
רחלרמתליד"הזיתעמודי"פסל:1'מסנספח-דרומימסלול

הוא.הנוףעלחותמואתהמטביע,בצורתודופןיוצאפסלמתנוססרחלרמתלקיבוץסמוך

סביבתיאתראלא,בלבדפסלזהאין.גבוהיםעמודיםעלנטועיםזיתעצימשלושהעשוי
בשלושההעליוןבחלקווהמסתיים,למרחקיםהמתנוססעוצמהרבייחודימונומנטשבמרכזו

מעציםהעשוי,שערניצבשביללכלבכניסה.גישהשבילישלוקהמוליכיםלאתר.זיתעצי

לארבעהמרכזמןנמשכותצעיריםזיתעצישלשורות.לזהזהענפיםמושיטיםשכאילו

.השמייםרוחות
ופארקבושםצמחיגן,ומצפורטיילתכאןלהקיםובתוכניתתיירותאתרלשמשנועדהמקום

התורמים,וירושליםהמלחים,הרודיון,לחםביתשלהמרהיבהנוףניבטהאתרמן.זיתעצי
.וייחודועוצמתולהדגשת
הרודשער"המכונה,ראשיתכניסהמוליכהלאתר

~
הצומחיםזיתעצישנייוצריםהשעראת."ון

אבניםשביל.השורשיםמןמתבקעותשכאילו,גולמיותמאבניםהבנויותפירמידותמתוך

.ממולהמזדקריםהזיתלעמודיעדהמגיעה,עפרבדרךומסתייםלמתחםמוליךעגולות
והנשעניםבקירוב'מ15שללגובההמתנשאים,קלאסייםכמוענקמעמודימורכבהאתר

.שנה70-מלמעלהבםזיתעציצומחיםהעמודיםמכותרות.מדורגבסיסעל
מהפקולטהבוטנאיםעםמחד"הצומחהפיסול"רעיוןאתשגיבש,מוריןרןידימעשההואהפסל

קשרהאמןיצר,וצומחדומםאחתבקומפוזיציהלשלבהרעיוןלראשונהכשעלה.לחקלאות

לטיפוחניסוייםנערכושנהובמשך,העבריתהאוניברסיטהשללחקלאותהפקולטהעם

,ומסודרתמדעיתגישהזוהיתה.גידולםאחרועקבושוניםבתנאיםבמיכליםשוניםצמחים

.האמנותייםרעיונותיולפיתוחהפסלאתשהומלה
באזורסביבתיפסלליצורממנווביקשהמוריןרןלאמןהקיימתהקרןפנתה1984בשנת

באזורההריםאחדלראשהשארביןוהגיעובירושליםסיירול"הקקונציגהאמן.ירושלים

הסברותאחתלפיששימשה,עתיקהמחצבהקיימת,שועפטרכסעל,מקוםבקרבת.רמות

אולי,ברמותהפסלהוצבלאדברשלבסופו.לאמןידועשהיהדבר,המקדשאבנילחציבת

.הפסלזקוקשלהם,והמרחבהנוףעלשיסגרומבניםבקרבתושיקומומחשש
סבושכן,השטחאתהכירהפסל.רחלרמתקיבוץלידשטחאותררביםגלגוליםלאחר

רחוקלא,"ירוקהקו"עלנמצאהאתר.באתרהגובל,הקיבוץשלהצנועהקברותבמתנקבר

שהאסןנוספתמשמעותלוהמעמקדבר,והמדברלחםלמתירושליםבין,"פעמון"הממוצב

בשל,ר"ביתמבואבאזורעציםמאותמתוךנבחרוהזיתעצי.בתחילהלהמודעהיהלא

דיוקדורשתזופיסולצורת.בקומפוזיציהחשיבותהיתהתנועהולכלענףלכל.צורתם

.לאמנותהיפניתהגישהאתהמזכירים,ורגישות



השורשיםמערכת.החולףהזמןשלודרמטיזציההזמניםאחדותאתלבטאנועדהפסל

לראותניתן.בעתידויגדליוסיף,הפריוןסמלשהוא,והעץ,בהווהעץמגדלתהעתיקים

גםלפסל.האדמהמןתלושיםהיוששורשיו,היהודיהעםשללגורלואלגוריהבפסל

.לפסלפוליטיתמשמעותכלייחסלאהאמןאך,לשעברלגבולאסוציאציות
שלושה,כיווניםמשלושהמדרגותשלוש,עמודיםשלושה:מצירהחשובתפקיד3לספרה

משמעותבעלוהוא,שונותבתרבויותמקודשהיהשלושהמספר.ביניהםומשולשעצים

השילוש,"...עומדהעולםדבריםשלושהעל",אבותשלושהכגון,כאחתורוחמתגשמית

.ועודהקדוש
.הקומפוזיציהאתהתואמיםונוףמרקםובעל,ועמידחזקזהעץ.סיבותמכמהנבחרהזיתעץ

היתההסמליתמשמעותוואולם.ליצירהחלקואתהואגםתורם,במקצתהכסוף,צבעו

,ליופיסמלהוא.הארץנתברכהשבהםהמיניםמשבעתאחדהואהזיתעץ.המכריעהשיקול

המבטאיםעציםמכיל,הזמןבממדהעוסק,הפסל.הנבחרכעץומוגדרולפריוןלרעננות

בןוהיותוהאדםשלזמניותואתמדגישהדבר.שבטבעהמחזוריותפיעל,מחודשתצמיחה

.חלוף
.שלכתגםמסוימיםובמקריםפירות,פריחה:השנהלעונותבהתאםמ12זנההצומחהפיסול
הטבעעםואחדותשילובשלתחושההמעניקה,תנועהבפסלנוצרתהרוחנושבתכאשר

והסובב



"פעמון"המוצב

אתלכבושהמרכזמפיקודאישורירושליםחטיבתקיבלה,10.18בשעה,1967מוני5-ב

אתהטילט"המח.רחלרמתכלפיהערוך,שבפסגתו"פעמון"המוצבואתבחר-צורהכפר

אחרלגדודהורהובמקביל,הנציבארמוןאתשכבשמהכוחקרבצוותעלהכיבושמשימת

.היעדלעברמשםולהתקדםרחללרמתלנוע
הסיורמיחידתחלקכלללפעולהשיצאהקרבצוות

.טנקים3-ור"תוליפי'ג2,מיס"זחלגםעלהחטיבתית
במגמהלחםבית-ירושליםבכפושליעדונעהצוות

התנועהבעת.מעורפו-ממזרחהמוצבאתלתקוף

.לתהוםונפלהטנקיםאחדהתהפךהפתלתלבכביש
.היעדלעבריריתוךבהתקדמותהמשיךהקרבצוות
לפאתיהכוחהגיע,44.18בשעה,שקיעהעם

שבמרכזהמצדיתעלביריפתחוהטנקים."פעמון"ה

.ופיצחוההמוצב
,המוצבלתעלותהסיירתמאנשי17חדרובחיפוים

הבונקריםבטיהורוהחלוהמצדיתאתכבשו

נתקעומים"זחלבשניהחייליםשאר.והחפירות

במוצב.בלחימהחלקנטלוולא,המוצבבמבואות

מרמתטוהרהובמהלכופניםאלפניםקרבהתפתח

נמשךהקרבבעוד.לכוחותינונפגעיםללא,שטחו

אתבמהירותלהשליםהוראההצוותמפקדקיבל

להתרכזהחלהצוות.הנציבלארמוןולשובהטיהור

גדודלעברבפנסמאותתחיילכאשר,היעדבמרכז

חמישהמצעוזהבשלב.המוצבשלהמוקשיםבשדהדרךופילסרחלמרמתשהתקדםר"החי

חמישההרגושחוסלוועד,הכוחעלהתאבדותהתקפת,להיחלץשנעקשו,ירדנייםחיילים

כךאחר.המוצבבמבואותשנתקעומים"הזחלגםוהגיעו,הטיהורהושלםעתה.מחיילינו

.הקרבצוותאלוחבר,המוקשיםבשדההנתיבפילוסאתר"החיגדודהשלים
,חברוןמהרהמזרחיתירושליםלמעשהנותקה"פעמון"הומוצבבחר-צורכיבושבעקבות

.מדרוםוכותרה



הקיבוץתולדות-רחלרמת

הקבוצותלאיחודשייךהיההקרובבעבר)המאוחדתהקיבוציתלתנועההיוםהשייך,הקיבוץ

שםעלהעבודהגדודאנשי-הראשוניםמיישביו.1926במאיהקרקעעלעלה,(והקיבוצים

הנשקפהוהרמה,לחםבביתבסביבתוהנמצאאמנורחלקברשםעלנקרא.טרומפלדוריוסף

-וב,שכניםערביםידיעלרחלרמתנהרסה1929במאורעות.לחםביתמולאלפניועל

ירושליםשלבדרומהביותרהחשובהמשלטהיתההעצמאותבמלחמת.מחדשהוקמה1930

,ממערב(המוסלמיםהאחים)המצריוהצבאממזרחהלגיוןהתקפותמולזמניתבוועמדה

אתלזהותאפשרהמשקשלהמזרחיבגבולו.המקומייםהערמםמהתקפותסבלהכןוכמו

אבןמגדל,העמדה.באחר-צורהכפרמולבמשקהרגישההגיזרהעלשהגנה"יעקבעמדת"
עלבקרבשנפל,בירושליםההגנהמפקר,ברגריעקב%ששמו%ענקראה,קומותשתיכעל

ועליההגנתועלהנופליםלזכראנדרטהניצבתבקיבוץ.רחלברמתונקברשבגלילחניתה

.(ז"ט,א"ל)"לגבולםבניסושבו"ירמיהוהנביאדבריכתומם

מקום,קדוםתלאנומזהים,הקיבוץבתחוםהשוכנת,(היםפנימעל'מ188)רמהגבעהעל

הפךהחשמונאיםבימי.האחרוניםיהודהממלכיאחדשלמפוארולארמוןלמבצרמשכן

עםנחרבהיישוב.שניביתתקופתבשלהירגיליישובלהיותושבמינהלילמרכז.המקום

לספירההחמישיתהמאהבאמצע.הרומאיהעשיריהלגיוןשללבסיסווהיהירושליםחורבן

לספירההשמיניתמהמאהדלערבייישוב.וכקוסמהשנקראומזאנטייםומנזרכנסייהבוהוקמו

.1926-ברחלרמתאנשיאותושגאלועדהמקוםתולדותאתחתם

"מזרחתלפיות"שכונת

."הנציבארמון"בשםמוכרת.1972-בהקמתהשראשיתחדשהעבריתשכונהזוהי

חוצהשגיאבולטיםהריםרכסישניעל,יפולשערדרומיתמ"קשלושההוקמההשכונה

-צורהערביהכפר.יהודהמדבראלהאתרנשקףמדרום.עיןמרהיבסביבההנוף.ביניהם

הוותיקההשכונה-ממערב,המלחיםובקעתהמלחיםממזרח,ממולהרכסעלשוכןבאחר

.אורניםחורשותהמוקפתהנציבארמוןגבעתומצפון,בירקהטובלתתלפיות



הנציבארמוןטיילת:2'מסנספח-דרומימסלול

העתיקההעיר:בעולםהמשמעותורביהמרהיביםהנופיםאחדעלצופההנציבארמוןטיילת

לכלהפתוחהאגן.כרקעמואבוהרייהודהמדבר,אותההעוטריםוההריםירושליםשל

העירתולדותאחרלעקובומאפשר,מדרוםוסביבתההעתיקההעיראתחובק,העיןמלוא

ימישלבעירהמשך,מדרוםדודעירשלהצרההשלוחהעלהעירמגרעיןהחל,לתקופותיה

רביבנייניהעל,לחומותשמחוץהחדשהבעירוכלהמערבהצפונהשהתפשטה,שניבית

.הקומות-
קועלבנויההיא.המתעגלהרנסמררוןלאורךהטבעיתהטופוגרפיהאחרעוקבתהטיילת

המדברבין-יותרכלליובאופן,המלחויםהתיכוןהיםשלהניקוזמןהמפריר,המיםפרשת

.הנושבתלארץ
הבולטהאלמנטאת-אותוהעוטרותוהחורשותהנציבארמוןעםמחד-מהווההטיילת

באופייןנפרדותטיילותבשתימדוברלמעשה.העתיקההעירלאגןמדרוסהרקיעבקוביותר

רכסעלהבנויה,האסטיילת-שבהןהראשונה.שרוברוטיילתהאסטיילת:בנייתןובזמן

המקבילה,זומטיילתהיאהתצפיתשעיקראף.1986-בכברלציבורנפתחה-הנציבארמון

לכיוון,המדרגותגרסלאורךשרוברמטיילתתצפיתנקודותקיימות,העתיקהלעירבעיקרה

.יהודהומדברהזיתיםהר
,שרוברבטיילתהמרכזיהרעיון.1989-בלציבורשנפתח,השניהחלקהיאשרוברטיילת

.הקייםבנוףהמשתלב,ממדיותלתשלםמכלוליצירתאלא,למטייליםשבילבנייתאינו
אופיבעלתהיאהטיילת.מזהזההשוניםאזוריםביןמקשריםשלאורכהוהגניםהטיילת

.לההמשיקהמרבריבנוףמשולבתהיאזאתועם,אורבאמ
,מטפסיםעםאבןעמודיעלונסמכותעץמפרגולותהבנויות,שרוברבטיילתהתצפיתנקודות

.הצופהלעיניהנשקפתהנוףלתמונתגדולהמסגרתיוצרות

י הנציבארמוןבאזורהימיםששתמלחמתקרבות

היה,1967ליוני5-ב,ישראלעםשלהםהחזיתכללאורךכבדהבהפגזההירדניםמשפתחו

שטח,הנציבבארמון-וכצפוי,זאתעשואכןהם.התקפהתבואההפגזהבעקבותכיברור

שלא,הלגיון.ממערבתלפיותלביןבינוהפרידלאודברבלבדם"האואנשיישבושבומפורז

מיידיתכמעטתגובהכפעולת.הארמוןאתבנקלוכבשפלש,להתמודדמינגדכאןלוהיה



תוךהארמוןמחצרהלגיוןאתוסילק,החטיבהסיירתועמו,ירושליםמחטיבתגדודנכנס

,הפצועד"המגבפיקודהכוחהמשיךמשם.ייפגעולאם"האושאנשיכךעלשומרשהוא

עזקרבולאחרירושלים-לחםביתכבישעלהחולש"הנוריקמוצב"אל,דרייזיןאשרל"סא

.מירושליםחברוןהראתלמעשהניתקובכךאותוכבש
,אבידותשספגאף,המשיךהכוח.לידיוהיוזמהאתנטלל"וצההתגובהפעולתתמהכאן

לחימתםועקבביצוריובשלממנוחששושרבים"הפעמוןמוצב"וכאתר-צוראלדרומהבדרכו

להתקפהציפוהירדנים,רחלרמתאלפונההמוצבשחזיתכיווןאך.הלגיונריםשלהנודעת

.יחסיתבקלותנכבשוהמוצב,באחר-מצור,מאחוראליהםמשבאוהופתעווכוחותיהם,משם
.התאבדותכפעולתבאנשינולהרוגהלגיוןמןהמגיניםאחרוניניסוהכיבושבסוף

ומעבר,הנציבארמוןשלהמפורזהאזורכלעלל"צההשתלט,1967טוני5,יוםבאותועוד

ם"האואנשי.בדרוםרחללרמתעדבצפוןהנציבמארמוןרצףונוצר,באחר-צוראזורעללו

.הנציבבארמוןלמקומםהושבו

1949-1967,הנציבארסקאזור
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תדראבו:2'מסנספח-'דרדממסלול

.1967ביוני6-הלצהרינחזור
כיבושאתחייבההמזרחיתירושליםאתלשחררההחלטה.בעיצומה-בירושליםהלחימה

.לכובשהמוכניםולהיותהעתיקהלעירלחבורכולםלכוחותלאפשרכדיירושליםמזרח-דרום
,"העירוניהקו"מוצביעיקריכמכשולנותרוכעת.האתמולביוםנכבשווסביבתוהנציבארמון

.ארטילריה+בכיתהמהםאחדכלשאוישוהירדנייםהקומוצביארבעת-תור-אבוובשעונת
בדרךמדרוםכמכשולשעמדה-קשהמוצביםגרעין-השכונה.הכרחיהיההשכונהכיבוש

.למשימהפנוייםל"צהכוחותהיולאביוני6-הבצהרי,ירושליםבדרום,ואולם.העתיקהלעיר
וחטיבת,להםמסייעכשהשריון,העירמזרח-בצפוןרחובבקרבותמסובכיםהיוהצנחנים

המרכזפיקודבראששסבבההחשובותהשאלותאחת.הצפוןמוצביאתאיישהירושלים

?העירשלמזרחיות-הדרוסהשכונותייכבשוואיךמיידיעל:היתה

זההיה."לדרום-ירושליםמחטיבתכוחותלהעביר"נרקיסהורה,ירושליםט"למחבתדרוך

נעהמופגזתירושליםאתשעקפובדרכים.מהחטיבהאחדגדוד,פייקסמיכאלשלכוחו

ממשכאן,הישראליהלולבלמוצבהגיעולבסוף,תוראבולשכונת-לדרוםמצפוןהכיח

.21נעמיברחוב
פייקסשערךבתוכנית.הירדנילולבבמוצב(בכךלהבחיןהיוםגםואפשר)שולטהמוצב

(הצהוביםהתריסיםוביתהמחלקהבית,אריה,לולב)הירדניםעמדותארבעעלכינקבע

.כוחותבארבעההגרודיפשוט
להתקדםירושליםמחטיבתכוחותהחלוהדדייםאשחילופיכדיתוך.הקרבותהחלו45:15-ב

מאשקשהנפגעה,הצהוביםהתריסיםמוצבלכיווןתוראבובצפוןשנעהפלוגה.מזרחה

.ונסוגה-לעברהשנורתה
לוחמינקלעו"העירוניהקו"אתכשחצו.ומפתיעהקשהבהתנגדותנתקלוהכוחותשארגם

עמדתלידהקוגדראתד"המגכשחצה.לעתיםפניםאלפנים,קשיםלקרבותהחטיבה

לגיונריםשלושה.הלגיונרנפלשבסופומאבקהחל.מעליועומד,בלגיונרנתקל,"אריה"

.בופגעפייקסלעברמהםאחדשירהצרור.לפתעצו?אחרים

.שמתלפנימעטותשניות,ד"המגמלמל-"לעשותמהאין,הולךאני"
.תורבאבוהקרבותהסתיימוכךאחרמעטותדקות
מיכאלד"המג-מפקדםוביניהםלוחמים16:ירושליסחטיבתהרוגינמנוהקרבלאחר

.כבדדמיםבמחירהיאאף,נכבשהתוראבו.פייקס
הירדניסעמדות.אזרחיבשטחהתנהלו,בירושליםהקרבותרובובעצם,תוראבוקרבותכל

עלהיה,השכונהשנכבשתלאחרגם.והמיושבהמאוכלסהשטחבקצההיווהישראלים



ביננאנחנא".תחוסלההתנגדותשכללוודאכדילביתמביתלנועירושליםחטיבתלוחמי

.שצעקוהיו-(שלוםרוציםאנחנו)"סלם
שםוילדה"צדקשערי"החוליםלביתפונתההאשה.הריונהבסוףאשהנמצאההבתיםבאחד

.תינוקהאת
.במלואהנשמרההאזרחיתבאוכלוסייהלפגועשלאההוראה

משיקהכפר.בירושליםהאחריםהערבייםלריכוזיםבהשוואהמיוחדאופינושאתתוראבו

יחסיהתפתחוובמקום,(חנניהגבעתשכונת)העבריתתורלאבו
גומליי

,וערביםיהודיםבין

.האחריםבריכוזיםמאשריותר
ישבתושטםשקומץאף)הראשונההעולםמלחמתבשלהינוסדתוראבוהערשהכפר

בחקלאותעסקו,(החילילה)מחברוןבאושחלקם,תושביו.(הקודמתהמאהבסוףכברבמקום

שתושביו,דלכפרזההיה.החדשהבעירחוץובעבודותצאןברעיית,ירקותבגידולובעיקר

ומהתנאיםמירושליםמריחוקןשנבעו,הזולותהקרקעותבשלזהבמקוםהתיישבוהעניים

.נוחיםהלאהטופוגרפיים
.חדשיםעוליםרובם,יהודיםבידיויושבהעצמאותבמלחמתתושמוידיעלניטשמהכפרחלק
המבודדמיקומו.מצויההיתהלאתושביושפרנסת,קטןכפרזההיההימיםששתמלחמתעד

.התפתחותואתהםאףהצרולגבולוקרבתויחסית
-חנניהגבעתשלהנמרץהעירוניהפיתוח.יחסילשגשוגהכפרזכההימיםrniwמלחמתלאחר

סייע,היהודיתתוראבוהיא
בעיפיי

התשתיתשיפורידיעלהן,הערמתתוראבושללפיתוחה

.בכללההמערביתובירושליםחנניהבגבעתעבורהומציאתשירותיםמתןידיעלוהן,המרומת
חדשיםבתיםבוונבנורחובותנסללו.הכרללאחזותואתהכפרשינההאחרונותבשנים

.רבים

1

עשהאל'רח

עשהאל'ברח"מצדית"ה

בידישבוצרהפקרשטחזההיההימיםששתמלחמתלפניאולם,מנומנמתסימטהזוהיכיום

אלולביןהירדניותהעמדותביןשהמרחקכך,"הבתיםאיכלוס"במסגרתהצדדיםשני
מצדהערבייםהתושביםבתיביןהפרידהאבןגדר.בלבדספוריםלמטריםהגיעהישראליות

'ברחהראשוןבבית.מערבמצדהיהודיםבתילבין,עמדותלהיותהפכומהםשחלקים,מזרח

בכדוריםומנוקבתבטוןבנויה,ישראליתעמדהבשרידילהבחיןאפשר(ממערב)עשהאל

.(מתיחותבזמןרקשאוישה"מצדית"אלא,בקביעותמאוישתעמדהזוהיתהלא)



"אריההעמדת"הבתיםשבעת"
אפשר.כיוםגםהגבולמצביוןמשהועלשומרהואכילהבחיןניתןהרתונלאורךבסיור

עשהאלרחובלאורךהירדניותהעמדות.הגבולשלהתילמעמודישנשארמהאתלגלות

"הקועובי"ובשטחההפקרבשטחבהיותםאותםביצרווהירדנים,"הבתיםשבעת"נקראו

הבית)"אריהעמדת",בשכונההשנייההישראליתהעמדהנמצאההרחובבהמשך.הירדני

עמדת"מצבהשלנוהעמדהמול.(חומההמוקפתהעציםלחורשתהסמוך,קומתיהתלת

.הימיםששתמלחמתשלבתחילתהכבדיםאשחילופיהתחוללוהשתייםבין.הירדנית"אריה

"השימושבית"פרשת

ובתחוםההפקרבשטחהבתיםביצורבעקבות,לרוב,אירעובשכונהשהיוהמעטותהתקריות

המפורסמת."מקודש"הקוובסטטוסכפגיעההצדדיםידיעלשהתפרשמעשה-"הקועובי"

השימושבית"פרשתהיא,"העירוניהקו"שיצרהאבסורדילמצבלסמלשהפכה,אלובתקריות

."טורבאבו
ממפוניענייהמשפחהגרה,"אריהעמדת"לדרומיתבתיםשני,למראהודלקומתיחדבבית

נפרדבמבנה-כפרי"שימושבית"היה,הישראלי"הקועובי"עלשניצב,לבית.המעברות

עמדת")הלגיוןעמדתכילשםבצאתםהמשפחהבניהסתכנוהרבותהמתיחותבשעות.בחצר

אבהחליטאחדיום.השירותיםמביתןבלבדמטר50מרוחמתהיתה(הירדנית"אריה

הצמודחדששימושביתלמשפחתוולבנותונשנותהחוזרותלהסתכנויותקץלשיםהמשפחה

הנשקשביתתבוועדתהתקבלה,(1965)הכיפוריםיוםלפנייומיים,והנה.המגוריםלבניין

הכיפוריםיוםבבוקר."שימושביתכנראה,ההפקרבשטחישראליתבנייה"עלירדניתתלונה

דורשים.לפיה,ם"האומןדחופההודעה,בוועדהישראלמנציגיאחד,נבותטוביהן"רסקיבל

בגלל,למחרתהחקירהאתלדחותביקשהוא.בנושאומיידיתמיוחדתחקירההירדנים

.החקירהלסיוםעדקוובסטטוסכלנגהושינוייחולשלאבהבטיחו,היוםקדושת
אפשריתלתגובהאחראיםאינםשהירדניםנאמרובהם"האותשובתהגיעהכשעהלאחר

המשוגע"בפעולתאיום)ישראלבידיהנשקשמתתהסכםהפרתנוכח-מחייליהםאחדשל

ונציגיירדניים,ישראלייםקציניםבנוכחות,הוועדהשלמיוחדתחקירהנערכהוכך.(?"התורן

ל"צה.והתרחבהשצמחה,לפרשההקץבאלאובזאת.הכיפוריםיוםבאותועוד,ם"האו

מקוםבקרבת:תקריתשלאפשרותלקראתהמקובליםההבטחהאמצעיאתלנקוטנאלץ

ל"הרמטנ.ל"ולרמטכהפיקודלמיפקדת,החטיבהלמיפקדתטלפוןעםפיקודעמדתהוקמה

.הכןלמצבהוכנסוואחרותקודמויחידותכמה.הביטחוןושרהממשלהראשעםבקשרהיה

,כך.הנשקשביתתועדתבארכיוןלמדיעבהתיקממלאים"השימושבית"בפרשתהדיונים

ראשיושבמודיע(1966בפברואר14מיום420'מס)החירוםמישיבותבאחת,למשל



בבנייההעוסקת(שנהלאותה)91'מסירדןבתלונתלדוןזוחירוםישיבתכינסתי":הוועדה

וחייליםהפועליםנכנסו30.15בשעה...בירושליםההפקרבשטחהישראליםידיעלכביכול

וזאת,כןלפניהחלושבהקמתומבנהעלחדשגגלצקתוהחלוההפקרלשטחישראלים

בידרמןל"סאאומרבתגובה."העבודהוהפסקתחקירהתובעתירדן...ההבטחותלמרות

ביתלובנהישראליתושבאם.העבודהאתלהפסיקהבטחנולאמעולם":(הישראליהנציג)

וכהנהכהנהעודמוסיףוהוא."השלוםעללהשפיעאולמתיחותלגרוםבכךאין,שימוש

הסכיםראשהיושבכיעלמחהעוד.הוועדההחלטותשלירדניותהפרותאודותטיעונים

18שנמשכוישיבותארבעהוועדהקיימהזהבנושא.זוקובלנהבגללרקחירוםישיבתלכנס

החלטת,בצפוי,נתקבלהדברשלבסופו.(עמודים36עלמשתרעהדיוןפרוטוקול)שעות

.תלועלעומדנשארהשימושביתאך-ישראלנגדגינוי

ירושלים"שלנופיהעלונשקיףנעצור,התאנהעץבצל,הרחובשלבסופולמדרגותסמוך

ממזרחבעירלנגוסמאייםשכאילו,יהודהמדברבתחתיתם;באופקמואבהרי:"ההיסטורית

קדרוןנחל;המדבראיומיאתחוסם,במורדותיוהשילוחוכפר,הזיתיםהררכסורק-

,ומסגדיוהביתהרהרכסבראש,ירושליםשלהקדוםהגרעין-דודעירנבנתהעליווהרכס

.הדורמציוןבנמייתובראשוציוןהרממנומערבה

היווניתהכנסייה
.ירושליםשלהתמדמפינותאחתזוהי.חומהמוקפתעציםחורשתמשתרעתהרחובבהמשך
-היווניבסמללהבחין,עדיין,ואפשראורתודוכסית-היווניתהכנסייהרגושהואזהשטח

.החומהעלאורתודוכסי

"השוראבי"
כתב"השוראס"בסיפורו,שעגנון,הקסםרבתהשכונהמתולדותמעטלהזכירהמקוםכאן

."קייםושמוקייםמקוםאותוועדייןושורוהזקןשוםעל'השוראבי'הזהלמקוםקראו":עליה
-א-צאלחשלבצבאומוסלמימפקדשלכינויוהיה(בערבית-השוראבי)טור-אבו,ואכן

לוניתנהבקרבהצטיינותועלכפרס.שורעללרכובשנהג,הצלבניםמידיירושליםכובש,דין

גבעתאתמזהההנוצריותהמסורותואחתהיות,לנוצריםגםחשיבותנודעתלמקום.זוגבעה

ובו,כיפאהגדולהכוהןשלביתוכאןניצבזומסורתלפי."הרעההעצההר"כטור-אבו

.הרומאיםלמשפטהנוצריישושלמסירתובדבר("הרעההעצה"ונתקבלה)ההתייעצותשירכה
.הגבעהבראש,אורתודוקסי-היווניבשטח,הגדולההנןזנטיתלכנסייההטעםגםזה



יוסףוביתחנניהגבעת

מתבתקופתהגדולהכהןחנכהשםעל,חנניהגבעת-לשכונההיהודיםקראו1967לפני

.(בבלבגלותדניאלשלמרעיואחדשםעלאו)שני

,לירושליםמיפוהברזלמסילתמיוזמי,ובלגיההולנדקונסול)נבוןביייוסףהקים1888-ב

שלום.יוסףבית-שמועלשנקראהיהודיתשכונההגבעהבתחום(רבותשכונותבנהאשר

מיסיונרגםשהיהשוויצרי)פרויטיגרוהבנקאי(שכונותבהקמתופעילעסקיםאיש)קונסטרום

במשך.זהבמבצעלנבוןהצטרפו(בירושליםיהודיותשכונותלהקמתרבותוסייעשפעלאף

השכניםבידינתפסוובתיהם,מטחוניותמסיבותהשכונהאתיוסףביתתושבינטשוהזמן

."קלשוןמבצע"במסגרתכוחותינובידיהשכונהשלהעליוןחלקהנכבש1948-ב.הערביים
.השכונהאתחצההגבולוקוערמותמדייםנשאר,הנמוך,המזרחיהחלק

בשכונההאווירה

מי-השכונהתושבמתאר,העצמאותמלחמתשלאחר,אלהבשניםהשכונהאווירתאת

ליונמאססטודנטהייתי":באוםשלמה('מיל)ל"סא-101-היחידתאישבצבאשהיה

.מביאאני'חתיכות'וכמהעושהאנימקלחותכמהשספרוירושלמיותביתעקרותאצללגור
והשלטונות,הקולאורךעומדיםנטושיםבתיםשעשרותידעתי,העירוניהקואתהכרתי

בתיםעשרותראיתי,1955בשנתזההיה,סיורקשיתי.אליהםייכנסשמישהומתחננים

שלהבדידותאחרישביהלכתי...חורבההיתההזהבמקום,יושבבאיןריקיםשעמדונהדרים

.תנובהשלוהמשאיתהלחםשלהמכונית-ביוםפהעברומכוניותשתי.שלווהכיףהמקום
כךואחר,ון'גסנטשללמסדרשייךזהשביתליאמרו;פהלגוררצהלאכסףעםאחדאף

רצהלאאיש.(מלשינים,מרגלים)'שטינקרים'העםמפגשנקודתהיההזהשהביתליהתברר

.מצליפותיהודיםכאןנהרגו1948-ב.רפאיםביתשלשםלויצא-הזהבביתלהתגורר
כאןהיומכןולאחרדתייםוקאיםשלמחתרתפגישותכאןנערכוהחמישיםשנותבתחילת

,ההפקרשטחבתוךעושיםהיוהלגיונרים.המקוםעלרבצהאלוהיםקללת.רצחמקרישני

."כבשלהם,שלנובשטחגםולפעמים
שלבמקריםואפילו,יחסיבשקט-אחריםלאזוריםבהשוואה-השכונההתאפיינהזאתעם

מחסורבשעת"למדינהממדינההתעופפו"שפיתותכגון:היריביםהצדדיםביןידידותגילויי

העובדהלכךתרמה.יהודיהלאשהכלניותזרשמסרערביזקןאו,היהודיתהביתעקרתאצל

זוהיתהושמא,שלוויםאזרחיםגרולגבולצדישמשניוכןצפופהעונישכונתזוהיתהשלא

אףשתרמה,הלגיוןשלאלהעל,יותרהגבוההטופוגרפימיקומןבשל,עמדותינושליטת

?היחסילשקטהיא



טור-אבומצפה

הקיוסק

שוורץשושנה'הגבכאןשהקימו,קטןבקיוסקהואהמרשיםהתיירותמרכזשלראשיתו

,תיירותיתלאטרקציההפךהקיוסק.הגבוללגדרכצמוד,עץ"ליפט"בתוך-1959-בובעלה

,מסמרתקיעתכל.העתיקההעיראתלראותהיהניתןשמהםהבודדיםהמקומותכאחד

לוועדתתלונותולהגשתהירדניםאצללעצבנותגרמובקיוסקקירהארכתאוגגתיקון

.הנשקשביתת
נתוןהיההמצפה.כעתמשקיפיםאנוממנוהמצפההיוםעומדזהקיוסקשלמקומועל

בו,מזרחבכיווןהמצפהשמאחורימהבית-לדוגמה.ירדניותעמדותכמהשללשליטתן

'ברח)הירדנית"אריהעמדת"וכן,("המחלקהמת"אזנקרא)תכלתצבועהגדולהמרפסת

קבוצתאלאלומעמדותאבניםצולפיםהירדמיםהחייליםהיולפעםמפעם.(מאתורעשהאל

שושנההיתה,חיהבאשיוריםהיושבהןנדירותהזדמנויותבאותן.במקוםשהתקבצוהתיירים

ומזהירים,נזהריםהיוהתייריםמדריכי.הקיוסקלידהכבישעללהשתטחהתייריםאתמזמינה

.גסהכתנועההירדניםזאתיפרשולבל-הנוףעלבאצבעלהורותשלא,התייריםאת
.בסביבהלשרורשבהוהשלווהבמקוםהקיוסקשללהימצאוהירדניםהתרגלולבסוף

הינוםכןגיא

ביתשלהמזרחיתהחומהלאורךועלההינוםבןגיאאתחצה,למיצפהממזרחעברהגבול

מסומןהגבולהיהלאהצדדיםביןהדעותחילוקיבגלל.ציוןהרבמורדותהנוצריהקברות

.(היוםגםלראותאפשרחלקןאת)הנחלשלעבריומשנינמצאוירדניותעמדות-בגדרכאן
"דמיוני"ההגבולחצייתשלבעיות,קרובותלעתים,עוררבאזורהגבולשלכלשהוסימוןהעדר

חמשבמשךהתותמעץתותיםקטףירדניאזרח".כאחדואזרחיםחייםבעלישלברגליהם

ועדת.דומיםמקריםעלהיאגםהתלוננהירדן.ישראלהתלוננה,"הינוםבןבגיאדקות

.באזור"מסתננים"חייםלבעליזיהויבמסדרירבותלעסוקנאלצההנשקשביתת


