מסלול

האביב הסתיים והקיץ בפתח  -זמן מצוין לצאת מהבית
ולפגוש עצי אלון תבור ירוקים ושדות קמה צהבהבים .זה
גם העיתוי המושלם להיזכר בכמה דמויות מיתולוגיות
שחייהן נקשרו בתולדות היישוב .היעד שלנו הפעם הוא הגליל
התחתון המערבי ,והדמות המרכזית היא לא אחרת מאשר עורך
המשנה ,רבי יהודה הנשיא .לצורך כך ,נסטה ימינה ושמאלה מהדרך,
קדימה ואחורה בזמן .אחרי הכל ,בניגוד לרבי אנחנו נוסעים ברכבים
ממוזגים ולא רוכבים על פרדה ,חמור או סוס .גם אתם תוכלו לעשות
רק חלק מהמסלול ,לעצור להתרעננות  -ולהמשיך הלאה.
רבי יהודה הנשיא ,או בלשון קיצור "רבי" ,עמד בראש הסנהדרין
)"מועצת הזקנים" בשמה המקורי( החל מאמצע המאה השנייה
לספירה .בעקבות המרד הגדול וחורבן ירושלים ) 70לספירה( גלו
החכמים מירושלים ונדדו ליבנה .משם נפתח מסע נדודים ארוך:
מיבנה לאושא שבגליל ,מאושא לשפרעם ,משפרעם לבית שערים,
מבית שערים לציפורי ומציפורי לטבריה ,שם חדלה לפעול בתחילת
המאה החמישית לספירה .רבי פעל כמנהיג בתקופה לא פשוטה
לעם היהודי של ימי הכיבוש הרומי .במשך דורות שיננו התנאים את
ההלכה ,עד שהחליט הוא לעשות סדר ,ללקט ולערוך את המשנה.
בשנת  200לספירה ,בציפורי ,חתם אותה.

תחנה ראשונה :בית שערים העתיקה

שדות ירוקים צהובים באלוני אבא

כאן עשה רבי יהודה את מרבית שנותיו ,עד שהתיישב בציפורי בערוב
ימיו .מדובר בעיר עתיקה שחלק ניכר מיופיה החבוי טמון במעמקי
האדמה ,אבל אנחנו נפתח את סיורנו דווקא עם ביקור באתר הפסל
של דמות מיתולוגית מסוג אחר  -אלכסנדר זייד .בוודאי כבר הספקתם
להבחין בגבעות שייח' אבריק ובפסל הברונזה של זייד ,השומר הנצחי
המביט על העמק .נלך בעקבות השילוט לפסל ,ובדרך נחלוף על פני
מרכזה העתיק של בית שערים ,שרידי מבני הציבור ובורות המים.
אלכסנדר זייד ,איש העלייה השנייה ,הגיע לארץ מסיביר ב–.1904
כמו כל חלוץ שכיבד את עצמו ,היה גם הוא פועל ואף נמנה
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עם ראשוני החלוצים בחוות ההכשרה בסג'רה  -הקולקטיב
ההתיישבותי הראשון .בין השאר ,לקח חלק בהקמת תל חי וכפר
גלעדי ,אולם בספרי ההיסטוריה הוא "חתום" יותר מכל על הקמת
שני ארגונים חשובים וידועים  -ארגון השמירה העברי הראשון "בר
גיורא" וארגון "השומר" .לימים ,היה שותף גם בהקמת "אגודת
השומרים" )מרכז לשומרים ומשפחותיהם( .אגב ,סיבת הירצחו של
זייד לא לגמרי ברורה :ככל הנראה רוצחו היה בדואי ,שארב לו בעת
שחזר בשעת לילה מאוחרת מאסיפת חברים שהתקיימה בקיבוץ
אלונים הסמוך .הפסל שהיה לסמל נמצא בראש גבעה ,וכמה מטרים
במורד שלה נמצא קבר שייח' אבריק ,המקודש למוסלמים.
בין צדיק יהודי לקדוש מוסלמי ,תוכלו להשקיף על עמק יזרעאל ולהבין
כיצד רכש לו זה את המוניטין התנ"כי שלו כבסיס חקלאי מרכזי .נביט על
העמק הפרוס תחתינו :רכס הכרמל ממערב ,רמות מנשה מדרום ורכסי
הגליל התחתון מצפון מזרח .לאחר ששאפנו מעט אוויר ,נרד לביקור
בחלקו המרשים של הגן הלאומי בית שערים .זוהי העיר התחתונה
)הנקרופוליס( שזכתה לתהילת עולם הודות לבקשתו של רבי יהודה,
להיקבר דווקא בה .עשרות מערות קבורה של אנשי היישוב היהודי
חפורות כאן ,בסלע הגיר הרך  -פשוט כיוון שכולם רצו להיקבר לצד רבי.
ניתן לבקר במערות הקבורה ולהתרשם מהכתובות המעטרות אותן.

תחנה שנייה :אלוני אבא ובית לחם הגלילית

האביב אמנם עומד להסתיים ,אבל אלוני התבור מלבלבים עכשיו יותר
מתמיד .משמאל לכביש  7513נמצא מגרש חניה מסודר ,המוביל אותנו
לשמורת הטבע אלוני אבא .שמה של זו נגזר מקרבתה למושב אלוני
אבא ,המנציח בשמו את אבא ברדיצ'ב  -צנחן עברי שהוצא להורג
במלחת העולם השנייה לאחר שנתפס מעבר לקווי האויב הנאצי .נעשה
טיול רגלי לא ארוך ,במסלול שאורכו כשני קילומטרים .ניכנס דרך

המסע בעקבות
רבי יהודה
היעד :הגליל התחתון המטרה :להתחקות אחר עורך המשנה
רבי יהודה הנשיא ,מעתיקות עיר המתים ההיסטורית של היישוב
בית שערים ועד ציפורי ,שבה חי בערוב ימיו הצ'ופרים בדרך:
עצים מוריקים ,שדות קמה צהובים ובתי אבן טמפלריים
כתיבה :אסף דורי צילום :דורון ניסים

החניון לשער השביל ונלך עד שנגיע לקרחת היער ,המעוטרת עצי אלון
תבור גדולים .ככל שנתקדם בשביל ,נגיע שוב לאזור מיוער .במקום
שבו מתעקל השביל ימינה ,תיפתח לפנינו תצפית דרומה לעבר מושב
אלוני אבא  -ולעבר עמק יזרעאל ,הכרמל והרי נצרת המרוחקים יותר.
נפסע בין עצי האלון הירוקים וגלי הפריחה הצהובים-לבנים .בעונה זו
של השנה נמצא כאן ,בין השאר ,עולש ,שום עגלגל ,דרדרים ועוד .משך
המסלול הוא כשעה בהליכה נינוחה והוא מתאים לכל מטייל .בסיום
נחזור לכביש ולדרך המתפתלת ,שתוביל אותנו לשני מושבים שנבנו על
שרידי יישובים ותיקים ועתיקים.
בני הדור השני של אנשי כת ההיכל )"טמפלרים"( הם שהקימו
את בית לחם הגלילית וכן את המושבה החקלאית "וואלדהיים",
שהפכה לימים ליישוב אלוני אבא .ניסיון התיישבות זה של
הטמפלרים ,בניגוד לניסיונות ההתיישבות הכושלים של אבותיהם
בעמק יזרעאל ,דווקא עלה יפה ואולם עם מלחמת השחרור וכיבוש
היישובים על ידי ההגנה ,סולקו אחרוני התושבים מהם .למעשה,
במהלך מלחמת העולם השנייה ,הפכו הבריטים את המושבה
למחנה הסגר לתושביה ,שהוגלו לאחר מכן לאוסטרליה .מומלץ
לבקר בשני המושבים שבגבעות אלונים ,בשיפולי עמק יזרעאל,
ולחזות בשרידי המושבה הטמפלרית .את בתי האבן והכנסייה
שבמרכז הרחובות המצטלבים ניתן לראות עד היום באלוני אבא.
בסוף הכביש ממתינה לנו בית לחם הגלילית .שם המקום מופיע
לראשונה עוד בספר יהושע והתואר "הגלילית" נועד להבחין בינו
ובין שמה של בית לחם שבאזור יהודה .במרכז המושב ,מלבד בתים
טמפלריים ועסקי תיירות רבים ,נראים עדיין בית העם ומגדל המים
המקוריים של המושבה.

תחנה שלישית :תל שמרון ונהלל

צפונית לנהלל ,בולט בשטח ,נמצא תל שמרון  -הטמפלרים ,שניסו
להתיישב כאן וכשלו ,פנו בעקבות זאת להתיישבות בחיפה.
בתקופת המשנה והתלמוד נקרא התל בשם "סמוניא" והוא
"מככב" בכמה מסיפורי האגדה .כך ,למשל ,מסופר כי באחת
הפעמים שעבר רבי יהודה הנשיא בסמוניא ,יצאו אליו אנשי
המקום וביקשו ממנו אדם שישמש להם דרשן ודיין" .אמרו לו:
רבי! תן לנו אדם אחד שיהא מקריא אותנו ושונה אותנו ודן את
דיננו" .ורבי אכן נתן להם את רבי בר–סיסי ,מאנשי פמלייתו.
בראש התל נמצא מגדל קק"ל ,שממנו ניתן להשקיף על העמק.
כשנגיע מעלה לתל ,נביט דרומה לעבר העמק ונראה את שדות
החיטה הירוקים של נהלל .ממש עכשיו הקומביינים קוצרים את
התבואה ,והטרקטורים גוררים מכבשים שמשאירים מאחור קוביות
צבע גדולות ומרובעות וחבילות קש .עם כיבוש הארץ על ידי בני
ישראל ,נכבשה שמרון ונכללה בנחלת שבט זבולון .מאוחר יותר
נקראה סימוניא ,שם שנשתמר בשמו של הכפר הערבי סמוניה
שהיה כאן פעם ,למרגלות התל.
על הגבעה :בית הקברות של נהלל ,שבאדמתו טמונים חלוצים
וחלוצות מראשוני העמק ועד ימינו .בבית הקברות המוכר
טמונים כמה אישים ידועים ,בהם בן המושב המנוח משה דיין
והאסטרונאוט אילן רמון ז"ל שנקבר שם על פי בקשת רונה
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פסלו של אלכסנדר זייד .צילום :באדיבות ארכיון הצילומים של קק“ל

רעייתו .קבריהם של השניים נמצאים קרוב
ביותר אל העמק ,צופים אל שמורת עצי
השיטה המלבינה שמעטרת את מרגלות
הגבעה .לא ממש ברור איך חורשת השיטה
המופלאה הגיעה למרגלות הגבעה ,אבל
ידוע כי מוצא מין זה של עצים הוא בסודן.
מדובר באחד מריכוזי החורשות של שיטה
מלבינה ששרדו באזורים שונים בארץ ,בהם
מישור החוף ,שפלת יהודה ,בקעת הירדן
ועמקי יזרעאל ובית שאן .דגם התפוצה
הייחודי של מין זה משך את תשומת לבם
של בוטנאים רבים וכן העובדה שהוא פורח
פעמיים בשנה ,עקר ואיננו פורה ומתפשט
באמצעות נצריו )התרבות וגגטיבית(.
תפוצתה של השיטה המלבינה באפריקה

עתיקות בית שערים

גרמה לחוקרים לשער כי מדובר בשריד
)רליקט( אקלים אחר ששרר בארץ ישראל
בתקופות קדומות.
אגדה מקומית קדומה מספרת על מקור
עצי השיטה :מהגרים מארץ ערב ,בני שבט
הלאל הנודע בזכות גבורתו בקרב ,נדדו
ברחבי הארץ עד שיום אחד נטו אוהל
סמוך לתל שמרון .הם מתחו חבלים
ליתדות ותקעו אותן באדמה .כעבור זמן
מה החליטו לשוב לנדודים ,הפעם לעבר
ירושלים הקדושה .ואולם ,כאשר אספו
את אוהליהם ונפנו לדרכם ,שכחו לשלוף
מהאדמה כמה מהיתדות .לפי האגדה,
ברבות הימים היתדות היכו שורשים
והצמיחו ענפים  -ומכאן עצי השיטה.

התחנה האחרונה:
גן לאומי ציפורי

"פאר הגליל כולו" ,כך כינה ההיסטוריון יוסף
בן–מתיתיהו את ציפורי .הוא ידע על מה הוא
מדבר :בימי המשנה והתלמוד היתה העיר
החשובה בגליל ולא בכדי בחר רבי יהודה
הנשיא להתגורר בה בראשית המאה השלישית.
בהנחייתו ,כאמור ,התבצעה כאן עריכת המשנה,
אירוע משמעותי בתולדות העם היהודי.
לעיני המבקר בציפורי נחשפת עיר עתיקה
שלמה ובה רחובות מרוצפים ופסיפסים
מרהיבים .פסיפס מפורסם במיוחד הוא זה
של "המונה ליזה של הגליל" ,המשולב ברצפת
פסיפס המתארת סצינות מחיי דיוניסוס,
אל היין המיתולוגי .הפסיפס נבנה כרצפה

המסלול המלא
N

גן לאומי בית שערים
הגעה :בצומת יקנעם פנו שמאלה לכביש  70ואחר כך ימינה בפנייה
הראשונה )צומת התשבי( לכביש  .722לאחר כ– 3.5ק"מ פנו שמאלה
ועיקבו אחר השילוט שיוביל אתכם היישר לבית שערים .כניסה נוספת
מצפון :דרך כביש  ,75החוצה את קריית טבעון לכיוון צומת יגור.
משך הסיור :שעה-שעתיים ,עונה מומלצת :כל השנה.
שעות הפתיחה :אפריל-ספטמבר ,08:00–16:00
אוקטובר-מרץ  .08:00-16:00הכניסה בתשלום.
טלפון.04-9831643 :

פסל אלכסנדר זייד
לאחר שפניתם מכביש  722לבית שערים ,סעו בעלייה ,פנו שמאלה
והמשיכו לפי השילוט .עלו לפסל ברגל ,בדרך העפר.
שימו לב :מטעמי בטיחות ,לא ניתן לעלות עם הרכב למקום.
בגן הלאומי או לאורך הכביש חניה זמינה.
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מפת המסלול .איור :אמיתי סנדי

מסלול

המסלול המלא
שמורת טבע אלוני אבא
ובית לחם הגלילית
מבית שערים נצא חזרה לכביש 722
וניסע צפונה לעבר צומת השומרים.
ממנה נפנה מזרחה לעבר כביש 75
ונערוך גיחה נוספת במסלולנו לעבר
שמורת אלוני אבא .נפנה צפונה
ושמאלה ,לכביש  7513המתפתל
בין אלונים ואלות .בית לחם הגלילית
נמצאת על אותו כביש ,כקילומטר
אחרי אלוני אבא.

1

.1

שמורת טבע
תל שמרון ונהלל

.2

נצא חזרה לכביש  ,75נפנה מזרחה
ונחלוף על פני רמת ישי .כחצי
קילומטר ממזרח לצומת נהלל ,נפנה
צפונה לתמרת ,ראשון הישובים
הקהילתיים שהוקם ב– .'81כעבור
כ– 200מטרים נפנה שמאלה
במעלה הגבעה ,נחנה בחניון
למרגלות התל  -ונתחיל לטפס.

.3
.4
.5

מבנה טמפלרי
בבית לחם הגלילית.
צילום :באדיבות
ארכיון הצילומים
של קק“ל
תל שמרון .צילום:
דורון ניסים
”המונה ליזה של
הגליל“ ,פסיפס
עתיק בציפורי
חגיגות גאות הנילוס.
מתוך רצפת פסיפס
בציפורי
עתיקות בציפורי

2

גן לאומי ציפורי
נחזור לצומת נהלל ונפנה ימינה -
צפונה לכביש  .73משם עלינו לחצות
את הכפר הבדואי הגדול זרזיר ,עד
שנתחבר שוב לכביש  ,77שם נפנה
שוב ימינה לכיוון צומת המוביל .כאן
נעלה על כביש  ,79ונפנה ימינה לעבר
המושב והגן הלאומי ציפורי.
משך הסיור 3–2 :שעות.
שעות הפתיחה :אפריל  -ספטמבר
 ,08:00–17:00אוקטובר  -מרץ
 .08:00–16:00הכניסה בתשלום.
טלפון.04–6568272 :
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שעיטרה טרקלין )סלון( של וילה רומית
מראשית המאה השנייה ,הממוקמת בראש
הגבעה .באחד המבנים ,בית "חג הנילוס",
נחשפה רצפת פסיפס המתארת חגיגות
שנערכו במצרים בעתות של גאות בנהר.
הפסיפס מציג את נופי מצרים בהיבט האנושי,
הבוטני והזואולוגי.
בסמוך לרחוב הראשי ,נחשפה רצפה נוספת
של בית מידות המתארת את נגינתו הקסומה
של אורפיאוס ,בנו של אפולו .בפסגת האתר
 18בשביל הארץ

5

נמצאת המצודה ,שממנה אפשר להשקיף על
סביבותיה .לא הרחק ממנה נמצא התיאטרון
הענקי והמרשים ,שיציעיו יכולים להכיל
 4,500צופים .מבנה בית הכנסת הסמוך
מעניין במיוחד ,שכן רצפת הפסיפס של אולם
התפילה שלו מעוטרת במוטיבים יהודיים
ובסיפורים מן המקרא❖ .
הכותב הוא מנהל מרכז חינוך והסברה גליל
תחתון ברשות הטבע והגנים.

