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חאן שער הגיא
מרכז מורשת למבקיעי הדרך לירושלים

מדריך למדריך

מבנה החאן, צילום: יניב כהן
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כתיבה: קרן עוז, "פשוט".

עיצוב: מיכל פלסקוב.

הדמיות: חברת "בריז קריאייטיב".

הפקה: אדר סטולרו מליחי, רשות הטבע והגנים.

מדריך זה מצטרף לחוברות "מדריך למדריך" שנועדו לסייע למובילי קבוצות 
ומדריכים בתכנון ההדרכה באתרים. במדריך למדריך מרוכזים: מידע, הצעות 

לנושאי הדרכה, טיפים ומידע מיוחד מאחורי הקלעים ובעיקר מידע תפעולי שישרת 
את המדריך באתר וילווה אותו בביקוריו הראשונים.

חוברת זו, נכתבה על ידי קרן עוז, אוצרת מרכז המורשת והיא מגישה לכם את המידע 
הכי רלוונטי לשימוש בביקור באתר.

מדריכים נוספים בסדרה
 שביל החצבים גן לאומי ירקון. 

 שביל החולות, גן לאומי תל אשקלון.

 דרך הערכים - אתר לאומי הקסטל.

 עיר בני החורין - גן לאומי בית גוברין.

 גן לאומי מגדל צדק.

תוכן העניינים

1 תכני האתר מותאמים לבני נוער מחטיבת הביניים ומעלה.

2 הביקור באתר בתשלום.

3 הביקור בתיאום מראש במערכת ההזמנות באתר רשות הטבע והגנים:

www.parks.org.il
4 יש להגיע לאתר 30 דקות לפחות לפני הזמן שנקבע לכניסה למרכז 

המורשת לטובת התארגנות. זמן זה יכול לשמש את מדריך הקבוצה 
למתן רקע או העברת פעילות אחרת לפני הכניסה למרכז המורשת. 

הזמן שתואם - הוא זמן הכניסה למבנה המורשת ותחילת המיצג.
5 המקום הינו אתר מורשת ויש לכבדו. 

6 חל איסור על הבערת אש ואין מקום מוסדר לפיקניק באתר. 

7 הביקור במרכז המורשת הוא רציף ומתוזמן ואין אפשרות לשלב הדרכה 

במהלכו. הדרכת מבוא וסיכום לנושא יש לבצע מחוץ למבנה לפני 
הכניסה אליו ולאחריה.

כללי ביקור והתנהגות:

https://www.parks.org.il/
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חווית הביקור במבנה החאן

חזון
חאן שער הגיא יהפוך לאבן שואבת למבקרים בדרכם לירושלים. החאן יעסוק 

בחשיבותה של הדרך אל העיר ויתמקד בסיפורם של מבקיעי ומבקיעות הדרך, 
מלווי השיירות לירושלים במלחמת העצמאות. 

מטרות
 המבקרים יכירו סיפורם של מבקיעי ומבקיעות הדרך אל העיר במלחמת 

העצמאות.

 המבקרים יתנסו בדילמות שימחישו וידגישו את חשיבותה של ירושלים ושל הדרך 

אליה, יבינו את מיקומו המיוחד של החאן בשער הגיא ויזדהו עם גיבורי הסיפור 
ההיסטורי.

קהלי יעד וצרכים
 קבוצות: במסגרת משרד החינוך, משרד הביטחון, נוער חו"ל, מבוגרים.

 מבקרים עצמאיים: משפחות, מבוגרים, אנשים עם מוגבלויות, מבקרים מזדמנים.

 מגיל 12 ומעלה או במסגרת משפחתית.

 שפות: עברית ואנגלית בכתוביות בכל האתר, ערבית – חלקי. 

 נגישות פיזית למוגבלים בהליכה.

משך ומהלך הביקור
מרבית המבקרים יעצרו באתר בדרכם אל ירושלים או שיבקרו בו כחלק מיום סיור 

שיכלול אתרים נוספים באזור. הביקור באתר ימשך בין 60 ל-120 דק' שיכללו:
 הגעה והתארגנות.

 ביקור במבנה החאן.
 שהות באזור שיירת המשוריינים ובכיתת החוץ לצורך דיון קבוצתי ועיבוד 

התכנים.
 אופציה לסיור קצר סביב המתחם, ביקור במרכז המידע.

תעודת זהות

שם האתר: חאן שער הגיא - מרכז מורשת למבקיעי הדרך לירושלים. 
 התכנים באתר מתאימים לבני נוער מחטיבת הביניים ומעלה. 

מיקום: החאן ממוקם מדרום לכביש מס' 1,  כ-40 ק"מ ממזרח ליפו וכ-20 ק"מ 
ממערב לירושלים. 

בוויז )wazewaze(: אתר לאומי חאן שער הגיא.

מה בסביבה:

אתרים קרובים הקשורים למלחמת העצמאות: אתר לאומי הקסטל, יד לשריון 
בלטרון, פארק רבין, בית העלמין בקרית ענבים, דרך בורמה, שלוחת שיירות, 

אנדרטת פורצי הדרך, הר אדר, הר טייסים ועוד. 

אתרי טיול בסביבה: גן לאומי עין חמד, שמורת טבע מערת הנטיפים, פארק קנדה, 
שפע של מסלולי הליכה באזור הרי יהודה ביניהם: שמורת טבע נחל קטלב,

צובה-סטף, שמורת טבע המסרק, מערת התאומים ועוד.

מפת האיזור

Mapa GISrael Google נתוני מפות  2021
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אורך השביל: כ-120 מ' הליכה מהחנייה ועד הכניסה למרכז המורשת בחאן – 
המקום מונגש לכיסאות גלגלים.  

משך הביקור: הביקור בתוך מרכז המורשת נמשך כ-45 דק'. לביקור קבוצתי באתר 
מומלץ להקצות כ-80-90 דקות הכוללות: חנייה, שירותים, הקדמה היסטורית – 

גיאוגרפית שתועבר לפני הכניסה למרכז המבקרים על ידי מדריך הקבוצה1, ביקור 
במרכז המורשת, ביקור בחורשה ובשיירת הרכבים לעיבוד וסיכום החוויה. 

שעות פתיחה: בתיאום מראש בלבד.

דמי כניסה: האתר בתשלום.

1מומלץ לשלב לפני הביקור באתר עלייה לתצפית באחד המשלטים או הנקודות הצופות אל הדרך על מנת להמחיש את 

הקושי במעבר. נקודות תצפית מתאימות: תצפית רמה )משלט 16(, משלט 21, גבעת חתולה ועוד. באתר אין מקומות 
ישיבה לאכילה יש להיערך לכך ולתכנן בהתאם.

תמצית הביקור באתר 
1 המבקרים בחאן שער הגיא יגיעו אל חניית האתר וממנה יוכלו לצעוד אל מבואת 

הכניסה הכוללת קופה, מבנה שירותים, מרכז שירות למטייל ומבנה מידע שיציג 
את אפשרויות הביקור באתר ויפנה אל האתרים והמסלולים הסמוכים לו. 

בקופת האתר עם רכישת כרטיס הכניסה יקבל כל מבקר כרטיס "הידעת" צבעוני2.

2 הליכה קצרה מהחנייה תוביל את המבקרים אל חצר החאן. בשביל המוליך אל 

החצר, מעל לחאן ומימין לשביל בית אבן המכונה "בית כּוְתֶנה", בעתיד ישמש 
המבנה מרכז כנסים למבקרים באתר. בחצר ניתן להתבונן בשרידי המזרקה 

ששימשה את בעלי החיים ועוברי האורח במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. 
בקיר הסלע הטבעי מספר מערות קטנות ששימשו לאחסון ולמחסה לבעלי 

חיים. חלק מהמערות שימשו את עוברי האורח כמחסה לפני הקמתו של החאן. 
המערות אינן פתוחות לביקור בשל סכנת התמוטטות.

3 מהחצר יכנסו המבקרים אל הקומה העליונה של החאן בה יצפו בסרט קצר 

המספק רקע על התקופה שקדמה למלחמת העצמאות.

4 משם יעברו המבקרים לחדרים קטנים הממוקמים באותה הקומה, בחדרים יצפו 

המבקרים בסרטי עדות אישיים של אנשים שהשתתפו בהבקעת הדרך לירושלים 
במהלך מלחמת העצמאות וכך יזכו להכרות ראשונית בלתי אמצעית עם הקשיים 

של מלווי השיירות והנהגים בדרך אל ירושלים.

עמדת הקשר - מרכז המבקרים

ני
טר

מ
ל 

אי
ם: 

לו
צי

2הכרטיסים בשלושה צבעים שונים. צבע הכרטיס יסייע בהובלת המבקר במבנה המורשת.  המבקרים יתחלקו לקבוצות 

קטנות על פי צבע הכרטיס שקיבלו וישתמשו בכרטיס בחלק האינטראקטיבי בביקור ובסיכום חווית הביקור. 
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5 עם סיום הצפייה בסרטי העדות ירדו המבקרים אל הקומה התחתונה של החאן. 

המבקרים יעברו בשלוש עמדות אינטראקטיביות: עמדת הקשר בה ילמדו על 
התקשורת בעת מלחמת העצמאות ויפענחו הודעות מוצפנות, עמדת הנהג בה 

ילמדו מה היו הסחורות שנשלחו לירושלים ועם מה התמודדו נהגי השיירות, ועמדת 
המפקד, בה יתבקשו המבקרים לקבל "תחת אש" החלטות בנוגע להובלת השיירות. 

6 מהעמדות ימשיכו המבקרים להדמיה של נסיעה במשוריין, במהלכה יאזינו 

לעדות של חובשת שתספר על אירוע אמיתי שהתרחש בעת ליווי שיירה. 

7 מהמשוריין יעברו המבקרים אל האולם האחרון במבנה. באולם זה יצפו בסרט 

מסכם אשר משלב בתוכו עדויות וקטעי אנימציה. הסרט נפתח בנפילתן של שלוש 
השיירות בסוף מרץ 1948  ומסתיים בחנוכת כביש הגבורה בדצמבר 31948. הסרט 

מספר על דרכם של מבקיעי הדרך לירושלים ובסיומו נשאלים המבקרים באופן 
אישי "מהי הדרך שלך?"4 

7 ביציאה ממרכז המורשת מוצב לוח עליו מופיעה שוב השאלה "מהי הדרך שלך?" 

המבקרים מתבקשים להניח את הכרטיס שקיבלו בתחילת הביקור לצד הערך 
שמייצג בעיניהם בצורה הטובה ביותר את הדרך שהיו רוצים ללכת בה בעתיד. 

מכאן יכולים המבקרים להמשיך מעט מזרחה אל החורשה, ללכת לצד שרידי 
הכביש המנדטורי הישן, להתיישב באחת מפינות הישיבה ולסכם את הביקור.5 

3שלוש שיירות שכשלו מלהגיע אל יעדן ובמהלך פעילותן נפצעו ונהרגו עשרות אנשים: 27.3.48 שיירת יחיעם – 46 הרוגים, 

27.3.48 שיירת נבי דניאל – 15 הרוגים, 31.3.48 שיירת חולדה – 22 הרוגים.

4תחנות מבנה המורשת מופעלות אוטומטי ומתוזמנות באופן אחיד לכל קבוצה וללא הפסקה.

5באזור זה מוצבת שיירת רכבים הכוללת משאית תובלה, משוריין ואוטובוס מהתקופה. המבקרים יכולים לעלות לחלק 

מהרכבים ולהצטלם לצידם ובתוכם. 

תיאור האתר 

מפת התמצאות באתר

חאן שער הגיא בסוף המאה ה-19

באתר שני מבנים היסטוריים: מבנה החאן המשמש כיום כמרכז המורשת למבקיעי 
הדרך לירושלים ובית משפחת כּוְתֵנה – בית של משפחה ערבית מירושלים 

שהתגוררה ועבדה במקום עד 1948. בבית נערכות כיום עבודות שימור ובעתיד 
ישמש המקום כמרכז לעריכת כנסים, פעילות קבוצתית והסעדה. 

החאן ובית כותנה 1917

מתוך: פיקיוויקי - מאגר תמונות שיתופי לשימוש חופשי

Imperial war museum archive נחלת הכלל
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6מצורפים שני ביצועים של השיר 'באב אל וואד' של המשורר ולוחם תש"ח חיים גורי. השיר הפך לאחד משירי מלחמת 

העצמאות המוכרים ביותר ושורה מתוכו מופיעה גם על מבנה המורשת – "באב אל וואד, לנצח זכור נא את שמותינו, 
שיירות פרצו בדרך אל העיר".

https://www.youtube.com/watch?v=2nddT3NpQqE | https://www.youtube.com/watch?v=Jqsmy_ZQ7II

7גרן ויקטור, תיאור ארץ ישראל – יהודה 1868, הוצאת יד יצחק בן צבי, תשמ"ב, כרך 1 עמ' 44.

הסיפור ההיסטורי של החאן 

שם האתר
השם חאן שער הגיא עבר גלגולים שונים לאורך השנים אך שמר באופן עקבי על 

מהותו הגיאוגרפית. החאן יושב על הדרך בין יפו לירושלים באפיק נחל נחשון 
המכונה בערבית "ואדי עלי" על שמו של האימאם המוסלמי שקברו מצוי בקרבת 

מקום. שם המקום הערבי היה "באב אל ואד עלי" – כלומר שער ואדי עלי. הראשון 
שתרגם את השם "באב אל ואד" לשם העברי "שער הגיא" היה בנימין זאב הלוי 
ספיר שכתב כתבה בעיתון "הלבנון" בשנת 1869 ובה הזכיר את שמו הערבי של 

המקום ואת התרגום שנתן לו6. ניתן למצוא שמות נוספים שהוענקו למקום בעברית 
לאורך השנים ביניהם: "פתח העמק", "שער הנחל", "שער העמק", "שער העמקים", 

"שער הרוחות", "שער הערוץ" ועוד. גם החאן עצמו קיבל שמות שונים, ביניהם 
"מלון הרי יהודה". בשנת 1953 העניקה וועדת השמות הממשלתית למקום באופן 

רשמי את השם שער הגיא. 
שער הגיא הוא שערה החיצוני של ירושלים, המקום בו משתנה הנוף והדרך 

העולה אל העיר הופכת לצרה ותלולה. נתיב זה שימש במשך מאות שנים עולי 
רגל, סוחרים, עוברי אורח ולוחמים. נקודת המעבר מהשפלה אל ההר הייתה קשה 

למעבר למעבר ומי ששלט בה הכתיב את אפשרות התנועה בדרך. עד מחצית המאה 
ה-19 עברו הנוסעים בדרך בשיירות חמורים ופרדות, באורחות גמלים או ברגל.

ויקטור גרן, חוקר ארץ ישראל  תיאר את אזור שער הגיא כך:
"בשעה עשר וארבעים דקות חזרתי מדיר איוב אל הדרך, המשכנו לנוע מזרחה 

בגיא של ואדי עלי שהוצר והלך. הדרך, או ביתר דיוק – המשעול מתפתל בין שתי 
חומות סלעים זרועות שיחים וסבכים, לאורך אפיק הנחל או אף בתוכו. זה מיצר 

ממש, שקומץ אנשים נחושי החלטה היו מסוגלים בנקל לעצור בו צבא. עולים 
בגיא זה בדי עמל במשך יותר משעה. כשנפגשת בו שיירה הבאה  מירושלים עם 
אחרת העולה מיפו, העיכוב לפעמים ניכר, אפילו הן קטנות. הכניסה לגיא הזה 

קרויה בפי הערבים באב אל וואד עלי – שער ואדי עלי."7

בשנת 1860 נסללה הדרך המחברת בין יפו לירושלים למעבר עגלות ולאורכה הקים 
סוראיה פחה, מושלה התורכי של ירושלים, שורה של מגדלי שמירה )מצדיות(. 

מצדית שער הגיא, המכונה ח'רבת חרסס,  ניצבת עד היום מעבר לכביש בסמוך 
לתחנת הדלק של שער הגיא. בין השנים 1867 - 1869, לקראת ביקורו הצפוי של 

הקיסר האוסטרו-הונגרי פרנץ יוזף, נסלל על גבי התוואי של וואדי עלי כביש 
ירושלים - יפו. 

א"מ לונץ כתב בספרו "נתיבות ציון וירושלים" תיאור המעיד על אופיו של 
המקום בתקופה ההיא:

"עד לסלילת הדרך, היו עוזבים רוב הנוסעים את יפו בשתיים אחר הצהריים, 
ובחצות הלילה היו מגיעים אל באב אל וואד, שבשנת 1869, הייתה בשער הגיא 

רק סוכה קטנה ובה מעין בית קפה. שם התגוללו הנוסעים בחול וברפש עד עלות 
השחר. עבור מנוחה זו נאלצו לשתות כוס קפה ולשלם במחירה 1 גרוש כי אלה 

שלא אהבו לקבל את "הטובה" הזאת זכו למכות ואחר כך הוכרחו לשלם. לאורך 
הדרך שלטו שליטים מקומיים, שהיו שודדים את העוברים ושבים".8

החאן בשער הגיא, 1910, אוסף דרשוביץ, פיקיוויקי

8לונץ אברהם משה, נתיבות ציון וירושלים, ירושלים, תשל"א, עמ' 203.

"...מבנה התוכן יספר את סיפור "הדרך אל העיר" המציג, מנחיל ומנציח, את זכרם 
ומורשתם של מבקיעי הדרך ומלווי השיירות לירושלים, ואת סיפור המערכות על 

הדרך לעיר ירושלים במלחמת העצמאות."

מתוך החלטת הממשלה בתאריך 22.10.2017

https://www.youtube.com/watch?v=2nddT3NpQqE
https://www.youtube.com/watch?v=Jqsmy_ZQ7II
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9ילין דוד, כתבים נבחרים א, ירושלים, תרצ"ו עמ' 261, למעט הסוגריים – כך מופיע במקור.

10"הלבנון", כ"ד באב, תרל"ה, עמ' 22

הנסיעה בכביש בעגלות ובכרכרות נמשכה יומיים וסלילת הכביש היוותה זרז 
לפיתוח שירותי דרך, לפיכך נבנה בשנות השבעים של המאה ה-19 מול מגדל 

השמירה פונדק דרכים )חאן( ביוזמת מושל ירושלים באותה תקופה, נזיף פחה.

דוד ילין מספר בזיכרונותיו על החאן:
"אורווה גדולה נבנתה למטה ומלון אורחים למעלה, אך בהיות היציע העליון מיוחד 

רק לבני העלייה )עולי הרגל(, נאלצו להוסיף עוד בית קפה למטה לבני האדם 
הפשוטים ככל בתי הקפה הערבים לאמר: חדר אחד גדול, קורותיו ותקרתו מלאים 

פייח שחור וקרקעיתו לא מרוצפת, וכיסאות קטנים ונמוכים מפוזרים כו וכה על 
הארץ. ובפנים הבית כירה גבוהה לבישול קפה, וחבית מים עתיקה לשתות ממנה 

כל צמא אשר לא מבעלי הנפש היפה..."9

בקיץ 1875 לן בחאן סר משה מונטפיורי. עיתון הלבנון תאר את ביקורו בחאן:
"המלון אשר בבאב אל ואד, ויישאר שם )מונטפיורי( עד מוצאי שבת, כי בית המלון 
הזה בנוי בטעם בניני ארופא. ולא תחסר בו כל אשר נמצא בבתי מלוני ארופא, גם 
מאכלים כשרים נמצאים שם לאורחים, כי בעליו המה יהודים, ביום השבת התפלל 

שם השר במניין ויקראו בתורה..."10

שוטר עברי על רקע החאן, 1923.
אלבומו של ארליך מולר, ישראל נגלית לעין      

תחנת הרכבת הראשונה בירושלים,
הארכיון הציוני  

11שער הגיא - באב אל וואד הדרך והמבנים, עבודת סמינריון, איציק שוויקי, האוניברסיטה העברית, 2009. 

בשנת 1892 החלה לפעול רכבת בקו 
המחבר בין יפו לירושלים והפעילות 
בחאן התמעטה. החאן פעל כתחנה 

להחלפת סוסים, מקום עצירה 
למנוחה ותחנה לגביית מיסים במשך 

כחמישים שנה. 11בזמן מלחמת 
העולם הראשונה נזנח החאן. לאחר 
המלחמה פעל החאן לתקופה קצרה 

ושוב נסגר בתקופת המאורעות 
בשנת 1921.   

בתחילת שנות השלושים נבנתה 
קנטינה של הצבא הבריטי בצמוד 

למבנה החאן. הקנטינה שירתה 
את החיילים הבריטים בדרכם אל 

ומירושלים. בתקופת המרד הערבי בשנים 1939-1936 הניחו הערבים מכשולים 
בכביש )שעדיין היה צר(, על מנת לפגוע בתחבורה היהודית לירושלים והבריטים 

הקימו בחאן תחנת נוטרים לשמירה על המעבר בכביש. 

בסוף נובמבר 1947, מועד קבלת החלטת האו"ם על חלוקת הארץ לשני העמים, 
החלה המלחמה על הדרך. מרכז מורשת מבקיעי הדרך שהוקם בחאן מתמקד 

בסיפורם של מבקיעי הדרך היהודים לירושלים במהלך מלחמת העצמאות. 

מומלץ להקדיש מספר דקות לפני הכניסה אל המבנה ולספר למבקרים בחצר החאן 
את הסיפור ההיסטורי של האתר. בחצר מוצב שלט העוסק בנושא וניתן לראות 

מבחוץ את המערות ששימשו את עוברי האורח לעצירה ומנוחה בטרם נבנה החאן. 

בית כּוְתֵנה הנמצא בסמוך לחאן נבנה לאחר פתיחת קו הרכבת לירושלים, כפי 
הנראה בשנת 1894. הבית נבנה על ידי משפחת כּוְתֵנה - משפחה ערבית מירושלים 

ושימש חווה חקלאית.
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תמצית תחנות המסלול

מה מראים מיקום תחנהמס'
משךנושאי הדרכהלקהל?

 1
לפני הכניסה 

למרכז המורשת, 
רצוי בנקודה 
מוגבהת בשטח

כביש מס' 1
הטופוגרפיה של 

ההרים סביב
)מומלץ להיעזר 

במפה(

הדרך הקדומה 
שחיברה בין יפו 

לירושלים. הטופוגרפיה 
והקשיים במעבר בדרך

10 דק'

בחצר החאן2 

המזרקה
המערות

מבנה החאן
והשקם הבריטי

סיפורו של החאן 
מהקמתו ועד התקופה 

הבריטית. מומלץ 
להיעזר בציטוטים 

ותמונות ישנות

10 דק'

 3
לפני הכניסה

למרכז המורשת
מדובר בסיפור אמיתי 
של אנשים אמיתיים, 

הנחיות לביקור

נא לכבד את המקום, 
לכבות טלפונים, לא 

להיכנס עם מזון, 
חלוקה לקבוצות על פי 

צבע הדיסקית

5 דק'

סיוע במעבר ממקום מרכז המורשת4 
45 דק'ללא הדרכהלמקום 

שלט מהי הדרך שלך?ביציאה מהמרכז5 
20 דק'עיבוד החוויהשיירת הרכבים

פריסת התכנים

הערותמשךנושאי ההדרכהתחנה

חצר החאן

בחצר שילוט העוסק בסיפורו של החאן 
העות'מאני שישב על דרך עולי הרגל 

ההיסטורית שחיברה בין יפו לירושלים. זהו 
המקום בו מומלץ להציג מפה בה מופיעה 

הדרך שחיברה את ירושלים אל השפלה 
והיישובים היהודים והערבים שהיו לאורכה. 

המדריך יוכל להציג את "מיצרי החאן" 
ולהסביר את הקושי לעבור בהם ואת חשיבות 
השליטה על הדרך. בנקודה זו ניתן לספר גם 

על התפתחותה של הדרך ולהציג תיאורים 
יפים של הביקור במקום במאה ה-19. בין 

המבקרים ניתן למנות את הקיסר פרנץ יוזף 
שכפי הנראה נסע בכרכרה הראשונה שחלפה 

בדרך עוד בטרם נבנה  החאן, את סר משה 
מונטפיורי שבילה את ליל שבת במקום, את 

ויואל משה סולומון וכן ניתן להציג תיאור 
מאוחר של החאן, פרי עטו של ש"י עגנון. 
לאחר קבלת הרקע הגיאוגרפי וההיסטורי 

של הדרך והאתר יכנסו המבקרים אל המבנה 
עצמו.

15-10 דק'
בתוך המבנה אין לאכול, 

יש לשמור על השקט 
ולכבד את המקום.  

קומה עליונה 
מיצג פתיחה

הביקור במבנה מתחיל בסרט פתיחה שמטרתו 
להעביר את המבקר אחורה בזמן לערב החלטת 

האו"ם בנובמבר 1947 ולספק לו את הרקע 
ההיסטורי הנחוץ להבנת התקופה. הסרט 

נפתח בצפירה של אירועי יום הזיכרון בימינו. 
המצלמה נודדת בין אתרים הקשורים לסיפור 

מבקיעי הדרך, בין תל אביב לירושלים, דרך 
לטרון, חולדה, בית העלמין בקרית ענבים 

ולבסוף מגיעה המצלמה אל הדרך מול 
החאן. בנקודה זו, הופך הצילום לאיור, הדרך 

מצטמצמת משישה נתיבים לנתיב צר אחד 
של שישה מטרים, הרכבים העומדים בצפירה 

הופכים לשיירה מ-1948. לאורך הסרטון הקהל 
מקבל סקירה מהירה הכוללת הסבר על יחסי 

הכוחות בארץ, על המנדט הבריטי העומד 
להסתיים ועל משמעות החלטת האו"ם לגבי 

ירושלים.  

כ-5 דק'

עם סיום הסרטון 
יתבקש הקהל לעקוב 

אחר פס הפלדה 
והאור12 ולעבור אל 

חדרי העדות. המבקרים 
קיבלו בתחילת הביקור 

חפץ מלווה )כרטיס 
צבעוני עליו מופיע 

מידע קצר הנוגע 
למבקיעי הדרך(, 

המבקרים יתחלקו 
לקבוצות בהתאם לצבע 

הכרטיס שבידם וכל 
קבוצה תיכנס לחדר 
המסומן בצבע אחר.

12ר' הסבר על פס הפלדה והאור בעקרונות העיצוב.
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הערותמשךנושאי ההדרכהתחנה

קומה 
תחתונה- חלל 

התארגנות 
לדרך

עמדת הפיקוד- בעמדה זו משולבים חפצים 
אותנטיים שנתרמו על ידי משפחות של מלווי 
שיירות. בין החפצים ניתן למצוא מפות, נשק, 

משקפת וקסדה. האקדח המשולב בעמדה 
שייך למכבי מוצרי שהיה מפקד אבטחת 

שיירות האספקה לירושלים ונהרג בעת מילוי 
תפקידו14. הקסדה נתרמה מבית הפלמ"ח ולא 

ידוע לנו למי הייתה שייכת15. המשקפת הייתה 
שייכת לאליהו סלע )רעננה( שהיה קצין 

המבצעים של חטיבת הראל16. והמפות היו 
שייכות למוסה אשד שהיה קצין המודיעין של 

חטיבת גבעתי במרחב שער הגיא17. העמדה 
עוסקת באופן בו פעלה שיטת השיירות 

בתחילת המלחמה ובשינויים שחלו באופן 
ליווי השיירות. מפקד השיירה מעלה דילמות 

ומבקש מהמשתתפים להחליט מה לעשות 
למשל כאשר השיירה נתקעת; לסוב לאחור 
או להמשיך? המבקרים עונים על השאלות 

בעזרת הדסקית המלווה את הביקור ולומדים 
על ההתמודדויות שהיו מנת חלקם של מפקדי 

השיירות. 

עמדת הקשר - בעמדה זו משולבים מכשירים 
שונים המבטאים את חשיבות והתפתחות 

הקשר. כלוב היונים, ההליוגרף, המורס 
ומכשירי הקשר והרדיו כולם מוצגים גם בסרט 

במהלכו מתבקשים המבקרים לפענח הודעה 
מוצפנת ולתרגם הודעה במורס. עמדה זו 

ממחישה למבקרים את ההבדל בין תקשורת 
בעידן הנוכחי לאופן התקשורת ב-1948 

ומדגישה את תרומתם של הקשרים בקרבות 
על הדרך18.

כ-15 דק'

לאחר שהמבקרים 
ביקרו בעמדות הם 

מתבקשים לעקוב אחר 
פס הפלדה והאור 
ולהיכנס אל אחד 
משני המשוריינים 
הניצבים מולם, גם 

כאן החלוקה תתבצע 
על פי צבע הדסקית. 

אחד משלושת הצבעים 
יופיע בשני המשוריינים 
והמשתתפים בקבוצת 

צבע זה יוכלו 
לעלות לאחד משני 
המשוריינים על פי 
המקומות הפנויים. 

הערותמשךנושאי ההדרכהתחנה

חדרי עדות

זהו המפגש הראשון של המבקרים עם נציגי 
דור תש"ח. בחדרים תפאורה של כרזות 

התקופה הקוראות לגיוס העם.  מלווי השיירות 
מתראיינים ומספרים על מצבה של ירושלים 

במלחמת העצמאות ועל מה שנדרש מהם 
על מנת להגיע אל העיר. הם מתארים את 

המחסור במים, אוכל, תרופות, חשמל ונשק. 
העדויות המרגשות ביותר עוסקות באירועים 

שהתרחשו בעת ליווי השיירות. העדויות 
מדגישות את תרומתם של נהגי השיירות, שהיו 

אזרחים שהתנדבו למאמץ הלאומי והובילו 
את האספקה אל העיר. חלק מהעדויות מלוות 
באיורי אנימציה המבוססים על תמונות לצורך 

המחשה והחייאת ההתרחשויות המתוארות 
בעדות13. 

כ-5 דק'

עם סיום הצפייה 
מתבקשים המבקרים 

לעקוב אחר פס הפלדה 
והאור, לרדת במדרגות 
אל הקומה התחתונה 

ולהיערך לקראת 
יציאה לליווי שיירה 
לירושלים בעזרת 
הפעילות בתחנות 
האינטראקטיביות. 

קומה 
תחתונה- 

חלל 
התארגנות 

לדרך

חלל המחולק לשלוש עמדות אינטראקטיביות 
המשלבות בתוכן מוצגים אותנטיים. בכל עמדה 
נדרש הקהל לקבל החלטות ולענות על שאלות 
ערכיות הנוגעות לדילמות העיקריות בהן עסקו 

מלווי השיירות.

כ-15 דק'

המעבר של המבקרים 
בין העמדות הוא 

בעקבות צבע הדסקית 
המלווה שלהם. בכל 
פעם שמסתיים זמן 

הפעילות בתחנה, 
מחליפות התחנות צבע 

והמבקרים עוברים 
לתחנה הבאה בעקבות 

הצבע שלהם.

https://he.wikipedia.org/wiki - 14מכבי מוצרי בוויקיפדיה

www.palmach.org.il - 15באתר של מוזיאון הפלמ"ח תוכלו למצוא סיפורים, עדויות ותמונות רבות הקשורות לתקופה

16באתר של בית ספר שדה כפר עציון תוכלו למצוא מידע רב אודות מלחמת העצמאות. כמו כן ניתן למצוא כתבות רבות 

 www.k-etzion.co.il - המספרות את סיפורו של רעננה  

www.youtube.com 17מוסה אשד היה הראשון שעבר את דרך בורמה – ברגל. תוכלו ללמוד עליו עוד בקישור

18למידע רחב ומקיף אודות התפתחות הקשר ר' אתר העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב -

www.amutakesher.org.il  
13לעדויות נוספות מומלץ לצפות בסרטוני העדות של תולדות ישראל – פרויקט תיעוד דור תש"ח -

www.toldotyisrael.org/home   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99
https://www.palmach.org.il/
https://www.k-etzion.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-%22%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%22-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94
https://www.k-etzion.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-%22%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%22-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95-%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=bxadOIcg6a4
https://www.amutakesher.org.il/?CategoryID=326
https://www.toldotyisrael.org/home/
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קומה 
תחתונה- חלל 

התארגנות 
לדרך

עמדת האספקה - בעמדה זו עומדים 
המבקרים סביב רכב אספקה. כאן ניתן להבין 
אילו סחורות עברו בדרכים ומה היה תפקידם 

של הנהגים במערכה. השאלות העולות בתחנה 
עוסקות באילו סחורות כדאי להעמיס ובמה 

חשוב יותר ומה פחות. שאלות אלו ממחישות 
את מצבם של תושבי ירושלים, את חשיבות 

הדרך ושמירתה פתוחה ואת אומץ ליבם 
של הנהגים שעשו את תפקידם שוב ושוב 

במשך חודשים ארוכים כשהם עצמם נפצעים 
או עדים לאירועים בהם חבריהם נפצעים 

ונהרגים. 

כ-15 דק'

לאחר שהמבקרים 
ביקרו בעמדות הם 

מתבקשים לעקוב אחר 
פס הפלדה והאור 
ולהיכנס אל אחד 
משני המשוריינים 
הניצבים מולם, גם 

כאן החלוקה תתבצע 
על פי צבע הדסקית. 

אחד משלושת הצבעים 
יופיע בשני המשוריינים 
והמשתתפים בקבוצת 

צבע זה יוכלו 
לעלות לאחד משני 
המשוריינים על פי 
המקומות הפנויים.

משוריין

המבקרים יכנסו לחלל קטן המעוצב כמשוריין 
ויתיישבו בתוכו. באמצעות מעטפת של סאונד 

וצפייה במסכים שידמו את חרכי המשוריין, 
יחושו המבקרים כאילו הם נוסעים במשוריין 

והדרך חולפת מול עיניהם. במהלך ההדמיה של 
הנסיעה  יאזינו המבקרים לעדות מטלטלת של 

חובשת המספרת על ליווי שיירה שנתקלה בירי 
ובאופן בו טיפלה בפצועים תחת אש. בתום 

העדות יצאו המבקרים אל אולם בו יוצג מיצג 
הסיום19. 

כ-3 דק'

חוויה משמעותית 
במשוריין תלויה בקשב 

של המשתתפים – 
מומלץ לבקש שקט 

בכניסה. 

הערותמשךנושאי ההדרכהתחנה

מיצג סיום

מוצג במבנה ששימש קנטינה בתקופת המנדט 
הבריטי. במיצג שילוב של עדויות ושיחזור 

של האירועים שהתרחשו מחודש מרץ 1948 
ועד פריצת דרך בורמה בעזרת אנימציה. 

האירועים בהם עוסק המיצג:
 קרב שיירת חולדה20 

 המעבר מאסטרטגיה של ליווי והגנה 
לאסטרטגיה של התקפה וכיבוש המשלטים 

 ההכרזה על קום המדינה 
 גיוס ושילוב של עולים חדשים ביניהם גם 

ניצולי שואה בקרבות21 
 פריצת דרך בורמה22  

 חנוכת כביש הגבורה23  
בתום המיצג חוזרים המבקרים אל נקודת 

ההתחלה - המציאות של ימינו.  

כ-10 דק'

בתום המיצג יוצאים 
המבקרים מהמבנה 
כשפניהם מזרחה 

לכיוון  ירושלים. מרגע 
היציאה מהמבנה, 

יכולים המבקרים לעבור 
ב"דרך שלי" לשבת 

בפינות מוצלות סביב 
המבנה, לבקר בשיירת 
הרכבים, לצאת להמשך 
טיולים ומסלולים באזור 

או לעבור אל מרכז 
הכנסים. 

הדרך שלי

ביציאה מהמבנה לכיוון מזרח, הקהל יוזמן 
להציב את הכרטיס שליווה את הביקור לצד 

הערך המסמל את הדרך והערכים שלו. בין 
הערכים מופיעים ערכים של חברות, דבקות 

במטרה, ערבות הדדית וגם ירושלים כערך 
מקודש בפני עצמו. ההזמנה למבקר להניח את 
הכרטיס שלו נועדה על מנת לעודד חשיבה על 
ערכים אישיים וחיבור ערכי לאנשים שחלקם 
כבר אינם עימנו. המבקר יוכל לראות גם מה 

בחרו המבקרים האחרים באתר. 

תלוי 
באופי 

פעילות 
הסיכום

מומלץ כי קבוצות 
מודרכות יערכו דיון 
בנושא לפני הנחת 

הכרטיס. 

19את הטקסט מקריאה שחקנית והוא מבוסס על עדותה של החובשת הקרבית טובה עופר - 

https://www.youtube.com/watch?v=GyGo6XdnohQ

www.historicalmoments2.com - 20להרחבה על שיירת חולדה

www.he.wikipedia.org - '21על נצר אחרון ר

22לסיפור פריצת דרך בורמה גרסאות רבות, במיצג מוצגת אחת הגרסאות המקובלות ביותר. להרחבה בנושא - 

www. no666.wordpress.com

www. archives.mod.gov.il - 23להרחבה על כביש הגבורה

https://www.youtube.com/watch?v=GyGo6XdnohQ
http://www.historicalmoments2.com/%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://no666.wordpress.com/tag/%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%A9%D7%93/
https://archives.mod.gov.il/Pages/default.aspx
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הכביש 
המנדטורי

מיצג חוץ הכולל משאית, אוטובוס ומשוריין 
משוחזרים. המבקרים יוכלו לעלות אל חלק 

מהרכבים, להצטלם, לשבת בפינת ישיבה לצד 
השיירה ולסכם את הביקור. 

גמיש

יש להזהיר את 
המבקרים מפני הקירבה 

הגדולה לכביש מס' 
1 ולא לאפשר קירבה 

לכביש.

עיבוד החוויה

שני צדדים לדרך לוחמים רבים בגבעות באב אל וואד
מתוך כתבה בהארץ - המנצח לוקח הכל

ליד מכשירי הקשר, אורי בן ארי, ארכיון ביתמונה

עם תום הביקור במרכז המורשת חשוב להקדיש זמן לעיבוד החוויה. המהות של 
הפעילות היא להאזין למבקרים ולתת להם לחשוב ולנסח את מחשבותיהם בקול 

רם. חשוב מאוד לבחור בפעילות בה מירב המשתתפים יוכלו לבוא לביטוי ולהימנע 
ככל האפשר מלבטא את הדעה והעמדה האישית של המדריך  - זמן עיבוד החוויה 
הוא זמן בו תפקידו של המדריך הוא ליצור מסגרת להקשבה, להעלות שאלות אם 

יש צורך ולהוסיף זוויות שונות לדיון על מנת להעמיקו. 

את העיבוד ניתן לערוך באופנים שונים, להלן כמה עקרונות והצעות לפעילות.

1 יחיד, קבוצה, רבים – בדיון קבוצתי פעמים רבות אנו יכולים לשמוע את הקולות 

של הדוברים הדומיננטיים בקבוצה ולא להצליח ולהגיע לקולות אחרים. דרך 
טובה בה ניתן לייצר רב שייח משמעותי היא לבנות את הדיון באופן הדרגתי, 

ניתן לעשות זאת באופן הבא:

א לשאול שאלה את כל משתתפי הקבוצה ולבקש מכל אחד מהם לכתוב תשובה 

קצרה לשאלה ולמסור את הפתק עם התשובה למדריך.

ב הקבוצה תתחלק לקבוצות קטנות )5-6 משתתפים בכל אחת מהקבוצות(. בכל 

אחת מהקבוצות יספרו המשתתפים מה היתה התשובה שלהם לשאלה ויבררו 
האם יש תשובות מגוונות ושונות לשאלה או שיש אחידות דעים.

ג המדריך יכנס את הקבוצה ובמליאה יוכל לזמן נציג מכל קבוצה שיספר מה 

חשבו חברי הקבוצה שלו או לחילופין לשלוף את אחד הפתקים, להקריא את 
התשובה ולשאול מי מסכים עם התשובה, מי חושב אחרת ולפתח את הדיון 

בנושא.
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www.maariv.co.il - 25קישור

www. main.knesset.gov.il - 26נתוני גיוס לצה"ל לאורך השנים

2 העיבוד יכול לעסוק בחוויית הביקור עצמה ולהעלות שאלות פתוחות או סגורות 

כגון:

א מה ריגש אתכם בביקור?

ב ספרו על דבר אחד שראיתם במהלך הביקור והפתיע אתכם/ לא ידעתם שכך 

היה?

ג מה לדעתכם הניע אנשים צעירים כמוכם להתנדב וללוות שיירות?

ד יש משהו שבשבילו הייתם מוכנים לשלם מחיר אישי כזה? מה דעתכם על 

התנדבות?

3 לאחר סבב בסיסי בו יוכלו המבקרים לספר איך הרגישו בביקור, יכול המדריך 

)בקבוצות או במליאה בהתאם לאופי ולצורך של הקבוצה( לספק לקבוצה מידע 
נוסף או להעלות דילמות חדשות. המידע יכול להיות בצורה של כתבות עיתונים 

מהתקופה, תמונות, סיכום דיונים של הפיקוד, משירי התקופה24, מכתב אישי וכד'. 
מצורפות כמה דוגמאות של מידע שניתן ליצור דיון סביבו.

4 להיות רלוונטי – הדיון אינו עוסק בעבר במנותק מההווה או במנותק מהמבקרים. 

הדיון צריך להיות רלוונטית לדילמות, שאלות ובעיות שאנו מכירים גם במציאות 
של ישראל היום. ניתן לסיים את הדיון בסוגיות אקטואליות. מצורפות כמה 

דוגמאות לסוגיות שהיו ונותרו רלוונטיות גם 
היום:

א שאלת הגיוס לצה"ל

מצורפת דוגמא לכתבה אחת מיני רבות 
בנושא, ניתן גם להציג כתבות אחרות או 

להציג את נתוני הגיוס של השנתון הנוכחי  
www.maariv.co.il

מצורף גם קישור לאיגרת נציב קבילות החיילים בצה"ל מ-2016 25 . באיגרת פונה 
האלוף במילואים יצחק בריק ומפציר במפקדים לעסוק וללמד את המושג צדקת 

הדרך ואת משמעותו. ניתן לקרוא קטעים מן האיגרת ולברר יחד עם המבקרים 
מדוע סברו מבקיעי הדרך כי דרכם צודקת וכיצד ניתן להסתכל על המציאות היום 

בהקשר של מושג זה.

ב אחדות וסולידריות - 

מלחמת העצמאות גבתה קורבנות רבים משני הצדדים הלוחמים. בצד היהודי 
נהרגו 6,373 בני אדם )כ-4,000 חיילים ו-2,373 אזרחים( שהם 1% מאוכלוסיית 
הארץ באותה תקופה. בירושלים גרה שישית מאוכלוסיית הארץ – כ-100,000 

תושבים, רבים מהם היו חרדים. הקרבות על הדרך לירושלים נועדו לשמור 
את הדרך פתוחה ולהעביר אספקה לתושבי ירושלים. בני הארץ נחלצו לטובת 
תושבי ירושלים על אף השונות הגדולה בין המגזרים. רוב תושבי הארץ, ללא 

קשר לעמדותיהם הפוליטיות או למוצאם, היו שותפים במאבק להקמת מדינת 
ישראל והאמינו כי בירתו הנצחית של העם היהודי היא ירושלים. התבוננות 

באירועי מלחמת העצמאות יכולים להוות הזדמנות לדיון רלוונטי ומשמעותי 
על אחדות העם אז והיום.

דוגמאות לסוגיות שניתן להעלות:

 על פי הנתונים שהועברו לצה"ל, בשנת הגיוס 2018 
התגייסו 1,788 מתגייסים 

חרדים בהתאם להגדרות החוק. בחציון א' של שנת 
הגיוס 2019, התגייסו 983 מתגייסים חרדים בהתאם 

להגדרות החוק26.

www.israelhayom.co.il 

24רבים משירי מלחמת העצמאות הם שירים המוכרים לציבור וכדאי להשתמש בהם ולהעלות דרכם סוגיות שונות - 

www.shironet.mako.co.il

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-613136
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-613136
https://main.knesset.gov.il/activity/info/mmm/pages/document.aspx?docid=32be8d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977
https://www.israelhayom.co.il/article/806507
https://shironet.mako.co.il/html/indexes/works/98.html
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הוא ביקש מהכנסת לקיים את ישיבותיה בירושלים. ואכן, הכנסת החליטה 
שישיבותיה לאחר חג החנוכה תש"י יתקיימו בירושלים. בחודשים שלאחר מכן 

עברו לירושלים רוב משרדי הממשלה.
תוכנית האו"ם להפוך את ירושלים לעיר בחסות בין-לאומית לא התממשה. 

חלקה המערבי של העיר היה לבירת ישראל. במלחמת ששת הימים כבש צה"ל 
את מזרח ירושלים. בשנת 1980 חוקקה הכנסת את חוק-יסוד ירושלים בירת 

ישראל, בו נקבע כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל28.
לאחר הקראת הקטע ניתן לדון בחשיבותה של ירושלים היום מכיוונים שונים 

לדוגמא:

 בעימות הנסוב בין ישראל למדינות ערב בנוגע ל"שאלת ירושלים" 

 בהעברת שגרירות ארה"ב ובעקבותיה שגרירויות נוספות מתל אביב 
לירושלים.

לסיכום
חאן שער הגיא הוא מחוז זיכרון הניבט לעיני כל מי שחולף בדרך לירושלים. זהו 

אתר המספר סיפור גיאוגרפי והיסטורי חשוב השזור בסיפורה של ארץ ישראל 
בכלל ובסיפורה של בירת ישראל – ירושלים בפרט. המבקרים בחאן כיום מתבוננים 

אל הכביש הסואן בדרך לירושלים ורבים מהם אינם מכירים את מאבק האדירים 
אשר ניטש על הדרך וגבה קורבנות כבדים ממבקיעי הדרך במלחמת העצמאות. 

אנו תקווה כי עם סיום הביקור בחאן כל מבקר יכיר היטב פרק זה במלחמת 
העצמאות, בו עם שלם נרתם למען היושבים בציון ולחם בדרכים שונות על אחדות 

העם ועל ליבה של הארץ. 
אם משימתו של המדריך תצלח הרי שהמבקרים יוכלו לחבר קו ברור בין הסיפור 

ההיסטורי בן עשרות השנים לבין המציאות של ימינו, ולבחון אילו ערכים חשובים 
עבורם היום ובאיזו דרך ירצו לצעוד בעתיד.

https://www.nli.org.il/he/discover/history/israel-wars/ 
 independence-war

 המאבק על הנצחת רחבעם זאבי בחאן27.

שאלות חשובות לדיון מסוג זה צריכות לסייע למשתתפים למצוא מה משותף 
ביניהם, מהם הדברים הגורמים לפילוג והאם ניתן להתגבר עליהם? מה הופך אותנו 

לעם אחד? למדינה אחת?

ג שאלת ירושלים היא שאלה אקטואלית מימי דוד המלך ועד ימינו. ניתן להציג 

בפני המשתתפים את הטקסט הבא המובא מאתר הכנסת:
"ירושלים בירת ישראל

ב-29 בנובמבר 1947 המליצה עצרת האומות המאוחדות בפני בריטניה על סיום 
המנדט על ארץ ישראל, כדי לאפשר את הקמתן של מדינה יהודית ומדינה 

ערבית ואת כינון ירושלים כגוף נפרד במשטר בין-לאומי בניהול האו"ם.
עם קום המדינה קיוותה ממשלת ישראל שעצרת האו"ם תקבל את תוצאות 

מלחמת העצמאות ואת חלוקת העיר בין ישראל לירדן, אולם בעצרת האו"ם 
התגבש רוב ברור להענקת מעמד בין-לאומי לירושלים.

ב-5 בדצמבר 1949, ערב הדיון בעצרת האו"ם בנושא ירושלים, הכריז ראש 
הממשלה דוד בן-גוריון בישיבת הכנסת כי ירושלים היא "בירת הנצח של 

ישראל" ולב לבה של מדינת ישראל", והוסיף כי ישראל אינה מעלה על דעתה 
שהאו"ם ינסה לעקור את ירושלים מתחומה לאחר שלוחמיה חירפו את נפשם 

על כיבושה במלחמת העצמאות.
חמישה ימים לאחר הכרזת בן-גוריון שירושלים היא בירת ישראל, החליטה 
עצרת האו"ם להעניק לירושלים מעמד בין-לאומי. ממשלת ישראל, בניסיון 

לצמצם את נזקיה של החלטה זו, הציעה פיקוח של האו"ם על המקומות 
הקדושים לבני כל הדתות בירושלים, חופש פולחן וגישה חופשית אליהם.

עמדתה הנחרצת של ישראל שבה והובעה ב-13 בדצמבר 1949, בהודעתו של 
ראש הממשלה דוד בן-גוריון בכנסת כי ישראל לא תוכל "לתת יד להפרדת 

אונס של ירושלים". 

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jrusalem_capital.aspx
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jrusalem_capital.aspx
https://www.nli.org.il/he/discover/history/israel-wars/independence-war
https://www.nli.org.il/he/discover/history/israel-wars/independence-war
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27ר' כתבה בפרק "מאחורי הקלעים" במערך.

להקדשת מבנה החאן העות'מאני לסיפור מורשת מבקיעי הדרך לירושלים, קדם 
מאבק שנמשך שש שנים. על תמצית המאבק:

ניתן לקרוא בכתבה המצורפת או לשוטט ברשת ולמצוא כתבות רבות המסקרות את 
המאבק.

"לאחר רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז"ל, החליטה ממשלת ישראל 
להנציח את שמו ומורשתו ע"י קריאה לכל אזור פיתחת שער הגיא בשם 'פארק 

יצחק רבין'. במסגרת זו הוחלט גם על שיקום ושימור חאן שער הגיא והכשרת 
מרכז מבקרים אשר יעלה על נס את מורשת הלחימה של פורצי הדרך ומלווי 

השיירות, מהשפלה אל היישוב היהודי בירושלים הנצורה בזמן מלחמת העצמאות. 
באוקטובר 2011, במלאות עשור לרציחתו של השר רחבעם זאבי )גנדי( ז"ל, 

החליטה ממשלת ישראל לבטל את החלטתה משנת 2008 להקדיש את אתר נווה 
אילן הישנה להנצחת גנדי, והחליטה כי הנצחת גנדי תתבצע בחאן שער הגיא, 

המקום שיועד להנצחת פורצי הדרך. מאז נאבקות קבוצות שונות ובניהן לוחמי 
פלמ"ח ובני לוחמים ולוחמות להפוך את החלטת הממשלה על כך שהמקום ישמש 

כאנדרטה למורשת פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות. בחצי שנה האחרונה 
החריף מאבקם, וקבוצות הגיעו להפגין במקום מדי יום שישי, בעודם מזמינים 

משפחות לשמוע את סיפורי מורשת הקרב ולפגוש את הלוחמים והלוחמות יוצאי 
הפלמ"ח."

בניסוח החלטת הממשלה היו מעורבים גם מובילי המאבק וזה לשונה: 

"...מבנה התוכן יספר את סיפור "הדרך אל העיר" המציג, מנחיל ומנציח, את זכרם 
ומורשתם של מבקיעי הדרך ומלווי השיירות לירושלים, ואת סיפור המערכות על 

הדרך לעיר ירושלים במלחמת העצמאות" )מתוך החלטת הממשלה בתאריך 22.10.2017(

רשות הטבע והגנים מונתה כאחראית על פיתוח המקום ובשלב ראשון שכרה את 
שירותיו של המעצב אליאב נחליאלי ואת שירותי כותבת מסמך זה על מנת להכין 
מסמך תכנון ראשוני אשר הוצג בתהליך שיתוף ציבור לקהל הרחב29. ב-20.4.2018 

הוצג המסמך בפני הציבור ולאחר מכן נערך מכרז לתכנון מפורט וביצוע התכניות, 
במכרז זכתה חברת 'בריז קריאייטיב'.

עבודת הפיתוח לוותה על ידי וועדת היגוי בה השתתפו מוטק'ה בן פורת ועמוס 
חורב – לוחמים תש"ח וותיקים, רבקה צביאלי ואסף סלע – חברים בעמותת דור 

ההמשך של הפלמ"ח, אנשי אגף מורשת ממשרד ראש הממשלה ואנשי רשות הטבע 
והגנים. את העבודה ליוו יועצי תוכן ביניהם: פרופ' אלון קדיש, ד"ר זאב לכיש, ד"ר 

יואב רגב וד"ר ניר מן.

29ר' בריף אוצרות המצורף כנספח מס' 1

מאחורי הקלעים

מהי הדרך שלי? ביציאה ממרכז המורשת

תכנון האתר 

ני
טר

מ
ל 

אי
ם: 

לו
צי
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www.youtube.com - 30ר' סרטון שצולם באירוע

31גוגל מפות - קישור

השאלות המרכזיות שהעסיקו אותנו בתכנון המקום:

גבולות הזמן של הסיפור
לאחר דיון ממושך הוחלט כי יש להתחיל את הסיפור בכ"ט בנובמבר 1947 – יום 

החלטת האומות המאוחדות. יום למחרת החלו הקרבות על הדרכים והחל מחודש 
דצמבר החלה נסיעה בשיירות מאורגנות לירושלים וממנה. משמעות ההחלטה 

הייתה כי סיפורו ההיסטורי של החאן והסיפור של הדרך וההולכים בה יקבלו מקום 
משני ויופיעו בשילוט מחוץ למבנה המורשת.

על בחירת התאריך בו הסיפור מסתיים התנהלו וויכוחים רבים. בין ההצעות שעלו 
היו: יום הכרזת המדינה – הצעה שנדחתה מייד כיוון שקרבות עזים התחוללו 

בדרך גם מאוחר יותר, יום פריצת דרך בורמה – אירוע ששינה באופן מהותי את 
הקרבות על הדרך אך לא כלל בתוכו את סיום המלחמה. לבסוף הוחלט לסיים את 

הסיפור בטקס חנוכת כביש הגבורה שנערך בדצמבר 1948 30. על מנת לשמור על 
אקטואליות ורלוונטיות המבקר מתחיל למעשה את סרט הפתיחה ביום הזיכרון 

שנת 2020 וחוזר אל אותה נקודה בזמן בסיום המיצג המסיים.

מאיפה מתחילה הדרך31?
גם לגבי גבולות הגזרה הגיאוגרפיים 

של הסיפור התנהלו דיונים ערים. 
מחד, מדובר בסיפור שכל הארץ 
לקחה בו חלק, נהגים יצאו מכל 

חלקי הארץ עם אספקה של אוכל, 
נשק ותרופות, מאידך, קטע הכביש 

שגבה הכי הרבה קורבנות היה 
הקטע בין לטרון לבין אזור הקסטל.

לא רק הגבולות ממזרח ומערב הטרידו אותנו, מה לגבי הגבולות מצפון ודרום? 
המשמעות של ההגדרה הגיאוגרפית הייתה אלו סיפורים יש להכניס אל מרכז 

המורשת? האם יש לספר כאן את סיפורי הקרבות שהתחוללו בירושלים?  בגוש 
עציון? שיירת הל"ה, הקרב באזור? קרבות לטרון? הקסטל?

בסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה הייתה להתייחס אל סיפור מבקיעי הדרך 
בהכללה כסיפור שמתקיים במרחב הגיאוגרפי בין תל אביב או רחובות )משם יצאו 

השיירות( ועד לירושלים, אך להתמקד בנקודות משמעותיות בדרך דוגמת חולדה 
– בה נעצרו השיירות להתארגנות מחודשת וקריית ענבים, בה שיירות עצרו לאחר 

היתקלות וכתוצאה, רבים מההרוגים נקברו בבית הקברות של הקיבוץ . בחרנו 
כמעט ולא להתייחס לקרבות שהתחוללו מחוץ לגיזרה זו ואף לא להעמיק בסיפורם 
של אתרים שכנים דוגמת הקסטל, גוש עציון ולטרון, כיון שניתן לבקר בהם ולשמוע 

על מה שהתחולל בהם בפרוטרוט. בשל ריבוי המשלטים לאורך הדרך, גם כאן 
התקבלה החלטה לא לציין משלט זה או אחר, אלא להתייחס באופן גנרי לכל 

המשלטים.

סלילת דרך בורמה. צלם: צסניק פרד 

Mapa GISrael Google נתוני מפות  2021

https://www.youtube.com/watch?v=E1-th0BPszM
https://www.youtube.com/watch?v=E1-th0BPszM
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?msa=0&ll=31.887247634498554%2C34.982529&spn=0.226504%2C0.271225&mid=1QgA0JLaVpTNPX7oHAE-bhfxcGOM&z=11
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גיבורי הדרך - מי יספר את הסיפור?
כל מדריך שעוסק במורשת קרב מכיר את ההתלבטות הזו: מצד אחד, יש רצון 

לספר סיפור אמיתי ומרגש של דמות שהמבקרים ירצו להכיר ולהתחבר אליה ומצד 
שני, כאשר בוחרים בדמות אחת, מוותרים על כל הדמויות האחרות ועלולים לייצר 
תפיסה שגויה של ההיסטוריה )אם הצגנו גבר, נשכחו כל הנשים שלחמו, אם הצגנו 

מפקד, וויתרנו על הלוחמים הפשוטים, אם הצגנו חילוניים צעירים אז השמטנו 
את החרדים המבוגרים שחילקו מים ברחובות ירושלים, אם הצגנו את בני הארץ, 

התעלמנו מהעולים החדשים, אם הצגנו את הנהגים המבוגרים אז התעלמנו מגדודי 
הנוער וכן הלאה(. במרכז המורשת ניסינו להציג מגוון של דמויות ועדיין יש דמויות 
רבות שחסרות בסיפור. המדריך או המורה מוזמנים להציג דמויות נוספות שלקחו 
חלק במאבק על הדרך ובסיוע לתושבי ירושלים. בין הדמויות המעניינות שנעדרות 

מהסיפור ניתן למנות את הבריטים )חלקם סייעו ליהודים, חלקם לערבים, חלקם 
עשו מאמץ להישאר ניטראליים(, את ערביי אבו גוש שלא השתתפו במלחמה כנגד 

היהודים, באבו גוש נקלטו הפצועים ותושבי הכפר לא פגעו בלוחמים היהודים 
וחלקם אף סייעו להם. גברים ונשים מכל חלקי הארץ עסקו בייצור, אריזה ומשלוח 

מזון, נשק וחבילות לתושבי ירושלים בעיצומה של המלחמה ובלעדיהם לא הייתה 
אספקה ולא היה נשלח סיוע לירושלים. את דרך בורמה פרץ חיל ההנדסה יחד עם 

אזרחים שהתנדבו ולקחו חלק פעיל בסלילה ובהעברת המשאות.

דמויות מעניינות אחרות שיוצגו באופן חלקי או בעקיפין היו תושבי ירושלים 
שהשתתפו באופן פעיל בחלוקת המזון ובהגנה על העיר, העולים החדשים שנכנסו 
לארץ ומייד נשלחו אל החזית ולוחמי גח"ל )לוחמי גח"ל - גיוס חוץ לארץ(, לוחמי 

מח"ל - מתנדבים מחוץ לארץ שבחרו להצטרף למאבק ולקשור את גורלם עם העם 
היהודי. נושא אחר שהקשה עלינו בבחירת מספרי הסיפור הוא שרבים מהם כבר 

אינם איתנו ואלו שעדיין נותרו בחיים מבוגרים מאוד. בתכנון המרכז התקבלה 
החלטה לראיין אנשים אמיתיים שבאמת השתתפו בהבקעת הדרך. ההחלטה הזו 
לוותה בלא מעט קשיים ורק הזמן יגיד אם זו החלטה נכונה שגם קהל יעד צעיר 

של בני נוער יכול להכיל ולהתחבר אליה. חלק מעבודתו של המדריך היא להכין את 
המבקרים הצעירים למפגש עם אנשים מבוגרים ולהזכיר שהסיפור התרחש כאשר 
המספרים היו גם הם צעירים. המרואיינים אותם תוכלו לפגוש בסרטים ובמיצגים 

הם: דן אופיר, יצחק ארד )טולק'ה(, אורי ביידץ, מוטק'ה בן פורת, יוכבד בן שמואל, 
מיכל ברנר, יואב הרפז, יהודה זיו, עמוס חורב, יהודה ניני, אביק סטשבסקי, אליהו 

סלע,  טובה עופר, פסח עזריהו, חנוך קוסובסקי, אלכס קני, יעקב קרוצ'יק. רבים 
מהם תוכלו למצוא ברשת אם תרצו להרחיב את היכרותכם עימם.

ניסינו לכלול בין המרואיינים אזרחים כמו יעקב קרוצ'יק שהוא ְזקן המרואיינים 
שלנו ושימש כנהג תובלה אזרחי, נשים כמו מיכל ברנר שהייתה קשרית, טובה 

עופר )שעדותה שימשה אותנו כבסיס לעדות המושמעת במשוריין( ויוכבד בן 
שמואל, שתי האחרונות היו חובשות קרביות. בין המרואיינים ניתן לצפות גם 

בצעירים כמו דן אופיר שהיה מגדודי הנוער, ניצולי שואה כמו טולק'ה, מפקדים 
כמו עמוס חורב, אורי ביידץ, מוטקה בן פורת ויואב הרפז, לוחמים כמו יהודה ניני, 

אביק סטשבסקי, חנוך קוסובסקי ופסח עזריהו ונהגים כמו יהודה זיו ואלכס קני.
מדריכים יכולים למצוא עדות מלאה ומפורטת של חלק מהמרואיינים המופיעים 

במרכז ושל רבים אחרים בפרויקט תולדות ישראל העוסק בתיעוד דור תש"ח32.
לצד שמם של המרואיינים ציינו את תפקידם בקרבות )חובשת, מפקד, נהג וכד'( 

אך נמענו מלציין שיוך לגדוד כזה או אחר, או לחטיבה זו או אחרת כיון שהיה לנו 
חשוב לספר סיפור רחב. ספריית הקונגרס
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עם זאת, מרבית המשתתפים בלחימה על הדרך ובהתאמה מרבית הפצועים 
וההרוגים היו מהגדוד הרביעי, החמישי והשישי של הפלמ"ח. 

בעדויות עצמן ביקשנו מהעדים לספר גם על גיבורים אחרים שעדותם אינה מוצגת, 
כך ניתן לשמוע בעדויות גם על תושבי ירושלים, על לוחמי "נצר אחרון" ששלושה 

עשר מהם נהרגו בקרבות על הדרך ולא נותר איש שיזכיר את שמם ועל חברי קיבוץ 
קריית ענבים שאירחו את הלוחמים, צפו בהם יוצאים מהקיבוץ לפעולות וקברו את 

אלו שלא זכו לחזור מהן בחיים.

עקרונות העיצוב

פס פלדה ואור מלווה את המבקר מהכניסה אל המבנה ומוליך אותו לאורך הביקור. 
הפס מהווה דימוי לדרך, והאור מדמה את החיים – כל עוד הוא דולק ונע עוברת 

האספקה וממשיכים החיים בירושלים. המעצב של התצוגה רואי רוט שאב את 
ההשראה לדימוי מהחומרים מהם עשויים המשוריינים שהפכו לסמל המאבק על 

הדרך לירושלים. את החומריות המתכתית תוכלו לראות כבר בשילוט שנמצא 
בחנייה ועד לפס המתכת עצמו אותו תפגשו עם הכניסה אל המבנה. בפס "זורם" 
אור וניתן לעקוב אחריו מהקומה העליונה אל תוך החדרים ומשם לרדת איתו אל 

הקומה התחתונה, להיכנס אל המשוריין ולראות כיצד נחלש האור ועם היציאה אל 
האולם האחרון, מתעורר שוב האור לחיים. גם השילוט ביציאה מהמרכז אל "הדרך 

שלי" עשוי מאותם אלמנטים עיצוביים המלווים את הביקור.
עקרון נוסף שהנחה את העיצוב היה לשמור על אותנטיות ולבטא את רוח התקופה 

בעזרת שימוש במקורות ופריטים מהתקופה )כתבות עיתונים, כרזות, מברקים, 
חפצים של אנשים שלקחו חלק במערכה, איורים על בסיס תמונות אותנטיות 

מהתקופה וכד'(. 
בחדרי העדות תלויים העתקים של כרזות. הכרזות המקוריות פורסמו בעיתונים 

או הודבקו על גבי לוחות המודעות לפני ובעיצומה של מלחמת העצמאות. בקומה 
התחתונה בעמדות האינטראקטיבית משולבים חפצים אמיתיים שנתרמו על ידי 

משפחות מבקיעי הדרך. כל התמונות והסרטים המשולבים במיצגים השונים נאספו 
ולוקטו במאמץ רב וכולם צולמו במהלך המלחמה וכן מרבית איורי האנימציה 

מבוססים על תמונות ועברו בחינה ובקרה של האנשים שצילמו ומסרו את העדויות.  במיצג האחרון יואב הרפז מספר על אברהם לייב שוורץ, נצר אחרון שנהרג בקרבות. ניתן לקרוא עליו עוד בקישור -
www.izkor.gov.il
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ישנם מקורות רבים בהם ניתן להיעזר, לפניכם חלק קטן מהם:

 ירושלים בתש"ח, מרדכי נאור, הוצאת יד בן צבי, תש"ח

 מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט: דיון מחודש, אלון קדיש, הוצאת העמותה לחקר 
כוח המגן, 2004.

 בדרך אל העיר - שער הגיא מחוז זיכרון, ישראל רוזנסון ויוסי שפיינר, הוצאת 
כרמל, 2017.

 קורות מלחמת העצמאות, נתנאל לורך, הוצאת מסדה, 1989.

 יומן המלחמה: מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט, דוד בן גוריון, הוצ' משרד 
הביטחון, 1982.

 תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, יצחק לוי, הוצ' מערכות, 1986
דרך אש: הגדוד החמישי של הפלמ"ח במלחמת העצמאות, יואב הרפז, הוצ' 

קיבוץ דליה, 2013.
 הקרבות על הדרך במלחמת העצמאות, מולה כהן, הוצ' מכון ישראל גלילי, 1988

מיומנו של נהג תש"ח, יונה גולני, הוצ' משרד הביטחון, 1980.
 זה אנחנו או הם, דני רובינשטיין, הוצ' ידיעות ספרים, 2017.
*כל ההדמיות במסמך הם פרי עבודתם של המעצבים מחברת "בריז קריאייטיב".
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