
 

 

 

 

 העמק דרך עיניו של ילד בקיבוץ  במשמר 1948אפריל  קרבות

 אתרים, נופים וסיפורים אישיים –טיול ייחודי 

 שלום! שמי נדב שדמי וקרוב לוודאי שאיננו מכירים.  

בקיבוץ משמר העמק.  אני רוצה להזמין אתכם לשמוע את   שלוש וחצי כשפרצה מלחמת העצמאות הייתי ילד בן 

. סיפורי גבורה, אימה ופחד,  כמו  מבט אישישל סיפורי הילדות שלי שהם גם סיפורי קום המדינה מזווית אחרת, 

 גם רגעי השמחה עם הקמת המדינה ושוך הקרבות. 

 כפרים ערביים. 6ושכן בין  22הקיבוץ היה בן   ,כשנולדתי

 התקיימו יחסי שכנות טובה 1948עד אפריל על אם הדרך בין ג'נין לחיפה.  שוכן נקנו בכסף רב, ותיו, שאדמהקיבוץ 

תקף את הקיבוץ בכוח  קאוקג'יהצלה של ה, התרוקנו הכפרים מתושביהם וצבא 48עם שכנינו.  לילה אחד, באפריל 

 לוחמים, תותחי שדה ושריוניות, במגמה להגיע מג'נין לחיפה ובכך לנתק את הגליל והצפון מהמרכז.  6000של כ 

שמעל לקיבוץ. מעמדה זו, השוכנת ליד  חברי הקיבוץ תפשו את העמדות כאשר אבי מפקד על העמדה המערבית

לאחר שלושה ימי קרב והפגזות, בתיווך   תחת אש. רההמעפונו נערי בית הספר המופגז אל  ,מערת הפלמ"ח

המוכר לנו  כל ואת הורינו את עוזבים ,הלילה בחשכת פונינו . האנגלים, פינו אותנו, הילדים, לקיבוצים במזרח העמק

 לחודשים ארוכים. 

היה בית ילדים  קומתיים שבית ה הפציץ את שחיפש את שדה התעופה רמת דוד,  , בלילה, מטוס עיראקי48בדצמבר  

 פצצה.  ילדים נספו בה . שלושהאבק ובטון התעוררנו בבהלה מכוסי כולנו .ז"ל ניבה ובו אני ואחותי

אותם לבני סיפרתי ש וכפי כפי שנחרטו בזיכרוני, שלוש וחציכפעוט בן  ה שלי יהראי תמזווי  על אירועים אלה אספר

   בהומור, שמחה ועצב. מתובליםונכדי, סיפורים 

טבע פריחה ונוף בין היערות  באתרימלּוֶוה משלב את ההיסטוריה של עם ישראל עם סיפור הילדות שלי.  הסיור

הירוקים והנחלים הזורמים של רמות מנשה. תחנות של היסטוריה בת מאה שנה לצד אירועים מתקופה מאוחרת  

  .יותר. חוויות של ילדות ובגרות

 בין האתרים )וההדרכות הייחודיות( שהסיור מציע:  

 : המתאים    את המסלולאורך הסיור, נבחר  גיל המשתתפים ו לו בהתאם לאופי 

 . זורמים  שדות וערוצי נחל , החוצה יערות בדרך פארק רמות מנשהנצא לטיול 

בסיס  שמשה    1948ב  האחרונות.ידיים במאה השנים  5יפה שהחל   ג'וערהנחלוף על פני  

את  מהאגף קפו שת ת ההגנה והפלמ"ח והכשרה לקורס מכי"ם של ההגנה בו התרכזו כוח

דת התיישבות ראשונה של קיבוץ עין השופט  נקוג'וערה היא גם  קאוקג'י. צבא ההצלה של  

 ובית היוצר של צמרת הפיקוד הצה"לי במערכות ישראל. 

  , חברי קיבוץ עין השופט, , לזכר סב ונכדועמודי אבן, גדול וקטןשני  בו  נתעכב ליד גלעד  

 שנספו בתאונת חפירות ארכאולוגיות.  

 כבריכת שחיה בימי הקיץ. בילדותנו  ששימש אותנו   ן שולמית יבמעינבקר בהמשך הדרך 

ן ויצור, עזרים טכניים ומכניים עבור נכים וסדנא העוסקת בתכנ ומפעיל "מילבת" לנכים עזר בעמותת מתנדב אני כיום

 הפרוייקט לטובת יופנו הסיור כספי. קשישים חולים ועוד. במגמה להפחית התלות ולאפשר עצמאות בחיי היום יום

 זקוקים כך שכל למי ועזרה חומרים ציוד, רכישת הזה, המיוחד

 אני הייתי שם ...  

 ג'וערה

 אנדרטת הקיבוצים



מ'[, שממנה ניתן לראות את שלגי החרמון בצפון   356] סגת בית ראסבפלתצפית נעלה  

 ואת מגדלי תל אביב בדרום.  

אשר בה על גבי "דפי אבן כבדים" מונצחים שמותיהם של    לאנדרטת הקיבוציםנמשיך  

 מערכות ישראל.  ב חברי קיבוצים שנפלו  3095

וחללי הקיבוץ שנפלו במערכות   העמקגלעד הר הגעש לחללי הקרב על משמר  ל משם נרד 

יום, עד שצבא    11ישראל.  שם גם נתאר את מהלכי הקרב הקשה שהתחולל במשך 

  בתותחי שדה ומשורינים  דיםמצוילוחמים  6000-כהמונה   ההצלה בפיקודו של קאוקג'י,

 כפעוט מימי הקרב המטלטלים הללו.  בזכרונותי את כל אלה אלווה   נסוג לג'נין.

קרבות  ב  שלי היה מפקדהשאבא   10מספר  עמדה ונתכנס ליד   משמר העמקנרד לקיבוץ  

נקרא בפרקי יומן אותו כתב אבי בעת ההפוגות שבין ההפגזות, הצליפות  ו ,48אפריל ב 

 וההתקפות.  

  אני . 48קי בדצמבר א ריהדו קומתי, על ידי מטוס ע  שלי הפצצת בית הילדיםנספר על  

 הייתי בקומה העליונה ואחותי בתחתונה  

   . הוריד מטוס מצרי בצבתש",  כמו כן נפליג בסיפורים איך אבא שלי, "הגיבור

  , והתרסק  מהירות הקול במוסטנג נספר איך הטייס שלום רקיר, שניסה לשבור את 

 יש לו שני קברים.   ונתהה מדוע בשדות הקיבוץ, לבסוף  

נספר על  זה  עץ אדיר מימדים השנים ותחת צילו  של  400    בן לאלון הזקן משם נמשיך  

 .  משמר העמק ששימש את חלוצי   קשתות  6בעל  חאן השיירות 

הקדומה, לתצפית והסבר.   גבע פרשיםעם  המזוהה ככל הנראה  שוש   לתלנעלה  בהמשך 

ועל מעברת קרן ישע ששימשה את עולי תימן שהקימו   " כביש רוקפלר"  עלשם גם נספר 

 את  מושב מדרך עוז הסמוך. 

עלה מדי    1938שבשנת , חבר משמר העמק  אברהם גולדשלגר  בגלעד לזכרו שלנסיים  

 . בים בדרכו חזרה לקיבוץרשב בג'וערה, ונרצח על ידי עייום לעזור לקיבוץ עין השופט שהתי

   .בהתאמה לקבוצת המטייליםמשעתיים ועד יום שלם,  משך הסיור

  .ועוד  : גמלאים, משפחות, קבוצות נועריותאם לכל רמת קושיהסיור 

 אנא צרו קשר.  –ולקבלת הצעת מחיר מפתיעה בהתאם לקבוצה מסלול לבחירת

 מטעם המזמין ברכבים פרטיים או באוטובוסהסיור 

 .איש ובכל עונות השנה 30הסיור מתאים לעד 

 ניתן לשלב בטיול ארוחת צהרים או בראנצ' מפנקת בעין השופט.

של  הפארק הביוספרי ואתרים נוספים ברחבי  לשלב מסלולי הליכה קצרים אפשר

 .  במשמר העמק ומערת הפלמ"חשל עין השופט  הסליקכולל  מנשהרמות 

   8563521-050נייד:     : נדב שדמימוזמנים ליצור קשר 

 NADAV_S@KEH.CO.ILמייל:                                            

 קרמר: עדנה  המלצה של המטיילת

הטיול בהדרכת  נדב שדמי היה עבורי חוויה מעשירה ומיוחדת: שילוב סיפורי ילדות 

של צחוק ודמע בשנים של מדינה הנאבקת על קיומה, צפייה בנופים מרהיבים, טיול 

 אל תחמיצו!! בין עצי חורש ושלל פרחי אביב וביקור באתרים מרתקים...

 בית הילדים המופצץ

 גלעד הר הגעש

 העמדה של 

 אבא שלי

 האלון הזקן

 חאן השירות

 תל שוש


