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תקציר
 חלק מהחוקרים העלו.מראשית המאה הכ' נחלקו דעות החוקרים לגבי עצם קיומן של דרכים עתיקות לאורכה של הערבה
 אולם ממצאים ארכאולוגיים ומקורות כתובים מלמדים כי ראש מפרץ אילת,נימוקים כבדים כנגד קיומן של דרכים כאלה
 נוסף לכך התגלו שרידיהן. במרבית התקופות ההיסטוריות, ימיות ויבשתיות,שימש צומת של דרכי מסחר בינלאומיות
 המאמר סוקר בקצרה את הנתונים. בעיקר בצדה המערבי וגם שרידים של דרכי רוחב רבות,של דרכים לאורך הערבה
 ומציג תמונה שלפיה הייתה בערבה תנועה כמעט רצופה של אנשים ושל שיירות,הארכאולוגיים ואת העדויות הכתובות
. השנים האחרונות10,000 מסחר במשך
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Since the early 20th century, scholars debated on the question whether ancient roads ever existed
along the ‘Arabah Valley. Some offered significant arguments against the existence of such roads.
However, archaeological finds and ancient written sources do indicate that the head of the Gulf of Eilat
served as junction of international ancient roads, terrestrial and marine, during most of the historical
periods and even before. More so, the remains of a number of ancient roads were discovered along the
‘Arabah Valley, mainly on its western side, as well as many east–west roads crossing the Valley. The
article briefly surveys the archaeological data and the written sources presenting a scenario in which
movement of humans and trade caravans traveled along the ‘Araba almost uninterruptedly during the
last 10,000 years

 אך כתיבתו נעצרה בראשיתו בשל פטירתו של, מאמר זה הוא גרסה עברית של מאמר שהחל להיכתב באנגלית עם פרופ‘ ישראל רול מאוניברסיטת תל אביב.2
 על מפעליו של רול ראו. שהקדיש את עיקר מחקריו לדרכים הרומיות בארץ ישראל, המאמר מוקדש לזכרו של החבר והחוקר המעולה.2010 ישראל בחודש יוני
 הצילומים ומפות הדרכים במאמר הוכנו.http://milestones.kinneret.ac.il/he/content/israel-roll.html  וכן,142 ' קדמוניות מ"ג (תשע"א) עמ,מ' פישר
.בידי המחבר
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 .1מבוא
מפות דרכים המציינות קשר בין אתרים לבין ארצות מלוות פרסומים
רבים ,היסטוריים וארכאולוגיים .לעיתים קרובות תוואי הדרכים
מסורטט באופן מקורב או משוער ,ללא התחשבות מספקת בטופוגרפיה
המקומית .אולם במדבר הדרכים העתיקות נראות היטב על פני השטח,
ואין צורך לשער את מהלכן .סקר מתמשך ,בלתי שלם ,של דרכים
עתיקות באזור אילת ,העלה מפה סבוכה של דרכים רבות ,למרות אופיו
ההררי של האזור (איור  ,)1וסקר חלקי בלבד של דרכים עתיקות בנגב
ובמזרח סיני העלה תמונה דומה (איור  .)2עם זאת מבט מהאוויר,
בעיקר מול השמש ,מגלה דרכים רבות נוספות ,שקשה לכסות את כולן
2
בסקר קרקעי.

איור  :1מיפוי חלקי של הדרכים העתיקות באזור אילת (המפה הטופוגרפית ,באדיבות
המרכז למיפוי ישראל)

המראה הנפוץ של דרך עתיקה בשטח מישורי הוא "אלומת
שבילים" ,כלומר שבילים רבים מקבילים המתפרסים על רצועה
שרוחבה משתנה .בדרך ראשית רוחב רצועת השבילים הוא בדרך כלל
 100עד  200מטרים (איורים  ,)4 ,3ודרך משנית רוחבה עשרה או
 .2סקר מלא של הדרכים משמעו הליכה על כל השבילים ,איסוף ממצאים על
פניהם ותיעוד כל האתרים והמתקנים הקשורים אליהם .המשימה דורשת
זמן רב והפעלת חוליות סקר רבות .כיוון ששטחים נרחבים בנגב משמשים
כשטחי אימונים לצה"ל ,הכניסה אליהם אסורה מרבית ימות השנה .נוסף
לכך שטחים גדולים בנגב מוכרזים כשמורות טבע ,ורק שבילים מעטים
מסומנים בהן כמותרים להליכה .הרוב המכריע של הדרכים העתיקות בנגב
אסור בהליכה.

כמה עשרות מטרים (איור  .)5אולם רוחב הדרך אינו מעיד בהכרח
על חשיבותה .הדרך המסחרית הנבטית ,המכונה כיום "דרך הבשמים",
נראית בקטעים אחדים כאלומת שבילים שכל רוחבה כעשרה מטרים
(איורים  ,)7 ,6אף שהשיירות הגדולות שהלכו עליה – פעם בשנה
לכל כיוון – מנו אלפי גמלים 3.המסקנה הראשונית מדוגמה זו היא שגם
צרור שבילים צר עשוי לייצג דרך חשובה ,על אחת כמה וכמה אלומת
שבילים רחבה .אלומות השבילים נוצרו ככל הנראה מאופן מהלכה של
השיירה – בטורים מקבילים של גמלים – על מנת לצמצם ככל הניתן
את אורכה ולאפשר הגנה עליה בעת מתקפת שוד (איור .)8

איור  :2מפת הדרכים העתיקות העיקריות בנגב ,עם יישובים ,מצודות ,מצדים ומגדלים
נבטיים ורומיים
 .3הידיעות על גודל השיירות הנבטיות הן עקיפות בלבד ,אך חשיבותן רבה.
סטרבו במאה הא‘ לפנה"ס כתב כך ]...[" :סוחרים עם גמלים נוסעים הלוך
וחזור מפטרה למקום הזה (לֶוּקי קֹומֵי) בביטחון ובקלות ובמספרים כאלה של
אנשים וגמלים שאינם שונים במאום מצבא [Strabo, Geographyca( "]...
 .)16: 4.23תיאורו דומה למדי לתיאור המקראי את שיירתה של מלכת שבא:
"ותבא בחיל כבד מאד גמלים נושאים בשמים וזהב רב מאד ואבן יקרה"
(מלכים א י ,ב) .נוסעים אירופים שהצטרפו לשיירות מסחר ערביות בימי
הביניים ובמאות י"ח ו-י"ט תיארו שיירות מסחר בנות אלפי גמלים .תיאוריהם
וניתוח מבנה השיירה הובאו בספרה של כריסטינה גראנט (.)Grant, 1937
כיוון שמסורת הארגון וההובלה של שיירות מסחר הייתה רבת שנים ,מותר
להניח שהשיירות הנבטיות לא נפלו בגודלן מהשיירות של ימי הביניים.
על "דרך הבשמים" ראו אריקסון-גיני וישראל ;2003 ,כהן ;1987 ,משל,
 ;1973משל וצפרירBen David, 2012; Erickson-Gini, 2010; ;1977 ,
.Cohen, 1982; Meshel and Tsafrir, 1974a,b; Parts 1: 2, 3
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איור  :3אלומת השבילים של דרב אל-שאוי/דרב אל-חג' ,כ 30-ק"מ מערבית לאילת.
ברקע ג'בל חשם אל-טארף ,צילום ממזרח

איור  :4אלומת השבילים של דרב ע'זה ,כ 30-ק"מ צפונית-מערבית לאילת ,צילום
מדרום

איור  :5אלומת שבילים בדרך משנית ,בנחל גירזי ,צילום ממערב

איור  :6צילום אווירי של קטע מ"דרך הבשמים" ליד הר בדד .רוחבה של אלומת
השבילים כ 10-מטרים בלבד ,שביל אחד מודגש על ידי פראים

איור  :7קטע מ"דרך הבשמים" במכתש רמון לרגלי מעלה מחמל (ראו איור  ,)10רוחב
אלומת השבילים כ 10-מטרים בלבד .הצלקת הגדולה במצוק נפרצה עבור קו
צינור הנפט אילת–אשקלון

איור  :8שיירת מלח במדבר הסהרה :טורים מקבילים של גמלים (Abercrombie,

)1991: 2
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כשאלומת שבילים מתקרבת למכשול טופוגרפי ,בעיקר למתלול,
מתכנסים השבילים למעלה צר (איורים  )10 ,9שבו גמל הולך בעקבות
גמל ,והשיירה בהכרח מתארכת .במעלות כאלה ניתן למצוא לעיתים
קרובות סימני הכשרה כמו סיקול ,קירות תמך ולעיתים גם חציבה
(איור  .)15ההצדקה היחידה להשקעה במעלות אלה היא מתן מעבר קל
ככל הניתן לשיירות מסחר ,וההשקעה מעידה על ארגון מסוים העומד
מאחוריה.

לדרכים עתיקות (איור  .)12תועדו גם למעלה מ 200-מקדשים פתוחים,
כולם צמודים לדרכים עתיקות (( )Avner, 2002, Chs. 4–6איור
 4.)13בכמה מקומות בנגב הדרומי ובסיני התגלו שבילים המובילים אל
מקדשים פתוחים או לאתרי פולחן ניאוליתים הבנויים על הרים (איור
 .)14כיוון שהאחרונים התקיימו רק באלפים ז'-ו' לפנה"ס (Avner et
 ,)al., 2014לא היה מאז כל שימוש בשבילים ,ולמרות זאת הם נראים
היטב עד היום.

איור  :9מעלה שחרות ,אחד משישה מעלות המקשרים את נווה יטבתה עם בקעת
עובדה ודרב ע'זה ,צילום מצפון-מזרח

איור  :11מאסף ממצאים מאלומת השבילים בנחל גירזי (ראו איור  )1( :)5פרטי צור
ניאוליתים קדומים )2( ,כלי צור ניאוליתיים מאוחרים וכלכוליתיים )3( ,חרסים
מהתקופה הכלכוליתית והברונזה הקדומה )4( ,חרסים מתקופת הברזל,
( )5חרסים נבטיים )6( ,חרסים ביזנטיים )7( ,חרס אסלאמי קדום

איור  :10מעלה מחמל על "דרך הבשמים" .הכשרתו אפשרה להתגבר על המצוק של
מכתש רמון

כאשר הולכים על שבילים עתיקים או כשצופים בהם ,עולות בהכרח
שאלות – ממתי הם? כמה זמן יכולים שבילים אלה להשתמר? התשובות
מתקבלות מכמה מקורות )1( :איסוף ממצאים על פני השבילים מעלה
מבחר של כלי צור וחרסים החל מהתקופה הניאוליתית הקדומה
ועד סמוך לזמננו ,כלומר מ 10,000-השנים האחרונות (איור ;)11
( )2הדרכים העתיקות מלוות תדיר באתרי פולחן ,בעיקר פרה-
היסטוריים ,מרביתם מן האלפים ז'–ג' לפנה"ס .עד היום תועדו בנגב
ובמזרח סיני למעלה מ 450-פינות פולחן עם מצבות 65% ,מהן צמודות

מסקירה קצרה זו עולות שלוש מסקנות ראשוניות :המסקנה האחת
היא שדרכים עתיקות אמנם יכולות להשתמר במדבר אלפי שנים.
השנייה היא שהמדבר מתאפיין בשפע של דרכים עתיקות (איורים ,1
 .)2דרכים אלה אינן שבילי רועים ,העוברים עם עדריהם מוואדי אחד
למשנהו ,אלא חלק מרשת דרכים צפופה ,שכיוונה העיקרי הוא מדרום-
מזרח לצפון-מערב .למעשה הדרכים האלו הן חלק מרשת בינלאומית
של דרכים שקישרה בעבר מרכזי תרבות חשובים ומרוחקים – בין
דרום ערב לבין ארצות הים התיכון .המסקנה השלישית היא שכבר
 .4גם אתרי פולחן מתקופות מאוחרות מתגלים לצד הדרכים העתיקות :מצבות
פולחן נבטיות (מהמאה הב' לפנה"ס עד המאה הז' לספירה,)Avner, 2000 ,
מסגדים פתוחים מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות ז'–י"א לספירה ,אבני,
 )Avni, 1994 ;1992וכן כתובות עתיקות בשפות שונות ומתקופות שונות.
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איור  :12משמאל :מבט מהאוויר ממזרח על ראש מעלה יתרו ,אחד המעלות המקשרים את נווה יטבתה עם בקעת עובדה ודרב ע'זה .החץ מצביע על פינת פולחן עם מצבות (צילום
ימני) מן האלפים ה'–א' לפנה"ס

איור  :13צילום מהאוויר ממערב :מקדש פתוח מן האלפים ו'–ד' לפנה״ס ,צמוד לדרך
עתיקה מערבית להר צוריעז

לפני כ 10,000-שנה הייתה מערכת הדרכים במדבר קיימת וממוסדת.
מאז לא הוכשרו דרכים נוספות ,אלא לעיתים נעשו בדרכים הקיימות
פעולות שיפור ,למשל המדרגות החצובות הרומיות במעלה העקרבים
(הראל )312–310 :1979 ,או בניית קירות התמך בראש מעלה זוגן
(איור .)15

איור  :15ראש מעלה זוגן ,אחד המעלות המקשרים את נווה יטבתה עם בקעת עובדה
ודרב ע'זה ,עם קירות אבן המלווים את השביל המתפתל ,מבט ממערב

איור  :14נחל שחורת ,שבילים בני  9,000שנה (בשמאל) מובילים למתקן פולחני
ניאוליתי קדום ,מסומן בחץ

 .2דרכים בערבה
שנים רבות נחלקו דעות החוקרים בשאלה אם היו או לא היו דרכים
עתיקות לאורכו של עמק הערבה .בראשית המאה הכ' גילה א' מוסיל
מצודות רומיות אחדות בעמק הערבה ( .)Musil, 1908: 180–224ל'
וולי ,ות"א לורנס (איש ערב) ,ערכו סקר ארכאולוגי בנגב בשנת ,1914
ובהתייחסם לגילוייו של מוסיל קבעו שבמשך ההיסטוריה הייתה תמיד
דרך לאורך הערבה ( .)Woolley and Lawrence, 1936: 32בשנות
השלושים של המאה הכ' גילה פריץ פרנק מצודות ומצדים נוספים,
חלקם בצדה המזרחי של הערבה וחלקם בצדה המערבי (Frank, 1934:
 .)213–235בעקבות גילויים אלה פרסם אלט ( )Alt, 1935תמונה
גאוגרפית-היסטורית מקיפה שלפיה היה עמק הערבה אחד מקווי האורך
של הלימס הרומאי ,ששמר על גבולה המזרחי של האימפריה .לאורכה
הלכו שתי דרכים מוגנות על ידי מצודות ,אחת במזרחה ואחת במערבה,
והן קישרו בין מרכז הארץ לבין ראש מפרץ אילת .בעקבות אלט הלך
גם גיחון (גיחון .)Gichon, 1971, 1980, 1997, 2002 ;1995 ,גיחון
( )1995הוסיף ופיתח את תיאורו של אלט (איור  .)16לדעתו מצודות
הערבה והדרכים המקשרות ביניהן שימשו קו הגנה עורפי ללימס
המזרחי הרומאי מול האימפריה הפרתית ,כשהקווים הראשונים עברו
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לאורך רמת אדום ונשענו על "ויה נובה טריאנה" 5.מצודות ומגדלים
נוספים התגלו עם הזמן בסקרים בערבה ,בעיקר במזרחה (Raikes,
 )1979, Nos. 8, 12, 24, 26, 29, 93; Smith, 2010: 32–89ומעט
במערבה (אבנר1996 ,1967 ,א; רותנברגAvner, ;22–23 :1967 ,
.)1997

הלכו דרכים אחדות צפונה לדמשק ,ודרכים אחרות חצו את הערבה
בדרכן לנמל עזה וליעדים נוספים בארץ.
עמדה נחרצת כנגד קיומה של דרך לאורך הערבה הביע ב' רותנברג
על סמך הסקר שערך לאורכה ,משני נימוקים עיקריים :התנאים הקשים
השוררים בה והעדר שרידים המעידים על קיומה של דרך כזו .הנה כמה
מדבריו על הערבה בתקופת המקרא:
"[ ]...לא מצאנו שום עדות ארכיאולוגית לביצורים שיטתיים
לאורך הערבה שניתן לראות בהם עקבות של 'דרך ים סוף'
המקראית [ ]...דעתנו שלא היה קיים קו תנועה ראשי לאורך
הערבה ,מים המלח לים סוף ["]...
"מסתבר שהערבה הדרומית הייתה ברוב תקופות ההיסטוריה
בתחום שלטונם של שבטי עמלק ,מדין ,הקיני והקנזי [ ]...אזור
ספר מסוכן ומקור לאי שקט מתמיד .לא מקרה הוא ,אפוא,
שקווי התנועה לאילת ולעציון גבר עקפו אזור קשה זה ב'דרך
אדום' וב'דרך המלך' במזרח ,וגם בדרך המערבית הגדולה –
שהייתה בתקופה הערבית לדרב אל-ע'זה [ ]...יש לשנות במפה
ההיסטורית את המסלול המקובל של הדרך לאילת ולעציון
גבר ,גם לגבי ימי שלמה וגם לגבי כיבושי עוזיהו" (רותנברג,
.)162–160 :1967
דברים דומים כתב רותנברג על הערבה בתקופה הרומית והביזנטית:
"הערבה ,עם החום הרב והיובש ,הטופוגרפיה הקשה ,דיונות
החול ,הביצות וסופות החול המעורות ,ויותר מזה ,העדר עלייה
נוחה דיה לרמות שמשני צידיה ,ההופך כל מי שנכנס לתוכה
לאסיר בפועל .כל אלה היו חייבים לשכנע את הקדמונים
ללכת בדרך הבטוחה והנוחה יותר במישור שמעל :בוויה נובה
טריאנה ,דרך המלך המקראית ברמת אדום ,או בדרך הנוחה
והזהה בעתיקותה ,דרב-ע'זה ,ההולכת מערבית להר הנגב
ומחברת את הים האדום והים התיכון".
"הערבה עצמה מעולם לא הייתה יותר מאשר שטח הפקר".

איור  :16מפת הדרכים והביצורים בדרום ירדן ובנגב על פי גיחון ()1995 :215

כנגד דעות אלה העלו כמה חוקרים נימוקים כנגד קיומה של דרך
חשובה לאורך הערבה בעבר .י' כרמון ( )1968תיאר את קשיי השיט
בים סוף ובמפרץ אילת ,עד כדי העדר סבירות כלכלית .אם היה מסחר
כזה ,גרמו התנאים הגאו-פוליטיים להעדפה של נמל קליסמה (סואץ)
על פני אילת ,מה גם שהמרחק היבשתי מנמל קליסמה לפלוסיון ,בצפון
מערב סיני ,קצר מהמרחק שבין אילת לבין נמל עזה .כלומר בהעדר
כדאיות כלכלית בשיט מסחרי לאילת ,לא היה צורך במרבית התקופות
בנתיב שיירות מאילת צפונה לאורך הערבה .נוסף לכך ,כיוון שעמק
הערבה מוביל למבוי סתום – שקע ים המלח – בטל היתרון של המעבר
הנוח בו ושל מקורות המים שלאורכו .שיירות מסחר שבאו מדרום ערב
העדיפו ללכת בתוואי הנוח של "דרך הקטורת" העוברת בטבוק ובמען,
ולהמשיך על גב רמת אדום עד פטרה מבלי לרדת כלל לאילת .מפטרה

 .5על ויה נובה טריאנה ראו .Graf, 1995

"הרפורמה של דיוקלטיאנוס לא הביאה לערבה כל שינוי צבאי
ממשי .רק שלוש מצודות קטנות נבנו שם ,רק בקצותיה של
הערבה ,ורק כדי להגן על מקורות מים עיקריים ועל דרכי
רוחב .מעולם לא התקיימה בערבה שרשרת של מצודות המאה
הרביעית ,וכל עקבות לדרך צפון-דרום ,המחברת את ים המלח
ומפרץ אילת ,מעולם לא התגלו" (.)Rothenberg, 1971: 220
כראיה נוספות הביא רותנברג את העובדה כי במפת פוינטינגר (איור
 )17לא מצוינת כל דרך לאורך הערבה ,והוסיף כי גם חוקרי המאה
הי"ט וראשית המאה הנוכחית שעברו בערבה לא הבחינו בה בדרך
כלשהי ,ורק הדגישו את קשיי המעבר בה .התמונה שתיאר רותנברג
התקבלה על דעתם של חוקרים נוספים (למשל Bowersock, 1983:
.)179; Parker, 1986: 6, 142

דרכים עתיקות בערבה

איור  :17קטע מ"מפת פויטינגר" ,העתק מימי הביניים של מפת הכבישים הראשיים
של האימפריה הרומית ( .)Nebenzahl, 1986: 22—23שני כבישים מחברים
בין ירושלים (בימין) לבין אילה (בשמאל) ,האחד עובר דרך עמאן (פילדלפיה)
ופטרה ,השני דרך חלוצה ועבדת

זאב משל ( )302 ,298 :1979תמך בדבריהם של כרמון ורותנברג.
גם הוא תיאר את קשיי המעבר בערבה וציטט את תיאורו של רובינסון,
שיצא מאילת צפונה לחברון בשנת  1838ובחר בדרב-ע'זה כדרך קלה
ועדיפה על זו שלאורך הערבה (.)Robinson, 1856: 255, 268, 274
עם זאת ,לגבי תקופת המקרא ציין משל כאפשרות את קיומה של דרך
לאורך הערבה ,אך כדרך משנית בלבד .לדעתי ,ניתן לערער על עמדות
אלה של החוקרים בכמה וכמה נושאים:
 .2.1מקורות קדומים ותיאורי נוסעים
אויסביוס ,במאה הד' לספירה ,הזכיר את חצצון תמר (חצבה ,מס' 8
ברשימתו)" :כפר במרחק יום הליכה אחד ממפסיס (כורנוב) בדרך
מחברון לאילת" (מלמד 6.)3 :1966 ,כיוון שחצבה-תמר נמצאת
בערבה ,הדרך לאילת בהכרח ממשיכה לאורכה ,וכל ניסיון לעקוף
אותה מוסיף ימי הליכה .במאה הט' לספירה נכתב סיפור חייו של
עבד אל-מסיח אל-ע'סאני .האיש ,ערבי נוצרי שכיהן כראש המנזר
בסנטה קתרינה שבסיני ,חנה בעין ע'צ'יאן (יטבתה) בדרכו לרמלה,
שהייתה באותה עת המרכז השלטוני העבאסי בארץ ישראל (ג'ונד
פלסטין) .בעין ע'צ'יאן פגש חבורה גדולה שחזרה מהחג' המוסלמי
במכה ,והייתה בדרכה צפונה ( .)Swanson, 2008: 16זהו האזכור
הראשון של השם עין ע'צ'יאן ,והסיפור מעיד על קיומה של דרך ידועה
וממוסדת מאילת צפונה ,במערב הערבה .בשנת  1845סייר בערבה
ג'ון פטריק ,מהנדס מכרות בריטי ,והיה עד להתקפה על שיירה בת
 300גמלים ו 80-איש ,דרומה לבקעת תמנע ,נושאת חיטה ממצרים
לסוריה ( .7)Petheric, 1861: 33–37החלטתו של רובינסון שלא
ללכת מעקבה צפונה לאורך הערבה לא נבעה אפוא מקשיי המעבר בה,
 .6על זיהוי חצבה עם תמרה הרומית ראו אהרוני ;1958 ,כהן ;1995 ,כהן
וישראל.1995 ,
.7

הדרך המהירה ביותר להעברת חיטה ממצרים לסוריה היא ללא ספק הדרך הימית,
מאלכסנדרייה לבירות .אולם עצם ההליכה של שיירה כזו בערבה מעידה על היותה
נתיב מסחרי גם במאה הי"ט.
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אלא מאימתו של שיח' העלאוין ממטה החוויטאת ,שהתפרסם בעוינותו
8
לנוסעים אירופים.
עוד לפני רובינסון ,בשנת  ,1822ערך בורקהרדט מסע לאורך
הערבה וכך כתב" :לעקבה ,או עציון גבר ,ניתן להגיע (מחברון)
בשמונה ימים באותה הדרך בה התקיים הקשר בין ירושלים והכפופים
לה בים האדום ,כיוון שזהו התוואי הקצר והנח ביותר ,ודרך עמק זה
(הערבה) הועברו אוצרות אופיר למחסניו של שלמה" (Burckhardt,
 .)1822: 443לפי זה ,המסע מירושלים לאילת נמשך תשעה ימים.
לעומת זאת ,אם סופרים את מספר התחנות על הדרך המקשרת בין שני
האתרים על גב רמת אדום במפת פויטינגר (איור  9,)17מתקבלות 11
תחנות ,ולמעשה יותר ,בשל טעויות בשני קצות הדרך במפה (למשל
פילדלפיה–עמאן מסומנת ממזרח לדרום ים המלח) .סכום המרחקים
המופיעים במפת פויטינגר מירושלים לאילת הוא  298מילים רומיים.
אם שיירה עוברת בממוצע  23מילים רומיים ביום ( 34ק״מ) 10,תארך
הדרך  13ימי הליכה ,לעומת  9ימים בדרך הערבה .נוסף לכך ,הליכה
מאילת לירושלים על גב רמת אדום פירושה עלייה מגובה פני הים
(באילת) לגובה  1,650מטרים (בראס אל-נקב ,בדרום ירדן) ,ירידה
לגובה  250מטרים מתחת פני הים בצפון הערבה ,ועלייה לירושלים
לגובה  800מטרים מעל פני הים .כלומר ,הדרך ברמת אדום אינה רק
מעקף אופקי אלא גם מעקף אנכי ,הדורש יותר זמן ואנרגיה .את הדרך
מאילת לחברון על דרב-ע'זה עשה רובינסון בעשרה ימים ,עדיין יומיים
יותר מהזמן הנדרש בדרך הערבה .קיצ׳נר במסעו בערבה בשנת ,1883
ציין בה "דרך ראשית" (.)"highway", Kitchener, 1984: 211
עם כל זאת יש לזכור כי היעד העיקרי של שיירות שעברו באילת או
יצאו ממנה היה נמל עזה ,והדרך העֲדיפה להגיע אליו הייתה דרב-ע'זה,
כ 220-ק״מ ,רובה המכריע בשטח מישורי (משל.)1981 ,
 .2.2התנאים בערבה
על סמך היכרות רבת שנים עם הערבה ניתן לומר כי היא אינה קשה
כלל למעבר ,לא מהבחינה הטופוגרפית ואף לא מבחינת תנאי האקלים.
החולות בערבה יוצרים דיונות נמוכות בלבד ,שאינן מהוות כל מכשול
עבור שיירות גמלים .עובדה היא כי עוד היום חוצות שיירות גמלים
גדולות את אוקיאנוס החול של הסהרה (איור  ,)8עם דיונות גבוהות
מאוד .סופות החול אינן שכיחות ,ולמעשה הן מצטמצמות לשעות
 .8הסבר זה מופיע במהדורה הראשונה והמלאה של ספרו של רובינסון
( .)Robinson, 1841: 244משל ,בהתייחסותו לתיאורו של רובינסון,
התבסס על מהדורה מאוחרת ומקוצרת של מסעו ( ,)1856ובו ההנמקה
להימנעותו מדרך הערבה אינה נזכרת .אני מודה לחיים גורן על הערה זו ועל
ההפניה למהדורה הראשונה.
 .9מפת פוינטיגר היא העתק מימי הבינים של מפת הדרכים באימפריה הרומית.
היא עשויה כרצועה שרוחבה  38ס״מ ואורכה (הבלתי שלם)  6.83מטרים.
אף שצורתה של המפה מעוותת ,ניתן להתמצא בה .המרחקים בין האתרים
השונים רשומים במילים רומיים ,כ 1,500-מטרים .על המפה ראו למשל
.Finkelstein, 1979; Talbert, 2017; Tappy, 2012
 .10פליניוס ( )65–63 .32 :12בתארו את דרך השיירות מתמנה שבדרום ערב
לנמל עזה ,מציין את המרחק –  1,487.5מילים רומיים ,ו 65-ימי הליכה,
כלומר כ 23-מילים ביום בממוצע .בשטח מישורי עוברת שיירה  30מילים,
כ 48-ק״מ ( ,)Grant, 1937: 191לכן הליכה לאורך הערבה חוסכת למעשה
יותר ימי הליכה .את הערבה כולה 180 ,ק״מ ,ניתן לעבור בארבעה ימים.
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ע' אבנר

מסוימות בימים מעטים בשנה ,בעונות המעבר .ביצות אין בערבה,
אלא אחת לכמה שנים מוצפים שטחים במלחות אילת ,עברונה ויטבתה
ובשקע סעידין ,ונשארים בוציים למשך שבועות אחדים .גם אותן אין
כל קושי לעקוף ממזרח וממערב ,כפי שציין קיצ׳נר הן לגבי מלחת
יטבתה והן לגבי דיונות החול שנמשכות מהמלחה וצפונה (Kitchener,
 .)1885: 210החום בערבה אינו בגדר מכשול כיוון שהוא מוגבל
לארבעה חדשים בשנה ,וגם בחודשי הקיץ הוא אינו מונע פעילות .הרוח
הצפונית הקבועה והלחות היחסית הנמוכה מקלות מאוד על עומס החום,
ועובדה היא כי לאורך הערבה כולה מתקיימת כיום עבודה חקלאית
במשך כל ימות השנה ,ללא הפסקה .בעבר ,מכל מקום ,חצו השיירות
השנתיות הגדולות את המדבר בחודשי החורף ()Grant, 1937: 127
בעת שמקורות המים והמרעה לגמלים היו זמינים .ההרים משני צדי
הערבה אינם מחסום ממשי .עובדה היא כי דרכים רבות עולות מן
הערבה מערבה ומזרחה ,הרבה מעבר לאלו שתוארו עד היום בספרות
(איורים  11.)2 ,1לדוגמה לא פחות משישה מעלות עולים מנווה יטבתה
לבקעת עובדה ,ממשיכים מערבה וחוברים לדרב ע'זה .מקורות מים
מצויים לאורך הערבה במרחקים של פחות מיום הליכה זה מזה (איור
 ,)2והם עשויים לספק היטב את צורכי השיירות.
 .2.3הערבה" :שטח הפקר"
תיאור הערבה כ"שטח הפקר" ,כדברי רותנברג ,אינו מציאותי .אמנם
רק מעט ממנה נסקר בסקר ארכאולוגי מפורט ,ולמרות זאת ידועים
בה מאות אתרים עתיקים ,החל מהתקופה הניאולית הקדומה (האלפים
ח'–ז' לפנה"ס) ועד סמוך לימינו (;Avner, 2006, 2008, 2014
;Bienkowski, 2006; MacDonald et al., 1987; Nol, 2015
 .)Smith, 2010; Smith et al., 1997עוד במאה הי"ט וראשית המאה
הכ' נחשבה הערבה כשטח מרעה מועדף על שבטי הבדואים ,וכך כתב
עליה עארף אל-עארף (" :)111 :1936בוואדי ערבה כרי דשא ומרעה
אשר לא ייספרו מרוב ,ושכיחים מאד סכסוכים וקרבות בין שבטי הנגב
ושבטי עבר הירדן וסיני בשל מרעהו הדשן והמרובה".
גם חקלאות עתיקה התקיימה בערבה (פורתAvner, 2016 ;1988 ,
 Evenari et al., 1971: 172–178; Nol, 2015ואף חקלאות בדואית
(ברסלבי.)184 :1952 ,

 .11על דרכי רוחב מהערבה ומערבה ראו :משל ;2009 ,1979 ,1973 ,משל
וצפריר ;1967 ,הראל Frank, 1934: 263–4, 278; Kirk, 1938 ;1979
 .Cohen, 1982; Ben David, 2012על דרכי רוחב מהערבה ומזרחה ראו:
בן דודZayadin, 1985; Kloner, 1996; Ben-Daviv 2002, ;2014 ,
 .2007, 2012א' מוסיל במסעו בערבה בשנת  ,1902מנה בשמותיהם 15
מעלות מהערבה מערבה ו 11 -מעלות ממנה ומזרחה (Musil, 1908:
 .)180–224על אחד המעלות ,דרב אל-דחל  ,ירד לורנס איש ערב עם חבורה
של לוחמים בדואים רוכבי גמלים בלילה אחד מבוצירה לעין חצבה ,ירידה
של  5,000רגל אנכיים ,שהם  1,660מ׳ ( .)Lawrence, 1935: 501למעשה
מספר הדרכים בשני צדי הערבה גבוה יותר .בשנים האחרונות הלכו ח' בן
דוד ,ש' רווק וב' לנגפורד על מספר דרכים היורדות מהרי אדום לערבה,
נוסף על אלה שתיארו חוקרים קודמים ,דרכים החוצות אותה וממשיכות
צפון מערבה.

 .2.4תעשיית הנחושת בערבה
בעבר הייתה הנחושת מצרך יקר ויוקרתי ,והערבה שימשה מקור עיקרי
למתכת עבור הלבנט ואף מעבר לו .כרייתה ,הפקתה והמסחר בה דרשו
מעורבות של אלפי אנשים ,בעלי התמחויות שונות ,ממרחב גדול,
ותנועתם ללא ספק התנהלה על דרכים .שלושת מרכזי הכרייה הגדולים
היו פונון ,תמנע ונחל עמרם ,אך מכרות רבים וקטנים יותר ידועים
במקומות רבים בערבה (איור  .)18כבר בתקופה הניאוליתית הקדומה
ב' (האלפים ח'–ז' לפנה"ס) ,טרם התפתחותה של הטכנולוגיה שאפשרה
את הפיכתן של אבנים ירקרקות למתכת ,התנהל מסחר בתרכיזי
הנחושת שמקורם בערבה .תרכיזים אלה מתגלים באתרים רבים בלבנט
ובמצרים ,והמסחר בהם המשיך גם בתקופות הבאות (Hauptmann,
 .)2007, Ch. 8בתקופה הכלכוליתית והברונזה הקדומה א' (–4600
 3000לפנה"ס) התקיימה תעשיית נחושת ענפה מאוד בשני כפרים
גדולים בתחומה של עקבה המודרנית ,תל מגאס וחוג'יירת אל-ע'זלאן
( .)Hauptmann et al., 2009בצר הנחושת הגיע אליה בעיקר מנחל
עמרם (אבנר ואחרים 12,)Avner et al., in press ;2014 ,אך גם
ממכרות תמנע ופונון ( .)Hauptmann et al., 2009: 297בתקופת
הברונזה הקדומה (האלף הג' לפנה"ס) פעל המרכז החשוב ביותר בפונון
( ,)Hauptmann, 2007, Chs. 5, 7; Levy et al., 2001הנחושת
נסחרה בכל הלבנט וחלק ניכר ממנה הגיע למצרים (.)Adams, 2006
בתקופת הברונזה התיכונה ( 1500–2000לפנה"ס) היה המדבר לכאורה
ריק מאדם ,אבל מכרה נחושת ואתר הפקה ליד באר אורה תוארכו
בעזרת פחמן  14סביב  1800לפנה"ס ,ותאריכים מתקופה זו התקבלו גם
מאתרי הפקת נחושת מבקעת תמנע ותל ח'רה חדיד ,בערבה הדרומית.
בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל ( 1500–900לפנה"ס) התנהלה
תעשיית נחושת בהיקף גדול בתמנע 13ובנחל עמרם (אבנר ואחרים,
 ,)Avner et al., in press ;2016 ,2014והחל מ 1200לפנה"ס –
בקנה מידה גדול מאוד בפונון ( .)Levy et al., 2014עפרות הנחושת
מהערבה שווקו למרכזים תעשייתיים ברחבי הארץ (Yahalom-Mac
et al., 2014; Yahalom-Mac and Segal, 2011; Yahalom-Mac
 .)and Segal, in pressבתקופה הנבטית-רומית-ביזנטית ובתקופה
האסלאמית הקדומה התנהלה עיקר הכרייה של הנחושת במכרות
גדולים בנחל עמרם ,במחנות התכה אחדים בערבה הדרומית (אבנר
ואחרים .)Avner, 2014; Avner et al., in press ;2014 ,היקף
הכרייה הגדול של הנחושת מתבטא במאות ממצאים מנחושת וברונזה,
וכן סיגי נחושת באילה הנבטית-רומית (Parker, 1997: 40; 1998:
 .)389; 2006: 228; Power, 2012: 29תעשיית הנחושת המשיכה גם
בתקופה הממלוכית ,בנחל עמרם ובבאר אורה (אבנר ואחרים,)2016 ,
ובפונון (.)Jones, 2012

 .12במאמרים הללו הוצע לראות בנחל עמרם מקור עיקרי לעפרות הנחושת עבור
התעשייה בכפרי עקבה ,כיוון שנחל עמרם הוא מקור הנחושת הקרוב ביותר
אליהם .לאחרונה קיבלנו אישור להנחה זו מבדיקות כימיות שהשוו את יחסי
האיזוטופים של העופרת בחפצי נחושת מכפרי עקבה עם אלה שבתרכיזי
הנחושת מפונון ,תמנע ונחל עמרם .הבדיקות נעשו בבוכום ,גרמניה ,וטרם
פורסמו.
 .13רותנברגAvner, 2014; Ben-Yosef et al., 2012; Conrad and ;1995 ,
Rothenberg, 1980; Rothenberg, 1990

דרכים עתיקות בערבה
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סותרת גם היא את תיאורה של הערבה כ"שטח הפקר" .הפעילות הערה
סביב המכרות ומחנות ההפקה וכן המסחר בנחושת התנהלה ללא ספק
על דרכים ממוסדות בנות אלפי שנים.
 .2.5ראשיתו של מסחר יבשתי עם ראש מפרץ אילת
הסימנים הקדומים ביותר למסחר בינלאומי המגיע לאילת התגלו באתר
הקבורה הניאוליתי-כלכוליתי באילת (האלפים ו'–ה' לפנה"ס) ,ביניהם
חרוזי פיאנס וטלק מזוגג ממסופוטמיה ,חרוז נחושת ממזרח אנטוליה,
גוש של מינרל ריאלגר ( )AsSשמקורו במזרח אנטוליה ,ראש חץ עשוי
מקוורץ שקוף שמקורו כנראה במדבר המערבי של מצרים ,ושברי
קערות אבן מעוצבות שמקורן בחיג'אז או בדרום ירדן (Avner, 2002,
 .)App. 1השוואה של ממצאים הקשורים בתעשיית הנחושת מהאתרים
הכלכוליתיים בעקבה ,עם הממצאים מאתרים בלבנט ובמצרים ,מלמדת
על דמיון טכנולוגי גבוה ועל קשרי מסחר ביניהם (Klimscha et al.,
 ,)2014; Pfeifer, 2009קשרים שהתנהלו ודאי על רשת הדרכים
שכבר הייתה כאמור מורכבת וממוסדת (ראו למעלה).

איור  :18מפת מכרות הנחושת (עיגולים ירוקים) ואתרי ההתכה עתיקים (משולשים
שחורים) בערבה

 .2.6תחבורה ימית ויבשתית דרך אילת
השיט בים האדום היה קשה ודרש ידע מיוחד .בשל משטר הרוחות
החריג היה הקושי העיקרי בשיט מדרום לצפון ,כנגד הרוחות השולטות
(אבי-יונה ;1963 ,ברסלבי .)Facey, 2004 ;1963 ,עם זאת שיט
התקיים בים האדום גם כנגד הרוח 14.בניגוד לדעתו של כרמון שצוינה
לעיל ,אילת העתיקה אכן הייתה קשורה למסחר ,כולל מסחר ימי,
והתנועה ממנה וצפונה הייתה כמובן יבשתית.
מסמך מצרי מסוף תקופת הברונזה המאוחרת ,מימיו של רעמסס
השלישי ( 1164–1196לפנה"ס ,פפירוס האריס א') מתאר הגעה של
משלחות ממצרים בדרכים יבשתיות וימיות למכרות הנחושת של "ארץ
עתך" ,והעברה של עשרות אלפי כיכרות נחושת באניות ממנה למצרים
( .)Breasted, 1927: 204ככל הנראה מדובר במקורות הנחושת
בערבה הדרומית ובהעמסת המטען על אניות בראש מפרץ אילת
(.)Avner, 2014: 139, with references
ממצאים ואוסטרקונים מתקופת המקרא מתל אל-חלייפה ,בין אילת
לבין עקבה ,מעידים על הקשר של האתר למסחר עם דרום ערב ,ביניהם
קנקן הנושא כתובת שבאית (,)Glueck, 1938: 16–17, Figure 5

ראוי לציין כי במרבית התקופות הופעלה ואורגנה תעשיית הנחושת
על כל מרכיביה על ידי תושבי המדבר .במאות י״ג–י״ב לפנה"ס שלטו
אמנם מלכי מצרים בערבה הדרומית במשך כ 120-שנה ,אך תעשיית
הנחושת התנהלה לפי המסורת הטכנולוגית והארגונית של שבטי המדבר
( .)Avner, 2014; Levi, 2009בתקופה הרומית המאוחרת הופעלו
מכרות הנחושת בפונון על ידי השלטון הרומי בעזרת אסירים שנחשדו
בנטייה לנצרות ( )Hieronimos, Anumasticon 168: 8–11אך
בערבה הדרומית הופעלה תעשיית הנחושת בידי הנבטים ,בני המקום,
גם לאחר ביטול ממלכתם (אבנר ואחריםAvner et al., in ;2014 ,
 .)pressתעשיית הנחושת והמסחר בה ודאי העניקו לבעליה יתרונות
כלכליים ופוליטיים .מכל מקום ,סקירה חלקית זו על תעשיית הנחושת

 .14מקורות בכתב ושרידים ארכאולוגיים מלמדים על ידע רומי בשיט מול הרוח,
ידע שיושם גם בים האדום ( .)Whitewright, 2007עם זאת הספנות הנבטית
ככל הנראה התגברה על בעיית השיט מול הרוח טוב מהרומאים .סטרבו כתב
על ספינות "פירטיות" נבטיות קטנות בים האדום ,שהתחרו במסחר הימי
המצרי (כך בעיני המצרים  .)Strabo, Geographyca 16: 4.18עוד ניצחון
של הערבים (נבטים) על הצי של קליאופטרה ואנטוניוס בים האדום נזכר
בקצרה על ידי דיו קסיוס (.)Casius Dio, Historia Romana 51.7.1
בהקשר לאירוע קודם ,בסוף המאה הד' לפנה"ס ,תיאר דיודורוס את ניצחונן
של ספינות נבטיות קטנות על ספינותיו של אנטיגונוס מלך דמשק ,בקרב ימי
שהתחולל בים המלח (.)Diodorus, Bibliotheca Historica 19: 100.2
מקטעי מקורות אלה ניתן ללמוד שלספינות הנבטיות הקטנות היה יתרון על
הספינות היווניות והרומיות במהירות ובזריזות ,כנראה בשל יכולתן להפוך
במהירות את המפרש בשיט נגד הרוח ,המחייב מהלך מזוגזג.
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ע' אבנר

ולכך מצטרפות כתובות שבאיות קצרות על חרסים ,שהתגלו בעיר דוד
בירושלים ( .)Shiloh, 1987אחד הממצאים מהחפירות במצודת חצבה
מתקופת המקרא הוא מקטר אבן מדרום ערב (כהן וישראל ,1995 ,איור
122א) .כתובת שבאית על לוח ברונזה מן המאה הו' לפנה"ס ,שהתגלתה
בתימן ,מפרטת את קשריה המסחריים של ממלכת שבא ,ובין המקומות
שאתם סחרה הממלכה נזכרות "עזה וערי יהודה" (.)Lemaire, 2010
לאור הממצאים מתל אל-חלייפה ,סביר ביותר שהמוצרים האקזוטיים
מדרום ערב עברו דרך אילת .במשך תקופת המקרא ידע אזור אילת
מלחמות רבות ופעמים אחדות עבר מיד ליד (ייבין .)1963 ,ההסבר
ההגיוני היחיד למלחמות תכופות אלה הוא רצונם של גורמים שונים,
כולל מלכי יהודה וישראל ,לשלוט בצומת דרכי המסחר שבראש מפרץ
אילת .שיירות גמלים העולות מדרום ערב אמנם לא הוצרכו לרדת
לאילת ,כפי שנאמר לעיל ,ולכן עצם קיומו של מסחר באילת מעיד
על מסחר ימי ,שהמשכו צפונה התנהל בהכרח ביבשה .מצודה גדולה
ביטבתה ,מתקופת המקרא (משל )1992 ,1990 ,מצטרפת לתמונה זו.
מצודה זו שמרה על מקור מים חשוב ועל צומת דרכים :דרך לאורכה
של הערבה ודרכים אחדות החוצות אותה ועולות מערבה לעבר דרב-
ע׳זה (איורים .)2 ,1
בתקופות הקלסיות דנו חיבורים אחדים באורכן של דרכי היבשה
לאילת ובאורכו של ים סוף 15.העיסוק בשאלת המרחקים מעיד למעשה
על תנועה לאורך הנתיבים היבשתיים והימיים .בחפירות אילה (אילת
הקדומה ,בתחומי עקבה כיום) מן התקופות הנבטית ,הרומית ,הביזנטית
והאסלאמית הקדומה ,התגלו ממצאים רבים שמקורם בסין ,הודו,
אירן ומצרים ,שהגיעו אליה במסחר ימי ,מרביתן בדרכן לארצות הים
התיכון 16.מאילה ,מאידך ,שווקה תוצרת חקלאית (שמן זית ,יין תמרים
ורוטב דגים) בקנקני אגירה דמויי "טורפדו" שאף יוצרו בה במשך כאלף
שנה ,החל בתקופה הנבטית ועד סופה של התקופה האסלאמית הקדומה.
קנקנים אלה המכונים בספרות "קנקני עקבה" ,התגלו באתרים שונים
17
לאורך חופי הים האדום ,באתיופיה ,בהודו וגם בטורקיה.
עצם קיומה של תעשיית קרמיקה באילה היא עדות למסחר שהתנהל
דרכה ,נוסף על חפצי היבוא שהתגלו בה .נמל ותחנת מכס שהחזיקו
הנבטים בלאוקי קומי ,18בחוף המזרחי של ים סוף ,ללא ספק מעידה
על שיט מסחרי בו (Periplus Maris Erythraei 19, Casson,
 ,)1989: 60–61וכך גם מצודה נבטית גדולה צמודה למעגן טבעי
בדהב ,בחוף המערבי של מפרץ אילת ( .)Meshel, 2000במאה הד'
לספירה הזכיר הירונימוס סוחר אילתי ושמו אוריון ]...[" :מן המעלה
הראשונה והעשיר ביותר ,מן העיר אילה הסמוכה לים האדום ["]...
(.)Hieronimus, Vita Hilarion 18
.15

.16

.17

.18

סטרבו ;18.4 :16 ,4. 4 :16 ,30.2 :16 ,פליניוס ;65.12 :5 ,אויסביוס,
אונומסטיקון ( 6:17-21מס'  6בתרגום מלמד); אפיפניוס .11-9.1:66 ,על
המקורות המצוטטים כאן ועל מקורות נוספים ,ראו צפריר .1989
Damgaard, 2011: 52, 70–71, App. 3; Whitcomb, 1988: 20–21,
 1989; 1994: 10נוסף על פרסומים אלה ,מוצרי יבוא מהמזרח שטרם
פורסמו ,מוצגים במוזאון עקבה.
Dolinka, 2003: 80, 95–96; Melkawi, 1994; Parker, 1988: 37,
1998: 390–391, 2000: 375, 380; Pederson, 2008; Power, 2012:
28–31; Tomber, 2002: 398; Raith et al., 2013; Retzleff, 2014.
דיון נרחב על מקומה של לאוקי קומי ("הכפר הלבן") ראו ,Nappo, 2010
עם הפניות לפרסומים קודמים.

סוחר אילתי אחר ,במאה הו' לספירה ,סחר עם הודו ואפריקה
והעביר דרך אילת ועזה פיל ושני "גמלים נמריים" (ג'ירפים) כדי
להביאם לקיסר הביזנטי אנסטסיוס בקונסטנטינופול (Timotheus
 .)of Gaza 24על אי בים האדום ושמו יוטבה התקיימה מושבה של
"יהודים אוטונומיים שישבו בה מימים קדומים" וגבתה מכס מאניות
סוחר .על כך כתב פרוקופיוס במאה הו׳ לספירה (Procopius,
 .)Bellum Persicum 1.19.1–7מקומו של האי יוטבה טרם התברר,
אך הוא מוזכר גם על ידי סופרים ביזנטים נוספים (Mayerson,
 .)1992, 1995; Ward, 2007: 163–164, with referencesבמלחמת
אכסום הנוצרית נגד ממלכת חמיאר היהודית ( 524לספירה) גייסה
אכסום אניות סוחר מערי נמל שונות 15 :אניות סוחר מאילת 7 ,אניות
מיוטבה 2 ,מברניקי 20 ,מקליסמה (סואץ) ו 9-אניות מהודו 19.מספר
האניות מאילת ,קרוב לאלה מקליסמה ,מעיד על מעמדה המסחרי של
אילת .כמאה שנים מאוחר יותר נחתם הסכם כניעה בין העיר אילה
ומוחמד ( 632לספירה) .בין השאר הבטיח ההסכם לאנשי אילה הגנה
על אניותיה בים ועל שיירותיה ביבשה ,וסוחרי אילת הורשו להמשיך
ולשוט בים האדום ולסחור כבעבר (הירשברגMayerson, ;1963 ,
 .)1964במאה הי׳ תיאר אל-מקדסי את אילת כך" :ווילה נמצאת על
הזרוע המזרחית של ים סין .היא עיר מאוכלסת מאד ובנויה לתפארת,
ובה הרבה עצי תמר ושפע דגים .היא הנמל של פלסטין ובית האוצר של
חיג'אז [ .]...ממנה מפליגים הסוחרים [al-Muqaddasi, Ahsan( "]...
.)al-Taqasim... 179
מקורות ערביים מימי הבינים וגילוי מטענן של אניות טבועות
מלמדים על המשך של סחר ערבי עם המזרח דרך הים האדום (בעיקר
לנמלים המצריים) ועל שימוש באניות סוחר לקרבות ימיים (Arenson,
 .)2007; Raban, 1971; Ward, 2014סך העדויות הכתובות והממצא
הארכאולוגי מאילה וממצאים מאתרים אחרים יוצר תמונה ברורה של
עיר נמל מסחרית ,שאליה הגיעו בעיקר בתחבורה ימית ,וממנה יצאו
שיירות גמלים לנמלי הים התיכון ,בעיקר על דרב-ע'זה אך גם בערבה.

 .3שרידי דרכים בערבה
התשובה המכרעת לטענות כנגד קיומן של דרכים לאורך הערבה היא
עצם מציאותן .בשנת  1971התגלה (על ידי מחבר מאמר זה) קטע ראשון
של אלומת שבילים דרומית ליטבתה (נצ"מ  20)20334182שרוחבה
כ 200-מטרים .בזאת היא דומה לדרכים הראשיות ,הבינלאומיות ,דרב-
ע'זה ודרב אל-חג' (איורים  .)4 ,3כיוון שקטע זה התגלה בין אילת
לבין יטבתה ,לא היה בו כדי להעיד על קיומה של דרך לאורך הערבה
כולה .אולם בשנת  1987התגלו קטעים דומים נוספים של אלומות
שבילים דרומה לקיבוץ גרופית (נצ"מ  ,)20634269דרומה לקיבוץ
יהל (נצ"מ  )21264414 ,21234426וליד נחל חיון (נצ"מ ,21424565

 .19בתוך איגרת של הבישוף שמעון מבית ארשם לקיסר יוסטיניאנוס א‘ (Acta
.)Sanctorum 10: 747
 .20מרבית נקודות הציון המובאות כאן נרשמו על פי המפה ,בשטחים מישוריים,
טרם כניסתו של מכשיר ה GPS-לשימוש נפוץ .לכן הן נרשמות בארבע
ספרות ,והדיוק בהן אינו מוחלט .אתרים שנותרו בתחום ישראל נבדקו
מחדש בעזרת .GPS
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 21.)21324594בשנת  1994ביצעתי סקר אווירי בערבה וללא קושי
איתרתי קטעים מהדרך כמעט לכל אורכה ,עם התפצלויות וסעיפים
מקבילים וגם כמה וכמה דרכי רוחב החוצות את הערבה מהרי אדום
לנגב 22.לאחר מכן ,ובטרם הועברו שטחים בערבה לממלכת ירדן,
סקרתי שוב חלק ממערכות השבילים בסקר חפוז קרקעי (אבנר,
1996א;  .)Avner, 1996נקודות שבהן השתמרו השבילים היטב היו
בנצ"מ ( 21554674 ,21554685 ,21774755 ,21574850איור ,)19
 .20644270מזרחית למושב פארן (נצ"מ  )21704780הגיע רוחב אלומת
השבילים ל 1,400-מטרים! (איור  .)20בכמה מאלומות השבילים
אספתי כלי צור וחרסים ,המייצגים את מרבית התקופות ,החל בניאולית
הקדום ועד קרוב לימינו ,כשהתקופות הבולטות ביותר הן הכלכולית
והברונזה הקדומה ומן התקופה הנבטית עד הביזנטית והאסלאמית
הקדומה (איור  .)21בכמה מהאתרים נמצאו גם חרסים מתקופת הברזל.
על פי הממצא ועל פי רוחב צרור השבילים 100 ,מטרים ויותר ,אין ספק
כי הדרך שימשה כדרך ראשית ,ולאורך תקופות רבות.

איור  :21מאסף ממצאים מאלומת השבילים בגב הערבה (ראו איור  )1( :)20פרטי
צור ניאוליתיים קדומים )2( ,פרטי צור ניאוליתיים מאוחרים וכלכוליתיים,
( )3חרסים מהתקופה הכלכוליתית והברונזה הקדומה )4( ,חרסים מתקופת
הברזל )5( ,חרסים נבטיים )6( ,חרסים אסלאמיים קדומים )7( ,חרסים "עזתיים"
מן המאות האחרונות
איור  :19אלומת שבילים רחבה בגב הערבה ,קטע מדרך שליוותה את הערבה לכל אורכה

נוסף לדרך זו התגלו שרידים של עוד ארבעה כבישים ,בעיקר סמוך
לגב הערבה ,ומהלכם בקו צפון–דרום:
1 .נצ"מ  – 2 1544531כ 150-מטרים מזרחית לאלומת השבילים – דרך
שרוחבה  8מטרים מסומנת באבני שוליים מרווחות ,והרווח ביניהן
23
4–  6מטרים (איור .)22

איור  :20מבט מהאוויר ,מדרום-מזרח ,על חלק מאלומת השבילים הרחבה מזרחית
למושב פארן

 .21קטע הדרך דרומית לגרופית התגלה על ידי ד' ריבנר .יתר הקטעים התגלו על
ידי מחבר מאמר זה (.)Avner, 1989
 .22הסקר האווירי נעשה במטוס אולטרה-לייט שהוטס בידי רמי בר ז"ל ממושב
פארן .מרבית הצילומים מהאוויר המובאים במאמר זה נעשו בעזרת רמי בר.

איור  :22דרך סלולה בגב הערבה (מס׳  ,)1מלווה באבני שוליים מרווחות
 .23צילומים  23 ,22מובאים כאן בשחור-לבן ,כיוון שאחד מסרטי השקופיות
מהסקר אבד בפיתוח.
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2 .נצ"מ  – 2 1554531דרך המסומנת באבני שוליים קטנות ורצופות,
רוחבה  5.2מטרים ,ובין קווי השוליים מילוי של גיר כתות ומהודק,
מעורב בחצץ צורני ,עוביו  7ס"מ (איור  .)23כ 300-מטרים דרומה,
בנ"צ  ,21544528חותכת דרך זו את קודמתה ,כלומר מאוחרת לה.

האחרים ללא ספק קדומים יותר .עם זאת גם האחרונים סלולים
בחלקם על תוואי עתיק ,לפי צמידותם לשרידים של בניין נבטי,
 9.1x4.6מטרים ,עם סימנים לחצר שמידותיה אינן ברורות (נ"צ
.)21334602

איור  :25דרך מרוצפת נוספת בגב הערבה (מס׳ )4
איור  :23דרך סלולה בגב הערבה (מס׳  ,)2מרופדת בגיר כתות מעורב בחצץ
ומסומנת באבני שוליים רצופות

3 .נצ"מ  – 2 1404592דרך מרוצפת באבני גיר ,רוחבה  4.2מטרים.
במקומות אחדים השתמרו בה קווים כפולים של אבני שוליים ,סימן
לתקופות סלילה שונות ,ובמקומות אלה רוחבה  4.8מטרים (איור .)24
4 .נצ"מ  – 2 1334602דרך נוספת מרוצפת באבני גיר ,רוחבה 5.8–5.4

מטרים ,מכוסה בחלקה בחצץ (איור  .)25בהמשכה דרומה מכוסה
ריצוף האבנים בגיר כתות ומהודק.

צריך להדגיש כי כל הדרכים שתוארו כאן הן סעיפים שונים של
דרכים שמהלכן צפון–דרום בצדה המערבי של הערבה ,לצד צרור
השבילים הרחב שכאמור שימש במרבית התקופות .לא מן הנמנע כי
גם בצדה המזרחי של הערבה תתגלה תמונה דומה ,ואמנם דרך מרוצפת
אחת התגלתה שם ,דרומה וצפונה למצודת ע'רנדל (איור  ,26רוחבה
 3.7–3.4מטרים) ,ודרך בלתי מרוצפת (רוחבה  3.2מטרים) התגלתה
צפונה לביר מדכור (Smith, 2010: 61, 68, 78. Sites SAAS 169,
 .)231, BMP/CAS 6מכאן עולה תמונה של דרכים אחדות מקבילות
שהלכו לאורך הערבה ,הן במערבה והן במזרחה (איור  .)2למסקנה

איור  :24בימין — דרך סלולה ומרוצפת בגב הערבה (מס׳  ,)3בשמאל — אבני שוליים משני שלבים שונים

חודש לאחר הסקר הקרקעי הועברו שטחים בערבה לממלכת ירדן
( ,)1995ולא היה ניתן לחקור את תאריכי הכבישים .האחרונים ייתכן
שנסללו בתקופה העות'מאנית ובימי המנדט הבריטי (ראו למטה),

דומה הגיע סמית בסקר שביצע בערבה המזרחית (–Smith, 2010: 95
 .)101עצם ריבויין של הדרכים מעיד על תכיפות השימוש בהן ,תמונה
שונה בתכלית מזו שתיארו כמה מהחוקרים.
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איור  :27התחנה האמצעית של אבני המיל כפי שהתגלתה דרומה לקיבוץ יהל ,מבט
מצפון

גילוי משמעותי קדם לסקר לאורך הערבה (אפריל :)1994
שלוש קבוצות של אבני מיל רומיות דרומית לקיבוץ יהל (נ"צ
 .)211473/437892; 212392/438875 ;210650/436708הן יוצרות
קו רצוף ,במרחקים הקרובים למיל רומי ,כ 1,500-מטרים (איורים ,27
 24.)28כיוון שהאזור כולו חולי ,לא נראות בו עקבות של דרך .בכל
אחת מהקבוצות  12–8אבני מיל שלמות או שבורות ,כולן עשויות מאבן
חול קשה 25,וניתן להבחין בהן בשני סוגים )1( :אבנים בעלות חתך
מרובע 25x25 ,ס"מ וגובהן  1.1מטר .רוב הכתובות על אבנים אלה
עשויות בצבע אדום ,מיעוטן גם חרוטות; ( )2אבנים בעלות חתך מלבני
ובסיס רחב 17x35 ,ס״מ ,וראשן חסר בכולן .הכתובות על אבנים אלה
עשויות בחריטה עם מילוי בצבע אדום (איור  .)29בסך הכול נמצאו 28
אבני מיל ,ועליהן השתמרו  12כתובות ,שלמות או חלקיות ,בכמה מהן
ניכר "פלימפססט" ,שרידים של כתובות קודמות ,משלב קדום יותר
בתקופה הרומית ( .)Roll and Avner, 2008אלו אבני המיל הראשונות
שהתגלו בערבה ,ופרט לאבן מיל אחת מהר הנגב (Role, 1989: 269,
26
 ,)Note 101הן היחידות בנגב ובערבה הנושאות כתובות.

 .24הקבוצה הראשונה של אבני המיל התגלתה על ידי חברי קיבוצים מהערבה
הדרומית :ד' ריבנר ,י' חמו ור' יעקובי .שתי הקבוצות האחרות התגלו על
ידי מחבר מאמר זה ועל ידי א' הולצר (אבנר1996 ,ב; Avner and Roll,
.)1997; Avner, 1996
 .25מקור אבני המיל טרם התברר .מחצבות נבטיות ידועות בוואדי סברה,
דרומית מערבית לפטרה .הן שירתו את היישוב הנבטי סברה ,במרחק ניכר
מהערבה ,ולא ידוע שימוש רומי בהן ( .)Lindner, 2006מחצבה באבן
חול קשה נמצאת בוואדי טוויבה ,כשלושה ק"מ דרומה לטאבה ,כ 70-ק"מ
דרומה לאבני המיל ( .)Rothenberg, 1970, Pl. 11a,bסימני הסיתות בה
אלכסוניים ,אופייניים לחציבה הנבטית ,והם זהים לאלה שבמחצבות פטרה
וואדי סברה .בצדה המזרחי של הערבה הדרומית התגלתה מחצבה נבטית-
רומית ,ובה גם אבני מיל בלתי גמורות (,)Smith, 2010: 69, SAAS 274
אך זו חצובה באבן גיר.
 .26אבני מיל ללא כתובות התגלו במכתש רמון וברמת נפחה (Meshel and
 ,)Tsafrir, 1975: 5–8וכן צפונה לעבדת ,כל אלה על הדרך המכונה כיום
"דרך הבשמים" .על אבני מיל אלה ראו גם http://milestones.kinneret.
.ac.il/en/content/milestones-south.html

איור  :28שרידי דרכים ודרכים משוערות בערבה בין יטבתה לע'רנדל )1( :שלוש תחנות
אבני המיל (משולשים אדומים) והתוואי המשוער הקשור אליהן )2( ,קו
משוער המחבר בין קטעים של אלומות שבילים (קווים מקבילים קצרים)
שהתגלו דרומה לשלושת הקיבוצים )3( ,קטע דרך מרוצפת במזרח הערבה
(ראו איור )26

בכתובות נזכרים שמותיהם של הקיסרים דיוקלטיאנוס ושותפיו
לטטררכיה הראשונה ,שמותיהם של קונסטנטיוס ושותפיו לטטררכיה
השנייה ולאחריה ,והן מכסות את פרק הזמן שבין  324–293לספירה.
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בכל האבנים מופיע שם המקום "אוסיה" ,שממנו נמדד המרחק .ציון
המרחק בספרות רומיות ,כתוב בצבע בלבד ,השתמר במלואו באבן אחת
בלבד מן הקבוצה האמצעית – " 12מיל" (איור  .)29זהו המרחק הכמעט
מדויק למצודה הרומית המאוחרת והביזנטית ביטבתה ,27כלומר מרחקי
הדרך נמדדו מיטבתה .שמו הידוע של נווה יטבתה ,ממפת פויטינגר
(איור  ,)17הוא "אד-דיאנאם" ,אולם השם שהתגלה על אבני המיל
מופיע בכתיב אחר ובהיגוי אחר בכתובת הרומית ממצודת יטבתה –
"קוסטיה" ( ,Eck, 1992; Roll, 1989איור  .)30שם זה מתקשר לכתיב
ולהיגוי נוסף במקור מאוחר יותר ,סטפנוס הביזנטי במאה הו' ,המזכיר
את "קוסיאנה ,משמר של פלסטינה ,מתחם (מבוצר) של [הלגיון]
העשירי [ ]...העם (נקרא) קוסיאנים [.)Meineke, 1958: 378( "]...
מהכתובות עולה כי היחידה ( ,ALAפלוגת רוכבים בת  150חיילים)
ששירתה במצודת יטבתה הייתה מורכבת מתושבי הערבה ,בדומה
לחילות עזר אחרים בצבא הרומאי .סביר כי הפלוגה רכבה על גמלים,
ועצמות גמלים שהתגלו בחפירות המצודה (Halbmaier, in Davis
 )and Magness, 2015: 224–225עשויות לאשר הנחה זו.

איור  :30כתובת הקיסרים הרומאים ממצודת יטבתה .השם "קוסטיה" מופיע בשורה
השלישית מלמטה (לתרגום הכתובת ראו )Eck, 1992; Roll, 1989

שלוש התחנות של אבני המיל יוצרות קו שכיוונו מדרום-דרום-
מערב לצפון-צפון-מזרח ,לעבר צפון הערבה והלאה ,ולמצודת ע׳רנדל
(איור  .)28התוואי שיוצרות אבני המיל אינו הנוח ביותר להליכה צפונה
או צפון-מזרחה לע'רנדל ,כיוון שהוא עובר קילומטרים רבים בשטח
חולי .הליכה צפונה לאורך הערבה נוחה יותר בשולייה המערביים של
הערבה ,בדומה לכביש הערבה כיום ,ואילו בהליכה ממצודת יטבתה
לע'רנדל עדיף לחצות את הערבה קרוב ליטבתה (אל העירה הבדואית
רחמה כיום) ולהמשיך בשולייה המזרחיים של הערבה מבלי לאבד
זמן ואנרגיה בצעידה על חולות .עם זאת ,אם יחידות צבא עשו את
הדרך בין שתי המצודות בתוואי אבני המיל בחולות על גבי גמלים,
לא היה בכך כל קושי .ועוד ,מהתחנה הצפונית של אבני המיל מסומן
במפות טופוגרפיות שביל מקשר לאלומת שבילים דרומית לקיבוץ
יהל – קטע מאלומת השבילים הראשית המלווה את הערבה לאורכה
בצדה המערבי.

 .4כביש מרוצף בערבה

איור  :29שתיים מאבני המיל נושאות הכתובות ,אחת מכל סוג .האות  Mבתחתית
הכתובות מציינת "( "Miliaמילים) ,ובאבן השמאלית — הספרה  12בספרות
רומיות (לתרגום הכתובות ראו )Roll and Avner, 2008

 .27על מצודת יטבתה ראו משל.Davis and Magness, 2015 ;1993 ,1990 ,
Meshel 1989, 1993

בגב הערבה התגלו כאמור שרידים של ארבעה כבישים ,שניים מהם
מרוצפים באבן .קטעים דומים מוכרים במקומות שונים לאורכה של
הערבה בצדה המערבי ,ובעיקר כביש מרוצף שרוחבו  4.5–4.2מטרים,
כרוחבו של כביש מס׳  3בגב הערבה .קטעים מכביש זה גלויים לעין
מזרחית לבאר אורה ולבקעת תמנע ,צפונה מקיבוץ לוטן ,ליד מושב
פארן וליד חצבה .צפונה למושב עידן השתמר קטע כביש שרוחבו
 3.5–3.2מטרים (איור  ,)31לכן אפשר שזהו כביש שונה .בקטעים
אלה לא התגלו כל ממצאים קדומים ,ונראה כי הם שייכים לכביש
שנסלל לאורך הערבה סמוך לזמננו ,בתקופת השלטון העות'מאני או
המנדט הבריטי .אשר לאפשרות השנייה ,בשנת  1932הקימה המשטרה
הבריטית תחנות שיטור לאורך הערבה ,בחצבה ,עין יהב ,יטבתה ,עין
עברונה ואום רשרש (אילת) .הקמתן נרשמה בדוח שנתי של מפקד
המשטרה במרחב הנגב .לכאורה ייתכן שהכביש נועד לקשר בין התחנות,
אולם עובדה זו אינה נזכרת בדוח זה או בדוחות השנים הבאות 28.לא מן
 .28עותק מדוחות אלה זכיתי לקבל מעזרא כהן ,ואני מודה לו על כך.

דרכים עתיקות בערבה

הנמנע כי חיפוש בארכיונים בריטיים או טורקיים יספקו תשובה לשאלה
מי סלל את הכביש ובאילו נסיבות .מכל מקום גם כביש זה יש לכלול
בתולדות הדרכים בערבה.
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