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הוצאת , 1:40,000, חולה
הסוכנות היהודית לארץ  

.1943[ חסר מקום], ישראל



הקרן הקיימת לישראל  
"ל"הקק"

התנועה הלאומית  
היהודית



1934דצמבר 26' פלסטיןדיפעאל 'עיתון 

  מטרת היהודים ברכישת זיכיון
.החולה

השתלטות על הקרקעות.

  אדמות הזיכיון גובלות עם
המוני יהודים  , הגבול עם סוריה

יוכלו להיכנס ללא פיקוח  
.לפלסטין

  שליטה על מקורות המים של
.פלסטין



נחמן  
אלכסנדרון

מודד  
קרקעות  

ואיש ביצוע  
מרכזי  
ביישום  
וביצוע  

מדיניותה  
ל"הקקשל 

באזור אצבע  
.הגליל

יומניו האישיים  
אשר מתארים  
את פעילותו  
באזור אצבע  
הגליל בשנים  

1939—1947
שופכים אור על  

תהליך  
התבססותה של 
התנועה הציונית  

על המרחב  
.החדש







החדירה מזרחה לאזור מקורותיו של  
נהר הירדן



05/06-04-1939 11/15-04-1939

01-05-1939
דן

04-05-1939

דפנה
03-05-1939

28/30-04-1939

דפנהדן

ימי  10במצטבר במהלכם של 
מתועדים  אלכסנדרוןעבודתו של 

ימי אבטחה על ידי מאבטחים 54
ביום העלייה לקרקע של . חמושים

קיבוץ דפנה נטלו חלק באבטחת 
.שומרים17העלייה 



הקמת קיבוץ 

יום -דפנה 

העלייה 

ארכיון  , לקרקע

קיבוץ דפנה

03-05-1939



03-07-1939אלדווירחאן 
19-07-1939ץ'חצ

17-08-1939לזזה
08-10-1939אל נעמה 

27-10-1939וולידאל חיאם
28-10-1939דוורה 
31-10-1939בויזיה

02-11-1939עבסייהאל 
03-11-1939מנסורהאל 

06-11-1939תחתאניאל זוק

02-01-1940תחתאשוקה אל 
11-01-1939שבעאןאל מוגאר

24-01-1940ברגיאת

06-09-1940מופתחרהאל 
24-09-1940זוויהאל 

25-12-1939תל אל קאדי 
25-12-1939בניאס 

04-05-1940עזזיאתאל 
14-05-1940פווקאניאל זוק

14-051940אבל אל קמח 

12-08-1940ורבה'ג
17-08-1940דרבשיה
18-08-1940מדחיל

06-05-1941הראווי
07-5-1941ה'דרגמזרעה אל 

11-12-1940חירבת סממן 
11-02-1940עין זגה 

11-12-1940חולה'ג

10-07-1941לבינה'ג

07-11-1940מנארה

03-03-1942דרדרה 

22-09-1944סנבריה

28-02-1941קדש 

03-02-1941ביסמון
13-02-1941יושענבי 

17-07-1942הונין 

03-01-1945תליל
03-01-1945חסנייה

25-10-1940קייטיה
29-10-1940צלחייהאל 

08-02-1945וב יוסף 'ג

פעולות מדידת  
אדמות הכפרים  
הערביים באזור 

אצבע הגליל



הוצאת הסוכנות  , 1:40,000, חולה

חסר  ], היהודית לארץ ישראל
.1943[ מקום



ץ'חצ
04-04-1940

דפנה
04-01-1940

עזזיאתאל 
15-07-1940

אל ולידחיאם
13-12-1940

וראבה'ג
12-08-1940

ברגיאת
25-09-1940

דרדרה
27-08-1940

אלצאלחייה
12-07-1942

אלעבסייה
12-05-1940

לזאזה
03-04-1940

אלמנארה
21-08-1940

פווקאניאל אלזוק
14-05-1940

מדידה ומיפוי בתי 
העלמין  

המוסלמיים





קיבלנו ידיעה והוראה מירושלים :בתי קברות מוסלמיים"

לשלוח לשם באופן דחוף את רשימות בתי הקברות הערבים  

הרשימה דרושה בכדי  . באזור שלנוקל"הקהבתוך אדמות 

מאל חוסייני ועוני עבד אל 'להכחיש את העלילה שהעלילו ג

עבדתי . אמריקאית-האנגלוהאדי בעדותם בפני ועדת החקירה 

ל  "הערבים הנ2. )עד מאוחר והכינותי את הרשימה הדרושה

.  העידו שהיהודים ביטלו את בתי הקברות הערבים שהיו בתוך

("אדמתם

.1946—03—12אלכסנדרוןיומן נחמן 



ימי מדידה 541מתועדים . כפרים ערביים באזור אצבע הגליל41מדידה וסימון גבולות וקרקעות ב
.ומיפוי

.בנקודת המפגש באזור עמק החולה נוצרו יחסי עבודה נאותים עם אוכלוסיית הכפרים הערביים
ארוחות צהריים משותפות ומפגשים חברתיים עם  38הוזמן לאלכסנדרון1941-1940בשנים 

.האוכלוסייה הערבית

.קונפליקטים הקשורים להסדר הקרקעות באזור עמק החולה-14מתועדים 1941-1939בשנים 

נייטראלינתבקש על ידי האוכלוסייה המקומית לשמש כבורר אלכסנדרון1941-1940בשנים 
.בסכסוכי קרקעות

מתועדים עשרות . יחסם של הבריטים כלפי שתי האוכלוסיות היהודית והערבית לא היה שווה
.מקרים בהם היחס לאוכלוסייה הערבית היה אלים וקיצוני

כפרים בהם נמדדו ומופו בתי העלמין המוסלמיים שנשארו 12מתועדים 1942-1940בשנים 
.ל"הקקכשרידים אנושיים באדמות הכפרים הערביים שנרכשו על ידי 



תהליך פריצת הדרכים באזור אצבע 
הגליל

1939-1948

1939

1940

1948

1940

1943

1944

1945

1945

1945

1948

1942

,  1:50,000, ישראל-ארץ
משרד  -מחלקת המדידות
חסר  ], העבודה והבינוי

. 1949[ מקום





תהליך הקמת היישובים באזור אצבע 
הגליל בארבע חטיבות התיישבות

חטיבת 
המגן

חטיבת 
הבשן

חטיבת לב  
העמק

חטיבת ההר



מפת היערות  

1946הבריטית 

PALESTINE INDEX 
TO VILLAGES & 
SETTLMENTS, 

1:250,000, Survey of 
Palestine, 1946 



נטיעת יער  
הראווי

02-03-1943

נטיעת יער  
קדש

16-09-1941

נטיעת יער  
מנרה

07-08-1944

נטיעת יער  
משגב עם 

1945

נטיעת יער כפר  
סאלד

25-02-1944

נטיעת יער להבות  
הבשן

25-11-1945

ברגיאתנטיעת יער 
16-11-1945

נטיעת יער מלחה  
03-02-1942



,  מ'בעקרן קימת לישראל 
המדור  , משרד הגליל1:10,000

1946התכני



, הגליל העליון המזרחי
הוצאת , 1:100,000

,  קרן קימת לישראל
1946



.היה האירוע המשמעותי ביותר בהתבססות היישוב היהודי באזור אצבע הגליל1934החולה זכיוןרכישת 

תהליך מדידת הכפרים הערביים במסגרת הסדר הקרקעות יישם הלכה למעשה את זכות הקניין על הקרקעות שנרכשו מבעליהן  
.מסוריה ולבנון

מדידה ופריצת הדרכים באזור אצבע הגליל יצרו קשר תעבורתי בין אזור עמק החולה לאזור הרי נפתלי קשר אשר היווה בסיס  
.להתבססותו של היישוב היהודי העתידי באזור אצבע הגליל

.נטיעת היערות והכשרת הקרקעות שימשו ככלי אופרטיבי ביצועי להשתלטות על המרחב ולהיאחזות בו

הגדירה את אזור אצבע הגליל כמרחב יהודי  ל"הקקמיפוי אזור אצבע הגליל על פי שיטת המדידות מערבית על ידי מודדי 
.חדש בעל סממנים מערביים

מנע ( פרטית)לאדמת מירי ( הקדש)סימון ומדידת בתי העלמין המוסלמיים במרחב ושינוי סטטוס הקרקע מאדמת וואקף 
.אפשרות חזרה עתידית של האוכלוסייה ערבית לקרקעות כפריהם

המקצועיות אשר סייעו הפרקטיקותתרם רבות ביישום ל"הקקמודד הקרקעות ואיש ביצוע של אלכסנדרוןנחמן 
.ממרחב ערבי למרחב יהודיולהופכולתנועה הציונית להשתלט על המרחב החדש 





,  תודה רבה על ההקשבה
שלום


