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  מיכה קליינ ואברהמ פרנק

  
  גאוגרפי כעזר להבנת-המחקר הפליאו

  תחומי נחלת שבט זבולונ
  

  א. מבוא

המקרא מתאר לנו במקומות שונימ, לפי תומו, נופי טבע כרקע ל�יפוריו. לעתימ 
כיוונ שאינמ מתיישבימ עמ הנופ המוכר לנו. בטבע  ,נשמעימ לנו התיאורימ מוטעימ

ה והרי�ה תמידיימ. הרימ משנימ את גובהמ, מפל� פני הימ ימתקיימימ תהליכי בני
  משתנה, בקעות נוצרות ואיימ נעלמימ. 

היא קושרת בינ ממצאימ פיזיימ  .גאוגרפיה עו�קת בשחזור נופי העבר-הפליאו
ומאפשרת קבלת תמונת נופ שאינה קיימת  ,הי�טוריימ וארכאולוגיימ-מ, פרהיגאולוגי

, עשויה ר במקרא אינו תואמ את הנופ הקיימ כיומהנופ המתוא במקרימ שבהמעוד. 
  בהבנת פשוטו של מקרא.  גאוגרפיה ל�ייע ביישוב הקושי המתעורר-הפליאו

עמ ישראל בהנהגתו של יהושע כבש את הארצ במלחמות שהתנהלו במשכ שבע 
כפי  ,במהלכ שבע שנימ נו�פות שנימ. לאחריהנ חילק יהושע לשבטימ את נחלותיהמ

על ביהושע י"ט.  מפורטימשבט זבולונ  נחלתו שלגבולות  י"ט.- שמתואר ביהושע י"ד
  . הגבול המערבי של נחלת זבולונ איננו על חופ הימפי המתואר שמ, 

 ,נ"רכ יעקב את זבולונ במילימ: "לחופ ימימ ישּכ�יב , יגבבראשית מ"טברמ, 
לכאורה עלינו ינקו". יפע ימימ מברכ משה את זבולונ במילימ: "כי ש , יטובדברימ ל"ג

ואולמ . זכה במימושנ של הברכות שניתנו לו על ידי יעקב ומשה לומר, שזבולונ לא
כנ אגאוגרפי מאפשר ליישב את המקראות ככ שזבולונ - להלנ נראה, שהמחקר הפליאו

 זכה לקבל את הברכות שהובטחו לו.
תחילה נעבור על תיאורי נחלת שבט זבולונ במקרא, שמתוכמ עולה בעיית הגבול 
המערבי של שבט זה. בהמשכ נעמוד על עמדתמ של חז"ל ביח� לפ�וקימ אלה ועל 
עמדתמ של חכמינו הראשונימ והאחרונימ ב�וגיה זו. לאחר מכנ נ�קור את תוצאות 

לעניינ. באופנ כללי, המחקר המחקר הגאוגרפי והארכאולוגי של ארצ ישראל הקשורימ 
עו�ק בזיהוי המקומות השונימ שצוינו בנחלת זבולונ ביהושע י"ט, אכ אינו עו�ק 
בבעיה הנדונה במאמר זה. ל�יומ נראה כיצד ניתנ להגיע לפתרונ הבעיה על ידי בדיקת 

 
תודתנו נתונה לשופטי הגר�ה הראשונה של המאמר שהעירו הערות מועילות ובוודאי שיפרו את   *

  המוצר המוגמר.
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  גאוגרפי.-מבנה החופ באזור מפרצ חיפה באמצעות המחקר הפליאו

  ב. במקרא

לחופ ימימ נ מברכ יעקב את בניו. בברכתו לזבולונ הוא אומר: "זבולֻ לפני מותו כאמור, 
נ" (בראשית מ"ט, יג). משה אפ הוא מברכ את ת וירכתו על צידֹוהוא לחופ אניֹ נישּכֹ

נ בצאתכ נ אמר שמח זבולֻ ולשבט זבולונ הוא אומר: "ולזבולֻ  ,השבטימ לפני מותו
ני פֻ קו וְש שפע ימימ יינָ ק כי ויששכר באהליכ. עמימ הר יקראו שמ יזבחו זבחי צד

יט). מכאנ מקובל לחשוב שנחלת זבולונ הייתה ליד הימ. -" (דברימ ל"ג, יחטמוני חול
 ...על חופ ימימ תהיה ארצו. חופ כתרגומו �פר(בראשית שמ): "רש"י למשל כותב ככ 

יאות שמ פרקמטיא. בשאוניות מ ,והוא יהיה מצוי תדיר על חופ אוניות במקומ הנמל
�ופ  'וירכתו על צידונ' שהיה זבולונ עו�ק בפרקמטיא וממציא מזונ לשבט יששכר...

   גבולו יהיה �מוכ לצידונ".

 הגבול את לציינ שכוונתו או :הבאימ האופנימ להבינ באחד ניתנ י"רש את דברי
 תחומ את לציינ שכוונתו או ;הכתובימ מפשט משתמע לא וזה, ממש הגאוגרפי
 הוא זה תחומ של) הירכתיימ( קצהו אזאו  .זבולונ של הימית-המ�חרית הפעילות

 נשלחו שממנו גדול נמל היה צידונ שנמל ונומכי יותר נראית זאת אפשרות .בצידונ
  .השונימ הימ לנמלי �חורות

  נחלתו של זבולונ בעמק יזרעאל: מתוארתבחלוקת הנחלות ב�פר יהושע 

 1ְוָעָלה ְגבּוָלמ ַלָּיָּמה. ָשִריד ַעד ָלָתמַח נַ בּוֻלנ ְלִמְשְּפחָֹתמ ַוְיִהי ְּגבּול ַעל ַהּגֹוָרל ַהְּשִליִשי ִלְבֵני זְ ַּיַוַ 
ְוָשב ִמָּשִריד ֵקְדָמה ִמְזַרח ַהֶּשֶמש  .ָיְקְנָעמ ְּפֵני ַעל ַאֶשרֶאל ַהַּנַחל  ּוָפַגע ְּבַדָּבֶשת ּוָפַגע ּוַמְרַעָלה

ְוָיָצא ֶאל ַהָּדְבַרת ְוָעָלה ָיִפיַע. ּוִמָּשמ ָעַבר ֵקְדָמה ִמְזָרָחה ִּגָּתה ֵחֶפר ִעָּתה  ַעל ְּגבּול ִּכְ�לֹת ָּתבֹר
 ָקִצינ ְוָיָצא ִרּמֹונ ַהְּמתָֹאר ַהֵּנָעה. ְוָנַ�ב אֹתֹו ַהְּגבּול ִמְּצפֹונ ַחָּנתֹנ ְוָהיּו ּתְֹצאָֹתיו ֵּגי ִיְפַּתח ֵאל.

 ְזבּוֻלנ ְּבֵני ַנַחַלתֶעְשֵרה ְוַחְצֵריֶהנ. זֹאת  ְשֵּתימ ָעִרימ ָלֶחמ ּוֵבית ְדַאָלהְויִ  ְוִשְמרֹונ ְוַנַהָללְוַקָּטת 
  ).טז- י, ט"י יהושע(  ְוַחְצֵריֶהנ ָהֵאֶּלה ֶהָעִרימ ְלִמְשְּפחֹוָתמ

 על פי תיאור זה נמצאת נחלת זבולונ בעמק יזרעאל וגבולה המערבי איננו על חופ הימ.
  זבולונ נמצאת בתיאור תחומי הנחלה של שבט נפתלי:התייח�ות נו�פת לנחלת 

ִּנימ ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ָיָצא ַהּגֹוָרל ַהִּשִּשי ִלְבֵני ַנְפָּתִלי ְלִמְשְּפחָֹתמ. ַוְיִהי ְגבּוָלמ ֵמֵחֶלפ ֵמֵאלֹונ ְּבַצַענַ 
ב ַהְּגבּול ָיָּמה ַאְזנֹות ָּתבֹור ְוָיָצא ַוַאָדִמי ַהֶּנֶקב ְוַיְבְנֵאל ַעד ַלּקּומ ַוְיִהי ֹתְצֹאָתיו ַהַּיְרֵּדנ. ְוָש 

    ּוִביהּוָדה ַהַּיְרֵּדנ ִמְזַרח ַהָּשֶמש ּוָפַגע ִּבְזֻבלּונ ִמֶּנֶגב ּוְבָאֵשר ָּפַגע ִמָּימִמָּשמ חּוקָֹקה 
  לד).-לב ,(שמ  

 
על  ."למערב, או שמ מקומ" כתב: ,1960, תל אביב צ �גל בפירושו לנביאימ ראשונימ"מ –"לימה"   .1

"והיו תצאות הגבול  – ד (כמו למשל ביהושע ט"ו, ח�ת לימ עצמויאיננה מתי "לימה"פי זה המילה 
  .ימה")
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 לנחלת מזרחית נמצאת נפתלי ונחלת נפתלי לנחלת דרומית נמצאת זבולונ נחלת
 מרוחקת היא ובככ אשר לנחלת מזרחית-דרומית נמצאת זבולונ שנחלת נמצא .אשר

  .)1(ראו איור מ�פר  אינ לזבולונ גבול על הימ .הימ מחופ לגמרי
נחל זה ניתנ לזהות . אשר על פני יקנעמ" כאמור, גבול זבולונ מגיע גמ "אל הנחל

או שמדובר בנחל הקישונ,  ,ִמלח) הנשפכ אל הקישונ- עמ נחל יקנעמ (ואדי אלעצמו 
  שדרכו אולי הייתה לזבולונ יציאה אל הימ.

 כנתיב המגיעה צפונה עד לצידונ שימשה הימ לאורכה של נחלת אשר רצועת
 המו ימ אנשי היו לא אשר שבניר עאפשר אולי לש .הארצ נמלי בינל צידונ שבינ הפלגה
 עמימ של ל�פינות כנתיב ימי ששימש גמ ,להפליג בנתיב זה זבולונ לבני אפשרו
  אחרימ.

  ג. ההתייח&ות של חז"ל בגמרא ובמדרשימ

  הגרלת הנחלות בימי יהושע: בגמרא מופיע תיאור של

ויהושע וכל ישראל עומדימ לפניו, וקלפי של  ,הא כיצד? אלעזר מלובש אורימ ותומימ
 – נ עולהשבטימ וקלפי של תחומינ מונחינ לפניו, והיה מכוינ ברוח הקדש ואומר: זבולֻ 

נ, טרפ בקלפי של תחומינ טרפ בקלפי של שבטימ ועלה בידו זבולֻ  .תחומ עכו עולה עמו
  (בבא בתרא קכב ע"א).  ועלה בידו תחומ עכו

 מגיעה ובככ, זבולונ שבט של המערבי מגבולו חלק היא שעכו הגמרא מדברי משתמע
  י"ויה :יט ',י בראשית הלדוגמ '.גבול' הוראתה' תחומ' שהמילה אלא .לימ עד נחלתו

  
    

(מקור המפה: ר' גר�ונ [מיפוי], בתוכ:וגבולות נחלתו ערי שבט זבולונ של  : מפה מקובלת1איור מ&פר 
 ).באדיבות ה' גר�ונ – 527' , עמתל אביב תשכ"ד, ב אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראיתפ' נאמנ, 
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  (בבא בתרא קכב ע"א).  ועלה בידו תחומ עכו

 מגיעה ובככ, זבולונ שבט של המערבי מגבולו חלק היא שעכו הגמרא מדברי משתמע
  י"ויה :יט ',י בראשית הלדוגמ '.גבול' הוראתה' תחומ' שהמילה אלא .לימ עד נחלתו

  
    

(מקור המפה: ר' גר�ונ [מיפוי], בתוכ:וגבולות נחלתו ערי שבט זבולונ של  : מפה מקובלת1איור מ&פר 
 ).באדיבות ה' גר�ונ – 527' , עמתל אביב תשכ"ד, ב אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראיתפ' נאמנ, 
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". עלש דע מיוצבֹ הואדמ הרועמֹ  המ�דֹ האכבֹ העז דע הגרר האכבֹ נמצידֹ יהכנענ לגבו
 ועמורה ל�דומ מטי עזה עד לגרר מטי מצידונ כנענאה תחומ והוה: "מתרגמ אונקלו�

  ."לשע עד וצבוימ ואדמה
 לגבול שבינ אלא עצמה לעיר הכוונה שאינ )זבולונ ה"ד( פותהתו� מעירימ לכנ

 אשר נחלת בתוכ מרכזית נקודה מציינת עכו. עכו של בצדה שתי הנחלות העובר
" עמו עולה עכו תחומ" ראהגמ דברי לכנ '.אשר נחלת' הגדרה נו�פת למושג ומהווה
 התו�פות מרחיקימ ובככ. עמו עולה אשר שבט נחלת לבינ זבולונ שבינ גבול מהוראת

  .הימ מנ זבולונ שבט של המערבי הגבול את
מכל מקומ, ישנמ מקורות אחרימ המעידימ על ככ, שלדעת חז"ל שכנ שבט זבולונ 

  חופ הימ. ככ עולה למשל מנ הגמרא:על 

, מה ' (שופטימ ה', יח)לונ עמ חרפ נפשו למותזֻב ' :וזבולונ מתרעמ על מדותיו הוה, שנאמר
משומ דנפתלי על מרומי שדה. אמר זבולונ לפני הקדוש ברוכ הוא: רבונו של עולמ!  – טעמ

ולי  – ארצותולי נתת הרימ וגבעות, לאחיי נתת להמ  – לאחיי נתת להמ שדות וכרמימ
ני ֻפ עמימ הר יקראו... וְש ' :נתת ימימ ונהרות. אמר לו: כולנ צריכינ לכ על ידי חלזונ, שנאמר

  (מגילה ו ע"א).  ' (דברימ ל"ג, יט)טמוני חול

  שבני שבט זבולונ מאופיינימ בקשר שלהמ לחופ הימ: במקומ אחר מציינת הגמרא,

נ קאתי, בדקו ואשכחוהו דמזבולֻ  .ביראתאאכיפ ימא א�י�ני  :ההוא דהוה קא אזיל ואמר
  ' (בראשית מ"ט, יג)ננ לחופ ימימ ישּכֹזבולֻ 'דכתיב 

[תרגומ: אדמ שהלכ ואמר שכל דבר הנמצא קרוב לימ יפה יותר מבמקומ אחר. בדקו 
  2(פ�חימ ד ע"א).  ומצאו שאותו אדמ היה משבט זבולונ]

ניתנו לזבולונ, מתייח�ימ המפרשימ את פ�וקי הברכות ש 3גמ מקורות נו�פימ בחז"ל,
  לזבולונ כמי ששוכנ לחופ ימימ ופרנ�תו מהימ.

חז"ל במקורות אלה אינ התייח�ות לנחלת זבולונ כפי שתוארה ב�פר יהושע. ל
  ולכנ יש לזבולונ מוצא אל הימ. ,ברור שהברכות שניתנו בתורה התקיימו למעשההיה 

: קדמוניות היהודימו �פרכותב ב – מהמאה הראשונה ל�פירה – יו�פ בנ מתתיהו
 ,"ובני זבולונ לקחו בגורלמ את הארצ עד ימ גני�ר והמגעת עד ל�ביבות הכרמל והימ

הוא מ�ביר את  בדרכ זו 4ואילו אשר לקחו את הארצ שראשיתה על יד הכרמל...".
לימ  השכוונת ,בלשונ רבימ) "ימימ" –דברימ ל"ג, יט ינקו" (יברכת משה "שפע ימימ 

 
מעניינ לציינ, כי בקרב יהודי ג'רבה וכרתימ, שחיו על חופ ימימ, ישנה מ�ורת בדבר היותמ צאצאי   .2

  ).144-145, 16[על האי ג'רבה], תל אביב תשי"ח, עמ'  האי פלאי�לושצ, שבט זבולונ (מובא אצל נ' 
מדרש שכל טוב (בובר) בראשית מ"ט, יג; אוצר המדרשימ (אייזנשטיינ) יעקב אבינו, ראו למשל:   .3

   .341, ד"ה יהודה אתה יודוכ; מדרש פתרונ תורה פרשת וזאת הברכה, עמ' 231עמ' 
  .152, מהד' א' שליט, עמ' א כבה  ודימקדמוניות היהיו�פ בנ מתתיהו,   .4
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בככ מרחיב יו�פ בנ מתתיהו את שיטת חז"ל ופור�  התיכונ במערב. ימלכנרת במזרח ו
  את נחלת זבולונ בינ שני ימימ.

  ת הראשונימ והאחרונימוד. דע

ר' אשתורי הפרחי חי ב�פרד במאה הארבע עשרה, הגיע לארצ ו�ייר בה זמנ ממושכ. 
  . בינ השאר הוא מציינ:כפתור ופרחאת תיאורי מ�עותיו העלה ב�פרו 

 עד המערב אל זבולונ, ל"ר הוא, הולכ אבל נפתלי... מפני הירדנ עד הולכ אינו מזרחו וזבולונ
 לכ צריכינ [= הציטוט שהובא לעיל]... כלמ מגלה מ�כת וכדאמריננ ,עכו לצפונ הגדול הימ
 מ�ולמא חלזונ צדי אלו יוגבימ), ע"א כו שבת( מדליקינ במה פרק ואמריננ חלזונ... ידי על

   5.ביששכר ומנשה ביהודה שמעונ שיעבור כדרכ, אשר בתוכ ויעבור. חיפה עד דצור

  נראה שכוונתו לומר שאשר נתנ לזבולונ זכות מעבר אל הימ בתוכ תחומי נחלתו.
הגר"א כותב בפירושו ליהושע י"ט, כד: "וחנתונ נשאר מערי זבולונ עד גיא יפתח 

קצת לרוחב  אל ושמ מפ�יק באמצע הגבול אשר הולכ עד צידונ רבה ושמ מתפשט
 יתהיהגמ לשיטתו  ,כלומר 6.וירכתו עד צידונ" ]וזה שנאמר[=  כתבנית ירכ וז"ש

הגר"א הבינ שמובלעת זו  אל הימ.דרכה הוא עבר  ,נחלת אשרבתוכ מובלעת לזבולונ 
גר"א הבמפה המיוח�ת ל ככ גמ מ�ורטט היא 'גיא יפתח אל' הנזכר בנחלת זבולונ.

  .)2 (ראו איור מ�פר
בפירושימ אלה ניתנ פתרונ לבעיה שהעלינו בתחילת המאמר בדבר הפער שבינ 
ברכות יעקב ומשה לזבולונ ובינ הנחלה שקיבל זבולונ בפועל. לדברי ר' אשתורי הפרחי 

  והגר"א, נחלת זבולונ כללה מעבר צר אל הימ, אפ שעיקרה מרוחק מעט מנ הימ.
�תמו וכתבו כדברי חז"ל, שנחלת מנגד, פרשנימ אחרימ מנ הראשונימ והאחרונימ 

 8ר' עובדיה �פורנו 7אשר, בנ בחיי זבולונ כללה את חופ הימ. ככ כתבו למשל רבנו
 10ומדברי הזוהר נראה, שנחלת זבולונ גובלת הנ בימ כנרת הנ בימ התיכונ, 9והמלבי"מ.

  כדעת יו�פ בנ מתתיהו שהובאה לעיל.
 

  , פרק יא, כפתור ופרחר' אשתורי הפרחי,   .5
 , ירושלימ תר�"ה, עמ' ו.נביאימ וכתובימ –אדרת אליהו   .6
בראשית תדיר" (פירושו ל מצוי יהיה ושמ ארצו תהא ימימ חופ על – ישּכֹנ' ימימ 'לחופ "וטעמ  .7

  .)יג מ"ט,
  .)יג פירושו לבראשית מ"ט,ימימ" ( חופ מקומ יירש כי ,בארצו – ישּכֹנ' ימימ לחופ נזבולֻ '"  .8
 וממרחק ימימ ארחות �וחר באניות ולעבור למ�חור נולד זבולונ אנשי טבע כי – 'תאניֹ לחופ'"  .9

 יבנה כ"ע, הוא מזבולונ הימ אצל והמדור המ�חר חיי ששבח שמי, ב�נהדרינ ש"כמ, לחמו יביא
 בימי בימ המ�חר כוננו שהמ ,נצידֹ עד יגיע ומ�חרו ,בימ מעשהו ו�ופ, אניות שמ שישכנו חופ
  .)יג רושו לבראשית מ"ט,יפ( "קדמ

 אוקמוה ודאי, ימימ' 'לחופ מאי אלא בעדביה? הוה חד ימא והא, ישּכֹנ' ימימ לחופ נזבולֻ ' "כתיב  .10
 זבולונ), א', ה שמות(יעקב'  ירכ 'יֹצאי אמר דאת כמה – צידֹנ' על 'וירכתו עלאה. ברזא חברייא
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  ה. במחקר הארכאולוגי והגאוגרפי

 את הקיפ ומשמ, עצמונ הר לרגלי עבר זבולונ נחלת של הצפוני שהגבול מציינ 11גליל' ג
 של הצפוניימ בשוליימ עבר הגבול, כלומר. אל יפתח גי אל ויצא, מצפונ חנתונ תחומ
 ויצא, נטופה בית בקעת של המערביימ שוליה לאורכ דרומה ופנה, נטופה בית בקעת

   .ציפורי נחל הוא, אל יפתח גי אל
 ,דרומה עלי רא� רבת'ח מאזור פנה שהגבול" :גלילכותב  המערבי הגבול אוריבת

 הנו�ח מנ עולה ככ; זבולונ של מערבית-הדרומית בפינה, יקנעמ פני-על אשר הנחל אל
  אינ זהתיאורו  לפי. )"יא שמ שמ' (יקנעמ פני על אשר הנחל אל ופגע בדבשת ופגע...'

    

 
לתכלתא" (זוהר בשלח  חלזונ אשתכח ומהכא בעדביה, הוה כנרת וימ, הוה דגופא דימינא שוקא

 מח ע"ב). 
  .3-18, תשנ"א, עמ' 57 קתדרהדגונ והגבול בינ נחלת אשר לנחלת זבולונ', -ג' גליל, 'גבע, ביתראו:   .11

גר"א. יש לשימ לב לרצועה היבשתיתההמיוח�ת לשל נחלות השבטימ המפה ה�כמתית : 2איור מ&פר 
�פרנכללה ב , הצבועה בצבעי מימ,מפה זו .היוצאת מנחלת זבולונ ועוברת דרכ נחלת אשר אל הימ

�פ המפות על שמ ערנ לאור, ה�פרייהאו( 1802שנדפ� בשקלוב בשנת  &ביבצורת הארצ לגבולותיה
   ).http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/heb/pal002369233.htm – הלאומית
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  .זבולונ נחלת בתחומי נכלל הקישונ מצר
שהגבול המערבי של נחלת זבולונ עבר בינ אעבלינ ובינ אזור בית  ,מציינ 12צ' גל
לבינ איזה  בינהמנחל הקישונ ואינ כל חיבור מרוחקת זבולונ  לפי זה נחלתשערימ. 

  שהוא מוצא לימ.
ומותח את  ,מ�רטט את גבולות נחלת זבולונ על פי ממצאימ ארכאולוגיימ 13י' לוינ

זה נחל השופט  לפי קו הגבול המערבי בינ הרדופ לבינ תל קירי הנמצא דרומית ליקנעמ.
וכפי שעולה משני המאמרימ  ,הנשפכ אל נחל הקישונ עובר ב�מוכ לנחלת זבולונ

  הימ. אינ לשבט זבולונ יציאה ישירה מתחומו אל ,הקודמימ

  ו. נחלת זבולונ במפות עתיקות 

את נחלות השבטימ. ביח� לנחלת שבט זבולונ עולה  מ�פר רב של מפות עתיקות מציג
בכל המפות נחלת זבולונ  מתוארתכי עד לראשית המאה השמונה עשרה  ,בבירור

   בכמה מפות שצוירו ,). לעומת זאת3לדוגמה איור מ�פר ראו עד חופ הימ ( כמגיעה
  

   

 
  .27-30, תשמ"ט, עמ' 50 קתדרההגבול בינ אשר לזבולונ',  – צ' גל, 'גיא יפתחאלראו:   .12
אל: להבנת גבולותיה של - תבור, רמונ, הנחל אשר על פני יקנעמ וגי יפתח- על כ�לות י' לוינ, 'ראו:   .13

  .5-36, תש�"ג, עמ' 108 קתדרהנחלת זבולונ', 

 
: מפה המתארת את נחלת זבולונ כמשתרעת עד לימ. כמקובל במפות עתיקות, המזרח3איור מ&פר 

או�פ המפות על שמ ערנ, 1513שטר�בורג , חיתוכ עצ, Tabula moderna Terre Sancte( למעלהנמצא 
 ).http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/heb/pal002368927.htm – לאור, ה�פרייה הלאומית
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  ).4לדוגמה איור מ�פר ראו נחלת זבולונ איננה מגיעה לימ ( ,מאז
מאוד את נחלת �כמתי כבר ממפה באופנ  ,שחי במאה השמונה עשרה ,הגר"א

אשר דרכ נחלת  שקיימת רצועה יבשתית העוברתאכ מציינ  ,רחוקה מהימכזבולונ 
  ).2איור מ�פר  לעיל לימ (ראוומחברת את נחלת זבולונ 

  בינ המפות העתיקות נמצאת אחת הרומזת לפתרונ הבעיה שאנו עומדימ להציע

המדגימה את הדעהגבולות השבטימ מהמאה התשע עשרה ארצ ישראל ושל  מפה: 4איור מ�פר 
או�פ המפות על שמ ערנ לאור, ה�פרייה, Palestine [1825?](זבולונ לא היה מוצא לימ שבט של

  ).http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/heb/pal002369219.htm – הלאומית



 גאוגרפי כעזר להבנת תחומי נחלת שבט זבולונ-הפליאוהמחקר 

153 

 'לשונ ימית' נשלחת במפה זו ,אל החופ 'מ�דרונ יבשתי'במקומ לשלוח  – במאמר זה
  א).5, 5ככ שזבולונ נוגע בקצה הלשונ הימית (ראו איורימ מ�פר  ,אל תוכ היבשה

  ר' אשתורי בשיטת  לא מצאנו פתרונ לבעיה הנדונה. יש דעות שהובאו עד כאנב
   

נחלות השבטימ מנ המאה השמונה עשרה המראה לשונ ימ החודרת אל היבשה מפה של: 5איור מ&פר 
J.C. Harenberg, Palaestina in XII Tribus divisa, cum Terris Adiacentibus( באזור נחלת אשר

denuo revisa & copiosior reddita, Nurenberg 1750 ,פרייה�פ המפות על שמ ערנ לאור, ה�או
  .)http://www.jnul.huji.ac.il/dl/maps/pal/html/heb/pal002368596.htm – הלאומית

למעלהשקטע מוגדל מתוכ המפה  :א5איור מ&פר
המבליט את לשונ הימ החודרת דרכ נחלת אשר

 .ומגיעה לנחלת זבולונ
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אכ לא ניתנ למצוא פ�וק שעליו ניתנ לב�� את  ,הפרחי והגר"א כדי לתת מענה לבעיה
  שיטתמ. לכנ פנינו גמ לכיוונ המחקר המודרני העו�ק במהלכ התפתחות הנופ.

  לפני ימינו גאוגרפיה של מורד הקישונ באלפ הרביעי- ז. הפליאו

הי�טוריימ -ימ, פרהיגאוגרפית קושרת בינ ממצאימ פיזיימ גאולוג- המתודה הפליאו
וארכאולוגיימ על מנת להבינ תפרו�ת ותנועה של אוכלו�יות בעלי חיימ, צמחימ או 

כבר גאוגרפי לה�בר של מידע גאוגרפי מקראי נעשה - בני אדמ. שימוש במחקר פליאו
שימוש זה ניתנ למנות את ה�בר תיאור יחזקאל של בעבר. בינ הדוגמות הבולטות ל

ת העמימ אל איימ לֶ כֶ ת ימ רֹת קרי] על מבואֹ ֶב ֶש "ואמרת לצור הישבתי [היֹ – העיר צור
בהיותה אי בתקופה הנדונה. אברבנאל בפירושו לנבואת יחזקאל על  ,רבימ" (כ"ז, ג)

אבל  – שהיתה מקדמכותב: "...צור נתישבה שנית, לא על שפת הימ כמו  (כ"ו, ב) צור
  -". המחקר הפליאו[= ונציה] שבנו אותה בתוכ הימ כמו שהיא היומ ויני�יאה

תה אי, ואילו כיומ היא חצי אי. יכי צור הייתה מנותקת מהיבשה והי ,מראה 14גאוגרפי
 ,מציאות של לשונ ימ בצפונ ימ המלח 15אליצורי' פרומקינ וע' מראימ  לככ בדומה

מלח הימ גבוה של מאשר המפל� הנוכחי. מציאות מפל� המעידה על מפל� ימ גבוה 
בתקופה המדוברת מ�בירה את הפ�וק המתייח� לגבולות שבט יהודה: "וגבול קדמה 
ימ המלח עד קצה הירדנ וגבול לפאת צפונה מלשונ הימ מקצה הירדנ. ועלה הגבול בית 

�לפי ו). - ע ט"ו, הנ בנ ראובנ" (יהושַה חגלה ועבר מצפונ לבית הערבה ועלה הגבול אבנ ּב
מתקיימת ומציאות זו  ,כל גבולו המזרחי של יהודה היה ימ המלח פשוטו של הכתוב,

  ממזרח ליריחו.נמצא כאשר צפונו של ימ המלח 
בה היה מפל�ו של הימ התיכונ נמוכ בכמאה שבתומ תקופת הקרח האחרונה, 

אלפימ שנה למפל�  לפני כארבעת והגיעופני הימ במהירות  עלו 16וחמישימ מטר,
ומאז ועד היומ  ,ית המפל� המהירהינעצרת על בתקופה זודומה למפל� הימ הנוכחי. 

משלב זה השינויימ במיקומ קו החופ  17.מטר 1±- שינויי המפל� נעימ במשרעת של כ

 
 N. Marriner et al., ‘Holocene Morphogenesis of Alexander the Great’s Isthmus atראו:  .14

Tyre in Lebanon’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 

of America, Vol. 104, No. 22, 2007, pp. 9218-9223.  
 A. Frumkin and Y. Elitzur, ‘Historic Dead Sea level fluctuations calibrated withראו:  .15

Geological and Archaeological evidence’, Quaternary Research 57, 2002, pp. 334-342 .  
, במפרצ חיפה והקשרמ לתא הליטורלי של הנילו� תהליכימ �דימנטולוגיימד' צביאלי, ראו:   .16

 ,.E. Galili et al;2006, עבודה לשמ קבלת התואר דוקטור לפילו�ופיה, אוניבר�יטת חיפה

‘Holocene sea-level changes and landscape evolution in the northern Carmel coast 

(Israel)’, Méditerranée: Revue geographique des pays Mediterraneens 104, 2005, pp. 79-

86.  
  .44), עמ' 16 צביאלי (לעיל, הערהראו:   .17
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המ תוצאה של: א. תנועה טקטונית (עלייה או ירידה מקומית של גושי קרקע עקב 
/גריעה של �חפ מאזור החופ. גריעה של �חפ תביא שברימ); ב. צבירהשל תנועה 

  - לדרומ – לתזוזה של קו החופ אל תוכ היבשת (במקרה של חופ אזור נמל הקישונ
ואילו צבירה של �חפ תביא לתזוזה של קו החופ אל הימ (במקרה של חופ אזור  ,מזרח)

לאורכ  כמו גמ ,במפרצ חיפה 18מקורמ של חולות הקוורצ מערב).-לצפונ – נמל הקישונ
הוא הנילו�. החולות מובלימ על ידי הנילו� אל הימ  ,חופי ישראל עד למפרצ חיפה

 המשמשעד לשקיעתמ במפרצ חיפה  ,ומשמ על ידי הזרמ החופי לאורכ חופי ישראל
  תנועתמ. לשתחנה האחרונה וה מלכודת לחולות

מיקומו של קו החופ ומצבו הטופוגרפי של מפרצ חיפה מתקופת הברונזה ועד 
ועל ידי ד' צביאלי  19רומית נחקר על ידי י' גלנטי ואחרימ- תקופה ההלני�טיתל

שתי קבוצות מחקר אלה מציינות את קיומו של א�טואר (שפכ נהר אל הימ  20.ואחרימ
בו הקדקוד הוא אל תוכ היבשת) במוצאו של הקישונ אל הימ. ש ,שצורתו כמשפכ

 מגיעה על פי ההשערהא�טואר זה מזרחית ביותר של שפת הימ בתוכ -הנקודה הדרומ
 21עד לאזור יגור של ימינו.

כמו גמ על  22,קיומו של א�טואר במוצא הקישונ נשענ על ממצאימ �טרטיגרפיימ
  ובו ,הקרקע לאורכ הקישונ-מתאר את חתכ תת 6ממצאימ ארכאולוגיימ. איור מ�פר 

   
   

 
  .1-10, מופיע במקומ השביעי ב�ולמ קושי המינרלימ שהוא בינ SiO2מינרל שהרכבו  – קוורצ  .18
, 31 אופקימ בגאוגרפיה', הקישונ בתקופת ההולוקנ הרהתפתחות הדלתה של ני' גלנטי ואחרימ, '  .19

  .146- 133, עמ' תש"נ
 D. Zviely et al., ‘The Holocene evolution of the Haifa Bay area, Israel, and itsראו:  .20

influence on ancient human settlements’, The Holocene 16 6, 2006, pp. 849-861.  
  ).16גלילי ואחרימ (לעיל, הערה ראו:   .21
לימוד השכבות ששקעו ותנאי ה�ביבה בעבר, לדוגמה: שכבת חר�ית ובה  – �טרטיגרפיה  .22

מאובנימ של מימ מתוקימ תעיד על תנאימ ביצתיימ, ולעומתה שכבת חר�ית עמ מאובנימ של 
  ומה.מימ מלוחימ תעיד על לגונה ימית, וכד

קידוחימ. ניתנקרקע לאורכ אפיק הקישונ המבו�� על מידע משבעה עשר -חתכ תת :6איור מ�פר
 דקקות שכבת החול החופי ואת העלייה בב�י� השכבה.לראות בבירור את הי
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מזרח -לכיוונ דרומ ונעשימ דקימניתנ לראות כי החולות שהובאו על ידי הימ הולכימ 
לאחר ופעתמ נעלמת מערב. ה-ככ שקו החופ נע לצפונ ,וממלאימ את הא�טואר בחול

  במעלה הקישונ. קילומטרימכמה 
התפתחות הנופ בתקופה הנידונה נלמדת בפרוטרוט במאמרמ של גלנטי ואחרימ. 

צדפימ ימיימ ובראקיימ  קידוחימ באזור הקישונ נמצאובכמה ש ,המ מדווחימ על ככ
23הטיפו�יימ לא�טוארימ.

 ,בתל אבו הוואמ התקיימהנמל הגדול בא�טואר הקישונ  
שייט במעלה הא�טוארימ העל אפשרות  24מצא כקילומטר וחצי מקו החופ הנוכחי.הנ

   ומציינ את תל אבו הוואמ וכנ את תל רגב שליד רכ�ימ. 25רבנא' כותב 
  מפה זועל פי . 7בהתאמה לממצאימ אלה �ורטטה המפה המופיעה באיור מ�פר 

  
   

 
  .139), עמ' 19גלנטי ואחרימ (לעיל, הערה ראו:   .23
  .133שמ, עמ' ראו:   .24
, אגנ הימ התיכונא' רבנ, 'הנמלימ הקדומימ בימ התיכונ', בתוכ: י' קרמונ ואחרימ (עורכימ), ראו:   .25

  .121-145, עמ' 1983 תל אביב

: מפה �כמתית של7איור מ&פר 
 א�טואר הקישונ.
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ואפ  ,נמצאת נחלת אשר לוממערב  ,בו זבולונ יושב בעמק יזרעאלשמצב  לתארניתנ 
גמ אזורי עגינה בטוחימ  ימבו נמצאשבמקומ  ,על פי כנ זבולונ יושב לחופ ימימ

בבא  כתבמ� ראהמאפשרימ קשרי חוצ ימיימ. כפי שצוינ לעיל בהערת התו�פות לגמ
   בתרא, מקומ זה נמצא באזור שער העמקימ.

ההבנה של הפ�וק "וככרמל בימ יבוא" (ירמיהו מ"ו,  מאוד גמזו ברורה מפה על פי 
  יח).

  ח. מ&קנות

הפכ למישור יבשתי ושנה  3000-3500-אזור שפכ הקישונ היה א�טואר רחב לפני כ
עת החול ממקור ימי, ולאחריו החומר האלוביאלי הצעיר שהובא על ידי יעקב שק

  הנוכחי. והחופ עד למיקומעת �חפ זו הביאה לתזוזת קו יהקישונ. שק
קישונ לימ. שחזור זה ההוצג שחזור נופ הא�טואר הקדומ במוצא נחל  במאמר זה

. ניתנ לראות כי בשינוי קטנ של קו 8רטוט המפה המופיעה באיור מ�פר �מאפשר את 
, ניתנ למקמ את נחלת זבולונ בעמק )1(איור מ�פר  הגבול המופיע במפה המקובלת

  נ לאפשר את קיומו של חופ בקצה הא�טואר השייכ לנחלתו.ואפ על פי כ ,יזרעאל
שבינ תיאור  ה�תירהה�בר זה פותר את הבעיה שהוצגה בתחילת המאמר, בדבר 

נחלת שבט זבולונ ביהושע י"ט לבינ פ�וקי התורה שבהמ מתואר זבולונ כשבט 
ה הייתאכנ שנחלת זבולונ  ,(אולי על פי מ�ורת) גמ דעת חז"לכמו  ,שנחלתו על הימ

נמל שנתנ מגנ טוב לאניות והיה מוצא אל הימ אמנמ �מוכה לימ. לשבט זבולונ 
  .העוגנות בו

 

 : מפת גבולות זבולונ המוצעת בעקבות ממצאי מאמר זה.8 איור מ&פר
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