
 כמו קוק והרב כצנלסון ברל
 ההנצחה ת׳בוטינסקי: הרצל
פמאחוריה הפוליטי והדיל

10 עמוד אדרת פר1ע

הערה




קוקהרבתמורתכצנלסוןברלההנצחה:שלהפוליטיקה
הזיכרוןשימורמאחוריהעסקנותאתוחשףולפעילויותלטקסיםתקציבשיבטיחחוקלאישורהדרךאתסוללהמפד"לליוצאיהעבודהביןדיל

קל1גר/לע"מזולכזןצילום:הפועליםובנקדברעיתוןבונה,סוללההסתדרות,אתייסדכצנלסון.

אדרתעופר

שלאחייניתוכצנלסון,דיתה

הש־מאודהתרגשהכצנלסון,ברל

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$הטלפוןשיחתאתכשקיבלה
הע־מפלגתמזכ"להרמוני,מערן

בודה.

$TS1$.העבודה$TS1$

$DN2$.העבודה$DN2$לואמרהשנה",78"חיכינו

וע־בבשורה:אותהשעדכןלאחר

דת

$TS1$ועדת$TS1$

$DN2$ועדת$DN2$אתאישרהלחקיקההשרים

זכ־לקידוםשיזםהחוקהצעת

רו

$TS1$זכרו$TS1$

$DN2$זכרו$DN2$המ־דודהשלומורשתו

נהיג

$TS1$המנהיג$TS1$

$DN2$המנהיג$DN2$שמת"העבודה"שלהרוחני

סיימה,93בתדיתה,ב-4491.

שתס־תקווהבהבעתהשיחהאת

פיק

$TS1$שתספיק$TS1$

$DN2$שתספיק$DN2$החוקאתבחייהעודלראות
בכנסת.מאושר

הש־שקידמההחוק,הצעתאת

רה

$TS1$השרה$TS1$

$DN2$השרה$DN2$גלעדח"בהגישמיכאלי,מרב
ביןקובעת,היא)העבודה(.קריב

שלפטירתוביוםזיכרוןיוםהיתר,

פעילויותיתקיימושבוכצנלסון
וב־בצה"להספר,בבתיחינוכיות

מוסדות

$TS1$ובמוסדות$TS1$

$DN2$ובמוסדות$DN2$.אזכ־זאת,לצדהמדינה

רה

$TS1$אזכרה$TS1$

$DN2$אזכרה$DN2$בח־בקברותיערךממלכתית

וות

$TS1$בחוות$TS1$

$DN2$בחוות$DN2$,נוס־חינוכיתופעילותכנרת

פת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$הולדתו.ביוםתתקיים

ההסתדרות,אתייסדכצנלסון
עי־בונה,סוללהקמתאתגםכמו

תון

$TS1$עיתון$TS1$

$DN2$עיתון$DN2$,המשכירעובד,עםהוצאתדבר

תפילתגםהפועלים.ובנקלצרכן

שחיבר,נוסחעלמבוססתיזכור
בדב־"נעוץהנשקטוהרערךוגם

ריו

$TS1$בדבריו$TS1$

$DN2$בדבריו$DN2$אומרההבלגה׳",׳תקופתבעד

שהנו־מופתדמות"הואהרמוני.

ער

$TS1$שהנוער$TS1$

$DN2$שהנוער$DN2$מכיר".לא

כצנלסון,ברלמקרןהודרמי
שייסדהאישהיההואכימזכיר

עודהחוליםקופותמוסדאת

"הסתדרותאתכשהקיםב-1191,

לי־ביהודה",החקלאיםהפועלים

מים

$TS1$לימים$TS1$

$DN2$לימים$DN2$מטרתוכללית.החוליםקופת

צעיריםלחלוציםלאפשראזהיתה

הניחו"בכךרפואהשירותילממן

תהיהשלימיםלמההיסודותאת

הציבו־הבריאותממערכתאחת

ריות

$TS1$הציבוריות$TS1$

$DN2$הציבוריות$DN2$הוד.אומרבעולם",הטובות

המ־שליעילותהמגרעותיה,חרף

ערכת

$TS1$המערכת$TS1$

$DN2$המערכת$DN2$האחרו־בשנתייםהוכחה

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$הלאומייםהחיסוניםבמבצעי

הקופות.שביצעו

בימיןלקנא
ההנצ־מפעלישמאחוריאלא

חה

$TS1$ההנצחה$TS1$

$DN2$ההנצחה$DN2$מסתתרתהגבוהות,והמילים

של"מפגשקטנה:פוליטיקהגם

פוליטית",וקונסטלציהאינטרסים
לה־כדיהרמוני.זאתשמגדירכפי

בטיח

$TS1$להבטיח$TS1$

$DN2$להבטיח$DN2$ליוםהחוקבהצעתתמיכה

העבודהחברהלכצנלסון,זיכרון

לקדםשרצההדתי,הציונילימין
קוק.הרבשללזכרומקבילחוק

שיחייבוחוקים,שנילהםנולדוכך

הצפויאישורםעםהמדינהאת

להנ־תקציביםלהקצותבכנסת

צחה

$TS1$להנצחה$TS1$

$DN2$להנצחה$DN2$עלששייכים,אישיםשנישל
כיאףשונים,למחנותהשטח,פני

הע־דודהכיסיפרהכצנלסוןדיתה

ריך

$TS1$העריך$TS1$

$DN2$העריך$DN2$הרב.אתמאוד

החוקאתלקדםניסההרמוני
ששלפניכברכצנלסוןלזכר

שתיארבהתנגדותנתקלאךשנים,

בי־הימין"ממשלותעניינית.כלא

קשו

$TS1$ביקשו$TS1$

$DN2$ביקשו$DN2$הציוניהשמאלאתלהפוך

מחמתלמוקצהבישראלוהחברתי

לולייצרגסבאופןופעלומיאוס,

ולהדיח",לדכאודה־לגיטימציה,
כשקמהלאחרונה,אךקובע.הוא

העבו־ומפלגתהחדשההממשלה

דה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$,הש־שבשלההביןהואבתוכה

עה.

$TS1$.השעה$TS1$

$DN2$.השעה$DN2$עלהיוםמדברהשיחכל"הרי
מהואיחויריפוישינוי,ממשלת

לשנותכדיברל,מחוקטוביותר

לשינוי?"משיסדהאווירהאת

נחקקורביןרצחאחרי
חוקזהאחרבזה
בגין,לזכרוחוקלהנצחתו
המפלגותביןעסקהפרי

נירח"באצלמצאקשבתאוזן

כיסיפרהרמוני)ימינה(.אורבך

לד־מתפרץ"אתהלו:אמרהוא

לת

$TS1$לדלת$TS1$

$DN2$לדלת$DN2$,מנסיםשלנוהחברהפתוחה

קוק".הרבלהנצחתחוקלקדם

בימיםהואאףשמקודםזה,חוק

הנצחתואתיבטיחבכנסת,אלה

שיצויןהרב",ב"יוםהאחרוןשל

באזכרהבטקסים,פטירתובמועד

לא־בדומהחינוכיתובפעילות

לה

$TS1$לאלה$TS1$

$DN2$לאלה$DN2$וב־קוק"הרבכצנלסון.שביום

רל

$TS1$וברל$TS1$

$DN2$וברל$DN2$מופתדמויותשתיהםכצנלסון

ישראלובעםבציונותשהאמינו

ישראל",ותורתמסורתפיעל
אורבך.ח"בהשבועאמר

הע־מדוענשאלכשחרמוני

בודה

$TS1$העבודה$TS1$

$DN2$העבודה$DN2$זכ־אתלהנציחטרחהלא

רו

$TS1$זכרו$TS1$

$DN2$זכרו$DN2$שהיההרוחנימנהיגהשל

מפא"ישלהמייסדיםמהאבות

בשל־שנותיהעשרותבמשך

טון,

$TS1$,בשלטון$TS1$

$DN2$,בשלטון$DN2$כאןהיתהכימודהחרמוני

אין.׳77עדבשלטון"היינוטעות.

לכך",אחריותישלנושגםספק
שיעורלמדכיומודהאומר,הוא

יוד־"הםבימין.מעמיתיוחשוב

עים

$TS1$יודעים$TS1$

$DN2$יודעים$DN2$המ־אתולכבדלהוקיראיך

נהיגים

$TS1$המנהיגים$TS1$

$DN2$המנהיגים$DN2$.אניבזה,קינאתישלהם

זיכרוןימיעושיםהםמודה.

לאלטלנה,וטקסיםלז׳בוטינסקי
ולמטעןלמורשתכבודלהםיש
האידיאולוגי".

הואז׳בוטינסקיהרצל,מלבד

קוםלפנישמתהיחידהמנהיג
ייעודיבחוקמונצחאךהמדינה

טרומפלדורמתקציבה.שממומן

הגדודיםעללפיקודחברומנגד,

ומס־בחוק,מונצחלאהעבריים,

תפק

$TS1$ומסתפק$TS1$

$DN2$ומסתפק$DN2$גםכךממלכתית.באזכרה

אחדכלשתרמו,אחריםאישים

ולמא־הציוניתלתנועהבדרכו,

בק

$TS1$ולמאבק$TS1$

$DN2$ולמאבק$DN2$לעםהלאומיהביתהקמתעל
היהודי

במונצחיםואיפהאיפה

הר־הרכבנקבעכיצדאך

שימה

$TS1$הרשימה$TS1$

$DN2$הרשימה$DN2$המונצחיםשלהמיוחסת

תהאאשרתהאשמורשתם

מהמדינה?מימוןמקבלת

פוליטיבנושאשמדוברמתברר

רצחאחרילמשל,כך,מובהק.

זהאחרבזהנחקקורביןיצחק

לזכרונפרדוחוקלהנצחתו,חוק

שנרקםהסכםפריבגיןשל

לעבודה.הליכודבין
בתוךשגםמגלהנוסףעיון

איפהישנההמונצחיםרשימת

גוריון,בןלדוגמה,כך,ואיפה:

צביבןיצחקבגין,מנחםרבין,

שמבטיחלחוקזכושזרוזלמן

מנגד,התקציב.מבסיסהנצחה
לוישרת,משהמאיר,גולדה

מונצחיםויצמןוחייםאשכול

שנאלצותעמותות,ידיעל

תקציבעלשנהמדילהיאבק
לפעילותן.חדש

ראשיגםישנםאלה,לצד

חוקכלשאיןונשיאיםממשלה
להנצחתם,שפועלתעמותהאו
שרון,אריאלפרס,שמעוןכמו

ואולםקציר.ואפריםויצמןעזר

ל"מסלולזכואישיםשלושה

לאחרונהוקיבלוחקיקה"עוקף

להקמתחד־פעמי,גבוה,תקציב
יצחקלמורשתםמיזמים

הרצוג.ויצחקנבוןיצחקשמיר,

השרהואזהבהקשרדופןיוצא

היהשלאזאבי,רחבעםלשעבר

אךנשיא,אוממשלהראש
במחלוקתהשנויהמורשתו

שנרצח.מאחרבחוקמונצחת

ראוייםבעצםמדועאבל

כבודםקוקוהרבכצנלסון

לחוקיםמונחבמקומם
קבעומילהנצחתם?ייעודיים
אורבניםאחרים,שמנהיגים

עלבחוק?יונצחולאפועלים,
הנצחתבמפעלוהכאוסהאפליה

מבקרכברהתריעהאומהגדולי
עתירהגםשנים.לפניהמדינה

ואינספורבעניין,הוגשהלבג"ץ

למוע־נשלחותלונהמכתבי
צה

$TS1$למועצה$TS1$
$DN2$למועצה$DN2$וראשינשיאיםלהנצחת

ראשלמשרדשכפופהממשלות,

לנושא.ואחראיתהממשלה

ב-6891,שהוקמההמועצה,
מנגנוןליצורהיתהאמורה
האפשר,ככלשוויוניהנצחה

נותרוהטובותשהכוונותאלא

אחרישנה35בלבד.הניירעל

המועצהשלפעילותההקמתה,

לאי־לאי־שוויון,מקורנהפכה

סדר

$TS1$לאיסדר$TS1$

$DN2$לאיסדר$DN2$רבות.ולתלונות

הש־חילופיעםלאחרונה,

לטון,
$TS1$,השלטון$TS1$

$DN2$,השלטון$DN2$ועדתיו"רשינוי.חל

השרולטקסים,לסמליםהשרים

עםועדהכינסטרופר,חילי

שלמהשלוםהממשלהמזכיר

מכללשהגיעו,בקשות"לאור

טקסיםלקיוםהפוליטית,הקשת

לאישיםממלכתייםואירועים

ימיולקביעתשונים,פוליטיים

עבורנוספיםלאומייםציון

נוס־מרכזיותציבוריותדמויות

פות".

$TS1$."נוספות$TS1$

$DN2$."נוספות$DN2$להימנעהחליטההוועדה
אישיםשלקבועהמהנצחה

עלולשמורנוספיםפוליטיים
מדימונצחיםשבוהעיקרון

הממשלהראשרקשנה

וכןהראשוןוהנשיאהראשון

הירצחם.בשלוזאבירבין

מונצחיםהמדינהראשי"שאר

ובטקסלעשוראחתממלכתית

ולראשילנשיאיםמרכזיאזכרה

הוועדה.החליטהממשלות",

שאינםאישיםלגביומה

כאןונשיאים?ממשלהראשי

האישים"כללכיהוועדהקבעה

היהדות/ציונות/בחייהמכוננים

הכ־שחבריישראלית",תרבות

נסת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$עבורםלחוקקמעוניינים

לקבועיוכלוהנצחה,חוקי
ולהגדירבכנסת,לזכרםפעילות

לאאךכ"לאומי"היוםאותואת

"יהודי"עלהדגשכ"ממלכתי".

הנצחהוכרגעבולט,ו"ציוני"

ערביםאומוסלמיםאישיםשל

הפרק.עלאינהכלל
ביןההבדלבדיוקומה

ללאומית?ממלכתיתהנצחה

הסבירו:טרופרשלבלשכתו

שהמדינהאומר"ממלכתי

כלעםממלכתילטקסמחויבת

הזיכרוןביוםבכך,שכרוךמה
הרבההואלאומייוםהממלכתי

הממשלהראשמחייב".פחות

אתאימץנמסר,כךבנט,נפתלי

הוועדה.המלצות

וקבעואותנוהגבילו"הם
ולאלאומייהיהברליוםכי

איןזאת,בכלאבלממלכתי.

לולתתגדול,משהושזהספק

הרמוני.אומרלאומי",ממד

להסתירמתקשההואזאת,עם

שז׳בוטינסקימכךהאכזבהאת
ונדממלכתיזיכרוןליוםזוכה

בשעהבלאומי,מסתפקצנלסון

אידיאולוגייםמנהיגיםששניהם

ושלהליכודשלרוחנייםואבות

העבודה.

מעדיףהרמוניזאת,עם
המלאההכוסחציאתלראות

מחדש"דורלמקורות.וחוזר

האשפהגלאלזורקאיננוויוצר

מצטטהואהדורות",ירושתאת

ב-4391.כצנלסוןשלמדבריו

הערה



