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בקעת-גניסר

מבוא

 לאדמתה הודות הכנרת. בצפון-מערב .שיכנת גניסרבועת
 פירותיה מקדימים עמק-הירדו של ולחומו שכה המים ישפעהפוריה,
 מצומצמים שממדיה אף כולה. בארץ להם 'צאי ומוניטיןלהבשיל.
 ק"מ(, ~ו-נ המכסימלי ורוחבה ק"מ. לן~5 אלא מגיי אינו)אורכה

 משתי וזאת הארץ. בתולדות חשובים תפקידים פעמים מספרמילאה
 עיקריות:סיבות
 עבר ובה דרכים. כצומת בקעת-גויסר שימשהמקדמת-דכאא(

 .דרך-הים- מסעיפיאחד
 י הבינלאומית

 על שהתפרנסו וחשובים. גדולים ישובים התקיימובתחומיהב(
 של מוקד נקודות שונות בתקופות והיוו ודיג.חקלאות
 .. ומרידות.מלחמות

 וטינה הכלעהתחומי
 הצפ,ז- ,חופה לאורך ומתמשכת וארוכה,. "יא צרהכקעת-גניסר

 - מדרום-מזרח : עבריה מכל לה ברורים גבולות הכנית. שלמערבי
 שלוחות עליה סוגרוה ומדרום ממערב מצפון-מזרח, ן הכנדת'מת

 נוחיט ממערב אליה השופעים המדרונות הגליל-התחתון.הרי
 אחת, סלעית שלוחה אולם לעיבוד. אף ניתנים ולעתיםיחסית,
 הבקעה לב אל חודרת מגדל. המושבה בנויה מדרונותיהשעל
 המגיעים ותלולים, גבוהים צ.קים עני לשתים. אותה מבתרתוכמעט
 ארבל והר בצפון-מזרח )עורימה( כנרית הר - הימה שפת עדממש
 מפורסמים והם אותם, ומצרים הבקעה קצות נשני ניצבים -בדרום

 חוצים נחלים שיושה עצמה. הבקעה מן פחות יא הארץבתולדות
 צלמון נחל - המרכזי עמוד. נחל - שבהם הצפוני : הבקעהאת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יציאתם מול והולכת מתרתכת הבקעה ארבב נחל -דהדרימי
 ההרים. מן הנחליםשל

הנחלים

 . )ואדי-אל-עמוד( עמוסחל

 -ומהרי סירת מהר ה-ורדים כפלגים עמוד נחל של ראשיתו -ן
 ק"מ 2 גיניסר*. לקיבוץ מצפון לכנרת נשפך והוא וצפת'*יז-זיתים

 ועמיק, תיול קניין בחוד הנחי עובר לבקעה ההר מז יציאתולפני
 משובצית ובצלעותיו רב, בנופי מצטייז הקניון למעבר.קשה

 מהבקעה ק"מ 4ן במרחק לאדם. למגורים שימשו מהן שרבותמערות.
 זרמי על-ידי הנחל מקיר שהופרד גבוה. עמוד-אבו בקניוןניצב
 שמו. את לנחל נתן זה עמודהמים.

 עיבר והוא לימון, ואדי בערבית נקרא הנחל של העליוןהקטע
 בגיא-הטחנות הערבר מירון, נחל נשפך אליו צפת. הרילרגלי
 גנים, עטור והוא מים, מעייכות שופע זה כליון זרם מירון.שלרגלי
 עין-עמוד, בוקע עמוד שבנחל האבן עמוד ליד וכרמים.~רדסים
 בבוא אד לשעה, מים קוב כ-ה5--70 שופן הוא ובקיץ,אביב
 הנוף: אז משתנה הנהל במורד חרב. הוא ספטמבר. בחולשהסחיה
 שיקוו אגן לאכזב. נהפך והנחל באדמה ונבלעים נעלמיםהמים
 ובחורף הגליל, הרי של חדול שטח על-פני משתרע עמוד נחל~ל
 כביש שנסלל לפני ואבנים. רבה אדמה בדרכו אתו סוחףהוא

 לנחג מעל הגשר הוקם רבטרם חוקוק לקיבוץ .המובילהאספלט
 אף פעם מדי גורם גשמים בימי והפתאימי החזק שטפוהיה

 ועד גינוסר מקיבוץ הבקעה, של הצפוני חלקה אדם.יקרבנות
 על-ידי נוצר הוא עמוד. נתל של ה"דלתא" אלא איגר כנרות,להר

 -ומסיי. בפרק להלן דאה 1 1'1וסר הקיב71 רשם טיסי .הנקעה שפ עיז
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 עתוד, נחל הע שבהם הצפוני בקעת-גנימר. להיוצרות סייכו נזזל'םסילושוז

 . בתשתה טצוים תטמשקטע

 סמוך רבדים רבדים ושקע ההרים מן השנים במשך שנגרףהסחף
 . . / הנחל.לשפך

 נאה טיול לך ואין בארץ, היפים הנחלים .מן הוא עמודנחל
 לבקעת-גניסר. מצפת, או ממירון לאורכה ברגל מירידהיותר

 א-רובדיה( )ואדי צלמון]"ל
 לכנרת נשקך והוא ברוד, כפר צימון_בקרבת נחל שלראשיתו

 של הדרומ'בגבולו
 קיבוי

 הנחל עוקף לכנרת בדרכ. גיניסר.
 מע'אר, הדרוזי הכפר ואת חוור( )ג'בל חוון הר 8ת גדולהבקשת
 פעמים שלוש כיוונו את הנ"ל משנה 11 עקיפה אגב במורדו.השוכן
 הערבים בפי נקרא "וא העליון בזרמו "270. בת תפניתומבצע
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 הנית בתקיפת שכקרבתו מלאמה "'רבת שם על טלאם". ואדיבשט
 שבוצרה צלמיו, -או צלמוז העיר 11 חורבה של במקומה עמדההשני

 אבותינו בפי גם ברומאים. המלחמה בימי מתתיהו בן 'וסףעל-'די
 יורדת-הצלמון בשם העיר, שם בהשראת הנחל, של זה קטענקרא

 כביש עם "צטלבותו ממקום "נ"ל. של "תחתו, ורמו)הצלמין(.
 -שם על א-רובדיה. ואדי בשם הערבים בפי נקראמגדל-מע'אר,

 בסביבת הנפוץ - בערבית הכינר או השיוף - הרוביךשיח
הכנרת.

 כאפיק נובע רובדיה, לח'רבת .סמוך מהכנרת, ק"מ 10 במרחק;
 800--900 השופע )עיז-רבידה(, lSY~-רביד הגדול המעיזאנחל

 מושך ואילך מגאז הסתיו. של השפל בחודשי אפילו לשעה מיםקוב
 היחיד האיחז הנחל והוא השנה, ימות כל כמשך רבים מיםמנחל
ן,, לכנרת. הנשפכים הבקעה נחליבין  בקעת-גניסר. להשקאת העיקרי המים מקור הינו צלמון נחל.י

 מערבית-מערבית- ק"מ )1% אבו-שושה ע'וט'ר הנטוש הכפראושבי
 )במקום הנחל ממי חלק להפנות נהגו גיניסר( לקיבוזצשונית
 לבקעה. מעל גבוה היושב כפרם. לתוך מנשפך( ק"מ כ-5"מרוחק
 )אחת אחדות טהנ,ות מניעים היו הכפר בתוך . שורטו הנחל4י
 בכוח יורדים היו ואחרי-בז רומאיים( יסודות על בנויהמהן

 משקיט הערבים היו שבאמצעותן לתעלות, )גראביטאצ'ה("כבידה
 המים היו הבקעה של הצפוני הקצה אל הבקעה. אדמות כלאת

 שנבנה גשר פני על עמוד נחל את שעברה בקמת-מים..גורמים
 נהגו, קדם, בימי הבקעה תושבי אבותינו, גם זה למטרהבמיוחד
 יעיל שבאופז להניח, יש אולם דומה, בדרך להשקיתהנראה,
 יותר.למשוכלל
 מגדל המושב" של אדמותיהם להשקאת מ"הנחל מנוצלים~כיזם

-
 לכנרת. מגיעים הם איו הקיץ ובימי גינוסר, הקיבוז :של
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 הגליל, מהרי רבים מים צלמון נתל מושך הגשמיםבימות
 בדגים. עשיר והוא לכנרת. שפכו ועמוק רחבולכן

  ארבי)חל
 היונים( גיא - אל-חמאם )~אד.

 בזרמו הבקעה. את העוברים בנהלים הקצר הוא ארבלנהל
 שליד מקרני-"יסיז' '~דד האחד יובלים: שני מתאחדיםהעליון
 של הצפוניים-מזרחיים המורדות מן והשנ' טבריה-חיפה.כביש
 עין-ארבל קטנים. מעיינות שנ' בוקעים ארבל בנחל תרעז.הר

 )ע'1-סראר(, ועין-הצרורות ארבי, ימישב מים המספק)עין."מאם(.

 שתיה. מי ולהספקת שבקרבתו השדות להשקאתהמנופל

 בימי גדתו על ששכנה ארבל, העיר שם עי נקראהנחי
 הבר יונ; שם יל חמאם" אל "ואדי לו קיאו הערבים השני.הכית

 3קעת.ננ.סד שנ)קו' הזדי. ארבל,!חן
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 כניסתו במקום עבריה משני המתנשלים התלולים, בצוקיםהמקננות
לבקעה.
 'גלגל ועל הכנרת אקלים על רבה השפעה נודעת זהלנהל
 המירכית הרוח הימה לתוך פורצת והתלול הצר פתחו דרךלוחותיה.
 הרוח מתפשטת הנחל מפתח התיכוו. הים מז הנושבת"קיצית,
 חופיה. את ומקררת איתה מסעירה הכנרת. פינות לכל מניפהיצורת
 אחר משעות הפסק. ללא הכנרת אל נושבת זו מערבית קיץלוח

 בשנה. חודשים שבעה-שמונה במשך הלילה, רדת ועדהצהרים

 הבקעהמעיינות
 מגדל, גבעת לרגלי בוקע לעיל. שהוזכרו המעיינותאיבד
 מים ממ"ע 250 השופע עץ-נו4 הראשי, מהכביש מ' 200במרחק
 ימרביתם מגדל המושבה לצורכי כיום נשאבים קצתםלשעה.
 לתיר הסבך. ועטור הקצר נ11, בנחל ונשלכים מנוצלים.אינם
 בעברית ופירושי עיז-אלמודאוורה, המעיו נקרא הערבים בפי"כנרת.
 העגולה בבריכה השם מקור העגול".(מעיז

 קוטרה מ' 30 -
 - בבריכה המים עומק המעין את המקיפה - גובהה מ'וב-2
 1 מאוחרת. בתקיפה נבנה העליון חלקה אשר הבריכה אחד.כמטר

 : ההשקאה על להקל כדי נבנתה היא רומאיים. יסודות עלמושתתת
 בכוח והוזרמו הקרקע לפני מעל הברוכה בתוך הורמו המעין4י

 השדות. אלהכבידה
 י% )עין עיויכינר .בוקע הכנרת, לחוף סמור כנרות. הרלרגלי
 מנוצלים אינם המעין מי לשעה. מים ממיש כ-350 הנובעא-תינה(.
 לבנית. נשפכים הם וממנה גדולה. בבריכה מתרכזים הםלהשקאה.

 אל הסמיכים )טבחה(' עידשבע מעיינות את הוסיפואבותינו
 ,בקעה הועברו הללו המעיינות מי הבקעה. של המיםמיורות

 היום צר ניכרים ששרידיה בחלקה, הצובה המת-מים,באמצעות
 רבים שמים ניכר, השרידים לפי כנרות. הר של המזרחיתיצלעו
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 העגון" "המעין -עירתו-

 ולצורכי להשקאה שימשו המים 11. באמת-מים הבקעה אלורמו
 עין-כינה ליד עדיין ניצבים ששרידיו' הרומאי,בית-המרחץ

 מעכרדרכי
 הודות לה באה מעבר כאיוויו בקעת-תיסר שלחשיבותה
 הכנרת של המערבי החוף לאורד שעברה הבינלאימית,ל.דרך-הים"

 הפרת מארצות מצרים. עם וההידקל הפרת ארצות אתוקישרה
 מעברות-הירדו דרך טרמשק, לדמשק, וו דרך הוליכהוהחידקל
 התפצלה בבקעה ולבקעת-כניסר,  לעמיעד בננה-יעקב, גשרשליד
 מגידו: במעבר ונפגשו הארז לפנים שהוליכו וריעות, לשתיהדרך
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 והשניה ועמק-יזרעאל, החבור לעבר ארבל בנחל עלתהגחת
 בית-שאן. דרך ומשם, בית-ירה. עד הכנרת חוף לאורךנתמשכה
 צבאי ערך נודע בבקעת-גניסר שעבר הים" מ"דרך קטע לאותו,ן . מגידהלמעבר
 בה עברו מקדמת-דנא הקדומות. ההקופות בכל רבומסחרי
 ומסעות שונים. עמים של צבאיים מסעות דרומה, או צפונהבדרכם
 מכאז חדשות. התנחלות ארצות אחר בחיפושיהם שוניםעמים

 קצית בשני הניצבים ארבל, והר כנרות הר של ופרסומםחשיבותם
 בדרך כאילו 'נועדו הם הדרך. של ויציאתה כניסתה במקומותהבקעה
 זה. דרך קטע של והחיוניות הרגישות הנקודות שתי על לשלוטהטבע

 וגסגיבתה בבקעת-גניטר הלקטוזהאדם

 ב.מערת' שנמצאה שנה. 100,000 מלפני אדם גולגולת,,.
 - הקדום )שמההגולגולת"

 -מערת-הצועניה-(-
 המערות אחת -

 לבקעת- הסמוכים בנחלים המערות כי מעידה. - עמודשאחל
 קדימה בתקופה מיושבות היו כבר עצמה, הבקעה גם ואוליגגיסר,
 הארצי- .האדם בשם במדע מכונה אלה במערות שחי האדםטאד.

 הניאנדרטלי האדם בין חולית-ביניים מהווה והוא ה,דמוו".ישראלי
 הסביבה הקדמוו.את האדם איוה במקהה לא זמננו. בז האדםלביר
 מחסה לו העניקו משכנו. את קבע שבהו המערות. : למושבהנאת
'1Dbסיפקו שבנחלים המעיינות החורמי גשמ' ומפני השמש להט 
 היחמור האיל, הצבי. - על-ידיו שנצודו החיות י בשפע מיםלן
 והקרנף הפילואף

 נ_
 הסמוכים, ובהרים הורדו בבקעת בש"ע נמצאו

 שליקט ופירות-בר שרשים עוד הוסיף אליהם לאלוהי לוה1. הק:יונים שבקירות במערות ומקיננו הציפורים למזוזי לוושימשו
 להתקנת לו ששימשו ועצים, צור אבני גם הנהלים. ובמעלהבבקעה
 זה בסבילה חסרו לא טלחמה, וכלי צידכלי
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 - הגולגולת" וב"מערת אמירה במערת- ב-1925 שנערכו בחפירות1 יי( י.ו
 למי- צור כלי נתגלו שבפתחיהן, ובמדרגות - עמוד בנחל-י.שתיהן

- 

 זמן מזה הארץ מן שנעליו חיות, של עצמות ושברי עצם כליניהם.

 תקופות בז הקדמות האדם של ישיירי.ארוחותיו עבידתי ביי -רל
 ' כי מעידים. אלה במערות שנתגלו החרסים והתיכונה. הקדומההאבו

 מתקופת החל ההיסטוריות, בתקופות גם מיושבות היוהיערות
 'ותה מאוחר בזמן יאף הביזנטית, בתקופה וכלה הקדומההברונזה

 לדרכים הפוריה. הסחף לאדמת שבה, המים לשפע הודותן . השקעהפוריות
 ודאי, היתה, עירוניים, למרכזים ולקרבתה בה, שעברוההשובות

 לכד ברורה עדוי אולם י בצפיפות תמיד מיושבתבקעת.גגיסר
 המשנה ומימ' השני הבית ימי מסוף שונים במקורות רקנקצא1

 בשני פריחתה. לשיא הבקעה הגיעה שבהן התקופות -והתלמוד
 והגבעות וגניסר. מגדל העבריות הערים. אז ניצבו הבקעה קצות'

 עיירות של רדופה שרשרת זרועים היו אותה המקיפיםוההרגם
 האלו העיירות מכל הדוקה. בטבעת עליה שסגרו צבריים,וכפרים
 החקלאים ומזגה. חוקוק ארבל של מקומו רק היום לנוילע

 והמים. השמש ברוכת הפוריה, הבקעה את הפכו החרוציבנהעברים

 אף הניח לא והצפוף הגדול הישוב כי להניח, יש פורח.לגי
 hr~an מנוצלת. בלתי מים טיפת ואף מעובדת בלתי קרקעפלגת
 למיניהם. פרי וגני ירק- ערוגות מזרע. שדות משובצת היתהכשה

 מוריקות שהיו מדרגות; הותקנו אותה המקיפים ההרים מדרונותעי
 אורכן, לכל ירק עטורות היו הנחלים גדות אף וגפנים. זיתיםבכרמי
 . צלמון. בנחל אחדים בקטעים לראות_בימינו ניתן שעדייןכש;

~r?
 ובעלי הבקעה, ברכת על העם בקרב רוחו ם רב ם מדרש

 רצון שבע .נפחיי משה ברכת נפלאים. כתרים לה קשרוהאגדה
 הלשון: בזו נדרשה לג( )דברים ירשה" ודרום ים ה' ביכתיקא

%,
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 בפאזת" מצטחנתבקעת.גג'סד

 )יבולים ובכפליית ובדגים שימים בחלקו שמה נפתלי שהיה.מלמד
 נדרשה רות באותה גניסר". בקעת 11 - ה' ברכת ומיאטפולים(.

 )בראשית שפר" אמרי הנותן שיותה אתה יעקב::.נפתי' ברכתגם
 בית שכולה בארצו, מדבר - שלוחה אייה .נפחיי - כא(פט.

 - שיותם אייה "נפתלי אחר: כמקום או, משקה( )אדמתעיחין"
 כאילה". וממהרת פירותיה המבפית גניסר בקעתזו

 ויתר טעמם ia)~s רבי פרסום נתפרסמו גניסרפירות
 לאכול שאפשר סיפרה גוזמאות. ' לציפורי נושא שירזוסגולותיהם

 מתיקותם שבגלל אמרה בו ש.מטסו. ובלי שישביעו בלי מאהמהם
 היו הסמוכה טבריה הכבז' אחריהם. מלוס משהו לאכול צריךהרבה
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 נקדו לא המקורות מפירותיה. ליהנות לבקעה לפעם מסעםהילעס
 הכמים: אמרו בשבחו. הפליגו אולם החכמים. שאכלו הפריבשם
 רגלים עולי יהיו שלא כדי ז בירושלים גניסר פירות אין מה-"שני

 ונמצאת דיינה גניסר סירות לאכול אלא עלינו אלמלאאומרים:
 רנה האמוראי של דנריו ומשעשעים מעניינים לשם"". שלא)ליה

 והרמזים הגוזמאות בלשון שנאמרו גניסר, פירות עלבה-בר-חנה
 ר' אחרי הולכים כשהיינו כר-בר-חנה: רבה .אמר לו:הקריינית

 אוכלים היו אסי ור' אמי ר' - - - גניסר פירות לאכוליוחנן
 דויד ש"יה עד אוכל "יה לקיש בן שמעון שעדוהיהם. שנשרויל

 )בוכות לניתן" אותו מניאים והיו אתריו בלשים נשיא" יהזיהי', משדר והיה הנשיא, לבית להם אומר 'וחנן ר' והיה"שתכר(

 א(. ל, עירובין אימש
 ההיסטיריון בדברי השתמרה גניסר פירות על- סתומה ידיעהן

 ליד גדלים לדברו1 לספירה(. הראשונה )המאה סטרבוןהרומאי
 לתפוחים. דומה שפריים עצים,מגדל
 שבבקעת הגנות שומרי של שסוכותיהם לנו, מספרת המשנה!

 האסיף שעונת לפי הארעיות, לשימירית דומות היו לאגנוסר
 לענבים חודשים תשעה - מתתיהו בן יוסק )לפי בבקעההארוכה
 תאפשרנה אשר ובע, של אופי בעלות שומירית חייבהולמאנים(
 לא "משנה. מן שמסתבר כפי אילם, משפח". היי של תקיןניצול
 בה שנמצאו אף - לבית במשנה( )כשמה גניסר" .סוכתנקשבה
 בפרשו הרמב-ם. במעשרות. חייבת היתה ולא - ותרנגוליםנייחים
 רבות, גינות בו יש הצבי, בארץ ומקום : אומר גניסר", "סוכתעבין
 אסיפת זמן כל לדירה אהלים בו ועושיו ונפלאות נכבדות בומדובר
 כנרות". התורה שקראה המקום וזההפזרות,

 שהכירה אדם מפי "ניתנת הבקעה, על ביותר החשובה העדית4
 את מתאר הוא מתתיהו, בן יוסף של בדבריו נמצאתמלשוב,
 הנקראת ארץ משתרעת גניסר ים .ולאורך נלהבות: במליםהבלעה

?--
.וב
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 הארץ ואדמת וביופיה. בתכונתה נפלאה והיא גניסר, בשם היאגם
 ,בה נטעו ויושביה האדמה, צמח כל יחסר לא כן יעל דשנה.הזאת

 הטוב האויר מזג כי מטעים, מיניכל
 מזה. זה נוונים לצמחים נוה.

 מכל יותר קרה להם הדרושים אגוזים מספר לאיו צומחיםופה
 וכקרבת השמש. להט את היונקים תמרים עולים ועל-ידםהנטעים,
 האויר להם יפה אשר זיתים. ועצי תאנים עצי גדלים ואלהאלה

 כוחותיו כל את הגר השבע כי האומר. יאמר אשר עדהממוצע,
 תקופות וגם בזה. זה הנלחמים השונים המינים כל את' פהלהבר
 "ארץ את לכבוש רוצה אחת וכל ברעיתה אישה מקנאותהשנה
 למיניהם האלה השונים הפירות את מצמיחה הארץ ואדמתלעצמה.
 השנה. כל עליהם שומרת היא מזה: יותר ועוד -. נפלאהבדרך
 הדשים תשעה פריים את נותנים והתאנה, הגפן פרי, עצי כלמלכי

 יל זה, אחר זה אתם ובשל הולך העץ פרי ויתר בש4,רצופים
 השנה.ימות

 המביא וחזק נאמן מקום עוד מצוי הטוב האויר מזג.ומלבד
 )הכונה כפר-סתום בשם המקום יושבי בפי הנקרא הוא לארי,ברכה

 לאורך משתרעת הזאת והארץ טבחה(. היא עין-שבע,למעיינות
 מ'(4. )840נ ריס 20 ורוחבה מ'( )5760 ריס 0נ שיסרים

 המעובדים, המורדות את גם הבקעה בתוך כלל שיוסףטסתבר,

 בקירוב. ק"מ ל-2 אלא מג'ק אינו' צבקעא ביותר הרקב המקוםכי
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 השונות בתקופות הבקעהישובי
 האבן תקופת בשלהי כבר מאוכלסת הכיעה היתהכאמור,
 במחצית רק בה התהוה הראשון העירוני הישיב ,אולםוהקדומה.
 העיר אז עמה כנרות הר על לפסה"נ. השלישי האלף של,ההאשוגה
 לאיזור מרכז שימשה זו עיר לימה. גם אחר-כך :וסב ושמה.כנרת.
 בתקיפת בקרבתה. או. בה נערכו רבות צבאיות ומערכות!~זלג

 שהתנחל נפתלת שבט כנחלת נכללה חיא ישראל שבטיוהתנחלות
 כילה הבקע" וחרבה כנרת העיר משנהרגה הכנרת. תיפי על,גם
 ימי 16ף עד- הבקעה על שומעים אנו איו חג, חגלת-פלאסרוכידי
 על תהילה אחריטי מרכזים על אנו שומעים הפעם השנההבית
 מנדל, על ואחר-כך הורדוס. של גקלגסיו הקנאים נלחמו שבח"ארבל,
 במלחמת בוותר יהמרות "דרמטיות המערכות אחת "תחוליה~בה

 גניסר העיר מילאה והתלמוד המשנה בימי ברומאיט.היהודים
 הבקעה על שמה הוסב אף תקיפה ובאותה במעלה. ראשוןתפקיד
 הבאים. בפרקים יסופר וישוביה הבקעה תולדות עלעולה.

 של הצפונרמזרחי בקצה החוף על ניצב )עורימה( כנרות הרו, בבקעה הראשונת העיר -ינית
 ההר השכנונ בקעת-טבחה לביז בינה מפריד יהוא גניסר,צעקת
 יקיריתיו מסביבתה מבודד הוא י הכנרת פני מעי מ'  ל-87נתנשא
 תלול במייחד הגנתה על ומקלים אליה הגשה על מקשיםהתיילים
 תוף לאורך העוברת הדרך משמגיעה הבקעות-האחיות. שתי ביןהחוף מעכי את וחוסם "כנרה. לתוך וקוף כקיר השמע המורהםורדו
 המפריד הצר בנחל ולעבור לעקפו נאלצת היא כנרות. הר אלהכנרת
 שעברה הקדומה הדרך בעקבות הגליל. שלוחת לבין ההר,שיו

 כנרות הר ממרומי טבריה-ראש-פינה. הכביש נימינו נסלל~מקום
 ראש על הזח. והחיוני הצר המעבר על בנקל לשלוט איפוא,ניתק
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 הקזוזה כנרת תעיר שי תלה ניכר  ששייו כנרות,הר

 טמונים בו סביבתה טעל יפה המתבלט כפול-כיפות, תל מתנוססההר
 כנרת, הקדומה העיר בבקעה,.היא ששכנה הר,שונה העירשרידי
 .כנרתק. השם במקור ולדרוש לדת הרבו חכמינו במקרא. גםהנזכרת
 בטעות. לכינור, זה שם שבין הקשר' על הרווחת שהסברה לציין,יש

 הבוטנאים בפי שיוף הנקרא - שיח של שמו הוא כינריסודה.
 שדהו את מסכן והוא מהירה התפשטותו איתנים, ששרשיו -כיום
 העיר. כנראה, נקראה, שמו על החקלאי.של

 במחצית החלה העיר התהוות כי מעידים, בתל שנחפרוהקרסים
 כנרת היתה הב' האלף לאמצע עד לפסה"נ. הג' האלף שלהראשונה

 הברונה תקופת בפרוס מהתל. חלק פנ' על רק שהשתרע קטן,ישוב
 קשורה עלייתה עיר. לקים "חלה לססה"נ( )1200-1550המאוחרת
 לפסה"נ הט"ז במאה החל תקופה, באותה שחלה הפוליטיתבתמורה
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 נמעלה. יאשו בינלאומי מדיני. .גורם זנ"ייה" "קוומה מצייםשבה
 מלך הג'. תחותמס שליפרעה מלכותו בימי הגיעה גדולתהלשיא
 מסעות (1 מלכותו שנות 20 במשך ערך זה ושואף-קרבות"קיף
 רבים. ימים שהאריכה אדירה אימפריה והקים בקדמת-אסיהצבאיים
 שהפכו וסוריה, איץ-ישראל אח גם היתר, בין כבש. "ואלמריותיו

 פרעה. שללפרובינציות
 מערכת גם נערכה שבו מסע אותו - לפסה"נ 1468 שנת במסען

 בארץ- ערים 113 דבריה לסי על-ידיה נכבשו - המפורסמתמגידו
 הכתו- מעידות כד זל כנרת. "עיר "'תה מהן אחת ובסודיתישראל:

 קו שבמצרים. בקרנק הפהעונים במקדש הג' תחותטס שחרטבות

 ובעקבותיו וסוריה, א"י לעכר עת" "ועתק פרעה ממלכת של""גג"
 בצד ששכנו המבצר. לערי שלטון-הכיבוש של דאגתו רבתהגם
 כושר את והגביר ביצרן הג' תחותמס הצבאיות. התחבורהדרכי

 חילות-מצב. בהן וקבע וצידה אספקה בסיסי בהן הקים;"ידתן,
 אחד נתמנה המבצר ולמפקד כנרת, במבצר גט חנה פרעהצבא

 פרעה.מנסיכי
 אחת כנראה, נבלמה, לבקעתיגניסר, הכניסה בשער כנרת, לידן

 שהיה הווי-אירופי, עם - המיתאנים של הפלישותהפשיטותיאו
 "נצחק יוכר תקופה. באותה שי'פרעה כ'ותר והמסוכן "קשהאויבו
 בשרת להקים הקיר, מושל הוא "אי,ור, מפקד על הג' תחותמסציות

 ממצבה שריד המערכה. פרטי תיאור את עליה ולחקוק~צבת-אבן
 בכתב חקוקים 1ב1 כנרות, הר במורד בימינו מקרה בדרך נתגלהזו

 הנסתי אני המלך... צו נקרא ....לפניו הבאים: הדבריםהחרטומים
 היו..ף. כלא היו ואם מיתאני על הוריםאת
 את הטילה היא ונתעצמהן העיר גדלה הפרעוני השלטון בימין

 בחטים חותמה. את עליה והטביעה הקרובה סביבתה עלשלטונה
 אז, שנקראה בקעת-גניסר, וראשונה בראש היתה הישיר;לטונה
 נשאה הימה גם העירן שם על בקעת-כנרות, או בקעת-כנרת~לראה,
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 נשתכח הימים ברבות אמנם, )פגרות(. כנרת ונקראה העיר, שםאת

 השפעתה היום. עד כפינו מקובל והוא פעמים. ארבע במקראנוכר
 מתחרים לה הע .לא לתהומה. .מעבר והתפשטה הלכה כנרת"ל

 - הכנרת מערב כל על עלטונה את סרסה היא הים". תוףלאורך
 ואת עם כ(. טה א, )מלכים כנרות" .כל בשם במקרא הנקראאיזור
 .ראש בצפון, הראשית הכנענית העיר חצור, של בהגמוניההכירה
 ארצה ישראל שבטי בפליש א-ו(. י, )יהושע האלה" הממלכותכל

 כנן4 מלכי של קואליציה בראש הצור. מלך בצפון נגדםהתייצב
 כנרת. סלד היה אלה כנען ממלכיאחד

 בני בגורל הכנרת מערב רצועת עלתה ההתנתלגתבימי
 והדיג אומנות את במהירות לעצמם לכגל השכללו הם נפתלי.שבט

 ובו הר-כנרות, בסורן שנמצא לפסה"נ, הם"1 מהמאה מצבת-אבן  שןקטע
 הוד.ס "ת ה)סת' אג' תמון... צו )קרא ....וס)'1 "דס1סיסי בנתבחקוק
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 עתיקה מסורת בכנרת. הדיג זכויות את ירהטו ראף הבנענים,:שפיתחו
 לה סביב והתאים כולה הימה וכי נפתלי דייגי כידי בעיקרן.4י1 בכנרת הדיג זכויות כי מספרת. בתלמוד, שהשתמרה ההתנחלות."ימי
 והיתה שבה והיא כנרת, העיר את שיקמו נפתלי בני בנחלתם.)יכללו
 הצפון. מן פלישה נסיונות בפני מחסום .שהיוותה מבצר;,עיר
 החלה וארם-דמשק מלכות-ישראל. של כוחה נחלש ה-ט' במאה(

 על דמשק מלך בן-הדד עלה ה-ט' המאה בראשית ראש.מרימה
 א/ )מלכים כנרות" כל 1.את הבצורות נפתלי ערי את לכבש)(שראל
 בג(-'שראל בין שהתחוללו והמייגעות הארוכות במלחמות!סו-כ(.
 לשדה-קרבי כולה. הבקעה ואתה כנרת, העיר היתה.שבני-ארם
 שבה פעם .מדי פולשים, על-ידי ונחרבה נכבשה מספרלפעמים
 -מלו חג' תגלי-פלאסר בידי העיר נכבשה 732-לפסה"נ בשנת,ן י!שבגתה.
 החרסים אשורה, - הוגלו וסביבתה העיר תושבי ונהרסה,'אשור,
 של העירוני הישוב : מהריסותיה העיר עוד קמה לא ~TW כיי"עידים,
 . קום. הוסיף ולא חדלשנרות

 מעל סטר 0)א-ל40 לגובה מתנשאות ארכל נחל עברי משנין ארבי -ומצודת-המעיזת
 _מהן מערות, במאות המשובצות סלעים, חימות שתי:פני-הכנרת
 נקראים ומערותיהם אלו מצוקים אדם. בידי חשבות ומהן)שבעיות

 11אדי ארבל נחל מתחיל בו במקום שכנה אשר ארבל, העיר שםעל
 העיר היתה ארבל לבקעה. מהרמה המסחררת בירידתו'אל-חמאם(
 חשי- מקור קרני-חיטין. לרגלי יהשתרעה כבקעת-ארכל.ריכסת
 לביצורן ,הניתנות המערות, היו ארבל מצוקי של ועוצמתם,בותם

 הפריהיסטוריות. בתקופות כבר .לאדם משכן משי ש יד משים,וינקי.
 שבצוק במערות בעיקר - בהן, הוקמה ההיסטוריות.בתקופות
  נחצבו הדשות מערות ועצמאית: שלמה ביצורים  מערבת -הדרומי
, -ם ) ' . לב,1א4א44=א444 י י י נ נ , ו , - י( ,  

 .9נ
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 ארבל נחל של החיובים הקירות באחד שנבגה ארבן, מבצרשרידי

 מבושת- נחצבו כן 1 ומקומרות מעוגלות ומהן מרובעות, מהןבסלע,
 קירות- והוספו לחברתה מערות של אחת משורה ומעבריםסתר*
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 לאג'רת- בורות לשמש והותאמו טויחו מהמערות כמה ; ומדרגיתמגן
 נקודת על ששלטה השגיאה. מצודת-המערות קמה כךמי-גשמים.

 הסעיף : סעיפיה שני של המפגש מקום ועל .דרך-הים" שלמוקד
 לאורך שנתמשך והסעיף הארץ, לסנים ארבל נהל במעלהשעלה
 ההל מי בדיוק יודעים אנו אין ובית-שאן. בית-'רח אל הכנרתחוף

 הידועים המקורות על-פי אולם הדבר, היה ואימתי זו מצודהבבניית
 קדומות בתקופות כבר בשימוש היתה שהמצודה ספק, להטילאין

 ~ חליפות. ונבנתה נהרסה והיאמאור,
 ופרקים גבורה פרקי מצודת-המערות רשמה עמנובתולדות

 ישראל, לעצמאות רבות במלחמות חלק נטלה היא כאחד.טרגיים
 ולרגליה. בה נשפך רב עבריודם
 לעם להזכיר ברצותו במקרא. ארבל של שמה תיר לראשונה,'

 הנביא אומי העם, שכרוז היטב נחקקו ע:~עותיה צבאית,מפלה
 בית-ערבל שימו כשד יושד מבצריך וכי בעמך, שאון "וקםהושע:
 מירמה איזו יי יד(. י. )הושע רטשה" בנים על חם מלחמה,שים
 אנו איו - הכתוב מדבר שעליו שימן ומיהו זה. :ועזת תיאור6.סב
 ;סיון בשעת הראשון. הבית ימי בסוף כנראה, אירע, הדבריודעים.
 זר. בפנקפולש זה במקום הדרך אתלחסום

 ומפורטות ברורות השני הבית בימי ארבל תולדות עלהידיעות
 תחילת להילחם שיצאו העם. לנאמני כמעון אז שימש המבצר~ותר.

 מנצר המתבוללים. ובבני-בהיתם ברומאים ואחר-כךביונים-הסורים.
 מלך דמטריוס של צבאו שר בכחידס, לפני הדהד את הסםארבל
 נאלץ ארבל ליד המכבים. מדד את לדכא כדי ארצה שפלשסוריה,
 הצלית רבים מאמצים אחר ורק .עליה, ולצור להיעצרבכהידס
 הכרוניקן חשמונאים(. ספר )כלשון בארבל" ה.מסילות אתלכבוש
 .ויהרגו : קצרה בלשון המתגוננים גורל על לנו מספר התקופהשל

 רבותי. אדםנפשות
 בלוחמי. הורדוס של ולמלחמותיו בקשר שוב מוזכרתארבל
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 כתר את הרומאים מידי שקנה אחר מרומא חור הורדוסהחופש.
 במלחמה לכבוש עליו היה בארץ השלטון את אולם יהודה,מלכות

 בו. שראה העם, התנגדות על להתגבר הוכרח הואעקיבת-דמים:
 את הרומאיים הגייסות בעזרת לנשל המנסה מתפרץ, אדומיעבד
 במלחמה מממלכתו. אנטיגנוס, מתתיהו האחרון, ההשטונאיהמלך

 'נפש. ובחירוף שסוכה בהמה היהודים נלחמו שנתלקחההאכזרית
 על נכפתה - ימים שנתיים שארכה - במיוחד ממושכתמלחמה
 בגליל בדהכו ביותר הקשה המכשול הגליל. אנש' על-ידיהורדוס
 ובני בית-התשמונאים נאמני התנצרו שבה מצודת-ארכל,היה,

 )גרילה(, לוחמה-יעילה של בשיטות פעלו ארבל אנשימשמתותיהם.
 קוראיו טעם לפי הנוהג בן-מתת'הה יוסף אותם מכנה כןועל

 המורדים לגבי הרומאים בפי ר11ח שהיה "לסטים", בכינויהנכרים,
 לאחר ורק כבדות, אבירית "ורדום לצבא גדמו אל" לוחמיםבמלכות.

 אינו ;"ו ;יא" 13קע ס"שן'ן.ס. ותוק א31ו שן "עתיק 1.ת-הננסתמקרפ
 התיויים הסיע קירותבעל
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 ארבל. לוחמי על להתגבר בידיו עלה הדשים, לגיונות לעולתושחשי
 מסביב הארץ בכל פשטו הם כי המערות. יישבי בלסטים להילחם.צא כן .אחרי מתתיהו: בן יוסף של בלשונו אלה קרבות תיאורוהרי
 לפניו שלח הורדוס האוכלת. המלחמה מת"ב -ליושביה להרעוהרבו
 וכעבור ארבל. כפר אל אחת ולהקת-יוכבים רגלים גדודישלושה
 פחדו לא האנשים אבל חילו. שארית עם שמה בא 'וםארבעים
 ומרי מלחמה מליקדי היו כי נשקם, בכלי לקראתו ויצאו בואומפני
 את הימני השורדים אגף הבריח בהערכה, משנמגשו כשודדים.נפש
 חי"'אגף

 אנשיו לעזרת לבוא מיהר הורדוס אכל השמאלי. "ודדוס
 צבאו מנוסת בעד עצרו ואחרי בראשה עמד אשר הימני האגףמן

 לא אשר עד גבורתם -ורוע את ושבר אחריו הרודפים עלהתנפל
 אחריהם רדף והורדוס עורף. ופנו המלחמה כובד את לשאת"כלו
 נפוצו שנשארים גדול, חלק מהם והמית אוכלת בחרב הירדןעד

 נשארו כי המציק, מחמת הגליל ארץ שקטה אשר עד לנהר,מעבר
 עד אפו להם האריך והורדוס nl~ral, הממתרו אשר אנשים.רק
 מצוא)לעת

 אף אולם חלקות, בלשת אמנם, משתמש. מתתיהו בןיוכף
 שרידי שלם, היה לא הורדוס של שנצחונו בבירור, נשמע'"דבריו
 מבצרם, צוק בכובי להסתתר שמסחבה כפי המשיכה החירותלוחמ'
 בגדודיה ולזנב החיוני התחבורה עורק את הורדוס צבא בפנ',לחסום
 יושבי את להכניע הפעם היחידה ומטרתו לגליל, יצא לפסה"נ.38 שנת באביב בקרב. להכניעם וניסה הורדוס שב הדשים מספרכעבור

 ומכל תלולים, הרים בצלעות נמצאו האלה _..."מערותהמעדות.
 ונפתלים צרים משעולים רק כי אליהן, לגשת הצבא יכול לאיבר

 'רד מלתעלה המערות פנ' מעבר אשר והסלע המערות, פי אלהוליכו

 הסלד ידע לא רב זמן התהום. פי על ,קוף והיה עמוקה תהוםאל
 את לשלשל ציוח הוא 'חד. גם ומסוכנת מחוכמת תחבולה מצא,גד ואחר- ההוא. המקום עד להגיע ממנו נבצק כי בנפשה עצותלשית
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 המערות. פי על ולהציגם בחבלים( )התלויים בארונות צבאובהירי

 כדי עקימיס ווים שבקצותיהם ארוכים מוטות היו החייליתבידי
 כאשר התהום. אל אותם ולהדוף למשכם המורדים. את בהםלתפוס
 המורדים את החיילים הדפו המערה, פתח מול אל הארוןאגיע

 האנשים על אש והשליכו וטפם, המערות יושבי את שחטובכידוניהם.
 אחדים אנשים להציל רצה הורדוס נפשם. על לעמוד אמרואשר
 מיושבי איש אבל אליו. לצאת שליחיו ביד עליהם וציוחממות

 ואלו הורדוס. בידי נפשו את הסגיר ולא לדברת נעתר לאהמערות
 נפסק הלילה בוא עם תכי. מחיי במות בחרז כורחם בעל נתפסואשר

 משמוע אזניי אטם אשר אחד וקן שם היה למחרת, כשנתחדש:הטבח.
 'צאו כי להם לתת פניו את כחלותם בניו. ושבעת אשתו,צעקות
 ציוח הוא הדבר: את עשה כן כולם. את והמית - שלוםבברית
 את בפעם כפעם והמית המערה פ' על ועמד אחד אהד לצאת!עליהם

 נכמרו ורחמיו מרחוק הדבר את ראה הורדוס משם. היוצאהבו
 לחמול אותו והשביע ,הזקן מול ימינו יד את פרש הוא טאד.עליהם
 וגידף הרף רק דבריה אל שעה לא הזקן אבל בניו. נפשותעל
 ואחרי הבנים. על אשתו את והמית בן-חשוכים, הוא כי הורדוסאת
 את העדיף כי שמה, עצמו וקפץ התהום אל ההללים את הסלידכן

 היושבים ואת המערות את הורדוס כבש ככה עבדות. חיי על המוות.'
 טז(. א, היהודים מלהמות טוי 'ז, היהודים )קדמוניות בהן...")

 בימי בגליל היהודי הכזה מפקד שהיה עצמו. מתתיהו בןיוסף
 מלחמה. באותה במקום קרב נעיד אם יוראים אנו איו, e~tw הומות. ל" והוסיד ארבל מצודת את ביצר ברומאים,המלחמה

 הם גם השתתשו והתורכים הממלובים הצלבנים.הערבים.
 המבצד נבנה לבנונ' כרוניקז דברי לפ' מען. בן מבצר - ISb.' "בז- קלעת, בשם הערבים בפי .המקום נקרא בימינ? המקום. הולדות,ן על מעטות ידיעות אלא בידינו אין מתתיהו בן יוסף מאז אך במבצר,,,

 המדע הדרוזי הפתה א-דיה פכר של בנו בק עלי בידי 1631בשנת
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 הנראים המבצר שרידי רוב ידוע. אינו זח שם שע מקורו אךנעלה, קלעת- גם נקרא המקום מען. בשם ממשפחה מוצאו בתורכים.שמרד
 המדרגות, טורי "ההומות, הדיוטות, ,שלוש כיום בו המבקרלעין
 אבן משיגוף הי"ו. מהמאה התורכים מימי הם וכף(, היריהאשנבי

 בירושלים. .רוקפלר למוויאת נלקה אריות שני תבליט ועליומהמבצר
53ת"

 "איבי ממעבת א"ת
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 שנמצאו החרסים רוב הורדוסיות. אבנים נדבכי נמצאו הבצורה לרגלי'
 י הרומאית. מהתקופה הםבמערות

 בפתח הכנרת חוף על מגדל בשם עיירה שכגח השני הביתבימי
 שירש ימינו של מג'דל הנטוש הכפר של למקומו )סמוךנחל-ארבל

 זה, שם הם גם שנשאו אחרים ממקומות להבדילה כדי שמה(.את

 בשם כינוה היונים הדגים. מגדל - כלומר נוניא. מגדל להקראי
 העיירה של שמותיה עצם הדגים. מליחת מקום שפירושו טריכיאי.1

 הקשורות וממלאכות מדיג התפרנסו מתושביה שחלק'גדולמעידים.
 לה יצא, ימוניטיז הכנרת. שימורי תעזיית מרכז הית" מגדלבוי,
 לספירה( ה-א' )המאה סטרבוז הרומאי הגיאוגרף רומא. בשוקי;

 ביותר הטובים הדגים את הים מספק -בסריכיאי עליה;מעיד
 תקופה, איתה בו הוא אף פליניוט. הרומאי ההיסטוריון"למליחה".

 על ללמוד ניתן שממנה עדות. - ים-טריכיא' בשם לכנרתקורא
 תקופה. באותה העיר שלהשיבוחה
 ליד ישבה העיירה מגדל. תושבי. חיו לבדו הים על לאאולם
 כה היו כי ידוע. כן בה. פרח והמסחר המקד. דיך"סתעפזת

 אף עסקו מהתושבים גדול חלק מצבעותי ואףתעשיית-חריגים
 תושבים. 4o,ooo העיר מנתה מתתיהו בן יוסף של בזמנובחקלאות.
 הספנים וכעיקר היהודים, טגדל תושבי .ונים. ימיעוטם יהודיפ'מרביתם
 חת ללא העשויה ברוחם הצטיינו שביניהם, הרביםוהדייגים
 לוחמים התקבצו סביבם העם. לחירות להילחם הנחושהובנכונותם

 המתנגדים של וצבאי מדיני למרכז מגדל היתה כך הסביבה.מכל
 העיר של גורלה ואוץ דרכה את קבעה זו עובדהלשלטון-רומא.

 - . להלל יסוטר שעליהן העתים,בתהפוכות
 52 בשנת כבר הרומאים נגד ההתקוממות למרכז היתהמגדל

 הרומאק הצבא בראש שעמד קרסום, נחל שנה באותה הספירה.לפני
4. 
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 הנזפת "11 עו.'7 נזז'ה עתק "קז,מה מגזו .נ.וס. מגזו שןסנ'גתק

 מרד אש הציף המפלה שמע הפרחים. מידי הגדולה מפלתואת
 רומא, שי הכבד בעויה באה עתה nrwבארץ.

 מרכזנו היתה ומגדי
 לעבדות. יהודים 30,000 מכר שכבשה ולאחר מגדל,יל מצור שם הוא המרידה. את לדכא מיהר סוריה של הרומאיהנציב

 וטבריה מגדל הערים את קיסר נירון נתן לספירה 54בשנת
 השתרע שליטתו תחום אשר ה-ב', אגריפס מיהודי למלךכמתנה
 הצפונית- הפינה את גם בתוכו וכלל עבר-הירדן, צפון עלבעיקר
 והתנגד לרומאים נאמן נשאר ה-ב' אגריפס "כנרת. שלמורחית
 המרד. אובאש ולשכך הרוחות את להרגיע ניסה לשיא אולטלמרידה,
 בדי בה היה ולא למדק קלושה היתה הגליל אנשי עלהשפעתו
 המאורעות. של המדינית ההתפתחות אתלהטות

 ביותר הגדולה העיר טבריה את להפוך רמה מתתיהו בויוסף
 נוכח מהרה עד אולם המרד, למרכז תקופה. באותה זהבאיזור
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 גאלי והוא במריים, החלטיים אינם טבריהאותושבי
 אף נגדם למקיט

 ויוסף לכנרת. ממערב המרד למרכן מגדל ריככה כך עונשיהפעולות
 צי התמודדות. לקראת אותה ביצר הגליל, מעקד מתתיההבן

 תובל" לצורכ' והותאמו שהותקנוסירות-דיג,
 בנמלה הנ" ומלחמה,

 שאר י וצמם מגדל תושבי של רכושם ברובה חיוג  זה צי "עיר.של
 תפקירו לימה.  שמטביב היבריים חריג ישובי מכל לוקטו'המירית
 סיבר הרומאים ות להטרת' התורפה, לגרורות תגבורת להחישהיה
 פנים אל פנים בהם להילחם ואף שלהם האספקה בקוי  לפגוע,הים,
 טבריה. של יורדי-הים ראש צפיא, Ta יהושע הי" "צי של מפקדובים.
 נגד העונשיז מפעולות באחת והעם בצי השתמש מתתיהו בן'יוסף
 דבריו, לפ' השלום. רודפי לצד לשבור רצתה כשוו ט~ריה.,"עיר

 אסירים. 2400 אחת בבת "ועברו ובהן סירות, 0~2 בפעולההשתתפו
 תיפי לעבר כמהירות אספס,ניס התקדם ידפת של נפילתהלאחר
 את ופתחה נבהלה, טבריה איש. 60,000 שמנה חיל בראש.הכנרת
 להמשיך החליט שב" החופש לוחמי קומץ הרומאים. לפנישיריה
 "תחיל שעה אותה למגדל. והיבש" "ים בדרך ועברבמלחמה
 מגדל: על לשערכה בהכנותאספסינוס

 )טבריה( העיר פני את אספסינוס יצא האלה הדברים "ואחרי4
 במצודה מחנהו את להקיף ציוח הוא בתוך. טריכיאי לבין בינהוהנה
 כי המלחמה. לרגלי הזה במקום 'תמהמה כי מראש. בחשבומוקה,
 הבצורה העיר במשגב בבטחם המודדים, כל התאספו טריכיאיאל

 ים בשם המקום יושבי בפי הנקרא בקרבתה, הבמצא וביאורהזאת
 וגם הר, לרגלי הזאת העיר גם בנויה טברק;, כמו כנרת(: )יםגניסר
 רק י חומותיה את יוסף ביצר העברים ומכל היאור, סוכךשליה
 טבריה על הסוגרת המצודה כי יען ממנה, הזקה היתהטבריה
 וחילו למכביר וחיל  כרף עור לו הה? כאשר המרד, בראשית  יחףהקים

 מירות היו העיר לבני לבו. נדבת שיורי את רק ויגלהטריכיאי
 במלחמתם  יינגפי כאשר מנור שם למצוא יביייה רבות)מפינ'וח(
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 "עע=טןממ",שלניר-4 . צור/י_...',
 ס=* "קיע,ש"י=א'קגגעק ,ן

 ,~יםי

י.י.1 .יי,ע,ן

4"ן
 ק","4"44,4קשיס,קיסרי

 ,"ן ע.ךרנ." ן5"יס

 בגייק ברומאים היהודיםמ~חעת

 ביצ,-ו וכאשר מציא. לעת הים' למלחמת מוכנות היו וגםביבשה,
 צי מפקד . צפיא. )בן יהושע אנשי נבהלו לא מחנם אתהרומאים
 הטובים, טכסיסיהם מפני ולא הרב האויבים המון מפניהסירות(
 עישי את השיצו פתאום עליהם בעלותם בהם; להילחםומיהרו
 אנשי-הצבא כי ראו וכאשר י ,דיהם ממעשה דלק והשחיתוהטלאכה
 תמצאם פן פחדו לקראתם. לצאת מתאספים הנשק( )כבד'המזוינים

 אותם ולחצו אחריהם רדפו הרומאים י אחיהם אל לברוח ומיהרורעה

 את משם להשיג 'כלו אשר מקום אל הפליגו והם - הספינותאל
 אותן וסידרו ספחותיהם. עגני את הטילו ושם מקלעיהם"רומאיט
 היבשה...". על העוקדים בשונאים בהן להילחםבמערכה,
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 מפני נדתה הרוכבים אולם רוכנים. 600 בראש בנו, ט,טוס את, לקראתם שלת אספסינוס הרומאים. את ותקף העיר. ומתוך יהודי כוחי'
 הרת-סכנות בשעה ראה אספסיניס נמלץ. נאום על-ידי אותם לעודד,, טיטוס ניסה לשווא בקרבן לפתוח העזו ולא היהודיםהלוחמים

 שעת - דבר לעשות זה.בלי מול זה הגייסות ניצבו שבה - זאתן1
 החומה על העומדים את בלציהם ריתקו זה כוח אנשי לעירי שמעלן ההר את לכבוש רובי-קשת 2000 בן כוה שלח הוא להכרעה. כושרן

 הגביר או בשדה. ללוחמים כתגבורת העיר, בתוך שהתרכז הכוחואת
 בדוחק ר; י לסגת נאלצו היהודים והלוחמים והלך, נכר הרומאים של, לחצם ן נוספים פרשים 400 על-ידי טיטוס של כוחו את אספסינוס1

 קשות. אבידות סובלים כשהם העיר. לתוך דרך לעצמם!'הבקיעו
 המלאה הנצורה, העיר אי.שי של רוחם אח עירער הגיחהכשלוו
 המלחמה. מז בהם לחזור רצו האמידים ההוגים ופליטים.,אזרחים
 המהומה קול אהיה. .למלחמת כמעט שהפכה גדולה, מהומה,,קמה
 הזאת הכושר- שעת את לנצל ניסה וטיטוס הרומאים. לאוניהגיע

 קצה את הקיף הימה, עתוד נכנס רוכביו אלף בראש לו:שנזדמנה
 מגדל של גורלה. העיר. לתוך דרכו את במים,והבקיע הבנויה';ההומה
 גם חסו לא הם 1 העלתי-לוחמים לבין הלוחמים כין הגחנה,לא דרכם, על הנקרה כל את "רגו הרומאים "חל: נורא טבחנ"דץ.
 שיש.לבי,ח ושטענו במלחמה הלק נטלו שלא שלום, רודפי אותםפנל

 הצליחו הוושע, אנשי והדייגים, הספנים מבין רבים הרומאית,בחסרי
 הימה. ללב ולהפליג הכו שעמדו לטירותיהםלהגיע

 הרומאיפ ראו לא הכנרת, ספני את כליל הכניעו לא עודכל
 במהירות ל, לבנות ע,בדי'המספ11ת הרבים. בעלי-המלאכה עליטיל עבריה,- מכל העיר את להקיף ציוח אספסי,וס כשלם. נצחונםה

 בס- נשלמה המלאכה הישראלי. סירות-הדיג בצי הכלחמהגינ"
א%
וןוו
ןן
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 הישראלי הכוח שארית אח למגי הרומאים יצאי זה בצ' ,הירות
 : הכנרת על המערכה את מתתיהו בן יוסף מתאר וכךבימה.

 אספסינוס בהן הושיב המלחמה ספינות כל הוכנו אשר"ואחרי
 על אשר הבורחים את להבות ידה תמצא כאשר צבא אנש'מספר

 אל ל"תיר יכלו לא הסירות אל נדחפו אשר והיהודים היאור.4א
 בכל צריהם להם אלבו שם כי נפשם, על הימלט למעןהיבשה.

 סירותיהם כי פנים, פנים_אל שונאיהם עם להילחם לאמקום-וגם
 בפני לעמוד כוח כהן היה ולא השודדים. סירות כדרך קטנותהיו

 פחדו המירית  מן אחה ככל אשר המספי מתי וגם ן ולאויבים כפינותי
 מרחיק מבבי הם יחד. צפופים עמרו אשר הרבים. הרומאים אללגשת
 ברומאים אבנים הישליבו מעת אליהן קרבו אשר ויש הספינות.את

 הרבו ביה גם אולם מקרוב. הכותם למען פניהם, על עברו אוממרחק
 מלבר דבר. השיגו לא אבוים בהשליכם לעצמם: רעהלקשוח
  ולעומת האבו' בהם  פגעה אשר פעם כל שונייהם נשק מלי צללוישר
 אל לגשת נועזו אשר יאלח י הרומאים  _לקלעי מטוה עצמם שמוזאת

 'תר סירותיהם עם וטבעו לרומאים רעה עשו  גרהם ניגעו הרומאים/
 קרקרו החייבים  בין דרך להם לבקע היחורים גיסובמצולה.--וכאשר

 אל שליפה בחרב הרומאים קפצו חשר ויש הרומאים. ברמחי  רביםג
ק
 אנשיהן על בשבי  אותז  ולטחו אחדרת סירות הקיפן וגםסירותיהם,4ר

 האויביפ נחצי נהרגו המים על-פני הצפים יהטובעים כהן.-היושביה
 בקיר אובד-עצר איש אחו וכאשר סטינותיהם. כיבד תחת נמחצואו

 היי רבים ראשו. את כרתו או 'דו את הרומאים קצצו האויב. ספינתע
 שדרך נלחצו והנשארים מיתה, טיני כלל נספו אשר היהודיםחללי

 וסנרי סירותיהם את כיתרו ישר הרומאים. ביד' היבשה אלמנוסחם
 הספיק' רבים היאור. בתוך בעודם בהם ודקרו הדרך אתעליהם
 וצבע שם. והסיתום עליהם התנפלו והרומאים - היבשה עללעלות
 איש. נמלט לא כי הללים. מלא היה וכולו מדם אדום היה.היאור
 היה 'איום מסביב, הארץ מכל נוראה צחנה עלתה הבאיטובימים
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 פגרי ינם מנופצות ססינוח שברי מלא היה החוף כי לעינים.המראה
 האויר, את והשחיתו ינרקבו השמש מלהט נשחתו אשר נפוחים.אדם
  לזרא גם אם כי בלבד. ליהודים לאבל הצרה היתה לא אשרעד

 מאות". וחמש חלפים ששת היה לראשונה בעיר הנופלים, ים יחד היהגרים חללי  ומספה המים. מלחמת rp היה זה לרומאים.1'
 שפטים אספסינומ צרך היהודי הימי הכוח ?ל  מיגורוליחד

 היומה ול כוחה ית לשבור היתת הרומיים  מגמת התושבים. בשאר),
 ביותר. הקיימים הטבח ממעשי נמנעי לי הזם  לחלוטיו. היתורית.,

 אס- ליהודים". ביחס אסור דבר ש.איו היתה הצומאי הפיקודדעת
 את ששקל אחר אולם מיד, כולם את להרוג שיש אמנם. סברפסינוס
 לבצע ביכר אחרים. באזורים המערכה גורל על המעשההשפעת

 והתיר בחיים הנותרים אח חנן למראית-עין' שונה. בדרך וממו את.,

 הזקנים כל את מיד להמית ציות יבאו טבריה. של בהיפודרום, יז; בחוזק ריכז. האלה הפליטים כל את טבריה. בדרך לצאת להם"
 לעבדים מכר נפש. 30.400 השאר. כל את פרך. לעבודות שלח, במספר, 6,000 והחוקים, הצעורים את ואילו במספר. מ(1,2 והחלשים,'

 אספסי:וס מסר ה-ב' אגריפס של מלכותו שטחי ילידי אתולשפחות.
 והנמכרים הנרצחים בין לעבדות. אותם מכר הוא ואף מלכם.ליד'

 עבר-הירדן וצפון לכנרת שממורח האזורים יוצאי נם היולעבדות
 וגדר(. ס,סיתא גולן. )ארגוב.,,

 תושביה מאכרן המלהמה. ממוראות עוד התאוששה לאמגדל
 שימורי תעשיית ומרכו יוררי-הכנרת עיר הקודמות מגדל ציד  11 היתה, לא אולם ונבנתה, שבה היא אמנם,. להם. אשר הסירות ציומהרס
 למפירה( )המיה.הג'  ברז-יעריל  סמוראי של רבוייהם  מתוך)הדגים.
 בא ובמקומו ונשתכח, הלך )נוניא(  מגרל-הדייגים שהכינוי:מסתבר.
 ותעשית  הדיג שמלאכת ילל. יאת איו מגרל-צבצוא.תכייוי

 כלכלתה בחיי המרכזי מקימם ואח בעיר, מגדולתם ירדוהשימורים
 גתצביצב הסריגה מלתכת מיתה:תספה

ש
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 בעיר, רווחת שהית" "מסורת שלפי שומעים, אנו השארבין
 בידי במגדל שנכרתו שיטים מעצי במדבר ארון-הבריתנעשה

 להשתמש שלא מגדל תושבי ההרו כך משום למצרים.היורדים
 אבותיכם". ממנהג תשנו .אל להם: השיבו, החכמים, את זה בענין כששאלו בסביבתם. שצמחו השיטיםבעצי

 לבית- נדבות לנדב כך כל שהרבו העיר, אנשי על מסופר כך אגדה., דברי אלא אינם אלה במקורות המובאים הדברים מןחלקן
 את לירושלים ליכולות כדי עגלה היתה דרושה כי עדהמקדש,
, היו אחרת גייסה לפי המקדש. לצורכי טהור( ושמן )יין טהרות, לממכר חנויות 80 בה שהי העיר. על מסאר וכך המנדבים.רששת
 לבית'4מקדש. פרוכות לאריגת חנויות 80 בה

 בצמח הנוכר במגדל, בית-הכנסת שמש נקף, על אגדהוהרי
 משעשה שבת, ערב בכל במגדל-צבעוא. שמש היה "נקיימקורות:

 היה במוצאי-שבת( בבית-הכנסת למדליקם מוכנים )שיהיונרותי
 נס בדרך ויורד בבית-המקדש שבתו שובת )לירושלים( עולה,ן
 השבוע( )פרשת סדרו קורא עולה, היה שבת ערב בכל היה, סופר, : אומרים יש השבת(. צאת )עם אותם ומדליק למגדל הדרך בקפיצת,,

 בביתרי. ושובת )ותור( ויוריבבית-המקדש
 מגזן : משובש בשם בברית-החדשה נזכרת העיר המגדלית. מרים, - ישו תלמידת של מולדתה כעיי לנוצרים קדושהמגדל
 עולר נהגו הנצרות שראשית ההל )מגדי-נוניא(. ודימנותא)מגדלא(

 כהסיק, ניתן רשימותיהם מתוך במגדל. יבקר הנוצריםהרגי
 לפי זמר שבו במקום כנסיה, בעיר הוקמה הבפנטית.שבתקופה
 המאח זד נתקיימה הכנסיה המגדליתו מרים של ביתה,,כמסורת
 חדשה. כנסיה הצלבנים כך אחר בנו מקום באותו בערך.ה-:'

 לאורוה. נהפכה 11 כנסיה כי על ' מתלונן ה-י"ג מהמאה'1,עולה-רגל
 "עברה בשמו למקום קורא עדיין ה-ט-ו, מהמאה אחר,,עקה-רגל

 טסה ניצבים עדיין מהים, מיל חצי במרחק שבמגדל,. מסמר4וא
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 עילי- מוצאים ה-ז בטאה קדימים. טיסים בניינים ושרידיבתים
 וש ביתים! כנראה וחרבות. שרידים רק במגדל המבקריםרגל
 הקודמת, במאה נושב מגורל הערבי הכפר מלהתקיים. בה הישובחדל
 שרתי הם במגדל הנמצאים השרידים העצמאות. מלחטת בימיוניטש

 רמלה מוחמד השיח' של קברו בה נטצא כן הרוטאית.התקופה
 לערבים.הקדוש

גניסר
 על הם אף שתהו חז"ל, לדעת ברור. אינו גניסר השםמקור
 קורא-אותה הוא .ולמה .גנרשרים": המלים צירוף הריחומקורו.
 יושבי עי נאסר אחר ובמדרש גנרשרים"ז אומרים: רבנזגניסר?
 שיש יתכן הגינות" בעלי למלכים מפירותיהן מבבדין .1ה1 :הבקעה
 )ואילי ארפעם היתה שהבקעה לכך. רמז החכמים בדברילראות
 מע!גדית שאחיזות-מלכים לזכור. יש אחוזת-מלכנם. המשנה(גזמן
 תופעג היי לשלסוה טשלטון בירושה ועוברות אריסיםעל-ידי
 איפיא, מסתבר,' ילאחריה השני הבית כיט' בארץ ושכיההמוכרת

 הק.בוץ כשם - גיניסר ולא גניסר היא השם של הנכונהשהגירסה
 הברית-החדשה שי הארמי בניסח גם סתרים. שיבוש שהוא -היום
 נשחי הניצרית הכנסיה מאבות יהירונימוס. דגניסר. ימהנאמר
 במקיט לרומית בניסר השם את הוא אף מתרגם לספירה(, הד'בטאה
 בצורת 8' מכבים .בספר לראשונה נזכר גניסר חשם שרים"..גני

 כנרת. לים ככינוי.מיגניסר".
 תראשת, הכית גימ' קימת היתה לא גניסר כי ספ4איו

 51תקי4 היציב הבטחוני המצב השני. הבית בימ' תהילתהוכי
 בתוך פרוז במקים טלכתחילה לבנותה אפשר תקופה. אותההמציין
 הבקעה כשם .גניסר- השם נזכר מתתקע בז יוסף בספריהבקעה.

 נזכרת אינה עצמה העיר אילם יימוט שמה את שנתנה).הארץ"(,
 בקעת- רק נזכרת הברית-ההדשה של המקובלות בגירסאות גםכלל.
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 בעיר פיל שישו הנוצרים ההוקריס סובכים זאת עם גניסר.).ארו"(
 בנמלה. עגנה סירתו וכיובסביבתה,
ןהמסורת א ש  היהודי ההוקר הים. ליד שוכנת גניסר שהעיר קדומה, .מסורת,, סמך על במפורש, אומר 11061( דניאל עולה-הרגל הבקעה. של, הצפוני בקצה העיר של מקומה את קובעת 

 באמצע נמצאת גניסר שהעיר 1322. בשנת ידע הפרחיאשתורי
 יהוסף ואילו טבריה.לכפר-נהום. בין שעה", מחצית .מהלךהדרך.

 של בזמנו כי אומר, שנה, כ-100 לפני הארז את שחקר שוארץ.,,
 מטבריה nym כמהלך תל". על גניסר עדיין 'שבה הפרת' אשתורי).

 אין בימינו גאנסור". .חרבות המקום נקרא הוא בזמנו וכיצפונה,
 אתר. במקור נכר הוא איו וכן ידוע, זהמקום

 שהוליכה כנרות, בהר החצובה אמת-המים כיונן שרידים, של הברורה, עדותם אולם עדיין, נוהה לא גניסר העיר של המדויקמקומה
 עיז-כינר, שליד הרומאי בית-המרחץ ושרידי טבחה. ממעיינותמים

 החוקרים הבקעה. של הדרומי בקצה שכנה שהעיר כולםמעידים
 אותו המראים יש המדויק: למקומה באשר בדעותיהםנחלקים

 יש גינוסר(, קיבוץ של הדגים בריכות )שבקרבת בתל-הונוד'
 ואחרים אבו-שושה, ע'ואיר הנטוש הכפר של במקומו אותוהקובעים

 צפונה שכנה העיר כי סבורים - האתר בעלי הגרמנים בעיקר-
 . חאג-מיניה. כסביבת יותה,

ן  

 אלה בהם בנעים היו הבתים כי מסיפר. רחובותיה על בתלמוד., מוצאים אנו גניסר בשם עיר ;יום על יותר גרורות ידיעותן,
 היה הרחוב, עברי משני הקרפיפות דלתות שנפתחו שעה רחבים., מגודרים( סחורות )מגרשי קרפשות היו במבואותיהם וכי אלה, כנגד'

 אחד. לקרפיף היו המקבילים הקרפיפות ושני לרוחבו נסגר.'.הרחוב
 לפני שאלות שאל כי מספר, בו-חרשא נתן בשם גניסרתושב

 שנשאוהו גניסר. תושע אנוש, חולה OA מוזכר ביבנה.'החכמים
 כי להגיש, זכה ולא חמי-טבריה, אל באלונקה משמרות,בחילופי
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 הנוצרים עולי-הרגל ידעו זאת ובכל .הנצרות. בראשית כנסיה כה.ן הוקמה לא אף י הנוצרית במסורת נתקדשה לא כניסרהעיר:
 שם המקום. מסורת על ושמרו בה ביקהו קיומה, על הקדומים"

 הנוצרים הרגל עולי הכנרת. סערות בגלל לב לתשומת זכההעיר
- ככנרת ביותר המצויה שלסערה ודעו.לא .  - המערבית הסערה 

 מקורה בקיץ, ובעיקר השנה, חודשי רוב במשך אותההפוקדת
 סברה הם ארבל. נחל מפתח ופורצת התוכוו מהים המגיעהברוח.

 הבקיה שם את דרשו ולכו הבקעה, בערוצי ונוצרת נאגרת 11שרוח
 הרומיות המלים משתי נוצר כאילו IGENNESARET -ברומית.

AURA.G~NERARE התעניינות 1,,רוח". אליצור" שפירושו 
 יש,ה של הנסים ממעשי בכמה המתוארות הכנרת בסערות הנוצרים,'

 שהשם לכך, הביאו הסערות, של למקורן שנתנו המוטעהוההסבר
 יציילנים. ההדרכה לתקציר' והוכנס הנוצרית במסורת נשתמרגניסר
 מזכירים לשר-נחום מטבריה בדרכם בגניסר שביקרו הרגלעולי
 את הפוקדות והעזות הפתאומיות לסערות בקשר ברשמיהםאותה
 אנשיהן. על אותן ומטביעות מיהות ההופכותהכנרת.

.כניניה
 בחורף השורר האקיים את. חיבבו יא הערבים ההריפים

 בבקעת-הירדה חורף ארמונות לעצמם הקימו ולכן בירתם. בדמשק11
 אל-השאם, לחליף יורש-עצר שכעירי ה-ב/ וליד ההליץ גם עשה כןו
 מבוצר, ארצין בבקעת-וניסר לעצמו הקים 743-724. בשנים ששלט'
 חוילתן כלומר מינית-השאם, החליף שם . על הערכים כפי שנקרא,.

 אדמה, ברעידת נחרב הוא : ימים האליך לא זה ארמוןביזנטית.ן, דרכים-רומאית- מצודת שי חורבותיה עי הוקמה ההוילה השאם.שי
 אדמה, עליו נערמה הרוח. מסחף כתוצאה מהרה, עד נעזב.והמקום

 במקומה שבא הערבי, הישוב הזמן במשך קם מכך שנוצר התלעל
 הארמוץ שם על הערבים כינו החדש הישוב את הקד.מ". גניסרשל

,,40 
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 קורא ה--ד מהמאה ערבי מקור הסביבה. אנשי בפי נשתמרשוכרו
 מהמאה אמר מקור מינית-השאם. כשם מסבינילהרבות שנבנהלכפר
 יותר מאיחרת בתקופה נדול. ככפר אל-מיניה את מתארה-ט"ו
 במקום שקמו הערבים הישובים עלוב. המעזם כי עוליירגל,מציינים
 הארמון שרידי את המכסה הערבית והשכבה חליפות. ונהרסונבנו
 התל. ממדי גדלו ועסה והתעלקההלכה

 לרגלי הארמון, לחרבות מצפון הוקם התורכי ההילטוןבימי
 רכים דורית כמשך אשר אכסנ_ית-דרך, כלומר חאן. כנרות,הר

 מדמשק  הבינלאומיות  שיירות-המסחר דרך על תשובה  כתחנהשימש
 עולי-רגל ברשימותיהם. אותו מזכירים רבים  עולי-רגללמצרים.
 המאה מן תורכי תייר "מינית", או "מונית" למקום קוראיםיהודים
 - מיניה" "בחירת  האכמניה שם לי כילה לכנרת קוראה-ר'ז
 - י ימינו. עד שרדו האנסניה חובות  מיניה.ים

 מיניהה'רבת
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 מיניה חרבת זכתה שבבקעת-כניסר הקדומים האתריסמסל
 בבקעה היחידי האתר והיא החוקרים, של ביותר הרבה לבם להששתן
 יסוייית. חפירות נערכושבו1
 ובוצעו הקודמת, המאה באמצע כבר החלו במקום החפירותן
 הכנרת, בנערב כביכול, להימצא, היתה שצריכה שניה,בית-צייהן שרידי או שעה; באותה בודאות זוהה טרם שמקומוכפרינחום.'ן שרידי את כאן לגלות שונים נוצרים חוקרים של תקותם על בהסתמך4
 ואחר רומאיתי למצודה תחילה חשבוהי שהחוקרים בניהשרידין נתגלו ובהן ב-1932, החלו בתל יסידיות חפירות גניסר. את או .ון

 מבית החליפים, ארמון שרידי אלה כי קבעו טעותם, עלשעמדו.'
גזומיה.

 בארבע מ'(. )67~73 רחב-מידית מלבו צורת היתהלבנין
 של במרכזם מ/ 4,1 שקוטרם עגולים, מגדלים התנוססופינותיו
 מגדלי ניצבו - והדרומי המערבי הצפוני, - קירותשלושה

 המפוארת,, הראשית הכניסה היתה המזרחי כקיר למחצה. עגולים ביניים,,
 ורחבת-המנדו"

 עגולים מגדלים עבריה ,בשני מ'(. )6,5
 בכיפה, מחוסה חבר-כנירה במעין ניצב היה בה הנכנסלמחצהי
 שהשאה אבן-גיר, נבנה הבניו וגילופים. זכוכית פסיפסומצומה

 משוננים. מגדלונים היו הארמון את המקיפה החומה עלמנחל-ארכל.
 ומקושטת בולת. אבני- מרוצפת חצר השתרעה הארמון במרכז'ו
 והאולמות. ההדרים נבנו ההצר מגיב נושאי-קשתות. כעמודיםן

 של הממוארים אולמיתיהם - הדרומי בחלק החיילים, ולמגורי'ן המשמי לאנשי שנועדו'כנראה קטנים, חדרים כמה היו הצפוניבחלק
 מהן - הרצפות י שיש או מצור טיח מצופים היו הקירותהחליפים.

 Ypv~ רק שרדו כיום צבעוניים. גיאומטריים פסיפסים ומהן משיש'ן
 הדיומית- שבפינה האולמות יני השיש. לוהור את שחיזק.המסמרות
 את שנשאו זכרסוב, נותרות בעלי בעמודים מקושטים "יןמ,רהית

 הרומאית-כיזנטית. בתקופה אלה עמודים של טוצאם התקרה. קשתות'ן

ג4
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 סיירה רגז. תהמאה מרבי חריף של ארתוןשריד';

 למכה, הפונה- הדרומי, בקימו כמסגד. שימש הדרומי-מזרחיהאולח

 זהו תפילתו. בשעת המוסלמי יפנה שאליו "מחראב", שלז,נמצא
 בעולס. ביותר הקדומים המסגדיםאהד

 שאורב"דרך
 הוליכה עבריה, משני עמודים מקושטת מ', 240

 שהארמון :יכר וניסר. הזיר לנמל תראה התרת, לכיווז הארמתמז
 שונים. ושיפוצים תיקונים בו ונעשו אדמה, ברעידות קשהניזוק

 ונתגלתה שיש טבלת כליל. הארמון נהרס נוספת אדמהברעידת
 בא'רמון, תיקונים לבצז ציוה ה-ב' וליד שהתליף מעיתה,בחפירות

 הקמת לפני כבר מיושב היה שהמקום גתגלה'כחפירות
 ההקישוט הבנייה סגנון חורבנך לאחר גס מיושב ונשארהאהמון,
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 ויוניים. בי,נטיים 'אמרם מהנדסים בידי נבנה שהאימאמעיד.
 לבין הביזנטית הבנייה אמנות בין מקשרת חוליה משמש זהארמון

 הקדומה. הערבית התקיפה של זו"

- כגאולתההבקעה

 ספרר אנוסי של ארצה עלייתם עם ה-ט"ו. המאהבאמצע,.
 יוסף דון )ימי הימים מאותם מקורות הבקעה. נושבה -ופורטוגל
 בסביבת ובדיג בחקלאות שעסקו יהודים על מספרים ולפניו(נשיא

 .הבקעה..
 שנה ששים .לפני בקעת-גניסר: על מספר 1824 משנת אחר יחורי,ן. נוסע בבקעה. אורז גידול על מספר 1764 משנת יהודינוסען,

 נוטעה יא TKQ1 עציה, כל וגידעו בזה זה פחות שני נלחמו לערד"
 משה  השר בבקעה עברו 1839 בשנת בה-. גדלים בר עציאולם

 עמק דרך מעט עוד .,רכבנו וסיפרו: יהודית, ואשתומונטיסיורי
 קפה מטעי אנגלים נטעו שם אשר מגידע, הנקרא ונחמדטוב

 היו הקפה גרעיני בזה. ויצליחו לצבעים( המשמש )צמחואינדיגו
מפוארים
 שיחי של בסבך מכוסה הבקעה מרבית היתה הקודמתבמאה

"r?-ש
 בקעת בדווי על-ידי עובדו יותר' הנקיות האדמות ממש. של לעיבוד,ן ראויה היתה לא דורות בת הזנחה ובגלל ועצים. )בינרים(

 חרבות בין התיישב אחד שבט לחיי-קבע. שעברו )ע'וארנה(.הירדן
 הקים שני שבט מג'ול. - שמה על לישובו וקרא הקדומה,מגדל
 בבקעה אוהליהם את נטי אלו מלבד אבו-שושה. ע'ואיר הכפראת

 נודדים. בדוים גם.
 המושבה עדיין היתה השנה בת - כשמקוה-ישראל 1871,בשנת,'

 חובב-ציון ברמן, שמעון בבקעה התהלך כארץ, היחידההעביית
 .הוא וברשמיו אדמותיה, גאולת על נועזים חלומות וחלם נלהב,'
 44,,ו,
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 תארמון תכנית - עימהח'רבת

 האדמה - - - מקסים נוף לפני מצאתי לשם .בהגיעיאומר:
 :ה, נובעים רבים מעיינות בארץ. בייתר הפוריות הקרקעות מזהיא

 יהשתמש אסיר במים פרי. עצי של נהדר לגן מתאימהוהיא
 ריבו זה נפלא . שטח - - - חרושת ובתי טחנות להנעתגם

 יכולתי לא - - - אבו-שנשה הקרוי קטו ישוב נמצא כאןשימם.
 איתנו כמבקשיט המים סו הדגים קפצו כים הנוף. מן עינ'לגרוע
 עתיד איזה המחבת. על ולשימם המים מן לשליתם רוחבקוצר
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 לא זה מטום לי: אמרו בריתי -בני בדמיוננו. לנו ציירנומזהיר
 כשמך". שמו. בית חבת-שמעון כי אבו-שושה, עוריירא

 תבניותיי אולם מעשיות. תכניות גם ברמו, לשמעת לו,היו
 שעדייו משום ובעיקר בכסף. מחמור  בגלל  נתגלמו לאהנועזות

 אדמות רוב עכרו ?נים. כמה תוך ובינתיים, הלבבות. הועשרולא
 נרכש  1886 בשנת גרמויים. רחיים מסרגים של לבעלותםהבקעה
 הלוריסטים, של היתולי  המסדר על-ידי הבקעה של הצפוניחלקה
 על-ירי הבקעה מדרום גדול חיק נקנה אחריו סיר בטבחה.שישבו
 הקימו הטמפלרים ההיכל(. )אבירי הטמפלרים של הגרמניהמסרר

 קבע, ישיבת בה להתיישב כרי הבקעה אדמות את  לעבר התחילו חיה,,י

 חללים. בהם ?הפילה הקדחת. בגלל לעזבה נאלצו%ך
 הז בעלי לקבוצת מרדמתם חלק הגרמנים מכרו  1910בשנת

 הגבעה מורד על מגרל, המושבה את ימדו והללו רומיה. ציונימכיו
 ארצה, עלו,חחילה לא  עצמם הקרק? בעלי הראשי. לכביששממערב
 אחרי הגרמנית. החוה בבנייני שהשחרנו השניה. העליוה מבני.י יהודים פועלים על-ירי פקיד  בהשגחת_ עוברו המושבהוהדמות

 והקימו הקרקע מבעלי כמה ארצה עלו הראשונהמלחמת-העולם
 הוקם  בו המושבה. של הראשונים הבתים את הגרמנית החוהבצר
 שנים בחמי-מבריה.  למתרחצים מלין להיות שנוער גדול, בניןבה

 קופת-חולים, על-ידי נרכש לא-רונה שומם1 הבניו עמררבות
 נבנה. שלשמה למטרה משמש. הו%ועתה

 בגליל, היהירים לפועלים חשוב מרכי בשעתה שימשהמגדל
 בה ועברו חיו בארז. העבידה תנועת גתולדוח חשובה תחנהוהיתה

 בחות ואחרים. שץ צבי טר,מפלדור, יוסף ברנר, ח. ג גורדון, ד.א.
 תרפ"א(, בסיוון )'"ב גדוד-העבודה של היסוי ועירת  נערכהמגדל

 גדוד- של הגדול המחנה אוהליו את נטה הכנרת, חוף על וכאן.,,.
 מהנה ליד סכריה-טבחה. הככיס בסלילת עסקו שאנשיו "זבדה,ו

 שהציבה אנשים קביצת גם קמה מתוגו עורו משק הוקם הגדוד'
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 זו דייגים קבוצת בכנרת. העברי הדיג את לכבוש כמטרהלעצמה
 ההובלה לצורכי בי שימשו סירותיה שנים. מספר מעמדהחזיקה

 עיקר היתה טבריה--מגדל כביש נסלל בטרם כי הגדוד,של
 קו קוים כן , הכנרת פני על בסירות הבקעה תושב' שלהתחבורה
 טכסה נין שפעלה הגרמנים, של קיטור ספינת על-ידיתעבורה
 צמת. הרכבתלתהית
 חברת גם מלצ'ט. משפחת של חוילה נבנתה הכנרת חוףעל
 הארץ מבני הון בעלי ויהודים בסביבה, רבות אדמות רכשהפיק"א

 פרדסים. בה נטעוומחוץ-לארץ
 יסוד עם התחיל בקעת-גניסר בגאולת הבאהשלב

 הקרקע שטחי את הכשירו הקיבוץ הברי 1931. בשנתניווסר, קיבתי
 ישוב והקימו השיזף שיחי את עקרו מפיק-א, שקיבלוהמוזנחים
 הדיג את וכבשו חידשו עין-גב קיבוץ הברי עם יחד.לתפארת.
 הפרנסה ממקורות אחד הינו הדיג ונף . כיום, בכנרת.העבר'

 רחב-ידים, נמל נבנה המשק בחתום גינוסר. משק שלהחשובים

 והתחבורה. סירות-הדיגלצורכי
 היקרים העתיקים, השמות וחודשו בקעת-גניסר :גאלהכך
 וגניסר. מגדל -לנו

 הבקעה מרבית היתה שבהם הימים מאותט' שריד קנופ,משק
 מנוהל הוא וגינוסרי מיניה בין היום עד ניצב הגרמנים,בבעלות

 ד' 700 בבעלותם הכממגית. הקתולית למסיה ושייך נזירים,בודי
 לבעליהן הזרו הבקעה אדמות שאר הבקיה. של העידיתמאדמות
 ימימה.מימים
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