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  סקירה כללית ומסקנות�' חלק א

 

 מתקופת המקרא בואכה ההתיישבות היהודית בעת החדשה

מת�  ש�  לאתר  גיאוגרפי  נועד  בראש  ובראשונה  לענות .  הוא  ש�  פרטי  לעצ�  גיאוגרפי)  toponym(�ִני�  ט��

כבר  בראשית .  כאשר  מדובר  בנקודות  יישוב,  בפרט.    התמצאות  בסביבה�על  צור�  בסיסי  של  ב�  האנוש  

 .ות בג� עד� שמות הנהר�מופיעי� השמות הגיאוגרפיי� הראשוני� במקורותינו ) 8', ב, בראשית(המקרא 

וה� )  הרי�  ונחלי�  למשל(ה�  של  תופעות  פיזיות  ,  במקרא  מתוארי�  שמות  גיאוגרפיי�  רבי�  באר�  ישראל

בפרקי� ,  בספר  יהושע.  מכיל  פירוט  של  שמות  מקומות)  גאזטיר(רשימו�  שמות  גיאוגרפיי�  .  של  יישובי�

  הכיבושי�  של  יהושע י  בהקשר  למסעות"המתארת  שמות  יישובי�  בא,  ט  ישנה  רשימה  שכזו"  י�ו  "ט

 .וחלוקת האר� לנחלות השבטי�

כפי  שמוכרי� ,  ומקומות  אחרי�  שהוזכרו  במקרא  ה�  רק  אחד  המקורות  לשמות  היישובי�,  רשימה  זו

 .במפת ההתיישבות בישראל כיו�

שא�  להיות �כ�  הפכה  למשל  בית.  השלטו�  הסלווקי  העניק  שמות  יווניי�  ליישובי�  רבי�  באר�

, י"ג�  הרומאי�  הותירו  את  חותמ�  בשמות  אתרי�  שוני�  בא.    נהייתה  פתולמיאוסועכו,    סקיתופוליס

 . שלה� העניקו שמות רומיי�

והופתעו  למצוא  בה  תושבי�  מקומיי�  שעדיי�  דבקו ,  במאה  השביעית  לספירה  כבשו  המוסלמי�  את  האר�

�  שדוברי  הערבית מה  ג.  וסרבו  לקבל  על  עצמ�  את  השמות  האירופאיי�,  בשמות  היישובי�  מימי  אבותינו

י  העדיפו  להגות  את  השמות  השמיי�  מאשר  את  השמות  היווניי�  והרומיי�  שוברי "שזה  עתה  הגיעו  לא

 �הדומה  לשמות  אבותינו  המקוריי�  ,  רוב  שמות  היישובי�  חזרו  לצורת�  השמית,  בשל  כ�.  השיניי�

  �, שהערבי�,  נית�  לומר.  ופתולמיאוס  חזרה  להיות  עכא)  שא��וריאציה  של  בית(סקיתופוליס  הפכה  לביסא

 ). חלק מהשמות נשתמרו בשיבוש מסוי�(קיבלו את שמות היישובי� מפי אבותינו שישבו בה , בבוא� לאר�

 

 חידוש היישוב היהודי וסיפור ועדות השמות

בהעדר  גו)  מרכזי .  נולד  הצור�  לתת  ש�  ליישובי�  החדשי�,  כאשר  החלה  ההתיישבות  העברית  החדשה

חלק  מהשמות  ניתנו  בעקבות  צלצול  שמו .  ת  מתיישבי�  שימשה  ועדת  שמות  עצמאיתכל  קבוצ,  למת�  שמות

 .או שימור הש� העברי העתיק שהשתמר ביישוב ערבי כלשהו, של הש� הערבי

, כאשר  החלה  הקר�  הקיימת  ברכישה  נרחבת  של  קרקעות  באר�  ישראל  ובהקמת  יישובי�,  1920בשנת  

 .ובי�לייש" שמות מטע�"ל "העניק דירקטוריו� הקק

על  מנת  שתספק  גרסאות  עבריות ,  הנציב  הבריטי  הראשו�  הרברט  סמואל  פעל  להקמת  ועדה  לשמות  עבריי�

ועדת "  את  1922ל  בשנת  "הקימה  הקק,  בד  בבד.  י  עבור  האגודה  הגיאוגרפית  המלכותית  בלונדו�"לשמות  בא

 .� המדינהאשר המשיכה  להתקיי� א) לאחר קו, "יד הקר� הקיימת לישראל�שמות היישובי� על

�והוטרד  מכ�  שישנ�  למעלה  מחמש  מאות  שמות ,  גוריו�  לסיור  בנגב�ע�  תו�  מלחמת  השחרור  יצא  דוד  ב

: בראשית:  "ותחת  הכותרת,  1949ביולי  ,  בעקבות  סיורו.  הזקוקי�  לגרסה  עברית,  של  עצמי�  במפת  הנגב

".   לקביעת  שמות  בנגבהועדה  הגיאוגרפית"שנקראה  ,  הוק�הוקמה  ועדה  אד,  "ויקרא  במדבר  דברי�,  שמות

בעיקר (ותוצר  פעילותה  היה  מרבית  שמות  העצמי�  הגיאוגרפיי�  שבנגב  ,  ועדה  זו  פעלה  כשלושה  חודשי�

 ).  שמות הרי� ונחלי�

כאיחוד  של  הועדה  לשמות  גיאוגרפיי�  בנגב  וועדת ,  "ועדת  השמות  הממשלתית"  הוקמה  1951במר�  

ועדה  זו  היא  אמנ�  הסמכות .  משרד  ראש  הממשלההועדה  פועלת  עד  היו�  בצמוד  ל.  ל"השמות  של  הקק
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א�  לא  פע�  מלווה  פעילותה  בפולמוס  עיקש  ע� ,  הרשמית  להענקת  שמות  לאתרי�  גיאוגרפיי�  בישראל

�  שנות  קיומ�  של  הועדות  השונות  נקבעו  למעלה  מ70�במש�  כ.  תושבי  המקו�  על  עתיד  שמו  של  יישוב�

 .וגרפיי� שמות לעצמי� גיא5000�וכ,  שמות ליישובי�1000

 

 ? מה מקור��שמות יישובי� 

 :ישנ� שלושה מקורות עיקריי� עליה� מבוססי� שמות היישובי�

 ש� מקראי .א

 ש� הנגזר מש� ערבי .ב

 ש� לצור� זיכרו� .ג

 ש� סמלי .ד

 

 ש� מקראי

 .ש� של יישוב היסטורי המוזכר במקרא .א

 .קבוצת שמות זו תדו� בהרחבה בהמש� העבודה. אל�בית: למשל

 .רת במקראש� של אישיות שנזכ .ב

, אליפז(רעי איוב , )עתניאל(שופטי� , )אחיטוב(כהני� , )אלעד, אחיהוד(נשיאי שבטי� : למשל

 )צ�ַפר

 .ש� סמלי הלקוח מפסוק במקרא .ג

 תע�ז "�ליד בית שמש ). 2, ה"ל, ישעיה ...." (ַרֵ(' ְוִ&יַלת ְוָתֵגל 3) ִ%ְפַרחָ�רַֹח  "�ליד אופקי� : למשל

 ).  14, ט"פ, תהלי�.." (. ימינ�תר*�, יד�

 

 ש� הנגזר מש� ערבי

 .צורה עברית המזכירה את צליל הש� הערבי .א

 . יארו'�יראו' . בתא' ג�גבת . ור' עג�עגור : למשל

 .תרגו� של ש� ערבי .ב

. צבח)ל(מת א' נג�איילת השחר .  תל אלעדס�תל עדשי� . תל אלאחמר תרגו� של � אֹד�: למשל

 ).גור�= בידר  ( אלכואבבידר תרגו� של � גור'

 .נושא השמות הערביי� כמקור לשמות עבריי� ומקומ� בגלגולי השמות יורחב בהמש� העבודה

 

 ש� לצור. זיכרו'

 .ש� של אישיות .א

אליה משתייכי� אישי� הקשורי� , חלק מהותי משמות היישובי� באר� משתיי� לקטגוריה זו

, פוליטיקאי�, ומכי� בתנועה הציוניתפעילי� ות, רבני�,  חכמי��לתולדות היישוב והע� היהודי 

 .נשיאי� ואישי� שתרמו כס) להקמת היישובי�

ש הרב נפתלי צבי יהודה "ע (ב"עי' הנצי, )א"מייסד יק, ש הברו� משה הירש"ע (שדה משה: למשל

�ב "שר בממשלת ארה, ש הנרי מורגנטאו"ע (שחר�טל, )ש הלורד אלפרד מונד"ע (תל מונד, )ברלי
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 ארגמ', )ש הלורד בלפור"ע (בלפוריה, )ודית המאוחדת במלחמת העצמאותוראש המגבית היה

 ).  ש הלוחמי� אריק רגב וגד מנלה"ע(

 .ש� הבא להזכיר פעילות של קבוצה מסוימת בהקשר לאירוע מסוי� .ב

 .אלו' שבות, א*די�, ה"נתיב הל, לוחמי הגטאות: למשל

 

 ש� סמלי

 .ש� מהטבע .א

 .חייה אופיינית לאזורשמות סמליי� רבי� נקראי� על ש� צמ

  . סמר, אשלי� �בדרו� , הרדו/, כמו', אשחר, רקפת, קורנית �בגליל : למשל

 . ש� מתחו� החקלאות .ב

  שיבולי� ומלילות, גבעולי� �באזור נתיבות ,  מורג וגני טל, גדיד, קטי/ �בגוש קטי) :  למשל

, זרעית �בול הצפו� באזור ג, )שמות מעול� התירס(אשבול  וקלחי�, )שמות מתחו� החיטה(

 ).שלבי� בטיפוח גידולי� (נטועה, שתולה

 .ש� מתחו� העבודה .ג

 � .מכמֹרת �ליד חדרה , פל. וכישור �בגוש תפ

 .פיוטיי� ומלאי פאתוס, שמות נשגבי� .ד

  .הררית, מכמני�, אריאל, מנו/, עֹצ�: למשל

 

, שמות  שמשמרי�  ש�  ערבי  ה�  מיכאל  כוכב  ובית  מאירלמשל  .  לעיתי�  ש�  של  יישוב  משלב  שני  מקורות

� . וג� מהווי� ש� לצור� זיכרו

 

 מסגרת העבודה

אשר  שמ�  עבר  מספר ,  יישובי�.  ישראל�עבודה  זו  מתמקדת  בקבוצה  מסוימת  של  שמות  יישובי�  באר�

תקופת  ההתיישבות  הערבית ,  התקופות  בה�  נתמקד  ה�  תקופת  המקרא.    גלגולי�  דר�  תקופות  שונות

 . החדשהוההתיישבות היהודית בעת 

העבודה  מתמקדת  באופ�  כללי  בשני  סוגי�  של  מקורות  לשמות ,  מבחינת  ראשית  דרכ�  של  השמות

 . ומהתקופה הערבית, מקראי: היישובי�

ידונו  בעבודה  זו  בהרחבה  א�  ורק  שמות  של  יישובי�  שמתבססי� ,  מבי�  שמות  היישובי�  שמקור�  במקרא

העבודה  לא (וחנת  כיצד  התגלגל  שמ�  מאז  ועד  היו�  העבודה  ב.  על  יישובי�  שהיו  קיימי�  בתקופת  המקרא

 ).עוסקת ביישובי� שנקראי� על ש� דמויות מהמקרא או בש� סמלי המופיע בפסוקי� במקרא

 .כ� יוזכרו שמות שהתגלגלו משמות יישובי� שהיו מוכרי� בתקופת המשנה והתלמוד�כמו

  התגלגלו  בצורות  שונות  ג�  לשמות אשר,  ההתיישבות  הערבית  באר�  ישראל  יצרה  ג�  היא  שמות  למקומות

 .יישובי� עבריי�

, המשנה  והתלמוד/  המקרא�תקופה  קדומה  (בתיאור  צורות  הגלגולי�  בי�  שלוש  התקופות  המעניינות  אותנו  

 ". גלגול משולש"ו" גלגול כפול. "נבחי� בי� שני סוגי גלגולי�) התקופה הערבית וההתיישבות היהודית

כלל  התפתחות  של  הש�  דר� "  גלגול  משולש"הש�  דר�  שתי  תקופות  בעוד  שכלל  גלגול  של  "  גלגול  כפול"

 . שלוש תקופות
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וא) ,  שנקודות  יישוב  מרכזיות  בימי  היווני�  והרומאי�  זכו  כאמור  ג�  לגרסאות  בשפות  אלה,  ראוי  להזכיר

 .הצלבני� לא טמנו יד� בצלחת

 

שכ�  היא ,  קופה  קדומה  ועד  ימינוקבוצת  השמות  המעניינת  ביותר  היא  של  שמות  שעברו  גלגול  משולש  מת

בנקודות  יישוב  רבות .    שנה3000מאפשרת  לבחו�  את  התפתחות  שמות  היישובי�  לאור�  תקופה  של  מעל  

�ומעניי�  לבדוק  א�  וכיצד  שימרו ,  התיישבו  עמי�  שוני�  תחת  עמי�  אחרי�  שיישבו  במקו�  קוד�  לכ

 .המתיישבי� החדשי� את הש� הקוד�

 

 מסקנות

�בחלק  מהמקומות  ה�  שימרו .  שהיווני�  והרומאי�  נקטו  במדיניות  שמות  מעורבת,    לומרבאופ�  כללי  נית

 .  נתנו ש� חדש, בעיקר ביישובי מפתח, ובחלק אחר, את צליל את הש� העברי הקדו�

יוזכרו  שמות  יווניי�  ורומיי�  במקומות ,  בו  מובאות  דוגמאות  לגלגולי  השמות,  בחלק  השני  של  העבודה(

 ).הרלוונטיי�

 

, סוגייה  המרכזית  שנבחנה  במסגרת  עבודה  זו  היא  כיצד  התגלגלו  השמות  בתקופת  ההתיישבות  הערביתה

 .ובתקופת ההתיישבות היהודית בעת החדשה

י "אשר  נת�  תמונה  מלאה  על  הכפרי�  הערביי�  ששכנו  בא,  All that remainsכלי  עזר  במסגרת  זו  היה  הספר  

 .שנבנו תחת הכפרי� שננטשוועל היישובי� העבריי� , טר� מלחמת העצמאות

 .לאור סקירת השמות נית� להצביע על מספר מסקנות

נתנו  הערבי�  ש�  המשמר ,    והיו  מוכרי�  כבר  כנקודות  יישוב  קדומות,  למקומות  שבה�  התיישבו  ערבי�

 . בצליל או במשמעות את ש� היישוב הקדו�

ות  לכ�  יובאו  בחלק  השני  של דוגמאות  רב(רוב  השמות  משמרי�  שמות  של  יישובי�  המוזכרי�  במקרא  

 ).העבודה

 . ה� ליישובי� ערביי� שמשמרי� שמות מתקופות אחרות) א� כי מעטות(דוגמאות מעניינות 

יל  משמר  ש� 'הכפר  סנג").  חמשת  הכפרי�  "�ש  פנטקומיס  "ע(הכפר  פנדקומיה  משמר  ש�  ביזנטי  :  למשל

 �ש  טטרקומיס  "ע(ומיא  משמר  ש�  רומי  הכפר  תרק).  יל  רוז�  טולוז'ז�ש  ריימו�  דה  ס�"נקרא  ע(צלבני  

 ").ארבעת הכפרי�"

מעניי� .  נתנו  הערבי�  לנקודת  ההתיישבות  ש�  חדש,  במידה  ולא  הייתה  קיימת  נקודת  יישוב  קודמת

ש  הנביא  דניאל "למשל  הכפר  דאניאל  ע.  שישנ�  יישובי�  ערביי�  שנקראו  על  ש�  נביאי�  עבריי�,  להזכיר

 .ש דבורה"א עי המסורת נקר"שעפ, והכפר דבוריה

 

כא�  ראוי  להפריד  את .  א)  הוא  לא  התעל�  מ�  היישובי�  שהיו  קיימי�  בשטח,  היישוב  העברי  בעת  החדשה

 . הדיו� ליישובי� שהוקמו טר� מלחמת העצמאות ולאחריה
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� 

� 

� 

� 

�אבל  פעמי� .  יישובי�  שקמו  טר�  מלחמת  העצמאות  זכו  בדר�  כלל  לשמות  סמליי�  ושמות  לצור�  זיכרו

וכ�  שימר  הש�  העברי  בצלצול  או ,  בוססי�  על  הכינוי  הערבי  למקו�  אליו  הגיעורבות  השמות  היו  מ

 . בתרגו� את הש� הערבי

ומטולה  נקראת  על  ש�  הכינוי  הערבי  לשלוחה ,  )לפיד,  אבוקה(מנרה  מבוסס  על  המילה  הערבית  מנארה  

 .טולה� א��עליה נבנתה 

�  עברי  קדו�  שהשתמר  ג�  בש�  היישוב ושימרו  ש,  חלק  מהיישובי�  העבריי�  קמו  לצד  יישובי�  ערביי�

 .הערבי

 

על  השטח  של  רבי�  מה�  נבנו  מאוחר  יותר .  לאחר  מלחמת  העצמאות  נכבשו  וננטשו  כפרי�  ערביי�  רבי�

 : מגלה את התמונה הבאה1948בחינת השמות העבריי� של יישובי� שהוקמו לאחר . יישובי� עבריי�

היא  משמרת  בצליל  או  בתרגו�  את  ש� ,  ו  כפר  ערביא�  ישנה  התיישבות  יהודית  על  שטח  שבעבר  היה  ב

ובמקרה ,  לעיתי�  על  שטחו  של  כפר  אחד  לשעבר  ישנ�  כמה  יישובי�  עבריי�  כיו�.  הכפר  שהיה  ש�  קוד�

מאיד�  ישנ�  ג�  יישובי�  יהודיי�  ששוכני�  על .  זה  לפחות  אחד  היישובי�  ישמר  את  הצליל  או  התרגו�

 .מרי� את שמושטח הסמו� לשטח של כפר ערבי לשעבר ומש

והשתמר  בקשר ,  הש�  השתמר  כתרגו�  בש�  של  המושב  עי�  איילה,  זאל  למשל'במקרה  של  הכפר  עי�  ע(

 ).רעיוני בש� של המושב עֹפר שנמצא לא רחוק

 .ולכ� היישוב היהודי החדש משמר את הש� העתיק, לעיתי� הכפר הערבי שימר ש� עברי קדו�

 

לכל  קטגוריה  צבע .  גלגולי  שמות  היישובי�  על  פי  מקור  הגלגולנתאר  את  הקטגוריות  השונות  של  ,  לסיכו�

 .'המופיע ליד ש� של כל יישוב בפירוט בחלק ב, משלה

 

 גלגול שהחל בש� קדו�

ויישוב יהודי שק� על , שמו השתמר ביישוב ערבי שננטש,  יישוב קדו��גלגול משולש  .א

� .חורבותיו שימר את הש� היש

 .צרעה, כסלו�, פרוד, דלתו�: למשל. לקבוצה זוחלק ניכר מהיישובי� משתייכי� 

קיי� וביישוב ) פעמי� רבות דרוזי(ששמו השתמר ביישוב ערבי ,  יישוב קדו��גלגול משולש  .ב

 .אדורי�, תקוע, דליה, שזור, טבעו�: למשל. יהודי קיי�

 .ששמו השתמר בש� יישוב ערבי בלבד,  יישוב קדו��גלגול כפול  .ג

 סול�  , עילבו�, כבול, א�'בית ג, רמה, ינוח: למשל. בגלילשמות כאלה נפוצי� מאוד 

�כנראה בית שארה (בית סירא , ) רמה המקראית(ר� )ל(א: למשל. ישנ� מעט כאלה בשומרו

 ).המקראית

 

 גלגול שהחל בש� ערבי

 . יישוב יהודי שמשמר ש� ערבי�גלגול כפול  .ד

הש� . במקו� בטר� ננטשמספר ניכר של יישובי� משמרי� את ש� היישוב הערבי שהיה 

 . אורה�ורה 'ג: למשל. משמר בדר� כלל  בצליל את ש� היישוב הערבי
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  פירוט גלגולי השמות �' חלק ב

הרשימה כוללת . 'בהתא� לארבע החלוקות שתוארו בחלק א, ברשימה שלהל� יפורטו גלגולי השמות

 .  לפי אזורי� באר�הרשימה מחולקת. דוגמאות עיקריות לגלגולי שמות מהסוג שתואר לעיל

 .השמות הערביי� מופיעי� בתעתוק

 

 הגליל

  מטולה����א�0 טולה  �

, י התורכי�"הדרוזי� פונו ע. היה בעבר כפר דרוזי)  כינוי לשלוחת ההר במקו��" המוארכת ("א�0 טולה

ָלההדרוזי� הגו את הש� .  מושבה על אדמות שרכש הברו� רוטשילד1896ובמקו� הוקמה בשנת  ְמט0 � כ, א0

ָלההמתיישבי� שמעו . נבלע' א�שצליל ה בסופו של דבר הש� שנית� . ע� תהילה ורצו לקרוא למקו�  ְמט0

 .משמר את צליל הש� הקוד�, מטולה, למושבה

  

  ְמַנַרה����מנארה  �

שפירושו משואה או לפיד , מנארה �והוא משמר את הש� הערבי של המקו� , 1943� נוסד במנרהקיבו� 

 ).הממוקמת על הרכס הנישא נראית ממרחקי�, ממש כפי שמנרה, י�שאור� בולט למרחק(

 

  אלקוש����ַדִיר אלַקאסי ����אלקאסי , דיר )ל(א �

כפר זה היה איחוד של שני . שהיה שכ� לכפרי� פסוטה ואלמנסורה,  היה כפר ערבי גדולדיר אלקאסי

בשנת . נחו� האלקושיביא  גלגול שמו המקראי של הנ� אלקאסיו") המנזר ("דיר)ל(א �כפרי� קטני� יותר 

 .ששמו משמר את הש� העתיק, אלקוש הוק� באזור המושב 1949

 

  עלמה���� ַעְלַמא ����עלמה  �

כיו� שוכ� . שמו משמר ש� יישוב קדו�.  תושבי� טר� מלחמת העצמאות950 מנה עלמאהכפר הגדול 

 .שוב הקדו�ומשמר את צליל שמו של הכפר הערבי והיי, 1949שנוסד בשנת , עלמהבמקו� המושב 

 

  דלתו'���� ַד2ַאַתה ����דלתו'  �

קבריה� של רבי יוסי הגלילי ובנו .  היה ידוע כיישוב יהודי בתקופת ימי הביניי�דלתו'היישוב העתיק 

המוסלמי� שימרו את צליל הש� ביישוב .  Delehaבתקופת הצלבני� המקו� נודע בש� . שוכני� במקו�

 .דלתו' הוק� במקו� המושב 1950בשנת . אות תושבי� טר� מלחמת העצמ360שמנה , דלאתה

 

  דישו'����ַדְיש*�  �

 נוסד על אדמותיו המושב 1953בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות590 מנה דישו�היישוב הערבי 

 דישו� הוא אחד ממיני �א� יש לו ג� משמעות סמלית , ששמו משמר את צליל הש� הערבי, דישו'
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, בראשית" (נפתלי איילה שלחה" זה של נחלת שבט נפתלי ולברכה והדבר מתקשר לאזור, האנטילופות

 ). 21, ט"מ

 

  3ָרוד����ַיה ' אלַפ4ַאִצ����3ָרוד  �

בתקופה . היה ידוע ג� בתקופה הרומאית, Parod,  ובש� זהה,  היה יישוב יהודי בימי התלמוד3ָרוד

  670מאות גר� בכפר טר� מלחמת העצ. ששימר את הש� העתיק, יה'אלפראצהמוסלמית הוק� הכפר 

 .פרוד נוסד במקו� קיבו� 1949בשנת . תושבי�

 

  מל6יה����אלַמאִל5ַ6ִה  �

טר� מלחמת העצמאות שכ� . Caphargunככל הנראה בש� , מקו� זה היה ידוע כבר בתקופה הביזנטית

 משמר את ש� 1949 שהוק� בשנת מל6יהקיבו� .  תושבי�360שמנה , אלמאלכיהבמקו� הכפר הערבי 

 .יה� מל��והוא ג� בעל סמליות , הכפר הערבי

 

  מירו'����ִמיר*' ����מירו'  �

הש� העתיק . וכ� ביימי הביניי�, )מסע המלחמה של רעמסס השני (מרו� מזוהה ע� מירו'העיר הקדומה 

 הוק� 1949בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות290שמנה , מיר*'השתמר בשמו של הכפר הערבי 

 . מירו'במקו� המושב 

 

 א'' בית ג���� בית דג' �

יש הטועני� ששמו של ). 27, ט"י, יהושע( הוא יישוב המוזכר במקרא בהקשר לנחלת שבט אשר בית דג'

 .שכ� מדובר באותו אזור,  הוא שיבוש ש� מקראי זהא''בית גהכפר הדרוזי 

 

  רמה����רמה  �

י� שזהו המקור לשמו של הכפר יש הטוענ). 36, ט"י, יהושע( הוזכר במקרא בהקשר לנחלת שבט נפתלי רמה

 .רמההדרוזי הגדול 

 

  76*ל����כבול  �

 .כבולכיו� ישנו במקו� ישוב ערבי בש� ). 27, ט"י, יהושע( הוזכר במקרא בהקשר לנחלת שבט אשר כבול

 

  קדיתא����ַק8ִיַתא  �

טר�  תושבי� 240הכפר מנה .  מקורו ככל הנראה במילה האשורית קדישאקדיתאשמו של הכפר הערבי 

באמצע שנות התשעי� החלו משפחות יהודיות בודדות . והוא ניטש בזמ� המלחמה, מלחמת העצמאות

 .קדיתאה� ממשיכות לקרוא למקו� . להתיישב במקו� באופ� עצמאי
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ַדְיִר5ַה �   כפר חנניה ���� כפר ענא' ����כפר חנניא / קדרי� ,  כחל ���� אלק0

 כחל המושב 1980על אדמותיו הוק� בשנת . ות תושבי� טר� מלחמת העצמא390 מנה אלקדיריההכפר 

 ). כחל היא ציפור המצויה באזור(

שמו של היישוב . ששמו מזכיר בצליל את שמו של הכפר אלקדיריה, קדרי�לא הרחק מש� שוכ� קיבו� 

כפר חנניה נקרא על ש� יישוב עתיק . כפר חנניה �קדרי� קשור ג� ביישוב נוס) שנמצא לא הרחק ממנו 

טר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� . שהתפרס� בקדריו המעולי�, כפר חנניאה והתלמוד בש� מימי המשנ

 ככל הנראה שיבוש ש� היישוב היהודי העתיק כפר � כפר ענא'ושמו היה ,  תושבי�350�כפר ערבי שמנה כ

 .חנניא

 

  ִספס*פה���� ַצפַצא/ ����ספסופא  �

המוסלמי� הקימו במקו� . Safsofa �ומה והרומאי� קראו לה בש� ד,  נזכרת בתלמודספסופאהעיירה 

 תושבי� 910כפר זה מנה . והוא משמר בצליל את ש� היישוב העתיק, שפירושו ע� ערבה, צפצא/את הכפר 

 .על ש� העיירה העתיקה, ִספסופה הוק� במקו� המושב 1949�ב. טר� מלחמת העצמאות

 

  בית שמאי����ַס:*ִעי )ל(א �

כפר  הוק� במקו� מושב 1949בשנת . תושבי� לפני מלחמת העצמאות 310 מנה סמועי)ל(אהכפר הערבי 

הש� שמאי ג� משמר את הצליל . שמאמיני� כי קבור במירו� הסמוכה, על ש� התנא שמאי הזק�, שמאי

 .ויש הטועני� שבעצ� מלכתחילה אלסמועי נקרא על ש� שמאי, אלסמועי

 

  סאסא���� ַסְעַסע ����סאסא  �

 תושבי� טר� מלחמת 1130שמנה , סעסעשתמר בש� הכפר הערבי הגדול ששמו ה,  היה יישוב קדו�סאסא

 .ששמו משמר את ש� היישוב העתיק, סאסא הוק� במקו� קיבו� 1949�ב. העצמאות

 

 ְשזור, ור ' סג����שזור  �

וג� בשמו של מושב , ור'סגש� זה השתמר ג� בשמו של הכפר הדרוזי .  מוכר מימי המשנהְשזורהיישוב 

 .1953ת שנוסד בשנ, שזור

 

 דברת, דבוריה ����רבת דבורה ' ח����דברת  �

 רבת'חהמקו� מזוהה כיו� כ). 28, א"כ, יהושע( מוזכר במקרא בהקשר לנחלת שבט יששכר דברתהיישוב 

צליל הש� השתמר ג� בשמו של . 1946�שהוק� ב, דברתוהש� המקורי השתמר בשמו של קיבו� , דבורה

 .הכפר נקרא על שמה של דבורה הנביאהעל פי המסורת . דבוריההכפר הערבי הגדול 
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  כפר ִחִ;י����� ִחִ;י' ���� כפר ִחִ;י' ���� כפר חיטיא ����ִצִדי�  �

. בהקשר לנחלת שבט נפתלי) 35, ט"י, יהושע(� "המוזכר בתנ, ִצִדי� מזוהה ע� היישוב חטי'היישוב 

כפר הש� . ומאי�וכ� ג� כינו את המקו� הר, כפר חיטיאבתקופת התלמוד שכ� במקו� יישוב ששמו היה 

טר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� כפר ערבי גדול בש� .  נית� למקו� במאה השלישית לספירהחטי'

 כפר חטי�המושב . על אדמותיו הוקמו היישובי� העבריי� ארבל וכפר זיתי�.  תושבי�1190שמנה , חטי'

 .1936הוק� סמו� לכפר הערבי בשנת 

 

  לביא���� לו7ְַיא ����לוביא  �

הש� נשתמר בשמו של הכפר הערבי הגדול . בתקופת המשנה והתלמוד,  יישוב יהודי קדו� היהלוביא

עד אשר נכבש , ערביי הכפר התנכלו ליישובי� העבריי� במלחמת העצמאות.  תושבי�2350שמנה , לו7יא

שג� משמר את צליל שמו של היישוב , בעל הש� הסמלי, לביא נוסד במקו� קיבו� 1949בשנת . לבסו)

 .העתיק

 

 שדה איל',  אילניה ����רה ' סג����ַרה 'אלַשַג �

המקו� היה ידוע בתקופה הצלבנית .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות770 מנה רה'אלשגהכפר הערבי 

. בש� המשמר את צליל הש� הערבי, ַרה'ֶסֶג הוקמה באזור החווה החקלאית 1902בשנת . Seieraבש� 

 .אילניהואכ� ש� המקו� שונה מאוחר יותר ל, "איל�"או " ע�"הוא " רה'שג"פירוש הש� הערבי 

 .שא) הוא משמר את פירוש הש�, שדה איל' המושב 1949�לא הרחק מש� הוק� ב

 

  עי' דור���� ִאְנד*ר ����עי' דור  �

אליה הגיע שאול ,  היה זה מקו� מושבה של בעלת האוב�) 7, ח"כ', שמואל א( מוזכרת כבר במקרא עי' דור

. רבת ספספה של היו�'ול או ח'עג�אל�העיר המקראית שכנה ככל הנראה בתל. על מנת שתקסו� לו באוב

 620שמנה , ִאנדורטר� מלחמת העצמאות התקיי� במקו� יישוב ערבי בש� . Endorהצלבני� כינו אותה 

,  על ש� העיר המקראיתעי' דור הוק� קיבו� 1948בשנת . ושמו שימר את צליל הש� המקראי, תושבי�

 .כ� בשטח של הכפר הערביאול� הוא אינו שו

 

  ח*ק�ק���� ַיאק*ק ����ח*קֹק  �

בימי הרומאי� נקרא המקו� . בהקשר לנחלת שבט נפתלי) 34" ט"י, יהושע( מוזכר במקרא ח*קֹקהיישוב 

Hucua . 1945בשנת . ששמו משמר את ש� היישוב המקראי, יאקוקהערבי� הקימו במקו� את הכפר 

 .ת הש� העתיקהמשמר א, חוקוקהוק� במקו� קיבו� 

 

  מגדל����דל ' אלמג����מגדל  �

המקו� מוזכר ג� בברית . והייתה יישוב חשוב בתקופת התלמוד) 38, ט"י, יהושע(� " מוזכרת כבר בתנמגדל

הכפר הערבי שנבנה . Taricheaeהרומאי� קראו למקו� .  ביתה של מריה מגדלנה� מגדלההחדשה כ
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 היישוב החקלאי 1909לא הרחק מש� הוק� בשנת . ומשמר את השמות העתיקי�, דל'אלמגבמקו� נקרא 

 .מגדל

 

  6ברי����אל7ְ6ִַרי  � 76ריתא �

לתקופה זו מתוארכי� שרידי� . ס" לפנה3200עדויות להתיישבות באתר זה לוקחות אותנו עד לשנת 

" בשחלת ד "�פירוש הש�  (76ריתאבימי שיבת ציו� היה האתר ידוע בש� . ארכיאולוגיי� שנמצאו במקו�

שמו הערבי של . Cabraהצלבני� קראו למקו� ). מקורו במתיקות המי� שהפיקו מעיינות עי� כבריתא

מקריזי �הגיאוגר) הערבי אל.  גדול�" כביר"המקו� משמר את הצליל העתיק והוא ג� וריאציה על המילה 

 .ל היו� השתרעו עד אזור תרשיחא ומעלות שאל6בריאדמות הכפר הערבי . אל6בירהקרא למקו� 

 .ששמו משמר את צליל השמות העתיקי�, 6ברי עלה על הקרקע קיבו� 1949בשנת 

 

 גשר הזיו,  אכזיב ����ִז7 )ל( א����אכזיב  �

ס הייתה " לפנה1000בשנת . בהקשר לנחלת שבט אשר) 29, ט"י, יהושע( מוזכר במקרא אכזיבהיישוב 

 .Imbert או Casal Lambertie והצלבני� Ecdippaהרומאי� קראו למקו� . במקו� עיר מבוצרת

ושימר את צליל הש� ,  תושבי�1900�שמנה כ, ִז7)ל(אטר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� הכפר הגדול 

וג� משמר את צליל , הקרוי על ש� הגשר הסמו�, גשר הזיו נוסד במקו� קיבו� 1949בשנת . העתיק

 .השמות

 

 מצובה  ����צוב רבת מע'  ח����פי מצובה /  7צת  ���� אל7ַַצה  ����7צת  �

טר� מלחמת העצמאות היה באזור יישוב ערבי גדול .  מוכרת כעיר יהודית מהמאה השניה והשלישית7צת

, בצתכיו� שוכני� באזור המושב .  תושבי�2900�שמנו יחד כ,  וראס אל נקורהאל7צהשכלל את הכפרי� 

ששרידיה , מימי התלמוד" ובהפי מצ"מצובה מזוהה ע� העיירה . מצובהוחלק מקיבו� , 1950שהוק� בשנת 

 . ששימר את צליל הש� העתיקמעצוב רבת'חנמצאי� כנראה ב

 

  ַינ*ח����ָינ�ַח  �

יש הטועני� שהש� משמר . ת תחת מועצה מקומית אחת'המאוחד כיו� ע� הכפר ג,  הוא כפר דרוזיינוח

בושי� של תגלת פלאסר בהקשר למסעות הכי) 29, ו"ט', מלכי� ב(� "המוזכר בתנ, ינוחאת שמו של היישוב 

 .מל� אשור

 

ַג �   מגדל העמק����ְיִדל 'אלמ0

 משמרת בצליל שמה את ש� הכפר הערבי ששכ� 1953שהחלה דרכה כמושב בשנת , מגדל העמקהעיר 

 . תושבי� טר� מלחמת העצמאות1900�ואכלס כ, ידל'אלמגהכפר הגדול נקרא . במקו�
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  צ�3רי���� ַצפ*ִר5ַה ����ציפורי  �

היא שמשה כמרכז דתי חשוב בימי . ה מרכז גדול וחשוב כמעט בכל התקופות בהיסטוריהציפורי היית

באשורית פירוש . (Sepphorisתחת הש� , ובירת הגליל הרומאית, ציפוריהמשנה והתלמוד תחת הש� 

המוסלמי� כבשו את האזור לראשונה . Diocaesareaבתקופה מסוימת נקראה ).  הוא ציפורSefreהמילה 

די� כבש את המקו� �צלאח א. Le Sephorieוכינוהו ,  אול� מאוחר יותר כבשו אותו הצלבני�, 634בשנת 

. המשמר את הש� העתיק, צפוריהבתקופת המוסלמי� התקיי� במקו� יישוב ערבי גדול מאוד בש� . שוב

  תושבי� טר� מלחמת4330והוא מנה ,  דונ�55,000�אדמותיו השתרעו בסופו של דבר על פני למעלה מ

 . העצמאות

 .הושעיה וחנתו�, אלו� הגליל, והיישובי� הסוללי�, צפוריכיו� נמצאי� על שטחו המושב 

 

  עיל7ו'����עילבו  �

כיו� שוכ� במקו� היישוב הערבי .  הייתה מקו� מושבו של משמר הכהני� בימי המשנה והתלמודעילבו

 .עיל7ו'

 

  ִא6ְַסאל����6ְִסלֹת תבֹר  �

משערי� שזהו המקור . בהקשר לנחלת שבט זבולו�) 12, ט"י, יהושע(וזכר במקרא  מ6ְִסלֹת תבֹרהיישוב 

 .המשבש את צליל הש� העתיק, ִא6ְַסאללשמו של הכפר הערבי 

 

 

 העמקי�

  ס*ַל�����ש*ֵנ�  �

ממנה הובאה אבישג , )18, ט"י, יהושע(עיר בנחלת שבט יששכר .  הוזכרה במקרא במספר הקשרי�שונ�

מלכי� (ש� ג� החיה הנביא אלישע את ב� אחותה של אבישג ). 3', א', מלכי� א(המל� היפה לשמש את דוד 

 .משמר את הש� העברי העתיק, סול�,  מתקיי� במקו� כפר ערבי ששמו12�מ� המאה ה). 8', ד', ב

 

  =ִריד����=ִריד  �

 שנמצא ליד ,שדוד תלשרידיו השתמרו ב). 10, ט"י, יהושע( היה יישוב בגבול נחלת שבט זבולו� שריד

 .1926שנוסד בשנת , שריד �הקיבו� המשמר את הש� העתיק 

 

  רשפי�����אל<ְשרִפ5ַה  �

הש� הוא וריאציה על מילה שפירושה .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות230 מנה אלאשרפיההכפר הערבי 

 .ומשמר את צליל הש� הערבי, שמו סמלי. רשפי� נוסד במקו� קיבו� 1948בשנת ". לצפות"
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  ֲחַמְדָיה����ַחִמיִד5ַה אל �

 ). 1909 עד 1876(אלחמיד השני � היה כפר ערבי שנקרא על ש� הסולט� התורכי עבדאלחמידיה

על מנת לשמר את  , חמדיהכ שמו שונה ל"ואח, חרמוני� ונקרא בהתחלה 1942הקיבו� במקו� הוק� בשנת 

 .צליל הש� הערבי

 

  בית הִשטה���� ַשַ;ה ����בית השטה  �

 . בהקשר לאזור שבו נלח� גדעו� במדייני�, )ב"כ' ז, שופטי�( מוזכר כבר במקרא טהבית השהיישוב 

בית  נוסד באזור קיבו� 1928בשנת . ושימר את הש� הכנעני הקדו�, שטההכפר הערבי ששכ� במקו� נקרא 

 . על אדמות שנקנו מידי הערבי� שישבו ש�,השטה

 

  יזרעאל����ִזְרִעי'  � יזרעאל �

  Le Petit Gerinהצלבני� קראו למקו� ). 9', ב', שמואל ב( מוזכרי� במקרא יזרעאל עמק יזרעאל והיישוב

בו הביס , אלוד המפורס�'באזור נער� קרב עי� ג). ני�'שמה של העיר ג, Le Grand Gerinלהבדיל מ (

 . הסולט� הממלוכי בייברס את המונגולי�

הש� הערבי שימר את .  תושבי�1420שמנה , זרעי'טר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� הכפר הערבי 

 .יזרעאל הוק� במקו� קיבו� 1948�ב. שמופיע בש� המקראי" ע.ר.ז"השורש 

 

  בית אלפא����רבת בית אילפא ' ח����אלפא  �

רבת 'חהערבי� שימרו את הש� כאשר קראו לשרידי המקו� ). 1', ח, מנחות( מוזכר במשנה אלפאהש� 

 .שמשמר את הש� העתיק, ת אלפאבי הוק� במקו� קיבו� 1922בשנת . בית אילפא

 

 מבוא חמה ,  חמת גדר ���� אלחמה ����חמת  �

ששכ� על צלע , גדרשל היישוב " פרוור"והיה זה מעי� ,  היה ידוע כבר בתקופת המשנהחמתאתר המעיינות 

ובתקופה , Ammathousבתקופה ההלניסטית האתר היה ידוע כ ). בתחו� ירד� כיו�(ההר שממעל 

 .  אז ג� נבנו במקו� מרחצאות מפוארי�,Emmathaהרומאית כ 

 .אלחמההערבי� כינו את המקו� . 663לי) האומאי מועוויה שיפ� את המקו� בשנת 'הח

המשמר את הש� , מבוא חמההקיבו� , בואכה אפיק הירמו� וחמת גדר,  נבנה בדרו� הגול�1968בשנת 

 .העתיק

 

 עי' גב/ אלנ0ַקְי7  �

מייסדי "). המעלה", "הנקב ("נקיב)ל(אהערבי� כינו את המקו� . Hipposעי� גב מזוהה ע� היישוב העתיק 

 .עי' גבוהעניקו לו את הש� העברי , ֶאֶנֶקְיי:� שמעו את צלצול הש� כ1937הקיבו� שעלו על הקרקע בשנת 
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 אזור הכרמל 

 עֹפר,  עי' איילה ����ַזאל 'ַעְי' ַע �

 הוק� 1949בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות2170 שכ� בדרו� הכרמל ומנה ַזאל'ַעְי' ַעהכפר הגדול 

כ� שש� המושב הישראלי משמר את , זאלה'איילה בערבית זה ע. עי' איילהלא רחוק ממיקומו המושב 

 . איל צעיר� עֹפר המושב 1950על מה שהיה אדמות הכפר עצמו הוק� בשנת . שמו של היישוב הערבי

 

  עי' הוד����' ְ*צ'ַעְי' ַח �

�מפקד חשוב בצבאו של צלאח, ה'אלחאיג� אבו� נקרא על ש� מקימו 'עי' חוצהכפר הערבי , על פי האמונה

והוא מבי� הכפרי� הבודדי� שבתיו שרדו ללא כל ,  תושבי� טר� מלחמת העצמאות650הכפר מנה . די��א

 . הש� סמלי ומשמר את צליל שמו של הכפר הערבי� עי' הודכיו� נקרא המקו� . פגע את המלחמה

 .טחי� החקלאיי� של היישוב נמצא כיו� מושב ניר עציו�על הש

 

  גבע כרמל ����7ַע ' ַג����גבע  �

יתכ� שיישוב עתיק זה מזוהה ע� אתר מהתקופה הרומית .  היה מיושב כבר במאה הראשונה לספירהגבע

 תושבי� טר� מלחמת 1140בכפר היו .  שימר את הש� העתיק7ע'גהכפר הערבי . Gabataשנקרא 

 .המחזיר את הש� העתיק, גבע כרמל הוק� במקו� מושב 1949בשנת . העצמאות

 

  יגור����*ר 'ַיאג �

 את קיבו� 1922אשר הקימו בשנת , י יהודי� ציוני�"אדמותיו נקנו ע.  תושבי�610 מנה ור'יאגהכפר הערבי 

 .בעל הש� הסמלי המשמר את צליל הש� הערבי, יגור

 

  קרית אתא����א " כפר את���� כפר עטה ���� 06ְפִריתא ����כפרתא  �

יהודי� .  שמוזכר בכתבי יוס) ב� מתתיהוכפרתא הערבית משמר את צליל הש� רבת 6פריתא'חשמה של 

כאשר הוק� במקו� אחד מבתי החרושת הגדולי� . כפר עטהשהתיישבו במקו� שימרו את הצליל בש� 

מאוחר יותר . א"את כפרהפ� המקו� ל, א"ובראשי תיבות את" רצנואוצרת תריגי� א "�באר� לטקסטיל 

� .קריית אתאומצרו) השמות נולד הש� , היישוב התאחד ע� קריית בנימי

 

 קריית טבעו',  7ֹסמת ַט7ְע*' ����ִטבעו'  �

הש� טבעו� . ששכ� ככל הנראה במקו� בו נמצא כיו� קיבו� אלוני�,  היה יישוב מימי המשנהִטבעו'

 .בסמת טבעו' בשמו של היישוב הבדווי העירוני וג�, קריית טבעו'השתמר ג� בשמו של המועצה המקומית 

 ).המקו� בו חנו לראשונה השבטי� הבדואי�, רבת בסמאת'חבסמת נקרא על ש� (
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 דלית אלכרמל,  דליה ����דליא  �

והיישוב , 1939שהוק� בשנת , דליהקיבו� :  השתמר בשני יישובי� קיימי�דליאשמו של היישוב הקדו� 

 . הוא ענ) רענ�" דליה"� בערבית וג� בעברית פירוש המילה ג. דלית אלכרמלהדרוזי הגדול 

 

 

 השומרו'

 חֹמש,  אלפנדקומיה ����פנטקומיס  �

). פירושו חמש" פנטה ("3ְנַטק�ִמיסבתקופה הביזנטית שכ� באזור קומפלקס של חמישה כפרי� שכונה בש� 

בחפירות העיר רחוב  בכתובת שנמצאה על רצפת פסיפס שנחשפה פנטאקומוותהש� זה א) נזכר בצורה 

�צליל הש� הביזנטי עבר וריאציה בדר� לשימורו בשמו של הכפר הערבי הקיי� . שבעמק בית שא

אשר שמו הוא וריאציה על צליל המילה , חֹמש היישוב היהודי 1978�לא הרחק ממנו הוק� ב. אלפנדקומיה

 .חמש

 

  מעלה לבונה����לבונה /   לוב' ����בית לב'   � �

 ). 6', מנחות ח(שהתקיי� בימי בית שני ומוזכר במשנה , בית לב'מזוהה ע� היישוב , 'ל*7ַהכפר הערבי 

ש� זה .  בעל הצליל הדומהמעלה לבונהולא הרחק ממנו היישוב , שרקיה)ל(מזרחית ללוב� שוכ� לוב� א

 ).19, א"כ, שופטי�( המוזכר במקרא לבונהמשמר את ש� היישוב העתיק 

 

  חורו'בית,  בית עור����בית חורו'  �

לא הרחק מש� שוכני� הכפרי� הערביי� ). 22, א"כ, יהושע(היא אחת מערי המקלט המקראיות בית חורו' 

א� כי , שמ� הוא שיבוש הצליל בית חורו�"). התחתו� ("תחתא)ל(עור א ביתו") העליו� ("בית עור אלפוקא

 .י המסורת הערבית הכפרי� נקראי� על ש� הקדוש נבי עור"עפ

 .1977 שהוק� בשנת ,בית חורו'תמר ג� בשמו של היישוב הקהילתי הש� העתיק הש

 

 מעלה מכמש, ַמס ' מ*ְח����ִמְכָמ=  �

הש� השתמר בשמו של הכפר ).  למשל11, ג"י', שמואל א( מוזכר במקרא מספר פעמי� מכמשהיישוב 

 .מעלה מכמש � 1981ובשמו של היישוב הקהילתי שנוסד לא הרחק בש� בשנת , מס'מוחהערבי 

 

  עלמו'���� עלמית ����עלמו' /   ענאתא   ����ענתות  � �

 � השתמר בשמו של הכפר ענתותהש� ). 18, א"כ, יהושע(ענתות ועלמו� היו יישובי� בנחלת שבט בנימי

 נוסד במקו� 1982ובשנת , עלמית רבת'ח השתמרו בעלמו'שרידי� של היישוב המקראי . ענאתאהערבי 

 .עלמו'יישוב קהילתי בש� 
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 רושלי�מבואות י

 )שחר � טל����(  בית 3אר ����ִחְר7ה 7ְַית ַפאר  �

 הוק� במקו� המושב 1948בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות300מנה 7ית ַפאר ) חרבת(חרבה הכפר 

 תרגו� ש� המשפחה של � שחר�טלמאוחר יותר הש� שונה ל. המשמר את צליל הכפר הערבי, בית 3אר

 .ב וראש המגבית היהודית המאוחדת במלחמת העצמאות"ארהשהיה שר בממשלת , הנרי מורגנטאו

 

  גיזו����יז '7ְַית ִג �

 גיזוכיו� שוכ� במקומו היישוב .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות550 היה כפר ערבי שמנה יז'בית ג

 .וכ� צלפו� והראל) המשמר את צליל שמו של הכפר הערבי(

 

 ה" נתיב הל����7ְַית ַנִתי/  �

 �הש� המודרני נגזר מהש� הרומאי ). 34, 15, יהושע(המוזכרת במקרא , תפוחיישוב אתר זה מזוהה ע� ה

Beyt Letepha . תושבי�2150שמנה , 7ית נתי/הש� השתמר בשמו של הכפר הערבי הגדול . 

 חיילי ההגנה 35שכ� מחד הוא נקרא על שמ� של , ש� זה מעניי�. ה"נתיב הלכיו� שוכ� במקו� קיבו� 

 .ומאיד� המילה נתיב משמרת את צליל הש� הערבי נתי), ע�שנהרגו בנתיב מס

 

  זכריה����ַז6ִַר5ַא  �

בתקופה הרומית האתר נקרא . ששמו נית� לו על ש� הנביא זכריה, באתר זה היה כנראה יישוב קדו�

Caper Zacharia .תל עזקה � אתר חשוב בהקשר � רבת תל זכריא'חהמכונה ג� ,  לא הרחק מש� שוכ

 . ומלחמת ישראל ופלשתי� שבה הרג דוד את גלית, של יהושעלמלחמותיו 

.  טר� מלחמת העצמאות1180הכפר מנה . ושימר את הש� העתיק, ז6ריאהכפר הערבי ששכ� במקו� נקרא 

 .המשיב עדנה לש� העתיק, זכריה הוק� במקו� המושב 1950בשנת 

 

  הרטוב����ַעְרט*/  �

המשמר , הרטובכיו� שוכ� במקו� היישוב . מת העצמאות תושבי� טר� מלח350 מנה ערטו/הכפר הערבי 

 .בצליל את ש� הכפר הערבי

 

  בית מאיר����7ְַית ַמְחִסיר  �

בית על אדמותיו שוכ� כיו� המושב .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות2400מנה בית מחסיר הכפר הערבי 

א� ,  המזרחי בעול�נשיא הסתדרות, איל��המושב נקרא על ש� הרב מאיר בר. 1950�שנוסד ב, מאיר

 ".מכסיר"ג� מזכיר במקצת את הצליל " מאיר"
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  בית נקופה���� 7ְַית ַנק*7ַא ����בית נקופה  �

  אשר שכ� ליד המעיי� בית נקובאהש� השתמר בשמו של הכפר הערבי .  מוזכר בתלמודבית נקופההיישוב 

ששמו , בית נקופהישוב כיו� שוכ� במקו� הי.  תושבי� טר� מלחמת העצמאות240ומנה , עי� נקובא

 .משחזר את הש� העתיק

 

  אורה����*רה ' אלג�

. 1949�שנוסד ב, אורהכיו� שוכ� באזור המושב .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות420 מנה ורה'אלגהכפר 

 .מזכיר במקצת בצליל את ש� הכפר הערבי...") וליהודי� הייתה אורה ושמחה("שמו הסמלי 

 

  כסלו'���� 6ְַסַלא ���� כסלו' �

 .Chesalon�בתקופה הרומאית היה ידוע כ). 10, ו"ט, יהושע(כגבול נחלת יהודה , �" מוזכר בתנכסלו'

 נוסד 1952בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות280ומנה , כסלאהכפר הערבי שנוסד במקו� נקרא 

 .כסלו'במקו� המושב 

 

 מי נפתוח ,  ִלְפַתא ����מי נפתוח  �

. בהקשר נחלת שבט יהודה) 15, ח"י,  וכ� יהושע9, ו"ט, יהושע" (פתוחמי נ"בספר יהושע מוזכר פעמיי� 

בעמק יפה זה שכ� מאוחר יותר . Clepsta ובתקופה הצלבנית Nephtoבתקופה הביזנטית נקרא המקו� 

 . תושבי� טר� מלחמת העצמאות2550שמנה , לפתאהכפר הערבי 

 .תו� שימור צליל הש�, ת בשפות רבותהמתחלפו, ר"השינויי� בש� המקו� נבעו מהתחלפות אותיות למנ

 

  נט/����ִנַטא/  �

אול� לא בכדי . ול דווקא'על אדמות הכפר הערבי הנטוש בית ת, 1982 הוק� בשנת נט/היישוב הקהילתי 

מלבד זאת . ול' כפר ערבי נטוש ששכ� סמו� לבית ת� נטא/ הש� משמר בצליל את הש� �נקרא היישוב נט) 

 ).34', ל, שמות(לקטורת במקדש נט) הוא אחד הבשמי� ששמשו 

 

  צרעה���� ַצְרעה ����צרעה  �

בי� , ובתקופת השופטי�) 41, ט"י, יהושע(כגבול נחלת שבט ד� : � מספר פעמי�"מוזכר בתנצרעה היישוב 

 � . שרידי היישוב מזוהי� ע� תל צרעה). 25, ג"י, שופטי�(השאר בהקשר לעלילותיו של שמשו

טר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� יישוב ערבי בש� . Sareaר בש� בתקופה הרומאית היישוב היה מוכ

 .בסמו� לשרידי היישוב הקדו�, צרעה נוסד קיבו� 1948בשנת .  תושבי�340שמנה , צרעה
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  שֹרש���� ַסאִריס ����סוריס  �

ש� זה משמר ש� של יישוב בנחלת שבט .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות560 מנה סאריסהכפר הערבי 

 המושב 1948�על אדמות הכפר הוק� ב). ' א59, ו"ט, יהושע( בתרגו� השבעי� סוריס כהמוזכר, יהודה

 .המשמר את צליל הש� העתיק, שֹרש

 

  צובה���� צ*7ַא ����צבה  �

יהודי� שגרו באזור בתקופה הרומאית כינו אותו ). 31, ג"כ', שמואל ב( מוזכר במקרא צבההיישוב 

Seboim , בעוד שהרומאי� כינוהוSoba  או Sobetha . הצלבני� הותירו א) ה� את חותמ� במקו� ובנו

 . Belmontמצודה שנקראה 

 הוק� היישוב 1948בשנת .  תושבי�620ובו , צובאטר� מלחמת העצמאות שכ� במקו� כפר ערבי שנקרא 

 .צובהכ לקיבו� "ששמו שונה אח, העברי עמלי�

 

 מבוא ביתר,  7תיר ����7יתר  �

הש� השתמר בשמו של היישוב הערבי . בימי בר כוכבא,  חורב� בית שני הייתה יישוב חשוב לאחר7יתר

 �רצו המייסדי� , כאשר הוחלט להקי� יישוב יהודי במקו�. שבתחומו שרידי� של היישוב העתיק, 7תיר

או " נס�חד"השמות שנשקלו היו . למקו�" בוטניסקאי'ז"ר לבחור ש� " בית�בני ארגו� יישובי חירות 

על , מבוא ביתרגוריו� הוחלט לקרוא למקו� �בסופו של דבר בלח� של ב�). ) תרומפלדורברית יוס(ר "בית

 .ש� העיר הקדומה בלבד

 

 יהודה

 אד�רה,  ד*ַרא ����ֲאד�ַרִי�  �

צליל הש� . הייתה אחת מהערי� שביצר המל� רחבע�, )9, א"י', דברי הימי� ב(המוזכרת במקרא , ֲאד�ַרִי�

שבתחומו נמצאו שרידי מבני� קדומי� שיתכ� ומשויכי� לאדורי� , דוראהשתמר בשמו של הכפר הערבי 

 . צפונית לדורא1982�שנוסד ב, אדורההש� המקראי נשתמר ג� בשמו של היישוב היהודי . העתיקה

 

 ְ%ק�ַע,  ת*ק*ע ����ְ%ק�ַע  �

השתמר בשמו שמה . הייתה א) היא אחת הערי� שביצר רחבע�) 6, א"י', דברי הימי� ב( המקראית תקוע

 .1977� ואוזרח ב1970ל בשנת "שהוק� כהיאחזות נח, תקועוהיישוב היהודי , תוקועשל היישוב הבדווי 

  

  חלחול����ַחלח*ל  �

 . הצמוד לחברו�חלחולהשתמר בשמו של הכפר  )58, ו"ט, יהושע( המקראית חלחולשמה של 

 

  אשכולות���� ענב אלכביר ����ענב  �
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ש� זה השתמר באתר ששמו ). 21, א"י, יהושע( למלחמת יהושע בענקי�  מוזכר במקרא בהקשרענבהיישוב 

 .מושג סמלי הקשור לענבי�, אשכולות היישוב הקהילתי 1982�ולא הרחק מש� הוק� ב, ענב אלכביר

 .ענבתא לא הרחק מהיישוב הערבי 1981�שהוק� ב, ענבכי בשומרו� ישנו יישוב קהילתי בש� , יוזכר

 

 גוש ד' והשפלה, השרו'

  פרדסיה����ַפְרִדיְסַיא  �

א� ג� , על ש� הפרדסי� הרבי� שבסביבה, שמה סמלי. 1942 הוקמה בשנת פרדסיההמועצה המקומית 

 .ששכ� בסמו� למקו� בו נבנתה פרדסיה, פרדיסיאמשמר את ש� הכפר הערבי 

 

 רשפו', ארש/ , ארסו/ ���� ארסו/ ����אפולוניה  �

לאל האש הכנעני , לעומת זאת. אפולו� אל האש היווני ששמו נית� לו על ש,  היה מבצר צלבניאפולוניה

 ליישוב הערבי שהיה קיי� �שני שמותיו אלה השתמרו עד היו� ביישובי� השמיי� . רש/ או ארס/קראו 

השוכ� ליד קיבו� , ארסו/ וש� זה התגלגל לשמו של היישוב הפרטי היהודי ארסו/לא הרחק מש� קראו 

 . תל ארש/ �ובשמו העברי של מבצר אפולוניה , רשפו'מושב הש� רש) נשתמר בשמו של ה. שפיי�

 

 י��גליל,  גלילות ����) אִליל'ָג(ִליל 'ִאְג �

  �השרו� והרצליה של היו� שני כפרי� �טר� מלחמת העצמאות שכנו באזור רמת

 .אליל'ה� כונו ג� ג. שמאליה)ל(ליל א'ליל אלקבליה ואג'אג

. גלילותומחל) " פי גלילות"שכ� באזור שבו ממוק� כיו� מסו) הדלק , "ליל הדרומי'אג", ִליל אלִק7ְִליה'ִאְג

 .שקברו היה במקו�, אליל'אלג�סאלח עבד' יתכ� ששמו של הכפר נקרא על ש� השיח

 . יהודי�210� ערבי� ו470טר� מלחמת העצמאות ישבו בכפר 

 .י��גלילו� שכ� באזור שבו ממוק� כיו� קיב, "ליל הצפוני'אג", ִשַמאִליה)ל(ִליל א'ִאְג

  ערבי�190טר� מלחמת העצמאות ישבו בכפר 

 

  קרית אונו���� 6ְַפר ַעאַנה ����אונו  �

 33', ב, וכ� בספר עזרא, 12', ח', הש� מופיע בספר דברי הימי� א. מוזכר כבר במקרא" אונו"היישוב 

 .Onousבתקופה ביזנטית כונה המקו� . בהקשר לגולי בבל ששבו ליישוב�

בכפר עאנה גרו טר� . 1933שנוסדה בשנת , קרית אונורבי שכ� סמו� למקו� בו שוכנת כיו�  הע6ְַפר ַעאַנה

 .ונמל התעופה ב� גוריו�, ועל אדמותיו שוכ� כיו� היישוב יגל,  יהודי�200� ערבי� ו2800מלחמת העצמאות 

 

  יהוד���� אלַיאה*ִד5ַה ����יהוד  �

הרומאי� קראו למקו� ) . 45, ט"י, יהושע( מוזכר כבר במקרא בהקשר לנחלת שבט ד� יהודהיישוב 

Iudaea . על ש� � אלעבאסיה שונה הש� ל1932בשנת . אליאהודיהבתקופה מאוחרת יותר כונה המקו� 

 5650הכפר הערבי הגדול מנה טר� מלחמת העצמאות . שושלת עבאס ושיח אלעבאס שהיה קבור ש�
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, מגשימי�, )המשמר את הש� העתיק (יהודבי� כיו� בנויי� על שטחו היישו.  יהודי�150�תושבי� ערבי� ו

 .גני יהודה וגני תקווה

 

  בית דג'����' ' 7ְַית ָדָג����בית דגו'  �

בימי המל� ). 41, ו"ט, יהושע (בית דגו'� הוא מופיע כ"בתנ. היישוב בית דג� מוזכר כבר בתקופה הכנענית

לי) מבית אומאיה 'הח. Keparadagonואילו הרומאי� כינוהו , דגנה ביתהאשורי סנחריב הוא ידוע כ

Casal Maenהצלבני� בנו ש� מצודה בש� . אל מלכ בנה ש� במאה השמינית ארמו� גדול�השא� אב� עבד

 . רד לב הארי'י ריצ"די� ונבנתה מחדש מאוחר יותר ע�י צלאח א"אשר נהרסה ע, 

 .''7ְַית ָדָגמני� מכונה הכפר במקו� 'החל בימי העות

 היישוב העברי 1949על אדמותיו הוק� בשנת .  תושבי� מוסלמי�3840ו בכפר טר� מלחמת העצמאות ישב

 .בית דג'ששמו שונה מאוחר יותר ל, בית דגו'

�'י בית דג"חמד וגנות יושבי� א) ה� על שטחי� שעובדו בעבר ע, היישובי� משמר השבעה. 

 

  רינתיה����ַרְנִתַיה  �

. Rentie� ובתקופת הצלבני� כRantia�ת הרומאי� כ שוכ� במקו� שהיה מוכר בתקופַרְנִתַיההכפר הערבי 

ששמו משמר את צליל , רינתיהכיו� שוכ� במקו� המושב .  תושבי�590טר� מלחמת העצמאות גרו בו 

 ".שיר אלוהי� "�ויש לו ג� משמעות סמלית , הש� הערבי

 

  צפריה����ַסאִפִר5ה )ל(א �

Suphyria�ובתקופה הצלבנית כ, Supharea היה ידוע בתקופה הביזנטית בש�סאפריה )ל(אהכפר הערבי 

המשמר את , צפריהד והמושב "כיו� שוכ� במקו� כפר חב.  תושבי�3070טר� מלחמת העצמאות גרו בו . 

 .שבה מוזכר הכינוי לאלוהי�, ויש לו ג� משמעות סמלית, צליל הש� הערבי

 

  אזור����ַיאז*ר  �

לפי מערות קבורה שנתגלו , קופה הכלכוליתיתבמקו� בו נמצא היישוב אזור הייתה התיישבות כבר בת

היישוב מוזכר ג� בתרגו� השבעי� של . Azuruהמקו� מוזכר ג� בכתבי סנחריב האשורי בש� . באזור

 4030טר� מלחמת העצמאות גרו בו . יאזורהכפר הערבי שנוסד במקו� נקרא ). 45, ט"י, יהושע(המקרא 

המשמר בצליל את הש� , אזורקווה ישראל והיישוב כיו� שוכ� במקו� בית הספר החקלאי מ. תושבי�

 .הקדו�

 

  כפר דניאל����ַדאְנַיאל  �

כי דניאל " תושבי� טר� מלחמת העצמאות נקרא על ש� הנביא התנ410שמנה , דאניאלהכפר הערבי 

זוהי תופעה מעניינת של ערבי� מוסלמי� המכבדי� נביאי� . והכפר התפתח סביב אתר הפולח� לנבי דניאל

ש� היישוב הערבי משמר את ההקשר לנביא דניאל . כפר דניאל הוק� במקו� היישוב 1949בשנת . �כיי"תנ
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בעבר נשיא הסתדרות ציוני , וכ� מנציח את שמו של דניאל פריש, שנשמר ג� בזמ� היישוב המוסלמי

 .אמריקה

 

  בית ערי/����ִדיר ַטרי/  �

המקו� היה ידוע כבר בתקופה הרומית .  תושבי�1750 מנה טר� מלחמת העצמאות דיר טרי/הכפר הגדול 

המשמר את צליל הש� , בית ערי/ נוסד במקו� המושב 1951בשנת .  וג� בתקופת המשנהBethariphבש� 

 .העתיק

 

  טירת יהודה����ִטיַרה )ל(א �

. טירת יהודה הוק� במקו� המושב 1949בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות1290 מנה אלטירההכפר 

 .נקרא על ש� המיקו� בנחלת שבט יהודה" יהודה". "טירת" נשמר במילה צליל הש� הערבי

  

  חדיד����ה 'אלַחִדיַת � חדיד �

יתכ� שיישוב זה מזוהה . בהקשר של גולי בבל ששבו ליישוב�) 33', ב, עזרא( מוכר כבר במקרא חדידהיישוב 

 תושבי� 760שמנה , ה'אלחדיתבתקופת המוסלמי� התקיי� במקו� היישוב . Adidaע� העיר ההלניסטית 

 .המשמר את הש� המקראי של היישוב, חדיד הוק� המקו� המושב 1950בשנת . טר� מלחמת העצמאות

 

  גמזו����ְמז* 'ִג � גמזו �

בתיאור מסעות הכיבושי� של הפלשתי� באזור ) 18, ח"כ', דברי הימי� ב( מוזכר במקרא גמזוהיישוב 

 .  תושבי�1510שמנה בשיאו , מזו'ג בתקופת המוסלמית התקיי� במקו� הכפר. השפלה

 .המשמר את הש� המקראי, גמזו הוק� במקו� המושב 1950בשנת 

 

ַזְיִרַעה  �  מזור) ����הר �מזרע (����אלמ0

 1949� נוסד במזורהמושב .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות1160 מנה אלמזירעההכפר הערבי הגדול 

לא הרחק מהמושב .  את צליל הש� הערביבכל מקרה משמרי� השמות. הר�מזרעבמקו� ונקרא בתחילה 

 .שרידי התיישבות מהתקופה הביזנטית

 

  חולדה����ְלַדה 'ח0 �

הקיבו� משמר את שמו של הכפר הערבי . 1907 היה בראשיתו חוות פועלי� שהוקמה בשנת חולדהקיבו� 

 .Huldreבימי הצלבני� היה המקו� ידוע כ . ששכ� במקו� בו נמצא כיו� קיבו� משמר דוד, לדה'ח

 

 ) מזכרת בתיה����(עקרו' ,  קרית עקרו' ���� ַעאִקר ����עקרו'  �

וככל הנראה ע� העיר הפלשתית הקדומה ,  הרומאית Accaron מזוהה ע� העיר עאקרהכפר הערבי 

 .מנגד יש הטועני� שהכפר נקרא דווקא על ש� אחד מתושביו שלא יכול היה להביא ילדי� לעול�. עקרו'



22 
  גלגולי שמות יישובי� באר� ישראל�מצֹרעה ועד א�רה 

 

 . קרית עקרו' היישוב 1948על אדמות עאקר הוק� בשנת 

, על אדמות שנרכשו מידי הערבי�, עקרו' הקי� אדמונד רוטשילד את המושבה 1883שבשנת , ראוי להזכיר

�על ש� אמו של , בתיה מזכרתש� היישוב שונה מאוחר יותר ל. לא הרחק מהמקו� בו שוכנת קרית עקרו

� .הברו

 

  נע'����ַנַעאִני  )ל( א�

באזור כפר זה .  בתי�300�בכ,  יהודי�590� ערבי� ו�1470 מלחמת העצמאות  התגוררו טרנעאני)ל(אבכפר 

 . ושמו מזכיר את צליל שמו של הכפר הערבי השכ�1930שנוסד בשנת , נע'שוכ� קיבו� 

 

 קדרו',  גדרה ���� ַקְטַרה ����קדרו'  �

 הערבי�. Gedrus ו Cedron או בשמותיה קדרו' מזוהה ע� העיר ההלניסטית קטרההכפר הערבי 

. ועל כ� היהודי� שהגיעו לאזור סברו שש� הכפר הוא גטרה', בצליל ג' שהתגוררו בדרו� הגו את האות ק

ולקוח ג� מ� , הש� גדרה מזכיר את צליל הש� הערבי. גדרההוא קראו למושבת הבילויי� שבמקו� 

 .אלא שבמקרא הש� מוזכר בהקשר לנחלת יהודה שנמצאת הרחק מהשפלה, המקרא

 .על ש� היישוב העתיק, קדרו'� במקו� קטרה המושב  הוק1949בשנת 

 

 דרו�

  אשדוד���� ִאְסד*ד ����אשדוד  �

 17במאה ה . Azotusבימי הרומאי� היא נקראה ). 3�1ג "יהושע י( היא אחת הערי� הפלשתיות אשדוד

 290� ערבי� ו4620טר� מלחמת העצמאות מנתה העיירה הערבית . אסדודתחת שלטו� מוסלמי נקראה 

העיר . בני דרו� וג� הדרו�, שתולי�, כיו� על אדמות העיירה שוכני� היישובי� שדה עוזיהו. יהודי�

 .1955 נוסדה בשנת אשדוד

 

  ברור חיל���� 07ַרְיר ����ברור חיל  �

המקו� מזוהה ע� היישוב . מקו� מושבו של רבי יוחנ� ב� זכאי בימי בית שני,  היה יישוב קדו�ברור חיל

היה זו שמו של כפר ערבי ששכ� במקו� טר� . 07ַרְיר �תפתח לצורה נוספת הש� ה. Burironהביזנטי 

שהחזיר את הש� , ברור חיל נוסד במקו� הקיבו� 1948בשנת .  תושבי�2740ומנה ,  מלחמת העצמאות

 .העתיק

 

  ֵ&י@ה����ַיה 'אלִג �

, גיאההמושב  נוסד במקו� 1949בשנת .  תושבי� טר� מלחמת העצמאות1230 מנה יה'אלגהכפר הערבי 

 .המשמר את ש� הכפר הערבי
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  כוכב מיכאל����6ְַ*7ַ6ַא  �

 680מנה , 6ְַ*7ַ6ַא, הכפר הערבי במקו�. Coquebelעת כונה , אתר זה היה ידוע כבר בתקופה הצלבנית

הש� משמר את הפירוש . כוכב מיכאל נוסד במקו� המושב 1950בשנת . תושבי� טר� מלחמת העצמאות

 .נדב� יהודי אנגלי, וכ� את מעלה את זכר שמו של מיכאל סובול, � היישוב הערביוהצליל של ש

 . ש� של כוכב� נוגהלא רחוק מיישוב זה שוכ� מושב 

 

  בית ג0ְברי'����7ְִרי' ' 7ְַית ִג����ג0ְברי'  �

 י ז� של כנעני� גדולי"אגדה מספרת שהמקו� היה מיושב ע". בית החזקי�":רי� הוא 'פירוש הש� :ית ג

בתקופת הרומאי� הייתה ש� מושבה בש� .  יישוב יהודיג0ְברי'בימי בית שני היה ב. ממדי� במיוחד

Eleutheropolis . קראו למקו� ) שבע כשכבשו אותו�שחשבו שהמקו� הוא באר(הצלבני�Beth Giblin .

. לחמת העצמאות תושבי� טר� מ2430הכפר הערבי מנה . לעיר חשובה 7ְִרי''7ְַית ִגבימי הממלוכי� הפכה 

 .המשמר את הש� העתיק, בית ג0ְברי' נוסד במקו� קיבו� 1949בשנת 
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