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 ן 1 ר שה
 ס שה

 ובספרות בתלמוד במקריע רבות פעמים מוזכר .שרוו"השם
ן יותר.הסאוהרת  

 מהמיה נגזר שהיא הסבורים יש ברור. אינו הלשונימקורו
 מדבי הנביא ישעיהו יער. - שפירושו ייתכו אולם ישר, אומישור
 ילכרמל, ללבנון והסמיכות - יהשרת". הכרפל. הדר הלבנוו' לכבודעי

 מזרתה בעבר-הירדו גם אולי. סקריה אינה מייערים. אזוריםשהיו
 כבשן בגלעד. .וישבו מייעדת: לסביבה כשם שרת השםמופיע
 אנו בתימוד אף תוצאותיהם". עי השרת מגרשי ובכלובנותיה
 )נידח ככרמלי. נדוו השרוני .תנא. - זו מעין סמיכותמוצאים

 ין=יזתו. ורימוס הדרומי מהשרון חלק נקרא הרומאיתבתקומה
 במקורות נם המוזכר השרוני. האלונים יער שרתה אלונים. יערהיינו

 המרעית המפה תקופתנו. סוף עד נתקיימו יותר. הרבהמאיחרים
 .הקרן על-ידי 1880 בשנת לאור שהוצאה הארץ. שלהראשונה
 במקשות היער שרידי את מציינת עדית א"ת לחקירתולבריטית
 בשרותרבים

 וגבולותשטח
 הגיאוגרסיהתחוה

 מנה זה הנבדלים מוגדרים. גיאוגרפיים אזורים מוקףהשרוו
 ובנופם. במבנםבאופיים.

 תנינים. ונחל הכרמל מנשה, רמת - ובצפיו-פורח בצפוזא.

 שומרת. -וקר כמזרח .ב.
 לשורק. הירקת ניו המים פרשת קו - בדרות4
 החיכת. הים - במערבד.
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 של המערבי גבולו הינו ביותר הברור אלה גבולות שבין טובן,ן

 ה יי'א
ט' '
 תשרון גבול את מתווה רמת-מנשה, של הדרום-מערבייםמורדות
 המשתפלות הגבעות לאורך הגבול עובר במזרח 1בצפ11-מורח.*פון
 גנולו.של יק הים. פני מעל מ' ל-t~xa 150 שגובהן שומרון,להר
 הירקון של הניקוז אגו שהיקף כיוון לקביעה, קל אינו בדרוםגישרון
nm~bפרשת קו את לראות כלל, בדרך מקובל, ברור. גבול תיחום על 
 בדרום. השרון של לגבולויילה, יפו- לכביש במקביל עובר אשר והירקון. השורק פלגי ביזהשים

 ההר ולרגלי ק"8, 55 הוא אלו בגבולות השרון שלאורכו
 קיסרי. בקו ק"מ וכ-H~h 14. בקו ק"מ 29 - רוחבו 1 ק"מ27 -

 שסיתת-הנשק הסכמיגלגלות
 לאורך כאמור. עובר. לשומרון השרת בין הגיאוגרפיהגבול
 גמורת חפיפה חופף שביתת-הנשק גבול איו *ומרון. הר שלהסיעות
 זאת, לעומת אולם לו. צמוד הוא לעתים אמנם הגיאיגרפי.א"(הגבול

 איפוא. מלאכותי גבול זהו שומרון. לתוך קרובות לעתים חודרהתנהו
  חחיזה גם לו איו הנוף. מנחילת בשטה ממש שי אחיזה יןש~,ן

 לבין היהוד. היישוב בין גבול מהווה הוא אין יישובית.מ~ינה
 כלול שומרת הר של הכפרי הערכי מהיישוב חלק הערביים.הכמרים
 מדינת-ישראל.בגמלות
 מתחיל הוא ק"מ. 55 הוא השרון בגורת שביתת-הנשק גבולואורד

 העליונים מפלגיו )אחד שילה בנחל מסתיים והואבבל""-אל-גרביה
 "ירקון(.של

 ומבנהופגישהאיזור
 גם בלטים כולה, הארץ את המאפיינים האורכיים. המבנהעווי
 ממוררי רבתכוגותיו בנזפו  מסווו nale  ובת עם השרון. שלבההלמיו
 : הבאות בתופעות בעיקר בולט זה שוני האחרים.הארו
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",, ובים ביבשה קורקר רכס'ש גורדים. חידות של צרה רצועה4
 למעגן. יחסית צוח משונן חוף קטע

 אויד. עמקיש
 ., ~ כינעם. איזור "עדרשן
 מיוחדיט. והידרוגרפיים אקלימיים תנאיםש4

ט נודדים חולות של צרהתשועה
 החוף במישורי נרחבים שטחים על המשתרעים הנורד,מ -חהיליחןן.

 הסמוכות צרות, ליצועות בשרת מצטמצמים 1הדר51י.ייכוני
 61 היטב לנו הידועים הקורקר מתלולי הם לכד הסיבה ממש. הים~רפת
 מתנשאים אלה מתלולים אחרים. ומקומות נתניה הרצליה,מקופי
 הים שפת על המצטבר להול מניחים ואינם מ/ 40-20 שלגובה
 , אשר במקומות רק להדור יכול החול פנימה. היבשה לתו4ור
 ע"י נפרצות אלה פרצות הקורקר, בגבעות פרצות קיימותלהם

 פרצוף ומשנבעה ליף, בייתר הקצרה בדרך להגיע השואפיםגחלים
 פעולת על-ידי והן עצמו. הנחל סחף עי-די הו והולכת מתרחבתאיא

 - ~יבשה לתוך דרכה הנושאות המערביות, היט רוחות שלשחיקה
 ביותר הרהבה הקורקר פרצת הים. גלי שפלסו החול אחשימה
 . לעומק התולות הדדו שכה לבניכינה, הדרה בין בקיסרי, היאמשרוז

ו,, בקירוב ק"מ 6ל
 ומים שיושח קורקרישי

 רכסים השרון. לאורד עוברים מקבילים . קורקר רכסיארבעה
 הגורדים, כחולות שהל כימי סתהליו כתוצאה התהוו אשראיה.
 מבחינה הוא ביותר המזרחי הרכס י ניכרים ומן בהפרשילפגרו

 יתוף היית אד דרוס-צפק, ככיוון כמעט ישר בקי עוכרים"רכסים ז ביתר. הצעיר הינו המערבי הרכס ואילו ביותר. העתיק4אלוגית
 בכפה הקורקר טורי חודרים מערבה, )יותר ינתר בירום פונהארץ
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 נתנית שי ימה בשפת הקורערמתויי

 חוף סלעיות את רבה במידה מסבירה זו תופעה הים, תוך אלמקומות

 כלל. בדרך החולי הדרומם החוף יעומתהשרוו
 הושפעו פנימה  הים שבתוך ואלה הים שפת שעל הקורקררנטי
 הסיע, אל  המתנפצים היש גלי של החרס מפעולת בולטתבצורה
 וים אחם ונושאים סוחפים הם ובשובם אותו, ומפוררים בוהולמים

 השטוחה בצורתם אופייניים הים שבתוך הקורקר סלעי הסחופת.את
 הסלעים, מן רובד אחד רובד  הגליס  קירצפו רוב על-פיהאופקית.

 לוהווע צורת להם ושיוו אותםרו
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 בבליטות מצטיין תנינים לנחל אלכסנדר נחל שבין החוף וטע,ן משתן הויתטע
 אלא בלבד, זה חוף לקטע מיוהדת אינה זו תופעה זעירים.ובמפרצים

 כיוונו על-ידי .מוסברת והיא הכרמל, לראש עד הצפונת החוף1%
 בו אורך, חוד נין מבהינים גיאוגרפית מבחינה הכרמל. רכס%ל.

 המפרצים הופעת חדה. בזווית בו פוגעים או להנף ם צב מיגיער רכסי בו רוחב, חוף לבין לחוף, מקביל בקו נפשכים ההרים~סי
 מקביל בקו ההרים רכסי נמשכים הארץ בוררם רוחב. לתוף"רפייבית
 מעגן ותנאי מפרצים ללא אורך, חוך איפוא הינו והחוו הים,להוף
 ומבחינה חדת, בזווית בחוף פוגע הכרמל ואילו נוחים,שמעיים

 של שורה בו פוגשים אנו ואמנם רוחב, חוף הריהולגאוגרפית
 הבליטות חיפה. מפרז הינו שבהם והגדול שהבולטמרצים,
 תנינים לנחל אלכסנדר נחל שבין החוף בקטע הזעיריםוממפרצים
 חוף סלעי הים. החודר.אל הכרמל בהשפעת מסוימת. במידהנערו,
 בניית ועל עגינה על יחסי באורח כמובן, מקלים, ושוניותיוהלרון
"חים.

 גבעות. רכסי שני מתמשכים הים, לחוף המקהיל השרת, לאורך'ן, אורך עאקי.
 הים, שפת שעל טנוררים החולות רצועת את התוחם המערבקהלכס
 רמת- היישובים שוכנים עליו , בקירוב ט' 25 של לגובהמ"נשא
 קרוב המזרחי הרכס וערר. כפר-ידידיה אבד-יהודה, הרצליה,השרוה
 ועוד. תל-סונר גוש כפר-סבא, כפר-יוגה, היישונים עליו שוכנים 1ה; שני מיל מ' 50--שו. של  לגובה  מתרומם והוא  שומרון,  הרלשיפולי
 בכי111 מההרים הזורמים הנחלים אפיקי י רצופים אינם הללוה4ים
 המזרחי לרכס המערבי הרכס בין מקוסוה. במספר אותם מבתרוםליש,
 עמקי משתבעיט שימרון, הרי שבשיפולי לגבעות המזרחי טרנסובוזי

 שנאחזו בשעה וכן תופף, בארז השלטון סיף בהן בתקופות י. הא)

--------
 --'ג--

.. 
-- 
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 המערבי  האורך ימק של נופו היה נחשלת, תרוצה נעלי עמיםגשר~ז
 הזנחת מחמת המזרניו החוף עמ9 של מנופו שונה צורהמקבל
 ביצחק לנוף המערבי העמק אז הופך היה טכניים אמצשיםוהירר
 רב-שנתיות. בביצות התכסה הימיםוברבות

 1 ההרים סחף !( ן האלה הביצות להתהוות גרמו סיבותשלוש

 מספיקים. ניקוז נהיבי העדר 3( 1 הים חולות2(

 ההרים: סחףי
 .וחומרך ברזל ומכילה צורנים, בחומרים עשירה השרוןאדמת

 הנחלים. ע"י המובא ההרים, ומסחף החוף מהולות נתהוותה 11אדמה
 טובענק לבוז הופכת היא ולבז לאטם, בעדה מהלהלים המים14

 י , הים:חורות
 היבשה לתוך חול אתה נושאת המציה הדרום-משרביתהרוח
 מוצא את החול סותם בפניה מחסומים מקימים אין אםפנימ".1
  לביצה. אותו והופכים בעמק או נקווים הגחלים מיהנחלים.
 פאשר  יותר חרבה צרח חיא  חוום בשרון, נם קיימת נוידים חויותרצועת

 - הארץבדרופ
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 מם9יקים: ויקוו נתיביר
 את להעביר כדי מספיקים ואינם ורדודים. צרים הנחליםאפיקי

 עולים הנהלים שלהם. הניקוז באגני היורדות הגדולות המיםות
 ביצות אז ומתהוות סביבתם את מציפיםנדותיהם,

 נלחבוה~
 על עמדו קדם בימי כבר היא. יומין עתיקת הביצותבעית
 תעלות חפרו ואף הנחלים אפיקי את העמיקו פתרונה ולשם:יה,
 שנתגלו הרומאית התקוטה מן ניקוז ותעלת מנהרה מלאכותיותו1

 אף איש פולג נחל י כיום גם בשיפוע ונמצאים נוקוהרצליה
 התעלות, נהרסו הארץ חורבן אחר רומאית. ניקוז תעלתאלא
 ובהן בביצות, התכסו פורייה אדמה של מרובעים קילומטריםוי
 ביצות לשטחי הפכו תנינים, נחל ליד הכברה נאדמות הירקת.. נחל סביבות חפר. עסק ואיזור חדרה איזור הקדחת יתושי1
 מכנית בעל-תרבות עם עק השרת מיושב בה בתקופה קדחת.י

 הנוף והולד נעים היסיגו, או הרופאית בתקופה כמוזחת,
 התרבותי. הנוף חוזר ובמקומונתי.

 בכל להתקיים היישוב התמיד זאת. לעומת המזרחי. האורךבעמק
 אונו סגקעת נמשך .המרזבה-. בשם הידוע זה, עמקופות.
 רוחבו רמת-מנשה. לרגלי עד ימגיע צפונה, רמלה--לוד(ור
 הנוח זור עמק אל טבעי באופו נתשר האדם בממוצע.-מ
 העליונים פלגיהם על-ידי מנוקז היותו בשל - הידרוגרפיתינה
 בטחונית מבחינה והנוח השרון.נהלי

- ,  
 סמוך היותו בשל

 הביצת אדמות את למכור נטו שהערכים איפ41 מובן, ההררהור
 המזרחם העמק של המעובדות הארסות אח ולא הסעררההעמק

 האורך עמק את נואלת היהודית ההתישבות את אנו רואם!ר
 למלחמת עד נשאר המזרחי האורך שעמק בעוד בה ומתרכזתרבי
 הסכמי תתיפח עם ועוד. npP נ'לג'לוליוג קינסוח4קלקיליה, - ערכים יישיבים כעיקי סשיכץ "סדינה ילהקמתמאות
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 ועדרי פרבץ ממאירות,  לביצות הארץ חורבן אחרי הפכו בשווו נרחביםשסח'ם
 והפכן בשרון היהודת ההת.ישבות בראשית יובשו הם הקרחת. ויתושיחואים

 פוריהעאדמח

 גם עבריים יישובים  הקמת הבטחוני המצב חייב-שביתת-הנשי
 הערביים הכפוקם אדמות על .המרזבה".בתחומי.

 שניטעי
 אז הוקמו

 ועוד. עולש יכין, ניצנרעוז, איל, שער-אפרים,היישובים

 שינחש איזורהעדר
 התיכוני החוף מישור ביז טבעי גשר המשמשת הגבעית,השפלה
 השרוה של הצפוני בחלקו נעדרת לו, שממזרח ההר וביזוהדרומי
 שפלוח למעשות קיימת,_ לא צפונה מ"ירקח שומרת. בהרהגובל
 מעבריאפק בתחומי רק עצמו. ההר לרגלי עד כאן מגיע החוףמלשור
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 מישור בין המגשרת הצפונית, השפלה גבעות של שלוחה מעיוקיימת
 מזה, שומרון יהר מזך4חיף
 קיןי!
 הסמוך שומרון בהר הממוצעת השנחיה הגשמים כמות רב.יא בעומק הנמצאים תהום, במי והן עליונים במים הן עשיר השרון;

 לפני מתחת וזורמים באדמה נספגים רובם מ"מ. ל-580--ש60קריעה
 משבר כתוצאה השרוו. את עוברים הם בדרכם לים1 בכיותמקרקע
 ימתגלים פורצים התהום ומי יש שומרון, הר לרגלי הנמשךלגאולוגי,
 ו איתן נתלי מפרנסים מהם ואחדים מעיינות, בצורת מקומותבלמה

 מגבירים התהום מי כמות את הירקון. הוא אלה איתן שבנחלי~דול
 את עוצרת אטומה חרסית שכבת גופא. בשרון היורדים,שמים,
 מכך וכתוצאה למעמקים. ולחלחל מלחדור בשרון היורדיםא71מים
 מטרים עשרות של ובעומק גדולה בכמות תהום מי כשרוזנמצאים
ןבקיד.
 והחקלאותהצומח
 להבחין אפשר החקלאיות האפשרויות ומבחינת הצומח מבחינת-4

 : והן רצועות ב-3בערוג
 , העדדיס החולות רצועתא(
- הקלות הקרקעות .ב(  הכבדות. החוף קרקעות ג(,ן י חמרת-החול 

 הגורדים החיותיקעת
 : כגוו חול קושרי צמחים בעיקר בה גדלים מאד. צר4 זו,יצועה
 מעולם היתה לא הנודדים החולות רצועת ועוד. רותם רפת,בחלחול.
 ניתנות בה מעטות אדמה כברות ורק היות חקלאי. יישובוליושבת
 מימי מטעים שרידי נראים לפשל, וקיסרה הרצליה בסביבותלע*וד.
קדש

 והמיושבים הפוריים האזורים מחד את השרוו פחתם'ום
 חפוריקי4 בפרדסיו נפ פצפייו והוט ביותרי חרבהצ9'פוח
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ז
 חמרת-החול - חילותהקרקעות
 לחקלאות- מתאימה הקרקע .רוב .אי1 בה גם צרה, רצועה זואף
 אבטיחים, גפנים, קדם בימי בה גידלו אף-על-פי-בז אינטנסיבית.בעל

 במאה באלונים. מיוערת זו רצועה היתה בחלקא ותאנים.~קמים
 הקורקר גבעות סובטרופיים. פרי ועצי הדרים לאיזור הפכההאחרונה
 _לשקדים, גם בית'גידול לשמש מתאים, בעיבוד תוכלנה, זוהברצועה
 וגפנים.משמקים

. הכגדות החוףהרקעות  אדנית בעל הינו השרוה אדמות עיקר את המכיל זה, איזורן
 שנגאלו בשטחים מים. מעורף מה כמידת ס21ל שהוא אלאטוריות,
 קיץ ותבואות חורף תבואות רבה בהצלחה כיוק מגדלים הביקית14

 אקליפטוס, בעצי מיוער אלה מקרקעות ניכר חלק וכד'(. דורה,וחיטה.
 אלה עצים הראשונים. היהודים המתיישבים ע" מאוסטרליהשהובאו
 מי את סיטיבים:לספוג והם שרשים, של מסועפת רשת"פחחים
"בירות.

 שני מצויים השרון של שבטרביתו לומר, ניתן דבר של בסיכומון
 לעיבוד מתאימה קרקע י חקלאי משק לפיתוח העיקריש:נתונים
 הביצות, ייבהר לאחר השרת, הפך אלה לנתונים הודות בשפע.'מים
 הארש לחקלאות משענת - ביותר, הפורחים הארץ מאזורי'(אחד
 ולכלכלתה.,ולה

- ינעיםי
 והם: לים; ונשפכים לרוחבו השרוו את מבתרים נחליםחמישה

 נחל 5( חדרה, נחל 4( אלכסנדר, נחל 3( פולג נחל 2( הירקוהי(
 חדרה; ונחל אלכסנדר נחל פולג, נחל של העליונים פלגיהםו;תנינים.
 הרי צפת על גם משתרע הירקח של הניקוז אגו שומרון. מהריוונים
 ורמת-מנשמ:- הכרמל הר מסיסי ניזוז התנינים נחליתמה.
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 כים שפכו במקום פו?ננחי

הירקיז
 הירדן. רק ממנו ארוך בארי. בגדלו השני איתה נחל הואהירקון

 ררום ואת יהודה הרי צפת את מקיף הירקון של הרהב הניקוזאגן
 מיובליה אחד בקירוב. קם-ר על-פני.0)~1 משתרע הוא שומרון'הר
 לשומרת. יהודה בין טבעי גבול מהווה )דיר-בלוט(, שילהנהל

 בין אוויר בקו המרחק ראש-העין. במעיינות. הירקח שלמוצאו
 הנהר של אפיקו אורך ואילו ק"מ, 15 הוא התיכף ליםראש-העין

 בימי לענוג מים קוב מילית 235 בקירוב מעיך הוא ק"מ. 25הוא
 במימי משקים כיום לירושלים. מעיינותע מי את הזרימוהמנדט
 ממימיו וחלק אפיקה לאורד המשתרעים ופרדסים, שדותהנהר

 מספק לנגב בדרכו לנגב. ב-1955, שהושלם המים. מפעל ע"ימוזרמים
 בהשתאה לכיש. בחבל החדשה ההתיישבות לאיזור נם מיםהצינור

 נהר. לקראו אולי ראוי האחרים הארזלנחלי
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 שבט נהלת כגבול מון יט, )יהושע בתנ"ך הירקון נזכרלראשונה
 היוונית המלה גלגול - פיגה בשם הנהר נקרא התלמודית בספרות',

 הצלבנים בפי הפיתולים. נהר כלומר עוג'א", "אל מכ4 ולאחרזריס( )אנטי- אבו-פוטרוס לו קראו הערבים מעיינות, שפירושה1גאיז
 יפו". "נהר השם ליגורה
- )הפליק( פילגזל

 מלאכותית, תעלת-ניקוז אלא באמור, אינה פולגנהל
 שאורכ"

 הגשמים למי מוצא לתת כדי זו תעלה חצבו הרומאים ק"מ.'3
 מכאן הקורקר. גבעת מאחורי מוצא ללא ונקווים ההרים מן'ורדים
 fteuve ba 46 15 : הצרפתי-צלבני שמו ואף הנהל של הערביסו
- 1roche[[ש  החצוב". הסלע "נהר 

 לתרבות ירידה תקופת באה הערבים ע"י הארז כיבושעם
 והסביבה הסחף, על-ידי ונחסמה הוזנחה התעלה בארייחקלאית

  )'ם שפנו במקום  אלכסנדרנחל

,48~418,=x1'eeeSnadf יי
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 וים סערבח,  הכרקן  ססרג?ות זורם כהצפות. השרון -ש התוחס תנינים.נחו

 בריכת הערבים בפי שנקראו בביצות,התכסתה
 רמדאן_

 ובריכת
 וחזרה הניקוז תעלת נוקתה העברי היישוב התחדשות עםזבאבידה.
 פורדיה. לאדמה והפכו נגאלו הביצה ושטחי תפקידה, אתלמלא
 מצויים רמדאן צריכת של הביצות שרידי' : יובשה הסביבה כל לאאך
 הן השנה של מסוימות ובעונות מאבן-יהודה, הרחק לא כיוםאף

 מים הנחל מושך החורף בימות ציד. לחובבי מחיה" "מרחבמשמשות
 הנחל לשפך דר51ית מצער. זרמו הקיז בסוף ואילו למדקרבים
 "מצודת - בורגי-אל-עינת בשם חולות מכוסות הכבותנמצאו
 קרב ב-1191 נערך שבקרבתה צלבנית, מצודה שרידי אלההנמל".
 למוסלמים. הצלבניםבין
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 אלנשנדרזל
 א-שעיר כורודי ידוע הוזו העליון ובאפיקו שכם, בקרבתמוצאו

 התחתון בחלקו כפר-ויתקין. בקרבת לים נשפך הוא שכם.נהל
 נסתם לעתים למדי. רפה זרמו אך השנה. ימות בכל מים מושךא
 ביצות. התהוות כד4-למנוע לפרצם ויש החולות. על-יד(1כו

 ח"ח1ל
-  עובר הוא מערבה ובורכו )ג'ני0' נעיז-גנים ממערבמוצאו

 היא התחתון באפיקו עירור נהל את לתוכו ומקבל דותן עמק1
 הפורצים התהום במי אלה מים מקור 1 הקיץ בימי -גם מיםשך

 על-.די לעתים נחסם שפכו חדרה. יער בקרבת הקרקעפני
 ביצות. להתהוות מקור ישמש שלא כדי ללקותו ויש הנודדים,%1ות
 זה, נהל על-ידי שמצרה בביצה הראשונימ,נאבקו חדרהמישבי
 בה. היה שמקורה בקדחת נספו מהםכים
' התנינים,ל

 קצהו לרגל' הנובעים ממעיינות מימיו את מקבל תניניםנחל
 .עמק דרך לים מהכרמל דרכו את nely הנחל הכרמל.. שלרומי.
 קמ"ר. 180 פני על המשתרע אפזור מנקז הוא החורף ובימיארה,
 לפי בעכר. כנראה, בו, מצויים שהיו התנינים, שם על נקראו

 על-בל-פנים, 11. מאה בראשית גם תנינה בו נצודהסופר
 1 והצלבניפ הרומאים גם הנחל את כיש כך 1 למדי יתיל הינו השם' מקורי

- זרקה" "נהר בערביתרא_ התחתל זרמו ואילו הנחל, של העליץ זרמו את זה בשם כינורבים  הכחול. הנהר 
...

 למערב ממורח, .השרון הציה,של הרצועה את החוצוםהנחלים
 לכ1 זה. באיזור הדרכיפ להתפתחות ומעולם מאז .הפריעו:יצות
 בכל התמיד בה שהשימוש - .הבין-לאומית הים" "דרךמדה

ן
 וימ טפכן במקום חדדה נהי
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 האורך עמק שומרון. למרגלות העבר האורך ~מת -ולוסות
 מתאים הוא לכו יחסית. 'בש נשאר והוא נחלים, כמה ע"י מתנקזוה

 השרון שתושבי שעה ומפותח, יציב שלטון של בתקופות~נועה.
 הארץ, פנים אל מלחדור הים חולות את ועצרו הביצות~גבר5'על

- 
 של בתקופות ואילו רבות. מקומיות ורוחב. אורך דרכי נשרון'ו

 ודרכי הביצובו חרטתי הים חולות התפשטו ומפגר רופףלטון
*. גשמהשרוז  אורררכי

 בתחומי ובמיוחד הצוף, במישור והילכים מצפינים שאנוככל
,, ומצטמ- להר, הים שביז הרצועה של רוחבה והולך מצטמצםשרון,
 ז הטופוגרפיים התנאים מפאת אורך. דרכי לתוואי האפשרויותמות

 העיקרית האורך דרך של המוקד נקודות את נמצא,הידרוגרפיים
 לגוש מהשרון המעבר במקום - הים" "דרך היא - בשרוןעוברת
 )רכס אמיר הר רכם של המערביים למוררותיו לכרמל, יהרים

 מבצר תרי נבע אלה מוקד בנקודות ולרמת-מנשה.ום-אל-פחם(,
 מגדל- למשל, הריהן, הדרך. על הגנה הלשם התנועה על פיקחושם
PD~ותל-א-סוויר אפק במעבר 

 )ארובותי
 עירון נהל בפתה

 לתנאים ובהתאם האיזור לשורך התנועה אפשרויותמבחינת
 שלוש נתקיימו "fi1JIW ההיסטוריות בתקופות שנוצרומדיניש
. י אורךדכי

 1 ההרים לרגלי - :ךביז-לאומית הים" "דרךן

 החו מקומית-בקרבת .אורךלרך1
 - עונתיתדרך

 הים. שפת לאורך
 הרוחב לדרכי משיכה-הן נקודת נמלים מהווים כלל בדרך,,,ררך-הימ

~

ועף- האורך. לדרכי
 י מבהינה הן לעבור במיוחדי4דרד נוטה ,ים, הסמוך מיקווי,בנוך
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 ע9-1..1וג ה.מ ngm כאודן עונתית ורך ה.תה בשדנו האודן ס711יאתה
 השפך במקום הירקון את חוצה גמיים שיירת : בתמונח בנמלים. בתהשתמשו

 בשרון, החוף. בקרבת צבאיות מבחינה אף ולעתיםמסחרית-כלכלית,
 ההידרוגרמיים, והתנאים הרב-שנתיות הביצות בגלל כך. הדבראין

 מההרים, שטפונות מי על-ידי בחורף מוצפת להיות הדרךעלולה
 שעב- החשובן הבינלאומית הדרך - הים" "דרך נדחקה כךומשום
 - קדם בימי הארץ לאורךרה

 ההרים, רכס לרגלי ועברה מזרחה,
 נטתה כרכור בסביבת המנדט. בימי מסילת-הברזל בתוואיבערר
 זה דרך הודאי יזרעאל. לעמק הגיעה עירון נחל ודרך מורחההדרך
 גשיפולי יהגבעות רכס על העתיקים היישובים של להתפתחותםסייע
 הבינלאימית הדרך עברה שבו הארז, שבדרום בעוד שומרון,הר

 הים. חוף בקרבת היצרוב מרכזי התפתחו לחוף, 'ותרסמוך
 תפקידיה חשוב. בינלאומי תפקיד 11 דרך מילתה תמידלא
 השכנוען בארשת :9 בארו המדיני למצב בהתאם נקבעוהשונים
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 "דרךבשם
 הים-

 ישעיהה הנביא בפי לואשונה הדרך נזכרה
 מלך ל. פלאסר חגלת, על-ידי ישראל ממלכת של כיבושהרשת
 ,ישעיהו הגויים" גליל עבר-הירדן הים דרך הכביד .ואהרון :זור
 דרך כלומר -ויה-מאריפ-, הדרך נקראה הרומאים בפי אףכק.
 ההקופה מן בתעודוה גם אן--פוגשים לוית-מארימ' הכינוי אחם.

לבנית.
 ובעיקר שונים. באיורים ניתן שומת היסטוריות.בתיפח?

 לכיהנה. בההומם הדרך. מקטעי יכמה אתרים כינויים גם ההנף.יזור
 השליט לעם או עברה היא שבתוכו האיזור אז~סית להרכבתאט

 ועוד. עוזג דרך' הצידונים, דרךם. פלש- ארץ דרך מצרים, דרך חור, ארץ דרך על שומעים אנו כד,

 החון כקרבת מקזכית אורך'ך
 סימני במהרה נראו מסודרים; ניקזו תנאי נתקיימו בהבתקופה

 דרכי גם לתחייה קמו הזז ובנמלים; החוף בי"םוב' והתעוררות'ם
 דייומאית בתקופות המקרא, בתקופת קיימים היו טילה תנאיםורך.

 ובימים.צלבמת
 צפונות החוף לאורך כיפו מקומית דרר הוליכה המקרא.בתקופת
 בקעה-עילגה ~יות מזרהוג נטתה היא ימינו של חדרה.?ביבש

 יפה את וקישרה החוף הדרך-יאורך' עברה השאאיתבתקופה
 שבמבואות שקלונה; ואת דור קיסרם קיסרה של גדרה.~וניה
 היא דומהי בנהיב רמזרך עברה הצלבנית בתקופה הרפא:רץ
 שתליתך המטו-פלרו ארסוף יפו, את וקישרה ההוה לאידו'שכה
 לעכו: הכרמל לרגלי עברה,שם

 הים, ומפת יאורך עונתית'ך
 שפת מוצפת ועישנת ביפי כי שבד,. עונתית היא כחן התנועה.ים  ממש, הים שפת לאורד גם מסוימת תעבורה אפשרותקיימת
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 כך משיט הים. גלי ע"י בלבו, מטרים עשרות כמה שרוחבההים,
 אירכם לכל לא זאת ואף בקיש רק הים שמת לאורך תנועהאפשרית
 הדרכים. ולהרס גמורה להזנחה הארץ הגיעה שבה התורכים,בתקופת
 מסעו בתיאור למעבר. הים ,בחוף דווקא להשתמש הכרח לעתיםהיה
 עד הרגילה בדרך שנסע מסופר, )1799( בארץ-ישראל נפוליוזשל
 ובנסיגתו עכו, עד צפונה, וממנה ויפו, ר,בי0 )ואדי שורק נחלעזה.
 כמאה הוא הים שטת שרוחב מודלח. בתיאור הים. שפת לאורדעבר
 ולמרות אף-על-פי-כן הארץ; פנים עם ממנה.קשר קיים' ולאמטר,
 זה בירך הצרפתי המצביא בהר כזה, שבצעדהסיכון

 רוחבדרכי
 ובמיוחד לים, במקביל ובמשכים הקורקר רכסי הנודרים.החולות

a"DINכץ הקשר על מכבידום לחוד, הממזכים השטחים של הביצתי 
 סלילת.ררכי על מקשה זו טופוגרפית מציאות הארץי לפנים היםשפת
 שכהריגג הגיאיות לפתחי החוף, מנמלי ובעיקר הים, משפתהרוהב
 לפחות'נמל או געול נמל של התפתחותו להר. חדירה שעריהמהווים
 מתאימים, מעגו בתנאי רק לא מותנה ארצי בקנה-מיזק חשיביתבעל
 החולות ולהפך. הארץ לפנים מהחוף התעבורה בנוחיות נםאלא

 במקומות רק מעכר מאפשרים השרון שבחוף הקורקרוגבעות
 או .לנהלים, סמוך רוחב .דרכי עוברות כלל בדרך .מאד.מעטים

 להיהפך בשרון הנחלים של נטייתט בגלל, אולם האכזב, נחליבאפיקי
 הסיבות אחת זחי לאורכם. או בהם המעבר היה קשהלביצווג
 - התפתחו לש הרעשית _nalvnn שעד  לזיבדה,העיקריות

 אף %9
 בשרוף חשיבות בעלי  נלעיס - ממוימט 11Yb תנאי שלמכסיתם
 עשו אשר  לספיגות, ביניש מתנות רם יידויו %1ה מפחרעומות

 לצפונה: דרום-אא בת או למצר-מ סוריה בין התוף לאורך דיכואת
 לא לעיל שועזכרו הטבעיים משמכשליםכתוצאה

~sLQ -  חוץ 
 - ובימיע הצלבנית בתשפה הרומאים בתקופהמאשר

 דרך אף
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 בגבחת העוברת יפו-ירושלים, הרוחב לדרך מצפוןטאחת
 כלכלית מבחיגה שנשענו והצלבנים, הרומאים רק השרוו. שלמי
 עם והקשר השליטה שאלת היתה לגביהם ואשר צייהם, עלובאית
 הדרך כי אם בשרון, רוחב דרך קיימו בחשיבותה, מכרעתלחוף
 הרימאיח. מהירך אחרת ובמגמה שונה בתוואי עברה ת1,'4יבנ

 בקיסריי_ שלהם הרוחב לדרך מוצא כנוודת בחרו הרומאים,ן )קיסרי--צומת-עיר11( הרומאיתסררי
 צומת-עיריו, אל למורח, ממערב כמעט ישר בקו הדדך נמשכהששם
 )ג'גי0 לעין-גנים דותן, לעמק יזרעאל, לעמק עירון דרך.נחל~מנו
 לצכם(. לנאפולים וזיתה גתידרך

 )קיסרי-צומת-יירוטן  הצלבנית ירך%
  כשמגמתה רדום-מורח,  בכיווו  השרוו את חצתה המלטית  הרררן

 הים,. -דרך אל שומרון. הר שבקרבת קק41 מצד הינהשראשונה
 הדרכים צומת כשמגמתה שכם, לנחל הדרך פנתה ביתר1רצימת
 ושכם. שומרת הרבמרכז

 בימינוסהשרון
 בסוף סי ניווכח, 0וע-laro מהשנים הארץ במפות נתבונזם

 השרון תחיית יישובים. כ-5 בס"ה החוף רצועת בכל היוהי"ט
 )לעומת כיום שהיא כפי ארץ-ישראל, של במפתה .המסתכל,ןן י גלילי אל. כותב האיזור בשיקים הדרכים של מקומו על הדרכים.1"ם לתחייה אז קמו לארץ. היהודים של שובם ראשית עםרק
 שהיהודים למסקנה, בוודאי, יגיע, האחרינים(, הדורות בשני,תולדותיה
 התחבורה עירקי לאורד התיישבות של הברור הקו לפ,1,נהגו

 אולם התוצאות. על-פי דן ההש אם בהערתו, יצדק ואכן,והעיקריים.
 היהודית בהתישבות היתה לא היסטוריות מבחינה נכון זה1איז
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 התרכזות אלא - שיתרשם כפי - קיימים עורקי'תנועה אלהיצמדות
 בתוקף "אובייקטיבית", נאמר אם יותר נדייק )ואוליאינסטינקטיבית

 ששימשה ברצועה, אובייקטיביים( ויישוביים גיאוגרפייםגורמים
 בתקופות וגיחוך הארץ, לתור מעבר ודרך פרוזדורמקרמת-דנא
 תור בוא ועם התרבותיותפר~חתה

 מישורי  באשר המחורשת,  הפריחה ,
 מקודם שנעזבו ביישובים מחדש להתמלא החלו ובקעותיההארץ
 אל התחבורה עורקי גם חזרו הקדחת, ומפני הבטחת העדרמפני

 המתכגנהה היד באה ולבסוף הנ"ל. הטבעיים-היםטוריים-מסלוליהם
 היישובי "הפלא* וקם קווים, )במידת-מה( השלימה פרצות,סתמה
 הוא בארץ, החשובים הכב.ש.פ אחד נם והוא כשרוז. ביותר החשובהכביש
 לכיתן נוסף כביש ממגו פטתעף )בתסוגה( בחדרח תל-אביב-תיפח.בביש
 שאן עמקי פס ותרכנה הארץ דרום את המחבר  יזרעאי, ועמק ע'רוןבקעת

25
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 שתנועח ה'פתחו ביום תע-אביב-נהניתכביש

 הארץ של מסילות-הברזל לאורך למדי רצופה יהודית התיישבותי
 - האסטרטמים*.:בישיה
 בסלילת הוחל ב-1935 נוחות. תחבורה בדרכי השרת רצוףכיום

 גהחומי נסלל 1931 בשנה טול-כרם-הכרון-יעקב. הבבישטע
 היתה אז עד תל-אביבי עם חיפה את המחבר הכביש העברילשוב
 עקרביים הכפרים פי' על שעברה המזרחיה: הדרך רקלמת

 לבנימינה לפרדס-חנון לחדרון עלתה ומשם ההרים.ובשיפולי
 זג בדרך חדש קטע נסלל השנייה מלחמת-העולם בימיהכרוו-יעקב.

 העצמאות מלחמת ובימי חדרה--מסעף-בנימינה-זכרון-יעקב.ביש
 האויב של העיקריות ממטרותיו אחת מאד. גדולה חשיפות לוודעה
 ובדרום. בצפון היהודיש הריכוכים ביז טריז ולתקוע איחו. לנתק,יתה

 מדינת- יגבויות הועבר שביתת-רעשק הסכמי חתימתלאחר
 כשהוא ההרים, לרגלי הנמשך המרזבנו כביש של רובושראל
ragמסילת- אף טול-כרם. ובגליטת קלקיליה בסביבת י מקומות בשני 
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 בגזרת ק4מ 2 לערך קטועה וו, לזרך במקביל הנמשכתהברזל.
 את לעקוף כדי נסללו חדשים ומסילת-ברזל כביש קטעיטול-כרם.
 ואת בכביש התנועה תירוש את איפשרו והם הערביות,המובלעות
 הרכבת. פעולתחידוש

 דרכיק רשת פיתוח חייבה השטחים בכל המדינה שלהתפתחותה
 נסלל גם זו במגתה לדרומה. הארץ צפון ביז התנועה על להקלכדי
 מתכנית חלק הינו זה כביש לנתניה. מתל-אביב ניסף אורךכביש

 בכביש.נוסף, חיפה עם ת-צ את לעשר ביצוע, בשלביהנמצאת

 הקיים. מהכביות יותר קצר ויהיה החוף, לאורך שתסלל1
 הסי כיום הרוחב~- כבישי רבים. ככישימ בשרת נסללו האחרונות השניםבמשך

 ז הרצליה-לפר-סבא--קלקיליה ים חוף כבישא(
 לבירדרתי-יצחק.-תל-מונדי כיסח-רב(

 פשרוו טנ ה5ז81יס 1שו1'1 הפויסת ת-ש--עפה.%וות.הנון)
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 -ן
. 1נתניה-ניצני-עת

 בית-ינאי-המעפילוד(ן
 עירתו גבעת-אולגה-חדרה-בקעתוק
 קיסרי-גבעת-עדור0

 השרוןהילדות
 נמצאו עתלית ליד המערות שבנחל במערות שנערכו בחפירות1
 שונים שרידים אכה כלי ובעיקר הקדמון, דשנים של שונים שרידיםן

 , בכרמל אחרות nlfiyD1 גם נמצאו הקדמון יירדםשל
 הקדומים שהתושבים להניח ויש לשרון, סמוכות אלהמערות

 ברורה עדות לנו 'ש ההיסטורית ההקופה מראשית להזכו. גםחדרו
 תקופת הכלקוליתיהע התקופה מן הם השרידים כשרוזי יישוב עלן

 אס תקופה באותה חדרה. על-יד נמצאו והם לנחסרת. טאבוהמעבר
 דרני להתפתחות בעקבותיו שתשיא tMIDb מסחר של לקיומועדים

 שני-מרכזי את שקישרה הדרך אז כבר עברה .בשרץהשיירות.
 סכינו הנילוס. עם והחידקל הפרת ארצות את - דידויים יגהדזת,

 זודרך
- 

 "דרך היא
 הים-

 והתפתחו קם - העדעת הבינלאומית
 רביםיישובים

 עריהם ותלי החיקסוס, ע4י האר? נכבשה לפסה"נ הי"חבמאה
  ידועים  השרון על יחסית רנים פרטים בשרון. גם נותרוהבצזר~ת

 לפסה"נ. הט"ו במאה ה-ג'. תחתשס פרעה של כיבושיו ממסעות לנו1
 השתמר למשל,"בך,

~wSn 
 בחוד משריו. אחד יפו.עגי של כיבושה

 והשתלט לעיר, מחייליו חלק בערמה להבריח הצליח חתולים כדים'
עליה.

 התנחלו האג-למסה"נ, במאה המאוחרת, הברונזה ,תקופתבסוף
 בני-ישראל על-ידי שהוכו המלכים, 31 בין בארץ. ישראלשבטי

 )בתרגום שרון מלך )ראש-העין(, אפק מלך נמנים הכיבוש, בשעת,,
'השבעים -  אפ" "מלר 

 כיום מזהים הפר את הפר. ומלך לשדון"(
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,1
וו
 לחדרה נתניה ביז המשתרע חפר, עמק מכ,נד; ומה זעי*תקיה לכפר- הכביש למסעף סמנך תיש--היפה, כביש בצד אטשר. תלאם

 החיכת(,,ןהשריו
 לשרוך שממזרח בהרים בני-ישראל התנחש שבה. לתקופהנסמוך

 להתפשם ההלו מהרה עד הארץ. של הדרומי בחוף ד,פלשתיםהזו
 נין המלתמה הישראליים. ההתנחלות. אזורי עבר אל' זצפונש~רהה

 באפק נערכה בלתי-נמנעת.. שהיתה ישראל, לבני,נלשתים
 האריך לא שלטונם אולט מכריע. נצחנז בה נחש והפלשתיםיע.ץ,, )ראש-

 בתחום השרון גם גביי ומאי הפלשתי, הבנה את מיגר דוד~מים.
 הישראלי.!משלטון

 המהוזות י"ב, בין כקהוז, הפר עמק' מוגדר כבר שלמה כימי]
 נציב י(. ד, א'. ,מלכים, בשנה. הודש הסלד חצר אח ם!ומכלכל
 מזרחה, ק"מ, כ-3 )חי-א-ס11יר, בארובות ישב, חסה בו4א.
 כ-3 שוויכוג וכיום שכה על ושלט עירו,( לגחל' בכניסה,111כרכור..

D~pl.איפרו היכה !ו בתקופה. חפר". אר? וכל מטול-כרש צפונית 
 בשרוץ, עמוקים שרשים, היהודי,היישוב

 ישרול. ממלכת בתהומי השרוו נכלי הממלכה פילוג לאחרן
 בה לפסה"נ. 32-3ז שנה עד נמשך חפר( ,בארץ בשרון הומודים,[;שלטת

 מממלכה שונים הבלים קרע לארץ. אשור מלך ג' תגלתיפלאסרפלש
 שהשתרעה דור(, (fillnD אשורית לפחווה השרו! אש שפך1ישראל'

 יורשו ד', שלמנאסר הארץ % עלה 722 בשנת מצרים. נהל עד אח-כן
 על-ידו; נכבשה ישראל. ממלכת בירת שומרון. חגלת-פיאסר'1של

 .נשמו בהתרגשות: עליך קורא 'שעיהו' השרוה גם חרבואתה
 היהודה היישוב גם. בה פסק לא אד חפר. בארץ נכרים הושיב הכובש,ן,ן השלטת סו. לג. )ישעיהו כערבה" השרזו היה אר,; אומללה,.מסילונך

'!
 השרים- לידי חפר בארל השלטון עבר- השני הבית בימי
 ינאי אלכסנדר בתוכם. היושבים היוגד'ב צעדי את שהצרו,היוונים.
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"יש
 ""שובזת ""דץ עעדי א"ת ,הות" "ויינם. עז-,ן. שנבנתה בקיערי. הנסושריזי

 גדל מכך וכהרצאה בשרון, ישראלי שלטת. ונייצב לשובהצליה
 ח* הנביא ישעיהו כי ואף היהודי. היחרוב במהירוה בווהתרחב
 בדבריו להשתמנו ניתן ינאי, אלכסנדר של תקופחו לפגי שניסמאות
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 ונע שה... לניה הטרח "והיה החשמו!איסי בימי דומרוזיתיאור
 ימי בסוף י(. טה, )ישע' פרים" ואכלו כרמים ונטעו וישבו,אים
 נטשו לא הבית חורבן לסהר ואף לשגשוג, השרון הגיע השני,בית
 נמשך השרת של שגשוגו לפרות. הוסיף חבוא היהודים, תושביונותו
 בשרון, היותר העיר:החשובה או היתה קיסרי הרומאיתי בתקופהם

 הערבי הכיבחר אחר רק כולות בארץ ביותר ההשובות העריםאחת
 מבחינה הן - מסוגלים היו לא הערבים השרון. של שקיעתוותחילה
 השרון של התרבותי הנוף על טכנית-לשמור מבחינה והןורגונית
 הניקח תעלות הרומאית, התקופה מימי בירושה אליהםנעבר
 הפוריותו השרת אדמות השנחוו רב, בעמל שהוקמו ההשקאוגשפעלי
 לעיבוי והגנחות תת-קרקעיים, במים,עשירות

 מים הוצפו חקלאי,
 באופיו גם המיידי ביטויה את מצאה זו תופעה לשממה. ביתבו,ו
 נסוגו והיישובים להתמעט, החלה השרון אוכלום'ת וכישוביזל

 הקדחת. יד היתה לפליטה, שנותר הי"12ב ובשארית ;והרים

nllnrgהשרון 
 שהחלה לאחר ורק בחורבנה השרון עמד רבים דורות במשך![

 בקצב קודם להיים, להתנער בתוכו-החל היהודיהלהתיישבות

 לאחד שהיה עד והולך, גובר בקצב כך ואתר כמעט, ניכר וכלתי,סי
 שלנים בשלושה להבהין טנל בארץ.. ביותר המפותחיםחזורים
 השרוזי בהתפתחותעיקריים
  )1918-1878(, בארץ התורכי השלטון שלהיא.

 ; )1948-1918( בארז המנדטורי השלטון ים,ב.

 ימינו. עד nl~asyn ממלחמתמ

 )1918-1878( בארץ התורכי השלטוןאלהי

 ראשית"',ן
 של ביסודה נעיצה בשרוי היהודית ההתיישבות של

 השלב 1878. בשנת בירושלים, העתיקה העיר אנשי על-ידי1"ח-תקוה
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 ב-1692 בראשיתה,חורה

 וראשון- בכרמל, הנפיה היהי'זכרוו-יעקב היהודית בדווי"שבותהבא
 עמדה 1890, בשנת העליה; התחדשות עם החוף. במישור וגדרהלציוו
 האדמיניסטרטיבית התלוקח במפת השרון. של הצפוני בקצהוחדרה
 י ישובים שני רק השרון בכל מופיעים 0)19, משנה ארץ-ישראל,של

 שם שייכים חתניהם בצפונו, וחדרה השרון בדרוםפתה-תקוה.
 עצמו. בפק באיזור עת באותה Y1D1a השרון אין כי נפרדים,לאזורים

 בצעדיהם מאד דומים היו אלה חלמיש יישובים שני שלתולדותיהם
 הבטחת תנא' nrnia הן הביצתית, הסביבה מבחינת הומראשונים,
 מאמצייך תוך התורכי. השלטת של יחסו מבהינת והןהפרועים
 המושבות שתי מחן"2בי הצליחו והקרבה, לאין-קץ מסירותקשים,
 שייבשו ולאחר בדרכם, העיקריים הקשיים עללהתגבר

 חלקי באופי
ן החלו הביצות,את א ש  לאט. ולהתבסס 

 יהודית רוזיישבות ייפה בעיז ראתה לא התורכיתהממשלה
 העלייתו את והגבילה ליהודים, קרקעות מכירת היא.אסרהבארץ.

 היומיום נאחזו אף-על-פי-בז המחוישבים. בפני מכשלים שמהכן
 .השנייה העלייה בוא עם בשרוף נאף בארו שונים באזוריםבקרקע
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 מסדה 1905 בשנת לפתחגתקוה. מצפיו נוספים יישובים*יקמו
 שנים, 4 וכעבור זהה, שם שנשא עתיק. יישוב שרידי על~בא, כפר-

 הוקמו הראשונה העולם מלחמת ערב השרון. שלשדרומי בארץ, הראשונה העברית העיר תל-אביב, בבניית הוחל%-1909,
 ימים. האריכו לא . הם אולם ועין-חי, עין-שמר יוספים
 במספר מעטים השרון יישובי איפוא היו עדייןהעולם
 גייסו אשר התורכיים. השלטונות ע"י נרדפו פתח-תקוה.שי כפר- נהרסה מכך וכתוצאה החזית. בקו נמצאו הםתושבים.

 את לפנות' רבים מתי"מבום על וציוו לצבא. המושבה צעיריאחו
 ב-1922. כך, אחר הוקם ובמקומה היא. אף נעזבה עיז-חי5מקום.

 כפר-מל"ל. בשםושב-עובד.ס
 בעודן חרבי השרון שמושבות שאף-על-פי לומר. ניתזבסיכום

 התורכי השלטון מיחס כתוצאה ואם הטבע, פגעי בגלל אםבאיכו'
 של להתפתחותו הדרך את התוו הן הר(מ12נה,שלחמת-העולם

  חיזור ברובו חזירון היה עדייז הראשונה מלחמת-העולם. כגמרן, )1918--1846( בארץ המנדטורי השלטון*יןן, בעתיד.לשרון
 יישובים nbY יהוייים יישובים כמה רק בו שכנו וביצתי.ומם
 מורדותיו. ועל שומרון בהר שננו הערביים הכפרים ארעיים.;דביים
 חלקות בו לעבד כדי לשרון יורדים תושביהם היו העבודה בעונותילק

 מעין שהיו עוגת-ם. יישובים בשרון התפתחו מכך כתוצאהאדמה.
mmbiבתוספת יישוב-האם, בשם ונקראו ההררי. הכפרי היישוב של 
 במלחמת ונהרס נעזב )היישוב בית-ליד ח'רבת כגון מרבתי4מל4

 ומיושב רעננה על-יד עזוז ח'רבת 1 .משטרת;בית-ליד ד ל*צמאית('.
 נודדים בדווים החוף במישור ישבו העונתיים הי"12בים בצדןן ועוד. יהודים(תה

 כהרים..צניהם
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 היהודים את עודדו בלפור הצהרת ובז החדש הבריטיהשלטון
 תישים. יישובים ולהוסיף שנהרסו היישובים את ולהקיםלהזור
 שאית היתה העברית ההתיישבות עמדה שלפניה הבעיותאחת
 ומעייטהע נהרות בקי אולם.לא במים, עשיר הי1 השרון אמנםהמים.
 היהודים משלמדו האדמה. ממעמקי להיטוחם שיים תהום, במי אםג'
 החלה ואתה המית בעיית רבה במידה נסתרה הקידוח, מלאכתאת

 שנים, 1 במשך בפרדסנות. ובעיקר בהתיישבות, חישההנופה
 ורמחים הרצליה י הבאים היישובים בשרון הוקמו 1929, עדמ-1922
 במרכזוז ~כפר-זיו תל-מונד אבן-יהודה. נתניה, השרוןזבדרום
 רבה במידה קבעו אלה יישובים השרון. בצפע ופרדס-הנהבנימינה

 של היישובי עתידו ראשיתאת
 השרו"

 להתהוות הבסיס- את ויצרו
 אורכה לכל צפוף יוסדייישוב

 "Pfi'1 נרד : DT'aהשדק
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 היתה בשרון היישוב של המהירה בהתפהחותו השוב מפנה,
 חפר. עמק בשם גאולתו מש הנקראות חאווריהע ואדי אדמותקרישת
 חפר, בעמק שנדדו החוורים קזכט בשם קשור פרוורית ואדיהשם
 מהצלה פחה, גיר אחמד ע"י 1718, בשנת ממצרים אליו הובאוקושר
 על שהשתלט טהר-אל-עמר, =דווי חייי יחם =י עם,ש

 בנפוליון. להילחם כדי מכו ואחר*ליל.

 בהווים הבאים ברורות הצעיפו חווארה שבט בני המהגרים אל!!
 העריצים. מאדוניהם שברחו כושים, עבדים וגם שונים שבטים~גי
 אריסים ישבו "פר, עמק על הדרומית-מזרחית בפינה קובני,15הודי
 שנה כשישים לפני חמר. בחושות ומיעוטם באוהלים, רובםחגווים,
 והתייצבו באר-שבע, מסביבת בדווים גם חטר עמק לסביבות111

 שהיו והבקר. הצאן מעדרי בעיקר התפרנסו הבדווים הדרומי.לעלקו
 לאיכרים זבל ממכירת בעשבים, המבורך העמק במרחבילועים
 שתו ממימיהן הביצות. ליד ובקיץ-בעמקים, ההרים,פות אוהליהם את נוטים היו בתורף שכירה. ומעבודה בהדרה,היהודים

1pwnק עך הפלח1, בשוד בעיקר בשוד, עסקו מהם הלק הבהמות. את 
 לים אלכסנדר נהל של משפכו צטונה קילומטר כחצי נמצאש"מ הקטנים-כמוחד המעגנים שני דרך אותם שולחים והיולמטיחים.
 בביקורו אוסישקין. מנחם נתן חפר עמק לגאולת הדחיפה אתן ולמצרים.ולסוריה
 היהודים. בידי בהקדם להיות היים שהשרון החליט בארץ,הראשון
 ב-1903 למציאות. החלום את שהפך תנקין, יהושע ע"י הוגשם~נו

 המוכרים, אך חווארית, ואדי אדמו" בעלי עם חוזה הנקיקעתם
 את לרכוש שנית הנקיז ניסה שנה כעבור ההוזה. את והפרוה'החרטו,
 את שהעלה מיפי, יהודי הפריע Dpbn י הצליח לא ושובהאדמות,
 דבר של בסופו קנה לא מיפו יהוד' אותו וגם בוטלנו הקנייהלמחיר.
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הדצו.0

 לידי חפר עמק אדמת עברה  ב-1927, רב, זמן כעבור רק טסות.את
  הקרקע, לבעלי חנקיז ביז נמשך.המשא-ומתן שנחזים עורהיהודים.

 של הגדולה הכספית בעזרתם סופית הקרקע נרכשה 1929 במאיחרק

 קנדיהודי
 האחרים ההתיישבות משטחי חפר בעמק ההתיישבות אתהמייחד

 אחזת גיחידה כולו העמק את ראו שמלכתחילה העובדנו היאבשרון

 יחידות הקמת על לראשונה הותלה גם הפר בעמק בהתאם. בויטיפלו
 זה בסיס על חח ומשק פרי-הדר מטעי דוגם,ישכללו 30-25בנות
 ומן באותו כפר-ויתקין, הוא - הפר בעמק הראשון המהקבהדקם
 - הראשון-גבעת-היים הקיבת גם בו הוקםלערך

 ובעקבותט'

 ככפר- הדשים מושבים וכן ורמת-הגובש, מעברות עין-החורש,קמו
 שננת של המא.רעית בימי אף ועוד. רמות-השבים אלישיב,הרא-זג

 בפר- רמת-הדר, רשפון, כגון חדשים, יישובים הוקמו1936--*193
 היהודיים, היישובים גין הפרצות את סגרו אשר ועוד, תל-יצחקנטר,
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 השרון היה כבר העצמאות מזהמת ערב רצוף. יהודי שטחנרו
 ואחד היהודית האוכלוסיה מבחינת בארץ ביותך הצפוףויזור
 הר לרגלי המשתרע המזרחי, משרוז ורק ביותר. הממותחים,זורים
 ערביים. כסרים מיושב היהפרת'

 ימינו וער העצמאותכלחסת
 הן המזרחי. השרון של המהיר ביישובו גס החלו הקרבית תום עם'

 ן והשאיפה המוגברת טהעליה כתוצאה והז הבטחוניים הצרכיםלל
 קצר זמן תגד חקלאיונ לעבודה החדשים מהעולים גדול חלקפנות
 השרוק של המזרחי בחלקו יהודים יישובים של שרשרת,ה

 ישראל. של והבטחוני היישובי המערר את בוגיבתה
 הפוריים האיזורים אחד השרון היה העצמאות סיתמת ערב, העצמאות שמלחמתשרת

 כ-100,000 בו מנה בלבד היהודי היישוב בארץ, ביותרמאוכלסים
 הגיעו ובדווים- הכפרים -יושבי הערביים ההמשבים מספרש.

 מין הובלטה העצמאות מלחמת פרוץ עם בקירוב. נפש60,000
 וכביש שבו הצפוף היהודי היישוב - לכך גרמו 1 השרון שלזיבוחו
 בצפון העיקריים היהודיים הריכוזים את חמק,ער חיפהנאביב
 בארץ-ישראל ביותר החשוב החיים עורק והוא ובמרכזה,רץ

 ועבר  היתווביו4 למציאות בהתאם נקבע כשרוו  החזית קו;דית.
  המסוכנים הערביים  היישובים והערביים סיפוריים _ היישובים1

 -7- הגדולים הכפרים היו בשבילנו.תר
 העהבית, כפר-סבא סלמה,

 את וניצלו השטח. אח יפה הכירו תושביהם וקקון. קלנסויהיה,
 להטריד וכדי היהודית התהכורה דרכי את לשבש כדי האיזורלסי

 המעפיה מגדיאל, המזהתי: הרכם וגל שמזכנו היהודיים',,היישובים
 היו האויב עם הרעששות ההתנגשויות ועוד. תל-מונד גוש,בי
 ערכו ב"משולש", וזחנו העיראקים, 1948, ינואר-פברוארישים
 התקפה  ערכו:היהודים_ כר  על-  וכתגובה מגדיאל, על גדולה;פה
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 לפינויים והביאו מגדיאל על הערביות ההתקפות בסיס ביר-עדם,על
 גבעה על ששכם בתים חמישה פשיטה. במעולת היהודים, פוצצוכן

 ורובים מקלעים באש הערבים הטרידו ממנה לסלמה,מצפון-מורח
 הנבעה . הוסיפה לא מאז רמת-גו. פרברי ואת אפעל הקיבוץאת

 המניבה. אתלהטריד
 טאוקג'ה צבא על-ידי משמר-העמק הותקפה 1948 אפרילבראשית

 מבואות על להשתלט הוראה ניתנה הערבי הלחץ על להקלכדי
 גם האפשר ובמידת קריע, וכפר ערה כפר את לכבושנחל-עירון,

 השיג במלואו. הצליח לא המבצע כי אף להם. מזרתה הכפריםאת
 התקדמות לבלימת כוהות להה(ש נאלץ האויב י העיקרית מטרתואת

 משמר- לקרב שנועדה הערבית, מהתגבורת נמנעו 11 בדרךכוחותינו.
 מחדש לכבוש ניסו לא הערבים במערמה. פעיל חלק מלקחתהעמק,

-א'יו  סנר  יישוב 
 בשרוי
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 שאר נעזבו מאי חודש לראשית ועד לידינה שנפל קריע כפר4מ
 . העבריים. היישובים בקרב שישבו הערבייםשקשובים

 בלימת העצמאות-שלב מלחמת של זה בשלב עמידתנו עוזןן
 על-ידי ערביים ועיירות כפרים מספר הערבית-כיבושלמתקפה
 ערערו וחיפה, יפו הערים בשתי המלאה השליטה וכןשעותינו

 ככל עמדותינו את להעתיק היתה זה בשלב בוהותינו מגמתןן הצבאי. מעמדו והתרופף"לך למאי ה-15 מועד שהתקרב וככל האויב, של העצמי בטחונואת

 החזיתו קו את יתעטר מורחן?טשי

 גורת הימים באותם היתה המערכה של. המוקד מנקודות אחת,,1
 שבסביבה הרבים הפרדסים את ניצל האויב וטירה. הערביתמר-סבא
 הרגילה הפעולה לשיטת בניגוד המו. הכפרים שני את לכבוש"כרח והיה להטרידם, כדי או העבריים היישובים את לתקוף כדי~מגה
 בלילות, ההתקפות את לערוך נהגם לפיה העצמאות,~מלחמת
 לצאת צבר, וגדרות בפרדסים המשובש השטח בגלל הפעם,~לצנו
 עצמתה למאי. בשלושה-עשר נערכה ההתקפה ב"ום.מותקפה

 קלקיליה תושבי של המודל את וערערו דשויב את ryr~1זטחאומיזתה
 האויב ולברוח. כפריהם את לעזוב החלו והם הסמוכים,~כפרים
P'W~,בסביבת גדשים בכוהות התקפה אז שערך וקאוקג", אגבורת 

 הופעתו השרוז' ערביי לעזרת וחש התקפתו את הפסיקריח-עגבים.'
 ואכזרי, קשה קרב התנהל כפר-סבא. שבתחומי כוחותינו אתנסתיעה
 כוחותינו הצליחו הערב רדת ועד האויב, התקפת נהדפה-יבסוף
 מכפרים הערבים בריחת ובעקבות בכפר-סבא ההצלחה בעקבות ,, הערבית. בכפר-סבא להגנההתארגז
 רצינית, התנגדות יגלו לא טירה שערביי הנהה ומתוך אחרים,קרביים
 על להקל כדי סירה, את גם לתקוף הכושר שעת את לנצלשיסים
 עלה לא טירה כיבוש אולם רמת-הכובש. טענה שתה ממחץ
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 קיק'ייוו לידנבי'אסיו-

 ורק 1 נגד להתקפת עוכרים נשהערבים כוחותינו, נהדפו סעמייםבנול.
 כוחותינו - הצליחו היום. לאור ' היה שחלקה השלישית,בהתקפה
 כדי נגד, התקפות העיראקים ערכו 'זם גזתי גל הכפר. אתלכבהם
 הצליחו. לא אך מידים,להוציאו

 כפר-יונ41 שעל-יד המהנות את הבריטים עובו ומןבאותו
 הרכס כל על כוהותימ שלטו מכך כהוצאה לתוכם; נכנשוכוהותינו
 לעבר מצוינים גוש ראייה , שדות בו למחזיק, המעניקהמזרחי,
 על האויב של שליטתו גימא, מאידך עבריו. שמשניהמישורים
 מנעה המרזבה, מישורי על הס אף החולשים שומרת' הרשיפולי
 השפרים טול-כרם של כיבושה אמנם. דיאזג לההקדםמאתנו

 הדרך אח לפנינו לפתוח הית יכיל שלימתה Qw~namהערגיש
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anht~iiי  . כרכס להתבצר הוחל ולכן כוחוהינו. "מפיקו לא לכד אולם

"ראי.
 הערבית הפלישה כשהחלה טחותיט טצבים היו שןבוץ

 למאי.בהמישם-עשר
 וכסר-יוטע יעבץ כפר על בהפגזה האסב פתחב-28.548
 טול-כרש-והניוג כביש לאורך נעות המשורינות'משסבתיותה

 נערכה רבה, בהפתעה שבאה ההשלפה, הטעיהו במגמתכנוונה

 הצותא האויב ובחיל-רגלים. בשריוז משהתש כשהשיב גשייב4עי
 הצליח שאייהם הבתים את ושורף שודד כשהוא יחשוב,יהיכנס
 הכט- את סיימו בטרם אולם נגד. להתקפת נערכו כוחותינו4עיע.
 לקלנסווה. ונסוג ויקטוב את ושגיב פינהחתם

 בדי ג'ניד לעבר בהתקפה טחותינו פתחו יוני ועישטת=ית
 לפתוח בשרון החונים הכוחות על גם הוטל המשימה עללהקל

 מספר ימים קקת. נכבשה ביתי, ל:3 אור bnnm זהבהתקפו4.במבצע

 י ' . הרייטונונ הדגדוגה דיכרזה כןאחרי
 הראשונה ההסוגה שבין הקרבות תקופת הימים.. -עשרתבקרבות

 יא? הקטו" -המשולש בעית על לזטזובר צה-ל כוחות ניסולשמרת
 הכרמל- שבמורדות ואגזים. עין-רזאל ג'בע, הערביים-הכפרים

 ב-25-26.7.48, .שוטר", במבצע לחיפה .החוף דרך את חסםאשר
 טוהרונ לחיפה והדרך דגפרים. לבסוףנכבשו

 כשרוז העיקריות ההגנתיות שהאטרות לומר, ניתןנסיכים
 מערד לא.לכבשי היהודיים .היישובים מן אחד אף במיואו:הושגו
 שמרה בעורף והאוכלוסיה שובשו לא דוזאבורה דרכי התחזקההגנה
על,

 השונים. המשק בשטחי לעבוד והמשיכה רוחה, קור
 מזרחה קצת הגבול הועתק שביתת-הנשק הסכמי חתימתעם
 הנובחי. הי והוהווהיותר

 העוברים הכבישים של טרלםעל
 .בעם"

 עתרי . המורהי האורך
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 ) בפני כעתו אולם "הדרכים'. בפרק דיברנו כבר העצמאותמלחמת

 ן השרוה במזרח הערביים הכפרים גם הם הגבול של וו בגזרהעצמה
 הר בשיפולי הגבעות רכס על והשוכוים למדינת-ישראל.שצורפו
 הקטז'. .המשולש בפינו מכונים הם אף ישומרת
 אל אמנם התקרבנו המדינה בגבולות האיה הכפרים הכללתום
 הרכבת להפעלת הדרושים התנאים ונתמלאי שומרון, הרמבואות
 ספר מחוו נוצר כר על-ידי אולם עספים. כביש _1s~oולניצול

.
-  

 ,,יל .. קקי,נ.נ,ש
 י ו:י 1 י י ,... ,ן2שו

 ,,/, ן].ב-ב ::2ב21 (=?;'ט,/
. 

 נתי* 17ן-'"
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%
 לחיוור רבות עפר בדרכי ההקשור צפומ' ערבי יישובהמיחשב

 הבטחונית המשמעות שביתת-דגשק. לגבול שמעבר,ה-משיש',
 כאן יוצרים הכי בלש יתרים. הסברים טעונה אינה זו עוביהשל

 בקן שרוחבו ההר, וביז הים בין צר מסדרון מעין המדינהגבולות
 שייח'-מונים-ראש- ובקו בלבד ק-מ 15 הואטול-כרם-נתניה

 ומסילת-הברזל הכביש עוברים זה צר בצופרר-בקבוק ק"מ. 20העיז
 של והדרומיים הצמומים החלקים את המקשריםחיפה-תל-אביב,

 קשיים זה גבול קו בחובו צופן בטחונית ראות מנקודתותורץ.
 על ירדן שטחי ימילו במישור. נמצאים .מדינת-ישראל שטחינוטפים.
 הנובע לאויב, היתרת לשרון. המשתפלות הגבעות ועל ההרבמת

 תחבורה דרכי שלרשותו מה-גם רב, הסבר טעון אים זהמעובדא
 ההר ביתכ שלו הגדולים המרכזים את המקשרות ונוחווררבות
 וציוד אנשים של נוחה העברה בנקל לו ומאפשרות השרת, גבולעם

 הגבול. לאורך והיערכות ריכוזלמקורעת
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בניטינחי
 קרקע % פיק"41 חברת ע"י טשו בשנת נוסדהבנימינה

 שמה על נקראת והיא רוטשילר, אדמונד הברע במספישנרכשה
 פלחים פרלסנוונ על בעיקר מבוסם ומשקה חקלאית, מושבהזוהי
 לתעשינו בית-חרחרת לרבות - זעיריט תעשייה שפעלימטעים
 .ן הברת. על-ידי שנוסד בשמים,שמז

 ת"aasn-4 הישן בקז הרכבת החנה נמצאת המושבהבת"ומ'-
 הישנה. המסילה עם החדשה מסילת-הברזל מתחברת להוסמוך

 של לשעבר תחנת-הנסיונות זריניש נמצאת מבנימינהמערבה
 היא מצפון תנינים(. נחל של הערבי שמו היה זרקה לואדיפיק"א
 נמצאות שבקרבתו הכרמל, רכס של ביותר הדרומית בשלוחהגובלת
 בכל מיושבת היתה הסביבה לקיסרי. הרומאית אמת-המיםוערבות

 המשנה. ובתקופת הבית-השני ימי בסוף בעיקר ושיגשגההתקופות.

י,גרעת-ערת
 מבנימינה. מזרחית ק"מ 5 שומרון, הר לרגלי שוכנתבית-שאן

 גבעת-עדה מזכרון-יעקב. האיכרים בני על-'די 1903 בשנת נוסדההיא
 נקראת שמו שעל ר~טשילד, בנימיז הברון אשת של שמה עלנקראת
 במקום. נראות עדייו המחורבותיה בעבר, כאן שהיתהאורח, ולעוגרי- לשיירות תחנה על-שם - המנוחה al~b שפירושומארה, אל- המקום נקרא גבעת-עדה של ייסורה לפני הסמוכה.בנימינה

 להתקשת מטרה תכופות גבעת-עדה שימשה 1935-9במאורעות
 ענפי מבדידוח. סכלה יהודיים ממרכנים מריתוקה וכתוצאההערבים.
np~bבטחון ותנאי מים חוסר בגלל יין. וכרמי פלחה הם העיקריים 
 הורחבה ב-1952 רק רב. זמן במשך התפתחותה התעכבהקשים

n$w1Dnשיכוני על-'די ,af~tY 1953-מספת. הרחבה בה חלה וב 
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ן  ,י.

 מטילת- הצבא לצרכי החורכים סללו הראשונהכמלחמת-העולם
 במקום המיוערת. בסביבתה שנגדעו. עצים להסיע כדי מיוחדתכרזל
 התלמוד. בתקופת גם יישוב התקייםה

 לגבעת-עדה, מדרום אחד ק"מ השוכו קיבוץ, הינו גליקסון כפר", גליקסוןמפר

 שנרכשה פיק'(4 אדמת על 1939 בשנת נוסד שומרון. הרלרגלי
 1945 בשנת ורק ארעי, במחנה חבריו ישבו תחילה הברון.4כספ'
 גליקסת, משה ד"ר על-שם נקרא הקיבוץ שלהם. הקבע למקוםיברו

 בשנת בשרון דרכים בתזמנת שנהרג הכלליים. הציוניםממנהיגי
 אדמותיו. על הכפר*לות
 .ג

 )ארובות(י-א-סוויץ
 חדרון-בקעת-עירון כביש בצד מכרכור, מזרחה ק"מכ-21

 התל תל-א-סוויר. -ניצב לבקעת-עירור המערבית לכניסהולסמוך
 הכניסה על חדרה, של המזרחיים במבואותיה היישובים על יפהולט

 התל לרגלי אלידד המוליך הכביש ועל השרון מכיותלהקעת-עירון
 מעיינות. כמהשבעים

 כדוגמת - היה קדם בימי במקום ששכנה העיר שלתפקייה
 היישוב. ר,מענר על לשמור - בקעת-עירון של השני כעכרהתגידו
 ק ע -41
 נציבו, ישב שבה המלך. 'שלמה בימי פחוז עיר ארובותי.העיר

 הר לרגלי לכרכור. דרומית-מורחית ק"מ 31 שוכו מענית קיבוזי*ניח
 אותו מקשר ק-מ *1 באורה כביש 1942. בספטמבר נוסדש,מרון.

 העצמאות מלחמת בימי גרביה--בקעת-עירת. אל ב~עה - ש'-וך
 אבדות הסבת הוך שנהדפו מעניונ על קשות התקפות כמהנערכו
לליב.
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 ביידוס, ח'רבח נמצאת בקירוב. ק"מ 3 במרחק למענית.מדרום

 נמצות יהבי,נטיו4 הרומאית מהתקופה נרבתה עם לזהותהשמקובי
 מתקופת לבית-כנסת חושרים כמה ע"י המיוחסים שרידים.בה

 rb~a13m אחת, אבן העשוי זה, בית-כנסת פתח במיוחד מעני,המשנה.
 גומה יפה ניכרת עדיין השער במשקוף .מ'. 2,75 ורוחבה מ'כ-2.5
 של מרכז היתה נרבתה לבריח. חור נראה ובמזוזה .מדלתלציר

 בצפת מלג'ון השתרעה היא קיסרי. בתהום נרבתיני, בשםטופרכיה
 אדמה עובדי ישבו נרבתה בפלך .בדרו". ,ראש-העי0 אנטיפטריסעד

 בז יוסף הכותים. ביד' היה התיכוו שהשרוך בשעה גםיהודים
 הנכרים התנפלו עת ברומאים, המלהמה בראשית כי מספר,מתתיהו
 לצרבתם קיסרי מיהודי רבים נמלטו היהודים. שכניהם עלבקיסרי
 פרשים נדוי קסטיוס הרומאי המפקי שלח "מלחמהבמרוצת
 מיהמיכי וכמה טעיה כנותי41 ואת העיר את להחריב כדילנרבתה.
 באותה היה מפורסם והתלמוד. המשנה בימי מחיש נבנו"סביבה
 הירושלמי. בתלמוד מיזכר והוא נרבתה, של הפונדקתקופה

.עין-שמר
 .14 הדרה-בקעת-עירון. כביש בקרבת lb1e עיז-שמר קיבוץ.
 נערכו 1925 במאורעות  ב-1927. נוסד מכרכור. דרומית-מזרחיתק-מ
 עת 1932 בשנת הסביבות ערביי של ונשתת חוזרות התקפותעליו
 במהירות. להתפתח המשק החל בסביבה. עשירים מים מקורותנתגלו
 מגרעיני ועמילן גלוקוזה המייצר -גלעם". בביח"ר גם שותףהקיבוץ
 הקיבוץ וחן,1. ישן כתוכו מקפל והוא סמלי, הוא הקיבוץ שםתירס.
 *השומר- את להזכיר גם ובא שומרת, העיר כנגה שמר. שם עלנקרא

 המשק. חברי נמנים שעמוהצעיר",
 .כרכור

 אחד ק-מ חדרה-בקעת-עירון. כקרבת השיכנתמושבה
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 מלחמת- בימי גם 1913. בשנת חלה כמקום ההיאחזותראשית9
 שלב הקרקע. מבעלי כמה מאנגליה אליה עלו ב-1921 ערבים, לידי"ן ותפ-ל תחוור שלא כדי אדמתה ונשמרה עובדה הראשונה העולם%

 של יישוב צורת לקבל ההלה מאז .ב-1926. חל בהתפתחותה[,גוסף
 הוקמו הקרן-הקימת, לידי ענר כרכור מאדמות שחלק לאחר-יממש.
 להם לשמש והחלה התטתחה גדיה, מא מהזכי-עובדים. כמהמעליתן
 ונתכמסו הכלכלי מצבה התבסס השנייה מלחמת-העולם כימיאמרכז.
 ובפרדסנוח: בחקלאות בעיקר עוסקים תושביה הסביבה.אמשקי

~פררם-חנה
 על נקראה היא פיק"א. חברת ע"י 1929 בשנת נוסדה המהזבהא

 המתנחלים הנדיב(. של )דודו רוטשליד נתן מאיר הברון של בהללשם
 של מיסודה ידוע, חקלאי-תיכוני בית-ספר שים המהגבה ב לצ והירכוית. המזרחית אירופה ~רובם,יוצאי היויקה

,התאתרות-האיברים.

 אנשי על-ידי ושממה, ביצות בסביבת ב-1aw נאד" פדרהצ -דרת
 ניגפו הראשונים מטתיישביה רבים ביל"ויים. מהם הראשונה,לעלייה

 בה דבקו בחיים הנותרים אזלם בביצותיה, שקיננה הממארתנקדחת.
 פרש אשר רוטש,לד, הברון של הנדיבה לעזרתו והודותאשקשנוהע

 לראות זכו ייסודנו לאחר שנים חמש בה תומר והחל חסותו אתקליה
 פורח. לפשות מושבתם וכהפיכת הביצה~בוש

 אכסניה ששימש ישן, ערבי בח'אן התגוררו המתיישביםראשוני
 מרכז הח'אן שימש המושבה של בראשיתה ולשיירות.לעוברי-אורח

 ודרעק חדרה מתיישבי עזבוהו מה זמן כעבור רק החברתיים,השים
 לחורבך אמקןם' נהפך מהח'אן, המשפחות יציאת לאחר בתים.ב~ת
 . חירור של הגדול בית-הכנסת ועקם ובמקומחעזותה,

 -מ
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ש ח ר ל

 חיפה-ת-א הראשי הכביש בהצטלבות - הגיאוגרפימצבה
 *חפהחותוג טייץ - יזרעאל מימו הבא בקעת-עידון, נבישעם
 על מבוססת היא כלבלית דמבתינת עיר. של סימר לה ישביום

 ומלאבונ חרהטת מפעלי ןל יכף מטעים מעורבים, חקלאייםמשוים
 ומהזנת הישנה, מסילת-הברזל על מזרחית, רכבת תחנתלחדרה
 החדשה. מסילת-הברזל על מערבית.רכבת
 נקרא ממנו קטע אשר הסמוך, הנחל שם על נקראה חדרה-

 הירקרק. הנחל - חודירה ואדיבערבית
 בה שנערכו בחפירות ביי.ו. גבעת נמצאת לחדרהמזרחית

 יישוב ועקבות שנוב מ-5000 למעלה מלפני קברים נתגלוב-1943
 הממצא שנה. מ-0)ב4 למעלה מלפני - הקדומה הברונזהמתקופת
 גלוסקמה היא במקום ביותרהמעניין

- 
 דמוית-ביהר - קבורה ארון
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 גרשמואי1
 3 חדרה-בקעת-עירות כביש בקרבת שוכן גן-שמוזילקיבוז

vpd~היהודית להיאחזות ראשית לחדרה. מזרחית-מזרחית-צפונית 
 פרדס כזא נטעו מרוסיה כשחובבי-ציון ב-1896. חלה(במקום

 נוסד הקיבוץ היישוב. לצורבי בהכנסותיו להשתמש כדיאתרוגים,
,195-?~bהרב של שמו על נקרא =מ 

 .שמתי
 מראשי מוהליבר,

תחובבי-צית.

 י ר ס יש
 ברשות שהיתה ויפו,  עכו נמלי בין קטנה ביניים החגתשרשון, מגדל- בשם קטז יישוב זה במקום שכן קיסרי של ייסח"לפני
 אלכסנדר כבש לפסה-נ הצ' במאה הצידוניים. והסוחרים*רדי-הים
 בה *קיסרי קהי שמצפון דור העיר ואת מגדל-שהשול את%י
 יוון. לישראל,בימי תקועה יתד היתה החולות. בין ישבת ה?ים'

 )מגילת-תענית(.*דאל" 1ש
 העריך הוא סגולותיו. בית המקום של השיבותן על עמדהורדוס

 קרבתה את משלה נמל לו היה שלא לשומרון, קהבתה אתנלונה
 הגלומות האפשרויות ואת בבקעת-עירת, שעברה הבינלאומיתלירך
 שלטונו, בגבול היתה שלא עסו, המקום עיכז *מין שי יי4"

 עבד היותו בגלל אותו שטמו היהודים שספניה יפהולמקום
 -מאים.
 ארמונותיה קיסרה של נמלה את הורדוס בנה שניםתשע

 העיקרי מפעלו לעיר. סדירה מים אספקת התקין )אקוידוקם(מיט מוביל- ובאמצעות אחרים. ציבוריים ובניעים שווקיהתיאטראותיה
 הגדול לנמל שהפך מתקניה כל על משוכלל נמל הומת ה"הבעזו

 במצבות מפוארת היתה העיר התיבול הים של המורה' בחלקבי*
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 בקירית. ק"מ 3 שארכה חומה ומוקטת בשדרות-עמודים מקושטתענק,
 . ~ נרהב. שטח על-פני שהשתרעו פרברים, היו העירסביב

 הרדופים לנחל בצפת הגיע הרומאית בתקופה קיסריתחום
 המים לפרשת הגבול הניע במזרח פולג. נהל עד ובדרום)דפלה(
 קיסרי. תחום על היא אף נמנתה גרבתה הטופרכוה הכרמל.של

 בחקלאות במסחר, עטקז הם נכרימי ברובם. היו . העירתושבי
 יהודית קהילה גם היתה בעיר וכד'. צמר זכוכית, ארגמן,ובתעשיית
 הנכרים. ובין היהודים תושביה ביז סכסוכים נתגלעו תכוטותגדולה.
 בשנת היהוד' בית-הכנסת הילול לאחר פרצה הדמיט ממריבותאהה
 יהודים 00~20 ברומאים. היהודים למלחמת אות ושימשה לספירה,66

 הנציב על-ידי נשלחו היהודים תושביה ויתר בקיסרי אזנטבחו
ן לעבודת-פרך פלורוםהרומאי א ש  

 נודך lmnnmn "מגצך ינ' בו.סד'. ה10" עג nJala הצובנ' "מנצרפדי,
 רומאיים כותרוח בעמודי הגניהי
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 הלגיונות יצאו וממנה הרומאי, הצבא מפקדת היתה בקיסריי
 בית- שריפת את הרומאים חגגו בתיאטרותיה י ירושלים אתוכלהחריב
 הלוחמים. מראשי רבים והומתו עוט שבה ובבית-הסוהרו,י4'קדש'

 השלטון מרכו קיסר' היתה בר-כוכבא מרד כוי ד מ ב גםמ
 מלכוה, הרוגי מעשרת אחד עקיבא, רבי להורג הוצא ובה,שרומאי,
 נמרד. החיההרוח

 אמרו לירושלים. היריבים לכוהות סמל קיסרי השם שימשמאז
 -אל שתיאן חרבו אדם: לך יאמר אם וירושלים, "קיסריז"ל,
 ירושלים, וישבה קיסרי חרבה תאמין: שתיהן-אל שבי 1;;ך.מ
 תאמיו". - קיסרי וישבה ירושליםרבה
 והרומאים ועשירה, גדולה עיר תקופה באותה היתה קיסרי9

 כמה ואף בתוכה והתיישבו חזרו רבים יהודים הארץ. לבירתלמכוה
 החכמים מגדולי אבהו, ר' היה שבהם המפורסם : ממנה יצאועלמים
 בעיר. היתה גדולה שומרונית עדה גם לספירה. ה-ג'ממאה

 בה חי ה-ג' במאה הנצרות, בתולדות לקיסרי נודע חשובמקום
 הוא אף אבסביום, בה חי ה-ד' במאה הבנמייה. מאבות אהד~ריגנס,
 רשימת - ה"א~נומסטיקון" את בה שחיבר הכנסים:,מקבות

 מקומם. לזיהוי ציונים ,בתוספת בתנ"ך,פהמווכרים
 וגם ומסחר, נמל כעיר קיסרי פרחה עדיין הערביהשלטון

 1100, בשנת כבשוה הצלבנים גדולה.. יהודית קהילהבה

 הארץ כיבוש עם חשוב. מרכו לשמש הוסיפה הםיי
~ffp 

 ביברס,
 בסנף רק שנה. כ-9סז במשך בחורבנה עמדה ומאן נהרסה, 126%'ב

 שבנו מבוסניה, מוסלמים התורכי השלטון בה הושיב הי"טהמלה
 העצמאות. מלחמת עד בו וישכו הצלבנית, העיר הריסות עלאת,כפרם

 הנמל, שרידי נמצאים הים חוף על רבים. שרידים התגלובקיסרי
 וכף. עמודים הגלים, שוברי ניכרים עדיין הוהדוט. על-ידישנגנה
 העתיק, התיאטר,ז של מקומו ניכר קטן, לחצי-אי סמוך העיר,בדהום

 אמות- 2 שרידי ניכרים לקיסרי מצען בשטה. ניכריםשמלקוטיו

2נומ
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 הרדיפים, מנחל מים הוליכה יותר, נמוכה מהו, אחת העיר. שלהמים
 הכרמל, של הדרומית השלוחות ממרגלות עברה יותר, גבוהההשנייה,
 לים האיזור. של הצפוני הגבול פני על קיסרי, בנימינה,.עדבקרבת

 היא כ' המספרה: רשאית, כתובת שנה כ-30 לפני נמצאהאמת-המים
 פלוגת על-ידי בר-כוכבא( מרד למנת לספירה 132 בשנת.נבנתה
 הרשאק הלנית של_עבודה

 גף 700-51 הצלבנית, ההומה נראית עריץ קיסרי ש% במזרחה ,.
 ההיפודרום - העצום מירוץ-הסוסים מגרש נמצא ממנחמזרחה

 ממזרת צופים. ל-00~29 מקום בו היה מ/ 80 ורוחבו מ' 340שאורכו -
 פ% הלדו אדומה פורפיר מאבן ענק פטל .התגלה הצלבניתלחומה
 se~n הפסל למקום מסביב ד"פירות לבנה. שיש מאבן שני,ענק
 יווניות וכתובת פסיפס רצפת 1ב1 לספירה, ה-ף מהמאה במנטימבגח

 חטובות הורדוס, מימי כבר ואולי קדומהייותר, מתקופה הםהפטלים
 - ה-ב' מהמאות יהודיבית-כנסת שריקי נתגלו קיסר, לחורבות מצפון הביזנסים. הבונים ע"ילמקום

 לספירים ג'

שרות-ים
 והושיבה קיסרי, אדמות כל את כמעט כידיה פיק-א ריכזהכ-1925

 להשתרש הצליחו לא הם בדיג. שעסקו מרוסיים גרים .יהודיםעליה
 לעצמו שהציב שדות-ים, הקיפוץ קיסרי לאדמות עלה וב-1940במשם,
 של שמו חקלאי. משק לפיתוח במקביל היהודי הדיג את לפתחכמטרה
 לראשזנה דעזיישבן איש כ-30 הכפולה. מגמוע את מסמלהקיבוץ
 דרשה פיק"א העתיקה. העיר חורבות בין אוהליהם את נטו הםבמקום.
 מהנם את להעביר מוכרחים היו ולבסוף המקום, את שיפנו-טחם

 האורחני לכנסי-ה השייך לשטח ההברה, אדמות לגבול מעברדרומה,
 הוקם המחנה בחבירתן האדמה. את קיבלו שממגה בירושלים,לוכסית

88
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 לספינית מעיי "משמש "ט' מפיז י'ד 5"יסיי' מדהים בקיריתש"מ
 בשפע. מים בה ויש וירקות. תבואות לגידול טובה המקום אדמתלדיג.

 ביח"ר סירווג לבניית מספנה דיג, הם במשק העיקריים הענפים9י
 מילאה שיות-ים בננות. מטעי לרבות חקלאות, ושטחי מעושנים~גים
 ומקום המנדט, בתקופת במחתרת אנשי-ים מיי בא השובפפקיד
 היפוכים, פעם מדי בה ערכו הבריטים ההעטלה. בתולדות לה4בד
 ייבלתי-חוקיים'. עולים אחר נשק,והז אחר%
9- 

 ברנןצפר
*. 
 לחדרה. מדרום אחד ק"מ ת-Ha-היפה, כביש בקרבת מךןבש
 המנהיג ברנדס, לואיס השופט של שמו על נקרא ב-928נ.נמקד

 הכפר. להקמת בתרומתו שסייע היהודי-אמריקאי,הלמדינאי

 הרומאית-ביוגטיח. מהתקופה יככוב שרידי ישנם הכפר ברודמות4
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 להתחמק שהצליחה מעפילים. אניית : המאבק בתקופת נתפרסמהק"יא
 לחוף, להגיע הצליחה האנגלים, החופים שומר' של הצופים:41עיגם

 הבריטי השלטון הסביבה. ביישובי ופיזרו במהירות הורדואזאנשיה
 לגבעת- גם הגיע הבריטי והצבא אחריהם, נמרצים בחימושיםלהחל
שורם.

 החיילים שעות. כמה שנמשכה מערכה התחוללהבשעריה
ע ם טלנבר
 המשק-גברים.ונשים-ליניהש חברי השתטחו אותם~עצור
 ושמונה חם, בנשק להשתמש הבריטים היסטו לא ההתנגשית31שעת

 חללים. נפלו pw~nאנשי
גיח :4

 נוסד לגבעת-חיים. מדרום ק"מ * חפר, בעמקמחוב-עובדים
 מנשוג שבט ממשפחות צלפחד, מבנות אחת שם על נקראו'1933.
 בנחלתו. נמצא חמרעמק

 הרא.ה797

נ,;,ןי""יי., '"ל ~" נ! '1 .ן,, ליך"ן' ין ,ן ן פ,,,,'ן י,

4)4ןב
, 

- 
, 
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 "הכן והזקין, ונפר המסעף ובצל  ת2.אגיב-חיפה, בביש בצד או-אפשרתג
 סביב הפסק נקרע שפה *ע2 המקרא'ת, חפר ש2 פעופתונאו

 בעמק אחרים משקים בין - כשאימשה להגלה נגרם רבנזק

 שבלתי יהודים עולים אחר הבריטי העבא לחיפוייי מטרהתפר-
 - נשק, העתרחוקיים",
 כמקום מחכר והחי קדם, בימי גם קיים היה חגלה בשםי144ב
 ובשמו. בית מם הועלהשממגו
 הרא"חכפר

 י.

 סמוך ת"א-חיפה, כביש בקרבת חפר בעמקמושבועובדים
 של הראשי רבה קוק, .הרב שם על נקרא ב-1934. נוסדלגבעת-חיים.

 הכהו. אברהם הרב ראשרתיבות: - הרא"ה 1935. שנת עדא"י
 לישיבא

 כב"מ בצד הפר, בעמק תימן עולי שלמחשב-עובדים
 1933, בסוף מסדהיפה. ת*א-
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 ת"א הכביש בצד בשרוז' חי,; תל-אל-אפשף4
- 

 נחל על-ידי עבריו משלושה שוקף סביבתו, על מתנשא התלן ויתקיז. ~פר במסעף חיפוג
 "ארץ של מרמזה העתיקות חפר עם אותו המזהים ישאלכסנדר.
 ובתקופה יהושע. צל-ידי שהוכו הבצורות. 7VD מערי אחת"שר'.

 המלך. שלכה מטעם הנציב של מהחבו מקום יותר-מאוחרת

 ויתקלויפר
 צפונית-צפונית-מזרחית ק"מ 6 הפר, בעמקמחוב-עובדים

 ויתקיעו *ארגע חברי על-'די 1931 בשנת נוסד הים. בקרבתלעזתה,
 את והכשירו חפר( )עמק חוסורית תודי ביצות את שייבשוהראשונים

 ויתקןכפר
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פלמורה

 הסמוכיט, בפרדסים לעבוד הוסיפו אדמתם על שעלו אחראדמותיה
 וימעיט כפרוע את ולהקים משקם את לפתה ההלו 1933 בשנתודק
 ניוחן הגדול העיק2וג, בארן ביותר ועיול סואב-מעונדיםביום
 חפר.נענק

  מורת. ,השניטב_  העל9"ע איש ויתקיף יופף שם על נקראהגפר
 בארץ* פנעלית להתיח2בוה, הלוממים ומראיני הפועלים, תמעתודבר
 תחנת גם נתגלתה בסביבתן הביונטיחג בתקופה ישוב מקום-

 י  החדשים האבן מתקונתיגבוב
 ת ר ו ם ב%
 מכפר צפוניתימערגית ק"מ' 'נ-2 הים, שפת י שיתופי- מהאג;

 1945 שנת' לסוף נוסד אללטנדר: נחל 'צפונה-משפך ונקעםהתקל
 רובם שקיבלו השנייה, ממלתממיהעולט -משוחררים חייליםעל-ידיל
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 גידול ימי. דיג ע4 מבוסס מכמורת של המשק בחיג. מוקדמת ובמצרה:
 את לסמל בא המושב של שמו חקלאי. עור משק ועל בבריכות דגים4
 לריר הקשרון

 , נחקר שטרם קדום ונמל בסלע חצובים קברים שרידי במקוםי
 שכם. של אהוצרתה,ן אבטית'ם לייצוא מעגן במקום היה הראשונה מיתמת-העולם יפנ1!

 .צגתניח

 התפתחה היא שטת-הים. חולות על ש~1 שנת כסור נוסדהנתניה
 על נקראת קיט. ומרכז תעשייתי מרכז כיום ומשמשת רבהןבמהירות

 בארץ. בריאות מוסדות לפיתוח שתרם שטראנס, מפןשם

וגן-חפר
 חפר, בעמקמושב-עובדים

 כ-~
 . לנתניונ צפונית-מזרחית ק"מ

 ושער- נירה היישובים שני צירוף על-ידי 1940, שנת בראשיתתוסד
ן מהתקופה יישוב עקבית במקוםש"פר' א ש  

ו]יריריח%
 ירידיה על-שם נקרא לפיכך 'מצרים, יהודי בתרומות נרכשה"יפר אדמת והולנר. גרמניה יוצאי ע"י 1935 בשנת נוסד לנתניה.:4זרהית צפונית- ק"מ 4 צומת-השר11, בקרבת תפר. בעמקמושב-עוברים

 שבמצרים באלכסנדריה שחי יהודי, פילוסוף האלכסנדרורי,שילוק
 הנוצריות הספירהלראשית

 חיים*ר
 נבית לצצת-השרון מצפון ק"מ כ-3 חטר, בעמק מושב-?יבד'ם6

 המחלקה מנהל ארלו~ורוב, חיים על-שם נקרא 1933. בשנת ניסד?'ד(:
 הכפר. נוסד בה בשוא תל-אביב בחוח שנרצח הסוכעהע שלאמדיגית
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 בו שחיפש הבריטי, הצבא על-ידי ה"טאבק" בימי הותקף חייםכפר
 ו"חשודים".נשק

משמר-השרון
 מצפון ק"מ 31 ת"א-חיפה, כביש בצד חפר, בעמקקבוצה

 והואיל "קבוצת-משמר", הברי ע"י 933נ בשנת עמדהלצימת-השרון.
 מצטיינת -משמר-השרונן. שמה נקרא השרון מרחבי על משקיפהוהיא

 . פרחינובגידול

מעברות
 מצפון ק"מ 41 ת"א-חיפוף כביש בעד חפר, בעמקקיבוץ

 על עברו רבות תלאות 1933. בשנת מסד )בית-ליד(.לצימת-השרון
 של הבדווים עם קרקע סכסוכי קדחת, י המלך לדרך שיצא עדהמשק
הצעיר. השומר- של מרכזי חינוכי מוסד נמצא במעברות ועוד. חוואריתואדי

 כאל של שלוחותיו שתי פני על גשרים שני ד,קיבוץעל-'ד
 הקיבוץ. שם ומכאזאלכסנדר.
 עתיק יישובמקום

פכפך-השדון
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 עתיק. יישוב מקום לגבעת-אולגה. מדרום ק"מ כ-2 שוכןהתלונ תל-אחיי4

 התלמוד. מן הידועה קיסריו, של גדרה כנראהי

 גבעת-אולגה,ן

 שם על נקראת לחדרה. מערבית ק"מ כ-34 הים, בקרבתגבעהי

 ליד שוכנת הגבעה הדרה. אדמות גועל חזקיו. יהושע של אשתו%
 בתקופת נמל. להקים רוטשילד הברח שאף בו אשר קטן, מפרץ,ן
 למלחמה משטרה תחנת בגבעת-אולומ הבריטים הקימו המנדטן
 בינואר הבריטים, נגד ה"הגנה" בפעולות פוצצה המשטרה בהעפלה.וו

.1946

 מערבה אחד ק"מ הים. שפת על הפר. בעמקמושב-עובדיםו; בית-ינאי4
 החשמונאי המלך של לזכרו נקרא 1933. בשנת נוסד ויתקין.לכפר

 לפסה"נ,- % כשנת הזאת הסביבה את כבש אשר ינאי,אלכסנדר
 אדמזג עזבזי 'יאדים 'של צפוף יישוב באיזור קם בימיו אותה.ייהד

 אבדיחודה4
 6 )בית-ליד(, פתה-חקיה-צומת-השרון הכביש בצר מהסב!

 הביצועו את ייבשו הטתיישבים 1932. כשנת ט6ד לצומת. מדרוםוק"מ
 הפרדטמת היתה תחילה הקדחת. % והתגברו פודינו לאדמהו,'."כיו
 אחרים. חקלאות ענפי גם פותחו מכן לאחר במושב. היחידיולענף

 בן-יוצדונ אליעזר ש6 על אראתשבן-למ

 ,r~v,עפר
 נוסר יונה. מכפר דרשנית-מזדהית b"p 61 בשרוקמושב-עובדים

 קיבוץ, לשן במקום מקוהררים. וחייליט נוטרים על-ידי 1951שנת

%
 לשוב תכריו כשלצו מספקת קרקע העדר ובגלל 1932, בשנת סד
 .וו

8..
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גבעת-אומגה

 וצפר היה ה"משולש", בגבול קדמית עמדה בהיותו המקום.את
  הערביבנ מבך ו"כופות עזות  להתקפות העצמאות מלחטת בימינתזן

 והיסטורית, חוקר סופר, יעבץ, זאב ר' של שמו את משאהכפר
 4 העולמית. "מורחי* תנועתממייסדי

 דרומית-ררותיה-מזרחית ק"מ כ-*8. בשרת, חקלאיתמחבבהתל-מוני
 אלפרד סר על-ידי 1929 בשנת נוטרה )בית-ליד(.מצומת-השרון

 ונקרנתן אנגליה, יהדות קפל הבולטים מהאישים מלצ'ט(, )לוהדמונד
 תל-מונד* לגוום מרכז משמשת המושבה שמו,על
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מת-הכותש
 מסד מכפר-סבא. צפונית-צפונית-מזרה'ת ק-מ 9 שהעקיבוץ.

 התקפות במבהן עמד עת 1936-9, במאורעות ונתפרסם 1932,שנת
 של הערביים הכפרים תושבי על-ידי בעיקר עליה שנערכונות

 הבריטה הצבא ע"' חיפושים בו נערכו 943ג בסוףסבינעם
 המשק חלל. החברים אהד נפל המשק חברי לבין בינו:התגגשות

 העצמאוות במלחמת גם האיתנה בעמידתו'דע

פר-סמא
 בשרון ביותר והגדולות הראשונות מהמושבות הינהכפר-סבא

 כאן ניסה 1896 ובשנת 1892, בשנת כבר נקנתה אדמתהדרומי.
 ה"בתים" נבע 1905 בשנת בושם. צמחי לגדל רוטשילדברון

 1912, בשנת עלובות. המר בקתות תחילה אלה היו במקום.ראשונים

 בתים כמה גם הוקמו התורכית, מהממשלה בניהו רשיון קבלתהר
 בית1-שאן בימי כפר-סבא על עברו רבות תלאות ממש.ול

 ימו-תל-אביב ממגורשי לחלק כמקלט שימשה היאךאשונה.
 הבריטים בין החזית בקו היתה ארוכה, תקופה במשךאחר-כך,
 שמית את האנ~'ם פרצו כפר-סבא בקרבת בצפון. והתורכים!דרום

 בבנייגח הוחל המלהמה ולאחר אז, נחרבה כפר-סבא צפונותהתקדמו
 על- המעם שנית, נחרבה תרפ"א, מאורעות פרוץ עם ב-1921,;חיש.
 ומאז לבנותה, שוב ניגשו המיישבים המוסדות בעזרת הערביםידי

 מטרה שוב שימשה 1919 במאורעות במהירות. וגדלה יפהותפתהה
 הופגזה, העצמאות במלחמת גם כולו. את והדפה רבות,,התקפות

 עליה. נערכה לא ישירה התקפהזולם
 מביא. הרבת הערבים בפי שנקראו חורבות, ישנן המושבהבגבול
 כאן היה החוקרים דעת ולפי קדום, יישוב מציינות איהיורטות
 הקדומה. כפר-סבא שלנקומה

 השרון. בדרום השובה עיר כפר-סבא היתה השני הבית 'בימי
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- הש;.ית o)lDn מקמת י15יג"ר.סגא
 שטח הים. לחוף מכפר-סבא ומגדלים חומה בנה ינאיאלכסנדר

 "מישור או כפר-סבא" ,שפלת בשם שמה על או נירא סביבהגדול
 ההיסטוריון אצל כפר-סבא, .מישור נוכר הראשונה בפעםכפר-סבא".
 המשנה, בימי גם nylls היתה כפר-סבא מתתיהו. בן יוסףהיהוד'
 לספירה. ה-י' במאה בימי-הביניים, גם במקום קיים היה גדולוכפר

קרית"טאול
 לבני-ברק. טצפון ק-מ % רמה-גן-הרצליה, הבביש בצומושבץ
 לנכר נקראה הבלקן. מארצות עולים על-ידי 1114, בשנתשסיה

 בולגריה. ציוני מותיקי גרשוז' שאולרבי

 ירמת-השרון
 מדרום ק"מ 2 ת-א-בהרצליה, הכביש בצד בפרותמחבבה
 1923. בשנת מסדה*לצליג
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ויש
 להרצליה מעךבית-דרמטית-מ?ךבית ק"מ 1%!2 נטוש. ערביכפר

 שונים. שרידים ובו בימי-הביניש, שומרוני יישובמקום

 המפאיתהמנהרה
 הבביש בצד הרצליה, של ג' באיזור נמצאתהמנהרה

 ת*ז4-
 הלקה הגשמים. מימי ניקח לסם הרומאית- בהקופה a~naנחניו:

 בנשק לאימונים המנדט בימי השתמשו במנויה טתובגתפוחון
 .במשתרץ

. 

הרצליה
 של קהילת-ציון הברת עליידי 1924. נשנת נוסיההרצליה

 סביבוהיוג על קדחת שזרעה נרחבת; ניצה במקום ארה"ב.ציוני
 הרצל. תיאודור על-amנקוווה

 הרצליה של ג' באיזור יישוב. שונות בתקופות היה זהבשמח
nKYDAמחצבה גם נמצאו בסביבה בסלע. חווגה רוטאיוג. ניקוע נקבת 
 אחרים. ושרידים סלעים קבר פסיפס, רצפתעתיקה,

 שמריהוכפר
 גי מאיזור צפונית Dffp כ-גון ת"א-שתניה, הכביש בצדמושב

 שם על נקרא גרמניות יוצאי על-ידי  1937 בשנת נוסד הרצליוגבי
 הרוסיוג הציונות ממנהיגי לוין,שמריהו

 עתיקים. סלעים וקברי מערות נמצאו הבפרבשטח

 רשפוראפויוניה( ; )סידנא-עלינוף-ים
 הכלולה נוף-ים, השכונה לסידנא-עלי סמוך נוסרה 1946בשנת

 שהוקמה רשף, 11 לשכונה צורפה 1950 בשנת בהרצליה.כיום
 קברו נמצא במקום המוסלמי במסגד סידנא-עלי. הנטוש הכפרבמקום
 בשנת זה עלי נפל ערבית מסורת על-פ' עלי. בשם ערבי ניבח-,של
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ך ' יעש  ; .ן.,,,.,י,,.,,
 השג-ה מוחמת-העורס ופזי שממתזכפר

  ערכיים היסטוריונים על-ק" נזכר קברו הצלבנים, עם בקרב1250
 ערביי היו הקיץ. בחש-שי שיה, מדי ה-rD. מהמאה החלשונים
 סידנא- שליד nloan~ בניין עממית. חגיגה במקום עורכיםהסביבה
 החופים. פטוטרת כתחנת העצמאות מלחמת לפני שימשעלי

 היא ארסוף, של חורבותיה נמצאות לסידנא-עלי מצפוןכק"מ
 הכנעני, "ברק אל רשף. על-שם שנקהאה הקדימם הכנעניתושפוד
 בית' בימי בית-עמרי. בגבול ונמל עיר היתה הישראליתבתקופה
 יפו בין יוונית חוף עיר אז היתה היא אפולוניוב שמה היהשני

 אותה גם הכליל וזוירוז' את כבש 4ה2ר ינאי, אלכסנדרלקימרי'
 חזרה nbw ברומאים. ומלחמה לימי חרבה העיר ממלכהו.בגבולות
 רנת וחשובזע מבוצרת עיר וו היתה ביתר-שאן מכן. 1rg-ונבטחה
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 לה, והחזירו כבשוה הצלבנים ארסוף. שוב אז היה שמהאוכלוסין.
 ניטש בסביבתה ארסור. לא קראו הם 1 הקדום שמה את קל,בשיבוש
 נכבש 1265 בשנת והצלבנים. צלאח-א-דיו בין גדול קרב 1191בשנת
 לתל-חרבות. שהפכו הממלוכה הצבא על-ידיהמקום

 כחובות עתיק, נמל הומות, שרידי מצורה, שרידי נמצאובמקום
 אחרים. ושרידים קברים מצבותיווניות,

השטוו
 צפונית- ק"מ כ-~1 ת"א-נתניה. כביש בצדמושב-עובדים

 הרבה נמצאות במקום 1936. בשנת נוסד שמריהו. מכפרמזרחית
 הקדומה. רשפון לתושבי קברים מערות ששימשו חצובות,מערות
 מערבית-מערבית-דרומית ק"מ 11 נמצאות הקדומה רשפוןחורבות
 נוף-ים(. )ראה הים שפת על רשפוהממושב

שפיים
 צפונית-צםונית-מערבית ק"מ 5 ת"א-נתניה, כביש בצדקיבוץ
 ערביות כנופיות תקפוהו היווסדו אחר 1935. בשנת נוסדלהרצליה.

 זכות על המאבק בתקופת הגנתה על נפלו מחבריו וכמה והתקף,הגוי
 שם 1.השודים". נשק בו שחיפש הבריטי, הצבא אותו תקףההעפלה
 להקים . . עניהיך. רצון "כעת : מישעיהו הפסוק על-פי לו ניתן"קיבוץ
 ח-ט(. )מט, ף . מרעיתם. שתיים ובכל . . שוממות. נחלות להנחילארץ,

הרר-רשתיים
 . פתת-תקווה-ממת-השר11 כביש בצד חקלאיתמושבה

 - 925ן. בשנת נוסדה ליד(.' )בית-

 ל א י ר גמ
 העלייה בני על-ידי 1924 בשנת נכדה השרון, בלב מושבה.

 במהי- התפתחה בשרון, ההדר מטעי שגשוג עם והרביעית,השלישית
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 בכפר הערבים התבצרו העצמאות מלחמת בימי הדשים. ענפיםאזן בת ונוספו השנייה. מלחמת-העולם בימי להתפתח הוסיפה היארות.ן
 קשה התקפה וערכו למושבה, ממזרח ק"מ 14 שנמצאביר-עיאס,ן

 הבסיס את השמידו שכוחותינו ואחר נהדפה. ההתקפה מגדיאל.על
 ההרים. לכיוון האויב הורחק בגיר-עךאסהערבי.

 סירקיןכפר
 נוסר מפתח-תקוה. דרומית-מזרהית ק4מ כ-4מושב-עובדים.ן

 והיה 1939-.1936, בשנות דמים מהתקפות סבל המושב 1936.בשנת
 העצמאות. מלחמת בימי גם ערבית לתוקפנותמטרה

 היובל( )כהדרגה,מעשן
 שסד היובל והיובל. בהדרגה מושכי-עובדים, שני של "תמזגותם.ן על-ידי נוסד לפתח-תקוה. מדרום ק4מ כ-3מושב-עובדים,ן

ש,תיר-רפתץפ
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 יהח/ כפר גט מכונה היה היינל 1935. בשנת ובהדרגה 1928בשנת
 שנים )4 ב-1882 פתה-תקוה חלוצי שהקימו הארעי היישוב שלכשמו
 לכבוד נקרא היובל שנונ 11 שהתקיים הריושו0' היהמוב הקמתאחר
 המושב. היווסד בשנת שהל פחח-תקוה, של ה-50יובל

גת-רימוז
אושב.

 כ-~
 אשו. בשנת שסד פתח-תקווה למרכז מדרום ק"מ

 והתורכים הבריטים בין קרב ניטש הראשונה מלחמת-העולםבימי
 המושב. שוכו עליובמקום

 אבו- בתל אולי מקומה 1 דן בנחלת עיר היתה הקדומהגת-רימון
 רמת-גז. של העירוני לאיצטדיון הסמוךויתוז,

 עינת -גבעת-השלושת
 ק"ט 3 פתח-תקוות-ראש-העק, הבביש בצד קיבוציםשני
 כגבולה 1925, בשנת מסדה גבעת-השלושה לפתק-תקההממורח
 מפתח-תקוה פותים 3 שם על ונקראת פתח-תקתק שלהמערבי
 ומהו ד~ערכיים, השלטונות בידי הראשונה העילם מלחמת בימישעונו

בעינוגיהם.
 מלטיו שני 1953 בשנת התיושבו הקיבוץ. שנתפלגלאחר

 הנוכחה במקומם - ועינתגבעת-השלושה -

תייאביזהתס
 הירק41 מגשר דרומית-מזרחית אהד ק"מ בקירוב נמצאהתל
 ~ה- אללי. שכנזר זה במקום ת"א. של הצפונית הרכבת תחנתעל-יד
 בשרשרת חוליה הוא התל ען. שבט בנחית עיר המקראיהןרימון
 לו. במקביל שעברה העתיקה הדרך ולאורך. הירקוז לאורךהתלים
 על-יד תל-קטילה. הירקון. שבשפר תל-קודידה. : הם האחריםהתלים
 וכוץ שבע-המחנות על-יד נפוליוו( )הר תל-גדישה שיית'-מונים,גשר
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 בראשיתחפתח-תקדה

 .פתח-תקוה

 הישז, היישוב בני על-ידי תרל"ח-8ד8ו, באב נוסדהפ"ת
 בגמז כארץ הראשוז העברי היישוב היתה ירישיים. חומותפורצי
 את לה .ונתתי : יז ב. במישע הפסוק על-פי לה ניתז שמההחדש.
 ממייטביה רצו בתחילה לפתח-בסוהר  סכור עמק ואת משםכרמיה
 ומשום - זקעיים לפ' עכור עמק - יריחו בערבות אדמהלקנות
 רבים. טבע בפגעי נתקלו המתיישבים 417 בשם ליישובם קראוכד

 והמתיישבים הללים. בהם הפילה אשר הקדחת. היה שבהםהקשה
 יעלו שבו הביל-יתם, עליית עם 1882. כשנת כפים. את לנטושנאלצו

 )יהודיה(. ליהוד סמוך הכפר מקום את הפעם בקבעם אדמתם,'עי
 כריסיכן חוכברציון של ומסיועט רוסשילד. הברוז מתמיכת נהגועתה
 הערבים השכנים וכנגרותעל-אף

- 
 בשנת בראשונה שהתקיפוה
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1886
-  

 אותה שפקד שיטפון בגלל והתפתחה. המושבה התבססה
 והפעם היישוב. מקום את להעתיק המתחבבים נאלצו 1893בשנת
 המושבה ובתור והתפתחה, פ"ת הלכה מאז הנוכחי. במקומוקבעוהו
 המושבות". נאם לכיתי וכהה בארץשכמשונה

 התורכים לצבאות קרב זירת שששה הראשונה העולםבמבהמת
 ערביי עליה התנפלו 1921 במאורעות רב. סבל וסבלהוהבריטים,
 להתקיפה. הוסיפו ולא הוכו אךאבו-קישק.

 מלהמת- אחרי חדשה תנופה קיבלה פתח-תקוה שלהתפתחותה
 תושביה מספר לכה קודם גם מאוד נימרת היתה כי אםהעצמאוהע

 לותיקים רבים, שיכונים הוקמו ובההומה ובהתמידו במהירותגדל
 שונים. תעשייה מפעל' גם בה הוקמו הומן במשך הדשים.ולעולים

 עיר. של מעמד קיבלהMD1.-תקוה

 כיםאת"'תקוח
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 העניניםתוכז .-

 . . . . . . . . . 'זהשם
 . . . . , . . יגבול.תשטח

 י , . , . הגיאוגרפיהתחום
 . "נשק שביתת הטכסי.גבולות

 . . . ומבבהו האיזורפני
-.
. 

 . : זודד'ס ריוח שי יר4ריגע"
 ,. . . ובים ביבשה קורקררכסי
 .*,. . משוק חוף.קטע
 י ~י.. . .~ אוידעמקי
 י*,. ביניים איזורהעדר-

 , .. . והידרוגרפייס אקיימייםתנאים

 . 1. . והחקלאותהצומח
 .- הנודדים החולוחרציעת

 . חמרת-החול -  הקלותהקרקעות
 . , . הבבדות החוףסריעות

 . ..... . . ..נמחלים
 . י. * , .. . .הירקוך
 י,. .  פולגוהפליש.נחל
 . . .. ., . . איכסנדרנחל
 .(,. , , . חריה.נחל

 .'. . ... . . -.אדרכים. . . .. . .. .. תניניםזחי
 . . . ן . , . אורי._שלבי

 . . . ,..חיזים"
 . - החוד בקרב" משומית אורךדרר
 . . הים שמת לאורך. עונתיתדרך
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.-, . , . . .. הרוחבדרכי
 . )קיסרי-צומת-עירון( הרומאיתהדרר
 קקון( )קיטרגו-צומת "צלבניתהדרך

 , . , . . בימינו השרוודרכי

 . . . . . . . . השרקתולדות
 . . . . . . . . השרוןמחיית

 )1918-1878( בארץ "תורכי השלטוןשלהי

 )1948-1918( בארץ "מנדטורי השלטת,ימי
 . . . ימינו ועד העצמאותממלחמת

 ..,. העצמאות במלחמתהשרון
 ....... יישוביתפקירה

 *..**.'. .בנימינה
 *****,. עדהגבצת
 ...... גליקסוןנסר

 ..,. . )ארובות(תל-א-סוויר
 ..... ..מענית

 ..*....עידשמר
.,,.....כרכור

....*.,.פרדס-חגה.
.....**.חדרה

ק,סי, .,.,,..גן-שמואל
,...,..שדוה-ים

 ..*,.., ביה"סבפרן
 ..,.,..,עי1-החורש
 , *.גבעת-חיים

 . ......אלישיב .י. .,.. הרא"הככר י........חגלה
 . , ..... י,תל-אל-אפשר

 י . . ז . .. ויתקיןכמר
 , י , , *,מכמורת

דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



* ~*נתגיס י 8 , " * * 1 ,
1גדחפר , 1 * 4 1 , , , 1 4  
 * * , * * * * , * י . .הידיה
ו-*י,*,,,1 חייםכפר
 * *1*1י*1* השרוו.משמר

* .י*מעברות 9 * * 1 1 ,
 * ,י ע1,,1י* .תל-אחדר
14י1,,, אולגהגבעת

_,
 * ,**,**,,,בית-יגעי
 , ,* . , *,יבן-יהודח

 * * * י י 4 * * י* יעבץנסר
 * * 4 1 * ,-, י*תל-מתר

 4 4 1 י 1 י * : .,רמת-הכובש

,י*,.1*,* שאול'קרית
,י,,,,,, השרוןרמח

 *1*,,*,, הרומאיתהמנהרה
..,,,.,.המש
 י4*,.,... שמריהוכפר

 .' רשפוראפולוניא( י )טידנא-עלינוף-ים

,.,..., .רשפון.
 . , , , . , . ...,שמגב

 . 4 1 ,.* * , ,1הדר-יכתים
 ,1 ,.מגדיאל
 1 1 , * י 8 ז . . סירקיןכפר

 י***1י * היובל( )בהדרניםמעש
 *1י* .1 , .. .. .גת-רימת

 .1111י עינת -גבעת-השלושה
 1*י*4* ,,תל-אבו-זפתת

 4****4 1 * ,*פתח-תקוה
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