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 והצפוני-מורחי הצפוניהגבול

 ההיסטוריהגבי
 הדיו טו בימינה והצפוני-מזרתי הצפוני הגבול על נעמודבטרם
 בעבר. זה גבול תחומי אתשנסקור
 פרת, נהר על הצפוני-מורתי הגבול נשעז ה"הבטהה" גבולותלפי

 תדרוך אשר מקום "כל : יהושע בספר קלים בשנתים נזכר גם הואוכך
 והלבנון מהמדבר משה. אל דברתי כאשר נחתיו לכם בו רגלכםכף
 מבוא הגדול הים ועד החתים ארץ כל פרת, נהר הגדול הנהר ועדהזה

 לא המובטחים הגבולות אולם ג-ד(. א, )יהושע גבולכם" יהיההשמש
 יותר הרבה היה הישראלית ההתנחלות ותחום הכבוש, בשעתהושגו

 הלבנון שבבקעת גר לבעל ..ועד )בדרום( ההלק "מההר :מצומצם

 ופמ9-המולחהחרמוך

 ד*, 1 . 4,),
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 חצביה, העירה עם כלל בדרך מזהים גד בעל את החרמ11". הרשחת
 מצפון- ק"מ כ-18-16 החרמות חול המערבי המירד לרגלי~שוכנת
 שבצין הפנימיים ובעמקים החוף בשטח הישראלי הישוב תחומי,ן בימינה אצפוני ומהגבול למטולהנזרה
 צבאית-מדינית תכנית על-פי הההנהלות בתקופת נקבעו לאהארץ
 שהתקיים הכנעני-צינונה הישוב יצב ע-י אם כי מראש.גרובה
 הגיאוגרטית-מדינית למציאות הישובי הרקע זהו בארץ. תקופהנאותה

 כמקור לראותו אולי שאפשר יהושע, בספר י"ג בפרק*מתוארת

 בא נקז "ויהושע יהושע: של הישגיו את לסכם קדום,.הבאגוטנטי
 מאד הרבה נשארה והארץ בימים באת זקנת, : אליו ה' ויאמרשימים,
 הגשורי... וכל הפלשתים גלילות כל הנשארת, הארץ זאתלרשתה.
 מזרת הלבנון וכל גבל( הידועה הצ'דונית לעיר )הכונה הגבלי~ארץ
 מן ההר יושבי כל חמת, לבוא עד הרמון הר תחת גד מבעל"שמש
 בני מפני אורישם אנוכי הצידונים, כל מים, משרפות ערללבנון
 בימי למעשה נכבשה לא הצפונית שכנען מכאן א-1(. )י"ג,ישראל"
 צידונימ. ישבו צור. של לסולמה מדרום מים, משרפות ועדי14שע,

 את הכה הוא לצפון-מזרה. ישראל גבולות את להרהיב הצליהדוד
 את כבש 1כ1 נציבו, את בה והושיב דמשק את כבש בבשן,קארמים
 נמשך  המזרחי הגבול ארם. ממלכות בראש אז עמדה אשרשבה,

 ברית דור כרת בצפי-מירב המוררהצרבג המדבר  לאורך~קופתו
 צור. מלו חירם ועם המת מלך תועיעש
 יא וצידות צור בואר צפונה, עכו מעמק המערבה הגליל חוףו'

 לליטני, עד המערבי הגליל הרי לרגלי נמשך הגבול איפוא.נכבש
 מכן ואחר מזרחה עמו ועלה ולשפך, הנהר של המערבי לקטעומחוץ

 לפרת. עד הגבול נמשך הלאה כיוון באותו מוצאו. למקוםלשפון-מזרח,
 עם מקשריו רבה כלכלית תועלת המיק דוד כי מסתבר, המקראמלברי

 ארז על אמ פרושה היתה המדינית שהשפעתו גםויתכן
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 בכל רודה הוא .כי : נאמר שלמה על עכו. לעמק שמצפוןהצידונים
 נכל עגה ועד הפרת( על )השוכנת מתפסה פרת( )נהר הנהרשבר

 ד(. ה, ור )מלכים מסביב" עבריו מכל לו היה ושלום הנהר, עברשלכי

 הטבעי"גבי
 - ההתנהלות, גבולות את בקירוב חופפים א-י של הטב"ייםהגבולות

 גבול והת.כוני המערבי בחלקו רק הוא שהגבול ניצא בצפון"ולם
 חטיבות ל"תי כאן נפרדים הלבנת והרי הגליל הריפבפי-בטחונת

 יוצא הנהל הארץ. של הטבעי גבולה והוא הליטני נהר ע"ינבדלות
 מצפון-מערב ק"מ כ-5,5 ועובר בק, לבעל מצפוז הלבנות"בקעת
 הלבנון הרי בין זורם מערבה, ישרה בזרת פונה הוא מכאןיטולה.
 החדה. לפניה עד לצור. מצפת ק"מ כ-8 התיכון לים משפך%4ל
 רחוק לא הנמצא קטים, נבי שם על כנראה קפייטע בשםירנים בפי הנהר נקרא לים, ועד מהפינה ליטנק בשם כל בפי כגהר"רא
 ברך'הייטני. אנו קוראים הפניה למקום התיכון. לים הנהר שפךשמקום
 והוא סביבתו לגבי מ' 209 של לעומק מגזע הנהר זורם שבו"עמק
 לאע. הלבנה ביז טבעי-בטחוני גבול*צר

fhבהר נוססת טבעית אחייה נקודת יש שלנו הצפונרמורחי לגבול 
 משתרעת טבעה גבול איז חרמון להר הליטני בין מץ. )2814ה"רמוו
 הר )כיום חורו בהר היא נוספת טבעית גבול נקודת עיוה בקעתפ"1

 הבשן, של המישורית הרמה משתרעת ביניהם מ'(. כ-1800"זרוזים,

 לכ4 היוו, הבשן ורמת עיון בקעת ברור. טבעי גבול אין בהואר
 עם זהים אינם כיום שלנו המדינים הגבולות כי להדגיש, ישן, ההיסטוריות. התקופות במל כמעט . הארז בגבול מוקדנקודות
 מהגליל חלק משאיר כיום המדיני הגבול הארץ. של הטבעייםהגבולות
 בליטני המדיני גבולנו היה אילו המדינה. לגבולות מחוץ,ליון
 מצוין, הגנה קו מהווה זה נהר חשובים. יתרונות מכמה נהניםוגו
 חשמלי כח ולהפקת להשקאה עשיר מקור להיות עשויים שמימיומאחר
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 עמק של הגדול והצבאו הכלכלי ערכו על הדעת את גם לתת ישנול.
 המדיני. לגבול מעבר הוא אף כיוס הנמצאעיון,

 המדיניםהגבולות
 גבול גם אינו הוא טבעת גבול איפוא אינו כיום המדיג?הגבול
 בדורות וצבאי כלכלי פוליסה ממאבק כתוצאה נוצר זה גבולהיסטויי.
 לזכור, יש הרי יותר, מאוחרים שנרים גם בו חלו כי ואםהאחרונים.

 והצפוני-מורחק הצפוני הגבול וביחוד ישראל, מדינת גבולותשרוב
 עובדה המנדט. בימי הלאומי" .הבית מגבולות בירושה לגוהועברו
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 בימי בצפון הגבול נוצר כיצד ולבדול לסקור אותנו מחייבתזו
 בארץ. הבריטי המנדט ובראשית הראשונהשלחמת-העילם

 המנדטנבאות
 המזרח להלולת לאנגליה צרפת ביז השאי הוזה נחתם 1916 ,בשנת,!

 nDm~ ניו הנגול קו כי נקבע זה נחוזה סיקס-פיקק(. )חזנהתיכרז
 הנקרה( )ראש צור של מסולמה יעבור והצרפתיים האנגלייםהשפעה
 נשאר זה הסכם לפי הירבוך, נהר שעל חמת-גדר. אל ישר בקולמעט
 אנגליה, דרשה ב-1917. הארץ. לגבולות מחוץ הגליל כללמעט

 בפאור(, )הצהרת היהודי-הלאימי הבית של האינטרסים עללהסתמך
 סולמה-של-צור-קדש-נפתל"עמק- לקו עד הגבול אתלהרחיב
 הצרפ"ים רגלי את לדחוק הבריטית מהמדיניות חלק זה היה~חולה.

 לגבולות מחוץ השאיר החדש הגבול,,"המזרח.התיכוך
 הארי

 ואת החולה עמק את
 ותל- גלעדי כפר מטולה, : העבריות הנקודות ג את וכן הירדןמקורות
 עמק על גם לוותר ב-1924 צרפת נאותה ומיגע נוסף מו"מ אחריאי.

 ע"י תל-חי של הגבורה הגנת מועטה לא במידה השפיעה1, ההלטה על הלאומי. הבית בשטה הישובים שלושת את ולהכלילהחולה
 צרה רצועה הבריטי המנדט בשטח כשנכללה כמו וחבריו.4רומפלדור

 )ראה הרכס שעל המים פרשת בקו נקבע הגבול קו נפתלה הריעל
 יפתח, ומשק רמים משגב-עם, כיום 'נמצאות כאורכולהלן(,

 לוותר שלא וכלכליים אסטרטגיים ושקולים נמוקים היו לצרפת3
 מדמשק היורד לכביש חשיבות בעיניהם היתה במיוחד ניסף. שטהלל

 זה, לכביש ולצידון. ההרמון לדרום ומשם הצ'רקסים. מרכזל~ונטרה,

,ן,, רב. וצבאי כלכלי ערך והלבנון, סוריה דרום של החיים עורקשהנהו
 נקי"נ האו ועדת לפי המדינהגקולות

 גבולות להתוית ועדה האו"ם ע"י לא'" נשתהה 1947
 היתה שהוצעו הגבולות לפי והערבית. העברית המוצעות,המדינות
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 הצפוני הגוש נפרדים. גושים שלושה בתוכה לכלול מדינה כל'ועריכה
 הירדן עסק את המודחי, הגליל את יכלול צריך היה ישראל מדינת4ל
 שביתת לגבול מעבר צבר לסירת מדרום לירדן הנשפד מלח, לגחל.עד
 של הצפני הגוש גניגר. עד למזרחי יזרעאל עמק ואת כיום,"נשק
 והמערבי, המרכזי הגליל מרבית את לכלול צריד היה הערבית'למדינה

ג 1 לעכה מפרץ של הדרומי מחלקו"וז  ":~' - משולש צורת היה המוצעת. הערבית המדינה של הצפוני לגוש,ן

 ה-30 בק"מ לנצרת, מדרום-מערב ק-מ כ-10 הסתיים שקדקודופור,

 ישראל מדינת גבולות היו לפועל האן-ם ההלטות הוצתי אילון, . הישראלית. המדינה בתהומי להשאין זה תכנון לפי צריכות.היו לשריד, גניגר בין ננעץ הקדקוד חוד חיפה-עפולה. הברזל מסילתטל
 ימצא, החלוקה במפת המתבוזז כיום. משהם _Q13v פי ארוכיםצפון
 צפון את מכתר היה המוצעת הערכית המדינה של "צפונישאגוש
 המזרחי הגליל גוש : מזה זה מנותקים גושים לשני הישראליתלמדינה
 חיתוך בנקודת רק מזה. והכרמל עכו-חיפה עמק וגוש מזה הירדןגמק
 במלחמת מתחברים. הגושים שני היו ושרוד, גניגר בקרבת מאד,4רה

 המדינה של הצפוני הגוש נכבש חירם'. ב_מבצע וכעיקרעצמאית.
 נקודת ישראל. מדינת על הריבוני בשטחה ונכלל המוצעתערבית

 והגיעו המנדט גבול את עברו הנסוג, האויב אחרי רלקו כוהותינו',.ן כליל. נעלמה4היתור
 חתימת אחרי אר הטבעית. הגבול לנקודת כלומר הלימני, לברךד

 הלבנון, במדינת על-ידינו המוחזק השטח פונה הנשק שביתת~כס

ין, המנדט. בימי שהיה כפי להיות חורשגבול ' הנשק שביתת התכמיגלולות  הצפוני שבגבול למדים. נמצ*נו כה עד האפור מכלון
 והצפוני.

 המנדט גבולות על היום גם מושתת והוא יסודי, שינוי חל לאצורחי

 שונות בעיות בתוכו אוצר זה גבל המפורזים(. לאזורים*חוז

1
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 ישראל-לבנקגבול
 : קטעים משלושה מורכב זהגבול
 למלגיה צור שלטסולמהא(

 למזרח. הכלליהכוון
 למטולהממלכיהב(

 צפונה. הכלליהכווו
 ברוך( ימעיז פצפת וכ-"-מ עג'ר אל גשר ערממטולהג(

 ק"ט כ-8 אורכו. מזרתך-ירומי. הכלליהכוון
 ק"מ 85ס"ה

 המעצמות, של פוליטיים שיקולים לפי בשעתו, נקבע, זהגבול יי
 הכלכליים האינטרסים לגמרי בחשבון הובאו לא מלאכותי. גבולההוא

 ממסולח מבט - לגגוןנבול
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 שמשני הכפרים אדמות את אבחנה ללא הוצץ והגבול "תושנים,גל
 עצמה והקרקע אהד. מצד נשארו הקרקעות ובעלי גם קרה"צדדים.
 עברי שני בין הבדלים קיימים אינם מורפולוגית מבהינה גםן, הגבול. עברי שני בין ולהברחה לתנועה פתח מכאן שני.~צר
 הקרקע. ואותה הסלעים אותם הנתלים, אותם ההריש אותם אלה.גוזל
 אחת ממדינה לעבור קל טבעית, גבול ציוני בשטח קיימים שלאנאחר

 הבאים האבנים גלי הם היחידי הציוו בכד. כלל להרגיש בליששניה
 לקוי זה גבול הכביש. לאורר או כשדוה שנערמו הגבול, את~סמן
 כאחד. ומשקית צבאית מדיג-ת, טבענה4'פיא

 הבטחון~נישי
 מדינת בשטח אחד בטחון. כבישי שני 1"י מוגן הצפוניהגבול
 הלבנון. בצד ואהדלשראל

 ככביש הצפוני הגבול כביש משמש היום, גם כן המנדט, כבימי,ן ישראל מדינת בתחומי הבמחוןלביש
 פני על הדרו עוברת למזרח מפערב ללבנון. ישראל בית ביןקטחון
 גין, אילון, יערה, חניתה, מצובה. שלומת בצת, : הבאיםעשובים
 ישע. ומצודת קדש מלכיה, 'ראת, ברעם, סאטג שומריםיוקרת,
 לרמים צפינה, וממנה נפתלה לרמות דרך מוליכה דרומה ישעממצודת
 דרכי את חיברה אשר העלית בגליל הראשונה הרוחב דרך זו.תה סלילתו ובגמר 1936-1939, במאורעות נסלל הכביש עמ'*שגב
 ראש-פינה-מטולה דרך עם במערב עבו-סולמה-של-צורהקירר
מקורח.
 הגבול כביש בקרבת שכנו העצמאות, מלחמת ערב 1947, בשנת.,,

 רמות מצובה, אילון, חניתה, נלבד: עבריים ישובים ששההצפוני
 מפזורן נבעה הגבול של זו גזרך של חולשתה ומשגב-עש רמיםנחתלי,

 התרכזו ואילון מצובה חניתה, ק-ס. 68 לאורך אלה נקודות ששעי

 זה"דמזן תשו"nDP3ם
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 עמדה לעומתן. הכביש. של המערבי בחלק הראשונים, חק-מב-10
 כולן עמדו אף-על-פרכן ומשגב-עם. רמים היו מבודדות "הותיא 6ה4 ק"מ מ-50 למעלה מרוחקת כשהיא המורהי, בקצהדמות-נפתלי

 הפולשים. נגד חשוב תפקיד ומילאו העצמאות במלחקת איתנהלצורה
 צבאות השכילו לא טהור, ערבי באיזור עבר שהכניש העובדה אףשל

 משה אלוף כותב זה בנושא הצפון. כבישי את כראוי לנצלהערבים
 הבריטים ע"י שנסללו רבים בכבישים משופע שהגליל .לפי :קרמל
 ' כוחות במהירות להעביר )לקאוקג'י( לו .ניתן איסטרטגיים,לצרכים

 המלקחיים לפתו "חירם. במבצע  זאת...". עשה לא הוא אך לגורה,לגורה
 להיות חור הכביש  ההיי. כביט  וטיהרי'את הגליל מרבו את צה"ל4ל
 המערך תולשת את למגון כרי סכנה. ארז  וזיו בינינו  במחוולביש
 ישובים מספר העצמאות, מלחמת אחר הוקמה  הדרך  לאורך4לנו

 : משלהם בטחון דרך הלבנונים גם פתחו שאן לדרך במקביל,,ןחדשים.
 עיון רמיש א-שעב, עיה"ק רמיה, מרוחין, ג'ריקן חרבת א-שעב, גלמא,, נקורה, : הבאות הנקודות פני על שלהם הכביש עובר למזרחמערב

 עיטרון. ג'בל, בנתאבל,
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 והגבול הדרך לאורך והנחרים הישובים
 - הנקרה( )ראש טר שיסימה

 צור. של בסולמה כיום היא בצפון היחידה הטבעית הגבולנקודת
 עכו עמק את ותוחמים מהים ישר כאן מזדקרים הלבן הגירצוקי

 השני. הבית בסוף היהודי הישוב תהום גם כנראה, היה, כאזמצפון'
 זה ~הר רגילה דרך קדם בימי לסלול התקשו התלול. השפועבגלל
 התקופות בכל המקום. שם גם מכאן מדרגות. מערכת בווחצבו

 שונים, עמים במלחמות מוקד נקודת כאן היתה בימינה 1כ1ההיסטוריות,
 הראשונה במלחמת-העולם החוף. לאורך דרומה או צסונהבדרכם
 ממונעים, כלררכב למעבר הורית פרשים יחידת ע"י .הדרךהוכשרה

 בתחתית הבריטי הצבא הצב 1942, בשנת "שניה,ובמלחמת-העולם
 תיפה- הברזל מסילת למעבר מטר, 250 של נאורך מנהרהההר

 ה1111 סמררה מננ'נ' אי = ""ר ע1 צור. ש1מ,1ת"
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 ביר רכבת קו הושלם המנהרה חציבת שע"י להדגיש כדאילירות.
 תחבורה קו קהיר-סואז-חיפה-בירות-קושטא. דרך מאפריקה*אומי
 ק"מ 5 לאורר הגבול נמשך צור של מסולמה תחבורונ כצומתישראל ארין- של חשיבותה את העלה הוא אולם בשימוש, היום אמנם איננו4

 בין המים פרשת קו את מהווה זה רכס הסולם. רכס פני עלמזרחה
 כ-2 התיכון לים הנשפך ביר(, אל )ואדי בצת נהל של הניקוז4גן
 חמארה ואדי של הניקוז אגן יביז צור, של לסולמה מדרוםש"מ

 צור. של מסולמה צפונית-מזרחית ק"מ כ-4 לים השופעמבלבנון.
 הערני הכפר הוא הגבול של זה בקטע ניותר הקרוב הלבנוני4שונ
לבונה.

ו, ושלומייצת
 הכביש עובר עממו, הסולם רכס על עובר שהגבול בשעהבה
 כ-3 ההר. לרגליאצפוני

~up 
 עכו- מכביש הצפוני הכביש מהקתעפות

a*1bהעצמאות מלחמת לסנן שלומי. פני על הדרך עוברת צור של 
 באיזור, הגדולים הכפרים משלושת אחד בצה, בשם ערבי כפר כאן4ה

 הכפר הושב הטלהמה לאחר ומצובה. אילת לחניתה, הדרך אתשחסמו
 שמו את הנושאת בצת, הוקמה לכביש, מדרום ובקרבתה1"דש.

 בניה אבני מעידים במקום קדום ישוב על המקום. שללהיסטורי
 כביש מסתעף שלומי עלייך בשטח. הפזורים וכן/ עתיקיםלזורות
 .צפונה בפניתו נהריה-מעונה. לכביש מגיע הוא וצשנה.'בררוםלנוסה
 חניתה. מסעף זו להצטלבות קראה השמות ועדת לחניתה. י מגלא

 עלית עד הים. פני מעל מטר 350 של בגובה שוכנת חניתה,,ן'חניתה
 פבטחים כמקום הסביבה שימשה 1938, במרס לנקודה,המתישבים
 יסוד  והזרה. הלבנוז לשטח מכאז עוברות שהיו ערניות~גופיות
ן, נושות היתה במרת,  וקשר  ררו ללא זג npnl~D בסביבההגיורת
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 של הארוכה בשרשרת חוליה זו היתה ולטופת. לסמל והפכהמאדן
 החלוצית ההתישבות את וביססו הרהיבו אשר ומגדל", -הומהישובין
 של בקרבתה שוכנת חניתה )1939--1936(. המאורעות בימיהעבריתן

 ערבי בבית שהותקן חניתה, .של התרבות בית צור. בתהום הישובים. כאהד בצת עם יחד בתלמוד הנוכרת העתיקה, חנותה אוחניתה
 ושרידים פסיפסים ובתוכו עתיקות, מאבנים בחלקו בנוימשופץ,(

 נמצאו המשק בתוך הביונטית. בתקופה כאץ שהיו המבנים שלאחרים
הביניפ מיסי- ומענינים יפים ,יר ציורי ובהו עתיקותו קברים מערותגק

 חניתה את משאיר כשהוא ההר, במת אל אתו ועולה חניתה, נחלן של העליזו באפיקו הגבול עובר מחניתה מערבה ק"מכ-4!1
 מדרום. מטר כ-בב3 שלבמרחק

 דרומח 3ור של מסויפה פכם - ישראנ שעחופה1

- -
 -"יע-ששלב-:ht-iE-י4' ""4

י: מל ;4ע ,,, ., .,ן,ך".
א נס%,-. .%י4.2"'   (י,ליץ.

, ? " 

 ( :ונל ל -,גתך,

י"י,כ_שב1
 (., '%,-,י=1:'.

 ןיעע%ן"ץ%
1. . ) &hj*

 " ,, ן ' .=ל.
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 איה -שנוםחמתה ,,שש

 וערוציו בצתבחץ
 מצפה את עוקף הגיתה, בנהל הגבול עולה להגיתה מצפון-מזרה!

 עולה הגבול אדלם(. )ויודי נמר נחל של למרכזו ויורד מצפתחלתה
 מגיע ג'רדיה,.הוא הערבי הכסר את מצפון עברו ואחרי הנחלבמאלה

 הר אל הגבול עולה מכאן לכפר. שמדרום הנחל של אפיקו שיתיר4
 מנור מהר הים. פני מעל מ' 600 של בגובה הנמצא מנרה(, )תלמנור
 בכות הגבול פונה ממנה מזרע. אל חרבת עד ההר גב על הגבולעושר

 תל ליד הכביש עם שוב נפגש הוא ק"מ כ.7 וכעבורדרום-מזרח
 מהווה שער לתל מזרע אל חרבת שבין ההר רכס באביו(. )אבושצ

 יבין. היבנוז, לתהומי הזורמים הנחיים שביז המים פרשת קואי
.ן, )ואדי שומרה נהל הוא מהם שאתך בצת, נהל של העליוניםסלגיו

סבון .
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 מדרום-מערב לגורן. מצפון ק"מ כ-2 בצת נתל אל הנופלכרכרה(,
 בצת נחל לתוכו מקבל להלן(, )ראה בנה בבקעת, בנה,לחרבת
 מזרח מדרום הזורם שומרה ונחל פלגיה על נמר נהל נמר. נהלאת
 המוזכר. בצת נחל המאוחד, הנתל של העליונים פלגיו הינםלו,

 מפריד הוא בצת. נהל של ביותר הארוך האפיק הוא שומרהנהל
 בתחום" זורם לו ובמקביל לגבול מעבר לגבול. הצפוני הכבישבין

 האמה ואדיהלכנון

 האמוואדי
 בצורה הפונים חאמו, לואדי ומצפון שמדרום לנתליםבנגוד
 הצפון. לכביש במקביל חאמו ואדי זורם צפ11-מערב, לכווןבולטת
 הוא כוונו מהגבול. ק"מ כ-3 של ובמרחק ממנה ק"מ חציבמרחק

 כרכרה( )~אוי שומרהנחו
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 לסולמח צטוגית-מזרחית ק"מ 5,5 "וא לים הואדי שסך למערב.למזרח
 קו את נאמזר המהוה מגדע, אל מנוד-חרבת הר רכס צור.4ל

 אפיק בץ המרחק שומרה. נהל עבר אל בתלילות יורד המים,לרשת
 מטר. 250-200 בגובה ההפרש ואילו ק"מ, כ-1,ן הוא ההר לבמתינחל
 אולם שומרה. נחל .מכווו הגבול אל הגישה את מכבידה זועובדה
 הגישה לגבול. הגישה על ומקל נוח הוא הלבנון מדינת לעבר*שפוע
 מכביש !ה נוחישפוע

 צור-לנה-צדיקין-חריט-תבניי
 ערוציו כי קשה,

 עזיה, ואדי לבין שבינו האחרים והנתלים תאמו, ואדי שלקקטנים
 דרכי על ומכבידים העליון הגליל הרי גוש את זה במקום~פצלים
 על-ידי כנראה, הושלם, )אשר לכביש מדרוס אין לכןאתעבורה.
 רוחב דרכי או אורך דרכי העצמאות( מלתמת אחרי הלבנוןלמשלת
 הלכנונה הגבול לכביש עדלספות

 אבו מזרע-תל אל להרבת ועד חניתה שנין הגבול קטעלאורך
 ק"מ 2--5 של ובמרחק לגבול בהקבלה הצפוני הכביש נמשךבאביז
ן, '~מנה
 השובר בנהעמק

 בשם קטנה לבקעה הצפוז כביש נכנס לחניתה ההסתעפות ממקוםי
 השלוחה בקצה והשוכנת לעיל, הנזכרת בנה חרבת על-שם בנה,"עת
 ורוחבה ק"מ כ-3 הבקעה של אורכה ממזרח, עליהלסוגרת

 מ-~
 עד

4.~ffp מצובה : ישובים שני קצותיה משני נמצאים לבקעה מדרום 
 נהל את נוספים ק"מ . % וכעבור נמר נחל את עוברת חניתה,"יי לרגלי הבקעה, של לאורכה נמשכת הדרך ממזרח. ויערה6.מערב
 גורן -אילוןן. בהריע לטפס הדרך מתחילה יערה מולומרה.
 אף שהוקם איל41 קיבוץ פני על הדרך עוברת מזרחה בהמשכהן
 חניתה. של ,ליחה אחרי שנה חצי המאורעות, בימיהוא

1..
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 לאחר מימיה את ממנו ומקבל שומרה לנהל מדרום שוכן הקיבוץ'ן,
 מגורן גורן. בשם חדש ישוב לאילון ממזרה סוקס העצמאותמלחמת
 אפיק את ועוברת לצפון-מורח, ממזרח כוונה את הדרך משנהוללאה

 שומרה. נחל נופל שלתוכוגהליבצת,
 -*קרת

 נמצא בצת נחל עם הכביש- להצטלבות מצפון-מזרח ק"מ כ-5.
 היה שבמקום. הארכיאולוגיים הממצאים שמעידים כפי יוקרת.הכפר
 הערבי שמו במקום יוקרת למקום הראה השמות ועדת קדום. ישובאו

 המסורות אחת לפי נקבר אשר יוקרת דמן יוסי רבי שם עלעקרית,

 העייוהלגליי
 רובין נבי - סורות -שומרה
 היה העצמאות מלהבת לפני שוטרה. שוכנת ליוקרת ממורח כק"מ%

 כוונו את ויכביש משנה משומרה תרביחה. הנמוש הכפר זהמקום
 סורות הקטנים הכפרים שני בין ועובר למזרח מצפון-מורח~ללי
 בגבול. הכביש כאן נפגש לערך נוסף ק"מ לאחר רובין.ונבי

 אבו תל נמצא לעיל( )ראה והגבול הכביש של המפגש מקום מולוו מנצורה אל - שאבין( )אבו שעי%ל
 מ' ב-"5 של ירידה אחד ק"מ תוך הדרך יורדת בקרבתובאביו.
 את עוקף הכביש שומרה. נחל *ל העליונים מפלגך לאסרומגיעה
 ממזר" הכללי כוונו את ומשנההגל

 נמשך כשהוא לדרום-מזרח,
 בשם IDp ערבי "כפר ועולה מהגבול מטרים מאות כסה של~רחק
 הים(. פני מעל מ' 7051 מנצורהא%

 -,י; . עויהוארי

 מזרחה. כללי בכוון הגבול נמשך מנצורה ואל באבין אבו מתלן

 העליונים אפיקיו את חוצה הוא רמיש הלבנוני הכפר מיל עבריאמר'
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 בחביך( לאבו שערתש

 עזיה ואדי ישראל. מריות לשטח מאסא מול  עזיה,.התוררים ואדישי
 הגדול האפיק את ומהווה לצור מדרוס ק"מ כ-8 התיכון ליםנשפך
 פוגעים והעליונים הקטנים פלגיו לקסמיה, שמערום ההר בגושביותר
 יראוו בין  ה-31, הגבול לעמוד . תל-אבו-באביו שבין הגבולבקטע
  למרי ישראלבגבול

 הלמנוו. שבתחום אירס
 . שומרה לנחל עניה וארי כיןהדרכים

 אפיקיו לבין שומרה נחל של העליונים אפיקיו שביןבאיזור
 ביותרר הנוחלת האפשרויות אחת קיימת ע"ה ואדי שלהעליונים
 נוצלה כבר זו אפשרות הגליל. של לאורכו למעבר טופוגרפית,מבחינה

 את קשרה אשר שלהם, ביותר החשובות הדרכים ואחת הצלבמם,עא
 יחיעם, מבצר דרך לתבנין מעכו .עברה הלבנת, צפון עם "חוףעמק
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 הלבנוני הכפר פני ועל א-רויסה( )תל תל-האש )תרשיתה(,משינה
 הכא! : חשוב דרכים צומת הציבנים בתקזסת שימשה תצניןא,טירי.
 )הוניל(, מרגליות ודרך במערב, לצור ~ הלבנון לצפון גבישיםנישכו

 שומרה נחל של העליונים אפיקיהם בין לדמשק. החרמון, דרוםדקר
 שנתפרסמה דרך הלבנון, לכוון אלקוש, פגי על עוברת עזיה .ואדיו

 .צבא של הפליטה שארית עם בה ברח הוא קאוקגץ. שלכערכו
 צה"ל. של המלקחים בסאסא עליו כשנסגרוהמצלה",

 ארויסה( )חרבת ראש,ל
 באיזור השטח מבנה כי שמצאו, הראשונים היו לא הצלבנים,ן

 היתה זו אפשרות ולהסך. לצפון מדרום מעבר מאפשר הצפוניהגבול
 מעידה ישראל. שבטי של להתנחלותם שקדמה בתקופה ידועהכנר

 לאלקוש מצפון-מערב ק"מ כ-4, הנמצאת ראש תל ה'רבת כרעי
 אנו מוצאים התלים את לעיל. הנזכרת .קאוקג'י לדרך61דרום-מזרח

 מתבלטים והם עתיקותו תחבורה ודרכי מעינות נהלים, על-יד כללבררך
 איפוא ספק אין הררית. או מישורית בסביבה אם בין לסביבתם,מעל

 נערכו לא עדיין זה בתל מאד. עתיקה היא התל על-יד העוברת,41דרך
 לפי האתרום הזמן עד עליו ידוע היה ומעט ארכיאולוגיותהלירות
 הכנענית, התקופה בכל מיושב המקום היה בו, שנמצאוה~סים
 גם כלומר, הבאות, ובתקופות שני בית בימי וכן הישראליתבתקופה
 גם בו נמצאו והביזנטית. הרומאית ההלניסטית, הפרסית,בתקופה
 העיר עם המקום את . המהים יש מימי-הביניים. ערבייםשרידים
 התקופה סו מצריות ובתעודות במקרא הנזכרת עגת, ביתה*ומה
 בפני מעמד שההזיקז הכנעניות הערים אחת היתה ענת ביתהפנעגית.
 את קיבלה הזמן במרוצת ורק ההתנחלות תקופת בראשית נפתלי%ט
 ענת בן שמגר השופט ואף יתכן ל"ג(. א' )שופטים הישראליתהלרות

 גם עגת. הכנענית לאלה מקדש בה שהיה מעיד, ענת ביתהשםן זה בעיר ורקע
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 הליונך אבו שיח בשם ערבי קדוש של קבר לתל מטרום נמצאעתה
 נזכרת העיר שמש. - ביוונית הליום 1 קדום שמש פולחן עלהמעיד
 כאחת העיר שם מובא בתלמוד הפרסית. התקופה מן בפפירוסיםגם

 נכרי. ישוב היה בהן המובלעות,מערי
 תל אלקוש-חרבת דרך עם הצפת כביש של' המפגשממקום

 חודרים לברעם, עד ומשם לעיל( הנזכרת קאוקגץ דרך )היאראש
 *ל ומכבידים ישראל מדינת לתחומי עזיה ואדי של העליוניםאע'יק'ו

 דרומה, הצפוני הכביש זה בקטע מתרחק מכך, כתוצאההתעבורה.
 בין הגבול קטע הוא שבסיסו. משולש, כעין הגבול קו עםומהווה
 להלן(. )ראה חירם בצומת וקדקודו לברעם, הנזכר המפגשמקום

--
טאטא

 הצומת חירם, צומת על השנליז רמה גבעה על שוכנתמאסא
 חציו א( : כבישים גיבעה כאן מצטלבים השליון. בגלילהחשוב.ביותר

 חציו ב( 1 מצובה חניכה, אילון, כביש :' הצפון כביש שלהמערבי
ReN~
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 הכביש ג( ן ולמשגב-עם ישע למצודת הפונה כביש, אותו שלה~זיחי

 שהישוב למדים, אנו האדמה פני על הפזורים החרסים מתוך,ן חורפיה. מעונה, נדריה, כביש ד( י מירדן-צפת מכוווה4
 אבני קברים, מערות ישנן במקום הרומאית. בתקופה ההל כברביקום
 אנגלר ארצות יוצאי הם החדשים המתישבים ובו/ עתיקותב14

fw. גדולות משקוף אבני שתי על-ידיהם נתגלו החצרות באתתסקסיות.
 בימי-הבינים, גם ישוב כא1 קיים היה עתיק. יהודי בית-כנסת

 עמר, אל טהר של המצודות אחת במקום בנויהי היתה הי"חביאה
 לכנופיות כבסיס הכפר התפרסם תרצ"1-תרצ"ט במאורעות .כבר, הגליל. של הבדוויהשליט
 מעבר לשער בסיס שימש הוא העצמאות מלחמת בימי אףרוצחים.

 לפברואר ב-14 הלבנוני. הצבא ושל סדירים בלתי של לכנופיותראשי
 קומנדו יחידת במלחמה: הנועזות'ביותר הפשיטות אחת בונ*תה
 מבצע בימי הגליל כבהם בתכנית הפינה אבו היה מאסא כבוש,ן בתים. מספת בו ופוצצה יהודי ישוב מכל המרוחק לכפר חדרהיהודית
 שאחת הזרועות, שתי הגליל. 1948 אוקטובר בסוף שוחרר בו-יחם",

 של ההצלה" 1"צבא בסאסא נפגשו מנהריה, והשניה מצפת יצאהמהן

 בשם סאסא צומת עתה נקרא המבצע שכר נפשו. על נמלטקאוקג"
רעם י,, חירם.צ41ת
 מדרום- הכללי כוונו את הצפוני הכביש משנה חירם מצומת','
 לברעם. ועולה לצפון-מזרחמזרח
 כיר- הנטוש הערני הכפד נמצא מביעם צפונית-מערבית ק"מ3
 השניה-השלישית המאה מן עתיק יהודי בית-כנסת חורבת ובוע~'י

 כסיליקון בצורת הבנין בנוי זו nelpna בתי-הכנסת כל כמון, בארץ. שנשתמרו ביותר היפים היהויקים השרידים מן והואלסה"נ,
 פונה בית-שעסת חוית עמודים. שדרות לשתי המחולק אולםבל,מר
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 שעריה. שלושת על בשלמהזה כמעט ניצלת והיא לירושלים,דליתה,
 לתקופת. טפוסיים יהודיים-הלניסטיים בסמלים מקושטיםהמשקופים
 יהודית-ארמית בכתובת להבחיז אפשר למשקוף שמעל האבניםבוהת

irw"/ היה הכניסה לפני יודן". בר אלעזר .הנהו לשונה: וזומ~שטשת,
 מים.גדולה. לבאר פתח גט ובו משופע, גג ומקורה עמודים מוקף

 לבית-הכנסת מצפון הקודמת, המאה בסוף היו עדייו בירעםבכפר
 נושא מקושט משקוף נמצא במקום שנת בית-כגסת שרידי גםה~ים,
 יוטה ישראל, מקומות ובכל הזה במקום שיום .יהיה : עבריתכרובת
 אבן שלום". במעשיה ברכח תבוא הזה. המשקוף עשה לוי בןהל4

 בית- שרהט יתר שבפריס. שובר" במוזיאום עתה נמצאת זומ14ף
 נוסעים מפי אד התלמודית. בספרות נזכר אינו בירעם של שמה, לחלוטע. נעלמוהכגסת
 כמקוס. קטנה יהודית נהלה על שומעים אנו נימרהנינייםיהלים

 בימי-הביניים. גם בבירעם יחורי ישוב קיים היה כי PDDוא*

מקליח
 לחלקו -במקביל והגבול הצפוני הכביש עוברים ברעם מקיבוץן

 דישון הנטוש מהכפר פדעדרהינדג'(. )ואדי דישת נהל שלהעליון
 אינו הגבול החולה. לימת חולתה ליד וכוסל לדרום-מזרח הנחלפונס
 מכן לאחר ורק צפפה, ק"מ 3 תחילה עולה אלא הנחל. בכ111נמשך
 הכפרים נמצאים זה לקטע וממערב מצפת ישע. ~צודת לכ111מז,חה,

 מלכיוס שוכנת ומדרום-מזרח ובלירה, עיטרתהלננסיים
 לכפרים המוליכה הדרך ועל נפתלי בקעת על חולשא.,.מלכיה
 צבאית חשיבות לה משווה מרוסה לגבול. שמעבר הנזכריםהלקנוניים

 הסורחי. העליון הגליל על בקרבות מכרים תפקיד מילאה יאמנםרבה,
 פתע בהתקפת מלכיה נכבשה למאי ב-15 "יפתח". חטיבת כאןפעלה
 האויב הערבית. קדש על החולש והמשלט הבריטי הצבאי המחנהואהה
 מ-2000'אנשים למעלה נגד להתקפת וריכז חשיבותה את הואידען'אף
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 ניכרות, שודות שסבלו אחרי ואוירונים. תותחים משורינים,בלווי
 נפתלי. לרמות לסגת ניפתח" אנשינאלצו

 גם הכנות נעשו ומיד ישע מצודת על-ירינו נכבשה למאיביזו
 בהצלחה והסתימה שבת בליל בוצעה הפעולה מלכיה. שללכבושה
 רגלים יהירות שתי 21.99. בשעה לפעולה יצא הכוח למאקב-28

 השדות את חצה מרמים, שיצא משורין, וטור למלכיה, בחשאיהתקרבו
 לאגף מגמה מתוך ג'בל, אל מיס בקרבת הלבנוני הכביש עלועלה
 הטעיה התקפת נערכה 23.09, בשעה העורף. .סו היבנוני הצבאאת
 קשה קרב התנהל וחצי שעה שכמסר אחרי הערכית. קדשעל

 את להבקיע רבים סיכויים נלאו לא לבוא, בוששווהמשורינים
 הלבנונים. של החזקיםהביצורים
 ורק ג'בל אל מים אח התנגדות ללא המשוריז הטור עברבינתים
 אש השיבו המשורינים שריוו. מבקיעי כדורים באש נתקלכבלידה
 ונתקי עיטהוז עבר אי ינוע המעיד הטור בבהיה. נסוגוהאויב

 מהביצות וחלץ החית יפת עי יושע( )נבי ישם ממצודתמבס

 * ,י א 1 "י.4.4*

,ק-;יזק";
 , יי4=:.4

 יי-

 -י '

 .ל~

'"' ' 
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 והצבא מתושביה, נעובה עיטרוז הושמדה, השיירה לבנונית.בשיירה
הלכנוני

 כר~
 הגיעה שהנה השבו הלבנונים למלכיה. מערבה, הטור פנהפתה יין -

 וגסלטו עמדותיהם את נטשו מעותם על כשעמדו המקווה.התגבורת
 הלילונ'בחשכת
 אלא הלבנוני, הפלישה שער קלה לשעה נסגר מלכיה כבוש עם'!י

 חיילים כ-2000 שוב רוכזו ביוני ב-6 זה. מצב עם השלים לאשהאויב
 באפור פעלה כבר .יפתח" חטיבת מלכיה: סול וטנקים מטוסיםבליווי
A'nRנתפסה ומלכיה לסגת, נאלצו להתיצב שיכלו המועטים הכוהות 
 מלכיה שוחררה "חירם", במבצע לאוקטובר, ב-ל3 האויב. עץשו4

 בשעריה. עוד הופיע לא המובס והאויבבשלישית,

 נפתליקק~
 ממנה מטר 200-100 במרחק לה ובמקביל הגבול, פונה ממלכיהן

 זה רכס נפתלי. הרי של המזרתי ברכס ועולה צפונה,גמן,הכביש,
 של המזרתי הנקוז אגז וביז החולה ימת ביו המים פרשת אתמהווה
 הליטנק לנהר הנשפכים שבואדיות הארוך הוא זה ואדי דובה.ואעי
 הערבי הכפר הוא מלכיה אחרי ביותר הקרובה הגבול נקודתן, לו. ובמקביל לואדי מורהה ק"מ 5 זה במקום עובדהגמול
 קדש היתה כ"כ(, י"ב, )יהושע ישראל בני ע"י הארז כבוש לאחרן, העתיקה. נפתלי קדש של במקומה השוכו קדש,הנטוש
 לה ניתז נפתלי קדש השם ל"ז(. י"א, )יהושע נפתלי שבט של.בנ~תו

 מק יהבייי"ידיי
י  אבינועם, בן ברק בארז. הצפונית המקלט עיר להיות נועדהזה.',.היא

 קדש. בו היה ו(, ד, )שופטים דבורה במלתמת ישראל צבאמפקי
 עד העליון בגליל חשובה ישראלית כעיר לשגשג המשיכההעיר

 ב' )מלכים אשור טלר מלאסר חגלת ע=י לפסה"נ 732 בשנתלכלושה
 בן יוסף ליהודים, צורר נכרי, ישוב בעיקר בה היה מאן כ"ט(.ט=ד1
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 ובע יושביה בין ומלחמה עולם ואיבת בארו. לצורים חזק כפרהיא -קדש : היהודים" .מלחמת לספרו קרובות לעתים אותה מזכירמ~תיהו
 למשגב היה המקום ומעוז גדול, הוא הכפר יושבי ומספרהגלילים
 השובה שרבית עיירה קדש היתה בימי-הביניים היהודים". עלבחצותם
 האזור.ולרכז
 תפוס והוא  לכביש, מדרום שוכן העתיקה קדש של העיקרי התל[ן

 קטן תל ישנו לכביש מצפון גם אר הערבי. הכפר חורבות עעבחלקו
 הרומאית. התקופה מן אלילי מקדש של מפוארים שרשים ועליוי41ר,
 מקום. בקרבת  בנויה  החדשה נפתליקיש

 זוהי העיר. שם על הנקראת קדש, לבקעת הדרך יורדת מודשן קרשבקעת
 לגבעות בניגוד העומד והמרענן, הירוק בצבעה המצטיינת קטנהבקעה

 הצפוני. בחלקה הבקעה פני על עוברת הדרך שמטביב.ההשופות
 על-יד יורדת אחת דרר כוונים. לכמה מסתעפת היא המזרחיבגבולה
 פינה-מטולה, ראש כביש עם ומתחברת החולה לעמק ישע,מצודת
 דרך ולמשגב-עם. לרמים לגבול. במקביל צפונה פונה השניהה4ר

tPe'?o החדשה. נפתלי לרמות דרומה, פונהשלישית
 מלכיה-מטולה בקטע הבטחון

 במדינת אחד בטחוב כבישי שני עא מלווה הגבול של זה קטעגם
 לרמים ישע ממצודת הכביש עובר בישראל בלבנון. ואחדישראל

 גשר פגי על ועוברת עיון. לעמק צפונה. נמשכת 41 דררע,סה. ג'בל- אי בלידה-סיס דרך הכביש עובר בלבנוןולנשגב-עם.
 ובסיס תחבורה עורק שימשו וישוביו זה כביש הלבנון. צפון אלהליטני
 עובר הלבנוני הכביש העצמאות. מלחמת בימי ללבנוניםפלו.שח
 כי אף לעלמה, צפת קיימת-בין שהיתה צלבנית דרך ~עקבותבח4"1
 בית-כנסת של מקושטת משקוף ח14 גביניהם התלמוד מתקופתגסן, שרידים בה נמצאו הצלבנית, מהנקופה רק לנו ידוע עלמההשם
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 : הבריה כתובת חקוקה האבן על שבגליל. בתי-הכנסת מטיפוסעתיק
 יצאו מעלמה ישראל". עם מקומות כל  ועל  הוה birDn על שלוס-יחי
 ואדי של המערבי הנקוז אגן שולי לאורך אחת צפונה. דרכיםשתי
 הרוחב דרכי שלה המורהי הנקוז אגן שולי לאורך והשניהדובה

 כיום, עוד קיימות אינן האלה העתיקות הדרכים שתיהטקשרות,את
 נמסד למורח ממערב דובה ואדי למעבר ביותר הנוח השביל~ולם

 בו שגם שקרה, הכפר דרך מתיבנין שעברה הצלבנית הדרךבעקבות
 דבה-חג'ר ואדי את הצתה הדרך הציבנית. מהתקופה שרידיםקיימים
 הי"ד. במאה שנבנה עכבי מבצר - רובל אל קלעת אלוהגיעה

 לישובי התולה מעמק להגיע מיה אפשר העצמאות מלחמתבימי
 על מאד הכביד זה טצב -ישע. למצודת העולה בדרך רק נפתלירכס

 השנות את למנוע כדי קשים. מצבים לפני ובעמירם אלהישובים
 הנמשכת דרך ב-1955 נסללה העצמאות, במלחמת שהיההמצב

 לרמים. ומשם למרגליות גלעדי מכפר והעולה הנזכר, השבילבעקבות

 .שפ משות פי-'ד מנמחיונג'ס
 , ,,, , , ,,, ,,, , ,, ,,,,,, ,,,,,ל,,,,,,,,;,,,,,, ,,,,,.,,,,, , ,,, , ,,, ,, , ,,,,,
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 קצרה גישה ודרך נפתלי רכס אל העולה הדשה דרך איפואנושפה
 הלבנוני מהכפר מזרחה ק"מ וכ-1/3 למשגב-עם, מצפון ק-מ כחצין, ולמשגב-עם. לרמיםיוגר
 הלבנתה הכביש עם הגבול מתאחד ה-37, הגבול עמוד לידעייסה:
 אחרי ממטולה. הבא הכביש עם נפגש הוא נוספים ק"מ 5וכעבור

 דרומית-מזרחיה; ופונה כוונו את שוב הכביש משנה נוסףק,~
 מטולה.לאון

 ונקראה המנדט בתקופת שנבנתה משטרה, בנין היא ישע מצודת', :שע??'י"ג
 היא ביותר. גדולה 11 משטרה תחנת של הצבאית חשיבותה,ן יושע. נבי לה, הסמוך הקמן הערבי הכפר שם עלבימנה
 כביש עלששטת

~taan 
 לרמים, הדרך ועל קדש נקעת על הצפוני,

 המשטרה תחנת נמסרה הבריטי הפגזי עם למטולה. פיגהמ,אש - העליון, לגליל הראשי הכביש ומעל לחולה מעל מתנשאתוהיא
 אלא המשטרה, על התקפות שתי כוחותינו ע"י- נערכו ואמנםון משוערת. יהודית ביתוק להדוק כדי בה'בהמוניהם שהתאספולערבים,
 של הפצצה ואחר למאה ב-15 השלישית, בפעם רק נהדפהששתיהן

 שם כוהותינו. ע"י ונכבשה האויב, ע"י המשטרה פונתה"%ימוסים",
 כבושה. על שנפלו הבחורים 28 שם על הכ"ח, למצודת הוסבה"שטרה
 המצודה שימשה הכבוש אחר .למצורה. ממזרח הוקם האחיםקרר

 את המזכיר ישע, למצודת שמה הוסב יותר מאוחרת בתקופה1, הלבנוני. הפלישה גסיוז להדיפת קדמי ולבסיסלהבצר
 , בתחילתה. המשטרהשם

, ומשגב-עם רמים יפתח,מ*ק
 עוברים הם צפונה. .ישר והכביש הגבול נמשכים יזע ממצודת

 ופגיעים העצמאות, מלחמת אחרי כאן שהוקם יפתח, למשקממערב
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פתחן,

 משלוש הראשונה היתה רמים הערבית. מנרה במקום השוכנתלרמים,
 הוא אלה ישוב ntvt~s על ערכן וו. צרה ברצועה שהוקמו"נקודות
 לעיבוד הניתנת .הקרקע 14ב כי קשה, המשקי מצבן בטחוני.~עיקר
 ברשות הנמצאת המועטה הקרקע ואף לגנון. מדינת בשמהומצאת
 המעינות מן המועלים המים של היקר המחיר בגלל בשלמות,יא זאת ואף לאחרונה. רק נפתרה המים בעית להכשרה. זקוקהקישובים
 מיוחדים בורות בהתקנת הכרח היה לאחרונה עד ההר;שלרגלי
 קשה היתה הנקורה של לקיומה הראשונות בשנים גשם. מי~צבירת
 חדש הוא למשגב-עם ישע ממצודת הכביש בעית'הקשר. גם~אד

 מכפר שעלה חמורים בשביל תחילה היה רמים עם היחידי4קשר
 זה, סופקשבשביל המשק צרכי כל הונין. הערבי הכפר דררגלעדי
 המים.לרבות
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 השוב תפקיד ולמשגב-עם לרמים מיה השצמאות מלתמתבימי
 חדשיפ במשך נצורה היתה רמים ממערב. החולה עמקמאד'בהגנת

 ורמים נהדפה ההתקפות פוסקות. בלתי ולהפצצות להפגזותונתונה
 כבשו השניה ההפוגה בימי צה"ל. של להתקפת-הנגד בסיסשימשה
 הם לרמים. מצפון חשוב משלט קאוקג'י של ההצלה" .צבאכוחות

 ואת רמים את והטרידו המשק מז גבוה זה משלט כי העובדה את ניצלוק
 בעקבותיה הביאה ההפוגה של זו הפרה בעמק. הראשי בכבישהתנועהן

 .חירם". מבצעאת
 גם נכבשו הגליל. כל זה במבצע שוחרר לאוקטוברב-287-31ק
 כמשר עריסה. אל חולה ג'בל, אל מים בלירה. הלבנוניים הכפרים44

 כפרים דרר העובר היבנוני הכביש ירשותנו עמד אחדיםחדשים.
 שביתת הסכם תאימת עם ומטולה. משגב-עם רמים,- עם והמתחבראלה
 בהתאם שזב נקבע והגבול הכבושים, השטהיש ללבנון הוהדרוהנשק

ןלגבולות א ש  הטנדט. מתקופת 
 חימה ועל החולה ביצות פל )מנרפ( מרמיעמבן

 י - " 444(6א%" 4,",4וב!

%ג

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 )הויישיגייא
, 

 ההדש הכפר פגי על הנכול עוכר מרמים צפונה ק"מכ-2
 הוניה הנטוש הכפר נמצא לו מדרום 1951. ביולי שנוסד*יגליות,
 המבצר הונין. קלעת בשם גדול צלבני מבצר חרבות נמצאותכפר
 את קשרו אשר החשובות הדרכים אחת על לפקח כדי בשעתולבנה

 ) אחר-כך, תוקן המוסלמים, ע"י נחרב המבצר דמשק. עם וצור עכוגמלי

 ן הארץ. צפון את שזעזע הרעש ע"י נהרס עת  1837, עד תלו על~מד
 לכפהי מאד גשמים,.אאופיניות מי בריכות נמצאות הכפרבתוך
 נישאה, לכיסה והדרך הגבול מגיעים מהוניו ק"מ כ-1/ן3 שבגליל.למפר
 עדיסה הלבנוני הכפר עי חולשת הכיפה משגב-עם. שוכנתייה

- עיוןימק לגבול.מעבר
 של הדרומית בשפתו עוכר הלבנוז עט שבגבול האחרוןהקטע

 ..,ן, פעמים הנזכרת לחמת, העתיקה הדרך עוברת זה בעמק עיון.מק
 )נבזו מפבד ~רא.ת שחיא ישי - מסר)"

-

. , , ,, , ד , .-  ,ח,,, י, ., 

 י *ייו*,*י*.יי *י* *" ,"י ג!9 ,* *,
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 של נפרד בלתי pyn שונות בתקופות היה עיון עמק ~מקרא.מספר
 בתהום עיון עמק היה לשנים, המדינה כשהתפלגהארץ-ישראל.

 בגבול עיון היתה רמליהו בן פקח בימי גם ישראל. מלכי שלשלטונם
 של )סוריה ארם מלך רצין יריבו עם ברית כרת פקח ישראל.מדינת
 בעלי אשור. מלך ג' פלאסר חגלת צבאות את להדוף כדיימינו(,
 סהרה עד האשורים. של הצבאית העוצמה נגד לעמוד יכלו לאהברית
 תושבי ישראל. מממלכת גדול וחלק עיון עמק את כבש הואבחוף. אשי וצידון צור המסהר ערי ועל דמשק על ג' פלאסר תגלתהשתלט
 תגלת בא ישראל מלך פקח .בימי : אשורה המלו שנכבשוהאזורים
 הללעז; ואת מעכה... בית אבל עית-ואת את ויקה אשור מלךפלאסר
 שיטש עיון עמק כ"ט(. ס"ה ב',' )מלכים אשורה" ויגלם נפתלי ארץכל
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 במלחמת-העולם לרבות בהיסטוריה, רבות תקופות במשו ywצרה
וראשעוג

צלולה
 פני מעל מטר 550 של צגובה עי41 לבקעת שמדרום גבעהעל
 מטולה. - ישראל מדינת של ביותר הצפוני הגבול ייגוב שוכןהים,

 הדרוזים, בפי הטקום שם על-פי לה ניתן והשם ב-1896. נוסדהמטולה
 ושלתושבים כחוק נקנתה שהאדמה למרות לכ4 קודם כאןשישבו
 את הראשונות בשנים להתקיף הדרוזים המשיכו - פצויםשולמו
 השלטון היה לא הראשונה מלחמת-העולם בסוף המקום.מתישבי

 מזוינים. ערביים שודדים למעשה בו ושלטו באזור. יציבהצרפתי
 ואחו טרומפלדור כשהגיע מה. לזמן המושבח נעזבה מכדכתוצאה
 משלוש  ליחת מטולה הפכה כך עור.  :עוב ולא hl~Dn נכבשהגשרת,
  הגליל על תקופה באותה שהגנו ותל-חי( גלעדי כפר רעםהנקתזת
 בתחום החילה עמק צטוו 1924 בשנת נכלל מיחמתו בזכות'העליון.

 לפעולה חשוב מרכז מטולה שימשה 1941 בשנת האנגלי.המנדטי
 התקפת-הנגד כשבאה בסוריה. וישי צבאות נגד האנגלים שלהצבאית

 הנוטריט אולם האנגלים, סגיניה ע"י מטול" נעזבת וישי אנשישל
 האויב. התקפת את שעצרר והם עובוה, לאהיהודים
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 ישראל-סנריהגבול
.1

 ' קטעים: מהמשה מורכב ישראל.סוריהל

 ין תל גבולא(
 )בניאסז, חרמון נהל אל'עג'רלעד מגשר מורחוג הכללי כיוונו.

 , 9-בג 6אורכו:

. החיהגביב(
 הירדו, משמר גשר עד מרמון מנחל דרומה, הכלליכיוונו

 D~p 26 : אורכונ

, הייהןגבולג(

 לכגרהע הירון שפך עד הירדו משמר מגשר דרומה, הכלליכיועץ
 . ק"ש 15 :אורכו
 - הכנרתגבולר(

 יד לכנרת הירדן משפך דרומה, הכלליכי1211
 ק"ש 28 ן אורכוהמת-גדר, כביש'צמח--

 המת-גררגבולה(
 גשר עד צמח-חמתןגדר מכביש מורהה, הכלליכיוונו-

 ק"ש 80 ס"ה . ק"מ( 5 : אורכו בסמה,אם
 רק צפוךדרום. הוא סוריה עם שלנו הגבול של הכללי הכיוון.

 הגבול קו פונה חסת-גדר. ובגבול דן בגבול,תל קצרות, גורותבשתי
 עובר סוריה עם הגבול החולה גבול של  הגזרה בטחונית בעיה מדיגה 'נ בעיקי הסורי. הגבול לאורך התוקפה נקודות רבות מורח:מערב.בכיות

 עסק ממנו. .ק"ת  14 ב4רחק ובס"ה ישראל-לבנק. לנבול במקביל בהן 'י
 ישראל טמדינת השלוחה לשון או חצי-אי מעין איפוא מהווההחולה

 וסוריה. לבנון שסחיאי
 המפוצע ורוחבו b~p ל-ב2 16 בין הוא ,ה .חצייתי" שלאורכו4
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 גישה עם זה, באזור נוהות תחבורה דרכי וללבנון לסוריה ק"שליצו
 דרך רק למעשה fitralt שלרשותנו בעוד החולה, עמק לגבולות4לה
 ק"מ 6 בעומק לבנונית הדירה ראש-פינה-מטולה. דרך היא,אחת,
 עמק את לנתק כדי דיין מערבה, ק"6 6 סורית והדירה4זרהה

 מתמדת בטחונית לב תשומת מפנה זו עובדה המדינה. מגוף.לחולה
 היחידה החורטה נקודת זו אין כאמור, אולם, הגבול. של זוולגורה
 סוריה. עם "גבול~אורך
 שבשטח יווכח, 1 250.000: או 1 : 100.000 .במפות יפה המעייןן

 גדות שתי חופיה, כל על ההזלה יסח כשלמותםז נכללים,הישראלי
 הירמוך. אפיק של הצפונית הגדה ומחצית חמת-גדר בקעת חופיה.4ני על כנרת ים הטלה הרי של מ' 0)י עד sooe שטח בתוספת"ירדה
 של התחתון בחלקו אלא ההר, גב על עובר הגבול אין זאת,ולעומת
 העמק על התולשים הרכסים בלנד. מטד BO~-250 בגובהאמדרון.

 הסורים. בידי אורכם לכלשמצאים
4. 

 תלבדל
 חרמון( גחל עד עבר אלמגשר

 שניר גשר כשם גם הסכינה אנשי בפי נקרא עג'ר אל גשר1- ייגל
 הכפר ליד עיון, שבעמק מהמעינות המתחיל הנהר שם עלהחצבני(,

 הוא זה במקום הגבול של הכללי כוונו בלבנוז. אשר חצביהדרוזי
 )אל דן תל זהו ובולט. גדול לתל מגיע הוא קצרה דרך לאחרשזרחה.
 הקדומה. דן של מקומה"אדי(,

 הישוב תחום של ביותר הצפונית כעיר ידועה היתה דן דו.ין שופט. פרושו קאדי לערבית. תורגם Pihv ששם ~יא י נד מקרה11
ישראלה
 'לצייי כיי4

 לדרורן מציון _בארו, הישראלי הישוב תחום את
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 הקט לרז שמה את הסבו הם בצפון. חדשה נחלה להם וחיפשווהפלשתים,
 יסוד ובניהו אותו. ששרת הכהו ואת מיניהן פסל את אתם ש"ביאוגס

 נשארה ודן הפורה, החולה בעמק התנחל השבט בעיר. שהוקםלמקדש
 והמנהלתק הצבאימרכזו

 משני אחד את נבט בן ירבעם העמיד לשנים, המלוכהכשנתפלגה
 את למנוע וכדי ישראל לב את למשוך כדי העיר בתוך הזהבעגלי
 בן עלה הספירה לפני 900 לשנת סמוך לירושלים. מועד בימיעליתם
 אין מאז דן. ואת הצפן ערי את הותר בין והכה מדמשק הארמיהדר
 , וו. במלחמה נחרכה שהיא ויתכן העיר על שומעיםאנו

 עשיר המעין ואת החורשה את העתיק, התל את מקיףהגבול
 משלושת אחד דה נחל של החילתו זוהי ממערב. לרגליו הפורץ,המים,

 מים מעוקבים מטרים כי1.000.000 הירדן. .של העיקרייםמקורותיו
 בשניה(. מעוקבים מטר )כ-12 ליממה בושופעים

דפנה
-  

 אויר צלים
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 וופנווו,ן
 ודפנה. דן הקבוצים שני 1939 בשנת נוסדו העתיקה לדז מדרום,,

 שני בית בימי החולה עמק בצפון שעמדה עיר ושם על נקראתיפנה
 משתרעים .והאגמים : מתתיהו בן יוסף בכתבי לראשונה נוכרתהיא
 הנהר יוצא מהם אשר רבים מעיינות ארץ ושם דפני*ד

 המכונ"
 בשם

 תפקיד נועד הסמוכים ולישובים אלה ישובים לשני הקטן".~ירדן
 נוגע ל-40 39 הגבול עמוד בין לדן, צפונית-מזרחית ק"מ כ-3ן. עוז(. גבעת )ראה להלן עוד כד ועל העצמאות, מלחמת בימי~שוב
 וקונטרה. בניאס ההרמון, עיוז-דרוס מרג' בכביש "גבול~עט

4
 יל

בניאם
 הערבי הלפר נמצא והכביש, הגבול של הפגישה מנקודת מורחהן

 של משמו הנגזר פאגיאס. היוני מהשם שבוש הני הכפר שםבניאס.
 בצלע כאז עמד זה אל לכבוד מקדש' פאן. והיעזות הטבעאליל

 נחל את המזין המעין פורץ שממנה המערה נמצאת ולידו%תרמיז,
 אדמה, ברעידת נחרב המקדש בניאס. בערבית  גשרא  הוארמות

 של בנו פיליפוס יוניות. כתובות וכמה שרידים מעט ממנו*רדו
 היתה לעיר פיליפוס. של קיסרי לה וקרא עיר כאן בנההורדוס
 וצור עכו החוף מנמלי הדרך על שכנה היא רבה. צבאיתאשיכות
 הטפורסם הקרב רבים. קרבות התנהלו סביבה הפרסי. למפרץואוליכה
 התלמי-מצרי הצבא נגף זה בקרב לפסה"נ, 198 בשנת כאן היהגעיתו
 המקום חשיבות על הסורים. המלבקעם של לידיהם עברהינארץ
 בפי הנקרא סוביבה, קלעת הצלבני המבצר חורבות גם~?דות
 בארז ביותר החזיים המבצרים אחד והוא נמרוד, קלעת גם*רבים
 הים, מחוף המוליכה הדרך על שסר זה מבצר הצלב. נושאי4טי

 המבצר עיניהם. את בקביעות אליו לטשו המוסלמים סוריהושלכי
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 הסביבה, כל על והחולש ט' 760 בגובה המתנשא תלול הר על!בנה
 פני ועל במערב נפתלי הרי על החולה, עסק עי נפלאה תצפיתעמנו
 מפל נמצא הגבול מעמוד דרומית--דרומית-מערבית מטר כ-400,,ן, והבשל. הגולן רמת2פון
 עזו, גבעת אל דרומה, הכללי בכווני הגבול פונה הרמון מנחלן, . חרמות נהל שללימים
 כפר הספר לישובי ימעל הגולן, הרי של התלול המורד פני עג.עובר
 הגבול קו הולש הבשו ממעלה דרומה וגונן הבשו מעלה שסיר,שולד.

 מצפון ק"מ ל-4--י עד שהשתרעו החולה. ביצות היו בו האיזורשי
 התורפה תקרית מעבר, דרכי כל היו לא הזה השטח אורך לכלליפה.

 ניסו למה מסתבר מכאן זה. לשטח מדיום או טצפון היתההבטחונית
 דרומה עברו ולא ודפנה דן את לתקוף העצמאות במלחמת"סורים
 עזיזית( נתי עזזבע"נ .,ןהן.

 המערכה של המוקד נקודת עזז גבעת היתה העצמאיתבמלחמת
 החולה עמק ישובי פני עי צופה זו נבעה החולה. שי הצפוניתבשרה
 יהסתער התכוננו המלתמה, בראשית עליה שהתבצרו מסורית~פוני.
 הלחץ וגפר-סולד. שאר-ישוב דפנה. דן. הסמוכים הישובים עללמנה
 ואמנם בה. ולהחזיק בהקדם הגבעה את לתפוס אותנו חייבגורי
 הראשונה, ההפוגה שלאחר בלילה כוחותינו עק הגבעהלכבשה
 כשהם ושריון, רגלים חיל לקרב והסילו :גד התקפות ערכו*וריס

 נהדפר ההתקפות מית. עין הסירי מהעפר תותחים באשמסתייעים
 קפיצה כקרש עזו גבעת של חשיבותה בידינה ה א?גבעה

 מה. ויהי לכבשה החליטו יחם לסורחת קסמה החולה על*מתערות
 התחלת לפני האחרונות1-עות

 ההפוגה_
n~sen_ התקפה נפתחה 

 לאבידותיהם, לב לשים בלי גלינו גלים הסתערו הסוריםמחודשת.
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 הרבה רדיפותם בכוה שהתגברו עד מכן לאחר גם בקרבהמשיכו
 המעטים. המגיניםעל

 עזו גבעת פונו ב-20.7.49, הנשק, שביתת הסכם חתימתאחרי
 מפורז. כאזור ונקבעו הסורים ע"יוסביבתה

 י איל וקיוץ המזרחי( )החוף החלהימת
 רצועה בידינו ומשאיר החולה, לים ממזרח הגבול עובו זהבקטע

 חופה בסך-הכל. מ' 500-ש90 - ההר מדרון של קטן וחלק חוק שלצרה
 תובעת ואינה לעיבוד נוהה פוריה, סחף אדמת הוא בהולה שלהמזרחי
 וזרוע משופע הוא המדרוך קשה זאת, לעומת מיוהדת. השקאהכמעט
 לדרדרה עלה 1947( ביולי )8 תשש בתמוז בט"ו לרוב. בזלתאבני
 גויסו המעלה ויסוד חולתה של הסירות. כל איל. קבוץ המזרחישבחוף

א 4

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 העבודת כלי את חצריסים, את למקום העבירו הירח ולאורלמבצע,
 וליל) גסחיז מגדל - תלו על המחנה עמד בשעות-הצהריםהציוד.

 מהחצר מטר 30 בריחוק בולת. אבני הומת וסביבם המגורים,;ריפי
 לימה שמעבר הישובים עם הקשר קיום דוקרנית. תיל גדר"ותקנה
 דרך. כל אין הירדן, משמר וגשר הירדן משמר מצד מדרום,,ן ביותר. והקשה המרכזית הבעיה את היווה החולהבעמק
 לכן צפון. מצד היה גם כך בביצות. ומעובש בנחלים מבותר1"א11ר
 מטרה מתוך ושמיר. סולר כפר אל דפנה מכביש דרך בסלילת"והל
 לא העצמאות מלחמת עד אולם איל. עד הספר ישובי כל אתהסבר
 כמצב אוים הדרך. קיימת כבר עכשיו המיאכה. את יהשליםהספיקו

 סולד לכפר הגישה על להקל כדי נוהה. דרך זו אין הקיים"מדיני
 עמיי אל המסתעפת הדרך אל המתחבר הדש קטע נסלל,לשמיר
 הגולן הרי למרגלות  הנמשכת הדרך אילת-השחד-מטולה.מכביש
 בקו לפנים עברה שונים חוקרים לדקת הארץ. בתולדות חדשהג'נה
 הר"ת" ?9ני ח.ד17 נושפר,ן, רגילה בדרך ומשם הירדו משמר גשר עד שהוליכה רומאית, דרךןה

 המוו.ס עז-.7.
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ן ד ר י ה  גשר בקרבת-

 במהירות להגיע האפשרות וחוסר התחבורה בעית בגלללקיסרי.
 עתה החולה. ים של הפזרהי חופו את לעזוב הכרם בזמנו היהלאיל,
 בשלמותה. נפתרה טרם התחבורה לעית כי אם מחדש, המקוםנושב

 לכמס לירלן 'מעבר שלנו השטח מצטמק לילה מדרום ק"מכ-2
 הירון. משמר גשר פגי על ועובר מטריםעשרות
 לבערת( הידדו שפד עד היידו משמר )מנשר הירדןגבול
 הירדן משמרנשף

 לא נבהר לסוריה, מא"י הכניש עבר נו שרד,, משגרגשר
 אחרי ורק ביצה נמשכת החולה לימת מדרום מעבר. כמקוםבמקרה
2yaקים nae1 בהמת גבי על או' ברגל הירדו את לעבור אפשרות 
 המעבר, קשה זה לשטה מדרום גם הירדן. מלמר סביבת זוהימשא.
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 עהר קיימות שאינן פרא חיות ושרידי באיווה הפזורים הצור כלי, שמעידים כפי מאד. כאן תלולים לבקעה היורדים ההרים אשרות שי.ן
 משחר הפריהיסטורית. בתקופה עוד מיושב המקום היה בימינו,,[
 היא - למצרים גהרים סארמ הראשית הדרך כאן עברה ההיסטוריה['

 הכניסות אחת כאן היתה הדורות ובכל המפורססתי הים""דרך
 ללב תוקף כל מיד מקרב הירדן של זה שעבר כיבוש לארץ. העיקריותן

 הנמשכת בדרך הכרוכים הסכנה ואת הקשיים את ממנו ומונעי,הגליל

 שימש כן על ךאש-פינה--מטולה(. דרך )כיום נפתלי הרילרגלי
 במלחמתי החדשה. בעת לרבות רבות, למלחמות מוקד נקירתהמקום

 את מה לזמז כאז להשהות והגרמנים התורכים ניסו הראשונהןהעולם
 הנהר. שעל הגשר פצוץ ע"י אלנבי גנרל של גדודיוהתקדמות
 לאחר ביותר. המרים הקרבות אחד כאז התנהל העצמאותבמלחמת
 לסמיכה כוחם כל את הפנו הדגניות, על בהתקפתם נכשלו[שהמודים

 בתותחים בטאנקים, מסתייעים כשהם הירדו משמר על עלו הםזה
 לכיבוש ראש-גשר להם לשמש נועדה שנכבשה הנקודהובאוירונים.

 פינו הנשק שביתת הסכם ולפי נשברה, התקפתם אולם כולה,הגליל
 מעבר אל נסוגו הם עצמה. ההרוסה המושבה את גם 1949,באביב
 הנהר גדות שתי מזרח". הירדז בעבר מטר מאתיים - שנקבעלגבול
 החרבה הירדו משמר של במקומה ישראל. מדינת בגבולותנשארו
 צפת. ובגי הגוברים : חדשות ישוב נקודות שתי'"סו

 בליטוה שתי הזה לשטח מפורז. לאיגור לכנרת, הירדו לשפריחולה ביז לירדז, ממזרח הצר השטח הפר העצפאות מלחמת בעקבותל,ן' העליון חיררז עי המפושים,האזורים
 כ-1ל8 בסיסו שאורר שוה-שוקיים, משולש צורת הצפונית,יבליטה כנרזה לים מצפם והשניה החולה לים מדרום האחת לירדן. מטערב~ם

.~fft  ים של הדרומימערבי מהחוף אחד כק"מ מתחיל זה בסיס
 אל מנצורת שממזרח-לכפר למעין עד הירדז לאורך ונמשךאחולה
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 במרחק לירדן, ממערב ק"מ 3% נמצא המשולש של קדקודו אים.ן
 מהצור. ק"מ 1ל1ן

 היא יותר. קטן כי אם למשולש, היא אף דומה הדרומיתהבליטה
 הגבול עמוד מול מהירדן, מתחילה ן,

 ה-0~
 דרום-מערב בכי111 ועוברת

 פיגש המשולש של הקדקוד מהירדפן ק"מ כ-% של לכרחק'עד
- 207 האורךבקואוריינט  שפך אי השגיה השוק יורדת ומכאן 

 שפך ועד הירדן משמר מגשר העליוז, הירדן לאורך לכנרת.',,הירדו
 'הנשיא. לכפר סתוץ ישוב אף לירדז ממערב ק-ט 2-1%, של בעומק אין מוטייה(, )תל קלע גבעת בסביבת כגרת, ליםהירדן
 ל-500=-800 רק מגיע לירדן שממזרה המטורקת הרצועה רוהב','

 את להבין כדי בשבילנו. מאר גדולה חשיבות זו צרה לרצועה אולםמ,
 בקו אורכו רבה. במהירות זה במקום זורם שהירדן לזכור יש הדברן

 fiaN גובה מ'. 282 הוא בגובה ההפרש ואילו בלבד ש"מ 16 הואאויר

 212 היא הכנרת ואילו הים, פני מעל מ' 70 היה היבוש לפניהחולה

 הקל נצולם את מאפשרת המים זרימת מהירות הים. לפני מתחת מ'1
 את להקים תחילה רוסנברג חשב ואמנם חשמלית. אנרגיה',[להפקת
 המים אחרת. חיונית השיבות זה למקום זה. בשטח החשמל,מפעל

 דרושים טעם ללא שם והמתבזבזים בצפת כל-כד רב בשפעהנמצאים
 מותנה אלה חשובות אפשרויות שתי נצול ובנגב. בדרום,,ביותר

 שבידינה הרצועה חשיבות מכאן הנהר. עברי בשניבשליטתנו

( ,)פש*ד,ו  בטיחה,,בקעת
 נמצא לכנרת( הירדן לשפך מצפון-מעךב ק"מ )3 קלע גבעתמול
 קטנה לבקעה מצפוף שוכן זה כפר אל-מזו: הסורי הכפר לירדן,,ממזרח
 פורה לכנרת, ממערב גינוסר לבקעת בדומה בטיחה. בקעת היא4יפה,
 נחליט כפה סחף של תוצאה היא התהוותו מאד. בטיחה עמק~ם

 הגולה מהריורדים
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 העמק איה התקופה, בשלהי שיחי שא ליתצימי
 צינוע בית היה בו והמפורסם הסיכזי הקשוב העבריים.'ושישוביו מפורסי

 הנוצרים. של הקודש בכתבי תכופות'לנזכרת
 הירדן משפך הכנרת, של הצפונרמזרתי מהחוף ק"מ 11לאורך

 לעין. מצפון ק"מ )%5 המה אל חירבת של החמים למעינות ועדקימה
 ואילו ט/ 50-20 של צרה רצועה רק ישראל למדינת שייכתב(,
 הוא זה משונה גבול לסוריה. שייכים בטיחה, עמק לרבות בכללה"חוף
 חלוקת על לצרפת בריטניה בין המשץ-ומתן בשעת המנדט.,רושת

 הכנרת מי הכללת את  הבריטים דרשו התיכוה  במזרח השפעהעזורי
 ישו בחיי קשורים שבחופיה שרידים וכמה מאחר המנדט,לתחום

 את להוציא אין והרי ו לנצרות קדושים כמקומות ונחשביםלמשליחים,
 הימה, על לוותר הסכימו הצרפתים הקורש. מארץ הקדושיםולמקומות
 fi~tb" "שטחים על לאשבל

 להכליל דרישתם על עמדו האנגלים לה.
 על יעיל פקוח לאפשה כדי המנדט, בגבול מינימלי חוף איזורם

 היות רשתותיהם. לפרישת מספיק שטח לדיגים להשאיר וכדי~מה
 שגם הוסכם בדגים, ביותר עשיר הכנרת ים של הצפונרמורחי~תלקו
 המים. פני גובה נתון כידור, זה. באיזור לדוג יוכלו הסורייםדיגים
 והיא לכנרת, רבים מים זורמים החורף בבוא לתנודות. הכנרת4מת
 בקיץ, לנה-רק השייכת הצרה הרצועה את ומציפה גדותיה על%ה
 אשר האדמה כברח את ומגלה הימה מצטמקת ההתאדות,לגבור
 ים שייך 1947, בנובטבר 9נ מיום האוים החלטת לפי בחורף.(עלמה
 אחרי ישראל. למדיגת והמזרחיים המערביים חופיו על כולו*כנרת
 בעיקר החוף, על מוצבים שרשרת הסורים הקיפו העצמאותמלחמת

 הנאלצים הדיגים, הת ואת הדיג את מסכנים והם הכנרת,צפון-מזרה
-י בדגים. העשיר הצפונרמזרחי לגבוללהתקרב
 ועיףגישמביתא

 דרומי בכ111 הגבול פונה חמה אל חירבת של החמיםמהמעינות
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 מקום הכנרת, פני מעל מ' כ-440 של לגונח מגולו בתרי ועולהמורתי
 שלרגליה. ועין-גב סוסיתא הריסות זה בשטה לעצמם קנומיוהד
 עד הכנרת, של המורחי החוף על גדולה הלניסטית עיר היתהסוסיתא
 נשארו אז יהודים..גם גם בה ישבו ומאז ינאק אלכסנדר ע"ישנכבשה

 לאהב היתה והיא מיהודה אותה נתק יוספיוס נכרים. תושביהרוב
 סופחה הורדוס בימי היווניות. הערים עשר ברית הדיקשליס,.מערי
 הסורית. בפרובינציה נכללה לבסוף ליהודה. הרומאים בהסכמתשוב
 העיר יהודי על הנכרים תושביה התנפלו ברומא המלחמהבימי
 בייר. לשבת יחורים  חזרו החורבן אתרי אמנם מרעות. בהםוערכו
 פטורים היו היהודים ותושביה גויים של עיר בעיקר  נשארה היאאבל

 בארץ. התלויותמהמצוות
 גב עין לנחל השנה כל במשכ הזורמים המים הפוריה,הקרקע

 כבר התישבות מקום להיות הסביבה את הכשירו - בדגה העשירוהים
 על הפזורים הרגים הצור כלי כך על מעידים הפריהיסטורית.בתקופה
 בואדי רומאי כביש שרידי יפה ניכרים היום עד שמטביב.הגבעות
 הנהל בתוך עולה  זו דרך ליד מדרום. סוסיתא נהר- הגובלגשוסיה

 של לגובה המתרוממים הגילו הרי אל בנקל לעלות אפשר בושבי"
 גמל את היתיקה הרומאית הדיך ששרה כגרפה לכנרת. מעל ט'מש

 קיים שהיה הישוב הירדם של המזרחי בעבר הדרכים רשת שםונוסיתי
 החוף מערי "דרך - השוב תחבורה p~1P עי כ! אם ישב ההרעל
 היושבת א-פיק, הסורית העירה )כיום המקראית לאפק הכנרתשל

 שגם אישא יפלא לא אילת-דמשק(. העתיקה הדררבצומת
 להשתמש הצלחה, ללא כי אם הסורים, גיסו העצמאותבמלחמת
 חופה על ולהשתלט עידגב ואת סוסיתא את לכבוש כדי אלהבדרכים
 הכנרת. שלהמזרחי

 הוקם הישוב העצמאות. במלחמת התיילה לא עין-גב עלהמערכה
 נערכו א! כבר ומגדל. חומה ישוב תחילה והיה המאורעות, בימיכאז
 קשות. ולסכנות תחבורה לקשיי ניתז היה או וגם רבות התקפותעליו
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 מלחמת בימי ומסוכנים גדולים יותר מרבה בסטדים חזר ז"עצב
 של המורחי fi~lff את שמר המשק הבדי של עמידתם ע11אעצמאות.
 ישראל. למדיגת,הכנרת

 ממזרח בעוקפו הגולו, הרי מדרור על הגבול גמשר מסוסיתא.1
 הירמוד. של בפתחו הנמצא קציר, בית הישובאת
 קציי ~ית, ,,ן

 מ4 הממנשאת ק"מ, כ-1ל1 שארכה גבעה על נמצאת קצירבית
 גבעת כלומר אל-קצר, תל  זו לגבעה קראו הקבוץ, הוסד לפנילכנרת.
 מדרום הירדה  שבעמק הישובים את יפה רואים זו מגבעהמצודה.
 של הצבאית בחשיבותו הסורים היירו העצמאות במלחמתלמגרת.
 הירדן עמק ישובי ואת הדגניות את בתוחחים מכאן והפגיזוהמקום
 הדגניות, על הגדולה ההתקפה 1948 במאי נפתחה גם מכאןולאחרים.
 הסורים. של.צבאות הרוז בכשלון*הסתיימה

 ה131י ,טעסוי גדה חמתגבול1
 עד צפת-חסת-גיר כביש עי ה-71

 ימה. אטושר
 .ז .1

 גררימת

 קדם בימי התפרסמה היא הירמזו. בבקעת שוכנת חמתיגדרן
 חשוב, ישוב כאן התפתח להם והודות שלה, החמים הגפריתמעינות
 שרידים ממנו נשארו המשנה. ובתקופת השני הבית בסוףוליחוד

 כמו ואמפיתיאטרון. מרחצאות ביניהם רבים,ימאיים-הלניסטיים
 עברית-ארמית, כתובת נושא יהודק בית-כנסת שריד כאן נתגלהכן

 המוזכרת חמת-גדר, העיר עמדה הישוב במרכז רבים'ששיטים

 ועבר-הירדן. סוריה ישראל, מדינות; שלושיל הגבולות נפגשים לבקעה המזרחית בכניסה שלנה במקורות%""
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 חמת.גדרמרחצאות-

 הירטוךמעבה
 עוברים מדרום, והגלעד מצפון הגוין הרי בין הירמוך,באפיק
 ההקושת בכל התדוית. המסילה עם המתחברת ומסילת-הברגלהכביש
 בימי בארז. השלימה על במערכות המוקד מנקודות אחת כאןהיתה
 את לפרוז ימינה של סוריה יושבי הארמים, ניסו ישראל מלךאחאב
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 באפק היתה המערכה של המוקד נקידת1רח,1
 כנראה, נערכה, עצטה המלחמה אולם לעיל, הנזכרת א-pW) )היא,

 שער- דגניה, יעקב, אשדות הישובים עתה קיימים בה -הירמוך, בבקעתן.
 הדד בן את אחאב נצה 11 במלהמה' אחרים. וישובים מסדההגולה
 אמרו אשר יען ישראל... מלך אל ויאמר אלילם איש "ויגש,הארמי:
 כל את ונתתי עמקים, אלוהי ולא ישר.%( )אלוהי הרים אלוהי"ארם
 אני כי וידעתם בידך "זה הגדולההמון

 ה'_
 ותפול העיר אל אפקה הנותרים וינוסו אהד ביום רגלים אלף,.מאה ארם את ישראל בני ויכו

 הדד ובן הנותרים, איש אלף ושבעה עשרים עלדודומה
 נס-

 )מלכים

 הקרבות אחד זו בסביבה התנהל הביזנטית התקופה בסוף גםן,
 ויום לארז, הירמוך בקעת דרך הערבים פרצו 636 בשנת.,ההשובים.
  ביותר החשוב  הקרב כיום הערבית  במסורת מפורסם .:הירמוד

 בצמה התחולל  הראשונה במלחמת-העולם הנוצרים. עםי:~מלתמתם
 הכוחות  לבי הטתקרמים  אליבי הגנרל כוחות  בין אכזרי:4רב

 הירמזר. בקעת על  ההשתלטו התורכים על גברו הבריטים4תורכיים.
 ות לאנשיו להזכיר כרי היריי" .בבא בשם לובדו R~pףאוקגע

 הירטוך בטעבר נעו  הסורים הגיסות בקרב. ולעוררם המפוררנוברם.
 לטבריה. ומשם הירדן לעמק מכאן לפרוז קיש ממזרח, הארזיל החשובות הכניסות אתת על בהשתלטם הדגניהם על להתקפה"ערכו
 הקשות אחת שהיתה המערכה, נמשכה שבועים העלית.לגליל
 ונסוג כליל האויב נגף ובסופה העצמאות, במלהטת'שיותר
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 ירדן וממלכת ישראלגבול
 הצפונית-פורחיתבגורה
 חלטיפ: משני מורטב זו בגורה הירדן .וממלכת ישראלגבך

 נבח תהית מן גדר( ran ~0סק בוססה אופ מנשר הירטוך, גבול1.
 9.פ. כ-4:-ע1בהרים,

  יסירת סירוס 1.פ י-4% סד בנהר'ס החשמל סקרנת הירדה גבול2.
 9-מ. ,כ-35צבי.

 גם. כלל בדרך נשאר הירדן ממלכת עם הצפוני-מזרחיהגבול

 החלוקה,מטעם וערת הצעת לפי שהותזה כפי העצמאות מלחמתאחרי
 זכות הוכרה 1917 לנובמבר מ-2 בלפור בהצהרת אמנםהאו"ם,
 התמונח שונתה שב-1922 אלא כולות ארץ-ישראל עלהיהודים
 המנדט משסה שלישים כשני שהיווה המזרמי, ענר-הירזולחלוטין.
 ועבר- ארץ-ישראל בין הגבול הלאומי. הבית מתחומי הוצאהבריטי.
 לאילת. והערבה המלח ים דרך ירמוץ-ירדן, ציר לאורך הותזההירדן
 על הגבול נשען כיום הגבול. "1 את הירדן איפוא היווה המנדטבימי
 מדרום ק"מ כ-4% לעיל(, )ראה מלח ואדי שפר עד רקהירדן
 בתר. גבול משוללים אנו דרומה מבאו צבהלטירת
 זבול את הירדו היווה לא ההיסטוריות התקופות שברוב יציין,יש
 "מורחו הירדן בעבר ישבו הראשם הבית בתקופת במזרח.הארץ
 החשמונאים של העצמאות בתקופת גם ישראל משבטי וחצישנים
 הגבול בתאור יהורה. מממלכת חלק עבר-הירדן היה הורדוסובימי
 של המזרחי כגבול הירדן אמנם נזכר הכבוש שלפניהמזרחי

 המצרי השלטת תחום רק משתקף בזאת אולם העתידהההתנחלות
 קשר כל יה יגבול אין הכנעני. הישוב מבוי הישראלית החדירהלפני

 קדמת ים.כנרת כתף על ומחה הגבול -_וירד : הישראליתלהתנחלות
 תהית ואח המלון ים תוצאותיו יהיו הירדנה הגבול וירד)מזרחה(.

 לא קדם בימי גם ,יא-יב(. לד )במד"ס סביב' לגבולותיה הארץלכם
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 טבעת גבול זה היה לא ממילא למעבר. רציוי מכשול הירדו,,היווה
 שלטה כאשי אולם מיושבות. היו הירדו גדות נתשתי זאת,;כל

 לגבול גם וממילא למעבר רציני למכשול הירדן בקעת הפכה~שממה.
 ישוב אפילו ויריתו צבי טירת בין הירדו איזור בכל איז כיוםן, המעברות. בו ורבות צר נהר הוא עצמו הירדןן,טבעי.
 בצפק, ואילו טבעם גבול צבי לטירת מדרום הירדן מהווה לכן,אחד.
 הרגשה כלל לנו או הירדה גשר את ועוברים לדגניה נוסעים,4שאנו
 אחר. ארץ להבל,'שעברנו
 עם"4

 צבק לטירת דרופה ק"מ ל-45 עד לכנרת, שמדרום הירדן
 את מהווה בנחרים הכח מפעל חלקים. לשני לעיל. כאמורומתחלק,
 שפך מקום נחרים, מפעל עד הכנרת מדרום הצפתי, החיק,א( ההלוקה.וציר

 לירדן.,הירמוך

 צמינירת
 ובצורתם. בגדלם שווים אינם אלה חלקיםשני

 נהרים ומפעל הירמוך:ול
 וממתחם חמת-גדר ובעמק בוטמה אום בגשר מתחיל הירמוךגבול
 - בנהרייה הכח!חגת
 יוטנברג שקבל הזכית השפיע זו בגזרה כגבול הירמוך קביעתעל
 במימי הטורים עם ששותפות הבין רוטנברג החשמל. מפעלוקמת
 עשרה דרש כן על רצויות, בלתי תוצאות לידי להביא עלולה'רמוד
 של זה קטע של ויתרו הצרפתים מפעלו., לצורך הירמוך מן'מ

 שעה ב-1921, ניתן הזכיון המפעל. את להקים לו לאפשר כדי.רמוך
 הכרזתו .עם .למזרחית. המערבית א"י בין הפרדה היתה.עדייןלא
 מפעל נשאר מא"ק עבר-הירדן קריעת ועם כאמיר עבדאללהל

 את ולא הירמוך את בחר רוטנברג הסנדס. שטח גבול עלחשמל
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 אויר רום -נהוים

 עובר הירמוך לירדה הירמוך שפך של הטופוגרפי המצב בגללהירדז
 הבקעת לירדן. נופל יציאתו ועם בתוכה נאגם קטנה, בבקעהכאן

 למנוע היתה העיקרית שמטרתה אגירה, בריכת לרוטנברגשימשה
 רוטנברג שינה המפעל בהקמת שהונוה: בשנים הגשמים בכסותתלות
 הירדו את הזרים ק"ת 11 שאורכה תעלה חפירת ע-י : בראשיתמעשה
 עוכר כנרות לבקעת גשר מקבוץ ההדש "כביש בקטע הנוסעלירמי.

 אשרות אל מעבר היום משמש הסכר גשר התעלה. של הסכר ~גיעל
 הירדן. של המזרחי בעבריעקב

 עובדי בזמנו השתכנו שבו אור. תל הישוב נמצא לנהרימדרומית
עז ~ינ" התחנה הערבי. ללגית כמחנה הטקום משמש היוםהמפעל,
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 לעבר- ישראל בין ברור גבול הירדן טהווה דרומה ההשמץממפעלן יב" יסירת מדרום קנם ל-4% עד מנהרים ההשמי (nlnfiD הירדן בבולן,
 הגבול קטעי על הגבול של זה קטע אולי עולה זו מבחינה הירדהו
 מעכרות הן אלה תורפה. נקודות בו גם יש אף-על-פרכן האחרים.,
 שנ' את והמחברות הרוחב, בדרכי הרוקד נקודות את המהוות הירדה;
 : והם )גשרים( מעברות 2 ידועות זה בקמע הנהר. עברין

 1 מג'מע( אל )ג'סר נחרים גשרא(

 ו חוסין( א-שיה' )הסר מעת גשרב(ן

 .נהוים גשרן,'

  היה-באו יירצו. היחמיר יתחבר זה במקום בי לגמה ניחו זהשם
 תחילת צם הכצמאות. מלחמת בראשית לאדה השהרים אחר תמיר'
 בנהרים הכוח תחנת את עיראוים. תילים תפסו הרגנתם על  ההתקפה;ן

 במרחק הנמצא נשה מלבוז  מסרבה. להתקדם ניסו רבו לאחר  ומידיי
 גשר ואת לנהרים גשר קיבוץ ביז הכביש גשר את שפוצצו חבלנים,, לילת בארזו נשלחו הירמתן משפך דרומית-מירבית והם ק"מ.ן
 אף הנמצאת המבוצרת. המשטרה על גם השתלטו הם הברזל. מסילתן,,
 לחסל וו בדרך הצליחו הדל נשקם ולסרות n~sPm. המפעל בין היאן'

 תורפה.זג בנקודת הפלישת תכנית אתלחלוטיו
 מול נמצא זה,' גשר גהרים. לגשר דרומה אויר בקו ק"מ כ-14 'נמצא מעוז גשרן,ן שעוזגשר.

 קיבוי
 הדרך של המוקד נקודת את ומהווה חיים מעוז

 הגלעד והרי שאז בית עמק יזרעאל, עמק עם הים חוף אתהמחברת
 ומסובכים. גדולים בפיתולים הירדן זורם ודרומה סעחמגשר היריי מעברית1', הצפונתם.:ן

 מאד שכיחה המים, בזרם להגרף הניחנת הרכוס הקרקעבגלל
 הירין של אפיקו לשנוי לזמן סוטן גורם זח סחף החוף.ןןהחמוטטות
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 שנצטבר. הסחף עליידי האפיק מסתימת כתוצאה מימיו אירידתן
 לגשר, שנזדקק בלי הירדו בתוך 11 ב~ביבח לעבור אפשר הדש.,,אפיק ללא.קושי לעצמו לפרוז ינהר כא' מאפשר הקרקע שכבות שבנה,

 דאתה 8-שיה' תל על בעמדנו יפה לראות נוכל זה מסוגמעבר
 המעברות אתת גדות שעל רופיו לכפר מצפון-מזרח ק"מ כחצי,

 אין הירדן, מעברות באמרנו הילדן. שת להצות אפשר דרכןהמרובות,
 היתה שלכידתו העוברה תעיד אלה מעברות של הצבאית חשיבותן, על במים. נוה מעבר למקום אלא גשר, מעל למעבר דוקא,הכוונה
 מכריע כמעטנורם

~ba 
ן, החל זה, באזור שהתנהלה ומלחמה מלהמה

 יבול את "וישחיתו : ועמלק מדין זו בדרך פרצו השופטים בימין בזמנגג וגמור אמקראמימי
 וחמור". ושור ושה בישראל מחיה השאירו ולא עזה בואך ער הארץן

 ניסו יזרעאל בעמק והעמלקים הטדיניס על ואנשיו גדעון נצחוןלאהד
 לאפשר לא כדי שאן. בית עמק דרך מזרתה להמלט השיבר שבטי:

 הוראה עם אפרים הר בכל רצים גדעון העביר להתחמק, הנסוג,'לאויב
 של נסיגתו דרך את ולחסום הירדן מעברות אח ללכוד,מפורשת
, לקראת רדו לאמור, אפרים הר בכל גדעון שלה "ומלאכיםהאויב:
 המים את וילכדו "ירדן.. ואת בד" בית עד המים את לכם ולכדו מדין
 ואת ברה בית,עד

 הירדו..'-
 הוליכה המעברות תפיסת כד(. ז, )שופטים

 הובאו וראשיהם להורג, שהוצאו וזאב, עורב מדיה שרי שני'לתפיסת
 לירדך מעבר גדעוןאל

 היה nDb עד מוכיחים הירדן מעברות על הרומאים גשריאף
 את לציין גם כדאי התחבורה. דרכי מבחינת לרומאים זה Pnsלחשוב.

 הירדן. עמק דרך לארץ פרצו הרומאים כי ההשיבות, רבת,אעובדה
 כנראה שאן, בית מול הירדן את וחייליו פומפיוס עבר י6,בשנת
 ואחר-כך הגליל ועל העמקים על השתלט מע11, גשרצקרבת

 הירדן מעברות על שהיו המפורסמים. הקרבות אחין
 שיתפו ממזרח שבאו הערבים והביונטים. הערבים ביז התנהליבאה
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 הלליס. נפלו אלף וכשמונים חיילים אלף וקובעים כמאה זובמערכה
 לעמוד יוכלו שלא הביונטים נוכחו שכאשר מספרת, ערביתמסורת
 והפכוהו השטה את הציפו ההשקאה, תעלות את פתחו הערבים,נגד

 אתרי הצלין הערביים, הפרשים על הדבר הכביד כי אםלביצה.
 בערבית נקרא זה מאורע לזכר ולנצחם. הביזנטיט את להדוקמאמצים
 א-רדעה-תל )תל שלם תל בשם בזק לנחל דרומה הנמצאהתל

 רדעה, "יום בשם ידועה המערכה וגםהרפש(,
 בעיקר יותר, מאוחרות בתקופות באזור התחוללו נוספותמלחמות

 חשיבותו והצלבנים. המוסלמים ביז לספירה, והי"ג הי"בבמאות
 למלחמת-העולם גם נתגלתה ומעברותיו הירדן עמק שלהאסטרטגית
 הירדו מעביות על במהירות הבריטים השתלטו ב-1918הראשונה.

 במלחמת אף סוריה. אל והגרמנים התורכים נסיגת את לעצורכדי
 טירת "ת לכבוש כדי שומרון מהרי לרדת הערבים ניסוהעצמאות

 השליטה את מידינו ולהוציא שאן, בית עמק ישובי את ולאחריהצבי
 - זה. באזור הירדן מעברותעל
-

 צב'מ.דת
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