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 לכל, ראש מתכוונים, ההיסטורית הגיאוגראפית בתחום גבעון" "בעייתכשאומרים
 ע.צ. הוצ. )האונ' ן ו ע גב בערך באונומסטיקוד אבסביוס ע"י המובאיםלדברים
 מזרחה, אל בית אצל כך, הנקרא כפר היום ויש . . . * : שם כתוב 32( עמ' 313,מלמד,
 רמון" אצל לרמה, וסמוכה ממגה, מיליםכד'

' 

 ארבעה א( : ציונים שלוינה פי על גבעון של מקומה את טימוא, קובע,אבסביוס
 ' רמון. אצל ג( לרמה. סמוכה ב( אל. מבית מזרחהמילים

 ב, )מלחמות פלביוס ע*פ לרמה". *ממוכה הציון לדעתי הוא פחות המסובךהדבר

 ק"מ(, )91 חורון בית בכיוון מירושלים, ריס 50 במרחק נמצאת גבעון כי הנעמר א(.ט,

- ק 11, ז', )קדמוניות אחר במקוםאו  גבעון מקום את החוקרים קבעו ריס, 10 

העת-ק"
 סיוע ירושלים. מצפת-מערב ק"מ 10 ג'יב, אל הכפר בשטח השוכן בתל

 אל-ג;יב למזרח גדולה ובברכה גבעון-ג'יב, בשמות, ההיגוי בדמית גם מצאולכך
- מ'()17א12  

 לכתובים. בהתאם המקרא, בתקופת במקוםישוב הי" קוים האחרונות החפירות לפי יג(. ב, )ש"ב גבעון" ל"ברכת זכר
 לרמה* "סמוכה הלשון הקדומות א-רמבנרמה ח' נמצאת מאל-ג'יב מזרחית ק"מ4

 גבעוןבבאל- הזיהוי כי ספק ואין לישוב, ישוב בין ק"מ 4 של מרחק על יפהנופלת
 אבסביוס, דברי את בהחלט פה הולםג'יב

 לבית-אל*. מזרחה מילים ארבעה 2. רמון. אצל 1. : הציונים שני בשאר הםהקשיים
 אין ביותר. מסובך אונו רמון", נאצל הציון לקושי. קושי בין להבדיל יש פהוגם
 מהגיאו- ולא מהמקרא, לא גבעון-אל-ג'יב, בסביבת רמון בשם ישוב מכיריםאנו

 האוטמסטיקון. של אלה לדברים אמיזה למצוע יכולים א% ואין ימינו, שלגרפיה
 מעקשים. ללא אך סתום,עניין

 שהרי ביותר, פרובלמטי הוא לבית-אל" מזרחה מילים "ארבעה השלישיהציון
 ומעולם )173/149(, ביתין עם מזהים בית-אל שאת לפחות, שנה 1500 זה אנו,יודעים

 כאן זה ואיך בית-אל, של למערבה הדעות לכל היא גבעון ; לכך בקשר ספק היהלא
 ! אל"? לבית מזרחה מילים"ארבעה

ן - -- : שוטת דרכים בכמה החוקרים הלכו זו משונה תמיההלפתרון  . 

 ז. מי -ל עמדתו זו לקיצוניות אופיינית אגלנו אבסביוס. דברי את בכלל ביטלוא4
  במקור ,לזלול :  סבירה דרך זוהי אם ספק אה 115(. עמ' בארות, ג', t~ffw )ראהקלשי

, כוונתו, על לעמוד אין אם-
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 בספרים שציטטו גם היו "מערבה". קראו "מזרחה* במקום המקור. את תיקנוב(
 לדעתי, היא, שיטה.זו דברים. להרבות אין זו פסולה דרך על זו. "'מתוקנת" נוסחהלפי
 ., . מדעית. לדיסציפלינה מעברבכלל

 השם, בשתו ערים שתי היו קיימות שלפיה השלישית, הדעה יותר מעניינתג(
 את היא גם .וכיוונה לבית-אל, "המזרחיות" % להתגבר יכלה לא היא גם אךגבעון
 זו דעה לפי גם למתיבתא או לרמאללה בית-אלבנביתין, למערב השמיהגבעון
 היסטורית גיאוגרפיה אבי-יונה, מ. )ראה באל-ג'יב. הראשונה גבעון שלמקומה
 שם(. והמפה 101-100, עמ' ב', מהד' א"י,של

ב'
 אחרת. להצעה מקום שיש לי,ונדמה

 לבית-אל התכ111 הנידונים ובדבריו בית-אל, בשם ישובים שני על ידעאבסביוס
 ק"מ 17 בית-אלו, בכפר לחפש יש השניה בית-אל את בינינו. המקובלת זו לאאחרת,

 : נימוקי וזהו )162/154(. לביתין-בית-אלמערבית-צפונית

 ברשימה גבעון", *בני נזכרים כה, ז, נחמיה - הגולה" משבי "העוליםברשימת
 ז הזה השעי מהו היא, השאלה גבר". "בני אלה במקום באים כ ב, בעזראהמקבילה

 ? בדבר עניין אולי או בלבד, טעות-סופרהאם
 לצפון- האונומסטיקו0' של בלשונו מילים )ארבעה מבית-אלו מזרחית ק"מנ-7
 מ ב, עזרא של "גבר* הוא זה ג'בר לדעתי ג'בר. בשם שטח נמצא בית-זית,מערב
 מילים( )=4 ק"מ כ-7 נמצא זה שגבר-גיבר וכיוון כה. ז, בנחמיה לגבעוןהמקביל
 מזרחה מילים 4 הנמצאת גבעון על מספר והאונו' )בית-אלו( זו שניה לבית-אלמזרחה

 אשר שניה, גבעון ג'ברבבגברכ:גבעו4 הזיהוי את להשלים אולי מותרלבית-אל,
 .. אבסביוס. התכווןאליה

 מבית-אל מזרחה מילים 4 נמצאתג'בר
*גבעון *  * **

' גברבמקום

 **גזבר

י גבעון. ~r=גיבר
 להבין יש זו. בסביבה זכר נשאר לא גבעון לשם ואילו ימינו, עד נשמר ג'ברהשם
 קיומו גבעון. יעיב כאן היה הקדום בזמן יותר. מאוחר ישוב של שם זהו כימכך,
 מובא בעזרא ברשימה גיבר. חדש ישוב הוקם הקרובה, בסביבתו או ובמקומו,נפסק
 לאותו ושניהם ההיסטורי הקדום, השם - ובנחמיה בימיו, שרווח החדש,השם
 מתכוונים.המקום

 מזרחה מילים "גבעון"=4 זה: בציון האונומסטיקון דברי הם נכוניםלפיכך,
- שניה לבדת-אן אלא )ביתין(, ל4%ת-אל 'kY בזאת, התכוון הואלבית-אל".  בית-אלו 

 גבר-מבר. - גבעון in'xD. לגבעת אלא לאל-ג'וב(, לגבעוןולא
י

 ,. ל

ג
 לי נראה פה רמון". "אצל : הסתום השלישי, לציון הפתרון את לבקש גתהנותאר
 רימוין היתה )ביתין( לבית-אל מזרחה מילים( )בנ4 ק"מ 6--7 : בתכלית פשוטהדבר
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 )שופטים בגבעה הפלגש במעשה הנמלט?ם בנימין בני של הרימוןא "סלעבסביבת
 מסורת היתה מהולכת המון*. *אצל שלנר השלושי הציון, מתכוון ואליה ; וק כא, : מזכ,

 את חיפשו בביתין בית-אל את ראו אשר אלה לבית-אל". מזרחה מילים 4"גבעון,
 רמון "אצל והגיעו מזו, מזרחה מילים 4גבעון
 ידעו ברורים, הדברים היו לא בבר אגסביוס בימי, רב-ענינן: במקרה ינועריד

 והיה"לו הכיוונים.. בכל אותן מחפשים והיו "גבעון", ועתי ועל "בית-אל* שתיעל
 את לדורות רשם אלא הכריע, שלא שעה מדוקדק והבחן לאחהיות חושלאבסביוס

 הגעע וככה הרבה למדים נמצאנו פיהן על ; ~תמיהותיהן לניגודיהן המסורותכל
 מקומה את לקבוע הבאים שונים כוונים לבילושה באונומסטיקון הציוניםבשלושת

 לבית-אל"בבבית- מזרחה מילים "4 ב( ג'ין. אל - לרמה" "סמוכה א( : גבעוןשל
 ביתין. - לבית-אל מזרחה מילים 4 רמון, =: רמון" "אצל ג( גבעול ar גבראלו,

י,. , מבאןי אנולמדים
 גבעון. בשם ערים שתי היו כי(0
 בית-אל. בשם ערים שתי היו כיב(

4_ וזו היא, אחת בית-אל כי בהנחה תלוייות המקראי במדע השערות והרבההרבה
 אח התויות ההשערות כל את מחדש לבדוק מעתה צורך יהיה ושמא בביתין.

 בביתין. - אחת בית-אל של בקיומהגורלן

 (.י
~tfa

..
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