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 איילון לעמק היםמחולות
טמוא

 לפי מתחלק איילוו לעמק הים ,חולות בין המשתרעהשטה
 מישור ,או החוף לעמק י נפרדים אזורים לשני המורפולוגיטננהו
 שני שביז הנוף בהבדלי יפה הבחינו אבותינו אף ולשפלה.החוף(

 ההרים בין הגבעות לאיזור קראו'רק .שפיה" בשם האלה.האזורים
 לים. הגבעות ביי לרצועה רק קראו החוף" .עמק ובשם התוף.לעמק
 עד -מבית-חורן לאזורים, הזאת החלוקה את קיבל התלמודגם

 הים-עמקי. ועד מלוד לוד-שפלה. וער מאמעוסאמעוס-הר.
 כל פני על משתרעת אינה איילון לעמק הים מחולות הרוהב~ועת
 המבנה מבחינת מהם. חלק על רק אלא השפלה. כל פני ועל החוףעמק

 השרון, הזף'הכרטל. : משנה אזורי לארבעה "חוף עמק מתחלק"פנימי
 לחלק אפשר השפלה את וגם 1 הדרומי ההוף ועמק התיכוני התוףעמק

 לחולות איילון מעמק הרוחב רצועת דרומית. ולשפלה צפוניתלשמלה
 התיכונה החוף עמק ובתחומי הצפונית השפלה בתחומי רק נמצאתהים

 האיזורמחומי
 ג'או- אזורים מוקפים התיגוני ההוף -ועמק הצפונית השפיהן

 : מוגדריםגרסיים
 ו התיכון הים - במערבא.
 1 יהודה הרי - במזרחב

 שומרו והר השרון - בצפוןג.
 הדרומית. והשפלה הדרומי החוף עמק - בדרום הן

 במזרח גם אולם במערב. כמובן/ הוא. ביותר הברורהגבול
 גבול קיים אינו זאת, לעומת בולס. גבול יהודה הרי מרגלותמשמשות

 השפלה בין בצפון. הגיאוגרפי הגבול את ובדרום. בצפוז זהמעת

 בצפות הגבול את לירקוז. הנופל קנה, נתל מהווה שומרון,להרי
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 השפלה בין הגבל ביותר. ניכר הגבול אין בדרום אף הים. עד זה"ו של ותמשכו חרס נחל של .העליון חלקו מהווה לשרון. החיף עמק4י1
 לנחל שורק נחל בין המים פרשת קו הוא הדרומית לשפלה"צפונית
 מתחיל הדרומי ההוף לעמק התיכוני החוף עמק ב'1 הגבול י4ייל11
 לכיש. נהל של הדרומיים"פלגיו

 האיזורלובנה

 : אורך רצועות משתי איפוא מורכב בו דנים שאנו ריי הא%
 פוגשים אנו המזרחית ברצועה מערבית. ומרצועה מזרחיתלרצועה

 המערבית הרצועה איילון. עמק את ובתוכה הצפונית. השפלה*
 התיכוני. החוף אתכקללת

 וממילא שלהם. במבנה מזה זה שונים והשפלהי החוףעמק
 בתקופות נוסדו אלה גיאוגרפיים אזורים ובתכונותיהם. בנופיהםגפ

 בתקופה נוצר כלומר יותר. צעיר החוף עמק שונות.ג"יליגיות
 מפריד לשפלה החוף עמק בין השפלה. גבעות משאר יותרמ"וחרת
.ן,, פלוגות. לצומת מרמלה אוויר בקן הנמשך מקומי, גיאולוגיל"ר

 המזרחיתהרצועה
 . הצפנית,,ן,השפלה

 הגבוהה נבעית. F~w יראה ממערב. הצפונית הושפלההמסתכל
 כשפלה מערכה. גלית בצורה ומשתפלת וההולכת במזרחיגיח
 נושים לשלושה אותה מחלק והוא איילון. עמק בולטה""ונית
 לכיוון יחויה הרי ממרגלות המשתרע גזר. - צרעה גוש 1( :ע*ריים

 הדד1מיים פיגיו לבין בדרום. שורק. נחל בי1 נתחם הוא יצמ.1-מערב
 . בינ'הם. המים פרשת קו את ומהווה בצפון. איילוו. נחלס",

 הכביש אותו תוחם לשער-הג"א. מצפון המשתרע איילוו, גוש2(,,
 דיר-איוב. - לטרזן -ביט-נובא

 - רמלה לכביש מדרום-מורח המשתרע ברפיליה-גמזה ,גוש3(
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 ומודיעיה גמת ברפיליה, עינבא, את פוגשים אנו בתוכומשמר-אייל111
 נטושים. יישובים ומהם עתה. OA הקיימים יישוביםמהם,

 מבחינה רק לא להר החוף ביז מעבר איגור משמשתהשפלה
 מוצאים אנו שונות בתקופות יישובית. מבחינה גם אם כיגיאוגרפית,

 אז רואים ושניהם עוינים, עמים מיושבים האלה הגושים שניאת
 היישובים תמיד רבו מכך כתוצאה להתפשטותם. טבעי שטחבשפלה
 ההיסטוריות התקופות בכל כמעט מריבה שטח שימשה והיאבשפלה,
 ואחריהם הכנענים ואילו בהר. הישראלים ישבו ההתנחלותבתקופת
 ישבו כבר שני בית בימי ובשפלה. החוף בעמק 'שבוהפלשתים
 באותה שלטו החוף בעמק י בשפלה גם אלא בהר. רק לאהיהודים
 יושבים אנו הפעם הסדר. שיגה בימינו נכריות. יווניות עריםתקופה
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 קרב שדה תכופות שימשו איילוז. עמק ובעיקר הנפונית, השפיהש איפוא, ייפלא, לא בהר. יושבים הערבים ואילו החוף ובעמק~שפלה
 בימינו. גם הקיים מצב , היריבים הגושים שניקן

 איייווע~ק
 והדרומית, הצפונית השפלה בתהומי ביותר הרחב העמקנהו
 מצפון-מורח הוא שכיוונם שבר. קייי לאורד בשקיעה קשורהוהתהוותו

 מערבה, עמק-איילוו של ולהרחבתו יהעתקתו סייעו אלה נחליםגיל. אחד לנחל בו המתאחרים ההר. סו נדלים מספר כלל. כדרראייו. מושר ממש. הררי איזור גבול על הנוצר נרחב. עמקליום-מערב.
 מעלה-בית- צומת מקרבת איילון. עמק של אורכו השפלה. תוךאי.

 משמר-איילון בין רוהבו. י ק"מ כ-10 הוא לטרון.- לצומתח~רוז
ו,ן. ק"מ. כ-4 הנו )אמאיס(לקמוס

 מהקרבות כמה ללטרון. מצפוז-מורח ק"מ כ-4 בימינו, יאלוהכלר שי במקומו ששכנה הקדומה. איילוז העיר 017 עי נקרא העמק
 ליד המעבר על ובמיוחד הארץ במרכז השליטה עלהמכריעים
 משמש כיום גם זה. עמק במבואות שונות בתקופות נערכוירושלים

 נחל של דדדומיים ביובלים העגלות דרכים לשתי מפתח איילוזעלק
 השנייה, י שער-הגיא כביש האחת. י ההר לבמת ,מוצררה(איולוז.

 לטרון וכביש עליון- בית-חורזן ומעלה ,תחתוז( בית-תורוודר4
 שלישית, דרך איילון מעמק הסתעפה הרומאית בתקופהרמ"ללה(.
 קוביבה, בית-עינאו. בית-ליקיא. ברפיליה, גמזו. לוד. דרךש"נרח

 איילוז עמק של האסטרטגית חשיבותי מכאז לירושלים.בי~אכסא
 קוראים אנו קדם בימי איילון ע"ק של חשיבותו על יבהווה.ב~ר
 מלכי חמשת אח יהושע כשהיכה הארץ. כיבוש כפרשת כברכמגרא
 הניצחון דרומה. ומשם איילוו. עמק עד. אחריהם רדףהאיורי.
 בשירה והונצד יבשסלה ידודה' בהרי עליינותי את הבטיח זהבקצב

 בעמק וירח דום בגבעון ....שמשהמקראית
 איילון.-

 יב(. י, ויהושע
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 "חnulsaa 41 הי5ח71.)ת

 קרב נערך הספירה, לפני ב-155 החשמונאים, מרדבראשית
 מלטרוט צפונית-מזרחית ק"מ % עמוס(, אמאוס.)כיום לידמכריע
 כבד חיל יאחו גיאורגיאס, המצביא עמד היווני-הסורי הצבאבראש
 מצויידים עבדים. סוחרי ומחנה פרשיט. ו-Tooo איש 40.000של

 המכבי יהודה בידיהם. ליפול העתידים הישראליים להעברת-בכבלים
 נסיגה ובתמרון מהירה איגוף בפעולת )סלבית(. שעלבים על-ידחנה

 הנתלים אחד לתור אותם ולמשוך הסורים את להטעות הצליחמדומה.
 להיערך אפשרות לסורים הניח שלא הצר. בנחל ירושלימה.העולים-

 בחימוש, עליונותם ואת הגדולה המספרית עדיפותם את לנצלכראוי.
 ניצחת. מכה הסורים את היכה והוא העליונה, יעל יהודה ידהיתה
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 הסורים, של מבוצר בבלתי המחנה את משני כוה תקףבינתיים
 הושמו, הסורי המחנה למרדף, שיצאו בשעה ריק כמעטשנשאר
 שלם, היה הישראלים שלד1~צחונם

 של האסטרטגית חשיבותן פוסקת לא הבאות התקופות בכלי
 תכופות נזכרים ושמותיהן הארץ, לבירת בדרך ואמאוסאילון

 שונים.בתקורות
 בשם מצודה איילון עמק בשולי הוקמה הצלבנית בתקופה,,

Itdfoשם הערבים שיבשו מהרה 11- האנירים(. )טירת זה-שווליה 
 )לטרוד(. לאלטרון זהשפ
 ואמאוס, לטרון ליד התורכים הכוחות התבצרו 1911 בנובמברידן
 פעולת לאחר והבריטים. האוסטרלים הצבאות את לעכב מגמהמתוך
 הצבא הוכרח )איילון( יאלו של וכיבושה האוסטרלים שלאילוף
 הבריטי. הצבא לפני נפתחה לירושלים והדרך לסגת,התורכי
 מספר העצמאות. מלחמת בימי העמק על התנהל קשה ורב.נ,

nleahnהין, כוחותינו בתוכו. הלג'11 של המתחם על ירינו על נערכו
 וכך האויב, התנגדות את לשבור לכן, והתקשינו, מספיקים, בלתי
 אולם הלגיון. בידי הישן..ירושלים, הכביש ואתו איילוה עמקנשקר
 הופשרה זה וצקו העמק, בשולי ערביים כפרים מספר נכבשוהקיבות חוד לשוא. היה לא איילון עמק את לכבוש בניסיון שהושקעהמצמץ
 מאותה בורמה" לפערך סמוך "נצורה. לירושלים בורמה".דהך
' המעליתהרצועהי כיום. לירושלים החדש הלביש נסללהע"ה

 הצפוני הניקוז אגן בין כאמור, משתרע, התיכוני החוף עמק1!1
 עמק במבנה גם לכיש. נחל של הדרומיים הפלגים ובין 1,הירקוושל
 עצמו. החוף עמק הקורקר, גבעות רצועות שלטות "תיבוניהה41
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 הים וחזלזהף
 הצפוני החוף הצפונם לחוף דומה הארץ של הדרומי החוףאין

 הדרומי החוף ואילו הים, של ההרס פעולת בו ובולטת סלע''
 up~ והולך-הב

 זה הול של מוצאו נודדים. חולות הצטברות
 ע"י ליבשה מוסע הוא הים. מקרקעית ובחלקו מהנילוסילו
 לצפון, מדרום , הוא הכללי שכיוונם החוף, לאורך הפועליםיים

 מדרום- כלל בדרך הרוח. ככיוון הוא שכיוונם הגלים. תנועתי
 וכתוצאה החוזר, הגל מן חזק לחוף המתקרב הגל לצפון-מזרח.-ב

 לתוך הרוח ע" ההול נישא מהחוף בחוף. מהחול חלק שוקע-
 - סיני אי ומחצי מהנילוס ומתרחקים הולכים שאני ככל:שה.
 הסי- אחת זוהי ומצטמצמים. החולות הולכים - החול ממקורות'מר
 לה שהתייחדה הקשת ולצורת בדרום, החוף להתרחבות העיקריותג

. הקורקר וגבעותרובה

 להם ובמקביל החולותלרגלי
 נמשי

 וארוך. , צר עמק מעין
 חולות ע"י סגור הוא ממערב שניים. או קילומטר בס"ה הוא1ב1
 במשך התהוו אלה קורקר גבעות קורקר. גבעות עץ יממזרחן.
 את ואיידו אותם ייבשו' השם? קרני יותר. קרומים ים מחולותוו

 הגרגרים את ליכדה בהם שנשארה הגיר תמיסת ואילוזיהם,
 הקורקר גבעות שבין הצר העמק נוקשה. לחול אותט!כה
 לעבר ~הרים מי זורמים דרכו צינור, כעין משמש הים.,לות

 גם משמש הוא .מרזבה". השם לו ניתן גם כן על התיכוו.(
 קדם בימי לדרום. מצפון החוף לאורך עיקרי מעברום
 מסילת- בו עוברת בימינו י הים" .דרך הדרך_הבינלאומית. בורה
 למצרים. העצמאות מלהמה לפני שהוליכהרזל.
 החוףק

 לנובע להידמות עלול שהנא כפי מישורי, שטה החוף עמקאיו
 מעל מטר 100 של לגובה מגיע הוא בנגב רמלה. - יפוביש
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 שנוצרה אדומה, חמרה כרובה היא החוף עמק אדסח הים.לפני
 רב, לזסו מים אוצרת שאינה אדמה זוהיל הקורקר.מהתפוררות

 לפני חוסמות הקורקר גבעות הדר. לגידולי מאד מתאימהוהיא
 מי איו מכד. כתוצאה לים. הדרך את מההרים הזורמיםהנחלים
 האדמה לתוך מחלחלים הם שוב. מבלי לחלוף ממהריםהנחלים
 והם החוף איזור בכל התהום מי מרובים לכן בשקעם. כהומיקווים
 רב. לא בעומקמצויים

 . . הים וחויות החוףערי
 נודדים. עולות של רהב איזור משתרע הארץ חוף כללאורך

 אין אחדים במקומות התיכח. החוף בעמק הימצאם את הזכרנוכבר
 מכיוון מטורח. הזורמים -והנחלים ביותר, עמוקה החולותהדירת
 ותופעה  nJIDY מאד הוטו כי ואט בתוכם. דדך לעצמם פילסוההרים,
 nlolp~alI שהרות בשפכי ליח.  לסגין חצלהקו בארז(. לנחליםאפיינית

 ו ארס ייישובי ערים קרומים בימים -נבנו בחולות פרצות 'נתהוובהם

 לערים. בהדרגה שהתמתחן מעגו. מקומות נבנו הנחליםבשפכי
 העיקריים הנחלים הארץ. בחוף אחרים ונמלים יבנה-ים יפו. קמוכד

 יבנה, יד על שורק. נהל : הם התיכון החוף בעמק לדרוםמצפון
 האלה הנחלים כל בשפכי עזה. ונחל יאשק.ון, דרומה שקמה,נחל

 בנדידת אמיץ קשר גם קשור והורבנז עתיקות, ערים שרידינמצאו
החולות.

 חזקה רוח זו ואם היבשה. לתוך .החולות את מסיעההרוח
 רבה. במהירות החול ערמת תתקדם אחד. בכיוון הפועלתוקבועה
 קביעותה ומידת תכופות לעתים הרוח כיוון אצלנו משתנהלמולנו
 של במהירות להתקדם החול עלול אצלנו גם -מקום, מכל רבה.אינה
 יפגוש אם הזרועה. לארץ רבה סכנה מהווה והוא לשנה. מטר4-2
 או ריס בבולס P7S  כגוו מלאכותה או טבעי מכשול בדרכו זהחול
 לתהליך ערים יהיה לו מצפוו ואילו למכשול. מררות החול יצטברמוח,
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 קודם בתוכם שהיה ההול ממטען שהשתחררו לאחר הים. מיימול.
 מצד מהחוף. הול אתם וסוחפים שאת ביתר בחוף הולמיםללן,
 או מפרץ ייווצר השני ומהצד חול, איפוא יצטבר המזת שלא"ר

 לאורך שונים כמקומות יפה מורגש זה תהליך לאחור. החוף~ויסוג
 עצמה זו מסיבה פלביוס. יוסף ע"' גם צוין כבר והואהקוף,
 החולות הצ"ברות מצפון. קיסרי לנמל הכניסה קדם בימי גםנגנתה
 החדשה בתקופה זאת לראות ויכולנו הארץ בנמלי קשה~עת
 התהוות היא קדם בימי הדרומי החוף לנמלי אופיינית תופעהנבפכו.
 מהחוף. ק"מ כמה שוכנת עצמה שהעיר בעוד הים. שפת עלכלל
 וביבנה באשדוד, וכן מהעיר ק"מ 2 במרחק הנמל היה למשל,בשוה.

 מכוסים היום אחרות. בארצות גם קדם בימי הידועה תופעהי, ושודדי פלישות מחשש באה ולנמל לעיר העיר חלוקת ה'יי*יונם הרומאית בתקופות גם קיים היה זה מצב י יבנה-ים()%שדוד-ים.
 שריד. בשום יבחיז לא הים והמטייל-לאורך בחול, אלהנעלים
 ובשרטוטי הבתים ביסודות להבחיז קל אויר צילומי באמצעותאגלם
 המאה )בסוף הממלוכיס ע"י נהרסו אלה נמלים בחול. שהתכסתהעכל

 נוספת. צלבנית פלישה של אפשרות כל לסכל מעוניינים כשהיוה'?ג(,
 לתחייה. הערים תקומת את למנוע כדי השאר את ועשו החולותבאו
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 יישוביתסקירג

"י
 כייר א"י. של החשובים מנמליה אחד יפו הנה קדם מימי.
 שאין שלרגליה, הקסז והמפרץ א"י של החוף במרכו מקומהלכך
 קדום הוא יישובה חיפה. מבדץ עד מצרים מגבול החוף בכל אחלו

 נזכרת במקוקות פריהיסטורית. בתקופה כנראה. וראשיתו,מאד,.
 מזכיר מצרים מלך ג' תהותימס לפסה"נ הט"ו במאה לראשונהיפו

 1468 בשנת בארץ במסעו ידו על שנכבשו העריס ברשימתאותה

 ב.פפירוס יותר, מאוירת מצרית, בתעודהלפסה"נ.
 של צבאו שר ע"י זה במסע בערמה יפו נכבשה כיצדמסופר האריס-

 הרס כדי 200 ליפו להכניס הצליח הוא זה סיבר לטי ג'.תחותימס
 ההדילים שברו העת בבוא חייל. מוסתר היה מהם אחד שבכלגדולים,

 היל לפני שעריה את ופתחו העיר מגני את הפתיעו הכדים,את
 מכתבי אל-עמרנה, במכתבי גס פעמיים נזכרת יפו המצרי.המצור
 של ממכתביו באחד לפסה"נ. הי"ד מהמאה לפרעה כנעןמלכי

31די-חיפה.
 לתיל תגבורת ששלח כותב, הוא ירושלים. מלך.

 ונפלה מארב על כנראה עיתה שהתגבורת איא ביפו,המשמר
 זכות, ויפו, עזה תלד יאביטרי, עצמו על מלמד אחר במכתבבשני.

 - באדוניו, למרוד התנשא כי פרעה לפני עליו שהלשינולאחר
 ההג מהמאה הב', רעמסס של מימיו ", א' אנאססאזיב.פפירום

 אשר מהיר, סוטר של קורותיו סטירית בצורה מתואריםלפסה"נ,
 מספר הוא השאר בין י ולמצרים לא"י סוריה מצפון ביבשהעבר
 נערותיה, הנהדרים. גניה את העיר, מראה 'את מתאר הוא יפו.על

 כדבריו היודעים התחתון, העולם אנשי את וכן שבה, המלאכהבתי
 גונב שלל איש עיסת. כי תישן ישן .אבל בוריה: על מלאכתםאת
 בחשכה, נחתכו סוסך מושכות ואשפתך, פגיונך את קשתך,את
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 ושקך מרכבתך. אח מרוצץ הוא חלקה בדרך ומשתולל.סי(ר.נעלם
 יבשה". כאדמה בחול. ונקבר ארצהנפל
 לא וכנראה ולזקה, בצורה עיר יפו היתה ההתנחלות כתקופת~ן_

 לאחר הכנענים. מידי לכבשה באיזור. שהתנחלו דן. שבט בניהלליהו
 החוף רצועת רוב על שהשתלטו הפלשתים. בידי אולי. נפלה.למז

 שבין החוף ברצועת גשר כראש מצרי, מעוז שנשארה וייתכןעולמה, ביפי הפלעתים שלטון על עדות כל בידינו איו כי אףהלרומית.
 בימיהם גם אולי. נמשך, זה גיאוגרפי,ישובי מצב לצור.סדרים
rd,מעלים שהיו הלבנון ארזן על שומעים אנו אמנם ושלמה. דוד 
.9ם

 יפו-
 בעיני עצמה. ליפו הכוונה אם ספק הירקוק של הצפונית הגדהשל בתל-קטילה, המחקר תוצאות פי על אולם לירושלים.

 הכתוב התכוון יפו. זב.ים ה,'עת על יותר מתקבל המחקרא~י
 נביא אם - כנראה שנשארה. עצטה. לעיר ולא הירקון.לשפך

 השפעתו תחת - היסים אותם של המדינית המציאות אתב~בון
 לספירה הס' במאה יפו של נמלה על הפלשתים. של או פרעהר%
 אמיתי בו יונה אל ה' דבר "ויהי : הנביא יונה מפי שומעיםא%

 עלתה כי עליה. וקרא "גדולה העיר נינוח אל קום-לךלקמור:
 וימצא יפו וירד ד', מלפני תרשישה לברוח יונה ויקם לפני.רעתם
 תרשישה עמהם לבוא בה וירד שכרה ויתז תרשיש , באהא~ה
 701 בשנת אשור. מלך סנחריב של בזכרונותיו שוב נוכרת יפו .~, ה'סלקני
 וביהודה, בפלשת שלטונו את לבסס כדי צבאי מסע סנחריבעשו

 נכבשה כיצד מספר והריחו אשור, נגד מצרים עם בריתשנרתו
 חלף לצידונים. הא"י החוף כל ניתן הפרסי. השלטון בתקופתןן וכדומה. בית-דגון אזור. הסמוכות. והעריםי%

 אז נכללה יפו גם פרס. תלד של לרשותו .צי להעמידהנמתם
 יהיתה מפיניקיה יפו הופרדה ההלניסטית בתקופה שלטונם.בתחום
 סוחרים בעיקר רבים. יוונים ' אז 2ה .~התיישבו עימאינלשי
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 '15 פו נ5ה שרסוסי ה'0 וסו הפתקו 41 ע1 3)1יה הות.קהי5ז
 הישה ב.פו 1ס )'ניס ע7.יוי

 תושביה בין והיחסים גדול, יהודי יישוב בה היה אז גםויורדי-ים.
 מלחמת בימי מהוהים. היו היהודים תוקניה ונין nssn שלהנכרים

 היוונים-הטורים על המכבי יהודה של ניצחונו לאחרהחשמונאינג
 אותם פיתו הם ניקודים. הרג יפו של היוונים התושביםערכו
 את הטביעו מכו ואתר 'אניותיהם על טפם ועם נשיהם עםלעלות
 ובתקופת הנכרים. מידי יפו את *חררו ההשמונאים בים.האניות
 ירושלים. של ובפרט הארו של העיקרי נמלה יפו היתהשלטונם
 כשהן השכנות,' הים ארצות לכל היהודים כוניות הפליגוממנה

 י תוצרתה. ואת הארץ יבול אתנושאות
 הרומאים ערכו לספיר", 67 בשנת ברומאים. היהודים מרדבימי

 שימש יפו .נמל יפו. של היהודים ימאיה עם עזים קרבותשני
 את'אניותוהאספקה לתקוף יוצאים היו וממנו היהודיים, לכוחותכסיס

15

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הכרח הרומאים ראו פעולותיהם להצלחת ראשון כהגאי14%מאיות.
 על המתמיד האיום את ולהטל האספקה צירי את להבטיחכלצמם
 הרא- מהפעולות אחת ואספקה. התחמושת התגבורת, נושאותאניות
 יהודה, נציב על והממונה סוריה. נציב גאלוס, קסטיוס של4(גות
 חג'ע מקיסרי שיצא רומאי צבא יפו. של לשיתוקה מכוונתהיתה
 הם לסניו. נכנעו לא יפו של היהודים ספניה באש. אותה והעלהליפו
 באותה התחוללה הרע למזלם אולם לים, והפליגו אניותיהם על*1
 סלעי אל אותו וניפצה אניותיהם את שטלטלה קשה, סערהעץה
 לתוף. לעלות בנסותם שנהרגו או במצולות אבדו והם"מוף,
 אספסיאנוס, לידי עבר הרומאי הצבא על והפיקוד גאלוסכ*הוכה
 יפו, נגד מסע בגליל היהודי הכוח מיגור' למהר הוא. גםעלך
 המסעות שני בין זו ביניים בתקופת ירושלים. גגך למסעוכהכנה
 'השים. ע-י עוב נושבה והיא להתאושש, יפו כנראה,הלפיקה,

 גודלו את לאמיד קשה דייגיה. של הספינות צי לתחייה גםג4
 הרומאיים האספקה בקווי פגיעותיו אולם זה, צי שלואילפו

 מתוך לומדים אנו ואת רציניות. ודאי היו לקיסרימאלכסנדריה
 יפו. דייגי על ניצחונם לרגל הרומאים שטבעו המטבעותספרת

 התקיים היהודי והיישוב מחדש, יפו נבנתה .המלהמה תוםעם
 מאותה מיפו הכמים נזכרים בתלמוד בר-כוכבא, מרד לאחר אףבה

תשופה.
 עולים והנוצרים היהודים הרגלי עולי היו הביניים בימישן

 מהשש יפו את המוסלמים הרסו 1345 בשנת יפו, נמל דרךלונישלים
 הי"ו המאה ועד לנוצרים, פליש4; נמל הימים מג ביום תשמששקא
 מחדש. להיבנות התחילה הי"ז המאה בסוף לגמרי. שוממההוגה
 המאה בו אבו-נבוט, התורכי המושל בבניינה רב מלץ השקיעבקלוד
 והתפתחה העיר הלכה ומאז חומות, סביבה שהקים גם הואהלט.

 על שמדה היא בארץ. ביותר ההשובה החוף לעיר ntanrע"
 ערכו בחימה. עמוק-המים הנמל נבנה עת 1934, עדהגלוניה4זו

 --.- .- .---.--(י-4-.-
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  וכנמל הד5 "רי לייצוא בעיקר ושימש מא, הצטמדם יפו נמלשל
 הממחריגי חשיבותה את יפו שיברה לן זמת עם י הארז למרבוייבוא
  בהתמרה התפתחה היהורית הילייה ילק~ב ת"א של  לירכתההורות
 ב"קלאוח. לעסוק הוסיף ש"נ אחר חלק ו פנה-למלאכה מתושביהגדול חלי בחרז. בייתר החשובה  הירכית המסחר עיר למילתוהגייה

 האכסניות היו בה הראשונות. העליות של נמלן היתהיפו

 השנייה העלייה בימי היה עדייו ובה העולים, את שקלטו הלינהובתי
 בחוף העלייה בהשקעת החדש. היישוב של והתרבותי הארגונימרכזו
 החוף, ובמישור בקרבתה להתיישב העולים מן רבים יחרבויפו

 עשרות כמה הקימו ב-1909 אחרים. גורמים גם לכך היו כיאם
 קראו "ם יפו. של בקרבתה קטנה גנים שכונת יהודיותמשפחות

 לאחר בעיקר למהירות, להתפתח החלה השכונה תל-אביב.לה
 לענוה ביפו רבים יהודים תושבים הניעו כשהמאורעות1921,

 9וזסימ, )3יס.נ1 ו3.רק מ9ודסמת'נ1מוה .19 מתח קום מס' הוסו..19,
 י - סביב אותחהעומר
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 ת"א עלתה קצה זמן תוך משלהם. מסתרי מרכז בה ולבנותלת"א
 להתקיים הוסיפו הערים ושתי שכנתה, יפו על וגהתסתהותה~גודלה
 ליישוב היהודי היישוב בין היחסים את משקפות כשהן זו, בצד1

 ועם לעיר, מדרום גם יהודים יישובים התפשטו בינתייםולערבה
 מובלעת רק תושביה אלף 77 על יפו היתה העצמאות מלחמתשרוץ
 השכנות. מהארצות .הערכים חילות באו יפו ערבי שללעזרתםן, מאוכלס. יהודי- איזור בתוך*רבית
 היו הגבוהים ומגגותיה מסגדיה ממגדלי התחבורה. דרכי,את העבריות השכונות את להתקלף והתחילו בעיר יפה התבצרו4ם

 בתי ולתוך ת"א ברחובות ושבים עוברים על ובלילה ביוםצולפים
 יזומת פעולה של אפשרות כל מאתנו מגעה הבריטים נוכחותלגורים.
 החלה ההתקפה יפו. את האצ"ל תקף הבריטי המנדט לסיוםשמוד
 הבריטי הצבא אולם כולה, העיר על ובהפגזה מנשייה שכ'י4ייין
 בבהלה ממנה לברוח החלו תושביה כניעתה. את ומגעאתערב
 יפו מעטים. אזרחיים ותושיתם הלוחמים הכוחות רק בהנותרו
 נכבשו המלאכה. את השלים .חמץ" מבצע נכנעה. לא אר14כתה
 כותרה העיר מדרוש ואזור מצפון וסלמה תל-השומר סקיה.ליריה,
 הערביים התושבים 5000 את שייצגו יפו. נכבדי באו המדינה,*כרזת לפני יומיים למאי, כ-13 להתגונן. ניסתה עוד כשבועייםובמשך
 אחת. עיר עתה הן הרי לתל-אביב. וצורפה מחרש נושבהיפון, כניעתם. את והציעו בעיר.שנוחרז
ן, נמלים. שני ולעלת בארץ, הגדולהלעיר
ן,4,זר

 התרגום השבעים", ב"תרגום אבל בתנ"ך, נזכר אינו אזורהשם .
 סמוך כמקום דן שבט ~רי בין אזור נזכרת לתנ"ך, העתיקיווני

 תקופה. אענה שלבני-ברק
 מלך סנחריב מלחמת את המתארת עתיקה. אשוריהכתובתן
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 3ח11ר נק5.ר1ת שנסצא1 1.שראו.ס, נושתיסנ2.ס,)

 ערי ברשימת ובני-ברק יפו בית-רגון, עם אזור. את מזכירהשור,
 השלישק במסעו ידו "ל שנכבשו כמקומות אשקלון, מלך~דקא
 לפסה"נ. 701~שנת

 חוקו: מצודה במקום הקמה הי"ב. במאה הצלבנית,בתקופה
 למצודה קראו הצלבנים לירושלים. מיפו עולי-רגל דרךשמירת
 דה קטל קראו ולכפר מצודת-העמק. כלומר פלניס, דה."סטלום
 המצודה ואת היישוב את כבש א-דיו צלאח העמוק כפרלניס,
 חורבה ירושלים. מלך כלדווין את המוסלמים ניצחו זה באיזוריינו. עד הכפר במרומי נשארו המצודה שרידי חומותיה. אתהרס
 במאה למסגד. הפכו במקום שהיו צלבני( מגדל )או כנסייה4ל

 בארץ, הגדולים הערבים הכפרים אהד אזור היתה המנדט בימי ',ן קטן. יישוב להיות אזור שלב חורהמ-י"ג
 עבודה בעיקר, חקלאות על שחיו ,תושבים, מ-4000 למעלהובו

 לתל-אביב- לקרבתו הודות וחרושת. מסחר על וכן הסביבהלפרדסי
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 מתל-אביב הראשי הכביש על בשבתו במהירות. הכטח התטתחיפו
 התחבורה נגד פעילות למרכז היה הדרום ולמושבותלירושלים
 ממנו תקפו בו אחיזה לעצמן שקנו וכנופיות הכפר תושביהיהודית.

 בסוף בכביש. העוברות היהודיות המכוניות את כושר שעתבכל
 העברים, היישובים ממשטרת נוטרים שבעה בכפר נפלו 1948ינואר

 לזכרם י לראשון-לציון ת"א בין הדרך את להבטיח היהשהפקידם
 משמר- בשם לאזור דרומית-מזרחית ק"מ כ-2 השוכן היישובנקרא

השבעה.
 התושבים במקום הכפר. את כוהותינו כבשו 948נ אפרילכסוף
 יהודים. מתיישבים בו התיישבו שנטשוהוהקודמים
שית-רגון

 אלא, כיום. היישוב של במקומו היתה לא לעתיקהבית,דגוז
 לבין ימינו של בית-רגון בין השוכן בית-דג'וז, בתל-הקטוכנראה.

 באזור הצלבני 'המבצר
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 בכתובת הראשונה בפעם בית-רגון נזכרת במקורות1שוז-לציין.
 בית-דקה בשם לפסה"נ, ומאתים אלף משנת לערך חג/1מסס
 1 יהודה שבט בנחלת גבוי עיי בית-דגון שימשה ההתנחיותזקופת

 הקדום שמו דו. בנחלת יהודה שבט נחלת גבלה ממנה הרחק1
 הפלשתי דמותו בן דגון. לאל מקדש נו היה כ' מעיד, המקיםל
 מהמאה אשור, מלר סנחריב של כתובת פי על בעל. הכנעני האלל
 אשקלון תחום על בית-דגול תקופה באותה נמנתה לפסה"נ.'

 בה הקימו הצלבנים ביהודה. בית-דגון בשם מוזכרת היאנשנה
 1187 בשנת נהרסה המצודה מדיאנ,ם. ק0טלום בשםזודה
 יב- ריצ'רד ידי עי ב-1191 מחדש ונבנתה א-דין ציאח ידי:

 למדק חשוב תפקיד לבית-דגוו נועד העצמאות מלחמתבימי
 ביכולתה, היה לת"א מדרום ביותר החשוב הדרכים צומת עלגבתה
 היהודית התחבורה את לחלוטיו לשתק אזור. של הפעולהנזרתה
 דרך ולנגב. לדרוםרושלים.

 ה.בורמה-
 הותקנה שלנו הראשונה

 למקווה- מגיעים היו משכונת-התקווה בית-דגור את לעקוף'י
 לראשון-לציון. עפר בדרך ומשם וחולוןזראל

 ההפוגה תקופת לפני כוחותינו ידי על נכבשהבית-דגון
 הושב והכפר וברחו, כפרם את נטשו הערבים תושביה.אשונה.
 יהודים. ע"יודש

אשורלציוו
 -ך הראשונה העלייה בני ע"י קושו ביולי נוסדההמושבה

 במקווה- חקיאית הכשרה קיבלו מהם שחלק 1.חובבי-ציון-.'לו"יים
 כי בארץ, הראשונה החקלאית המושבה היתה ראשון-לציוןוראל.

 באותה רק התחדש מישובה עזובה זמן באותו היתהזח-תקווא
 מא, ישעיהו דברי פי על למקום ניתן .ראשון-לציון" השםגה.
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דאש~רוציוו

 התלהבותם אתו". מבשר וילרושלים הנם הנה לציון .ראשוןבז:
 קשים. היו המקום תנאי אך גדולה. היתה המתיישבים ראשונישל

 והעדר מספיקות חקלאיות ידיעות חוסר לעבודה. הכשרתםחוסר
 הסכמתו משבר. עד שנה כעבור המתיישבים את הביאואמצעים.

 המושבה את הצייה חסותו תחת ראשוז את יוטש'לל-לקבל הברוושל
 יקב והוקם כרמים ניטעו בכספיו עליה. שאיימה הכיליוןמסכנת
 היין. כל את הברון קנה - לתוצרה מספיק שוק נמצא וכשלאגדול.
 היה'כחסד והמושבה שליליות: תוצאות הרבה היו בברולתלות
 התקוממו המושבה בני הברון. פרידות לשררת נתונה והיתהתמיכות
 התנגדות את דיכאה המקידות תכ.פים. סכסוכים ופרצו זה,למצב

 למרות - משפילות. התחייבויות עליהם ,והטילה בכוחהאיכרים
 ראשוני התיקו הביטחון, ובעיית הבדידות ולמרות הללו, הקשייםמל
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 מהתלות גם בהדרגה השתתראו הומן ובמשך מעמד,*תיישבים
 בה קיימים עיר. מעמד וקיבלה והתפתחה התבססההמושבהן, הברת.בפקידות
 "כד לקרמיקה בי"ח -סיל(קט", בניין ללבני כי"ח .אוקכה",*יוח סכיני- תעשיית "נשר". לבירה בית-חרושת כגוז גדולים מפעלים.גה
 בשנת שנבנה בית-הכנסת. הוא בראשון ביותר העתיק הבניין .ן, ועוד.ושפל"
 היה בית-כנסת לבניית התורכיים. השלטונות על הערמה חוד"154
 "בקשיש" בעזרת ורק מקושטא, מיוחד רישיון תקופה באותהקרוש
 תורכיים פקידים ביקור בשעת מחסן. לבניית... רישיוןקתקבל
 ומכניסים התורה ספרי את מבית-הכבסת מוציאים היובמושבה
 הראשונים, הבתים גם ניבנו בית-הכנסח סביב עבודה. כלי~מקום
 של הראשונה הבאר נמצאת רוטשילד, ברחוב בית-הכנסת,ש"חוב
 בעגלה למושבה המים את מובילים היו לחפירתה עד4שון.
 הערבים בקרב רבה התפעלות בטנו שעורר שכלול לגמל,לתומה
 הרצל התכמן בו הפקידות, בית ניצב עדיין הרצל ברחוב~כנים.
 1598. בשנת בארץ ביקורוגעת

.לטעים

 נוסד מראש11-לצי11. ררומית-מערבית ק-מ % עובדים,'מושבן
 היוצרים .המה גדרה: עם בתנ"ך עכר נטעים בשםיישוב,, השנייה. העלייה מבני ותיקים חקלאיים פועלים ע"י 1932ביולי
 הימים )דברי שם" ישבו במלאכתו התלד וגדרה.,עם נסעים'קושבי
 זוהה, Q-D פקועו אך בג(, ד,"',

 אבו-סולטאןל
 כיבין(, )נחל שורק נחל של הדרומית גדתו על נמצאהתל

 שורק נחל שפך 'לערך. דונמים כ-10 ושטחו היק, מחוף ק-מק-5
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 יהעמיק הספינות יכלו קדם בימי הסמוכים. היישובים Yvנמליהם היי גדותיו 11ל לספינות, למדי נוח מעגז מקום ומתמיד מאזשימש
 הנודדים והחולות הביצתי אופיו אולם הנחל, לתוך בכניסתןיותר

 לנדוד הנמל ערי את הזמן במשך אילצו האפיק את פעם מדישסתמו
 רבים לנמלים אופיינית זו תופעה לים. יותר קרוב למקוםמערבה,
 שורק. נחל בשפך יפה לראותה וניתןבארי,

 עד הקדומה הברוגזה מתקופת היישוב. של הקדוםהנמל
 אבו-סולטאן' בתל היה הברזל(, )תקופת הישראלית התקופהלראשית
 לים. יותר סמוך לתל היישוב עבר יותר המאזהרתבתקופה

 כ-~
 ק"מ

 החולות בתוך נמצא ברך, מעין ויוצר מתרחב שהנחל במקום הים.מן
 הפרסית הישראלית, התקופה מז שרידים ועליו עזה, בשםתל

 הבית- מימי החל יבנה של הנמל עיר היתה זה תל עלוההלניסטית.
 ענה הנית-~urn ימי בסוף החשמזנאים. לתקופת נעתהראשון
 להלן )ראה יים. שורק נחל של לשפכו יותר, דרומה ק"מ ב-2הנמל

מינת-רובין(.

 פלמחים( )קיבוץנכי-רובין
 קדוש קבר עומד לים רובין( )נחל שורק נחל של לשפכוסמוך

 הערבים. בפי מהנחל זה חלק של שמו ומכאן נבי-רוביו. בשםלערבים
 כמובן, אי4 יעקב. בן ראובן -זה במקום נקבר הערבית המסורתלפי

 נקברה שכאן ייתכן, זאת. לעומת היסטורית. אחיזה כל זולמסורת
 עקב בינתיים. נשתכח קבורתה שמקום אחרת, היסטוריתאישיות
 רבן של שבורתו מקום שכאן שסברה היו ליבנה, המקוםקרבת

 ומהתפוצות מהארץ רבים יהודים היו הקדומה בתקופה כברגמליאל.
 הערבים, גמליאל. רבן של קברו על להשתטח לכאן לעלותנוהגים
 השם את זו, סברה' לפי שיבשו במקום. שנקבר הוא מי ידעושלא
 וקראו. לרובין,רבן

 ערבי נהגו הקיץ בסוף .נבי-רובין". למקום
 הקבר בניין בקיר עממית. לחגיגה ידיהקבר על להתאסףהסביבה

ע
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 להקים ציווה הבניין שאת המספרת, מטושטשת, ערבית כתובת,שנה
 עזה. של מושלה 1436בשנת
 מבסס והוא פלמחים, קיבוץ להתיישבות עלה נבי-רוביןבשטחולן
 וים. חקלאות על משקואת

מינת-רובין

 מצויות התיכון לים רובין( נחל בשם הנהל של זה לחלקוערבים
 כאן היה- והרומאית ההלניסטית התקופה בסוף ראובן. נמל -יובין מינת- להן קראו הערבים הול. מכוסות רומאיות-ביזנטיות_"ורבות
h-Q~תושביה ניסו לפסה"נ, 165 בשנת ההשמונאים, מרדבימין, יבנה. של 
 ולהטביעם- לאניות העיר יהודי את במרמה למשוך העיר שללדיינים
 של נמלה על פשיטה ערך הסכבק ליהודה הדבר שמע כשהגיע'~ים.
 את וישרוף לילה יבנה בני על .ויפול : באש אותו והעלה!לבנה
 ב/ החשמונאים )ספר בירושלים" האש להבת נראתה אשר עד,אגמל
 ט(.,יב,

 לעומת אולם לנמלה, יבנה בין .הקשר על הכבירוהחולות
 חשיבותו. ומכאז לירושלים, ישר בקו ביותר הקרוב הנמל זה היהזאת
 את והגדילה יבנה דרך עברה הבינלאומית הים" .דרך אףיהתפתח. פרי מסחרה יבנה. של והמשקי הכלכלי .ערכה גדל זה לנמל,שודות

,חשיבותה.
וו

 לאיתה פריחה כתקופת נחשבת הרומאית-ביזגטיתהתקופה
 רוביה מינת של בנמל גם ביטויה את מצאה זו עובדה בכללההחוף
 סביב. הנמל שטח על הסוגרת חומה צילומי-אוויר ע"י נתגלתה,בה
 בחומה. להקיפו צורד כדי עד גידולו ועל הנדונה בתקופה,שנמל התפתחות על מעידה מינת-רובין חומת דונם. ל-150 מגיע זה,ן4טח
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זני-יונים

 ארוכה. כסוללה נראית והיא נודדים. חולות עתה מכוסההחומה
 מטרים. 8-ז וגובהה מטר. כ-800אורכה

 לחוור האפשרות בחשבון מובאת שונות פיתוחבתכניות
 שורק. נחל של בשפכה הארץ לדרום נמלולבנות

ימיי-ייניקו
 לנחל מדרום מה ובמרחק_ מהדוף. כק"מ החול, גבעותבין

 פני מעל מטר 53 המקום גובה לבנה. כיפה בעל הדר נמצאלכיש
 מסורת לפי לאשדוד יבנה בין בכביש לנוסע, יפה נראה הואהים.

 : יונה על מסוסי הנביא. יונה של קבורתו מקום כאן מקומיתערבית
 העיר niJfa -אל לך קום : לאמור אמיתי בן יונה אל ה' דבר-ויהי

 תרשישה לברוח יונה ויקם לפני. רעתם עלתה כי עליה, וקראהגדולה
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 בת וירד שכרה ויתן תרשיש באה אניה וימצא יפו וירד ה,,,מלפני
 להראות נהגו הערבים א(. )יונה ה'" מלפני תרשישה עמהם,לבוא
 בארז. נוספים מקומות בכמה יונה של קברוו,את

רבנה
 "ים", .דרר בצד שכנה היא עתיק. וישוב מקום הינהיבנה
 המקרא בתקופת בחשיבות. שונות בתקופות אותה זיכתה זו,ועובדה
 המקום,נקרא

 יבנאל,.
 של הצפוני הגבול בתיאור נזכר אף הוא וכר

 עליה השתלטו הי"ב מהמאה החל יא(. סו, )יהושע יהודה שבט~הלת
 וילחם .ויצא : יהודה מלר שזיהו בימי שוב נזכרת העיר"פלשתים.
 ויפרו?:בפלשתים

 א~
 אשדוד חומת ואת יבנה הומת ואת גת חומת

 בימי ר(. בו, ב', הימים )דברי ובפלשתים" באשדוד ערים-יבנה
 לצבא בסיס- ושימשה הלניסטית, לעיר יבנה הפכהבית-השני
 בשם החשמונאים בספר פעמים-אחדות נזכרת היא,היווני-הסורק

 הוא ן זכאי בז יוחנז רבי ביבנה התקשב הבית הורבז לאחר,-מניה.
el~AJliבר-כוכבא מרד כישלוז אחרי דיבנה"ן .כרם גדולה, ישיבהיה וייסד ישראל, עם של וחדתי הלאומי המהבז הסנהדריז, את בה 
 רבים הלניסטיים -לעיר שוב הפכה ויבנה לגליל,  הסנהרריועברה

 שומרונים. היו,מוצגיה
 ביטי גם ירד לא  לאשרור בררך והכלכלי  האסטרטגיערכה
 במקום הערבית. אשקלון נגד צבאי מרכז להם שימשה יבנהיבנה. מהשם שיבוש . יבליק בשם מצורה בה הקימו הצלבנים"ביניים.
 למרחקים. הנשקף מגדל בעל המסגד נמצא בכפר ביותר~נישא
 שוכרת. הצלבנית המצודה יסודות קל בנויהוא

 אבו-חרירה שם על מקודש ערבי קבר נמצא מחדריו באחד,ספר. בית- ששימש אחדות, כיפות בעל בנייז נמצא לכבישמערבה
 של בחתר הנאמנים וממעריציו מחבריו אחד החתלתולה(,,)אבי

 הסביבה לו. מיוחסים בארץ רבים -שקברים האיסלם, נביאומוחמד,

- צ - - 4 2 9 ' 1---- 
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 הערבים מועט. בעומק מקום בכל בה מתגלים תהום ומימזרייה.
 מונעות אנטילות בעזרת נשאבו והמים אהדות, בארות )אןהתלינו

 זה. לכפר רבים נמשכו הקרקע ולפוריות למים הודות בקמות.ע"י
 יבנה, לסביבת המציים הגיעו תל-אביב לעברבהתקדמותם

 את ובלמו הכפר את כבשו אותם, הקדימו היהודיים הכוהותאולם
 לר13עת עד דרומה המצרים נסוגו מכאן המצרים. הפולשיםהתקדמות

 יהודים. ,מתיישבים וסביבו בו התיישבו הכפר כיבוש לאחרעזה.

אשרור
 ומגדל-אשקל11. 'בנה בין החוף כביש על גדול כפרייישוב

 חוצים מהכפר צפונה ק"מ 3 למפרים. מסילת-הברזל עוברתלידו
 לזה. זה "קרובים גשרים מני על לכיש נחל את והרכבתהכביש

צ
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 על גם ימשתרע הנוקרים ההזלות שטח כגנול נמצאהכפר
 ועד שדם מימ' במקום היישוב פסק ולא כמעט הקדומה. אשדודל

 הענקים את להוריש יהושע הצליח לא קדומה מסורת לפיוינו.
 נכבשה. ולא יהודה שבט של בגורלו נפלה העיר באשדוד.ישבו
 ישב ובאשדוד ההול. על הפלשתים השתלטו תקופה לאותהמוך
 ארון- נפל )ראש-עין( אפק במלחמת ממלכתם. שליטי הסרנים,חד
 לקחו .ופלשתים לאשדוד: הביאוהו והם הפלשתים בידיברית
 את פלשתים ויקהו 1 אשדודה מאבו-העזר ויביאוהו האלהים ארוןת
 דגזן" אצל אותו ויציגו בית-דגון. אותו ויביאו האלהיםרוו

 שפרץ במקרא, מסופר יהודה סלד עוזיהו על א-נ(. ה, א/שמואל
 במקומן ובנה הפלשתים ערי רוב ועל עליה השתלט אשדוד, חומתת
 חדשות.ריח

 בקרב התבוללו כבר שהאשדודים מוצאים אנו נחמיהבימי
 נשים להם נשאו היהודים מנכבדי ורבים האחרים. הארץישבי

 איפוא ייפ"א לא זו. 'לתופעה בתוקף התנגד נחמיה,שדודיות.
 לפסה.נ, 445 בשנת ירושלים. חומת את מחדש להקים שעמדובשעה
 הפכה ההיניסטית בתקופה האשדודים. גם הרביף אויביו עםמנו

 מיוונת. לעיר כמעט. החוף ערי ככל,שדוד,
 הרומאים אותה. והחריבו פעמיים העיר על צרוהחשמונאים

 שריד נמצא באשדוד יאזוטוס. שמה את והסבו מהדש אותה:קימו
 מעידה, זו עובדה יספירה. השלישית או השנייה מהמאה,בית-כנסת

 על מאשדוה ק"מ 5 יהודים. בה. ישבו יותר מאוחרת בתקופהוגם
 קראו הערבים העיר. של העתיק הנמי הגרבות נמצאות הים.,וף

 )נמל אסדור מינת או המצודה( )נמל מינת-4ל-קלע אלה'חורבות
ושדוד(.

 רצפת קברים. ביניהם שונים. קדומים שרשים נתגלובאשדוד
 מערבה ק-מ כ-יי אחריט. ישרידים מבית-כנסת שיש לוחוסיפם.
 נמצא לה, צפונה אסדוד. חואן - אכסניה, של חורבות נמצאות.כפר
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 וו7ב 1זשמאוה ששר 7'מ'וה מפר". נמונה מ"פל,ז. '",ז. .ע41יתמפקו

 הצפוני- בקצה אלמטכטלי. איברהים הסולטאן של מקודש ערביקבר
 למרחוק. הנראה מגדל, מסגד,בעל נמצא הכפר שלמזרהי

 החוף כביש אח הערבים חסמו העצמאות מלחמת ~רוץעם
 שעלה מצרי. טור המצרים. לפני הדרך אח ופתחו יהודית תנועהלפני
 מאשד.ר לאשדוד. מגדל-אשקלון דרך וממנה לעזה הגיע הים.לאורד
 של התקדמותו עם באר-טוביה. סביבת על  בהפגנה המצריםפתח,
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 וגוהקה עבריה, משלושת אשדוד כותרה דרומה. לישראל הגנהשבא
 את מנעה לתקפה הראשונה ההפוגה כניסת גדולה. מצרית יחידה4ה

 ועם שנית. המצרי הצבא הנכה הקרבות חידוש עםמשמדתה.
 עזה. שערי עד החולות דרך מאשדוד בחפזה נסוג יואב" .מבצע~ום

 יהודים. ע"י וסביבתה אשדוד נושבו 1949לדצמבר

 מגביל ק"מ כ-12 החוף. כביש על שוכנתמגדל-אשקלוזו,מגדל-אשקלון
 הערבית העיירה כאז שכנה העצמאות מלתמת לפני ענה.~,בלעת
 הערביט לה קראו זה. בשם אחרים ממקומות להבדילה כדיג'דל.

 האופייניות הדוגמאות אית זוהי מגודל-אסקלון. אונג'דל-עזה
 שונ'ס במקומות זה בשם המופיעים כפרים לגבי אלה מעיז4יייפים
 בגודלה הענייה הערבית העיירה מנחול היתה המנדט בתקופתבארץ.
 נכבשה עת תושבים. כ-נ12.00 בה והיו עזה( )אחרי החוףנעמק
 את בה פיתח הוא )1840-1831( המצרי פחה איברהים ע"י"ארץ
 בתקופת אריג. למטוויות ערבי מרכו שימשה ומאז האריגה.לאכת
 אורגים. כ-פ80 בה היוהמנדט
 סלחם"בימי1

 מהבסיסים אהד מגדל-אשקלון היתה העצמאות
 ולכי111 ירושלים לכיוון עלו ממנה בארץ. המצרי הצבא שלעיקריים
 מגדל- גם נכבשה "יואב, במבצע המצרי הצבא הוכה כאשר""א.

 אחרי קצר זמן סורה. עירוני יישוב מגדל-אשקלון הנההיוםו!עשקלון.
 חדשות, שכונות בה והוקמו הקודמים גבולותיה נפרצו.ישובה,
 ובכבישיה הנאה במרכזה המצטיינת אפרידר, קמה העיר,ובמערב

 .מקורות" הברת ע"י הרכבת._הוקם תחנת ליד ממרח,,~מתוכננים.
 לנגב. הירכול מי להעברת שיישמשו לצינורות, גדולהית-חרושת
 מתמת בנויה היא תכנון' לפי שקמה בארץ הראשונה העיר,.;וחי

n~reii:ונופשי מגורים אתור - אפרידר-אשקלון א( שונות 
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 מגדל- ד( 1 "יובל-גד" לצינורות, בית-החרושת ג( 1 הישנה מגדלב(
 ברנע- ה( 1 ומסחר מגורים מרכז להיות שנועדה החדשה,אשטלון
 לתעשייה. פיתוח שטח להיות המיועדת לאפרידר, מצפוןאשקלון,

 אלף. 12 במקום אלף ל-50 העיר תושבי מספר יגיע זה תכנוןלפי
 בחולאות. ומקצת ובהרוסת, במלאכה יעסקווהם

 ומגדל-אשקל11 רבים, חקלאיים יישובים .קמו העירסביב
 מרכז. להטמשמשת
אשקלון

 העיר זוז גבי על זו העתיקה באשקלון קלו עריםשבע
 הביזנטית-י העיר הימנית-רומאית. העיר הפלשתית. העירהכנענית,
 השביעית, העיר קמה כעת הצלבנית. והעזר הערבית העירהנוצרית,
 הישראלית. .אשקלוןוהיא

 זה במקום אשקלון. של תולדותיה הן ורב-גוניותארוכות
 נא~1,1ן א1ן'וד נש'נזו"מינן
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ש
 ן היזום העתר. 3נת3 נה)נ בה אתקוון. מחודנ,ה עפרית חותתה :"סרנו
 . הסעידה. 11)י השס.).11 סהרנה עפ.ה).. אשת .יאופין]
 מ8שקוון רומאיות מטבעות ~משמאל,מימין111

 ארץ-ישראל, של חופה לאורך הנמשכת החולות שרשרתנפסקת
 להבדיל ממש, הים שפת על נמל עיר כאז קמה בהם הפרץ51וכות

 מז מרוחקות שכולן ויבנה(. אשדוד עזה. )רפית. הערים~ברותיה
 בארץ, העירונית ההתיישבות בראשית שכבר איפוא. פלא, איוהגוף.
 ושם עירוני. יישוב באשקלוז קם בקירוב. שנה אלפים ארבעת4ני
 הערים בין הקדומך המצרית האימפריה -של גדולתה בימי נזכרהגיר

 לא פרעה על שלטונז תקופת אזלם מצדים. מלך לפרעה"4ש,יגדות
 לשון ודוברים ברזל בנשק מזוינים ליס. מעבר פולשים -ה*ות דמויות הספירה לפני הי"ב במאה הופיעו הארץ בחופי ימים.השריכה
 הפלשתים. שבט עמד שבראשם האיגאי,. הים בני הים". "גוייזרך,
 לאחת הפכה ואשקלון החוף. עמק ועל השפלה על השתלטו -ה"יץ להרי מזרחה מעבר-לירדז ישראל בני של חדירתם אחרי מועטזמן

 העיר. שליט סרן, ישב ובה הראשיות, פלשת ערימחמש
 הים, סוחרי את משה והמקום פרח. אשקלון- של מסחרה11

 והפלשתית הכנענית אשקלוז חורבות ו קבע יישיבת בה.שה"יישבו
 כן לא י העיימוהעצ,ם שפר לערמות מתחת ברובו קבורותעדיו
 השתרעה .היא החפשית". .העיר אשקלון זו היוונית-רומאית,העיר
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 גורן בחצי המקיף הגדול החורבות שדה הם ושרידיה עצום, שטחעל
 שמרה היוונית אשקלון גם יזהר. העתיקה אשקלון שרקץ אתעגולה
 טובים, תמיד היו החשמונאים מבית המלכים עם יחסיה עצמאותה.על

 מכל העיר חתום את הקיפו אדמותיה גי אף לרעה, בה נגעו יא והםש
 אויביהם עם ניטרלי מפגש שטח להם שימשה .אשקלוןעבר.

 המלך העשירות האדומיות המשפחות באחת נולד בה ההלניסטיים.ש
 כמה אשר מפוארים. בבניינים אותה קישט ואת. בזכותהורדוס.

 עיר אשקלוז היתה פריחתה בימי לעיז. ונראים נחשפו משרידיהםי
 נחשבו אשקלוז גינות י ותעשייה מסחר עיר ואנשרדת.פילוסופים

 מהלכים לו מצא האשקלוני הייז לחקלאות. המשובחים המקומות בין1
 חימים בסהר עסקו שלה בבסיליקאות וצדפת. איטליהבשוקי

 סוחרים אליו משך הגדול אשקלוז יריד י"ה(. אהלות)תוספתא,

 ההלניסמית-רומאית מהתקופה באטהלוו פ'ש ועמודיכותרות

.. ,, ,.. ,.. 1.. ע, .,,. שי,,י.י

 ,'1כנבזתג_ש
 ככבני

 -לל",,'
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 ושאר עבודה-זרה במעשי קשור והיה הארז, פינות מכללמבקרים.
 של המרחץ בבתי להתדהץ אף היהודים נמנעו עכז 1 עכו"ם*עשי
 מקושטות, כותרות שיש, עמודי במקום שרדו ההם מהימים זו.עיר

 ושרידים איסיס המצרית האלה ושל הניצחון אלת של~סלים
תחרים.
 מבניה ורבים באשקלון, ההם בימים ישבה יהודית עדה גםנ

 ברומאים. המלחמה בפרוץ המוסת ההמון להשתוללות קרבונפלו
 לישראל שנאתה על הנכרית לעיר לגמול הקנאים ניסו~עמיים
 התלמוד. לימי עד הבית. חורבן לאחר גם ואולם נכשלו.~עטיים
 אשקלון, נחשבה הלכת' באופן כ' אף כמקום, מעמד היהודיםהחזיקו
 הדועכת להלניות ע11 .מבצר היתה שכנתה. כעזה אשקלון.וין, הארץ. לגבולות מחוץ הים. ועד שלה הדרכים~פרשת
 המשיכה הביזנטית העיר הוכנעה. לבסוף הנוצרי. השלטון בימיביץ

 הכתובות ן בדתם החזיקו עדייו היהודים ורק נוצרית. כעירלהתקיים
 בית-כנסת קיום על מעידות שם שנמצאו היוונית בשפהיהודיות
 מסוג אחרות. וארמיות עבריות כתובות גם כך על מעידותבטקום.
 הערבים בידי נפלה הביונטית העיר בבתי-כנסת. המתגלותהלתובות
 הפלישה בימי מבצר להם שימשה היא קימה. את או גםנגשיכם
 הצלבני הניצחוו בוא עד זה בתפקיד לשמש והוסיפההכלבנית.
 מחומותיה שחלק הצלבנינו העיר קמה  או מכי' לאהד רויות"גי
 במקום. נראותעלויו

 הממלוכי הסולטן הארץ. שליט החליט הצלבנים גירוש אחרי','
 וציווה הארץ. בנמלי הים מן נחיתה של אפשרות כל למנועברברס.
 "אדמה לשיטת קרבן נפלה אשקלון גב החוף. ערי כל אתל~ריב
 והקמת מדינת-ישראל הקמת עד בחורבנה נשארה 1wa1 זו,ח*כה"
 החדשה.אשקלוו

 על הקודם בפרק ראה - העברית - החדשה אשקליו על4
מגיל-אשקלון.
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 רובות ""קיאת "נס.זנזתתקנת

רחובות
 איכריה הראשונה. העלייה בני ידי על ב-ב189 נוסדהרחובות

 בהם הרבים הקשיים אף על וזאת הכלכלית, עצמאותם עלשמרו
 הראשונות, המושבות כיתר שלא לעלייתם. הראשונות בשניםהתנסו
 קיימה כי ואם רוטשילד, הברוו של מתמיכתו ליהנות רחובותסירבה

 התושבים בין הדוק פעולה שיתוך הנהיגה פרטית, התיישבות צוית%
 הומי במשך הפנימיות. הבעיותלפתרוןש

 ממשק רחובות איכרי עברו
 פרדסים. מכן ואתר כרמי-גפן לפיתוח התמסרו בעיקר למטעים.פלדה

*
 תעשייה גם_מפעלי לפתח רחובות התחילה השלושים משנותההל

 -.יאשה
- 
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ז

 המסייעת הנסיונות, תחנת לערמה קנתה ברחובות מיוחדמקום
 עורכת התחנה חקלאית-מןעית. בהדרכה בארץ ההתיישבותיפעולת
 ליד החקלאות למדע מכון גם ומשמשת ומהקרים מקצועייםגירסים

 שהוקם .עכוז-ויצמז.. נמצא התחנה ליד כירושלים.לאוניברסיטה
 מהקר עבודות נערכות ובו המדינה. של הראשוז הנשיא של;,יזמתו-

"Dv~.התעשייה 
 המדינה הקמת ולאחר תושבים, 12.000 עתה .מונהרחובות

 וצפונית- ולנגב. לדרום הכביש עובר במרכנה עיר. למעמדזכתה
 למגדל-אשקלוה מסילת-הברזל קו עובר להוערבית

 שתפר במקרא, מסופר אבינו יצחק על תנכה הוא רחובות השם,,ן
 שמות להן "ויקרא הפלשתים שסתמו אבינו, אברהם בארות אתקחדש
 ויחפר משם "ויעתק 1 'ח( כו. )בר' אביו". להן קרא אשר?מית
 עתה כי : ויאמר רחובות -שמה ויקרא עליה, רבו ולא אחרתלאר

 ופרינו לגז ה'~חיב
 בארץ-

 מתקופת רחובות כב(. בו. )בראשית
 של הראשונים המתיישבים , לבאר-שבע מדרום בנגב, היתההאבות
 יסתיד. תקוותם את לסמל כדי זה בשם בחרי,ובות
 רחובות של יישוב'במקומה המקרא כתקופת היה אט ברור. לא'ו'
 נחלת בגבול יהודה. שבט של נחלתו בתחום היתה הסביבהכלים.

 ימינו, של למסילת-הברזל- במקביל lrlwn~, פני עלישחים.
 כתנ"ך הידועה לבבל. ממצרים העתיקה הבינלאומית הדרךעכרה
 משיירות- בעיקר מתנועה, זו דרך המתה קדם בימי "דרך-הים".בשם
 צפוף. יישוב ובעל מפותח זה איזור היה בו ועלמ*חר,

 הסמוכה יבנה. הפכה לספידה. 70 בשנת ידזשלים. חורבזאחרי
 עבריות עיירות Ta~ln ואו היהדות. של הרוחני ימרכזליובות.
 בסביבה.רבות

 יייתכן ז דיראן .בשם הערבים בפי קודם נתראה רחובות אדמת ,.
 .לספירה. השנייה מהמאן עזירה לדורון, זכר זה בשםכיינשתמר
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 ופירותיח בשרותה ידועה דורוז היתה בתלמוד המסופרלפי
המשובתים.

 )קטרה(קדרון
 בנחלהו עיר של במקומה שוכן גדרה, ליד קטרה, הנטושהכפר

 גדריך העתיק מהשם שיביש אלא אינו קטרה השם יהודה. שבטשל
 : לכלי-הרס ממלכתי יוצר כבית המקרא בימי ידוע היה :היישוב
 מטעם הועסקו המלאכה עושי וסירים. גדולות קערות קדרות,כדים,
 בתקופה גם נתפרסם זה מקום מקופתו. שכרם את וקיבלוהמלך

 למסור החשמונאים, האחים אתרוג שמעוה כשסרבההשמונאית.
 הופיע כדרישתם, וירושליטע גזר יפו, את היוונים-הסוריםלידי
 את וכבש קנריביוס של בפיקודו החוף בעמק היווני-סוריהצבא

 .לשבן הוליך ומקצתם היהודים בתושביה הרג ערך הואיבנהי

 - מזרח לצד קמרה חימוש מהכפר סבפטדרון.
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 קדרון את ציער מכן~חר
- 

 קטרה היא
- 

 משמרות יהעמיד
 ספר האויב. מגיסות נרתע לא שמעון יהודה. הרי במבואות"רשים

 יהודה - בניו שני את אליו קרא כיצד לנו מספר"הפזמונאים
 ישראל מלחמות נלחמנו אבי וביוץ ואחי "אני : להם ואמר -'ליוחנן
 ישראל את להושיע בידינו ויצלה הזה, היום ועד הנעורים ימישמז

 בשנים, אתם רכים שטים, בחסד ואתם זינתי, ועתה י רבות'טעמים
 השמים ואלוהי עמנו, בעד ונלחמתם ויצאתם אחי ותחת תחתי"יו
 לכם עזר,היה

 שמעון בני ריכזו האויב של העצום והפרשים הרגלים היל כנגד4
 2.000 הסורים-היוונים. את והביסו סדירים, בלתי חיילים-20.000

 יהודה גם נפצע הקרב בשעת הקרב. בשדה האויב השאיר~רונים
 למגדלים ועד קדרון עד הנס האויב אחרי שרדף שעה שמעון.%

 קטרה של באומותיה היקם  וריוו היתיק היישים ים צלי אשדור.  בשדות~שר

ד
גלה
 וראשית השופטים מימי עברי יישוב שם על נקראת גדרה%

 היישוב היתה רב זמן ובמשך הבילויים, ע"י נוסדה היאהטלוכה.
 בירו. ביותר  הרחומיהשביי
 מבודדת בסביבה המושבה את הקימו  הרישוגים  המתיישביםי,1

 ומים משדבשות היו הדרכים מאד. קשים היו המקום תנאיועיינת.
 בורות במ' להשתמש או ממרחקים. בעגלות להביא הכרח.ה4

 שורק. בנחל בחורף הזורמים השטפונות ובמי הערבים. שלמשהמים
 לבנות התורכים השלטונות להם התירו לא ארוכה תקוטהבלשך
 הראשון בזמן קטנים. חימר בבתי להתגורר נאלצו והם קבעב~;

אח"
 במערה. רב בדוחק גרו

 היו כי ואם  במבחן, המתיישבים  עמרו החלאות כללפרות

ס%4
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י,.,,,.י,.,י,.
גדר

 הקמת לאחר זכו התפתחות, ללא רבות שנים סכן אחר גםלהם
 . נמש. מ-1009 למעלה בגדיה חילם 1.וכיום ניכרת להתרחבותהמרינה
 . ריאות. לחולי במייחד הטוב המבריא, באקלימה ידועההיא

 קטרה. הנטוש הכפר של במקומו שכנה העתיקהגדרה

 )עקרון(מזכרת-בתיה
 שורק.. נחל של הצפוניים מאפיקיו אחד על שוכנתמזכרת-בתיה .,
 היתה אסג שם על ונקראה רוטשילד הברוז ע"י ב-1883 נוסדה היא1

 שמתיישביה במיוחד טרח ולכו ידו על שנוסדה הראשונה המושבהזו
 הברון מושבות כל כדרך לארץ. שעלו מרוסיה יהודים איכריםבתיה מזכרת- מתיישבי היו ואמנם שהוא. כל חקלאי ניסיוו בעלייהיו

 אלה מושבות משק המקווה. במהירות מזכרת-בתיה התפתחה לאו

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 היו הז משבר או בצורת ובשנות פלתה, בעיקר מד-גונה היה,'
 את מחסל היה מחייתו, מקור את שאיבד והאיכר להיפגע. הראשונות',,י

 יותר. מאוחרת בתקופה שקמו היישובים למדו זה מניסיון ערבים.,' לידי ונפלה חזרה שהאדמה גם קרה אחר. למקום ועובר משקו!
 הקמת ואילו י חורבנו את ומנעו המשק את האחרים הענפים קיימון, הענפים, אהד נפגע אם והיה מעורב. משק הקימו הם מלכתחילה'ו.
 לערבים. מכירתה אפשרות את מנעה הקק"ל אדמת על היישובים','
 החדשים. ובמושבים, במשקים מהירה להתפתחות בעקבותיהם הביאו אלה יסודיים תנאים,!,
 מקומיות; סוכות גם גרמן מזכרת-בתיה שללאי-התפתחותה','

 כביש, סלילת ועם בסביבה רבים מים גילוי עם המדינה. הקמת, לאתר רק חיבור. דרכי ומחוסר מים מחוסר סבלה היווסדה,!,מיום
 גנזלותיה את פרצה המושבה להתפתחותה. נוחים תנאיםו,נוצרו
 והתפתחה ההרהבה הקודמים.הצרים

 הקמת לאחר עקרון. בשם למזכרת-בתיה קראו ארוכהתקופה','
 חזרה ומזכרת-בתיה )עקיר(. הסמוך ליישוב השם הוסבי4המדינה
 שנכבשה לאחר יהודים הושבה )החדשה( עקרו המקורת,לשמה

 לירושלים. דממנה, להולדה, הדרך את הבטיח צה"ל כוחות ע-י כיבושה 1948.בדצמבר
' החדשההולדה

 על "וקמה ביטחון מטעמי ב-1939. נוסדה החדשהחולדה
 הזית, מסעי ממלאים במשק נכבד מקום העיר. לשטח מחוץ .שבעה-

 ההל היישוב מיוחד. בית-בד בקבוצה הוקם - השמן הפקתזלשם
 היתה כן יפנו לירושלים. המים צינור הנחת לאחר רקושהתפתח
 השפלה. במזרח בודדת נקודה ממושכת תקופה במשך החדשה-"ולדה

 ערבים מרצחים עץ רבות פעמים הותקפה ,1939( תרצ"ט לשנת-
 אלי41 המוליכות הדרכים ובהגנת בהגנתה .נפלו מהבריה *.
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 ולשתים כביש, העדר עקב מנותקת. כלל בדרך היתה גשמיםבימות
 האוויר. בדרך ורפואות מזון לה לספקצאלצו

 בדרך מפתח נקודת חולדה' שימשה העצמאותבמלחמת
 הראשון הגדול המבצע - נחשון? ב.מבצע שלגו. הבסיסלירושלים.

 1 לירושיים -הגדולות השיירת יצאו וממנה בחולדה, היה - צה"לןל

 לתחבורה המתנכלים הכפרים לכיבוש "וחותינו יצאו אףממנה
 הגבורה" 1.כביש בורמה" .דרך לירושלים. הגבורה נתיבומפלסי
 . לה. בסמוךעוברים

 הולדה( )ע"י הרצליער
 הכשרה תוות 1908 בשנת הוקמה רופיו ד"ר שלביזמתו

 הרצל. של לזכרו זית עצי יער בנסיעת והוחל חקלאיים,לפועלים
 יער הקהק"ל. ביערות הוותיק והוא הרצ.", .יער של תחילהוזוהי

 חרצל ויערחולדח

,,,.." . , , . , ר  
 , ,ין , ,, , , 1. , , " 1,,,4 , . י "1. .. י,, י 1 י ,ל, ל ,, ,,,ן
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 בגלל המקום על שברו רבות תלאות בן-שמ4 ע"י ניטע זה בשםיייווסו
 שהתגונן לאחר נענב והוא )1929(, חרפ-ט מאורעות עד במקום קיים, היה חולדה בשם קטז יישוב מים. הוסר ובגלל היישוב ממרכזי,1.ריהוקו
 בהגנת עליו. שנערכה ההתקפה את והדף ערבי המון מפניובגבורה
 ההדשה חולדה הוקמה שנה כעבור צ'יזיק. המקום מפקד נפללהולדה
 בגבולו הישה מהבית צפונית-מזרחית ק"מ כ-21/1 סמוכה, גבעה11על

 אחים קבר נמצא ירושלים. מכביש מ' כ-200 היער. של']המערכי
 העצמאות. מלחמת חללינשל

1,משמר-אור
 הצטלבות.כביש ע"י לירושלים. הכביש בצד נמצאת דורמשמרי4

 חולדה זה במקום שכנה כן לפני לסרון' - מלמיה כביש עם,"גבורה
 עתיק, עברי לשם ,כר בחובו  כנראה. נושא. .מזלדה" arn~ערבית.

 נמצאו שלא אלא קדומות. בתקופות מיושב המקום היה כבר1,אמנם
 ברשימה רק לראשונה נזכרת והולדה העתיקה, בספרות לשם4מוכין

 בארץ. הנוצריים המקומות את המתארת הביזנטית.'מהתקופה

 חאלד מייצאי חאלד. שם על הכפר נקרא מקומית ערבית מסורתיפי
  בתעודה גם צנרת חולדה הארץ. של הערביים מכובשיה ואליך.ן

 ההיסטוריון של בספרו נכו הולדרס. בצורת הי"ג, מהמאה9לבנית

 הבדווים. של מלחמהס בתיאור הט"ו. מהמאה א-דין. מוגדר"ערבי

 ירושלים. מושל בג'מבולט. ההכל,("שבי

וש
 לירושלים, הדרך פריצת בנמן הכפר נכבש עת 1945, ץ ג,
 נקרא ההדש "יישוב יהודים. נושב להמקום הקודמים. תושביוסרחו

 פריצת אח שתכנז מרכוס, דוד הקולונל של שמו על4שמר-דוד".
 הגבורה "כביש משמרידוד בין המבצע. בעת ונפל לירושלים4רך.

 :מיללי הלוחמים לזכר למרחקים, הנשקפת גבוהה. אבן מצבתשקמה
 לירושלים הגבורהבות
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 חושדה  ניד שנחשף עהיק, בית-כנמת  שי טוזאיקה מרצפתקטע

.צריפון

 מת"א. הכניש כצד לרמלה, מערבה ק-מ 4 נמצאתצייפין
 אל- סרפנד בשם ערבי כפר זה במקום שכו העצמאות מלחמתלסני
 האהריפ מהכפרים להבדילה כדי ונאה הבנויה. סרפנד כלומרעמר,
 צריפיך העתיק מהשם שיבוש כנראה, הוא, סרפנד השם, זה.בשם
 הרומאית- ובתקופה בית-שני בימי לוד בתחום יישוב שלשמו

 השתרעו אדמותיו בפוריותה והתפרסם כינות בין שכן הכפרבי,נטית.
 מסופרת בהלמוד ימינו. של ובית-דגול צפדיה עד גדולים, שטחים על1

 האחים מלחמת בימי : צריפין מגינות פעם שהובא העומר עלאגדה
 בסניבזת התבואה שדות הושחתו לפסא-נ( )70 ואריסטובלוסהורקנוס

 1 בבית-המקדש העומר להקרבת שעורים נמצאו שלא עדייישלים'4

 בלפי האחת ידו את והרים הרש-אילם הכוהנים לפני הופיעוהנה'"ש
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 היש : ושאל פתחיה' רבי קם צריפים. כלפי השנייה ידו ואתהגגות
 כי ומצאו. חקרו 1 גגות צריפיו או צריפיו גגות ששמו בארץמקום
 את משם הביאו בפוריותו. מצטייז הוא וכי כזה. מקום ישאמנם
 ולא צריפיז: בגנות הוא המדובר אחרות, נוסחאות עדות לפיהעומר.
 שהתקיימה שומרונית. קהילה בצריפך היתה הבינייםבימיי צריפיו.כגגות
 נשתמרו צרפת. או צריפיה ליישוב קראו השומרונים ה-י"ג. המאהשד

 ה-י"ב מהמאה האחד 1 עתיקים שומרונים תורה ספרי תקופה*אותה
 בסביבות הוקמו 1917. בסוף האנגלים. ע"י הארץ כיבושלאחר,' הי"ד. מהמאהוהשני
 ועיניהם הבריטיים. הגדודים נשלחו מהם הכריסי. הצבא מחנותצריפיו
 המזרתם ועבר-הירדו הארץ צפת לכיבוש העבריים. הגדודיםשני
 להשתחרר. היהודים החיילים התחילו 1918. בעתו שביתת-הנשק.נחר

 שלישי, גדוד ב-1919 נוסד הארץ מבני ומהמתנדביםןנשארים
 הגדוד מרגוליז. היהודי הקולונל שי בפיקודו ליהודה, הראשוןשחד
 דעת על יצאה 1921. במאי המאורעות. ובפרוץ בצריפיך~'נח
 את החיש זה מקרה תל-אביב. יהודי לעזרת מהגדוד פלוגה~מה
 היתה השנייה מלחמת-העוקם בתקופת העברי. הגרוד של~ין
 מסרו מהארן בצאת-האנגליפ הבריטי. לצבא חשוב מרכז צריפיזע3

 כוחותינו הסתערו במאי ב-19 הערב.ים. הכוחות לידי צריפיז מחנהא"
 צה"ל. ש4 צבאי מחנה משמש הוא מאן וכבשוהו. המהנהעל

 עליה נקרא המקורי ושמו יחודים עתה מיושב צריפיזהכפר
%..

 ן
פטלה
 היזר ת"א-ירושלים. הראשי הכביש צדי משני משתרעת רמלה .11

 קץיא אופיה מלית 0,לימאו הבליף ע"י לספירה 716 בשנתנולדה
 בשטח שנבנתה כיוון הערבית ע-י שנוסדה כארץ היחידהה*ר
 בוניה לה קראוחווות,

 "רמלה-
 בתקופה חול(. בערבית - )רפל
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 יחסי שקט שרר אומיה, בית שלטין בימי בעיקר הקדומה,הערבית
 רפלה סדירים. כלכליים היים מה במידת בה נמשכו ועדייןבארץ

 למרכו מסוימת זמן לתקופת שהפסה עד במהירות, אוהתפתחה
 ירושלים. על ובעושרה בגודלה ועלתה בארו, הערביהשלטון
 יישיבתה הגיאוגרפי, מקומה כנראה היה להתפתחותה הגורמיםאחד
 היורדות הדרכים נפגשו בו בארז, העיקריים הדרכים מצומתי אהדעל

 הפרת לארצות ממצרים החוף" .דרך עם ובית-אל ירושליםמהרי
 כביש בו ונפגשים חשוב דרכים צומת הוא כיום גםוהחידקל.
 כביש פתח-תקווה, = חיפה - לוד כביש 1 ירושלים -תל-אביב
 לירושלים. ומסילת-הברזל לדרוםבילו

 שומרונית קהילה וצו גדולה, יהודית קהילה בה היתהמראשיתה
 מרעידות סבלה 1071, ובשנת 1033 בשנת פעמיים, קראית.וקהילה
 נהרס, ממנה וכשליש רבות אבדות בעיר היו הראשך ברעשאדמה.

  ערפלהרכוב
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 אבוות בה היי לא שהפעם אלא קשה, העיר נפגשה השני ברעש יש
 כשם ברמלה. היהודי המרכו נהרס הכיבוש.'הצלבני עםבנפש.
 הצלבנים. ע-י שנכבשו הערים בכל היהודים מרכזילמהרסו
 תקיף, פאודל בה וישב יפה, מבוצרת רמלה היתה הצלבנית~קופה
 הנלה הממלוכים sat הארץ של כינושה עם כולו. rl~D1שרשל
 השכנות. הארצות ושל הארו של חשוב מסחרי מרכז להיותר~ה
 מילאו היהודים גם תקופה. אותה של העולמי המסהר בדרכי'.ן,ונה
 בכריות. שפות דוברי וכמתווכים, לסותרים בעיקר תפקיד,בה

 במאה שנבנה גדול ומסגד העיר של הידוע המגדל נשתייר זומלקופה
 התורכי. השלטון בראשית רק החלה רמלה של ירידתה לספירה.הו-ד

 ההסתה לכך גרמו מעטים. יחורים ברטלה היו החדשה בתקופהו'
 קירבו אשר התחבורה קשרי התפתחות ובעיקר הערבית,הכאומנית

 מיפו הנוסע בת"א. ביפו.ואח"כ והתמתח שהלך למרכו ירושליםאג
 הדרה מעמל לתוש כדי ברמלה להתעכב עוד חייב היה לאלירושלים
 הבריטים הקימו הראשונה העולם מלחמת אחרי בתוכה. ללוזאא,יכדי
 השונות היחידות גם בה קשורות והיו לחיל-האוויר, מחנה רמלהעין
 במהירות העיר לכך"התפתחה הודות צריפיז. במחנה חנואשר
 עירוני. ליישוב בעיקרו חקלאי מיישוב הבריטי המנדט בימיועקרה
 חיו 1936 למאורעות עד ועירה. ובתעשייה במלאכה במסחר,גי, עסקו תושביה אך חשוב. תפקיד בה. למלא הוסיפה החקלאותאוקם
 יהודיות. משפחות כמה גםבק'

 במספר, 6,000נ -  הקורמים  תוסביה  מרבית  תורה. הגיעלוען
 ונטשו הפליטים בורם נספחו - נוצרים ומיעוטם מוסלמיםרובם
 והתפתחות פריחה לתקופת וזכתה מחדש נושכה העיר עירם.א,1

חדתה.
 תהילה, שהיזכר המגדל עתיקים: ישרייים אתרים כמהבעיר

 צלבנית נוצרית כנסייה למעשה שהנו הביניים, מימי הערביהלמגד
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 פיס בריכות שתי הי"ד, מהמאה המסגד למסגה הפכואהמוסלמים
,ן,, ובניד. ושרידים עחוקות"תת-קרקעיות

 משפר - רמלה לכביש מדרום ק"פ כ-lYZ נמצאת גזר קבוצתן
 שנרכשה אדמה על 1945 במרס נוסדה הקבוצה לטרון. -יילוז
 יישוב הקמת לשם מאנגליה הקדמונים" -המכבים אגודת ע"ינחייה

 שאי בשעה העצמאות, מלחמת בראשית ואמאוס. מודיעיןלסביבות
 דרכן את לירושלים השיירות עשו רמלה. דרך לעבור היה~שר

 גזר שימשה לטרון סביב הגרילים בקרבות ונען. גזר דרךשרחובות
 הערבי הלגיון ע"י כבושה היתה שעות כמה במשך קדמית.14דה

 לקבוצזנ מדרום ק-מ כ-ו שוכו יקה הע רל',1 נגד. בהתקפת ביום בומסוחררה

ל-גזר
 הגבעות בקצה גזר, לקבוצת דרומה ק"מ כ-3 שוכו גזר תל1,

 בדרך ומבוצרת רמה גבעה על מתנשא הוא השפלה. שלהמערביות
 בימי עברה ידו על סביב נרחבים מישורים על ומשקיףהשבע
 צבאית חשיבות לגזר נודעה כן על י ההר במת על שעברה האורךדיר עם החוף של הבינלאומית "דרך את שחיברה הרוהב דרך%ם
 מהשפלה העתיקה בדרך חשוב מבצר שימשה דנא ומקדמתיפה,

 לרגלי עוברות בימינו גם איילוז. לעמק מפתח ועיר יהודה.לירי
 ולירושלים. איילון לעמק המובילות הדרכים"5ל
 מהחק-פה החל מיושב היה שהמקדם הוברר, בתל החפירות בזמן1,,1

 העיר היתר הכנענית בתקופה לפסה-נ(. ה-ד' )האיףה*קוליתית
 להבטיח כדי במגדליט. מחיזקוח עבות. חומות ומוקפת יפהמבוצרת
 הניבע למעייז גישה הנתה שלא בשיה מצור, בימי לעירמלם
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 מקליממר Qal חפירותיו לפי גזר ביצוריתכנית

 באיו בה יורדים והיו ובני. נקבה גור תושבי חצבו התל,לרגלי
 בלכיש, בירושלים, גם נמצאו אלה מעיו נקבות למעיין,מפריע
 ככלי נעשתה גזר בנקבת החציבה עבודת אחרים. ובמקומותבמגידו
 שכבר ומסתבר. רבה, באומנית הנקבה עשויה כן סי על אףצור,
 גבוהה. התפתתית רמת בעלי גיר תושבי היו לפסה"נ ה-כ'באלף

 אל- במכתבי ובעיקר שובות, קדומות בתעודות נזכרתגזר
 גור מלכי של. התכתבותם פי על לפסה"נ. הי"ד -מהמאה,עמרנה
 בעיר המצב על ברורה תמונה מקבלים הרינו מרעה, עםהכנענית
 תקופה.באותה

 חמשת את יהושע היכה בארץ ישראל בני התגחלותכשהחלה
 המעבר על המגיניפ המבצרים את וכבש איילון בעמק האמורימלכי
 לא גזר ילביש. לבנה מקרה. עזקה. אז נכבשו להר, השפלה ימז

 מלך החיש לבאות מחשש אולם נפגעה, ולא זו במלחמההסתבכה
 כיד לכיש את ה' "ויתן : יהישע ע"י יהובה לכיש. למלך ערהגור

 בה. אשר הנפש כל ואת חרב לפי ויכה השני, ביום וילכדהישראל
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 לכיש, את לעזור גור מלר הירט עלה או ללבנה. עשה אשר,ככל
 לב-לג(. י, )יהושע שריד" לו השאיר בלתי עד עמו ברק יהושע,ויכהו
 בצורה כנענית עיר נשארה והיא יהושע, לכד לא עצמה גור,את

 אפרים, שבט של בחלקו העיר נמלה לשבטים הארץ הלוקת עם,' נוספות. שנים כ-200'במשך

 ואפילו לכבשה. אפרים בני הצליחו לא החזקים לביצוריה הודות,גד
 הכנעני לות הורישו .ולא : מס בגבוית הסתפקו ידם שגברה'ן9אחר
 למס ,יחי הוה היום עד אפרים בקרב הכנענ' וישב בגור."יושב

 עובד-
 את דוד כשהגדיל דוד..גם כימי אף נכבשה לא גור י(. טז.י4'הושע
 לשבור הצליח לא השכנים, העמים כל על והשתלט ממלכתוטח
 .פרעה-מלך : למלכותו סופחה שלמה כימי ורק גור. של כוחהואת

 ואת באש וישרפה גור אח וילכוד עלהשצרים

 הכנצנ-

 בעיר היושב
 ואת גזר את שלמה ויכו שלמה. אשת לבתו שילוחים ויתנה"דג,

 מבצר גזר שימשה מאז טז-יז(. ט, א' ומלכים תחתון",~ית*חוריו

 איילוז. עמק של המערביים כמבואות,ושראלי
 והרבה מזבחות מקדשים, קברים. מערות נתגלו גורבחפירית

 תושבי של ומנהגיהם אופיים על אותנו המלמדים אחרים.ממצאים
 קשרי ועל קבורתם מנהגי על פולהנותיהם. קל שונות, בתקיפותגזר

 הממצא שכנות. וארצות שונים- עמים עם שלהם והתרבות~מסהר
 מהמאה כנראה העברי. החקלאי הליה הנו אלה בחפירות ביותרחשוב
 נוספת עדות שלמה. ע"י גור של לבניינה סמוך היינו לפסה"נ,%-י'
 ועליהם המשקלות, הם בית-ראשון בתקופת בגזר העבריייישוב
 חגלת-פלאסר בקע. פית. .נצף, : מהתנ"ך הודועים העברייםששמות

 ארם מלך רציו נגד יהודה סלך אחו ע"י לעזרה שנקרא אשור,שלד
 ניצחונו,וה את והנציח גור את כבש ישראל. מלך רמליהו בו*קח

 חומותיה את מתאר התבליט באשור, ארמוננו בקיר שנקבעבתבלים
 "חיק מגדייה יאתשביהיר
  בסוריה, גזרו או גזר בשם עיר כיביששתבליט
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 ה"שפו)".ת פהתקופח פגור ופסו.מת "צזנת פי"נל.נת
 טבועות חרס כלי ידיות בגזר נמצאו הבית-השני ימימראשית

 שיבת- אחר יהודה פחוות מימי 1.'רושלם", )'הודה( .יהד"בחותמת
 .ציוג

 לעיר והפכוה בגזר בית-שני בימי השתקעו מתיווניםאשדודים
 מרד לפני בארז ששלט הסורי-י11ני לצבא ומעוז מבצר 1נכרית,

 ותושביה, ממושך. מצור לאחר אותה לכר המכבי שמעוזהחשמונאים.
 קרב כי ירעו החשמ.נאים. נגד במלחמותיו "ימני לבכחידסשעורו
 כחסדך-. אם כי כרשעתנו לנו תעש -אל : שמעוז לפני והתחננוקצם.
 יהודים והושיב מאלילים אותה טיהר העיר מן אותם גירששמעון

 יג, א'. )חשמונאים שם" בית לו ויבן אותה ביצר גם -הוא : בתוכה.

 הדרך. את לשמור כדי בגזר הושיב הצבא. שר בנה ייחגו את מג('ע4
 שמעון. ע"י שנבנה הארמון שרידי נתגלו גורבחפירות

 לא איילון עמק במבואות וסביבתה גור של הצבאיתחשיבותן
 חוקה מצודה זה במקום הקימו והצלבנים הביניים. בימי גם פסקה4
 ביז קרב 1177 בשנת התחולל ידה על גזר(. ')הר ג'קט מונסבשם4

53
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 צלאח את ירושלים מלר ה-כ. כלדוויו ניצח בו למיסלמים. הצלבנים',
 את קבע וכח גזר, את וכבש א-דיו ציאח חור 1191 בשנת א-דיו.','
 הראשיהן הפקרתו',

 בשעת חשוב משלט התל שימש העצמאות מלחמת בימיאףי
 על הקרבות'ו

 הדרי
 לירושיים.

 משמר-איילון,!,
 וב-5 לרמלה דרומית-מזרחית ק-מ כ-10 שוגגת משמר-איילוז,!.

 מלחמת לפני שהוליד הראשי הכביש על כלסרוג. מערבית צפונית ק"מי
 עמק פרוש וממנה נבעה על בנוי  הכפר לירושלים. מיפו,העצמאות
 המשטרה ההרום. לטרוז מחנה יפה נראים היד. כף געל,,איייוז
 המנזר מז מזרחה השתקנים. ומנור לרמאללה הצומת בקרבתעהשוכנת
 ההרים, כתוך בצפון-מזרח. שעלבים. חורבות סמוכה נבעה על'ונראות
 נווה-אילו  שואבה. סביבות נראות במורח בית-חורוד מעלה"נמצא

'ומעלה-החמישה.
 ביוני יהודים ונושב לטרון סביב הקרבות בומ1 נכבשהכפר

 גדול סבר לאחרונה נבנה הסמוך ,מוצררה, איילוו כנחל י,1949
 בחורף. בו הזורמים הרבים הנחמים מי.~עצירת

 נחשון" שניבצע נחשוןויכת
 לו גיתו זה שם נחשוד קיבוץ שוכן ללסרון ממערב ק-מ כ-43

 .מבצעלזכר
 נהשוז-

 של ה16קד מנקודות לאחת לעיר הדרך הפכה 1947 בדצמברן לירושלים. הדרך לפתיחת
 ולהכניעה לירושלים הררך את לנתק קיוו אשר הערבים,התקפות
 משוריינים .אוטוביסיס מקיימים היו ירישליס עם הקשר אתרעב.
 ערביות. להתספית מתמדת מטרה ששימשו מכוניות-משא.גייסות
 הראשי בכביש דרכן את תחילה nivis היו מירושלים6יירות
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 דרכו את המשיכו בטניהן, היתה-סגורה שרמלה מאחר לטרורעד
 מרס. סוף עד נמשך זה מצב ובניר גור דרך שונות, עפרבדרכי
 לירושיים הדרך שאת והוברר וגברו, הערביים התקפות הלכובינתיים

 צדי משני והמשלטים הערביים הכפרים כיבוש ע"י להבטיחיש
 נועד והוא שינון הראשון הגדול המבצע היה נחשון" .מבצעהדרך.
 לביצוע רוכזו אמשים 1500 ולהבטיחה. לירושלים הדרך אתלפרוץ
 הפלמ"ח, מגדודי רובם - אז- עד לו הורגלנו שלא מספר -הפעולה

וההתקפי
 לעבר קרית-ענבים מצד אחת. בבת הכיוונים משני החלה

 רבים כוחות הזעיקו הערבים לטרזן. לעבר מולדה ימצרהקסטל,
 למערכה. רבים כוחות והטילו עיראקים. גם וביניהמ ומרמלה.מלוד
 נסוגו כוחותינו התקפתנו. את לבלום Inf~sn כבדוץ אבדותבמחיר
 מפחד תושביה ע"י לילה באותו נעובה הערבית חולדה אךלחולדה,
 ודיר-מוחסת, העדפיה הולדה נכבשו לאפריל ב-7 תגמול.פעולת

 לירועל.ם ש'ירותייו~י
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 נכבשו אלה בפעולות ללטרון. תולדה ני1 הכביש קטע עלוולדות

 לשיבוש לחולדה. עקרון בין ומנצורה. ברק חולדה בין סיידוז.'
 נערכה המכרעת המערכה לשער-הגיא. ממערב הדרך קטעבטח
 "מבצע הקסטל(. )ראה קשה קרב אחרי שנכבש הקסטל. על מכו,ר

 כהרים והמשלטיט הכפרוס בכיבוש אפריל בראשית הסתייםושון.

 לאפריל ב-13 לירושלים. השיירות מעבר הובטח א" י שער-הגיא-
 10 לאורך שהשתרעה מכוניות. 170 -בת שיירה לירושלים:יעה

 האספקה שהת. יריה אח עליה נורתה לא הדרך כל לאורד'מ.
 המצוה יט' לקדאה המלאי את בה חידשה לירושלים 11 בדידהגיעה
 מאי. בחודש שהחלוגדשים

 הוא לטלול 'מובלעת מול ספר 'ישוב עתה הוא נחשוןקיבוץ
 ורמאללה. ירושלים הרי גוש על ומרחוק איילון. עמק עלשקיף

 וסביבותיה כורמהרך
 כביש בצד ללטרוז. מדרום-מערב ק"מ כ-311 שוכו הראלקיביץ

 תירבת כשם גבעה נמצאת לו מדרום-מורח אהד ק-מ-אירוסולים.
 תת-קרקעיים. דירה חדרי עתיקים. בניינים יסודות וכהל-סול.
 היה הראל של יסודה לפני קטנה, כנסייה של ושרידים מערותורות.
 בית נשה הנוכרת הגבעה על הית-ג.1. ובשם נטוש כפי,מקום
 הכפר. של,ספר

 בימי הצבאית. חשיבותו את קבעה ללטרוו הכפר שלקרבתו
מבצק

 נחשון-
 הסביבה כפרי בכל ועננשיו חבלה פעולות נערכו

 בית- לחוד נם לחדור חבלנים יחידת הצייתה לאפריל ה-13בליל
 ע"י נכבש עצמו הכפר הכפר. של המרכני הבית את ילפיצץ'י,

 בית- גם נפלה כן אחרי ממסר ימים 948נ. מאי -בסוף רק,וחותינו
 תעוג. העובדים ~ael כן אחרי הוקם שבמקומה הסמוכה.ווס'1

 לאחרן
 שנכשל"

 בשני החזקתנו לנו סייעה בלטרון התקפתנו
 לשער-הגיא. להגיע מדרום, לטרון של עיקופה תוך אלה,.פרים
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 גוןמה-.זרו

 אוויר ב11 הוא לבית-סוסיו משער-הגיא המרתק לירושלים.וממנו
 דרו )נחשונים(, מדיר-מוהסין הצרים בשבילים אולם בלבד, ק-מ4

 האנשים נעו תהילה בדרך. ביותר הקשה הקטע היו שער_הג,אז שלפני הק"מ 2 יותר. הרבה הדרך ארכה ובית-סוסיןבית-ג'ין
- bnutn ומצרכים נשק - המטען את ובג'יפים.ברגל:ך  שנועד 

 גבם, על "הלול במורד למכונית ממכוניתי נושאים היולירושלים,
 אחר במורד. מכונית'שעמדה של למיכל ההר במעלה שעמדה מכוניתנ של ממיכל יה לצורך שהותקן מיוחד בצינור מפבירים היודלק
 עד טרקטורים, בעצרת הכבדות המכוניות את להעביר התחילומכן
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 עם מכונית. %ל דרך וסלל זה קטע על גט ההנדסת חיל שהתגבר1
 את שהצילה יהת-ת בורמה" -דרך על לעולם נודע ההפוגה התחית',ן'
 המנותקת. 'ירושלים.;

 דניאל לכפר ממזרח ק"מ וב-1% ללוד מדרום-מזרח ק-םכ-1!5 גמזי,;,
 רמלה-לטרוק לכביש מהכפר מוליכות עפר דרכי גמזו. כפר נמצא',ן'

 ינזירים משכו לפנים ששימשה כמערה וכן קטנה בבריכה פוגשים אנו, ללוד העפר דרך בצד רמלה-לוה ולכביש לרטלה ללוד, למודיעיז.!
 עצמו בכפר הצלבנית. מהחקוסה שרידים גם בה נשארו נוצרימיו'
 במקרא, נזכר כבר גשו בשם יישוב עתיק. הוא היישובמקוםן, עתיקים. מים ובורות באר ישנם.;.

 פשטו .ופלשתים נאמר: יהודה מלך אחו של כשלונותיו','בסיפור
 ואת גמזו -את ובנותיה תמנה ואת ובנותיה שוכו ואת הגדרות, ואת איילוו ואת בית-שמש את וילכדו ליהודה. והנגב השפלה בערין

  משתמע. זה בתיאור יח(. כח. ב'. הימים )דברי שם. וישבו,,ן,בנותיה
 וכבית-שמש. כאיילוו להר, בכניסה המפתח ערי עם נמנתה,שגמזו

 -גמזו']מהפסוק
 וגנותיה-

 ליישובים יישוב-אם זה שהיה למדים. אנו
 הררך גמזו דרך עברה הרומאית בתקופה בסביבה. )הבנות(,!מפורזים
 התנא בא ממנה התלמוד. בימי גם ירוע היה המקום ללוד.-.,מירושלים
 באגדה. המוזכר גמזו, איש נחום"הקדמון

 בשלב ודניאל, עינבה עם .גשו. שוחררה העצמאות מלחמת בימי%-
 ורמלה. לוד של לכיתורן,יהכנה

',ציפיייה

 ממזרח ק"מ כעשרה השפלה. בקצה נטוש כפר היא ברזיליה'י
 מצפון-מזרה שביתת-הנשק. מגבול ק-פ כ-311 של במרחקרמלה.
 בית- - ממזרח י שעלביט נמצאת לה מדרום מודיעיו. נמצאתיה.
 .וגת עתיקים מים בורות נמצאים בכפר שמעברילגבול. וצפאסירא
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 סיטי עברה לירושלים מלוד ההומאית הדרך בסלע. הציבהעתיקה
 הצלבנית בתקופה בית-תורות מעלה בכיוון ברסיליה פני עלקדט
 פורפיריה. המקוםנקרא
 דני". ב.מבצע העצמאות במלחמת נכבשו ושכנותיה ברפיליה-

ביר-טעין
 לבית-ליקיא, לוד בין עפר דרך בצד נטוש כפר הינהביר-מעיז

 הדרך כאז עברה קדם בימי הירדני. שביתת-הנשק מגבול מ'כ-200
 לוד של כיבושן לאחר נכבשה ביר-מעיו לירושליט. מלודהרומאית
 הפרוזדור של הצפוני חלקו את להרחיב מאמץ נעשה עתורמלה,

 הצליח לא אולם נמרצות, נגד התקפות עליה ערך הלגיוןלירושלים.
 י י מידינו.להוציאה
 י )סיבית(שעלכיפ

 ערבי כפר שוכן למשמר-איילוו צפונית-מזרחית ק"מכשלושה
 איילון. נחל של מאפיקיו אחד עובר לכפר, מדרום סלבית. בשםנטוש
 בתחומי ירדן. עם שביתת-הנשף מקו ק-מ- כחצי נמצאהככר

 יהמדינה.
 נחלתו בתחום שהיתה שעלבים. העיר 5ח1 שכנה קדםביטי

 וישי השביעי. הגורל יצא ולמשפחותיהם דו הני -למסה : דו שבטשל
 ואיילוז ושעלבין ועיר-שמש. ואשתאול צרעה נחלתםגבול

 ויתלה._
 להתיישב דו לבני הניח לא בעמק שישב האמורי מ-מב(. יט.)יהושע

 לעמק. לרדת נתני לא כי ההרה. דן בני את האמורי .וילחצו :בה
 בית- יד ותכבד ובשעלבים באילון חרס. בהר לשבת האמוריויואל
 שלמה בימ'. הארץ כשחולקה לה(. לד. א )שופטים. למס-. 'יהיו'יוסף

 וביתו המלך את לכלכל מאם אחד כל על היה מחוזות.לשנים-עשר
 התלמוד בתקופת בשעלבים. היה האלה המחווות אחד , בשנהחודש

 הגילריט מעידים כר על ישימרונים. יהודים יי בסביבהישבי-
 על מספרים אלה שרידים ובמלבית. הסמוכה כאמאוסהארכיאולוגיים

ש
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 בנתכיה מספר מוסמס, יוחנז זו. בסביבה מושרש שומרוניששוב

 לאסוף שהצליה קיראקוס, השומרוני הגרילה(. )לוחם השודדעי
 על פחדו את והטיל ושומרונים יהודים לסטים כגופייתסביבו
 הנוצריים, עוברי-האורח ועל הנוצריםהפלחים
 לאחר דני". ב.מבצע הכפר נכבש העצמאות מלחמתבימי
 כשנחשף עתיק. פסיפס החצרות באחת החיילים אחד גילההכיבוש
 ימלוך .אדוני שומרוני: בכתב כתובת בו נתגלתה כולוהפסיפס
 שומרוני מבית-כנסת. חלק היה הפסיפס שמות. ומספר ועד".לעולם
 השומרונים היישובים של הפריחה תקופת לספייה. הד'מהמאה
 מטרים. 8 ורוהבו מטר 15 היה בית-הכנסת של אורכו וו.בסביבה
 תגלית לשומרונים. הקדוש ההר - גריזים להר שכם, לצד פנההוא
 הראשונה הפעם היא 11 כי למחקר, רבה חשיבות בעלת היתלזו

 השרידים כל הכנייח. כמקום שומרוני בית-כנסת שרידישנמצאו
 . ממקומותי"ם. תלושים הקודמיםהשומרונים

שעורס  , י? ,)5,יי

 יז-די- 9.-?ן

"%ט,, *,91.),,
 ' יינ ,:4 לו-
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