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 הקדמה
  המלכותי האוויר חיל את ושימש 1941-ב נבנה המחנה .מדרום סירקין בכפר וגובל תקווה-לפתח מזרחית נמצא הוא .שונות יחידות של לפעילויות בסיס המשמש ל"צה של מחנה הוא סירקין מחנה

   .אלון מודי שם על ,"אלון בסיס ,12 כנף"ל שונה ושמו הבסיס את כבשו ל"האצ לוחמי 1948 במאי .1948 למאי עד הבריטי

 וביניהם ,לדרום והעברתם הארץ במרכז ל"צה מחנות מספר לפינוי ממשלה החלטת התקבלה 2003 בשנת .לדרום ל"צה בסיסי להעברת יותר רחבה מתכנית כחלק פינוי בפני עומד המחנה כיום

    .אב תכנית בהכנת ,הביטחון משרד בהנחיית ,תכנון צוות החל הממשלה החלטת בעקבות .סירקין מחנה –

  מרכז מחוז המחוזית הועדה מדרישת כחלק אדריכלים כהן ארי משרד ידי-על הוזמן התיק .לשימור הראויים מורשת ערכי בעלי אתרים איתור לצורך סירקין מחנה סקירת הוא זה תיק מטרת

   .המתפנה הבסיס לתכנון

  מרד בניסיונות התבטא זה מאבק .ישראל מדינת עצמאות על המאבק ביטוי לידי בא בו ,מקומי היסטורי ערך – האחד .סירקין מחנה של ההיסטוריה סקירת בעת שונים היבטים בשני להבחין ניתן

  הוא השני ההיבט .ישראל לעצמאות בדרך אסטרטגית נקודה היווה סירקין זה בהיבט .הבסיס על הלוחמים של הסופית בהשתלטות לבסוף שהסתיימו ,הבריטים כנגד שונות לוחמים קבוצות של

  הוא ככזה .20-ה המאה של הראשונה במחצית ובעולם בארץ פזורים שהיו הבריטי הצבא של התעופה שדות ממערך חלק ,בריטי תעופה שדה היווה סירקין זה בהיבט .גלובאלי היסטורי הערך

 .בפרט ובארץ כולו באזור התעופה במרחב לבריטים שהייתה האווירית והשליטה הפריסה על מעיד

 

 מתודולוגיה
  חומרים וניתוח מקיף שדה לסקר כבסיס במחנה חוזרים ביקורים :עיקריות אסטרטגיות שני על נשענה החומר איסוף מתודולוגיית .סירקין מחנה בתחומי היסטוריים מבנים איתור הוא הסקר מטרת

  ותכניות היסטוריים אוויר תצלומי ,כתוב חומר כלל הארכיוני החומר .בארץ צבאי בריטי ולבינוי סירקין למחנה המתייחס ארכיוני חומר איסוף – השנייה .ומפות אוויר תצלומי כגון – היסטוריים

   .כיום במחנה השרידים משמעות את להבין מנת על הארכיוניים המקורות עם בשטח ראשון ממקור הנאסף העכשווי הידע בין שילוב על התבסס המידע ניתוח .היסטוריות

  לא סיבה מאותה .מודיעיני מידע בחיסיון מהצורך הנובעות מסיבות מוגבלת הייתה לבסיסים הגישה .וטכניות מהותיות במגבלות נתון פעיל צבאי במתחם הסקר ,אזרחיים באזורים לסקרים בניגוד

   .כיום בו השונות היחידות ועל המחנה של הישראלית התקופה על להרחיב  ניתן

  ולא למבנים גישה אין ,ובנוסף מסווגים מבנים הם ישראליים רבים שמבנים משום זאת .המחנה של הישראלית לתקופה השייכים מבנים מעט בסקר ויש בריטים מבנים מרביתם שנסקרו המבנים

   .(להלן תחומים מפת) התכנון לתחום חופף אינו הסקר תחום כן ועל מהבסיסים לחלק הכניסה הוגבלה אולם המחנה שטחי כל כמעט את כולל הסקר ,כן כמו .אודותם ארכיוני למידע

 

 

 הקדמה
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 :תיאור כללי

ל כבסיס ליחידות  "מתחם הכולל בסיס ושדה תעופה בריטי במקורו המשמש עד היום את צה •

 שונות  

 

 :מיקום

 4264,6322,4265: מספרי גושים• 

 :גבולות המתחם •

 גבעת השלושה: צפון 

 בלינסון כפר סירקין והדר גנים: דרום 

  4264גוש  6כביש : מזרח 

 וקריית דוד אלעזר 6323גוש : מערב                   

 

 דונם 2220-כ: שטח המתחם •

 1000/שד ,2000/פת, שד/98/משמ: חלות ות"תבע• 

 קיימיםלא : מבנים קיימים בכרטסת• 

 שטח התכנון לא קיימים אתרי עתיקות מוכרזיםבתחום •

 

 תצלום מזהה

נתונים כלליים. 1  

 מפת התמצאות

 מ"ללא קנ

נתוני רקע  1.1   

נתונים כלליים . 1  
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 תולדות המתחם. 3

 המתחם תולדות 3.1
  1941-ב הושלמה בנייתו .RAF Petah Tikva  (Royal Air Force) או ,תקווה פתח תעופה כשדה נודע והוא ,תעופה כשדה המנדט בתקופת הבריטיים השלטונות ידי-על הוקם סירקין מחנה

   .ל"צה של צבאי כמחנה מתפקד הוא מאז ,1948 למאי עד בריטי צבאי כמחנה פעל והשדה

  טייסת בבסיס שוכן בתחילה .העצמאות במלחמת האוויר חיל של הראשונה הקרב טייסת מפקד ,אלון מודי שם-על ,"אלון מחנה – 12 כנף"ל שונה  שמו ,ל"צה כוחות לידי המחנה מעבר לאחר

   .סירקין במחנה הוא אף ממוקם היה ,1 ד"בה – לקצינים הספר-בית ,1968-ל 1954 השנים בין .האוויר חיל של לטיסה הספר-בית בו הוקם ובהמשך האוויר חיל של 101

 

 

. 

 טופוגרפי רקע 3.1.1

  אחרי עוקבים והמזרחיים הצפוניים וגבולותיו נחלים במזלג צידיו משלושת תחום סירקין מחנה מתחם

  נחל של הניקוז מאגן חלק הוא ,לכן .שילה נחל של מיובליו ואחד אכזב נחל הוא עזר נחל .הנחל תוואי

 בצמוד ותחילתו מ"כק הוא הנחל של אורכו .סירקין למחנה תקווה פתח בין קצר קטע מנקז הנחל .הירקון

 לשדה תקווה בפתח (ה'פאג) אלון קריית שבין קטן שטח מנקז הנחל .סירקין מחנה של המערבי לצידו

  עוברת בה לנקודה ובצמוד מדרום תקווה שבפתח גנים עין באזור שילה נחל תוך אל ונשפך ,התעופה

  .אקליפטוסים שדרת הנחל של גדותיו ולאורך מעובדים שדות של בנוף עובר הנחל .הנחל את 483 דרך

   .הירקון נחל עם השומרון הדום את המחבר שילה נחל שלאורך האקולוגי מהמסדרון חלק מהווה הוא

תחום התכנון –הקו הכחול   

 תוואי הנחל

תולדות המתחם. 3  
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 :הצלבנית בתקופה
  -"הים דרך" לאורך הישובים של פיתוחם למרות לראות שניתן כפי
 (ישראל אטלס :מקור) דרך במקום עברה לא

 :19-ה המאה סוף
על עיבוד חקלאי על אף עדויות כפי שניתן לראות אין במקום אפילו 

 (אטלס ישראל :מקור)הביצות  באיזורדרך סמוכה של  פיתוחה

 בסביבה בנויים אזורים 3.1.2

  וככל ,מערב מצד ה'פג כפר תושבי של חקלאיים שימושים בעל היה המחנה הוקם עליו השטח

 בנויים יהודיים יישובים שני היו דרום מצד .מזרח מצד (יאבא דל'מג) צדק מגדל של גם הנראה

  מפה ראה) בלינסון ושכונת סירקין כפר – ה'פג מהכפר נקנו שאדמותיהם ,המחנה הקמת טרם

   .(מימין

  ה'פג כפר 3.1.2.1

  מצפון קילומטרים 15-כ ,יהודה ושפלת הדרומי השרון בגבול ערבי כפר היה (فّجة בערבית) ה'פג

   .תקווה לפתח ממזרח קילומטרים וכשני ללוד

  מופיע זה שם ."מעיינות" שמשמעותה ,"פגאי" היוונית המילה בשיבוש הוא "ה'פג" השם מקור

 התקיים המשנה בתקופת .יהודיים במקורות גם כמו ,ההלניסטית מהתקופה חיצוניים במקורות

 בשנות הוקם האחרון בגלגולו הכפר ."פוגה" ,היווני לזה דומה שם הנושא יהודי יישוב במקום

 בתקופת קיים היה שבו באתר ,ממצרים מהגרים בידי 19-ה המאה של הארבעים או השלושים

  ,עמודים שרידי ובו ארכאולוגי אתר על בנוי היה הכפר .זהה שם הנושא כפר ,מאני'העות השלטון

 .חקלאות על התבססה וכלכלתם ,מוסלמים היו ה'פג תושבי .ובאר בניינים מסדי

 

 

 

 

תולדות המתחם. 3  

  משטחי שונים חלקים נרכשו 20-ה המאה בתחילת

  כפר ,גנים עין הקמת לצורך ,יהודים ידי על הכפר

  כולם סופחו שלימים ,בילינסון העובדים ושכונת אברהם

   .תקווה פתח לעיר

  ושטחם ,איש 370-כ1945 בשנת התגוררו אלו ביישובים

  זאת .(הכפר שטחי מסך 30%-כ) דונם 1,600-כ על עמד

  הכפר מנה לפיו,1945 בשנת שבוצע הכפרים סקר פי על

  ,יהודים 370-ו ערבים 1,200 מתוכם ,תושבים 1,570

  ה'פג אוכלוסיית גדלה הבריטי המנדט תקופת כל ולאורך

 .630% ב

 

 כפר סירקין

 שכונת בלינסון

 דל יאבא'מג ה'פאג

 שפירא משה פרטי אוסף SOP מפת
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  שבין המתיחות רקע על ,רבות אלימות תקריות באזור אירעו א"תרפ מאורעות מאז ובמיוחד הראשונה העולם מלחמת תום עם

  שני נרצחו 1947 במאי  .תקווה פתח על להתקפות בסיס הכפר שימש המדינה הקמת ערב .פלילי רקע ועל לערבים היהודים

  כשני "אגד" של אוטובוסים שני בירי הותקפו ,1947 בנובמבר 30-ב .ה'לפג הובילו הרוצחים ועקבות תקווה בפתח יהודים

  החלטת לאחר יום התרחש האירוע .נהרגו אדם בני ושבעה ,קישק אבו דין-א סייף בראשות כנופיה בידי ה'לפג מדרום קילומטרים

   .העצמאות מלחמת של הפתיחה כיריית האירוע את רואים ולכן ,1947 בנובמבר 29-ב ם"האו של החלוקה

 מתושביו התרוקן הכפר 1948 ויוני מאי בחודשים העצמאות מלחמת ובמהלך ה'פג את ל"האצ תקף 1948 בפברואר 17-ב

  .הכפר בתי את לישראל הקיימת הקרן אנשי הרסו וביוני ,התושבים אחרוני לפינוי "ההגנה" אנשי הביאו במאי 15-ב .ונהרס

  קריית השכונות) חדשים עולים שוכנו שבהן תקווה פתח העיר של שכונות הכפר אדמות על נבנו ישראל מדינת הקמת לאחר

  שם ;תקווה פתח של המזרחי בחלקה הכפר אדמות נמצאות היום .(ספיר וקריית חזני קריית ,"עמישב" ,אלעזר דוד קריית ,אלון

  לא מהכפר .סירקין לצומת גנים צומת בין ,(ירושלים דרך) 40 לכביש ממזרח המצויות בעיר השכונות לכלל ככינוי השתמר הכפר

   .(זה 'בעמ תמונה) אלון קריית בשכונת 'שייח קבר מלבד ,שריד כיום נותר

 (www.zochrot.org -" זוכרות"אתר , ויקיפדיה: מקורות)

 יאבא דל'מג 3.1.2.2

 פתח תקווה  , בקריית אלון' קבר השייח
 /http://nakba-online.tripod.com)אתר : מקור)

  בזמן הרומאים ידי על שנהרס 'אפק מגדל' היהודי היישוב במקום התקיים שני בית בתקופת .כיום תקווה פתח של ממיקומה מזרחה מ"ק 6-כ ששכן ערבי כפר היה ( يابا مجدل בערבית) יאבא דל'מג

  המעבר .ישראל ארץ דרך ממצרים שהובילה הים בדרך צר מעבר - "אפק מעבר" על החולשת "מיראבל" בשם צלבנית מצודה במקום הוקמה ,12-ה המאה בתחילת .לספירה 67 בשנת הגדול המרד

   .הממלוכים בידי ונבנתה המוסלמים ידי-על ונהרסה נכבשה המצודה 12-ה המאה בסוף .השרון אזור של והנחלים הביצות ואת הירקון נחל את לעקוף כדי נחוץ היה הים בדרך

 

 ( palestineremembered.comאתר : מקור) 1948-דל יאבא ב'מבני מג (עיריית ראש העיןאתר : מקור)גן לאומי מגדל צדק   

תולדות המתחם. 3  



  02-6255520 ירושלים  , ארנונה, 38לייב יפה ' רח. שימור ותכנון ערים, תיעוד, אדריכלות -שפירא אדריכלים 

 15 מחנה סירקין :פרק

  במבצע אלכסנדרוני חטיבת בידי ונכבש העצמאות מלחמת עד במקום שכן הכפר

  'השייח קבר הוא שנשאר היחיד השריד כיום .מתושביו והתרוקן נהרס הכפר ."בתק"

 .אפק מגדל לאומי כגן 21-ה המאה בתחילת הוכרז הכפר מרכז שכן בו המקום .צאדק

 

 

 

 יאבאדל 'מגשטחי הכפר 

 מתחם התכנון –הקו הכחול 

  ולצורך שלטונו לריכוז המצודה חורבות על טירה ובנה מעיני'ג אל צאדק 'שייח האזור על השתלט 19-ה במאה .יאבא דל'מג ונקרא המצודה חורבות על 16-ה במאה הנראה ככל נבנה עצמו הכפר

  ברוב אולם ,"צדק מגדל"כ לעברית שתורגם צאדק דל'מג בשם גם שמו על כונה יאבא דל'מג הכפר מאז .הטורקים השלטונות י"ע הוגלה הוא אולם ,אורח מעוברי חוקי בלתי באופן מיסים גביית

  שהביצות מכיוון ,האזור על האדמה עבודת מבחינת שהשפיע הירקון אגן עקב באזור החקלאי הפיתוח חוסר את לראות ניתן 12 'בעמ במפות  . (מצורפת מפה) יאבא דל'מג המקום נקרא המקורות

 .נפשות 1,520 מנה והכפר דונם 26,632 היו אדמותיו שטחי 1945 בשנת שהתקיים הכפרים סקר פי על .מאוד עד בעייתי מטרד היוו האדמה וסחף
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 ביילינסון ושכונת סירקין כפר .3.1.2.3

 

 

 

 

 

  הצפוני לגבול בצמוד נבנה המחנה .תקווה מפתח חלק לימים ,בלינסון ושכונת ,פועלים מושב ,סירקין כפר – המחנה הקמת טרם יהודיים יישובים שני היו סירקין מחנה בסיס של הדרומי לגבול בצמוד

 .למחנה הללו היישובים קרבת את המצורפים אוויר ובתצלום במפה לראות ניתן .ביילינסון שכונת של והמערבי הצפוני ולגבול סירקין כפר של

 סירקין כפר

  1934 באוגוסט נקנו הכפר אדמות .הציונית העבודה תנועת מראשי שהיה סירקין נחמן של שמו על נקרא היישוב .דרום מצד סירקין במחנה הגובל תקווה פתח ליד השרון באזור מושב הוא סירקין כפר

  שלא לאחר נדחתה תביעתם אולם ,קדימה זכות לדין בהתאם הקרקעות את בעצמם ולרכוש המכירה את לבטל בקשו סמוכות קרקעות בעלי .ה'פג מכפר ,ביתר אל עומר - הערבים הקרקע מבעלי

  שימש הכפר 1936-1939 בשנים .1936 בשנת לקרקע עלו הראשונים הכפר תושבי . לרכשו שביכולתם הוכחות הביאו ולא הקרקע לרכישת הנדרש הסכום את המשפט בית בקופת להפקיד הצליחו

  פתח  של המזרחי החוץ כמוצב השחרור למלחמת עד ,הכפר שימש כן .חוקיים בלתי נשק כלי ולהסלקת ,בסביבתו בערבים במאבקה בו השתמשה ההגנה .הגדול הערבי המרד במשך יהודי כמאחז

 .עויינים ערבים בכפרים מאוכלסים שהיה ההר אזורי לבין המושבה בין חיץ והיווה תקוה

 בלינסון שכונת

  ה'פג הערבי מהכפר שנקנו אדמות על 30-ה שנות בסוף הוקמה המגורים שכונת .מזרח מצד סירקין ובכפר דרום מצד סירקין במחנה היא אף הגובלת תקווה בפתח מגורים שכונת היא בלינסון שכונת

  נבלמה וצפונה מזרחה התרחבותה כי לשער וניתן המחנה הקמת טרום נבנתה השכונה .(מטה המצורפת א"בתצ בבירור זאת לראות ניתן) אידרה חצי בתבנית רחוב כשכונת נבנתה השכונה .הסמוך

 .קרקע צמודי בתים רק וכוללת שלה הרחוב מבנה בגלל תקווה פתח של העירוני במרקם חריגה מובלעת ומהווה תקווה-לפתח כיום שייכת בלינסון שכונת .המחנה הקמת ידי-על

 SOP, 1935 מפת

 40-ה שנות ,אוויר תצלום
 כפר סירקין  

 בלינסון
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   המחנה במתחם קודם בינוי .3.1.3

  הוא המעניין .אחוזה בית בדמות חשובה בינוי תוספת 20-ה שנות בשלהי קיבל ,התיישבות מכל ריק שהיה ,עצמו סירקין מחנה מתחם

  לבינוי זכר נמצא לא כיום ,מקרה בכל .במפות נראה כך ,גדל אף אלא הבסיס הקמת עם התבטל שלא רק לא ,בוסתניו על ,זה שמבנה

 .למתחם קשורות והיו שייתכן וושינגטוניות מקבץ למעט העבר

   .המחנה ממתחם חלק שהיה המבנה את המצורפת ובמפה אוויר בתצלום לראות ניתן

 

 

 

תחום התכנון –הקו הכחול   

 40-ה שנות ,אוויר תצלום SOP, 1934 מפת
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 מחנה סירקין המנדטורי   3.1.4

 
  ,הראשונה העולם מלחמת הברית בעלי לכוחות תומך תעופה ושדות מחנות כמערך במקור נבנה מהבריטים ל"צה ירש אותו המחנות מערך

  והמערך נותרו הכוחות ,הלחימה סיום לאחר .כיום ל"צה של הצבאית לתשתית ביותר והמשמעותי העיקרי הבסיס את היוותה זו ופריסה

   .בארץ המנדט שלטונות של והנכסים הנוכחות לאבטחת שימש

  תעופה שדות הקמת ידי-על היתר בין ,בארץ שלהם הצבאית הנוכחות את להרחיב החלו הבריטים הכוחות ,הראשונה העולם מלחמת לאחר

  בתקופת שהוקמו השדות בין .היום עד בשימוש הגדול חלקם ,הבריטים השלטונות ידי-על רבים שדות הוקמו המנדט שנות במהלך .ומנחתים

   .סירקין מחנה וגם לוד שדה ,(מחניים) פינה ראש שדה ,עטרות מנחת ,חיפה של התעופה שדה היו המנדט

  כבסיס שימשה ישראל וארץ ,התיכון המזרח באזור העיקרי השיטור כוח את היווה הבריטי האוויר חיל ,השנייה העולם מלחמת במהלך

  במרכז קטנים ומנחתים תעופה שדות מעשרות הורכב המלחמה בתקופת האווירית לפעילות התמיכה מערך .ואימונים ללוגיסטיקה העיקרי

   .השנייה העולם מלחמת במהלך שהוקם ,סירקין מחנה גם אלו בין ,הבריטים הקימו אותם הארץ ובצפון

  את רק לא שימשו הללו הבסיסים .העין וראש צריפין של המחסנים היו שבהם הגדולים בין ,כן גם רבים ציוד אחסון בסיסי הוקמו לכך בנוסף

  בעיקר ,שונות אוויר לפעולות ואימונים להתארגנות זילנדי-והניו האוסטרלי ,האמריקאי הצבא של האוויר חיל את גם אלא ,הבריטי האוויר חיל

   .ועיראק לבנון ,בסוריה גם אך ,ויוון אפריקה בצפון

  מסוגים מטוסים הופעלו .היישוב אנשי של פעילות נגד השאר בין בטייסות להשתמש להתחיל הבריטי האוויר חיל את הביא הלחימה סיום

 בסודן עונשין למושבות גולים להוביל בכדי התובלה במטוסי שימוש נעשה וגם ,מעפילים אניות לאתר בכדי התיכון הים במערב לסייר שונים

   .ואריתראה

 (אורן עמירם – "בחאקי ארץ" מתוך)

 

 

 

 שדות תעופה בריטים צבאיים בארץ ישראל 3.1.4.1
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 המשך – ישראל בארץ צבאיים בריטים תעופה שדות 3.1.4.1

  – ומסילות כבישים – ולתשתיות לאוכלוסייה קרבה שיקולי מתוך בעיקר מוקמו המחנות .פיזיים נכסים בכאלף בשימוש והחזיקו ,חיילים 100,000-כ ישראל בארץ הבריטי הצבא כוחות מנו 1947-ב

  מישור ודרום הארץ מרכז אזור ,והכרמל חיפה מרחב – עיקריים מרחבים בשלושה המחנות לריכוז גרם הללו מהשיקולים כתוצאה שהתקבל הפיזי המערך .הצבא צרכי את לספק אלו של וליכולת

   .החוף

  לעורק הסמיכות שיקול חשוב היה פה .זו בתקופה בארץ האוכלוסייה מרבית התגוררה גם בו ,הארץ מרכז באזור נמצא בגודלו השני המחנות וריכוז .בחיפה ממוקם היה והמרכזי החשוב המרחב

   .(צריפין) סרפנד מתחם היה נוסף חשוב ומתחם ,לוד התעופה שדה באזור התרכז אחד מקבץ .לירושלים הדרך לבין החוף מישור דרך בין החיבור זה במקרה ,ראשי תחבורה

  בסמוך וילהלמה שדה ,לוד התעופה משדה השאר בין מורכב היה זה מערך .החוף מישור אזור של התעופה שדות ממערך וחלק העין ראש באזור מחנות ממתחם חלק היווה סירקין מחנה ,זה בשלב

   .יהודה חוף מישור באזור קסטינה ושדה עקיר ושדה ,סירקין שדה גם שנקרא תקווה פתח שדה ,אליו

  באזורי .יותר גדולים במרחבים ופזורים מעטים היו אלו אך מחנות אמנם היו אלו לגושים מחוץ .מצרים גבול ועד לעזה בדרך ,אשקלון סביב ,החוף מישור דרום באזור נמצא השלישי המחנות ריכוז

   .בריטיים צבא מחנות של נוכחות הייתה ולא כמעט ושומרון ויהודה הדרומית הבקעה ,הנגב

  ידי על שהועמדו כנפיים-הדו הקרב מטוסי את שימשו אלו מנחתים .הראשונה העולם מלחמת בימי ,ועזה רמלה ,בצמח ישראל בארץ הראשונים המנחתים את התורכי השלטון הקים 1917 בשנת

  .המנדט בתקופת פעילותם את החלו ,(דוב שדה) הוז דוב התעופה ושדה חיפה של התעופה שדה ,גוריון-בן תעופה נמל ביניהם ,בארץ התעופה שדות מרבית אולם .התורכים לרשות הגרמנים

-גרמניים כשדות דרכם את החלו את אף הללו מהשדות חלק .(הבריטי המלכותי האוויר חיל) RAF-ה של מנדטוריים תעופה כשדות דרכם את החלו היום בישראל הצבאיים התעופה שדות מרבית

   .המנדט בתקופת בארץ ראשי RAF כבסיס ששימש ברמלה RAF בסיס כולל ,הראשונה העולם במחלמת טורקיים

  סדירות טיסות נוספו 1938-וב ,וקפריסין לביירות סדירות טיסות נפתחו 1936-ב .ומסחר צבא לצרכי הבריטים את שימש הוא .1934 בשנת בחיפה הוקם בארץ הראשון הבינלאומי התעופה שדה

  יש כיום) מסלולים שלושה בעבר היו חיפה לשדה .– הקישון נמל ליד ,העיר המזרחי בקצה מוקם התעופה שדה .בארץ הראשיים כאחד חיפה של התעופה שדה שימש זו בתקופה .לאירופה נוספות

   .(אזרחיות לטיסות בעיקר משמש והוא שניים בו

  בארץ הבריטי המנדט שלטונות ידי על מוקם הנמל .גוריון בן התעופה נמל – ישראל מדינת ואורחי אזרחי של והיציאה הכניסה שער להיות היה שעתיד למה התשתית עבודות התחילו 1935 בשנת

  נכבש השדה הבריטים עזיבת לאחר .המדינה בהקמת חשובים היסטוריים לאירועים כעד הנמל משמש היום ועד מאז .המנדטורית ישראל בארץ תעופה שדות לסלילת נרחבת מתוכנית כחלק ישראל

  עם ,השמונים בשנות .וחיפה פינה ראש ,לאילת סדירים בקווים "ארקיע" חברת ידי-על הארץ של הראשונות הפנים טיסות מהשדה הופעלו 1950-ב .1948 ביולי ,"דני מבצע"ב ל"צה כוחות ידי-על

   .חדש פיקוח מגדל ונבנה הטרמינל הורחב ,השדה בפעילות שחל הרב הגידול

 כבסיס שימש העצמאות מלחמת בתקופת .וביירות לחיפה סדירים קווים על המריאו שלה הראשונות הטיסות .אביב-תל עיריית ראש ,רוקח ישראל של ביוזמתו1938-ב נפתח הוז דוב התעופה שדה

 .מסחרית תעופה כחברת שהוסוותה "אווירון" חברת דרך "הגנה"ה של

 (אורן עמירם –"בחאקי ארץ" מתוך)
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  ,דומה מסלולים טיפולוגיית הייתה הבריטיים התעופה שדות למרבית

 משולש או משולש צורת היא זו צורה .סירקין מחנה בסיס גם חולקת אותה

 בטבלה המופיעים הבסיסים במרבית זאת לראות ניתן .(צלע חסר) "פתוח"

   .משמאל

  שלמרבית בעוד ,"המושלם" המשולש בצורת יחסית ייחודית סירקין

 .A האות צורת או צולב בסיס עם אך דומה צורה יש האחרים מסלולים

  מסלול בעלי ולכן יותר קטנים ברובם היו זו צורה חלקו שלא התעופה שדות

   .L האות צורת בעלי או בלבד אחד

 

 242sqn.com) אתר :מקור) שלהם הטיסה מסלולי וטיפולוגיית בישראל RAF בסיסי מפת

  צבאיים בריטיים תעופה מסלולי טיפולגיית 3.1.4.3

 בישראל
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 (גוריון-בן)  בלוד  האוויר חיל בסיס של אוויר תצלום (חצור) בקסטינה  האוויר חיל בסיס של אוויר תצלום

   במגידו  האוויר חיל בסיס של אוויר תצלום

 נוף בתל  האוויר חיל בסיס של אוויר תצלום

  צבאיים בריטיים תעופה מסלולי טיפולגיית 3.1.4.3

 סירקין מחנה של אוויר תצלום

  ידי-על ישראל בארץ כולם שנבנו הללו התעופה בסיסי של המסלולים של המשולש צורת את פה לראות ניתן

 .השנייה העולם מלחמת בתקופת הבריטים

 

 בישראל

 ראשיים תעופה מסלולי

תולדות המתחם. 3  

 cieldegloire.com.) אתר :מקור)



  02-6255520 ירושלים  , ארנונה, 38לייב יפה ' רח. שימור ותכנון ערים, תיעוד, אדריכלות -שפירא אדריכלים 

 22 מחנה סירקין :פרק

RAF Station North Witham , 1942      

  

  

Brighton, 1942  

  כי אותנו מלמדת  RAF-ה של התעופה שדות מבני של אחרות אות"בתצ התבוננות

  עצמה בבריטניה גם כי אלו אוויר מתצלומי לראות ניתן . בעיקרו אחיד הוא המבנה

  מלחמת בתקופת בישראל המצויה לזו יחסית דומה היתה המשולשת הטיפולוגיה

  טיסה מסלולי דגם בעל מחנה סירקין מחנה בסיס מהווה זו מבחינה .השנייה העולם

 זו לתקופה טיפוסי צבאיים בריטים

  של פגיעות ריבוי מפני הגנה למטוסים מקנה המטוסים של הבסיס בתוך פריסה

  מטוסים יותר התקיפה למשימת להקצות התוקף הכוח את ומאלץ ,בודדת פצצה

 עקב ,זמן ואורכת יקרה רחבה פריסה גם ,קים"דת לבניית בדומה .פצצות ויותר

 .הבסיס שטח בכל חניה ועמדות הסעה מסלולי ליצור הצורך

.   

 

 

 

Charterhall, Eccles, 1942 

Royal Air Force Wrexham 
 RAF Framlingham 

 בבריטניה

  צבאיים בריטיים תעופה מסלולי טיפולגיית 3.1.4.3

תולדות המתחם. 3  

 (ידוע לא :מקור)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:RAF_Wrexham.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Framlinghamafld-21jun1946.png
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 מבנים תומכי תעופה: מתחמי בינוי היסטוריים

 צירים ראשיים היסטוריים

 צירים משניים היסטוריים

 :מתחם בינוי היסטורי
 מגורים ומפקדות –מרכז המחנה 

 הבריטית בתקופה בסירקין הבינוי 3.1.4.4

 מפת בינוי היסטורי

 
  כשדה שימש לכן ,השנייה העולם מלמת בתקופה האוויר חיל את לתגבר שנועד RAF  כבסיס נבנה הבסיס

  כולל – יותר רחוקות מלחמה לזירות כך-אחר שנשלחו לחיילים ,אזורי אימונים כבסיס גם אך מקומי תעופה

  .וההמראה הנחיתה מסלולי – עצמו התעופה שדה בעיקרו היה המחנה של הצפוני החלק .הרחוק והמזרח אירופה

  צריפים – טיפוסי צבאי בריטי היה הבינוי מרבית .שונים מסוגים בצריפים מבונה היה יותר הצר הדרומי החלק

-תת  דירים – תעופה לשדות ייעודי ובינוי ,ניסן צריפי כמה ,גלי פח או רעפים גגות עם קומתיים-חד נמוכים

   .(הפרק בסוף שיפורט כפי)  ועוד תפעוליים האנגרים ,נפט מאגר ,פיקוח מגדל ,(קים"דת) קרקעיים

 

A 

B3 

B2 

B1 

 כניסה מקורית

 כניסה נוכחית

תולדות המתחם. 3  

  .שונה כניסה ומערך היסטוריים בינוי מתחמי שלושה קיימים סירקין במחנה

  המשך שמהווה הנוכחית לכניסה מזרחית הייתה למחנה המקורית הכניסה

 .(במפה כמסומן) המחנה של הראשי ההיסטורי לציר

  רוב את וכלל המחנה של המרכזי המתחם הוא (A מתחם) הדרומי המתחם

  מבני ,מגורים מבני גם שכלל ,הפיקודי מרכזו את היווה והוא במחנה הבינוי

 .פיקודיים ומבנים תשתית

  התעופה שדה תומכי כאזורים שימשו (B1, B2, B3) הנוספים המתחמים

  מגדל – התעופה לפעילות ישירות הקשורים מבנים בעיקר כללו ולכן עצמו

  מתחם למעשה הוא B מתחם .והאנגרים קרקעיים-התת הדירים ,הפיקוח

   .למסלול סביב שונים מוקדים לכמה המחולק תעופה תמוך מערך של

  מלבד ,במחנה ההיסטוריים השונים המתחמים על יפרט שלהלן הפרק-תת

  להרחיב ניתן לא ולכן ביטחון מטעמי הוגבלה הכניסה שאליו B3 מתחם

 .עליו

 :מקרא

 (ebay אתר :מקור) ,1948 ,סירקין במחנה אירית יחידה של תזמורת תצוגת של תצלום
 עגולים ניסן צריפי לראות ניתן ברקע

 imperial war אתר :מקור) ,1944-5 ,סירקין במחנה ספיטפייר מטוס של תצלום

museum במחנה קים"מהדת אחד את לראות ניתן ברקע   (בלונדון 
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1944א "תצ 2012א "תצ   

 הבריטיתהבינוי בסירקין בתקופה  3.1.4.4
 Aבינוי במתחם חיפוש 

מגדל הפיקוח. 5  

צריפי ניסן. 1-3  
. 4 האנגר  

מבנה בעל גג קמרוני. 17  

מגורי חיילים. 13+14  

  מרקמים כמה שהיו לראות ניתן

  ההיסטורי הבינוי בתחום שונים

  את וגם המנדטורי במחנה

   .השונים המבנים "משפחות"

  מבנים שרדו טיפולוגיה מכל

  השונים המקבצים .בודדים

  האוויר תצלומי על מסומנים

   .המצורפים

תולדות המתחם. 3  

A 
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 הבינוי בסירקין בתקופה הבריטית 3.1.4.4
 B2-ו B1בינוי במתחם חיפוש 

תולדות המתחם. 3  

  האנגרים מערכי ,הפיקוח מגדל ,השונים קרקעיים-התת הדירים – תעופה תומך במערך מבונה היה זה אזור

   .(להלן פירוט) יותר מאוחרת בתקופה נבנה או הועתק 6 במספר המערך – שרדו לא שחלקם וצריפים

   .חדשות הסתעפויות לו ונוספו עקרוני באופן שרד הדרגים שמערך לראות ניתן

מגדל הפיקוח. 5  

 מאוחר/מערך האנגרים מועתק. 6
 קרקעיים-דירים תת. 8-10

B2 

B1 

B2 

B1 
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2 

1 1 

1 

1 
2 

  גם הנראה ככל ששימש נוסף מבונה מתחם היה המסלול של הדרומי בחלק

  את העליונה הימנית מהתמונה לראות ניתן – תעופה תומך כמערך הוא

  ההאנגרים לשלושת בסמוך שחנו מטוסים של מאוד הרבה הכמות

  המערך אם ברור שלא כך לסיקור ניתן שלא באזור נמצא המתחם .הצמודים

 הועתקו המבנים ששלושת אפשרות ישנה ,זאת עם .לא או היום נמצא כולו

  מכיוון סבירה אינה זו אפשרות אולם ,במחנה אחר למקום חלקית

  שאינם וסולם וחלונות יותר פחוס מבנה בעלי הינם בתמונות שההאנגרים

   (.6 'מס) כיום בהאנגרים קיימים

 הבינוי בסירקין בתקופה הבריטית 3.1.4.4
 B2-ו B1בינוי במתחם חיפוש 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Sirkin_Base1948.jpg
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  ,התעופה בשדות פגיעות גם כללה וזו ,המחתרת אנשי לפעילות מוקד שימשו הבריטיים הצבאיים המחנות

   :בולטים אירועים בשני ,סירקין מחנה גם ביניהם

  שכללו ,רבים נשק כלי ,בריטים חיילים של במסווה ,וגנבו לבסיס ל"אצ לוחמי פרצו ,1945 לנובמבר 25-ב

   .ורימונים ירייה מכונות ,מקלע-תתי ,מרגמות

  ל"ואצ י"לח אנשי של משולבת פעילות התקיימה ,"המטוסים כל ליל"כ שנודע במבצע ,1946 לפברואר 27-ב

  ולוחמי ,וקסטינה לוד שדות את תקפו ל"אצ לוחמי .וסירקין קסטינה ,לוד – בריטיים תעופה שדות בשלושה

  נזקים להם וגרמו ,קרבי לאימון שימשו אשר ספיטפייר מטוסי תשעה חנו בו ,בסירקין לבסיס פרצו י"לח

  מחוץ מהטייסות חלק הועברו ובעקבותה ,הבריטים הכוחות בקרב רב רושם הותירה זו פעולה .משמעותיים

  :עין-כבבת שמורים הצבאיים התעופה שדות" :זה ליל על בכתבה המחנות תוארו כך .ישראל ארץ לגבולות

  וגם .הבריטי השלטון על לשמור שתפקידם ,האווירונים על השומרים ,גדולים צבא מחנות חונים לכולם מסביב

 (1946 פברואר ,חירות עיתון) "....וצבא משטרה בכוח חסומות ,החיוניים האובייקטים אל המובילות הדרכים

 פעילות מחתרתית וכיבוש המחנה 3.1.5

 

 ו"תש' אדר ב, "המעש"עיתון 

  הבריטיים הצבא כוחות של היציאה .בהדרגתיות ל"צה שימוש לידי עברו הללו המחנות ,הבריטי המנדט בסיום

  לוחמי ,במקביל .למכירה הנכסים הצעת או ,"הגנה"ל מהנכסים חלק של מסירה עם בבד בד נעשתה

   .נוספים בריטיים במחנות החזקה את צבאיים במבצעים תפסו השונים המחתרות

  .ספיטפייר מטוסי י"ע מצרית ממתקפה כחלק הותקף סירקין מחנה ,השחרור במלחמת ,1948 במאי 17-ב

 .ל"צה למחנה  הפך והוא המחנה על השתלטו ל"אצ כוחות ,1948 במאי הבריטים עזיבת לאחר

   1948יוני , חברי ההגנה שומרים על מחנה סירקין
 (לשכת העיתונות הממשלתית: מקור)

 (ידוע לא מקור) העצמאות במלחמת המחנה בכיבוש חיילים

תולדות המתחם. 3  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Sirkin_Base1948.jpg
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  האוויר חיל של הראשונה הקרב טייסת מפקד ,אלון מודי שם-על ,"אלון מחנה – 12 כנף"ל שונה  שמו ,ל"צה כוחות לידי המחנה מעבר לאחר .1948 למאי עד בריטי צבאי כמחנה פעל השדה

  ממוקם היה ,1 ד"בה – לקצינים הספר-בית ,1968-ל 1954 השנים בין .האוויר חיל של לטיסה הספר-בית בו הוקם ובהמשך האוויר חיל של 101 טייסת בבסיס שוכן בתחילה .העצמאות במלחמת

   .זו תקופה מאז במחנה הפעילויות על נוסף פירוט מונעות ,מודיעיני מידע בחיסיון מהצורך הנובעות ,פעיל לי"צה מחנה בתוך והסיקור התיעוד מגבלות .סירקין במחנה הוא אף

  משום ,1944 משנת א"בתצ מופיעים לא הם אם אותם לתארך שקשה מבנים שישנם כך ,הצבאית הבריטית הבנייה ועקרונות סגנון אחר עקבה לרוב סירקין במחנה המוקדמת הישראלית הבנייה

   .במחנה הבריטית לבנייה בסגנונם מאוד דומים שהם

 

 

 

 

   

 

  ההכשרה תוכנית .קרב ותרגילי גופני כושר אימון ,סדר תרגילי בעיקר כללה הלימודים תוכנית .ח"הפלמ מפקד לימים ,שדה יצחק היה הקורס ומפקד גלעדי לכפר הקורס הועבר אביב מתל

 הסודיות שמפאת חניכים 16 היו בו הכרמל ביערות קורס נפתח 1925 שנת בראשית.(מוקיונים) "יקים'קומדיאנצ" הצוערים את שכינו ,גלעדי שבכפר הוותיקים השומר חברי אצל לגלוג עוררה

   ,גניגר ,דליה ,וערה'בג מפקדים מאלף יותר ההגנה של מים"המ קורסי הכשירו 40-ה בשנות .לאיטליה נוסעים שהם לחבריהם סיפרו

   .ונתניה החורש כפר

   

.   

 1 ד"בה

-'זליקוביץ אלימלך של בפיקודו אביב בתל "הרצליה בגימנסיה" 1921-ב נערך ההגנה של הראשון מים"המ קורס .הנוכחי למשכנו שהגיע עד סירקין ממחנה רבים גלגולים עבר לקצינים הספר בית

  מ"המ בסיכת ביטוי לידי בא ההגנה ארגון לבין ל"צה בין הקשר .ההגנה מפקד של וחשיבה פיקוד ודפוסי לחימה תורות החניכים רכשו בו ,"ההגנה" של המרכזי לקורס זה קורס הפך מאז .אבנר

   .מ"המ קורס של בוגר כל שקיבל סיכה אותה - ל"בצה קצין כל עונד אותה

 

 (משרד שפירא אדריכלים: מקור)תצלום עדכני , 50-בסירקין בשנות ה 1ד "מבנה צוערי בה

 לי"מחנה סירקין הצה 3.1.6
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 .  1944א "תצ,  Aמיקום מבנה הצוערים במתחם 
 .בתצלום זה המבנה עוד איננו קיים

  מבחני .טקטיקה ללימודי הוקדשו החניכה של השעות רוב .סדיר צבא בלוחמת הקורסים עסקו ובמהלכה העצמאות מלחמת לקראת

   .1941-1946 השנים בין לקצונה הוסמכו 45% ורק מאוד קשים נחשבו הכניסה

  מבנה נחנך 1968 ובמאי תקווה פתח ליד סירקין מחנה ,חנה פרדס - מקומות כמה בין לקצינים הספר בית נדד ל"צה הקמת לאחר

  ליישב והחשיבות ואסטרטגית ביטחונית מבחינה הנגב של בחשיבותו מההכרה נבע ,רמון למצפה ,דרומה המעבר .רמון במצפה הבטון

   .גוריון בן דוד הראשון הממשלה ראש של חזונו פ"ע אותו ולפתח
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   (חיפה אוניברסיטת ספריית :מקור) ,1950 ,סירקין מחנה   (חיפה אוניברסיטת ספריית :מקור)  כיום קיים אינו המבנה הנראה ככל,1950 ,סירקין מחנה

 תצלומים היסטוריים –לי "הצהמחנה סירקין  3.1.6
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  (ידוע לא מקור) 1950 סביבות ,הסיום מפגן בעת והרווארד קונסול מטוסי לטיסה הספר בית

 (ל"ארכיון צה) 12תרשימי כנף   (16302-ל רג"ארכיון צה) 1952קורס אלחוטני טיסה 

 ליים במחנה"הספר הצה-בתי –היסטוריים תצלומים : לי"מחנה סירקין הצה 3.1.6

 הספר לטיסה-בית

תולדות המתחם. 3  
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 ( 228  -1ל ב"ארכיון צה) 1957 1ד "צוערי בה

 (8  -1ל ב"ארכיון צה) 1957 1ד "צוערי בה ( 170  -1ל ב"ארכיון צה) 1957 1ד "צוערי בה

 (11  -1ל ב"ארכיון צה) 1957 1ד "צוערי בה (12  -1ל ב"ארכיון צה) 1957 1ד "צוערי בה

 1ד "בה

 ליים במחנה"הספר הצה-בתי –היסטוריים תצלומים : לי"מחנה סירקין הצה 3.1.6

תולדות המתחם. 3  
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 PEF 1880מפת 

כרטוגרפיתסקירה  3.2  

  טופוגרפיות מפות סדרת הן PEF מפות

  ישראל ארץ לחקר הקרן ידי על שהוכנו

  במטרה 19-ה המאה של 70-ה בשנות

  שהוזכרו המקומות כל את ולתעד לאתר

   .אחרונים ובכתבי במקרא

  מחנה של קרבתו את מראה זו מפה

  את גם כמו ,ה'פג לכפר הנוכחי סירקין

  .בסביבה הקיימים הנחלים תוואי

1880סופרפוזיציה של תחום מחנה סירקין של היום על המפה משנת   

תולדות המתחם. 3  

המחנהתחום  –הקו הכחול   
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 SOP 1929מפת 

 SOP (Survey of בשם מפות לסדרת שייכת זו מפה

Palestine) המיפוי .בישראל הבריטי השלטון ידי-על שהוכנו  

  ,מנהלי כמיפוי החל המנדטורית ישראל-בארץ הטופוגרפי

  מטרת .בארץ המקרקעין לסקר במדידות שתמך ,טופוקדסטרי

 בצורה והחלקות הקרקעות רישום לאפשר הייתה והמיפוי הסקר

  של כלכלי ופיתוח הקרקע על בעלויות רישום שתאפשר מסודרת

   .הארץ

  שטחים על ממוקמים כיום המחנה ששטחי לראות ניתן זו במפה

  הכפר לאדמות שייכים אך חקלאית פרצלציה עליהן הופיע שלא

   .התיישבות מכל כריק מופיע עצמו השטח .ה'פאג

  נמצאים מערב מצד המחנה לשטחי בסמיכות כי לראות ניתן

  של החלקות מופיעות להן ומערבית הכפר של המעובדים שטחיו

  לחלקות בפרצלציה להבחין ניתן – תקווה פתח העברית המושבה

   .יותר הקטנות

 .מזרח מצד יאבא דל'מג אזור סמיכות את לראות גם ניתן

   .מדרום הסמוכים היהודים היישובים מופיעים טרם זו במפה

תולדות המתחם. 3  

המחנהתחום  –הקו הכחול   
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 SOP 1934מפת 

 "אחוזה"בית ה

  המתרחבים שטחיה את לראות ניתן זו במפה

  הגדלה היהודית וההתיישבות תקווה פתח של

  הנוכחיים המחנה לשטחי מדרום .זה באזור

  של בשטח קיומם על המעיד כיתןוב מופיעים

   .סירקין וכפר בלינסון שכונת

  ,לראשונה פה מופיע כן גם "האחוזה בית"

  פה מופיעים אינם המחנה שטחי אולם

   .עדיין כמבונים

תולדות המתחם. 3  

המחנהתחום  –הקו הכחול   
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 SOP 1935מפת 

  של היחסית קרבתם את מראה זו מפה

   .תקווה לפתח סירקין מחנה שטחי

  של למובלעת זה בשלב הופכת ה'פג

  תקווה פתח בין הכלואה ערבית אוכלוסייה

   .סירקין מחנה לבין המתרחבת

  בינוי סימני עם כאן מופיעה בלינסון שכונת

   .רחוב כשכונת

המחנהתחום  –הקו הכחול   

תולדות המתחם. 3  
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 1944תצלום אוויר 

המחנהתחום  –הקו הכחול   

  שמלחמת מכיוון .במחנה הבריטי הבינוי מרבית את מראה 1944 משנת זו מפה

  לא ,שנה כעבור נגמרה – המחנה הוקם ובעיקבותה במהלכה – השנייה העולם

 .כאן לראות שניתן למה מעבר נוספת משמעותית בנייה שהתרחשה להניח סביר

  מסלול הוא בהם הבולט ,במחנה העיקריות הדרכים צירי את לראות ניתן במפה

  המטוסים חניות את לראות ניתן והצפוניים המערביים בקצוות לצידם .התעופה

  במתחם התרכז הבינוי כל כמעט כי לראות ניתן כן כמו .קרקעיים-התת בדירים

     .המחנה מרכז את שהיווה הדרומי

תולדות המתחם. 3  
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תחום המחנה –הקו הכחול   

 "אחוזה"בית ה

 גדל ומוקף גדר

 SOP 1948מפת 

  הבינוי את לראשונה מראה זו מפה

 .עצמו המחנה בשטח

  הבריטי הבינוי על מעידה זו מפה

  משום במחנה כולו שנעשה

  שנת במהלך פונה שהמחנה

  מופיע עדיין "האחוזה בית" .1948

   .גדר והוקף גדל אף והוא

  מסלול בדגם בבירור להבחין ניתן

  ובמסלולים והנחיתה ההמראה

   .מסביב התומכים

  את בבירור מראה המפה כן כמו

  העיקריים הבינוי מתחמי שני

  המשמעותי (1) הדרומי – במחנה

  בדרום יותר הקטן והמקבץ יותר

 .(2) המסלול

  בתבנית מופיעה בילינסון שכונת

  האידרה מצד תחום – אידרה חצי

   .המחנה גבול ידי-על השני

תולדות המתחם. 3  
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