
 העליון'הגליל

 "וף ראשי, חתוךמטני/קצי,

 * ימל'שראל8הוצאת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



.. 

ן,

ן,

י היייימהדיי"
 - ראשי היננך קמו / ימסג"י  שמורות הזכויות כלנ

 השכלא עק(

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 הגיאוגרפיהגביל
 ערכו כצורחו; במעט מרוגע גוש-הרים ודא העליוזהגליל

 שוהים מזקף הוא עבריו ומארבעת ק"מ, --כ-45 רחפווכן
 ובנופם, במבנם בתכונותיהם, מזה זה הנבדלים מוגדרים,גיאיגרשים
 הגליל  של נטלותיו ברורים לכן עצמו. העליון מהגליל גםוהנבדלים
 . . בנקל. להגדירם ואפשרהעליו

במזרח
- 

 מדינת לגבולות מחוץ כיום הנמצא עיון, .עמק
 בתהומי והמשכו הגליל, חוף - ב ר ע גם החולה. ועמקישראל,
 - בדרום הליטני-קסמיה. לשפך עד מסולמה-של-צורהלבנון,
 ובתוכה העליון, לגליל התהמן הגליל בין nssinn בית-הכרם,בקעת
 מפלגיו באחד הוא מזרחה uan* של המשש עכו-צפת. כבישמבר

 עצמו, עמוד ובנחל פרוד, מסביבת היוצא עמוד, נהל שלהעליונים
 הליטנק נהר - בצפון לכנרת. גינוסר לקיבוץ מצפוןהנשפך
 הלבנון. .עם המדיגי לגבול מצפון 1Wa-אויר ק"מ 25 במרחקהזורם
 צפונית-מערבית ק"מ כ-5.4 דרומה. וזורם הלבטן מהרי יורדהליטני
 את וממשיך הליטני( )נרך מערבה חדה פנייה פונה הואממטולה
 במקומות עמוק הנהר זורם בו העמק הים. לכיוון שינוי ליאדרכו

 טגעי- קו-נגול והוא מטר, 300-200 כדי סביבתו לגב'מסוימים
 לישראל. הלבנוז ביןבטחוני

,נ

 המדיניהגבול
 בתרים לשנ' העליוז הגליל את מבתר הנוכחי המדינ'הגבול
 בשרה", אל "בלאד היא יותר, הגמולה הצפונ-ת, מחציתובלתי-שוים.

 בשטח. נמצאת -יער, מכוסח ארץכלומר,
 המחצית ורק הלבנוז'

 ישראל. למדינת שייכת הקטנה,הדרומית,
 מכנה נהנים היינו הליטני על שלנו המדיני הגבול היהאילו
 מצויז, טבעי קו-הגנה על אז נשענים היינו חשובים.יתרונות
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 צרפת בין שליטי בית ישל תוצאם הוא הנוכחי המדינייגבול חשמל. כוח ולהסקת להשקאת הליטני מי את לנצל יכולים"נו
 בחווה סייקס-פיקו(. )הווה התיכוו המורח לחלוקת חשאי*רפתי אנגלי- חווה נחתם ב-1916 הראשונה. במלחמת-העולםלאנגליה
 הדרומי ~nsp מראש-הנקרה יעבור הארץ של קו-הגבול כ'1"גע
 ב-1919, הארץ. לגבילות מחוץ יישאר הגליל כל כמעט יכי הכנרת'?ל
 היהודי, הלאום. הבית על בהסתמך אנגליה, דרשה המלהמה,"תום

 מקורות את החולה. עמק את הארץ לגבולות מחוץ השאיר"חדש התיחום קו ים-החילה. - ראש-הנקרה לקו עד הגבול אתלהרחיב
 הגנת-הגבורה אחרי. ותל-חי. כפר-גלעדי מטולה הישובים ואתהירדן
 עמק על לותר ב-1924 צרפת נאותה נוסף מיגע ומשא-ומתו תל-חישל

 אשר n~tol,_ תל-הי כפר-גלעדי, מטולה. את להכליל כדי4"ולה.
 בשטח תל-חי. על ההתקפה לפני הערבים הפורעים על-יר'נהרסה
 .נפתלי. הרי של שספת צרה רצועה לארץ צולפה כז : הבריטיהמנדט
 היום שוכניפ שעליו הרכס, שעל פרשת-המים בקו נקבע",-הגבול
נ"תלי. ורמות- מצורת-ישע. 'פתח, )הוניז(. "רגליות משגב-עם.הלשובים
 לותר שלא כלכליים וכן סוליטיים-צבאיים שיקולים היו לצרפתן

 מדמשק היורד הכביש את החשיבו בטיוחו נוסף. שטחעי
 החרמון לדרום תכניאס דרך וממנה - הצ'רקסים מרכז -להוניטרה
 דרום-סוריה של העיקרי עורק-התחבורה הוא זה "בישו,צ'דון.
 זה חבל-ארץ על לשליטתם תנא' בו ראו והצרפתיםוקלבנוז.

 ההתישבות' מגמת היתה חניתה( של 'סודה )שנת מי1938 החל1

 נקראו במקרה לא הגב71. לביצור ייצובי-ספר להקיםביפוי
 אוסישקיז". ,מצודות בשם החולה עמק כצמו היחידייםהלשובים
 נביימת מלחמת-העצמשת .כימי השוב תפקיד מילאו אלהישובים
 הגליל כל לשחרור לכותותיט Y7~O ובמתן צבאות-ערב שלהקלישה
..ן, הבריטי. המנדטשלגבויות

. 
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"שפנה
 העידנים באחד שחלה העליון, הגליל הרי גוש של התריממיתו1

ן א  שעלה לאחר בית-הכרם. בקעת של בשקיעתה קשורהש
 ביותר הגבוה גוש-ההרים עתה הריבו העליון, הגייל גושוהתנשא

 מטר(. )1208 מירזז בהר לשיאי מגיע והוא המערביתבארץ-ישראל
 הריהו אלכסוני. ובגיוון לרוהב לאורך. שברים שכו. השבריםלמרות

 טקסוניים בעמקים גיחז ולא כמעט. ואחיד מוצק גושמלרך-כלל
 והן הבשעווה בו מעטות התחתון. ~הגליל שומרה הרכדוגמת

 גשמים. של ניכר לריבוי גורמת - יותר צפונית שהיא ככל -'שיאל בארץ- הרים התרוממות בתכונותיהז. ואפייניות במטדיהךמצומצמות
 עצי-היער את הגליל. של הירוק הטעטה את מסקירה זותושעה
 הערוצים שי התרויתם זאת השוסעת צמחית-הבר את בו,הגעלים
 )ואדי הכיוונים בכל הגליל הרי את המבתרים והעמוקים.הגעולים
 מערב לצד ~יב נ"ל דרום, לכיוון עמוד נחל צפוז' לכיוףדובה
 מזרח(. לצד ןהנדג'ן דישוןונקל
 ~aloa לשני העליון הגליל את ולחלק ההר כרכפי האשדותא-. . לכיול אפשר העייון הגליי של המבנה לימוד עי יהקל כדי,'

 . מירון רכס - מערכי רכם א( י לדרום מצפוז הנמשכיפגדולים,

 דונה ואדי הוא המורחי לרכס המערבי הרכס פיז הגבולזן, ושלוחותיו. קדש-נפתלי-צפת רכס - מורחי רכס ב(ושלוהותיון
 נחל של העליונים ובפלגת .לגבול( שמעבר א-ראם. במרווושראשיתו

 עמוד.לניל הנשפך לימון ננחל הוא דרומה המשכו מאסא. מצומת יצא ה ?וו'ד
,,ן (-- המשרג*היעם  בתחומיו העליון הגליל של 1num מרבית "ת כולל המערבי הרכס,

 בגבולו נמצאים העליוז בגליל ביותר הגבוהים ההריםהטבעיים.
 י מטר, 1047 הארי הר - בית-הגרם לבקעת סמור זה, רכס שלהדשומי
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 העע'ון  בנויןנוף
-  

 וסביבתה צפת

 ההדירה על ולקשים תלול כקיר מאנשאים הם מטר.  ונסו הללהר
 ארץ-ישראל בהרי הגבוה עצמו, )הג'רמק( מירוז הר מדרום.לגליל

 פסגותיו. בשתי למרחוק ניכר והוא לצפת, ממערב מתנשאהמערבית,
 המערבית. הפסגה מז מטרים עשרות בכמה רק גבוהה המזרחיתפסגתו
 משתפלות הן צפון-מערב. לכיוון ארוכות שלוחות יורדות מירוןמהר

 800-400 על עולה ההרים גובה אין הלבנוני לגבול ומעברזהולכות,
מטר.

 )ראש-הנקרה(, בסולמה-של-צור לצור, עכו ביז הדרךכמחצית
 את כאן מחלק הרכס התיכון, ים יעד האלה מהשלוחות אחתמגיעה
 לו מצפון 1 עט עמק משתרע לרכס מדרום  לשגית; הגלילתוף

 המדיני הגבול עובר השלוחה לאורך לצור. המוליכה צרהרצועת-חוף
 הים מתוך המזדקר בסלע-הגיר הכו גלי-הים ללבנון. ישראלביז
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 בימי- ,ראש-אנקרה". השם מכאן עמוקות. ונקרות מערות בויחצבו
 בימינו. למקום הוהדר העתיק והשם "סולמה-של-צור", ההר נקראקדם
 לבירות, ההר על-פני שנטלל כביש הוליך מלחמת-העצמאות לסגי,ן

 נמשכים לרכס מעבר הרכבת. למעבר מנהרה גם נחצבה ההר~תחתית
 שוכן זה שטה של במרכזו הלבנון. שבתחומי העלית הגליל,ר'
 טם- על שוכן הכפר צלבני. מבצר שרידי 1ב1 לבניו, הגדולהכפר
 ג'ביל. לבנת צור ביןהדרך

 בין החבויה פקיעין בקעת י בקעות שתי 11WS המערביברכס
 עם עכו-צפת ~ביש את המסבר ארוך כביש עתה עובר בהאחרים,
 - עמקיבנה היא - השניה הבקעה נהריה-מעונה-םאסאילביש
 לאילון. הגיתה בין העליון, הגליל של המערביות בשלוחותיונמצאת

 צפונה נמטר והוא כנען, ובהר צפת בהר מתחיל המורחי הרכס,, הטורחיהרטט
 רמים מטר. 909 )ביריה מטר ל-900 מגיע זה ברכס ההרים גובה,ן. הליטני. ברך~'ווו
 במבנה ניגד הבזל טייס מטר(. 840 משגב-עם מטר, 880ן6נרהן
 נוחים, המדרונות - במערב המורחי. לרכס המערבי הרכס ביןוננוף
 ובגליל המזרתי העליון בגליל מופיע יותר קדומה בתקופהג*ש הרי- מפעילות כתוצאה מאוד. תלול שיפוע-ההרים - במזרחשילו

 רחבות מדרגות wl~W אבן-הגיר. מעל כיסוי-בולת המזרחיהמחתון
 ן רמה צורת ולשלשתן הירדן, לבקעת המורחי העל'וז מהגלילשרדות

 בולת, המכוסה דלתון, רמת1(
 היא, אף בזלת המכוסה עלמה, רמת2(
 קוי-העתק על-יד' במורח תחומות הנזכרות הרמות שלוש., , במערות. ועשירה אבן-גיר הבנויה קדש-נפתלי, רמת 3(,,ן,

 צפת הרי בין עמוקים. ערוצים על-ידי צד מכל המכותריםגיאולוגיים,
 ,יתיה. בשפע המפורסמת טש-הלב בקעת משתרעת מירון הרל11ש
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á.ú-יה¢í á÷ץú לזñהל¢-זגץג÷ף ה, 
 ק'áי

¢áזץ áף╨-ק╞÷ הúה ה╨ך÷ה םק ,גםá÷קל הץú¢ץú ח¢זל-כזףפל הם 
.ץקג-ú╞זפלם  קגáיה וñוñל

-  ,íגם÷ו íגך הגחךפז
םגםדה  זלגם÷ו םק םגםדה כזגםץה ץףקזל גúקל ╞זú-'ñז╞áזץ : (ו

וזה  כזגםץה וזה ¢זסוה הזáדה ¢úזגΣ; á¢וá) á םגםדה כזגםץה
םייז  ¢זסוה ג╨זףפה ¢úזגΣ. á¢וá םיי ז╨וק íג╨גףפל íגיםזהז

íד  וק╨ú╨ק חךקם הזáד ¢úזג טםú úזלי íגץ÷קלה ,ם╞דúז סáז

íזקדהז áזגú¢ לוז םגםדה סזגםץה וזה ¢זדוה ¢ג¢÷ה╨í, ז¢ג¢÷הú. 
íג╞¢זג  ¢úזגΣ. á¢וú áז¢קוá, á¢ץלה íגיזלñה ,íגם íגיזל╨הז ,úגñחג
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 כשטחי-ההר ואילו לשנה, גשם מ"מ נ-754-709 רב-שנתיבממוצע
- מטר 1000--1200 של לגובההמלנשאים  בית מ"מ 1100-1000 
 לגובה המתנשאים וללבנון. לחרמון העליון הגליל של קרבתולשנה.
 ולמזג-אויה המשקעים לריבוי היא אף גורמת מטר, 3000-2800של

 35-30 בעוב' שלג הגליל הרי תכופות מתכסים בחדשי-החורףקרור.
 . המשקעים. כמות שוב גדלה הפשרתו ועםס"מ,

ל  

 - העליון בגליל המיםשפע
 העליון, הגליל של המערבי בחלקו רק אולם עשירה. לצמחיהגורמים - ומי-תהום גחלי-איתן מעיינות,

 יותר עשיר הגליל של זה חלקו אותה. נפגוש לים, יותרהק~ב
 המזרחי בחלקו ואילו בקיץ, צמחיה לקיום ראשון תנאי שהםבטללים,
 אתו מביא הים אויר איו רב. הוא והיובש בכלל. טל ואיןכמעט

 יבשות הריהן וממזרחיות, לרוחות ואשר המזרחי, לחלקרט-בזת
 שופע מכך כתוצאה באויר. שנשתיירה הרטיבות מעט אתומוצגות
 השוף הטורחי חלקו ואילו צמחיה, והתיכוני . המערבי העליוזהגלגל
 . . למחצה. שומם והוא ומצמחים מעציםכמעט

 רבים הקדמון. הטבעי היער שרידי גם רבים. העליון,,בגליל
 בו גם אמנם למכביר. ושיהימ עצים מכנסים ע71םמחבלי-הגליל

 נצר כל המכרסמות העננים(, )בעיקר יהצאן הערבי הרועה יד~געא
 בשטחי- ממלכתית בפעולת-שיקום הוחל היזרים, שבצלעותהמ"שה משתהי המרובים העדרים משנעלמו החסרונות, בשנים אך "צעיר,רך
 במצב. ניכר שיפור מורגש וכבר - הטבעייםהיעך

 בפוריותה, מצטיינת העליון הגליל אדמת אין המים ~yg,למרות
 הבקעות פוריות זאת, לעומת התחתון. הגליל מאדמת בכךהיא,נופלת
 סלעי והתרוחחות סחף על-ידי שנוצרו העליון, הגליל ,2להפנימיות
 :ההרים.

a'Y~tn
 שפרשת- כיןן בירכם. -בדרך-כלל מצטיינים העליוןנחלי.הגלול
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 זיפו)תו
 אפיקיהם ארוכים - המזרחי בחלקו נמצאת העליון הגליל שלהמים
 שאן מערבה, הזורמים הנתליםשל

 נאופן ארוכים נהלים גם נמצא
 מורדות-ההרים היריו. לעמק מזרמה, הגורמים הנהלים כן לא'כלל. בדרך- עמוקים אינם מערבה הזורמים הנהלים מורהה. הזורמיםיחסי

 המיט מעמיקים כך משום הנגר. יותר הזק ולכן .יותר כאןתלולים
 בקרבת ובמיוחד יותר, קשה .הגיר בהם ובמקומות הנהלים, אפיקיאת
 קניוני. אופי נושאים הם הירדן,עמק

 'שראל, בגבולות העוברים. הנהלים וכמיוחד העליון, הגלילנהלי
 מירון. הר ברכס ברובםקשורים

 . י מזרחה הזורמים לדרום( )מצפון הנחליםואלה

- )הנדג'( דישוןנהל  של למרגלותיו זה נחל של מקורותיו 
 צפון-מזרח. בכיוון זורם הוא מכאז לסמסיפזנ סאסא בין מירון,הר

 ~ימת ינשפך ידרום-מזרה כיוונו את משנה הוא דישון הכפרמוי
 לחמתות מדרוםהחולה
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 כיוון דלתוז. ברמת תצור נחל של טוורוהיו - "צור נחל,
 הוא הירדן לעמק מההרים בצאתו אולם מורהה, הוא הכלליזרימתו
 לימת נשפר הוא לצפ11-מורח. כיו.נ. את ומשנה תל-חצור לידעובר
 נהל.פרוד, פלגים; משלושה זה.מורכב נהל - עמוד נחל, הולטה. בקרב, דישון, לנחל מדרוםהחולה
 הוא הראשונים הפלגים שני של מוצאם עכברה. ונחל לימוןנהל

 אגן-הניקוז מירון. בהר במקורותיהם קשורים והם המערבי,מהגוש
 הפלג של מוצאו ולפרוד. לשפר עד ומירון מעין-זיתים משתרעשלאם
 דרומה בדרכו ביריה. ליד כנען, מ"ר המזרחי, מהגוש הואהשלישי
 ליד לחקוק, מצטוז קום כ-4 שמו. ומכאז עכברה, ליד -הנהלעולר
 נח הוא - אחד לנחל הפלגים שלושת מתאחדים א-שונה.חרקת
 בקרבת אפיקו בתוך המזדקר גבוה עמוד,סלע שם על כך הנקראעמיד,
 ק"מ כ-1% הנחל נשפך גינוסר בבקעת עברו אחרי מההרים.%16א1
 כי הוברר. בהז שנערכו הארכיאולוגיות בחפירות הצועניה.מעקת - א-,וטיח ומערת הנסיכה, מערת מערת.אל-אמירה, , מערותשת, נמצאות הנוכר מהעמוד הרחק לא לכנרה: גינוסר לקיבוץמצפוז
 וכלים שלדים שרידי בהז ונתגלו הקדמוז, לאדם מעון ~ימשוהז

 . .קדומים.

 י מערבה היורמים לדרום( )מצפו, הנחליםואלה
 הם בצת נחל של מקורותיו - ביר( )ואדי,,נחל.בצת

 מקבל הוא מערבה בדרכו לבירנית. דגמים rla לבנון עטליד,הגבול
 מקבל הלא מול.חניתה. בנה, בעמק בעברו 'כרכרה. ואדי ואתלגב,ל. הצסוני הכביש בין המפריד שומרה, נחל את ; פלגיפ כמהלתוכו
  זורם הוא והלאה מכאן חניתה. נחל את ואחר-כך נמר נחל אתלתולו
 לסולמה-של-צור. מדרום ק"מ כ-2 התיכוו לים נשפך הוא אחד.כנחל

 הוא כניב, נחל של מוצאו - קר,( )ואדי כ,יבלחל
 במעיינות הגדול בדרום: הארי להר בצפון עדתיר הר שביובמעיינות
 מפעלי-המים להקמת עד כלומר,ראש-המבוע. ראם-אל-נבע,אלהן,הוא

12' 

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוגון

www.daat.ac.il



ן,

 מצפוז-מערב. מירוז' הר של המערב אשדות את הנחל מנקוהנשמים בימות- השנה. ימות כל במשך מזיב בנחל מיס זורמים היוהליריים,
 ומשם הנחל, של העליונים ערוצנו מתאחדים מעונה-חורפישלכביש
 מדרום נהריה-זרעונה כביש בין אחד, באפיק מערבה זורם הוא1"ילך
 בצמחיה עשיר הנחל מצפון, חניתה-מצובד_אילון, כבישלמז
 ביפית מצטיינות בעיקר בארץ. ביותר היפים עם.הנחליםונענה
 לנחל, מעל בנוי המבצר וסביבתה מונפ~ר הצלבני המבצרחולבות
 כביש סלילת תוך לים. הנחל משפך בקו-אויר ק"מ כ-12 שוכןוהוא
 . מערכת-קברים נתגלתה עבד~ן( הישוב )אל הנחל של המערביבקטע
 מוכיחה זו תגלית לספירה. השגיה או הראשונה מהמאהיהזדית.

 המשנונ בתקופת בסביבה. יהודיים 'שובים או ישוב קיוםע"
 כין 17א הגעתה של העליונים פלגיו מוצא - געתון נחלן

 מעיינות. מכמה ניזונים והם ליחיעם. שממזרח לעין-'עקב,תליסרוה

 משמגיע להשקאה. משמשים והם בנחל מים זורמים השנה ימותבשי
 - בו נותרים ככר לנההיז;18תיז

 ן מים - בעיקר בחדשי-הקיץ,
 נתגלה לשפד סמוך נהריה. של בחופה לים נשפד הנחל בלבד.פתטים
 ן העיר לתושבי פולחני-דתי מרכז שימש אשר כנעני, מקדשב"פירות

 פרושים הנחל של העליונים פלגיו בית-העמק.= גחל', בנמלה.. שעגנו הצידונים וליורדי-הים בקרבתו בנויהשהיתה
 כביש בין עמקא.בקרבת

 נהריה-מעוג"
 הנחל עכו-צפת, לכביש

 הגליל לחוף ההרים מן יוצאים שהפלגים במקום יחיעם, על-פניעופר
 ןו-רפיםן, ל לשבי-ציוז. "ז-שרה בין לים הנשפר לנחל-אחד,הם,,מתאחדים
 ן . סחות ישר בקו פרשת-המים עוברת שומרוו ובהר יהודה בהרןן,דר"י.אורר

 לאורד דרך לסלול עח פרשת-המים בקו לצפון. 'מדרום ,,יוקראו
ן, הערוצים באחד להיתקל חשש אין ביותר הגבוה במקום כיהתה,
 ו14
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ג╞ל  íג¢áúםה .זúזו íםזו םגםדá כגו íגל-úק¢ך .ה╞גחו ז÷ה הךז╨
íגל-úזק¢ך  הá¢ץל זו הח¢זל קגז ז╨וז íגק'דזף íד 'הק

"í כזףפם,  .úזםגá÷ל הáגñל זס úם÷ú ╨úםגםñ ט¢╞ ט¢זום ,םגםדה íז¢╞ל
היקלה  íגגקםí. áגáה קזדá ¢הה á¢úזץ ÷¢ ט¢זו-ט¢╞ ,úחו וגהז

-¢ףי  ,כזáםגץ
 ,¢זúá-¢ףי

 םק ט¢╞ה á¢úזץה םגםדá גכזúהúה
¢áץל  ,הג~םה ,כז¢גל ,וñוí ñקלז úלזפם íגי¢╞ה ,כזגץ-'דñלáק

ג╞פ  ,םזםדם זחג ¢גפה ג¢÷גץה ,םגםדá םיז ÷גסחלה íגñי¢á ג╨קלק
זי¢ץ╨  ,ט¢╞ה ך¢ףáז גñי¢á ¢ה כזגגל ,úלפז ךםזק .םגםדá' כי-םץ
הúגה  ú¢ךלק קáזיה

 ט¢לחם טג╞ ú 11זלהםל úזú ¢áלגו-םי
ז╨גúזחזי  ךםúקהם םץ ¢הה .זלפץ óו ץפáלí" á¢גח" הúגה úזךםúקה

.  ,גץ' ט¢╞ í 11¢זדה ץג¢ילה קזáגיá .םגםדה

גחז¢-גáה¢
הליז  úלזץם ט¢גו-ט¢ס "חו ה╞גחו 1úל"7 םגםדá סגםץה הלי
.הח¢זלז  ,áחז¢-ג╨¢╞ úז¢áזץה ג÷גףוí áגםח╨ה íגיףק╨ה הá¢ץל

הג╨קה áלחםלú-םזץהí הá¢גךגí ñגםה╨-גי¢╞ הםו זםםí áץ÷áזú 
קגáיה  ,╨ק .כזחךá-גקגú ááו קגáי ,כזםגו-_¢áזפל-הúג╨ח חוז
-íז¢╞ם  םג4áלה ,זם קגáי .ה╨זץל-הג¢ה╨ קגáיל הס óץñúל קגáי
גי¢ץלה  ,ח"זל כגץג÷ףם .הל¢םז םי íגי¢╞ה זםםה úז¢יזץ םץ ñי¢ה

áזגú¢  ,,םק םגםדה ,כזגםץה וזה ñי¢ ¢ה .כז¢גל íגי¢╞ה-úלזפ áזקחה
íג¢יז╨ה

 áהז¢ה-גקגáי
 םגםדá כזגםץה וגה .וñוñ ה╞ג-םץ íגקדף╨ ג╨ק

,זיץםז  íגקגáי .íגףñז╨ ╞חוה טגםזל כז¢גלם íקלז úלפם
 ,'לץ ג╨ק

÷לץם~  ג╨ץגהז ╞גםזל כזזגים ח¢זל-כזףפ ,,קג-ú╞זפלם ג¢הם. גםúף╨
.כ╞הגה

,íגםח╨ה  זחדáל טיזñלה םק םגםדה úז¢קףוהז ¢זדñם úו גחúף
, 

¢÷  íהáק úז¢áזץ ,íגי¢╞ זל¢ד טים גי¢╞ק ה¢ג╞חה םגםדם זגה
úגוáפ  זגגקí áגגהללה .ךגגá¢ץלהז  ה╞áזץם זס úץ╞ז╨ úזáגקח

כá¢זúז,הלחםל áץúזú םגםדה ñáךה םáץ, á╞¢כדזל ט áזגהúז ¢áג. 
ג

 "ו -ג"ו -%- 44.-÷-
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 )ענו פה.קה זדו נ71 )בנה מ))פ)ד. הצונני מתמנצוחוק

 מלחמת-העצמאות. בימי ונשנה חור הדבר הארץ. אזורי משארפחות
 תהפוכות בכל נפגעו שלא שבו, הרבים בישובים ניכרת 11עובדה
 העשירה. בצמחיתו וגםהעתים,

 הגליל-ת1לד1ת
 . . ראשון בית ביטי הגלולתלרות
 ובעמק התחתון הגליל בעמקי היו הכנענים של ישוביהםעיקר
 בלתי- כמעט והיו עבותים יערות היו.מכומים ההרים העליון.הירדו

 הגליל מלכי התאחדו יהושע בידי התיכוו ההר אחר'.שנכבשמיושבים.
 צבאות- את לעצור כדי חצור סלד יביז של בראשותו הירדןיעמק
 ,יש מי-מרום ליד אותם הפתיע "הושע צפונה. המתקימים)שראל
 מרון הלבנוני הכפר ליד חברה, אל בתל מרום את עתההמגהים.
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 בחלקו ואשר העליון הגליל של הסורח' בחלקו התנהל נפתלי~,~יט ; שבטים ארבעה בגליל התנהלו הכיבוש לאחר עליהם. וגבר א-לאס(,
 העליון בגליל רן שבט גם התגחל  השופטיפ בתקופת  וגולון.-ן המערבי ובחלקו יששכר, התנחל התחתון הגליל. של במזרחו ;המערבי

 הצידוניות הערים שכנו המערבי הגליל חוף על החולה, עמקבגמוז -
 בספנותו בדיג, בחקלאות, עסקו תושביהן ועכו. אכזיב צור,ציזוז,

 בדרך- היו ישראל בני לבין ביניהם היחסים וצבעים. תוכיתבתקשית
 ומסחר ידידות כריתית נכרתו אף שונות ובתקופות תקינים,כלי
 אחאב(. ימי ושלמה, דוד)ימי

 היה לא ושלמה, דוד שאול, בימי ישראל, מלכות שלבראשיתה
 חבל- היה הוא ומדינית. כלכלית מבחינה ביותר רב הגליל שלערבו
 (ם כבר אולם ובשומרון. שבירושלים המזינה ממרכו' מרוחקספי
 כד(. לג, )דברים רגלו"בשמן  "וטובי י כ( מט, )בראשית רחמו", שמנה "מלשר י כפריותו !רועהיה

 בדרומה והצבאית המדינית הפעילות התרתה תקופהבאותה
 וכוץ, עמוז מואב. אדום, מצרים, פלשתים. )ארץ הארץ שלובמזרחה
 ומתכננים דרומה השואפים והחדקל, הפרת בארצות אדיריםצב"יים מדיניים- כוחות של התגבשותם עם - לפסה"נ הס' מהמאה החלאוים

 הדרומית המעצמה עם מכרעת התמודדות תוך גלובליות,תכליות-כיבוש
 המדונות שתי צפונה. מרכ;-הכובד ומועתק הולך - מצריםהג"ולה,
 תכניותיהה בהגשמת למעצמות אבן-נגף היו וישראל: יהודההאקיות,
 החייב פולם, של סרני גורל הגליל, של גורלו את חרצה 11ועובדה
 ימי בסוף כבר עודפים. צבאיים כוחות-מחץ בפני בקביעותלעתוד
 הופרע מדינות, לשתי הפילוג לאחר שנה כ-60 יהוא. ובימיאחלב
 צפון-מורח. מצד בהתקפותיהם התחילו ארם שבטי הגליל.שללם

 ישראל את איתיה המשותפת הסכנה אשור. צנאות באובעעכותיהם
 מלך רמליה בז פקח כרת האשורים התקדמות את לעצור כדיואר".
 מלך אחז סירב ;את לעומת מורם(. דמשק מלך רצין עם בריתישראל
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1
 "ציר"ביזת

 לה והנחילו יהודה את תקפו כעלי-הברית פעולה. אתם לשתףיהודה
 מלך -וישמע... י לאשור אחז פנה לו בצר בשדה-הקרב. קשהמפלה
 יכלו לא וישראל. ארם בעלי-הברית ויתסשה". דמשק אל ויעל...,אשור
 מהרה עד השתלטו אשך האשורים, של הצבאית העצמה בפנילעמוד

 בשני -דמשזרים ןיו טעמק-שזז שבעמק-עיח. צומת-הדרכיםעי
 עמק בשולי העוברת בדרך התקדם אחד ראש י הגליל עלראמים
 אילת- ,ליד חצור מיליד לצומת בכיווז נפתלי, הרי לרגליהחולה,
 עיר להיות עוד הוסיפה ולא או נהרסה הצור 'מינו(. שלהשחר
 את לכבוש נתכוון אשר השני, הראש הגלעד. על עלו משםחשובה.
 לבקעת )שממערב חנתה יטבת. קיש-נפתלי. דרך נע עצמו.שליל

 לדברי החוף. לעמק בכיוון ומנידו- שפרעם גבעותבית-נטופה(,
 אולם אשורה, והגליל הגלעד תושבי את אשור מלך הגלההמקרא
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 וראי, נשארו. מהתושבים חלק שלמה. היתה שהגלות להניח.איו
 יהודה מלך חזקיהו ששלח ההזמנה היא לכך עדותבמקומותיהם.

 הפסח. חג את לחוג שומרון. ממלכת חורבן אחרי הצפוןלשבטי
 ומנשה אפרים מארץ לעיר מעיר עוברים הרצים "ויהיו :בירושלים

 מאשר אנשים אך בם, ומלעיגים עליהם משחיקים ויהיו זבנלוןוע?
 י(. ל, ב, הימים )דברי לירושלים" ויבואו נכנעו ומזבולוןומושה
 שומרון חורבן אחרי גם בגליל בחלקו איפוא נשאר -היהודיהינוב
 סביב כנראה, היו, העיקריים ריכוזיו ראשון. בית חורבו אחריוגם

 בית-נטופה. ובבקעת התחתון הגליללבקעות

 אין וההלניסטית הפרסית בתקופה בגליל הישוני ' המצב על, וההיניסטית הפרסית כתקופה בגייל החשוכיהמצב
 להסיק אפשר אולם ספרותיים, או היסטוריים ממקורות ידיעותבילינו
 שהיו ערי-החוף באחווזת נבלע לא בגליל היהודי הישוב ב(,ו . שומרון. בהרי כמו שומרוני ישוב קם לא בגליל א(,ן' : הבאות העובדית סמך על מסקנותמסער
 רק קמו אלה ערים : הלניסטיות ערים. קמו לא עצמו בגליל ג(ן, פיניקיה.בתךום
 ומסיף בגליל היהודי שהישוב בודאות. לזמר איפוא אפשר,' וט'. בבית-שאז בעכו. הגליל,בשולי

 היו ובקעותיו הגליל_ שאדמות .מסתבר, אלה. בתקופותלהתקיים
 הנמנע מן ולבז יהודים. עובדי-אדמה על-ידי ומעובדותמיושבות

 זאת לעומת הלניסטיות. ערים לבנות או נכרי ישוב בו להושיבהיה
 לפיניקיה. מספח והיה זרים, בעיקרו מיושב הגליל חוףהילי
 חקלאי לי~וב ובעיקר כלכלי לעורף נזקקו חוק, ימי צי ופיתחוהים, ארצות עם מסחר על התסרנסו אשר ועכו, צור הערים תושב'ו,

 איע ובחלקו בגליל מאוד צר בערך-כלל הוא החוף שטח אךמבוסס.
 לעבד מזרחה, לפנות היתה היחידה האפשרות חקלאי. לעיבודמתאים
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 הישראלי השלטון התמוררות עם ואמנם, בגליל. היהודי הישובההום
 הגליל. על חלקית והשתלטו שעת-הכושר את הצידונים ניצלובצפון

 עומד וההלניסטית הפרסית בתקופה בגליל היהודי הישובמצב
 בימי מיושבים שהיו הגליל, בחבלי כיום. הישובי למצב הפוךביחס
 בייקר ערבים. לתה יושבים יהודים, עובדי-אדמה על-ירי שניניח
 של תשיב~תה לגבי ברורות מסקנות מכאן הגליל. בלב  הדברבולט

 הגלול. בהרי .צפופה מהירה יהודיתהתישבות
 ובתחומי הצפוני, העליון הגליל נכלל צור של השליטהבתחומי
 הכרמל. הרי של המערבי והקצה הגליל חוף נכלל עכו שלהשליטה
 והסתיים בדרום )ואדי-פלח( אורן נחל בסביבות החל עכו שלתהומה
 שפרעם, אושה, הכפרים בו נכללו במערב בצפון, בצת נחלנקרבת

 ימינה של מעונה למגיבות עד השתרע והוא ותמרה יבולבית-הכדם,
 מזרחה נמשך דהוא מעונה, בסביבות החל צור של הדרומיתחומה
4א~1,_ השפעתה. תחת היא אף שהיתה וקדש-נפתלי, יראוןלכיוון

זשה
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 החשטזנאים פיטי בגליל ובאיותפעזיזת
 בגליל יהודית צבאית פעילות על שומעים אנו שני בית ביס(.'
 מבתמים וישלחו ישראל... על בגלעד אשר הגויים... כשמוע "ויחין י המכבים מרדבזמן

 מסביכנו הגויים עלינו נאספו לאמור: וטחיו )המכבי(אלןיהודה
 ומעמק' מצידון מצור, מעכו, גם הגיעו דומות בקשות-עורה,,להפחידנו..."
 והגליל, הגלעד יהודי לעזרת לצאת מיהר המכבי יהודהיזרעאל.
 יהודה עמד אחד כוח בראש ראשים. לשני התחלקו היהודייםוה~ות
 שלושת לשמעון "ויחולקו י אחיו שמעון השני' הכוח ובראשעצלו,
 "וירדפם י לגלענה אלפיים שמונת וליהודה לגליל ללכת אישאל"ים
 שללה"ק את ויקח איש, אלפים כשלושת הגויים סו ויפלו עכו שעריעד

 בדרך בגליל. הישובי מהגורם להתעלם אין כ-כב(. ה, א,)חשמונאים
 ישוב על-ידי מאוכלסים בשטחים לעבור האויב ודאי. נאלץ,נסותו
 מפלתו. על והוסיפו באויב זינבו היהודיים שהאיכרים ספק איןיה71י.
 של יותר מאוחר בשלב שומעים הגגו בגליל נוספת מערכה עלן

 כוח שוב עלה לניקנור, המכבי 'הודה שהנחיל המפלה אמריהמרד.
 בעברו ירושלים. על גכחידס, של בראשותו הפעם גדול,סור!-יןני
 אשר מסילות על סייחנו כהתנגדותו נתקל ערבל כקעתעל-4ני
 רק ב(. ט, א, )חשמונאים רבות" אדם נפשות ויהרגו וילכדוהבחרפל

 לירושלים. דרכו את בכחידס המשיךלאחל-מכן
 המריבות את יהונהן כשניצל חצור. בבקעת בגליל נערך אחריקרב
 שהיוהפנימיות

 באות"
 ואת אשקלון את לכבוש כד' בסוריה שעה

 התמהמה לא יהונתן בקדש-נפתלי. צבא ירכזעזהן,התלו.הסורים-יונים
 הכנרת. על-יד בגינוסר, נערך הוא לגליל. צטע -עם -מידועלה

 הסמוכה שגינוסר, להעיד היא אף אולי בה יש בגינוסרהיע*כותו
 שני יהודים. מיושבים היו באזור אחרים ישובים גם וכנראהלטרש,
 ימיש, של איית-השחר חצור,)יבטביבות בבקעת נפגשוהצבאות
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 נוען ונד המנבי .הוזה שןהמערנו

 מממקדיו שנים אולם העליונו: על האויב יד היתה הקרבובתהילת
 כנראה, הצליחו, חלפ'. בו ויהודה אבשלום בז מתתיהו יהונהץ,של

 הנכרים סו איפלו י האויב את ולהביס מחדש יחידותיהם אתלטרגי
 י(. א, )חשמ!נאןם ירושלימה" וישב!הונהן איש אלפיםכשלושת

 בהכנות שוב החלו קצר ומן תוך מפלתם. עם השלימו לאהסורים
  פיל יהוממו מכראשונו4 רב צבא הפעם מרכנים כשתםלמלחמה.
 במלחמת-מנע פתת  הסירים פלישת  למבין ברי  הפצם. רםבמהירות

 ! האויב אדמתעל

 להם נתז לא כי חמת בארץ לקראתם מירושלים )יהונתן("ויטע
 ויודיעו וישובו )סיור-מוד'עיץ( למחניהם. וישלח בארצו, ידרוךזמז
 השמש )שקעה( בא וכאשר לילה עליהמ' לנפול ערוכים הם כ,לו
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 נכונים להיות חמושים, ולאיות ערים להיות לאנשיוצינהייהינתז
 האויבים וישמעו למחנה. מסביב משמרות ויעמד הלילה. כללמלחמה

 אש וידליקו -לבם, ויחרד ויראו, למלחמה ואנשיו יהונתן ,,התכוננוכי
 את ראו כי הבוקר, על. ידעו לא ואנשיו ויהונתן וינוסו.במחנם
 הנון-י. כפיר עברו כי השיגם, ולא אחריהם וירדוף דולקים,האירות

 מאוכלס, יועדי ישוב בגליל קם החשמונאים כיבושי בעקבות1, ברומאחמלחמה
 שלא קנאים. דור גם וגדל קם ומלאכה חקלאות עלשה"פרנם
 מצייר-תמונה מתתיהו בן יוסף בארץ. כלשהו ור שלטוז עםהשיימו

 הגליל ארץ כ' "ואף , השני המית 'מי בסוף הגליל שלמרהיבת-עיז
 כי ובעשרה, בחילה עליה עולה היא מעבר-הירדו, במידתהנופלת
 עצים וגם ואדמת-מרעה דשנה ארץ כולה ופוריה... ורועה ארץכולה
 בה. צומחיםשועם

~wlyl 
 האנשים לב גם מושך הארץ תנובת

 יושביה, בידי נזרעה הארץ וכל עבודת-האדמה. מאהבתהרסקים

 הטובה, ברכת-האדמה ובגלל אחד. שומם חבל אף בה נמצאולאו
 היהודים )מלחמות אדם" מלאים הכפרים_ והמון רבותערן..הגליל

 205 מתתיוע בן יוסף מונה אחר במקום ב-ג(. ג, פרק ג,ספק

, בגליל.כפלים
 הגליל. למפקד מתתיהו בן יוסף נתמנה ברומא- המלחמה בימי

הו"
 וביניהן האויב של החדירה צירי על ששכנו הערים את ביצר
 חת, ללא עשוי לוחם'יהודי לסמל והיו בגבורה לחמו הגליליים, 'וטבריה. מלמוז מירון, עכברה,א"(טבת,

אול"
 ולוחמת מאוחדת הנהגה בהעדר מראש. נחרץ המערכה גורל .
 הלוחמים, שרידי עברו הגליל נפילת לאחר לנצהוז. סיכוי ליהודיםהי, לא הגבורה גילויי ולמרות בנפרד, אאר כל והכפרים העריםלחמו

 המערכה. את בה והמשיט לירושלים, מגוש-חלב, 'וחנןובראשם

124
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 בר-תייבא מרר אחר בגליל היחוריהישיב
 בארץ היהוד' הישוב מרכז הגליל נעשה בר-כוכבא מרד אחרי.

 החורבן אחרי שנים מאות התפוצות. של יהתרבות הרוה חייביתי
 גם כך על מעידים ומבוסס. צפוף יחורי ~QIW בגליל קייץ היהעוד

 שנמצאו לספירה, ב'-ו' מהמאות בתי-הכנסת של המפואריםשרידיהם
 פירוז; wu~-חלב, עלמה, )כפר-ברעם, ויותר מקומות ב-30~גליל

 הרדיפות עם רק באה הירידה וכן,. צפורי כורנים,בית-שערים,
 קונסטנטין בימי. .הנצרות נצחון ~אתר הביזנט,ם נימיהקשות
 והצלבנית. הערבית בתקופות ואחר-כך 321( -הגדול

 1AIWAV על מעידים אלה מתקופות ששרדו הרביםהשרידים

 ונתדלדלו. נחרבו כבר הארץ חלקי ששאר בשעה הגליל שלופריחתו
 קם עת ,הט"ז. כמאה בגליל מתחילה מחודשת פריתהתקופת

 קשה תקופה זו היתה המקובלים. של הגדול המרכו ובסביבתהבצפת

'11"-~OIQltp.537י-וקוס 2.ת-הנוסה סשד.ז 
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 ודכאו, 'איש ספרד; גירוש פצעי היו טריים עדייןליהדות;
 שררי

בכי
 מהקבלה שאן שצמחה החדשה התקוה ישראל.. תפוצות
 אחת על להתגבר לירוטות סייעה בצפחה היה שמרכזההלוויאנית,
 התפתחו הרוחני השגשוג ובצד בתולדותייך ביותר הקשותמהתקופות

 ובעיקר בארץ, .הרעועים תנאי-הבטחוז ומלאכה. מסחר 'וחייגם
 של לשקיעתו גרמו ורעידות-אדמה, התנפלויות שונות,פורענויות

 הגליל שוב שהתעורר עד מ"ט, המאה של הראשון בחציה זהמרכז
,ן, בארצו. ושראל תחיית עם בימינהלחרט
 .העצמאות גמלחטתחגל.ל

 החלה לארץ, חלקי בשאר הילחמה כדוגמת בגליל,,,המלחמה
 הישובים על ובהתקפות בדרכי-התחנורא הערביםבהתנקרזת
 נמשכה זו זעירה" "מלחמה בפעולות-תגמול. עגו היהודיםהיה,דיים.

 על המאוחדות האומות החלטת יום מ-29.11.47, החל חדשים,כ-4',
 מיד מהגליל. הבריטים יציאת יום ה-5.4.48, ועד המדינה,חקקת

לא~
 וכוחות הלחימה תנאי השתגו האזור את הבריטים שסינו

 יפתח". "מבצע - בגליל הראשון הגדול למבצע נערכוה"ה~נה"
 יום- 1948, במאי ל-15 עד להשתלט היתה יפתח" -מבצע,,מטרה
 על צבאות-ערב, של הצפויהפלושה

 כ~
 לרבות המירחי, העליון הגליל

העיי
 מטבריה הדרך ונפתחה טוהרה לראשונה כנע, והר צמת
 שני כיבוש עם ועין:זית.מ. ביריה הכפרים ונכבשולראש-פינה
 היא. אף נכבשה מרים קרבות ולאחר צפת, כנתרה האלההכפריס
 החולה כפרי כל על להשתלט היהודיים הכוחות הצליחו הלאבשלב
 המערבי בגליל החל במאת ב-14 ישראל. ממדינת לחלקהיה,ן' נפתלי הרי ורכס מטרתו, את איפוא השיג המבצע נפתלי. ,,הריועל

 לראשונה המדינה. הכרזת לאחר גם נמשך הוא בן-עמי"."מבצע
 לעומת המערבית, בגזרה יחסי שקט  שרר הראשונה להפוגה,~ד עכו. נכנעה במאי ב-18/ד1 ; הגליל שבחוף הערביים הכפריםנכשלו
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 העליוז שבגליל דמות-נפהלי על התקפה הלבנוני הצבא ערךוא,
 לאחר שנערכה התקפת-נגד ומלכיה. קדש משלטי את וכבשהמורהי,
 - הראשונה ההפוגה ערב איו. משיטים 1ג1 החוירה מסמרימים
 הסוריים הכוחות אף העבירו - הדגניות על התקפתם שנשברהלאחר

 וכבשו במפתיע תקפו הם המזרחי. העליון לגלילאת,,נקודת-הכובד

 תקפו זמן באותו מערבה. להתקדם ניסו ממנהאתןן,משמר-הירווי
 נבלמו ההתקפות שתי ומלפיד" קדש משלטי לקבר דיבנוניםשוב

 מ-11.6.48 שבועות. 4 נמשכה ההפוגה יתקפח. ההסוגה נכנסהובינתיים
 היתה שהפעם אלא בגליל, הקרבות התחדשו ושובעד,ה-9.7.48,

 "מבצע מבצעים. שגי נעדפו הימים" "עשרת בקרבות ביכינו.היזמה
 את לחסל היתה ברוש" "מבצע של מטרתו דקל". י"מבצעבר4"
 במבצע של מטרתו ואיל. במשמר-הירדה הסורי הגשרראש

 בגליל שהתארגן קאוקג'י, של "צבא-ההצלה" את להשמידהיתה דקל-
 סגרה. ובגזרתהמערבי
 קאוקג'י פתח הנזכרים צה"ל מבצעי פתיחת עם בבד,ן,בד
 התקפות מה. ויחי לכגשה עגמה תוך סג'רה בחזית כבדותבהתקפות
 כרוש" "מבצע השיג לא ,את לעומת אולם נהדפו, סג'דה עלקאז"ג"

 לא משמר-הירדן חוסל. לא הסורי וראש-הגשר המלאה, ,,מטרתואת
 1ה מבצע אזלם 11. בגודה שנערכו העזים אף.הקרבות עלנכבשה,
 ועל- וראש-פינה, לחנים לקבר התקדמותם המשך את מהסוריםמנע,
 המזרחי. הגליל אצבע את לנתק מזימתם חוסלה "כךידי
 היו אשר קאוקג'י, כוחות דקל". ב"מבצע קצרנו גדולה הצלחה',

 שתקפום צה"ל כוחות על-ידי קשות חופו סג'רה. בגורתטרוקים
 הגליל גבעות ,לכיבוש הביא המבצע המערבי. הגליל באזורבעיפם,
 נצרת, ולכיבוש הדרומי התחתון הגליל לעבר לפהיצה וכןהמשרבי
 המבצע התחתון. בגליל ביותר והחשובה הגדולה הערביתהעיף
 קו-גבול.חדש, נוצר בגליל trSIIDS לסגת קאוקג'י כוחות אתאילץ

 לתקפונ נכנסה השניה וההפוגה נסתיימו הימים" "עשרתיקרבות
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מבט"
 "חירם"

 כוהות אולם בזמז. זו הפוגה הוגכלה לא הראשונה כדירוגהשלא
 החיו עליהם. שהונחתו מהמכות בינתים התאוששו אשרקאיקג'י.
 הם ובדרכי-התחבורה. במשקים שוב ופוגעים ההפוגה אתמפירים
 והטרידו תותחים בו הציבו רמים. שמול עמד שיך משלט אתכבשו
 האו"ם של-חי ראש-פינה-מטולה. בכביש התחבורה ואת המשקאת
 במבצע צה"ל פתח קאוקג'י של לפעולתו כתגובה אזלת-יד.גילו

 . .-חידם'.

 כ-60 ונמשך 1948 באוקטובר ה-29 כליל החי "חירם"מבצע
 במזרח מצפת הישראליים הכוחות נע, זרועות בשת' בלבד.שעוה

 מאסא בצומח להתחבר כשמגמתם במערב. )תרשזחה(וממעונה
 יגוש-חיב מירוז כסביבות קרבות יאחר קאוקג". צבא אתויכתר
 נסיונה השתהתה. המערבית הזרוע יסאסא. מצפת שנע הכוחהגיע
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 עם ונמלט ~ה רגע ניצל קאוקג'י נכשל. תרשיהה את לכבושהראשון
 בריהוט שבלבנון. לרומיש )אלקוש( אל-קאסי מדיר בדרך-עפרצבעו

 הקלה זאת לעומת אך מכליון, אותו הצילה אמנם מהגלילשל,[קאוקג'י
 הגבול את עברו המנצחים כוהותינו הגליל. של שחרורו אתעלינו

 הלבנון בשטח כפרים 14 נכבשו הליטני. עמק עד והגיעוהלענוני
 מלא. היה בגליל ~שלטוננועצלו,
 שביתת- הסכמי לחתימת המשא-ומתן והחל בגליל הקרבות תמו,,
 טוב רצון להפגין כדי הלבנון. עם ההסכם נחתם לראשונההנקמ.
 על-ידינה נכבשו אשר הלבנוניים הכפרים 14 את 'שראלההמורה

 החזיקו שעדיין הסורים, עם המשא-ומתן דומה, לגישה ',וכינולא
 ומיגע. ארוך היה עליו, לותר רצו ולא במשמר-הירדןבראש-הגשר

 מעמדתם. נסוגו וגהץ, איימיפ תוך למושכים, דיונים- ,,לאמרדק
 שנחתם האחרון שביתת-הנשק הסכם זה היה ב-20.7.49. נחתםההסכם
 מלחמת-העצמאוות תמה חתימתו עם ממדינות-ערב. ,אתתעם
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 יישוביתסקירה
 ת םצ

 ל-1000 קרוב - כנעו הר וגובה מטר 900 של בגובה שוכנתצפת
 ביותר גדולה גשמים ובכמות קריר באקלים מבורכת היא ולכןמטר(,
 גם בה ויורד יש בחורף בשנה(. בממוצע מ-מ ל-~looa ,קרובבארץ
 הקריר, הקיץ ובתי-הבראה. קייטנות של לעיר צפת נהפכת בקיץשלג.
 אליה נמשכים בעיקר ומבקרים. קייטנים של גדול קהל אליהמושכים - ההר במעיה והבנויות הציוריות וסימטאותיה היפ~' ההרריהנוף

 ברכס נמצאת צפת בארל. ממרכזיהם אחד את בה שקבעוציירתן.
 לראש-פינה. מירון בין סם-הדרך על העליון, הגליל הרי שלהמזרחי
 הים אל הירדו מעמק העולים ודרכים שבילים נסגשיםבקרבתה
 אולם במקרא, נוכרת אינה צפת הצבעית. חשיבותה מגאזבמערב.

 יא ההרים. מעברי על' ושליטתה הט151גרפיים-הצבאייםיתרונותיה
 יוסף ברומאים. המלחמה שהתקרבה שעה הגליל יהודי מעינינעלמו
 ידוע גם מהתלמוד הקרבות. התחלת לפני אותה בנצר מתתיהובן

 ומועדים. חדשים ראשי על להודיע כדי משואיה. נשיאים היושמצפת
 הקימו 1140' בשנת ביצרוה הם הצלבנים. בימי בחשיבותה עלתהצפת
 היו לא ככר תקופה באותה המתז. לבירת אותה והפכו מצודהבה

 גירוש אחרי רק באה מחדש היהודים של הופעתם בצפת.יהודים
 היכה היהודית הקהילה א-דין. צלאח של צבאותיו על-ידיהצלבנים
 ספרד. גירוש אחרי ט"ו-ט"ו. במאות ביחוד לפריחתה והגיעהוגדלה

 רוחני ימרכז והיתה רבים עולים צפת קלטה וובתקופה
 מקום-קבורתו למירון, קרבתה בגלל בה בחרו המקובליםלמקובלים.

 העממית המסורת מיחסת שלו יוחאי, שמעוז-בר ר' שלימסורתי
 המקוביים. על המקודש הספר הזוהר, ספר חיבור אתוהקבלית

 מחבר קארו. יוסף ר' גם בה וחי האר"י היה בצפת המקובליםראש
 בהרץ-ישראל. הראשון הספר בה נדפס 1577 בשנת ערוך".ה"שולחן
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 ובדים, אריגים תעשית על בעיור היתה צפת יהודי שלטרוסתם
 מסחר. ,על 'צביעהעל

 היהודית הקהילה וגם מגדולתה צפת ירדה הקודמתבמאה
 מכספי ויותר יותר להתפרנס התחילו צפת תושבינתללדלה.
 התנפלות אחרי לעיר באה נוספת 'רידה בגולה. שנאספו.העלוקה.
 1837, בשנת חזקה .רעידת-אדמה יאחרי ב-1834, עליההדהויים

 נפש, כ-10,000 צפת אוכלוסית מנתה מלחמת-העצמאות"קרב נהרגו. יהודים וכ-2000 העיר של ר51ה נהרסהשבה

 בסביבתה היהודיים הישובים שני בסך-הכל. יהודים כ-2000בתוכם
 קל. בנצחון בטוחים והיו מרובים _כוחות הערבים ריכזו בצפת,, ועין-זיתים.היו,'ביריה

 מצודות שרידי שם על ה"מצודה", הנקרא להר מסביב יושבתצפת
 ומשאר למצודה, ממערב היה היהודי הרובע עליו. הנמצאיםעתיקות
 הרובע היה הראשונים חדשי-המהומות במשך ערבים. ישבוהעפרים
 גם המצודה. מהר מתמידות ולצליפות רבות להתקפות נתוןהיהודי
 בסוף מנותקת. במעט היתה צפת והעיר הערבים. בידי היההכליש
 nran הערבים, לידי תחנות-המשטרה שתי נמסרו 1948אפריל
 בעיר כנען. הר על והאחרת ",הודי. הרובע בגבול העיר,בתוך
 ועיראקיים, לבנוניים חיילים ביניהם ערביים. לוחמים כ-00~3הת"כוו
 ,פלמ"ח אנשי וחלקם צפת מבני חלקם יהודים, לוחמים 200לעוגת
 לאין עלו הערביים הכוחות של והציוד הנשק גם לעזרתם.שבאו
 כבשו במאי ב-1 בידינו. התמה היתה אלה יחס.-כוחות'יימרית הדל. נשקנו עלשיעזר

 ביריה הערביים הכפרים שני את כנעז' מהר שיצאו הפלמ"ח,אנשי
 נותקה. הערבית וצפת לצפת, שמצפוןועיז~ויתים

 ערבים. כ-100 נהרגו שבו קשה. קרב אחרי נכבשהו,עין-זיתים
 שהופקדה ~יתה, מקרה. בדרך רבה במידה בא ביריה שלכיב,שה

 את לנתק מגמה מתוך נקלעה, לעין-זיתים. ביריה ביז הרכסעל
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-צותן  . ]ווי מראה 
ן
  הכיתה לפני כנען. הר ממשטרת מקלעים בעש מנוסה לשטההדרך,ן
 תגבורת לאפשר כך ועל-ידי לסגת, ברירותי שתי היושנלכדהן
 כיריה בתי את לפחות לכבוש או לעין-זיתים, מביריהערביתן

 בהסתערות והתחיל השניה באפשרות בחר הכיתה מפקדהראשותם.
 משהמשיכו ואולם חזקה, בטש .נתקלו תחילה הערבי. הכפר עלן
 התחיל האויב חוק. כוח שלפניו שחשב האויב, את הטעובהסתערותםן
 כיבושה נשלם כד 'נפשם. על להימלט התחילו ביריה וערביילסגתן
 אנשים. ד בת כיתה על-ידי ביריהשלן

 ההתקפה המצודה. הר על ' ראשונה התקפה נערכה במאי-ב-6
 הסתערות נערכה במאי, ה-9 בליל ימים שלושה כעבורנכשלה.
 במורח, "שלנח" בית-הבראה על י כיוונים בשלושה הפעםשניה,
 בית נכבש תחילה העירונית. riann-המשטרה ועל הר-המצודהעל
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 קרת אחרי ובסוף, המצורה, אחרי-כן נכבשה קשה בקרב.ששה",

מחלי
 כל שציפו nDS~ תושבי תחנת-המשטרה. גם נתפסה לחדר,

 בוקר למנות התבשרו. הרבים, נגד המעטים מאבק לתוצאותהלילה
 ערבים נראו בשבילים בעיר. השתררה דומית-מות ,הנצחוז.על

 הערבית העיר לחוך כוחותינו התקדמו למחרת בהמוניהם.בורקים
 מאדם. וריקה עזובה אותהומצגו
 במנון רב שלל נמצא התורכית, המראיה מצודת הממשלה. בבניןן

 כנען הר משטרת על הדגל וכשהונף - היא אף עזובה שהיתהכנעו, הר משטרת עבר אל כוהוהינו התקדמו הצהרים אהריוכתחמושת.
  המאבס, לתוצאות בתרפה  שציפו צפה, אנשי ידעו 1545 במאיב-גג

 נשלם. העירששירור
 עירוני גן הוים  המצורה הר על יהודית. עיר עתת,,צפת.היא

 ולוחמיה. משחרריה. לזכר מצבה הוזמהובפלגתה

עיויזיתים
 1 היו וביריה  עין-ויבים זיו-זיתים.  נמצאת לצפת מצפון  ק.מ!'כ-ג
 ילחמת- . בפרוז צפת של בקרבתה היחידים העברייםהישובים
 זה בשם יהודי כפר ; במקורותינו  גשמר  עיו-ויתים  השםהעציאות.

  נזכר המקום שם הערבית. עין-זיתים של במקומה "ייםהיה

 לראשו-
 הין עדיו תקופה באותה הי"ג. המאה באמצע הנרחה. 1פ4נה,

 היו אלה ישובים יהודיים. חקלאיים ישובים העליוו' בגלילובפהט בגלי"
 היה מהם אחד התימוד, מתקופת פסק לא אשר ישוב_מורשת
 ן עין-ויתים יהודי הסתגלו בימי-הפינים עין.ויתים. הכפר שלבמקודו

 ן י דומים, בגדים ויבשו בשפתם' דיברו הם הערבים. שכניהם קרביאל
 הקבצם מסתערבים. להם קראו גם יכז משכניהם. נבזלז הדתםרק

 : ישו2 ספק. ללא הוא. שהמקום מעידים בכפר הנמצאיםהעתיקים
ן

. 
 של ישוב יהודי נוסע כאז מצא הט"ז המאה באמצע עתיק. עברי,

._..
 ?ב?6

 ב-
 וספרי- בזת-כנסת ושקדים. מטעו-ויתים -ב-'וילחם

-  
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 1Q'R'r:l'ulוןן

 עמד ובראשה בעיז-זיתים, קיימת-אז היתה ישיבה גם רבים.תורה
 פירוש שהוא היום", "סדר הספר של מסברו מכיר, בן משהר'

 שוב. נתחדש זמן ולאחר הישוב נחרב הי-ז המאה בראשיתלתפילות.
 בית- כאז מצוי היה וכז קטנה יהודיית קהילה כאן היתה 1755בשנת
 של הרעש לאחר צפת קהילת על שבאו מאורעות-הדמים בזמןדפוס.
 עין- של בבית-הכנסת מקלט צפת מאנשי כמה להם מצאו 1837שנת
 כליל. עין-זיתים נעזבה לאחר-מבז מספר שניםזיתים.

 בגלל בהצלחה הוכתרו לא העברי הישוב את כאן לקדשהנסיונות
 ציונים מים. וחוסר חקלאית אדמה חוסר הקשה, ההרריתהסביבה
 אך אחדות. משפחות עליה והושיבו אדמה ב-1891 כאן קנומרוסיה

 הראשונה מלחמת-העולם פרצה עמלם פרי לראות הספיקו בטרם עוד'
 אחרי רוסיים. נתינים היותם בשל הארץ את ,לעזוב נאלצווהם

 אולם במושבה, העבודה את לחדש וניטו מהם אחדים חזרוהמלחמה
 התישבו ב-1932 המתישבים. אחרוני לעזיבת גרמו תרפ"טמאורעות
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 אזלם "ישוב. את גו לסדש ניסו אשי צפת, מצעירי כמהבמקום
 עין- וערביי alpun את לעזב הם גם נאלצו 1936 מאורעותנפיץ
 סתמו לחמוס, שניתו כל וחמסו עקרו הבתים, את הרסו וניריהוית-ם
 1946 בשנת האדמות. את לעפך והתחילו הבריכה ואת המעץאת
 המקום שימש מלחמת-העצמאית ובימי "המגינים", קיבוץ כאזעלק
 התפרט 'המלחמה לאחר צפת. שבאזור החשובות העמדותכאחל
 בסעיף ראה עין-זיתים קרב )על סגת-לימוד. נוסדה ובמקומוהקיבוץ

 נפת(.על

' גן-זמרהכרם
.-

 הנטוש הערבי בכפר ב-1949 שנוסד חדשים. עולים יי;ישוב
 של בגובה שוכן המקום האדום. הראש שטירוניו אל-אחמר,ראפ,
ן, דישון. ונחל גוש-הלב סביבת על יפה מראה ממנו ונשקף מטר820:
. , ר צלןח

 על-אודותיה אשר הבודדות, הקדומות הערים אחת היתה חצור'
 ובארצות במצרים שנתגלה ספרותי מחומר רבות ידיעות לנונודעו

הפר"
 וחשובות. רבות ידיעית עליה לנו יש במקרא גם והחדקל.
 אפשר בעזרתו אשר תיאור. כל אין שנמצאו הרבים"במסמכים

 שימשה ולכן וחשיבה, גדולה מרכזית עיר היתה כנראהלשתיה.
 ניתן ואס הסמוכות, לארצות ואף הארץ לתושבי מוסכמתנקולף-ציון

 המצריות התעודות באתת מאד. כללי ציון זה היה למקום, כלשהוציון:
 באגרת חצור נזכרת א'( אנסטאסי )פפירוס לפסה"נ הי"גמה*ה
 ובוחנו יריבו על המלגלג מהיר סופר על-ידי שנונה בלשוןשנכיבה

 בחצור הרז הקטע של לשונו וזה ובדרכיה, הארץ שלגטופוגרפיה
 ז ידמה נהרה למה ז לחצור דרכו המהיר יעשה "כיצדובסחיבתה:
 לחמת..." הנתיב על העמידני לירד0' כנראה)הכויה

 של תניעתו בתיאור החשמונאים. בספר מוצאים אנו אחר"יאור

%, 
,ן

 .. .... -.,.. . .לב-
- . . .  -  -  

--.. .- 
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 שמגוו ש1ד1ת-"13, שת' וגו י,'פדאל'ת מהתקפה צ'נוד. נ~'1שדווי
 תצוהבחפירות

*
 דימיטריוס צבא ריכוני לקראת כנרות שבבקעת מבסיסויהונתז

 וישכימו גניסר מי על חנו ומחנהו היונתן נאמריבקדש-נפתלי
 זה מסוג נוסף תיאור סו(. יא, א, מקבים )ספר הצור" לבקעתבבוקר
- ה' פרק קדמיניות, בספרו בן-מתתיהו יוסף אצל מוצאיםאנו  -הצור 
 סמטניטיס. אגם מעל השוכנתעיר

 החולה. ים היינו, -
 מול הבזלתית. דלתון רמת לרגלי מורח, מצד לעמקבכניסה
 שמות שני בארץ. היותל הגדולים "תלים אהד מתנשאאילת-השדר,

 מטר כ-50 התל עובה ,תל-אל-יקץ. תל-אל-קדח הערבים) בפי זהלתל
 שני בו להבחין החוקרים ניהגים מבנחו מבחינת לביבתו.מעל

 דונם. 500 ששטחו נמוך, וחלק דונם. 100 ששטחו גניה. חלק -חלקים
 האסטרטגי ערכו סביבתו. על התל שולט טופוגרפיתלבחינה

 כעמדת-מפתח אלא הארץ, בצפון אדיר כמבצר רק לא רבהיה
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 הבינלאומית המסחר לדרך ובעיקר ואזוריות, מקומיותלדרכים
 יזרעאל עמק דרך הים מחוף שעברה והחדקל, הפרת לארצותממערים
 המעברים אחד לדמשק. בכיוון הירכז את וחצתה הירדו,לע4

 חוצה קדומה שדרך במקום לחצור, ממזרח היה זו בדרךהחשובים
 הטופוגרפי-אסטרטגי-תעבורתי ומקומו התל של הגדולים ממדיו, לדמשק. ומוליכה ומשמד-הירדיף נשד על-פני הירדןאת
bWb1928 בשנת -גרסטגג. הבריט' הארכיאולוג של תשומת-לבו את 
 מצומצמת, וחפירה לעיל, המוזכרים התנאים ולאור התל אתסקרן'
הציע

 ל~הו~
 כלשהו רמז לכך נמצא לא כי אף חצור, העיר עם

 הערבים.בשולות
 המטרות בכתבי חצור העיר שם את מוצאים אנו,לראשונה

 לאחר-מכן שהתמרדו. כנעו ערי יתר בין - לפסה"נ הי"טהמאה -
 מסופר בהם - לפסה"נ הי"ו מהמאה - מארי בכתבי'היא,מווכרת

 היא - החקסוס מתקופת חצור ידועה כן מחצור. שהגיעה אורחהעל
 שבוצרו הראשונות הערים אחת היתה חציר האבות, נדודיתקופת
 העיקריים. ממבצריהם לאחד הפכוה והם החקסוס על-ידיבאר,

 על-ייי שנכבשו העדים כין חצור נוכרת לפסה"נ הט"ו,במאה
 אמינופיס הפרעונים על;(די ואחר-כך ה-111 תחותימס "כובשחמלך
 לפסה"נ(.  1290-1311 הראשוז זסת'ה"נ,,,

 נכתבו אלה מבתגים הי"ד, במאה העליונה במצרים שנמצאועמרנה. תל-אל- מכתבי הם חצור, מוזכרת בהם ביותר, חשוביםטסמכים
 הנעשה על אינפורמציה ובהם מצרים, למלך מקומיים מושליםעל-*י
 חצור, מלך מתלונז המכתבים באחד הישראלי. הכיבוש ערבבכני,

 המסעירים ל"סבירו" ידם נותנים אשר וצידון ציר מלכי' עלאבי-מלכי.
 חצור, של- אחר מלך עבדי-תישי. כנעז. ארץ את הנדונהבתקלתה
 על להגן ומבטיח נאמנותו, על ומצהיר מצרים למלך הוא אףכותם
 נגדה שנשלחו למכתבי-התלונה גמורה הכחשה הוד וסביבתה,חצוה,
 על להשתלט הצליח חצור שמלך אלה, מכתבים מתוך מסתברכז,גט
,ן,,
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 יבין במקרא. מופיעה ממשנה תמו- אותה בית-שאן. עמקבות לסבי- עד והגיע נרחביםשטחים
 מלכו כרתעו מתואר חצורמלך
 ובמל- מרום מי במלתמתכנען
 הצור שמלך ,בה כה היתה' העיר של השינותה ד(..טים שופ- ו יא )יהושע דבורהחמת
 כנען" מלך "יבין במקראמכונה

 ישראל בני ג(. ד,ושופטים
 קרבות אחרי העיר אתכבשו
 ההיא בעת יהושע "וישבעזים,
 מלכה ואת חצור אתוילכור
 לפנים חצור כי בחרב,הכה
 האלה... הממלכות כל ראשהיא
 כל ואת באש שרף חצורואת
 כל ואת האלה המלכיםערי

 העומדות הערים כל רקחרב... לפי ויבם יהושע לכדמלכיהם
 ישראל, שרפם לא תלםעל

 שרף לבדה חצור אתזולתי
 י-יג(. יא, .יהושעיהושע"
 שוב שומעים אם_ חצורעל
 וו בהקופה -השופטים.בימי

 בין גדולה מלהמההתנהלה

 ידים : חצור חפירותמממצאן
 האלוהית לסמן בתפילהנשואות

18
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 "וימכרם ישראל: לבין סיטרא צבא. ושר ימיו גם שנקראמלר,,הצור,
 והוא סיטרא צבאו ושר בהצור מלד אשר כנען מלך יבין וידה'

 את לחץ והוא לו ברזל רכב תשע-מאות כי הגוים... בחרישתיושם
 שהוכה אחרי ג-ג(. ד, )שופטים שנה" עשרים בהוקה ושראלבני.

 המלחמה תיאור את פרק אותו מסיים וברק דבורה על-ידיסיסהא
 לפני כנען מלד יבין את ההוא ביום אלהים "ויכנע : אלהבמקם
 כנעו מלד יבין על וקשה הלוד בני-ישראל יד ותלד .ושראל,בני
 כג=כד(. ד, (Q~DDIW כנען" מלי יבין את הכריתו ~שרעד

 עם נמנית והיא מהדש, חצור את שלמה בנה השלופה~תקופת
 לשמור היה שתפקידן הנדולוח. ,ערי-המבצריתל

 ע~
 צמתי-הדרכים

 נציבו ישב ובה ומגידו, גור כמו שבארץ-ישראל, ביותרהחושבים
 הסלד. חתו שהיה אחימעץ,שבנקתלי,

 בימיו, ישראל. מלך 'רמליהו בן פקח בימי חצור נוכרת~אחרונה

 אשור, מלך ה-::ו, מלאסר תגלח לארץ פלש לפסה"נ, 732בשני
 על דבר יודעים אנו אין שכו לתל-עולם, הצור כנראה,ומא~,הפכה,

 ההשמינ- בספר הנזכר למאורע פרט יותר, מאוחרות מתקופותחצור,
 בדימיטריום. יהונתן מלחמת בימי לעיל( ,ראהאים

 ארכיאולוגיית הפירות בתל-חצור נערכו מלחמת-העצמאות4ד
 שנים כ-4 תימשך והיא ממש של הפיר'ה התלה 1955 בשנתמעטוא.
 י. ד"ר של בראשותו דה-רוטשילד ג'יימס שם על משלחתעל-יקי
 בעיר שנים מקומות, בחמישה החסירה את ההלה ,,למשלחתידין.
 ב"חצר ושלושהעצמה

 העליו- העיר שטח היה הישראלית התקופה כל שבמשך4סתבר,
 ההתישבות תקופת את מיצגות שכבות שש לפחות ליושב.נה

 732 בשנת פלאסר תגלת על-ידי האשורי הכיבוש עדהישרגלית
 המאה אחאב, לתקופת ליחסה שיש הרביעית. בשכבהלפסהזנ.

-

 נתגלה.התשיעית,
 עמודי-אבה שזרות שתי ובו גדול, ציבורי בניז.

40
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 פ~אנ. "ליה פו ת13.מ ועוין 11"-113ת : חצנו מממצא. -.
 "])ע)' "מקוש. פו "קזש.ס. נ,קוזש)מצאי י.

 שימש שלא התברר כי אם נקבע, 6~6 הגניו של המדויקתפקידו
 ידית לציין יש הבודדות המציאות בין תחילה. ששיערו כפיאורגה
 בעל כרוב של מאוד יפים פיתוחים ועליה עצם עשויה שרביטשל

 . פיניקי. בסגנון עץ-היים בידו המהניק כנפים,ארבע

 מצודית, מטפר נתגלו האקר,פוליס. מקום הוא התל,בדרום-מערב
 ההלניסטית, לתקופך שייכת היתה שבהן שהאחרונה וו. על-גביזו

 האחרונה הישראלית המצודה 'שראל. מלכי לתקופת -והקדומה
 קטן. לחיל-מצב בסיס ושימשה הפרסית בתקופהשוקמה
 שגם העובדה, מציינת התל של "חשוב אאסטרטגי ימיואת
 כמה המערבית בפינתו 'נבנו כולו, מיושב התל היה לא כהןבתקופית
 התגליות בין החשוב, צומת-הדרכים על שחלשו עצמאיות,מצודות
 שנהב עשויה קופסה של שבר להזכיר יש המצודות בשטחהחשובות
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 כעל כרוב-ספינכס וביניהם שומרו, שנהבי מטיפוס פיתוחיםועללה
 צנימות. בעל עץ-חים לפני ומתפלל ברכיו על כורע ואדםכנפים

 הוכיחו הגדולה. התהתונהי העיר בשטח שנערכו החפירות"שלוש
 כ-40,000 אולי שמנתה הגדולה, הכנענית שהעיר ברור,באולן

 במאה נהרסה דונם, כ-500 שטח.של על והשתרעה בערך,תועןבים

 גם עתה עד החפירה תוצאות .מחדש. יושבה ולא לפסה"נהי"ו'
 הברונזה לתקופת שייך זה בשטח ביותר הקדום שהישובטוכ,"ות
 זה בשטח ביותר וכחשובות התגליות בין ההקסום. תקופתהתיקונה,

 שנתגלח לפסה"נ המאה.השלוש-עשרה מן כנעני מקיש שצייזיש
 רק נחשף הראשונה בעונה במערב. הגדולה חומת-העפרלמרגלות

ההל"
 העליון בחלקו שקועה גומחה נתגלתה שבו המקדש. של המרכזי

 הכנעניים השלים אחד של מסל-בזלת נתגלה הגומחה בתוך "קיר.של
 על-יד זו נתגלתה, משמאלו גביע. האתת בידו ומחזיק כסא עלהיושב

 המצבות כל בראשזי מעוגלות בזלת. nl~lwY מצבות של שורהזה
 שצורת. האלוהות, סמל אל תפילה של בתנועה פרושות ידיםשתי', במינוו מיוחד תבליט הנושאת למרשית פרט תבליט, ללא חלקות,הז
 לוח- נתגלה הג1מחה של השני בעדה גלגל-תמה, ובתוכו ,סהרהוא
 הפיסול סגנון כי אם אריה. של ופסל חיטוב הנושא מבזלת ןאבו

 לציין יש ,החיתית-סורית, מהתרבות כמידת-מה מושפעוהחיוב
 בפיסול הכנעני הסגנון את כנראה ומיצג ביותר. מקורי היאשהמצוע
 בלבד. מאד מעטים שלידים ~מנו נמצאו עתה שעדובחיוב.

 את מצאי לא עדייו .רבות ובעיות בראשיתן עדיין,,החפירות
 'פתרונן.

 .מיעון

 אחד כאר שכן בימייקדם מירון. הכפר שוכן מירון הר,ערגלי
 הדרך נפגשת זה באזור העליון. בגליל והחשולים הקדומיםהישמים
 מכיוון הבאה הדרך עם )עכו-צפת( TYIQ'-הכרם מבקערןהעו"ה

..,,, .... 4  . . /,. 

 במ'111 'שא' בד שמעון דב' קבך עזחבנ.ו '42
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 הוא במקרא המוזכרים מרום מי זיהוי אם הצפון. וכבישואסא

הנח"
 המכריע הקרב על-ידו התתולל הרי מירון, הר לרגלי התרם

 ובעלי-בריתו. חצור מלך יבין לבין זהושעבין
 ואל מדון מלך יובב אל וישלח חצור מלך יבין כשקועלויהי

 ובערבה בהר מצפון אשר המלכים ואל אכשף, מלך ואל ,שמרוןמלך
 הם ויצאו המצפה, בארץ חרמון תחת וההוי ונשפלה... 'כנרותנגב
 ורכס וסוס לרוב על-שפת-הים אשר כהול רב עם עמם, ~הניהםוכל
 מרום מי אל יחדיו ויחנו ויבואו האלה המלכים כל וייועדו קאך..רב

 ישראל. עםלהילחם
 הזאת כעת מחר כי מפניהם תירא טל י ירושע אל ה'"ויגמר

 ואת תעקר "וסיחם את ישראל. לפני חללים כולם את טתןאטכי
 עמו המלחמה עם וכל יהושע ויבוא באש. תשרוףמרכנותיהם

 ויבום ישראל ביד ה' ויתנם בהם. ויפלו פתאום ~רום מי עלעליהם
 מזרחה. מצפה בקעת ועד מים משרפות ועד רבה צידון עדוירדמום
 אמר כאשר יהושע להם ויעש שריד. להם השאיר כלתי עדוישם
 )יהושע באש" שרף מרכבותיהם ואת עיקר טוסיהם את א,.לו
 א-ט(.יא.

 ומהתקופה הכנענית מהתקיפה חרסים במירון נמצאו,אכן
הישראלית.
 הראשונות ומהמאות השני הבית ימי מסוף גם ידועה~ירון
 מישובי- אחד שהיתה מירון על מספר מתתיהו בז יוסףלספירה,
 לכפר מצפון ברומאים. המלחמה לקראת שבוצרו היהודייםהגליל

 מטיפוס הב'-ג', המאות מן יהודי בית-כנסת של חזית שרדהשבימינו
 בתי- של ביותר הנאים השרידים אחד זהו ברעם. שלבית-הכנסת

 המסורתי בקבר התפרסמה מירון בגליל. העתיקים היהודייםהכנסת
 שמעון רבי יוחאי. בר שמעון רבי של קברו בתוכה, הנמצאהמקודש

 עז-נפש כלוחם מוניטיז לו ,יצאו עקיבא. ר' מתלמידי היה יוחאיבר
 "הזוהר". ספר את רשב"י חיבר המקובלים מסורת לפי ~ומאים.נגד
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 לבנה כיפה בעל מבנה הוא הקבר הקבלה. אנשי עי המקודשהספר
 עילים רשב"י. של המסורתי יום-מותו בעומר, בל-ג בניו.מוקף
 דרבי "הילולא הנקראת עממית, לחגיגה רבים יהודים שנה מדילכאן

 בימינו במלחמת-העצמאות גם כן כבימי-קדם יוחאי". בר שמעץן
 על נמצא שהכפר מכיוז מירון. בקרבת הגליל של גורלוהוכרע

 אוהו הפכו הסביבה. על-פני יפהי החולש במקום פרשת-דרכים.!
 אוקטובר בסיף שלהם. והמבוצרים החשובים הבסיסים לאהדהערבים
 ולגרש הגליל את לשחרר היתה שמגמתו "חירם", מבצע התחיל1948

 מירון כיבוש והלבנונים. הסורים והילות קא~קג'י כנופית את ממגו ,י
 רגלים יחידות כלל זה טור מצפת. שיצא הטור על הוטל ,הבמגצע

 יחידת פינתה בתחילה רבים. במכשולים נתקל זה כוח ומשוריינים. ן4"
 נחשכה בוצעה הזאת העבודה לל הכביש. על-פני בהםלעבור. שאיו במקומות אלטרנטיביות דרכים וסללה מוקשים חיל-הנדסהקמיי
 האויב משלטי על יחידותינו השתלטו ומן באותי גדולה.ובמהירותן

שמצפוי.ן_4י
 גילה עצמו בכפר למירון. קרב ללא נסוג והאויב לכביש.

 הבתים על מחווטת בהסתערות פתח קצר זמו וכעבור התארגןשלנו., הכוח נבלמה. הראשונה ההתקפה בעוז. ונלחם קשה התנגדותהאויבי'
 למעלה במקום השאיר הוא הוכרע. האויב הכפר. שלהמבוצרים 1ל

 מושב-עובדים. למקום נוסד 1949 במאי הרוגים.משמונים
,~ש."111
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- ם ל ח - שגש  הגדול הערבי הכפר נמצא לטאטא מירון בין הדרו נמחצ'ת,1
 והכפר וגפנים, זיתים כרמי ובו פורה עמק משתרע לכפר מדרום', העתיקה. גוש:חלב של במקומה בנוי זה כפרא.נ"ש.
 אינה גוש-הלב הים. מעל-פני מטר 830 רמה, גבעה על שוכןעלמו
 בימי כבר חומה מוקפת היתה המסורת לפי אולם במקרא.נושרת
 נו4 בן יהושע על-ידי הארץכיבוש

 אחת גוש-חלב היתה לספה"נ הראשונות ובמאות שני ביתבימי
 המנהיגים אחד בא ממנה העליון. בגליל והגדולות החשובותהערים

 בן יוסף מגוש-חלב. יוחנן הוא הרי ברומאים, המלחמה שלהעיקריים
 כשראה לוי. בן -יוחנן י הבאים הדברים את עליו מספרמגתיהו
 בטש הציתוה אותה. כבשו העיר, על התנפלו כשהנכרים ואולםטך, להשקי- גיסה ברומאים .למרוד חושבים מגוש-חלב אחדיםשמזרחים
 אותה הקיף גוש-חלב, את מחדש ובנה אותם הכה הללו, הנכריםע", התנפל אותו, ויין צבא, אסף הוא ארר. לאיש יוחנן נהפךוהחריבוה,

 הצליח יוחנן אך אותה, וכבשו העיר על מצור הטילו הרומאים, מבתחילה יפה אותה ובנה בצורהבהומה
 הרומאים. נגד מגיניה מראשי כאחד בה והתפרסם לירושליםלהזמלט
 ובתוצרת-השמן הויתים כשפע ייועה היתה גוש-הלב סכימתי,.

 זקוק שהיה מסוריה, איש על מס91ר בתלמוד והמשובחת.המרובה
 ביותר הגדולים במרכזים למצאה והתקשה שמן של גדולה.לכמות

 איכר אצל לו הדרושה הכמות כל את והשיג לגוש-חלב שהגיעע"
 גם במקום יהוד' ישוב קיום על מעילים עולי-רגל בלבד.אחל

 מן יהודיים בתי-כנסת שגי של שרידים מצויים בגוש-חלבןבימי-הביאם.
 במרכז האחד ברעם. של בית-הננסת מטיפוס לספירה, בעג'המאות
 נוצרים על-ידי הכפר מיושב בימינו וכן המנדט ממשלת. בימין, - לכפר. ממזרח המעייז; בקרבת - והאחרהכלר

, ,ן46
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ס"ק"
 גוש- היתה מלחמת-העצמאות בתקופת בלבנון. שמרכזםמרוניטים.

 על להגן היה תפקידה ביותר. המבוצרים מבסיסי-האויב אחדחלב
 עד הדבר נמשך כך במרכזו. הגליל את החוצה היחידהדרך-האורך

 גוש-חלב, את חיל-האייר הפציץ ערב באותו "חירם". מבצעהתחלת

 לכיווז מכברי יצא אחד כוח לנוע. שלנו הכוחות התחילוובלילה
- והאחר )תרשיחה(.מעינה  

 כשנכבשו וגוש-הלב. מירון לכיווז מצפת
 האויב פתח לגוש-חלב. מדרום הנמצאים וצפצף, מירוןהכפרים
 התרפת אולם להגנה. נערכו לא עדייו כוחותיע נגדית.בהתקפה
 התחייה לידינו. היזמה עברה שוב לאחר-מכן ומיד נהדפה.האויב
 תגבורת, הביא האויב גוש-חלב. על ורגליפ שריון של מתואמתהתקפה

 אשר מבסיסיו הנה וחש מראש. לכך מוכן כנראה. שהיה, סוהיגדוד

 שלו הפיקוד וגם הסורס לגדוד ור היה השטח מרג'-עיון.בסביבות

 מכה להכותו יחידותינו הצליחו האויב עדיפות למרות לקוי,היה
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 צפונה. מנוסת-בהלה נסו יהנותרים נהרגו סוריים חיילים 200ניצחת.
ן, עליו. והשתלטו לכפר יחידותינו פרצו לאחר-מכןניד
 א ס אס
 הצומת חירם. צומת על השולטת רמה גבעה על שוכנת כאסא,,

 הצע א( כאזי מצטלבים כבישים ארבעה העליון. בגליל ביותרהחשוב
 חניתה, אילון, כביש הצפוןי כביש שלהמערבי

 חציו ב( מצובהי
 הכביש " ,  ולמשגב-Qy  למצורת-(ye  הפוגה כביש, אותו של~בהרהי
 חורפיש, מעונה, נהרסה, כביש ד( מירין-צפת(  מביווןמבא
 המתישבים על-ידי במשק שנעשתה עמוקה חפירה בשעת',

 שלם. כמעט כד-חרס, מטרים מ:21 שלמעלה בעומק נמצאההדשים
 זה  שכד מעידה חבלתי-סימטרית צורתו חסרות. והידית שפתוקק
 אנשי-המדע לדעת הנוצר. הקדר בידי אלא שבגים לל גלשה%

 התיכונה הברונזה בתקופת בעיקר .ופוצים כאיה כדיםהני
 11 ארכיאוליגית תגלית האבות. תקופת גם שהיא)ל1550-200(,

 חרסים של שפע נמצא לכד נוסף ההר. בשטה במינה הראשונההיא
 בימי עוד מיושב היה שהמקום המעידים וו, לתקיפה*"ניים
 בתקופה גם סאסא שימשה הטיפיגרפי מקומה שמפאת ייתכןהאבות.
 לאימפריה של מצמתי-הדרכים אחד על מבצר-שמירהלעדונה

 מתוך אסיה. מקדמת גדול חלק על השתרעה אשרהחקסוסית,
 וביונטיים רומיים מטבעות ומספר ~אדמה על-פני הפזוריםהחרסים
 בתקופה גם במקום קיים היה שהישוב מסתבר. במקוםשנמצאו
 חורבות וביז רבות מערות-קברים מצויות הבפר במדרונותהנדינה,

 לתקופה אותן ליחס קשה שעדיין אחרים..הכפוגנתגלו.שיידי.מבנים
 אבני-משקוף שתי החדשים התושבים גילו החצרות באחתמשויסת.

 ישוב. מאן קיים היה בימי-הבינים גם עתיק. יהודי בית-כגסתשל
 אל-עמר, טהר של המשדית אחת במקום בנויה היתה הי-חבמאה
 הגליל. של הבירואיהשליט

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 כנופיות כבסיס הכפר התכרסם תרצת-תרצ"טבמאורעות
 ראשי ושער-מעבר בטיס שימש מלחמת-העצמאות בימי אףרוצחים,
 1948 בטגרואר ב-14 הלבנוני, ולצבא בלתי-סדירים שללכנופיות

 כשיחידת- במלחמה, ביותר הנועזות הפשיטות אחת כאןנעשתה
 . 2נרעס העה"ק 3'תיה7;סת שן קיפוןשן'ז'
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 ופוצצה 'הודי ישוב מכל המרוחק זה לכפר הסתננה יהודית"שיטה
 מבצע בימי הגליל כיבוש בתכנית אבן-הפינה היה מאסא כיבוש,, אחדים. בתים14

 הגרועות; שתי 948נ. אוקטובר בסוף הגליל שוחרר בולגיירם",
 ו-צבא- בטאטא נפגשו מנהריי והאחרת מצפת יצאה מהושהאחת
 צומת עתה נקרא המבצע לנכר נפשו. על נמלט קאוקג'י של4ווצלדי
 לאחר חדשים שלושה 1948, בינואר ב.13 צומת-חירם. בשם4עסא
 שנגלי-שכסים. הם הבריו. שרוב קיבוץ למקום עלה הכפר.4בוש

.ברע.ט

 הכפר נמצא )טאטא( מצומת-חירם צפונית-מזרחית ק"מ כשלושהן
 1 מתנוססים הכפר, בנוי שעליה הגבעה, פסגת על ברעם. הנטושהעיבי
 היפים 'האתרים אחד הב'-ג', המאות מן יהודי בית-כנטתמרידי

 כלומר, בסיליקי, בצורת הבניז בנוי 11 מתקופה בתי-הכנסת כפין, בארץ"נשתמרו
 חלקים. לשלושה אותו מחלקות שורות-עמודים ששתי ארוךאילם
 עומדת נשארה עדיין ירושלים, לצד דרומה, הפונה בי"-הכנסת.חזית
 עם במשקופים המקושטים שעריה, שלושת על בשלמותה,כ*עט

 שמעל באבן וו. לתקופה האפייניים היהודיים-ההלניסטייםהעמלים
 יהודית-ארמית בכתובת להבחיז אפשר עדייו המרלי הפתחל4שקיף

 את כלומר -. יודן' בר אלעזר "בנחו ; ~nsw וזוט14שטשת,
 מוקף מבוא היה הבניטה לפני )יהודה(. '171 בז אלעזר בנההמשקוץ
 גדולה. לבקר-מים פתח גם ובו משופע, גג מקורהע4ודים,
 נמצא זה בבניו הנ"ל. לבית-הכנסת במדר.ז.שמצפון בנוי שני.כשת י , בית- של טרידים גם ברעם בכפר היו הקולסת המאהבסוף
 ובכל הוה במקום שלום "יחי י עברית כתובת עם מקושטמשקוף
 ן ברכת תבוא הזה, המשקוף עשה לוי בן הלוי יוסי ישראל,מקומות
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  בברעם גית-ה913ת"ורבות"
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 שבפריג לובר  במוזיאון עתה נמצאת  זג אכן-משקוף toliW~רעשיי,
 לחלוטין. נעלמו בית-הבנסת שרידייתר
 נוסעים מפי אר ה~למורית, בספרות נזכר אייו ברעם בי שמה,ן

 במקום. קטנה יהורית נחלה 9ל  שומעים אנו בימי-הביניםיודים
 הקבוע, למקומו עבר שמו. את והנושא בכפר תחילה שישבהקיגוץ.

 שלפני הם. ארצישראלים  המשק  חברי רוב לכפר. מצפוף  ק"מי-3
 ובממילות. בנגבה החקלאית הכשרתם את קיבלו"לחמת-העצמאות

סלמא
 ק"מ וב-4 מעל-פני-הים, מטר כ-600 של בגובה שוכנת עלמא,,

 בגליל קטו ערבי כפר זה היה מלחמת-העצמאות לפני הלבנון.שבול
 ועל-ידה מים, מלאה בריכה נמצאת ריחניה השכו הכפר הצמוז,ן אלג'יר. יוצאי )מוגרבים(. מערביים מוסלמים כ-270 ובוהעליוז
 לשנ? מי-שתיה סיפק זה מעיין מערה. מתוך היוצא צלולקעי'ז

 מכל כמעט מרובים. ושקוים תאנה בעצי מצטיינת עלמא סביבתהכפרים.
 מים בימות-הגשמים זורמים שבאפיקו דישוז, נחל של העמוקהגיא וממזרח- מצפון חצוף נחי - מדרום בנחלים. עלמא nD~lbקבריה
 של העליונים מפלגיו אחד את המהווה דובה. ואדי ובמערבקבים,
 הנוסע הצלבנים. מהקופח רק לנו ידוע עלמא השם דישותנעל

 מצא 70זו בשנת סיורו שבזמן לנו מספר מטודילה בנימיו ר'אהודי
 בית ליד גדול. יהודי ובית-קברות יהודיות משפחות חמישיםבעלמא
 בתי- מטיפוס עתיק בית-כנסת של מקושט משקוף נמצא הכפריאש

 שלום "יחי עברית; כתובת חקוקה ועליו הב'-ג', המאנה של4',ננסת
 ישראל-. עמו מקומות כל ועל הזה המקוםעל

 של הקברים את עלמא בסביבות היהודים הראובימי-הפינים
 היו יהודים עזריה. בו ואלעזר ערך בז אלעזר י הידועיםהתנאים
 שביקר יהודי תייר עליהם. ולהשתטח אלה קברים לבקרנוהגים
 רוכלים בו שמבקרים גדול, ככפר אותה מתאר ב-1552בעלמא

קי4 4
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 יהודים ישבו עויין הי"ו המאה עד כ' לוואי, קרוב מצפת.יהודים
 הגליל כל שוחרר בו שאן אוקטובר בסוף "חירם", במבצעבעלמא.
 היתה 1949 באוגוסט וברחו, כפרם את עלמא אנשי נטשועל-ידינו,
 בעלייה ומשם. לדישוז תלולה דרך יורדת מעלמא יהודי. לישובעלמא
 הלבנוני. הגבול שכקרבת הצפון לכביש מגיעיםקלה,

מלשיח
 הבריטים על-יד' שנסלל צר, כביש-בטחון הוא הצפוזכביש

 גרר-תיל אז הקימו הבריטים המאורעות. ימי בעצם 1938.בשנת
 שם-המתכנו על טיגארט", "גדר לה וקראו הצפוני הגבול כללאורך
 ונוקמו קצובים ובמרחקים הגדר. של לפורכה נסלל הכבישהבריטי.

 ומגדלי-שמירה. בצוריםבניני-משטרה
 הזה. הכביש בצד רמה גבעה על שכן מלכיה הערביהכפר
 דרך גם מסתעפת לחולה, בכיווז מורהה, פונה שהכבישבמקום
rnJIDSומשם עודיסה, חולה. ג'בל, אי מיס בלידה. הלבנוניים לכפרים 

 היה זה לביש היבנון. יצפון הקיטני יגשר ומעי עיון עמקדרך
 במיחמת-העצמאות. הלבנונים פלישת ובסיס הלבנוניעורק-התחבורה

 קדש-נפתלי, לבקעת מעל שוכנת היא מלכיה. מתנשאתממערב

 מצודת-ישע ותחנת-המשטרה רמות-נטתיי. גם שוכנתשבגבויה
 תפקיד היה שלידה. הבריטי הצבא ולמהנה למלכיה,)נבי-יושע(.

 המקום חשיבות הערכת מתוך העייוז, הגייי צר בקרבותמכריע

 המחנה את מלפיה. את במאי כ-15 במכת-פתע "יפתח" הטיבת נבטה'

 שהעריך האויב, אוים הערבית. קדש על שחלש המשקט ואתהצבאי
 מ-2000 למעלה במקום ריכז הללו. העמדות חשיבות את הואגם

 של הבתערויות שלוש ואוירונים.. תותחים משוריינים. בליוויאיש

 כל היתה שלא ומאחר .אבידותינו. דבו בינתים אלם נהדפו.האויב

 לרמות-נפתלי. בלילה הכוח נסוג - לתגבורתתקווה
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ד

 "יפתיע חביבת התכוננה במאי ב-17 מצודת-ישע כיבוש אחרין,
 במאי. 28 שבת, בליל בוצעה זו פעולה מלכיה. את מהדשלשבוש
 הצה משנרכז וטור ימיכיה הו"ר יחידות (הי התקרבן במשאין
 מתוך ג'בל אל מיס בקרבת הלבנוני הכביש על ועלה השדות את,

 העורר. מז היבשני הצבא את יה~תיע4מה
 הערבית, קדש על התקפת-הטעיה נערכה ב-23.00, ה"ש",בשעת

 שלנו שהמשוריינים אלא מלכיס. על ההתקמח נערכה לאחריהועד
 ביצורי-הלבנונים את ממזרח להבקיע והסיכויים ~alaיקששו
 הטור אצל הדברים חתסתחות היתה בינתים קלושים. נראו*זקים

 ללא ג'בל אל מיס את שעבר המשורייך הטרד י כדלקמזהמשוריין-
 מבקיעי-שריונו כדורים של חזקה באש בסלידה נתקלהתנגדות,
 התברר אך בבהלה, נסוג והאויב חזקה מכת-טש השיבוה4שוריינים
 ומן-מה וכעבור בזריזות נעשו התיקולים נתקלקלו. אחדיתאמכינ'ית
 משוריינים ב-3 נתקלו שם עיטרון. עבר אל ,y'a הטורהמשיך
 תקף מיד וחיילים. תחמושת nlD1ny מכוניות-משא ו-4לקנוניים
 אנשיה, על כולה, הושמדה מספר דקות וכעבור השיירה אתהעור
 ואף מתושביה נעזבה עיטרוז גדולות. ודליקות התפוצצויותתוך
 הלבנונים חשכו תחילה למלכיה. והתקרב מערבה הט~ד פנה עתה, מנוסת-בהלה. משם נט הלבנוניהצבא
 השלים לא האויב הלבנוני. שקר-הפלישה נסגר מלכיה כיבוש עם, לקצו. הגיע והקרב הרגליםיידות על-ידי נתפס משלטיו על הכפר בחשכה. וברחו להתגונן. כללני"ו יא טע,תט עו כשעמדו אך המקווה, היבנונית התגבורתשליגיעה
 פעלה ,כבר "יפתח" חטיבה וטנקים. מטוסים גליווי חייליםכ-3000 - מיציה מגי האויב שי חדש ריכוז נראה ינ ב 6 ב כר'עז

 לסגת נאלצו האויב מיל להתיצב שיכלו המועטים הכוחות אחר.בשיר-
 "חירם", במבצע באוקטובר. ב-36 האויב. על-ידי שוב נתפסהומעגיה
 בשעריה. הופיע יא שוב המובס והאויב בשיישית מיציה-ש,חררא
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 מוניה7.ב~פ

 וקדש-נפתלי קדשעסק
 שהיתה בקעה הצפון כביש חוצה ממצודת-'שע מערבה ק"מב-3
 בקעה  שי רחבה קדש. עמק כלומר. קדש. מרג' הערבים בקינקראת

 ק.מ. כ-3 לדרום מצפון ולרכה ק"מ 1-1.5 הוא למערב ממזרחזו
 .זו קטנ" בקעה בולטת שמטביב והשוממות החשופות הגבעותלעומת

 וקוצים, סיעים ללא אדמת-סחף. היא אדמתה שלה. הרענןבירק

 השופעים הואדיות שני ועצי-פר'. מטעים פלחה. לגידולי ראויה והיאוי
 היא איו ובחורף ההזלה. עמק אל מימיה את מנקזים ממזרחלבקעה
 . לבצה. א, לאגםנהפכת

 לרגלי קדש. הנטוש הכפר שוכן הבקעה של המערביצקצה
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 לכפר ממערב גם רבים. מים השופע מעיין נובע ממזרח,הכפר,
 עתיקות. תעלות-אבו ותל-ידו מעייןלמצא

 מקדש "יר על בכתובת נזכר כבר והוא היסטורי, הוא קדש השם1'
 המלך על-ידי העיר כיבוש את מתארת הכתובת העליונה.נמצרים
 היתה- 'הושע בימי הנוצריפ. ספירת לטני כ-1300 - הראשוןשתי
 ) שבט של בחלקו נפלה כיבושה ולאחר השובה, כנענית עירשדש

 ן קדש-נסתלי. לה קראו זה בשם אחרות מערים להבדילה כדילפתלי.
 בשגגה, לרוצה בארץ ביותר הצפונית עיר-המקלט להיות נועדהחיא

 הרוצח. מקלט עיר את נפתלי "וממטה נקמת-דם. מפחד מקלטשחיפש
., כאן כי סוברים יש לב(. כא. )יהושע מגרשיה-. ואת בגליל קדש4ת

ד שר-הצבא אבינועם, בן ברק של עיר-מולדתו קדש, של~קומה
 ן העיר בהגרבות מראים היו בימי-הפינים דבורה. במלחמתהישראלי

 ויעי. הנביאה דבורה אבינועם, בן ברק של קבריהםאת
 לשגשג קדש-נפתלי הוסיפה העליון בגליל השובה ישראלית כעיר;
 מלך השלישי, פלאסר חגלת על-ידי 732,לטטה"נ בשנת שנכבשהלד

 הבית נימי כס(. סו, ב, ,מלכים החשובות הגליל ערי יתר עם4]ור,
: בשנת וסורים. ידגים יהודים, ישבי ובה מעורבת עיר קדש היתההעני
 יהונתן חצור. בעמק הנה אשר החשמונאי, יהונתן של צבאו עלהערות להס- נערך מכאן דמטריום. היוני שר-הצבא בקרש חנה לפסה"נ163

6 קדש. עד אחריהם ורדפו אותם הניסו היונים, את הכוענשי-צבאו
 לצבאות חשוב מרכזי ובסיס י)נים עיר קדש היתה הגדול המרדבוסי

 .מלחמות בספרו פלביוס על-ידי קרובות לעתים נזכרת היאהרומאים.
 ומלחמה עולם ואינת בארץ לצורים חזק כפר הוא "קדש יהההודים"

 המקום ומעוז גדול הוא הכפר יושבי ומספר "גליליים ובין יושביהבזז
 ,ן ג(. ב, ד, היהודים )מלחמות היהודים" על בהצותם למשגב להםהלה

, 
 1 השובה ערבית כעיירה לשגשג קדש היטיפה בימי-הביתם.גם
 שהיו החבלים ואת המחצלות את משתקים היו בה האוור.ונמרכז
 החולה. בבצות הגדלים מקני-הגומאקולעים

6ק
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 תפוס והוא לכביש מדרום שובז העתיקה קדש של העיקרי התל1
 תל 'שנו לכביש מצפון גם אך הערבי. הכפר חורבות על-ידי~חלקו
 גיהנם, ואדי על-ידי קדש מבקעת ונבדל למרחוק בולט הזה התלקטן.

 של הצבאית חשיבותו את מעלה זה ואדי הגיהינום. ערוץכלומר,
 ביותר החשוב הממוארים. הארכיאולוגיים בשרידים מצטיין התלהתל.
 הרומאית. התקופה מן השמש טל מלדש חזית אלה_היא שרידיופיז

. )נבי-יושע(?צודת-ישע
 של המזרחי בקצה הבנזיה חזקה תחנת-משטרה היא מצודת-ישע.;

 הסמוך. הערבי הכפר שם על נבי-יושע, היה הקודם שמה הצפון.גביש
 יהושע. של קברו ~קום הוא זה כפר מקומית ערבית מסורתלפי

 על לשמור היה ומתטקידה הבריטים, על-ידי נבנתהלחנת-המשטרה
 הגיאוגרפי מקומה בקרבתה. העובר הלבנוני הגבול ועל הסביבה*חון
 כביש על חולשת היא במעלה. ראשונה אסטרטגית חשיבות להמקנה
 העולה הדרך ועל לרמים הדרך על קדש, בקעת את החוצההצפון,
 על וחולשת החויה לעמק. מעל היא מתנשאת כן החולל.~עמק
 למטולה. מקאש-פינה לגליל המוליך הראשיהכביש

 ואת האפורה תחנת-המשטרה את מרחוק רואה זה בכבישהנוסע
 התאספו ומיד לערבים, תחנת-המשטרה נמסרה הבריטי הפינוי עם, העמק. על מאיימת כאצבע המזדקר המוצקמגדלה
 תפיסת לאחר משוערת. יהודית התקפה להדוף כדי ערבים איפיסביבה

 היתה הערבים עליידיתחנת-המשטרה
 רמות-נפתלי

 ועמדה מנותקת,
 "יפתח".לכבוש חטיבת על הוטל אז ונבי-יושע. קדש מלפיה, מולללדה
 באפריל ב-20 אותה. לנטוש נאלצו והחבלנים לתעלה הנפץחיר מטען עם המכונית ירדה הראשונה בהתקפה נכשלו. ושתיהן*קפות שתי נערכו העבנונל הצבא בה יתבסס בטרם תחנת-המשטרהאא

 זמן נמשכה הכבד המטען עם כהר העליה השניה. ההתקפהנערכה
 הפעולה. בעצם הלוחמים את הפתיע השחר ואור "משוער מן יותררנ
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 ..מצזזת..שע

 רימזו עליו נורק המצודה, לקיר חומר-הנפץ עם הסבלוכשהתקרב
 ונפצע ההומר, פיצוץ לפני להוציאו ניסה היחידה מקקד נפצע.והוא
 פקודיו ניסו גררות-התיל, עבר אל לסגת שיצליחו בתקוה הוא.אף

 מהמבדה הקטלנית לאש השופים לשוא: היו מאמציהם אךלהוציאו,
 לסגת. הצליחו בלבד מעטים ואך ~חמים, 24נפלו

 השתיקו פיאט פגזי השלישית. ההתקפה נערכה ה-5לבמאיבליל
 גדרות-התיל את לפרוץ הספיק לא הומר-הנפץ אך האויב, אשאת

 בהום יום אותו כל שכבו והאנשים קשה שרב יום זה היההמרובות.
 המצודה. על וצרים ללילה מחכים כשהם המצודה בקרבת"מעיק

 הגיע והכוח גדרות-התיל את פרצו מהאויר שהפציצו"פרימוסים"
 פינו הערבים כי התברר באם. נתקלו לא המתקיפים המצודה.לכתלי
 שם על הכ"ח", ל"מצודת המצודה שם שמב הכיו"ש עם המשטרה.את
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 בצד נכרה כובשיה של קבר-האחים הלבנונית. הפלישה"הדיסת קדמי .לבס.ס למבצר-עיז היתה יחיא כ-בושה, על שנטלו החללים)28,
 "מצודת-ישע". השם לה ניתן לאחר-מכן"מצודה,

 )מנרה("מים
 מעל המתנשאים נפתלי, בהרי 1943 בשנת נוסד רמיםקובוץ

 880 בארץ. ביותר הגבוהים ממקומות-הישיב אהד זהו החולה,לעמק
 למקום העליה רמים. השם לו ניתן ולפיכך התיכון, ים מעל-פני~סר
 מצאו והם התמוטט להקים שניסו האוהל ונסער. קר יום זה"יה אחת. ובחורה בחורים חמישה אז עלו תשי"ג. בשבט בי"ג"יתה
 היתה המישבים המוסדות מטרת ההר: בצלע עזובה במערהיקלט
 לחקלאות. ולהכשירה לסקלה עליה, ולשמור. בקרקע להיאחזאך

 חומת-אבן י המחנה של הראשונה התכנית גם הוכנה לכר"התאם
 הזה במקום ישוב להקים היה רצונם רמים. אנשי דעתם,של"יתה כן לא אולם בנינים. ושני מגדלי-שמירה שני לה וצמודיםמרובעת,
 עמק- למשקי רוחה הביאה. הוה במקום רמים שי התאחזותהן, תקציב. וגם למר אישור להשיג הצליחו אף הזמו1~מ~ך
 של מנוחתם את ממריכים נפתלי הרי היו לעליתה עדאחולה.

 הוא - רמים של העיקרי ערכה כיום גם זה. באזור'שזבי-הספר
 לבנוי מדינת בשטחהיו יעיבור הניתנות האדמות -רוב כי קשה, היה המשקי המצבגחוני.

 היו ברשותנו והאדמות_הקאטות.שהיו
 אין מעיינות גם הכשרתן. לשם ביותר מרובים, לאמצעיםזקוקות
 ממי-גשמים ~וגרים "יו לנקודה הדרושים המים ואת זהבשטח
 צינור זו. שאלה נפתרה עתה מרחוק. אולם מביאים שהיוא!

 שביל-חמורים חדש. כביש נסלל וגם לרמים. מהעמק הגיעהמים
 המקום עט היחיד הקשר היה הוגיו הערבי הכפר דרךמנפר-גלעדי

 אספקת כל לרמים מגיעה. היתה זה בשביו מרגליות. בשםח"ש ישוב על-ידו הוקם 1950 ביולי הראשונות. שנות-קיומובנשך
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ף

 בעקבות חמורים. על-גב' מביאים שהיו המים. לרבותממשק.
 הנמשכת הדרך את לספר שמתפקידה ממש, של דרך נסללהמשביל
 מטולוז-ראש- דרך-דבירך עם נפתלי רכס שעל פרשת-המים~קו
 ..~נה'

 מכריע תפקיד ולמשגב-עם לרמים rrw מלחמת-העצמאותבימי
 את למטה לעמק בישרו ואורותיהן ממערב קהולה עמק*הגנת
 במצור, רמים היתה אחדים .הודש,ם במשך ההר. יושבי*גננות
 מהבנינים. חלק שהחריבו בלתי-פוסקות, ולהפצצות להפגזותעתונה
 נפלו התלולים, מהפיתולים קטע על ובעיקר אליה, הדרך על%ם

 ורמים ההתקפות, כל את הדפו המשק חברי אך רבים.קרבנות
  כבשו השניה ההפוגה בימי צה"ל. של שונות לפעולות בסים*ימשה
 עבד שיד משלט את קאיקג'י לחל "צבא-ההצלה"שוחות

 מגובה גבוה שהוא זה, ממשלט הגבול. עובר שעליו למשק,"ערב מצפון-
 של זו הפרה שבעמק. הכביש ואת רמים את האויב הטרידהמשק,
 הגליל את ששיחרר '"חירם", למבצע המניעים אחד היתהלהפוגה
 אל מיס ביידה, הלבנוניים הכפרים גם נכבשו זה במבצעקולו.
 הכביש הליטני. נהר עד הגיעו וכוחותינו ושדיסה חולהקבל,

 ברשותנו אחדים חדשים במשך נמצא אלה כפרים דרךללבנוני
 בהתאם שוב נקבע והגבול ללבנון אלח שטחים הוחזרוה"שק שבותת- הסכם חתימת עם ומטולה. משגביעם רמים, את גםוישר

 המנדט. מתקופת הבינלאומייםלנבולות
~שגם-עש
 הגבול בקצה הוא 1945, בשנת שנוסד משגב-עם,קיבוץ

 .. . רמים(. )ר' ישראל מדינת שלהצפוני-מערבי

 אלא אינה העברית, ולהגנה לגבורה סמל ושנעשתה תל-חי,1, -של-הי
 מלחמת-העולם לפני יק"א הברת על-ידי שגבנתה - קטנה,חצר

 באים שהיו מטולוז איכרי של nsla-לשימושם החצרהקאשוגה.
א,

בנ
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.
 - ת2-חישצד .

 מבנים בשיש היד לחצר מסביב שבסביבה, שדותיהם אתלעבד
 *העליסה. הוא קומתים, בן בניןובתוכה

 האדמות את שעיבדה מועלים קבוצת בהצר התישבה 1918בשנת
 גורל הראשונה, מלחמת-העולם אחרי זו, בתקופהשבסביבה.

~'rftn המנווט גבול עבר המלחמה מימי חשאי חוזה לפי ברור. היה לאעדייו 

 הצרפתי. הצבא לשלטון נתון היה והשטח זה לקו מדרוםהבריטי
 בלבנון שלטו הצרפתים ברור. היה לא עדיין סוריה של עתידהגם

 שטח-מריבה היה החולה אזור פייסל. הושלך ובדמשק החוף.ובאזור
 נתונים היו המועטים היהודיש והישומים פייסל, ובין הצרפתיםבין
 בלבדו ישובים שלושה אז היו.קיימים כולו באזור לסדן. הפטישבין

 sm~ כפר-גלעדימטולה,
 לישובים להתנכל התחילו הערבים תל-חי.

 הסביבה ערביי בראש לצרפתים. עוזרים שהיהודים בתואנהאלה
 השכנה. מחלמה אפנדי קאמל עמדהמוסתים
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ן,
 העברים המשקים על בהתקפות הערבים התחילו 1920בראשית

 בכך בראותם כרגיל, האדמה בעבודת ותכריז טרומפלדור המשיט. סוערים ימים באותם גם האזור. למפקד שנתמנה טרומפלדור, יחטף', ובראשה למקום תגבורת אז נשלתה נפלו. תל-חי מחברי ושנים האלה,
 לחדר. מחדר לעבור היה שאי-אטשר עד ההצר, על גמורה שליטה. משם שלטו לנקודה. שמעל המערבי המדרון על גם שעלו והערבים,, צבאיים, שיקולים כל ללא נבנתה החצר העברים. מכל עליהם,'שעטו ערבים אלפי על-ידי הוקפו היהודים, שוכניה קומץ על החצר,,ן תל-חי. על המכרעת ההתקפה יום באדר, י"א שבא עד גדול. עיקר!

 מזוינים קצינים בלוית בא קאמל בתחבולת-ערמה. התחילהקרב
 חיפוש של באמתלה לחצר, כניסה רשות וביקש ורימונים באקדחיםן

 מסוג  ראשונה היתה לא 11 שבקשה מאחר מסתתרים. צרפתיט~הד
 גברים ששני ל"עלירר', ועלו מככיב בדקו הערבים להיכנס. הורשו,'זה,
 אקדחיהם את שלפו לפתע ומז. באותו בה נמצאו בלבד נשים,ושתי
 בחצר שהיו אחדים וערבים אש. להשיב צילה טרומפלדור לירות..,והתלו
 הבריו עם כשקאמל היום. כל במשך נמשך הקרב נסוגו. והיתר.'נהרגו
 לראות זל, לחדר מחדר אף לעבור ואיו ההצר שבפנים בעליהנמצאים
 הקרב. על לפקד המשיך אך אצע, בלבד..טרומפלדור הנעשה'*ת
 טען הוא לצאת. ולחבריו לו שיתנו קאמל ביקש אחדות שעותשתרי
 ניאוה( טרומפלדור בחוץ. האנשים את ישקיט והוא אי-הבנה4חלה
 תושיה שאין נוכח 'וטרומפלדור לאזול, התחמושת התחילה בערב', לירות. והוסיפו הבטחתם את קיימו לא הערביםאך

 אולם לכפר-גלעדי, נסיגה על הוחלט כך משום נוספת.)בהגנה
 בעד למות "טוב היו האחרונים דבריו לשם. הגיע לאטרומשלדור
 הגבורה הגנת אך ומטולה. כפר-גלעדי גם פונו באדר בי"גן, . ,"רצנו",

 עלית את עוררה היא ובתפוצות. בארץ כביר הד עוררה תל-הישל
 הגנת הבריטי. המנדט לשטח החולה אזור להעברת וטייעה'גהחלוץ"
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 זז תו .ז עז 11117

 לאור המתחדשת. העברית הגבורה סלל נעשתה תל-הי שלהגבורה
 הנוער התחנך זהסמל

 העברי.בארי
 ובמלחמת-העצמאות ובתפוצות,

 מלוחמיה. רבים לרגלי נרשימש
 .. אל-קאדי(דן)תל

 )התצבני(, שניר נהל הואשבהם המערבי לירדן. מקורותשלושה
 )הבניאס(. הרמוז נחל הואשבהם המזרחי שבלבנון. עיוז מעמקהנורם
 רק לגבול, מעבר אחד מק"מ פחות של במרחק הסורי, בשטחהנובע
 ד4 תל' לרגלי פורץ והוא הישראלי, בשטת נמצאת הדן שלראשיתו
 עשירה. וצמחיה בקרירותם מצטיינים מימיו המדינה. גבול עלהשוב,
 התל. על סביבו גדלה עתיקי-ימים, עצי-אלוןלרבות
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 עתית ששם הוא נדיר מקרה העתיקה. דן של מקומה הוא דזתל
 והערבים דיין, או שופט פירושו בערבית קאדי כי לערבית,,תורגם
 דז הקודם. הצליל את להשאיר במקום המלה פירוש אתתירגמו
 הישראלי. הישוב תחום של הצפונית כעיר ידועה היתה~קדומה
 הישוב. גבול היה זה ונפוץ. רגיל ביטוי היה באר-שבע" עד "מדו"ביטוי
 משם הגבול עבר ההתפשטות בתקופות המדיני, הגבול תמיד לא כיגם

 בתהום וצידון עיוז הערים לפחות היו דוד בימי יותר. הרבהצפונה
 העם את לפקוד המלך לפגי ושרי-החיל יואב *ויצא י ישראלממלכת

 ז(; ד, כד, ב, ושמואל צידוז" אל וסביב יען דנה ויבואו . . . ישראל-את
 נתלת בחתום יא( יג, )יהושע החרמון כל גם היה יהושע ספרלפי

 היו הישראלי הקבע ישוב את שתחמו הערים היותן בגלל"כיבוש.
 שכנה דן לפני ופולחן. אדמיניסטרציה מרשי ובאר-שבע דזהערים
 בצפון כעיר-מלוכה המצריות בכתובות הנזכרת ליש, העיר"מקום
 עי-ידי נכבשה היא הנוצרים. ספירת יפני הי"ט מהמאה החי*ארץ,
 והפלשתים האמורים בלחץ הקודמת מנחלתם שנדחקו דו' שבט~גי

 הצבאי מרכזו נשארה ודן הפורה, ההזלה בעמק התנהל"בס לרה המקום שם את שהסבו הם בצפון. חדשה גחלה להםגבשו
 . - . .זמינהלתי.

 משנו אהד את נבט בז ירבעם העמיד לשתים המלוכה כשנתפלגהן,
 הצפוניים ישראל שבטי לב את למשוך כדי העיר, בתוךקןלי-הזהב

 900 לשנת סמוך לירושלים-בימי-מועד. 'עליתם. את למנוע51די
 גם הכה הצפון ערי יתר וביז מדמשק הארמי הדד- בז עלה"סה"נ

 במלחמה נחרנה שהיא וייתכן העיר, על ידיעות כל איד מאז דן,את
 לתל-חרבות. יהפכהזג

 ודפנה, דן קיבוצים, שבי העתיקה לדן מדרום נוסדו 939ג בשנתן
 הגנוזות הכבירות האפשרויות על מעירים אלה פורחיםמשקים
 ההזלה.באדמת
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 ,,א, - -י-

עין-גולחה
 לאילת- מצפון ק"מ כ-7 ראש-"ינה-מטולה. לכנישממורח

 הירדן למקורות פרט עין-מלחה. בשם גדול מעיין-מים נמצאהשחר,
 ממ"ע מיליוז ל-20 מגיעה ותפוקתו באזור ביותר הגדול המעייזזהו

 כאז הנקוים מעיינות מספר של צירוף זה מעיין מהווה למעשהלשנה.
 ~tttYo. מאיד קרובות "הזלה בצות ועמוקה. גדולה בריבה'טבעיתאל

 מטרים מאות כמה של זרימה לאחר המעי'1 מי נעלמים כךמשום
 הבריכה את מנצלים הכביבה בני היו בימי-הקיץ בבצה.,אובדים

 מפעל- כאן הוקם הפיתוח לתכנית בהתאם לרחצה. בהומשתמשים
 ידועה וו תכנית באזור. אינטנסיבית התישבות יבטיח אשר גדול,מים
 חשמליות תחנת-שאיבה הוקמה המעית ליד מלחה". ,תכניתבשם

ש6

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 עד מהמעיין ראשי צינור הונח וכן כוה-סוט, 3000 של עצמה,בעלת
,לראש-פינה,

 לישובים המים את שיספקו צדדיים קוים יסתעפו וממי
 המעיין בקרבת גילה - מחלקת-העתיקות משלחת בראש!שעמד - פירו ז'אז הצרפתי הארכיאולוג המפעל. בזכות יוקמו אשרהחדשים,
 שנמצאו השלדים הפריהיסטורית. מהתקופה שלדי-אדם ובו קברקוערה
 שלד'-האדם שייכים החוקרים לדעת מצדפי-ים. בעדיים מקושטים'היו

 לתיג ודיג ציד מחיי תקופת-המעבר שהיא התיכונה, האבןלתקופת
מקואות.

 הישובים אחד זהו הים. מעל-סני מטר 950 בגובה שוכנת ביריה,ןקיריה
 החרמות הר על ממנה נשקף נהדר נוף מראה בארץ. ביותרהגבוהים
 כנרת. מים קטן קטע על ואף הגולן. והרי החולה עמקהלבנון,

 טירת-אבנים, בהקמת תחילה עסקו והבריז ב-1945 הוקםהישוב
 כי כנען. בהר שחנו הערבי, הלגיון חיילי טענו 1946 בינואר!, הקק"ל. מטעם יער ובנטיעת ודירוגבעבידות.סיקול

 נשק גילה הבריטי שהצבא לאחר ביריה. אנשי על-ידי ביריותהותקפו
 חברי כל את ואסר המצודה את ותפס עלה הנקודה. מזבמרחק-מה
 הלילה בהשכת הנהגנה" אנשי עלו מכן לאחר ימים עשרההקבוצה.
 הופיע למחרת לכיריה. מזרתה ב', ביריה את ארעי. מחנהוהקימו
 עלו שוב בלילה המחנה. את והרס טנקים כוח הבריטייעםצבא
 אנשים אלפי ורמו הנתקפים לעזרת ההרום. המחנה את והקימולקשינו
 'ריח נורתה לא ~אף בידיהם נשק היה לא כי. ואם הארץ קצויתקל
 המקום את הצבא עזב חדשים העליונה..לאתר על ידנו היתה?ת'
 בעבר שכנה ביריה הנטוש הערבי הכפר כיום נמצא בו במקוםן, ביריה. אמירי גם שוחררו 946!וכקיץ
 שנים יהודי ישוב שרד 11 בעיירה בירי. אן ביריא "קדומהקיירה
 חכמיה בשל לה יצאו ומוניטין השני, הבית חורבן לאחררפות
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 הגמרא( )חכמי והאמיראים ביריא איש אלעד התנא בה חיוהדגולים.
 בירטה. ירמיהו ור' בירטהאבא

 בתעודות מימי-הבינים. היהודים הנוסעים בכתבי גם נזכרתביריא
 כעיירה ביריא נזכרת לספירה הם"ז המאה עד הי"ב מהמאהיהוריות
 בה ישב הט"ו המאה באמצע גדול. יהודי 'שוב ובה לצפתסמוכה

 מספרו. חלק השלים וכאן ה"שולחן-ערוך", מחבר קארו, יוסףר'
 במכתב בביריא, היהודי הישוב בטל הי"ז המאהבראשית

 אחרים כפרום בין ביריא נוכרת מגפת הימים באותםשנשלח
 אף בהם- אין אך ספרי-תורה, עם בתי-כנסת בהם שישבגליל,

 בבתי-הכנסת, כבוד הגויים נוהגים מכתב אותו על-פי- אחד,יהודי
 בבתי-הכנסת_ ומתפללים הכפרים לאותם יהודים הולכיםולפעמים
 התרעע בזמן גםהעזובים.

 חורבן אחרי בכיריה. יהודית קהילה היתה.
 של ' העברי בית-הדפוס לשם הועבר ב-1837 הגדול' ברעשצפת

 - ולאתר-מכן בק,ישראל
 נמצאת ביריה הערבי בכפר לירושלים.

 . . ' עתיק. ביתיכנסת של חורבה היוםלד

הטהנפור
 ,קור0. כניב לנהל היורד שביל יוצא לכביש, מדרום אילון,מול
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 על בעי המבצר מונפור. בשם והידוע הנהל של הדרומית הגדה עלן, הנמצא צלבני למבצר מגיעים ~ה בשביל ק"מ כ-2 של הליכה אחרי,
 קלעת הערבים לו קראו על-כן קטנה. לקרן הדומה מחודדת, פסגהן
 גיאיות. מוקף המבצר הקטנה. הקרן מצידת כלומר; - קורין,אל

 הקרוב מהרכם המצודה את שהפרידה תעלה נחפרה במורח;עמוקים.
 מהמורח.' המצווה אל האויב התקרבות את למנוע היהותפקידה
 העיקר' תפקידן בעכו. היה הצלבנים כשמרכז הגליל, רחבי,,בכל הי-ג במאה שנבע למצודות טיפוסית צלבנית מצודה הוא,המונפור

 ואילו לעיר שממורח המעברים על לשמור היה האלה המצודותשל
 בנו המבצר את בעיקר. אדמיניסטרטיבי היה המונפור שלתפקודו

 מבצר הגליל. חוף בקרבת הצלבנים של החשוכים המבצריםיחד זה ~היה רומאי. או 'ןני בנין יסוד על 1229 בשנת כנראה,הצלבנים,
 מצודת - שטרקנבורג לו קראו והם גרמנים על-ידי נבנה~"מונפור

 זו, מצודה על מצור ביברס המוסלמי הכובש. שם ב-1266החוזק..
  המצודה  גכגשה  ב-1~17, שניה, בהתקפה ורק לה, יכול לאאולם
 בחורבנה. נשארה ומאז המוסלמים"ל-ידי
 '.מצד אילון מצד י כיוונים משני לגשת אפשר המצודהאל
 מעליה."כפר

 למצוך"
 שעוברים אחרי תלול. בשביל עולים עצמה

 - אחריהם"דרי-מגורים, לשני מגיעים עליו, שהגן המגדל שרידי ואת השער שרידיאת
 ולמטבח. למחסדנשק לאולם-תפילה,

 לידו הגבעה. פסגת על בנוי מגדל-צ.מים, נמצא המזרחיקצה
 מי-הגשמים. את מזרימים הי. שאליהם גדולים בורותלהפרו
 זה בנין הצלבנית. התקופה מן בנין ניצב בואדי,. ללמטה,גם
 מאוחרת מתקופה טחנות-קמח נשארו בקרבתו במצודה. קשורליה
,ותר.

.יטוח-נפתלי
-  ומכאן העליון בגליל אשר נפתל' בהרי שוכנתרמות-נפתלי

 -בני- חקלאיים פועלים פלוגת זה למקום עלתה באפריל-1945..,ןמה.
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ר

 לנקודת-התישבותם. לעלות רצונם את והביעו הארגונים, שני,הברי
 לאחר "בני-פלד". פלוגת-העבודה על-ידי תפוסים היו הגנינים,,אולם

 המקום התפנה ביסוד-המעלה להתישבות עברה,שפלוגת-העבודה
 השיגו להתישבותם הדרוש הכטף את הבריגדה. יוצאי.להתישבות
;מקרו-היסוד

 ובמשי
 הררי. חקלאי משק להקים הצליחו קצר זמן

 הרי מרכסי אחד על מצודת-אבן בצורת נבנו הראשונים:בניני-המשק
 ואשר הים, מעל-פני מטר 500 של לגובה המתנשא שטח על!נפתל,.
 הבשן, הרי ההזלה, אגם החולה, עמק על נהדר מראה נשקף'ממנו
 כנעץ והר החרמוןהר
 השתלטו שבוהותינו בזמן 1948, במאי ב-1 מלחמת-העצמאות, בימי,,
 התקפה האויב ערך צפת, את לכבוש והתכוננו וביריה עין-זיתים*ל

 המושב חברי ובתותחים. בטנקים בהשתמשן רמות-נטתלי, על~דולה
 מאי הודש כל במשך האויב, התקפות את והדפו בגבורההתגוננו
 הוחלש מצנרת-ישע כיבוש עם האויב. אש תחת רמות-נטרוליומדה
 לגמרי. לא כי אם רמות-גטתלי, על האויבלחץ
 נגד כוחותינו של חשוב לבסים רמות-נפתלי היתה יאילך מכאןנ

 המפציצים טענו רמות-נפתלי של בשדה-התעופה הלבנונים.פלישת
 מלריה, על הקרב לקראת פצצות של מטען חיל-האויר שללראשונים

 רמות-נפתלי, מעל המצור הוסר 1948, במאי ב-28 מלכיה, כיבושנעם
 עם אוקטובר. בסם "חירם", מבצע לאחר חדלו. עליהוההתקפות
 האויב מלחץ רמות-נפתלי לגמרי נשתחררה כולו, הגלילשיחרור
הלבנוני.

פר-יטיל
 בגובה הגליל. הרי לרגלי הצפונית, עכו בשפלת שוכן כפר-יסיףן
 זה בכפר היו מלחמת-העצמאות לפני הים. מעל-פני מטר 60של

 נוצרים. רובם חושבים, מ-1000)מעלה

?

ן,
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 )שנירות

 רמזים יש איים ידוע, אינו' כפרייסיף של העתיק העברישמו
 בן משה )רבי הרמב-ן טתלמידי אהד ~ימי-קדם. הישוב שללקיומו
 הר ישנו לעכו סמוך כי מספר לספירה. הי"ג המאה בסוף שהינחמן(,
 י ארץ-ישראל. של בתחומה הנמצא בית-קברותושם

 עתיקית מצבות נראות עכו, לדרך מדרום הערבי, הכפרבמבואות
 יה בית-קברות שימש אחדות שנים יפני עד היהודי, בית-הקברנתשל
 העיר יהודי נהגו על-כן נהשבה.להוץ-לארץ. עכו כי עכו, יהודיאת

 ארץ-ישראל בגבול שהוא בחיפה(, לאו בכפר-יסיף מתיהם אתלקבור
המקודשת.
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 וצ ימיב יסוף. יסיף. בצורת כפר-יסיף נוכר הקדומים בדורות!
"יציב.

 חכם תלמיד ולו מצפת, רב על מסופר הט,ז מהמאה בתעודה;
 זה, במקום יהודית קהילה היתה כי מוכיחה 11 תעודה!מכפר-יסיף,

 מצאו כי מספר. ותלמידו עטר בז חיים הרב בכפר ביקר ב-1742.,ן
 טובה, וברוב בשלוה החיים יהודים, בעלי-בתים כעשרה,'בכפר

 הקשורות המצוות כל את ומקיימים חקלאית מעבודהי,מתפרנסים
 מלבוש הם לובשים ותמיד תחרות או שנאה קנאה. ביניהם איןשארץ.
 נטה אל-עמר. טהר הבירואי הי"ח, המאה כאמצע הגליל מושל,ן' לעצמם. כבוד מבקשים הם איו כיאהד.
 הישות לתינוק מכתב-המלצה עבדי שלמה לרב ונתן ליהודיםימסד

 ב-1785, בכפר-יסיף שביקר יהושע, בן שמחה ובית-מדרש.ינסת בית- לבנות.בכפר-יסיף הצליח עבדי שלמה הרבאיהודי.בכםר-יסיף.
 הישוב עובדות-אדמה. יהודיות משפחות כעשרים בכפר מצא כי"ספר
 בו כשביקר 'הי"ט. המאה ראשית עד התקיים בכפר-יסיףאיחודי
 עוד. איננו הוא גם כיום אולם תלו, על עמדהכנסת כית- רק אהד, 'הודי אד בו מצא לא כבר נ-840נ שוארץ!הוסף
 וע' מהמאה בית-כנסת של רצפת-מוזאיקה נתגלתה הכפר בגורן,ן

 שריד זהו מנורה. חקוקה ועליה אבז, נמצאה הבתים אחד בקיר,,ה יגביןי- פיית ציייי,יינים,.גחיים, עבה מטי. 10(י5.5 בגידיצספירה
 לגורה מדרום לספירה. השלישית או השניה מהמאה יהודילבנין
 עלג הנערץ קבר בנין ובחצר מוקפת-גדר, חצר רואים הפכר,~מעלה

 - שפירושו חדר, 8ל לו קראי הערביםלדי-התושבים.
 והוא הירוק,

 "שלישית או השניה מהמאה יהודית מערת-קברים של דית-אבוגי, כפר- בסביבות :מצאה ב-1902 הערבים. בפי הנביא אייהן שקכינויו
 וסמלים קישוטים חקוקים ועליה ס"מ. 62 על 8ז בגודל.לספירה
 לפרים. בלובר נמצאת זו דלתעבריים.
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על-ידי  ה נכביר 1948, ביולי ב-ננ הראשונה, ההפוגהלאחר
-צה"ל.

 ם י ז ר דכ
 כשעולים טבריה--ראש-מינה. מכביש להגיע אפשרלכורזים

 שביל יורד ובצדו עגול מגדל-שמירה טבחה אחרי נראהבכביש
 וב-סד מהכביש ק"מ כ-2 הנמצאת ינורזים, מוביל זה שבילמזרחה.
 התיכון. ים מעל-פנימטר

 פורח. יהודי ישוב ובה השוכה עיירה כורזים היתהבימי-קדם
 בצורת גם העברית בספרות נזכרת היא לספירה הראשונותבמאות
 אנו שלומדים כפי המשוגחות, בחיטיה התפרסמה העיירהכורזין.

 )הוא אחים וכפר כורזים חיטי כי נאמר בתלמוד הבבלי. מהתלמודי

 בצורדם בית-הכנסתשרזי
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 נפלאון את הראה שבהן בסביבתה, אחרות וערים אותה קילל לתורתו,; לשמוע שסירבו לאחר תושביה, לפק' ומטיף בכוהנים מבקר היה ישו), ב"ברית-החדשה-. גם נזכרת כורזים לבית-המקדש. העומר -את מהן,, מביאים היו לירושלים ערובות היו ואילו ביותר משובחות כפר-נחום(,
 בלילה. נהרס היה ביום, שבנו מה כל הנוצרית, האגדה .מספרת ומאז, לעולם". יהיה מאומהן, לא עושים, אתם מאומה לא "אם י ישו אמר מאומה". .לא : לו ענו, 1" עושים -מה-אתם ישוי אותם 'שאל בית-הכנסת. את, אז בנו לכורזים ן,ר הנוצרי ישו בא כאשר כי מספר. מימי-הפינים, נוצרי תייר דיאקוני0., פטרוס הראש. על ובאפר שק של בלבוש בתשובה חוורים התושבים, היו בהן, שנעשו הפלאות אותם ובצידון בצור נעשו אילו כי ואמר תיון,

 33ור~'פ 3.ת-"שסה פשן.ז'ק.ש,ן."13
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 עצמו. בגיא ומקצתז הגש בצלע מקצת, מפוור,ת כורנים"ורכות
 לספירה. השלישית מהמאה בית-כגסת שרידי ניכרים החורבותבין

 נבנה כפר-נחום, של כבית-הכנסת שלא כורזים, שלבית-הכנסת
 עמודים שורות שתי על-ידי ונחלק שחורה מקומיתמבזלת

 מטרים. כ-3 של ברוחב אגפים ושני מטרים. כ-64 שרחפימרכזי. ל.סטיו-
 שלושה נקבעו דרום לצד הפונה הבנין בחלית מטר. כ-20 היהטרד.
 ירושלים. לכיוון הפוניםפתחים

 בכורזים בית-הכנסת על גם עברו בארץ בתי-הכנסת מרביתכעל

 לשלישית, ,עד הראשונד, המאה ביז הראשונה fi1DI~fi'-בניה.שתי

 הקהוה )17ן. ומשב שימש ]),ד,.ס. ])ת.הנ;סת Tflwn' רגן,.. משה.7סא
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 והשניה,.
  כין.

 שלושה דרך )בגליל( היתה לבית-הכנסת והכניסה קבוע, ארון-קודש, היה לא הראשונה בתקומה והששית. הרביעית המאות
 קבוע למבנה היה אר11-הקודש שינוי. חי השניה בתקופת-הבניה -ן שטוחות. אבנים מרוצפת בית-הכנסת,ן רצפת היתה זו בתקופה ירושלים. לכיוון פע אשר  דרום.  מצךפתחים

 חל ארון-הקודש מקביעת כתוצאה שבבית-הכנסת. הנכבד ולמקום"
 ההלניסטיתי הארכיטקטורה _לפי נבנה הבנין כי אם בכניסות. גם שינוי.

 וכי/ ארץ-ישראל בהם שנתברכה המינים ושבעת השופר המנורה,,ן כמו טהורים, יהודיים ציונים והקישוטים הבניה בצורת להכניס, היהודים השכילו בארץ-ישראל, מאד נפוצה היתה הימים שבאותם ו'ל
 מחלקת- כאז שערכה בחפירות גם בכורזים נמצאו כאלה שרידים1
 בית-הכנסת שרידי ניקוי תוך ב-1926. המנדט ממשלת של העתיקות',

 יש ס.מ. 56 ובגובה ס"מ 37 ברוחב:,נתגלה.כסאזאבז
 הסובריי

sn~lqr 

 - רמשה",ן-הקת,דרה
 בתלמוד, הנזכר רבנו. משה של הכסא היינו,

 בזו עברית-ארמית כתובת ועליו העדה. לראשן מושב-כבוי,,.ששימש
 הצדיקים".,,עם חלקו יחי זה( כבשכר בפעלו והמדרגות הזה. אולם-העמודים(,')= הסטיי את שעשה ישמעאל בן )יהודה( יודן לטוב ;זכור הלשון1ן
 פיתוחי ועליהם אחדים עמודים נמצאו האחרות התגליות כיז7

 של צורה חקוקה נמצאה אחת אבז-בזלת על בוצרים. ציודי או,אריופ
 י.,מדוזה.

  דולמנים זרועים Q'r~ll שכסביכות הסלעים כין הזה. dl~a,עד בחורבנה נשארה ומלז חרבה. כורזים היתה כבר הרביעית במאה .,'.
 מעידים והם הקדמון, הארם של  מצגות-קבורה הם הדולמניםו,אגר,ם
,ין הפריהיסטורית. בתקופה בבר משבו מקום מצא(הארם זו בסביבהןבי

 םחיע
 התישבו הראשונים המתישבים  ב-1946. נוסד יחיעם היבוזן

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



-

---ווקקו

4
%ס"ע,י.ש.
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 מחוסר מאד סבלו הראשון ובנמו שבמקום. הצלבני המבצרבחורבת
 לקשר כדי דרך בסלילת התחילו אחריכך -ומקדחת-המערות, כבישוו
 האימה את הכשירו בתים, בנו נהריה-ושרשיתה: כביש אל הנקודה אתן
 מי-גשמים. בהם לאגור כדי המבצר בזרות את וניקז חקלאי לעיבודן

 להם. היו לא עדי'1 אחרים מים"
 גשר כפיצוץ חבריו שלושה-עשר עם שנפל ויץ, יחיעםלזכר

 מלחמת- פרוץ עם יחיעם. לנקודה קראו בסביבה. הנמצא כזיב נהי על ,ן,,.
 מתרשיחה, שבאו הערבים התקפות את והדפה בגבורה והתגוננה עמדה. היא אך קרובות, לעתים ומותקפת מנותקת 'חיעם היתההעצמאות

 מים. מהוסר טבלו ביהוד .והלך, קטן המזון מלאי הכנופיות. מבצר!,
'

 הותקפה יחיעם לאנשי עזרה להגיש כדי מנהריה שיצאה שיירה
 אנשי מאות נגד בגבורה שעמדו ממגיניה, ושבעה וארבעים בדרך!
 שהריר עם לנהריה. להגיע הצליחו בלבד מעטים נהרגו. כנופיות,ן,-
 . מיחיעם. המצור הוסר 1948, מאי באמצע המערבי, הגליל"

 את חייב באנשים מהסור צלבני. מבצר נמצא הקיבוץבתחומי)'
 הגנה. למטרות ~בצרים השובים במקומות-מעבר להקים הצלבניםן,
 בעכו שלטונם קץ ושמו הנוצרים על המוסלמים גברו 1291,, כ- העיקרי. נמלם היה שבה זו לעיר מדרכי-המעבר אחת על לשמור, יחיעם מבצר נועד ואמנם עכו.. סביב מבצרים להקים הרבו בעיקרן
 ובין הגליל על אי-עמר טהר הבירואי הכובש השתלט ב-1740 שנה.,ן כ-450 עומזיבחורבנו ונשאר יהיעם מבצר גם !חרב מאז ובסביבתה.,'

 שוב.. נעזב והמבצר, אל-עמר טהר נרצח ב-1755 'היעם. מבצר את גם מחדש בנה השאר'!

 הארץ גבול על ועומדת בארץ ביותר הצפוני הישוב היא מטולהן
 הסביבה היתה תקופה אותה עד ב-1886. הוקם הישוב,,והלבנוז.

 דרוזים. על-ירי מיושבת'
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 "11)~1 מ"י מנס - סמיה.

 היה שלא שעה )1918-1914(, הראשונה מלחמת-העילםבסוף
 וסביבתה מטולה הפכו כאוזר, סדר להשייט -הצרפתים שלגבוחם
 כתוצאה מזוינות. ערביות כנופיות של והשתיללות פירעגויותלמקום
 נוספת קצרה תקופת-זמן לאחר אך לזמן-מה, מטולה נעזבהמכך

 ותל- גלעדי כפר עם מטולה, היתה כך עוד. נעזבה ולא מהדשנכבשה
 הגליל. על תקופה באותה שהגנו הנקודות משלוש לאחתה',

 "צופה". בעברית ופירושו מהדרוגים ירשנו מטולה השםאת
 והיא הים, מעל-פני מטר 550 הנמצאת גבעה. על בנויהמטולה

 מדרום, החולה עמק יפה נראים ממנה מצוינת.נקודת-תצפנת
 . ייון.בצפון. ועמק במזרחהחרמון

 בימי- אליה הבאים ורבים המבריא באקלימה מצטיינתמטולה
 והבראה. נופש לשםקיץ
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 העניניםתופז
 . הגיאוגרפיהגבול
 המדיםהגבול
 . , .המבנה
 י המערביהרכם
 . . המודחיהוכם
 וצמתיה מיםאקלים,
 י . .הנתלים

דרכים ..
 ,.ורכי-אודך

מתקרותהגליל
 ראשוני כיה בימי הגלילתולדות

. . . 
- 

 וההלניסטית הפרסות כתקומה בגליל הישוביהמצב
 י , החשבונאים כימי בגליל צבאיותפעלית
 י מרומאהמלחמה

 -. . ן
 . בר-כוכבא מרד אחי בגליל היהיריהישוב
 י ' - י . במלחמת-העצמאותהגליל

 ישוביתטליאה-
 )מנרה(רמים31
 .משגב-עם34
 . .תל-הי36
 אל-קאד - )תלדן36
 .עיז-מלחה42

 .ביריה46

המיצפור48
רמות-נפתלי50
כפר-יסיף32
כורנים53
 . ,יחיעם55
 ..מטולה58

 . . . .?פת
. .עיו.זיהיס

, בן-,מרה.כרם

. י .חצור  . י.,
 .גוש-חלב
 . . .מאסא

 , ברעה'

 . .עלמא
 ,טיגנה
 וקדש-מתלי קדשעמק

 . )נבי-יושע(מצורת-ישע
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 טקורות .

  5רתער * * * * * 84  19, 6ה 41 י4 8א בas 4 ההזצר,
 הממשלתקה תעהונות לשבמ של בשדיבוהה . , 11 61  41 6א  ד4,1
 בהמהלת 1שנערכו הצוי לתפיוית טדריך מתור . * *. ן 41 39**1,

 תל-אניב מוויאון בוווצאת ש'י.מ ג ושו.4
 ייהיביג wa - . . . * * * ון 45. 9ה זשק קה 27, 1,13!,
 וילנאי דשריזאב של באזינווי 1' , 1 . . י . . . .9נ
 יי1ר . י . י י - . י . * * 3ד 69, ו4 163 35,59.
 מאת המלגה יועדה "ל%המות הטמך  מתוך י * * . . . ,3ן

 ש1אח נאדמת חני=. 84יו-
 .טשה-
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