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לציבור הקוראים,

עתיקות  בדרכים  המתמקד  המיוחד  הגיליון  את  לפרסם  שמחים  אנו 
במרחב המדברי של הערבה וים המלח ואף מרחיב את המבט להתבוננות 

בראשית המחקר המדעי באזור זה, בעיקר בחקר ים המלח עצמו. 

מצפון לערבה משתרע ים המלח, הידוע כמקום הנמוך בעולם, וכמקווה 
מים שמימיו כה מלוחים עד כי הם הרוחצים בו יכולים לצוף ללא כל 
מאמץ. מעניין כי עד לפני כמה עשרות שנים דברים אלו לא היו ידועים 
המלח  בים  המדעי  המחקר  ראשית  על  במאמרו  תום.  עד  ברורים  או 
חושף בפנינו חיים גורן כי התגליות המרעישות על ים המלח, כמו גובהו 
וההרכב הכימי של מימיו, התפרסמו במהלך המאה ה-19. תגליות אלו 
שפכו אור על הייחודיות הנופית של האזור והיו בסיס למחקרים מדעיים 
בייחוד הוא לראות שהסקרנות שהובילה  רבים בהמשך. מה שמעניין 
שנקשרו  דתיים  היסטוריים  נרטיבים  מתוך  נולדה  המלח,  ים  לחקר 

לאזור. 

לים המלח, היה אזור מעבר לעולי הרגל הבאים  יריחו שמצפון  אזור 
לירושלים. עמרי עבאדי חושף במאמרו על הדרכים העתיקות מיריחו 
קשה  טקסית,  בדרך  הרגל  עולי  עלו  השני  הבית  בימי  כי  לירושלים, 
מה  לעלייה,  יותר  נוח  אולי  שהיה  אחר  תוואי  שהיה  אף  להליכה, 

שהעצים את חוויית הביקור בעיר הקודש ירושלים.

מרחב הערבה שמדרום לים המלח הוא אזור מדברי עם תנאי אקלים 
קשים ויובשניים ביותר. למרות זאת שימש במשך כעשרת אלפים שנה 
מרחב שבו עברו דרכים עתיקות. כך חושף בפנינו עוזי אבנר במאמרו 
על אודות הדרכים העתיקות בערבה. דרכים אלו שימשו במשך כל אותו 
זמן באופן רציף למדי לצורכי מעבר שיירות למסחר. עם השנים הולכים 
ולכן התיעוד והשימור שלהן הם  ונעלמים שרידיהן של אותן דרכים, 

אתגר חשוב. 

קצר  ובזמן  למלאכה,  שנרתמו  המאמרים  לכותבי  להודות  רוצים  אנו 
לעמיתים  ערך;  ובעלי  מעניינים  מאמרים  לרשותנו  העמידו  ביותר 
שעברו על הגרסאות הראשונות והעירו הערות מועילות; לד"ר אסיה 
שרון וצוות "אסיף" על מלאכה מקצועית של עריכה ועיצוב הגיליון, 

תוך יעילות ואדיבות רבה.

בברכת קריאה מהנה,
אורן אקרמן, עורך אורח  
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