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   בדרך לירושלים הנצורה–חלק ב 

  

  

  

  

  

  ____________________________: שמי 

  _______________________: הכיתה שלי 

  _____________________: בית הספר שלי

  
 הכרזת המדינה

4.5  

4.5.2  

 משוריינים בדרך לירושליםשלדי  

 
  שמחה ברחוב

  

 



 2

   בדרך לירושלים הנצורה–חלק ב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מנותקת (הייתה נתונה במצור ירושלים מהתקופה שבה ם מיתצלושני לפניכם 

  ):מיישובים אחרים

 ותגבורת של חיילים נשק, תרופות, מזוןשהובילה מתאר שיירת אספקה תצלום א 

  .תצלום ב מתאר תושבים העומדים בתור לחלוקת מים; ורהשלים הנצלירו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ? להגיע לעירו לא הצליחות האספקהשיירר שאירושלים כהיה המצב במה   .1

  _______________________________________.  דברים לפחות2כתבו   

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  

על חלוקת ארץ , 1947בנובמבר ) 29(ט "ביום כ, ם"לאחר ההחלטה באו

לוחמים ערביים ניסו .  התנועההחל המאבק על הדרכים ועל צירי, ישראל

לחסום את הדרך לירושלים כדי לנתק את הקשר בינה לבין היישובים 

  .כל זה התרחש לפני הקמת מדינת ישראל. היהודיים

  

  

  קטע א

   שיירת אספקה:תצלום א

  בתור לחלוקת מים: תצלום ב

4.5.2  
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  שכללו צעירים , "ההגנה"פלוגות מחץ של ארגון (ח "לוחם פלמלפניכם עדות של   .2

  . שיירות בדרך לירושליםהווילש )מתנדבים

  . שאחריווהשיבו על השאלותב קראו את קטע 

  

   ____________?שער הגיאנכנסה לשלאחר שיירה נתקלה הבעיות באילו   . א  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

.  סיבות2כתבו לפחות ? היו בעיות דווקא בחלק הזה של הדרךמדוע   . ב

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    _______________________________________________________  

אנו מטפסים על המכוניות העמוסות , שיירה לירושלים מתארגנתה"... 

 שקי תפוחי אדמה וארגזי מנדרינות משמשים מחסה .ומקימים עמדות

בראש השיירה נסע . ניתנה הפקודה לנסוע והשיירה זזה ממקומה. שהוכל

  .)שתפקידו היה לפרוץ מחסומיםרכב (" משוריין"

כך נסענו בין  ראשית הדרך הייתה בתחום של יישובים יהודיים ואחר

שם המקום שממנו ( לאחר זמן מה השיירה נכנסת לשער הגיא. יישובים ערביים

 …תפֹוֵנההרים תלולים ומכוסים בחורשות ֲע .)םמתחילה הדרך ההררית לירושלי

 הכבדים פולטים )יתשאסוג של מ(" מאקים"ה, המכוניות מתנשמות בכבדות

. כאן המקום הנוח ביותר להתקפה. וזוחלים במעלה ההר, סמיך, עשן שחור

הכדורים חולפים בזמזום על . ואכן לא עובר רגע ונשמעים פיצוצי יריות

סוג של ( "יםִנֶטְס"ה. ם מנסים להגביר את מהירותםהנהגים המעוצבני .פנינו

 מעודד את הנהגים וכנראה )הרעש שלהם(תקתוקם . "תזמורת" מצטרפים ל)נשק

קצב היריות הואט ואנו יוצאים  .שעושה גם רושם כלשהו על התוקפים

  ...וח האשָובשלום מְט

לשטח  בבת אחת עם הגיענו )חלפה( המתיחות ָּפָגה .אנו מתקרבים לירושלים

     ...".היהודי

  .ט.מאת מ                                                       

  חלק ב, ח"מתוך ספר הפלמ                          

  קטע ב

4.5.2  
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  ___________.  יתרונות לפחות2ו  כתב? של נסיעה בשיירההיתרונותמה   . א  . 3

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  __________.  חסרונות לפחות2ו  כתב? של נסיעה בשיירההחסרונותמה   . ב

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

_ _______________?שיירות לנסוע לירושליםההמשיכו , מרות הכולל, מדוע  . 4

  _______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

    

  .לוחמות לצד הלוחמיםהשתתפו בשיירות לירושלים   .5

  .ח"מלוחמות הפלמפרה אחת יכך ס

  

  

   ______________________?ות בשיירותמחלואילו תפקידים מילאו ה  . א

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  . לוחמותכמעט מחצית המלווים לירושלים היו …

 ו כדי שלא יפל,יםהן היו צריכות להסתיר על גופן את כלי הנשק המפורק

  .שחיפשו במכוניות הנוסעות לירושלים ,בידי הכוחות הבריטיים

  .מלחפש נשק על גופן של נשים, מתוך נימוס, הבריטים נמנעו
  

   ... תפקידים נוספים במסגרת ליווי השיירותלוחמותבמשך הזמן מילאו ה

ולאחר זמן קצר החלו , בתחילה היו אלה תפקידי עזרה ראשונה וקשר

  . לשמש בתפקידי לחימה ממש

  …שהוטלו עליהן תוך כדי סיכוןבמשימות  ומסירות ות גילו נכונותלוחמה

  ח" לוחמת פלמ.ט.לעדותה של  על פי                   

  חלק ב, ח"ספר הפלמ                       

  קטע ג

4.5.2  
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 ?"כמעט מחצית המלווים לירושלים היו לוחמות"ח ש"מדוע צוין בספר הפלמ  . ב

____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

    ____________________________________________________  

  

  . תושבי ירושלים קיבלו את פני הלוחמים ומלווי השיירות והודו להם על אומץ לבם  .6

  ? ___________________לוחמיםמדוע ציינו התושבים את אומץ לבם של ה

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  _______________________________________________________  

  

היו כאלה , את הדרך לירושליםבראש השיירות  שפרצו ,םמשורייניהבין   .7

את יא גשער הבדרך   לראותניתןעד היום  .להגיע לעירלא הצליחו נפגעו וש

  . שנפגעומשורייניםהשלדי 

  .התבוננו בתצלום ג וענו על השאלה שאחריו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ?שנפגעו בצד הדרך לירושלים שלדי המשוריינים אתהשאיר החליטו למדוע 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 
  בדרך לירושלים, שער הגיאמשוריינים בשלדי  :תצלום ג

4.5.2  
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  ?  במדינת ישראל את זכר הנופלים במלחמות ישראל)זוכרים( מנציחיםכיצד    .8

  . דוגמאות של פעולות הנצחה3כתבו לפחות 

    _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  _____________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

 

4.5.2  


