
 יזרעאלעתק

 לויגזוןיחושע

 משכלה ענף ראשי, ח~ינ1ך.ונצנן

 ש%ג~בן:ג:י'ג'יוג?

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 מעריבמהדירת
----

 ראשי חינוך קצין / ימסכ"ית
- 

 השכיה ונ9

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יזרעאל-עמ'ק
השם

 יזרעאל המקראית העיר שם על לו ניתז יזרעאל עמק שלשמו
 ישראל למלכי תורף כסושנ וששימשה המלוכה בימי בעמקשעמדה
 "תדעאין לקבוז ממזרח זרעה, 'הנמוש הערבי בכפר כיוםמקומה
 לכיתן מעפילה העמק, של המזרחי לחלקו רק זה בשם קוראתהילה

 נזכר העמק כולה לעמק השם ניגע יותר מסוחרת בתקופהבית-שאן
 המעדרו. כקצהו העיר.שעמדה -2ס על מגידו. בקעת תשם גםבטשית
 שמו הערבים גבפי הגרול' ."מישור !מ2ם לעמק K~p פלבהסדסף
 "עסק בהיות בו התהלך אשר הבדף השבס שם על עטיר, תיבןמרג'
 לצמק החזירו היהודים ההזורים, ע-י נגאל ובסרם וביצרתשממה

 תהעמ9.תספרב'- קוק גלמבס
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 כארץ "פנימיים בעמקים הגדול היותו ובגלל ההיסטורי: שנאת
 גם לו קוראים ההתישבות, בתולדות שמילא החשובתפקידובגלל

 הידיעה.בהאכלעמקי
ותנכוי
 : ובמערב בדרום י נצרת היי : בצפת הריס. מוקף חרעאל;עג
 1 הגלביע : בדרום-מזרח , ~הכרמל מגידו ימת אום-אל-פחם,1 הולכס

 מעל חדה במדרגה מתרוממים ההרים המורה. גבעת :סרחובצפוד
 את ~קבוע "עמק בצורת להבחין קל כן המישוריים..עלחים הע.פני

 שבסיסו חץ, לראש נראה הוא מפה גבי על או צפור ממעוף,גבולות,
 : לשנים העמק את לחלק בימינו נוהגים כו על במזרח.'קצהובמערב
 שני כין הגבול המורחי, יזרעאל ולעמק המערבי'רעאל .לעמק

 הכביש עובר שבתוכו המים(, פרשת )קו המפרש איזורהואהחלקים
 לדי מגיע המערבי העמק הגלבוע. לשלוחת בכיווןיזרעאלעפולה-

 מתרחק שהוא ככל המורחת החלק ואילו התיכון הים לפניול ן מ'80
 אלפא בית על-יד מגיע שהוא עד ויוריה טשתפל הריחו.מהמפר

 הים ללני מתחת!מ' 5לכדי
ן התיכוי

ממערכיחעטק
 בסיסו תבור. בהר שקדקדו גדול, משולש צורת המערבי1קלו
 מגידו(, לבקעת חרושת קרית ליד קסיס. אל ותל גזיונביןמש,תר1
 צרה לשון העמק שולח מגידו מבקעת הכרמל. עלישעןכשהוא
 עכו. עמק עם ומתחבר התחתון. לגליל הכרמל הר'ביןמערבה
 והר' שפרעפ, הר' למרגלות נמשכת הצפונית-מערבית'ע.הצ
 צלע המורה. וגבעת הגלבוע למרגלות נמשכת המזרחיתצלענצרת.
 בקעות: שתש ובהשלמה אינ"וו

-
 1 תבור להר המורה גבעת בין כסולווע בקעת11(

 י לגלבוע התחתה הגליל בין חרוד, עמק21(
 גזת. בסביבת להרים הגלבוע דרום ביו ג'ניה1בקעת3(

ן*
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1
 הטזרחיהעטק
 שגבולו חרוד, עמק הוא הנזכרות הבקעות שלוש בין הגדולה.

 מהעמק חלק והוא.מהווה המערבי העמק של מזרחית מצלעמשמש
 שהתחבר חדש, שם זהו בתנ.ך. נוכר 'העמק ושם איזהמזרחי.

 קיבוץ של לקרקע עליתו ועם העברי הישוב התחדשות עםבתקופתנו,
קין-חרוד.
 רבת בתלוליות אליו היורדים הגלבוע, הרי בין נמצא חרודעמק
 נוח במורד אליו השופעים המורה, גבעת ומורדות כוכבה גבעותיביז
 חריר עמק של רוחבויותר.

 ט-~
 Dffp כיש ואורכו ק"מ 2,4 עד

 בית-שאה עמק עם הרוד עמק מתמזג אלפא לבית מדרום ק-מכ-2
 : הירדה לככר טורחההנמשך
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 הנשק שגיחתגבול

 מוינת בתחומי כילו כמעט יזרעאל עמי נמצא מדיניתמבהינ"
 ק-ם 2-4 של ברוחב צרה לרצועה ומחוץ ג'גיז לבקעתישראלו,מחוץ

"נמשכי
 בגמר שתיהז' שנשארו ג'ניז-זבובה, הכביש לקטע במקביל-
 שביתת הסכמי גבול המדיגה. לתהומי מחיץ הנשקחתימתן"ביתת

 לאורי הירדו מז שולההנשק
 מבית ק"ט כ-5 אלא פרוהק הגבול איז לגלבוע. ועולהאל-רדיה טתי- דרומח כק"מ עובר הזמיר-, .גיא

 השערה קיימת גלבוע. החדש הישוב הוקם אדמותיו "למזר. אל- הנטוש הכפר נמצא מהגבול לק"מ מעין-חרוד. ק"מ 6-1אלפא
 אורו ה', מלאך אטר מרוק .אורו : דבורה המקוללת.בשירת ועוזהיתה שכאי
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 ה, לעזרת ה', לעזרת באו לא כי יושביה,ארור
 בגבורים-

 )שופטים
 והוא לדרום-מערב ~צפון-מערב כיוונו את הגבול משנה מאל-מזרה'(.
 שנשארו ומוקבילה. סנדלה הנטושים הערבים לכפרים טדרוםעובר

 חיקו עפולה-ג'נין. בכביש הגבול פוגע הלאה בדרכו ישראל.בתהומי
 הלקו ואילו הירדן ממלכת ביוי נשאר הכביש של והקצרהדרומי
 הערבי לכפר ועד. מכאן ישראל. במדינת נשאר יותר. הארוךהצפוני.
 פונה הוא .זבובה וליד עצמו העמק בתחומי הגבול נמשך,זבובה

 3 של כמוצע במרחק אום-אל-פהם. רכס אל ועולהדרומיה-מערבית
 ערה(. )ואדי בקעת-עירון מכביש לערר.ק"מ
 העסקממנה

 אץ, של הרוחב בעמקי והחשוב הגדול הוא יזרעאלעמק',

 הירדן. לעמק החוף עמק בין למערב. ממזרח -כ~י בכיווןהנמשכים
 מנעת ג1.7 ב,4הס מעי-"דזז. סבם - המבזעהר'

 בתצעום נראה שחיקו המזרחי pnDn של ראשיתוהמורה;
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 נראה הוא מטביב אותו העוטרים מההרים העמק על הלשקיףלשיני
 ארוכים גבנונים בו שיש נמצא בה נסע כלאם לאכמישור,קלק.

 רואים, אין זו מסיבה מקום. בכל בגבחו שוה העמק .ן,1אי1ורהבים
 ברוך, כפר המורה. גבעת לרגלי הנמצאים הישובים את למהלללטשל,
 כפר בקרבת ואילו הים פני מעל מ' כ-60 של בגובה למצאלמשל,
 גיאולוגיות בתקופות מ'. 120 של לגובה אחת גבעה ~~קרבתגדעון

 שנים אלפי מאות במשך יותר. עוד הגבנונים כנראהקדומותוה:לטו
 בעמק, אותה והשקיעו מההרים הקרקע את הגשמים מי ו"הפוגרפו

 ככללותו השטח התרוממות ובגלל באדמה. הקדומים כוסי,הסלעיםכך
 מעורבת סחף אדמת בעיקרה היא העמק אדמת הגבנונים, רובההוגמר
גיר

 וע~
 והרקבוביות הגבוהה המינרלים לנמות הודות תחוח. בזלת

 סטאר יוהד וראוייה פאר האדמה פוריה האורגניים, החעריםשל
 סופגת ואינה האדמה כבדה זאת, לעומת תבועות. לגידול הארץחלקי
 לאדמת השקאה או גשמים אחרי העמק נהפך ולכן בדהירותפים
 וטשקעיפאקליק,וו טובענית.בוץ

 רבה במידה משפיעה הירדו ולשקע התיכוו לים העמק שלקיבתו
 עסק לאקלים באקלימו דזמה העסק של "תערבי החלק אקשיש.על

 בחלקו ואילו בשנה, פ-מ 600-500 היא בו המשקעים ~מותהחוף
:Snlanהים, השסעת נחלשת בית-שאז' לעמק מתקרבים יאנו במידה 
 היורדים הגשמים למי טסף ופוחתת. הולכת הגשם וכמות ~וברהחום
 הזורמים מים של מאד גדולות כמויות דרכו עוברות ,עצמהבעמק

 כמים עשיר העמק ואין רב לעומק מחלחלים הם אולם סביב.מההר84
 מאשר חוץ בה רבים אינם המעינות גם החוף, כעמקתת-ק%עיים

 ,המזרחהבחלק

 ע"י טתנקזים מההרים  הצמק אל  הזורמים המים  וכן  הגשמיםפשנחליפ(

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



..

%

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ובהרי לגלבון ערבונה הערבי הכפר כין הגלבוע, בהריאעלייים
 עצמו הניפז אגן את ואילו לנעיזי ילדים מכפרהגלילווהתחתץ,

 אומיאל-פחם, מחרי היורדים ערוצים, ובני ערוצים שרשרת 1מהווה
  הניקוז אגן שטה צימורה. ומגבעת מהתבור נצרת, מהרימהכרטל,
 לשפכו סמוך אולם אכזב. נחל הוא הקיץ בימי קם-ר.  1009 עלעולה
 הערבים השנה ימות בכל טים מושך הוא לחיפה, 4צפ11לים,

 -על המסורת ag ושור זה שם מוקמי. אל הקישון ליהל קוראיךן

שחיטי
 חתוד1. - )קסת הכרמל על הנביא אליהו ע"י הבעל גבשי

 שרוב למרות. אהרוס מבחינה גם הנחל של %ופיו את  ~ולסהשם

 מקוטע הנחל שי"ג מספר בקטעים בו נשארים הקיץ, בימי "רבהנתל-
 DVn. וטכסו קטעים לכלהאז
 בקרבת המפרש מאיזור הוא חרוד נחל של טוצאו : חרוד %-

 טורחה, בדרכו המורה. גבעת שלרגלי ילדים, לכפר שונם ביןעפולכן
 והלאה ומכא יזרעאל מעע מי את לתוכו מקבל הוא יזרעאל,ליד
הוא

 אליו מצטרף כרומית-מערבית ק"מ 2 במרחק איתה לנחל אלפך.
 ליציאתו ועד המזרחי העמק של אורכו לכל עובר הנהל~היקי.
 אותו המעשירים נוספים, מעינות אליי ימצטרפיםווהירד1
 שבאגן הרבים החרבות ושרידי התלים שמעידים כפי הרבים.~הם
 העמו  להשק%תישדוה קרם בימי מיטה נוצלף כבר הנהלהנקוי,של
 תל-יוסף עיז-חרוד. גבע, שרות %ת הנחל np~D בימינו גםולהפלטתו.
 בקיץ חרב הוא השדות להשקאת מימיו נצול בגלל אחרים.וישונכם
 בנקל המתפוררת כברה אדמה כתוך זורם הנחל רבים.כמקולות
 דרכים לעצמו ,לבחור הנחל נאלץ פעם מדי אפיקיו. אתוהסולתת

 נקוים הגשומים החורף בימות  רבים. פתילים בו NSbl ולכןחיש*
 הם אותם מכוונת האדם יד וכשאין רבים מים העזוביםבאפיקיו

הופ*
 שטחים איו בעמק העברית ההתישבות .בראשית לבצות.

גדול~

 היו הגדולות הבצות מים. לאגמי בחורף הופכים המזרתי סימק
 מות נהלל באיזור המערבי ובעמו מזה ND~R בית בסביבותבעיקר

10% 
.ן
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 למשטח והפכוהו העמק את הבריאו ויבושן הבצות יל שיטתינקוז
 וזרחהירוק

הראלים
 בעיקר שבתהומו הדרכים את נמצא העמק של הבצתי אופיובגלל
 הצתה  השחרור, מלחמת לאחר פורקה א'שר הברזל, מסילת רקבשהיתם

 מחיפה האחרות, הדרכים שתי במרכזו. לירח ממערב העמקאת
 והשניה לג'נין הכרמל רכס לרגלי האחת ההרים. לרגלי נמשכומזרחה,
 במזרח מהברת האלה הרוהב דרכי שתי אג לעפולה. נצרת הרילרגלי
 בעמק הנמשכת . היחידה הנ" זו דרך מגידו. עפולה-משטרתידרך
 השיבות זורעת עצמו בעמק העוברות הדרכים מלבד לדרום.מצפון
 הארץ לאיזורי העמק דרכי מתקשרות שדרכם ההרים למקברותגדולה
 . הם: ואלו"איורים.
 ז עכו לעמק הרושת( )קרית ותל-קסיס תגידו בקעת מעבר דרך1(

 חפעין ,בקרבת חרודנחל
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 תל-אביב-חיפהי ולכביש הכרמל לחוף יקנעם נחל2(,ירך
 השרווו ומרכז חדרה אל ערה( )ואדי עירון בקעת דרך3(
 1 שומרון להר דותז ועמק ג'נין,דרך4(

 ומעברותיוי הירדן לעמק בית-שאן5(',דרד
 )ובהסתעפות 1העלי11 התחתת הגליל אל כמולות בקעת,דרך-6(

 עכו(. ולעמק הירדן,,לעמק

 - היסטוריתטקידק
 איזור לפיתוח יסודיים תנאים שני קיימים ימינו ועד קדםמלמי

 השני התנאי מים. ומקורות -פוריה קרקע היא הראשוןמסוימוה;תנאי
 דרך. כלומר גישה, א"שרותהיא

 אס ולכן בעמק ביותר הבולטת בצורה התקיימו אלה תנאיםשני
 התקופות בכל _הפרי-היסטורית. מהתקופה החל אדם ישובי בומוצאים
 חשיבותו מלבד ביותר. להסאוכלסים העשירים האיזורים אהד כלוהיה

 שבו, והנוחות הרבות הגישה דרכי כגלל העמק שימשהחקלאית
 ממזרה. אשר ההרים רמת אל המערבי טהחוף ביותר הטובכמעב"!
 הרגיל. מגדר יוצאת בירלאוסית חשיבות בעלת דרך היתה 11בבל. מצרים- דרך - קדם בימי ביותר החשובה הדרך עברה ,עבולירדן
 הרומאים, בפי גם וכך כפג( ח, )ישעיהו הים 'דרך נקראת היאבמקר%
 וארם דמשק עבר אל מזרחה ופנתה יזרעאל עמק אתחצתה,.רך בהטשכה החוף. מישור לאורך שראשיתה ספית Vla),)שזחול

 עטים בני סוחרים של מסחר אורחות כאן התנהלו שלוםנהרימן,בימי
 אליו-או חדרו גם תכוטות בגיסות. העמק השתבש מלחמהשוניליבימי

 יזרעאל עמק היה ולכז למיניהם שודדים או נודדים ~שבטים'דרכו
 באיה ביותר והמפורסם הגדוללשדה,~קרב

 הקדופים מן שהם תרבות מרכזי בעמק שנמצא יפלא.ל%
 ספור, אי, צבאיים מסעות אחרי לעקוב ונוכל בארץ ביותרוהחשנים

.שעברי
 אסטרטגיות, נקודות לשתי חשיבות היתת בעיקר זה נדרך
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 וביה-שאן במערב מגידו , העמק במבהזות הדרך עלין שאשר
 רבות, ערים בעמק בנו הכנעניט בעמק. הקדומות הערים"1 1במזרה
 תהותמס הקדום המצרי המלך של כיבושיו וברשימת:מקראהנזכרות

 אחרונה וערים שונם. אנהר41 שמרון, תענך, יקנעם,למשל,השלישי
 שבטי התנחלות מפני עוז מבצר והיו ובצורות הזקותהיו איערים
 המעצמות אחת של סדירים גיסות התקפת מפני אוצורדים ,נוז~ין
 הכנעניים r~pn מבצרי יפה. לנו וכורים המקרא מזופה. התשל

 חצור, מלך יבין את המקרא קורא במקרה לא בעמק.'שהתנשל
 מלך -יבין המפואר בשם העמק, ערי של הקואליציהבראששהתיצנ
 בגליל היושבים הישראלים השגטים בין הפרידו אלהבצריםכנעות
 את הכנענים מבצרי הטילו רב זמן במשך הארץ. מרכז(י ש,ובין

 הישרזוף הכיכזש בראשית הצליחו שלא מהשבטים הלק:למרותם
 שבט במזרח, יששכר שבט סביבה ההרים על ושהתנחלו!מק 'לחדור
 בית את מנשה הוריש "ולא מדרום-מערב. מנשה ושבטמערבכבולון
 ואת יבלעם יושבי ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיהז וזשאו

 "ורכב כ"ז(. א', )שזפטים בנותיה" זאת מגידו יושבי,ואתבנותיה
 היושב הכנעני:ל נברזל

 בארי
 ובנותיה שאן בבית לאשר העסק,

 בארץ לשבת הכנעני "ויזאל ט"ז(. י"ז, )יהושע יזרעאל":עמקיאשרו
 י"ז,יהושעוהאח"

 י"ב"
 שמרו הבצורות' ועריהם הכבר נשקם בעזרת

 בה להתגחל ישראל לבני הניחו ולא בעמק שלטונםעלהכנעג'
 הישוב, גושי שגי נאבקו לפנה"ס הי"ב המאה של השניהוציתבן
הגוש
, 

 שישב הכגפני והגוש בחריט, ברובו מרוכז שהיה'שראלי,
 עדיפות מול עמדו מלוכדים חבלתי ישראל שבטי:עמקים. ןברובו
 ובכוחותיו בסגולותיו ומסורתו קניניו על נלחם אחד כל:שק. ,בציוד
 אוצרות מפת"ח, צבאי משטר מול עמדו ישראל שבטי להטהמיות",
 חטאיות לתהבות הנוגע בכל. נחשלים בהיותם טכניים,והישגיםמלכליא

הדשי"
 במסורת ומוסריים, רוחניים בכוחות מצטיינים אזלםבארץ,

 שהצריח היחידי הישראלי השבט סשפהתיךחברתי.גאר11: 1קהות
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 מנידוחפירות
-  

 הקדומה הפיר
 בננ'ס~

 יזרפאל  לטם9

 מהרה עד אולם יששכר. היה המזרחי, בחלקו העמק, במרכזלהתנחל
 עלתה זו התנחלות כך. היה שמלכתחילה או הכנענים לאריסיהפך
 וירא המשפתיים ביז רובץ גדם חמור .יששכר החרות. במחירלו

 עובד". למס ויחי לסבול ויט.שכמי נעמה כי הארץ ואח טוב כימנוחה

 וחדר גבולותיו את שבהרים הישראלי הישוב הרחיב לאטלאט
 יכול היה לא והמפורד המפוצל הכנעני הישוב המישור. למחוזותגם

 נמרצים צעירים, שבטים של מתמיד לחץ בטני ימים לאורךלעמוד
 כוחותיהם את הכנענים ריכזו חצור מלך 'ביז בהנהגת לאדמה.ורעבים
 הצליחו דבורה ובמלחית מרום מי על-יד במערכה הגורלי.למאבק
 י"א(. יהושע ד-ה, )שופטים נצחת תבוסה לאויב להנחיל ישראלשבטי
 כל ראש היא לפנים חצור -כי ישראל, בני בידי ונשרפה נהרסהחצור

 "1. י.41 )יהושע האלה"הממלכות
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 הכוהות יחסי רבה במדה השתנו אלו מערכות משתיכתלואה
 בקיומן המשיכו כי אף יזראל, לבני למס היו כנען מערי 41יקבעמק
 הגדולה המסילה על נפתלי בני השתלטו חצור נפילת יעםהנפרד.
 אל עיון ועמק קדש חצור, הטיה קרני דרך יזרעאל מעמק ןהמובישן
 התוצאה י"ד-ט"ו(. י"ד, )בראשית לדמשק אחר ובסעיף %,גנוןבקעת
 המזרתי הגליל הרי כל על מוחלט שלטון היתה המורכה ילהישירה

 הארץ. וצפון העורף הבלי לבין "חוף ערי בין המסהר תנועתועל
 העמק של והנתיבים הדרכים פני על השיירות תנועת היתהגדשה

 מנוחת את והדריכו אויבים וכשהתפרצו ושלום. אושר על 'דה השוהיא
 נגדם העם יצא ממקומותיהם התושבים את והבריחואורחותן"סוהרים

 ההח~חן~ת ואקר 'ששגר שגס'שיב'ן

,ו יי ת. פ,אפנ
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ן א ל ת עדנ י *  ר'--%עניע- ש 
=4קן

%1.1
 זנ1111חוח

 נתיבות והרכי ארחות חדלו בישראל.,. "רעות "בפרוע ילמלחמה
 ה'4 )שומטים חדלו' בישראל פרזון חדלו . עקלקלות, ארחותילכו
 זרמו הם פעם נודדים,_4די לשבטי רב משיכה כוח היה הפורההעמק
 ולהסתתר מפניהם לנום נאלצו והתושבים הארץ את ושדדו המדברמן

 את ערך הוא ודיון. השופט קם כזו סכנה בשעת ובמנהרית.במערות
 נצחונו המדינים. מחנות את והשמיד חרוד מעין ליד למלחמהאנשיו
 ארוכה יתקופה פסקו החדירה התקפות המדבר. גלי לפני מחסים?ם

 תירום. הצפון שבטי בין גשר הפךוהעמק
 על שלטונם את להרחיב הפלשתים שאפו יוחד מאוחרתבתקוטה

 להם. היה ונחושת. ברזל נשק וגם פלחמה מלומדי היו הםהעמק.
 שלא להם הוכיחו 1גדע11 דבורה שנצחונות הכנענים. הצטרפואליהם
 שאול המלך עם הגדולה כמלחמה ששראל. בני 'נגד לעמודיוכלו

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



%י
 בגלבוע יייפגשירט 'Qtt1Q1משיימין

 ,מותו ואחרי בקרב נפל שאול צבאה את לנצח~לשתים

 ישראלוי
 בעסק.- אשר.-

 פלשתים ויבואו הערים את ויעזבו
 ומגידו בית-שאן הלרוקת הערים ז(. ל4(4 א/ השמואל"
 ן אלה בערים השלטת עבר לא עוד כל לשלטתם. העיקני1

 . אחרי אירע הדבר יציבה. בעסק קליטתם היתה, לאמוראל

 ן לערים אותו והפך כנעו ערי את כבש הוא לסלוחה.דוד
 ן כבה שלמה בימי .מצב. חיל הציב הגדולגת-נערים.

 כ3 ויושב האדמיניסטרטיביים ממחוזותיו אחד את יזרעאלן
 י את כלל אחר י"ב(..מחוז א/-ד/ )מלכים אחילור בן:א

 הגבעות איווה יאת המזרחי מהעמק כלוסר.חלקיששכר,
 פורחים)ומבצלי ערים היו almn-ובו למהכז שוב הפךמע

-.... 
- -  ---- ----- -... ...-- "...-- 
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 מלכות בגבולות "עמק נשאר המלוכה וחלוקת שלמה מותאחרי
 ביזרעאל. בעמק, מבירותיהם אחת היתה עמרי שושלת בימיישראל.
 בן אחאב בימי המורד. יהוא בימי מותו את נכדו יורם מצא גפ.כאן
 ישראל בני הארץ". את 1.מלאו מלכותו לתוך הארמים חדרועמרי
 האלוהים איש .ויגש בהרים. והתבצרו בעמקים מישיביהם:מלטו
 אלוהי ארם: אמרו אשר יען ה': אמר כה ישראל. מלך אלויאמר
 בידך" הזה הגדול ההמון כל את ונתתי הוא עמקים אלוהי ולא ה'הרים

 ממלכת כרתה בעמק השלטון את להיים כדי כ"ח(. כ', א')מלכים
 ארם כנגד התיצבו ויהד וצידון צור עם וגם יהודה עם בריתישראל

 הפלשת -את לקחת ארם בידי עלה יהוא בן יהואחז בימי רק.'פלשתים.
 עד ליסה מצפון התוף, ארץ את : כלומר האפק", עד האהרון היםמן

 במגידו פלמח אורהתפריר.
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 זמן ארך לא נצחונם אולם העמק. מערי יחלק יזרעאל, לעמקהמעבר
 גם השיב בנו וירבעם ישראל" ערי את השיב יהואחז בן -יהואשרב.
 המקבילים לנצחונותיו הודות דמשק. את גם וכבש "גבולות כלאת
 בידי שוב היו בדרום. הפלשתים ועל אדום על יהודה פלך עוז)של

 הבינלאומית הדרך של החוליות כל תקופה באיתה ייהודהישראל
 ומבצריהן. העמק עריהגדולהוען-

 במסעותיו העמק ואת הגליל את כבש אשור מלך פלאסרתגי,ת
 הצפון, ישובי את השממה הפך הוא לפנה"ס. 32-3ד בשנתהצבאיימן
 אשורית, לפחוה יזרעאל עמק את והפך האזור מתושבי רביםהגלה

 ישראל. מידי יזרעאל עמק יצא כך מגידו, היתהשבירתכן

 לחורבנוהעמק
 תושביו יושב. מאין שממו עדיו העמק. גם חרב הכללי ,החורבןעם
 המדבר. לשודדי. תהנה הפכה העמק" ב"שערי העומדת וכ,ת-שאןהוגלו
 לראשונה הגיע היהודי הישוב בשממתו. העמק נשאר ציון שין"עם
 לעמק. שמדרום לה4רק

 בעיקר בעמק, מהם רבים התישבו המזרת אל היוניםעם[;הגירת
 בתוכו. שעברה המסחר לתיו "מוו-

 תקופה כעבור למלכותו. וספחו העמק את כבש החשמונאייוחנן
 עם הגליל את איחד הוא אוכלוסיה רב לאחוז העמק היהקצרה
 ימים. האריך לא זה שמצב אלא רצוף, יהודי שטח "צריהודה
 פומפיוס, ביהודה הופיע היריבים, החשמונאים האחים "זמנתעל-פי
 הערים כל את יהודה מעל לקרוע היה הראשון מעקהו 1 צבגרומאשר

 אותן צרף הוא ישראל. מעול אותן ולשחרר החשמונאיםשנכבש",עא
 רק ליונים. החזיר בית-שאן ואת ,טוריה" החדשה ,הרומיתלמדינה

 בית-שאן. בלי אז וגם העמק ישובי ליהודים הוחזרו קיסר יוליוסבימי
 בול- אזורים שלישה בעמק להבחין אפשר הרומאי השלטוןבי"ן

 הצפוני- בחלקו י ורומאים יונים יהודים, ישבו - המזרחי בחלקו יסים
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 בחורבנוהעמק

 ישבו שומרת ובהרי הדרומי ושהלקו יהודים ישבו - ובגלילמערבי
 ובסביבתו בעמק היה וחשוב גדול יהודי טרכז )השומרונים(.הכותים
 וכפרים ערים ושרידי ירושלים פליטי התישבו בו החורבן.לאחר
 חילקה והיא זה איזור כישוב מעונינת היתה נתמשלה אחדים.הרבים
 לקרקעות זכה פלביוס יוסף גם היהודים. מבע לה לנאמניםקרקעות
 אינטנסיביים יהודיים תחם היו כבר דור כעבוף יזרעאל. בעמקולנחלה
 נבנו ועבודה. תורה מלאו העיירות הקרובה. ובסביבתו בעמקמפכים

 נעור" י ובתי-מדרשותבתי-כנסת
 ג'נג'ר לחנן ובית נהלל טבעת,

 ר' של מושבו מקום שהיתה שערמת ובית דוברה מנדה כפרונעים,
 בית-כנסת שרידי המשנה. בזמן הטנהדריז ומרכו הנשיאיהודה
 על מעידים שבבית-אלפא בית-הכנסת כולם ועל בית-שאןבסביכת
 זה. באיזור גם צפוףישוב
 ערבשלטון

 הערבים על הקלה הביזנטי ~שלטון ובין הישוב בין שהיתה האיבה.
 עברו ממזרח, הארז אל שפרצ, הערבים מחנות הארץ. של כיבושהאת
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 שריד ללא ואבד חרב כיבושם ועם יזרעאל לעפץ וחדרו הזולןאת
 בין קרב כשיה העמק שימש בימי-הביניים בעמק. מחקלאיהישוב

 בין 1260 בשנת גם גו התנהלה כברה מלתמה לצלבנים.המוסלמום
 העליונה על היתה הממלוכים המוסלמים של יש לסלגיקים.המוסלמים

 הארן לשליטי היו התורכים, עץ הארז נכבשה עת 6~1, %ומאז
 שסחים סורסוק גשם מסוריה ערבי-נוצרי בנקאי קנה 1870בשנת
 אלה מפרמות הלק- התורכיה: מהממשלה שדעאל כעמקרחברה"ם

 ושומם. עזוב נשחר רב וחלק מעטים ערבים אריסים ע"י עיקדהוא

 דקרקעגאולת
 תקופה נמשכו ,יהודית להתישבות יזרעאל עמק לרכישתהמלמגים

 העמק של והפוריים הנרחבים שהשטחים היה, ההכרח 14ארוכה.
 בשנת פעולתן. מראשית היהודית ההתישבות חברותיתבלטוויעיני

 בא"ע נוספים  קרקעות ברכישת להתענין האודיסאי הועד ההקיל1890

 מערבום קרקעות ברכישת שהתמחה חנקין, יהושע קיפל:קני"

ברחוכזי
 16 במחיר דונפ כ-160,000 בעמק למכירה היו שלידיהם"אחוזוו( בעלי עם כחוזה .להתקשר הצלזח 1891 בשנת ובחדרה.

 את התורכית הממשלה אסרה החוזה ביצוע בשעת אבל ~ונם.פראנק
 נכשלה. והסכרים רבת-ההיקף הקניה וכל "רוסיה א:הודיתהעליה

 קרקעות רכישת על מחודש גמו"ס חנקין התחיל 1910בשנת
 ברכישת הצליח לבז שקורם לאחר יזרעאל בעמק גדול ס4בקנה.

 כלפי מרחביה. בשם אח"כ שנקראה פולה, כאימת יינם500;9
 אפרים בשט עוחומאני אזרח כקונה הופיע התורכייםהשלטונית

 אח להכשיל המאמצים כל את ועשה יהודים שנא נצרתקראוזה.ן"ושל
 לפקודותיו ושלא,יציית הסוף עד בקניה שילחם הודיע קיאהקניה.
 לפנות אלא ברירה, היתה לא עליו. הממונה מעכו, המו6תריףשל
 הרכיבה גם הועילה לא אולם בבירות. שישל הכללי(, )ונציבלוולי
 והרו ורופיז הנקין בעיר. הממושכת והישיבה לבייתה סוסיםעל

221' 

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 מטעם לקניה ואישור בטושטא ידידתו באמצעות רק שבאהכלרומת
 הגדולה היתה,הקניה זו האדמה. את לקנות חנקיז "צליחהמיניסטרית
 הראשונות בשנתיים זוגם העולמית המלחמה בימי בעמק.הראשונה
 בשנת רק שוב הנתר והדבר קרקעות קנית החוק אסר המלחמהלאחר
 סמואל הרברט של .התמנותו עם הבייטב השלטת בראשית1920,
 לרכישת זמני חוזה על זחתם בפעולתו המשיך חנקין עליון.כנציב
 הדונם לא"י 3 במחיר בעל, אדמות היו שמחציתם דונמים.70,000
 שהיו נורים, אדמות השניה, והמחצית נ-רה( נניגר, נהלל,)אדמת
 ל- עלה הקניה מחיר הדונם. לא"י 6,5 במחיר שלחין, שטחיבחלקו
3oonooנתברר, והנה מיד. הכסף את לפרוע הכרח והיה בקירוב לא"י 
 כה על יתר אפשריות- אינה והקניה המוסדות בידי בנמצא הכסףשאין

 להנהלה הגיע הענין הקניה. את לאשר סרבו המנהליםהמוסדות
 השטח, נרכש ויצמן ח. דיר של המכריעה ובדעתוהציונית

 1911. בשנת שנוסדה מרחביה, היתה בעמק הראשון העבריהישוב
 שממה של עגומה תמונה העמק alsn עדית למתישבות עליתהבנמן

- ונבע יחזקאעכפד   התמתוג הנלין הרי מזר17ת נרקע 

 ני48[*.
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 שב-1921 עד בודדת בקודה מרחביה היתה שנים 10 ,במשיובצות.
 ישובי של ארוכה שרשרת נוספה ואליה עיז-הרוד =מתה שעלתה

 טים צנורות ורשת ברציפות כולו העמק מיושב עתהעובדיטועעמק.
 יבוש העמק, גאולת האדמה. של אינטסיבי עיבוד כאפשריםבית
 שיבת לסמל היו פורחים יהודיים ישובים לשרשרת ,~פיכתובצותיו
 בתעד היסודיים הצירים אהד את 11111 ולאדמתו לארצו ישלשלעם

,ן,, היהודה העם המוני שלהציוני
סקיר"יישובית
 שעתיקה( שעלים )ביתגכעותוזייכ

 בנה עמל, לקרית מדרום לעמק, הראשי הכביש בצד עלונבעה.
 פסלו ממרחקים. הנראה פסל מתנוסס לצידו זייד. משפחת וילהבית
 הוא לבנה, כפה בעל סמוך, קטן בית סוס. על רכוב זייד,;כשהואשל

 הגבעות פעם נקראו שמו ועל אבריך שיח' הערבי הקדוש שיקברו
 מיוערות אלו גבעות 1טבע41 עמל קרית עתה בנויות קליהןמסביב,

 היערות משרידי אחו למיניהם, אלונים עצי בעיקר טבעו ?רבחלקן-
 בארן. שנשתמרואעתיקים

 בפי הנקרא מעין נמצא אבריך שיח' לקבר מדרום וחציכקי"ומטר
 - מטבעה אל הערבי בשם הידועה בצה ומסביכו ntPnewהערנימלןי1

 ואפילו הארז קצות מכל זה למקום לבוא נהגו הערבים הקביעה.מקום
 האגדה מחלות. נגד אלה במים שסגולה האמינו כי השכנות,מהארצו(;

 )בערבית . כד בעל קדוש דרויש היה אבריד שיח' כיהערבית,מספרת
 כדו שם על התפילה. לפני התרחץ ובמימיו שותה היהאבריך(.,,ממנו

 הכפר, מאדוני אחד אצל שכיר פועל היה הוא אבריך. לה1שיה'קראו
 מבלה.את אלא עובד, אינו השיח' כי לאדוניהם הפועלים סיפרוחעה.

 על כורע השיח' את ומצא האדון הלך ובתפילה. ברחיצה זמנ,רוב
 אבריך עיח' רגז טנדה "ט'ם את ושפך טאד געס 61תפלל,ברכיו
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 האדמת מי טים וע51ים מבעבעים התחילו והנה באר? נמקיוומכה
 אחר והתפלל. ידיו את רחץ כדה את השיח' מילא סביב.ומשהפכית

ן לא מטנה במהלה יחלה כי לו יאמר לאדוניו פ4מכן א ש  אלא 
 קשה. במשה הלה האדוניו רב ומן עבר לא אקע במים י~יאם

 הבצה ברפש יטבול כי השיח' לו ויאמר לפייסו. השיח' אל שבואוימהר
 בנה דרויש אותו מת כאשר יתרפא. בו אדוניו ייעש למעת.שמסביל
 מרפא. כמי הבצה מי שימשו שאז הקבה בנין את קבורתו למקוםאדוניו

 ואיכסנדר הקיימת הקרן ע"' 1920 כשנת נרכשו סביבהגלעות
 ערביח: בודד-בסביבה יהודי בית זה היה עליהן. ושמר כאז הששבזייד

 עוד היה לא שעה באותה אולם זייד, אלכסנדר נפל 938ןבמאורקות
 הקבוץ התישב סמוכה גבעה על אבריך. שיח' בגבעות הודדביתו

 יהודיות. לידים עכר כולו האזור עמל. קרית קמהאלוניסןועל-ידו
 זייד. בחצר הכשרתה את שקיבלה קבוצה לסביבה עלתהבל1943
 זייד. גבעות לעצמה וקראה זייך לבית מדרוס-מערב קמההקבוצא;
 י ורפת. מטעים ענפי על בעיקר שבוססמשקה
 שעריםשית

 הבית ימי בסוף 'אולם שערים, בית קמה מתי יודעים אנואי4
 עיירה זאת היתה הנוצרים, לספירת ושמשונות במאות הזעיקיהשני,
 הגדולים התבואה אוצרות על מספר פלביוס יוסף ~anllbיהודית,
 לסביבת מרכז בהיותה הרומאים, נגד הטרד בפרוץבתוכהשנאגרו

חקלאי"
 בסוך שערים בית הגיעה גדולתה לשיא ופוריוג *שירה

 חי ובה הסנהדרין, משפרעם אליה הועברה עת לסה"נ, השניההמאה
 צדק -צדק : דורש התלמהר המשנה. עורך הנשיא, יהודה ר' רצותשנים
 : מוסיף והוא שערים". לבית הנשיא( )יהודה רב אחרי 4תרדוף
 שהיא לצפורי הביאוהו שחלש כיון אלא היה, שערים בפיח-רבי
 מוכן ומקום בציפורי מת מוטל -רבי ועוד: מבוסם". גירהגבוהה
 ואו שחלה, עד שערים בכית איפוא חי יהודה ר' בבי*שערים-.לו
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 העת'קה שעריס ביתשריוי
-  

 זייד  אוכסנדר בית הגבעה ע?

 בית עברו אתו טמנה. והבריאה הגבוהה התחתון, נגליל לצפוריעבר
 לקבורות הובא בציפורי ימיו בסוף שבתו למרות והסנהדרין.מדרשו
 יהודים נקצרי ובו בפקוס הקברות ניח התקדש מאז שערים.לבית
 יפה מתבלטת לרבי ההערצה הגולה. מארצות וגם הארץ קצוותמכל

 ערב קבורתו(. )יום ה' ביום נעשו ניסים "מעשי הקדמון:במדרש
 אותו שערים. לבית והורידוהו להםפירו העירות כל ונתכנסו היהשבת
 מים של חבית לו מלא לביתו, ואחד אחד כל שהגיע עד הוארךהיום

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוגןש,

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 עם )התרנגול הגלר קרא החמה ששקעה כיון "נר, את1
 . בהספדו נתעצל שלא מי להם:-כל ואמרה קול בת יצאה;ר(,

 הבא העולם להיי,קושר
 שערים בבית התנהלו האחרונות בשנים וכן 1936-40ן

4כ ועתיקותיה, א"י לחקירת העברית החברה מסעםרכיאולוגיות
 עיקר אמיגד. ד-ר בהנהלת ואחר-כך מזר פרופ'הנהלת
 הואדיות, אל היורדות בצלעות הגדול, בבית-הקברותהתנהלו

 הגדולות הן אלו קברים מערכות. עמל. קרית ובין זייד;
 לקטקומבות מה במידת דומות 1ה1 בארן, כה עד:מצאו

 על וזה זה אחר זה נחצבו רבים קבורה הדרי שברומא.ה
 בהם לעבור שאפשר הדרים, שי ארוכה שרשרת שנוצרהד

 חצובה סימטא לבצורת בנויה אחת קברים מערכתמשנהו.
 בקומות מערות פתחי נפתחים צדדיה שמשני מ/ 26 של'ך
 סגורים היו הפתחים קברים. כ-499 עם אולמות 16 בהט

 במערכת במקומן. עדיין בהלכן המונחות מקושטות,אפז
 . רצפת המרוצפת קטנן הצר אל רהבות במדהרות יורדיםורת

 1 ' ביותר היפה הקברים מערת וכר. עלים דגים, צפרים, ציורי,
 מפוארות. קשתות בשלוש מקושטת כניסתהב-1953-54.
 קברים שני ולידו בנוי קבר ובסופה בצורתה במינהמיוהדול

 ן וכאז שיואחז סבורים החוקרים גמליאל ור' שמעון ר':ות
 1 הנשיא יהודה ר' גם ואולי הנשיא יהודה רבי של בניוי

 סאות, זכו רבים וקשוטים ציורים נמצאים המערות,ירות
 _י. ההם,י הימים של העיקרית הדבור שפת ביונית, רובןטובות.
 . שמות את מציינות הכתובות וסרסורית. בעגריתארמיות

 נותנות שכתובות מותם. סבות ואת מקצועם -אתולעתים
 במאות היהודי הישוב על חיהן

 גב'-ד-

 הציורים ביז. לסה"נ.
. כד הקודש, ארוז המנורה; י כגוז אופיימיש .יהודיים.סמלים
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 שעריפ בבית קבריע  למערכת הכניסהשער
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 ספינות, ציורי גם לב להשומת רחיים ועוד. שופר לולב,,ומה,אתרוג,
 שוגות. אדם בני ודמיות 4( מס' )מערכת צבא אישציוריושל

 מהעיר חלק גם החופרים ע"י נחשף והד לבית ומדרוםלמערב
 של יסודות ביתהעתי"ה.

 בית-כנס"
nD1tD) )כתי- סטטוס עתה 

 סמוך שבהם. הגדולים 1מ1 הס'-ג' המאות מן בגליל שנתגלוהכנס4
 גפ יעין גליים שבחלקם העיר, ורחובות בנינים של יסודות גמולולו

 מלאכר ומרכז לבית-הכנסת, קשורים צבוריים בנינים ,עיניהםעתה.
 בדים. וצביעת פליגהשל

 שגרם גלוס. מרד בימי לסה"נ. 352 לשנת סמוך חל העיראורבן

לחור*
 ועפר. מפולת כוסו החורבות בגליל. רבות יהודיות עירות

 כליל. גמחה המקום וזכר נסתמו והמערותפתחי

 בקרבת אותה חיפשו שערים בית של מקומה את ידעו שלא עודיי

 שעריס בית שי העתיקים הקבריםמערות1
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 עירם של מקומה את שוב גילו ההקירות החדש. "ערים ביתמושב
 הישוב תולדות על מאלף פרק אוהדו שלימדה זו, השובהיהודית

בתקופתה.

,- עפולהי

 הים, פני מעל מ' כ-65 שא בגובה יזרעאל, עמק בלב שוכנת;פולה
 האוניברסיטה עתיק. מגדל שריד ועליו קטן תל נמצא עפולהבתוך

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 סוקניש פרופימור בהנהלת ארכיאולוגיות חפירות כאן ערכההע4ית
 י רווחת והישראליות הכנענית התקופה מן חשוביה שרידיםוגילתה
 . - של. בשבושהעיק השם על שמרו והערבים התנ"כית עפל של מקומו היה שכאןסבוך

~ 

 ג"מלך תחותמס שכבש הערים ברשימת לראשונה נזכרתושפל
 הנוצרים. ספירת לפני ב-1468 הסמוכה במגידו נצחונו אחרמצרום
 ן יששכר. שבט של במלקו זו סביבה נפלה לשבטים הארץ .לוקתעם

 ק חשובה דרכים צומת היתה זה שבמקום מכיון מגדל. פירושו"פל
 על לשמור היה שתפקידו מגדל כאז הקימו הקדומות, נקופותגם

הדרי
 ן את ולבלום שלום בעתות כאן שעברה ההשובה הטסהרית

 מלתמה. בימי האויבהתקימות

4ג~
 1 בספר נזכר העפל ישוב. העפל על-יד התפתה הדרכים. צומת

 ן מסופר יזרעאל. עמק בסביבות שהתגורר אלישע, בספורי ב',טלכג
 לקבל סרב שאלישע מהמתנות שלקת אלישע, של נערו %;זי,על

 1 העפל. על-יד אשר הבתים באחד והפקיר ארם סיר צבא שרמנעק
 נעמה צרעת בו שתדבק אלישע קללו זה שישהועל

 וכאן והתורכים נפוליאה צבאות ביז קרב שדה היתה זוטויבה
 ן בימי גם תפקיד מילא זה מקום 1799. בשנת מזהיר נצחזז "וייאוזבחל

מלח*
 ן פולה. בשם קטז ערבי כפר כאז שכו עת הראשונה, העולם
 והגרמנים. התורכים לצבאות מרכז שימשה שבמקוטההנת*הרכבת
 9 לעמקי מרכז לשמש נועדה והיא ב-1925 נוסדה החרשההשיר

 יזרעאל. עיר גם לה קראו ולבז כאחד ואדמיניסטרטיבי ~סחרימרכז
 העיר. להתפתחות הפריעו וטבריה היפה של והתחרותן מים גמראולם

 ן שעפולה ספק אין בארז, החשובות הדרבים מצמתי אחתמאחישכאן
 ן - הסמוכה..המים בתל-עדשים מים שנתגלו לאחר ביהוד בעתיד,תתפתא
 לעפולה., "מקורות" הברת ~sff מוורמיםכבר

 בתים נבנו במקום. גדולה התפתחות חלה המדינה תקומת א~י.
 ,( בית- נמצא ממזלה עפולה_עיל'ח. בשם חדשה שכונה_ שעקמההשכוניש

 יא

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 והמשוכללים הגדולים סבתי-השאים אהד בעמק, המרכזיהחיים
 כולו. p~Pn את המשרתשבארץ,
 ..נהלל

 הוום המערבה יזרעאל בעמק הראשם העברי הישוב היתהנהלל
 כ-81 צאו. נהול אולי נהל, בשורש כנראה ומקורו מקראי , ההןנהלל
 אונא השומר מעלול, מערבי אכפר נמצא מנחלל צפונית-מורהיתק"מ
 זבוליך שבס של שהלקו נפלה נהלל העיר המקראית. נהלל של שמהעל

 לש  ובולת  שגט המושגים. בהרי למעשה נשארה רב  זמן עודאולם
 זבולך שבט התחזק הזמן במרוצת מידיהם. אותה לכבושהצליח
 תמורחו מס. לו והעלתה מרוחו את שבלה הכנענית והעירבנחלתו
 שכוח עד ישראל, בני בתור כנענית כמובלעת זמן-מה עודנשארה
 זבולון  יצשויוזב בערים להחזיק עוד ולא'יכלו לגמרי תשהכנענים
 הלהיבו להתישבות מסר ומגרשיה העיר ותת ההגיגים ןתהשטיר
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 מהזויג מבט - גרז-

 בימי וגם שני בית בימי גם יתורים מיושבת היתה זוה
 הישוב נקרא השלישית במאה צפוף. יהזרי ישוב אז. בהשב
 למעלול. השם את מכו אחר שיכשו והערבים מהלול בשם'ים

 הראשך העובדים מושב זה היה ב-1921. נוסרההסאודשת
 של מקומה בקרבת שוממה, בסביבה אוהלים מחנה.שיתו
 של התישבות .נחיתות זו בסביבה נהלל לאנש. קדמו(.

 שהלמה מחלת.הקדחת עשב הצליחו לא אלה נסיונות.סנים.
 הם אך נהלל, אנשי את גם פקדה הקדחת ממקומם. אוחםה

 ליבש הצליחו שנים של עטל ואחרי ומהסכלמהקרבנות
.5 הקדההנ של ולהתגברן

 הצבור. כניני הוקמו שכמרכזו גדול. מאגל בצורת.בנויה
 הבניה צורח האסרים. בתי כל את מחבר המושב את;יף
 אחרים למרחבים ומוטת דוגמה שנמשו הכפר ~Dp פיהםגל
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 פקופ בשומרון. אחאב מ.!רמון שנהבקשוט
 בעתק אשר ביזרעאל היח הנומקמושבו

 ביה חברה לחלקת בערך שוה אדמה חלקת יש אכר לכל כך. אחרשנבנו
 את מעבד אחד כל הדרוש. האינונטר וכל לול אורוה, רפת,למשטחתו,
 עורה קיימת זאת עם אולם למשקו. ואחראי הוא בכוהותיואדמתו
 במשותף נעשות המצרכים וקנית התוצרת מכירת וגם מטותחתהדדית
 מרכני. מוסדעל-ידי
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*
 הנטוש הכפר מתנשא המורה. גבעת מול הגלבוע, של שלוחהיעליז4ע,ןל
 גולה העמק נקרא שמה שעל השתיקה, יזרעאל של טקומהזר-וה
 הגליל הדי לשלוחות מתקרבה ומשיזהה ביוחם papn צר זהבמקום
 ובמרכז בצפון ישראל שבטי בין הטבעי הגשר זה היה לכןהת~וה
 המכרעת המלחמה גם הכנענים. עדיין שלטו שבעמק שעההאבץ.

 זה. חיוני' אזור על התנהלה דבורה בימיבכנענים
 רק כנראה נוסדה והיא הכנענית מהתקופה ידועה אינה(זרעאל
 המאה באמצע העיר הגיעה ביותר הגדולה לחשיבותה ישראל.ע"יופני
 החורף לבירת אוהה שהפכו ובניה עמר' בימי לפנה*גהתשיעית

 : עמום הנביא אומר ובך הקיץ. בירת שומריה בצד ישראל- ממלכתשל
 ט-ו( ג', )עמוס השן" בתי ואבדו חק-ץ בית על החורף בית_והגתי
 בתוכן שהיו _ המפוארים, ולארטונות 1לשוטר11' ליזרעאלוכווג'~ו

 טתקופת אלה, תבליטים יקרים. ושנהב תבליטי צופוושקילותיהם
 שומרך: בחפירות נתגלואחא4,

 היה .כרם : ואחאב נבות מפרשת במקרא יפה לנו ידועהמדעאל
 וידבר שומרות מלך אחאב ה.?ל אצל ביזרעאל אשר היזרעאלילנב51

אחאי
 הוא כי ירק לגן לי ויחי כרמך את לי הנה ; לאמר נבות אל
 בעיניך טוב אם ממנה טוב כרם תחתיו לר ואתנה ביתיקרובן,אצל
 על עומד פשוט אכר א'-ד'(. כ-א א, למלכים לך. א15תינחיי, את מתתי לי חלילה : אחאב אל נבות ויאמר זה. מחיר כסףאתנה)לך
 1 והמלך 'שראל. מלך. מולזכויו"יו

-  
 בכוחו אין אך וזעף. סר

 המושרשת הישראלית המלוכה לעינינו מופיעה כך החלקה. 'אתלהחרים(
 טאז במזרח המקובלת העריצה המלוכה ובחוקיו-מול העםבמסולת
 ישעהועד

 תעשה עתה .אתה זאת: מבינה אינה הצייונית, אשתו~כל,
 על-ידה. מהסגת וכלתי זרה מלכות, של זו תפיסה ו". ישראלמלוכה,יל
 ,.. כא להורן אותו ומוציאים נבות נגד שקר עדי מעמידים עותהשי
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 רגו תעבד הרבוע נצרי פ? יישרשו .הגנה מגאהפרפרזה

 את לעומתו וקורא ישראל סלך הנביא,נגד אליהו מתיצב ביזרעאל- -4
 ף ו ירשת וגם "הרצחת הנוקבת:הקריאה

 ששב אחאב, של בנו ?ולס נגד יהוא מהפסת בוצעהביזרעאל

 -וירכב : הארמים נגד במלחמה שנפצע מהפצעים ל"רפאליזרעאי
 המגדל על עומד והצופה י. שמס; שוכב ער6 כי וזרעאלה וילךיהוא
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 את ייר בקשת ידו מלא ויהוא . . . בבואו יהוא שפעת את ויראניזרנל
 ט', ב'. )מלכים ברכבתו ויכרע מלבו החץ ויצא זרועיו ביןיהור%

 שמטוה יהוא שבפקודת איזבל. גם מותה את מצאה ביזרעאלט"ר%ד(.
 ל'-ל"ד(, ט/ ב', )מלכים ארמונה שללוןסרי%

 השם את הנושא הקבוץ עתה נוסד העת~קח ליזרעאל~פון
 עולים. מעברת הוקמה לו ומדרוםטעתש

 מצבה בגלל וזה השוב, תפקיד יזרעאל מילאה השחרורלמלחמת
 למאי ב-28 כבושה אחרי הראשי. העמק ככיס על הש"ט"אס%טג'
 על להסתערות ובסיס - העמק להגנת חשוב משלס כאן1948ן,חיה
ן, לג'נין. בכיוון"גלבןע
 )הטעץ( הפולעיי

 לעמק מזרחה וזורמים חרוד לנחל נשפכים מימיוקטנה:, מערה מתוך הגלבוע לרגלי הפורץ גדול מעיז הוא חרוקנע
 שהם עד שבאזור המשקים אדמות להשקאת מנוצלים הםוליר"ן. בית-שאי

פוח*
 הקיץ. בחום ונעלמים

 לפני ישראל צבאות חנית כמקום המקרא מז ידוע חרודלעין

התחל"
 את ובחר בחן ~על-ידו גדעון הנה לידו האויב, עם המערכה

אנשיי
 על ויהנו אתו אשר העם וכל גדעון הוא ירובעל .וישכם : לקרב

 ויורד . . . בעמק המורה מגבעת' מצפון לו היה מדיו ומהנה חרודעי1
 בלשונו ילוק אשר_ כל : גדעון אל ה' ויאמר . . . המים אל לעםאת
 ברכיו על יכרע אשר וכל לבד אותו תציג הכלב ילוק כאשר הקיםמן

 ונתתי אתכם אושיע המלקקים איש מאות בשלש : ויאמר.ה' . . .לשתוא
 אשר העין גם בודאי זהו א'-חק. ז', ושופטים בידך" מליןאת

 הפלשתים. עם שלו האחרוז הקרב צבאו.לפני עם שאול הנה~לי%! ביזרעאל~
 עת עם ביזרעאל אשר העין את לנהות אמנם הרוצים ןויקריםישנם

 ואינו מאד קטן הוא זה מעיו אד - העתיקה יזרעאלאל-מיגה'שלרגלי
 ובצמתיהם במימיו העשיר חרוד, כעין צבא לחניתמתאים

do,ן 
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בנית-הננסת
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 בעברו לכביש. מעבר המעיו מול עתה הרוכז עין-הרוד,בוץ
 הקבוץ והיה המעין ליד 1921 בשנת נוסד - העמק שלי
 בארז.11

- הגיילית!חם  אלונים, שוכנות הראשי. לכבוש מצשז העתיקה, שערים בית,י
 שער על-יד מתהילה לחם לבית הדרך לחם.הגלילית.ובית

 זבולון בנחלת עיר בתור המקרא מן ידועה הגלילית לחם'ת
 את אחריו "וישפט ן אבצן השופט אולי בא ממנה ט"ו(. י"ס,!

 אבצן וימת שנים שבע ישראל את וישפט . . . לחם מביתאבצן
בבית

 להם-
 התלמוד מן גם ידוע המקום ה'-י'(. י"ב, לשופטים

 הרוסית ההלניסטית, התקופוה מן עתיקות נמצאו מקוםת
 עתיק. בית-~טת נמצאו,שרידי כן כמוטית.
 האלוניה ובחורשות וביופיו הליריות באדמותיו מצטיין זהזור
 שתי נוסדו.כאן הקודמת המאה בסוף ההרים. שלוחות עלות

 - ותימית הארתיתהכתובת
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 - בפסיפס ,yfiy טקדתתאור-

 )גוה הטמפלרןם-ואידהיים אגודת של נוצריות גרמניותמושבות
 נעזבו איה מושבות נאציים. יקנים מכו אחר שהפכו לחם, וביתיער(
 מלחמת בראשית ונקבשו השניה במלחמת-העולם תושביהןע"'

 התישב לחם ובבית מאבק, קבוצת יער בנוה שוכנת עתההשחרור.
 "החורש.. ארגון שלמושב
 .אלפאאית

 ציור עמוסה עגלה קרבה )4.11.1922( במרחשח.תרפ"ג י"גבליל
 גבע בין העגלה חזרה-והלכה היום כל אילפא. בית לגבעתואנשים
 הוקל הקבוע. למקומו שהועבר מפורק. מחנה והובילה אילפאלבית
 בקיום ההפסקה לאחר שכונס. סגור טעגי - תלו על אהליםמחנה
 זו בפינה שוב נשמעה שנה מאות ושלוש כאלף במשך במקוםישוב
 הנמוכות המדרגות אחת גבי על הוקם המחנה יהודיים. חייםהלמות
 ההר ורכס ומתרחב הולך שהעמק במקום הגלבוע, של הצפונןבמדרון

4
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 אילפא. בית לחורבת סמוך לצפוז-מזרח, הצפונית נטייתו אתמשזג
- 2 .ריחניה"למון"עינות  במורה, - .הסכנה" ועד-מעינות במערב, 
 ברגל. לעברן ניתן לא רבים שבמקומות רבות, בצותהשהצעו

 המקום, את לתור שבאו הראשונים, והחברים סביב שררה"שממה
 בה חזיר במרחק-מה עתה זה שצדו בדוים שני לחורבה סמוךמצאך
 צמחיה היתה לבצות מסביב מעליו. עורו ובהפשטת בשחיטתווטיפלו
 רהביהידיים המישור רק בר. מספוא של רבים -מינים גדלו ובהעשיתן
 משקיות אפשרויות הבטיח קלים מדרונות יל-ידי ההר עםהמתמזג

 הראשונים המתישבים ידעו לא למשק. המקום בבחירת שהכריעו1ה1
 רגליהם. כסות תחתקדום, עכרי ישוב חורבות טמונות בו למקום אותם הוליכהשידן,'נעלמה
 יומונים שרידי בקרבם הטומנים המזוהי נעמק התליםיבים
 באופן מאוחרת בתקותך ישוב צמח בו מקום שדוקא הגורליה החופר. יד נגעה לא עדייו וברובםקדושם

 אלפא ניח ~rta חברי הפרו 1928 ענת בסוף ראשונה.גלה
 העבודה ובשעת ריחניה" -אל מעץ ביימי השדותהשקאת
 פסיפס. מרוצף בניןשרידי
 המעידה יהודי, בית-כנסת של מפוארת מוזאיקה רצמת זאת5יתה
 מחדש בית-הכנסת רצפת רוצפה רק תקופה שבאותה יתכןהכנסא. נית- את שבגהה והיא ה-6 במאה ישראל קהילת היתהשבמיזם

 משובצת המוזאיקה רצפת לכן. עוד.קודם הוקם עצמוואיל""ית-הכנכת
 ובקישוטיפ המקרא מספורי בתמונות וה.מזלות", ה"תקופות"בתמידות

 שבאיי בבתי-הכנסת נהוגות היו כאלה פסיפס רצפותגיא411ריים.
 מן זה בענין הושפעו קדמונינו ה-4. למאה השניה שהמחציתכבר

 הדוגמות לתוך יהודיים קוים הכניסו אלא.שהם היונית, הזרה,הסבליה
המקוללות.
 שאפשה כמח עד ובגליל. בעמק בצפוז, ובעיקר בארץבתי-"ןסת עשרות כבר נתגלו הנוצרים אחרי'ספירת הראשונות המאות4

.ן

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 mTlpn "9.091 171י הארןהאודי-ין,ו"

 בתי- רוב היו וכף מירון גוש-חלב, בכפר-נחום, השרידים על-פילדון
 עץ במעט אך שנפגעו ויפות מהוקצעות גוית מאבני בנהיםהכנסת

 במאה בכיפה, השלטת ולהיות להתגבר הנצרות כשהתחילה רקהזמו.
 חורבו ועל חישים בתי-כנסת בנית איסור על שומעים אנו וה-5,ה-4

 נמשך זה דבר הכמרימן על-ידי המוסת ההמון בידיבתי-כנסת'קיימים
 ה-6. במאהגם

 רובם נהרסו ובעבר-הירדן ביהודה שבגליל, בתי-הכנסתבניני
 ~יוחדותי פקודות ועל-פי הבי~נטים שלטתבימי

 . אלפא בבית העתיקבית-הכנמת

 האוניברסיטה מטעם 1"ל סוקניק א.ל. הסרופ' ע"י שנעשובחטירות
 דרום, לצד מכוון היה אלפא בית של שבית-הכנסת כחגלההעברית

 של ארכו וחצר. מבוא אולם, חלקים: שלושה בו היו ירושלים.לכי111
 בנויים היו הקירות מ'. 14.20 - ורחבו מ' 27.70 היה החצר עםהגניו
 שונהי בגודל גוילאבני

 יותר גדולות היו התושבת אבני רק
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pnb1בשטת פתחים. שלחטה היו התפילה אולם אל במבוא יותר.יצעות 
 היו מ,, 1249 א מ' 1175 היו שממדיו באולם, בית-הכגסת שליהפנק
 הלקים. לשלושה הבנין את שחילקו עמודים, של'זרים :שני

 בנויה היתה הדרומי הקיר במרכו עמודים. טורי ע"י מחולקים 1,צדי, ." ושני אמצעי אולם זו, לתקופה הטפו"ית בסיליקה, צורת היא'.,
 שבט בה קמרזזיןאפסיס(, בעלת שגולה, גומחה בצורת"ורמתבמה'

 הד'. המאה מן החל רק קיים היה זה נוהג התורה. וספריהקודדןארת .,
 לכיוו! דלתותיה על בית-הכנסת חזית בהם מופנית ולבז התורהןלספד .י קבוע מקום ערית אין הב,-ג', המאות מן יותר. קדומים!כנסתבבה
 הגדול דמזלם גם הזא עמודים, המוקף האמצעי, האולםזס.ירוש
 הקירות לאורך מצוירת. מוזאיקה רצפת מרוצף כולו והיהריוהעי;

 טיח. ומכוסים גויל אבני בגזיים אבן, ספסלי'נמצא.
 מגוונת מוזאיקה עשויה וטלה מ' 5,40 ץ מ' 10,75 הרצפה'רד1
 ב' בטבלה ; הקורש כלי ציור : א, בטבלא טבלאות.לוש 1זבה

-  
 גלגל

 שריגי של במסגרת הלדדים מארבעת כלואות הטבלאותלוש ק. יצחק. עקידת - ג' ובטבלה יןהמולן
 וכו'. פירות עופות, חיות, של ציורים וביניהם רבועים' אגפן

 מעל הקודש". .ארון ציור תופס א' בטללה הטרקני חמקום1ז
 'הדומות צפרים, שתי צדדיו ומשני התמיד נר נראהלמעלהקצהו.

( עומדים הארוז משקוף על רעותה. כלפי אחת מאנות ומניהןתלנעמי
 ,( באמנות השכיחים הטשאים אחד הוא הקודש" *ארון עציצים.'שלוש
 .ן . ' בארצות והז בארץ-ישראל הן קדומים, מימים החל העממית"היהוד

 קנים. שבעה בעלות טנורות שתי קבועות הארוו צדי.,משניהגולה.
 , השופי, ציודי ברורים הארוז, לצדי הנטצאים הקדושה,השמישיטשאר
והאתרוג.הלולב  כנראה, הוא, זדית, .בעלת םרובשת רוססה כעין אחר,-היראהסע .:

1' . 
 ישר",'ולצדדים סמל אריות, שני קבועים למטה הקודש.לאשמחתה
 .,הפרוכותטצוירו

ן45.
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 nl~1Qaנ"נ

 .גלגל ובה מ'( %75 א )3,55 ביותר הגדולה היא ב'טבלה
 בדמות השמש מופיע הגלגל באמצע מ'. 3,12 - שקוטר.המזלות",

 לשני רתומה' המרכבה גלגלים. שני בעלת במרכבה הנישאתאשה
זוגות

~lala 
 המושכות וכ1 הקדמיות, ורגליהם ראשיהם ונראים דוהרים,

 המרכבה מעל השמש. וריחת את מסמלת התמונה בהם המצליף'והשוט
 הכוכבים שוקעים המרכבה שיית ועם הירה ומגל כוכביםמשובצים
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 מזל כל ומעל המזלות, שניס-עשר קביעים המרכבה סביבתחתל".
- )טלול טלאכתו"'שמו.  - תאומים איירי - שור ניסו 

 סיון,

 תשריג - מאזנים אלול1 - בתולה אבו - אריה תמוזגסרטן,-
 ,ןאדר. - דגים שבטי - דלי טבת1 - גדי כסלו1 - קשת חשון1עקרבי-

 כל השנה. תקופות של סמלים ארבעה מצויירים הפינותלארבע
 את כביכהל המסמלים nTt1un או הפירות ואתה אשה שדמותסמל

הע"נ%
 גבינה. עם סלסלות הזה ועלרועיך, מ%  בשערותיה, פרחים של מקלעת נבראת אשה , ניסן*ופת
nel~Sבציורי הנאה העז. ופרי השדה פרי ולידה אשה : תמוז 
 שנותיה במיטב אשה דמות לפנינו המתיה תקופח ציור הואהתקופות
 בסיכות משובצות חן ואבני למצחה שביס מלאות, פניםבעלת,ן
 חגורתה ועל כוכב, לראשה מעל השכם. על שטיתה אתהפורשת
 דקל משמאלה ענבים. ואשכול תפוח תאנה, רמת, העונהיפירו"1
 וללא פרחים ללא בשנים, באה אשה ע-י טתוארת טבת""ופת תשרי*. "תקופת : האומרת כתובתומימינה
 צפרית. וללאפרי

כי
 ויתכן העמק ומטבע הארז ססבע לקוהים אינם הללו התאורים

 ער. אמי אותם עשהכי
 הנערים, שני אברהם, מתוארים יצחק. עקידת מתוארת ג'בשבלה
 במאכלת הימנית ובידו ביצחק בשמאלו המחזיק אברהםהחמורן

ומעליי
 ואש מזבח לפניו -יצחק". רשום הילד מעל "אברהם" כחובת

 אברהם בצד תשלח". "אל ומתחתה מהשמים בוקעת יד ולמעלהעולה.
 שיח. בסבכי בקרניו נאחז האיל איל". .והנה והכתובת גילנראה
 בארמית אחת פסיפס, מלאכת הן אף שתי:כתובוח ישנן.רצפהמתחת
 : שורות שגע בת היא הארמים הכתובת ביונית,.וחשניו;
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 .. . בשתה אתקבע פסיפ(סיה)הדין
 מלכה... דיוסטינוס ,1...למל(כותה.
 ...רבי קדישתה(ן")הלתה בני כל אתנדבת . .,. מאת,......הטייה.

 כל לסב ודכירין . ..
 אמד. . . .גתי

 יוסטינום של למלכותו ., , בשנה נעשה הזה הפסיפם 1 הוא,~רגומה
 רבי הקדושה... הקהילה בני כל התנדבו מאה... חטים ..קיס17.

 ...אמן. בני כל לטובא..זוזכורים
 ובית- הביזנטית בתקומה מיושב היה שהמקום מעידה זו~תובת

הכנ~

 בעת 327-518 בשנים שמלך יוסטינוס, בימי ת,1 או נבנה
 יותר. קדומה רצפה של חלקים תחתה נמצאו הפסיפסתקוג,רצפת
 ה-ד,. במאה אפילו או ה-וף במאה נבנה שבית-הכנסתיחכן4איפוא

 המאוחרת, הרצפה רק הותקנה ה-ר. הסאה בראשיתבימין,יוסטינוס,
 הכתובת חימים. מתנות מתז עע הקהילה כל השתתפהבהתקנתה
 וחנינא -מריאנוס זו מבכה שבצעו האומנים "יזכרו מספרת:היוכיח
בף!

 נפוץ והיה בתלמוד גם נמצא והוא ארמי הוא מריאנוסתשם
 זה שם שנושא רואים הנה המתבוללים. בע רק וקא העם "וגיבכל
 האחרונה בסאה היהודים יפי דברי חנינא. עברם בשם יבנוקרא
 הן מאד מעטות בערפל. לוטים בארץ-ישראל ביצנץ ללטןשל

 ייסטיניאנוט שמיסי אנה יחתים זה סחקופה לנו שנשארוהידיץ,ת
 לאחר רב זמן נתקיים שלא  ל-עד יש היה. במקום היהודיהישובן, התקיים מתי עד לדעת קשה ודתם. היהודים נגד רדיפות הח547-56519
 ביצנז לשלטוז הארץ שיבת הפרסה הכבוש השביעית. המאההתחלת

 לישוב 1filan לא ,ה, אהד ביה שבאו הערביות עעוכבושאהארץ

 נ50
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 תקופח בכל לפורענות המועד במקום העמו. בשער להתקייםהיהודי
מהומות.
 עמד שבית-הכנסת בשעה המקום שם היה מה גם יודעים אניאין

 ביתום בארץ שונים מקומות אילפא. בית היה ושמו יתכן תלו.על
 השם חנינא. כפר חנינא. בית נחום, כפר : אנשים של סרטייםבשמות
 בר .יוחנן רבי של מנוער חברו התימודית. מהספרות ידועאילפא
 אילפא. רבי האמורא היהנפחא
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