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 היקעהגבויות
 עמק של לחלק-הדרומרמערבי ,וראים אנו ~גידו בקעתבשם
 שומרת והרי הגלבוע הרי של הפגישה בקי הוא במזרת נכולהיזרעאל.
 1 זבולנו לעמק יזרעאל מעמק הצר המעבר במערב 1 גציו()%'בת

 אל )כלאד מנשה הכל מדרונות הגבול את מהווים דיומ-מערבמצד
 רחב מישור העמק שאר ובין הבקעה בין מפריד .צפון מצד ירוחה(
 דרך או ישוב כל כמעט איו בו'דים.

 טבעק חורש המכוסים אום-אל-פתם, והרי הכרמל למורדותבניגוד
 .של הלבן הצבע ובולט הסירה שיחי בעיקר ההר של זה בחלקבולטים

 וחורם מקבוץ פבס'קלטם.
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 - מגידו שבקרבת כבהיבר געש הרי כמה יוצרים בהמוגה מה שטיוסיד.
 שרשרת בשטח. הפזורים רמים תלים ומספר העמק. משמרו"קרבת
 לקיש41 כולם הנשפכים )ואדיות(, אכזב נחלי ע"י מבותרתתגרים
 tth1v בבקעת אחת דרך חשובות. דרכים עוברות אלה מנחליםבשניים
 השניה ושפרר יזרעאל, עמק עם כרווו, )חדרון החוף עמק אתהשחברת
 ועם זכרון-יעקב עם 'זרעאל עמק את המהבר מלח(, )ואדי -צנעם~חל
 רמות השופנה רמת דלקם )עיז-הטופס. ההר ישובי עם ובז הכרסיחוף

.nvsb,היותר לכל יש הנחלים ביתר יעיז-העסק(. אירים ניעד 
 בואדי רק חיוניים. תחבורה עורקי בימינו מהווים שאינםשבילים

 נעזבה הדרך לעין-השופט. העיקרית הדרך לשעבר כביש. עובר ~ורייר'
 בהרים על-קניהם נסלל עת השניה. העולם מלחמת בימי הבריטים;ץ

 נמשך ההריס שלרגלי מגידו בקעת כל לאורד הנטינה,.:לביש
 חיפה-משמר-העמק-מגידת מכביש קטע ג'למה-מגידו, החשובהכביש

1-  הכ"חהלרות
 לא נוחים. האקלימיים ותנאיה מים יש פוריה, הבקעה קרקען יי

 ישוביהם את התושבים הקימו קדם בימ' גם בארץ. האדם שללאית. החקי ההתישבות מראשית מיושבת היתה מגידו שבקעת איפואופלא
 את זרעו יותר הנמוכים בשטחים ואילו ההריש במדרונותבעיקר

 הספירה לפני הרביעי באלף כבר ובקרם. צאנם את ורעושדותיהם

 רחוקות ארצות עם חליפין סחר שקיימו מספר עריץ מגייר בבקעת'"מי
 דוגמתם כמעט שאיו אחדים כלים תקופה מאותה נועלו הים. אוי"עם

 -תרבות מיוחד לשם זכו גם לכו בעמק. אשר מלבד אחרים,במקומות
 של החמרית התרבות של המיוחדים הגלויים לכל שניתן שםיזרעאל".

 תרבות ליצוי בכדי מדי קטו הוא האחור האיזור. של הקדומ.ם ,םו
 שנעשו או אחרות מארצות הובאו אלה שכלים ספק ואיו משלו,4קורית

-

 בתרבות הצטמצמה לא החוץ גורמי שהשפעת להניח, יש,בהשפעתו.
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 האם י לעמק אלה כלים הגיעו כיצד גם לנו ידוע לא בלקד.החמרית
 שלוים. מסחר יחסי ע"י או אוכלוסין הגירת כובשים,ביעי
 שו תדירות להשפעות פתוחה עשתה הבקעה של הגיאוגרפי מצבה,'

 הים יורדי של מארצם חלק עכו, עמק נמצא בקרבתה שונים.גוקמים
 הבין- הדרך עברה ובתוכה י הציד,נים - ולתקופות שבכלהגדולים
 הדרך של קרבתה והחדקל. הפרת לארצות ממצרים הגדולהלאזמית

 היה גיסא. מאידך שלום. בימי לבקעה רב עושר הביאה~ינלאומית
 חשיבות נודעה בעיקר מלחמה. בימי וההרס הפורענויות מקור בהנעוץ
 עירון בקעת לתוך היייט רחב העמק של הצרה לכניסה רבהצבאית
 לבקעה הכניסה על השומרת מגידו לעיר וממילא ערה(,)ואדי

 לאויר. המפתח עיר אתושהיוותה
 כולו. האיזור של והמדיני הרוחני המרכז ומהסיד מאז היתה מגידו11
 התל גם זהו הדורות. בכל חשיבותה על להעיד יכול בלבד התלגויל

 כי ואם שיטתית, יותר או פחית בצורה עתה עד שנחקר באיזורהיחידי
 תמונה זאת בכל לנו יש כבר החפירה, עבודת בו הושלמה לאעדייו
 הראשוז, הכלקוליתי מהכפר החל בעיר. הישוב תולדות עלבאירה
 שקמה האחרונה. לעיר ועד הספירה. לפני שנה ל-4000 קרובקומנו
 ועברו הת4 נעזב מכן אחר הספירה. לפני שנה 409 בקירובבמקום

 ולכן כולה. בבקעה רבה כאמור,' היתה. מגידו השפעת בימינו.מגידו יש
 באיזור האחרים הישובים של ותולדותיהם התפתחותם את לראותיש

 מדינת לגבול מעכר ביום מהנשא שתלה מהענד, החל בה.~"שורים

-ר~
 בפתח חרושת. קרית שבקרבת לתל-קסיס, ועד ובקרבתו.

 תלים של שרשהת קיימת אלה תלים שנ' ביז העמק, שלהמערכי
 אבו- תל מהמק.א. לנו הידועה )תל-קימוח. כיקנעם אחרים,לתיקים
 שהותם ואבו-הרייק, באבו-שישה החשובים והתלים )קדשו(;,ודייס
 . יותר. קטנים תלים של רב מספר וכן בברור נקבעהוזרם
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 אנו.שוש)תתו

 הקרומה tlt1V1b~t * הכלקוליתית בתחתההישוב
 את הספירה( לפני רביעי )אלף הכלקוליתי הישוב מהווהבמגידו

 הכלקוליתיים הישובים שרידי שאר את ביותר. התחתונההשכבה
 בקרבתם. אם כי התלים פסגת על לא רוב על-פי מוצאים אנושבאיזור
 שרירים של רב רכוז אבו-זורייק. תל בסביבת במיוהד בולטת זו.תופעה

 לתל, וממערב ממזרח מטר ממאה למעלה של במרחק קייםכלקוליתיים
 שום עדיין נמצאו לא עצמו בתל הקרוב. "הזורע" קיבוץ בשטחוכן

 נתגלה זאת, ולעומת אבו-שושה. בתל לא גם וכך כלקוליתיי6"רמים
 גזלירכוז

 גבעה של במורר כניו ושרירי אבן כלי צור, כלי הרטיט, של
 בתקופה שתחילתו אחר, ישוב העמק. משמר בשטח התל, מולטבעית

 רק תהתונ רובייה הכפר בקרבת מקום. בקרבת נתגלההכלקוליתית,

 עצמה התל פני על הכלקוליתיים החרסים נמצאיםבתל-קסיס
.

 וכמו עליו ולא ההל בצדי בלקוליחיים ישזב'ם של ו, תופעה
 על- מוסברת תחתה(, )רוביה כלל תל בו שאין במקום אובאבו-וורייק(

 ולא בארץ או שרדה שלום תקופת תקופות באותה החיים תנאיידי
 כפרים להקים היה אפשר הבטחון. לשאלית מיוחדת לב תשומתחייבה
 פטורים התושבים שהיו מאחר הטבע. על-,די מבוצר בלתי במקוםגם

 ובמקום המעינות, בקרבת למטור להתישב בכרו הבטחונאיםמהשיקולים

 ובנחושת, באבן חיטות השתפשו בה התקופה- = הניקוליתית התקופה.(
 לפנה"ס.4500-3000
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 בארץ הואש'זת,ן תספגו 5דדנ' גאחת 10.דו בקפת שימשה ביותר האזזפזת מחתקופות*1

 1 תלים הפכו שלא פרזות, ערי איפוא, אלה, היו הרחת מפנימוגו

 גבעה של האופינית הצורה על שומרת הומה והמוקפת הבצורהלעיר
 רק בנראה, נוצר, הערים את ולבצר לגבעות להעפיל הצורךיו הגשם. על-ידי משרידיה נסחפת הפרזות עיר ואילומלאכותית
 השלישי באלף הקדומה, הכנענית בתקופה שחלו התמורות*קבות
  הראשו- הצבוריש הבנינים וו  בתקופה מופיעים במגידו הספיריםלפני
 אבוי בתל זו תקופה מיוצגת מגידו בבקעת וחומה. מקדש בתינים,

tnelstאחרים מקומות ובכמה תל-קסיס, תל-קמוח אבו-זורייק, תל 
 תלים. בבחינתבאינם
 והמאתרת, התיכונה הכנענית בתקוטה מגירו:יקעת

-2000 
 . לפנה"ס'12%

 השנו האלף של הראשונה )המחצית התיכונה הכנעניתבתקופה
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 של- תחת נתונה ארץ-ישראל היתה האבות, תקופת היא הספירה(.לפני
 עמים ניידת בעקבות עת לפנה-ס, הי-ח במאה רק הקדומה. מצריםטוו

 דורות למספר נפסק החקסוס, על-ידי מצרים נכבשת דרומה.גדולה
 'ש התיכונה הכנענית התקופה מראשית בארץ. מצרים שלשיטונה

 יק- תל מול במנצורה, גם אלא במגידו, רק לא מענינים שרידיםלנו
 שפע ובו תקופה. מאותה קבר באר חפירת בשעת התגלה כמנצורהנעם,
 לתוי ששימש יקנעם לתל ספק, ליא קשיר, היה הקבר שונים. כליםשל
 של- מתקופת שרידים עולמים. מנוחת כמקום הקדומים העירשבי
 זאת היתה בבקעה. החשוביט התלים בכל נמצאו החקסוס שלטונם
 באיזור גם לביטוי באה והיא לארץ, רגילה פריהה,בלתי שלתקופה

 ל, ,""14ש~ן;, הה9'רזת הפו פחזותו

5.%
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 .מן,

 המצרית הממלכה מלכי חידשו בערך(, ,1550 ה"קסוס גרהם אחר'וא.
 שאת. ביתר והגבירוהו בארץ-ישראל שלטונם אתגדשה

 נאלצים היו שלטונם את לקיים וכדי הזרוע בכה שלטו המצרים,'
 שהתקוממו ארץ-ישראל, ערי נגד מלהמה מסעות לערוך פעםמדי

 הגדול המסע אלה. במסעות כנעניות ערים נחרבו אחת יא ;ל~טונם
 הספירים לפני 1468 בשנת השלישי תחותמס על-ידי נערךשותר
 בהנהגת רבים כנעניים מלכים ברית מצרים נגד קמה שנהלאנתה
 מצרים. עול את לפרוק מגמה מתוך )אורונטס(, הארגת שעל קדשקלך
 על-יד נערך ותתודפס הכנעניים המלכים כרית כין המכריעאקרב
 תאור לנו יש מהלכו שעל הארץ בתולדות הראשון הקרב זהומגידו.
 ערכו השרון, ולאורך החוף, מישור לאורך התקדמותם לאחרלפורט.
 שבה למגידו, יגיעו דרך באיזו להחליט כדי מלחמה מועצתהמצרים
 ( הבאות הדרכים משתי באחת צדדו פרעה מצביאי הכנעני. הכחשרד

 ולעמק לתענך צפונה משם והעולה דותן, לעמק מזרחה, הפונהאדרך
 הנכנסת צפתי", ב.דרך או זמננו( של מגידו ג'נין, )בכיות)זרעאל
 לנו ידוע אינו זו "צפתי" של מקומה 'למגידו. מצפון-מערב*מק

 לשמוע סרב תחותמס אבו-שושה. לתל היא rullnl יתכן אילםשבטחון,
 ביותר הישרה הדרך : שלישית בדרך ובחר הזעירים מצביאיו~צת
 לאורך כלומר בימינו(, )ערה ערגנה דרך ביותר, המסוכנת זאתועם
 הם תענד. מכיוון מצרים לצבא הברית בעלי ציפו .שעה באותה,ן' עירון"קעת
 בהתקפה לפתוח ינסה ולא זה מצד להתקדם יעדיף שפרעה בטוחיםהיו

 לכך בהתאם עירון. בקעת של והיפוכן הקשה הלעבר דרךזיתית.
 צפוק בלתי מכיווו המצרי הצבא לפתע כשהופיע כוחותיהם. אתערכו
 חוזרת חבלתי ההזדמנות להם ואבדה מחדש להערך היהילהםעשה
 ולהשמיד מאורגנת בלתי מסע בשדרת הנעים המצרים אתיזקוף
 הערכותם. לפניזבתם

 בהסתערות העליונה. על המצרים יד היתה הקרב,כשהתחיל
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 ג לעיר. לסגת נאלצו הברית וצבאות הבנעני הרכב הוכהגונה
 הם אולם ביום. בו נכבשה מגידו היתה נהסתערזתם המצריםהלםינז
 הצליחו בינתים בשדה. הכנענים באהלי שנשאר הרב, השלל ע"יפוגו

 עלפה ממושך מצור להטיל נאלץ היה ופרעה בעיר להתארגוה~ענים
 התכלכל המצור בזמן מכיב. גדול דיק ולבנות חדשים, שבעהשימשך
 אולם מגידו. בבקעת הפוריים השדות של התבואות מז המצריהלבא
 גם אלא כנען מלכי רק לא מרוכזים היו העיר בתוך כדאי. היההלצור
 שנפל השלל בערך מאד הגזימו שהמצרים בחשבון נביא אם גם, רב:שיל

 בקעת של החקלאית הסביבה היתה עשירה מה לוו מתבררלידיהם,
 בקר. ראש 2000 פל מספר תחותמס : הספירה לפני ה-15 במאהמשדו
Z2,0poחיטה, ק_"ג 316.400 צאן. ראש 

 שהחיילים אחרי זה וכל -
 הממושך. המצור בימי הבקעה משדותההכלכלן

 שנה כמאה בר-קיימא. היה לא תחותמס בימי המצרים הנצחו7,של:ן
 ארץ- בארץ-ישראל' מצרים שלטון להתפוררות עדים אנו מכןטהר
 וידו בזה זו המסוכסכות רבות, ערים-מדינות בין מחולקתוראל

 הל" השלטון*
 על מעידים בארץ. 1בטח11 סדר מלהשליט קצרה

 השפה - אכדית כאובים חמר לוחות אל-עמרנה, כתני בבהירותבד
 אל- בתל שנמצאו הלוחות ההם. הימים של והדיפלומטיתהבינלאומית

 בין מכתבים חילופי הם תקופה, באותה מצרים בירת מקוםענרנה,

 השלטון החלשת על מתאוננים כנען מלכי כנען. ומלכי המלךח,4י
 בעיקר מצרים. תומכי כל על פוסקות בלתי התקפות ועלהמצרי
 המצטרפים "חבירו", בשם פולשים שבטים על להתאונןמ"בים
 מאורעות עצמם. דעת על התנפלויות מנהלים ואף המורדיםלהלכים
 תחבירו" שהשם ומסתבר הספירה יפנ' ה-י"ר במאה התרחשו%ה

 של מהמאורעות. נכבד חלק. .עברי". בשם אחרת או זו בדרךקןיי
 מהתקופה שרידים מגידה ובסביבת יזרעאל בעמק גם התרחשהתקופה
 בתל- למשל שבבקעות בכליהתלים כמעט גמצאג המאוחרתגנענית
.ל
-גג
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 מציינת ראם בית בחרבת אבו-שושה. בתל אב.-קודייס, תללקיט,
 במקום. ההתישבות ראשית את זותקופה
ן

 עמק עיי כתחילה נכללו לא בני-ישראל על-ידי הארץ בבטש, י מגירו ביקעת ישראל כני של ההתישבותראשית
 ואת שאו בית את מנשה הוריש.ולאן, י החשובותטיעאל

 בנותיה ואת תענד ואתבנוחיה
 יושבי ואת בנותיה ואתיבלעם,, יושבי ואת בנותיה יאת דור יושבואתן

 הכנעני ויואל בנותיה ואתמגידו
 הנאת-. בארץלשבת

 ג-ו( א.)שופטיםן,

 שמדרום ובגלבו*, שומרון בהר ישראל בני התנחלו זאת, לעומת.ו
 להפריד נסיון סיסרא ע"י. נעשה לפנה"ס הי,ב במאה אולם אלה.זים מרכ- שני ביז קשר קיים היה ההתנחלות התחילה מאז ובגליל.לממק,
 יז- עמק תפיסת על-ידי ישראל של והדרומיים הצפוניים השבטיםב14

 הנביאה דבורה הארץ. lias1 דרום בין טבעי באופן המפרידרעאל
 נענו שבטים ששה האזיב. נגד מאוחדת לעמידה ישראל לשבטיקראה
 על- כנראה, מתוארת, הקרב פרשת הפג'מית. אחדותם את וקידם* יזיע- בעמק המלאה שליטתם אח קבע ישראל, שבט' של הגדולרתם בנצ- הסתיים הקרב Qgll1QN~ בן ברק של בהנהגתו לקרב ונערכול4
 ה'(. פרק )שופטים, דבורה בשירת לנו נשמרה והיא ראיה עדיתי
 שבתנ"ך. ביותר העתיקות השירות אחתושי

 כל זיהוי אולם מגידו, בבקעת נערך שהקרב ספק, כלאין
 האלה המקומות אחד בודאות. נעשה טרם בשירה המ,זכדיםהמקומות

 כנראה, היתן וו הכנעני.~עיר הכוח גערך שבה הגויים, חרושת~(א

 סגופו שן העם~קנת,ן
 הא91ק'""וק1 -
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 שהמקומות אלא - זבולך עמק בתוכה העמק, שבמבואות התליםבהחד
 ארכיאולוגיח: או גיאוגרפית מבחינה מתאימים אינם לזיהויהשיוצעו
 גיאוגרפי מושג הגויים" "חרושת בבטוי לראות הציע מזר ב.החרופ.
 ,יר סצייו שאיננו מושג הגויים. חורשת כליסר מיוער. לאיזורכילי

 הערכות בסיט היה שלאיגרא הדעת על מתקבל אולם כלל.מחוימת
 הבסיס אל לסגת בנסיונו ההממד גם שצבאו ויתכז עצמו, העמקבתור
 או - מיושב היה קרית-חורשת. ליד שתל-קסיס, לצייז. הראוי מז,, גרפם קישוז "נהלהזה...
 גבעה על למעשה נמצא התל תקופה. באותה - כמשלט מוחזקלשחות
 הישוב. אבדי את מהוים לפסגתה שבסמוך המטרש שני רקשלעית.
 השלבים ובכל הכלקוליתית מהתקופה החל מיושב היה שהתליסתבר.

 חרוטית בתקופה שני. בית ימי עד - הישראלית הכנענית התקופהעי
 יותר, נוח למקום - אחרים רכים כישובים - הישוב עברוהביזנטית
 נוצלה שהגבעה הוכיחה בתל החקירה לתל. שמצפון למשטח זה~מקרה
 במלחמת תפקידה אין גס אם תצמית. וכנקודת כמשלט הזמניםעכל
 צבאי תפקיד לתל-קטיך היה אז שגם ספק. איז עדין, ברוי"יסרא
 הבעל, נביאי לזכר וזה הכמרים", "תל הוא הערבי השם פרושתךוני'
 א/ מלכים בספר )כמסופר הכרמל על הנביא אליהו בידי~נהרגו
 הכרמל פסגת י מאורע באותו הקשור בסביבה היחידי השב זה איון, י"ח(.פרק
 זה וגם הקרבן. השריפה, מקים - "אל-מוחרבה" נקראת התלממול
 הקים הכרמליתיים הנזירים מסדר הבעל. נביאי עם המאורע~כר

 נראה זה מנזר הנביא. אליהו של פעלו את תל-ידו מנזר ,ה~מקום
 הקישון אף ההרים-טביב. ועל העמק על נפלא מראה וממנו~מרחקים

 מוקטע אי נהר בערבית~רא
-  

 הקוב- המסורת ההריגה. נהר כלומר
 הבעל נביא' עם אליהו של התמודדותו את ההר על זה במקוםעת

 המלכים. מימי שריד כל איז המוחרבה על היסטורי. יסוד כל~שוללת.
 מגידו'. מי על "בתענך דבורה שירת מציינת הקרב מקום את1
ו,.
8
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 שבין קילומטר( )7 המרחק בגלל הכתוב בהבנת קשיים גרם זה14ז
 של שמה על נקרא היה הנחל של שקטע'מסוים מאד, יתכן העריס.(חי
 הרי ל,תענך" יאשר שמה. על נקרא היה מהעמק שחלק כשםלעיר.
 כי לצייז רצה שהכותב כלומר בלבה סביבה של עיון כאז שישי'~כז,
 .בתענך שהצית גם-הסוברים יש אלה. איזורים שי' בין התחוללהקרב
 ל-לא שעה. באותה חרבה היתה מגידו שהעיר לנו אומר מגידו" מ'עי

 הקיק חבר אשת יעל. של לאוהלה סיסרא ברח המפלה אחרין, * באיזור.  הראשית העיר  היא באשר תענד. ילא מגידו  נוכרת היתהזאת,
 תל- היז 11 שמדש מבורים יש סרס". ית ישר בצעדים  .בשלוושישב

. 

 קדש. בשם רבים מקומות בארץ היו כי בטוח,הדבר י אך מדי. רחוקה שהיתה נפתלי קדש ולא מגידו שבקירבתגברקודיס

 החם'רה בזמן שנתגר כפ' עימה אזרו~תשר'7'
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 1 ה.שוא "מו1נ" תהק91ה עת.ק עבר. ננתנ חותמת - מניזרמתמצאי

ש.וש"  .דפו 

 בקעת על שלטון. ישראל לבני הבטיחה וברק ובורהמלחמת
 עובד. למס הפכו בתוכה שנשאיו הכנעניים והתושביםמגידי,

 הכנעני את וישם ישראל חוק כי"ויחי
 הורישו. לא והורשלמס

 כ-ה( י)ש,פסיס

 הסלד דוד ורק אז איפוא'גם נלבשו יא ביותר החזקותהערים
 הקים חורבותיה ועל סופית, מגידו את .ההריב שכבש כנראה.הוא.
 הישראלי. המישל ארמוןאת

 בעיר, מפואר ארמון נבנה "דברים: פני "שתנו שלמהבימ'
 המחוז לבירת והיתה פרחה והעיר חונקו ושעריה העייחומות

 י שלמה. של האדמיניסטרטיבית החלוקה לפיהחמישי

 וכל ומגידו העגך אחילןד בז"בענא
 י-ן( ה א,ימ,נים ... . יכף. שאזבית
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 4ף מלכים יראה  שלמה של ויככ מעדי לאחת גם משכהמגידו

 סומים ל-500 אורוות ~י בשכבה  נתגלו מגציו בחפירות י-ט(. ט"יש'.
 רבימהשרידים שלמה. צומי פרח האיזור שכל איפפוא, פלא, איובערו'
 תל יקנעם. בקיש, הישובים המחולקת. הממלכה שימי ההםמהימים

 לשגשוג שותפים היו ראם, בית תל-קסיס, אברוורייק, תלאברשישה,
 חרס כיי של שברים 11, תנופה מציאות בין מופיעים, האיזור בכיזה.

 ואחאב עמרי של תקופתם בני והם שומרון". .כלי הנקראיםמיוחדים
 והמבריק. האדום והמרוק הנאה בצורתם בולטים הם ישראל. מלכיינו,
 הוא אלה כלים פיזור 1 עשיתם מרכז היתה שימרוק שהעיר4כו'

 על- שומרון כבוש אחר זה. ותרבותי מדיני מרכז של סימואולי
 במגידה נקבעה ובירתה אשורית לפחוה האיזור נהפך אשור:רי

 ולאחריח ההוטית-ביזנטית בתקופה טגירוקעת

 הפרמים שלטוו בימי מירכבים שהיו בעמק הישובים. היו רבים,'
 הה מועטות זו בתקופה בהם המתרחש על שהידיעות אלאגיתים,
 המחח שב הורקנוס בימי ליד. מידי ועבר המלך לאחוזת נחשבאעמק

 לבריניקי גם בעמק היו אחוזות בו. החזיק והורדוס יהודים~ידי
 עמק כל את כמעט שכלל האיזור, בירת אגריפס. שלאחותו
 בכפר חנה בר-כוכבא מרד אחרי עתני. הכפר עתה היהיזרעאל.
 ללג'ע שהשתבש לגיון, השם את למקום שנתן והוא הששי."ניון
- Maximus Campus ל-~Legionis נסוס האזור שם הערבים.שפי  

 - הלג'11. של הגדול"מישור
 בשטח נראים הרומית מהתקופה גשר הטל מבנים שלשרידים

 האיתן הטל מעירת בקרב בעיקר לג'ון, החרבכפר
 נ_

 לג'ח. חודי
 הראשי הכביש בקרבת פתוחה בבריכה כעת נאגרים הנחל של4'מיו

 עוז. גבעת של השלחין שטחי להשקאת,משמשים
 ועתה מנסי הכפר קודם היה ההרוס הבריט' הצבא מחנה בקרבתן
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 שהיתה מעיד, (O~IWSIO מנטי השם ע41 מורך המושב כאזנמצא
 אבו- לתל ממנסי,'צפונה רחוק לא ואכסניה. דרכים תחנת כאזקיימת
 הסביבה אנשי בפי הנקראת גבעה נמצאת כבוק געש הר שהואקטה,

 מאור- בימי אנגלים חיילים של עמדה היתה כאן הצבאית".-העמדה
 המים, לאגירת שונים מתקנים ניכרים ל" שטה בתוך 19361,31.עות

 רומי מחנה קיום על המעידים לרוב, אחרים ושרידים רומייםחרסים
 ןבמקום.

 במז אף יקנעם. מול כמנצורה קיים היה בבקעה אחר רומימחנה
 שרודים יכוזי גזול. מחנה הבריטי הצבא על-ידי ב1מנז הוקם 1"קום

 התלים רוב פני על נמצאים וכו' עמודיט מטבעות. חרסים.רומיים:
 כי פעם. אמר ארץ-ישראל מחוקרי אחד אחרים. מקומותובהרבה
 חרסים ואורכה רוהבה לכל ופיזר איש פעם עבר כאילו נראיתהארץ

 .י
 almin יקנעם תל נע  יתעיה, ; התעברה - ייפה התוייך הנביש בצדלתמה,
 'OD1p נה1 ש1 הנסיסה נדא.ה .קבס 1ה1 מעבד ו המענגה .31א. ש1הקרש
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 האלה השרידים כל זה. איזור לגבי כודאי נכח ~ה דבר1'ומים.
 קיום ועל ולאתריו השני הבית בתקופת צפוף ישוב עלנ~'יים
 רבים.נ,פרים
 זעירות, מחצבות מערות-קבורה, הבד, בתי הם רבים הסביבה בכלן

 הביונטית בתקופה גם והביונטית. הרומית מהתקופה ככולםהזבם
1 במקו- התרכי היהודיים החיים אבל מגידו, בבקעת רבים 'שובים14
,' שמרכז יזכור עלינו ra1 עם הבקעה. של לתחימה מחוץ אחריה6ות
 שמייאה. שערים. לבית והכונה הבקעה של בגבולה ממש היה מאד~שוב

1 
 ן על- לאחרונה ושהתפרסמה שני, בית חורבן אחרי מאד חשובמקום
 ש מסוימת תקופה ישבה זו בעיר בה. שבוצעו החשובות ההפירותידי

 שרידי כאן נתגלו בימינו ישראל. מגדולי רבים נקברו ובה4סנהדר'1
 רבים ליחורים קבורה מרכו נרחבת, קברים ומערכת4ית-כנסת

 הבקעה. על שלמה עזובה לאט השתלטה הערבי הכבים אחרין, 1. ....י יגבולוהמחוץ
 שפכי נסתמו מכך וכתוצאה לקישון, הנשפכים הנחלים. מיצאי"וזניו

 עזוב, עמד יזרעאל עמק נרחבוונ ביצות יצר והקישון"יובלים.
 . בדוים, שבט שם על מרג'-אי-עמר. היה TD~1 הרבוא פוריותומרות

 האלה הכפרים כל לא טורקמנים. ידי על מיושבים היו וחלקםגהר. י במורדות או התקיימו ערביים כפרים כמה כאן. מקנהו אח רועהשהיה
 ו (ה ששררן הקשים הכלכליים התנאים בשל רב ומן מעמיהחזיקו
 ן לחיים העמק את החוירה ההדשה היהודית ההתישבות רקנעמק.
 ופורה. צפוף~ישוב

ן מגירו ביקעת החישה הלבריתהחת,שבות  'י4. בעלות שהיתה יזרעאל, בעמק הקרקע על הלרבית הבעיות צורת,ן,ן
 הקימת לקרן איפשרה נרחבים, שטחים על מעטות משפחותל

 צפפה. התישבות ולהקים קרקע של גדולים .גושים. לרכושישראל
 4 יסוד - בעמק ההתישבות מראשית שנה כ-15 עברו4ף-על-פי-כן,
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 "סעגד" .,צאי שן ""זש'ס המננ.ס ועו.ו יונףת?
- 1911 בשנתמרחביה  העברי הישוב העמקך משמר יסוד ועד 
 משמר חלוצי קבוצת ושבה בראשית )926,(. מגידו בבקעההראשון
 שמר דרומית הערבי,  התאן. בחורבות ביותר קשים a'"Jfilהעמק

 ישוב של הבדידות והרגשת  רובם, %ת פקרה הלרחת%בו-שויה.
 והתחיל זיום למקומו הקיבוץ עבר הקרקע הכשרת אחר' יחיד.עברי

 ) ומפותח. מעורב משקבפיתוח
- 

 באץ לחדור ערביים פורעים נהגו העמק משמר יסידלפנן

 למכשול להם עמדה העמק משמר הקמת העמק. ללב ההיים מןמפריע
 במאורעות במיוחד סבל הקיבוץ התקפותיהם. למטרת הפכה מהרהועד

 היה בו הסמוך. ביער אש לשלוח מספר נסיונות גם %ז ולשי7ן1936.
 גם בתוכו הטלמ"ח. של הראשונים המחנות אחד מכן לאח4קיים
 חבלה לצרכי שהוקמה הגרמני"", .המחלקה הכשרתה אתקיבלה
 היער משמש היום לארץ. לפרוץ. ינטה אם הנאצי, האויבבעורף
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 בחורף, בעיקר מטיילינו. הומה והיא נוער למהנות קרובות:לעתים
 רקפות YDW בו כשתמצא ובאטב. פינה. בכל צצות ,פטרית,כב

 שלושה באו 1935, בשנת העמק. משמר יסוד אחר o~lv 'תשע,ן אחרים. אביב ופרחיוכלניות
 של המערבי בפתח תרושת קרית : לבקעה חושים התישביתיםוגופים
 לא אולם תעשיתי, בכיוון להתפתח תחילה שנועד ישוב -)העמק
 דוד שם על נקרא כורד'סטז' יהודי ישוב - אלרואי , לכךהגיע

 המזרת יהודי בין גדולה משיחית תנועה בשעתנו שעורר'אלרואי,
 כחצי מקום, בקרבת. שעמדה הקדומה העיר שם על ויקנעם, ;כלקרוב
 על- הוקם ופרחים, ירקות בגידול המצטיינת יקנעם יסוד אחרי1,שנה
 קירי, ואדי מפריד המושבה שטח ובין בינו "הזורע". קיבוץידה

 עתיק, ישוב מקום הוא אף שם. באותו קטו ערבי כפר עמדשבפתחו
 יקר- אוסף נמצא ההזורע" בקיבוץ טרום-הסטודית. מתקופה עוד,החל

 בארץ. במינו יחיד אוסף זהו ועתיקה. מזרחית אמנות שלמציאות
 השתפר ולמעשה 1936,7. במאורעות מאד סבלו האלה הישובים כלן

 מנשה. בחבל בהר, הישובים הקמת עם רק באיזור הבטחוני,,המצב
 מטרה מיד הפכו ההר ישובי גם השופט. עין היתה שבהם,הראשון

 סיעה גיסא, מאידך אולם השופט. עין ובמיוחד הערביתולתוקפנות
 מגידו. בבקעת הבפחון להגברת מנשה וחבל:ההתישבות
 בגוי שהוא העובדה במיוהד הקשתה האיזור של הבטחון מצבעל
~ae."חרושת וקרית אלרואי והוא הבקעה בפתח אחד גוש "גושים 
 "גחשים4 שני בין העמק. משמר הזורע, 'קנעם, י והוא במרכז שני'ש

 לישובים שתמדת סבנה מקור שהיו ערביים, כפרים al~11D היו"
 והלגיון הבריטים של צבאיים מתקנים באיזיר היו כן כמו;ברייה.
 ישובי הקמת עם הישובים. של העצמית ההגנה בחופש שחבלו;רבי,
 התוקפים כוח נשבר ועוי( דליה השופט. רמת השוטט. תיו מגשה:ל

 זה. מצד;רבים
 ורא- בראש באיזור. חדשים ישובים הוקמו השחרור מלחמתאחרי
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 לא בה השחרור. מלחמת לקח זה היה הבועה. של המזיחי בחלקה,שונה
 מג'נין. הבאים קאוקגץ צבאות ובין העמק משמר כין 'שוב שוב1חצץ
 בסתו לג'ון. הערבי הכפר של הדרומי בחלק מגידו. הקיבוץ נוסד"קודם
 מעבר נוסף שטח הנשק שביתת הסכם לפי לרשותנו עבר שנהאותה

 עליה מהבקעה, עוז. גבעת ן באזור נוסף ישוב אז ונוסד עירוז,לבקעת
 ההיסטורית תענך של תלה מרחוק גם נראים ; לגבול שמעבר.ורומנה וזבובה המדינה שבשמח וזלפה סלם הכפרים יפה נראים הקיבוץ.,יושב
 בחורף נוספות. קמו.נקודות אלה ישובים אחרי עיר-גנים. היא'וג'ניז'
 ונבנתה עוג", "מדרך "מושב מתימן עולים על-ידי הסד 1952,שנת

 בלב הבקעה. בצפון ממש. התל עד המגיעה עלית", "יקנעם'השכנה
 לאחר בית-אשל. יוצאי הם ממיסדיו חלק .היוגב". המושב הוקם ,העמק,,

 שבישובם התת-קרקעיים בבונקרים מעמד אריכים הדשים'~החזיקו
 בעמק. ביתם את ובנו לכאן השחרור אחרי עלו והנצורי"הרוס

 השחרור מיחמת כימי טגירו,.בקעת
 כדי דרכים שתי הערבים לרשות עמדו השחרור מלחמת בימי,ן

 הצפוני העמק דרך חיפה: יאי הים חוף אל מג'ני!. מהמשולש.ןלהגיע
 הדרוסי: העפק דרך או נהלל. - עפולה .- )יזרעאל( זרעיז,בכ'111

 היתה האלה הדרכים באחת התקדמות,מגידו-יקנעם-חיפה.
 היתה להלכה מהדרום. הארץ שבצפון העבריים הישובים אח,מנתקת

 מן חפוי של אפשרות בה שהיתה מאחר יותר, מתאימה הצפונית הדרך:
 בציר וההתקדמות הפלישה נסיונות את להרתיע כדי בכר והיה,יפוף. עברי ישוב זרועה היתה זאת, לעומת אולם נצית. הרי מכיוון"האגף.
 פתף בה היה מעטים. ישובים ובה יותר, קצרה היא השניה הדרך,,זה.
ג ~על- מלח( )ואדי יקנעם נחל על מהרה עד להשתלט האפשרות ינוסף
 שהתנהלה לחיפה, מתל-אביב העברית התחבורה את לנתק כר1די

 בכביש הערביים ה65רים של השליטה בגלל זו בדרך הימים,באותם
 4 לזברון-יעקב. מצפון,החוף
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 העמק במשסך הץ)זכיטפוסןי

 הביניים: טטרת חיפה. היתה 11 בגזרה הערבים של הסופיתמטרתם
 התכונם והם העמק משמר להם ניצבה בדרך יקנעם. נחל כביש:

 . אחוה יד במחי אותהלכבוש
 לעבר בתנין מבסיסו הערבי הכוח נע 1947 אפרילבראשית

 ארץ- וערביי סורים , מעיראקים, מורכב חיה זה צבא העמק.משמר
 שהתפרטם קאוקג'י, פאוזי י הרפתקן לבנוני קצין ובראשוישראל

 הבריטים ימי אלה היו 1936-39. מאורעות בימי עוד כנופיות כמנהיגן
 הצבאיות הבעיות את במעט לא סיבכה ונוכחותם בארץ האחרוניםן

 למנסי. לג'ת דרך קאוקג'י צבא התקדם מפריע. באיןוהפוליטיות.
 רווייה ובכפר ליטלאות 25 בעלי תותחים הוצבו מנסי ל-'ד שים.ש תו- גם היפעלו השחרור במלחמת הראשונה בפעם כוחותיו. את ערךשם

 אבו- הכפרים שני את האויב בינתיים-תמס האש. תצפית היתה פוקה'-
 מתאימים מקלטים גם לו היו לא מהפגזה, מוגן היה .א הישובצור. במ- באה העמק ומשמר חיפה, כביש על החולשים ואבו-וורייק,שושה
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 ניז,קו והבנינים ופצועים בהרוגים יקרים קרבנות נפלו זה.,,לצורד
 הערבים החינוכי. המוסד של והבולל הגדול הבנון,קשות-בעיקר

 עזרה.מבהוץ מכל הקיבץ של ניתוקו ואת באש יהרונם את ניצלון
 היער. ובגבול מסביב הגבעות בכל עמדותיהם את לבצר"והוסיפו

 וערכו ישובם על נפש בחרוף העמק משמר אנשי הגנו הדלבנשקם
 נעימות בלתי להפתעות חשש מתוך היער, בשטח מתמידיםס'~רים
 בימים לו שהיה העצום היתרון את לנצל השכיל לא קאוקג'י זה.מכיוון

 את והרס כבש שכבר בעתונות, התפאר הוא המערכה. של'הראשונים
 בהשפעתה בטח הוא מכריע. צעד עשה לא עצמו ואילו העמק.משמר

 את בויד. ישוב נגד הרב כוהו הופעת ושל ההפגזה שלהמוחצת
 ריכוך אחר' האחרון, בשלב רק לתת ביעתו היה להסתערות,האות

 זה מוטעה בשיקול המגינים. של הלחימה רוח כמבירתהביצורים
 מעט להביא איפשרה השהייה a~rln כלתי הזדמנות קאוקג'יהחמיץ

 הסוף, עד מה משום האויב על-ידי נסגרה שלא בדרך וציוד תגבורתן
 היהודיה פתחו עיזהשופט, מסביגת הסמוכים, בהרים מהבסיסיפ,'ל פכי11ן.שרוד. הדרך - הלילה, בשעות','בעיקר

 הערביך ראם. בית המשלט נתפס עמוק איגוף ועל-ידי נגד,'1,בהתקפות
 לעם- הפך הוא היהודים בידי זחן משלט לחשיבות לב מסמיק שמו'"א
 וערערו הערבית התחבורה לעורקי באש הגיעו ממנו מפתח. זית ן,

 לוטיו.ן לח-
 פשיטות הערבי. ההצלה" "צבא לוחמי של העצמי בטחונם אי

 עמדות לכבוש הביאו המותקף הקיבוץ ומתחום ראם מבית מתואמות ן'
 בז ואחרי היער. שבגבול הגעש", "הר של כל ראשית נוספות,מפתח
 העורף. עם קשר ואבו-וורייקאיטשרו כבושאבו-שושה רובייה.'של
 בסכנה תותחיהם כי וכשראו לתמרון, ביותר צר שטח נשאר לערביםן
 רבות אבדות להם היו בנסיגה בחפזון. נסוגו והלאה, מהם והנצחון,

 בצו- היה העמק למשמר הקרובים והכפרים הגבעות כבוש אארי שיןו הרא- הקשה הקרב מאורגז. ככוח מלהתקיים חדל ושצלה" ו"צבא.'.מאד
 על-ידי קשים. קרבות אתרי רק שנכבשה המשטרה; על-יד מגידהמת
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 . . . . . . . . . . . .."ק"........ץך..------
 .__נ__

 =====4כגבב::2ב:בך"

 _ונ. .-הי

~ 1  משמר-העמק עלהקרבות ן-י

 האיזור לב אל מזרחה, המערכה את היהודים העתיקו המשטרהכפוש
 את והכשירו עירון בבקעת  המרוכז דערני הישוב את מגרזהעיבי,

 צצמה.  ג'נין על להתקפה הקירעגו
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 והעברת האויב של השדת כותית על הראשון הנצחון זה היהלור. השח- במלחמת היסטתי היתה.מפנת העמק משמר עלהמערכה
 הגבר מעמידת ועדוד' בטחון שאב העברי הישוב שלג לשטחהמלחמה

 הלערכה הנצ"ו!.על מהשסעת חשובה פחות ולא העמק, משמר שלרה
 באותה לערך שבוצעו לירושלים, בדרך "נחשון" ולפעולות חיפהבוש לכי- הזאת. המערכה שנתנה הבטחון הרגשת חשובה הי.תההמקומית,

 : סייע העמק למשמר קאוקג'י של כוחותיו ריתוק בלבד: זאת ולאעת.
 . האחרות. במערכות לנצחון ביותר ישירסיוע

 הבקעה-תחום של המזרחית הפינה נשארה השחרוראהר~מלחמת
 מצד המדינה לתוך לפרוץ המתנכל האויבספר.

 ה.משולש-
 ן יפסח לא

 . וערנות מוגברת חיוצית התישבות ג'נין-מגידו-חיפה. כביש 'עי
 של נסיון כל להכשיל בכוחו הבקעה, תושבי של מתמדתבטחונית
 זה. מצד כטחולםערעור
 בה האחרונה הפעם תהיה מגידי בסביבת קאוקג'י שמפלת ,תןמי
 ביותר קדומים מימים החל דמים, ולשפיכת למלחמה יד המקוםהיה
 . מעתה, שתשלוט היא והבונה החורשת שהיד יתן מי ימיניועד

 מגיהו. בבקעתולעולם
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 נוספי*: יאין*אי
 )בספר ומגידיי העמק משמר בסביבת געש "הרי : אבנימלךננ
 / . 1948(. פועלים ספרית ארצנו", סלעי"צפונות

)טהת"ר-צה"ל(. - העברי לחיל כיס ספרית ובהתקפה", בהגנה העמק"משמר
 . 1950. פועלים ספרית במערכה", העמק.משמר

 כדרת - )"נופים" העמקי בהשמר היער .קדמאיות : גבעוןר.
 1953(. ה' ספרת nihDn, בידיזתספרונים
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 העניניםתוכו
 . . . . * , , . הבקעהנבולות
מולוות

~yPan  
. . . . . . . . 

 הקדומה והכנענית הכלסוליתית בתקופההישוב
 והמאוחרת התיכונה הכנענית בתקופה מנידובעקת

 מגידו בבקעת ישיאל כני של ההתישבותראשית
 ולאחריה הרומית-ניזנטיח בתקופה מנידובקעת

 י . מגירו בבקעת החדשה העבריתההתישבות
 . * , השחרור מלחמת בימי מגידובקעת
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