שער ירושלים בדרך הגיא
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המפתח למערכה על ירושלים בחורף

1948

לא היה בעיר אלא בשער לעיר ובפס -

אספלט צר
שהתפתל אליה בדרך
הגיא העולה ממערב  ,בנחל  -נחשון  .די היה ב ' חוסם עורקים ' זדוני  ,שנון ולא -

נלאה כדי לנתק את העורק המזין את אוכלוסיית העיר  .מאז  ,בשנות המדינה  ,היה
שער  -הגיא נתון
לתמורה נופית ,
כאילו נענה ללחצי  -הזמן  .אולם התמורה המשמעותית החלה עם פרוס המאה .
' גילינו ' אותה כאשר

הראשונה .

דפדפנו בלקט תצלומי  -אוויר של

שער  -הגיא ,

החל

מימי מלחמת  -העולם

במבחר התצלומים שלפנינו מצאנו שיקוף פאסיבי של שורת מצבים  .אולם מעבר
לתמונות יש
מציאות שאותה
אין הן יכולות להסביר  ,הן רק ציוני  -דרך המזמינים להפוך בעבר כדי לעצב את

דיוקן המקום  .במאמר זה נציג אפוא את סיפורו של השער לירושלים מבעד לדפיו
תצלומי  -האוויר .

של אלבום

רקע טופוגראפי

אלפי שנים עלו בגיא עוברי  -אורח  ,עולי  -רגל  ,סוחרים ולוחמים  ,שעשו ברגליהם את
תוצאותיה של
הטופוגראפיה שאיזור
הררי אינו ניתן לחצייה אלא דרך קווי  -שלד  :על גב  -הרכסים  ,דרך גיאיות ,
מעברים או ' שערים '  .ן דרך שער  -הגיא היא רק אחת הדרכים המחברות את
ירושלים עם שפלת -
החוף  ,וכמוהן עוצבה
מסילתה במבנה הטופוגראפי של השיפולים המערביים של הרי  -יהודה  2 .אך
יותר מכל הדרכים היא היתה לסמל של גבורה והקרבה  ,שבזכותן
התקיים עורק  -החיים הזה
לירושלים .

לשער  -הגיא יש משמעות נופית מובהקת  .במשמעותו הטופוגראפית ה
' שער ' הוא הפסקה טבעית
של רציפות המבנה
הפיסיוגראפי במעבר מן השפלה אל ההר ; כאן פורץ נחל בשיפולי ההר ויוצא
אל השפלה  .במשמעותו הלקחית ה ' שער ' הוא מקום השסתום או המחסום
הנותן כוח בידי בעל
החזקה  ,ה
' שוער '  ,שבידו להחליט מי יעבור  ,אם יעבור ומה יהיה מחירו של המעבר .
הפעילות האנושית הולכת יד ביד עם התפתחות אמצעי  -התקשורת ואמצעי -
התחבורה  ,אולם חופש
הבחירה של
דרכי  -התחבורה באיזור הררי נשאר מוגבל למדי  .שיטות התובלה והשינוע נכפות
על -
ו
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 . de 18 Blache Principles ofו
Geography London
על דרכים כהרי יהודה ראה  :י ' קרמון  ' ,השפעות טופוגרפיות על דרכי התחבורה ביהודה

.

ירושלים תש " ז  ,עמ ' ; 150 - 144

מ ' הראל  ' ,ירושלים דרכים

'  ,יהודה וירושלים ,

ומיבצרים סביב

לה '  ,מדע  ,בג ( , ) 1979

גליון

 , 1עמ '

דב גביש ורחל קלינמן

ידי המבנה הטופוגראפי  ,ובמפגש הזה בין הפעילות ונין תנאי

השטח קל להציב מכשול לתנועה

החופשית ולהפוך את הדרך למוקד של מאבק על סמכות ועל שליטה

ולפעמים גם על חיים ומוות .

רקע היסטורי לתמורות בדרך

כגיא '

עוכרי  -האורח סבלו מצוקה בעת עלותם

שודדים היו מזנבים בעולי  -רגל נחשלים
העוברים  -אם לפי משקל

כבואו או כשובו ברכת

המשאך

;

' כי הדרך היתה

ציה ושממה וחביון

הצומת היו גובים מס מל

פקידי הסולטן ופונדקאי

אם כדמי  -שתייה של קפה " -

הגומל ' .

שודדים ' ; '

העובר כדרך היה מברך

וכל

לשיפוץ הדרך ולסלילתה הממשית

מאז אמצע המאה הי " ט הלכו ותכפו היוזמות להגברת הביטחון ,
רם  -מעלה שבא לבקר את עיר  -הקודש .
כדי להקל על התנועה בין ירושלים ליפו  ,או כדי לכבד אורח
למען סלילת הדרך -
הקונסולים  ,משה מונטיפיורי והסולטן התורכי  ,כל אחד בדרכו שלו עשו
ונושאו עמקיה והושפלו גבעותיה עד אשר גם
' היא הדרך האחת בכל ערי הקודש אשר סוקלו אבניה
 -ההונגרי פרנץ יוזף  ,שביקר

עגלות כה ירקדו" . ' 7

בשנת

1869

חנך את הדרך הקיסר האוסטרי

באיכות הדרך לא הושג

כירושלים כדרכו אל טקס חנוכתה של תעלת  -סואץ  .אולם שיפור משמעותי
גם לשפר את תנאי הביטחון
אלא מדי פעם ולזמן קצר  ,עד שנשתבשה מחדש  .נסיונות נעשו
 עשר מגדלי  -שמירה שנבנו לאורךבאמצעות ג ' אנדרמריה רכובה  ,שמילאה תפקידי שיטור  ,ושבעה
 הגיא .הדרך  ,מהם נשתמרו עדיין שלושה  -והאחד בשער
בעקבותיה הגיעו לארץ גם
מלחמת  -העולם הראשונה הביאה להאצת התמורה כאיכותה של הדרך .
אנארכיה כשלטון  ' ,הרי השלטון
רכב מנועי וגם חילופי שלטון  .אם אנארכיה בדרכים היא פרי של

השירות לשיפור הנגישות

החדש והתמורות בטכנולוגיה של התחבורה החלו להעלות את רמת
לטובת האוכלוסייה והמנהל האזרחי .
בכל התנאים המשתנים נשאר נתון יציב אחד  -הטופוגראפיה .

עוברת בשתי חטיבות  -נוף כלליות  :השפלה וההר  .לנקודת

אחת לשנייה  ,יש כוח משיכה טבעי לפיתוח

הדרך העולה מיפו לירושלים

לנקודת השינוי מחטיבת  -נוף

ה ' מעבר ' ,

נקודת  -שירות  ,המשולה

לכור  -מים באיזור צחיח 0 ,י הן

להחלפת כוח ( לרוכב  ,לרכוב ולמרכבה ) והן להפעלת ביקורת על העוברים
1873

ועל כליהם  .לאחר שהיו
את בניין  -האבן המפואר

יוזמות פרטיות להחניה בשער  -הגיא  ,בנתה עיריית ירושלים בשנת
 הדרכים .בצומת כדי שיוכלו הנוסעים לבלות את הלילה כבטחה בפונדק
לפטירתו של אבי  -המשפחה .
התאן הוחכר למשפחת רוזנטאל הירושלמית  ,שהפעילה אותו עד

3

על תולדות דרך שער  -הגיא ראה
' מאה

4

שנה לכביש

הלבנון  ,ט ,

גליון

 :י ' בן  -אריה  ,עיר

יפו  -ירושלים '  ,טבע
כד  ,ח '

( תשל " ח ) ,

וארץ  ,כ

בשבט תרל " ג ,

לט  ,י ' בחשוון תר " ל  ,עמ '

עמ '

כראי

תקופה ,

ב.

ט  ,עמ ' : ] 38 - ] 27

ירושלים תשל "

עמ ' . 16 - 11

. 191

5

שם  ,ו  ,גליון

6

א ' וייס  ,בשערייך ירושלים  -זכרונות ורשומות  ,ירושלים

. 311

.
תש " ט  ,עמ ' 674

ישראל  ,טז ( תרע " א )  ,עמ ' . 45

7

לונץ  ,לוח ארץ

8

י " מ סלומון  ' ,מסע בארץ הצבי '  ,יהודה וירושלים  -תרל " ז  -תרל " ח ,

.
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דה לה כלאנש ( לעיל  ,הערה

Human Geographf
,) 1

עמ ' . 375

ש'

אביצור ,

.

Brunhes

.נ

1
ירושלים תשט " ו .
מהדורת ג ' תל ,

מסעף שער  -הגיא  .צולם על  -ידי חיל  -האוויר הגרמני ,

28

בנובמבר

1917

באותה עת רכשה משפחת כותנה הערבית חלקה טרשית מאדמת בית  -מחסיר ובנתה לה בית
סמוך
לחאן  ,על הגבעה
שמדרום לו  .אחד מפלגי המשפחה היה למשרת בחאן ואף ניהל אותו עד שהוחכר
שוב למשפחה יהודית אחרת  .משפחת כותנה אף רכשה חלקת  -קרקע מעבר לכביש
הרטוף  ,מול
ההאן  ,ועיבדה
אותה למחייתה  .הקרקע נרכשה מידי משפהת עליאן מדיר  -איוב  .יי אותו עליאן היה

לימים שומר היערות של ממשלת המנדט ובשעות הפנאי עיבד את הקרקע בחלקות המגודרות
התאן .

שמול

הפעלת הרכבת בשנת  1892דלדלה את מספר הנוסעים שעלו לירושלים בדרך העגלות ; אולם כאז
כן
היום הנסיעה ברכבת
היתה אררכה יותר  ,ורק כאשר העלו העגלונים את רמת השירות שבה הנוסעים
אל הקו האופני  .עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה הפסיקו התורכים להסיע אזרחים ברכבת
ואף
פרקו את המסילה
בין יפו לבין לוד  .מאז שבה הדרך לירושלים והתאוששה  ,וכזאת היא נראית

בתצלום

 :רחבה ,

דרוכה ומשופשפת לעומת הדרך ההולכת אל הר  -טוב  .אולם בעקבות המלחמה

חדל הפונדק להתקיים וניטש .

מלחמת  -העולם הראשונה
קו  -החזית קרב אל הרי  -יהודה במהירות רבה בשלהי שנת  . 1917ב  3 1 -באוקטובר נכבשה באר -
שבע
על -
ידי כוחותיו של גנראל אלנבי וב  16 -בנובמבר כבר עמדו כוחותיו בפתחת לטרון  .לאחר אתנחתא
11

ראיון עם מר יהודה הרשגזון  ,מפקח יעור מתקופת המנדט עד . 1977

דב גביש ורחל קלינמן

של יום אחד בלבד  ,הוקצו הכוחות לכל אחת מן הדרכים העולות
בצפון ועד מעלה מסילת  -הברזל בנחל  -שורק מדרום  .בטליוני

אל ירושלים  ,ממעלה בית  -חורון

גורקה ויחידות הודיות אחרות מז
 -ההרים העולה ומטפס משער -

הדיוויזיה ה  75 -של המחנה ה  20 -נכנסו ב  18 -בנובמבר אל מעכר
 החורף עלה הכוח ותפס למחרת את סאריםהגיא  ,ועוד באותו יום נפלה הצומת בידם  .כחסות גשמי
גילו התנגדות של ממש והסתפקו
( היא שואבה ) וב  20 -כחודש הגיע לקרית  -עננים  .התורכים לא
הבריטיים לאיזור א  -נבי קמדיל התעשתו
הרס הדרך בכמה מקומות 2 .י רק לאחר שהגיעו הטורים
קשה  ,שגרם להפסקה זמנית של
התורכים ויצאו להתקפות  -נגד כבדות בחסות מזג  -אוויר חורפי
עבודת מודיעין  -אוויר של מטה
תנופת ההתקדמות הבריטית לירושלים  .בפרק  -זמן זה החלה לפעול
ובמהלכה עשו הגרמנים במטה כוח  -המשימה

:

' ילוירים '  .מה שלא עשו התורכים לפני המלחמה

המיוחדיי בראשות גנראל פו - 7פאלקנהיי . 7יומיים לאחר שטייסות
שדותיהם לעפולה

ולג ' נין  ,ב 22 -

בנובמבר  ,החלו לצלם מל האוויר

הגרמנים נאלצו להעתיק את
את מבואותיה המערכיים של

מידע על מערך הבריטים  .מל

ירושלים 4 ,י ובמיוחד את איזור לטרון ושער  -הגיא  ' ,י כדי לאסוף
 הגיא נשםהתצלומים של ה  29 -בנובמבר הוכנה סטראוגראמה של שער
של מפקד האוויריה במבצע
עבור ' תיק השטח ' של תצלומים טקטיים במטה יחידת הצילום
 הדף הערות פיענוח על כלי  -הרכב והמאהל הבריטי' ילדירים '  .לבד מנתוני הצילום נרשמו בשולי
:

וכן הערה על טיב

הדרך  ' .י

כמכלול

' דרומית לבית

נובא ' ,

מיטל

ן

שירותי  -דרך ,

;

;

לכל

כחודש נובמבר  1917נראה אתר שער  -הגיא  -על שני בנייניו -
לדחות את אפיק  -הנחל ממפתן התאן .
דבר ; מולם  ,מעכר לדרך  ,בנויה גדר קשתית שנועדה כנראה
ובמורד גבעת חורבת חתולה
מערבה  ,אל עבר לטרון  ,ניצב מצד המשמר התורכי ; כרחבת העמק
ומפת ה Palestine Explora - -
משתרעות מדריגות חקלאיות ; בדקר בספר המסעות שלו משנת 1876

דליל  .אולם בתצלומים נראות

 Fundת 1 ; 0משנת  1878תיארו את האיזור כמכוסה בחורש טבעי
 מכן  ,חודשיים לפני תוםהגבעות חשופות כמעט והחורש מדוכא  .תשעה חודשים לאחר
הצמחייה  ,אף  -על  -פי שהחורש הטבעי
כתצלרם מיום  20ביולי  , 1918ניכרת התאוששות של כתמי
הדרך העולה במעלה הנחל
עודנו דליל ומנוון ומדריגות  -הסלע חשופות ללא תכסית צמחית  .לי
בעקבות המלחמה ותנועת
ירושלימה נראית כתושה ומאובקת  ,ומעידה על הגברת השימוש בה
לאיזור זה .
כוחות עורפית  ,כאשר קו  -החזית השתרע במרחק לא רב מצפון
המלחמה ,

:

 -ישראל '  ,קתדרה 7 ,

1
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תשל " ח )  ,עמ '

ד  ,גביש  ' ,תצלומי  -אוויר של מעופפי מלחמת  -העולם הראשונה בארץ
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15 ( GUtersloh 19 ?5א1ח5ח . 7תצלום אוויר  17של טייסת

: : :ן ::עמ :ע כ; :ך  :ן ::: : :הך: :: :
.
ש

י ם תצלומים ומסמכי  -שלל אחרים  .על  -ידי הכריטים במקלד
כמה שנעשה בחזית  .מקור

;

PRO

המלחמה ומהם הסיק המודיעין הכריסי שהגרמנים והתורכים אינם בקיאים
Air 1 / 2287 / 209 / 75

17

ג ' שילר  ' ,תולדותיו של יער שער הגיא '  ,ליערן  .כד ( תשל " ד  -תשל "

ה),

עמ ' . 48

האויריה במבצע
מתוך ' תיק אביב של תצלומים טקטיים במטה יחידת הצילום של מפקד

' ילדירים '  29 ,בנובמבר 41917
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שער  -הגיא ( במקור הגרמני  :דיר -

איוב ) 20 ,

ביולי

1918

ימי בין המלחמות
אחרי מלחמת  -העולם הראשונה החלו להתארגן אורחות ממשל

תקין  -תחילה צבאי ואחר  -כך

אזרחי  .מחלקות הממשלה החלו לפעול כסדרן ושתיים מהן הטביעו

חותמן על נופו של שער  -הגיא .

באמצע שנות העשרים החלו לזפת קטעים  -קטעים של הדרך מיפו אל

ירושלים וממשלת ארץ -

ישראל אף הציבה אחראים לשמירה על תקינות קטעי הכביש  ,אז החלה

מחלקת  -היערות של ממשלת ארץ  -ישראל החלה לטעת בשער

לפעול מחלקת  -הייעור .

 הגיא כחורף  , , 1926י22 -

לאחר שפקודת

בנובמבר

1926

הוכרז

היערות ( מיום 2 . 1925נ  ) 16 .קיבלה תוקף רשמי ב  26 -בפברואר  ' . 1926י ב
 מחסיר  .גבולו הצפוני של היער ' הוא הדרךיער מספר  151כג ' בל אבו סימרי  ,שבתחום הכפר בית
לבב איל וואד '  : 0 .כשני
הראשית מירושלים ליפו  ,החל מנקודה  23 . 5ק " מ מירושלים והלאה עד
דונם של טרשים על
קילומטרים ממערבה לצומת החלו לטפח משתלה וממנה לקחו ונטעו 335
הייעור לגדור את הנטיעות ,
קדרון המפנה הצפוני של הגיא  .ב  27 -בדצמבר  1928הורה המפקח על
כשמורת  -יער  ,וב  1 -במארס
כשנת  1929נבנה בית שומר  -היעה ב  1 -בדצמבר  1930הוכרז השטח
בשל רעייה או איסוף
 1931הוכרז יער שער  -הגיא שטח סגור  ,כדי למנוע פגיעה כשתילים רכים

18

לתולדות היער ראה

:

19

העתון הרשמי  ,גליון

20

הרשמי  .גליון

העתון

שילר  ,שם  ,עמ ' . 52 - 48

. 158
. 176

1

במארס  , 1926עמ ' . 86

1

בדצמבר

 , 1926עמ '

. 610 - 609

שער ירושלים בדרך הגיא

עצה  .עד לשנת

הוכרזו שמורה

נמשכה הנטיעה באיזור סארים ועל  -פני הרכם מצפון לגיא וגם חלקות

1937

ושטח סגור .

אלה

באמצע שנות השלושים הותקן קו  -המים לירושלים ונבנו בנייני המשאבות במעלה הגיא ,
סמוך
לשיח '  -עלי  .בתום
מלחמת  -העולם השנייה אף הופקעה קרקע להרחבת האתר  .וב ' חאן ' לא היה עוד

צורך וגם לא ב ' החלפת סוסים '  .אולם חברוני בשם שרבתי  ,שרכש חלקה מצפון לצומת עוד בשנות
העשרים ,

בנה בימי מלחמת  -העולם השנייה את הבניין הגבוה  ,שבקומתו הראשונה היתה חנות -

מכולת  .עוד קודם  -לכן קיבל זכיון אזורי מחברת ' של ' והצמיד לחנויותיו בשער  -הגיא  ,בהרטוף

ובלטרון תחנת  -דלק פרימיטיבית .

מאז ניטע היער בשער  -הגיא הוא טופל בהתמדה על  -ידי מחלקת הייעור  .במשך השנים ידע פגיעות
מידי אדם וטבע  ,פגיעות בזדון ופגעים אקולוגיים  ,רעייה  ,כריתה  ,שריפות ונסיונות נטיעה שנכשלו .

השתילים ניטעו מחדש  ,משקעים נמדדו במקום ובשנת

1937

אף נקבע שיש להתקין קו בידוד לאש .

היתה לכך סיבה טובה  ,כי בארץ ובשער  -הגיא דלקה באותה עת גם אש אחרת  .איזור שער  -הגיא לבש

צורה ושינה פניו  ,אך

מאורעות

' השער '

היה ונשאר נקודת  -תורפה טופוגראפית עם פרוץ מאורעות

. 1936

1936

מלחמת  -העולם הראשונה נתנה הזדמנות  -פז לצבאות לעשות טראנספורמאציה בדפוסי המחשבה

הצבאית  ,ובמהלך הקרבות החלה להתפתח תורת לחימה מודרנית יותר .
קטעה

אולם  ,הפסקת המלחמה

חלק ניכר מן התנופה התורתית והפקת הלקחים  .רק מלחמות מזדמנות אלצו את הצבא

הבריטי לשוב ולטפל בשיטות לוחמה והפעלת כוחות משוכללת יותר .
מאורעות תרצ " ו

( ) 1936

נתנו לצבא הזדמנות כזו לתרגל שיתוף  -פעולה מבוקר בין זרוע היבשה

וחיל  -האוויר  .ספרות תורת  -המלחמה לא פסחה על הלקחים שהופקו

י

בארץ : ,

כפי שלא פסחה על

לקחים שהופקו בהודו  ,בספרד ובחבש  .שער  -הגיא היה אחד מאתרי  -המבחן בארץ של תרגיל
שלקחיו נרשמו על  -ידי הבריטים כדוגמה להצלחת שיתוף  -פעולה

בין  -חיילי ,

טקטי ,

הראוי ללימוד

וליישום .
במהלך המאורעות חשו הערבים שעוצמתם בכפרים ובאיזור ההררי חזקה יותר מאשר בשטח

העירוני  ,כי בעורף הכפרי יכלו למצוא מסתור בין גיחה לגיחה  .לכן עלה בידם להכות בנתיבי -

התחבורה ולהיעלם ללא  -קושי בחיק  -הטבע  .לאחר סדרה של פגיעות ומעשי  -רצח החל הצבא ללוות
שיירות ולסייר בדרכים הראשיות  .אך לא היה בכך כדי להחזיר את הסדר על כנו והצבא נדרש
להסתגל לסגנון טקטי חדש  ,כדי לפגוש את הכנופיות בשטחם  -שלהם  .השיטה בתמציתה התבססה

על פריסה מבוקרת של הצבא וכוח  -מחץ אווירי

??

על  -פני הארץ  ,מצוידים ברשת  -קשר

מיוחדת ,

מוכנים לאזעקה מידית ומתורגלים במרדפי  -כנופיות בכל שטח  .מהפעלותיה הראשונות של השיטה
היתה

ב 19 -

ביולי

, 1936

י

ג

כאשר הותקפה שיירת אשלג בין ירושלים ליריחו  .שבוע ימים

" , . ,ם,ח .

21
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האוויר כארץ ,
1936

,

]

lhe

לאחר  -מכן ,

H . A . Jones

"
1ו1ן  , Air Commodore R . M .בתיק האווירייה

של
מפקד חיל -

Lessons of -Air 2 / 2066
 , the Palestine Rebellionנספח משלים ' )ע ' על מבנה כוח המחץ האווירי .

 -Tacticalחס Notes

שער ירושלים בדרך הגיא

כ  26 -ביולי  ,הותקפה

שיירה יהודית כשעברה בצהרי

 -היום כשער  -הגיא  .לבריטים נודע מראש על

המארב שיוטמן ולכן צירפו אל השיירה צוות  -קרב וניידת

 -קשר מיוחדת  ,ויחידות אחרות שוגרו

לשוטט על  -פני הגבעות הסמוכות לדרך שער  -הגיא  .כאשר נוצר

המגע הראשון בין הכנופייה וכוח -
משדה  -התעופה הסמוך ביותר

הליווי  ,שגרה ניידת  -הקשר אות  -קריאה מוסכם  ,שהזעיק סיוע אווירי

זירת  -הקרב וקיבלו על עצמם

למקום האירוע  ,שדה רמלה  .לאחר תשע דקות הגיעו האווירונים אל
הכמפייה נח
את ניהול תנועת הכוחות בשטח ההררי  .הטייסים צפו על

מקומה בכל רגע  .באמצעות אות  -קשר מוסכם אחר הם כיוונו אל הפורעים

15

התרקפים וידעו את

את הכוח הצבאי ששוטט
לפסגה עד שהגיעו לקרב

בסביבה  :בגמישות וכתנועה מתמדת הם לחצו את הכנופייה  ,דילגו מפסגה
כידונים פנים אל פנים .
למרבה ההפתעה  ,הקשר שבין תיעוד הצילומים של שער

 -הגיא לבין מאורעות התקופה הוא שלילי .

טרם צולמה אז הארץ במלואה ובאורח שיטתי  ,ובימי המאורעות

מיעטו הבריטים לצלם מן

כי פגיעת הכנופיות היתה אקראית ולא הותירה זמן לאיסוף נתוני

מערך ונתוני שטח מתצלומי -

אוויר  .אולם ידוע גם ידוע שסיורים אוויריים התנהלו כהתמדה מעל
ב ' פרימוסים '

של אותם

הימים ' .

האוויר ,

לירושלים ,

הדרך העולה

2

שלהי תקופת המנדט
לקראת תום מלחמת  -העולם השנייה  ,כאשר נהפך כבר הגלגל ובנות

 הברית החלו לתכנן אתכקהיר את אחת

האיסטראטגיה האימפריאלית שלאחר המלחמה  ' ,שחררה ' המפקדה הבריטית
המזרח  -התיכון -
מיחידותיה האוויריות מן המאמץ המלחמתי  ,והטילה עליה לצלם את מרחב
ובמסגרת המבצע
מאיטליה ויוון ועד לאירן  .גף מיוחד של טייסת סיור  -צילום הופעל ממצרים
 24 . 1945איזור שער  -הגיא
המקיף הזה צילם לראשונה את כל הארץ  ,החל כדצמבר  1944רעד ליוני
התקופה של ערב הקמת
צולם באותו מבצע ב  29 -בדצמבר  ; 1944הנוף נראה כפי שהוא מוכר מן
של הגיא  ,נראה

המדינה  .השטח הפתוח ממערב לצומת עובד
מטופח

ומפותח

;

בחלקות  ,והיער  ,במפנה הצפוני

הדרכים הסלולות אל

לעומתו נראים העצים כמפנה הדרומי דלילים למלי .

הותקנה כדי להרים את

ירושלים  ,אל לטרון ואל בית  -גוברין נראות תקינות  ,שוליהן סדררים וסוללה
נחלים את הכבישים  .גם הדרך
הדרך מעל למפלס העמקים ; ומעברי  -מים הותקנו במקום שבו חוצים
במדרון התלול  .לימים
ההררית העולה בנחל  -שורש אל בית  -מחסיר נראית כבושה ומדופנת היטב
תהיה ל ' דרך

כורמה ' ,

פורצת מצור ירושלים .

26 -

בינואר

כשנה לאחר  -מכן חזרה אותה טייסת בריטית לצלם את הצומת  ,ב

' , 1946

2

והפעם היתה

המנדטורי  .ממשלת ארץ -

הסיבה פרוזאית פחות  .גאה אז המאבק בין המחתרות העבריות והשלטון

נ2

יומן טייסת PRO Air 27 / 80 , 6

מספך . 680

-- Photographic Squadron - PSהגיא , 9 / 5116 -
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הסדרה הצדעת בארץ בכינוי

25

הסדרה נודעת בארץ בכינוי  DEVשמוכנו טרם הוברר  .תצלום שער

ן- ] ( 5

לא הובא במאמר

זה .

,
צילום של טייסת הסיור  -הצילום הבריטית

29 :

בדצמבר

1944

( 5025

57ץ )

4

י

דב גביש ורחל קלינמן

ישראל החלה להיערך לפעולות  -מנע ולפעולות יזומות

נגד התארגנות היישוב היהודי  .לשם כך

נתיכי  -התחבורה החיוניים של היישוב

,

הוחלט לצלם מל האוויר את אזורי ההתיישבות היהודית ואת
בארץ  .כך קרה ששנה לאחר צילום כל שטח
כדי לשרת את המודיעין  ,את המשטרה ואת הצבא

הארץ חזרו הבריטים לצלם ' שטחים

חיוניים ' .

לשתי הסדרות המנדטוריות הללו היתה עדנה מאוחרת .
היה המודיעין של

ה ' הגנה ' .

התצלומים הגיעו לאנשי

אחד הלקוחות החשוכים של תצלומי המנדט
ה'

ממשרדי מע " ץ המנדטורית  ,שהחזיקה בהם לצרכיה .

הגנה ' בדרכים שונות  ,מהן אחת שהוליכה

עוד לפני תום המנדט

התצלומים הזה לקבוצה של פעילי ה ' הגנה ' בירושלים והועתק

' הושאל '

אוסף -

כולו  .חלקו של האוסף הופקד לאחר
1948

על  -ידי זלמן

ליפשיץ ,

יועץ

המלחמה כמכון הפוטוגראמטרי  ,שהוקם בירושלים כשנת
התצלום מעידות שהחומר שנועד למיפוי
המוסדות לענייני קרקע  .נקודות  -הגובה הרשומות על
ישראל .
האימפריה הבריטית נוצל לשם מיפוי לפי צרכיה של מדינת

מלחמת  -העצמאות
העברית נדרך שער  -הגיא  ,צוואר -

כמלחמת  -העצמאות עלתה ניתר  -שאת תלותה של ירושלים

שכן כמו בעכר הקשר היחיד בין

, 1936

הבקכוק הטיפוגראפי  .ספק אם נלמד דיו לקח מאורעות
המפותלת והנחותה מבחינה טופוגראפית .
יררשלים ו ' היישוב ' היה תלוי בשליטה על הדרך הצרה ,
אחרים  ,אך לקטע שבין חולדה לירושלים לא
אמנם היך בדרך ירושלים  -תל  -אביב גם מקומות סכנה
של כפרי עמק  -אילון והמורדות
היתה אלטרנאטיבה  .כאן עכרה כל הדרך בתרך איזור ערבי
המעבר הנחות בין שער  -הגיא וסארים .
המערכיים של הרי  -יהודה ; הקטע הקשה והמסוכן מכל היה
2

כדי לאבטח את הדרך שכין חולדה

בנובמבר  -דצמבר  1947הוקם גדוד שער  -הגיא של הפלמ " ח "
 תגמול וללוות שיירות אל ירושלים  .במשךולטרון  ,לפעול נגד בסיסי  -פורעים  ,לצאת לפעולות
ועוד ארגז  -מזון אל העיר  ' .י בינואר 1948
חודשים רבים התנהל מאבק מר על דחיפת עוד שיירה
שהגבירו את בטחון הנוסעים אך האסו
הוכנסו לראשונה כלי ' הסנדוויץ ' המשוריינים והמסורבלים
הכביש הצר  .בחודש פברואר עלו עדיין כשלוש
את מהירות הנסיעה וגמישות התמרון כמלכודת
הבריטים ממעורבותם בהתכתשות על הדרך
שיירות ליום  ,לעתים בסיוע בריטי ; אך לכסוף מאסו
 לטרון .ותנועת הרכב שלהם הועתקה אל כביש ראמאללה
המפקדים הערבים  .עוד במאורעות 1939 - 1936
היתה זו שעתו של עבד אל  -קאדר אל  -קסןגי  ,גדול
ונדומה לבריטים ידע גם הוא להפיק לקחים
היה מפקד הכוחות הלא  -סדירים במחוז ירושלים
ידע להסיק את המסקנות המרחביות
ממלחמה זו  .בכושר הניתוח וההגיון האמון על תחושת השטח
לחנוק נלי להתכתש אתה פנים אל פנים .
הנובעות מבידודה ההררי של ירושלים  ,שאת העיר ניתן
 צאן ולשוטט על גב  -הרכס ולאורך קטעסופר עליות שהטיל על בן שבט בדווים לצאת כרועה
ימים עקב הרועה המתחזה אחר השיירות ,
הכביש המתפתל בין הקסטל ושער  -הגיא  .במשך שבוע

; : :בת:-ים :גג: :ן 5: :יה: :ךו :ן ן .בני
'

28

םי

ל ' דומיניק וק ' לארי  ,ירושלים ירושלים  ,ירושלים

-

עמ ' 112 - 110

, 1971

" י י י " ש י עיי
'

ר

שיירה מתקרבת אל

שער  -הגיא  5 ,במארס , 1948

כפי שצולמה ממטוס  -הליווי

שקל וחישב את מקומם הטבעי של המארבים לאורך הנתיב  ,כך שקומץ לוחמים יוכל להפתיע
ולהכריע את שלוחי

השיירות  .מאז נתקבלה כל שיירה בהתקפות שלא מנעו ממנה להתקדם על -

פני
קבוצת המארב
הראשונה  .כשעברה השיירה  ,היה המארב מגיח וחוסם את דרך הנסיגה  .בינתיים
היתה נתקלת השיירה במארב מתוכנן במעלה הדרך  .כשנלכדה השיירה  -הותירו האורבים את

המלאכה לכפריי הסביבה  ,שנזעקו בעוד מועד לבוז ולשלול בשיטת פט ' אעה את מה ששרד מן
השיירה .
' שירות האוויר '  ,חיל  -האוויר באותה תקופה  ,קיים את הקשר האמיץ בין ירושלים והשפלה במטוסים
קלים  .טייסת ' תל  -אביב ' עשתה כמיטב יכולתה  ,אך התקשתה לסייע ישירות למלווי  -השיירות ורק
נוכחותם מלמעלה עודדה את הלוחמים  .בכל אתר נאלצו השיירות לדאוג לעצמן  ,לפלס דרך ,
להתגונן ולהיחלץ ללא סיוע של ממש מן העורף או מן החזית  .בשיטת השיירות הוקז דם רב וציוד
יקר אבד

;

אי  -אפשר היה לנצל את ההישג שבהעברת שיירה  ,מפני שבשיירה הבאה היתה הלחימה

מתחילה מחדש  .זה היה גורלן של השיירות בכל הארץ ובאיזור ירושלים בפרט  ,בשיירות לגוש -
עציון  ,לעטרות  ,להר  -טוב ולירושלים .
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שער  -הגיא  5 ,במארס 1948

ב3 -

באפריל

חל שינוי במצב עניינים

1948

זה  ,עם

מבצע ' נחשון '  .לראשונה נקבע שמטרת המבצע

לתפוס שטחים  ,משלטים וכפרים לאורך הדרך מחולדה

לירושלים  ,בעזרת כוח גדול  ,שכמוהו טרם

הופעל במלחמת  -העצמאות  .עתה הופעל גם ' שירות האוויר '

להפציץ כפרים  ,להטיס ציוד ואספקה  ,לסייר מעל נקודות
הקרקע הופעל גם מכיוון ירושלים וגם מכיוון חולדה  .ב

3-

בקנה  -מידה גדול  .על הטייסת הוטל

 תורפה ולצלם מן האוויר ' .כאפריל נכבש הקסטל

מפקדת חסן סלאמה ליד כאר  -יעקב  ' 0 .למחרת השתלטו הכוחות
 קסיני .אילן וב  7 -באפריל נהרג בקסטל עבד אל  -קאדר אל

-2

8

במאי החל מכצע

כדי לפרוץ מחדש את

שהשיירה השלישית נפגעה קשה ליד דיר -

הדרך לירושלים  ,טרם יפלשו צבאות ערב

לארץ  ' .שירות האוויר ' השתתף בהכנות למבצע ולשם כך

29

.

א ' אייל ' פרקי ש " א  -מבצע נחשון האוירי '  ,בטאון
ין
ועץ

'

 ::מני"" : :י"י "' " -
:

האחרונה .

"" "

כחודש הועברו שיירות ענק

המבצע ותוך חמישה ימים הועברו עוד שלוש

שיירות כמבצע ' הראל '  .אולם שוב נחסמה הדרך לאחר

' מככי '  ,ינ

וב 5 -

בו פוצצה

על המשלטים בין שער  -הגיא ונוה -

ב  13 -וכ 15 -

של מאות משאיות לירושלים  ,לציון סיומו של

:

הכוח על

.

הפעיל סיורים מעל לאיזור וצילם

ן

) 109

( דצמבר

האויר ( 8 ,
חיל% 7

'1

;

ןי

:

, ) 1978

"יי

ב3 -

עמ ' . 17 - 15

 .ל וי "
""

ץ

ירושלים  ,כדי לגלות את המחסומים ומקום

המארכים
הראל '

במאי את הדרך שכין של  -קבאב ומבואות
' את המשלטים ליד לטרון  ,וחטיבת
ל היבצע נכבשו גם דיר  -איוב וכפרי
וצבו ב 1ין
לצבו
נדרך  .כשהחל המבצע כבשה חטיבת ' גבעתי

ך::
:

'

נמק  -אילון -

 011ב1ן

אבו  -שושה ,

טל  -קבאב ילטרון

כשהחלה פלישת צבאות ערב לארץ נקראה
אך

;

, ; 11 , 1

הן:::

יו

יושי ' ו נ ' ון '

"

תן

' וושי.

ב

(

תלה נמקו .

,

וניח יסוון  .ינצע '  ; - 11 .י ' 1יינוע
-

'
איזור גבעות השפלה הגבוהה שבין חולדה לנית
בית -
' לא פתחו את הדרך  ,אכל כמהלכם נכבש
השטח המרוחק כשלושה קילומטרים מזרחה ועד
 28סוסין  ,וחטיבת ' הראל ' השתלטה ממזרח על
שסיירים עברו בשלום בשטח שניל הכיחית ' החל ב
 ,סארים ומבואות ירושלים  .לאחר

דךרם

: : ::

51115ן:נ 2::ן2עמ:
כמשאבות שער  -הגיא .

16

י

ק

אי

) 'נ

שער ירושלים בדרך הגיא

בתום המלחמה ולפי הסכמי שביתת  -הנשק נשארה לטרון בידי הלגיון הערבי  ,אך בניגוד להסכמים
לא הותר המעבר לירושלים בכביש לטרון  -שער  -הגיא  .נתיב התנועה העיקרי הועתק אל כביש
ה ' גבורה '  ,אל הקטע שנסלל עוד בשלהי המלחמה מכיוון חולדה וצומת  -נחשון אל

מסעף  -שמשון ,

על כביש שער  -הגיא  -הר  -טוב .

עד המלחמה הבאה
המכון הפוטוגראמטרי  ,מיסודו של זלמן ליפשיץ  ,היה המוסד הראשון והיחיד שצילם בארץ
למטרות מיפוי עם קום המדינה  .גיחת הצילום הראשונה יצאה אל הפועל

ב 24 -

בספטמבר

1949

ותוך חמישה שבועות צולמה כמעט כל הארץ בעזרת מטוס  ,מצלמה וצוות  -אוויר של חברת קל " מ
ההולנדית  .ביולי

1951

החל המכון לצלם בכוחות עצמו ובגיחה זו צולם גם שער  -הגיא .

מאז המלחמה שינה המסעף את פניו מקצה אל קצה  .כביש לטרון  ,דמוי איבר גדום  ,נחסם סמוך

למסעף  ,ולכל אורכו הבהיר והשמם נבקעו מהמורות וצמחיית  -בר התפשטה משני צדדיו ; גם העמק

החקלאי נשם וכל הפעילות פסקה בחלק זה של ' הקו הירוק '  .ומן הצד שני  ,הישראלי  ,דרך  -המלך
לירושלים השחירה מגלגלי הרכב השוחקים את ציפוי האספלט  ,שזה מקרוב נכבש

;

היער החל

להתפשט אל מעבר לתחומו בעבר ובגדרה שמדרום לתאן ניטעו שתילים חדשים  .מפליא הדבר

שער  -הגיא  ,כפי שצולם על  -ידי המכון

הפוטוגראמטרי 25 ,

ביולי

 ( 1951פן) 7634 , 54

שער  -הגיא 18 ,

ביוני

( 1967

מ " מ,

) 5955 , 126

שבתצלום לא נראים המבנה הדו  -קומתי ותחנת  -הדלק שמול לחאן  .יש לשער שהיתה בתצלום
הצנזורה .

עד להלם  -התמורה הבא של מלחמת  -ששת  -הימים לא נח האיזור ולא

שקט  .לקח

ומעתה ניתנה יד לעיבוי פרוזדור  -הגישה לירושלים  ,הוקמו מושבים  ,שופרו דרכי

ובמדריגות  -ההר ניטעו מטעים ואתרי  -נופש ירוקים כוסו ביערות .

יד

המלחמות נלמד

 -הגישה  ,בעמקים

 .רק

בתחילת שנות החמישים ביקשה המדינה לספק עבודה יזומה לעולים שזה מקרוב באו
אלה התגבשה גם
כ  1955 - 1954 -הוחל לתכנן פרויקטים שאפשר היה לבצעם בכלים כבדים  .בשנים
 הגיא כאילותכנית כוללת לסלילת הכביש המהיר לירושלים  ,ומהנדסי מע " ץ תכננו את מסעף שער
כבד במעלה
היה כביש לטרון פתוח לתנועה  .בתוך מכלול השיקולים הובאה גם בחשבון תנועת רכב
ומנית  -החרושת
הדרך ההררית לירושלים  ,שינוע מן השפלה ומאיזור בית  -שמש  ,מן המחצבות
 הגיא הוחלטלמלט  .לשם כך תוכנן ונסלל נתיב  -זחילה לרכב כבד במעלה הקסטל  ,ואילו בשער
 שמש  ,שלאחריה שובלמנוע פריצה רחבה של הערוץ ולחסוך ירידה אל נחל  -נחשון מכיוון בית
התחבורה
עלייה במעלה הגיא  .לפיכך נחצב כביש עלי  -עוקף  ,כחלק מן המחלף המתוכנן  ,המנקז את

שער  -הגיא ,

9

במארס

( 1971

מ -מ,

) 9242 ~ 69

מכיוון בית  -שמש אל ירושלים  ,ללא מעבר בשער  -הגיא  .במסגרת הכוללת הזאת הוסע חומר

החציבה מן הנתיב החדש והוערם על חורבת חתולה  ,כדי לנצלו בבוא העת באותו קטע של המערכת
שעתיד להיסלל מכיוון לטרון  .בשער  -הגיא  ,בתוך הערוץ  ,הסתפקו המתכננים בנתיבים צרים  ,לא -
תקניים וללא אי מרכזי  ,ובלבד שלא לפגוע יתר על המידה בתחושת הגיא הטופוגראפית החובקת את
באי

המקום ,

שרווה מדם פורצי  -ה ' שער ' .

עבודת פריצת הכביש העליון היתה בעיצומה כאשר פרצה מלחמת  -ששת  -הימים  .חזון מתכנני
המערכת התגשם וכביש לטרון שב להיות עורק  -התנועה העיקרי לירושלים  ,כמו בעידן התורכי וכמו
בתקופת יורשיו הבריטים  .אולם נפח התנועה לא הצדיק עדיין את סלילת המחלף כולו  .לפיכך

הושלם הכביש העליון ומסעף שער  -הגיא עוצב מחדש בכיוון ללטרון .
על אף תשומת  -הלב  ,מאיימות פעולות הסלילה והפיתוח על אתר החאן  .בשנת

כאתר ראוי לשיפוץ ולשימור על  -ידי

2נ

משרד  -הפנים ' :

ובשנת

.

1971

א ' גבריאלי  ' ,מלון אורחים בשער הגיא '  ,טבע וארץ  ,יז (  ) 1974עמ '

1969

סומן התאן

נכלל ב ' תכנית המתאר הארצית

. 45 - 44

דב גביש ורחל קלינמן

לאתרי  -התיישבות ' והוגשו הצעות לשיקומו  .אולם בתכניות סלילת המסעף אין תכנון כולל  ,המשלב

את ביקור הקהל הרחב כאתר  ,אין מקום להחניית רכב וממילא תימנע הגישה אליו  .כשיגיע עומס
התנועה לכדי

40 , 000

כלי  -רכב ביום  ,לעומת

20 , 000

כיום  ,יהיה צורך לסלול גם נתיב שלישי בעמק

נחל  -נחשון והכביש ישיק לקיר התאן או יעבור דרכו  .מתוך חשש שיקרה אמנם כדבר
שר  -הפנים ביולי

1979

הזה  ,הכריז

על שער  -הגיא ' אתר לאומי '  ,הכולל את החאן  ,את בית כותנה ואת המצד

התורכי .

972ן

הובחנה

מן הדין שנסיים בנסיגה שחלה ביער  ,על רקע של תנופת הפיתוח שתוארה  .בסתיו

לראשונה פגיעה קשה בעצי אורן ירושלים ביער

שער  -הגיא " ,

פגיעה שהחלה כנראה בשנת

. 1969

בעצים החל תהליך של התייבשות הענפים התחתונים והנגע פשט בלי שנודעה סיבתו  .עיקר הפגיעה
לא נגע באיזור החאן אלא במעלה הגיא  ,ולכן לא הושפע נוף האתר ממראה העצים  .אחת מפעולות
המנע שננקטו היתה לכרות את העצים הנגועים ולברא חלק ניכר מן היער  .לשם איתור הנזק צולם

היער מן האוויר בסרט צבעוני הרגיש לקרינת תת  -אדום

( אינפרה  -אדום ) ,

המיועד לגילוי נזקים

בצמחייה .

יי
סדרת התצלומים של שער  -הגיא אינה משקפת אך  -ורק את העובדות המצביות  ,אלא היא בבואה

לשרשרת התמורות  ,יוצרת רצף היסטורי  -דינאמי ומשמרת את העבר  .התצלומים הם גם שרידיה של
המציאות בכל זמן  .אתר שער  -הגיא אינו עוד מסעף דרכים  .מקופלות בו חוויות של נוסעים ועולי
רגל עם מורשת של לוחמים ומצוקה של נצורים  .תצלומי שער  -הגיא אינם מתארים את
המקום  -הם חלק ממנו .

33

' דו " ח צוות המחקר על התייבשות עצי אורן ירושלים כיער

שער  -הגיא ' .

.

ליערן כה

 . 35( תשל " ו ) ,

עמ ' 32

