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דרךבפריז,הידועהנדיבממשרדי
ועדהראשונההעלייהמושבות

מתחתבתל־אביב,הרצליההגימנסיה

זרםעברהציונותשלהשטחלפני

למקדש.תשוקהשלתת־קרקעי
מספרנשקפתלכךנוספתהוכחה

שמציגשנה,23ובןעלוםאדריכלי

השלישי,הביתשלמרהיביםשרטוטים
הפיזייםוהתנאיםהתנ"ךהנחיותלפי

הברוןבהזמנתאוליוגםהבית,בהר
בעיניהדורותחלוםנראהכךעצמו.

לפניאחוזת־בית.ומייסדירוטשילד
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משהומלמדבצרפתיתומצהיבקצרספר

ג'יימסאדמונדהברוןשלכוונותיועלמסעיר

"המקדשהזה,הספרהיישוב.אבידה־רוטשילד,

ראיותוכמהכמהולצידושמו,בירושלים"

שלנדיבמעידיםנוספים,ורמזיםנסיבתיות

אתלרכוששיער:מסמרותתוכניותהיוהידוע

שםולבנותהביתשבהרהסלעכיפתרחבת

המקדש.ביתאתמחדש

6002בשנתאותרהספרשלאחדעותק

עודידועהיהאחרועותקראש־פינה,בארכיון

ההקדשותזכרון־יעקב.בארכיוןלכןקודם

הוענקוהללושהספריםמספרותשבראשם

לירוןלפיהברון.ידיעלהמושבותלשתי

כיום,בזכרון־יעקבהארכיוןמנהלתגורפינקל,

כנראההברוןשלחמאזשאבדנוסףעותק

אזהייתההאחרותשתישכמולראשון־לציון,

קיימיםהידועככלפקידיו.וחסותחסותותחת

הספר:שלמקורייםעותקיםחמישהרקכיום

נוסףאחדוזכרון־יעקב,ראש־פינהשלהשניים

שלבכספותאחדעודבפריז,הלוברבמוזיאון

שוכןואחרוןחמישיועותקרוטשילד,משפחת

בירושלים.הלאומיתבספרייה

הברוןהאדוןידיעללקולוניה..."מוקדש

בספטמבר12פריז,דה־רוטשילד,אדמונד

בידינכתבולאהןבהקדשות.נאמרכך,"8981

הלאומית,הספרייהאתרלפיעצמו:הנדיב

לזהותהצליחובאנגליהרוטשילדארכיוןעובדי

המפקחשייד,אליהושלידוכתבאתבהן

ונהגבפריזשישבהברון,מושבותעלהראשי

בהוצאתאורראההספרבה.ולתורבארץלבקר

סןבשדרותשמושבהושות',האכטליבררי

הצרפתיתהחברהובשיתוףבפריז,97ז'רמן

בעותקיםרקהודפסמראשהיהדות.ללימודי

רב־מכר,להיותכנראהנועדלאהואספורים;

בהרהשלישיהמקדשביתלבונילסייעאלא

למציאות.הדורותחלוםאתלהפוךהבית

שהואנראהאבלהספר,אתחיברלארוטשילד

צרפתיםחוקריםשניהיוהכותביםאותו.שמימן

האדריכלותוהיסטוריוןהאדריכליהודים:לא

אישוהארכיאולוג(5381־1091),יֶשי?ְשארל

(2381־4191).ר??ֶז'ורז'הסורבוןאוניברסיטת

סדרתלחברהזההצמדהספיקלכןקודםעוד

העולםעלארכיאולוגיים־היסטורייםספרים

ההיא.בעתבאירופהמאודאהודהסוגההקדום,

לפרס,לאשור,השארביןהוקדשוהסדרהכרכי

יהודה.לאזורוגםליווןלרומא,למצרים,

לרתוםביקשרוטשילדהגרסאות,אחתלפי

מעטמטורףמיזםלטובתהמומחיםשניאת

ישראל.בארץלראשונהכשביקרבדעתושעלה

סמטתאתהברוןפקד7881באביבבמסעו

ניסההזדמנותובאותההדחוסה,המערביהכותל

היהודי,העםלטובתהכותלשטחאתלרכוש

לאקרקעחלקתקנהבמקבילנכשל.אולם

חיפושבהלערוךוציווהדוד,בעירמשם,הרחק

שעלהחיפושדודביתמלכישלקבריהםאחר

מאותםוראיותעדויותכמהפיעלאבלבתוהו.

הרבהלכתהרחיקוששאיפותיונדמהימים,

דוד.ולעירלכותלמעבר

המקדשמכרז
בפעםרוטשילדאדמונדהבארון"כראות

הקודרהגבוה,המערביהכותלאתהראשונה

והאילמות;הגדולותבאבניואימהוהמפיל

אתהמקדש,ביתשרידהכותל,אצלבראותו

בבגדיהםתבלקצווימכלהמתקבציםהיהודים

יהודיםשונות,בשפותמדבריםוהםהשונים

וחופשייםחרדיםלחברואישומוזריםזרים

שפתאתישאִמביניםשאינםיהודיםבדעות,

אילםכעדמעליהםמתנשאוהכותלאחיו,

כלבראותוהעמים;ככלעםלפניםשהיינו

ביותרהנעלההרעיוןהנדיבבדעתעלהאלה,

המקדש".ביתאתמחדשלהקיםוהוא:

הארץעיתונאיכתבהאלההדבריםאת

ולוחמים","חולמיםבספרויןקִסְיערי־??לֶיעקב

חי,עודנוכשהברון2291בשנתביפושנדפס

שםהמשיךיערי־פולסקיןלמדי.ופעיל77בן

הספראתהברוןשלשאיפותיולענייןוקישר

אתשניםכמהלפני"בבקרילמושבות:שהעניק

ספרהמנהלליהראהבזכרון־יעקבהספריםבית

הזהמהספרדף.שלושיםבעלמאודגדולאלבום

האחתא"ס).(עותקיםקופיותשלושנמצאות

הפרטיתבספרייההשנייההפריזי,במוזיאוםהיא

בזכרון־הספריםבביתוהשלישיתהברוןשל

עלהחביבה.למושבתוהברוןמאתמתנהיעקב,

תוכניותמצאתייקרהכימהנייראלהדפים

היותרהארכיטקטיםמאתאומנותיותורשימות

המקדשביתלבנייןורשימותתוכניותגדולים,

המערבי".הכותלמקוםעלבירושלים

המקדשספראתרוטשילדהעניקלמה

שאנשיהןחשבאולישלו?למושבותדווקא

תורהשומריעדייןהיושברובםיהודים

נתפסבלתיאישימחירוששילמוומצוות,

חלוםאתולהגשיםהשוממהלארץלבואכדי

אלבחתירתוללבבויבינוהיהודיהדורות

יערי־פולסקיןהיהודיים.החלומותפסגת

והעותקהספר,שלעותקיםשלושההכיר

עודבסבלנותלהמתיןנדרששבראש־פינה

אופן,בכלשאותר.לפנישנהמשמוניםיותר

האומנםתהיות:מעורריםהעיתונאישלדבריו

בכותלהשלישיהביתאתלייסדהברוןתכנן

שהכותללפיד,יאירכמוסבר,האםדווקא?

ליהודים?ביותרהקדושהמקוםהואהמערבי

"חולמיםמתוך
ולוחמים",
יעקבמאת
יערי־פולסקין:
"הארכיטקטים
להחישברצונם
לברוןולהמציא
אתאחדככל
נסעותוכניתו
פניעלועברו
בחנוהעולם,
תפילההיכלי
חשוביםהיותר
היהודיםלנוצרים,
והמושֹלמים,
אתגםוביקרו
ואתעומרמסגד
המערבי.הכותל
גזרותפיועל
ערכוהבנייה...
ביתתוכניתאת
המקדש"

ביתחורבותעלגדול,הכיההיכלאתלהקיםהקפריזדעתועל"עלה
רוטשילדהברוןהמקדש".

חילוניתעיררצוהתל־אביבים
מכבידיםהקשריםנטולת
הרצליההגימנסיהמהעבר.

הישנהבתל־אביבהרצלברחוב

לע"מ
צילום:

אימג'ס
גטי
צילום:
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נשובבינתייםבטוח.לאבהמשךשנראהכפי

שבספרייתבעותקהמעלעלליערי־פולסקין

"מצאתישנה:כמאהלפניזכרון־יעקב,

המקדשביתשלהפנימיהמראהאתבתוכניות

החצרתבניתאתהחיצוני,מראהואתהחדש,

הואשבתנ"ך".התיאורפיעלהכולועוד

לושהעניקהרושםגםוזהמשוכנע,היה

רקנועדלאשהספרהספרייה,עלהממונה

היסטוריהשלעיוני־מחקרי־ניטרלילשחזור

מוחשית.כוונהעמדהמאחוריואדריכלית;

ספרתולדותאתליסיפרהספריםבית"מנהל

מיליוניםפיזרשהברון"אחריהמשיך.זה",

הקפריזדעתועלעלההמושבותלטובתרבים

גדול,הכיההיכלאתלהקיםא"ס)(השיגעון

המקדש.ביתחורבותעלמודרניאומנותי,

הבנייהאומנותאתלאחדהיהצריךההיכל

העתיק.המקדשתוכניתעםהמודרנית

טוביםהיותרארכיטקטיםהזמין"הברון

ברצונםהארכיטקטיםהצעתו.לפניהםוהציע

תוכניתואתאחדכללברוןולהמציאלהחיש

תפילההיכליבחנוהעולם,פניעלועברונסעו

והמושֹלמים,היהודיםלנוצרים,חשוביםהיותר

הכותלואתעומרמסגדאתגםוביקרו

ההיכלותשלהבנייהגזרותפיועלהמערבי,

לפרסהמקדש.ביתתוכניתאתערכוהשונים

המאושרהזוכהצרפתי".ארכיטקטזכהראשון

הספראתשיפיה.שארלהיההברוןשלבמכרז

בשנתפרוז'ורז'עמיתועםלאורהוציאהוא

ישבפריז.שהתקיימהתערוכהלרגל,9881

הידיעהבה"אהתערוכהזושהייתהלשער

לרגלבעירשהתקיימההעולמית""התערוכה

הוקםולכבודההצרפתית,למהפכהמאהמלאת

אייפל.מגדלגם

טוענתפחות,הרבהמלהיבהאחרת,גרסה

שיפיהשהוציאוהספראתמימןלאשרוטשילד

בתערוכהכשביקראותוגילהרקאלאופרו,

התרגשהברוןהזו,הגרסהלפיהעולמית.

ורכשהמקדש,שלהמפורטותהתוכניותלמראה

המושבות.בעבורעותקיםכמה

לפחותהביתלהרעלהעצמורוטשילד

תרמ"ז,באיירקרהזההראשונהבפעםפעמיים.

בארץ.הראשוןביקורובעת,7881אפריל

באתריההברוןסיירבירושליםשהותובמהלך

נסיםבארץנציגובחברתהעירשלההיסטוריים

עלהלהראבלכי"ח,הספרביתמנהלבכר,

ליהודירוחמורתגרמהלשםוכניסתובגפו

ה',לדברהחרדיםלביזעףזאתעל"ורקהעיר.

גולדמןיעקבמתארהמקדש",במקוםבקרועל

המקום"כלתרמ"ז.בסיוןג'"הצפירה",בעיתון

נ'האדוןבלווייתהיה(הברון)הבאראןשביקר

למקוםובבואםידו,מתוךידוזזהולאבכר,

לבדוהבאראןורקתחתיובכרעמדהקודש

הישארועלבכרפיאתשאלובצאתונכנס,

הזהבזמןגםלבואלנואסורכיויעןמבחוץ,

כיהבאראןענהידעתי'לוהמקדש.במקום

שמה'".מלכתרגליאניגםהוקרתיעתה

האיסורעלאזעדהברוןידעלאהאומנם

מכלבטוח.לאבטומאה?הביתלהרלעלות

בהר,רוטשילדביקרשובב־4191מקום,

באדרבכ"ופחות.לאגדולהתרעומתועורר

הכהןיצחקאברהםהרבעליוכתבתרע"ד

הזההיוםעצםעדשמצוטטיםמשפטיםקוק

נמחץ"ליביהבית:להרהעוליםהיהודיםנגד

במקוםהיותושלהשםחילולמפנימאוד

העירלאאישששוםמהעלוביותרהמקדש,

בקדושתאחתפגימהאסור.דברשהואאותו

מיליוניםכלעללנועולהחיינוביתמקום

הפסידשלאפיעלואףמעשיים.יישוביםשל

היישוב,מייסדבתורהגדולעברואתזאתבכל

מעשהבאבשגגההואשהכולבדרךאוובשוגג

יכפר".הטובוד'לידו,

מוותיקיבן־שלמה,הללהרבהחוקר

במאמרטעןהבית,הרלמעןבמאבקהפעילים

ואףלהרעלהרוטשילדכיבעברשפרסם

באתרלטיילכדילאעצמוהמקדשלמקום

ממוקדתיהודיתמטרהמתוךאלאהיסטורי,

בכלישראל,עםלבעלותהמקוםאתלהשיב

עשהבן־שלמהשללשיטתוכךשיידרש.סכום

אםגםרוטשילד.לפניעודמונטיפיורי,גם

להסתכןאףואוליקשות,ביקורותלספוגנאלצו

אתלגלותהנדבניםשנייכלולאבחרמות,

בעולם.הקדושלמקוםהאמיתיתבואםמטרת

העלייהכלפיבשלילהשהתבטאומי"יש

לאורלהר,רוטשילדהברוןושלמונטיפיורישל

הרבהסבירעצמו",המקדשלמקוםכניסתם

מסתברהאמת,אתידעואילו"אךבן־שלמה.

כמהמהצטברותכיכך.מתבטאיםהיולאשהם

היוהביתלהרהאלושהעליותנראהמקורות

ההקרבהאפשרותובדיקתהמקוםגאולתלצורך

עלאריאלישראלהרבשכתבבספרבימינו.

הרבשאםומוסיףלדעתימסכיםהואקוקהרב

העלייה,מטרתהייתהשזולכךמודעהיהקוק

נגדנחרץבאופןמתבטאהיהלאבוודאיהוא

המקדש".למקוםהברוןשלכניסתו

הסתפקלארוטשילדיערי־פולסקין,לפי

ומתןבמשאלפתוחניסהאלאמקדים,בסיור

בשניםטורקיהשליטהשני,חמידעבדולעם

כוחובאידיעלפנה"הברון6781־9091.

לרישיוןבנוגעחמידעבדולאלטורקיהבבירת

להקיםכמובןאחדיםמיליוניםחלף

יערי־פולסקין.כותבבירושלים",ההיכלאת

הואהרישיון.אתלונתןלאהערום"הסולטן

ההשפעהבעליהדתייםהערביםמפניפחד

שלגדולהדתיתתנועהמפניוגםבמזרח,

אתלקרועלמדינית,אולישתיהפךיהודים

מטורקיה".ישראלארץ

וארזיםאדמה
הלבנוןיערוביתירושליםמקדש"ספר

כךמלכים",וספריחזקאלספרלפישחזור

התוכניותספרשלכותרתובצרפתיתמכריזה

ופרושיפיהקובליםשכתבובהקדמההנאה.

המקדששלהשחזורלניסיונותשקודמיהםעל

המקדשיםאתהעתיקופשוטהחרב,היהודי

גםומרומא.מיווןשהכירוהעתיקהסגנוןואת

המזרח־האדריכלותאללפנותהשכילוכאשר

במקדשיםביטוייהאתחיפשוהקדומה,תיכונית

הקדמונים,המצריםשלהמוכריםהאליליים

שונההיההיהודיהמקדשוהבבלים.הפיניקים

קצתדמהאוליופרו.שיפיהקבעואלו,מכל

בכלאךבדוחק,הסכימופיניקיים,למקדשים

ישמראהועלהמידעאתלשאובכדימקרה,

בספריבתנ"ךהמקורייםהטקסטיםאללפנות

הימים.ודברייחזקאלמלכים,

הצרפתים,המחבריםשנישעשומהבדיוקוזה

בספריותרהמענייןהחלקהנספח,לתפיסתם.

המקדשביתמבנהשלשרטוטיםמציגהקצרצר,

שלמהשבנההמפוארהלבנון"יער"ביתושל

כולליםהשרטוטיםז'.פרקא',מלכיםספרלפי

עמודים,דוגמתאדריכלייםופרטיםחזיתות

הפרקבאלה.וכיוצאשעריםכותרות,עיטורים,

המקדש,תולדותאתמפרטבספרהראשון

הבית,הרשלוהטופוגרפיהבסביבתוהמבנים

ותועדהה־91המאהבנילעינישנגלתהכפי

עלרקלאהתבססוופרושיפיהכן,בכתביהם.

השטחנתוניעלגםאלאהקדומים,הטקסטים

מופיעהבספרבתחום.ביותרהעדכניהמידעלפי

שהתגלו,הבית,הרשלהמיםבורותמפתלמשל

הענקעמודישני
המשורטטים
המקדשבחזית
ובועז,יכיןבספר,
גםמאודבלטו
הגימנסיה,בחזית
שערכשביניהם
שלכפתחוענק
היכלאולם
הנחתהמקדש.
לבנייןהפינהאבן
בעשרהנעשתה
82תרס"ט,באב
במעין,9091ביולי
מתקןמעמד
הביתלחורבן

הלאומית
והספרייה
ישראל
ארכיוני
רשת

אז"
"פרויקט
סריקה:
בלום,
אברהם
ע"ש
פינה
ראש
ארכיון
באדיבות
ואיורים:
שרטוטים

הערה




צ'רלסההיאהתקופהחוקריבידיונחקרומופו

קונדר,קלודשיק,קונרדוילסון,צ'רלסוורן,

ולפיהזו,המפהלפיואחרים.פיירוטיארמטה

מפלשתינה,בשטףאזשזרמונוספותתגליות

האדריכליתהצעתםאתהכותביםשניהכינו

השלישי.לבית

להיבטהנוגעבכלואבסורדי,משונהבאופן

מסתמכיםבימינואנוגםההרשלהתת־קרקעי

מהמאההתיאוריםעלכמעטבלעדיבאופן

העות'מאניתהתקופהשבשלהיספקאיןה־91.

יותרחופשיתהייתההביתהרלמסתריהגישה

שללהלכהלפחותשלטונהבימימאשר

מידעהיהזהב־9881במקום.ישראלמדינת

נוסףמידעאבלנושן,ישןהואהיוםואילוטרי

מאז.כמעטהגיעלא

בהקדמההמחבריםשניכתבולאחרונה","עד

אסרוהמוסלמיםשבההחומרה"בעקבותלספר,

(כינויולחראם־א־שריףהכניסהאתנוצריםעל

מושגלנוהיהא"ס),הביתהרשלהמוסלמי

נבנהשעליוהשטחצורתעלביותרמעורפל

אישאיןלמכביר;מקורותישכיוםהמקדש.בית

זהמסוגבמפעליעבורבלשתנאימביןשאינו

מומלץלכןהטופוגרפיה.שלמדויקידעהוא

ובהמשךבירושלים,המקוםאתלתארקודם

המקדש".ביתמיקוםאתלקבוע

המדעיתהשיטהמוצגתבספרהשניבפרק

אתלשחזרבבואםעליהנסמכושהכותבים

ביתמתוארהשלישיבפרקהמקדש.מראה

השלמתכולליחזקאל,בספרהנזכרהמקדש

דייםברוריםאינםאומובאיםשאינםפרטים

הרביעיהפרקלמדי.הסתוםהתנ"כיבתיאור

המלךשהקיםהמבנההלבנון,יערלביתמוקדש

בושניצבבמקוםבערךלבנון,מארזישלמה

המקדשבית"קרקעאל־אקצה.מסגדכיום

מעלמטר537בגובההייתהשלמההמלךשל

נחרצות,ופרושיפיהלבסוףקובעיםהים",פני

המכונההאתרהחלטית:למסקנהומגיעים

המקדש.מקוםאכןהואהביתהרבימינו

הגימנסיההבית:ובתפקיד
מחדשלבנותבנסותונכשלשרוטשילדאף

שטחלרכושאפילואוהשלישי,הביתאת

זאתלעשותביקשאומנםאםבהרכלשהו

השאירההספרבאמצעותשהותירהמורשת

בתל־דווקאאלאבירושלים,לאחותמה.את

מהאוניברסיטהקרבצובסרגייד"ראביב.

הגימנסיהשלהמקורישהמבנהטועןהעברית

העיר,ייסודבשנתבתל־אביבשנוסדהרצליה,

שלבספרוהמקדשתרשימיבהשראתתוכנן

בחזיתשרטטששיפיההענקעמודישניהברון.

בחזיתגםמאודבלטוובעז,יכיןהמקדש,

שלכפתחוענקשערכשביניהםהגימנסיה,

המקדש.היכלאולם

כמעיןבזמנונוסדהגימנסיהבנייןואכן,

הפינהאבןשהנחתמצייןקרבצובחדש.מקדש

,9091ביולי82תרס"ט,באבבעשרההתקיימה

בתשעההמצויןהביתלחורבןתיקוןכמעין

ומיאחוזת־ביתממייסדישינקין,מנחםבאב.

הביעזה("בשםתל־אביבהשםאתלהשהציע

ישראל.בארץעתידנותקוותאתהרצלמנהיגנו

וכלערבי,מקומי,צלצולישתל־אביבלשם

בטקסנאםמהרה"),קלבויתרגלוהארץיושבי

למקדשיסודמניחים"הננוממש:הזוברוח

אחדים,דורותאודור,בעודיצאושממנומעט,

אחריםדורותיבואואחרינוישראל.גיבורי

עלושדרהאבןעלאבןאבן,עלאבןויניחו

הגדולהלאומיהמגדלאתשיבנועדשדרה,

גםשהיהשינקין,התפייטבשמיים",שראשו

שהוטמנהבמגילההחדש.המוסדבהנהלתחבר

מנחםלחודש"בעשירינכתב:המבנהביסודות

שישיםמאותששאלפיםחמשתשנתאב,

בשנתישראל,בנילמנייןותשע

ואחתארבעיםמאותשמונהאלף

המקדש".ביתלחורבן

היההבנייןמתכנן

ברסקי,יוסףהאדריכל

ביתאתלימיםשבנה

חוליםביקורהחולים

הקמתעםנוספים.ציבורומבניבירושלים

מייסדאתברסקיאיתוהביאאחוזת־בית

הגימנסיה,אתלתכנןשץבוריס"בצלאל"

ארצישראליבסגנוןמבנהליצורביקשווהשניים

הקמתעלמשלוחלומותכידועהיולשץחדש.

הכתבעלשהעלהחלומותהשלישי,הבית

אורשראההזה,בספרהבנויה"."ירושליםבספרו

שחשבכפיישראלארץאתמתארהואב־8191,

כשכלב־8102כך,אחרשנהמאהשתיראה

עצום.אמנותמקדשהואהארץמרכז

"חולמיםשספרויערי־פולסקין,יעקבגם

עללידעהעיקריהמקורהואולוחמים"

בבנייתהשתתףהברון,שלהמקדששאיפות

המתכננים,הרכבוכשזההרצליה.הגימנסיה

במבנה.גםביטוילכךשיהיהמתבקשאך

מוסדהראשוןמיומההייתהשהגימנסיהאף

לשדרביקשההחיצוניתצורתהטהור,חילוני

כלשלבקצהולמשל,השלישי.הביתזהוכי

ברסקיהוסיפובחזיתה,הצריחיםמשניאחד

המזבח.לקרנותסמלקרניים,ארבעושץ

הראי"היפושלרבהפנהב־3191אגב,

וביקשהגימנסיה,להנהלתקוק

לתלמידישייערך"שבהטיול

יאחזולירושלים,הגימנסיה

ידםשעלאמצעיםאיזה

וכלהדתכבודיחולללא

שבתחילוללמשלקודש,

ואיסורבפרהסיה,בייחוד

פופ,יהושפט
הארכיוןמנהל
בראש־פינה:
באוצר"מדובר
כדוברמאוד.יקר
חקרתיצרפתית,
מכליהספראת
בשנתראשון.
הבאתי3102
הישןברכבאותו
לספרייהשלי
הלאומית
עםבירושלים,
יראתהרבה
ותפילות,שמיים
אתשחזרוושם
בצורההספר
מדהימה"

בירושליםמקדש
הרצלבתל־אביב.

אל־אקצה.מסגדבושניצבבמקוםבערך
בספרהמלכותיהלבנון"יער"ביתשרטוט

שבתנ"ך".התיאורפיעל"הכול
שלוצדוחתךהביתהרשרטוט

הלאומיתוהספרייהישראלארכיונירשתאז""פרוייקטסריקה:בלום,אברהםע"שפינהראשארכיוןבאדיבותואיורים:שרטוטים

לע"מצילום:

הערה




המקדש".למקוםהכניסה

הרצלרחובבקצהדווקאהגימנסיההקמת

נועדההקטנהתל־אביבשלהראשיהעורק

המדינהחוזהבעיר.המרכזילבנייןאותהלהפוך

המקדשאתאלטנוילנדבספרומזכירעצמו

ורקשבדרך,במדינהמחדשלקוםהעתידהיהודי

תציבספרושםעלשנקראהשהעירמתבקש

מזמןכברההואהמבנהכזה.מקדשבמרכזה

במלאתב־9591,כידוע.תילו,עלעומדאינו

הגימנסיה,לבנייןהפינהאבןלהנחתחמישים

נחנךב־5691זעם.בחמתהעירייהאותוהחריבה

השחקיםגורדמאירשלוםמגדלמקומועל

וב־21בישראל,הגבוההיהשנים43שלאורך

התיכון.במזרחהגבוהגםהיההראשונותשנותיו

"המגדלעלכשדיברשינקיןהתכווןאליואולי

בשמיים".שראשוהגדול,הלאומי

הרצלרחובשלום,מגדלבנייתלאחר

שהיהכפיסתוםבמבויעודהסתייםלא

לרחובמעט,הלאההמשיךאלאיובל,במשך

שעברחדשבכבישקלישר,ולרחובמונטיפיורי

באיבוהרצלרחובקטיעתלמגדל.מתחת

הרשמיותהסיבותאחתהייתה

פחותולאהגימנסיה,להריסת

העירייההוטרדהמכך

שלהמהירהמהתפוררותו

מאבןשנבנההבניין,

עמידהלאחוליתכורכר

גםהייתהאבלבמיוחד.

ביתרצולאהתל־אביביםרשמית:לאסיבה

שאמרכפיהכול,אחרישלהם.העירבלבמקדש

אתצריךמיהביתהרשחרורעםדייןמשה

ללאחילונית,עיררצוהםהזה?הוותיקןכל

וברסקיששץמהעברהמכבידיםההקשרים

גבה.עללהעמיסאותםהכריחו

וביקשהלהתמקח,ניסתההגימנסיההנהלת

ברחובשהוקםשלה,השניהביתחזיתשלפחות

הראשון.הביתלחזיתזההתהיהז'בוטינסקי,

תל־עלשחלמווהאדריכליםהעירייהאולם

לדרישה.וכולמכולסירבומודרניתאביב

קבעהלבנון,חייםהעירייהלראשבמכתב

אתלהעתיקהשאיפהכיאדריכליםקבוצת

"שעטנזהיאהחדשלבנייןהישנההחזית

אגפיםבצידיוהמחזיקפסולבנייןמרכזשל

תבעוהםהעירמראשנבוש?".הלאמודרניים.

זו,פורענותבפנילעמודהמבצר,"להיות

כערה".אוהעירשפרהדבר:ובידך

למבנהזכרלהותירבליהגימנסיההחרבת

מפנהחוללהואףציבורי,זעזועעוררההישן

המועצהבארץ.המבניםשימורבתפיסת

בישראלמורשתאתרילשימור

עשוריםכמהאומנםהוקמה

כתוצאהאךמכן,לאחר

ההדףגלישלנלווית

לכךכאותההוא.מההרס

בחזיתהמועצהבחרה

לסמלה.הישנההגימנסיה

הגימנסיה,להקמתהמאהשנתלרגלב־5002,

בחזיתלהציבשלההבוגריםארגוןהחליט

הבנייןחזיתבדמותמתכתשערהנוכחימשכנה

המקורי.

העצמאותמגילתשלהשכן
עלהברוןבמושבותהיוםחושביםמה

ביקשבאמתהאםהמייסד?שלתוכניותיו

שוורץ,מאירמחדש?המקדשביתאתלבנות

אתהחוקרזכרון־יעקבותושבטיוליםמדריך

לדבריו,הרעיון.אתפוסללאהמקום,תולדות

הרבהרוטשילדשללליבוקרובההייתההתורה

ביקרכשהברון"ב־3981,לחשוב.משנהוגיותר

מאודלהקפידלאמהותקראהואבזכרון־יעקב,

'שלחנהמצוות:שישמרוכדיילדיהןחינוךעל

ללמודהספרלביתיוםבכלובנותיכןבניכןאת

מלבדבתוכההמכילההתורהאתוידעועברית,

התרגלנהנעלות.ומידותמוסרגםומצוותחוקים

שוורץ.מצטטיום'",בכללהתפללובנותיכןאתן

מאוד,בעיניוחשובההייתההתורה"שמירת

המקדש".בענייןגםהתבטאשזהוייתכן

בראש־פינה,הארכיוןמנהלפופ,יהושפט

המקדשספרעלשומריםהמקוםשאנשימספר

מאוד,יקרבאוצר"מדוברעינם:בבתכעל

בראש־פינה.שמורבמקוםכיוםנמצאהואולכן

ראשון.מכליאותוחקרתיצרפתית,כדובר

המקומית,המועצהבהחלטת,3102בשנת

אותווהבאתישליהישןברכבהספראתלקחתי

יראתהרבהעםבירושלים,הלאומיתלספרייה

לשיפוץשםאותוהשארתיותפילות.שמיים

ואחריהממשלה,ראשמשרדבסיועשנעשה

בספרייהאלינו.בחזרהאותולקחתימהזמן

מדהימה,בצורההספראתשחזרוהלאומית

מיטביים.בתנאיםאצלנושמורהואוכיום

קבועהבטמפרטורהלהחזיקישכאלוספרים

גםהספרעושים.אנחנווכךנמוכה,ובלחות

במיזםלאינטרנט,בשלמותווהועלהכולונסרק

ישראל".ארכיונירשתשלהמורשת
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