה ושמו חרתת הראשון .המלכות ,שראשיתה
בשנת  169לפנה״ס ,הייתה שושלתית בדומה לשאר ממלכות האזור.
המסגרת הממלכתית סייעה לנבטים ולבני בריתם להגשים מטרות מדיניות ,כלכליות
ותרבותיות.
ימי השיא של הממלכה הנבטית היו בימי חרתת הרביעי (  9לפנה״ס 40 -לספירה) .בחמישים
שנות מלכותו הגיעה לשיאה שליטתם של הנבטים במסחר בדרכי המדבר.
בתקופת הממלכה הנבטית הונפקו מטבעות נבטיים ותפוצתם הגיעה עד אירופה ופרס.

( א; .
*«*¿*י :
כתובת שנתגלתה בחלוצה
המתייחסת כנראה לחותת הראשון,
המלך הנבטי הראשון.
הכתובת כתובה בלשון ארמית נבטית
ותרגומה הוא" :זה המקום אשר עשה
נתירו לכבוד חייו של חרתת מלך
הנבטים".

מטבע ועליו דיוקן של המלך הנבטי עבדת השלישי (  9 - 2 8לפנה״ס) עם רעייתו המלכה.
הכתובת על המטבע היא "עבדת מלכא מלך הנבטו".
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מצאו מאפיינים דומים למטבעות הנבטיים ולמטבעות יהודה בימי
החשמונאים .עיינו בספר "זאת ירושלים" ,א ,עמ׳ . 133-132

התעשרות הממלכה הביאה לבנייה נרחבת ולהתבססות המרכזים הראשיים בפטרה
ובבצרה שבעבר הירדן ,ובעבדת וחלוצה בנגב .הנבטים החלו לבנות מבני קבע
בסגנון המשלב מאפיינים נבטיים ואדריכלות הלניסטית-רומית.
יישובי הנבטים כללו גם את ניצנה ,ממפיס (ממשית) ,סוביטה (שבטה) ,רוחיבה
(רחובות בנגב) שעודנון (חורבת סעדון) ,תל ירוחם ויישובים קטנים נוספים .מערך
היישובים ,מצודות ההגנה ותחנות הדרכים התפתחו על פי נתיבי המסחר.

הנגב בתקופה הנבטית,
הרומית והביזנטית.
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הנבטים  -שליטי הדרכים
הובלת סחורות דרך המדבר חייבה שליטה נבטית בכל המרחב שבו עברו דרכי
המסחר ,בין אם במדבר ובין אם על גבול הארץ הנושבת .הובלת שיירות המסחר
דרך המדבר התבססה על דרכים קדומות ,אך גם על דרכים חדשות שהותאמו
ליעדים שאליהם הופנו הסחורות.
יצירה אמנותית עכשווית בעבדת -
שיירות הנבטים.

המדריך הגאוגרפי של פתולמאיוס
חיבור מהמאה השנייה של תלמי
קלאודיוס פתולמאיוס ,איש
אלכסנדריה .בחיבור מופיעה רשימת
מקומות לפי קווי אורך ורוחב .ארץ
ישראל מופיעה ב״חלק הרביעי של
אסיה״ במפה המתארת את הארץ.

מפת פויטינגר
מפה עתיקה שהעתק ממנה נתגלה
במאה השש-עשרה במנזר בגרמניה.
המפה נקראת על שם האדם שהעתיק
ופרסם אותה .המפה מציגה יישובים
ומערכת דרכים של האימפריה
הרומית המשקפים את המאה
הרביעית לספירה .הדרכים מסומנות
במפה בקווים אדומים ולצדן מצוין
אורכן .יש המעריכים שהדרכים
המסומנות במפה הן דרכים צבאיות
ששירתו את האימפריה הרומית.
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נתיבי הדרכים
על הנתיבים השונים של הדרכים שחצו את הנגב ניתן ללמוד בעיקר משרידי תחנות
החניה ומהמקורות ההיסטוריים .הציר הראשי הוביל מחצי האי ערב ,דרך פטרה -
בירת הנבטים ,ומשם המשיך לעבדת ולעזה .ציר נוסף קישר בין ערב לפטרה ,ומשם
עבר על הרמה בעבר הירדן המזרחי והגולן עד לדמשק .לדרך שעלתה מאילת והערבה
לחברון וירושלים ,היה סעיף שהגיע לבאר שבע ומשם לנמל עזה .כמה סעיפים של
הדרך הראשית חצו את הנגב לרוחבו בדרכם לנמל עזה .סביר שגם מעלה עקרבים
היה בשימוש שיירות הנבטים.
רוב המוצרים שהועברו דרך המדבר היו בעלי נפח קטן וערך גבוה .כאלה היו למשל
הבשמים ,התבלינים ,צמחי המרפא ואריגי המשי היקרים שמקורם היה בערב ובמזרח
הרחוק .הסחורות הועברו דרך הנגב לערי החוף ובעיקר לעזה ואל עריש (רינוקורורה),
והנתיב המרכזי אליהן נקרא ״דרך הבשמים״.
דרכי השיירות שחצו את המדבריות היו בתחילה שבילים שעברו בצירים מקבילים
שהמרחק ביניהם היה מאות מטרים .כאשר הגיעו ההולכים בשבילים למכשול
טופוגרפי ,אוחדו השבילים למסלול אחד שעבר במעלה או בנקבה (בערבית_ :נקב).
משהתגברו ההולכים על המכשול ,שוב התפצלו השבילים .מסלול ההליכה העדיף
הלך ונכבש על ידי בני האדם ובהמות המשא ,כתוצאה מהליכה ממושכת במשך
שנים באותו מסלול .רק חלק קטן של הדרכים נסלל ,וזאת כנראה בתקופה הרומית.
דוגמה לדרך ראשית סלולה ומגובשת הייתה הדרך מעבדת לעזה.
במפות דרכים עתיקות כגון המדריך הגאוגרפי של פתולמאיוס וב מפת פויטינגר
נזכרות תחנות הדרכים בשמותיהן ,תוך ציון מיקומן .הארכאולוגים מסתייעים
בתיאורים אלה לזיהוי תחנות הדרכים בשטח.
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עיינו במפת פויטינגר ומצאו בה חמישה אתרים המוכרים לכם.

קטע ממפת פויטינגו.

שיירות המדבר
מקובל על החוקרים שראשיתן של שיירות המדבר מקבילה לזמן הופעתו של הגמל
במזרח התיכון ,בסביבות  1100-1300לפנה״ס .עד אז הובלו הסחורות על גבי המורים,
וצירי התנועה היו לאורך הנהרות הגדולים וחופי הים .הובלת סחורות בשיירות
גמלים הייתה מהפכה בתחום התעבורה והמסחר והביאה ליצירת נתיבים חוצי
מדבריות .בעזרת הגמלים ניתן היה להגדיל את כמות הסחורות המועברות בשיירות
ולהגדיל את הרווח של כל מי שהיה קשור למעבר השיירה :הסוחר ,מלווה השיירה,
המאבטח ,נותן שירותי הדרך וגובה המס  -השולט בארצות המעבר .התפתחותן של
נאות המדבר בפטרה ,בתדמור ובקדש ברנע היא תוצאה של המהפך שחל עם התבססותן
של דרכי השיירות המדבריות.
שיירות המדבר הפכו את הנגב מאזור חיץ בין מדינות לאזור מעבר של הסחר הבין-
לאומי בעולם העתיק ולגורם מסייע בהפצת הקשרים הביךתרבותיים.
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4י

מדוע הכנסת הגמל כבעל חיים הנע בדרכים הביאה לשינוי בתוואי השיירות.

שיירות המדבר נעו בדרכים בחסות השלטון ,השבט או התאגדות של כמה סוחרים.
לכל שיירה היה מנהיג ,בררך כלל היה זה שיח׳ מוכר שניתן לסמוך עליו שיביא
אותה בשלום למחוז חפצה .לצד מנהיג השיירה היו מורה דרך ,שליחים ומשרתים,
גמלים (מוליכי גמלים) ויחידות משמר שאבטחו את השיירה .ההכנות ליציאת
השיירה נמשכו כשלושה חודשים .בתקופה זו רוכזו המטענים ונאסף הכסף שנועד
פסלון נבטי של גמל.

לתשלום למנהיג השיירה וצוותו ולצורך מעבר השיירה בכל תחנות הדרכים .ציר
התנועה נבחר על ידי המנהיג על פי שיקולים של עבירות הדרכים ,עונות השנה,
מצב מקורות המים והמרעה בדרך ,המצב הביטחוני והמדיני בארצות שבהן תעבור
השיירה וכן גובה המס במעברי הדרכים .השיירה נעה בשעות היום עם הפסקות
קצרות בלבד ,ולפנות ערב התארגנה ללינת לילה .המאהל סודר במרכז ,והמטען
שנפרק הונח סביבו כאשר השומרים היו במעגל חיצוני .הגמלים נשלחו לרעות
במרעה ולאחר מכן הורבצו ונכפתו כדי למנוע את גנבתם.
בדרכי המסחר שהתבססו בתוואים קבועים היו מצודות (שחלקן נבנו כבר בתקופה
הישראלית ,ראו עמ׳  ,160אך המשיכו לתפקד גם בתקופה הנבטית) מגדלים ,נקודות

פסלון נבטי של סוס.

תצפית ואכסניות דרכים בהן גם טפלו בבהמות המשא .מס מעבר נגבה מהשיירות
עבור שירותי האכסניה והשמירה לאורך הדרך .גם בעוברן ליד ערים חנו השיירות
בדרך כלל באכסניות מחוץ לעיר .לאכסניות הייתה חצר רבועה או מלבנית וסביבה
חדרים להלנת האורחים ולמתן השירותים  -מטבח ,משמר ,אחסון מזון ועוד.
בעבדת ,במואה ,בשער רמון ובממשית ,נחשפו תחנות הדרכים שבהן התאכסנו
אנשי מטה השיירה והסוחרים העשירים שנהנו מלינה נוחה ומשירותי בית מרחץ.
בהדרגה התפתחו יישובים סביב חלק מהאכסניות ותחנות הדרכים ,ובהם היו מרכזי
המנהל הנבטי והמקדשים.
הסחר בבשמים
הסחר בבשמים נזכר כבר במקורותינו .בספר מלכים נזכרת מלכת שבא שהגיעה אל
שלמה:

פסלון נבטי של רוכב על סוס.

״ומלבת־שבא שמעת א ת־ ש מ ע שלמה ...ותביא ירושלמה בחיל בבד מאד ?מלים
נשאים בשמים וזה• ר ב ־ מ א ד ואבן יקרה ...נתתן למלך מאה ועשרים בבר זהב ובשמים
ה:רבה מאד ואבן יקרה לא בא כבשם ההוא עוד לרב אשר־נתנה מ ל בת ־ש בא למלך
שלמה״ (מלכים א י ,א-י).
ההיסטוריון היווני הרודוטוס מזכיר בכתביו את מתנות הלבונה שניתנו למלכי פרס על
ידי הערבים ,במועדים קבועים ,מעין מס .בעובדה זו יש עדות למעורבותם של הערבים

פליניוס הזקן

בסחר הבשמים וכן עדות על עושרם ממסחר זה .בכתבי פליניוס הזקן נזכרת העברת

איש צבא ,חוקר וסופר רומי ,שחי
בשנים  79 -2 3לספירה .פרסם עשרות
ספרים שרובם אבדו .חיבורו
המפורסם ששרד ,״תולדות הטבע״,
מורכב מ 37 -ספרים ומשמש מקור
חשוב להבנת התקופה הרומית.

הבשמים בשיירות מחצי האי ערב אל נמל עזה .בספרו ״תולדות הטבע״ מתאר פליניוס
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את עצי הבשמים בערב :״העצים הגדלים בה מנוצלים ניצול מלא :השורש ,הגזע ,הקליפה,
המוהל ,השרף ,העצה ,החוטרים ,הפריחה ,העלים והפירות...״.
(ר׳ כהן ,״הדרכים העתיקות מפטרה לעזה לאור התגליות החדשות״ ,בתוך :דרכי
הבשמים ,ע׳ אוריון וא׳ גורן [עורכים] ,שדה בוקר  ,2000עמ׳ .) 58

המור והלבונה
בעת העתיקה יוצרו בשמים מעצי המור והלבונה .עצים אלו גדלים באופן טבעי רק
בדרום חצי האי ערב ובצפון סומליה שבמזרח אפריקה .תפוצתם המוגבלת של עצי
הבשמים נובעת מהתנאים המיוחדים שלהם זקוקים העצים :משקעים רבים,
טמפרטורות גבוהות וסוג קרקע מסוים .הפקת הבושם נעשתה על ידי חיתוך הקליפה
של גזע העץ ואיסוף השרף הניגר מהגזע .הלבונה שימשה בעיקר לקטורת ששולבה
בפולחן הדתי .הדרישה הנרחבת לקטורת העשירה את ארצות דרום ערב .שרף המור
שימש גם הוא לקטורת ,אך בעיקר נזכר המור במקורות כבושם וכמשחה קוסמטית.
בשל מחירם הגבוה נצרכו הבשמים בעת העתיקה בארמונות המלכים ובמקדשים.

שלהי התקופה הנבטית  -מעבר הנבטים לחקלאות
באמצע המאה הראשונה לספירה השתלטו הרומאים על נתיבי המסחר הנבטיים
והיטו את דרכי המסחר אל אלכסנדריה שהייתה בשליטתם .נמל עזה ,נמלם של
הנבטים ,איבר את מעמדו ובכך פגעו הרומאים בבסיס הכלכלי של הנבטים והממלכה
הנבטית נחלשה.
התרופפות עצמתם של הנבטים הביאה לפלישת
שבטים ערביים שונים לתחומי ממלכתם ,ולפגיעה
ביישוביהם ובתחנות הדרכים הנבטיות .ליד מקורות
מים ובסביבות יישובים שנשרפו נמצאו כתובות
שנחקקו בידי בני שבטים ערביים  -הת׳מודים
והצפאים.
בהדרגה חל שינוי באופיה של ההתיישבות הנבטית,
ובמיוחד בימי רבאל השני (  106-70לסה״נ) ,המלך
הנבטי האחרון .במקביל לסחר החלו הנבטים לפתח
גם חקלאות מדברית בתקווה לשפר את מצבם
ענף מון
הכלכלי ,וייתכן שאף החלו לייצא תוצרת חקלאית
אל מרכז הארץ ולארצות אחרות.
ענף נוסף שהתפתח בשלהי התקופה הנבטית היה תעשיית צורפות הזהב.

ענף לבונה.

 5׳ מה היו הגורמים שהביאו את הנבטים למעבר מנוודות להתיישבות קגע?

ציור סלע שהותירו בני
השבטים הת׳מודיים בנגב.
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האדריכלות הנבטית
יישובי הנבטים היו פרחים (ללא חומה) ,ובמקומות הרגישים בנו הנבטים מגדלים
להגנת יישוביהם .בניית הערים בלא חומה וביצורים מעידה על תחושה כללית של
ביטחון במרחב ,דבר שנבע כנראה מהיות הנבטים ״אדוני המדבר״ והאחראים לביטחון
ההולכים בו.
בשלב המעבר מנוודות לחיים ביישובי קבע ,בשעה שהתושבים התגוררו עדיין
במאהלים ,החלו הנבטים בבניית מבני ציבור גדולים כגון מקדשים ומחנות צבא.
מבנים אלו התאפיינו באדריכלות נבטית ייחודית שהושפעה מהאדריכלות
ההלניסטית-רומית וכן מהתרבות הארמית-מזרחית.
בשלהי התקופה הנבטית ניצלו הנבטים את הידע הרב שצברו בבנייה והחלו בהקמת
בתי מגורים .בממשית נחשפו בתים גדולים ,של שתיים ושלוש קומות ,ובמרכזם
חצר גדולה מוקפת באגפי מגורים ואורוות .בין החוקרים לא הוכרעה השאלה באיזו
מידה נפוצה הייתה בנייה למגורים בכל יישובי הנבטים.

6י

כיצד ניתן לקבוע מתי נבנה מבנה ,מדוע מתעוררים קשיים בקביעת זמנם של
מבנים ,ואילו ממצאים יכולים להכריע אם יש ספקות בנוגע לגילם של מבנים?
האדריכלות הנבטית הותאמה לתנאי המדבר .בשל מחסור בעץ לבנייה ובהיעדר
קורות עץ לקירוי הבתים נבנו המבנים כאשר הם נסמכים על קשתות אבן
שרוחב המפתח שלהן הגיע עד לשישה מ׳ .צירוף של כמה קשתות יחד
אפשר בניית מבנים באורך בלתי מוגבל .על הקשתות הונחו לוחות אבן
ועליהם נבנתה קומה נוספת.
המבנים הנבטיים הותאמו לתנאי האקלים על ידי בנייה מבודדת והתאמת
הפתחים .עובי הקירות הגיע ל 100-80 -ס״מ ,והם נבנו מבחוץ מאבני גזית

קירוי בקשתות הנשענות על עמודים.
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קירות במבני עבדת  -שילוב אבנים בגדלים שונים.

ומבפנים מאבני גוויל מטויחות .בין שני קירות האבן היה מילוי של צרורות
אבן וטיט .הפתחים פנו כלפי דרום לסייע לחדירת השמש ,אך נחסמו
בדלתות עץ שהגנו על המבנה .חלונות לאוורור נבנו כחרכי ירי  -צרים
מבפנים (  2 0 - 15ס״מ) ורחבים מבחוץ .בקירות העליונים נקרעו פתחים
מתחת לתקרה ,במטרה למנוע רוח פרצים במפלס המגורים.
כדי להתמודד עם המחסור במים ,הוכשרו גגות הבתים לאיסוף מי הגשמים,
ובעזרת מרזבי אבן נאספו המים אל הבור המשפחתי המטויח שבחצר.
החצר הייתה מרוצפת בשיפוע אל בור המים וכך נוצלה כל טיפת גשם.
משנתמלא הבור המשפחתי ,יצאו עודפי המים בתעלה אל הרחוב המרוצף,
ובו זרמו מי הגשמים למאגר עירוני.
התפתחות הערים בנגב ,פריחתן ושגשוגן הצריכו את הגדלת מקורות המים.
אלה הובאו בעזרת תעלות ואמות מים מחוץ לעיר .בניית סכרים ,אגירת מי
שיטפונות וחציבת בארות מים  -סייעו לגידול האוכלוסייה בערים.

הקרמיקה הנבטית
עיצוב הכלים הנבטיים מעיד על אמנות נבטית ייחודית .כלי החרס הנבטיים
העדינים האופייניים נוצרו בתקופת המלוכה הנבטית .הכלים הנבטיים כוללים

כלים נגטיים צבעוניים שנמצאו גמואה .הכלים יוצרו גמאה הראשונה או השנייה לספירה.

ש ע ו המקדש הנגטי ג עג ד ת.

נו נגטי שנמצא גממשית.
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בתי הקברות
הנבטים נהגו לקבור בקבורה ראשוניח את אלו שמתו ביישוביהם ,ואילו את הנבטים
שמתו בדרכים קברו ,לאחר שליקטו את עצמותיהם ,בקבורה משנית בבית קברות.
בבית הקברות ששרד בקרבת ממשית הונחו גופות המתים בפירים שעומקם למעלה
משני מ׳ ,לעתים במבנה אבן ולעתים בארון מעץ .בפי הנקבר שמו מטבע ולעתים הניחו
לצדו תכשיטים .מעל הקבר נבנתה פירמידה מדורגת ולעתים גם מצבה.
בסמוך למקומות הקבורה היה מעין תאטרון שלא היה אלא מתחם פולחני הקשור
בהלוויה .מתחם התאטרון הרבוע או המעוגל למחצה שימש לסעודה פולחנית.

הנבטים והממלכה החשמונאית
קשרים בין יהודי ארץ ישראל לנבטים נוצרו עם ראשיתה של הממלכה הנבטית,
אשר היווצרותה מקבילה לפרוץ המרד של החשמונאים נגד השלטון הסלווקי.
יאסון הכהן הגרול ברח אל מלך הנבטים חרתת הראשון בשנת  168לפנה״ס ,ערב
פרוץ המרד החשמונאי .מספר על כך ספר מקבים ב :״נסתיים גורלו בכי רע ,כי
חזנת פירעון (אוצר פרעה) בפטרה.
כך מכנים הבדווים את המפואר שבין
הקברים בפטרה .החוקרים משערים
שזה קברו של חרתת הרביעי.

קבורה ראשונית וקבורה משנית
לאחר מותו נקבר האדם באדמה
בקבורה ראשונית .קבורה משנית היא
איסוף העצמות לאחר שהבשר
מתכלה ,והבאתן לקבורה בדרך כלל
בתוך ארונות אבן.

לאחר שנכלא על ידי הרתת שליט הערבים ,היה בורה מעיר לעיר נרדף בידי כל,
משוקץ ככופר בחוקים ומתועב כאויב למולדתו ולבני עמו...״ (ה ח) .גורלו של
יאסון רומז על כך שבזמן המרד החשמונאי (  167לפנה״ס) התפתח שיתוף פעולה
בין הנבטים ,שרצו לבסס את ממלכתם ,ובין החשמונאים המורדים .בין השאר נערך
מפגש בין יהודה המקבי לנבטים ,ובו נמסר לו מידע על יהודי הגלעד שאותם הלך

להציל :״ויסעו דרך שלושת ימים במדבר ויפגעו בנבטים ,ויפגשום בשלום...״ (מקבים
א ,ה כה-כו) .ייתכן שיהודה המקבי זכה גם לשיתוף פעולה ולסיוע לוגיסטי.
על אף יחסי הידידות שבאו לידי ביטוי גם בימי יונתן ,הלכה והתפתחה תחרות בין
שתי הממלכות ,הנבטית והחשמונאית ,שהגיעו לשיא התפתחותן במקביל.
7י

עיינו בספר מקבים א ,ט לה וספרו על מה מעיד האירוע הנזכר במקור.

8י

מה הוא הבסיס הפוליטי לקשרים שנוצרו בין הנבטים ליהודה המקבי ואחיו?

שאיפות הכיבוש וההתרחבות של אלכסנדר ינאי הובילו ליריבות בין הממלכה הנבטית
לממלכה החשמונאית .בשנת  96לפנה״ס כבש אלכסנדר ינאי את נמל עזה ,בטרם הספיקו
אנטיפטרוס
אביו של המלך הורדוס שהיה ממוצא
אדומי .בשנת  63לפנה״ס ,בעת
הכיבוש הרומי של הארץ ,שיתף
פעולה עם הרומאים ובשל כך מונה
לפרוקורטור  -נציב על יהודה ,לצד
הורקנוס השני שמונה כאתנרך -
מלך מטעם השלטון הרומי .בניו של
אנטיפטרוס נתמנו לתפקידי ממשל:
פצאל  -למושל ירושלים,
והורדוס  -למושל הגליל.
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הנבטים לבוא לעזרת נצורי העיר .סיפוח נמל עזה  -נמל הייצוא העיקרי של הסחר
הנבטי ,למדינה החשמונאית ,וכן מאבקו המתמשך של ינאי בנבטים ,פגעו בשיירות
המסחר שהיו הבסיס הכלכלי העיקרי של הנבטים .הממלכה הנבטית נאלצה לפתח נתיב
ייצוא חלופי דרך דמשק ,וכתוצאה מכך חלה הידרדרות ביישובי הנבטים שעל ציר הדרכים
בנגב .מכאן ואילך התפתחו יחסי איבה בין הנבטים ליהודים.
עם הכיבוש הרומי של ארץ ישראל (  63לפנה״ס) ,הודו הנבטים בעליונות הרומים
והפכו לבני בריתם ובני חסותם .מעתה שוב התאפשר ייצוא נבטי דרך ערי החוף,
בפיקוח רומי .הכיבוש הרומי הביא גם לתפנית במערכת היחסים בין הנבטים ליהודי
הארץ .ברית נכרתה בין אנטיפטרוס נציגו של הורקנוס השני השליט החשמונאי ,ובין

המלך הנבטי חרתת השלישי .הברית עם הנבטים הייתה במסגרת המאבק בין האחים
החשמונאים (הורקנוס ואריסטובולוס השני) ,וכחלק מהמאבק פלשו הנבטים ליהודה.

הורדוס והנבטים
הקשרים בין הנבטים למלך הורדוס היו מורכבים .קיפרוס ,אמו של הורדוס ,הייתה
נבטית ,ובנו של הורדוס ,אנטיפס ,התחתן עם בתו של המלך הנבטי .למרות קשרי
הנישואין התפתחה עוינות קשה בין הממלכות ,כאשר כל צד מנסה לזכות בתמיכתו
של השלטון הרומי.
הורדוס ויורשיו ניהלו קרבות אחדים עם הנבטים ,בעיקר בעבר הירדן המזרחי .כדי
להגן על ממלכתו בפני חדירות נבטיות ,הקים הורדוס קו ביצורים במזרח ממלכתו
ובדרומה .הורדוס קיבל מהקיסר הרומי אוגוסטוס את השליטה על נמל עזה ,וכן את
השליטה על שטחי עבר הירדן המזרחי  -הטרכון ,הבשן והחורן ,ובכך הוכללו
בממלכת הורדוס דרכי המסחר החשובות :דרכי המסחר מפטרה לעזה והדרך המובילה
מפטרה לדמשק (״דרך המלך״ המקראית) .השיירות הנבטיות נאלצו לשלם מס
מעבר להורדוס והעשירו את קופת ממלכתו .גם בניית נמל קיסריה על ידי הורדוס
פגעה בנבטים ,שכן עיקר המסחר הועבר מנמל עזה לנמל קיסריה ,וכך נפגעה
כלכלתה של הממלכה הנבטית.
האיבה של הנבטים כלפי היהודים באה לידי ביטוי בשעה שיחידות של נבטים סייעו
לרומים בימי פולמוס וארוס (בשנת  4לספירה) ,והיא הגיעה לשיאה בשעה שהנבטים
שיתפו פעולה עם הצבא הרומי בדיכוי מרד החורבן (  70 - 66לספירה) ,במלחמה על
ירושלים ,בביזת העיר ובהתעללות בפליטים היהודים לאחר החורבן.
את מערכת היחסים בין הנבטים לחשמונאים מתאר ההיסטוריון א׳ כשר:

״בתקופה ההלניסטית ובעיקר בימי החשמונאים הראשונים ,שררה ידידות אמת בין
הצדדים ,ידידות שהניבה אף שיתוף פעולה בשדות הקרב נגד השלטון הסלווקי
ונאמניו ,הרי שמאותו הרגע שבו נשאו שני הצדדים עיניהם להרחבת גבולים
ולהתעצמות מדינית וצבאית באזור ,או אז נזרעו זרעי האיבה והיריבות ביניהם... .
עד כי מצאו את עצמם נלחמים איש ברעהו עד הורמה״ (אדום ערב וישראל ,יד בן-
צבי ,ירושלים ת ש מ ח ,עמ׳ . ) 199
9י

אוגוסטוס
קיסר רומי בשנים  31לפנה״ס 14 -
לספירה .השם אוגוסטוס (הנעלה,
הנשגב) צורף לשמו הראשון,
אוקטביאנוס ,לאחר שניצח את
אנטוניוס בשנת  31לפנה״ס ונתמנה
על ידי הסנאט הרומי לשליט יחיד.
שנות שלטונו היו שנות שלום ,בנייה
מואצת ופריחה כלכלית ותרבותית
ברחבי האימפריה הרומית .הוא מינה
את הורדוס למלך בירושלים ,וכאות
הוקרה בנה הורדוס לכבודו את העיר
קיסריה ואת מקדש אוגוסטוס.

פולמוס ואווס
עם מותו של הורדוס בשנת  4לספירה
החלו בארץ התקוממויות ומריבות.
וארוס ,נציב סוריה ,הגיע לארץ מתוגבר
בחיילים נבטים ,לכד את האחראים
למהומות וצלב אלפים מיהודי הארץ.
יוסף בן מתתיהו מתאר את חלקם של
הנבטים במאבק :״הנכרים שבאו
כמדכאי המהומות וליבו את האש על
ידי עשי הזדון ורדיפת הבצע שלהם״
(קדמוניות יז.) 277 ,

מלאו את הטבלה:
שנים

השליט ביהודה

היחסים עם הנבטים

המניע הפוליטי

 10י חרתת הרביעי שלט בימיו של הורדוס .על מטבעותיו של חרתת נטבע ״חרתת
מלך נבטו רחם עמה״ (אוהב עמו) ועל מטבעותיו של הורדוס נטבע ״ידיד
הקיסר״ ,״ידיד הרומאים״ .מה ניתן ללמוד מהכתובות שעל המטבעות?
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פרובינקיה ערביה -
התקופה הרומית המאוחרת ()324-106
טריאנוס
קיסר רומי בשנים  117-53לספירה.
הרחיב את גבולות האימפריה הרומית
ועודד מפעלי בנייה וחקלאות .נודע
בשל הדרכים הרומיות שנסללו בימיו.
אחת מהן היא ״ויה טריאנה נובה״ -
שנקראה על שמו ,ונסללה על תוואי
דרך המלך המקראית בעבר הירדן
המזרחי.
בוצרה
יישוב קדום על דרך השיירות
לדמשק ,בצפון עבר הירדן המזרחי.
כיום זוהי עיירה ערבית ששמרה על
השם הקדום (בסרה אסכי שאם -
בצרה שבדרום סוריה) .בעיירה נותרו
שרידים קדומים מהתקופה הרומית,
הביזנטית והמוסלמית .את העיר
מקיפה עד היום חומה קדומה.

סרטוט מצד צפית מהתקופה הרומית.

188
לאורך התקופות

בשנת  106סיפח הקיסר הרומי טריאנוס את הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית,
ומכאן ואילך נקרא האזור בשם ״פרובינקיה ערביה״.
בירת פרובינקיה ערביה הייתה פטרה ,וכעבור זמן עברה הבירה ל בוצרה הצפונית
ממנה .סיפוח הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית נעשה כנראה בשלום ובלא
התקוממות .לצורך הגנת גבולה הדרומי של האימפריה הועבר הלגיון העשירי
(פרנטנסיס) מיהודה לאילת .יישובי הנבטים  -עבדת ,ממשית ,ניצנה וחלוצה וכן
מצודות נבטיות ,שולבו מעתה במערך הדרכים וההגנה של האימפריה ,ובחלקם
הוקמו חומות וביצורים .ממשית הגיעה בתקופה זו לשיא שגשוגה ונבנו בה ביצורים
וחומה .בעבדת ובניצנה הוקמו מצודות.
חלק מהנבטים תושבי הערים שולבו בשירות חיל המשמר הרומי וקיבלו ממנו את
שכרם ,דבר שהיווה תוספת חשובה לכלכלת הנגב .ענף כלכלי נוסף היה חקלאות
השלחין המדברית שהנבטים החלו לפתח במקביל לירידת כוחם כשליטי הדרכים
והמסחר .החקלאות סיפקה את צורכי האזור שתושבי הקבע שלו התרבו ,וכן את
צורכי הצבא הרומי במרחב הנגב.
בעקבות הסיפוח הרומי חלו שינויים תרבותיים בלשון ובדת :בתחום הלשוני חל
מעבר מן השפה הנבטית-הארמית לשפה היוונית (החל מראשית המאה השלישית
לספירה) ,ובתחום הדתי נוצר מיזוג בין הפולחן הדתי הנבטי לפולחן היווני-רומי -
בעבדת ,למשל ,נוצר שילוב בין פולחן עבדת ופולחן זאוס.

שרידי מצד תמר מהתקופה הרומית.

מערך הדרכים בתקופה הרומית המאוחרת
״כמה נאים מע שיהן ש ל אומה זו תקנו שווקים ,תקנו ג שרי ם ,תקנו מרחצאות״
(בבלי ,שבת לג ע' •)

בתקופה הרומית נעשו השקעות רחבות היקף בבנייה ציבורית ובשיפור מערך הדרכים
בכל רחבי האימפריה .שלטון יציב ,מצב כלכלי איתן ,מערכת ארגונית יעילה וידע
טכנולוגי והנדסי ,סייעו ביצירת מערכת דרכים משוכללת .כיבוש הממלכה הנבטית
בידי הרומאים בשנת  106וסיפוחה לפרובינקיה ערביה הובילו לשינויים ושיפורים
במערך הדרכים של הנגב .בחלק מהדרכים הנבטיות המשיכו להשתמש ,אולם מחנות
הצבא ומרכזי המנהל הנבטיים פורקו כנראה .מרכזי השלטון והערים המרכזיות
בתקופה הרומית השתנו ,ויעדי הדרכים הראשיות השתנו בהתאם.
חיילי הלגיונות הרומיים שחנו במרחב הנגב ביצעו עבודות בינוי וסלילה .סביר
להניח שפרט לשימוש הצבאי והמנהלי הרומי ,שימשו הדרכים הסלולות החדשות
גם את המסחר בדרכי המדבר ,כפי שהיה בימי השלטון הנבטי.
״דרכי הבשמים״ הנבטיות המשיכו להיות בשימוש בתקופה הרומית ואף עברו שיפוץ
וחידוש .חלק מהדרכים שולבו בקו הלימס הרומי ,המצודות הקיימות שופצו ונבנו
מצודות חדשות .סחר המותרות מהמזרח המשיך ,ואילת ויוטבה שבמזרח מפרץ
אילת היו נמלי המעבר .ידוע כי בתקופה הביזנטית אף הועברו חיות מהודו דרך
הנמלים ,ואחר כך דרך עזה לקונסטנטינופול.

ויה טריאנה נובה
אחת הדרכים החשובות שנסללו זמן קצר לאחר כיבוש הממלכה הנבטית על ידי
הרומים הייתה ״ויה טריאנה נובה״ (הדרך החדשה של טריאנוס) .הייתה זו דרך
ממלכתית שעברה בעבר הירדן המזרחי מבצרה בצפון ועד לעקבה בדרום ,ואורכה
היה כ־  300ק״מ .היא נועדה להגן על הגבול המזרחי של הפרובינקיה בפני חדירות
מן המדבר ולשרת את הצבא הרומי שפעל באזור .שרידים שנחשפו מהדרך מעידים
שרוחב הדרך הרומית היה כשישה מ׳ ,ובמקומות רבים היא חולקה לשני נתיבים כדי
לאפשר תנועה דו־כיוונית .הדרך רוצפה באבנים ולצדה הונחו שתי שורות של אבני
שפה .בכמה מקומות נבנו גשרים שחמישה מהם נשתמרו עד היום .אבני מיל מימי
הקיסר טריאנוס שנמצאו לאורך הדרך מסייעות לתארך את מועד הסלילה .ויה
טריאנה נובה הייתה בשימוש עד לסוף התקופה הביזנטית.

הדרך מירושלים לאילת
בתקופה הרומית עברה הדרך דרומה מהר חברון דרך מעלה דרגות ,משם המשיכה
למלחתה וממנה לממשית .בממשית התפצלה הדרך לשני סעיפים; סעיף אחד,
שנסלל בראשית המאה השנייה ,יצא מממשית לגבעת צפית־נחל תמר־צוער ,ועלה
לוויה טריאנה .סעיף שני המשיך מממשית למעלה העקרבים וממנה לחצבה (תמרה?)
ולאילת .דרך זו ,שגם היא נסללה במאה השנייה לספירה ,חודשה כנראה בימיו של
דיוקלטיאנוס .שני הכבישים הרומיים החדשים היו לנתיבים המרכזיים בנגב .הדרך
הנבטית מפטרה דרך נחל נקרות ועבדת לכיוון עזה הייתה פחות נוחה ודלה במקורות

דיוקלטיאנוס
קיסר רומי בשנים  305-284לספירה.
לאחר  50שנות אנרכיה ברומא
וחילופי קיסרים בזה אחר זה ,הצליח
דיוקלטיאנוס לייצב את השלטון
באימפריה ולחזקה מפני התקפות.
הוא ארגן מחדש את המנגנון המנהלי
והצבאי והכניס שינויים במשטר
המדיני והכלכלי .דיוקלטיאנוס ביקר
פעמים מספר בארץ ונזכר במקורות
חז״ל כקיסר נוח ליהודים .לאחר
תקופתו נמשך תהליך ההתפוררות של
האימפריה הרומית.
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מים ,ולכן העדיפו הרומאים את הציר העובר דרך הערבה עד לחצבה ומשם דרך
מעלה עקרבים לחוף הים התיכון.

קונסטנטינוס הואשון
קיסר רומי בשנים  .33 7-3 06איחד
את שני חלקי הקיסרות הרומית -
המזרחית והמערבית ,תמך בנצרות
והקנה לה מעמד של ״דת מותרת״.
בעקבות זאת הפכה הקיסרות הרומית
לקיסרות נוצרית שמרכזה בביזנטיון.

מעלה עקרבים
מעלה עקרבים היה חלק מהנתיב שקישר בין ממשית לחצבה .המעלה עצמו נועד
להתגבר על המצוק התלול העולה מנחל צין להר הנגב .השיפוע התלול של המצוק
(  ) 36%הצריך התקנת פיתולים וחציבת מדרגות בסלע .אורך המעלה הוא כשני ק״מ
וחצי (לעומת קילומטר אחד בקו אווירי) ורוחבו כשני מ׳ בממוצע .בכמה קטעים
הוסיפו ריצוף של אבנים לשיפור היציבות ,ובחלק מהמקומות הותקנו קירות תמך
מאבנים כדי למנוע סחף .בראש המעלה ובתחתיתו נבנו מצדים להגנה .בסוף המאה
השלישית וראשית המאה הרביעית לספירה ,בתקופת שלטונם של דיוקלטיאנוס
וקונסטנטינוס ,חודש המעלה ושוקם .חציבת המעלה מעידה על חשיבותו של הציר
כעורק מסחר מרכזי המקשר בין אילת לעזה .עם זאת נראה כי תוואי ״דרך הבשמים״
הרומית ,שעבר מחצבה דרך מעלה העקרבים ,ננטש בהדרגה בתקופה הביזנטית
(בסוף המאה הרביעית) והדרך הראשית עברה לאורך הערבה דרך מצודת תמר.
השינוי במערך הדרכים בתקופה הרומית הביא לפריחה של העיר ממשית ששכנה
על הציר המקשר בין מרכז הארץ לערבה ועבר הירדן.
11

עיינו במפת הדרכים של התקופה הרומית המאוחרת בעמ׳  . 179שלוש דרכים
חיברו את אילת לים התיכון .ציינו את המסלול של כל אחת מהדרכים ושערו
מה הן מעלותיה ומה הן מגרעותיה של כל דרך.

12

השוו את תוואי הדרכים הרומיות לכבישים המובילים כיום לאילת .ממה
נובע השוני בין תוואי הדרכים בנגב בתקופה הרומית לדרכי הנגב בימינו?
התייחסו לנקודות המוצא והיעד ולמטרת השימוש בדרכים אז והיום.

13

מה ההבדל בין האתרים שלאורך הדרכים ,אז והיום?

הלימס הרומי
קו הביצורים של הלימס הרומי עבר בארץ ישראל בגבול המדבר והארץ הנושבת,
ותפקידו היה להגן על החבלים המיושבים מפני פלישות של נודדים הן מצד מזרח
והן מצד דרום .בימי דיוקלטיאנוס אורגן הלימס במערך רומי חדש והוא נועד בין
השאר לאבטח את שיירות המסחר שחצו את המדבר ,ולכן כלל את מערך הדרכים
הראשיות .מערך הלימס בנגב כלל שורה של מצודות שנבנו במרחקים קצובים
(שמונה עד עשרה ק״מ) ,ובהן ישבו חיילים שהגנו על הקו .לצד המצודות היו גם
מצדיות ,מגדלים ,תחנות דרכים ואף חוות חקלאיות .חיילי ״חיל הספר״ הרומי
שיועדו להגנה על גבולות האימפריה התיישבו בחלק מאתרים אלו באופן קבוע.
מערך הלימס תוכנן כמרחב מוגן המתבסס על שליטה בנקודות אסטרטגיות.
הלימס הורכב כנראה מכמה צירים :ציר הגנה לאורך הערבה ,ציר שחיבר בין רפיח
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לצוער שלחופי ים המלח ואולי ציר נוסף שקישר בין אילת לעזה דרך הר הנגב (ראו
מפה) .הביטחון שהלימס סיפק למרחב סביבו אפשר את פריחתן של חלוצה ,רחובות,
ניצנה ,שבטה ,עבדת ,ממשית וכמובן באר שבע.
יחידת רוכבי גמלים של חיילים סדירים שנועדה לערוך סיורים במרחב כדי להגן
עליו בפני שודדים ,גויסה כנראה בחלקה מבין תושבי הנגב הנבטים ובחלקה
מאוכלוסייה דוברת יוונית ממרכז הארץ או מהארצות השכנות .חיילים ששירתו
בגבול הלימס (לימיטנים) קיבלו קרקע לעיבוד חקלאי ,התיישבו בנגב עם משפחותיהם
והיו מעורבים בחיי הקהילה ביישובים השונים .אנשי הצבא קיבלו שכר ומימון חלקי
להחזקת בהמות רכיבה ונשק ,והיו גורם כלכלי שסייע לפיתוח האזור.
מדיניות האימפריה הרומית-ביזנטית העדיפה גבולות מיושבים על פני גבולות
שוממים .לשם כך סייעו רשויות השלטון ביצירת תשתית כלכלית ליישובים במדבר.
פריחת היישובים לא הייתה בשל תנאים טבעיים מועדפים ,אלא בשל חשיבותם
הביטחונית  -הגנת גבולות האימפריה .כדי לבסס את היישובים ניתן כנראה סיוע
ממלכתי לבניית סכרים ומאגרי מים ונעשה מאמץ להתגבר על המחסור בקרקע
זמינה על ידי הכשרת קרקע לעיבוד חקלאי .בשנות בצורת עמד השלטון לצד
המתיישבים וסייע להם להתגבר על הקשיים הכלכליים.

התקופה הביזנעית ()640-324
טוה סנטה

עם עלותו של קונסטנטינוס הראשון לשלטון החלה תקופה חדשה בתולדות האימפריה
הרומית ,שכן מעתה הייתה הנצרות לדת המדינה .ארץ ישראל לא הייתה עוד אחד
המחוזות המרוחקים של האימפריה אלא טרה סנטה ,וכלל זה חל גם על הנגב.

( ,) Terra Sanctaאדמה קדושה,
בלטינית .הכינוי הנוצרי לארץ ישראל.

בשנת  358נוסדה פרובינציה עצמאית בדרום הארץ שנקראה פלשתינה סאלוטאריס

פלשתינה סאלוטאויס

(פלשתינה המבורכת) .כעבור זמן התקבל השם פלשתינה השלישית .בירת הפרובינקיה
הייתה פטרה והעיר השנייה בחשיבותה הייתה חלוצה.

(פלשתינה המבורכת) .בראשית
המאה החמישית התפרסם צו קיסרי
המחלק את פלשתינה לשלוש
פרובינציות :פלשתינה הראשונה -
פרימה ,שבירתה קיסריה ובשטחה
נכללו יהודה ,שומרון ושפלת החוף;
פלשתינה השנייה  -סקונדה,
שבירתה בית שאן ונכללו בה
העמקים ,הגליל ועבר הירדן המזרחי;
פלשתינה השלישית  -טרטיה,
המבורכת ,שכללה את כל הנגב וחלק
מפרובינקיה ערביה ובירתה פטרה.

התקופה הביזנטית נחשבת לתקופה שבה הגיע הנגב לשיא אכלוסו .החוקרים חלוקים
בדעתם בנוגע למספר תושבי הנגב בתקופה הביזנטית ,ועל פי חישוביהם נע מספר
התושבים בין  30,000ל .80,000 -על אף ההבדלים הגדולים מעריכים כל החוקרים
שמרכז הנגב היה מיושב בצפיפות שכמוה לא הייתה.
תושבי הנגב בתקופה הביזנטית היו כנראה תערובת של נבטים ומתיישבים מצפון
הארץ .התערובת האתנית באה לידי ביטוי באופיה של התרבות הביזנטית ביישובי
הנגב וכן בשמות של התושבים שהיו מצריים ,יווניים ,רומיים ושמיים.
 14י עיינו בספרו של ר׳ רובין ,הנגב כארץ נושבת ,יד בךצבי ,ירושלים  , 1990עמ׳
 ,62-61או במאמרו של מ׳ ברושי ,״אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופה הרומית-
ביזנטית״ בתוך :צ׳ ברס ואחרים (עורכים) ,ארץ ישראל מחורבן הבית ועד
הכיבוש המוסלמי ,יד בן-צבי ,ירושלים תשמ״ב ,עמ׳ :4 45- 442
מהו מספר תושבי הנגב בתקופה הביזנטית על פי כל אחד מהחוקרים ,ועל
מה הם מבססים את הנחותיהם?

פלשתינה השלישית
החלוקה המנהלית הרומית המירה את
שם יהודה ושומרון בשם פלשתינה
הראשונה ואת הגליל בשם פלשתינה
השנייה ואזור הדרום קיבל את השם
פלשתינה השלישית.
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הגורמים לשגשוגו של הנגב
התקופה הביזנטית הייתה תקופת פריחה בכל ארץ ישראל וגם ערי הנגב נהנו משגשוג
כלכלי ומבנייה נרחבת למגורים ולצרכים דתיים.
שילוב של כמה גורמים ייחודיים לנגב הביא לשגשוגו בתקופה הביזנטית:
א .בהר הנגב המרכזי ,שהיה אזור ספר של האימפריה ,השקיעו השלטונות
משאבים רבים.

ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

5ו
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"הנגב היה בתקופה הביזנטית אזור ספר שהגיע לדרגת פיתוח גבוהה .הדבר קרה
במידה רבה בזכות ארגונו כאזור ספר מוגן ,ובזכות קיומה של חברה צבאית
למחצה ,שהייתה מסוגלת להגן על עצמה ורכושה (ר ,רובין ,הנגב כארץ נושבת,
יד בן-צבי ,ירושלים תש"ן ,עם' .) 42
השלטון הביזנטי הפריט קרקעות בהליך חוקי ,דבר שעודד יזמות והשקעות.
דרכי המסחר זכו לפריחה מחודשת .בעקבות הרס תדמור (במזרח סוריה) ונתיבי
המסחר שהגיעו מאסיה דרך המדבר הסורי ,החלה תקופת שגשוג מחודשת
לנתיבים שעברו דרך יישובי הנגב.
הפיכתה של ארץ ישראל לארץ קדושה (טרה סנטה) משכה אליה פעילות
כנסייתית ויישובית.
ההתפתחות היישובית משכה לנגב אנשי מנהל ,משפטנים ,רופאים ,בנאים
וצורפים.
התשתית לחקלאות המדברית ,שהונחה בשלהי התקופה הנבטית ובעיקר
בתקופה הרומית ,זכתה לפיתוח מואץ עם התגברות הצרכים וניצול הידע
הטכנולוגי הרומי במדבר .פותחו מקורות מים נוספים והורחבו שטחי החקלאות
סביב הערים.
נראה שבתקופה הביזנטית חלה עלייה בכמויות המשקעים במדבר .השיפור בתנאים
הטבעיים סייע לתושבי הנגב במאמציהם להפוך ארץ ישימון לארץ מזרע.
״אפשר לומר שהצלחתו הרבה של הלימס הפכה אותו במידת מה לאנכרוניסטי.
היישוב הביזנטי פרץ מעבר לתחומים המסורתיים של ארץ המזרע ...שהלימס
גונן עליו והגיע אל פנים הר הנגב״.
(י' צפריר" ,הפרובינציות בארץ ישראל  -שמות גבולות ותחומי מינהל",
ברט ואחרים [עורכים] ,ארץ ישראל מחורבן הבית השני ועד הכיבוש המוסלמי,
יד בן-צבי ,ירושלים תשמ " • עמי .) 369
הסבירו מדוע מניח צפריר שהלימס היה אנכרוניסטי בתקופה הביזנטית.

עליי ת הנצרו ת
בשעה שהדת הנוצרית הייתה לדת הרשמית של האימפריה הרומית ,הגיע תהליך
ההתנצרות גם אל הנגב .האוכלוסייה המקומית ,שהייתה ברובה נבטית־רומית־
פגאנית ,התנצרה ,והתרבות הנבטית ,שהייתה ביסודה שמית־ערבית ואשר ספגה
לתוכה בתקופה הרומית את התרבות היוונית־הרומית ,עברה במאה הרביעית תהליך
של שינוי כשהיא משמרת כמה מהיסודות הפגאניים המסורתיים הטבועים במאפייני
התרבות הנבטית.
תחילתו של המיסיון הנוצרי הייתה בקרב שבטי נוודים ,נבטים או סארקנים ,ששכנו
בסיני ובנגב .לקיסרים היה עניין בניצורם של בני המדבר היושבים לאורך גבולות
האימפריה ,שכן במהלך זה ניתן היה ליצור מאגר אנושי נאמן היכול להתגייס לשירות
האימפריה .עם התנצרותם אומצו שבטי המדבר לחיק ״דת המדינה״.
הנזיר הראשון שפעל בנגב להפצת הנצרות הוא הילאריון .בהליכתו למדבר קדש
(סיני) לבקר את אחד מתלמידיו נקלע לחלוצה .הירונימום מספר בכתביו שבעיצומו
של חג פגאני ניצר הילאריון את כל המתקהלים והניח את היסודות לכנסייה הנוצרית
בחלוצה :״בהזדמנות זו מלווה בתהלוכה גדולה של נזירים ,הגיע לחלוצה באותו יום
של חג מסורתי שבו התכנסו כל אנשי העיר במקדש ונוס .הסארקנים עובדים את
האלה הו כאיילת השחר ,ומקדישים עצמם לפולחנה .העיר עצמה ברובה ברברית

מיסיון
(מהמילה שליחות -
באנגלית) .פעילות במטרה לעשות
נפשות לדת באמצעות מטיפים
ותעמולה דתית.
m is sio n

סארקנים
מכונים גם סרצנים .כינוי לבני שבט
ערבי שחי בחצי האי ערב ובסיני.
בתקופה הביזנטית זוהו הסארקנים
עם בני ישמעאל ,וכעבור זמן הוחל
השם על כל המוסלמים.

הירונימוס
(  .) 4 2 0 -3 4 2אחד מאבות הכנסייה.
השתקע בבית לחם בשנת  .386תרגם
את המקרא מעברית ללטינית
(הוולגטה) .בספריו ובמכתביו מידע
רב ערך על המציאות בארץ ישראל
בשלהי המאה הרביעית.

בגלל מיקומה ...מאחר שהילאריון ריפא סארקנים רבים לפני כן ,קבלו את פניו
המוני גברים ,נשים וילדים ,שקראו ובקשו את ברכתו .לאחר שבירך והפציר בהם
לזנוח את עבודת האלילים ,הבטיח להם שאם יאמינו בישו ,יבוא לבקרם לעתים
קרובות ...הם לא הניחו לו ללכת עד שתכנן להם כנסייה״.

(מתוך חיי הילאריוניס ,מובא אצל פ' מאירסון",צליינים ועיור בפלסטינה השלישית'״,
קתדרה , 45 ,עמ' .) 29

שרידי כנסייה גשגטה.

שחזור דגם כנסייה גשגטה.
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רחובות

חדירת הנצרות הובילה לבניית כנסיות רבות ביישובי הנגב .עד כה נחשפו ביישובי

עיר ביזנטית בין חלוצה לשבטה המכונה
"רחובות בנגב" (בערבית :חירבת
רוחייבה) .גודלה של העיר (כ 30-ו
דונם) מעיד על חשיבותה .הממצאים
הארכאולוגיים מעידים על קיומו של
יישוב באתר כבר בתקופות הנבטית
והרומית אך רוב השרידים שנשתמרו
הם מהתקופה הביזנטית .העיר חרבה
לאחר הכיבוש הערבי .שמה הקדום לא
נשתמר וזיהויה אינו מוחלט.

הנגב  20כנסיות :בעבדת ,בשבטה ,בממשית ,בניצנה ,ב רחובות ,בחלוצה ועוד.

אפיסקופוס
דרגת כמורה גבוהה (בישוף)
בהייררכיה הכנסייתית הנוצרית.

אקוופוליס
(ביוונית :אקרו=קצה ,פוליס=עיר).
החלק הגבוה של העיר שבו נבנו
המבנים הציבוריים :המצודה,
המקדש ,ארמון המלך וכדומה.

פפיווסים של ניצנה
מקבץ של פפירוסים שנתגלה בשתי
גניזות בשלהי שנות השלושים של
המאה העשרים על ידי משלחת
ארכאולוגית בניצנה .הפפירוסים
כוללים תעודות ספרותיות ,מסמכים
אישיים ,חוזים ותעודות צבאיות
ומנהלתיות .התעודות הן מראשית
המאה השישית ועד סוף המאה
השביעית ,והן מקור עשיר לידיעות
על שלהי התקופה הביזנטית והשנים
הראשונות של ימי הכיבוש המוסלמי.

מוטיוים
כינוי נוצרי לאנשים שעונו ומתו בשל
אמונתם הדתית ולאחר מותם הפכו
לקדושים.

וליקטים
מזכרות או שרידים הקשורים
לדמויות בעולם הנוצרי הקדום
שנשתמרו בכנסיות או במנזרים.
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בנוסף לתפקודה של הכנסייה כמוסד רוחני ,היא פעלה בתפקיד של רשות מנהלית
שריכזה תחת ידיה עצמה כלכלית ורכוש קרקעי רב .הכנסייה תפקדה כהנהגה יישובית
וכלכלית .המנהיגות הכנסייתית הייתה מעורבת בכתיבת חוזים ותעודות משפטיות
ובייצוג היישוב ותושביו בפני השלטון .ביטוי לכך ניתן לראות בחלוצה ,שהייתה
בתקופה הביזנטית עיר המחוז מבחינה מנהלית והייתה גם מקום מושבו של בעל
המשרה הדתית הנוצרית הגבוהה ביותר באזור  -ה אפיסקופוס.
נמצאו עדויות על מנזרים פעילים ביישובי הנגב וגם על כך שהיו נזירים בודדים
שחיו במערות .מנזר פעיל בלב אוכלוסייה אזרחית היה בניצנה .חדרי המנזר ואולמיו
היו צמודים למבנה של כנסייה (הצפונית) .המכלול כולו היה ב אקרופוליס של
היישוב ,ומהפפירוטים של ניצנה עולה שראשי המנזר היו גם ראשי הקהילה של
ניצנה כולה .גם בעברת ובשבטה היו המנזרים סמוכים לכנסיות המרכזיות ביישוב,
והנזירים השתמשו בכנסייה לתפילה.
אנשי הכנסייה לקחו על עצמם את הדאגה לבני קהילותיהם .לקראת סופה של
התקופה הביזנטית ,ובעיקר עם הכיבוש המוסלמי ,התרחבה פעילותם.
לקהילות הנגב היו גם "קדושים"  -מרטירים ,נזירים שנהרגו בדרכים בידי הסארקנים.
כתובות שבהן נזכרו המרטירים ותיבות של שרידיהם ( רליקטים ) נשמרו בכנסיות.
פולחני "הקדושים המקומיים" הגבירו את הצליינות הנוצרית לאזור.
הכנסות הכנסייה באו מתשלומי החכרת קרקעות ומתרומות של אנשי הנגב ,וכן
ממקורות חיצוניים .כספים אלו אפשרו את בניית הכנסיות המרשימות ביישובי
הנגב ותרמו לכלכלת האזור.
שרידי הכנסייה בניצנה.

מערך הדרכים שהיה מרכיב כלכלי חשוב בתקופות הנבטית והרומית המשיך בתקופה
הביזנטית לשרת את הסוחרים כבעבר ,אך נוסף לו תפקיד במתן שירות לתיירות
הצליינית .לעוברים בדרכים ,צליינים וסוחרים ,סופקו שירותי דרך כגון אכסניה,
מורי דרך ונהגי שיירות.
במאה השישית אפשר המצב הביטחוני לשנות את תפקודם של חלק ממבצרי הדרכים
 ממקום מושב של כוחות צבא לאכסניות לצליינים שנעו בדרכם ל"הר הקדוש"(הר סיני) ולכנסיית סנטה קתרינה.
 6ו ־ מה היו הגורמים שסייעו לקליטתה של הנצרות בחברה הנבטית?

מקורות המים ביישובי הנגב
על אף מציאותם של מעיינות בהר הנגב ,לא בנו הנבטים ,הרומים והביזנטים את
יישוביהם בצמוד למקורות המים הטבעיים .מיקומם של מקורות המים הטבעיים
בוואדיות הצרים וכמויות הנביעה הקטנות במעיינות ,לא התאימו לפיתוח יישובים
גדולים בצמידות אליהם .המעיינות סייעו לרועים ולעוברי דרכים ,אך תושבי היישובים
שהלכו וגדלו נאלצו לפתח מקורות מים אחרים.

בורות המים
הדרך העיקרית לאיגום המים הייתה בבורות שטויחו (מלבד אלו שנחצבו בקירטון)
כדי למנוע את חלחול המים .בשטחי היישובים הובלו המים אל הבור הפרטי מהחצרות
והגגות המרוצפים ,לעתים אף בעזרת צינורות חרס .בורות גדולים לשימוש ציבורי
ניקוז מי הרחובות •ממשית.

מתקן לאיסוף המים מגגות המבנים בעבדת.
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נמצאו במצודה של עבדת ובכנסיות ביישובים השונים .בכנסיות שימשו המים לרחצה
לפני הכניסה למתחם הפולחני.

המאגורות  -הבורות הגדולים
איסוף מים בכמות גדולה במאגורות שנחצבו בנגב היה נהוג כנראה כבר בתקופה
הנבטית ,אך בנייתן של המאגורות נמשכה גם מאוחר יותר.

בריכות מים
בעבדת ,שבטה ,ממשית וניצנה נבנו מאגרי מים ציבוריים פתוחים שקלטו את המים
מרחובות העיר או מהמדרונות הסמוכים אליה .שרידי אומנות בבריכה בממשית מעידים
שהבריכה הייתה כנראה מקורה .מיקומה של הבריכה לא הרחק מבית המרחץ מעיד אולי
על ניצול מימיה בבית המרחץ.

בריבת אגירה מהתקופה הביזנטית
בנחל בארותיים.

סכרי אגירה והטיה
בכמה מקומות נבנו סכרים לרוחב אפיקי נחלים ,כדי לקלוט את מי השיטפונות
הזורמים בנחל .ייתכן שהמים שנאגרו בסכרים הועברו למאגרים תת קרקעיים כדי
לנצלם סמוך לעיר ולא במקום הסכר ,וכך למנוע את התאדותם ולהכשיר את
הסכרים לקליטת מי שיטפונות נוספים .בדרך זו הועברו כנראה המים שנאגרו
בסכרים לבריכה בממשית.
ייתכן שהסכרים נבנו בתקופה הרומית המאוחרת (במאות השנייה והשלישית) על
ידי יחידות טכניות שהביא הצבא הרומי .הסכרים נבנו בטכנולוגיה גבוהה ,אך עם
זאת בלא הכרת תנאי המדבר הגורמים לסחף לסתום את המאגר .בשל הסחף בעת
שיטפון בנו תושבי המדבר בדרך כלל סכרי הטיה על האפיקים להובלת המים לחלקות
העיבוד ,ולא סכרי אגירה הגורמים לסחף להצטבר (ראו גם עמ׳ .) 198
 17י לדעת חוקרים השתמשו התושבים בשבטה וברחובות במי הבריבות בעונת
החורף .נמקו מדוע.
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בארות
במקומות שונים בנגב נמצאו בארות עתיקות ,חלקן רדודות וחלקן עמוקות .באר
רדודה נחפרה בחלוצה בסמוך לאפיקו של הבשור ועומקה מגיע לכתשעה מ׳ .גם
הבאר בנחל ממשית המשמשת עד היום את הבדווים בסביבה היא רדודה ועומקה
מטרים ספורים בלבד.
בארות אחרות הן עמוקות מאוד .ידוע לנו על באר בעבדת שעומקה  65מ׳ ,באר
ברחובות שעומקה בין  60-50מ׳ ועל שלוש בארות שנמצאו בניצנה אחת מהן,
שעומקה מעל  26מ׳ ,שופצה בתקופת המנדט.
הבארות בעבדת וברחובות נחפרו לרגלי העיר בסמוך לבית המרחץ ,שהיה מבנה
ציבורי מרכזי בתקופה הרומית המאוחרת והפעלתו הייתה תלויה בהספקת המים.
 18׳ מיינו את מתקני המים לשתי קבוצות :א .המתקנים המתאימים לתרבות
המדברית  -לנבטים; ב .המתקנים האופייניים לתרבות הים תיכונית.
 19י הכינו טבלה ובה שמות המתקנים השונים והמקומות שבהם הם נמצאו.
ציינו והסבירו לאיזו תקופה ניתן ליחס את המתקנים ונמקו את הסיבה.

החקלאות הקדומה בנגב
״תולדות החקלאות בנגב ובארץ כולה מוכיחים לנו חזור והוכח ,כי חריצות ,תבונות
כפיים ,ידע ויכולת ארגונית ,הכרוכים יחדיו ,עשויים לחולל נפלאות גם במקומות
צחיחים והרריים הקשים לעיבוד חקלאי״ (לי שנן וני׳ תדמור ,״החקלאות הקדומה
בנגב המרכזי" ,ארץ הנגב ,א (אדם ומדבר) ,א׳ שמואלי וי׳ גרדוס [עורכים] ,משרד
הביטחון  -ההוצאה לאור ,תל אביב תשל״ט ,עמ׳ .)271
החקלאות בנגב עיקרה סיפור התמודדות האדם עם המחסור במים .רוב ידיעותינו
על החקלאות הקדומה בנגב מתבססים על הממצא הארכאולוגי ומיעוטן על מקורות
ספרותיים .כחלק ממחקר החקלאות הקדומה  -נערכו ניסיונות חקלאיים בשטח
ויושמו שיטות החקלאות הקדומה שעליה הצביעו החוקרים במחקר .לשם כך ניטעו
מטעים סמוך לעברת ולניצנה .ממחקרים אלו מנסים להפיק לקחים אף לימינו.
על אף העובדה שבכמה מקומות בנגב נוצלו שטחי ואדיות לגידולים חקלאיים כבר
בתקופת בית ראשון (תקופת הברזל) ,הרי התפתחותה הנרחבת של החקלאות
המדברית הייתה בשלהי התקופה הנבטית ,שעה שפותחו השיטות לאגירת מי הנגר.
הגדלת השטח המושקה אפשרה את הגדלת מספר יושבי הקבע בנגב .השינויים
האתניים והמעבר לנצרות השפיעו על גיוון בסוגי הגידולים.
 20י שערו מה היו הגורמים שסייעו להשתמרותם של השרידים הארכאולוגיים
של החקלאות הקדומה במרכז הנגב (התייחסו לתולדותיו של הנגב ,לאופי
יושביו ולתנאים האקלימיים).
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שיטות ההשקיה
מי הבורות ,הבארות והבריכות ספקו את צורכי היומיום ,אך להשקיית השדות והמטעים
היה צורך בפיתוח שיטות של ניצול מי הנגר בשעת גשם ובעת שיטפון.
שטחי החקלאות במדבר עובדו בכמה שיטות:
א .עיבוד חלקות באפיקי הנחלים  -בעמקים רחבים ומתונים נבנו סכרים לרוחבו
של האפיק .באפיק הייתה מערכת של חלקות חקלאיות מפולסות ,ועודפי המים
הוזרמו ממפלס למפלס.
ב .עיבוד חלקות בצדי הנחלים  -סכר הטיה ומערכת תעלות הטו את המים בזמן
שיטפון אל חלקות חקלאיות שפולסו בצדי הנחל .מערכת מעין זו מעידה על הבנה
בתכנון הידרולוגי ,והיא אופיינית לחברה בעלת משטר מרכזי חזק הדואג לשמור על
שלמות המערכות .שטחי עיבוד לצד אפיקים נמצאו ליד נחל ממשית ונחל לבן.
חווה חקלאית מחקרית המנצלת את
מי הני־ יאזו־ עידת

ג .חוות נגר ,איסוף נגר ממדרונות  -לחוות חקלאיות שהוקמו הייתה זכות לנצל
.
.
.
את המים מהמדרונות שסביבן .חלקו העליון של אפיק הזרימה נחסם לכל
רוחבו בסוללות אבנים מדורגות ,ובאפיק נוצרו טרסות

, ,

ועליהן חלקות מפולסות .גודל החוות היה בין חמישה
ל 20 -דונמים .המים נוצלו לעיבוד באפיק ולשימוש
בחווה לשתייה ולרחצה (על ידי איגום בבור).
להגדלת מי הנגר מהמדרונות סוקלו המדרונות .סיקול
פני השטח מגביר את הזרימה מאמי ההיקוות ,שכן
שטח של מדרון חשוף מזרים יותר מים משטח שבו
האבנים מפוזרות .אבנים המצויות במדרון מהוות גורם
חיכוך למים ,הן עוצרות את הזרימה והמים המעטים
חודרים לקרקע ומפסיקים לגלוש במדרון .פסי חצץ
או תלוליות חצץ (תלילאת אל ענב) הנראים על
שטחים בעשרות אלפי דונמים שהוכשרו לחקלאות,
הם כנראה תוצר לוואי של סיקול המדרונות.

תלילאת אל ענג
(מערבית :תלוליות הענבים) .ערמות
קטנות של אבנים המונחות במרחקים
שווים בשטח נרחב בצפון הנגב .על פי
השם שנתנו הבדווים לתופעה סבר
החוקר פאלמר במאה התשע-עשרה
שהתלוליות נועדו להדליית גפנים .יש
שסברו שתלוליות החצץ נועדו לאצירת
הטל .כיום ,לאחר מחקר מקיף בנושא
משק המים והצומח בנגב ,נוטים רבים
לקבל את הדעה שהתלוליות ופסי החצץ
הם תוצאת לוואי של סיקול פני השטח,
שנועד להגביר את הזרימה העילית
מהגבעות אל השדות הנמצאים בעמקים
ובנחלים.
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הגידולים החקלאיים
חלק ניכר מתושבי הנגב עסקו בתקופה הביזנטית בחקלאות ,וסביר שגם אנשי צבא
וכנסייה עסקו בחקלאות .ענפי החקלאות הקדומה בנגב דמו לענפי החקלאות בשאר
חלקי הארץ ,וזאת על אף השוני בתנאי האקלים .בחלקות החקלאיות גידלו גידולי שדה
כגון חיטה ,שעורה וקטניות ,גידולי מטע כגון גפנים שמהם הפיקו את היין ,זיתים לצורך
הפקת השמן ,ותאנים ותמרים הניתנים גם לשימוש לאחר ייבושם .יש להניח שגידלו גם
עצי שקד ורימון .כפי הנראה חלק ממוצרי החקלאות היו מיועדים לייצוא .ממקורות
כתובים ידוע גם על ייבוא מוצרי מזון כגון דגים ,עוף ובשר חזיר ,אל הנגב.
למרות מיעוט הגשמים בנגב והיעדר קרקע פורייה ,היו יבולי הדגנים בנגב משביעי
רצון בהשוואה לשאר חלקי הארץ באותם ימים ,ואף בהשוואה לחקלאות המסורתית
שהייתה בארץ עד למאה העשרים.

ייצור היין והשמן
ריבוי הגתות הביזנטיות בנגב הוא עדות לכך שגידול הגפן לייצור יין תפס מקום
חשוב .חלק מהגתות דומות לאלו שבהר המרכזי וכוללות משטחי דריכה ובורות
איסוף חצובים בסלע ,וחלקן ,בעיקר בסמיכות ליישובים הגדולים ,הן גתות בנויות
אבני גזית עגולות ומטויחות.

"צאצאי הנבטים ,שאבות אבותיהם נענשו על שתיית יין ,החלו לטפח את גפן היין במאה
השלישית ובמאה הרביעית לספירה והצליחו לייצר סוגי יין משובחים שיוצאו למרחוק.
אין דבר המסמל את התרחקות הנבטים מדרכי אבותיהם יותר מייצור היין ,המסמל את
דמו של מושיעם החדש" ( א נגב ,אדוני המדבר ,כתר ,ירושלים  , 1983עמי .) 250
גת תעשייתית גדולה געגדת .גתמונה
נראה משטח דריבה מרוצף ולידו תאי
אחסנה של יגולי הענגים (עדות על
בך שהגת שימשה חקלאים רגים).
לגת שני גורות איסוף המאפשרים
להפעיל את הגת גרציפות ותוך בדי
בך לאסוף את התירוש.

על חשיבותה של תעשיית השמן ביישובי הנגב ניתן ללמוד משרידי בתי הבד שנמצאו
ומחלקי מערכת הייצור כגון מפ־כה ,ממל וים.

משק החי
מציאותן של אורוות בערי הנגב העלתה את ההשערה שבנגב גידלו סוסים (אם כי
לא ברור חד-משמעית שמציאות אורוות אמנם מעידה על כך) .כן הדבר ביחס
לגמלים וחמורים שיש המשערים שגודלו למסחר .שרידי מכלאות מעידים אולי על
קיומו של ענף גידול הצאן בתקופה הביזנטית ,אך אין עדויות כתובות לכך.

שלהי התקופה הביזנטית
בשלהי התקופה הביזנטית היו בנגב שני תחומי מחיה :המרחב של אוכלוסיית
הקבע והמרחב של האוכלוסייה הנוודית .יושבי הקבע התרכזו בשפלת הנגב ובהר
הנגב (עד  30ק״מ דרומית לבאר שבע) .הם התגוררו בכשישה יישובים עירוניים
וב 300 -חוות חקלאיות בסביבתם .מספר החוות הלך ופחת כלפי דרום ככל שהתנאים
האקלימיים החמירו .תושבי החוות החקלאיות בהר הנגב היו כנראה ממוצא ערבי-
נבטי .תושבים אלו ,שבעבר השתייכו לחברה הנוודית ,עברו בהדרגה תהליך של
התיישבות ,ובדומה לתושבי היישובים העירוניים גם הם התנצרו.
רמת המגורים בחוות לא הייתה שונה מבערים .החקלאים התגוררו בבתי אבן העשויים
אבני גזית ולהם תקרות מלוחות אבן שנתמכו על ידי מערכות של קשתות .עיטורי
צמחים וצלבים מגולפים עיטרו את המבנים.
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דרומית למרחב יישובי הקבע התפתח מרחב של יישובי נוודים למחצה .האוכלוסייה
במרחב זה שמרה על זיקה ליישובי הקבע וסגרה עליהם מדרום ברצועת אתרי
מגורים .ניכר שהנוודים למחצה העדיפו להתמקם בקרבת יישובי הקבע ,שבהם יכלו
למצוא בסיס לפרנסתם ,ולאו דווקא בסמוך למקורות מים .עיבוד חלקות קטנות
עונתיות בוואדיות בוודאי הכזיב לא פעם ,ולכן סייעו לכלכלה עדרי הצאן הקטנים
של  40-20ראש ,שהוחזקו במכלאות סמוכות לאתרי המגורים .המגורים היו פשוטים,
ארעיים ובעלי צורה עגולה.
מוצאם של הנוודים למחצה היה כנראה גם כן ערבי-נבטי ודומה לזה של יושבי
החוות החקלאיות במרחב יישובי הקבע .עם זאת ,תרבותם ואורח חייהם היו שונים.
ןגמים (גלי אבנים) שנמצאו ליד אתרי היישוב מעידים על שמירת המסורת המדברית
הקדומה בקבורה .כך הדבר גם בקרמיקה הנגבית (ראו עמ׳  ) 185ובמצבות הפולחן
המעידות על כך שהנוודים למחצה היו עדיין פגאנים .ייתכן שנוודים למחצה אלו
הם הסארקנים הנזכרים לשמצה במקורות הנוצריים בני התקופה .דרומית ליישובי
הנוודים למחצה השתרע תחומם של השבטים הנודדים.
היחס אל הסארקנים היה דו-ערכי .מצד אחד נחשבו הנוודים לאויבי האימפריה ,אך
מצד שני לעתים כרתו הביזנטים ברית עם חלק מבני השבטים .היחס כלפי שבטי
הנוודים היה של ״קח ותן״ ,שכן נכונותם של הערבים הנוודים לשרת את האינטרס
הביזנטי ולמנוע פלישות לתחום היישוב ניזונה ממענקים שחולקו על ידי השלטון.
משהחל תהליך השקיעה של האימפריה הביזנטית והופסקו המענקים לשבטי הנוודים,
הם החלו להכביד ידם על תושבי הנגב.

21

יש הרואים בלימס גבול חומה בצורה למלחמה בנוודים ויש הרואים בו מרכז
שליטה לתיאום היחסים עם הנוודים בעיקר בדרכי שלום .איזו משתי הגישות
מתאימה לדעתכם יותר לתנאי הנגב .נמקו את תשובתכם.

תהליך השקיעה של יישובי הנגב
תהליך השקיעה של יישובי הנגב היה אטי ונגרם מסיבות שונות .היחלשות האימפריה
הביזנטית אפשרה פלישה של שבטים ערביים נודדים (סארקנים) לתחום המיושב
עוד באמצע המאה השישית .הריסתה של ממשית היא תוצאת פלישה כזאת .היחלשות
האימפריה הביזנטית וזעזועים מדיניים הביאו להפסקת התמיכה ביושבי הקבע
בנגב .אבדן תחושת המחויבות והדבקות במשימות ובתפקידים שאליהם התחייבו
אנשי הצבא  -הלימיטנים ,ערערו גם הם את היציבות .ידוע גם שמגפות הביאו
לירידה במספר התושבים.
גורם משמעותי שהביא בהדרגה לנטישת ערי הנגב ולנטישת החקלאות המדברית
המפותחת היה כנראה תהליך פיזי-אקלימי של השחנה ,שחל לאחר תקופה ארוכה
של אקלים ים תיכוני וירידת משקעים ,שהביאו בעקבותיהם לפריחה ושגשוג.
מידע חשוב על שלהי התקופה הביזנטית וראשית ימיו של הכיבוש הערבי מספקים
לנו הממצאים הארכאולוגיים ,ובכללם הפפירוסים של ניצנה.
כיבוש ארץ ישראל בידי המוסלמים בשנת  640הגביר את תהליכי הדעיכה והנטישה
של יישובי הנגב .באמצע המאה התשיעית הגיעה לסופה התיישבות הקבע במדבר.
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יישובים בראי תקופה
עבדת  -מתחנת דרכים לעיירה נוצרי ת
T : T

העיר עבדת נמצאת על רמת עבדת וממוקמת על הר המתנשא מעל סביבתו .בפפירוס
ניצנה (  ) 39היא נזכרת ^ .Ebodaהעיר נקראה על שם האל הנבטי עבדת ,וכך גם
מכונים ארבעה מלכים בשושלת הנבטית.
כמות המשקעים השנתית ברמת עבדת גבוהה מבסביבתה
(  100מ״מ בשנה) ,ולכן אפשרית הייתה אגירת מים בבורות
שנחצבו במקום היישוב ובמורדות שמסביבו.
ראשיתה של עבדת כתחנת דרכים שנוסדה כנראה במאה
השלישית לפנה״ס ,על הציר המרכזי של דרך הבשמים
שהובילה מערב לפטרה ,וממנה דרך עבדת לנמל עזה .הנבטים
התיישבו במקום ,ועם הזמן הייתה עבדת לעיר קטנה ופרוזה
שבה  1,000-500נפש .סביב העיר התפתחה חקלאות מדברית
שסיפקה את צורכי העיר ואת צורכי אנשי שיירות המדבר
שחנו בעבדת .ענף כלכלי נוסף במקום היה גידול יונים
שמהלשלשת שלהן הפיקו דשן חקלאי.
עבדת התפתחה סביב המרכז הציבורי שנבנה בראש ההר -
האקרופוליס .בתקופה הנבטית נבנה באקרופוליס מקדש נבטי
לאלים דושרא ואלת ,וסביב המקדש נבנו כ 20-15 -מבנים.
יש להניח שבתקופה הנבטית עבדת לא הייתה עדיין יישוב
עירוני אלא בעיקר מרכז צבאי ודתי.
מעבר מנוודות להתיישבות קבע הביא עמו ייצור כלי חרס
בבית יוצר שנחשף ,אך עם זאת יובאו כלים יפים גם מארצות
אחרות.
עם המעבר לשלטון הרומי הוקדשו המקדשים באקרופוליס
לזאוס ואפרודיטה .הסיפוח לאימפריה הרומית (  106לספירה)
הביא כנראה לשילוב עבדת במערך הלימס .לעובדה זו יש לייחס את שרידיו של
מחנה צבאי גדול שנמצאו במקום.
השיא של עבדת היה בתקופה הביזנטית ,שעה שמספר תושביה הגיע לכ3,000 -
נפש .הבניינים הנבטיים שוקמו והשתמשו בהם גם בתקופה הביזנטית .העיר גדלה
והתרחבה וגלשה במדרונות המערבים שבהם נחצבו גם מערות אחסנה לצדי המבנים.

ערי הנגב בפסיפס רצפת הכנסייה
במידבא שבעבר הירדן.
הפסיפס מיוחס למאה השישית.

עם קבלת הנצרות נבנו על שרידי המקדשים הקדומים שתי כנסיות ומנזר ,ולצדם
מצודה גדולה להגנה על העיר מפני הפשיטות של שבטי המדבר .היכולת הטכנולוגית
אפשרה בתקופה הביזנטית את חפירת הבאר העמוקה (למעלה מ 60 -מ׳) .מי הבאר
הזינו ככל הנראה את בית המרחץ ששירת את התושבים.
העיר חרבה בראשית המאה השביעית .ייתכן שמחריביה היו הפרסים ,אך ייתכן
שחרבה בעקבות פשיטות המוסלמים בטרם הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל.
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שרידים בעבדת.

שרידי כנסייה ביזנטית בעבדת.

כיפתו המשוחזרת של בית המרחץ המפואר בעבדת.

שבטה  -מכפר נבטי לעיירה כפרית
שבטה שוכנת במרכזה של בקעה רחבה בגובה של כ־  340מ׳ ,באזור המכוסה באדמת לס
ומנוקז על ידי נחל לבן .האתר בנוי על אבן גיר קשה ,ובכך כנראה נשמר מהרס בעתות של
רעידות אדמה.

העי־ שבטה

בפפירוס (  ) 79שנמצא בניצנה נקראת שבטה ( Sobotaבערבית :א־סביטה) .בניגוד לעבדת
לא ישבה שבטה על דרך השיירות .כלכלתה התבססה כנראה על ייצור מזון ומכירתו
בערים הקרובות כגון חלוצה ועזה.
יישובה של שבטה על ידי הנבטים היה כנראה במאה הראשונה לפנה״ס (או 100
שנים מאוחר יותר) .כמות המשקעים המועטת בשבטה (כ־  80מ״מ בשנה) אילצה
את מתיישביה החקלאים לאסוף את מי הנגר המועטים לבורות ומאגרים .שרידים
מאותה תקופה הם שתי בריכות אגירה ובורות מים חצובים.
סביב גרעין העיר מהתקופה הנבטית נבנתה העיר הרומית שהגיעה
לשיאה בין המאות הרביעית לשמינית  -מהתקופה הביזנטית
ועד לתקופה האומיית.
תכנית הבנייה בשבטה מדגימה תפיסה של ״נוחיות שבאי
סדר״ .הקירות החיצוניים של הבתים חוברו יחד לחומה כדי
למנוע חדירות למתחמי הבתים שנבנו סביב חצרות ,אך ניתן
היה להיכנס לעיר דרך  12כניסות ,בלא שער ,דבר המעיד על
תחושת הביטחון ששררה בעיר ובאזור .רחובות העיר היו
רחבים כדי לאפשר מעבר גמלים וסחורות בקלות .עם זאת,
הרחובות היו עקלקלים .הבתים נבנו במקבצים של כמה
יחידות כשבכל יחידה הייתה כנראה משפחה גרעינית ,וצירוף
היחידות יצר מבנה של מסגרת משפחתית מורחבת.
רמה גבוהה מאפיינת את הבנייה בשבטה .מבני הציבור כללו
שלוש כנסיות ,בית מועצה וח׳אן ,ומהתקופה הערבית הקדומה
שרד בעיר מסגד קטן ,ליד הקיר של הכנסייה הדרומית.
מקור חשוב להכרת המבנה החברתי של שבטה הן  34כתובות
שנתגלו במקום .ניתוח הכתובות מעיד על אופיה הצבאי
למחצה של החברה ,שכן הנכבדים נזכרים כנושאי תואר צבאי.
בין מנהיגי הכפר היו גם אנשי כמורה.
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 22י עיינו בתכנית העיד שבטה והשוו אותה לתכנית ירושלים בתקופה הביזנטית
("זאת ירושלים" ,א ,עמ׳  .)212ציינו את קווי הדמיון והשוני בין שתי התכניות.
שטחי החקלאות סביב שבטה גדלו מאוד בתקופה הביזנטית ,בעקבות מפעל
גדול של הטיית מי שיטפונות ,כשלושה ק"מ מדרום לעיר .שלוש גתות שנחשפו
מעידות על גידול הגפן באזור.
תקופת הפריחה של שבטה נמשכה גם לאחר הכיבוש הערבי ,ודדקיום מוסלמי־
נוצרי נוצר במקום .העיר ננטשה בהדרגה רק בשלהי המאה השמינית וראשית
המאה התשיעית ,לאחר הכיבוש העבאסי ,תקופה שבה הארץ כולה עברה תהליך
של הזנחה והידרדרות.
23

ציינו את מאפייני התבוה בשבטה על בסים הנתונים הבאים:
א .שטחם של רוב מבני המגורים נע בין  200מ״ו ל־  600מ״ו.
ב .לחלק מבתי הממרים היו מגדלים שהתנשאו לגובה של שלוש קומות.
ג .ברוב הבתים נמצאו חדרים הפונים לרחוב ואשר היו כנראה חנויות.
ד .על פי כתובת יוונית שנמצאה הוטל על תושבי שבטה לנקות את
הבריכות הציבוריות.
ה .מחוץ לעיר נמצאו שני בתי קברות ציבוריים.
ו .בארבע כתובות שנמצאו נזכר אחד מנכבדי הכפר כבעל תואר
צבאי (ויקאריוס).
ז .שמות על מצבות קבורה :קאסיסאוס בן עבדלגוס ,סרגיוס בן
בנימין ,מקאריוס בן זכריאס בן עובדיאנוס.

שחזור מבנה מגורים ששטחו 400
מ׳׳ד בשבטה .בבית ו ו חדרים
המתחברים לחצר פנימית .הקירוי
בלוחות אבן ארוכים שנשענו על
קשתות .משקופי הבית ופתחיו עוטרו
בגילופים.

(שימו לב לשמות יווניים ושמות שמיים-נבטיים וכן לשמות אבות ובנים).

ממשית
24

בדקו במפה בעמ׳  179והסבירו מהו היתרון במיקומה של ממשית.

ממשית היא ממפסיס ( ,)Mampsisובערבית כורנוב .ממשית היא הקטנה שבין יישובי
הנגב העירוניים מהתקופה הנבטית ,הרומית והביזנטית ,וגם שטח קרקעותיה
המעובדות קטן מאשר בשאר היישובים .עם זאת ,היא היחידה מבין יישובי הנגב
שהוקפה חומה (כנראה בימי דיוקלטיאנוס).
תחילתה של ממשית כתחנה לשיירות המדבר .במאה הראשונה לספירה  -בתקופה
הנבטית המאוחרת ,נבנו במקום מבנים מרשימים  -ציבוריים ומבני מגורים .בראשית
המאה השנייה עלתה חשיבותה עם סלילת ויה טריאנה נובה  -שסעיף ממנה עבר
דרך ממשית לעזה .בממשית הייתה תחנה גם לעוברים בדרך שבין ירושלים לאילת.
תחנה זו הגדילה את חשיבותה של ממשית עם העברת הלגיון העשירי לאילת.

שרידי אורווה בממשית.

תושבי ממשית התבססו כנראה על מתן שירותי דרכים ,ולשם כך שימשו שתי
אכסניות דרכים שנחשפו במקום .שתי אורוות סוסים שנמצאו בממשית מעידות
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שרטוט המדאה במבט-על מבנה מגורים
של משפחה אמידה ששימש החל
מהתקופה הנבטית המאוחדת ועד
התקופה הביזנטית.
לבניין שתי חצדות פנימיות וחדדים
בשתי קומות .למעלה מימין  -אורווה.

על השתלבותה בענף גידול הסוסים  -לרכיבה ולמירוצי סוסים .ענף זה היה כלכלי
חשוב בכלכלה הנבטית.
מי הבאר בנחל ממשית וניצול מי הנגר והטייתם באמצעות סכרים אפשרו לגדל
גידולי שלחין בגאיות (את סכר ממשית ראו בעמ׳  .) 78עדרי צאן רעו במדרונות
הנוחים לרעייה .התוצרת החקלאית שימשה את התושבים והשיירות.
בתקופה הנבטית המאוחרת נבנתה בראש הגבעה מצודה (בגודל  500מ״ר) שהייתה
אמורה להגן על העיר ולשמש כנראה גם מרכז מנהלי .בעיר שגודלה המרבי היה 40
דונם היו מבנים ציבוריים  -בית מרחץ ,בריכה ציבורית ושוק .פונדק השיירות היה
מרוחק מהעיר עצמה.
בתי המגורים המפוארים של ממשית נחשבים לתופעה יוצאת דופן ביישובים הנבטיים.
מבנה ,שהיה כנראה ארמון של מושל ,נבנה כנראה במאה הראשונה לספירה והורחב
במאה השנייה .במבנה שגודלו היה  700מ״ר ,היו חדר קבלת פנים ,חדר מגורים,
גנזך ,ארונות קיר ,חצר ובה מאפייה ותנור בישול ,חדרי מחסנים ,מרתפי קירור
ומטבח .החדרים רוצפו באבן .למבנה היו מרפסות וגרם מדרגות ייחודי בין הקומות.
בערוץ נחל ממשית נבנו שלושה סכרים גדולים שאגרו כמות גדולה מאוד של מי
שיטפונות (כ־  10,000מ״ק) .בנוסף הייתה העיר כולה בנויה כך שתוכל לקלוט
ולאגור כל טיפת גשם שירדה .מהגגות נוקזו מי הגשם דרך המרזבים אל חצרות
הבתים ואל הבור המשפחתי ,ומהרחובות והכיכרות המרוצפים אל בורות ומאגרים
ציבוריים .תכנון משק המים נועד לספק את צורכי האוכלוסייה המקומית ואת
צורכי השיירות שחנו בממשית.
לאחר סיפוחה של ממלכת הנבטים לאימפריה הרומית בשנת  06ו ,חנתה בעיר יחידת
מצב רומית והעיר הוקפה בחומה .בתקופה הביזנטית הגיעה העיר לשיא פריחתה.
האוכלוסייה התנצרה בהדרגה ,החקלאות הייתה בשיאה והמצב הכלכלי הטוב הביא
לגידול באוכלוסייתה .בעיר נחשפו שתי כנסיות גדולות ומפוארות מתקופה זו .בשל
חשיבותה הביטחונית זכתה ממשית לתמיכה ממשלתית ,כנראה החל מימי דיוקלטאינוס.
חומת העיר זכתה לבנייה מחדש ומשני עברי שער החומה נבנו מגדלי שמירה.

הרחובות הרחבים בממשית.

שרידי כנסייה מפוארת בממשית.

מאמצע המאה השישית החלה דעיכת העיר ,ייתכן שגרמה לכך הפסקת התמיכה
הממשלתית וייתכן שחרבה באחת הפשיטות של שבטי הערבים עוד טרם הכיבוש המוסלמי.
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חלוצה  -העיר המרכזית בתקופה הביזנטית
חלוצה שוכנת כ 20 -ק״מ מדרום-מערב לבאר שבע ,סמוך לנחל הבשור ,בקצה רצועת
״חולות חלוצה״ .חשיבותה בישיבתה על צומת דרכים שבין פטרה לעזה ובין מרכז
הארץ לדרום סיני .חלוצה נזכרת במקורות רומיים-ביזנטיים ומופיעה במפת פויטינגר
^ .Eiusaבפפירוסים שנתגלו בניצנה מופיעה חלוצה בשמה הערבי ״אל ח׳לוץ״ והיא
הוגדרה כמרכז המנהלי של יישובי הנגב (ואולי בירת הפרובינקיה השלישית) .חלוצה
היא היחידה מבין יישובי הנגב שהוגדרה כעיר (פוליס) ,בעלת מועצה (בולי) ומכהן
בה איש כנסייה בדרגת בישוף .חלוצה הייתה הגדולה בערי הנגב בשטחה ( 350
דונם) ובמספר תושביה ,וגם במפת מידבא (מהמאה השישית) היא מתוארת כעיר
גדולה .חלוצה קבורה ברובה בחולות ומחכה לחשיפתה .ידיעותינו על העיר הן
בעיקר ממקורות כתובים.
העיר נוסדה בתקופה הנבטית הקדומה (בתקופה ההלניסטית) ,כתחנת דרכים בדרך
הראשית שבין פטרה לעזה .בחלוצה נמצאה הכתובת הנבטית הקדומה ביותר
המתייחסת לחרתת המלך הנבטי הראשון (ראו עמ׳  .) 178הממצא המרשים ביותר
בעיר הוא כנסייה ,הגדולה מבין הכנסיות שנמצאו בנגב .נמצאו גם שרידי תאטרון
היחיד שנמצא בנגב.
חלוצה ננטשה בתקופה הערבית הקדומה.

ש־אה
מואה הייתה תחנת דרכים על דרך הבשמים  -בין הערבה למכתש רמון .מואה
מזוהה עם ח׳רבת מוית עוואד בערבה התיכונה ,בצומת הדרכים שבין פטרה לעבדת
ובין ים המלח למפרץ אילת .מואה מצוינת במפת מידבא ,אך אין ודאות שהכוונה
היא למקום זה.
באתר נחשף מצד ולו קירות מטויחים מאבני צור בסיתות גס בגובה של כשלושה
מ׳ ,ונמצאו גם משקופים באתרם .קורות עץ שנמצאו על הרצפה שימשו כנראה
לקירוי הגג .אבן ממל ,ים ומתקני פריכה וסחיטה נוספים מעידים על בית בד לייצור
שמן זית .על פי כלי הקרמיקה והמטבעות שנמצאו במצודה ניתן להסיק שמואה
תפקדה כאכסניית דרכים בכמה תקופות:

משקוף מתלוצה.

א .בתקופה ההלניסטית  -מאות רביעית-שלישית לפנה״ס :נמצאו כלי חרס ,נרות
ופכיות וכן מטבעות של תלמי השלישי.
ב .בתקופה הנבטית  -מאה ראשונה לספירה :נמצאו קערות נבטיות מצוירות,
נרות ,פכיות ,סירי בישול וקנקנים ,וכן מטבעות של חרתת השני ,חרתת הרביעי
ורבאל השני ,מלכי הנבטים.
ג .בתקופה הרומית המאוחרת  -מאות שנייה־שלישית :נמצאו קערות נבטיות
מצוירות בעלות אופי גס ,נרות ,צפחות וקנקנים ,וכן כלי זכוכית ומטבעות של
הקיסרים הרומים טריאנוס ,קומודוס וקאראקאלה.
מכל שלושת השלבים של היישוב נמצאו סלי נצרים ,מחצלות ,בדים וכלים מעץ
שנשתמרו בשל תנאי היובש .שטחי מדרגות חקלאיות קדומות בסביבה וחרצני
זיתים ותמרים וכן קליפות שקדים ואגוזים שנמצאו במקום ,מהווים כנראה עדות
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לחקלאות קדומה באזור .בריכת מים בגודל  7x11מ׳ וקטעים מאמת מים שדופנה
בלוחות חרס מעידים על טכנולוגיות שרווחו לאיגום המים וניצולם.
בין שאר הממצאים נחשף במקום מבנה גדול שחרב בשרפה .על קרקעיתו נמצאו
חרסים ומטבעות מהמאה הראשונה ,וכן פפירוס ועליו תעודה נבטית ששרדו בה
רק כמה שורות .שפע כלי הקרמיקה והמטבעות מעיד על עושרם של בני המקום
ועל חשיבותו של האתר בצומת הדרכים הראשי על דרך הבשמים.

שם היישוב
חלוצה
עבדת
שבטה
ממשית
מואה
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מיקומו

תפקידו המרכזי

ממצאים ייחודיים

היישוב היהודי
שיקולים כלכליים ומסחריים הניעו יהודים להתיישב ביישובים שאוכלוסייתם נכרית,
ואפילו מחוץ לתחום שהיה בגדר ארץ ישראל מבחינה הלכתית (ראו עמ׳ .) 19
משום כך נוצרו כנראה קהילות יהודיות באילת (עמ׳  ) 214ובעזה  -המרכז המסחרי
החשוב בדרום הארץ .בתלמוד הירושלמי נזכר ר׳ יצחק בר נחמן ש״הוה בעזה
ומנונית על מנת לחזור״ (ירושלמי ,ביכורים פ"ג ,סה ע"ד)  -כלומר :הוא קיבל
"סמיכה" על מנת שיחזור לתחומי הארץ המוכרים בהלכה .לעומתו החליט ר׳ אחא
שמותר להתיישב בעזה (ירושלמי ,שביעית פ״ו ,לו ע"ג).
היישוב היהודי בעזה ובעיר הנמל שלה עזה מיומס הגיע לשיא עצמתו בתקופה
הביזנטית ,ועדות לכך הם שרידי בית הכנסת הגדול שנחשפו בעיר וכתובות שונות.

 26־ עיינו בתמונת התבליט וציינו מה הם הסמלים היהודיים החקוקים בו?

תכנית וחתך משוחזר של גית הכנסת געזה.
גודלו של גית הכנסת היה  30x 26מ׳ .יש להניח
שהגג כוסה גקורות עץ ועליהם ועפים .גרצפת
הפסיפס שולגו ציווי געלי חיים כגון נמרה,
לגיאה המיניקה את גווה ,ג׳ירפה ,זגרה ועוד.

פסיפס של דוד המלך גרצפת גית
הכנסת געזה .גפסיפס דוד מנגן גנגל,
עטור הילה ולגוש כקיסר גיזנטי.

במרחב הכפרי של צפון הנגב לא היה כנראה יישוב יהודי משמעותי .היישוב במרחב
זה היה בעיקרו פגאני או נוצרי .עם זאת במשנה נזכר "ר׳ אלעזר בן יצחק איש כפר
דרום" (בבלי ,סוטה ב ע"ב) .גם מציאת שרידי בית הכנסת במעון (ליד קיבוץ נירים)
מעידה שיהודים אמנם חיו באזור .מעון הנמצאת  20ק"מ דרומית-מזרחית לעזה,
הייתה עיר בקצה המערבי של הלימס הרומי.
חשיפתם של אתרים נוספים תוכל להעשיר את ידיעותינו בנושא.

27

מה ניתן ללמוד מכתובת ההקדשה בבית הכנסת במעון:
זכודה לטוב כל הקהילה
״[ד]כידין לטב כל קהלה
שעשתה פסיפס זה
[די] עבדו בדן פסיפסה
וכן התורמים תמה ויהודה
וכן דישין תמה ויהודה
שנתנו שני דינ־ים.
דיהבו ת ,תדי דינרין...״
לשם השוואה  -כתובת ההקדשה בבית הכנסת בעזה הייתה ביוונית.

תגליט חקוק על עמוד •מסגד של עזה
(גשימוש משני) .מקורו של התגליט
גגית כנסת קדום .מתחת לתגליט
מופיעה הכתוגת "חנניה ג ־ יעקג".
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תכנית בית
הכנסת במעון.
גודלו של בית
הכנסת בסגנון
הבסיליקה היה
מ :
15X17

לבית הכנסת במעון.

לעיון נוסף:
 .1הירשפלד י׳ ,״אדם וחברה בשבטה הביזאנטית" ,קדמוניות 25 ,ו (תשס״ג) ,עמ׳ .24-2
.2
.3
.4
.5

תמונות מפסיפס בית הכנסת במעון.
בפסיפס תמונות ב 55-עיגולים ב11-
שורות .בשורות העליונות שובצו סמלים
יהודיים ,בטור האמצעי  -חפצים
ובשאר הפסיפס  -בעלי חיים.
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כשר א׳ ,אדום ,ערב וישראל ,יד בן-צבי ,ירושלים  988ו.
נגב א׳ ,ערי הנבטים בנגב ,אריאל( 63-62 ,כסלו תשמ״ט).
רובין ר׳ ,הנגב כארץ נושבת ,יד בן-צבי ,ירושלים. 1990 ,
רוזנטל-הגינבוטום ר׳ (עורכת) ,הנבטים בנגב ,מוזאון הכט ואוניברסיטת חיפה,

חיפה תשס״ד.
 .6שנן ל׳ ונ׳ תדמור ,״החקלאות הקדומה בנגב המרכזי״ ,א׳ שמואלי וי׳ גרדוס,
(עורכים) ,ארץ הנגב ,אדם ומדבר ,משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ,תל אביב
תשל״ט ,עמ׳ .286-281

מהכיבוש המוסלמי
ועד לכיבוש הבריטי
בית אומייה

בנגב

בארץ
632
634

שלטון בית אומייה
שלטון בית עבאס

כיבוש אילת בידי המוסלמים
כיבוש דרום ארץ ישראל בידי המוסלמים

750-661
גית עגאס

878-750
790
807

מלחמות בין שבטיות (חורבן עזה ובית גוברין)
מרד אבו אל־נדא באילת

ממלכת ירושלים הצלבנית

1099-969
1187-1099
1115

כיבוש אילת בידי הצלבנים

התקופה האיובית

1260-1187

התקופה הממלוכית
הכיבוש העות׳מאני

1516-1260
1517

הכיבוש המצרי
חזרת השלטון העות׳מאני
פתיחת תעלת סואץ

1831
1840

שלטון מצרי פאטימי

פרוץ מלחמת העולם הראשונה

שושלת ח׳ליפים מוסלמית
שהנהיגה את העולם
המוסלמי בשנים .750-661
מרכזה היה בדמשק .בית
אומייה היה משבטו של
מוחמד ומשבט קורייש.

1869
1900
1906

הפאטימים

הקמת באר שבע
קביעת הגבול בין העות׳מאנים למצרים
(בחסות בריטית)

1914
1917

שושלת ח׳ליפים
מוסלמית ששלטה בשנים
 . 1258-750מרכזה היה
בבגדד שבעירק .מייסד
השושלת היה דודו של
מוחמד ,עבאס אבן אל
עבד אל מטלב .עליית
השושלת לשלטון נתמכה
בידי הפלג השיעי
באסלאם.

כיבוש דרום הארץ בידי הבריטים

שושלת מוסלמית (שיעית)
ששלטה בצפון אפריקה
(  ) 1047-909ובמצרים
(  .) 1171-969הפאטימים
ראו עצמם יורשיו החוקיים
של מוחמד בהיותם צאצאי
בתו פאטימה (ומכאן
שמם) .הפאטימים כבשו
את ארץ ישראל בשנת .969

התקופה המוסלמית הקדומה
בשעה ששבטי הערבים המוסלמים פלשו לנגב (בשנים  ,) 634-632היו כבר באזור ,כפי שראינו,
שבטים ערביים .שבטים אלה ,שהפסיקו לקבל את תמיכתה הכספית של האימפריה הביזנטית עם
דעיכתה ,לא התנגדו ללוחמים המוסלמים שהגיעו מחצי האי ערב ולא נלחמו בהם .עם התקרבותו
של מוחמד בראש צבאו אל אילת ,יצאו לקראתו נכבדי העיר ובקשו הסכם כניעה .כניעת אילת
לחילות הערבים המוסלמים בשנת  632חייבה את תושבי העיר לציית לכובשים ("צייתו לאלוהים
ולשליחו") ולתת להם כסף ומזון .כיבוש חלקה הדרומי של הארץ הושלם בשנת  ,634בעקבות
מפלת הביזנטים בקרב אג׳נאדין (שנערך כנראה בין רמלה לבית גוברין).

מהכיבוש המוסלמי ועד לכיבוש הבריטי

את־ים ודרכים גנגג גתקופה הערגית הקדומה.

בעקבות הכיבוש הערבי חדרו לארץ שבטים ערביים .בפפירוסים של ניצנה נזכרים
עשרות שבטים ובתי אב ,שרובם הגיעו מדרום חצי האי ערב .בני השבטים תפקדו
כחילות מצב ,וחקלאי הארץ חויבו לכלכלם.
חדירת שבטי הנוודים לדרום הארץ נמשכה במשך התקופה המוסלמית הקדומה.
עדות לכך משמשים אתרי חניה רבים ,כתובות סלע שנמצאו בנגב המרכזי ושרידי
מסגדים קטורים ופתוחים שנותרו מתקופה זו בהר הנגב.
כיבוש הנגב לא הביא לחורבן יישוביו .השליטים הערבים מבית אומיה נקטו מדיניות
שאפשרה המשך מערכות החיים והמנהל האזרחי כפי שהיה בתקופה הביזנטית,
ואף עודדו התיישבות נוודים .בפרק הקודם ראינו שחלק מהיישובים המשיכו להתקיים
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עוד זמן מה אחרי הכיבוש .עבדת ,לדוגמה ,חרבה רק בשלהי המאה השביעית,
וניצנה ורחובות ניטשו כנראה בתהליך הדרגתי .בין יישובי הר הנגב היו שהמשיכו
לתפקד עד לתקופת שלטון בית עבאס ,במחצית המאה השמינית.
תהליך השיערוב ,שהחל בימי הח׳ליף עבד אל מלק אבן אל מרואן (  ) 705 -685מבית
אומיה ,השפיע על יישובי הקבע במדבר שחייהם הלכו ונהיו קשים .על תושבי
היישובים העירוניים היה לשלם מס גולגולת (ג׳זיה) ומסים נוספים ,ולתת מצרכים
לכלכלתן של היחידות המוסלמיות ששהו בנגב .השלטון העלה את המסים וביטל
את התמיכה הממשלתית בתושבים .חילופי הדתות והתפשטות האסלאם הביאו
לירידת צריכת היין ולצמצום הרווחים מגידול גפן היין ,שהיה ענף חשוב בתרבות
הביזנטית .על אף ההרעה בתנאים ,חלק מהחוות והמתקנים החקלאיים במרכז הנגב
ובבקעת באר שבע המשיכו לתפקד בתקופה האומיית ,אך הלחץ הכלכלי הביא
לנטישה הדרגתית של תושבי הנגב.

ן ! איזו מסקנה ניתן להסיק משני הממצאים הבאים:
א .מציאותו של מסגד קטן הבנוי בצמידות לכנסייה בשבטה.
ב .הימצאותה של משקולת זכוכית הנושאת את שמו של מושל מצרים בשנים
 ,752-750עבד אל מלך אבן יזיד ,בחווה חקלאית ביזנטית.

התיישבות חקלאית בנגב בתקופה האומיית
בדרום הנגב ,באזור שבתקופה הביזנטית הסתופפו בו נוודים למחצה ,עודד השלטון
האומיי הקמת חוות חקלאיות שכן היה מעוניין במציאותה של אוכלוסייה ערבית
בדרום ,בעיקר סמוך לדרך הראשית
ד״רב אל חג' ,העוברת בסמוך לאילת.
פיתוח חוות חקלאיות בדרום הנגב
נעשה ביזמת השלטון ,ונועד ליישב
את הנוודים למחצה ולהפוך אותם
לאוכלוסייה חקלאית .לשם כך הוכשרו

א

מכלאות

^/ °
0

שטחי עיבוד על ידי בניית סכרים
קטנים בוואדיות במגמה לאגור בהם
קרקע ומי שיטפונות .ביזמה דומה נקטו
האומיים בחבלים מדבריים אחרים,

שיערוב
תהליך שהחל עם הכיבוש המוסלמי
והביא להשתלטותה של השפה ,הדת
והתרבות הערבית .בתחילת הכיבוש
המוסלמי הייתה הערבית לשונם של
אנשי הדת המוסלמים בלבד ,אך היא
הפכה לשפת המנהל ,ובהדרגה גם לשפת
הסוחרים ולשפה המדוברת באזור.
במשך הזמן הפכה הערבית גם לשפת
מלומדים ,והחליפה את היוונית ואת
הלטינית.

ד׳רב אל חג׳
דרך עולי הרגל למכה שירתה עולים
שהגיעו ממצרים ומשאר ארצות צפון
אפריקה ,מספרד ואף ממזרח הים
התיכון .הדרך חצתה את סיני ועברה
דרך אילת לערב .בימי השלטון
העות׳מאני הועברו החוגגים ממרכז
האימפריה ומאסיה לנתיב מזרחי -
בדרך המלך ההיסטורית.

^®ס

0

רגמים זעירים

?

0

5

מסגד

0

נז

?

■

למשל במדבר בעבר הירדן .כיוון שהחוות הוקמו באזור שאינו
מתאים בטבעו לפיתוח חקלאי ,סביר להניח שמאמץ הפיתוח
האומיי נועד בעיקרו לאפשר שליטה בנוודים.
החוות מהתקופה המוסלמית הקדומה כללו בדרך כלל מבנה

אתרי נוודים למחצה מהתקופה הערבית הקדומה.
א .אתר בנחל קדש ברנע.
ב .אתר בנחל אלה.
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משפחתי יחיד ,שגודלו נע בין  60ל־  20ו מ״ר ובו חדר אחד עד שלושה חדרים וחצר.
לעתים כללה החווה כמה עשרות בתים משפחתיים .בסמוך לחוות נמצאו בורות
מים חפורים וכן מתקנים חקלאיים ,כגון גתות וגרנות .החוות דומות זו לזו ובנויות
מאבנים קטנות ומהוקצעות היושבות על מסד של אבנים גדולות .המבנים קורו
כנראה בקירוי עץ.
מבני הפולחן במתחמי החוות מעידים על כך שיושבי החוות היו בשלבי מעבר
מפולחנים פגאניים לאסלאם המונותאיסטי .בחלק מהחוות שרדו ״מצבות״
האופייניות לתרבויות פגאניות קדומות  -אבנים שטוחות העומדות תקועות בקרקע
מחואב
גומחת תפילה במסגד ,שקע בקיר
המבנה המציין את כיוון התפילה של
המוסלמים לעיר מכה ,העיר המקודשת
ביותר באסלאם.

וחזיתן מרוצפת .נמצאו גם מסגדים פתוחים ובהם מחראב.

!2

כיצד ניתן להסביר הימצאות מסגדים שבהם הונחו מצבות במחראב הפונה
למכה?

 3י יש המנסים להסביר הימצאות של מבנים נוודים לא קשיחים בחוות קבע
כמשקפים תהליך של התפתחות הדרגתית באופי האוכלוסייה .נסו להביא
דוגמה המוכרת לכם.

פיתוח ממלכתי בערבה
פעילות פיתוח חשובה נזקפת לזכות השליטים המוסלמים מבית אומיה בבקעת הירדן
והערבה ,אזור המעבר בין חצי האי ערב ובין דמשק בירת החליפות האומיית .לשליטי בית
אומיה היה עניין רב בשמירת הקשר היבשתי הרציף בין בירתם לחצי האי ערב -
מולדתם ,ערש דתם ומקום מוצאם המשפחתי .לזיקתם של האומיים לחצי האי ערב
הייתה גם משמעות פוליטית ,ובמאבקים צבאיים שהיו להם בחצי האי ערב (בשנים
 ) 692-680העבירו האומיים דרך הערבה צבא.
משהתבססה הח׳ליפות ,היו בידי השליטים הון ,שבויים ששימשו כוח עבודה וכן
ידע מקצועי .כל אלה אפשרו הקמת תחנות לעוברים בדרך ,לאורך הנתיב בבקעת
הירדן ובערבה מהבירה דמשק לחצי האי ערב ,ובמיוחד לערים המקודשות לאסלאם

אחד הפירים הקדומים של בארות
השרשרת בעברונה.

 מכה ומדינה.היזמה הממלכתית הביאה גם לפיתוח חוות חקלאיות בערבה ובעמק הירדן .בחוות
חידשו העוברים בדרך את הספקת המזון והמים וקיבלו
את שאר השירותים שלהם נצרכו .הפיתוח החקלאי
נעשה כנראה בשנים  ,705-685בימיו של הח׳ליף עבד
אל מלק ,ומאותה תקופה נותרו שרידים בחוות
החקלאיות בעין יהב ,עברונה ויטבתה.
הקמת החוות החקלאיות בערבה התבססה על ידע שהגיע
מפרס  -בניית בארות שרשרת (פוגרות  -ראו עמ׳ .)79

קצה של פוגרה (באר שרשרת) בערבה.
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ביטבתה שבדרום הערבה נמצאו שתי מערכות של בארות שרשרת ,המשוכללות שנמצאו
בארץ .יש המעריכים שהמערכות השקו שטחים חקלאיים בגודל של כ 4,000 -דונם.
מערכת דומה מאותה תקופה מצויה גם בבקעת הירדן באזור פצאל.
ביטבתה נחשפו שלושה מבני מגורים בעלי תכנית בסיסית דומה ,ובכולם נמצאו
ממצאים מהתקופה האומיית .בעין יהב נמצאו כתובות ברכה של עוברי אורח חרותות
על שרידי בית ,שברי כלי חרס מהתקופה המוסלמית הקדומה ,נרות שמן ומטבעות
ברונזה .הממצאים בעברונה כוללים גם אוסטרקונים ומטבעות המוסיפים לעיצוב
התמונה היישובית .שרידי המזון באתרים כוללים עצמות של בעלי חיים שגודלו
במקום ,אך גם צדפות ימיות .גלעיני מזון שנותרו כללו מינים שלא ניתן לגדל בערבה,
כגון אפרסק וחרוב .נמצאו גם סיגים של נחושת וכבשן התכה ,עדות לתעשיית נחושת.

אבן במבנה בעין יהב ועליה כתובת ערבית" :אלהים סלח לעבד אללה בן"...

שברי כלי חרס ערביים מעין יהב.

 4י מה ניתן ללמוד משלל הממצאים הארכאולוגיים על אופיים של יישובי הערבה
בתקופה המוסלמית הקדומה?
חפירות ארכאולוגיות בשנים האחרונות העלו את הסברה שבתקופה האומיית
התאוששו גם אזורים בצפון הנגב :״...בבקעת באר שבע לדוגמה ,ניכרת המשכיות
יישובית בחוות קטנות בד בבד עם בניית אתרים חדשים ...למרות זאת נראה

שהתאוששות הספר הביזנטי לשעבר לא הייתה אחידה״ (מ' הימן ,״חקלאות ונוודים
בספר המדבר בתקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה״ ,ש' דר וז' ספראי [עורכים],
הכפר הקדום בארץ ישראל ,ארץ  ,תל אביב תשנ״ז ,עמ' .) 340

אילת  -אילה
בראשית ימי הכיבוש הערבי ישבו עדיין באילת יהודים ונוצרים .יהודי אילת עסקו
לפרנסתם בדיג .המסורת המוסלמית מתייחסת לכך שיהודי אילת עסקו בדיג בשבתות
ועל כך נענשו מידי שמים :״ושאל אותם [את עמו של משה] בדבר העיר אשר שכנה
על [שפת] הים מה קרה כשחיללו את שבת[ .בשמרם את השבת] היו הדגים באים
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הישר אליהם ביום שבת שלהם; אבל כאשר לא שמרו את השבת לא היו באים; בזו
הדרך אנו מכים אותם על עבירותיהם״ (קראן ז קסג).
בתקופה האומיית אזור מפרץ אילת רחש חיים ,ויש להניח שהקהילה היהודית
שגשגה .מסורות מוסלמיות מהמאה התשיעית עדיין מזכירות יהודים באילת ,וגאוגרף
מוסלמי בן המאה העשירית אף ציין שבידי יהודי אילת שמור כתב ברית שקיבלו
ממוחמד .יש להניח שעל אף שהמקורות המוסלמיים מתייחסים דווקא ליהודים,
היו באילת גם לא מעט נוצרים .הנוצרים נזכרים בהקשר לברית שחתם מוחמד עם
תושבי העיר ,ובפפירוסים של ניצנה נזכר הבישוף של אילת.
אילת המשיכה להתקיים עד למאה העשירית ,תופעה יוצאת דופן בהשוואה
לנגב כולו.
!5

סכמו את מצבו היישובי של כל אחד מחלקי הנגב בתקופה האומיית :אזור הערים
הביזנטיות בהר הנגב ,דרום הנגב ,מפרץ אילת ,הערבה ובקעת באר שבע.

!6

ציינו מה היו הגורמים שהשפיעו על התושבים והיישובים בכל אחד מהאזורים.

!7

במה דומה ובמה שונה המציאות היישובית בנגב בתקופה האומיית מזו של
התקופה הביזנטיתז

בעקבות עליית בית עבאס והעברת מוקד השליטה מדמשק לבגדד ,הפך הנגב כולו לאזור
נידח בח׳ליפות .לשליטים לא היה עניין להשקיע בנגב ויישוביו המעטים הלכו וננטשו.
במאות העשירית והאחת-עשרה ,בימי השלטון הפאטימי במצרים ,היו רוב שבטי הבדווים
בארץ ישראל מאוגדים בברית שבטים שנקראו בנו״טי .מנהיגי הבדווים (בני ג׳ארח) לחמו
בתושבי יישובי הקבע ופגעו גם בנגב .בשנת  1024הותקפה אילת  -רבים מתושביה
נלקחו בשבי וכספם נבזז .גם אל עריש ,שעל חוף הים התיכון ,הועלתה באש.
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הנגב בתקופה הצלבנית
ממלכת ירושלים הצלבנית ,שהוקמה בעקבות הכיבוש הצלבני של ארץ ישראל,
הגיעה עד אילת .כיבושה של אילת בידי הצלבנים ,בשנת  , 1115נועד ליצור טריז בין
המדינות המוסלמיות שהקיפו את הממלכה הצלבנית .לצלבנים לא היה עניין בנגב
כשלעצמו ,והקשר לאילת לא נשמר על ידי שליטה על הנגב אלא על ידי גישה אליה
דרך עבר הירדן המזרחי .הצלבנים כבשו את כל השטח מבניאס בצפון ועד כרך,
שובך ואילת בדרום .במשך  55שנה ראו הצלבנים באילת נקודה חשובה במערך
ההגנה שלהם מול המדבר .כיבוש אילת על ידי צלאח א־דין בשנת  1171מוטט את
תפיסתם ההגנתית של הצלבנים.
עם הכיבוש הצלבני הפסיק היישוב היהודי באילת להתקיים .יהודי אילת עברו כנראה
לאדרעי שבעבר הירדן המזרחי ולעיירה מקנא שלחוף ים סוף .מאז התקופה הצלבנית,
שוב אין ידיעות על יהודים במרחב זה.

«1־*י

ממלכת ירושלים הצלבנית
ממלכה שהוקמה בעקבות מסע הצלב
הראשון (  ,) 1099ובירתה הייתה
ירושלים .ממלכת ירושלים הצלבנית
השתרעה בשיא התפשטותה לאורך
האגן המזרחי של הים התיכון .לאחר
תבוסת הצלבנים למוסלמים בהנהגת
צלאח א־דין בקרב קרני חיטין ( ) 1187
התמוטטה הממלכה .אחרי מסע הצלב
השלישי הקימו הצלבנים את הממלכה
בשנית ,בשטח שכלל בעיקר את מישור
החוף .הממלכה השנייה התקיימה
בשנים . 1290-1191

*

המבצר הצלבני באי האלמוגים (ג׳זירת פרעה) שבמפרץ אילת .ציור של הציירת
מתיאס מהמאה התשע-עשרה.

!8

עיינו במאמרו של ע׳ אבנר" ,תולדות אזור אילת והנגב הדרומי
לאור התגליות והמחקרים החדשים" ,בתוך :מ׳ כהן וא׳ שילר
(עורכים) ,אילת  -אדם ים ומדבד ,אדיאל( 94- 93 ,סיוון
תשנ״ג) ,עמ׳ ;178-177
תארו את שיטות הלחימה של צלאח א־דין לכיבוש אילת ,ואת
מאמציו של האביר הצלבני רנו משטיון להחזיר את העיר
לשלטון צלבני.
"ממלכת ירושלים" הצלבנית.
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האיובים
שושלת של מושלים מוסלמים-סונים
ממוצא כורדי ,שמשלה על מצרים ,ארץ
ישראל ,סוריה וצפון עירק בשנים
 .1250-1171אבות השושלת היו
האחים איוב ושירכוה .אחיינו של
שירכוה ,צלאח א־־דין ,הדיח בשנת 1171
את הח׳ליף הפאטימי ,וביסס את
הממלכה האיובית .הוא הביס את
הצלבנים ושלט על רוב שטחה של
ארץ ישראל.

בין איובים לממלוכים
המלחמות הרבות שעברו על הארץ לאורך שנות השלטון הערבי ,הפכו אזורים
מיושבים למרחבים שוממים .כך היה בתקופה האיובית (  ) 1260-1187שבה היו
מאבקים בין הטוענים לשלטון ,וכך גם בשנות שלטון הממלוכים ( ) 1516-1260
שבהן היה מעמדה של ארץ ישראל שולי ובלתי חשוב .השלטון לא נקט יזמות
לפיתוח הארץ ,ודאג בעיקר לאינטרסים שלו עצמו ולא לרווחת תושבי הארץ.

דא'רג אל חאג'  -נתיב החוגגים

הממלוכים

עם עליית האסלאם הייתה מכה למרכז לעלייה לרגל למוסלמים מכל רחבי העולם

הממלוכים היו במקורם עבדים שמוצאם
מערבות אסיה התיכונה .הם נחטפו
כנערים ממשפחותיהם וקיבלו חינוך
דתי מוסלמי .הם אומנו לשמש חיילים
ופרשים בצבא האיובים במצרים .תנאי
החיים הקשים והאימונים המפרכים
הפכו אותם לחיילים מחושלים
ומקצועיים .בשנת  1250תפסו
הממלוכים את השלטון במצרים.
הממלוכים כבשו את ארץ ישראל ושלטו
בה בשנים .1517-1260

המוסלמי .עולי הרגל המוסלמים שבאו מארצות אסיה ומארצות צפון אפריקה
וספרד הגיעו דרך דמשק או קהיר בנתיב שחצה את מדבר סיני ועבר בחוף מפרץ
אילת .בד׳ארב אל חאג׳  -נתיב החוגגים ,נעו שיירות עולי רגל ובהם עשרות אלפי
נפש מבני כל המעמדות .להעברת השיירות במדבר דאג השלטון .בתקופה הממלוכית
והעות׳מאנית פיתח השלטון תחנות דרכים לעולים לרגל ,ודאג למים ולהגנה מפני
התקפות הבדווים .כתובות שונות ,שרידי דרכים שנחצבו ,גשרים ,אבני שוליים
ומבנים ששימשו כנראה לשינה במחנות החוגגים ,וכנראה גם בית אירוח (מקעד)
נמצאו באזור אילת .כאשר הגיעה שיירת החוגגים לאילת היא נכנסה בתהלוכה
והתקבלה בתרועות על ידי תושבי המקום.

העות מאנים
אימפריה שראשיתה בשלהי המאה
השלוש-עשרה באנטוליה .הוקמה על ידי
עוות מאן ,מנהיג שבט שמוצאו ממרכז
אסיה .העות מאנים השתלטו על
האימפריה הביזנטית (  ,) 1453על
הפרסים ועל הממלוכים.

בדווים
נגזר מהמילה הערבית באדיה ,שפירושה
מדבר .הבדווים באו מהמדבר .להרחבה
ראו בעני .228

שיירות עולי הרגל הפסיקו לנוע במפרץ אילת בשנת  , 1883לאחר כיבושה של
מצרים בידי הבריטים .שרידי דרך החוגגים ותחנות הדרכים באזור מפרץ אילת
נהרסו בעקבות פיתוח מערכות הדרכים המודרניות והבנייה המואצת בעיר אילת
ובסביבתה.
הידלדלות האוכלוסייה פגעה גם בגבולו הצפוני של הנגב ,ולאורך שנות השלטון
המוסלמי הלכו והתמעטו תושבי הקבע .נוסף להזנחה השלטונית האזור נפגע גם
מבצורות ומגפות .במאה הארבע-עשרה פקדה את הארץ מגפת האבעבועות השחורות
(״המגפה השחורה״) .באפריל  1348מתו בנפת עזה בלבד יותר מ 22,000 -איש.
תיאור דרמתי של המגפה מביא הכרוניסטן (מתאר דברי הימים) הערבי מקריזי:
״המוות לא חמל על עובדי האחוזות באזור עזה .וזה היה בסוף תקופת החריש.
האיש היה נמצא מת והמחרשה בידיו .ואחר נמצא מת ובידיו הזרעים שזרע .כן
התפגר הבקר שלהם...״ (בתוך :י׳ דרורי " ,ארץ ישראל במדינה הממלוכת",

ההיסטוריה של ארץ ישראל ,שלטון הממלוכם ו עו ת מ אנ ם ,א׳ כהן [עורך] ,יד
בן־צבי ,ירושלים  , 1981עמ׳ .) 24

כתובת מהתקופה הממלוכית שנמצאה בראס אל נקב ,שני ק׳׳מ מערבית לעין נטפים באזור
אילת .בכתובת נזכרת הנחייתו של הסולטאן לתקן את המקומות הקשורים בדרך החוגגים.
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התקופה העות'מאנית
ידיעותינו על מצבו היישובי של הנגב לאורך התקופה העות׳מאנית הן מעטות.
גבולם הדרומי של מחוז ירושלים ומחוז עזה כלל לא הוגדר ,שכן דרום הארץ היה
בשליטת הבדווים שלא היו כפופים באורח רשמי לאף אחד ממושלי המחוזות ,על
אף שלכאורה חל עליהם שלטון הסולטאן העות׳מאני .הבדווים שפשטו על אזורי
המזרע הגיעו עד לסביבת העיר רמלה .הם פגעו בחקלאים ,הפריעו לשיירות המסחר
בדרכים וגרמו להיעדר ביטחון במרחב.
השלטון העות׳מאני הקים מבצרים שאוישו ביחידות צבא שיצאו להיאבק בבדווים.
במאה השש-עשרה עדיין נחלו העות׳מאנים הצלחות במאבקיהם ,אך עם ירידת
כוחו של השלטון ועליית כוחם של הבדווים ,במאות השבע-עשרה והשמונה-עשרה,
ירד ערכם של המבצרים ומפקדיהם הסתגרו בהם .בהדרגה הלך ופחת מספר היישובים
שעדיין נותרו בספר המדבר ובבקעת באר שבע ,עד שבשלהי התקופה העות׳מאנית
גבול יישובי הקבע היה  80ק״מ צפונית לבאר שבע .תחום הישימון חדר עמוק
לתחום ארץ המזרע.
נוסף לחוסר הביטחון בשל התקפות הבדווים סבלו יישובי הקבע בספר המדבר גם
משנות בצורת .בשנים  1785-1783גרמה הבצורת לנדידת שבטים בהיקף נרחב.
לתחומי הארץ הגיעו גם פלאחים ממצרים ,שם הבצורת הייתה אף קשה יותר.
בבואם לנגב הסתפחו רבים מהמהגרים הפלאחים לשבטי בדווים ,תוך מעבר מחיי

איכרים לחיי נוודים .עם כיבושה של ארץ ישראל בידי שליט מצרים מוחמד עלי
(  ) 1831הואץ תהליך ההגירה לארץ .רבים הגיעו ממצרים לאזור החוף הדרומי בחפשם
אחר מקורות מחיה .השלטון המצרי התאמץ ליישב את הבאים לצפון הנגב ,אך
רובם נטשו את האזור לאחר נסיגתם של המצרים מהארץ ( .) 1840
לאחר נסיגת המצרים חדרו לתחומי הנגב שבטי הבדווים של התראבין ,התיה וכעבור זמן
גם העזזמה .השלטונות לא מנעו את החדירה .בשנות החמישים של המאה התשע-עשרה
היו כבר כמה עשרות אלפי בדווים בנגב (  .)60,000-30,000נוספו אליהם אלפי משפחות
של פלאחים (עובדי אדמה) שהגיעו ממצרים ומלוב לצפון הנגב ולרצועת עזה.
החל משנות השבעים של המאה התשע-עשרה גירש השלטון העות׳מאני אלפי
בדווים מרחבי הארץ אל הנגב ,ובנה מבני משטרה במטרה להגן על האוכלוסייה
החקלאית והעירונית בפני פשיטות נוודים.
לאחר תהליך מדבור שנמשך למעלה מאלף שנים ,החלה בסוף המאה התשע-עשרה
התיישבות בצפון הנגב .השלטון העות׳מאני חוקק חוק לעידוד התיישבות מוסלמים
על אדמות ממשלתיות ,העניק פטור מתשלום מסים ופטור משירות צבאי למתיישבים
ודאג להסדרת שטחי הרעייה בין השבטים הבדווים ,שהחלו לעסוק גם הם בחקלאות.
למעגן בעזה החלו להגיע אניות שעליהן הועמסו משלוחי שעורה עבור ייצור בירה
וויסקי באירופה ,וכן אבטיחים ,פרי הקיקיון ומלח .בייצור החקלאי השתתפו פלאחים
שזה מקרוב הגיעו לאזור ובדווים שהתיישבו על האדמה .השלטון העות׳מאני סייע
לביסוס ההתיישבות .הוא כפה מעבר מאוהלים לצריפים במרחב עזה ,תכנן שני
כפרים במתכונת מודרנית והעמיק את השליטה הביטחונית.

מוחמד עלי
(  .) 1869-1749נולד באלבניה ונשלח
למצרים כקצין בצבא העות׳מאני ,שם
נתמנה למושל .בשנת  1831מרד
בסולטאן והחל במסע כיבושים,
שבמהלכו כבש את ארץ ישראל ומינה
את בנו איברהים למושל הארץ.
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ערבים נודדים במדבר -
ציור של ורנה משנת . 1843

המאחז השלטוני הראשון בנגב הוקם ב־  1894במצודת פטיש (ליד אופקים) .במצודה
ישבו שוטרים שנועדו לפקח על היחסים בין שבטי הבדווים .סכסוכי השבטים גרמו
לכך שבשנת  1890יצא השלטון במסע צבאי כדי לרסן את השבטים הלוחמים זה
בזה .חלק מהבדווים נאסרו ,רכושם הוחרם והוטלו עליהם מסים כבדים .פעילות זו
של השלטון הביאה לחיזוק מעמדו בנגב.
עם הקמת באר שבע ,בשנת ( 1900ראו עמ׳  ,) 222הפריד השלטון מבחינה מנהלית
את שבטי הבדווים ממחוז עזה וצירף אותם לעיר החדשה.
בשלהי התקופה העות׳מאנית עשה השלטון שינויים מנהליים והכליל במחוז (סנג׳אק)
ירושלים את מרחב באר שבע ,עזה ועוג׳ה אל חפיר (ניצנה) .בשל ייחודו וחשיבותו
היה מחוז ירושלים כפוף במישרין לפיקוחו של השלטון המרכזי בקושטא (איסטנבול).
חשיבות הנגב גדלה משום שהעות׳מאנים ראו בו עמדה קדמית מול שאיפות
ההתפשטות של בריטניה .מעורבותה של בריטניה באזור גברה לאחר פתיחת תעלת
סוא 1בשנת  , 1869ולאחר שבשנת  1882כבשה בריטניה את מצרים ,שהייתה עד אז
להלכה חלק מהאימפריה העות׳מאנית .בריטניה גילתה עניין בדרום הארץ משום
ששאפה לשמור על האינטרסים הבריטיים בתעלה ולהגן עליה מחשש שהעות׳מאנים
ינסו לכבוש אותה .חששות אלה גברו בשעה שהעות׳מאנים החלו בסלילת מסילת
הברזל החיג׳אזית שכללה שלוחה לעקבה .המאבק בין בריטניה לבין העות׳מאנים
על הגבול בין מצרים לארץ ישראל התלהט ,ולאחר תקרית צבאית ,בשנת ,1906
נקבע גבול בין־לאומי בין אזורי השליטה העות׳מאנית והבריטית לאורך הקו בין
רפיח לטאבה (ראו עמ׳ .) 22
הרחבת המזרע על חשבון הישימון בימי הסולטאן עבדול חמיד השני מצאה ביטוי בגידול
בתוצרת החקלאית ,בגידול הדמוגרפי בצפון הנגב ובביסוס הביטחון במרחב האזור.
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מלחמת העולם הראשונה
באוקטובר  , 1914הצטרפה האימפריה העות׳מאנית למערכה ב מלחמת העולם
הראשונה ,וארץ ישראל הייתה חלק מזירת הקרבות במאבק הבין-לאומי .העות׳מאנים
ובני בריתם הגרמנים ראו בנגב בסיס קדמי בשל קרבתו לסיני ולתעלת סואץ .לאחר
כישלון העות׳מאנים לכבוש את תעלת סואץ בשנים  , 1916-1915התרכז צבאם
בהגנה על דרום ארץ ישראל.
הבריטים ,שריכזו כוחות רבים במצרים ,החלו משנת  1916בהכנות לכיבוש ארץ ישראל.
לאחר כיבוש אל עריש וחצי האי סיני ,הגיע הצבא הבריטי לרפיח .באביב 1917
נכשל הצבא הבריטי בניסיון לכבוש את עזה ,אך לאחר ש גנרל אלנבי קיבל את
הפיקוד ,החלו הבריטים בסדרת מתקפות נוספת שבהן נכבשו באר שבע ועזה .גנרל
אלנבי אגף את הצבא העות׳מאני שמנע את חדירת הבריטים דרך עזה ,ובעזרת
פעולת הסחה הקדים את כיבוש את באר שבע לכיבוש עזה .שתי חטיבות רגלים
ושתי חטיבות פרשים נעו בחשאי אל עבר באר שבע וכבשו את העיר מכיוון תל
באר שבע שמצפוךמזרח לעיר ,מקום שבו היו ביצורי העות׳מאנים מועטים יחסית.
פרשים מניו-זילנד ומאוסטרליה הסתערו על באר שבע ,ובתוך יום נפלה העיר בידי
הבריטים .לאחר ההצלחה בקרב באר שבע (אוקטובר  ) 1917נפלה גם עזה בידי
הבריטים (נובמבר  ,) 1917ומעתה נפתחה בפניהם הדרך לירושלים .הניצחון בבאר

מלחמת העולם הראשונה
מלחמה שהתנהלה בשנים . 1918-1914
האימפריה העות׳מנית נלחמה לצד
כוחות המרכז ,גרמניה ואוסטריה
הונגריה ,כנגד ״מדיות ההסכמה״ :רוסיה,
צרפת ובריטניה .כעבור זמן הצטרפה
למדינות ההסכמה גם ארצות הברית.

גנרל אדמונד אלנגי
(  .) 1936-1861גנרל אנגלי שפיקד
במלחמת העולם הראשונה ,החל מיוני
 , 1917על הכוחות הבריטיים במלחמתם
בעות׳מאנים .לאחר כיבוש דרום הארץ
כבש גנרל אלנבי בדצמבר  1917את
ירושלים ,ובספטמבר  1918השלים את
כיבוש ארץ ישראל .בשנים 1925-1919
שימש נציב עליון במצרים.

שבע היה ראשיתו של השינוי האסטרטגי-פוליטי שעתיד היה לשנות את פני המזרח
התיכון בכלל ואת גורלה של ארץ ישראל בפרט .בשעה שהבריטים נכנסו לירושלים
(דצמבר  ) 1917היה כבר כל חלקה הדרומי של הארץ בשליטתם.

האנדרטה לגנרל אלנבי בבאו שבע.
האנדרטה המקורית נותצה
במאורעות  936ו .

יחידת רוכבי גמלים אוסטרלים (חלק מצבאה האימפריאלי של בריטניה) בחולות רפיח.

שיפור בנתיבי התנועה
כדי לסייע לתנועת הצבאות שיפרו העות׳מאנים את דרכי התחבורה בנגב במידה
ניכרת .עד שנת  1914הייתה בנגב רק דרך ראשית אחת שהובילה מבאר שבע דרך
חברון לירושלים .דרך זו לא התאימה לתחבורה מנועית כבדה ,ובימות הגשמים לא
תמיד הייתה עבירה .דרכי הנגב האחרות היו בעיקר שבילים שעליהם הובלו עדרי
הצאן והבקר .עם תכנון המערכה הצבאית לכיבוש תעלת סואץ ,סללו העות׳מאנים
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שרידי המחנה העות׳מאני מימי
מלחמת העולם הראשונה ,בעוג׳ה
אל חפיר-ניצנה.

מסילת ברזל מתחנת הרכבת בנחל שורק שבקו יפו-ירושלים עד לבאר שבע .מבאר
שבע נסללה מסילה לעוג׳ה אל חפיר (ניצנה) ולקציימה שבסיני .דרכים חדשות
נסללו בין באר שבע לחברון ובין באר שבע לעוג׳ה אל חפיר ,וכן הונחו צינורות מים

גשר שבנו העות׳מאנים על נחל
באר שבע בפתחה הדרומי של העיר.

על גשרים שנבנו מעל הוואדיות.
גם הבריטים ,במהלך הכיבוש ולאחריו ,שיפרו את מערכת הדרכים והוסיפו קו
מסילה וצינור מים מקנטרה שעל שפת תעלת סואץ לאורך חוף סיני ,דרך אל עריש
לרפיח .מסילה נוספת נסללה בין באר שבע ורפיח
לאחר הכיבוש הבריטי בשנת ( 1917אך הפסיקה
לפעול בשנת  1928בשל חוסר כדאיות כלכלית).

רבבת צבאית טורקית ראשונה מגיעה
לבאר שבע בשנת . 1915
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עיר בראי תקופה
עזה בתקופה העות'מאנית
עזה הייתה עיר החוף החשובה ביותר בארץ ישראל בימי הביניים .לאחר שהממלוכים
הרסו את כל ערי החוף של ארץ ישראל נותרה עזה המרכז המסחרי ונקודת הקשר
היחידה עם ארצות חוץ .אל עזה נמשכו בני עמים שונים וביניהם יהודים.
גם בתקופה העות׳מאנית הייתה עזה הגדולה בערי החוף של ארץ ישראל,
ומרכז לסביבה כפרית של עובדי אדמה .במהלך התקופה העות׳מאנית סבלה
העיר רבות מפלישותיהם של הבדווים הנוודים .בראשית המאה התשע-עשרה
חיו בעזה כ 8,000 -נפש ובשנת  1880כ 18,000 -נפש .למרות הגידול הדמוגרפי
הלך מעמדה של עזה וירד עם העלייה בחשיבותם של נמלי עכו ויפו .אף על פי
שהייתה העיר שבה מספר התושבים הרב ביותר ,היה חלקן של הסחורות
שעברו בה קטן ורק מעט אניות הגיעו אליה.

9י

עיינו בתיאורה של עזה בתקופה הממלוכית על ידי הנוסע הנוצרי אוג׳יר
ד׳אנגליר בשנת  1395וכן בתיאורו של משולם מוולטירה משנת , 1481
המובאים בספר הלימוד ״מישור התוף  -אדם וסביבה לאורך הדורות״,
יד בן-צבי ,ירושלים תשנ״ת ,עמ:225 ,
א .מה ניתן ללמוד מהמקורות על העיד עזה בתקופה הממלוכית?
ב .מה ניתן ללמוד על היהודים  -מגוריהם ,פדנסותיהם ,מספרם ויתסיהם
עם בני העדות הדתיות האתדות בעיר?

היהודים בעזה
באמצע המאה השש-עשרה ישבו בעזה כד  95משפחות יהודיות שכללו כמה מאות
נפש .בני הקהילה היו סוחרים ועובדי אדמה .החרפת המצב הביטחוני בשל היחלשות
השלטון והתחזקות שבטי הנוודים ,הביאה להצטמקות היישוב היהודי בעיר .עם זאת

שער הספר ״תסד לאגרהם״ שנכתג
כעזה גשנת  1619גידי אגרהם
אזולאי ,מתגר הספר ״נתגרשנו לעזה
תוגג״א מפני יד ה׳ אשר הייתה גכל
הר הקודש ובירושלים״.

תמונת עזה גכתג יד על המקומות הקדושים משנת .1598
פגני•

ח־>* ׳ ¿ ע ה מ ע ו ין נ^י״נח י$ה וזזי
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ר׳ ישואל נג׳אוה

שימשה עזה מקלט ליהודים שברחו מירושלים ,מחברון ,מצפת ומטבריה בשנים קשות.

(  )? 1625 - ? 1558פייטן .אביו ר׳ משה
נג׳ארה היה מתלמידי האר״י בצפת,
ועבר לכהן כרבה של דמשק ,שבה נולד
בנו ישראל.
ר׳ ישראל נג׳ארה ידוע בפזמוניו ,כמו
למשל ״יה ריבון עולם״ המושר בסעודת
שבת .פזמוניו כונסו בספרו ״זמירות
ישראל״.

בעזה חי ר׳ ישראל נג׳ארה שהתמנה בשנת  1620לרבם של יהודי עזה.
שמה של עזה התפרסם בעולם היהודי בשל פרשת שבתאי צבי שהתרחשה במחצית
המאה השבע־עשרה .נתן העזתי ,יליד ירושלים ,הכריז בליל שבועות  1660על שבתאי

שבתאי צבי
(  .) 1676-1626משיח שקר שהביא
למתח עז בקהילות ישראל בארץ
ובגולה .בסוף ימיו התאסלם  -מעשה
שאכזב קשות את אנשיו .רבני הקהילות
הטילו חרם על מי שנתפס לשבתאות.

צבי ״זה מושיען של ישראל משיח אל ה׳ יעקב״ ,ומאותו רגע החל שבתאי צבי להאמין
במשיחיותו .מעזה נשלחו מכתבים לזרז את יהודי העולם לחזור בתשובה לקראת
מימוש השליחות המשיחית של שבתאי צבי .משהחרימו רבני ירושלים ,את שבתאי
צבי ,פרסם נתן העזתי שירושלים חדלה להיות עיר הקודש ,וכבודה ניתן לעזה .לאחר
פרשה זו הלך והידלדל מספר יהודי עזה .בימי כיבוש נפוליאון התרוקנה העיר מיהודיה,
אך בשנות השבעים של המאה התשע־עשרה שוב חודשה בעזה הקהילה היהודית
שמנתה  75נפשות .בשנת תרפ״ט (  ,) 1929עם החרפת הסכסוך הערבי־יהודי בתקופת
המנדט ,נאלצו יהודי עזה לעזוב את העיר.

באר שבע  -עיר חדשה במדבר
בשנת  1900פורסם צו סולטאני עות׳מאני שקבע שבאר שבע ,שהייתה שוממה
לחלוטין ,תיבנה כבירת נפה (קדא) חדשה .באר שבע היא העיר היחידה שבנו
העות׳מאנים בכל  400שנות שלטונם בארץ ,והיא נבנתה כחלק מתפיסה של חיזוק
השלטון העות׳מאני בספר המדבר באמצעות בניית ערים .גם בנייתן של עקבה
במפרץ אילת ,ורבת עמון וג׳רש בעבר הירדן היו חלק מתפיסה זו .הקמת באר שבע
כעיר מרכזית נבע ממיקומה בצומת הדרכים החשובות דרך עזה-עקבה ודרך חברון-
ניצנה .באר שבע הייתה גם סמוכה לבארות המים שסביבן התרכזו שבטי הבדווים.
המקום אף היה מקודש למוסלמים בשל המסורות שקשרו אותו לאברהם אבינו
ולבנו ישמעאל.
את העיר באר שבע תכננו שני אדריכלים יהודים ,משווייץ ומגרמניה ,בדגם ״שתי
וערב״ (רחובות צולבים) .תכנון העיר היה שונה לחלוטין מהערים הערביות
המסורתיות בארץ ישראל ,שהתאפיינו ברחובות צרים ומפותלים מוקפי חומה,
המסגד הגדול בבאר שבע.
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בית הממשל (בניין הסראייה) בבאר שבע.

בשוק מרכזי מקורה ,בכיכר מרכזית ובחלוקה לרבעים עדתיים .האדריכלים חילקו
את העיר ל 60 -משבצות ,כל אחת של  36דונם ,וכל משבצת נחלקה אף היא לארבע.
רוחב הרחובות היה  15מ׳ ורוחבו של הרחוב המרכזי (רח׳ קק״ל של היום) הגיע ל
סב מ׳ .בנייני הפאר שנבנו בצד הרחובות הרחבים והישרים נבנו בסגנון מערבי
והוקפו בגנים .מבני הציבור שנבנו בעיר כללו את הסראיה  -בית הממשל ,המסגד,
המשטרה ,הדואר ובית הספר לילדי הבדווים .אופי הבניינים היה יוצא דופן באותם
ימים ונועד להרשים את הבדווים ולהדגיש בפניהם את עצמת השלטון המרכזי.
בעיר נבנו גם טחנת קמח ותחנת רכבת .לבניין בתי העיר פורקו חורבות עתיקות
שאבניהן נוצלו בשימוש משני.
הממשל ביקש לקשור את הבדווים לבאר שבע ,ולכן מינה שיח׳ים לראשי העיר ואף
חילק חינם מגרשים לנכבדי הבדווים ,כדי שיבנו את בתיהם בעיר .פרוץ מלחמת
העולם הראשונה האיץ את התפתחות העיר .מעיר רדומה ושקטה הפכה באר שבע
לבסיס לצבא הטורקי .אל העיר נסללה מסילת ברזל ,ובסביבתה הוקמו מחנות צבא,
שדה תעופה ומפעלים כלכליים .בתי העיר ,בתי המלון והמתקנים השונים הוארו
בחשמל ,ומספר האוכלוסין בעיר הגיע בשנת  1916ליותר מ 3,000 -נפש.

יהודים בבאר שבע
סמוך להקמתה של באר שבע התיישבו בה יהודים .טחנת הקמח שנבנתה בעיר
הייתה בבעלות שתי משפחות יהודיות (גורדון ושניידרוביץ) .שנה לאחר הקמת
העיר כבר נוסד בבאר שבע בית כנסת והוזמן לעיר שוחט לשרת את צורכי הקהילה.
בקהילה היהודית היו בעלי מלאכה ,קבלנים ,סוחרים ,מתווכים ואף כמה פועלים
שעבדו בעיר ובסביבתה בשירות הצבא הטורקי .בימי מלחמת העולם הראשונה
הגישה הקהילה היהודית עזרה ליהודים שגויסו על ידי העות׳מאנים ,בכך שסיפקה
מזון כשר ,דברי דואר ,תרופות ועוד .בשלהי המלחמה אף ניתן רישיון לחדרי חולים
לחיילים יהודים ורישיון להקמת בית קברות ליהודים .בקהילה ,שראשיתה
בהתיישבות של מעטים ,היו בשלהי המלחמה  200נפש.
בני הקהילה היהודית סייעו לראשי התנועה הציונית לאתר קרקעות העומדות
למכירה בסביבה ,בזכות קשריהם הטובים עם ערביי חברון ועזה ועם הבדווים
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פדעות תופ״ט
בימים י״ז-י״ח באב תרפ״ט
(  ) 23.8.1929ערכו ערביי ארץ ישראל
פרעות ביהודים ברחבי הארץ.
במאורעות נרצחו  133יהודים ו־ 339
נפצעו 116 .ערבים נהרגו ,רובם
מכדורי הצבא והמשטרה הבריטית.
מאות ערבים נאסרו ושלושה הוצאו
להורג בתלייה .יישובים יהודיים
נהרסו ונשרפו .הפרעות חשפו את
תלותו של היישוב בהגנת המשטרה
והצבא הבריטי ,ובעקבות זאת חלה
תפנית בתפיסת ההגנה של היישוב.

בבאר שבע ,ובזכות שליטתם בשפה הערבית .בעקבות פרעות תרפ״ט (  ) 1929נאלצו
יהודי באר שבע להתפנות מעירם.
את פעילותו של הממשל העות׳מאני בנגב בכלל ובהקמת באר שבע בפרט ,הגדיר
עיתון עברי בן התקופה:

״...ממשלת השולטן שמה אל לבה להפוך את ארץ הנגב ביהודה השוממה לארץ
נושבת ...עתה ,יושיב השולטן נציב מיוחד בבאר שבע לכל ארץ הנגב ...הממשלה
תשתדל על ידי הנציב כי ישלחו שבטי הרועים הנצים זה את זה בכל עת ,לעבודת
האדמה ...רק בעמל רב גבתה הממשלה באיזה מקומות מס מצער לאות שלטונה על
הגלילות האלה ,ועתה תחלק הממשלה את האדמה לשבטים השונים לעבדה ולשמרה
ותקווה להכניס משם לאוצרה כחמישים אלף לירות תורכיות שנה בשנה .בזאת
תספח הממשלה את ארץ הנגב ואת המדבר למדינת פלשתינה גם במובן המדיני,
שעד כה עמלה בזאת לריק כמה שנים״ (המגיד ,שנה תשיעית ,גיליון לג-ל ד ,כ"ו
באב תר"ס ,עמ' .) 394
10
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מה היו על פי הקטע המטרות המדיניות והכלכליות של העות׳מאנים
בפעילותם גנגג?

את מצבו של הנגב לאחר  1,300שנים של השפעה ושלטון ערבי תיארו ד׳ בן־גוריון
וי׳ בן־צבי:
״בשום מקום אין חורבנה של הארץ מלא כל כך כפי שהוא בדרום הקיצוני  -מה שקרוי
׳נגב׳  -מחברון ובאר שבע ועד מדבר א־תיה בצפון סיני ומפרץ עקבה ,שטח של 10,000
קמ״ר ומעלה .הסביבה כולה היא שממה מדכדכת ,חסרת תקווה ואין יושב בה״ (ד׳ בן־
גוריון וי׳ בן־צבי ,ארץ ישראל בעבר ובהווה ,יד בן־צבי ,ירושלים תש״מ ,עמ׳ .) 162

דוד בךגוויון
(  .) 1973-1886ראש הממשלה הראשון של מדינת
ישראל .יליד פלונסק (רוסיה) .עלה לארץ בשנת .1906
עבד בחקלאות בפתח תקווה ובסג׳רה .למד משפטים
בקושטא .במלחמת העולם הראשונה גורש מהארץ .היה
ממקימי ההסתדרות ( ) 1920וכיהן כמזכירה בשנים
 .1935-1921בשנת  1935נתמנה ליושב ראש הסוכנות
היהודית .בה׳ באייר הכריז על הקמת מדינת ישראל .עמד
בראש הממשלה וכיהן כשר הביטחון עד שנת  ,1953עת
פרש ועבר לקיבוץ שדה בוקר שבנגב.
חזר לכהן כראש ממשלה ושר ביטחון בשנים 1955
 .1963אחרי פרישתו מפעילות פוליטית התרכז בכתיבת
זיכרונותיו.

יצחק בן-צבי
( .) 1963-1884נשיאה השני של מדינת
ישראל בשנים  .1963-1952ממנהיגי
היישוב ותנועת הפועלים בארץ ישראל,
החל מימי העלייה השנייה .עמד בראשו
של הוועד הלאומי בימי המנדט הבריטי.
נודע בצניעותו ובנועם הליכותיו .לצד
עיסוקיו הפוליטיים והמדיניים חקר את
תולדות ארץ ישראל והיישוב שבה ואת
קהילות ישראל במזרח .כדי להמשיך את
פועלו ולהנציחו הוקם ״יד יצחק בן־צבי״
 מוסד מחקר וחינוך העוסק בחקרארץ ישראל ויישובה ובחקר תולדות
היהודים בארצות המזרח.
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 .1אבנר ע׳ ,״תולדות אזור אילת והנגב הדרומי לאור התגליות והמחקרים החדשים״,
מ׳ כהן וא׳ שילר (עורכים) ,אילת  -אדם ,ים ומדבר ,אריאל( 94-93 ,סיוון
תשנ״ג) ,עמ׳ .184-164
 .2גל פאר א׳ ,״הנוכחות היהודית בבאר שבע 1948-1900״ ,מ׳ נאור (עורך),
יישוב הנגב ( 1960-1900עידן ,) 6 ,יד בן־צבי ,ירושלים תשמ״ו ,עמ׳ .48- 30
 .3גרוסמן ד׳ ,הכפר הערבי ובנותיו ,יד בן־צבי ,ירושלים תשנ״ד ,עמ׳ .273-265
 .4היימן מ׳ ,״חקלאות ונוודים בספר המדבר בתקופה הביזנטית והמוסלמית
הקדומה״ ,ש׳ דר וז׳ ספראי (עורכים) ,הכפר הקדום בארץ ישראל ,ארץ ,תל אביב
תשנ״ז ,עמ׳ .350-327
 .5פורת י׳ ,״בארות מנהרה בערבה״ ,י׳ אבירם ואחרים (עורכים) ,אילת והערבה,
החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה ,ירושלים  ,1995עמ׳ .260-243

225
מהכיבוש המוסלמי ועד לכיבוש הבריטי

