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 לונדון, הנדון, ארכיון חיל האוויר המלכותי:  מקור. שק הרוח וברקע העיר רמלה. מסדר בוקר, מחנה רמלה מבט מדרום לצפון, 1933 שרי מרק. כול הזכויות שמורות

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 תוכן עניינים      , סקר תיעוד מקדים מחנה רמלה

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
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 עמוד עבור שם הפרק

 כללי 2

 2  תוכן עניינים

                                                   7-3  כללי  

                               8-13 נתונים סטטוטוריים

                                          14-69  תיעוד היסטורי

  27-14 תיעוד היסטורי תקופה קדומה

  56-28 תיעוד היסטורי המחנה הבריטי

  69-57 ל"תיעוד היסטורי תקופת צה

  82-70 מפות –תיעוד היסטורי 

                         93-83 תצלומים –תיעוד היסטורי 

   94-128  סקירת אתרים

 129-131  הערכה כללית

 132-134  מקורות

 135-137  פרטי העורך

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



 כללי, רמלה –הצבאי סקר תיעוד מקדים המחנה 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
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 עמוד עבור שם הפרק

 כללי 3

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 2016ביולי  6תאריך עדכון  3' מהדורה מס, סקר תיעוד מקדים מחנה רמלה
 

 העבודהמטרת 
במחנה כנספח שימור לתכנית אב כוללת  מנת לקבל החלטות לשימור נכסי התרבות ההיסטוריים רמלה על מחנה סקר תיעוד מקדים נעשה עבור 

 .של המחנה דרכי הגישה אליו והסביבה הקרובה

 .ל"עד היותו חלק ממערך המחנות של צה, העולם השנייהערב מלחמת , כמחנה לוגיסטי בריטיהיסטוריים מהתגבשותו למחנה מספר רבדים 

 .המתגבשתבתכנית , כלי לקבלת החלטות לשילוב האתרים שנמצאו לשימורהממצאים בתיק ישמשו 

 

 התיקמבנה 
 והנכסים החומריים שבו, ערכיו התרבותיים, ערכיו ההיסטוריים, את תולדות המחנהסקר התיעוד המקדים סוקר 

 .2007-23098' תכ –סימוכין . 2008, במרץ 4. מבנה התיק הוא על פי הנחיות משרד הפנים לעריכת תיקי תיעוד מקדימים

  conservation.org.il/images/files/pdf_docs/PlaningAdmin_Documentation.pdf-www.iaahttp:// והנחיות פרטניות בנוסף , 

 .של וועדה מחוזית מרכז

 .שדהביטחון מגבלות חלות עליו מחנה צבאי בהיותו המקום , עם זאתיחד 

 המחנה בתקופת טרום המדינה והמחנה  , עת היה מחנה צבאי בריטי, 1917החל משנת התיק כולל סקר היסטורי על המקום 

 .עד היום, ל"בתקופת צה

של  המתארים את ההיסטוריה הפיזית שלו ותוך כך הפרשנות , ואתרים במחנה נעשה על פי המרקמים ההיסטוריים העיקריים שבומבנים סקר 

 .הפעילות שהייתה בו

 .סמיכותו לעיר רמלה, כוללסביבתו כחלק מפרק היסטורי , סיפור המקוםרחב מציג באופן , סקר המבנים ותיאורם ההיסטורי

 

 מקורות ומגבלות פרסום וחשיפה
יחד עם זאת קיימים מקורות שניתן היה  . האדם העכשווייש הגבלת ביטחון שדה לפירוט יחידות וכוח ,  היות והמקום משמש מחנה צבאי פעיל

 .לתאר את קורות המחנה וגלגוליו המוקדמים יותר

 . עד שנות השישים של המאה שעברהבארץ היא מגבלת המיידע מהארכיונים השונים 

תצלומים ותכניות שהנם חלק מעבודת המחקר שאני עורכת , בתיק מוצגים מסמכים. מסמכים ומפות מכמה ארכיונים באנגליה, בחומר המצורף

 .  גם מטעם זה חלות מגבלות פרסום. ישראל–החוג ללימודי ארץ , מטעם אוניברסיטת חיפה

 

. 
אסור להעתיק  . כל שהיאבדרך , ולא יעבור לאחר או יהיה פומבי מחוץ למסגרת העבודהבלבד  ע"התבעבור תכנית ייעשה בסקר השימוש 

 ".מ"אדם מקום בע", מרקשרי , הזכויות שמורותכול . ללא רשות שרי מרק, לשכפל לצלם או כול פעולה דומה

 עבור

 כללי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 איתור ומיקום

 
 המחנות היו מקושרים הן מבחינה פיסית בדרך והן מבחינת. צריפין –לימים , על אותה דרך ובאותו אופן היה פרוס מחנה סרפנד. שהיה הדרך העיקרית מיפו לירושלים 44מחנה רמלה גובל בכביש 

 .הזיקות וקשרי הגומלין ביניהם 

 .רחובות ואזור נען. היום–חוות אלנבי , בעבר גם בבאר יעקוב היה מחנה צבאי בריטי ובנצר סרני. הערים רמלה ולוד אף הן השתמשו בדרך זו ככניסה העיקרית לעיר

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
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  2013גוגל גרסה –אתר אינטרנט 

 עבור

 כללי

 [צריפין]מחנה סרפנד 

 מחנה רמלה

 מחנה אלנבי לשעבר

 אתר מפה, אינטרנט: מקור

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 סביבה ואזכורים היסטוריים

 
 סביב מחנה רמלה ישנם אתרים הקשורים להיסטוריה ולרקע של תולדות  

 :  המחנה

 

 .בית החרושת למלט היה בעבר מחנה של זרוע האוויר האוסטרלית. 1

 מסילת הברזל הייתה הגבול המזרחי של המחנה הצבאי הבריטי ותחנת. 2

 .'צומת גזר'רכבת הייתה ממוקמת היכן שכיום 

בחלק , נמצא אף הוא בסמוך למחנה , בית קברות הצבאי הבריטי. 3

 .  הצפוני על יד צומת מעשיהו

 העיר העתיקה גבלה בעבר עם המחנה מצפון מערב וגבול השטח  . 4

 היה גבול הדרך של, המוניציפלי בין העיר רמלה למחנה הצבאי הבריטי

 .  כיום 40כביש  

 

 עבור

 כללי

המחנה  

 הצבאי

 אתר עמוד ענן: מקור. במקור 1:50,000, מקטע–מפת סביבה 

1 
2 

3 

4 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 המחנה וסביבתו
 שכונה חדשה של רמלה, רק ממערב הוא גובל בקריית האומנים. 44וממזרח כביש  40כביש , 4431הוא תחום בין  כביש . בין כבישים עירוניים וארציים' כלוא'המחנה 

 .44כיום כביש . בעבר הדרך הראשית מיפו לירושלים עברה  ממזרח למחנה במקביל לתוואי  מסילת הברזל

 עבור

 סימון גבולות המחנה והסביבה הקרובה, ארץ-תצלום אוויר מאתר גוגל

נתונים  

 סטטוטוריים

מחנה  

 רמלה

 רמלה

 431כביש 

 רמלה-קריית האומנים 

מושב  

 מצליח

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 נתונים סטטוטוריים

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק
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 עבור

נתונים  

 סטטוטוריים

 .ארכיון חיל האוויר המלכותי הנדון  לונדון: מקור התמונה 1935תצלום מדרום לצפון , מחנה רמלה וברקע העיר רמלה

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

נתונים  

 סטטוטוריים

 .2002  14/  16/ שתי התכניות מתוך תכנית מתאר מפורטת גז 

 אזור המחנה הצבאי

 המחנה הצבאי 

 רמלה

 רמלה

 מושב מצליח

 לשנות התשעים נכון, הגבולות הסטטוטוריים של המחנה הצבאי 103מחנה הקבע , אזור רמלה ומדרום לעיר

   

 תרשים סביבה ואזור

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 מפת גושים וחלקות

 
הגדרתו של המחנה מבחינה סטטוטורית הוא מחנה 

 .103קבע מספר 

הוא  מוגדר בגושים ולא נערכה על שטחו תכנית אב 

אלא , לפיכך הוא אינו מחולק לחלקות, סטטוטורית

 .במקצת

מבחינת קניין הוא היה שייך לישות אחת צבאית וגם 

הנכס  , לאחר שימושו של הצבא הבריטי, אחר כך

 .ל"עבר על גבולותיו לצה המקרקעיני

הגושים לא מחולקים ובמידה רבה תואמים את 

 .החלוקות ההיסטוריות שיוצגו בהמשך

 ,  ברבות השנים מקרקעיניםלמחנה היו כמה הסדרים 

 .4405-והם התווספו לגוש המרכזי ההיסטורי גוש 

היה הגוש ההיסטורי ממנו החל לצמוח   4405גוש 

 .המחנה הבריטי

 .בהמשך תוצג ההשתלשלות בעניין הקרקעות

לא היה חלק מהשטחים המוניציפליים  , 4405גוש 

 .של המחנה מהיווסדו, של העיר רמלה

 .התווסף למחנה ונעשו תיקוני גבול, 4391גוש 

היה ניוד שטחים נוסף לאור ההיסטוריה של המחנה  

בהתאם לצרכי השעה ואכלוס  , ל "בתקופת צה

 .המחנה

 

העדכני של  ' הכחול'הקו הכחול המרוסק הוא הקו 

 .המחנה

 עבור

 .הוא  הגוש שנוסף בתקופה מאוחרת יותר 4391גוש . הוא הגוש ההיסטורי, 4405גוש .  גבולות המקרקעין של מחנה רמלה

 /http://www.govmap.gov.il:  מקור.  היה ניוד שטחים ומפה זו מראה רק חלקית את השטחים הגדולים שהתווספו

נתונים  

 סטטוטוריים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 2016בילי  6הקו כחול הסטטוטורי מעודכן ליום 

 
 .כולל כניסות ודרכים חדשות, המוגדר לפי הגושים והחלקות' קו הכחול'התכנון המוצע עבור מחנה רמלה מתייחס לכול ה

 .אדריכלות משרד פלג אדריכלים

 .במקביל לתכנית הכוללת על בסיס מצב קיים, מוצג כאן' , קו הכחול'ה

 עבור

נתונים  

 סטטוטוריים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 2016בנובמבר   3נכון לתאריך , 0322115-415מצב מוצע  תכנית  תשריט

 
 .כולל כניסות ודרכים חדשות, המוגדר לפי הגושים והחלקות' קו הכחול'התכנון המוצע עבור מחנה רמלה מתייחס לכול ה

 .במקביל לתכנית הכוללת על בסיס מצב קיים, מוצג כאן' , קו הכחול'ה.  אדריכלות משרד פלג אדריכלים

 עבור

נתונים  

 סטטוטוריים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 תכנית ההכרזה של רשות העתיקות

 
בתכנית ההכרזה של רשות העתיקות אין ממצאים עתיקים באזור הנסקר אלא 

 .בשטחים הפנויים

 :שמסומן באופן שונה בשני מקורות שונים, כאפר-הממצא הוא בקנאת בנת אל

 .אתר רשת העתיקות והאתר המפות הממשלתי

 .מרבית שטח הכנון מצוי בתחום שטח עתיקות מוכרז

איתור מדויק של האתרים ייעשו בסקר נפרד של רשות העתיקות כול איתורם לפי 

 .פוליגונים

 עבור

נתונים  

 סטטוטוריים

http://www.antiquities.org.il/survey/new/ 

http://www.govmap.gov.il/ 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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תיעוד  

 היסטורי

 כיוון העיר לוד–משמאל . המגדל הלבן מימין. הדרך הראשית הנכנסת לרמלה מצפון לדרום: איור של רמלה

 ,  הזכויות שייכות לבית הספרים הלאומי ולפרויקט ערים היסטוריות. האוניברסיטה העברית בירושלים, באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי; ש ערן לאור"אוסף המפות עמתוך 

 .לגיאוגרפיה באוניברסיטה העבריתהמחלקה 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :AL-RAMLA - (Zuallart, Jean, 1587) http://www.palestineremembered.com/ 

 הקדמה היסטורית
עשרה  -ערכתי סקירה משולבת באיורים החל מהמאה  השש, יחד עם זאת. ההיסטוריה של רמלה ארוכת שנים ותקצר היריעה לספר את כול פירקה כאן. נקרא על שם העיר הסמוכה צפונית למחנה, בסיס רמלה

 .על מנת לתאר את חשיבותה  ההיסטורית רבת השנים

מבחינת הגיאוגרפיה  . שתי ערים עתיקות במרחב זה, על הדרך ההיסטורית מיפו לירושלים, כפי הנראה גם הבחירה של הבריטים את אזור רמלה היה משיקולים דומים של קודמיהם ביחס לחשיבות המקום

ממצרים  " דרך החוף"על ציר .  היא הייתה  מקום נוח ונכון למיקום יישוב, בואכה שיפולי ההרים בדרך לירושלים, שסביבתו נוחה לחקלאות, באזור גבעי, עובדת היותה של רמלה בשפלה הפנימית, המקומית

.  היא העיר היחידה שנוסדה על ידי הערבים. ליף סולימן מבית אומיה'לספירה על ידי הח 716בשנת , רמלה נוסדה במאה השמינית לספירה. גם לירושלים גם עברו דרך צומת הדרכים סמוך לרמלה. למסופוטמיה

 [1. ]ישראל-עדיין בזמן בית אומיה היא  הפכה למרכז  השלטון הערבי באזור שנקרא לימים ארץ[. בערבית פירושו חול רמל" ]רמלה"היא נבנתה בשטח חולות ובוניה קראו לה 

 

 כחלק ממערכת הכיבושים שלהם לשחרור הארץ  , הצלבנים כבשו אותה

 .מהמוסלמים ורמלה הייתה עיר בצורה

 עם כיבוש הממלוכים את האזור נכבשה גם רמלה  היא חזרה להיות מרכזית  

 גם התפתחה , בשל כך. המסחר והתנועה, הן מבחינת צומת הדרכים סביבה

 .לעיר משגשגת וחשובה

 החל לרדת  , מאניים גם את רמלה'עם כיבוש העות,  עשרה-במאה הארבע

 .במחוז עזה, נפה-לעיר, מחוז-קרנה והיא חדלה להיות מעיר

 .גם רעשי אדמה החריבו אותה לא מעט פעמים. צליינים ועולי רגל פקדו אותה

 עולה רגל תיאר אותה כעיר  . נהרסה העיר כלילי מרעש אדמה, 1546בשנת 

 .  היא מתוארת כעיר ללא חומות ושערים, 1631שוממת עוד בשנת 

 עדות נוספת של צליין אחר מתואר המסחר שלה ופחות הושם דגש על 

 תושביה התמחו במסחר וסחר  , בהיותה ממוקמת על צומת דרכים. החקלאות

 .חליפין

 .נפוליאון בונפרטה קבע את מטהו בעיר רמלה בטרם הגיעו ליפו, 1799בשנת 

 ,תייר אנגלי העריך את מספר תושבי העיר כ חמשת אלפים איש 1855בשנת 

 [2. ]מלאומים שונים

 

 

 

 

 

 הדרך הראשית  , מבט על העיר. מבט מצפון מערב לדרום מזרח –בתמונה 

 ולאחר, העיר ללא חומות ושערים, מימין המסגר הלבן, ועליה רוכבים על סוסים

 .כמתואר, רעידת האדמה

 עם הדרך שממשיכה  , וזה כיוון ירושלים, השמש מציצה מבעד הרי ירושלים

 .ומטפסת בין שלוחות ההר

 סביבת העיר רמלה לא נראים שטחי עיבוד  . לוד–כתוב בלטינית , משמאל

 חקלאי המעידים כי כנראה את עיקר פרנסתם מצאו תושבי העיר במסחר

 .על הדרך הראשית מצרים למסופוטמיה

 
 1960, "מערכות",  מדן ועד אילת, יהושוע לוינזון[ 1]

 .'כרך ג, 1986. מודן, ישראל-אנציקלופדיה לתולדות ארץ, [עורכים] אורירלרפפורט , יואל רפל[ 2]

 

 1587 -הישוב רמלה שנים ראשונות סקירה קצרה 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :AL-RAMLA - (Jansson, Jan, 1657) http://www.palestineremembered.com 

 1657 -מאני 'השלטון העות-רמלה 

 
מימן ליד האיור של . הבאה מיפו לכיוון ירושלים" דרך החוף: "חומות מקיפות אותה ושער מרכזי שאליו מתכנסת הדרך הראשית: נראים השינויים שנוספו לעיר, בשנה שמתואר האיור שדומה לתמונה הקודמת

 מאניות מנהלים שיחה  'המסגדים המוסלמים מובלטים בקו הרקיע של היער ותושבים עם מגבעות עות. לוד–השמש כתובה המילה ירושלים ומשמאל 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :Al-RAMLA - Panoramic view - 1714 (Per Reem Ackall) 
http://www.palestineremembered.com 

 1714 -מאני 'השלטון העות-רמלה 

 
האוהלים בקדמת התמונה אולי מראים את עולי הרגל . בולטים בה המסגדים הרבים ונראה כי העיר התפרסה  וגדלה,  מתאר את העיר רמלה מזווית אחרת ממזרח למערב, עשרה-איור זה מהמאה השמונה

 .מבנה עם חלק של חומה: יתכן ואלו שרידים של רעש האדמה שפקד אותה. מימין נראית הדרך הראשית ולצידה חורבות. שנטו אוהלם סמוך לרמלה  למנוחה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :Al-RAMLA - Panoramic view (Dapper, 1717) - (Per Reem Ackall) http://www.palestineremembered.com 

 1717 -מאני 'העותהשלטון -רמלה 

 
 מתאר את מבנה העיר, 1717האיור משנת 

 .מנקודת גובה

 כול המתחם של העיר מוקף בגדר אבן כנראה

 .וביניהם הדרכים הראשיות  והמשניות

 .מימן נראה המגדל הלבן והכניסה  לעיר

 בקדמת התמונה לצד עצי הדקלים אורחת

 .גמלים מרווה צימאונה סמוך לשוקת מים רחבה

 הדבר ממחיש את היותה של רמלה לנקודת צומת  

 .חשובה אל ההר וממנו לכיוון השפלה

 .עצי ברוש רבים, באיור נראים מעבר לעצי הדקל

 שיפועי נראה שאינו מבנה  -המבנה עם הגג הדו

 .אולי בית הארחה, שכיח

 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :AL-RAMLA - (David Roberts, ca. 1830s) http://www.palestineremembered.com/ 

 1830 -מאני 'רמלה השלטון העות

 
 תיאר  , הצייר והתייר האנגלי דיויד רוברטס

 מבנים  רשם וצייר , מראות של מקומות

  . הגיע גם לרמלה -ואנשים בכול הארץ 

 .1839-1838בין השנים 

  את המראה  במבט פרספקטיבי הוא צייר 

 מימין המסגד הלבן  , של רמלה ממערב למזרח

 .וברקע העיר

 בקדמת התמונה  , ליד מעיין נובע

 מונחים שרידי כותרות ועמודים עם עיטורים  

 .  הלניסטיים, רומיים

 .  אפשר כי הם הוספו לציור

 .לא ידוע על יישוב רומי באזור זה

 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 המאה העשרים–תיעוד היסטורי  -רמלה סביבת מחנה 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
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תיעוד  

 היסטורי

 אוסף התצלומים אוניברסיטת חיפה: מקור.  ומימין המסגד הלבן 44כיום כביש , הדרך הראשית לרמלה, מבט מצפון מערב לדרום מזרח,  1933, רמלה 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :RAMLAH - Late 19th, early 20th c 
http://www.palestineremembered.com 

 1890-1900 –המאה העשרים –תיעוד היסטורי  -רמלה 

 
 גם ברמלה נערכו צילומים רבים המתארים את. הצילום הפך נכס חשוב בתיעוד ההיסטורי המקום והסביבה, עשרה והפיכתה בתחילת המאה העשרים לשימוש מסחרי-עם המצאת המצלמה במחצית המאה התשע

 .אנשים ובתי מגורים, העיר וסביבתה 

 -טיפוס מבנה שהיה אופייני לאזורים הכפריים בתחילת המאה, בנייה של מבני מגורים מאבן ומבנים בסגנון כפרי עם גג דו שיפועי מחופה רעפים, נראים שני מסגדים, עשרה-התשעלסוף המאה המתוארכת זו בתמונה 

 .המסגד המוסלמי החשוב ברמלה, עומארימימין מסגד אל . העשרים עם הופעת הרעפים לחפוי גגות

 נשירים ומטע טבק מעבר  , משוכות צבר. ושביל עפר המוביל לשטחים פתוחים חקלאיים, דרך ראשית יותר. התמונה מצולמת מאזור פתוח לעבר העיר ומראה את הגדר שהקיפה את קצה העיר ואחת הכניסות אליה

 .  לחומה ההיקפית

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :Al-Ramla - (1890-1900) http://www.palestineremembered.com 

 המאה העשרים–תיעוד היסטורי  -רמלה 

-לקראת סוף המאה התשע, מראה כללי של אזור מגורים

רוב המבנים בני קומה אחת ורק מקצתם בני שתי  . עשרה

סמוכים  , מקומי, וורנקולריהמבנים בנויים באופן . קומות

חלק , החומה המקיפה את קטע זה. וצפופים, אחד לשני

.  היא חלק ממבנה מגורים וחלקה מהווה דופן לחצר

אלו גרנות  –בתמונה נראים שטחים פתוחים מיושרים 

 .לדיש ולעיבוד גרעיני החיטה

 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :General view of Ramla, early 1900s 

http://www.palestineremembered.com 

 
מבנים בדרך כלל עם גגות שטוחים ובאופק כמה מבנים  . משוכות צבר וקו הרקיע של רמלה,  (Birket el Jamus),' מוס'ג-בירכת אל'מימין מאגר מים . מבט מבית הקברות המוסלמי לעבר העיר רמלה

גליליים שהרטיבו אותם בימים חמים ורוח שעברה  ' משולשים'אלו . על הגגות' שיניים'במרפסות העליונות בולטים מעין . מימין–עצי וושינגטוניות ומסגד , כפריים מודרניים שני שתי קומות מחופים רעפים

 .טייסים וצוות אוויר גרמני על אחד הגגות ברמלה, בתצלום הקטן. המחנה הצבאי הבריטי היה מדרום לבית הקבות והמאגר המופיע בתצלום הגדול. בהם קיררה את המרפסות והגגות

 1900 -העשרים המאה –תיעוד היסטורי  -רמלה 

המפקדה של הטייסת 

הגרמנית בפגישה על  

גג הכנסייה  

מעקה . הפרנציסקנית

הגג בנוי מגלילי חרס 

 .חלולים

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :RAMLAH - Late 19th, early 20th c. 10 (1917) 

http://www.palestineremembered.com 

 .תחילת המאה העשרים –עשרה -סוף המאה התשע, מבט מצפון לדרום

מבנים עם כיפות  . סביבם' גלילים'נראים מבנים מסוגים שונים וסגנונות מעורבים של מבנים עם גגות שטוחים ומעקה ה

של העיר ולא  ' חדשים'בחלקים ה, דהיינו, בחללים המרכזיים של הבית ומבנים עם גגות רעפים בעיקר בקצה התמונה

 .כיום ותחנת הרכבת משמאל 44שני מסגדים ובהמשך דרך עפר כבושה היא כביש  .  במרכז ההיסטורי שלה

 .הוקם המחנה הבריטי, ממול, לימים

 

תחנת  

 הרכבת

 המאה העשרים–תיעוד היסטורי  -רמלה 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 .1891מאנית אחת מהתחנות מהאבן שבנו הטורקים על תוואי המסילה הראשונה בין יפו לירושלים בשנת 'תחנה עות, תחנת הרכת רמלה

הקומה השנייה הייתה מעונו של מנהל התחנה עם שתי מרפסות משני צדי המבנה שהיו הגג של הקומה  . הקומה הראשונה הייתה אזור קניית הכרטיסים וההמתנה, התחנה בנויה באופן סימטרי

תחנה זו הייתה בקרבת המחנה הצבאי הבריטי  . בבאר שבע–עם עצי האקליפטוס ותחנה במבנה דומה , באופן דומה ניתן לראות את התחנה ביפו. מסביב לתחנה נטעו עצי אקליפטוסים. התחתונה

 .שהתפתח מאוחר יותר

 http://he.wikipedia.org/wiki:  מקור. תחנת רכבת רמלה בשנות השלושים 

 יפו

 רמלה–תחנת הרכבת 

 שבע-באר

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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al-Ramla - الرمله  :AL-RAMLA - View from the Tower of Ramleh, 1912 http://www.palestineremembered.com 

בחלק המערבי של  , השטחים הפתוחים ברמלה היו בעיקר מדרומה

 .העיר

שטחים אלו לא היו שייכים מוניציפלית לעיר אלא היו שטחים של  

את הקרקעות רכשו באופן עצמאי והיו  . חקלאים שעיבדו את אדמתם

 .אלה קרקעות פרטיות

החלקות היו  . חיטה ומטעי זיתים, הגידולים העיקריים היו תירס

 .מופרדות ביניהן על ידי משוכות צבר

דרך הכורכר הכבושה כנראה נסללה בתחילת המאה העשרים לשנע  

 .יבול במכונה ממונעת

סביבת המחנה הבריטי שקם לימים מדרום לרמלה היה מאופיין  

פתוח ומעובד  , אזור שטוח: באופן דומה במרכיביו הגיאוגרפיים

 .בחלקו ונטוע עצי זית

 השטחים הפתוחים –רמלה 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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  al-Ramla - الرمله . ירושלים,קולונימתוך אוסף אמריקן  :General view of the city from the White mosque's minaret, Matson Collection  

http://www.palestineremembered.com 

של  הייתה חלק מצפון הפלך , העיר רמלה

 .  בירות לוילאיתדרומית , ירושלים מותצאריפליך

היא ירדה מגדולתה ולא נשאה שום תואר מרכזי  

אדמיניסטרטיבי של נפה או מחוז אלא עיר  

 [9]הנפה , הקאדהעזה הייתה בירת . 'רגילה'

 

למרגלותיו בית קברות  , מבט מהמגדל הלבן

מימין מסגד אל . מוסלמי ובאופק העיר רמלה

גם המגדל ], ששרד את רעידות האדמה, עומארי

 [.הלבן שרד את רעידת האדמה

השטחים הפתוחים המוגדרים על ידי משוכות   

הפרידו בין המגדל הלבן וסביבתו לבין  , הצבר

 .העיר העתיקה

היו ממוקמים  , באופק –אחרי העיר העתיקה  מייד

שני מחנות הצבא של חיילות האוויר הבריטי  

 .והאוסטרלי

 1925-1917ישראל  -שלטון ומנהל בארץ, רחלה מקובר[ 9]

 1988.  צבי-יד יצחק בן

 רמלה וסביבתה ערב מלחמת העולם הראשונה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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תיעוד  

 היסטורי

Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA   תצלום מקרון רכבת, בסביבות שנות השלושים של המאה העשרים, חזית מזרחית -מחנה רמלה. 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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בפיקודו של גנרל , "חיל המשלוח המצרי. "שנות שלטון מוסלמי על הארץ 400מאניים וסיום 'המטרה הייתה הדיפת העות. כיבוש ירושלים –ויותר מכך , רמלה הייתה תחנה חשובה בדרך בכיבוש  ארץ ישראל

רמלה הייתה עיר חשובה ששכנה על הדרך לירושלים ובה היו מקורות  מים ויכולת התארגנות  . ההתקדמות צפונה הייתה חלק מתכנית הפעולה להכניע את ירושלים. אלנבי החל את מסע כיבוש הארץ מדרום

כי הטייסים התגוררו בבתי התושבים ברמלה ויצאו  , אם כי לא היה ממש מחנה מסודר, תפעלה את מטוסיה גם מאזור זה, 300יחד עם זאת היה ידוע לבריטים כי הטייסת הגרמנית מספר . כוחות הלחימה

 .לגיחות צילום והפצצה מדרום לרמלה בסמוך למה שבעתיד יהיה בסיס חיל האוויר הבריטי

 

 

 

 

 

 

 .1917ביוני  24 -מקהיר נתן פרטים נוספים על הצלחת ההתקפה בפלשתין שנערכה ביום המסר : 1917ביולי  5-בגיליונו מיום ה(  FLIGHT)' פלייט'כך בישרה הכותרת  בעיתון ! בפלשתיןאווירת התקפה 

 .וסביבתם הקרובה ההאנגריםההשפעה ניכרה היטב  בהרס . רבותהטילו מטען של  פצצות , טורקי ברמלה -מספר מכונות טסו לעבר המנחת של הכוח הגרמני 

,  עוד דיווחה הכתבה על הפצצה צפונית לרמלה. חזרו ללא פגע, כך מדווח, מטוסינו. בין הגיחות, לא פעלו כנגד בהאנגריםמכונות מלחמה שהיו כנראה . ההתקפות בוצעו מגובה נמוך יחסית ונצפו פגיעות ישירות

 [10. ]פגיעות ישירות בתחנת הרכבת ומצבורי אחסון באזור, על יד טול כרם

 .  1917בנובמבר  15הכיבוש עצמו נערך ביום . זו התקפה מקדימה על תחנת האווירונים הטורקית של רמלההייתה 

ערכו גיחות ניצחון מהאוויר ופגעו בתחנה ברמלה ללא , לאור הניצחון היבשתי, המעופפים. זו הייתה הבריגאדה בפיקודו של  גנרל קוקס[ 11]. כבשה את לוד ורמלה, הראשונה האוסטרלית הרכובההבריגאדה 

אלטון אותת אלי  . ]...[ אווירונים קרובה למקום-שתחנת, ראיה לדבר -הוא הנמיך עוף . גולש למטה' האווילאנד -די'נשאתי עיני וראיתי . שמעתי משק גפי אווירון יורד ארצה, בפרוס הניצחון  ברמלה: "הפרעה

הטורקים באו לארוז  . התעופה ולהיסוג אחורנית-הטורקים החליטו לנטוש את שדה]...[ חמשה אווירונים נחו בשדה . התעופה הטורקי-חמשת אלפים רגל מתחתנו ראינו את שדה. והאט את המניע, בכנפי אווירונו

הירייה שלנו  -מכונת. רובם ככולם, פצצות דולקות השמידו את חמשת האווירונים ושיברו את הקרונות והמכוניות. שממה-ירדנו למטה ועשינו את המקום תל. ]...[ משא-את מטלטליהם ולטעון אותם במכוניות

 [12]." מן האווירונים שלנו לא ניזוק אף אחד. את הטייסים והנהגיםקצרה 

 

שנכבשה על ידי חיל המשלוח  , הטריטוריה פלשתינה. מאני הסתיים ברמלה וצבא האימפריה השלים את המסע הרגלי והרכוב צפונה'השלטון הריבוני העות. כך הסתיים פרק הכיבוש הצבאי הבריטי על רמלה

 .  בתצורת שלטון כזו או אחרת במשך שלושים השנים הבאות, נשלטה על ידי האימפריה הבריטית, המצרי

 

[10 ]Flightgloba Archive, 5 July 1917   

[11 ]Stationery Office. The Advance of The Egyptian Expeditionary Force Under The Command Of General Sir Edmond H. H. Allenby, G.C.B, G.C.M.G july1917 to[4]  October 1918. Compiled  From Official Sources. 1919   

 .2001, ירושלים' אריאל'. עם אלנבי בכיבוש הארץ, קולינסוקנת בראון  לואילתומס  [12]

Ramla, Pilots of German Flying Detachment 

(Fliegerabteilung) 300 on the old terraceThe photograph 

was taken in early 1917. The pilots used to stay in the 

monastery from January 1917 until they had to move to 

Jenin in November 1917. 

 ניו'לגעל גג  המסגד לפני שעזבו , משמאל

.  הגרמנית לוגמים קפה עם תושבי המקום 300טייסים מטייסת , מימין

 .קשלסבן –מקור 

 1917-1918יעד לכיבוש במלחמת העולם הראשונה , אזור רמלה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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Ramleh : the Plain of Sharon. The bombed German aerodrome is in 

the foreground, and on the right the groves of trees surrounding 

Lydda. 

 

St George for England'- British Seaplanes Bombing the 

Turks at Ramleh, Burial-place of St. George, 23 

December 1917 

  Gunter Hartnagel 

Ramla, exploding British bomb near 

the airfield Photograph probably 

taken in early 1917 during a British 

air raid against the German airfield in 

Ramla. 

.  צומת הדרכים שלה ובעיקר היותה על הדרך לירושלים הייתה יעד אסטרטגי חשוב לתקיפה ולכיבוש, רמלה, כאמור

 . 1883נולד בשנת הוא (  (McBey .ימס מקבי'המסע לכיבוש רמלה לווה במאייר צבאי ששמו היה ג

רישומים  שתי סדרות של בין היתר הוא יצר . לענייני דפוס וכתבהוא הוזמן כסגן משנה בצבא  1916בינואר 

של חיל המשלוח  הרשמי אמן מלחמה והוא מונה להיות , הוצגו בלונדוןהרישומים האלה . בצרפת, מהמערכה בסום

 .  מרצועת עזה לדמשק, את התקדמות בעלות הברית בפלסטיןמקבי ליווה  1918-ו  1917במהלך . המצרי

הכניסה של אלנבי לירושלים  כולל . תמונות 300-הוא יצר כ . ובצבעי שמןמים בעבודותיו השתמש מקבי בצבעי 

הוא יצר לפחות שלושה  ציורים של אזור  . למעשה הוא החליף את מה שלימים יהיה צלם צבאי. 1917בדצמבר 

 .הקרבות והמחנה ברמלה

 

 

שתי טייסות  

עיקריות פרסו  

החל , ברמלה

מהמחצית  

השנייה של  

המלחמה  

להדיפת  

.  מאניים'העות

 1917אוקטובר 

באופק . עשן מתמר מאזור הקרבות עם הגרמנים דרומית לרמלה

 המגדל הלבן
חיילים  . מראה מדרום לרמלה ומימין שרידי מטוס ושאריות אולי של מאהל גרמני

 1917נובמבר . אוסטרלים צועדים לקראת כיבוש העיר
הפצצה של מטוסים בריטים את אזור שדה  

 הנחיתה הגרמני ברמלה

 תיעוד-אזור רמלה במלחמת העולם הראשונה 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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כך שהטייסות היו נפרדות הן מבחינת המרחב שנזקקו  . גדודי הארטילריה פרסו בנפרד מחיל הפרשים:  למשל. ממדינות שונות וסוגי הכוחות, הבריטים התפרסו בשטחים גדולים והעדיפו להפריד בין כוחות שונים

 ".  בחיל המשלוח המצרי"הייתה הפרדה בין הטייסות הבריטיות ובין הטייסות האוסטרליות שהשתתפו . והן מבחינת הטייסות

 .  על מנת לשנע ציוד כבר ואנשים, המיקום של פריסת הטייסות ברמלה נבע בעיקר מהיבטים גיאוגרפיים של קרבה לדרך ראשית ולמסילת ברזל

 ללא מבנים וללא הפרעות פיסיות  , המקום היה ריק 

 .שדה ראיה פתוח גם בסביבת המנחת. להמראה ולנחיתה

 

 ממערב למסילה ולדרך הראשית  נפרסה הטייסת הבריטית  

 .הטייסת האוסטרלית -וממזרח  

                                         מקרא

 

 רמלה                             גבול 

 [כיום 44]ירושלים -דרך יפו

 

 ברזלמסילת 

 

 תחנת רכבתמתחם 

 

 המחנות הבריטים -כללי שטח 

 אוניברסיטת חיפה: מקור. 300, על ידי הטייסת הגרמנית, 1918בינואר  15תצלום אוויר 

   1918  -מרחב וסביבה  , המחנות הצבאיים הבריטיים ברמלה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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בדרגת  ( Williams Richard) , רד וויליאמס'היה ריצ, 1917במאי  22החל מ , מפקדה של הטייסת האוסטרלית. כאשר אחת מהן הייתה הטייסת האוסטרלית, כוחות האוויר מנו שתי טייסות, 1917ביולי  17 -ב

הכוח  . השתתפה בפעילות טקטית ובשיתוף פעולה עם כוחות  הארטילריה, הבריטית, הטייסת השנייה. הטלת פצצות ותצלומי אוויר, הטייסת האוסטרלית הופעלה בעיקר לסיורים בטווחים ארוכים[ 13.]ור'מייג

 .יכול היה בתחילת המערכה להשיג את העליונות האווירית שנדרשה, המועט הזה

 .  מורכבים מהבריטים והאוסטרלים, התמקמו כוחות האוויר שהיו כאמור, מדרום, בפאתי רמלה

  5האוסטרלית ומחנה שני עבור טייסת  1מחנה אחד עבור טייסת מספר . בדרום רמלה, כך גם התנהגו כוחות האוויר והוקמו שני מחנות ארעיים סמוכים. פיקודי, התמקמה באופן מקובץ, יחידה צבאית, זרוע, כל גוף

 [14. ]40כנף , והכנף המאחדת והמתאמת מבצעית את כל הכוחות האוויריים

 .התמקמו שני מחנות האוויר, סמוך לתחנת הרכבת של רמלה, משני עברי מסילת הברזל, כך

 .בכל שטחי המערכה בחלקיה הדרומיים של הארץ, מחנות תעופה רבים פרסו באופן ארעי

 ,  נפרסו האנגרים ניידים שבהם חנו חלק מהמטוסים, בכל קו עצירה לקראת המתקפה הבאה

 .  הן להגנה והן לבדק תיקון ואחזקה

 עבור עמדות פיענוח ניידות שנדרשו לפיתוח   להאנגריםכמו כן היה פרוס מאהל ייעודי בסמוך 

 .לתכנון ההתקפי הבא' בנק מטרות'תצלומי אוויר על מנת לספק 

 .  המחנות שימשו את הטייסות שנעו עם הכוחות הלוחמים

 הציוד היה משויך לטייסת  . מקום חנייתם נקבע בדרך כלל בקרבה למסילת ברזל

 .ונע אתה על ציר ההתקדמות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13 ]National Archive Australia "Williams Richard - AIF Personal File   

[4]The National Archive Kew London. AIR 20/587  

ציור של מקבי משנת  

המתאר את תחילת  , 1919

,  מחנה הקבע ברמלה

שלימים יהיה מחנה  זרוע  

-האוויר העיקרית בארץ

תצלום  , ומימין. ישראל

אוויר מאותה תקופת זמן  

 שצויר הציור

צילום אוויר שצולם על ידי הטייסת  

ובו   1918באפריל  27הגרמנית ב

נראה המחסה היחיד למטוסים  

וסביבו אוהלים מסוגים שונים  

החץ מורה על   –ומשוכות הצבר 

 .כיוון הציור כפי שמופיע משמאל

 1918-1919, התמקמות

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 .ירושלים-הטייסת האוסטרלית מוקמה ממערב למסילת הברזל והדרך יפו

היא חנתה במקביל לטייסת הבריטית שבשלהי המלחמה הפכה לזרוע האוויר  

( Royal Air Force:  )הבריטית הידועה בשם חיל האוויר המלכותי הבריטי

(R.A.F.) 

,  היו במחנות ארעיים, הטייסת האוסטרלית כשאר הטייסות שפעלו בארץ

על גבי מבנה שנבנה  , למטוסים היו מבדי קנבס המחסות: שדה-ומתנאי

 .'בסנו'נקראו בשם  המחסותממסגרות עץ וחבלי עיגון 

הוסוו בצבעי הסוואה ולעיתים נבנו יותר מחסות כדי להטעות את   המחסות

 .הטייסים הגרמנים

 .נפרסו אוהלים ארוכים ובהם  פעלו יחידות שונות, ליד מחסות הבסנו

 .'פעמון'אוהלי המגורים היו אוהלי 

 .הטייסת ישבה כשלושה חודשים לאחר המלחמה ועזבה חזרה לאוסטרליה

 

 (.Richard Williams)וויליאמס  ריצארדסרן -צוות הטייסים ובמרכז מפקד הטייסת רב

.  במסדר, שלוש  מחלקות הטייסת, המחנה האוסטרלי

וברקע וביניהם  , ובתוכם מטוסים  בסונושני אוהלי 

 .אוהלים לצוות הקרקע

 ווויליאמסארד 'בראש הגוש עומד מפקד הטייסת ריצ

המחנה האוסטרלי  

:  1918ביולי 

והדרכים   המחסות

בין  . בתוך המחנה

שני חלקי המחנה  

-למסילה ולדרך יפו

היה  –ירושלים 

כיום  . )המנחת

:  מקור(. 'נשר'מפעל 

 אוניברסיטת חיפה

 האוטו ביוגרפיה שלו' 'These Are Facts, ארד וויליאמס'מקור שתי התמונות ספרו של ריצ

 האוסטרלית 1טייסת מספר 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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שתי המחלקות היו מבצעיות וחיוניות  . מחלקת הנשק ומחלקת פיתוח  תצלומי האוויר: היו אלו . במיוחד' עסוקות'שתי מחלקות היו . צוותי הקרקע עסקו והיו מעורבים במלחמה באופן פעיל ביותר

בהכנת הפעילות המבצעית ובעיצומה  . המטוסים השתתפו בקרבות האוויר והחימוש היה קריטי לפעילות המלחמתית. מכונות הירייה הורכבו למטוס והופעלו על ידי טייס משנה. ממערכה למערכה

 .תצלמי האוויר היו מיידע עדכני וחשוב וארגון מתקפה או כול תחבולה צבאית שנדרשה לכיבוש יעד זה או אחר

הצבת שתי המחלקות האלו ברמלה נבעה גם מהסמיכות  . והעדכני' חם'בתום הגיחות היו התשלילים עוברים למחלקת הפיתוח ולפיענוח התמונות שהיו המודיעין ה, היות ולא היו תקיפות בלילה 

 .שהפעילה את כוחות האוויר מהבסיס הסמוך 40למפקדה ולכנף  

 פעילות –האוסטרלית  1טייסת מספר 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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חנו שתי הטייסות  , 1918החל מחודש אפריל 

במחנה הבריטי היו  . האוסטרלית  והבריטית

 .יותר מטייסת אחת

 

 באותו זמן התנהלו שיחות שלום  

האוסטרלית  הטייסת . 1919בפברואר  19ב 

ארזה  האנגרים קיפלה את בדי , רמלהעזבה את 

 .  והפליגה מחיפה לקנטרהוהציוד את המטוסים 

 

לאחר  הטייסת לאוסטרליה  במרץ הפליגה  5ב 

התודות והמחמאות שחלק גנרל , ברכת הדרך

אלבני לחיילים והמפקדים על תרומתם החשובה  

 [15. ]לניצחון במלחמה

 

החלו  , במחנה רמלה במפקדה האווירית

להכשיר את הקרקע עבור בסיס ומנחת באופן  

 .חוקי

 

בתצלום האוויר נראות שתי הטייסות וביניהן  

בשתי הטייסות נראים  . 44מפריד כביש 

 .  למטוסים כמחסותהאנגרים צבאיים 

שישה מחסות חלקם  -בטייסת האוסטרלית כ

 .יועד להיות הסוואה לכמות המטוסים באותו זמן

 

בשטח הטייסת הבריטית  שהייתה הכנף 

, שריכזה את עיקר הפעילות האווירית בארץ

ציר אחד לעומת  , נראית קטנה יותר בפריסתה

 .אולי כהטעיה. שניים של הטייסת האוסטרלית

 
 [15] 

AIR 20/587 The National Archive Kew London 

"National Archive Australia "Williams Richard - 

AIF Personal File 

תחנת הרכבת  

 ההיסטורית

  ק.למכניסה 

103 

 44כביש 

 הטייסת האוסטרלית

 הטייסות הבריטיות

 אוסף התצלומים, אוניברסיטת חיפה: מקור. הטייסת הבריטית, וממערב 44פריסת שתי הטייסות האוסטרלית מעבר לכביש , 1918, דרום רמלה

,  מיקום הטייסות

1918-1920 

תיעוד  

 היסטורי

 מטע זיתים/ כרם

 ('משולש'ה) 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 .  הבריטי, נותר המחנה של חיל האוויר המלכותי, לאחר שהטייסת האוסטרלית עזבה

השטחים עבור המנחת  . אחסון ומגורים, מאהלים עבור חדרי אוכל, מספר אוהלי שירות מאחוריו ובשורות העורפיות, סמוך למנחת היו שני האנגרים ניידים. ערוך באופן זמני 20היה עד תחילת שנות ה , המחנה

 .  הייתה שייכת לחקלאים פרטיים ולא הייתה שייכת לאדמות רמלה, כאמור, הקרקע. מעובדות ונטועות, חקלאיותהאדמות היו . ועבור אזור המגורים והמנהלה לא היה מוסדרים

 .המחנה היה מדרום לגבול העיר

 .  וניתן אישור להחכרה בלבד, נשמר האיסור למכירת קרקעות, כמו כן. מאני'ומדידות מדויקות ואמינות יותר מהמיפוי העות, החלה הסדרת רישום הקרקעות באמצעות סקרי שדה 1921-1920בשנים 

 .הנציב העליון הרברט סמואל, עם החלת המנדט, החל השלטון האזרחי בראשות מי שיהיה אחר כך, 1920עם סיום המשטר הצבאי בשנת 

 [11]. פקודה בעניין הקרקעותהוא קבע , לתפקידכניסתו של הרברט סמואל לאחר 

 .  בו נקבעו הוראות לרישום העברה ומסירה של קרקעות. 164מספר . '1920פקודה על העברת נכסי דלא ניידי משנת ': נקראההיא 

.  חוק זה חל גם על המחנה ברמלה שעניינית היה מחולק בין המנחת המבצעי למחנה הלוגיסטי ייעודי. "Acquisition of  Land for the Army Ordinance", לצבא היה הסכם להפקעות אדמה לצרכי צבא, בנוסף

 .  נדרש היה לערוך בה הסדרי קבע. הופקעה בזמן המלחמה ולא הוחזרה, הקרקע

 [12]. 1921ההסדרים לגביו החלו בשנת , המנחתלגבי 

 

 של משרד האוצר בין משרדי ממשלה אחרים מספרים את סיפור הסדרת הפקעת מסמכים 

 וגידלו בההקרקע הייתה חקלאית . דונם 400 –כ , אקרים 100היה בשטח קרקע בן מדובר : הקרקע

 .  היה צורך לחשב את עלות ההפקעה ביחס להפסד העתידי הקבוע של היבולים, תירסגדולי 

 .  לירות שטרלינג 3,000שהממשל צריך היה לשאת הייתה בערך העלות 

  

 לירות שטרלינג והסכום הועלה   3,000אז בסכום של הפיצוי עבור קרקעות החקלאים היה 

 .  בעלי השטח האחרים סירבו לחתוםהגדול ושאר ידי בעל השטח על 

 ,  דונם 130משא ומתן עם בעלי הקרקע והגדלת שטח המנחת המסגרת עמדה על לאחר 

 .  שנה 30עד  20לירות שטרלינג וחכירת השטח ל  5,897אקר ובעלות של  575 -כ 

 ,  משרד י המקרקעין הממשלתיים. כלל גם תיקון גבולות בחלק של הפרוגרמה של המבניםזה 

 .  1923, במרץ 31יש לבצע את העסקה לא יאוחר מ הורו כי 

 .  פלשתינההתקציבי היה מתקציב כללי של הסעיף 

 .עסקת המקרקעין של הסדרת הקרקע בין הבעלים השוניםהסתיימה , 1923נובמבר בסוף 

   [13. ]הועברה לבריטים–עבור הבסיס ועבור המנחת מפות והקרקע ורפו צ

 

 
   1939-1929ישראל בשנים -הבעיה הקרקעית במדיניות בריטניה בארץ, רחל מקובר [11]

 .  היהודיהלאומי  על התפתחות הבית והשפעתה 

 .69'עמ. 1976, אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לתולדות ישראל MAעבודת 

 

 T 161/20 [12]    1923במרץ  8מסמך מיום, 

RAMLEH – Acquisition of Land The National Archive Kew London  

    

RAMLEH Aerodrome: Palestine – Purchase of.  T 161/20  [13]   

The National Archive Kew London      

KEW  N.A  T 161/20  - חדש-לשטח להפקעה, חום, עבור המנחת–ירוק : מפת חלוקת הקרקעות על פי הצבעים. מקור המפה  .

שטח קרקע הצבוע אדום שוחרר רק  , "בנינים חדשים בשדה הנחיתה רמלה: "הערה על התכנית. הבסיס עצמו הלך ונבנה בשנים אלו

 מגהרבי-אחמד אל' הוא היה שייך לחג. מאוחר יותר והיה בו מטע זיתים

 שדה הנחיתה

 הבסיס

 1922אוקטובר  31, מפת שטחי בסיס רמלה

 1920-1922, הסדרת המקרקעין הצבאי

תיעוד  

 היסטורי

 מטע זיתים/ כרם

 ('משולש'ה) 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 השטחיםמתווה הקרקע וחלוקת 

 

,  פני הקרקע היו בדרך כלל מישוריים. הבסיסלאחר רכישת הקרקע הושלם התכנון עבור 

.  בעת הנחיתה –פתוחים וניתן היה לראות את המרחב האווירי לאחר ההמראה ובעיקר 

והמטוס היה צריך להבחין באופן ברור במסלול  , את המטוס המתקרב היה צריך לראות

לא הייתה עדיין טיסת מכשירים הן לתפעול אוטומטי ולא פותחו בשנים  . ] הנחיתה

 [.  הראשונות אמצעי ניווט לילה והטיסות בוצעו רק באור יום

 

השטח המנהלתי  . ירושלים-הקרקע הייתה תחומה ממזרח בקו מסילת הברזל והדרך יפו

הקרקע הייתה מחלחלת וניתן  . נקבע באזור מוגבה מעט וביניהם נקבע אזור הנחיתה

.  תקופות יבשות' עונתי'בהמשך המטוסים היו כבדים יותר והמנחת היה . היה לנחות בה

 .לא ניתן היה לנחות בחורף במנחת

 

 

 פונקצינאליתחלוקה  

 

היה מפקד הכוחות בארץ לאחר החלת שלטון  , חיל האוויר המלכותי, היות וזרוע האוויר

התכנון היה מיוחד ויעידו על כך מבני  . הוא היה במעמד של מפקדה מרכזית, המנדט

 .  האבן הבנויים עד היום במחנה ומהווים את אבן היסוד של המבנים בו

 .שטח מבצעי ושטח מנהלתי: שטח המחנה חולק לשני חלקים עיקריים

סמוך למסלולי ההמראה  , ראשונה' שורה'השטח המבצעי נחלק בין האנגרים שהיו ב

 .ומאחוריהם מבני העזר והשירות לטייסים ולמטוסים

המפקדה  . בחלק המנהלתי היו פונקציות שונות והם הוגדרו והופרדו בבניינים שונים

,  מגדל וברכת מים, מבנה לחיילים מהטייסת ואלו ששירתו ברכבי השריוניות, הראשית

 .משרדים אחרים וסדנאות לטיפול ברכב, מגורי נשואים

 

 

  

KEW  N.A  AIR 10/ 1990  AB, 1939 

עם  , 1939תכנית המנחת משנת 

הנתונים הטכניים וחלוקת  

השטחים הברורה בין שתי 

מבצעי  : הפונקציות העיקריות

 .ומנהלתי

 מתווה כללי–תכנון המחנה 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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.  המחנה היה מגודר על בסיס הגבולות שלו בגדר מתכת בחמש צלעות

בכול  . ארבע הצלעות היו גבולות המחנה והצלע המזרחית גבלה במנחת

מהמסגרת של גבולות המחנה והן  ' יוצאים'ארבע הצלעות יהיו מעגלים ה

 .  היו עמדות שמירה וירי

דרך עפר  שהייתה סעיף  , הכניסה הראשית הייתה מהדופן הצפונית

 .40כיום כביש , מהדרך שעברה בדרום רמלה

מתארת את כול המבנים שנבנו עד שנה זו ומפרידה  , 1927המפה משנת 

 .  בין מבני האבן למבנים שנבנו מחומרים אחרים

שנותר ללא שינוי  [ מסומן בקו מרוסק]בתוך המחנה היה מטע זיתים 

 .על ידי בעלי הקרקע. והוא נשאר לעיבוד חקלאי תכסית

עמדות הירי והשמירה היו רק סימנים בקרקע ללא עמדות אלא מקום  

 .שהזקיף פנה לימין ולשמאל

 

 

   1:2500תכנית בקנה מידה 

 המרכז  למיפוי ישראל      

 תכניות מפורטות מוקדמות של הבסיס

 הכניסה הראשית

 'צלעות'ה

 עמדות הירי והשמירה

 מבני האבן

 מבנים אחרים

 מטע זיתים

בקו מרוסק נראה מטע הזיתים שהיה חלק ]

 [מהמחנה והחקלאים המקומיים המשיכו לעבדו

 

 1919-1920, תכנון המחנה

תיעוד  

 היסטורי

 מטע זיתים/ כרם

 ('משולש'ה) 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 .המנחת במזרח. פירוט תכולת המחנה

בקנה  , 1927המחנה משנת תכנית 

   1:2500מידה 

 המרכז  למיפוי ישראל      

 האנגרים-אזור מבצעי 

 

 

 מבצעי -אזור שירותים

 

 

 

 אזור מנהלתי

 

 

מתחם מגורי הקצינים  

 הנשואים

 

מבני המשרדים  

המנהלה  , העיקריים

 והמפקדה

 

 לוגיסטיקה ומשרדים

 

 

 מטע הזיתים

 

 ,תכנון המחנה

 1919-1920 

תיעוד  

 היסטורי

 עמדות שמירה

 מטע זיתים/ כרם

 ('משולש'ה) 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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,  1920את המחנה התחילו לבנות כנראה בשנת 

תחילה נבנה  . מיד עם תחילת הסדרי הקרקע

 .  אזור המפקדה ומבני העזר לטייסות

נבנו האנגרים   1924לשנת  1923רק בשנת 

 .  מאבן לשימוש המטוסים

בניית המחנה הייתה כנראה רצופה היות וצריך  

,  לתחזק את המטוסים, היה בו זמנית גם לטוס

לנהל את המרחב האווירי של הארץ ולשכן את  

נבנה מתחם מיוחד  . צוות הקרקע וצוות הטייסים

.  של הזוגות הנשואים בקרבת משרדי ההנהלה

,  סביב נבנו צריפי עץ  ומבנים עם פח מעוגל

מגדל .  ומבני לוגיסטיקה אחרים' ניסן'מבני 

המים נבנה אף הוא באותן שנים ולידו הייתה  

דרך גישה וגשרון חיברו בין שתי  . בריכת מים

האזור  : הזרועות הפונקציונליות במחנה

בין שתי  , כאמור. המנהלתי והאזור המבצעי

שבתחילה הוא  , הישויות הללו היה מטע זיתים

לא היה חלק משטחי המחנה ולכן לא נבנו עליו  

'  פעמון'בשולי המחנה עוד נראים אוהלי . מבנים

 .שהיו פרוסים לצרכים שונים

 

1 

6 

8 

7 

4 

3 

10 

2 

9 
5 

 בהקמה-מתחם המפקדה 1

 תחזוקה למטוסים –מתחם עורפי  2

 האנגרים 3

 המנחת 4

 בבניה-מתחם הזוגות הנשואים  5

 צריפים 6

 'ניסן'מבני  7

 'פעמון'אוהלי  8

 'פעמון'מתחם צריפים ואוהלי  9

 '  משולש'מטע הזיתים ה 10

 

,  בנוי המחנה

1922-1924 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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מתחם המפקדה הראשית ומתחם הזוגות הנשואים היה החלק 

 .הייצוגי של המחנה ונבנה מאבן

 

 [1]מתחם המפקדה הראשית 

 

המבנה הצפוני הוא מבנה  . בני שתי קומות, שני מבנים מאורכים

 .בקומה השנייה, המפקדה הראשית בו ישב מפקד הכנף

בו חלונות ארוכים ופתחים בשתי החזיתות  , המבנה  בנוי באבן

באמצע המבנה גרם מדרגות שעלה לקומה  . הארוכות שלו

צפון בחזיתותיו  -דרום: המבנה בנוי מבחינת כיוונים  . השנייה

בחזית הדרומית ישנו קרוי מהקומה השנייה בצורת  . הארוכות

הקומה העליונה גם לה . מרפסת ארוכה של הקומה העליונה

בעבר הגג היה  . מרפסת המקורה באמצעות המשך הגג המשופע

,  עם פתחים בקו הרכס שלו לשחרור והסעת חום מגג הרעפים שלו

 .החלק הפנימי

דרומית לו נבנה מבנה סימטרי  , מול מבנה המפקדה הראשית

מוגדר של ' סגור'שיחד יצרו שני המבנים מעין מתחם , באורכו

היה המפקדה המשנית של  , הדרומי' שני'המבנה ה. המפקדה

ששירתו וגיבו את  , תגבורת השריוניות שהיו במתחם חיל האוויר 

הן לשמור על המטוסים מהתנכלויות בעת  , הטייסות מהקרקע

,  חנייתם ביעדים שונים והן למניעת הפרות סדר והתקוממויות

 .במקום שמטוס לא יכול היה לנחות

 

 .טרם קרוי הגגות, בבניה -כאן בתמונה שני המבנים הללו  

 

 [5]מתחם הזוגות הנשואים 

מבנים בני שתי  . נבנו שישה מבנים מבלוקים עם טיח עליהם

לכול משפחה הוגדרה חצר  . שתי משפחות בכול בנין, קומות

 .וכניסה נפרדת

תנאי לשירות בטייסת היה מגורים הולמים ושירותי רפואה  

מבניה מגורים נבנו במקביל לבניית מבני  . במתחם המחנה

 .המפקדה

1 

5 

 פירוט מתחם המפקדה

 ומגורי הזוגות הנשואים

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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שני המבנים קמו בין  . דו שיפועי, בעלי גג קל ממתכת', מ 10 –ר ובגובה של כ "מ 200 -כל מבנה היה בשטח של כ . ממעטפת אבן, שני האנגריםנבנו , ואילך 1925: בשנים הללו. הבנוי במתחם הבסיס המשיך

 [14. ]בן שתי קומותמבנה מלבני חלקו : מטאורולוגיתתחנה הוקמה , להאנגריםסמוך . הוקמו מבנים נוספים לשימוש משרדי עבור קציני חיל האוויר והטייסיםבסמוך . האנגרים זמניים שלא פורקו

 .  מבני אבן –במחנה היה באותו אופן סגנוני של בנייה באבן כשאר המבנים , אף שהיה סטנדרטי, גם מבנה זה. בהתאם לתנאי מזג האוויר, הייתה חופה שקופה בראש המגדלעיתים ל

יותר ששידרו זמניות מאשר מבני קבע כמו מבני האבן  ' קלים'גם בסיסי חיל האוויר שקמו מאוחר יותר לא נבנו מאבן אלא מחומרים . הסגנון האדריכלי ואופי המבנים היה אחיד והשימוש באבן היה ייחודי לבסיס זה

 .ברמלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buchan Innes Grahamm. British Airfild Buildings volume 2 The Expansion & Inter-War Periods Midland Publishing 2000  [14]    

 

 1936לשנת  1925בין השנים הבניה במחנה התפתחות 
 

רמלה   1925, האנגרים1.

 .ומגדל הפיקוח

.  טיפול במטוס 21932.

 ברקע שני האנגרים

,  פנים האנגר האבן3.

1936 

פנים האנגר האבן  4.

2005 

 2005, שריד קיר האנגר5.

מגדל הפיקוח שנבנה  6.

 1923בשנת 

1 

5 

6 

2 

4 

3 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 מקור ואגירה, פיתוח תשתית המים במחנה

מבנה מרובע  .  נעשה קידוח מקומי והוקם מגדל מים, מבני האבן, עם הקמת מבני הקבע במחנה

מגדל המים יצר לחץ ומים הועברו בצינורות על גבי קונסטרוקציה  . בגובה כשלוש קומות, מבטון

הבריכה הפתוחה שימשה  , עם השנים. בריכת מים  הייתה בסמוך כמאגר פתוח. פלדה מפרופילי

 .כבריכת שחיה

 

 .  המגדל נהרס בעקבות פיתוח מהמחנה בעשורים האחרונים

נעשה מהמדרגות לקומה השנייה של   1938הצילום בשנת . בין עצי האקליפטוס, מגדל המים

 עבור חיילי הקשר ונהגי השריוניות, מבנה המנהלה המשני

מאגר המים ששימש כבריכת  

 1940, שחיה

מגדל המים והמאגר  

 .1932, לפניו

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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היו בגבולות המנדט בארץ   30-הוא הגביר את פריסתו ובמרוצת שנות ה. הייתה כי חיל האוויר יהיה האחראי על הסדר והביטחון בארץ לשם כך הפעיל כוחות נוספים למיגור התפרעויות שהתרחשוהקביעה 

התווספו  , עקב תפקידו הביטחוני של חיל האוויר. לוד ורמלה, חיפה: מנחתי תדלוק כמו עזה וצמח ומנחתים פעילים אזרחיים וצבאיים, וראש פינה' הוגהמנחתים היו בחלקם מנחתי חרום כמו . מנחתים 19-כ

 [15]. ולהם הוקמו מבנים שונים.  במפקדה העליונה ברמלה בשנים במחנה יחידות אלחוט ויחידת משוריינים

מערכות דרכים חיצוניות  , העבודה כללה גידור היקפי של כלל המחנה. תוכננה הסדרת התנועה וחלוקה למחנות על פי ייעודם 1932בשנת . בעקבות תוספת הכוחות נערכו שינויים במחנה המפקדה ברמלה

 [16. ]פאונד 1860בעלות כוללת של , ופנימיות הטמנת כבלי טלפון והסדרת צנרת

.  1936, 1923הצנרת בחלקה קיימת כיום והיא נושאת תאריכים של שנת . לאזורים החדשים של המחנה ולסככות הטיפול החדשות עבור הטייסות שנקלטו, צנרת נמשכה ממגדל המים שכבר היה קיים

 [17. ]פלדהעבודות  לנרקשייר. Works Lanarkshire  Steel: על הפרופילים הוטבע שם המפעל באנגליה, פלדה מפרופיליהגשר שעליו הניחו את הצנרת עשוי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air 10/1990  The National Archive Kew[15]  

 

Air 2/4331 The National Archive Kew[16] 

 

 lanarkshiresteelworks.wordpress.com/category/british-steel[17]/ אינטרנט של החברהאתר 

 

 
 

 הולכה ומעבר –התשתית המים במחנה 

 [מגשר העץ נותרו כמה מסמרות וכפיסי עץ. ]צינורות ומתקן המעבר, 2013 –גשר התשתיות 1.

 נראה מעבר התשתיות ומעקה הגשר להולכי הרגל, 1932 –גשר התשתיות 2.

   2013תמונה משנת . 1923, צנרת מקורית3.

, פלדה, לנרקשייר': עם הכיתוב של בית החרושת, פרופיל פלדה נושא של גשר התשתיות4.

 .'סקוטלנד

 

4 3 

2 1 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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7.1927 

 אוסף דוד אפללו[ 0309_106]

 רעידת האדמה ברמלה ובסביבתה – 1927
 

 כיום -אותה פינה , 2010 

האנגר האבן  , 1936

 :מקור.הסדק  ובפינה

R.A.F ,Hendon 

London 

היא פגעה קשות  . ומוקדה היה בצפון ים המלח, בערך 16:00שעת הרעידה הייתה . התרחשה רעידת אדמה בארץ ישראל 1927ביולי  11-ב

 .טבריה ושכם, רמלה, יריחו, ירושלים: בערים

גם במחנה חיל האוויר המלכותי הרגישו את רעידת  . נהרסו מבנים רבים ותשתיות. נזקים גדולים היו ברמלה כתוצאה מרעידת האדמה הקשה

ממה שידוע עד כה בספרות ובתיעוד  . רוב מבני האבן הסתיימו לא מכבר והיו במחנה מבנים נוספים בני קומה אחת צריפים ובלוקים. האדמה

 .עד היום–הנותר כך , בשטח עולה כי הנזק הנראה היחידי הוא סדק מכוח אופקי במבנה האנגר מהאבן

 .אך תזוזת האבנים נותרה בעינה, את הסדק באמצעות מלוי בטון' תקן'היה ניסיון ל

 

הקרקעות חולקו מחדש על מנת לאפשר הקמת מבנים  . ברמלה נערה תכנית חירום לאחר ששנה קודם אושרה תכנית האב החדשה לעיר

 .  חדשה לתושבים

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

 הבריטית 14סמל טייסת 

 R.A.F.  ,Hendon London -כל הצילומים מארכיון ה

 .  שנה 20ברמלה למשך 14הוצבה טייסת  , 1920בפברואר  1 -מתאריך ה

 .  111לטייסת מספר במהלך הזמן הייתה רפורמה בטייסות והיא הפכה 

פיזרה  , צילמה, בין שתי מלחמות העולם הטייסת פעלה למיגור התקוממויות

 .כרוזים לפיזור הפגנות מהאוויר  וערכה משימות שיטור ואימון

שורת האנגרים , 1936

. ולפניהם המנחת

מבני שירות  , מאחוריהם

האנגרים . של הטייסות

שימשו גם לתיקוני רכב  

 וקשר

 .משמאל, ברקע ההאנגר, 1938

  VICKERS WELLESLEY:  ובחזית מטוס 

 אירוע התרסקות מטוס  

במחנה  , מרמלה

 את המטוס  . סרפנד

 תיקנו בבסיס רמלה

 1920-1940הבריטית  14טייסת  –הטייסות שחנו בבסיס 
 

 

לעיתים הטייסות רק  . טייסות ברמלה 14למעשה במרוצת השנים שהו  , טייסות רבות המריאו ונחתו מהמנחת ברמלה

של תיקונים  ' דרך'הבסיס נתן שירות . או הוצבו ברמלה–ולעיתים שהו זמן ממושך , חלפו בדרכם למזרח או למערב

 .ואחזקה וזה מסביר את השימוש במנחת ובשרותי האוויר שלו

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

 R.A.F.  ,Hendon London -הארכיון 

  HAWKER HART -חזית מזרחית לפניו מטוסי ה, משמאל האנגר מהאבן ששימש את הטייסת

 1935צוות הטייסת , בתוך ההאנגר   1936 הכנפיםללא , טיפול בעזרת מנוף בגוף המטוס– בהאנגר

 הצילום מספריית הקונגרס

 6כריכת האלבום של טייסת 

 R.A.F.  ,Hendon London -הארכיון 

 1935-1945הבריטית  6טייסת 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

 ,1938הגיעה לרמלה ממצרים במהלך שנת , 211טייסת 

 .לסייע  לכוחות במרד הערבי הגדול

 הם השתמשו במספר האנגרים לתיקון מטוסים שחזרו  

 .מגיחות הצילום בארץ ומהמדבר המערבי

 .התגבור של הטייסת היה לטובת המרחב האווירי באזור

 1938שנת  211טייסת 
 

 השריונית ליד מבנה המנהלה המשני1. סמל הטייסת

מימין מבנה בן שתי  , שבילים בבסיס2.

 של מתחם הזוגות הנשואים-קומות

 ברקע האנגר מהאבן3.

 צוות טייסים ומאחוריו מבני משרדים4.

וצריפי  ' פעמון'טייסים וברקע אוהלי 5.

 מגורים

1 

3 

4 

2 

5 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 1948רמלה והמרד הערבי הגדול עד 

הערבים חשו מתוסכלים וכול  . המרד הערבי הגדול היה בעיקר בהתקוממות מול הבריטים

 1936המרד הערבי החל בשנת  .  מאמציהם לשיתוף פעולה מדיני או פוליטי לא צלח

תושבי רמלה שהיו  . ערב מלחמת העולם השנייה ונשא אופי לאומני, 1939והמשיך עד שנת 

 .מתארים את התקופה, בסמיכות למחנה חיל האוויר הבריטי

 רמלה, אתר זוכרות

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 :    מקור התמונות 

Field Marshal Archibald Wavell hands out certificates of merit to officers of the Royal Air 

Force, Ramleh. Wavell with soldiers of the 2nd Battalion of the Black Watch (Royal 

Highland) Regiment, at Talavara Barracks  

 Creator:  Oron (Oroshkess), Zvi  

 Date:  1937  

 (Field Marshal Archibald Wavell) וויובל יבלד'ארצביקור גנרל  1937
 

חיל האוויר המלכותי היה אחרי עד . הייתה עדיין באמצע המרד הערבי הגדול 1937שנת 

עם תחילת המרד הערבי  . בהפעלת הכוח המשולב בארץ, של המרד הערבי, שנים אלו

מפקד . החלו מגמות של שינוי בהרכב הכוח השולט, עת המרד היה מכוון נגד הבריטים

 .  מפקד כוחות היבשה וויובל יבלד'ארצהאווירייה הוחלף על ידי גנרל 

ומונה להיות הקצין הממונה  , שקט גובר-איבה היה , לארץ וויובלהועבר  1937באוגוסט 

  21-לדרגת אלוף ב והועלה ובעבר הירדן הכללי לכוחות הבריטיים בפלשתינה ( אלוף)

רמלה נשאר כמפקדה הראשית של חיל האוויר הבריטי שבו היה גם  . 1938בינואר 

 .מערך שריוניות שבאמצעותם ניתן היה להגיע לכול כפר תוסס

 

:  ברמלה הוא חילק אותו הצטיינות לגדוד חיל הרגלים שנקרא יבלד'ארצבביקורו של 

Black Watch .  המעמד תועד והוא מראה בצורה אוטנטית את המבנים ששימשו את

 מחנה רמלה

    

 .מוכן לפעולה, חניון רכב של שריוניות, מימין. מבני האבן והאנגר אחד–משמאל . מבט מצפון לדרום

 משמאל שריונית וברקע האנגר מאבן ומבנה פחים נוסף, טקס הצדעה .מגדל הפיקוח ומבנה הכוננות בסמוך: ברקע, חלוקת אותות ההצטיינות

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 

עבור  נחתם הסכם שכירות  1937המחנה התרחב שוב ובשנת 

  2400דונם בעלות של  22-סך של כ. שנים 3למשך הקרקע 

  14לבין , בין השוכר נציג המקרקעין של המפקדה האווירית. פאונד

 .  'מושע'מחזיקים במקרקעין כי הקרקע הייתה במעמד 

י החוזה לשמש  "עפ, הגיע עד מסילת הרכבת ונועדהשטח 

הקרקע גבלה במסילת הרכבת ויצרה רצף צבאי  . למטרות ניקוז

על שטח זה לא הוקם שום מבנה ושדה  . מהמחנה עד למסילה

להערכתי  לא . הנחיתה הקטן היה על מצע טבעי מחלחל מעפר

נדרשו שטחי ניקוז כל כך גדולים אלא אם כן היה זה מהלך מחושב  

לשמירת רצף צבאי ומוצא לתחנת הרכבת בעקבות תחילתו של  

 [18. המרד הערבי הגדול

 

 .המחנה התרחב דרומה והי בו חלקים מנהלתיים נוספים

,  לקראת המלחמה נעשו גם בשיפור שדה הנחיתה אם כיהכנות  

מוסדו מנחתים אחרים גם בסביבתו הקרובה של המחנה כמו שדה  

,  שיכול היה לקלוט מפציצים על מסלולים ארוכים(  Aqir) עקיר

המחנה המשיך לתפקד כמפקדת חיל . מוסדרים ומצופים אספלט

 [19](    Wing HQ Ramleh. )הבריטיתהאוויר 

 

כן נחפר מאגר תחמושת בקצה הדרום מערבי של המחנה  כמו 

[  20. ]ופגזיםוהוא שימש כמאגר תחמושת של כלי נשק קלים 

ל במלחמת  "במוצב הפיקוד של צה, המקום שימש מאוחר יותר

  .  סיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The National Archive Kew Air 2/4332[18] 

 

      The National Archive Kew Wo 169/5106[19] 

Air 29/25  The National Archive Kew[20] 

 המחנה עד מלחמת העולם השנייההתפתחות 
 

 אזור דרומי חדש
 בור תחמושת

 המתחם הצפוני

 [1939-1918] קו גבול ישן

 

 [1939החל משנת ]קו גבול חדש 

תיעוד  

 היסטורי

 הנדון לונדון, ארכיון חיל האוויר המלכותי: מקור. מקטע ממפת המחנה

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

האנגרים ושרותי  

 טיסה

 

אזור הכניסה  

 והמרפאה

 

משרדים וסדנאות  

 רכב

 

 

מתחם מגורי  

 הנשואים

 

מתחם המפקדה  

 הראשית

 

 

 שטחים פתוחים

 

 

מגורים ומשרדים  

חדרי אוכל  

 ושירותים

 

 אזור ספורט

 

 

מתחם שירותי  

מחנה ורחבת  

 מסדרים

 

 

 בונקר התחמושת

 

 

 המנחת

 

 

 1942הפונקציות העיקריות במחנה 

תיעוד  

 היסטורי

 הנדון לונדון, ארכיון חיל האוויר המלכותי: מקור. מפת המחנה

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

,  1937עוד בשנת . מלחמת העולם השנייה פרצה בסמיכות לסיום המרד הערבי

ניכר היה שהבריטים מתכוונים למצות  , כשנתיים לפני פרוץ המלחמה העולמית

 .קרובה–את המנדט ודרכם לסיים את המנדט 

אלא שמלחמת העולם  . גבולות שורטטו ומפת החלוקה הונחה על השולחן

טרפה את תכניתם והם תגברו את  , 1939השנייה  שפרצה בחודש ספטמבר 

 .נוכחותם בפלשתינה

 

במהלך המלחמה המנחת ברמלה שימש עבור מטוסים קלים בלבד וטייסות  

המחנה תיפקד ככנף שניווטה  . כאמור–הקרב פעלו ממנחתים מוסדרים אחרים 

המפקדה הייתה קשורה  . את סדר הכוחות בארץ וממנה להתקפות בסביבה

 .  למפקדת חיל האוויר המרכזית שישבה בירושלים

 

 

 Levant  ׁ Air)אישרה מפקדת האוויר הראשית  1944במאי , המלחמהאחרי 

Headquarter  ) לאימונים בתחנה  להשתמש בשדה ' אווירון'לחברת לאפשר

ח שהתאמנו ובעיקר צילמו ואספו  "פלמלמעשה טייסי  היו הטייסים . ברמלה

הם לא הורשו לשהות במחנה והתגוררו   .כפרים ערבים בארץמודיעיני על מיידע 

 [21]. בקיבוץ נען, ביישובי הסביבה

 

ח מספר "טייס בוגר הקורס הראשון של מחלקת הטיס של הפלמ, משה פלדמר 

החביאו  הטיסות היו באור יום ואת המצלמות הם , כי המטוסים חנו באנגר מפח

 . או הבריחו לתוך המחנה והערימו על הגפירים הערבים בכניסה למחנה

הרוח ליד מגדל הפיקוח שימש להם כסמן באיזה מסלול מבין השניים לבחור שק 

 [22]. וכל טיסותיהם אושרו על ידי המפקדה הראשית בירושלים

.  נשאר כוח מינימלי לאחזקת השטח. זמן החל דילול כוחות גם מרמלהבאותו 

כמו  . 19-של האגף ה 2וטייסת מספר  1יחידות שמירה  שהיוו את טייסת מספר 

מאה עובדים של מחלקת  –ו כ כן נותרה בה יחידת שיקום מנועי מטוסים 

 [23. ]העבודות

 

 
 .1999ראשון לציון , נעם טייסת הגליל במלחמת העצמאות הרטוך[ 21]

 הר חוצבים ירושלים, 2011מרץ  8ראיון , משהפלד [ 22]

 16/79/1189/2003צ "א[ 23]

 המחנה ממלחמת העולם השנייה ואילךהתפתחות 
 

האוויר הבריטי על רקע מבנה   חילחיל 

 1941, משמאל, המפקדה הראשית
. שק הרוח ותורן הדגלים, משמארמבנה כוננות לטייסים 

 1941, התמונה מצולמת ממגדל הפיקוח

   In Memory of my Father - Joseph Albert Willisאתר פרטי

  

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

 'אווירון'ימי חברת 

שנערך בשדה ' ח"הפלמ'חנכו את קורס הטיס הראשון של  1943בדצמבר 

ופרחי הטיס לנו  , נדרשה חשאיות. 'אווירון'התעופה ברמלה בחסות חברת 

והלכו לאימוניהם כיחידים  או זוגות  , הם התחזו לחברי המשק, בקיבוץ נען

 .מבלי לעורר חשד אצל השלטונות

 

 

 100טייסת 

 .ברמלה ישבה יחידת הבקרה של חיל האוויר

נתקבלה הוראה לפתוח גף מטוסים קלים ליד היחידה הזו   1951בשנת 

בחורף נחתו  המטוסים  . זה לא היה ממש שדה כדברי הטייסים שם. ברמלה

לא היה כסף לבניית מגדל  . בשדה בוצי ומסלול הכורכר בקושי החזיק מעמד

תנאי השיכון של צוות האוויר לא היו נוחים ולא אפשרו תנאי נוחות  . הפיקוח

 .מסופר בספר הטייסת, כך. 'מעברה'כמו כן הצריפים בחורף היו כמו 

 .1953ביפו לרמלה בשנת ' אריאל'מפקדת חיל האוויר עברה ממחנה 

 .לשדה דוב 100עברה טייסת  1959בשנת 

 

תעודת  : משה פלד

ח  "שירות בפלמ

מתוך הריאיון  

 שערכתי עמו  

 

 

בתמונה  

, הקבוצתית

 .מסומן, למטה

 גבירצמןממצגת  בני , האבן בהאנגר 100טייסת 

כבית ספר ' אווירון'של משה פלד בחסות ובחתימת חברת , (Log Book)דף מתוך ספר הטיסה  

 לתעופה ומימין חתימת המפקד של חיל האוויר הבריטי בירושלים

 עד קום המדינה, התקופה הישראלית

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 'דני'ידיעות מודיעיניות לקראת מבצע 
 

 1018-922/1975ל ומערכת הביטחון "ארכיון צה 1018-922/1975ל ומערכת הביטחון "ארכיון צה

וההודעות על כוחות  , המודיעין

האויב היו מעודכנות גם לגבי  

לקראת  , פריסת הכוחות ברמלה

 .כיבוש המקום

 

ידיעה ראשונה המובאת כאן היא  

בו יש   1948במאי  28מיום ה 

  500: פירוט כוחות ברמלה

בדואים   400, לוחמים מקומיים

יוגוסלביים ועריקים  , מעבר הירדן

מפקדת העיר התמקמה  . בריטיים

עמדות ותעלות  . בבניין המשטרה

-סיורים על כביש סרפנד, חפורות

 .רמלה

בית חולים אחד משניים נמצא  

 .בשדה התעופה

 

ביולי   2המסמך השני מיום 

קצת לפני הקרבות בו  , 1948

  150מתואר כי ברמלה חונים 

אנשי לגיון ומקום חניתם הוא  

 .שדה התעופה ברמלה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 'דני'מבצע  -כיבוש רמלה 
 

.  'ירוק'המדינה היהודית מסומנת ב. השייך למדינה הערבית' אדום'רמלה נמצאת השטח ה, 1947, מפת החלוקה הבריטית

 ל ומערכת הביטחון מחלקת המפות"ארכיון צה: מקור

 '  דני'מבצע 

 

תום  , עם עזיבת הבריטים את הארץ

'  על הנייר'נותרה , המנדט הבריטי

אזור  . מפת החלוקה של פלשתינה 

רמלה היה בתחום המדינה  

 .הערבית

במהלך קרבות עשרת הימים  

 .נכבשה רמלה

נכבשה  , מצפון, במבואות רמלה

המשטרה והצבא הירדני פינה את  

 .ביולי 10-11העיר בליל 

חטיבת קרייתי ניסתה לכבוש את  

,  למחרת. ביולי  11 -רמלה ביום ה

הודיעו ראשי   1948, ביולי 12 -ב

כמו שהיה  , העיר כי יחתמו על כניעה

 .בעיר לוד

 .בחודש נכבשה רמלה 13ביום ה 

 

 

 

 

אזור רמלה מסומן בשטחי  , מפת הקרבות

 .המדינה הערבית ומרשם הקרב באזור

 1960מערכות , מדן ועד אילת: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 ל"צה, 103מחנה קבע  -מחנה רמלה  
 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 103המקרקעין של מחנה רמלה והכרזתו כמחנה קבע מספר 
 

 ארכיון ההגנה 115/57

אז כבר התברר כי ימי  , והחלק הדרומי של המחנה נשכר על ידם  ביחוד סביב מלחמת העולם השנייה , חלק מהאדמות נרכשו בשנים הראשונות של המנדט . המקרקעין של מחנה רמלה היה שייך לבריטים 

המסמך לא ברור לחלוטין מבחינת התאריך שכן  [ ?]על אף שהצבא הירדני היה שם , 1948במאי  15ל החל מ "דונם והקרקעות נתפשו על ידי צה 989 -סדר גודל הקרקעות נאמד כ. המנדט מתקרבים לקצם

 .שיחרר את השטח  כולל שטח המחנה הצבאי' דני'המחנה היה בשטח ירדני ומבצע 

 ארכיון אגף ההנדסה והבינוי

המסמך מתאר את  

העובדה כי אדמות  

בסיס  , מחנה רמלה 

התעופה של חיל 

היו בשיוך  , האוויר

חיל האוויר הבריטי  

כשהנציב העליון  

.  האחראי על הנכס

היות וימי המנדט  

המסמך מציג  , תקפו

שיש להעביר את  

הסמכויות לחיל 

אולי בכך , האוויר

יהיה קל יותר  

מבחינה סטטוטורית  

 .להתערב בשטח

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 5וחטיבה  82גדוד : היחידות הראשונות -ל "צה
 

עם כיבוש המחנה יישבו גדודים שישמרו על המקום ויהדפו כול פלישה עד שיהיה רצף ברור  

 .של מדינה יהודית באזור

פרוגרמה וזיקות  , והיה צריך לערוך חלוקה על פי שימושיםישבו כמה גדודים , במחנה אם כך

 .עבודה בין המשתמשים

 .5וחטיבה  82במחנה היו באותו זמן גדוד 

 

,  1948ביולי  10-ב. לוד במבצע דני-היה גדוד שריון שהשתתף בכיבוש רמלה 82גדוד 

התעופה לוד ונטל חלק מרכזי בבלימת מתקפת  נמל כבש הגדוד את , במהלך מבצע דני

וקולה לאחר   נבאללהבית אשר הסתיים בכיבוש מחדש של הכפרים , הנגד של הלגיון הירדני

 .שנפלו במהלך מתקפת הנגד בידי הלגיון הירדני

 

 .  'גבעתי'שהיא גלגולה של חטיבת , חיל רגליםהייתה חטיבת  5חטיבה 

 

כול היחידות היו באותו מחנה ועוד יחידות שירותים והמחנה חולק באופן טכני באמצעות  

 .משנהגדרות למחנות 

 

ל הראשון  "במסמך שעליו  חתום הרמטכ

נאמר ברמיזה מוסווית  , רב אלוף יעקוב דורי

,  אולם כול מה שיש במחנה זה:"... כי 

בעיקר מתקני המטות ומתקני הסדנאות  

מספיקים את הצרכים והדרישות יתר על 

המידה ובוודאי שלא היינו יכולים להקים  

מתקנים כאלו היום אלו היינו בונים אחרים  

 ...".מחדש

זאת כתשובה כנראה על הביקורת  

באשר לרמת   82שהשמיעו אנשי גדוד 

 .הדיור והמתקנים שבמחנה

 :מקור

תיעוד  

 היסטורי

 ארכיון אגף ההנדסה והבינוי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

  

 

 .'דני'במבצע , 1948ביולי  13 –נכבשה ב רמלה 

 .והחלו להתמקם בה יחידות שונות

 .ל"ל ולא זרוע נפרדת  כפי שהנחה הרמטכ"היה אמור להיות כחלק מאגפי המטכ, חיל האוויר בפיקודו של רמז

 .  שהיה קודם מפקד חיל הים, שלמה שמיר. על רקע זה התפטר האלוף ובמקומו מונה האלוף שלמה שמיר

הועברו צריפים בריטים כדוגמת  . למחנה רמלה–ביפו ' אריאל'מפקדת חיל האוויר הישראלי ממחנה הועברה 1951בשנת 

 . הם נוידו ממחנות אחרים. הצריפים הקיימים

 .הייתה לארגן את החיל ויחידותיו באופן מרוכז במקום הולםהמטרה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיל האוויר, היחידות הראשונות -ל "צה
 

 .מחנה אריאל ביפו  לפני העברתו לרמלה

 קשלסבן : מקור 

 קשלסבן : מקור 1953, סגל המפקדה ברמלה

האלוף שלומה  

.  רמלה, שמיר

2010 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

הועבר מוצב הפיקוד העליון לקריה ולמחנה רמלה הועברה מפקדת  1958בשנת . נוספיםהוסיפו סביב צריפים . סביב בונקר התחמושת הבריטי ובתוכו, ל במלחמת סיני היה ברמלה"מוצב הפיקוד העליון של צה

 .מפקדת פיקוד העורף, לאחר מכן הועברה לרמלה מפקדת הצנחנים וחיל הרגלים הראשית ולאחר מכן. 1968בשנת ' כפיר'עד לבניין הקבע במצודת , פיקוד מרכז

 

 

 ל נוהל ממקווה  "של המטכ' בור'ה, 1952עד שנת  1950משנת  

 התקיים סיור במחנה ברמלה לבדוק   1952בשנת . ישראל

 עד ה"מצפעבור ' חדר הפעולות המרכזי'התכנות להעברת 

 .1953לתרגיל המפקדות הבא שתוכנן לשנת 

 היה  , ששכן ברמלה, [5ד "בה]על יד בססי ההדרכה לשריון 

 הבונקר הבריטי ששימש את חיל האוויר המלכותי הבריטי

 .כמובלעת חיצונית. שהיה באזור צדי במחנה

 התאמות מבניות וסיורי של הדרגים , לאחר דיוני תקציב

 ברמלה עם  ע"המצפהוחלט על מיקום , הבכירים של הצבא

 ,  עבור  פונקציות שונות של קשר' בור'תוספת מבנים בסביבת ה

 . לוגיסטיקה ואמצעים אחרים

 :  נכתב 2005מספטמבר [ 24], במחקר ההיסטורי של ניר מן

 ,  שטח המחנה כולל את רובע המגורים מסביב לחדר האוכל" 

 מגרש החניה  , ם"שק, מרפאה, מחסנים, משרדי  המחנה

 .עצמו ה"והמצפ

 . "ישראל הנם מחוץ לתחום-שאר הבניינים והשטחים במקווה

 ישראל שהועברה כתעתיק  -זה היה תיאור הסכמה במקווה

 המבנים נלקחו ברובם מחיל האוויר  . ברמלה' בור'סביב ה

 כבל תקשורת שנסלל מהקריה  . ואחר כך שיפו אותם תקציבית

 .ע"המצפלמחנה חיל האוויר שימש גם את 

 החדש בקריה לאור  ' בור'נבנה ה, לאחר מערכת סיני, 1957בשנת 

 ל שישב בקריה לבין מצב  "לקחי הלוגיסטיקה והמרחק בין המטכ

 ל הייתה מרוחקת מהקריה וספונה"המלחמה בו צמרת המטכ

 .ברמלה' בור'ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2005ספטמבר . המחלקה להיסטוריה, 1955-1948התפתחות מוצב הפיקוד העליון בשנים  ה"המצפהקמת , נירמן [ 24]

 יולי. ל"פרקים התולדות הבינוי בצה. מרכז בנוי, א"ל אג"מטכ

 

 

 

ל ומערכת  "ארכיון צה: מקור. 1957, מוצב הפיקוד העליון

 מחלקת המפות, הביטחון

 (ה"מצפלימים ) ע"המצפ –מוצב הפיקוד העליון 
 

  10 -ראש מחלקת המבצעים פרסם מסמך ב, האלוף עוזי נרקיס

.  'דני'יקרא מחנה  ה"המצפובו הוא קובע כי מחנה  1955בנובמבר 

צריך יהיה   ה"המצפ. המחנה יישמר ברגיעה ובשגרה על ידי חיל האוויר

 .1955להיות מוכן עד דצמבר 

1 

2 

3 

 ע"המצפ–הבונקר 1.

 ה"למצפצריפים נוספים מחוץ 2.

מתוך מחנה חיל  ה"למצפדרכי הכניסה 3.

 האוויר ומדרום למחנה

 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 (ה"מצפלימים ) ע"המצפ –מוצב הפיקוד העליון 
 

 69-694/1960ל תיק "ארכיון צה

 .  זו הייתה הפרוגרמה הבסיסית של הפונקציות המרכזיות שהיו חייבות להיות בסמיכות בעת חירום. ישראל-הפרוגרמה של הפונקציות נלקחה מהסכמה שהייתה במקווה, כאמור

 .בשיתוף פעולה ובזיקות עבודה קרובות –עם אלו גורמים צריך לעבוד מחוץ למסגרת הצבאית . ע"במצפלא הייתה  עדיין תפיסת הפעלה מסודרת  ויעדים ומטרות ברורים לאופן העבודה 

 .עצמו נתנו מענה חלקי' בור'הצריפים שהיו מחוץ ל

 .החדרים הטכניים הופרדו והייתה להם כניסה נפרדת. היה  מרכזי ומקושר לחדרי בעלי התפקיד[ חדר מלחמה]ל  "חמ -חלל מרכזי  . חדרים טכניים וחדרי בעלי תפקיד, היה  בעל שתי כניסות' בור'ה

הבור היה מבנה עילי  וסביבו היו קירות  . מרכזית קשר ונציגות משרד הביטחון, אגף אפסנאות, כוח אדם, נציגויות של  מבצעים שכלל את המודיעין, ם חדרי קשר"הצריפים הכילו בנוסף למפקד המחנה והשק

 .מבנים מסוג זה נבנו על ידי הבריטים לאחסון תחמושת ובעיקר כחדרי תקשורת. המבנה הפנימי היה מקירות בעלי עובי דק יותר ולא עמדו בפני רסיסים. מ"ס 40-בעובי שח כ, מגן שהיו בנויים אבן

 חרום–חדר המלחמה המרכזי 

 

 חדרים טכניים

 

 נציגויות הגופים

 

 כניסה ראשית

 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 שטח שנגרע מהמחנה ע"המצפ –מוצב הפיקוד העליון 
 

תיעוד  

 היסטורי

עם  , עיקר השינוי היה בשנות האלפיים. מחנה רמלה עבר מספר שינויים סטטוטוריים של גבולות

 .הריסת המוצב הפיקוד העליון וגריעת השטח לטובת פיתוח אורבני של קריית האומנים

הוא הקו הכחול ההיסטורי של המחנה הבריטי שכלל את גבול הדרך ואת  [ הקו המרוסק הכחול]

 .'בור'שטח ה

 .  הקו הכחול הרציף הוא גבול המחנה כיום

 .בתיק זה 93עמוד  , עיבוד תצלום האוויר ראה פירוט כולל  מקרא מפורט

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 הגדלה -מתחם מפקדת חיל האוויר 

 
בחלקה , ל"המפה נערכה עבור סימון המוצב הפיקוד העליון של צה

 [.מסומנת. ]התחתון של התכנית

מפקדת חיל האוויר ישבה בסמוך והיא הייתה אחראית לשמירת  

 בעת רגיעה ה"המצפ

 ל מחלקת המפות"ארכיון צה

מתחם מפקדת חיל 

 האוויר

המנחת  עם סימון מפורט של 

 מסלולי ההמראה והנחיתה

 ל מחלקת המפות"ארכיון צה

 שילוב יחידות ומתחמן במחנה
 

 המחנה תפקד עדיין כבסיס אוויר ומנחת  1:2,500. 50-מפת המחנה סוף שנות ה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 פיקוד המרכז
 

במבואות  '  כפיר'הוא עבר למעונו החדש במצודת  1968בשנת . 1968פיקוד מרכז התמקם במחנה רמלה ונכח במקום עד שנת 

 .1973-1968השנים  היה מפקד פיקוד המרכז בין ' גנדי'. סמוך לרמאללה, הצפוניים של ירושלים

האלוף גנדי היה מפקד . בשם מחנה רחבעם–הונצח שמו של מחנה פיקוד העורף כיום , 2001באוקטובר  17עם רצח רחבעם גנדי ביום 

כיום נקראת מצודת נחמיה על שם ' כפיר'מצודת .  ]1968בשנת ' כפיר'הפיקוד האחרון שהיה במחנה והעביר את מטה הפיקוד למצודת 

 .[אלוף פיקוד המרכז שקיפח חייו בהתרסק מסוקו בנחיתה בפיקוד

עד לפני שנים עמד כלוב הכפיר שאומרים שהיה שייך  . הלביאה במחנה רמלה

.  כלוב מסורג שעמד סמוך לנשקיה ולאפסנאות. במחנה, ללביאה של גנדי

 .למצודת כפיר, הלביאה עברה יחד עם אלוף הפיקוד גנדי

חלק מפרויקט של הנצחת . 'רחבעם'למחנה ' דני'טקס הסבת שמו של מחנה 

גנדי היה החריג שהוחלט כי מחנה יישא את שמו אף כי לא היה  . לים"רמטכ

 .ל"רמטכ

תיעוד  

 היסטורי

 סמל האריה של פקוד מרכז

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 פיקוד המרכז
 

ל "אחרי שחיל האוויר עבר למחנה מטכ. הותאמו קונוס עבור הנחיתה שהטיל מגבלות בנייה לגובה בעיר רמלה. הוכשר שדה הנחיתה, בשנות השישים: הכשרת שדה הנחיתה עבור צורכי פיקוד המרכז

 .הושבת –חדל השדה לשמש עבור המראות ונחיתות והוא למעשה , בשנות השישים וגם מפקדת פיקוד המרכז עברה לירושלים

 .כיום הוא שדה אנטנות

 :  מקור. מפת קונוס הנחיתה עבור המנחת ברמלה ארכיון אגף ההנדסה והבנוי: מקור. מסמך המאפשר שימוש המנחת עבור פיקוד מרכז

תיעוד  

 היסטורי

 ארכיון אגף ההנדסה והבינוי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 מפקדת חיל הרגלים והצנחנים הראשי
 

 .הועברה מפקדת קצין צנחנים וחיל הרגלים הראשית לרמלה, עם המעבר של מפקדת פיקוד המרכז לירושלים והעברת מטה חיל האוויר לקריה בשנות השישים

 .  מקום מושבו היה במבנה המפקדה הראשי. היה האלוף רפאל איתן 1968אלוף הפיקוד  בשנת 

 .  י"מז– נקראיתהיה ניסיון להקים את מפקדת חיילות השדה שכיום  1979בשנת 

:  עם הקמתה היא כללה את ארבעת חילות השדה. על בסיס מפקדת חילות השדה, הוקמה מפקדת הזרוע לבניין הכוח ביבשה 1999-ב. שנות התשעיםהמפקדה שהתה במחנה רשמית עד 

 .וצורף למפקדת הזרוע, הוקם חיל מודיעין השדה 2000בשנת . סוקניקבראש הזרוע עמד אז האלוף משה עברי . חיל התותחנים וחיל ההנדסה, חיל השריון, חיל הרגלים והצנחנים

 .שם הם עד היום, קסטינהמחנה : צריפין ואוחדו למקום פיסי אחד, עברו מפקדות החיל מבסיסים שונים כמו רמלה, עם השינוי הארגוני

 ר"הקצחסמל  פלמחיםצנחנים בחולות  [תותחנים. ]מפקדות החיל -קסטינה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 מפקדת פיקוד העורף
 

הגנה  ) ר"ולהגמ( התגוננות אזרחית)א "מפקדת קצין חיל ראשי להג -ר"מקחלהטיפול בעורף היה באחריות , פיקוד העורף הקמתו של עד , בהמשך. הגנה אזרחית. א"פיקוד העורף בגלגולו ההיסטורי היה הג 

 (.מרחבית

עיראק  עת פלשה  1990באוגוסט  2-ב, נערכה המדינה למענה ארגוני אחר להגנת האזרחים כול זה קרה בעקבות פלישת סדאם חוסיין מנהיג עירק לכווית, נוכח ההתפתחויות האזוריות במזרח התיכון והאיומים

 .לכווית וסיפחה אותה אליה

 

,  "להשתמש בכל האמצעים שיהיו נחוצים"ם "אישור ממועצת הביטחון של האו, 1990בנובמבר  29-ב, ב"קיבלה ארה, י קואליציית מדינות המערב לא הועילו"לאחר ששורה של סנקציות שננקטו כנגד עיראק ע

 .  אך ללא הועיל, במקביל ניסו האמריקנים לפתוח ערוץ דיפלומטי עם עיראק. על מנת לגרום לעיראק לסגת מכווית, 1991בינואר  15-החל מה

ושתרמה לשינוי בסדר העולמי ולפתיחת תהליך  , הייתה זו מלחמה תקשורתית שבה נפילת פצצה שודרה בשידור חי. מלחמה בה העורף צריך להתגונן והופך לחזית, מלחמת המפרץ הייתה מלחמה מסוג אחר

 .שלום מסודר

שעיקרן  , מספר פעולות, א"י הג"ע, ל"ננקטו בצה, "הפרופיל הנמוך"למרות מדיניות . ב"ולא נטלה חלק במגעים המדיניים שנערכו בין עיראק ובין ארה, מאז פלישת עיראק לכווית" פרופיל נמוך"שמרה על ישראל 

 .בתחום הגנת העורף לסיכול כל מגמה לפגיעה בישראל באמצעות נשק קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי

 :  המשמעות ההגנתית הגדולה ביותר הייתה

 

 . 17.2.1992 -ביום . ל"בצה, כפיקוד רביעי, הקמת פיקוד העורף

 

 .מפקדת הפיקוד התמקמה ברמלה

 .כול המחנה הפך ישות פיקודית אחת והייתה המפקדה המרכזית למרחבי הפיקוד האחרים בכול הארץ

 

 

 

 .מבנה משרדים מודרני במחנה פיקוד העורף כיום רחבת הנצחה במחנה פיקוד העורף כיום
 סמלה של מפקדת פיקוד העורף

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 מדרשי שמות
 

תיעוד  

 היסטורי

 שמות מחנה רמלה
 

שם שהבריטים העניקו למקום  , מחנה רמלה היווסדומחנה רמלה נקרא עם  - 1918

 .בעקבות קרבתו לעיר רמלה

 

 .המחנה נקרא רמלה במפות הרשמיות הצבאיות, 1918-1948

 

מתרגום ישיר של  , הוא נקרא על ידי חברת חשמל מחנה המעופפים, בתקופת זמן זאת

חיל האוויר  : שמו ההיסטורי של  זרוע האוויר בתחילת דרכה טרם הסבתו לשם הנוכחי

 [1918השם הוסב באפריל ]המלכותי 

 

על שם המבצע לשחרור שפלת החוף הפנימית במלחמת  ' דני'מחנה  – 2003 – 1948

 .השחרור

הוא על שמו של דני  ' דני'מבצע . ואילך שמו הרשמי של המחנה הוא מחנה רחבעם 2001

 .  ה"הלמס המפקד של שיירת 

 

 .2001שנרצח בשנת [ גנדי]על שמו של אלוף רחבעם זאבי ' רחבעם'מחנה , ואילך 2003

 

,  103ק .הוא מ[ הדואר והקשר ' כתובת, 'משרד קשר מרחבי] רי"המקמהכינוי הצבאי 

 .103מחנה קבע 

 קטעי מפות מתיק תיעוד זה ושמות המחנה

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 תיעוד היסטורי    

 מפות         
 

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



: 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
 

   050-4032120: נייד 03-6493973: טל

Sary_mark@live.com 

 עמוד עבור שם הפרק

71 
 עבור

 1880מפת סביבה משנת 
 

 לוד

 גבולות רמלה העתיקה

 העיר רמלה

 תחנת הרכבת

 [לעתיד]מיקום המנחת 

 אוסף המפות אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 1917ומנחתי רמלה [ אדום]מפת התקדמות כוחות המשלוח המצרי 
 

 לוד

 מנחת בריטי, בשרונה, יפו ובסמיכות לה

 האוסטרלי והבריטי: מנחתי רמלה

 צומת רכבות: סררואדי –תחנת הצומת 

 אוסף המפות אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 1922מפת מקרקעין רמלה 
 

1922 

תכנית מקרקעין לסיפוח  ,  1922תכנית משנת  
שטחים הנדרשים   –אדום : שטחים והגדרתם

 .להפקעה מבעלים פרטיים
 .שטח הדרוש לדרכים אשר בגינו פיצוי –חום 

 

היה שטח  ' משולש'שנקרא  ה, השטח האדום

הוא  . חקלאי שצורף מאוחר יותר לשטח המחנה

בין  , הבדיל בין החלק המבצעי וחלק המנהלתי

 .  המחנה למנחת

(   5טו שופטים )בשטח זה היה כרם זיתים 

שבעליו הורשה לעבד ולמסוק את הזיתים בכול  

 .שנות פעילות הצבא הבריטי

 .קיים היום, מטע/ חלק מהכרם 

 
                                                        

 Kew N.A  T 161/120:  מקור 1922, קטע מתכנית בריטית

  

 המחנה

 המנחת

 4405גוש 

תיעוד  

 היסטורי

 מטע זיתים/ כרם

 ('משולש'ה) 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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74 
 עבור

   1927, מפת בנוי המחנה

.  על גביה עם השנים נערכו עדכונים. 1927מפת מדידת שדה שנערכה לראשונה בשנת 

 .המבנים המסומנים באדום הם מבני האבן שהיו עד כה במחנה

 [נשמר –חלקם הגדול ]

 ישראל למפויהמרכז : מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



: 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק
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75 
 עבור

 תכנית הספקת חשמל למחנה, 1928
 

הוסדרה הספקת החשמל מהעיר   1928בשנת 

 .  כפי שנקרא אז' מחנה המעופפים'רמלה ל

כניסת חברת החשמל סיפקה את מקור החשמל  

 .העיקרי לרמלה בארבעה עמודי חשמל עיליים

 .הקצה היה סמוך לאזור האנגרים

 

המפה מפרטת את הכבל העיקרי של חברת  

 .החשמל והחלוקה הפנימית במחנה המעופפים

 חיפה, ארכיון חברת החשמל: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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76 
 עבור

 1942, מפה בריטית
 

1942 

מפה המתארת את  . 1942עדכון דרכים , 1938עדכון , 1930תכנית משנת 
 .מקטע –. 4405-גבולות המחנה בגוש ההיסטורי הבריטי 

 

                                                         

 הגדלה -גבולות המחנה 

 אוסף המפות אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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77 
 עבור

 המחנה והמנחת כחלק מתיעוד המנחתים, 1939
 

המנחת מובלט בגבולותיו עם תיאור גרפי וגיאוגרפי  

 .של פני שטח אזור הנחיתה

,  מקום מרכז המנחת, בעיגול Lבמרכז המנחת האות 

 .עבור נחיתה

מראות את  , הוואדי והגבעה הגבוהה המתוארות

 ההתמקמות הרצויה של המטוס

 .הנוחת או הממריא

 .העצים מחוץ למחנה גם הם מסומנים

לעיתים היה צורך לשנות נתיבי נחיתה בעקבות גדילת  

הצמרת של עצי הזית ולעיתים התבקשו החקלאים  

 .לקצצם

 .כללי–הרוח -חץ וכיוון מד, כמו כן

 .המחנה מקווקו –משמאל 

מסילת הברזל והעיר  , הדרך: נתונים על הסביבה

 .רמלה

 ארכיון חיל האוויר הבריטי לונדון הנדון: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 החלקים הצפוניים וההרחבה מדרום: הבנוי הכולל, מפת המחנה, 1942
 

נראה כי היו כמה ישויות במחנה מעבר למפקדה . מפת המחנה  ופריסת המבנים בו

 .במלחמת העולם השנייה, בתקופת השיא  מבחינת הנוכחות הצבאית הבריטית באר

 .50פירוט המרכיבים ראה קודם בעמוד 

 ארכיון חיל האוויר הבריטי הנדון לונדון: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



: 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
 

   050-4032120: נייד 03-6493973: טל

Sary_mark@live.com 

 עמוד עבור שם הפרק

79 
 עבור

 103מפת המחנה כמחנה קבע מספר , 1955
 

 .  103מחנה קבע מספר , ל"המחנה היה כבר מחנה של צה, 1955שנת 

נראים בתוך המפה חלקים מגודרים שהפרידו בין המחנות השונים של הגופים שאיישו את  

 .המחנה

 .ה"והמצפחיל האוויר , המפה היא עבור פיקוד המרכז  וחלוקת הביניים הם של אזור השירותים

 .המפה מגדירה בעיקר את ההגנה הסביבתית במחנה

 אוסף המפות, ל ומשרד הביטחון"ארכיון צה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עמוד

80 
 עבור

 שנות השישים
 

 .עם חלוקות ביניים, תכנית המחנה

כפי  ה"המצפ' גוף'ודרכי הגישה ל ה"המצפהמפה מגדירה בעיקר את 

 .שמתואר בתכנית

 אוסף המפות, ל ומשרד הביטחון"ארכיון צה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 מפת קונוס הנחיתה, 1959
 

 .קונוס הנחיתה לכיוון מנחת רמלה

קונוס הנחיתה מתחבר לנתיבי המנחת  

 .להמראה ולנחיתה

 .המסלולים מסומנים

מעולם לא נסללו  , יחד עם זאת

ושטח המנחת היה עפר  , המסלולים

 .ונותר כך עד היום

 :מקור

תיעוד  

 היסטורי

 ארכיון אגף ההנדסה והבינוי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 כיום-של המחנה ' נולי'מפת 
 

 .מחנה פיקוד העורף היום

 .  מתאר בבירור את קבוצות המבנים העיקריות במחנה' נולי'המחנה במפת 

בשנותיו  , בה ממוקמים גם רוב המבנים ההיסטוריים של המחנה המקורי –הקבוצה הצפונית 

 .הראשונות

במלחמתה עולם   –השנייה של אכלוס המחנה ' תקופה'מבנים נוספים שחלקם מקוריים מ ה  -בדרום 

 .השנייה

כבר אינו נכלל בשטחי המחנה כיום והוא נגרע לטובת פיתוח אזורי לקריית   ה"מצפהחלק שהיה 

 .רמלה–האומנים 

 :מקור

תיעוד  

 היסטורי

 ארכיון אגף ההנדסה והבינוי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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83 
 עבור

 תיעוד -תצלומי אוויר 

    

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 פברואר, 1918
 

 ,  300ערכה הטייסת הגרמנית מספר , 1918בשנת 

 .גיחות צילום

לפני סימנים שבקרקע ניתן להסיק כי היה זה מקום  

עדיין לא הסתיימה המלחמה  , המנחת הבריטי

והטייסת הבריטית כבר החלה להתמקם זמנית  

 .במקום

 'משלוש'האזור החקלאי ה

סימני גלגלי המטוסים  

 שחרשו את הקרקע

 אוסף התצלומים אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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85 
 עבור

 אפריל, 1918
 

כבר החלו לראות   1918באפריל 

את האנגר הראשון שהוצב כיתד  

 .ראשונה באזור המנחת

אוהלים אחדים פרוסים סביבו  

',  משלוש'ומהעבר השני של ה

 .אוהלי המגורים

 'המנחת

 'האנגר ראשון

 האזור החקלאי  

 'משלוש'ה

 אוהלי המגורים

 אוסף התצלומים אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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86 
 עבור

 מאי, 1918
 

הקימו האנגר נוסף  , 1918במאי 

ונוספו עוד אוהלים בסמוך  

 .מחנה המגורים גדל.  להאנגרים

 'המנחת

 שני האנגרים

 האזור החקלאי  

 'משלוש'ה

 אוהלי המגורים

 אוסף התצלומים אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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87 
 עבור

 יולי, 1918
 

 .המחנה גדל יותר ונוסף עוד האנגר, 1918ביולי 

 גבולות ה מחנה טרם הוגדרו וגם ההיאחזות בקרקע 

 על קרקע  , המחנה נחשב ארעי. לא הייתה מוסדרת

 בנסיבות המלחמה. שהוחרמה בו חירום מנהלי

 'המנחת

 שלושת האנגרים

 האזור החקלאי  

 'משלוש'ה

 אוהלי המגורים

 אוסף התצלומים אוניברסיטת חיפה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 המחנה בבניה, 1923
 

הוקמו מבני האבן הראשיים  , 1923בשנת 

החלו להקים גם את  . ששימשו למנהלה

 .רובע הנשואים ומגדל המים והמאגר

בשאר המחנה הוקמו צריפים ונותרו עדיין  

 .וצריפים זמניים'  ניסן'מבני 

גבולות המחנה החלו להיות מוגדרים כך 

 .המקרקעיניגם מבחינת הרישוי 

 

 המנחת

 'ניסן'מבני ה

 שכונת הצריפים החדשה

 מבנה המפקדה המשני

 בנוי ארעי

 מבנה המפקדה המרכזי

 מגדל המים ומאגר המים

 האנגרים

 גשר התשתיות

 שכון הנשואים

 גידור המחנה

 הנדון לונדון, ארכיון חיל האוויר המלכותי הבריטי: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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89 
 עבור

 עיקר המחנה, 1927
 

 מבנה המפקדה המשני

 'משלוש'ה

 מתחם הנשואים

 המנחת

 מבנה המפקדה המרכזי וגינות הנוי

 גשר התשתיות

 האנגרים

 הכניסה הראשית למחנה

 מבנים ארעיים

 שכונת הצריפים החדשה

 הנדון לונדון, ארכיון חיל האוויר המלכותי הבריטי: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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90 
 עבור

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Ramleh_1930_-_1940.jpg   1930: מקור 

 מבט מהעיר רמלה –המחנה , 1930
 

המפקדה  

 הראשית

 הכניסה המרפאה

 הראשית
 המנחת האנגרים

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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91 
 עבור

 211טייסת , 1938
 

המחנה כפי שנשקף בתצלום אלכסוני  

שחנתה   211על ידי טייס מהטייסת 

 .ברמלה

המחנה מוגר גם בעמדות ההגנה  

 .העגולות שלו

בצילום נראה בבירור החלק של  

 .המנחת והחלק של המבנה המבונה

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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92 
 עבור

 המחנה במלוא היקפו, 1944

המחנה היה  , על פי תצלום האוויר ועל פי ההיסטוריה 1944בשנת 

עת האיום על הבריטים  , 1942כפי הנראה עד שנת . במלוא היקפו

תגברו את המחנות הבריטיים כאן  , מהגזרה המזרחית היה ממשי

 .ובכלל זה את מחנה רמלה שהיה המפקדה הראשית, בארץ

 הבונקר

 מגרש המסדרים

 חדשים' דרומיים'מבנים 

 כנראה קשר, מבנים מוגנים

 מתחם המפקדה

 אזור הרכב

 גבול המחנה

 הכניסה למחנה

 המנחת

 האוניברסיטה העברית המחלקה לגיאוגרפיה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 המחנה כיום, 2014
 

 הכניסה למחנה

 כיום-אזור המפקדה 

 שדה אנטנות

 עקבות הבונקר והשטח שנגרע

 'דרומיים'המבנים ה

 אתר גוגל ארץ: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 סקירת האתרים במחנה
 

סקירת  

 אתרים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 מתודולוגיה של עריכת הסקר
 

סקירת  

 אתרים

 שטח צפוני

 

 שטח מרכזי

 

 שטח דרומי

 

 שטח פתוח

 סקר אתרים בנויים במחנה

 
 .את שטח מחנה רמלה ניתן לחלק לארבעה חלקים

שהוא החלק ההיסטורי ובו עושר של מבנים מתקופות שונות  , החלק הצפוני

 .ובעיקר מהתקופה המקורית הראשונה

החלק הדרומי הוא החלק שהתווסף למחנה המקורי במרוצת מלחמת העולם  

 .השנייה

 .החלק המרכזי היה שטח מנהלתי שבו היו מרוכזים מבנים יבילים רבים

 .החלק הפנוי היה שטח המנחת שחדל בשנות השישים לתפקד כמנחת

 

 .הסקר כלל את שני האזורים שבהם מתרכזים האתרים

הסקר כלל סוגי מבנים ותשתיות שמהם ניתן להסיק על אופי הפעילות וסוג הבניה  

   .שאפיינו את המחנה משך השנים

נסקרו  , המיידע המחקרי שקיים והובא בחלק הראשון של תיק התיעודלאור 

המבנים בסקר ובכרטיסיות שלהלן והובאו הקשרם ומהותם מעבר לממצא  

 .  החומרי

 .  לאור זאת תוסק ההמלצה האם הנכס מומלץ לשימור אם לאו

הסקר אינו כולל מבנים יבילים או ברי העברה שנבנו ונותרו עדיין החל משנת  

 .  ואילך 1948

וברובם מבנים נחותים  , ל"הממצאים הם כי נותרו מבנים בודדים מתקופת צה

 . צריפים סככות או מבנים יבילים אחרים, שהועברו ממקום למקום

עם הקמת מחנה המפקדה המרכזית של פיקוד העורף נבנו מבנים קונבנציונאליים  

 .מהמחנהעל עקבות הצריפים הסככות והיבילים שנהרסו והועברו 

 
,  אסתטי, נופי, ערך אדריכלי: הערכת האתרים נערכה על פי הקריטריונים הבאים

ככול שהאתר הנסקר הכיל   .נדירות האתר, ערך מדעי, ערך חברתי, ערך היסטורי

 .  ומכאן ההמלצה. כך גברה ההצדקה לשימורו, ערכים רבים יותר

 .הוא דורג כאתר לשימור ברמה ארצית, שהמבנה נדיר ערכים יוצאי דופןככול 

 הוא בעל, ערך של נדירות המבנה בקונטקסט הארצי, יותר מכך

 המחנה הוא מחנה אימפריאלי שנשמר בבנייניו  . חשיבות גבוהה

 לא אותרו אתרים דומים לו  . המקוריים עד היום

 . אפילו במצרים שרמלה הייתה שלוחה של מפקדת חיל האוויר שם

 

 

 

 התמונות כיום מצולמות על ידי: הערה  

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 תקופת הקמת המבנים במחנה
 

 .כפי שעולה מהממצאים הבנויים כיום, מפה עדכנית המציינת את שכבות הבנייה לפי שנים במחנה

אפיון  . מבנים מתקופת הזמן הראשון של בנייתה המחנה, 1920-1939

 1926-1920המבנים הוא בדרך כלל מבני אבן שנבנו בין השנים 

 

 

עיקר הבנייה  . מבנים מתקופת מלחמת העולם השנייה, 1942-1939

 .חלקם עם גג דו שיפועי וחלקם עם קמרון פח גלי, הייתה בניה מלבנים

 

[  יבילים]עיקר המבנים שהיו קיימים היו מבנים ברי העברה , 1970-1948

השינויים  . הוק במחנה-שהוספו ונגרעו לפי מצבת כוח האדם שנדרשה אד

המערכתיים שעברו על המחנה שינו באופן מהותי את אופי המבנים כיום  

 .ארעיים ומבנים קבועים-ממבנים חצי

 

מבנים  . מבניה קונבנציונאלית בעיקר, נבנו מבנים ברי קיימא, ואילך 1970

עיקר הבניה המוסדרת הייתה עם הכרזתו  . שהותאמו לפרוגרמות ייעודיות

לאחר שמוסדה תכנית אב למחנה עם . של המחנה כמפקדת פיקוד העורף

מבנים רחבים וגדולים  . נבנו מבנים הקיימים היום, צרכים ספציפיים

הסככות נהרסו ומבנים מתועשים  , הצריפים, שדחקו את המבנים היבילים

 .פורקו והועברו למחנות אחרים' אשבת'פריקים כמו מבנה מסוג 

 

 

 

 

 

 

 סטרטיגרפיה של הבניה לפי שנים

סקירת  

 אתרים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 2016נכון לשנת , המחנה מבנים שנותרו ומבנים שנהרסו, 1944

 האוניברסיטה העברית המחלקה לגיאוגרפיה: מקור

תיעוד  

 היסטורי

 מבנים  שנהרסו

 מבנים קיימים

 כיום –הקו הכחול 

,  הקו הכחול ההיסטורי

 [1948]הבריטי 

 מבנים קיימים ומבנים שנהרסו
 

 .1944תצלום אוויר זה הוא משנית 

 .בתצלום זה נמצאים כמעט כולה מבנים שבנו הבריטים במחנה

ל ונערכו בו שינויים מבניים  "המחנה נכבש על ידי צה 1948בשנת 

 .רבים

 .עוד בתקופת המחנה הבריטי[ בסגול]יחד עם זאת נותרו בו מבנים 

 

 

 

 

 

 .הוא הקו כיום –הקו הכחול 

 

 

היות וטכנולוגית הצילום מתקופות היסטוריות מראשית צילומי  

ולכן אין  ' מיושרים'אינם  1944התצלומים המופיעים עד שנת , האוויר

דיוק בשרטוט הקו הכחול כגבול כיום על גבי התצלומים  

 .  ההיסטוריים

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 האתרים שנסקרו במחנה
 

 .מפה המציינת את שכבות הבנייה לפי שנים במחנה כפי שעולה מהממצאים הבנויים כיום

1920-1939 

 

אזורי נוף שפותחו בין השנים  

1920-1948 

 

1942-1939 

 

 לפי שנות הקמתם, האתרים שנסקרו 27

סקירת  

 אתרים

24 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

23 

20 

18 

26 

28 

21 20 19 

27 

 החלק הצפוני

 החלק הדרומי

לנוחות  , טכנית: הערה

המחנה  , איתור האתרים

חולק לשני חלקים 

החלק הצפוני והחלק 

 הדרומי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

28 

17 
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 עבור

 רמלה-טבלת אתרי מורשת בתחום מחנה רחבעם 
 

אתר  

 מספר

מופיע  

 בעמוד

  המלצה שימוש במקור שם האתר

לא  /לשימור

 לשימור

 מומלץ משרדים מבנה אבן 101 1

 מומלץ מגדל פיקוח מגדל פיקוח 102 2

 מומלץ חדר תדריכים מבנה אבן 103 3

 מומלץ אחסנה האנגר אבן 104 4

 מומלץ משרדים ראשית מפקדה 105 5

 מומלץ משרדים מבנה קשר 106 6

 לא מומלץ משרדים ם"צריף ליד השק 107 7

 לא מומלץ משרדים מבנה מטויח 108 8

 מומלץ משרדים מבנה אבן 109 9

 מומלץ משרדים מבנה אבן 110 10

 לא מומלץ משרדים קבוצת מבנים 112;111 11

 מומלץ מבנה טכני מבנה לבנים 113 12

 מומלץ תקריה מבנה לבנים 114 13

 לא מומלץ משרדים ומגבה מבנה לבנים 115 14

 מומלץ גשר תשתיות גשר תשתיות 116 15

 מומלץ עמדת שמירה עמדת הגנה 117 16

 לא מומלץ מאגר מים מאגר מים 118 17

 לא מומלץ משרדים 'ניסן'מבנה  1119 18

 לא מומלץ משרדים 'ניסן'מבנה  120 19

 לא מומלץ משרדים 'ניסן'מבנה  121 20

 לא מומלץ משרדים 'ניסן'מבנה  122 21

סקירת  

 אתרים

18 21 20 19 

 החלק הדרומי

4 

5 

14 

1 

2 

3 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

17 

15 

16 

 החלק הצפוני

7 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 רמלה-מורשת בתחום מחנה רחבעם נופי טבלת 

אתר  

 מספר

מופיע  

 בעמוד

 סוג צמח שם האתר

 ושיחים דקלים ברושים גן המפקדה 123 22

 אקליפטוס צומת הכניסה 124 23

 ברוש צריפי ,אקליפטוס למחנה הכניסה 125 24

 אקליפטוס קבוצת עצים 126 25

 אקליפטוס קבוצת עצים 127 26

 זיתים זיתים כרם 128 27

 אקליפטוסים עצים קבוצת 129 28

סקירת  

 אתרים

27 

26 

25 

22 

 החלק הצפוני

 החלק הדרומי

24 

23 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

28 
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 1כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה אבן: האתר שם 1

: המבנה הוא של בית חולים קטן: פרטי בניה מיוחדים סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 ומחלקת מיון וקבלה , מחלקת אשפוז

אבן   מבנה. ערך גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .אותנטי

 משרדים: טיפולוגיה

 

.  מבני אבן עם גגות דו שיפועים: חומרים וטכנולוגיות

 חומרי הגלם נחצב ו במקום ועובד על ידי מקומיים  

מבנה היסטורי כחלק ממערך מבני . גבוה: ערך היסטורי

 האבן המקוריים של המחנה

 .היה חלק ממבני הצוות. גבוה: ערך חברתי החצר הפנימית רוצפה: תוספות בניה 1923: שנת הקמה

  מרפאה לאנשי הקבע ומשפחות: שימוש מקורי

 הטייסים

.  היום למשרדים המבנה משמש. גבוהה: השתמרות

 החצר הפנימית נותרה בממדיה

 אין: ערך מדעי

שני מבנים מקבילים עם חיבור ביניהם  : מאפייני בינוי

 שני עצי ברוש ניצבים בכניסה למתחם. וחצר פנימית

מקורי שנשמר במצב   מבנה מרפאה: הערכה כללית

 .פיסי טוב

 אין מבנה מקורי מסוגו. גבוה :נדירות האתר

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה ברמה מקומית וארצית: סיכום

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 2כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מגדל פיקוח: האתר שם 2

מבנה אבן עם משקים בולטים בין  : פרטי בניה מיוחדים סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

בקומה , חלון תצפית גדול לכיוון המנחת. האבנים

 [2תמונה ]חזית מזרחית , השנייה

פיקוח   צורת מגדל. גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

מהמודל הראשוני ששימש את ראשית התעופה  

 .בבריטניה ובכלל

 משרדים: טיפולוגיה

 

אבן וקשתות  שטוחות מעל פתחי  : חומרים וטכנולוגיות

 .ספי בטון .החלונות

  שישמש את חיל האוויר המלכותי. גבוה: ערך היסטורי

ואת חיל האוויר  ' אוירון'את חברת , הבריטי בשדה זה 

 . הישראלי עד שהופסקה הפעילות האווירית בו

טייסים בריטיים   של' דורות'שימש . גבוה: ערך חברתי אין: תוספות בניה 1923: שנת הקמה

 .וישראלים

במשך  . טוב המבנה נמצא במצב פיסי: השתמרות [שמאלית קיצונית תמונה]מגדל פיקוח : שימוש מקורי

 .השנים נערכה בו תחזוקה שוטפת

 אין: ערך מדעי

עם מרפסת  [ חלקי]שתי קומות   מבנה בן: מאפייני בינוי

מדרגות . מבנה אבן עם גגות שטוחים לתצפית. תצפית

 .חיצוניות לעליה לקומת התצפית

יתר . ]עוד מבנה מסוגו בארץ אין. גבוה: נדירות האתר .טוב המבנה במצב פיסי: הערכה כללית

מגדלי הפיקוח הותאמו לטכנולוגיות מתקדמות 

 [ומודרניות

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה מקומית וארצית: סיכום

1 
2 

1 

2 

 מטסוןהתמונה הקיצונית שמאלית מארכיון התמונות אוסף 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 3כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה אבן: האתר שם 3

 סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 

מבנה אבן חלק מאותם המבנים : פרטי בניה מיוחדים

 .האותנטיים הקיימים עד היום

מבנה אבן כחלק  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .מאפיון כללי של המחנה המקורי

 משרדים: טיפולוגיה

 

אבן וקשתות  שטוחות מעל פתחי  :חומרים וטכנולוגיות

 .ספי בטון. החלונות

  חלק ממערך התעופה ההיסטורי. גבוה: ערך היסטורי

 [עומד סמוך למגדל הפיקוח]המקורי 

שהיה בעבר עם פתחי אוורור   הגג: תוספות בניה 1923: שנת הקמה

 .וגגונים מעל החלונות[ 2תמונה . ]עליונים הוחלף

של טייסים בריטיים  ' דורות'שימש . גבוה: ערך חברתי

 .  וישראליים

 אין: ערך מדעי טוב במצב: השתמרות טרום הטיסה, מבנה כוננות לטייסים: שימוש מקורי

 .מגדל הפיקוח מבנה ייחודי יחד עם: נדירות האתר המבנה במצב פיסי טוב: הערכה כללית עם גג דו שיפועי מבנה אבן מאורך: מאפייני בינוי

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה מקומית וארצית: סיכום

2 

1 

2 1 

 מטסוןהתמונה השנייה מימין מארכיון התמונות אוסף 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 4כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 האנגר אבן: האתר שם 4

 סגנון בניה צבאי של : סגנון אדריכלי

 מבני האנגרים מאבן

כיסוי הגג מפח גלי עם קו רכס  : פרטי בניה מיוחדים

הגג הוא מבנה מרחבי של מוטות פלדה  שלד. עליון

 .זוג דלתות ברזל נעות על מסילה חיצונית. במתחיה

מבנה שנבנה  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 כחלל מרחבי גדול  ,בטכנולוגיה ייחודית

 [ר"מ 850שטח בהערכה של ]

 מחסן: טיפולוגיה

 

מעטפת אבן עם עמודי אבן  : חומרים וטכנולוגיות

טכנולוגיה של קרוי  . 'כובד'של מבנה  בשיטה[ אומנות]

 .קל באמצעות מסבכי פלדה וכיסוי פח גלי

מסוגו שנבנה  היה האנגר הקבוע . גבוה: ערך היסטורי

בין האנגרים הראשונים שנבנו לאחר השימוש  . בארץ

 .למטוסים[ אוהל]בכיסוי נייד  

במבנה הטכני  .במבנה המרכזי אין: תוספות בניה 1925: שנת הקמה

הדרומי הוספו משך השנים שטחים נוספים כהמשך  

 .לחלק המקורי

שימש טייסות רבות בריטיות  . גבוה: ערך חברתי

 וישראליות

בטכנולוגיה מתקדמת   מבנה הבנוי. גבוה: ערך מדעי חלקי המבנה השתמרו במקוריותם. גבוהה: השתמרות האנגר למטוסים למפציצים קלים: שימוש מקורי

 .מאד לזמן הקמתו

בניה מרחבית של מבנה אבן ללא  : מאפייני בינוי

בחלק הדרומי אזור טכני . גג פח גלי. ביניים חלוקות

חלונות עליון בשתי ' פס'. הרצפה יצוקה בטון. משרדי

 .צפונית ודרומית: חזיתות

יש , במבנה העיקרי[ 1927] לבד מסדק: הערכה כללית

. התפוררות מבנית בחלק הטכני בחזית הדרומית

 [המבנה ברובו ללא גג וההרס גדול]

היו כמה  ] .יחיד ונדיר מסוגו. גבוה ביותר: נדירות האתר

 [מסוג זה גם במצרים ונהרסו

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה וארצית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות מקומית: סיכום

1 

2 

3 

2 
3 

1 

 .  בתוך מאגר תמונות על רמלה. לונדון, חיל האוויר המלכותי, התמונה העליונה ראשונה מימין ממוזיאון הנדון 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 5כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 :האתר שם 5

 סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 

  מבנה ארוך מאד ביחס לתקופת: פרטי בניה מיוחדים

הקומה השנייה מצלה על המסדרון  . הזמן שנבנה

'  מרפק'מגדלי שמירה . החיצוני של הקומה הראשונה

 .בחזית המערבית

ייחודי  , מבנה אבן. גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .אותנטי. באורכו

 משרדים: טיפולוגיה

 

קונסטרוקציה של   , בניה באבן: חומרים וטכנולוגיות

 .פלדה ברצפת הביניים פרופילי

בהיותו המפקדה הראשית מאז . גבוה: ערך היסטורי

 הקמתו ועד היום

ראשית בחזית  [ חלקית]סגירת מרפסת  : תוספות בניה 1923: שנת הקמה

 .  הגג החלפת. הדרומית

ל רבים שירתו במבנה  "צה מפקדי.  גבוה: ערך חברתי

ממפקדי צוות האוויר של  , זה וקצינים בריטיים רבים

 .חיל האוויר המלכותי

המבנה משמש גם היום כמפקדה ראשית : השתמרות מבנה המפקדה הראשית הבריטית: שימוש מקורי

 [חרף השינויים]מטופל ונשמר  והמבנה

 איו: ערך מדעי

  בן שתי קומות[ א"מ 120]מבנה אורכי : מאפייני בינוי

עם גג דו שיפועי וגרם מדרגות מרכזי בחזית הראשי 

 .הדרומית

  ששרד, מבנה צבאי ארוך מאד. גבוה: נדירות האתר כול המבנה מתפקד ושמור: הערכה כללית

 .קרוב למאה שנה וחיוני עד היום

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה מקומית וארצית: סיכום

1 2 3 

1 

2 

3 

 .  בתוך מאגר תמונות על רמלה. לונדון, חיל האוויר המלכותי, התמונה העליונה ראשונה מימין ממוזיאון הנדון 

 שם הפרויקט
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 מחנה רמלה
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 עבור

 6כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה קשר: האתר שם 6

מבני ]מבני שמירה  ,מבנה ארוך: פרטי בניה מיוחדים סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 .בקצוות המבנה בחזית המזרחית והמערבית[ מרפק

מבנה אבן ייחודי  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .ואותנטי

 משרדים: טיפולוגיה

 

קונסטרוקציה של  ,  בניה באבן: חומרים וטכנולוגיות

עמדות השמירה . פלדה ברצפת הביניים פרופילי

 .בנויות מלבנים דקות, התלויות

 

בו  שיוך ממשי ליחידה ששירתה. גבוה: ערך היסטורי

 .מראשית המאה שעברה

הגג המקורי היה עם . ]הגג החלפת: תוספות בניה 1924: שנת הקמה

 [פתחי אוויר עליונים

במקור היה זה משכנם  של צוותי  . בינוני: ערך חברתי

 .שיצאו לסיורים ברחביה ארץ מכונאים ונהגים, עבודה

ומשרדים של מחלקת  מבנה מגורים: שימוש מקורי

 [רכבי סיור ושטח]השריוניות 

השתמר אך מצבו  המבנה ברובו. בינוני: השתמרות

 .הוא אינו בשימוש כיום. הפיסי גרוע

 אין: ערך מדעי

בן שתי קומות  [ א"מ 100-כ]מבנה אורכי : מאפייני בינוי

עם גג דו שיפועי וגרם מדרגות מרכזי בחזית הראשי 

 .עם מבני שירות בן קומה אחת, הצפונית

  מהתדרדרות' סבול'המבנה עלול ל: הערכה כללית

 .מתמשכת כי אינו מאויש

 מבני האבן שנותרו כחלק ממערך: נדירות האתר

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה וארצית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות מקומית: סיכום

2 3 2 

4 

3 
1 

1 4 
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 עבור

 7כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 ם"צריף ליד השק: האתר שם 7

 סגנון בניה צבאי של צריפי עץ: סגנון אדריכלי

 

אוורור עליון לשחרור חום עליון  : פרטי בניה מיוחדים

 בגג

  מבנה בתקופה. נמוך: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

בו ריכוז  , מאוחרת של המחנה ונמצא באזור הצפוני

 .  גבוה של מבנה אבן

 משרדים: טיפולוגיה

 

בחוץ שלבים . מבנה עץ כפול דופן: חומרים וטכנולוגיות

אופקיים של צפוי עץ על קונסטרוקציה של קורות עץ  

 .ובפנים לוחות עץ

כחלק מהמבנים שהוקמו כתוספת  . בינוני: ערך היסטורי

 . ותגבור המחנה במלחמת העולם השנייה

מבנה בחזית צפונית   הוצמד לצריף: תוספות בניה 1939-1942: שנת הקמה

 .ודרומית

 לא ידוע על אירועים מיוחדים, נמוך: ערך חברתי

חלקי המרפסת רעועים וריקבון   .בינונית: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

 .חלקי במעטפת

 אין: ערך מדעי

גג , עץ עם מרפסת לחזית מערבית צריף: מאפייני בינוי

 .רעפים דו שיפועי

 .יד צריפים רבים כמותו. נמוך: נדירות האתר .בינוני מצב פיסי: הערכה כללית

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות נמוכה: סיכום

1 

4 

 שם הפרויקט
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 מחנה רמלה
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 עבור

 8כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה מטויח: האתר שם 8

 סגנון בניה צבאי של צריפים: סגנון אדריכלי

 

.  מרפסת היקפית סביב המבנה: פרטי בניה מיוחדים

 .אח מבוערת בחלק הצפוני של המבנה

היו מבנים נוספים   .בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 נמוך -הוא מבודד והקשרו לסביבה . כמתחם שנהרסו

 משרדים: טיפולוגיה

 

אבל מבנית , צריף מבנה בסגנון: חומרים וטכנולוגיות

גג דו שיפועי ועמודי עץ בהיקף על יסודות  . לבנים

 .בודדים מבטון

מעיד על תקופת מלחמת העולם  . בינוני: ערך היסטורי

 .הטכנולוגיה וסוג המבנה, השנייה

  'נסגרה'בחזית הצפונית והדרומית : תוספות בניה 1939-1942: שנת הקמה

 .המרפסת לטובת הרחבת חדרים

 .לא ידוע על אירוע מיוחד .נמוך: ערך חברתי

תוספות הבנוי השתנו  בעקבות. בינונית: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

חלקי עץ  . המבנה מאויש בחלקו. החזיתות המקוריות

 . רקובים

 אין: ערך מדעי

צריף  . בנוי לבנים[* Barracks]צריף : מאפייני בינוי

מרפסת   .מלבני עם מבנה מרכזי בציר הסימטריה

 .מפח גלי, עם גגות דו שיפועים. היקפית

צריפים כמותו מצויים במחנות . נמוך: נדירות האתר .בינוני ,מצבו הפיסי: הערכה כללית

 רבים

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות נמוכה: סיכום

1 2 
2 

1 

 .  יבוא תיאור ממה הוא עשוי', צריף'לאחר המילה . הנאמן לתקופה בה נבנה המבנה, הכוונה למינוח הבריטי. קסרקטין, [Barracks]צריף :    * הערה

 שם הפרויקט
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109 
 עבור

 9כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה אבן: האתר שם 9

 סבכות אוורור תחתונות בחזית: פרטי בניה מיוחדים סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 צפונית ודרומית: מרפסת מקורה בחזיתות. הדרומית

המבנה נותר אותנטי  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

אוורור עליון בגג  , מקוריים של עיבוד האבן עם פרטים

 .ובחזית הדרומית

 משרדים: טיפולוגיה

 

מבנה אבן כחלק מסך המבנים : חומרים וטכנולוגיות

 .מאותה תקופה של ראשית המחנה

כחלק מאותם מבנים ראשונים של  . גבוה: ערך היסטורי

 .המחנה

מסתיר את  [ בריטי]המבנה הסמוך : תוספות בניה 1923-1927: שנת הקמה

 .המרפסת והחזית הדרומית

 .לא ידוע: ערך חברתי

 אין: ערך מדעי .המבנה בשימוש. טובה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

קטן בחזית  מבנה אבן עם מבנה שירות: מאפייני בינוי

 .  משקים בולטים. המזרחית

  חלק ממבני האבן הייחודיים. גבוה: נדירות האתר .  טוב המבנה במצב פיסי: הערכה כללית

 .למחנות הבריטיים בארץ

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה ברמה מקומית וארצית: סיכום

1 2 

1 

2 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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110 
 עבור

 10כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה אבן: האתר שם 10

המבנה נותר אותנטי  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי חלונות ארוכים בחזית המערבית: פרטי בניה מיוחדים סגנון בניה צבאי של מבני קבע באבן: סגנון אדריכלי

 .  אוורור עליון בגג, מקוריים של עיבוד האבן עם פרטים

מבנה אבן כחלק מסך המבנים : חומרים וטכנולוגיות משרדים: טיפולוגיה

 .מאותה תקופה של ראשית המחנה

כחלק מאותם מבנים ראשונים של  . גבוה: ערך היסטורי

 .המחנה

 .לא ידוע: ערך חברתי אין: תוספות בניה 1923-1927: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי .המבנה בשימוש. טובה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

מבנה אבן בנוי בסגנון דומה למבנה  : מאפייני בינוי

 [7אתר . ]המרכזי המפקדה

  חלק ממבני האבן הייחודיים. גבוה: נדירות האתר .  טוב המבנה במצב פיסי: הערכה כללית

 .למחנות הבריטיים בארץ

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה גבוהה מקומית וארצית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות: סיכום

 שם הפרויקט
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 מחנה רמלה
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 עבור

 11כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 קבוצת מבנים: האתר שם 11

.  פתחי שחרור אוויר עליונים בגג: פרטי בניה מיוחדים צריפי צבא מגוונים: סגנון אדריכלי

על סדרת עמודי  , חזית אורכית אחת מרפסת לאורך

 .עץ

חלק מהמבנים  .בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .  שנותרו מהרחבת המחנה במלחמת העולם השנייה

 משרדים: טיפולוגיה

 

. לבנים עם טיח ועץ, צריפי פח :חומרים וטכנולוגיות

 המבנה האדריכלי דומה

ערך תקופתי לסגנון ובניה במהלך  . בינוני: ערך היסטורי

 .המלחמה העולמית השנייה

 .לא ידוע: ערך חברתי הוחלפו הגגות: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי .המבנים בשימוש כיום. טובה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

מלבניים עם גג דו שיפועי   צריפים: מאפייני בינוי

 .בדרך כלל, ומרפסת לכיוון דרום

חלק מהמבנים עבור  . בינונית עד טובה: הערכה כללית

 .  שיפוץ

אוסף צריפים מסוגים  . נמוך– בינוני: נדירות האתר

 .שונים הקיימים במחנות אחרים

 האתרים אינם ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנים הנושאים ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית: סיכום

 דוגמה לצריף בנוי

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



: 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
 

   050-4032120: נייד 03-6493973: טל

Sary_mark@live.com 

 עמוד עבור שם הפרק

112 
 עבור

 צריפים נוספים - 11כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

1 

2 

3 

1 

2 

3 
4 3 

 צריף עץ1. 2 4 3 1

 שני צריפי פח2.

 מבני בלוקים עם טיח3.

 מבנה בלוקים משופץ4.

 שם הפרויקט
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 עבור

 12כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה לבנים: האתר שם 12

את המבנה ניתן  . בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי המבנה בנוי לבנים כול: פרטי בניה מיוחדים צריפי צבא בנויים: סגנון אדריכלי

 .  הכולל של אזור הרכב שנותר אותנטי להבין בהקשר

 מבנה טכני: טיפולוגיה

 

הבנייה   חומר, בניה בלבנים: חומרים וטכנולוגיות

 .השכיח במלחמת העולם השנייה בארץ

שמור יחסית  , מבנה אותנטי. גבוה: ערך היסטורי

שממנו ניתן ללמוד על ההיערכות הטכנית לשימורה על 

 .הרכב ששימש לסיורים בארץ ארסנל

 .לא ידוע: ערך חברתי .אין: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

של חלפים ועזרים עבור  מבנה טכני: שימוש מקורי

 .השריוניות ורכבים אחרים

נאטמו   המבנה נטוש וחלונותיו .בינוני: השתמרות

 . בפחים

 אין: ערך מדעי

עם פתחי שירות   מבנה מאורך מלבנים: מאפייני בינוי

 .עם גג דו שיפועי. בחזית המזרחית

מצבו הפיסי עדיין טוב אך הוא עומד  : הערכה כללית

 .ללא שימוש

ממכלול שלא נותר בשלימותו כמו   כחלק: נדירות האתר

 .באתר זה

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מקומית וארצית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה: סיכום

1 2 

1 

2 

 שם הפרויקט
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 עבור

 13כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה לבנים: האתר שם 13

רכב בכניסה לתא השירות   מעצורי: פרטי בניה מיוחדים צריפי צבא בנויים: סגנון אדריכלי

 [2תמונה . ]טיפול לשמנים' בור, '[1תמונה ]

את המבנה ניתן  . בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .  הכולל של אזור הרכב שנותר אותנטי להבין בהקשר

הבנייה   חומר, בניה בלבנים: חומרים וטכנולוגיות מבנה טכני: טיפולוגיה

 .השכיח במלחמת העולם השנייה בארץ

שמור יחסית  , מבנה אותנטי. גבוה: ערך היסטורי

שממנו ניתן ללמוד על ההיערכות הטכנית של הטיפול  

 .ברכבים המקוריים

 .לא ידוע: ערך חברתי .אין: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי לא כול המבנה בשימוש .בינוני: השתמרות .של תיקון רכבים ותקריה מבנה טכני: שימוש מקורי

עם פתחי שירות   מבנה מאורך מלבנים: מאפייני בינוי

 .עם גג דו שיפועי. בחזית המזרחית

מצבו הפיסי עדיין טוב אך ללא שימוש : הערכה כללית

 .ותחזוקה מתאימים

ממכלול שלא נותר  כחלק .גבוה: נדירות האתר

 .בשלימותו כמו באתר זה

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מקומית וארצית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה: סיכום

2 

1 

2 1 
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115 
 עבור

 14כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מבנה לבנים: האתר שם 14

.  הטיפולים כחלק מאזור, מגבה: פרטי בניה מיוחדים צריפי צבא בנויים: סגנון אדריכלי

 [2תמונה ]

את המבנה ניתן  . בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .  הכולל של אזור הרכב שנותר אותנטי להבין בהקשר

הבנייה   חומר, בניה בלבנים: חומרים וטכנולוגיות מבנה משרדים טכני: טיפולוגיה

המגבה עשוי  . השכיח במלחמת העולם השנייה בארץ

 בטון ונועד לכלי רכב גדולים מהשריוניות

 .כמתחם רכב רק בהקשר, בינוני: ערך היסטורי

 .לא ידוע: ערך חברתי .בחזית הדרומית: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי לא כול המבנה בשימוש .בינוני: השתמרות הרכב מבנה משרד של יחידת: שימוש מקורי

ממכלול שלא נותר  כחלק .בינוני: נדירות האתר המבנה בשימוש. מצבו הפיסי עדיין טוב: הערכה כללית .עם גג דו שיפועימבנה מאורך : מאפייני בינוי

 .בשלימותו כמו באתר זה

 ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור הנכס אינו: המלצה .מקומית מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית: סיכום

2 

1 

1 2 

 שם הפרויקט
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 עבור

 15כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 גשר תשתיות: האתר שם 15

הצנרת מוטבעת שנת ייצור   על: פרטי בניה מיוחדים לא ברור: סגנון אדריכלי

 .הצינורות

מעיד על הטכנולוגיה  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

 .והשימוש המקומי של התשתיות

 וגשר תשתיות מעבר: טיפולוגיה

 

פלדה כקורות   פרופילי, בטון: חומרים וטכנולוגיות

 .עץ מדרך עץ על הצנרת מעקה, אופקיות

בהטבעה  ]מעיד על שנות המקום . גבוה: ערך היסטורי

והשימוש המקורי במעבר גלוי של צנרת   [על הצנרת

 .והשימוש הנוסף כגשר הולכי רגל

ניתן להסיק כי זה היה המעבר  . גבוה: ערך חברתי .מעקה העץ והמדרך לא שרדו: תוספות בניה 1923: שנת הקמה

 .העיקרי בין המפקדה למבצעים

. הובלת מים מהמאגר לאזור המבצעי: שימוש מקורי

באזור המנהלתי  , קצרה ממבנה המפקדה הראשי ודרך

 .ואזור המבצעי

מים ומעבר   שימוש דואלי של הזרמת. גבוה: ערך מדעי הגשר העליון חסרים חלקי. בינונית: השתמרות

 .הולכי רגל

 פלדה פרופילי, יסודות וזוגות עמודי בטון: מאפייני בינוי

 .וגשר עץ שלא שרד, כקורות נושאות

מצב פיסי מוזנח ומתפורר   .בינוני: הערכה כללית

 [בעיקר העמודים הנושאים]

אותנטי  . אין דומה לו מסוגו. גבוה: נדירות האתר

 למקום

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות גבוהה מקומית וארצית: סיכום

1 

2 1 

3 

 .  בתוך מאגר תמונות על רמלה. לונדון, חיל האוויר המלכותי, התמונה הראשונה מימין ממוזיאון הנדון 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 16כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 עמדות שמירה: האתר שם 16

חרכי ירי עם פרט מדורג בבטון  : פרטי בניה מיוחדים .עמדת בטון בריטית אופיינית– 1עמדה : סגנון אדריכלי

ירי עם אפשרות   ואשנבי[ התאורהבריטיעל פי  ,וילון]

 .לסגירתם בפח

 

דוגמא אדריכלית  . גבוה: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

הגנה ולצורת מוצבים שכיחה שבנו הבריטים   לשיטת

 .בעיקר באירופה

 מבני שמירה: טיפולוגיה

 

מעיד על החולשה של המחנה  . גבוה: ערך היסטורי בטון יציקת: חומרים וטכנולוגיות

בחלק המערבי שהו נמצאו שתי עמדות שונות כנראה  

 .מזמנים שונים

 1939-1944: שנת הקמה

                   

 לא ידוע: ערך חברתי אין: תוספות בניה

בשימוש אך אין פגיעה   המבנהלא. טובה: השתמרות .  עמדת שמירה וירי: שימוש מקורי

 .בבטון

הירי במדורגים נועדו להדוף רסיסים   חרכי: ערך מדעי

 .מהתפוצצות קרובה

 .שכיח באירופה אבל יחיד בארץ . גבוה: נדירות האתר מצב פיזי טוב .בינונית: הערכה כללית .מבנה בטון: מאפייני בינוי

 

 הנכס ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה המבנה נושא ערכי מורשת בעל חשיבות מקומית וארצית: סיכום

 שם הפרויקט
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 עבור

 17כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 מאגר מים: האתר שם 17

לא ידוע   ,עמדת בטון גבוהה[ עמדה: סגנון אדריכלי

 .סגנונה האדריכלי

ני תאים אולי אחד שימש כמאגר  ש: פרטי בניה מיוחדים

 מים

 בינוני  , ערך אדריכלי

 מבני שמירה ואגירת מים: טיפולוגיה

 

 בינוני: ערך היסטורי בטון יציקת: חומרים וטכנולוגיות

 :שנת הקמה

 לא ידוע – 2                  

 לא ידוע: ערך חברתי אין: תוספות בניה

המבנים לא בשימוש אך אין פגיעה  . טובה: השתמרות .  עמדות שמירה: שימוש מקורי

 .בבטון

 אין: ערך מדעי

  שני תאים, מבנה בטון על עמודים: מאפייני בינוי

 .עליונים וסולם עליה

מעלה המתכת חלוד ותקרת . בינונית: הערכה כללית

 .גלויה –המבנה ללא בטון ורשת הברזל 

 .כנראה יוזמה מקומית. בינוני: נדירות האתר

 .נושא ערכי מורשת בעל חשיבותאינו  המבנה: סיכום

 

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה

1 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 18כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 'ניסן'מבנה : האתר שם 18

אח מבוערת בחזית המערבית  : פרטי בניה מיוחדים ".  ניסן"הידועים בכינויים , צבאיים מבנים: סגנון אדריכלי

 .וארובה חיצונית

 חלק ממערך מבנים. בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

שהיו שכיחים במלחמת העולם השנייה  ' ניסן'דמויי 

 .תצורה אדריכלית פופולרית לתקופה. בארץ

 מבנה משרדים: טיפולוגיה

 

יריות פח –גג  .מבנה עשוי לבנים: חומרים וטכנולוגיות

 .גלי

,  מעיד על צורת הבניה בארץ. בינוני: ערך היסטורי

 .  בזמן מלחמת  העולם השנייה

 לא ידוע: ערך חברתי אין: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי .ואטום, אינו בשימוש המבנה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

במחנות   מבנים מסוגו מצויים. בינוני: נדירות האתר .מצבו הפיסי עלול להתדרדר .בינוני: הערכה כללית מבנה מאורך עם גג פח גלי מקומר: מאפייני בינוי

 [באזור היו מבנים רבים שנהרסו. ]רבים

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית מקומית: סיכום

1 

2 
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120 
 עבור

 19כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 'ניסן'מבנה : האתר שם 19

 חלק ממערך מבנים. בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי אוורור עליון בגג: פרטי בניה מיוחדים ".  ניסן"הידועים בכינויים , צבאיים מבנים: סגנון אדריכלי

שהיו שכיחים במלחמת העולם השנייה  ' ניסן'דמויי 

 .תצורה אדריכלית פופולרית לתקופה. בארץ

יריות פח –גג  .מבנה עשוי לבנים: חומרים וטכנולוגיות מבנה ציבורי: טיפולוגיה

 .גלי

,  מעיד על צורת הבניה בארץ. בינוני: ערך היסטורי

 .  בזמן מלחמת  העולם השנייה

 לא ידוע: ערך חברתי נעשו שינויים בחלונות ובדלתות: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 אין: ערך מדעי .בשימוש ונשמר המבנה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

במחנות   מבנים מסוגו מצויים. בינוני: נדירות האתר .מצבו הפיסי טוב: הערכה כללית מבנה מאורך עם גג פח גלי מקומר: מאפייני בינוי

 [באזור היו מבנים רבים שנהרסו. ]רבים

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית מקומית: סיכום
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 עבור

 20כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 'ניסן'מבנה : האתר שם 20

אח מבוערת בחזית המערבית  : פרטי בניה מיוחדים ".  ניסן"הידועים בכינויים , צבאיים מבנים: סגנון אדריכלי

 .וארובה חיצונית

 חלק ממערך מבנים. בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי

שהיו שכיחים במלחמת העולם השנייה  ' ניסן'דמויי 

 .תצורה אדריכלית פופולרית לתקופה. בארץ

יריות פח –גג  .מבנה עשוי לבנים: חומרים וטכנולוגיות מבנה משרדים: טיפולוגיה

 .גלי

,  מעיד על צורת הבניה בארץ. בינוני: ערך היסטורי

 .  בזמן מלחמת  העולם השנייה

בפתחים ובחלונות   נעשו שינויים: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 .ההיקפיים

 לא ידוע: ערך חברתי

 אין: ערך מדעי .ואטום, אינו בשימוש המבנה: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

במחנות   מבנים מסוגו מצויים. בינוני: נדירות האתר .מצבו הפיסי עלול להתדרדר .בינוני: הערכה כללית מבנה מאורך עם גג פח גלי מקומר: מאפייני בינוי

 [באזור היו מבנים רבים שנהרסו. ]רבים

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית מקומית: סיכום
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 עבור

 21כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 'ניסן'מבנה : האתר שם 21

 חלק ממערך מבנים. בינוני: אסתטי, נופי, ערך אדריכלי פתחי אוורור עליונים: פרטי בניה מיוחדים ".  ניסן"הידועים בכינויים , צבאיים מבנים: סגנון אדריכלי

שהיו שכיחים במלחמת העולם השנייה  ' ניסן'דמויי 

 .תצורה אדריכלית פופולרית לתקופה. בארץ

יריות פח –גג  .מבנה עשוי לבנים: חומרים וטכנולוגיות ציבורי: טיפולוגיה

 .גלי

,  מעיד על צורת הבניה בארץ. בינוני: ערך היסטורי

 .  בזמן מלחמת  העולם השנייה

תוספת פרגולה בחזית המערבית  : תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 .ושינויים בפתחים

 לא ידוע: ערך חברתי

בו תחזוקה  מבנה שנערכה. בינונית: השתמרות משרדים: שימוש מקורי

 .שוטפת אך הוא אינו אותנטי

 אין: ערך מדעי

במחנות   מבנים מסוגו מצויים. בינוני: נדירות האתר .מצבו הפיסי טוב .טוב: הערכה כללית מבנה מאורך עם גג פח גלי מקומר: מאפייני בינוי

 [באזור היו מבנים רבים שנהרסו. ]רבים

 הנכס אינו ראוי להיכלל ברשימת האתרים לשימור: המלצה מבנה הנושא ערכי מורשת בעל חשיבות בינונית מקומית: סיכום

2 

1 
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123 
 עבור

 22כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 גן המפקדה:  שם 22

 משנה של שיחים ועצים בתצורה מעגלית: פרטי בניה מיוחדים מעגלי גינון .גנים גיאומטריים[ במקור: ]נופי/סגנון אדריכלי

 נוף : טיפולוגיה

 

 מעגלי גינון: חומרים וטכנולוגיות

אלו עי הברוש   עם השנים מילאו אשמה גננית חדשה ומה שנותר: תוספות בניה ואילך 1924: שנת הקמה

 .וכמה עצי דקל

החזית הדרומית העיקרית ונתיב נסיעה ועצירה   גינת ייצוג בחזית: שימוש מקורי

 .עבור מפקדים בכירים ופמליה ייצוגית

 .המקום נותר כתא שטח נופי. טובה: השתמרות

גנון גיאומטרי בכלל   –בעבר  .כיום נותרו מספר ברושים מקוריים: מאפייני הנוף

 [  תמונה ראשונה מימין]האזור 

גם כנתיב הסעה ששימש גם   המקום  נותר פתוח ומשמש. טובה: הערכה כללית

 במקור

 .  בתוך מאגר תמונות על רמלה. לונדון, חיל האוויר המלכותי, התמונה הראשונה מימין ממוזיאון הנדון 

 שם הפרויקט
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 עבור

 23כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 קבוצת עצים  : האתר שם 23

 .גשר בטון' קבור, 'למערב בפניה: פרטי בניה מיוחדים קבוצת עצים: נופי/סגנון אדריכלי

 נוף: טיפולוגיה

 

 עצי אקליפטוס: חומרים וטכנולוגיות

 רלוונטי לא: תוספות בניה ואילך 1925: שנת הקמה

 .וכמה עצים נגדעו עם השנים נעשו שינויים בגיאומטריה של הצומת:  השתמרות .החלק המנהלתי למבצעי צומת כניסה ופיצול בין: שימוש מקורי

 .העצים בוגרים ויוצרים מקום מוצל. טובה: הערכה כללית עצי אקליפטוס :מאפייני הנוף

4 
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 עבור

 24כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 דרך הכניסה למחנה: האתר שם 24

טור עצים שמסמן את הכניסה ההיסטורית הקיימת   :נופי/סגנון אדריכלי

 עד היום

 אין: פרטי בניה מיוחדים

 דרך נופית: טיפולוגיה

 

 אין: חומרים וטכנולוגיות

 .ועליה עם השנים צופה אספלט סולינגהדרך במקור הייתה : תוספות בניה 1920: שנת הקמה

 קיימים היום מעט עצים על פי הנטיעות המקוריות: השתמרות כניסה ראשית למחנה: שימוש מקורי

 טור מדולל של עצים לאורך הדרך: הערכה כללית טור עצי ברוש :נוף/מאפייני בינוי

 1927רמלה , המפה שלישית מימין מהמרכז למיפוי ישראל

 שם הפרויקט
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 עבור

 25כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 .קבוצת עצים: האתר שם 25

 עצי אקליפטוס ממזרח לדרך: פרטים מיוחדים טור עצים: תיאור נופי

 עצי אקליפטוס: טיפולוגיה

 

 לא רלוונטי: חומרים וטכנולוגיות

 לא רלוונטי: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

המוצב נהרס  . ] והדרך אינם מובילים אלא לקצה המחנה טור העצים: השתמרות [ע"מצפ]לי "ואחר כך למוצב הפיקוד המטכ דרך שהובילה לבונקר: שימוש מקורי

 [והשטח  נגרע

 טובה: הערכה כללית טור עצי אקליפטוס: מאפייני הנוף

 שם הפרויקט
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 עבור

 26כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 קבוצת עצים: האתר שם 26

 חורשת עצי אקליפטוס: פרטים מיוחדים קבוצת  עצים: תיאור נופי

 לא רלוונטי: חומרים וטכנולוגיות עצי אקליפטוס: טיפולוגיה

 לא רלוונטי: תוספות בניה 1939-1944: שנת הקמה

 .והדרך אותנטיים העצים: השתמרות 'ניסן'קבוצת עצים   כחלק מהמערך הנופי שהיה סביב מבני ה: שימוש מקורי

 טובה: הערכה כללית קבוצת עצי אקליפטוס: מאפייני הנוף

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 27כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 כרם זיתים: האתר שם 27

 .שנותר כך עד היום' המשולש'עד היום כאזור ביניים  שטח שנשמר: פרטים מיוחדים מטע זיתים/ כרם: תיאור נופי

 לא רלוונטי: חומרים וטכנולוגיות עצי זית: טיפולוגיה

 לא רלוונטי: תוספות בניה 1918מוקדם משנת : שנת הקמה

 .והשטח נשמרו העצים: השתמרות מטע זיתים ששימש מקומיים מרמלה: שימוש מקורי

 טובה: הערכה כללית זית עצי: מאפייני הנוף

 .  בתוך מאגר תמונות על רמלה. לונדון, חיל האוויר המלכותי, התמונה הראשונה מימין ממוזיאון הנדון 

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 28כרטיס אתר מספר 

סקירת  

 אתרים

 קבוצת עצים: האתר שם 28

כרטיס ] הוא סביב גשר התשתיות  השטח הפתוח נטוע האקליפטוסים: פרטים מיוחדים קבוצת עצי אקליפטוס: תיאור נופי

 .כחלק מתא השטח הכולל[ 15אתר מספר 

 לא רלוונטי: חומרים וטכנולוגיות אקליפטוסים: טיפולוגיה

 לא רלוונטי: תוספות בניה החל שנות העשרים :שנת הקמה

[  מסומן בסגול במפה המקורבת]והשטח ולצדם גשר התשתיות  העצים: השתמרות אקליפטוסים: שימוש מקורי

 .נשמרו

 טובה: הערכה כללית אקליפטוס: מאפייני הנוף

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

1 

2 1 

3 
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 עבור

 הערכה כללית
 

הערכת  

 אתר

 אדריכלית עדי בבא–הדמיה . תצלום מצפון מערב לדרום מזרח, האנגר

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 הערכה כללית
 

 על המחנה

של תקופת  ולא מוכרת בפרק ההיסטורי ייחודית היסטורית לתעודה , מהווה עדות אילמת, ברמלההמחנה 

 .כך גם המחנה ברמלה. בארץ הייתה בארץ משך שלושים שנההצבאית הבריטית הנוכחות . המנדט

הפקידות ישבה בירושלים  . בארץהמפקדה הראשית הייתה , מחנה רמלה, המלכותי הבריטיחיל האוויר עבור 

 .היה מחנה רמלה –אבל  המרכז המבצעי שקיבל הוראות ממצרים והעבירם לכל המנחתים והבסיסים 

  

בסיס  , 1936שלט על כוחות הביטחון בארץ עד פרוץ המרד הערבי הגדול בשנת האוויר הבריטי וחיל היות 

 .  לכל עניין ודברהמפקדה הראשית הצבאית גם היה רמלה 

במלחמת  . היבשההמלכותי הבריטי לכוחות האוויר הפיקוד עבר מחיל כוחות הקרקע לארץ עד השינוי ותגבור 

 .העולם השנייה הבסיס היה חשוב עבור ניהול ופיקוד על הבסיסים הרבים שקמו

נשארו רק קומץ  . היה בינוי משמעותי בשנים אלוהוציאה את כוחותיה מהארץ ולא בריטניה , לאחר המלחמה

 .יחידות שעסקו בפעולות שיטור ושמירה על המחנות ועל השקט בארץ

 

 .1948עד שנת ,  כך. ח התאמנו ורכשו את ניסיון התעופה שלהם"וטייסי הפלמ' אוירון'לאחר מכן חברת 

ל התבססו מספר יחידות במחנה ברמלה עדיין ללא "ואחר כך עם הקמת צה', דני'עם כיבוש המחנה במבצע 

מפקדת חיל  , אחר כך פיקוד מרכז, לאחר מכם חיל האוויר מיקם את מפקדתו במחנה. פריסה צבאית ברורה

היה במהלך מלחמת סיני מנוהל מבונקר  , ל"של הפיקוד העליון של צה' בור'ה. ופיקוד העורף, הרגלים והצנחנים

 .בריטי לשעבר בדרום המחנה

 

 

 המשמעות

לטייסות  עמדו מבני האבן המבנים ושימשו למפקדה , 1925ועד שנת מרשימה הבניה הייתה בניית קבע 

אורך חיים ארוך  בחומרים בעלי בנייה , בתכנוןהמשאבים השקעת . הבנייה הייתה מאבן מקומיתכל . ולמגורים

 .  ארוךלטווח  -לנוכחות בריטית צבאית בארץ  על כוונתם מעידים , ידם מאוחר יותרעל ולא צריפי עץ שנבנו 

 .כמו כן מבנים מאוחרים יותר. היוםומתפקדים עד , שנה 90 -כממבני האבן שרדו כמה 

 

 

 ייחודיות

 זהו מחנה צבאי שהיתדות הראשונות שלו נקבעו בקרקע  

 .1917מאניים בשנת 'עם הדיפת העות

 .שמבנים בריטיים רבים שבו עדיין מתפקדים, הוא נשמר עד היום כמבנה צבאי

 .נופיים ונדירות, אסטטיים, אדריכליים, היסטוריים: יש בו ערכים

הערכת  

 אתר

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה

תכנית 415-0322115 06/11/2016 11:23:33 נספח שימור סקר תעוד מקדים



: 

 שרי מרק אדריכלית שם הפרק

 מ"אדם מקום בע
 

   050-4032120: נייד 03-6493973: טל

Sary_mark@live.com 

 עמוד עבור שם הפרק

132 
 עבור

 הערכה כללית
 

 מבנה הדרכה1.

 מבנה משרדים2.

שטחים פתוחים ומבנים  3.

 ניידים

3 

2 

1 

 

 ערך היסטורי

הם הפכו אותו למפקדת חיל האוויר המלכותי המרכזית  . המחנה הוא בין המחנות הצבאיים הראשונים שקמו עם כניסת הבריטים לארץ

 .בארץ

 .  שהתמקם במחנה לרבות השימוש במנחת, ערך היסטורי חשוב הוא עם ראשית התעופה בארץ והקמת חיל האוויר הישראלי

ל ותפקודו בחירום צריכים להיות  "במחנה וכך גם התגבשה תפיסת הפעלה כי המטכ' בור'מלחמת סיני נוהלה על ידי הפיקוד העליון ב

 .  בקריה' בור'סמוכים וכך הוקם לאחר שנה ה

 

 ערך אדריכלי

מבני האבן המרשימים לא נראו בארץ ובמחנות צבא  . התקופה הראשונה של הבנוי במחנה הייתה למעשה שיא עושר הבנייה שהייתה בו

,  כול המבנים נבנו מאבן. המחנה תוכנן על ידי הבריטים והייתה לו אחידות באופי הבנוי[ מאנית לא היו מחנות קבע'בתקופה העות. ]בפרט

.  שרדו–למחנה תוכנן מראש מנחת וייעדו אותו להיות המחנה המרכזי המשמעותי ויעידו על כך המבנים הארוכים ששנים מתוך השלושה 

בנות שתי קומות ומרפאה עבור המשפחות של אנשי הצוות  ' וילות'הוקנתה חשיבות רבה לאוכלוסייה ששירתה בבסיס ונבנו מבני מגורים 

 .הנשואים

 

 ערך אסטטי

הפרדה בין ישויות שונות ובעיקר הפרדה בין החלקים ; הבריטים שתכננו את המחנה חילקו אותו בהתאם לטופוגרפיה ולפרוגרמה

וביניהם הייתה הפרדה טופוגרפית של אזור נמוך ומעליו מתחו גשר להולכת צנרת מים ומעילו מדרך , המבצעיים לחלקים המנהלתיים

 . להולכי רגל

 

 ערך נופי

עצי אקליפטוס  . בין היתר מטע זיתים שבעליו המשיכו לעבדו, המחנה נפרס בשטחים חקלאיים. חלק בלתי נפרד מתכנון המחנה היה הנוף

 .נטעו בדרכים הראשיות בשני צדי הדרך

נטעו גם עצי  . המרפאה ומבנים נוספים, גבולות מתחמים של מבנים כמו מבנה המפקדה הראשית' סימנו, 'עצים נוספים כמו ברושים

כיום יש  . עצים ועוד שנפרסו בחזית מבנה המפקדה והמבנה המשני, פרחים, גינות גיאומטריות מעוצבות עם שיחים. קזוארינה ואורנים

 .בעיקר עצי הברוש, שרידים של הגינות

 

 נדירות

' מ 100מעל ]מבנה המפקדה הארוך : מבנים אלו. אלו הקיימים מספרים את סיפורו הערכי של המקום. לא נשמרו–מבנים רבים מאבן 

כתוצאה מכך . מגדל הפיקוח ועוד מבני אבן שנסקרו מהווים מכלול נדיר ייחודי שאין כמותו בארץ, ר"מ 800 -האנגר מרשים מאבן  כ, [אורך

 .  בעקבות הבחנה זאת,  נדיר –פעמי -כול מבנה בנפרד וסביבתו הנופית והתשתיתית הופך מבנה חד

הערכת  

 אתר

 שם הפרויקט

 

סקר תיעוד מקדים  

 מחנה רמלה
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 עבור

 מקורות

 מקורות
 

 שם הפרויקט
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 עבור

 מקורות

 אתר
 

 :בארץארכיונים 

 תל השומר  , ל ומערכת הביטחון"ארכיון צה - מ"אצ

 ארכיון יד יצחק בן צבי 

 משרד הביטחון, ארכיון אגף ההנדסה והבנוי

 קשלסבן –ארכיון פרטי 

 :ארכיונים בבריטניה

IWM - Imperial War Museum, London 

NA (PRO) - The National Archives, Kew. London 

RAFM - Royal Air Force Museum, Hendon. London 
 מפות אוויר-תצלומי ,תצלומים

 

 חיפה אוניברסיטת ,שוורץ אוסף

 לגיאוגרפיה המחלקה אביב-תל אוניברסיטת 'אבנר יד' ,1919-1917 ישראל-ארץ של אוויר תצלומי אוסף

 ישראל מקרקעי מנהל אתר

 הצופים הר ירושלים ,העברית האוניברסיטה

 אביב תל ,ישראל למיפוי המרכז

 אתרי אינטרנט 
. airfieldinformationexchangehttp://www.                           רמלה–תעופה הכולל תמונות תקופתיות אתר 

 
http://users.cyberone.com.au/clardo/     יומני הטייסת, רמלה, 211טייסת 

 Australian  War  Memorial 

 
 Library of Congress Washington, Matson collection USA   

 מקורות ראשוניים

http://www.palestineremembered.com  זוכרות'אתר' 

 שם הפרויקט
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 מחנה רמלה
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 מקורות שניים 

 1988, משרד הביטחון ההוצאה לאור. התפתחות התעופה הביטחונית בארץ ישראל עד הקמת המדינה, האוויר -שורשי חיל, עידואמבר   

 2003, יד בן צבי ירושלים. 1914-1913ישראל -הטיסות הראשונות לארץ, צפור האדם באופקנו, גביש דב  

 .1999ראשון לציון , נעם טייסת הגליל במלחמת העצמאות הרטוך  

 .2005, המחלקה להיסטוריה, 1955-1948התפתחות מוצב הפיקוד העליון בשנים  ה"המצפהקמת , מן ניר  

 1988.  צבי-יצחק בןיד , 1925-1917ישראל  -שלטון ומנהל בארץ, רחלה מקובר  

 1960, "מערכות",  מדן ועד אילת, יהושוע לוינזון  

 .1998, משרד הביטחון, הטייסת הראשונה 100, (עורך)אהרון לפידות   

 .'כרך ג, 1986. מודן, ישראל-אנציקלופדיה לתולדות ארץ, [עורכים]אוריאל רפפורט , יואל רפל  

 1999, הוצאה לאור, הד ארצי. תולדות התעופה בארץ ישראל המאה העשרים, כנפי מלחמה כנפי שלום. שלום דני  

 .2001, ירושלים' אריאל'. עם אלנבי בכיבוש הארץ, קולינסוקנת בראון  לואילתומס  

 

Armitage Michale The Royal Air Force, An Illusrated History. London 1993  

  Buchan Innes Grahamm. British Airfield Buildings volume 2 The Expansion & Inter-War Periods Midland  Publishing 2000 

 Stationery Office. The Advance of The   Egyptian Expeditionary Force Under The Command Of General    

Sir Edmond H. H. Allenby, G.C.B, G.C.M.G july1917 to October 1918. Compiled From Official Sources. 1919.  
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 מקורות

 אתר
 

 שם הפרויקט
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 פרטי העורך

 פרטי העורך
 

 שם הפרויקט
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 פרטי עורכת התיק

 
 השכלה

 .2012-החל מ. דוקטורנטית אוניברסיטת חיפה

 2013, אוניברסיטת חיפה, החוג ללימודי ארץ ישראל. הצטיינות יתרה, תואר שני

 2006, אוניברסיטת תל אביב, לימודי שימור המורשת הבנויה

 1990, הטכניון חיפה, אדריכלות, תואר ראשון

 1986, הנדסאית אדריכלות טכניקום גבעתיים

 

 ניסיון מקצועי רלוונטי

 :2010 -עריכת תיקי תיעוד החל מ

 

 .2014החל משנת  –. אזור, גבעתיים, פקיעין, יאסיףכפר , אבו סנאן: [שותפות מאיר אפשטיין ]פרויקט תכניות מתאר כוללניות עירוניות 

 

,  ערד, גבעת חביבה, להבות חביבה, אלונים, ברקאי, אייל, בית ניר, ניצנים, סעד, נגבה, נירים: [שותפות מאיר אפשטיין]תיקי תיעוד בקיבוצים 

 . רשפים, צובה

 

 .ראש העין, קריית עקרון. בית ברל, צופית, צאלים-נווה: [שותפות מאיר אפשטיין ]אחרים 

 

 .נמשך - יזרעאליםישובים במועצה המקומית  [אפשטייןשותפות מאיר ] 22פרויקט תיעוד 

 

 2014-2013, אוניברסיטת חיפה, יוסי בן ארצי' פרופ[שותפות מאיר אפשטיין ], מושבות הברון 17פרויקט תיעוד 

 

 (.ל"פנימי לצה), נבאלהבית , צריפין , למה'ג: ל"תיקי תיעוד מחנות צה

 מופקדים -תל השומר צפון , תל השומר מרכז, תל השומר מזרח

 מאושרים להפקדה–תל השומר מזרח –תיקי שליעוד מפורטים 

 

 תפקידים

 ואליך 2013. משרד הביטחון, מטעם  אגף הבינוי, ל"יועצת השימור של מחנות צה

 2010-2006ן "ל תכנון חברת דלק נדל"סמנכ

 2005-2000[  ל"צה]פרויקט הקריה  ראש

 

 

 
 

 פרטי העורך

 פרטים
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 054213988 שרי מרק

 רמלה

 שימור מבנים           סקר תיעוד מקדים, שרי מרק       אדריכלית

 2016ביולי  6

 פרטי העורך

 הצהרת עורך התיק
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