
פנטנןריבקיןנעםצילום:

מספרתבירושליםקברחלקת

אצולהשושלתשלסיפור
היהודיתלאליטהשהשתייכהבנטוויץ׳,משפחת

סמ־המנדטוריתישראללארץעמהייבאהבלונדון,

לי

$TS1$סמלי$TS1$

$DN2$סמלי$DN2$קבר,וחלקתאחוזהביתכמובריטייםאצולה

קורותציבורישטחעלחריגבאופןשהוקמה
שזוריםבחלקההקבוריםהמשפחהבנישלחייהם

התנועהלבכירימקורביםהמדינה:שלבהיסטוריה

תלמההצ׳לונגניתמבריקים,משפטניםהציונית,

בח־שנטמנההאחרונהשביטרחלוהציירתילין

לקה
$TS1$בחלקה$TS1$

$DN2$בחלקה$DN2$שבועות.שלושהלפני

עמודחסון,ניר

הערה
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ופראליוטמ,דוד/לעאלד!)קולאז׳(,מסרסונירצילומים:בנטחיץ׳מרמןמשמאל:בנסחיץ׳;הלןמימין:בתמונהבנטביץ'.גורשלסרטובנטביץ׳","סינדרוטמתוךהמשפחהבני

חסוןניר

נע־שבועותכשלושהלפני

רכה

$TS1$נערכה$TS1$

$DN2$נערכה$DN2$יוצאתהלוויהבירושלים

משפחתיתקברבחלקתדופן.

האוניברסיטהלקמפוססמור

לכלמחוץהצופים,בהרהעברית

לקבו־הובאהמוכר,עלמיןבית
רה

$TS1$לקבורה$TS1$
$DN2$לקבורה$DN2$המורההציירת,שביט;רחל

נא־המלוויםעשרותוהאוצרת.

ספו

$TS1$נאספו$TS1$

$DN2$נאספו$DN2$הגדוליםלברושיםמתחת

שאולשלשירואתיחדושרו

מאמין"."אניטשרניחובסקי
בחלקהלהיקברזכתהשביט
היותהבשלהזאתהדופןיוצאת

)אובנטוויץ׳למשפחתנצר

בנטוביץ׳,בנטביץ׳,בנטואיץ,

ועודבנטביטשבנטובאיש,

נוהגיםלענפיההמשפחהבני

מיניבכלשמםאתלכתוב

שהשתייכההמשפחה,דרכים(.

בלונדון,היהודיתלאליטה

המנדטו־ישראללארץייבאה

רית

$TS1$המנדטורית$TS1$

$DN2$המנדטורית$DN2$האצולהשלאלמנטיםכמה

משפחתיסמלהבריטית

המסו־כמיטבבלטינית)מקצתו

רת(,

$TS1$,)המסורת$TS1$

$DN2$,)המסורת$DN2$קבר.חלקתוגםאחוזהבית
לורדיםביתלישראלהיהלו

מהמ־שמישהולהניחסביר

שפחה

$TS1$מהמשפחה$TS1$

$DN2$מהמשפחה$DN2$אםאבלבו.יושבהיה

המשפחתיהרזומהעלסומכים

מסולקהיהגםשהואלשעריש
לנצרותדתואתממירממנו,

היאשביטמתאבד.חלילהאו

הקב־בביתהנקברותאחרונת
רות

$TS1$הקברות$TS1$
$DN2$הקברות$DN2$,מובילבוקברשכלהקטן

סיפורקרובותלעתיםלסיפור,

בתול־שזורתמידאבלטרגי,

דות

$TS1$בתולדות$TS1$

$DN2$בתולדות$DN2$שלוההיסטוריההציונות

בישראל.והמוזיקההתרבות

נכרהבחלקההראשוןהקבר

סולו־לביתבנטוויץ׳סוזילמען

מון.

$TS1$.סולומון$TS1$

$DN2$.סולומון$DN2$האהובהאשתוהיתהסוזי

מייסדבנטוויץ׳,הרברטשל

הקבר.חלקתורוכשהשושלת
יהודיתלמשפחהנולדהרברט

מפוליןשהיגרהכלחסרת
הקשהמצבהלמרותללונדון.
התקבלהואהמשפחהשל
באוניברסיטהמשפטיםללימודי

ליהודיםזאתשאפשרההיחידה

בצעי־מצליחדיןלעורףוהיה

רותו.

$TS1$.בצעירותו$TS1$

$DN2$.בצעירותו$DN2$אחותולסוזינישאהוא

סולומוןהמפורסםהציירשל
בתובעצמהסולומוןג׳וזף

בנימיוחסת.יהודיתלמשפחה

רודבאביביתרכשוהזוג

עשרותלפרסוםשזכההרחוב

הביטלסבזכותכףאחרשנים

האמי־השכונותבאחתושוכן

דות

$TS1$האמידות$TS1$

$DN2$האמידות$DN2$בריטניה.בירתשליותר

והרברטלגדולהחלההמשפחה

הלונדוניתלאליטההתברג

הציונית.התנועהלצמרתוגם

מהתומכיםהיההואלמעשה

ובביתוהרצלשלהראשונים

התנועהבכיריכלהתארחו

ביתבאותובאנגליה.הציונית

שלי־הקבוצהנוסדהגםלונדוני

מים

$TS1$שלימים$TS1$

$DN2$שלימים$DN2$הישגהאתלתנועהתביא

בלפור.הצהרהביותרהגדול

למ־שלהוהקשרהצהרהאותה

שפחה

$TS1$למשפחה$TS1$

$DN2$למשפחה$DN2$בסרטמככבתגםהענפה

בנטביץ׳גורשבייםהומוריסטי
הרבט.שלהניןהואהלא

בתולדותהעוסקהסרט,באותו

האפשרותעולההמשפחה,

טיוטתמנסחהוא־הואשהרברט

כך,אוכףהראשונה.ההצהרה
הואההצהרהלפנירבותשנים

לפלש־הרצל,בשליחותנסע,

תינה

$TS1$לפלשתינה$TS1$

$DN2$לפלשתינה$DN2$לקונגרסדו"חלהכיןכדי
האפשרותעלהראשוןהציוני

נכתבלאדו"חאותה.ליישב

מהמסעיצאכןאהבהסיפוראבל

בפלשתינה.התאהבהרברטהזה:

קרקעחלקתלקנותהחליטהוא

הצופיםהרפסגתעלגדולה

אחוזתו.אתשםלהקיםכדי

יצאהלאהתוכניתאמנם

מרביתנתרמהולבסוףלפועל

העב־לאוניברסיטההקרקע

רית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$אחרשנים28שהוקמה

בשוליקטנהחלקהאבלכך

הקברכחלקתנשארההקמפוס
אחדאומרהרברט,המשפחתית.

וקשוחנוקשהאישהיהמניניו,
פיעלגדול.רומנטיקןגםאבל

בואועםיום,בכלהסיפורים

מכתבלכתובממהרהיהלמשרד

מגיעשהיהמכתבלאשתו,אהבה

)אבלהביתהשובולפניאליה
לכתובמאשתודורשהיההוא

הערה




יום(.בכלדומהמכתבלוגם

הואב-5191אשתוכשמתה

לירושליםעצמותיהאתהעלה

החלקהבמרכזאותהוקבר
נקברהואגםולימיםהקטנה,
השושלת,מייסדיהזוג,בנישם.
באמצע,מוגבהבקברקבורים

הקטןהעלמיןבית
שלהגבולק1אתקבע
הישראליתהמובלעת
הצופיםבהר

ובניילדיהםנקברוומסביבם

נטו־בחלקהאחרים.משפחה

עים

$TS1$נטועים$TS1$

$DN2$נטועים$DN2$והיאצפופיםברושעצי

השערירושלים.עלצופה

בטון,כאוהלמעוצבלחלקה
הציונית־בריטית,לאגודהזכר
מחבריה.אחדהיהשהרברט

יוצאבמעמדנשארההחלקה

הקבורהבמפת)יחסית(דופן

וגםבישראלהמשפטמערכת

האוניברסיטהממייסדיהיה

חייו:בקורותועודהעברית.

עובדבידירצחבניסיוןשרד

משלוחיארגוןב-9291,ערבי

להצלתהקינדר־טרנספורט

במל־מאירופהיהודיםילדים

חמת

$TS1$במלחמת$TS1$

$DN2$במלחמת$DN2$היהוכןהשנייההעולם

שלום";"בריתבהקמתחלקלו
בת־הראשונההשלוםתנועת

נועה

$TS1$בתנועה$TS1$

$DN2$בתנועה$DN2$.היהגםנורמןהציונית

אתלבצעשלאשקראומהיחידים

אייכמן.אדולףנגדהמוותעונש

תפקידהיהגםשלנורמןייתכן

בנציוןהזוגבנישביןברומן
בנימיןשלהוריונתניהו,וצילה
חבריפוצצוב-9291נתניהו.

שבההבריונים,בריתאגודת

שלנאומואתבנציון,חברהיה

הקתדרהלהקמתבאירוענורמן
בהרהבינלאומיהשלוםלמשפט

מהגרסאות,כמהפיעלהצופים.
אתבנציוןהרשיםאירועבאותו

לביתשנחשבוביתם,בירושלים

כעתעומדבשכונה,הראשון

שיגרוםהתחדשותהליךלפני

תוכניתחלקיורובלהריסת

בשלבירושליםסערהשמעוררת

השכונתית.במורשתהפגיעה

אתהחוקרדיןעורךבלדי,אבי

תולדותואתהקטןהקברותבית

סיוריםועורךבנטוויץ׳משפחת

מספרהרחב,לקהלבמקום

היכןחייהכלהתלבטהשתלמה

משפ־שלהקברבחלקתתיקבר:

חת

$TS1$משפחת$TS1$

$DN2$משפחת$DN2$בחלקתאוהזיתיםבהרילין
בהרשלהמשפחתהשלהקבר

לרועדבר,שלבסופוהצופים.
כאשרב-9591מתההיאמזלה,

במזרחהיהאחדקברותבית

והשני,לגבול,מעברירושלים
מו־בתוךהיההצופים,שבהר

בלעת
$TS1$מובלעת$TS1$

$DN2$מובלעת$DN2$ירדןבתחוםישראלית

חיילים)למעשהשוטריםשרק

הורשולשוטרים(מחופשים

נקברהלבסוףאליה.להיכנס

in 'Finn
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פנטוןריבקיןנעםצילום:יחדאותהכיבווישראליםירדניםוכבאיםשריפה,בופרצהב־1691הקברות.בית

פתוחציבורישטחעלבארץ:

דומהאחת.למשפחהומיועדת

הח־היאיותר,קטנהאךלה,

לקה
$TS1$החלקה$TS1$

$DN2$החלקה$DN2$בחוותהכלניותגבעתעל

ראשקבוריםשבהשקמים,

שרוןאריאללשעברהממשלה

מדוברלכאורהלילי.ורעייתו

התכנוןחוקפיעלשלאבקבורה

מיכלשני,מצדאבלוהבנייה,

שבהתחשבמודהבתחוםשעוסק

הוקמהשעליוהשטחבתרומת

בט־לבואקשההאוניברסיטה,

ענות

$TS1$בטענות$TS1$

$DN2$בטענות$DN2$נע־שבההקטנהלחלקה

רכת

$TS1$נערכת$TS1$

$DN2$נערכת$DN2$לעשור.אחתבערךהלוויה
בנטביץ׳,גורהבמאיפיעל
לראשונההתגלההרברטאצל

"תסמונתבנטביץ׳"."סינדרום

הגורמתקולקטיביתנפשית

מור־אתלהאדירבהללוקים

שתם

$TS1$מורשתם$TS1$

$DN2$מורשתם$DN2$,"הניןמתארהמשפחתית
המשפחה,עלהומוריסטיבסרט
ערכה,עלבהגזמה"ומתאפיינת

לאנושות".ותרומתהפועלה

בשידוןחלקלוהיה
להרברטנולדוילדים11

בנים.ושניבנותתשעולסוזי:

נורמןהיהכנראהשבהםהידוע

מש־בחלקהשקבורבנטוויץ׳,

מאל

$TS1$משמאל$TS1$

$DN2$משמאל$DN2$.משפטןהיההואלהוריו

שלהמשפטיהיועץמבריק,

והואהבריטי,המנדטממשלת

יסודותאתשהניחלמינחשב

איתוהתחתנהשלימיםצילה

הטוב(.לחברושנישאהלפני)לא

אשתו,ב-1791.מתנורמן

שהיתהפרנקלין,לביתהלן

אריסטוקרטיתממשפחה
שלמשפחה)קרובתבריטית

שלואחייניתהשמואלהרברט

הדנ"א(מפצחתפרנקלין,רוזלין

העירראשהעתבאותההיתה

הרא־האישהבפועל,לונדוןשל

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$המ־האגדההזה.בתפקיד

שפחתית

$TS1$המשפחתית$TS1$

$DN2$המשפחתית$DN2$שהיאלספרמתעקשת

לסיפור,מובילקברכל
אבלטרגי,לפעמים
למוזיקהקשורתמיד
הישראליתולתרבות

רקבעלהשלארונואתליוותה

ושםבלונדון,התעופהשדהעד

נפ־"כאןבמיליםממנונפרדה

רדות

$TS1$נפרדות$TS1$

$DN2$נפרדות$DN2$."הע־עצמההיאדרכינו

דיפה

$TS1$העדיפה$TS1$

$DN2$העדיפה$DN2$אנגליה.באדמתלהיקבר

שאינההרברטשלאחרתבת

המשפחתיתבחלקהקבורה

הידועהבנטוויץ׳,תלמההיא

)שעליליןתלמהבשםכיום
לאמנויותהספרביתקרוישמה

נגניתהיתההיאבגבעתיים(.

לאדריכלונישאהבחסדצ׳לו

ותלמהאליעזרילין.אליעזר

רחביהשכונתממייסדיהיו

בירושלים.המנוחותבהר

העלמיןביתבלדי,לדברי
העלמיןביתגםשלצדוהקטן,
האמריקאיתהמושבהשל

הגבולקואתקבעבירושלים,

בהרהישראליתהמובלעתשל

גילת,מוטיהעיתונאיהצופים.
בספרומספרבמובלעת,ששירת

הקברותביתכיהצופים""הר
היחידיםהמקומותאחדהיה

ישראליםחייליםנפגשושבהם

בקיץהמלחמות.ביןוירדנים
בברושיםשריפהפרצה1961

ישראליכוחהקברות.שבבית

כבאיםשםומצאלמקוםמיהר

אתלכבותהחלושכברירדנים

יחדנאבקוהקבוצותשתיהאש.

לעשןישבוכךואחרבלהבות
לאחרבצוותא.בירהולשתות

ירו־ומזרחהצופיםהרכיבוש

שלים

$TS1$ירושלים$TS1$

$DN2$ירושלים$DN2$ביתחזרב-7691כולה

המשפחה.אתלשמשהקברות

ניכריםהשחזורסימני

שייךבחלקהאחרקבר
שנישאפרידלנדר,לישראל

הרברט,שלהבכורהלבתו

פרו־שהיהפרידלנדר,ליליאן.

פסור

$TS1$פרופסור$TS1$

$DN2$פרופסור$DN2$,ב-0291נרצחלספרות

מטעםשליחותבזמןבאוקראינה

הנראהככלהג׳וינט,ארגון

הואהאדום.הצבאחייליבידי

עיירהשלהקברותבביתנקבר

אחרשניםו-18באזוריהודית

שה־הואהג׳וינטב-1002,כך,

עלה
$TS1$שהעלה$TS1$

$DN2$שהעלה$DN2$בהרלחלקהעצמותיואת

מתחתנקברפרידלנדרהצופים.

אוב־שצורתהמפוארתלמצבה

ליסק
$TS1$אובליסק$TS1$

$DN2$אובליסק$DN2$הג׳וינט.סמלועליהלבן

הת־השנייההאינתיפאדהבימי

נכלו

$TS1$התנכלו$TS1$

$DN2$התנכלו$DN2$וסימנילמצבהפלסטינים

בתםהיטב.ניכריםשלההשחזור

כרמל,ופרידלנדר,ליליאןשל
לימיםאגרנט,לשמעוןנישאה

העליון.המשפטביתנשיא
שלהאחרותמבנותיושלוש

שגםמהן,אחתהתנצרו,הרברט

ברבלילזאתעשתהכרמל,שמה

הצ־היאהבכור.בנהשלהמצווה

טרפה

$TS1$הצטרפה$TS1$

$DN2$הצטרפה$DN2$בתבארה"ב.ונעלמהלכת

בדרךהתפרסמהנעמי,אחרת,
מזכיר־היתההיאמשהו.מביכה

תו

$TS1$מזכירתו$TS1$

$DN2$מזכירתו$DN2$מח־קיינס,מיינורדג׳וןשל

שובי

$TS1$מחשובי$TS1$

$DN2$מחשובי$DN2$ה-02,המאהשלהכלכלנים
די־כיעדנואשות,בווהתאהבה

מתה

$TS1$דימתה$TS1$

$DN2$דימתה$DN2$להמשאירשקיינסלחשוב

הפרי־מכתבכתביו.בתוךרמזים

דה

$TS1$הפרידה$TS1$

$DN2$הפרידה$DN2$פי)שעלקיינסשלהנוקשה

הולחןמנעמיהומו(היההסברה
מיספופולרי:לשירונהפך

פרינסטון.להקתשלבנטביץ

שלבתועםהתחתןיוסף,אחר,בן

מערכתממייסדייפה,הללד"ר

מורה,היהיוסףבארץ.הבריאות
לחינוך.ישראלפרסוזוכהמנהל
צביפרופ׳שביט;רחלהםילדיו

האיידסחוקרימחשוביבנטוויץ,

לזכויותרופאיםארגוןוממקימי

בנטוויץ,מיכהופרופ׳אדם;

בנטואיץ"משפחתפיזיקה.חוקר
ציונות,שלמשפחההיתה

אריאומרורומנטיקה",מוזיקה

רא־ב"מקורפובליציסטשביט,

שון"

$TS1$"ראשון$TS1$

$DN2$"ראשון$DN2$חיה"היארחל,שלובנה

הרצלוביןלירושליםלונדוןבין

מהקופסה.לכלומחוץלבאך

המש־ובנותמבנירביםשאפיין

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$ללכתחתרניתנכונותהיה

עםשקטהוהתמודדותהרוחנגד

אותם".שפקדוהרבותהטרגדיות

אפשרהטרגדיותלאחתזכר

בח־ביותרהיפהבקברלמצוא

לקה
$TS1$בחלקה$TS1$

$DN2$בחלקה$DN2$.שייךהקברהמשפחתית
שלהשני)חלקולדניאל־בלפור

ההוא(,לבלפורמחווההואהשם
פרידלנדרפרופ׳שלהבכורבנם

כינורנגןשהיהדניאל,וליליאן,

בהיותוב-6391התאבדמחונן,

התוויםסותתוהמצבהעל.18בן

שלגמורההבלתיהסימפוניהשל

בספרהאחרוןוהפסוקשוברט

ותנוחלקץ;לך"ואתה,דניאל:

ה;מיןתלקץלגרלך,ותעמד

הערה



