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חוברת לימוד לחידון



תושבים יקרים

בספר המדבר, בינות לכרמים ושדות מוריקים, בין ים המלח ויער יתיר, מתנשא לגובה של 
אלף מטר מעל פני הים חבל ארץ קסום - הר חברון.      

חידון הר חברון הראשון הוא ביטוי נוסף לקשר העמוק שלנו להר הטוב שאנו גאים להיות 
חלק ממנו להכות בו שורשים ולהמשיך לצמוח בו.

זהו חבל ארץ שמחבר. מחבר בין אנשים מגוונים, מחבר בין מקומות ואתרים מדהימים 
מחבר בין יער, הר ומדבר ובין עבר לעתיד.

העיירה  המלך,  דוד  מלכות  ראשית  אתרי  האבות,  דרכי  את  בתוכם  חובקים  חברון  הרי 
הקדומה סוסיא ואתרי מורשת בני זמננו. 

מתכסים  האביב  בחודשי  הצחור,  השלג  בלובן  מבהיק  הוא  בחורף  ירוק,  רק  לא  ההר 
מטעיו בדובדבנים אדומים ועם בוא הסתיו מבצבצות בין החצבים הלבנים גם החלמוניות 

הצהובות. 
בתי ההר משקיפים על נופי הוד קדומים ופסטורלים עוצרי נשימה.

אל הר המיוחד הזה התקבצו ובאו תושבים המרכיבים את המגוון בפסיפס הישראלי. לאחר 
ארבעים שנה של התיישבות בהר נבנתה כאן קהילה חזקה מיוחדת ומגובשת , מערכות 
ונבנה כאן דור מלא בערכים של  חינוך תרבות מצוינות, התפתחו התעשייה והחקלאות 
מצוינות ואהבה לארץ. כל אחד הוא עולם בפני עצמו ,שיחד עם התפאורה המרהיבה של 

ההר הטוב הזה מייצרים תמונה מזמינה ומחברת.

בעזרת  מגשימים,  שאנו  חלום  הוא  לראשונה  השנה  המועצה  שמקיימת  חברון  הר  חידון 
החידון אנו מבקשים לחבר את הדור הצעיר לבית המקסים שלנו ולספר את סיפורו הייחודי 
דרך רגעים קסומים, מרגשים ומאחדים המסמלים את אופי החיים בהר חברון ואת הפסיפס 

הישראלי שנרקם בו.

תודה רבה לחיליק גוטמן, מנהל המתנ"ס, לצוות מתנ"ס הר חברון ולבית ספר שדה סוסיא 
על ארגון והפקת החידון.

בהצלחה רבה למתמודדים ונפגש בשלב הגמר.

בברכת הטוב,

יוחאי דמרי

ראש מועצה אזורית הר חברון         
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הקדמה
יהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבּין ַרְגָליו" "ֹֽלא־ָיסּור ֵשֶׁבט מִֽ

לכבוד קיץ תש"פ, מועצה אזורית הר חברון בשיתוף מתנ"ס הר חברון ובית 
ספר שדה סוסיא, שמחים להגיש עבורכם התושבים - חוברת קצרה כרקע 

לחידון הר חברון, בבחינת מעט המחזיק את המרובה, מוזמנים לקחת 
חלק בהחייאת הרי יהודה מחברון עד צפון הנגב בחידות סיפורים מקורות 

ציונות מורשת קרב תרבות ורוח.
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גאוגרפיה ומבנה הר חברון

רקע
בחלקה הדרומי של שדרת ההר המרכזי, מדרום לעיר חברון, נמצא חבל הארץ הר חברון. חבל ארץ 
זה תחום ממזרח במדבר יהודה, מדרום בנגב - ע"י בקעת באר שבע ובקעת ערד, ממערב בשוליה 
"ספר  המכונה  מיוחד  שטח  בתא  נמצא  זה  אזור  חברון.  בעיר  ומצפון  יהודה,  שפלת  של  הדרומיים 
המדבר". זהו אזור התפר בין הארץ הנושבת בהר ובשפלה, לבין מדבר יהודה והנגב, שם ההתיישבות 

מועטה מאוד. 

הן   - הגיאוגרפים  הפרמטרים  את  לסקור  ננסה  המדבר,  ספר  אזור  של  המאפיינים  את  להבין  כדי 
הטבעיים והן האנושיים, המשפיעים אלו על אלו וכך על אופיו של חבל ארץ זה.  

גאומורפולוגיה - תורת צורת השטח

גאולוגיה
שדרת ההר המרכזית זוהי רצועת ההרים הנמשכת מהשומרון עד הרי יהודה והרי הנגב. 

מדרום לחברון נחלקת שדרת ההר המרכזית לכמה רכסי משנה: במערב נמצא קמר דהריה - רכסי 
ההרים שעליהם נמצאים דורה, בית חגי, עתניאל, תל רבוד ודהריה, משתפלים מערבה לדרום שפלת 
יהודה באזור סנסנה ואשכולות. סמוך אליו ומדרום לו קמר משני - קמר יטא ובמזרח קמר מעון, שעליו 
נמצאים היישובים, כרמל, מעון, אביגיל, מצפה יאיר ויתיר. קמר יטא משתפל לבקעות ערד ובאר שבע 
בשלושה קמרי משנה: יתיר, ענים ועירא. הקמרים מאופיינים במסלע קשה - סלעי גיר ודולומיט. בין 
קמר יטא לקמר דהריה זורם נחל חברון הנשפך לבקעת באר שבע. בין הקמרים המערביים - דהרייה 
ויטא, לקמר הדרום מזרחי - קמר מעון, נמצא קער סמוע המאופיין במסלע קירטוני רך המכוסה בסלע 

נארי- מה שמביא לריבוי בורות המים ומגורים במערות.    

אקלים ומשקעים
הר חברון הינו אזור הררי בגובה של 700-900 מטר מעל פני הים. שיא הגובה בדרום ההר נמצא בבית 
יתיר - 912 מ' מעל פני הים. בהיותו אזור תפר בין ההר למדבר, מאופיין הר חברון באקלים יחסית 
קיצוני - חם מאוד בקיץ וקר מאוד בחורף. בשנים האחרונות נמדד באזור ממוצע רב שנתי של כ-300 
מ"מ גשם בשנה. בשל המסלע הקרטוני, כמעט ואין מעיינות ובארות המנצלים מי תהום. מקורות המים 
בהר חברון הינם ברובם בורות מים, המנקזים את מי הנגר העילי ואוגרים אותו בתוכם, בזכות סלע 

הקירטון הרך שלא מאפשר למים לחלחל לעומק האדמה. 
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ספר המדבר
הר חברון, בשל היותו אזור תפר בין הארץ הנושבת למדבר, הן מבחינת האקלים והאדמה, והן מבחינה 
התיישבותית, מאופיין בהשתלבות חקלאית יוצאת דופן של רעיית צאן לצד גידולים חקלאיים. על 

נקודה זו עומד יעקב בברכתו ליהודה )בראשית מ"ט יא-יב(:

"אסרי לגפן עירו ולשרקה בני אתונו כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותה  
חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב"  

בסוריא  מגדלין  אבל  ישראל,  בארץ  דקה  בהמה  מגדלין  אין  כי  באמרם  חז"ל  נדרשו  זו  למציאות 
ניתן לשילוב  לרועה הצאן,  בין החקלאי  כי המתח המובנה  לומר  ניתן  ישראל.  ובמדבריות שבארץ 

בנחלת יהודה ובעיקר בהר חברון.

צירים

דרכים אזוריות
כפי שהוזכר לעיל, שדרת ההר המרכזית מדרום לחברון מקבלת תפנית מערבית לקמר דהריה כאשר 
בצידו המזרחי של האזור מתנשא קמר מעון. על שני הרכסים ולאורכם נעות דרכים שמתחילות בעיר 
חברון ונמשכות עד לצניחתם אל בקעות הנגב הצפוני. בציר המערבי נמשכת הדרך המרכזית מבאר 
שבע לחברון - ציר 60 של היום - המכונה דרך האבות. בציר המזרחי לעומת זאת נמשכת דרך הנעה 
בין יטא לזיף וממשיכה אל עבר הר עמשא וממנו משתפלת במדרגות )דוריג'את( לבקעת ערד. ייתכן 
וזוהי דרך האתרים, שעליה שמע מלך ערד "כי בא ישראל דרך האתרים" - ולפי ד"ר דורון שר-אבי 
מדובר ב"דרך התרים" - כלומר שנים עשר המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. שרידים ברורים של 

דרך זו ניתן לראות עד היום בשמורת הר עמשא.

בנוסף, שרידי דרך קדומה שנקראת 'הדרך המזרחית' המחברת בין יטא וחברון לכיוון חצי האי ערב, 
התגלו בין יטא לסמוע ובשוליה של העיר חברון.

דרכים מקומיות
בין 2 הצירים המרכזיים של הר חברון, חיברו מספר דרכי רוחב, בעיקר סמוך לנקודות ההתיישבות. 
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רקע
בספר יהושע פרק טו מוזכרים לפחות כ-21 יישובים בחבל הארץ מדרום לחברון, שנמצאו להם סימוכין 
וניתן לזהות את מקומם כמעט בוודאות. שמות השגורים לנו מיישובי נחלת יהודה בספר יהושע פרק 
ט"ו כמו חברון, יתיר, אשתמוע ואחרים. סיפורו של עתניאל בן קנז אחי כלב הקטן ממנו שכובש את 
דביר, נדודי דוד בבורחו מפני שאול לזיף ולאחר מכן מפגשו של דוד עם אנשי נבל הכרמלי באזור 

כרמל ומעון, ביצורי רחבעם וחזקיהו לערים בחבל ארץ זה ועוד ועוד. 

מסע סנחריב בשנת 701 לפנה"ס היה זה שהחל את חורבנו של חבל ארץ זה עד לתקופת בית שני. 

בתקופת בית שני האזור נקרא אדומיאה, ותושביו גוירו ע"י המלך החשמונאי יוחנן הורקנוס כחלק 
מהרחבת הממלכה החשמונאית. במהלך המרד הגדול ומרד בר כוכבא ככל הנראה פעלו המורדים גם 

באזור זה, אך הממצאים לכך מעטים.

בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית גדל האזור והפך לחבל ארץ רווי בהתיישבות יהודית.

אתרים מרכזיים

מעון
מעון מוזכרת לראשונה בתנ"ך ביהושע פרק טו. בפרק זה, הסוקר את נקודות היישוב בנחלת יהודה, 
מוזכרים לא מעט שמות מקומות שאנו משתמשים בהן עד היום. וכך כתוב בפסוק נה: "מעון כרמל זיף 
ויוטה". בנדודיו של דוד בבורחו מפני שאול המלך מוזכר מדבר מעון ומצוין שהוא "אל ימין הישמון" 
)שמואל א, כג, כד-כה( ושני פרקים אחר כך מוזכר היישוב מעון בתור יישובו של נבל הרכמלי: "ואיש 

במעון ומעשהו בכרמל" )שמואל א כה,ב(.

תל מעון המורם מכל סביבתו, נמצא מצפון לכביש 317 )"הציר המזרחי"( מול היישוב אביגיל. התל 
מתנשא לגובה 863 מטר מעל פני הים. בראש התל נמצאה מצודה מהתקופה הביזנטית, ולמרגלותיה, 
במורדות הצפוניים של התל - בית כנסת עתיק עם מערת מילוט, כניסה ממזרח לתוך מבואה, וכניסה 
עם כיוון התפילה - מדרום לצפון לתוך אולם בעל עמודים )בשונה מבתי כנסת אחרים בהר חברון(. 

למרגלות התל יושב הכפר חירבת מעין שמשמר את השם מעון. 

כרמל
כרמל שבארץ יהודה מוזכרת בתנ"ך בדרך כלל בסמיכות למעון. כך ביהושע פרק טו וכך גם בסיפור 
דוד ונבל הכרמלי. בסיפור זה כרמל מוזכרת כמקום שבו "מעשיו" של נבל. צפון מזרחית לתל מעון 

התיישבות קדומה ותלים מקראיים 2
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נמצאת אל-כירמיל המשמרת את השם כרמל. באל-כירמיל ישנה בריכה בגודל של 25X30 מ'. הבריכה 
מתאימה לתיאור כרמל בתנ"ך כמקום שבו גוזזים את הצאן, משום שתהליך הגז דורש מקור מים גדול 

לידו.

כפר - בת
גם בימים אלו, וגם בעבר התרחש בהר חברון תהליך מעניין של כפרי בת. בתחילה התגוררו האנשים 
יחדיו במקום מרכזי, כדוגמת חברון באזור שלנו. החלקות החקלאיות של תושבי חברון היו בסביבותיה, 
וחלקן היו באזור הר חברון. כאשר גדל הכפר, קם דור של 'בנים ממשיכים' שהקימו את ביתם סמוך 
יותר לחלקות החקלאיות. לאט לאט התגבש סביב החלקות כפר חדש. למשל - יטא.  שדותיו של כפר 
הבת היו מרוחקים יותר, וגם סביבם ברבות השנים נוצר כפר בת )שהוא בעצם 'נכד' של הכפר הראשון( 
למשל-כרמל. וכך זה ממשיך עד ימינו לחירבת טווני הנמצאת מדרום לכביש 317 בין היישוב מעון 

ליישוב אביגיל, ובה נמצא מבנה שעל פי ההשערה שימש בית כנסת בתקופת בית שני.

זיף
זיף מוזכרת בתנ"ך ברשימת ערי נחלת יהודה ביהושע פרק טו, באותו פסוק עם כרמל מעון ויוטה. יותר 
מאוחר, בסיפורי דוד ושאול, מוזכרים הזיפים כאנשים שמנסים להסגיר את דוד בידי שאול: "ַוַּיֲעלּו 
ֲחִכיָלה ֲאׁשֶ֖ר ִמיִמין  ִזִפים ֶאל־ָׁשאּול ַהִּגְבָעָתה ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו ַבְּמָצדֹות ַּבֹחְרָׁשה ְּבִגְבַעת הַֽ
ה. ייתכן כי כל חבל הארץ של הר  ַהְיִׁשיֽמֹון׃" לפי הכתוב בדברי הימים זיף הוא נכדו של ָּכֵלב ֶּבן־ְיֻפּנֶֽ
חברון הוא בעצם נחלתם של צאצאי כלב ומשפחתו. )כך גם כרמל מקומו של נבל הכליבי, וכך גם דביר 
מקומו של עתניאל בן קנז אחיו של כלב(. כמו כן, מוזכרת זיף כאחת הערים שביצר רחבעם מלך יהודה 

בימי מלכותו. 

מקום היישוב זיף מזוהה עם תל זיף, הנמצא ממזרח לציר המזרחי היורד מחברון דרומה, בגובה של 
880 מ' מעל פני הים. התל הינו אתר ארכיאולוגי גדול, מן המרכזיים ביותר בהר חברון. הישוב הקדום 
זיף שימש כבירת המחוז בימי הבית הראשון, הבית השני וכן לאחר חורבנו בתקופה הרומית המאוחרת. 

בימי הבית השני התקיים בזיף ישוב יהודי, כך מעידים הממצאים הארכיאולוגיים במקום וכך עולה 
מתעודות כתובות על גבי פפירוסים שהתגלו במדבר יהודה לאחר שנלקחו על ידי פליטים שברחו מזיף 

וסביבתה בשלהי מרד בר כוכבא. 

של  מכסה  גבי  על  ויוונית  ארמית  מכתובת  שעולה  כפי  יהודי,  ישוב  כאן  התקיים  יותר  מאוחר  גם 
דותוס".  בר  קורוס  התושבים  "ראש  נזכר  ובה  כאן  שנמצאה  משנית(  לקבורה  אבן  )ארון  גלוסקמא 
של  המערבי  במדרון  התגלתה  זו  גדולה,  כנסיה  בו  ונבנתה  לנוצרי  הפך  הישוב  הביזנטית  בתקופה 
הגבעה. מראש הגבעה תצפית היקפית מלאה על כל הר חברון- עובדה הממחישה את מרכזיותו של 

הישוב בימי קדם.

יוטה )יטא(
מוזכרת בתנ"ך כאחת מ-ערי נחלת יהודה באותו פסוק עם מעון, כרמל וזיף. מזוהה על ידי האונומסטיקון 

)ספר השמות( של אוסביוס היכן שיטא היום.

יהודים.  צאצאי  הנם  כי  צבי  בן  יצחק  בפני  עצמם  על  העידו  שזקניהן  חמולות  מספר  גרות  בכפר 
ערב  האי  בחצי  חייבר  מאזור  הגיעו  אם  דיון  יש  שעליהם  )המחמרים(  מחאמר'ה  חמולת  למשל  כך 
בתור יהודים שאוסלמו ע"י מוחמד, או שמא הם צאצאים של יושבי האזור שהתאסלמו. ייתכן שהשם 
מחאמר'ה משמעותו "עושי היין" - דבר שאסור לפי האסלאם, מה שמעיד על מוצאם שאינו מוסלמי 

מקדמת דנא. שבט זה נהג בעבר להדליק חנוכיה סביבות חנוכה, ולא לאכול בשר גמל.

כך גם חמולת מסאלמ'ה - המאוסלמים. כלומר אלו שעברו תהליך של איסלום. בסקר שנערך ביטא 
נמצאו סימנים מובהקים לכך שבעבר היה כפר של יהודים )משקוף עם מנורה, מבנה שנראה כבית 

כנסת(. 
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חורבת אל עזיז
במסכת כלאיים )ד,ו( מובאת המשנה הבאה:

ַהַמְּדֶלה ֶאת ַהֶגֶּפן ַעל ִמְקָצת ִאיַלן ַמֲאָכל, ֻמָתּר ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל ַתַּחת ַהּמֹוָתר. ְוִאם ִהֵלְּך ֶהָחָדׁש, 
ַיֲחִזיֶרּנּו. 

ַמֲעֶשׂה ֶשָׁהַלְך ַרִבּי ְיהֹוֻשַׁע ֵאֶצל ַרִבּי ִיְשָׁמֵעאל ִלְכַפר ָעִזיז, ְוֶהְרָאהּו ֶגֶּפן ֻמְדָלה ַעל ִמְקָצת ְתֵּאָנה. 
ָאַמר לֹו: ָמה ֲאִני ְלָהִביא ֶזַרע ֶאל ַתַּחת ַהּמֹוָתר?

ָאַמר לֹו: ֻמָתּר.
ְוֶהֱעָלהּו ִמָשּׁם ְלֵבית ַהָמַּגְנָיה,

ְוֶהְרָאהּו ֶגֶּפן ֶשִׁהיא ֻמְדָלה ַעל ִמְקָצת ַהּקֹוָרה ְוַסָדּן ֶשׁל ִשְׁקָמה, ּובֹו קֹורֹות ַהְרֵבּה.
ָאַמר לֹו: ַתַּחת ַהּקֹוָרה זֹו ָאסּור, ְוַהְשָּׁאר ֻמָתּר.

במשנה זו מסופר על שני חכמים מדור יבנה וחכמיה, שדנים בהלכות כלאיים. לפי המסופר במשנה, 
רבי ישמעאל, שהיה בן דורו של רבי עקיבא ותלמידו של רבי יהושע, עזב את יבנה ועבר לגור בכפר 
עזיז. רבו, רבי יהושע, בא לבקרו בכפר עזיז והשניים דנו בהלכות כלאיים: האם מותר להביא זרע 
של חיטה או דגן אחר מתחת לגפן שמודלת על אילן מאכל אחר. כדי להבין במה מדובר "הראהו גפן 
מודלה על מקצת תאנה" בכפר עזיז ואחר כך "העלהו משם לבית המגנייה" והראהו גפו מודלה על 
שקמה. כדי לדון בהלכות כלאיים צריך להגיע למקום שבו גפן כגידול חקלאי ותבואה כמזון למרעה 
נסמכים בכל המרחב, וזה קורה בהר חברון. כפר עזיז מזוהה עם חורבת אל עזיז שנמצאת כחצי ק"מ 
דרום מערבית ליטא.  סיפור זה הוא עדות כמעט יחידה שיש בידינו על חכם מתקופת המשנה והתלמוד 

שהתגורר בהר חברון. עדות נוספת יש על הכפר אשתמוע.

אשתמוע 
ים׃" )פסוק נ'( ובפסוקים הסמוכים מוזכרים  ביהושע פרק טו מוזכרת אשתמוע כך "ַוֲעָנב ְוֶאְׁשְּתֹמה ְוָענִֽ
מקומות כמו יתיר, דביר, בית תפוח, חברון, כרמל, מעון, זיף ויוטה. ביהושע פרק כא נאמר שאשתמוע 
נתנה לכהנים בני אהרון. אשתמוע אף הוא מוזכר בשמותיו של בני כלב. )דברי הימים א ד,יז( כמו כן, 

אשתמוע היתה אחת הערים שדוד שלח להן מהשלל שלקח מעמלק בנחל הבשור )שמואל א ל,כח(. 

בנוסח ספר המפתח שנמצא בגניזת קהיר, מוזכר אמורא בשם רבי חסא שחי באשתמוע. הכפר א-סמוע 
מזוהה במחקר עם אשתמוע. במהלך החפירות שנעשו נמצא בלב הכפר בית כנסת דומה מאוד לבית 
הכנסת שבסוסיא, עם כיוון תפילה צפונה וכיוון כניסה ממזרח, שאף אותו מעטרת רצפת פסיפס עם 

כתובת בעברית. 

דביר
לדביר המקראית מספר שמות: דביר, קרית ספר, וקרית סנה. העיר מוזכרת בכמה מקומות בספר 
יהושע, וכיבושה הן בידי יהושע ובהמשך בידי עתניאל בן קנז מפורט מאוד. הסיפור על עתניאל בן 
קנז שלוכד את דביר ומקבל את עכסה בתו של כלב בן יפונה מופיע פעמיים כמעט באותן מילים, גם 
ביהושע, טו וגם בתחילת ספר שופטים. העיר מוזכרת כעיר שגרו בה ענקים, וכמקום שאין בו מים, ועל 
כן עכסה מבקשת מכלב אביה שייתן לה ֻגֹּּלת ָמִים. המחקר הארכיאולוגי מזהה את דביר כתל רבוד, 

שנמצא מול היישוב עתניאל.

ענים
חורבת ענים נזכרה בתנ"ך ברשימת ערי נחלת יהודה- "ּוָבָהר ָׁשִמיר ְוַיִּתיר ְוׂשֹוֹכה: ְוַדָּנה ְוִקְרַית ַסָּנה ִהיא 
ְדִבר: ַוֲעָנב ְוֶאְׁשְּתֹמה ְוָעִנים" )יהושע טו(. )גם יתיר, שכה, דביר, ענב ואשתמוע מזוהים בסביבות חבל 
יתיר(. "ענים עליונים" ו"ענים תחתונים" נזכרו גם בכתובת על גבי חרס שנמצאו בתל ערד מסוף ימי 

בית ראשון.

שריד לתקופת המקרא ניתן לראות כיום בראש הגבעה של חורבת ענים, בדמות שרידיה התחתונים של 
מצודה גדולה ומסיבית שעמדה במקום בשלהי תקופת מלכי יהודה ועד חורבנה בשנת 586 לפסה"נ.



7

בתקופה הרומית המאוחרת )שלהי המאה השלישית לספירה( נזכר הישוב ענים שבהר חברון )"דרומא"( 
פעמיים ברשימותיו של הבישוף אוסביוס בחיבורו "אונומסטיקון". פעם אחת ככפר גדול של יהודים 
ופעם נוספת ככפר גדול של נוצרים. בהתאמה מופלאה, נמצאים כיום שני אתרים סמוכים בשם ענים: 
ע'וינא  )ובערבית  התחתונה  וענים  אל-פוקא(  ע'וינא  הערבים  בפי  שהשתמרה  )וכפי  העליונה  ענים 
א-תחתא(. בענים העליונה התגלתה כנסיה גדולה ובענים התחתונה התגלה בית כנסת שנוסד במאה 

הרביעית לספירה, בדיוק כפי שתיאר אוסביוס.

בית הכנסת הקדום של חורבת ענים נחשף בשנות התשעים של המאה העשרים על ידי דוד עמית ז"ל 
וצבי אילן ז"ל, והוא הרביעי בקבוצת בתי הכנסת הקדומים שנחשפו בהר חברון, לצד סוסיא, אשתמוע 

ומעון.

סביב בית הכנסת על מדרונות הגבעה ניכרים שרידים רבים של מגורים, מערות, גדרות צאן, מערות 
קבורה ומתקנים חקלאיים. מתחת בית הכנסת, אותרה מערכת מסתור ושרידים של בית בד.

האונומסטיקון של אוסביוס
במהלך המאה הרביעית לספירה, איגד אב הכנסיה אוסביוס מקיסריה רשימה אלפביתית של מקומות 
בארץ ישראל המוזכרים בתנ"ך ובברית החדשה. ספר זה עד היום משמש מקור בין הראשונים לזיהוי 
מקומות. חשיבותו של הספר להר חברון היא גבוהה ביותר, משום שרבים מהיישובים בדרום ההר 
מוזכרים בו. יתר על כן, יישובי הר חברון מסווגים ברובם על פי השיוך האתני של יושביהם )יהודים, 

נוצרים וכו'( וכמעט בכל המקרים מזוהה הממצא בשטח עם הכתוב באונומסטיקון של אוסביוס.

החידה של סוסיא
לעומת שאר היישובים היהודים בהר חברון, שהוזכרו הן בתנ"ך והן אצל הסטוריונים בשלבים מאוחרים 
הגדול  המרד  מנהיגי  את  המזהים  ]יש  ה-12.  במאה  סוסיא  בשמה  לראשונה  מופיעה  סוסיא  יותר, 
בני סוסה ככאלו שבאו מסוסיא[. בסוסיא נמצאה עיר גדולה מאוד ביחס לתקופה. כ-400 דונם של 
בתי מגורים, כ-40 מקוואות טהרה, עשרות בורות מים, בתי חומה, מערות מגורים, מערות מילוט, 
מחסנים, בתי מלאכה ומעל כל אלו מתנשא מבנה בית הכנסת העתיק של סוסיא. מה שמייחד את 
סוסיא הוא היותה עיר שהתקיימה במשך תקופה מאוד ארוכה, אך בכל זאת כמעט ולא נזכרה. בשל 
אינם מסכימים  רוב הארכיאולוגים  ככרמל.  סוסיא  לזהות את  נגב מתעקש  פרופ' אברהם  זו,  חידה 
איתו, הן בשל המרחק מאל -כרמיל וחורבת מעין, והן בשל הגודל של הכפר. ייתכן וסוסיא לא נזכרה 
אצל אוסביוס בשל העובדה שהיישוב אינו מופיע במקורות, וייתכן גם כי היישוב סוסיא ככפר מאורגן 
עם קהילה, החל להתקיים במתכונת זו רק אחרי מותו של אוסביוס. בסוסיא נמצאו מספר מוטיבים 
יהודים. נהוג לכנות מוטיבים אלו כ"שלושת המ"מים": מזוזה, מנורה ומקווה. מעבר לאלו, ישנו כמובן 
ארון  הביזנטית.  מהתקופה  יהודים  של  יישוב  שזהו  ספק  של  צל  כל  מעל  המוכיח  הכנסת  בית  את 
הקודש של בית הכנסת, העשוי שיש ומוצג כיום במוזיאון ישראל, מוכיח כי קהילת סוסיא חיה כקהילה 
מאוחדת ומגובשת לפחות בחלק משנות קיומה והתושבים השקיעו את מיטב כספם על מנת לפאר את 

ליבה של העיירה - בית הכנסת.
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רקע
הר חברון, בהיותו אזור ספר מבחינה גאוגרפית, הפך להיות במשך הדורות לאזור גבול בין מדינות 
ועמים. לאחר כ-2,000 שנות גלות, עם ישראל חזר לארצו והקים בה את מדינתו. הדרך למדינה זו, 
והמלחמה על קיומה רצופים בסיפורי קרבות וגבורה, המגבירים את הזיקה והקשר לארץ זו בליבו של 
השומע אותם. גם בהר חברון ישנו רצף של סיפורי מורשת קרב, החל במלחמת השחרור, שבסופה 
האזור נותר בידי הירדנים, דרך פעולות התגמול בשנות ה-50 וה-60, וכלה בשחרורו של חבל ארץ 

זה במלחמת ששת הימים.

מלחמת השחרור

רקע:
י"ז בכסלו תש"ח. 29 בנובמבר 1947, היום שזכה לכינוי כ"ט בנובמבר. עצרת האומות המאוחדות 
מצביעה על סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל והקמת שתי מדינות עצמאיות בשטחה - יהודית וערבית. 

מרבית היישוב היהודי יוצא בשירה וריקודים לרגל החלטת החלוקה. הערבים יוצאים למתקפה. 

מלחמת העצמאות מתחילה ב-30 בנובמבר 1947, בהתקפה על אוטובוס של אגד ליד מושב נחלים. 
בעיצומם של הקרבות, ביום שישי ה' באייר תש"ח, 14.5.1948, דוד בן גוריון מכריז על הקמתה של 
מדינת ישראל. מיד, 5 צבאות ערב - סוריה, לבנון, עיראק, ירדן ומצרים - יוצאים במתקפה כוללת 

בכל החזיתות נגד מדינת ישראל. 

היישוב  של  מצידו  בלימה  וקרבות  ערב  מדינות  מצידן של  בעיקר מתקפות  נערכים  הראשון  בשלב 
העברי. לאט לאט מצב הקרבות השתנה וצה"ל )שהוקם תוך כדי הקרבות( עבר להתקפות נגד להסגת 

האויב וכיבוש שטחים. 

הר חברון במלחמה:
מחטיבת  משימה  כוח  נשלח  יואב,  מבצע  במסגרת   ,'48 באוקטובר  ב-22  שבע  באר  שחרור  לאחר 
הנגב בפיקודו של גרשון דובנבוים - דבמבם, לפוצץ את הגשר בכביש דהריה-באר שבע העובר מעל 
נחל חברון, במטרה לבלום את הצבא המצרי והירדני שנמצא באותו זמן בהר חברון. במהלך ההכנות 
לפיצוץ נפצע דבמבם מכדור אויב ומת לאחר יומיים מפצעיו. עד היום, הגשר הסמוך למעבר מיתר 

נקרא גשר דבמבם על שמו.

כחודש לאחר מכן, בסוף נובמבר 48', במסגרת מבצע לוט )שנקרא גם מבצע דבמבם( שמטרתו הייתה 
להרחיב את תחום השליטה במזרח הנגב ופריצת דרך למפעלי ים המלח שבסדום, החל גדוד 51 של 

מורשת קרב בעת החדשה 3
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חטיבת גבעתי בקרבות בגזרת הר חברון במטרה לנתק את הצבא המצרי מהצבא הירדני. לשם כך 
נעשו מספר פשיטות על כפרים ממערב לחברון. הכפרים שהותקפו היו בעיקר בשוליו המערביים של 
הר חברון. בשלב זה צורת הקרב הייתה 'פשיטה', כך שבסיומה של כל התקפה הכוח חזר לבסיסו, ולא 

שוחרר שטח נוסף בהר חברון.

ב-9 במרץ 1949, במסגרת מבצע עובדה לשחרור העיר אילת, ומבצע ייצוב לשחרור מצדה ועין גדי, 
ביצע כוח מחטיבת אלכסנדרוני מספר תקיפות על משלטים במערב הר חברון, במטרה להחזיק בהם. 
כיבוש  )בפאתי דהרייה(.  ליישוב אשכולות( משלט 642  )סמוך  בין המשלטים שנכבשו: משלט 614 
המשלטים וישיבתם של כוחות צה"ל בהרי חברון עוררו בעולם הערבי גל שמועות על כך שהר חברון 

נפל בידי האויב הציוני.

ב-3 באפריל 1949 נחתם ברודוס הסכם שביתת הנשק עם ירדן. הצוות הישראלי שנכח בהסכם זה הונחה 
לעשות הכל על מנת שכביש ואדי עארה )65 של היום( יכלל בשטח מדינת ישראל, על אף האוכלוסיה 
הערבית הרבה שגרה באזור, זאת משום שהכביש מהווה דרך בלעדית באותה תקופה לחיבור בין הצפון 
למרכז. ואדי עארה בזמן ההסכם היה בשליטת הצבא העיראקי, אך הירדנים והעיראקים סיכמו ביניהם 
שכל השטח שהוחזק ע"י העיראקים יועבר לירדן. בתמורה לוואדי עארה הציעו הישראלים לירדנים את 

הר חברון. כך נשאר הר חברון בידי הירדנים ל-19 שנה.

פעולות התגמול

רקע:
לאחר מלחמת העצמאות רבים מהקצינים בצה"ל עזבו. פליטים רבים הגיעו מירדן - הן מעבר הירדן 
המזרחי והן מאזור יהודה ושומרון ומסתננים חזרה לכפרים הנטושים, אם לצורך עיבוד השדה שלהם, 
אם כדי לחזור לקחת משהו ששכחו, ואם כדי לראות מה נשאר להם מכל נכסי העבר. הסתננויות הפכו 
לדבר שבשגרה. דוחות מודיעין של תחילת שנות ה-50 מעידים על עשרות אלפי הסתננויות בשנה. עם 
הזמן, החלו ההסתננויות לקבל צורה של גניבות, שוד ואפילו פעילות חבלנית עוינת )פח"ע(. עשרות 
הרוגים בפיגועים שביצעו מסתננים, הטלת אימה על יישובי הגבול ותגובות לא מוצלחות של צה"ל, 
מובילים להקמת יחידה 101 במטרה ישירה לגבות מחיר יקר וכואב מהאויב הערבי ובמטרה עקיפה 
להפיח בצה"ל רוח של דבקות במשימה. יחידה 101 יצאה לעשרות פעולות תגמול במשך חמשת חודשי 
קיומה, ולאחר שילובה בגדוד הצנחנים 890 יצאו לוחמי הצנחנים ויחידות נוספות בצה"ל לפעולות 

נוספות.

הר חברון, בהיותו אזור גבול, "זכה" למספר פעולות שהתרחשו בשטחו. בחוברת זו נתמקד בשתי 
הפעולות המרכזיות שבהן. 

מבצע יהונתן - משטרת א-רהווה

רקע:
10 בספטמבר 1956 שעה 11:00 בבוקר, סמוך להאחזות הנח"ל אמציה. אש עזה הכוללת ירי מרגמות 
ניתכה על פלוגה מקורס המ"כים שהתאמנה באזור. מהירי נהרגו שבעה לוחמים ועוד שניים נפצעו. 

כמה שעות לפני כן פוצצו מסתננים את מסילת הרכבת מתל אביב לבאר שבע על יד קריית גת.

שרון, מפקד  אריאל  )מדרום לתרקומיא(.  אידנא  בכפר  תגמול  לפעולת  לצאת  צה"ל  תכנן  בתגובה 
לצאת  מנת  על  לכיש,  לתל  סמוך  כינוס  בשטח  להיערך  החטיבה  לכוחות  הורה  הצנחנים,  חטיבת 
שפונו  לאחר  בכפר  בתים  מספר  ופיצוץ  אידנא  הכפר  על  פשיטה  ביצוע  שמטרתו  יהונתן"  ל"מבצע 
מתושביהם. בשעה שהכוחות התחילו לנוע מזרחה לאורך נחל לכיש, בישיבת הממשלה בירושלים, דנו 
השרים בפעולה - אם לאשר אותה או לא. התקבלה החלטה שלא לצאת לתקיפת יעד אזרחי, ולהסב 
את הכוחות לתקיפת יעד צבאי. לאחר הליכה של מספר קילומטרים, עברה ברשת הקשר החטיבתית 
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פקודה לחזור לשטח הכינוס. בשטח הכינוס קיבלו הכוחות פקודה חדשה לשינוי המשימה. המשימה 
החדשה - פיצוץ משטרת א-רהווה הסמוכה לכביש באר שבע - דהרייה. 

היעד:
להוות  כדי  אסטרטגיים  במקומות  שנבנו  הירדניות  המשטרה  ממצודות  אחת  היא  א-רהווה  משטרת 
בסיס לשלטון הממלכה ההאשמית בגדה המערבית. אחת המטרות שלשמן הוקמו מצודות אלו היא 
לעצור את ההסתננויות, משום שהירדנים חששו מהתגובות הישראליות שתבאנה בעקבות ההסתננויות. 
למרות זאת - כדי לא לפגוע באזרחים ויחד עם זאת להגיב ביד קשה על אירועי ה-10 בספטמבר - 
נבחרה המשטרה כיעד שפגיעה בו תזעזע את הממלכה הירדנית ותגרום להם לפעול ביד קשה יותר 

נגד ההסתננויות. 

כוחות:
רוב הכוחות היו מגדוד 890 בפיקודו של רפול.

במקום לחמו מספר פלוגות, בהן פלוגה א', סיירת צנחנים למעשה- בפיקודו של סרן מאיר הר ציון. 
בנוסף לגדוד הצנחנים, צורף כוח של לוחמי הנח"ל המוצנח שמטרתו פיצוץ בית המגורים.

הכנות לפעולה:
הכוחות התמקמו בשטח כינוס חדש סמוך למושב עומר. באותו זמן אריאל שרון קיבל בבאר שבע 
ממפקדת פיקוד דרום את פקודת המבצע החדשה. לאחר שקיבל את פקודת המבצע, נתן אריאל שרון 
תדריך והכוחות יצאו לדרך, כשהם נוסעים עד לשטח ההערכות כק"מ מקו שביתת הנשק ברכבים ללא 

אורות. 

מהלך הפעולה:
לאחר התארגנות זריזה הוביל מאיר הר ציון את כל הכוחות בין הגבעות הנמוכות המשתפלות ממבנה 
המשטרה דרום-מערבה. כשהגיעו סמוך לכביש דהרייה חברון, התפצלו הכוחות ונעו כל כוח למשימתו: 

כוחות חסימה, כוחות חיפוי וכוח עתודה שסחב עליו את חומרי הנפץ לפיצוץ המבנה. 

בבניין המשטרה שהו באותה עת ששה שוטרים ירדנים ועוד כמה מאנשי המשמר הלאומי - תושבים 
ערבים מיהודה ושומרון שהתגייסו לכוח מגן שלהם שנוהל ע"י הלגיון הערבי.

בשעה 00:50 הכוח של מאיר הר ציון היה ממוקם כ-80 מ' מבניין המשטרה מבלי שהתגלה. כעת המתין 
הכוח הפורץ להתמקמות שאר הכוחות. 

נתן פקודה  ציון  הר  כדור.  1:00, טרם הספיקו שאר הכוחות להתקדם, פלט אחד הלוחמים  בשעה 
להסתער. על אף ההפתעה, הירדנים ירו באש מקלעים על הלוחמים המסתערים. מן הירי הזה ומירי 
נוסף שירו לוחמי המשמר הלאומי מתוך המבנה לאחר שהדלת נפרצה, נפצעו 9 לוחמים, בהם מאיר 

הר ציון, שנפצע קשה. בינתיים השלימו כוחות הפריצה את טיהור המבנה.

עם העברת המידע על הפצועים לחוליה הרפואית, הגיע במהירות מוריס אנקלביץ )ד"ר משה אגמון( 
וביצע ניתוח שדה לפתיחת נתיב אוויר למאיר הר ציון. כך הוא הציל למעשה את חייו. לימים קיבל 

על כך את עיטור העוז.

לאחר פינוי הפצועים ושאר הכוחות, פוצץ כוח העתודה את מבנה המשטרה ולא נשאר ממנו שום שריד.  

תוצאות:
לכוחות צה''ל שלחמו בפעולה היו 9 פצועים ולא היו הרוגים כלל. לכוחות הירדניים היו 29 הרוגים 

ו-3 פצועים.
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פעולת תגמול זו פגעה קשות במורל של הלגיון הערבי ואזור חברון תוגבר ע''י פלוגת טנקים מגדוד 
השריון של הלגיון. למחרת הפעולה, ב-13 לספטמבר 1956, נערך בעמאן בירת ירדן כנס של נציגי 
מדינות ערב בנוכחות חוסיין מלך ירדן, ורמטכ"ל  הלגיון הערבי. לפי דברי הרמטכ''ל הירדני, ירדן 
לא יכלה לקבל סיוע צבאי ממדינות ערב ועל כן היה עליה לעשות הכל כדי למנוע מלחמה עם ישראל.

לסגן ד''ר משה אגמון הוענק עיטור העוז על שביצע ניתוח חירום לפצוע אנוש תחת אש אויב והציל 
את חייו. פעל בקור רוח בולט, בגבורה ובאומץ לב. 

השלכות לטווח הרחוק:
לאחר האירוע שרר שקט יחסי בגזרה הירדנית, אך כשלושה חודשים אחריו, פרצה מלחמת קדש בסיני 
בצניחה  יונתן  890 שהשתתפו במבצע  גדוד  לוחמי  צנחו  בסיני,  נגד מצרים. שם, במעבר המיתלה 

המבצעית )הרשמית( היחידה בתולדות צה"ל.

מבצע מגרסה - משטרת רוג'ום אל מדפע וא-סמוע

רקע:
בנובמבר  ל-12  ה-11  בין  שבת  בליל  א-רהווה,  משטרת  יונתן  במבצע  שפוצצה  לאחר  כעשור 
שבהר  בדר  הר  באזור  מוקש  על   890 הצנחנים  גדוד  של  )קומנדקר(  נשק  נושאת  עלתה   ,1966
נפגעו  המכונית  נוסעי  תשעת  במארבים.  ששכבו  חיילים  שעה  באותה  אספה  המכונית  חברון. 
הדיון  גמר  זה שבוע בלבד לאחר  היה  ירדן.  גבול  הובילו אל  נהרגו. עקבות המוקש  ושלושה מהם 
ישראל. נגד  המחבלים  פעולות  על  סוריה  נגד  ישראל  בתלונת  האו"ם  של  הביטחון   במועצת 
המחבלים  ישראל.  כנגד  מחבלים  ולהפעלת  לארגון  העיקרית  האחראית  סוריה  הייתה  שנים  באותן 
יצאו הן משטחה והן משטח לבנון וירדן. לצד זאת, האחריות על הפיגועים הוטלה גם על מדינות ערב 
הגובלות עם ישראל אשר לא מנעו את החדירות האלימות לשטחי ישראל חרף התחייבותן בהסכמי שביתת 
הנשק. כדברי ראש הממשלה ושר הבטחון לוי אשכול-"החוטים של מבצעי הרצח והחבלה מובילים 
לסוריה, אך אין להתעלם גם מאחריותן של המדינות הערביות האחרות בהן מקבלים המרצחים מחסה 

ושמשטחיהן הם פושטים לשטח ישראל". 

היעד:
לאחר שמחצית מהפיגועים בשנים 65-66 לשטח ישראל יצאו מהר חברון, הוחלט לפעול נגד הכפר 
סמוע ומשטרת רוג'ום אל מדפע הסמוכה לו. כיוון שמטרת המבצע הייתה הרתעה, הונחו הכוחות שלא 
לפגוע באזרחים ואף לא באנשי הליגיון או המשמר הלאומי. משימת המבצע הייתה פיצוץ בתים בלבד.

כוחות:
g )חטיבה 35 )הצנחנים( בפיקודו של רפאל איתן )רפול

g סיירת מטכ"ל

g )חטיבה 7 )שריון( בפיקוד שמואל גונן )גורוגיש

הכנות לפעולה:
באחת אחר חצות הוזעקו קציני המטה הפיקודיים לכתיבת הצעה לפעולת התגמול. מטרות הפעולה 

שנבחרה:

כיבוש סמוע, פינוי תושביה ופיצוץ כ-50 מבתיה ע"י חטיבת הצנחנים-יחידת הסיור, יחידת . 1
ההנדסה, גדוד 50, גדוד 202.
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טיהור מאהלי הבדואים בקרבת הגבול ע"י צוות קרב מחטיבה -7גדוד 52 )שונתה במהלך המבצע . 2
לפגיעה בחרבות ג'נבה ומרכז(.

מועד הפעולה נקבע למחרת היום ועל כן היה על החטיבות להיערך במהירות לביצוע הפעולה. רפאל 
איתן, מח"ט הצנחנים, הסתמך בתוכניתו על הכוחות שנמצאו באותה עת ביחידותיהן ולא על חיילי 
יחידת הסיור וההנדסה שנמצאו בחופשה באותה שבת. לפני אישור התוכניות נודע לו כי חיילי יחידת 

הסיור החטיבתית חזרו מחופשתם לאחר ששמעו את שאירע בחדשות והוא החליט לצרפם לפעולה.

הוא מצפה לפעולת  וכי  הירדני מגלה ערנות  כך שהלגיון  ידיעות מודיעיניות על  היו  ערב הפעולה 
תגובה, אך הידיעות לא הגיעו אל מפקדי הפעולה.

מהלך הפעולה:
בשעה 6:00 החלו לחצות הכוחות את קו שביתת הנשק.

גדוד שריון 52 החל בהפגזת משטרת רוג'ם אל מדפע עם קבלת פקודת האש. במשך חצי שעה הפגיזו 
הטנקים את תחנת המשטרה עד שנפגעה קשות ואנשיה נסוגו.

הכוח הירדני שישב במשטרת לוציפר הגבוהה זיהה את הירי ואת התחלת התקיפה, הזעיק תגבורת וזו 
החלה להגיע מכיוון יטה.

בעוד הטנקים מפגיזים את המשטרה, עברה חטיבת הצנחנים את הגבול. בהגיעם לשיאה של גבעת 
החפ"ק, הצופה אל סמוע מדרום, הבחינו בשיירת התגבורת של האויב שנעה לעבר אזור הפעולה. 
החלו חילופי אש בין הכוחות, בעוד כוחות הצנחנים ממשיכים להתקדם לתוך סמוע, לעבור אותה 

ולתפוס עמדות על "גבעת הסיירת" הצופה על סמוע מצפון.

כוח החסימה של גדוד 50 התקדם מאחורי הסיירת ונתקע מאחורי זחל"מי הסיירת שהתקשו בירידה 
מגבעת החפ"ק בשל מספר משאיות ירדניות אשר חסמו את המעבר. בעקבות זאת נע הכוח  אל "גבעת 

שמוליק" שנמצאת ממערב למרכז הכפר וניהל משם קרב אש.

מח"ט הצנחנים האיץ במג"ד 202 יואב שחם לבצע משימתו בחלקו הצפוני של הכפר סמוע. מג"ד 202 
התקדם בזחל"ם בראש הגדוד והותקף ע"י הצבא הירדני. המג"ד נפגע מכדור בראשו ונהרג. באותו 

מקום נפצע גם מתן וילנאי שהיה מ"פ בגדוד 202. 

החפ"ק החטיבתי ביקש מחפ"ק הפיקוד לדאוג לפינוי הפצועים וכן סיוע באש ארטילרית, אך נענה 
בשלילה. בתוך כך, צוותי הטנקים שנתקעו במהלך ההתקדמות עקב תקלות מכניות הצליחו להתגבר 

על התקלות וחברו לגדודים.

כוח ההנדסה של חטיבת הצנחנים וכוחו של סמג"ד 202 יעקב חסדאי החלו בהשתלטות על הכפר 
זקן  נמצא  ונעולים. באחד מהם  ריקים  רובם  כי  בין הבתים מצאו  ובהכנת אמצעי החבלה. בעוברם 
שפונה ובבית נוסף כוח חמוש שחוסל. לקראת הפיצוץ חסרו לאנשי יחידת ההנדסה  150 ק"ג חומר 
נפץ שהועמסו על אחד הזחל"מים. התברר כי הזחל"ם המדובר נתקע, אך אנשיו לא ויתרו, "החרימו" 
זחל"ם חימוש, העבירו אליו את הציוד ונעו  בעקבות הכוח של  202. כך הגיע חומר הנפץ במועד 

לאנשי יחידת ההנדסה.

ג'ינבה  בחירבת  בתים  7 החריבו  גורודיש בחטיבה  כוחותיו של  לפעולה המרכזית בסמוע,  במקביל 
ובחירבת מרכז.

לקראת סיום הפעולה, התערבו 8 מטוסי חיל האוויר הירדני בפעולה, וכנגדם הוזנקו 4 מטוסי מיראז' 
ישראלים. בקרב אוויר שהתפתח ואף המשיך לכדי מרדף בתוך אחד מנחלי מדבר יהודה, הופל מטוסו 

של מפקד הטייסת הירדנית מואפק סולטי.

כוחות חיל האוויר ביצעו גם משימות סיור מעל אזור הפעולה והבחינו בשיירה של שמונה משאיות 
שנעה מאזור בית לחם לחברון. הייתה זו פלגת מרגמות כבדות שנעה לעבר סמוע ומהפעלתה כנגד 
כוחותינו חשש הפיקוד במיוחד. על כן ניתנה ההוראה להשלים את מלאכת החבלה ולפתוח בנסיגה. 
חיפוש  ולערוך  למציאתו  עד  להמתין  ביקש  והמג"ד   50 גדוד  מחובשי  אחד  נעדר  הנסיגה  במהלך 
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בחפ"ק. התברר כי החובש טיפל בפצועים בנקודת האיסוף.

לקראת השעה 9:00 חצה הכוח את הגבול בחזרה.

תוצאות הפעולה:
לפי הדיווחים, נהרסו בפעולה 125 בתים, ולירדנים היו 18 אבדות.

השלכות לטווח הרחוק:
הפעולה עוררה הדים רבים בעולם הערבי וכן נמתחה ביקורת על ישראל בשל הפגיעה בירדן. בחודשים 
שלאחר המבצע הגבירו כוחות הבטחון של ירדן את לחימתם במחבלים והר חברון תוגבר בגדוד ירדני 
ועיקר  ירדן  מגבול  המחבלים  פעולות  משמעותית  צומצמו  מחבלים,  פעולת  למנוע  היה  שתפקידו 

פעולות התגמול של ישראל כוונו לעבר סוריה.

בנוסף, בקרב זה השתנה יחסו של המלך חוסיין כלפי מלחמה עם ישראל, כיוון שהוא ראה בפעולה 
זו פגיעה בריבונות המלחמה ההאשמית בגדה המערבית. דבר זה דרבן אותו להצטרף למלחמת ששת 

הימים כחצי שנה לאחר מכן.

צה"ל הפיק לקחים מבצעיים חשובים מהפעולה, לקחים שיושמו במלחמת ששת הימים, כאשר חטיבה 
7 וחטיבת הצנחנים לחמו שוב זו לצד זו, הפעם בסיני. 
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הר חברון הוא אזור ספר, אזור המהווה גבול בין ההר והארץ הנושבת, לבין המדבר ושטחי ההפקר. 
בשל מאפיין זה, עבור חיות וצמחים רבים מהווה האזור כקצה גבול תפוצה. כלומר - הרבה מינים 
של צמחים גדלים רק מדרום ההר וצפונה או מדרום ההר ודרומה. כך גם עבור מספר מצומצם של 
בעלי חיים וכך גם עבור האדם. הר חברון, בשל היותו אזור שמכיל ניגודים, ומעבר לכך בשל היותו 
אזור בעל משמעות היסטורית עמוקה, חוקרים רבים סיירו באזור על מנת להתחקות אחרי כל מימדי 

ה"נופאדם" שנמצאים בחבל ארץ זה.

ראשית המחקר:
כאשר אנו באים לדבר על ראשית המחקר, עלינו לזכור כי המדע החל לחקור אתרים ארכיאולוגים 
בעיקר במאה ה-19. עם זאת, ספרים ומקורות מידע שסוקרים את האזור מבחינה גיאוגרפית, נכתבו 

כבר בתקופה הרומית. 

הראשון שמוזכר אצל כל החוקרים כמי שסקר את יישובי הר חברון ותיאר את מיקומם היה אב הכנסיה 
- אוסביוס מקיסריה, שחי במאה הרביעית לספירה. בספרו "האונומסטיקון" - ספר שמות המקומות, 

מתאר אוסביוס 15 יישובים ב'דרומא'. על 7 מתוכם מספר אוסביוס שהם ישובים של יהודים.

המחקר המתחדש של האזור החל בסיורים של צליינים וחוקרים אירופאים במאה ה-19. חוקרים אלו 
מתארים כפרים קטנים ביותר, עם שימוש חוזר באבנים של בתים שנחרבו, מגורים במערות, חקלאות 

דלה, בורות מים, ומשמר טורקי בא-סמוע.

מרכזיים  למבנים  ארכיאולוגים  לעשות סקרים  חוקרים  ה-20 החלו  וה-30 של המאה  ה-20  בשנות 
בהר חברון. כך למשל זוהו מבנים שאז נחשדו ככנסיות במעון, בסמוע ובסוסיא, ומאוחר יותר התגלו 

הכתובות וארונות הקודש והוברר שאלו בתי כנסת.

אגודת המשוטטים:
את המושגק והערך "ידיעת הארץ" טבע הרב יהוסף שוורץ בספרו "תבואות הארץ". לאחר מלחמת 
מטיילים  של  אגודות  לקום  והחלו  ותרבותי  חברתי  חינוכי,  אופי  זה  מושג  קיבל  הראשונה,  העולם 

עבריים בארץ ישראל.

מהאגודות  בשונה  "המשוטטים",  בירושלים.  ישראלית  הארץ  המשוטטים  אגודת  קמה   1927 בשנת 
המדינה.  הקמת  טרום  של  היהודית  ההתיישבות  לתחום  שמחוץ  באזורים  אף  לטייל  החלו  האחרות 
נתן שלם ודוד בנבנישתי שהקימו את האגודה שבשיאה מנתה שבעה סניפים ברחבי הארץ, שמו להם 
הכרת אזורים  למטרה "הכרה שיטתית של אזור מסוים, על תנאיו הטבעיים, ההיסטוריים והאתניים… 

טבע ומחקר 4
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כרקע להבנת המאורעות ההסטוריים שהתרחשו בהם, בהדגשת המסופר במקרא ובמקורות עתיקים 
נוספים…". 

המשוטטים יצאו לכל טיול עם "שטר אחוזתם" בידם, הלא הוא ספר התנ"ך. 

בהר חברון החלו המשוטטים לסייר בתחילת 1929, מעט לפני מאורעות תרפ"ט. 2 הסיורים העיקריים 
שעשו המשוטטים בהר חברון היו מותאמים לשתי הדרכים הראשיות המאגנות אזור זה - הציר המזרחי 

והציר המערבי. 

המשוטטים החלו את סיורם הראשון בנסיעה מחברון דרומה, והגיעו ליטה, שם, מתוך הכרה שכפר 
זה יושב על חורבותיה של עיר נחלת יהודה "יוטה", ומתוך הכררה בדבריו של יצחק בן צבי על דבר 
פנו  מיטה  מחאמרה.  משפחת  על  התושבים  את  המשוטטים  שאלו  יטא,  תושבי  של  היהודי  מוצאם 
לחרבת חוריסה המזוהה עם החורשה בה הסתתר דוד משאול במדבר זיף, וממנה פנו דרומה לחרבת 
כרמל.. בין כרמל למעון הלכו המשוטטים לפי תיאוריהם כשיכורים כאשר ספר התנ"ך פתוח בידיהם 
בסיפור דוד ונבל. מכרמל ומעון המקראיות פנו לחורבת סוסיא, אשר הם מתארים אותה כעיר גדולה 

ומסודרת.

 הסיור השני החל בסמוע, שם ניסו להבין עוד יותר על יהודי חייבר, ועל הגירתם לאזור הר חברון. 
רבי  של  מושבו  מקום  את  זיהו  ושם  עזיז,  אל  חרבת  דרך  מקומי  מדריך  בליווי  פנו  סמוע  מהכפר 
ישמעאל, בייחוד לאור ריבוי הגתות המלמד על שפע הגפנים שגדלו באזור. מח'רבת אל עזיז, לאחר 

שחלפו על פני חורבות רבות הגיעו לכפר דורא, המשמר את שמה של אדוריים. 

בתום הסיורים, כתב דוד בנבנישתי חוויות מרכזיות בעיתון הא6רץ, ובזכות זה אנו יכולים להתוודע 
לשיטת המחקר המתחדשת בדורנו - מחקר דרך הרגליים.

יער יתיר:
בתזכיר  היער  של  תחילתו  עצים.  מיליון  מ-4  למעלה  ובו  דונם  כ-40,000  על  משתרע  היער 
מציע  וייץ  ב-1960.  לסקוב  חיים  לרמטכ"ל  בקק"ל  הייעור  אגף  מנהל  וייץ,  יוסף  שהעביר 
ביותר. הדרומית  היא  יתיר  בחירבת  המוצעת  המצודה  הגבולות.  לאורך  מצודות   17  להקים 
בשנת 1964 החל התכנון ובניסן תשכ"ז )1967( נחנך בית היערנים. התכניות כללו ייעור והקמת משק 
חקלאי, ובחזונו של וייץ היה צריך לקום סביב בית היערנים כפר. חזונו של וייץ אמנם לא התממש 
מיד, אך כמה מהישובים שקמו בשנות ה-80 וה-90 התבססו בבית היערנים ביער יתיר וממנו יצאו 

להקמת התיישבות בהר חברון.

היער משמש עד היום כמקור למחקר על הרחקת קו גבול המדבר ע"י נטיעת יער, וכמקור השראה 
לשימוש חכם במים.
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סיפורה של התיישבות:
ההתיישבות באזור החלה עם חזונו של יוסף וייץ להקים מבנה סמוך לחירבת יתיר, שממנו יתפתח 
יישוב. בניסן 1967, כחודש וחצי לפני מלחמת ששת הימים, נחנך המבנה. אך עד להקמת היישוב 

הראשון, עברו 12 שנה.   

היישובים וסיפורם:

יתיר
בט"ו באב תשל"ט עלה גרעין יתיר לקרחת יער בתוך יער יתיר והקים בה את המחנה הזמני שלו. 
עד היום המחנה נקרא מחנה יתיר. בשנה הראשונה, בשל שנת השמיטה, אנשי הגרעין עבדו בעיקר 
בעבודות גידור של קק"ל. רק בתחילת תשמ"א החלו אנשי הגרעין להתעסק בחקלאות. גופים שונים 
על  התעקשו  הגרעין  אנשי  אך  הירוק,  לקו  מחוץ  הקבע  יישוב  את  להקים  הגרעין  את  להביא  ניסו 
משטרת לוציפר. בשנת תשמ"ג עברו חברי היישוב למבנים על הגבעה של מצודת המשטרה. מהקמתו 
ועד היום מתנהל ביישוב יתיר משק שיתופי, כאשר שליש מתושבי היישוב הם חברי המשק. ביישוב 

גרות נכון לשנת תש"פ כ-100 משפחות. ביישוב פועלות מכינה קדם צבאית וישיבה חקלאית. 

כרמל
בשלהי שנת תשמ"א עלו חברי גרעין "זיף" להקים את היישוב כרמל. הגרעין התגבש עוד ב 1978 על 
ידי קבוצת חברים מהישיבה בקרית ארבע. ב 1979 עברו הכשרה חקלאית בעצמונה שבחבל ימית, 
ובאלול תשמ"א עלו לקרקע. עד העליה לקרקע התגוררו חברי הגרעין בערד והחלו לעבד אדמות 

בבקעת ערד. ביישוב כרמל גרות נכון לשנת תש"פ כ-100 משפחות. ופועלת בו ישיבת "רעותא". 

תלם
בשבט תשמ"ב עלו ראשוני המתיישבים יחד עם חיילי הנח"ל לגבעת "מצפה גוברין" עליה יושב היישוב 
תלם סמוך לכביש חוצה יהודה. בהתחלה האזרחים היו כפופים למפקד ההיאחזות, אכלו בחדר האוכל 
עם החיילים והיו זקוקים לאישור צבאי כדי להשתמש ברכב. רק לאחר האזרוח בסוף 1983, עברו 
ישיבת  פועלת  ביישוב  משפחות.  כ-80  לתש"פ  נכון  מתגוררות  ביישוב  בבתיהם.  לאכול  התושבים 

"נתיבות דרור". 

ציונות והתיישבות בהר 5
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סוסיא
בתמוז תשמ"ב עלו חברי גרעין סוסיא להיאחזות הנח"ל במעון ובאלול תשמ"ג עברו למושבם הקבוע 
חברון"  הר  לפיתוח  "החברה  את  הקימו  ובהמשך  בחקלאות,  בתחילה  התעסקו  התושבים  בסוסיא. 
והתחילו להתעסק בבנייה ופיתוח היישובים בסביבה. ביישוב סוסיא גרות נכון לתש"פ כ-170 משפחות. 
ביישוב ישנו בית ספר יסודי וחטיבת ביניים, וכן ישיבה תיכונית סביבתית. כמו כן בסוסיא פועל מרכז 

סיור ולימוד סוסיא.

שני - ליבנה
י"ג אלול תשמ"ב הוא יום עלייתם של גרעין "ליבנה" למחנה הזמני ביתיר ושם במשך כמה חודשים חיו 
לצד חברי גרעין "יתיר" עד שהאחרונים עלו ללוציפר. במשך כ-6 שנים חיו חברי הגרעין במחנה יתיר 
ובחרו להקים את יישובם בגבולו הצפוני של יער יתיר, כדי למנוע כריתת עצים לצורך הקמת היישוב. 
לאחר עלייתם לקרקע של ראשוני המתיישבים ב 1989, החלו מריבות על האדמות עם ערביי האזור, 
ובמקום להתפתח צפונה, החל היישוב להתפתח מזרחה לתוך שטח יער יתיר. בתחילת שנות ה-90 

קלט היישוב רבים מעולי ברית המועצות. ביישוב כ-150 משפחות.

מעלה חבר
בט"ו באלול תשמ"ג יצאו 11 משפחות מקרית ארבע להקים את היישוב מעלה חבר. בהתחלה, כדי 
לשמור על "מניין" עשו תורנות נסיעת שבתות. בשנת תש"ן הגיעו עוד כמה משפחות, ורק ב-1995, 
לאחר התבטאות של שמעון פרס כי יש שני יישובים מיותרים שצריך לפנות נצרים ומעלה חבר - הוכפל 
מספר המשפחות ביישוב ל-40. נכון לשנת תש"פ מתגוררות ביישוב כ-70 משפחות. ביישוב פועלת 

ישיבה קטנה, ישיבת תיכונית, ומדרשת "מעלה חבר".

מעון
בכ"ג באלול תשמ"ג עלו חברי גרעין צביאל, שנקרא כך על שם הרב צבי יהודה קוק. 

להיאחזות הנח"ל מעון. מעון הוא היישוב השיתופי השלישי בהר חברון אחרי יתיר וכרמל. ביישוב 
גרות כ-100 משפחות, ופועלת בו מדרשה לבנות "מכון ראשית".

לכרמל ומעון רפת משותפת הנמצאת על כביש 317 בין שני היישובים.

בסמוך ליישוב מעון בלב החורשה התפתחה חווה מעון מעון שכיום מתפקדת כישוב עם למעלה מ20 
משפחות ומסדות חינוך וחיי קהילה

עתניאל
היישוב עתניאל הוקם על ידי גרעין משפחות מהציבור הדתי בבאר שבע. לאחר בחינת כמה חלופות 
אפשריות להקמת היישוב, הוחלט להקימו על גבעה הצופה על תל רבוד המזוהה עם דביר המקראית - 
עירו של עתניאל בן קנז. לצורך העלייה על הקרקע, היה צורך לרכוש אדמה ולאחר משא ומתן ארוך 
נרכשה קרקע על ידי מנהל מקרקעי ישראל. זוהי אולי הקרקע הראשונה שנרכשה בהר חברון מאז 
אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה. בחשוון תשמ"ד עלה הגרעין לקרקע המיועדת. ביישוב גרות 
כ-155 משפחות, ופועלת בו ישיבת הסדר שלומדים בה מאות תלמידים, וכן ישיבה תיכונית ובית ספר 

יסודי "דביר".



אדורה
של  יחיד  צורת  הוא  היישוב  שם  שלהם.  הקבע  ליישוב  אדורה  גרעין  חברי  עלו  תשמ"ד  בשבט  בז' 
"אדוריים" שנזכרת בין הערים שביצר רחבעם מלך יהודה. בשנת 1990 עברו ראשוני התושבים לבתי 

הקבע. באדורה גרות נכון לשנת תש"פ כ-90 משפחות. 

טנא - עומרים
בט"ו בשבט תשמ"ג במהלך נסיעה בכביש גב ההר העובר בדהרייה, נפצעה קשה צעירה בשם אסתר אוחנה 
מבית שאן מאבן שנזרקה על ידי ילדים ערבים אל עבר הרכב בו נסעה. שבועיים לאחר מכן מתה מפצעיה. 
 בעקבות הפיגוע החליטה הממשלה להקים התיישבות על רכס עומרים. כך קמה היאחזות הנח"ל עומרים.
קצת יותר משנה אחר כך, קבוצת חברים מהדרום, חלקם עובדי קמ"ג, הקימו גרעין שעלה להאחזות 
לתש"פ  נכון  מתגוררות  ביישוב  חקלאיות.  חוות  שתי  ממוקמות  ליישוב  סמוך  תשמ"ד.  באייר  בכ"ז 

כ-170 משפחות.

בית חג"י
בשבת פרשת אמור, ל"ג בעומר תש"מ, נרצחו שישה יהודים בפתח בית הדסה בחברון. שלושה מהם 
בני אותו מחזור מישיבת ניר: חנן קרוטהמר, גרשון קליין ויעקב צימרמן הי"ד. חבריהם החליטו להקים 
גרעין על שמם - גרעין חג"י. הגרעין רצה לפנות למשימות חינוכיות בעיירות פיתוח, אך לאחר בדיקה 
מעמיקה שינו כיוון והחליטו על הקמת יישוב בהר חברון, שישלב בתוכו מוסד חינוכי לנערים בסיכון 
מכל הארץ. בין כל החלופות שנבדקו נבחרה היאחזות הנח"ל שבגבעה למרגלות ג'בל סינדס. בי"ט 
בתמוז תשמ"ד עלו המשפחות הראשונות לקרקע. בהתאם להחלטת חברי הגרעין אספו המשפחות 

מגבית, והקימו את כפר הנוער בתוך היישוב. ביישוב מתגוררות נכון לתש"פ כ-100 משפחות. 

שמעה
בערב ראש השנה תשמ"ט, עלתה המשפחה הראשונה להאחזות הנח"ל נטע. היה זה זוג צעיר שהתחתן 
לאחר  המיועד.  בזמן  לקרקע  לעלות  כדי  בשבועיים  חתונתו  את  הקדים  ואף  קודם,  ימים  שלושה 
ומבני  לקרוואנים  עברו  החג  ולאחר  במקום,  שנבנו  לסוכות  משפחות  מספר  הצטרפו  כשבועיים, 
אשקובית שהובאו להם. בשנת תשנ"ד החלו המשפחות לעבור לבתי הקבע. בשמעה גרים נכון לתש"פ 

כ-90 משפחות. 

אשכולות
בכ"ו באב תשנ"א, באישון לילה, יצאו 6 משפחות ממחנה יתיר לגבעה בנ.ג. 614 שנקראת "מצפה 
להב". היו אלו כמחצית מחברי הגרעין שהתגבש בבאר שבע במטרה לעלות להתיישב בהאחזות הנח"ל 
שהייתה במקום. הגרעין התמקם במחנה הזמני ביתיר, ובזמן ש-6 המשפחות הראשונות עלו לקרקע, 

6 המשפחות סייעו להם מרחוק, מהמחנה. נכון לתש"פ גרות באשכולות כ-140 משפחות.

נגוהות
שנת 1998 היתה שנה בה הרבה מהאחזויות הנח"ל ביהודה ושומרון ננטשו. כדי למנוע נטישה גם של 
ההאחזות בנגוהות התגייסו תלמידים מחוילים מישיבות ההסדר ירוחם ועתניאל והגיע ל"פרק משימה" 
בנגוהות. התלמידים ביקשו שיהיה להם רב, וכך הגיעה המשפחה הראשונה. ה"חיילים" התחתנו, הקימו 

בתים וכך אוזרחה היאחזות הנח"ל נגוהות והפכה להיות יישוב. בנגוהות מתגוררות כ-50 משפחות.
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סנסנה
ביום העצמאות תשנ"ט, ארבעה חברים עם חלום לתרום למדינה דרך ההתיישבות, הגיעו להיאחזות 
לבנות מקווה  גרעין של משפחות מחסידות ברסלב, שהספיקו  חיו בעבר  הנח"ל סנסנה. בהאחזות 
ליישוב, אך הגרעין התפרק. את היאחזות הנח"ל הכירו חברי הגרעין המייסד בטיול שערכו ביער. 
בתחילתו היווה היישוב מוקד עלייה לרגל להמון אנשים שבאו לראות איך מקימים יישוב גם בתקופה 
בה כמעט ולא קמים יישובים חדשים. נכון לתש"פ מתגוררות ביישוב כ-100 משפחות. ביישוב פועל 

בית הספר האנתרופוסופי "תמרים". 

אביגיל
בערב יום הכיפורים תשס"ב, קבוצת חברים, חיילים משוחררים החליטה להקים יישוב בהר חברון. 
המבנה הראשון ביישוב היה אוטובוס ישן ששיפצו אותו כך שישמש למגורים. עוד לפני העלייה ליישוב 
הוחלט להביא מגדל מים ולצורך העמדתו יצקו ריבוע בטון. ערבים מהסביבה ניתצו את יציקת הבטון, 
וכדי להבטיח שאת היציקה החדשה, נשארו 2 חברים לישון בגבעה. כנגד היישוב הוגשו מספר עתירות 
על מנת לפנותו, אך אלו, לאחר דיונים נדחו, והחלה תנופת קליטה באביגיל. היישוב מונה נכון לשנת 

תש"פ כ-40 משפחות.

עשהאל
באביב תשס"ב, על אדמות המדינה הסמוכות לכביש 317, קילומטרים בודדים מהיישוב שני-ליבנה, 
הוקם מצפה עשהאל, הנושא את שמו של עשהאל בן צרויה מגיבורי דוד המלך. בהתחלה גרו במקום 
מספר רווקים, אך לאחר כמה שנים קם גרעין של משפחות שהגיעו והחלו לפתח את המקום. בעשהאל 

גרות נכון לשנת תש"פ כ-60 משפחות.

מצפה יאיר
מצפה יאיר על שמו של יאיר הר סיני הי"ד כך נקראת הגבעה שממזרח לסוסיא. הגבעה על רכס מעון 
וצופה אל המדבר. בעת הקמתה היתה חווה חקלאית. אך במהלך השנים הפכה לישוב עצמאי עם חיי 

קהילה תוססים, גן ילדים, בית כנסת ועוד. כיום מתגוררות ביישוב כ40 משפחות
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כמה עובדות מעניינות על כל יישוב:

מעלה חבר
g מפעל שוקולד זוכה פרסים בינלאומיים

סוסיא
g כ - 70% מבוגרי סוסיא חוזרים לגור בישוב

g מספר התושבים הכי גדול במועצה

g  כ 100 אנשים שאינם יהודים שמבקשים לחוות שבת הלכתית מגיעים לסוסיא למיזם שנקרא
"שבת בסוסיא", המיזם מאפשר אירוח לסעודות שבת והם ישנים באחד ממתחמי האירוח 

שיש בישוב. במהלך השהות הם משתתפים בתפילות וחווים את האווירה המיוחדת בקהילה 
אורתודוקסית. בימי שישי הם מסיירים בישוב. המיזם נולד ופועל בעזרת אריאל ציון ושמעיה 

ברקוביץ

כרמל
g היישוב שמופיע הכי הרבה פעמים בתנ"ך

g כ20% מהמשפחות בישוב הם בנים ובנות חוזרים

g אפשר ללכת ברגל לים המלח

יתיר
g יישוב ראשון בהר

g חוות סוסים

g מכינה

g ישיבה חקלאית

g טורבינה הכי גבוהה

הווה - מה קורה היום בהר חברון 6
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סנסנה
g פארק הל"ב - פארק אופניים בצורת ארץ ישראל לזכר הדר גולדין, ליאל גדעוני ובניה שראל

g פרויקט כרובית

g קרן חסד

חירן
g 80 ילדים שותפים במסגרת הת"ת שמתקיים בשעות אחהצ בישוב

g  שנה שניה ברציפות עם מספר הילדים לבית )ממוצע מס' ילדים מתחת גיל 18( הכי גבוה בארץ
)לפי הלמ"ס(

g הישוב מוקף מכל עבריו ביער

g "המוטו של הישוב/סלוגן מאז הקמת הגרעין הוא "בשמחה ובגבורה

בית חג"י
g )אנחנו היישוב עם אחוז תורמי הכליה הגבוהה בארץ! 9 תורמים )8 גברים ואישה

g ביישוב שלנו יש כפר נוער ייחודי שפועל במתכונת משפחתונים לילדים שבאים מרקע קשה

אדורה
g .ישוב מעורב חילוניים דתיים. יש מגוון אוכלוסיה רחב על כל הסקאלה הדתית

g .הלוגו שלנו "גוונים שיוצרים קהילה" מתאר אותנו בצורה מושלמת

g .מיקום- צפון ההר, קירבה לכביש 6 והמרכז

מעון
g פסטיבל דובדבן

g מדרשה לבנות

g .סטודיו קפוארה, אומנות, וקרמיקה

אשכולות
g ענפי חקלאות: זיתים, ענבים ויין

g בעבר ישבו בישוב טנקים ירדניים שהפציצו את להב ושדות הסביבה

g 2019 אלופת ההר בכדורגל בשנת

g יישוב בגובה 620 מטר שניתן לצפות ממנו מאשקלון ועד אשלים*

נגוהות
g חוות עיזים

g מצפור קק"ל נגוהות

g שמורת אלונים מתחדשת מעצמה היחידה בדרום

g מכוורת הדבש
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כל הפרטים באתר המועצה


