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ה-ג׳–ב׳  מן המאה  הזמן  יטבתה העלתה תמונה עשירה של התיישבות בפרק  בנווה  הנבטיים  סקירה מחודשת של האתרים 
לפנה״ס ועד ראשית המאה ה-ז׳ לספירה. היא אפשרה הבנה מחודשת של תפקידם של אתרים אחדים והבנה רחבה יותר על 

מעמדו של הנווה בעבר, עם השלכות על מעמדם של ראש מפרץ אילת, העיר אילה והערבה בפרק זמן זה.1
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A renewed examination of Nabataean sites in the Yotvata Oasis brought to light a rich settlement scenario 
from of the 3rd–2nd century BC to the early 7th century AD. It allowed a new understanding of the function 
of some sites and a broader view on the Oasis position in the past ,with implications on the past position of 
Gulf of Eilat ,the city of Aila and of the Arabah Valley.
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מחקר האתרים הנבטיים בנווה יטבתה נערך בשנת 2018 בתמיכת המועצה האזורית חבל אילות. המפות הוכנו בעזרתו של רחמים שם-טוב. הצילומים של   .1
ע' אבנר, אלא אם נכתב אחרת.  
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1. מבוא

נווה יטבתה, ״עין ע׳צ׳יאן״, כ-37 ק״מ צפונה לחוף מפרץ אילת, הוא 
זאת הודות לשכבת חרסית  מקור המים החשוב בערבה לאחר עקבה. 
מעליה  ומחזיקה  השטח  לפני  מתחת  ספורים  מטרים  המצויה  נרחבת 
אקויפר גבוה.2 חוקרים ונוסעים במאה ה-י״ט ובראשית המאה ה-כ׳ וכן 
אנשי היאחזות הנח״ל יטבתה בראשית שנות החמישים של המאה ה-כ׳, 
ראו עדיין את המעיין השופע מים, שלעיתים אף הציף את השטח סביבו. 
החיואת  שבט  של  החשובים  הנכסים  אחד  הנווה  היה   1948 שנת  עד 
)אחיואת(, ובית קברות גדול של השבט קיים עד היום מדרום לקיבוץ, 

סמוך למצודה הרומית-ביזנטית.
הפרסי  הפרקרק  שיח  ע'-צ'-א,  השורש  מן  נגזר  ע׳צ׳יאן  עין  השם 
(Haloxycon Persicum( הנפוץ בנווה. הוא נזכר לראשונה בחיבור 
ערבי-נוצרי מן המאה ה-ט׳ לספירה, המתאר את סיפורו הדרמטי של 
עבד אל מסיח אל-ע׳סאני, בן השבט הבדואי הנוצרי בנו-ע׳סאן וראש 
 Swanson,( המעיין  ליד  שחנה  סיני,  דרום  קתרינה,  בסנטה  המנזר 
2008(. בעת החדשה החוקר הראשון שביקר בנווה היה דה לאבורד, 
ביקרו   1888 בשנת   .)de Laborde, 1830: 53–54)  1828 בשנת 
 (Hull and Kitchener, 1885: 82–83( בנווה החוקרים האל וקיצ׳נר
החוקר  לו.  סמוכות  בארות  וכמה  המעיין  סביבת  את  בקצרה  ותיארו 
הצ׳כי אלויס מוסיל ביקר פעמיים בנווה, בשנים 1898 ו-1902, הוסיף 
פרטים רבים על תיאור הנווה ושרידיו הקדומים, ולראשונה תיאר את 
 Musil,( כשרשרת בארות )מערכות ה״פוגארות״ )מנהרות להולכת מים
256–253 :1907(. בשנת 1914 ערך לורנס איש ערב סקר ארכיאולוגי-

מודיעיני באזור אילת, ובביקורו בנווה יטבתה גילה את המצודה הרומית 
(Wooley and Lawrence, 1915: 32–33(. מיפוי ראשון של שרידי 
הנווה, על מערכות הפוגארות, נעשה בידי החוקר הגרמני פריץ פרנק, 
Frank, 1934: 232–) 1933–1932 שביקר בו פעמים אחדות בשנים
263–250 ,241(. בעקבות הסקר של פרנק הציע החוקר הגרמני אלט 
המקראית  יטבתה  עם  ע׳צ׳יאן  עין  את  לזהות   )Alt, 1935: 57–58)
על סמך הדמיון לשמה הערבי של המלחה הסמוכה – ״סבחת טאבה״. 
1934 ביקר בנווה נלסון גליק, ארכיאולוג ורב רפורמי, ותיאר  בשנת 
גם הוא את השרידים שראו קודמיו. בביקור מאוחר יותר, בשנת 1954, 
הראו לו אנשי היאחזות יטבתה שרידי מצודה על הגבעה שמדרום לה, 
 .)Glueck, 1957: 23–25( יהודה  ומלכי  שלמה  לתקופת  שתיארך 
שנה קודם לכן גילה יוחנן אהרוני )1953( מצודה נוספת, שסבר שהיא 
רומית-ביזנטית אך לאחר מכן התבררה כאסלאמית קדומה )ראו להלן(. 
בשנים 1954–1956 מיפה מיכאל אבן-ארי מחדש את מערכות המים, 
ואף ערך חפירה באחד הפירים של מערכת הפוגארות )אבן ארי, 1959; 
Evenari et al., 1971: 173–178(. הוא זיהה גם את השטח המעובד 

שכבת החרסית התגלתה בחתכים שנחפרו בכלים מכניים בעומק של כארבעה   .2
מ' בשני מקומות, האחד ליד עין יטבתה )Sherzer, 2010: 200–206) והשני 
וראו   ,2016 )חיימי,  יטבתה  לקיבוץ  צפונה  ק״מ   1.5 קדומה  בריכה  בתוך 

בהמשך(.

גודלו  את  והעריך  החי-בר,  בתחום  כיום  רובו  הנווה,  של  והמושקה 
סיורים  רותנברג  בנו  ערך   1966–1960 )!(. בשנים  דונמים  ב-4,000 
האתרים  את  ותיאר  אילת,  והרי  הערבה  סקר  במסגרת  בנווה  אחדים 
שזיהו קודמיו )רותנברג, 1967א: 139–145, 1967ב: 291–293(. כמה 
אתרים נוספים התגלו בנווה על ידי כותב מאמר זה החל משנת 1970, 
ביניהם שני אתרי ברונזה קדומה ושני בניינים נבטיים. באמצע שנות 
השבעים חפר זאב משל באתר מן הברונזה הקדומה ובשלוש המצודות 
של נווה יטבתה )משל, Meshel, 1989 ;32–17 :1990(, אז התברר 
גם תאריכה האסלאמי של המצודה שגילה אהרוני. בשנים 1985–1986 
נחקרו מחדש מערכות ההשקאה של הנווה על ידי יוסף פורת )1987, 
2016(, שחפר גם במבנה גדול סמוך למעיין )ראו להלן(. בשנים 2003–
2007 המשיכו ג׳ודי מגנס וגווין דייויס את חפירותיו של משל במצודה 

.)Davis and Magness, 2015( הרומית-ביזנטית
 ,1957 בשנת  לקיבוץ  שהפכה  יטבתה,  היאחזות  של  הקמתה  מאז 
למעשה,  כליל.  נהרסו  ואחדים  פיתוח,  מפעולות  רבים  אתרים  נפגעו 
למרות הגילויים בשתי המאות האחרונות, עד היום לא בוצע בנווה סקר 

ארכיאולוגי מקיף ולא נעשה מיפוי מלא של האתרים הקדומים.  
בשל מיעוט מקורות המים במדבר שימש נווה יטבתה בכל התקופות 
התקופה  מן  שרידים  אתריו:  בין  להתיישבות.  חשוב  משיכה  מוקד 
החל  נחושת  תעשיית  לפנה״ס(,   4600–6500( המאוחרת  הניאוליתית 
מראשית התקופה הכלכוליתית )4600 לפנה״ס ואילך(, אתרי מגורים 
לפנה״ס(,   2000–3600( א׳–ד׳  הקדומה  הברונזה  מתקופת  וקבורה 
בקירוב   1000–1150( הברזל  תקופת  מראשית   – מצודות  שלוש 
לפנה״ס(, מהתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית )290–380 בקירוב 
לספירה( ומהתקופה האסלאמית הקדומה )650–1170 בקירוב לספירה( 
שימש  לכך  נוסף  המאוחרות.3  התקופות  מן  גדולות  השקיה  ומערכות 

הנווה צומת לדרכים עתיקות )ראו להלן(.
של  הקדומה  בכרונולוגיה  מקובל  אינו  נבטית״  ״תקופה  המונח 
המזרח התיכון; המונחים המקובלים הם התקופה ההלניסטית, הרומית 
והביזנטית, או תקופת בית שני, המשנה והתלמוד. אולם בנגב הדרומי 
ובאזור אילת מייצג מונח זה נאמנה את המצב ההיסטורי-אתני-תרבותי, 
בראשית  הביזנטית,  התקופה  שלהי  ועד  לפנה״ס  ה-ג׳  מהמאה  החל 

המאה ה-ז׳ לספירה )ראו להלן(.

 ;2016  ,1987 פורת,   ;1990 משל,   ;2018 זינגר-אביץ,  ראו  האתרים  על   .3
.Avner, 2016, 2018; Davis and Magness, 2015
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הנזכרים  הנבטיים  האתרים  סימון  עם  יטבתה  נווה  של  אנכי  תצלום  איור 1: 
במאמר: 1 – בריכות מים,  2 – מאוזוליאום,  3 – אתר התכת נחושת,  
4 – חאן שיירות,  5 – מקדש נבטי )?(,  6 – בניין נבטי,  7 – חווה חקלאית

2. תיאור האתרים מהתקופה הנבטית

2.1 חאן שיירות  )מס׳ 4 במפה, איור 1(
קצא״א,  של  השני  הנפט  לצינור  קטודית  הגנה  קו  הונח   1986 בשנת 
חתך  זה  הגנה  קו  החי-בר.  בתחום  יטבתה,  לקיבוץ  דרומית-מזרחית 
בניין קדום גדול סמוך לעין יטבתה ולחורשת התמרים שסביבו, שלא 
היה ידוע קודם לכן.4 בעקבות הפגיעה בבניין חפר בו יוסף פורת כמה 
ריבועים של 4x4 מ׳, מטעם אגף העתיקות )כיום רשות העתיקות). הוא 
חשף קירות אבן של חדרים המקיפים חצר פתוחה, שבחלקם השתמר 
2(. בחדרים התגלתה כמות גדולה של חרסים  טיח לבן איכותי )איור 
עד  לפנה״ס  ה-א׳  מהמאה  מעוטרים,  ובלתי  מעוטרים  עדינים,  נבטיים 
המאה ה-ג׳ לספירה )איור 3(, וכן חרסים הלניסטיים מן המאות ב׳–א׳ 
לפנה״ס. באחד החדרים נחשפה מפולת גדולה של אבני בניין, גובהה 
3.5 מ׳ מעל הרצפה )איור 4(, המעידה על קיומה של קומה שנייה וכן 
על רעידת אדמה שהרסה את הבניין. החפירה לא פורסמה, אך נזכרה 

החי-בר,  בתחום  מכני  ציוד  פעילות  של  ארוכה  רצועה  הייתה  רבות  שנים   .4
גיל  גילה  מי. לאחרונה  ידי  ועל  בגדר תעלומה: לא היה ברור מתי נעשתה 
עברון, ששימש בעבר כמנהל החי-בר, כי רצועה זו נחפרה על ידי קצא״א, 
וכי נועדה להטמנת הגנה קטודית עבור צינור הנפט החוצה גם הוא את החי-
בר. צינור קצא״א הראשון, שהונח בשנת 1958, חתך את המצודה הרומית 

במרכזה, למרות מחאותיהם של חברי יטבתה.

בקצרה בחוברת של ז' משל )1990: 24( כמצודה או מקדש. לאחרונה 
נבדק המבנה מחדש על ידיי, נמדד וצולם מן האוויר )איור 5(. התברר 
כי רק הצלע המזרחית, שאורכה 43.5 מ׳, השתמרה בשלמותה, ומשתי 
הצלע  של  אורכה  בלבד.  מ׳  ו-8.7  מ'   19.5 נותרו  הסמוכות  הצלעות 
זהה לאורך צלעותיהם של שני חאנים נבטיים שלמים  השלמה כמעט 
שנחפרו על ידי ר' כהן )Cohen, 1987(, חאן סהרונים במכתש רמון 
"מואה",  בטעות  )המכונה  הערבה  בצפון  מור  ואורחן  מ׳(   42x42)
41x44 מ׳(. מידות המבנה ביטבתה והממצא שבתוכו מעידים כי זהו חאן 
שיירות נבטי שנבנה על פי התקן של החאנים האחרים, אך קדם להם. 
השלכות  ולו  משמעותי,  חידוש  בבחינת  הוא  נבטי  כחאן  הבניין  זיהוי 
בתחומים אחדים )ראו בהמשך(. על פי צילום האוויר )איור  5(, ייתכן 
שהפינה המערבית של הבניין לא נפגעה מפעולת קצא״א, וניתן לחשוף 

אותה.

שרידי טיח לבן על אחד מקירות החאן איור 2: 

חרסים נבטיים מעוטרים מחפירת החאן )על ידי יוסף פורת( איור 3: 
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מפולת גדולה בחאן הנבטי, עדות לקיומה של קומה שנייה ולרעידת  איור 4: 
אדמה

צילום אנכי של שרידי החאן הנבטי, עם קווי מתאר משוחזרים של היקפו איור 5: 

בניין נבטי )מס׳ 6 במפה(  2.2
הבניין זוהה על ידיי בשנת 1977 כ-600 מ׳ דרום-מערבה לעין יטבתה. 
הוא נראה תחילה כתלולית עפר ששטחה כ-17x17 מ׳, גובהה כ-2 מ׳, 
ולידה באר )איור 6(. בשנים 2005–2006 נערכה בבניין חפירה חלקית 
לזכרו  השנתי  המפעל  במסגרת  אבנר  ועוזי  אריקסון-גיני  טלי  ידי  על 
קירות  כמה  נחשפו  בחפירה   .)2012 )אריקסון-גיני,  מייסנר  בני  של 
אבן בנויים היטב וכן מפולת של קורות אבן מתקרת הקומה הראשונה-
רצפת הקומה השנייה )איור 7(. אף שהחפירה לא הגיעה לרצפות קומת 
הקרקע, התגלו בה ממצאים: חרסים הלניסטיים מן המאה ה-ב׳ לפנה״ס, 
שברי קנקנים נבטיים שיוצרו באילה, חרסים נבטיים עדינים מעוטרים 
ושני מטבעות נבטיים, אחד מהם שייך לחרתת הרביעי )9 לפנה״ס–40 
לספירה, איור 8(. הבניין שימש כנראה כבית חווה, אך זאת ניתן יהיה 

לאשר רק לאחר המשך חפירתו.

באר )סתומה( ליד תלולית הְמַכסה בניין נבטי, טרם החפירה, מבט ממזרח איור 6: 

הבניין הנבטי לאחר חפירה חלקית, מבט מדרום-מערב איור 7: 

ממצאים ראשונים מחפירת הבניין הנבטי איור 8: 

חווה חקלאית )?(  )מס׳ 7 במפה(  2.3
נמוכה  סוללה  שרידי  עברון  גיל  גילה  החי-בר  של  הצפוני  בחלקו 
שאורכה כ-500 מ׳, גובהה עד 0.5 מ׳ ורוחבה כ-2 מ׳, שכנראה הקיפה 
בעבר שדה חקלאי. לידה נראים שרידיו של בניין גדול ומכוסה היטב, 
שטחו כ-860 מ׳ )איור 9(. החרסים המעטים שנאספו סביב הבניין אינם 
מאפשרים תיארוך ודאי, אך שבר בסיס של כלי זכוכית רומז לתקופה 

הנבטית. 
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סרטוט הסוללה המקיפה כנראה שטח חקלאי, והבניין לידה איור 9: 

אתר התכת נחושת )מס׳ 3 במפה(  2.4
של  נמוכה  ערמה  נמצאה  הרומית-ביזנטית  למצודה  צפונה  מ׳  כ-250 
הסיגים   .)10 )איור  טון   1.53 ותכולתה  מ׳  כ-6  קוטרה  נחושת,  סיגי 
הם שברים של ״עוגות סיגים״ שנוצרו מהזרמת הסיגים מתוך התנור 
לגומת סיגים בתום תהליך התכת הנחושת )כיכר הנחושת נותרה בתוך 
התנור וחולצה ממנו לאחר קירורו(. בין הסיגים התגלו חרסים נבטיים 
מן המאות א׳–ג׳ לספירה. תאריכים רדיומטריים מפחמים מתוך הערמה 
הם  אך  אחריה,  מעט  ואף  הקדומה  האסלאמית  התקופה  על  הצביעו 

מייצגים כנראה את השלב הסופי בפעילות האתר.

ערמת סיגי הנחושת בטרם החפירה איור 10: 

מקדש נבטי )?( )מס׳ 4 במפה(   2.5
 1977 בשנת  ידיי  על  זוהה  יטבתה,  לעין  צפונה  מ׳  כ-120  האתר, 
כתלולית עפר, גדולה מהבניין הקודם. צורתה מרובעת, כ-22x22 מ׳, 
גודלה  נבטיים.  חרסים  פזורים  היו  וסביבה   )11 )איור  מ׳  כ-2  גובהה 
בה,  המוסתר  ציבורי  בניין  על  מעידים  למעיין  וקרבתה  התלולית  של 
היחידים  הסוגים  משני  אחד  של  לאפשרות  רומזת  המרובעת  שצורתו 
של מקדשים נבטיים: מקדש מרובע. סוג זה ידוע במרחב הנבטי מחוץ 
  Avner, 2015 ;1975 ,ליישובים, לרוב לצד דרכים עתיקות )כחלילי
Netzer, 2003: 86–106(, ובכתובות נבטיות מכונה סוג זה ״רבעתא״ 
(CIS II, 160; Fima and Johns, 1990; Naveh, 1979(. הזיהוי 
האפשרי של הבניין כמקדש נבטי מקשר אותו ואת נווה יטבתה בכללו 
ל״מפת פויטינגר״, העתק מימי הביניים של מפת האימפריה הרומית, מן 
המאה ה-ד׳ לספירה )איור 12(. צפונה מ״היילה״ )אילה-אילת( מצוין 
מייצג  מפה,  של  הגרפית  השפה  פי  שעל  אדום,  גג  בעל  בניין  במפה 
כלומר  ״אד-דיאנם״,  בלטינית  האתר  שם  רשום  הבניין  מעל  מקדש. 
״של-דיאנה״, האלה הרומית. זהו כנראה גם שמו של נווה יטבתה בכללו 
בתקופה הרומית, נוסף לשם ״קוסטיה״/״אוסיה״ המופיע בכתובת גדולה 
 Roll and Avner,( מיהל  הרומיות  המיל  ובאבני  הרומית  מהמצודה 
2008(. עם כל זאת, לפי החרסים הנבטיים סביב המבנה, לפי סמיכותו 
לחאן הנבטי ולמעיין, ולפי צורתו המרובעת, סביר כי במקורו היה זה 
מקדש נבטי שהוקדש לאלה ״אל-עוזא״, אלת הציד, המלחמה והפריון, 
המקבילה לדיאנה הרומית. מעניין לציין, כי בכל המרחב הגדול ממרכז 
הדלתא של הנילוס ועד צפון סוריה, בחרו עורכי המפה הרומים לציין 
על  מעידה  זו  בחירה  יטבתה.   – מקדש  באמצעות  בלבד  אחד  אתר 

חשיבותו של הנווה ועל פרסומו הרחב של המקדש.

סימון  עם  מקדש,  כנראה  המכסה  יטבתה,  למעיין  סמוכה  תלולית  איור 11: 
היקפו המשוער
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למטה,  האדום  הים  למעלה,  התיכון  הים  פוינטינגר״:  מ״מפת  קטע  איור 12: 
)Nebenzahl, 1986: 22(  ירושלים בימין, אילת ו״אד-דיאנם״ בשמאל

מאוזוליאום )מס׳ 2 במפה(  2.6
הדרומי- בקצה  קבורה  מבנה   )23  :1990( משל  ז'  חפר   1975 בשנת 
מערבי של הגבעה המצוקית מדרום לקיבוץ יטבתה, שממנה נשקף נוף 
 3.6x3.2 ,רחב של הנווה וסביבתו )איור 13(. המבנה מרובע בקירוב
מ׳, בעל קירות עבים למדי, 95 ס״מ, שקירותיו צופו בטיח לבן עם פסי 
ערמת  נותרה  המבנה  גבי  על  מאוזוליאום.  למעשה  והוא  אדום,  צבע 
המבנה  בתוך  פירמידה.  דמוית  ״נפש״  של  שריד  הנראה  ככל  אבנים, 
נחשפו שני תאי קבורה מקורים בלוחות אבן )איור 14(. במזרחי התגלה 
ארון קבורה עשוי עץ ארז,5 שלם אך ללא המכסה, שהעיד על עבודת 
פירורי  התגלו  הארון  בתוך   .)Sitri, In press( גבוהה  ברמה  נגרות 
עצמות בלבד, תוצאה של שוד הקבר בעבר. בתא המערבי התגלה שלד 
15(, שעליו שרידי תכריכים מבד  שלם של אדם שכוב על גבו )איור 
 Sukenik and( 45 ס״מx33 – פשתן יוקרתי, דק ומולבן, הגדול בהם
ללא  חשיפתו,  לאחר  מיד  מחדש  כוסה  השלד   .)Shamir, In press
מחקר על מינו, גילו, זהותו האתנית, סיבת המוות או פרטים אחרים. 
על פי החרסים המעטים שהתגלו סביב המאוזוליאום תיארך אותו משל 
לתקופה הרומית, אולם חרסים בודדים שאספתי לאחרונה ליד המבנה, 
זוהו על ידי ט' אריקסון-גיני כהלניסטיים, מן המאה ה-ב׳ לפנה״ס )איור 
16(, וכך הראתה גם בדיקה מחודשת של החרסים מחפירתו של משל. 
אחד החרסים הוא שבר של קערה מסוג ״סיגילטה מזרחית״, המתוארך 
למאה ה-א' לספירה. בחודש דצמבר 2018 נחפר המאוזוליאום מחדש,6 
השלד נחשף במלואו )איור 17( והעצמות הועברו למחקר באוניברסיטת 
תל אביב. תוצאות ראשונות מבדיקת השלד מלמדות כי זהו זכר מבוגר 
מאוד )לתקופתו(, שגילו כ-50 שנה, ואף שסבל מבעיות אורתופדיות 
גנטיות קשות בעמוד השדרה, היה פעיל מבחינה גופנית עד סמוך למותו. 

סוג העץ זוהה תחילה על ידי נ' ליפשיץ ואושר לאחרונה על ידי ד' לנגוט,   .5
מאוניברסיטת תל אביב.

אריאל  בורגל,  הרשקוביץ, שרה  ישראל  עם  בשיתוף  ידיי  על  נחפר  הקבר   .6
פוחוייב, הילה מאי וגיא שטיבל מאוניברסיטת תל אביב.

המאוזוליאום, משקיף על דרומו של נווה יטבתה, מבט מצפון איור 13: 

המאוזוליאום בתחילת חפירתו )צילום: זאב משל(  איור 14: 

המאוזוליאום לאחר חפירה. ארון הקבורה מעץ ארז בשמאל, השלד  איור 15: 
בימין )צילום: זאב משל(
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שברי כלי חרס מהמאוזוליאום. בסרטוט – מהחפירה של זאב משל,  איור 16: 
בצילום – מחוץ לקבר

המאוזוליאום לאחר החפירה המחודשת, מבט אנכי איור 17: 

פי  על  הידוע בערבה, מכל תקופה.  היחיד  הוא  המאוזוליאום ביטבתה 
התכריכים  פיסות  פי  על  ממרחקים,  לראותו  המאפשר  ומקומו  מבנהו 
ארז  עץ  העשוי  הקבורה  ארון  פי  ועל  השלד,  על  ששרדו  היוקרתיים 
שיובא מהרי הלבנון, אפשר להסיק כי הנקבר השתייך למשפחה אמידה. 
 160–360  – אריג  פחמן התקבלו מהקבר. האחד מפיסת  שני תאריכי 
250–200 לפנה״ס.7 הזהות הנבטית  לפנה״ס; השני מכפיס עץ ארז – 
לתאר  אין  לפנה״ס  ג׳–ב׳  שבמאות  כיוון  ודאית,  כמעט  הנקברים  של 
יוונים, רומאים או אחרים מתגוררים באזור. כעת אנו מצפים לתוצאות 

של בדיקות DNA שעשויות לאשש הנחה זו.

 Paleo Research Institute,( שתי הדגימות הוכנו לתיארוך בידי לינדה קמינגס  .7
Colorado( ותוארכו במעבדת הפחמן של אוניברסיטת ג׳ורג׳יה. פיסת האריג 
(PRI 6111, 2165±15 BP(, בתאריך מכויל – 360–160 לפנה״ס, בהסתברות 
 ,(PRI 6190, 2107±20 BP( הקבורה  מארון  שריד  העץ,  כפיס   .95.4% של 

ותאריכו המכויל – 250–200 לפנה״ס.

מערכות השקיה )מספרי 1 במפה(  2.7
מערכות אלה כוללות שרשרות ארוכות של פירים המתחברים למנהרות 
מים תת-קרקעיות ומכונות ״פוגארות״8. אורכן הכולל ביטבתה היה )עד 
שנות החמישים של המאה הקודמת( כ-15 ק״מ. הן תוארו לראשונה על 
ידי מוסיל )Musil, 1907: 253–256(, ומיפוי ראשון שלהן נערך בידי 
פ' פרנק בשנת 1933, שתיעד גם 11 בריכות פתוחות )איור 18(, כיום 

נותרו שרידיהן של שש מהן.  

הבריכה הדרומית בטור הבריכות, עם תעלה המוליכה לכיוון החי-בר,  איור 18: 
מבט מצפון-מערב

ההשקיה  מערכות  נחקרו  הקודמת  המאה  של  משנות החמישים  החל 
החוקרים  כל  פורת.  וי'  משל  ז'  רותנברג,  ב'  אבן-ארי,  מ'  ידי  על 
חלוקים  היו  אך  הפוגארות,  ממערכות  חלק  הפתוחות  בבריכות  ראו 
בארץ  אחרות  פוגארות  במערכות  חפירות  פי  על  כיום,  על תאריכן. 
)פורת, Avner, 2016 ;2016 ,1978( אין ספק כי הן הוקמו בראשית 
מומחים  בידי  ה-ז׳(,  המאה  )אמצע  הקדומה  האסלאמית  התקופה 
מפרס. עם זאת מתעורר קושי בהבנת תפקידן של הבריכות הפתוחות. 
הפירים  במערכת  הראשונה  הבאר  כלומר  אם״,  כ״בארות  תוארו  הן 
 :1987 פורת,   ;34  :1990 )משל,  התהום  מי  שכבת  אל  החודרת 
 .)Evenari et al., 1971: 174  ;293 :110–111; רותנברג, 1967ב
במקומות שבהם מופיעה ״באר אם״ בתוך קו הפוגארות, היא הוסברה 
בכך שבמשך הזמן הוארכו המנהרות מעבר לבאר האם )משל, 1990: 
1987: 110(. במאמר קודם )Avner, 2016( הראיתי כי  33; פורת, 
הבריכות הפתוחות היו מערכות עצמאיות, שונות מהפוגארות וקדומות 

להן. להלן קיצור הנימוקים העיקריים:
אינה  בארץ  אחרים  באתרים  או  ביטבתה  פוגארות  מערכת  אף   .1
מארצות  שפורסמו  במערכות  גם  כך  גדולה.  בבריכה  מתחילה 
אחרות, סעודיה, ירדן, סוריה, עומאן, אירן, סין, מרוקו וספרד. גם 
בריכות בתוך קווי הפוגארות אינן ידועות, ולפיכך אלה שביטבתה 
הן בגדר תופעה ייחודית. בכל המערכות הפיר המכונה ״באר אם״ 

התת-קרקעיות,  המים  מערכות  של  הצפון-אפריקני  המונח  הן  ״פוגארות״   .8
שמשום מה השתרש גם בארץ. המונח המזרח-תיכוני הוא ״קנאת״, בערבית, 
ו״קארז״ הוא המונח במזרח הרחוק. בארץ מערכות אלה נמצאות בארבעה 

אתרים: פצאל, עין יהב, עברונה ויטבתה, שבה המערכות הגדולות ביותר.
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הוא פיר צר כשאר הפירים. למקימי המערכות לא הייתה כל סיבה 
שהשתדלו  סביר  פשוט,  בהיגיון  שכן  גדולות,  מחפורות  לחפור 

לחפור נפח מזערי של עפר וסלעים.  
אל  פתוחות  מים  תעלות  יוצאות  ביטבתה  ששרדו  מהבריכות   .2

השטחים המעובדים )איור 18(, כלומר הן מערכות עצמאיות.  
בריכה.  חותכת  הפוגארות  שמערכת  לראות  ניתן  מקומות  בשני   .3
הדוגמה הבולטת ביותר נראית היטב 1.5 ק״מ צפונה לקיבוץ יטבתה, 
הגדולה  הבריכה  נמצאת  כאן  והנוכחי.  הישן  הערבה  כביש  בין 
ביותר, מידותיה הפנימיות כ-40x40 מ׳, והמידות החיצוניות של 
הסוללות המקיפות אותה הן כ-60x60 מ׳. הבריכה נחתכת על ידי 
שני קווי פוגארות, שהמזרחי הוא הראשי מביניהם ואורכו המקורי 
אל  המצטרף  קצר  סעיף  של  שריד  הוא  והמערבי  ק״מ,   4.5 היה 
הראשי )נחתך על ידי כביש הערבה החדש(. שתי פוגארות, כלומר 
בבירור  נראים  עוגה,  דמויי  בסוללה,  מוקפים  עגולים  שקעים 
לצידה  צמודים  והם  הבריכה,  בתוך   )19 )איור  האוויר  בצילום 
ביטלו  והפוגארות  לפוגארות,  קדומה  שהבריכה  מכאן,  הצפוני. 
החרסים  של  הבולט  הרוב  אותן.  והחליפו  הבריכות  את  למעשה 
זו ובאחרות הוא של חרסים נבטיים מאוחרים,  שנאספו בבריכה 
ג׳ לספירה, ומעט מהם הם קדומים או מאוחרים  מהמאות א׳ עד 
יותר. מדרום לקיבוץ יטבתה, מערבה לכביש הערבה הישן, מצויים 
ואיור   ,1 באיור   1 )מספרי  נוספות  בריכות  חמש  של  שרידיהן 
יוצאות תעלות השקיה אל השטחים המעובדים, כיום  18( שמהן 
גם  יוצאות  מהתעלות  כמה   .)20 )איור  החי-בר  בתחום  מרביתן 
ממערכות פוגארות קצרות. לאחר שננטשו התעלות, במאה ה-י״א 
הפכו  והן  עפר,  הצטבר  שסביבה  צמחייה  בתוכן  גדלה  לספירה, 
בהדרגה לסוללות הנראות כיום. פיזור הבריכות מלמד כי בעבר 
הן השקו שטחים מעובדים גדולים, שכיום אין אפשרות לאמוד את 
גודלם. על פי שרידיהם של שטחי העיבוד הקדומים ולפי התפוצה 
של חילף החולות, העריכו אבן ארי ושותפיו את גודלו של השטח 
 Evenari et al.,  ;21 )איור  דונמים  ב-4,000  העיקרי  המעובד 
176 :1971(, אולם שטח זה משקף למעשה את שיאו של העיבוד 

החקלאי בתקופה האסלאמית הקדומה. 

טורי  שני  ידי  על  נחצית  יטבתה,  לקיבוץ  צפונה  גדולה  מים  בריכת  איור 19: 
פוגארות

התעלות  תוואי  את  המציינים  החי-בר,  בתחום  כיום  צמחייה,  קווי  איור 20: 
אווירי  מים מהבריכות אל השטח המעובד. מבט  הקדומות שהוליכו 

מצפון-מערב

חלק מהשטח המעובד, כיום בתחום החי-בר. הצמחייה הנוכחית גֵדלה  איור 21: 
על פי דגם העיבוד הקדום. צילום אווירי של מיכאל אבן ארי משנת 

1954

2.8 נווה יטבתה והדרכים העתיקות
הסיקו  הערבה  לאורך  ורומיות  נבטיות  מצודות  של  הימצאותן  פי  על 
כי בתקופות אלה התקיימה  כמה חוקרים, החל מראשית המאה ה-כ', 
דרך ארוכה עתיקה. לעומתם הביאו חוקרים אחרים ראיות כבדות נגד 
דרכים  וכמה  כמה  של  מובהקים  שרידים  אולם  כזו,  דרך  של  קיומה 
מתקופות  ממצאים  נאספו  ובהן  הערבה,  של  לאורכה  ידיי  על  התגלו 
 .)Avner 1997, 2002, 2013 ;2016 ,רבות, כולל חרסים נבטיים )אבנר
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מסחר  של  לקיומו  חד-משמעית  עדות  מספק  ביטבתה  השיירות  חאן 
נבטי מאורגן בערבה כבר במאה ה-ב׳ לפנה״ס, אם לא קודם לכן, והוא 
מתקשר עם תחנות דרך נבטיות נוספות לאורכה, הן מצד דפית דרומה 
ליטבתה והן עם התחנות צפונה לה: באר מנוחה, עין רחל, עין ערגה, 
אורחן מור, מצד מזל ועין תמר.9 בכולן מצודות נבטיות, שבחלקן התגלו 
גם ממצאים הלניסטיים מהמאות ג׳–ב׳ לפנה״ס, ובחלקן נוסף גם שלב 

רומי קצר מראשית המאה ה-ג׳ לספירה. 
נוסף לכך, מלבד הדרכים לאורכה של הערבה עולים מנווה יטבתה 
וממנה   ,)22 )איור  עובדה  ולבקעת  שיירות  לצוקי  מעלות  שישה 
ע׳זה  דרב  על  מים חשוב  לכונתילה, מקור  ממשיכות הדרכים מערבה 
– דרך המקשרת באופן היעיל ביותר בין ראש מפרץ אילת לנמלי הים 
בים  לאילה  ערב שהגיעו  מדרום  האקזוטיות  מהסחורות  חלק  התיכון. 
וביבשה, המשיכו את דרכן בשיירות גמלים ליטבתה, ומכאן יכלו לבחור 
וחבירה  מערבה  המעלות  באחד  עלייה   )1( אפשרויות:  מכמה  באחת 
באחת  לצפון-מערב  וממנה  בערבה  צפונה  המשך   )2( ע׳זה;  דרב  עם 
)3( המשך צפונה בערבה  הדרכים הרוחביות, למשל דרך נחל יעלון; 
עד אורחן מור, ומכאן בתוואי ״דרך הבשמים״ לעבדת ולעזה. כלומר 
חאן השיירות בנוי על צומת חשוב של דרך האורך ודרכי הרוחב, כולן 

משרתות את המסחר הבינלאומי.

מפת הדרכים והאתרים הנבטיים-רומיים סביב נווה יטבתה איור 22: 

3. דיון

אתרי נווה יטבתה מתקשרים למערך רחב יותר של אתרים: העיר אילה 
עקבה,  בתחומי  שכיום  הקדומה,  והאסלאמית  הנבטית-רומית-ביזנטית 
מכלול גדול של מכרות נחושת נבטיים בנחל עמרם ובאתרים נוספים, 
נרחבת  חקלאות  דפית,  מצודת  שחורת,  בנחל  גדול  קרמיקה  כבשן 

 ;1987  ,1986 כהן,  ראו  הבשמים״  ״דרך  ועל  הערבה  לאורך  האתרים  על   .9
.Erickson-Gini and Israel, 2013

 Avner,( צפונה  הערבה  בהמשך  הנבטיות  והתחנות  עובדה,  בבקעת 
לתקופות  מתוארכים  כאן  הנזכרים  האתרים  הפניות(.  עם   ,2018
עד  שכן  מתבקש,  הנבטי  שיוכם  אך  והביזנטית,  הרומית  ההלניסטית, 
שנת 106 לספירה, כאשר סופחה הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית, 
להקים  היה  שיכול  הנבטים,  מן  לבד  אחר  אתני  גורם  באזור  היה  לא 
את האתרים, ליזום ולפתח את הפעילויות שבהם, כמו ההשקיה ופיתוח 
מערכות ההשקיה. גם לאחר הסיפוח הייתה נוכחות רומית בנגב הדרומי 
אילה  בעיר  אפילו  שרידים.  הותירה  ולא  מורגשת,  בלתי  כמעט  כולו 
הסמוכה מעטים מאוד הממצאים הרומיים לעומת השרידים הנבטיים.10 
עשרים וחמש שנים לאחר ביטול הממלכה הנבטית ובואם של הרומאים 
לאזור, פרץ מרד בר כוכבא, שלא ִאפשר לרומאים להחזיק יחידות צבא 

במדבר.11
במשך תקופה קצרה בראשית המאה ה-ג׳ לספירה חודשה הנוכחות 
של  רובה  במשך  אך  סוורוס,  מבית  הקיסרים  ידי  על  באזור  הרומית 
מאה זו הייתה האימפריה הרומית נתונה במשבר עמוק, שלטוני, כלכלי, 
ביטחוני, חברתי ותרבותי, ולא היה בכוחה להחזיק יחידות צבא ופקידות 
רומית  נוכחות   .)Erickson-Gini, 2007, 2010: Chap. 4( באזור 
ה-ג׳,  המאה  בסוף  דיוקלטיאנוס,  הקיסר  בימי  רק  התחדשה  ממשית 
ונבנתה המצודה  כשהלגיון העשירי הרומאי הועבר מירושלים לאילה 
 Davis and( הרומית ביטבתה. המצודה ננטשה סביב שנת 380 לספירה
Magness, 2015: 61–63(, ומאז לא הייתה עוד נוכחות אימפריאלית 
מערכות  את  ולהפעיל  להחזיק  שהמשיך  מי  לכן  בערבה.  צבאית  או 
ההשקיה בנווה היו הנבטים. תמונה זהה התגלתה גם במכרות הנחושת 
הגדולים של נחל עמרם, שהופעלו על ידי הנבטים לפחות מאמצע המאה 
ה-א' לספירה ועד לפחות ראשית המאה ה-ה׳ לספירה )אבנר ואחרים, 

 .)Avner, 2018; Avner et al., 2018 ;2014
לזיהוי החאן הנבטי ביטבתה השלכות חשובות גם על הבנת מעמדה 
כרמון,  )למשל  אחדים  חוקרים  הנבטי.  והמסחר  הנבטית  אילה  של 
לצפון,  מדרום  אילת  ובמפרץ  סוף  בים  השיט  קשיי  כי  טענו   )1968
מנעו מאילה להפוך לתחנה משמעותית  כנגד הרוח הצפונית השלטת, 
במסחר הנבטי. אולם ממצאים מחפירות אילה מעידים בבירור על מסחר 
 Dolinka, 2003: 94; Parker,( בינלאומי שהתנהל דרכה. חופרי אילה
688 :2013 ,363 :2007( קבעו כי הסחורות היוקרתיות שהגיעו לאילה 
מדרום ערב המשיכו את דרכן לנמל עזה דרך פטרה, אלא שמסלול כזה 
וגם  אופקי  מעקף  פירושה  פטרה  דרך  הליכה  כלכלי.  היגיון  כל  חסר 
אל-נקב  בראס  מ׳   1,650 לגובה  באילה  הים  פני  מגובה  עלייה  אנכי: 
1,000 מ׳ בקירוב בפטרה, ירידה תלולה  שבדרום ירדן, ירידה לגובה 
עד  הנגב,  והר  מור  אורחן  דרך  והמשך  בערבה,  הים  פני  לגובה  שוב 
עזה. הליכה מאילה לאורחן מור דרך פטרה דורשת חמישה ימי הליכה 
מאומצים הן בעלייה והן בירידה. הליכה רגלית מפטרה לערבה במספר 
גמלים  לשיירות  התאים  מהם  אחד  לא  אף  כי  מלמדת  קדומים  מעלות 
גדולות. לעומת זאת לשיירת גמלים גדולה מאילה לאורחן מור בערבה 

נדרשו רק שלושה ימי הליכה נוחים ביותר. 

רק  נמצאו  אילה,  בחפירות  נבטיים שהתגלו  מטבעות   264 לעומת  לדוגמה,   .10
.)Betlyon, 2001; Parker, 2013: 686( שלושה מטבעות רומיים

מסקוטלנד  גייסות  ארצה  להביא  הרומאים  נאלצו  המרד  דיכוי  לצורך   .11
.)Eck, 1999( ומרומניה
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בחפירות עקבה הרומית התגלו שרידים נבטיים בשטחים מצומצמים, 
המאה  לראשית  או  לפנה״ס  ה-א׳  המאה  לסוף  תוארכה  וראשיתם 
 Dolinka, 2003; Parker, 2002: 421–427, 2013;( לספירה  ה-א׳ 
השרידים  ושאר  הנבטי  החאן  זיהוי  מאירים  כעת   .)Retzleff, 2003
ביטבתה באור חדש את מעמדה של העיר אילה הנבטית. לפי אלה אין 
ספק כי העיר שימשה כתחנה מסחרית חשובה לפחות מאתיים שנה לפני 
ניכר מהמסחר  תאריך השרידים הנבטיים שנחשפו בה עד עתה. חלק 
הגיע אליה באוניות. על כך ניתן ללמוד למשל מחפצי היבוא שהתגלו 
סיני,  גדולה בדהב שבדרום-מזרח  נבטית  קיומה של מצודה  ולפי  בה, 
  .)Meshel, 2000( הבנויה לצד מפרץ טבעי ששימש כמעגן לספינות

חדש  אור  שופכים  כאן  המתוארים  השרידים  ושאר  הנבטי  החאן 
גם על המצדים ועל התחנות לאורכה של הערבה. ממצאים מהתקופה 
ההלניסטית מן המאות ג׳ ו-ב׳ לפנה״ס התגלו גם בתל אל חלייפה שלחוף 
מפרץ אילת, ובמצדים בבאר מנוחה, עין רחל, עין ערגה ואורחן מור 
)פטריך, Erickson-Gini and Israel, 2013 ;2013(. עד עתה כמעט 
המצדים  של  המוקדם  וקיומם  מיקומם  החוקרים  בעיני  נקשר  שלא 
יטבתה,  מנווה  הממצאים  בעזרת  כעת,  והערבה.  סוף  ים  דרך  למסחר 
ניתן לקשור אותם היטב למסחר זה. תאריכי הפחמן מן המאוזוליאום 
תומכים בהקדמתה של הפעילות המסחרית הנבטית למאה ה-ג׳ לפנה״ס, 
מור שייך  באורחן  ביותר שהתגלה  לכן. המטבע הקדום  קודם  לא  אם 
לאלכסנדר פיליפוס השלישי מלך מקדוניה )336–323 לפנה״ס(. המטבע 
זה  במאמר   .)12  :2013( פטריך  של  במאמרו  נזכר  אך  פורסם,  טרם 
הוא העלה הצעה מקורית, שלפיה המצודות בצפון הערבה, אורחן מור 
ועין רחל, לא היו נבטיות מיסודן אלא מקדוניות, סלווקיות ותלמיות. 
ממלכות אלה הן שניהלו את המסחר בערבה, והמצודות שימשו להן גם 
כמאחזים צבאיים שמהן יצא הצבא הסלווקי לפשיטות השוד על פטרה. 
מדגישים  ומהערבה בכלל,  יטבתה  מנווה  כי הממצאים  נראה  זאת  עם 
דווקא את חלקם של הנבטים בהתיישבות ובמסחר בערבה. תמיכה לכך 
ניתן למצוא בכמה מקורות. לפי תיאורו של הירונימוס מקרדיה, שצוטט 
על ידי דיודורוס במאה ה-א׳ לפנה״ס, כבר בסוף המאה ה-ד׳ לפנה״ס 
היה בידי הנבטים עושר רב, שפיתה את אנטיגונוס מונופתלמוס, אחד 
לשלוח  הסלווקית,  הממלכה  ומייסד  מוקדון  אלכסנדר  של  מיורשיו 
את צבאו לתקוף את הנבטים בפטרה ולשדוד את ממונם.12 המטבעות 
הנבטיים הראשונים נטבעו על גבי מטבעות של תלמי השני מלך מצרים 
בראשית המאה ה-ג׳ לפנה״ס )Barkay, 2011, 2015(. טביעת מטבעות 
בעת העתיקה, משמעותה הייתה הכרזת כוח ועצמאות. ואומנם באותה 
שמקורה  ביוונית  הכתובה  בפואמה  נבטי  מלך  לראשונה  נזכר  תקופה 
שהעושר  אלא  זה  אין  אלה,  כל  פי  על   .)Graf, 2006( באלכסנדריה 
והעוצמה הנבטית מקורם במסחר עם דרום ערב כבר בסוף המאה ה-ד׳, 

וודאי במאה ה-ג׳ לפנה״ס.

4. סיכום

היישוב  של  בלבד  חלקית  תמונה  משקפים  כאן  המתוארים  השרידים 
מרב  את  המתעד  מפורט  סקר  נערך  היה  יטבתה. אילו  בנווה  הנבטי 
המאה  של  החמישים  משנות  החל  החקלאי,  הפיתוח  טרם  השרידים 

.Diodorus 2.48.1-49.1, 19.94.4-8  .12

כך  גם  זאת  עם  יותר.  עשירה  הייתה  התמונה  כי  ספק  אין  הקודמת, 
מעידים השרידים על חשיבותו של הנווה בעבר כאזור חקלאי, כתחנת 
והחפירות  המחקר  המשך  ידוע.  דתי-פולחני  וכמרכז  חשובה  דרכים 
באתרים אלה ודאי ירחיב מאוד את ידיעותינו על התקופה הנבטית בנווה 
ועל התרבות הנבטית בכללה. סקר ארכיאולוגי מפורט, גם אם יתקיים 
ועשוי  תועדו,  מוכרים שטרם  אתרים  של  ותיעוד  מיפוי  יאפשר  כעת, 
לגלות גם אתרים חדשים, לא רק נבטיים אלא מכל התקופות. חפירת 
התיירות  לפיתוח  גם  משמעותית  תרומה  יתרמו  ושיקומם  האתרים 
באזור. הממצאים שייחשפו, נוסף לאלה הקיימים כבר היום מהאתרים 
החפורים חלקית, עשויים להצדיק פתיחה מחודשת של מרכז מבקרים 
המאה  של  השמונים-תשעים  בשנות  קיים  שהיה  מזה  ועשיר  גדול 

הקודמת.13 
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