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 האמיתית בורמה" 1"דרך שבע" "דרך ב1רמה"1"דרך
 דביראורי

 השנים ברבות אצלנו הפך בורמה" "דרךהמושג
 או "עקיפה" לתאר שבאה לשוניתלמטבע
 למקום ל"התפלח" רשמית, לא בדרךהתגנבות

 מושג קשור אצלנו בדרך-לא-דרך. שהואכל
 עקפה העצמאות, במלחמת שנפרצה בדרךזה
 כביש וקטעי החזית קווי בין השתחלהאו

 ירושלים" את "הצילה וחסומים,הרוסים
 תחמושת בנשק, לתגברה עזרה ואףמרעב

 בורמה" "דרך השם אחרת. היוניתואספקה
 מ"דרך הושאל לירושלים שלנו לדרךככינוי
 בתקופת לסין בורמה בין שנסללהבורמה"
 הדרכים בשתי שכן השנייה, העולםמלחמת
 עם מלחמה. בעת חיונית אספקההעבירו
 הנתונים את לפחות להשוות כדאיזאת

 שלנו בורמה" יידרך של אורכההפיזיים:
 בעוד ק"מ, 12 בערך הוא עגוליםבמספרים

 1200-100 פי היא לסין בורמה שביןהדרך
 השפלה על בעיקר מתגברת שלנו זוק"מ.

 ומטפסת ויותר מטרים 300 כדיהגבוהה,
 מעל מטרים כ-600 של לרום עד יהודהלהרי
 מטפסת מבורמה, שיוצאת זו ואילו היםפני

 קילומטרים... מספר של בגובה הריםוחוצה

 הדרך שלביתוקה
 והאמצעיםלירושלים
 בהלעבור
 הסיפור שלראשיתו
 של בניתוקהאצלנו

 מהשפלהירושלים
 ממרכז החוף,וממישור
 והאספקההיישוב
 מלחמתבתחילת
 בחודשיםהעצמאות
 948ך. שלהראשונים

 המלחמה מהלכי כל את מלתאר היריעהתקצר
 והם ירושלים, עם הקשר על לשמורבניסיון
 השונים. ההיסטוריה בספרי ברובםמופיעים
 בקצרה. זאת לעשות כאןננסה
 יהודיים רכב כלי הותקפו עת 1947,בשלהי
 אוטובוסים למגן ניסו הארץ, בכבישישנעו

 )מסתבר אבנים נגד ברשתותומשאיות
 עצמה...(. על לפעמים חוזרתשההיסטוריה

 אבטחה יחידת הוקמה 947ך דצמברבראשית
 כונו שאנשיה לירושלים לדרךמיוחדת

 בשיירות, לנוע החלו בהמשך"פורמנים".
 בטנדר שונים דרך ובקטעי מה תקופתמלוות

 שהוצבו חמושים במאבטחים אונוטרים,
 קטנות במכוניות שנסעו אובאוטובוסים
 מאימת מפורק כשנשקם לרובובמוניות,
 בארץ. שלטו שעדייןהבריטים
 במחסומים נחסמו הדרכים המצב,משהחמיר

 קשות נפגעו שיירות ושלוש ובמארביםרבים
 השיירה מרץ: חודש של בסופו אחדבשבוע
 תאדר אל ליד במחסומים שנתקלה עציוןלגוש
 שיירת מהגוש, חזרה בדרכה לחם לביתמדרום
 לקיבוץ בדרכה כברי ליד שמולכדהיחיעם
 לעלות שניסתה נוספת ושיירה הנצור,יחיעם

 לשנות הוחלט לטרון. ליד ונפגעהלירושלים
 היה בתחבורה לכשלונות בנוסף השיטה.את

 חמור, במשבר 1948 מרץ חודש בסוףהיישוב
 למפנה הביאה המשבר שעת וצבאי.מדיני

 מבצע - נחשון" "מבצע - במלחמההראשון
 לירושלים. הדרךפריצת

 והמבצעים נחשון" "מבצע לפרטי ניכנסלא
 את לתפוס היה הרעיון בעקבותיו.שבאו

 לירושלים הדרך על החולשיםהמשלטים
 נחשולי שמ"מבצע הזמן בפרק שיירות.ולהעביר

 חודשבראשית
 מחצית ועדאפריל
 התקיימו 1948מאי

 הראל","מבצע
 )א' מכבי"מבצע
 ופעולות1-ב'(
 שסייעונוספות
 אספקהבהעברת
 לעיתיםלירושלים.

 בין תיאום היהלא
 השוניםהכוחות
 שלמרותוקרה

 של לאירגונן משאיות חסרו - נפתחהשהדרך
 מחודש נצורה. נשארה ירושליםהשיירות.

 שם לטרון את לכבוש המאמצים החלומאי
 של המשמעותית הערבית החסימהנשארה
 לירושלים.הכביש

 בתוהו, עלו לטרון של לכיבושה המאמציםאך
 והדרך נכבשה לא לטרון רבים, קורבנותתבעו

 חסומה. נשארהלירושלים

 לירושלים החלופית הדרך שלסיפורה
 חלופית דרך למצוא המאמצים עם בבדבד

 ברכב נסיעה ותאפשר לטרון אתשתעקוף

 לירושלים בורמה" "דרךפריצת
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 וחטיבה "הראל" חטיבת כוחות בין צרפרוזדור
"שבע".
 לטרון, באיזור ירדניים כוחות ישבומצפון

 שמש בית משלטי ועד צרעה מרכסוהדרום,
 היטב מוכר היה האיזור המצרים. בידינשלט
 לפני עוד כאן שפעלו צה"ל של שוניםלכוחות
 שממזרח הערוצים אחד הקשים.הקרבות
 לוחמי בפי שכונה הגבוהה, השפלהלרכס

 הכינוי היה )"איילה" האיילות" "דרך"גבעתי"
 "גבעתי" משורייני את שימשלמשוריין(,
 שער - לטרון בכביש הרוס קטעלעקיפת
 פקודה "גבעתי" של 2 גדוד משקיבלהגיא.

 כדי מוקדם סיור נשלח " ב' נון - בןל"מבצע
 לתקוף שעמד הגדוד ינוע בה הדרך אתלקבוע
 הגיא. לשער מהשפלה דיר-איוב משלטיאת

 כל שלנו. פעילות ורחש מוכר היההשטח
 את הגביר יחידות או בודדים שלמעבר

 ובעייתי קצר קטע של הכשרתו שעםהתחושה
 ניתן הגבוהה, השפלה של המזרחייםבמורדות
 המצור את ולפרוץ רכב כלי שם להעביריהיה
 ירושלים.על

 היה מרובה: היתה והמלאכה קצר היההזמן
 כניסת לפני הדרך הכשרת את לסייםצודך

 ג'יפים אמנם נעו זה מועד עד לתוקף.ההפוגה
 "הראל" אנשי בידי שהוכשר הג'יפים"ב"נתיב
 המיועדת. הדרך של ולתוואי לעבודותבמקביל

 כניסתה לקראת אך הפרעות, היו ושםפה
 בדרך. ג'יפים נעו לתוקף ההפוגהשל
 שבע" "חטיבה ממטה מברק נשלח 10.6.48ב-

 או"ם קצין שישלח הצעה ובו ידיןליגאל
 והיא לנסיעה כשירה שהדרךשיווכח

בשליטתנו.

 תיארו בירושלים שישבו זרים עיתונאיםמספר
 של קיומה דבר היוודע עם ההתרגשותאת

 השם את לדרך הצמיד אף מהם ואחדהדרך
 הטיבת של הג'יפים" "נתיב בורמה"."דרך
 ונקראה שבע" "חטיבה שסללה והדרךהראל
 את שכבש לשם מקום פינתה שבע""דרך
 הנתיב נקרא שוב עתה הצדקה. ללאמקומו
 שנתיב לזכור, ויש החטיבה שם על שבע""דרך
 "נתיב היה לג'יפים, רק ועביר מסולעצר,

 הדרך הראל. פלמ"ח- חטיבת שלהג'יפים"
 להיות הפכה מה ותקופת ושופרהשופרה
 אזרחית. לתנועה גם לירושליםהדרך
 - הגיא - שער לכביש עד הגיעה שבע""דרך
 לפנות התנועה אמורה היתה ומכאן גובריןבית

 אלא לירושלים. ולעלות הגיא לשערצפונה
 לירושלים העולים הרכב כלי על לפקחהליגיון וחיילי האו"ם אנשי אמורים היו אלההסכמים לפי קשיים. גרם להסכמים שניתןשפירוש
 במצרכי הקיים ה"איזון" את יפרו שלאולבדוק
 מכשלה לעקוף כדי אחרים. ואספקה נשקמזון
 שער מכביש שעלתה עתיקה דרך הוכשרהזו

 לעבר היום( של בורמה" "דרך חניון )לידהגיא
 והמסרק מאיר( )בית מחסיר ביתחורבות
 ולכביש )שורש( לסריס הצר בכבישומשם

ירושלים.

 הונח הדרך של השלמתה לאחר קצרזמן
 דרך רחובות, ליד מקידוחים מים קולאורכה
 "קו זה היה שבע". ל"דרך ובמקבילחולדה

 המים מחוסר ירושלים את שהצילהשילוח"
 מצינור קטע 1948. באוגוסט ונחנךוהצמא

 בשטח. היום עוד לראות אפשרזה
 חודשים. מספר בשימוש הייתה שבע""דרך
 השאר בין הורחקו בו דני", "מבצעלאחר

 מצומת כביש נסלל צרעה, מרכסהמצרים
 ל"דרך והיה שמש בית לצומת היום שלנחשון
 אביב - מתל אז נסעו לירושלים. והנתיבהראל"

 3 בכביש ופנו חולדה ביל"ו, צומתלרחובות,
 ימינה שוב רב לא מרחק ואחרישמאלה,
 לשער משם שמש, בית וצומת הראל"ב"דרך
 ולירושלים.הגיא

 נחשון לצומת מרמלה הכבישמשנסלל
 לירושלים. הדרךהתקצרה
 עמק כששוחרר הימים ששת מלחמתאחרי
 איילון לעמק מרמלה לנוע שוב החלואיילון
 לפני שנסעו כפי הגיא שער ולעברללטרון
 במלחמת הצליחו לא אך המדינהקום

העצמאות.
 במקביל גם מקומות ובמספר איזורבאותו
 מספר כביש המהיר, הכביש נסלל הישןלכביש

 התנועה כציר היום המשמש לירושליםו
 לבירה.העיקרי

סיכום
 התחיל הג'יפים" ו"נתיב שבע" "דרךתוואי
 מספר )כביש לטרון - מסמיה בכבישלמעשה

 לכניסה ממזרח מעט השאיבה תחנת ליד3(
 עובר ומזרחה משם הקטע בקוע.למושב
 לעלות אפשר עביר. אינו ולעיתיםבשדות
 סימני בין היא )הפנייה מהכביש הראללמצפה
 מפה ניצבת שם הראל. מצפה עד 6( - 5ק"מ

 התוואי. את המראה עץ בלוחחרוטה
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 והורחבה אמנם צופתה )היא יבשהכשהדרך

 היא עבירה( היא אם בחורף לברר כדאיאך
 מטפסים רכב. כלי ולכל לאוטובוסיםעבירה
 בדרך הגבוהה השפלה של המערביבמורד
 המעלה. לראש עדמתונה
 בעבר שצופתה הדרך בעיקולי יורדיםמכאן

 ששמשו ברזל )לוחות ו"שפאלות"ברשתות
 בתחתית משקיעה(. רכב כלי להיחלצותלמעבר
 שהועבר השילוח" מ"קו קטע מונחהירידה

 ואפשר כאןל
 והבסיסיםהחה,ות לפילהבחין
 היה זהשאכן
מיקומו.

 עביר זהקטע
 לרכב גםבירידה
 וודאי וחזקרגיל
 את שטח.לרכב

 אפשרהאוטובוס
 ויאסוף שירדלכוון
 לאחר ההולכיםאת

 הליכה. דקותכ-20

 או שבע" "דרך בהמשך לצאת אפשרמנאן
 שבאיזור. האחרות הרבות הדרכיםבאחת
 -בית הגיא )שער 83 מספר כביש של השנימעברו
 והמסרק, מאיר בית לעבר הדרך עולהשמש(
 ועוד. שיירות רכס עללשביל

 "מבואות השביים, וסימון הטיולים במפת להיעזרכדאי
 1. 50,000: קנ"מ )הפרוזדור(,ירושלים"

 1996. יולי 65 דרך" "מורשתמתוך:
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 4 מס' מפה'
 7 מס' מפה''
 9 מס' מפה'

 10 מס' מפה'
 1 1 מס' מפה'
 13 מס' מפה'

 לבושימו

 מדריכים מורים, הטיולים, רכזילידיעת
 , , ,ומטיילים,,

 ומהדורות מפות לאור "יצאו האחרוניםבחודשים
 ,' ,' " '" למפות""יש1י~.חדשות

 חדשה מהדורה )כרמל
השרון
 - )"הפרוזדור"( ירושליםמבואות
 חדשהמהדורה

 פלשת וחוף דןגוש
 חדשה מהדורה - יהודה מדברדרום'
 חדשה מהדורה - הנגב חוףמישור

5 מיוחדים מסלולים למפות: חידוש נוסף כןכמו
5 מבלי מסומנים, בשבילים העוברים שטח,לרכב
5 הטבע. ובערכי בנוףלפגוע

1 צינור ובהם העצמאות מלתמת מתקופת אתרים מאות מסומנים ירושלים, מבואות - "הפרוזדור"במפת
ש ועוד. ועוד שבע ייך 21, משלטהשילוח,
5 "שביל-ישראל". של והנוחים היפים הקטעים אחד המפהבתחומי
1 הפלשתינית(. הרשות בשליטת הנמצאים 8 ו- () שטחי סימון)עודכן _________ב____

1 כ הטבע. להגנת התברה - זךבועז
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