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 אמקמעבר

 . אפק מעבר שי חשיכיתון
 ביחס עומד אינו המצומצם ששטחם בארץ. השונים החבליםבין

 של הצרה הרצועה את גם למנות יש חשיבותם. למידת כל-שהוא י.'
 ובין במערב, וביצותיהם הירקון מעיינות בין המשתרעתמעבר-אפק,
 במורח, הר-אפרים של המערבייםהמדרונות

 פלגו ועם הירדז רק עליו עולה מימיו שפע ומבחינת לים-התיכון. שן הנשפכים הארץ נהרות בכל והעמוק הגדול הנהר הינוהירקוןן
 ~להימר! לדרום מצפון לתשעה ~רצ'נ' טבעי מכשול - מגידו וכרמותי כשלוחת-הכרמל - הוא מהווה לפיכך בעבר-הירדן(. הירמוך,הראשי,44

 . מלחמה. בימי ובעיקר שלום, בימיכך

 מטר, ל-20-12 בממוצע. מגיע. העליון שרמו הירקון נהררוחב
 ל-4 מגיע התחתון, בזרמו עומקו. , מטר ל-35-30 - התחתוןובזרמו
 סבך עטורים שלו. הדרומית הגדה בידוד הנהר. חופי בממוצע.מטרים
 חצי של לעומק ער בעבר שהתפשטו קני-סוף, בעיקר צפופים.צמחים
 רחבות- הביצות נם המעבר על הכבידו כן כמו המעבר. על והקשוק"מ

 ראש-הע- )ביצת הירקון מעיינות את המקיפה הביצה מן החלהידים,
 של הדרומית גדתו אורד לכל כמעט .המשתרעות בביצות וכלהין(.

 לנחלת-גנים. ועד פתח-תקוה מאדמות הגדולה(, הירקון )ביצתהנהר
 הביציית שטח נצטמצם בדורני. באיזור שנעשו ניקוז פעולותלאחר
 בשיטתיות, שבוצע הצמחייה. לביעות הודות בליל. נעלמו לא הןאך

 סו יכלה הירקו! את שעטר הג'ונגל עבר החקלאי. לעיבוד והודות.י
העולם.
 היינומקומות בטוחים, מעברים שלושה רק קיימים הירקון בנהר.
 כרכב, השנה ימות ברוב בהם לעבור וניתז רדודים. המיםשבהם
 הגדוליך הביצה בקרבת נמצאים מהם שנים ברגל. אוברכיבה

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 השלישי, המעבר ואילו אליהם, להגיע נדי החילה לחצותה הכרהמס
 לשמור האפשרות לים. הנהר של שפכו ליד נמצא בכולם, הרחב~הינו

 שיירות- את תמיד אילצה יחסית, קטנים בכוהות אלה מעבריםי
 מעיינות את ולעקוף מורהה לפנות למיניהם הגייסות ואתשסחר
 עצמז. הנהר ואתערקזז

 המערביים למדרונותיו הירקוז מעיינות ביז המעבר רצועתרוחב
 ) קצת ועל החורף, בחודשי ק"מ 2 על בעבר עלה לא הר-אפריםיל

 הביצורן ניקוז עם האחרונות, בשנים רק הקיץ. בימי מזה!מעלה
 עברה זה צר במעבר במקצת. התרהב יהמעבר השטה, טעי,שתנו

 41 התקופות בכל היתה ובו לצפונה, הארץ מדרום הבינלאומיתהדרך

 = . תנאי איפוא, היתה, במעבר-אסק השליטה שלה. המוקד מנקודותזחת
 התקופות. בכל המרובה ומכאן.חשיבותו - בדרךלשליטה

 ראש-העיק של התל בוצר בקירוב, שנה, אלפים ארבעת לטניכבר
 מגדל-אפק, בשם נוספת, מצודה אפק. בשם מבוצר יחרוב עליווהוקם

 של מגדל-צדק הנטהר הכפר בתחום הסמוך, הגבעות רכס עלהוקמה
 הבית-השני, בתקופת גם במקום היה מגדל-אפק בשם Q1W1ימינו.

 ומגד- מצודות הוקמו יותר מאוחרת בתקופה ברומאים. המלחמהבימי
 פעם מדי התחוללו במעבר-אפק עצמו. המעבר בשטח גםלי-שמירה

 של המדיני גורלה את לעתים חרצה בו והשליטה מכריעים,קרבות
 - ~ כזלה.הארץ

 בו העוכרים והנחלים האיזורגבויות
 מעבר-אפק-(--, כחל אסטרטגית ומבהינה גישגרפית-מדימתמבחינה

 המישור את גם אלא עצמו, המעבר של "צואר-הבקבוק" את רקלא
 מעין יוצר הוא אתם יחד 1 לו הסמוך ההרים רכס ואת אותוהסובב
 בכתבי. בקירוב. קמ"ר ל-200 טגיע ששטחו עצמו, בפני גיאוגרפיחבל

 אנריווא מ. ואילו בפד-סבא", .עמק זה חבל מכונה מתתיהו בזיוסף

 . בקעת-אפש בשםמכנרי
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 כ-0(8נ על-פני המשתרע "ירקון. אגן בת"זם נמצא כולוהחבל
 האגן. של המערבי תלקו את ומהווה א"י של התיכוו ההר בגושמ-ר
 בשפע הירקון. נהר את היוצרים ראש-העין, מעיינות נובעיםשטחו
 של יובלו - הדן עם להתמודד אלה מעיינות עשוייםימיהם
 ממ"ע )כ-TY2 בארץ ביותר העשיר מים כמקיר הידוע -ירדן

 הוחל 1935 מימיהם..בשלת בכמות עליו עולים אר שהם ויששנייה(,
 מלחמת-העצמאות בימי לירושלים. מים להספקת הירקו, במישימחת
 עצמה ההבל להשקאת המעיינות במי משתמשים וכיום הצינור,.חק

 )הצינור הירקון-נגב למפעל ובעיקר לוד, בשפלת היישוביםהשקאת
 הררומי, החוף עמק להשקאת משמשים הירקוז מעיינות מימי,מזרחי(.
 הצפוני. והנגבתרום

 ונשפכים בקעת-אפק את החוצים העיקריים,נהלי-האכזב
 : הם'ירקון,

 1 להר-גריזים מדרום-מערב ראשיתו - אשכר( )ואדינחל-קנה

 למושבה מדרום לירקון ונשפך לג'לג'וליה שממזרח מההרים יוצאיוא
 למגד. ומדרום-מערבור

 הירקון. של העצמאיים שביונקיו "קטן - דבח( )ואדינחל-רבה
 במרכזו, המעבר את הוא חוצה שבז נחל-אפק, לכנותו אולי, הדין,וו

 אל-תיר. דגטוש לכפר מצפון לירקחנשפך
 המשמש הכרקון. שביובלי הארוך - דיר-בלוט( )ואדינחל-שילה

 שילוט בעמק תהילתו והר-אפרים. 'הודה הר' בין ניאוגרטי:בול
 מגדל- ליד ההרים מתוך יוצא הוא מ'(. )1016 בעל-הצור ההר:קרבת
 מול בערך דרום, מצד לירקון פתה-תקוה-.נשפך אדמות את חוצה1פק,
 נהל-קנה. שלופכו

 )שטח הלרקון שביובלי הגדול - מוצררה( )ואדינחל-אילון
 המתלכדים רבים, מפלגים נתהווה הוא קמ"ר(. 810 שלו הניקוזוגן

 בצאתם תל-אביב. בתחומי לירקון ונשפכים אהד לנחל:בקעת-אונו
 מדרומונ בקעת-אפק את אילון נחל טלגי תוהמים ההרים,בין
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 יהככישים מטילת-הקרזל ו תחבורהדיכי
 "דרך-הים" או פלשתים" מ-דרך שקיד שהינה העתיקה,הדרו

 שמצפון ביברס, מגשך המוליכה כדרך-עפר, הכלליים בקוויהנשתמרה -
 אינה 11 דרך ג'לג'וליה. אל וראש-העין, כפר-מירקין רנתיה, דרךללוד,
 בעל כביש עובר שטה הצטונית, מגזרתה חוץ בשימוש, כיוםנמצאת
 לוד-חיפוג מסילת-הברזל עוברת לחל-אפק ממזרח מקומי.ערך

 ולבנת. סוריה עם מציים את בעבר שחיברה המסילה מז קטעהמהווה
  בורהתורכינג  הראשונה. מלחמת-העולם ימי בראשית נבנתה ואתמסילה

  יפו-ירושלים  מסילת-הבחל את חיברו הגרמנים, שלבהררבתם

 י . ממנזן.צן9 מנס p~w'מעגי
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 טול-כרם. עד המע הדרום-מערני שסעיפה החג'וית, המסילה4
 ua לחלוטין, הזמן במשך שחוסלה הצרה, התורכית למסילהלמקביל
 רחבה. מסילת-ברזלל4נ%'ם

 סעיף הזאת למסילה נוסף הראשונה מלחמת-העולם תום עם,ש_.
 רב-חשיבות תפקיד מילא זה סעיף לפתה-תקוה. מראש-I?Yrשהוליך

 חיפה-תל- ברכבת כבדים משאות כשהובלת 1939-1936,למאורעות
 פתח-תקוה. לתחנת עוינת, שהיתה לוד, מצומת הופנתה4ביב
 של המערבי לקצה עד קו-המסילה הוארך המדינה קום לאתר%

 נחל-אילון. אליו נשפך בו כמקום הירקון את החוצה~ל-אביב, חדרה-נתניה-הרצליו4- החדשה המטילה ;ם אחר-כך חובר זהיו תל-אביב. צפון תחנת - חדשה תחנת-רכבת נבנתה שבו הירקון,4צת
 . יוצא המורהי הכביש המעמר. עכרי משני עוברים כבישים שניח

 ומגיע ומזור, )קילה( גבעת-כח נבלט, תדיד, בן-שמז, דרך עובר4לור,
 מקדמ והוא למגדל-צדק, ממערב עובר השני הכבישן לכפר-קאסמ.*ד בלחרסלילה דרך נמשכת זאת מנקודה י )מגדל-צדק(שמגדל-אפק

 אפשר דהנז ווט בכביש העצמאות מלחמת לפג עברה רלק יע השיר לבנות לכיוון ממצרים התחבורה העתיקה. "דרך-הים" את רבהלמידה
nfeכביש -הודו" ולגבולות לקווקז לפרס, ים-השיש, לחופי גם להגיע 
 פתח-תקוה לצפת מגיע שדה-התעופה. בקרבת עובר סלוע, יוצא4

 הממלובי השולטו בפקודת שהוקם גשר, על-פני הכביש עובריה. שדה-התעי- לפני ללוד, מצפון פתח-תקורם--חיפה. כביש עםלמתחבר
 להכ- ונועד גשה4רומאי יסודות על נבנה הגשר הי-ג(. יבמאהיברם
 הקצרה הדרך הינו זה כביש כיום ב"דרר-הים". תקינה תניעהיח
 עובר ראש-העיז של לתחנת-הרכבת מצפון לחיפה. ורושלים ביןשייתר
 קטע בעבר שהיווה ראש-העין--קלקיליה. הכביש : בלבד אחדמביש
 בעקבות כן גם עובך זה כביש יפו-חיפוף או יפו-שכם בגביש~שיב

 טול-כרץ, ואת קלקיליה את עוקף הוא כיום י העתיקהלדרך-הים"
 לכרכור. ומגיע המדינה, לגבולות מחוץ. שנמצאות.
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 היה שעפיו הנבעות, רסס ומצודתה.תגד2יצדק
 אעק מעבד שן ח"זדחי גבולו את תהתה הכפד.בנר

 פתח- כביש מחבר. המעבר, עברי שמשני הכבישים.' שגיאת
 מעבר-אפק את החוצה ןמגדל-צדק(,תקוה-ראש-העיז-מגדל-אפק

 ולכביש לראש-העין פתח-תקוה מליוון גישה מאפשר זה כבישלרוחבו.
 היחידי הכביש זהו )רומם-העין-ג'לג'וליה--קלקיליה(.ג'לג'וליה
 הצפונ!. בקטעו מעבר.אפק אתהחוצה
 לכבי- אשר המדינה. בתחומי כיום נמצאים הנזכרים הכבישיםכל
 רק ירישלים-שכנו לכביש ומגיעים מזרחה, המוליכיםשים

לראשי-הנשר-
 המשביהם וגילו בידינו. מוחזקים שלהם המערביים

 ממלכת-'רדו. בידי עתה ומתון ההררי. בשטחנמצאים

HhiiiL_
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 זהו בלוד. שדה-התעופה של קרבתו זה לחלל משווהחשיבות-יתר
 רבה ~חשיבות במזרח-התיכה ביותר הנדגלים משוות-התעופהזד
 עוברים דרכו אסטרטגית. מבחינה והן כלכלית מבחינה הו להנעת

 לתחבורה מרכז משמש והוא רבים, בינלאומיים אווירייםוי-תחבורה
 המדינה. של הא,החית;ווירית

 המעברתולדות
 הראשון הגית וימי המריהיסטוריתזקופה
 במקומות מיישב. זה הבל היה ביותר הקדשות בתקופותכבר
 שונים שרידים נמצאו לים, הקדומה אפק שבין nDen בכל:ים,

 קדמות על המעידים והמאוחרת, התיכונה הקדומה, האבןזקופות
 מכל קטנים, ~רעים יישובים אלה היו בררי-כלל  באיווי.ישום
 אנו. מהמגינו לפי קבע, יישובי לא -;ום

 גם שרדו שממנה התקומה ההיסטורית; התקופה מראשיתהחל
nlvlyI,באיזור. שאירעו שונים מאורעות אחר לעקוב ניתן בכתב 

 נו- והיא האנושית, ההיסטוריה הוכר.בשחר כבר אפק שלערכה
 נזנרת "ראשזנ" בפעם וקרב. מלחם" במסעות שגנזת להזדהמויות-ת
 ראש- בתל החפירות לפסה"נ. הי"ט מהמאה מקדמת בתעודותוק
 ואף - אז היתה אפק כי מלמדות, הקדומה, אפק של תלה שהואויז,
 לכן קודם שנים מאותיה

- 
 ביו- קשרים ובעלת חומה מיקפת

 להגן היה שתפקידו חיל-מצב. ב" ישב אז שכבר אפשררמיים.
 בקרבתה. העוברת הדרך על ולפקח העיר!

 יתר ביז אפק נזכרת שבטי-ישראל, על-ידי הארץ כיבושעם
 בתקופת העיר נזכרת נוספת פעם יח(. יב, )יהושע שנכבשו בנען-י

 שהסתיימה הפלשתים, עם והרת-האמין המכריעה במערכהז.פטים.
 כבר הישראלי. ההתנחלות לשטח הפ'לשתים ובחדירת ישראל,פלח
 ועתה מבואותיו, ועל החוף מישור על הפלשתים השתלטו לכן'דם
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 מתקופת נברונזה( ארד עשויים נשקכוי
 )ראש-העין( תי-אפק בחפ.רות נחשפוהאבות.
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 ובה תדירתמ, כציר באפק בחיו הס ההר. את גם לעצמם ל"ועידאנו
 החנקרים, רוב לדעת באבן-העזר. שנערך הישראלי, הכוח מול~רכו

 הנמצא דיר-בלוט, הערבי בכפר אבן-העזר של מקומה את לראותלי
 כאמור, הסתיימה, אסק מלחמת שביתת-הנשק. לקו מעבר~ום

 שילה, חמורות. היו יתיצאותיה כני-ישראל, של מקשה~בלטתם
 ארון-הברית היסוד, עד נהרסה בני-'שראל. של והשבטי הדתילרכזם
 לפלשתים. שועבד כולו וההר בשביתקח
 ישראל ממלכת וקמה מהר מן הפלשת') הפולש שגורש לאחרןן

 ב, הימים )דברי בית-המקדש לבניית ל"ים-יפו" הובאו אשר"לבנון, ארוי בי להניח, יש רב-ערך. תפקיד למלא זה איטר שבמאוחדת,
 לשלטון נתונה תקופה באותה היתה שלא ליצו. הובאו לא טח,

 ובתל-קטילה הירקת בשפך ההפירות הירקון. לשפך אלאכשראלי.
 עיר-נמי naw1 הירקון לשפך סמוך כיוכיחות

 מוגנת ישראלית,
 בדוברות הועלו וממנה הלבנת, דנא ודאת הובאו, 11 לעיר הים.*צד

 מהדוברות העצים את ברקו שם לאפק. סמוך מקום עד הירקוןשמעלה
 ליעודם. נחל.אילון של האפיקים באחד יבשתית בתובלה אותם.~העלו

ולירושלים.
 אפק על-פני עברו ובבל אשור מצרים, מלכי של רבים מסעותן

 חגלת-פלאסר מצרים, מלך שישק עברו במעבר-אפק המלוכה.ג"תקיפת
 "אפק במפורש נזכרת לפסה"נ, 671 בשנת אשור, מלך -אלרחדון"ל מסעו בתיאור אחרים. ומלכים אשור, מלכי ואסרחדון סנחריבומ-ג',
 חשוב, ותחבירתי-אסטרטגי טופוגרפי פרט ציון תוך שימרינ"'~ארץ
 הארץ, של .הדרומי גבולה שעל לרפית, ממנד, המרחק כיהוא:
 איז בקירוב. קילומטר 120 - היינו הליכה. שעות שלושים"נו
 חש כשהוא לפסה"נ, 609 בשנת כאן עבר- נכה פרעה שגםספק,
 בצאתו הדרך את לפניו לסגור אז ניסה יאשיהו- אשור. מלךהעזרת
 ומן שנערך לאפק. כבלי צבאי מסע על לעמק-יזרעאל. נחל-עירוןלאת
 בשפה פפירוס מתוך למדים אנו הראשון, הבית חורבן לפני)שצר
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 שבמצרים, העתיקה. נוף היא בסקארה, ב-1942 שנתגלה%(רמית.
 דחופה'ממצ- 'עורה מבקש דרום-ארץ-ישראל של בלתי-נודעע~יס
 אנשי( )או צבאות כי מספרת, התעודה הפולשים. בבל צבאות נגדושם,
 אפק.שימשה כי מעיד, זה פפירוס לאפק". והגיעו "באו בבלמלך
 הגבול על נקודת-מפנה למצרים, בכל בין הארוכה בדדך חשובהתאנה
 של הפנימיים המבואות על פיקחה זו תחנה ויהודה. שומרוןלזריז
 פזורים באיזור הירקות מעברות העל הדרך על ושלטה אלו,*ורים
 שיבת-צי11, ומימי וישראל יהודה מלכויות מתקופת חרסיםשרידי

 לעומת עת. באותה פורחים י"שוכים בו קיימים היו כילמעידים
 אפק של המדויק מקומה על ארכיאולוגית עמת עדיין חסרהשש
ין השופטים. ובימי הכנענית התקופהעוף

 השני הבית ימי וסוף החשמושאיתוקופה
 וכנרפש תחנת-משמר, ובה גבול נקודת היתה פגאי מעילות(.*וונית - )פגאי פנאי העיר אפק של במקומה ישבה ההלניסטיתבתקופה

 ששוכן ימינה של פג'ה הנטוש בכפר נשתמר שמה תחנת-מיס.ג4
 הסתערו שליטי-סוריה, של משלטונם הודה שחריר לאחר,1 לפתה-תקוה.למזרח

 היו הסלבקיים אנטיוכיה שליטי החוף. מישור על גםמחשבונאים
 לוותר נאותו לא מקומות ארבעה על אולם ניכרים, לוויתורים~~ונים
 לעומת ופנאי. גזר הערים ועל ויבנה יפז הנמלים על : פניםלשום
 הכנטותיהן תמורת כספיים פיצויים לתת מוכנים החשמלאים היו4ת,
 TGQ. השליטה על לוותר פנים בשום הסכימו לא אבל אלה ,עריםשל
 את להבטיח כדי עזרוג בבקשת הרומא' לסנט פנה הורקנוס,1חנז
 להוציאן הצליחו שהסורים )אפק(, פגאן שעיינות גזר יפו, לגביכותו
 בנמנו החשמונאי. אביו,-שמעוז על-ידי לכן קודם שנכבשו לאחרגידיו
 הארץ, חוף של אורכו לכל, כמעט היהודים שלטו ינאי אלכסנדר4

 יצא בימיו בערי-החוף. השפעתם את לק"מ זרים מכוחות4נעו

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ינ*,)ן:,
.~ש

 גצה ובי' ]ח ).]ריס סזזו.אנק.חוזה
nlalpnfi,הרומאית מהתקופה ייבות שווזת 

 בערבים להילחם הסלבקיים, האנטיוכים אחרון דיוניסיוס,אנטיוכוס
 למנוע רצה ינאי אלכסנדר ביהודזע עבר ובדרכושבעבר-הירדן,

 "חפר ינאי כי מספר, מתתיהו בן יוסף המעבר. אפשרות אתמאנטיוכוס

 אנטיפטריס בקרבת ההרים בין אשר הארץ, כל לאורך עמוקחריץ
 בנה עץ ומגדלי גבוהה מומה הקים החריץ ועל-יד יקו. חוף וניןמופק(
 מלחמות י א סו, י4 היהודים )קדמוניות הארץ" שערי את לסגורעליה

 כזוע עמוק" "חריץ מהווה עצמו שהירקת מאחר ז,(י ד, א,היהודים
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 לעבר הירמוז ממיניינית אוחו להמשיך רק היה צריך ינאי כימפתבר.
 נבנתה, מתתיהו, בן יוסף ע"י המוזכרת הגבוהה. החומההקרים
 יותר, מערבה יתילו י שבמעבר-אפק התעלה מאחורי רקכשאן
 ,ה קצוב במרחק שמירה. מנדל' שרשרת הוקמה הירקון.ל*רך
 החשמונאים, מתקופת חרסים וסביבם כאלה. מגדלים שלושה .מיה.

 לפינת סמוך ארלווורוב, ברחוב שפת-הים. על המוסלמי.ויברות בית- בגבעת קפלו י. בחסירות'שערך וסביבתה. בתל-אביבנמשפו
 רמת-גז. משטרת ובקרבת בלור'ונקוב
 איזור כי ההשקפה, מובלטת מתתיהו בו יוסף ישל הקצר בתיאורו11
 המחודש, הכינוי גם מכאז הארץ. שערי את מהווה לקם. ההרים בין81.

 את פרץ הלה דיוניסיוס. אנטיוכוס של מסעו את לבלום הצליח לאיא - לינאי אשר זה. לאיזור יהודה" ארץ -שער של כביכול,א"ודרני
 ומותו ~בוסתו רק חפצה למחוו והגיע החריץ את סתםלבייליס.
 יותר. נרחבות מפעולות-תגמול אותו מנעו הערבים עםתקרב
 על וצאצאיהם ינאי בני למלחמת גם חזיון גיא שימש מעבריאפקע

 תומכיו את ריכז ינאי.' שי נכדו אריסטובולוס. בן אנטיגונוס בה'חמל
 שהשתרע השרזני. האלונים יער את לכבוש כשמגמתו אסק.לקרבת
 בריתו, בני הפרתים, של התקדמותם על להקל כדי יירקוז'שצפון
 השרוך של הצפוני לגבולגמהגיעי

 בנה הוא הורדוס. של בימיו אפק גאיזור החיה חדשה תקיפה9
 אם יל חשובה לעיי אנטיפטריכ היתה הומו כמריצת,אנטיפטייס. - אביי שם את עליה וקרא הקדימה. "ק של תלה *י חדשה4יר
 הסתעפה לה ודרומית *דרך-הים". עברה על-פניה הראשית.*דרר
 לירושלים. מקיסריקאדרר
 כאפק יהודה. ארץ גבול לצית אנטיפטריס שימשה תקופה באותה1,

 כגבול,..הצפוני- הקיצונית היישוב נקודת היא אף היתהצעבר.
 "שובים השתרעו יה ~rlnY הרצוף. הלאומי היהודי התחום של]מערבי

_4י4

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בקיסרי הרומאים נערכו יפה כיבחר ולאחר בגליל המערכהבתום
 כשהם החוף, לאורך מקיסרי נעו הם יהודה. ארץ על לעלותבמגמה

 נתקלו באנטיפטויס, יהורה, בגבול רק מעצור. ללאטתקדמים
 הסמוכה מגדל-אפק את החריבו הרומאים ישראל'. בכוחלראשונה

 לא אולם במצור, ההממה ירושלים ירושלים. לשערי והגיעו לודואת
 מן היהודים הלוחמים פרצו בר-גיורא ~itYb של בראשותונכנעה.
 במעלה תבוסתם גדולה היתה בעיקר הרומאית. את והניסוהעיר

 בהמות את הכבד, ציודם את לנטוש נאלצו הרומאים יבית-חורזן
 מנוסתם בדרך הגיעו רב נקושי מנשקם. חלק ואף שלחסשמשא

 היהודים רודפיהם מהם הרפו יהודה, גבול על בה ורקלאנטיפטריס,
 בשנת ע-1(. יט. ב, היהודים )מלחמות ולהתבצר להינפש להםושיהו

 אספסינוס, של בראשותו אנטיפטריס את ופקד הרומאי הצבא הזר68
 בה .והשייט יומיים בעיר שהה הוא ירושלים. על שניתבעלותו
 - ' '. .סדרים"

 בברית-ההדשה גם נוכרת אנטיפטריסהעיר
 לציוז !כתה לא- היא יותר. מאוחרים שונים במקורות וכז לא(.כג. )"מעשי-השליחים-

 הכנסייה מאבות אבסביוס, אולם הידועה, רר-ומאיתבמפת-הדרכים
 אותה הזכיר לספירת-המצרים, הר' במאה בקיסרי שחיהמוריקן
 והברית-החדשה. המקרע יישובי כל שמות את שלה.הכוללבשמון
 היא ימינו. של ג'לג'וליה היא בשרון, גלגל של מקומה אתבקבעו
 )אונומסטיקון. לאנטיפטריס מצפת מיליו שישה נמצאת היא כימצייה

 321(. 32, עמוד מלמד, שלבתרגומו

 הערבית והתקופה והתלמוד המשנהתקופת
 הקוש- ויש התלמודית. בספרות רבות פעמים נזכרתאנטיפטריס

 לכך גרם הגיאוגרפי מצבה עקיבא. רבי של קבורתו מקום את בהרים
 והכוונה אנטיפטריס*, *כיפת נזכרת מטלמור ממחרי; מרכושהיתה
 כיפם או גו, מחופה יהיה השוק,לרחוב
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 שבה והיא העיר, של ערכה הנראה, כפי 'רד, הזמןבמרוצת
 הנוצרים עולי-הרגל בספרות נוכרת היא דרכים. תחנת~היות

 רמת- )ליד ~טירה לוד בין כתחנה ואילך( הר' )מהמאההראשונים
 '. . הרומה-למתצה. כעיר אוהכובש(,

 הערבים הערבית. כתקופה נהשיבותה שזב עלתהאנטיפטריס
 לעליית כך ע"י סיועו והם ברמלה, כך ואחר בלוד בקרתם אתקבעו
 : * הירקון, הבירה, לעיר צפוני שער מעתה ששימשה אפק, שלערכה
 ' .. בערבית כונה פנאי(, השם )גלגול פיגה בשם השני הבית בימישכונה

 עוזיא. זאהר-נך )אנטיפטרים(אבו-פוטרזס
 הפנימיות המלחמות ובתולדות בארץ הערבי השלטוןבתולדות

 בסביבת בעיקר פעמים, וכמה כמה הנהר נוכר המקומיים השליטיםביז
 מבית הח'ליפים של שלטונם סיום גם קשור 11 בסביבהמעבר-אמק.

 לארץ-ישראל ברח אומיה, מבית הח'ליפים אחרת השני, מרוואזאומיה.
 החל'יף  אבג-אל-DQY.  של  רורר יברילליג הירקון. ליד צבאו עםוחנה

 הירקוק בסביבת הוא אף וחנה מרוואן אחרי רדף עבם, לבניהראשון
 מרוואן משפחת בני פותו עבדאללה של נצחונו לאחר ימעבר.סמור
 ן 750(. )בשנת בוגדנית בצורה ונרצחו הירקון, לחוףלבהו

 הט"ו העכסי הח'ליף כשעלה נוסף, גדול קרב ההחולל וובסביבה
 חמראה, מידי ארו-ישראל ואת סוריה את לכבוש צבאותיובראש
 נ4; שהסתיים זה, קרב טולון. אבן אחמד התורכי מצרים שליט שלבנו

 ,ל הארץ ובתולדות האיסלם בתולדות ידוע הח'ליף. חיל שלבתבוסתו
 ן היר- טחינת ליד למעבר, ממערב שהתחולל לפי הטחנות", -קרבבשם
 י-4_( .קת.

 נ הערבי השלטוז בימי אפק בסביבת שהתחוללו המערכות יתרבין

 עם בבגדד, היה שלמונם שמרכז בני-עבט, מיחמות לציוןראיות
 הראשון, הבית כבימי בימיהם, גם ממצרים.הח'ליפים.הפאטימיים

 )בגדד( ארם-נהרים שבין כיחסים נקודת-המוקד ארץ-ישראלהיתה
 מקהיר ריאשית הדרך מעבר-אפק. חשוב תפקיד מילא בעיקרלמצרים.
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: סבייך ח' וכיום לכפר-סבא מעבר-אפק דרך מלוד אז עברהלדמשק
 חשיבות אז נודעה לכפר-סבא כפריטבא(. שליד שכונת-אליעזרמול
 והתבצר לירקוז, הפאטימי הצבא הגיע 6~9 בשנת דרכים. כתחנתרבה
 ,3יר  35יר את  והשאירו הנהר ורפ את היטו  העבסיים הצבאותלידו.

 אשקלון. עד לסגת נאלץ הפאטימי והצבא - מים ללאהטהרת"(

 והתורכית הממלובית הצלמנית,התקופות
 י  מבהוות ויה התוף  איזור את ביצרו הארץ, את דשאבניםמשכבש,

 מעבר-אפק עברי משני הוקמו צלבניים ומצודות מבצריםההה
 ממבצר במזרח במגדל-אטף, מיראבל מצודת הוקמה כךובקרבתו.
  21ג TOaON צעס 38~41זאסא SOWDES החרשים"המעיינות

 כגון נושווה, מצודות אפק-אנטיפטריס,בעבר. של משכנהבמקום
 יישובים אסטרטגיות. ובנקודות דרכים בצמתי הוקמו קולה,מצודת
 למסדרי נמסרו וג'לג'וליה, קלה רנתיה, כגון בחבל, השוכניםשונים
 1 ולכנסיות.אבירים

 צבאות פיז 1191 בשנת המלחמה מז גם ידועה אפקסביבת
: ריכרד של בפיקודו הצלבנים לביז א-די, צלאח של בפיקודוהמוסלמים

 ציווה פליק ),אדי פולג נחל בקרבת בקרב מפלתו אחרילב-הארי.
 י ג כוחותיו את ריכז הוא הירקח. את ולצלוח לסגת צבאו על א-דיןצלאח

 '5הי .קודמים. בקרבות על-ידיו להרסה הצלגגית שמצודתהבמגדל-אפק,
 1 להסגיר נאלץ במעבר-הירקוז, להחזיק בכוחו עוד היה משלאאולם,
 ,ג_! מעריבת. נמנע לא ואת, עם ירושלים. סביב צבאו את ולרכז רמלהאת

 י למעבר-אפק(.ע1 י - )מנביא-סמואל מועטים בכוחות שימוש תוך ט11ח, ארוכותפשיטות
 ) השולטנים לורי השלטוך עבר מהארז, הצלבנים גירושעם

 ( ועל הצלבנים שרילי ניעור על שקדו אשר ממצרים,הממלוכיים
 להתקנת גם דאגו הממלויים בחוף. אסטרטגיות נקודות שלביצורן
 ן בימיהם דמשק. עם מצרים את שחיברה הדרך לתיקון ובמיוהדדרכים,
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 .גשו ט"דשנבג"
 קיים והוא בלוד, סו-ג'ורג' כנסיית מאבנ' ביברס-

 הממלוכים בנו מצרים-דמשק הדרך לאורך ללוד. מצפון היוםעד
 עוג'א היתה מהו שאחת הסוסים(. )להחלפת ודואר תניהתחנות

 למסי'רת איתות ההנות הדרך לאורך הותקנו כן כמו)ראש-העין(.
 התחנה )מגדי-אפק(. במגדל-צדק נקבעה מהו ייאחת דחופותידיעות
 )ליד ,סור תחנת - ומדרום קקון, תחנת היתה מצפון לההקרובה
 של ערכה זמננו(. של באר-טוביה -חצור

 .דרך-הים-
 באותם חור

 שט- על-פני פרוש היה המושלמי השלטוז מעלה. מעלה ועלההימים
 ארוכה, ביניאומית בדרך קטע היוותה 1.דרך-הים" עצומים.חים

 בנתי- אי-שם וסועה בטנג'יר. גיברלטר. של הדרומי בחופושראשיתה

 :"עני :~%:ג"נקבןב".מיןוי:"י"ג:עבג4
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 בג'לגץליה, קוקס מפיוסם )פונדק-שתךות( ח"ז וסיז. תורכסט1:ות
- יבעליו. מבוטל לא הכנסה מקורהיה  המצודה של הריסותיה גבי על מחדש שהוקמה ראש-העין,מצודת

 מהמאות ערביים במקורות מבוצר. ח'1 כנראה. שימשה,,מלבמת..
 מגדל- היא מגדל-יבא. שבכפר החזק המבצר שוב נזכר והי"ד;י"ג
 )מגדל-אפק(.:דק

 ; . תוצאת- שהיתה הפנימם הבמחוו בתנאי המתמדתהירידה
 שסביבת לכך, גרמה והתורכית, הממלוכות בתקופות שחלו;מהומות

 ובתעודות המסעות בספרי עוד נזכרות אינן בכללה, וררך-הים;פק
 במת-הדו-, על שעצרה ג'נין-שכם-ירושלים, הפנימית הדרךוחרות.
 מעכו ואייו השרון, לאורך אשר הדרך מן יותר בטוחה לדרך אוחשבה
 בים. דרכם את - האירופיים הנוצרים בעיקר - הנוסעים עשו'יפו

 גם קרובות ולעתים חממנים, בדווים שלטו ובשרון החוף:איזור
 בחופים ומעגן מקלט מקומות להם שמצאו למיניהם.מוסדרים
 ההרוסות. החוף שבערי הנטושיםבנמלים

 שקבעו הכוחות בין קרבות לויית מעבר-אפק היה הי-אבמאה
 ט'היר צבאות ביז - היינו המאה. של השנייה במחצית הארץ גורלות

 בפיהם וכונה' הארץ צפון על אז שהשתלט עמר, אל דביר()קרי:
 עלי- הממלוך ממצרים. כריתו ובן הגליל-, "מלך אירופאים כמה2ל

 אן עוזריהם של מזויגים וכוחות התורכיים הפחות צבאות:ך-לבין
 (8.- בנמל-יפו השליטה היתה אלו בקרבות העיקרית המטרה שכם.מבעלי
 . למצרים.'בדרך

 לעכה הדרך את לעצמם.הבטיח וץ- כדי נפזליזן. צבאות המעבר על השתלטו הי-ח המאהבסוף
 צבא-הכיבוש כוחות אפק בחבל פעלו הי"ט המאה של השניברבע
 מג'דל-יבא הכפר היה המצרים גירוש לאחר פחה. איברהים שלומצרי
 המקומי. השיח' חשוב. למרכז הקדומה( מגדל-אפק מגדל-צדקיהוא

 ושלט זה בכפר ישב אל-ג'מעינק סאדיק( )קרי: צאדיק:תקיף,
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 ' - בקולה הצלבנית המצודהשריוי

 התאוששו בינתיים ללוד. טול-כרם שביז השטח כל פני עלממנו

 המצודה את ; השתגר הים לחופי והגל.הו אסרוהו התזריקים. השלטונות .;
 הרסו.שבכפר
 העשייסהמאה

 החלה כולת הארץ ובתולדות מעבר-אפק בתולדות חדשה.תקופה

 את האנגלים צלחו 1917 בדצמבר האנגלים. בידי הארץ כיבושעם
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 התקדמו כגהר(, שפך לבין נהלה-גנים )כיז נקודות בשלושוהרקון
 כשאגפם במרכז, ורמת-השרון במערב שפיים סביבת עד לנהרמצפון
 וכמח לירקון שמדרום השטחים את פחח-תקוה, את כובשהמזרחי

 באיזור 11 שבגורה החזית קו עבר תהילה לנהר. מצפון.ראשי-גשרים"
 מעבר-אפק, של הצפוני ,חלקו ההוית קו ושעתק מכן אחר ;המעיינות

 ה- בידי 1קאסים( ~כפר-קאסם האנגלים בידי מוחזקתכשמגדל-צדק
 מבצרים כשהתורכים הכוחות, שני בין הצץ נחל-רבה 1תורכים

 ג'לג'וליה. סביב התוית קו אתבקדחתנות
 עיקר את אלנבי ריכז יחסן שקט של למדי ארוכה תקופהלאתר
 למגדל- ממורח ק"מ 1כ-8 רפאת הכפר . שבין הצרה בגזרהכוחותיו
 בהתקפת-בזק, פתח 1918 בספטמבר ה-19 ליום ואור והיםאפק(

 חופי ההודי ריוי"ר של ההתקפה עיקר התורכי. הצבא אתשהכריעה
 נעו הקו תפישת עם במערב. הסמוכה ולסביבתה לג'לג'וליהנתח

 למעכרות-הירדן. יממה תוך והגיעו צפונה. קלים רוכביםיחידות
 במסע הסתיימה אפק, בסביבת שתחילתה האנגלית,התקפת-הבוק

 הבריטים ולחדירת התורכי הצבא להתפוררות שהביא מהיר,בריטי
 שביתת-נשק. הסכם על וחתמה נכנעה תורכיה ו אנטוליהלגבול

 התקינו התורכים, על-ידי שהינהה הצרה, מסילת-הברזלבצד
 הותקן כן כמו היפה. עד מקנטרה רהבה, מסילת-ברזלהאנגלים
 קודם כבר לתנועה שהוכשר ראש-העין-ג'לג'וליוג הבבישלשימוש

 שררכן חשוב, לצומת-רכבות אז היתה ראש-העין התורכים. כידילכן
 היום. עד פגה לא וחשיבותה היפה-קהיר, קועבר

.
 וכיום העצטאות במלהטת אסקמעבר י,~

 במעבר-אפק. עזים קרבות התחוללו שוב .מלחמת-העצמאות בימי-
 למתקני העירקי הצבא חדר זט1נגלים. ~לעיני המדינה הכרות לפניכבר
 הכרות לטני rat-מה אפק. של תלה על שנבנה הירושלמי. המיםמפעל
 לראש- ומדרום ומצפון-מערב וטג'ה אל-סיר תושבי 1WU1רשדינה
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 ן הכרזת עם נמלטו. בסביבה שהתגוררו הבדווים וגם כפריהם. אתהע"ח
 ן ראש-psn נתפשו ערב, צבאות של הגלויה פלישתם ועםהמדינה

 ן וילהלמה. לחה של שדה-התעופה ואילו העיראקים, ביציומגדל-צדק
 ן והכוחות הערבי הלגיוז בידי הוחזקו ויהוד )טירת-יהודה(טירה

 ן נזלה שבשטחי גבעת-השלושה אדמות אליו. שנילוז.הנקתי-סדירים
 שבאיזור היעודיים והיישובים לחזית, הפכו td1yואדמות

 1 כפר- -
 ן אויב. כוהות עבריהם משלושת מוקפים היו = ושכונת-בילינסוןטירקיו

 ן . לשחרר במגמה הראשונה, ההפוגה תום עם שהחל"מבצע-דני-,
 מהל-אביב האיזם את ולהסיר עליה שהושם המצור מז ירושליםאת

 מבקער-אונו כוחות-האויב הדיפת החרת. פני את שינהופתח-תקוה,
 ( המזרחי חלקו על הכהסתערות וטירה(, וילהלמה יהוד,)שדה-התעופה,

 ן גרם מגדל-~דק של כיבושה המערכה. גורל את חרצו מעבר-אפק,של
 מסעף-קולה על כוחותינו יהשתלטות מראש-העיז, העיראקיםליציאת

ן
ylQ. להיסוג האפשרות ואת תגבורת להחיש האפשרות את האויב מז 
 ההיסטוריות התקופות בכל כמו ומרמלה. מלוד מסודרתנציגה

 רמלה של .בפינויז הפעם גם אפק איגור פינוי הסתייםהקורמות,
 בשפלת נרחבים שטחים ניטשו אלו ערים של לניעתן עם עצמךולוד
 מלהמת- בימי כמו לעמק-אילון. עד הערים שתי שבין בשטח -לוד

 לנחל החזית קו במלחמת-העצמאות גם הועתק הראשונה,העולם
 1= התימת'המכם לאחר רק העיראקים. בידי נשארה ג'לג'וליה ואילורבה,

 '( בתחומי כוץ ונכלל האויב עיי כליל אפק איזור פונהשביתת-רגשק

 סופח ג'לג'וליה, לרבות ההרים, למדרגות עד המישור כלהמדינה.
 ר,, העייהה של הבנוי שטחה לתחומי עד הגיעו וגבולותיולמדינה,

-  , י והגבול לידינו. הועברו כפר-קסם, ההר,.לרבוח מדרונות גםקלקיליה. 
 הקרוב )במקום ק"מ כ-8 ולפחות מהכפר מורהא אחד קילומטרהועתק
 הראשי. מהכבישביותך(

 ל חרשים, צבריים ששובים אפס  באיווי הוקמו הקרבות חוםלאקר
~fiD

 ן שלוכח שוכנים מגרל-צרק לה-- לכביש '  ממורח ספר.  יישוב(
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%,
 ראש-העיז ממטייחת הנהר שי הראש.תהזרוע

 ובתחומו המעבר גבול עי ונחשונומי מזור גבעת-כח, :יישובים
 משתר- להם צפונית-מערבית בילינסון, ושכונת כפד-סידקיןשוננים
 ואילו פג'ה. הנטוש הכפר ארמת על שהוקמו החדשים, השיכוניםעים
 קינוצי,ם, משקים שני של בנינים נבנו -עצמו המעברבתיך4,

 משתרע עצמו, המעבר בתוך בו גם יותר, צפונה ועינת. גבעת-השלושהי
 עולי כיום המיונדב ראש-העין, של לשעבד הבריטי הצבאיהמחנה

 ליישוב-קבע, והפך פניו את שינה המחנה מתימן,.מרבד-הקסמים"
 מגד- המעבר של הצפוני בחלקו וכיו"ב. משק בנייני חצרות, בתים. ובונ

 מצפון, נווה-ירץ. הוקמה ממש ובקצהו כותנה, בהצלחה עתהלים
 הכפר האיזור את תוחמים נחל-קנה, שפת על מהצומת, ק"מ 9במרחק

 שביתת-הנשק, הסכם על-פי למדינת-ישראל שצורף ג'לג'וליה,הערבי
 חגור. הספר ייצוב נמצא לידו לו, מדרום-מזרח הנמצאוכפר-קסם,
 וחשוב חיוני כחיק ומפותח, מאוכלס לאיזור והופך הולךאיזור-אפק
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 יכצומת ימים, עתיקת מעבר כדרך חשיבותו מדינת-ישראל.של
 בעינה. עומדת חיונ',דרכים

 ראש-העיןטתקני
 הירקון מעייפת מי את המטיך קו-המים הגיגית נחנך 1955ביול'

 נאמד הנביעות ')מספר המעיינות מאות של מימיהם הצפוני.לנגב
 . מגדלי הוקמו שלידן שאיבה, לבריכות והוזרמו הוסדרו באלפיים(בהם

 הראשית, השאיבה לתחנת המים את המעבירים מיוהדים,שאיבה
naptnwתחנה. של בכוחה פתה-הקזה-יאש-העין. לכביש מדרום 

 קילומטרים עשרה ביממה. מים מעוקבים מטרים 13,500 עד לשאובזו
 )קולה(, גבעת-כח ליד המעבר, של המערבי גבולו על יותר,דרומה
 זורמים שסמנה ממ"ק, 75,000 של קיבול בעלת גדולה, בריכההותקנה
 שבשפלת-לוד.באחיסמך - השנייה השאיבה לתחנת עד )גראביטאציה( בכבידההמים

 תחנת- תוקם הסזרהי, הוו שלו התוואי על-פי המכונה זה, קומלבד
 יותר קרובה שנייה, בדרך לנגב הירקה מי את שתורים נוספת,שאיבה
 שיוקצו המים רבתי. לתל-אביב אף מימן ותספק המערבי(, )הקולים

 אף ויועברו מיוהד, במתקו שיטוהרו ביוב, במי יוחזרולתל-אביב
 המזרחי. הקן עם המערבי הקו יפגש חלץ ליד לנגב.הם

 ל- המים הירקון. ממי מט"ק מיליון כ-200 דרומה יוזרמו הקוויםבשני
 ! גובהו - כלומר ס"מ(; ו-170 166 )שקוטרם בצינורות-ענקיועברו

 ביגוניה: קומה בעל מבוגר אדםשל.
 ,44.י עברשרידי .י

 בניינים, שרידי ומיעוטם חורבות רובם עתיקים, אתריםכעשרים
 שביתת-הנשק. לגבול היפה-לוד כביש בין אפק,נשתמרו.באיזור

 מעבר- של הדרומי-מורחי בגבולו שבהם. הבולטים את רק כאןנזכיר
 מצודה צלבנית. מצודה שרידי. נמצאים קולה, הנטוש בכפראפק,
 מישור-החוף. אל ההרים מאיזור המוליכה הדרך על בזמנה הגנהזו
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 שמצודה ייתכן צהרים. ,תיקים בניינים נמה שרידי נמצאיםבערבתה
 יותר. קרמים 'יסודות על-גבי הוקמה אתרים, לבניינים בדומהזו,.

 למזור, מדרום ליד-בן-שמן-מגדל-אפק-ראש-העין, הכביש בצד י.
 למוסלמים, W11p זה מקום היה בשנים מאות בצורתו. 'חיך בנייןלצב
 הנוצרים, על מקודש המקום היה לפק'-כן יחיא. נביא מקאם כינוהווהם

 הרומאית בתקופה שנבנה בניין זהו המטביל. יוחנן של שמו עליוונקרא
 היה כי משערים זה. .מסוג בארץ יחיד והוא במלואו,והשתמר
 )מאוזוליאום(. קבורהמקום

 מעבר-אפק את תוחמים למרחוק, הנראים אהרים, בנייניםשני
 הדורות. כל במשך האסטרטגי ערכו את ומבליטים וממערב,ממזרח
 מצודת ראש-העין. ומצודת מגדל-אפק מצודת הינם אלובנייגים

 או מג'דל-יבא הכפר ישב שעליו ההר, פסגת על בנויהמגיל-אפק
 ושי- הכפר לשיח' שייך שהי'ה גדול-ממדים, בנית זהומגדל-א-צדיק.

 נהרם הבנייז פני-הים. מעל ש' NWSnbi 141 המקום דירה. לומש
 שרידים בו ונשתמרו לפחות, שנים מאות י"ח במשך הליפותונבנה
 הצלבני, הערבי, הביזנטיל השלטון מימי השני, הבית ימימסוף

 "דיים מספר בו נבג, העתיקים הנדבכים על-גבי והתורכי.הממלוכ,
 החדשה.בתקופה

 בעיקור הבה' המרכזי, הריבוע הוא המצודה בחלקי ביותרהקדום._
 המאה מן החל הרומאית. לתקופה האופייניות מסותתות, מאבניםז

 אשר 1-ל, פינקרפלד י. האדריכל לספירת-הנוצרים. והשנייההראשונה
 שלטונו לימי ליחס יש הבניין מחלקי כמה כי מניה, המצודה, את בדק.

 מגדל- של האחרונים או היחידים שרידיו _שאלה וייתכן הורדוס,-4של
 י"ס(. ב, היהודים )מלהמות מתת~הו בן יוסף בכתבי הנזכראפק

 עובים מטרים כשני י עבים הזה המרכזי המגיל ,2לקירותיו
 נראים למגדל הכנימה בפתח בדרום. מטרים לשלושה וקרובבמערב,
 ואילו ביותר, p'~y אינו מהם אחד הצדייים. הקירות בשניחורים
slg?n1על השער. בריה את שימשו שניהם מטר. על עולה ע1מק 
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 כתובת חרותה ובואכה מסגרת. ,נתונה מטרים, כשני  שאורבו'משקוף,
 הקדוש של מות-קדישים( 1מקום "מרטיריוז תרגומהי תהיוונית,

 להניח, יש הנצרות. קידוש על שמת ילד היה קיריקוסשיריקוס".
 בתקופה לבאז הועברה אלא מלכתחילה. במקום נקבעה לא האבוכי

 המרכני לריבוע שמצפון בקיר השקעים וכן המים. כור למדי.מאוחרת
 הבית, של הצפוני מאגפו חלק לתשומת-לב. הם אף ראוייםהעתיק,
 כבד עיראקי מפגז נפגע המגדל, של הצפונית-מזרחית הקרובקרבת
 כקטע להיזהר יש לכן למפולת. חשש וקיים מלחמת-העצמאותבימי
 גדולות. בקבוצות הבניק גג על מעלייה ~הימנע הבית. שלזה

 והמתנשאת הירקון ממעיינות מ' 25 המתרוממת לגבעה,מעל
 פרוצות חשות נראות התל על קדום. תל ניצב פני-הים, מעל מ'כ-44
 קל- בשם הערבים בפי מכונה שהיה מבוצר. חאן או מצודה.גדולהשל
 ונוהגים נהגה היהודי ביישוב ראש-העין(. )מצודת ראם-אל-עיןעת
 הולם אינו משם אנטיפטריכו מבצר בשם 11 למצודה יקרוא היום,עד

 בשעתח ,ישבה הורדוס, על-ידי שנבנתה שאנטיפטריס, נכווהמקום.
 המאה בסוף בעיקרה כנראה, נבנתה, ההרוסה המצודה אר זה. תלעל

 שהוקמה לוודאי וקרוב בארץ. המהלוכי השלטון ראשית עםהי"א
 המצודה חוזקה מכן לאחר לעיל(. )ר' צלבני מבצר של יסודותעל-גבי
 .התורכיות בתקופההחופצה

 בארבע לה מגדלים 4 דונמים(. לשבעה מתקרב שטחה 1מעוגלים י במספרים מטרים. 80 עלו )85 מרובעת כמעט היגההמצודה
 כנוע שימש. אשר והרוס, קטז חדר נמצא ובה חצר, במרכזהפירותיה.

4 למלחמת-העולט. עד בשלמותן עמדו המצודה חומות מחסן-נשק.אח,  ולאחריה. בה רק ונפגעוהראשונה, 
 ט41-כרם-לוד, מסילת-הברזל לבניית שימשו המצודהאבני
 בשנים במלחמת-העצמאות. גם נפגעה המצודה גשרים, לבנייתובעיקר

 ממשית של העתיקות אגף על-ידי וחוזקו חומותיה תוקנוהאחרונות
 ובקרבתו התל על מצנע בפתח-תקוה המתיישבים ראשוג'ישראל.
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 בכניסה עתה המוטלים עמודים. שברי בעיקר שונים. בנייניםורידי
 מאבן, ארונות-מתים שם נמצאו בז "עיר. של הגדול'בית-הכנסת

 התל מן חלק כשנחפר שקתות. ושימשו המתיישבים לחצרומוהובאו
 גם במקום נתגלו הירושלמי, מפעל-המים למתקני יסודות הנחת'שם

 ארכיאולו- חפירות באו אלו גילויים בעקבות יותר. קדומיםורידים
 בחפי- 1936. ובשנת 1934-5 בשנת - עונות בשתי בתל שנערכויות,
 הב- תקופת מסוף חומותיהן על קדשות, ערים שרידי נחשפו אלו'ות
 וכן התיכונה, הברונזה ומתקופת שנה( כ-4000 )לפני הקדומה'ונוה
 או כידונים ראשי פגיונות. : כגון כלרנשק, כלרחרם, שמעתגלו
 . התל על-פני מצריות. פרעה חיפושיות וכן ברונזה עשרים'מחים
 ההלניסטית, מהתקופה י יותר מאותרות מתקופות גם חרמים,זורים

 מתקופת שרידים נמצאן טרם אולם והערבית. הבי,נטית;רומאית,
 לכיבוש שסרם הזמו מן חייגו  הברזל. ומתקופת המאוחרת;ברונזה
 הראשון. הבית  ומימי בני-ישראל על-ירישרז

 הפולשים צבאות כשהחזיקו מלחמת-העצמאית, שלבעימומה
 לבטת, קטנות. מאבנים מורכבת שהיתה. צבעונית פסיפס'צפת - לכפר-מירקיו מדרום לוד-ראש-העין, מסילת-הברגל ליד;גנה קווי- חפירת בשעת - נתגלתה ובראש-העיז' במגדל-אפק;עיראקיים
 יותר, גדולות פסיפס אבנ' נמצאו לה סמוך וורודותי חומותוחורות,
4 שרידים אלה כי לשער. היה אפשר ראשונה ראייה על-פי לבנות.:ולן  

 ן .. פסיפס אבני המרוצף פרוזדור. אי חצר ורצפת גדול אזלם רצפתזל
 ושרידי קטנה כנסייה רצפת זו כי הוברר, לאחר-בדיקה וגסות.'בנות
.,.י- לה. סמוך שהיה;צד,

 '"4 בעל בניין ובו אחר. עתיק אתר נמצא 'הכנסייה לשטחדרומית
 בית-קברות לידו י ת'אר נבי מקאם בערבית המכונה גדולה,יפה
 עתיקים. מתקנים ושרידי,טן

 אף ואולי חניה, מקום לפנים היה כאן כי מעידים, הסימניםכל
 היתה עדית התחנה מקום, מכל *דרך-הים-. בגד עתיקה,;חגת-דרכים

 .את זוכרים פתח-תקוה וותיקי האחרונוהנ השנים במאות,יימת
 הסביבוג ערביי לשנה אחת לידה ערוכים שהיו העממיותמגיפת
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