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עפם-חגלה

 במדינת-ישראל, הנערכים הקרקע והכשרת מפעלי,הפיתוחביז
 השטח גודל בגלל -הן ביותך, חשוב תפקיד עמק-חולה ייבושממלא

 ממנו שתצמת הרבה התועלת בגלל והן חקלאי לעיבודשהוכשר
 כזלה. הארצית המים לתכנית אלא עצמו, לאיזור רקלא

 להסתיים העומד זה, מפעל של חשיבותו על לעמודכדי
 התהלת לפני עמק-חולה של מצבו את לסקור הראוי מ(בקרוב,

 זה. מצב להתהוות שהביאו הגורמים ואתמטעל-כייבוש
 . 1ט1%ה1השטח

 הט.- ובצורתו בקעת-הירדן. של העליון חלקה הינועמק-חולה'
 מהם שונה הוא זא41 לעומת חלקיהי ליתר דומה הואפוגראפית
- )67 לפני-הים מעל הנמצא היחידי הוא שכזבאבהו.  מ'(. 100 
 - ובדרום בצפון י הרים מדרונות אותו . תוחמים ,למערבבמורח
 בינו ובצפון בקעת-כנרת, לבין בינו בדרום המפרידים גבעות,מפתני
 בקעת-עיון.ובין

 הגילן, מדרונות מהווים עמק-הזלה של המזרחי הגבולאת
 רבים, נחלים יורדים איה במדרונות בזלת. של עבה מעטההמכוסים
 המדרון. את וביתרו ותלולים. עמוקים אפיקים לעצמם.שחתרו

 מסוגלים אלה נחלים אין הסלעית, ובגלל.קרקעיתם חלילותם, בגללאך
 לעמק-חולה. הגולו בין מעבר דרכילשמש

 העילה רצוף, רכס - נפתלי הר! מהווים המערבי קגבולאת
 מתרומם הרכס בצפוז: למשגב-עם ועד בדרום מקרן-נפתליבמדרגות
 מ'  700 של לגובה מגיע a1A רמים. וליד לעמק. מעלבתלילות
 הרכס חומת בישראל. ביותר הגדול היחסי ההבדל שהינו -מעליו
 קדש, נהל של והתלול הצר לעריצו Y~na נחלים, ידי על מבותרתאינה

 ליד זה נחי של אוכפו מבקעת-קדש. היורד מצודת-ישע,ליד
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 עוברת ובו נפתלי, בהרי ביותר הנמוך המקום 4ת יהגרהמצורה
 ומליל-העליי  הרי ביןדרך-"'בור

 ימק-חולת.  לבין
 שעליו מבותר, גב ידי על נוצר  Pay.-חולה טל הבפוגיהגבול

 פורצים ושדרכו כפר-גלעדי, וכיום אבל-בית-מעכה קדם בימישכנה
 במספר ירידה ישנה הזה הגב מן שניר. ונחל עיון נהל צרים~גיאיות
 כפר-יובל שולנים העליונה המדרגה על עמק-חולה. אלמדרגות

 המדרגה על 1 דן וחי מעיף-ברוך - האמצעית המדרגה על וותל-חי
 את מוצאת השלישית המדרגה תעח1רים. דפנה דז' -השלישית
 לתוך ק-מ כשני החודר בזלת, של צר ברכס במערבהמשכה
 . של בתחומה כיום הנכלל יק רכס"עמק.

 בפי נקרא קרית-שמונה,.
 הלשוני היסוד את שיצר וההן הנ111(, )חל תל-אל-האיהערבים
 . תל-חי.לטם
 ומלעיים, צרים באפיקים במהירוות זורמים המדרגות באיזור-

 של המישורי המשטח לעבר התחתונה המדרגה בשולי הירדן.פלגי
 ולדן. הכביש,לדפנה עובר*מק-חולה
 שנוצר בזלת, רכס ידי על עמק-חולה סגור הדרומי,בגבולו

 פעילים שהיו מהרי-געש הבקעה לתוך שנשפכו לבה, זרמ'על-ידי
 לשיאו מ"ע הבזלתי הרכס גב לחלוטיז. הבקעה את ,חסמוכגולז
 הכנרת(. פני מעל מטר ו-620 פני-הים מעל מ' 40% פילוןליד

 צפת. הרי למרגלות עד במערב .הגיעו הלבהשפכי
 מישור נוצר צפת הרי מדרוז לבין הבזלת בין המגעבאיזור

 בכל שימש זה מישור הצור. לתל עד מראש-פינה המשתרעצר.
 והגליל-התחתון ביעת-כנרת ביז חשוב תעבורה מסדרוזהתקופות

 ששכנה הצור, הקדומה והעיר טוה, זדטשק בקעת-הלבנת לביןמזה
 חשיבות בעלת היתה עמק-חולה, לעבר שהוליד המסדרוןבפתח
 רבד"צבאית

 באיזור ואילו ק"מ. כשישה הינו הוה המישור קולרוחבו
 ק"מ, שמונה של לרכיב עד עמק-חולה מתרחב הצפוניותהמדרגות
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 כ-14 היה האגם של שטחו קמ"ר. כ-53 - הדרומי העמק שלמילו

 כלל הייבוש ניכיון שטח קמ"ר. 31 - הככול ביצת ושלקמ"ר
 קמ"ר.51

 חקלאיים וגידולים אקלימייםתנאים
 מובהקים, יבשתיים סימנים בולטים עמק-הלה שלבאקלימו

 וחורף. קיץ ושל ולילה יום של הטמפראטורות ביז הבדליםדהיינו
 שב- הטמפראטורות על בהרבה ביום עולות בקיץהטמפראטורות
 מאי בחודשים .35 של ממוצע למכסימום ומגיעותמישור-החוף,

 נוחות. למידות הטמפראטורות 'ורדות בלילות אך אוקטובר.-
 מאד, נמוכות טמפראטורות חורף בלילות שוררות ואת,לעומת

 בעמק- מגדל-ם איו יכז. קרה. לדרגת קרובות לעתים.המגיעות
 1 פרי-הדר או בננות כגוז רב-שנתיים, ס.בטרופיים גידוליםהולה

 בעיקר נשייים, מטעים מיוחד באופן בו מצייתים גיסא,מאידך
 גידולם .את מאפשרות הקיץ של הגבוהות הטמפראטורותתפוחי-עץ.'

 וכותנה. אורז קנה-סוכר, כגון עונתיים טרופיים צמחיםשל
 בקעת-הירדן של 11 בין נעה_ עמק-חולה של הגשמיםכמות

 למערב. וממזרח לצפון מדרום עולה והיא ההררי, האיזורלבין
 בדן ואילו גשם מ-מ כ-450 שנתי בממוצע יורדיםביסוד-המעלה

 השקאה, ללא חקלאות לקיום מספיקות אלה כמויות מ"מ.כ-750

 - העמק של הגבוהים השטחים כל עובדו היהודית ההתיישבותולפני
 - ביצות הפכושלא

 ~ בחקלאות-בעל.
._ . 

 הטיםאוצרות
 היורקים הגשמים מן נובע אינו במים עמק-חולה שלעושרו

 ההרים מדרונות על היורדים הגשמים מן אלא עצמו, העמקאל
 קרוב פני על משתרע עמק-חולה של הניקוז אגו אותו.התוהמים
 גשם מ"מ 1000 הינה בו הממוצעת הגשמים וכמזת קם-ר,ל-1500
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 החרמות תופס הוה הניקוז באגן ביותר הגדול השטת אתלשנה.
 וכמות לעמק-חולה, מתנקזים והמערביים הדרומיים מדרונותיושכל

 ל-0~15 עד מגיעה העליונים . ובמדרונותיו בפסגתו השנתיתהגשמים

 הנולז, מדרונות הם לחולה טים לאספקת בחשיבותם שנייםמ"מ.
 המבנה בגלל מ"מ. ל-900 השנתית הגשמים כמות מגיעהבהם

 יורדים הגולן ממורדות גם גיר. בסלעי המצוי הנגר מןבהרבה גלי העילי והנגר החלחול, בהם מועט ממדרוניה. שלהבזלתי
 הביצות ליציית העיקרית הסיבה והם לעמק-חולה, הזקיםשטפונות
 מן מים עמק-הולי. מקבל מדרום-מערב שלו. המורידים'בשוליים
 של שנתית כמות יורדת, בה שגם - מירון הר של הצפונית.הצלע
 בדרכם מתהלהלים האלה המים- רוב אך לשנה. גשם מ"מ1000

 גיר. סלעי ביןהארוכה
 לעמק- מגיעות האלה המים כמויות כל שלא כן, אםמשתבר,

 חוזר שהוא אלא מתחלחל, והלק מתאדה מהם גדול חלק. ,חולה
 מגיעים סופי ובחשבון מעיינות, בצורת שוב כך אחרומתגלה

 זה אחוו ניקוווו באגו היורדים הגשמים טכלל כ-50%לעמק-חולה
 אבץ-ישראל. של הניקוז אגני יתר כל על ניכרת במידהעולה

 .השונים המקזר~ת ביז מתחלקת עמק-תולה של המיםאספקת

 1 הבא האומדולפי

 1 חצור נחל117

 הביצה אל )הנשפכים הגולזנחלי122
16 האגם( אלאו252

8 נפתליהרי8

100 העמק בתוךמעיינות

96 העמק בתוךגשם8נ

 741.ס"ה -3

 י ממ"ע()במילילים
 שנירנמל
 חרמוןנחל
 דןנחל
 עיוןנחל
 גלילנחל
 הגולן( נחל'נעם
 - דישוןנויל
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 ,"י.-יי-
 ; הקופת RS~1 וא1,?יע, 'תוש :וסע)"

 רג'ליתוש :)מסה

 בנות- בגשר לניצול. גיחנת מים של הזאת הכמות כל לאאך
 לשנה ממ"ע מליון 600 של רק בירדן ממוצעת זרימה נמדדהיעקב

 מתאדים מים ממ"ע מליון ל-150 שקרוב איפוא, מסתבר,בקירוב.
 בזרימה לעמק-חלה מגיעות . אינן השנתיות. המיםכמויות, ובאגם. הביצות באיזור שנהבכל

 אף או ,מים כמה תוך בנתלים עוברים השטפונות ומי ישציבה.
 להיווצרות העיקרית הסיבה את מהווים. והם ספורות, שעות,זד

 אפיקים ליצור היה הייברש מפעל של העיקרי תפקידו"ביצות.
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,úזדזףñקה : םי גלגל úז╨זףךקהז  הלג¢סה הáגפגה
 úזגזלי

áג╨ הוזזקה כגú╨ú זםהג 
(áז╞לזו).  íגםח╨í: áגג¢÷גץה

ץ"לל áג╨זגםלí גל הלג¢ס
(ץפזללף) הáגפג úז╨זףךק ה╨קם

- 252
╞╞ 04  ג

25 ñ╞

-
001

64 8
69

172 074

כ╞  םה╨
¢ג╨ק  םח╨
.כזל¢ה  םה╨

úז╨גגץל
íגםח╨ה  ¢úג

íגלקד

¢ףñלה  ú╞גל ה╨יñה הלזםדה úז╨זףךקá ה╨גו úף÷úקל כל

á÷גΣ ñז¢זףú. áזץקú סזיג¢לí קדה וםוí. ךםחזלה םק גק╞זח 
ñדוד  íגהלק íגáח¢╨

 זñגי
 ú╨קזק íגלה ה╨áזה ולד╨הז
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 ביום ואילו מים, ממ"ע כ-200.000 ממוצע ביום שניר בנחלעוברים
 גיממה ממ"ע ל-9.000.000 ער לעלות הבמות עלויה גחורףשיטפון
 ממ"ע. 21.000.000 בו נמדדו 1935 בשנת אהד וביום בלבד,אחת

 : דרכים בשתי להצפות השטפונות מי גרמו החולה ייבושלפז,
 גדותיהם על עולים המים חט הצרים, הנחלים אפיקי בגללא.

 נרהבים. שטחיםומציפים
 ומשתפכים באגם עולים המים היו הירדן של הצר מיצא, בגללב.
 אלפי nl~wy מציפים תלולנה גדות לאגם אין בו שרק צפון.לצד

 ביצות. ויוצריםדונמים;
 הביצותהיווצרות

 והיא טבעית, אינה לעיל שתואר זה כגון מצבהיווצרות
 במקרה הניקוז. של תקין למהלך חיצוני גורם הפרעת שלתתאה

- הנסוס וזו.תת ס,צאגא'ו  חו01 אנס "ת 1,צו1 ס'מ'הס זקת 

 ךג,4ילי
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 ה.רזז א5.ו אח aDn "1111 ע? mDJn מהרי ig~JW ה11ה.וט

 שלפני לשער, יש לליל. שתוארו הלבה בשפכי הסיבה נעוצהשלנו
 עד מופרעת בלתי בזרימה החרמון מן המים זרמו הלבההשתפכות
 ועד הכקרת מן הגיאולוגי בעבר שהשתרע לים:הירדן, )אולכנרת

 למרגלות עד הגולן מהרי הלבה השתפכות מים-המלה(.לדרומית
 וכתוצאה הצפון, מן שירדה המים כמות כל את סכרה צפתהרי
 היום. של עמק-חולה של שטחו כל את שכיסה גדול, אגם נוצרמכך
 ואז מטר, 200 של לגובה שהגיעו עד לעלות הוסיפו האגםפני
 לו מעבר ונשפכו ביותר הנמוך במקומו הבזלת מחסום אתפרצו
 מטרים. מאות כמה של גובה בעל עצום, במפל-מים ים-הירדןאל

 צר עמק הקש" הבזלת בסלע לבתר המים הצליחו הנפילהמכוח
 מקומות בכמה הדומה זה, באפיק לירדן. חדש אפיק וליצורותלול
 הבזלת ומחסום לים-כנרה, מעמק-חולה הירדן היום עומרלקניון,
 בקעת-הירדן. קישת אינה .בו בארץ-,שראל, היחידי הקטעהוא
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 שלבים לרדתי האגם סני אחלו הירדו,. אטיל העמקתעם
 והם שנה, אלפי מאות ששכו כאגם המים ירידת בתפקידשונים
 כוח גם פחת המים, פני ירידת עם מסרגות. בצורת בנוףניכרים
 בהדרגה. הואט הבולת בסלע ההעמקה ותהליך שלהם,החתירה
 וקרק- לרדוד, הפך עמק-חולה כל את שמילא והעמוק, הרהבהאגם
 לצמהי- אשתהה האגם בקרקעית הסחף הצטברות סחף. התמלאהעיתו
 להבהין ניתן בביצה גם לביצים בסלקו הפך והאגם בה, להיאחזמיש
 'הייבוש לפני גדלו בו השנה, ימות בכל מוצף בשטח ; בזרותבשתי

 ולמעלה מטרים שני של לעומק עד האגם למרכן שחדרוקני-גומא,
 והנימפיאות. הנופר כגת אחרום, מים צמחי גדלו בו ובשטחמזה,

 - קצרה לתקופה גם ולו - בקיץ המתחבשים החיצוניים,בשטחים
 ביצה צמחי או קני-סוף גדלים ובמקומו להתקיים, יכול הגומאאיז
 הרדוד חלקו אלא ביצה. למעשה אינו הגומא איזור אחרים.ואתו
 האגם.של

 והמת- בחורף, מים המוצרים בשטחים איפוא משתרעתהביצה
 ' יציבים, אינם והגומא הביצה שטחי בקיז. מסוייגת במידהייבשים

 . היורדים הגשמים לכמות בהתאם מצטמצמים או מתפשטיםאלא

 נוספים ביצה שטחי האגם. התפשטות למידת ובהתאם מסוימתבשנה
 אל לחזור יכלו ולא. הנחלים, מי השתפכו שבהם במקומותנוצרו

 ד14יטפו4 תום עםאפיקיהם
 מפאת בתורף מת הוא ו בקיץ הפורח חד-שנתי, צמח הואהגומא

 המים כתוך המתים,נרקבים ועליו זגנעולויו "נמזכזת.הטמפראטורות
 את הסחף אדמת. עם ויוצרים באוויר החמצן עם מגע חוסרבגלל
 מ'. 6-5 של לממוצע מגיע שעיבייז הכבול,שכבות

 מידת ולהתייבש. להצטמצם האגם ממשיך הסחףבהשפעת
 שגם כך בקירוב. לשנה מטרים שני אומדנה לפי היתה"צמצום
 שהדבר אלא לבסוף, מתייבשים והביצות האגם היה טבעיבתהליך
 שנה. 5000 אורךהיה

 ב"a'mJlln 911פסחם14
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 שניה~תו
*
 ובעלי- ציפורים של עצום למספר מחסה נותנים והביצותהאגם'

 נאת ככל קדחה. מפיצ' יתושים פהם מקננים כן נמן , אחריםזדים
 ן האיזור של _והצמחייה המים עושר את לנצל בני-אדם תמידניטו

 עיבוד מעבדים והיי שלהם והבקר הצאן עדרי את בו רועיםהיו
 לאפשר כדי מספקת במידה בקיז המתייבשים השטחום אתחקלאי
 גבוה ו" באיוזד שדושטח שככל ברור, אורז. ובעיקר קיץ,גיד~ל'
 כמדרגות כמיוחד בולט הדבר החקלאות. סיכויי יותר בו גדוליםיותר,

 ובמניפת דו, העיר של החקלאות שטחי קדם בימי שהיוהצפוניות,
 חצור. לעיר מחיה שטח ששימשה הדרומי, העמק שלהסחף

הנהרות
 כעמק- זורמים ושלושתם עיקריים, פלגים משלושה ניזוןהירדן

 ןחולה
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 המעיינות אחד שהינו דן, מעייז הוא העיקרי מקורומדינת-ישראל.
 מתפלגים ממנו בשנייה. ממ"ע 8,5 בממוצע ושופע בעולם.הגדולים
 ומתאחדים המדרגות במדרון מהירה בזרימה הזורמים פלגים,מספר
 מתאחד ק"מ כמה של ורימה לאחר העמק. של השטוח במישור.שוב
 אין ,לכן הררי, ניקוז אגו אין דן לנחל חרמון. נחל עם דןנחל
 השנה. כל במשך יציבה וזרימתו שטפונות, .מי מקבלהנא

 )בניאס( חרמוןנחל
 בניאס, המעיין הינו אחד מקור עיקריים. מקורות שני זהלנחל

 את המספק והוא ישראל, מגבול ק"מ כשני הסורי, בשטחהנמצא

 ואדי-אל-עסאל, הינו השני המקור הנהל. של היציבה הזרימהמי
 השטפונות מי את ומוביל החרמנן, של הדרומיים המיעדות אתהמנקו

 ולאורך ועמוק, צר בגיא ישראל לתחום נכנס הרמון נהל הנחל.אל

 מאיזור ירידתו עם 10ריה. עם הגבול את מוצוה הוא ק"משני
 מספר לאורך מתפתל הוא כפר-סאלד( )בגשר המישור אלהמדרגות

 מתאחד הוא נוסה ק"מ ולאחר יובליו ~את הדן את לתוכו מקבלק"מ,
 ירדן. המאוחד הנהר מתחיל מכאן שניר. נחל עם גם שדה-נחמיהליד

 המאוחדהירדן

-
 ק"מ שנ' ולאחר דרומה, חזקים בפיתולים זורם המאוחד הירדן

 נעלמות בעבר שהיו זרועות לשלוש Db~'-בלום ליד שוב שתפלגהוא
 הביצות. בהוךכזלן

 נרחבת הצפה של. סכנה שנה בכל כמעט קיימת זהבאיזור
 הירדז חרמון. ובנהל שניר בנחל המובלים השטפונית מיבעקבות
 המנשקע הכחף ומן ההצפות מן כתוצאה אך העמק, של במרכנו,ורם

 ולכן משוליו, העמק מרכו יותר גבוה הנחל, בקרבתעקבותיהן
 כתוצאה במרכז. מאשר צפונה ינתר שבשוליים הביצות~תפשט,ת

 דרך מוצאים ההרים ממורדות בנחלים היירדים המים היו לאמכך

 בביצות שהשתפכו נוספים. נהלים לעצמם יוצרים והיו הירדן,%

 קליל. נהל ובמניח עיון נתל עובר במערב הירדן. עם ~וזאתדבלי
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 חווה ושת הירוושין

 עיוונחל
 מנצלים שנה בבקעת-עיוז,מוצאו

 בקיץ,
 מימיו רוב את

 מפלי- של בשורה נכנס הוא ישראל' לתחום השיאה.לצורכי
 בדרכו "תנור". בשם ידוע היה שבהם שהגדול מטולה, בערבתשים
 הניצות ייבוש ולפני עמק-תולה, שבשולי מעיינות ממספר ניזוןהוא
 שלהם. הצפונית-מערבית לפינה מימיו את מובילהיה

-נח7.קל,7
 בשוליים קטנים מעיינות של רב מספר tp1Q קלילנהל
 הגולן. מנחלי וכמה 'העמק שלהמזרחיים
 הניקוה מפעל סיום עם השתנתה הנחלים של הזאת הרשתכל
 המיס את קולטת הצפוני בעמי שהוקמה המלאכותית הניקוזרשת

 הנמול במקום שו5 אותם ומובייה הטופוגיאפיים לתוואיםבהתאם
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 מנהל המים את לתוכה אוסטת המערבית התעלה בשטח.ביותר
 קליל, נחל על המושתתת המזרחית, התעלה ואילו עיון, ומנחלשניר
 את הדרומי בחלקה ומרחיבה חרמון, ונהל דן נחל מי אתאוספת
 קליל. נהל שלאפיקו

-.הערכים

 כחלק לעמק-חולה. נודעת כיש וגם בעבר שונות בתקופותגם
 ולהפך. לדרוס מצפון תעבורה כציר רבה השיבותמב"עת'הירדן,

 טבקעת- הדרך עהה, ועוברת ההיסטוריות, התקומות בכל עברהכאן
 .תעבורה ציר ולעמק-יזרעאל. לגליל-התחתון לבקעת-כנרת,הלבנון

 מקרית- - העמק של המערביים שבשוליים צרה ברצועה תחוםזה
 אין הביצות. ע"י וממזרח נפתלת הרי ע"י ממערב, : חצור ערשמונה
 שמפלזה כיוון העמק, של המזרחיים בשוליים עובר מקבילציר

 המעבר, את וחוסמות האגם לשולי עד כאן מגיעות בזלתסלעי

 ביצה היוצרים מעיינות, פורצים שלרגליהן סחף, מניפות יוצרותאו
 הם.אף

 העמק, לרוהב המעבר את מונעים והביצות שהנהלים אףעל

 בין-לאומית. חשיבות בעלות רוחב דרכי שתי גם בשוליוקיימות
 בשוליים 1 צגות-יעקב לגשר מהצור הדרד - הדרומייםבשו~יימ

D"JISYn-  
 מקום הינו בנות-יעקב גשר לדמשק. מצידון הדרך

 לכנרת מדרום הירדן חציית בקעת-הירדן. בכל ביותר הנוההחצייה
 ' חצייה ההר. מן ויותר מ' 1000 של ירידה מחייבת לים-המלחועד

 של עלייה שוב מכן ואחר לגאון-הירדף נרהב ביצתי שטהשל
 אפשר בנות-יעקב בגשר ~אילו ההר*. לבמת מטר מ-1000למעלה
 שטח ללא בלבד, פני-הים מעף מ' 50 של בגובה הילדן אתלחצות
 הקיימת ביותר הנוחה בעלייה ולדמשק לרמת-הגולו ולהגיעביצתי,

 הסיבר רק זה סכיי יוצא*
 מעסק-'1רעאי

 יצבי-הירדה
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 לאורך נמשכה משם ~מק-הזלה )ישמ0 מרגליוה של האוכףמז
 דרך עם התייחדה שבו אל-ע'ג'אר, לגשר עד כפר-יונל שלהמדרגה

ציזזן-דמשק.
 למצודתי מערב, לכיווז האורך מציר מסתעפת נוספת רוחבדרך
 עם ודרכה בקעת-קוש, עם האזרך ציר את מחברת זו דרךישע.

 הישראלי.הגליל-העליון
 עתיקים תוואים על איפוא מושתתים היות שלהככחשים

 נוספים רוחב כבישי גם נסללו בימינו בעקבותיהם.ועוברים
 היובלים על גשרים מספר בעזרת לביצות צפונית האיזור אתהחוצים
 הם קרית-שמונזג בקרבת כולם יוצאים אלה רוחב כבישיהשונים.
 הבאים, לכיווניםמוליכים
 יכפה-סאלד. סעיף עם ולדן. לדפנה1.

 לכפר-בלום. סעיף עם השמיר,. עמיר לשדה-נחמיה, 2.י
 ואשמורה. גונן מעלה-הבשן, לנאות-מרדכה3

 ולחו- ליסוד-המעלה משדה-אליעזר כביש מוליך לאגם,דרומית
 מן במקצת שונה ולדמשק בנות-יעקב לגשר ההדש הכביש אףלתה.
 דרומה אלא חצור, ליד האורך מציר מסתעף הוא אין העתיקהיהדרך
 ראש-פינה. בקרבתיותר,

 כבישים רשת תיווצר הייבחר, מפעל השלמת שעם להניח,יש
 במרכזה העמק את שתחצהחדשה,
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 עמק-חולהתולדות

 הוינו המקובל במובנה ההיסטוריה מתחילה עמק-חלללגבי
 פרופ' בארץ. האדם השתכן בה התקופה בשחר כבר היודם,תולדות

 תקופת של לתרבויות השייכים כלי-צור 1936-ד193, בשניםיעקב בנות- גשר ליד בחפירותיהם מצאו פיקארד ל. ופרופ' שטקליסמ.
 התחתונה בשכבה וכף. נתזי-צור בזלת, של גרזיני-יד - הקדומההאבן
 בחלקכן )מעובדות עצמות גם נמצאו בנות-'עקב גשר בסביבותביותר
 ביער-העבות הי אשר הקדמון, האדם כי מסתבר, קדום. פילשל

 בציד. בעיקר עסק הסביבה, אתשכיסה
 המסו- הגדולים התלים מביז כי גרם.לכך, בארץ ההפירותמול
 לנו אין כך משום אחד. אף נחסר לא עייף עמק-חולה אתבבים
 הפריהיסטורית התקופה למן הסביבה שלדות. על nlaalnnידיעות
 באותה עמק-חולה על ידיעותינו רוב לבעה"נ. והי"ט הכ' למאותועד

 קטנים. פסלונים היו רשלו המצריים. מ-כתבי-המארות" באותקוטה
 השבט( שי או העיי ושל המזשז שם רשום היה מהם אחד בזועז

 השם( )מכאן וקללה מארה דברי בתוספת למצרים, השכנותבארצות
 מהמושלים אחד מרד אם ; בפרעה למרוד שיעיז המושל ראשעל

 מארה בכך. מביאים כי ,האמינו פסלונו, את שיברו למרעה,הכפופים
 פספר אלינו הגיעו הפסלונים, על שהיו הכתובות באמצעות ראשו.על

 בנות-'עקב בחפירות שנמצא קרוס, פיל שלחס
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 חולהי בתחום ערים שלוש וביציהם בארץ, מקומות שמות שלרב
 חולה דרך מצרים צבאות כנראה, הדרו, אז כבר וליש. אבל.עיון,
 לבקעת-הלבנון. הנ"ל הערים שלישודרך

 הקדימה מצרים של שלטונה נתערער לפסה"נ הי"ח המאהבאמצע
 החקסוס ישם שמיים, ולא שמיים כובשים גל עקב ובסוליהבא"י

 אשר ההקסום, לאיזור. )אז שפרצו זרים"(, עמים "שליטי,מצרית:
 פישו קדמת-אסיה. את בסערה יברו שלהם, בחיל-הרכב היה.כיחם
 באפריקה היתה שמחציתה גדולה, אימפריה ויסדו למצרים, גםלבסוף

 הט"ז המאה לאמצע עד נתקיימה ,זו אימפריה באסיה.ומהציתה
 מחנותיהם סביב החקסוס בנו והמרכבות הסתים להגנתלפסה"נ.

 )מקם העופל היה -החומות בתוך כבוש; עטר שלהומות-סקלות
 מבצר כעיז והיה מבוצר, aTn אמ שהיה העיר(, שליטי שלמגיריהם
 להזניה יכלו לא מובהקת, צבאית מעצמה כדרך ההרסוס, מבצר.בתוך
 שרידים בליש נתגלו ואכן, לבקעת-הירדן, מבקעת-הלבנוז המעבראת

 הטיפוסיים. ביצוריהם שלניכרים
 ע"י לפסה"נ הט"ו למאה רק סופית מוגר החקסוסשלטוו
 עם הנמנים הפרעונים מן כמה ההנקה. הי"ח המצריתהשושלת
 מצרים, נשקדות הכובשים גזול' על נחשבים והי"ט הי"ההשושלות

 מלכי פרת. לנהר עד והגיעו הארץ, כל פני על פשטוובמסעותיהם
 כותלי על anlwlalb רשימות את לרשום רגילים היומצרים

 ההיסטורית הטופוגראפיה על ידיעות אלינו הגיעו וכךהיכלותיהט,
 כמה של מטעותיהם על הידיעות רבות בעיקר ארץ-ישראל.של

 הב' רעמסס ושל לפסה"נ( )1450-1482 הי"ח השנשלת מזמלכים
 בירתו באל-עמרנה. הי.ט. השושלת מן לפסה-נ(י)1232-1299

 לפסה"נ(, 1366-1387 הד' )אמנהותפ אהנתון .הכופר" פרעהשל
 הערים משליטי רבים מכתבים נתגלו ובו המלכותי, הארכיוזנשתמר
 הערים גם בשמותיהן נזכרות אלה במכתבים בארץ-כנעז.השונות
 יכולים אוו האלה המצריים המקורות מכל עמק-חולה.שבתחום
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 ב.שיאו. ael 1..עיר הנ)ענ.ת בהצעה שוב" עיר אבו-ב.ת.מענהה?
 המוזנהגהקונה

 בארץ המדיני המצב על יותר או פחות ברורה תמונה לעצמנוליצור
 הישראלק הכיבהש ועד לפסה"נ השני האלף אמצע, שביןבתקופה

 רבות, לערים-מדינות ונתחלקה כנענים, מיריבת היתההארץ
 המצרי השלטון התחדשות עם שלה. )ה"בעל"( האל היה אחת לכלאשר
 )תל-אל- ליש אבל, את אנו מוצאים שוב החקסוס, מיגון לאחרבארץ,
 הערים שלוק - במרג'-עיף( דביו, )תל ועיון דן( קיגוץ לידקאדי,

 במערב, בחולש שעברה הבינלאומית הדרך לאורך ששכנןהגדולות,
 בתחומנו הדנות המצריות ברשימות י קדש העיר- שכנה ההר במתעל

 א- תל עם לזהותה יש אולברייט שלדעת אנעם, העיר שם גםמופיע
 מכל חרמים נמצאו זה בתל (albKI הצפונית-מערבית שבחולהנאעמה,
 זוג ויחיי נכון אם הברונזה(. ומתקופת הכנענית התקופה שלשלביה
 לרגלי עד היותר לכל הביצות השתרעו קדם שבימי ממנו להסיקיש
 זו4'תל
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 בארץ, המצרי השלטון נתלש שוב לפסה"נ הי"ג המאהבאמצע
 השטחים ובעמקיסו שגהוף דמשוכים התחבורה לעורק'יהצטמצס
 המרכזי השלטון התרוממות עם עצמאייטי למעשה, נעשו,ההרריים
 נתאפשרה וכך מדיניות מבהינה ריק הלל בארץ נתהווההמצרי,
 המבואות על גם השתלטו הישראלים לארץ. שבטי-ישראלפלישת

 בפני תריס מעין יצר הביצות שטח אולם עמק-הולס. שלהמערביים
 על שמרו ומעכה בית-רחוב הכנעניות והערים מזרחה,ושזפשטותם'
 המעכתי*, את . . . ישראל בני הורישו "לא יג, יג, יהושע לפ'עצמאותן.

 בני- שכרו ו-ז( יט, ב', דברי-הימים לפי )וכן ה .ה ב', שמואלולפי
 במלחמתם לעזרתם לבוא מעכה מלך ואת בית-רחוב ארם אתעמת
 רק היה שלטונו אולם נפתלי, שבט התנחל שנכבש באיזור דוד.נגד

 לג(. א, )שופטים, הכנעני" בקרב )נפתלי( "וישב :חלקי
 ממזרח "הירדן סתמי: באופן מוגדר נפתלי שבט של.גבולו
 שרשימת כיוון אולם י נוסף פירוט כל בלי לד(, יט, )יהושע,השמש"
 אשר זה, שבט כי נראה בחצור, מסתיימת נפתלי  של  המבגרצרי

 על להשתלט הספיק לא הגליל-המזרחי, כל את הקיף הגדולתחומו
 בחולה בליש, נמצאה השופטים ימי כסוף : אבל ועלמיצר-עיון
 מיצר- דרך על לשמור היה שמתפקידה צידננית, מושכההצפונית,

 שמציאותו הפיניקיים-וייתכן לאנשי-המסחר חשוב שהיהעיון,
 נפתלי שבט של התפשטותו את שמנע הוא זה חזק גורם-חוץשל

 בג, לג, לדברים )תרגום-יונתו המאוחרים המקורות רקצפונה.
 מייחסים כב( א, קדמזניזת-היהודיה, בספרו מתתיהו בןויוסף
 הירדן. מקורות ועל חולה על השלטון אתלנפתלי

 נפתלי שבט ניטה לא השופטים תקופת של רובה רובבמשך
 מקורות על ישראלית להשתלטות היזמה צפונה. כלשהי תווהלקצע
 השפלה על שהשתלטו הפלשתים : רן שבט של מצדו באההירדן

 ולבסוף בגבולם, שישב הקטן, דן לשבט קשות הציקורוורומית
 ניתן 'ח, .פרק שופטים, בספר חדשה, נחלה לעצמו לחפשאילצוהו
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 לרגל נשלחו מרגלים י צפונה בני-רן מסע של דראמאטיהיאור
 יושב)ת( בקרבה אשר העם את ויראו לישה "ויבואו הארץ,את

 ראינו כי עליהם, ונעלה קונת ויאמרוי לאחיהם וישובו .. .לבטח
 אשר מקום רחבת-ידים... והארץ שני... טובה והינה הארץאת
 מכני-רז, איש מאות שש בארץ". אשר כי-דבר מהסור שםאיז

 העיר ואת לפי-חרב אותם -ויכו לליש באו לדרך, יצאו נשק,חגורי
 אשר בעמק וה,יא מצידון... היא רחוקה כי מציל ואיז באש. שרפיי4

 דן בשם דן העיר שם ויקראו העיר... את לבנולבית-רחוב,
 הוא מתואר לשוא ולא דן, עתה ישב החשוב מיצר-*יון לידאביהם".

-
 מום עקבי הנושך עלי-אורח, שפיפון עלי-דרך, "גהש בברכת-יעקב .
 אשר זה, ותקיף קטו שבט יז(. מט, )בראשית, אחור" ריכבו ויפול?

 חשיבות בעלות דרכים הצטלבות ועל צר אך פורה תחום עלהשתלט
 כשומר ושימש בצפון, ישראל יד את היזק הבין-לאומי, למסחרמרזבה
 "דן' המושג נשתרש הזמן במשך המדינה. של הזה המעברגבול

 כבאר- ממש הארץ. של הצפונית כנקודת-גבול לאומיתבהכרה
 כיום. הוילת קדם, בימישבע

 והביאו המלונה, של הזוהר ימי באו השופטים תקופתאחרי
 ישראל מלך שאול, אמנם הרחוק. הצפוני לגבול גם רווקהעמם

 והד- המזרחי הגבול על בחגגה מלכותו ימי רוב עסוק היההראשון,
 )ולפי צובא-ארם מלכי את להכניע גם הספיק זאת בכל אךרומי,
 בית- את מז-גם יד, א', הפסוק-שמואל באותו השבעיםנוסח
 בני- עתה יכלו במזרח, אויביהם מפני בטוחים בהקתם'רח.ב(.
 ~יתם יש התקופה לאוחר נחלתם. כל על צפונה להתפשטנפתלי
 ואם ל.עיר אבל-בית-מעכה והפיכת עיון על השתלטותםאת

 מרידתו בשעת מקלט באבל מצא המורד בכרי בן שבע יט(. כ,ושמו-ב בישראל-
 יואב עליה שצר המצור אהרי רק המלך למרות חזרה והעירבדוד,

 דוד. שלשר-צבאו
 בממלכת-ישראל הולם תחום כל נשאר המלוכה פילוגעם
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 העמיד ישראל. של הצפוני הספר יצרוב שהייתה בד4הצפונית.
 ממלכתו, גבולות את שציינו _שלה הזהב מעגלי אהד אתירבעם

 מבני- רבים עולי-רגל בירושלימי לבית-המקדש תחליף.וששימשו
 נחלץ זה באיזור ובמועדים. בחגים חולה לאיזור א: ורמוישראל
 ישראל מלך בעשא נגד יהודה מלר אסא לעזרת ארם מלךבן-הדד
 כ(. סו, א', )מלכים אבל-בית-מעכה" ואת דן ואת עיון את'"ויד
 יו בשנת אשור, מלך חגלת-פלאסר של הכיבוש מסע בעקבות.

 ע מלך מקח .בימי : גלו ותושביה מישראל, הנלה נקרעה לפסה"נ,732
 אבל-בית- יאת עיוז את ויקח אשור מלך תגלח-פלאסר בא ישראל'

 י שתי ביז הולה איגור את חילקו האשורים אשורה". ויגלם . . .מעכה
 ש שלטונו בתחום נכלל נפתלי. שבט נחלת לרבות כולו. הגליל יפחוות
 בתחום היו לירדן שממזרח האזורים כל ואילו מגתו, פחתשל

 הישר- התושבים 1 בגולם )עשתרות-קרנים קרניני פחת שלשלטונו
 הא- האימפריה של הגדול בכור-ההיתוך נעלמו האיזור שלאליים
שוריות

 הערים של קרנו עשית את מציינת הפרסי השלטוןתקופת
 נשענו והם משלהם. צי היה לא לפיסים וצידון. צורהפיניקיות

 העניקו אלה שירותים תמורת הפיניקיים. יורדי-הגם ועל הציעל
 הארצישראלי, חחו9 יאורך נרחבים שטחים ולצידת לצורהפרסים.

 בכלל. ועד לעמק-חויה, צור של תחומה הגיעובתקופתם
 בתקופה חל השני הבית בימי עמק-חולה בתולדות בולט na~aן,

 בור העיר נהרסה מוקדון אלכסנדר של מסעו בשעתההלניסטית.
 עם חודשים. שבעה של ממושר במצור שעמדה אחר היסוד.עד

 בית- במקום הירדן. מקורות על חלה. באיזור שלטונה תםנפילתה,
 אל שם על פאניאס. בשם חדשה עיר נוסדה ,הכנענית-ארמית.רחוב

 שמרכז מבית-תלמי ליווניים המלכים היו מייסדיה י היווניהרועים
 . וכפי פאניאס, נקרבת אז עגת ממיכתם גבול במצרים. היהשלטונם
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 מערי אחת חצור היתה אאנס כי אישרו, עמק-חויה, במבואות חצור, 3תיהחפירות
 נבגדויות כנעוי

 בגבול ששבז כיוץ ולחוקו, זה ספר איזור לפתח מעוניינים היוהנראה,
 בית-סלבקוס. של העיקרית-ממלכת-סוריהאויבתם
 של הכלכלי ערסו ועליית פאניאס, החדשה העיר ייסודעם
 מחולק האיזור היה א, עד בו. הממשל באופי שיעי חלהאיזור,
 כשהביצות במערב, והשנייה במזרח האחת נפרדות, רשויות שתיבין

 רשות בידי בחולה השלטון נתרכז מעתה ביניתן. גבולמשמשות
 לראשונה נזכר 11 גתקופה פאניאס. בעיר היה שמרכזה ויחידה,אחת
 קוראים היווניים המקורות בימינוי המקובל בשמו. חולהאיזור
 ן ארמי בשם נקראה עדיע עצמה הימה (fOulatha; חולתהלו

. )סמך-דג(.ים-סומכי
 לבין בית-סלבקוס בין שנערכו בא"י, השליטה על במלחמות
 הפלישה כשער עמק-הזלה של הצבאי ערכו הובלטבית-תלמי,
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 שתי בין מכריע קרב סאניאם ליד נערך לפסה"נ מש בשנתלזריז.
 צבא את סוריה מלך הג' אנטיוכוס ניצח בו היריבות,ד,מדימת
 כולוג ארץ-ישראל את אנטיוכוס כבש זה ניצחון בעקבות 1התלמיים
 וקראו - לפאניאס מתחרה - חדשה עיר אז ייסדוהסלבקיים

 המקראית דן של במקומה הנראה, כפי שכנה היא אנטיוכיה.לה
 דפנה-ממש בשם עיירה הוקמה ידה על ירנינו. שלבתל-אל-קאדי -

 רובע שכן אליה שבסמוך )בסוריה(, הגדולה אנטיוכהכדוגמת
 מי את מסבירה שבחולה אנטיוכיה העיר דפנה. בשם השעשועיםגירת
 ל עמק-חולה. של כשמו בתלמוד המומיע "חולחא-דאנטיוכיה,,השם

 החל הסלבקית סוריה בידי הארץ כיבוש אחרי שנהכארבעים
 4 החשמונאים, מרד עליה הנחית ככדה מהלומה להתמוטט:שלטווה
 * בשעה מעצור. ללא נמשכה וירידתה מנוהה, יום ידעה לאומאז

 שבטי פלשו הארש, בדרום שלטונם תחום את הרחיבושהחשמונאים
 עמק-חולה. על לרבות הגליל, על והשתלטו לצפון-הארץבני-יטור
 החולמת לבקעת-קדש. גם החשמונאים צבאות הגיעו יהונתןבימי
 נחשבת האבות ארז שכל בגלות אן הכריז ומפקדם חולה, עמקעל

 בלבנה יחורים ננחלתבעיניו
 חולה. לגבי זו משאלה נתממשה דורות שני כיבור רקאולם
 את אריסטובולוס יהודה החשמונאי המלך כבש לפסה"נ 104בשנת
 כך אחר  פוט ינאי אחה כתוכון שישבו בני-יטור את וגיירהגליל
 דן. של לסביבתה כלומר אנטיוכוס", ל"נחל עד  והגיע .צפונה.
 מצד הארץ גבולית את להבטיח השאיפה עמדה .ינאי של עיניולנגד
 השאיפה כי ספק. אין אולם מיצר-עיון. על שליטה ידי עלחון
 ממניעיה אחד היתה היא אף לארצו הפורה עמק-חולה אתלספח
 אנטיוכיה אח הרס לשלטונו, היווניות הערים של ~Ton אתבידעו

 של כיבושיהם דן. בשם כפר במקום קם הימים וברבותשבחולה.
 כבש כאשר : הארץ כתולדות עמוק חותם השאירו בגלילהחשמונאים
 הגליל את ,השאיר נאלץ הארץ, את פומפיוס הרומאיהמצביא

 ב~"נ'אס מואנות'ה יחיה %) D1D2 שמצח דו"ח.מס""%
 פאן,  יאל. יוונית בתובת לנרמולה. מתחת פיליפום(.  של)קיסרן
  חדפן נתל אח היוצרים החהום מי בוקעים הזה המלעלרגיי

 פא( חאג ופולחן קדם בימי סקווש היה המקום)בניאס(,
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 בני-יטור, למלכי הוחזר עמק-חולה אולם - היהודים בידיהמגויי
 מיטב ןם הגליליים נמנו ברומא המלהמה בימי פאניאס. העירואתו

 העם. חירות למעזהלוחמים
 של מותי עם שנים. 43 נמשך בחולה המחודש הזריםשלטון
 קיסר-- אבגוסטוס העניק לפסה"נ, ב-20 היסורים. שליטזינודורוס
 הורדוס. למלך חולה ואת פאניאס מתתיהו-את בן יוסףכדברי
 מבית-הור- המלכים בידי בחולה השלטון הוסיף_להתקיים שנה112
 הועבר בקירוב(, לספירה )93-92 הב' אגריפס של מותו עם ורקדוס.

 - לבית-הורדוס האופיינית השניות הרומאית-סורית.לפרובינציה
 ומאידך- יהודי, כמלר היהודי העם בהכרת לזכות רצהשמחד-גימא

 האחרים ההלניסטיים למלכים להידמות אחת, ובעונה ובעתגיסא,
 כשאר זה, איזור בעמק-חולהי גם לביטוי תקופתו-באהבני

 כשטח לו שימש ובחורן. בבשז בגולן, בית-הורדוס של-גהלאותיו
 ולעולים בצפיפות המאוכלסת מיהודה התושבים לעודףהתיישבות
 ותופס.מקוט שהולך גידול - אורז. בגידול אגב, מנוסים, שהיימבבל,
 בדבר הלכות מוצאים אנו המיובשת, חולה אדמת גידולי ביןנכבד
 ואילו ; י( ב, 1"שביעית" במשנה כבר השמיטה בשנמ האורזגידול
 כשם חדשה לעיר פאניאס העיר את הפך פיליפוס, הורדוס, שלבנו

 מאחותה להבדילה הקטנה, קיסרי ימיינו קיסריון, : )במקורותינוקיסרי
 אבגוסטיס של, לפולחנו גדול היכל הוקם בה שפת-הים(. שעלהגדולה
 החדשה הענר ורומא. יוון כמנהג משחקים גם נערכו ובהקיסר.

 של מיל אבני אבל. ועם בימינו בנות-יעקב גשר שעל-ידהירדד מעברות- עם פאניאם את שקשרו כבישים. סללו הרומאים"נגליון. בא~~- גם נזכרת זהיא פיליפוס", של כלקיסרי הגזיים ביזלהפרסמה
 דפנה. משק וליד חולה של המזרחי מעברה נמצאו אלהכבישים
 יפרובינצ'ה ותחומה קיסריון צורפו הבי אגריפס מותאחרי

 ומע- מזרחית לקיסרות רומי של חלוקתה ואחריהרומאית'סוריה.
 אנשי הרומאית. פיניקיה של שליטתה בתחום האיזור נכללרבית,
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 5.1.9וס שן קיסר. קוס ב.פ. ששה בן סקוס ]קיבת 19דצי8 "רסון )"וס.ס.

 ואילו מארץ-ישראל. דן תחום בהפרדת הכירו לא היהודיתההלכה
 חכמים ישבו בה גם כי אף גהוץ-לארץ, בעיניהם נחשבהפאניאס
 בתלמוד תואר ים-סומכי ואחרים. אילעיי בז יוחנן ר' כגוןמישראל.
 הרינו התלמיד מן ארץ-ישראל. את המסובבים הימים משבעתכאחד
 היהודיים האיכרים : האיזור תושבי היי על פרטים כמה גםלמדים
 יאף הפשיט. הפיג מן האדום. האור: את בה לגדל המשיכובחולה
 היתה סוריה. נציבי תחת ולאחריו בית-הורדוכ, שלטון תמתשחיו
 דורות אחרי שבגליל. אחיהם בלב כמו בקרנם, מפעמת העםאהבה
 מגבית לעריכת באיזור עקיבא ור' יהושע ר' ביקרו כאשררבים.
 שב"חולת דו מתושבי יודו. אבא העלה בר-כוכבא. מרדלקראת

 המרד. לצורך רחבה ביד תרומהאנטיוכיה"
 לכיבוש שקדם הערבי השלטון )תקופת הקדומה הערמיתבתקופה

 האורו על הפרעה. ללא בחולה הכלכליים החיים נמשכןהצלבנ'(
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 אשר הגומא, גם חיולי הכותנת עתה נוספה בפטור קודםשגידלו
 לייצור גלם כהוסר בגומא השתמשו כן ; )פאפירוס( כניירשימש
 חולה, של המנהלתי מעמדה על שמרו הערבים וחבלים.מחצלות
 תלותה' ובמקום לארץ-ישראל, ולא לסוריה, שייכת היתה ששוב.אלא

 דמשק. במחוז עתה קשוטה היהה בפיניקיה,הקודמת
 קהילות שתי בפאניאס ישבו מסעי-הצלב שלפניבתקופה

 מתעודות שמסתבר כפי כנראה(, ובבלית, )ירושלמיתיהודיות
 ך היהודים קאהיר. של בגניזה שנמצאו 1055-1044, מהשניקשונות

 הקרויה דן, "מדינת על מרובר ובשטרות דז עם פאניאס את זיהו'
 ליישוב קץ כנראה, שמה מסעי-הצלב לדמשק"(. דשמעהפמיאס
 4 בארץ אחרים רבים יהוייים ליישובים קץ ששמו כשם זה,.יהודי

יובסוריה.
 מריבה ~שטח איזור-ספר להיות חולה שבה מסעי-הצלב בימי.
 באיזור השליטה על נלחמו המחנות שני למוסלמים. הצלבנים_בין

 באניאס עלובעיקר -
- 

 בגלל והן הכלכליים יתרונותיה בגלל הן
 דמשק, על התקפה בסים בבאגיאס ראו הצלבנים הצבאית.חשיבותה
 נסיכות- של גבולה כוו. התופה בענק תריס בה ראווהמוסלמים

 השלטון בימי כמו. ממש הנדאג', בנחל גמתיים הצלבניתהגליל
 בעמק- מקומות כמה נזכרים הצלבניים במקורות בגליל.היהודי
 ומלחה בעין-באלטה. ז01א( (C~arde השחור הבורגיןהולהי

(hteiensk).ימת-חולה את בטעות זיהו הצלבנים בעין-מלחה 
 בשנים, מאות במשך מקובלת היתה זו זיהוי וטעות מי-מירום,עם

 אנה ימינו עדכמעט
 צ- שהיתה הסכנה וגברה הלכה הי"ב המאה של השנייהבמחצית

 לאחד הצליח א-דין שצלאח לאהל ובמיקר מצפע-מזרה, לצלבניםטויה
 לאחר סביב. ממלכת-ירושלים על ולסגור דטשק עם מצריםאת

 בשנת הטמפלרים האבירים בנו באניאס, את איבדושהצלבנים
 להגנת - מעברות-יעקב על ים CaBtellet המבצר את8~11
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 אביד-הירק זאילז ההיסטיר,ת,דרך-הים
 שבלפניי

 "המכצר- את הקים
 אולם קדש. - 'עיון - דמשק הדרך לחסימת בהוניןהחדש"
 לוחמים להם חסרים היו שכן הצלבנים, את הושיעו לא אלהמאמצים
 את א-דיז צלאח ניצח ב-1119 שברשותם. המבצרים אתלאייש

 מעבר- ליד המבצר א" לכד מכן יאתר בבקעת-עלוזהצלבנים
 - אחר שנים וכמה בצפון-מזרח, הצלבני ההגנה קו נפרץ מאזיעקב.
 *, הגליל את כלצלבנים איבדו  )1187(, ורני-חיטין על בקרבמבז,
 י נשאר בשנים,- מאות במשך ואילד. מכאן הנלה. את לרבותכולו.
 'המוסלמים. בשלטון זהאיזור

 . אחרי גם ולו עמדה הצפוני עמק-חולה של הטבעיתפוריותו

 * יאקוט הערבי הגיאוגראף הצלבנית. בתקופה אותו שפקדוהנענועים
ז9)"

4**14;ן*
-4 

 44'", -י 4ג"

 , . ,י , ., , .,,,
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 במעיינות- בציפורים, שלו, האורז ביבול 1225( )כשנת אותומשווה
 לעיראל. שבסביבתו, הרבים ובכפרים התבואה ביבל הרבים,המים
 של שנים במאית וכן הממלובים, של הנסער .השלטון בימיאולם
 והפך לגמרי האיזור ירד העותמאני. השלטון תחת ורשלנותהזנחה
 וקדחת. ביצותלשטח

 חייוש עם בארץ שקמו הראשונים, היהודיים היה2:ביםאחד
 יסזד- נוסדה 1883 בשנת בעמק-תולה: נבנה היהודית,ההתיישבות
 . אז עד שישבו פילית יוצאי מזריץ', יהודי קבוצת ע"יהמעלה

 סבלו הללו היבהובים שני משמר-הירדן. נוסדה ב-1890בצפת.
 בא רוטשילד הבארוז שבסביבה. הבדווים ומהתקפות מהקדחתמאוד

 1 מחציים את  -ב-1898 מטולה,  המהכבה %ת  ב-1896 ייסר יאףליורתם,

 את שאפיין בקצב להתפתח הצליחו לא הללו  והישובים כלאולם
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 מתגרת- סבלה מטולה הארץ., חלקי בשאר הייצובים שלהתפתחותם

 לחלוטין.  נעזבה אף ומהגיים ההזקפניים, הדרז~יים שכניה שלידם
 הראשונה  מלחמת-העולם בימי רק באיזור חלה ממשיתהתערמות
 ועת כפר-גלעדי את .השומר" ארגון חבר' יסדו עת שאחריה.ובינים
 ואילת-השחר תל-חינוסרו

 לידי עמק-חייה הועבר הבריטים, ידי על הארץ כיבושאחרי
  האירופיות מעצמות-ההסכמה בין מוקדם להסכם בהתאםהצרפתים,

 הצרפתים בין למעשה התחולל בחולה השליטה פל המאבסואילו
 על ההתקפה גם נערכה הללו, nlblnbn בעת המקומיים.לבדווים
 היה לא קרבנם וחבריו. טרומפלדור בגיבורים נפלו בהתל-חי,
 צורף לאנגלים, הצרפתים בין הגבול ענייני הסדר בשעת ילשוא

 אולם א"י. על הבריט' המאנדאט לשטח ימט.לה. עיעמק-חויה,
 ן אטי זה באיזור היהודית ההתיישבות קצ5 היה המאנדאט בימיגם

מאוד.
 הזיכיוז רכישת עם ב-1934. רק חל באיזור הממשיהשינוי

 הקרן-הקיימת-לישראל, התורכים(; מידי ב-1941 אותו)שקיבלה - לכנוסים ערכים של קבוצה מידי דונם( )41.000 החולה שטהלייבוש

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



nliae

 הקרקעות קניית של מזורזת בפעולה החלה הזיכיון, את ויבלה אשרקל
 מאורעות ימי של הקשיים אף על ר"ש,בה הזיכית לאיזור"סמוכות

 באיזור הסדו הבריטי, ה"ספר-הלבז" ומדיניותתרצ"ו-תרצ"ט
 שפת- שעל מתולתה החל יישובים. 17 המדינה להכרזת עדהחולה
 כסה בצפון. ודפנה לדן ועד ליסוד-המעלה, בסמור מדרום,חולה

 וממערב. שממזרח ההרים במורדות גם ביטחון מטעמי התנהלןיישובים

 ירי על אלה יישובי-ספר הותקפו מלחמת-העצמאותבימי
 נכבש "חירם" במבצע נהדפו. ההתקפית אילם והלבנונים.הסורים
 הסורים של ניסיונותיהם ואילו בו, שליטתנו והובטנה כולו.הגליל
 הצליחו. הם בתוהו. עלו - הישראלי הגליל "אצבעי אתלנתק
 עם אך רמוש-גשר, בד ~החזיקן משמר-הירדן, על להשתלטאמנם,
 כבר אלה. שטחים גם לפנות נאלצו שביתת-הנשק הסכמיחתימת

 עמק- ייבוש עם והלך. גבר היהודית ההתיישבות ,קצבמותיהם,. ממי- את הערביים עמק-חילה תושבי נטשו העצמאות מלחמתבימיש
 רבות חקלאיות אפשרויות נוצרו להתיישבות. האדמות והכשרתח~לה

 החקלאיות מהפנינות אחת להיות עמק-חולה' ועתיד לאיזור,נוספות
 הארץ.של
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 חולה* ביצות של הייבושמפעל
 דונם 0)ן60.0 פני על השתרעו חולה איזור של הקדחתביצות

 הסמוך הארץ, של זה איזור הוציאה אלו ביצות של מציאותןלערך.
 בריאות את וסיכנה ההתיישבותי, המפעל מתחום הסורי.לגבול

 שהוחל חולה, ייבוש של העיקריות מטרותיו בסביבה.האוכלוסיה
 י כדלקמן היו הקרו-הקיימת-לישראל, ע"יב-1951

 4 לאדמה טובענית אדמה דונם 60.000 והפיכת הביצותייבוש1(
 ,, אינטנסיביים; לגידולים מותאמת פורייה,חקלאית

 עשרות של בשיעור הביצות לאיזור מעל המתאדים המים.ניצול2(
 הארץ. חלקי בשאר השקאה לצורכי לשנה קוב מטרמיליונים

 אליהם. להגיע אפשרות שאין עשירים. במרבצים הביצותלפני קי מתחת הטמונים הכבול אוצרות של תעשייתי או חקלאיניצול3(
 הביצות. של ייבושן לאחראלא

 הקדחת. מסכנת וחילוצה הסביבה הבראתא
 שנעשו הפיתוח מפעלי 'בכל הגדול שהיה - המפעלגביצוע

 שלבים. כמה היו - בישראל כהעד
 במארס ונסתיים 1951 במארס כאמור, נפתח. אשט הוקשלנ

 ע"י הביצות להתהוות הגורם את לחסל היתה תכליתו1953.
 זרימה לאפשר כדי לאגם-חילה, מדרום הירדו אפיקהעמקת
 שלחופשית

 וולקנית, התפרצות בעקבות הכנרת, לכיוון הירדן מימי.
 מדרום הירדן אפיק נחסם קדומה. ג,אול~גיח בתקופהשאירעה

 מחסום דרך צר מעבר המים פרצו הזמז שבמשך אף ועללאגפ-יזולה,
 מי של חופשי מעבר לאפשר כדי מדי צר נשאי הואהכזית.

 חלק רק החורף. בעונת זה איזור הפוקדים המרוביםהשטפונות

 עוברים היו רובם ואילו הירדן. באפיק עובר היה השטפונותממי
 ואגמי-מים. נרחבות ביצות ויוצרים גדותיהםעל

 הקרן-הקבבת-,ישראי ע.' הוגנה מפעי.הייבוש וי הסקירהי
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 ולמניעת עצמן הביצות לייבוש נועד המפעל של השניהשרב
 נחפרו זה לצורך הגשמים. בעונת נרהבים שטחים שלההצמה
 זורמים שמהן ניקוד תעלות הגלה( לאגם )מצפון הביצותבאיזור
 בטקום שבאה מזרחית. יתעיה ראשיות. ניקוז תעלוה לשתיהמים
 מטר, 50 ורוחבה ק"מ 10.5 שאורכה הירדן, של הנוותיהאפיק
 אלה תעלות .מטר. 20 ורוחבה ק"מ 16 שאורכה מערבית,~לתטלה

 זורמים משם 'אגם-חולה. ,במרכז ונפגשות לחרום מצפון עוברות%
 לאגם-חולה, מדרום המתחברת אתת, מרכזית. תעלה_ לתוך המים-'

 המפעל. של בשלק.-הראשון והורחב שהועמק לנודן, .אפיקאל

 התעלות אל הביצות מיהזרמת-~4
 ,1 ל; ,-,ן ,,י-,.,%
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 האגם מ, והורקת המנופתיחת

 ק-מ 4 שאורכה תעלת-חיבור. ע"י ביניהן מחוברות התעלותשתי
 ע"י ובוצע 1953 באוגוסט ההל החולה ייבוש של השנ'השלב י לה. שמצפון השסהים למקוו נועדה היא , 12'מטרורוחבה
 כוחות-סוס, 00-1ז 0)שו של עוצמה בעלי צפים", "מחסריםשני
 אלה מחפרים חקוקה. באותה בארץ גדול חידוש בבחינת שהיהציוד
 יהעבירו עצמן הביצות איגוד בתוך התקלה אפיק, אחחפרו

 זה שלב גדותיהם. לשני הנחפרת האדמה את מיוחדיםבמכשירים
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 הראשיות התעלות קצה כאשר 1955, בקיז הסתיים המפעל'של
 שטח הוכשר כבר 11 עבויה גמר עם מעלה-הבשן, לכבישהגיע
 1955 שנת יוני ובחודש חקלאי, לפיתוח הביצות מאדמתמסוים

 המיושבות, האדמות מן דונם 12.000 של הראשוז בחרישהוחל
 הנ"ל. הצפונית לתעלה מצפוןהנמצאות
 בסוף ונסהיים 1955 בקיץ שהחל המפטל, של השי,ש'בשיב

 התעלה הראשיות. התעלות בחפירת הקרן-הקיימת המשיכה1956,
 זה .ובמקום כפר-בלום, בקרבת הירדז פופיק אל חיברה ת?המופח

 זרם את ומטה העלית, הירדז אפיק את החוסם הטיה. סכרנבנה-
 מעביר- נבנה לסכר מתחת המזרחית. התעלה לתוך העיקריהמים

 אפיקו לתור מחרמים שדרכו מטר, 40 של באורד מבוטון, מיםי

 בה11ת* המיבש בשט" יאש117.11
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 המשקים של השאיבה למכוני הדרושות המים כמויות הירדן שלהיש!
 מיוחד מיבאני מתקן באמצעות נעשה ההזרמה ויסותבסביבה.
 הנ"ל. המים מעביר בראששהוקם

 פני על גשרים מספר הקמת גם הצריכה הייבוש-עבודת
 התעלה פני על מביט'1 גשרים שני נבנו כך הראשיות.התעלות
 קרית-שמונה- בדרך והשני לנאות-מרדכ' בדרך האחד והמערבית
 1 לתעלה מעל נבנה - ביותר הגדול אף והוא - שלישי גשרעמיר.

 והמשוב- הגדולים הגשרים מן והוא למעלה-הבשן. בדרךהמזרחית
ך  

 ההנף מ! "מי.,כה בדרך כרש גשר הוקם כז כמו בארץ.עלים
 המזרחי בחופו הנמצא אשמורה, משק אל DSN-חולה שלהמערבי

 4 האגם.של
 במינה, המיוחדת הצמחייה את תקנה ללא להכרית שלאכדי.
 בעלי-ההיים את ולקיים לשמור וכדי החולה. ביצות אתשכיסתה
 בביצות מרחב-מחיה שמצאו הנדירים. בעלי-הכנף ואתהשונים
 - ת ר ו מ ש לשם דונמים אלפי כמה של שטח בחולה הוקצהאלה,
 .פארק- מעין ושתשמש הביצתיים. התנאים נשמרים שבה ע. בט

 ייבוש מפעל להשלמת האחרונה הפעולה : בוטאני-זואולוגילאומי"
 - ממימיו. אגם-חולה ריקון היתההחולה

 מוצאו את שסגרו הראשונים הפלדה כלונסאות הוצאוב-30.10.57
 אדיר בזרם קולחים התחילו האגם ומי אגם-חולה, שלהדרומי
 חקלאיים מומחים לדעת האגם. של הגמור ריקונו החל בכך כנרת.לים

 קנה- כגץ מיוחד, כלכלי ערך בעלי לגידולים המיובש האיזורישמש
 להניוג ויש וכיו"ב, שמנים צמחי צמר-גפן. בוטנים. אורז,סוכר,
 ן המיובשים השטחים כל של האינטנסיבי החקלאי "עיבור הכנסותכי

 בביצוע שהושקעו ההשקעות מן ניכר חלק nTDylb שנים תוךיחזירו
המפעל.
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 הענייניםתות

 .. גיאוגרפית סקירה - עמקיחולה;
.,,. .. . ופנותו"שט"

 י"; חקלאיים וגייולים אקלימיים תנאיםי4
עי

 יי,.* . . המיםאוצרות
 *...., הביצותהי-צרות

 * . י ' . ' . * . יםהדיכ

 .. .,. עמץ-חלתתקורות
 . . ,, . חויח ביצות ייבושממעל
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ר

מקורות

-
4 י4, ע, ה, 18, 15, 11, "שעו,  ייונת שי מיי~תה ש אי 4, 44, 
 הססשיתיח העתונות ;י

 p'f ה ז -ו--'3

 אמחבר של באדיבותו הצפוני חולה עמק קרסת: יהודה הספר מתון 9 ז,%

 לישראל קיימת קרן הוצאת של באדיבותה .החולה" ספר מתוך 13 10,12,

 רטנברג בנו . . 21 16,17,

פרי-אור9צ

 ביאליק מוסד הוצאת של באדיבותו היררן : גליק נלסון הספר מתור 533ב,

 צפוני(  גצבול ~ראות )חצוו(31
.. .*

. -
 באדיבותה ידין( י. דר. בהגחלת )שנערכו חצור לחפירות מדריך מתוך35

 תל-אביגמוזיאתשל

 היסוד קרז שלבאדישתהז3

 קיוגי~. פ3ש3,
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