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מהדורת מעריב
שמורות
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טקיוהגויית

)

בשם גליל אנו קוראיך לאזור ההר המשתרע מעמק יזרעאל
בקרום ועד לנחל ליטני בצפון 25 ,ק"מ מעבר לגבילנו המדיני עם

מתחלק שטח זה לשני חלקים ברורים
י
ם גבוהים המגיעים עד למעלה מ1000-
הרי

הלבנון .מבחינה
חלק צפוני,
י
ו
נ
ב
ה
מטר ,וחלק דרומיג,יאוגרפי~
בעיקר גבעות ומישורים ורק בחלק ממנו
יו
גנ
מב
הה
עייה,
מתרוממים הרים
לגובה של כ 600-מטר .לחלק הצפוני
.אדרומי  -גליל תחתון.
אנו קוראים גליל עליון,

לילק

גביותהגיל התחתון

גבולות הגליל התחתון ניתנים להגדרה ברורה ,עמקים ובקעות
ם ,ם כנרת והירדו ממזרח; עמק עכו
מקיפים אותו מכלהעברי
~עמק חרוד מדרום ומדרום-מזרה
(זבול~ן) ממערב; עמק
בקעת בית-כרם מצפוז' בתזד
ן בקעת בית-כרם עובר הכביש עכו-
צפת .עד לרמה ,כפר-חשיה ופרוד משמש הכביש כגבול -הגליל
לאורך ערוציו העליונים של נחל עמוד,
התחתוז .מכאן
נמשךסרהג
4כנרת.
בם
לי
הנשפך מצפון לגינו
בגבולות אלה מגיע) שטחו .של הגליל התחתון לכדי מיליון
ורבע דונם.
'
ו

י

ישע"

י

ן
י

גובה ההרים והצטחיהן

כמעטפי שנים מהרי הגליל התחתון.
הגליל העליוז
ם את הבדליהאקיים והצמחיה .אבותינה
ג
,
הבדליה-רגיובה אלהקובעימגן
~
י
ה
ו
מ
ן S1W
שהיו מושרשים בארץ ,בקרו על-כן בצמחיה בסימן לאבחנהכי
,הגבול ביניהם כדלקמן- :מכפר-חנניה
הגלילים .התלמוד
גליל עליות מכפר-חנניהוימסה כל
ולמעלה כל שאינו מגדל
שהוא מגדל שקמיןגליל:תחתון .-השקמה היא העץ הטיפוסי לשפלה
הארץ.-שראלית ואינה גדלה ,בהרים גבוהים .גם יוסף בן מתתיהו
קובע את באר-שבע השילית הסמוכה לכפר-חנניה כמקום הגבול

מגדיר,,את

~קמין
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אקליםומים

ברובו של הגליל התחתון שורר אקלים נוח ונעים.
כמות-

המשקעים הממוצעת מגיעה בו ל 600-מ"מ לשנה ובאזוריו הגבוהים
ביותר גם עד  100מ"מ .במידה ואנו מתקדמים מזרחה הושת בדרך-
כלל כמות המשקעים ופוחתת .במערב נמצא אקלים ממוזג וכמות
גדולה של גשמים ,אולם ככל שנתקדם מורחה ילך החום ויגבר וה-
גשמים הולכים ופוחתים .במזרח הגליל התחתוז ,באזור שרונה ,יבנאל
וכפר-חיטין ,כבר רב מאוד החש וכמות המשקעים קטנה .גורמים
אלה משפיעים על כמותמי התהום שבאזור ומקשים על פיתוח חק-
לאותאינטנסיבית.מעיינותעשירים נובעים בגליל התחתון רקלרגלי
ההרים השופעים לעמק עכו ולרגלי הרי נצרת .כן נמצאומים בשפע
רב ביבנאל .כדי להקל על בעית המים בשטחים הגבוהים ,יהיה
'הכרח להעלות את המים בעזרת משאבות מהאזורים הסמוכים.
שלב ראשון לפתרון שלם של הבעיה הזאת נעשה עתה בבקעת
בית-נטופה .לפי תכניות-הפיתוח נהפכת הבקעה לאגם מלאכותי.
יאגרו את הירדן ואת מי-הג-
שמים הנקוים מההריםסביב .ואף
מי
כי מאגר צית-נטופה קשור בתכנית ארציתואינו כא לפתור במיוהד
בעיזת מקומיות ,תופרש הכמות הדרושה גם להשקאת הגליל התחתון.
השלב השני של התכנית הוא אגם הקישון ,שהוקם בעמק יזרעאל
ליד כפר-ברוך ,אף מימיו ישמשו את ישובי הגליל התחתון.

".

המבנה

הגליל התחתון מתחלק לשלושה הלקים עיקריים
יטופה.
 .1גבעות שפרעם ,מעמק עכו עד לבקעת בית-נ

 .2במת-ההר ,מדרום ומצפון לבקעת בית-נטופה עד גבול
הגליל העליון ועד עמק יזרעאל.
 .3אשדות המזרח ,מקצה המזרחי של בקעת בית-נטופהנכביש
עילבון-מע"ר) ועד לשקע הירדן.
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גגעוה שו-עם

בשם גבעות שפרעם אנו מכנים את אזור הגבעות המשתרעות
מעמק עכו ועד לבמת-ההר .המעבר לבמת-ההר הוא הדרגתי וללא
מדרגות ,על-כן קשה להבחין בגבול בולט ביז שני הנופים האלה.
אף-על-פי-בז אפשר למצוא כמה נקודות-ציון .הצלע המערבית של
בקעת בית-נטופה משמעת כגבול ביניהם .במרכז הגבעות עובר נהל
צפור' ,המחלק אותו לגבעות צפוניות ולגבעות דרומיות.
במה-הסיבעות שפרעם לכביש עילבון-מע"ר נמצא האזור ההררי של
ב' 1ג
הגליל התחתון ,זוהי במת-ההר ,במת-ההר מבותרת על-ידי מערכת
שקעים ובקעות שכיוונם הכללי הוא ממזרח למערב ,במקביל לכיוון
עמק יזרעאל .בקעות אלו ורשת-הנחלים הצפופה משווים לבמת-ההר
צורה מיוחדת.
בבמת-ההר נמצא ארבעה רכסים ,שגבהם המבסימלי מגיע
ל-500-ש 60מטר ,וכיוונם הכללי אף הוא ממזרח למערב.בין הרכ-
סים משתרעות הבקעות הנזכרות .בקעות אלה פוריותיגבהו משתנה
מ 0-וער  300מטר מעל פני הים .ואףכי לרכסים גם טורי-בינים
נוספים ,בויטים בעיקר ארבעת הרכסים העיקריים.
א) הרכס הראשון ,רכס הרי נצרת ,מתנשא מעל לעמקיזרעאל.
6

הגליל התחתון .מיבין
תבת מהגויו
בקעתהעלבייותן-כערי
ם .עבר זה :ארבעת
עממה:

דפסי הגריד התהתון .ברכס הראשוו בולמת
כפתו
הר-חוור.

'CD
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הר-תבור ,הנמצא בתוך העמק ,מתחבר עם רכס זה וכן גבעת-המורה,
עד לכוכבהירדן ן3שי3ב שלשט).
מגבעת-המורה נמשך
ב) הרכס השני הוא קבםהרי תרעו .בין רכס הרי תרען לרכס
ן (בית-רמון) ובתוכה עובר 'הכביש
הרי נצרת נמצאת בקעת,תרע

הרכ",

חיפד_טבריה.

,
'

ג) הרכס השלישי הו)4רכק 'טבת.בינולבין רכס תרען משתרע
העמק הגדול ביותר בגליל,התחתוו והוא בקעת בית-נטופה.
ד) הרכס הרביעיהות רכס חוור והוא גם הרכס הגבוהביותר.
בין רכס חזור לרכס יטבת,משתרעת בקעתסחנין .צפונה לרכס חוור
נמצאת בקעת בית-כרם,היא
 ,כאמור ,הגבול בין הגליל התחתון
לגליל העליון.

*
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ששויה הס~ר"ייס

ובקעותיהם

אשרות המזרח טהווים משטח בזלתי והם נבדלים בכך מנוף
הגבעות ומבמת-ההר הבנויות אבן-גיר.קוי השבר של אשדות המורח
הם.בכיוון הפוך מקוי השבר של כמת-ההר~.על כן נמצא באשרות
המורה עליות קלות מצד דרום וירידות תלולות לכיוון צפון וכגוו
העליה מעמק בית-שאן לכוכב-הירדן) .בבמת-ההר נמצא מצב הפוך:
עליות קשות מדרום (למשל מעמק יזרעאל לנצרת) וירידה נוחה
בצפון.
רכסי ההרים העיקריים כאשדות המזרח ,הם מדרום לצפון:
ו) רכס רמות ,על שם רמות של יששכר .זהו הרכם בו נמצא עתה
המשתרע בצפון ההל מאפיקו של
 )2רכס יבנאל
כנוחכלב-ה
תיברודרןיובדרום עד לבקעת-יבנאלי  )3רכס פוריה ,הסוגר על
בקעת יבנאל ממזרח ונמשך עדים כנרת.
הבקעית העיקריות באשדות המורח הן; ו) בקעת יבנאל;
 )2בקעת ארבלן  )3עמק נהל תבור ,הרהב במערבו וההולך וצר
מזרחית-דרומית ,בכיתויירדו.

כגליל התחתול

"שת-המים בגליל התחתון נמשכת מיזרעאל שבעמק דרך
יר
הנחלפ
גבעת-המורה והר-תבזר ,עוברת בקרבת העיר נצרת ופונה מורחה
להרי תרעו .בקרבת קרני-תיט' 1היא משנה את כיוונה לצפון-מערב

עד הגיעה להר-תזור.

מהר-הנור ' זורם נחל חלזון ,הנופל לנעמן וגורם בחורף
לשטפונות בעמק זכולון .ממורדותיו היר~מייפ של הר תרעו ~YD1
בקעת תרען ועמק בית:
נחל צמורי ןאל מלך) ,המנקו את מימי
נטופה .הוא חוצה את גבעות שפרעם ונופל לקישון מצפון-מערב

לכפר-חסידים.
במזרח  )1 :a'D~llנחל צלמזז' המתחיל בבקעת בית-כרם
?בבקעת סחניז ,מנקז את מי הר-חמר וכמון ומי הגליל העליון
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המענך תמויו הענייו  1.(;7התסתוו

נ"ר-שנע ה;(יןית -

א,ו~

ומושך בחלקו העליון מים גם בתקוטת הקיץ .גחל,ה נופל לכנרת
. )2נחל ארבל (ואדי אל המאם) ,המתחיל ממורח
בי
מדרום לג
יופה ונשפך כנרת בסביבות מגדלו  )3נהל יבנאל,
רט
סנ
ינתו-
לבקעת
הזורם בבקעת יבנאל ,נופל ל רדו מדרום לדגניה ופותח דרך מבקעת
הירדו לגליל )4 1נהל תבוו ,שמוצאו בהרי נצרת ,והנופל ליררז
מדרום לקיבוץ גשר.

י

%ד ר כ ם

מבנה הרכסיב והבקעוו המקבילות להם בכיווז כלל' ממזרח
למערב ,מקשה האפשרוו לחנות את הגליל מצפון לדרום .נמצא
באן רק דרך אחת .העוכרת בציר כפר-תטר ,עילכון .כפר-מגניה.
לעומת'ואת מקל סבנה זה הרכסים והבקעות המעבר לרחבו

עי

,,
י

עי
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שלהגלילהתחתו ,,ממורה למערםולהיפך .כמעטכלהואדיותהגדולים
הנשפכים לירדן אן לים התיכוז ,והמושכים בדרך-כלל מים ברוב
ימות-השנה ,שיתשו בימי-קדם ורכי-מעבר ממזרח למערב.
אורחות-
המסחר ביכרו בדרך-כלל לעבור במעלי ואדיות ובנהיים ונמנעו
מלחדור אל העמקים הגחלים .נמצא ,שכל השיירות אשר עברו
במעברות'הירדןביז ים כנרת למעברות בית-שאזהיו,ע,לותבואדיות
של הרי הגליל שממלו' אחת הדרכים עברה גם שנתל תבור .דרך 11
עלתה אל מרגלות התבור ומשם דרך בקעת כסולות לסביבות שער-
העמקים ולגמל עכו.לירכו של נהל זה הונח בתקופתנו צינור-הנפם
הבא מעיראק והמסתיים בחיפה .דרך שניה עברה במקביל; '11esa
בנהל יבנאל (ואדי מג'אס) ושילשה כדרך-האורחות הראשית מהחורן
לחוףהים .דרך  11הצתה-אתהירדו במעברותשמדרוםלדגניהועלתה
בנחל אל בקעת יבנאל ומשם על-פני רמת לביא אל בקעת תרעו
(.בית-רימון) ואל תל חנתון ,שבבקעת בית-נטופה .יש המזהים את
התל הזה עם העיר חנתון .הנזכרת בספר יהושע .שם העיר קשור,

י שהמשיכו
כנראה .במלת חניה :כאן חנו האורחות בפעם האחסונהיפנ
את דרכו דרה בקעת בית-נטופה ודרך וחל אבלים ,הנשפך לעמק
זבולו 4ומשם  -לעיר הנמלעכו.
דרכי-רוהב טטפות עברו בנחל ארבל ובנחל צלמון ,בו עוברת
;היום הדרך מגדל-מע"ר .דרך נוספת עלתה בגחלעמוד.

הידותהגליל התחתץ

האדמה הפוריה ,האקלים הנוח ומעיינות המים משכו אליהם
את האדם כבר בתוקפה הפריהיסטורית ,המערות הרבוישימשו מע41
מסתור מפני השמש הלוהטת בקיץ ומהגשמים בחורף .באחת המערות
האלה נמצאה גולגולת של אדם בו אותה תקופה .בפי אנשי-המדע
היא נקדשת "גולגולת האדם .הגלילי" ,והיא קרובה לטיפוס
הניאנדרטלי  -טיפוס המעבר לאדם.בן-זמננו .בתקופה הכנענית
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ג1וגוות -הא07

הוויו-.

 -ס.יוס

המעבר מאוס הקזמ1ו

ק,
י
מיתה
'רכים.
מ-1הד
ז
תלים כנעניים אחדים.

וא 07ג1-1ס((1

אז עיר

 Dnanכבר
הגליל
התרכזו
אך חלקו
השובה ויגשםובביבקעת יבנאלקיימים
הגדול של הגליל התחתון היל בתקופה זו מכוסה,יערות והוא נושב
אההנהלות דיזחלק הגליל התחתון
רק בתקופה הישראלית.
כיז ארבעה..שבטים ישראלזים; נפתלי  -בצפון-מזרחי יששכר
על'

בחקית

בדרום-מזרחו אשר  -בצפו11מערבי

ובולון

-

בדרום-מערב .נוסף
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להם שכן בצפון ,בעמק החולה ,השבט הקטןדן .שבטים אלההיו
מנותקים מהמרכזים הפוליטיים של ישראל ויהודהואין אגו שומעים
עליהם רבות בתקופת המקרא .אולם בסוף ימי הנית השני עלתה
חשיבות הגליל לאיןשיעור .הגלילהיה אז מיושב ישוב יהודי צפוף
כיותר1.יוסף בן מתתיהו תתאר אותו במלים הבאות
י "ואםכי ארז
הגליל קטנה מעבר-הירדן ,היא עולה עליו בעישר ,כי כולה ארץ
זרועה ופוריה .כולה ארץ שמנה ועשירת-מרעה וגם עצים שונים
צומחים בה .ועושר פרי הארץ מושך גם את לב האנשים הרחוקים
מאהבת עבודת-האדמה וכל הארץ נודעהעל-ידי הושכיה ~לא נמצא
בה אף אזור שומם אהד ובגלל ברכת האדמה הטובה ,ערי הגליל
רבות והמון הכפרים מלאים אדם" .במקום אחר היא מעמיד את
מספר הכפרים והעיירות הקיימים בגליל על .205
בימי המלחמה ברומאים הצטינו יהודי הגליל -rlyaדוחם
ובגבורתם .בסיסהכוהיתהרומאייםהיה בעירעכו ,שנקראהאזפת1לי-
מאיס ,וממנה נעו לעבר הגליל .המלחמה בגליל .בדומה למלחמה
בשאר חלקי הארץ ,היתה סטטית .לאהיה ליהודים חי"
רוקאו חילות-
ם
שדה אחרים והם הגנו על עצמם במבצרים .ליתר די בעריה
הבצורות ,ובעיקרבעיים שעמדו על דרכי-כניסה חשובות.בדרום-
מזרח נשקפה ליהודים ,סכנה בראש וראשונה מצד העיר בית-שאץ
באותה תקופה היתה זו עיר הלניסטית ,שונאת בלב ונפש לעם
היהודי ושמה סקיתופוליס .מצד מזרח הגנו-עלחומי הכגרתימערות
נהל ארבל ,מבצרי ארבל ,מגדל וטבריה .בין המבצרים החזקים
במערב נזכרות
באר-שבעמוהתגללינלויבתב-הויירטדבןת) .הבידתרהוםמבויפיע..הר
צרת ,למרותתבור. .יש להניח ,שגם ר
שאינה נזכרה'בכתבי יוסף בןמתתיהו .כשהופיע הצבאהרומי.נלחמו
בו הגליליים בגבורה עילאית ,אלא שלא היתה להם הנהגה מאוחדת
ולוחמת ,המסוגלת לפתה פעולה יזומה .לפיה הסטטי של המלעמה
קבע את תוצאותיה מראש .אולם בכל-זאת הצליחוהיהודים לעכב את
הרומאים חדשים רבים וכל כיבוש עלה להם במאמצים רבים.
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ישוב יהודי גדול היה בגליל גם אחרי החורבן .ישוב זה הפך
י הארץ כולה ולמרכזיהודי העולם.
אחר-כך למרכ ,הרוחני של,הוד
במיוחד התבסס בגליל התחתון ,שאדמותיו נוהות יותר לעיבוד.
באישה ,שפרעם',בית-שערי" ,צפוריוטבריהישבהחליפותהסגהדריז'
העולם באותה תקופה.בצפורינערכה
היא הסמכות העליונה של
ונחתמה המשנה,ובטבריה--ןריכתו הסופית של התלמוד הירושלמי.
מעטים ביחס ה 6השרידים שנשתמרו בגליל התחתל מתקופה זו,כי
גם בתקופה מאזהרת יותרה*קיים בו 'שוביהודי צפוףלמדי,וישיבי
הערבים בנויים עתה באותם המקומות עצמם .בשנת  1187נערך
בגליל התהתון קרב שקבע את גורל הארן .באותה שגה הנה צלאח
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כולה,בידי הצלבנים נשארה רק עכהשהיתה מבוצרת היטב ושאותה
הצליחו לכבוש מהדש לאחר שפעם נשמטה מידיהם .ממנה המשיכו
את שליטתם ברצועת החוף במשך מאה שנים נוספות.
כחשיבותו הרבה של הגליל התחתון בימי-מלחמה כן גדול היה
קרנן בימי-שלום .בו עכרה דאל המסהר לארצות הפרת והחדקל
ומדמשק אל נמלי ים התיכון ולמצרים .מימי שלטון הכמלופים
נותרו לאורך דרכים אלה שרידי אכסניות ,ששימשו כשנקים וכבתי-
מלול לעוברי-אורח .אתת מהאכסניות האלה נשתמרהכמעטבשלמותה;
היא.האן א-תוג'ר אן מזק אל-האן,
העומדת בצד הדרך מכפר-
הרי

תבור לאילניה (סג'רה).
בימי שלטון התורכים ,ובפרט בסוף תקופה זו ,לא התעניינה
הממשלה בגורל תושבי הארץ ,דבר שהביא בעקבותיו לערעור המצב
הבטה,ני וממילא גם לערעור המצב הכלכלי ,בתקופה  11התפשטו
בידענים נודדים על-פני הארץ וחדרו לגליל התחתון .מפנה בהיי
הישוב בגליל התחתון הל רק בסוף המאה ה 19-ובראשית המאה
ה 20-עם ראשית ההתישבות היהודית החדשה.
עד-למלחמת-השחרור הדרה המתישבות העברית בגליל התחתון
רק למקומות מעטים .אילניה ,כפר-תבור ויבנאל נוסדו עוד בתחילת
המאה הזאת ורק נקורות מועטות נוספות הוקמו בסביבותיהן בשנים
האחרונות .רוב-רובו של הגליל היה תפוסבידי הערבים.
בראשית מלחמת-השחרור השתלטו כוחותינו רק על הגליל
והכביש כפר-תבור-יבנאל-כנרת הפך לעורק-
התחתון המזרחי
החיים היחיד שלו-.אחרי כיבוש נצרת וסביבותיה ,במבצע "דקל"
( 16-14ביולי  ,)1948הוצבה התויתבאזורבקעתבית-נטופהובמבצע
"חירם" ( 31-28באוקטובר) שוחרר כל הגליל והזר לידים עבריות.
אולם שליטתנו בגליל התחתוןאינהשלמה.ריבויכפריהמיעוטים
ומיעוט הכפריםהיהודיים מהליש אחאהי,תנו באזור.שלטונעבגליל
ההחתון לאיהיה שלם כל עוד לא יהיה.מאוכלס ישוב חקלאיעברי.
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סקורה,ישובית
נצרת נוסדה ,כנראה ,בתקופת הבית השני ,אולם באותה תקופה
לאהיתה להעדייןמשיבותורובה .מרכז האזור היתהצפורי.השוכנת
 5ק"מ צפונית-מערבית ממג.
יוסף בן מתתיהו מזכי ק בין הישובים שהוא ביצר את יפש
היאיפיע הקרובה לנצרת, ,זלם אינו מזכיר את נצרת עלמה .היא
נזכרת לראשונה רק בברית נהדקהכעירו של ישוהנוצרי .על שמה
גם קראו לו -הנוצרי" ולדת "נוצרית" .ישו גדל בנצרת וכנראה גם
נולד בה ,למרות שהמסורת ונוצרית טצביעה על בית-לחם (כצאצא
דוד המלך) כמקום לידתו .בנצרת עצמה לאהצליחישולרכושנפשות.
עוד במאההרביעית לפסה"נ'%תהן.נצרתעיירהיהודית טהורה ולמרות
תמיכתו של הקיסר קונסטנטינוס לא הצליח המומר יוסף מטבריה
להקים בה כנסיה.התנגדות,,היהודים היתה תקיפה .כנסיה נוצרית
בנצרת נוכרת לראשונהעל-ודיצליין.נוצרי כשנת .570-אותוצליין
התרשם מאור גםמיפי בנוחיה היהודיות של העיף" .בעיר ההיא",
הוא כותב" .רב חן הנשים.העבריזת ,שבכל הארץ לא נמצא ביז
טיהוריםיפי
ף מהן".הכנסיה.,,שהוזכרה לא היתה למעשה אלץבית-
כנסת ,שהועמד לרשות הצעקנים הנוצרים לתפילה.
בראשית המאה השביעית עזרו יהודי נצרח ,עם יהודי טבריה
את הארץ .כשחזרו הטצרןם
והגליל כזלו ,לצבא הפרסי
והוציאו את "ארץ מידיהם ~רכו טבח גדול ביהודים ואז נחרבה,
כנראה .גם נצרת.כשהופיעו,ן.לאחר זמו קצר הערבים ,כבר מצאו
אותה בחורבנו.
הצלבנים ,ששלטו בה בן 100שנה ,העלו אוחה למעלת בירת
,בנינים רבים ,עם נפילת השלטון
הגליל התהתוז ובנו בה

ילכבוש
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שן7.יס י.710יס שנתצה 13צי'0 .0ת.ן:

0ניה;

משמאן[ :ת31ת ,השסות:

ערב מלחמת-השחרורהיו בה כ 10,000-תושבים ,רובםנוצרים.
בימי ההפוגה הראשונה היתה נצרת מרכז צבאותיו של קאוקג'י.
הוא ציפה להתקפההיהודית מדרום ,מכיוף עמק יזרעאל IYV11 ,על
בנין-המשטרה הגדול והמבוצר .אך עיקר הכוח של צה"ל התקדם
מכיוון שפרעם-צפורי .ב 14.7.1948-נכבשה שפרעם ומכאן המשיך
הכיח הישראלי העיקרי בהתקדמותו לאורך הכביש וב 16-בו כבש
מנוסת-חרב .באותו זמן יצא כוח נוסף
את צפורי וכל תושביה
כבשברח
י הבפר מעלול וכדי להבטיח את האגף
את
בכיוף העמק .הוא
הימני של הטור הישראלי המתקדם אל עבר נצרת,התקדםאלעילוט.
אחרי ביבושן של צמורי ועילוט החלה ההתיפה המכרעת על נצרת.
טור משוריין ישראלי ,שהתקדם מכיוון ציורי ,נתקל במרחק של
ק"מ מנצרת במשוריינים של האויב.הערבים רצו לעצור בעד
הכוח הישראלי בפיתולים הצרים שהכביש עושה במקוםזה .אחרי
קרב קצר ,בו נחרטו כמהמשוריינים של קאוקג'י ,נסוגהאויביההלה
בריחת הצבא הערבי מהעיר .הטור הישראלי המשיך בהתקדמותו
ופרץ בשעות הבוקר המוקדמות.של .ה16-ליולי לרחובות נצרת.

כ1.4-
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התושבים הסתברו בבתיהם וביבו את כל האורות ,היחידה
שחדרה למטהו של קאוקג",1מצטהו ריק מאדם; אולם ממקור מוסמך
נודע כי קאויג'י עדיין מסתתר בעיר.
חשכת הלילה לא איפשרה סריקה יכודית ,אולם במבואות העיר
ובואדיות הסמוכים הוצבו ,מארבים .הלוחמים הערביים .שהתרשו
במנזרים ובמרתפים .ניסו 4התארגן כדי לנסות עם בוקר להחויר
לעצמם את השליטהבעיר.ן
קא,קג'י פקד על
להילחם עד הסוף.אולם רוח-הקרב לא
פקדה עוד אח הלוחמים הערביים ועור באותו ערג הסתנן קאוקג'י
עם פמליתו דרך אחד
מהעיר ונמלט על נפשו .עם בוקר
יצאו התושבים הערביים מפאתי בתיהםומסרו אתנשקם.ונכבדיהעיר
באו לחתום על כתב-הכניעה .מבצע "דקל" ,בו נכבשה נצרת .היה
המבצע הראשון בו פעלוה,הודיס במסגרת צמאית גדולה וכפעולה

אנשיי

העריצים,

,1ן
_..

כיבוש שפרכס ,צהור' ווצרת במבצן

"דקל-
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נצדת יתד-הקפיצה

מתואמת של יחידות גדולות .מנוהלותעל-ידי הפיקודהחויתי .אחרי
הכיבוש נשארה רוב האוכלוסיה במקומה ועוד נתוספו עליה עליטים

ממקומות שונים בסביבה ,והוקם ממשל צבאי .כיום מונה נצרת

כ 22,000-תושבים ערב"סי כאורחי מדינת ישראל  lDnfi~nועשבי
נצרת בבחירות ויש להםציר בכנסת.
מן המקומות הקדושים לנוצרים בנצרת ראויים במיוחד לביקורי

א) כנטית-הבשורהו ב) כנסית יוסף; ג) לנסית בית-הכנסת.
א) כנסית-הבשורה בנויה במקום שבו בישר לפי המסורת
הולדתו -
של 'שה הכנסיה
הנוצרית המלאך גבריאל למרים את
סודות עתיקים ובמקומות אחדים אפשר לראות בה אתבנויה על י
שריד רצפת-הפסיפס מן התקופההביונטית.
י) כנסית-יוסף בנויה במקום המסורתי שלנגריתיוסף,אביו
ב
בנ-
ויה על יסודות מן התקופה הצלבנית .אפשר
של ישו .כנסיה זו
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לרזת

נוזי

במזרגות לבור5-ים עמוק ולמערה "צובה; שניהם מן

התקופהב"
הביזנטית.

ג) כנסית בית-הכנסת %-בנויה במקום בית-כנסת יהודי עתיק ,י -

בו התפלל,לפי המסורתהנוצריתןישועצמו .בברית החדשהמסינר;

"ויבוא (יש 0אל נצרת שבה ~דל וילך כמנהגו ביום השבת אל בית-
הכנסת .ויקם לקריאהויתנו לו ספר ישעיהו הנביא ובפתחו את המפר
וימצא את הפסוק בו כתוב:1:רוח ארוני ה' עלי יען
לבשר ענוים שלסנ' .לחבוש לנשברי-לב .לקרוא לשבויים דרור
ולאסורים פקת-קום ,לקרוא שנת רצון לה' (ישעיוע מא,
משח ה' אוחק

ן
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ויאמר אליהם :היום הוקם הכתוב הוה באזניכם ...ויתפלאו לדבריך
היאמרו האין זה בןיוסףז וימלאו כולם חימה בבית-הכנסת בשמעם
יקומו ויוציאוהו אל מחוץ'לעיר ויביאוהואלגבההר אשרעירם
לזאת .וי
בנויה עליו ,להשליכו מטה.אך הנא עבר בתוכם וילך לדרכו".צלייז
נוצכ' שכי"א בבית-כנסת זה במאה הששית לספה"נ מספר; "שם
נמצא ספר שבו למדו לאדון (ישו) את האלף-בית .פה נמצא גם
הספסל.שעליו ישב עם שאר הילדים .רק העצרים יכולים להניעו
ולהרימו ,אולם היהודים אינם יכולים.להזינו בשום אופז.-
בתוך הממר הסרנצ'סקנ' שביז כנסית-הבשורה לכנסית-יוסף
נמצאבית-נכית עטן ובן עתיקות שנמצאו בנצרת ובסביבתה ,ביניהן
גם בתובת עברית מבית-כנסתיהיריעתי*
גת-החסר (משהר)
כ 4-ק"מ מצפון-מירח לנצרת ,בצד הכבלש לטבריה ,שוכו הכפר
הלרבי משהך .את מקומה של משהר מזהים זיהוי מסורתי  03גת-
ההפר העתיקה ,המצוינת כישוב בגבול נחלות ובולון ויששכר ('הושע
יט' .ג) .גת-ההפר היא מולדתו של יונה בן אמיתי הנביא; -אשר
דבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת התפר" (מלכים
ב ,יד .כה) .בכפר עומד הקבר המסורתי של יונה הנביא ,בפי
הערבים נבי-יונס .קבר זה כבר היה ידוע במאה הרביעית לספה"נ.
מקזבק של גת-החפר העתיקהאינו במקום הכפר הערבי הקיים.
היש שכנה ,כנראה .על התל המתרומם מעל לכפר ממערב .החרסים
שנמצאו עליז מעידים כ' היה מיושב בתקופה הישראלית.
כפר-כנה (.קנה)
בצד הכביש נצרת-טבריה. 5% ,ק"מ צפונית-מזרחית לעיר,
שוכן כפר-כנט .המסורה הנוצרית מזהה אותו עם קנה הגליליות בה
עשה ישו את מקשה-הנסים הראשון שלו .בברית החרשה(יוח11
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גנו גזה ,ק;") מואס נווי

ם בקנההגלילית)
ב) מס81ר שפעםבאוישויאמןמריםלהבונה שלעניי

זאין להם-- .והנה nww
.ויחסרהיין .ותאמר אםינועאליוייי
ים לטהרתם= -ויאמר אליהם
ביי-אבן ערוכים .שם.כמשעט היהוד
ישוע; מלאו לכם הכדים'4ים
 ,וימלאום עד למעלה"  -והנה קרה
הנס והמים שבכדים הפכן,ליין," .את תהילת האותות אשר עשה
יקעע בקנה אשר בארץ הגליל":
מכתבי יוסף בן מתתיהו ,שישב בה
קנה הגלילית ידועה
זמן-מה ,ובז מתעודות יהודיות מאוחרות '.יותר . .אך אין ספק,
 .מקומה של קנה העתיקה הוא
שהמסורת הנוצרית היאביתי-נכונה
בחירבת כנא ,שבבקעת ביה-נשפה.
בימי-הבינים .ישבו ללפר:ננה גם יהודים .נוסעים יהודים מן

'~ם

'

',י -
,ן
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המאה ה 16-מספרים לנו על כךז -בכפר-כנא ובכל אותם המקומות
מן הגליל הם חיים בשלוה ובשקט ואין להם רשע מןהישמעאלים".
יהודים רבים באו מצמת לשם (לכפר-כנא)ליום השוק שהואברביעיוהוא -מזום טוב ,נמצא בו מכל דבר ובזול ,והרווח גדול ליהודים.
ושם קהל כארבעים בעלי-בתים".
בכפרישנן שתי כנסיות בעיות במקום בו התרחש לפ' המסורת
המצריתנס-הייןהנזכר.

אייניה

(טלורה)

אילניה ,הידועה יותר

,
בשמה הקודם סגרה ,נוסדה ב1899-

והיתה אחת המושבות הראשונות בגליל..תחילה .מנתה  160תושבים
בלבד ,גם גרים רוסיים בתוכם ,אך לא עבר זמן רב והמקום הפך
למרכז פועלים ,שבאו לגליל מז  nla~lanשביהודה .רוב מושבות
יהודה עסקו ש במטעים ,ואילו בגליל עמרה הפלחה במרכז .צורת-
הקלאיתזו משכה יותר את לב הצעירים בני העליה השניה .מה גם
שבגליל לא הכתפק האיכר העברי בעבודה שכירה בלבד ,כי אם
עבד גם בעצמו.
מביז צעירי העליה השניה שבאו אז לגליל קמו רבים ממנהיגי
הציונות וממנהיגי המדינה כיום ,גם ארגזן "השומר" קם מתוכם.
באותה  nywהותה בעית הבטחון חמורה מאד .הישובים העבריים
המעטיםהיו מוכרחים להגן על עצמם מפני הכפריםהערביים הרבים
וביחוד מפני שבטי הבידידים .כוח-בטחון ממשלתי לא היה קיים
והשמירה היתה בידי ערבים .יסוד -השומר" ב 1909-בא לפתור
 .נוסדה השיירה היהודית העצמית .הגרעין הראשון של
שאלהזו
כוח עברי מווין בארץ ,ובידיו הופקד בטחון הישובים .כדי לעשות
את הרושם המתאים על השודדים הערבים למדו אנשי "השומר" את
שפתם זמנהג'הם ,לבשו את בגדיהם ,היטיס לרכב על סוסים
והצטיינו בקליעה -~rDIR11לב .כעבור זמן קצר הצליחו לעורר כבוד
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ינכו

הקמת "השומר" עשתה רושם רב בקרב הנוערהיהודי בארץ ובתוץ-
היתה גורם מהנך לקראת nw~nfi
לארץ ודמותו של
בטחונית-צבאית .הקמת "השומר" היוותה את .הבסים ליצירת הכוח
'.
היהודי קצבאי בארץ.
אילניה מילאה תפקיד וחשוב גם במלחמת-השחרור ,בהיאבקות

השומי

(
'
על.הגליל
הו
התחבוהרתהחת
"ודית לט?ריה ולגליל העליון התנהלה אז בכביש
יה
,
ת
ר
נ
כ
ל
א
נ
ב
י
ר
כפר-תבו
ה
י
ה
ה
י
ר
ב
ט
ת
ר
צ
נ
ש
י
ב
כ
ה
ואילו
בידז
הערבים .מאילניה היתה אפשרות-נוחה להטריד את התחבורה של
האויב וההזדמנות לא הוחמנה .מאידהגימא .היה מצבה של אילניה
עצמה בלתי-נוח מאוד.סגרה הערבית והכפר הערבי הגדול לזביה
'4יו'" ין;'י"1
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עליה מלמעלה והמשבה נמצאה תחת אש מתמדת
(ה
ייםצליספרובת)יהשםל.טי
בעת ההפוגה הראשונהביצרי הערבים את משלטיהם
של
וריכנו כוחותרציניים במגמה לכבוש ,עם חידוש הקרבות ,אתאילניה.
כיבושה היה מבטיה את התחבירה הערבית והיה מסכן את התחבורה
העברית גם בכביש יבנאל .עם הפסקת ההפיגה פתחו הערבים
בהתקפה .במשך  8ימים ,מן ה 9-ל.16-ביולי ,הסתערו על עמדות

היהודים בהסתייעם במשוריינים ובת,תהים .מתוך עמדות בלתי-
מוכנות ולמרות עייפיתם ההולכת וגוברת הדפו היהודים את כל

ההתקפות.
ב 13.7-הופיעו לראשונה בחוית זה התותחים שלנו  -והטעלתם
שברה את רוח האויב .החלה בריחה מן הכפרים הערביים .האו.ב
עדיין ניסה להחזיק .למתות ,בלוביה .ב 16-וב 17-בו הורעשה לוסיה
במשך כל שעותהיום והלילה והחלה בריחההמזנית גם ממנה,אילם
דרישת היהודים לכניעה ללא תנאי נדהתה .למרות בריחת התושבים
המשיכו כוחות האויב להגן על הכפר .גם הפשיטה שנערכה באיתו
לילה לא הביאה לשום תוצאות .תותחינו המשיכו בהרעשה .אולם
עייפות האנשים מנעה את האפשרות לעריכת הסתערות על הכפר.
בבוקר הונף דגל לבן בכפר הערבי הגדול תורען .המשלטים סביב
לואיה גע,בו על-ידי האזיב ,ובכפר פרצו דליקות .התצפית הבחינה
בנסיגה בכבישעילבון .בשעה 0מ 16נכבשה לוביה וכביש אילניה--
טבריהטוהר..למחרת היום נכנעו גםעיז-מהל ,בדרך לנצרת ,והכפרים
הערביים בבקעתבית-נטופה.
אבידות האויב הסתכמו ג 200-הרוגים ו 200-פצועים .לפחות.
אבידותינוהיו  24הרוגים ו 60-פצועים.

ל בי א

'

קיבוץ של .הפועל המורהי" .טסך .מול הכפר הערכי הנטוש
לוביה ,כחצי שנה אחרי כיבושו .ישובה העתיק של לוביה נזכר

www.daat.ac.il

דעת  -מכללת הרצוג

ווו''".ט'1 1חו 9מנקעה אוש  -סנט ס"מ,ענ" סעו"

ו היה פונדק לעוברי-אורח .על
בתלמוד בתור יובא ,או לסיא.יצ
שם לביא נקרא הקיבוץ .כמה ישובים נוספים הוקמו בסביבה בשנים
האחרונות* .
י

ן
.
,
ן
'

קרנ~חיטין

כמה מערבה לים 4נרת ,בצד הכבישטבריר_נצרת
 .נמצא
~upבגובה של  %26מטר מעל פני-ים-התיכוץ בגלל צורתו
הר-געש כבוי
המיוחדת ,מעין קרנים המזדקרות בפסגה ,ובגלל כפר-חיטין אשר
למרגלותיו  -נתפרסם ההר כשם קרני-חיטין רכס קרני-חיטין
מהווה את קו פרשתיהמימן בין' .המים המתנקזים לבקעת ארבל
כצפון ובין המים השופעים לבקעת יבנאל בדרום .פסגתו האפיינית
והבולטת צופה למרחקים~ .ל-כד .משמש הוא סימו-היכר לסביבה
,
ן
.
וף,
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כולה .הבועה הקטנה של הלוע ,המוגנת יפה בדרך הטבע ,שימשה

כבר בימים קזוסים כמקום-מושב לאדם .למקום זה שכנה ,כנראה
העיר הכנענית העתיקהמד,ז .מלך מדוןהיהביז 31המלכים שנוצחו
יהושע(יהושעיב,יט).מלכהיובב השתתף בבריתמלכי הצפון,
על-ידי
שבראשה עמדיבין מלך חצור.אחרי מפלת הכנעניםלידמירון כבשו,
כנראה ,בגי 'שראל את מדון ('בזיעיא) .לפ' דעה אחרת יש לחפש -
כאז את אדמה של נפתלי (יהושע יט ,לו) .אימה נזכרת בהעויות
המצריות בצורת "שמש א-ם" והיא היתה אחד המבצרים הראשיים
ב"דרך הים" ,בין מגידו לכנרת-מה שמתאים יפה לקרני-חיטיה
בפסגת התל נשתמרו יסוז-ת החושת מן התקופה הכנענית והישרא-
לית,שהיובגויותאבנים גדולות ,ונמצאו חרסיםרבים מאותה תקופה.
שמה הקדום שלמדין נשתמר בחורבה הסמוכה ,חרבתמדין .תושבי
הסביבה קבעו כאז את קב-ו של הנביא שעיב ,שהוא שמו המוסלמי
של יתרו ,כהן מדיק בנראה ,בגלל הדמיון מדוז-מדין-מדין.
.בשנת  1187הקרב
והמכריע
י קרני-חיטין-
ירגי
ר-ודי
יוסלמים בהנהגת צלאההגא
ין .בקרב
המ
"נה
דה
ב' 1הצלבנים לבין צבאו
ו הצלבנים את תבעתם המכרעת בארן .תבוסה שעלתה להם
זהנחי
של ארץ-ישראל.
באבדן ירושלים
מקרני-חיטיןומרבית
" מראה מרהיב על בקעת גינוסר וסאיבת
מתגלה
גדול של הגליל ,התחתון ועל רכסי הגליל העליון
כנרת ,על
הרחוקים יותר.

ה"

יקעת ארבל",עיר והמבצר

בקעת ארבל משתרעת מקדני"-יטיז צפונה .גבולה הוא בנחל
ארבל (~אדי המאם) .הבקעה נתפרסמה כבר בתקופות קדומות ,ובעיקר
בשל ריבוי אוכלוסיתה וישוביה ,ופור'זתה הרגה .תושביה עסקו
משתן ובהכנת כלי-פשתז גסים .מכיוון
גביחנקולסארונתראויהםתפמרוסרמדוותבגידיי
בקעת .ארבל כצוק תלול המתנשא מעל לכנרת.
?וק חתרכן :ירקניי = :"11
 fawברעפ *א.יו%י",לה
-- - - - - -24
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בקירות התלוליםשל נהל ארבל מצויות עשרות מערות.שהגישה
אליהן היא לעתים קשה ומסוכנת .הן קשורותזו בזועל-ידי שבילים
מפותלים ומסילות פנימיות .על-נקלה ניתנות מערות אלה לביצור,
ואמנם עוד בימי-קדם נהגו לעשות זאת תכופות .עד היום אפשר
לראות בצוק ארבל שריד מבצר ערבי מימי-הבינים החצוב כילו
בסיע .ביצורים טבעייםאיה וכן הדרך שעברה ,כנראה ,בתוך
י
חר
ני
הע
אל בקעת ביתזנטוסה ולחוף ים התיכון ,קבעו את מקומה של ה
ארבל ,שעמדה כא 1בים-,קדם ושעל שמה נקראה הבקעה כולה.
מקומה היה בחירבת ארבד ,הנמצאת מעל לנחל .גם כיום ניכרים
במקום זה שרידי חומות ובנינים ,שרירי בורות-מים ובריכה גדולה
החצובה בסלע לאגירת מי-שתיה וכן חורבות בית-כנסת יהודי
המאה הב'-ג' לספה-נ ,שהיהבנוילפי מתכונת בתי-הכנמת האחרים
כגליל כתקופה זו .בית-הכנסת היה בנוי יצורת בסיליקה ובו שני

"1

סטוים המחלקים את האולם לשלושה חלקים מוארכים.
העיר וסביבתה שימשו גיא-חזיון למאורעות רבים.שימי יהודה
המכבי ,באמצע המאה השניה לטני הספירה .עלה בכחידם ,שר-הצבא
הסורי ,על יהודה ובדרכו חנה על-יד ארבל .בכחידס שם מציר
היהודים בעיר ובסביבתה ~לפי דבריו הכניעם זעופה בהם שפטים.
במאה הראשונה לפני הספירה נלחמו כאז קנאי הגליל נגד חילות
הורדוס ,ואף כי ברור היה להם מראש ,שאיו כל תקיץ לנצחון -
נלחמו בחירוף-נפש והעדיפו למות מאשר.להיכנע .בסמרו "מלחמות
ן שליהמלחמה הזאת:
היהודים" נותן לנו יוסף פלביום תיאורמעניי
"המערות האלה נמצאו בצלעות הרים .תלולים ומכל עבר לא יכול
הצבא לגשת אליהן.כי רק משעולים צרים ונפתלים הוליכו אלפי
המערות ,והסלע אשר מעבר סני המערות מלמעלה ירד אל תהום
עמוקה והיה זקוף על פי התהום .זמן רב לא ידע המלך (הורדוס)
לשית עצה בנפשו,כי נבצר ממנו להגיע עד המקום ההוא ,ואחרי-כ1
ה לשלשל את בחירי צבאו
טצא תחבולה מחוכמה ומסוכנה :הואציי

עי
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הניסה ו(חי'ארבנ סנפן נקעת (.1זמך
בארונות (התלוייםבחבלימן ,והציגם על פי המערות ,והם שחטו את
אש על האנשים אשר אמרו לעמוד
יושבי המערות עם טפם
יכלי
צי
~ל
לש
רצהוה
,אנשים אחדים ממנת ,צז(ה עליהם
על נפשם .והורדוס
ביד שלוחיו לצאתאלי ..איש מיושבי המערות לא נעתרידבריו
ולא הסגיר את נפשו אב
יהורדוס, .אלה אשר נתפסו בעל-כררם
בחרו במות מתיי שבי .נמן נמצא שם זקן אחד אשר אטם אוניו
כסליתם את פניו לתת להם כי יצאו
מצעקות אשתו ושבעת
בברית בית והמית את כולם וכן עשה את הדברי הוא צ'וה עליהם
לצאת אחד-אחד ועמד על 5י המערה והמית כפעם בפעם את.הבן
היוצא משם ,הורדוס ראה את הדבר מרחוק ורחמיו נכמרו אליהם
הזקן והשביע אותו לחמול על נפשות
מאוד .הוא פרשידימינו
בניו .אבל הוקז לא שעה אל דבריו ,רק חירף וגידף את הורדוס
כי הוא בן-חשכים והמית את אשתו על הבנים ואחרי-כן השליך את

ביד,
בנין.

מיל
,
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החללים אל התהום וקפץ בעצמו שמה .ככה כבש הורדוס את המערות
ואת היושבים בהן" (תולדות מלהמות היהודים ספר א ,סו) :בימי
המרד הגדול היתה ארבל עם מגדל וטבריה בקו-ההגנה של תופי
הכנרת .סביב למעשי-הגבורה .של לוחמי ארבל התחילו הכמינו
רוקמים אגדות על ביאת המשיח ואמרו שגאולת ישרגל תצמח
בבקעת ארבל .כאז תהיה הופעתו הראשונה ,וכאז ודאי יצאו אליו
חכמי ישראל עם אליהו הנביא ויעלו אחריו לירושלים.

משי

כפר ערבי ובו כ 2500-תושבים ,רובם דרוגים .שוכןלרגלי ה-
רהור ,שהוא אחת ש א ן הגבוהות של הגליל התחתך  5841מטר).
בימי התלמוד היתה כאן עיירה יהודית בשם מעריה ,ובה אחת
המשמרטההנהנים .עם הודח בית-המקדש והפסקת העלאת הקרבנות
התפזרו הכהנים לפי משפחותיהם ולפי משמרותיהם בכל הגליל.
אחת המשפהות התישבה כאז.

סיחנין

כפרערביובוג 3590-תושבים ,רובםמוטעמים .נברמז התלמוד
ידועה סיחננן כעיירה יהודית השובה בגליל .ישבו בה תנאים
-1מוראים אחדים .סביבתה ההררית היתה פוריה והתברכה בזיתיה
המשובחים ובעצי-פרי שונים .חכמים דורשים את הפסוק" ,ויניקהו
דבש מסלע ושמן מחלמיש צור" (דברים לב ,יג) כגון  -סכני

וחברותיה.

-

בתלמוד הירושלמי נוכרת גם כנישתא דסיכניא  -בית-הכנסת
של סיחנין .אין ספק ,איפוא ,שבסיחנין היה אהד מבתי-הכנסת של
הגליל אך מקומו טרם אותר.
הגבעה בצד בת' הכפר ישנו קבר קדוש בשםנבי א-צדיק
על
הנביא הצדיק .מקומו על-יד,ץ-שיזף עתיק ומקודש ,הנראה מרחוק.
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התפרסמה מאוד בטנף ימי הבית השני .כשייסף בו מתתיהו ,מפקד
המרד בגליל,עשיה למבצרו העיקרי במלחמה נגד הרומאים .אעיר
שבנה על רכס הר ,מצפון לבקעת בית-נטופה ,והיתה מוקפת ואדיות
משלושה עברים .רק מצפון התנשאו מעליה פסגות גבוהות מהעיר
עצמה .המקום היה מבצר טבעי ,ויוסף חיזקהועל-ידי הומותחזקות.
הגנת הגבורה של יטבת ,המתוארת בספרו שליוסףב
 ,מתתיהו
"מלחמות היהודים" .הפכה לאחד מסמלי הגבורה היהודית .במשך
 40יום ולילההסתער .מיטב הלגיונות הרומאים על הומות העיר
אל מזל הגנתם האמיצה ש א ן של היהויים; "פתאים תקעו
ת והצבא הריע לעומתם בקול ענות גבורה ואור
מחצצרי כלהיגייני
השך בפני המון החצים ואבני-הקלע ,אשר מכל העברים.
היום
י
פ
ע
'וסף שמרו את פקודתויאטמו את אזניהם ,לבל 'שמעו
אולם
את קואלנ37היצעקה והשאון וכיסו אה בשרם לנף יפגעו  anaדו,צים.
וכאשר הטילו הרומאים את מכונות-המעבר. ,קפצו היהודים על
הגשרים טרם דרכו עליהםרגליהמוליכים אותם והתנגחו עם העולים
על הגשרים וגילו את כל אומץ-נפשם וגבורת-ידם ואף כי הגיעו
מים ער נפש ,שקדו בכל כוחם להראותכי לא נופלים הם בגבורתם
מצריהם הבטוחים מפחד רעה .הם לא הרפו מז הרומאים עד אשר
נפלו הללים או הכריעו אותם .אולם מעט-מעטעייפו מכובד'המלחמה

ולא נמצאו .אנשי-צבא חדשים למלא חיש-מהר את מקום העייפים.
על-כן חיזקו הרומאים איש אתאחיו והתלכדויחד והתעטו במגניהם
עד היותם כגוף מוצק אחד ובעבי המערכה כולה לחצו את היהודים,
וכמעט עלו על החומה .ובעת הצרה הזאת לימו האונם את יוסף
עצה טובה כי כן הוא.דרך האונס להפליא מזימות לעת תקוף
היאוש-והיא -לשפוך שמז רותח על האויבים המתלכדים במגניהם.
ואנשיו הביאו במהרה את השמן בהמון כאילו כבר היה מוכן אצלם
לדבר ,ושפכו אותו מכל עבר על הגומאיםואחרי זאתהשליכו עליהם
 .השמן 'הקודת הזה להט את
גם את כדי-השמן הלוהטים מחים

גב-
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יהוזי עתיק בשולי בקעת בית-נמופה

:ם ובמכאובים נוראים התגלגלו מעל
 1דרך הנשק הסוכך עליהם והשתפך
,
פעמי רגליהם ואכל את בשרם כאש
רק
להתחמם על-נקלה ולהיקרר מעט
'שיך ואסורים בקובעיהם ובשריוניהם
~ת "שריפה .על-כן קפצו למעלה וגם
אשר נפלו מעל הגשרים .ואלה אשר
המעפילים לעלות אחריהם כרעו על-
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נקלהבידי היהודים אשר הכו להם מאתור" (יוסף פלביוס .מלחמות
היהודים ספר ג ,פרק בז ,כח).
אך אבני-הבליסטראות עשושמית בעיר ובמגיניה ולבסוף נפלה
העיר בידי הרומאים .רבים ממגיני העיר איבדו את עצמם ידעת
ובלבד שלא ליפולבידי הרומאים.

~בקעת בית-נטופה

בקעת בית-נטופההיא הגדולה שבבקעותהגליל התחתון והשניה
בנדלה אחרי עמקיזרעאל .לרכה כ 15-ק"מ ורחבה המכסימלי כ4.5-
ובהה ט 15מטר מעלפניהים .שטחה הוא איפוא למעלה מ50-
ק"ש
קמ"ר.היא מישורית ומוקפת הרים מכלעבריה .לכן קשה בה הניקוז
ובסדשי החורףזורמיםאליהמים מכל העברים והופכים אותהלמעין
אגם-מים רהב-ידים .הודות לנחל יפתח-אל לאדי הלדיה) מתנקזים
ת? קהוה אתז ההצ'ט הנזוו', 0ה"ש,ב'סבגי'?
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המערביים של הבקעה אל נחל צפורי ,השופע אל עמק זבולון
נחל קישון' ואילו חלקא המזרחי נשאר מכוסה בצה ,ואיו אפש-
רות לזרוע בותבואות-חוף" .בגלל הבצות לא קמו בימינו בבקעת
בית-נטופה ישובים רבים;כדוגמת הישובים בעמק יזרעאל ,אולם
אדמת-הסחף הפורה משכה לכאן תמיד את האדם ,אלא שהישובים
הוקמו בצלעות ההרים .ן
אף כי הבקעה עצמה מוריקה עד סוף הקיץ ,סובלת הסביבה
בקיץ טהוסהטים .בכל ה~עה נמצא רק -'l"YDמים אהד ,הואהמעיין
שליד הרבת נטיף ,שבצמא המזרחי .בימי-קדם עמדה במקום זה

,
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העיירה בית-נטופה ועל שמה נקראת הבקעהכולה.בימי הבית השני
ולאחריו היתה בקעת בית-נטופה מוקפת כפריםיהודיים רבים ובהם
התרכז חלק ממשמרות הכהנים שנלו מיהודה אחרי מרד בר-כוכבא.
במדרש נקראת בקעה זו בשם בקעת יטבת ,על שם העיר שעמדה
בקיבת משם,שרידי אחתהעיירות ,ששכנו טביב לבקעה ,נמצאו בה'
העסויים (אזם אל עמד) ,במינה הדרומית-מזרחית של הבקעה,
ממורח לכביש לוביה-עילב .11ההרבה נקראת על שם עמוד מחוטב
ובולט הניצב עליסודרהב.טייבו נמצאים גם שרידיםרבים אחרים,
כפי הנראה שלבנין גדול דמם-תלכן,בנויבכיוון צפון-דרום .לבנין
שורות עמודים חילקו את האולם לחלק
היתה צורת בסיליקי ושתי
מרכזי רהב ולשני אגפים צרים יותר .מסתבר .שאלה הם שרידי
בית-כנסתיהודי מאותה תקופה ,וכמובן ,שגם ישובהיה כא4ייתכן
של כפר-ע11יאל ,בו ישבה אחה טמשמר,ה הכהונה.
.וכאן מקומו
לפנית עברה במקים זה גם דרך רומאית ,שראשיתה במגדל שעל
שפת הכנרת וסופה בעכו .דרך זו עברה על-פני בקעת בית-נטופה,
כפר-קנה .יטבת ,כבולועכו.
בהתאם לתכנית-המים הארצית נהפכת והולכת בקעת בית-נטופה
לבריכת-אגירה ענקית .העבודה מבוצעת על-ידי חפירת תעלה
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שתעבור ממקורות הירדן עד לאגם המלאכותי .תחנת-שאיבה .בעמק
ותעלה אנתם לגמת-ההר .לקראת חורף
החולה תשאב את

1953

המיי

הושלם השלב הנסיונך נעקמת סכר לאגירת מי-הגשמים .הסכר
הוקם בקצההדרומי-מירבי של הבקעה ,ליד צמורי ,והוא  nlbTnאת
יעילותו .לאחר שהבקלה תיהפך לאגם יוזרמו המים לגליל
הסובל מחוסרמי-מעיינות,ואילו עודפי המים יועברועל-ידיהתתחעתלוונתי
יצינורות עד לנגב,. ,
כפר-מגדא',' ,
'.
כמר ערבי ובו  1200נפש .שוכן במקומו של כפר-מנדאהיהודי
מתקופת התלמוד .בכפר זה ישבו יהודים למחות עד המאה הי"וו
בימי-הבינ
ים היועול-רני יהודים עולים לכאן להשתטח על קברי
שני חכמים,שיפיהמשיית נקברובכפר.
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תל הנתוו (כדויה)

1,

"

א 4הד התלים הגדולים והחשובים בגליל .נמצאו
תלחנתיזהי
בו שרידים מהתקופה,הכנענית והישראלית וכןמימי הצלבנים .הוא
שוכן בקצה המערבי"של בקעור נטופה ,על הדרך החשובה שעברה
כאן מעמק הירדן.בכיוון לעכו .על-פי מקומו יש ומזהים את תל
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בדויה עם חנתוד הידועה מן המקרא כעיר-גבול בין נחלות ובולון
וקשר (יהזשע יט,יד).חנתין נזכרת גם במכתבי אל-עמרנה מאמצע
המאההיד לפסה"נ .מלך בבל כותב לפרעה מלך מצרים ,שאנשים
מעכו התנפלועל-ידחגתון עלשיירת-סוחריםבבלית .שהיתה בדרכה

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

ן

שסעיף של דרך המסחר הבינלאומית מארם-נהרים למצרים .דרך
(חוף) הים ,עבר בבקעת בית-נטופה בכיוון לעטו.
הנתין נוכלת בכתובות תגלת-פלאסר ג' ,מלך אשור ,בין
שאר העריםשנכבשו,,על-ידיו בגליל בשנת  732לפסה"נ .בתקופה
מאוחרת יותר אין ח 11שומעים עוד על וגנתון ובמקומח מופיעה
בקצה המערבי של *עתידית-נטופהעיירה בשםשיהיז.עיירה זה
שירשה את מקומה שלסנתזן העתיקה ,שכנה ,כנראה ,בת'רבתא-לי4
במרחק  2ק"מ מצפוןומערצ לתל.
.

צפורי-

גם.
ן

,.

צפורי אינה נזכרת במקרא ,אך בימי הבית השני ובמאות
הראשונות לספירה ~יתה זו העיירה היהודית הגדולה והחשובה
י
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ביותר בגליל .בימי המלחמה הראשונה ברומאים .שעה שיוסף בן
טתתיהו ביצר אתערי הגליל ,הניח לצפורי בלבד להתבצר לפי הבנ-
תה היא" :רק לבני צפורי בלבד נתן יוסף לשנות אפ חומות העיר
על דעת עצמם ,בראותו,כי הם עשירים בכסף ונכונים למלחמה .גם
באיו מצוגה עליהם" .לאמיתן של דגר היו בה גם-מתבוללים רבים
שאהדו את הרומאים וצפורי נכנעה בלא קרב.
 .בה רבים מכני יהודה והיא היתה המרכו
אחרי החורבוהתישב
הכלכלי והרוחני של יהודי הארץ .סביבתה היתה פוריה והתלמוד
דורשעליה; "ששה-עשרמיל סביב-סביבלציפוריו הן ארץ ובת חלב
ודבש" .בניה היו למודי עבודת-אדמה ומקורותינו מציינים ש"היו
זקנים בצפורי .כשהיה יורד גשם ראשוןהיומריחיו בעפר ויודעים
לאמודמימי השנה".
לשיא גדולתה הגיעה צפ~ר' כשעבר אליה ,בסוף המאה השניה
לסטירה ,ר' יהודה הנשיא עם בית-מדרשו ואתו הטנהדריו ,הסמכות
העליונה של הישוב ושל העם היהודי לאחר חורבן הביתהשני .סמוך
,לשנת  200נערכה ונחתמה שם המשנה ובההיו חכמים רביםוידועי-
שם .גם הרומאים קבעו בצפורי את מרכז שלטונם האזרחי והצבאי
בגליל וקראו לה בשם ההלניסטי דיוקיסריה ,בשנת  351לספה"נ
פלץ בצפורי מרד יהודי ברומאים .הוא מרד גלום ,שהתפשם היש
על-פני הארץ כולה ,המרד התל כשקבוצת לוחמים תקפה את חיל-
המצב הרומאי בעיר והשמידה אותו .עם הדיכוי האכזרי של המרד
נחרבה העיר .מאז ירדה צפורי מגדולתה ,אך גם בימי-הבינים
התקיימה בה קהייה יהודית קטנה ,ויהודים באואייה יהשתטה
לברו המסולתי של ר' יהודה הנשיא~.מסורת זו משוללת בסיט
היסטורי,כי ר' יהודה הנשיא נקבר ,כידוע ,בבית-שערים.
ביזבתי הכפר ישנה גם כנסיה נוצרית עתיקה מתקופת הצלב-
נים .לידה נתגלתה רצפת בית-כנסת יהודי עתית ובה פסיפס עם
:
לתובתארמית-יהודית.
"סגיה,

עי

.
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על הגבעה המתנשאת מעל לכפר עומד בניז מרובע וחילט
למרהזק .זוהי מצורה שנבנתה ב 1745-על-ירי השיר הביךןחי סהר
אל-עמר ,מבחר בצפורי כאחר ממרכזיו .המצודה בנויה אבנים
עתיקות ,מקצתו עם שולים טיפוסיים לתקופת הורדוס .כאבני-בנין
שימשו בה גם ארונות-מתים עתיקים .בשנת  1931נערכו במקום
חפירות ארכיאולוגיות על-ידי אוניברסיטת מישיגו' ארצות-הכרית,
ובקרבתהבנין נתגלה אמפיתיאטרוןרומאי .בנוי ספסלי-אכן ערוכים
בחצי גורןעגולה.
 .בימינו היתה צפורי כפר ערבי גדול ובימי מלחמת-השחרור
לקחו תושביו חלק פעיל בצבאו של קאוקג'י .הכפר נכבש כמבצע
.דקל" ב 16.7.48-וכל תושביו הקודמים נסו ממסת-חרב ,במקום

התישבו יהודים ,בני העליות.האחרונות.

הר-הקמיצה
מדרום לנצרת .מעל לעמק .ניכר בתוך הרכס הר ב %צורה
שונה משאר ההרים .שמו הערבי ג'בל קפזה היינו ,הר-הקפיצה.
לפי המסורת הנוצרית זהו ההר שממנו קפוישואחרי שדרש בבית-
הכנסת של נצרת ונמלטמידי רודפיו (ראה נצרת).
במדרוז ההר  nbwnlבשנים  .1935-1933מערה פריהיסטורית
ובתוכה שרידי שלדים וכלים של בני-אדם ,שהיו באן כתקופת-האבן.

אכסאי
'כפר ערבי ,השוכן לרגלי נצרות  5ק"מ ממערב

יי
ענ
תבו
ימו העתיק של הישובבמקים זההיה במולות או כסלוחלתה
,רר
בו
ר
בגבול נחלות יששכר וזבולוו (יהושע יט,יב).כסולית היתה קישת
גם בתקופת הבית השני ויוסף בן מתתיהו מזכיר אותה כישוב-גבול
בין הגליל התחתו ,לעמק 'ורעאל.
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דביריה
כסולית שימש כגבון בין נחלות יששכר וזבועון .מכאן נוכס לעקוב
יפה אחרי הגבול המזרח"של ובולון ,המתואר ברשימתנחיות-השב-
טים שבספר 'הושע" :ועוב (בגבול) משריד קדמה ,מזרח השמש ,על
גבול גסלית תבור ,ויגאן אל הדברת ועלהיפיע .ומשם עבר קדמה
מורחה ,גתהחפר...ויצא,רמון ...ונסב אותו הגבול מצפוןחנחון.והיו

תוצאותיו גיא יפתחטל'(,,ק,שע יט ,יב) .שריד ,הנזכרת כאף היא
פרשת-הכבישיםלכפר-ברוך .ממזרח לשריד
התל הקטווהבויט
של 'מינו .מכאז פוענלה-יה"
גבול,.מירהה לרגלי הרב נצרת ,אל יאפא
'פ"ע .שמדרום-מערב לנצרת .בתקופת ההתנחלות עדיין לא היתה,
כנראה ,נצרת קיימת .מקטיע נמשך הגבול צפונה.לכיות בקעת בית-
נטופה .לרמון(ר,מאנה)4חנתין (תל-בדויה) ,ומשם הוא יורדומערבה,
עד נחליפתח-טי .דברת היתה נקודה חשובה באזור זה ,והיא נזכרת
ע כא,
כפי שמעידים מקורותינו
גם במקרא כעירלויימי(יהיש
התקיימה העיר גם כימוהבית השניוכלחא"
חריו .היא לקחה חלק פעיל
במלחמה הראשונה ברומאים ועוד דורות רבים לאחר-מכן הוסיפה
להתקיים כישוב ,יהוד! .במאה הרביעית לספה"נ מזכיר אותה
יה~י בהר-תבור בגבול צפורי".
אבסביוס בטליםי

הר-תטור

"כפי

ו' "

~.
של הר-תבור החן
הפיגגובתה
של התבור אינה
יהגבוהות בגליל התחתוך אולם
ותי
חשיב
במשמו,
I
Y
םt .
 aעליו tבובה~
בגבהי .הרים דבים בארץ
יוברותי
מיל
שר
לגבי סביבתו .היא בולטחמ
במרכו הימו,
י
נעגגהוי!,ה נראית למרחקים מכיוונים שונים.לעמ
רק
ובה
יזריאל וכיפתו
בצפון-מערביחובר הובוק באוכף.רחב,
 220מטר ,אל רכס
588

מטר מעל פני-הים .זוהי אחת

שעבהי
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בגלל מקומו וצורתו המיוחדת היה לתבור ערך רב בימי-קדם
י זבולן במערב ,יששכר
והוא שימש כגבול בין שלושה שבטים
בדרום-מזרח ונפתלי בצטון-מזרח.

 -בברכת משה נאמר":ולזבולון אמר :שמחזבולון בצאתך ויששכר

באהליך .עמים הריקראי ,שם שבחו זבחי צדק" לדברים לג,יח-יט).

הכוונה היא.ודאי ,להר-תבור הנמצא בגבולם וכאן העיות לקדושת

ההר בימי-קדם.
בהיותו מקודש-ובעמדו במקום אסטרטגי מצו' 4שימש התבור
בימי-קדם למקזת היערכות הצבאות ובקרבתו התנהלו קרבות רבים,
דבורה הנביאה וברק בו אבינועם אספו את צבאם בהר-תבור ומכאן
למלחמה הגורלית בכנענים" .ותשלח (דבורה הנביאה) ותקרא
ילדי
לברק בן אבינועם מקדש-נפתלי ותאמר אליו :הלא ציוח ה' אלהי
ישראל .לך ומשכת בהר תבור ולקחת עמה עשרת אלפים איש מבני
נסתלי ומבני ובולות..ויגידטלסיסראכי עלה ברק בז אבינועם הר-
תבורויזעק סיסרא את כל רכבו ,תשע מאות רכב ברזל ואת כל העם
ם אל נחל קישון .ותאמר דבורה אל ברק
אשר אתו ,מחרושתהגיי
י
קוםכי זה היום אשר נתן ה' את סיטראבידק .הלא ה' יצאלפגיך.
וירד ברק מהר-תבור ועשרת אלפים אישאחריו .ויחם ה' את סיסרא
עד חרושת'הגויים ויפול כל
ואת כל הרכב  fiK1כל המחנה
מחנה סיסרא לפי חרב ,לא נשאר-עד-אחד" (שופטים ד).
באותו אזור הכה גדעון אתהמייינים ובקרבתו התנהל הקרב.
הגורליבין שאול לפלשתים .בתקופת הבית השניבהיר ראש התבור
ועליו היה אמד ממבצריו של ~? noכן מתתיהו .בסביבתו התנהלו
גם קרבותרביםבין הצלבנים למוסלמים.
התבור קדוש גם לנוצרים,כילפי מסורתם זהו "הר-ההשהנות",
שעליו מסופרים בברית החדשה הדברים הבאים" :ויעלה(.יש 0בדד
על הר גבוה ,וישתנה לעיניהםגלעיני תלמידיו)ויזהירופניו כשמש
.
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דעת  -מכללת הרצוג
ובגדיו הלבינו כשלג .והנה נראה אליהם משה ואליהו מדברים אתוה.

הנוצרים בנו על ההר שני מנורים ,האחד פרנציסקני~ ,האחרינני.

תל-רכש (מקרקש)
הל-רכש הוא התל הגדול והחשוב ביותר ברמת ההרשבין עמק
יזרעאל לבקעת יבנאל .אזור רמתי זה,
 160-120מטר ,עולה
ער לגובה של  312מטר בכוכב-הירדן (כא,פפמלהוי) .כאן היה אזור
ההתישבות של שבט 'ששכר ועל שמו הוא נקרא רמת יששכר.
במרכזו זורם נהל תנזר המהחיל לרגלי התבזר ,נופל לירדן מדרות
לגשר .בימי-קדם שימש נחל זה כאהד מעורקי-התחבורה התעובים
של האזור ,תל-רכש נמצא לערך באמצע דרכו של הנחל מהתבור
לירדן ,במקום שמצטרף אליו נחל רכש (ואדי מירין) ,הבא ממזרה.
התל מוקף ואדיות משלושה צדדים ורק ממזרח משתרעת
י~
ל
בקעה קטנה .שפע המים סביבו ,מצבו האסטרטגי'המצוין ומקולמךוגלע
הדרך לתבור  -הם שקבעו את חשיבותו מבחינה התישבותית
ספק,כי יש לנהותו עם אחד מישובי יששכר הנוכרים
וצבאית,ואיו
ביהושלזיט .על התל נמצאו שרידים מן התקופה הכנענית ומן
התקופה הישראלית ,וכן מן התקופה הביזנטית המאוחרתיוהר.

שגבה.

עוכב-היררן (כאוכב שלחוש)

מטר.

כולב-הירדו הוא המקום הגבוה ביותר ברמת יששכר312 .
מעלפני הים ו 500-מטר מעל לעמק הירדן .מכיוון העמק תלול ההר
מאוד ,כלעומד עליו נפרש מראה מרהיב לא רק על עמק הירדן-מן

הכנרת ער לעמק בית-שאן  -אלא גם על חלק גדול מהרי הגלעד.
בגלל היותו המקום הגבוה ביותר בנחלת וששכר ,מקובל לזהותו
עם רמת שבנחלת יששכר (יהושע 'ט ,כא) .רמת ,הנקראת במקום
אחר גם ירשת )' ywlnכא .כס) ,היתה עיריויימ ושמה מעיד כי
עמדה במקום גבוה.
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נונג.ה.ר"ןליי.י.

החומיה שן הסנצד הצונפי

מזהים את כוכב-הירדו עם גורפינא ,שעליה

רבים מן

ץ על ראשי ההדשים .התלמוד אומר.מאיו
היו משיאים משהותאווקתריי~ודי
משיאים משתנותז מדר "משחה יסרטבא היטבל נראית מכוכב-

י

;,
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הירדז)' מסרטבא לגורפינא .ומגורפינא לחורן; מחורן לבית כלטוו
ומבית בלטוז לא זזו אלא מוליך ומביא מעלה ומוריד עד שהיה
רואה כל הגולה לפניו כמדורת אש".
כוכב-הירדו שולטבכיוון מזרחה על עמקהירדז ודרומהעל עמק
בית-שאן ומכאן השיכותו הרבה .כנראה ,שבימי המלהמה היהודית
הראשונה ברומאים בוצר המקוםעל-ידייהודי הגליל נגד בית-שאן
שהיתה אז עיר הלניסטיתענינת .לאייפלא שגם בתקופה הצלבנית

כלומר ,יפה-נוף.

נבנה כאן מבצר חוק בשם בלבוטר )"(Brlvoir
מבצר זה נבנה במאה הי"ב על-ירי בני מסרר ההיכל ותפקירו
היה להגן על הגשר שהיה בקרבתו ,על מעברות היררד ועלהבניסה
לימך יזרעאל .מלחמות רבות היו נטישות בין הצלבנים למוסלמים
י צלאח א-רון ,מפקר צבאות
9ל מבצר זה ער שב 1189-גבבשיל-יר

המוסימים,

בין שרירי

המבצר היה בנוי בתקופה

התושה כפר ערבי.

במלחמת-השחרור הוברר.כי גם בתקופתנו יש למקום השיבות רבה
מבחינה צבאית ולשולט בו מובטחת שליטה על חלק ניכר של עמק
הירדז .המקום מגן על אחת הכניסות הנוהות לפנים הארץ .משכבשו
כוחותינו את הכפר הערבי בפרה. .הנמצא כשלושה ק"מ .ממערב
לכוכב-הירדה הערימו על האויב שנתבצר בכפרוכיונו נגדו צינורות-
י האויב לתותחים D .כיבושו y
של כוכב-היר-דן
השקאה שדמו בעינ
הוצבו בו תותחים בלתי-מדומיםוריכוזי הערבים ,משלטיהם שמדרום
לגשרהופגת .הערבים לא עמדו מול אש תותחים ועזבו את משלטיהם

בסביבה.

שער-הגולן

שער-הגולן נוסדה בשנת ך93ן על גרותהירמיה.
היא
הנהר השני בןרלו אחרי הירדן ,ולרכו ,ממוצאו בהריהי
ון
וש
רב
ה
י וער
.

בירדן .מגיע ל 70-ק"מ ,גם כמות המים בו רבה ואינה מחותה

שפכי
48
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מכמות המים הנורמת ~ירדו .כיום הוא משמש גבול בין סוריוג
עבר הירדו ומדינת
ובו עוברת הדרך הטבעית להרי הגחן
והבשן .שם המשק אינת איפוא סמלי גרידא.
מימ'-קדם ידוע אעיק הירמוץ כשער-הפלישה המורחי
ישראל .בימי-קדם התנקף:קיבות רביםביןבני ישראלוביןהאלראמריץם.-
כאז נהל אחאב את נצהלנו הגדול על בן הדד ואחרי-כז רדף אחריו
עד לאפק (מלכים א 1 ,כוןואילך) .במקומה של אפק עומד היום
הכפר הסורי הגדול פיק .ממורח לעין-גב ,ומוליך אליו כביש חדש
העובר לאורך אפיקהירתוק וררך אל-תמה (חמת-גדר העתיקה) .מפיק
נמשך הבביש לכיוון שניטרה ודמשק .באזור זה התחולל בשנת 636
הקרבהגירלי בין גביזצטים ובין הערבים.

ישיל

במלחמת-השחרור'ללשו מכאן  aln~onלעמק הירדן וכאן הוכו
מכה ניצחת .ההתקפההסודית התחילה ב 15-במאי .באיתו יום
הפציצו מטוסיהם ללא*הפסק את המשקים העבריים שבעמק הירדן
וצבאם התבסס החירבת דוור ,ממזרח לשער הגולן .ועל תל אל-קצר.

פתקיה ""17ות "ס..7,ס

ננמק "'זזן
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תחילההצליחולכביש את הקרנטינה לבהמותשעל-יד הכביש ,ממורת
לצמה ,ולמחרת .ב 16-למאי ,פתחו בהתקפה על צמח עצמה ,שנכבשה
על-ידי כוחותינו זמן קצר קודם-לכן .על צמח הגז מספר קטן
אנשים ,בעיקר חברי משקי עמק הירדד הם התבצרו בתחנת-הרכבת
ובתחנת-המשטרה ובמשך יזמים הצליחו להדוף את רוזקפות האויב,
שעיהעייהםפי כמה במספרו ובציודו והסתייע באש תותחים .הקשר
עטממני צמחהיה מנותק ואי-אפשרהיה להחיש להם תגבורת.אחרי
שניימי קרבות הלכו כוחותיהם ונתלשו .על מצבם השפיע גם המהסור
הקשה בשכל וביחוד במים ,שה'גדדם .בחומו של עמק הירדן ,הצ'ק
להם .ב8-נ במאי היה הכרח לפנות את צמה ,תחילה את תחגת-
הרכבת ואחרי-כן את בנין המשטרה .עוד באותו יום ,אחר הצהרים,
ההלה ההסתערות הסורית על שער-הגולן ועל מסדה שכנתה
ושתיהז פונו בחשכת הלילה .הסורים שדדו את המשקים המטונים,
החריבו את הבתים והרסו את מתקני-המשק ואת המטעים .ב20-
במאי פתחו בהתקפתם המכרעת על הדגניות .בכוהות גדולים החלו-
בהסתערות .כשהטנקים שלהם מתקדמים בשלושה טורים ובעקבותיהם
באהיליהרגלים .הם פרצו את הביצוריםהחיצוניש והגועועד תעלת-
המגן של דגניה א' .עד כאן הגיעו ולא יספו .משוריך אחד חוסל
בגזרה הצפוניתעל-ידי פגז תותח ,טנק ,שהתקדם אל שער הקבוצה
ופרש את גדר-הבטחון' הוצא מכלל שימוש ,וטנק אחר ,שפרץ את
הביצורים החיצוניים והגיע עד לתעלת-המגן ,נפגע ממרחק קטן על-
ידי בקבוק "מולוטוב" ונשאר תקוע במקומו עד היום ,עדות היה
להתקפתם הרצחנית של הפולשים הסורים .לאחר שהוכרעו גם שני
משוריינים נוספים ,נסוג השריווהסורי ובעקבותיו ברח חיל-הרגלים.
התקפת הסורים נשברה.
באותויום בצהריםהגיעו התותחיםהיהודיים הראשונים .באותה
שעה הין אלה הת~תהים היחידים שברשותנו ~ייתכן שמעולם
הביאו שני תותחים מיושנים תועלת כה מרובה .הם הוצבו על עכס
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במדרון הרי הגזע,
ן שברקע ככרים בהי
ת עתק הירדן
אי-קצר,לעע דשיבוע רבהי"ננ

בית.קציר שנבנתת על תן

פוריה והפגזים הראש'נים שנטלו על בתי צמח ובין משורייני
האויב -הניסו אותם ,.בנסיגה מאורגנת ,ולבסוף במנוטת-בהלה.
בבוקר ה-21-במאי חזרו כ141תינו לצמח ,באספם שלל רב של נשק
ותחמושת .יומים לאחל IQb-שוחררו גם שער-הגולן ומסדה .המזרים
נסוגו ירכטי ההרים ומקרב עמק הירדן הגיעיסיימו
 .המשקים
ההרוסים הוקמו מחדש,ועקבות ההרס נמחו,כליל.
באחד המקלטים 21,נותר 1התקינו חברי שער-הגולן בית-נכות
קטן לכלים פריהיסטוריים שנתגלו בסביבת המשק ,בחוף הירמזך,

.דם

עי
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עדות לה"לבני-אדם בסביבה זו החל מימים קדומים .התישבות
תקופת-האב ,ההדשה .הם הקימו
תושבים קדומים אלה חלה בשלה
זילה אח בין תרבויות ניאוליתיות
תרבות מיוחדת ,שלפ' שעה אי
(תקופת-האבו החדשה) אחרות .הם היו עובדי-אדמה ואנו מוצאים
שפע שלכלים ששימשו בהקראותוצלמיאליליםהמוכיחים אתטיפוח
ן
פולחן הפריות

עיז-גב  -טוטיתא
קיבוץעין-גב ,שנוסד בשנת ,1937
ם
מ
י
צ
י
ע
ב
שי

המאורעות ,על

חופו המורחי של ים כנרת ,היה מראשית היוסדו עמדה הלוצ'ת
ובטחונית רבת-השיבות.חבריוהיו מסוללי הדרךלדיג העבר' בכנרת
יהבטיהו אח הכללתת בתחומי מרינת ישראל.
על-ירהמשי ,מצר מורת ,מתנשא הר גבוה של  200מטר .זהו
הר סוסיהא ,שבימי-קדם היתה בנויה עליו עיר ידועה באותו שם.
סוסיתא היתה אחת מערי הדיקאפולים ברית  10ערים יוניות,
ת בעבר-הירדן המערבי,מהן היו בעבר-הירדן המזרחי ,ואח
שתשעבית-שאן .בסוסיתא היה ישוב יהודי .ניכר ,אולם בגלליפיה
היא
ההלניסטי-אלילי של העירהיו תושביה היהודים פטורים ממעשרות
ומהמצוות התלויות בארץ .סביבת סוסיתא נקראת בתקופת המקרא
"ארץ טוב" ,ואליה נמלט יפתח הגלעדי (שופטים יא ,ג) .חכמי
התלמוד מפרשים שם זה.:וישב ארץ טוב -זו סוסיתא .ולמה נקרא
שפטרוה מן דומעשרות" .בשנת ,66בימי המלחמה
שמה טוב?
הראשונה ברומ-אים ,התנפלו אנשי סוסיתא על שכניהם היהודים
וערכו בהם טבח.
העירהיעהמיקפה חומה מכלצדדיה .בעיקר היתההחימה חוטה
מצד מורח ,שהוא צד-התירפה בהגנת העיר .משלושה צדדים עיתה
העיר מוקפת ואדיות עמוקים ורק מצד מזרח היתה מחוברתעל-ידי
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אוכף קטן להר.שרידי",ומהזו נותרו עדימינו וכן שרידים רבים

של בנינים ,עקדים ,כותרות ואבנים מקושטות מכל המינים .בין
שרידי העיר אפשר להנחיז ביסודות של שלוש כנסיות מן התקומה
ך הנימפאון ,היתה בריכת-מים גדולה.
הביונטית .במרכו העי1עליי
בקרבתה עדייו נראות nT'~Tdlאחדות של צינור-אבן ,דרכו הובאו

!

ן

41
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המים מסביבת אפקנם,ש.
 .בראשית מלחמתן4ש4ור התבצרו הסורים על ההר ועל
המדרונות מסביבוהפגיזו את.עין-גב השוכנת לרגליהם.עין-גב היתה
מנותקת.הורך.
היתה בסירות ואף זאת רק בלילות,כי
ביום היו הטירות נתונות לפגיעות האויב .אחר הכשלון בעמק הירדן
עשו הסורים מאמצים רבים לכבוש את המקום ובהתקפותיהם הגיעו
עד לביצורים ההיצונינ המשק .אך לא הצליחו לחדור פנימה.
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חברי עיז-גב התחפרו והמשיכו את חייהם במקלטים ובבונקרים.
המשק אמנם נחרב והבנינים ניזוקו -אר הנקודה החזיקה מעמד.
בימי הקרבות.שאחרי ההפוגה הראשונה הצליחו לוחמי עין-גב
לכבוש את סוסיתא ולשנות את מצבם תכליתשינוי .בליל זן ביולי
עלואנשיעיז-גב בחשאי על המדרונות התלולים והתקיפו את סוסיתא
מדרום .ההתקפה .שנערכה בעורף הסורים ובנקודת-התורפה הטבעית
של ההר מדרום-מורה .באה במסתיע .אחרי קרב קצר נכבש ההר
על-ידי כוחותינו ומאז הוא משמש מוצב להגנתה של עין-גב ושל
קדמת הכנרת וכעמדה קדמית כמבואות הגולן.
עם חתימת חוזה שביתת-הנשק נמסר לידינו אזור החוף מדרום
לעין-גב והוא עתה אזור מפורז .בתוכו נסלל כביש ,המחבר את.
עין-גב בדרך היבשה עם צמח .הכביש עובר דרך קיבוץ הא41
שהוקם אחרי מלחמת-השחרור ממזרח לכנרת .מדרום לעין-גב.
עיז-גב נבנתה בינתים מחדש .והמשק שלה מבוסס על גידולי-
שלחין .בננות ודיג..בין השאר הוקם כה אמפיתיאטרון גדל ,המשמש
יכינוס'ם מוסיקי"ם מקומייםוביניאומייפי

כפי-נחרם

.

.

.

בימי-קדם היה כפר-נחום עיירה יהודית חשובה ,שפרחה בסוף
ימי הבית השני ובמאות הראשונות לספה"נ .עיקר פרנסתה היתה על
הדיג ועל מסחר .בה עברסעיף הדרך המסחרית החשובה לעבר-הירדן
זעיראק) ,הדרך נמשכה
שסוריה ששם יארצות הפרת
פני בקעת גינוסר לאורך חוף הכונהרחתרקויעברה את הירדן-סמוךלשפכי.
בגלל חשיבותה של הדרך במקום זה הוקמה בתקופה הרומאית בכפר-
נחום תחנת-מכם והוצג גה היל-משמר .ובראשו שר-מאה.לפי הברית
החדשה התגייר שר-מאה זה ובנה בכספו את בית~הכנסת של כפר-
נחום .ישו הנוצרי נהג לבקר תכופות ,לפי המסורת הנוצרית ,בכפר

עי-
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זה ובבית-בנסתו .מבאן קדושתו של כפר-נחום לנוצרים .בכפר-נחום
מצא ישו את תלמידיו הראשונים .דייגים יהודים ברובם .וביניהם
שמעון פטרוס השליח .אך לא לאורךימיםיכיל ישו להישאר בעיירה
היהודית המושרשת ולפעיל בה .וכאשר עזב אותה עם תלמידיו קילל
אותה ואמר" :ואת כפר-נחום שהתרוממת עד לשמים .עד שאול
'ויידוך.כי הגבורות שנעשו בתוכך ,אילו במדום נעשו .היתה עומדכן
על תלה עד היום הזה .לכן אומר לכם :ביום הדיו האחרון יקל

לאדמת מלום ממך".

בחורבות כפר-נתוב נתגלה בית-כנסת יהוד' מפואר מן המאות
הח'-ג' לספה"נ .הפרנציסקנים ,שרכשו את האדמה ועמלו שנים רבות
בחפירת השרידים ובניקוים ,בטוחים שזהו בית-הכנסתמימי ישו ,אך
ללא כל ספק בית-בנסת זה הוא מתקופה מאותרת יותר ,מכל-מקים
לא מלפני המאה השניה .בית-הכנסת בנו' בתבניתבסיליקי מאבני
הוא בנוי אולם ארוך ,המחולק
גיר לבנות .שהובאו
יורות-עמודים .מספיב לקירות היו
ממרשהתקייטש
י
ד
י
לשלושה חלקים על
ספסלי-אבן ומעל לאולמית הצעדים היתה קומה שגיה ,כנראה
עזרת-נשים .שאליה היו עולים במדרגות .בחזית בית-הכנסת היו
שלשה שעריםמפוארים .כולם מצדדרום .כלומר פנולכיוון ירושלים,
כמנהג בת'-הכנסת היהודיים מאותה תקופה .מנהג זה נשאר קיים כל
עוד לא היה ארון-קודש קבוע .בשעת התפילה היו ספרי-הקודש
מובאים דרך השער הראשי ,האמצעי ,ואילו המתפללים.היו כננסים
דרך שני הפתחים הצדויים .ממזרה לבית-הכנסת היתה בנויה חצר
מוקפת הדרים רבים ,כנראה אכסניה לעוברי-אורח.
בכל שטח בית-הכנסת ולידו פזורים אבנים מקושטות
ה"
ת
יו
נר
ית
מו
הלק מהקישוטים שפיארו אק בית-הכנסת בעבר :ביניהןלכ
ולמורים קורינטיים עםעלי האקנטוס ,הטיפוסיים לאמנות ההלניסטית
של אותה תקופה .בין הקישוטים הרבים מתבלטים סמלים יהודיים
56
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טימוסיים המנורה ,ארוז-הקודש ,תמרים ,נמנים ,תאנים ,אשכולות
גםאבליטי היות'וצפרים,המוכיחים שבתקופה
ענביםועוד.
יני)' תמונות בבית-הכנסת.
יל
מענע
 .לא
יבית-הכגסת נתגלתה רצפת-פסיפס המכוסה עתה אדמה.
ירל
מם
קו
הר
מד
ייתכו והיתה זו רצ)ג כנסיה נוצרית. .סביב בית-הכנסת מסודרים
בולת גתות אגני-ריח-ם וכלים עתיקים
כלי-בית רבים
י הנזירים מתוך חורבות כפר-נהום
צוהרים .איה נאגפועי'-ד

י

וי

העתיקה.כי

א,ור

עשום י
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טבע'ה שוכנת על חוף הכנרת ,כ 3.5-ק"מ מדרום-
מ,ערב לכפר-
נחום .שמה הערבי הוא שיבוש של השםהיוני הפטאפגון כלומר
ינות רבים ,הפורצים-
שבעה מעיינות ,ואכן עשירה הסביבה במעי
לרגלי תל-אל-עורימה הסמוך .זהו ,כנראה ,תלה של העיר המקראית
כנרת ,שמילאה בתקופות שונות תפקיד חשוב באזור .לאחר שבית-
ירח נחרבה ,היתה כנרה העיר ההשובה ביותר בבקעת כנרת ועל
שמה נקרא "ים כנרת" עד ימינו אנו ,העיר עמדה במעבר-דרכים
חשוב והיתה אחד המעוזים הכנעניים ,עד שנכבשה על-ידי בני

4.

ישראל המתנחלים בארץ.
בימי בית שני היתה טבע'ה פרבר-דייגיה של כפר-נהום והיא
קשורה בחי' 'שן ,ומשום כך גם קדושה לנוצרים .את אדמת טבע'ה
רכשו בנמנם גרמנים קתולים והם שגילו במקום יסודות כנסיה
ביונטית בעלת רצפת-פסיפס ,אחת מהצפות-הפסיפס היפות בארץ.
כדי לשמור על הפסיפס בגומעליובנין במתמנת הכנסיה העתיקה.
לפי המסורת הנוצרית נבנתה כנסיה זו במקום בו,התיהש "נס
הלחם .-בברית החדשה מסופר שלעם בא ישו עם תלמידיו לבקעה
קטנה ודרש שם לפני העם .כשהגיעה שעת-הצהרים ,ואתם היו רק
לשום אותם לפני חמשת
חמשיםכיהכאריושת.לחם ושני דגים-ציוחישי
אלפ
שנאספו במקום ולפי המסורת הנוצרית אכלו כולם- ,
שבעווהיתירה רצפת DD~DDn-באה לתאר את הנס הנזכר.
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"'רבתסיניה

מדרום לטכע'ה שוכנת ח'רבתמיניה .כאן נתגלה ארמון מרובע,
1ב1חדריםרבים.לפ' הכתובות
בעל ארבעהמגדליםעגולים
יבנהעל-ידי המוסלמים בראשית
נא
יו
פה
והחפצים שנמצאו בו ,הובררבש
ותנ
_שלטונם בארץ ,במאה הז' או ה'.לספדינ הוא נועד להיגת ארמון-
ך
חורף על שפת הכנרת .אך בנינו לא נשלם כנראה לעולם .בתו
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הארמון נתגלה חדר גדול עם שקע-תפילה (מהראב) טיפוסי בקיר
(בכיוון לערים הקדושות מפה ומדינה) .יש לשער ,איפוא,
הדרומי
שלפנינו מסגד והוא אחד המסגדים הקדומים ביותר בארץ.

חוקוק ונחל עמור

הקיבוץ חוקןק עלה על אדמתו ,שמצפון לנחל עמוד ,ב.1945-
הוא 'שב באותה תקופה בלב סביבה ערבית עוינת ,מנותק כמעט
לגמרי ,ללא דרך וללא כביש .הקיבוץ נקרא על שם  ptpinהמקראית,
הנוכרת בגבול שבט נפתלי (יהושע יט ,לד) ,ושמה נשתמר,בכפר
הערבי הנטוש יקוק .הוקוק הקדומה טרם נוהתה.
מאסור צפת יורד נחל עמוד לבקעת גינוסר ורובו עובר בערוץ
עמוקופראי.ברובימות השנהמפכיםבומיםוכיםוהוא עטורצמחיה
עשירה .סמנו לשפך הנהל ,בקרבת בקעת גינוסר ,ניצב סלע גדול
זמוי-עמוד-ומכאן גם שם הנחל .לרגליו נובע מעיין במשך כל
"מתת השנה .בצלעות הנחל הזקופות נראית מערות רבות ,שאחדות
שימשו מעון לאדם בתקופות הפריהיסטוריות .בשתים מהן,
מהו
במערת אל-אמירה ובמערת אל-נוטיה ,נערכו חפירות מדעיות.
נתגלו בהן שרידים מעניינים שונים כלי-צנר ,עצמות חיות רנ'בודו
ונאכלו על-ידי יושביהן וכן גולגלות המזכירות במידת-מה את
גולגולת האדם הניאנדרטלי ,טיפוס המעבר לאדםבן-ימינו .המערות
הטבעיות ,שפע המים ,האקלים החם וצמחית בקעת גינוסר העשירה,
כל אלה יצרו תנאיםאידיאלייםלחיי האדם הקדמון באזורזה-.

י

טבריה

טבריה .הבנויה על חופה המערבי.של הכנרת ,שייכת מבחינה
היסטורית וכלכלית לגליל התחתון המזרחי .בתקופת המקרא היה
(" :ערי מבצר הצרים :צור חמת,
אזור זה בנחלתו של שבט נפ
ותתליהדעות על העיר שקדמה לטבריה.
רקת וכנרת" .בתלמוד הלנק
יש סוברים ש"רקת זו טבריה" ,ויש-שחמת זו טבריה .לדעת
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 .קברו ש %רבי טאיר בעל הנס מדרום וטבריה

ן
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החוקרים נבנתההעירביזשתיעריםאל1ה .השם ה-מת קשורבמעיינות
המים החמים ,מי-המרפא המפורסמים ,הנמצאים כיום מדרום לטבריה,
ואילו רקת היתה צפונה יותר,ביז מגדל לטבריה שלימינו .העיר
גבנתה בין השנים 422ו 1לפסה"נעל-ידי הורדוס אנטיפס,
של
*דידו ומיטיבו הקיסר הרומאי טיבריוס.
הורדום ,ונקראה על
בראשונה לא רצו היאורים להתישב.בה בגלל טומאתה ,כי היתה
קודם שטח קברוהן ללק מתושביה הושב בה בעל-כרחו ואליהם
הצטרפו גם אנשים עשירים שונים שראו בכך שעת-כושר כלכלית

,?s:

ן

בני

ובזבעלי-מלאכהישמצאו א%פרגיתםבעיר הנבגיהועבוים ששוחררו
למטרה זו בם-וחד.רגב תושביה היו יהודים .אםכי מראשיתה היה
בה גם מיעוט נכרי~ .ערד כ 200-שנה אחרי הספירה עברה לכאן
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הנשיאות ובמשך

השנים הבאות שימשה טבריה מרכזוהפוליטי

לב
והרוחני של הישו
בנה
ייוסדי בארץ ובמידה רבה של העולם היהודי

כולו .בה נחתם ,לערד בשנת  400לספה"נ ,התלמוד הירושלמי ,עם
התרפות גזירות השלטון הביזנטי והתדלדלות הישוב היהודי בארץ,
התחילה גם ירידתה ההדרגתית .תושביה השהתפו באופןפעיל במרר
גלום והושיטו עורה פעילה לפרסים .שכבשו את ארץ-ישראל מידי

הביזנטים .בימי הצלבנים חוסלה בה הקהילה היהודית וישובה
נתחדש רק על-ידי דוז יוסף נשיא .שקיבל זכיון מהסולטז התורכי
ליישב בהיהודים.מסיבית שונות נתבטלה תכניתו .הקהילה העברית
נהחדשה בהבימי המושל הבירואי של הגליל טהר אל-עמר ,שבנה
אותה מהדש (40זו) והומיו את ר'חיים אכולעפיה להתישבבה .הוא.
נחשב למיסד הישוב העברי הקיים בה עד היום .בסוף המאה ה18-
התנשבו בעיר עולים ,הסידיםממויין ,ובימי המנדט היה בה כבר
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שוב רוב יהודי.

מיד לאחר הכרית האו"ם על הקמת מדינת ישראל ,נתערער

המצב הבטחוני בסביבה.
ה מן הכפלים השכנים,
מנהיגי הערבים התאמצו לגייס עוי
אבל הפלחים סירבו,כי פחדו ממעשי-תגמול .ואילו בתוך העירהיו
הערבים מסתכסכים עם הצבאות הערביים הורים שהגיעו לכאן
כתגבורת והתנהגו עם הערבים המקומיים כדרך חיל-כיבוש מנצה.
העיראקים החרימו את בתיהם של העשירים והיו מכים את עניי
העיר .לעתים היו נכבד' העיר פונים אל המוסדות היהודיים
ומבקשים שביתת-נשק .וכךהיו מתקיימות לעתים הפסקות-אש.
הפסקת-האש האחרונה היתה בראשית אפריל  .1948והיא נפסקה
על-ידי התקפה ערבית פתאומית על העיר העתיקה .מפקד הצבא
הבריטי הגיש ליהודים אולטימטום ,שאם לאיפש את העיר העתיקה

ירעישוה מיד בתותחים .היהודים לא נרתעו מהאיומים ותשובתם
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הבוטחת הרתיעה אד המפקד האנגלי .במשך תאופה מסוימת היתה
העיר העתיקה בטברי 4מנותקת מן העזים החיצוני ,אולם אנשיה
ההגונננ בגבורה .בינום הצליחו לחדש אתה את הקשר ולספק לה
ל הצליחה ה"הגנהי לכבוש את מלון
תגבורת ונשק .ב-לן;,באפרי
"סברה" .ההתנגדות לערבית היתה קקה .למחרת שנתה טבריה
ל
ע
הערבים ללאקרבן,בתחילה יצאו המשפחות הנכבדות ובעקבותיהן
ברח ,אנשי המעמדהשינ,נ)והעניים .באותויום פירסם מפקד הגנת
טבריה הודעה ,בה הקריז על שלטון יהודי בעיר.
ב הראשוז שטוהר מערבים ושבו הוקם
היה זה השטח"מעיר
ממשל יהודיעצמאי, .
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