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משי

 ושםתהומים
 והירדז "גלבוע התבור, משמשיט הנוף פנ' מרא"מבחינת
 במפה- כלשהי הצצה אף אולם וברוהות, טבעיותנקודות-אחינה

 אקור מהווה אינו על-ידיהן התהום שהשטח להוכיח כדי דיהמיסית,
 מזה יתהה דומים. אקלימיים תנאים ובעל אחיד מבנה בעלג'אוגראפי

 שעוד כפי - למעשה מייצגת הגוברות  מנקודות-החחיוה אחתכל
 איז כן, אף-על-פי ושונה. נפרד גיאוגראשי איויר - להלךנריה

 שכו מקרי, צירוף והירדו הגלבופ התבור, על-ידי התחוםחבל-הארץ
 שבט של בנחלתו ציוני-גבול אלה נקודית-אחיזה שימשובעבר

יששכר.
 קשיים: מספר קיימים יששכר נחלת של המקראיבתיאור

 ורשימת הגבול יישובי רשימת בערבוביה בו מובאתא(
 ה'איזור, בפנים ששכנוהיישובים
 הנהלה. של הדרומי הנכול כלל נזכר לאב(
 יששכר נחלת גבולות את לשחור ניתז אלה, קשיים אםעל
 "סמוכים. השבטים של נחלותיהם תחומיבעודת

 צפון- בכיוון מהתבור נמשך יששכר נחלת של הצפוניגבולה
 המדרוז ~אורד נחל-יבנאל, של העליונים יובליו עבר אלמורח,

 ואגן נחל-'בגאל אגז ביז "מבדיל הגבעות רכס שלהצפוני-מורחי
 אל הגיעו עד דרום-מזרח, בכיוון הנכול ירד משםנחל-תב'ור.
 של הדר~מ' גבולה הירדן, לאורך "גבול עבר במורחהירדןן
 של הצפתי חלקו עם והתחבר בגלבוע אולי, עבר, יששכרנחלת

 נחל- עד הגלבוע את גם כוללת שלנו הסקירה מקום, )מכלעמק-דותו
 המתמשך בעם", פרשת-המים לקו סמוך הגבול עבר במערב יבזק(
 נצרת. בהרי הר-הקפיצה אל יזרעאל הגלבוע, דרך דותןמעמק
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י

 .:חלת-יששכר" האיזור נקרא שונים  היסטויזים באטלאסים,
 בו הנפגשים הגיאוגראפיים מהאזורים  אחר  כלן,  נורא במקראואילו
 עליו שהטביעה המרכזית העיזי שם על או , אופיו את ההולםבש4
 או "עמק*חרוד= בפינו היום מכונה שהאיזור העמק חותמה.אחין

 בן יוסף גם גב(. )ה, גית-שאן" לפני העמק-הגדול אל הירדואת,, "ויעבדו הגדול-: .העמק לו קורא א' סמר-המלביםהעמק-המרחי.
 ההרים רכס ; בית-שאן עמק בפינו ""כונה - מזרחה העלקשל, המשכו ברומאים"ו היהודים "מלחמת '~ספרו שם'והמת~'הו"מ,כיר

 בימינו והן בימי-קדם הו נקרא האיור 'של "דרומי 'לחלקוהכלול
 של הצפוני בחלקו הכלולה ההררית היצועה ואילוהרי-הגלבוע;

 הגליל-התחתון-המזרחי. רזות בפינף לקראתהאיזור

 בנחלת הכלולים הגיאוגראפיים האזורים איפוא הם אשעה, ה נ כ מה
 והם: - ובנופם  באקלימם  במבנם,  מוח וה נבדלים והםישזכר,,ן

1, חרוד; עמק 11 א. ,[.
 בית-שאוו עמקב.
1,.ן הגלבועי ג.וע, ,,

 הגליל-ה"חתון-המורחי.  רמות ד.
,ן'עמק-חלוה:

 של משקיעה כתוצאה שנתהוותה צרה, בקעה .הינו עמק-חרוד1%

 ואילו בלבד, ק"מ 4 הוא המכסימאלי ,ויחכה גיאולוגיים. . שברקווי
 יזרעאל(. )מול מ' 1000 על עולה הוא ~(ז בייתר "הצרבמקום
  מצפון, אותו התוחמות לרמותן,הגליל-התחתון-המורחק מהעמקהעלייה,

 ופוחת הולך פניןהים מעל עסק-חרוד של מטיסו ונוהה. ~צובההזנה
 - מרחביה ליד פני-הים מעל מ' מ-80 : למדהה מתקדמים ש~:1ככל
 אדמות נמצא נחל-חרור לאורך ניר-רוד. ליד למני-הי6 מ',ןמתחת.ך10
 ר9 שחורותי. בזלה קרקעות נמצא בצפון..',עמק ואזלגסחף,

 ן,4;
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 סלעי כדוגמת גיר, סלעי נמצא לתל-יוסף, שמצפוןבגבעות-קומי,
 והיא העמק, של הדרומי וממעברו בהרי-הגלבוע, המצ'וייםהגיר

 חלקי שני בין הגיאולוגי הקשר לגבי מנקודות-הציון כאחתמשמשת
העמק.

 : ביתחטאןעמק
 בין בקעת-הירדן לעבר ומתרחבת ההולכת גדולה, מניפה כעיןא. מזרה לכיוון 1מק-הרוד של המשך כעין מהווה בית-שאןעמק
 ופיח,ת הולד כאן גם בצפון. כוכב לרכס בדרום-מערב הגלבוערכס'
 לפנרהים מתחת מ' מ-115 מרחה: מתקדמים שאנו ככלהמפלס
 למעוז-חיים. ממורח לפני-הים מתחת מ' ל-275 מסילותעל-יד

 בעלי מעיינ'ות מהם - רבים ובמעיינות במים עשיר זה1מ1
 בית- עמק אדמות רוב מלוחים. מים בעלי ומעיינות מתוקיםמים

-הרי-הגלבוע  מעין-חרוד מבס 
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11 ו,,ן.

 באגם החוור משקיעת שהתהוו אפורות, עוור קרקעות הן '*אן
 העמק. את המאוח'רים הגיאולוגיים העידנים באחד שמילא"קדות,
 ואיל,1 סחף, אדמות נמצא - הגלבוע לרגלי ך בית-שאן לעמק'גם

 גם נמצא - ורשפים שלוחות באיזור 1כ1 - העמק שלבצפונו
 ,,  בזלתיים,,קרקעות
ן, :,'הגלבוע

 הרי-שומרון של צפונית-מורהית שלוחה ה,נם ירי-הגל,בוע,ן
 בסביבות ~ltes-מערב. מדרום-מזרה "וא ,הכללי שכיוונההמזרחיים,
 לעבר פונה וקציה קשת, זו שלוחה יוצרת וניר-דודפית-אלפא
 בעיקר ההתרוממות חלה בקעת-הירדן של מהתלוותה כתוצאה.מערב.
 יותר הרבה המזרחי מדרונו תלול כן על ~~לבוע, של המזרחי'בצדו
 של הפרש כאן קיים )שלוחת-יורעאל(1 המערבי המדרון1'מא~ר
 הר-ברקז בתלילות מתרומם לבית-אלפא ג1בה.',ומיל מטרים,400,ן

 מתנשא הוא היישוב מן אוויר בקו ק"מ פחותן,מ-2 שליובמרחק
 ברור, לפני-הים. טעל מ' ~49 ולגובה לעמק מעל מ' 570 של"לגובה
 על שולט העמק, מעל רבה בתלילות  הגלבוע,ן,המתנשא מי"איפוא,

 ומתונים הגלבוע של הדשם-מעיביים מדר,נוהיו קצובים,,ואת, לעימת דרומה. מעמק-חרוד לדרכים קשה מכשול ומהיוה סבילתוי,
 העמקו לתוך ממנ,ו היורדית ,,הצפ11-מערביות השלוחות"מורלות
 כביש נסלל אף ג'נין, לבקעת העמק ב'1 )"פרידה יזרעאל,בשלוחת
 ]מוגי[(. מרוז על בפיק, היישובית, בסקירה ראה המקם, שם )על לה,.מרוו למעלה,,,,העולה

 הגשמים מי שכן מים, במקורות ועניים גיר בלויים הרי-הגלבוע ן,,,
 בשכבה מספקת רטיבות לשייר בלי *קרקע, לחדיר,[ימעמיוים

 בלים ועשירים רבים מעיינות מצויים ,זאת, לע'ומת העליונה.'
 גם כאן דווקא אך שלו, הצפונית-מזרחית בסנה ההר, למרגלות.

 דוד של הידועה קינתו בעמק. מאשר ייתר רבים גשמים"יורדים
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- ברקפ לעתק-חרוד, מהגלבועמבס  גבעת-התורה 

 משאלה. בגדר נשארת כא(, א, ב')שמואל תרומות- ושדי עליכם ומטר טל אל הגלבוע, "הרי : ויונתן שאולעל

 : המזרח,י הגליל-התחתוןרמות
 : עיקריים חלקים לשלושה מתחלקהגליל-התחתון

 ; במערב גבעותא(

 1 במרכז הריםב(

 במזרח. רמ,ותג(
 המזרחי לחלקו הגליל-התחתון של המרכזי חלקו ביןהגבול

 מכפר-תבור הכביש נסלל ולאורכו שונים, נופים שני במפגשעובר
לצומת-גולני.
 סלעי- שכבית הבנציים הגליל-התחתון, שבמרכו ההריםלעומת
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 החלק  בזלת. רבד' והדמהי המורה' יקז מורכב גיר, ובעיקרמשק?,

 והז לצפוז-מערב, מדרום-מורח הוא המזרחיות ן הרמות של.הפכיים כיוון במים. עני הוא תולם חקלאי, לציבור ונוי מישורי הינו4יה
 בירידה יורדים הם זאת, לעגמת לדרום-מערב. אטל בשיפועשופעות

תלול"
 רמת- מתרוממת למשל, כך, לבקעת-הירדן. יפי ובחריפות

 היא יורדת ולעומת-ואת - לעמק-חרוד מעל רב4 באטיות:ושש~ר,
 בקשת-הירדן. אל תלולבמתלול

 גובהה  שרונה-כפר-תביר. רמת נמצאת להר-תקור~מורח
 לסני-הים, מעל בקירוב מ' ל-180-160 כדורי בית-ספרן ע"י מג'ע

ואחי
 לגובה שרונה ע"' מגיעה היא מרח לכיוון אטיתן, עלייה

 הקטנים הנחלים כל של כיוונם לפני-הים. לעל מ' 264-,(29'של
 לנחל-  :ופלים והם לדרום-מעיב, דזא שריה-כפריתבור"ברמת

 לבקצת-הירדן:  ויורןן ררות-מורח לכיוין פונה צצמו נחל-תבור  ןוארי-בירה(,ןןויילי,חבוי

 ם י ל ק א:ה
 מושפצים בית-שאן ובצמק בצמק-חרור  ה?יויר מיג שא' ןי1

 עמק- ובין ימי, בעיקרו הוא שאקלימו עמק-יזרעאל, בין!,ממקומם
 ליבשתי מימי ומששה האקלים הולך כן אורחה,  והולכים מתקרמים,' שאנו שככל  לזמר, נוכל יותר. יבש אקלים ווולט שבוה,רדן,
 לירחיה גירמת הדמיים של השתפלותם יף  פו"תת.  הגשמים  וכמיתןן

 בסביבות  הגשמים  סל הממובצת השנתית ,הכמות המשקעים:בבמות
 - בבית-שאן מ"מן 404 - בכפר-יחזקאל  מימן ב50 היאעפולה

 כמות מנה. פחות ואף מ"מ, 230 - ומדרוםן'לטירת-צב' ; מ"מ 300,
 מי הללה בעמקים הגובלים בהרים יורדת יו"ר גדולה גשמים,ן
 העמקים אל בויבם  מחיקוים הרי-נצרת על הירדים הרבים הגשמים'
 התלולה הירידה השפעת בולטת וביחוד שלרגליהם, בעמקים מ~ר,ן יותר רבים גשמים יורדים בהרי-הגלבוע גם  לשמפוני,ל,  ,וגורמים'
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 לא וקורה י בעמק המשקעים כמות על בית-שאן לעמק הגלבועמן
 שבהרים בעוד וכחולים בהירים בית-שאן בעמק השמים כיאחת,
 המשקעים כמות של השנתי הממוצע מבהינת גשם. ,ורדסביב
 אפשרות עדיין קיימת שבו האיזור בתהום בית-שאן עמקנמצא
 וכדי מערבה, זה גבול זז מסויימית בשנים אולם חקלאות-בעל,של

 לשדות. השקאה מי להוסיף "כרח יש מש'תלמים יבוליםלקבל
 מבורך שכן ניכרים, בקשיים כרוך "דבר איו האיזור שללמזלו
 בגרא- להזרמה המקרים במרבית הניתנים עליונים, מים בשפעהוא

כיטציה.
 הגובה כאמור, ופוחת, הולך מורהה, מתקדמים שאתככל

 הטמ- שיעורי את גם רבה במידה קובעת 11 עובדה פני-הים.מעל
 לעמקים, מההרים בקיץ הגולשים שורדים, האוויר זרמיפראטורות.
 בעמות מאשר יותר גבוהות לסמפראטורות כאן וגורמיםמתהממים,

 הגדולות בתנודות אף ניכר בית-שאן עמק של היבש אקלימוהתוף.
 היומי המכסימום מגיע יולי-אוגוסט בהדשיא "טמפראטורה:של

 למעלה אף עולה הוא ולעתים צלסיוס, מעלות ל-37-36הממוצע
 1 צלסיום מעלות ל-22 'ורד הממוצע המינימ'ום ואילו מעלות,מ-40

 ביום מעלות. ל-15-ס2 איפוא, מגיעה, הטמפראטוריתתנודת
 צלסיוס. מעלות 54 של טמפראטורה בטירת-צבי נרשמה22.6.1942
 החורף, בלילות ואילו רבים, שרב בימי מצטיינות המעברעונית
 מההרים קר אוויר גולש כאשר ושקטים, בהירים בלילותובמייחד
 נקודת עד הטמפראטורה בו 'ורחת בית-שאז. ולעמק הרודלעמק
 מהרכסים "מקדמות הבוקר נשצות כשנצפה פעפ, לאהאפס.

 י גדול אחד לאגם הפכו כאילו לנו ייראו העמקים, אלשמטביב
 מהרכסים והקר הכבד האוויר מניקוז כתוצאה נתהווה זה"אגם"

 נמצא זאת, לעומת כבדים. וערפלים טל ומהיווצרותש,מסביב,
 חם. אוויר  של ריכוז אחר-הצהרים, בשעות בקיץ. אלובמקומות
 מגדלים אין ובגללם הגלבוע, לרגלי גם שוררים אלה אקליםתנאי
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 פחזת הרגיש הדר, פרי אלא לכפור, הרגישות l~ula הללובעמקים
 טמפראטורות. של העזיםןהבללים

ן,הצמחייה
 כהז המעלות בכל ונתברך מקדמת-דנא מעובד היה נעמק,ן

 "וצאים ותהומות עיינות מים, .ארץ משה: בפ, ארצנונשת"חה
 ארץ-זית-שמז ורמון, ותאנה וגפו ושעורה "יטה ארז ובהר,בבקעה
 בה..י כל תחסר לא לחם, בה תאכל במסכנות לא אשר ארץידבש,
 האדמה הגלבוע, למדגלות הבוקעים המיט יפעת ז-ט(. ח,)דברים
 ויבנאל יששכר ומרמות הגיריים מ~רי,הגלבוע בסחףהמרופדת
 שדה גידולי של רבים לוניה פורייה ~רקע מהווההבשתיות,
 העמק של אקלימו איו אולם ביז-אקל.מיים. פרי עצי שלולמשעים

 בתנאים לעמוד מסוגלים שאינם הקרקע לגידולי ,ביותרנוח
 בג השוררים וחלם קור שלהמשתנים
 דורותעקב

 ש~

 ברמת-יששכר גמורה שממה שררה ענובה,
 לעתים יק בהן. היהודית ההתיישבות ראשית ויפניןוברמת-יבנאל

 נחל ערוץ בראש או מעיין ליד בהן לראות היחן אפשררחיקות
 עטו והגיאיות הנחלים נדות ואילו כסוף-גבו ד-ל או בודדת,תאנה
 וסוף. קנה פטל, שיחי של סבוךמעטה
 במעלה לבנה עצי נחל, אפיקי עתוד זית עצי בודדות, אלות ניצמו, ושם פה ורק שממה, שררה ישראל שבתחומי בהרי-הגלב,עאף

 בסביבות קדומות, טראסות על ותאנה "רוב שני ההר, שלהצפנני
 וחזושות מעוות, יפתה' סמוך או ,העתיקים לאתריםהסמכות
 בגלבוע מצויים זאת לעומת הכפרים. בקרבת שקד עצי שלועירות
 ולריאנה. הרפואי הצמח וביגיהם ונאים, נדיהם צמחי-ברכמה,

 בהר-הגלבוע ייעור n~tPa החלה המדינה קום לפניי, קצרלז,מז
 את ירוק מעטה מכסה כבר כיום הממשלה. ,ל היישיר"ע"',,אגף מהיר בקצב נמשכת היא ועתה הקק"ל, ע"י במדרונותיהובעיקר

ן,
11 
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, 

 מגרעין מבסעתק-חרוז,

 את גבעת-יונתך את וכן ההר, מיבלות של הנזעמים הסלעמהשופי
 שהיו שלדגלי"ם, השטחים שלוחת-יזרעאל. ואת שלוחת-נוריתהמשך
 ביתו איוו שבהן ביצות, מכוסים היהודית ההתיישבות האשיתעד

 למטעי-הדר עתה הסכו שונות, בר וחיות ערב-א-סקר בדווימושב
 למיניהם. ולמטעי-טרימלבלבים

הנחלים
 'ששכר נחלת כי אותנו מלמד ההידרוגראפית במפה תטוףמבט
 כך משום הארצי. פרשת-המים לק. ממזרה ככולה רובהנמצאת
 לדרום- מצפון-מערב כללי בכיוון שבאיזור הנחלים ארבעתזורמים
 נחל- ג( נהל-יששכרן ב( נחל-תבורי א( לירדן: ונופליםמורח

  נהל-כנק.ד(
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 )ואדי-בדרה( נהלנו~בור;

 בסביבת להר-תבור, מצפון מחדיל האחד לנ"ל-תבור. ראשים ,שני"
 מהר-תבור, דרומית-מערבית תחילתו השני הואש ואילו ייאל-לידי( )ואר- נחל-קשת נקרא והוא ועין-מאהיל, ללניה אדמי-הנקב,,,רמץ
 את וכן מגבעת-המורה היורדים מיספים ~שאן לתוכו קולטקוהות

 מהרי היורדים.
 נצרי

 ממסעף-תבור-כפר-קיש, הרחק לא להר-תבור, מזרחיה זרמה יגבל,ן בהורך ואילו שבאזורו, מהמעיינות זעירות קים כמויות רק קולך,, הוא בקיץ עין-דור. נחל ואת נחל-הקוסמת וכן
 לנחל מדרום נחל-תבור. הוא אהד, לנחל העיוצים שני מתעברים,ן

 באפיק רטת-יבנאל. - לו מצפון-מזרה ואילו רמת-ישקקר,,ימש"רעת
 למדי, גדול מעיין נובע במרכזו ; רכים קטנים מעיירת נובעים הניל,
, עין-תרוה של מימיו לבמות משתווה מימיו שכלית עין-שחל, הלא!ין

 רכש ותל מסיק ח' קשיון, תל עיז-דור, ח' אנ"רת, תל 1'דבורה, ח',1 סיריה, ח' לאורכו: הנמצאים המרובים ,עתיקים והאתרים התלים,ן מעידים כדרך חשיבותו על המקוכלימ. השעבורה מנתיבי כאקר, מלהמה, בימי והן שלום בימי הן קדם, בימי ששש נחל-תבור
 ואתרים ואב ח' מעוג, ה' הנהל, אפיק בחוד השוכנים )ממורכש(,,,

 ; בחלקו שוב והוא זה נ,תיב ~Qal כיום נוספים. ואתרע לירדן הנ"ל, של לשפכו הסמוכים כיתו, ותל שמס תל 11, 1כ1,ן,תל ; אחריםרבים
 ולמסתנן. לחית-טרף משכן תכופות משמשהוא

 נחל-"טשנר,
 בצפון- - תמרה מסביבת היוצאים בערוצים "נחל של ראשיתו ו'י
 ובעיקר מעין-ייבלה טייבה, מעין א-דאבה ממעין ניוון,, הנחלבלית. ובזי- מולדת רמת-צבה טיבה, ימסביבות - .רמת-יששכר מערב,,

 בסביבות החל לו. צפונית-מזרחית מ' 250 במרחק הנובע,מעין-גבול,
 קדם, בימי רמת-יששכר. את המבתר נאה, גיא הנחי יוצרמוגדת

 חשיבותה שעל .תעבורה, כדרך הנחל שימש במינה גםיכמידת-מה
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 בתלים הבולטים בצלעותיה השוכנים ה4זימים האחויםמעידים
 יובלה ה' הנהל, שבראש דאבו, תל הם: זה נהל לאורד,באקרים
 תל-עשה, עיז-גבול, בסביבת העתיקים האתרים קבוצתבמרכזו,

 הירדו. אל הנהל שלשפכ, באיזור יטמעאיל, ותל ההחרי, מהאיזור ,הנהל של יציאתובמקש
 יזרעאל-חרור--ובית"םאןנחלן

 מאגנר יותר גדול שטה על משתרע זה נהל שלןאגן-הניקוז

 טרשת-המים בקו יאשימו לכן. קודם שהשדנו ן הנהלים של"ני"וז
 הוא - עין-יזרעאל הוא מעיינותיו ראש ממערב. האיזור אתהתוהם
 שאול מלחמת בתיאור במקרא, המוזכר ביזרעאל", אשר.העין

 היורד נחל-השיופים, את לתוכו קולט אריהו בדרכובפלשתים.
 היורד נהל-נור-ת, ואת לגבע, כפר-יחזקאל ביז ועוב4מגבעת-המויה

 )שהינו עיז-חרוד של הערוץ את לתוכו הנחל קולט כןמהר.-מרוו.
 את האיזור(, של הצפוני-מערבי בחלק במים ביותר העשירהמעיין

 עין-תל-יוסף את )עין-ריחנייה(, עין-ריחו עין-הצבאים,,,את ערש,
 מעיינות - לבית-אלפא מזרחית הנובע )עיןזסתנה(,,ן,וא,עין-היים

 חדגוני, הינו הנחל של נופו הרי-הגלבוע. למיגלות כולםהבוקעים
 חפורה. לתעלה לעתים ידמה כי עד ישר. בקו כמעט נמשך ואפוקו,
 ועזים, מרובים פיתולים בעל נאה, גיא הנחל י1צ4 בית-שאן לפני,,

 היו המנדט בימי רב. מגונה ינןפלים 1ב1,'אשדות-מים"
 מדרונותי~

 4"עןר אגף בש' שניטעו אילנות אותו משטתם כיום וחורשית.,, גינות-ירק ועטורים פרי עצי של בוסתנים נטועים הזהבקטע
 צפון-מורח, לכיוון פנייה הנחל פונה לבית-שאן סמוך המישלתי.,,

 הוא שבהם שהגדול מעיינות, מספר נובעום התחתון ורמו ובגפיק"

 לירדן. ונופל מורחה הנחל פונה דרכו בסוף )עין-א-סודה(. עיו-חוגה,

 - כפר-רבא את הליפתים ערוצים בשני !הנחל של ו.אשיתו ,ןי, א,שובאש( )וארינחי-בזק

 ן,,, 14,,

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ך

 באחד מדינת-ירדה ימגבול ק"מ ל-5 הר-שומר11, בצפוז,מזרחהשוכן
 )שמו"א, העמונים עם המערכה לפני ישראל שבטי את שאול פקדי בה במקרא, הנזכרת בזק, העיר כנראה שכנה הללו הערוציםמן

 לאחר בישראל. הראשון למלך נמשה זו מערכה בעקבות ח(.יא,ן
 - מדינת-ישראל בתחום - "בקעה אל מההר יוצא "נהלשאפיקן

 מהלך לאחר - לבסוף טירת-צביו של בגבולה ועובר מתרחבהוא
- ק"מ 23של  לירדן. נוסע הוא 

 יוצר ההרים סו בדרכו גורף שהנהל שהסחף לציין, הראוימןן
 שאר מגוון לחלוטין שונה ההום שגוונה משובתת, חקלאית קרקעי

 שגידולים ומסתבר, לטירת-צביו שמצפון בית-שאן עמק שלהקרקעות
 מאשר יותר רב פרי כאן מניבים ועוד( סלק, גזר, )כגון מסוימיםי
 הצפוני. בית-שאן עמק אדמותבשארן

 וניצולם הגלבוע שלמרגלותהמעי'נית
 מיוחד לציון ראויים 'לעיל, שתוארו המים למקורותנוסףן

 ע"י האיזור עמקי נתה11 כאמור, הגלבוע. שלמרגלותהמעיינות
 השכבות נחשפו מכך כתוצאה גיאולוגיים. שבר קווי לאורךשקיעה
 מ'-התהום מקורות את מוצאים ואנו ההעתק, קו לאורך המיםנושאות
 למרגלות במיוחד שכיחים )מעיינות( עליונים מים או)בארות(
הגלבוע.

 משק בתחומי בוקעים האיזור של הגדולים המרכזיים"מעיינות
 כלפי "דה תפנית הרי-המבזע יוציים בו למשם ממוךניר-דוד,
 הדרומי גם והוא )ג'וסק(, עין-שוקק הוא בהם והגד"ל החשובדרום.
 ובמרחק-מה ; )ג'מעין( עין-חומה נמצא לו מזרחית-צפיניתשבהם.

 עין- הוא ביותר הצפוני המעייז ואילו ; )פואר( עין-מגדל ממנו1
 האחרים. המעיינות ממימי יותר מלוחים מימיו אשר )ע'אצי(,עמל
 לגן הסמוך הפרק שבתוך הטבעית "בריכה במעמקי נובעהוא

 השלושה.י
 ערב בדווי על-ידי מיושב המעיינות איור היה המדינה קוםעד
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 המים שפעת שמטביב. העמק כל על ,התיתם את שהטילוגךסקר,
 שכן לקללה, הממושכת הענובה בתקופת ""כה האיזור התברך4ה

 ובהמה. אדם חיי שסיכנו בעמק. נרחבות ביצ41 להתהוותגרמהן
 היהודיים .המתיישבים של חלומם התגשם המדינה קום לאחרי

 מקורות כל מתרבים שבו מיחול, מתקן לוקם באיזור.הראשונים
 הם מליחותם איוון ולאחר - המתוקים והן המלוהיט הן"מימן,-
 להשקיית העמק, יישובי אל מזרחה, וכצינורות באמות-מיםמועברים
 ליישובי מערבה, גם דומים יועברו הזיז למרוצת והבוסתנים.השדות

 המזיהם-מק,יזרעאל
 1 , ם י כ ף דה

 את חוסמים בצפון והרי-הגליל בדרוס ושקמרון יהורההרי
 עמק- ,עמק-יזרעאל. הירדן. אל הים מז - למזרח ממעיבהמעבר

,הרו"
 מהווים, זו, הרים בשרשרת מסדרון היוצרים pDV1-בית-שאן,

 אכן הארץ. של לרוהבה ביותר והנות המעברן,הטבע' את,אי4,
 וחידקל הפרת מארצות הראשית, הדרך זה במעבר עברהבנלן'הדורות

 בדרך נעו שלום בימי בקעת-הנילוס. אל '.הלבנון ~הרי-אנאטוליה,או
 שונים יקר ודברי סוסים מהצפון אתן שהביאו שיירות-מסחר,11

 שנהב זהב, הובא והמרה הדרום ומארצות ן ולמצריםלארץ-ישראל
 ורכב-ברזל. יריבים גייסות כה נעו מלחמה ,בימי אתרים. ערך וחטציל

 של גירלה fiK שהרצו מכריעות, מערכות !ערכו אלהו'בעמקים
 מגידה ע-' כנען במלכי "-ג' תחותימס פרעה מלהשח : כולההאיל

 ביז המערכות, ככנען; הפרעונים שלטון לפה"ס הט"ו במאה נתבסס שבעקבותיה,'
 דבור"

 : הדורות במרוצת גם יריה לא הדרך של חשיבותה ועוד. לפישתים,ן שאול בין לגדעון, המדינים בין לכנענים, וברק

 המאה ובסוף לערבים הצלבנים בין הקרב ,בצדה נערך הי"בבמאה
 המערביים במבואות הבסנו בימינו לתורכים. נאפולי~ון בין הי"ח'

 ניצחון ; קאוקג'י צבאות את - משמר-העמק על בקיץ - העמקשל
 במלחמת-העצמאות. חשוב ציון-דרה שהנה,'
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ךז
 לעבר-הירדו העיקרית המעבר דרך והיא - ימאוד חשיכה'דרל

 )דרב-אל לנהל-יששכר מצפון בבקעת-'בגאל, עברה - קדם בימן,
 משניות דרכים עברו ותבור יששכר הנחלים אפיק' בתוך11הורנה(.

 הללו הדרכים מסוימת. השיבית שוגות נודעה,"בתקופוה להן לה,,לואף',
 נדל-תבזר לאורך ונמשכו מעברות-הירדן את מהרי-הגלעד"תצושירוו

 עיר,נמל התקופות ברוב שהיתה - עכו אל ן, צפון-מערם, בכי,,ז"
 מערבה, פנו או - בארץ ביותר החשובה עיף-הנמל ולעתיםהשלבה,

,ן' ,.ד*-הים"., היא - "ראשית הדרך אל אחר-כך ונתחברו הנקל הנהלים לאורדון
 ן"מעברות-הירדן

 במעלה ראשון תפקיד מעברות-הירדן מילאו מקדמת-,א ,,כברן
 אותן המזכיר ביותר העתיק המקור מלחמה. והוי,ב"מי שלום ~ימי הןן
 ה-ב' רעמסס של שלטונו מימי א', אנאנסטאסי פאפירוס הינ,ל
 אהוד על במקרא. מאוד מובלטת ,'מעברות-הירדן של השיבותם ,ן,ן " יעבויו?" כיצד נהי-גיידן ,את... שאן, בית- את לי "הסבר : כתוב אנו מוצאים ובו לפה"4(, הי"ג )המאה,
 על השתלטו אשר אפרים, אנשי בידי נסתייע כ! מסופר, ',,גרא בןן

 גדעון שלח 1.מלאכים המדינים: ובין גדעון בזן במערכה הי"דן, מעברות- מילאו ראשון-במעלה תפקיד כח(. ,ג, )שומטים, לעבור",, איש נתנו ולא למואב מעברות-הירדן את "וילבדו המעבר:מקימות
 המים את להם וליכדו מדין לקראת רדו - לאיור הר-אפרים בכל,ן

 דומה ,תפקיד כד(. ז, )שופטים, הירדן" ,)מעברות( ואת בית-ברה עדין'
 מלכי של מלחמותיהם בשעת המלוכה, בימי מעברותההיידןמילאו
 ,, באימים. יש"אלן,

 העמק- אל הירדן את "ויעברו הגלעד, את שכבש אחרי ,כי מ10פר,,ן המכבי יהודה על י בספר-ושכבים גם מוזכרים טעברות-הירדןן,
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 )מכבים ובגיל..."...." בשמחה להר-ציון ויעלו בית-שאן... לפניהגדול
 נב-נד(. ה,א',

 הבית- חורבן ימי של היהודי ההיסטוריון מתתיהו, בן יוסףאצלן
 בימי הרומאים שערכו אכזרית שחיטה על קוראים אנוהשני,

 שתהיה בלי הירדה ליד נלכדו אשר יהודיים, בפליטיםהמלחמה
 כל את לחץ ולאחרונה "... : מימיו גיאות בגלל לעברו אפשרותלהם
 גאו כי לעבור, יכלו ולא היהודים נעצרו ושם מהר, לשפתההמון

 לקראתם. מערכה ערך ופלאצידוס הגשמים, מפני )הירדו( הנהר מין
 והתייצבו מנוס, ana אבד כי למלחמה, היהודים יצאו כודהםבעל

 סוסיה ולשטף האויב לחצי מטרה הנהר, שטת לאורך ארוכהבשורה

 יזרעאי-חרוד נחל אח עתית-1 תפרנס יזרעאלתעיין
 "-ן"ך'ך'",,ייי,"ייי~ו,",ייין,, 'ן ם"-נלש,,ן,,,;ןן,-11,..זךן.7,;ןגניי'ן

,,... ., 
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 חמישה-עשר הנהר. לתוה אותם והפילו מהם ר"ים המיתו,,יהר,כבים

אל"
 לקפה, בחונקת-יד נלחץ אשר וההמון הרומאים, בהרע נפלו נפש
 בשבי, נלקחו איש ומאתיים וכאלפיים לאין-מספר, היה ,הירדז,אל

 )מלהמות ובקר" וגמלים וצאן חמורים - מאוד כגי שלל אתם ויחדי

 או מעברות-הירדן על מערכות התנהלו הבית הורצן לאחי ןגם;1
 לטירת-צבי דרומית שנערכה למערכה נודעה "בה חשיבות,בקיבתו.

 וביז - עת אותה עד הארץ שליטי - הבסנטים בין ימינושל
 ניצחתם בעקבות הערבזם. של המלא בניצחונם שהסתיימא,הערבים,

 מלחמת- בראשית תכנן דומה תכנית הארץ. את הערבים אז כבשו,,ז"
 הזדרזו אף והערבים קאוקג", ,:צבא-ההצלה", מפקדהעצמאות
 שעמידת אלא - טירת-צבי של כיבושה על בעיתוניהםוהודיעו

 תכניתם. את הכשילה היישובן,היהודי של הגדורה,
 היישובים בקרבת נמצאים בית-שאן בעמק העיקריים המעברות,

 מעוז-היים, המדיה, ב"א-יוסף, נוה-איר, גש11,4
 כפר-רופיי

 ודרומית
 כבר לראשונה כנראה, נבנו, הירדן על ~הגשרים חלק לטירת-צבי."
 לעומת מאוד מועמים הגשרים היו עדיין  שמנם כי אס הרומאים, ע"',,

המדברות

  הרבים.י
 הסולטן של שלטונו בימי נבנו גשרים כמת

 שהגשרים הסבורים גם ויש לספירה(, י"ג ,המאה ביבים הכשלוכי,ן
 בימיו. רק נבנו הירין עלהר"שונים

 ן,, ן,,,
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 האיזורתולדות
 הפרי-היסטוריתהתקופה

 הפרי-היסטו- התקופה בשחר כבר התחילה בעמקיםההתיישבות
 נתגלו רבות פרי-היסטוריות תחנות האבן-הקדומה. בתקופת -רית

 שבהן החשובה אותם. המקיפים ובהרים בסקירתנו הנדוניםבעמקים
 לכביש ממזרח הרי-נצריב שבררות  ב.הר-הקפיצה", המערההיא

 האדם מצי מאלה במערותצלולה-נצרת.
 הקרמי

 מהגשמים  מחמה
 גר גם לעתכן טרי, ימחיית בארו עירן באותו שירריהעזים
 האדם ובגבעת-קומי. בגלבוע גם נמצאו חשובות תחנות בשדה.בסוכות
 עיקר מאבל. שרשי ואסף הנחלים במימי דג בציד, עסקהקדמון
 נעלמו שמרביתם והקרנף, חזיר-הבר הצבי, היחמור, היוצידו

 הנחלים באפיקי בשפע פזורים שהיו אבן-הצור מצרורותמא'רצנו.
 מרצעים, חודים, אבני-'ד, כליו: את לעצם. התקין ההריםובערוצי
 שבוצעו הבפירות ומשכב. דירה הלבשה, לצויכי העורותולהדלקת שנצווי ההיות עורות מעל הבשר להסרת מגרדים ובעיקרסכינים,
 שתי בה חשת. 1934--1936 בשנים בהר-הקפיצה "קדמון האדםבמערת

 את 2( העליונהן האבן-הקדומה תקופת את א(תקופית-יסוד:
 שוכני של גולגלות ארבע נתגלו נהפירות האבן-התיכונה.תקופת
 מוקדי וכן בהם ניוונו המערה ששיכלי בעלי-החיים עצמותהמערה,
 הפרק בתהומי לאהיונה נתגלו האבן-התיכונה מתקופת תחנותאש.

 הדיג. במיאכת הקשורים כלי-צ.ור, נמצאו ובהן השלושה, גןשעל-יד

 הראשונים הקבע יישוביהקטת
 בשלבם אלה בעמקים הקדמון האדם תולדות את יודעים אנואין
 - אלה ערים 1 הראשונות הערים ולייסוד ההיסטורית לתקופההטעבר
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 ,,ן,

 נוסדה מגידו לפנה"ס. הרביעי האלף בסוף נוסדו - יבית-שאזמגידו
 בית-שאן ואילו בעמקימו שעברה ,הראשית בדרך מפתחבנקוית
 שתי לעמק-יזרעאל. מעמק-הירדן העיקרי המעבה ,.במקוםנוקדה
 וסביבן פורייה, ולאדמה מים למקורות סמיכות היו הללוהערימ,ן
 תרבות,חקלאית. להתפתחהחלה

 ולהיקפה הכנענית בתקופה בעמק החקלאות שלון לאופיה עדות:' ,ן, הננעגיתהתקומה
 את המתארת ה-ג', תחותימס של בכתוב,,-היכרוז מוצאיםההנו

המערכי
 של כוחותיו בין לפה"ס 1465 בשנת מגידו ליון, שנערכה

 צבאות בידי שנפל השלל בתיאור כנעה מלכי ברית :וביןפנעה
 בית- שליחי בחשבון.." חלקות". נתתלקו יוהשדות ,נאמר:פיעה

 הנד- אל הובא אשר הקציר מניין קצירם. "ת קצור ימחיזהמלך..ג
 ושבעת אלף מאתיים כורים ושעורים חיטים מגיד,,: משדותר,ממותו

 הצבא בידי בגולה נקצר אשר אל נשף מאות.,אלפים,,ושלוש
 הלזו". הצאן עדרי את ררממותו הוד ,,צבא ויבוזוהרד-רוממותיו.

 אלפ.ים. )עזים( זעיל צאן ותשע, ועשרים מאוץ ותשע %ףבקר
 מאות". וחמש אלף עשהים )כבשים( לבןצאן

 נחלותיהם בתוך העמקים נכללו "תנהלות,,שבטי-ישיאל בהקופתן, יהשופמים ההתנחלותתקופת
 בדרים-מערב מנשה בדרום-מורח, יששכר :,' שבטים "לושה%

 בעיקר התיישבו ולכן בעמקים, החוקות הע"ים את יהירישאיה שבטים יכלו לא הראשונה שבתקופה אלא ן בצפון-מערב,וזב~ון'
 בגליל-התחתון הצפוניים, בהרי-אפרים - הסמו",1בשטח~ההררי

 עובד", ל"מס בו והפכו עצמו לעמק גם וירדו יש אולם 1ובגלבוי

 טוב כי מנוחה "וירא יששכר: שבט על ב~רא קייאים שאנוכלי
 )בראשית למם-עובד" ויחי לסבול שכמו נעמה,1,ויט כי ,ארץואת
 ',' סו(.מט,

 ,, ן12
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ן,

 ן ג-ה( ו,  )שוטטימ, לשחתה". נאמץ tw;b~1 לרוב... ארנהכדלן

 ותת בהרים אשר המנהרות ות להמי,בני-ישראל  פשו  מריוו.מפני
 וככל ההתנפלויות, שתכפו ככל ב(. שם,  המצדות"י,1שם,המ?רויוואת

 ההכרה שבמרישרחל בקרב גברה להתערער, הביטחון מצג ,שהוסיף
 את ליטול מסיגל שיהיה ותקיף. יעיל ורבוי בשלמון קצורךבדור
 שבטי-ישראל יל הצבאית בהתעצמותם מועדיך לידיו. 4יץהגנת
 מהווים המלוכה הומת לקראת "תארג:ותם בתגייך  חשוגושלב

tlhT1tnb~1על להר-תבור, הסמוכה'  מיפתה, יואש  בן ן, גרעון של 
  הרישוף, נקרב ו גבעת-המורה בקרבת שנ"קבץ הגדול, לדיןמלקה
 לוחמים מאות שלוש רק כשלרשותו ןמרינים, על גריון צברבימק,

 המדינים אחרי ברדפו השיג השני ,יצחונו את יאילונב"רים',ו
 שזיהה. "עבי-היידושטים

 פריחה של לתקופה הארז וכתה והתבססה, המל411 קמה כקשר1. ,, המלונהתקוטת
 השי משמש העמקים שהניבו המבורכת יתנובה עדותושגשוגן'

 בחברון: המלכתו במעמד המלך לדוד בהם שהתנהלושהעלו"השבטים

"י4שכי
 ובפרדים ובגמלים בחמורים להם מביאים ונפתלי וובולוז

 - לרוב וצאו ובקר ושמן וייז וצימוקים דבלים ןמאכל-קמחובבקר
 מ(. יב, א, )דברי-הימים בישראל" שמחהגי

 האדמי- היחידה בתול נכלל והעמק - אדמיניסטראטיביותיחידות, - נצ'בי'ית לשתים-עשרה הארץ חולקה וללמה מלכותבתקופת
 אצל אשר בית-שאן, וכל ומגידו .תענד . החמישיהניסטריטיבית

 מעבר עד מחולה אגל, עד מבית-שאן ליזרעאל, מתחתצרחנה
 באותה שכלל יששכר, שבט תחום 'ב(. ,,ד, א, למלכיםלזימעם"
 העשיריה הנציבות אה היווה ההררי, האיגור אח בעיקרתקיפה!
 זה נציבות תהומי ניתנים לא במקרא יו(. ד,ן, א, למלכיםבמניין'
 ן, ן,ן, יישובים הוזכרו לא החמישית הנציבות שבגב141ת כך מתוךא4
 'י 41ל
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 רמת- של האיזור כל כי למדים, אנו - התבור ובין יזרעאלכין
 העשירית. בעגיבות כלול  היה זהי-תבוריששכר,

 ההשובות הערים אחת הכנענית בתקופה שהיתהבית-שאן,
 בעמק השלטון מדכו מגיולתהו הישראלית בתקופה 'רדהבארץ,
 מסחרי למרכו גם והפכה מחדש, שלמה בימ' שנבנתה למגידו,עבר

 נחשפו בהן בה, שנערכו בחפירות שהתגלה כפי במעלה,ראשון
 ואורוות שליטיה מצה-ות המפוארים, שעריה האדירים,ביצוריה
 בה. שהוקמוהרכב

 מגדולתה. מגידו גם ירדה שלמה, מוח אחרי הממלכה  פילוגעם
 העיר יורעאל,  אלא  מגירה היתה לא בגר בית-עמרי  שלטווכימי

 להר- מהעמק הראשית הררך על שכנה יירעאל באיזור.העיקרית
 מלכי של  החורף  ארמון הוקם ובה  שומריו, הבירה וליירשומהון
 השופמ.מ י1תקופח  ה13]ו.ת מחרופן ליחה  1'ת.שאן ],ת-מאןתו

 באזור התרכייתהעיר

 ,,, - .,,,,, ,,,,,. . ,,,,) ) , ,,, . ,,,,,),, ,,ךי,,,;.,,
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 משובהים- וליבולים לפוריות סמל העמק הייה ההםיש"אל.,יצימים
 ההוא ביום "והיה : התקופה בן הושע, לנביא מדברי שישתקףכפי

 להארץ הארץ. את יענו והם השמים את אענה יהוה, נאוםאענה,
 יזרעאל" את יענו והם היצהר, ואת לתירוש ואת הדגן גתתענה
 אחדותו את גם זה' נביא בעיני מסמל כשמק כג-כד(. ב,להושע
 להם שמו יחדיו, ובני-ישראל בני-יהודה .ונקנסו : 'שראל עםשל
 יום גדול כי - האלץ מן ועלו אהדרא?

 יזרעאל-
 ב(. ב, )הושע

 והתלמוד הטשנה ותקופת בית"טני111
 ,הן בהר הן היהודית ההתיישבות גבולות את, בהתמדהוהי"יב. בעמק גם גולי-בבל התנחלן לפה"ס, הה' למאה שיבת-ציון, ב,4,ו

 שיבת-ציון מתקופת הרבים העתיקים 'היאיים לכך ,עדיםבעמק.
 ביז- בעפולה, גם נמצאו שיבת-ציון מימי יישוב עקבותשנתגלה
 משמשים אל" אתרים אחרים. רבים ובמ14מות בתל-יוסףרעאל,
 nelpn. באותה שהתקיימה הענפה ההתיישבותית לפעילותערות
 ובתקופה החשבונאית בתקופה גם בפריחתו עמד האיזור,,

 עדים הרינו בית-שני ימי של השנייה ב4חצית והביזנטית.ה"ומא'ת
 הלניסטית עיר היא שעתה אלא - בית-שאן של. מעמדהלהתחדשות

 )דיקאפוליס( הערים עשר ברית עם הנ"נית סקיתופ,ליס,בשם
 המזרתי. בענר-הירדן שכנו מלבדה מולו אשרההלניסטיות,

'

 מסרר שאן בית נעשית הביזנטי, ובעיקר הרומאי השלטון בישי
 הירדן עבר. את גם הכולל סק,נדה( )תישטינה נרחב יחבלפולין
 ?טח פג! על הנהל עברי שני על 1~תפשטת העיר הגליל.ו4קצת,ן'

 ן, מתרחבים.והישג, נוספים ישובים בבקעה סביבה נוסדים "קופה באותה קמ"ר. 2של
 : מפייחז"ל שומעים אנו בית-שאן עמק אדמת של פוריותה ע4'ן

 ראיתי אני - לספירה( ה-ב' מהמאה )תנא מאיר ר' אמר.תניא,
 ן בז "יב, )כתובות בורין" שבעים עושה בית,כאהבבקעת-בית-שאו

 בו וקיש,לוש

 המי
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 רשימה א(. ים, )עירוביז, פתחה..." בית-שאן - הואישראל
 .השולחות - בית-שאן וגחוכן - שוגות ערים על מספרתרומאית

 הפשתה גידול על 1 רב" בשפע בה המצטיינות העולם, לכלכלי-פשתן
 זעירא: ר' "אמר הו"ל: מפי גם שומעים אנו בית-שאןבסביבות
 )כתובות הן" ככלי-צבעונין מבית-שאן הבאין הדקיוכלי-פשתן

 בית- נעשתה 421 שנת אחרי מע"ג(. ג, פ"ב, קידושין י עג לא,פ"1
 שבתהומיה פלשתינה-סקונדה, הפרובינציה של מטרופוליןשאן
 והגולן. הדיקאפוליס ערי הגליל, העמק,נכללו

 והתורכית "ממלוכית הערבית,התקופה
 גידולר מוזכרים הערבים בידי הארז כיבוש שאחר' בתקופהגם
 ן תמרים ומטעי קני-סוכר אינדיגו, אורו, : באיזור שגודלו שוניםשדה

 אולם הערב. הבישאני היין את משבחים עדייו ערבייםומשוריים
 פקדה הערבית בתקופה כולה הארז על בהדרגה שהשתלטההירידה
 א-רומי, יאקות הערבי הגיאוגרף בית-שאן. את גם הומןבמשך
 תמרים גידולי אותם באיזור מצא לא כבר הי"ג, במאה בארזשסייר

 הביונטית. בתקופה הסופרים בפ'שנשתבחו
 שייכת העיר היתה 1183-1172( )בשנים הצלבניתבתקופה

 צלאה ביד' נכבשה 1183 כשנת בתוכה. מבצר לעצמו שבנהלנסיך
 נהרסה ביברס, של מלחמותיו בש' 1268-1255, ובשניםא-דין,
 . . הצלבניים. הצבאותנידי

 משנת שנים,_החל 7 במעד בבית-שאן שחי הפרחי, אשתוריר'
 את משבח עדיין "כפתור-ופרח., . ספרו את בה כתב ואף322!,
 בו אשר למנשה, .בית-שאן ואומר:. מרכזו, בית-שאן ואתהאיזור
 מנוחות .מן .רבים, מים על בחרתי,.יושבת ישיבתי זה את'לחבר
 ולגן-עדן צמחה . תוציא השם כגן שמחות, ושבעת מבורכתוארץ

. .... _.ו ,... . .פתחה".. .  . 

 לחלוטיזי _נחרב בעמק והנישוב רבים, ימים .עביו. לא אולם..
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 בתקופה גמורה. ועובה הפקרות בו'שלטו הי"ט המאה ועדומאז
 - א-ע'זאויה וערב א-סקר ערב - 1,נוריים שבטים בעמק "כנ",וו
 לחקלאות בזו אלה שבטים וצאנם. לקליהם עדרי את לוור"1

 את אף אדא השדות, שארית את רק לא והחרי4ו הקבוע,וליישוב,

 אתרי  ובהר-תבור  בהרי-הגלבוע לפליטה שבשלו  והיערות,שלידי
 הבודדים הכפרים באיזור. שהתחוללו מוסקות הכלתיהלשחמות
 יבולי השמדת בגלל אם הם, אף נחרבו מעמד, החזיקושעדייז'
 העמק 'ושבי בין גדל חלליה שמספר ~ץדחת, בגלל ואםשצותיהם

 תישבי עזבו עתה הביצותי שהתפשטו וככל העזובה שגברהכ4ל
 בסדרר או בהרים והתיישבו לגמרי כמעט העמק אתהכפרים

 והמעבר בלי-מצרים, שלטוו הנוודים ,,,שלטו בעמק ואילונותיהמי"
 להם. חסות דמ4 תשלום טעון היהבז'
 :כר בו מצא לא 1808. בשנת בעמק שביהר tlSIT הנוסע,,

 1816, בשנת בעמק עבר אשר ריצ'רדסין, ל:יתים..ן,גם או גפןלההמי

 לבית- סמוך הגיענו עד בדרכנו, כפר כל פגשנו לא ....מספר:,
 היתה וסביבתה לרבדיו, רבה, עזובה היתה בבית-שאון יגם ,, ושאז"

 שנה 30 במשך ובסוריה  גארז  ש'חי תי91סין, המסיזנדשוממני
 הבאים: כדברים העמו על מספר  משנת,1858, החלבקירוב

 שצוי של תוצאות אינן וה מפואר עמ9 של והענובה..:.השממה
 ששלמו אנשים על-ידי נגרמו אלא  ,באקלים, או בקריעפ~יקאלי

 הן מעטות ....ברם, מסכם יהוא שאחריבוהו";  הברווים ובידיבו
 בעולם  אלן בירז-ישראל, רק לא -  כאן כנו כאלהמלוותיארמה

 זה. עמק נשתבח בהן חקלאיות מגולות בגיתן  המחוננות 7-כויו
 לחלוטין." שומם הוא יתהאזר
 על מספר  ה"קרן-האנגלי", של המשלחת חב-1  לה-סטרנגץו,

 1000 בשנת שכתב מוקדמי, ".,. : ומסכם 1885 כשנת ,בעמקסוורו

 עשירה שהיא תקופה, איתה של ,,בית-שאן את מתארבקירון,
 ומודיעלתמרים,

 לנ"י
 בעמק- השווקים בכל המצוי אורז אותו כי
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 בית-שאן ויד שנחשפה גוממי, חבור של פסיפס מרצפתקמע

 ואץ כאן אורז גידול כל איו כעת כאן. גדל - כולה ובארזהגדול
 כליל." tQ~Y1 והתמרים בסביבה,לא

 בעיבוד מחייתם את למצוא יכלו לא הערביים שהפלחיםכיוון
 ריבית תבעו אשר שונים, ספסרים בידי אותן משכנונחלותיהם,
 המלווים בידי נפלו אדמותיהם, את לפדות יכלו ומשלאקצוצה,
 התרכזו שבידיו סור10ק, הסורי התקאי היה בידיהם הבולטהשונים.
 וחלק עמק-בית-שאן עמק-הירדן, העמק. מרכז אדמות רובלבסוף
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 ין,,

 כיבושה ועם התורכי, הסולטן של הפרטי רישו היומרמת,יששכר
 המנדט. ממשלת לידי עברו הברישם בידי הארץשל

 רופין לארתור לייחס יש העמק גאולת של הפעלנה ראשית ~ת"
 את ורכש 1882, בשנת לארץ, הנקיז בא כאשר חנקין.~יהושע
 אליו פנה והדרה,  רחובות המושבות נוסדו עליהק אשרהאדמ"ת

מש"
 וכד העמק. גאולת למען גם לפעול ,'יביק,נו .חובברציון"

 עמק-יזרעאל ברכישת .המאמצים עניין: אותו על רופין א.מספר.י
 העמק זה, שטח כי ברור, ארוכה. תקופה נמשכו יהודיתוהתיישבות
 לעיני שיתבלט היה ההכרח מן ביותרן,בארץ-ישראל, הגדול"פורף
 תכנית ותיכן הקנייה אפשרויות את חקר שבה..ן, ל2 בן~עיר, אז שהיה חנקין, יהושע בראשיתן... "יהודיות ההתיישבותהברות
 הממשלה אמרה החוזה ביצוע בשעת וכף(. מס"ה )יבנאל,"תחתון בגליל- דונם 00"70 ולערד בעמק-יזרעאל ד11ם 180,000לרכישת
 את גיצהת מכה היכה זה איסור היהודית... העלייא אתהתורכית
 שנה עשרים נכשלה. רבת-ההיקף הקנייה %1 הקרקע...רכיש,ת
 קרקעות על במו-מ שנית חנקין התחיל 1910 בשנת ורקשברה..

 לייסד שרצה מרוסיה, יהודי בלומנפלד, ,'אליהו הוראת פי "על,, כגליל-"ת"תת(. יק"א משביל קיקע רכש )בינתיים,מקוי,רעאל
 של שטח על "וזה חנקים חתם עצמיים, באמצעים גדול,~שק"
 שחברת קיווה הוא מרחביה. אח"כ שנקראה בפולה,.ן, דונם:500ק.
 אבל !ה, בשטח הקרקע שאר את תקנה אז, עבד שכשבולהיק"א,
 מנהל או שהייתי - אלי פנה ואז הצעתו, גת דחת" יו"א,,חברת
 מוכנים הציוניים המוסדות אם בשאלה - הארצישראלי,המשרד
 רק לקנייה. האמצעים את להשיג היה קל אולם,,.לא 'בעמקים,"רגל כף- להציג בכדי הזו בשעת-הכושר איפוא השתמשתי זו..."לקנקנה
 עם אופ:הימר פרנץ של הופעתו ידי על "קנייה, נתאפשרה"במקלה
 קונים של הופעתם וע"י להתיישבות, ש~ופיח לאגודה,,תבנית
 השלטונות כי הקנייה, נסתיימה לא צוד. בזה אשל אחדים..;"פרטוים

 וון,,,%

 זן,1

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 חנקין, של השתדלותו על-ידי רק לאשרה... נמנעוהתורכיים
המיניסטרית. ע"י הקנייה אישור את לקבל "צלחנו נקושטא, ידידיונאמצעוה
 1913 בשנת בעמק-יזרעאל... הראשונה הנקודה נרכשה"כך
 בשטח לעניין הצלחנו דונם. 20,000 של שטה על המו"מ שובהאהיל

 והיה )ברוסיה(, לסוכר בתי-חרושת בעל ברודסקי, העשיר אתזה
 הספיק לא עוד טלק-טופר... גידול של בנסיונות. להתחילבדעתו
 רוטשילד הגארון החליט וכבר לקנות מוכן שהוא להודיעברודסקי

 זכות-בכויה שלבארון ספק היה לא הקרקע. את לרכוש הואאף
 לקניית פרנק מיליון חצי סך העביר רוטשילד הבארון זה...במקרה
 שהונהג לאחר )1914(... יולי מלחמת פרצה בינתיים אךהקרקע,
 שוב הותרה 1920, בשנת סמואל ה'רברט של בנציביתו אזרחישלטון
 זמני חוזה וחתם משמרתו על חנקין עמד שוב הקרקעות.קניית
 אדמת- היתה נזרה( גניגר, )נהלל, הקרקע כמחצית דונם. 70,000על

 רומאיים יסודות עי נבנה בית-שאג' גחי.חרוד.במרבת מעי עתיקגשר
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 מקצתה היתה )נורים( השנייה וכמהצית "דונם לא"י 3 דלתהבעל
 300,000 - הכללי )הככום הדונם לא"י ,'6.5 ועלתהאדמתישלחי1

 לקנייה הדרוש als~n הסכום להשגת דיך ראי4' לא אבללא"'(.3
 היתה שהקנייה לודאי קרוב נמרצות(... הת"ד באירופהט"%יון, הדירק- ואילו זו, .לקנייה הסכים בארץ הקרןי"קיימת של הועד)רק

 שנות "שלושים ~T'el' )א. לקנייה" 1'צמון,שהסכים ד"ר ,ייל,עה המכ- דעתו ואילמלא ההנ'הלה-הציונית הח~רבוח אילמלאמ"בטלת,
 167-164(. עמ' בארץ-ישראל",בניין

 הלרז-הקיימת-לישראל, למען גאולתו בשעת העמק; מראה וזה'
 )עת" קופלביץ ,,הידה לעיני ונתגלהכב,

 מעצת ראש אלמוג,
 : נדהר-העבודה מראשיתמר(,

 ים י ביצות של סבך מקרוב: וראיתיו והעמק פני על "עברתי,ן
 וזבובים יתושים של ערב-רב ומחנק, שרב גבוהים, ק:רסוף ;לגדול

 מכבידים עיניים, מעוורים אזנים, מחרישים מחנות-מחגות,רוחשים
- משעול דרדן,ולא לא הנשימה.ע4  מלגא עד מסילת-ברגל. זולת 
 ההרים חורבותיו. בין מתנוון כפר של מקומו את 1'מסמנתקינה אפורה נקודה הגלבוע, לרגלי הרחק, ורק יישוב, נקודת איוהעין

 שהעלו מהביצות עץ. או ייק סימו ללא קרחיט, מצטוןוהנבעלת
 נבלעים גבולותיהם רחבי-ידיים, והשטחים , צחנה עולה ןייוקח

 כאן מושל הישימון שר שוממים... ~כולם ובמערב במורחבמרחמם,
 קופלביץ, )יהודה מכסאו" שידיחו מי מצרים,,,ואין בלימלשלל

 62(. למי"טפר-גדוד-העבודה"

 אגמי-מים "בין לעסק: העלייה מסע ,,את מתאר הוא ולךי
 המערה אל הגלבוע, למדרון שהגענו עד ניסעים אנו ביצהושלוליות

לממנ"
 ע" ו המעייז מונק

 נאבותינו אחה"צ. 4.30 השעה הוי,
 ליד כרענו - 'שראל לתשועת גדעון החרי שהלכו.המלקלים,"

 התחלנו תלו... על עמד המבוצר המחנה בשמ4... ,ליקקתםהמים

,ן' '11"
12,

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בטיקטור" הראשיה החרישה כמדומני, 11 היתה בעמק;לחרוש
 67-66(. עמ')שם,

 של פליגות 2 הקרקע על עלו תרפ"ב ובכסלו תרפ"אבאלול
 קבוצת התנחלו ואחרי-כן ותל-יוסף. עין-חרוד -נדיד-"עבורה

 היתה ותפצי-בה. בית-אלפא והקיבוצים כפר-וחזקאל "מושבגבע,
 אליו להשיב הית,ה שעתידה בעמק, היהודית ההתיישבות ראשית11
 קדם. בימי הצטיין בהם אשר והשגשוג, הפריחהאת

 מאוחר, יותר הרנה במועד החלה בית-שאן בעמקההתיישבות
 "קיצוני היהודי היישוב בית-אלפא קיבוץ הי" רבות שניםובמשך
 הוקם בית-שאן בעמק "ראשון היהוד' היישוב מזרח. לכיווןביותר

 הוקם 1936 בשנת 1936--י193. של מאורעות-הדמיםבראשית
 היה כיום. ניר-דיך קיבוץ הוא תל-עמל, היישוב בית-שאןבקרבת

 תל-עמל אחד. יום אלא ארכה לא שהקמתו .חומה-ומגדל", יישובזה
 ומן שהוקמו היהודיים היישובים בשרשרת הראשונה החוליההיתה
 מצפון- - שרה-נחום : בית-שאן סבינ ב-1937, מכן, לאחרקצר
 ; ממרח - ונוה-איתן מעוז-חיים 1 מצפון - בית-יוסף ןכערב

 ברמות-יששכר. בני-ברית מולדת שיתופ' מושב מדרים,טיית-צני
 הקרן-הקיימת ע"י שנרכשו אדמות על היקמו הללו המשקיםכל

 כחלוקה שקיבל,ן - וניירות דמשק תושמי ערכיים,מאפנדים
 ותן עמק-יזרעאל מתיישבי הו בראשיתה הבריטימממשלת-המנדט

 החלוציות בתולדות מזהירים פרקים רשמו בית-שאן עמקמתיישבי
 בא"י. היהודיתוהגבורה
 גבר מתנת-ישראל: הקמת אחרי באיזור חל יסודישינוי
 חדשים יישובים הוקמו החקלאי, העיבוד שטחי התרחבוהביטחון,
 המים. מקורות של יעיל בניצול והואלנוטפים

 את לראשונה שפיתחו הם בית-שאן ועמק  צמ9-חרריישובי
 ולול. ומספוא ירקות גידול מטעים, רפת, פלחה, המעורב:המשק
 כיום הממלא הדגים, בריכות ענו את שפיתחו הראשונים היוכן
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 בריכות-הדגים שטה התמרים. גידול ואת בכלכלתם, תשובתפקיל
 בית-שאן עמק משקי מילאו במיוחד השוב תפקיד עמק-חולה."יוור' שי הבריכות שטה אחרי בארז, בגודלו הנני הינו האיירשל

 באיזור פותח כן הכותנה. גידול ובטיוהד תעשנה, גידולי'לפיקוח
 סלק-"סוכר. גידול'בהצלחה

קרמות

 הבזלתיו-

 שינוי חל לא מצפון האיזור את התוחמות
 עדיין אלו שטחים הקמת-המדינה. אחרי הקרקפות בניצוליכר
 הינו העבר לגבי בהם שחל השינוי ועיקר פלהה!' שטחי!שא,'
 עבודה, בבהמות במקום חקלאיות מכונות באמצעות:עיבור
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 יישוביתסקירה
הר-הבור

 אחד והינו פני-הים מעל מ' 585 של לגובה מתנשאהר-תבור
 וכר הקדומה בספרות אין בגליל-התחת11. ביותר הגבוהיםההרים
 בו הנמצאים המבנים ששרידי וייתכן ההר, בראש יישובלקיום
 שונות. בתקופות כאן שהתקיימו פולחו, ומרכני מצודות של רקהם

 היישובים בנייה אח שמנעה היא ההר, קדושת שדווקא אמנם,ייתכן
 העובדה, לכך גרמה בעיקר כי הדעת, על יותר מתקבל א.ולםעליו.
 לעומת 1 מיוערת ודאי, היתה, ובי לגישה, נוחה ההר פסגתשאין
 האתרים כד על ימעידים במדרונותיה יישובים קיום על 'דועזאת,

 בהם. שנמצאוהעתיקים
 בתקופת גם יישוב כמקום הר-תביר על שומעים אנואיו

 נקודת- משמש הריהן זאת, תמורת שבטי-ישראל. שלהתנחלותם
 בתר : ביניהם מפגש ונקודת שבטים שלושה של בגבולותיהםציון

 בב(1 'ט, )יהושע בתבורי הגבול נאמר-.פגע יששכר של גבולואור
 כסלות- גבול על .ושב... - קל בשינוי נאמר זבולון לגביואילו
 חוזר קל בשינוי ושוב יבק שם, )שם, הדברת" אל ויצאתבור,
 )שם, אזנות-תבור" ימה הגבול .ושב - נפתלי לגבי דומהנוסח
 הפסק: השבטימ1 על מקודש גם כנראה, היה, ההר לד(.שם,

 הר- על כנראה, נ10ב, צדק", זבחי יזבחו שם יקראו, הר"עמים
 קדושתו. על ומרמזהתבןר

 רבה חשיבות בעל שהיה צומת-צרכים, נמצא לתבורסמוך
 הדרך נפגשת כאן כיום: גם חשיבות בעל ושהינובימי-קדם,
 הדר- עם - לנחל-עירון מהכנרת המוליכה - העמק שלהראשית

 בית-נטופה. בקעת אל מנחל-'בנמל העמק, אל מנחל-תבורבים
 לגלבוע. ורמת-'ששכר גבעת-המירה דרךמבקעת-כמולות

35
 הר-התבור ; לדלתעבר
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 הדורות ביל נאנקו הר-תבור, של הצבאית חשיביהו
 היה בכנענים וברק דבורה במלחמת בו. השלילה על שוניםעמים

הרנתבוי
 ומשכח .לך הישראליים: הכוחות של ההיערנות שטה

 .וירד ו(; ד, )שופטים איש" אלפים עמדן,עשרת הקהתבהר-תשי

 אין יג-סו(. שם )שם, סיסרא" את ה' ויהד מהי-תכוי...ברף
 בשל ראשית, אותנו: מפליאה היערכות כשטחן, עהתבורבחירת
 את אליו להזעיק נקל שבטים כמה בין גבול 'נקודתהיותו

 שמצפון לאו.ורים טבעי כמרכן התבור משלש שנית,הל'וחמיש;
 ושלישית, ; בני-ישראל ע"' מיושביםומ4רוםןולעמק-';רעאל,,,ש"'1

 מיוער, שהיה התבור רביעית, ; מקודש כנהאה שהיה ראינוכבר
 האויב. מפני מסבר ללוח'מים הענוק עת, ~אותהוד'א',

 גדעון שערך המשפט בעת גדעון. מפרשת ו,.מ מוזכר היהתב,ר.ן
 הרדיפה בעת לכד אותם מדיו, מלכי שנ; ולצלמונע, ,,לזבח

 הרגתם אשר האנשים .איפה : שואל הוא המ~רתי,ן,בעבר-4ירדז
 : ויאמר המלך. בני כתואר אחד כמוהם, "שוד - ויאמרובתבורה

 אתכם" הרגתי לא אותם, החייתם לו ה', ,י הם. אמי קנ'אה'

 ציון מלבד המלוכה, בימ' התבור על דבר שומעיק אנו "י,,, ן 'ח-'ט(. ח,14פ"'ם
 ונוכר חוור ההר שם' הלוויים. ערי עם 'ומנה שהוא4דברן'-הימים
 הוא הנית-השני. ימי בשלהי עהי מתתיהו, נו י01ף אצלשמקויות.

 התקומם לפה"ס( )48-80 אריסטובלוס בו , אלכסנדר כימספר"
 מידי הד-תבור ליד וניגף הארץ את מכבר ,יא זה שכבשולרומאים
 ובצאת סוריה, ארץ בכל מרד רוח עברה ....~נח יומאי:4צביג

 מחדש התקומם אריסטובלוס. בו ,,אלכסנדרוס וגם ממנה,:ביניוס

 ציון מלבד המלוכה, בימ' התבור על דבר שומעי,' אנו "',1
 ונוכר חוור ההר שם' הלוויים. ערי עם 'ומנה שהואדברן-הימים
 הוא הנית-השני. ימי נשלהי עהי מתתיהו, 11 י01ף אצלשמקויות.

 התקומם לפה"ס( )48-80 אריסטובלוס בו ' אלכסנדר כימספר'
 מידי הד-תבור ליד וניגף הארץ את מכבר ייא זה שכבשולרומאים
 ובצאת סוריה, ארץ בכל מרד רוח עברה ....~נח יומאי:4צביג

 מחדש התקומם אריסטובלוס. בו ,,אלכסנדרוס וגם ממנה,:ביניוס

 מז הרומאים כל אח לבער בלבו ואמר ;~אוד, גדול חיל לו,אסף;
 סיריה... ארץ אל לשוב גביניוס מיהר המאורעות לשמע,;אר4

 על-יד האויבים שג' וכשנפגשו לקראתו. יצאו והיהודים1,ויצאילקרב...
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 ו(. ח. א, )מלחמות, רוח"לכל נפיצי ,שאריתם בחוב היחודים מן אלפים עשיה נפלוהר-תבור
 היו שעליהם מההרים אהד התבור היה הבית-השניבתקופת

 המועדים על והגליל העמק ליישובי להודיע - משואותמשיאים
 "היו מלחמה: בימי איחית להעביד בז' או ההדשים, דאש'~על

 ובית-בלת'" בחוורן בתבור, משואית( )משיאין מסעיותמסיעיו
- 18 210,)תוטפחא,  ווארמן(. במברגר הוצאת 

 מתתיהו בז ייסף ביצר ברומאים היהודים מלחמתבראשית
 דרך ארץ-ישראל על יעלו הרומאים כי .בידעו התבור: אתגם

 ת.בור" הנקיא ההר ואת הארץ... משגבי כל את ביצרהגליל,
 את בן-מתתיהו ממסר ההר של ביצוריו על 1(. כ, ב,)מלחמות
 אספסיאנ~ס עש" נטלא( )על "מציר ימי .בעצב הבאים:"דברים

 העמק- בין היא הוה ההר הו-תבור. בישובי גם מלח,מהכלאחר-יד
 ריס שלושים לגובה מתרומם והוא לתווך, בית-שאן וביןהגדול
 מ' 540 - שהם ריס, לשלושה ודאי, הכוונה )שיבוש,בקירוב
 וכולו קשה, דרך אליו עולה צפונית )מכיוון( מרוח ורקבקירוב(,
 את בהביאו יום, בארבעים יוסף הקים החומה את חומה.מוקף
 המקום יושבי כי עמו, הביא מים וגם ההר, מתחתית ההומרכל

 הוה -במקום הנאסף הגדול ההמין שגד בלבד. מי-גשמיםשותים
 רוכבים". מאות שש עם פלצידוס את אספסיאנוסשלח

 ההר א"-מגיני הרומאים משכו המקום, חוזק אתבידעט
 גורל על אכוריה.' שחיטה בהם עיבו ושם למישור.בהבטחות-שוא

 .וכאשר : הבאים הדברים את מתתיהו בן יוסף מספר בהרהנשארים
 פלצידוס עם ברית המצודה,'כרתו ליושבי לשתות מים עוד היולא

 ח(. א, שם, )שם, בידו" נפשותיהמ ואת ההר אתוהסגירו

 הנ,וצ- ואילו י יהודים מיושב ההר ה"ה לא הארץ חירבןמאי
 מנורים. עליו בנו ההר, מקודש שבעיניהםרים,

 שלושה בנד'קטיים נתרים עליו בנו הי"ב המאהבראשית
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 והקיפם - הכיצרי וושו הנביא אליהו רבנה משה של לזכרםמקרים
 באיגרת - לרשותם נמסרו 1103 בשנת ובטגדלי-ביצור,בשמה

 הידועים כפרים מספר ובתוכם באיזור, כפילים 51 -מהאפיפיור
 ע"י המנזרם הותקפי היווסדם אחרי ינים עשר יועוד.ת"רה כפר נעיט, פולה, קרה, נירית, סולם, ע',-דיר, : כגוז בילינו,גם

 מחדש, אמנם נבגד הם ונחרבו. ןןהים-הכספי מחופי שבאוכנופיות
 בשנת א-דיז. צלאח ע"י הפעם ש.וב, ההר נכלול 1187 נשנתאולם
 לא אולם עליו, חודשו יהכנסיות והמנורים הצלבנים, כבשוהו1217
 שור, :תחדשו ולא ובטלו, חרבו ההר על ,יהכנסי,ת המנזרים1"ל )1263( ביברס הממלובי הסולטן ע"י נכבש שהי רבים .מיםעברו
 )מצפון הכנסייה שרידי וכן והמגדלים החומות 1858. בשנתאלא

 הצלב:יח מהתקופה הם כיום ההר על היראים ימינו( שלללנסייה
 ההר, לפסגת שמתחת התחתונה, במדרגה וגילו הערבית,יץהתקיפה
 היהודים מלחמת מימי מתתיהה בן יוסף של ההומך שרידינמצאי'6
 בהר שנמצאו תקומה מאותה נו'ספים וממצאים שרידיםברומאים.
 שחיקם הפרנציסקאני, המנזר של הקטן במוזיאון עתה11צגי4
 ,, 1919.בשנת
 עצמו, בהר-תבור ההדש בזמן התיישבו לא שהיהודיםאף
 למרגלותיו, החדשה. היהודיה "התיישבות תולד'ות בי?שיורות

 בתוך קיש כפר ואחריו שדמות-דבורה המושב לו סמוךוסדין 1939 בשנת וההתנכלויות. ההתנפלויות בכל ועמי, בסביבה ,יחיד יהודי יישוב נשאר הוא שנה 37 במשך ,מסחה(. תבור כפר.ק"א,- אדמת על הראשון היישוב 1902 בשנת נקד לו,צפון-מורח
 יהודיים יישוגים בסביבה הוקמו המדינה הקמת אחריחל-אבור.
 ,ן נ"פיט.חקלגים
קשיץ

 לעין-דור, התביר בין לתבור, דהימית עתיק אתר הינוקשית

 ",וין צ,ן]ס - "תתר נמוומ' ]"מתר")]ס.]ה.40
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 מצד האתר, לרגלי נחל-תבור. של ומועותוו שתי "ממגש1בס14ך
 עין-קשיון. וביניהם קטנים מעיינות מיקעים צפון, מצד וכןמורח
 מהירדן למערב, ממורח בנחל-תבור, ,עוברת הדרך על שולטהאתר
 ' , , החוף. ע4קלכיווז

,
 כך על מעידים ביותר. קדומה בתקופה מיושב1חל היה ;;המיום

כלייהצוי
 באלך יבטביבתו. באתר שנמצאו הקדומה, לתקופת-האבו,

 חקלאי יישים 'במקום נוסד ,,הכלקול,תית, בתקופה לפ""ס,הדון
 לפה"ס הב' באלך הכנענית. בתקופה גם הפסקה ללאשהתקיים
 הבבו- הערים ברשימת מוזכרת כן ןמצרית. כמצודה המקוםשימש
 הארץ כיבוש לפני בקירוב שנה מאתיים הקג', תחותימס בי~'שות
 מוזכרת במקרא ק-א-ס-1-נ-א. בשם עיר, ב4י-'שראל.בידי
 לויים. כעיר וכן כ( 'ט, )יהושע יששכר שבט בנחלת כעירקש111

 מרובים לא - חרטים נלקטי באתר "ד במקורות, שידנ"ר אינו ושמה העיר של חשיבותה ירדה הישראלית המלוכהבמקופל
 שיבת- מתקומת הרסים בו נמצאו כן יקופה, מאותה גם ,יאמנם
 הרו- התקופה )היא התלמוד מתקופת ההלנ';,טית, מהתקופהצי,ז,

 הצלבנית. ומהתקתה הערבית מהתקופהמאית-לפונטית(,
 לנחל- העיר של שמה ביז קשר קיים מידה באיזון לדעת ק-הזן

 על הנחל וקרא האם ברור לא מקריח, השמות זהות אין ואם ;קןשוו
 הנחל. שם על העיר שנ"ראה או העיר שלשמה

 ,)סולם(,צונכ
 לה. מדרום-מערב גבעת-המורה. של למעגלותיה שוכנת ש4ם;ן

 ונשפך גבעת-המורה למרגלות הבוקע למעיין מעל 14כנתהעיר

 מוזכרת העיר לעמק. נוח מעבר למקום וס"ן נול-יזרעאל,אי
 ממקו- אל-עמרנהי ממכתבי כשזים 1כ1 הג' תחותימן" שלברשילתו

 במאה העיר של גורלה על פרטים מספר למדיץ, אנו אלורות
 על-ידי או נחרבה העיר כי מספר, "מכתבים אחד~4-י"ד,לפה"ס.
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 אמין .וכה לפרעה: נאמן היה שלא שכם, של מלכה,לבאיה.
 אבינו פרעה(ן'כמו )את אדונך המלך, את שנא - לבאיה שלבניו
 שהריבן" - הרבו ואח .בויקונה ואח שונמה, את התקיףכאשר
 מגידו 'מלך של ממכתבו השני, מהמכתב ואילו 250(. מס')מכתב
 של שדותיה את לעבד עליו "טיל שפרעה למדים, הרינןלפרעה,
 "למלכי, : מסיה( את ממנו לגבות שיוכל כדי )ודאי החרבההעיר
 לרגל' הנאחזי המלך עבד בירידיה, אמר 6ה שמשי.- לאל'אדונם
 פעמים. שמע ואפול פעמים שבע אשתחווה שמש,, אדוני,-ואלהמלך,
 אנוכי באמינה, עירה .על-אודות עבדו על-אודות מלכי נאידע
 -אשר.עמד' המושלים ובאמת אנשי-מסו ואביא שונם בעירעובד
 .מביאיך .אינם שונם בעיר עיברים אינם הם כמוני, עושיםאין

 )כנראה ' 'פו מהעיר אנשי-מס מביא לבדי אנוכי יקאנשי-מס.
 נא :ידע מניריבדה, כן 1כמ. משם באים הם נצרת(. יד עליפיע.
 ש.51).באמנעות שדות את מעבד מגידו מלך עיר.". על-אודותמלכי

 "מס-שובל" הכינו' ' את בזכרוננ, מעלה זה וכינוי"אנשי-מס",
 יששכר: שב6 לגבי בברכת-יעקב המוזכר מט(, עובדי)כלומר
 ט51 כי מנוחה וירא המשפתיים:. בין רובץ גרם, חמור.ויששכר

 לאנש"-ש.בט היא מגיר. ילך של דבריו כוונת אם יד-סו(.מט, )בראשי" למס-עובד" ויהי לסבול שכמו ויט נעמה, כי הארץואת
 לעופלי-מם או . זה( באיזיי אחר-כך התנחל )אשר ממשיששכר
 חקלאית השתעבד'ות שלפנינו העובדה, את משנה זה א'1 -אחרים

 .. ' - ' . ליששכר. כמיוחסת 'לנו המוכלתויישיבית,

 יה(. יט, )יהושע שלו הערים בישימת מוזכית והואיששכר,, בנחלת שונם לכללה ישראל, לשבטי חללקת"הארץבשעת
 בשאול למלחמה בשונם נערכו העמק, על "6לשתים השתלל.כאשר
 שאיל ןיקבןץ בשונם, ויחנו ויבואו טלשהים "וייק6צ,1.יבצבאי:

 ד(. לח, א', )שמואל בגלבוע" ודקנו ישראל כלאת
 באה ממנה ישראליתי עיר שונם- היתה המלוכהבתקופת
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 זקנתו: בימי .סוכנת" לדוד לשמש שנ4הרה השונמית,אבישג,,
 השונמית אבישג את וימצאו ישראל, גבול בלל יפה נעהה.4בקש,ו

 אלא אינה - השולמית - שיר-השירים שגיבורת ייתכן, כז,, ג(. א, א', (at)~h למלך"וששוש"ה
 למדי רגילים חילופים ב-כ. ) האות בה ן, שנתחלפההשונמית,
ן, אלה.לאותי,ת
 .ויחי אלישע: הנביא בפרשת במקרא ונוכרת הורת שונםן,

 אל ותאמר גדולה... אשה ושם שונם, אל אלישען, ,ויעב"רהיום
-אישה '  עלינו עובר הוא קדוש אלוהים איש כי ייתי נא הנה 
 ושולחן מיטה שם לו ונווים קטנה עליית-קיר KS נעריה4מיד.,'
 ה-י(. ד, ב' )מלכים שמה" יסור אלינו, בבואו והיה ומנורהוכיסא,
 כאן יג(. שם, )שם, יושבת" אני עמ' ~תוך - ותאמריבאז,' שר- אל או המלך אל לך לדבר היש לך, לעשו, "מה4"": אליה פנה עמה היטיבה אשר על לה להודות אלישע רצהכאשר,
 תקופה. באותה בטכיבה היישוב אאי ,על ברורה עדותלפנינו
 אשור מלך חג' חגלת-פלאסר בידי והעמק הגליל כיבושעם

נכלל"
 במגידו היה שמרכנה "מגידו", האשורית השהווה בתוך שונם

 1לעיר.
 שוב אך החשטונאים, בתקופת התחדש ~שונם היהודי היישוב1
 הישראלית. המלוכה בתקוטת כמו חשיבות אותה למקום נתעהלא
 בתקופת מחדש ונושבה שונם, אף נחרבה בית-שני הורבל ןנימי

 בר-שונם, יוסטא ר' האמורא בה חי הג'!לספירה במאהתלמוד.
 ע"א(. מן, פא, שקלים )ירושלמי, ן מני ר' שלתלמ14

 .והיום כפר: שהיתה עליה' מעיד ה-ד' המאה בן אתסביוס,יי
 )צונשטטיקח, ודרומה" מהר-תבור מילין כיה( שולם ,'כפרהוא
 וכלי-חרס. בנייה שרידי במקום נמצאו אקופה מאותה 85%('4ס'

 אשתורי שבהר-תבור. הטמפלרים למסדר סופחאבימיזהביניים

,ן
א
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 בשנס ]מצאה המאחרה. הננעמת מהתקעה ח]ט,פ( ~לה5ווה _אר.גה.וערת

 הוא שעה. בפצי יזרעאל, ....לצפון מטפר: ולרוחבו, לאורכונעמק
 מסלע מעת 'וצא העיר באמצע מאוד. נאה מקום והואשונם,

 ראיתי ושם שאול. של מלהמה באותה פלשתים חנו ועליההצפונית,
 - אמרתי שם. מצוי שאינו רוח אין ביתו ההיא העין ראשעל
 ע"ה. הנביא אלישע עליית היתה ושם השונמית, בית זההלא

 ).כפתור-ופרה", סולם'... המקום בני בלשון קוריןלשונם
 רנ"א(.עמ'

 עולים בידי ניסיון נעשה לארץ הרביעית העלייהבראשית
 נרכשו הכפר סביב במקום. היהודי היישוב את לחדשמפולניה
 יחודיותן משפחות כמה בו התיישבו 1925 ובשנת אדמה,שסחי,
 לעפולה עברו הללו והמתיישבים נכשלה, התכניתאולם
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 זשימש שונם, של העתיק אתרה נמצא לכפרצפונית-מזרחיה
 ומדיונותיו פסגתו הכפר. לערביי ,צית-קברות הקודמים,.בדויות

 הכנענית-אקדומה, מהחצופה שונות: מלזקופות הרסים זרועים1'
,

 רב(, )במופע מהישראלית מהכנענית-המאוחרת, מהכנענית-הת'כונה,ן,

 )ההלניסטית(, ההשמונאים מימי )הפרסית(, שינת-צ~ז,,וכז,מימ'
 הערבית. התקופה ומן ,ההימית-ביזנטית( התלמוד1,מתקופת

 ואשר 'זרעאל, קבוצת בימינו נבנתה שעליה המאורכת. הגבעה ,,ן ן יזרעאל"
 היורדת שלוחה הינה המקראית, יזרעאל ,,קדם בימי שכנה,!על4

 מחזיק ואף סביבתה, כל על שילט בה שכשולס לעמק, מהגלבוע, השלוחה לשיו כעיף היא ומדרומה. שמצפונה העמקים ביז ומטרידהן, צפ11-מערב, בכי111 הנמשכת שבהרי-הגלבוע, מ,( )2!4,'מהא-מיו,
 נצרת. ועד )יגניז( ומעיז-גנים שא,,,ן בית- ועד מהכרמל - כולו העמק על נקידת-מפתחןן,לשליטה ב"ו,ן
 משלושה אולם אבק-גיר, היא אף בנמה הרי-מלבלע וכדוגמת1
 בתור  הבזלתית, המדרגה לרגלי בולת. רבדי היא מוקפת עברים'

 נהל- את ויוצרים הרי-הגלבוע לרגלי "בוקעים המעיינות ,בשירת,  מערב מצר הר1שוו  המיייו 1~1  :צין-יורייל, נובע קטו,י'שקש
 זה, מעייז מילא הטופוגראפי, למצבו הודות לחד. וערבים, צ111ים, ומימיו בשעה ממ"ע ל-YO--100 מגיעה נביעהו 1, יזרעאל-תבית-שאז."
 גם שמעידים כפי - האיזור בתולדות חשוב תפקידן, ספק. ללא,
 שזהו המבוריס, חוקרים ישנם בקרבתה "נמצאים העתיקים האשליםן,
 אפקה, מחניהם כל את פלשתים -ויקבצו בגלבוען; בפלשתים,ן שאול מלחמת בתיאור במקרא המוזכר ביזרעאל", אשר ה.4יז,ן

 א(. כס, א', )שמואל ביזרעאל" אשר בעיז חונים וישראל,
 שבט של נחלתו בתחום יזרעאל היתה השבטית החלוקה לפי"

 )יהושע יזרעאלה" גבולם וזהי למשפחותיהם, יששכר "לנני :יששכר
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 1 יזרעאל בגבעת גדול יישוב קיים היה ככר שאול בימי יז-יה(.יט,

 על הוקם אשר למעיין, מדרום יישוב עת באותה היה קייםכן
 קדום. כנעני יישובשרידי

 החלה, ויזרעאל בעמק, גם הישראלי השלטון התבסס דודבימי
 בימי חלה יזרעאל של העיקרית התרחבותה בהשינותה. לעלותודאי,
 מצ"'ת הדרך את הבטיחה שכן מאוד, אז עלתה חשיבותה 1אחאב
 את ביזרעאל הקים אחאב לשומרון. ההדשה, לעיר-הבירההארץ
 של לחורבנה ועד מעתה השנייה. לבירתו והפכה שלה החורףארמון

 של המדיניים במאורעות חשוב תפקיד העיר מילאהמלכות-ישראל
 המלך בין הדראמאטית ההתנגשות גם התרחשה בתוכההתקופה.
 אופיה את המשקפת - היזרעאלי נבות - מנתיניו אהד ופיזאהאב

 באוהה האחרות המלוכות לעומת המלוכה-הישראלית שלהמתקדם
 היה .כרם השלטון: לגבי הישראלי האזרח של מעמדו ואתתקופה
 שומרון. מלך אחאב היכל אצל ביזרעאל, אשר היזרעאלילנבות
 ירק, לגן לי ויהי כרמך את לי תנה : לאמר נבות אל אחאבוידבר
 טוב אם ן ממנו טוב כרם תחתיו לך ואתנה ביתי אצל קרוב הואכי

 לי תלילה אתאב: אל נבות ויאמר 1ה, מחיר כסף לך אתנהבעיניך.
 וזעף-. סר ביתו אל אחאב ויבוא לך. אבותי נחלת את מחתימה'

 ז ישראל על מלוכה תעשה עתה אהה אשתו: איזבל אליוותאמר
 אל ספרים ותשלח בחותמו ותחתום אחאב בשם ספריםותכתוב
 אנשים שנניים 1aleln1 לאמר... בעידו... אשר החודים ואלשקנים

 ומלך, אלוהים )קיללת( בירכת לאמר... ויעידוהו נגדוכנרבליעל
 והחורים... הזקניפ עירו אנשי ויעשו וימות. וסיקלוהווהוציאוהו

 קום לאמור: התשבי אליהו אל ה' דבר ויהי בספרים... כתובכאשר
 1" ירשת וגם הרצחת : לאמור ישראל מלך אחאב לקראתרד

 שנפצע מהפצעים ביזרעאל החלים אחאב, של בנו שיירם,בשעה
 - משררהצבא אחד - יהוא בו מרד ארם, מלך בחזאלבמלחמתו
 הגיע ממגו, חלק ש הצבא גאממה את לעצמו שהבטיחואחרי.
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 וילך יהוא -וירכב בידיו: השלטון רסן את לתפול כדיליזרעאל
 את ויד בקשת ידו מילא וכהוא שמה... שוכב ,ורם כי;:ריגלה
 ט, ג' )מלכים, ברכבו" ויכרע מלבו החצי ונצא ורועיו ביןיהורם

 י,(מן--3ד(.
 מגידה פחוות בתוך יזיעאל נכללה בנת-ראשון חורבןאחרי
 ר,וב חודשו עת חיבת-ציון, בימי במגידו. ;,היה שמרכנה"הא-ירית,
 מהשרי- לומדים שאנו כפי - מחדש הוקמו ובקר, בעמק,הייקובים

 עתה אולם המעיין, ליד יישוב וכן יזרעאל בגבעת היישוב גם -דים
 מאחוזות חלק הנראה, בפי אלא, עצמן, ,ברשות ערים עיד היו'לא

 מצב,;ממלכתיות.

": 
 של בתחביר ואזדרה יזרעאל נכללה בר-כוכבא מלחמת לאחר הורדום., בימי וכן החשבונאים בתקופת גם התמיד

 מחנהו בו נמצא שכן לגיח הרומאים בפי .שנקרא עותנאק הכשר;ן
 כן ואחרי - )ברזל( קרטה - הששי הלגיוו,,הרומאי שלהקלוע
 פלשתינה-סקונדה. הפרובינציה,,,בתחום

 מאבות אייסבויס, כפר, במקום התקיים הביונטית ע,בתקופה,1
 כפר היום עד "יש : בספרו אומר לספירה, ה-ד במאה שחיהכנסייה,

 ולגיון" בית-שאן הנמצאיביו יזרעאלה, בעקק-הגדול, ביותר מפורסם'
 לעין-גנים, אז קראו הגדולה,. .גרין )בשם "גרי11'הקטנה" שנקראה, מצודה, כאן היתה הצלבנים בתקופת 547(. מס, )אונומסטיקון,"
 : אומר 1170, בשנת במקום שביקר מטודלה, בלמיו ר' ג'נין(] היא;ן

 - צבע" אחד, יהודי ובה גדול, מעיין ושם יזרעאל, היא"זריין
 גארץ שביקר תורכי, תייר. צ'לבק אווליה הבאלט. בדורות גון, להתקיים כנראה, הוסיף, הכפר בימיו. גם במקום d1r1 שהיהמשמע

- -1670 1549 בשגיה - פעמיים,,  200 ביזרעאל היו כי מספר, 
 שסייר דפפר, לדברי ואילו ; פיאודאלית אחוזה ג, היתה וכיבתים,

 במידה בפיד,ן אלה יהודים עסקו לדבריו 'הודים)ז(1 ידי על גפ אם כי פלחיםן, על-ידי רק לא מיושבים בתים, 150 במקום היו 1691; בשנת בגרז"

 לא'
 במקום התקיים כפר הערבתם. . משכניהם פחותה

',
48 

 ן, ן,ן,
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 הריסות על נכנה  ז" שכפר ניאה, אולם ה-י"ס, המאה באמצעגם
 ביקר אשר זיצן, הנוסע לכן. קודם מה זמן נחרב אשר הקודם,הכפר
 הכטד עבדנו'נמצא עליו ההר רבם .על מספר: 1854 בשנתבמקום
 עם ביתד - שהוא הרי זמן, במשך חרב שהמקום מאתרגרעין.
 שהפכו לשודדים, מחסה משמש - בקרבתו הנמצאות מסטרמערות
 מחדש לקום הכפר החל הכל לשמחת אך לחסרת-ביטחון. הדרךאת

 בשיקומו". הוחל כהדשייכ לפני ודק מהרי-שכם, אחד לשייח'הודות
 בספים וגוטא אברט מפי שומעים הרינו הכפר של הגמייה ירידתועל

 אחדות עלובית בקתות עתה כולל ....המקום : 1852-1BSOמשנת
 עתה ואילו מגדל-צופים, זה היה לשעבר י לפול מט מגדלהמקיפות

 וארונות- רבים חצוביט בורות בסביבתו כמלוו-אורחים. משמשהוא
 ארץ- של "הטומוגיפיה בספרו טריסטרם אף שיש". מאבןמתיט
- שוכנת זרע.ן הנמק, לכי111 זרעיו הנמוש מהכפרמבט - כנראה   גלוקומה. 

 ישראל  תלכי של החורף בירת המקראית, יזרעאלש?
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ז י-,
 רבים ע,תיקים מתים "ארונות : אלה על,,ארונות-מתים מספר הקודש"11

 אלה לבהמות... אבוסים משמשים מקצתם כאן, פזורים שישעשויים
 יזרעאל". של העתיקה מהתפארת היהירים השרידיםהם

 למשפחה שייכות הכפר אדמות רוב היו הבריטי המנ4בתקופת
 כתנאי האדמות את עיברו המקום ותושבי אל-האדי(, )עבדאחת

 והיה נפש 978 הכפר מנה 1931 נשנת שנערך במפקד אריסות.'י
 עתבאותה

 הגד"
 והודות זה, למעמדו הודות הסביבה. שבכפרי

 ובסיס ערבית לאומנית להסתה כמריו שימש הטופוגראפ:,למצבו
 באיזור. היהודיים ""שובים נגע חבלהלפעולות
 השחרור ל"צבא כמעוז הכפר שימש מלחנת-העצמאות פרוץ עםון

 ובסמטאותיו מגן, לעמדת יהפך בוצר בכפר בית כלהערבי".
 הטופוגראפי מצבו את בנצלם ותעלות-קשר. שלתות נכרוובמכואיו

 בעמק, היהודית התחבורה את להטריד ,התושבים החלו הכפר,של

 בריטי. צבא יחידת 1בל11י משוריין ברכב אותה לקייה הכרח~יה
 כפר של כיבושו צה"ל. כוהות על-ידי הכפר נכבש 1948 במאיב-28

 ימים תוך 1 הסמוכים הכפרים תושבי כקרב בהלה עורר זה מבוצר,י
 הגיעו צה"ל ~כוחות וכקעת-עין-גנים. גמן"רי-"גלבוע נכבשומשפר

 ליישובי הרווחה באה ורעץ-יזרעאל של עם,,יכיבושה ג'נין. לנערי[
 יזרעאל. קבוצת הוקמה והחרב הנטוש לכפר סמוך העמק.'ן

 הכנעמת, ימהתקופה הכלקוליתית מהתקופה קרסים נמצאו המעיין,,-י של הבטון בריכת באיויר רבים. עתיקים שרידים נמצאון,בכפר

 שיבת-ציון. מימי ושרידים הישראלית מהתקופה מעט4 חרסים ולןן
 הכפר בתחומי 1ה1 בית-הקברות, באיזור הו ?צמה, הגבעה על ,ןן

 ביו:טית כנסייה של שרידים נמצאים הטגדל משקודי צפונה שה,ן במרחק- התורכים. לתקופת שייכים האהלים ואילו,נדככיו - עוצמת,. לתקופה אף ואולי הצלבנים, לתקופת שייכים התחתוויים שנדבכך,,, מגול, שרידי נמצאו הכפר במרב, שונים. מבנים שרידי נמצאיהנטוש'
 כנסייה שרידי על כנראה, נבנתה, היא גזית. אבני בנוייםשקירותיה
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 מרוצפות הן אף מדרגות, 4 'ורדותרבית הדרומית-נהפינ
 בריכות שלוש ישנן לה, מצפון המריבעת,יכה הב בקרבתס.פסי
 רצופות מהן אחת של ומדרגיתיה רצפותיהן; יותו קטנות1,גול'
 שהוקמו לבתרבד הללו המתקנים אתלייחס יש חדגוני.,טיפ
 הערביה. התקופה בראשית ג, הבגנטיתיהחק;

 הגיר. בסלע הצובות גתות ישנן מאי;והןןןבית-הקברותורהית ן.
 הכפר, שחרור עם גוויל. אבני ורובן .~וחתות מיעוטן~י-ול, בניין אבני נחשפו הגבעה בראש שנחפרו ההגנהחפירותזיח
,ין מטבעות שהכיל אוצר בו נמצא כן י לפה"ס ה,יו' למאותמתמ'.. ברונזה, עשויה צלמית בו נתגלתה כוחותינו, ,4ל למוצבפיכחו!מן
 הביזנטית. עד ההיניסטית'פההת:
 אבן-גיר ela נמצא לה, מצפון-מזרה יזרעאל, גבעת,, מרגלותן
 חצובה זה בגוש עצמה. מהגבעה 'רבים דורית לפני נפרד אשרצום,
 קברים, כוכיעןת

 הרינו בהם שנלקטו המעטים החרסים ועל-פי
 והביזנטית. הרומית יתקופות שייכוץ הס כידהום,

 שהת- יזרעאל, קבוצת של פיתוחה לצרכי יפר כרייתובשעת
 ארונות- שני שם נחשפו העתיק. לאתר ,,מצפון במרחק-מהששה
 מאחר לספירה(. געו' )מאות והסבוראים הלגלמוד לתקופתשיכים שונים, הנדסיים בתבליטים ומקושטים גיר אבי, עשוייםתים

 כי לשער יש מ', 300 כדי מזה זה מרוחקים נמצאו אלהאוונות
 בית-קברות. תקופה באותה שימשה 11 צפונית:לה

 הר ראש עי הררהגלבוע, בצפון-מערב שוכן מ;א,ר הנטושהכפר % )פשר(;ט
 לקבוע נוהגים רבים לבית-שאן. מנחל-עירון הדרן ועל1"רון הר- מכי111 מבואותיו על חולש הוא שכן בעמק, צבאיתבלוינה ביותי החשובים המקומות אחד זהי מ'. 412 שן לגובהמתנשא
 קוראים  שמה ועל המקראית. מרוז של מקומה ואת מזאר שלמלימה
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11 ,,י,  ן, ן,ן,
 שעליו העתיק האתר הר-מרוז. כשם הכסר בנוין, שעליו להרגן
 הוכרע. לא נחפרן'וזיהויו סרם ,כפר;(בז
 בשירת- וזאת במקרא, ויהירה אחת פעם די מוזכרת מ14ז'ן

 במלחמה הלק לקחו שלא על ויושביה ן,העיר מקוללת ובהדבורה,
 לא כי יושביה, ארור אורו ה/, מלאך אמר מרו" "אורובכנענים:

 הוא נכון אם בג(. ה, )שופטים בגיבורים" ה' לעזר;1 ה/ לפורתבאו
 למקומה שהודית להניה, אפשר אולי ן,במלחמה. חלק לקחהה,רב,"לא שדה- ליד ממש ששכנה זה עיר שדווקא העובדה, תמוהההויהוי:'

 פחות תושביה סבלו מצוינים, הגנה בתנאי איתה t~rr""ייאולדאפי,
 שהעובדה סובר, רד"ק גם האיזור. יישובי משאהן, שכנעניםמידי

 רק מוסברת בשירת-דבורה זו בצורה 2,1קוללה היחידה היתה;מרוון
 רק";1

 שימשה 1936--ק193, בטאורעות והן 1929 במאו,עית הז בזמננו,,ן לשדה-הקרב. הגיאוגראפית קרבתה
 נגד והחבלה "רצה למעשי הערביות "כנופיות מבסיסי ,כאחדמאר

 - מרוו ראש אל עפולה-ג'ניז מכביש דרך הבריאם, בסיוע";רבים, על-ידי נסללה מלחמת-העצמאות בראשית בצמק. היהודייםהיישובים
 'ומיים 1948, במאי ב-30 להר, תותחים ~ולאת לאפשר כדיבעיקע
 מואר. גם נכבשה כוחותינה על-ידי יזרעאל של כיבושה 'אחרי

 הצליח ואף התקפת-2גד האויב עליה ערך הימתן" "עשרתבקרבות
 מדדזס דדך - מרוו אי עת" ששנה גי" לגישה _a.-,, ונהדף. מידינו להוציאה הצליח לא אולםלכתרה,
 להגנת חשובה קדומנית עמדה משמשת tmAn - ממזרחוכביש
 במרוז אף,ן ןאעמק.

 נמצאי
 הנטוש הכפר בתי ביך רבים. עתיקים שרידים

 מגלי-יד מגרדים, להבי-סכינים, - כלראבן נמצרו ~דרונותיוועל
 וחרסים מגל להבי 1 )הניאולגתית( האפז-החדשה מתקופתוחרסים
 הכלקולי- התקופה מסוף .עמק-'ורעאל", תיבות עם הנמנים;נעניום
 חרסים במקום נמצאו שבטי-ישראל של ההתנוולות מתקופת~ית1ן
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 ש,רידים נמצאו כן ן בישול וסירי ק:קנים של שפיות ובתוכםמרובים,
 הכפר בתי בתוך והערבית. הביזנטית הישראלית, מהתקופהנהרסים
 נמצא הצפוני-מזרחי בקצהו קדומים. בנייה שרידי משוקעיםהנטוש
 בידי קיימת היתה ומסורת נבי-מזאר, המכונה קבר, עםמסגד

 שעשה. הנסים מעשי ועל זה נביא של העברי מוצאו עלהכפריים
 קדומה. חומה של הלק נמצ.א לעין. חשוף הכפר,בדרום

עיררור
 אינדאר, הנטוש הערבי לכפר מדרום אחד ק"מ במרחק)א-צפצפה(, עיז-דוי בהרבה נמצאים עין-דור "קדומה העיר שלקויד'ה

 במימיו המפרנס מעיין, נובע האתר לרגלי העתיק. השם נשתמרבו
 מיושב היה המקום נחל-תבור. של הערוצים אהד עין-דוי, נחלאת
 מתקופת- כלי-צור הם לכך עדות ביותר. הקדומות בתקופותהחל
 במקום נוסד חקלאי יישוב ובסביבתך באתר הזרועים הקדומה,האבן

 להתקיים הוסיף והוא לפה"ס. ה-ג באלף הכנענית-הקדשה,בתקופה
 הארץ חלוקת בשעת הישראלית. ובתקופה הכנענית התקופהבכל
 אולם יששכר, שבט של בגוילו עין-דוי נפלה שבטי-ישראל,בין

 הערים בין כי-אם זה, שבט ערי ברשימת נכלל שמה איןבתחילה
 המצביעה מנשה-עובדה שבט החזיק שבהן יששכר, שבטשבתחומי

 התגבשו בטרם הארץ של שונים באזורים שבטים חלקי תנועתעל
 ובאשר ביששכר למנשה .והיה 'ציבים: שבטיים-יישובייםגבולות
 יא(. יז, )יהושע יבנותיה" עידדור חושבי ובנותיה...בית-שאן
 המלך שאול ירד לפלשתים בנרישראל בין הגלבוע קרבלפני
 גורל על באמצעותה ללמוד לנסות כדי "בעלת-אוב", אללעיז-דור,
 בעלת-אוב אשת הנה - אליו עבדיו .ויאמרו העתידה:המערכה

 לילה" האשה אל ויבואו עמו אנשים ושני הוא וילךבעיז'דור...
 ז-ח(. כח, א',)שמואל

 והיא עין-דור, גם נהרסה האשומים בידי הארץ הרבהכאשר
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 החשמו- בתקופת להתקיים והוסיפה שהת-ציוז שמי ונבנתה:נח
 והיישוב הרומאים, בידי העמק חורבן עם שיב נחרבה "העירנגים.
 לספירה, הר' המאה בו אויסביוט, התלמוד. בתקורת רק התחדש11

מזכיר"
 )אונ.- לנאיז" .והואוסמוך הארץ: יישובי %ל שלו בשמיו
 תקופה, מאותה וחרסים פסיפס רצפות בנקנים, שרידימעיקים כפי הביונטות, בתקופה גם התקיימה 1י1-יין 475(. מס'1טטיין,

 עיז-דור מוזכרת האחרונה בפעם בסביבתו. והן באתר הןנמצאו
 עין-יזרעאל "לצפוז הי"ד: המאה בן הפרחי, אשת,רי ר' ע"'במקור"ת
 שעהולזכר*כמו

 וחצי
 בעלת- ol~a עין-דאד, הוא מורח, מעט נוטה

 עמ' )כפתור-ופרח, אנדאי" לו וקיריז בזמן,ההוא,' שאול שלעוב

 הגמור חורבנה אחרי הארץ את שפקדה העקצה בתקיפת אב,י4
 נשכח, לא השם אולם - העתיק באתר הישוב נעלםבמאהיהי"ד

 הקדומה. מעין-דור הרחק לא שקם העיבי לכפר הועתקאלא
 במקם עין-דור בשם קיבוץ התגחל המדינה, ק11 אחרג-1948,

אמרולי
 ' . העתיק. לאתר מצפון-מורח ק"מ

י,ו_ן
 הגלבוע. לרגלי קטנה ממערה הפורץ גדול, מעייז הינו ע!ז-חרוד,1 ש )הטעיק(עיף-ח5וד

 בית-שאן לעמק מורחה, ~רמו ובעבר לנחלןרוד,5'מיון,נשטכים
 אדמות להשקאת ומנוצלים בצינורית מחרמים הם כיוםולירדזץ
 ארב, האפיק ואילו]איזול,

 במערכה שמילא לתפקיד הודות רב לטרסום וכה]ביין-חרוד
 אשר העם וכל גדעון, הוא ירובעלל -וישכם : נגד.המדינ1ט ג"עון1ל
 מגבעת-המורה מצפון לו היה מדיו ומחנה עין-חרוד, על יחנואתי,

 אשר כל : גדעון אל ה' ויאמר המים... אל העם את ויורדלעמק.,)
 אשר וכל לבד אותו תציג "כלל ילוק כאשר המיק מן  ללשונויאק
 המלקקים איש מאות בשלוש ה': ויאמר לשתות... ברכיו 'עלילדע

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ש
דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ן,ן
וזהו

~1 
 לפני צבאו עם שאול הנה שלידו~יזרעאל", אשר .העין

 הרוצים חוקרים ישנם אמנם, הפלשתים. ומ שלו האהרון ןהקרב
 יזרעאל לרגלי הנובע המעיין עם ביזרעאל" אשי ה"עין אתלזהותן
 הינו מעיין שאותו לנכור. יש אולם ניזרעאל"(, בפרק )ראההעתיקה
 העשיר כעיז-חרדי, צבא לחניית למעשה, מתים, ואינו קאדקטו
 כלשהם, קדומים שרידים לידו נמצאו לא כן כמט "ובצמחייה.במים
 הישעאלית. מהתקופהלרבונן

 מעבר בקרבתו והשוכן המעיין, שם על "נקרא עין-חרוד,קןבוץ

לכבי"
 אהדי ורק עצמו המעייז ליד שכן תהילה 14. בשנת נוסד

 ןן הנוכחי למקומו עבר מקזמן
 עמוסה עגלה קרבה )4.11.1922( תרפ"ג במרחשון הג בעלן ןפית-שלפא

 חייט במשך הגלבוע. מדרון שעל בית-אילטא, לח'רבת ואנשיםציוד
 נוסף ציוד והביאה לבית-אילפה גבע בין ונסעה וחזרה נסעהכולו

למחנ"
 אחת על-גבי לבית-אילפא, ממוך הוקם המוינה אהלים.

 שהעמק במקום הגלבוע, של הצפוני פמדרון הנמוכותהמדרסת
 אחלי לצטון-מורח. מצפון כיוונו את משנה ההר ורבם ומתרחבהולך

הפסקי
 יהודיים. חיים במקום נתחדשו שנה מאות ושללש אלף של
 ניתן לא רבים שבמקומות נרחבות, וביצות שמלה שררהסביב
 סמוך מצאו המקום את לתור שבאו החבריטנהדאשוניס ביגל.לעבדו
 בשחיטתו וטיפלו חזיר-בר עתה זה שצדו בדווים שנילחורזה
 ובה עשירה, צמחייה היתה לביצות מסביב מעללו. עורויבהפיטת
 רבים זמיניםלילו

 הנמשך רחב-הידיים, המישור מיעה' עשב' ש"
 - משקיות לאפשרויות תקווה נתז ההר, לרעלי עד קלששיפןע
 ידפו לא היישוב. להקמת המקום בבחירת שהכיעה היא 11ותסווה

 טמונות בו למקום אותם הוליכה נעלמה שיד הראשונים,מתיישבים
 מוזכר זאת, לעומת קדום. עברי יישוב 4ורבות רגליהם ,כפותתחת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ,,ן

 בלס,יע ,)ei:pn-.1 ""יון~:",י

 בשם הי"ה במאה החל וחוקרים נוסעים בפי רבות טעמים,האתל
 בפי שרידיו על מפורט תיאור ניתן יבייחוד ן בית-אילפא,ח'ר~ת
 1870. גירוקבשנת הצרפתיהנוסע

 להשקאת תעלה בית-אלפא קיבוץ חברי חפרו 1928 שנתבסוף
 בשרידי נתקלו עבודתם ובשעת )אל-ריחניה(, עין-ריחן במימיהשדות
 בית- של מפוארת פסיפס רצפת זאת היתה בפסיפס. מרוצף,בניין
 ביה"כ נמצא כייס לספירה, ה-ו' במאה שנבנה,נמקום יתדי,כנסת
 חפצי-בה. משקבחצר

 כחטציבה הקתיקכיתיהכנטת
 בארץ, בתי-כנסת עשרות נתגלו לספירה הר~ונות המאות ען,1

 פי על לדון שאפשר כמה עד ובגליל. ,~עמק - בצפון[,ובעייר
 בתי- היו יותר, שהשתמרו ומירון, גוש-חלב  בבפר-בחו%,ןהתויבות
 מהמאה נתי-הכנסה ואילו גוית, מאבני בנוים הללו,הכנסת
 בחפצי-בה. בית-הכנסת גם וכך גסות מאבנים צבנוה-ו

%,,
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 האוניברסיטה- מטעם נערכו בהפצרבה בית-הכנסת שלהתפירות
 בית-הכנסת כי נתברר, נ"ל. טוקניק ל. א. המרופ' על-יר'העברית
 : הלקים שלושה בו והיו 'רושלים, לכי111 דרום-מערב, לצד מכווןהיה
 מ', 70~2 היה ההצר עם הבניין של אורכן sm~. מבואאולם,

 שונה. בגודל גוויל אבני בנויים היו הקירות מ/ 14.20 -ורוחבו
 של טורים שני היו מ/ 12.40 () מ' 10.75 היו שממדיובאולם,
 יבקיר - סטראות ולשתי תווך לאולם הבניין את שחילקועמודים,
 "אוים. מחלקי אהד כל מול פתה פתחים, שלושה היוהצפוני

 לאותה הטיפוסית בסיליקה, צורת איפוא היתהלבית-הכנסת
 עמידים. טורי על-ידי מחולקים אגפים, ושני מרכזי אולם :תקופה
 עגולה גומחה בתוספת מורמת, במה בנויה היתה "דרומי הקירבמרכז

 קיים היה זה נוהג וטפררהתורהו ארון-הקודש שכנו בה)אטסיס(,
 מן - יותר קדומים שבבתי-כנסת בעוד ה-ד', המאה מן ההלרק

 לספרי-התורה. קבוע מקום עדיין היה לא - לספירה 1.ג' ב'המאות
 פסיפס, כולו מרוצף היה בחפצי-בה בית-הכנסת שי המרכזיהאולם
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 !ן,
 בבתרהכנסת נהוגות היו כאלה פסיפס רצפות שונים!,י ציוריםובתוכן
 השוליים סגנון מבהינת לסה"נ. ה-ד' ~מאה החל 11בה1"לבא"י

 מהרצ- מעיקרן שונות היהודיות הפסיפס "צפות אין טכנית,לבחינה
 של היהודיים הנושאים אולם תקיפהן אותה של "אחרותפות

 אבן סססלי היו הקירות לאורך עצמאי. אופי לה4 מייחדיםהציורים
 והיא מ/ 5.40 על מ' 10.75 הם המרכזי ששאולם הרצפה לשדי,ן טיח. ומסוסים גוויל אבניבנויים

עשוי-

- א' בטבלה : בה טבלאות שלוש ן מכוון. פסיפס - ג' ובטבלה ן גלגל-"מולוה ן, ב' בסבלה 1,קודש כלי ציור   עקידת-יצחק. 
 הבאה מלבנית, מסגרת ישנה המרכזית הרבקה לכל44יב
 מעוינים בתוך משובצים וכד/ פירות ~יפורים, חיות, ובהלעטר",
 1 שריגי-גפן'ותשלובת

 מעליו ארון-הקודש. ציור תופס א' בטבלה המרגוזי "מקום גת!
 ופניהן לנעמיות, הדומות ציפירים, שתי צדדיו ומשני נר-התמיד,תלוי
 כלים, שלושה עומדים הארון משקוף על היותה. כלפי אחתןיפנ?

 הנושאים אחד הוא ארון-הקודש נסך, לצרכי ודאי,ששימשה
 בארץ- הן קדימים, מימים החל העממית היהודית באמניתהשכיחים

:שראי
 מנורות שתי קבועית הארון צדי משני ,הגולה. בארצות והן

 הארון לצדי הנמצאים הקדושה תשמישי משאר קנים. שבעהבעלות
 כעין גם בתמונה נראית והאתרוג. הלולב השוחל, ציורילרירים

קופס"
 "ארון צדי משני מחתה. כנראק, שדינה, ידית, בעלת מרובעת

 קצות,4רוכת. נראיםיתמונה ומשמאל מימיו אריות. שני ביותר ןריאליסטי לא באופןמצוירים
 "גלגל וב" מ'(, 3.75 א )3.55 ביותר לגדולה היא ב' ~בלהון

 אדם, ראש בדמות בה מצוירת השמש הליום. דמות או השמשיריות את המסמלת תמונה ישנה הגלגל באמצע מ/ 3.12' שקוטרוהמולות",
 גלגלים, שני בעלת במרכבה'והיא,,נישאת

 מוסים זוגות לשני רתום"
 המרכבה מעל י הקדמיות ורגליהם ראשיהם נראים בתמונה 1"דוההום
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גוגי.המ111ת

 עם הכוכבים שקיעת את ודאי, המסמלים, וסהר, כוכביםמשובצים
 כל ומעל המולות, שנים-עשר קבועים המרכבה סביב השמש.עליית
 תאומים- אייר; - ש,1ר ניסזי - )טלה( טלא שמו: כתובמול
 מאו- בתולה-אלול; אריה-אבן סרטו-המו;;סיו1;
 rwn~ - עקרב תשרי; -נים

 - )הסר( גדי כסלו; - קשת
טבה;דלי--שבט;דגים-באדה
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 לנסרן אילי ?יים'י
 פרחים ללא באה-בשנים, אשה על-ידי מתוארת טבת)קופת

 מגיל". דמוי yDn ובשמאלם '(ירות,!א
 הנערים שני יצחק, אברהם, ובה עקידת-יצחק, מתואיא ג'בטבלה
 במאכלת הימנית ובידו ביצחק בשמאלו מהקיק אברהםתמ4.
 ואש מזבה לפניו יצהק. רשום הילד מעל אברתם. כתובולץ
 ח. ל ש ת ל א כתוב ומתהתה מהשמים, הושלמת 'ד ולמעלהלהזן
 והנה והכתובת שיח, בסבכי בקרניו rnwl גי נראה לאברהםד

 אחת פסיטס, מלאכת הז אף ו כתובות שתי 1שנז לרצפהל.ן,מתחת
 : שורות שבע בת היא "ארמית הכתובת ביונית. והשנייהרמית

 בשתה... אתקבע פיספ(טיה~דיו
 מיכה.., דיוסטינוס!נלמ(לכותה

 רבי קדישתה(...מהלתה בני כי.ן,אתנדב11ן, מאתלהטייה.
1)ני..,אמ(1. י 1 י ידב?'

 'וסטינוס של ימיכיתו בשנה... נעשה הזה הססיפס : הואתרגומה
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 א,.. רח' הקדושה... הקהילה בני כל התנדבו מאהל: היסים,;יסו..
 אמן בני!.. כל לטובו1כ.":ם

 הביזנטית, בתקופה מיושב היה שהמקום מעידה, זוכתרבת
 בשנים שמלך א', יוסטיניאנום בימי תוקז גו :בנה,ובייהכנטת
 הפסיפס רצפת היקוו בעת )578-555(. ב' ,וסטטוס או,14ק,יי5
 אפילו או ה-ה' במ.אה לראשונה נבנה שבי"ןהכנסת אפוא,,,יתכן, יותר. קדום בניין של ואמנות רצפה של הלים תחתיה,לנמצגו

,כמא*
 הותקנה רק ה-ו' במאה היוסטינים בימי לספירי, ה-ד'
ו,,יי ,,י,, מתז על-ידי הקהילה כל השתתפה ,,בעשיי,תה המאוחרת.,ארצנ  האומנים לטובה "ייזכרו מספרת: היוונית הכתובת חיטים.מתנ~ת
 נפוץ היה  הוא  בתלמוד. נמצא והוא  ארמי,  בוא מדיאנזסהשםן ן,,,, ו,,,, בנו". וחנינא מייאנוט 11, מלאכה"שבישלו

 קרא שהאומן - והראיה המתבוללים1 בין ולא:ןרק העם1.בכל,ן,"וגי
 *נינא. - עברילבנהיבשט
 מתקופה לנו שנשארו הידיעות הו מאוד ערפלן:מעטות לוטים,,שי%ל  בארץ-  ביזנטיון שלטוו של  האחיינה במאה היהוייס ימיי,דברי

 נגד רדיפות החלו 565-527, לומטיניאנוס, שמימי אנ.ו,והנעים"ו.
 במקים. היהודי היישוג התקיים מתי עד לדעת קשה, ודתם.,היקיים

 אין שכן ה-ז', המאה ראשית לאחר רב זמן נתקיים שלאישעה,יש
 וכיבוש בי1נטיון לעלטת הארץ שיבת 'דהפרסי, הכיבוש כי:להג;
 היהודי ליישוב אפשרו זה, אחר בזה שבאו הערבים, על-ידיהארץ

 בכל לפורענות "~ועד במקום בעמק, הדרק,,המרכזית ע"י,להת,'קיים
ן,,, צבאירת. מערכות או מהרמהתתקופת
 עמד שבית-הכנסת בשעה המקום שם היה מה י,ודעים,גם אנואין

 : אנשים של פרטיים נשמות קשורים נאיץ שינים מקומות תלו.,על
 מהספרות ידוע אילפא השם כפר-חנינא. בית-חנינא,'כפר"הום,
 רבי האמירה היה נמחא בר יוחנן רבי של ~כוער חברו[התלמודית:
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 ולא בית-אילפא בימי-קדם היה המקום שם כי איפוא, ייתכן,אס"א.
 היום, שהינו כפיבית-אלפא,

 ירסותרמת,
הנוסע

 במרחק לדרך, מימין רואה לדרום 11DSD מעמק-היייי
 כוכב- זהו 1 כמצוק בעיניו הנראה הר, ראש בית-שאן, לפני ק"מ11

 כ-530 של לגובה רבה בתלילות המתנשא )נאוכב-אל-הוא(,הירדן
 מעמק-חרוד לכוכב-הירדן הנוסע ואילו בקעת-הירדןו מעלמ'

 שרא- ברמה, יבחין התבור, לכי111 צפונה, מולדת-בני-בריתבכביש
 מזרח. כלפי .מתגבהת הולכת והיא לגבעת-המירה, סמיכהשיתה
 כוכב-הירדן. נמצא ביותר והגבוה המזרחיבקצה

 בצדן- ובתוכן-1כ1 צלבני, מבצר חורבות נשתיירובכוכב-הירדו
 הנטוש לכפר מדרום-מזרח מ' 400 כאוכב. הנטוש הכפרחורבות
 המעיינות מעל ועין-הידיד. פלוגות-האש עיז : מעיינות שניבוקעים
 שרידי נמצאו בו אשר מ'(, 250 א )200 רב-מידות עתיק אתרשוכן

 התענית, מהתפופה כלי-חרס של ושברים מבזלת כלי-מלאכהבניינים,
 שיבת-צין,. ומתקופת בארץ שבטי-ישראל של התנחלותםמתקיפת
 המקום זהו שכל רגימות, וגם ירמות, גם המכונה רמת, שזוהיייתכל'
 באיזור. ביותר רם( לשון - )ירמותהגבוה

 נשתמר הכנענית בתקופה העיר של בתולדותיה מענייןפרט
 "ויחי : בית-שאן גחפירות שנחשפה א/ סת' מימי מצריתבכתובת
 ביחד גרסתו מהר העקרו - )לפרעה( רחמנותו להוד ויוגדהיום,
 - רוממותו הוד ויאמר מרוחמה. הנודדים את מתקיפים התירו,עם
 למהומות קשתותיהם ידרכו כי אלה, שפלים אסיאתים יאמרוטה

 ולמרכבותיו צבאו אנשי למקצת- רוממותו הוד ויצונוספותז...
 גשלום  חזרו יומיים כעבור כנען. של הגבעות לארץ להוויהמרובות

 בין היום הרווחת  הדיה בידיהם". שבוייט ושלל מס עם ירמהמהר
 מצריות ובתעודות זו בכתובת המוזכרים העפרו כי היי,החוורים
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 העברים, שבטי אל מסוימת זיקה להם2 מאן תר
 שבטי-'שראל. של ההתנהלות תנועתלבין אוליים
 ברשימת שוכרת ורמת יששכר, שבטכד זהיקר
 כ(. ,ט, )יהושע שלור:ם

 את "... : הלויים מערי אחת גם היתה 'רמות בכנעז. הקדומיםציים שלטון נימי כשמו ירמש, היא היישוב שם ש; אחרתצווה
 נקרא דברי-הימים בספר כס(. כא, )יהושע מגרשיהן ואתנות
 וכלי-ההרס הבניינים שרידי נח(. ו, א, )דב""' ראמותק4
 הקדומות הטראסות ושרידי מדרונותיו, ועל עצמו באתרמצאו
 הן הישראליים של ידיהם חריצות על מעידים אותו,ו4ים
 בתקופת-המלוכה. ואז "תנחלותםק4ת
ו(

 המקום על נוספות ידיע!ה כל לנו איז 1!, א'ומת לעדותמחוץ
 גם סבל הגליל, יישובי שככל לשעה יש הישראלית.משהמלוכה
 ובתקופת שבי-צוון, על-ידי נתחדש אולם העשורי, מהכיבושושזה
 בתקופת- שנית היישוב חרב הנראה, כפי הורחבנ אף1-שני

 שוב נושב המקום וניתוק. בדידות מפחד שנשב אוששונאים,
 שונים חוקרים הצלבנים. בתקופת ובעיקר הרומית-ביו"ריתקופה
 אחת - אגריפינא התלמרר בלמי היתה הרמה שבהאשדרום,
 ראשרה4ים. ושל"ם על להודיע משואות משיאין היו Inae בפסגות בשרשרתחסת

 האתר לרוחב חזקה, צלבנית מצודה במקום הוקמה 1140בשנת יי
 לחש אמות-מים ונבנו בארות פירי נכרו עמוק, חפיר נחפרי41
 השער נחשפו: צורי, נחמיה בהנהלת ב"פירות הטראטות.'תן

 י . ,. ן , . .ן
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 מזה ולאחר הצלבנים, שוב.ע"י מזה' לאהר' נכבשה א-דין,צלאח
 למצודה דרומית לספירה. ה-י"ד המאה עד חלילה ותוזר נכבשהשוב

 ביתו לבנית ציון הר מאיר לו איווה מקום שושנה, אחוזתנ.מצאת
 בחלקם .נגנו כאוכב הנטוש הכפר בנייני סיני. מלחמת מגבוריוהוא

 - .- . הצלבנית. המצידה שבתחומי קדומיט בנייניםמשריד'
 הצלבנית. המצודה שבתחומי קדומיםבניינים

 פעולה הערביים "כפר תושבי שיתפו 1939-1936,במאורעות
 באיזור היהודיים היישובים על בהתקפות והשתתפו הכנופיותעם
 לכפר. מצפן העובר לחיפה מעירק הנפט בצי12ר חבלה בפעולותוכן

 הקודמים. תושביו ע"י הכפר ניטש העצמאותבמלחמת
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 הענייניםתוכו

 .... . 1~6תשמים
 .... .זומבנה.ן,

 .... בית-שאןומק
 .... . .,ן"קבוע
 . . המורהי החי,-התחתוןיסוה
האקיים

 .,ן.
. .... 

 ' .הצמחייה
 .... .הנחלים
 .... .;חי-יששכי, ... 11אדרבירה(נח,-תבור

1"י-יזריא*"רוו-גיח-שאן
 .. א-שובאש( )ואדיוחי-בוק
 ו;יצ1.ם המבוו ג,מרוי1ת"מויכוח
 .. . . . .,ןהויכים
 .. . . "ירדןמוברות

 האיזורתולדות
. אטרר"יססוריתהתקופה
  הראיונים "קבו יישוביהקמת

 . . . . nuyllnהתקופה
 . . והשומטים ה4;היותתקופת
 . . . , "14כהתקופת
 והתימה המשמו nD1pnl  בית-ועי'מי

 והתורכית הממלובית הערבית,התקופה

 ן,ן,
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 יישוביתסקירה
 ,הריתכדר

 . . .קשיון
 . )סולם(שוגם
 .יזרעאל
 , )מאר(מרוז

 .עירדור
 - )המעיין(עין-תרוד
.בית-אלפא
 בחמצי-בה העתיקבית-הכנסת

 . ירמותרמת,

 פרימר.
 הממשלתיתהעתונות

 רותנברגננו
 ידידיהילאש

 רותנהורו;

 קיומי . . ..

מקורות

 שלבאדיבותה - . . '5
 .. '. נ5 נ3י 29, 17,19,
. .. . י . .23

 י. י 57 49, 41, 36, 25,)ג,
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