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 של"חהבשביל  
 נחל נחשון אל מסלע שביל של"ח אל אתרים במרחב לטרון ו                   

 ל כאן" י"השביל הזה מתח                                        
 אהוד בנאי("יוצא לאור", )                                                                                     

 

נוף מרהיב העשיר בנקודות בעלות משמעות היסטורית ו בש הוא מסלול ,באזור לטרוןש ,שביל של"ח

ארץ, העם והמורשת הקשורים ב רצף נושאיםעיסוק בההליכה בו מזמנת העם והמדינה. בדברי ימי 

 .נוףבטבע ובאירועים היסטוריים, ב

ְלֵעיֵני ִיְשָרֵאל " :יהושע בן נוןביקש  אז ,במלכי הדרוםמלחמת יהושע  לשבתנ"ך נזכר עמק איילון בהקשר 

ק ַאָילֹון ש ְבִגְבעֹון ּדֹום ְוָיֵרַח ְבֵעמֶׁ מֶׁ יוון פסעו גיבורי התנ"ך כשעלו מן השפלה לכ באזור זה, .(יב ,י יהושע) "שֶׁ

הייתה  ,ובתקופת שלטונו של הורדוס ,המכבים כבשו את עמק איילון במאה השנייה לספירה ,ירושלים

 .אמאוס הבירה המנהלית של האזור

אשר נועדו לפתוח נתיב לירושלים הנצורה. כאן  ,התחוללו כאן קרבות עזים ,במלחמת העצמאות

 הם בתולדות ימיה של מדינת ישראל. שהותירו את רישומי ,התחוללו סיפורי גבורה ורעות לוחמים

מפינה זאת ניבט  .אחת הפינות הקסומות במסלול היא יער שניטע לזכרו של לוחם השלום אייבי נתן

כיוון  ואלי, רעיון שתרבויותבין דתות ובין של אחווה בין עמים, את הרעיון המגלם  – שלום-נווהשוב יהי

 אייבי נתן. 

 – הבריטיםשהקימו  – ומשטרת לטרון ,סטרטגית של האזורמבצר לטרון ממחיש את חשיבותו הא

הוקם מוזאון "יד  המשטרהדגישה אף היא את חשיבות ביצור המקום לצורך שליטה באזור. במבנה מ

מלחמות בחלקו של החייל בתקומת המדינה ואת סיפור המגולל את סיפורו של חיל השריון ו ,לשריון"

 ישראל.

אתר הנצחה וב שרידי מחנה המעצר בלטרוןליד עובר  ,ביל של"חסלע שמתחיל ב שביל של"חמסלול 

יער הדורות , לחורשת אייבי נתן, ל413גבעה ל ,חורבות צפרתממשיך ל ,לחללי חטיבת אלכסנדרוני

  .מוזאון יד לשריוןומסתיים במבצר לטרון ול

 מעוררתה ,בה התרחש הקרב מזמנת חוויה מעצבתשההליכה בעקבות לוחמים על רקע נופי הסביבה 

שמטיל אחריות וביחס ל –להווה וודאי לעתיד  –סיפורה של הארץ הזאת משמעות ביחס לשאלות 

  סיפור זה עלינו היום.

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0610.htm
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  .שפלה חבל ארץ:

 .שעות 5 משך זמן היש"מ:

 .ק"מ 8 אורך מסלול ההליכה:

 .מבואות ירושלים – 9מפת סימון שבילים מס'  מפה:

     .1981218848843צ "נ ,סלע שביל של"ח נקודת התחלה:

 .1982458848489צ "נ ,מה"ד של"ח לטרון נקודת סיום:

 נוף.לתצפיות הבשל הפריחה הרבגונית ו – אביבוחורף  עונה מומלצת:

 טעים.  חציית כבישים,  אין להיכנס למזהירות ב מגבלות:

  דגשי בטיחות

 ( לאורך כביש הכניסה ללטרון עד לצומת 1בתנועה מנקודת ההתחלה ) יש 323וכביש  4כביש ,

 . ערה מכוניות באזור זההתנועת  שכן לשים לב

 במעברי חצייהובזהירות  את הצומת יש לחצות.  

  לבין  (0)הנצחה לחללי חטיבת אלכסנדרוני האתר בין  ,שלום-נווההכביש ללחצות את יש

 לפי נוהל חציית כבישים.(, 3)חורבות צפרת 

 .אתר יד לשריוןבלמעט  ,   אינו בר נגישות של המסלול. בשל אורכו ת,בינוני דרגת קושי:

    .אתר יד לשריון :אתרים בתשלום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%9C%D7%94
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=63824
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 ביש"מ   מה 
 

 תיאור מסלול .0

  מפת היש"מ .6

 במסלולשאור האתרים תי .0

 תנ"ך .5

 יג-ט ,י יהושע

  רפיה מומלצתביבליוג .0

  נוספים  ייםאינטרנט םקישורי .2

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0610.htm
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    תיאור מסלול

לאחר חציית  .323-ו 4 לכיוון צומת הכבישיםנמשיך . (0)סלע שביל של"ח במתחיל  חמסלול שביל של"

י קילומטר וחצכשאורכה  לדרך עפר רב,עמ-וםדרלכיוון נפנה מטר דרומה ו 153-כנתקדם  ,הצומת

אלכסנדרוני הנצחה לחללי חטיבת הולאתר ( 6) בלטרון מחנה המעצרי ל שרידאת תצפילהמובילה ו

-וםלכיוון דרנצעד שלום ו-נווהשוב ייכביש המוביל להאת , נחצה דרך העפר דרומהב נמשיךמשם  .(0)

בעה גמעלה אל עבר  נטפס משם  .(0קליפטוס )חורשת האבו (5ת צפרת )ובחורבבשביל צר העובר  רחמז

 .(8) נחל נחשוןעד  . נלך בהבדרך עפר רחבהצפונה ונפנה  (7יבי נתן )לחורשת אימזרחה נרד  .(2) 005

 נרד .(01למבצר לטרון )מערבה  נטפסו מעט  דרומהנחזור . (9הדורות ) יערל נעלהאת נחל נחשון ונחצה 

 משם נחזור .323-ו 4 הכבישיםצומת חזרה לגיע נשטח מנזר לטרון מדרום ו נעקוף את ,ממבצר לטרון

 .שם מסתיים המסלול ,(00יד לשריון ) מוזאוןל
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 במסלול שתיאור האתרים 
 

 ( 0) סלע שביל של"ח

קיימת הקרן לחברה( במשרד החינוך,  ,משותף לאגף של"ח )שדה, לאוםהמיזם חינוכי  אשביל של"ח הו

 .2311השביל בשנת פרצו את  קבוצות מש"צים )מובילי של"ח צעירים(עמותת יד לשריון. ללישראל ו

ר הספ יאגף של"ח וידיעת הארץ במשרד החינוך מרכז את מכלול הפעולות החינוכיות המתקיימות בבת

-ת נוףעם מערכו ישירות את התלמיד ההמפגיש – שדה והמאופיינות בפעילותבתחומי ידיעת הארץ 

  האדם שבה.על ערכיה ו , עלאדם בסביבתו הקרובה ובארץ ישראל כולה, על נופיה

ערכיות -החברתיותאת הפעילויות  – בבית הספר ומחוצה לו – מובילים ,של"חהעם מורי  ,המש"צים

לחיזוק תחושת ההשתייכות בקרב התלמידים ולהגברת מעורבותם , אהבת המולדתללהכרת הארץ ו

 ולמדינת ישראל.ותרומתם לחברה 

שביל של"ח מחבר רצף נושאים מתחומי מורשת עם וארץ, אירועים היסטוריים, טבע ונוף באזור לטרון. 

השביל מאפשר מסלול הליכה מעניין בסביבת נוף מרהיבה העשירה בנקודות להן משמעות היסטורית 

הארץ ומורשת האדם  בדברי ימי העם והמדינה וכל זאת מונצח במשפט החקוק על גבי הסלע: "אורחות

 פוסעים על שביל יחדיו".

 

 (6) מחנה המעצר לטרוןשרידי תצפית אל 

יום השריד היחיד חקלאי השייך לקיבוץ נחשון הוא כ מבנה הלבנים הקטן והלבן הניצב בודד בשטח

  המעצר בלטרון, וזהו סיפורו: מחנה שנותר מ

שבויי מלחמה בהם לכלוא  כדי 1932-ו 1933מחנות המעצר לטרון א' וב' בשנים הקימו את הבריטים 

  .ה באזור לובימלחמת העולה השניאשר הגיעו באלפיהם מאתרי קרבות  – איטלקים וגרמנים

 ,עשרים1934נובמבר ב אחדנכלאו במחנות אלפים מתושבי ארץ ישראל. ב ,1938-ל 1932בין  על,בפו

מטרים מתחת לאפם של  68חפרו מנהרה באורך  : הםבריחה נועזתב ברחו מן המחנה אנשי לח"י

 . בתעוזתה ובתחכומההבריטים. הפרשה הדהימה אז את האימפריה הבריטית כולה 

  .בשם "השבת השחורה", נכלאו במקום עשרות ממנהיגי היישובימים נודע תאריך של, 1938ביוני  29-ב

  .פונו האסירים היהודים למחנה המעצר בעתלית ,1938באפריל 

בשיתוף כל הארגונים שלחמו נגד השלטון הבריטי בארץ  ,כיום תפועלהמועצה לשימור מבנים ואתרים 

 להקמת אתר הנצחה למחנה המעצר לטרון. ,ישראל

 

 (0וני )אלכסנדרחטיבת לחה אתר הנצ

על  החטיבה הופקדה ,מלחמת העצמאותב .שדה חיל החלה דרכה כחטיבת ת אלכסנדרוניחטיב

 .נחל אלכסנדר נקראה על שם, והיא השרון הגנת

 קשהקרב היה ש –" נון א'ן ב"יחה את שמות הנופלים בקרב לטרון  במבצע צמנ לחטיבה האנדרטה 

 ה,אחרהתיבות לכישלון ההתקפה הייתה בפתיחת ההתקפה אחת הס שהסתיים במפלה של צה"ל.

 53 בו איבד והוא של החטיבה 42השתתף גדוד בקרב באור יום ולא בחשכת ליל. הקרב התחיל ו

 מלוחמיו. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%A8_%D7%91%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
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ובמימונן. את האנדרטה הקרן הקיימת לישראל של האנדרטה הוקמה ביוזמה של חטיבת אלכסנדרוני ו

 שהיה לוחם בחטיבה.  ,האמן והפסל סול בסקיןעיצב לוח השמות  אתהאדריכל יהודה יהב.  תכנן ועיצב

 

 וסיפורו של עמק איילון בתקופת המקרא ( 5) ת צפרתורבוח

קדומה האסלמית ה, שתיים יכונהתההברונזה בהן  ,שונותתקופות שהתקיים ב יישוב אהי צפרת

 היה במקום בית יוצר לכלי זכוכית. ,בתקופה הביזנטיתממלוכית. הו

  :רונזה התיכונה שתייםהתגלה ממצא מתקופת הב ,ת צפרתהקרובים לחורב ,בשני אתרים נוספים

, לוקטו חרסים מתקופת הברונזה צפרתל מיתדרו טריםמ 933-כ הנמצאתת אבימור, בחורב

, נחשפו בחפירה צפרתמערב ל-מדרום ילומטריםק 1.65-כ נמצאתה ,חמיר-בחורבת אל ;התיכונה

מד על עשויה ללישובים אלה יסמיכותם של שלושה . הברונזה התיכונה ורצפות מתקופת קירות

התיישבות צפופה באזור זה של עמק איילון בתקופה זו. ייתכן שהסיבות להתיישבות זו הן האדמה 

 החקלאית הפורייה של העמק והיותו ציר תחבורה נוח בין ההר לשפלה ולמישור החוף.

 

  עמק איילון

עברה בעמק דרך  ,בתקופת המקרא .ירושליםשימש העמק ציר תנועה חשוב ל ,הדורותכל לאורך 

של  בשל מיקומו בין נחלת שבט אפרים לנחלת שבט בנימין. אל השפלה שירדה מהרי בית חורון

שהייתה  ,ות רבים על השליטה בו. שם העמק נגזר משמה של העיר איילוןנערכו קרב העמק,

הקשר של ב ,בפרק י' פסוק י"ב ,ספר יהושעלפני נדידת השבט צפונה. העמק מוזכר ב שבט דן בנחלת

י ִיְשָר " :מלכי הכנעניםיהושע ב מלחמת י ְבנֵּ ת ה' ֶאת ָהֱאֹמִרי ִלְפנֵּ ַע לה' ְביוֹם תֵּ ר ְיהוֹשֻׁ ל ַוֹיאֶמר ָאז ְיַדבֵּ אֵּ

ֶמק ַאָילוֹ  ַח ְבעֵּ ל ֶשֶמש ְבִגְבעוֹן ּדוֹם ְוָירֵּ י ִיְשָראֵּ ינֵּ  ."ןְלעֵּ

 

 (0האיקליפטוס )חורשת 

כחלק  כחלק מייעור אזור השפלה. החורשה הוכשרה לנוחות המטייליםנטעה את החורשה קק"ל ה

 .מפיתוחו של שביל של"ח

 והם מטר( 133-והים בעולם )עד כמן הגבו הם אל דסיים. עציםהמשפחת המ קליפטוס הוא עץיהא

 יםקיהנפוץ בארץ, מפ ,קליפטוס המקוריאממקור חשוב לעצה לבניין, לחרושת ולהסקה.  יםמשמש

רי חריף, המשמש מפיקים שמן את ם של מינים אחדים,הים והלכה. מעליתעשיית הצבעל שרף

משמשים אחרים תרופות חשובות נגד מחלות אף וגרון ונגד קדחת. מינים רבים לתעשיית בשמים וב

 לנוי. 

 

 (2) 005 גבעה

  . "בן נון א'"במבצע  ,ןבקרב על לטרו – מילאה תפקיד חשוב במלחמת העצמאות 413גבעה 

לפרוץ את גזרת לטרון,  42וגדוד  הצעירה 6ניסו כוחות חטיבה  ,1938במאי  25-ל 23-ה שבין הלילב

על  , רם רון, השתלט42תה בשליטת הלגיון הירדני. הכוח ספג אש עזה. מפקד פלוגה א' של גדוד ישהי

 ,חצצה בין לטרון 413גבעה , עמד בפני התקפות הנגד וחיפה על נסיגת פלוגה ב' של הגדוד. 413גבעה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F
http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plant.asp?ID=1072
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בה עמדה קדמית של צה"ל שאבטחה את קו לדרך בורמה. לאחר מלחמת העצמאות, שכנה  ,הירדנית

 שביתת הנשק בין ישראל וירדן.

 

, שונות צעירים יוצאי ארצות בין ושלוםאחווה  ליצורישוב שיתופי שמטרתו י אהו שלום-נווה

 1964-וב ,תחילה על חורבה בלטרון – 1989-בשוב הוקם יעמים שונים. היבני ו תשונו דתותבני 

 .413עבר לגבעה 

הידברות ודו קיום בין יהודים נוצרים  ליצור היה ישוביהקמת הל והבסיסהרעיון הראשוני 

 ומוסלמים. 

 שלום. בנושא סדנותובקיום ישוב עוסק ביצירת מפגשים בין בני נוער יה ,כיום

 

 (7) סוכת שלום – אייבי נתןחורשת 

  .יו למען השלוםימפעל חל לסמכ אייבי נתן איש השלום חניון שהוקם לכבוד"סוכת שלום" היא 

ד בפרס נולהוא  .חיל האוויר הישראליב טייספעיל הומניטרי ו ,פעיל שלום היה (1926-2338) אייבי נתן

התנדב כטייס במסגרת מח"ל )מתנדבי חוץ לארץ( לסייע במלחמת  ,1938-גדל ולמד במומביי שבהודו. בו

סיוע הומניטרי לבנושא השלום ופעל לקידום רעיונותיו  ,העצמאות. במשך יותר משלושים שנה

ובר ועד אוקט 1964-החל בהקמת תחנת רדיו לקידום השלום במזרח התיכון. מ ,1986-ב .לנזקקים

מימי הים שלום מאנייה ששטה בשל מסרים של אהבה ושידרה תחנת הרדיו "קול השלום"  ,1994

 התיכון. 

 

 ( 8) נחל נחשון

לון. ראשו של הנחל באזור שואבה, והוא מתלכד עם יערוץ נחל במרכז הרי ירושלים, מיובליו של נחל אי

 . ילוןילון שבעמק איילון במאגר אייאפיקו של נחל א

 הוא יירות  עד שער הגיא. שמו בערביתשהוא חותר בין רכס משלטים ורכס  של הנחל, בחלקו המזרחי

ואדי. שמו וקברו נמצא במרכז השעל פי המסורת  ,הקדוש המוסלמי האימם עלי םשל ע –" אדי עליו"

התחוללו קרבות קשים על השליטה בתוואי  ,. במלחמת העצמאותמבצע נחשון םשל העברי  ניתן לו ע

פזורים שרידי המשוריינים שעלו לירושלים   ך תוואי הנחללאור. הדרך העולה משער הגיא לשואבה

  צורה.הנ

 ירושלים. -ביבא-לכביש ת – 1 פרסלול  כביש מס ,בתוואי נחל נחשון

 

 (9)הדורות  יער

לכבוד המורשת המפוארת של משפחת  בו שריונאים לדורותיהם נוטעים עציםשיער יער הדורות הוא 

באהבה ובהצדעה  פיםעוט . עצי היערהשתבחה בהםארץ ישראל שיער מיטב האילנות בהשריון. 

 .גבורתםאת ל עוצבות השריון המנציחות את מורשת הלוחמים ּואנדרטות ש

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
http://www.abie-nathan.com/pages-heb/main.html


 11 

 

 (01) מבצר לטרון

עבר הו ,1131הגנה על הדרך לירושלים. בשנת ההוקם כחלק ממערך שבצר צלבני בצר לטרון הוא ממ

"מגדל  – בנה במקום מבצר גדול בשם "לה טורון דה שבלייה" , והואלידי מסדר הטמפלריםהמבצר 

המבצר  ו אתהרסדין -ל"לטרון". צבאות צאלח א יההאבירים". שם זה השתבש בפי תושבי הסביבה וה

ו שכנה במבצר עמדה של הלגיון הירדני, וכוחות צה"ל ניסו לכובש ,. במלחמת העצמאות1186בשנת 

 אולם ללא הצלחה. המבצר נכבש במלחמת ששת הימים. ,בקרבות לטרון

 

 (00) יד לשריון

חקוקים עליו ש – "כותל השמות"ובו   ,במערכות ישראל חיל השריון לחללי הנצחהאתר יד לשריון הוא 

 רותם.ישמותיהם של כל חיילי חיל השריון שנפלו בעת ש

תצוגת כלי שריון זו היא  .רכב קרבי משורייןשל ו טנקים שלותצוגה  לתולדות השריון מוזאוןבאתר 

כלי שלל שנתפסו  ,צה"ל של טנקי המרכבה מאה פריטים, ביניהםלמעל יש בה בעולם ו ותמהגדול

  .במלחמות ישראל וכלים מיוחדים שנקנו לצורך התצוגה

 .המנדט בתקופת שהקימו הבריטיםמצודה  ,גארטיט שוכן במצודת אתרה

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
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 תנ"ך 

 יג-ט ,י יהושע

 

 ביבליוגרפיה מומלצת 

 6-39' עמ, 92, מערכות ",קרבות לטרון(, "1955' )י ,בר . 

 בתוך:   ,"סיור בעקבות לוחמי תש"ח –ושלים אביב ליר-למת" ,(1988אמנון ) ,רמוןמוטי ו ,גולני

 צבי,-יד יצחק בןירושלים:  , , סדרת עידן0959-0958שנה ראשונה לעצמאות  ,נאור )עורך( ,מרדכי

 .288-289עמ' 

 כנה :ירושלים ,המערכה על הדרך לירושלים – לטרון ,(1982) אריה ,יצחקי. 

 185-, עמ' ט ,זית וחרב עלי ,"הבריטי מחנות המעצר בלטרון בתקופת המנדט", (2339) טל ,משגב

158. 

 49-21 'עמ, נט ,מערכות ",מקרבות לטרון, "(1939) עדויות משתתפי הקרב.  

 מערכות ",לירושלים – בכל מחיר(, "1993)שלמה , שמיר. 

 10, אלפיים", מקרה לטרון תש"ח – היסטוריוגרפיה וזיכרון (, "1995) אניטה ,שפירא.  

 

  וספיםנ ייםאינטרנט םקישורי

 אייבי נתן ופועלו.

 ויקיפדיה.  – איקליפטוס

   .ויקיפדיה – מלטרון 61-בריחת ה

 דפנה גולן, מורת דרך, בסיפור הבריחה מלטרון – יוטיוב. 

 .יוטיוב – לטרון, הגעת ליעד

 .אתר הגבורה – עדות אישית –ן במלחמת העצמאות הקרב על לטרו

 .יד לשריון – זוכרים את לוחמי חטיבת אלכסנדרוני שנפלו בקרב על לטרון בתש"ח

  .אתר יזכור – יד לשריון

  .אתר דעת –" שמש בגבעון דום, "'י ,עשיהו

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0610.htm
http://maarachot.idf.il/PDF/FILES/1/106151.pdf
http://www.abie-nathan.com/pages-heb/main.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%94-20_%D7%9E%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=5HwrdryEzBk
http://www.gvura.org/a345791-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F-%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-%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=64610&itemId=3710
http://www.yadlashiryon.com/show_item.asp?levelId=64610&itemId=3710
http://www.izkor.gov.il/PageAndarta.aspx?pid=61012
http://www.izkor.gov.il/PageAndarta.aspx?pid=61012
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/melech/10-2.htm
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 מבט: סיפורה של הפלוגה הדתית בחטיבת אלכסנדרוני במלחמת השחרור – יוטיוב.

 משדר מיוחד: שרון עכשיו )ואז(, כתבתו של איתן אורן: לקחי לטרון – יוטיוב.

   .ויקיפדיה – קרבות לטרון

 44מחנה המעצר לטרון וגדוד  – אוסף אברהם ליכטהויז(, "2312) אביבה ,לויןורוני  ,קניגסברג

 מידע במידה, ספריית יונס וסוריה נזריאן, אוניברסיטת חיפה. בתוך אתר:", אלכסנדרוני חטיבת

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aJDoMhdAGlg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://lib.haifa.ac.il/libinfo/liblog/index.php/item/26-dmcnews

