
דרך  ּב ּוְרָמה

 

אזור 'לטרון' ו'שער הגיא' נמצאים על-יד הכביש לירושלים. בזמן 
מלחמת העצמאות הצליח הצבא הערבי-ירדני לכבוש (לקחת) את 
האזור החשוב הזה. הערבים פגעו במכוניות ובאוטובוסים 
הישראליים, ואי אפשר היה להגיע לירושלים. מצב היהודים בעיר 
היה קשה מאוד: היה צורך דחוף להעביר להם מזון (אוכל), ֶנֶשק 
ותרופות. חיילים יהודים רבים שנסעו בשיירות לירושלים, נהרגו 

ונפגעו בכביש.  
מפקדי הצבא חיפשו דרכים חלופיות (אחרות) שאפשר יהיה לנסוע 
בהן לירושלים. בחודש מאי 1948 החליטו לסלול (לבנות) דרך 
חדשה. הדרך עברה בהרים, מאזור קיבוץ חולדה והתחברה לכביש 
'שער הגיא' – ירושלים. למרות הקושי הרב והעבודה הקשה, 
הצליח הצבא הישראלי לסלול את הדרך במהירות. אחרי כחודש, 
ב10- ביוני 1948, סיימו את העבודה, ואפשר היה להשתמש בדרך. 
בהתחלה רק כלי רכב מיוחדים וחזקים יכלו לנסוע בה, אבל 
בהמשך המלחמה שיפצו את הדרך, וסוף-סוף אפשר היה להעביר 

לירושלים מזון ונשק לחיילים ולאזרחים שהיו בה. 
הצבא קרא לדרך החדשה 'דרך בורמה' על שם הדרך שסללו 
הסינים ממדינת בורמה לדרום-מערב סין  בזמן מלחמת סין-יפן. 
'דרך בורמה' הצילה את העיר ירושלים ואת האנשים שהיו בה 
בזמן מלחמת העצמאות. היום יש באזור אנדרטה שנקראת 'דרך 

הגבורה', והיא נמצאת קרוב ליער חולדה.     

מעובד ע''פ מקורות שונים, סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת.

Lecture du texte : http://www.morim.com/bourma.mp3

SERGE FRYDMAN  - ORT VILLIERS - 5768



ֶ ּדֶרְך  ּב ּוְרָמה

 

ִ ּבְזַמן  ָ ׁשַלִים.  ְ ּכִבי ׁש ִליר ּו ַ ׁשַער ַהַ ּגְיא' ִנְמָצִאים ַעל-ָיד ַה ֵאז ֹור 'ַלְטר ּון' ו'
ֹ ּב ׁש ֶאת ָהֵאז ֹור  ָ ּצָבא ָהֲעָרִבי-ַיְרֵ ּדִני ִלְכ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא ּות ִהְצִליַח ַה
ִ ּיים,  ְ ׂשְרֵאִל ִ ּי ְ ּמכ ֹוִנ ּי ֹות  ּוָבא ֹוט ֹו ּב ּוִסים ַה ַ ּב ָ ּפְגע ּו  ֶהָח ׁש ּוב ַהֶ ּזה. ָהֲעָרִבים 
ֶ ׁשה  ָ ּבִעיר ָהָיה ָק ְ ּיה ּוִדים  ָ ּצב ַה ָ ׁשַלִים. ַמ ִ ּגיַע ִליר ּו ָ ׁשר ָהָיה ְלַה ְוִאי ֶאְפ
ֹצֶרְך ָ ּדח ּוף ְלַהֲעִביר ָלֶהם ָמז ֹון , ֶנֶשק  ּוְתר ּופ ֹות. ַחָ ּיִלים  ְמא ֹוד: ָהָיה 

ְ ּכִבי ׁש.   ַ ּב ְ ּגע ּו  ָ ׁשַלִים, ֶנֶהְרג ּו ְוִנְפ ַ ׁשָ ּיר ֹות ִליר ּו ְ ּב ֶ ׁשָ ּנְסע ּו  ִ ּבים  ְיה ּוִדים ַר
ָ ּבֶהן  ֹסַע  ָ ׁשר ִיְהֶיה ִלְנ ֶ ׁשֶאְפ ְ ּדָרִכים ֲחל ּוִפ ּי ֹות  ְ ּפ ׂש ּו  ָ ּצָבא ִח ְ ּקֵדי ַה ְמַפ
ָ ׁשה. ַהֶ ּדֶרְך ָעְבָרה  ֹחֶד ׁש ַמאי 1948 ֶהְחִליט ּו ִלְסלֹל ֶ ּדֶרְך ֲחָד ְ ּב ָ ׁשַלִים.  ִליר ּו
ַ ׁשַער ַהַ ּגְיא' –  ְ ּבָרה ִלְכִבי ׁש ' ֶ ּבָהִרים, ֵמֵאז ֹור ִק ּב ּוץ ֻחְלָ ּדה ְוִהְתַח
ָ ּצָבא  ָ ׁשה, ִהְצִליַח ַה ִ ׁשי ָהַרב ְוָהֲעב ֹוָדה ַהָ ּק ֹ ּק ָ ׁשַלִים. ַלְמר ֹות ַה ְיר ּו
ְ ּבי ּוִני 1948,  ֹחֶד ׁש, ב-10  ְ ּכ ִ ּבְמִהיר ּות. ַאֲחֵרי  ְ ׂשְרֵאִלי ִלְסלֹל ֶאת ַהֶ ּדֶרְך  ִ ּי ַה
ְ ּכֵלי  ַ ּבַהְתָחָלה ַרק  ַ ּבֶ ּדֶרְך.  ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ָ ׁשר ָהָיה ְלִה ְ ּימ ּו ֶאת ָהֲעב ֹוָדה, ְוֶאְפ ִס
ְ ּפצ ּו  ִ ׁש ִ ּמְלָחָמה  ֵ ׁשְך ַה ְ ּבֶהְמ ָ ּב ּה, ֲאָבל  ֹסַע  ֶרֶכב ְמֻיָחִדים ַוֲחָזִקים ָיְכל ּו ִלְנ
ֶ ׁשק  ָ ׁשַלִים ָמז ֹון ְוֶנ ָ ׁשר ָהָיה ְלַהֲעִביר ִליר ּו ֶאת ַהֶ ּדֶרְך, ְוס ֹוף-ס ֹוף ֶאְפ

ָ ּב ּה.  ֶ ׁשָהי ּו  ַלַחָ ּיִלים ְוָלֶאְזָרִחים 
ָ ּסְלל ּו  ֶ ׁש ֵ ׁשם ַהֶ ּדֶרְך  ָ ׁשה 'ֶ ּדֶרְך  ּב ּוְרָמה' ַעל  ָ ּצָבא ָקָרא ַלֶ ּדֶרְך ַהֲחָד ַה
ָ ּפן.  ִ ּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ִסין-ַי ְ ּמִדיַנת  ּב ּוְרָמה ִלְדר ֹום-ַמֲעָרב ִסין  ִ ּסיִנים ִמ ַה
ָ ּב ּה  ֶ ׁשָהי ּו  ִ ׁשים  ָ ׁשַלִים ְוֶאת ָהֲאָנ ִ ּציָלה ֶאת ָהִעיר ְיר ּו 'ֶ ּדֶרְך  ּב ּוְרָמה' ִה
ִ ּנְקֵראת 'ֶ ּדֶרְך  ֶ ׁש ָ ּבֵאז ֹור ַאְנַ ּדְרָטה  ִ ּבְזַמן ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמא ּות. ַה ּי ֹום ֵי ׁש 

ְ ּגב ּוָרה', ְוִהיא ִנְמֵצאת ָקר ֹוב ְלַיַער ֻחְלָ ּדה.      ַה

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת. ָ ּבד ע''פ ְמק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים, ֵסְרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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השלם את הפעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

conquérirפעללכבוש

accéderהגיעלהגיע

faire passerמעבירלהעביר

être tuéהפעיללהיהרג

être atteintנפגעלהיפגע

construire routeסולללסלול

rejoindreהתפעללהתחבר

terminerסייםלסיים

améliorerמשפץלשפץ

utiliserהתפעללהשתמש

sauverהציללהציל

être appeléנקראלהיקרא

Vocabulaire

région אזור

route כביש

situation מצב

nourriture מזון

de rechange חלופי

montagne הר, הרים

difficulté קושי

malgré למרות

véhicules כלי רכב

armes נשק

monument commémoratif אנדרטה

héroïsme גבורה
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שאלות

1. למה היה צריך לסלול (לבנות) דרך חדשה לירושלים? 

2. בשורה  7 כתוב: "מפקדי הצבא חיפשו דרכים חלופיות ..."    
                  

   
א. איפה סללו (בנו) את הדרך החדשה?  

   

  ב. כמה זמן סללו את הדרך?

  ג. איזה מכוניות נסעו בדרך החדשה?   

3. מדוע קראו לדרך 'דרך בורמה'? 

4. למה 'דרך בורמה' חשובה בהיסטוריה של מדינת ישראל ?  
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