
ריבהנעמה

ליוםהשואהיוםשביןימים
הרהעצמאות,ויוםהזיכרון
הקדושיםמהמקומותהרצל,

שדהכמוכמעטנראהבישראל,
שביליכלאבטחה,מטעמיקרב.
פלסטיק,ביריעותמגודריםההר
יופיואתלחלוטיןכמעטשמסוות
כןגםשהוצבוהגדרותהמקום.של
ורובמיוחד,אסתטיותאינןבמקום
שאנחנושלמרותלנולהזכירצות
המטופחהציבוריבמקוםנמצאים
זאתבכלאנחנובמדינהביותר
לעקוףמצליחיםאנחנובישראל.
לחסגורשערדרךולהיכנסאותן
שנמהאומה,גדולישלהקברלקת
ותיחנךמתקדםבשיפוץצאת
היאהחלקההקרובים.בחודשים
שכוללהרצל,בהרמרכזימרכיב
העלמיןביתואתהרצלקבראתגם
מללסיוםבסמוךשהוקמוהצבאי
השחרור.חמת

בעמ'המשך כנראה"אנחנו
היחידההאומה
עצמאותשחוגגת
קברות"בבית
ומגווניםשוניםהנצחהמרכזיאנדרטאות,עשרותקברים,אלפי
ביתעלכידולריםמיליוניבעלותעתידייםפרויקטיםושורת
צעירה,"במדינהמתקמצנים"."לאבישראלהקדושהקברות
לרגלהמומחיםאומריםבהר",סיפורועלנאבקאחדכל
סיפורוזההאומה.גדולישלהמחודשתהקברחלקתחניכת

השנהימותכלהמתרחבההרהרצל,הר של

הערה




משבעיקרמנהליםההראת

הציוניתוההסתדרותהביטחוןרד

נוספיםהשפעהגורמיהעולמית.

שיזםהממשלה,ראשמשרדהם

האומה,גדוליחלקתהרחבתאת

ירושלים,עירייתושם,ידקק"ל,

ועוד.ירושליםלפיתוחהרשות

עודלהרנוספוהשניםבמרוצת

ביןהנצחה.ומתחמיאנדרטאות

אתלמנותניתןשנבנוהאחרונים

האיבהפעולותחלליאנדרטת

יהודילזכרההנצחהאתרואת

לישראל,בדרכםשנספואתיופיה

האזרמהכניסהמגיעיםאליהם

הזיכרון,היכלנחנךב–7102חית.

הצבאית.מהכניסהמגיעיםאליו

צפויההנייר,עללפחותבהמשך,

לחלקמחודשתכניסההקמת

שבעתלמבנהשתיתווסףהאזרחי

הנצחהמרכזוהקמתהשערים,

הפשניהאיבה.פעולותלחללי

עשרותשלבעלותהינםרויקטים

עתידיפרויקטשקלים.מיליוני

בעלותצה"למוזיאוןהקמתנוסף,

נמצאשקלים,מיליונימאותשל

בהקפאה.כרגע

מתרחב?הזמןכלההרלמה

אחדוכלצעירהמדינה"אנחנו

מאבהר",שלוהסיפורעלנאבק

שהדוקטורטגוטל־קלייןינוןבחן

באוניברסיטהכותבהואאותו

בזיכרוןעוסקבירושליםהעברית

פנתאוניים.עלמיןובתילאומי

בהרובוניםשמוסיפיםדבר"כל

מדיבהרבהכמוזמן.המוןלוקח

להחזמןהמוןלקחכאןגםנות

הקולקטיביביןליט

שיעוברההרלאינדיבידואלי.

בגדווקאהשנים,במהלךנויים

זהבגלללכולם.חשובשהואלל

נזהמאודמוקפד.מאודגםהוא

בתקציב".מתקמצניםולארים

אינוהואהנצחההרלדבריו,

כיאםבעולםייחודיתתופעה

כמהשמורותהישראלילהרצל

"אנחמקוריות.עלזכותנקודות

שחוהיחידההאומהכנראהנו

יוםשלה,העצמאותיוםאתגגת

קבביתבאמצעשלה,ההולדת

את"הריגוטל־קליין.אומררות",

בכומצייניםהזיכרוןיוםפתיחת

בטורדומיםדבריםישכן,תל.

שהכיהמקומותובמוסקבה.קיה

הםזיכרון,כמרחבילנו,דומים

בוושינגוהמולארלינגטוןאזורי

הזמןכלגדלארלינגטוןגםטון.

נשיאיםשניקבוריםבווגם

כלהמולובאזורוטאפט.קנדי

גםאנדרטאות,מתווספותהזמן

בולטזההלאומי.לנרטיבבהקשר

האנדרטהתוספתשלבהקשר

ויאטנם,מלחמתשלהייחודית

קינגלותרמרטיןשלזואו

הוסיפושאצלנוכמומ–1102

והעולעוליםהאנדרטהאתבהר

בדרךשניספומאתיופיהלות

לישראל".

לאגוטל־קליין,אומרועדיין,

שווהייצוגמקבלותהקהילותכל

מקוהואלמיהשאלה"עולהבהר.

מסהואמישלהסיפוראתדש?

ונשיםחרדיםערבים,האםפר?

צריךאניעצמם?אתבוימצאו

אתלמצואכדיבהרהרבהללכת

מגהכיהאנדרטההאלו.האנשים

אנדרטתהיאהזהבהקשרוונת

האיבה".פעולותחללי

שלוהסוף?אתנראהמתיאז

במוחינוכיתמנהלתסאטלר,מית

סיוםאתרואהאינההרצל,זיאון

לא"אניבאופק.ההרהתרחבות

הרבהעודישייפסק.שזהחושבת

המוכמובהםנגעושלאמקומות

צפוףמאודלאהדרומיים.רדות

ומתוכמעוצבותוהתוספותפה

השטח".לתנאיבהתאםננות

עברעםהר

הקימההמדינהקוםעם

עםיחדהזמנית,ישראלממשלת

וההסתדרותהיהודיתהסוכנות

שתפעלמיוחדתועדההציונית,

לקבורההרצלשלארונולהעלאת

הוועלצוואתו.בהתאםבישראל,

בהקשררבותבשאלותעסקהדה

היתהשבהןוהמרכזיתזה,להליך

המחוזהשלקברומיקוםשאלת

הכעלהתמודדהירושליםדינה.

והרצליה.חיפהאביב,תלמולבוד

זהאתמגדירהסאטלר

זכתהירושליםכ"אולימפיאדה".

ובשלהבירה,עירהיותהבשל

חזק,ציוני־פוליטילאקטהרצון

מדיכבירתירושליםעלשיכריז

שהחלאחרהצעירה,ישראלנת

לירדנים.עברהמזרחילק

מיקוםבדבררביםדיוניםאחר

שלבסופונבחרהבבירה,הקבר

ירושבמערבגבוההגבעהדבר

(פירוש"א־שרפה"בשםלים,

"המשקיפה").הואבערביתהשם

הרבגובההבשלנבחרההגבעה

ממנה,שנשקףכולההעירונוף

התמאזוררחוקההיותהבשלוכן

והיותההגבול,קולאורךפר

באוגוסטב–71יהודית.בבעלות

אותהבפסגתהרצלנקבר9491

הרצל".ל"הרשונהושמההגבעה,

האדריכלבידיעוצבהזמניהקבר

0591בספטמברקלרווין.יוסף

לעיצובאדריכליםתחרותהוכרזה

ידיעלעצמווהקברהרצלהר

הציונית.ההסתדרות

קליוסףזכההראשוןבמקום

לקבראוהלכללההצעתורווין.

נופיופיתוחגדולה,כיפהבצורת

התוכניתביצועהקבר.אזורשל

ובעקבותשנים,במשךהתעכב

שינוייםבוצעווהתנגדויותדיונים

והעיקריהמקורית,בתוכנית

ובנייההכיפה,ביטולהואשבהם

הסרתטקסצנוע.אבןקברשל

ביולירקנעשהמהקברהלוט

הקבו־לאחרמעשוריותר,0691

חלקההוקמההקברבקרבתרה.

שלמשפחתובנינקברובהקטנה

ובקרבתלבקשתו,בהתאםהרצל

ז'בוטינסקיזאבגםנקברומקום

ראשיחלקתוגםמשפחתו,ובני

העולמית.הציוניתההסתדרות

צבאיעלמיןביתהקמתעל

הוחלטהרצלבהרממלכתי

ואתהקברותביתאתב–9491.

חירם,אשרתכנןהחייליםמצבות

קורחזוןמלאת"תוכניתבמסגרת

שתוארהכפיוגידים",עורמת

מעוזפרופ'החוקרשלבמאמרו

דבריואתציטטבועזריהו,

הרשלהראשיהגנןשל06591מ–

ביצירתחירםשלושותפוהרצל

האדריכל"המתכנןהמקומי.הנוף

כאןיצקחירםאשרד"רהאמן

ההרכלואמנות.שירהאבןבכל

פסיפסיםמורכבתעצומהכתמונה

המיוחד,ואופיואחדכלמרובים,

טוויורגשמחשבהשלקשראך

האדכך.ואכןופרט".פרטכלבין

בטוהיטבמשתלבתבהרריכלות

התומכיםהקירותפוגרפיה.

שומשתלבים.מגוננים,רגועים,

האלימהמהאדריכלותכךכלנים

בפרטירושליםאתשמאפיינת

בכלל.וישראל

לשלושתהפתיחהירייתמאז

לאההר,שלהראשוניםהמרכיבים

וכיוםכוללנית,תוכניתבוצעה

ולמתוכניותלמספרמחולקהוא

אין"להבנתיקרקע.בעליספר

הולךזהישאםוגםכלליתכנון

כךעלאומרתהזמן",כלומשתנה

צבאי,קברותבית"פתחוסאטלר.

מלהרבהכךכלשיהיוחשבולא

התגלגלו".הדבריםחמות.

הגדוליםשלהחלקה

האומהגדולישלהקברחלקת

ראשיכיוםלהיקברזכאיםבה

ראשויושבינשיאיםממשלות,

לאכללונשותיהםהכנסת

הנובמיקומהלקוםאמורההיתה

בעק־היתה2591חניכתהכחי.

גוריון,בןדודשל"תכסיס"בות

גדוליחלקתהקמתעלשהתעקש

גורמיםבעודהרצלבהראומה

להקימהוביקשוהתנגדובקק"ל

אלה,דברים"בכותביאחר.במקום

הרדיומודיעבלילה11בשעה

הראהאוצר(שרקפלןשאליעזר

לידהרצלבהרייקברנ"ר)שון,

יוסףכתבהצבאי",הקברותבית

שחלביומנו,קק"ל,מראשיויץ,

שלבמאמרמופיעיםממנוקים

מצא"בן־גוריוןעזריהו.החוקר

להתחבלירצונואתלקייםדרך

הוסיף.זולתו",עםשב

התמהחלקההשניםלאורך

ראשישניבאיטיות.לאה

הראשוניםוהנשיאיםהממשלות

ראמאיר,גולדהשם.נקברולא

ישראלשלהיחידההממשלהשת

הממשלות,ראשיברצףוהרביעית

דניגולדה,שלנכדהכן.דווקא

סבתומותשאחרימספרמאיר,

מאירלמנחםהוגשה,8791בשנת

ראשתשלובתהבנהרחבי,ושרה

לעיצובהצעההמנוחה,הממשלה

לאאותההציגוהשנייםהמצבה.

אתשעיצבהאפרתי,עיראדריכל

ברמת־מאירגולדהשלדירתה

לדבריווב–060691.5791ב–אביב

אתאהבלאאפרתיהנכד,של

שלהפינותאתלעגלההצעה

לשמנתעלכנראההבזלת,תיבת

אמר"הואנשי.דימוילמצבהוות

יראהזההפאזות,אתיעגלוש'אם

דני,מספרמשומש'",סבוןכמו

במקוםהציעאפרתיכיומוסיף

54שלבזויתפאזותלעשותזאת

מוסיףהואעודהיה.וכךמעלות

לפיסותתסבתושלשמהשכיתוב

שלחתנהרחבי,זכריהעיצוב

בצלאלבוגרשהיהמאיר,

בנגב.רביביםקיבוץוממייסדי

גדוליבחלקתהקבריםמרבית

לקברפרטלזה,זהדומיםהאומה

משהעיצבאותורביןולאהיצחק

השניםלאורךזאת,עםספדיה.

שחקוקיםהפונטיםעלההקפדה

בולטהדברנחלשה.הקבריםעל

שמוקולק.טדישלבקברלמשל

רעייתוושםנרקיסיםבפונטחקוק

מיועדלאשכללאריאל,בפונט

אריאלפונטחריטה.אולהדפסה

פרס,שמעוןשלבקברוגםמופיע

הסברעםפלאקההודבקהכשלידו

ברישול,עוצבההיאגםהאיש.על

אישידיעלשהופקמחשבכפלט

אדמיניסטרציה.אשתאו

לווינגרליאורהנוףאדריכל

אומרהחלקה,שיפוץעלשאחראי

תוכןצוותיעםעבודהשמקודמת

גרפי.ועיצובתוכןשללנושאים

מוקפדבאופןלתכנןצפוייםאלה

זאת,עםהקברים.עיצובאתיותר

שיהאםזהבשלבברורלאעדיין

האחיכלולהחלקהוהרחבתפוץ

עלוהקפדההפונטיםשלדה

מעמ'המשך

לע"מאלדןדודצילום: ההראתשכונןהאירועב-9491.הרצלזאבבנימיןהלוויית

ליאורהנוףאדריכל
"רביםלווינגר:
עוצריםבהר,מסתובבים
ספרים.וקוראיםלמנוחה
להוסיףמהשאיןהרגשנו
גדוליבחלקתספסלים

מקוםלאזההאומה,
אבןהוספנואךבילוי,
עליה"לשבתשאפשר

הפאזות,אתיעגלו"אם
סבוןכמויראהזה
האדריכלאמרמשומש",
עלהאפרתיעירא
המצבהלעיצובההצעה

גולדהמשפחתשקיבלה
מנתעלכנראהמאיר,
נשידימוילהלשוות

המחודשת.האומהגדוליחלקתהדמייתבשער:השיפוץ.אחרההרעלמלמעלהמבטהדמיה:
לווינגרליאוראורבנוףסטודיוהשער:והדמייתהדמיה הסוףלאוזה

הערה




זו.בגזרההעיצובהמשך

וללהרחיבהסופיתההחלטה

התקבלההחלקהאתשפץ

תחילה.2102בשנתבממשלה

סעהמנוחהאדריכלאותהתכנן

הקאתלצופףשביקשמנדל,דיה

מעטלאבדרךולהורידברים

עללווינגרהופקדבהמשךעצים.

עמדלטובתההתקציבהתוכנית.

נשורובהשקלים,מיליון42על

בסודיות.מר

שוממכובדת,יצאההתוצאה

שאפייןהאינטימיהאופיעלרת

לחלקהנכנסיםאנחנוהמקום.את

לחלקתשסמוךמדרגותגרםדרך

לחלקתשבינהכיפור,יוםנופלי

גדרכעתמפרידההאומהגדולי

החלקה,שלבשולייםחדשה.אבן

אחלחלקותשמתחבריםבאזורים

משממרכיבטבעית.אבןישרות,

שמהווהמרפסתזונוסףחדשעותי

גדולחלקתהרצלקברביןפאוזה

כוריאוגרפי"רעיוןהאומה,לי

המבקר",חווייתאתלכבדשמנסה

שולבוהקירעללווינגר.מסביר

עםבאבןשיוחלפוזמנייםאריחים

ציטוטים.חריטות

שמרושהםמסבירלווינגר

שלהמקוריהרעיוןעלבתכנון

היהלאהקברים"סידורהחלקה.

הקרובהיוםעדמסודר.פעםאף

קלרקשת.חצימיןעלהיוברים

'טילמעיןשלתצורהזיההווין

הבסיסיהקונספטועלבליסטי'

נשעןהזהוהסימטריהגיאומטרי

שהמאמיןאניהמעודכן.התכנון

והדר.הודלחלקהמעניקתכנון

מראהונוסףהצניעותנשמרת

וממלכתי".מכובד

פןהראשוני,לחששבאשר

מדרב,טבעימחירהשיפוץיגבה

מעט"ירדודווקאכילווינגרגיש

קברכללידשתלנועצים.מאוד

עדשיצמחארז,שלשתילעתידי

הוספנועצמם.הקבריםשיגיעו

לחלקהצבעשיתרמוספיוןעצי

והעציםהצמחייההסתיו.בחודשי

תנ"כיים,מקורותעלנשענים

הקיימתהצמחייהאתוממשיכים

צמחייהשעיקרהובהרבחלקה

במים".וחסכניתמקומית

בהר,אחריםממקומותבשונה

באופןבחלקהלהתכנסקשהיהיה

זמן.לאורךבהלשהותאוספונטני

מוכינוסאזוראוספסליםבהאין

יוקמושםהכניסה,בגןמלבדבנה

ועישיבהעםהתכנסותאזורישני

לווינגראומרכךעלתוכן.מדות

שאניהללוהשניםעשר"בכלכי

שהרבהרואהאניבהר,מסתובב

עורצים,הולכים,בו,מסתובבים

זוספרים.וקוראיםלמנוחהצרים

קברותבבתימקובלתשגםתופעה

חורנופיאופיבעלישהםבעולם

שאיןהרגשנופארקי.אושתי

בחלקתספסליםלהוסיףמקום

מקומותשילבנואךהאומה,גדולי

נדרבהםבאזוריםומנוחהישיבה

בקרמפלסיםהפרשילתווךשנו

יותררחבהאבןסףוהוספנוקע,

ולנוח,עליהלשבתשאפשר

והתחשהכרהשלפרקטיממקום

עםיחדהמבקרים.בצרכיבות

לשהייהמקוםלאזהזאת,

ובילוי".

הלאהומה

להתפוימשיךממשיךההר

שלמהיאמחולשותיואחתתח.

רכבתלצדממוקםשהוארות

מתחםבתוךמגודרהואקלה,

שירותיםמציעהלאחזיתוולכן

גינהקפה,ביתכמוהרחב,לקהל

מדלאחתבצמודוכיוב".חזיתית

היכלממוקםההרמתחםפנות

רעיוןב–7102.שנחנךהזיכרון,

האחבשנתייםהפרקעלשעלה

צה"למוזיאוןהקמתהוארונות

רבומטריםאלפיכמהשלבשטח

מיליונימאותשלובעלותעים

התוכהזיכרון.היכללצדשקלים

החיבוראתמשפרתאומנםנית

בגדרות,תחוםשכרגעההר,בין

האםשאלותמעלהאךלעיר,

מלחמהכליתצוגתלהציבמתאים

קברים.ליד

ששוחחנוגורמיםמספרלפי

הוקפאהכרגעהתוכניתאיתם,

שהיהמיחלופי.מיקוםלהובוחנים

למיקומההמרכזייםמהמתנגדים

עצמו.הרמטכ"להיההתוכניתשל

להתייחססירבוצה"למדובר

הביממשרדבנושא.לשאלותינו

הביטחון"משרדכינמסרטחון

מוהקמתלקידוםפועליםוצה"ל

משרדירושלים.בעירצה"לזיאון

מושטחיאתפינהאףהביטחון

צה"ללתולדותהאוסףבתיזיאון

עדתקציב.הבאתלצורךאביבבתל

למיקוםחלופותמספרנבחנוכה

התקבלהטרםאךבעיר,המוזיאון

בנושא".סופיתהחלטה

שכןנוספתפיתוחתוכנית

הפועלאלבקרובלצאתצפויה

להר,העירביןהממשקאתולחזק

והקמתלהרהכניסהחידושהיא

ששטחוהקירוי,מרחף"."קירוי

צשמיןייצורמטרים,05על03

במשולשיםמחוררתללה

וצלאורשלמשחקשיוצרים

הואדוד.מגנישלהפשטהבמעין

הפניהרחבהמעללהיבנותצפוי

ההיסהשעריםשבעתומבנהמית

עשרהשטרעל(שהופיעטורי

ויבלוטהרצל)לצדישניםשקלים

שיפוץהעיר.וכלפיההרכלפי

גישהשבילגםיכלולהכניסה

מחודשתכנוןההר,דופןלאורך

מבקריםמרכזוהקמתהחניהשל

כניפונקציותהכוללשקרקעיתת

וביתהדרכהכיתותשונות,סה

הואההצעהעלשאחראימיקפה.

שטרסבורגר,דניאלהאדריכל

בינאדריכליםקבוצתבשיתוף

בתחזכושיחדיוצעירה,לאומית

שהתקיימהפתוחהאדריכליםרות

ההסתדרותביוזמת03102בסוף

עירייתובשיתוףהציונית,

ירושלים.

הנהלתיו"רחגואל,יעקב

העולמית,הציוניתההסתדרות

שבמקווהשהואל"הארץ"אומר

נצליחאנחנו"גםהקרובותשנתיים

וליישםשלנוהחלוםאתלהגשים

ביהרצל.להרהכניסהנושאאת

לאיתורקרוביםאנחנואלומים

מזכניסהתהיהזותקציבי.מקור

לפנתיאוןומרשימהמכובדתמינה,

מתיחתתתווסףלזהשלנו.הלאומי

להוסיףרוציםאנחנוההר.שלפנים

עודולהוסיףבגינוןלטפלשילוט,

למבקרים".מידע

ירושלפיתוחהרשותמנכ"ל

אתמקבלחיימובסקי,אייללים,

תיירותיפוטנציאלשלהרהקביעה

מו"גםמומש.שטרםרבואורבני

וגםהעלמיןבתיגםהרצל,זיאון

מקוםזההאומהגדוליחלקת

בירושליםהטיולאתבולהתחיל

לרובהאחרונה.המאהשל

מתחיליםבירושליםהסיורים

אלפיבתהרחוקהמההיסטוריה

חווייתאתלגווןרוציםאםהשנים.

אתלייצראפשרבעיר,הביקור

היוםישהתחלה.כנקודתההר

מהרכעשירהתחבורתיתמערכת

הקלההרכבתקוועדהכבדהבת

לידסמוךגםהואההר.אלישר

מוקדיםשניכרםולעיןושם

קטניםמהלכיםבכמהתיירותיים.

ההרשלהחיבוראתלשפראפשר

רחבלציבוראותוולהנגישלעיר

יותר".ומגוון

לישראלבדרכםשנספואתיופיהיהודילזכרההנצחהאתרלמטה:הקברים.עלהגנהמחיצות
W367rvaoY סלמן,אמילצילומים:

"עולהגוטל־קליין:ינון
ההרלמיהשאלה
הסיפוראתמקודש?
מספר?הואמישל
חרדיםערבים,האם
אתבוימצאוונשים

ללכתצריךעצמם?
למצואכדיבהרהרבה
האלו"האנשיםאת

הערה



