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 - דוחן לפפק הכרפלפפרגרות

 דותן בעמק וסיומו הכרמל בראש שתחילתו ההריסגוש
 טישור בין המשתרע הכרמל. גם נמנה שעמו הגדול ההריםגוש
 שומרות הר שלמערגית צפונית- שלוחה הינו ~ar דותן ועמק יזרעאל עמק ובה מ1ההחזף

 אותה הסובבים העמקים פני מעל המזדקר משולש. צורתצורתו
 רותה עסק מהווה המשילש כסים 11ת בגבולותיו. להבחין קלועל-בו

 יבוא" בים .וכרמל : יים כחיפה המגיע הכרטל. כף הינווקודקודו
 חיפת מפרץ מהווים הלפגנית-מזרחית צלעו את יח(. מן.1ירמיהו
 המרכזי החוף מישור מהווים המערבית צלעו את יזרעאליועמס

 הכרמל. וחוף)השרון(
 השיפעים אום-אל-פחם(. )רכס הר-אמיר רכס למורדותמחוץ
 שביתת-הנשק לגבול שמעבר תענד. ולתל דותן לעמקמזרחה

- 
 אוויר, בקו אורכו מרינת-ישראל. בגבולות זה הרים גוש כלנמצא
 י ק"ש כ-48 הינו חכרסל_ לראש יעד דותו עמק של המערבימקצהו
 23 - ,סינד'אנהן--כפרין-לגץה זכריו-אבי11י הרוחב בקירוחבו.
 קמ"ר. 7eo יכדי מגיע ההרים גוש שי שטחוק"מ.

 הגיאולוגיהמבנה
 תצי בו - לצעיר הנדון ההרים גוש נחשב גיאולוגיתמכותה

 בעיקר באה 'התריממותו הים. קרקע על נוצר הוא לערך. שנהמילית
 במבנהה אחיד זה הרום גוש איו צוויו. .כשני שחלה שקיעהבשל

 במקומות י הקשה הגיר אבו את בו נמצא למשל. יקנעם.בסביבת
 מקומות בכמה מוסיעות הגיר גבי על רכה. ניר אבו בו נמצאאחרים
 התפרצית של תוצאה - נעשנים יטיפיס לבה אכני נזלת.שככות
 שגוש העוברה וכן כאר המצויות הפרץ אבני חת-ימיים. געשהרי
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 הגיאולוגי שבעבר מעידות ובצורתה במבנהו אחיד אינו הנדווים
 של הפנימיים הכוחות ש'ל לפעולתם רבה במירה נתוןהאיזור

 ולפני ההר צדי משני השקיעה שחלה לטני רב זמו הארץ.'
 - מערב לצד והמתלולים צפון-מזרח, לצד החריטים המורדות:רן

 והונמך התקער המרכזי וחלקו הקמטה. גם שלנו ההריםבגוש
 ההלק של וגובהו היום. עד קיים זה מצב האגפים.לעומת

 האגסים. גובה למחצית אלא מגיע אינו ההר שלכוי

 המורפילוגימנה
 בכמה זה הרים גוש קשור השטה( )תצורת מורפולוגיתןן"מבחינה

 למישור לים. קרבתו אולם הר-שומרוז. לצפון ראשיים מבנהק11
 נוספים, מאפיינים מבנה ק11י ימספר ל. הקנו הגליל, ולהריהמקף

 : הלקים משלושה בנוי הוא עצמו. בפני כגוש גם להגדירוהמקושרים
 קער הינו המרכזי החלק מוגבהים. אגפים ושני נמוך מרכזיחל4

 אחד לכל )אנטיקלינות(. קמרים הינם האגפים ואילו)תיקלינה(
 - גיאולוגיים ואף - גיאוגרפיים גבולות האלה החלקיםמלחת
 באקלימם, אדמתם, בטיב במבנם, מזה זה נבדלים והםלטיפ

 יקנענג לנחל ועד חיפה מכף המשתרע הכרמכ. הר,ן,'א. -,ו : הם לדרום מצפוז שבהם. החיים ובתנאיבצשחייחם

 עירון לבקעת ועד יקנעם מנחל המשתרעת דבת-מנשה,ב.
 ערה(.)ואדי
 תר עירת מבקעת המשתרע )אום-אל-פחם(, הר-אמיר רכם,ן,,ג,14
 נוסף הדרה(. נהל של מפלגיו )אחד אבו-נאר וואדי דותזלעמק
 רצועת היא נוספת, רצועה להזכיר עוד אפשר אלה חלקיםל*ןשה
 חיפת למפרץ ועד בירום תנינים מנחל המשתרעת  הצרה,החלף'
ן, להר. הים ביז ומפרידהבצשוז.
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 :מממבע2222 ו כע
:מממ2211~2
מממב2222:ם

4י . מ,.י.  יי   4מ,יי4ןיגור,4 

 ,יש הכיכולי*נצרת

:נ.::נ5
~ם%./.:לה%י  ,"............ ספידסח /."./ו אמי,ר רנה
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 בנרמס בחרנ11

 -. הכרמל;ר

 רק מופיע הוא ואיו במקרא, רבות פעמים נזכר .כרמל";שם
 או ושדוור כרמים איזור. פורה. לשטח כינוי והוא יש להר.:

 חיסה לגרעיני בינוי והוא ויש 1 למיבלים הפכה שטרםלתבואה
 "לחם ז יי( בג, )ויקרא וכרמל" וקלי "נלחם מקולפים:.ה

 'היה ביהודה מב(. ד. ב'. )מלכים בצקלונו" וכרמלים...
 השם הזמן במרוצת נתייחד בצפון יכיילו "כרמל*.בשם

 : ליופיו דבר שם היה הכרמל הר להר, כינוי בתור הידיעה היפת

---;- 
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 השיאים יש בהר הנמצאותהרבות

 גם הדיו והוא 1 משולש צורת הנדוו ההרים גוש לכל כאמור,,נ
 עובר בסיסו 1 חיפה בכף - קודקודו הכרמל. של הצפוני חלקו~5י
 במישנה לזכרוז-יעקב הסמוכה מפרדים יקנעם, ונחל תות נחל~1רך
 שבעמק-יזרעאל. יקנעם למסעף ועד אליקים צומת דרךהשף,

 ולכז לצפ11-מורה, מדרום-מערב ועולה טתנשא הכרטט קמר';'
 - בכרמל ביותר הגבוה המקום המזרחי, ברכס פסגותיונסמאות
 בקרב) נמצא והוא רום-הכרמל, נקרא - הים פגי מעל46צי'מטר
 דיךעה ? ntaDe בשם נקרא הוא הדרוזים במי י ע,ספיה הדרוזיהבשר

 שי יגובה המתנשא איון,, הר נמצא ין ממערב)לחת-הדרוזית(.
 )המוחרכה(, קרן-הכרמל הקרויה הפסגה רב למרחק בולטת מטר.5וש

 מטר. 482 של לגובה המתנשאת ההר. של הדרומי-מזרחיבג15ל1
ntleiikNהנגב, או יהודה הגליל, שבהרי הגבוהים אל הכרמל את 

 הגבוהים עם נמנה הוא שאין נמצא מטר, מ-1000 למעלה הואש*הם
 רכס אליו; הקרב -כל ממנו מתרשם אחלחל-פי-כן. הארץ.שגסיי
 1ה1 הים, ומצד המרכזי החוף מישור מצד הן למרחקים בולםהכלדל
 : ההר את המאפיינות 1ה1 לכך, שגרמו הסיבות הן שלוש העמק.מכיוון

 במרכז ההר במת לכיוון בניגוד הכרמל, רכס של הכלליאכיוונו1.
 לצפון-מערב. מדרום-מורח שהינו,ןהארץ,

 סולמה- לרכס מחוז - בארז היחידי ההריס גוש הינו,צהכרמל2.
 בכרמל ).ופגע הים אל חודר שלו הצפוני שהגבול;?ל-צור,
 יבשתי נקי לבין ימי נוף בין מפגש נקודת ומהווה"ימה"(
 כחצי-אח ממש מקומות מכמה הכרמל נראה מכך כתוצאה 1,הררי

 חריפים, ובמדרונות במתלולים לסביבתו מעל מתרוטם שהכרמל3
 י סביבתה מעל הרכס את,"מבליטים
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 לזדו זה רומים הם ואיו בגובאם לזה זה שווים נם א י מחלולש

 כרם- בסביבת המבקר כל בסבנהוי אחיד אינו עצטו הכרמלאש
 השטח של הרמתי באופי מיד יבחין טירת-הכרמל. בסביבת אומ~ר"ל
 ניתן; ממנו מזרחה המשתרע יותר, גבוה שנק ובגוש נמצא.בון"וא
 : והם איזורי-משג", ישני עצמו הכרמל את לחלקאיפוא,
 . . הגבוהי הכרמלן1,4.

ן, הנמוך. הכרמלןןן2.
 . : הגבואהטרמל
 בין בממוצע( מטר )500 המתנשא הרים גוש הינו הגבוה הכרמלן

 הנמוך לכרמל הגבוה הכרמל בין המפריד הקו יקנעם. לנהלכשאיפה
 נחל- של יציאתו מקום בקרבת שבחיפה, הכרמל מכף דרומיתמחייל
 מצפוז-מעיב בללי בכיוון נמשך הוא מהמריטן אל-עין( ונהל.גלים

 נחל כביש בצד השוכו אליקים, למושב-העובלים עדלקיום-מזרה
 לגבולו ממוך עובר כולו רכס.הכרמל של המים פרשת קויקוצים.

 של הניקוז שאגני העובדה את המסבירה תופעה -הקטין-מזרחי
 יותר הרבה נרחב שטח פני על משתרעים מערבה הזורמיםהנאיים
 פעולת את גם מגבירה 11 עובדה למזרח, הזורמים הכהיים ש5טן~א
 פרשת קו ולדחיקת זה חלק של להנמכתו גורמת המערבי. בצדהסלף
bg~n.לדלית- מצפוז החוף למישור השופעים הנחלים לצפון-מזרה 

 הרים עמקי ויוצרים צפ11-מערב, בכיוון תחילה זורמיםאללקרמל
 בצאתם רק הכרמל, ויערות עוטפיה דליה, שביו זה כגוןקטנים,
 ופונים כיוונם את הנהלים משנים הנמחי לכרמל הגבוהמהכרמל
 . .מעקשה.

 .1- הנסוד:הכהי

 המתלול מהווה בסיסו שאת למשולש דומה הנמוךהכרמל
 תנינים, לנחל _טירת-הכרמל שבין בקטע K~fi-חיפה, לכבישהמשביל
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 השבר לקווי הזדות אליקים. צומת בסביבת הוא קודקודוואילו
 העליונה, I.nwpn הגיר אבו של הסיף מפעולת וכתוצאה בוהמצויים
 את ומגבירים האדמה, את המעשירים חטופים הנמוך בכרמלנתגלו

 שפיה בקעת פוריות. כבקעות גם מצטייז הנמוך הכרמלפוריותה.
 לשתי הנמוך: הכרמל בקעות את' מאפיינות כרם-מהר"לובקעת
 פעולות על-מץ נוצרו שתיהז י דומות גיאולוגיות תצורותהבקעות
 הסופים מתגלים גט בשתיהן הנחלים, סחף ועל-ידיטקטוניות
 בגודלה שונות הבקעות שתי אולם הגיר. שכבות מתוךהגעשניים
 והיא כרם-מהר"ל, מבקעת קטנה שפיה בקעת ניקוזן. ובדרךבצורתן
 שתי כרם-טהר"ל בבקעת בדרומה. העובר דליה, נחל ע"ימנוקזת
 בפרצה המערותי נחל עובר הצפונית בפרצה מערב. לכיתןפרצות

 חיפה-ת-א. כביש עם כרם-מהר"ל את המחברת הדרך עוברתהדרומית
 צורות בה ויש מכתש, של בראשית-התהוותו להכיר ניתן 11בבקעה

 בנגב. דומים שטחים לני המזכירותמורפולוגיות
 לעכר מעוגלת בליטה הנמוך הכרמל שולח הדרום-מערביבקצהו
 אף. כלומר .ה'שם", בשם הערבים בפי נקראת זו בליטההשרון,
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 עוקמים צפונה, בדרכם הכרמל לרגלי העוברים ותכביש"ת-הברזלמ%
 השלחה של המזיתיים שיפוליה על למיפה. להגיע כדי זוב*ה
 יקנעם. נחל כביש עם המתלכד בנימינה-זכרון-יעקב, הכבישסליל

 מסביב. עליה הסוגרת כבישים, טבעת במעין איפוא, מוקפת.התמיהה

 רמת-מנשהב.ט
 banגבהות

 תות לנחלים עירון בקעת בין המשתרע האיזור היא,רמת-מנשה
 אשר מנשה. שבט בנהית הרמה היתה ראשון בית בימידקדנס.
 בשם הרמה קרויה הערבים בפי שמו. את לההולחש

 - .בלד-א-רוחה-
 לרוחות הן לרווחה פתוחה היותה בשל - הרוחות ארץכלשר
 מהים. הבאות הקרירות לרוחות והן היבשותממ~רח

 ה נ %בה
 בעובדה להבחין יתקשה משמר-העמק מכיוון מנשה לרמתמהעילה
 והר-אמיר מצפוז קרן-הכרמל אמנם קער. הינהשרעת-מנשה

 שהרמה העובדה את למסייר ממחישים שבדרום-מזרח אסכנדר()ש.4'
 גופא  ברמה עיניו לנגד המתגלים הנוף פני "ולם נמוד' איזורהינה,
 גבעת אופי נרפאת הרמה ועיקר, כלל קער נוף לפני דומיםאיננו
 הרמה את תוחמים לצפון-מזרח. מדרום-מערב שכיוונם ושברים,40 קווי הררי. בנוף נמצא שהוא למסייר נדמה אף מקומותוככתה
 )מחר' עירת בקעת מצד והו יקנעם נחלשצד

~lnsla 
 לצומת

 לדרום-מזרח, מצפון-מערב נמשך אלה לקווים ניצב שבר קומג.י0.

 את התוחם יקנעם--משמר-העמק-מגידה כביש עוברולאירכן
 פרז באבני מכוסה זה טקטוקי שבר מקו קטע מצפת-מזרח.הר"ג
 הסופר במפה רשומות זה שבקטע הבזלת בגבעות הבולטות')בז"ת(.

גרפ~

(l:loo.o%) מדרום-מערב נמצאת האחת תל-אל-אסמרו בשם 

פננת
4-

 בארץ ההר.פ שתו גנז) הנדפוהר

 פג1סה היה )18.פ עיים DSlmnה.ד9
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 משמריהעמק נקרבת למשמר-העמק. מדרומימזרח והשניהלמנגידו
 למגידו מיקנעם solln אבו-קוטה. תל בשם נוספת, בזלת גבעתי%ה
 סנוף במעבר הראשונית הק-מ שמתת את עברו אחרי היטב.חלן
 הבזלתי לנוף - הרטה כלל בדרך בנתה ממנו - הרכה הגירא%

 "1לכ71 והיא בקירוב. מטר 200 הוא הרמה של המביצעה,ן,1 מגידו. סביבת עד מכאןהתשתרע
 היא 11 מבחינה לדרום-מערב.. מצפון-מזרח כללי בכיווןומ*תפלת

 המדרגה וחסרה קצובה. אינה כאן שההשתפלות אלא לכרמל.דוקה
 עמק- מעל הגמוד. מחלקו הכרמל של הגבוה חיקו אתא~ליטה
 בקעת בקרבת המשחית, ובפינה בתלילות, הרמה מתנשאתיוליאל
 1 מטר ל-300 הממוצע גובהה מגיע ומוצמוץ, מושיריפה לידעי%!,

 שבמקומות עד ואטיים, נוחים החוף למישור מורדותיה זאת,לעלמת
 החוף למישור רמת-מנשה בין בולט בגבול להבהין קשהמשלמים
 לעמק- יותר סמוך פרשת'המים קו עובר ברמת-מנשה גםהתגכוגק.
 של ביותר העמוק הביתור גם ולכן החוף. לפישור מאשרטליאל
 האיזור. של זה p~na נמצאהנאיים

 בתקופ" כיסה אשרהים,
 כמתז של הקער את קדומה גיאולוגית

 כלל בדרך בנויה כאמונה כה משום ביותר. עמוק היה לאמנשה.
 על חט אף המכבידים לרוב, והצץ אבו צרורות מפוזריםפנו1"קרקע עי ביותר. פורייה היא ואיו בנקל, המתפוררת רכה, גיר מאבו"רפ4
 ההתנחלות לראשית עד מצמחייה1 חשופה הרמה האדמה.עי"וד
 קבוצת או עצים תורשת בה למצוא היה אפשר אי באיזורה'"~רית
 את גם קדם גימ' היער כיסה האקלימי. השוני למרות אולםאם"... הר- רכס על או הכרמל צלעות על המוריק הצומה כדוגמתשי*י6,

 לתכונות שנצטרפה - רבות שנים של nalspn ויקרמא!מנש",
 מצמתייתה. הרמה את שחשפה היא פורייה,- והבלחי הדלההקעקעו
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 אום-אל-פחם( )רכס הר-אמיר רכסג.

השם1
 שם'"הר על נקיא עירת ועמק דותו עמק שבין החריםגוש
 אוס- הכפר על-יד אסכנדר. )שיח' תר-אמיר  הוא בו, כיזהר(,גבזה

 שם יל אום-אל-פחם. הרי בשם זה לגוש ויראים הערביםאל-פחם(.
 בגודלו השני הכפר המדינה קום עד "יה אשר שבה המרכזי הכפר4

 על מעיד - אם-הפחמים כתמר - אום-אל-פחם השםולשומרון.
 שגדלו "עציהוהדבים את לכרות נ"גו אשר הכפר. תושבו שלמלאכתם
 . . לפחמי'עץ. ולשרפםברכס

. ותכונותמבנה

 ההרים גוש כל של הדרומי-מורחי הקמר את מהווה הר-אמיררכס
 ו האחרים האזורים כשני עצמו. בפני -איזור למעשה הוא איוהנדת.
 מהר כחלק בהחלט- לראותו יש הגיאוגרפיות תכונותיומבחינת
 הר-אמיר רכס .נעשה שביתת-הנשק טהסכם. כתוצאה אולםשומרוה
 עצמו, .בפני איזור וכאילו ולממלכת-ירדן לטדינת-ישראל6שות5
 ורואים זה בהוברת רגדון הדרים לגוש אותו משייכים הרעוועל-כן

 דש גם הענדים, ארבעת בכל הברורים גבולותיו .נפרד. איזורבו
 . זו: לראייהמסייעים

 , יזרעאל עמק משתרע לו מצפון-מזרח1.
 בקעת-עיר11, - מצפח-מע"כנ

 1 )השרוו( המרכזי החוף מישור - מדרום-מערבי.5

 ערבה(. אל )מהיל_ ז'וחן עמק - מדרום-מזרח4.
 משופע והיא - הכרמל כסו - קשה גיר אבן בנוי הר-אמיררכס

 "מאפתי "טבע" ""ירש שיידי את בי נמצא כן יבית'במעריתג
 את'

 כאמתה אולם, הפחמים. תעשיית לצורך "אדם ביד שהושחתדגרמל,
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 שלושה לטיל. שנדונו האחרים אאיזורים טיני הר-אמיר רכס שונה:ם
 : הרכס את מחחדים אדפייגיםקווים
 י פרשת-המים וקו ההר השתפלות1.
 ההר. בראש הבזלתג הציפוינ; לעמקימו פרשת-המים ,קו בין המרתק הפרשי2.

 פנייהים, מעי מ' ל-400 מגיע "רכס של הממוצע גובהון
 לכפר ממזרח לערך ק"מ כ-2 הנמצא בהריאמיר. הוא שיאוקירוב.

 עובל אינו פרשת-המים קו מזה. דותן ילעמק -כרה" ע'ייו4"עת רי" בתלילות שופע הרכס ס/ ל-518 מגיע וגובהוום-אל-פחם,

 ברמת-מנשור או "כרמל בהר כמו הרקם, של הצפון-מזרחילילקי
 לדרום-מזרה. מצפון-מורה עגולה גורן בחצי נמשךאלא
 הרכס את התוחמים לעמקים פרשת-המים סקו הקטן המרתק'

 בתקופות ביותר חזקה )שהיתה הנהלים של הסחף ופעולתהיים זרמי עצמת להגברת הביאו הרכס של 'הסית "ינה 'ית יהתלשיב'
 מכותל מכך כתוצאה עמוקים. גיאיות וליצירת קדומות( .גיחיליגיות

 הנדון. ההררי הגוש של האחרים מחלקיו יותר הרבה הר-אמיררצף
 מצויות - וברמת-מנשה בכרמל כמו - הר-אמיר ברכס'גם
 בסביבות הרכס, של הצפון'מורחי במורד י געש הרי פעילותעקירת
 משמה- שבמגיבות הבולתק הנוף של המשכו את נמצא זלפה,הכטה
 עירון בקעת לעבר השופעים הר-אמיר רכס ומורדות "גיח,ה6
 פרי אבנימכהים

 גם הבולתי הציפוי נמצא כאן אולם )בולת(.

 הבזלתי הציפוי : שומרון ומהר מרמת-מנשה מהכרמל,שכשהר-אמיר כתמיי שינה, 'י בנקיית פ/ 300 שי מ"יי"ייב" "חי "ההיש
 איזורים באותם נמצא אינו הר-אמיר, לרכס האופייני ההר,שבתלש
כללוק"

 התלילות, הרבים, שהביתורים לזמר, ניתן _דבר של65יכומ1
 הר- רכם קשא ואמנם לרכס. החדירה על מקשים והחורשהמע*ת
 בסים בו היה 1936-39 במאורעות לגישת 'תסי באאןאמיהו

 והחןהבעיתלסיכומו
אמי6'באופן
,9

 %,שג

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



,,4, ,  . ,. , ,  ;.,י , = ;! , " ,;; , , , , , ,, , .) ,. , ,, 1, , 
, , . ,4 

ן  ,,י,
 "ס(%%.ש idhdhA "4,4יו1 '.* ש ,*

 גי8יוככרה2,
 יבר-

' וז

 העבריים היישובים נגד פעלו וממג. לכנוטיות, ואימוניםהתארגנות
 .הסמוכיך.

יהאקלים
 של RS" למזיגה בירכהו הנדוו ההרים גוש של הגיאוגרפימקום)

 מידת בו נמוכה בקיז ולאדם. לצומח היפה הרים, ואוויר יםאוויר
 לרגליה אשר בעמקים מאשר לפתות מעלות בשתים-שלושהחום
 והמערבית- המערבית הרוח היא בקיז בכרמל ביותר המצויההרוח

 לרוחות המורחיתו הרוח שכיתה החורף ,בחדשי ואילודרומית
 בלבד. מעטה חשיבות נודעת והצפוניותהדרומיות
 לשמור % המסייעת והיא גדשה, משקעים כמות מקבלהכרמל

 כמסופר ממש לפתע, ההר על יורדים והגשמיק יש הירוק. צבעועל
 ככף קטנה עב הנה "ויאמר, הבעל: ונביאי 5פרשת,אליהובתנ"ך
 אחאב: אל אמור עלה. : לנערו( )אליהו ויאמר מים. עולהאיש
 ועד-כה עד-כה ויחי הגשם, יעצרכה ולא ורד, הרכב( )אתאסור
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 ילך אחאב וירכב גדול גשם תהי וריח, עביט התקדרו"שמים-
 מזקרתה(. יה, א'. )מלכים'זרעאלה"

 כ-909-800 בממוצע, היג הכרמל על היורדים הגשמים כמות.

 הכרמל ט"מ ל-1100 עד גם טגיעה היא גשומות ובשנים בשנה.י"מ
 אוגוסט, יולי, בחדשי היא העיקרית הטל עונת רב. בטל גםצבורל

 היורד הרב הטל ל-160. עד ליגיע בשנא הטל לילות ומספרזפטמבר.
 שעליה הצמחייה לעושר הגורמים,העיקריים אחד הינו הכרמליל

 עם כידוע, נמנה, שאינו - -הכרמל על היורדת המשקעים:מות
 היורדת הכמות מן איפוסו נופלת. אינה - הארץ שבהריהגבוהים
 ומורדותיו לים, הכרמל קרבת על-ידי מוסברת וו תופעהבגליל.
 בבת מתקרר הכרמל, במעלה מטפס הים מז העולה האד :"תלולים

 טל. 'או גשם בצורת ההר על רורד מעלוות במספראחת

י"צמחייה
 וברעננות הרב-גוני בנופו בארץ ההרים מיתר נבדל הכרמל הר,, ההר. איזור ובין התוף בין בינייםאיזור . ' 2 "טבעתך "תנאים בשי1,'

 נעלם הכרמל יער יערות. מכוסה "הר היה לפנים עליו. השופעהירק
 האיור אח הפוקדות השרפות השונות, המלחמות בגלל כלילכמעט
 בעיקר המחבלות. והעזים הסק" עצ' הצורכים rDn כבשני פעם..מדי

 הצעיר. היער של ביותר הקשה האויב שהינו ם' העז להזיקשרבי
 את הראשונה העולם מלחמת בימי התורכים גדעו כך עלוסף

 ניכרים אף-על-פי-כו' הרכבות. קטרי לצורך-אסקת היער,שאריות
 שונים במקוקוה אותם פוגשים ואנו כיום, גם הקדומים היערותשרידי
 קטלבים הרובים, אלונים, ארנים, בתוכם מוצאים אנו הר-הכרמל.ל
 עבודה נעשת" כבר האחרונות השנים עשרות במשך אחרים.*צים
 פוגשים שאנו והשיחים, העצים מרבית הכרמל. יער לשיקוםכבה
 על שקדו היהודים הראשונה. העולם מלתמת אהרי' -נולדו"שום,
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 כרמת-מנשה. נם 1WP1 יבוא ונטיעוא נרחב. בקנה-מידה עציםנטיעת
 בכל לצומתליקנעם. מאליקים הדרך לאורך זו עובדה בולטתבעיקר

 למיניהם. פר' ומטעי רבות אורז חורשות ניטעוהאיזור*
המערות

 הד-אמיר. ולרכס לכרמל משותפת תופעה 4, הרבותהמעדות
 לכל משותפת היא בלבדן אלה לאיוורים האופיינית תופעה 11איו

 גיר. אבו הבנויים באר-שבע. לבקעת שמצפון ההרריים השטחים -*
 במיוחד. רב ובכרמל בהר-אמיר המערות מספראולם

 יפה הנשמרת הכרמל, על היורדת המשקיעים. של הגדולההכמות
 לתוך לחלחל להם מסייעת עליה הגדלה העשירה הצמחייהעל-ידי
 המערות. התפתחות את המגבירה תת-קרקעית לנהירה והופכתהאדמה
 ת1.אב'ג-השת שבב"ש ;דאות הקזס,4 האזם שד.1' )תנ11 גה, 4נ01),סעדת
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 ההודרים והמים כימי, וגם מכני גם הוא המערות היווצרות תהליך%
  גמעבת נוצרות הנמן במשך 1 הגיר חב1 את בהדרגה ם הורסציהר

 הקרקע. מסחף כתוצאה לעינינו המתגלות ומערות, מחילות"הארמה

;g$שהמים כיוון - הנחלים לאפיקי סמוך ביותר ה1ק הקרקע יסחף ית 
 את נראה - אוחו והורסים האפיק לדפנות מתחת חותריםשהזורמים

 הנחל. לעבר פונים תמיד הר-אמיר וברכס בכרמל המערתשני
 מאוחרות ובתקופות י למגוריו הקדמון האדם השתמש אלה,י-עיית

~h1S
 מקלט כמקום לנזירים, התבודדות כמקום שימשו והן יש
 הצאן לעדרי מסתור וכמקום שודדים, כמאורות הם, נ למ ם1.ידפ
 החורך. בימות והקור ומהגשמים הקיץ בימות הליהטת5השמש
ש,.
 ל "יי מנשה ימת ישי "כימי שי ם "מ שישת ש"י "עיביהצמנחלים י

 משפיעה במערב, החוף למישור מאשר יזרעאל ולעמק חיפהלמפרז
 מתון שיפועם ארוכים, הם מערבה. הנהלימיהשופעים של אופיםש2
 הצפוניים-מזרחיים שבאשרות הנחייה יעומתם, משניים. פיגים ם1

 יזרעאל לעמק רבה בתלילות ויורדים משניים, פלגים הסרי'ים,
 הזורמים מהנחלים  ועמוקים צרים הם מכך nKS1fil י זבולוז מק1

 לים כולם נשפכים הם האיזור: לנחלי משותף אחד קו  'בה.י
 ע" מתנקזים "צפ11-מ1וה הזורמים שהנחלים בעוד אולם, כו14
 כל המערב נחלי נשפכים - התיכון לים דרכו ונשפכים קישון, 'ו
 אותם, מנקז ראשי נחל ואיו לים, בנפרד -'1

 .% זביוי ולעמק יזרעאל לעסק הזורמים ,לים1
 לקרו-הכרמל מדרום ראשיתו מילחת. )יארי ם ע נ ק י ל ה ניך( . : קישון לנחל מהכרמל יורדים נחליםשלושה בכרמיהוים

 בחלקו העתיקה. יקנעם תל ליד ההרים מן יוצא והוא)הכלחרכה(,
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 ייגעם. נהל - התחתון יבוקקו נטיף ואדי בשם "גחי נקיא'א"ת
 המחבה יקנעם, 'נחל מכביש לקטע מקביל הנחל של התחתוזשיקו
 עמק-~יזרעאל. עם זכר11-יעקבלאת
 ושפכו עוטסיה, הדרוזי הכפר ליד ראשיתו יגור. נחל ב("

  הנהל מושך ""יעף נימי עפריו. משנ' הבנוי יגור, הקיבוץקרבת
 רבים.*,ם

ן
.

 חיפה משהררי לכבוד נקרא הנהל גיבורים, נהל ג(,
 . ח'רבת שם על רושמיה, ואדו נקרא הוא בערבית העצמאות.ולמלחמת

 ממערב הנמצאת - הצלבנית מהתקופה ביצורים שרידי -]ושמיה
 הנהל. של המרכזי האפיקלראשית

. ברמת-מנשהחלים
 לעמק-יזרעאל יורדים'מרמת-מנשה יחסית גדולים נחלים ארבעה'.

 קישוי לנחלששפכים
 : למערב( )ממזרח והם

 הערבי הכפר שם על נקרא היה לגיןי לואדי קיני נהל- א()
 ממערב. מגידו תל את העוקףלרטוש(,
 התלשלרגליה שם על אבו-שושה(,_הנקרא )ואדי משמר נחלב((

 והוא עין-השופט, ליד שראשיתו אל-קאסכ(, )ואדי ישע גחל ג("
 ואבו-זוריק. אבו-שושה בי1 מההרים?~א
 הזורע בין מההרים היוצא א-סאואחק(, )ואדי השופט נחל",ד(
 ממוביל-המים הלק שהיא המנהרה. את בו חוצבים כיוםלנקגעם.
 ינגב. הירדן מ1 מים יוליך אשרהאלצי,
,,9

r?pnin  הר-אמיו בונם
 לעמק הר-אמיר מרכס יורדים יהסית גדולים נחלים'שלושה
 קישת: לנחל ונשפכיםיושאל

 הכפר בין מההרים צאתו לאתר העובר ג'אמוס. אל ואדי ןןא(,

 תענד. לתל סילת-אל-הרתיחהחיבי
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 הזוורה. נשמי רדח ואחד .חותנח2
- ברקעפי.שוב.. ן בת-שופה   

 תענד תל גין פההרים צאתו לאחר העובר אל-בא11ש, ואדי.ב(
 ~ . ' רומנ51 הערבילכפר

 לכפר סלים ביז מההרים ?אתו לאחר העובר בהר, אל ואדיג(
 זבובה.הערבי

 זבובה; את העוקפת בליטה מעין היוצר שביתת-הנשק.גבול
 הר-אמיר, רכס של הטים פרשת לקו גהר אל לוארר ממערבועולה
 ניקהם אגו את כלומר הר-אסיה נחלי של העליון חלקם אאמשאיר
 נמצע יזרעאל, לעמק והורד התחת41 חלקם ורק במסלכח-איררת=

 טדינת-ישראל.בתוך
וך
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 הח41 למישור חזירמיםונחלים
 : לדרום( )מצפון חט התיכ41 4יי ונשפכים ההגף למישור מהכרמל יורדים גדולים נחלים ארבעה, בכרמל)"יים
 מצפון היא אפיקיו ראשית- אל-עין(. )ואדי גלים נחל1ן

 עובר הוא ההר מן במוצאו חרובים. לח'רכת וממערב דשיולנקרבת

 החותרים. יקיבוץ מצפון אהד כק-מ יים ונשפדי[ן.טירת-הכרמי
 בחלקו עתלית. למחנה מדרום-מקךב ק"מ כ-(י לים נשפך והואכלמי. ודלית-אל- עוטפיה הדרוזיים הכפרים בין ראשיתו 4 ר 1 א ל ח נ(]

 'ליערות-הכרמל ועד מוצאו ממקוםהרשיון,
 )ח'רב"

 נקרא הוא שללה(,
 התחתול וכחלקו שללה, וואדי אל-הווא באב ואדי בשםבעקבית

 ממישור העולה הכביש פלח. וארי בשם לשפכה ועדמיירטת-הכרמל
 זה. נחל של באפיקו עובר בית-אורן לקיבוץה41

 המערות.,נהל
 למישור ההרים מן הנחל של יציאתו במקום

 מורכב ניקויו אגו הנחל. של שמו ומכאן בה4 שנמצאוהי86וריים הפרי- בשרידים הידועות ועמוקות, גדולות מערות 'שנןהחלל
 הוא הצסוניים הערוצים שנן של ראשיתם גדולים. ערוציםמששושה
 תחילתו הדרומי הערוץ ואילו דלית-אל-כרפל, הדרוזילישןהכפר

 אפיק'הנחי מבצע לים בדרכו אליקים. צומתבקיץ"
 ויוצא עיקול.

 1 כרם-מהר"ל בקעת של הצפונית-מערבית בפינה צאריםטן
 4,,. לים. הנחל נשפד נוה-ים לקיבוץק"מן,מדרום כ-5,י~

%, ברתת-תנשההחוים
 הגדולים היובלים אחד את. המהווה טימשק ואדי "ואמנשי!ימערבה מרמת- הזורמים הנחלים מביז והחשוב הגדול י. ש ים ט די*א

 . לקיסרםמוביל,,המים משני אחד זה נחל לאורך נמשך הרומאית בתקופה חסינים. יחלשל
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 מורכב זה נחל טנטורה(. ואדי מזרע, אל קאדי דליהנחל
 ליד תות( )נחל הצפונ' הערוק של ראשיתו גדולים. ערוציםמ-2

 עין- בסביבת תחילתו הדרומי, הערוץ ואילו אליקים,טושב-העובדים
 בין העובר אחו: לנחל הערוצים מתאחדים לבת-שלמה מדרוםהשופט.

 הנהל פרדים. הערבי הכפר ליד ההרים מן ויוצא לשפיה,וכרון-יעקב
 לדור. מדרום ק"מ כ-3 ליםנשפך

 הר-אמיר ברכםהנחלים
 מתלכדיפ החוף pbV אל הר-אמיר מרכס היורדים הנהליםכל
 אבו-סולטן ואדי הם אלה שבנחלים החשובים הדרה. נהל את1טה11ים

 בו העובר והכניש אורןנהל
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 הנוצא אברנאר, ראוי עירוב נהל את ויוצרים המתאחדים ממתר,ת%
-Ranדותנ 

השהביט
 העמוקים הגיאיות 1כ1 התלולים- הקירות הרבים,ןהנחלים
 על ומקשים ההר את מאד מבתרים מערבה, הנמשכיםוה"דוכים,
 נמשכות זו מסיבה לדרום. מצפון בכיווו בו התעבורהאפשרויות
 הגדולים הנחלים בעמקי עבריה משני ההר לרגלי באיזורהד~ים
 ההר.יעקזיב

 אורך( )דרכי ההר שלרגליהף4לים

 חיפה-תל-אביבכביפ'
 מעין מהווה הכרמל. בחוף העובר~חיפה-תל-אביב,

 תנינים מנחל - לו במקגיל החוף. למישורההררי
 היפה-תל-אביב. מסילת-הברזל גםשכת

 חיפה-משמר-העמק-ג'ניןכביש
 ההריס גוש של .הצפוניתזמזרהית הצלע למרגלות נמשךןביש

 סעיף משמש זה כביש ולג'ניה למגידו למשמר-העמק, מחיפההנדת,.,
 לביז מזה. הר-אמיר ורכס רמת-מנשה הכרמל, הרי טשגבונביז

ne~rj-בתחום עובר הוא ק"מ, כ-35 לאורר לחיפה, ועד גבעת-עוזמקיטל י ק-מ כ-50 לג'ניה מחיפה אורכה מזה. ועמקןיזרעאלמפרק 
ו,,ההה.
 ההרים גוש של הגדולים. הנחלים בעמקי העוברות הרוהב,יכי חרוחכ( )ררפי הגחלים בעמקיהרריים
 כביש וביץ תיפה-תל-אביב כביש ביז החיבור דרכי את מהוותהגדשן

חיפהןןץושמר-דועמק--סגידה
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 ,והסתעפויותיו ערהז )~אוי עירון בקעת.כביש
 בין הגבול קו את המהווה - עירון בקעתכביש

 השרון שבצפון מחדרה ביותר הקצרה הדרך הוא - הר-אמירלרכס רמת-מגש"
 יומין עתיקת דרך של תוואי בעקבות נמשך הכביש ולעפולה.למגידו
 הבינלאומית הדרך כאן עברה לכ4 קודם רב וזמו המקרא,בימי

 עבר זו בדרך מצרים. עם בבל את שקישרה .דרך-הים",הגדולה.
 שערך. שעה מצרים, מלך ג' תחותמם הספירה לפני ה-ט"ובמאה

 כנען. מלכי נגד ובסוריה בא"י צבאימסע
 הבבלים, האשורים, צבאות זו בדרך עברו הדורותבמרוצת

 שימשה הראשונה העולם מלחמת בימי י והצלבנים הרומאיםהיוונים,
 הצבא על התקפה לשם הבריטים,' לגייסות מענר כדרך עירוןבקעת

 בעמק-יזרעאל. אז התרכז אשרהתורכי,
 משנה. דרכי מספר טסתעפות עירוז בקעתטככיש

 .מצויה ברקאי. לקיבוז מצפון עירוה בקעת של המערבי בפתח י-
 הבאות: הדרכים מסתעפות ממנה אשר דרכיםפרשת

 ולבקעה-אל-גרביה. לעיז-שמר1(
_, ולבנימינה. לוכרון-יעקב וממנה לגבעת-עדה.2(
 ולאבז-יצחק. לגבעת-נילי ומשה לרגבים.3(
 לקו בכיוון דרומנו עירון בקעת מכביש מסתעפות דרכים שתי.

 ועוברת לערה. סמוך מהכביש מסתעפת אחת דרךשביתת-הנשק
 עיו- מול נמצא לאום-אל-פחם. המוביל השנץ המסעף 1 ערערהעלומני
 אלה דרכים שתי מתאחדות שביתת-הנשק לגבול לעביאברהים.
 דות לעמק המוליכה אחתלדרך

- תך-דודאים-קזורפלרך

 מדרום- ק-מ 1ל1 פרדס-תנה-בנימינוג מכביש. מסתעפת 11דרך
 ולעין-השופט, לדליה הדרך עולה תל-חיאימ ליד לבנימינה.-מזרח

 ושבין עלי ל~יח' עד הדרומי-מערבת חלקה הזורע. עדונמשכת

ש
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1
 מילח( )ואוי יקנעםיש
 דרה וממנה אליקינג לצומת תות נחל במעלה עולה הכבישפרדיס.. הערבי הכפר בצד תל-אביב-חיטה. מכביש מסתעף זה כביש~

 חיפה-מגידג כביש שעל יקנעם למסעף עד יקנעם,נ"ל.

 עפר דרכי אחדות, היבור דרכי קיימות החוף לכביש יקנעםכביש
 הדרך היא שבהן ההשובה רכב כלי למעבר ברובן המתאימותכבה

 לכרם-מהר-ל. אליקים מתמתהעוברת
 ,ושר, אורז-מחצבת נחוב11ש

 נמשך הוא מכאן בית-אורן לקיבוץ אורן נחל במעלה ועולהעשיית משטרת מול התוף מכביש מסתעף זה, בחוואי הסקל,הבביש
 הצפונית-מזרחית בצלע ותלולים רבים בפיתולים יורד הכרמל,על,גב

 לכביש .נשר" בית-החרושת של המחצבה מול ומתחברש"יהכרמל
וי,הישה-משמר-העסק.

 אורך(, )ררתי ההר גג ע*רה~ם

ל המיםפרשת
 ההרים, גוש של האשורים שלושת את המחברת האורר דרר!וחי

 והיא בחיפה ראשיתה הר-אמיה רכס ואת רמת-מנלה אתכרמל,
 מוליכה היא המים. פרשת לקו סמוך לאורכו, הכרמל גב על:ת
 ,~Qya' נהל לכביש ויורדת ודלית-אל-כרמל, עוטפיה הדרוזייםים

 רמת-מנשה. לתהום ונכנסת הכביש את חוצה היא אליקים;מושב
 רמ"- דרך עובה האחד : סעיפים לשני זו אורך דרך מתפצלתט רמת- למסעף סמוך לרליה. לרחום-מורח. הרכס גכיווןנמשכת
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9
 חכרפל גמערזח שחי הקדפון האים שלד ען שנמצאה מחרוזתשחזור

 ונכנס עירון בקעתי את חוצה לעין-איברהים, ועין-השופטהשופט
 קו לעבר נמשך לאום-אל,פחם, מוליך זה סעיף הר-אמיר. רכסלתחום

 המוליכה לדרך השני הסעיף עם ומתחבץ אותו, חוצהשבית"-הנשק,
 ומתחבר ואבו-יצחק, דליה דרך עובר השני הסעיף דותהלעמק
 לערה מזרחית אחד ק"מ ערה. הכסר לרגלי בקעת-עירוז כבישעם
 ולעבר לערערה המוליכה בדרך עירוז בקעת מכביש מסתעףהוא

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 לעסק המוליכה לדרו השני "סעיף עם ומהחבר שביתת-הנשק,ק6,5י
ה4
 אליקים המושב )ביז הר גב מדרך לקטע מקבילת זו אורד דאר ', אל-מנשיה קפיר-חירבתדיו

 ע - העיקריות הרוחב דרכי שתי את מחברת יהיא עיריי('לקוית
 מצומת לצפון( )מדרום נמשכת היא יקנעם. שבנחל 111 עירוןשלבקעת
 שעל אל-הנשיח, ולתר וסשם'לעמיקס ילאביאל, לגבעת-שדהעילת
 נם זו דרך של המשכה אחרי לעקוב נוכל למעשה. יקנעם נחלכשש
 מנשיה חר' מול יקנעם נחל כביש את חוצה היא הנמוק:בליטל.
 עם ומתחברת קומבזה, לחר' עד מגיזה היא הכרמל. לרחוםולקסת

ק*
 לכרם-מהש"ל. צומת-מגידו שבין הדרך

 - הכהמל"רדות
 למושב. לעצמו אותו ואיווה הכרמל למערות נמשך הקדמוזן,האדם
 וכד הרבים. המים ומעיינות הפוייח האדמה המערות, אותומקף

 במפרות התחריב. התאנח כגח הכרמל. בהר ה:דליט שונים-עא[לפרי
 המערות נחל וכמערוה וכלרצור. עצטות שרידי נתגלו בכרמלאונות
 עמו. נמנים שאנו .הנבויל. לאדםהניאנדרטלף -האדם ביי מעבר חולית - מיוחד מטיפוס אדם שלדי גםגמליו
 ספי של שלטונו בימי לראשונה הכרמל נזכר כתובות תעשיתןן,

 .הר- של הגיאוגרפי מקומו הספירה. לפני הג' באלף מצריטא'.(ן6לר
 מאפשר - חיפה ומפרץ יזרעאל לעמק החוף מישיר ביז -הכלמל
 קישון, נחל עמק ועל החוף מישור על 14תלטת שליטה בוליושבים
 מדינית תשישות לכרמל היתה לא אהיעליפי-כז יזרעאל. עמקביארה
 גדולות..עדיך!. בו קמו ולא צפוף יישוב בו היה לא י קדם בימי מייחדת צנא,תגו

 או ההר של למרגלותיו' . 'שכנו והמבוצרות הגדולות. ו"ערים.
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 הקדמון האדם עצמות ושרידןהגולגוךת.
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 נמנו אלה ערים עט התעבורה. דרכי של המפת" בנשדות'בתו.
 איתנת ביצורים מערכת בעלות כולן היו הן י ותענד מגידוזם,
 רכב-ברזל.לות

 והגיאיות קדם. בימי ההר את כיסו אשר הסכוכיםהיערות
 למיניהם, לקשי-יום אידיאלי איזור היי המערות. ועשירי,וקים
 מגליט התנ"ך גם להתבודדות. מקום או בו ומפלט מסתורפשו

 אתפש משם הכרמל, כראש יחבאו -ואם : הנרמל של זותכונתו

זחים-
 ג(. ט. )עמוס

 בניי בלב רבה התפעלות תמיד עוררו הכרמל של ותפארתוהודו
 כך על מעידים ההר. על דתיים nlan~le לקיים אותם והניעום
 .ראש והשמות הכרמל על שנמצאו הרבים הפולחן מקומותרי

-1
 הפיניקי~והמצרים בפי כבר ההר נתכנה בהם קדש-, 1.רישא

ומים.
 הבצורית הכנעני ערי את תהילה לכבוש יכלו לא ישראלשבטי

 ישראל בני 1PTn כי ויקי הזאת. בארץ לשבת הכנעני "ויואל י'ור
 גם יב"ג(. יז, (~yvln הורישו" לא והורש למס הכנעני את1
 בגבולו כולו הכרמל הוגדר יהושע עץ הארן בהלהבת אמנם,.ר. הישראלית ההתיישבות תחילה הצליחה לא הכרמל של המערכיהו

 למשפהותם אשר בני למטה החמישי הגורל היצא - אשרשבט
 כד-כח( יט, )יהושע הימה" בכרמל ופגע . . . וכר הלקתגבולם

 הכנענים, בידי ההר של המערבי קצהו כנראה, נשאר, במציאותור
 הר- וברכס ברמת-מנשה וכן - בכרמל הישראליתההתיישבות

 הוקבלה, - מנשה שבט של מנחלתו חלק שהיו שכם, בואך'
 אותה של הטכניים באמצעים י המיוער ההררי לשמח בעיקרא.
 prln1 מיעץ ברירה בלית ורק קלה, משימה זו היתה לא!ה

 את ולהכשיר היער את לברא1ה

 קרק-

 חקלאי לעיבוד ההר
 ידית(. יז,~ע

 מעריהם והורישום אויביהם על ישראל בני גברו, הימיםברבות
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 הכרמל ביערות כנעני מזבחשרידי

 להתמודדות הזיוו במת הכרמל שימש לפסה"נ הס' ובמאההבצורוה4
 ארבע הבעל .נביאי : הבעל נגיאי לבין הנביא אליהו ביןהדרמטית
 איזבל. שולחן אוכלי מאות, ארבע האשרה ונביאי וחמשיםמאית
 הנרמל הר אל הנביאים א" ויקבוז ישראל בני בכל אחאבוישלח
 שתי על פוסחים אתם מתי עד : ויאמר העם כל אל אליהוויגש

 אחרט"... לכו הבעל ואם אחריו לכו האלוהים ה' אםהסעיפים.
 וערכו מנגחות בנו הבעל ונביאי אליהו יט-נא(. יה, א/)מלכים
 הקרבנוה: על אש להוריד לאלוהיו איש איש וקראו - קרבנותעליהם
 התפלל אז היום. כל בו שהפצירו אף לנביאיה נעתר לאהבעל
 ואת העצים ואת העולה את ויתאכל ה' אש .ותיפול לה/אליהו
 העם כל ויירא ליחכה. בתעלה אשר המים ואת העפר ואתהאבנים
 ויאמר האלוהים. הוא ה' האלוהים, הוא ה' ויאמרה פניהם עלויפלו
 ויתפסום מהם. תמלט אל איש הבעל, נביאי את תיפסו להם,אליהו
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 וישחטם קישון נחל אל'יירידם
 שם-

 לח-מ(. יח, א/ )מלכים
 הדורות בלב נחרתה "כדמן הר על הנביא לאליהו האלוהית,התגלות
 הנצרות היהד411 הגדולות: הדתות שלוש של במסורת.התקדשה
 -'האיסלם.

 יווניות תעודות לפי האלילי. העולם בעיני גם. מקודש היההכרמל
 גם ההר על ונמצאה זאוס. לאל פולחן הכרמל על קיים היהצתיקות.
 מוסר טקיטוס הרומאי ההיסטוריון אלילים. לעבודת מקורשתשקמה
 בו אשר קדוש. במקום סודו לאנשי המתגלה .הכרמל-, בשם אל4ל

 הפיני"ים, שליטת תחת רב ומן שוב הכרמל נמצא בית-שני בימי .; פסיליטן וללא מקדש ללא מזבח לדבריו,~מצא,
 הוסיפו ואת. עם ליהודה. וסופח נכבש ינאי אלכסנדר בימיק
 חורבן לאחר גם בו התקיימו יהודיים ויישובים בו, לשבתפידים
 השני.מבית

 גידול על מעידים בסלע חצובים וגתות יקבים של רבים.שרידים
 לשבהז מציינים והחכמים הכרמלה היין היה מפורסם וגפנים.זהוים
 את גם מציינים חכמינו לכרמלי. דשה שהוא השלוני הייןל4

 ' הכרמל. תושבי שלשקהותט

 בית- שרידי נמצאו דלית-אל-כיבל הדרוזי הכפר מז הדחקלא
 את כאן הקובעים יש במקום. יהודי יישוב על המעידים יהודיכשת
 הקדושה מידת המשנה. בספרות הנוכו ביעדני, הכפר שלמ~מו
 המדרש, מן משתקפת הבית חורבן אחרי לכרמל היהודיםשלוקטו
1~QTbnלכרמל ותורה. "סיני להביא עתיד אשר הנביא. אליהו על 
 בית-המקדש. את עליוולעות
 בית-כנסת של טוואיקח רצפף שרידי נמצאו עוטפיה בכפרעפם
 מנורות ציורי משובצים היו ברצפה לספירה. 1ה1' הח' מהמאהיהודי.

 והשנייה עברית האחת כתובות, ושתי שופרות לולבים,אתיוגום.
 שנתגלתה, בשעה הרוסה היתה כבר אשר הרצפה. ציורי ביןארעית.
 לגלגל- דומה כנראח, שהיה. גלגל-המזלות, בחלקי להבחין היהניתן,
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 קטעים בבית-אלפא. העתיק בית-הכנסת ברצפת נמצא אשר המזלות9
 של העתיקות באוסף מוצגים בעוטפיה שנתגלתה הפסיפסולמרצפת

 בירושלים. העבריתאהאוניברסיטה
 הנזירים מסדר נוסד-בהר הצלבני, השלטף בתקופת הי"ב, במאה(1

 הכרמל, מראש הרחק לא ההר, על עתה הניצב מנזרם,%הכרמלית'ם.

 נבנה שבהם הראשון שנהרסו, קודמים מנזרים יסודות על41נוי
 נערץ והינו הנביא, באליהו קשור הכרמליתים מסדר 1767.לישנת
 ידה%ל

 גרמה הכרמל. של הבטחונית חשיבותו עלתה הצלבניתבתקופה
 קיבלו דרכם אשר ועסה עתלית קיסרי, - חקופה באיתהיקייץ ביותר והחשובים הגדולים לנמלים הכרמל של היתרה קרבתו*ך

 כללו אלה נמלים על להגז כדי ותגבורת. ציוד אסטקה,לצלבנים
 מן הביצורים שרידי שלהם. הבטחוני במערך הכרמל אתכשלגנים
 המאה בסוף מורדותיג ועל ההר על פזורים עדייו הצלבניתלשקיפה
 מהחילה תחימת נעזב. והכרמל הצלבניונ ירושלים ממלכת אכרה41"ג
 לארז. היהירים של שובם ראשית עםרטש

 החדשה בעת הכרמלתאיית
 התורכית, בתקופה בארץ התחוללו אשר הרבות המלחמותשבגלל
 כמעט שומם הכרמל נשאר יציב, הכלתי הבטחוני המצבובגלל

 את המסמנת )2וש1(, תרמ"ב בשנת כבר היהודית. העלייהע%5אשית
 הראשונה העלייה אנשי ותקעו החדש, היהודי היישוב עלייתראן.ית

 זכרון-יעקב, המושבה הוקמה 1882 בשנת : בכרמל גםאי~תידותיהם

 השנים עשרים תוך רוטשילד. )ג'מס( יעקב הברון שם עלשנקהאה.
 ב19031(. )נוסדה וגבעת-עדה שפיה בת-שלמה, הוקמוהבאות

 רב שינוי חי לא 9--1936. למאורעות עד הבריטי, השלטון2בימי
 בין תקועה יתד כעין נשאר וההר בכרמל, היהודי היישובבמערך
י, מזה. ובעמק-יזרעאל מזה במישור-החוף היהודייםהרילוזים
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 יהתכו ריכוז שביצירת ההכרח אח הבליטו 1936-39מאורעות
 בעצפ שבעמקים. הגדולים היהודיים הריכוזים בין כגשר ההר,על
 ברמת-מנשה. בעיקרן בהר, יישו'בים מספר הוקמו המאורעותימי

 -1מ1 לאותו סמוך בג'וערה. תחילה שהוקם עין-השוטט, קיבוץ שללות ההתנח- מסע משובשת עפר בדרך יצא ההר, שלרגליממשמר-העמק.
 התהדקה מספר שנים תוך בכרמל. במערב, בית-אורן הקיבוץהוקם

החוף. למישוה- עמקייןרעאל בין גשר - העבריים יישובי-ההרשרשרת
 הה- ברכס גם יהודים יישובי-ספר הוקמו העצמאות מלחמתאחר
 'מערביים. הדרום- בשיפוליו ומצר הצפ41-מזרחיים, בשיפוליו גבעת-עוז :אמיר

 שהיישובים בטירה, יוכח לאורכו, ההרים גוש את העובראולם
 בארץ. אחרים לאיזורים ביחס דיילים הינם בו הזרועיםהעבריים

 רחבים ממדום קיבלה טרם הנדה ההרים בגוש העבריתההתיישבות

 העצמאותמלחמת
 בשוליו או בהר העוברות החיוניות הדרכים על"מערכה

 נ_
 מזה לעמקים החוף ממישור והדרך מזה, לחיפה טלל-אביבהדרך

 העצמאוה: מלחמת בימי באיזור _הקרבות את המאפיינתהיא -
 מדינה הקמת בזכות המאוחדות האומות יצרת החלטת לאחרמיד
 היהודית. התחבורה על העכביות ההתקפות הארץ בכל החלויהודית,
 תל-אביב-חיפת, מכביש VD~1 בקעת-עירון כביש זה. באיזורלרבות

 בפני הערבים על-ידי נחסמו -לטירה, )כרם-מהר"ל(ביןיאגוים
 הראשי בכביש התנהלה לחיפה מתל-אביב התנועה היהודית.התחבורה

 כביש גם חיפה-שגידו. לכביש יקנעם נחל דרך וממנה וכר11-יעקב,עד
 התנועה 1 )תל-חנן( אל-שייח' בבלד הערבים, על-ידי חסום היהזה
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 חוקריוחג כפר-אחא דרך בעיקוף שיגור. ליגור, עד איפכא,מתנהלה,
לחיפה.
 על רבתי בהתקפח לראשונה הערבים פתחו 1948 באפריל ב-4.

 החל קאוקגץ של בפיקודו ההצלה' .צבא - באיזור: יהודי~שוב
 ממשמר-העמק, להתקדם היתה מטרתו משמר-העמק. עילהסתערותו

 עורק את העברית התחבורה בפני וחסום ובינתיים חיפה,~כיייו
 יקנעם. נחל מכיוון לעיר"תחבורה

 ונאלז קאוקג'ק צבא הובס ובנשק בכוח-אדם עדיפותו למרות,
 עך נמשכה משמר-העמק על המערכה להתארגנות-מחרש.צאת
 העצמאות במלחמת שלנו לראשונים הנצחונות אחד זה היה י-11.4

 מהנצ- וכתוצאה זה, מנצחון כתוצאה האויב. של כיח"-השדהן
 בידיו. המוחזק לשטח המלחמה הועברה אחריו, שבאוגית

 לכוחותינו הוראה ניתנה משמר-העמק שהותקפה בשעה כברני
 מבואות על השתלטות על-ידי משמר-העמק מגזרת אויב כוחותלחשוד
 גם האפשר ובמידת קריע. וכפר ערה כפר כיבוש וע"י עירוזנפל
 הצליחה לא התכנית כי אף להם. שממורח הכפרים כיבושע1ן

 כוחות להחיש שנאלץ האויב. : חשובים פירות נתנה הריב~ייאיג
 שנועדה התגבורת את אליה העביר זו. בגזרה התקפותינול*ימת
 ועד כוחותינו. לידי נפל כפר-קריע משמר-העמקי אתלמכריע
"1, בסביבתו. הערביים הכפרים כל נעזבו 1948 מאי חודשלגששית
 צומת לעבר לנוע כוחותינו החלו קאוקגץ של מפלתו'אחרי
 צוסת- של כיבושו עירון. לבקעת המזרחית הכניסה על השולטמגידו.
 מן ולמניע ג'נין. על להתקפה נוח בסים בידינו לתת היה עשוימגילו
 ולחיפה. לעפולה הכבישים על להתקפה הבסים את.האשב

 את לכבוש הוטל עליו אשר היהודי. הכוח החל ה-31.5 ליוםאור
 תל-אל-אסמר נכבש תחילה שלו. היעדים לכיוון לנוע וסביבתה.מגירו
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 עשמר-העמק עלהקרבות

 החלה שחר עם מנסי. בקרבת למגידה שממערב והמשלטיםהבזלתי
 קרב רצינית. התנגדות ללא נכבשה והיא עצמא, מגידו עלההתקפה

 פתח והאויב נכבשה, המשטרה מג'דון משטרת על נערךקשה
 לפור הצליחו שכוחותיו אחר ומשוריינים. רגלים שלבהתקפת-נגד
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 של חיליהרגלים הסתערות גט נשברא העורקיים. המשיר"נ'6אט

.atlgnוהמשטרה היא, אם נשברה האויב על נוססת התקפת-נגד 
 . כוחותינו. בירי נשארה מגידו צומת עלהשלשת

 ערערה אום-אל-פחם, את לכבוש פעולה תוכננה ימים באותם1
 לכוחותינו להבטיח היתה מטרתה אשר בקעת-עירון. יישובי4111ר
 עמדותינו את ולשפר בה, העובר ובכביש בבקעה המלאה השליטהא%

 . השומרון כיבוש היתה מגמתה אשר יותר, רחבה תכנית ביצועלקראת
 הודות אולם שונות,. טיב,ת בגלל לפועל יצאה לא זו פעולהכליו.

 בשלמותה, אלינו הועברה היא בקעת-עירון, קצות כשניליזקתע
 בה. העובר הכביש על שביתת-הנשק, הסכםל%

 בעיר השליטה על מכריע קרב התנהל באפריל 22-21 בימים1ן
 והערביים היהודיים הכוהות אצל הודעה התקבלה בחודש ב-21חפה.
 היתה ההודעה בעיר. עמדותיהם את מפנים החלו שהבריטיםכ%ד,
 שיווצר החלל את למלא המקדים שכל היח ברי דחק. הזמומניעה.

 ובהר בהדר-הכרמל מרוכז היה היהודי היצרוב זוכה. - הפיג'יע%
 מההר השליטה אולם טקטי, יתרון לו הקנה זה טופוגרפי מצב 1ה4מל
 הערבים, הבגת השטח של אופיו מהמת מלאה היתה לא העירע%

 מכביש ובקטע בנמל חיוניות, תחבורה דרכי על חלשו זאת,לקומת
 רוב היוותה העברית שהאוכלוסיה לעובדה, הודותת4.אניב-היפה.

 בידינו. הפעולות של היזמה היתה ופעילה, מאורגנת והיתה ר,ב'
 מנהיגים ובעצת בעיר, הערבי ההגנה מערך כל התמוסס שעות 24 ,ת
 ערבים 3000 אלא נותרו לא בחיפה להימלט. הערביים תושביה ,1ה
 הדרוזיים הכפרים גם עכרו חיפה על בקרב הנצהח אחר מי ן.ב
 הכרמל, של השני בעברו אולם לצדנה ופלית-אל-כרמל פיהע

 ואגזים ג'בע עי1-רזאל, הערביים הכפרים עדייו הוסיפו החוף, 'שורב'
 דרך לחיפה לנסוע המשוכו והמכוניות החוף, בכביש לתנועה ניעלו
 קלוע כפרים גם נכנשז ב'%48.25, .שוטרי, בטבצע רק יקנעם. ינ,
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האיגור, שחרזי הישלם "שוטר" מבצע תום "ם לחיטה. החיף דוךינפתחה
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 יישוביתסקירה
כרכיה

 בקעת-עיר41 של המערבי לפתחה סמוך השרוק בגבולששבח
 כרכור אדמת המקום. של הקודם הערבי שמו עי-פי לה ניתןשמה

 נסח במקום ישבו הראשונה מלחמת-העולם .ובימי ב-1912.נרכשה
 תעבור לבל ועיבדתן האדמה על ששמרו יהודים. ושומריםפועלים
 ערבית..לרשות

 נקדחו וב-1926 הקלקע. מבעלי כמה מאנגליה אליה עלוב-921!
 מספי אך להיבנות. החלה והמושבה פרדסים. וניטעו בארותבה

 תכנון. ללא התפתח והיישוב מועט. היההעולים

חל"
 הקרן-הקיימת, לרשית אחר-כך עברה כרכור מאדמת

 והתטתחח. כרכור גדלה מאז חדשים. מושבי-עובדים הוקמו ובסביבתה,
 נשתפר השניח מלחמת-העולם בימי כמרכו. להם לשמשוהתחילה
 חקלאית מושבה העה כיום הסביבה. משקי והתבססו הכלכלתמצבה
פורחת.

 טרח( )ואריבקעת-עירון
 -דרך הלדולה הבינלאומית הדרך בבקעת-תירוו עברה קדםבימי
 ארצות עם מצרים את שחיברה הרומאים(, בפי מריס, ו.יההים'
 חסוחרים, שתרות זו בדרי השתמשו שלום בימי והחידקי.הסרת
 . הצבא. גייסות - מלחמהובימי

 1468 בשנת כבר חשובות. במלחמות רב לפרסום זכתההבקעה

 במסעו ה-ג/ תחותסס פרעה צבאותיו בראש בה עבר הספירהלפני
 המלחמה. תיאור חרות ארמונו כתלי ועל וסוריה. כנעו ארץלכיבוש
 את זתקש עידון בקעת דרך עברו פרעה צבאות כי מסופר.בתיאור
mbnיד שנעיד הכנעני-'bg בדרך רבים צבאות השתמשו מאז מנידו 
 של צבאותיו .בה עברו הראשונ", במזוהמת-"a~tP ולאחרה",זה
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 התורכי הכוח את ותדפו עירון בקעת דרך אז עברו חט.
 מגידו. על-ידו

 )אר51ות(-אוויר
 לבקעת המערבית הכניסה בקרבת לכרכור. מארח .קלט-5ל2
 קרנים גורת הינו השם כי ייתכן א-סוויר, תל היפה התלנמצא
 - -מואר"שלה

 - כלומר 1 צמיד
 מכיוון בקעת-עירון מבואות על חולש התל מעיינות. מספרס החי לרגלי תל-הצמידים.

 בפתח מגידו שמילאה לתפקיד דומה תפקיד איפוא מירא הוא 11

 בקעת-עירון. של,י
 של מקומה שכאן סברה. קיימת אך ודאי. אינו התל שליפויו

 הארז הולקה המלך שלמה של שלטונו בימי ארובות.המקראית

טחוזוה~
 את שכלכל המלך, מטעם נציב ישב מהם אחד ובכל

 הנציב של מושבו מקום היתה ארובות בשנה. הורשהמלך
 ק"מ כ-3 שויעה, )כיום שכה על ממונה שהיה חסד. בןשק

 שמה כי ייתכן י(. ד, א, )מלכים חפר ארז כל לעל לטול-כרם(1
 להלן(. )ראה יותר מאוחר שהינו נרבתה, בשם השתמרורובות

 )נרדתה(ת
 חדרה לכביש ממורח הר-אמיר, רכס ימיגלוה שוכו טינית"יבוץ

 בשנת נוסד הוא לכרכור. דרומית-מזרחית ק-מ ~SYקעת-עירון,
 על-ידי הושקעה רבה עבודה נרצתה. בשם תחילהונקרא
 )המים בארות שנקדחו אחר ובסיקול. הקרקע בהכשרתשביו
 מהיר, בקצב ולהתטתה להתבסס P~an החל בשפע(, בסביבה'ם

 מפעל לקיבוץ שלחיו. אדמותיו שרוב היחיד ההררילמשק
 בית-החרושת. עין-שמר, קיבוז עם טשותף4ה

 .גלעם-
 לייצוה

 תיר6. מגרעיני ועמילן,זה
 עזות התקפות כמה מענית חברי הרפו מלחמת-העצמאותבימי
"שקם.
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 שמקובל נרבתה, חר' נמצאת למענית מ~'רום' קילומטרחצי
 בתקופה הרומאית-ביזנטית. התקופה מן כרבתה עם כיוםלזהותה

 נרבתינק בשם טופרכיה של מרכז נרבתה היתההרומאית-ביזנטית
 הסמוכה אנטיפטרים, ועד בצפון מלג'ון השתרעה היא קיטרהבתהום

 הפונדק כנראה, היה, מפורסם בדרום. השרוו, במבואותלראש-העין'
 אשר התיכון, שהשרור בעוד הירושלמה בתלמוד הנזכר נרבתה.של

 יהודים נרבתה בפלד ישבו השומרונים, בידי היה לכסה-סבא,מצפון
 היהודים מלתמת בראשית כי מספר, מתתיהו בן יוסףעובדי-אדמה.
 נמלטו היחורים, שכניהם על בקיסרי הנכרים התנפלו עתברומאים,
 מקיסרהיבימי ק"מ כ-12 מרוחקת שהיתה לנרבתה, רביםיה,רים
 להחריב לנרבתה מקיסרי פרשים גדוד הרומאי המפקד שלחהמלהמה

 במקום והתלמוד. המשנה בימי מחדש נבנו הו בנותיה: ואת העיראת
 של פתחו במיוחד מעניין המשנה. מתקופת בית-כנסת שרידינמצאו
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 מ'. 75ג ורוחבה מטר כ-2,5 שגובהת אחת. אבו הישף:נסת,
 יבריח. חור ובמזונה הדלת לציר גומה ישנה השערף

-אליגרביה
 בקעת-עירון-סול-כרם-- מכביש במסעף הגבול, עלור
 ואדי עובר לכפר מדרום אחד קילומטר ולג'נין. דותז לעמקקו
 ממימי גדול חלק מנקז זה נהל הדרה. נחל שבערוצי הגדול,

 * היתה אולי חשובה. ררך קדם בימי עברה ולאורכותתו'
 יוסף את שהורידה הישמעאלים, אורחת עברה בהאשר
 להבדיל בא המערבית. בקעה כלומר כדעה-אל-גרביה, השםוה.
 ק"מ 2 השוכנת המזרחית. בקעה - *בקעה-אל-שרקיהכפר

 על שובז הכפר שביתת.הנשק. לגבול מעבר מבקעה-אל-גרביה.1
 מוסלמים. כולם תושבים. כ-4.000 ומונה 1יח. כרסי מוקףדום,

 1ה, באיזור הבולטים הערביים הכפרים אחד הינה-אל-גרביה

 טייבה הערבי הכפר בין הקטן". .המשולש של בטבורונמצאת
 מצסו4 ואום-אל-פחםו

 .קריע

 הכניסה סו צפונית-מזרחית ק"מ כ-8.5 נטוש. ערבי:פר.
 כ-120 וגובהו רמת-מנשה, בשולי שזכו הכפר עירון. לבקעתבית

 לצומת בעבר אותו הפך הגיאוגרפי מקומו התיכוז. הים פניעל
 - מערבה : שונים לכיוונים דרכים הסתעפו שממנו חשוב.1
 1 ערה לכפר - מורחה 1 לקניר - צפונה-מערבה י עדהת

 לכביש מהכפר מוליך שביל נחל-עירון. למוצא -ה-מערבה
 בנתה אבני : הרומאית מהתקופה שרידים נמצאו בכפר1-עירום

 כי מעידים בכפר הפטרים השרידים יארונות-מתים. בנייניםת
 הצלבנית. בתקופה גם יישובבו
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 חום-אן-פחםסביבות

 לכפר סמוי נמצא הכפר בבקעת-עירוה העובר הכביש בצדכפרער"
 יחן סביבתם באופי הז בגודלם. הז כבנרזוג לראותם ואפשרערערה,
 משני אחד כל ערערה(. - )ערה שמותיהם של הדומהבצלצול
 מנתה המנדט כימי נפש. מאלף יותר כיום מונה אינו האלההכפרים
 המערבי במדרון שוכו הכפר נפש. -.כ-ב90 וערערה נפש. כ-600ערה
 עירוז - ערוגה שרידי את כנראה, בחובה הטומן עתיק, תל,2ל

 -הקדומה.
ערערה
 לכביש מדרום-מזרה ק"מ~ כ-2 השוכן בבקעת-עירור ערביכפר
 השם נחל-חדרה. של הניקוז ISR בשסק לאום-אל-פח6.וממערב
 דרך ערה. השם של הרהבה אלא אינו כי וייתכן טובז. אינוערערה
 נמשכת והיא לכפר, נבקעת-עירוז העובר מהכביש מזליכם ב'סוג
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 ושטחי מעיינות מספר ישנם הכפר בקרבת לוהז. ולעמק הגבולנר
 מיהוב האיזור.היה כי מעידות, זו בסביבה המרובות החורבות,נים.
 העצמאוות מלהטת אטרי בישראל נכלל הפטר קודמות."ופות

 שביתת-הנשק הסכם לפי בקעת-עיר11, כפרי ז"רן

 בקעת-עיר11 לכביש מדרום-מזרח ק"מ 2-4 השוכן ערבי, כפר,-אל-פחם
 במרומי שוכן הכפר ממלכת-יהרן. עם שביתת-הנשק סגב1ל קיט21
 הוא מים. במעיינות שבורכת בסביבה זית, עצי מטע בחודס
 הדרך על וחולש נוחה ציון נקודת משמש הסביבן כל פני עלף

 כי וייתכן מיוערת, הכפר סביבת היתה בעבר בבקעת-עירון.נוברת
 בהכנת גם עסקו תושביו כי מעיד, ).אם-הפחמים-( הכפר של14

 ומיעוטם. מוסלמים רובם נפש, 5500 הכפר מנה המנדט בימי,',מי-עץ.~

 כיום תושביו מספר שומרון. הר בכפרי בגודלו השני והיהצרים.
 חורבות. ומספר עתיקים שרידים מצויים הכפר בסביבת יותר. עודן
 יעבד, לכפר ונמשכת הגבול את החוצה דרך, מוליכה הכפר מתוך;

 ממלכת-ירדן. בתחום עמק-דותן, של המערבי לפתחו מעלנוכו
 לכנופיות ומחסה בסיס הכפר שימש תרצ"ו-תרצ"ט במאורעותן,'

 אום-אל-פחם הפו"ש. ואת וינגייט את רבות שהעסיקולביות,
 בגבולות שביתת-הנשק, הסכם בעקבות נכללו, הקרובה~כיבתה
 בקעת-עירק. בכביש שליטתנו הושלמה וכךאראל,

,'יסדי
 מגדל- בשם קטן יישוב במקום היה קיסרם של ייסורהלפני
 של המסחר מתחנות וכאחת מעגן כתחנת שימש הוא,רשזז.

 מגדל-שרשוין את ינאי אלכסנדר כבש לפסה"נ ה-ב' במאהוצידונים.
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 שסריהרבות

 החולוה, בין היושבת אדום, בת "קיסרי : לה שמצפון דור, העירואת
 חחשומונאי בני יד וכשגברה יווה בימי לישראל תקועה יתרהיתה
 הקיסם תענית(. )מגילת ישראל" והושיבו טשם, והוציאוםכבשוה
 של לימיו ער הורדוס למלך כמתנה העיר את נתו אבגוססוסהרומאי
 שהבחין הראשון היה והוא מיוחדת, חשיבות למקום נודעה לאהורדוס

 קרבתה משלה נמל בעל הית שלא לשומרוג קרבתה :ביתרונותיה
 במקום הגליל, לסתר כנמל לשמש עשויה והיותה בקעת-עירון.יכביש
 הנכריה,עכו

49
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 ארמונותיה; את קיסרה של קמלה את הורדוס בנה שניטתשע
 אחרים: ציבוריים ובניינים שלה אסוה-המים את עווקיה,אסיפותיה

 ובמבהצות במחסנכם עמודים, בשדרות ענק, במצבות ששטיא התיכוה הים' של המזרחי בחלקו שבנמלים הגדול היה קיסרי שלולה
 יזרעאל בעמק בבקעת-עירורן קשורה היתה קיסרי ולספינות.ופנים
 היתה העיר יהודה. בארץ גם אותה קישרה הים" 1.דרדגליל,
 מרחק פני על השתרעו ופרבריה ק"מ כ-3 היה שאורכה חומה,קפת
 .. לחומה. מעבר גם4ר.
 יד בצפוז מנחל*דליה קיסוי תחזי השתרע הדזמאית בתופפה'
 הכרמל. של המים לפרשת גבולה. הגיע במזרח, בדרום. פולג,ל

 היו שרובם תושביכן קיסרי. בתחום היא אף נכללה נרבתהיופרכיה
 וכד'. צמר זטכית, ארגמז: בתעשיית בחקלאות. במסחר. עסקוסים.
 נתגלעו קרובות ולעתים גדולה. יהודית קהילה גם היתה(יר

 שפרצה ההתנגשויות; אחת 1הי11נים. היהודים תושביה ביל;סוגים
 היהודים מדהמת ראשית את מסמנת בית-כנסת. היונים היללוושר

 ויתרם בקיסרי אז נטבחו יהודים 20.000 יספירה. 66 בשנתיומאימ
 באניות. לעבודת-פרך טלורוס הרומאי הנציב על-ידי,לחו

 אל - שתידו הרבו- אדם: לך יאמר אם וירושלים, .קיסרי'.ל: אמרו כר על ירושלים. של .צרתה" קיסרי היתה ומעולםמאז
 ירושלים. וישבת קיסרי תרבה תאמיו; אל - _שתיהז ישבו י(מיק
 תאמיז", - קיסרי וישבה ירושלים,בה.

 הרומאים צבאות מרכז קיסרי היתה ברומאים המלחטהבימי
 את להחריב הכחטאיים הלגיתות יצאו מתוכה מפקדכם. מושב~ום

 בר-כוכבא,ר כשלת אחר - ובה היהודים הלוחמים מיאשי רבים והומתו עונויה בבית-הסוהר בית-המקדש. שסיפח את חגנו בתיאטרותיהושלינו
- 

 הכמים לערג והוצאו עקיבא רבי קדושים מות. מת.
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 והתיישבו חזרו רבים ויהודים ועשירה, גדולה *יר היתה קיסרין
 ה-ג/ במאה היהודים החכמים מגדולי אבהו, ר' הואיבהם המפורסם חכמים, כמה העמידה היא והתלמוד. המשנה בימי!4ה

 ה-1' במאה הנוצרית. הכנסייה מאבות רבים התגוררובקיסרי

 היישובים על חיבור - .האונומסטיקון" מחבר אבסביוס, בהי
 בירת למעשה, קיסרי, היתה החורבן אחר וזיהוים. בתנ"ךמוזכרים
 עדיין הערבי השלטוז בימי הרומאי הנציב של מישבי ימקיםשארז
 גדולה. יהודית קהילה בה והיתה ומסהר, נמל כעיר קיסרירחה

 כמרכז עדיין שימשה בימיהם ואף 1100, בשנת כבשוהצלבניט
 255נ, בשנת ביברס, הממלובי השולטן על-ידי הארז כיבוש עםיארז.

 שנה. כ-500 במשך שומם המקום היה ומאז היסוד. עד העירלהרסה
 מוסלמים התורכי השלטון במקול הושיב ה-י"ס המאה בסוףמק

 הנמל שרעך ניכרים הים חוף על רבים. שרידים נתגלו בקיסרי1, העצמאות. מלחמת על התקיים הדלשבוסניה,'וכפרם
 וכד'. שונים קישוט עמודי שוברי-גלים, ושרידי הורדוס,*בנה
 נמצא אברטנטור. בקרבית המכונה הקטן, חצי-האי ליד העיר,~רום
 בצפון בשטה. ניכרים הכלליים שרטוטיו שרק העתיק, התיאטרוז%ום
 מים הוליכה מהן אחת העיר. של אמות-המים שתי של שרידיםלשארו
 בליטת ממרגלות יצאה השניה י תנינים נחל מעל .עברה דליה,וחל

 רומאית, כתובת נמצאה אמת-המים ליד בנימינה. בקרבת~רמל,
 הששה הלגיון של חיל-המילואים על-ידי נבנתה האמה כיאמ'ספרת,
 בר-כוכבא(. מדד פרוץ )שנת לספידת-הנוצרים 132ג*נת

 וכ-ב70 הצלבנית, החומה נראית עדיין קיסרי של המזרחי בהלקה,

 מירוצרהסוסים מגרש - ההיפודרום נמצא ההומה מן מזרחהמלי
 מקום בקרבת צופים. ל-20.000 מיועד שהיה מ'(,ה%ק.)80"320

 נתגלו כן 1 במנורות מקושטות מבית-כנסת, עמוד כותרותנפ'צאו
 ענק, פסל התגלה הצלבנית לחומה ממזרח אחדות. פסיפס רצפותכ%
 משיש שנק ענק פסל של עליון חלק ולידו אדומה, שיש אבןעשון
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שדנת-ים

 ה-ף . מהמאה ברונטי מבנה חשפו לפסלים מסביב התפירותלבה
 בתקופת נעשו הפסלים י111ית.' וכתובת פסיפס רצפת ובולספירה,
 הגונים על-ידי למקום והובאו הורדוס, בימי ואולי יותר,קדומה

-הביזנסים*
 י.-י
שדורים
 וע פיק"א, חברת בידי קיסרי אדמת כל כמעט היתה 1925בשנת
 להשתרש הצליחו לא הם בדיג. שעסקו מרוסיה, גרים עליההושיבה

במקום-
 שדות-י"ג הקיבוץ קיסרי לארמונן עלה- בי1940 ועובוהה

 את המתיישבים תקעו תחילה דייג"ט. כפר במרום להקיםששאף
 שהם פיק"א.דרשה חברת אולם העתיקה, העיר חורבות ביןאוהליהם

%
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 המהנת את להעתיק איפית, נאלחו, הקיבוץ הברי י המקום אתשצות
 לכנסייח השייך בשטח והתיישבו החברה, אדמות לגבול מענר4ומה.

 הוקם המחנה האדמה. את להם שהחכירה בירושלים.מאורתודוכסית
 בערבית המכונה הקטו. המפרץ ליד לקיסרי. מדרום אחדלט-ם

 הפשק התפתח הקמתו מאז לספיחת-הפיג. מעגז rDV~nווכרטנטור,
 הינו וכיוםו4ל,

 קיבתי
 סים בהו ויש וירקות, דגנים לגידול יפות שיות-ים אדמות1, מבוסם.

 הדיג איפוא, הוא. במשק הענף,המרכזי מצומצם. שטחן אולםאשפע,
 מעורב משק בקיבוז הוקם כן מבטוו' מוצרים ותושייתע4ים סעו- לדגיה ניח-חרושת סירות; לבניית nJDOa : כגזז51פעלרלוואי.
 במערכת חשוב תפקיד הבריטי המנדט בימי מילאה שדוחיים,ןאקסטנסיבי.
 ושל הפלתן של מרכז-האימונים היתה היא היישון שלמסחת
 ב-1946 הארי. לחופי .בלחי-חוקיים" עולים בהבאת שעסקושיטת
 . בריטיים. חיילים אלפי על-טץ חיפושים פעמיים בהנערכו

 העתיקת אמת-המים שרידי ליד תל-אביב-חימה. הכביש בצדש ממררג~ת
 הכרמל, של הדרומית-מערבית הבליטה קצה ומזי קיסרי שללמרוסה
 כח עד שנתגלו ביותר היפים סו רומאית ארונות-קבורה בונמלאו חפירותי בו נערכו לא ועדייו זוהה. סרם התל ובולט. גדול תל46שא
 קיסרה מבתי-הקברותי-של כאחד שימש המקים מ יייתכולץ'

 העליה לבני פיק"א חברת על-ידי 1922 בשנת נוסדהמ,.בנימינהקמיי"
 של שמו על נקראה ז הרביעית העליה בני עץ נם תושבההייישית.

14
 הישוב-

 רוטשייך. בנימיז הכרוו
 )פלדסנות, בחקלאות בעיקר העוסקים נפש, כ-מצו מונה בה -מ'הם
.111,
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 למפירת חגן nrDne פגורם, פתו רומעי קגורתארוו

 כטה.ספעלי וי קאמיס אלה ענפים בצד הלב(. ומשק מטעיםפלחה.
 שנומי שחיבשטים, לתעשיות בית-חרושת ביגיהם קטנים.תעשית
 , ' ' - רוטשילד. הברתעל-יוי

 י ובו חיפה--לוד, קו של הרכבת תחנה נמצאת לבניטינהסמוך
 מפעריך תל-אביב-היפה. החדש הקו של החילופיו החגת -צומת-רמז
 פיק"א של לשעבר הנסיונית תחנת .- זרותיה. שכנחלבנימינח
 מהנשא למושבה מצפון תנינים(. נחל % הערבי שמו הוא)זרקה
 סביבהה פני על יפה הנשקף הכרמל. רכס של חדרומיקצהו

 בכל מיושבת היתה בנימינהסביבת
 .התקופוה~

 יבר בסוף בעיקר
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 הכרמל לרגלי בנימינה, נקרבת המשנה. ובתקופת "שני,-ובית
,ן לקיסרך הרומאית אמת-המים חורבות?מצאות
 . שומי כסר - א"צונח( )חר'מליני
 חורבה נמצאת הכרמל, לרגל( לבנימינה, אחד-מצפון לימטר קמ,

 שנקראת ה-י"ח, למאה טיפוסית מבוצרונ ערביה הווה בניין,4ל.
 זכה נשתמר הערבי בשם תבואה. מהסג כלומר שונה, לשםלערבית
 וביהוד התקופות, בכל בצפיפות מיושבת היתה זאת מניבהוין זה. במקום ששכה'כנראה, שומה העתיק העבריפכפך
 היו ובו קיסרי, של רחוק פרבר שכו זה במקום הרומאיה."תקופה
 שנים מספר לפני ואמנם, תיאטרוה והצגות חגיגות עורכים~רימאים
 על ניצב עגולה, גורו בחצי הבנוי בשונק העתיק שהביתשאגלה,
 לבית  ממזרח כמבצר. גם אחר-כך ששימש רומאי, אמפיהיאטרוןשנידי
 ההצה שער וליד גז-ת, מהבג. בימים  מרתפים,  שותת נתגלתהנח

 שוש, עשויים עמודים שברי נמצאו הבית סביב פסיפסל רצפתלמשפה
 שיש עמוד על גדולות. מאבן( עשויים )ארוגות-קבורה~לוסקמאות

 לפסל בסיס שימש שהעמוד מתברר, שמתוכנה כתובת, נמצאתיוהד
 הציבור. בכספי והוקם הקיסר, של חברו אגריפס, פלוויוס מרקום%ל
 הוקם 1921 בשנת פיק"א. על-ידי 1913 בשנת נרכשה שוני אדמת1'

 שורש להכות הצליחו לא מתיישביו אך תל-?ור, היישובמרבתה
e~b]החזיקה שלא שניה, קבוצה למקום עלתה אחריהם וגטשוהה 
 אנשי קבוצת על-ידי בשלישית המקום נושב ב-1939 היא. אףמעמד
 .ק-5ע. התיישבות בסביבה התיישב מחבריה שחלקבית"ה

 )אינדיאנה(~ליאל
 ק"מ 5 נמצא והוא תש"ט, באב נוסד אביאל מושב-העובדים'וו

 חלק המהווה שלוחת-הר, על שוכו הוא לזכר11-יעקב.ליומית-מזרחית
 העליונים מאפיקיו אחד - טימשי נחל של הצפונית-מערביתלקדתו

 הרומאית. מהתקופה החל מיושב היה המקום תנינים. נהל שי~דולים
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 אינטנסיבי באופן אז ונוצל. בצפיפות, מיושבת זו סביבה היתהשבה
 ביוונית או נקרא הנתל הנתל. של בערוצו' הנובעים הרביםהמעיינות
 סנדניון השם קיסרה של אמות-המים משתי אחת בר ועברה-סנדניוןי.
 מלחמת לפני ששכן סינדיאנה, הנטוש הערבי הכפר בשםנשתמר

 מכוסה לזכרון-יעקב אביאל בין המשתרע השטח כל במקום.העצמאות

 ,במקום להתקיים הוסית והיישוב הרומאית, יישובים..מהתקופהשרידי

 המרכו לעתים עדיין נזכר ימי-הביניים בראשית בימרהביניים.גם

 רשופ, ובה שומרונית, כתובת גם התגלתה בכפר _סינדנון4.הביזנטי

 שהית מסתבר .שמע.. מ.קריאת קטע העברק הנוסח מן קל.בשינוי
 שומרונה יישובכאן

ו,==ם==ם====בל22ב==
 ינ' במזריזת חדזמא' הת'אפדזזתגרת
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 )קיר(ובים
 מגבעת- מזרחית-מזרחית-צפונית ק"מ לל2 שוכן רגביםקיבוז

 הוגלו אליה מקפריסין, שהזרו מעפילים ע-י 1948 ביולי נוסדוה.
 הבריטים.-י

 מיובלע אחד של גדתו על שכו ~פר מצפון קילומטרחצי
 קניר. הנטוש הערבי הכפר תנינים נחל שלועליונים

 . אקטוף( )אוםבעת-נילי

 לרגבים' צפונית-צפונית-מזרחית ק"מ כ-3 שוכןמושב-עובדים.
 הכפר נמצא על-ידו 1953. בשנת נוסד לגבעת-עדה.צפונית-מזרחית

 גבעת-נילי הנשקפות". .אם - השם פירוש אום_-א-שוף,.ונטוש
 לנהל הנשפך ואדי-טימשה של העליונים מערוציו לאהד מדרום:וכנת
 צפונית-מערבית, דרך עפר: דרכי שלוש נפרדות וממנה:נינים.
 המוליכה דרומית-מערבית, דרך ז )סינדיאנה( אביאל יד:מוליכה
 הונייזה. הנטוש לכטר המוליכה מזרה'ת ודרך 1ירגלים

 . . )סכרין(ימוקם

~

 2-1/ן6 לאביאל צפונית-מזרחית ק"מ כ-3 השוכן מושב-עובדים.

 מחרביה עולים ע"י 1950 באפריל נוסד לוכרוך'יעקב. מזרחותדם
 מקום שהינו צבריה הנטוש הערבי הכפר RS~1 עמיקם על-ידנסיה
 ה-ד' במאה שהקים רבא. בבא חצירור המנהיג כי מספרורינית השומ- המסורת שומרוני, כמקום-יישוב בעיקר הידוע עתיק.!שוב

 הכפר צבריו. בקרבת מהם אחד בנה רבים. שומרוניים,חי-כנסת
 טימשק לואדי הנשפד ערוץ לידגוכן

 דרך : צומת-דרכים כעיז צברין שימשה הגיאוגרפי מצבהעקב
 דרך י ולבנימינה לסינדיאנה דרומימערב. בכעך ממנה הוליכה'שר

ןני"
 )נטוש כפרץ הערבי אל-הכפר. הרכס, גב מזהחח,.על הוליכה

3. 

..-., - - - - -  .. 
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 כביש שעי אל-מנשיה -להוק צפונה, הוליכה אחרת דרר 1פתה(
 ירליה. צפונית-מזרחית, הוליך נוסף שביל י יקנעםנחל

. )גלעד(אבן-יצחק
 לרלהג מדרום ק-ם 4' ברמת-מנשה, שוכן אבן-pnrקיבוז

 מגיע אדמותיו שטה 1 נפש גוש כיום ומונה 1945, במרסנוסד
s~OO-לל וממערב חובייוה, הנטוש. הכפר שוכן לו סמורת דונם.ל 
 בוטימת. הנטושהכפר

ה51ייזה
 גרסת-A~a אשר ווובריצחק פמערב השוכן נטהו.כפר
 בגובה שכן הכפר חלסיונ בקברית הנקרא צמוג שם הוא*אזביזה*

 אתיר .צילוםשין-חשופפ.
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י,,1.
 ערוצים שני ובין ההר שלוחת במרכז התיכון. הים פני מעל ט,1304
 הנשפך טימשי. ואדי של הדרומי הניקוז לאגן הקשוריםדולים,
 עתיק יישוב עתיקים. שרידים נמצאו הכפר בסביבת תנינים.שנחל
 ~ חבצין. העיר עם הכפר את שזיהו יש עצמו. בנחל קייםלמיה

 מערבה, שניה ודרך לאבריצהק, מזרחות דרך מוליכה מחובייזה '4

: ולאביאל. )אום-א-שוף(גבעת-נילי  

 ג'וערח -שירהשופט
 תועד ברמת-מנשה, הישובים ראשון היה עיז-השופט קיבוץן,ן

 ההתיי- מרכזי שני - לעמק-יזרעאל השרון ביז מקשרת חוליהלשמש
 1937, בקיז הוקם הקיבוץ העצמאות. מלחמת לפני היהודית:שבות

 האבן כשבית ג'וערה, גבעת על תחילה ושכן המאורעות, ימי,:עצם
 הקרקע על עלייתה עם להגנתו. יקרא משא משמש. 4nPIXnל

 הקשה ההתקפה ערביות. כנופיות על-ידי קשות עין-השופם,(ותקפה
 אז. תקפו ערבים המוני 1 למקום העליה אחרי כשנה עלית נערכה:ניותר

 ההתקפה, נהדפה לבסוף לתוכה להדור הצליחו וכמעט המשק,',ת
 מחוסר גם הקינוץ סבל האי בימיו אבידות הוסבואויב
 אדמתם את לסקל מתיישביו פסקו לא הקשיים אף על אולם י,,ם

 הכולל מבוסס. משק להקים הצליחו אשר עד לעיבוד,:והכשירה
!,, מלאכה. מפעלי וכן ולול, צאן פלחהו"טעים,
 דל, ערבי כפר בת שכן לג'וערה עייהשופט של עלייתה לפני
 כי מעידים בסביבה שנתגלו שתים שרידים מעטים. אריסים14
 עתיקות קברים מערות נמצאו בסביבה בעבר. גם מיושבת'עיתה
 ה-ר מהמאה ביזנטית מסיפם רצפת גשמים, למי חצוביםגורות
 שורות. שלוש בת עברית כחובת שעליו קבורה. וכוך.,ספירה
 ביוונית שפירושו קוריוס, השם בה )נוכר לספירה ה-ג'המאה

 (' קרקע בעלעדיי

 משטחי אהד וסביבתה ג'וערה היתה הבריטי המנדט בימין-
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 בזכרון-יעקבהיקב

 הקורסים נערכו ובה והפלמ"ח, ההגנה של העיקרייםהאימונים
 ..הארגתם

 '. פריןכ

 נוגהו לעיז'השומס. דרומית-מזרחית בקירוב ק"מ 8 נטוש,בפר
 מצרים ובסביבתו מטעים, בתוך שוכן הכפר הים. פני מעל מ'256

 לכפה -מדרום-מזרחספלול, ועין- לכפיה מדרום-מערב עי1-הגפה ,גיציהם רגיש מיםמעיינות
 . כי מעודים. בסביבה המנפזרים והחרסים העתיקיםהשרידים

 בתעודה כפרין נזכרת כן תרומאית. בתקופה מיושב היההמקום
 מהשרת .הכפר פני על עברה עתיקה דרך ה-י"ב. מהמאהצלבנית
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 מספר מהשר יוצאות כיום %מק-יזרעאל.ול
~ep-רתכי 
 דרומה- :

fnn~loמערבה, לצברין1 מערבה, 1 לאום-אל-פחם-'nJIDS .לעין-השופט 

יייריעקכ
 של "דרומית-מערכית השלוחה על "וכגת ;כרון-'עקב"מושבה
 נחל - בדרום : השלוחה את מאתרים גדולים גחלים שני;ר-הכרמל.
 תות. נחל - ובצפון השנה, ימות בכל מים המושך:נינים,

 וזעזועים בארץ, הראשונית המושבות אחת היתהזכרוריעקב
 חקלאי. נסיון כל הסרים שהיו הראשונים. מתיישביה על עברו-בים
 וממצוקה הקדחת ממחלת הערבים, שכניהם מידי קשות סבלו;ם

 לבסוף התבססה המושבה רעב. חרפת עד לעתים שהגיעה:לכלית,
 ענבי-יין גידול על משקה את שביסס רוטשילד, הברון של:עזרתו
 היום עד מהווים הייו ותעשיית הגפן גידול גדול. יקב בהצוקים
 זיתים, בגידול גם עוסקים איכריה במושבה. העיקרי המשק ענףאת

 התפתה "אחרונות בשנים נרחבים. פלחה שטת' אףולרשותם
 אף הרבות, העצים ולחורשות והקריר, הצח לאווירה הודותבמושב".

 הקיט.ענף
 היהודי המחתרת )ארגון .נילי" ראשי אהרונס41 ושרהאהרון
 "ראשונה סל"מת-העולם שמג שהוקם החדש. בזמן בארץהראשון

 היה ובה זכר11-יעקב. בני היו התורכים(, של העריץ השלטוןנגד
 שם_עולמק בעל טבע כחוקר נודע.גם אהרונסון אהרון פעולתם.מרכו

 העשירה, הבוטנית ספרייתו .שמורה שבזכרוןוב-בית-אהרונסון"
 השכנות. nls~Knl מארץ-ישראל מ.ובשים בר צמחי סממתהמונה

 בניין, יסודות קדום, יישוב שריד' נמצאים למושבהממזרה
 מהתקופה הם הקרקע פני שעל ההרסים סלעים. וקברימערות

 .ההלניסטית..

 רוטשילזל . הברון של עצמותיו ארצה הועלו , 1954 נשנת',1
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 'בע - גדפת-הנדיב* - באחוזת-הגיבר ונקברו היישובי,"אבי
 ' . . ' . לבנימינה.זכרון-יעקב

- . 
.-ל 'שיפיח

 מצפון- ק"מ 2 יקנעם, נמל כני'ש בצד נוער _וכפרבית-ספר
 ומכאן ומבריא,_ משובח המקום של אקלימו לוכרור-יעקב.מזרח
 ב- כקושבה נוסדה שפיה יפואה. - שפירושו שפיח, הערביהשם
 משפח411 12 בה והתיישבו רוטשיי!ד, בנימין הברון על-ידי1892
 ;מאיר של  לזכוי מאיר, השם את המתיישבים הוסיפו הערנילשם

 , רוטסילה משפחת אביונשיל,

 יתומי בשביל חינוכי כוסך בזעפיה בלקינד ישראל הקים  ב-1964ב
 אהד שהינו גדול. בניין בה הוים המוסד לצורך י קישינבפרעות
 בזה המושבח איכרי עברו הזמן במרוצח היום. עד בית-הספרמבנייני

 'ששח
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 עה בקיומו התמיד המוסד ואילו הסמוכה, ~כיוו-יעקב זהא5
 כאשר הראשונה, מלחמת-העולם בימי הראשונה.ימלחמת-העולם

 .הרצליה" העברית הגימנסיה טצאו מעירם, תל-אביב יהודיורשו
 בשנת רק התחדש בשפיה החינוכי המוסד בשפיה. מקלטתלסידט;

 נאה. הררי משק וטיפת בית-הספר התפתח סאו192,
 בנטיעתה החלו יפה. ארנים חורשת משתרעת בית-הספה בצדן,

 בארץ. שניטעו הראשונות החורשות אחת הקאשו,
.בהישלפה

 מצפון- ק"מ 5 יקנעם, כביש בצד גבעה על' שוכנת בת-שלמה.
 המושבה מוריקים. הרים עבריה מכל מוקפת והיא לזכר11-יעקב,,ורח
 אחד שם על ונקראת פיק"א, חברת על-ידי 1900 בשנתיסדה

 האיכרים בני להתיישבות נועדה היא רוטשילד. משפחת"בני
 ' . - .פזכר11-יעקב.

 צורתז אח שינו שלא היחידות אחת.המושבות הינה בת-שלמהן
 כרמי ועל פלחה על משקה מושתת היום ועד היווסדה מאואופין.
 חדשים, מתיישבים לבת-שלמח צורפו האחרונות בשנים .רקנלו.

 הישנה. למושבה מצפוז נבנולבתיהם
 יקנעם( )תלוקנעם

  המזרחי פתחו בקרבת עמק-יזרעאל, במבואות שוכו יקנעםהמושב
  החוף מישיר ביו  החיבור מדרכי אחת את המהווה נחל-יקנעם,של

 המצמאות מלחית בימי חשוב תפקיר מילאה זו ררך4עמשןזרעא3
 .את חסמי כשהערבים לתל-אביב, חיפה  ביו התנתה התנהלהובה

 . י - סירת-הכרמל. בקרבתהכביש.הראשי

 דונם כ-20.000 .הכשרת-היישיב" חברת קנתה  1921  בשנתן,
 מגרמניה, עולים במקום התיישבו 1935 ובדצמבר זה בסביבהדמה
 ומתימך.4"ולגד

. 
. - 

 ובמ- העמק, ליל הכרמל- על בהגנכן הלוז עמד) היתה יקנעםון'
 ושנים ערבתם, פורעים על-ידי תכופות הותקפה 1935-1939אורעות
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'קנעם
-  

 ויוזרע סא'ביץ פגם

 הושיבה השניה מלחמת-העולם גמו' עם משמרתם. על נפלומשומריה
 משוחררים. חיילים בעיקר במקום, נוספים מתיישביםהקרן-הקיימת

 עצמו. התל א4 מיושבעתה
 sm~ כק"מ קדם. בימי ההל מיושבת היתה יקנעםסביבת

 גבוה. תל טתנשא יקנעם, נהל בפתה ממש ההדשה, ליקנעםטצפון
 המקראיה. ישעם של מקומהזהו

 ברשימות נזכרת והיא חשובות כנענית עיר היתה הקדומהיקנעם
 על- שנוצחו המלכים ואחד שלושים עם נמנה מלכההפרשונים.
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 על-ירי ונושבה זבול41 שבט של בנחלתו היתה השר ילעלע.י
 של מרכז קטנזנ עירה במקום היתה הצלבנית בתקופהייצג
 ומונהג קין המילים ' :צירוף זה שם וביארו קימתם לה קראווה.

 הגליל על עמר אל טהר הבדוש השיח' השתלט ה-"חכמנוה
 ובין אליה, המוליכות הדרכים את ביצר הוא לבידים. עכז אתופד
 המצודה שרידי ההר על ניכרים עדיין יקנעם. תל את גם ביצר~אר

 לעכה משמם הדרך על לשלוט רצה ע ממצורה על-ידיהנבנתה
 המצודה. נהרסה שלטונה שחוסל תחר התל. לרגליעברה

'געת-עוז
, 

 הר- של הקטנות משלוחותיו אחת עי השוכנתגבעת-עת
 לעמק- הכניסה על חולשת עמק-יזרעאל, לעבר המשתפלותשומרוה
 חשיבות לה נודעת מז ועל סביבתה. כל יעל .ג'נין סכיהזרעאל
 מלחמת בימי התבלטה גבע"-עוג של זו חשיבותה רבונבאית

 נסוגו הם משמר-העמק, ליד הוכו וחילו שקאוקגץ שעהעצמאות.
 הצליחו כוחותינו כה. והתבצרו הצומת, על היושבת מגידהמשטרת
 למבואותיה  הגיעו התקדמותם ונדרך המשסרה. את מידיהםכבוש

 שעליה כגבעה התחפרו מג'ניד כסוף נסוגו כאשר אולם גזר.,י
 גבעת-עוז. כיוםמצאת

 ק"מ 2 כמרחק הגבול נקבע ירדו עם שביתת-הנשקבהסכם
 להתיישבות. המשק לגאז עלה 949! ובספטמברוגבעתיעוז,

 )טנטויח(יר
 הל-אביב-חיפה מכביש לוכרוז-יעקב מהמסעף צפונה קיםכ-4
 מסילת- את עוכרת הדרך הים. חוף אל מערבה, דרך,סתעפת
 שוט הים, שפת על לה סמוך דור. למושב-העובדים ונטיעהצרזל
 . כנטורה. הנטוש,כפר
 מחובבי-ציון אחד חלם ה-י-ט המאה 1בס91 יפה, פפרץ לרהר:,

 על עברי נמל הקמת על גולדשמיט, בשם אנגלי יהודיוראשונים.
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 דור. של במפרצה בספינתו לעגון נוהג היה יוטשילד הברוןעסה.
 המפרז, ליד טנטורה, על-יד רוטשילד .הברון הקים 1891בשנת
 בקבוקום ליצור בעיקר 'נועד הוא זכוכית. לתעשייתבית-הרושת

 ונעזב. נסגר וניח-ההרושע יפוג עלה לא הנסיון היקב.ליינות
 .למסעי שנרכשההקרקע

 זכרון- איכרי על-ידי t:;1Pa nfiP זה
 נחשולכם קיבוז 948! במאי התנהל טנטורה מאדמות חלק על'יעקב.

 בפרק.הבא(. ראה הקדומה דור)על

 אל-ג'ורג'( )חר'דור
 המסומן תל, נמצא דור למושב-העובדים . מצפון אחדכק"מ
 השם של מוצאו אל-בורג'. 11ר' בשם השונות הטופוגרפיותבמפות

 זוד ש) .מהבקוף
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 כאן היתה הצלבנית בתקופה ואמנם, מצורה. כלומר בורג,מהמלה
 התל של במקומו שכנה החוקרים לדעת מרע. קסטלום כשםמצודה
 הנעכרים. על-ידי זו דור נכבשה לפסה-נ ה-י"ג במאה הקדומה.דור
 ולחופו למצרים חדרו הפלשתים עם יחד אשר הים. מעמיאחד

 העיר דור היתה השבטים התנהלות בתקופת התיכון. הים שלהמשהי
 מלך נמנה יהושע, ספר לפי צידוז. ממלכת כערי ביותרהדרומית

 בעד 'לעצור הצור מלך יביז על-ידי שהוזעקו המלכים עםדור
 כשמוע .ויחי הארץ: ~ItDS בני-ישראל של והתפשטותםחדירתם
 ואל - - שמרון ואל מדון מלך יובב אל וישלח הצור מלךיבין

 א-ה(. יא, )יהושע ישראי" עם יהילחם - - - המלכים כיויוועדו - - מים דור ובנפות ובשפלה. - - - כהר בצפון אשרהמלכים
 אשה המלכים וברשימת העליונה. על הישראלים יד היתה 11במלחמה
 נכגשה. לא עצמה דור אולם דור, מלר גם נמנה יהושע על-ידיהוכו
 מנשה, שבט של בנחלתו נפלה-דור לשבטים הארץ חלוקתבימי
 ביששכר למנשה -ויהי : בה לשבת הוסיפו המקומיים תושביהאר

 דאר יושבי ואת - - - ויבלעם ובנותיה בית-שאןובאשר
 האלח את.הערים להוריש מנשה בני יכלו ולא - - -ובנותיה
 ויתנו בני-ישראל חזקו כי ויהי ו הזאת בארי לשבת הכנעניויואל
 לא והורש למס הכנעני4ת

 הורישו-
 דוד בימי יד(. יא, י1, )יהושע

 מחוש למרכז והיתה הישראלית בממלכה דיר נכללה כברהמלך
 נציב וקבע אדמיניסטראטיביים, מחוזות ל-12 הארז את חילקשלמח
 בדור. לשב אבינדב. בז חתנו, מנציביו, אהד מהם. אהדבכל

 הארץ. על אשור מלך תולת-פלאסר עלה לפסה"נ 732בשנת
 לשמש הוסיפה דור אשורית. לפהווה דור את והפך השרון אתכבש
 אותה נתן פרס מלך הפרסית. בתקופה גם הארץ בצפון השובכנמל
 נאמר שבה כתובת, מעידה כך על צידוז. מלך לאשמנעזרכמתנה
 הנפלאת התבואה ארז את נתן ויפו דור ממלכת -אדון : השארבין
 השיוזלשל
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 שדינמי היתהדול
 השיבה

 ותח- ההלניסטיים בתקופהגם
 פיניקיה בין מסחר בקשרינה

 שייכת היתה אךלארץ-ישראל.
 דייקלטישניס. לפיניקיה.למעשה
 העיר תחום את שוב שצירףהוא

 כת- תהומה גבל בצפוןלארץ.
 בתחום - כדרום עכו,חום
 הכר- היה במורח גבולה יקיסרי
 - לצור היה הים. =, ובמערבמל

 היתה כלומר .הקדושה".הכינוי
 בציים". -השליטהאבטונומית,

 אף שנקרא פרבר, היהלדור
 היה דור נמל דור. בשםהוא
 נבנה יעליז סלע, על-ידיחצוי
 העיר . על הגנה לשםמגדל,
 צ.וו1 מזו א"מנע1ר ש) הננודהאדו עד שורדי-ים. התקפותמפני
 נ- nvivn עיי )פסה-ג הה.""""" נמל שרידי במקום ניכריםהיום
 נ '19 ואתנ'זאי עמודים, ושבר' עמוך'םעתיק.
 שד11י. בש"ח"שד במשך רומאית. דרך שרידי1כ1

 היה 'התלמוד בתקופת יהודי. יישח: גם בדור התקיים התקופותרוב
 פונדק גם בה היה התלמודית., הספרותי ולפי בית-כנסת, בהקיים

לעוברי-אורה.
 נמצאו 1924, בשנת אל-בורג' בחר שנערכו נסיון,בחפירות

 )1200-1550 המאוחרת הברונזה מתקופת יישוב שרידיבמקום
 ורצועת כפול, היה הנמל קדום. נמל ושרידי בניינים ונחשפולפסה"נ(.
 מתקופות חרס שברי במקום נמצאו כן אלציו. שני בין המרידהיבשה
 יקיז הפרטי השם לי?יו' הטלה טבועה היתה מהם אחד עלשונות.

69
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 בשנים לטסה"נ. ה-ד' מהמאה כנראה. הוא. והחרס בה41ד.:כר
 הרומאית התקופה מן תיאסז.ון מקום כקרבת נתגלואחרונות
 ביזנטיח.:סיייקי

.,תלית

 בשם הנקראים לזה, זה סמוכים שונים. מקומות בין להבחיןיש
 :תלית
 י הרכבת תחנת ליד עתלית. המושבהא(
 . לנהל-אוון; מצפון השובה. תחנת-הנסיונותב(

- הים. שפת על עתלית, המבצרג(
 עתלית,מושבה

 היום מונה והיא 'קיא. חברת על-יר' נוסדה עתליתהמושבה

 הוא בו העיקרי שהענף מעורב. משק על מושתתת היא נפש.:-00_-
 המלה הים-.חברת ממי מלח להפקת קטן מפעל בה ונמצא;לחה.
 עין- היישובים נוסדו המושבה על-ידי שהופרשו האדמות על!א"י".
 מתנה היה כקרבתה ובדיג בחקלאות העימקים ימעפילים.;ים

 ה.הגנה". של בפשיטה שוחררו בו שהעצוהים הידוע,;מעפילים

-[תלית  תחנת-הנסיונ 
 תהנת- נמצאת לעתלית תל-אביב מכביש המוליך לכבישמשמאל

 11 תהנה לים. יד משתרעות שארמותיה עזובה. חקלאית,סיונות

 בה ונעשו אהרונסוך אהרון הנורע המבע הוקר של ביחטתו;וקמה
nllvel

 בגידול-

 שונים.. מטעים
 העולם מלחמת בימי נתארגנה אהרונסון_ אהרון .של בראשותון

 נגד בריגול שעסקה התהנהן עובדי בקרב מתתרת קבוצתכראשונה
 .נילי לעצמה קראה הקבוצה ולטובת-הבריטים. התורכיתשלטון
 עתלית תחנת-הנסיונות נשקר"(. לא ישראל ..נצח שי התיבות)ראשי
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 הינ התהנה של מחלונותיה כטרכז. ל" שימשו זכרת-יעקב,מושבה
 שנאספו. הידיעות כל רוכזו ובה בריטיוונ לאניותאותתים

 על הקץ הקיז טטוס, בתאונת ב-1919 נספה שאהרנסוןאחר
 עתלית. של,הנח-הנסיונות

 הצלבנית הנמי עיר -,תלית
 חורבווד נמצאות הים, שפת על עתלית, למושבה מצפון ש-מב
 לתוך בולט הצי-אי על המפרץ. בצד בנויה שהיתה העתיקה,!תלית
 חיפה. מפרץ אחר בארז ביותר הגדול הינו עתלית מפרז;ים.

 יישוב. במקום היה השני הבית מימי החל מ'. כ-500 ורוחבו מ':-0וש אורכי
 בוקלוגפוליס, בשם מיוונת עיר כאן היתה לפסה"נ ה-ג':מאה

 כלומר-
 זו עיר גם היתה תקופה, באותה החוף ערי ככל העדרים. מגרלי;יר

 בתקופה הימים. על שליטתו את והבטיחה ההלניסטה למשטר:אמנה
 דור. של בתהומה המקום נכלל,רומאית

 בשותה הצלבנה השלטוז בימי עתלית זכתה העיקרילפרסומה
 הצלבנים על-ידי נבנתה היא חשוב. ומבצר נמל עיר היתהזקופה
 1 עולי-הרגל מבצר - מלרן שטו לה קראו והם ה-י-ב, המאהבאמצע

 הער- בספרות האדום. המבצר - שחמר" אי .חוסן לה קראותערבים
 לנו הובררה לא שהוראתו עתלית, השם נזכר,גם ימי-הביניים שלבית
 בשנת הצלבניים, המבצרים עפ.אהרוני ונהרסה נפלה עתלית היום.עד

 עדיין מהמבצר ניכרים חלקים אולם בחורבנה, עומדת הוא מאז1291.
 תלם. שלעומדים

 מימי-הבינייה שרידים נתגלו בעתלית שנערכו מדעיות.בחפירות
 לחורבות מצפ11-מערב- עתיקות. ומערות-קברים קדוטיםבנתנים
 אחדותו חורבות נמצאות בסביבה הצלבנם בית-הקברות נמצאעתלית
 המוסלסק הכיבוש בעת שנהרסהתחוה משטי נקודת כאז הית" הצלבנית גתקופה מילה. אל חירבתביניהן
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 המערות נחלמערות
*

 ולכביש החוף למושור המערות נחל של 'ציאתובמקנם
 למגוריו שימשו אלה מערות גדולות. מערות 4 בצלעו ישנןחיפה תל-אביב-

 הקדמך. האדםשל
 מערת ז הרוב מערת ז גדי מערת : 1ה1 לזו, זו סמוכותהמערות

 תנור. מערת יגמל
 מחקר אנגלית-אמריקאזת משלחת ערכה 1934=1928בשנים
 הקדמות האדם של שלדים בהו netfil אלא, במערותארכיאולוגי
 מהווה זה אדם טיפוס אש". של הקדמון .האדם בשם במדעשנתכנה
 שאנו הנבע-, .האדם ובין הנחנדרטל. האדם בין בינייםגוליית

. עתי.תנעיץ

 "-1411יף 4 *"י;,לידךיץללללה,'=ידש
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 של עצמות שרידי במערוח נתגלו b~imnשבצד
 בפתח נכרו הקברים אטרים. ושרידיםשויים.אבו
 נראות ונכדות. גדילות באבנים בוסו והםגושש
 יותר. גדולה אבו קברו על הציבו יותר.מכובד

 של הצפוני-מערבי בקצה נמצאת היסטורי ערך בעלת נוספתיתערה

 לאלי- אותה מייחסת המסורת ב.סטלה-מאריס-. המגדלור ד ל הכרמי'9
 כאחד. ונכרים יהודים בעיני נערצת יחיא הנביא.4,הו

 ולנזירים לנרדפים לשודיים, מסתור כמקום שימסו התימל מעיזת8'
 על מעידים הלוהטים. הקיץ בימי או הגשומים החורף בימי דריהםן, ולע- לרועפם מקלט כמקום רבים דורות במעד שימשו כו' מתבודדים1
 המערוונ נהלבגדולג.יטבמערזת11. השאר- ובין הכרמל. ממערות ברבות המפויחים והקורות התקרה כד 'ד

דיית-אל-כרמל
 אהד :ליד הכרמל, של פרשת-המים קו על שוכנתקלית-אל'כרמל

 ה- המאה בראשית נוסד הכפר המערות. נחל של העליונים~ערוצה
 ומוסלמים. נוצרים מעט נספחו ואליהם מהלבנוז. דרוזים עליידייזנח

 ששטמו המוסלמים. שכניהם מפחד כפרם את לעזוב נאלצוהדרוזית
 לכפרם. חזרו התורכית הממ.שלה במאמצי. ורק להם. והציקואותם

 הכפר זהו דרוזים. רובם תושבים. כן1200 בכפר חשםכיום
 . ובאקלימו היפה בסביבתו מצטייז המקום בארץ. ביותר הדרומיהדרוזי

 ייתכן, קדם. כיתי גם טיושב זאה שהכפר איפוא. -סלא לאהמבריא.
 שרקח נמצאו בכפר הרומאית. בתקופה כבי תשוב בו קיים היהכי

 בסלע. קרומה חציבה הצרידי בורות עתישח, מע"נבניק,

 קירו על הדרוזים. של ההפילה חדר מתבלט הכפר בתיבס
 המז-

 י:
 ביתו ניצב הכפף של הלפוני בקצהו 1883. משנת ערבית כתובתרחי
 הית אוליפנט 1852-7. בשנים בכפר שהתגורר אוליפנט, לורנס סר-של
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 הכרפש במערות שנסקו עצםכני

 וטמע בארצו, ישראל תחיית על שתלם העולם, אומותמחסידי

 . חובבי-ציודבידי

 של כמזכירו שימש "התקווה", מחבר אימבר, הרץ נפתליהמשורר
 מונחות איליפנט של ביתו בחתר בארץ. שהותו בתקופתאוליפנט
 מקבר גולל אבן ומיניהן בכפר, .שנתגלו עתיקים, מבנייניםאבנים
קחי.

- )טוחרכה(קררהכרמל
 בקר- מדלית-אי-כרמל. דרומית-מזרחית ק"6 5 הכרמל. עלמקום

 הים. פני מעל מ. 514 גובהו 1 הכרפוי בהר הגבוהות הפסגוה אחתבת

75
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 נוצרית מסורת לפי י התכערה מקום - בערבית מירושהווחרכה.
 הבעל ונביאי הנביא אליהו ב'1 הדרמטית ההתמודדות כאןוירעה
 הכרמל"(. "תולדות)ראה

 קטנה נוצרית כנסייה הכרמליתים מסדר הקיםבקנז-הכרמל
 מנור.'לידה

 במקום מצויה כי מספר 1660. בשנת במקום שעבר צרפתי,נוסע
 מתוך ולקרוא לידה להתפלל מרבים היהודימ וכ' גדולה,:ר'כה

 שלהם.:11'-הקודש

 גבעת-המורה, עמק-יזרעאל, על מרהיב מראה נשקףמקרז-הכרמל
 עיבל. והר גריזים הר שומרון, הר וההרמון, הרי-הגלילהתבור,

 יזרעאל ?כמק )מוחרבה(  הקרן-הכרמומבס
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 י הענייניםתוכן

 הנרטל בראש שתחילתו ההריםגדש
 8 . 1 י * , , . רותן. בעסקוטיזטו

 8 . , , , , . , , . הגששתי.הטבנה

 4 , , , , , ,י ,.. , הטירפויוגיהמבנה

 המרטיהרא.
 ט-6..,,,.,,,,.

**14י****י* . . ,השם
*** ,.יהמבנה

י.
8****י*

18***14י**,. הגבוההכרע
0!***14***, הנפוךהכרמל

 ע-*!. , , , , , י , , , , מנשה רמתב
 גו * * * 1 * י , , *-, OP1,גבולות
: .המבנה . * * נ , 1 ם  4 * * נ ' *  

17-ע1 * , אומיאל*פהם( )רכם הר*אמיר רכםנ

8,. . * .-.,. .... . .השם.
18. , * * * * 8 * * , ותכמות..פכגה

11 , , ז , , , , , , , , .האקיים.

 18 * , * 1., ,., * , , ; .הצמה*יה

 ,,,,,,ני,י,,ינהמערות
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 15-,18 * 4 * * * , * , * 4 , .הגחליש,

 '1 . ,בולוו ולעמס קרפ(2 לעפק הזויפיםה)חלים
 18 . י י . . , * , ככרפי8נחלי5
11***. * **. סגש4 כרסאתנחייס

28*י,. . .. , הר-אסיר נרכסהנמליש

*נ*'** ' החוי לפישור הז1רפיםמנח0.7

4נ**** . .,. ככרטל-חגחי-י
 ברפתוצחמס

 פנש~
 ש . . . . . . ,.

25/**.* * .* . 58-8ינ מ2ס828י0

 סנ-"1 * * י * י י * . ... . ,הדרצימי
 26 . . .. אורד(י. )דרכי ההו ש9רגע'הידכים
 פ''י .. .ויי-w~rhכביש
 פ**י . . חימה-,משסר-"צמ5=גיגיוסביש

 26 .. . רוחב( )דרבי הנחלים כעהקיהדרכים-

 11 , . תהסחעשיותץ ערא( -יאף עירת כקעתכביש
 ח . . . , . . . ת19זאיפ--tbmנרר
 nlhe . . , , . * * 28) .ואדי .קנעסכביש

 8נ י*. * , ,נשר4 אורזי-פחובח :חגכביש

25 * ** * י אזרך( כגר)י נב,חהר פעדרכים
28' י.י . , . . "0יס שרשמ'שמש

ש **(* . . . "דפנשיא קניר-,הרדרך

16-ש1 . ,,, . . . , . . חגרטל,תהדות

38-"4 .,.. , החרשת., סעת חנרסלתחהת

סלממי
42-וש .~'* ' * . . . . מעצסאות

 4-76 ' * * * * , . ,ססירהיישרבית

 48 * י . * * י * .כרכיר

 43 י ש * י * * ערמ(-* )ואוץבקעת-שירה
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.. . )ארובות( איסמירתל
,., מרנתה(מענית

 .... , אליירביהנקעה
 .יייי* קריע.נפר
.ערה . . , . , .  

 י* .,,, .ערערה
 י.....אום-אל-פחם

 ' .. *. ,... . יםשדצת
 * . . . 1 . טבורךגבעת

-n$aln. , *,, . . י 
 . .שומי גפר ו- א-ש,וגה( יר'שתי
 י* * * . )ס?נדישמאאביאל
 י, * .. . אני(רגבים

 א-שהי נאוםננעת-מלי
. .. 

 י.י.. )צברץ4עמיקם
,. . לגלעד(אבן-יצחק

 .". . . . .."ומיג"
,. , ג-ערה -נ השופםשק

 ..,. . ,.כפרין
 יי,. . .זכרודיעקב

.שפיה , . * . . .
 י... .. . .גת-שלמה
 י, ל. י יקנעם( )תליקנעם

 .י....גבעת-עוז
 ..,., . )טנטורה(דור
 י . '. . אי-בורג'( )חך,דור

,עתלית , ,  ..... 
 י., , המערות נחלמערות

 .,...דלית-אל-כרעל
 .., . )מוחרבה(קרן-הכרמל
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מקורות

 ליתגברג בגו * 4. * * י * . 6ה 47 53, 1,35,
  קלונה *- . * ,. . . . . 69, 65, 59, 25, ש6,
  העתונוה לשכת של באריכותה 63, 61, 59, 51, ז4, 45,  3נ,17,

דממשלתיח
 * * . 4 . . 1ד, 49, 33, 19,פו,

 פרייאור . *.
 בהוצאת העבמאות" "מלחמת הסטר מתור . 1 . 37,39,

 הסברה. ענף ראשי, חינוךקצין
 דרך", "מורה וילנאי ואב ד"ר של ספרו מתוך . . 69,וע,

 המהכר,באדיבות
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 *** ** * )ארובות( א-סווירתל
 .*ין * ג * )נרבתה(תענית
 .*ז.., , אל*גרביהבקעה
 . י י , : . .ערה . . . . . . י , קריע.גפי

 .'*,,, ..אום-אל-פחם
 .' י. *י... .תיסרי
 . י * י * * י * ים.שדות
 . .י... 1 . 1. מבורךגבעת

י,..*.. ,, ,בנימינה

- א-ש"נ"( )הרשוני .  *י . שומי כפד 

 .*י, . ,- .: )סיגדיאנה(אביאל
 י.י,,, . )קגיר(.רגבים

 ..*י . א-שוף( - לאוםגבעת-גילי
..*י, . )צברין(עמיקם

 ..,.,, . )גלעד(חבדיצחק
 ......,..חוב-זה

1SPיוערה. השופט- .. .~.. 
*נשרין י י י , * . . .  

 . י . . . . * ,וברע-יעקל
*שפיה * * . . . . ,

 ****, .;.'בת-שלמה
י-. '*,' . יקנעם( )תליקנעם

 י,י,* י . .גבעת-עוו-
 י.,* י .. . )טנטירה(.דור
 .*..* . ,. אל-בורג'( )תר'דור

*עתלית . . י . . . . .  
 *ז.י . . המערות גאלמערות

 . . . . . . .דלית-אי-ירמי
 * * * י , , )מוצרכה(קרןיהכרמל
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 -מקורות
 יותנברג בם * . . , , * , 16, 47 3ג 1,35,
 קלוגר . . 4 4 . . . . 19 65, 59, 25, ד,6,
 העתונות לשכת של באדיבותה 63, 61, 59, 51, 41, 45, 3ב,דו,

הממשלתית
 פרי-אור . , . . . . . . 71, 9א 33, 13.19,
 בהוצאת העצמצות* "מלחמת הספר מתור . . . 37,39,

 הסברה, ענף ראשי, חינוךקצין
 דרם, .ftw1D שלגאי זאב ד"ר של ספרו מתוך , . 57,69,

 המהבר,באדיבות
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