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 הכנרתצפון-מורח
 בטיחה()בקעת)

 ה מ ר קח
 בקעת כלפי חומתם נפרצת בדרומה ורק לה, סביב הריםהכנרת,

 ורצוית המים, לגדות קרובים לכנרת היורדים המדרונותהירדן.
 מבותרת משופעת. המקומות, ' ברקב צרה שאן את המקיפההקרקע
 אפילו מניחים ההרים אין מקומות בכמהי לחקלאות, וקשהואדיות
 ועד הארבל מצוק הדרומיים, השוליים צרים במיוחד דרך. מעברכדי

 הצפונית. המחצית יותר מחה זאת. לעומת שממולי. סמבלואדי
 הקטנה גינוסר בקעת משתרעת נפתלי, הרי ביז הימה,בצפו,-מערב
 הכנרת של הצפונית-מזרחית בפינה וממולה, בפוריותה,והמפירטמת

-
 הידים. רחבת בטיחה בקעת - סוריח מדינת alnns עתה הנמצאת

 משכנתה כמה סי מים במקורות ועשירה גדולה היותה אף על זו,בקעה
 היודעים, מעטים כיום וגם במקורותינו לפרסום זכתה לאהמערבית,
 הכנרת. בחוף ביותר הברוכה הפינה היא זושבקעה

 שלטון של והחדלון העזובה בתרדמת עקה שקועה בטיחהבקעת
 ישוב פה התקיים מהארץ. נעקרנו בטרם לפנים. אך מפגר:ערבי
 וקשורים באדמתם מושרשים חקלאים-דייגים. של .צפוף גדולעברי
 שלאחר השנים מאות במשך במקומו איתו נשאר זה ישיבלימה.
 וסביבה. עצמה בבקעה ישרידים עקבות גם והשאיר השני הביתחורבן
 את רביע עברים חלוצים נשאו החדשה, ההתישבות התחילהמאז

 להאחז נסיונות ועשו יהעזובה הפוריה לבקעה תקותם ואתעיניהם
 כאחד. הים ומצד היבשה מצדבה

 מהווה הנשק, שביתת גבולות לפי וגם המנדט m~la1 לפיגם
 הזכות לאזרחיה ורק ישראל. של משטחה. נפרד בלתי חלקהכנרת

 שלה. הברוכים הדגה שדות ואת המים אוצרות את לנצלהריבונית
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 שביתת התימת מאזאד
 הגש"

 הטורים מסקו לא
 לכמתת עהתנני

 בחיפוי הפסק ללא מתנהל ופרוע חוקי בלתי סורי דיגהעברית.
 לעתים החוף, ועל הרכס על שהוקמו הסוריים, המוצביםשרשרת

 נפתחת. הסוריים מהמוצבים לישראל. השייכת החוף רצועת עלאף

 התנגשויות שלט המשמר טירות ועל הדייגים על אש פעםמדי
 מנסים זו בדרך הכנרת. בצפון-מזרח תכופות תופעות הןדמים
 שאינו מה על ולהשתלט חדשות מדיניות עובדות ליצורהסורים
 ושל העברים הכנרת דייגי של והאמיצה האיתנה עמידתםשלהם.

 הכנרת בצפון-מזרח זכויותינו את לגו מבטיחה כטחונה,ועומרי
 הימה. של ביותר העשירים הדיג בשדות שליטתנוואת

 שאת בטיחה, בקעת גם שוכנת .הכנרת של זו פינה שללחופה
 לתאר. באים אנותולדותיה

 ושמה הבקעהתקומי
 סמכ, וואדי - בדרום י המ לבקעה של הטבעייםגבולותיה

 - כמערב הדגימי נחל לעבריות 1tff בתדגזם להבא לושנקרא
- ק"מ 12לאורך  

 הירדה יד- נוספים ק"מ 4 יאורך הכנרת; חיף
 הגולן. הר' עגולה גורן בחצ' עליה סוגרים ומצמוזממזרח

 במקומה השתרע הכנרת. של הולדתה בעידן שנים, רבבותלפני
 הדיים. לתרד וחדר ומורהה צפונה שהתפשט גדש. מפרץ הבקעהשל

 הסחף, ע"י לאטם נדחקו המים והצטמק. המפרץ חלד הדורותבמרוצת.

 שנה 4000 י9נ. העתויה במצד.ס הקדם רשתדלג.
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 דיג המתאר p~nu מצדי קירצ.ור

 תהליך הגולן. מהרי היורדים הנחלים וע"ד הירדן ע"י לתוכםשנגרף
 הוא הגולן, מהרי הבא הדשן "בזלתי הסחף בימינו. גם נמשךזה

 הבקעה. של פוריותהמקור
 הדרומית הזרוע את כאמור, מהווה, הדגים נחי של הנרחבהשפך

 ורחבת פוריה דלתה הנחל. יוצר ההרים מן צאתו במקום הבקעה.של
 מרחוק. ובולט גדול חצי-אי בצורת הכנרת לכיוון המתפשטתידים,

 לכנרת הגולן הרי ומתקרבים חוזרים "קורסי" של מהראשצפונה
 על-יד רק אחד. ק"מ על הרוחבה עולה שאינה רצועהומשאירים

 מכאן מערבה. מתעקל הכנרת וחוף מזרחה ההרים נסוגים עקאבכפר
 נקרא זה הלקה רק הערבים בפ' הבקעה. עיקר משתרעתואילך
 היא אחדים, ק-מ רק שרחבה לים, הסמוכה הקרקע רצועתבטיחה.
 ההרים, מדרונות גם לעיבוד. ומחה מאבנים נקיה מישוראדמת

 וכל ונוח שיפוע-אטי קאז .משוסעים הכנרת, חופי בשארהתלולים
 המטפסים מעובדים, בשדות מיד יבחין מרהוק הבקעה עלהמסתכל

 הבקעה של הקרקע שטחי מגיעים בסך-הכל הנולן. דרי במעלהכאן
 גם נמצא הבקעה של המישורי לאופיה רמו דונם. 35,000לכדי
 גם כאהד ובערבית בעברית פירושי "בטח" השורש כיבשמה,

 אבטיח(. השם גם )מכאז להתפשט וגםלהשתרע

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 כי ואף putaha~ בצורה הי"ב מהמאה צלבני במקור נפגש הוא"ו אחר ה-8. המאה מאמצע ערבי במקור נזכר כבר בטיחה השםן
 הנמנע, מן זה איו נזכר, הוא אין יותר הקדומים העבריים,במקורות
 השם גם הקדום. העברי השם של שיבוש אלא אינו הערביומהשם
 על עברי, צליל בעל הוא - כטיחה - כיום המשובשת,בצורתו
 וכדומה. "שריפה" "כריכה",'משקל

 מים ושפע,נחלים
 בטש"בקעת

 במים. בארץ ביותר העשירות nlV~an אחת היא
 לבקעת דומה היא אחרות תכונות כמה מבחינת וגם זאת,מבחינה
 מצפון. שכנתההחילה,

 חוצים צדדים, משני אותה התוחמים הדגים, ולנחל ליהדןמחוץ
 י ~nlrD ממערב והם נ.0פים. נחלים ארבעה לכנרת בדרכםאותה
 נחל 4( דליה; נחל 3( סטה; נחל 2( הרוחות(; ינחל קוא ואדי1(

 המכסות רבות, יורועות הנחיים מתפצלים יבקעה. ברדתםסומייה.
 בהתקרבן ומתיכדות והחוזרות מים עורקי שי צפופה ברשתאותה
 על ברבוטיה. נחל 3( ; הכפר( שם ועל ממעודיה או מג'רסה נחל 2(, י זאכי נחל 1( י עיקריים אפיקים שלושה שוב אז מתהוויםלים.
 הנאה העברי השם בכנרת. המצוי שפמנון, בעברית ברבוט. הדגשם
 השפמנונים. נחל הוא כן, אםלו,

 ישרים, אפיקים הנחלים להם חתרו הגבוהה הגולן הריבחומת
 פני על המשקיף וכל ותלולים. גבוהים קירות ובעל' Q'~lby1צרים
 כשהיא הגולן הר' חומת את 'ראה מוטילה, מתל או הים מצדהבקעה
 שאון מהל יעלה ובאביב רבים ערוצים ובני לערוציםמבותרת

 מים.מפלי
 הקיץ בבוא הרי ממעינות.. גם ניוונים מהנחלים כמה כיואף
 ובכל אשב. לנחלי התחתון כחלקם היותם עד המים בתוכםיתמעטו
 הוא אכזב העיקרגוהבלתי המקור לעולם מים הבקעה תחסר לאזאת
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 ל"ע  הבקקה רוב את להשקות rnu שבמימיו ובעצמו, בכבודו;ירדן
 רבים מים  במפיגות הביקה התברכה כך 9ל נוסף שאיבה.וחגות

 ההרים. למרגלית ובוקעיםופורצים
 מי ורימת את שתכון חרוצה אדם יד באין בחסרונותיה. גם,קתה היי לחולה. הבסער  באמור,  רמתה, כלבר  המיי נברכת  לאיך
 וגבק9ה לקללה, הברבה הופכת הרצוי. למפיק והמעינותונחלים
 נושרות הצפוניות  הרוחות ירחה. מפיצות ממצירות,  ביצית:וצרות

 הכנרת לתופי הבקע,ה מן היחלה נושאי היתושים אתמעבירות
 הן בקיץ ואילו רנה ארץ על הביצזה מתפשטות באביב-יזמה.
 לן אז גם אך הבקעה, של לצפונה בעיקר ומצטמצמותשוגות
 כליל.העלמנה

 "שקעה שלפוריותה
 שטח ליצירת הדרושים היסודות שלושת נתמזגו בטיחהבבקעת

 מים, שסע ב( ; פוריה אדמה א( י השנה תקופות כל במשך(ורח
 את להשקות ניתז ושבתם בלבד, הנפילה בכוח להזרמה;ניתנים
 חלקי לשאר בדומה גדולה, חום מידת ג( י הבקעה אדמותמרבית

 הבקעה של כוחה רב . אלה נתונים לשלושה הודותימק-הירדן.
 ברכה יבולי שלושה נותנת והיא למיגהו עץ וכל ירק כללהצמיח
 בה ומגזלים סוריה בכל להבשיל הראשונים הם בטיחה ירקזהלשנה.
 מובלים האירו לגידול הדרושים הרבים המים אורז. גם בהצלחהעתה

 מהירדן.- פשוטות עפרבתעלות

 תחבורהררמי
 חשוב תפקיד בטיחה להקעת נועד הטבעיים, לתנאיההודות
 הכנרה. בסביבת והימית היבשתית התחבירה דרכיבמערכת
 הדגים, נחל הוא בבקעה ~יותר החשוב היבשתי התחבורהעורק
 על והנוח האיטי ובשיפועו ק"מ( כ-2 שפכו )רוחב ברוחבוהעולה.

14- 4 . 44.~.44י,ל  * - 4 -  .. 
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 הטבעית הדרך את מהווה זה נחל הכנרת. בקדמת הנחליםשאר
 של יגובה .המתנשאה הגולה לרמת הכנרת מחוף ביותר והטובה.

 הבקעה. האיטי-שבצפוז המדרון הוא אחר נוח. מעבר לערך. מ'כ-700
 עוברות הן ובשניהם קדם בגמי הדרכים עברו אלה מעבריםבשני
 הכפר פני .על .עוברת הדנים נחל, של הדרומית גדתו עלבימית.
 ובצפון י דמשק ואל פיק המחוז עיירת אל עפר דרך סקופפיה,הסורי
 קדום, שבול-שיירות בתואי הסירי, הצבא עגי לאחרונה נסללההבקעה

 דמשק. לדקך המתחברת רכב, למעבר חדשהדרך
 ימית תחבורה לפיתוח ,טובים מנתונים הבקעה נהניתכמו-כן

 נחליה. שבשפך הטבע,ים למענניט הודותחח
 שמכי ניחים בכנרת, המים וגואים,פני עולים עת ובאביי.בחורף

 פוחתים הקיץ. בבוא אולץ סירות. למעגן הדגים, ונחל הואכיהירדן,
 גם בקיץ לרעה. משתנים העגינה ותנאי בנחלים המיםוהולכים-

 !"ל, "לוקי ופולטים בחוף המסק וללא בעוז הכנרת גליהוללים
 לאורך הנמשכת סמימד;, סוללה מעיז נוצרת כך ושבלולים.קונכיות

 לניקוז מפריעה זו סוללה הנחלום. פתח' את והסותמת התוףכל
 ביצותיה. להתהוותהבקעה-וגורמת
 שהתחבר מאורך, שרטון זאבי נחל בפתח נוצר סיבהמאותה

 לסירות מצוין מחטה המשמש מפרץ מעין ויצר ליבשה האחדבקצהו

 הדס ביס. בנוזתדיג
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ק

 התהורה דרך באוהה וההבופות. "ענוה "קיץ סערנה מפנ'סייגים
 מעבר רק יהמשאיר השפך טתח את אסותם רדיד, שרטון הירדו;,ל
 בשפך, הירדן צליחת על מקל הוא גימא, מאידך לטירות. וק'שה,ר

 ברגל. אף ו,ה במקום לעברואפשר
 של.בטיחה הדיגידות

 "בקעה חוף מול הבקעה. התברכה בלבד האדמה בבהכתולא
 כל השנה כל במשך ניצודים בהם ברוכים, דיג שדות:שתרעים

 דייגיה. פרנסת שעליהם הכנרת,'גי
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י
'השמות

 - 1 י ד ר ם העממי בשמו הידוע ן, 1 נ ב ל ה וראויוגהובראש
 ימינו ועד - שנים איפי ופני בכנרת, .הדיג ראשית מא1 ת. ר נ כה

 זה דג היה - מודרניות דיג שיטות לשימוש שהוכנסו שעה'אנו.
 שם )מכאן הדגים נחל שפד שעל-יד קורטי, מול בעיקר בכנרתניצוד
 קאן מתרם היה המנדט ,.בימי דצמבר-מרס. בחדשים ורקהנחל(
 כאחד. והערבי היהודי הכנרת, של הדיג צי כל מסויימיםבלילות
 פרימיטיבית ברשת-וריקה 'כאן נצודים הקצרה.היו הע.ונהבמשך
 דגים. טון כ-200 - קלע( המקורי העברי שמה בערבית;)שיכה
 ובעיקר בלבד עברים דייגים זה במקום עובדים המדוגה Q'pמאז
 שנתי. שלל אותו מפיקים הם ואף - המשקיםדייגי

 חלה דיונם עונת האמנונים. וגי הם חשיבותם במעלתהשניים
 אל וינודו גדולים לנחילים יתיעדו בראשונה ובאביב. החורףבסוף
 . ע"י המובאים מתון, בחמר, העזיר הבקעה, של הצפוני הקצהמול

 סוגי בכל הכנרת דייגי כל . אחריקם ירופו 11 בתקופההנחלים,
 בדיוק רשתו את ופרש לדייג המול שיחק ואם שבידיהם.הרשתות

 בעינה אחת. בבת דגים ק"ג מאות כמה לדוג ההת עשוי הנחיל,בלב
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u9pn

 המכסי- למשקלם מגיעים והם בגדלם כבטיחה האמנונים מצטיינים1
 הדייגים יקראו גם לכן s~p. 2-1/!1 כדי כלומר בכנרת, האפשרילי
 ההטלה. בתקופת באביב, בטיחה". .אמנון בשם ויפה גדל אמנוןכל

 מנת על הנחלים פתחי לתוך ויכנסו זוגות זוגות האמנוניםתפזרי
 למפרצו זאבי, לנחל הבאים הדגים רבים במיוחד ביציהם.הטיל
 , שמסביבו.לציצית

 ובקיץ בינית-ארוכת-הראש דג, הירדן שפך לסביבת 'נדדובאביב
 מוסתרים דגים בינית-גדולת-הקשקשים. דגי. הבקעה לחוף;חוו
 במשך  ייבשה. בהבלים הנגררת .)ג'רף(, החרם ברשת לדוג ישלה
 חופי בכל מאשר יותר סטיתה שחוף אלה דגים נדונים הקיץע

ל : - , האחרים.כנרת  

נ
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 כמעט יהתנהל יכול קורסי. ועד מהירדן בטיחה, בחוףהדיג
 ולא ובלילה. ביום השנה, ימות גל במשך הפסק וללא השיטותבכל
 קצוי-הים מכל שבו. הדגים בעושר זה חוף שמפורסם איפוא.יפלא.

 שלל. אחר לתור דילים סירות לכאןמפליגות
 ואמנם דייגים. ישוב הכנרת-להקמת בחוף הוה כמקום עודאין
 ביזג כלומר צידה, בית לו וקראו דייגים ישוב אבותינו כאןהקימו
 חזר זה מצב בעברית. הם נרלפים "עלים ו-דוג" -צוד" כי"דיג.

 . שונות. היסטוריותבתקופות

 הכגרת כקרמת הפיג וזכויותגבולות

 הגבול. בעית עם ינתק בל קשר קשורה בכנרת הדיגבעית
 לקום ועד הכנענים' מימד החל נהוגות שהיו בכנרת, הדיגשיטות

החרס
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 במציאות ואילו החוף, רצועת כל על מלאה שליטה הייפוודימה
 החוף על בנויים הגדולים הישובים מרבית לעתים היו;וליטית
 הקשר מכאן זר. *ttu~w שייך הנה המורת' שהאזור בעודוערבי,
 הן בכנרת העיקריות הדיג שיטית והגבול. הדיג ביתמ בין;יוק
 הערני בשמה היום והידועה "הרם" ונתלמוד בהמד הקרויה'שה
 מעל נפרשת והיא מטר ל-400 200 ב'1 שארכה רשת ז,והי-ף.
 קרקעית על צוללת היא מהחוף. מ' IOO~-400 במרחק סירהי
 לחבליה הנרתמים הדייגים ע"י החוף אל קצותיה משני ונגררתמה

  השיטה למיניקם. הגדולים הדגים כל מועלים ;ו בדשתערוכים.
 הערבי בשמה הידועה העגולה הוריקה רשת היתה במעלהעניה
 ציר גשעת חיוב יד נפרשת  זו רשת קלע. התלמודי וכשמהפכה
 מכל קורסי. מחוף ובעיקר החורף, בעונת ההוף, בקרבת טירה:י מעי )הסרדינים( היבואנים ציד ובשעת החוף מן הנדויים-נים
 להתקרב הכנרת דייגי את מחייבות אלה דיג שיטות שתי;ום,
 לעיל, כנזכר אולם, הימה, בצטון-מורת ובעיקר ההוף עלעלות
 עוין. שלטון בפיקוח זה הזף דוקא לעהיםהנא

 מלפני בארץ, ההיסטורית האנושית התרבות מראשיתכמעט
 הים במערב עמדו ישראל, בני ע"י הארץ לכיבוש ועד שנה5000

 הכנדת ערדע'יבש.
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 .רח בית"מרות

 בפרי- עמדה הספירה לפני השלישי באלף ומבוצרות. גדולותערים
 שמה שעל כורת, העיר השני,ואילך האלף ומאמצע בית-ירחחתה

 הללו הערים תושבי הבצורות; והברותיה היום, ,ד הימהנקראת
 הים, כל על החזק שלטונם כנפי את ופרשו בכנרת הציג שאפיתחו

 לתחום צרפו מפריע, הדיג-באין שדות כל את לנצל שיוכלווכדי
  ידועה זו עובדה הימה. של המזרחית החוף רצועת את גםנחלתם
 כנען ארץ גבולות את לתאר משה משבא משה. מפי מהתנ"ךלנו

 הגבול יתירד י אומר הוא "כנרת בסביבת המזרחי הגבול ואתהיעודה
 ים תוצאותיו והיו הירדנה הגבול וירד קדמה, כנרת ים כחף עלומחה

 הכנרת שאין ברויות, אנו רואים זה בתיאור לד(. )במדברהמלח'.

-
 השיסים גבוי מהנאר ז" להמקום יא-טיים 11 דעה עי "ויקים יש

 הנדון. "ענין יגבי טשנה ז" איו יהיו שזרא" נפי אך "ירדן. במערב-שהתנ"יו
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 הדבר נדינת 1 אחת מדינית כיהירה כלולים תופיה וכל נכולושמשת
 נפתלי : לכנרת מסביב שבטים שלושה נאחזו ההתנחלותבתקופת - הדיג. בזכויות:עוצה
 נאחזו בראשונה הדרומי-מזרחי. בקצה גד ושבט במזרח מנשה:מערב,
 במשך נשארו העמקים ואילו הארל של ההרריים בחלקים נפתל'ינ'
 בנשק מצוידים הכנענים היו כי הכנענים. בידי נוספים דורות:מה
 להורישם: ישראל בנ' 'כלו ולא ברזל .ובמרכבות:רזל

 נכבשו לפסהףנ, ה-י"ב המאה באמצע דבורה, מלחמת לאחררק
 שבט נטל sr מכריעה במלהטה הכנענים. מידי צפון-הארץ שלועמקים
 איפוא, יפלא, לא הכנרת. שבטי מכל ביותר הנכבד החלק את.פתלי
 גם זה שלט ירש הכנרת, חוף שעל הכנעניות הערים כיבושכלאחר

 אלו עובדות המנוצחוונ הערים בידי לכן קודם שהיו הדיג. זכויותות
 נאמר, בה בתלמוד, שהשתמרה קדומה מסורת דברי מתוה:תאשרות

 בלבד ,ה שבט ולדייג' נפתלי שבט של בנחלתו היא הכנרתסכי
 שלדייגי בעוד ולקלע, בחרם העיקריות. בשיטות לדוג הזכות.נמורה
 ועוד בן-נון. ליהושע קביעתה את ייחסו תופר, לא ולמען זו זכות.קדש כדי כחכות. כגון משניות כשיטות רק לדוג מותר האחרים;שכטים
 של חוף רצועת [ם צורפה נפתלי של נחלתו שאל מסורת, באותהאמר
 את לנצל נפתלי דייגי שיוכלו כדי חרם", חבל -מלא ורחבה גד~בס
 יש החוף. אל כחבלים הנגררים בחרמים ולהשתמש במלואהכותם
 וכל השבטיפ מסגרת קיימת עוד.היתה כל קיים היה זה שגבול,הניח
 הכנרת. של המזרחי החוף על שליטה ישראל למלכות היתה;וד

 המיכיחות עובדות בידינו יש שוב ,אילך השני הבית חורבןלאחר
 בין ולסברתיים המקצועיים הקשרים היו והדוקים קרובים כמה;ד

 פוליטיים בתחומים היותל אף על הכנרת, מערב לבין בטיחהוקעת
 . .פרדים.

 בקעת נמנתה הגליל, של המורחו הגבול הירדן היותלמרות
 שנכתב החדשה, הברית של יוחנז ספר מחכר הגליל. עלטיחה

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 גיאוגרף שבגליל". צידה "בית י אומר לכפירה, השניהבמאה
 אלכסנ-

 הגליל; בגבול בית-צידה את הוא אף מונה התקופה אותה בןדרוגי
 עקאכ שכפר לנה מספר ה-י"ד המאה בן אל-עותמניההיסטוריון

 בתקשר נשאר הממלובים, מימי שהוא זה, הסור טבריה. נפת עלנמנה
 ההורכו. השלטין תקופת כל במשךגם

 עצמה. על ההיסטיריה חזרה הראשונה מלחמת-העולםלאחר
 ושיטת בטבריה,  הים, במערב  מרוכזת הכנרת דייגי מרביתשזביהיתח

 השיטות כאחת נהוגה  היתה קדם, מימי השתנתה שלא  הקרומה,החרם
 , בימה.העיקריות

 לבין פוריה על הצרפתי המנדט בעלי המשא-ומתו.ביןכשהתחיל
 הצפ.ונית- הפינה נמסרה הגבול, ק. לחיווי  א"ן על האנגלי המנרטבילי

 והוחלט, הוסכם אך לסוריות ק"מ, כ-15 הכנרר;.לאורך שלמזרחית
 לאורך ל% נקבע והגבול א"י. של המדיני בגביל תישאר הכנרתשכל
 עשרה ההועתק "ועלה אלה מעוים, היבשה פגישת במלוםהחוף,

 הרבוווימרייג'
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 כל,1ה1 ודיג מים זכויות לסוריה יהיו וולא כדי היבשה, לפניםרים
 ולא בזכות עבודתם, בשעת לעלות יוכלו א"י שדייגי וכדיגרת
 ; פרטים שני בהשבון הובאו לא ;ה בהסדר המזרחי. החוף עלטד,.

 היא שאין ב( ; הדיג צרכי את הולמת אינה צרה כהשרצועה
 להגנה.;גת

 בדיג. עוסקים שהיו בדוים בבקעה נמצאו ההסכם התימתרמן
 הערבי- הקבלן של שכיריו אלא עצמאיים, היו לא אלהג'ם
 בדרכים הכנרת. כל על פרושה עיתה שרשתו חורי, ממשפחת:רי

 שכיריו, הכדוים, הדייגים על שלטינ. את פרש מובהקות,ודליות
 דייגי של מרביתם על גם השפעתו אתור את והרחיב לציודו;זקקו
 כאחד. וערבים יהודים העצמאיים,איה

 הדיג וכות הובטחה לצרטת אנגליה בין ההסכם חתימתבמן
 נמסרו המנדט, בנכול נכללק הימה שכל טכיזן אך ודייגיו,חזרי
 הסורים והדייגים א"י, לממשלת הים בכל הדיג על והפיקוחנהלה
 הדיג ממשרד המעטים רשיונותיהם את פטרונם, באמצעות:לו,
 המנדטורית. הזם משטרת של פיקוחה תחת ונמצאובריה

 עין- .דייגי שנה, כ-20 לפנ' החלו, עת עורער זה מונופולישלטון
 תגרות וסכסוכים, התנגשויות לאחר בכנרת. הדיג בכבוש.גינוסר

 למשקים הורשה ובתיווכם האנגלים, השלטונות התערבו ויריות,'ם
 ביום - בשבוע אחת יממה במשך בטיחה בחוף לעבשברים
 לכך היתה זאת לעומת אולם משקי, ערך היה לא זה להסדריעי.
 ואיש הכור'. בהנף ליהודים רגל דריסת ניתנה פוליטית,.יבות
 המטרים. עשרת חוק עלהקפיד
 בינינו הנשק שביתת הסכם כשנחתם העצמאות, מלחמתלאחר

 תוספת עם ישראל, מדינת בגבול בשלמותה נכללה הכנרת. המג- ממשלת של החוקיים כיורשיה הסורים בנו הכירו סוריה,'ז
 בל- בדרך n~mpl לא הזאת הרצועה  המטרים.  לפיית  שלצייה
 סוריה ויהרה גיסא, מאידך הכנרת. שבקרמת המפורו לאיזור;יא
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 בכרח מרספרישת

 המנדט מימי ההסדר שיחזור רצתה לא כי שלה, הדייגים וכויותעל
 יהיוושאורחיה

~'DID1 
 ישראלי. לפיקוח

 המדינה קום מאז הסורים מסיגיפ למעשה אך י להלכה a~olnכך
 בה. הריבוניות לזכויותינו ומתנכלים בכנרת גבולנואת

 ונצטר- בנחלים לחבויות סירותיהם את הוציקי הסוריםהדייגים
 כמה עם לכאן להגיע שהפליתו מטבריה, פליטיט דייגים. אליהםפו

 חוקי בלתי בדיג ממשיכים אלה כל העיר. נטישת לאחרמסירותיהם
 הסוריים, המועבים שרשרת ע"י ומוגנים נתמכים כשהם -בכנרת
 חוקי חבלתי הסורי הדיג של השגתי השלל התוה .לאורךשהוקמו
 הערביות הסירות מספר העברי. הדיג משלל כ-10% טון. ב-70נערך
 מערך ערוך לעיז גדול על-ידיהן הנגרם הנזק אד בס"ה, כ-15הוא

9נ..
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 הדגה משק לכל רב נ4 גורמים הם כך על-יד' בדיג, האסורים:ים ובז- ובמקומות פיקוח ללא צדים  הערביים הדייגים הנצודים.-נים
 הדגה וכגזלת לגבולנו, כהסתננות אלא זאת, לראות אין הכנרת.ל

 מול הצדים העברים הדייגים חיי את גם מסכנת היא לנהשייכת
 רצועת על לעלות ליהודים מניחים הסורים שאין די לא הסורי,זוף
 על באש פעם מדי גם סזתהים שהם אלא לישראל. השייכתנזף

 זו בדרך אותם. המלוות המשמר ספינות ועל העברים-ייגים
 הכנרת. של הצפוני-מזרחי בחוף הריבוניות זכויותינו את לבטל:סים

 קשה מלאכה היא מוצבים ע"י המוגן חוקי הבלחי בדיגולחמה
 החוף על ליושב הים פני על בסירת השט דומה אין כי סיכוז,,בת
 הכנרת של הסורי כחוף דייגינו עבודת הסכה כך בטוחה. עמדהנוך

 לחלק היו דמים . והתנגשויות יריות חילופי סכנות. הרתולאכה
 בהרוגים אבידות היו וכבר הכנרת. בצפון הדיג הווי של נפרד,חי

 לשאתו  שאין מצב זהו הבטחון. ואנשי הספנים הדייגים, ביןצועים
 ימים,ורר

 ברומא המלחמה יטי עד הבקעהוידות
 אין וקראבין הבית בימי בה העגרי יההשוב הבקעה חולדותעל
 גחלתו בתחום הכנרת קדמת כל נכללה להלכה ברורות. ידיעותדינו
 שכצפון הכשו ארץ פני על שהשתרעה הצי-שבט-מנשה, של:רהבת

 ממש של שליטה לידי שבט.(ה "ניע לא  למעשה, אך:ר-הירדן.
 ממש. של אחינה בו להאחז זכה קצרות לתקופות ורק הכנרת11ף
 בימי זה ארץ חבל של המיוחד המדיני במצבו נעוצה הדברבת
 הראשון.:ית

 הגולן ערי קיימות היו כבר לעבר-הירדן, ישראל שבטיכשהגיעו
 ארמיים שבטום לשם חדרו מה זמן וכעבור ולחולה, לכנרתומורח
 אח לכביש הצליחו ישראל שבטי ומעכה. גשור נסיכויות את'140
 ן ישרוול בני- הירישו "לא זאת, לעומת הבשן1 מלך עוג שלכותו
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 עקאב כביגי11[(

 היום "ד ישראל בקרב 'ומעכה גשור וישב והמעכתי הגשוריאת
 התפשטות נעצרת יותר, המאוחרות במלחמות גם יב(. יג, )יהושעהזה"
 ין(. ג, )דברים גשור מדינת בגבול מנשהשבט

 בדוד שנלחמו הארמיות המדינות בברית השתתפה לאגשור
 מדינת את אנו .מוצאים לכן עליהן. נצחונו אחרי על-ידיווששועבדו

 על השומרת חצי-עצמאית, חסות כמדינת דוד של בימיו גםגשור
 מלך תלמי של בתו את לקח דוד ישראל. מלטית עם ידידותקשרי
 אבשלים כשמסתבך בנו, אבשלום את לו ילדה והיא לאשהנשדר
 מדינ'. מקלט אצלו ומוצא לגשור לסבו בורח הו* אמנון,ברצח

 הקיץ ישראל, עול את דמשק ארם כשפרקה שלמה, מלכותבסוף
 הנסיכויות כל לראש נעשית דמשק 1 גשור של עצמאותה עלהקץ

 גובת נסיכות את בקרבה מטמיעה  היח  הזשן ובמרוצתהארמיות
 היא  החזיה דמשק ארם מלכות אלאל עור, גשור 'לן ~צתהי,זעירה.
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 לגלות ועד המלוכה מהתפלגות בצסון-מורה. ישראי שלשיבתה
 קשה מדינית התחרות הפסק ללא נמשכת שנה, 200 במשך14שור,
 כמה עוברים - יהגולן הבשן - המריבה ושטחי לישראל יפשקשז

 מלהמות שמונה נערכו זו בתקופה כי מוסר, התנ"ך ליד. מידמעמים
 ורבות קטנות התנגשייות ודאי היו מלבדן לאטם. ישראל ביןעגולות
 העיירה וכיום באפק אחאב ניצת לפסה"נ 855 בשנת נזכרו'אלא

 גלעד; ברמות הארמים נגד בקרב מותו את אחאב מצא אחדות?נים כעבוי אולם דמשק, מלך הדד, בן את לעין-גב( משחית פיק,לשירית
 הארמיס, יד לרוב גברה לפסה"נ ה-ט' המאה של השניהשמחצית
 הנישורי הלחץ מן קצר לזמן ישראל נהנתה ה-ח' המאה בראשיתאןלם
 בשנית הסורים את הכה לפסה"נ 784 בשנת דמשק. את שהחלישמקשה
 ישראל. צבא על-ידי נכבשו ארצה וכל דמשק יהעיר השגיזבעם

 תולדות על מכרעת השפעה בעלות היו ובבשן בגולן המלחמית1
 היו קמעה-קמעה, לכאן שחדרו מנשה, של הרועים משפחות"ך'ן הישראלים, ואילי רוב. הגורמים היוו עכר-הירדן בצפון הכנרת.ךמת
.Dtrfהארץ וכל גדל הישראלי הישוב היה ישראל, יד בגבור 
 בכל כאן היוו הרוב שאת מכיון אד המדיני. שלסונט לתחוםותה

 ישראל של המדיני השלטון היה ארמים, בעיקר הראשון ת הב?
 הכנרת למימי מגיעים ארמי-דמשק היו חולשה ובתקופותולפף

 התפקיד את מילאו הכנרת בצפו,-מורח לה. מעבר הרחק אףכלעתים
 שקיבלו ההם הנכבשות הכנעניות הערים מתושבי הדיג מלתכתש שלמדו הם נפתולי. בנ' אלא מנשה, שבט בני לא הראשיההיתישבותי

 גרעינים היו אלו תחנות הכנרת. בקדמת הדיג תחנות את;ד'הם
 השפעתה, ובגדול ישראל יד בגבור זה. כחוף הד"גים.העברים'ן,"יבי

 או והגבירו לים מעבר אל הקלות בסירותיהם העברים ם ג הד,4רי
 צרה בשעת ואילו "כגלת, במורח העבריים הדיג ישובי אתחודשו
 ונשנתה חזרה הכיוונים, בשני זה נדידה עקבותיהם. על חזרוושפל

 מספר. פעמיםכס-אח,
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 מרובות ואילך השני הבית ימי מסוף הבקעה עלידיעותינו
 יותר.ברורות

 העברית למדינה הבקעה צורפה הספירה לפני 80-83בשנת
 בשני המלך. 'נאי על-ידי נעשה הדבר ההשמונאים. של;מורחבת.
 הערים מידי עבר-הירדן את ינאי כבש מזהירים צבאייםוטעות
 אנו מתתיהו בן יוסף מפי הכנרת. קדמת כל את ~ה ובכלל;יווניות
 הבקעה את סלבקיה, ההלניסטית העיר את כבש שינאי'מדים,
 נמצאת טלבקיה גמלה. החוק המבצר ואת אנטיוכוס ומם על;נקראת

 גמלה י סלוקיה בח' היום עד נשתמר ושמה לבקעה"זנית-מזרחית
 מתתיהו, בן יוסף ינו מספר אחר במקום יה. מדרום-מזרחשצאת
 לכן יש הנזכרות. הערים לשתי הדרכים נפגשו אנטיוכיה~בבקעת

 אגטיוכיה השם בטיחה. בקעת היא כאן הנזכרת שהבקעה לחנית,סוד
 סוסיתא. לתושבי שייכת שהיחם מאחר תקופה באותה כנראה, לה,.תן

 הנפיץ המלכותי בשם סוסיתא תושב' לעצמם קראו הסלבקית:תקופה
,אנטיוכיים
 באותה בארץ. הרומאי הצבא לראשונה הופיע לפסה"נ 63בשנת
 מלחמת את ובנצלם במזרח כיבושיהם את הרומאים השלימונקופה'
 -טוחים

 החש- ממדינת רבים אברים קרעו הם הארץ. על השתלטו
 הרומאית לנציבות צורפה והיא הכנרת קדמת גם ' או נקרעהבונאים.
 סוסיתא חורז שנה 33 כעבור ימיט. האתך לא זה הסדר סוריה.יל

 קיבל הנא מכן לאחר שנים ועשר הוהדוס היהוד' המלך לידיתחומה
 מאוחדת הכנרת קדמת כל היתה שוב בטיחה. בקעת את גםיידין
 - , י יהודי. שלטון~הת

 דרכיהם נפרדות שוב לספורה, 4 בשנת הורדוס, של מותו עם.
 לנציבות חוזרת )ותחומה( טוטיתא .הכנרת. קדמת חלקי שניזל

 מיעוט בעלת אוטונומית, יוונית כעיר קיומה את וממשיכהזומאית
 נכללת בטיחה בקעת ואיל. ה-ז', במאה הערכי לכיבוש עדכרי,
 *יל,פוס. לבנו הורדוס שהוריש במדינה חדשה ארגוניתיחידה
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 העולז, את וכללה הצפוני עבר-הירדז פני על השתרעה זומזינה
 ובמשך שנה כ-100 נתקימה היא האעגוב. ואת החורן את הבשדאת
 כשמת הורדוס. בית מלכי לשרוול )בהפסקוה בה שלטו קיומה שישל

 א/ אגריפס אחיו בן לידי נאלתו עברה לספירה, 34 בשנתמילימוס,
 אגריפס אחיו לידי היהודים" "מלך והתואר המדינה עברה 44בשנת
 העצמאיים הישר*לים לשליטים האחר,, הנצר היה זה עברי מלךב'.

 עוד כליסר .ספירה. הראשונה המאה לסוף עד נתקוימ שלטונולמחצה.
 כבר שביהודה לאחר שנה ,כ-50 השני הבית הורצן יאחר שנהכ-30
 לפחות, חלקית היו, אלה שנ'.,מלכים רומאיים. נציבים למעשהשלטו

 לאחר ד,חשמונאית. ומרים הורדוס של נכדיהם, החשמונאים,מצאצאי

 יהודה. של הרומאית לנציבות הבקעה סופחה השני אגריפסמיי
 מלכים היו הרומאים, בהמד שלטו כי אף הורדוס, ביתמלכי
 ובמידת הבנתם לפי .עמם. גני טיבת את גם שכחו שלאיהודים,

 ".1- ירגיי1 ס1מיתא"ר-
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,ןא
 החל - בבקעה שלטינם שנות 120 לצרכיהם. דאגו~כולתם
 סייע - המאה בסוף השני באגריפס וכלה לפסה"נ( )20,מהורדוס

 בבשל והושיבם מבבל רבים עולים שהעלה הורדוס, בכר החלןן שבה. העברי הישוב של והתעצמותו לגידולו במעטן~א
 קליטה מקום עבר-הירדן תקופה באותה שימש גיסא, מאידר~גולו'
 היתה מאלה. כתוצאה ומהגליל. מיהודה העבריים האוכלוסין%עודף
 הראשונות השנים ובמאות השני הבית ימי בסוף מיישבת~בקעה

 מובהק. יהודי אופי ונשטה צפוף עברי ישיב~לאחריי
 נחפרו חשובים. פיתוח מפעלי בה ביצעו היהודים המלכיםןן

 עירוני. מרכו והוקם דרכים נסללו השקאה, תעלות נבנו קיז' נשעלית
 קמו .לפריחה. הגיעה החקלאות יובשו, הביצות רוב י תוצאותיהםשת נתנו הפיתוח מפעלי תקופה. אותה של הטכניקה מיטב לפי אלהטל

 המקורות ולפי העבר שרידי עדות לפי המסהר. ופרה הדשיםלשובים
 כל במשר ולאחריה. וו שבתקופה בעליל, ניכר שבידינו,מהיסטוריים

"DTpnn
 הכלכלית פריחתה לשיא הבקעה הגיעה הרומית-ביזנטית,

 ביצנץ. ממלכת שי התמוטטותה להתחלת עד נמשך זה מצבנמטכנית.

 יוייאס -שיה-צידה
 היתה הרומית-ביונטית בתקופה הבקעה של המרכזית העיר%

 ואבי, נחל שבשפד הדייגים כפר בקרבת הוקמה העירהלת-צידה.
 ואת ניע לא ואף יודעים. אנו אין הורדוס. בו פיליפוס היהומיסדה

 כאן הוקם אימתי במקום. העבר שרידי חקירת תערך לא עוד.%
 הישוב ראשית מאי ריק עמך לא לסירות, טבעי מחסה והמתןשיו הדגים בשפע הטצטייו זה, שמקום לשער, יסוד יש אך ישוב,כראשונה
 התקופות. בכל לדייגים משיכה נקודת שימש וכי הכנרת בחוףוהדיג
 הגברים, השליטים מעשי את ובחקותו אביו בדרכי בלכתו11
 כבניאס, חדשות. הלניסטיות ערים הורדוס בן פיליפוס גםהיים

 ואילו פיליפום. של קיסריה בירתו את בנה הירדה מקורותששל-יד
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 Pal~l הצנרית. ב.ת.לידה עמדה בו בתרס הרס' )וררים ערביםדייגים
 הירדו lewl הבקב.ת

 בסיחת בבקעת עברית, בסביבה להקים ההליט החרפית בירתואת
 שעמד עצמו, הדייגים בכפר בנה לא החדשה העיר אתהפוריה.

 ה'רבת- בשם עתה הקרוי במקום הביצות, בקרבת הכנרת, חוףעל
 מבחינת והן בטחון מבחינת הן יותר. מרוחק במקום אלאאל-ערג'.
 מפונקת הלניסטית עיר להקמת הדייגים כפר. התאים לאתברואה
 בקרבת לספירה 4 בשנת גבנתה -החדשה העיר תענוגות.ורודפת
 והמרוחקת לבקעה, מעל מטר 20 המתרוממת הגבעה עלהירדן,
 אין הנפר. ממקום ק"מכ-2

 ספ"
 מוצלחת. היתה המקום שבחירת

 הסתמי בשם הערבים בפי עתה הנקראת העיר, נבנתה שעליההגבעה
 מקום לשמש כדי הדרושות התכונות_ בכל התברכה )התל(,א-תל
 הטבע בדרך מבודדת דהיא לביצור ונוחים תלולים מדרונותיהלעיר.

 הגולה הרי עם צר שנץ ע"י קשורה היא צחון מצד רקמסביבתה.
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 : נמצאת ובקרבתה שסמר( )עין המסמר מעין בוקע הגבעהיילר
bwן נמצא "גבעה *גי על לסלבקיה. לגמלה שמוליכה הדרניםז 
 בינונית. יוונית עיר להכיל היכול למדי, רחבות16
 הבקעה. הלקי בשאר מאשר יותר ונוח מבריא באו האקלים גםן
 ן החום. בימי גם נפש משיבת רוה בו מצויה al~bn גובהיבג

 יש הנקעה. פני ~על הכנרת פגי על שדר מראה נשקף,בעהגי
 חקלאים בידי ומטופחת מנוקות היתה כשהבקעה קדם, שבימי.ח.לה
 עיר י חלקים משני בנויה היתה העיר יותר. אף Ha" היתהוים,חר
ון שבנה עצמו האדריכל אותו ע"י הלניסטי בסגנון שנבנתהנח,על
י% הקים החדשה, העליונה, בעיר תחתונה. ועיר פיליפום, שלקיסריאת
 ובה הציבור בניני שאר ואת המבוצר החורף ארמוז אתשםפיל

.. כפר במקום שהתמתחה התחתית, העיר ואיש מיוונים. סוריםהושיב
 וך ההדייגים ההקלאיט של מושבם מקום להיות ד,משיכההדייגים,
 היום. עד ניכרים וששרידיו הירדו לאורר שנמשר רומאי, כבישע"ןן ן ביניהם קשורים יהיו אחת ליחידה נחשבו, העיר חלקי שנ'העקרים.

 ן שיג; :::"'ננהיג ן:: 4נ,
 הארץ מפנים שהובילה הדרך על מסהר תחנת והיתה ועשירהנרקעת
היש, הכנרת. קןמת שבעורף עבי-הירדן לערי טבריה, ורך החוף,ומ~י'

נ, גבתה וגם דגים וסחר תע.שיה מרכן והקימה במסתר ידה שלחה
 ן ובו מפואר קבר בחייו עוד פילימוס לו הקים העליונה בעיר,ן,, ן . הדרכים. על ושמרהמכ9)
11, יורש. להשאיר מבלי לספירה, 34 כשנת מופו, לאהדנקלל
 הערים למעלת יוליאס-בית-צידה הגיעה לא התפתחותה, כללעם

 די אמנם היה האדמיניסטרטיבי תחומה שכנותיה.ההלוגיסטיות
 ו , לא אך סביבה. ההרים אשרות ואת הבקעה את ודאי וכלל,נרחק
 לעומת למשל. לסוסיתא. שהיו אוטונומית עיר של  זכויותהיועלה
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 . המתאן בטבחה. לחפ. -נכרות בכנסית הפסיפס מרצפתקטעל2
ff17ים. ושני לחס נכדות עםסך 

,,-

- -  
 הדוקים ומקצוע משפחה קשרי מאד. ערים יהודיים חיים בה היוואת

 הפורחים העבריים הדיג  'שובי ישני לכפר-נחום, בית-צירה ביןנרקמו
 מהברית fiwnll_ לפנינו עולה זו. תמונה, הבגרת. של הצפוניבחוף

 ופיליפוס, אנדרי שטעון-פירוט, לשו תלמידי של מולדתם עירהחושה.
 קויש הייצובים שני בין הקשר חותנאי. בבית -לגור עגי התהונחום כפר- בת היתה שמעון של בית-צידה.,,אשתו היתה כפר-נחום,בני

 סלולזע שמאית בדרך וביבשה, הים. בדרך והספנים הדייגיםבסירות

-
 ._.. ברגל. ובקיץ.וך בסיר" זה הירדן.במקום את עיברים היו בחורף הירדן. אתשחצתה -

~ .  

. . . 

 על שנמנו היחידים הדייגים היו לא ופיליפוס אנדריפטרוס,

 מרבית את 'שה שלשומעיי

 ים-

 חוף על ישו בילה הדתית פעולתו
  שמעז-פטרום של ביתו היה זו בתקופה הקבוע שבתו ומקום הכנרת ..ז

 ובערי שבגליל בבתי-הכנסת דישותיו למסעות NS7s היה מכאןהדייג.
 של הדייגים בסירות מפליג היה כפר-נחזם של ומנמלהעבר-הירדן.
 לעשות הרגה ובמיוחד הבנרת. של החוף בישובי. לביקוריותלמידיו
 אנטיפס, הורדוס מיוחדתי סיבה לכך ין בבית-צידה:,היתהולשהות

ט
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ls'P,משך בה נחןהאי wwn שלא עינו את פוליטיות, למחאות 
 1. לב. אלת שם לא הבקעה, שליט פיליפוס, גווילוה,לטו

 ) לפי חוש, ובאן חולים וריפא דרשות 'שן דרשבכית-צידה
 ן מספדת וכך והדגים". הלהם כ'כרזת "נס את הנוצרית.רתה"נ
 לישו משנודע ; המעשה את הנוצריתרתהמג

~lonw 
 אנטיטם הורדוס

 ן שליחיו 12 ובחברת רב פחד עליו נפל אטביל: ייוחנן של'אשואת
 בבקעת התבודד הוא פיליפוס. של בארצו מקלט לולחפשמ1ה
 מהדל חיש התגלה המצאו מקום אולם, מבית-צידה, הרחק לאה,בטי
4( את לשמוע כדי עצום קהל סביבו התאסף ושוב תלמידיו:לשח
,ן ביעכ וחש Dyn ע"מ ערב לעת מרפא. ממנו לבקש וכד' ת'זדרע
 ן. והנה, דגים ושני לחם כיכרות חמשה אם בלתי ישו עם"יהולא
4מ האנשים ל-5000 הספיק והאוכל גדול, נס קרההאונגליון,מספ
'ג, הותיףו. טוף שבעו וכולם שםוושנע

"e~dl,המסופיים "נסים מעשי לשאר ובמגמתו באומיו הרומה זה 
 העברי הישוב היה וצפוף גדול מה אגב מלמדנו החדשה,ן-בבר
 שישלח לישו, השליחים מציעים לאכול, העם כשרצה בטיחה.תב"ק
 והרי שמככיב, ובחצרות בכפרים להתארח האנשים אלפיםמשתאת
 נכרי. בבית להתארח ההם בימים יהודי דעת על שיעלהמגיח 'אין

 ן בבית- אחיזה ישו של תורתו קנחה לא והנפלאות הנסיםומרות,
ן וכעס רוגז מרוב הכגרת. ישובי ביתר אחיזה קנתה שלא כשם,ציית לט "אז י וכרוים נחום כפר את שקילל כשם בית-צידה, את'ישו1יל,
 ולא נשיאותיו רוב בתוכן נעשו אשר הערים על חרפה?גולההל
 נעשי לו כי בית-צידה, לך אוי כורוין, לך אוי תויתו,.אחרהלכו

1 

יון ואפר" בשק שבו כבר בתוככן נעשו אשר הנפלאותןונצידוןבצוו
 .- 21(.לוא,1מת'

. .,

 הרביעית, . fiN~n_אמצע
 כשחוחי

 הכנסיות בהעמת באהץ
 אגס" לנכר גם ופשוטה קטנה בנסיה הוקמה _הראשונות,ר"מאצצ
 בבקעת חלא  כמסופר, המעשה, במקום בטיחה, בבקיה ל8 אר1הגוב

ן38
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 העתיקה הנוצרית  שהמסורת להניה, 'ש ~נרה. ממערב הקטנה,ה
 יותר כמה-שאפשר עד לרכז ברומה כונ" מתוך המאורעמקום
 לגישה. נוח אהד, למקום מקודשותרות

 בבסיליקי שבטבחה הצנועה הגיסיה ההלפת דורית כמהכעבור
 ביצה נוף המתארים נאים מסיפסים שובצו ברצפותיה ומפוארת.ה;
 לתאר בכדי דוקא זה בחר.בנושא שהאמן יתכן, מים. עופות,יות
 שובץ )אפסים( המזרה וקיר המזבח בין המעשה. מקום נוף אי,כיר
 מעבריו. דגים ושגי כיכרות-להם עם סל , המאורע את המממל(ס

 הוקם מיוחד ומבנה בימינו נתגלו אלה ערר יקרי אמנותיים(סים
 לשמרם. כדייחם
 ובפי יוליאס הזר השם גם נשתכח בארצנו הנכריים השמותכרוב
 קדם כימי עוד הקדום, העכרי השם מה, בשנוי נשתמר, D1PDnי
 נקראה והיא הדיבור בשפת נון של תוספת העיר של לשמה(ה
 השם קיבל וכד קורשי-קורשיי. סוסיתא-סוסיתן, כדוגמתן
 בכתיב הדמיון ובגלל צידון. הנודעת העיר.הפיניקית לשם דומהב
 שעל בעיר מדובר מתי התלמודית בספרות להבדיל כלל בדרך1

 ידיעות שתי רק הים-התיכון. הזף שעל כעיר ומתיהכגרת
 מהמאה שתגחן לביה-צידה. ספק ללא המתיחסות בתלמוד,מרו
 הרוקעה.  של והדיינן החקלאי אופיה את מציינות ושתיהן לספירה.יה

 חנינא בן יהושע שרבי מס91ר, בעח' רבה קהלתבמדרש
 לו -להוכיח לדי דברים שלושה בקשתו, לפי קיסר. לאדריאנוסא
 נצחנה מג .פלפלין : זהם דבר, ארץ-ישראל חסרה אינהונם

 שחיבא עוף הוא הפסיון גוש-חלב". מן ומשי ציידו מן,יאנין
 'חד המפותח החקלאי במשק וגידלוהו הרומאים על-ידי אסיה'בז

 אצל תאוה מאכל נחשב הטעים בשרו האחרים. הביתעופות
ונינו.

 בן שמעון רבי מספר ב'( ו', )שקלים 'הירושלמיובתלמוד
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 משלוש יותר לפני והביאו לציידן שהלכתי "מעשה י הנשיאגמליאל
 אחד". )קערה( בתמהיי דגים מינימאית

 22 בסך-הכל מצויים בכנרת מאוד. תמוה המעשה סיפויאמנם
 ברשתות הנצידים טהירים, מעים מחציתם רק ומהם דגיםמיני

 המיגים מספר את יפה יודעים הדייגיה לאכילה. והראויים הדייגים1
 שבהם, החכמים ואיילו איבשה", .אנש' אך לרשתותיהם.המועלים
 דגים מיני ש-ס0ן בתלמוד, למשל, -נאמר, כך אחרת., ישון-דיברו

 מצויים המורה בארצית וכי לבבל ישראל בני עט יהד גלו טהוריםי
 מקלל מאוד כנראה שהתרשם' הנשיא, אף טמאים. דגים מיני00י1
 . המוגזם. המספרמפיוי ויצא בלשנן/ציורית נקט הטוב, שטעמם בית-צידה ד.'גי שלהדגה '1

1 

 היה גדול 1 בית-צידה דייג' הצטיינו גליד הים במלאכת1אע
 אבא הוא אחד 11. מעיר יצאו התלמוד מתכמי שנים בתורה. גם כוחם1

 ציידניא. יוסי ר' הוא aena~ ציידן, איש יודן אבא גם הנקראגוריון
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 חורמים ובשם החירם. יוסי ר' עם אותו ומזהים מקצועו. לפי,
 שהשתמשו משום הכנרת דייגי התלמוד בלעזן נקראיםתרמים

 בימה. ביותר הנפוץ הדיג כלי שהיתה ההרם~ת
 בן אבן בית עתה עומדיס' התחתית בית-צידה שלבמקומה
 שרי- בימינו.  הבקתה שליט הנודד,. הבק של המשק ומבניתייש
 בעבר. המקום פריחת על מעידים כסביבה. הפזוריםרבים
 ar משמשת - העילית בית-צידה של מקומה - א-תלהגבעה

 התל. שם על הנקרא תלוויה. הבדוי לשבט מרכזי הניה כמקוםות

 מהאבנים שהוקמו בקתות. עשרות מכוס.ם ימורדותידהגבע"
 ובקר. צאן יבדירי ערביכן כקברים כשפע.' פה המצויותויקש

 כחוטא  הטיחטח סיטילעה
 בארצנו. היהודים המלכים אחרון ב'. אגריפס היהוד' המלך של.נתו בגבוי הביעה היתה כרימאים, המלחמה בפרון לספירה. 66בשנת
 בימי גפ הנרצע. ועבדם ילידם היה הרומאים. בחסד מלך ב''יפס
 הגיס יעזרת צבאו את והעמיד אמונים להם לשטר הוסיף,חמה
 מלבד כי מעורבת, היתה ב' אגריפס מדינת שי אוכלוסיתהמאי.
 נמנתה שעליה הגולן. ארץ ואילו רבים. נכרים גם בה 'שבו,ודים
 באופן יהודים. געיקרה מיושבת היתה ומתמיד. rKc בטירהות
 המדינה. מהוזות בשאר מאשר יותר רבים יהודים בה ישבווי

 המרד- אש אהזה במלחמה להשתתף היהודים" "מלך של איסורויות
 העברי. הגולן רוב את,יפה

 )יוליאס( העילית בית-צידה - הבקעה של היחידההמצודה
 הפרוזים הבקעה ישובי יכלו לא לכן נכרים, ממשבת כאמור.היתה,
 למורדים עורה להושיט יכלו בחשאי רק בגלוי. המרד נס את.'ם

 הדייגים מבין רבים ללוחמים. ולהצטרף מגוריהם מקום אתלעזוב
 הגליל, צבא של הימית ליחידה סירותיהם עם הצטרפיפנים
 פניה. ועל לכנרת מסביב שהתהוללה נמערכה השוב תפקידילאה
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 הירדו בשך שגיסדייגה

 מלבקיה, טמני, הנולן, של האחרים העירוניים "מרכזיםשלושת
 יהודים, היו תושביהם שריב גמלה, המדעת המבצר עירובעיקר
 ומפקדו, הגליל, לצבא קשורות היו אלו ערים למרן. בגלו'הצטרפו
 ביצורן. על שקד מתתיהו, בןיוסף

 הגליל צבא למרכי בגולן המרד מרכני ביז התחבורהדרכן
 תואי - גיאוגרפיות סיבות גם לבך גרמו הבקעה. בתחוםעברו

 צבא בשור. היהודי היישוב ואהדת הסיוע וגם - יגוללהדרכים
 ואילו זה חיוני עורק לעצמו להבטיח השתדל הגליל שלהמורדים
 רקע על לשבשו. כדי שביכולתו מה כל את עשה ב' אגריפסהמלך
 צבא-הגליל. מפקד של בספרו המתואר הקרב בבקעה התחולל;ה
 : עג( עב, עא, מרקים יוסף, להיי מתתיהו בןיוסף

 של בפקודתו ורגלים פרשים חיל המלך מאת בא ההיא.בעת
 חמשה במרחק מחנהו את תקע הוא שומרי-ראש:המלך. מפקדשוללה
 המובילות הדרכים על משמר ושם מי~ליא0 מץ 192 = )ריסריסים
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,%ל 1ו4,(,יון"5א גמלה ולקצורתלסלבקיה ן  בנבאני: ~ו , 
י ' ' יד-- ש מיו- אחד ריס במרחק בצרו ~,ץ  ש ש
 קרוב כעמק מארב שמתי בהגרבות בית.הכנסת חויתנשיהזור
 בפקדי המתז בצבאלחמה במ- ההילותי המלך,למהנה יסה-נ השיישית מהסאהא-7.כה,

 וכן האויב, את אחריהם ימשכו אשר עד עורף לפנות צבאי אנשיל
 אחריהם לרדף ויצא באמת בורחים אנשינו כי חשב, שוללהיה.

 מהומה והביאו מאחור עליו התנפלו במארב היו אשר החייליםתנקה.
 אנשי על חיילי עם והסתערתי פתאם לפתע שבתי ואז בצבאו,צולה
 כוח לולא הזה, ביום נצחון.מפואר נוהל הייתי אותם, והנסתי,מלך
 במקום נפל בקרב, רכבתי עליו אשר סוסי לשטו: ל, שעמדעלם
 לקחוני ולכן השכם, יד שעל בפרק נפצעתי ארצה. והשליכנייצות
 מרדוף והדלו רע לי יאונה פן יראו זאת, אנשי בשמוע כפר-נחום.ול
 והם לרופאים קראתי לנפשי. חרדו מאוד כי ושבו, האויבחרי
 יקדה הקדחת ואש ההוא היום כל שם נשארתי פצעי, אתבשו
 . למגדל. הרופאים בעצת הובאתי בלילה.קרבי.

 כי ידעו, הם ויתעודדו. קרני אשר את 'שמעו הלנשיו"שוללה
 בעבר-הירדן. פרשים מארב בלילה ויקימו משמר בלי נשארוהננו
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 הטישור. עד נגדם יצאו. אשר אנתי. את מלהמה התגרו הבוקרוכאור
 והניסום אנשי את והממו במארב היו אשר הפרשים הופיעופתאם
 שמעו כי יעז שלם. נצהוו נחלו לא ואת בכל אולם נהרגו. מהםוששה

 עליהם נפל ופחד ליוליאס ממגדל בסירות באים משלנושאנשי-צבא
 .' , א"זדניתע.ויסוגו

 מלחמת של הקרבות לשאר הכלליים בקויו דומה זהורב
 מארבים הצבת מדימה. נסיגה המחנה, ביצור : ברומאיםהיהודים
 יהודי, פרשים חיל של הבולט העדרו - אחרוזואחרון

- 
 אחד

 11. במלחמה ה'14דים של טפלתםמגורמי
 ראשית, זהי מתיאור למדים אנו נוספים פרטים.מענייניםשני

 שומעים שהרי תקופה. באיתה בבקעה ביצות קיימות היו עיייזכי
 גם ינו יש לכך רמז ביצות. במקוף יוסף של סוס. שקע כיאנו,

 את נחום במפר ריפא שישו מספרת, הברית-החדשםבברית-החדשה.
 בביצות היה זו קדחת שמקור , להניח יש הקדחת. חולתוכותנתו,

 המיהמה צי של וחשיבותו הזא,גדלו השני החשוב הפרטבית-צידה.
 5000 של צבא והספנים. הדגיגים סירות צי הכנרת. עלהעברי
 על ביבר השמועה ואילו אגריפס צבא לפני כמעט ניגףגליליים
 צבא רוח את לשבור כדי היעזה דיה הים בדרך תגבורההחשת
 מהמערכה. ולהניסואגריפס

 הסייט לאחר מגדל; היתה הכנרת לזהמי שי האחרוןמבצרם
 הרומאים של הכגדות הרפסודות צי בין הימי הקרב שלהמחריד

 דמה-נ_ השלישית מהמאה א-רא15ד של מבית-הכנסתשרידים
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 האיומה הפרשה מתחילה הכזרח יורדי של הקלות הסירות צי'1
 העיר. של כיבושה עם שנפלו השבויים רבבות שלושהענשת
 היהודי מלכם לידי אטפסונוס מוסר הגולן בני השבוייםאת
 עמו, בני נתיניה את מוכר ב' ואגריפס בעינ', כטוב בהםעשה
 ולשפהות.נדים

- ואילך החורבן לאחרקעה
. 

 אך נרגעו במזהמה, בפועל השתתפו לא הרקעה וישובימאחר
 ורם גבור עם בר-כוכבא, מרד לאחר ובעיקר הבית הורכן ולאחרט,

 להתקיים אלו.וצסיפו ישובים הבקעה. ישובי והתרחבו גדלועיטים.
 החקלאות בעבודת התמידו ותושביהם מכן אחר בשניט מאות'

'יג.
 מעוט, היהודים היו בהם המעורבים, בישובים ואף ישוביהםבכל
 הדתיים חייהם אבותיהם. ולדרך לעמם נאמנים היהודיםארו

 כמה שרידי אנו מוצאים ואמנם בית-הכנסת סביב נבנוורבותיים
 מיוחד הפקיד טופ הבקעה מילאה יא גימא, מאידך באזור.י-כנסת
 בקרבת הג' המאה מראשית ההל הבקעה היתה כי ואם תקופה.ותה
 איז התפוצות. ויהודי ארץ-ישראל יהודי שי הלאומי המרכודיה,

 .וסביבתה הבקעה מישובי גמה רק מעט, אלא עליה שומעים'
 כי בבטהוו, אנו יודעים ומכאן התלמודית בספרות נזכריםרובה
 בה. לשבת היהודים הוסיסו וכי ימימה כמימים מיושבת הבקעהזה

 ביצנץ, של שלטונה ימי בסוף השמד, ורדיפות הגורותהתחילו

 הארץ. את לעזוב רבים יהודים נאלצו והששיות החמישיתא"
 נעקר לא בכללותו הישוב אולם ונחלשו. התפוררו עתיקים'בים
 הארץ.ע, ובעיקר עברי-הירדן, שבשני נדחים בכפרים והצטמצם נדחקן

 עבריים ישובים קיימים עדייו היו הארץ את הערביםכשכבשו
 העבריים השמות הם לכך עדות ובקרבתה בבקעהמעטים
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 כנסת בית שרידי על שהוקם הסרבי הבויו הנבעה על כנו. חירבתלרגלי

 הערבים נקראת'בפי לבקעה, הקריבה סוגנ', : הכסרים שלהמשוגשים
 בית-הכנסת בשרידי יהודים רגל עולי ביקרו עוד ובמאהיהי"ביהודיה
 "פי השתבש לבקעה, שמעל קמטרה,. העברית העיר שם גםשנה.

 ביה-כנסת שרידי 'שנם זה במקים גם לאום-אל-קאגאטיר.הערבים
יהודי.

 הערביים הישובים ששאר המעידים, גרורים סימניםישנם
 העתיקים. העבריים הישוגים של חרבותיהם על עומדיםבבקעה
 הומן במדיצת נשכחו ישובית רציפות cina נשתמרה שלאמאחר

 מהמאה עהבי. במקיר לראשונה נוכר בטיחה Qwn: .העבריים.שמותיהם
 . ' :השמיעת.

, 

 מעבר כדרך _לבקעה, חשיבות;צבאית היתה הצלבנכם. בעילופ
 ונסי- שבעבר-ופרדן מבצריהם לבין החוף שבעדי בסיסיהםביז

 על מסופר _ה-12 מהמאה צלבנן במקור שבצפוז-סורקה.כויותיהם
 של ,בראשותו השסלמים צבאות כין .בסיחה בבקעת שההחז*לקרב
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 במקור שוב בטיחה חשם נזכר הי"ד במאה הצלבנים. לבין א-דיו'ר
 הבקען על הידיעות מהימנות וכלתי דלוח ואילך Taibרבי.

 בימינובקעה
 הוא ודל עלוב בו בטיחה בקעת של עברה הוא שמפוארוכשם

 נידחת פינה של  הרגיל. במצב שרויה כשהיא אנו' בימינו:צבה
 י  מפגרת. ערבית:מרינה
 בדוים- כ-2500 בס"ה כעת יושבים הוו הפוריה הבקעהבכל
 התרוויח, שבט יושב הבקעה בצמוז ארמה. לעובדי והיויהתנחלו
 כפי  נגור. וששמם הותיקים הבועה נעשבי רוב נימניםועליו
 הבקעה בררות יוליוס. של מקומה א-תר,  הגבעה משם לעיל.וניכר
 פלג ורק הירמזך בבקעת יושב השבט רוב הצנררה. .שבטושב
 השבטים שני קורם. בסביבת הדגים. נחל בפתח והתישב נדדומנו
 מאוד ירודים מסודן, ששיים עם תערובת אלא טהורים. בדוים,ינם
 חייהם. ובאורח בצורתם ועלובים מדעת נבערים התפתחותם.:דרגת
 בטיחה תושבי בית-ספר; או מסגד הבקעה בכל איו אך מוסלמית.'תם
 והזאכי הירדו בין חמר. ובבתי מחצלאוח בסוכות באוהלים.ריס
 כל שייכות ולו הבקעה, שליט הכורדי. הבק של האפז בית,ומד

 אריסיו הם הבקעה תושבי  בגולן. הרבות לאדמותיו נוסףורמותיה.
 וחורף סיז תבועות  מגרלים הם השדה. מיבול שליש לומשלמים

 פני על הבקעה בעל מגדל האחרונות בשנים למיניהם. ירקותגם
 מובאים לכך, הדרושים הרבים המים אור,. רחה ובהצלחה ניכרוטח

 ובקר. צאן הבקעה יושבי מגדלים זאת מלבד הירדז. מז  עפר:תעלות
 ועל-יד הנחלים לאורך הבור. בשטחי הגדל  הטבעי המרעה הוא רב:י

 בטיחן בבקעת  החמים, הקיז בחדשי גם נעלם הוא איוומעיינות
 כן כמו )הג'אמוס(, המריא את גם מגדלים לשעבר. החולה:רוגמת
 האריסים אין בנחלים. והז בכנמת הן בדיג, הבקעה תושביעוסקים
 אדמותיו על הזכויות את יריהמ. במעשי רבה ברכה לראותןיים
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 הטו~בט(ת( )האבוית ב.ת-הנהה שדיגי ומיא.ם בהונו בח.רבו(.כנף,הב).1

 עמל את מנצלים והללו שונים ולסוכנים לחוכרים הבקמחכיר
 רתם. ללאהאריסים

 אותה עורר והוא בבקעה חדש גורם הופיע האחרונותבשנים
 מלינת התחילה העצמאות מלחמת מאז הדורות. מתרדמתבמקצת
nl~Toשל בטון מערבלי קול וו. לפינה רבה לב תשוחת להקדיש 
 החוף הנה. -הללו הובאו שלום לצרכי לא בבקעה. עלה הסוריהצבא
 הבקעה. מז עולה גייסות של רבה תכונה וקול ביצורים שרשרתכובה

 בבקעה היאחזותנטי111ת
 העליה פיטי .התחילו בבר "בקעה לגימלת הדאשזניםהנסיונות

 )הקרימצ'קים( קרים יוצאי יהודים קבוצת חיפשה 1905 בשנתהשניה.
 להתישב החליטה שונים וגלגולים חיפושים לא"ע ל"תנחלזתה.מקום
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 הבקעה בעל של אביו עבדול-רחמז' הבק של כאריסיו בטיחהבעמק
 בקואופרטיב המאורגנות היהודיות המשפחות 16 עלו ב-1905בימינו.
 הסותו תחת היו המתישבים תקין. היה הבטחון מצב במקום.ל"תישב

 לעבד החלו הם ברכושם. או בהם לפגוע העיט לא והערבים הבקשל
 לדיג. לבם תשומת את הפנו אף מסוימת ובמידה האדמותאת

 הירדן מי עם נסחפו שדותיהם את המתישבים כשהשקובאביב.
 דגים נציד לעסוק מחשבתם את עוררה 11 תופעה לרוב. דגיםנם

 הדגים את קונה שהיה יהודי. אותו אצלם גם הופיע ומידובמכירתם.
 פורתא רוחה מנה היתה הארץ. לערי ושולחם ממליתםמהערבים.
 לאחד להיות חייב הדיג שענף להבין השכילו לא ~אךלמתישבים.

 הלב תשומת את לו הקדישו ולא שלהם העיקריים ההכנסהמענמי
המספקת.
 המו- האחרים. הרגילים והתקלות הקשיים נתגלו מהרהעד
 היו השיכוו תנאי מתוכנו' בלתי התישבותי נסיוז בכלפיעים
 בחדרים וחלקם קטנים כצריפים ישבו מהמתישבים חלקקשים.
 בהם להפיל הקדחת התחילה הקיץ בוא עם הבק. שבחצר אורחסרי
 טבריה היתה יהודים, חיו גו ביותר. הקרוב הישוב מקוםהללים.
 הערבים הסירות בעלי שהריחו לאחר בלבד. בים היתה אליהוהדרך
 נוספו הטבע פגעי ועל רחם. ללא בסחיטות התחילו הכסף ריחאת
 היו לא ומריבות. תכופים חיכוכים : חברתיים וקשיים פגעיםגם

 שורש להכות כדי ההכרחיים חברתי וליכוד חלוצי להט אות!לקבוצה
 נכשל. הנסיון אחרום. ופגעים קדחת מוכה ונידח, ~QQ1בשטח

 את אחת פעם רק וקצרה שנה במקום ישבה שהקבוצהלאחר
 אחר שב' שהלך וקן היה העוזבים אחרון להתפזר. התחילהיבולה,
 דמותו הממאירה. הקדחת אותו גם שהכריעה עד לעזבה ומאןהבקעה
 סמילנסקי מ. של בספרו אמז, ביד מתוארת מבטיחה" "הזקןשל

 האדמדם."משפהק
 הפעם הבקעה. אדמת את לרכש נוסף נסיון נעשה תרצ"ד.בשנת

פ
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 בח'לבת-כנף בית.הכנסת משרידי המשקוף אבן -י

 ומהארץ, מדמשק ערבים לאומנים של התערבותם עקב הדברסוכל
 פוליטי. עניז הקניה במעשהשרא,

 נסיונות חבריו ע"י נעשו אדמתו על עין-גב קיבוץ עלהמאז
 לזיפזיף, הוכיוז מהבק נרכש לראשונה בבקעה. יתד לתקועשונים
 דעך הובלתו של המפרכת המלאכה ובשפע. נקיה בצורה כאןהמציי
 בימים עין-גב של העיקריים ההכנסה מענפי אחד היתה לטבריההים

 רגל דריסת עין-גב להברי ניתנה הבאות בשנים לקיומה.הראשונים
 אולם הבקעה. שליט עם . השונים והעסקים הקשרים לרגלבבקעה

 מלחמת פרוץ ועם ממש, של יתד תקיעת לידי הדברים הגיעו לא.
 לגמרי. הקשר ניתק העצמאותג

 .י
 הבקעה עיתצפית

 מתל-מוטילה. מאשר הבקעה על לצפות יותר טוב מקום יד איו-
 היד. כף כעל לעיניך כאן פרושים לכנרת הירדן שפך 1ב1 הבקעהכל
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 פקב,ה כפר נוכר בה חסת-גדר. שק בית-הככפת ברצפתהכתובת

 הבקעה. ישובי פגורים ההרים ולרגל' הים חוף ועל מטעיםאים
 חוזרות לכנרת בהתקרב; מתוכפ. המבצבצים והמעובדיםים

 וצבעו הימה יחיך ומאוחד שים נופי והירדן ומתאחדותרועות
 גם והתלולה. הקשה בדרכו אתו שנגרף הרב הסחף בגלל ודלוח:ור

 הסחף. תוצאת הם הירדן פתח את החוסמיםורטונות
 נרחבים, שדות מורהה: לירדז מעבר אי מבטנו אתנעביר
 על ומלאים וממעודיה-רחבים הנחלים-,אכ' ומעובדיסי,רים
 אותם חוצות רבות מים אמות : השנה חדשי רוב במשךותיחם
 האטיים המדרונות במעלה ביצובו וכתמי הכיווגיס לכי(שכות
 הקטנ- האיים על הירדז' שי הרבות והגרועות הפיתולים יפהאים
 גדול בית_.אבז בניינים. גוש בצד, עומד זאבי נחל וביז הירד;ן

 של מקומו זו בסביבה הבקעה. שליט הבק. חוות ווט י סביבוקתות
 בית-צידה-יוליאס. יעיר שהפך הדייגים1

 המ- הגבעה בולטת מהירדן, הרחק לא ההר. במעלהממולנו.
 בקרבת התלוויה. בדוי של הצאז וגדרות "בקתות נראות ההל פני. בית-צידה. של הנכרי חלקה יוליאס. עמדה כא; א-חי. שלדדת
,שק. קוניטרה- בכיוון הגולן רמת אל מהבקעה היוצאת הדרך מתפתלתזל

 הצבאות לחשיבותה הגורמים אחד היתה זו עתיקה-חדשהדרך
 התקופות. בכל בית-צידה שלמסחרית

  לאורך פזורים ומסעודיה,  ואבי הנחלים בין מכיה-צידה, דרומה.
 הבקעה של הדרומי בקצה מסעודית הערבי חופר ~קתותזוף
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 רוקת-כפר-עקאכ בששת גם הנקרא כפר-עקרב, הערב' הישובגיאה1
 העתיק-כפר העברי הישוב של מקומו כאז דוקה. בקיצוראו

 בז-ד( )נזיר הירושלמ' בתלמוד נזכר השם ממקורותינו. הידועעקביה,
 בית-הכנסת של הפסיפס שברצפת בכתובת השם התגלהובימינו

 מכפר יהודי של שמו וארבל נחום כפר מסוסיתא. יהודיםשמות,ן עם נזכר הכרנטת כאחת הששיגב, מהמאה ,אלחמה(. חמת-גדרשל
 ונדבו החמים במרהצאותיה לההרחץ לחמת-גדר באו הללועקביה.

 הישוב. רציפות על ושמר ימים האריך זה כפי בית-הכנסת.להקמת
 נמקורזת גם נוכר ישא 'מינו. עד נשתמר הקדום העברי ושמויו4

 יריקות. הערבי הגישגרף אוהו ומזכיר חוור הי"ג במאה מהנב'.,, אל- הערבי המשורר של בשיריו כפר-עקאב נוכר הי' במאההערביים.
 מושל - הערבי ההיסטוריוו של בספרו הבפר נוכר שוב הי"יבמגהש.

 מכרות על ידיעה גם מצויה זה במקור לשעבר-אל-עותמני.צהול
 הדגים, המלחת של לתעשיה כנראה,; היא. והכונה בבטיחה.מלא

 שלנו. המאה לראשית עד בבסיהם קיימתשהיתה

 הכתובתתוכו
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 לשוז על הדגים, נחל של הרחב הפתח מול דרומה, יותר.הלאה
 על שובקם קורסי, הסורי הכפר יושב הכנרת, לתוך החודרתבשה
 הנשיא יהודה ר' של מורו קורשי. הקדום העברי הישלב של.בותיו
 בן-קורשי. יעקב ר' - זה כפר בו היהלדותו

 לסביבת קוראת הירושלמי, בתלמוד הנזכרת קדומתמסורת
 העממים שלעת בין שהיה הנרגשי שם על הנרגשים, ארץ בשםרשי
 בן-נון. יהושע כיבוש בימי ארץ-כנעול

 המבורך הדיג שדה בגלל הכנרת סביבת בכל ידוע זהכפר
 ספינות כין התנגשויות כשדה גם התפרסם ולאחרונה:קרבתו,
 חוף על החוף. שעל הסוריים המוצבים לבין הישראליות,שמך
 הבולת אבני גלי גדול. תורכי האן של השרידים עומדיםרסי

 הכנרת. על השטים לכל למרחוק נראיםץהורות
 חומת מתנד מזדקפת נחי-הזגים. במעלה הצפז~ית, הגדה.על
 לישוב עדות כנף. ח'רכת בשם הנקראת פירמידה דמוית גבעה;רים
 הרביעית "המאה בית-הכנסת שרידי הם זה. במקום ידוע ביתי:רי

 שני של חלקים כאז נשתמרו במקום. שנתגלו לספירה,החמישית
 בית-הכנסת של נוספים שרידים חדש. ערבי בנין המהוויםרות

 כתובת הנושאת משקוף אבן גפ וביניהם הבניו בקרבת~וזרים
 חלפו ב)ז( יוסח לסב דכיר ברכ(תה, לא ")ותהא ן לשונה וזו-מית.

 בן-חלפי-בז יוסה לטוב וכור 'הברכה. לו תהי ן ופירושה חנ)ן(",-

 נמצא הוקעה. של הדרומי בקצה ההרים. לרגלי צפונו:נחזור
 ממול הבקעה, של הצפונ' יבקצה חוסיניה. לו צפונה שיך-עלי.:פר

 בית-כנסת שרידי לכך עדים י קדום עברי ישוב של חרבותיו. הוא אף עומד זה ערבי כפר א-דכה. ההר. בצלע.-מוטילה.
 לבתי-הכנסת בסגנונו דומה הבנין לספירה. השלישית מהמאהודי
 הכיוון לעומת ; בכיוונו רק מהם halw1 הסמוכות וכרזים 'נחוםנכפר

 בא- בית-הפנטת היה בנוי בגליל, לבתי-הכנסת האופיני.(11-דרום
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 לירדן. שממורה לכהי-הכנסת אומני שהוא מזרח-לערב, בכיותדיסה
 א-רפיך הקרוי במקום הראיד( לתחום )מחוץ מא-דיכה צפונה ק"מ2

 גלגל : כגון לבתי-כנסת, אופיניים עיטורים נושאות אבניםמפוגרות
 בלתי בית-הכנסת בנין של המדויק מעומו וכדומה. קונכיוהמולות.
 התקומה. באוחר עכרי 'שוב עטר כאן וגגם למד' ברוך אךברור,
 של אוהליהם המפורו. השטח משתרע המסתכל, לרגלי לירדן,ממערב
 שמאלנה.ערב

 השטה גבול שהיא וינה אט ה'רבת משחייה הירדןבשפך
 על-ידינו. מעובדות לה ממערב דאדמות בשפך.המפורז

 הברוכים הדיג לשדות העבריות הטירות מפליגות החורף עונת,ן ובבוא הסורי. החוף מול העברי הדיג פסק לא הסכנות אףעי,3 דכיעוף

ele~ש8 כן" ג"'רנת בית-רג~סת סשריד' אבו
דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



ק

 למרחק להתקרב הדייגים נאלצים שם קורסי, מול בטיחה, בקעתל
 הריבוגטת ושיותיה להגנת גם אלא דגים, לציד רק אינן'תיהם שהפל- בכנרת דייגינו יודעים היציב. ממוצבי בלבד מטריםשרות
 ולהבטחתם. מבנרה על ישראיל

 העכרי הדיי יל ריי את מכוונים הכנרת לצפוזפהפלגותיו
 העצים הם אלה הירדה שפך עבר' שמשני הגבוהים האקליפטוסצי

 יצאץ)קריננ,  היהודים המתישבים ע"י שנה 50 לפנינשתלו
 . שניסו

 הדיג בעית לפתרון הדרך על בבירור מרמזים והם יתר באותלול
4י' הכנרום גבולות!שמידת
 את הים על הדמים תגרות יום מדי לט. מזכירות גיסך,מאידך
 כנרת ים כחף -על הגחל. את שקבעז קדטנינו, שי ראיתםהידות
4דמה-.
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 העניניםתוכןי

 4 . י .,.י.'....... ושע". הבועהתשמי

 6 . . י ,.יי..;,,.. .'. פיסנחי'סושפע

 ,,....:.,.. . "בקעה שי פוילתהע'

 6 ' ' . י י . . .;, . . . . . תהבווה.דוכי

 "ו . . , . . . . .,. . .. בטיחה הדיגולישדות
3! , י ..... . .; הנגרת בקדמת התג ווכועת גבויוה*=

26. י .,.., . ברומא המיחמה עדימיתוידול"נקע"

26, 4 **4** *"י י..ניח-צודה-עליאס

34. .'...,,, י.. המיהמ"נרומא. נימיהבקעה

38. * % **י :* י*:י , ואילך  הדירבן לאחרהנקע"

 45 *.. * * * * * * *. י י .. . בימיבוהבועה

 41 ' י , , , , . .  ,, . . -. בבועה  היאחיתגסיסות

ן .. הבקעה עלתצפית י 48 ' *ן * יי4 * ,**; 
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מקורות:

נ ע נ " א
" 9 * * 1 8 8 8 8 ה 4 8 י , ן4  ה ה  ח ,  ח *  ח ,   ,י 

a.aפחם. סאת במקח" ,ה9 הספה שזך 4 ש tws~nllla באחזת 
 ביאליקמוסך

 הראשיתית העליטת ישכח 4אף2ות , ז י , . * *]ה
 ויינצו ואב יזר באויבות ישראיע: .רופי בשפר 16ול  . , וה36,

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il


