
בגלויה מתחילת המאה  , תצלום צבוע ביד של שבע טחנות
הסכר של מיכלול הטחנות נבנה  . שהודפסה בקהיר, 20-ה

(.  להלן)על שרידי גשר מהתקופה הרומית 
בלוג לטייל בעיר: מקור



רחוקהירקוןהיה,אביב-תלבלבעליישעברה,בילדותי
מעברכביכולהיהטחנותשבעואתרהעירבצפון,ממני

שייטובייחודבירקוןשהשייטפלאלא.חושךלהררי
נפשמשאתליוהיהקסםעלייהילך,טחנותלשבע

עתהגם:כןעליתר.ונערותיילדותיבימיהרפתקנית
רחוקיםלימיםוגם–ימיםלאותםלחזורנהנהאני

הקשוריםפעםשליםסיפורמחדשולהעלות–מהם
.זאתגתבמצעושהשאנימהבדיוקוזה.בנהר
עללדברבמקום:טכניתהבהרה–לדרךשנצאלפני

ללכתבחרתי,אחדהיסטוריברצףכולוהנהרתולדות
הרצף.בנפרדבואתרכלעלולספראפיקולאורך

אך,חדשלאתרמעברכלעםנקטעאומנםההיסטורי
והענייןהנהרמסיפוריבהנאהיפגעלאשהדברתקוותי

.המצגתאורךלכליימשךבהם
בני גבירצמן



נאלצו,גשריםעליוניבנולארחוקיםימיםשבאותםמכיוון.הירקוןנהרהיההיםבדרךהמשתמשיםעלשהיקשוהטבעייםהמכשוליםאחד

הייתהאחרתאפשרות.השנהימותברובמאודרדודהנהרשם,התיכוןליםבשפכואותולחצותהייתהאחתאפשרות.אותולעקוףהשיירות

ארוכותתקופותבמשךכי,כללבדרךעדיפההייתההשנייההאפשרות.העיןבראשלמקורותיומזרחית,ביבשהולעבורכולוהנהראתלעקוף

.אותושכיסוויערותגדולותביצותבגלללמעברקשההשרוןחוףהיה

השביעיתבמאההערביםבידיהארץכיבושלאחראך,הירקוןעלהראשוניםהגשריםהופיעוהארץעלהרומאיםשהשתלטולאחררק

.המקורייםלנתיביהחזרההיםבדרךוהתנועה–נהרסוהזמןובמשךכראויתוחזקולאהם,לספירה

אחד מנתיבי המסחר  

העתיקים ביותר בעולם היה  

שחיברה מאז  , "דרך הים"

שחר ההיסטוריה בין מצרים  

הפרעונית למעצמות  

הקדומות בארם נהרים  

דרך ארץ , ובאנטוליה

האיזכור הראשון  . ישראל

הידוע לנו של דרך זאת  

מופיע בתעודה מצרית  

פפירוס  "עתיקה שכינויה 

זהו חיבור ". אנאסטאזי

פולמוסי מימי רעמסס השני  

בו  , (ס"לפניה13-המאה ה)

מתגאה הכותב בידיעותיו  

הרבות על הגיאוגרפיה של  

המזרח התיכון בימיו ומזכיר  

שמות מקומות רבים שדרך 

. הים עוברת בהם
.19-תחריט מהמאה ה. אורחת סוחרים במזרח התיכון



בזכותהירקוןחצייתהתאפשרהשבהן,תקופותהיו

:פירוטהמחייבנושא–לאורכושהוקמוהמיםטחנות

,זמננולפנישנה12,500-כ,החקלאותתחילתמאז

באזוריםהאדםשלהבסיסילמזונוהלחםנעשה

ואפייתלקמחהדגניםגרגיריטחינת.בעולםנרחבים

עולזההיה.המשפחהנשותעלמוטלותהיוהלחם

מפרךעמלשלרבותשעותיוםכלשגבה,כבד

,ידבמטחנתבטחינתםאו,לקמחהדגניםבשחיקת

התמידילעמל.לחםמהםלאפותהיהשאפשרלפני

,המיםטחנתהמצאתעםרקהקץבאהזה

בשימושהראשונההממונעתלמכונההנחשבת

צידון-צורבאיזורכנראההומצאההטחנה.האדם

נזכרתאףוהיאהספירהלפניהשנייהבמאה

שלריחיים"כ(למשנהשמחוץמשניות)בתוספתא

,בהפסקותהירקוןלאורךפעלוכאלהטחנות."מים

.20-ההמאהאמצעעד

ריחייםאבןמחוברתשלוהצירשאל,כפותגלגלהמסובבים,זורמיםמיםידיעלמונעתמיםטחנת

פתחמצויהעליונההאבןבמרכז."(שכב)"קבועהריחייםאבןעלמונחתזואבן."(רכב)"עליונה

.לקמחהגרגיריםאתטוחןהרכבאבןשלהסיבוב.האבניםשתיביןאלדגניםגרגרימזיניםשדרכו

המגיעיםהמיםפניביןהגבהיםהפרששיגדלככלכי,הטחנותמפעיליהבינוקדםבימיכבר

לרוחבסכריםניבנוזההפרשלהגדלת.הטחינהתפוקתגםתגדל,הכפותגלגללבין,לטחנה

לשיפורבמקביל.הכפותגלגלאל,בצינוראובמיגלשהופנומאחוריהםשגאווהמיםהערוץ

–הטחנהנמצאהשבוהערוץאתלחצותאורחלעובריאלהסכריםאיפשרו,הטחנותתפוקת
.העתיקההיםדרךכולל,הארציתהדרכיםמרשתלחלקהפכולטחנותהמוליכותוהדרכים

פסלון מצרי עתיק של אשה שוחקת דגנים  
.לפני המצאת מטחנת היד הנוחה יותר, לקמח

תיכונית-המנגנון של טחנת מים מזרח



עדות ברורה לקיומם של  

גשרים עתיקים על הירקון  

קוטן  'מופיעה במפת ז

מפה זו  . 1799משנת 

שורטטה על ידי קולונל  

,  קוטן בהוראת נפוליאון'ז

. בעת מסעו לכיבוש עכו

להתוויית המפה הקים 

,  קוטן צוות של מודדים'ז

מתימטיקאים  

שהשתמשו  , ואסטרונומים

בשיטות החדישות ביותר  

, של אז למדידת מרחקים

כולל טריאנגולציה ותיאור  

. התבליט על ידי קיווקוו ה  'נהר עוג: הירקון מסומן במפה זו בשמו הערבי

החיצים האדומים  (. לרגל נפתוליו הרבים, המתפתל)

החץ הכחול מורה  ". גשר הרוס"מורים על מה שמסומן כ

היא  , "טירת ראש העין החרבה"על מה שנקרא במפה 

החץ הירוק מורה על מה שמסומן  . מבצר אנטיפטרוס

החץ הכתום  (. להלן)זהו אתר שבע טחנות ". טחנה"כ

מימין  . המכונה גבעת נפוליאון, ריסה'מצביע על תל ג

לתל נמצא סימון של רובה וחרב מצולבים ומוזכר שמו  

7-ל3-שחיפה כאן בין ה, של גנרל קלבר מצבא נפוליאון

.על הכוח הצרפתי שכבש את יפו1799במרץ 



, קוטן'שנה לאחר שירטוט מפת ז90-כ

הקרן הבריטית  , PEFהותוותה על ידי 

מפה חדשה של  , לחקירת ארץ ישראל

מפה זו מצביעה על כך . הארץ

שבתקופה שחלפה בינה לקודמתה  

נוספו לאורך הירקון גשרים וטחנות  

שכמובן אינם מופיעים  )החיצים . מים

,        (באדום)מצביעים על גשרים , (במקור

נקודות חציה ( בירוק)טחנות מים 

(.   בכתום)וסכר ( בצהוב)רדודות 



ממבצרקילומטריםכשנירקהמרוחק,המקום.מיר-באלנמצאת,הנהראתלחצותאפשרהיהבה,הירקוןלאורךהראשונההנקודה

הרומיתבתקופהכבר.העותמאניתוהתקופההצלבניתמהתקופהבכתביםמוזכרוהואהרומיתהתקופהמאזמיושבהיה,אנטיפטרוס

אתלחצותגםאיפשרזהסכר.שלההריחיםאבנילהנעת,סכרבאמצעותנאגרואשר,הירקוןבמישהשתמשה,מיםטחנתכאןנבנתה

הכפרשלהאחרוןבגלגולו."(המעבר"היאבערביתמיר-אלמשמעות)הסמוךהקטןהכפרשמועלנקראהעותמאניתובתקופההירקון

.שניםכעשרבהושלט1831-בהארץאתשכבש,עלימוחמדשלצבאועםהגיעואשר,ומצרייםסודאניםמהגריםבוהתיישבו

לשייךופעםהכפרלתושבי–פעם.במחירהמרבהלכלאותההחכירהוהיאהעותמאניתהממשלהרכושהטחנההייתה19-ההמאהבסוף

האיזורתושביאתשימשהוהיאריחייםשישהבטחנההיוימיםבאותם.האיזורשליטלמעשהוהיהאפקבמגדלשישב,מעיני'גאלסאדיק

.והוזנחהנעזבהמיר-אלוטחנתהנהרבמורד,יותרהיעילהרבאח-אטחנתשהוקמהעד–כולו

שרידי  : בתצלום
-טחנת הקמח אל

1(  ויקישיתוף)מיר 



.  דרך רמתיים, תקוה לרעננה-בין פתח, 1928-כביש זה נסלל ב. של ימינו40בכביש שקדם לכביש , גשר על הירקון
בפינה השמאלית התחתונה נראית אבן  . 1931-נפתח לתנועה רק ב, שהובא בשלמותו מאנגליה, אולם גשר הברזל

בשנות  , מסלולי-עם הפיכת הכביש לדו.  מירושלים81-כלומר הקילומטר ה, בערבית81הנושאת את המספר , מיל
(מ"לע, זולטן קלוגר: תצלום. )פורק גשר זה ובמקומו נבנה גשר בטון שטוח אחד לשני המסלולים, 90-ה
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בשנות  , טחנת אבו רבאח בשיא פעילותה
בפינה  . של המאה הקודמת20-ה

השמאלית התחתונה של התצלום נראים  
לאחר שסובבו , המים הפורצים מהטחנה

( ניסן בן נעם: תצלום. )את הריחים

שהיאמכיווןלהניתןזהשם.(האמצעיתהטחנה)"ווסיטאלטאחונת"כPEFבמפתהמסומנתבנקודהמיםטחנתלסירוגיןפעלה,הרומיתהתקופהאזמ

חשיבותו.הירקוןגדותשתיביןשניםמאותבמשךכאןחיבראשר,עתיקמגשרנבעההמקוםשלחשיבותו.(להלן)פרוחיהלטחנתמיראלטחנתביןנמצאת

.הבריטיהצבאהתקדמותאתלעצורכדי,(להלן)בירקוןהמרכזיהגשראתפוצצוהטורקיםכאשר,הראשונההעולםבמלחמתבמיוחדרבההייתהזהגשרשל
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נקראה 19-מאז שלהי המאה ה

הטחנה על שמו של שייך אבו  

שחכר אותה מהשלטון  , רבאח

העותמאני ובנה אותה מחדש על  

שרידי טחנה עתיקה שנמצאה  

השייך שלט על כל האיזור  . במקום

בין השאר הוא גבה דמי  . ביד רמה

מה שנקרא בימינו  )חסות 

מוועד תושבי פתח  "( פרוטקשן"

כדי להבטיח שאנשיו לא , תקוה

:  יתר על כן. יפגעו במושבה

מנע  , כשהתחילה הטחנה לפעול

השייך מכל החקלאים במעלה  

הנהר להשקות את שדותיהם במי  

כדי שכמות המים  , הירקון

המפעילים את הטחנה לא תקטן  

.  ותפוקתה תהיה תמיד במלואה

שייך אבו רבאח לא נרתע אפילו 

כדי  , מהריסת טחנות מיר ופרוחיה

.  שלא יתחרו בו

רבאח היא כנראה -טחנת אבו

הגדולה ביותר שנבנתה אי פעם  

זוגות  12פעלו בה . ישראל-בארץ

קילו  35-שהפיקו כ, אבני ריחיים

שייך אבו רבאח לקח . קמח בשעה

לעצמו בין עשרה לעשרים אחוז  

.  מהקמח כשכר טירחה

רבאח לפני  -טחנת אבו
(רוני סופר: תצלום. )שיפוצה



לפני מלחמת העולם הראשונה הגדיל  

על ידי  , אבו רבאח את תפוקת הטחנה

,  החלפת גלגלי הכפות העשויים מעץ

בשתי  , שסובבו את הריחיים עד אז

.  טורבינות מתכת שהובאו מגרמניה

אחת שימשה לשאיבת מים להשקיית  

פרדסים ואחת הפעילה שבעה זוגות  

כל זוג הפיק אז למעלה . אבני ריחיים

כמעט פי  , ג קמח לשעה"ממאה ק

אלא . שלושה לעומת התפוקה הקודמת

שברבות הימים החלו להופיע בארץ 

טחנות קמח שהופעלו על ידי מנועים  

רבים  . ולא היו צמודות למים זורמים

שהגיעו לטחנה  , מלקוחות אבו רבאח

,  שמחו לעבור לטחנות אלה, ממרחקים

בעיקבות  . שהיו קרובות יותר אליהם

זאת פחתה הדרישה לשירותי אבו  

רבאח ופעילות הטחנה הצטמצמה  

.  לשלושה זוגות בלבד של אבני ריחיים

בעשור שלפני הקמת המדינה נותרה  

טחנת אבו רבאח היחידה שפעלה  

לאחר מלחמת העצמאות שונה  . בירקון

יעד הטחנה והיא שימשה לשאיבת  

.  ל באיזור"שהישקו את פרדסי חק, מים

פעילות הטחנה פסקה סופית רק       

כאשר הוחל בהפניית מי  , 1959-ב

הירקון לנגב והספיקה באפיק 

.  התדלדלה כמעט לחלוטין

רבאח לאחר שיפוצה-טחנת אבו
(אבישי טייכר: תצלום)



היההמקוםכי,מעידיםכאןשנתגלוחרסים.פרוחיההקטןהערביבכפר,נוספתטחנהנמצאהרבאחאבולטחנתמערביתקילומטריםכשני

המיםזרימתכאןנמדדה1904-ב.גשרעםטחנהכאןמסומניםPEF-הבמפתואכן.העותמאניתהתקופהלסוףועדהבינייםמימימיושב

אבושייךשלהתנכלותוכינראהאך.קמחשלנאהכמותלהפיקהטחנהשלהריחייםלחמשתשאיפשרה,הירקוןלאורךביותרהחזקה

.הכפרולנטישתפרוחיהטחנתשללסגירתה,20-ההמאהבתחילתאו,19-ההמאהבשלהיגרמה,מתחריואתלסלקשנועדה,רבאח

.מירטחנתשללזהדומהמיבנהשלפינהאבןהואכאןשנותרהיחידהשריד

תצלום לוויין של גוגל

תחנת מיתוג של חברת  
המכסה כיום את  ,  החשמל

.  אתר הכפר העזוב פרוחיה
של המאה  20-בשנות ה

היזם פנחס  הקודמת תיכנן 
רוטנברג להקים כאן תחנה  
הידרואלקטרית לייצור חשמל  

אך התוכנית  –ממי הירקון 
בוטלה בגלל התנגדות ערבית  

.הזה" מפעל הציוני"ל

מיקומו המשוער של  
,  גשר פרוחיה הישן

שפורק ונעלם

מיקום גשר פרוחיה  
החדש להולכי רגל  

(ראה בעמוד הבא)
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,  החדשגשר פרוחיה 
.  להולכי רגל בלבד

(. מיכאל שוב: תצלום)



סלל  1895-ב

השלטון העותמאני  

"  כביש סולינג"

תוואי שעליו  )

הונחה שיכבת  

ללא ציפוי  , חצץ גס

בין יפו  ( נוסף

דרך  , לשכם

וליה וטול  'לג'ג

הדרך חצתה  . כרם

את הירקון על פני  

מדרום  , גשר ברזל

,  לפרדס בחריה

כיום בדרום הוד  

אולם בימי  . השרון

מלחמת העולם  

הראשונה פוצץ  

הגשר על ידי  

,  הצבא הטורקי

במאמץ לעצור את  

התקדמות הצבא  

הגשר לא  . הבריטי

שוקם והתנועה בין  

יפו לשכם הוסטה  

אל הגשר של  

טחנת אבו רבאח  

ומאוחר יותר אל  

.  כביש השרון

הריסות גשר הירקון ה
שפוצץ על ידי הצבא 

1917-הטורקי ב
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לאחר חציית  , אורחת גמלים בעשר טחנות
.20-תצלום מתחילת המאה ה. הירקון

שמואלההיסטוריון.טחנותעשרשלהגשר–בימינוגםועודנו–הרומיתהתקופהמאזהיההירקוןלאורךביותרהחשוביםהגשריםאחד

,(ימינושלהחייללרמתמדרום)הדאר-אלגשרהוא,ממשיכמעטאחדגשררקלמעשהלירקוןמעלהיה19-הבמאה"כי,כותבאביצור

השיירותתנועתאתלעצורכדי,הסגרמחסומישלמיתקניםגםהיולגשרסמוך...שלידוהטחנותבזכותהבינייםימימאזשהשתמר

.טחנותעשרשלהסמוךהמלאכותיבמפלהמיםרעשבגלל(בערביתהמיםשאון)הדאר-אלכונההגשר".מגפותשלבמקרהוהרוכבים
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כפי , העתיק של עשר טחנותהמיבנה
.  2022-שנראה לאחר חשיפתו ב

.(גיניר: תצלום)



מסומן על ידי  )להקמת גשר הסירות בעשר טחנות , הצעת חיל ההנדסה המלכותי הבריטי
.אם הגשר אכן הותקן היה זה בשבוע שלאחר הדיפת הטורקים מהירקון(. בחץ אדום

הדעת.לראשונההזההגשרנבנהמתיילדעתאפשראיכיום

לכךאיןאך,ביזנטית-הרומיתבתקופהזהשהיהנותנת

בתקופהשכברספקאיןפניםכלעל.בשטחהוכחות

גםאין.מאזבכתוביםמוזכרהואכי,קייםהיההואהצלבנית

עלהיחידהגשרהיההואשניםמאותשבמשךבכךספק

.הירקון

צבאבמיסמכינמצאהגשרלקיוםמהימןהיסטוריאישור

לכיבושמיפובדרכו,1799-בהירקוןאתעליושחצה,נפוליאון

מונטיפיורימשהגשראותועלעברושנהחמישיםלאחר.עכו

.ביומנהזאתמזכירהוהיאלחיפהמיפובדרכם,ואשתו

.הרומיתהתקופהמאזכנראהקמחטחנותכאןהיו,כאמור

הגל.נעזבוהןהארץעלשעברוהשפלבתקופותאולם

המאהשלהשנייהבמחציתהיההטחנותפעילותשלהאחרון

אתלמקוםשנתנו,הטחנותעשרכאןהופעלוכאשר,19-ה

.שמו

שהונעוטחנותבארץהופיעוכאשר,20-ההמאהבתחילת

פחתה,מיםלמקורקשרבלילהפעילןהיהואפשרבדיזל

הריחייםומספרהטחנותעשרשללשירותיהןהדרישה

.בלבדשישה-לחמישההצטמצםבהןשפעלו

כאשר,הראשונההעולםבמלחמתהגיעהטחנותשלסופן

למנועכדי,הדאראלגשראת1917-בפוצץהטורקיהצבא

הדפוכאשר.הירקוןאתלחצותהמתקדםהבריטימהצבא

מיהרוהם,(להלן)הירקוןמגדותהטורקיהצבאאתהבריטים

התנועהלחץבגלל.לשימושאותווהחזירוהגשראתלתקן

מצפוןשהתמקם,אלנבילצבאוחימושאספקהשלהכבדה

אףואוליצרותברזלמסילותשתיגםכאןהונחו,לירקון

.סירותגשרהותקן



המדידותמחלקתשלטופוגרפיתמפה
השרוןכביש.40-המשנות,המנדטורית

סגולבצבעבהמסומן,אזנסללאךשזה
(.ג.ב–ידיעלשנוסף)האדוםהחץ.עמוק
אלגשרהוחלפושבוהמקוםעלמורה
הסמוךהבריטיהסירותוגשרהעתיקהדאר
.הכבישסלילתעם,חדשבטוןבגשר,אליו

אלכבישלסלולצורךראהלאהבריטיהצבא

.עפרבדרכיוהסתפקטחנותבעשרהסירותגשר

רקהתעוררחדשאזוריכבישלסלולהצורך

הרביםהיהודייםהיישוביםהקמתבעקבות

מישהוהצטרךכאשרשכן.20-הבשנות,בשרון

לנסוע,הרצליהכגון,הללוהיישוביםמתושבי

,צפונהכלקודםלנסועצריךהיה,אביב-לתל

תקווהופתחרמתייםדרךומשםלרעננה

-תלעד(ימינובן40כביששלהישןבתוואי)

שיוועהאיזורכל.קילומטר30מהלך–אביב

.בסלילתוהוחלאכן1936-ובחדשלכביש

-לתלמהרצליההדרךאתקיצרהחדשהכביש

המנדטששלטונותאלא,קילומטר15-באביב

ובכללהכבישלצורךקרקעותהפקעתעיכבו

אלהכל.הסלילהבהוצאותלהשתתףסירבו

בעצלתייםהתנהלהשהסלילהלכךגרמו

כיוםידועזהכביש.1943-ברקוהסתיימה

גשרנבנהולמענוהישןהרצליה-אביבתלככביש

,הימיםברבות.הדאר-אלגשרבמקוםחדשבטון

לטובת,בייליגשרהבטוןגשרלצדהוקם

הגשריםשני,כיוםאבל.המתגברתהתנועה

עלהוחלפוהם2006-ב.העברנחלתהםהללו

מחצילמעלהשאורכו,קדשמיבצעגשרידי

עומסאתלקלוטמתקשההואואפילו–קילומטר

.כיוםאליוהמתנקזתהתנועה

–שנוסף על ידי )החץ הצהוב 
מורה על האי שנמצא בזמנו  .( ג.ב

הזרוע הדרומית  . בעשר טחנות
של האפיק היתה רדודה מאוד  
וכאשר הוטו מי הירקון לנגב  

היא יבשה לחלוטין והאי  , 1952-ב
.התאחד עם הגדה הדרומית



לצד גשרון להולכי  , סכר בטון ישן
.בעשר טחנות, רגל בן ימינו
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התמוטט הגשר  , בגלל ליקוי הנדסי. כדי שמשתתפי המכביה יעברו עליו למצעד הפתיחה באיצטדיון רמת גן, נמתח גשר ארעי על הירקון1997בקיץ של 
המהווה אתר  , (בתצלום למעלה משמאל)הוקם במקום גשר קבוע להולכי רגל 2009-ב. בעת שעברה עליו המשלחת של מכבי וארבעה מחבריה נהרגו

(.https://www.youtube.com/watch?v=pCZtZ61YtUk: לצפייה בסרטון על האסון נא להקליק על הקישור הבא. )זיכרון לנפגעים באסון

אנדרטה לחללי אסון גשר  
הניצבת ליד קצהו  , המכביה

הדרומי של גשר הזיכרון

https://www.youtube.com/watch?v=pCZtZ61YtUk


מיבנה.20-ההמאהבתחילת,טחנותשבע
פעלובו,התצלוםשבמרכזהגדולהטחנות

שמואתלמקוםנתן,ריחייםשלזוגותשבעה
,הקטןהטחנותמיבנהנראהמימין.הנוכחי

.ריחייםאבנישלזוגותחמישהפעלושבו
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עוברת כיום על  , דרך בטון להולכי רגל
הסכר של שבע טחנות מהתקופה  

שנבנה על שרידי גשר אבן  , העותמאנית
מהתקופה הרומית

זהגשרשלשרידיו.ימיםבאותםבארץביותרהגדולשהיה,קשתותשתיבעלאבןגשרכאןניבנההרומיתבתקופהכי,העלוארכיאולוגיותחפירות

כברכי,לכןקודםאףואוליי18-הבמאהניבנועצמןהטחנות.במקוםהטחנותאתשהפעילה,המיםמערכתביסודותהעותמאניתבתקופהשולבו

.(טחינה,גריסה:בערבית)רישה'גבשםקטןערביכפרהתפתחהטחנותליד.טחנהפהסומנה,(1799)אקוטן'זבמפת

פחתה,בדיזלהממונעותהטחנותשלהקשההתחרותשבגללאלא.מיפוהיהודיתמויאללמשפחתהטחנותנמכרוהקודמתהמאהשל20-הבשנות

.(1936}"הערביהמרד"מאורעותבפרוץסופיתנסגרווהןלשירותיהןהדרישהמאוד

סכר

המים הזורמים באפיק נתקלים בסכר ומופנים שמאלה אל  

ממנה הם צונחים כשני מטרים למיפלס הנמוך יותר  , בריכה

הם סובבו את הריחיים  , תוך כדי כך.  של האפיק התחתון

.בטחנות הקמח שהיו במקום

בו זורמים  , האפיק התחתון

,  המים במיפלס נמוך יותר

.לאחר צאתם מן הטחנה

שאיפשרה  , מערכת הטיית המים
את הפעלת הריחיים בשבע טחנות



,  תצלום אוויר בריטי של אתר שבע טחנות
החץ הלבן מורה על גשר  . 10.12.1917-שנעשה ב

כן נראים  . החוצה את הירקון, להולכי רגל
רישה'בתצלום מיבני הטחנות ובתי הכפר ג



הסוכותחגבאיסרושםשנעשה,זהבתצלום.היהודייםאביב-תלתושביאצלוהןיפוערבייבקרבהןולטיוליםלנופשמבוקשהיהטחנותשבעאתר
הכפרבתי,כשמאחוריו,ברקענראההטחנותבניין.צרגשרעלהירקוןאתחוצים,כאחדוערביםיהודים,רביםמטייליםנראים,1928שנתשל

תושביואותונטשושבמהלכה,העצמאותמלחמתעדהתקייםהכפר.המיםבתוךכלונסאותעלהניצבת,קפהביתסוכתנראיתימינהמעט.רישה'ג
(קורבמןשמעון:תצלום).מעטיםשרידיםרקמהןנותרווכיוםהטחנותאבנינשדדו,נעזבשהמקוםלפניעוד."הגנה"העםבהסכם



,  ליד המפל השוצף של שבע טחנות" הפועל"סירה של 
. בימים שלפני הטיית מי הירקון להשקיית הנגב

"(הפועל"ארכיון הימייה של : תצלום)



,  המפל של שבע טחנות כיום
.בעיצומו של הקיץ



אנשי חיל ההנדסה הבריטי מקימים גשר  
השכם בבוקר שלאחר  , סירות על הירקון

.ההשתלטות על הקו העותמאני

תצלום מתוך סרטון של מוזיאון  
כדי לראותו במלואו  . המלחמה הבריטי

:יש להקליק על הקישור הבא

לאחר כיבוש יפו על ידי הצבא , 1917בנובמבר 

שמדרומו  , הפך הירקון לקו חזית, הבריטי

אולם  . התבצרו הבריטים ומצפונו העותמאנים

שהארטילריה העותמאנית  , הבריטים חששו

תפגיז מהגדה הצפונית אוניות המביאות  

אספקה לנמל יפו והחליטו להרחיקה אל מחוץ  

בין  , בלילה חורפי סוער אחד, וכך. לטווח הנמל

חצו הבריטים את  , 1917בדצמבר 21-ל20-ה

,  כוחות החוד שלהם. הירקון בשלושה מקומות

ובשפך  )שעברו את הנהר ברפסודות ובסירות 

תקפו ברובים מכודנים  , (הירקון פסעו במים

את העמדות העותמאניות הקדמיות ותפסו  

כדי לא לגלות לאוייב את , אותן ללא אף ירייה

מייד לאחר מכן החלו אנשי חיל  . המתרחש

ההנדסה המלכותי לבנות על הירקון גשר  

סירות ליד שבע טחנות וגשר נוסף  בנקודה 

גשרים  . המרוחקת כקילומטר וחצי מהשפך

אלה נועדו למעבר הכוח העיקרי אל הגדה  

המשימה הושלמה בהצלחה ובעלות  . הנגדית

השחר החזיקו הבריטים בקו שעבר כשלושה  

רמת  )מחירבת הדרה , קילומטרים מהנהר

.  עד תל רקית בחוף הים( החייל של ימינו

במשך היום נהדפו העותמאנים עוד כמה  

קילומטרים צפונה וקו החזית הסופי נקבע  

באיזור רעננה  , כעשרה קילומטרים מהנהר

קו זה הוחזק עד למיתקפה  . והרצליה של היום

בה , 1918הסופית של אלנבי בספטמבר 

.י הבריטים"הושלם כיבוש הארץ ע
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20-המראה את מצב חזית הירקון לאחר חציית הנהר בלילה שבין ה, מפה צבאית בריטית: למעלה

האדומים מורים על נקודות  .(. ג.ב–החיצים הצבעוניים הם תוספת שלי . )1917בדצמבר 21-ל

הימני  . הכחולים מורים על מיקומי הגשרים שהוצבו בשבוע שאחרי החציה. החצייה הראשונות

שתצלום  )במקום בו הוצב גשר החביות , אך משום מה, Pontoon-והשמאלי בהם מסומנים במפה כ

,  Fordבמקום זאת רשום . לא מסומן כלל גשר, עליו מצביע החץ הכחול המרכזי, (שלו מופיע להלן

שנתפס בידי כוח שהגיע אליו  , החץ הירוק מורה על גשר אל הדאר ההרוס. כלומר מעבורת

.  הגשר תוקן בזריזות וכנראה שלידו הוקם לאחר מכן גשר סירות נוסף. ברפסודות ובסירות

בארץאלנביצבאאלשנלווה,מאסיי.ט.ווהצבאיהכתב

.הירקוןצליחתמיבצעאתבהרחבהסיקר,ישראל

הצליחהאתמכנההוא,"בירושליםזכינוכך"בספרו

הואהשארבין.מהלכהאתומפרט"אדירצבאיהישג"

מאזכשבועבתוםכלומר)השנהסוףעד"כי,מציין

איתניםגשריםשלושההנהרעלנמתחוכבר,(הצליחה

אתלשאתכדיהצורךדייציבים,אחריםשלושהועוד

".בבנייההיו,ומטעניהםטרקטוריםשלמשקלם

הציבו  , בשלוש נקודות הצליחה
הבריטים עמודי זיכרון שנלקחו  

מחורבות אפולוניה וסיפור הצליחה  
העמודים  . נחקק בהם באנגלית ובעברית

אחד  : בתצלום. ניצבים באתרם עד היום
.זמן קצר לאחר הצבתו,  העמודים



הבריטים לא מיהרו לפרק את  
הגשרים הקלים שלהם על הירקון  
ובמשך שנים הם שימשו את  

מעיד על  . האוכלוסייה האזרחית
של  , 20-משנות ה, כך תצלום זה

,  אביב להרצליה-האוטובוס מתל
על אחד מגשרי  " הפסקת צילום"ב

.  כנראה בעשר טחנות, הסירות
אולם לחץ התנועה הגוברת גרם  
בסופו של דבר לפירוק גשרי  
הסירות והחלפת חלקם בגשרי  
.בטון קבועים



ביום שלאחר הדיפת הכוחות  

העותמאניים מהגדה הצפונית  

בנו הבריטים גשר  , של הירקון

"  גשר החביות"הוא , נוסף

גשר זה נועד  . שבתצלום

, להעברת ארטילריה כבדה

אל  , טרקטורים ומטעני אספקה

.  מעבר לנהר

נבנה כולו בנחל " גשר החביות"

איילון ומשם הושט כיחידה אחת 

.  אל הירקון

,  על פי גבעת הכפר שייך מוניס

הוצב גשר זה  , הנראית ברקע

בנקודה שבה חוצה כיום דרך 

: במילים אחרות. נמיר את הירקון

זאת היא הגירסה הראשונה של 

"  גשר הירקון"מה שנקרא בימינו 

עליו עוברת  , הידיעה' בה

אביב אל -התנועה הסואנת מתל

הוא כביש החוף לחיפה  , 2כביש 

(.  להלן)

גבעת הכפר  
שייך מוניס
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,  1926-בניית גשר הבטון ב
בדרך  , במקום גשר החביות

לשייך מוניס



גשר הבטון החדש בדרך לשייך 
1927-לאחר השלמתו ב, מוניס

(.שמעון קורבמן: תצלום)



הקמת רמת אביב מעבר לירקון גרמה  
,  לגידול רב כל כך של התנועה על הגשר

היה צורך לבנות מדרכה תלויה  1950-שב
כדי להוריד את הולכי הרגל  , לצידו

.מהכביש ולפנותו לתנועת רכב בלבד



מלכתחילה היה הגשר צר  

מטרים רוחב בלבד  5: מאוד

-ולכן הוא לא איפשר תנועה דו

נתנה כתבת 1955-ב.  סטרית

את  , תקוה ויינשטוק, "מעריב"

:התיאור הבא על מצב הגשר

הוחלף הגשר הצר  1955-ב

ברוחב    , בגשר חדש לחלוטין

התלוי מתחת  , מטר22-כ

לקשת פלדה ונשען על  

כלונסאות שהוחדרו לגדות  

רוחב הגשר איפשר  . הנהר

להעביר עליו שני מסלולים  

ונדמה היה  –בעלי שני נתיבים 

.  שבעיות התנועה כאן נפתרו

(1955)שר הירקון החדש בבניינו ג



שר הירקון החדש עם  ג
1958-השלמתו ב



נעשה אפילו  , תוך עשרים שנה

הגשר החדש צר לתנועה  

הגוברת בהתמדה והיה צורך 

הדבר נעשה  . דחוף בהרחבתו

ולגשר נוספו עוד  1974-ב

אלא שמתכנני  –ארבעה נתיבים 

ההרחבה ויתרו על הקשתות  

.האופייניות של הגשר המקורי

גשר הירקון כיום: בתצלום



,יחסית,נוחמקוםהרדודהירקוןשפךהיהומתמידמאז

.משמאלהאוויריהתצלוםשמעידכפי,הנהרלחציית

צילם,בירושליםהאמריקאיתמהמושבה,מאטסוןהצלם

שנותבתחילתאביב-תלאיזורמעלבטיסהזותמונה

היאאבל,לבן-בשחורהתמונההייתהבמקור.30-ה

.בכךשהתמחה,מאטסוןבידינצבעה

זיפזיףהנושאים,גמליםבתצלוםנראיםעצמובשפך

הקלות.אביב-תלברחביהבנייהאתריאל,כאןשניכרה

הצליחומדועמבהירההאפיקאתהגמליםעובריםשבה

הדפושבהבמיתקפה,גשרללאכאןלחצותהבריטים

.הנהרמגדותהטורקיהצבאאת1917-ב

בולט.מולועוגנותואוניותיפוחוףנראיםבאופק

.מכןלאחרשניםכחמששהוקם,אביב-תלנמלבהיעדרו

הנוףהשתנה,זהתצלוםשנעשהלאחרשניםכעשר

נפתח,הירקוןלקירבתעדהתפשטהאביב-תל.בתכלית

הכוחתחנתוהוקמהנמלבהניבנה,המזרחירידהבה

.בחשמלצרכיהכלאתלעירשסיפקה,רידינג

הטורבינות,הבנייןחומריהובלתאתלייעלמנתעל

הקימה,הכוחתחנתלבנייתהדרושיםהמיתקניםושאר

הגשרזההיה.הירקוןבשפךגשרהחשמלחברת

.אביב-תלהעירבתחומיהירקוןעלשנבנההראשון

במאילתנועהשנפתח,זמניעץגשרזההיהבתחילה

בגשרוהוחלף1938-במסופהניזוקזהגשראולם.1937

הוא,ששופץולמרותהגשרהתיישןהזמןבמשך.ברזל

.1995-ברגלולהולכי1970-ברכבלתנועתסופיתנסגר
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ידיעלנחשב,ווקופארתור,הבריטיהעליוןהנציב

.חםיחסכלפיוגילווהםכידידהארץיהודי

ערכה,1938-בתפקידואתלסייםווקופכשעמד

שבמהלכה,פרידהחגיגתלכבודואביב-תלעיריית

ואשרהירקוןעללקוםשעמדלגשרפינהאבןהונחה

-מה"דבר"בעיתון.ווקופשלשמועללהיקראנועד

שלהיסודבמגילתכי,דווח1938בפברואר24

:השארביןנאמר,באירועשנקראה,הגשר

40רק,מדוברהיהשבוהגשרהוקםדברשלבסופו

כ"חשלשמועלנקראהואאזאך,מכןלאחרשנה

.ווקופשלשמועלולאל"זאליעזרבןישראל

ווקופשלששמו,בכךפואטיצדקלראותישזאתעם

רגללהולכיהגשרעל,בטעותכיאף,כיוםנקרא

ששמו,החשמלחברתשלהישןהגשרבמקוםשהוקם

...רידינגגשרהואהרשמי

מקדם  , מייסד חברת החשמל, (מימין)פנחס רוטנברג 
30-בהגיעו בשנות ה, את פניו של הנציב העליון ווקופ

לביקור בתחנת הכח רידינג



עוברת מתחת  " הפועל"סירה של 
. 1948-לגשר ווקופ ב

"(הפועל"של ארכיון הימייה : תצלום)




