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 מרכזי רעיון

רבין נולד בירושלים,  .בידי מתנקש יהודינרצח במהלך כהונתו  ,ראש ממשלה בישראל ,יצחק רבין

קד על פי ,מלחמת השחרור במהלך .פלמ"ח והרמטכ"ל השביעי של צה"לבהיה לוחם ומפקד 

שבירת המצור הערבי על לפתיחת הדרך לירושלים ול לחמואשר הראל פלמ"ח כוחות חטיבת 

ם על ל את השטחים השולטי"צה יחררבה שש ,מלחמת ששת הימיםברמטכ"ל רת כירבין ש .רהעי

  .הדרך אל העירר בסיפור המרתק של של רבין שזושירותו הצבאי הדרך לעיר ואיחד את ירושלים. 

                                                                         בדרך זו.                                                  שונים תמקד באתריםיהסיור 

ה של חשיבותלו תוואי הדרךבש עייתיותנתוודע לב ,שער הגיאממצפור נתחיל את הסיור בתצפית 

בה פעלה החטיבה במלחמת שבעת קרב באנדרטה לחטיבת הראל הממוקמת על גנבקר  ,הדרך

לוחמי הנופלים מנתייחד עם הלוחמים, שהנחו את נחשף לערכים השחרור ובמלחמת ששת הימים, 

לאורך  .של יצחק רבין ית ענבים, נסיים בהר הרצל  ליד קברויקרבבבית הקברות  הראלחטיבת 

 שהתרחשו בה מהאירועים, לפסי קול המתארים חלק נאזין לשירים המזוהים עם התקופה ,הסיור

 . "רותיולקטעי קריאה מספרו של רבין "פנקס ש

רב אלוף במילואים, יצחק רבין, חייל בצבא ההגנה  ,30743מספר אישי  ,אני
 לישראל ובצבא השלום

   1994-ב בקונגרס האמריקאי בוושינגטון של רבין מתוך נאומו 

 , מתוך: ויקיפדיה ין באמפיתאטרון בהר הצופים לאחר מלחמת ששת הימיםנאום יצחק רב

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chief_of_staff_Yitzhak_Rabin_speaking_at_the_mount_scopus_amphitheatre_after_receiving_an_honorary_doctorate_from_the_Hebrew_University_at_the_end_of_the_Six_Day_War._June_1967._D91-126.jpg


 מסלולהתיאור 

 ונבקרהר אדר  שובילי, נמשיך בנסיעה (1) חתולה גבעת הידוע גם בשם ,הגיא שער במצפור נתחיל

. חורון חללי גדוד בית 14 לזכרוהראל לזכר לוחמי חטיבת שהוקמה  (2) הראל חטיבת אנדרטתב

, פעולות חבלה בקווי טלפון בשל, תחנת ממסר טלפונית הוקמה במקום ,הבריטי בתקופת המנדט

-דרום בכיווןנחזור לכביש הראשי ונלך  מהאנדרטה. "הרדאר גבעת" בשם הגבעהולכן נקראה 

 "יער הטוטם" אלנפנה דרומה  ,בשחור המסומן שבילכשנגיע לשער הכניסה ליישוב.  עברמערב ל

אדר בהנחייתו של  פסלי עץ ואבן שיצרו תושבי הר פזוריםאורן נטועים שביניהם  עצייער  –( 3)

מ' נוספים,  300-כ בשבילמ', השביל חוצה דרך עפר. נמשיך  200-מן אמיר באומפלד. לאחר כוהא

 שבילבהניצבות על שריד "משלט הסנטוריום" שהיה כאן בעבר. נמשיך  (4) בטוןהת ועמדל עד

בו קבורים אנשי פלמ"ח שנפלו  אשר, (5ענבים ) קרייתב הצבאי העלמיןבית עד ל תפתלמה

 חלקת, אל הסיום נקודת אל ניסע  העלמין מביתבקרבות על הדרך לירושלים במלחמת העצמאות. 

 .הרצל בהר (6) האומה גדולי

.הפוך בסדר אתריובנקודת הסיום ולבקר ב המסלול להתחיל את אפשר: ההער



 המסלול מפת

  ענן עמוד :מתוך
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 מתוך: ויקיפדיה 
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  במסלולשתיאור האתרים 

 

 (1) (חתולה)גבעת  הגיא שער צפורמ

. ממקום זה, אפשר סביבושהמרחב אל ר הגיא ול שעאמבט מרהיב  שער הגיא מאפשר מצפור
שהיה  כיצד הטופוגרפיה הכתיבה את התוואי ההיסטורי לירושלים ולהבין את הקושי הרבלהבין 

הלחימה על באב אל וואד )השער(   .רבין פיקד על קרבות שער הגיא .בעת מצורבדרך זו  בתנועה
אל וואד"  "באבהשיר של חיים גורי מילות שבו שלט  בציבמצפור נ .גבתה מחיר דמים כבד

מנקודת  עליה פיקד רבין.ש ,ושלטים המנציחים את קרבות הגדוד החמישי של חטיבת הראל
כיהן בה , שתצפית זו נוכל לצפות אל השטחים שנכבשו מסביב לדרך במהלך מלחמת ששת הימים

יער מזרח מעל שער הגיא נקרא לכיוון  מנקודה זוהמרחב המיוער הנראה  .רמטכ"לבתפקיד רבין 
  נמצאת דרך בורמה. היער במרחבי  .רביןיצחק 

 

 (2) אדר הר ישוביחטיבת הראל ב תאנדרט

יש בה נקודת ו ,מ' מעל פני הים 880-גובהה כ .פסגות הרי ירושליםמאחת  אגבעת הרדאר הי
אביב. בימי  תל-כביש ירושליםלשפלה וליהודה, ל ירושלים,ל ,גוש עציוןל :תצפית לכל הכיוונים

הדרך העולה על ענבים ו קרייתוהחמישה  השלטה גבעה זו על הקיבוצים מעל ,המנדט הבריטי
במלחמת השחרור ובמלחמת ששת  ראלהת בו לחמה חטיבשבמקום הוקמה האנדרטה  .לירושלים

מגוון כלי רכב משוריינים ו במלחמת ששת הימיםדי מוצב ירדני אשר נכבש הימים. במקום שרי
", גבעת הרדאר". המקום ידוע בשמו מ' 16-כ בולטת בנוף וגובהה האנדרטה ממלחמת השחרור.

על שם מתקן צבאי בריטי אשר נבנה במקום במהלך מלחמת העולם השנייה. צורת  שניתן לו 
לעלות אל ראשה במדרגות,  אפשרהאנדרטה כשתי צלחות רדאר מעל שער הפונה לירושלים. 

ולהבין את חשיבותו האסטרטגית של המקום. האנדרטה  ,מעלות 360 הנשקף במלוא ליהנות מנוף
יום הכיפורים. במלחמת קדש ובמבצע במלחמת השחרור, ו שנפלמנציחה את חללי חטיבת הראל 

האתר שוכן , וכיום שוב הר אדריהוקם הי ,1986-מונצחים גם שמות מפקדי החטיבה. ב באנדרטה
 גבעת הרדאר.       –ישוב מזכיר מבחינה פונטית את שמו ההיסטורי של המקום ישם ה .במרכזו

 

 (3יער הטוטם )

תושבי  .היער הקהילתי טיפחו את יער הטוטם כחלק מפרויקט לטיפוח אדר והקק"ל תושבי הר
יצרו המשתתפים,  ,הקהילה למדו את רזי הפיסול בעץ בסדנת פיסול ביער. במהלך הסדנה

 "גן חיות"כגון נחש, צפרדע ופרפר. על  ,מויות של בעלי חייםד ,באומפלד אמירהאמן בהנחייתו של 
הפסל "עץ הבריאה" הוא  .שפוסלו מגדמי עצים – שדון ואינדיאני – זה שומרים טוטמים קשוחים

, מכונה "האדם והטבע"הוא פסל ההמוצב כטוטם. פסל מרשים במיוחד ו מפוסל דקה גזע ארוך
קליפטוס מת, שנעקר בעת סלילת ימגזע גדול של אנעשה . הפסל מציג יד חובקת בעלי חייםה

 הכביש המהיר ליד תחנת הכוח בחדרה. 

 

  (4) הבטון עמדת

http://www.kkl.org.il/recreation-and-tours/scenic-lookouts/scenic-lookouts-center/shaar-haguy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%A8
http://www.kkl.org.il/?catid=%7B4895BEEC-818F-423B-9626-DA1EC1545652%7D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9D


הוקמו עמדות בטון בתקופת המרד הערבי  שם, במרחב של גבעת ההגנהנמצאת עמדת הבטון 

בימים ההם היו  תקיפות ערבים.פני ענבים הצעיר מ ( כדי להגן על קיבוץ קריית1939-1936הגדול )

 והתאפשרה תצפית למרחק.  ,אורניםבהם טרם ניטעו  ,מורדות ההר חשופים

 

 ( 5)  ענבים קריית עלמיןה בית

לחללי מוקדשת ה בו חלקהש היחיד בארץ בית העלמיןבים הוא בית העלמין של קיבוץ קריית ענ
בבית העלמין  .מלחמת השחרורבקרבות אשר נפלו  – פלמ"חשל ה חטיבת הראל – חטיבה מסוימת

 במלחמות ישראל.ניו אשר נהרגו בעת שירותם הצבאי חברי הקיבוץ ובטמונים גם 

מלחמת  במהלך. לירושלים הדרך על הראל חטיבת של הפעולה בסיס היה ענבים קריית קיבוץ
במהלך  נושאים עימם את החללים. לקיבוץמהם וחזרו  למבצעים הלוחמיםהשחרור, יצאו 

 ם המלחמהבבית הקברות של הקיבוץ, אך בסיו זמניתחלקה  , הוקצתה לחללים אלוהמלחמה
 ,מגוריהם מותבמקו קברות יאותם לבת להעבירהוחלט להשאיר את הלוחמים קבורים יחדיו ולא 

חציבה בסלע שבקושי הבשל כמות ההרוגים הרבה בכל יום ומפאת כפי שנעשה עם חלקם. 
יצר , בןשבבית הקברות תכנהאנדרטה הגדולה את הקבורה הייתה בקברים משותפים.  ,המקומי

 ם בחטיבה הקבורפורסמימהאחד הלוחמים  – (שמדיט) שמי אהרון , אביו שלשמי םמנח ופיסל

בחלקה של  .י"ימ'ג על מספרים חברים"עליו נכתב הספר ובכינויו "ג'ימי", אהרון היה ידוע  .כאן
, ובכניסה לבית הקברות מוצב פסל צבי "זוזיה"הידוע בכינוי  ,חללי הקיבוץ קבור ישראל שפירא

 . לזכרו בנושעיצב 

 

  (6) חלקת גדולי האומה

בית הקברות  יםבהר נמצא אל.מדינת ישר בית הקברות הלאומי של בית הקברות בהר הרצל הוא

 מלחמת השחרור שינתה את מפת הגבולות .חלקת גדולי האומה הראשי של המדינה וכן הצבאי
, 1947ט בנובמבר "כב החלטת החלוקה באו"םשל הארץ לעומת מפת הגבולות שנקבעה ב

ירושלים המערבית נשארה בשטח הישראלי. ההחלטה להכריז על ירושלים כעיר בירה של מדינת ו
אולם דוד בן גוריון היה  .ורוב מדינות העולם הביעו התנגדות להחלטה זו ,ישראל גררה ביקורות

הקמת בית קברות ממלכתי  הוכרזה ירושלים כבירת ישראל. 1949דש דצמבר ובחו ,נחוש בדעתו
שנועדו  הייתה אחת הפעולות – הרצל חוזה המדינה םשל הר זיכרון ממלכתי ציוני ע –בירושלים 

חלקת גדולי  לשלושה אזורים עיקרים: מעמדה של העיר כבירה. הר הזיכרון מחולק קלחיזו
 האומה, בית הקברות הצבאי ואתר זיכרון לזכר יהודים שנספו בשואה. 

בתום , 1995 בנובמבר ארבעהב .קבור בחלקת גדולי האומה ,ראש ממשלת ישראל ,יצחק רבין
על נרצח יצחק רבין  ",כן לשלום, לא לאלימות" תה:ישסיסמתה היעצרת תמיכה בהסכמי השלום 

חתימתו על הסכמי להתנגד לדרכו המדינית של רבין ו ויהודי דתי אשרישראלי  – יגאל עמיר ידי
רבים פוקדים את קברו של יצחק רבין  ,מאז. רצח רבין גרם זעזוע עמוק בחברה הישראלית .אוסלו

                                                                                                                                                                                                                בחלקת גדולי האומה. 
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http://www.palmach.org.il/memorial/fighterpage/?itemId=1283
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA_%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94


 השדה יוםמהלך  –טבלת פעילות 

ציוד  זמן הערות דגש מיוחד תיאור הפעילות נושא הפעילות מקום הפעילות

 מיוחד

מצפור שער הגיא 

 גבעת חתולה  –

תצפית אל שער  .1

המרחב ואל  הגיא

הבנת  ,הגיאוגרפי

תוואי השטח 

  בעבר ובהווה 

השיר באב אל . 2

 וואד

תוואי אל תצפית  .1
  ,השטח בעבר ובהווה

שובים יניתוח מפת הי
ומיקומה של  במקום

 תמפ לפי דרך בורמה
  האזור

באב "שיר . האזנה ל2
רור יב" ואל וואד
: מה מבקשים השאלה

אופי  מהו הלוחמים
  שהיו באזור הקרבות

הבנת  .1
תוואי הדרך 

 והקשיים
שהוא יוצר, 

דרך  הכרת
הקו ובורמה 
 הירוק

רבין  .2
כלוחם 

מפקד על כו
הדרך 

 לירושלים

  רמקול דק' 40 
להשמעת 

באב "השיר 
 "אל וואד

ות מילו
  השיר

 

+ מפה 
 הישובים

לאורך 
 הדרך. 

אנדרטת חטיבת 

  הראל

חטיבת הראל  1

 מורשת קרב .2

 תצפית  .3

 הפלמ"ח .1
וחטיבותיו 

בצה"ל, ייחודה 
 הראל חטיבת של 

סיפור הקרבות  .2
 במקום

 צופים אל המרחב .3
 דף תצפית –

ציטוטים מספרו  .4
פנקס "של רבין 

על רגע  "רותיש
הכרזת המדינה, 

 49-48פרק א' עמ' 
מקאמה שכתב  .5

חיים חפר לכבוד 
טקס חנוכת 

    האנדרטה

שירותים  

 , במקום

 הפסקה

 – תצפית שעה 

צופים אל 

( 1) המרחב

תשובות ו

 (2למורה )

ספרו של 
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https://www.youtube.com/watch?v=khTE8WG0cEY
https://www.youtube.com/watch?v=khTE8WG0cEY
https://www.youtube.com/watch?v=khTE8WG0cEY
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/File:Burrma_way_Israel.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA#/media/File:Burrma_way_Israel.jpg
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=515
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=515
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=515
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=515
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=515
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%A8
http://www.kkl.org.il/community-forests/fostering/
http://www.kkl.org.il/community-forests/fostering/
http://info.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5287&itemType=0
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10861
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10861
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=743&wrkid=2189
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=743&wrkid=2189
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http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/hashvil-shelachem.aspx
http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/hashvil-shelachem.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=gKqWp_6kM00
https://www.youtube.com/watch?v=gKqWp_6kM00
https://www.youtube.com/watch?v=gKqWp_6kM00
https://www.youtube.com/watch?v=gKqWp_6kM00
https://www.youtube.com/watch?v=gKqWp_6kM00
https://www.youtube.com/watch?v=tw8-CVakruA
https://www.youtube.com/watch?v=tw8-CVakruA
https://www.youtube.com/watch?v=tw8-CVakruA
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiTiYeSo4nfAhUOGuwKHTJcCgIQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fmeyda.education.gov.il%2Ffiles%2Fnoar%2Fherzelmt6.docx&usg=AOvVaw1pool9AFmP2OpHhJWhKGL0
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiTiYeSo4nfAhUOGuwKHTJcCgIQFjABegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fmeyda.education.gov.il%2Ffiles%2Fnoar%2Fherzelmt6.docx&usg=AOvVaw1pool9AFmP2OpHhJWhKGL0
https://www.youtube.com/watch?v=5y0pfFjM3nk
https://www.youtube.com/watch?v=5y0pfFjM3nk
https://www.youtube.com/watch?v=5y0pfFjM3nk
https://www.youtube.com/watch?v=5y0pfFjM3nk
https://www.youtube.com/watch?v=ZNEHsQnOqZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNEHsQnOqZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNEHsQnOqZ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZNEHsQnOqZ4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/ArAdar_(12).JPG


 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                                                      

 

 

 

 וכביש חשוב שעובר באזור: הנ"לציינו את שמות היישובים  .1
 .1סמואל וכביש  ציון, קבר נבי ירושלים, רמאללה, מבשרת    
? בנוף מעיד על כךמה  ?אדר לו אוכלוסיות מתגוררות כיום סביב היישוב הריא .2

__________________________________________________________ 
      __________________________________________________________ 

 
 ____ישוב? _______________________ימהי החומה הגבוהה העוברת סמוך ל  .3

 

 

 

 למורה תשובות ,הרדאר מגבעת –( 2אל המרחב ) צופים
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  סמואל נבי. 2

 רמאללה  .1

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/ArAdar_(12).JPG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וכביש חשוב שעובר באזור: הנ"לציינו את שמות היישובים  .1
 .1סמואל וכביש -ציון, קבר נבי-ירושלים, רמאללה, מבשרת

 
 ? מה בנוף מעיד על כך ?אדר לו אוכלוסיות מתגוררות כיום סביב היישוב הריא .2

 .)לאגירת מים( אוכלוסייה ערבית, מבני תפילה, דודים בצבע שחור
 

 ישוב? ימהי החומה הגבוהה העוברת סמוך ל .3
 גדר ההפרדה בין הרשות הפלסטינית למדינת ישראל. 

      שבמסלול צמחים זיהוי –( 3) את בדרך פגשתי

   (ית ענביםיקר-, מסלול גבעת הרדארמ-השביל של"ח מתוך אתר מנהלת הטיולים, של"ח וידיעת הארץ,

  מאת: רונית בין
   : ויקיפדיהמתוך תמונות

 

 

 

 

 

 

 

 מצוי אלון

 אלה

  ישראלית-ארץ 

  קידה שעירה

  אגס סורי

http://edu.gov.il/noar/minhal/departments/shelah/Pages/hashvil-shelachem.aspx
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%94_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%94
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Pyrus_syriaca_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Quercus_calliprinos_leaves_1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Cistus_creticus_at_Nesher,_Park_Nesher,_Wadi_Katia.jpg
http://crazy-biko.com/blog/?attachment_id=250
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Pistacia_palaestina_blossom1.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Calycotome_Villosa.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/DamHamacabim_ST_06.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%A1_%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99


 

 

 

 


