
  מקום - מדרדרה מראות כוללת זאת מצגת
  דרדרה .חולתה לקיבוץ מזרחית ,שם עלום

 .סוריה עם י"א של המנדטורי הגבול על הייתה
 במלחמת איל קיבוץ לתולדות קשור המקום

 הקיבוץ שכן זאת דרמטית בתקופה .העצמאות
 אחד קילומטר באורך צרה קרקע רצועת על

 אגם של המזרחית הגדה על ,מטר 200 וברוחב
 הקיבוץ נלחם במלחמה .(בחיים בעודו) החולה
 של מרוכזת התקפה מול ,חייו על בגבורה הקטן
  בדרדרה קיימת היום .לו ויכול הסורי הצבא
   .זיכרון מצבת



באתר הזיכרון בדרדרה  

מוצגים שלטים עם  

סקירות היסטוריות על  

תולדות המקום בתקופת  

   .ההתיישבות
  

המפה המצורפת היא  

מפת היישובים העבריים  

בפרוש  " אצבע הגליל"ב

,  מלחמת העצמאות

איל עלה על  כשקיבוץ 

 .הקרקע בדרדרה



המפה מראה ברזולוציה  

,  גבוהה את אזור דרדרה

.  בתקופת מלחמת העצמאות

במרכז האזור נמצא אגם 

שהתקיים עדיין וחי  , החולה

לפני ייבושו  , במלוא הדרו
 .הראשונות 50-בשנות ה

 
או קיבוץ  )מקומה של דרדרה 

הוא על הגדה המזרחית  ( איל

הנקודה העברית  . של האגם

הקרובה ביותר היא קיבוץ  

.  על הגדה המערבית, חולתה

הגישה היחידה אל דרדרה  

 .  י חציית האגם בסירה"היא ע



,  מגדל אבן מרשים: דרדרה ערב מלחמת העצמאות

 .י גדר אבנים ונוף אגם החולה"כמה צריפים המוקפים ע



,  נכתב לפני מלחמת העצמאות( שהועתק מהארכיון הציוני)תוכן השלט 

השלט מספר על הפעולות להקמת הנקודה  . כשגרעין איל כבר ישב במקום

 ...  כאילו אין מלחמה בפתח, החדשה על פי המסורת שלפני הקמת המדינה



מספר על תולדות המקום במלחמת , שלט מטעם משרד הביטחון

לא מוזכרת עמידת הגבורה של הנקודה המבודדת אל . העצמאות

 .  ארטילריה ומטוסים של הצבא הסורי, ר"מול התקפת חי



מרגע זה  . גוברת המודעות שמלחמה עומדת בפתח, 1947במחצית השנייה של 

, צפון -המאמצים העיקריים מופנים לביצור המקום והכנתו למתקפה משלשה כיוונים 

איפשרו , תעלות הקשר והמקלטים שהוכנו בעוד מועד, העמדות. מערב ומזרח

 .  להדוף את ההתקפה הסורית ואף לשרוד, לנקודה הקטנה להתגונן ביעילות



 דרדרה בתקופת הקרבות



 מראות מתקופת הקרבות



הוענק , אות מגן הקוממיות ליישובים שהשתתפו במלחמת העצמאות

 1984בשנת , משה ארנס, י שר הביטחון"ע" איל דרדרה"לקיבוץ 



:  שלשה מחברי איל נפלו -הגנת דרדרה גבתה מחיר דמים יקר 

 !יהי זכרם ברוך -משה רחמים ודוד שורץ , אשר פרדו



אנדרטת  

הזיכרון  

לנופלים  

 במערכה



השלט מוסיף את . י ותיקי איל"שלט נוסף באתר הזיכרון הוצב ע

 . תולדות המקום ממלחמת העצמאות ועד הקמת אתר הזיכרון



האווירה הפסטוראלית  . נוף כללי של אתר הזיכרון

 1948אינה מסגירה את הדרמה שהתחוללה כאן בקיץ 



עוד שלט  

מטעם  , זיכרון

המועצה  , ל"קק

לשימור אתרים  

 .וותיקי איל



 טקס חנוכת אתר הזיכרון



לומדים  , בני הדור השני והשלישי של המייסדים

 .על מעשי האבות בדרדרה ממראה עיניים



ממייסדי איל ומלוחמי דרדרה  -משה קפון 

 עם דור הבנים והנכדים בדרדרה  



 זיכרון לדורות הבאים, חלוצים ולוחמים –מייסדי איל 


