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מבוא למדריך

 .1מטרה
מטרת האוגדן להציע מיון של נושאי ההדרכה בהתאמה למבנה מסלול ההדרכה הקיים באתר ולסיפור
ההדרכה המוצע בכל אחת מתחנות ההדרכה האפשריות.

כמו כן כולל האוגדן את עזרי ההדרכה

המתאימים והפניות לקריאה נוספת.
הדרכה באתר שטח פתוח מחייבת מיומנות רבה בהפעלת הקהל .באתר מסוג זה תפקידו של המדריך למקד
את המבקר בפרט הרלוונטי לנושא ולסיפור המתואר .מיקוד הקהל בנושא הנבחר לתחנת ההדרכה מלווה
בהתמודדות מתמשכת עם המסיחים השונים המופיעים באתר )מגוון רחב של תופעות הנצפות בכל תחנה;
קשיים אובייקטיביים של מזג אוויר ועוד( .במטרה להציע דרך להתמודד עם המסיחים השונים ,ובמטרה
להעניק למבקר חוויה לימודית חינוכית מהביקור אנו מציעים את תוכנית ההדרכה.
בתחנת ההדרכה מוצע חיבור בין תוכנית ההדרכה לתחנת ההדרכה .התוכנית מיועדת לסייע ,באמצעות
ניתוח נכון של האתר .בתחנות ההדרכה מוצעת התייחסות לנושאים ולסיפורים המתאימים.

 .2גן לאומי קסטל – תכנים מרכזיים
בהתייחסותנו לאתר הקסטל ולתכני ההדרכה האפשריים נבחנו מרכיבי האתר עצמו )הכפר ,תעלות הקשר,
הבניה החדשה( והמרחבים הנצפים ממנו )היישובים שבמרחב הקרוב ובמרחב הרחוק( .ייחודו של האתר,
בגובהו ובתצפית הטובה הקיימת בו לכל רוחות השמים .תצפית זו מאפשרת הרחבת תחום התוכן של
האתר ועיסוק בנושאי תוכן נוספים .מניתוח התכנים הגיאוגרפים ,היסטוריים והצבאיים הקשורים לאתר
מצאנו כי האתר מזמן עיסוק בנושא מרכזי אחד וכמה נושאי משנה.

הנושא המרכזי:
"הקסטל מבשר את ציון ]ירושלים[" –
הרעיון המרכזי של ההדרכה באתר יהיה השליטה על הדרך לירושלים בתקופות שונות בדגש על מלחמת
העצמאות .בגלל המבנה הטופוגרפי של הרי ירושלים ,תלויה העיר בעבר ובהווה במערך
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הדרכים שקישר אותה עם העורף הכלכלי והיישובי )מישור החוף או לחלופין בפריפריה היישובית
שמסביב לעיר( .תוואי הדרך השתנה במהלך הדורות ,אך משנקבעה הדרך בתוואי העובר בסמוך לקסטל
הפך מקום יישוב זה לנקודה אסטרטגית חשובה בשליטה על הדרך.
במהלך ההיסטוריה ובעיקר בתקופה של מלחמת העצמאות ,ניתן לזהות אירועים אחדים המוכיחים את
הטענה :השליטה בירושלים מותנית בשליטה על הדרכים ועל סביבתם הקרובה.
על כך כתב דוד בן – גוריון )ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת ישראל( :

"....לערבים הייתה הדרך לירושלים פתוחה מארבעת העברים ,מרמאללה ,מחברון ,מיריחו
ומלטרון .לנו היתה רק דרך אחת – לטרון ויהודי ירושלים היו זקוקים למזון – וירושלים אינה
מייצרת מזון לעצמה .מזון לערבים בא בקלות מכפרי הסביבה .הכפרים היהודיים היו מרוחקים
– בגליל ובעמק .והובלת מזון ממשקי הגליל והעמק ,במרחקים של מאות קילומטרים תחת מטר
ואש ומוות ,יומם וליל – היתה אחת האפופאיות האדירות והמופלאות ביותר בעלילת ה 'הגנה'
ובמלחמתנו על ירושלים .נהגי ישראל ומלוויהם מפלמ"ח וחי"ש ,שהביאו יום יום תנובת משקי
הגליל העליון והתחתון ,עמק יזרעאל ועמק הירדן ליהודים בירושלים – כתבו אחד הפרקים
הנהדרים בספרי הגבורה של עם ישראל בזמננו".
דוד בן-גוריון
נושאי המשנה:
הגדרת הנושא המרכז התאפשרה מניתוח תוכן שהתייחס לנושאים הבאים:
 .1המרחב הגיאוגרפי  :הגיאוגרפיה של הרי ירושלים והקשר בין המבנה הטופוגרפי לפעילות האדם
במרחב.
 .2התחום הגיאוגרפי – היסטורי :מנקודת הגובה באתר ניתן לצפות על מרחב היישובים לאורך הדרך
לירושלים ועל העיר ירושלים שהתפשטה במהלך שנותיה גם לכיוון דרום מערב .תצפית על
היישובים הקיימים היום במרחב ,מאפשרת עיסוק בתולדות ההתיישבות במרחב בתקופות שונות,
בדגש על תקופת מלחמת העצמאות.
 .3המרחב ההיסטורי – צבאי :מהתצפית ניתן לבחון את מרחב הפעילות המזרחי של מבצע 'נחשון'.
סיפורו של מבצע "נחשון" ישמש מסגרת רקע לתיאור מסכת הקרבות סביב הכפר קסטל בחודשים
מארס – אפריל .1948
 .4המרחב היישובי :התייחסות למרחב היישובי בו נמצא האתר .ראשיתו של היישוב בשני יישובים
נפרדים "מעוז ציון" ו "מבשרת ירושלים" שאוחדו בשנת  1964ליישוב אחד – "מבשרת ציון".
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 .3הערות מתודיות:
 .1יש הטוענים כי אתר הקסטל כמעט שאינו בר הדרכה בשל התנאים הפיזיים הקיימים בו .החום הכבד
בקיץ והרוח החזקה והקרה בחורף מקשים מאד על ההדרכה .במטרה להתגבר על קשיים אלו ,אנו
מציעים לקצר ולמקד את נושאי ההדרכה בעת ההליכה באתר ולהרחיב ולהעמיק את פרקי ההדרכה
בפינות ההדרכה המוגנות )לדוגמה ,חדרי בית המוכתר( מפני פגעי מזג האוויר .אל לו למדריך לנסות
להתגבר על איתני הטבע ולכפות הדרכה בתנאי מזג אוויר קשים .תהליך ההדרכה אינו "קרב" ויש
לשאוף לנטרל עד כמה שניתן את קשיי מזג האוויר במטרה לייעל את ההדרכה.
 .2האתר מזמן מספר רב של נקודות תצפית בהן נחשפים מספר רב של נושאי הדרכה .השימוש במתודת
התצפית במסגרת ההדרכה באתר הוא חיוני ביותר לצורך הבנת החשיבות הגיאוגרפית של האתר
והבנת תוואי הדרך לירושלים .אולם ,בעת ביצוע התצפית יש הכרח להקפיד על מיון נכון של
האתרים הנצפים .תצפית שאינה ממוקדת בנושא או בתופעה עשויה לבלבל את הקהל ולהכשיל את
המדריך בהעברת התכנים הרצויים .בתוכנית ההדרכה צוין בהתייחס לכל תצפית מהו נושא ההדרכה
ומהם אתרי התצפית החשובים .הקפדה על תבנית התצפית המוצעת תסייע למדריך ולקהל לעקוב
אחר התפתחות הנושאים המוצעת בתוכנית ההדרכה.
 .3תוכנית ההדרכה המוצעת אינה "תורה מסיני" והיא צריכה להוות שלד הדרכה מורחב לכל פעילות
הדרכה באתר .הטקסט המצורף לתוכנית ההדרכה אינו מקיף את כלל הידע הקיים בנושא וכמו כן
אינו מותאם לכלל אוכלוסיות היעד.
 .4כל מדריך צריך לבצע התאמה לאוכלוסיית היעד תוך התייחסות לארבעה מרכיבים עיקרים:
א .התאמת התוכן – מיון מספר אתרי ההדרכה ,כמו גם מיון תכני ההדרכה שיוצגו בכל אתר
)תוך התחשבות בידע המוקדם של הקבוצה(.
ב .התאמת סגנון ושפת הדרכה – האוגדן מציע טקסט כללי שאינו מתייחס בצורה מוגדרת
לקבוצת הדרכה .תפקידו של המדריך להתאים את שפת ההדרכה וסגנונה לקבוצה.
ג .התאמת מסלול הסיור בהתאם לקשיי הקבוצה ומגבלות נוספות )תנאי מזג אוויר ועוד(.
ד .זמן הסיור – הזמן האופטימלי )עד שעה וחצי( והזמן המצוי בפועל.
 .5חובה וגם הכרח לעשות סיור הכנה באתר בטרם הדרכה .במסגרת סיור זה יש לבחון את מסלול
ההדרכה ,תחנות ההדרכה ונקודות התצפית )זיהוי היישובים והאתרים הנצפים( .הכרות טובה של
המדריך עם האתר תסייע לו במהלך ההדרכה ,ותאפשר לו לבצע אלתורים והתאמות בתחנות
ההדרכה ובתכנים השונים גם במהלך ההדרכה.
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 .4מסלולי הדרכה
בחלק זה מוצג השלד של שלושה מסלולי ההדרכה באתר ,בהתאם לחתכי קהל היעד.
כל מסלולי ההדרכה מתייחסים למסר המרכזי – "הקסטל מבשר את ציון" .בנוסף למסר זה הצגנו דגשי
הדרכה מרכזיים לכל אוכלוסייה.
פירוט טקסט ההדרכה בכל אחת מתחנות ההדרכה מוגש בנפרד בפרק א' להלן .יש להתאים את
טקסט ההדרכה המצורף למסלול ההדרכה המתוכנן לפי סוג הקבוצה.
מסלול א' :קבוצות מבוגרים )תלמידי תיכון במסגרת פרוייקט הכנה לצה"ל ,חיילי צה"ל ,סטודנטים
ומשתלמים מבוגרים( – ההדרכה צריכה להתמקד בסיפור ובדילמות הפיקודיות שנתגלו בו.
מסלול ב' :קבוצות תלמידים )תלמידי בתי ספר ,חניכי תנועות נוער(  -מוקד הפעילות יותאם להפעלה
במרחב התעלות ולסיפור הכולל של המאבק על הדרך לירושלים.
מסלול ג' :קבוצה מעורבת )משפחות ,קבוצות מבוגרים בהרכבים שונים( – מוקד ההדרכה יותאם לגורם
הדומיננטי בקבוצה עם אופציה לגיוון בהתאם למרכיבים הנוספים של הקבוצה.
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מסלול ההדרכה הצעה א' :אוכלוסיית מבוגרים )תלמידי תיכון במסגרת פרוייקט הכנה לצה"ל ,חיילי צה"ל ,סטודנטים ומשתלמים מבוגרים(
כללי :תוכנית ההדרכה מתייחסת לכל תחנות ההדרכה .דגש מיוחד על מהלך הקרב והדילמות הפיקודיות שעמדו בפני המפקדים.
ריכוז נושאי התחנות:
תחנות  2 – 1א' :החשיבות האסטרטגית של הקסטל.

תחנה מס' :4

תחנות  :5 – 3עוצמתו של הקרב.

איתור וזיהוי מרחב הלחימה

תחנות  :7 – 6המסקנות הצבאיות ,הפיקודיות והאסטרטגיות מהקרב.

)מערך הביצורים ההיקפי(

תחנה מס' :5

תחנה מס' :3
מערך הביצורים בקסטל

תחנה מס'  2א':

במהלך מלחמת העצמאות.

המרחב הטופוגרפי ותוואי
הדרך בין השפלה לירושלים.

קרב ההתקפה וההגנה על
הכפר
)מתודה :תיאורי מהלכי
קרב וניתוחם(

תחנות מס' 7 ,7 ,6א'9,
תוצאות הקרב
דיון :הדילמות
הפיקודיות

סיפור מבצע נחשון

תחנה מס' :8
מרחב הלחימה במלחמת
ששת -הימים

תחנה מס'  :1חניון

תחנה מס' :2

מהו גן לאומי הקסטל
הצגת נושא הסיור

הבנת חשיבות הקסטל כשולט
על הדרך לירושלים
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מסלול ההדרכה הצעה ב' :קבוצות תלמידים )בעיקר תלמידי חטיבת ביניים והכיתות הגבוהות של בתי-ספר יסודי; תנועות נוער; מסגרות נוער אחרות (
כללי :תוכנית ההדרכה תתייחס למערך הקרבות על הדרך לירושלים בהדגמה על קרב הקסטל
ריכוז נושאי התחנות:
תחנות  :2 – 1הרקע לקרב הקסטל

תחנה מס' :4

תחנות  :4 – 3תיאור מרחב הלחימה

איתור מרחב הלחימה

תחנה מס' :5

תחנות  :6 – 5הקרב
מהלכים מרכזיים בקרב
ההתקפה וההגנה.
)המתודה :תיאור קצר
וממוקד של האירועים
המרכזיים( (

תחנה מס' :3
תחנות מס' 7 ,7 ,6א'9 ,
מערך הביצורים בקסטל
במהלך מלחמת העצמאות.
)המתודה :תנועה בתעלות(

תוצאות הקרב
ותצפית על ירושלים
תחנה מס' :8

יציאה דרך התעלות
הצפוניות .המשך הקרבות
במרחב במלחמת ששת-
הימים.

תחנה מס'  :1חניון
מהו גן לאומי הקסטל

תחנה מס' :2
הצגת נושא הסיור

הבנת חשיבות הקסטל כשולט
על הדרך לירושלים

הצגת מרחב הדרך לירושלים
סיפור מבצע נחשון
הבנת הטופוגרפיה של הרי
ירושלים
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מסלול ההדרכה הצעה ג' :אוכלוסייה מעורבת )משפחות ,קבוצות מבוגרים וילדים ועוד (
כללי :תוכנית ההדרכה תתייחס למאבק על הדרך לירושלים בתקופה ובחשיבות הקסטל לשמירת הקשר עם העיר.
תחנות מס'  :2 – 1הבנת מרחב הדרך לירושלים
תחנות מס'  :5 – 3הקרב
תחנה מס'  :6תוצאות הקרב ומשמעותיו לגבי ירושלים והדרך אליה.
תחנה מס' :5
תחנה מס' :4
הקרב
)מתודה :הצגת מהלך הקרב
כסיפור(

הבנת מרחב הלחימה

תחנה מס' :3
מערך הביצורים בקסטל
במהלך מלחמת העצמאות.

תחנות מס' 7 ,7 ,6א' :9

)הצעירים יכולים לנוע בתוך
התעלות(

תחנה מס' :8

תוצאות הקרב ומשמעותו.

מרחב הלחימה במלחמת
ששת -הימים

השליטה על הדרך לירושלים
)תצפית(
תחנה מס'  :1חניון
מהו גן לאומי הקסטל
הצגת נושא הסיור
הצגת מרחב הרי ירושלים

תחנה מס' :2
הבנת חשיבות הקסטל כשולט
על הדרך לירושלים
סיפור מבצע נחשון
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מבנה טקסט ההדרכה
טקסט ההדרכה המוצע כולל מספר מרכיבים:
א .מקום :תיאור המיקום של תחנת ההדרכה ,התופעות שאליהן מתייחס טקסט ההדרכה
ותמונה של המקום.
ב .נושא :הגדרת נושא ההדרכה המרכזי בכל תחנה.
ג .מהלך  :תיאור ההדרכה )תוכנית תצפית ,סקירה היסטורית ,סיפור קרב( .הטקסט
המצורף מייצג את טקסט ההדרכה הרצוי )אך הטקסט אינו כולל התאמה לאוכלוסיות
ההדרכה השונות(
ד .עזרים :הפניה למגוון של עזרי הדרכה העשויים לסייע בתהליך ההדרכה ,לדוגמה :עדויות
וסיפורי לוחמים המציגים בצורה הטובה והאמינה ביותר )עד כמה שניתן( את סיפור
האירועים שהתרחשו במקום .באוגדן מגוון רחב של עזרים אך אין סיבה להשתמש בכולם
ויש לבחור מתוך העזרים המצויים ועזרים אחרים את המתאימים ביותר לאוכלוסיית
המבקרים .אנו ממליצים לקורא את העדויות המצורפות כלשונן ,כדי לחזק את אמינות
הסיפור.
ה .קישור :חולית הקישור להמשך הסיור מציינת את הנושא המסכם של ההדרכה בתחנה.
חולית הקישור נועדה לסייע למדריך בקישור לתחנת ההדרכה הבאה וליצירת המסגרת
הכוללת של ההדרכה.
ו .עצות' :עצה למדריך'  -הצעות להפעלת הקהל בתחנת ההדרכה והערות מתודיות נוספות.
למדריך המתעניין ולמי שמבקש להכין הדרכה ארוכה ומעמיקה יותר צרפנו רשימה ביבליוגרפית מוארת
ורשימת עזרים נוספים )מפות ,צילומים ועוד(.
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חלק א' – מסלול ההדרכה
תחנת הדרכה מס' 1
מיקום
מגרש החניה ,סמוך לשלט אתר
לאומי קסטל )השלט השחור(

נושא
הצגת המדריך ,נושא הסיור ,מהלכו ותכליתו
מהלך
גן לאומי קסטל )הוכרז כאתר לאומי ע"י ממשלת ישראל( הוא אחד מהאתרים שבניהולה של
רשות הטבע והגנים .הרשות פועלת מתוקף חוק )משנת  (1998ותפקידה לנהל ,לפתח ולשמר
את ערכי הטבע ,הנוף והמורשת של מרחבי ארץ ישראל .
במהלך הביקור בגן נעסוק במרחב הגיאוגרפי של הרי ירושלים בתקופות שונות ונתמקד בסיפור
הקרבות במרחב במהלך מלחמת העצמאות .ייחודו של הכפר קסטל )שהגן הלאומי הוקם
במרחבו( היה בהיותו שולט על הדרך לירושלים .שליטה זו שנתקיימה לאורך השנים ,תסייע לנו
להבין את חשיבותו האסטרטגית של המקום – "כמבשר את ציון" .מכאן שהסיפור המרכזי
בקסטל הוא סיפור המאבק על הדרך לירושלים במהלך מלחמת העצמאות.
במהלך הסיור נבקר במספר נקודות תצפית ונסקור את המאפיינים הגיאוגרפיים של המרחב.
נקודות התצפית השונות יאפשרו לנו להציג גם את פעילות האדם במרחב )יישובים ,דרכים(
בעבר ובהווה ובכך להכין את תשתית הידע לסיפור הקרב שהתרחש במקום במסגרת מבצע
"נחשון" )מרץ – אפריל  .(1948סיפור הקרב יסופר במהלך הטיפוס אל המבנה המרכזי בכפר
)במעלה הכיפה( .באתר נחשפו בשנים האחרונות ביצורים ותעלות קשר שהוקמו על שרידי
הכפר בשנות החמישים והשישים .תוך כדי תנועה בתעלות אלו ותצפית על מרחב ההתיישבות
במקום היום ,נדון בהתפתחות היישובית של המרחב )הקמת יישובים חדשים ועוד( ובאירועי
מלחמת ששת -הימים.
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הסיור יסתיים במרפסת התצפית מעל בית המוכתר של הכפר )תצפית שנבנתה במסגרת
פעילות התאמת האתר לביקור קהל( .מתצפית זו נסתכל לעבר ירושלים המערבית ונבחן
את הדרך לעיר ואת משמעות המאבק עליה לצורך חיזוק ושימור האחיזה היהודית בעיר.
עזרים

קישור
בתחילת הסיור נבחן את המרחב המזרחי של הדרך לירושלים בואכה ירושלים.
עצות
 .1ניתן לעשות בירור ראשוני עם הקבוצה לגבי משמעות המונח" :מבשר את ציון"
רצוי לא לסכם את הדיון בנושא ולהשאיר אותו לבירור במהלך ההדרכה.
 .2הצעה נוספת לנקודת התחלה :ניתן להתחיל את הסיור בסמוך ללוחות ההנצחה
לגדוד "הפורצים" .בלוח המרכזי קיימת מפה המציגה את מערך הדרכים
והיישובים במרחב הדרך לירושלים בתקופת מלחמת העצמאות.
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תחנת הדרכה מס' 2
מיקום
בהמשך השביל המרכזי ,תצפית
לעבר ירושלים

נושא
העיר ירושלים והמרחב הגיאוגרפי בסביבתה.
מהלך
מנקודת התצפית ניתן לראות חלקים מירושלים המערבית וחלקים משכונות ירושלים שנבנו אחר
מלחמת ששת הימים ) .(1967ביתר פירוט :מבשרת ציון ,מוצא ,קולוניה ,שכונת הר – נוף
)הכפר דיר –יאסין( ,גבעת שאול ,רוממה )בנייני האומה ,מלון הולידיי אין( ,שכונת רמות ,נבי –
סמואל.
העיר ירושלים הנחשפת בנקודת תצפית זו ,אינה זהה למרחב העיר ירושלים בתקופת שלטון
המנדט הבריטי וראשית מלחמת העצמאות .ירושלים היהודית של תקופת המנדט ,המשיכה את
מגמת ההתפשטות של ירושלים היהודית מסוף התקופה העותמאנית והתפרסה בחלקים הצפונים
מערביים של העיר .באגן העיר העתיקה הייתה ההתיישבות היהודית מוגבלת לרובע היהודי
הנמצא בקרבת הכותל ורכס הר הצופים .מרבית המרחב הבנוי הנראה מנקודת התצפית שייך
לפעילות הפיתוח שנעשו בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים .אמנם מרחב העיר העתיקה אינו
ניתן לתצפית מנקודה זו אך מבואות השטח הבנוי מציינים עבורנו את העיר )"מבשר את ציון"(.
ירושלים זכתה להכרה כמרחב מקודש לאחר שדוד העלה את ארון הברית אל העיר מקרית
יערים )אולי ,בתוואי העובר סמוך לאתרו של הקסטל( ושלמה בנה את בית המקדש .ירושלים
הפכה לעיר חשובה וקדושה לעם היהודי ,מאז ימי דוד ,חרף העובדה שנתוניה הגיאוגרפים
והכלכליים כעיר היו בעיתיים )קשיי הגנה ,מחסור במים ,מחסור בעורף חקלאי(.
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למרות שנוכחות יהודית בעיר הייתה מוגבלת בתקופות שונות ,הפכה העיר למושא החלומות
והתפילה של כל היהודים ברחבי העולם .רק במחצית השניה של המאה ה –  19זכה היישוב
היהודי בעיר לבסס את מעמדו ולבנות בעיר שכונות ומוסדות .שגשוג היישוב היהודי בעיר נמשך
גם בתקופת המנדט הבריטי בעיר .בשיאה של התקופה היו בעיר
כ 160,000-תושבים מתוכם כ– 100,000יהודים )חמישית מכלל היישוב היהודי בארץ באותה
תקופה( .מכלול נתונים אלו )ואחרים( של קדושה ,נתונים דמוגרפיים ויישובים השפיעו על
ההכרעות הצבאיות מדיניות של היישוב בדבר עתידה של העיר.
המבנה הטופוגרפי של הרי ירושלים :מנקודת תצפית זו ניתן גם לבחון את התנאים
הטופוגרפיים של המרחב ואת תוואי הדרך אל העיר .אתר הקסטל נמצא על פסגת הר מעוז )790
מטר מעל פני הים( במרכז הרי ירושלים .מרחב הרי ירושלים מוגדר כמרחב הטופוגרפי שבין
קמר רמאללה )בצפון( וקמר חברון )בדרום( .המרחב מחולק לסדרה של רכסים ,כשהרכסים
הנמוכים נמצאים במערב והגבוהים במזרח .מבנה הקמרים וחוסר הרציפות ביניהם יצר שני אגני
ניקוז :אגן נחל שורק היורד מכיוון רמאללה בכיוון כללי דרום מערבה ואגן נחל אילון היורד
מאזור רמאללה לכיוון מערב )ראה מפה בנספח(.
מערך הדרכים :ניתוח מערכת הרכסים ואגני הניקוז במרחב מלמד כי המוקד ההררי של הרי
ירושלים נמצא באזור בידו נבי-סמואל צפונה לנקודת התצפית )שם עברה הדרך הראשית לעיר
בתקופה הצלבנית( .עוד מתברר כי הדרך הקצרה לירושלים ,זו העוברת בקו מערב – מזרח,
נאלצת לחצות שני רכסים ושני ערוצים .מנקודת התצפית בה אנו עומדים ניתן לראות את
הירידה לעבר ערוץ נחל שורק ליד מוצא )בגובה  550מטר( ואת העליה לכיוון ירושלים )לגובה
 750מטר( .מצב גאוגרפי זה השפיע על תוואי הדרך אל העיר בתקופות השונות )בתקופה
הרומית עברה הדרך בסמוך אל הקסטל( .בעוד שבתקופות קדומות עבר תוואי הדרך גם מצפון
לקסטל הרי שהחל מהתקופה העותמאנית התבססה הדרך הראשית אל העיר בציר לטרון ,שער –
הגיא ,קסטל ,מוצא ירושלים .העותמאנים היו הראשונים שהכשירו את הדרך למעבר כרכרות
) (1869והבריטים שיקמו ושיפרו את הדרך כבר בעשור הראשון לשלטונם בארץ )שנות
העשרים( .תוואי הדרך עבר מהקסטל לכיוון מזרח בשני צירים דרך מוצא )שבע האחיות( ובדרך
הראשית המוכרת לנו כיום )אותו תוואי אך לא אותה איכות של כביש(.
המאבק על הדרכים :עם פרוץ מלחמת העצמאות ,כ"ט ) (29בנובמבר  1947החלה במקביל
למלחמה בערים המעורבות וכנגד היישובים היהודים המבודדים גם המלחמה על הדרכים.
במישור הארצי נאבקו כוחות ההגנה והפלמ"ח על אבטחת הדרכים אל היישובים היהודים
הבודדים .במישור המקומי -מרחב ירושלים – נאבקו היחידות השונות שפעלו בעיר ובסביבתה
על אבטחת התנועה אל העיר .תחילה גובשה שיטת השיירות .שיטה זו התבססה על הגנת
הרכבים באמצעות מגונים ואמצעים פיסיים
אחרים )שיטת הסנדביץ – לוחות פח כפולים וביניהם חצץ( ובאמצעות שילוב לוחמים כמלווים.
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עזרים
מפה סכמתית :הדרך מתל אביב לירושלים ב ) 1948ראו בנספחים(
מפת  1:40,000משנת ) 1919ראו בנספחים(
קישור
בעקבות משבר השיירות בחודש מארס )שיירת נבי דניאל ,שיירת יחיעם ושיירת חולדה( הוחלט
על שינוי תפיסה ביחס למלחמה על הדרכים .מעתה יפעלו הכוחות במטרה לשלוט על הדרך.
עצות
 .1מאחר שזוהי נקודת התצפית הראשונה בסיור חשוב לאתר תחילה את הצפון ולדון
במיקומו של הקסטל על הדרך לירושלים .כמו כן רצוי לבצע תצפית לכיוון מזרח ולאתר
את היישובים המוזכרים.
 .2ניתן לנתח עם הקהל את מאפייני הנוף הנראה לעיין מנקודת התצפית )לדוגמה :מהם
המאפיינים הבולטים של הנוף?( .יש למקד את הדיון הקצר בעיקר על המאפיינים
הטופוגרפיים )נוף הררי תלול ,סחף קרקע( ובכך להמחיש את התנאים הפיזיים שבהם
הוקמה ירושלים.
 .3יש להמנע מסקירה מקיפה וארוכה על תולדותיה של ירושלים בכלל והקשר היהודי אליה
בפרט )היא המרכז אך לא הסיפור( .אתרה הקדום של העיר ואתריה הקדושים )עיר דוד,
הכותל והעיר העתיקה( אינם נראים מתצפית זו ולכן אין חשיבות רבה לפרטים .יש למקד
את השיחה בחשיבות הסמלית של העיר עם הפיכתה למוקד דתי.
 .4ניתן להרחיב את הסקירה על מצבה של ירושלים במהלך המלחמה )ראה רשימת קריאה(
 .5הסקירה הגיאוגרפית של מרחב הרי ירושלים חייבת להיות מגובה בעזר הדרכה

ו /או

מפה.
 .6בעת ההתייחסות ליישובים השונים לאורך הדרך בין הקסטל לירושלים יש לעשות הבחנה
בין היישובים שהיו קיימים לאורך הדרך בעבר )מוצא ,קולוניה ,דיר–יאסין( לבין
יישובים שהוקמו במרחב לאחר  1948ו  .1967הסקירה על היישובים צריכה להיות
קצרה ביותר ולהתייחס :לסוג היישוב ,זמן הקמתו ואירועים חשובים.
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תחנת הדרכה מס'  2א
מיקום
מורד הגבעה מעל ביתן השומר,
מעל שביל הכניסה
בתצפית לכיוון מערב

נושא
המרחב הטופוגרפי  ,יישובים בהרי ירושלים לאורך ציר הדרך לירושלים
מהלך
בנקודת תצפית זו ניתן לבחון את מרחב היישובים היהודים והערבים במרחב העיר ירושלים
ממערב .כמו כן ,ניתן לעקוב אחר תוואי הדרך אל העיר ממרחב שער – הגיא לעבר הקסטל.
זיהוי היישובים בתצפית :גבעת הראדר ,מעלה החמישה ,קרית ענבים ,בית נקופה ,עין נקובה,
אבו – ע'וש.
לאורך הדרך המובילה לירושלים הוקמו במרוצת השנים ישובים שונים שכלכלתם נסמכה על
הדרך ועל מצאי הקרקעות והמעיינות שבאזור .המסלע )בעיקר גיר ,דולמיט וחואר( והקרקעות
)בעיקר טרה רוסה( ,באזור הרי ירושלים ,יצרו את התשתית לפעילות החקלאית של האדם
במרחב .אולם ,בשל צורת הנוף )מדרונות מתונים במערב לעומת מדרונות עמוקים יותר במזרח(
והמעיינות הרבים הפזורים נאלץ האדם לטרס את הגבעות השונות על מנת ליצור תשתית נוחה
לקיום חקלאות )בניית הטרסות נועדה למנוע את סחיפת הקרקע ולאפשר יצירת אזורי גידול
מתאימים( .כמו כן ,הוקמו ונחצבו נקבות ובריכות סמוך למקורות המים על מנת לנצל את מי
המעיינות שבאזור .מנקודת התצפית ניתן להבחין בטרסות הרבות המאפיינות את הרי יהודה ואת
הגידולים החקלאים המגוונים הגדלים בהם.
לצד ההתיישבות ההיסטורית לאורך הדרך וההתיישבות הערבית שהתקיימה במרחב )אבו –
ע'וש ,בית מחסיר( הוקמה החל משנות העשרים באזור עמק כסלון התיישבות יהודית .היישוב
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הראשון שהוקם היה קיבוץ קרית ענבים ) (1920ששימש במהלך מלחמת העצמאות כבסיס
הפעולה של לוחמי חטיבת "הראל" של הפלמ"ח )ושם גם בית-הקברות של חללי החטיבה(.
יישובים יהודים נוספים במרחב :קבוץ מעלה החמישה )שהוקם כיישוב 'חומה ומגדל'(; נחלת
יצחק )שטח ,בסמוך ליישוב הערבי אבו-ע'וש ,שנרכש החל משנת  1925ע"י יצחק פלר במטרה
להקים פרבר עברי דתי ליד ירושלים .רעיון ההתיישבות לא יצא לפועל מסיבות שונות וחלק
מהאדמות הוחכרו .על קרקעות היישוב הוקמה במהלך שנות ה –  90שכונת נופש ,שבעליה
הפכו ליישוב קבע .בעקבות פניה לבג"ץ הוחלט על פינוי היישוב(; קיבוץ נווה אילן שהוקם
בשנת .1946
מבט כללי על הדרך מצביע על כך שהיתה זו דרך שהתקיימו בה לסרוגין יישובים יהודים לצד
יישובים ערביים .מערך יישובים מסורג זה נמשך גם בהמשך הדרך מהקסטל לכיוון ירושלים
)מוצא עלית ותחתית ,קולוניה ,דיר–יאסין( .מציאות יישובית זו חידדה את ייחודה של הדרך
לירושלים ואת המאבק עליה.
תוואי כביש מס' ) 1הרב מסלולי( עובר היום בתוואי הדרך שנכבשה )נסללה( לראשונה ע"י
התורכים .תוואי הדרך מושפע מהנתונים הטופוגרפיים של הרי יהודה וככזה הוא נע משורש-נווה
אילן ) 656מטר( לעבר עמק כסלון )אזור קרית ענבים ,אבו – ע'וש( ומשם חזרה במעלה הגבעה
לעבר הקסטל ) 790מטר(.
בנקודה זו אנו יכולים להבחין בחוסר הרציפות של ההתיישבות היהודית לאורך הדרך הראשית
לירושלים בתקופה .בין שער הגיא – לנווה אילן לא התקיימה כל התיישבות .בקטע שמנווה אילן
ועד הקסטל הייתה התיישבות יהודית משולבת בהתיישבות ערבית )ראוי לציין כי הישוב אבו-
ע'וש ,שהיה מהיישובים הערבים הגדולים במרחב ,היה פרו-יהודי בגלל היסטוריה של מאבק בין
משפחת אבו-ע'וש לבין משפחות ערביות אחרות( הכפר קסטל חצץ שוב בין ההתיישבות
היהודית בעמק כסלון להתיישבות במוצא .בקטע זה ,כפי שראינו ,הייתה התיישבות כפרית
ערבית מרובה.
עזרים
מפה סכמתית :הדרך מתל אביב לירושלים ב) 1948-ראו בנספחים(
מפת  1:40,000משנת ) 1919ראו בנספחים(

קישור
למרות כל זאת ,ראוי לציין כי הכפר ששכן במקום לא היה מהכפרים הגדולים באזור
)ואולי היה מהקטנים ביותר שהיו קיימים באזור?( ייחודו היה במקומו האסטרטגי
ושליטתו על הדרך לעיר.
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עצות
 .1הסקירה הרחבה על היישובים היהודים לאורך הדרך אינה מיועדת לכל קבוצה .חשוב
להדגים לקבוצה את המרחב המסורג ולהדגיש תוך כדי כך את החשיבות הרבה של
הקסטל ברצף ההתיישבות במרחב.
 .2בתצפית זו )לכיוון מערב( ניתן לסכם את הדיון בנושא מרחב ההתיישבות בדרך אל
ירושלים .דיון זה ישמש מבוא לתיאור המהלכים הצבאים שהתרחשו באזור בחודשים
מארס – אפריל .1948
 .3ניתן ורצוי להשתמש במפה מתקופת המנדט לצורך הדגשת מרחב היישובים.

בתמונה :מורד כביש "שבע האחיות" מהקסטל למוצא .מתוך אוצר תמונות הפלמ"ח.
השביל המתפתל מתחילת המסלול ועד בית המוכתר ממחיש את פיתולי הכביש הנראה בתמונה.
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תחנת הדרכה מס' 3
מיקום
תעלות ההגנה ההיקפיות של המוצב

נושא
מערך הביצורים בכפר הקסטל בזמן מלחמת העצמאות.
מהלך
תעלות ההגנה והבונקרים שנחשפו באתר )ונחפרו על ידי צה"ל בשנות ה –  ('50אינם משקפים
את מצאי הביצורים בכפר בימי המלחמה במארס – אפריל  .1948מתוך דוחות המודיעין על
התבצרות הכוחות הערביים ביישוב אין כל מידע על תעלות ועמדות הגנה .כל שיטת ההגנה
במקום הייתה מבוססת על שימוש בבתים ובמתקנים השונים הנוספים של היישוב .לשם כך יצאו
כוחות פלמ"ח כבר ב  16במרץ  1948כדי לפוצץ חלק ממבני הכפר ששמשו עמדות:

מברק מעציוני ]חטיבת ההגנה בירושלים[ אל ידין ]יגאל ידין ,ראש אג"מ במטכ"ל[ מיום
17/03/48
"יחידה מהפלמ"ח בצעה אמש פעולת פיצוץ בכפר הקסטל היחידה לא נתקלה
בהתנגדות רצינית ופוצצה את המטרות .יש כנראה קורבנות מתחת לעיי המפולת ."...
כוחות הפלמ"ח וההגנה שפעלו במקום )ראה בהמשך( השתמשו בבתים ובמתקני הכפר כעמדות
ביצור .על איכות הביצורים בתקופה ניתן ללמוד מדו"ח הסיכום על הקרב:

"...היה הכרח להגביר את העמדות ולא היו אנשים .המקום אינו מבוצר ,חסרה גדר,
בעיקר מכיוון קולוניה .מוקשים – ככלל לא היו .קשר בין עמדות אין .לא תעלות גישה
ולא טלפונים".
)ארכיון צה"ל (45 /500 / 1948
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רוב התעלות וכל הביצורים שנמצאו במקום שייכים לתקופה שבין מלחמת העצמאות )לאחר
כיבוש הקסטל( למלחמת ששת – הימים .בעת ההיא המשיך המקום לשמש עמדה אסטרטגית,
מול כוחות הצבא הירדני שישבו בשייח' עבדול עזיז )ניתן לזהות אותו בהסתכלות צפונה לכיוון
מגדל המים של מבשרת ציון(.
על כך בעדותו של עוזי נרקיס )אלוף פיקוד המרכז בשנים :(1968 – 1966

"מיקבץ המפות של פרוזדור ירושלים הראה בעליל שהירדנים לא יתקשו לנתק
במפתיע את הכביש הראשי העולה מן השפלה לבירה .כל צוות קרב משוריין ,שהיה
יוצא בימי רגיעה ממוצבי שייח' עבדול עזיז אל עבר הקסטל ,לא היה נתקל בדרכו
בשום רמז למערך הגנה ישראלי .הצצה חטופה באזור שער הגיא ולטרון הוכיחה כי גם
השטח הזה חשוף בכוח להתקפת פתע ירדנית ולניתוק .בבת אחת צפה ועלתה עתה
הטראומה של ירושלים הנצורה בתש"ח והטביעה את חותמה על הערכת המצב .חשתי
כי לא נוכל לראות את התסריטים הללו כאיומי סרק"
)נרקיס ,עוזי .חייל של ירושלים .תל-אביב  , 1991עמ' (319
עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל(
קישור
כיוון שלא היו במקום מערכת ביצורים ועמדות התנהל במקום קרב קשה ורב נפגעים משני
הצדדים .על מנת להבין את מהלך הקרב עלינו לבחון את גזרת הלחימה מכיוון דרום – מזרח.
עצות
 .1נקודת הכניסה לתעלה ממוקמת במורדות הדרומיים מערביים של כיפת הקסטל ,סמוך
לנקודת התצפית לכיוון דרום מערב .התנועה בתעלות צריכה להיות חופשית .המדריך
צריך להנחות את הקבוצה אל היעד )הבית המרכזי( וללוות את הקבוצה כמאסף.
אופציה נוספת  -להוביל את הקבוצה ,כראשון ,בתעלה.
 .2התנועה בתעלות תוביל את הקבוצה לעבר נקודת התצפית לכיוון דרום מערב .נקודה זו
היא בעלת חשיבות להבנת מרחב הקרב על הקסטל .לפיכך חשוב לחזור ולהדגיש בפני
המבקרים שמערכת ביצורים זו לא הייתה קיימת בתקופת מלחמת העצמאות ולכן ההגנה
על המרחב היתה קשה ומסובכת יותר.
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תחנת הדרכה מס' 4
מיקום
נקודת התצפית לעבר צובא )מדרום
לסלע ההנצחה(

נושא
איתור וזיהוי מרחבי הלחימה סביב הקסטל וסיפור מבצע 'נחשון'
מהלך
מנקודת תצפית זו ניתן להבחין במרחב היישובים סביב הכפר קסטל בשנת  .1948הכפר הבולט
ביותר במרחב) ,ששרידיו נראים עד היום( ,הינו הכפר צובא )ובסמוך אליו קיבוץ צובה שהוקם
על אדמות הכפר לאחר כיבושו( .הכפר הוקם על שרידי יישוב שנתקיים במקום כבר בתקופות
קודמות ושזכה להאדרה בעת מסעי הצלב ,עת נבנתה במקום מצודה .בזמן מלחמת העצמאות
התגוררו בו )על פי מפקדים בריטים משנת  (1945כ  620תושבים .בשלבים מאוחרים יותר של
מלחמת העצמאות השתלבו בהגנת הכפר גם כוחות של מתנדבים ממצרים .מכפר זה פעלו
הכוחות הערבים בפיקודו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני בעת ההתקפה על הקסטל .כפר נוסף
במרחב היה הכפר עין-כרם )ניתן להבחין במבני הכנסיה שבכפר( שהיה הכפר הגדול ביותר
באזור והתגוררו בו ערב המלחמה
כ 3,180-תושבים .מאותם נתוני מפקד על הכפרים הערבים בסביבות ירושלים אנו למדים כי
בכפר קסטל התגוררו רק כ –  90תושבים .מתוך ידיעות המודיעין של ה 'הגנה' אנו יודעים כי
תושבי הכפר השתייכו לשלוש משפחות .נתונים אלו מחזקים את התפיסה כי חשיבותו של הכפר
לא נובעת מגודלו וממספר תושביו אלא ממיקומו ושליטתו על הכביש לירושלים.
כמו כן יש לזכור ,ששיטת ההפעלה של הכוחות הערביים בגזרה הייתה מבוססת גם על הזעקת
כוחות מהכפרים לטובת ביצוע משימה )' ָפזְעָה'( .שיטה זו הביאה לגיוס נרחב של הפלאחים
והתושבים בעלי נשק לתקופות קצרות .גיוס שהגדיל את יכולת התקיפה והלחימה של התושבים
הערביים באזור.
בבחינת שדה המערכה לכיוון דרום מזרח אפשר לאתר את עמדות ההגנה סביב הכפר .לאחר
כיבושו של הכפר במסגרת מבצע "נחשון" )ראה בהמשך( אורגנה ההגנה סביב הכפר בעמדות
המרחביות שסביב היישוב :עמדת "בועז" )במערב( עמדת "המחצבה" )בסמוך לאתר המחצבה

21

היהודית שהופעלה במקום ע"י 'סולל בונה'  .עמדה זו הייתה בשליטה של כוחותינו עוד לפני
תחילת מבצע 'נחשון'( ועמדת "המשלט המזרחי" )עמדת 'נחשון'(.
הקרב על השליטה בקסטל היה חלק מהפעילות שקדמה למבצע 'נחשון'
) 16 – 5באפריל  .(1948ברמה הארצית היה מבצע 'נחשון' מעשה חד פעמי של גיוס משאבים
וכוחות לוחמים לצורך ביצוע משימה )לצורך כך הוקמה מפקדה מיוחדת( .ברמה האופרטיבית
מרחבית ,נועד מבצע 'נחשון' לשנות את שיטת המאבק על הדרכים .מעתה לא עוד אבטחת
השיירות מתוך כלי הרכב אלא השתלטות על המרחבים השולטים על הדרך.
המטרה המוצהרת של המבצע כפי שנוסחה ע"י הפיקוד העליון היתה :להעביר אספקה
לאוכלוסייה היהודית הנצורה בירושלים.
מהדיון שנערך בביתו של בן – גוריון ערב המבצע .ניתן ללמוד על החשיבות שיחס בן – גוריון
למבצע )מתוך יומנו של בן-גוריון(:

" 31.3.48
בערב באו אצלי אנשי המטה לברר כמה שאלות .אמרתי שכרגע יש שאלה אחת בוערת
– והיא המלחמה על תחבורת ירושלים ,וכוח האדם שיגאל ]יגאל ידין[ מכין– 400 ,
 ,500אינו מספיק .זוהי עכשיו המלחמה המכרעת .נפילת ירושלים העברית עלולה
להיות מכת מוות ליישוב ,והערבים מבינים זאת וירכזו הרבה כוחות לניתוק התחבורה,
ויש לקחת כל האנשים שאינם הכרחיים בתיכון ,בת"א ובדרום ,על נשקם ,ולשלוח
אותם לדרך חולדה-באב-אל-ואד – ירושלים."...
מרחב מבצע 'נחשון' התחלק לשתי גזרות פעילות .גזרה מערבית )אזור חולדה לטרון( וגזרה
מזרחית )אזור קרית ענבים-ירושלים( .כוחות הפלמ"ח והחי"ש )בעיקר הכוונה ללוחמי חטיבת
"עציוני" של ההגנה( שפעלו בגזרה המזרחית נועדו להשתלט על הרכסים השולטים על הכביש
תוך יצירת עימות עם כפרי האזור – צובא ,קולוניה וקסטל.
הפעילות בכפר קסטל קדמה למבצע .כבר ב 17-במרץ )כפי שכבר צויין( תקפה יחידת פלמ"ח
את הכפר וביצעה פעילות פיצוץ של מספר בתים ומבנים .במשך כל התקופה הזאת ,עד לראשית
המבצע תקפו כוחות ערביים את עמדת המחצבה היהודית בצובא )"המחצבה"( מתוך ניסיון
להשתלט עליה.
ב  1 -באפריל דיווחה חטיבת "עציוני" אל הפיקוד העליון:

"הקסטל מתפנה מתושביו ויש חשש רציני שיתפס על ידי כוחות מאורגנים של האויב
]הכוונה לכוחותיו של עבד אלקאדר אלחוסייני ,שהיו כוחות מאורגנים ומסודרים,
שנעזרו גם בלוחמי הכפרים[ כוונתנו לכבוש הלילה את הקסטל ע"י הבולגרים
]הפלמ"ח[ ולהחזיק בו בכוחות החי"ש .דעתי ]דוד שאלתיאל ,מפקד כוחות ההגנה
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בירושלים[ שפעולה זו הכרחית ועלולה לעזור לתכניות הקרובות של הבולגרים בקו
]הכוונה למבצע 'נחשון'[...הכפר קסטל נעזב פרט לכמה זקנים המבקשים לא לפגוע
בהם .פיצוץ הכפר נותן עמדות מצוינות ומשלטים לאויב.....אין לנו כוחות מספיקים
לתפיסה אך נוכל לקבלו לידינו להחזקה מיד לאחר תפיסתו."...
עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל ובנספח(
קישור
בהתאם לנתונים אלו ולאור כוונות המבצע המתוכננות נערכו כוחות הפלמ"ח לכיבוש הכפר.
במקביל ,גיבשו כוחות "עציוני" את מדיניות ההגנה על הכפר ביום שלאחר הכיבוש.
עצות
 .1ניתן להשתמש בשלטים הקיימים באתר על מנת לאתר את עמדות ההגנה סביב הכפר.
 .2הדיון על מבצע 'נחשון' יכול להוות נושא להרצאה ארוכה .חשוב להדגיש בפני
המבקרים את ייחודו של המבצע ובתוך כך להדגיש את חשיבות הקרב על הקסטל
במסגרת פעולות המבצע )"מבשר את ציון"(

בתמונה :מראה הכפר קסטל מכיוון דרום .מתוך אוצר תמונות הפלמ"ח
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תחנת הדרכה מס' 5
מיקום
נקודת תצפית לכיוון דרום-מזרח
)בהתאם לתנאי מזג האוויר ,ניתן לעבור
לחדרים בבית המוכתר ,תחנה מס'  9ו/או
לחדר החשמל בו ניתן להקרין גם את הסרט(.
נושא
קרב ההתקפה וההגנה על הכפר
מהלך
בליל ה  2 -באפריל )אור ל  3באפריל ( כבשה פלוגת הפלמ"ח מגדוד הפורצים בפיקודו של
אליהו סלע )המוכר בכינויו 'רעננה'( את הכפר והמשלטים הסמוכים .בפועל היה הכפר כבר נטוש
)כפי שדווח ע"י אנשי המודיעין של חטיבת עציוני( ומלבד כמה שומרים )עד  (10לא נתקלו
כוחות הפלמ"ח בהתנגדות .מיד לאחר הכיבוש החלה פלוגת החי"ש בפיקודו של יעקב סלמן
להתארגן להגנת הכפר והמוצבים מסביב.
התנאים בכפר ובמוצבים הסמוכים לא אפשרו יצירת מערך הגנה מסודר ומאורגן .בתי הכפר לא
פוצצו במלואם בהתקפה הקודמת )בחודש מרס( ועל בסיס המבנים הקיימים נערכו כוחות החי"ש
להגנה בעיקר לכיוון דרום מזרח )מרחב המשלטים(.
במקביל להתארגנות החלה ההתקפה הערבית .כוחות החי"ש ופלוגת התגבורת של הפלמ"ח
התארגנו בעמדות ,הונחו  14מטענים בבתים שנועדו להתפוצץ במטרה להקל על מערך ההגנה
במקום .מטענים אלו לא הופעלו וההגנה על הכפר התבססה על המבנים הללו .הכוחות הערבים,
בפיקודו של כמאל עריקאת )סגנו של עבד אלקאדר אלחוסייני ,מפקד הכוחות הערביים באזור(
התארגנו בעין-כרם ובצובא ובכך סימנו את כיוון התקיפה האפשרי.
על ההתקפה הזאת וראשית הקרב מספר יעקב סלמן ,מפקד פלוגת החי"ש במקום:

"בשעות אחר הצהרים הם התחילו לעלות על משלט "בועז" ועל "המשלט המזרחי".
את עיקר המאמץ שלהם הם ריכזו על המחצבה שהיתה בידינו .הלילה היה תמיד שלנו
ולא שלהם .פה בפעם הראשונה הם התחילו לתקוף בלילה ולחדור לתוך המוצבים"
אחר הצהרים של ה –  3באפריל ,בעקבות ההתקפה והריגתם של שלושה לוחמים במשלט
נחשון ,ננטש המשלט והכוחות הנותרים הצטרפו לכוחות בכפר.
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הקרב סביב המוצבים ההיקפיים נמשך כל הלילה וברביעי בחודש .בקשתו של מפקד פלוגת
החי"ש לקבל סיוע בלוחמים נוספים ובהחלפת לוחמיו הפצועים והתשושים נדחתה וכוחותיו
נאלצו להמשיך להתארגן להגנת המרחב .בשל עייפותם הרבה של הלוחמים לא התקדמה עבודת
הביצורים והלוחמים המשיכו להתארגן בביצורים הקיימים.
דחיית הבקשה הראשונה לעזרה וסיוע )בעיקר הדרישה להחליף את לוחמי החי"ש( חשפה את
הבעיה הפיקודית /הארגונית שהקשתה על הכוחות בהגנת המרחב של הקסטל .מטה מחוז
ירושלים )שאליו הייתה שייכת פלוגת החי"ש( היה אחראי ליישובים ולקסטל ,ואילו מפקדת
מבצע "נחשון" )בעיקר כוחות פלמ"ח( היתה אחראית לכביש הראשי העובר ליד יישובים אלה.
חוסר התיאום הארגוני והניכור בין שתי המפקדות שפעלו בשטח מנע ,בשלבים מתקדמים יותר
של הקרב מתן סיוע ועזרה ללוחמים במקום.
יום ה 4-באפריל עבר בשקט יחסי .בימים  5ו 6-באפריל המשיכו הערבים את ניסיונות ההתקפה
שלהם תוך שהם מצליחים להשתלט על המשלטים המרחביים )"בועז"" ,המזרחי"( ולבסוף גם
עמדת המחצבה .אחיזת הלוחמים בכפר ב –  6בחודש אפשרה את מעבר השיירה הראשונה
לירושלים במסגרת מבצע "נחשון" )שיירה של  60כלי רכב(.
על כך דיווח קצין המודיעין של חטיבת 'עציוני':

"לעבר כפר הקסטל ,נורתה אש כבדה משני הצדדים .התחבורה הצבאית עוברת בכביש
הראשי באופן חופשי .אין ידיעות נוספות לפי שעה".
במשך כל ימי הלחימה הללו המשיך כוח החי"ש לדרוש תגבורת של כוח אדם ,החלפה של
הלוחמים העייפים ופינוי הפצועים וההרוגים .בכל אותם ימים נאלצו הלוחמים להשתמש במזון
שנשאר בכפר .מהקמח והמים אפו הלוחמים לחמים ובשאר המצרכים שנמצאו במקום ניסו לספק
את צורכיהם .בפועל הצטרפה לפלוגה מחלקה נוספת ו 14 -מלוחמי הפלוגה הוחזרו לירושלים
למנוחה.
אולם ,הכוחות הערביים לא אפשרו מנוחה ארוכה ללוחמים במקום .לאחר נטישתם של המוצבים
ההיקפיים נערכו כוחות החי"ש להגנה על הכפר כאשר עמדת המפתח הייתה בית המוכתר
שבקצה הכפר.
בלילה שבין ה –  7ל –  8באפריל המשיכו הכוחות הערביים לרכז מאמץ ופתחו באש מרגמות
וירי לעבר העמדות השונות בכפר.
על התקפה זו מספר יעקב סלמן:

"זה עבד כמו שעון ,בשעה  20:00היו מתחילים בהרעשה ארטילרית והיו הורסים
אותנו ממש עם פגזים של זרחן .מי שמכיר את זה יודע שהפגזים מתחילים להישרף
ולבעור וזה דבר נורא.
בסביבות  24:00בלילה כמו שעון ,צעקות והסתערות ואז הם נכנסים לכפר.
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תחמושת לא הייתה ,מזון לא היה והדבר הנורא ביותר  -היו לנו הרוגים והיו לנו פצועים
ולא היה פינוי ולא היה קשר עם העורף ,כשהתחיל להאיר השחר ,בחצי השעה של
הדמדומים ,נהיה שקט .שלנו ישנו ,היו הרוגים לגמרי .מי שנהרג נהרג ,ומי שלא ,שכב
כמו מת .לפתע התחילו להתקדם לעבר מפקדת הפלוגה ליד העץ שלוש דמויות ,שלא
יכולנו לזהות אותם )היה עוד דמדומים("..

עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל(
לוח :יומן אירועים קרב הקסטל )ראו בנספחים(
קישור
בנקודת זו נמשיך להתקדם לעבר עמדת המפתח בכפר – בית המוכתר .מצב הלוחמים בכפר קשה
לאחר ליל לחימה ארוך .הכוחות הערבים נראו כמסתלקים מהמרחב וממתינים לשעת כושר
נוספת .שלושת הדמויות שעלו לעבר מפקדת הפלוגה שינו את מהלכי הקרב לימים הבאים.
עצות
 .1במטרה להעביר את תיאור הקרב בצורה מעניינת יש לנסות לעצב אותו כמו סיפור ,עם
גיבורים ועלילה ונקודות מתח .אפשר לנסות לבחון ביחד עם הקהל מה היו התחושות
וההרגשות של הלוחמים בלילות הקרב השונים )כיצד התארגנו עם הפצועים? כיצד
התארגנו עם המזון והמים?( .הקרב בקסטל לא היה קרב טקטי חשוב וראוי ללמידה.
היה זה קרב של לוחמים ומפקדים שנאלצו להתמודד עם מצבי לחימה קשים ולכן ראוי
שסיפורם יעמוד במרכז ההדרכה.
 .2קטעים נוספים מעדותו של יעקב סלמן ,מפקד כוחות החי"ש בקרב משולבים גם בסרט
הניתן לצפיה בחדרים שבבית המוכתר.
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בתמונה :לוחמים במשלט הקסטל )לאחר כיבושו השני( .מתוך אוצר תמונות הפלמ"ח
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תחנת הדרכה מס' 6
מיקום
סלע ההנצחה
נושא
תוצאות הקרב והמסקנות
מהלך
קטענו את תאור הקרב בעת ששלושת הדמויות החלו מתקדמות לעבר המפקדה.
סלמן ממשיך ומספר:

"הם התקרבו למפקדת הפלוגה וכשהם היו בטווח של  15מטר ,מאיר לחץ על ההדק,
האמצעי נפל לידינו עשרה מטרים מהדלת"
בדו"ח הקרב תואר האירוע כך:

"בשעה  0300בערך ,בהיותי שוב במטה שלי שמעתי מן העמדה הקרובה שהיתה על
גזוזטרה הבנין צעקות .בעמדה היו אותה שעה הרס"פ מאיר ...ואחד האלחוטאים .מאיר
חשב תחילה שהאנשים העולים הם אנשי התגבורת שבאה אלינו הוא צעק אליהם
)בערבית(" :בואו יא ג'מאעה" התשובה של אחד העולים היתה "הלו בויס" ...האיש
העולה חשב כנראה את מאיר לאנגלי כיון שהוא היה חבוש כובע פלדה ...כשנוכח
בטעותו צעק "הֵ נ ְְדס אַפ" .מאיר חשב שהוא דורש ממנו להיכנע ,התאושש ושלח בו
צרור מן הסטן .אני זרקתי רימון יד לעברו .הערבי נפל .עם שחר אספנו את תעודותיו
ונתברר ששמו עבד אל קאדר סולים .לפי התעודות יוצא שזה אחד המפקדים".
באותו בוקר הגיעו לכפר קצינים ממטה גדוד הפורצים של הפלמ"ח )הגדוד הרביעי ,שהיה שייך
לכוחות של מבצע 'נחשון'( כדי לבדוק את האפשרות לפוצץ את בתי הכפר במטרה להקל את
ההגנה במקום .תוך כדי בדיקות התברר כי ההרוג מליל אמש היה עבד אל-קאדר אל-חוסייני,
מפקד הכוחות הערביים באזור.
השמועה שהגיעה לכוחות הערבים הייתה שמפקדם עבד אל-קאדר נמצא )אולי שבוי?( בידי
הכוחות היהודיים בקסטל .מיד עם העברת הידיעה החלו הכוחות להתארגן להתקפה מהירה על
הקסטל במטרה להציל את מנהיגם.
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כך מתוארים מהלכי ההתארגנות של הכפרים בסביבה:

"פשטה השמועה שהוא נעדר .הידיעה דילגה מכפר לכפר באותה מהירות מיוחדת
הקשורה בבשורות רעות .מחברון ועד רמאללה נשאו אנשים רגליהם להצטרף לחיפוש
אחר מנהיגם .בירושלים התרוקנו השווקים .דומה היה כאילו כל מי שיכול להשיג רובה
חש לצאת מן העיר... .חברת האוטובוסים הלאומית הפסיקה את שירותיה והקדישה את
כלי הרכב שלה להסעת מתנדבים לקסטל"..
)מתוך :לאפייר ,דומיניק .קולינס ,לארי .ירושלים ירושלים )תרגם :אמיר ,אהרון(.
ירושלים (1972
מנקודת המבט של מפקד החי"ש במקום נראה הקרב כך )ממשיך סלמן ומתאר(:

"] [08/04/48הם התחילו לעלות .זה היה משהו לא נורמלי ,כמו פלנגות .היריות לא
עצרו אותם הם נפלו והלכו .זאת אומרת לא נעצרו .זו הייתה התקפה מכל הכיוונים.
ממערב ממזרח ומכיוון משלט בועז .הם הלכו וכנראה היה להם תכנון .המקום הראשון
שנפל היה המקום הזה ]בית המוכתר[ .זאת אומרת השטח החיוני .בית המוכתר עם
הגזרה שלו"
על פי הערכות המודיעין כאלף לוחמים כפריים השתתפו במערכה על הקסטל .בעת מציאת גופתו
של מנהיגם )הגוויה נשארה במקומה משום שכוחות הפלמ"ח שהגיעו יום קודם לא הספיקו
לפנותה( נעצרה לרגע ההתקפה:

"..בעודו עמל להגיע אל פסגת הכפר ולהצטרף שם אל האחרים ,נתקל בגופתו של עבד
אל – קדר חוסייני המוטלת פרקדן על גרם מעלות נמוך ליד בית אבן קטן... .גברים
נקהלו ועברו סביב הגופה כשהם מביעים את יגונם בבכי וילל ,ומנשקים את פניו של
המנהיג המת...בעדינות הניחו את עבד אל – קאדר על גבי אלונקה ,לאחר שרחצו את
פניו...אחר העבירוהו מיד ליד והוליכוהו במורד ההר של כיבושו האחרון"...
)מתוך :לאפייר ,דומיניק .קולינס ,לארי" .ירושלים ירושלים" ,תרגם :אמיר ,אהרון,
ירושלים (1972

29

בשלב זה ,שכוחות הכפריים החלו נכנסים לתוך הכפר ועמדות ההגנה ננטשו ,הגיעה תגבורת של
לוחמי פלמ"ח בפיקודו של נחום אריאלי )ממשיך סלמן(:

"אנחנו יצרנו בסיס אש .פתאם הגיעה נחום אריאלי ]מפקד כוח התגבורת של הפלמ"ח
שהגיעה מקרית ענבים[ ואז התרכזנו כולם והפקודה היתה שנחום מקבל את הפיקוד.
עשינו התייעצות ונחום נתן את הפקודה לסגת.
הסכמנו כי אנחנו ניצור בסיס אש ונחפה על הנסוגים .אנחנו אפשרנו לחברה לצאת.
היינו שמונה מפקדים בבסיס האש ונשארו רק שניים – עמוס קינמון ואני .התחלנו לנוע
לעבר קרית ענבים ,זאת הייתה הפקודה שלנו לגבי הנסיגה .את הפצועים השארנו כאן.
אני לקחתי אחד ,מאיר לקח אחד ,אבל החברה לא יכלו כי בנסיגה היו עוד נפגעים"
עוד בטרם החלה פעולת הנסיגה המאורגנת החלו אחדים מלוחמי החי"ש לסגת באופן
עצמאי לכיוון מזרח )לכיוון ארזה( בנסיגתם נחשפו לאש הכוחות הערבים שפעלו במורדות
המזרחים והצפונים של הכפר ורבים מהנסוגים נפגעו .הלוחמים שנסוגו באופן מאורגן,
ירדו במדרון המערבי המוסתר ורובם הגיעו בשלום לנחלת יצחק.

במעשה הנסיגה התרחשה הדרמה הגדולה של הקרב .החלטת המפקדים
להשאר בבסיס האש כדי לאפשר את נסיגתם של הלוחמים יצרה נורמה
לחימה חדשה .בשלב זה ניתנה פקודת הנסיגה של מפקד כיתת הפלמ"ח
שהגיע למקום שמעון אלפסי" :הטוראים ייסוגו לנחלת יצחק ,המפקדים
יחפו על נסיגתם" .תוצאות הקרב במקום הזה היו שכל מפקדי כוח הנסיגה
נהרגו כולם במקום בו נעצרו וחיפו על חייליהם.
על תוצאות הקרב ניתן ללמוד מהחזרה אל הכפר בתום הקרבות של ה –  9באפריל:

)מספר סלמן( " הזיכרון הכי מזעזע שלי ,כשעלינו לכאן ומצאנו  43גופות של חברים
שלנו."....
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עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל(
לוח :יומן אירועים קרב הקסטל )ראו בנספחים(
קישור
הקרב הסתיים בשעות אחר הצהרים .הערבים שוב שלטו על הקסטל ועל התחבורה
בכביש הראשי .סיפור המצבות על סלע ההנצחה מעיד על עוצמתו של הקרב )על גבי הסלע
הונחו לוחות עם שמות הנופלים .חדי העין יוכלו להבחין בין הלוחות בניסיונות לחקוק
את שמות הנופלים ישירות על-גבי הסלע(.
עצות
 .1סיפור הקרב המתואר כאן ,הציג את נקודת המבט של שני הצדדים במערכה .יחד עם
זאת חשוב להדגיש את סיפורם של לוחמי החי"ש והפלמ"ח שנלחמו בכפר החל מה – 3
לאפריל כמעט ללא עזרה וסיוע.
 .2בתיאור קרב הנסיגה חשוב לנתח את המרכיבים הטופוגרפיים של אזור הנסיגה )תצפית
לכיוון המועצה המקומית וארזה( ובכך להבליט את התוצאות הקשות של הנסיגה.
 .3אירועי הקרב חושפים כמה נושאים לדיון ושיחה .בהתאם לקבוצה רצוי לנסות לפתח
שיחה על מעשי המפקדים בקרב; על ההחלטה לסגת )"הטוראים ייסוגו ,המפקדים
ייחפו"(; על קשיי הנסיגה וההחלטה להשאיר את הפצועים וההרוגים בשטח .רצוי לכוון
את המבקרים להתמודד עם מציאות הקרב ולנסות להעריך את פעולת הלוחמים
בהתאם לנסיבות הקרב שהתפתחו.
 .3במסלול הדרכה א' )מורחב( עורכים דיון ערכי באחת התחנות  .6-9פירוט מהלך הדיון
ראו בנספח .6
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תחנת הדרכה מס' 7
מיקום
במת התצפית )בית המוכתר(

נושא
השליטה על הדרך במהלך מלחמת העצמאות .סיכום פעילות הלחימה במקום.
מהלך
מיד עם הגעת הכוחות לקרית ענבים ניתנה פקודת התארגנות לכיבוש מחדש של הכפר .לכל היה
ברור שהחזרת השליטה בכפר לידי הערבים תפגע במידת הצלחתו של מבצע 'נחשון' ותקשה על
מעבר השיירות לעיר .המשימה הוטלה שוב על כוחות הפלמ"ח )גדוד הפורצים( .בליל ה – 8
באפריל בוצעה התקפה מאורגנת על גבעת הקסטל בסיוע מרגמות וכוח חיפוי .בניגוד לציפיות
של כוחותינו נשאר בגבעת הקסטל כוח ערבי מצומצם )בגודל של פלוגה( בעוד שיתר הלוחמים
הערבים יצאו להלוויית מנהיגם בירושלים .נטישת הכפר על ידי הלוחמים הערביים אפשרה את
שר את צִיוֹן".
כיבושו המהיר של הכפר ללא נפגעים .עם כיבושו מחדש חזר הכפר לשמש "מְ ַב ֵ
לאחר כיבוש הכפר הסתובבו לוחמי הפלמ"ח והחי"ש בין הריסות הכפר כדי למצוא את
גופות חבריהם ולהביאם לקבורה .חללי החי"ש ,שנפלו בקסטל ,נקברו בחלקה נפרדת
בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ,ירושלים.
ב –  9באפריל ירדה שיירת המשאיות מירושלים לשפלה והדרך לירושלים )בקטע המזרחי( שוב
הייתה בשליטה ישראלית .הערבים עוד המשיכו מדי פעם לנסות לפגוע בכוחות שבכפר בעיקר
מכוון צובא )עד שכפר זה נכבש במסגרת מבצע "ההר" ביולי .(1948
על מידת הצלחתו של מבצע נחשון ותרומתו לחיזוק מעמדה של ירושלים העברית ניתן
ללמוד ממכתבו של בן-גוריון אל הלוחמים:

"מפקד 'נחשון'
תמסור לכל אחד מהלוחמים ברכת העם העברי על מאמציו ,יכולתו ,נאמנותו והצלחתו
– בשחרור הדרך לירושלים.
המערכה לא תמה עדיין ,אולם מבצע גדול זה – הגדול שבכל מבצעינו במשך ארבעת
החודשים האחרונים – אומר ,שאם נרצה נוכל לאויב".
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בעקבות התיאור השיטתי של מהלך הקרב ,ראוי להדגיש את ייחודו של הקרב מכמה בחינות:
 .1לראשונה נכבש ונהרס כפר ערבי .היה בכך משום חידוש במערכת המושגים הצבאיים
והמדיניים.
 .2בקרב זה ניסו הערבים לראשונה לבצע התקפה לילית ,דבר המעיד על יכולתם הצבאית.
הכוחות הערביים הצליחו לגייס לוחמים מאיזור נרחב אבל ארגונם ביחידות בעלות
מערכת פיקוד ושליטה היה חסר.
 .3בעקבות הקרב התנהלו ויכוחים באשר ליכולתם הצבאית של לוחמי החי"ש בהשוואה
ללוחמי חטיבות הפלמ"ח .הויכוח התמקד בשאלת המוראל של החיילים ויכולת השליטה
והארגון של המפקדות )הדים לויכוח זה ניתן למצוא גם בכתיבה ההיסטורית על מהלך
הקרב ותוצאותיו ,ראה ברשימת הקריאה המבוארת(.
 .4הפקודה לנסיגה של לוחמי החי"ש בחיפוי כוח התגבורת ובמיוחד פקודתו של אלפסי,
הפכו לסמל לרוח הפלמ"ח ומורשתו הפיקודית ולימים היכו שורש בצה"ל.

עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל(
לוח :יומן אירועים קרב הקסטל )ראו נספחים(

קישור
הקסטל נשאר בידי כוחותינו ואל העיר הועברו במהלך כל מבצע 'נחשון' שתי שיירות .לאחר
פירוק המסגרת הצבאית של מבצע 'נחשון' הוקמה חטיבת "הראל" של הפלמ"ח שתפקידה היה
לאבטח את התנועה אל העיר ) מסגרת החטיבה נשמרה גם בצה"ל ועל שמה נקרא המחלף מעל
כביש מס'  .(1במסגרת פעולתה הועברו אל העיר עוד שתי שיירות .אך ,המערכה על אבטחת
הדרך לירושלים לא תמה )מבצעים נוספים בגזרה ,מבצע "הראל" ) 21 – 15באפריל( ומבצע
"מכבי" ) 18 – 8במאי( (.
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עצות
 .1רצוי לקיים שתי עמדות הדרכה .אחת שתתייחס לסיום הקרב על הקסטל ושניה
שתתייחס להתפתחות המרחב בתקופה שלאחר המלחמה.
 .2בית המוכתר הוא נקודת התצפית הגבוהה ביותר בכפר )הבית במתכונתו הנוכחית נבנה
במהלך העבודות בגן הלאומי( לאחר סיכום תיאור מעשה הקרב אפשר לשחזר עם
המבקרים את מהלך הסיור .במהלך הסיור רצוי להציג את הפרטים הבאים :העיר
ירושלים; תוואי הדרך; מרחב העמקים – שורק ,כסלון; מערך ההתיישבות המסורג
)כמו כן ניתן להעזר בדגם המצוי במקום(.
 .3כאן גם המקום לערוך סקירה קצרה על תולדות הכפר ,שתמקד שוב את העניין בעובדה
שהכפר שהיה במקום היה קטן אבל מיקומו היה אסטרטגי.
 .4ניתן לקיים סיור בבית הקברות בקרית ענבים .במקום קבורים חללי הפלמ"ח במערכה
על ירושלים ביניהם גם לוחמים שנפלו בקרב על הקסטל.
 .5בבית העלמין הצבאי בהר הרצל ,ירושלים בחלקת חללי תש"ח ,קבורים בחלקה אחת
לוחמים שנפלו בקסטל.
 .6במסלול הדרכה א' )מורחב( עורכים דיון ערכי באחת התחנות  .6-9פירוט מהלך הדיון
ראו בנספח .6

בתמונה :מבט מפסגת הקסטל מזרחה ,לאחר הרס הכפר .מתוך אוצר תמונות הפלמ"ח
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תחנת הדרכה מס'  7א'
מיקום
מבמת התצפית )בית המוכתר( במבט
לכיוון מרחב היישובים סביב ירושלים

נושא
עיבוי ההתיישבות סביב העיר בתקופה שלאחר מלחמת העצמאות ומלחמת ששת-הימים
מהלך
התובנה כי "הקסטל מבשר את ציון" קיבלה לאחר מלחמת העצמאות ביטוי אזרחי התיישבותי
במקום הביטוי הצבאי .יישובים כפריים ועירוניים הוקמו במרץ בכל המרחב העוטף את
ירושלים ,על מנת לחזק את שליטתנו במרחב ובכך לחזק את שליטתנו בירושלים .בתצפית
לכיוון העיר ניתן לראות את הבניה האינטנסיבית מרמות אלון ,דרך השכונות החדשות במבשרת,
שכונות מעוז ציון )בירידה לכיוון נחלת יצחק( ואף באזור עין-כרם.
הקסטל שהיה למבשרת ציון נותר כמבשר את ציון במובן האזרחי – כלכלי!
עזרים

קישור
ראה הערות הקישור בתחנה מס' 7
עצות
 .1במסלול הדרכה א' )מורחב( עורכים דיון ערכי באחת התחנות  .6-9פירוט מהלך הדיון
ראו בנספח .4
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תחנת הדרכה מס' 8
מיקום
ירידה לתעלות הצפוניות )עמדות בטון
מצפון לבית המוכתר(

נושא
מרחב הלחימה במלחמת ששת – הימים
מהלך
כבר בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים זיהה אלוף פיקוד המרכז ,האלוף עוזי נרקיס את
הקשיים בהגנת המרחב של הקסטל:

"...למחרת שבתי ונפגשתי עם משה דיין ]שר הביטחון[ בפסגת הקסטל .צפינו משם
צפונה ומזרחה והתמקדנו בשתי הסכנות המרכזיות שארבו לפתחנו בגזרה זו :ניתוק
הכביש לירושלים ,כתוצאה מפריצה של הירדנים באזור מבשרת ירושלים ,וכיבוש
המובלעת של הר הצופים".
)נרקיס ,עוזי .חייל של ירושלים .תל-אביב  , 1991עמ' .(328 – 327
בתקופה שבין מלחמת העצמאות למלחמת ששת – הימים הוקמו במרחב הקסטל מספר שכונות
יהודיות שהפכו לימים ליישוב אחד .במורד הדרומי של הקסטל ,בצד הכביש למחצבה ולצובה,
הוקמה בסוף פברואר  1951מעברת צריפים לקליטת עולים חדשים .בעת חנוכת המעברה
)אפריל  (1951התגוררו במקום מתיישבים בני העדה הכורדית .בשנת  1952החלו בבנית בתי
האבן והבטון בשכונה המזרחית למחצבה ,היא שכונת מעוז ציון .עם התפתחות השכונות בשנות
החמישים חוסלה המעברה .בשנת  1956נוסד על הגבעה ,שמצפון לכביש ירושלים ,היישוב
מבשרת ירושלים .במקום הוקמו מבנה מגורים עם חצר משק והוא אוכלס בעולים חדשים
ממרוקו .בשנת  1964הוחלט לאחד את השכונות משני צידי הכביש ליישוב אחד בשם –
'מבשרת ציון' .פיתוח נוסף ביישוב החל בשנות ה 70 -עם הרחקת קו הגבול מצפון ליישוב.
כשנפתחה המערכה בחזית פיקוד המרכז פעלו כוחות חטיבת צה"ל ברכסים השונים שמצפון
וממערב לקסטל בואכה ירושלים .בפעילות זו השתתפו חטיבה מס'  4וחטיבת השריון 10
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)חטיבת הראל( .כוחות חטיבת "הראל" ,שמפקדתה מוקמה בקסטל ,פעלו בגזרה בשלושה צירים,
במטרה לחסל את האיום על הציר ולכבוש את הרכסים השולטים מצפון:
גדוד החרמ"ש פעל בציר מעלה החמישה ,גבעת הרדאר ובידו עד לכיבוש נבי סמואל.
גדוד חרמ"ש נוסף פעל לאורך השלוחה ממעלה הקסטל ,דרך שייח עבד-אלעזיז ,בית
סוריק בידו ועד נבי סמואל.
לצד תנועתם של שני גדודים אלו פעל כוח השריון של החטיבה בתוואי נחל שורק עד למרגלות
נבי – סמואל וכוח משנה פעל בכפר בית איכסא.
הקרבות בגזרה החלו בצהרי ה –  5ביוני ובבוקר למחרת כבר היו כל הכוחות באיזור נבי סמואל
ומשם נעו לעבר תל-אל פול ,שעל ציר רמאללה ירושלים.
פעילות חטיבת הראל במקביל לפעילות חטיבת ירושלים וחטיבת הצנחנים הביאו לכיבוש
השטחים של ירושלים המזרחית ולעיצוב מחדש של גבולות העיר ירושלים .כמו כן ,כיבוש
המשלטים הצפונים לקסטל הביאו לביטול "טבעת החנק" על הדרך העולה מהשפלה אל
ירושלים.
עזרים
קטעי עדות המשולבים בטקסט )לעיל(
קישור

עצות
 .1בעת תיאור עדותו של עוזי נרקיס רצוי לנסות לשחזר את קו הגבול בין ישראל וירדן .מגבעת
שיח עבדול אל עזיז )מגדל המים( ועד נבי סמואל בצפון.
 .2לא ניתן לקיים הדרכה בתוך התעלות .רצוי לרכז את הקבוצה באחת מהעמדות כאשר המדריך
עומד מחוץ לתעלה ומשקיף ביחד עם הקבוצה על המרחב מצפון.
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תחנת הדרכה מס' 9
מיקום
החדר בבית המוכתר

נושא
סיכום הסיור :לקח המאבק על הדרך לירושלים – הקסטל מבשר את ציון
מהלך
במהלך הסיור בקסטל עסקנו במספר נושאים משולבים .הקישור בין התנאים הגיאוגרפים לתנאי
היישובים במרחב נועד להעצים את הדיון על חשיבותה של הדרך לירושלים ומעמדו של הקסטל
)"מבשר את ציון"( ,ככפר חולש על תוואי הדרך.
ירושלים ,שהייתה אמורה להיות מחוץ למערכה הצבאית )בהתאם לתוכנית החלוקה( ,הייתה מאז
מארס – אפריל  1948במרכז יעדי המלחמה של הפיקוד העליון.
המאבק על הדרך לירושלים ,ערב הפינוי הבריטי והקמת המדינה ,נועד להבטיח את קיומו
של היישוב היהודי בעיר )שסבל ממחסור חמור במזון ,מים וציוד רפואי( ,ואת שמירת
האופציה להפוך את העיר לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל העתידה לקום.
הפעילות הצבאית סביב הקסטל בתקופה שלפני מבצע 'נחשון' והמבצע עצמו לא נבעו מגודלו
ועוצמתו של היישוב הערבי שהיה במקום .כפי שכבר ציינו ,הכפר קסטל היה הקטן שבכפרי
הסביבה .אולם ייחודו במיקומו האסטרטגי על הדרך לירושלים.
במהלך הקרבות שהתנהלו על השליטה בכפר ובסביבותיו נלחמו חיילי החי"ש מחטיבת עציוני
וחיילי הפלמ"ח בתנאים קשיים ביותר .במהלך הקרב המכריע ,הצליחו הערביים לגייס כוחות
ממרחב עצום ,בעיקר בשל מות מנהיגם ,ולכן נוצרה בקרב זה עדיפות בלוחמים ובנשק לטובת
הערבים .קשיי הפיקוד וחילוקי הדעות בין החטיבות הקשו לעתים על עיצוב תוכנית הלחימה
במרחב והקשו על המפקדים בקבלת ההחלטות .בקרב הנסיגה שהתנהל בכפר התגלתה עוצמתם
הרוחנית של מפקדי עציוני והפלמ"ח עת שהורו לחייליהם לסגת והם נשארו מאחור לחפות על
הנסיגה.
הקסטל נכבש למחרת קרב הנסיגה ללא נפגעים .עם הקמת המדינה ופלישת מדינות ערב,
הועתקה זירת הלחימה אל העיר עצמה ואל החלק המערבי של הדרך לירושלים – אזור לטרון.
רק לאחר שנפרצה דרך בורמה נפתחה שוב הדרך לירושלים.
עצות
 .1במסלול הדרכה א' )מורחב( עורכים דיון ערכי באחת התחנות  .6-9פירוט מהלך הדיון
ראו בנספח .6
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חלק ב'  -נספחים
נספח  .1מפת הדרך מתל אביב לירושלים בשנת 1948
במפה מוצגת פריסת היישובים היהודיים והערביים לאורך הדרך מתל אביב לירושלים בשנת .1948
המפה מוגשת בהגדלה בחלק ג' )כרוך בנפרד( :לקט קטעי עדות ועזרי הדרכה

39

נספח  .2מפה  1:40,000שנת 1919
מפה טופוגרפית היסטורית ,מראשית תקופת המנדט הבריטי .מציגה את תוואי הדרך משער הגיא ועד
ירושלים.

כפר קסטל מסומן בנקודה שחורה ,מתחת לנקודה .(KUSTUL) 27

.8
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נספח  .3מפה  1:20,000שנת 1945
מפה טופוגרפית היסטורית ,לקראת סיום תקופת המנדט הבריטי .מציגה את תוואי הדרך משער הגיא ועד
ירושלים ואת היישובים במרחב

המפה מצורפת בנפרד ,בגודל .A3
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נספח  .4לוח :יומן אירועים בקרב הקסטל

הקרב על הקסטל  -מרץ אפריל 1948
14/3

15/3

16/3

 17/3יום רביעי

19/3

18/3

20/3

פיצוץ מבנים
בכפר ע"י
כוחות הפלמ"ח
21/3

22/3

23/3

24/3

25/3

26/3

27/3

28/3

29/3

30/3

31/3

 1/4יום חמישי

 2/4יום שישי

חטיבת עציוני
מדווחת
שהקסטל נעזב
מתושביו

הכפר נכבש
ע"י כוחות
פלמ"ח

 3/4יום שבת
התארגנות
לוחמי גדוד
מוריה של
חטיבת עציוני
בקסטל.
ראשית
ההתקפות

 4/4יום ראשון

 5/4יום שני
תחילת מבצע
"נחשון"

 6/4יום שלישי
המשלטים
ההיקפיים נופלי
לידי הכוחות
הערביים.

 7/4יום רביעי
המשך ניסיונות
התקיפה

 8/4יום חמישי

 9/4יום שישי

 10/4יום שבת

יום הקרב

הקסטל נכבש
מחדש

מפקד הקסטל
מבקש תגבורת

המשך התקפות
על הקסטל

ליל אל –קאדר
שיירה ראשונה
במסגרת מבצע
מגיעה לירושלים

11/4

12/4

13/4

14/4

נסיגת הכוחות
מהקסטל

15/4

16/4

17/4

סיום מבצע
נחשון

18/4

19/4

20/4

21/4

22/4

23/4

25/4

26/4

27/4

28/4

29/4

30/4

24/4
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נספח  .5הצעה לדיון ערכי במסלול סיור א' )מורחב(
הצעה לדיון:
בשיאו של הסיור ,לאחר תיאור קרב הנסיגה ,אנו מציעים למדריך לערוך עם קבוצתו שיחה ודיון
על הערכים הנלמדים מקרב זה.
מתודת הדיון מאפשרת למדריך לבחון את עמדות המשתתפים ביחס לאירועי הקרב .חשיפת
עמדות המשתתפים מעצימה את מידת מעורבותם בתיאור הקרב ומסייעת בהעברת המסר
המרכזי של הסיור באתר.
הדיון צריך להתנהל כשיחה חופשית והמדריך צריך לכוון את הדיון בהתאם לשאלות ההנחיה.
הדיון המוצג כאן ,נבנה בשיטה של "עץ דיון" .ב"עץ" זה נציג את השאלות המרכזיות ואת כיווני
ההמשך לפיתוח הדיון .בניסוח השאלות התחשבנו בתשובות האפשריות של המשתתפים והצגנו
הערות למדריך כדי לנתב את הדיון לייעודו.
הערה :הדיון אינו מתאים לכל קבוצה .יש צורך להתאים את אורכו ותוכנו של הדיון לקבוצה.
התאמה זו צריכה לכלול ניסוח שאלות ההנחיה ,הזמן שיש להקדיש לסיור ושילוב דוגמאות
נוספות מאירועים מוכרים.
הרקע:
במעשה הנסיגה )ב –  8באפריל( התרחשה אחת הדרמות הגדולות של המערכה .החלטת המפקדים
להשאר בבסיס האש כדי לאפשר את נסיגתם של הלוחמים יצרה נורמת לחימה חדשה .במהלך
הקרב ,משנאלצו הכוחות לסגת נתנה הפקודה של מפקד כיתת הפלמ"ח ,שמעון אלפסי:
"הטוראים ייסוגו לנחלת יצחק ,המפקדים יחפו על נסיגתם" .הטוראים נסוגו תחת החיפוי של
מפקדיהם .אלה ,שנותרו בחיפוי ,שילמו בחייהם כאשר השלימו הערבים את כיבוש הגבעה.
מטרת הדיון:
במהלך הדיון ננסה להתחבט בשיקולים ובדילמות הפיקודיות שניצבו בפני מפקדי הכוח .אין
הכוונה לשפוט את החלטת המפקד אלא להעריך ולבחון את הלקחים והמסקנות העשויים
להילמד מהחלטות אלו.
מהלך הדיון
בעמוד הבא מוצג תרשים להתפתחות הדיון .רשמנו שלוש תשובות אפשריות של הקהל לשאלת
הדילמה .ייתכן ובקבוצתכם יעלו תשובות נוספות.
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עץ הדיון:
תאר/י את הקרב בקצרה )ראו פירוט בתחנות ההדרכה(
והזכר/י את הפקודה של אלפסי:
" הטוראים ייסוגו – המפקדים יחפו על הנסיגה"

בקש מהמשתתפים לנסות ולהתחקות
אחר השיקולים של המפקד בעת
הצגת הפקודה.
)מיין את תשובות המשתתפים(

תפקיד המפקד

תפקיד המפקד

המפקד הוא בעל

לדאוג לשלומם

להראות דוגמה

מיומנות הלחימה

וחייהם של חייליו.

לחייליו .בדומה

הגבוהה ביותר.

לכן חובה עליו

לפקודה "אחרי"

מיומנות זו מחייבת

לפעול במטרה

גם החלטת המפקד

שהמפקד ישתלב

להשיג מטרה זו.

להישאר בבסיס

באירוע הלחימה

האש היא דוגמה.

המרכזי.

דילמה :האם החיילים

דילמה :האם הדוגמה לא

דילמה :תפקיד המפקד

אינם זקוקים למפקדם

צריכה להראות כיצד

להיות מפקד .האם אין

בהמשך הנסיגה?

נותרים בחיים?

חיילים ,למשל מקלענים,
שתפקידם להיות בחיפוי?

דילמה :בקסטל חלק מהחיילים נסוג בטעות ,ולא
בצורה מסודרת לכיוון מזרח והם נהרגו בדרך מאש
הערבים האם מפקד מוביל היה מסייע?
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נספח  .6מידע אודות יישובים הנראים בתצפית מהקסטל ויישובים שאינם נראים )במידת הצורך,
אם המדריך צריך להזכירם ,יוכל לקבל מידע.

מידע על היישובים לאורך הדרך )משורש עד לירושלים(
המידע המופיעה בטבלה מתייחס לכל היישובים שנמצאו )ונמצאים( בקרבת הדרך .המידע מתייחס
ליישובים שהיו בעלי השפעה על מהלך הקרבות במלחמת העצמאות  .בשל נתוני התצפית בקסטל לא ניתן
לראות את כל היישובים והמידע המצוין כאן נועד לסייע למדריך בסקירתו על התפתחות היישובים
במרחב ויצירת מערך היישובים המסורג – יהודי ערבי )ראה תחנות מס' 2 ,2א.(3 ,
היישובים הניתנים לזיהוי מנקודות התצפית מערבה ומזרחה סומנו בכוכבית )*(.
למידע על היישובים הנוספים במרחב ניתן למצוא פרטים במקורות המצוינים בסוף רשימה זו.

שם היישוב

פרטים על היישוב

אירועים חשובים במהלך
מלחמת העצמאות

בית מאיר *

מושב ,על שמו של מאיר בר -אילן )ברלין(,

הכפר נכבש ע"י חטיבת

ממנהיגי תנועת המזרחי .המושב הוקם לאחר

פלמ"ח הראל במסגרת "מכבי"

הקמת המדינה על-ידי עולים חדשים באתרו של

) 11במאי  .(1948לאחר

הכפר הערבי בית מחסיר .כבר במחצית המאה

כיבושו ננטש.

ה 19 -ידועים לנו פרטים על הכפר ועל שמו –
"מחסיר" .במפקד בריטי בשנות השלושים היו
בכפר כ 1920-תושבים.
שורש

נווה אילן

מושב שיתופי  ,שראשיתו בקיבוץ )1948-

הכפר סריס ועמדותיו נכבשו

 (1951שהוקם באתרו של הכפר הערבי סריס.

ע"י כוחות הפלמ"ח במסגרת

שמם של הכפר והמושב משמרים את שמו של

מבצע "הראל" .לאחר כיבוש

היישוב סוריס המוזכר ב"תרגום השבעים".

ופיצוץ בתיו ננטש הכפר

ראשיתו של היישוב כקיבוץ )(1953 – 1946

במימי המלחמה שימש כ

שהוקם ע"י יוצאי ארגון המחתרת האנטי-נאצי

"ישוב משלט"

בצרפת )'מקי'( .לאחר פירוק הקיבוץ פעל
במקום מוסד חינוכי .בשנת  1971הוקם במקום
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מושב.

אירועים חשובים במהלך

שם היישוב

פרטים על היישוב

מעלה החמישה*

קיבוץ שהוקם על אדמות קק"ל במסגרת "חומה

לאחר הקמת חטיבת הראל

ומגדל" ע"י חברי תנועת 'גורדוניה' .שמו נקבע

שכן בקיבוץ גדוד

לזכר חמישה חברי גרעין המייסדים שנרצחו

"הפורצים" .עם ראשית

) (1937בדרכם לנטיעת יער באזור הר הרוח

המלחמה סבל היישוב

)נווה אילן( .בשנות הארבעים פעל ביישוב

מהתקפות מאזור גבעת הרדאר

בסיס להכשרות המגוייסות ובסיס ההגנה.

)היישוב הר-רדאר( .תושבי

מלחמת העצמאות

היישוב פונו ורק לאחר קרב
נסוגו הכוחות הערביים.
בית נקופה *

מושב שהוקם ב  1949על אדמות הכפר הערבי
בית נקובא )הנמצא כיום מעברו השני של
הכביש( .מקור השם בנקבה הארוכה החצובה
בראשו של ההר.

אבו-ע'וש *

עיירה ערבית שהוקמה ע"י משפחה מוסלמית

בזמן המלחמה לא השתתפו

כבר במאה ה – .16מקום העיירה מזוהה כבר

תושבי אבו-ע'וש במאבק על

בימי הביניים בשם "קרית אל ענב" ו "הקריה".

הדרך לירושלים.

מרבית תושבי הכפר שייכים למשפחת אבו-
ע'וש שעברה להתיישב במקום מעמק איילון
בעקבות סכסוך משפחות .פרנסתם התבססה על
חקלאות ועל מסים שגבו מעולי הרגל והנוסעים
היהודיים והנוצרים .עצמתו של היישוב ושל
המשפחה נפגע במהלך תקופת המנדט ובעקבות
ההתיישבות היהודית באזור.
קרית ענבים *

קיבוץ שהוקם ב  1920על קרקעות שנקנו כבר

בתקופת המלחמה שימש בסיס

ב  1912ע"י אגודות פרטיות שביקשו להקים

לחטיבת "הראל" .במהלך

התיישבות חקלאית בהרי יהודה .עם הקמתו

הקרבות הוקם בשולי הקיבוץ

ע"י קבוצת עולים מאוקרינה היה ליישוב

בית קברות לחללי המלחמה.

היהודי הראשון שהוקם בהרי יהודה.

לאחר המלחמה הוקם במקום
אנדרטה לזכר הלוחמים
בקרבות על הדרך לעיר.
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אירועים חשובים במהלך

שם היישוב

פרטים על היישוב

קולוניה *

כפר ערבי המוכר כמיושב כבר במהלך המאה

במהלך הקרבות נכבש הכפר

)קשה לאתר את

ה .19 -שמו של הכפר משמר את שמה של

) (11/4/48ותושביו נטשוהו.

שרידי הבתים בכפר.

המושבה הרומית קולוניה שהוקמו לאחר חורבן

מלחמת העצמאות

משוכות הצבר יכולות בית שני .בשולי הכפר נבנו בתי נופש של בני
לסייע באיתור מרחבו

משפחת החוסיינים מירושלים )שרידים ניתן

של הכפר(.

למצוא מעל המעיין שבמקום( .שרידי היישוב
נהרסו עם הפיתוח של כביש מס' .1

מוצא *

מושבה יהודית שהוקמו באתרם של יישובים

היישוב סבל מהתקפות

יהודים קדומים מתקופת המקרא ותקופת בית

וצליפות של קשות של כפרי

שני .ראשית ההתיישבות במקום במחצית

הסביבה .לאורך כל התקופה

השניה של המאה ה 19 -עם הקמתו של הח'אן.
ב  1894נוסדה המושבה ע"י בני ירושלים.
בתחומה נמצא בית ההבראה 'ארזה' )ע"ש עץ
הברוש שנטע במקום ע"י הרצל .נגדע בשנת
.(1921
דיר יאסין

כפר ערבי מהגדולים שבכפרי הסביבה .הכפר

הכפר נכבש ע"י כוחות אצ"ל

הוקם על שרידי ישוב קדום החל מהתקופה

במקביל למבצע "נחשון" )9

הרומית .באתרו של היישוב הוקמה שכונת

באפריל  .(1948לאחר

המגורים הר נוף וניטע חלק מיער ירושלים.

כיבושו הועלו טענות על טבח
שבוצע בתושבי הכפר.

למידע נוסף:


מפת סימון שבילים ) (1:50,000מבואות ירושלים )ה "פרוזדור"( הרי יהודה וצפון השפלה .מפה
מס' .10



הראובני ,עמנואל .לקסיקון ארץ –ישראל .תל-אביב .1999



אנציקלופדיה מפה .הוצאת מפה .2001
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נספח  .7רשימת קריאה מבוארת
מחקרים
אביזוהר ,מאיר .מוריה בירושלים בתש"ח – גדוד החי"ש הראשון בקרבות ירושלים .מחברות
לספרות .2002
מחקר מקיף וכולל על פעילות גדוד "מוריה" של חטיבת עציוני במרחב ירושלים .בספר מופיעה
גרסת לוחמי החי"ש לקרבות בקסטל .
בן-אריה ,יהושע )עורך( .מלחמת העצמאות  .1949 – 1947ההיסטוריה של ארץ ישראל ,י' .ירושלים
.1983
ספר המציג תמונה רחבה וכוללת על מלחמת העצמאות כולל התייחסות למערכה המדינית,
לשלבים השונים במלחמה ,יחסי הכוחות ועוד .בחלק ג' מוצגת סקירה מקיפה של ד"ר פעיל מאיר
על המערכה הצבאית מראשית הקרבות )נובמבר  (1947ועד הסכמי שביתת הנשק )מרס .(1949
גולני ,מוטי .ציונות ללא ציון – המדיניות הציונית בשאלת ירושלים  .1949 – 1937האוניברסיטה
המשודרת תל-אביב .1992
מחקר יסוד על מקומה של ירושלים בעשיה הציונית בעשור האחרון לפעילות המנדט בארץ –
ישראל .מן המחקר ניתן ללמוד על שינוי הגישה ביחס לירושלים והשלבים השונים בגיבוש
ההחלטה על הצורך להיאבק על העיר ועל הדרך אליה.
לוי ,יצחק )לויצה( .תשעה קבין – ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות .תל-אביב .1986
מחקר כולל ומקיף של לוחם הש"י )שירות הידיעות של ה 'הגנה'( ומפקד המחוז )בסוף המלחמה(
המתאר בפירוט רב את המלחמה בתוך ירושלים ואת הקרבות במרחב העיר ובדרך אל העיר.
המחקר מבוסס על שימוש במקורות ארכיונים נוספים.
מרקוס ,מנחם .הרי ירושלים – סקר נוף ומסלולי טיול .רשות שמורות הטבע .1993
הספר מכיל סקירה גאוגרפית מקיפה על מרחב הרי ירושלים .בספר מידע היסטורי – יישובי בנוגע
ליישובים שהיו במרחב בתקופות שונות.
נאור ,מרדכי )עורך( .ירושלים בתש"ח – מקורות ,סיכומים ופרשיות )עידן  .( 2ירושלים .1983
קובץ מחקרים וחומרי עזר המתארים היבטים שונים של המערכה בירושלים .הקובץ כולל
התייחסות להיבטים האזרחיים ולהיבטים הצבאיים של המערכה על השליטה בעיר.
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פעיל ,מאיר' .המערכה הצבאית 30 :בנובמבר  10 – 1947במארס  .'1949בן-אריה ,יהושע )עורך(.
ההיסטוריה של ארץ – ישראל :מלחמת העצמאות ) .(1949 – 1947ירושלים .1983
מאמר מקיף על הפעילות הצבאית במרחב ארץ ישראל טרום הפלישה של צבאות ערב ואחריה.
הסקירה ערוכה על פי נושאים ובהתאמה ללוח הזמנים של המלחמה.
קרק ,רות .אורן-נורדהיים ,מיכל .ירושלים וסביבותיה – רבעים ,שכונות וכפרים .1948 – 1800
ירושלים תשנ"ה.
בספר ניתן למצוא נתונים רבים על הכפר קסטל ,מספר תושביו בתקופות שונות ,גודל הנחלות
ועוד .ייחודו בסקירה המקיפה שהוא נותן על כפרי מרחב ירושלים תוך התייחסות לסוגיות
הבעלות על הקרקע ,מבנים בכפר ,תנאי חיים ועוד.
Khalidi, Walid (ed). All That Remains. Washington 1992.
סקירה מקיפה על הכפרים הערבים שננטשו או נהרסו במהלך מלחמת העצמאות .הסקירה
מבוססת על מגוון רחב של מקורות וכוללת נתונים על גודלם של היישובים ,מספר תושביהם ועוד.

ספרי זכרונות ויומנים:
בן-גוריון ,דוד .יומן מלחמה :קטעים מתוך פנקס רשימות מארס – אוגוסט  .1948מערכות תשי"ט.
קטעים מתוך יומנו האישי של בן –גוריון .ביומן ניתן למצוא עדות לדיונים שנערכו אצל בן-גוריון בנוגע
למלחמה בכלל והקרבות על הדרך לירושלים ובירושלים בפרט.
טבנקין ,יוסף .המפנה במלחמת העצמאות – עדויות ותעודות .יד – טבנקין .1989
עדותו של מפקד גדוד בפלמ"ח על הקרבות במרחב ירושלים בתקופה .בספר מידע רב על פעילות
הפלמ"ח בגזרות השונות של המלחמה על הדרך לירושלים.
שאלתיאל ,דוד .ירושלים תש"ח .משרד הביטחון .1981
עדות מפקד מחוז ירושלים של ההגנה על הפעולות הצבאיות שנערכו בגזרתו במהלך המלחמה.
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