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ביתשלנו.הלאומיהזיכרוןאתרהואהרצל

הרצלוקברהאומהגדוליחלקתהצבאיהקברות

הפזורותהרבותהאנדרטאותעםיחדושםידגםכמו

טקסובייחודהשוניםהממלכתייםוהטקסיםבהר

נתפסיםאלוכלהעצמאותיוםבערבהמשואותהדלקת

תקומתסיפוראתשמספרגדולאחדהנצחהכמכלולבציבור

היאלהתווכחמהאיןהזוהמציאותעםבארצו.ישראלעם

דעתו.עלשעמדמרגעישראלילכלומשמעותיתנוכחת

שביןההגיונימהקשרמתרשמיםההרבשביליהפוסעים

חלליםאותםוכלמנהיגיההמדינהחוזההשואהזיכרון

אבלהציוני.החזוןהגשמתאתחייהםבמחירשהבטיחו

תוכנןשלאובוודאיהיהתמידלאהזהוהזורםהטבעיהקשר

מלכתחילה.כך

ימינוועדהמדינהמקוםההרשלהזמןלצירשניגשלפני

הואהראשוןחלקים.מספרמרכיביםהרצלהרשאתלהביןיש

הרצלזאבבנימיןשלקברוחלקתנמצאתשבועצמוהרצלהר

ההסתדרותמנהיגיגםקבוריםחלקהבאותהמשפחתו.ובני

החלקז'בוטינסקי.משפחתובניונשותיהםהעולמיתהציונית

ישראלנשיאיקבוריםשבההאומהגדוליחלקתהואהשני

השלישיהחלקונשותיהם.הכנסתראשויושביממשלהראשי

החלקהצבאי.העלמיןביתהואההרשלהצפונייםבשיפוליו

ושם.ידהואהרביעי

העלמיןביתוהקמתהרצלקבורת9491
הצבאי

מקיימתישראלמדינתכאשר9491באוגוסטהתחילהכל

גוריוןבןמווינה.עצמותיואתומעלההרצלשלצוואתואת

אמרוהחיפאיםהחוזה.אתלקבורהיכןשתחליטועדהמכנס

'אלטנוילנד'.בספרהנשיאומתשחיהיכןיקבר"אצלנו

ורחובותיההעירשהרייקבר"אצלנואמרוהרצליהתושבי

יקבר"אצלנואמרואביביםוהתלולזכרו.שמועלקרואים

תלאביבהיאהלאסוקולובשלבתרגומואלטנוילנד

הייתהירושליםדווקאבעיר.ישבהימיםאותםשלשהכנסתגם

אטרקטיבית.פחותהכיהאופציה

שכטרמכוןנשיאברדורוןפרופ'מתארלזכור""צריך

מקומותשחוקרתרבותיהיסטוריוגיאוגרףהיהדותלמדעי

העצמאותמלחמתשלהישל"שירושליםאזרחייםקדושים

שכלמחולקתעירובעיקרנוראכלכליבמצבמוכהעירהיא

רצוןפההיהנגישים.אינםליהודיםבההקדושיםהמקומות

ליצורההחלטהאתקיבלדברשלשבסופוגוריוןבןשלבעיקר

ההיסטורית.לבירתההצעירהוהמדינההעםביןסמליחיבור

הכותלשביןלקשרמודעיםהיואנשיםמעשהלאחרואכן

שאחדכךכדיעדהמערבייםשבשוליההרצללהרהעירבמזרח

הקבראםשאלהרצלשלהמצבהעיצובבתחרותהמשתתפים

הכותל.עםאחדבקולהיותצריך

לירושליםמערביתהרבפסגתנקבעהקברמקוםכן"אם

בעללאתרוהפךהראשונהבפעםההרמקוםהתקדשכאןובעצם

להקיםהחלויותראופחותזמןנקודתבאותהלאומית.משמעות

לקבורהכשהביאוהגבעהבשיפוליהצבאיהקברותביתאת

במקומותשנקברוהעצמאותבמלחמתהנופליםאתשנייה

מדבריםשכשאנחנולבלשיםחשובירושלים.בסביבתזמניים

הרכלומרשונים.זיכרוןמרכיביביןערבובישנוהרצלהרעל

נוספים.ספוריםואנשיםהרצלקבוריםשבוההררקהואהרצל

לאובוודאיהאומהגדוליחלקתלאהצבאיהקברותביתלאזה

הרצל".הרשקרוימסויםמאדמרחבישושם.יד

אתלתארהנכונההמילההיאשקדושהבטוחאתה

המקום

הזההמקוםעללדבראפשראיךתמידשעולהשאלה"זו

אותהשלהישראליםאלאזאתאומראנילאאבלקדוש.כמקום

שלקבורתושאחריבימיםהעיתוניםאתקוראיםאםתקופה.

קודשאדמתקדוששהמקוםכותביםשאנשיםרואיםהרצל

משה.ואתהבוערהסנהאתמזכירמאודתנכי.ז'רגוןהואהז'רגון

צדיקיםקבריולאהמערביהכותללאכמובןזההתקדש.המקום

תקופהמאותהלאנשיםאבלהיוםאותםמכיריםשאנחנוכמו

שלסוגלרגלאליושעוליםחשובמקוםשלתחושהודאיהייתה

היואנשיםהרצלשלקבורתולאחרבשבועותאזרחית.קדושה

ודומיהםמיץדוכנימכוניותבשבתלשםמגיעים

שטענובירושליםהשבתלשמירתבוועדהגורמיםהיואזוכבר

המקום.קדושתעללהגןבכדיבשבתהמקוםאתלסגורשצריך

כן".היאהראשוניתלשאלההתשובהאז

אזרחישחשורוחהתרוממותמאותההרבהנשארלא"היום

שמפרטשלטישהרצלבפתחועדייןה05שנותישראל

לרכבאסורבכדורלשחקאסורהזה.במקוםלעשותאסורמה

שהםיבינושאנשיםרצוןישפיקניקים.לעשותאואופנייםעל

כרגיל".מתנהגיםלאשבוושונהאחרלמרחבמגיעים

לאומיזיכרוןלאתרההרהופךמתי

מעמדמקבלהואב94'הקבורהלאחרמיד"לדעתי

כברב0591השניהעצמאותיוםטקסלאומית.וחשיבות

שפרינצקדאזהכנסתיו"רקברו.לידהרצלבהרנערך

להתהוותמתחילההזהומהשלבאחתמשואהמדליק

וזמןמנהגיםגםאלאקדושמקוםרקלאבמקום.הטקסיות

קדוש".

האומהגדוליחלקת2591

עםהזיכרוןבשרשרתחדשהחוליהנוספת2591בקיץ

שלהקברלחלקתבסמוךהאומהגדוליחלקתשלהיווסדה

ראשסגןהיהבחלקהלהיקבר"הראשוןהרצל.משפחת

קפלן"אליעזרישראלהראשוןהאוצרושרהממשלה

הציונותלחקרהרצלמוסדראשעזריהומעוזפרופ'מספר

עומדלאקפלןשלכאורהלמרות"זאתחיפהבאוניברסיטת

נשיאיםרקולפיויותרמאוחרשנקבעהפרוטוקולבכללי

בחלקתלהיקבררשאיםהכנסתראשויושביממשלותראשי

גוריוןבןדודשובהיהלצעדשדחףמיהאומה.גדולי

ישראל.מדינתתקומתסיפורעלמאבקמתחוללכשברקע

היאהציוניתההסתדרותולפיהטענההייתהגוריוןלבן

עומדישראלמדינתקרישהביתוברגעלביתכפיגום

הציונותמנהיגישלמקומםולכןהפיגוםאתלפרקאפשר

אתשםלקבוררוצההואהרצל.לידהינוהאומהוגדולי

מנהיגישלהקבריםדרךהמדינהסיפוראתבכךולספרקפלן

מתחילשאחריולמדינההמבואזהוכלומרההרעלהאומה

וייץיוסףדיוקוליתרהציוניתההסתדרותהאמיתי.הסיפור

קבורתמקוםלאיתורהועדהבראששעמדומיקק"לאיש

בבדידותלהיקברצריכיםההרשעלוטענוהתנגדוהרצל

מנהיגיהציונית.ההסתדרותומנהיגיהרצלרקמזהרת

מוותרלכאורהגוריוןבןאחר.במקוםיקברולשיטתםהאומה

בגבולצדדיתבחלקהקפלןאתלקבורומורהכוונתועל

חלקתאתבכךומקיםהצבאיהקברותלביתהרצלהרשבין

האומה".גדולי

לפילהיקברזכאיםהאומהגדוליבחלקתכאמור

ונשותיהם.הכנסתיו"רממשלהראשינשיאיםבקשתם

"הרברדורוןפרופ'

דומהלאכמובןהרצל

לקבריאוהמערבילכותל

שאנחנוכפיצדיקים

אבלהיוםאותםמכירים

קוםבתקופתלאנשים

הייתהולאחריההמדינה

מקוםשלתחושהודאי

לרגלאליושעוליםחשוב

אזרחית"קדושהשלסוג

הרצללהרושםידביןהמחבר""השביל

ציוניגרפיטיכותביםנוערבניבהרחינוכיתפעילות
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הרצל
מרכז
צילום

הערה




המקוםעלשהכרזנונאמרהקולקטיבי.לזיכרוןמכניסים

האםממלכתיכזיכרוןנחשבמההלאומיהזיכרוןכהר

אירועלאזההרישליהממלכתימהזיכרוןחלקהיאהשואה

וחבריהסנשחנהאתלזכורצריךהאםיהודי.אלאישראלי

הלוחמיםעםומההבריטיהצבאבמסגרתבכללשנהרגו

העולםבמלחמתהפולניוהצבאהאדוםבצבאהיהודים

ה05בשנותכברנקבעממלכתיזיכרוןכאתרההרהשנייה

עדייןהממלכתיהזיכרוןבהגדרתנכללמההשאלהאבל

רלוונטית".

לחלליהאנדרטההיאהאחרונותהדוגמאות"אחת

לחלליהזיכרוןיוםהיהה09שנותסוףעדהאיבה.פעולות

עםהמולדת.משמרתעלשנפלואותםלכלמוקדשצה"ל

האזרחיםממשפחותלגיטימיתתביעההחלההטרורהתגברות

ב8991ואכןהלאומיבזיכרוןהולםלייצוגהטרורחללי

ל'יוםהורחבהזיכרוןויוםהטרורלחלליזיכרוןמתחםהוקם

כאןהיופיהאיבה'.ופעולותישראלמערכותלחלליהזיכרון

שנרצההדבריםאתמוסיפיםאנחנושנוצרהמעגלהוא

הרצל.בהראותםומייצגיםהקולקטיביבזיכרוןשיכללו

ההרהלאומי.לזיכרוןחזרהאותםמכניסבהרהייצוגעצם

הזיכרון".להבנייתכליבעצםהוא

המחברהשביל3002

ב3591.ישראלמדינתשלרשמיכגוףהוכרזושםיד

מההתחלהוכברהרצלהרשלהדרומיבחלקונבנההוא

הללו.המוסדותשניביןוהקרבההקשרעלדיברו

יחד"הכלאתלתכנןכוונהאיזואומודעותהייתה"לא

מוצאכןאניאבלאקראיתבצורהככהיצא"זהברפרופ'אומר

הקדושהעללהסתמךמעונייניםושםידשמקימיבמסמכים

חוליותאתמקימיםכאשרהרצלקברשלוהחשיבותהתהילה

הוליסטיתאדריכליתתפיסההייתהלאבוודאיהאחרות.הזיכרון

הואאיךונחליטיחדהזההאזורעלנסתכל'בואושאומרת

ידיעלבנפרדתוכננהכזאתחלקהכלשנה'.0506בעודייראה

אחר".אדריכל

להרושםידביןקשרהיהלאשניםכמהלפניעד

ובעברלזהזהגבםאתמפניםהםהאמתולמעןהרצל

אפשרהולאהאתריםביןשהפרידהגדרהייתהאפילו

מוסיףאמירה"פהשישלהבין"צריךביניהם.מעבר

בגודלשחורשישבלוקפשוטותמאודבחלקה"המצבות

חייו.ושנותבמקוםהקבורשםרקעליהןוכתובותאחיד

לאשבורגילקברותמביתלהבדילהצמצוםגדולתזאת

יותר".גדולהשלוהמצבהכךיותרקטןשהאדםככלפעם

טדיהוא"הראשוןעזריהומוסיףמהכלל"יוצאיםכמה"יש

הממלכתייםמהתפקידיםאחדבאףכיהןלאשכידועקולק

'בשלמותולאחרהממשלהבהחלטתשמצויןכפיהוחרגאבל

העיראתאיחדאשרהאישישראלבירתלמעןהייחודיפועלו

נוסףהכללמןיוצאמוסדותיה'.אתובנהגבולותיהאתהרחיב

ביטוילידיבאותמותושלהמיוחדותהנסיבותרבין.יצחקהוא

לדעתיהמצבות.משארשונהשלווהמצבההחלקהבנוףגם

אתהקפיצהלקברולרגלההמוניתוהעלייהרביןשלההלוויה

המיוחדמעמדואתומיצבהלאומיזיכרוןכאתרההרמעמד

האחרון".בדורהישראליבקולקטיב

להיקברהעדיפוהאומהגדולירובהפלא"למרבה

במכוןויצמןחייםבוקרבשדהגוריוןבןאחרים.במקומות

בהרהגרדוםעולישלקברםלידבגיןברחובותויצמן

להיקבראםלבחורשיכולאחדאדםישהלאה.וכךהזיתים

האומהגדוליחלקתאוהציונותמנהיגיבחלקתהיוםבבוא

הסוכנות.יו"רוגםהכנסתיו"רשהיהבורגאברהםזהו

בית"שופטירטוריתעזריהושואלשם"נקבר"מי

כשנקבעהחמישיםבשנותכילדעתיהעליון.המשפט

בכללאליהםהתייחסמימספיק.חשוביםהיולאהםהנוהל

בלעדיהםסנטימטרלזוזאפשראיהריהיוםשניםבאותם

וקשהחזקההיאמסורתכשנקבעתלעשותמהאיןאבל

אותה".לשנותמאד

ז'בוטינסקיקבורת4691

נפטרהרוויזיוניסטיםמנהיגז'בוטינסקיזאב

בארץלהיקברביקשבצוואתוב0491.בארה"בבפתאומיות

שלאמההעתידיתישראלממשלתביוזמתרקאבלישראל

הייתהז'בוטינסקישל"הצוואהגוריון.לבןהתאיםממש

ישראלממשלת"רקעזריהופרופ'אומרברורה"מאד

בנדוןפעלולאאותושנאגוריוןבןעצמותיו.אתתעלה

רחוםיותרהרבהיהודישהיהצביבןשהנשיאכךכדי

אתלהעלותהזמןושהגיעזהעםלהפסיקב65'לוכתב

צורךאיןישראלשלמדינתוענהסרבגוריוןבןז'בוטינסקי.

כימדויקהיהשלאמהחייםביהודיםאלאהמתיםבעצמות

שנקבררוטשילדהברוןלמשלכמומהכלליוצאיםכברהיו

רייקחביבהסנשחנההיישובוצנחניב45'יעקבבזיכרון

באירופהושנפלוהיישובצנחניבחלקתשנקברורייסורפאל

ולויפרשגוריוןכשבןהשתנההכלה05.שנותבתחילת

בשיטהבית"רמנהיגשלעצמותיואתלהעלותדאגאשכול

מסעכלאתשארגןמיאבלכןאמרהישראלממשלתשלו

היהבדיוקעצמואשכולהחירות.תנועתהייתההלווייה

שז"רהנשיאאבלבטקסהיהולאבצרפתמדיניבביקור

קלאסי".אשכולימהלךנוכח.

ראשילמעטההיסטוריהצדקואוליהאירוניהלמרבה

שנקברוהיחידיםהםואשתוז'בוטינסקיהציוניתההסתדרות

להרצל.בסמוךההרבראש

האיבהפעולותלחלליהאנדרטה8991

למייצגהשניםעםוהופךומתפתחהולךהרצל"הר

וישקובסקיאביבאומרלאט"קורההלאומי.הזיכרון

בנושא.דוקטורטגםשכותבההרבדרכיהמתמחהדרךמורה

הצבאיהקברותביתלונוסףהרצלהיה"בהתחלה

אךהיההשניםובמהלךהאומהמנהיגיפנתיאוןכךאחר

משמעותייםאירועיםשמציינותאנדרטאותגםלהוסיףטבעי

בנאציםהלחימהלגבורתאנדרטהישהלאומי.בזיכרון

אנחנומההיאהשאלההתפתחות.ישלנעדרים.אנדרטה

עזריהומעוזפרופ'

יצחקשל"ההלוויה

ההמוניתוהעלייהרבין

הקפיצהלקברולרגל

כאתרההרמעמדאת

ומיצבהלאומיזיכרון

המיוחדמעמדואת

הישראליבקולקטיב

האחרון"בדור

האומהגדוליחלקת

הרצל
מרכז
צילומים

גולן
ארנון
צילום

הערה




בשטחלהפרדהרעיוניתמבטנקודתוישקובסקי

הטבעיתזכותנומתוקףאוהשואהבגללכאןאנחנו"האם

שואהביןמחברשבילליצוררצויהאםוההיסטורית

שינוייםבשלהזמןעםשמתפתחדברשזהואולתקומה

הזמןשעםדבריםישהזיכרון.ובמגמותבחברהבחינוך

רגיליםאנחנולדוגמאאחד.לזיכרוןמתכלליםאנחנו

מדובראבלבידידיחדהלכוונחמיהשעזראלחשוב

כלביןהבדילושניםכשעשרותשונותעליותבשלוש

מהן".אחת

ביןעצוםהבדלבעברהיהלתקומהשואהבין"גם

קוראיםאנחנוהיוםמהשואה.שהגיעלמיהישראליהצבר

ותקומהששואהמביניםאנחנוהמייסדים'.'דורלכולם

מצדתנועה.לאותהשייכיםשהיסטוריתאירועיםשניהם

לאו"םשסייעההשואהשניומצדההיסטוריתזכותנואחד

לפליטיםלדאוגבשבילגםהמדינהאתלהקיםלנולאפשר

המדינהאתלהקיםפנימיתמגמהפהישבאירופה.היהודים

שעםספקאיןהעולם.אומותשלהאישוראתשפוגשת

גורמיםכלביןפעולהלשתףשישהבנהנוצרההשנים

מפהתצאבקרובאחד.כמכלולנראההואוהיוםההרעל

להכיריוכלשהתיירכדיההרסביבהאתריםכלשלאחודה

כמכלול".אותו

ממשרדאורןמשהיוזםהאלפייםשנותבתחילתואכן

ובונההרצלהרעםושםידאתהמחברשבילהביטחון

בעבודתהשבילאתשפרצוהנוערתנועותמועצתבעזרת

לאנדרטתושםבידהקהילותמבקעתהמובילהדרךכפיים

הביטחוןמשרדשל"הרעיוןהרצל.הרבמעלהאחרון''נצר

פרופ'אומרושם"בידיפההתקבללאלתקומהשואהלחבר

בשםלשבילשיקראוהסכימוולאהתנגדוממש"הםעזריהו

הפשוטבשםלשבילקראוולכןהתקומה''שבילהמתבקש

המלחמהסוףביןמקשרהשבילהמחבר'.'השבילוהפואטי

הוסיףהביטחוןמשרדב8491.המדינהלתקומתב5491

שעוליםוככלהתקומהסיפוריעםשלוהחלקאתושכלל

ידיעלההיסטוריהאתהמבקריםחוויםהשבילבמעלה

השבילבסוףמהתקופה.וסיפוריםטקסטיםשעליהםעמודים

השואהלניצוליהמוקדשתאחרון''נצרלאנדרטתמגיעים

נהרגותש"חשלהקרבלשדותמידנשלחולארץשהגיעו

הזההקומפלקסהופךביחדדבר.אחריהםהשאירוולא

התקומה".סיפורשלהפועמתלליבה

הממלכתיהזיכרוןהיכל4102

"היהוישקובסקיאומרה05"שנותמראשית"הרעיון

ועדייןכולם.אתויזכירשיזכורמקוםגבורההיכללעשות

הטקסאתעורכיםואםהרצלבהרקבוריםהחלליםכללאהרי

משפחותהרבהישהכיפוריםיוםמלחמתלנופליהממלכתי

מקומנוהיכןעצמןאתשואלותוהןפהקבוריםלאשיקיריהן

סוגר.הזיכרוןשהיכלהפערזהוכזה.לטקסשלנוהיחסומה

מרכזייםאירועיםאולמלחמותטקסיםעושיםכשאנחנוהיום

היוםבאותושנזכירהחייליםשכליודעיםאנחנואחרים

באופןשייכיםמרגישיםכולםואזהמקוםבאותוכאןמונצחים

כולם'את'נזכורשלמענהנותןההיכלמכךיתרהשוויוני.

לנופליםאלקטרונייםנרותנדלקיםיוםבכלממששלפיזי

שניםעשרגביעלותמונתםבשםמוצגיםוהםתאריךבאותו

טקסמתקייםיוםמדיבדיוקאחתעשרהבשעהזיכרון.עמודי

באותושנפלוהחייליםכלשמותמוקראיםשבומלאצבאי

היכלהושלמה.ההנצחהתמונתבסדיר.חייליםעלידייום

עוסקיםכללשבדרךהקולקטיביהזיכרוןביןמשלבהזיכרון

לביןכללייםולאירועיםלמלחמותשמתייחסיםהמחנכיםבו

עםלהתייחדשיכולהומשפחהמשפחהכלשלהפרטיהזיכרון

יקירה".זכר

כולםשלההרהווה

לרגלעליהלאתרההרהפךלאחרונהובמיוחדהשניםעם

חייליםלתלמידיםגםאלאהשכולותלמשפחותרקלא

אלבוודאיוגדלההולכתסביבוהחינוכיתההתפתחותותיירים.

לסייר.ראויבהםשגםבארץאחריםקברותבתימול

אומרשלנו"הלאומיהזיכרוןלהרבאים"רבים

עיקרייםסוגיםלשנילחלקם"ואפשרוישקובסקי

לזיכרוןכתייריםבאיםהמסייריםוהמבקרים.המסיירים

באיםלאהםהכללית.ברמהולהוקירלכבדהקולקטיבי

בניהמבקריםכאןנמצאיםמולםלהתרגש.אלאלבכות

להםיקירם.קבראתלפקודשבאיםוהחבריםהמשפחות

לזכורכלקודםבאיםהםהקולקטיבימהזיכרוןאכפתפחות

מדיבחייהםוחסרביותרהכבדהמחיראתששילםמיאת

כלומרהמבקריםאתויוקירויכבדושהמסייריםראוייום.

לידיושביםאדםאומשפחהרואיםאתםסיורבמהלךאם

חשובמאודזההאישי.סיפורןעלושאלועצרוקבר

למצבהמתחתמסתירשםשקבוראדםכללמשפחות.

ולספר".לזכורשראוישלםחייםסיפורהאחידה

ז"לבצלאליהילהסגןשלאמהבצלאליסיגליתמסכמת

והאחראיתהרצלבהרהתאורהגשרקריסתבאסוןשנהרגה

"משימתהעולמיתהציוניתההסתדרותמטעםההרעל

מאחדכמקוםהציוניתהכיפהובמרכזוההרייחודושימור

אישיבאופןעבוריוכמובןכולנועבורהיאהשראהומעורר

חיים".משימת

וישקובסקיאביב

בהרסיורבמהלך"אם

משפחהרואיםאתם

עצרוקברלידיושבת

סיפורןעלושאלוגשו

חשובמאודזההאישי.

אדםכללמשפחות.

מסתירשםשקבור

סיפורלמצבהמתחת

לזכור"שראוישלםחיים

צפוניבן-ציוןהאמןשלהמנורהופסללהרבכניסההמדשאה
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