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הכניסהכבישמתפתליפיע,בואכההעמק,מגדלשלהצפוניים-מזרחייםבמבואותיה

שבהרחבההחורשההקיפהמספר,חודשיםלפניעדאורנים.חורשתלתוךהעיירהאל

נבנהעזוב,עמדוהמסגדמתושביו,טוהרשהמקוםאחרישנים 57מסגד.שלשרידיונחו

להוריקאורניםשלשורותמנסותהבנייהאתרלידחורבותיו.עלחדשקניוןעכשיו

חורשותטיפוסית.ישראליתפיתוחעיירתשלוהחד-גונייםהאפוריםהשיכוניםאת

שמונה,בקרייתלמשל-מהןובכמההפיתוחמעיירותברבותלמצואאפשרכאלה

פעםשהיומהבמרכזשעמדוחרביםמסגדיםמקיפותהןגם-שאןביתאוהכרמלטירת

העיירהשלשרידיהעלנחיםוהחורשההשיכוניםהעמקבמגדלוכיסאן.טירהח'אלסה,

 ,המסגדרב,זמןמשך ,כאמור ,נותרוממנה , 1948בשנתגורשושתושביה ,מעלול

שלהצפוניגבולהאתשסימןזיתים,כרםבמקום 1949בשנתניטעהעצמההחורשה

מיונפל.כרעלשניים,נבקעמהםחלקכיעדוחלו,מכברזההשחימוהאורניםהעיירה.

רך'זיתעץלופרץכזהגזעמתוךכיצדבבירורלראותהיהיכוללאחרונהשםשביקר

שנה. 56לפניחשבונוועלבמקומושניטעההזרההצמחייהעלתיגרקרא

ה"פראי"הטבע

שנטעהארגוןזהלישראל.הקיימתהקרןבידינוצרוישראלשלהירוקות""הריאות

לעשרותדרכיםוסללהטבעיהחורשאתשיחזריערות,המדינהשלקיומהשנותבמשך

בגנימעוטריםקטנים,פיקניקשולחנותזרועיםמרגועומקומותטבעייםפארקים

הללוהנופשבמקומותהסיוראתמתחיליםהישראליםמןמעטלאלילדים.משחקים

שלםופארקהנכונההצלמיתעללחיצהקק"ל.שלהאינטרנטבאתרוירטואלימסיור

למבקרמחכההאלקטרוניהמללהנלהב.הטיילמסךעלעולהוחמדותיומסלוליועל

וליערותהלאומייםלגניםבכניסההניצביםהסברלוחותגביעלעצמו,הפיזיבאתרגם

הקק"ל.

מטעונ"
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קישורמהםודורשיםלנפוש,הבאיםמןמרפיםאינםהמבקריםאתהמלוויםהטקסטים

שולחנותשללצירםישראל,שלהנופשבאתרינמצאכךהציונית.לזהותםפוסקבלתי

לוחות"עברנו":אלאותנוהמכווניםבולטים,תמרוריםוהעצים,החניהמגרשיהפיקניק,

ובוקטןבאמפיתיאטרוןעצמובאתרהסיורמסתייםלעתיםצבעוניים.ושלטיםחרוטים

מציגהוזו-ביותרהמשוכלליםמןפעלולים,מבחרכולל-אודיו-ויזואליתתצוגה

היסטורית,גרסהזוהלאומי.הסיפוראלהאתריםאתמקשרתואףהציוניהנרטיבאת

הריקההארץעלפירכהאותהלמשלכמו-הסכסוךקורותשלמעוותייצוגהכוללת

ה"מולדת".אדמתעליהודית""לאהיסטוריהכלומסתירה-החלוציםשלבואםערב

ביתפההעבר:מןהפוכיםובשדריםאחריםבסימניםלהבחיןיכוליםמאיתנומעטים

הפורחותהשקדיותלדעת:כדאיושקד.תאנהאובודדצברשיחנטוש,בוסתןשםהרוס,

לנומשדרוהרדיוהחורףבסוףפורחותהןכאשרבר"."שקדיותאינןהכבישיםלצדי

הןרקוגורש.אותם,שתלשמישהופרי,עציהןשקדיותכילזכורראויהטבע,יפיאת

היהשםזיתים,עציאותאנהעציאושקדיותיששבומקוםבכללפרוח.כדינשארו

אחריםבכפריםאובשטחים,פליטים,במחנותעכשיויושביםהםאנשים.בוגרוכפר.

מתחתועזובות,בודדותטרסותלידהבודדים,הבוסתןעציביןלגבול.מעבראובארץ,

שלושדותיהםבתיהםטמוניםהאירופי,המחטוליערהפיקניקלשולחנותלנדנדות,

צה"ל.בידי 1948בשנתשגורשוהפלסטינים

וייץיוםיןושמואיש

קרקעותהציוניתהתנועהבשבילשקנתהלסוכנותוחיתה 1901בשנתנוסדהקק"ל

טריטוריאליתבהרחבהפקידיהעסקוהמנדטבתקופתנדל"ן.ורווחיהתיישבותלמטרות

הציוני,בשיחקק"ל,אתהפךקרקעות,ברכישתזה,עיסוקהיהודי.היישובשל

במולדת.הלאוםאדמותעלהיהודיהעםמטעםלנאמנההציונית,התנועהובמוסדות

גםהורחבוסמכויותיהכיאםהמדינה,הקמתאחריגםזהתפקידלמלאהמשיכההיא

אחרים.לתחומים

מחלקתראשאחד,באדםקשורות 1948במלחמתהקק"לשלפעולותיהרוב

וייץהכריז-1940בכברוייץ.יוסףהמובהק,הקולוניאליסטהארגון,שלההתיישבות

התמקד,הואהמקומית,!האוכלוסיהשלסילוקההואבארץלסכסוךהיחידהפתרוןכי

האדמותמןהפלסטיניםהאריסיםשלפינוייםבהאצתהמלחמה,שלפנישניםבאותן

עלהקרובים,יועציובעזרתאובעצמו,להופיעדאגוייץציונית.התנועהבידישנקנו

 • a246המרכזי,הציוניהארכיוןיד,כתב , 1940בדצמבר, 20,181עמ' , 2כרך"יומני",וייץ,יוסף . 1

מטעם"
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מאותםגםהאריסים,אתלגרשהיהודיםהבעליםאתולעודדנרכשה,עתהשזההקרקע

היהודים.למתיישביםצורךבהןהיהלאואשרשנקנו,הגדולותהאחוזותשלחלקים

מאותהללוהאדמותעל(שחיוהאריסיםלצערוכילודיווחנחמני,יוסףמיועציו,אחד

כחוכרים-19ההמאהוממחציתהעות'מאנית,המדינהשלכאריסיהתחילהשנים,

המתיישביםוכילהתפנותסירבובארץ),חילאהגדולשחלקםאפנדים,אדמות,מבעלי

אחרים,עוזריםגםכמונחמני,להישאר".להםוהתירווחידלון"מוראגילוהיהודים

מוגבלת,חיתהכאלהפעולותשלההשפעהויעיל.מוחלטיהיהשהפינוילכךדאגו

נבלמוהארץעלההשתלטותאתלהרחיבהציונייםהמאמציםדברשלשבסופומשום

מההתנגדותכתוצאהוהןאדמות,למכירתהפלסטיניתההתנגדותבגללהן , 1948עד

הנמצאתהקרקעמןאחוזיםמשישהפחותעצמן:בעדמדברותהעובדותהבריטית.

המנדט.תוםעםיהודיתבבעלותחיתהישראלבמדינתעכשיו

שנוצרהההיסטוריתההזדמנותאלוהתעניינותומרצואתוייץהעתיק 1948לקראת

וייץגםבן-גוריון,דודכמוהארץ.ירושתעלהעתידיוהמאבקהבריטיהפינוילקראת

האוכלוסיהשלומוחלטתמסודרתעקירהלאפשריכולהכזאתחדשהמציאותכיסבר

התפנובטרםעודלהשתלטישעליהםכפריםשלמפורטתרשימההכיןוייץהמקומית.

 1947פברוארביןהבריטיהפינויהחלכאשרליישמה,מאמציואתהגבירהואהבריטים.

שוכנע , 1947בחורףהבין-לאומיים,הפיוסמאמצישלהתמוטטותםעם • 1948למאי

ידידוהילידה.האוכלוסיהשלשיטתילטיהורלעבורואפשרהמגבלותכלהוסרוכיוייץ

מסויםנפשלמפחשותףהיה ,נחמנייוסףהמחלקה,איששנים,באותןביותרהנאמן

ההיסטורילרגעהתעלתהלאהשניים,סברוכךההנהגה,וייץ.שלפעולותיואתשליווה

לעשותה,"וישקדושהחובה"זוהאתני.הטיהורלפעולתכראוילהתכונןוסירבההזה

כיבוש','מלחמתהיאהערביותהאדמותעלההשתלטות"כיוהוסיף 2לנחמני,וייץכתב

מ"אנשיםמורכבתהמנהיגותכילוהשיבנחמניזאת."להביןמשכילהלאהמנהיגותאך

כלרקלכתמרחיקיצעדיםמנקיטתחששההמנהיגותאגב,רצון".וחלשירפי·רוח

סיוםשאחריליוםוכוללשיטתיגירושתיכננהבהחלטואולםבארץ,הבריטיםהיועוד

שעלולההקףרחבתפעולהלכלתתנגדכימצידההבהירההבריטיתהממשלההמנדט.

שלהקמתהעלהכרזהאוערבייםצבאותכניסתכגון-הבריטיםהכוחותאתלסכן

במקריםלהתערבהבריטיתבנכונותפיקפקוייץהפינוי.יושלםבטרם-יהודיתמדינה

האדישותמןללמודהיהשניתןכפיבכךצדקהסתם(ומןאוכלוסייהשלבכוחפינוישל

וחיפה).יפותושביגירושנוכחהבריטית

"תיקוןמוריסבנישלבספרומובאותוהןהמרכזיהציוניהארכיוןמתוךמצוטטותאלההתכתבויות . 2

 • 15-12הערות , 62עמ'טעות",

 4מטעם
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בראשלעמוד 1948בינואררשמילאבאופןמונהכאשרוייץמצאנחמהמעט

אימצה 1948במארס o 1ב· ,המלצותיוברוחבכוח.הפלסטיניםלסילוקהמבצעים

ראשוייץנותררשמיבאופןהארץ.שלהאתנילטיהורהד'תכניתאתהציוניתההנהגה

תוכניתכאשרלאחתהפכורשמית,והבלתיהרשמיתהמשרות,שתיבקק"ל.מחלקה

להיותשהפךהשטחכלעלבהשתלטותעסקההתוכניתלמעשה.הלכהיושמהד'

ומיליוןיהודים ooo,600כ·חיובו-הארץמןאחוזשמוניםכמעט-היהודיתהמדינה

השתלטות,כלאחרבעירנותעקבוייץעירוניות.ושכונותכפריםבמאותפלסטינים

אמונו.אנשיאתאליהםשלחאוהמקומותמןברביםונכחהכפריים,באזוריםבמיוחד

הכפריםאתלהעבירניסהוייץהבתים,ופיצוץהתושביםלסילוקאחראיהיהצה"ל

הקק"ל.שללידיהההרוסים

הגדולהשלל

עשתההיאהשלל.חלוקתעלאחריםבגופיםהקק"להתחרתההמלחמה,סיוםלאחר

באזורדונםמיליון 3.5עלהקק"להשתלטההכלבסךבקלות.לאאבלבהצלחהזאת

הקרןההרוסים.הכפריםשלוהשדותהבתיםאתלבעלותהוהעבירההפלסטיניהכפרי

דרישהבגללהממשלה,מטעםשיטתיתהשתלטותמדיניותשלהעדרהאתניצלה

העצרתשל 194החלטהלבתיהם.לשובלפלסטיניםלאפשרהאו"םשלקטגורית

בוועידתהאו"םשלהפיוסועדתבידי,ואושררה 1948בדצמבר 11ב·התקבלההכללית

 .תנאיללאלבתיהםלשוביוכלוהפליטיםכיקבעהההחלטה . 1949במאי ,לוזאן
מונהההמונייםהגירושמעשיעלהבינלאומיהזעםאתמעטולהפיסלנסותכדי

זהפרגמטיזםעתידם.לגביהחלטהתיפולאשרעדהחדשים,הנכסיםעלאפוטרופוס

החלטותוהתקבלו"אסטרטגית",החלטהשנפלהעדהיהוכךלמדיניות,כמובןהפך

במחירילמוכרןאוולעולים,למשל,לצה"ל,האדמותמןחלקלמסור"טקטיות"

בתיועלחמדה,אותוכפרכלכמעטלקנותהצליחההקק"לולקיבוצים.לקק"למציאה

נלקחנקנה,שלאמההקרן.שלהמוגבלתקציבהבגללנעצרהקניותמסעונחלותיו.

שביקשצה"לשלתביעותיועםלהתמודדצריכיםהיוהכל , 3הקיבוציותהתנועותבידי

מאדמותמחציתזאת,ובכללבסיסים.וקרקעאימוניםשדותועודעודלעצמולשריין

קק"ל.לאדמותהפכוהפלסטינים

שארכמוהסתפקו,לאמפ"םחבריהצעיר:השומרשלהארציהקיבוץתנועתחיתהביותרהחמדנית . 3

עליהן.גרועדייןשבעליהןאדמותגםתבעואלאנטושות,קרקעותעלבהשתלטותהקיבוצים,חברי

עמ' , 1988 ,צ'ריקוברהוצאתבמבחן",עמים"אחוותבספרו ,הארציהקיבוץאיש ,אמיתייוסיכותבכך

43 , 

מטעם"
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עלהקק"למאבקשלהמסובךהסיפורהמשךאתמלהסבירהיריעהכאןתקצר

בשנתשהתקבלהקק"ל'חוקחקיקה.באמצעותהתבצעעיקרושללה.עלהשמירה

ושורהזה,חוקהמדינה.שלמטעמהאדמותכבעלעצמאימעמדלארגוןהעניק , 1953

ישראלמקרקעימינהלוחוקישראלמקרקעיחוקכמובעקבותיו,שבאוחוקיםשל

ללא·יה~דים.אדמותלהחכירלקק"לאסורכישקבעויסודחוקיהיו , 1960משנת

אבלהקק"ל,בבעלותיהיוהמדינהמאדמותכמהסופיתקבעוהשישיםמשנותהחוקים

האחוזים-13למעברכזומדיניותליישםלקק"לשאיפשרהסבוכהמציאותהסתירוהם

מינהלשללחסותו 1960בשנתהועברוהקרקעותשאראמנםבחוק.לההוקצואשר

עליתרזה.גוףשלבדירקטריוןמרשימהמנוכחותנהנתההקק"לאבלישראל,מקרקעי

(כמעטהקק"לבידיהייעורנושאכלהופקדהחקלאותמשרדנגדקצרמאבקלאחרכן,

מינהלמולהללוהדיוניםבכללייעור).יועדהפלסטיניםמןשנלקחמהשטחחמישית

מוטלתקק"לעלרקהגופים,שמכלבכךהכלהכירוהחקלאותומשרדישראלמקרקעי

בשנתהושלםההליךהקרקע.עלהיהודיתהבעלותאתלהבטיחהיסטורית:משימה

שליהודיתבבעלותקרקעשלמשנההחכרתשאסרהחקלאיתההתיישבותבחוק , 1967

מים.מכסותהעברתעלאיסורכוללהקק"ל,

אסורפיושעלהקק"ל,תקנוןכיחיתההזההביורוקרטיהמהלךשלהסופיתהתוצאה

במרביתיושםיהודית,שבבעלותמשנההחכרותכולליהודי,שאינולמיאדמותלמכור

האזרחיםבידיקרקעותקנייתלמנועחיתהזהתקנוןשלמטרתוהמדינה.קרקעות

קרקעותיהםאתמחדשלרכושמהםלמנועמוטב,או-ישראלבמדינתהפלסטינים

שלגםולוהקמתוישראלבמדינתהפלסטינימהמיעוטנמנעהכךעמם.בניוקרקעות

לבדואיםבנגביישוביםשלושהלהקמתפרטחדשה.עיראואחדחדשכפרייישוב

יישובולוהוקםלאבכורח,מחדשיישובבעצםשחיתהבנייההשישים,שנותבתחילת

עללבנותהיהיכול-בהרבהקטןטבעיגידולקצבעם-היהודיהיישובבעודחדש,

למכביר,'חדשיםיישוביםלייעור,יועדהשלאהקרקע,

תושבים 160,000בתחומיהנותרוהגירוש,אחריישראל,מדינתשלהקמתהעם

האחוזיםמשלושתשנייםעלרקמהקרקעות.אחוזיםשלושהעלערבים,ואזרחים

עליו.לבנותלהםהיהאסורלחקלאות.נועדהנותרהאחוזהבנייה.להםהותרההללו

תפקידהואזרחים.תושבים 1,300,000היוםחייםהללוהספוריםהאחוזיםעלואולם,

ללא·יהודים,אדמותלמכורלהאסורתקנותיה,פיעלמכריע.זהבענייןהקק"לשל

מונעתבבעלותההקרקעותהפקדתיהודים.ללאאדמותמוכרתהיאאיןלפחותאו

לכלה"שוותמינהל,אדמותלמשלמדינה,אדמותאלבגישההחופשית""התחרותאת

נפש".
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המחודשהעבריהיישובאוהציוניהיער

החרבים:הכפריםייעודעלשהחליטההיהודיתבסוכנותההתיישבותמחלקתזוחיתה

מנגנוןבשטחהפעילכילממשלהוייץדיווח 1948ביוניכברציוני.יעראויהודייישוב

לצדפוצץ,טרםשהצבאבתיםפיצוץבאמצעותתושביםשלחזרתםלמניעתמסודר

יער.נטיעתאואדמותעיבודחדשים,יישוביםלבנייתהכפריםוהכנתההריסותניקוי

הטרקטוריםממראההזדעזעלאכיגםוייץהתרברבכפרים,בכמהשביקרלאחר

לציבור , 4ביומנווייץכתבההרס,"למראהאצליזעלאמאומה"התפלאתי,ההורסים.

הפרחתשלבסיסמאותלוותההיישוביםשלהקמתםאחרת:תמונההוצגההרחב

אקולוגית,כמשימהש~וקההפלסטיניםהכפריםהריסותעלהייעורפעולתהשממה.

המולדת.אתלהוריקשמטרתה

חיתהלאכיאםיער,נטיעתפניעלעליונהעדיפותכלל,בדרךקיבלה,יישובהקמת

דומההיערות.מפתאתשקבעואד·הוקהחלטותאלההיוזה,בענייןברורהמדיניות

וניתןהקמההבשילהשבהםואלהיבולים,הטובההקרקעהניבהשבהםהכפריםכי

במקומותמושב.אוקיבוץשללהקמתוכבסיסמידשימשולקציר,מידלגשתהיה

כןאבלזרענו,לאוגםחרשנו,"לאבחינתהיבול,בקצירקיבוצניקיםכברעסקורבים

ערביםיישוביםכן,עליתרהחלטה.נפלהבטרםעודובקר,עדריםובביזתקצרנו",

 1950משנתואולם,לאחרונים.סופחויהודיםליישוביםבשכנותשהיווקרקעותיהם

העתידית,האקולוגיהבשםהאפוטרופוס,מןלבקשיכלומהקק"לאקולוגיסיטיםואילך,

מאדמתחמישיתכדיעדהצעירההמדינהשלהירוקותריאותיהשטחאתלהגדיל

נאמר.שכברכפיהשלל,

באופןהנטיעות.סוגעלהחלטהחיתההקק"ליותהריאותבהתפתחותהבאהשלב

בפועלאבלהחקלאות,משרדשלהייעורמחלקתבידינתונהזוהחלטהחיתהרשמי

כחלקהטבעיהחורשבמקוםאורניםניטעווכךהמדיניות.אתהקק"לקבעהכאןגם

עץשלסדירהאספקהלהבטיחהמאמץמןוכחלקהנוףשללאירופאיזציהמניסיון

במשרדהייעורמחלקתבוטלההשישיםבשנותהבאים.לדורותותעשייתימסחרי

תוכלוהקק"לשלהאינטרנטבאתרהקק"ל.לתחומיכולהעברהוהזירההחקלאות

 10ורקטבעיחורשהםאחוז 11ביערות.העציםמקורותשלמעניינתרשימהלמצוא

מאירופה.הובאוהיתרכל ; 1948לפניקיימיםשהיוהזניםמןעציםהםאחוזים

שלכיסוייהעללוותרהיהאפשראי-חדשותבנייןריאותנולדוהיערותבתוך

המלחתבגללהיתר,ביןשנוצרו,היער,בקרחותאפילוומלטבטוןל~ת Wבהמולדת

 • 1948ביוני, 13,301עמ' ,'גברך"יומני", . 4

מופעם"
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גדולהיהיישוביםלבנותהדחףלומר:צריךאבלהאורנים.גרמולההמלחההקרקע,

בתוךיישוביםלהקמתבעזרהאחרים,במקומותוגםכאן,עסקההקק"ללייער.מהרצון

שיחיעלמקום:כלועלמקוםבכלניטעוהאורניםזאת,ובכלשייצרה.החדשהנוף

למחלתמזורלמצואעציםרופאיעמלולשוואוצצו.שחזרוהזיתיםכרמיועלהצבר

וליבלבה.חזרההחרביםהכפריםצמחייתהאורנים.

במקומותחדשיםיישוביםשלהקמתםבתהליךחשובהמשימהגםקיבלההקק"ל

אתלעב.דתחיתהשמטרתההשמותועדתאתלהקיםהתבקשההיאבבעלותה.היושלא

הוקמההוועדהחדשים.יישוביםנבנוחורבותיהםשעלהפלסטיניים,הכפריםשמות

להוכיחשעמלוארכיאולוגים,וכמובןלמקראמומחיםפילולוגים,וכללה 1949בשנת

ייתכןשהוחרבו.הערביםליישוביםקדומיםיהודיםיישוביםשלשמותביןהקשראת

הכנענית,התקופהמןכפריםשלהמשכםערביםכפריםהיומועטיםשבמקומות

רחוקכהבעברהתקיימוהיהודיםהיישוביםככלל,והביזנטית.הרומיתהעברית

בענייןמסמרותלקבועהארכיאולוגים·מטעםבידיזמןאורצוןהיהאםשספקומעורפל

באמצעותהעתיקהישראלארץמפתאתמחדשלייצרחיתההמטרהזה.

הכלומעלהגיאוגרפיההשמות,הנוף,שלשיטתיתדה·ערביזציה

הכוחזו:מטרהלמעזגויסוהאמצעיםכל .שנמחקוהכפריםשלההיסטוריה

הפוליטית.והתעמולההאקדמיהמחקר Iהצבאי

חוקריםשלאקראיתכקבוצה-1920בשמונהישןגוףלמעשההיההשמותועדת

המשימההורחבהכעתהקק"ל.בידישנקנוומקומותלאדמותיהודיםשמותשהעניקו

בידירשמיכגוףהוכרההוועדהבסיטונות.עובדתוערבייםושמותשנכבשו,למקומות

הקק"ל.שללמנגנוןכתת·מחלקהוהוכנסה 11949ביוליבן·גוריון,דוד

שמותבעלייישוביםהקמתובאמצעותייעורבעזרתנמחקההקודמתההיסטוריה

הפלסטיניים,הכפריםשמותאתהחדשיםהיישוביםשמותחיקולפעמיםרקהיסטוריים.

עיןג'בע,היאכרמלגבעגזאלה,עיןהיאאיילה(עיןהעתיקיםלשמותישירקשרבלי
בטרםהשישים,שנותבתחילתתמו.לאההתיישבותיותהמשימותחוד).עיןהיאהוד

במבצעאחרונהזועסקהלקק"ל,ישראלמקרקעימינהלביןהקרקעסופיתחולקה

בגלילהפלסטיניםמןנוספותקרקעותלהפקיעחיתההמבצעמטרתנסוף·סוף],סו"ס

ולכןמסודרתמדינהשלעתכברחיתהזופרטית.בבעלותשנותרהקרקעקמצוץ-

אלואולם,סירבו.הכפרייםיותר.ירודהאיכותבעלתחלופיתקרקעלכפרייםהוצעה

ישראל,מדינתבתחומיהערביםשבקרבהעיקשיםגםכשלוהמדינהשלעוצמתהמול

העקשניים,הכפריםכניסותלידמוצביםהקק"לאנשיהקימוהצבא,בעזרתכאשר,

כתבותמשורתב"הארץ",הקק"לעלמצוינותכתבותבשלושלאחרונהשסופרכפי

הסוגמןההשתלטותפעולתפסקהלא 1967מלחמתאחריגםכיללמודהיהניתןזו

מטעם"
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עםהדוקפעולהבשיתוףופעלהלטורןבאזורשפונוהכפריםעלהשתלטההקק"להזה.

המזרחית.ירושליםשלהאתניהטיהורבפעולתהמתנחלת"אלדד"עמותת

הקק"לשלהטקםטים

כיוצרתהקרןאתמציגהביתדףונגיש.אלגנטיהקק"לשלהרשמיהאינטרנטאתר

הציבורלמעזעליהןלשמורהארגוןמחויבותעלומצהירישראלשלהירוקותהריאות

בעזרתהירוק.עלהציבוריהאינטרסחומסיושארקבלניםישתלטולאכאןכלומרהרחב,

ממאתייםלמעלהבנוטעהוישימון,צייהטרשים,"ארץהקק"ל"הוריקה"הללוהריאות

שלידיהמעשיישראל,בארץהירוקיםהכתמיםפעילותהשנותבמשךעצים,מיליון

הנםלתפוצותיו,היהודיהעםבסיועשטופחווהפארקיםהיערותלישראל,קימתקרן

לאיכותותורמותהמשפרותירוקותוריאות Iישראלתושבילרווחתונופשבילויאתרי

הסביבה."

רכישתנוספות:מטרותלשתיהאקולוגיהמאבקביןהדוקבאופןקושרהביתדף

הפתיחהעמודבאמצעותהאתר, , 2005בשנתגםציוני.וחינוךהיהודיהעםעבורקרקע

העכשוויותהפעולותמןגדולחלקמכווןהדמוגרפיברובהעיסוקכילנומגלהשלו,

כתבמסאלחהנורהפלסטיניההיסטוריוןהגליל.לייהודבמאבקבמיוחדהקק"ל,של

הישראליבמאמץחשוב"תפקידהקק"למילאההעשריםהמאהשלהאחרוןברבעכי

הקק"לבישראל."הפלסטיניםנגדואתניתלאומיתאפליהשלמדיניותלבססהכולל

מינהלעםביחדשהיא,בכךהיהודיהעםנציגתשלהעמוםהתפקידאתממלאתעדיין

(למעלהבארץהאדמותלמרביתבישראלפלסטיניםשלגישהמונעתישראל,מקרקעי

אחוז).מתשעים

שהםכפיפארקיםבארבעהבחרתיהווירטואליבמרחבמקרובלהתבונןמנתעל

ניריה,יערהרבים:המטייליםבקרבביותרהפופולרייםגםהםכידומניבאתר.מופיעים

יער .בצפוןניריהביערוירטואליבביקורנתחילוהסטף.ירושליםיערמנשה,רמתיער

עמוקה,ניריה,זייתון'עיןהכפריםשלואדמותיהםבתיהםעלמכסהצפתשבאזורזה

שלדונם 20,000 ,בארץביותרהגדולהמלאכותיהיערזהווקדיחה.רישוםעלמא,

נטועים.עצים

ביןהשילובשמודגשאףהפלסטיניים,לכפריםזכראיןהאינטרנטשבאתרבטקסט

ויופימיוחדאופיליערהמעניקיםהייחודיםכמרכיביםהטבעונופיהאנושיתהתרבות

בתוךהאנושיתהתרבותלשרידיהרמזיםכלשכמעטברורלטקסט,מחוץ .דופןיוצא

הרמזיםאתעוקרהטקסטפלסטיניים.כפריםפעםכאןשהיולעובדהקשוריםהטבע

בהיסטוריהאוקדמוניתאנושיתבהיסטוריהאותםומציבפלסטיניהקשרמכלהללו

מטעס"
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מענייניםאתריםשלמגווןלמצואניתןגדולכהשביערפלא"איןיומין.עתיקתיהודית

וצמחייהצדיקיםקבריסיד,בורעתיק,כנסתביתמעיינות,בוסתנים,יערות,ומרתקים:

כמובן,מופיעים,הבוסתניםומצפורים'.'חניוניםולצדםטיולושבילינוףדרכיעשירה,

שבכתר,הפנינההםאלהבוסתניםלרובעצמו.ביערוגםאתר,כלשלטקסט,בכל

הקק"לית.הפלאותבארץלמצואיכולההרפתקןשהמטיילוקסומותחבויותפינות

שלומופלאאורגניכחלקמוצגיםהכפריםשלהללווהבולטיםהברוריםהשרידים

וסודותיו.הטבע

רקלאוגאה,בולטבמקוםלרוב-לטרסותהפניותנמצאהבוסתניםשללצדם

עצמיתכטפיחהגםאלאקדומות,ציוויליזציותשליומיןעתיקתלהיסטוריהכעדות

הטרסותאתמציגהאתרהקק"ל.בידיאלומדרגותשלהמוצלחשחזורןבשלהשכםעל

מןטרסותשלבמקומןנבנוהטרסותמןחלקכיייתכןהקדומה.החקלאיתהיצירהכפאר

בידישניםמאותמשךותוחזקומחדשנבנונהרסו,נבנו,הןב"דרך"אבלהרחוק,העבר

 • 1948עד-הפלסטיניםהכפריים

ההיסטוריהלתוךהפלסטינייםוהטרסותהבוסתניםהותכוהקק"ל,באתריוכ,ר

עיןהפלסטיניהכפרשללמשל,גורלו,גםכזהישראל.ארץשלוהמקראיתהתלמודית

 ...זיתיםעיןכ"חניוןמוזכרהכפרנטבחו.מגבריוורבים-1948בגורשושתושביוזיתון,
זיתון,עיןהיישובשכןבמקוםלנכים.וחניהפיקניקשולחנותבעלפעיל,נופשחניון

המלאהטקסטזהוהשמונה·עשרה."המאהראשיתועדהבינייםימימאזיהודיםישבובו

קהילההקולקטיביהזיכרוןמןהמוחקתתיירותית,הדרכהעםהיסטוריההמערבב

 • 1948עדבשנים,מאותבמקוםשחיהפלסטינית

סיורהמלווהוהנרטיבופרטניים,ארוכיםהםניריהליערבקישורההיסטוריהדפי

עלומדלגהתלמוד,לתקופתלספירה,השלישיתהמאהעדחוזראלקטרוניאוממשי

תקופתשלהאחרונותהשניםלשלושעדבפלסטיןאנושיתהיסטוריהשנותאלףפני

שניסוהיהודיות,למחתרותמסתורכמקוםהאזורשימשהללובשניםהבריטי.המנדט

הבריטים.החייליםשלהבולשותמעיניהםנשקשםלהחביא

אל·מנסי,אל·לג'ון,הכפריםאתמכסההואמנשה.רמותליערעדנדריםעכשיו

ואוםאל·סינייהבורי:פה,סבארין,אל·רוחה,ראליתחוביזה,אל·בוטימאת,אל·כופרין,

ראליתהגדולהפלסטיניהכפרחורבותמצויותהזההלאומיהפארקבמרכזאל·זינאת.

ספוריםבתים .הארציהקיבוץשלמנשהרמותקיבוץאתהיוםנמצאכאן-אל·רוחה

ישהווירטואליבאתרמנשה.יערותבתוךתילםעלנותרואל·כופרין,אחר,כפרשל

מצוייםהפארקברחביכיומוזכראנושיתלהתיישבותהטבעביןלשילובהתייחסות

הזוהנדירהההתייחסותאחד.ומושבקיבוציםלחמישהכמובןהכוונהכפרים"."שישה

הקק"ל.שלההיסטוריהמחיקוןאתמעצימהככפריםלקיבוצים

מטעם"
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הרבים,הבוסתניםובהדרו.ביופיומנשהלפארקשניאיןכיקובעקק"לשלהאתר

עמקאליורדיםשמימיהםמעיינות,בתוךיפיםערבים"בתים"שרידיגםושםופה

ייחודו.אתזהליערמעניקיםיחדכולםבמערב,החוףשפלתואלבמזרחיזרעאל

פוגעתשאינהנוחה,כבישיםמערכתבושמצויהמשוםבמיוחדאטרקטיביהפארק

כימסבירהאינטרנטאתרהיער.שמציעהשונותהחמדהשכיותלעברומוליכהבטבע,

שמותבעליכולםמקומות,ביןמקשרתוהיאהבריטיםבימינסללהזוכבישיםמערכת

עלמציעאינוהאתראלה?כבישיםה"יער"בתוךנסללומדוע •באתרהנזכריםערביים

הכפריהפיתוחמןכחלקהעשריםבשנותאלוכבישיםסללוהבריטיםובכן,תשובה.כך

ערבית.כארץהאימפריהפקידיבעינינתפסהעדייןאשרפלסטין'של

כשהואבמלואו,ההיסטוריהסיפורנמסרובו"ההגנה",ארגוןשלמוזיאוןניצבביער

מופיעיםהווירטואליבאתרגםאבלשנמחקה.ההיסטוריהחשבוןעלומועצםמחוזק

הא·היסטורייםהטקסטיםעצמו.ליערקשר,ללא 1948מלחמתעלהירואייםסיפורים

חמד","פינתהאתר,בשפתביער,להחבויהלמשלכךטפחיים.ומגליםטפחמכסים

שלהעילייםהיובליםאליורדתהדרך-כפר"עיןהאתר:מסבירכךכפר"."עיןהיאהלא

מעיינותשנינובעיםבעמקקטן.עמקעלהמשקיפהגבעהלראשומטפסתתניניםנחל

עיןחורבותהםאלה .בוסתןועציצברמשוכותובהםכפרשלחרביםשרידיםונראים

הבקראתמשמשהגדולהמעייןברגל.אליונרדהמקום,שלוותעללשמורכדיכרפדיך.

מזכיראשרמנשה,ליערהמתייחסיםמאלההיחידהטקסטזהוהשופט."עיןקיבוץשל

מןללמודניתןהמקום""שימורשלהאבסורדיותעלפלסטיני.כפרשלשםבמפורש

כניסתועלהאיסורבאמצעותשנהרסלכפרמחווהכמעטגיסא,מחדהמצוטט:הטקסט

שהיהמהכלפיגמורהזילותגיסאומאידךהמקום,שלוותאתיחרידלבלשטח,רכבשל

יוכלוכךהשכן.הקיבוץפרותשליום"ל"מעונותהבתיםהפיכתעל·ידיאנושי,יישוב

מחווייתלטעוםגםאלאאל·כופרין'שלחורבותיוביןבטבע,לפגושרקלאהעיראנשי

והרפת.הקיבוץ

שלהמערבייםמודדותיהרבתי.ירושליםבאזורנמצאיםאחריםאתריםשלושה

וייץהתלונן-1956בוייץ.יוסףשלעמלופריהואזהיערירושלים.ביערמכוסיםהעיר

שלהאינטרנטבאתרהמפורטתבשיחהאגוון,גרשוןירושלים,שלהעירראשבפני

לאאך , 1956בשנתהמורדותהיוכךאכן,צחיחים."המערביים"המורדותכיהקק"ל,

 ,-1967בכך,אחרשניםשתים·עשרהרקאותם.כיסופלסטינייםכפרים,כאשר-1948ב

האתרשבלשוןדונם, 4,500עלעציםמיליוןנטעההקק"לפרי.וייץשלמאמציונשאו

חורבותיואלשלההדרומיבקצההגיעהזוירוקהחגורהבירוק."ירושליםאת"הקיפו

היאשלההמערביבקצהמזמיל.ביתהכפרחורבותאתכיסוועציהכרם,עיןהכפרשל

הטיהורשלמאוחרבשלבגורשושתושביוהוריש,ביתהכפרחורבותעלמשתרעת

מטעם"
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דירהכפריםשלשרידיהםעלגםמכסההיערלדייק:כדאי , 1949בשנתכלומר ,האתני

אל·מוס.ואוםאל·ג'וראסטף,צובא,יאסין,

"בתחומידופן:יוצאותוחוויותאטרקציותכאןגםמבטיחהקק"לשלהאינטרנטאתר

בשטחאינטנסיבית.חקלאיתפעילותעלהמעידיםרביםשרידיםלמצואניתןהיער

עתיקותחקלאיותטרסותעלגדלואשרהענבים,נדרכוובהןבסלעשנחצבורבותגתות

המטייליםאתהאתרמכווןיותרממוקדבאופןזית)."ביתלמושב(בפנייה'שומרה'

בטרסותמדוברכאןגםהיער.שלהמערבייםבמודדותיוהחצובותטרסותשלרבלמספר

פלסטינים.כפרייםבידישנחצבו

שלמשיאיוכאחדהסטףאתהאתרמכנהבצדקירושלים.יערבתוךנמצאהסטףאת

להרחיבהקק"לניסתהכאןממנו.הנשקףולנוףלמקומוהודותירושלים,ביערהביקור

קדומה.חקלאותשלפעילשיחזורויזמההישראלית,הפנאיתרבותשלאופקיהאת

ובלשוןהלאה.וכן"קדומות",הןאףבוהחצובותוהמדרגות"קדום"לאתרהשבילגם

כפרזהוכמובן.קדום,אינוהסטףהקדום".באתרמרתקיםסיורים"לערוךאפשרהאתר,

 1אל·כופריןשלבמקרהכמוושוב, •ממנוגורשוותושביו 1948בשנתשנהרספלסטיני

הכפרשרידיעלביכורההמושבכאןנוסד-1949"ברמז:הקלידהרשלנית,ידאולי

העצמאות."במלחמתשניטשסטףהערבי

קונספציההולידושלמים,שנותרומבניםוכחמישהפלסטיניותטרסותשלהשילוב

מוצעיםוהםנשימהעוצרנוףמשלימיםבסטףהבוסתנים"בוסתנוף".חדשה:קק"לית

ולעבדתנ"כית,אףאוליקדומה,חקלאותו;ת nלהמעונייניםלירושלמיםלמכירה

כמופלסטיניות,אםכיקדומות,אינןהחקלאיותהשיטותחלקותיהם.אתשבועבסופי

עצמו.הסטףגםכמועצמם,והבוסתניםהחלקות

בעברשהיובכפרלפינותשניתנוהשמותמןחלקרקאלה-נעול""גןחתום","מעיין

שלבכתרופניניםהםאלהכלבאתר,אבלהכובסות.ופינתהבדביתהמרכזית,הכיכר

מתווהתוארכךלאאגב,שני".ביתבתקופתותפארתוגודלול"שיאשהגיע"אתר",

יישובכאןלהקיםחשבההקק"לשלההתיישבותמחלקתכאשר ,-1949בהזההנוף

מזדהיםיהודיםהובאולכאןגםקשה,חקלאיתעבודהשדרשמקוםלכלכמו .יהודי

נמסרוהשטחמעמדהחזיקולאהםאבלשגורשו.הפלסטיניםשלבמקומםלהתיישב

היחידה,פורקהכאשררקבתים.עודנהרסושבעקבותיואימונים,כאתר 101ליחידה

תיירות.לאתרהכפראתלהפוךהקק"להחליטה

שלתנ"כישםלמציאתהפאתטייםהמאמציםבולטיםשכשל,היישובסיפורבשולי

במקורותאובמקרארחוקה,לאאפילואפשרית,מקבילהשוםלסטףאיןהשמות.ועדת

לפסוקיםהכפראתשעיטרוהגפניםכרמיביןלקשורחיתההיחידההאפשרותאחרים.

הקק"ל:מספרתוכךהיין.בתעשייתהעוסקיםפסוקיםותהילים,ממשלי

 "מוכעס
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מדרוןצונחירושלים,שלהמערבייםבפאתיהאיתן,הרשלהמזרחיבצדוירושלים,הריבלב

זכר(טרסות),חקלאיותמדרגותמשקיםמתוכוהנובעיםהמעיינותשנישורק,נחלאלירוק

בניכמוממשמגדליםכאןהעולם.מןואבדהשכמעטשנים,אלפיבתנושנהעבריתלתרבות

-המעניקיםוגפןשקד-זית,השקיהדורשיםשאינםובוסתניםמושקיםירקגניבשעתםישראל

הזמןאתעצרהשכמונסתרת,חמדפינתסטף.זהוהשנה.ימותכלבמשךורענןירוקמראהלנוף

מלכת.

עלקפאהשלאכזוהיסטוריתדינמיותעלגםהאתרמדברמדועמלכת,הזמןעצראם

שמריה?

ביתימיבתקופתותפארתוגודלולשיאהגיעהאתרשנה. soo,4כ·לפניהחלהטרסותבניית

ומורדות.עליותהאתרידעוהעותומניתהצלבניתהתקופהבמרוצתהביזנטית.והתקופהשני

העצמאות.במלחמתשניטשסטףהערביהכפרשרידיעלביכורההמושבכאןנוסדן-949ב

ובעתהסיפור,שלהדינמיהצדיישכחועוגהקפהכוסעלמסעדה.במקוםניצבתכעת

הפסקהללאכאןשחיוישראלבניהםכילעצמםהמבקריםידמוהכפר'בסמטאותטיול

הזה.והיהודיהעבריבכפרגםאנו,ימינוועדהאנושותמשחר

מנוהלשהואולמרותשניטעאףקנדה.פארקנמצאירושלים,בואכהלטורן,בצומת

תיירותייםאתריםאבלכאן.המתוארהמפורטבאתרמוזכרהואאיןהקק"ל,בידי

 5"למטייל":באתרמופיעהואוכךאותומתאריםרביםישראליים

שביןבקטעאביב,ירושלים-תללכבישמצפוןדונם 7,000פניעלמשתרעאיילון-קנדהפארק

הריבמדרונותגולשותוהןאורכו,לכלהאזוראתחוצותנוףדרכילטורן.למחלףהגיאשער

טבעי,חורשבנופיעשירהפארקאיילון.עמקבואכההשפלה,שלהרכותהגבעותאליהודה

קיימיםובסביבתוהפארקבתחוםבמרחביו.הפזוריםבוסתןבעציובמיוחדאדםשנטעביערות

ושרידיצלבנימבצרמסתור,מחילותקבורה,מערותמים,אמתכמומרתקיםהיסטורייםאתרים

כנסיות.

משטחינוף,דרכיוהכשירהמשלהנטיעות'הוסיפההבוסתןעציאתטיפחהלישראלקיימתקרן

גדוליםחניוניםהוכשרוהתמריםובמעייןהמעיינות'ב'עמקרבים.וחניוניםמצפוריםחניה,

עינותובסביבותאיובבבארחניוניםהוכשרוכןכמונאה.מיםאגםוהוכשרהטבע,בחיקלבילוי

שלתרומתהובשללמרגלותיו,הנחאיילון,עמקבזכותלשמוזכהאיילון·קנדהפארקאיילון.

להקמתו.קנדהיהדות

משלטילאסוףשאפשרוהמידעכולם,היערותלגביהקק"לשלהאינטרנטבאתרהמופיעהנרטיב . 5

באנציקלופדיותפנים,לתיירותהמכוונתהענפהבספרותגםנמצאיםעצמם,הנופשבאתריההכוונה

פופולרייםהםכיורומהלבקרים,חדשותאורהרואיםובאלבומיםלמיניהםבמדריכיםהארץ,ליריעת

מתמיר.יותרהיום

מטעם"
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הקרקעותמאור.מבוקשלאזורקרםבימיכבראותוהפכואיילוןעמקשלהטבעייםהנתונים

צומתחיתהבעמקההיסטוריה.משחרעוברוהעמק,אלשהתנקזומיםמשפעשנהנוהפוריות,

חוררן.ולביתלירושליםהחוףוממישורמהשפלהשעלודרכיםעלשחלשהאסטרטגית,דרכים

במלכייהושעמלחמתהואשבהםהמפורסמיםאחרבעמק.השליטהעלניטשורביםקרבות

 ,'י(יהושעאיילון"בעמקוירחרוםבגבעון"שמשהמפורסמת:בקריאהשהסתיימההכנענים,

לפסה"נ.השנייהבמאהוהסלבקיםהחשמונאיםביןקשיםקרבותגםהתנהלואיילוןבעמק .)ב"י

כמרכזהעמקשימשלספירה,השביעיתבמאההערבים,ביריהארץכיבוששלהראשוןבשלב

חשובמבצרכלטורןוהקימואסטרטגיכנכסאיילוןעמקאתהעריכוהצלבניםגםלכוחותיהם.

צה"לכוחותביןמרםעקוביםקרבותכאןניטשוהעצמאותבמלחמתשבלייה.רהטורדןלה-

הירדני.הלגיוןוצבא

בדצמברבמקוםלסיוראונובבקעתהפתוחהספרביתילדיאתלקחמילשטייןאוריד"ר

האינטרנטאתרמדווחכך-עסקההיסטוריוןעםביחדהילדיםשלהסיור . 2004

מלכיאחריבן·נוןיהושעמרדףבאזור:שהתרחשומערכות"בשלוש 1הספרביתשל

במלחמתהתותחים''רכסוקרבהחשמונאי'המרדלאחרשנערךאמאוסקרבהצפון;

לחמובובאזורהקק"לשטיפחההבוסתניםאתלראותהתלמידיםזכווכךהעצמאות."

ולבסוףהצלבניםהקדומים,הערביםהחשמונאים,וכןהמקרא,גיבוריהמסופרפיעל

האתרכיבגאווהמודיעלמקוםהכניסהלוחעלהטקסט .-1948בוהישראליםהירדנים

לאחרמאמיניולפניישועהתגלהבוהמקוםעמאוס,הקדוםהכפרשרידיאתכולל

מאונו).הדמוקרטיםלתלמידיםולאלצליינותמיועדת(הפנייההצלבמןלתחייהשקם

ביתשלחיסורערכי-והחופש"הבחירההעצמאות,הלב,"תשומתבשםהאםאבל

שבפתחוהמצבותהקבריםבשבריהילדיםהבחינו-הספרביתבאתרכנאמרהספר,

ומדועהמוזנחות,למצבותהבוסתניםביןקשרישאםעצמםאתשאלוהאםהפארק?

ד"רהאםהקק"לי?האלגנטיהנוףעיצובעללהתעלקמתעקשיםקוצנייםצברשיחי

דעכה?הלבתשומתשמאאומציקות,שאלותעללהםהשיבמילשטיין

מציקות.שאלותשניםכמהמזהשואלעקשניםקנדיםערביםקומץבקנדה,

במדרידבפארקנתקלוהםארצם.שםעלהפארקנקראמדועתוהיםהללוהקנדים

דרךעבורהרומיתהתקופהלמןהמקום,תולדותאתומספרבקנדהלאורשהוצאמהודר

שלתרומהבעזרת , 1967בשנתהקק"לבידיהעציםלנטיעתועדהביזנטיתהתקופה

דולר.מיליון 15בסךקנדהיהודי

"למטייל"באתרהמופיעזהכמוטקסטיםכימביניםהמודאגיםהקנדיםהאזרחים

מתחתפלסטיניקיוםשלשנהאלףמוחקיםאונו,בקעתתלמידישלהסיורובתכנית

הבוסתניםביןהתקועיםהאורנים,פה,גםקנדית.בעזרההקק"לשהקימהלפארק

אחרי , 1967מאזאלא-1948מלאכאמור,מלחמה.פשעעלמכסיםהפלסטינים,

וביתיאלועמוואס,-פלסטיניםכפריםשלושהשלשרידיהםנחיםכאןהקרבות.

מטעם"
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כמהובתוךסולקו,אחדוביוםאדם,בניאלפיםעשרתכאןגרו 1967יוניעדנובא.

מעללירותחיתה"ההוראהאז:כתבקינןעמוסירוקה.ריאהלעודהקק"לזכתהשעות

והזיתים,הברושיםנעקרואחדבולדוזרבמחי-לכפרלהיכנסלאלהםולומרראשיהם

שבתוכו."המועטוהרכושהחפציםעללחורבההביתהיהדקותעשרתוך

טרישםשבוצעשהפשעמשוםאוליהקק"ל,באתרכאמורנמצאאינוקנדהפארק

מכל ? 1967מלחמתאחרישנהרסוכפריםחורבותעלשניטעמשוםאוליידוע?ויחסית

פקודת : 194sב·גורשוהרביםהכפריםשתושביבאופןבדיוקגורשותושביומקום,

איןאותושמזכיריםהרביםהתיירותבאתריבתים.ופיצוץ"נוטשים"שלשיירות ,פינוי

שלאהאתנילטיהורששיירסיפורהיווכפריהלטרדן . 1967שלהמלחמהלפשעזכר

בעמקשהתבצעולזההרחוקהאתנילטיהורהמשותףהמכנהזהו • 1948בשנתהושלם

שניםכברהמנסהדייוויס,אורישלהמחקרנושאכעתהואקנדהפארק •-1967בלטורן

אתני"טיהורכתב:דייוויסאקולוגי.צדקהכארגוןהקק"לשלדימויהאתבחו"ללמוטט

תמיכהכןועלמלחמה.פשעזהומדינהחסרילפליטיםוהפיכתםילידייםמקומותשל

עלמכסיםהקק"ליערותמלחמה.בפשעאםכיצדקה,בארגוןתמיכהאינהבקק"ל

מלחמה."פשעיעללכיסויערךשווהבעיניהואוהייעורהזההפשעמעשה

מטעס"




