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( גוייתטקיוה
 יזרעאל מעמק המשתרע ההר לאזור קוראיך אנו גלילבשם
 עם המדיני לגבילנו מעבר ק"מ 25 בצפון, ליטני לנחל ועדבקרום
 מבחינההלבנון.

 גיאוגרפי~

 י ברורים חלקים לשני זה שטח מתחלק
 מ-1000 למעלה עד המגיעים גבוהים הרים הבנוי צפוני,חלק

 ממנו בחלק ורק ומישורים גבעות בעיקר הבנוי דרומי, וחלקמטר,
 הריםמתרוממים

 המגיעיה,
 הצפוני לחלק מטר. כ-600 של לגובה

 תחתון. גליל - .אדרומי לילק עליון, גליל קוראיםאנו

 התחתון הגילגביות
 ובקעות עמקים ברורה, להגדרה ניתנים התחתון הגלילגבולות
 עכו עמק ; ממזרח והירדו כנרת ,ם י העברים מכל אותומקיפים
 עמק ממערב;)זבול~ן(

 ישע"
 י ומדרום-מזרה מדרום חרוד ~עמק

 עכו- הכביש עובר בית-כרם בקעת ן בתזד מצפוז' בית-כרםבקעת
 הגליל כגבול- הכביש משמש ופרוד כפר-חשיה לרמה, עדצפת.

 עמוד, נחל של העליונים ערוציו לאורך הגב4 נמשך מכאןהתחתוז.
 כנרת. לים לגינוסר מצפוןהנשפך

 מיליון לכדי התחתון הגליל .של שטחו מגיע( אלהבגבולות
 ו' ין דונם.ורבע
 והצטחיהן ההריםגובה

 העליוז הגלילהרי
 גמוהי~

 התחתון. הגליל מהרי שנים פי כמעט
 אבותינה והצמחיה. האקיים הבדלי את קובעימן,גם אלההבדלי-גובה

 S1W כין לאבחנה בסימן בצמחיה על-כן בקרו בארץ, מושרשיםשהיו

 -מכפר-חנניה : כדלקמן ביניהם ,הגבול מגדיר,,את התלמודהגלילים.
 כל וימסה מכפר-חנניה עליות גליל ~קמין מגדל שאינו כלולמעלה
 לשפלה הטיפוסי העץ היא השקמה גליל:תחתון-. שקמין מגדלשהוא

 מתתיהו בן יוסף גם גבוהים. ,בהרים גדלה ואינההארץ-.שראלית
 הגבול כמקום לכפר-חנניה הסמוכה השילית באר-שבע אתקובע
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 ומיםאקלים
 הגבוהים ובאזוריו לשנה מ"מ ל-600 בו מגיעה הממוצעתהמשקעים כמות- ונעים. נוח אקלים שורר התחתון הגליל שלברובו

 בדרך- הושת מזרחה מתקדמים ואנו במידה מ"מ. 100 עד גםביותר
 וכמות ממוזג אקלים נמצא במערב ופוחתת. המשקעים כמותכלל
 וה- ויגבר החום ילך מורחה שנתקדם ככל אולם גשמים, שלגדולה
 יבנאל שרונה, באזור התחתוז, הגליל במזרח ופוחתים. הולכיםגשמים

 גורמים קטנה. המשקעים וכמות החש מאוד רב כברוכפר-חיטין,
 חק- פיתוח על ומקשים שבאזור התהום מי כמות על משפיעיםאלה
 לרגלי רק התחתון בגליל נובעים עשירים מעיינות אינטנסיבית.לאות
 בשפע מים נמצאו כן נצרת. הרי ולרגלי עכו לעמק השופעיםההרים
 יהיה הגבוהים, בשטחים המים בעית על להקל כדי ביבנאל.רב

 הסמוכים. מהאזורים משאבות בעזרת המים את להעלות'הכרח
 בבקעת עתה נעשה הזאת הבעיה של שלם לפתרון ראשוןשלב

 ואף סביב. מההרים הנקוים מי-הגשמים ואת הירדן מי את יאגרו". מלאכותי. לאגם הבקעה נהפכת - תכניות-הפיתוח לפיבית-נטופה.
 במיוהד לפתור כא ואינו ארצית בתכנית קשור צית-נטופה מאגרכי

 התחתון. הגליל להשקאת גם הדרושה הכמות תופרש מקומיות,בעיזת
 יזרעאל בעמק שהוקם הקישון, אגם הוא התכנית של השניהשלב
 התחתון. הגליל ישובי את ישמשו מימיו אף , כפר-ברוךליד

המבנה
 י עיקריים הלקים לשלושה מתחלק התחתוןהגליל

 בית-נטופה. לבקעת עד עכו מעמק שפרעם,גבעות1.

 גבול עד בית-נטופה לבקעת ומצפון מדרוםבמת-ההר,2.
 יזרעאל. עמק ועד העליוןהגליל

 נכביש בית-נטופה בקעת של המזרחי מקצה המזרח,אשדות3.
 הירדן. לשקע ועדעילבון-מע"ר(
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 שו-עםגגעוה
 המשתרעות הגבעות אזור אתמכנים אנו שפרעם גבעותבשם
 וללא הדרגתי הוא לבמת-ההר המעבר לבמת-ההר. ועד עכומעמק

 האלה. הנופים שני ביז בולט בגבול להבחין קשה על-כןמדרגות,
 של המערבית הצלע נקודות-ציון. כמה למצוא אפשראף-על-פי-בז

 נהל עובר הגבעות במרכז ביניהם. כגבול משמעת בית-נטופהבקעת
 דרומיות. ולגבעות צפוניות לגבעות אותו המחלקצפור',

במה-הסי
 של ההררי האזור נמצא עילבון-מע"ר לכביש שפרעם גבעותב'1
 מערכת על-ידי מבותרת במת-ההר במת-ההר, זוהי התחתון,הגליל
 לכיוון במקביל למערב, ממזרח הוא הכללי שכיוונם ובקעותשקעים
 לבמת-ההר משווים הצפופה ורשת-הנחלים אלו בקעות יזרעאל.עמק
 מיוחדת.צורה

 מגיע המבסימלי שגבהם רכסים, ארבעה נמצאבבמת-ההר
 הרכ- בין למערב. ממזרח הוא אף הכללי וכיוונם מטר,ל-500-ש60

 משתנה יגבהו פוריות אלה בקעות הנזכרות. הבקעות משתרעותסים
 טורי-בינים גם לרכסים כי ואף הים. פני מעל מטר 300 וערמ-0

 העיקריים. הרכסים ארבעת בעיקר בויטיםנוספים,
 יזרעאל. לעמק מעל מתנשא נצרת, הרי רכס הראשון, הרכסא(

 מיבין התחתון. הגליל עי העליון מהגויותבת
 ארבעת : זה עבר בית-כרם. בקעת :  עממה6

  בולמת  הראשוו  ברכס  התהתון.  הגרידדפסי
כפתו

'CD .הר-חוור 
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 גבעת-המורה, וכן זה רכס עם מתחבר העמק, בתוך הנמצאהר-תבור,
 שלשט(. ן3שי3ב הירדן לכוכב עד הרכ", נמשךמגבעת-המורה

 לרכס תרען הרי רכס בין תרעו. הרי קבם הוא השני הרכסב(
 'הכביש עובר ובתוכה )בית-רמון( ,תרען בקעת נמצאת נצרתהרי

 ',חיפד_טבריה.
 משתרע תרען רכס לבין בינו 'טבת. הו(4רכק השלישי הרכסג(
 בית-נטופה. בקעת והוא בגליל,התחתוו ביותר הגדולהעמק
 ביותר. הגבוה הרכס גם והוא חוור רכס הות הרביעי הרכסד(
 חוור לרכס צפונה סחנין. בקעת ,משתרעת יטבת לרכס חזור רכסבין

 התחתון הגליל בין הגבול כאמור, ,היא, בית-כרם בקעתנמצאת
 * העליון.לגליל
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 ובקעותיהם הס~ר"ייסששויה
 מנוף בכך נבדלים והם בזלתי משטח טהווים המזרחאשרות

 המורח אשדות של השבר קוי אבן-גיר. הבנויות ומבמת-ההרהגבעות
 באשרות נמצא כן ~על כמת-ההר. של השבר מקוי הפוךהם.בכיוון
 וכגוו צפון לכיוון תלולות וירידות דרום מצד קלות עליותהמורה
 : הפוך מצב נמצא בבמת-ההר לכוכב-הירדן(. בית-שאן מעמקהעליה
 נוחה וירידה לנצרת( יזרעאל מעמק )למשל מדרום קשותעליות
בצפון.

 לצפון: מדרום הם המזרח, כאשדות העיקריים ההריםרכסי
 עתה נמצא בו הרכם זהו יששכר. של רמות שם על רמות, רכסו(

 של מאפיקו ההל בצפון המשתרע - יבנאל רכס 2(כוכב-הירדןי
 על הסוגר פוריה, רכס 3( יבנאלי לבקעת עד ובדרום תבורנחל

 כנרת. ים עד ונמשך ממזרח יבנאלבקעת
 יבנאל; בקעת ו( הן; המורח באשדות העיקריותהבקעית

 וצר וההולך במערבו הרהב תבור, נהל עמק 3( ארבלן בקעת2(
 יירדו. בכיתומזרחית-דרומית,

 התחתול כגלילהנחלי"
 דרך שבעמק מיזרעאל נמשכת התחתון בגלילפרשת-המים

 מורחה ופונה נצרת העיר בקרבת עוברת והר-תבזר,גבעת-המורה

 לצפון-מערב כיוונה את משנה היא קרני-תיט'1 בקרבת תרעו.להרי
 להר-תזור. הגיעהעד

 בחורף וגורם לנעמן הנופל חלזון, נחל זורם 'מהר-הנור
  ~YD1 תרעו הר של היר~מייפ ממורדותיו זכולון. בעמקלשטפונות

 בית: ועמק תרען בקעת מימי את המנקו מלך(, ןאל צמורינחל

 מצפון-מערב לקישון ונופל שפרעם גבעות את חוצה הואנטופה.
לכפר-חסידים.
 בית-כרם בבקעת המתחיל צלמזז' נחל a'D~ll : )1במזרח
 העליון הגליל ומי וכמון הר-חמר מי את מנקז סחניז,?בבקעת
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- ה;)יןיתנ"ר-שנע  

 א,ו~

 התסתוו 7;).1 הענייו תמויו המענך

 לכנרת נופל ,ה גחל הקיץ. בתקוטת גם מים העליון בחלקוומושך
 ממורח המתחיל המאם(, אל )ואדי ארבל .נחל 2( לגינוסרימדרום
 יבנאל, נהל 3( מגדלו בסביבות כנרת ונשפך בית-נטופהלבקעת
 מבקעת דרך ופותח לדגניה מדרום רדו ל נופל יבנאל, בבקעתהזורם
 ליררז והנופל נצרת, בהרי שמוצאו , תבוו נהל 4( 1 לגלילהירדו
 גשר. לקיבוץמדרום
 ם י כ ר ד%

 ממזרח כלל' בכיווז להם המקבילות והבקעוו הרכסיבמבנה
 נמצא לדרום. מצפון הגליל את לחנות האפשרוו עי מקשהלמערב,
 כפר-מגניה. עילכון. כפר-תטר, בציר , העוכרת אחת. דרך רקבאן

 לרחבו המעבר עי והבקעות הרכסים י , זה סבנה מקללעומת'ואת

]

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הגדולים הואדיות כל כמעט ולהיפך. למערם ממורה התחתו,, הגלילשל
 ברוב מים בדרך-כלל והמושכים התיכוז, לים אן לירדןהנשפכים

 אורחות- למערב. ממזרח ורכי-מעבר בימי-קדם שיתשוימות-השנה,
 ונמנעו ובנהיים ואדיות במעלי לעבור בדרך-כלל ביכרוהמסחר
 עברו אשר השיירות שכל נמצא, הגחלים. העמקים אלמלחדור

 בואדיות היו,ע,לות בית-שאז למעברות כנרת ים ביז הירדןבמעברות'
 11 דרך תבור. שנתל גם עברה הדרכים אחת שממלו' הגליל הרישל

 צינור-הנפם בתקופתנו הונח זה נהל של לירכו עכו. ולגמלהעמקים שער- לסביבות כסולות בקעת דרך ומשם התבור מרגלות אלעלתה
 11esa' במקביל; עברה שניה דרך בחיפה. והמסתיים מעיראקהבא
 מהחורן הראשית כדרך-האורחות ושילשה מג'אס( )ואדי יבנאלבנהל
 ועלתה לדגניה שמדרום במעברות הירדו הצתה-את 11 דרך הים.לחוף
 תרעו בקעת אל לביא רמת על-פני ומשם יבנאל בקעת אלבנחל

 את המזהים יש בית-נטופה. שבבקעת חנתון, תל ואל.)בית-רימון(
 קשור, העיר שם יהושע. בספר הנזכרת חנתון. העיר עם הזההתל

 שהמשיכו יפני האחסונה בפעם האורחות חנו כאן חניה: במלתכנראה.
 לעמק הנשפך אבלים, וחל ודרך בית-נטופה בקעת דרה דרכואת

 עכו. הנמל לעיר - ומשםזבולו4
 עמוד. בגחל עלתה נוספת דרך מגדל-מע"ר. הדרך היום; עוברת בו צלמון, ובנחל ארבל בנחל עברו טטפותדרכי-רוהב

 התחתץ הגלילהידות
 אליהם משכו המים ומעיינות הנוח האקלים הפוריה,האדמה

 מע41 הרבוישימשו המערות הפריהיסטורית, בתוקפה כבר האדםאת
 המערות באחת בחורף. ומהגשמים בקיץ הלוהטת השמש מפנימסתור
 אנשי-המדע בפי תקופה. אותה בו אדם של גולגולת נמצאההאלה
 לטיפוס קרובה והיא .הגלילי", האדם "גולגולת נקדשתהיא

 הכנענית בתקופה לאדם.בן-זמננו. המעבר טיפוס -הניאנדרטלי
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 -הא07ג1וגוות
 ג1-1ס))1 וא07 הקזמ1ו מאוס המעבר ס.יוס - הוויו.-

 עיר אז מיתה כבר Dnan קז1-הדרכים. על הגליל ישוביהתרכזו י' ,מ'
 חלקו אך אחדים. כנעניים תלים קיימים יבנאל בבקעת וגםהשובה
 נושב והוא יערות מכוסה, זו בתקופה היל התחתון הגליל שלהגדול
 התחתון הגליל דיזחלק אההנהלות בחקית הישראלית. בתקופהרק
 - יששכר בצפון-מזרחי - נפתלי ישראלזים; ארבעה..שבטיםכיז

 אשרבדרום-מזרחו
 ובולון בצפו11מערבי -

- 
 נוסף בדרום-מערב.
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 היו אלה שבטים דן. הקטן השבט החולה, בעמק בצפון, שכןלהם
 שומעים אגו ואין ויהודה ישראל של הפוליטיים מהמרכזיםמנותקים
 עלתה השני הנית ימי בסוף אולם המקרא. בתקופת רבותעליהם
 צפוף יהודי ישוב מיושב אז היה הגליל שיעור. לאין הגלילחשיבות
 ארז כי "ואם י הבאות במלים אותו תתאר מתתיהו בן יוסףכיותר.1
 ארץ כולה כי בעישר, עליו עולה היא מעבר-הירדן, קטנההגליל
 שונים עצים וגם ועשירת-מרעה שמנה ארץ כולה ופוריה.זרועה
 הרחוקים האנשים לב את גם מושך הארץ פרי ועושר בה.צומחים
 נמצא ~לא הושכיה על-ידי נודעה הארץ וכל עבודת-האדמהמאהבת

 הגליל ערי הטובה, האדמה ברכת ובגלל י אהד שומם אזור אףבה
 את מעמיד היא אחר במקום אדם". מלאים הכפרים והמוןרבות
 205. על בגליל הקיימים והעיירות הכפריםמספר

 rlya-דוחם הגליל יהודי הצטינו ברומאים המלחמהבימי
 פת1לי- אז שנקראה עכו, בעיר היה הרומאיים הכוהית בסיסובגבורתם.

 למלחמה בדומה בגליל. המלחמה הגליל. לעבר נעו וממנהמאיס,
 חילות- או חי"ר ליהודים היה לא סטטית. היתה הארץ, חלקיבשאר
 בעריהם דיוק ליתר במבצרים. עצמם על הגנו והם אחריםשדה

 בדרום- חשובות. דרכי-כניסה על שעמדו בעיים ובעיקרהבצורות,
 בית-שאץ העיר מצד וראשונה בראש ,סכנה ליהודים נשקפהמזרח
 לעם ונפש בלב שונאת הלניסטית, עיר זו היתה תקופהבאותה
 מערות הכגרתי חומי הגנו-על מזרח מצד סקיתופוליס. ושמההיהודי
 החזקים המבצרים בין וטבריה. מגדל ארבל, מבצרי ארבל,נהל

 יפיע..הר- - בדרום ויטבת. הגלילית באר-שבע נזכרותבמערב
 למרות מבוצרת, היתה לנובב-הירדן( רמות שגם להניח, .ישתבור.
 נלחמו הרומי. הצבא כשהופיע מתתיהו. בן יוסף 'בכתבי נזכרהשאינה

 מאוחדת הנהגה להם היתה שלא אלא עילאית, בגבורה הגלילייםבו
 המלעמה של הסטטי לפיה יזומה. פעולה לפתה המסוגלתולוחמת,
 את לעכב היהודים הצליחו בכל-זאת אולם מראש. תוצאותיה אתקבע

 רבים. במאמצים להם עלה כיבוש וכל רבים חדשיםהרומאים
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 הפך זה ישוב החורבן. אחרי גם בגליל היה גדול יהודיישובי
 העולם. יהודי ולמרכז כולה הארץ ,הודי של הרוחני למרכ,אחר-כך

 לעיבוד. יותר נוהות שאדמותיו התחתון, בגליל התבסס במיוחד:
 הסגהדריז' חליפות ישבה וטבריה צפורי 'בית-שערי", שפרעם,באישה,ן
 נערכה בצפורי תקופה. באותה העולם יה,די של העליונה הסמכותהיא!

 הירושלמי. התלמוד של הסופית --ןריכתו ובטבריה המשנה,ונחתמה
 כי זו, מתקופה התחתל בגליל שנשתמרו השרידים ה6 ביחסמעטים

 וישיבי למדי, צפוף יהודי 'שוב בו ה*קיים יותר מאזהרת בתקופהגם
 נערך 1187 בשנת עצמם. המקומות באותם עתה בנוייםהערבים
 צלאח הנה שגה באותה הארן. גורל את שקבע קרב התהתוןבגליל

"י"י-י,ין4!נ

ממג4
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 ושאותה היטב מבוצרת שהיתה עכה רק נשארה הצלבנים בידיכולה,
 המשיכו ממנה מידיהם. נשמטה שפעם לאחר מהדש לכבושהצליחו

 נוספות. שנים מאה במשך החוף ברצועת שליטתםאת
 היה גדול כן בימי-מלחמה התחתון הגליל של הרבהכחשיבותו

 והחדקל הפרת לארצות המסהר דאל עכרה בו בימי-שלום.קרנן
 הכמלופים שלטון מימי ולמצרים. התיכון ים נמלי אלומדמשק
 וכבתי- כשנקים ששימשו אכסניות, שרידי אלה דרכים לאורךנותרו
 בשלמותה; כמעט נשתמרה האלה מהאכסניות אתת לעוברי-אורח.מלול

 מכפר- הדרך בצד העומדת אל-האן, מזק אן א-תוג'ר היא.האןהרי
 )סג'רה(. לאילניהתבור

 התעניינה לא זו, תקופה בסוף ובפרט התורכים, שלטוןבימי
 המצב לערעור בעקבותיו שהביא דבר הארץ, תושבי בגורלהממשלה

 התפשטו 11 בתקופה הכלכלי, המצב לערעור גם וממילאהבטה,ני
 בהיי מפנה התחתון. לגליל וחדרו הארץ על-פני נודדיםבידענים
 המאה ובראשית ה-19 המאה בסוף רק הל התחתון בגלילהישוב
ה-20

-  
 החדשה. היהודית ההתישבות ראשית עם

 התחתון בגליל העברית המתישבות הדרה למלחמת-השחרורעד
 בתחילת עוד נוסדו ויבנאל כפר-תבור אילניה, מעטים. למקומותרק

 בשנים בסביבותיהן הוקמו נוספות מועטות נקורות ורק הזאתהמאה
 הערבים. בידי תפוס היה הגליל של רוב-רובוהאחרונות.

 הגליל על רק כוחותינו השתלטו מלחמת-השחרורבראשית
 לעורק- הפך כפר-תבור-יבנאל-כנרת והכביש - המזרחיהתחתון
 "דקל" במבצע וסביבותיה, נצרת כיבוש אחרי שלו. היחידהחיים

 ובמבצע בית-נטופה בקעת באזור התוית הוצבה 1948(, ביולי)16-14
 עבריות. לידים והזר הגליל כל שוחרר באוקטובר( )31-28"חירם"

 המיעוטים כפרי ריבוי שלמה. אינה התחתון בגליל שליטתנואולם
 בגליל באזור.שלטונע אהי,תנו אח מהליש היהודיים הכפריםומיעוט
 עברי. חקלאי ישוב יהיה.מאוכלס לא עוד כל שלם יהיה לאההחתון

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ישוביתסקורה,

 תקופה באותה אולם השני, הבית בתקופת כנראה, נוסדה,נצרת
 השוכנת צפורי. היתה האזור מרכז רובה. ו משיבות עדיין לה היתהלא
 . ממג צפונית-מערבית ק"מ5

 יפש את ביצר שהוא הישובים בין ק מזכי מתתיהו בןיוסף
 היא עלמה. נצרת את מזכיר אינו ,זלם לנצרת, הקרובה יפיעהיא

 שמה על הנוצרי. ישו של כעירו נהדקה בברית רק לראשונהנזכרת
 גם וכנראה בנצרת גדל ישו "נוצרית". ולדת -הנוצרי" לו קראוגם
 )כצאצא בית-לחם על טצביעה ונוצרית שהמסורת למרות בה,נולד
 נפשות. לרכוש ישו הצליח לא עצמה בנצרת לידתו. כמקום המלך(דוד
 ולמרות טהורה יהודית עיירה %'תהן.נצרת לפסה"נ הרביעית במאהעוד

 מטבריה יוסף המומר הצליח לא קונסטנטינוס הקיסר שלתמיכתו
 נוצרית כנסיה תקיפה. היתה התנגדות,,היהודים כנסיה. בהלהקים
 צליין אותו כשנת-570. נוצרי צליין. על-ודי לראשונה נוכרתבנצרת
 ההיא", "בעיר העיף. של היהודיות בנוחיה מיפי גם מאורהתרשם
 ביז נמצא לא הארץ שבכל .העבריזת, הנשים חן "רב כותב.הוא

 בית- אלץ למעשה היתה לא הכנסיה,,.שהוזכרה מהן". יפיףטיהורים
 לתפילה. הנוצרים הצעקנים לרשות שהועמדכנסת,

 טבריה יהודי עם נצרח, יהודי עזרו השביעית המאהבראשית
 הטצרןם כשחזרו הארץ. את ילכבוש הפרסי לצבא כזלו,והגליל
 נחרבה, ואז ביהודים גדול טבח ~רכו מידיהם "ארץ אתוהוציאו
 מצאו כבר הערבים, קצר זמו כשהופיעו,ן.לאחר נצרת. גםכנראה.
 ,ן ן, בחורבנו.אותה

 בירת למעלת אוחה העלו שנה, בן100 בה ששלטוהצלבנים,
 השלטון נפילת עם רבים, ,בנינים כנסיות בה ובנו התהתוזהגליל

 ,, ירידה. ימי לה באו שובהצלבני
15 1י,ן .,,[1
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ו*שש
 השסות: ]ת31ת, משמאן: יה; 0נ 0'ת.ן: 13צי0. שנתצה י710.יסשן.7יס

 נוצרים. רובם תושבים, כ-10,000 בה היו מלחמת-השחרורערב
 קאוקג'י. של צבאותיו מרכז נצרת היתה הראשונה ההפוגהבימי
 על IYV11 יזרעאל, עמק מכיוף מדרום, היהודית להתקפה ציפההוא

 התקדם צה"ל של הכוח עיקר אך והמבוצר. הגדולבנין-המשטרה
 המשיך ומכאן שפרעם נכבשה ב-14.7.1948 שפרעם-צפורי.מכיוון
 כבש בו וב-16 הכביש לאורך בהתקדמותו העיקרי הישראליהכיח
 נוסף כוח יצא זמן באותו מנוסת-חרב. ברחי תושביה וכל צפוריאת

 האגף את להבטיח וכדי מעלול הבפר את כבש הוא העמק.בכיוף

 עילוט. אל התקדם נצרת, עבר אל המתקדם הישראלי הטור שלהימני
 נצרת. על המכרעת ההתיפה החלה ועילוט צמורי של ביבושןאחרי
 של במרחק נתקל ציורי, מכיוון שהתקדם ישראלי, משורייןטור
 בעד לעצור רצו הערבים האויב. של במשוריינים מנצרת ק"מכ-1.4
 אחרי זה. במקום עושה שהכביש הצרים בפיתולים הישראליהכוח
 יההלה האויב נסוג קאוקג'י, של משוריינים כמה נחרטו בו קצר,קרב

 בהתקדמותו המשיך הישראלי הטור מהעיר. הערבי הצבאבריחת
 נצרת. לרחובות ליולי ה-16 המוקדמות.של. הבוקר בשעותופרץ
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 היחידה האורות, כל את וביבו בבתיהם הסתברוהתושבים
 מוסמך ממקור אולם מאדם; ריק קאוקג"1,מצטהו של למטהושחדרה
 בעיר. מסתתר עדיין קאויג'י כינודע

 העיר במבואות אולם יכודית, סריקה איפשרה לא הלילהחשכת
 שהתרשו הערביים. הלוחמים ,מארבים. הוצבו הסמוכיםובואדיות
 להחויר בוקר עם לנסות כדי 4התארגן ניסו ובמרתפים.במנזרים
 ן בעיר. השליטה אתלעצמם

 על פקדקא,קג'י
 אנשיי

 לא רוח-הקרב אולם הסוף. עד להילחם
 קאוקג'י הסתנן ערג באותו ועור הערביים הלוחמים אח עודפקדה
 בוקר עם נפשו. על ונמלט מהעיר העריצים, אחד דרך פמליתועם
 העיר ונכבדי נשקם. את ומסרו בתיהם מפאתי הערביים התושביםיצאו
 היה נצרת. נכבשה בו "דקל", מבצע כתב-הכניעה. על לחתוםבאו

 וכפעולה גדולה צמאית במסגרת ה,הודיס פעלו בו הראשוןהמבצע
 במבצן ווצרת צהור' שפרכס,כיבוש

 ן1, 4-ירי-1 - י---ן-_.. "דקל-
ן,
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 יתד-הקפיצהנצדת ..

 אחרי החויתי. הפיקוד על-ידי מנוהלות גדולות. יחידות שלמתואמת
 עליטים עליה נתוספו ועוד במקומה האוכלוסיה רוב נשארההכיבוש
 נצרת מונה כיום צבאי. ממשל והוקם בסביבה, שוניםממקומות
 ועשבי lDnfi~n ישראל מדינת כאורחי ערב"סי תושביםכ-22,000
 בכנסת. ציר להם ויש בבחירותנצרת
 י לביקור במיוחד ראויים בנצרת לנוצרים הקדושים המקומותמן
 בית-הכנסת. לנסית ג( יוסף; כנסית ב( כנטית-הבשורהוא(
 המסורת לפי - בישר שבו במקום בנויה כנסית-הבשורהא(
 הכנסיה 'שה של הולדתו את למרים גבריאל המלאך -הנוצרית
 את בה לראות אפשר אחדים ובמקומות עתיקים יסודות עלבנויה

 הביונטית. התקופה מן רצפת-הפסיפסשרידי
 אביו יוסף, נגרית של המסורתי במקום בנויה - כנסית-יוסףב(

 אפשר הצלבנית. התקופה מן יסודות על בנויה זו כנסיה ישו.של
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סו1נ(

dr-w11פ gk

 .ן נוזי מי1" -)יי4
 מן שניהם "צובה; ולמערה עמוק לבור-5ים במזרגות ב"לרזת

 הביזנטית.התקופה
 - י עתיק, יהודי בית-כנסת במקום בנויה -% בית-הכנסת כנסיתג(

 מסינר; החדשה בברית עצמו. ישו הנוצריתן המסורת לפי התפלל,בו
 המפר את ובפתחו הנביא ישעיהו ספר לו ויתנו לקריאה ויקםהכנסת. בית- אל השבת ביום כמנהגו וילך ~דל שבה נצרת אל )יש0"ויבוא
 אוחק ה' משח יען עלי ה' ארוני כתוב:1:רוח בו הפסוק אתוימצא
 דרור לשבויים לקרוא לנשברי-לב. לחבוש שלסנ'. ענויםלבשר

 מא, )ישעיוע לה' רצון שנת ן לקרוא פקת-קום,ולאסורים
 ~4--ב"
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 לדבריך ויתפלאו באזניכם... הוה הכתוב הוקם היום : אליהםויאמר
 בשמעם בבית-הכנסת חימה כולם וימלאו ז יוסף בן זה האין יהיאמרו
 עירם אשר ההר גב אל ויביאוהו לעיר מחוץ' אל ויוציאוהו ויקומולזאת.
 צלייז לדרכו". וילך בתוכם עבר הנא אך מטה. להשליכו עליו,בנויה
 "שם ; מספר לספה"נ הששית במאה זה בבית-כנסת שכי"אנוצכ'
 גם נמצא פה האלף-בית. את )ישו( לאדון למדו שבו ספרנמצא
 להניעו יכולים העצרים רק הילדים. שאר עם ישב .שעליוהספסל
 אופז-. בשום .להזינו יכולים אינם היהודים אולםולהרימו,
 לכנסית-יוסף  כנסית-הבשורה שביז הסרנצ'סקנ' הממרבתוך

 ביניהן ובסביבתה, בנצרת שנמצאו עתיקות  ובן  עטן בית-נכיתנמצא
 עתי*  יהירי  מבית-כנסת עברית בתובתגם

 )משהר(גת-החסר
 הכפר שוכו לטבריה, הכבלש בצד לנצרת, מצפון-מירח ק"מכ-4

 גת- 03 מסורתי  זיהוי מזהים משהר של מקומה את משהך.הלרבי
 )'הושע ויששכר ובולון נחלות בגבול כישוב המצוינת העתיקה,ההפר
 -אשר הנביא; אמיתי בן יונה של מולדתו היא גת-ההפר 'ג(.יט.
 )מלכים התפר" מגת אשר הנביא אמיתי בן יונה עבדו בידדבר
 בפי הנביא, יונה של המסורתי הקבר עומד בכפר כה(. יד.ב,

 לספה"נ. הרביעית במאה ידוע היה כבר זה קבר נבי-יונס.הערבים
 הקיים. הערבי הכפר במקום אינו העתיקה גת-החפר שלמקזבק

 החרסים ממערב. לכפר מעל המתרומם התל על כנראה. שכנה,היש
 הישראלית. בתקופה מיושב היה כ' מעידים עליזשנמצאו

 .)קנה(כפר-כנה
 לעיר, צפונית-מזרחית .ק"מ 5% נצרת-טבריה, הכבישבצד

 בה הגליליות קנה עם אותו  מזהה הנוצרית המסורה כפר-כנט.שוכן
 )יוח11 החרשה בברית שלו. הראשון מקשה-הנסים את ישועשה
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 נווי מואס ,ק;"( גזהגנו

 ( הגלילית בקנה עניים של להבונה מרים יאמן ישו באו שפעם מס81רב(
 nww --והנה להם. אין ייז אליוי ינוע אם ותאמר היין..ויחסר
 אליהם ויאמר - לטהרתם= היהודים .כמשעט שם ערוכים.ביי-אבן
 קרה והנה - למעלה" עד וימלאום '4ים, הכדים לכם מלאו ;ישוע
 עשה אשר האותות תהילת ",את ליין. הפכן, שבכדים והמיםהנס
 ' הגליל": בארץ אשר בקנהיקעע

 בה שישב מתתיהו, בן יוסף מכתבי '~ם ידועה הגליליתקנה
 ספק, אין אך . יותר. '. מאוחרות יהודיות מתעודות ובזזמן-מה,

 הוא העתיקה קנה של מקומה ביתי-נכונה. היא הנוצריתשהמסורת
 ביה-נשפה. שבבקעת כנא,בחירבת

 מן יהודים נוסעים יהודים. גם ללפר:ננה .ישבובימי-הבינים
21- י,',ן

ו,,
, 
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 המקומות אותם ובכל -בכפר-כנא ז כך על לנו מספרים ה-16המאה
 הישמעאלים". מן רשע להם ואין ובשקט בשלוה חיים הם הגלילמן

 ברביעי שהוא השוק ליום )לכפר-כנא( לשם מצמת באו רבים-יהודים
 ליהודים. גדול והרווח ובזול, דבר מכל בו נמצא טוב, מזוםוהוא-
 בעלי-בתים". כארבעים קהלושם

 המסורת לפ' התרחש בו במקום בעיות כנסיות שתי ישנןבכפר
 הנזכר. נס-הייןהמצרית

, )טלורה(אייניה
 ב-1899 נוסדה סגרה, הקודם בשמה יותר הידועהאילניה,

 תושבים 160 מנתה תחילה. בגליל.. הראשונות המושבות אחתוהיתה
 הפך והמקום רב זמן עבר לא אך בתוכם, רוסיים גרים גםבלבד,
 מושבות רוב שביהודה. nla~lan מז לגליל שבאו פועלים,למרכז
 צורת- במרכז. הפלחה עמרה בגליל ואילו במטעים, ש עסקויהודה
 גם מה השניה. העליה בני הצעירים לב את יותר משכה זוהקלאית
 אם כי בלבד, שכירה בעבודה העברי האיכר הכתפק לאשבגליל
 בעצמו. גםעבד

 ממנהיגי רבים קמו לגליל אז שבאו השניה העליה צעירימביז
 מתוכם. קם "השומר" ארגזן גם כיום, המדינה וממנהיגיהציונות
 העבריים הישובים מאד. חמורה הבטחון בעית הותה nywבאותה
 הרבים הערביים הכפרים מפני עצמם על להגן מוכרחים היוהמעטים
 קיים היה לא ממשלתי כוח-בטחון הבידידים. שבטי מפניוביחוד

 לפתור בא ב-1909 -השומר" יסוד ערבים. בידי היתהוהשמירה
 של הראשון הגרעין העצמית. היהודית השיירה נוסדה זו.שאלה
 לעשות כדי הישובים. בטחון הופקד ובידיו בארץ, מווין עבריכוח
 את "השומר" אנשי למדו הערבים השודדים על המתאים הרושםאת

 סוסים על לרכב היטיס בגדיהם, את לבשו זמנהג'הם,שפתם
 כבוד לעורר הצליחו קצר זמן כעבור rDIR11~-לב. בקליעהוהצטיינו
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ינכו
 ובתוץ- בארץ היהודי הנוער בקרב רב רושם עשתה "השומר"הקמת
 של ודמותולארץ

 השומי
 nw~nfi לקראת מהנך גורם היתה

 הכוח ליצירת .הבסים את היוותה "השומר" הקמתבטחונית-צבאית.
 '. בארץ. קצבאיהיהודי

 בהיאבקות במלחמת-השחרור, גם וחשוב תפקיד מילאהאילניה
 .הגלילעל

 התחתו"
(' 

 בכביש אז התנהלה העליון ולגליל לט?ריה היהודיתהתחבורה
 בידז היה נצרת-טבריה הכביש ואילוכפר-תבור-יבנאל-כנרת,

 של התחבורה את להטריד אפשרות-נוחה היתה מאילניההערבים.
 אילניה של מצבה היה גימא. מאידה הוחמנה. לא וההזדמנותהאויב
 לזביה הגדול הערבי והכפר הערבית סגרה מאוד. בלתי-נוחעצמה

 ין;'י"41'יו'"
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 מתמדת אש תחת נמצאה והמשבה מלמעלה עליה שלטי סרב()היים
 משלטיהם את הערבים ביצרי הראשונה ההפוגה בעת צליפותיהם.של

 אילניה. את הקרבות, חידוש עם לכבוש, במגמה רציניים כוחותוריכנו
 התחבורה את מסכן והיה הערבית התחבירה את מבטיה היהכיבושה
 הערבים פתחו ההפיגה הפסקת עם יבנאל. בכביש גםהעברית
 עמדות על הסתערו ביולי, ל-16. ה-9 מן ימים, 8 במשךבהתקפה.
 בלתי- עמדות מתוך ובת,תהים. במשוריינים בהסתייעםהיהודים
 כל את היהודים הדפו וגוברת ההולכת עייפיתם ולמרותמוכנות

ההתקפות.
 והטעלתם - שלנו התותחים זה בחוית לראשונה הופיעוב-13.7

 האו.ב הערביים. הכפרים מן בריחה החלה האויב. רוח אתשברה
 לוסיה הורעשה בו וב-17 ב-16 בלוביה. למתות, להחזיק. ניסהעדיין
 אילם ממנה, גם המזנית בריחה והחלה והלילה היום שעות כלבמשך
 התושבים בריחת למרות נדהתה. תנאי ללא לכניעה היהודיםדרישת
 באיתו שנערכה הפשיטה גם הכפר. על להגן האויב כוחותהמשיכו
 אולם בהרעשה. המשיכו תותחינו תוצאות. לשום הביאה לאלילה
 הכפר. על הסתערות לעריכת האפשרות את מנעה האנשיםעייפות
 סביב המשלטים תורען. הגדול הערבי בכפר לבן דגל הונףבבוקר
 הבחינה התצפית דליקות. פרצו ובכפר האזיב, על-ידי גע,בולואיה
 אילניה-- וכביש לוביה נכבשה 0מ16 בשעה עילבון. בכבישבנסיגה
 והכפרים לנצרת, בדרך עיז-מהל, גם נכנעו היום .למחרת טוהר.טבריה
 בית-נטופה. בבקעתהערביים

 לפחות. פצועים. ו-200 הרוגים ג-200 הסתכמו האויבאבידות
 פצועים. ו-60 הרוגים 24 היואבידותינו

' א י בל

 הנטוש הערכי הכפר מול טסך. המורהי". .הפועל שלקיבוץ
 נזכר לוביה של העתיק ישובה כיבושו. אחרי שנה כחצילוביה,
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 סעו" ס"מ,ענ" סנט - אוש מנקעה 1חו9ווו'."'ט'1

 על לעוברי-אורח. פונדק היה יצו לסיא. או יובא, בתורבתלמוד
 בשנים בסביבה הוקמו נוספים ישובים כמה הקיבוץ. נקרא לביאשם

 י .ן ' *האחרונות.

ן,קרנ~חיטין
כמה

~up 
 נמצא טבריר_נצרת. הכביש בצד 4נרת, לים מערבה

 צורתו בגלל פני-ים-התיכוץ מעל מטר %26 של בגובה כבויהר-געש
 אשר כפר-חיטין ובגלל בפסגה, המזדקרות קרנים מעיןהמיוחדת,
 קרני-חיטין רכס קרני-חיטין כשם ההר נתפרסם -למרגלותיו

 ארבל לבקעת המתנקזים המים בין'. פרשתיהמימן קו אתמהווה
 האפיינית פסגתו בדרום. יבנאל לבקעת השופעים המים וביןכצפון

 לסביבה סימו-היכר הוא משמש ~ל-כד. למרחקים. צופהוהבולטת

ע ,.ן,וף

.
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 שימשה הטבע, בדרך יפה המוגנת הלוע, של הקטנה הבועהכולה.
 כנראה שכנה, זה למקום לאדם. כמקום-מושב קזוסים בימיםכבר
 שנוצחו המלכים 31 ביז היה מדון מלך מד,ז. העתיקה הכנעניתהעיר
 הצפון, מלכי בברית השתתף יובב מלכה יט(. יב, )יהושע יהושעעל-ידי

 כבשו, מירון ליד הכנענים מפלת אחרי חצור. מלך יבין עמדשבראשה
 - לחפש יש אחרת דעה לפ' יא(. )'בזיע מדון את 'שראל בגיכנראה,
 בהעויות נזכרת אימה לו(. יט, )יהושע נפתלי של אדמה אתכאז

 הראשיים המבצרים אחד היתה והיא א-ם" "שמש בצורתהמצריות
 לקרני-חיטיה יפה שמתאים לכנרת-מה מגידו בין הים",ב"דרך
 והישרא- הכנענית התקופה מן החושת -ת יסוז נשתמרו התלבפסגת
 תקופה. מאותה רבים חרסים ונמצאו גדולות, אבנים בגויות שהיולית,
 תושבי מדין. חרבת הסמוכה, בחורבה נשתמר מדין של הקדוםשמה

 המוסלמי שמו שהוא שעיב, הנביא של קב-ו את כאז קבעוהסביבה
 מדוז-מדין-מדין. הדמיון בגלל בנראה, מדיק כהן יתרו,של

 והמכריע הגרוי הקרב 1187 .בשנת ד"נהי קרני-חיטין-ירגיי
 בקרב א-דין. צלאה בהנהגת המוסלמים צבאוה לבין הצלבניםב'1
 להם שעלתה תבוסה בארן. המכרעת תבעתם את הצלבנים נחיוזה

 ירושליםבאבדן
 ומרבית"

 ארץ-ישראל. של
 וסאיבת גינוסר בקעת על מרהיב מראה מתגלהמקרני-חיטין

 עלכנרת,

 ה"
 העליון הגליל רכסי ועל ,התחתון הגליל של גדול

 יותר.הרחוקים

 והמבצר "עיר ארבל,יקעת
 בנחל הוא גבולה צפונה. מקדני-"יטיז משתרעת ארבלבקעת

 ובעיקר קדומות, בתקופות כבר נתפרסמה הבקעה המאם(. )~אדיארבל
 עסקו תושביה הרגה. ופור'זתה וישוביה, אוכלוסיתה ריבויבשל

 מכיוון גסים. כלי-פשתז ובהכנת משתן בגידיי והתפרסמובחקלאות
 לכנרת. מעל המתנשא תלול כצוק .ארבל בקעת מורדות נראיםגינוסר

 11": = ירקניי חתרכן:?וק
-24- -  - - -- fawלה *א.יו%י, ברעפ" 
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 שהגישה מערות. עשרות מצויות ארבל נהל של התלוליםבקירות
 שבילים על-ידי בזו זו קשורות הן ומסוכנת. קשה לעתים היאאליהן

 לביצור, אלה מערות ניתנות על-נקלה פנימיות. ומסילותמפותלים
 אפשר היום עד תכופות. זאת לעשות נהגו בימי-קדם עודואמנם
 כילו החצוב מימי-הבינים ערבי מבצר שריד ארבל בצוקלראות
 העיר של מקומה את קבעו התיכון, ים ולחוף ביתזנטוסה בקעתאל הנחי בתוך כנראה, שעברה, הדרך וכן איה טבעיים ביצוריםבסיע.
 כולה. הבקעה נקראה שמה ושעל בים,-קדם כא1 שעמדהארבל,
 ניכרים כיום גם לנחל. מעל הנמצאת ארבד, בחירבת היהמקומה
 גדולה ובריכה בורות-מים שרירי ובנינים, חומות שרידי זהבמקום
 "1 יהודי בית-כנסת חורבות וכן מי-שתיה לאגירת בסלעהחצובה
 האחרים בתי-הכנמת מתכונת לפי בנוי שהיה לספה-נ, הב'-ג'המאה
 שני ובו בסיליקה יצורת בנוי היה בית-הכנסת זו. כתקופהכגליל
 מוארכים. חלקים לשלושה האולם את המחלקיםסטוים

 יהודה שימי רבים. למאורעות גיא-חזיון שימשו וסביבתההעיר
 שר-הצבא בכחידם, עלה הספירה. לטני השניה המאה באמצעהמכבי,
 שפטים. בהם זעופה הכניעם דבריו ~לפי ובסביבתה בעירהיהודים עי מציר שם בכחידס ארבל. על-יד חנה ובדרכו יהודה עלהסורי,
 חילות נגד הגליל קנאי כאז נלחמו הספירה לפני הראשונהבמאה

- לנצחון תקיץ כל שאיו מראש, להם היה ברור כי ואףהורדוס,  
 "מלחמות בסמרו .להיכנע. מאשר למות והעדיפו בחירוף-נפשנלחמו

 : הזאת שליהמלחמה מעניין תיאור פלביום יוסף לנו נותןהיהודים"

 יכול לא עבר ומכל תלולים הרים. בצלעות נמצאו האלה"המערות
 פי אל הוליכו ונפתלים צרים משעולים רק כי אליהן. לגשתהצבא

 תהום אל ירד מלמעלה המערות סני מעבר אשר והסלעהמערות,
 )הורדוס( המלך ידע לא רב זמן התהום. פי על זקוף והיהעמוקה
 ואחרי-כ1 ההוא, המקום עד להגיע ממנו נבצר כי בנפשו, עצהלשית
 צבאו בחירי את לשלשל צייה הוא ומסוכנה: מחוכמה תחבולהטצא
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 1.)זמך נקעת סנפן ו)חי'ארבנהניסה

 את שחטו והם המערות, פי על והציגם בחבלימן, )התלוייםבארונות
 לעמוד אמרו אשר האנשים על אש והשליכי טפם עם המערותיושבי
 עליהם ,צז)ה ממנת אחדים ל~ציל,אנשים רצה והורדוס נפשם.על
 ידבריו נעתר לא המערות מיושבי איש אבי אלי.. לצאת שלוחיוביד
 בעל-כררם נתפסו אשר ,אלה הורדוס. ביד, נפשו את הסגירולא
 אוניו אטם אשר אחד זקן שם נמצא נמן שבי. מתיי במותבחרו

 יצאו כי להם לתת פניו את כסליתם בנין. ושבעת אשתומצעקות
 עליהם צ'וה הוא י הדבר את עשה וכן כולם את והמית ביתבברית
 .הבן את בפעם כפעם והמית המערה 5י על ועמד אחד-אחדלצאת
 אליהם נכמרו ורחמיו מרחוק הדבר את ראה הורדוס משם,היוצא
 נפשות על לחמול אותו והשביע הזקן מיל ימינו יד פרש הואמאוד.
 הורדוס את וגידף חירף רק דבריו, אל שעה לא הוקז אבלבניו.
 את השליך ואחרי-כן הבנים על אשתו את והמית בן-חשכים הואכי

ע,,
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 המערות את הורדוס כבש ככה שמה. בעצמו וקפץ התהום אלהחללים
 בימי סו(: א, ספר היהודים מלהמות )תולדות בהן" היושביםואת
 תופי של בקו-ההגנה וטבריה מגדל עם ארבל היתה הגדולהמרד
 הכמינו התחילו ארבל לוחמי של למעשי-הגבורה. סביבהכנרת.
 תצמח ישרגל שגאולת ואמרו המשיח ביאת על אגדותרוקמים
 אליו יצאו ודאי וכאז הראשונה, הופעתו תהיה כאז ארבל.בבקעת
 לירושלים. אחריו ויעלו הנביא אליהו עם ישראלחכמי

 ה- לרגלי שוכן דרוגים. רובם תושבים, כ-2500 ובו ערביכפרמשי
ן אחת שהוארהור, א ש  מטר(. 5841 התחתך הגליל של הגבוהות 
 אחת ובה מעריה, בשם יהודית עיירה כאן היתה התלמודבימי

 הקרבנות העלאת והפסקת בית-המקדש הודח עם הנהנים.המשמרטה
 הגליל. בכל משמרותיהם ולפי משפחותיהם לפי הכהניםהתפזרו
 כאז. התישבה המשפהותאחת

סיחנין
 התלמוד מז נבר מוטעמים. רובם תושבים, ג-3590 ובו ערביכפר
 תנאים בה ישבו בגליל. השובה יהודית כעיירה סיחננןידועה

 בזיתיה והתברכה פוריה היתה ההררית סביבתה אחדים.1-מוראים
 "ויניקהו , הפסוק את דורשים חכמים שונים. ובעצי-פריהמשובחים

 סכני - כגון יג( לב, )דברים צור" מחלמיש ושמן מסלעדבש
 -וחברותיה.

 בית-הכנסת - דסיכניא כנישתא גם נוכרת הירושלמיבתלמוד
 של מבתי-הכנסת אהד היה שבסיחנין איפוא, ספק, אין סיחנין.של

 אותר. טרם מקומו אך -הגליל
 - א-צדיק נבי בשם קדוש קבר ישנו הכפר בת' בצד הגבעהעל
 מרחוק. הנראה ומקודש, עתיק ,ץ-שיזף על-יד מקומו הצדיק.הנביא
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-גדáו á╨גולז¢ה וזה גזú. הú÷זוגםזסזול כל הףזí הס ז╨גו וםו ÷á¢ 

-גיזי  úגסד úזñג כז╨דáñ הףז÷úה םñ. 4ז╞¢זה ,זיזáúז ג╨קל ,זג╞╞פ
á╨גגזí כ, ,íג¢í ÷áהá זגה íג╨לזך úו .íגúלה-úז╨ז¢ו סי¢לá¢ á÷ה  הúץ ג╨ק íג¢í. ÷áגגá¢ץ
ץקזהג  ú¢זñלה úג╞זהגה םק íג╨גáה-גלג הץá÷ הף úו ז¢á÷ םק

áגוí ,כ ,כג╨חגñ╞ ╞חו גליחל .╞זלםúה ג╨¢-גםזץ íג╞זהג íגá¢ זגה ÷á¢קהם םץ .זúכוים חך 
ג ú 9 ף : 

ה÷גúץה  - זג╨חגñל. הגגץ םגáק הלז╞ז╞ áúה'חג ,ñוףק וגה áúךג
גלגל  ¢áי

 íקהם ¢זדקה úף╞זג ז╨גו וםו' .(קזáגק úíגá הץז╞ג
כזלו  םק úקו הק╨ל ╞םñ ,ה╞זהג íו

 úגáה סזקו¢ה גú╞םזל-¢גץי
áúךג  זלו úלםזקל úפ Σג¢ח כל "הáךג íגיםל) ,á ,וי .(ךג

 íקז-
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 מפקד מתתיהו, בו כשייסף השני. הבית ימי בטנף מאודהתפרסמה
 אעיר הרומאים. נגד במלחמה העיקרי למבצרו עשיה בגליל,המרד
 ואדיות מוקפת והיתה בית-נטופה, לבקעת מצפון הר, רכס עלשבנה

 מהעיר גבוהות פסגות מעליה התנשאו מצפון רק עברים.משלושה
 חזקות. הומות על-ידי חיזקהו ויוסף טבעי, מבצר היה המקוםעצמה.

 מתתיהו ב, יוסף של בספרו המתוארת יטבת, של הגבורההגנת
 במשך היהודית. הגבורה מסמלי לאחד הפכה היהודים"."מלחמות

 העיר הומות על הרומאים הלגיונות מיטב הסתער. ולילה יום40
ן האמיצה הגנתם מזלאל א ש  תקעו "פתאים היהויים; של 

 ואור גבורה ענות בקול לעומתם הריע והצבא היגיינית כלמחצצרי
 העברים. מכל עפי אשר ואבני-הקלע, החצים המון בפני השךהיום
 'שמעו לבל אזניהם, את יאטמו פקודתו את שמרו 'וסף אנ37יאולם
 דו,צים. ana יפגעו לנף בשרם אה וכיסו והשאון הצעקה קולאת

 על היהודים .קפצו מכונות-המעבר, את הרומאים הטילווכאשר
 העולים עם והתנגחו אותם המוליכים רגלי עליהם דרכו טרםהגשרים

 הגיעו כי ואף וגבורת-ידם אומץ-נפשם כל את וגילו הגשריםעל
 בגבורתם הם נופלים לא כי להראות כוחם בכל שקדו נפש, ערמים

 אשר עד הרומאים מז הרפו לא הם רעה. מפחד הבטוחיםמצריהם
 מכובד'המלחמה עייפו מעט-מעט אולם אותם. הכריעו או הלליםנפלו
 העייפים. מקום את חיש-מהר למלא חדשים .אנשי-צבא נמצאוולא

 במגניהם והתעטו יחד והתלכדו אחיו את איש הרומאים חיזקועל-כן
 היהודים, את לחצו כולה המערכה ובעבי אחד מוצק כגוף היותםעד

 יוסף את האונם לימו הזאת הצרה ובעת החומה. על עלווכמעט
 תקוף לעת מזימות להפליא האונס דרך הוא. כן כי - טובהעצה

 במגניהם. המתלכדים האויבים על רותח שמז לשפוךהיאוש-והיא
 אצלם מוכן היה כבר כאילו בהמון השמן את במהרה הביאוואנשיו
 עליהם השליכו זאת ואחרי הגומאים על עבר מכל אותו ושפכולדבר,
 את להט הזה 'הקודת השמן מחים. הלוהטים כדי-השמן אתגם

 -גב
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 בית-נמופה בקעת בשולי עתיקיהוזי

 מעל התגלגלו נוראים ובמכאובים:ם
 והשתפך עליהם הסוכך הנשק דרך,1

 כאש בשרם את ואכל רגליהםפעמי
 מעט רק ולהיקרר על-נקלהלהתחמם

 ובשריוניהם בקובעיהם ואסורים'שיך
 וגם למעלה קפצו על-כן "שריפה.~ת

 אשר ואלה הגשרים. מעל נפלואשר
 על- כרעו אחריהם לעלותהמעפילים
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 מלחמות פלביוס. )יוסף מאתור" להם הכו אשר היהודים בידינקלה
 כח(. בז, פרק ג, ספרהיהודים
 נפלה ולבסוף ובמגיניה בעיר שמית עשו אבני-הבליסטראותאך
 ידעת עצמם את איבדו העיר ממגיני רבים הרומאים. בידיהעיר
 הרומאים. בידי ליפול שלאובלבד

 בית-נטופה~בקעת
 . והשניה התחתון הגליל שבבקעות הגדולה היא בית-נטופהבקעת

 כ-4.5 המכסימלי ורחבה ק"מ כ-15 לרכה יזרעאל. עמק אחריבנדלה

 מ-50 למעלה איפוא הוא שטחה הים. פני מעל מטר ט15 ובההק"ש

 הניקוז בה קשה לכן עבריה. מכל הרים ומוקפת מישורית היאקמ"ר.

 י למעין אותה והופכים העברים מכל מים אליה זורמים החורףובסדשי
 מתנקזים הלדיה( לאדי יפתח-אל לנחל הודות רהב-ידים.אגם-מים

 בגי'? ,ה"ש,ב'ס הנזוו'0 ההצ'ט אתז קהוהת?
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 אפש- ואיו בצה, מכוסה נשאר המזרחי חלקא ואילו קישון' נחליואל זבולון עמק אל השופע צפורי, נחל אל הבקעה של המערביים"חלקיה
 בבקעת בימינו קמו לא הבצות בגלל תבואות-חוף". בו לזרוערות

 אולם יזרעאל, בעמק הישובים ;כדוגמת רבים ישוביםבית-נטופה
 שהישובים אלא האדם, את תמיד לכאן משכה הפורהאדמת-הסחף

 ן ההרים. בצלעותהוקמו
 הסביבה סובלת הקיץ, סוף עד מוריקה עצמה הבקעה כיאף
 המעיין הוא אהד, l"YD'-מים רק נמצא ה~עה בכל טים. טהוסהבקיץ
3$,, זה במקום עמדה בימי-קדם המזרחי. שבצמא נטיף, הרבתשליד
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 השני הבית בימי כולה. הבקעה נקראת שמה ועל בית-נטופההעיירה
 ובהם רבים יהודיים כפרים מוקפת בית-נטופה בקעת היתהולאחריו
 בר-כוכבא. מרד אחרי מיהודה שנלו הכהנים ממשמרות חלקהתרכז
 שעמדה העיר שם על יטבת, בקעת בשם זו בקעה נקראתבמדרש
 בה' נמצאו לבקעה, טביב ששכנו העיירות, אחת שרידי משם,בקיבת
 הבקעה, של הדרומית-מזרחית במינה עמד(, אל )אזםהעסויים

 מחוטב עמוד שם על נקראת ההרבה לוביה-עילב11. לכבישממורח
 אחרים, רבים שרידים גם נמצאים טייבו רהב. יסוד על הניצבובולט

 לבנין צפון-דרום. בכיוון בנוי דמם-תלכן, גדול בנין של הנראהכפי
 לחלק האולם את חילקו עמודים שורות ושתי בסיליקי צורתהיתה

 שרידי הם שאלה מסתבר. יותר. צרים אגפים ולשני רהבמרכזי
 ייתכן כא4 היה ישוב שגם וכמובן, תקופה, מאותה יהודיבית-כנסת

 הכהונה. טמשמר,ה אחה ישבה בו כפר-ע11יאל, של מקומווכאן.
 שעל במגדל שראשיתה רומאית, דרך גם זה במקים עברהלפנית
 בית-נטופה, בקעת על-פני עברה זו דרך בעכו. וסופה הכנרתשפת

 ועכו. כבול יטבת,כפר-קנה.
 בית-נטופה בקעת והולכת נהפכת הארצית לתכנית-המיםבהתאם

 תעלה חפירת על-ידי מבוצעת העבודה ענקית.לבריכת-אגירה
נקעת

.יאי ן ,, ,. . ..,, ),,,;; , א  ,.-ירא%

ו.444א
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 .בעמק תחנת-שאיבה המלאכותי. לאגם עד הירדן ממקורותשתעבור
 את תשאבהחולה

 המיי
 1953 חורף לקראת לגמת-ההר. אנתם ותעלה

 הסכר מי-הגשמים. לאגירת סכר נעקמת הנסיונך השלבהושלם
 את nlbTn והוא צמורי, ליד הבקעה, של הדרומי-מירבי בקצההוקם

 לגליל המים יוזרמו לאגם תיהפך שהבקלה לאחריעילותו.
 ., לנגב, עדיצינורותם. תעלות על-ידי יועברו המים עודפי ואילו מי-מעיינות, מחוסרהסובל התחתוני

 היהודי כפר-מנדא של במקומו שוכן נפש. 1200 ובו ערביכמר,. ' ','.כפר-מגדא,
 הי"וו המאה עד למחות יהודים ישבו זה בכפר התלמוד.מתקופת

 קברי על להשתטח לכאן עולים יהודים עול-רני היו בימי-הבינים1ן
 בכפר. נקברו המשיית שיפי חכמים,שני-,

 " ',' )כדויה( הנתוותל
 נמצאו בגליל. והחשובים הגדולים התלים 4הד היא חנתיזתל

 הוא הצלבנים. מימי וכן והישראלית הכנענית מהתקופה, שרידיםבו
 שעברה החשובה הדרך על נטופה, בקעור המערבי"של בקצהשוכן 1,

 תל את ומזהים יש מקומו על-פי לעכו. בכיוון הירדן. מעמקכאן

 , . . ן,הוסוו"

 י---*-י"*--"""-*'-4*9".*--""ף**4-*ר,-י""44"*"44 י"*"י--קי--=JL.---'-י' י .----יי -'--... ?י'ן

 גג1י-"-ק4*4"*44*ף*4*44444*44444*4ג 4 . ,-" . י(

יי, ..1..ן ;,. ,-"וזזך'"ן " ,4 ,'ת~4א.44.
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 ובולון נחלות בין כעיר-גבול המקרא מן הידועה חנתוד עםבדויה
 מאמצע אל-עמרנה במכתבי גם נזכרת חנתין יד(. יט, )יהזשעוקשר
 שאנשים מצרים, מלך לפרעה כותב בבל מלך לפסה"נ. הידהמאה
 בדרכה שהיתה בבלית. שיירת-סוחרים על חגתון על-יד התנפלומעכו

 כתו בה  וספירח, השלישית מהמאה בצפורי, בית-הכנמת טלרצפת-מוואיקח
 סבלה. )הי(ה ד('חב )בוטה )ב(ר תו(חום )בר יודן רבי )לסב( דניר :נארמ'ת
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 הד,מאית ההדוחהן
 ןן

 דרך למצרים. מארם-נהרים הבינלאומית המסחר דרך שלשסעיף
.

 לעטו. בכיוון בית-נטופה בבקעת עבר הים,)חוף(
 בין אשור, מלך ג', תגלת-פלאסר בכתובות גם. נוכלת הנתין.

 בתקופה לפסה"נ. 732 בשנת בגליל שנכבשו,,על-ידיו העריםשאר
 מופיעה ובמקומח וגנתון על עוד שומעים ח11 אין יותרמאוחרת
 זה עיירה שיהיז. בשם עיירה *עתידית-נטופה של המערביבקצה
 א-לי4 בת'רבת כנראה, שכנה, העתיקה, סנתזן של מקומה אתשירשה
 לתל. מצפוןומערצ ק"מ 2במרחק

 .,ן -צפורי
 ובמאות השני הבית בימי אך במקרא, י נזכרת אינהצפורי
 והחשובה הגדולה היהודית העיירה זו ~יתה לספירההראשונות
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 בן שיוסף שעה ברומאים. הראשונה המלחמה בימי בגליל.ביותר
 הבנ- לפי להתבצר בלבד לצפורי הניח הגליל, ערי את ביצרטתתיהו

 העיר חומות אפ לשנות יוסף נתן בלבד צפורי לבני "רק : היאתה
 גם למלחמה. ונכונים בכסף עשירים הם כי בראותו, עצמם, דעתעל
 רבים גם-מתבוללים בה היו דגר של לאמיתן עליהם". מצוגהבאיו

 קרב. בלא נכנעה וצפורי הרומאים אתשאהדו
 המרכו היתה והיא יהודה מכני רבים בה התישב. החורבואחרי
 והתלמוד פוריה היתה סביבתה הארץ. יהודי של והרוחניהכלכלי
 חלב ובת ארץ הן לציפוריו סביב-סביב מיל "ששה-עשר ; עליהדורש
 ש"היו מציינים ומקורותינו עבודת-אדמה למודי היו בניהודבש".
 ויודעים בעפר מריחיו היו ראשון גשם יורד כשהיה בצפורי.זקנים
 השנה". מימילאמוד

 השניה המאה בסוף אליה, כשעבר צפ~ר' הגיעה גדולתהלשיא
 הסמכות הטנהדריו, ואתו בית-מדרשו עם הנשיא יהודה ר'לסטירה,
 סמוך השני. הבית חורבן לאחר היהודי העם ושל הישוב שלהעליונה
 וידועי- רבים חכמים היו ובה המשנה שם ונחתמה נערכה 200,לשנת
 והצבאי האזרחי שלטונם מרכז את בצפורי קבעו הרומאים גםשם.

 לספה"נ 351 בשנת דיוקיסריה, ההלניסטי בשם לה וקראובגליל
 היש שהתפשם גלום, מרד הוא ברומאים. יהודי מרד בצפוריפלץ

 חיל- את תקפה לוחמים כשקבוצת התל המרד כולה, הארץעל-פני
 המרד של האכזרי הדיכוי עם אותו. והשמידה בעיר הרומאיהמצב
 בימי-הבינים גם אך מגדולתה, צפורי ירדה מאז העיר.נחרבה

 בסיט משוללת זו מסורת ~ הנשיא. יהודה ר' של המסולתילברו עי יהשתטה אייה באו ויהודים קטנה, יהודית קהייה בההתקיימה
 . בבית-שערים. כידוע, נקבר, הנשיא יהודה ר' כיהיסטורי,

 הצלב- מתקופת עתיקה נוצרית כנסיה גם ישנה הכפר בתיביז
 עם פסיפס ובה עתית יהודי בית-כנסת רצפת נתגלתה לידהנים.

 ' ארמית-יהודית.לתובת

- 

: 

גוו
 "סגיה,

 ; הרגוש -ג?15רק
 ן הד~מא.ת nslVnna ה5הת"הונ'ס
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 וחילט מרובע בניז עומד לכפר מעל המתנשאת הגבעהעל
 סהר  הביךןחי השיר על-ירי ב-1745 שנבנתה  מצורה זוהילמרהזק.
 אבנים בנויה  המצודה ממרכזיו. כאחר בצפורי מבחראל-עמר,
 כאבני-בנין הורדוס. לתקופת טיפוסיים שולים עם מקצתועתיקות,
 במקום נערכו 1931 בשנת עתיקים. ארונות-מתים גם בהשימשו
 ארצות-הכרית, מישיגו' אוניברסיטת על-ידי ארכיאולוגיותחפירות
 ערוכים ספסלי-אכן בנוי רומאי. אמפיתיאטרון נתגלה הבניןובקרבת
 עגולה. גורןבחצי
 מלחמת-השחרור ובימי גדול ערבי כפר צפורי היתה בימינו.
 כמבצע נכבש הכפר קאוקג'י. של בצבאו פעיל חלק תושביולקחו
 במקום ממסת-חרב, נסו הקודמים תושביו וכל ב-16.7.48.דקל"
 האחרונות. העליות. בני יהודים,התישבו

הר-הקמיצה
 צורה ב% הר הרכס בתוך ניכר לעמק. מעל לנצרת.מדרום

- קפזה ג'בל הערבי שמו ההרים. משארשונה  
 הר-הקפיצה. , היינו

 בבית- שדרש אחרי ישו קפו שממנו ההר זהו הנוצרית המסורתלפי
 נצרת(. )ראה רודפיו מידי ונמלט נצרת שלהכנסת

 פריהיסטורית מערה 1935-1933. בשנים nbwnl ההרבמדרוז
 כתקופת-האבן. באן שהיו בני-אדם, של וכלים שלדים שרידיובתוכה

אכסאי
  עיר  תבור,  כסלוח או  במולות היה זה  במקים הישוב של העתיקימו להר-תבוני ממערב ק"מ 5 נצרות לרגלי השוכן ערבי,'כפר
 קישת היתה כסולית יב(. יט, )יהושע וזבולוו יששכר נחלותבגבול
 כישוב-גבול אותה מזכיר מתתיהו בן ויוסף השני הבית בתקופתגם
 'ורעאל. לעמק התחתו, הגלילבין
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דביריה
 לעקוב נוכס מכאן וזבועון. יששכר נחלות בין כגבון שימשכסולית
 נחיות-השב- ברשימת המתואר ובולון, המזרח"של הגבול אחרייפה
 על השמש, מזרח קדמה, משריד )בגבול( "ועוב : 'הושע שבספרטים
 קדמה עבר ומשם יפיע. ועלה הדברת אל ויגאן תבור, גסליתגבול

 והיו חנחון. מצפון הגבול אותו ונסב ויצא,רמון... חפר... גתהמורחה,
 היא כאף הנזכרת שריד, יב(. יט, )'ק,שע טל,, יפתח גיאתוצאותיו

 והבויט הקטוהתל
 על-י"

 לשריד ממזרח לכפר-ברוך. פרשת-הכבישים
 היתה, לא עדיין ההתנחלות בתקופת לנצרת. שמדרום-מערב'פ"ע. - יאפא אל נצרת, הרב לרגלי הגבול.,מירהה פונה מכאז 'מינו.של

 בית- בקעת צפונה.לכיות הגבול נמשך מקטיע קיימת. נצרתכנראה,
 יורדומערבה, הוא ומשם )תל-בדויה(, )ר,מאנה(4חנתין לרמוןנטופה.
 נזכרת והיא זה, באזור חשובה נקודה היתה דברת יפתח-טי. נחלעד
 כא, לויימי)יהישע כעיר במקראגם

 מקורותינו שמעידים כפי כח"
 פעיל חלק לקחה היא ולאחריו. השני הבית כימו גם העירהתקיימה
 הוסיפה לאחר-מכן רבים דורות ועוד ברומאים הראשונהבמלחמה
 אותה מזכיר לספה"נ הרביעית במאה ,יהוד!. כישובלהתקיים
 צפורי". בגבול בהר-תבור יה~י "כפי י בטליםאבסביוס

.~ "ו'הר-תטור
 אחת זוהי פני-הים. מעל מטר 588 החן הר-תבור של גבהי
 אינה התבור של חשיבותי אולם התחתוך בגליל הגבוהותהפיגות
 חשיבותי בובהם. עליו  at~tYIi בארץ דבים הריםבגבהי.

 במשמו,
 רק שונים. מכיוונים למרחקים נראית  העגו,!ה וכיפתויזריאל לעמי מיל מרור בולט היא  סביבתו.  לגבי  ובנגהי הימו,במרכו

 רחב, באוכף. ובוק ה יחוברבצפון-מערב
 רכס אל מטר, 220 שעבהי
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 בימי-קדם רב ערך לתבור היה המיוחדת וצורתו מקומובגלל
 יששכר במערב, זבולן י  שבטים שלושה בין כגבול שימשוהוא

 בצטון-מזרח. ונפתליבדרום-מזרח
 ויששכר בצאתך זבולון שמח אמר: "ולזבולון נאמר: משה בברכת-

 יח-יט(. לג, לדברים צדק" זבחי שבחו שם יקראי, הר עמיםבאהליך.
 לקדושת העיות וכאן בגבולם הנמצא להר-תבור ודאי, היא.הכוונה
 בימי-קדם.ההר

 התבור שימש מצו'4 אסטרטגי במקום ובעמדו מקודש-בהיותו
 רבים, קרבות התנהלו ובקרבתו הצבאות היערכות למקזתבימי-קדם
 ומכאן בהר-תבור צבאם את אספו אבינועם בו וברק הנביאהדבורה

 ותקרא הנביאה( )דבורה "ותשלח בכנענים. הגורלית למלחמהילדי
 אלהי ה' ציוח הלא : אליו ותאמר מקדש-נפתלי אבינועם בןלברק
 מבני איש אלפים עשרת עמה ולקחת תבור בהר ומשכת לךישראל.
 . הר- אבינועם בז ברק עלה כי לסיסרא ויגידט ובולות.. ומבנינסתלי

 העם כל ואת ברזל רכב מאות תשע רכבו, כל את סיסרא ויזעקתבור
 י ברק אל דבורה ותאמר קישון. נחל אל הגיים מחרושת אתו,אשר
 לפגיך. יצא ה' הלא בידק. סיטרא את ה' נתן אשר היום זה כיקום
 סיסרא את ה' ויחם אחריו. איש אלפים ועשרת מהר-תבור ברקוירד
 כל ויפול חרושת'הגויים עד - - המחנה כל fiK1 הרכב כלואת
 ד(. )שופטים אחד" עד נשאר לא חרב, לפי סיסראמחנה

 . הקרב התנהל ובקרבתו המייינים את גדעון הכה אזורבאותו

 התבור ראש בהיר השני הבית בתקופת לפלשתים. שאול ביןהגורלי
 התנהלו בסביבתו מתתיהו. כן ~?no של ממבצריו אמד היהועליו
 למוסלמים. הצלבנים בין רבים קרבותגם

 "הר-ההשהנות", זהו מסורתם לפי כי לנוצרים, גם קדושהתבור
 בדד "ויעלה.)יש0 : הבאים הדברים החדשה בברית מסופריםשעליו
 כשמש פניו ויזהירו תלמידיו( גלעיני לעיניהם וישתנה גבוה, הרעל

א
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 אתוה. מדברים ואליהו משה אליהם נראה והנה כשלג. הלבינוובגדיו
 ינני. ~האחר פרנציסקני, האחד מנורים, שני ההר על בנוהנוצרים

 )מקרקש(תל-רכש
 עמק שבין ההר ברמת ביותר והחשוב הגדול התל הואהל-רכש

 עולה מטר, 160-120 שגבה. זה, רמתי אזור יבנאל. לבקעתיזרעאל
 אזור היה כאן מלהוי(. )כא,פפ בכוכב-הירדן מטר 312 של לגובהער

 יששכר. רמת נקרא הוא שמו ועל 'ששכר שבט שלההתישבות
 מדרות לירדן ,נופל התבזר לרגלי המהחיל תנזר נהל זורםבמרכזו
 התעובים מעורקי-התחבורה כאהד זה נחל שימש בימי-קדםלגשר.
 מהתבור הנחל של דרכו באמצע לערך נמצא תל-רכש האזור,של

 ממזרה. הבא מירין(, )ואדי רכש נחל אליו שמצטרף במקוםלירדן,
 משתרעת ממזרח ורק צדדים משלושה ואדיות מוקףהתל

 על ומקומו 'המצוין האסטרטגי מצבו סביבו, המים שפע קטנה.בקעה לךגלי~
 התישבותית מבחינה חשיבותו את שקבעו הם - לתבורהדרך

 הנוכרים יששכר מישובי אחד עם לנהותו יש כי ספק, ואיווצבאית,
 ומן הכנענית התקופה מן שרידים נמצאו התל עלביהושלזיט.

 יוהר. המאוחרת הביזנטית התקופה מן וכן הישראלית,התקופה

 שלחוש( )כאוכבעוכב-היררן
 312 יששכר. ברמת ביותר הגבוה המקום הואכולב-הירדו

 מטר.

 ההר תלול העמק מכיוון הירדן. לעמק מעל מטר ו-500 הים פנימעל
 מן הירדן- עמק על רק לא מרהיב מראה נפרש עליו כלעומדמאוד,
 הגלעד. מהרי גדול חלק על גם אלא - בית-שאן לעמק ערהכנרת

 לזהותו מקובל וששכר, בנחלת ביותר הגבוה המקום היותובגלל
 במקום הנקראת רמת, כא(. 'ט, )יהושע יששכר שבנחלת רמתעם
 כי מעיד ושמה יויימ עיר היתה כס(, כא. ('ywln ירשת גםאחר
 גבוה. במקוםעמדה
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 הצונפי הסנצד שן החומיה יי.י.נונג.ה.ר"ןל

 מןרבים

 התוקרי~
 שעליה גורפינא, עם כוכב-הירדו את מזהים

 .מאיו אומר התלמוד ההדשים. ראשי על יודיץ משואות משיאיםהיו
 מכוכב- נראית היטבל יסרטבא "משחה מדר משתנותזמשיאים

 ;,י
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 כלטוו לבית מחורן לחורן; ומגורפינא לגורפינא. מסרטבאהירדז('
 שהיה עד ומוריד מעלה ומביא מוליך אלא זזו לא בלטוזומבית
 אש". כמדורת לפניו הגולה כלרואה

 עמק על ודרומה הירדז עמק על מזרחה בכיוון שולטכוכב-הירדו
 היהודית המלהמה שבימי כנראה, הרבה. השיכותו ומכאןבית-שאן
 בית-שאן נגד הגליל יהודי על-ידי המקום בוצר ברומאיםהראשונה
 הצלבנית בתקופה שגם ייפלא לא ענינת. הלניסטית עיר אזשהיתה
 יפה-נוף. כלומר, (Brlvoir)" בלבוטר בשם חוק מבצר כאןנבנה

 ותפקירו ההיכל מסרר בני  על-ירי הי"ב במאה נבנה  זהמבצר
 הבניסה ועל היררד מעברות על בקרבתו, שהיה הגשר על  להגןהיה
 למוסלמים הצלבנים בין נטישות היו רבות מלחמות  יזרעאל.לימך
 צבאות מפקר  א-רון, צלאח יל-ירי  גבבש  שב-1189 ער זה מבצר9ל

המוסימים,
 ערבי. כפר התושה בתקופה בנוי היה המבצר שריריבין

 רבה השיבות למקום יש בתקופתנו גם כי הוברר.במלחמת-השחרור
 עמק של ניכר חלק על שליטה מובטחת בו ולשולט צבאיתמבחינה
 משכבשו הארץ. לפנים הנוהות הכניסות אחת על מגן המקוםהירדז.

 .ממערב ק"מ כשלושה .הנמצא בפרה. הערבי הכפר אתכוחותינו
 צינורות- נגדו וכיונו בכפר שנתבצר האויב על הערימולכוכב-הירדה

 כוכב-הירדן של כיבושו -Dy לתותחים. האויב בעיני שדמוהשקאה
 שמדרום ,משלטיהם הערבים וריכוזי בלתי-מדומים תותחים בוהוצבו
 משלטיהם את ועזבו תותחים אש מול עמדו לא הערבים הופגת.לגשר

בסביבה.

שער-הגולן
  הירמיה. גרות על  ך93ן בשנת נוסדהשער-הגולן

 הירווי
 היא

 וער הבשן בהרי ממוצאו ולרכו, הירדן, אחרי . בןרלו השניהנהר

 מחותה ואינה רבה בו המים כמות גם ק"מ, ל-70 מגיע בירדן.שפכי
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 סוריוג בין גבול משמש הוא כיום ~ירדו. הנורמת המיםמכמות
 הגחן להרי הטבעית הדרך עוברת ובו ישיל ומדינת הירדועבר

 גרידא. סמלי איפוא אינת המשק שםוהבשן.
 הארמים. ובין ישראל בני בין רבים קיבות התנקף: בימי-קדםישראל. לארץ- המורחי כשער-הפלישה הירמוץ אעיק ידועמימ'-קדם

 אחריו רדף ואחרי-כז הדד בן על הגדול נצהלנו את אחאב נהלכאז
 היום עומד אפק של במקומה ואילך(. כון 1 א, )מלכים לאפקעד

 חדש כביש אליו ומוליך לעין-גב, ממורח פיק. הגדול הסוריהכפר
 מפיק העתיקה(. )חמת-גדר אל-תמה וררך הירתוק אפיק לאורךהעובר
 636 בשנת התחולל זה באזור ודמשק. שניטרה לכיוון הבבישנמשך
 הערבים. ובין גביזצטים בין הגירליהקרב

 הוכו וכאן הירדן לעמק aln~on מכאן 'ללשובמלחמת-השחרור
 יום באיתו במאי. ב-15 התחילה הסודית ההתקפה ניצחת.מכה

 הירדן שבעמק העבריים המשקים את ללא*הפסק מטוסיהםהפציצו
 אל-קצר. תל ועל הגולן. לשער ממזרח דוור, החירבת התבססוצבאם

 "'זזן ננמק "ס,7..ס "17"ותפתקיה
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 ממורת הכביש, שעל-יד לבהמות הקרנטינה את לכביש הצליחותחילה
 שנכבשה עצמה, צמח על בהתקפה פתחו למאי, ב-16 ולמחרת.לצמה,
 בתחנת-הרכבת התבצרו הם הירדד עמק משקי חברי בעיקראנשים, שי קטן מספר הגז צמח על קודם-לכן. קצר זמן כוחותינועל-ידי

 האויב, רוזקפות את להדוף הצליחו יזמים ובמשךובתחנת-המשטרה
 הקשר תותחים. באש והסתייע ובציודו במספרו כמה פי עייהםשעיה
 אחרי תגבורת. להם להחיש היה ואי-אפשר מנותק היה צמח ממניעט
 המהסור גם השפיע מצבם על ונתלשו. כוחותיהם הלכו קרבות ימישני

 הצ'ק הירדן, עמק של בחומו שה'גדדם. במים, וביחוד בשכלהקשה
 תחגת- את תחילה צמה, את לפנות הכרח היה במאי ב-8נלהם.
 הצהרים, אחר יום, באותו עוד המשטרה. בנין את ואחרי-כןהרכבת
- שכנתה מסדה ועל שער-הגולן על הסורית ההסתערותההלה  
 המטונים, המשקים את שדדו הסורים הלילה. בחשכת פונוושתיהז
 ב-20 המטעים. ואת מתקני-המשק את והרסו הבתים אתהחריבו

 החלו- גדולים בכוהות הדגניות. על המכרעת בהתקפתם פתחובמאי
 ובעקבותיהם טורים בשלושה מתקדמים שלהם כשהטנקיםבהסתערות.

 תעלת- עד והגועו החיצוניש הביצורים את פרצו הם היליהרגלים.בא
 חוסל אחד משוריך יספו. ולא הגיעו כאן עד א'. דגניה שלהמגן
 הקבוצה שער אל שהתקדם טנק, , תותח פגז על-ידי הצפוניתבגזרה
 את שפרץ אחר, וטנק שימוש, מכלל הוצא גדר-הבטחון' אתופרש

 על- קטן ממרחק נפגע לתעלת-המגן, עד והגיע החיצונייםהביצורים
 היה עדות היום, עד במקומו תקוע ונשאר "מולוטוב" בקבוקידי

 שני גם  שהוכרעו לאחר הסורים. הפולשים של הרצחניתלהתקפתם
 חיל-הרגלים. ברח ובעקבותיו הסורי השריוו נסוג נוספים,משוריינים
 נשברה. הסוריםהתקפת

 באותה הראשונים. היהודיים התותחים הגיעו בצהרים יוםבאותו
 יא שמעולם ~ייתכן שברשותנו היחידים הת~תהים אלה היןשעה
 עכס על הוצבו הם מרובה. כה תועלת מיושנים תותחים שניהביאו
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  תן על שנבנתת בית.קציר בהי ככרים שברקע הגזע,ן הרי במדרון'צתת,

 הירדן עתק י"ננת רבה דשיבוע לעעאי-קצר,

 משורייני ובין צמח בתי על שנטלו הראש'נים והפגזיםפוריה
 במנוטת-בהלה. ולבסוף מאורגנת, בנסיגה .דם , אותם. הניסו -האויב
 נשק של רב שלל באספם לצמח, כ141תינו חזרו ה-21-במאיבבוקר

 המזרים ומסדה. שער-הגולן גם שוחררו לאחל-IQb יומיםותחמושת.
 המשקים יסיימו. הגיע הירדן עמק עי ומקרב ההרים ירכטינסוגו

 נמחו,כליל. ההרס מחדש,ועקבות הוקמוההרוסים
 בית-נכות שער-הגולן חברי התקינו ,21נותר1 המקלטיםבאחד

 הירמזך, בחוף המשק, בסביבת שנתגלו פריהיסטוריים לכליםקטן
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 התישבות קדומים. מימים החל זו בסביבה לבני-אדם לה"עדות
 הקימו הם ההדשה. תקופת-האב, בשלהי חלה אלה קדומיםתושבים
 ניאוליתיות תרבויות בין אח לה איז שעה שלפ' מיוחדת,תרבות

 מוצאים ואנו עובדי-אדמה היו הם אחרות. החדשה()תקופת-האבו
 טיפוח את המוכיחים אלילים וצלמי בהקראות ששימשו כלים שלשפע
 ן הפריותפולחן

 טוטיתא -עיז-גב
 על המאורעות, שי בעיצימם 1937, בשנת שנוסד עין-גב,קיבוץ

 הלוצ'ת עמדה היוסדו מראשית היה כנרת, ים של המורחיחופו
 בכנרת העבר' לדיג הדרך מסוללי היו חבריו רבת-השיבות.ובטחונית
 ישראל. מרינת בתחומי  הכללתת אחיהבטיהו

 זהו מטר. 200 של גבוה הר מתנשא מורת, מצר  המשי,על-יר
 שם. באותו ידועה עיר עליו בנויה היתה שבימי-קדם סוסיהא,הר

 יוניות, ערים 10 ברית - הדיקאפולים מערי אחת היתהסוסיתא
 המערבי, בעבר-הירדן ואחת המזרחי, בעבר-הירדן היו מהןשתשע
 יפיה בגלל אולם ניכר, יהודי. ישוב היה בסוסיתא בית-שאן.היא

 ממעשרות פטורים היהודים תושביה היו העיר שלההלניסטי-אלילי
 המקרא בתקופת נקראת סוסיתא סביבת בארץ. התלויותומהמצוות

 חכמי ג(. יא, )שופטים הגלעדי יפתח נמלט ואליה טוב","ארץ
 נקרא ולמה סוסיתא. זו - טוב ארץ .וישב : זה שם מפרשיםהתלמוד
 המלחמה בימי 66, בשנת דומעשרות". מן שפטרוה - טוב?שמה

 היהודים שכניהם על סוסיתא אנשי התנפלו ברומאים,הראשונה
 טבח. בהםוערכו

  חוטה החימה היתה בעיקר צדדיה. מכל חומה מיקפה היעההעיר
 עיתה צדדים משלושה העיר. בהגנת צד-התירפה שהוא מורח,מצד
 על-ידי מחוברת היתה מזרח מצד ורק עמוקים ואדיות מוקפתהעיר
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 רבים שרידים וכן ימינו עד נותרו זו שרידי,"ומה להר. קטןאוכף
 בין המינים. מכל מקושטות ואבנים כותרות עקדים, בנינים,של

 התקומה מן כנסיות שלוש של ביסודות להנחיז אפשר העירשרידי!
 גדולה. בריכת-מים היתה הנימפאון, עלייך העי1 במרכוהביונטית.

 הובאו דרכו צינור-אבן, של אחדות nT'~Tdl נראות  עדייובקרבתהן
 נם,ש. אפק מסביבתהמים

 ועל ההר על הסורים התבצרו מלחמתן4ש4ור בראשית.41
 היתה עין-גב לרגליהם. השוכנת עין-גב את. והפגיזו מסביבהמדרונות

 כי בלילות, רק זאת ואף בסירות היתה היחידה,,אליה הורך.מנותקת.1
 הירדן בעמק הכשלון אחר האויב. לפגיעות נתונות הטירות היוביום .1ן.
 הגיעו ובהתקפותיהם המקום את לכבוש רבים מאמצים הסוריםעשו1
 פנימה. לחדור הצליחו לא אך המשק. שי ההיצונינ לביצוריםעד .ל
 י'**"' "1,ל""'4 מידיה,--??~--י----ךי-יץ.-. ,סיס'מא '11.ננ,,ן'ן

 1 " * 4'*?י
; .;,ן, ,,.,, 4'י . ,  ,,, .:, 

 י * ** י4*, *,)4-צנימ',י

*4**ל*",4?
--- 
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 ובבונקרים. במקלטים חייהם את והמשיכו התחפרו עיז-גבחברי
 מעמד. החזיקה הנקודה אר - ניזוקו והבנינים נחרב אמנםהמשק

 עין-גב לוחמי הצליחו הראשונה ההפוגה הקרבות.שאחריבימי
 ביולי זן בליל שינוי. תכלית מצבם את ולשנות סוסיתא אתלכבוש
 סוסיתא את והתקיפו התלולים המדרונות על בחשאי עיז-גב אנשיעלו

 הטבעית ובנקודת-התורפה הסורים בעורף  שנערכה ההתקפה.מדרום.
 ההר נכבש קצר קרב אחרי במסתיע. באה מדרום-מורה. ההרשל

 ושל עין-גב של להגנתה מוצב משמש הוא ומאז כוחותינועל-ידי
 הגולן. כמבואות קדמית וכעמדה הכנרתקדמת
 מדרום החוף אזור לידינו נמסר שביתת-הנשק חוזה חתימתעם
 את. המחבר כביש, נסלל בתוכו מפורז. אזור עתה והואלעין-גב
 הא41 קיבוץ דרך עובר הכביש צמח. עם היבשה בדרךעין-גב
 לעין-גב. מדרום לכנרת. ממזרח מלחמת-השחרור אחרישהוקם

 גידולי- על מבוסס שלה והמשק מחדש. בינתים נבנתהעיז-גב
 המשמש גדל, אמפיתיאטרון כה הוקם השאר .בין ודיג. בננותשלחין.

 וביניאומייפי מקומיים מוסיקי"םיכינוס'ם

 ...כפי-נחרם

 בסוף שפרחה חשובה, יהודית עיירה כפר-נחום היהבימי-קדם
 על היתה פרנסתה עיקר לספה"נ. הראשונות ובמאות השני הביתימי
 לעבר-הירדן החשובה המסחרית הדרך סעיף עבר בה מסחר. ועלהדיג

 עי- נמשכה הדרך זעיראק(, והחרקי הפרת יארצות ששםשסוריה
 לשפכי. -סמוך הירדן את ועברה הכנרת חוף לאורך גינוסר בקעתפני
 בכפר- הרומאית בתקופה הוקמה זה במקום הדרך של חשיבותהבגלל
 הברית לפי שר-מאה. ובראשו היל-משמר. גה והוצג תחנת-מכםנחום

 כפר- של בית~הכנסת את בכספו ובנה זה שר-מאה התגיירהחדשה
 בכפר הנוצרית, המסורת לפי תכופות, לבקר נהג הנוצרי ישונחום.

א
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 בכפר-נחום לנוצרים. כפר-נחום של קדושתו מבאן ובבית-בנסתו.זה
 וביניהם ברובם. יהודים דייגים הראשונים. תלמידיו את ישומצא
 בעיירה להישאר ישו יכיל ימים לאורך לא אך השליח. פטרוסשמעון
 קילל תלמידיו עם אותה עזב וכאשר בה. ולפעיל המושרשתהיהודית
 שאול עד לשמים. עד שהתרוממת כפר-נחום "ואת : ואמראותה

 עומדכן היתה נעשו. במדום אילו בתוכך, שנעשו הגבורות כי'ויידוך.
 יקל האחרון הדיו ביום לכם: אומר לכן הזה. היום עד תלהעל

 ממך". מלוםלאדמת

 המאות מן מפואר יהוד' בית-כנסת נתגלה כפר-נתובבחורבות
 רבות שנים ועמלו האדמה את שרכשו הפרנציסקנים, לספה"נ.הח'-ג'
 אך ישו, מימי בית-הכנסת שזהו בטוחים ובניקוים, השרידיםבחפירת

 מכל-מקים יותר, מאותרת מתקופה הוא זה בית-בנסת ספק כלללא
 מאבני- בסיליקי בתבנית בנו' בית-הכנסת השניה. המאה מלפנילא
 המחולק ארוך, אולם בנוי הוא ממרהקיטי שהובאו לבנות.גיר

 היו לקירות מספיב שורות-עמודים. שתי על-ידי חלקיםלשלושה
 כנראה שגיה, קומה היתה הצעדים לאולמית ומעלספסלי-אבן
 היו בית-הכנסת בחזית במדרגות. עולים היו שאליהעזרת-נשים.

 ירושלים, לכיוון פנו כלומר דרום. מצד כולם מפוארים. שעריםשלשה
 כל קיים נשאר זה מנהג תקופה. מאותה היהודיים בת'-הכנסתכמנהג
 ספרי-הקודש היו התפילה בשעת קבוע. ארון-קודש היה לאעוד

 כננסים היו המתפללים. ואילו האמצעי, הראשי, השער דרךמובאים
 חצר בנויה היתה לבית-הכנסת ממזרה הצדויים. הפתחים שנידרך

 לעוברי-אורח. אכסניה כנראה רבים, הדריםמוקפת

 מקושטות אבנים פזורים ולידו בית-הכנסת שטחבכל
 כותרות ביניהן : בעבר בית-הכנסת אק שפיארו מהקישוטיםהלק למיניה"

 ההלניסטית לאמנות הטיפוסיים האקנטוס, עלי עם קורינטייםולמורים
 יהודיים סמלים מתבלטים הרבים הקישוטים בין תקופה. אותהשל
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 גנון.נ"וס ג'ת."ננסתישו')'

 אשכולות תאנים, נמנים, תמרים, ארוז-הקודש, המנורה, יטימוסיים*
 שבתקופה המוכיחים וצפרים, היות' אבליטי גם מענייני(' ועוד.ענבים

?. 

 בבית-הכנסת. תמונות א,ור על הקמירי לא וי
 אדמה. עתה המכוסה רצפת-פסיפס נתגלתה לבית-הכגסתמדרום

 מסודרים בית-הכנסת .סביב נוצרית. כנסיה רצ(ג זו והיתהייתכו
 עתיקים וכלים אגני-ריח-ם גתות י בולת עשום רביםכלי-בית
 כפר-נהום חורבות מתוך הנזירים עי-'די נאגפו איה כיצוהרים.
העתיקה.
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 לכפר- מדרום-מערב ק"מ כ-3.5 הכנרת, חוף על שוכנתטבע'ה
 כלומר הפטאפגון, היוני השם של שיבוש הוא הערבי שמהנחום.

 הפורצים רבים, במעיינות הסביבה עשירה ואכן מעיינות,שבעה -
 המקראית העיר של תלה כנראה, זהו, הסמוך. תל-אל-עורימהלרגלי
 שבית- לאחר באזור. חשוב תפקיד שונות בתקופות שמילאהכנרת,
.4 ועל כנרת בבקעת ביותר ההשובה העיר כנרה היתה נחרבה,ירח
 במעבר-דרכים עמדה העיר אנו, ימינו עד כנרת" "ים נקראשמה
 בני  על-ידי שנכבשה עד הכנעניים, המעוזים אחד והיתהחשוב
ש '- בארץ. המתנחליםישראל

 והיא כפר-נהום של פרבר-דייגיה טבע'ה היתה שני ביתבימי
 . טבע'ה אדמת את לנוצרים. קדושה גם כך ומשום 'שן, בחי'קשורה

 כנסיה יסודות במקום שגילו והם קתולים גרמנים בנמנםרכשו
 בארץ. היפות מהצפות-הפסיפס אחת רצפת-פסיפס, בעלתביונטית
 העתיקה. הכנסיה במתמנת בנין מעליו בגו הפסיפס על לשמורכדי
 "נס בו,התיהש במקום זו כנסיה נבנתה הנוצרית המסורתלפי

 לבקעה תלמידיו עם ישו בא שלעם מסופר החדשה בבריתהלחם-.
 רק היו ואתם שעת-הצהרים, כשהגיעה העם. לפני שם ודרשקטנה
 חמשת לפני אותם לשום ישי דגים-ציוח ושני לחם כיכרותחמש
 יך - כולם, אכלו הנוצרית המסורת ולפי במקום שנאספו האיש.אלפים
 הנזכר. הנס את לתאר באה רצפת-DD~DDn והיתירהשבעו

ש סיניה"'רבת
 מרובע, ארמון נתגלה כאן מיניה. ח'רבת שוכנת לטכע'המדרום

 הכתובות לפ' רבים. חדרים 1ב1 בפינותי עגולים מגדלים ארבעהבעל
 בראשית המוסלמים על-ידי נבנה שהוא הוברר בו, שנמצאווהחפצים
 ארמון- להיגת נועד הוא לספדינ ה'. או הז' במאה בארץ,_שלטונם
 בתוך לעולם. כנראה נשלם לא בנינו אך הכנרת. שפת עלחורף
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 בקיר טיפוסי )מהראב( שקע-תפילה עם גדול חדר נתגלההארמון
 איפוא, לשער, יש ומדינה(. מפה הקדושות לערים )בכיווןהדרומי
 בארץ. ביותר הקדומים המסגדים אחד והוא מסגדשלפנינו

 עמור ונחלחוקוק
 ב-1945. עמוד, לנחל שמצפון אדמתו, על עלה חוקןקהקיבוץ

 כמעט מנותק עוינת, ערבית סביבה בלב תקופה באותה 'שבהוא
 המקראית, ptpin שם על נקרא הקיבוץ כביש. וללא דרך ללאלגמרי,
 נשתמר,בכפר ושמה לד(, יט, )יהושע נפתלי שבט בגבולהנוכרת

 נוהתה. טרם הקדומה הוקוק יקוק. הנטושהערבי
 בערוץ עובר ורובו גינוסר לבקעת עמוד נחל יורד צפתמאסור

 צמחיה עטור והוא וכים מים בו מפכים השנה ימות ברוב ופראי.עמוק
 גדול סלע ניצב גינוסר, בקעת בקרבת הנהל, לשפך סמנועשירה.

 כל במשך מעיין נובע לרגליו הנחל. שם גםזמוי-עמוד-ומכאן
 שאחדות רבות, מערות נראית הזקופות הנחל בצלעות השנה."מתת
 מהן, בשתים הפריהיסטוריות. בתקופות לאדם מעון שימשומהו

 מדעיות. חפירות נערכו אל-נוטיה, ובמערת אל-אמירהבמערת
 רנ'בודו חיות עצמות כלי-צנר, י שונים מעניינים שרידים בהןנתגלו
 את במידת-מה המזכירות גולגלות וכן יושביהן על-ידיונאכלו
 המערות בן-ימינו. לאדם המעבר טיפוס הניאנדרטלי, האדםגולגולת
 העשירה, גינוסר בקעת וצמחית החם האקלים המים, שפעהטבעיות,

 - זה. באזור הקדמון האדם לחיי אידיאליים תנאים יצרו אלהכל
טבריה
 מבחינה שייכת הכנרת, .של המערבי חופה על הבנויהטבריה.
 היה המקרא בתקופת המזרחי. התחתון לגליל וכלכליתהיסטורית

 חמת, צור : הצרים מבצר ")ערי : נפתלי שבט של בנחלתו זהאזור

 לטבריה. שקדמה העיר על הדעות הלנקות בתלמוד וכנרת".רקת
 לדעת טבריה. זו ויש-שחמת טבריה", זו ש"רקת סובריםיש
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 וטבריה מדרום הנס בעל טאיר רבי ש% קברו.

 -,,ין
1-  במעיינות קשור המת השם אלה. ערים שתי ביז העיר נבנתההחוקרים

 לטבריה, מדרום כיום הנמצאים המפורסמים, מי-המרפא החמים,המים
 העיר ימינו. של לטבריה מגדל ביז יותר, צפונה היתה רקתואילו
 של בני אנטיפס, הורדוס על-ידי לפסה"נ 422ו1 השנים ביןגבנתה
 טיבריוס. הרומאי הקיסר ומיטיבו *דידו :s?, על ונקראההורדום,
 היתה כי טומאתה, בגלל להתישב.בה היאורים רצו לאבראשונה

 ואליהם בעל-כרחו בה הושב מתושביה ללק קברוהן שטח קודםן
 כלכלית שעת-כושר בכך שראו שונים עשירים אנשים גםהצטרפו

 ששוחררו ועבוים הנבגיה בעיר פרגיתם א% בעלי-מלאכהישמצאוובז
 היה מראשיתה כי אם יהודים. היו תושביה רגב בם-וחד. זולמטרה
 לכאן עברה הספירה אחרי שנה כ-200 ~ערד נכרי. מיעוט גםבה
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 הפוליטי מרכזו טבריה שימשה הבאות השנים לבני ובמשךהנשיאות
 ן. היהודי העולם של רבה ובמידה בארץ היוסדי הישוב שלוהרוחני
 עם הירושלמי, התלמוד לספה"נ, 400 בשנת לערד נחתם, בהכולו.

 בארץ, היהודי הישוב והתדלדלות הביזנטי השלטון גזירותהתרפות
 במרר פעיל באופן השהתפו תושביה ההדרגתית. ירידתה גםהתחילה
 מידי ארץ-ישראל את שכבשו לפרסים. פעילה עורה והושיטוגלום

* וישובה היהודית הקהילה בה חוסלה הצלבנים בימיהביזנטים.
 התורכי מהסולטז זכיון שקיבל נשיא. יוסף דוז על-ידי רקנתחדש
 העברית הקהילה תכניתו. נתבטלה שונות מסיבית יהודים. בהליישב

 שבנה אל-עמר, טהר הגליל של הבירואי המושל בימי בהנהחדשה
 הוא. בה. להתישב אכולעפיה חיים ר' את והומיו )40זו( מהדשאותה
 ה-18 המאה בסוף היום. עד בה הקיים העברי הישוב למיסדנחשב

 כבר בה היה המנדט ובימי ממויין, הסידים עולים, בעירהתנשבו
 יהודי. רובשוב

 נתערער ישראל, מדינת הקמת על האו"ם הכרית לאחרמיד
 בסביבה. הבטחוניהמצב

 השכנים, הכפלים מן עויה לגייס התאמצו הערביםמנהיגי
 היו העיר בתוך ואילו ממעשי-תגמול. פחדו כי סירבו, הפלחיםאבל

יר לכאן שהגיעו הורים הערביים הצבאות עם מסתכסכיםהערבים
 מנצה. חיל-כיבוש כדרך המקומיים הערבים עם והתנהגוכתגבורת
 עניי את מכים והיו העשירים של בתיהם את החרימוהעיראקים
.ם, היהודיים המוסדות אל פונים העיר נכבד' היו לעתיםהעיר.

 הפסקות-אש. לעתים מתקיימות היו וכך שביתת-נשק.ומבקשים
 נפסקה והיא 1948. אפריל בראשית היתה האחרונההפסקת-האש

 הצבא מפקד העתיקה. העיר על פתאומית ערבית התקפהעל-ידי
 העתיקה העיר את יפש לא שאם אולטימטום, ליהודים הגישהבריטי
 ותשובתם מהאיומים נרתעו לא היהודים בתותחים. מידירעישוה
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 היתה מסוימת תאופה במשך האנגלי. המפקד אד הרתיעההבוטחת
 אנשיה אולם החיצוני, העזים מן מנותקת בטברי4 העתיקההעיר

 לה ולספק הקשר את אתה לחדש הצליחו בינום בגבורה.ההגונננ
 מלון את לכבוש ה"הגנהי הצליחה ,;באפריל ב-לן ונשק.תגבורת
 ובעקבותיהן הנכבדות המשפחות יצאו קרבן,בתחילה ללא הערבים*ידי על- טבריה שנתה למחרת קקה. היתה לערבית ההתנגדות"סברה".
 הגנת מפקד פירסם יום באותו והעניים. השינ,נ( המעמד אנשיברח,
 בעיר. יהודי שלטון על הקריז בה הודעה,טבריה
 הוקם ושבו מערבים שטוהר הראשוז "מעירב השטח זההיה

 , , ן, עצמאי. יהודי ממשל,ש
ן

 ,,ן,
 ,נין
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ר

 צלמון נחל .י ,זבדזה ואיך.

 ינותח-אלנחל חלדיה וא5.

 עמודיךח' עמוד ח'ןואוס.,אל.
תל-רכש מקריש.~חק! ן, רכשנהל סידיו ואתי.

 ?ן
.4
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