
האתרסביבות-סמואלנבי:1'מסנספח-צפונימסלול

המפריד"מורםגוש"שלשיאווהיא,היםלפנימעל'מ908שללגובהמתנשאתההרפסגת

הערוץהזההגושאתתוחםבמזרח.שמדרוםירושליםהרילביןשמצפון"גבעוןרמת"בין

לסדרהההרגושמתפצלמערבלכיוון.לדרוםמצפוןזהבקטעהזורם,שורקנחלשלהעליון

איילוןעמק,ההרשיפולישביןהמגעבאזורמסתיימיםוהםמערבההכללישכיוונםרכסיםשל

-סמואלנבי-ההרפסגת.ירושליםלכיווןנוחיםמעברלנתימהיואלהרכסים.והשפלה

ביתמעלהשלהחשובההדרךעלגםנוחהתצפיתישוממנה,הללוהדרכיםעלשולטת

.זאתנקודהשלהגדולההאסטראטגיתהחשיבותומכאן,חורון

האתרזיהוי
"ברמהבביתוויקברהולוויספדוישראלכלויקבצושמואלוימת":מסופרהנמאשמואלעל

נחפרהכייוסטיניאנוסהקיסרשלסופרוכותבלספירההשישיתבמאה.(א,כה'אשמואל)

המאהבן,מקדמיאלהמוסלמיהגיאוגרף.הקדוששמואלמנזרסביבחומהוהוקמהבאר

היהודיהנוסעכאןביקר,1731בשנת,הצלבניתבתקופה.סמואלדיראתמזכיר,העשירית

חוקריםיש,זאתארוכהלמסורתבניגוד.הנביאשמואלשלקברואתותיארמטודלהבנימין

.ממזרחמכאןהנראהרם-אהכפרעם-שמואלשלעירו-רמהאתהמזהים

י
.

האתרותולדותהארכיאולוגיהממצא

,מגןיצחקר"דשלבראשותונרחבתארכיאולוגיתחפירהבמקוםנערכהשניךמספרלפני

:אלהמתקופותממצאיםנחשפוובמהלכה

.רביםחרסיםנתגלו-הראשוןהביתמימי
חרסוכליגדולמבנהנתגלו,החשמונאיתמהתקופהובעיקר-השניהביתמימי

.
.רמס

מהמנזרשרידיםנתגלולא.פסיפסרצפתובהמשוכללתגתנתגלתה-הביזנטיתמהתקופה

.קודםשתיארנו
ומטבעות,"סמואילדיר"כתובשעליהןידיותבעלירמםחרסים-קדומהערביתתקופה

.רבות
בנוהצלבנים.זאתלתקופהשייךבשטחהיוםהנראההממצאעיקר-הצלבניתהתקופה

נלקחווממנהמחצבההיתהשמצפוןהגדולבמשטח.הכנסייהובמרכזהגדולהמצודהבמקום

המקוםאתכינוהצלבנים.גדולהאורווהנבנתהזהשטחובתוך,המבצרשלהבנייהאבני

.אליהשעלולצלייניסלראשונהירושליםנגלתהמכאןכי"הגרורההשמחההר"
.למסגדהכנסייהאתוהפךהצלבניםמידיהמקוסאתכבשדין-אסלח-האיוביתהתקופה
נהרסוהבנייןוהאנגליםהטורקיםביןקשיםקרבותכאןניטשו-הראשונההעוליםבמלחמת

.כלילכמעט



ז"תשכ,ח"תס-"הראל"קרבות

מטרותיושבין"יבוסי"מבצעתוכנן,הארץאתהבריטיםשלהצפויהעזיבתםלקראת-ח"תש

ח"הפלמחטיבתשלהרביעיהגדודעל.יעקבנווהלכיווןצפונהמירושליםהדרךפריצתהיתה

פלוגותשתייצאוהתוכניתפיעל.סמואלנביהכפראתלכבושהמשימההוטלה"הראל"
מכיווןנעהנוספתפלוגה.(1948באפריל23-24)איכסאביתהכפרלעברמוצאמכיוון

לביתבדרךלעלותיכלושלאהסיועמשורייני.סמואלנבילעברמערבמדרוםמוריקבית

קשההיהאיכסאביתעלהקרב.ומדוהראדארמכיווןלהגיעוניסולאחורחזרו,איכסא

,ניתןלאאיכסאביתמכיווןשהסיועלמרות.בידובכפרהופתעוהמשורייניםוגםמהצפוי

קשותוהיכההתלולהמדרוןבראשחיכההאויב.מדרוםסמואלנביעלהפלוגההסתערה

חזרהלסגתהצליחומעטיםורק,נהרגו,בראשםפ"והמהלוחמיםמרבית.המתסערבכוח

.החמישהלמעלה

בחטיבתפ"מלשעבר)אריבןאוריט"המחבראשות"הראל"מילואיםחטיבת-ז"תשכ

היוח"מתשהזיכרונות."ירושליםפרוזדור"שלהצפוניהקואתלפרוץיצאה("הראל"ח"פלמ

פתוחחשבוןלסגורהוותיקיםהלוחמיםאתדירבנוסמואלונביראדארוהשמותעדייןטריים

היום)קיקהמחרבתעלהאחד:הקואתלפרוץמדרוםעלומשורייניםגדודיםשלושה.מאז

עלהוהשלישיסוריקביתעזיזעבדלשייחמוצםעלעלההשם,איכסאומת(רמותשכזנת

שלהלילהכלשנמשכו,קשיםהבקעהקרבותלאחר.הראדארלכיווןהחמישהמעלהמכיוון

אותווכבשוסמואללנביהגיעובוקרעם.הקואתלפרוץהגדודיםהצליחו,1967מוני5-ה

.בקלות



הסנהדריןקברי:2'מסנספח-צפונימסלול

קבורה.מפוארותקבורהמערותנחצבו,"הסנהדריןגן"היוםשמכונהמהשלהסלעיבמדרון

היתהמערותחציבת.השניהביתובימיהראשוןהביתבימינהוגההיתהבמערותמשפחתית

מסביבסלעשכבתשנחשפהמקוםבכל.בירושליםהעשירותהמשפחותשלידםבהישג

,"המשחיתהר"שלהמדרוןבראשהחלה"הקבריםשר"התפתחות.כאלהמערותנחצבו,לעיר

,המבתרגבעת,הצופיםהר,הזיתיםמהרהיורדיםבמדרונותוגם,קדרוןלנחלעדומטהומכאן

קבריםנתגלוכןכמו.נמצאיםאנושבו"הסנהדריןגן"וכמובןצופיםנחל,הצרפתיתהגבעה

החלס"לפנההשמיההמאהסוףלקראת.1967מאזשנבנוהחדשותהשכונותבכלכמעט

מיכליבתוךוהנחתן,הבשרשהתכלהלאחר,העצמותליקוט-"משניתקבורה"שלהנוהג

המערהחזית.הזאתמהתקופההן"הסנהדריןגן"בהמערות.גלוסקמאותהנקראיםקטניםאבן

הגגשיוצרבמשולש.עמודיםשניעלהנתמךמשופערעפיםגגעםמקדשדמויתהיאהגדולה

גדולחדרהמערהבפנים.הצומחמעולםהלקוחיםקישוטיםהאבןחרשיסיתתו(הגמלון)

על.הבקרכלותעד-הראשוןבשלבהנפטריםלהנחת,כוכיםנחצבוקירותיושבשלושת
"הסנהדריןקברי"לכינויזכוכאןהמערות.הגלוסקמאותהונחושמסביבהאבןאיצטבאות

אנשיכיהוכחהכלאיןהזההמספרלמרות.הנפטריםלהנחתכוכים70שנספרוכיוון

.כאןנקברואכןהסנהדרין



ירושליםשלהחדשותהשכונות:3'מסנספח-צפונימסלול

סדרבראשבירושליםהיהודיתהאחיזהחיזוקעומדהיוםועד"הימיםששתמלחמת"מאז

נבנו1967מאז.ובסביבותיהבעירמואצתבבנייהמטוילידיבאהדבר.הלאומיהעדיפויות

ובהן"הירוקקו"לשמעבר,החדשותבשכונותנבנומהן%40.דיוריחידותאלף72-כבעיר

ובסיומן,נמשכותעדייןזאבפסגתבשכונתהעבודות.יהודיםאלף513-מלמעלהמתגוררים

ממספרבהרבהגדולזהמספר!נפשאלף60-כיגורוובהןדיוריחידותאלף12שםיהיו

.דומההמצבאחרותבשכונותגם.ובצפונההארץבדרום"ערים"בהמתגוררים

להתרחבותתוכניותעם)ר"קמ128עלמשתרעשטחה.ישראלבעריהגדולההיאירושלים

מתוכם,תושביםאלף620-במונהאוכלוסייתה.(נוספיםר"קמ15שלשטחעלמערבה

תוך,תושביםאלף820לכדילגדולהאוכלוסייהעשויהאלפייםשנתעד.ערמם%30

האוכלוסייהשגםמשוםקלהאינהזומשימה.לערביםיהודיםraהמספריהיחסעלשמירה

האוכלוסייה.העירבמזרחהבנייהשטחיאתלהגדיללאומיתכמשימהלעצמהרואההערבית

.העיראלמהכפריםמואצתהגירהידיעלוהןטבעיריבויידיעלהןמהירבאופןגדלההזאת

שתושביםמאחר,הנוכחיהמאזןשמירתעלהואאףמקשהבעירעבודהבמקומותהמחסור

העיראוכלוסייתשל"התחרדות"התהליךגם.לשפלהועובריםהעיראתעוזכםרביםיהודים

בשבתותתנועהציריסגירתשלבתופעותמלווהזהתהליך.השפלהאלהמעבראתמאיץ

"חילונית"ההאוכלוסייה.החרדיתהאוכלוסייהידיעלהנכפותנוספותובהגבלותובמועדים

.העיראתלעזובמעדיפיםמתוכהרביםולכן,אלובתופעותלהיאבקמתקשה
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התחמושתגבעת:4'מסנספח-צפונימסלול

המעשהסיפור-התחמושתגבעתכיבוש

-מגיניומידיהערביהלגיוןגדודידיעללשוטריםהספרוביתהגבעהנננשו48.5.18-נ

הגבעההפכההעצמאותמלחמתשלאחרבתקופה.האזורעלהגנואשר,ל"האציחידתאנשי

עלחלשההגבעה."העירוניהקו"שלאורךהירדניהצבאימהמערךחלק-מבוצרלמוצב

עלוכמובן,רמאללה-ירושליםחשובתחבורהעורקעל,סנהדריההישראליתהספרשכונת

אגפיכמשמרהגבעהמוצבאתמצרוהירדנים."הצופיםהר"אללפריצהאפשריתדרך

.אימיםלמעוזהיה1967-בכיעדלבצרוחדלולאהם."לשוטריםהספרבית"למוצב
העמדות.הגבעהראשעלשניצבומוארכיםבנייניםבשנילהבחיןהיהניתןהעבריתמירושלים

40-כבמוצבהיוכינתברר.בכולןלהבחיןהיהניתןלאבמשקפתואף,רבהבחריצותהוסוו

שבמרכזהעמדות.אותםחדרלאר"תולפגזשאףכךכלעביםביטוןקירותעםמהן,עמדות

שלאמקוםבמוצבהיהשלאכך,מהןהנמוכותהקשרתעלותעלשלטוהגבעהשלהמוגבה

גדולמחסןולידוקרקעי-תתפיקודבונקרבמוצבנמצאלכךבנוסף.באשלכסותוהיהניתן

מוצבחיפהכולההתחמושתגבעתעל.היטבמבוצרתהיתהלעצמהעמדהכל.לתחמושת

היהזה.המבתרגבעתהמגוריםשכונתכיום-יותרוגבוהיותרגדולמוצב-"המבתר"

.הימיםששתבמלחמתלכבושהצנחניםנצטוושאותוהמוצב

עיקר.בהפגזההארטילריההחלהחצותאחר00.02בשעה."ריכוך"בפעולתהחלותחילה

היוהתחמושתגבעתעמדות.לשוטריםהספרביתסביבהעמדותלעברהיתהההפגזה

תחילה.הגדרותלפריצתהחבלניםהתקדמוההרעשהבחסות.השריונאיםמעינינסתרות

הפיצוץאך,נפרצהלאהגדר.הירדניתהגדראתלפוצץוניסו,הישראליתהגדראתחתכו

והחלהנפגעוהאנשים.כוחותינועלהאשאתוריכזהירדניםלבתשומתאתאליומשך

.הבאההיממהכלבמשךכסיוטלהדהדשתוסיףקריאה!"חובש"הקריאהלהישמע

חסמהמסומנתהיתהשלאהרביעיתהגדר.הפירצהדרךזרמואנשינו.נפרצוגדרותשלוש

תעלתאלנפלוהירדניםהמקלעניםוגוויותאשהושבה,באשפתחירדנימקלע.דרכםאת

האש.ההרוגיםהלגיונריםעלנחת-זותעלהאלזינקאשרהצנחניםמןאחדכל.הקשר

בנויותהיוהתעלהשפתלאורך.להתקדםהוסיפוהאחריםאך,נפלואנשיםועודעוד.גברה

אנשי.ברימוניםאותןלטהרהכרחהיה.העבריתירושליםלעברפוניםשאשנביהן,עמדות

מספראתלאמודהיהקשהתחילה.כמתאבדיםלחמווהםלסגתיכלולאהלכודיםהלגיון



אתביצעכי('הפלוגה)הכוחבראששנעפ"המדודיקאמרד"למגהראשוןבדיווח.האבדות

אתלכנסכדימשנעצראולם."להמשיךמוכן"..."טובדיהולדזהעכשיועד"...משימתו

אחוזיחלקם,פצועיםהיואחרים,מותםאתמצאומהםשרביםהתברר,מחדשפלוגתוחיילי
למפקדושידרדודיק.רביםאצלאזלההתחמושתגס.לידסשנפלוחבריהםממראההלם

"...כמתוכנן,המוצבאתיקחשדדימעדיף...נפגעיםהמוןלייש":שנית

המזרחייםשבשיפוליו,המוצבשלעוצמתואהנכונהלהעריךעדייןידעלאהגדודמאנשיאיש

כיבוש.בפשוטהשלפניוהמשימהאת('בפלוגה)פ"המדדיהעריךלדרךבצאתו.נאחזו

פלוגהשלומפעולתההקשהההפגזהמןכתוצאההתערערכברקבושהאויב,גדוללאמוצב

מחלקהשלחדדי.ואנשיודודיקנקבצושבולמקוםסמוךוהגיעבפירצהלעבורהחלדדי.'א

ספגהכאן.הגבעהבמרומיקטניםבתיםשלושהעללהשתלטכדייורםשלבפיקודואחת

החוליה.משמאלותעלהתוךאלחוליהשלחיורם.הראשונההכבדההמהלומהאתהפלוגה

כבשוואנשיויורם.נהרגוהחוליהאנשיחמשתכל-ירדנימקלעלאשונחשפההתקדמה

אלשהוליכה,המרכזיתהקשרבתעלתבהתקדמותוהמשיכו,הבתיםשלושתאתוטיהרו

ההתקדמותכלבמשך.המגוריםבניינישניאתוכב117שטפוהם.המוצבשבלבהמגוריםבנייני

להתקדםהמשיכוהם.בלבדאנשיםשמונהאלאעמהםנותרולאעתה.לאשנתוניםהיו

.מוותפצעינפצעיורם-צפונה

ההיקפיתהתעלהתוךאלהאחרותהמחלקותשתיאת('בפלונה)דדיהוליךבינתיים

טלוויזיהאנטנתהזדקרהגגושמעל-התעלהשפתעלמגוריםמטת.לאורכהונע,המזרחית

הפלוגהנצטמקה,הביתשלרגליהקטעאתאנשינושעברועד.התעלהאלרימוניםהושלכו-

מעלעדשהגיעלאחר.ביותרקשההיתהההתנגדות.קדימהלחתורהוסיףדדי.מאוד

רק,והתחלחלאנשיואתמנה(זאתשידעבלי)המוצבשלקרקעי-התתהפיקודלבונקר

לונותרושלאוהודיעו('אפלוגה)דודיקאלבאלחוטקראדדי.עמונותרולוחטיםארבעה

.בקרבלהמשיךאנשיםעוד

ובפינויםפצועיובריכוזדודיקעסק,בתעלותהקרבאתניהלה(דדישל)'בשפלוגהבעת

.כוחותלשניפלוגתואתדוריקחילק,לעזרההקריאהאתמשקיבל,עתה.עזהאשתחת
ניר,סגנובפיקוד-והשני.יורםלכןקודםהתקדםשבה-המרכזיתהתעלהאלנעהאחד

.המערביתההיקפיתהתעלהאל-פרץ

.בהלנועהחלניר.המוצבעמדותמכליותרמבוצרתהיתההמערביתההיקפיתהתעלה
להתגונןאחתדרךרקהיתה.רימוניםלתוכהוהטילולתעלהבזחילהקרבוהלגיוןחיילי



לאשחשוף,התעלהשפתעלללכתהתנדב,גוףוחסוןצעירמושבבן,נאוהאיתן.בפניהם

.התעלהלתוךגםאשוהמטירהכוחלפנינעהוא.הירדנייםהרמוניםבמיידיבמקלעוולפגוע
מהרהעדמצאנאוה'.זומאששנפגעולגיונריםעשרותבדרכומצאבתעלההמתקדםהכוח

וההתקדמות,נאוהשלמקומואתלמלא,התעלהשפתאלזינקאחרמתנדבמקלען.מותואת

נמשכה

,הירדניהמוצבמגיני.מסיומורחוקהיההקרבאך.נכבשההמוצבשלמרביתו.היוםהאיר

גבעתמצלפיגםנפלורביםחללים.וקטלניתמדויקתאשלירותהמשיכו,בולכודיםשהיו

.המבתר

הקרבמהלךעלהרבהלהשפיעיכלולאהטנקים.לגבעהטנקיםשניהגיעובבוקר00.05-ב

עצםאולםהתעלותאלהתותחיםאתלצדדהיהניתןלאהגבעהשלהשיפועבגללכי

.בהדרגהגוועהשלהםהמאורגנתוההתנגדות,המוצבשלמגיניורוחאתשברההטנקיםהופעת

עלתחילהידעולאהצנחנים.הגבעהשלמערבית-הצפוןשבפינה,"הגדולהבונקר"רקנותר

,יותרקטןבונקרובתוכומ"ס40שלבעוריהיושלוהכטוןשכותלי,זהבונקרשלקיומו
ןן אתלפצחהצליחהלאהיאאולם-באזוקההובאה.היטבוהוסווההגבעהמדרוןאלשנחפר

.הבונקרכותלי

קיומושעל,הפנימיבבונקרהסתתרואשר-מגיניואתחיסלולאלתוכושהושלכוהרימונים

במרוצהעברחיימובוץיקיהצנחן.הבונקרעללהתגברהצליחוחייליםשני.הלוחמיםידעולא

עצמוחושףוכשהוא,חבלהולבנינפץחומרמטענימהםנטל,התעלהשבקצההאנשיםאל

גגעליחידישנשאר,שלוםדודטוראיאלהמטעניםאתוזרקהתקרבלאשושובשוב
וכיצדהמטעניםאתלהניחכיצדבצעקותאותוהדריךיקי.חבלןהיהלאשלוםדוד.הבונקר

הקטלמןמזועזעים.תםהתחמושתגבעתעלהקרב.הבונקרנבקע30.05-ב.להפעילם

.לשוטריםהספרמתבנייןאלהפצועיםאתלקבץהפלוגותשתישרידיהחלו

היתההצופיםהראלהדרך.ראח'גשיחשכונתעלאחרותפלוגותשתיהשתלטועתבאותה

.בידנו

ששתבמלחמתירושליםעלבקרבותלנופליםהנצחהאתרהתחמושתבגבעתנמצאכיום

.ילדיםוצהלתמדשאות,עצים,מסביב.הימים
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שלהמערבייםבמבואותיהכאןחנתה('בפלוגה)דודיקשלפלוגתו-הבתיםשלושט.1

הספרביתעםהגבעהאתהמקשרותהתעלותאתשכבשהלאחר,התחמושתגבעת

המזרחיתהתעלהלכיוון('גפלוגה)יעקובידדישלהפלוגהיצאהמכאן.לשוטרים

לשלוששהתפצלה('גפלוגה)דוריקשלפלוגתוהסתערה,כןאחרי,ומכאן.והמרכזית

.הרדודההתעלהנמצאהבסמוך.זרועות

התעלהשבאזורהשטחכלעלשלטואשרמבוצרותעמדותשלוש-"האשמשולש".2

כךואחר,מלמורישלכיתתוקשותנפגעהעליהןהחזיתיותבהסתערויות.הרדודה

הופעתעם,השלישיתבהתקפהרק.סלוצקישלכיתתוגםנפגעהנוספתבהתקפה

.זהמוותמשולשעללגבורצורייואבמ"המהצליח,הטנקים.

ניצןנירסרןפרץשאליהביותרוהמבוצרתהגדולההתעלהזו-המערביתהתעלה.3

להגיעהצליחואשרעדקשהבקרבטוהרהזותעלה.דודיקשלמפלוגתוואנשיו

.הגדוללבונקרבסמוךהכוחותלשארולחבור

מעבר,בסמוך.מדםהעקובבקרבשנפגעוהפצועיםכונסוזהלמקום-הפצועיםצומת.4

.לכןקודםהאשמשולשאתשחיסלמ"המ,צוריואבנהרג,לתעלה

מחוץאלויצאהתנדבנירשלהמקלעןנאוהאיתן-נאוהאיתןשלנפילתומקום.5

לשלשלמהירדניםלמנועהיתהמטרתו.האויבלאשלחלוטיןחשוףכשהואלתעלה

וטיהרקדימהרץהואכךכדיתוך.נירשלהכוחהתקדםשבההתעלהתוךאלרימונים

בתוךהרוגיםרביםלגיונריםבהתקדמותומצאנירשלהכוח.התעלהאתמלמעלה

גבורתומעשהעל.ונפלבראשומצרורנפגעאשרעדבמשימתוהמשיךאיתן.התעלה

גבעתעלהשירקטעאתלהשמיעמומלץ)הגבורהבעיטורמותולאחראיתןעוטרזה

.(נאוהאיתןשלסיפורואתהמספרהתחמושת

הגדודנפגעיהצנחניםחללי36שללזכרםהגבעהבמרכזהאנדרטה-האנדרטה.(

.לוחמים24נפלוהתחמושתבגבעת.כולהבמערכה

כוחותינועלהלגיוןחייליצלפוממנה,מזרח-מצפוןהמבתרגבעתלעבר-תצפית

.התגבורתמ"מפניגרעופרנהרגזומאש.המסתערים



לשוםחדירובלתימ"ס40שלבעובבטוןקירותבנוישהיהבונקר-הגדולהבונקר.8

ולכןלראותוהיהניתןשלאנוסףפנימיקירהיהבתוכו.הלוחמיםבידישהיהנשקכלי

ואז.לויכלולאכוחותינוידיעלהכיבושניסיונותוכלפנימהששולשלוהרימוניםכל

אתלפוצץבידםעלהשביצעוגבורהובמעשהבכפםנפשםשמודודושלוםחיימוטץיקי

מעשהעל.הגבעהשעלהקשההקרבאתסיוםלידילהטאובכךהזההנוראיהבונקר

.העוזלעיטורהשנייםזכוזה

ידיעלשנפגע,ירדנירתעללאתותח+יפ'גובהעמדה-השרוףר"התולעמדת.9
אתלמוותפצעהלכןקודםאשרהאשנפתחהזומעמדה.מגןצביקהשלמהכוחבזוקה

.התחמושהבונקרנמצאבסמוך.אלישיביורם

גגעלשהיתהטלוויזיהאנטנתבשלכךנקראהזוירדניתעמדה-הטלוויזיהבית.10

.המזרחיתבתעלהשנעהמילרשלמחלקתולעברתופתאשנורתהזומעמדה.הבניין
.ן

בתעלההתקדמותםאתעיכבהאשר,זומאשנפגעואנשיוומרביתנפצעעצמומילר

.ההיקפית

משמשכיום.אלישיביורםשלמהכוחאילוןשלכיתתוידיעלטוהר-הפיקודבונקר.11

.באתרההנצחהממוזיאוןכחלק



צפוניחלק-העירוניהקו:5'מסנספח-צפונימסלול

לעיר"העצמאותמלחמת"בסוףירושליםאתשחילקהגבולקושלכינויוהיה"העירוניהקו"

מדינתבשליטתמערביתולעיר,ירדןממלכתבשליטת(העתיקההעיראתהכוללת)מזרחית

נסענושדרכה,רמותשכונתשלהדרומימהחלקנמתחזהקושלהצפוניחלקו.ישראל

במוצבביקרנו."הנביאשמואל"לשכונתומצפון"הסנהדריןגן"למדרוםהקועברומשם,קודם

עמדת".שממולהבתיםגגותעלל"צהעמדותאתוראינו"התחמושתגבעת"בהחזקהירדני

הקו."מנדלבאוםמעבר"ושכםדרךעלששלטהחזקהישראליתנקודההיתה"מן'תורגבית

זהבקטע.העתיקההעירלחומתבמקבילמערבהעלהומשםמומררהלשכונתממזרחעבר

.ח"בתשהקרבותתוצאת-בחלקוהרוסשהיה,דאםנוטרבמנזרממוקמותל"צהעמדותהיו
עברהחומהשלמזרחית-הצפוניתמהפינה.עצמההחומהעל,ממולנבנוהירדניותהעמדות

היההזההקולאודךהמתח.מדנו"הסולטאןבריכת"אתוהותיר,הכמשעלדרומההקו

לבלתי,לאורכושגרו,התושביםחייאתשהפכו,אשתקריותהתלקחופעםומדיגדול

.נסבלים

מנדרבאום12ער

כמקוםשימשהימיםששתמלחמתועד,הירושלמיתמנדלבאוםמשפחתביתלידהוצב

דיפלומטיםעברוזהמעברדרך.העירשלהישראליוהחלקהירדניהחלקמןרשמימעבר

במבנה)ם"האובחסות,נפגשוכאן.העירחלקיבשנימוסדותלהםשהיוהכנסיותואנשיזרים

,וירדןישראלשל"הנשקשביתת"ועדותאנשי,(היוםעדהזההארגוןדגלמונףעליו,שממול

משוטטיםכלבים:כמו,בגבולותמכירותשאינןבעיות,העירשלמשותפותבבעיותדיוןלצורך

הרעלששמרהמצבחילשלהשיירותיצאומכאן.'וכדיתושיםריסוס,הכלבתמחלתנושאי

"השוטרים"אתלהחליףאנשיםוהוסעואספקההועלתהמשורייניםבאוטובוסים.הצופים

.המקוםעלששמרו

ר2ורג2ניר2ענשרר2מוזי14ון
,

מן

מטריםבמרחק.מנדלבאוםלמעברסמוךמיקומובשלחשובהכעמדהשימשמן'תורגבית

.הימיםששתמלחמתלאחרשנהרסהשטייניץעמדתניצבה,הריקבמגרש,מהביתספורים
המוזיאון-דודממגדלכחלקלירושליםהקרןבידישהוקםכמוזיאוןהמבנהמשמשכיום

ותערוכת"1947-9481במלחמהשיירושלים":תערוכותשתיבמוזיאון.ירושליםלתולדות



ספרייה,וידאוסרטי,אורקוליתתוכניתבמקום."יחדיולהשחוברהחצויהעיר"-הקבע

.ירושלים-הצופיםהרלעברלצפותניתןהמוזיאוןמגג.העירוניהקולתולדותוארכיון
"המפוניםשיכוני"לידנעבור.(ימינה)מזרחהההנדסהחילברחובנלךבמוזיאוןהסיורבתום

וחלק,הגבולקועלהיהזהרחוב.יריחרכינראיםעדייןהגגבמעקה.הגבולקועלשניצבו

רחובעםההנדסהחילרחובבהצטלבות.ירדניותכעמדותשימשולושמשמאלמהבתים

ח"העלרחובשמאלהנפנה'מ100-כואחריימינהנפנה,הנשאים'רחאתנחצההנשאים

.(הרסהשיירתחללי8לשםעל)

(מומררה)מורטהשכתת

המאהבראשיתערבייםנכסיםבעליידיעלשהוקמה,ישראלשבטירחובלצדמגוריםשכונת

האיטלקיהחוליםביתכמומוסדותובשוליהקומותכמהבעלימפואריםבתיםבשכונה.20-ה

משכילהערביתאוכלוסייהזובשכונהישבההעצמאותמלחמתעד.אחריםמפואריםומבנים

מאיחודשבסוףשטוהר,הפקרשטחכאןהיההעצמאותבמלחמת.יהודיותמשפחותוכמה

הנטושההשכונההפכההשחרורמלחמתלאחר."עציוני"מחטיבתיחידהידיעל1948

.אפריקהמצפוןעולים50-השנותבראשיתשוכנושבה,ספרלשכונת

ח"הערחוב

"הדסהשיירת"לזכרנקבעהרחובשם.(מוסררה)מורשהשכונתאתהחוצהראשירחוב

שכונתדרךעברהההראלהדרך.הצופיםהראלבדרכםנספומהם78.איש130שמנתה

פרצו(1947בנובמבר29)ישראלארץחלוקתעלם"האוהחלטתלאחר.ראח'גשיח

להרהעלייה.הצופיםלהרהעוליםיהודייםלאוטובוסיםההתנכלותוגברההדמיםמאורעות

.ניטרליותעללשמוראמוריםשהיו,הבריטים"חסות"בנעשתהכלילכמעטשנפסקההצופים

עשרות.ראח'גשיחבמבואות"הדסה"לשיירתמארבערביכוחהניח1948באפריל13-ב

עללשמורהמשיכומשםהרחקלאשחנתההבריטיהצבאיחידתוכןהבריטייםהשוטרים

ואנשימרציםהיוהשיירהנוסעיבין.באשעוליםוהאוטובוסיםהאמבולנסיםבעוד"ניטרליות"

הכבדותהמכותאחתהיההשיירהטבח.וחוליםאחיות,רופאים,האוניברסיטהשלמדע

ששתמלחמתלאחר.ח"העברחובנקבעהלזכרםאנדרטה.ירושליםעלשניתכוביותר

.האסוןלמקוםהאנדרטההועתקההימים



החדשהשער

מנזרבקשתלפי1887-בבחומהנפרץהשער.העתיקההעירשלהצפוניתבחומתהשער

(לשערהסמוך)הנוצריםמרובעהגישהאתלהקלכדי,אחרוםנוצרייםומוסדותראם-נוטר

.לקרבותמוקדוסביבתוהשערהיוהעצמאותבמלחמת.לחומהשמחוץנוצרייםמוסדותאל
-הקרבתיאורבמפהראה)החדשההעיראלהלגיוןשלפריצהניסיוןנבלםלשערבסמוך

,השעראזורעלל"האצשלכוחהשתלט48.7.18-"קדםמבצע"ב.(דאם-נוטרמנזר

הרבגזרתהעיקריהכוחכישלוןעקבלסגתהצטווההכוח.העתיקההעיראללפרוץבמטרה

מולאל-ירדניתעמדההיתהמעליו.חסוםהשערהיההימיםששתלמלחמתעד.ציון

.הנשקשמתהקועברלובסמוך.דאם-נוטרבמנזרהישראליתהעמדה



ראם-נוטרמנזר

הנקראיםקתוליםנזיריםשלמסדרידיעל1887-בשנבנהלצלייניםואנסניהמנזר

עלנקראהמנזר.לשמיםישואםשלעלייתהאתמציין"אסמפסיון"המונח."אסמפסיונים"
רחוב)הצנחניםלדרךבסמוךשוכןהמנזר.צרפתשלגמירתנו-"פרנסדהדאם-נוטר"שמה

מלחמתבתקופת.שכםשערואלמוסררהשנונתאלוצופה,החדשהשערבקרבת,(סולימאן

לאחר)1948במאי"קלשון"מבצעבעת.הבריטיהצבאידיעלהמנזרהופקעהשנייההעולם

האסטרטגיתחשיבותו.ההגנהידיעלקשהבקרבהמנזרנתפס(ירושליםאתהבריטיםשעזבו

.ראשיתנועהצירעלחולשבהיותורבההמנזרשל

מצויד,הלגיוןשלחזקטור.המכריעיפהקרבותאחדבקרבתוהתחולל1948במאי18-ב

הטור.היהודיתהעיראללהבקיעבמטרהראח'גמשייחיצא,משורייןוברכבכבדיםבטנקים

הטורבהגיע.יפו'רחלכיווןלהגיעבמטרה,מערבההרחובבמעלהשכםשערמכיווןנע
התמוטטהקיר.הבנייןשלהדרומיהקיראתל"צהלוחמיפוצצו,המנזרמרגלותאלהמשוריין

עלשבוהשארוכלתבערהבבקבוקיהותקףהראשוןהמשוריין.נחסםוהמעברהרחובאל

.העירמזרחלניווןעקבותיהם

חומותעלשישבהירדניהלגיוןמולאלל"צהבשליטתשנשארהכנקודההמנזרנקבעכך

.העתיקההעיר


