
מה תמצאו בגן לאומי מעין חרוד?
רשות הטבע והגנים והמועצה האזורית גלבוע ביצעו עבודות פיתוח 
ברכת  צל,  חורשות  מדשאות,  המטיילים  לרשות  באתר;  נרחבות 
יכולות  )קבוצות  ושירותים  וספורט, מלתחה  נופש  שכשוך, מתקני 

ללון במקום בתיאום מראש(.

לאורחיה המציעה  חרוד,  מעין  הנוער  אכסניית  נמצאת   בסמוך 
צמודים. ושירותים  מטבחון  עם  ממוזגים  משפחתיים   מגורים 

מעין  "מיקהל  אמפיתאטרון  נמצא  הלאומי  הגן  של  המערבי  בקצה 
חרוד בגלבוע" המשמש לאירועים ולהופעות ומכיל 6,000 מקומות 

ישיבה.

הביקור במוזיאון
הביקור במוזיאון לקבוצות בלבד ובתיאום מראש.

לפרטים נוספים: טל' 04-6532211, פקס: 04-6531136.

צילומים: מנו גרינשפן, דוד עינב

הפקה: עדי גרינבאום
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מערת גדעון



ברוכים הבאים
לגן לאומי מעין חרוד

הנובעים  הגדולים  המעיינות  בקבוצת  המערבי  הוא  חרוד  מעין 
העתקה  מערכות  מתוך  פורצים  המעיינות  הגלבוע.  למרגלות 

)שבירה(, החוצות את הגלבוע. 

לשעה  מ"ק  כ-360  שפיעתו  גדעון,  מערת  מתוך  נובע  חרוד  מעין 
ומימיו מתוקים וטעימים )מליחות 283 מיליגרם כלור לליטר(. סביבו 

גן פורח, המושך אליו נופשים רבים.

ואלה תולדות...
את  גדעון  ערך  שבו  כמקום   )1 )ז'  שופטים  בספר  נזכר  חרוד  מעין 
"מבחן המים" ללוחמיו: "וישכם ירובעל הוא גדעון וכל העם אשר אתו 
ויחנו על עין חרוד, ומחנה מדיין היה לו מצפון מגבעת המורה בעמק". 
מיון  ואחרי  לוחמים,   32,000 ובאו  נקבצו  גדעון,  קריאתו של  לשמע 
ראשוני הוא הותיר כ-10,000. אלוהים ציווהו לבחור מתוך הנותרים 
את הטובים ביותר:  "כל אשר ילק בלשונו מן המים, כאשר ילק הכלב 
תציג אותו לבד..." )שופטים ז' 5(, "ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 
שלוש מאות איש וכל יתר העם כרעו על ברכיהם לשתות מים. ויאמר ה' 
אל גדעון: בשלוש מאות המלקקים אושיע אתכם ונתתי את מדין בידך 
וכל העם ילכו איש למקומו" )שופטים ז' 6, 7(. כך עמד גדעון על מידת 

עירנותם של הלוחמים, ושלוש מאות הנבחרים יצאו לקרב בהנהגתו 
והביסו את המדיינים בהתקפת פתע לילית.

ניצח  שבו  ג'אלוד,  עין  קרב  חרוד  מעין  ליד  התרחש   1260 בשנת 
הסולטן הממלוכי קוטוז את הצבא המונגולי, שהגיע בכיבושיו עד 
המונגולי  הצבא  תנופת  את  עצר  הממלוכים  ניצחון  ישראל.  ארץ 
אחד  העולמית.  בהיסטוריה  החשובים  הניצחונות  לאחד  ונחשב 
המפקדים החשובים בקרב זה היה ביברס, אשר חודש לאחר הקרב 
מינה את עצמו לסולטן הממלוכים, לאחר שרצח את קודמו, הסולטן 

קוטוז.

בשנת 1921 הקימו אנשי גדוד העבודה את קיבוץ עין חרוד ליד המעיין, 
והיו ראשוני המתיישבים בעמק יזרעאל מוכה הביצות. לאחר שנים 

אחדות ניטעו חורשות ליד המעיין ובגבעות שמסביב.

יהושע חנקין - "גואל האדמות" - עסק באותן שנים ברכישת אדמות 
ובניית  יזרעאל  עמק  לרכישת  המאמצים  הערבים.  מידי  העמק 
יהושע  טיפל  בקנייה  ארוכה.  תקופה  נמשכו  בו  יהודית  התיישבות 
ובחדרה.  ברחובות  מערבים  קרקעות  ברכישת  שהתמחה  חנקין, 
דונם,  כ-70,000  נרכשו  קודמות,  רכישות  לאחר   ,1920 בשנת 
יהודית  בחזקה  קרקעות  רצף  יצרו  אשר  יזרעאל,  בעמק   מחציתם 
יזרעאל לעמק בית שאן. על קרקעות אלה הוקמו ביזמת  בין עמק 
גבע  אלפא,  בית  יוסף,  תל  חרוד,  עין  הקיבוצים:  העבודה   גדוד 
והפיכתו  ביצותיו  ייבוש  העמק,  גאולת  יחזקאל.  כפר   ומושב 

לשרשרת יישובים פורחים היו סמל לשיבת עם ישראל לאדמתו.

הם  אף  החליטו  אולגה  ורעייתו  יהושע 
 1932 בשנת  יזרעאל.  בעמק   להתיישב 
החליט יהושע חנקין לתכנן את ביתם ולבנותו 
הגלבוע.  הרי  גדעון שבמורדות  מערת  מעל 
והאדריכל  מטבריה  טצלמסקי  המהנדס 
למלאכת  נרתמו  אביב  מתל  אורה  בן  יוסף 
ונמשכה   1932 בשנת  שהחלה   הבנייה, 
שישבה  )קבוצה  "חוגים"  קבוצת   .1936 עד 
בקיבוצים עין חרוד ובית השיטה והמתינה 
השתתפה  התיישבות(  לצורך  לקרקע 
בסגנון  תוכנן  הבית  הבית.   בבניית 
בינלאומי )סגנון הבאוהאוס(: קווים ישרים, 
חלונות אופקיים, גג שטוח וסורגים אנכיים. 
ואל  הבית  אל  הובילו  לולייניות  מדרגות 
גאולת  במפעל  לצפות  ניתן  שממנו  הגג, 

הקרקעות.

זכו  לא  אולגה  ורעייתו  חנקין  יהושע 
להתגורר בבית. אולגה חלתה ונפטרה בשנת 
אולגה   .)1942-1853(  90 בת  בהיותה   ,1942
בסמוך  שנחצבה  הקבר,  באחוזת  נקברה 
לבית עוד בימי מחלתה. עמודי שיש ושער 
ברזל מעטרים את הכניסה לאחוזת הקבר, 
ושדרת ברושים מובילה אליה. ממערב לבית 
העמק  בני  לזכר  אנדרטה  הוצבה  ולקבר 

בכניסה  ואת שער הברזל  ישראל. את האנדרטה  שנפלו במערכות 
לקבר עיצב ופיסל האמן דוד פלומבו.

ביתם  את  להפוך  רעייתו  של  מותה  בטרם  החליט  חנקין  יהושע 
בעמק  ההתיישבות  ואת  הקרקעות  רכישת  את  שינציח  למוזיאון 
יזרעאל ובעמק חרוד, וכן לייסד בו תחנה מטאורולוגית. בשנת 1936 
ייסד דב אשבל, מטאורולוג מהאוניברסיטה העברית בירושלים, את 
הערבי"  "המרד  ובעקבות  כשנתיים  עבדה  התחנה  במקום.  התחנה 
)1939-1936( הופסקה פעילותה. פועל שעבד במחצבת עין חרוד דאג 
והוא  ואחוזת הקבר עד שהמאורעות הכריעו אותו  לאחזקת הבית 
עזב. בשנת 1945 נפטר יהושע חנקין ונקבר לצד רעייתו. יהושע חנקין 
בראשית  ולעשייה  לתושייה  לחלוציות,  סמל  מהווה   )1945-1865(

ההתיישבות ודוגמה לאיש חזון ורומנטיקן.

התיישבות  אתרי   50 של  שיקום  מתכנית  כחלק  שוקם  חנקין  בית 
ותקומה, לה שותפים ממשלת ישראל, קרן קימת לישראל, המועצה 
הטבע  ורשות  גלבוע  האזורית  המועצה  ואתרים,  מבנים  לשימור 

והגנים. 

מוזיאון חנקין


