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נתונים כלליים1.
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144-1953/גמפורטתתכנית

י"רמאתר:מקור.שרונהמושבלהרחבתתכנית,1953משנת144/גתכניתתשריט
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אתרי עתיקות באזור האתר המתועד2.2
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אתרים היסטוריים בסביבת האתר המתועד2.3

כמאכפר

דיררבת'חסרונהרבת'וחסרונהעין

בנוימטר38*26שלבגודלמבנה

המאהמןממצאים.בזלתברובו

פיעל.המבנהבתוךהחמישית

והממצאיםבמקוםבנייהפריטי

אופיבלבמבנהשמדוברכנראה

ביתאוחקלאיתחווהאולי.ציבורי

פירושובערבית"דיר".אמידים

נוצרימנזר

עטושרבת'ח

אךוביזנטיתרומיתההלניסטיתמהתקופהממצאיםבמקום

שם.במדרוןבנויהמקום.יותראףקדוםלמקוםנחשב

אישיצחקהחכםהמקוריהשםאתשימרבערביתעטושיה

מספרהירושלמיבתלמודהנזכרעטושיאיצחקאועטושכפר

לפיאךביסודיותנחפרלאהמקום.המקוםמבניהואפעמים

ביזנטיתהרומיתהתקופהמןהארכיטקטוניםהממצאיםהסקר

האתרמזרחבצפון.פורחאךאמנםקטןישובעלמעידים

.מטוייחתובריכהלמעייןבסמוךמבניםושרידיגזיתאבני

התיישבותמיקום–שרונה

מקורי

שלהראשוניתההתיישבות

הכפרבבתישרונהחקלאי

במקוםקייםכיום.הנטושים

גםויתכןמיםמגדלשלבסיס

.הנטושיםהבנייניםאבני
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3פרק 

תרבותי-רקע היסטורי

אסתרליסענת ' בשיתוף ובעריכת אדר, ( 2018ינואר )דותן גורן ' י דר"בפרק זה נכתב ע3.1סעיף 
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גורןדותן'דר/ותרבותיהיסטורירקע3.1

הקדמה3.1.1

באזורהיהודיתלהתיישבותהתייחסותתוךשרונהמושבשלההיסטוריתהתפתחותותוצגזוהיסטוריתבסקירה

ההתיישבותאולם,היישובשללהקמתוהיסודותהונחוהראשונההעולםמלחמתערב.העשריםהמאהמראשית

,שדהעבודתעלהתבססההסקירה.כמושבלהתבססותועדאופניםבמגווןנמשכהאלארציפההייתהלאבנקודה

לסקירהצורפובמרחבוהתמצאותחזותיתלהתרשמות.ארכיוניותיעודהיסטוריתעיתונות,ספרותייםמקורות

[1].ותרשימיםתצלומים,מפות

היסטורירקע.3.1.2

מבחינה.התחתוןהגלילהאזוריתהמועצהבתחומיהנמצא,התחתוןהגלילבמזרחעובדיםמושבהואשרונהמושב

זוהי.(767'מסכביש)כנרת–תבורכפרלכבישמצפוןתבורכפר-שרונהרמתבמרומישרונהשוכנתגיאוגרפית

כפר-שרונהרמתשלגבולותיה.המזרחיהתחתוןהגלילאתהמאפיינותהנטויותהרמותמסדרתבזלתיתרמה

בקעת-במזרח,(בירהואדי)תבורנחלאלהנשפכיםהאפיקים-בדרום,(דאמייהואדי)אדמינחל-בצפון:תבור

כפר-שרונהרמתשלשטחהמרבית.(65'מסכביש)גולניצומת–תבורכפרוכבישהשבעהנחל-במערב,יבנאל

נמצאתהנמוכההנקודהואילו('מ278)אדמיבהרנמצאתבההגבוהההנקודה.מפולסרמתיאופיבעלהואתבור

ואדי)שרונהנחלבאמצעותמנוקזיםהמזרחייםחלקיה–ראשימנקזאיןזולרמה.('מ100)תבורכפרבקרבת

אלמנוקזהמרכזיוחלקההירדןאלהזורם(אס'פגואדי)יבנאלנחלשלמיובליו,(עקבה-אלואדיגםהמכונה,סרונה

ממוצע.חקלאיעיבודמעובדיםומרביתםבזלתיתקרקעמכוסיםהרמהשטחי.לירדןהואגםהנשפךתבורנחל

.בעלחקלאותשלקיומההמאפשר,מ"מ474הואבאזורשנתיהרבהמשקעים

שהובילה,רוחבדרךזוהייתה.ראשיתדרךהרמהשלוהצפונייםהמזרחייםבשוליהעברההיסטוריתמבחינה

שירתהאשר',חוורנה-אלדרב'בשםזודרךנודעהמאנית'העותבתקופה.עכוהחוףמישוראלהירדןועברמדמשק

ובגלילהירדןבעמקנסללההמנדטתקופתראשיתמאז.עכולעירוהגלעדהחורןמאזורחיטהלהובלתשיירות

לתוואיממערב)שרונהלעיןובסמוךשרונהנחלבראש.זולדרךתחליףשיצרה,מודרניתכבישיםרשתהתחתון

עדויות.לסירוגיןמיושבהיההכפרעשרה-התשעהמאהלאורך.סרונההמוסלמיהכפרשכן,('חוורנה-אלדרב'של

.גסהבנייהובנוירבעיםלשניהנחלק(תושבים300-250)קטןכפרמתארותזומאהשלהשנייהבמחציתהנוסעים

.1938לשנתעדהתקייםהכפר

יישובשלשרידיו1932בשנתנתגלו(767'מסכבישעיקולבקרבת)שרונהועיןסרונההכפרשללמיקומוסמוך

פסיפסרצפת,עתיקמעייןביתשרידינמצאוהחורבהבצפון.שרונהחורבת-ביזנטית-הרומיתמהתקופהיהודי

עתיקיהודיכנסתביתשלהימצאותועלומרמזיםבמקוםיהודיתהתיישבותעלהמעידיםארכיאולוגיםופריטים

(767'מסלכבישמצפון)שרונהלחרבתמצפון.(מזוזותבסיסי,קניםשבעתמנורתתבליטעםבזלתמשקוף)

גומחתשרידיבהונתגלומסותתותמאבניםהבנוי('מ38*25.7)גדולמבנהשרידיזובחורבה.דיר-אחרבתנמצאת

.באתרביזנטיתכנסייהשלהימצאותהעלהמעידהאבן

."שרונה,רגב":להלן.2006נתניה,התחתוןבגלילעבריישוב:שרונה,רגב'ישלספרוהואזוהיסטוריתלסקירהיסודספר[1]

;14-7'עמ,"שרונה,רגב";"תמורות,ביתן":להלן.7,37'עמ,ב"תשמירושלים,(1978-1800)המזרחיהתחתוןבגליליישוביותתמורות,ביתן'א[2]
http://www.summday.co.il/sarona/about:ראווסביבתהבשרונהענייןלנקודות

http://www.summday.co.il/sarona/about
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התחתוןבגלילומושבותיהא"יק.3.1.3

Jewish)א"יקהיהודיתהפילנתרופיתהחברה Colonization Association)דהמוריסהברוןידי-על1891בשנתנוסדה

.בארגנטינהובעיקרבאמריקההרוסיתהאימפריהפליטייהודיםשלחקלאיתלהתיישבותבסיועועסקההירש

,1900בשנת.ישראל-בארץא"יקשלמעורבותההגברתעלהוחלט,1896בשנתהירשהברוןשללפטירתוסמוך

העולםמלחמתלפרוץעד.החברהבראששעמדרוטשילדהברוןמושבותעלהחסותאתלידיהקיבלהא"יק

ארוךלטווחלהלוואותזכופוטנציאלבעליפרטייםאיכרים.בלבדכלכלייםשיקוליםפי-עלפעלההיאהראשונה

העבודהליעילותקשרללאביתלמשקיקצבאותניתנולפיה,רוטשילדהברוןשלהמענקיםשיטת.נמוכהובריבית

[3].אותהלעזובכדיכספיתתמיכהקיבלבארץלהתבססהצליחשלאמתיישב.נפסקה

הירדן-משמר,המעלה-יסוד,פינה-ראש)העליוןבגלילמושבותארבעא"יקניהלהעשרה-התשעהמאהבשלהי

.התחתוןבגלילחבליהתיישבותמפעלשלהקמתואתא"יקעצמהעלנטלההעשריםהמאהבראשית.(ומטולה

מהשטחחלקעלהקימההיא1908-1901השניםוביןזהארץבחבלדונם80,000ידהעלנרכשו1898בשנת

הואטה1913-1909בשנים[4].(כנרת,מצפה,רה'סג,גןבית,מנחמיה,תבורכפר,יבנאל)מושבותשבעשבבעלותה

כפי.(1913)ביתניהלחוותפרטחדשותהתיישבותנקודותבוהקימהלאוהחברההתחתוןבגלילא"יקשלפעילותה

בגלילמאדמותיהחלקיםמכרהאףוהיאשניםבאותןישראל-בארץפעילותהאתלצמצםא"יקשאפההנראה

באזורלפעולשהחלו,('שיקגואחוזת'ו'לואיססנטאחוזת')להתיישבותפרטיותיהודיותלחברותהמזרחיהתחתון

[5].ההיאבעת

.107-95'עמ,(ד"תשנ)ד"י,ישראל-ארץשלבגיאוגרפיהמחקרים,"ישראל-בארץופועלהא"יקעל–והתיישבותפילאנתרופיה",אהרנסון'ר[3]

פרקים:העברבשבילי,(עורכת)קובלסקי-גראוויס'א,"הראשונההעולם-מלחמתאחריבגליללפעילותא"יקשלחזרתה",זלטנרייך'י[4]

.88-81,"תמורות,ביתן";141-137'עמ,ו"תשעגן-רמת,התחתוןבגלילהיהודיתההתיישבותובתולדותלישראלקיימתקרןבתולדות

חמישים:התחתוןבגלילההתישבות,הדניעבר:בהרחבהראוהחדשהבעתהתחתוןבגלילהיהודיתההתיישבותעל;21'עמ,"שרונה,רגב"[5]

."ההתישבות,הדניעבר":להלן.ו"תשטגן-רמת,קורותיהשנות

ענןעמודאתר:מקור.ועתיקותמעיינות,סרונהחרבת,שרונהנחל1:50,000במפתסביבהוהאתריםשרונהאזור-1איור
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–א"פיקבשםבתחברתולניהוללבעלותהועברוונכסיהישראל-בארץא"יקבאדמותהטיפולהופרד1924בשנת

Palestine)'ישראל-בארץיהודיתלהתיישבותחברה' Jewish Colonization Association).שהוקמה,א"פיקבראש

לקידומואחראיתעצמהראתהא"פיק.רוטשילדדהיימס'גבנואתהעמידהוא,רוטשילדהברוןביוזמתשנהבאותה

הקרקעותלבעלתא"פיקנחשבההשלושיםשנותלאמצעעד.ישראל-בארץהיהודיהיישובשלהכוללהכלכלי

מרביתאתרוטשילדמשפחתהעניקהישראלמדינתהקמתלאחרכעשור.ישראל-בארץביותרהגדולההיהודית

[6].1957בשנתפורקהוהחברהלמדינהא"פיקשבבעלותהאדמות

ישראל-בארץ'אחוזות'המפעל.3.1.4

הוקמושניםבאותן.ישראל-בארץהיהודיתההתיישבותהתגברה(השנייההעלייהתקופת)1914-1908השניםבין

.'הישובהכשרתחברת'ו'ישראל-הארץהמשרד''לישראלקימתקרן'–הציוניהממסדמטעםישראל-בארץופעלו

מושבי'',לאומיותחוות':כגוןהלאומיההוןעלשהתבססו,מגווניםהתיישבותדגמיבארץנוצרואלוגופיםבאמצעות

חדשההתיישבותשיטתישראל-בארץהתפתחהבמקביל.'פועלותחוות'ו',קואופרציה'',קבוצה'',פועלים

.ל"בחושונותבעריםהוקמואחוזהחברותלשמוניםקרוב.'האחוזה'–התפוצותיהודישלהפרטיההוןבאמצעות

במושבותישראל-בארץלהתיישבמנתעלפרטיותבחברותשהתאגדו,הבינוניהמעמדבנימיהודיםהורכבוהן

הבתיםהקמת,הקרקעמחיראתבתשלומיםאולמפרעשילמוהאחוזותחברי,ליםמעבריושביםבעודם.חקלאיות

.המטעיםופיתוח

.125-103'עמ,(א"תשנניסן)59,קתדרה,"ומטרותיהארגונה–א"פיק",שטרןש"ובגולדשטיין'י[6]

ענןעמודאתר:מקור1880משנתPEFהבריטיתהמשלחתסקרבמפת"חווארנהאלדארב"דרךעלסרונההכפראזור-2איור

כמאכפר

סרונה
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עוספיה

משקשלוהכשרתוהקרקעותברכישתלטפלהצורךהעתידייםמהמתיישביםבכךנחסךכלכליתמבחינה

מוקדמתהיכרותבעליהיושהחבריםמאחררביםהצלחהסיכויילמושבותנכונוחברתיתמבחינה.חקלאי

בוריס1914בשנתעמדזוהתיישבותשיטתשליתרונותיהעל.חייהםבאורחלזהזהקרוביםוהיומוצאםמארצות

:מוילנההאחוזהחברתבראשועמדרבותאחוזהחברותשלהקמתןאתשיזם,גולדברג

ניסיונותלבצע,חלוץלהיותדורשתשאינהישראל-בארץבהתישבותהמעטותהשיטותאחתהיאהאחוזה...

העלייהמראשית]השנים30בןההתישבותנסיוןשלמירביניצולהמאפשרתהשיטותאחת,בסיכוןהכרוכים

ביותרמתאימההיאכלכליתומבחינההעירוניהיהודישללאופיומתאימההיאפסיכולוגיתמבחינה...[הראשונה

לאטלאטרקיכוליםושהםמשקבהקמתגדוליםאמצעיםאחתבבתלהשקיעאפשרותלהםשאיןלאנשים

...בטוחפרטיומשקבטוחהפינהלעצמםלסדר

27,500-כורכשובתכניתהראשוןהשלבאתמימשואחוזהחברותעשררקהראשונההעולםמלחמתלערבעד

אפשרויותאתלאוכןותנאיההארץאתהכירולאהאחוזהאגודותשנציגימאחר.ישראל-ארץברחבידונם

באותםבארץשפעלו,להתיישבותחברותמספרשלובסיועןבאמצעותןהמקרקעיןעסקאותנערכוהרכישה

האחוזהחברותעשרמתוך.'קרקעותוממכרלקניןחדשהחברה'ו'גאולה',הישובלהכשרתהחברה,א"יק:ימים

כפר,[7]התחתוןהגלילבמזרחושרונהפוריה–המלחמהפרצהטרםמושבותלייסדבלבדחברותארבעהצליחו

.הנגבבצפוןורוחמהיהודהבשפלתאוריה

לעלייההארוכהההמתנה.רבותסיבותלכךוהיונכשלוהאחוזהחברותשללהתיישבותהניסיונותמרביתכאמור

הפסיקוהחבריםמןרביםמכךכתוצאה.האחוזהלחברותהרוכשיםביןהקשרלהתרופפותהביאהישראל-לארץ

רכישתיכולתאתהגביל(אגרריבנק)הלוואותלקבלתאפשרויותהיעדר.הקרקעלרכישתהתשלומיםאת

הניהולשיטותבשלקשייםנתגלעושהוקמובאחוזות.מועדמבעודהאחוזהחברותשללפירוקןוגרםהקרקעות

שבהםבמקרים.למשבריםנתוןשהיה(מטעיםענפי)גוני-החדהמשקמבנהועקבהבעליםהיעדרותבעת

הגדולותומההוצאותהעבודהמאופי,החייםמהוויהחדשיםהמתיישביםהתייאשואחתלא,הרוכשיםהתיישבו

,ל"קקמפעליומנהלחקלאייועץושימש1914בשנתישראל-לארץשעלה,אטינגרעקיבאהאגרונום.מהמשוער

:האחוזותמפעלהצלחת-לאישהביאוהסיבותעללימיםהעיד

ידיעהמחוסרימנהלים,(שקדיםמטעיבעיקרבהןניטעו)גווני-החדלמשקהאפיניותהשליליותהתופעותבאותן...

בינםקשרחוסר;זולהלעבודההמנהליםמצדהנטיה;והפועליםההנהלהביןחיכוכים;מעורבמשקהארגוןונסיון

...להתיישבותהמועמדיםשלוהכשרתםמימונםבדרכיויציבותקבע-חוסר;כספיתיציבות-אי;האחוזותחברילבין

-בארץהיהודיתההתיישבותלתנופתהאחוזותמפעלשלתרומתואתלראותניתןההתיישבותיהכישלוןלמרות

מלחמתעדישראל-בארץיהודיתבבעלותשהיההשטחוהרחבתקרקעותרכישת–מישוריםבמספרישראל

ק"אפלבנקרבהוןהעברת;השנייההעלייהלפועלירבהעבודההספקת;(דונם27,467)הראשונההעולם

יהודיבקרב'האחוזה'רעיוןלפעםהוסיףהעשריםהמאהשלוהשלושיםהעשריםבשנות.קרקעותלרכישת

מספראיחודידי-עללעיתים,נוספותמושבותמספרבאמצעותוהוקמוישראל-ובארץ(ב"בארהבעיקר)התפוצות

[8].אחוזהחברות

.93-89'עמ,"תמורות,ביתן":ראוהמזרחיהתחתוןבגליל'האחוזות'הקמתעל[7]

,כץ'י;"הפרטיתהיזמה,כץ":להלן.125-87'עמ,ט"תשמגן-רמת,השנייההעלייהבתקופתישראל-ארץבבנייןהפרטיתהיזמה,כץ'י[8]

.19-13'עמ,"שרונה,רגב";"האחוזותמפעל,כץ":להלן.144-119'עמ,(ב"תשמטבת)22,קתדרה,"1917-1908ישראל-בארץ'אחוזות'המפעל"
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[9]'שיקגואחוזת'.3.1.5

כשנתיים.לואיססנטשלהאחוזהאגודתאתב"ארהבמיזורי(1918–1861)[10]גולדמןשמעוןייסד1908בשנת

שנמצאוא"יקמקרקעותדונם3,545הישובהכשרתחברתבאמצעותלואיססנטאחוזתרכשה(1910)מכן-לאחר

ר"דשלבראשותוישראלי-הארץהמשרדהתבקשהקרקערכישתלאחר.התחתוןהגלילבמזרחפוריהברמת

התמנה,רופיןר"דשלהמלצתובעקבות.הבעליםלעלייתעדהאחוזהשלהשוניםבענייניהלסייערופיןארתור

.בפוריהלואיססנטאחוזתשללמנהלה,(טוביהבאר)קוסטינההמושבהמאיכרי,(1874-1951)איזרעאליתאליהו

נבנוובתוכהאבןבחומתהוקפההאחוזהחצר.וקיקיוןשקדים,זיתיםמטעינטעוובאדמותיהבארנקדחהבמושבה

אמורשהיה,גולדמןשלביתונבנההכנרתלצדבמורד.אוכלוחדרמטבח,לבהמותצריפים,פועליםלמגוריבתים

[11].האחוזהחברישלבתיהםייבנושלאורכורחובשלראשיתואתלהוות

רכש1913בשנת.[12]ישראל-בארץלנציגהבגולדמןובחרהפעילותהאתלקדםשיקגואחוזתהחליטה1912בשנת

בכפרא"יקמקרקעות[(13]דונם5,525נטעןאחרבמקור)דונם4,814הישובהכשרתחברתבאמצעותגולדמן

.[(14]מנצרתפאהוםממשפחתהאדמותאתרכשהא"יקכינראה)לפוריההסמוכהיבנאללבקעתממערבסרונה

לסלקבפניהוהתחייבבמזומןדולר15,000א"ליקשילםגולדמן.לרוכשיםבמיוחדנוחיםבתנאיםנחתמההעסקה

בשרונהשיקגואחוזתאתאיזרעאליתניהל1915-1913בשנים.שניםלעשרבתשלומים35,000בסךהיתרהאת

(1913אוקטובר)שרונהאדמותאלהקרקעעלהעלייהערב[15].בפוריהלואיססנטאחוזתכמנהללעבודתובמקביל

כל"התחתוןהגלילפועליאתשאפפהההתרגשותעל,השנייההעלייהמחלוצות,מחנימיתרבקהביומנהכתבה

[הפועליםמקרב]הםרבים...!"והצליחועלו!שרונהכובשי,ידיכםתחזקנה":והכתובתלעליהדגלרקמתיהלילה

מפוריההרגליתהתהלוכהאת(1965–1891)נחמנייוסףתיארלימים.!"בגלילנקודהעוד.לשרונהלעבורהרוצים

החמושים'השומר'באנשיהמלוויםואיזרעאליתגולדמןבראשםכאשרורקדוששרופועליםעשרותשללשרונה

:בנשק

היתהזו.הרוקדיםלמעגלהצטרפווילדיהםונשיהםהמושבותאנשילקראתנויצאוגן-וביתיבנאלאתבעברנו

התהלוכההתעכבה,[17]שרונהואדיבסיבוב,[16]ל"זניסנוביחזקאלשלהרצחובמקום.עין-ומרהיבתנהדרתתמונה

נצחתתשובהומשמתהגלילאתומחזקתהמבטיחה,שרונהלגאולתבושזכינו,הגדולהיוםעלדיברגולדמןושמעון

[18].העםשלורכושוכבודועלבהגינוחללשנפל,ניסנוביחזקאללרוצחי

ידי-עלהותקפוהחורשים.שרונהאדמותאתלחרושגן-וביתיבנאלאיכריהתייצבוהקרקעעלהעלייהלמחרת

תושבימצדגבוללהסגותקדימוןזההיה.העבודהאתשאבטחו,השומראנשיידי-עלונהדפוחדתההכפרערביי

ואנשישרונהמתיישבילביןכמאהכפרשלרקסים'הצותושביו(יבנאלרמת)סיריןברמתהמוגרביםהכפרים

.השומר

.68-20'עמ,"שרונה,רגב":ראובהרחבהבשרונהשיקגואחוזתשלפעילותהעל[9]

.3'עמ,14.9.1951,דבר,"גולדמן.שוחלוצן–"אחוזות"",הדניעברראוופועלוגולדמןעל[10]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1951%2F09%2F14&id=Ar00304&sk=760C6951

'עמ,"שרונה,רגב";128-126'עמ,"האחוזותמפעל,כץ";112-106'עמ,"הפרטיתהיזמה,כץ":ראובפוריהוהתיישבותהלואיססנטאחוזתעל[11]

23-20.

.1'עמ,19.4.1939,המשקיף.ב"בארהשיקגואחוזתממייסדיהיההיימןיצחק'רכינכתבהמקורותבאחד[12]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF%2F1939%2F04%2F19&id=Ar00115&sk=1599A1F8

.102'עמ,"הפרטיתהיזמהכץ"[13]

.68'עמ,"תמורות,ביתן"[14]

.23-22'עמ,"שרונה,רגב";91'עמ,שם[15]

.שם39והערה25'עמ,"שרונה,רגב":ראו'שומר'וה'גיוראבר'ממייסדי(13.2.1911)ניסנוביחזקאלשלהירצחועל[16]

.שם,שם:בדרךלנעיםומארביםמחסומיםלעיתיםהוצבוזהבמקום[17]

.25-24'עמ,שם[18]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1951/09/14&id=Ar00304&sk=760C6951
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF/1939/04/19&id=Ar00115&sk=1599A1F8
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המיועדלמקום"שרונה-בסרונההראשוןביקורהאתמחנימיתרבקהתיארה"התהלוכה"לאחרשבועותמספר

מקוםובהכנתבניקויהתחלנו...אחדותחושותעודהנה.הערביהכפרמןשרידיםנראועוד.ערבלפנותהגענולמחנה

בשמונודעהואכלבפיאך,רמהבשםהחדשהיישובנקראשיקגואחוזתאנשיבפי."...כאןישארואשרלחברים

(גן-וביתיבנאל,כנרת,מלחמה)הירדןועמקהמזרחיהתחתוןהגלילמושבותביןגשרנוצרהקמתובעקבות.שרונה

לביןהמערביהתחתוןמהגלילהדרךבמעברחיוניתנקודהזוהייתה.(תבורוכפררה'סג)'העליונותהמושבות'לבין

[19].במזרחהירדןועמקיבנאלבקעת

ונטעומרצחיםשודדיםלפגיעותחשופיםשהיו,הסביבהמושבותאיכריבקרברבהשמחהעוררזההתיישבותימהלך

עלרוטשילדולברוןלפקידיהגן-ביתהמושבהועדהודהא"יקבידישרונהאדמותרכישתלאחרכבר.ביטחוןבהם

הכפרבקניתומרצכםעמלכםבעדותודתנוברכתנואת...מביעיםאנו..."הגלילהיהודיתההתיישבותבבנייןמעורבותם

רכישתלאחר."...העמוקיםתודתנורגשיאתרוטשילדבנימיןהבארוןאדוןלכבודלמסור...מבקשיםהננוובזה.שרונה

לייסדבהצעה,השומרועדחבר,גלעדיישראל(1913אוגוסט)החברהפקידותאלפנה,א"יקבידישרונהאדמות

-1500)שרונהמאדמותחלק'השומריםכפר'לרשותלהעמידביקשהוא.אנשיושלקבעליישובחקלאיקואופרטיב

במתכונתהזויוזמהאולם."אחדכלומטבחחדריםמשניקטניםבתים15"המגוריםלבנייתהלוואהולקבל(דונם1300

[20].הפועלאליצאהלא

שלובמכלאותבחורבותבשרונהשיקגואחוזתשלהראשוניםפועליההתגוררו,משקומבניאבןבתישללבנייתםעד

בווהייתה"ובקרצאןזבל"מלאהיאמגוריהםמקוםכיתיאר,עליהםשנמנה,בסקינדשאול.סרונההערביהכפר

המתרחשאתותיארקמינצקי-סלעם'חהעדריםרועהבהביקרלשרונההעלייהלאחרכשנה[21]."טחובהקרקע"

הפועליםחיי.במקוםשהיו,הערביותבחושותעדייןגרההקרקעאתהכשירהאשרהפועליםוקבוצת..."במקום

."החסראתהשלימו,כך-אחרהמשותפתוהשירההמשותףבמטבחהסעודהאולם,מדכארושםעליעשובחושות

[22]

שנינבנובמקום.וזיתיםשקדיםמטעיםשרונהבאדמותונטעוהקרקעאתהפועליםהכשירואיזרעאליתשלבפיקוחו

הפועליםעבדולפרנסתם.בזלתמאבניבחומההוקפוהמבנים.לפועליםמגוריםחדרי,אוכלחדר,מטבח,מגוריםבתי

סנטהאחוזותממטעינשכריםיצאוהסביבהמושבותאיכריגם.במטעיםובטיפולגן-לביתהדרךבהכשרת,בסיקול

שנגעו,פועליםשביתותאחתלאפרצוהאחוזותבשתי.השדותועיבודבחרישפרדותעםבהםועבדוושיקגולואיס

בשלהתעוררנוסףקושי.ירדהוהתפוקההפועליםלעיתיםהוחלפוכךבשל.ערביםפועליםוהעסקתהשכרלגובה

העולםמלחמתלערבעד.לקויהכספיתוהתנהלותכלכליסיכוןבחובושטמן,ענפי-חדמשקעלהתבססותן

שלושיםבהוהועסקושקדיםדונם2,400ניטעובאדמותיה,דולר40,000-כבשרונהשיקגובאחוזתהושקעוהראשונה

הפרטיםהמשקים"כאחד(1914מרץ)ההיאבעתשרונהנזכרה'האחדות'בעיתון[23].השנייההעלייהמבניפועלי

[24]."התחתוןבגליל

מערכותהשתתקואטאט.הכלכלייםממקורותיוישראל-בארץהיהודיהיישובנותק1914בקיץהמלחמהפרוץעם

שרונהעללפקחהגיע1915בשנת.הזרהנתינותםבשללגירושמועמדיםהיורביםויהודיםפסקההעלייה,החיים

שרונהשללמזלה.דונם1,450הכשירהואהפועליםשלושיםשלבסיועם.שיקגואחוזתמאנשי,קולקר(משה)מוריס

.מועטנזקלשדותיההסבו,שנהבאותההפולשיםהארבהנחילי

.27-26'עמ,שם[19]

.32-27'עמ,שם[20]

.3'עמ,22.11.1938,הצופה,"...היינועשרה":ראובשרונההפועליםחייעלבסקינדשאולשללזיכרונותיו[21]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH%2F1938%2F11%2F22&id=Ar00305&sk=79A4EB1F

.30-33'עמ,"שרונה,רגב"[22]

.37-32'עמ,שם[23]

.5'עמ,22.3.1914,האחדות[24]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HZH/1938/11/22&id=Ar00305&sk=79A4EB1F
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21להערה,22/11/1938,הצופה
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להפסקתהביאומאני'העותהצבאידי-עלהעבודהבהמותוהחרמתכספייםגירעונות,בתקציבהמחסוראולם

נטיעותשלח"דוהמלצותבעקבות.רקסים'הצלשכניההאחוזהאדמותהוחכרושבה,1917שנתלמשךפעילותו

עבודתאתחסותותחתלקבל'ישראליהארץהמשרד'שנהאותהבקיץהסכים(1917מאי)בשרונההשקדים

העלייהאנשימבין."מכליוןהנטיעותאתלהציליהיהאפשרהזההעדורי"ע..."באחוזההשקדיםבמטעיהעידור

היתרבין.(1918)טבנקיןואוהיצחקהזוגבניאתוכן(1916)גורדוןד"אאתלמנותניתןבשרונהשעבדו,השנייה

.העבודהלכיבושששאפו,פועלותשלקבוצותמספרבאחוזההועסקו

ומושבותשרונהשלאוכלוסייתןגדלה,הראשונההעולםמלחמתבזמןויפואביב-תלתושבישלגירושםבעקבות

אגודתשלהעשיריתהשנתיתוהאספההחמישיתהפועלותועידתבשרונהנתקיימו1918ביולי.זמניבאופןהגליל

[25].'השומר'

לבחוןב"מארהשנשלחוהחבריםאולם.בשרונההעבודהאתלחדששיקגואחוזתהחליטה,המלחמהשלבסיומה

המטעיםשלהדלהמהתנובהנבעהאכזבתם.שבאוכלעומתוחזרוהתייאשוהחקלאיבמפעלהנעשהאת

אלימלךר"דהאגרונוםבשרונהביקר1919ביולי.1921-1918בשניםהתחתוןבגלילששררההביטחוניתוהמתיחות

ליאוןנשלח1920בשנת.והתיישבותיתחקלאיתמבחינהמנוהלתלהיותעליהכיצדמקיףח"דווכתבזגורודסקי

(1922-1920)כשנתייםבמקוםהתגוררהוא.שרונהושיקוםבניהולקולקראתלהחליף,האחוזהמחברי,בורמן

.השלישיתהעלייהמאנשיחקלאיפועלי,ניק'מוציעקבעםיחדבמלחמהשנחרבוהמטעיםשטחילחידושופעל

והתיישבוישראל-לארץעלו1921ביולי.לשרונהגן-ביתהמושבהביןהכבישתוואיוהורחבנסללשניםבאותן

שלושביישובהתגוררוההיאבעתכיעולהקפלןשלמעדותו.ילדיהםעם(קפלנסקי)קפלןודינהאברהםבשרונה

יסופרעליה',הרועיםקבוצת'במדוברכינראה)אחתובחורהבחוריםשמונהשמנתהפועליםוקבוצתמשפחות

'במדגניה(שקולניק)אשכוללויידידובלוויית'אמדגניהברץיוסףבשרונהלביקורהגיעושנהבאותה[26].(להלן

:היישובמנשותאחתשסיפרהכפי

'בדגניהאישאליהיפנהפתאום.ושוחחנוסעדנו,ישבנו.במזווהיוםבאותולישהיהמהכללשולחןהגשתי

לאכאן:למדיברורהיההרמז.מתוכנהשנתרוקנההלחםצלחתעלורמז,האופייניחיוכומלווהמבט[אשכול]

לתקןומהרתי,הבינותי.הואחוקםלחם,והלחם,הםעבודהאנשיאורחיך!שרונהכאן,החסדרבתגבירתי,שיקאגו

[27]...טעיםלחםלאפותלמדתי.המעוותאת

'הצעירהפועל'בעיתוןהתפרסמובהביקורוורשמיהתחתוןהגלילבמושבותממסעותיושרונהאתהכירברץ

:1920באפריל

בחלקהפה.נטועגדולעלמין-ביתפה."רמה"לשרונה–לההקרובהלהנקודהואפנה,יבנאלאתגםאעזוב

זובחלקה,ולעבדהלכבשהשרצו,השכניםעםבגבורהולחמוצעיריםמניןפעםעמדומקום,לבתיםהסמוכה

,פלכים,בדוים,המיניםומכלהסביבהמכלחורשיםגביהםועל,בקרשלצמדים-צמדיםנירעכשיופולסים

חומההמוקפה,הזוהגדולהובחצר.נעבדתהבלתיהיהודיםאדמתאתלבלעתמידשאורביםאלוכח,וצירקסים

ישיהודיםמנין.ושלוהשקטעכשיושוררת–החוההוסדבזמןבההקימוושאוןרעשהרבה[כךושכל]כ"ושכחזקה

אתעזבאחדבהירשביוםעדהחייםעליונמאסו[כךכל]כ"כהיהודיםעבודתבזמןזהפקיד.אחדופקידכאן

-זכרון,L18/7510,שם;22.5.1917-מבשרונההשקדיםנטיעותעלווילקנסקיאיזנברגשלח"דו,L18/6753,מ"אצ;46-37'עמ,"שרונה,רגב"[25]

.11.6.1917-מיפה'ובטהון'י,קולקר'מביןדברים

.L18/7510,מ"אצ:ראוט"תרעבתמוז'ט-מ("שיקגו.אאחוזה)שרונה"זגורדסקי'אשלח"לדו;50-47'עמ,"שרונה,רגב"[26]

.12'עמ,28.2.1969,מעריב[27]
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גםאין,סכסוכיםואיןפועליםאין,מפריעאישאין,מאדלותנעםהישיבה,למקומושבעכשיו–.לגמריהמושבה

כ"שכ'אחוזות'האחתהיאזאתוהרי.שקדיםשלמהכנסהיותר,דימכניסיםהםחכירהדמי.[גרעונות]דיפיציטים

[28]..!הציוניבעולםהאחרוןבזמןעליהןלדברמרבים[כךשכל]

העבירבורמן.(אושמירסקי)שמירויונהפנחסוביניהםשיקגומאחוזתנוספיםחבריםלשרונההצטרפו1922בשנת

במקוםלהשקיעסירבוהאגודהשחברימאחרבהתנדבותהאחרוןמילאאותו,האחוזהניהולאתשמירשללידיו

מטעיםונטיעתלהכשרתמחודשיםניסיונותונעשותושביםוחמישהעשריםביישובנמנוזובשנה.נוספיםמשאבים

לעזובנאלצוהכלכליהמצבבשל.לולוהוקםלפיטוםועגליםפרותנרכשוכן.פלחהגידוליוזריעת(וזיתיםשקדים)

אשר,(1954–1899)למדןיצחקהיהמהםאחד.ביישובשעבדוהשלישיתהעלייהמפועליחמישהשרונהאת

[29].שמיריונהבתפקידאותוהחליפהעזיבתולאחר.האחוזהילדילששתמורהשימש

להתיישבותהמחלקה'ובהסכמת'החקלאימרכז'ל'שיקגואחוזת'ביןחוזהנחתם(1923)ד"תרפבחשוןג"י-ב

בתנאיבשרונהמאדמותיהדונם2,000ל"לקקלמסורהאגודההתחיבהלחוזהבהתאם.היהודיתבסוכנות'חקלאית

יועדזהשטח.להכשרתוכלשהןבהוצאותלשאתאוהאמורהשטחעלא"ליקהחובאתלשאתתצטרךשלא

נוסדהזוקבוצה.1923בקיץלשרונהשהגיעה,('שרונהקבוצת'בשםגםנודעה)'בריסקקבוצת'שלליישובה

בשרונההתגוררוחבריה.השלישיתהעלייהבניחלוציםשלוחברותחבריםושנייםעשריםומנתה1920בשנת

-רבמשקהאחוזהחבריהקימושניםבאותן.(דונם1,100-750)אדמותיהאתועיבדובחקלאותניסיוןרכשו,כשנתיים

בין.(ומכוורותבקרמשקהיהקפלןשלבבעלותו)ירקגן,וטבקתבואות,שקדיםמטעישכלל,(מעורבמשק)ענפי

תושבימנייןגדלהחדשיםהמתיישביםשלבואםבעקבות.טוביםשכנותיחסישררוהאחוזהלחבריהקבוצהחברי

המושבהביבנאלואילו(59)מצפה-התחתוןבגלילהקטנההמושבהשלהתושביםלמספרזהההיההוא.שרונה

[30].נפש385ההיאבעתנמנוביותרהגדולה

לאשיקגואחוזתואדמתהתממשלאהלאוםאדמתעללהתיישב'בריסקקבוצת'חברישלששאיפתםמאחר

אתייסדויותרומאוחרלעפולהעברוהם1926בשנת.שרונהאתלעזובחבריההחליטו,ל"לקקבפועלהועברה

.חמורלמשברשנקלעו,בשרונההנותריםעלהעיבההקבוצהשלעזיבתה.(דודרמתקיבוץלימים)עיינותקבוצת

.בשרונהשהתיישבובחבריהםהכספיתתמיכתהאתב"בארהשיקגואחוזתהפסיקההעשריםשנותבמהלך

.הועילללאאך,ק"אפולבנקל"לקקהאחרוניםפנו(א"לפיק1924ומשנת)א"ליקחובותיהםאתלחסלבניסיון

האדמותאתהחכירהזו.א"פיקלחברתמשועבדותשהיו,שרונהאדמותאתהמתיישביםאחרוניעזבו1927בשנת

-אערבהבדווימהשבט,סמרלמוחמדוכן(1936שנתעדאותןשעיבדו)יבנאלהמושבהמאיכרי,וקוסטיצקילשולמן

ובהם)התחתוןהגלילבמושבותכי'היוםדאר'דיווח(1929)ט"תרפבמאורעות[31].כמאמהכפררקסים'ולצזביח

.לערךדונם3,000שלשטחיבנאלאיכריעיבדו1936-1930בשנים[32]."נסערהרוחותמצבאבל,שקט"(שרונה

[הערביהמרדבעקבות"].החוכריםשלהעבודהולכלילתבואהמחסניםבתורשמשובשרונהוהמבניםהחצר

שלשטחתפסוהערבים1936/37שנתבמשך...הבתיםאתושרפוהיבולאתהסביבהערביהחריבו1936בשנת

."יבניאלאכריי"עמעובדתשהיתהוהאדמה,בערךדונם1,000

.16-14'עמ2.4.1920,הצעירהפועל,"קצרהמדרךרשמים",ברץ'י[28]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HHR%2F1920%2F04%2F02&id=Ar01502&sk=2156D97D

.54-50'עמ,"שרונה,רגב"[29]

.60-54'עמ,שם[30]

.65-60'עמ,שם[31]

.4'עמ,2.9.1929,היוםדאר[32]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DHY%2F1929%2F09%2F02&id=Ar00405&sk=81C4004B

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HHR/1920/04/02&id=Ar01502&sk=2156D97D
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DHY/1929/09/02&id=Ar00405&sk=81C4004B
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29להערה,2/4/1920,הצעירהפועל
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הקרקעעיבודחודש1938-1937בשנים.השטחאתהערביםפינובלקבורןהגלילמחוזמושלמקוםממלאבהוראת

[34].מיבנאל[33]'השלושהמשמר'ארגוןידי-עלדונם2,000שלבשטח

.במקוםהכלכליתוהשקעתםעבודתםשנותעלפיצוייםבשיקגומאגודתםדרשובשרונהשהתיישבוהאחוזהחברי

אך,לפצותםישכיהוועדהקבעה1927בינואר.בעניינםבוררותועדתשמינה,לאומילוועדפנוהםמשפטילסעד

למספרלהעניקישכיונקבעהבוררותהתחדשה,(1942)שנהעשרה-חמשבחלוף.נתיישמולאהחלטותיה

שנרשמה,הקרקעאתפרטייםאנשיםלהעבירא"מפיקמנעהמשפטיתסיבהאולם.החובתמורתקרקעמשפחות

לכנסניסההוא,1947בשנתב"בארהקפלןשלביקרובית.לפעולשהפסיקה,(שיקגואחוזת)אגודהבבעלות

לאאך.החובלבעליא"מפיקהקרקעחלקותהעברתשלרשמיאישורלקבלכדישיקגואחוזתהנהלתשלישיבה

קשייאת',שיקגואחוזת'מאנשי,שמירפנחסתיארלימים[35].לכךהדרושהחבריםמספראתלאתרבידועלה

:לעזיבתהשהביאו,בשרונהההתיישבות

ביתבלי,יהודימישוברחוק,בדואיםבין,ישראלי,אחדופועל,ב"מארהעוליםמשפחותשלושרק[1922]אזהיינו

לא[שיקגואחוזתשל]האמריקאיםהחברים–שנים6במשךלעבודיחדהמשכנווכך.רפואיתועזרהלילדיםספר

המקוםאתרבבצערלעזובנאלצנוסוףסוף.בגלילאשרבשרונהמעמדעודלהחזיקבאפשרותנוהיתהולא.באו

[36].אחריםהתישבות-מקומותולחפש

'הרועיםקבוצת'.3.1.6

ישראל-בארץהעבריבמשקהמרעהענףלביסוסנוסףניסיוןבשרונהנערךהראשונההעולםמלחמתלאחר

בסיסוהיווהדרכהבתחילתהפועליםתנועתבקרבצמח'המרעהכיבוש'רעיון.'הרועיםקבוצת'באמצעות

בתל'השומר'באספתמחדשהרעיוןהועלה(1914)ד"תרעבפסח.'השומר'ו'גיוראבר'אגודותשלבאידאולוגיה

כעשריםיצאוקצרההכשרהתקופתבסיום.השרוןבאזורהבדוויםשבטיאצלהמרעהעבודתבלימודוהוחלעדש

מצפה,גן-ביתבמושבותהרועיםעבדו1916-1914בשנים.התחתוןבגליל'המרעהכיבוש'חזוןלהגשמתחברים

ניסיונותנעשו1917-1916בשנים.המושבותאיכרימשלקשייםהיוחייהםותנאיזעוםהיהעבודתםשכר.ובכנרת

[37].העליוןבגלילא"יקשלטיוןובאדמות(חי-תל)טלחהבחצר'המרעהכיבוש'ל

,המנוחגולדמןשמעוןשלהעדראתלידיהםוקיבלו1919-1918בשנים'הרועיםקבוצת'הגיעהלשרונהכינראה

נציגישללעבודתםבמקבילבשרונהפעלהזוקבוצה.(שרונה)ושיקגו(פוריה)לואיססנטשלהאחוזותנאמןשהיה

עמדובשרונה.ולולירקגן,פלחה,שכללהחקלאימשקובעבודתצאןברעייתועסקהביישובשיקגואחוזת

לרשותםעמדשם,פוריהלרמתהעדרעםהרועיםעלוהגשמיםבואעם.מגוריםחדריושלושהאוכלחדרלרשותם

.ודירמנוחהחדר

.יבנאלהמקומיתלמועצהצורף1953בשנת.יבנאללמושבהוסמוךמצפוןיבנאלבבקעת,תחתוןהגלילבמזרחמושבהיההשלושהמשמר[33]

שלושהשםעלנקראהיישוב.ויבנאלגן-ביתביןהשטחאתליישבבמטרהומגדלחומהכיישובא"פיקאדמתעלהמושבהוקם13.4.1937-ב

שלבמהלכם1937במרץ14ביום,בדרכםונרצחוליבנאלגן-מביתשהלכו,גלרוגדליהואליוביץיהודה,(לונץ)ששון-בןזלמןמשה,יבנאלמתושבי

.158'עמ,"תמורות,ביתן";שמםעלהעובדיםלמושבהיסודהונחלמותםהשלושיםביום,ט"תרצ-ו"תרצמאורעות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94

בצרוף5.9.1938-מ"האחרונותבשניםשרונהאדמותמצב",J15/4311/7,שם;14.11.1937-מא"פיקהנהלתאלנחמני'י,J15/2266,מ"אצ[34]

.15.11.1937-מ'השלושהמשמר'מושבעםדברים-זכרון

הכספיותבהתחייבויותיהעמדהשלא',שיקגואחוזת'שלבגורלהעלהמהלבררא"פיקניסתה1936בשנת;68-66'עמ,"שרונה,רגב"[35]

.J1/8253,מ"אצ:ראוכךעל.שרונהאדמותלרכישתא"יקעםהאחרונהשחתמהלחוזהבהתאם

.3'עמ,3.10.1955,דבר[36]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1955%2F10%2F03&id=Ar00300&sk=C5CC0C26

.73-69'עמ,"שרונה,רגב"[37]

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1955/10/03&id=Ar00300&sk=C5CC0C26
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–שרונהאדמותמצב34להערה

5/9/1938בסיכום

,1937–שרונהאדמות34להערה
נחמנייוסףמכתב
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ועשתה'העבודהגדוד'ל'הרועיםקבוצת'הצטרפה1921בחורף.וחברותחבריםעשרהבקבוצהנמנו1920בקיץ

גדוד'מחדשיםמצטרפיםוכלל(עשר-שמונה)הוכפלחבריהמספר,שנהאותהבקיץ.בשרונהלהתבססניסיון

כשלושים)ירקותשלמושקהחקלאימשקוטיפחהפלחהדונםמאותכשמונהעיבדההקבוצה[38].'העבודה

'הרועיםקבוצת'רכושהועברהבאיםבחודשים.בשלילהנענו'החקלאיהמרכז'מלתקציבבקשותיהאולם.(דונם

בשלב.וחמארהגלעדיבכפראדמותיואלצפונהומשםבמגדל'העבודהגדוד'מחנהאל(ראש90בןעדר)משרונה

[39].(1921-1918)שניםכשלושבשרונהשפעלה,הקבוצהנתפזרהזה

1938עובדיםלמושבומגדלחומהמישוב.3.1.7

היהודיהיישובהועמד',הארץברחבי'הערביהמרד'והתפשטות(1939-1936)ט"תרצ-ו"תרצמאורעותבעקבות

חבלה,יבוליםוהשחתתשדותהצתת,ומארביםדרכיםחסימות,ביזה,רצחמעשי:שכללהכואבתמציאותבפני

כפרלביןגן-וביתיבנאלביןניתוקשררהתחתוןהגלילבמושבות.חקלאיתתוצרתשלוגניבההמיםבהספקת

בדרכיםהתנועהאתשהצרו,בדוויםומאהליערביםכפריםשכנוביניהםהחיץבאזור.(אילניה)רה'וסגתבור

המבודדותהמושבותאתלעתמעתשתקפופורעיםכנופיותחבריהצטרפוהכפריםתושביאל.המיםולמקורות

בחבליאחיזתווביסוסביטחוניתמבחינההיהודיתההתיישבותרציפותלהבטחת.ולרכושלאדםפגיעותוהסבו

נקודותושתייםחמישיםמואץבתהליךהוקמו,פילועדתח"דופרסוםלאחרמדיניתמבחינההשוניםהארץ

אחדיוםתוךהוקמהזובשיטה.'ומגדלחומה'בשםהידועהבמתכונתהארץשלדרומהועדמצפונההתיישבות

[40].מיידיתערביתהתקפהמפנילהתגונןשיכלה,מבוצרתהתיישבותנקודת

מאדמותיהדונם4,000'ניר'ולחברת'החקלאימרכז'לא"פיקמסרהשבוחוזהנחתם(22.8.1938)ח"תרצבקיץ

למשךבשרונהלהושיב..."א"פיקבפנימצדוהתחייבהחקלאיהמרכז.שניםכשלושלמשךלחכירהבשרונה

לעבדומתחייב;לעבודההמוכשרים,"גורדוןארגון"מ,אישמארבעיםפחותלאשלפועליםקבוצת...החוזהתקופת

גבולהסגתמכלולשמרן...תבואותבהןלזרוע,בורשטחשוםלהשאירמבליל"הנהאדמותכלאתהזוהקבוצהי"ע

אישורלקבלתהיהודיתהסוכנותמצדניסיונותנעשו(1938אוקטובר-ספטמבר)הבאיםבחודשיים[41]."שהוא

(קירקבריידאלקהגלילמחוזומושלמקמייקלהרולדהעליוןהנציבעםהתכתבותשכללה)המנדטמשלטונות

והנהלת1938אוקטוברבשלהיהתקבללכךאישור.בשרונהא"פיקאדמותעל'גורדון'ארגוןחברילהתיישבות

[42].הענייןבסודשותפההייתהא"פיק

העובדיםמושב(16.11.1938)ט"תרצבחשוןב"כ-בנוסד,המזרחיהתחתוןבגליליישוביםשישההקמתבמסגרת

קרן'ול"קקשלמשותףבתקציבהוקםבשרונההחדשהיישוב.א"פיקאדמותעל'ומגדלחומה'כיישובשרונה

.וביהודהבשרוןהכשרהפלוגותבמסגרתשניםכשלושבמשךשחיו,[43]'גורדון'ארגוןחבריהיומייסדיו.'היסוד

.18'עמ,7.7.1921,הצעירהפועל:ראו(1921יוני)עשר-שבעהנמנושבנה,בשרונההפועליםמספרשללטבלה[38]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HHR%2F1921%2F07%2F07&id=Ar01802&sk=A81B3021

.81-74'עמ,"שרונה,רגב"[39]

.157-156'עמ,"תמורות,ביתן";84-81'עמ,שם[40]

.J15/3878,שם:גםראוהחוזהלהעתק.22.8.1938מתאריך'החקלאימרכז'לא"פיקביןחוזה,J15/4311/7,מ"אצ[41]

:12.9.1938-מהיהודיתהסוכנותהנהלתבישיבתדיוןראוזהבעניין.J15/3878,שם:ראואלולתכתובות[42]

http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=1529

:ראושרונהשלהמייסדיםלתמונות[43]

http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/sharona.pdf

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HHR/1921/07/07&id=Ar01802&sk=A81B3021
http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=1529
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/sharona.pdf
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גדר'בבנייתהועסקחלקם,[44]יבנאלשבבקעתא"פיקאדמותאתועיבדוביבנאלהתרכזוהםלקרקעעלייתםטרם

האדמהאתא"מפיקהחדשיםהמתיישביםחכרוהדרךבראשית.(הבריטיהמנדטשלטוןשהקיםלבנוןעםבגבול).'הצפון

המחודשתההתיישבותנקודתאלבאבטחהשלוותה,הקרקעעלהעלייהאתתיארשורצפלדמרדכי.אחתשנהלמשך

מתאספיםהמלאהבתחמושתםגפירים,פטישים,אתים,מכושיםכתפיהםועלאנשיםמתכנסיםלאחדאחד...:בשרונה

,הדרךאתלגששכבריצא"משוריין"ה...לשרונההעוליםהאנשיםהםאלה.בשורהומסתדריםהמפקדיםיד-על

כברואפשרפנויההדרך,חזר"משוריין"ה...לעבודהוחומריםכליםמיניוכלחביות,קרשים,צריפיםטעוניםהאוטומובילים

המתקדמיםהאוטומוביליםרעשנשמעממרחק...חמוריםעללדרךראשונהיוצאים,המושבותבני,נעריםששה.לזוז

הדרךמןשמאלה.רחביםשדותנגליםהנוסעיםלעיני.ההרעלמטפסיםהםלאט-לאט.הכבדיםהמשאותעםבשיירה

פתחים-פתחיםובהפרוצהחומה...!שרונהוהנה.הנקודהאנשיעבורמיםיובילוממנו,המעייןולידוערביכפרעומד

[45]...לחורבןכזכרמונחותאבניםערימות,חלונותבצורת

שלחוהסביבהיישוביכל.הירדןועמקהתחתוןהגליללמתיישביחגליוםהייתהשרונהבאדמתהמחודשתההיאחזות

,עמדותהתקנת,וזרקורמגדלהקמת,למגוריםאוהליםוהקמתצריפיםבבניית'גורדוניסטים'ללסייעאנשיהםאת

בעצם"בצהרייםבשעת.שיקגואחוזתמימישנותרה,החצראתהמקיפההאבןבחומתהפרצותואיטוםהגדרמתיחת

השממהחרפתאתגלותם!כוחכםיישר"החדשיםלמתיישביםברכהושלחשרונהלרמתמעלאוירוןחג"העבודהלהט

בעיותמספרלגלותנוכחוהםמהרהעדאולם."הבאיםולדורותלנוקיימא-ברמקימיםשאתםהבניןנא-יהי.הגלילמלב

ופונוהעזובותא"פיקאדמותאתשעיבדווהפלחיםהאריסיםמצדהתנכלויותהייתההאחת.בשרונהחייהםאתשהקשו

ששבמשך'נקודה'בהמיםמגדלאלמהמעייןבעגלותלהובלתםוהצורךמיםמצוקתהייתההשנייה.היישובהקמתעם

אדמותעלהימצאותוהיה,המושבשלוהתבססותוהתפתחותואתשהגביל,ביותרוהמשמעותיהשלישיהחסם.שנים

[46].מיישבגוףאוהציוניתההנהלהמצדתמיכהללא,(ל"קק)הלאוםאדמותעלולאא"פיקשלבבעלותה

בשנה.[47"]נשתתקווהמתקיפיםחזקהאשהושבה".הוצתוקשערמותושתיביריותשרונההותקפה1939ביולי

ההתיישבותמעשהאת'דבר'קוראיבפניתיאר'גורדון'בארגוןהחיההרוח,גולדנצוויגמשה(1940יוני)מכן-שלאחר

."...ערהלנקודהולהפכההשממהאתלהחיותידענוזובשנה.נסיוןשנתבשבילנוהיתההראשונההשנה".בשרונה

.1.10.1937,דבר;28.2.1937,דבר[44]

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=96KzFMUry1ERiHgyc6%2ByBy439gjzUHWgx2Bq9dL%2BxMJ9iZRyg%2

BkaLSx509uKLeO3Yw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1937%2f02%2f28&page=18&rtl=true

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=96KzFMUry1ERiHgyc6%2ByBzbDLOSvcMofH92a%2B1QVPAVcpiyw5%2

FMcZk%2BWGg6erDIfYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1937%2f10%2f01&page=3&rtl=true

.5'עמ,22.11.1938,דבר,"לשרונההעוליםעם",חבס'ב;1'עמ,20.11.1938,דבר:בעיתונותדיווחגםראו;87-85'עמ,"שרונה,רגב"[45]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1938%2F11%2F20&id=Ar00106&sk=E85A3299

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1938%2F11%2F22&id=Ar00508&sk=168A50A8

:הרשלנדזאבהנוטרשלבמצלמתוהונצחוהראשוניםבימיבשרונהוהחייםהקרקעעלהעלייה

http://www.israelhayom.co.il/article/142263

.2'עמ,20.11.1938,הצופה;4'עמ,20.11.1938,דבר;159-158'עמ,"תמורות,ביתן";89-88'עמ,"שרונה,רגב"[46]

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=8yHaYnXD6TCfoQVaRuJQGAruh0Q8OiF9EJFcQiNQiAgOgYDnPv9GLxt

p0jDqaEqnYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1938%2f11%2f20&page=4&rtl=true

.4'עמ,26.7.1939,דבר[47]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1939%2F07%2F26&id=Ar00120&sk=8A48E007

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=96KzFMUry1ERiHgyc6%2ByBy439gjzUHWgx2Bq9dL%2BxMJ9iZRyg%2BkaLSx509uKLeO3Yw%3D%3D&mode=image&href=DAV/1937/02/28&page=18&rtl=true
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=96KzFMUry1ERiHgyc6%2ByBzbDLOSvcMofH92a%2B1QVPAVcpiyw5/McZk%2BWGg6erDIfYw%3D%3D&mode=image&href=DAV/1937/10/01&page=3&rtl=true
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1938/11/20&id=Ar00106&sk=E85A3299
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1938/11/22&id=Ar00508&sk=168A50A8
http://www.israelhayom.co.il/article/142263
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=8yHaYnXD6TCfoQVaRuJQGAruh0Q8OiF9EJFcQiNQiAgOgYDnPv9GLxtp0jDqaEqnYw%3D%3D&mode=image&href=DAV/1938/11/20&page=4&rtl=true
http:///
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1939/07/26&id=Ar00120&sk=8A48E007
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45להערה,20/11/1938,דבר
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הרחיבודלבתקציב.(ומחרשותקומביין,טרקטור)חקלאייםכליםמספרהמתיישביםעמםהביאולנקודהבעלותם

שלושהוכןעבודהכלירכשו,(מטילות200)לולהקימוהם.דונם2,000שלשטחועיבדוהחקלאיהמשקאתהמתיישבים

בפיתוחלסייעא"ופיקהלאומייםלמוסדותפנהוהואקשייםמספרהעיבוההצלחהעל.סוסותוזוגפרדותשלזוגות

שאלת.לעתידנוהתענינותכלבלי.המוסדותמצדלקיומנוהבטחהכלבליהשניההשנהעדהגענווכך:שרונה

למקוםההתישבותתכניתבעיבודמזדרזיםואיןקשהבמצבלהבאגםאותנותעמידהמיםשאלת,נפתרהלאהתחבורה

והרחבתקיומנוהבטחת,משקנולפיתוחאפשרותלנותנו:היא(והסוכנותא"פיק)המיישביםמהמוסדותבקשתנו...הזה

בארץהפזוריםחברינועשרותלעודבהמקלטויצירתבהרחבתה,בפיתוחהשרונהאתוהאירוהתעוררו.נקודתנו

[48].אלינועלייתםלשעתומצפים

יתרונותיהעלועמדמראשיתהבשרונההיהודיתההתיישבותהשתלשלותעלמנהללשפיראיוסףכתב1941באביב

(נפשכשישים)משפחותמשלושיםלמעלהבשרונההתגוררולדבריו.והכלכלייםהחברתיים,הגיאוגרפיםוחסרונותיה

דונםאלפיםכארבעתשלחקלאיועיבודלוליםשני,(ראשעשרים)רפתכללהמשק.וחדריםבאוהליםהמשתכנים

מרומזתביקורתוהטיחהיישובלהרחבתהאפשרותעלהואאףעמדשפירא.(פוריהמאדמתדונםמאותששמתוכם)

להקיםאפשרותישכאןוכי...בשאלותיהשרונהמתלבטתצעירישובככל"מעשבחוסרשנקטוהמיישביםהמוסדותנגד

שאיפתםכי,התקוהוגוברת,זהתפקידםלקראתמלאהבהכרהשניםהתכוננואשר,אנשיםיושביםבמקום.גדולישוב

[49]."שרונההריסותאתלקומםשבידם,המוסדותבעזרתתתגשם

נרשמו(1946)ל"קקמנתוני)א"מפיקאותןרכשה'ניר'שחברתלאחרל"קקלבעלותשרונהאדמותהועברו1942בשנת

למקוםפינוייםבדברערביםאריסיםעםלהסדרלהגיעל"קקהצליחהכספיתבהשקעה.(דונם3,846בשרונהבבעלותה

חקלאימשקלפיתוחאמצעיםחסרישהיו,שרונהבמתיישבילתמוךהיהודיתהסוכנותהחלההמהלךבעקבות.אחר

סמרומוחמדשרונהמרמתערביםמולמשפטיבמאבקהיישובהחלהארבעיםשנותבראשית.היישובוהרחבת

-1943)שניםכחמשבמשך.שרונהמעייןבמיוהשימושא"פיקאדמותגבולותהסגתכנגדזביח-אערבהבדווימהשבט

למרותכקיבוץשיתופיאורחוקיימוובאוהליםהחצרבמבנירבהבצפיפותלהשתכןהמשפחותשלושיםנאלצו(1938

השנייההעולםמלחמתפרוץולאחרלנוטרותחבריםמספרהתגייסושניםבאותן.פרטיעובדיםמושבלייסדשאיפתם

[50].הבריטילצבא

מ"קכחצי,הפרטייםבתיהםבבנייתבשרונההמתיישביםהחלו,(1943)ל"קקלבעלותהקרקעהעברתלאחרכשנה

שלהתכנוןמפתאושרה,(1945יולי)ה"תשבקיץ.קאופמןריכרדהאדריכלהופקדהיישובתכנוןעל.'האחוזהחצר'מ

.[51](1936)עריםבנייןפקודתפי-עלהמושב

.3'עמ,18.6.1940,דבר,"הגליליתשרונהלתחית",גולדנצוויג'מ[48]

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=5aN%2F5jkH39dAkrto%2FSkc1lfKMBazOUk5UeOT8Ig8%2Fei%2BIpycll7

dLgoV5ZVZKW3bYw%3D%3D&mode=image&href=DAV%2f1940%2f06%2f18&page=3&rtl=true

.2'עמ,26.5.1941,דבר,"שרונהרמת",שפירא'י[49]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1941%2F05%2F26&id=Ar00204&sk=29CB8D50

306'עמ,ב"תשסירושלים,מדינהבטרםלישראלקימתקרן:הקרקעבחזית,כץ'י[50] ; 93-91'עמ,"שרונה,רגב" ; -598'עמ,"ההתישבות,הדניעבר"

596; 147-146'עמ,"תמורות,ביתן" ; 2'עמ,16.2.1942,המשקיף ; שרונהאדמותגבוללהסגתהסביבהמכפריערביםנגדשהתנהלוקרקעמשפטיעל

,מ"אצ:ראוהארבעיםשנותבראשית J15/2192 ,שם; J15/4311/7.

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF%2F1942%2F02%2F16&id=Ar00206&sk=E8A60550

החשמלקוהעברתלרגלשרונהשלכלליתמפהלהכיןבבקשהקאופמן'רלאדריכלשרונהמושבועדפנה30.12.1947-ב;3952/12-גל,י"אמ[51]

.האמורותהמפותאתלאתרהצלחתילא.A175/183,מ"אצ.הנדרשותשמשהעתקות2למושבקאופמןהעביר26.1.1948-ב.ביישוב

http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_Heb/SharedView.Article.aspx?parm=5aN/5jkH39dAkrto/Skc1lfKMBazOUk5UeOT8Ig8/ei%2BIpycll7dLgoV5ZVZKW3bYw%3D%3D&mode=image&href=DAV/1940/06/18&page=3&rtl=true
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV/1941/05/26&id=Ar00204&sk=29CB8D50
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=HMF/1942/02/16&id=Ar00206&sk=E8A60550
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48להערה,8/6/1940,דבר

47להערה,26/7/1939,דבר

49להערה6/2/1942,המשקיף
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49להערה26/5/1941,דבר
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שניםשלושבחלוףרק.בחצרושירותיםמפחמטבח,(אחדכלר"מ28)חדריםשניוכללוצנועיםהיוהמגוריםבתי

שהחלו,משפחותכשלושיםהתגוררובשרונה.החדשיםבבתיםלהתגוררהמתיישביםראשוניעברו(1946מאי-אפריל)

.ופלחהלול,רפתשכלל-למושבכיאה-פרטימשקבהקמת

אחדלבנייתשימשומאבניהחלקים.'האחוזה'שלהבזלתחומתשלפירוקהראשיתאתסימןהקבעלבתיהמעבר

לדוגמה)במושבמשפחותמשקיבריצוףהאבניםשלמשנישימושלראותניתןכןכמו.במושבהעםביתשלמקירותיו

.[52](גבאי-חכםמשפחת

ועמקהתחתוןבגלילבלחימההשתתפומחבריוחלק,[53]נפשושלושיםמאהבמושבנמנוהעצמאותמלחמתבימי

,יישובהעלואיימושרונהאתשסבבו,הערביםכפרי.התחתוןבגלילהיישוביתהמפההשתנתההמלחמהבמהלך.הירדן

שדותיואתשחרש,החבריםאחדאל,מטרתןאתשהחטיאו,יריותמהמארבנורו(1948ינואר)ח"תשבחורף.[54]ננטשו

.[55]מהיישובמטר300במרחק

כמחצית.שישיםלכדיהוכפלבוהמשפחותומספר,[56](1951ינואר)המושבלהרחבתתכניתאושרההמלחמהלאחר

מבחינה.כעשורלמשךעץבצריפיהשתכנו(החדשים)השנייהומחציתםאבןבבתיהתגוררו,(הוותיקים)מהמשפחות

התחתוןהגלילסבלהבאותבשנים.(חרמש)סהרוןצורתבמעין"מ"ק3לאורךאחדברחוב"המושבהשתרעתכנונית

.והחקלאיתההתיישבותיתהרחבתואתשהגבילו,[57]מיםהספקתומבעיותבפיתוחממחסורבפרטוהמושבבכללותו

לשרונהניתנההמיםלבעייתמענה.[58]היהודיתוהסוכנותהמדינהרשויותאלהפעםהופנתהמאשימהאצבע

.(1964)'מקורות'חברתשלהארציהמובילשלהשלמתובעקבות

ועדהחמישיםשנותמשלהיהפעילותהמשקיחידותובמספרהאוכלוסייהבמספרבנסיגההמושבסבלבשרונה

תנופתלוניתנהשבו,השבעיםשנותמאמצעבפרטובשרונהבכללבאזורחלמהותימפנה.השבעיםשנותלראשית

בעלי71מתוכם,תושבים530-כבמושבמתגוררים(2017)כיום.[59]האזוריתהמועצהבראשהעומדיםידי-עלפיתוח

.[60]הרחבותשתיבמהלךבושנקלטומשפחות40-כועודמשקים

.95-94'עמ,"שרונה,רגב"[52]

,(ננטשהיישובנתוניםאין)1936,(נפשות47)1931,(נפשות24)1924,(נפשות15)1921:המנדטבתקופתבהדרגהגדלבשרונההתושביםמספר[53]

.162,165,208'עמ,"תמורות,ביתן":ראואלולנתונים.(נפשות130)1948,(נפשות109)1946,(נפשות66)1942

.99'עמ,"שרונה,רגב"[54]

.4'עמ,21.1.1948,המשמרעל,"יבנאלשלידשרונהעליריות"[55]

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR%2F1948%2F01%2F21&id=Ar00425&sk=F4DEE1B3

.5860/21-גל,י"אמ[56]

.250-244'עמ,"תמורות,ביתן":ראוהמדינההקמתלאחרהמזרחיהתחתוןבגלילהמיםמפעלילהתפתחות[57]

על,"ופיתוחלמיםזועקהתחתוןהגליל,לנודי'ב;3'עמ,3.1.1951,הצופה:ראוהחמישיםשנותבראשיתהתחתוןהגלילשלנחשלותועללביקורת[58]

.3'עמ,17.12.1964,הבוקר,"יזרעאלובעמקהתחתוןבגלילמיםמפעלי",וקסמן'י;2'עמ,15.1.1951,המשמר

:ראוהשבעיםשנותלשלהיועדהמדינהמהקמתהחקלאיהעיבודושטחיהמשקיחדות,שרונהאוכלוסייתעללנתונים;100-99'עמ,"שרונה,רגב"[59]

.6607/14-ג,י"אמ:ראוהשבעיםבשנותשרונהלפיתוח;202,207-206,210,212,216'עמ,"תמורות,ביתן"

:התחתוןהגלילהאזוריתהמועצהשלהאינטרנטבאתרשרונהמושב[60]

http://www.glt.org.il/yeshuviim/Lists/List/DispForm.aspx?ID=17&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eglt%2Eorg%2Eil%2Fyeshuviim%2FPages%

2Fdefault%2Easpx

:הגליללפיתוחהרשותבאתרשרונהמושב

http://www.romgalil.org.il/cds/400/

http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=AHR/1948/01/21&id=Ar00425&sk=F4DEE1B3
http://www.glt.org.il/yeshuviim/Lists/List/DispForm.aspx?ID=17&Source=http://www.glt.org.il/yeshuviim/Pages/default.aspx
http://www.romgalil.org.il/cds/400/
http://www.romgalil.org.il/cds/400/
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מקורותרשימת3.1.8

ארכיונים

(מ"אצ)בירושליםמרכזיציוניארכיון

(י"אמ)המדינהארכיון

שרונהמושבארכיון

ל"קקשלהצילומיםארכיון

הלאומיהתצלומיםאוסף

היסטוריתעיתונות

.המשמרעל,מעריב,הצופה,הצעירהפועל,המשקיף,הבוקר,האחדות,דבר,היוםדאר

ומאמריםספרים

ד"י,ישראל-ארץשלבגיאוגרפיהמחקרים,"ישראל-בארץופועלהא"יקעל–והתיישבותפילאנתרופיה",אהרנסון'ר

.107-95'עמ,(ד"תשנ)

.ב"תשמירושלים,(1978-1800)המזרחיהתחתוןבגליליישוביותתמורות,ביתן'א

.125-103'עמ,(א"תשנניסן)59,קתדרה,"ומטרותיהארגונה–א"פיק",שטרןש"ובגולדשטיין'י

.ו"תשטגן-רמת,קורותיהשנותחמישים:התחתוןבגלילההתישבות,הדניעבר

בשבילי,(עורכת)קובלסקי-גראוויס'א,"הראשונההעולם-מלחמתאחריבגליללפעילותא"יקשלחזרתה",זלטנרייך'י

-159'עמ,ו"תשעגן-רמת,התחתוןבגלילהיהודיתההתיישבותובתולדותלישראלקיימתקרןבתולדותפרקים:העבר

137.

.144-119'עמ,(ב"תשמטבת)22,קתדרה,"1917-1908ישראל-בארץ'אחוזות'המפעל",כץ'י

.ט"תשמגן-רמת,השנייההעלייהבתקופתישראל-ארץבבנייןהפרטיתהיזמה,כץ'י

.ב"תשסירושלים,מדינהבטרםלישראלקימתקרן:הקרקעבחזית,כץ'י

.2006נתניה,התחתוןבגלילעבריישוב:שרונה,רגב'י
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אינטרנט

שרונהאודות-1938שרונה

http://www.summday.co.il/sarona/about

שרונהמייסדי-המושביםתנועתאתר

http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/sharona.pdf

שרונהערך–התחתוןהגלילהאזוריתהמועצהאתר

http://www.glt.org.il/yeshuviim/Lists/List/DispForm.aspx?ID=17&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eglt%2Eorg%2E

il%2Fyeshuviim%2FPages%2Fdefault%2Easpx

שרונהערך–הגליללפיתוחהרשותאתר

http://www.romgalil.org.il/cds/400/

:(12.9.1938-מהסוכנותהנהלתבישיבתדברים)שרתמשהלמורשתהעמותהאתר

http://www.sharett.org.il/cgi-

webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=1529

:'השלושהמשמר'ערך–ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9

%D7%94

:(היוםישראל)11.1.2014,"שרונהמושבהקמת:ומגדלחומה",מן'נ

http://www.israelhayom.co.il/article/142263

http://www.summday.co.il/sarona/about
http://www.tmoshavim.org.il/uploadimages/sharona.pdf
http://www.glt.org.il/yeshuviim/Lists/List/DispForm.aspx?ID=17&Source=http://www.glt.org.il/yeshuviim/Pages/default.aspx
http://www.romgalil.org.il/cds/400/
http://www.sharett.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=880900_sharett_new&act=show&dbid=bookfiles&dataid=1529
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94
http://www.israelhayom.co.il/article/142263
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קרטוגרפיתיעוד-השניםלאורךוהאזורהאתרהתפתחות3.2

כפר סבת

ן'גבית 
בית גן

כמאכפר 

1880

PEF–Palestineמשלחתמפותסטמתוךמפהבקטעהיוםשלשרונהאזור-3איור Exploration Fundניתן.1880בשנתלאורשיצאו
.ביבליוגרפיהראה,ענןעמודאתר:מקור.בקירובמסומןשרונהמיקום."חווארנהאלדארב"עתיקהדרךבתוואילהבחין

מסחא
כפר תבור
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קרטוגרפיתיעוד-השניםלאורךוהאזורהאתרהתפתחות3.2

כפר סבת

צמח

כמאכפר 

1901

קרקעותעלהוקמהשרונה.מסומןשרונהמיקום.אדינבורושלהגיאוגרפיהמכוןשל1901משנתמפהבקטעהיוםשלשרונהאזור-4איור
אולבריטמכון:מקור.סבתמכפרשנקנו

הר תבור

סרונה

הכנרת

נצרת

כנאכפר 
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Karte von Palastina -1918
מקורימ"קנ.טבריה–36גליון.הראשונההעולםמלחמתבזמןשהוכנה1918משנתגרמניתממפהבקטעשרונהאזור–5איור

לאוראוסף,הלאומיתהספריה:מקור.יהודיתמושבה-בסוגרייםבגרמניתנכתבשרונהליד.1:50,000:

1918

שרונה

כמאכפר 

מושבה  
מסחאיבניאל/מה'ג

כפר תבור

מושבה בית גן

צמח

דגניה

מושבה כנרת
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1925

עדשנרכשוהקרקעותאתהמפרטת1925משנתל"הקקורכישותיזרעאלעמקבמפתהיוםשלשרונהאזור-6איור
קטעהיאהתחתונההמפה.בעמקשהוקמומהישוביםרביםשתכנןקאופמןריכרדשלבחתימתוהמפה.שנהאותה

לאוראוסף,הלאומיתהספריה:מקור.עמלקריתאזורשלמוגדל
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1928~

הקרקעהערבתלפני,החצרבתצורתעדייןכאן.ושרונה~1928משנת1:20,000מ"בקנמנדטוריתמפהשלכמאכפרגליוןשלבהגדלהקטע–7איור
לאוראוסף,הלאומיתהספריה:מקור.המושבוהקמתל"לקק
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1943

הקרקעהערבתלפני,החצרבתצורתעדייןכאן.ושרונה1943משנת1:20,000מ"בקנמנדטוריתמפהשלכמאכפרגליוןשלבהגדלהקטע–8איור
לאוראוסף,הלאומיתהספריה:מקור.המושבוהקמתל"לקק
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1935

הקרקעהערבתלפני,החצרבתצורתעדייןכאן.שרונהבאזור1935משנת1:100,000מ"בקנמנדטוריתמפהשלבהגדלהקטע–9איור
govmap.gov.ilאתר:מקור.המושבוהקמתל"לקק

1940

הקרקעהערבתלפני,החצרבתצורתעדייןכאן.שרונהבאזור1940משנת1:100,000מ"בקנמנדטוריתמפהשלבהגדלהקטע–10איור
govmap.gov.ilאתר:מקור.המושבוהקמתל"לקק
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1958

.קיימתהיתהשעדייןהראשונההחצראתובמקבילהמושבאתלראותניתן.כמאוכפרשרונהאזורשל1958משנתאווירצילום-11איור
אביבתלאוניברסיטתשללגיאוגרפיההמחלקהשלהמפותספריית:מקור

כמאכפר 

שרונה

החצר הראשונה
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1964

.קיימתהיתהשעדייןהראשונההחצראתובמקבילהמושבאתלראותניתן.כמאוכפרשרונהאזורשל1964משנתאווירצילום-12איור
אביבתלאוניברסיטתשללגיאוגרפיההמחלקהשלהמפותספריית:מקור

כמאכפר 

שרונה

החצר הראשונה
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1966

.קיימתהיתהשעדייןהראשונההחצראתובמקבילהמושבאתלראותניתן.כמאוכפרשרונהאזורשל1966משנתאווירצילום-13איור
אביבתלאוניברסיטתשללגיאוגרפיההמחלקהשלהמפותספריית:מקור

שרונה

החצר הראשונה
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1982תיקונים משנת / 1973

המדינהארכיוןאתר:מקור.שרונהבאזור1982משנתתיקונים/1973משנת1:50,000מ"בקנתבורכפרגליוןמפהשלבהגדלהקטע–14איור

govmap.gov.ilאתר:מקור.שרונהבאזור1980משנתתיקונים/1974משנת1:100,000מ"בקנמפהשלבהגדלהקטע–15איור

1980תיקונים משנת / 1974
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היסטורייםומסמכיםצילומים–שרונהתולדות3.3

1910~

הנראהככל.מתיישביםלפיהקרקעותוחלוקתהישובהכשרתחברתחותמתעם,שיקגואחוזתעבורשנערכהשרונהשלפרצלציהמפת-16איור
הקרקעסומנה.ויאמאכמאכפר,חדיתאאל,ן'גבית,סבתכפר-הסמוכיםהישוביםעםהגבולותסומנו.1910בשנתהקרקעקנייתעםנעשתה
ב"ארה,הרווארדאוניברסיטתספרייתאתר:מקורKOLONIE–"המחנה",עצמההמושבהשטחמסומן–במרכז.א.ק.ליהשייכתלמושבהמערבית

.אותההקיפהוחומהבזלתמאבניבתיםבנויההיתההמושבה–העדויותלפי

מושבארכיון:מקור".המחנה"חומתשיפוץשל1939משנתצילום-15איור
סולנקויובלמרבאדיבות,שרונה

מושבארכיון:מקור.והמחנההחומהשל40-המשנות-16איור
סולנקויובלמרבאדיבות,שרונה
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J151995-2mמסמך,הלאומיהציוניהארכיון:מקור.המדידהנקודותציוןעם1935שנתמיוליוסביבתהשרונהקרקעותשלמדידהמפת-17איור

הלאומיהציוניהארכיון:מקור.1910בשנתקנייתםעםהנראהככל,תאריךללאשרונהקרקעותשלמדידהמפת-18איור

1935

1910~
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יפהובצלאלוילקנסקי,טהון'דרהארצישראליהמשרדנציגילבין(שרונה)רמהמושבתנציגביןדבריםזכרון-19איור
L18/120/11מסמך,הלאומיהציוניהארכיון:מקור.25להערה1'עמ.11/6/1917מתאריך

1917
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יפהובצלאלוילקנסקי,טהון'דרהארצישראליהמשרדנציגילבין(שרונה)רמהמושבתנציגביןדבריםזכרון-19איור
L18/120/11מסמך,הלאומיהציוניהארכיון:מקור.25להערה2'עמ.11/6/1917מתאריך
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:מקור.26להערה,1'עמ7/7/1919מתאריךעזיבתהלאחרשניםמספרשרונהשלמצבהעלזגורודסקיח"דו-20איור
,הלאומיהציוניהארכיון

1919
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:מקור.26להערה,3'עמ7/7/1919מתאריךעזיבתהלאחרשניםמספרשרונהשלמצבהעלזגורודסקיח"דו-20איור
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סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור.החומהבתוךהמגוריםצריפישל40-המשנותצילום-21איור

סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור.ברקעהחומה.החומהבתוךהאוכלחדרצריףשל40-המשנותצילום-22איור

סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור.ואהליםצריפיםוהשארמועטיםאבןמבני-החומותבתוךהחצרשל40-המשנותצילום-23איור
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סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור.החומותבתוךשרונהמושבתשל40-המשנותצילום-24איור

:מקור."המחנה"בתוךהמיםמגדלליד40-המשנותצילום-26איור
סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון

."המחנה"בתוךהמיםמגדלהקמתשל40-המשנותצילום-25איור
סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור
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סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהמושבארכיון:מקור.בלילההמחנהזרקורשל40-המשנותצילום-27איור

הישובשלבתוכהובתיםהאבןחומתנראיתזהבצילום.'ומגדלחומה'בשיטתהישןהישובבחצרשרונההישובהוקם,1938בנובמבר-28איור
,"העבראלמסע"במדורמןנדב:מקור.השמירהמגדלאתהקימוובחצרעץעשויהכפולהחומהעםסגרובחומההפרצותאת.הישןשרונה

היוםישראל,20/12/2013
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תכניותממספראחת.הישובבמרכזהציבורמבניגרעיןעם,שרונהמושבלתכנוןקאופמןריכרדשלבחתימתו1942משנתתכנית-29איור
המחנהאתרמסומןבאדום.במעטאךושונהרוחבאותהתוכננהשהתקבלההסופיתהתכנית.מזוזומעטשונות,הציוניבארכיוןהשמורות

.הלאומיהציוניהארכיון-מקור."ומגדלחומה"מתיישבישלהחומותבתוך

1942

החצר הראשונה
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מושבלתכנוןקאופמןריכרדשלבחתימתו1944משנתתכנית-30איור
תכניותממספראחת.הישובבמרכזופארקהציבורמבניגרעיןעם,שרונה

שהתקבלההסופיתהתכנית.מזוזומעטשונות,הציוניבארכיוןהשמורות
.הלאומיהציוניהארכיון-מקור.במעטאךושונהרוחבאותהתוכננה

1944
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שרונהארכיוןמקור.החדשהבשרונההרפתותבניתשל1943משנתצילום-31איור

שרונהארכיוןמקור.בשרונההסילולבנייתהבטוןיציקתשל40-המשנותצילום-33איור

שרונהארכיוןמקור.החדשהבשרונההרפתותבניתשל1943משנתצילום-32איור
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שרונהארכיוןמקור.בשרונההראשוניםהקבעבתישל1946משנתצילום-34איור

שרונהארכיוןמקור.בשרונההראשוניםהקבעבתישל1946משנתצילום-35איור
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ריכרדשלהתכנוןלתרשיםבהתאם,לשרונהעריםבינויתכנית-36איור
ארכיון:מקור.1947בשנתהמנדטשלטוןי"עמאושרת,1944משנתקאופמן
המדינה

1947
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המדינהבארכיוןתיקמאותו,יותררבותחלקותהמכילה,יותרגדולהתכניתגביעלהקודםמהעמודהתכניתשלהכחולהקוגבול-א36איור
.וצפונהלמערבממזרחהרחובותלאורךמפוזריםהמגוריםבתי.להרחבהרקעתכניתמשמשתזותכנית.1947משנת
המדינהארכיון:מקור

1947
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."מחנה"הומתחםהחדשהשרונהברקע.הראשוניםשרונהמתישביי"ע1913בשנתשניטעהזיתיםמכרםצולם,1947משנתצילום-37איור
.שרונהמושבבארכיוןנוסףעותק.מלבסקיאברהםצילם,ל"הקקשלהצילומיםארכיון:מקור.הצילוםמתוךבהגדלההישוב-למטה

1947
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1947

ל"הקקשלהצילומיםארכיוןאתר:מקור.מלבסקיאברהם:צלם.1947בשנתתבורהררקעעלהראשוניםשרונהבתי-38איור

ל"הקקשלהצילומיםארכיוןאתר:מקור.מלבסקיאברהם:צלם.1947בשנת.הטרקטורעלשרונהילדי-39איור
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1951

המדינהארכיון:מקור.1951משנת,1947משנתהתכניתבסיסעל,שרונהלהרחבתתכנית-40איור
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סולנקויובלמרבאדיבות,שרונהארכיון:מקור.בשרונה50-השנות,"תרזה"גןילדי-41איור

.סולנקויובלמרבאדיבותשרונהארכיון:מקור.60-השנות.בשרונהוהצרכניההמזכירותרקעעלשרונהילדי-42איור
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1964

.בישובשנהבאותההקיימיםהבתיםאתלראותניתן.1964משנתמקורותחברתי"עשהוכנהבשרונהלהשקיההמיםקוימפת-43איור
המדינהארכיון:מקור
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שרונהבתולדותומתכנניםאישים3.4
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4פרק 

תיעוד מצב קיים
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כיוםוסביבתוהאתרשלצילומיתיעוד4.1

1

2

2017אוגוסטאסתרליס.עצילום.דרומה–1מבט

2017אוגוסטאסתרליס.עצילום.מזרחה–2מבט

3

4

56

7
8

9

10

11
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google.co.il/maps:מקור767בכבישמזרחהמבט–4מבט

google.co.il/maps:מקור.שרונהלעיןסמוך767בכבישמערבהמבט–5מבט

google.co.il/maps:מקור.שרונהשלהקברותלביתלכניסהסמוך767בכבישמערבהמבט–6מבט

google.co.il/maps:מקור.לשרונהלכניסהסמוך767בכבישמערבהמבט–7מבט



1: מהדורה|  2019אפריל |  אדריכלות ושימור  |   אסתרליסענת ' אדר

נספח שימור|מושב שרונה  |  206-0556316תכנית 

-76-

google.co.il/maps:מקור.לשרונההכניסהליד767בכבישמזרחהמבט–8מבט

google.co.il/maps:מקור.שרונהלעיןסמוך767בכבישמערבהמבט–9מבט

google.co.il/maps:מקור.ההיסטוריתהראשונההחצרשרונהלאתרהמובילהעפרלדרךמזרחהמבט–10מבט

google.co.il/maps:מקור.המושבוועדהמזכירותמבנההואבמרכזהמבנה.לשרונהבכניסהצפונהמבט–11מבט
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מזכירות הועד

הפיקוסיםבית 

העםבית 

16האסם

2017אוגוסטאסתרליס.עצילום.לודרומיתוהאסםהעםלבית–מבט

המחלבה הראשונה  

ובית הקרור
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2017אוגוסטאסתרליס.עצילום.הקרורוביתהראשונההמחלבהואחריו,המכולת–מבט
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5פרק 

הערכת משמעות האתר  

והמלצות שימור
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האתרמשמעותהערכת5.1

תרבותיים-היסטורייםערכים

התנועהידיעלהארץביישובהיסטורישלבגםמבטאבושלבוכלמורכבסיפורהואבשרונהההתיישבותסיפור-

,בקרקעקשההאחזותתוךהמושבהוהקמת20-ההמאהבתחילת"שיקגואחוזת"ידיעלהקרקעקניית.הציונית

בשנתהבריטיהמנדטבזמן"ומגדלחומה"שלהתיישבות,9"הרועים"קבוצתעבור)פועליםחוות,והנטישההקשיים

.המדינהקוםעם,בהמשךשהוקםוהמושב1938

החצרמתחם:במושבעומדיםעדיין,המקוםשלההיסטוריהאתהמבטאים,במקוםההתיישבותמראשיתאתרים-

שלהנופיוהמרחבהמושבועדבית,הראשונהוהמחלבההקרורבית,במקוםשנותרהמיםמגדלובסיסהראשונה

.והקהילההציבורומבניהישובמרכז

קוםלפניבארץשקמוהראשוניםהמתוכנניםמהמושביםאחדהואהיותואתמבטאהמתוכנןשרונהמושבמבנה-

המדינהשנותשלהמסיביתהעליהקליטתלצורךהמדינהקוםעםהתרחשהשניהמושביםהקמתגל.המדינה

שהוקמוובמבניםבתכנונםשוניםהמדינההקמתעםשהוקמווהמושבים1952לשנת1948השניםביןהראשונות

.המושברקמתמאפייניעללשמורמומלץ–לפיכך.המיישביםהמוסדותי"עבהם

אורבניים–אדריכלייםערכים

הישוב.נוףוערכיקהילה,ציבורמבניגרעיןעם,מרחבייםערכיםבעלכפריישובשלבינויתכניתשרונהלמושב-

.לשימורראוייםהישובשלאורבניים-והמרחבייםהנופייםהערכים.קאופמןריכרדידיעלאמןבידתוכנן

נופייםערכים

קוםלפניבארץשקמוהראשוניםהמתוכנניםמהמושביםאחדהואהיותואתמבטאהמתוכנןשרונהמושבמבנה-

אלהאזורים.המושבבמרכזוקהילהחינוך,ציבורלמבניומקומותפארקיםכוללשלוהמרחביהמבנה.המדינה

.לשימורנופייםערכיםבהםקיימים.שיתוףולחיילהתכנסותשימשו
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הקייםהמרקםולשימורלחיזוקמוצעיםתכנונייםאמצעים

:במושבההיסטורייםוהנקודתייםהמרקמייםהערכיםאלתכנוניתהתיחסות

:המושבשלוהנופיהמרקמיהמרחבעלשמירהבאמצעות-

הציבורמבניגרעיןאזורשלמיוחדותבהוראותכמתחמיםהגדרתםאו,לשימורנופייםמתחמיםסימון•

;המושבבמרכזוהקהילה

.הצמחיהעלשמירהותוךגידורללאאחדכמרחבהמרכזיהמרחבעלשמירה•

;מקומייםגמרבחומריושימושהמבטאתמסתיריםשאינם,עציםשלמקומיים,תואמיםמיניםשלשתילה•

המושבשלהמרכזימהגרעיןכזרועותהנפרסיםהרחובותלהדגשתבוגריםעציםשתילת•

,הכפריתוההתיישבותהמושביםאתהמאפיינים"רכים"שולייםעדייןשיכילוכךהמושברחובותתכנון•

בולטותשפהאבניללא

:המקוםסיפוראתהמספריםהמושבשלהמוקדמיםהמבניםעללשמורמומלץ-

הראשונהוהמחלבההקרורבית•

המושבועדמזכירותבית•

וחווייתיתחינוכיתלפעילותכאזורהראשונההחצרמתחםעלשמירה•

ראשוניותשימורהמלצות5.2
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שרונהמושב206-0556316בתכניתלשימוראתרים5.3

המזכירותמבנה
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המיםמגדלבסיס:שרונהשלהראשונההחצראתר
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תשריט אתרים לשימור בגבולות התכנית
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.זובתכניתלשימורהמסומןאתר
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6פרק 

הצהרת עורך תיק התיעוד
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ענת אסתרליס' אדר

 B. Archסיום לימודים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון וקבלת תואר –1992

של האדריכלים  Area Studioביניהם , מגורים באיטליה ועבודה כפרילנס במספר משרדי אדריכלים-1992-2000

Linda Capriolo & Paolo Ripa(6070058-02' טל, מילאנו) ,משרד שעוסק בעיקר בשימור ושחזור מבנים הסטוריים-

.בו לקחתי חלק בצוות המתכנן

.עבודה כאדריכלית במשרד שמיר אדריכלים מקיבוץ משמר העמק . חזרה לישראל-2000-2003

:בין השאר אחראית על תכנון

,   מפורטת כפר נין, מפורטת קיבוץ רשפים, מפורטת קיבוץ חניתה: תוכניות בינוי ערים תשריט ותקנון 

.ועוד, מרכז לתנועה ומחול בקיבוץ מעוז חיים: בתים פרטיים ומבני ציבור 

מתכננת בין היתר הרחבות בתי מגורים בקיבוץ גן  , קוחלי בקיבוץ גן שמואל.עבודה במשרד תכנון ח2003-2012

פיקוח וליווי  , אישור משרד הבריאות, היתרים, תכנון מפעלי מזון, "(טוקטלי)"תכנון שכונה חדשה לחברים , שמואל

.הבניה

. התמחות בשימור מבנים ואתרי מורשת של הטכניון , לימודים במסלול לתואר שני בארכיטקטורה 2007-2010

בארכיטקטורה בהתמחות בשימור של הטכניון M. Archקבלת תואר מסטר –2013

.  הקמת משרד לשרותי תכנון אדריכלי המתמחה בשימור–2013

תיקי תיעוד לחצר מוזיאון  , משאבי שדה ועוד, נספחי שימור לתוכניות מפורטות של קיבוצים גן שמואל-בין עבודותי

רפת בגן  , מגרסה במלכיה, בית קואופרטיב תחבורה בצומת עין חרוד, בתל אביב" רעות"מרכז רפואי , תל חי

. אסם במעגן מיכאל ועוד, שמואל

קיבוץ משאבי , קיבוץ גן שמואל, י"הרשבקבר , טבריה שכונת מימוניה-יעוץ שימור לתוכניות בינוי ערים שונות 

.שיזף ועוד, שדה

הצהרת עורך המסמך
:מצהיר בזה לאמור, 75013רשיון אדריכל .מ, 014473276. ז.ת' מס, שהם ענת -אני החתום מטה אסתרליס

253-0580209אני ערכתי נספח תיעוד מקדים לתכנית 1.

תואר מסטר באדריכלות בהתמחות בשימור  , אני בעל ההכשרה והמומחיות הדרושים לערוך מסמך זה2.
.  אתרים

.אני ערכתי את המסמך בעצמי3.

.לרבות הנתונים וההערכה המופיעים בו, אני אחראי להכנת המסמך ולתוכנו4.

הנתונים נכונים ותואמים את ההנחיות שנתן מוסד התכנון ביום  , אני מאשר כי למיטב ידיעתי המקצועית5.
(תיעוד מקדים ותיק תיעוד/ הנחיית מנהל מינהל התכנון)4/3/2008

25/7/2018הצהרה זו ניתנה ביום 6.

.................................................................חתימת המצהיר
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7פרק 

ביבליוגרפיה
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(3.1ראה גם פרק )מקורות 

:  ארכיונים

ארכיון מושב שרונה

הארכיון הציוני 

ספרית המחלקה לגיאוגרפיה של אוניברסיטת תל אביב

:  עיתונות היסטורית

העם-קול, על המשמר, הבוקר, הצופה, דבר

:ספרות מחקרית ופרסומים

אתרי אינטרנט

ויקיפדיה

www.gpophotoheb.gov.il( מ"לע)לשכת העיתונות הממשלתית 

/http://www.kkl.org.il/profile/kkl-archives/photography-archiveל"הקקארכיון הצילומים של 

http://jpress.org.ilאתר עיתונות יהודית היסטורית  

http://www.archives.gov.ilארכיון המדינה  
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