
יישובי חומה ומגדל

 

בשנות השלושים, נמשכו פעולות העלייה וההתיישבות. 
55 ישובים שקמו בתקופה זו נקראו יישובי חומה ומגדל. 
הם הוקמו באיזורים מרוחקים מיישובים יהודיים, בין 
כפרים ערביים, וליד הגבול.ִ את קירות הצריפים, החומה 

והמגדל היו מכינים לפני כן באחד היישובים הוותיקים. 
בליל העלייה על הקרקע היו מעבירים הכל על מכוניות 

למקום היישוב החדש.
כל הלילה היו המתיישבים עובדים בהקמת הצריפים, 
החומה והמגדל. את קירות החומה היו ממלאים באבנים 
קטנות, כדי שתוכל להגן על היישוב מפני כדורי האוייב. 
כשגמרו להקים את כל המבנים האירו את הסביבה מעל 
המגדל באור חזק ובישרו לכולם: ''יישוב חדש קם 

הלילה!'' קם בן-לילה''.
יישובים אלה שהוקמו ברחבי הארץ, באיזורים מרוחקים 
ומלאי סכנות השפיעו על מפת מדינת-ישראל שקמה 

ֹֹֹֹר-מכן. עשר-שנים לאח

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן , רשת אור''ט צרפת 2010.
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ִי  ּׁש ּוֵבי ח ֹוָמה  ּוִמְגָ ּדל

 

ְ  ּׁשב ּות. 55  ְ ּפֻע ּל ֹות ָהֲעִלָ ּיה ְוַהִהְתַי ְ ׁשכ ּו  ִ ׁשים, ִנְמ ְ  ּׁשל ֹו ְ ׁשנ ֹות ַה ִ ּב
ִ ּבְתק ּוָפה ז ֹו ִנְקְרא ּו ִי  ּׁש ּוֵבי ח ֹוָמה  ּוִמְגָ ּדל. ֵהם  ֶ ׁשָ ּקמ ּו  ְי ׁש ּוִבים 
ְ ּכָפִרים  ֵ ּבין  ִ ּיים,  ִ ּי  ּׁש ּוִבים ְיה ּוִד ַ ּבֲאז ֹוִרים ְמֻרָחִקים ִמ ה ּוְקמ ּו 
ִ ּמְגָ ּדל  ְ ּצִריִפים, ַהח ֹוָמה ְוַה ְ ּגב ּול. ֶאת ִקיר ֹות ַה ֲעָרִבים,  ּוְלַיד ַה

ִ ּי  ּׁש ּוִבים ַהָ ּוִתיִקים.  ְ ּבֶאָחד ַה ֵ ּכן  ָהי ּו ְמִכיִנים ִלְפֵני 
ֹ ּכל ַעל ְמכ ֹוִנ ּי ֹות  ְ ּבֵליל ָהֲעִלָ ּיה ַעל ַהַ ּקְרַקע ָהי ּו ַמֲעִביִרים ַה

ִ ּי  ּׁש ּוב ֶהָחָד ׁש. ִלְמק ֹום ַה
ְ ּצִריִפים,  ַ ּבֲהָקַמת ַה ְ  ּׁשִבים ע ֹוְבִדים  ִ ּמְתַי ַ ּלְיָלה ָהי ּו ַה ֹ ּכל ַה
ָ ּבֲאָבִנים  ְ ּלִאים  ִ ּמְגָ ּדל. ֶאת ִקיר ֹות ַהח ֹוָמה ָהי ּו ְמַמ ַהח ֹוָמה ְוַה
ַ ּכ ּד ּוֵרי ָהא ֹוֵיב.  ְ ּפֵני  ִ ּי  ּׁש ּוב ִמ ֶ ׁש ּת ּוַכל ְלָהֵגן ַעל ַה ְ ּכֵדי  ְקַט ּנ ֹות, 
ְ ּסִביָבה ֵמַעל  ִ ּמְבִנים ֵהִאיר ּו ֶאת ַה ֹ ּכל ַה ֶ ׁשָ ּגְמר ּו ְלָהִקים ֶאת  ְ ּכ
ַ ּלְיָלה!''  ָ ּלם: ''ִי  ּׁש ּוב ָחָד ׁש ָקם ַה ְ  ּׂשר ּו ְלֻכ ְ ּבא ֹור ָחָזק  ּוִב ִ ּמְגָ ּדל  ַה

ִ ּבן-ַלְיָלה''. ָקם 
ַ ּבֲאז ֹוִרים ְמֻרָחִקים  ְ ּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ,  ֶ ׁשה ּוְקמ ּו  ֶ ּלה  ִי  ּׁש ּוִבים ֵא
ֶ ׁשָ ּקָמה  ְ ׂשָרֵאל  ַ ּפת ְמִדיַנת-ִי ִ ּפיע ּו ַעל ַמ ְ ׁש ָ ּכנ ֹות ִה  ּוְמֵלֵאי ַס

ֶ ּכן. ָ ׁשִנים ְלַאֵחר-ִמ ֶ ׂשר- ֶע
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

ֵ ׁשְך ָ ּמ ַ ׁשְךִנְפַעלְלִהי ַ ׁשְךִנְמ se poursuivreִנְמ

être nomméִנְקָראִנְקָראִנְפַעלְלִהיָ ּקֵרא

édifierֵמִקיםֵהִקיםִהְפִעילְלָהִקים

préparerֵמִכיןֵהִכיןִהְפִעילְלָהִכין

transférerַמֲעִבירֶהֱעִבירִהְפִעילְלַהֲעִביר

ֵ ּלא ֵ ּלאִ ּפֵעלְלַמ ֵ ּלאִמי remplirְמַמ

défendreָמֵגןֵהֵגןִהְפִעילְלָהֵגן ַעל

éclairerֵמִאירֵהִאירִהְפִעילְלָהִאיר

ֵ  ּׂשר ֵ  ּׂשרִ ּפֵעלְלַב ֵ  ּׂשרִ ּבי annoncerְמַב

ִ ּפיַע ַעל ְ ׁש ִ ּפיַעִהְפִעילְלַה ְ ׁש ִ ּפיַעִה ְ ׁש influencerַמ

Vocabulaire

édification ֲהָקָמה période, époque ְ ּתק ּוָפה

pierre ֶאֶבן, ֲאָבִנים action, activité ְ ּפֻע ּל ֹות ָ ּלה,  ְ ּפֻע

balle ַ ּכ ּד ּוִרים ַ ּכ ּד ּור,  colonisation ְ  ּׁשב ּות ִהְתַי

ennemi א ֹוֵיב, א ֹוְיִבים colonie, implantat° ִי  ּׁש ּוב, ִי  ּׁש ּוִבים

bâtiment ִמְבֶנה, ִמְבִנים muraille ח ּוָמה

alentour ְסִביָבה tour ִמְגָ ּדל

lumière א ֹור, א ֹור ֹות région ֵאז ֹור, ֲאז ֹוִרים

fort ָחָזק village ְ ּכָפִרים ְ ּכָפר, 

l'ensemble du pays ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ éloigné ְמר ּוָחק

plein, rempli ָמֵלא frontière ְ ּגב ּול ֹות ְ ּגב ּול, 

danger ָ ּכנ ֹות ָ ּכָנה, ַס ַס mur ִקיר, ִקיר ֹות

carte ָ ּפה ַמ barraque ְצִריף, ְצִריִפים

Etat d'Israël ְ ׂשָרֵאל ְמִדיַנת-ִי ancien ָוִתיק

plus tard ֶ ּכן ְלַאֵחר-ִמ terrain ַקְרַקע
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שאלות

1. מדוע קראו ליישובים שקמו בשנות השלושים ''ישובי חומה 
ומגדל'' ?

   
                                                                      

2. תאר איך הצליחו להקים את היישובים בן-לילה.                    
                         

3. באילו מקומות בישראל הוקמו יישובים ? חפשו באינטרנט 5 
שמות של יישובים כאלה.

4. מה הייתה חשיבותם של יישובי ''חומה ומגדל'' ?
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