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 צגת הרעיוןה         
 

 

טרת העבודה היא סימון גבולותיהן של נחלות שבטי ישראל באמצעות מפות 

במטרה לקרב את ציבור , ובאמצעות שלטים והכוונה בשטח, ודברי הסבר

למורשת זיקתם של שבטי ישראל  –מטיילים ומבקרים  –העוסקים בידיעת הארץ 

 .לנחלותיהם

החלוקה לשבטים . 'יט-'פרקים יג, ר יהושעלוקת הארץ לשבטים מתוארת בספח

, נחלות יהודה; גד וחצי המנשה בערבות מואב, נחלות ראובן: מתוארת בשלושה שלבים

 .נחלות יתר שבעת השבטים בגלגל; אפרים וחצי המנשה בגלגל

, בפרשת ויחי, יסודותיה של חלוקת הארץ לשבטים נמצאים כבר בברכת יעקב לבניו

מלמדים כי , לצד כתובים נוספים, כתובים אלה. ת הברכהובברכת משה בפרשת וזא

שבאה לידי ביטוי בחלוקת , הייתה קיימת מסורת קדומה בדבר חלוקת הארץ לשבטים

ולא תסב : "הכתוב מדגיש את זיקתם של השבטים לנחלותיהם בדברי הכתוב. יהושע

(. 'ט' במדבר לו" )כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל, נחלה ממטה למטה אחר

 (.'במדבר ב)ניתן גם ביטוי בסידורם סביב ארבע רוחות המשכן , למקומם של השבטים

שנוהג כאשר השבטים , יישובם של השבטים בנחלותיהם הוא תנאי לקיום מצוות היובל

ועוד (. ב"ע' ערכין לב" )ולא בזמן שהן מעורבין", יושבים באדמותיהם שיושביה כתיקונה

 .ת ערי החומה של יהושעהלכות היו קשורות ברשימו

ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל הארץ " –ם נותן טעם לחלוקת הארץ לשבטים "הרמב

כשיעלה כל שבט ושבט , כדי שלא יהיה כאיש יחיד, לשבטים אף על פי שלא נכבשה

 (.ב"ה' תרומות פא" )לכבוש את חלקו

, בהלכה, י ישראלנמצאנו למדים עד כמה קבועים יסודותיה של חלוקה זו בדברי ימ

 .עצם אחיזתם של השבטים בנחלותיהם –ובחיי המעשה , במדרש

הפכה משמעות הזיקה בין , ועם גלות עם ישראל מארצו, עם הגליית עשרת השבטים

כאשר הולכת ומתעצמת ההכרה והאבחנה , כיום. למושג מופשט, השבטים לנחלותיהם

ולנוכח תרבות ידיעת הארץ , העברי במורשת ובזכרון, ביסודותיה ההיסטוריים של זיקה זו

יש מקום לחידושה ולהחייאתה של הזיקה , ההולכת ותופסת מקום בהוויה הישראלית

 .הקדומה בין שבטי ישראל לנחלותיהם

 מ
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 מהלך העבודה         

 

 

 : מרכזייםחלקים  שניעבודה שלפנינו כוללת 

 

 

 הגדרת הגבולות וסימון האתרים –חלק ראשון  8.1

 הגדרת הגבולות. א

, י הגבול של הנחלותוסיכום וקביעת החלטות בדבר קוחלק זה של העבודה כולל 

, מוצגים האתרים המציינים את נחלות השבטים .איתורם וסימונם על גבי מפות מודרניות

תאור , על פי מקורות ספרותיים מותזיהוי המקו, כי"התנ םלגבי אזכור תוך פירוט

 . במסגרת מערך טיולים וביקורים ארצישל כל אתר משמעותו  כןו, כיום םומצב יםהאתר

כולל שני מרכיבים בהגדרת ה ,ספר יהושעהמקור העיקרי לצורך הגדרת הגבולות הוא 

ורשימות של ערי השבטים הנמצאות , תיאור הגבולות עצמם –נחלות השבטים 

 .בנחלותיהם

וכי תיאורי , מדויקים ביותר מחקרים גיאוגרפיים חדשים הוכיחו כי תיאורי הגבולות הינם

ללא שיורי שטח , הגבולות משקפים מערכת שלמה המתארת את כל הארץ ברציפות

המדויקים והמפותלים בתיאורי  םועדות לכך הם הקווי, וללא פרצים בין תחומי הנחלות

 (.1910זכריה קלאי )הגבולות 

ור הגבולות של שבט תיא, למשל, כך. תיאורי הנחלות אינם שווים בפירוטם, יחד עם זאת

בעוד שבשבטים אחרים ניתנו , ואף ניתנה בו חלוקת משנה, יהודה הינו מפורט ביותר

 . פרטים מועטים וכלליים בלבד

ניתנו פירושים ומשמעויות שונים , בספרות ההיסטוריוגרפית של תקופת המקרא

 .פרשנות שונה למיקום מדויק של הגבולות –וממילא , להצבת הגבולות

ובהם , והוא מפות אשר שורטטו בידי חכמי ישראל לדורותיהם, ן מקור נוסףיש לציי

ומפות , מפה המיוחסת לגאון מוילנה, למשל, ידועה. פרשנותם למיקום גבולות השבטים

 במידת האפשר יהוו גם מפות אלו אסמכתאות להצבת הגבולות. אחרות
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 סימון האתרים .ב

ישלב את סיפורו  שלט ההסבר. וונהוהכ י הסברם של שלטמלכל אתר הוצע מיקו

תיאור  מפורטיםלגבי כל שלט  .במסגרת הביקור הכללית באזור, המקראי של האתר

  .דגשים נוספים –המלל שמופיע עליו וכן , מיקום השלט

 :אתרים היוב נים למיקום השלטיםהקריטריו

 .הגדרת גבולות נחלות השבטיםמ התבררהכפי ש , נקודת הציון המקראית. א

קירבה , קירבה לדרך ראשית, מיקום בעל חשיפה גבוהה למטיילים ולמבקרים באזור. ב

 .לאתר ביקור ידוע

כגון , מתן אפשרות לשהות נעימה ונוחה במקום הסימון עצמו, מיקום אטרקטיבי. ג

 .'מצפור וכד, חורשה, מעיין, סמיכות לאתר טבע

 

 הכנת חומר נלווה – שני חלק  8.3

 המקראיים האתרים טבלת סיכום . א

, הפסוק שבו הם מוזכרים, מציגה את התמונה הכוללת והמשווה של המקומותהטבלה 

 .זיהוי האתר ומידת הודאות של הזיהוי

 מסלול טיול לדוגמא. ב

אשר נשענים על , התברר כי ניתן לאתר מסלולי טיול, לאחר שנבחנו תוצאות העבודה

ביותר לכך היא  תדוגמא הבולטה. כנושא ומוטיב טיולי בפני עצמו, גבולות השבטים

העובר במסלול , מצאנו לנכון להוסיף דוגמא למסלול טיול. צפוני של שבט יהודההגבול ה

והוא , ניתן להליכה או נסיעה במשך ימים ספורים ,זהו מסלול פשוט ונוח. לאורך גבול זה

א אפשר כמובן להרחיב דוגמ. עשוי להשתלב במסגרת מסלולי הטיול הנושאיים בישראל

 . זו גם לגבולות האחרים שצוינו לעיל

 מאפייני השבטים. ג

. מוצגים מאפייניהם של השבטים השונים כפי שהם נלמדים מן המקורות זה פרקב

 . מאפיינים אלו שמשו אותנו גם בהצעתנו לעיצוב השלטים שיוצבו באתרים

אזכורים  כולל, (בתחומי עבר הירדן המערבי)שבט  על נחלתו של כל פרק זה כולל מידע

, ברכות משה, סידור השבטים סביב המשכן, ברכות יעקב, הנוגעים לתולדות השבטים

שנחלתו בעבר )מפת הגבול של כל שבט מצורפת  .'תיאור נחלות השבטים במדרשים וכו

 (. הירדן המערבי

 עיצוב השלטים. ד

, כל שלט יקבל זיהוי .יסודות לעיצוב כללי של השלטים והמפותה בפרק זה מונחים

  .כך שההתמצאות תהיה קלה בעת סיור בשטח, שיופיע על השלט ויצוין במפה
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 אורם ומשמעותםית, האתרים         

 

 

 מוצגלגבי כל אתר . האתרים המציינים את גבולות השבטים מוצגים זהפרק 

 :פי הסעיפים הבאים-וכן מידע על על גבי מפת ארץ ישראל מומיקו

 מקור. 1

 .בספר יהושע המשמש מקור לציון הגבול אזכור הפסוק

 זיהוי האתר. 8

 . קביעת עמדה ובחירת אתר מסוים תוך, וי האתר על פי מקורות ספרותייםזיה

 תאור האתר. 3

, נקודת ציון מפורטת ככל הניתן וקשורה למערכת דרכים. תאור גיאוגרפי של האתר

 . מוקדי פעילות ומסלולי טיול מקובלים, יישובים

  ת כאתר לימוד וטיולמשמעו. 1

סיירות וניווט , טיול, פסקה זו כוללת הדגשים גיאוגרפיים הקשורים בתרבות ידיעת הארץ

הפסקה מתייחסת לאפשרויות השילוב של האתר במערכת שבילים וטיילות . באזור

 . 'טבע הארץ וכו, סטוריהיה, בהקשרים של ארכיאולוגיה. אזורית

 שילוט. 5

כך מיקום השילוט באתרים נבחר . יקום שלט והכוונהכאן מוצע אתר ספציפי למ

נבחרו מיקומים אטרקטיביים . אפשר חשיפה גבוהה למטיילים ולמבקרים באזורשי

 .מצפורים וכדומה, חורשות, מעיינות, הסמוכים לאתרי טבע
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 שבט יהודה הצפוני שלהגבול 

 

ׁשֹון ַהיָּם  .1   לְּ

 הים מלשון צפונה לפאת וגבול"

 (ה, יהושע טו)" הירדן מקצה

 

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 שפך הירדן לים המלח

 

 תאור האתר

מזרחית לצומת הלידו ובקרבת קיבוץ , שמורת שפך הירדן נמצאת בצפון מדבר יהודה

. השמורה כוללת את הקטע האחרון של נהר הירדן וקצהו הצפוני של ים המלח .ה"קלי

הנהר משתרעים שטחים צחיחים שהיו  סביב, לאורך הירדן גדלה צמחיית נחלים סבוכה

 . בעבר חלק מים המלח

 

    משמעות כאתר טיול ולימוד

. חשוד במיקוש וחשוף לסכנת בולענים, כל תחום השמורה נמצא מעבר לגדר המערכת

 .ל"הביקור בשמורה מחייב אישור מצה

  

 שילוט

בנקודה זו  .בשפך הירדן לים המלח ,ממזרח לכביש ,דרומית לצומת אלמוג ניתן לצפות

בין נחלות הראשונה הגבול  נקודת הואניתן להציב שלט תצפית ובו יצוין כי המקום 

 .השבטים יהודה ובנימין
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 שפך הירדן לים המלח
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ה   .8 לָּ גְּ ית חָּ  בֵּ

 (ו, טו יהושע" )חגלה בית הגבול ועלה"

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

קרים מוצאים זיקה בינה החו. נחלת יהודהבית חגלה עצמה נמצאת בתוך גבולות 

-בין בית, מערבה לשפך הירדן לים המלח-הנמצאת צפונה, לה'חג-עיןלבין 

 . בין הירדןל בין יריחו החדשה ו, סמוך לנחל קלט, רבה 'ע-הערבה לעין על

 

 תאור האתר

. ממוקם צפונית לקיבוץ בית הערבה ומערבית לשמורת ערבות יריחו לה'עין חג

בעבר שימשה סביבת המעין . חורשת דקלים טבעית ממעין קטן זה ניזונה כיום

. הנמצא ממערב למעין, לה'כקרקע חקלאית אותה עיבדו נזירי מנזר דיר חג

. ששימשו בעבר את הנזירים, במצוק הנחל נראים פתחיהן של מערות התבודדות

טבילה על פי המסורת נמצא אתר  ,בסמוך לגדת הירדן, מזרחה מן המעין

  .הנוצרית

 

    אתר טיול ולימודמשמעות כ

הכניסה . לה ניתן לצפות בפסיפס מהמאה הרביעית לספירה'דיר חג במנזר

מעט  .כרוכה בתשלום סמלי ומחייבת לבוש צנוע, למנזר אפשרית  בשעות היום

חצה יהושע בן נון את הירדן על מנת , פי האמונה-בו עלש נמצא המקום , צפונית

 . לרגל בארץ

 

 שילוט

וכן  ,על גבול הנחלותלה 'בסמוך למעיין עין חגט הינו המקום המתאים לשילו

 .שילוט הכוונה למעין מאזור המנזר
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ים    .3 ה ֲאֻדמִּ  ַמֲעלֵּ

 נכח-אשר הגלגל-אל פונה וצפונה"

" לנחל  מנגב אשר, אדומים למעלה

 (ז, טו יהושע)

 

 זיהוי האתר

מחפשים את מעלה אדומים 

אולי . דם-בסביבת טלעת א

 .אחמאר-אן אל'רבת ח'ח

 

 תאור האתר

נמצאים שרידי , יריחו-של כביש ירושלים 130-בקילומטר ה, צפון מדבר יהודהב

הוא אחד , "חאן אל אחמר"הידוע גם בשם , המנזר. תימיוס הקדושבמנזר א

תימיוס בהנזיר א. יהודה בתקופה הביזנטית משרשרת המנזרים שהוקמו במדבר

היו נפגשים , חיו בבידוד אשר, הנזירים. לספירה 182ר בשנת הקים את המנז

, 11-הטורקים הגיעו למקום במאה ה. לסעודה ותפילה רק בימי שבת וראשון

הם בנו אכסניה גדולה בשטח המנזר וכן מצדית . 18-לאחר שננטש במאה ה

 ."קסר אל חאן"שנקראה 

 

    משמעות כאתר טיול ולימוד

וא נמצא שרידי המנזר נמצאים בשולי אזור התעשייה של מישור אדומים וה

זהו המתחם הכנסייתי הביזנטי  .למבקרים בתהליכי הכנה אחרונים לפתיחה

את מבנה הכנסייה וכן , הראשון בגודלו בארץ והוא כולל את קבר הנזיר אבתימיוס

 .ביותר בגודלם מרשימים, בורות אגירה תת קרקעיים למים

 

 שילוט

הכוונה מכביש  אחמאר וכן שילוט-בסמוך לחאן אל המקום המתאים לשילוט הינו

 .יריחו-ירושלים
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ין ֹרגֵּל .1   עֵּ

" רוגל-עין-אל תוצאותיו והיו"

 (ז, טו יהושע)

 

 

 זיהוי האתר

 .שבנחל קידרון ביר איוב

 

 תאור האתר

הנמצא במפגש , מעין זה

-נחל קדרון עם גיא בן

אין במקום , כיום. שימש כאחד ממקורות המים של ירושלים הקדומה, הינום

בור המים הנמצא במסגד בכפר  –עין מזוהה עם ביר איוב אך המ, נביעה טבעית

באתר ששימש , הכפר סילואן בנוי על שלוחה היורדת דרומה מהר הזיתים. סילואן

וכיום נחקרות , בתקופה הישראלית הקדומה כבית הקברות העיקרי של ירושלים

בתור שימשה אשר  , הכפר נוסד סמוך לבריכת השילוח. בו מערות קבורה רבות

 .ראשון ושני ביתגר המים העיקרי של ירושלים בתקופת מא

 

    משמעות כאתר טיול ולימוד

במערכת המים מתקופת בית ראשון ובית  סיורהביקור בגן הלאומי עיר דוד כולל 

מספרת את סיפור השלבים , אשר נמצאה בנקבת השילוח, כתובת השילוח. שני

שהתקדמו זו פרים כאשר שתי קבוצות החו, הנקבההאחרונים של חציבת 

 והמים החלו לזרום ממעין הגיחון לבריכתנפגשו  הנקבהלקראת זו משני כיווני 

 .השילוח

 

 שילוט

ברחוב עין רוגל בשכונת אבו תור ט תצפית לכיוון הכפר סילואן ניתן להציב של 

 .על גיא בן הינום מדרומו החולשהמצפה נמצא במקום גבוה . בירושלים
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י ֶבן  .5 ֹנם-גֵּ   הִּ

 כתף-אל הנום-בן גי הגבול עלהו"

 יהושע" )ירושלים היא—מנגב היבוסי

 (ח,טו

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 סמוך -ומצפון לקצה עמק רפאים  גיא בן הינוםהגבול עובר על הרכס שממערב ל

הגבול עולה להר שממערב לגיא בן הינום עם קו פרשת . קבר משפחת הורדוסל

 .המים הראשית דרך העיר החדשה עד רוממה

 

 אור האתרת

חלקו . גיא בן הינום הוא העמק המקיף את חומות העיר העתיקה ממערב ומדרום

, הצפוני של העמק נחסם בסכר על ידי הסולטן העותמני סולימאן הראשון

וכיום משמשת כאמפיתיאטרון , ששימשה כמאגר מים, ליצירת בריכת הסולטן

, הראשיים בירושליםעובר על גבי הסכר אחד הכבישים , כיום. להופעות ולטקסים

ובמצוקיו התלולים , פארק מטופח, בגיא נמצא קולנוע הסינמטק. דרך חברון

 .חצובות מערות קבורה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

רשות . תרבותית-ארכיאולוגית והיסטורית, לאתר חשיבות רבה מבחינה נופית

העתיקות מתכננת הקמת גן ארכיאולוגי פתוח הכולל את מערות הקבורה 

כביש הגישה תלול וצר ולכן עדיפה הגעה , כיום. החצובות אשר התגלו במקום

בתקופת מלחמת השחרור נמתח מעל גיא בן הינום . מאזור הסינמטק, רגלית

וקשר בין העמדה הישראלית בהר הציון לבין העמדה ' מ 800כבל פלדה באורך 
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ך לסינמטק סמו - אשר הייתה ממוקמת בדרך בית לחם,והן ‘בבית החולים סנט ג

 .של היום

 

 שילוט

-הצופה על גיא בן באזור שביל הירידה לסינמטק המקום המתאים לשילוט הינו

 .ניתן יהיה להוסיף גם בו שילוט, כאשר יוסדר הגן הארכיאולוגי ,בעתיד. הינום
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ּתֹוחַ   .3 י ֶנפְּ ַין מֵּ   ַמעְּ

 מי מעין-אל ההר מראש הגבול ותאר"

 "נפתוח

 (ט,טו יהושע) 

 

 תרזיהוי הא

 ליפתא

 

 

 תאור האתר

הבתים . חורבות בתי הכפר הערבי ליפתא שוכנים על מורדות נחל שורק

בולטים בנוף על רקע סביבתם , הבנויים על גבי טראסות עתיקות, הקטנים

ניהם וב, ייה מסורתית בתקופה העותמניתדוגמא לבנ הםשרידי המבנים . הירוקה

וכן שרידי , קבורה חצובות בסלעגם מערות  ניתן לראותבאתר . נמצא גם בית בד

 .בנייה צלבנית

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

מן הפארק המטרופוליני  חלק יהיה, במעלה הדרך לירושלים, הכפר ליפתא

בשטח  .יל לאורך כל השנה ובמיוחד באביבהאזור מטו. המתוכנן במערב ירושלים

וכן , ותיתשמימיו נאגרים בבריכה מלאכ, הכפר הנטוש נמצא מעין מי נפתוח

 .בוסתנים נטושים

 

 שילוט

 אביב-תל –ירושלים יוון כביש כמ עליון, שני שערי כניסה מובילים אל ליפתא

 .ניתן להציב שילוטבשניהם  .רמותשכונת בדרך ל ותחתון
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 בתי הכפר ליפתא על צלע ההר
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י ַהר .1 רֵּ  עָּ

רֹון   ֶעפְּ

  "עפרון-הר ערי אל ויצא"

 (ט,טו יהושע)

 

 

 

 

 

 

 האתרזיהוי 

לא נזכר בתיאור גבול בנימין ולכן ייתכן שהגבול  הקסטלהר עפרון המזוהה עם 

אלט חיפש את . כך שהר עפרון היה בתוך נחלת יהודה, עבר באוכף שמצפון להר

סוריק וביקש להתוות את הגבול צפונה יותר -בל הסמוכה לבית'ג-אל' היישוב בח

 .בשל כך

 

 תאור האתר

. החולש על הדרך לירושלים, ה בקצה הר מעוזמצודת הקסטל שוכנת על גבע

המתייחסת למצודה שבנו הרומאים ', קסטלום'מקור השם במילה הלטינית 

כיום נמצאים באתר שרידי הקשתות של המבצר הצלבני שנבנה באתר . במקום

וכן בתי הכפר הערבי ששימש כבסיס לכוחות הערבים בימי , המבנה הרומי

במלחמת העצמאות היה האתר מוקד . ביבווהביצורים שס, מלחמת העצמאות

בגלל חשיבותו כנקודת מפתח במערך המעוזים השולטים על , לקרבות קשים

 .המעבר לירושלים
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

בשל הקרבות אשר התנהלו במקום במהלך  מפורסםהגן הלאומי קסטל 

טל וכן מבצר בשטחו קיים יד זיכרון לחללי הקרב על הקס. מלחמת העצמאות

, הנופים הנשקפים ממנו אינם רק יפים .המהווה נקודת תצפית מצוינת, סטלהק

האתר . אלא גם ממחישים את חשיבותו הטקטית כמעוז צבאי לאורך הדורות

 .ומהיישוב מבשרת ציון אביב-לת -נמצא לא הרחק מכביש ירושלים

 

 שילוט

 .בתחומי הגן הלאומי המקום המתאים לשילוט הינו
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ים קִּ  .2 רִּ עָּ ַית יְּ  רְּ

 קרית היא בעלה הגבול ותאר"

 " יערים

 (ט,טו יהושע)

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

-דיר אל)גבעת קרית יערים היא כנראה היישוב שבמרום התל . תל קריית יערים

  .(אזהר-או אל, עאזיר

 

 תאור האתר

בו שכנה קריית יערים ש במקום , תל קריית יערים נמצא במערב הישוב אבו גוש

מתואר כי אנשי קריית יערים העלו את ארון הברית '  בספר שמואל א  .הקדומה

והוא , התל לא נחפר מעולם. לעירם לאחר שאנשי בית שמש נפגעו מהארון

שיבוש של השם , שנקרא בעבר קריית אל ענב, מתנשא מעל הכפר אבו גוש

 על 1981-שהוקם ב, בראש התל ניצב מנזר גברתנו של ארון הברית. קריית יערים

שבמרכזו נמצא מנזר , התל צופה על הכפר אבו גוש. שרידיה של כנסייה ביזנטית

 .ובקריפטה שבבסיסו נובע מעין, 18-צלבני ובו פרסקאות מהמאה ה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

ם לכפר בגלל רבים מהמטיילים מגיעי. גוש מטויל בעיקר בסופי שבוע-הכפר אבו

כולל בית הארחה ומתקיימים בו  המנזר אשר בכפר. המסעדות המקומיות

רצפת . גם כיום ניתן לראות את שרידי הכנסייה במנזר ובסביבותיו.  קונצרטים

מן התל ניתן .  הפסיפס המעטרת את כנסיית המנזר היא ביזנטית במקורה

 .לערוך תצפית על האזור ועל ישובי הסביבה
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 שילוט

אשר יפנה , ומהמנזר ניתן להציב שילוט בסמוך לתל וכן שילוט הכוונה מהכפר

 .את תשומת ליבם של המטיילים

 

 

 גוש-בתי הכפר אבו
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לֹון .9 סָּ   כְּ

 היא מצפונה יערים-הר כתף-אל ועבר"

 (י, טו יהושע" )כסלון

 

 זיהוי האתר

 עיי כסלא

 

 תאור האתר

, חורבות הכפר הערבי כסלא

. שוכנות כחצי קילומטר מצפון למושב כסלון, שניטש לאחר מלחמת העצמאות

שעל פי הממצאים שנתגלו במקום היה , ורבות נמצאות על גבי תל קדוםהח

את , ככל הנראה, תל זה מסמן. מיושב מאז תקופת המלוכה ועד לתקופה הרומית

בתל נמצאו חרסים וניתן לראות בו שרידי . מיקומה של כסלון הנזכרת במקרא

הגידולים במורד הגבעה לכיוון מערב נובע מעין ששימש בעבר להשקיית . מבנים

 .באזור

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

, בפאתו המערבית של ההר נובע מעיין כסלון .אזור כסלון עשיר בנקודות נביעה

קיימת , שאינו מוכר למטיילים רבים, במקום. מעיין שכבה האופייני להרי ירושלים

המוליכה את מימי המעיין אל חדר , מטרים עם שני פירים 85מנהרה באורך 

במקום שפע . משם היו החקלאים מוליכים את המים אל ערוגותיהם, אבןאיגום מ

בריכה  8005הוקמה בשנת , למרגלות המערה. צמחיית מים ושרידי בוסתנים

. יער הקדושים -ולא הרחק  ,ממזרח למעין נמצא תל כסלון.  טבילהל קטנה 

ר וכן אחמד ועינות בוק' עין שייח: מומלץ לשלב ביקור במעיינות נוספים בסביבה

 .הנמצאת ביער מדרום למושב כסלון, ביקור באנדרטת גווילי אש

 

 שילוט
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שלטי הכוונה בסמוך למעיין ולתל ימוקמו  .בסמוך למעיין ולתללהציב שילוט ניתן 

מחניון המטיילים הנמצא במורדותיו המזרחיים של תל כסלון וכן מהכביש המוביל 

 .אל עין כסלון
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ית .10  ֶׁשֶמׁש -בֵּ

 (י,טו יהושע" )משש בית וירד"

 

 

 

 זיהוי האתר

 .  שמש-תל בית

 

 תאור האתר

תל בית שמש הינו אחד 

מעריה החשובות , בית שמש העתיקה .ראלמאתרי המקרא הבולטים בארץ יש

שכנה במיקום אסטרטגי החולש על פתחו המזרחי של עמק , של ממלכת יהודה

מסופר כי ' בספר שמואל א. עברה הדרך העולה מהשפלה לירושליםשם , שורק

מחפירות שנערכו במקום עולה כי התל . ארון הברית הגיע לעיר ופגע באנשיה

ובתקופת הברונזה היה במקום יישוב , היה מיושב כבר בתקופה הניאוליתית

הוקמה עיר מבוצרת , שנחרבה בשריפה, על חורבות עיר קדומה זו. מבוצר

וגם בתקופה , בלבדבימי בית שני היה באתר כפר קטן . בתקופת ממלכת יהודה

בחפירות . ולאחר מכן חדל מלהתקיים, הצלבנית היישוב במקום היה מצומצם

שנערכו בתל נמצאו שרידים וממצאים מן התקופות הכנעניות ומן התקופה 

כלי , כלי נשק, כלי פולחן, שרידי מקדש, חורבות בניינים, שרידי חומות: הישראלית

בחלקו הצפוני של התל התגלה . ודגתות וע, בתי בד, כתובות, חותמות, חרס

הקדומה , סדנת ברזלגם התגלתה  באתר. מאגר מים תת קרקעי לשעת מצור

. כן נחשפו במקום שרידי המנזר הביזנטיו, ביותר באגן המזרחי של הים התיכון

בקרבת התל . סמוך לתל נתגלו קברים קדומים ובהם שפע של מנחות קבורה

 .סנמצאות חורבות הכפר הערבי עין שמ
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

אינו משומר אך ניתן , בגבולה המערבי של העיר, (רומילה-תל א)תל בית שמש 

רוב שטח העתיקות נמצא ממערב לכביש וחלק קטן  מבניםבשרידי  להבחין בו

בנחלי עמק שורק מצפון , מערב-התל מוקף ברכס צרעה מצפון. גם ממזרח לו

מפסגת התל קיימת תצפית נוף טובה למורד . ומדרום ובגבעות השפלה ממזרח

. ממחישה את חשיבותו האסטרטגיתהתצפית . עמק שורק והגבעות סביבו

תוכנית המתאר ב. כלניות אדומות תפברואר שופע התל פריח - בחודשים ינואר

ליד . לגן לאומי התל להפוך מיועד, (3011מ "תמ)המחוזית החדשה למחוז ירושלים 

 2-1מאות ) שהייתה מיושבת בתקופת המלוכה, ין שמסירבת ע'התל נמצאת ח

בצידו המערבי של האתר חומה  .מנית'כן מהתקופה הרומית עד העותו( ס"לפנה

לידה נמצאו כלי צור מן התקופה הכנענית . בנויה אבנים גסות גדולות, מתעגלת

מערת , יער הנשיא, בהם הרטוב, רבים בית שמש מצויים אתרים באזור .הקדומה

 .ימאל'מערת שורק ומנזר בית ג, יםהתאומ

 

 שילוט

יוצב  ,כמו כן. ניתן להציב שילוט הסבר קיימת חנייה קטנה ובה, בראש התל

 .ירבת עין שמס ומאתרי תיירות בסביבה'מח, שילוט הכוונה מהעיר בית שמש
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נָּה .11 מְּ   ּתִּ

 (י,טו יהושע" )תמנה ועבר"

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 תל בטאש

 

 תאור האתר

נזכרת בספר יהושע ברשימת הערים של שבט דן ובספר שופטים העיר תמנה 

בספר דברי הימים מסופר כי בימי אחז העיר . בהקשר לסיפור שמשון הגיבור

העיר יושבה לראשונה בתקופת הברונזה התיכונה . י הפלישתים"נכבשה ע

י "ס נהרס הישוב ע"לפנה 303בשנת . סוף התקופה ההלינסטיתל עד  והתקיימה

בחפירות שנערכו באתר התגלו כלי חרס ושרידי ביצורים .  מלך בבלנבוכדנצר 

 .מתקופות שונות

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

שצורתו , באתר. בקרבת קיבוץ צרעה, תל בטש שוכן בסמוך לאפיק נחל שורק

מזרחית קיים שריד של מבנה -בפינה הצפון. שרידים ממספר תקופות, ריבועית

באזור זה התגלה . מתקופת הברונזה התיכונה ,ירכנראה מצודת הע, מונומנטלי

, במזרח התל נחשף שער הכניסה לעיר. ושוחזר גם מבנה מימי העיר הפלשתית

 .כנראה מתקופת המלך עוזיהו

 

 שילוט

-ממושב טלמצומת נחשון וכן ניתן להציב שילוט בראש התל וכן שילוט הכוונה 

 .שחר
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רֹון .18   ֶכֶתף ֶעקְּ

 קרוןע כתף-אל הגבול ויצא"

 (יא,טו יהושע" )צפונה

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

כתף "הציון , לפי  קלאי. תל מקנהא יה, מקנע-רבת על'עקרון מזוהה היום עם ח

מכאן הוא מסיק שהגבול בקטע זה . מורה על גבעה שעליה יושבת העיר" עקרון

וחוזר איתו לנחל ( סמוך ליישוב)נמשך לאורך נחל מוקנע , מתרחק מנחל שורק

 . שורק

 

 תאור האתר

הצפונית מבין חמשת ערי , העיר עקרון בו שכנהשתל מקנה נמצא במקום 

אך נכבשה , העיר הייתה בשליטת בני ישראל למשך תקופת מה. פלשתים

חששו בני , לאחר שארון הברית נפל לידי הפלשתים. מחדש על ידי הפלשתים

עיר גדולה  יתה עקרוןיה, בשיאה. לבית שמש ועקרון להכניסו לעירם ושלחו אות

ובמקום , רק חלק קטן מן התל נחפר. גודלו של התל מעיד על כך, ומבוצרת

עדויות , חומות עבות ומגדל המגנים על העיר: נמצאו שרידי ישוב עשיר ומפותח

שהפך את העיר לאחד ממרכזי ייצור שמן הזית , גדול הלקיומו של אזור תעשיי

במקדש . מיות ועיטורי קראמיקהצל , כלים, וכן שרידי בתים, במזרח הקרוב כולו

בזכותה הפך זיהוי התל עם , שנחשף בעיר נמצאה כתובת עקרון המפורסמת

 .העיר הקדומה עקרון לוודאי
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

במוזיאון אשר בקיבוץ מוצגים  .מזרחית לקיבוץ רבדים-כנת דרומיתתל מקנה שו

מחוץ  .1993-1921ל בשנים ממצאים מהחפירות הארכיאולוגיות שהתקיימו בת

בו מוצגים מתקני ייצור שהיו בעיר ומשוחזר " רחוב פלשתי"למוזיאון הוקם 

בית יוצר וכן שחזור של פינה במקדש שנחשף , נול אריגה, בית בד -הקדומה 

 . שחזור של אתר קבורה ועוד, בתל

 

 שילוט

 .מוזיאון רבדים המקום המתאים לשילוט הינו
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רֹון .13 כְּ   ׁשִּ

 יהושע" )שכרונה הגבול רותא"

 (יא,טו

 

 

 

 זיהוי האתר

 קלאי מזהה אותה עם 

 . תל קטרה

 

 תאור האתר

התל היה . בצפון מערבה של העיר, תל קטרה נמצא בשטחה של העיר גדרה

אך מעולם לא , ועד לתקופה הביזאנטית, מיושב החל מתקופת הברונזה התיכונה

מידע רב על היישוב שהיה  יןא .נערכו במקום חפירות ארכיאולוגיות מסודרות

. וכן שרידי בוסתנים, בראש הגבעה נמצאים שרידיו של חלל תת קרקעי. במקום

 .בשנים האחרונות מאיים על התל פיתוח מסיבי של בנייה באזור

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

, שבטי ישראל, רחובות הנשיאהמערב גדרה ותחום  -תל קטרה ממוקם בצפון

מהגדה הדרומית של ' מ 500-התל נמצא במרחק של כ. צבישפרינצק ויצחק בן 

השטחים הפתוחים הסמוכים לתל קטרה שופעים באתרים . נחל שורק

מראש  .ודשי האביב מתמלא האזור בפריחהבח. ארכיאולוגיים ושרידי בוסתנים

 .התל ניתן לערוך תצפית מרשימה על האזור

 

 שילוט

 .התל ניתן להציב שילוט בנקודת התצפית אשר בראש
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ל .11 אֵּ נְּ   ַיבְּ

 (יא טו יהושע" )יבנאל ויצא"

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

יבניאל  ל לזהות אתמקוב

 . שרידיה של יבנה הקדומה נתגלו בתחומי יבנה המודרנית. יבנהתל עם 

 

 תאור האתר

מצפון וממערב לתל . בו שכנה העיר הקדומה יבנהש נמצא במקום  יבנהתל 

-עד תל, התל ניתן לצפות על הסביבהמפסגת  .שוכנת העיר יבנה המודרנית

העיר היהודית יבנה הגיעה לשיא פריחתה לאחר . אביב בצפון ואשדוד בדרום

בתקופה זו הפכה העיר למרכז הדתי . המרד הגדול נגד הרומאים וחורבן ירושלים

אל , עבר מרכז זה מיבנה ומיהודה, לאחר מרד בר כוכבא. והלאומי של עם ישראל

וכלכלתה התבססה על מסחר " דרך ארץ פלישתים"יד העיר שכנה ל .הגליל

מדרום , (ים-חורבת יבנה)מ מדרום מזרח לה "ק 2-לעיר היה נמל כ. וחקלאות

 .לשפך נחל שורק

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

התל . פלת החוף הדרומית של ארץ ישראלהוא תל גדול וחשוב בש  תל יבנה

עיריית יבנה . תחנת הרכבתבקרבת , מזרחי של העיר יבנה-בולט בקצה הדרום

כיום .  שואפת להפוך את התל לאתר תיירות חוויתי הכולל מרכז מבקרים

, וכן צריח מסגד, נמצאים באתר התל שרידים מעטים של המבצר הצלבני איֶבלין

בגן הסנהדרין  ,סמוך לתל .השריד היחיד שנותר מהכפר הערבי שהיה במקום
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קיים ביבנה  כמו כן .עם קשתות וכיפות מבנה אבן יפה –נמצא קבר רבן גמליאל 

 .מעל נחל שורק בנתיב הקדום של דרך הים ,יקר אבן ממלוגש

 

 שילוט

כאשר יוקם אתר התיירות . ניתן להציב שילוט בתצפית אשר בפסגת התל

 .ניתן לשלב את השילוט במסגרתו, המתוכנן
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ה .15   יָּמָּ

 יהושע" )ימה הגבול תוצאות והיו"

 (יא,טו

 

 

 

 תרזיהוי הא

 ים -חורבת יבנה

 

 תאור האתר

האתר ממוקם . ים היא אתר נמלה העתיק של העיר היהודית יבנה-חורבת יבנה

. שלמרגלותיו שרידי הנמל, ונמצא בו תל, מ דרומית לשפך נחל שורק"ק 8-כ

בתל עצמו  .גם היום עומד על תילוחלקה , השטח סביב התל היה מוקף סוללה

אים שנחשפו בשטח הנמל מעידים כי היה ממצ. נתגלו מגדלי שמירה ושערים

היה , לאורך הדורות. ועד לימי הביניים, בשימוש מאז תקופת הברונזה התיכונה

 .ידוע נמל זה כנמל היהודי המרכזי במישור החוף הדרומי

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

כולל חלק מאתר עתיקות חשוב שבו , ליד הים, האזור הצפוני של בסיס פלמחים

, בסביבתו נשמר שטח טבעי של רכס כורכר וחולות. ים-ר היישוב יבנהשכן בעב

השביל עובר בשטח . באתר קיים שביל מעגלי מסומן. על הצומח והחי שבהם

. זרעית וקידה שעירה-לענה חד, בעיקר רותם המדבר, בתוך סבך של שיחים, חולי

אשר  ומהסוללה הכנענית" ותפגבעת הרק"ניתן לערוך תצפית נוף על האזור מ

 .מערת קבורה ושרידי אמת מים, באתר ישנם שרידי שער קדום. בהמשך השביל

 

  שילוט

. שם מתחיל המסלול' בסמוך לצומת סלוויץ המקום המתאים לשילוט הינו

 .יוצב שילוט הכוונה מחוף הרחצה של פלמחים ומהבסיס הצבאי, בנוסף



 

 33 

33 

 הגבול בין שבט בנימין לשבט אפרים
 

יחֹו .13   ירִּ

 יח יהושע" )מצפון יריחו כתף"

 (יב

 

 

 זיהוי האתר

קיימים . סולטאן-תל א

חילוקי דעות בנוגע למונח 

הכתף , לפי קלאי .כתף

או קצה , הוא המדרון

כתף יריחו הוא . השלוחה או הרכס של האתר או היחידה הגיאוגראפית הנזכרת

לפני אהרוני נראה שמדובר במדרון שמול אותה .  אם כן מורד גבעת העיר עצמה

 . ידהיח

 

 תאור האתר

תחילת היישוב העירוני בה מתוארך . יריחו היא אחת מהערים הקדומות בעולם

התגלו בה מגדל ושרידי קיר מהתקופה  .פירהלאלף העשירי לפני הס

התל היה מיושב לסירוגין במהלך . השרידים הקדומים מסוגם בעולם, הניאוליתית

הייתה בתל התיישבות  ס"באלף השלישי לפנה. אלפי השנים מאז הקמת העיר

התחדש היישוב בעיר והיא הוקפה ס "לפנה 19-בסוף המאה ה. עירונית מפותחת

ישבות בשלהי התקופה ילפי הממצאים בתל לא התקיימה במקום הת. חומה

לשיא  .הכנענית ומכאן נולד הספק בדבר נכונות סיפור כיבוש הארץ בידי יהושע

ינות ימי המע. תה במקום אחוזת מלךיפריחתה הגיעה יריחו בימי בית שני אז הי

וייצוא התמרים  ,שימשו לחקלאות באמצעות מערכת תעלות משוכללתונוצלו 

למקום נופש  העיריתה יבימי החשמונאים ה .שגשגוצמחי הבושם והמרפא 

 – דמוגראפיקשה ועברה שינוי  יריחובמרד הגדול נפגעה . לעשירי העיר ירושלים

בתקופה הביזנטית שימשה יריחו מקום מושבו . בהמעיר יהודית לעיר נוכרית ברו

יריחו . של הבישוף ומרכז עליה לרגל לצליינים שבאו לאתר הטבילה ממזרח לעיר
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העיר . לספירה 9-במאה ה השגשגה גם בתקופה הערבית הקדומה אך נעזב

 .19-החדשה הוקמה באמצע המאה ה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

דונם הנמצא בצפון מערב העיר  10י בשטח של תל א סולטאן הוא תל ארכיאולוג 

במקום שרידי מגדל וקיר . התל מוגבה מסביבתו ומראשו יש תצפית יפה. יריחו

ס לערך וכן שרידי חומות "לפנה 1200המתוארכים לשנת , מהתקופה הניאוליתית

לרגלי התל נובע עין א סולטאן אשר מימיו קיימו את . מתקופת הברונזה

מרכז תיירותי וכן רכבל באורך של  ,ליד המעין. זור יריחוהחקלאות הפורחת בא

 .מ המעלה אל מנזר הקרנטל"ק 1.5

 

  שילוט

 .את השילוט ניתן להציב בראש התל וגם במתחם התיירות שלמרגלותיו
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ית  .11 ל-בֵּ   לּוזָּה, אֵּ

 יהושע" )אל בית היא נגבה לוזה כתף"

 (יג, יח

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

בסמוך לעיר היה גם אתר פולחן  .בית אלקדומה עם העיר ה המזוה תל ביתין

העיר בית . ביתין-'אולי במרום הגבעה שעליה נמצא היום בורג, הממוקם, קדוש

העיר . הנמשך בדרום עד לרגלי הכבר בורק, אל יושבת בראש רכס נרחב יותר

 . עצמה לא נכללת בנחלת בנימין

 

 תאור האתר

 אשר שכנה על דרך ההר שבין בית אל המקראית הייתה עיר מרכזית ומקודשת

, שר התגלו בתחומי הכפר הערבי ביתיןא , שרידי התל. לשכםוירושלים  חברון

 .בית שני עד חורבן, כאלפיים שנה מעידים כי הוא היה מיושב ברציפות במשך

', זבח לההעיר בית אל נזכרת כבר בספר בראשית כאשר אברהם הקים בה מ

ובניהם שרידי חומה  האבות ואכן במקום נמצאו שרידים ארכיאולוגיים מתקופת

ושרידים  והשופטים ההתנחלות התגלו ממצאים מתקופת, כמו כן. וכלי חרס

-וכן  התגלו בצפון  קדום מזבח נמצאו גם שרידיבמקום  .מתקופת בית ראשון

 .מערב התל שערי כניסה מתקופת הברונזה התיכונה -מזרח ובצפון
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

, מלבד שרידי התל .אל-לירושלים ומזרחית לישוב בית האתר ממוקם צפונית

מזרח הכפר את -ניתן לראות בדרום, מזרח הכפר ביתין-בצפוןאשר ממוקמים 

-אל'שעליה נבנתה מאוחר יותר מצודת , ביתין' שרידי המצודה הצלבנית בורג

 .דין-י צלאח א"ע"( האדומה)"' חמרה

 

 שילוט

 .אשר נמצא לא הרחק מהתל הקדום, ניתן להציב שילוט ביישוב בית אל של ימינו
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ית .12 חֹוֹרן -בֵּ

ּתֹו     ןַּתחְּ

 לבית מנגב אשר ההר על אדר עטרות"

 (יג, יח יהושע" )תחתון חורון

 

 זיהוי האתר

 בית עוור א תחתא

 

 תאור האתר

הכפר . בית עוור א תחתא הוא כפר ערבי הממוקם בתחתית מעלה בית חורון

.  שוכן על אתר קדום שהיה מיושב בתקופת הברונזה ומתקופת הברזל ועד ימינו

תון ישבו שתיהן על דרך עתיקה שהובילה מהשפלה להר בית חורון עליון ותח

יתה זו הדרך הראשית שהובילה יבתקופות קדומות ה. ונקראה מעלה בית חורון

. בני אפרים בנו את בית חורון עליון ותחתון והן ניתנו ללויים. מהשפלה לירושלים

חורון וכן נזכרת בית ( ה, ב ח"דה)שלמה המלך ביצר את בית חורון עליון ותחתון 

בית חורון נזכר פעמים רבות  מעלה .ברשימת הכיבושים של שישק מלך מצרים

אחד המפורסמים בהם הוא  .רבות מרכזיים בתולדות ארץ ישראלבתיאורי ק

בי ארב כיהודה המ. שר הצבא הסלוקי, הקרב שניטש בין יהודה המקבי לבין סירון

להביס אותו ובקרב  לסירון במקום שבו נמצא כיום הכפר עור אל פוקא והצליח

שמעון בר גיורא הצליח להניס את הרומאים  ,כמו כן. אחר גם את ניקנור

גם בהיסטוריה של ימינו התנהלו במקום קרבות . מהמעלה בתחילת המרד הגדול

על מנת לתפוס אחיזה מצפון  1-ע ה"הבריטים ניהלו כאן קרבות במלה, רבים

ל הדרך סייעה בכיבוש ל ע"במלחמת ששת הימים השתלטות צהולירושלים 

 .ירושלים
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

הנמצא ב , ניתן לערוך תצפית על מעלה בית חורון  מאתר ההנצחה לחללי מינכן

ניתן .  113בקרבת צומת שילת בכביש , "מוקד ספורט יערני של יער בן שמן"

 .לבקר גם בשחזור כפר חשמונאי ובקברי המכבים הנמצאים בקרבת מקום

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט בנקודת התצפית באתר ההנצחה לחללי מינכן
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ית חֹוֹרן  .19 בֵּ

יֹון   ֶעלְּ

 חורון בית עד אדר עטרות מזרחה"

 " עליון

 (ה, טז יהושע)

 

 זיהוי האתר

 פוקא-בית עור אל

 

 תאור האתר

מ מערבית לעיר רמאללה על אתר "ק 1עור אל פוקא הוא כפר ערבי השוכן 

. במקום התקיים יישוב מתקופת הברונזה התיכונה ועד ימינו. וםארכיאולוגי קד

בתקופה הרומית נבנה במקום מבצר על מנת . הכפר מזוהה עם בית חורון עליון

בית חורון עליון ותחתון ישבו שתיהן על דרך . לשמור על הדרך שעברה במקום

בתקופות קדומות . עתיקה שהובילה מהשפלה להר ונקראה מעלה בית חורון

בני אפרים בנו את בית . היתה זו הדרך הראשית שהובילה מהשפלה לירושלים

שלמה המלך ביצר את בית חורון עליון  .חורון עליון ותחתון והן ניתנו ללויים

וכן נזכרת בית חורון ברשימת הכיבושים של שישק מלך ( ה, ב ח"דה)ותחתון 

מרכזיים בתולדות  מעלה  בית חורון נזכר פעמים רבות בתיאורי קרבות. מצרים

בי לבין כאחד המפורסמים בהם הוא הקרב שניטש בין יהודה המ.  ארץ ישראל

בי ארב לסירון במקום שבו נמצא כיום הכפר כיהודה המ. שר הצבא הסלוקי, סירון

כמו כן שמעון בר . עור אל פוקא והצליח להביס אותו ובקרב אחר גם את ניקנור

גם . עלה בתחילת המרד הגדולגיורא הצליח להניס את הרומאים מהמ

הבריטים ניהלו כאן קרבות , בהיסטוריה של ימינו התנהלו במקום קרבות רבים

במלחמת ששת הימים ועל מנת לתפוס אחיזה מצפון לירושלים  1ע ה"במלה

 .ל על הדרך סייעה בכיבוש ירושלים"השתלטות צה
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

רו מדרגות אשר נחצבו בידי הרומאים בקרבת בית הקברות של הכפר נשתמ

תצפית על מעלה  .בסלילת הדרך שעברה במקום וקישרה את השפלה אל ההר

מוקד ספורט "-הנמצא ב, מאתר ההנצחה לחללי מינכןניתן לערוך בית חורון  

ניתן לבקר גם , כמו כן. 113בקרבת צומת שילת בכביש , "ןיערני של יער בן שמ

 .י המכבים הנמצאים בקרבה למקום התצפיתבשחזור כפר חשמונאי ובקבר

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט בנקודת התצפית באתר ההנצחה לחללי מינכן



 

 40 

40 

 

 גבולות נחלת שבט דן

 (נחלתו של שבט דן מיקום קיימת מחלוקת בקרב החוקרים לגבי) 

 

ין .02   ַׁשֲעַלבִּ

 יהושע" )ויתלה ואילון ושעלבין"

 (מב, יט

 

 זיהוי האתר

שרידי ב סוברים שמקומה

על עמק מ, סלביתהכפר 

מ מצפון "ק 1-כ, אילון

 .ללטרון

 

 תאור האתר

המקום מזוהה עם שעלבין . אתר ארכיאולוגי הנמצא ממזרח ליישוב שעלבים

 ששרידיו נותרוהמקראית אשר שמה השתמר בשם הכפר הערבי סלבית 

עקב תוואי הרכבת המתוכנן )  8005בחפירות שנערכו בתל בשנת  . במקום

המאוחרת , נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה( ר בתחום האתרלעבו

 .ומתקופת הברזל

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

 1919בשנת .  ומראשו תצפית יפה על עמק איילון' מ 883התל מתנשא לרום של 

. כתובות שונות ורצפת פסיפס יפה, נמצאו במקום שרידי בית כנסת שומרוני

סביב התל נותרו שרידי גתות וקברים . מצאים עוד בתלשרידים אלה נבזזו ואינם נ

 .סמוך לשעלבים עובר מסלול שביל ישראל מאזור בן שמן ללטרון. קדומים

 

 שילוט

 .וכן בראש התל עצמו, את השילוט ניתן להציב במסלול שביל ישראל
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 שעלבים  
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  ַאיָּלֹון .81

 יהושע" )ויתלה ואילון ושעלבין"

 (מב, יט

 

 זיהוי האתר

-תל אליר מזוהה עם הע

בעמק  ממוקםה קוקה

 .אילון

 

 

 תאור האתר

החוקר . מ מצפון לשער הגיא"כשני ק, קוקה יושב ממזרח לאימאוס-תל אל

זו כנראה גם העיר ילון המופיעה במכתבי . אולברייט זיהה במקום את העיר אילון

אילון מוזכרת מספר פעמים במקרא וכן נזכרת ברשימת הערים . אל עמארנה

. בימי בית שני כפי הנראה לא התקיים יישוב במקום. רבו בידי פרעה שישקשנח

בתקופה הרומית ביזנטית העיר נקראה אלוס ויאלו ובתקופה הצלבנית הוקמה 

 .אשר הגנה על הדרך לירושלים" קסטלום ארנולדי"במקום מצודה 

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

.  בתוך פארק קנדהמוקם מושרידי יישוב הכולל גדול קוקה הינו תל -אלתל 

סביב התל .  אשר נפגע מביצורים ירדנים' מ 3בראש התל רוגם אבנים בגובה 

. ליד התל נובעים מעיינות אחדים המכונים עינות איילון. לו א שרידי הכפר הערבי י

 .הכלוא בתוך מבנה אבן קדום מדרום למבצר, אבר'ג-המעיין הגדול הוא ביר אל

בוסתנים , אתרי טיול וטבע רבים ובהם מעינות בפארק קנדה ישנם, בנוסף

 . שרידי כנסיות ומבצר ,מחילות מסתור ,מערות קבורה, אמות מים, נטושים

 

 שילוט

 .ניתן למקם את השילוט בראש התל
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  יֻהד .88

" רימון-וגת ברק-ובני ויהוד"

 (מד, יט יהושע)

 

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 .ההחדש  יהודנבנתה  יותועל אדמ, אל יהודיההכפר 

 

 תאור האתר

העיר המודרנית יהוד שוכנת במקומו המשוער של היישוב העברי הקדום בעל 

היא מוזכרת בספר יהושע וכן בכתובת כרנך המתארת את מסעות .  שםהאותו 

בתלמוד מוזכרת יהוד . ס"לפנה 10-הכיבוש של שישק מלך מצרים במאה ה

הכפר הערבי ששכן גם שמו של . במגילת היוחסין שעולי בבל מצאו בירושלים

הכפר אל . משמר את שמו של היישוב היהודי שקדם לו, אל יהודיה, במקום

שמעטים משרידיו , היה כפר ערבי בנפת יפו, הידוע גם בשם אל עבאסיה, יהודיה

 . ונמצאים במרכזה של העיר יהוד, קיימים גם כיום

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

מהתקופה הישראלית , התיכונהבמקום נמצאו שרידים מהתקופה הכנענית 

, השריד המרכזי לכפר הערבי הוא מסגד הכפר. ומימי שיבת ציון עד לימי הביניים

בתקופה  .כיום משמש המבנה כבית כנסת. מבנה מסורתי בעל צריח מרשים

מבנה . הממלוכית נבנה בכפר אל יהודיה קבר שיוחס לנביא יהודה בן יעקב

בלב גן , בסמוך לקבר. צמאות שבעירנמצא בגן הע, שעל גגו כיפה, הקבר

המרכז ליהודי "ביהוד קיים גם . ל בני יהוד"ניצבת אנדרטה לחללי צה, העצמאות
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מדרום . ילון המתוכנןייהוד נמצא בשולי פארק א .ובו מרכז כנסים ומוזיאון" תורכיה

כיום נחל זה משמש בתור , נחל יהוד –לון ילעיר זורם אחד מיובליו של נחל אי

 .ילוןיוב אך הוא עתיד לעבור שיקום ולהשתלב בפארק אתעלת בי

 

 שילוט

 .ניתן למקם את השילוט בסמוך לקבר בגן העצמאות בעיר
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נֵּי .83 ַרק-בְּ   בְּ

" רימון-וגת ברק-ובני ויהוד"

 (מד, יט יהושע)

 

 

 זיהוי האתר

מזהים אותה עם הכפר 

על אדמת . אבן אברק

 בני ברקהכפר נבנתה 

 . החדשה

 

 תאור האתר

, מהכפר הערבי אבן אברק 1981בני ברק הוקמה על אדמות שנקנו בשנת העיר 

ס היה במקום יישוב "במאה השמינית לפנה. חירייה-ששינה את שמו לאל

בתקופה . י סנחריב מלך אשור"ס ע"לפנה 101אשר נכבש בשנת , פלישתי

בני ברק הייתה מקום מושבו של רבי עקיבא והיא מוזכרת בתלמוד , הרומית

והמקום שימש למפגש של   רבי עקיבא הקים במקום בית מדרש. יםמספר פעמ

 ".בומברק"בתקופה הצלבנית שכנה במקום מצודה שנקראה . חכמים יהודים

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

שנמצא בפינה הדרום מזרחית של מחלף בני ברק המקראית מזוהה עם התל 

 נמצאאשר , פארק איילון .פארק איילון בשטחו של רמת גןדרומית ל, מסובים

ופי של פארק טבעי בלב המרחב האורבני הגדול א ישא, בשלבי תכנון מתקדמים

דונם ויהווה מוקד לפעילות נופש ופנאי  2,000-הפארק יישתרע על פני כ. בישראל

 .לתושבי הערים שסביבו

 

 שילוט

 .פארק איילוןהשילוט בניתן להציב שילוט כחלק מ

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
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 גבולות שבט יוסף

ֶזר  .81  גָּ

 ועד תחתון חורון בית גבול עד"

 (ג, טז יהושע")גזר

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 תל גזר

 

 תאור האתר

ומזוהה עם , בין לטרון לרמלה, תל גזר שוכן בתחומה של המועצה האזורית גזר

התל הוא אחד מהאתרים הארכיאולוגיים החשובים . העיר הכנענית העתיקה גזר

גזר נזכרת בכתבים היסטוריים  .אולוגיות רבותונערכו בו חפירות ארכי, בישראל

כמו למשל בהתכתבויות שנמצאו בין מלכי גזר לשליטים , תיקהשונים מהעת הע

ך "העיר גזר מוזכרת בתנ. המצריים ובכתובות מצריות שונות מתקופת הברונזה

אם כי בימי דוד ושאול לא הייתה , בתור אחת מהערים שנכבשו בידי יהושע בן נון

מלך  ס נמסרה העיר לידי שלמה מאת"לפנה 950בשנת . העיר בידיים ישראליות

הכתובת העברית העתיקה  –" לוח גזר"ממצא מעניין מתקופה זו הוא . מצרים

הלוח הוא כנראה לוח חקלאי (. מוצגת כיום במוזיאון באיסטנבול)ביותר שנמצאה 

, העיר נכבשה בידי האשורים. ועליו רשומים חודשי השנה בהקשרם החקלאי

כיבושה בידי שמעון  וחזרה לידיים ישראליות עם, ומאוחר יותר בידי היוונים

אם כי שרידי . מעמד העיר גזר ירד בימי הורדוס. ס"לפנה 118החשמונאי בשנת 

 .ועד ימי קום המדינה, התיישבות במקום קיימים גם מתקופות מאוחרות יותר

 

 

 

 



 

 48 

48 

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

ניתן , בראש התל תצפית מצוינת. תל גזר מתנשא מעל מישור החוף הדרומי

התל מעוצב כגבעה צרה . נו את כל המרחב שבין תל אביב לאשדודלראות ממ

צורתה של . דרך מסחר ראשית וחשובה, שלרגליה עברה דרך הים, ותלולה

הרבה של  קרבתהיחד עם , ועובדה זו, הגבעה הופכת אותה לקלה להגנה

משך בהתל היה מיושב . מסבירה את חשיבותו של האתר, הגבעה לדרך המסחר

התל מוקף שרידי . רידי היישוב הזה ניכרים גם היום בסביבותיווש, אלפי שנים

ובמדרונו הדרומי נמצאים שרידיו של שער גדול מתקופת המלוכה , ביצורים

באתר . אתר פולחן ובו סלעים גדוליםבחלקו הצפוני של התל נמצא . הישראלית

שהיא פיר עמוק המתחבר למנהרה משופעת , התל נמצאת גם תעלת המים

בראש . שרידי מבנים מפוארים רביםו, המובילה לחלל נביעה תת קרקעי ,וארוכה

 .13-מוסלמי מהמאה ה' התל נמצא קבר שייח

 

 שילוט

 .ברחבת החניה והתצפית הפונה לכיוון מערב המקום המתאים לשילוט הינו
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 הגבול בין שבט אפרים לשבט מנשה

 

ת .85 תָּ מְּ כְּ   ַהמִּ

" מצפון המכמתת הימה הגבול ויצא"

 (ו,טז יהושע)

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

רכס בצפון מזרח  ,כביר-בל אל'גבחרנו להתייחס ל. קיימות מספר השערות

המקיף את , ואדי בידאןנראה כי מדובר ב, אם הכוונה לעמק . לשכם העתיקה

מזרחה לבקעת הירדן ומכונה שם ואדי  -כביר ויורד אחרי כן דרומה-בל אל'ג

 .שמו של הקטע הסמוך לשכם. פארעה

 

 האתר תאור

מדרום מערב להר . ממזרח לשכםמ "ק 10-כ, הר כביר הוא הר באזור השומרון

חלק מן ההר . ומצפון מזרח לו נמצאת ביקעת נחל תירצה, נמצאת בקעת שכם

אורכו של . הנקראת שמורת הר כביר, ר"קמ 85-הוא שמורת טבע ששטחה כ

ניתן קילומטרים ובשטח שמורת הטבע עוברת על גבו דרך ממנה  1-ההר כ

בפסגתו הצפונית מערבית . לצפות על הסביבה ועל העמקים המקיפים את ההר

מנקודה זו . נמצאת נקודת תצפית, אחת משתי פסגותיו הגבוהות ביותר, של ההר

ועד הרי שומרון , דרך הגלבוע והגלעד, מהחרמון –ניתן להשקיף על האזור כולו 

ין 'ל אבן אבח שהיה המאדקבר שיח בילא  –על הפסגה התחתונה  שבהן  .ובנימין

לצידו שלושה אלונים עתיקים וממערב לו בורות מים וגת , המועדף על מוחמד

 .ל מאיר מינץ"סביב הקבר נבנה מצפה לזכרו של סא. עתיקה
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

ופי המייצגת את נ, שמורת הר כביר. ההר נמצא בתחום שמורת הטבע  הר כביר

תיכונית -חייה במקום יםהצמ. בסמוך ליישוב אלון מורהממוקמת , מזרח השומרון

 .שומרוןבחודש אפריל פורח בחלקה התחתון של השמורה אירוס ה. וערבתית

. כבירה ובו נקבה מרשימה-במערב השמורה עובר נחל בידן ובדרומה מעיין אל

. צר סביב לפסגההשמורה כוללת דרך נופית מעל נחל תרצה ושביל טבעתי ק

בפסגה . רכסי צפון השומרון ועד לגלבוע צפית נוף מרשימה עלת, בפסגת ההר

האתר מתאים לדאייה ומצנחי . בורות מים וחציבות, ניתן לראות קבר שייח נוספת

  .ל"הטיול בשמורה מחייב אישור מצה .רחיפה

  

 שילוט

שילוט ניתן להציב את השילוט במרפסת התצפית הקימת בפסגת ההר וכן 

 .ורההכוונה מהיישוב אלון מ
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ֹלהּתַ  .02   ֲאַנת ׁשִּ

 " שילה תאנת מזרחה הגבול ונסב"

 (ו,טז יהושע)

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 חרבת טנא אל פוקא 

 

 תאור האתר

-בית-הסמוכה לבקעת סאלים, את תאנת שילה מזהים בחרבת טנא אל פוקא

המקום . במאה הרביעית היה במקום כפר בשם תאנה  .בראש ואדי אל כראד, ן'דג

 .חרסים מהתקופה הישראלית באתר נמצאו. מזוהה גם עם העיר הביזנטית תנה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

נמצאת חורבה קדומה  ,בהמשך הנחל דרומה מזרחה, בסמוך  לטנא אל פוקא

 .ומערות חצובות ובה שרידי מבנים, תחתא-טאנא א, נוספת
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  יָּנֹוחָּ  .81

" ינוחה ממזרח אותו ועבר"

 (ו, טז יהושע)

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 חרבת יאנון או יאנון

 

 תאור האתר

הכפר . השוכן מדרום מזרח לעיר שכם, יאנון הוא כפר ערבי במזרח השומרון

 .באתר בו התקיים ישוב בתקופת המלוכה ובתקופה הרומית, 1220הוקם בשנת 
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   ַּתּפּוחַ  .82

 ונערתה עטרות מינוחה וירד"

 " ביריחו ופגע

 (ז,טז יהושע)

 

  

 

 

 

 זיהוי האתר

 .שבקרבת הכפר יאסוף אבו זרד' תל שיח

 

 תאור האתר

כיום מזוהה  .העיר תפוח מוזכרת לראשונה ברשימת ערי הממלכה שכבש יהושע

. גבעה בולטת ובה קבר שייח ממערב לכפר יאסוף, העיר המקראית בתל אבו זרד

 .התגלתה במקום קרמיקה כנענית וישראלית, בחפירות ארכיאולוגיות

 

 עות כאתר טיול ולימודמשמ

מזרח מ מ"ק 8, שמורת אלוני תפוח ממוקמת בין הכפרים איסככא ויאסוף

ניצב קבר שייח וסביבו חורש טבעי הכולל ', מ 320בגובה , בפסגת התל. לאריאל

השמורה אינה . בחצר המבנה צומחים עצי אגס סורי ועוזרר. עצי אלון מצוי ושקד

שמורה נמצא תחת אחריות הרשות נגישה כיום למטיילים משום שאזור ה

 .הפלסטינית

 

 שילוט

בין אריאל , ניתן להציב שלט תצפית על השמורה מכיוון כביש חוצה שומרון

 .וצומת תפוח
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נָּה .02   ַנַחל קָּ

" קנה נחל ימה הגבול ילך מתפוח"

 (ח,טז יהושע)

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 ואדי קאנה

 

 תאור האתר

תחילת הנחל בסמוך לכפר עינאבוס . וןואדי קאנה הינו מהגדולים בנחלי השומר

עד שהוא נשפך , קילומטרים 35-ומשם ממשיך תוואי הנחל לאורך כ, שבשומרון

הצמחייה באזור . כשני קילומטרים מצומת ירקון, בסמוך לתל קנה, ל הירקוןא 

שטחו המערבי של הנחל הוא . אלה וחרוב, וגדלים בו עצי אלון, הנחל מגוונת

באתר חרבת , לראות גם שרידים ביזנטיים מרשימיםבה ניתן ש שמורת טבע 

ובשטח ניכרים שרידים , הקרקע סביב האתר שימשה כקרקע חקלאית. שחאדה

 .מגדלי שמירה ומבנים חקלאיים נוספים, בתי בד, של בורות ובריכות מים

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

, אורנית , נופים ,יקיר, קרני שומרון, עמנואל: נחל קנה עובר בסמוך לישובים רבים

באזור בו , מ מתוך הנחל"ק 10-שמורת נחל קנה כוללת כ. כפר סבא והוד השרון

חורש טבעי , ותמעיינות ובריכות סלע טבעי: קיימים ערכי טבע ונוף ייחודיים

 מערת נטיפים אשר, פונית לבידיא נמצאת מערת נחל קנהצ  . ומערות קרסטיות

בלב , ממערב ליישוב נופים. יםהיסטוריים חשוב-נמצאו ממצאים פרה בה

אתר ארכיאולוגי , נמצאת חרבת שחאדה, אזור שיחסית אינו מטויל, השמורה

 לפגושבשמורה ניתן . רכס מצוקי מרשים, בל עברד'מהתקופה הביזנטית וכן ג

שהופסקה  לאחר, כיום. חזירי בר ושועל מצוי, בעדרים של צבי ארצישראלי
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, עצמאותהמדי יום . אליה מטיילים רביםהשמורה מושכת , הזרמת שפכים לנחל

. בערוץ הנחל" צעדת נחל קנה" ת המועצה המקומית קרני שומרון אתמארגנ

. פ הסכמי אוסלו בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית"שטח השמורה נמצא ע

ל והליכה בקבוצה בליווי "טיול בשמורה מחייב אישור בטחוני מצה, יחד עם זאת

 .נשק

 

 שילוט

ובתחילתם של שבילי הטיול , ב שילוט במספר אתרים לאורך השמורהניתן להצי

 .הרבים המצויים  בה

 

 

 נחל קנה
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 גבולות שבט אפרים

 

ּדֹו  .30 גִּ  מְּ

 "ובנותיה מגידו ויושבי"

 (יא, יז יהושע)

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 תל מגידו

 

 תאור האתר

ל במקום משכנה ש, תל מגידו נמצא בגבולו של עמק יזרעאל עם רמת מנשה

החל מהתקופה , האתר היה מיושב משך אלפי שנים. העיר הקדומה מגידו

העיר מגידו הייתה עיר גדולה . הניאוליתית הקדם קראמית ועד לתקופה הפרסית

כיום ניתן לראות במקום את שרידי . שהוקפה בחומות וביצורים חזקים, ומשגשגת

. מבנים אחריםמקדשים ו, ארמונות, שער העיר מתקופת הברונזה, חומות העיר

שנועד לאפשר לתושבי העיר לשאוב מים מן , באתר נמצא גם מפעל מים מרשים

מי המעין מובלים . מבלי לצאת מתחומן המוגן של חומות העיר, המעין הסמוך

שם נבנה פיר , במנהרה ארוכה ומשופעת אל תוך השטח המוגן על ידי החומות

יאון ובו תיעוד ממצאים במקום נמצא גם מוז. אנכי המאפשר את שאיבת המים

הנקרא על שם היישוב הקדום שהתקיים , מדרום לתל נמצא קיבוץ מגידו. מהתל

הנזכר בברית החדשה כאתר ההתרחשות , "הר מגידון"מגידו מזוהה עם . במקום

 .העתידי של קרב אחרית הימים
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 משמעות כאתר טיול ולימוד

י "ז כגן לאומי ואף הוכר עהוא הוכר. תל מגידו הוא אחד התלים החשובים בארץ

חולש על , מטר 30-10שגובהו  , התל. כאתר מורשת עולמית 8005-ו  ב"אונסק

שכבות  85בתל נחשפו  .רך הים העתיקה שעברה בנחל עירוןעמק יזרעאל ועל ד

אחד הממצאים המרשימים הוא מנהרת מים תת קרקעית אשר . ארכיאולוגיות

, כמו כן. פרשת תצפית נוף על העמקמזרח התל נ - בצפון  .נחפרה בשלמותה

 צלייניםלאתר מגיעים . האתר כולל שלטי הסבר מפורטים וסרט קצר על התל

 .נוצרים רבים בשל אזכורו בברית החדשה

 

 שילוט

 .בתחומי הגן הלאומיבכניסה לכביש העולה לגן הלאומי וכן ניתן להציב שילוט 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C
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 הגבול בין שבט אפרים לשבט זבולון

 

יד  .31 רִּ  שָּ

" שריד עד נחלתם גבול ויהי"

 (י, יט יהושע)

 

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 .מזרחית לנהלל-מ דרומית"כחמישה ק, צפון עמק יזרעאלבהנמצא  תל שדוד

 

 תאור האתר

המזוהה עם , יד בעמק יזרעאל  נקרא על שם העיר המקראית שרידקיבוץ שר

  .ממזרח לקיבוץ, השרידים אשר התגלו בתל שדוד

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

תל שדוד נמצא מזרחית לקיבוץ שריד ודרומית לאזור התעשייה התחתון של 

, אזור זה של עמק יזרעאל. מזרחית לנהלל-מ דרומית"כחמישה ק, מגדל העמק

מושב העובדים נהלל . מזוהה עם ראשית ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל

 . וכן קיבוצים ושדות חקלאייםבקרבת האתר  נמצא ,בתכנון ריכרד קאופמן

 

 שילוט

וכן שלט הסבר , ומהכניסה לקיבוץ שריד 10ניתן להציב שילוט הכוונה מכביש 

 .מהתל הצופה על שדות העמק
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 בול בין שבט זבולון לשבט מנשההג

 

ם .38 עָּ נְּ  יָּקְּ

 פני על אשר הנחל-אל ופגע"

 (יא,יט יהושע" )יקנעם

 

 

 זיהוי האתר

אשר , יקנעם. תל יקנעם

נכללה בתוך , ניתנה ללויים

 .נחלת זבולון

 

 תאור האתר

בצפון מזרחה של העיר , תל יקנעם נמצא בגבול רמת מנשה ועמק יזרעאל

משכנה של העיר הקדומה שהייתה קרויה באותו התל מסמן את מקום . יקנעם

התל היה . תל קאמון, שם זה נתגלגל גם בשמו הערבי של התל. יקנעם, שם

ומחפירות ארכיאולוגיות שנערכו במקום עולה כי היה , מיושב לאורך אלפי שנים

היישוב הקדום . ועד לתקופה העותומנית, מיושב כבר בתקופת הברונזה הקדומה

על .  מקרקע חקלאית לעיבוד ומקרבה לדרכים ראשיות, יםנהנה ממקורות מ

שעליהם נבנתה במאה השמונה עשרה , התל נמצאים חורבותיו של מבצר צלבני

 .מצודה על ידי שליט מקומי

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

בחפירות הארכיאולוגיות . התלים הגדולים והחשובים באזור תל יקנעם הוא אחד

עיריית יקנעם . מגורים ושרידי מגדלים, רחובות, ייהשנערכו במקום התגלו כנס

מראש התל ניתן לערוך תצפית על . מת את פיתוחו התיירותי של האתרמקד 

 .על הכרמל ועל הגליל התחתון, עמק יזרעאל

 

 שילוט

 .ניתן להציב שלט תצפית מראש התל וכן שלטי הכוונה מהעיר יקנעם



 

 61 

61 

 

 הגבול בין שבט זבולון לשבט יששכר

 

סְּ  .33  ֹלת כִּ

 השמש מזרח קדמה משרד ושב"

 אל ויצא תבור,כסולת גבול על

, יט יהושע" )יפיע ועלה הדברת

 (יב

 והכסולת יזרעאלה גבולם ויהי"

 (יח, יט יהושע" )ושונם

 

 

 

 זיהוי האתר

 .אכסאל

 

 תאור האתר

. על ידי תושביו הערבים של הכפר הגלילי נין 12-היישוב אכסאל הוקם במאה ה

: כפי שהוא מופיע במקרא, מר את שמו הקדום של המקוםשמו של היישוב מש 

היישוב סמוך לנצרת . זכרת גם בתקופת יוסף בן מתתיהוהעיר כסלות נ. כסולת

ממערב לאיכסאל קיימים שרידים קדומים הכוללים . עילית ונמצא מדרום לעיר

 . בית קברות יהודי עתיק

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

 .וניתן לשלבו במסלול הטיולנחל תבור עובר במזרח הכפר 
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ֹבר .43   ּתָּ

 השמש מזרח קדמה משרד ושב"

 אל ויצא תבור,כסולת גבול על

 (יב, יט יהושע")יפיע ועלה הדברת

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

רשימת ערי )לפי שתי עדויות משלימות . (גבול גם עם שבט נפתלי) הר תבור

ובכל זאת , נחלת זבולוןכלול ההר ב, (ותיאור נחלת יששכר, סב, א ו"הלווים בדהי

 . לא נאמר הדבר בתיאור הגבול

 

 תאור האתר

צורתו המובהקת . 'מ 522המתנשא לרום של , התבור הוא הר בגליל התחתון

להר תבור נודעה חשיבות רבה  .דמוית חצי כדור בולטת על רקע הנוף שסביבו

ן מפסגת ההר נית. ולאחר מכן כעמדה צבאית, פולחניכמרכז , כבר בימי קדם

הר תבור חולש על  צומת  .לערוך תצפית על כל חלקה הצפוני של ארץ ישראל

מבקעת , עם דרכים נוספות מהגלילכאן עברה דרך הים והצטלבה , דומהדרכים ק

כאן ריכזו דבורה , ך"הר תבור מוזכר פעמים רבות בתנ .הירדן ומעמק בית שאן

הקרב בין ישראל  ההר מוזכר גם בתיאור, הנביאה וברק בן אבינועם את צבאם

מאוחר יותר בתקופת המלוכה הייתה תבור אחת מערי , למדיינים בהנהגת גדעון

בימי בית שני שימש הר תבור כנקודה להדלקת משואות , הלוויים בנחלת זבולון

מרד הגדול נפל הבימי . להכרזה על חגים ומועדים וכן להתרעה מפני סכנה

לאחר המרד חודש היישוב היהודי . כנעניםהתבור בידי הרומאים ואלה טבחו ב

להר תבור  .בתבור והיה למקום מושבה של משמרת הכוהנים מבני הפצץ

עליה לרגל להר . של ישו" השתנות"חשיבות רבה בנצרות והוא ידוע בתור הר ה

כנסיות ומנזרים שונים , לספירה ובמקום נבנו מבצרים 1-החלה עוד במאה ה
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לטאן הממלוכי את כל המבנים שעל אז הרס הסו 1833ועד שנת  3-מהמאה ה

בתחילת . חודשה האחיזה הנוצרית בהר והוקם עליו מנזר 1331בשנת  .ההר

סקנית המפוארת 'שוקם המנזר ובמקום הוקמה הכנסיה הפרנצ 80-המאה ה

 .העומדת על תילה עד היום

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

, וקפת חומהמ, על פיסגת ההר ניצבת כנסייה פרנציסקנית מפוארת, כיום

שבו גם , בסמוך לכנסייה נמצא מנזר פרנציסקני. 80-שנבנתה בתחילת המאה ה

סביב מתחם הכנסייה ניתן לראות גם את שרידיהם של מצודות . בית הארחה

שהקים , מצודה מתקופת המרד הגדול נגד הרומאים –קדומות יותר שהיו באתר 

 .וכן מבצר איובי שנבנה באותו מקום, יוסף בן מתתיהו

 

 שילוט

 .בפסגת התבורבדרך העולה לתבור וכן ניתן להציב שילוט 
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ַרת .35 בְּ   ּדָּ

 השמש מזרח קדמה משרד ושב"

 אל ויצא תבור,כסולת גבול על

 (יב, יט יהושע")יפיע ועלה הדברת

 

 זיהוי האתר

בכפר  רבת דבורה'ח

למרגלות התבור , דבוריה

 .ממערב

 

 תאור האתר

למרגלות , מזרחי של היישוב הערבי דבוריה-רבת דבורה נמצאת בגבולו הצפון'ח

שמו של הישוב הערבי משמר את שמו של הישוב הקדום ששכן .  התבור ממערב

ובתקופת , המקום היה מיושב כבר החל מתקופת הברזל. דברת, באותו מקום

היישוב היה אחד , בימי הרומאים. הביזנטית שכן במקום יישוב יהודי בשם דבירה

באתר החורבה נמצאים . ד יוסף בן מתתיהו במרד הגדולהמקומות עליהם פיק

, דבוריה, בשטח הכפר הערבי הסמוך. שרידי קברים חצובים וכן יסודות מבנים

 נחשפו שרידי כנסייה ביזנטית ושרידי מצובה צלבנית

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

בירידתו מפסגת הר דבורה  לכוון הכפר , שביל ישראל עובר לא הרחק מהאתר

, כולל גן לאומי ושמורת טבע, שהכפר דבוריה שוכן למרגלותיו, הר תבור.   וריהדב

באזור .  משופע בשבילי טיול מסומנים ומהווה נקודת תצפית מצוינת על הסביבה

במורדות . ותורמוס ההרים( מרץ -בפברואר)קיימת פריחה של אירוס נצרתי 

שעד , בחודש נובמבר הפורחות, נמצא ריכוז חלמוניות, הדרומיים של הר תבור

 .לאחרונה לא היה מוכר ונגיש לציבור

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט הסבר בפסגת התבור
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 נפתלי הגבול בין שבט זבולון לשבט

 

מֹון .42   רִּ

 יהושע" )המתאר רימון ויצא"

 (יג, יט

 

 

 זיהוי האתר

  רמאנה-הכפר א

 .בל תורעאן'לרגלי ג

 

 תאור האתר

 9-כ, על שפתה הדרומית של בקעת בית נטופהרמאנה ממוקם -הכפר הערבי א

אחת מהערים של  –בשם הכפר השתמר שמה של רמון . מ צפונית לנצרת"ק

יישוב מתקופת המשנה והתלמוד שהיה  –שבט זבולון וכן שמה של בית רימון 

רמאנה נמצאת -ממערב לא. מקום מפגש לחכמי המשנה ובכללם רבי מאיר

 .ערות חצובות מימי מרד בר כוכבאחורבת רומה ובה מערכת מחילות ומ

 

    משמעות כאתר טיול ולימוד

הכפר יושב בשולי בקעת בית נטופה בסמוך לתעלת המוביל הארצי ולמאגר 

 .להתרשם מנופי החקלאות שבה, ניתן לערוך במקום תצפית על הבקעה. אשכול

 

 בקעת בית נטופה 
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 הגבול בין שבט זבולון לשבט אשר

 

 ַחנָֹּתן .31

" חנתון מצפון, הגבול אותו ונסב"

 (ד"י, ט"י יהושע)

 

 זיהוי האתר

תל בדויה בקצה  .תל חנתון

הדרומי מערבי של בקעת 

מצידו הצפוני , בית נטופה

 . לדיה'ח-של ואדי אל

 

 תאור האתר

שוכן במקום בו שכנה העיר חנתון הנזכרת , מטרים 193שגובהו , תל חנתון

. וגם בימי המלוכה הישראלית, זההתל היה מיושב כבר בתקופת הברונ. במקרא

על גב התל ניכרים שרידי . ביזנטית היה במקום יישוב יהודי-בתקופה הרומית

בין השרידים . וכמו כן נראים באתר שרידי יישוב, מבצר צלבני שנבנה באתר

אן מן 'נמצאים שרידי ח, מצד מזרח, לרגלי התל. מחברים מעברים תת קרקעיים

 .התקופה הממלוכית

 

 ת כאתר טיול ולימודמשמעו

באזור הגליל , מדרום לכפר מנדא, התל נמצא בדרום מערב בקעת בית נטופה

בשל צורת הביצור שלו האופיינית לתקופת , התל נראה כחרוט קטום. התחתון

מראש התל ניתן לערוך תצפית מזרחה לכיוון בקעת בית . הברונזה התיכונה

, ביבה הם העיר הקדומה ציפוריאתרים נוספים בס. נטופה ואל מאגר בית נטופה

 .ותל יודפתמאגר בית נטופה 

 

 שילוט

javascript:OpenWindow('hot_word.php?table_src_name=site&content_src_id=152&from=311',400,200,'hot_words','yes');
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ניתן להציב  בראש התל שילוט הכולל הסבר על הנוף הנשקף כיום ובתקופת 

 .ניתן להציב שילוט הכוונה מצומת המוביל ומקיבוץ חנתון, בנוסף. מקראה

 



 

 67 

67 

 הגבול בין שבט יששכר לשבט מנשה

 

ֶעאל .32 רְּ   יזְּ

" ושונם והכסולת יזרעאלה גבולם ויהי"

 (יח, יט יהושע)

 

 זיהוי האתר

 תל יזרעאל , הכפר הנטוש זרעין

 

 תאור האתר

הכפר . חרוד-מערבית לעין מ"ק 2-הכפר הנטוש זרעין נמצא למרגלות הגלבוע כ

בגבול עמק יזרעאל והרי , התפתח במקום משכנה של העיר הקדומה יזרעאל

ובתקופת מלכי ישראל , התל היה מיושב כבר בתקופת הברונזה. הגלבוע

וכן , במקום היה ישוב גם בתקופה הביזנטית. התרחש כאן רצח נבות היזרעאלי

הכפר הערבי זרעין . המוסלמיאך הוא ננטש לאחר הכיבוש , בתקופה הצלבנית

שהתפתח מאוחר יותר במקום שימש גם כבסיס צבאי בתקופת מלחמת 

וביניהם , מתקופות שונות, בתל ישנם שרידי מבנים רבים .עד שנכבש, העצמאות

שרידי , ביזנטיים-שרידי מבנים רומיים, עקבות של מתחם מתקופת המלוכה

   .ן הערביתושרידי בית אחד שנותר מזרעי, כנסייה צלבנית

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

גן "ל וניטע "במקום הוקם חניון קק. תל יזרעאל נמצא בסמוך לקיבוץ יזרעאל

מראש התל ניתן לערוך . בוסתן גדול של עצי ארץ ישראל, " נבות היזרעאלי

מצידו המזרחי של התל נמצאת אנדרטה לזכר . תצפית על עמק יזרעאל וסביבתו

, בלב חורשת אקליפטוסים, כקילומטר משם. ח"ל הפלמלוחמי חטיבת יפתח ש

סביב הנביעה נבנתה נקבה . מעין שכבה הנשפך אל תוך בריכה, נובע עין יזרעאל

 .על ידי הבריטים אשר בתוכה ניתן לזחול

 

 שילוט

 .ל בתל יזרעאל"ניתן להציב שילוט בחורשת קק
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 גבולות שבט יששכר

 

  ׁשּונֵּם .39

 תוהכסול יזרעאלה גבולם ויהי"

 (יח, יט יהושע" )ושונם

 

 זיהוי האתר

היושב  כפר סולם

מערבית לגבעת -דרומית

 המורה

 .שליד עפולה

 

 תאור האתר

מקום , נמצא תל, במרכז הכפר הערבי סולם שבעמק יזרעאל ממזרח לעפולה

באתר התל נחשפו שרידי ביצורים ומבנים . משכנה של העיר הקדומה שונם

בנייה של יישוב שהתקיים עד לתקופה  ושרידי, מתקופת הברונזה התיכונה

. שרידי קבורה מוסלמית, בשכבות העליונות של התל, כמו כן נתגלו. העותמנית

ובחלקו הדרומי של האתר נובע , על גב התל נמצא כיום בית הקברות של הכפר

וכנראה , התל ממוקם בסמוך לדרכים חשובות בעת העתיקה. מעין בתוך מערה

ששרידיה נמצאים , יטתה של העיר הגדולה מגידוהיה נתון להשפעתה ולשל

 .מערבה לאתר זה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

 85 -שטחו של התל כ. נחל שונם תל סולם נמצא למרגלות גבעת המורה וליד

כמעט , בנוסף. ומערכת מחילות מסתור דונם והוא מכיל מערכת קברים עתיקה

לא הרחק נמצאת שמורת  .עתיקות כל השטח הבנוי בכפר כיום מוגדר כשטח

 .האירוס הנצרתי

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט במרכז הכפר סולם



 

 71 

71 
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 הגבול בין שבט יששכר לשבט נפתלי

 

ה .32 ין ַחּדָּ  עֵּ

 ובית חדה ועין גנים-ועין ורמת"

 (כא, יט יהושע" )פצץ

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 (לא ודאי) ה'עיי הכפר חדת

 

 תאור האתר

כולל מבנים מהתקופה הרומית ושרידי , במזרח הגליל התחתון, תל עין חדה

ממזרח לתל נובע מעין עין חדה וממנו זורם נחל ולאורכו . ה'הכפר הערבי אל חדת

 .צמחייה עשירה

 משמעות כאתר טיול ולימוד

עין חדה : בקרבתו נמצאים שני מעיינות. התל ממוקם לא הרחק מהמושבה יבנאל

 .ועין רכש
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ית ֶׁשֶמׁש .34   בֵּ

 ושחצומה בתבור בגבול ופגע"

 גבולם תוצאות והיו שמש ובית

 (כב, יט יהושע" )הירדן

 

 זיהוי האתר

 נחל יבנאל

 

 תאור האתר

האזור הכולל שבו 

, הוא סמוך לגדתו הדרומית של נחל יבנאל והירדן, מבקשים לזהות יישוב זה

' אולברייט מזהה את בית שמש בח: המיקום המדויק לא חשוב להתוויית הגבול

נחל  .מ מערבה לאל עבדיה"ק 3.5כ, ום לברך נחל יבנאלשמסין הנמצאת מדר

הוא זורם במזרח הגליל התחתון ובחלקו . יבנאל נקרא על שם יבנאל הקדומה

 .התחתון הוכרז כשמורת טבע

 

 אזור יבנאל 
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 גבולות שבט אשר

 

ף .18 ׁשָּ   ַאכְּ

ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן "

 (כה, יהושע יט" )ואכשף

 

 זיהוי האתר

. בין החוקריםקיימת מחלוקת 

 תל כיסןל  אנו בחרנו להתייחס

מ מדרום מזרח "ק 9-כהממוקם 

אפשרויות נוספות הן . לעכו

הסמוך לכפר ' או תל הרבג( א ליטני)=מדרום לנהר קסמיה , בצפון הגליל העליון

 .חסידים

 

 תאור האתר

.  מ מהעיר"ק 9-כ, במישור חוף עכו, העיר הכנענית אכשף מזוהה עם תל כיסן

בתקופת המלוכה היה במקום יישוב . של היישוב בתקופה הניאוליתיתראשיתו 

בסמוך לתל נמצאה טבעת חותם של . פיניקי ובתקופה הביזנטית יישוב נוצרי

 .אשר חלף כאן בדרכו מעכו לירושלים, ן"הרמב

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

. ב כאבולבקרבת היישו, בין נחל נעמן ונחל חילזון, תל כיסן ממוקם בעמק זבולון

בתל ניתן לראות קטע חומה מתקופת הברונזה התיכונה ושרידי מבנים מתקופת 

 .הברזל

 



 

 74 

74 

 

ֶמק .13 עֵּ ית הָּ  בֵּ

 אל-יפתח ובגי בזבולון ופגע"

, יט" )ונעיאל העמק-בית צפונה

 (כז

 

 

 

 

 

 זיהוי האתר

 .מזרחית לעכו-היושבת צפונית, ליד עמקא תל מימסיש האומרים 

 

 תאור האתר

שוכן לא הרחק מתל  ,הקרוי על שם בית העמק המקראית, מקקיבוץ בית הע

, צא בצידו המערבי של הכפר אבוסנאןהתל נמ .מימס המזוהה עם הישוב הקדום

בוסתנים , במקום קיימים שרידי בתים . מזרחית לעכו-היושבת צפונית, ליד עמקא

 .11-וקבר מהמאה ה

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

נחל אכזב בו יש זרימה , עם טיול בנחל בית העמקניתן לשלב ביקור בתל מימס 

חקלאות הררית , שרידים ארכיאולוגיים, הנחל מתאפיין במעיינות. בחודשי האביב

סנאן -ניתן לערוך תצפית מגבעת החרוב במזרח הכפר אבו, כמו כן. ונוף מצוקים

 .אל עבר  הכפר והים

 

 שילוט

 .סנאן-מס שבכפר אבוניתן להציב שילוט בבית העמק של ימינו או בתל מי
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  כָּבּול .11

" ויצא אל כבול משמאל"

 (יהושע יט כז)

 

 

 

 

 זיהוי האתר

מצפון  הישוב כאבול

על פי סברה . לשפרעם

 .בסביבת צור או אפילו מצפון לה אחרת מדובר

 

 תאור האתר

. מ מדרום מזרח לעיר עכו"ק 15-כ, כאבול הינו יישוב ערבי במערב הגליל התחתון

כבול מוזכרת במשנה ובתלמוד . אן את מקומה של כבול המקראיתיש המזהים כ

 .פעמים רבות

 

 משמעות כאתר טיול ולימוד

ובבית הקברות , בשטח היישוב נמצאים שרידי בית כנסת מהתקופה הביזנטית

 .הסמוך ליישוב נמצאת מערת קבורה המיוחסת למיכה הנביא

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט בתחומי הישוב כאבול
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ֹרן  עֶ  .15   בְּ

 עד וקנה וחמון ורחוב ועברון"

 " רבה צידון

 (כח, יט יהושע)

 

 

 זיהוי האתר

  חרבת עבדה

 

 תאור האתר

הוא אחד התלים החשובים במערב הגליל ( חרבת עבדה בערבית)תל עבדון 

העיר . מזרחית לנהריה-מ צפונית"ק 2-כ, הוא ממוקם על יד המושב עבדון .העליון

נהנתה באזור ממים ומאדמות , ים בתקופת המקראשהייתה עיר לוי, הקדומה

התל היה מיושב לסירוגין מאז תקופת הברונזה התיכונה ועד . מישוריות ופוריות

רוב ערי שבט אשר לא זוהו . במקום נמצאו חרסים מתקופות שונות. הביניים ימי

 .אשר שמו השתמר בשם הערבי של המקום, ומכאן חשיבותו של תל זה, בוודאות

 

 ת כאתר טיול ולימודמשמעו

במקום מתחם מלבני . התל ממוקם ממערב למושב עבדון ומצפון לנחל כזיב

על ראש התל יש שרידי . מוקף שרידי חומה ובו שרידי מבנים וגתות חצובות

בקטע הנחל שמדרום למושב עבדון נובע עין . כנראה מהתקופה הצלבנית, מבנה

 .כזיבממקורות המים החשובים שבשמורת נחל , חרדלית

 

 שילוט

 .ניתן להציב שילוט בתחומי התל
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ה .13 יבָּ זִּ   ֶחֶבל ַאכְּ

" אכזיבה מחבל הימה תצאותיו והיו"

 (כח, יט יהושע)

 

 זיהוי האתר

 (לא בטוח) תל אכזיב

 

 תאור האתר

המקום היה מיושב החל מתקופת . תל אכזיב שוכן בסמוך לשפך נחל כזיב

העיר . ם ובמפות מתקופות שונותהברונזה התיכונה והוא נזכר במקורות היסטוריי

אשר שרידיו נמצאים , ישבה על הדרך מעכו לצידון ונסמכה על הנמל שלה

בתקופת . ס"לפנה 101סנחריב מלך אשור כבש אותה בשנת . דרומית לתל

ספנות ותעשיית צבע , דיג, חקלאות, הברזל נודעה העיר בקשרי מסחר ענפים

ל קבעו את העיר "חז. ועה בשם כזיבהעיר הייתה יד, בתקופת המשנה. מחלזונות

במקום נמצאו עתיקות . לענייני הלכה, בתור הגבול הצפוני של ארץ ישראל

ליל "במבצע . מערות קברים קדומות ועוד, מתקופות שונות  ובהם כלי חרס

ח "לוחמי פלמ 11נהרגו בגשר אכזיב שמעל שפך הנחל  11.3.13-ב" הגשרים

 .שניסו לפוצץ את הגשר

 

 אתר טיול ולימודמשמעות כ

זהו מקום מוכר ומתוייר . גן לאומי אכזיב ממוקם בין ראש הנקרה לנהריה

מועדון הים , בית ספר שדה, אכסניית נוער. )ובקרבתו קיימים אתרי נופש רבים

שרידי מצודה , באתר תל ארכיאולוגי(. של אלי אביבי" מדינת אכזיב"התיכון ו

. זיב-שרידים של הכפר הערבי א ש האביר אומברטוס וכן"צלבנית שנקראה ע

מערבה לתל קיים חוף רחצה מוסדר הכולל בריכות ים טבעיות שנוצרו כתוצאה 

, בסמוך לגשר, לא הרחק מהתל. המהווים שובר גלים טבעי, מסלעי הכורכר בים

 . ד לוחמי ההגנה"הוצבה אנדרטה לזכר י

 

 שילוט
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 .ניתן למקם שילוט בתחומי הגן הלאומי אכזיב
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 טבלה מסכמת –זיהוי האתרים המקראיים 

 

 

 

 מסכמתטבלה 

גבול בין נחלות  ציטוט מספר יהושע שם מקראי

 השבטים

וודאות  זיהוי האתר

 הזיהוי

יהושע ) "וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן" לשון הים

 (ה, טו

שפך הירדן לים  יהודה בנימין

 המלח

 ודאי

 אילא וד לה'עין חג יהודה ובנימין (ו, יהושע טו) "ועלה הגבול בית חגלה" בית חגלה

, נכח למעלה אדומים-הגלגל אשר-וצפונה פונה אל" מעלה אדומים

 (ז,טו)"אשר מנגב לנחל

-אן אל'רבת ח'ח יהודה בנימין

 אחמאר

 לא ודאי

 ודאי ביר איוב  יהודה בנימין (ז, טו) "רוגל-עין-והיו תוצאותיו אל" עין רוגל

היא —כתף היבוסי מנגב-הנום אל-ועלה הגבול גי בן" הינום-גיא בן

 (ח,טו) "ירושלים

 ודאי גא בן הנום יהודה בנימין

 ודאי ליפתא יהודה בנימין (ט,טו) "מעין מי נפתוח-ותאר הגבול מראש ההר אל" מעין מי נפתוח

 לא ודאי הר קסטל יהודה בנימין (ט,טו)"עפרון-ויצא אל ערי הר" ערי הר עפרון

 לא ודאי תל קריית יערים הודה בנימיןי (ט,טו) "ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים" קריית יערים

 ודאי תל כסלון  *דןיהודה  (י, טו) "יערים מצפונה היא כסלון-כתף הר-ועבר אל" כסלון

 ודאי שמש-תל בית *דןיהודה  (י,טו) "וירד בית שמש" בית שמש 

 ודאי תל בטאש *דןיהודה  (י,טו) "ועבר תמנה" תמנה

 ודאי תל מקנה *דןיהודה  (יא,טו) "נהכתף עקרון צפו-ויצא הגבול אל" עקרון

 ודאי תל קטרה  *דןיהודה  (יא,טו) "ותאר הגבול שכרונה" שכרון

 ודאי תל יבנה *דןיהודה  (טו יא) "ויצא יבנאל" יבנאל

 ודאי ים-חורבת יבנה *דןיהודה  (יא,טו)" והיו תוצאות הגבול ימה" 

 ודאי סולטאן-א תל בנימין אפרים (יח יב) "כתף יריחו מצפון" יריחו

  ביתין בנימין אפרים (יג, יח) "כתף לוזה נגבה היא בית אל" בית אל

 לא ודאי סלבית אפרים *דן (מב, יט) "ושעלבין ואילון ויתלה" שעלבין

 ודאי קוקה -תל אל אפרים *דן (מב, יט)" ושעלבין ואילון ויתלה" אילון

 ודאי יהוד  פוןצ *דן (מד, יט) "רימון-ברק וגת-ויהוד ובני" יהוד

 ודאי בני ברק  צפון *דן (מד, יט) "רימון-ברק וגת-ויהוד ובני" בני ברק

 ודאי תל גזר יוסף (ג, טז)"עד גבול בית חורון תחתון ועד גזר" גזר

 ודאי פוקא-בית עור אל אפרים בנימין (ה, טז) "מזרחה עטרות אדר עד בית חורון עליון" בית חורון עליון

 "עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון" וןבית חורון תחת

 (יג, יח)

 ודאי בית עוור א תחתא בנימין אפרים

 לא ודאי כביר-בל אל'ג אפרים מנשה (ו,טז" )ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון" המכמתת

 לא ודאי פוקא -טאנא אל' ח אפרים ומנשה (ו,טז" )ונסב הגבול מזרחה תאנת שילה" תאנת שילה

 ודאי יאנון' ח/ יאנון  אפרים ומנשה (ו, טז" )ועבר אותו ממזרח ינוחה" וחינ

4 
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 . קיימת מחלוקת לגבי נחלתו של שבט דן*

 

 

 

 

 

 

 

 

  אבו זרד  ' תל שיח אפרים מנשה (ז,טז" )וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו תפוח

 ודאי הואדי קאנ אפרים מנשה (ח,טז) "מתפוח ילך הגבול ימה נחל קנה" נחל קנה

 ודאי תל מגידו אפרים (יא, יז)"ויושבי מגידו ובנותיה" מגידו

 ודאי תל שדוד  אפרים זבולון (י, יט) "ויהי גבול נחלתם עד שריד" שריד

 ודאי קמון= תל יקנעם זבולון מנשה (יא,יט) "הנחל אשר על פני יקנעם-ופגע אל" יקנעם

ושב משרד קדמה מזרח השמש על גבול " כסולת

 (יב, יט)"תבור ויצא אל הדברת ועלה יפיע,כסולת

 (יח, יט) "ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם"

 לא ודאי איכסל זבולון יששכר

ושב משרד קדמה מזרח השמש על גבול " תבור

 (יב, יט)"תבור ויצא אל הדברת ועלה יפיע,כסולת

זבולון יששכר 

 נפתלי

 ודאי הר תבור

על גבול ושב משרד קדמה מזרח השמש " דברת

 (יב, יט)"תבור ויצא אל הדברת ועלה יפיע,כסולת

דבורה סמוך ' ח זבולון יששכר

 , לכפר דבוריה

 ודאי

 ודאי רמאנה -א זבולון נפתלי (יג, יט) "ויצא רימון המתאר" רימון

 ודאי תל חנתון זבולון אשר (יד, יט)"ונסב אותו הגבול מצפון חנתון" חנתון

 לא ודאי הכפר הנטוש זרעין  יששכר מנשה (יח, יט) "ה והכסולת ושונםויהי גבולם יזרעאל" יזרעאל

 ודאי לם (ו)כפר סו יששכר (יח, יט) "ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם" שונם

חורבות  הכפר  יששכר נפתלי (כא, יט" )גנים ועין חדה ובית פצץ-ורמת ועין" עין חדה

 , ה'חדת

 לא ודאי

ר ושחצומה ובית שמש והיו ופגע בגבול בתבו" בית שמש

 (כב, יט) "תוצאות גבולם הירדן

 לא ודאי חרבת שמסין  יששכר נפתלי

 לא ודאי תל כיסן  אשר  (כה, יט) "ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף" אכשף

העמק -אל צפונה בית-ופגע בזבולון ובגי יפתח" העמק-בית

 (כז, יט) "ונעיאל

 תל מימס  אשר

 

 לא ודאי

 לא ודאי , כבול הערבית אשר (יט כז) "צא אל כבול משמאלוי" כבול

 לא ודאי חרבת עבדה אשר (כח, יט)" ועברון ורחוב וחמון וקנה עד צידון רבה" עברון

 לא ודאי .תל אכזיב, זיב-א אשר (כח, יט)" והיו תצאותיו הימה מחבל אכזיבה חבל אכזיבה
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 יהודה  תגבולה הצפוני של נחל 

 מסלול לדוגמא

 

ב בספר גבולה הצפוני של נחלת שבט יהודה עולה באופן בהיר מתוך הכתו

לאורך קו זה בחרנו להתוות . אותרו וזוהו בוודאותרוב נקודות הגבול . יהושע

חמשה עשר האתרים המוזכרים כנקודות ציון במסלול . מסלול סיור לדוגמא

. מערב בין הים התיכון לים המלח-רוחבה של הארץ בציר מזרחמשרטטים קו ל

המסלול . סיור לאורך קו גבול זה מציע מפגש עם מגוון נופים ורבדים היסטוריים

בהר ויורד לגב ההר ואל בקעת , בשפלה, מתחיל בים התיכון עובר במישור החוף

 .הירדן עד לים המלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. יניהםמפת נחלות השבטים והגבולות שב

 קו הגבול הצפוני של נחלת יהודה –באדום 

 

5 



 

 82 

82 

 

 

 תיאור המסלול

 

 (.1)שבחוף פלמחים  ים יבנהסיור באתר התחלת ה

נסיעה אל חוף פלמחים מצומת עין הקורא בכביש בית 

פנייה מערבה בצומת ומיד דרומה . ראשון לציון - עובד

מעבר מעל נחל שורק , נסיעה בכביש זה. 1311לכביש 

האתר . עד למגרש החניה הדרומי שבחוף פלמחים

עליה על  .יבנה ים נמצא בגבעה מדרום למגרש החניה

הגבעה לתצפית והתרשמות מהשרידים הארכיאולוגים 

הממצאים מאתר יבנה ים נמצאים במוזיאון . שבשטח

עד  1311נסיעה חזרה בכביש . שבקיבוץ פלמחים

 . לקיבוץ פלמחים וביקור במוזיאון בית מרים

 (.8)המקראית  יבנאל –נסיעה אל יבנה 

בצומת פניה , אל צומת עין הקורא 1311חזרה בכביש 

 . ונסיעה עד יבנה 18דרומה לכביש , ימינה

לגבעה ובראשה מגדל , בתוך יבנה 18נסיעה בכביש 

שריד למסגד ממלוכי שנבנה במקום במאה   -משמאל  

עליה לראש התל לתצפית על הסביבה . 13-ה

הכנסייה שעל שרידיה , והתרשמות משרידי המסגד

מראש . נבנה המסגד ומשרידי הכפר הערבי יבנה

בעה תצפית טובה מזרחה עד לגב ההר ומערבה על הג

ממערב  18מצדו השני של כביש . מישור החוף הדרומי

גן הסנהדרין ובו מבנהו המפואר של קבר רבן  -

, 110לכיוון רחובות בכביש ' מ 500-נסיעה כ. גמליאל

אל גשר האבן הממלוכי , המשכו של רחוב שדרות דואני

נחל שורק מעל  13-נבנה במאה ה אשר, המקושט

 . ושעליו עובר הכביש גם בימינו ,בנתיב דרך הים

 (.3)המקראית  שכרון  - נסיעה לגבעת קטרה 
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ונסיעה לכיוון גדרה עד לצומת בני  18חזרה לכביש 

עד לצומת  11בכביש , מערבה, פניה שמאלה. דרום

ונסיעה עד  10צפונה לכביש , פניה שמאלה. גדרה

פנה ימינה ומימיננו בכניסה נ. לכניסה למושב קדרון

נעלה על . מתנשא תל קטרה היא שכרונה המקראית

התל לתצפית יפה על הסביבה ממרפסת התצפית 

 . הבנויה במקום

 (.1)המקראית  עקרון –נסיעה לתל מקנה 

, מזרחה, פניה שמאלה, ופניה דרומה 10חזרה לכביש 

 Tעד לצומת  1נסיעה בכביש . אחרי גדרה 1בכביש 

-ונסיעה כ, מזרחה, פניה שמאלה. 3 במפגש עם כביש

מעט לפני חציית , עד לדרך הפונה שמאלה מ"ק 3

נסיעה בדרך זו חזרה במקביל לכביש . מסילת הרכבת

, מ עד להתחברותה לדרך המסומנת באדום"ק 1-כ ,3

מ "ק 3-עליה על הדרך המסומנת באדום ונסיעה בה כ

עליה לסיור על התל . עד לתל מקנה היא כתף עקרון

נסיעה לקיבוץ רבדים למוזיאון . צפית על הסביבהולת

חזרה בדרך . המציג את הממצאים מן החפירות

. האדומה כקילומטר וחצי עד להתחברותה לדרך ירוקה

 . לביקור במוזיאון, נסיעה בדרך הירוקה לקיבוץ רבדים

לבעלי רכב שטח ניתן לנסוע בדרך העפר המסומנת  *

. ה ועד תל מקנהבאדום ונוסעת לאורך נחל שורק מיבנ

מיד לאחר היציאה מיבנה יש דרך עפר  18בכביש 

נסיעה בדרך זו עד לכביש . מזרחה, המתפצלת שמאלה

ומיד שמאלה לתוך  10דרומה בכביש , נפנה ימינה, .10

מ "כחצי ק 10חזרה בכביש . מושב קדרון לגבעת קטרה

הדרך  . מזרחה, צפונה וירידה לדרך האדומה ימינה

 3רק ומובילה מתחת לכביש מלווה את נחל שו

 .והרכבת עד לתל מקנה

 (.5)המקראית  תמנה –נסיעה לתל בטש 
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ונסיעה בו עד למושב טל  3מקיבוץ רבדים חזרה לכביש 

חציה של מושב טל שחר . שחר בדרך לתל בטש

( ישר מבלי לפנות)בכביש והתחברות לדרך עפר 

לפני המסילה פניה . המובילה עד למסילת רכב

מעבר לצד שני ( נחצה את המסילה לא)שמאלה 

מאגרי מים קטנים סמוכים ופניה ימינה בצומת הדרכים 

עליה על התל המתנשא . ושוב ימינה לעבר תל בטש

 .מעל לנחל שורק לתצפית

 (.3) שמש ביתנסיעה לתל 

עד  3נסיעה בכביש . 3חזרה אל טל שחר ואל כביש 

ש מזרחה לכיוון בית שמ, לצומת נחשון ופניה ימינה

 Tצומת, נסיעה בכביש זה עד לצומת שמשון. 11בכביש 

נסיעה . 32דרומה לכיוון בית שמש בכביש , פניה ימינה. 

לאחר הפניה  מטר 300-כ. בכביש עד לבית שמש

ירידה בדרך עפר  ,3255לצרעה בכביש , דרומה, ימינה

עליה על . מערבה וחניה למרגלות תל בית שמש, ימינה

 -בחודשים ינואר . שורק התל לתצפית על מורד נחל

 .פברואר מכוסה התל בפריחת כלניות אדומה

 (.1) כסלוןנסיעה אל 

מ עד "ק 1-צפונה ונסיעה כ, שמאלה 32חזרה בדרך 

מזרחה לכביש , בצומת אשתאול ימינה.  צומת אשתאול

הכביש מלווה את נחל שורק בחלקו . אל תל כסלון 395

של הכביש  מ בעיקול חד"ק 1-לאחר כ. מצפון, ההררי

ירידה לכיוון תל כסלון בסמוך לדרך המסומנת , שמאלה

מטר צפונית  800-עליה  לראש התל הנמצא כ. בכחול

-ירידה לעין כסלון כ, לאחר תצפית מראש התל. לכביש

עד מערבה מצדו הדרומי של הכביש בדרך עפר ' מ 800

דרומה כחמישים מטר , המתפצלת ממנו שמאלה

נתה בריכת שכשוך להנאת במעין נב. דרומית לכביש

 . המטיילים
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 (.2)המקראית  עפרון הר ערי -נסיעה אל  גבעת הקסטל 

-בכיכר  ישר, עד לכיכר 395נסיעה במעלה כביש 

. נסיעה עד ליישוב מעוז ציון .3935לכביש , שמאלה

דרומה ברחוב , בכיכר שבישוב מעוז ציון פניה שמאלה

קיימת ח ובפניה השנייה ימינה ברחוב קרן "הפלמ

עליה על הגבעה . לישראל עד לגבעת הקסטל

התרשמות מחשיבותו האסטרטגית של , לתצפית

האתר וביקור ביד הזכרון לחללי הקרב על הקסטל וכן 

 .בשרידי המבצר הצלבני

 (.9) יערים קרייתנסיעה אל תל 

ירידה במחלף לכיוון תל אביב  3935חזרה לכביש 

שמאלה לכביש  פניה, ונסיעה עד לצומת קריית יערים

יה יבכיכר בפניה השנ, המשך נסיעה ישר ,185

ית יערים אשר יאל תל קר, צפון מערבה, שמאלה

סיור במנזר . של ארון הברית גברתנובראשו מנזר 

בכנסיה ובמנזר , ניתן לבקר בכפר אבו גוש. ותצפית

 .הבנדיקטים שבמרכז היישוב ובמסעדות בכפר

 (. 10) נפתוח מי מעין –נסיעה לחורבות הכפר ליפתא 

בכניסה . עליה לכיוון ירושלים 1חזרה לכביש מספר 

ובמחלף , שמאלה, רמותכיוון שכונת לעיר ירידה ל 

. הראשון ירידה לכיוון הכפר ליפתא הנמצא ממערב

עליה על דרך המסומנת בסימון שבילים כחול ונסיעה 

ברגל  ירידה. מ אחד עד לכניסה לשמורת ליפתא"כק

 . עד למעין מי נפתוח בתוך הכפר הנטוש

 (. 11)המקראי  הנום בן גי -נסיעה לגיא בן הנום 

פניה ימינה ביציאה מליפתא לצומת הכניסה לעיר 

וליד , מעבר מתחת לגשר המיתרים. ושמאלה במחלף

פניה שמאלה ברחוב (. מימין)בנייני האומה וגן סאקר 

. ימינה לרחוב קרן היסוד. ן ונסיעה עד כיכר פריז"רמב

פניה שמאלה והמשך נסיעה , מת ליד תחנת הדלקבצו
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צעידה בירידה עד . במחלף הבא נפנה שמאלה וחניה

 .גיא בן הינום

 (. 18)המקראית  רוגל עין -נסיעה אל ביר איוב 

בצומת הראשונה פניה ימינה . נסיעה במורד הכביש

חניה . לרחוב חטיבת ירושלים המקיף את חומות העיר

 .פי השילוט לעיר דוד את הרכב והמשך רגלי על

המקראית  אדומים מעלה –" חאן אל אחמר"נסיעה אל 

(13.)  

נסיעה מירושלים אל מעלה אדומים בחלקו המזרחי של 

פניה שמאלה במחלף אדומים לכיוון צפון . 1כביש 

מ לאחר המחלף פניה "ק 3.5-כ. 1בהמשך כביש  ,מזרח

לה לכיוון דרום מזרח אל אזור התעשייה של מע, ימינה

לאחר הצומת השני מצד  ,בתוך אזור התעשייה. אדומים

נמצאים שרידי מנזר אותימיוס  ,ממזרח לכביש, שמאל

ביקור בשרידי . הקרוי גם מנזר חאן אל אחמאר

 .המתחם הכנסיתי הביזנטי

 . (11)המקראית  חגלה בית –לה 'נסיעה לדיר חג

עד , ונסיעה מזרחה אל בקעת הירדן 1חזרה אל כביש 

. 90צפונה לכביש , בית הערבה פניה שמאלהצומת 

מזרחה אל מנזר דיר , מ פניה ימינה"ק 3-לאחר כ

מעין מוקף דקלים  -לה 'ביקור במנזר ובעין חג. לה'חג

 . שצומחים במקום באופן טבעי

 (.15)המקראית  הים לשון –תצפית על שפך הירדן 

הוא שפך " לשון הים", אל התחנה האחרונה במסלול

מעבר  יא נמצאתן אפשרות להגיע מכיוון שהאי, הירדן

ניתן לערוך תצפית על האתר מדרום . לגדר המערכת

מערבה , פניה ימינה, 90דרומה בכביש . לצומת אלמוג

, פניה שמאלה, בצומת בית הערבה עד לצומת אלמוג

 .שפך הירדן הדרומי –ותצפית על לשון הים , דרומה
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 מאפייני השבטים

 

 

 מקומו בברכת. משמעות שמו צויינהכל שבט ל . מאפייני השבטיםיוצגו  זהפרק ב

יעקב לשבט זה לפני מותו וכן ציטוט של הברכה שברך משה את השבט ערב 

הצבע , את הסמל, יקומה היחסי של הנחלהבנוסף נציין את מ. הכניסה לארץ

ין ומאפי, (ז, ב"סדר במדבר פ, מדרש רבה על פי)ואבן החושן המיוחסים לשבט 

יתנו למבקר תמונה כללית כל אלה  .המקרא ואעל פי המדרש  כללי מיוחד נוסף

  . הוא צופה םשעל נחלת יםדות השבטוא

  

  

6 
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 שבט יהודה

 .וכן הרביעי שילדה לו לאה, יהודה היה הבן הרביעי של יעקב

 :כפי שנדרש בלידה, משמעות שמו

הוָּה ַעל-ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת" מֹו-יְּ ה ׁשְּ אָּ רְּ ן קָּ ה כֵּ הּודָּ  (לה, בראשית כט" )יְּ

 

 :מתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מותו

ה " הּודָּ ה יֹודּוָך ַאֶחיָך, יְּ ָך--ַאּתָּ ֶביָך, יָּדְּ ֹעֶרף ֹאיְּ ָך; בְּ ַּתֲחוּו לְּ ׁשְּ יָך, יִּ בִּ נֵּי אָּ יֵּה   .בְּ גּור ַארְּ

ה הּודָּ יתָּ , יְּ לִּ י עָּ נִּ ֶטֶרף בְּ יא; מִּ בִּ לָּ יֵּה ּוכְּ ַארְּ ַבץ כְּ ַרע רָּ יֶמנּומִּ , כָּ קִּ ֶבט -לֹא  .י יְּ יָּסּור ׁשֵּ

ה יהּודָּ יו, מִּ לָּ ין ַרגְּ בֵּ ק מִּ ֹחקֵּ י, ּומְּ יֹלה-ַעד כִּ ים, יָּבֹא ׁשִּ ַהת ַעמִּ קְּ לֹו יִּ יֹרה  .וְּ י ַלֶגֶפן עִּ רִּ , ֹאסְּ

י ֲאֹתנֹו נִּ ה בְּ קָּ ַלשֹרֵּ ֻבׁשֹו; וְּ ן לְּ ס ַבַייִּ בֵּ ַדם, כִּ ים סּוֹתה-ּובְּ ם  .ֲענָּבִּ יַניִּ י עֵּ ילִּ לִּ יָּ , ַחכְּ ןמִּ ֶבן; יִּ -ּולְּ

ַניִּם ב, ׁשִּ לָּ חָּ  (יב-ח, בראשית מט"  ) .מֵּ

 

 :מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

ה" יהּודָּ זֹאת לִּ ה, ַויֹאַמר, וְּ הּודָּ הוָּה קֹול יְּ ַמע יְּ ֶאל, ׁשְּ יֶאנּו-וְּ בִּ ב לֹו; ַעמֹו ּתְּ יו רָּ ֶזר , יָּדָּ עֵּ וְּ

ֶיה הְּ יו ּתִּ רָּ צָּ  (ז,דברים לג." )מִּ

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, שבט סביב המשכןמקום ה

 . יחד עם השבטים יששכר וזבולון, במדבר ישב שבט יהודה ממזרח למשכן

 

 מיקום יחסי של הנחלה

בתוך . נחלתו של יהודה היא הדרומית ביותר והיא גובלת בנחלות של בנימין ודן

לה משל שלא זכה בנח, ניתנו גם ערים לשבט שמעון, גבולות נחלת שבט יהודה

 . עצמו

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

 .אריהומצויר עליו , צבע דגלו תכול שמים, נופךאבנו 

 

 מאפיינים מיוחדים

 ..המלך המשיח –על פי המסורת  –וממנו יבוא , יהודה ניתנה המלוכהשבט ל

עשרת את האומה היהודית ושאר ולוי  יצרו השבטים יהודה גלות בבללאחר 

 .אבדו השבטים

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9A_%28%D7%90%D7%91%D7%9F%29&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
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 שבט בנימין

 

היחיד והוא . השני שילדה לו רחל, עקבבנימין היה בנו השנים עשר והאחרון של י

 . שלא נולד בארם אלא בארץ ישראל

 :כפי שנדרש בלידה הייתה, משמעות שמו

מֹו ֶבן " א ׁשְּ רָּ קְּ ה ַוּתִּ תָּ י מֵּ ּה כִּ ׁשָּ את ַנפְּ צֵּ י בְּ הִּ א-ַויְּ רָּ יו קָּ בִּ אָּ י וְּ ין-אֹונִּ יָּמִּ נְּ בראשית ) ." לֹו בִּ

 (יח,לה

 

 ומתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מות

ין " יָּמִּ נְּ ף בִּ רָּ טְּ ב יִּ אֵּ ֶעֶרב; ַבֹבֶקר יֹאַכל ַעד, זְּ לָּ ל, וְּ לָּ ק ׁשָּ ַחלֵּ  (כז,בראשית מט) ."יְּ

 

 מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

ןל " יָּמִּ נְּ ַמר ְּבִּ הוָּה--אָּ יד יְּ דִּ יו, יְּ לָּ ֶבַטח עָּ ֹכן לָּ ׁשְּ ל; יִּ יו כָּ לָּ ף עָּ כֵּ , ַהיֹום-ֹחפֵּ יו ׁשָּ פָּ תֵּ ין כְּ "  .ןּובֵּ

 (יב, דברים לג)

 

  בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן

 . יחד עם השבטים אפרים ומנשה,  במדבר חנה ממערב למשכן

 

 מיקום יחסי של הנחלה

 . דן ואפרים, נחלתו של שבט בנימין  גבלה בנחלות השבטים יהודה

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה) סמלים במסורת

 מצוירו צבע דגלו מורכב מכל הצבעים של כל השבטים האחרים, ישפהאבנו 

 (.יז, בראשית מט" )בנימין זאב יטרף"על שם  זאב עליו

 מאפיינים מיוחדים

 . היה בן שבט בנימין, מלך ישראל הראשון, שאול

את האומה היהודית ושאר  ולוי בנימיןיצרו השבטים יהודה  גלות בבללאחר 

בניו , שבט בנימין היה מפורסם ביכולותיו הצבאיות .בדוא עשרת השבטים

ֶאֶבן ֶאל: "נחשבו לקשתים מעולים ַע בָּ א-ֹקלֵּ לֹא ַיֲחטִּ ה וְּ -ו"ט' כ שופטים".)ַהַשֲערָּ

 ( ז"ט

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
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 שבט דן

, כלומר. הראשון שילדה לו בלהה שפחת רחל, החמישי של יעקבבנו דן היה 

 .בכור בני השפחות

 :כפי שנדרש בלידה הייתה, משמעות שמו

ֶּתן" י ַויִּ ֹקלִּ ַמע בְּ ַגם ׁשָּ ים וְּ י ֱאֹלהִּ ַננִּ ל ּדָּ חֵּ ן ַעל-ַוּתֹאֶמר רָּ י בֵּ מֹו -לִּ ה ׁשְּ אָּ רְּ ן קָּ כֵּ

ן  (ו, בראשית לה) ."ּדָּ

 

 :יו לפני מותומתוך הברכה שברך יעקב את בנ

ן " ין ַעמֹו, ּדָּ ַאַחד--יָּדִּ ל, כְּ אֵּ רָּ שְּ י יִּ טֵּ בְּ י  .ׁשִּ הִּ י-יְּ ׁש ֲעלֵּ ן נָּחָּ י, ֶדֶרְך-דָּ יֹפן ֲעלֵּ פִּ --ֹאַרח-ׁשְּ

ְך י, ַהֹנׁשֵּ בֵּ קְּ בֹו, סּוס-עִּ ֹּפל ֹרכְּ חֹור, ַויִּ ָך  .אָּ תְּ יׁשּועָּ הוָּה, לִּ י יְּ יתִּ ּוִּ -טז, בראשית מט." )קִּ

 (יח

 

 שבטים לפני כניסתם לארץמתוך הברכה שברך משה את ה

ןּול " ַמר ְּדָּ יֵּה, אָּ ן גּור ַארְּ ַזנֵּק; ּדָּ ן, יְּ ן-מִּ ׁשָּ  (כב, דברים לג) ."ַהבָּ

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן

 .יחד עם השבטים נפתלי ואשר ,למשכן צפוןמבמדבר חנה 

 

 מיקום יחסי של הנחלה

, הושוע גובלת בשבטים יהודהכפי שהיא מתוארת בחלוקת י, נחלת שבט דן

בני דן עזבו את נחלתם ועברו להתיישב , אם כי למעשה, בנימין אפרים ומנשה

 (יהושוע יט מז" )ארץ ירדן וחרמונים"בצפון הארץ ב 

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

" יהי דן נחש""על שם , ומצויר עליו נחש ספירל  דומהגלו צבע ד , לשםאבנו 

  (יז, בראשית מט)

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%9D
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 מאפיינים מיוחדים

 סימן יבעל פי  מדרש תנחומא פרשת ויחי 

כאחד שבטי ישראל כיחידו של עולם שאינו צריך לאחרים ... דן ידין עמו כאחד "

כך שמשון מדן אינו צריך ', פורה דרכתי לבדי וגו( ישעיה סג)' במלחמה שנא

יהי דן נחש עלי , בלחי החמור הכיתי אלף איש( שופטים טו)לאחרים שנאמר 

ש נקמן כך שמשון ואנקמה נקם כנח, דרך כל החיות מהלכות זוגות ונחש יחידי

 ".'אחת משתי עיני מפלשתים כיון שראהו יעקב אמר לישועתך קויתי ה

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t1063.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0715.htm
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 בני יוסף

 

 . הראשון שילדה לו רחל, בנו האחד עשר של יעקביוסף היה 

 

 :כפי שנדרש בלידה הייתה, משמעות שמו

ים ֶאת"  ַסף ֱאֹלהִּ ן ַוּתֹאֶמר אָּ ֶלד בֵּ י-ַוַּתַהר ַוּתֵּ תִּ ּפָּ א ֶאת כד  .ֶחרְּ רָּ קְּ ף -ַוּתִּ מֹו יֹוסֵּ ׁשְּ

אֹמר ר  לֵּ ן ַאחֵּ י בֵּ הוָּה לִּ ף יְּ  (כג, ל, בראשית) ."ֹיסֵּ

 

 : יוסף התפצל לשני שבטים

 אפרים ומנשה

ף ֶאת" א יֹוסֵּ רָּ קְּ ַנֶשה-ַויִּ כֹור מְּ ם ַהבְּ י  ׁשֵּ ים ֶאת-כִּ י ֱאֹלהִּ ל-ַנַשנִּ ת כָּל-כָּ אֵּ י וְּ לִּ ית -ֲעמָּ בֵּ

י בִּ ם ַהשֵּ  נב  .אָּ ת ׁשֵּ אֵּ םוְּ יִּ רָּ א ֶאפְּ רָּ י קָּ י  נִּ י-כִּ יִּ נְּ ֶאֶרץ עָּ ים בְּ י ֱאֹלהִּ ַרנִּ פְּ , בראשית מא)  .הִּ

 ("נב-נא

 

 מתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מותו

ת  " ן ֹּפרָּ ףבֵּ י, יֹוסֵּ ת ֲעלֵּ ן ֹּפרָּ ן-בֵּ יִּ נֹות; עָּ י, בָּ ה ֲעלֵּ ֲעדָּ ֻרהּו  .ׁשּור-צָּ רְּ מָּ ֻמהּו; וָֹּרבּו, ַויְּ טְּ שְּ , ַויִּ

י  יםַבֲעלֵּ צִּ ּתֹו  .חִּ ן ַקׁשְּ יתָּ אֵּ ֶׁשב בְּ יו, ַוּתֵּ י יָּדָּ ֹרעֵּ ֹפּזּו זְּ יר ַיֲעֹקב; ַויָּ י ֲאבִּ ידֵּ ם ֹרֶעה ֶאֶבן , מִּ שָּ מִּ

ל אֵּ רָּ שְּ ֶרךָּ   .יִּ זְּ ַיעְּ יָך וְּ בִּ ל אָּ אֵּ ֶכךָּ , מֵּ רְּ יבָּ ת ַׁשַּדי וִּ אֵּ ל, וְּ עָּ ַמיִּם מֵּ ֹכת ׁשָּ רְּ הֹום , בִּ ֹכת ּתְּ רְּ בִּ

ַחת ַדיִּ ; ֹרֶבֶצת ּתָּ ֹכת ׁשָּ רְּ ַחם, םבִּ יָך  .וָּרָּ בִּ ֹכת אָּ רְּ רּו ַעל, בִּ בְּ ֹכת הֹוַרי-גָּ רְּ , ַּתֲאַות-ַעד, בִּ

ם ֹעת עֹולָּ בְּ ף; גִּ רֹאׁש יֹוסֵּ ָּ לְּ ֶיין הְּ יו, ּתִּ יר ֶאחָּ זִּ ֹקד נְּ דְּ קָּ  (כו-כב,בראשית מט." )ּולְּ

 

 

 מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

ַמר"  ף אָּ יֹוסֵּ צ, ּולְּ הוָּה ַארְּ ֹבֶרֶכת יְּ ל, ֹומְּ טָּ ַמיִּם מִּ ֶמֶגד ׁשָּ הֹום ֹרֶבֶצת , מִּ ּתְּ ּומִּ

ַחת ֶמֶגד .ּתָּ ֶמׁש, ּומִּ בּוֹאת ׁשָּ ֶמֶגד; ּתְּ ים, ּומִּ חִּ רָּ רֹאׁש  .ֶגֶרׁש יְּ י, ּומֵּ רֵּ ֶמֶגד; ֶקֶדם-ַהרְּ , ּומִּ

ם עֹות עֹולָּ בְּ ֶמֶגד  .גִּ ּה, ּומִּ ֹלאָּ י, ֶאֶרץ ּומְּ נִּ צֹון ֹׁשכְּ ֶנה, ּורְּ רֹאׁש יֹוסֵּ ; סְּ ה לְּ בֹואתָּ , ףּתָּ

יו יר ֶאחָּ זִּ ֹקד נְּ דְּ קָּ ר לֹו  .ּולְּ דָּ כֹור ׁשֹורֹו הָּ יו, בְּ נָּ ם ַקרְּ אֵּ י רְּ נֵּ ַקרְּ ו--וְּ ּדָּ ַנַגח ַיחְּ ים יְּ ֶהם ַעמִּ , בָּ

י סֵּ ֶרץ-ַאפְּ בֹות ; אָּ בְּ ם רִּ הֵּ םוְּ ַריִּ י, ֶאפְּ פֵּ ם ַאלְּ הֵּ ַנֶשה וְּ  (יז -יג, דברים לג" ) .מְּ

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן
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 . יחד עם שבט בנימין, דבר חנה ממערב למשכןבמ

 

 מיקום יחסי של הנחלה

  גבלה בנחלות בנימין מנשה ודן, בנו הצעיר של יוסף, אפריםנחלת שבט. 

  חצי שבט בעבר , התפצלה לשנים, בנו הבכור של יוסף, מנשהנחלת שבט

נחלתו , בעבר הירדן המערבי. הירדן המערבי וחצי שבט בעבר הירדן המזרחי

 . זבולון ואשר, יששכר, אפרים, ה בדןגבל 

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

. עד מאוד צבע דגלו שחור, שוהםהיא אבן ה אבן החושן המייצגת את בני יוסף

 . השבטים מסמל את מצריים משום ששם נולדו הסמל המצויר על  דגלי שני

 ( יז, דברים לג" )בכור שורו"על דגל אפרים מצויר שור על שם 

 (. יז, לברים לג" )וקרני ראם קרניו"ועל דגל מנשה היה מצויר ראם על שם 

 מאפיינים מיוחדים

. בני יוסף ,אפרים ומנשה אינם בניו של יעקב אלא נכדיו, בניגוד לשאר השבטים

בנו , מנשההעדיף אותו על פני  יעקב, היה בנו הקטן של יוסף אפריםות שלמר

 . העדפה שבאה לידי ביטוי בברכה שנתן להם, הבכור של יוסף

אחד המרגלים שנשלחו לארץ ומנהיג עם ישראל בתקופת הכיבוש , יהושע בן נון

 .וההתנחלות היה בן שבט אפרים

ששפט את ישראל  גדעון בן יואשבין בני שבט מנשה החשובים ביותר היה 

 .תקופת השופטיםב

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%94%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D&action=edit
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 שבט יששכר

 

 . החמישי שילדה לו לאה, בנו התשיעי של יעקב יהיששכר ה

 :כפי שנדרש בלידה, משמעות שמו

י ֲאֶׁשר" רִּ כָּ ים שְּ ה נַָּתן ֱאֹלהִּ אָּ מֹו-ַוּתֹאֶמר לֵּ א ׁשְּ רָּ קְּ י ַוּתִּ יׁשִּ אִּ י לְּ תִּ חָּ פְּ י ׁשִּ  נַָּתּתִּ

ר שכָּ שָּ  (יח, בראשית לה) ."יִּ

 

 מתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מותו

ר " שכָּ ֶרם, יִּשָּ ץ--ֲחֹמר גָּ ם, ֹרבֵּ יִּ תָּ ּפְּ ׁשְּ ין ַהמִּ י טֹוב  .בֵּ ה כִּ נֻחָּ א מְּ ֶאת, ַוַירְּ י -וְּ ֶרץ כִּ אָּ הָּ

ה מָּ ֹבל; נָּעֵּ סְּ מֹו לִּ כְּ ַמס, ַויֵּט ׁשִּ י לְּ הִּ ד-ַויְּ  (טו-יד, בראשית מט" ) .ֹעבֵּ

 

 מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

ַמר" בּוֻלן אָּ זְּ לִּ אֶתָך, וְּ צֵּ בּוֻלן בְּ ַמח זְּ רו; שְּ שכָּ ֶליָך, ְּיִּשָּ ֹאהָּ ים  .בְּ אּו-ַהר, ַעמִּ רָּ קְּ ם--יִּ , ׁשָּ

י חֵּ בְּ חּו זִּ בְּ זְּ ינָּקּו  :ֶצֶדק-יִּ ים יִּ י ֶׁשַפע ַימִּ מּונֵּי חֹול, כִּ ֻפנֵּי טְּ  (טי-יח, דברים לג" )  .ּושְּ

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן

 .במדבר הוא חנה ממזרח למשכן יחד עם השבטים יהודה וזבולון

 

 מיקום יחסי של הנחלה

 . זבולון ונפתלי ,נחלת שבט יששכר גובלת בנחלות מנשה

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

י " על פי הכתוב, חירו שמשומצוירים עליו , שחורצבע דגלו , ספיראבנו  נֵּ בְּ ּומִּ

ים ּתִּ עִּ ינָּה לָּ י בִּ עֵּ ר יֹודְּ שכָּ שָּ  ( ב"י' א - ספר דברי הימים". )יִּ

 

 מאפיינים מיוחדים

 התקיים, בין השבטים זבולון ויששכר, י  מדרש תנחומא פרשת ויחי סימן יאעל פ

ויששכר עוסק ( במסחר)=שזבולן עוסק בפרקמטיא : " קשר סימביוטי מיוחד

 ..."עשו שותפות ביניהם, בתורה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 שבט זבולון

 

 . השישי שילדה לו לאה, זבולון היה בנו העשירי של יעקב

 :רש בלידהכפי שנד, משמעות שמו

ן" ֶלד בֵּ ה ַוּתֵּ אָּ ַיֲעֹקב-ַוַּתַהר עֹוד לֵּ י לְּ שִּ ֶבד טֹוב   .ׁשִּ י זֵּ ים ֹאתִּ י ֱאֹלהִּ ַדנִּ בָּ ה זְּ אָּ ַוּתֹאֶמר לֵּ

י י כִּ יׁשִּ י אִּ נִּ לֵּ בְּ זְּ א ֶאת-ַהַּפַעם יִּ רָּ קְּ ים ַוּתִּ נִּ ה בָּ שָּ י לֹו ׁשִּ ּתִּ ֻבלּון-יַָּלדְּ מֹו זְּ , בראשית ל" ) .ׁשְּ

 (כ-יט

 

 את בניו לפני מותו מתוך הברכה שברך יעקב

בּוֻלן " ֹכן ,זְּ ׁשְּ ים יִּ חֹוף ַימִּ ֹית; לְּ חֹוף ֳאנִּ כָּתֹו ַעל, וְּהּוא לְּ ַירְּ יֹדן-וְּ  (יג, בראשית מט. " )צִּ

 

 מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

ַמר" בּוֻלן אָּ זְּ לִּ ַמח, וְּ בּוֻלן שְּ אֶתָך זְּ צֵּ ר; בְּ שכָּ יִּשָּ ֶליָך, וְּ ֹאהָּ ים  .בְּ אּו-ַהר, ַעמִּ רָּ קְּ ם--יִּ , ׁשָּ

י חֵּ בְּ חּו זִּ בְּ זְּ ינָּקּו  :ֶצֶדק-יִּ ים יִּ י ֶׁשַפע ַימִּ מּונֵּי חֹול, כִּ ֻפנֵּי טְּ  (יט-יח, דברים לג" )  .ּושְּ

 

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן

 .במדבר שבט זבולון חנה ממזרח למשכן עם שבט יהודה ויששכר

 

 מיקום יחסי של הנחלה

 . נפתלי ואשר, יששכר, של שבט זבולון גובלת בנחלות מנשה נחלתו

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

" ים ישכוןעל שם זבולון לחוף ימ ומצוירת עליו ספינה, צבע דגלו לבן, יהלוםאבנו "

 (יג, בראשית מט)

 מאפיינים מיוחדים

קיים הת, בין השבטים זבולון ויששכר, על פי  מדרש תנחומא פרשת ויחי סימן יא

ויששכר עוסק ( במסחר)=שזבולן עוסק בפרקמטיא : " קשר סימביוטי מיוחד

 ..."עשו שותפות ביניהם, בתורה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D
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 שבט אשר

 

 . לדה לו זלפה שפחת לאההשני שי, בנו השמיני של יעקבאשר היה 

 :כפי שנדרש בלידה, משמעות שמו

ַיֲעֹקב" י לְּ נִּ ן ׁשֵּ ה בֵּ אָּ ַחת לֵּ פְּ ה ׁשִּ ּפָּ לְּ ֶלד זִּ נֹות . ַוּתֵּ י בָּ רּונִּ שְּ י אִּ י כִּ רִּ ׁשְּ אָּ ה בְּ אָּ ַוּתֹאֶמר לֵּ

א ֶאת רָּ קְּ ר-ַוּתִּ ׁשֵּ מֹו אָּ  (יג-יב, בראשית ל) "ׁשְּ

 

 מתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מותו

ראָּ מֵּ " מֹו, ׁשֵּ נָּה ַלחְּ מֵּ ן; ׁשְּ ּתֵּ  (כ, בראשית מט." )ֶמֶלְך-ַמֲעַדנֵּי, וְּהּוא יִּ

 

 מתוך הברכה שברך משה את השבטים לפני כניסתם לארץ

רּולְּ  " ׁשֵּ ַמר אָּ ר, אָּ ׁשֵּ ים אָּ נִּ בָּ רּוְך מִּ יו; בָּ צּוי ֶאחָּ י רְּ הִּ לֹו, יְּ ל ַבֶשֶמן ַרגְּ ֹטבֵּ ֹחֶׁשת .וְּ ֶזל ּונְּ , ַברְּ

ֶלָך עָּ נְּ יָּ ; מִּ ֶאָך, ֶמיָךּוכְּ בְּ ל  .ּדָּ אֵּ ין כָּ ֻׁשרּון, אֵּ ֶרָך  :יְּ ֶעזְּ ם בְּ ַמיִּ ים, ֹרכֵּב ׁשָּ קִּ חָּ ַגֲאוָּתֹו ׁשְּ   .ּובְּ

י ֶקֶדם ֹענָּה ֱאֹלהֵּ ם, מְּ ֹרֹעת עֹולָּ ַּתַחת זְּ ֶניָך אֹויֵּב; ּומִּ ּפָּ ֶרׁש מִּ גָּ ד, ַויְּ מֵּ ֹכן   .ַויֹאֶמר ַהׁשְּ ׁשְּ ַויִּ

ין ַיֲעֹקב ד עֵּ דָּ ל ֶבַטח בָּ אֵּ רָּ שְּ ירֹוׁש-ֶאל, יִּ תִּ ן וְּ גָּ יו-ַאף; ֶאֶרץ ּדָּ מָּ ל, ׁשָּ פּו טָּ ֶריָך  .ַיַערְּ ַאׁשְּ

י כָּמֹוָך ל מִּ אֵּ רָּ שְּ ֶרָך, ַעם נֹוַׁשע ַביהוָּה, יִּ ן ֶעזְּ גֵּ ֶביָך ; ֶחֶרב ַגֲאוֶָּתָך-ַוֲאֶׁשר, מָּ כֲָּחׁשּו ֹאיְּ יִּ וְּ

ְך ה ַעל, לָּ ַאּתָּ ֹרְך-וְּ דְּ ימֹו תִּ מֹותֵּ  (כט-כד, דברים לג" ) .בָּ

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, המשכןמקום השבט סביב 

 .יחד עם השבטים דן ונפתלי, במדבר חנה מצפון למשכן

 

 מיקום יחסי של הנחלה

 . נחלתו של שבט אשר גבלה בנחלות נפתלי זבולון ומנשה

ונודעה כנחלה בעלת אדמה  הגליל העליוןנחלתו של שבט אשר הייתה במערב 

 .העשירה ופוריי

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

צבע דגלו דומה לאבן יקרה , תרשישהשבט היא ההמייצגת את  חושןאבן ה

" מאשר שמנה לחמו"שמתקשטות בו הנשים ומצויר עליו עץ זית על שם 

 (.כ, בראשית מט)

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%A9_%28%D7%90%D7%91%D7%9F%29&action=edit
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 מאפיינים מיוחדים

 :בנות השבט זכו לשבחים רבים במדרש על יופיין

בראשית )' באשרי כי אשרוני בנות'שבנותיו נאות שנאמר  -מאשר שמנה לחמו "

, על ידי בנותיו( דברים לג" )ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו'וכן הוא אומר , ( ל

מדרש תנחומא פרשת ויחי ) ..."שבנותיו ראויות למלכות' והוא יתן מעדני מלך'

 .(גסימן י 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0130.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0130.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0130.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0130.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0533.htm
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 שבט נפתלי

 .השני שילדה לו בלהה שפחת רחל, בנו השישי של יעקבנפתלי היה 

 :כפי שנדרש בלידה, משמעות שמו

םַוּתֹאמֶ " י עִּ ּתִּ ַּתלְּ פְּ ים נִּ י ֱאֹלהִּ ּתּולֵּ ל ַנפְּ חֵּ י ַגם-ר רָּ י-ֲאֹחתִּ לִּ ּתָּ מֹו ַנפְּ א ׁשְּ רָּ קְּ י ַוּתִּ ּתִּ " יָֹּכלְּ

 (ח, בראשית לה)

 

 מתוך הברכה שברך יעקב את בניו לפני מותו

י " לִּ ּתָּ ה, ַנפְּ ֻלחָּ ה ׁשְּ ן--ַאיָּלָּ י, ַהֹנתֵּ רֵּ מְּ ֶפר-אִּ  (כא, בראשית מט." )ׁשָּ

 

 השבטים לפני כניסתם לארץ מתוך הברכה שברך משה את

י ּולְּ  " לִּ ּתָּ ַמרַנפְּ צֹון--אָּ ַבע רָּ י שְּ לִּ ּתָּ הוָּה, ַנפְּ ַכת יְּ רְּ א בִּ לֵּ רֹום; ּומָּ דָּ ה, יָּם וְּ ׁשָּ רָּ דברים ." )יְּ

 (כג,לג

 

 בעת החנייה בנדודים במדבר, מקום השבט סביב המשכן

 . במדבר חנה מצפון למשכן יחד עם השבטים דן ואשר

 

 מיקום יחסי של הנחלה

 .חלת שבט נפתלי גובלת בנחלות יששכר זבולון ואשרנ

 

 (ז, ב"סדר במדבר פ, על פי מדרש רבה)סמלים במסורת 

 .איילהומצוירת עליו , דומה ליין צלול שאין אדמותו עזהצבע דגלו , אחלמהאבנו 

  (כא, בראשית מט" )נפתלי אילה שלוחה"על שם 

 

 מאפיינים מיוחדים

 : כפי שנאמר לגביה במדרש, במיוחד הנחלתו של שבט זה נחשבת פוריי

הנותן , בכרת פירותיה וממהרת כאילהנפתלי אילה שלוחה זו בקעת גינוסר המ"

נפתלי שבע רצון ומלא ( דברים לג)שנאמר , אמרי שפר לפי שארצו מבורכת

שמכבדין מפירותיהם למלכים ומשמירין דבריהם ואם יש בלבם עליהם ', ברכת ה

 .(גתנחומא פרשת ויחי סימן י " )מתרצין

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0533.htm
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 ג   

 עיצוב השלטים   

   

 

    

הזיהוי המודרני , ציטוט הפסוק בו הוא מופיע, יצוין שם האתר המקראי, טל ש כלב

 . של האתר ומפה בה מצוין הגבול ומיקום האתר ביחס אליו

היותו נקודה המציינת גבול בין  היאהאתר המעניינת אותנו בפרויקט זה משמעות 

פיות או הארכיאולוגיות סגולותיו הגיאוגר הבמידה מועטו נחלות השבטים

יצוינו פרטים ו, יושם על כך מרבית הדגש, גם במלל שעל השלט, לכן. הספציפיות

 . על אודותם כדי לתת למבקר מושג, בנוגע לשבטים שהאתר נמצא על גבולם

של השבטים  נוספיםוכן מאפיינים , פרטים אלו יכללו את סמלי וצבעי השבטים

 .  פרק הקודםרטו באלו שפומתוך 

 

 יםשבטהת והנמצא על הגבול בין נחל" יבניאל"להלן דוגמא לשלט עבור האתר 

 .הנתונה לשיקול דעת ולשינויים, יש לראות בפרק זה הצעה בלבד .יהודה ודן

7 



  

 

 

 

 

 שבט יהודה

וכן הרביעי שילדה , יהודה היה הבן הרביעי של יעקב

 .לו לאה

 

 משמעות השם

ם אֹוֶדה ֶאתפה  " לי  -ע  ָאה ׁשכּכ-הָוה ע  הש  ן ָקר  ." ָדהומֹו י 

 (לה, בראשית כט)

 

 ברכת יעקב לפני מותו

ה " ָתה יֹודו, ָדהוי  ֶחיָךא  ָך--ָך א  ֶביָךבב  , ָיד  ; ֹעֶרף ֹאי 

ָךשתי   יָךבב, ֲחוּו ל  הו  .ֵני ָאב  ֵיה י  ר  ֶרף טֶ מ  , ָדהגור א 

יתָ ב  ב י ָעל  ץ ּכ  כּכָ ; נ  ע ָרב  ֵיה כר  ר  יאוא  ָלב  ימֶ  ,כ  ק  י י    .נומ 

יהשר ׁשֵ וָיס-לֹא חוּו, ָדהוֶבט מ  ָליובֵקק מ  ֹומ  ג  ד , ין ר  ע 

לֹו י  , יֹלהשָיבֹא ׁש  -יכ  ּכ ת ע  קו  יֹרה  .יםמה  גֶפן ע  י ל  ר  , ֹאס 

ל   י ֲאֹתנֹובֵרָקה ב  שו  ֻבשֹו ;נ  ן ל  ם, כבס ביי  ד  ים -ּוב  ֲעָנב 

ם  .ֹתהוס י  י ֵעינ  יל  ל  כ  ֶבןּו; ןיי  מ  , ח  םשנ  -ול  "   .ֵמָחָלב, י 

 (יב-ח, בראשית מט)

 ברכת משה ערב הכניסה לארץ

יה" זֹאת ל  ריו  , ָדהוו  הש, אמ  הָוה קֹול י  ע י  ֶאל, ָדהומ  -ו 

יאֶ תֹו מע   צָריו ת  , ָיָדיו ָרב לֹו; נוב  ֵעֶזר מ  ֶיהיו  דברים ." )ה 

 (ז,לג

 

 

 

ל א נ   ב   י   ֵ 

 (יהושע טו יא" )ויצא יבנאל"

 

 זיהוי האתר

. זהות את יבניאל עם תל יבנהמקובל ל

שרידיה של יבנה הקדומה נתגלו בתחומי 

 .יבנה המודרנית

 

 מיקום

והוא , בנחלת שבט יהודההאתר מצוי 

 .מציין את גבולה הצפוני

 

 שבט דן

הראשון שילדה לו , בנו החמישי של יעקבדן היה 

 בכור בני השפחות, כלומר. בלהה שפחת רחל

 משמעות השם

נ  אֶמר ָרֵחל דָ תו  " תןי ֱאֹלה  נ  י ו י  ע בֹקל  ם ָשמ  ג  י בן -ים ו  ל 

ל ָאה שמֹו ד-ע   (ו, בראשית לה) ."ןכן ָקר 

 

 

 ברכת יעקב לפני מותו

ין ע  , ןדּד" דכ  ּכ--ֹומָיד  ח  ֵטי י  שׁש  , א  י  .ָרֵאלשב  ה  ָדן -י 

יֹפן ֲעֵלישׁש  , ֶדֶרְך-ׁש ֲעֵלישָנחָ  ח-פ  ּנ--ֹאר  -ֵביקע  , ְךנשֵ ה 

בֹויפו  , סוס י  .ָאחֹור, ל ֹרכ  ָךל  יו, שוָעת  הָוהק  י י  ." ית 

 (יח-טז, בראשית מט)

 

 ברכת משה ערב הכניסה לארץ

ר" ָדן ָאמ  ֵיהדן גו,ּול  ר  ז; ר א  ן, קני  דברים ) ."ןבשה  -מ 

 (כב, לג
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