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כרוניקה של מוות ידוע מראש 
סיפורו של "המרכז הלאומי לגבורה והנצחה

הר איתן"

בראשית שנות ה־70 של המאה העשרים הועלתה הצעה לבנות בישראל אתר לאומי מרכזי להנצחת 
לירושלים.  ועדת שרים להקים את האתר בהר איתן מערבית  חללי המלחמות. בשנת 1978 אישרה 
במהלך שנות ה־80 הובא "חוק הר איתן" לאישור בכנסת, ובשנת 1987 אושרה תכנית המתאר. ואולם, 
למרות בחירת תכנית אדריכלית והשקעת 40 מיליון שקלים מכספי המדינה )נוסף על תרומות(, אתר 
היה צפוי  ירון שכישלון המיזם  עידן  טוען  זה  לא הוקם מעולם. במאמר  איתן  ההנצחה המרכזי בהר 
ירון  ונבע בחלקו מהכוונה להקים אתר מונומנטלי בעל נרטיב היסטורי מקודש וחתום.  וידוע מראש, 
שוללות־מונומנטליות"  "אנדרטאות  באמצעות  היא  כואב  ציבורי  זיכרון  עם  להתמודד  שהדרך  סבור 

)counter-monuments(, כגון האנדרטה שהקים הפסל מיכה אולמן בכיכר בבל )Bebelplatz( שבברלין.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ד"ר עידן ירון הוא מרצה בכיר לסוציולוגיה במכללה האקדמית אשקלון. 
מלחמה:  קרבנות  ספרו  צבא.  ובלימודי  תרבות  בחקר  מתמחה  הוא 
הריגה־פציעה בשדה הקרב ראה אור בשנת 2017 בהוצאת כרמל — 

סדרת "פרשנות ותרבות".

 idanyaron@gmail.com  :דוא"ל

 * * *
מחבר המאמר מבקש להודות לד"ר תמיר ליבל, שהיה שותף בגיבוש 

הרעיון למחקר ובאיסוף החומר.

י ָהִיינּו ַּבְזְּבָזִנים ַעד ְמאֹד!  ְרִאי, ֲאָדָמה, כִּ
)"ְרִאי ֲאָדָמה", שאול טשרניחובסקי(

ההר

ביותר  הבולטים  ההרים  מרכסי  אחד  הוא  איתן"  "הר 
בסביבתו. שמו של ההר נושא משמעות חשובה: 

 — שנקבע  סמלי  שם  זהו   .1953 בפברואר  אושר  השם 
כ"ב:  כ"ד,  במדבר  פי  על   — מוצק  חזק,  איתן,  מלשון 
שהוא  בכך  סמליותו  ִקֶּנך".  בסלע  ושים  מושבך  "איתן 
מציין את כוחו האיתן של צה"ל, ואת גבורתו של הלוחם 
העברי שהייתה ותהיה איתנה בארץ. האזור הגיאוגרפי 

היה נחלת קרבות, ולכן צוין השם במקום זה. 
ועדת  מרכזת  ביתן,  חנה   ,"160  ,131 נ"צ  איתן,  )"הר 
מנכ"ל  אבינועם,  יצחק  אל  הממשלתיים,  השמות 
המחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון, 20 בדצמבר 
1982, משרד הביטחון — ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, 

תיק 100-40/2009(

הר איתן )או בשמו הקודם Adh Dhahr, שמשמעו "גב ההר"(, 
מתנשא לגובה של 788 מטר מעל פני הים. זהו אחד ההרים 
הנישאים ממערב לירושלים, הנכלל ביער סטף. סביב ההר 
שבחלקן   — נטושות  חקלאיות  טרסות  של  דונמים  עשרות 
יערות  עתיקים,  גפן  כרמי  מעיינות,   — פרי  מניבי  עצים 
ייחודיֹות: קרבה לירושלים — ואתרי עתיקות. להר תכונות 
דונם,   4,500  — השטח  גודל  העיר;  ממרכז  קילומטר   15
לייעור  ייעדה  שהקק"ל  ושטח  צעיר  יער  שטחי  הכוללים 
נוסף; אופי השטח — זהו ההר המרשים ביותר בהרי יהודה 
הנשקף  הנוף  המורפולוגית;  צורתו  מבחינת  המרכזיים 
ויזואלית  חולש  ההר  יהודה,  הרי  במרכז  בהיותו   — מההר 
על הרכסים מסביב — ירושלים במערב, נבי סמואל במזרח, 
נחל שורק בצפון ונחל רפאים בדרום. בשל תכונות אלו משך 
אליו ההר בעלי חזון ויזמים רבים, שרצו להקים בו מיזמים 
לאומיים — בהם בסיס צה"ל, שדה תעופה לירושלים, בית־
קברות לירושלים, מחצבת חרסית, שכונת וילות, יער זיכרון 

לחללים ועוד.
לאומי  מפעל  של  משכנו  מקום  להיות  תוכנן  איתן  הר 
המקובלת  למסורת  בהתאם  הגבורה.  ולמורשת  להנצחה 
של אנדרטאות הנצחה, המפעל יועד מראש לאחד הרכסים 
המפעל  של  התפיסה"  ב"עיקרי  יהודה.  הרי  של  הנישאים 
הר  רב־משמעי:  הוא  עמנו  של  בהיסטוריה  "'הר'  נכתב: 
)"עיקרי התפיסה", הר איתן —  הבית, הר סיני, הר הרצל" 
המרכז הלאומי למערכות ישראל, הארכיון הציוני המרכזי, 
1 באוגוסט KKL5/63467 ,1985(. עם הבאת "חוק הר איתן" 
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היכל הזיכרון הלאומי בהר הרצל, שנחנך באפריל 2017 ומנציח את כלל הנופלים במערכות ישראל
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לקריאה ראשונה בכנסת, חבר הכנסת ראובן ריבלין )ליכוד( 
השליך בדבריו את ִצלם של הר הרצל וההר של "יד ושם" 

על הר איתן:
הנישאים  ההרים  אחד  הוא  הרי  איתן,  בהר  מדובר 
מול הר הרצל — שבו נמצאים קבריהם של חללי צה"ל 
ירושלים  תושבי  בהם  ישראל,  במלחמות  שנפלו  רבים 
נמצא  שעליו  נורא  הר  אותו  גם  וכן   — וסביבתה 
הגבורה  התשועה,  ושם".  "יד  השואה,  להנצחת  המרכז 
וההנצחה — כולם יחד באזור אחד — יהוו את הפנתיאון 
אשר  רבים,  לדורות  ליצור  מבקשים  אנחנו  שאותו 
יבואו וילמדו את גורל העם והמדינה ותולדותיהם ואת 
הדרכים שהביאו לידי חזרתנו לארצנו, על מנת להביא 

לקוממיותנו. 
)"הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה והנצחה, הר איתן", 
עשרה,  החמש  הכנסת  של  ושבעים  המאה  הישיבה 

(www.knesset.gov.il — 1 בינואר 2001, אתר הכנסת
בדוח השנתי של מבקר המדינה )1996( נכתב: "המרכז בהר 
איתן מתוכנן להיות 'הצלע השלישית' במשולש התיעוד של 
ההיסטוריה היהודית, הכולל את בית התפוצות וסיפור העם 
היהודי בגלות; את יד ושם, המנציח את זיכרון העם היהודי 
שהושמד במלחמת העולם השנייה; ואת המרכז בהר איתן, 
גורל העם היהודי ואת התחייה בארץ־ישראל.  שידגיש את 
ישראל, שבמותם  במערכות  הנופלים  כל  את  ינציח  המרכז 
הבטיחו את תקומתה של מדינת ישראל ואת קיומה" )דוח 

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, 1996, עמ' 869(.

המונומנט: ההר כאתר לאומי לגבורה ולהנצחה

במשך שנים הוקמו בישראל מוזיאונים ואתרי הנצחה לרוב. 
היום  "עד   ,)1996( המדינה  מבקר  של  השנתי  הדוח  על־פי 
צבא,  נושאי  שעניינם  מוזיאונים  כשלושים  בארץ  הוקמו 
]...[. חלק  ביטחון והנצחת הנופלים בשירות העם והמדינה 
שאר   ;]...[ הביטחון  משרד  מטעם  פועלים  מהמוזיאונים 

המוזיאונים הוקמו כתוצאה מיוזמה של הֵחילות והיחידות 
ואת  חלליהם  את  להנציח  ביקשו  אשר  בוגריהם,  של  או 
פעילותם המבצעית ]...[. ישנם גם מוזיאונים מקומיים ]...[. 
לנופלים"  אנדרטאות  כ־1,100  הוקמו  המוזיאונים,  מלבד 

)שם, עמ' 868(.
יליד  היהודי־אמריקני  ההיסטוריון  זאת  שניתח  כפי 
בקרב"  הנופלים  "פולחן   ,)Mosse( מוסה  ג'ורג'  גרמניה 
נטמנים  משתקף באנדרטאות הנצחה, בבתי־קברות שבהם 
אותנו  להשכיל  ועשוי  זיכרון,  ובטקסי  ַּבקרב  הנופלים 
של  ספרו  )ראו  עצמה  את  מציגה  אומה  שבו  האופן  בדבר 
שתי  זיכרון  של  מחדש  עיצובו  בקרב:  הנופלים  מוסה, 
מלחמות העולם, ברשימה לקריאה נוספת, עמ' 11(. באופן 
ף  זיכרון העבר הנתמך על־ידי המדינה מכוון לַתקֵּ מסורתי, 
המונומנטים  אומה.  של  בלידתה  הכרוכה  התמימות  את 
הלאומיים המסורתיים מַספרים עלילה של אירועים נאצלים 
ושל ניצחון על הברבריּות, ומאזכרים את הקדושים שהקריבו 
את חייהם במאבק למען קיומה של האומה. המפעל הלאומי 
לאומי  כמונומנט  רבה  במידה  תוכנן  איתן  בהר  המיועד 

מסורתי מסוג זה.
שנות  בתחילת  איתן  בהר  ההנצחה  מפעל  של  ראשיתו 
ההנצחה,  ואתרי  המוזיאונים  מרבית  הקמת  טרם  ה־70: 
מפעל  להקים  החייל  להנצחת  הציבורית  המועצה  הציעה 
התבססה  זו  הצעה  ישראל.  מערכות  חללי  להנצחת  מרכזי 
מוזיאון  הקמת  ה־50:  משנות  בן־גוריון  דוד  של  חזונו  על 
צה"ל בירושלים. בפנייה מינואר 1975 אל המועצה העליונה 
לתכנון במשרד הפנים בנושא "ייעוד הר איתן לאתר הנצחה", 
הסביר מאיר שמיר, מנהל מינהל פיתוח הקרקע בקרן קיימת 

לישראל:
כיום, 27 שנה לאחר הקמת המדינה, לא קיים במדינת 
מאורעות  את  המאחד  לאומי  הנצחה  אתר  ישראל 
את  מנציח  החדש,  בזמן  ישראל  מערכות  של  הגבורה 
השונות  ליחידות  ביטוי  ונותן  ישראל,  חללי  של  זכרם 
אנדרטאות  פזורות  הארץ  כבישי  לאורך   .]...[ צה"ל  של 

הר איתן 
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יחידות  או  מקומיים  מאורעות  המנציחות  מקומיות 
שפעלו באזור או חללים שנפלו בהגנם על האזור. לאור 
כל זאת מורגש הצורך בהקמת אתר לאומי שידגיש את 
לבניו  ישראל  עם  שבין  והעצב  הגאווה  רווי  הדם  קשר 

שנפלו במערכות הגבורה. 
קיימת  קרן  הקרקע,  פיתוח  מינהל  מנהל  שמיר,  )מאיר 
הפנים,  משרד  לתכנון,  העליונה  למועצה  לישראל, 
6 בינואר 1975, ארכיון פרטי — אורית שחם־גובר ]מעתה 

והלאה "ארכיון אש"ג"[( 
סמלים  לענייני  השרים  ועדת  דנה   1978 אוקטובר  בסוף 
איתן.  בהר  לאומי  והנצחה  גבורה  אתר  בנושא  וטקסים 
הוועדה החליטה "לאשר עקרונית את ההצעה להקים בהר 
והנצחה  גבורה  אתר  המרכזיים  יהודה  בהרי  אשר  איתן 
לאומי לחללי מערכות ישראל". עוד הוסיפה הוועדה וקבעה: 
האתר  ראיית  מתוך   — הממלכתיות  ההנצחה  "רשויות 
כמרכז להנצחה ממלכתית בעתיד — לא יעודדו הקמתן של 
פרויקטים  להעביר  וישתדלו  נפרדות  הנצחה  אנדרטאות 
)"אתר  האמור"  לאתר  קיימות  אנדרטאות  או  להנצחה 
השרים  ועדת  החלטת  איתן",  בהר  וזיכרון  גבורה  הנצחה, 

לסמלים וטקסים, 31 באוקטובר 1978, ארכיון אש"ג(.
סמלים  לענייני  השרים  ועדת  החליטה   1982 בדצמבר 
הלאומי  המרכז   — איתן  הר  של  הקמתו  "לאשר  וטקסים 
שנה   .)18693  /  22  — גל  המדינה,  )גנזך  והנצחה"  לגבורה 
את  לקבל  הוועדה  החליטה   ,1983 בדצמבר  מכן,  לאחר 
את  למפעל  ולקבוע  המייסדים,  של  השאפתנית  התכנית 

המטרות הבאות:
)1( הנצחת הגבורה של עם ישראל בארץ ישראל, ולמען 
בארץ  התחייה  התחדשות  ראשית  למן   — ישראל  ארץ 
ישראל, על רקע מערכות ישראל למן תקופת התנ"ך ועד 
לראשית התחדשות התחייה; )2( הנצחת פועלי הגבורה 
העברי  היישוב  הגנת  ישראל;  ארץ  ולמען  ישראל  בארץ 
בארץ ישראל; המרד והמאבק נגד השלטון הזר, לרבות 
פועלם של: בר־גיורא, השומר; ניל"י, הגדודים העבריים, 

ישראל,  חירות  לוחמי  הלאומי,  הצבאי  הארגון  ההגנה, 
ישראלים  לוחמים  ישראל,  לארץ  ההעפלה  הפלמ"ח; 
בצבאות בנות הברית במלחמת העולם השנייה, הבריגדה 
היהודית, צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון של מדינת 
ישראל; )3( הנצחת הנופלים בכל מערכות ישראל — שנפלו 
בארץ ישראל או למען ארץ ישראל, מראשית התחדשות 
הכוח  התפתחות  המחשת   )4( ישראל;  בארץ  התחייה 
העברי והמערכות על קיום עם ישראל בארצו; )5( הנחלה 
צה"ל  של   — הלחימה  מורשת  של  הבאים  לדורות 
פעילות   )6( לו;  שקדמו  והמרד  והמאבק  המגן,  וכוחות 
וחינוך — בכל הקשור לגבורה, כערך המבטא את אהבת 
העם והמדינה; )7( ריכוז התיעוד בכל הנושאים המהווים 

את מטרות המפעל. 
)החלטת ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים מיום י"ג 
 — הביטחון  משרד   ,]1983 בדצמבר   29[ תשמ"ג  בטבת 

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, תיק 438-40/2009(
ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה  אישרה   1987 באפריל 
במשרד הפנים את תכנית המתאר המחוזית למחוז ירושלים 
)מי/584/א(,  התכנית  איתן.  בהר  ההנצחה  אתר  בעבור 
שנערכה על־ידי ועדת התכנון מטה יהודה, כללה שטח של 
התכנית  מטרות  קאסוטו.  דוד  היה  המתכנן  דונם;   4,630
כללו בין השאר: "קביעת תכנית בינוי ופיתוח הוראות בנייה 
למבני הקריה, לרבות קביעת היקפי בנייה לכ־50,000 מ"ר 
שטחי בנייה עיקריים בשטח הקריה המרכזית וקביעת אזורי 
בנייה ופיתוח שייעודיהם ושימושיהם יוגדרו בעתיד בתכניות 
מפורטות שיוגשו מפעם לפעם" )דוח מבקר המדינה, 1996, 
בראשות  הממשלה  קיבלה   1991 באפריל   .)876-868 עמ' 
יצחק שמיר את החלטה מס' 1199 — "הר איתן — המרכז 
הר  "הקמת  נכתב:  שבראשיתה  והנצחה",  לגבורה  הלאומי 
איתן, המרכז הלאומי לגבורה והנצחה, תעוגן בחוק שייקרא 
'חוק הר איתן' ]...[. הר איתן ]...[ יהיה אתר הנצחה ממלכתי 
 — הביטחון  )משרד  בהחלטה"  שנקבעו  למטרות  בהתאם 

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, תיק 468-40/2009(.
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חוק  "הצעת  הכנסת  שולחן  על  הונחה   2000 ביולי 
המרכז הלאומי לגבורה והנצחה, הר איתן, התש"ס־2000". 
כנסת. סעיפה הראשון הכריז:  16 חברי  עליה  היו חתומים 
והנצחה — הר איתן".  "מוקם בזה המרכז הלאומי לגבורה 
מטרות מרכז הר איתן כללו: "הנצחת הגבורה של עם ישראל 
 — ישראל  בכל מערכות  הנופלים  כל  הנצחת  ישראל;  בארץ 
ישראל; הנחלת מורשת  ישראל או למען ארץ  שנפלו בארץ 
הלחימה של צה"ל ושל כוחות המגן, המאבק והמרד שלפני 
קום המדינה" )"הצעת חוק המרכז הלאומי לגבורה והנצחה, 
החמש־עשרה,  הכנסת  פ/1880,  התש"ס־2000",  איתן,  הר 

31 ביולי 2000(.
 

ההר כאתר מונומנטלי

לגבורה  הלאומי  "המרכז  ראשי  החליטו   1995 בינואר 
הפתוחה  האדריכלית  בתחרות  כי  איתן",  הר  והנצחה 
לכול ישותפו אדריכלים ישראלים בלבד. לקראת התחרות 
פורסמה חוברת ַמנחה בשם "התפיסה המוזיאלית" מטעם 
והמעצבים  דרורי,  וזאב  שחם־גובר  אורית  המרכז  אוצרי 
ומייקל   )Hart( הארט  ג'ון  הראל,  שמוליק  הראל,  דורית 
הר  "פרויקט  כי  היתר,  בין  שם,  נכתב   .)Cashman( קשמן 
הממשלה  החלטת  לפי  ירושלים  בהרי  לקום  שעתיד  איתן 
במערכות  לנופלים  הנצחה  מרכז  ובו  לאומי  אתר  יהיה 
מרכזיים  היבטים  יציג  המכלול  מוזיאלי.  ומכלול  ישראל 
הישראלית  החברה  של  מאבקה  ובנושא  צה"ל  בנושא 
ועד  הציונית  ההתיישבות  ראשית  למן  בארץ,  קיומה  על 
)תחרות לתכנון המרכז הלאומי למערכות ישראל  ימינו" 
הכותבים   .)1996 המוזיאלית,  התפיסה   — בהר־איתן 
של  הכללית  מהרוח  חלק  יהיה  ההנצחה  "אזור  כי  קבעו 
האתר, לפיה אתר הר איתן ישמור על עקרונות של צניעות, 
יושב  )שם(.  ההר"  של  הטבעי  בנוף  והשתלבות  מכובדות 
ראש ההנהלה והמועצה הציבורית של הר איתן, אלוף )מיל'( 
ורדי, הסביר: "אמרנו, קודם כל נקבע את התכנים,  רפאל 
מה שאנו סבורים שצריך להיות בלבו של המפעל הזה; רק 
אחר כך נלביש על זה את המעטפת החיצונית של המבנה, 
במוזיאונים  התופעה  את  מכירים  הרי  אנחנו  להפך.  לא 
אטית  מטבעה  הייתה  ללכת  בחרנו  שבה  הדרך  ימינו.  בני 
ומחושבת יותר: תחילה התפיסה, העיצוב וקביעת התכנים, 
ורק אחר כך הארכיטקטורה" )"תרבות ההנצחה והזיכרון: 

יום עיון", 1999, עמ' 19(.
הכריזו  שבה  בעיתונות  מודעה  התפרסמה   1995 ביוני 
המרכז  לתכנון  המזמין'  'ברירת  פומבית  "תחרות  על 
הלאומי למערכות ישראל בהר איתן". לשלב א' של המכרז, 
ערים,  ובוני  האדריכלים  אגודת  עם  בתיאום  שהתקיים 
ניגשו 60 משרדים; 36 משרדים הגישו הצעות. באוקטובר 
על  והמליצה  ההצעות,  את  השופטים  ועדת  בחנה   1995
נבחרו  לבסוף  התחרות.  של  ב'  לשלב  שיעלו  עבודות  חמש 

המתכננים  סיון.  יוסי  ושותפו  יסקי  אברהם  האדריכלים 
הסבירו:

בשל אופיו הייחודי ומיקומו יוצא הדופן, מתוכנן הפרויקט 
בצורת מערכת מבונה של שקעים ובליטות משולבים בהר, 
ולא כ"בניין". בכך מתאפשרת רב־גוניות וִעמה עידוד לטייל 
ולבקר באתר. כמו כן מאפשרת שיטה זו שינויים נדרשים 
בהתאם לתכנים ולחוויות של הפונקציות השונות. הנושא 
המרכזי של זיכרון ותצוגה מטופל בצורה מרחבית. ה"לב 
המוזיאלי" מוגבה ומוקף "נתיב זמן" שקוף, ממנו מרֶאה 
של 360 מעלות לסביבה. ממסלול זה ראייה ישירה ל"דרך 
השמות" השקועה בצורת מעגל באדמה. מארבע צלעות 
"נתיב הזמן" — מעברים )בגשרים( אל ביתני המלחמות: 
טרום מדינה, מלחמת השחרור, ששת הימים ויום כיפור, 
שמות  כאשר  הכרונולוגי,  לזמנם  בהתאמה  המוצבים 
הנופלים בקיר הזיכרון מלווים את מועדי האירועים. מעל 
ה"לב המוזיאלי" מתוכננת כיפה שקופה גדולה, מתאימה 
באזור  האדריכלית  ולמסורת  בסביבה  הגבעות  של  לנוף 
בה  מסותתת,  טבעית  מאבן  ייבנה  הפרויקט  ירושלים. 
לבין  הפנים  בין  הקשר  להגברת  זכוכית  קירות  ישולבו 

הנוף עוצר הנשימה שמסביב. 
)הארץ, 22 ביוני 1995(

השופטים סיכמו בדין וחשבון שלהם כי "הפרויקט משתלב 
היטב בנוף, תוך נוכחות רבה בו. הרעיון לבצע כיפה בעלת 
נוכחות בלילה — חשוב. מערך התנועה המוצע יעיל ומאפשר 
המוזיאלי'  ה'לב  מיקום  והאירועים.  הפעילויות  גיוון  את 
וביתני המערכות והשילוב עם ההנצחה מזדהה עם התפיסה 

האוצרותית" )ארכיטקטורה בישראל 98, 1996, עמ' 45(.

"החזון" — תכנית מרכז ההנצחה בהר איתן, בתכנון יסקי וסיון



ם /  גיליון 136 )סתיו 2016( י נ מ 41  /  ז

מחלוקות פנימיות וירידה לטמיון

כפי שהיה ברור גם לפרנסי המפעל, אי־אפשר להגיע לָנרטיב 
לקחת  לנו  "אל  והנצחה":  "גבורה  של  ויחיד  אחד  לאומי 
את תפקיד האחראי על 'האמת האמתית'. תפקיד זה הוא 
גישות  יש  בה  מודרנית,  דמוקרטית  בחברה  אפשרי  בלתי 
מגוונות להצגת תמונת העבר, אשר לגבי פרשנותה כלל לא 
להנהלת  פרזנטציה  )"סיכום  מלאה"  להסכמה  להגיע  ניתן 
)מיל'(  אלוף  אש"ג(.  ארכיון   ,1995 ביולי   10 איתן",  הר 
הרעיונית  הוועדה  בישיבת  מפוכח  באופן  העיר  פלד  אלעד 
של המרכז: "אנו הולכים לעלות על דבר שהוא מאוד רגיש 
יהודים  לעשרה  עמנו,  כולנו מכירים את  ציבורית.  מבחינה 
תיק  הביטחון,  ומערכת  צה"ל  )ארכיון  דעות"  מאה   יש 
לגאוגרפיה  מומחה  עזריהו,  מעוז  פרופ'   .)159-40/2009
המפעל:  על  בדיון  טען  וזיכרון,  הנצחה  ולאתרי  תרבותית 
זיכרון  יצירת  המשותף,  העבר  סיפור  היא  "ההנצחה 
תפקיד  אותו.  מייצרים  איך  היא  השאלה  קולקטיבי. 
ההנצחה בלתי אפשרי מראש: מיזוג העבר עם ההווה, מיזוג 
זאת,  עם  בזמן".  בנוף,  הזיכרון  שילוב  החיים;  עם  המתים 
הוסיף כי "צריך את המיתוס ]...[. המוזיאון חיוני, כי צריך 
שעוסקים  המוזיאונים  לכל  קונטקסט  שיציג  מוזיאון־על 
בינלאומיים  ליחסים  מומחה  הרכבי,  יהושפט  באפיזודות". 
ואלוף במילואים, טען: "כשבאים להקים מוזיאון כזה צריך 
לגבי  בארץ  הקיימים  הדעות  חילוקי  את  בחשבון  לקחת 
מאורע  שום  כמעט  נמצא  לא  שלנו.  הצבאית  ההיסטוריה 
להתמודד  עדיין  בשלים  לא  אנחנו   .]...[ הסכמה  עליו  שיש 
עם הבעיות של מלחמות ישראל. כל עוד האנשים חיים, כל 
אחד ימשוך לכיוונו. אין ניסוח שאפשר לומר כי הוא מקובל 
על כולם" )"סיכום ימי עיון במוזיאון ישראל — פרויקט 'הר 
אנשי  שורה של  ארכיון אש"ג(.   ,1993 בדצמבר   30 איתן'", 
זאב  וההיסטוריון  גורי  חיים  עוז,  עמוס  כמו  מובילים  רוח 
צחור הפנו את תשומת לבה של הנהלת הר איתן לכך כי אין 
דבר פחות קבוע מייצוג העבר, במיוחד בחברה שסועה כמו 
ישראל, שבה נושא ההנצחה שנוי במחלוקת עמוקה. המשורר 

חיים גורי העלה את סוגיית המפתח:
בלי  ושסועה  הניגודים לחברה קרועה  איך מציגים את 
על  צורחים  כולם  שבו   ,talk showsה־ לאפקט  להגיע 
כולם, ושום נקודת גישור אינה נראית באופק? כל דיון 
בבעיות מעלה אותנו על שדה מוקשים פוליטי־חברתי. מי 
הסמכות שתקבע מה נכון ומה לא נכון. השאלה היא איך 
לא הופכים מקום שצריך לייצג הסכמה למקום שכולו 
מחלוקת? מדובר בעם דמוקרטי וביקורתי. איך נותנים 

את תחושת הגורליות בלא לפתוח את כל הפצעים? 
)"סיכום פגישה עם חיים גורי מיום 24.3.94", 28 במרס 

1994, ארכיון אש"ג(
כמו:  הערות  העלה  זאת  מציאות  עם  להתמודד  ניסיון 
"מוזיאון טוב מושך לחילוקי דעות ולדיון ציבורי" )האוצר 

מרטין וייל(; "העיקר הוא להעלות את הבעייתיות של הנושא 
שבו עוסק המוזיאון, ולהראות שאין תשובות חד־משמעויות" 
של  "פלורליזם  אביגל(;  שוש  והתרבות  התאטרון  )מבקרת 
"מטרת  דגני(;  זאב  )המחנך  להווה"  עבר  בין  דיאלוג  דעות; 
)הסופר  אותה"  לרוות  ולא  סקרנות  לעורר  היא  המוזיאון 
אלא  למורשת,  להיכנס  צריך  לא  איתן'  "'הר  עוז(;  עמוס 
פגישות  סיכומי  )מתוך  צחור(  זאב  )ההיסטוריון  לדילמות" 

עם הדוברים, ארכיון אש"ג(.
יש  המוזיאון  של  הרציני  "בחלק  כי  סבר  פלד  אלעד 
לדוגמה.  הפליטים,  בעיית  שאלה.  סימני  הרבה  להשאיר 
לחזור  היום  "אי־אפשר  הזהיר:  זאת  עם  הסזון".  אפילו 
לקונספציה הציונית הקלסית שהציונות שחררה את הפלאח 
ההיסטורית  האמת  ריקה.  הייתה  שהארץ  לא  וגם  הערבי, 
שלנו חזקה מכל המיתוסים. לא לטייח את הדברים הקשים. 
בעוד כמה דורות האמת תהיה גלויה; ואם יסתבר שמוזיאון 
כזה טייח, לא יאמינו גם לדברים הנכונים" )"סיכום פגישה 

עם אלעד פלד", 25 באפריל 1994, ארכיון אש"ג(. 
אם  היו  איתן  בהר  המפעל  סביב  המחלוקת  מוקדי 
לנושאי  השאר  בין  התייחסו  הם  ויסודיים.  מהותיים  כן 
ומדינה,  דת  צה"ל,  של  דמותו  ושלום,  מלחמה  המחתרות, 
מסוימת  ובמידה  קולקטיביזם,  מול  אינדיבידואליזם 
למחלוקת ימין־שמאל. הדיון התנהל על קו תפר דק ונוטה 
נגיעה "בדבר עצמו". עם זאת,  להיפרם, שבין "טיוח" לבין 
יושב ראש המרכז, אלוף )מיל'( רפאל ורדי, חזר וטען כי "יוצג 
לא  המחלוקות  הלאומי;  הקונצנזוס  בתחום  שהוא  מה  כל 
יקבלו ביטוי מרכזי" )"סיכום ישיבה מיום 30.1.95", ארכיון 
אש"ג(. בריאיון אישי הדגישה אורית שחם־גובר את הפער 

בין התובנות ההיסטוריות לבין דרישות הייצוג:
"להיות  היה  הזה  במפעל  העיקריים  הנושאים  אחד 
קונצנזוס". אין קונצנזוס. זו הסיבה שהר איתן לא הוקם. 
שאתה  ברגע  חריפה:  פוליטית  בעיה  יצרה  זאת  עמדה 
שייך לכולם אינך שייך לאף אחד, ואין לך אבא או אימא. 
כאשר העניין סקטוריאלי אין בעיה; סיפור לאומי הופך 
במדינת  קונצנזוס  סביבו  שקיים  היחיד  הדבר  לבעיה. 
ישראל הוא "השואה"; זהו סוד הצלחתו של "יד ושם", 
שעלותו הייתה גבוהה בהרבה מזו המתוכננת להר איתן. 
העניין היחידי שמצא חן בעיני כל מקבלי ההחלטות הוא 
שבהר איתן יונצחו כל הנופלים במערכות ישראל, כולל 

8,000 נופלים שלא מונצחים באתר אחר במדינה. 
)20 בינואר 2011(

נעצרה  "ב־1996  נאמר:   2006 לשנת  המדינה  מבקר  בדוח 
בעיקר  הייעודיות,  ההשקעות  המרכז.  להקמת  הפעילות 
 .]...[ ש"ח  מיליון  כ־15  על  מועד  באותו  עמדו  תכנון,  בגין 
לבחון  הביטחון  משרד  בפני  המליץ  המדינה  מבקר  משרד 
57א,  שנתי  )דוח  אלה"  תשלומים  שבהמשך  ההצדקה  את 
 ,1997 בספטמבר  הפעילות,  עצירת  לאחר  שנה   .)217 עמ' 
החליטה ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו על ביטול 
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המפעל,  ראשי  דיווחו   2004 באוקטובר  איתן.  הר  פרויקט 
בעקבות כתבה בעיתון, כי "לאחר הפחתת הסכום שהושקע 
מדינה  כספי  ש"ח  מיליון  כ־40  נשארו  התרומות,  מקרן 
צה"ל  )ארכיון  שנה"   20 במשך  האתר[  ]בתכנון  שהושקעו 
שלאחר  בשנים   .)593-40/2009 תיק  הביטחון,  ומערכת 
זה, ובמסגרת המעקב של מבקר המדינה לגבי  פרסום דוח 
הביטחון  משרד  של  המוזיאונים  ביחידת  הליקויים  תיקון 
שהניסיון  משום  בעיקר   — מאליו  התפוגג  המיזם  כי  דווח 
לגייס תרומות לא צלח. היו"ר והמנכ"ל של עמותת הר איתן 
התפטרו  המרכז(  להקמת  תרומות  לגייס  היה  )שתפקידה 

בספטמבר 2008, ובכך חדלה העמותה מלפעול.
של  "כרוניקה  כמו  נראית  המפעל  של  לטמיון  ירידתו 
מוות ידוע מראש". לפני שלושת־רבעי מאה הצהיר הפילוסוף 
החברתי וההיסטוריון לואיס ממפורד )Mumford( על מותו של 
המונומנט: "הרעיון של 'מונומנט מודרני' הוא דבר והיפוכו. 
אינו מודרני; אם הוא מודרני, הוא  מונומנט, הוא  זהו  אם 
נוספת,  לקריאה  ברשימה  )ראו  מונומנט"  להיות  יכול  אינו 
עמ' 435, 438(. כבר בתחילת 1991 כתב המשנה ליועץ המשפטי 
לממשלה שלמה גוברמן לשר המשפטים: "לדעתי, ]המפעל[ 
 עתיד להיות 'פיל לבן', זולל משאבים ומיותר" )גנזך המדינה, 
ג — 7 / 10486(. הפחד "מפרויקט ֶמַגלֹוָמני, שיהפוך לבכייה 
הציבורית  המועצה  בישיבת   1995 בשנת  הועלה  לדורות" 
ביטל  ורדי,  רפאל  ההנהלה,  ראש  יושב  אך  איתן,  הר  של 
מגלומני"  לא  מונומנטלי,  ביטוי  כאן  ש"יהיה  והדגיש  זאת 
מיום  איתן  הר  פרויקט  של  הציבורית  המועצה  )"ישיבת 

30.1.95", ארכיון אש"ג(.

שיבת המונומנטליּות — היכל זיכרון לחללי 
מערכות ישראל בהר הרצל

המפעל השאפתני של "הר איתן" ירד מסדר היום הציבורי; 
אך בזה לא תמו היומרות המונומנטליֹות — אם כי באצטלה 
נוסף קרץ לראשי המדינה — הר הרצל.  יותר. הר  מאופקת 
כאשר הציגו לראשונה לשר הביטחון שמעון פרס את רעיון 
הקמת אתר ההנצחה על הר איתן באוגוסט 1974, הוא שאל 
אם "הר איתן זה ליד הדסה?" )"סיכום פגישה בלשכת שר 
הביטחון", 22 באוקטובר 1974, ארכיון אש"ג(. הר הרצל לא 
עורר שאלות דומות, והוא משמש על־פי החלטת הממשלה 
כאתר ההנצחה הלאומי של ישראל. לקברים המאופקים של 
עם  נוספו  ה־50  בשנות  שהוקמו  העצמאות  מלחמת  חללי 

השנים סוגים שונים של אנדרטאות ומבנים.
קיימת  בקרן  הקרקע  פיתוח  מינהל  מנהל  שמיר,  מאיר 
כיום  משמש  הרצל  "הר  כי   1975 בינואר  הסביר  לישראל, 
כאתר זיכרון לאומי ואין הוא מתאים לשמש אתר הנצחה 
אתה  בריאיון  אש"ג(.  )ארכיון  קברות"  בית  היותו  בשל 
)20 בינואר 2011( הבהירה אורית שחם־גובר שכאשר תכנית 
ההנצחה  "חילוט  את  ורדי  רפאל  אישר  דעכה,  איתן  הר 

מהר איתן, והעברתה להר הרצל". להבנתה, "המפעל החדש 
המתוכנן בהר הרצל שואב הרבה מאוד מהר איתן. למעשה, 

הוא ממשיך הדרך של הר איתן בהיבט ההנצחה". 
 25 העיר,  )בעכבר  דביר  נועם  של  עיתונאית  בכתבה 
למיזם  "שריד  הוא  כי המפעל החדש  נאמר   )2010 באפריל 
היסטורי שיועד להיבנות בהר איתן ובוטל על ידי ממשלתו 
של בנימין נתניהו ב־1997, ברגע נדיר של תבונה. במקום אתר 
ולהשתרע  דולרים  מיליון   100 לעלות  מגלומני שהיה אמור 
על פני 4,600 דונם, מתוכנן כעת אתר צנוע יותר בעלות של 
עשרה מיליון שקלים, שייבנה בצמוד לכניסה הראשית להר 
ומרכז  זיכרון  היכל  אגפים:  שני  לכלול  אמור  הוא  הרצל. 
לאומי"  זיכרון  "היכל  הקמת  על  ההכרזה  צה"לי".  מורשת 
יום  בֶערב  ברק  אהוד  הביטחון  שר  מפי  יצאה  הרצל  בהר 

הזיכרון, אפריל 2010:
הנופלים  לזיכרון  ומחויבות  הוקרה  כבוד,  של  זו  ברוח 
עומדים,  אנו  בו  הזה  במקום  כאן,  יוקם  ולמורשתם 
הזיכרון  היכל  ישראל.  מערכות  לחללי  הזיכרון  היכל 
ישראל.  מערכות  חללי  יונצחו  בו  המרכזי  כאתר  ישמש 
הנופלים  כלל  שמות  חקוקים  יהיו  הזיכרון  לוחות  על 
מהנופלים  אחד  כל  של  שמו  ולצד  ישראל,  במערכות 
בכך  לנפילתו;  השנה  ביום  ידלוק  אשר  זיכרון,  נר  יוצב 
בהר  הזיכרון  היכל  הקמת   .]...[ לדורות  זיכרונו  יישמר 
הזה, הר הרצל, אינה מקרית, ועם השלמתו יצטרף היכל 
המעבר  סיפור  את  המספרים  אתרים  לשורת  הזיכרון 
משואה לתקומה בדורנו: קברו של חוזה המדינה, בתוך 
חלקת גדולי האומה; מוסד יד־ושם, הניצב כעדות ניצחת 
למול מכחישי השואה; האנדרטה הקדושה לחללי "הנצר 
השואה  את  שרדו  אשר  ובחורות  בחורים   — האחרון" 
לבדם, ונותרו נצר אחרון למשפחתם, עלו ארצה, התגייסו 
להגנת העם ונספו במערכה הכבדה. בנוסף, במרכזו של 
ההר בית העלמין הצבאי — ובו שורת המצבות הארוכה 
הניצבת כעדות מוחשית למחיר ההכרחי, מחיר הדמים 

שלא רצינו בו, של ריבונות ישראל בארצו, בדור הזה. 
)ראו מאמרה של אביבה לורי ברשימה לקריאה נוספת(

הדרישה העיקרית של האגף להנצחת החייל במשרד הביטחון 
הייתה לבנות אתר מרכזי שבו יינתן ביטוי מוחשי לכל אחד 
ומיכל  קימל  איתן  הזוג  בני  ישראל.  במלחמות  מהנופלים 
קימל־אשכולות ומשרדם הופקדו על תכנון באתר של "אוהל 
יזכור" לנופלים במלחמות ישראל. הם בחרו להשתמש בִלבנת 
אבן שעליה חקוק שמו של החייל כרכיב היסודי ביותר של 
הבניין. הלבנים יוצרות יחדיו מעין תחרה מרחבית שמבטאת 
השנה  ביום  הקולקטיב.  את  בעת  ובה  האינדיבידואל,  את 
לנפילתו של כל חלל תודלק מנורה קטנה לצד שמו. המבנה 
עצמו שקוע כמעט לחלוטין בקרקע, כשהוא משתלב בנרטיב 
במרכזו  חפורים.  הנצחה  בנייני  של  ובחו"ל  בארץ  מוּכר 
אף  שמורכב  קומות,  שלוש  בגובה  אלכסוני  קונוס  ממוקם 
הוא מִלבני אבן. קיר השמות באורך של 250 מטר סובב את 
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הדמיה של היכל הזיכרון בהר הרצל, שתוכנן בצורת לפיד

היכל הזיכרון הלאומי בהר הרצל
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הקונוס ומלווה את המבקרים במסעם בבניין. מעבר שיפועי 
לגג,  ליציאה  ועד  מהכניסה  המבקרים  את  מוביל  ארוך 
המיועד לשמש כאזור ציבורי פתוח. הצורות הווירטואוזיות 
רובוטית חדישה  נבנו באמצעות טכנולוגיה  לבני האבן  של 
הרכיב  מיוחד  רובוט  בציריך.  הטכנולוגי  במכון  שפותחה 
מעוקלים  משטחים  ליצירת  זו,  אחר  בזו  הלבנים  את 
האור  של  ומפתיעה  מדודה  כניסה  שמאפשרים  ומעוקמים 
בהר,  משמעותית  חציבה  תוכננה  הבנייה  בתהליך  הטבעי. 
וקימל־אשכולות ביקשו לשחזר את הטופוגרפיה באמצעות 
הסוגיות  לדבריהם,  כהגדרתם.  אבן",  "נוף  של  טקסטורה 
של "טבעי מול מלאכותי" ו"ממלכתי מול מונומנטאלי" עלו 
כמעט בכל שלב של תהליך התכנון. איתן קימל אמר: "ההר 
עצמו הוא לא מקום מונומנטאלי, והכוח שלו בשקט". לדברי 
ליצור מקום שמצד אחד הוא  "]אנו[ מנסים  רעייתו מיכל: 
ממלכתי, אבל מצד שני למצוא בתוך זה חופש ליחס יותר 
]...[. אבל  אינדיבידואלי לזיכרון, ולהציב מבנה שקט וצנוע 
מונומנט יכול להיות משהו שהוא גם דממה; הוא לא לחייב 

לצעוק" )עכבר העיר, 25 באפריל 2010(.
מתכנני האתר הסבירו את מטרות חוויית הביקור בהיכל 
במה  לדורותיהם;  ישראל  מערכות  חללי  "הנצחת  הזיכרון: 
ממלכתית ליום השנה לנופלים שהוריהם כבר אינם ִאתנו; 
יצירת סדר אחר, השונה מהצפוי באתרי הנצחה, באנדרטאות 
אקטיבית;  לחוויה  פסיבית  מהנצחה  מעבר  ובמוזיאונים; 
רגשית;  העצמה  בעל  חינוכי,  רגשי,  חווייתי,  מכלול  יצירת 
ם מסתתר אדם שחייו נגדעו".  יצירת תובנה שמאחורי כל ׁשֵ
כלים  לבין  אמנותית  אסתטית  חוויה  בין  "שילוב  השיטה: 
טכנולוגיים שיאפשרו 'לדבר' עם קיר השמות" )"מצגת היכל 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל", קימל אשכולות 
אדריכלים בשיתוף קלוש צ'צ'יק אדריכלים, אוגוסט 2011(.

תחת  הארץ  בעיתון  כתבה  התפרסמה   2011 במאי 
הכותרת: "במקום רחבה פתוחה, היכל זיכרון בצורת לפיד: 
היכל  להיחנך  אמור  ב־2013,  שיחול  הזיכרון  יום  לקראת 
זיכרון חדש בהר הרצל, שעל קירותיו יונצחו שמותיהם של 
נכתב  עצמו  1860". במאמר  ישראל מאז  כל חללי מערכות 
ש"אם תכניות משרד הביטחון יצאו לפועל, האירוע המרכזי 
לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל שייערך בעוד שנתיים בהר 
הרצל יישא אופי אחר לגמרי. האירוע יתקיים בתוך מבנה 
 — המדינה  ראשי  ישבו  שבתוכו  לפיד,  דמוי  ומרשים  חדש 
על  הקופחת.  המוּכרת, תחת השמש  המרכזית  ברחבה  ולא 
שמותיהם  אחד,  במקום  לראשונה  יופיעו,  סביבם  הקירות 
של כל חללי מערכת הביטחון. ההחלטה על הקמת פרויקט 
'היכל הזיכרון', התקבלה בשנה שעברה על ידי שר הביטחון 
שקל  מיליון  כעשרים  לנושא  להקדיש  והוחלט  ברק,  אהוד 
הרצל  הר  של  מרכזיותו  למרות  למעשה,  המשרד.  מתקציב 
בירושלים, אין כיום בישראל אנדרטה מרכזית אחת לחללי 
צה"ל ומערכת הביטחון. בשנות ה־80 פעלה הממשלה להקים 

אתר זיכרון לאומי על הר איתן" )הארץ, 8 במאי 2011(.

ההצעה  את  אישרה  הממשלה  כי  נמסר   2012 באפריל 
הרצל.  בהר  הצבאי  העלמין  בבית  הזיכרון  היכל  להקמת 
עלות הקמתו המתוכננת הוערכה בכ־40 מיליון שקלים )ולא 
כעשרה מיליון שקלים כפי שנקבע ב־2010, או כ־20 מיליון 
יישא  הביטחון  משרד  ההצעה,  לפי  ב־2011(.  שנקבע  כפי 
במימון חצי מהסכום, ויהיה אחראי על אחזקתו של ההיכל 
הממשלה,  ראש  משרדי  יתחלקו  הסכום  בשאר  כשיוקם. 
אסטרטגיים  לנושאים  המשרד  הפנים,  ביטחון  האוצר, 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש  מודיעין.  לענייני  והמשרד 
שקבר בעצמו את המפעל בהר איתן, אמר בהזדמנות זאת: 
"אין לנו היכל מרכזי להנצחת חללי מערכות ישראל. אחרי 
עשרות שנים שדנים בזה, הגיע הזמן לקבל החלטה. אנחנו עם 
רווי זיכרון, אנחנו עושים זאת מתוך הכרה עמוקה בתרומת 
הנופלים. ואני מקווה שלא יהיה עוד צורך במקומות כאלה" 

)הארץ, 22 באפריל 2012(.
במעמד  הפינה  אבן  הנחת  טקס  נערך   2014 באפריל 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  פרס,  שמעון  המדינה  נשיא 
ישראל  ממשלת  החליטה   2015 בינואר  גנץ.  בני  והרמטכ"ל 
להגדיל את התקציב הממשלתי לטובת הקמת היכל הזיכרון 
לחללי ישראל בהר הרצל בירושלים ואת חלקם של משרדי 
הבנייה,  החלה   2015 בפברואר  הפנים.  וביטחון  התיירות 
הקברות  בית  אל  חדשה  כניסה  גם  לכלול  אמורה  שהייתה 
ממשלת  שוב  החליטה   2016 במרס  הרצל.  שבהר  הצבאי 
להקמת  2016 את התקציב המיועד  בשנת  "להגדיל  ישראל 
היכל הזיכרון לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים 
ב־4 מיליון ש"ח, שימומנו בחלקים שווים על ידי משרד ראש 
הממשלה  )החלטת  פנים"  לביטחון  והמשרד   ]...[ הממשלה 
 ,2017 באפריל  נחנך  האתר   .)2016 במרס   4  ,1229 מס' 
בתקציב כולל של כ־90 מיליון שקלים )הארץ, 8 במאי 2017(.

ההר ופולחן האומה: הפוטנציאל לִשכתוב 
ההיסטוריה

ההנהלה  "חברי  דרורי,  זאב  איתן,  הר  מפעל  אוֵצר  לדברי 
ביקשו לעצב במו ידיהם את העבר. כמובילי המפעל ומנהליו, 
ביקשו ללוש את חומרי התקופה ההיסטורית המשמעותית 
ביותר למדינת ישראל — תקופת התקומה ומלחמת העצמאות 
את  ולפאר  לשמר  דאגתם:  והשקפתם.  תפיסתם  פי  על   —
וגרוע  תישכח,  לבל  הבאים,  לדורות  ולהנחילו  הדור  גבורת 
מכל — לפני שתירמס ותנותץ תפארתם על ידי ההיסטוריונים 

החדשים" )ראו ברשימה לקריאה נוספת, עמ' 14(.
מוזיאונים  אשר   — הקולקטיבי  הזיכרון  כי  ברור  כיום 
מנסים  למיניהם  הנצחה  ואתרי  וצבאיים  היסטוריים 
 )Young( יאנג  ג'יימס  מונוליטי. ההיסטוריון  אינו   — לעצבו 
רבים  בהקמת  הטמון  ההיסטוריה  לשכתוב  בפוטנציאל  דן 
על  מבוססת  זאת  מתריסה  מחשבה  ההנצחה.  מאתרי 
ההבחנה כי אתרי הנצחה רבים אינם מהווים תמריץ לדיון 
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מוגמר,  פרשנות  ביטוי לתהליך  בנושאים היסטוריים, אלא 
ולעתים חד־ממדי. היזכרות קולקטיבית היא תהליך סבוך; 
קיים  חברה  שלכל  מראש  להניח  שלא  להיזהר  יש  לפיכך 
זיכרונות  של  יצירתם  שאופן  או  אחד,  קולקטיבי  זיכרון 
אלה הוא ברור. תפיסת הזיכרון הקולקטיבי מעודדת אותנו 
חשיל  מבנה  או  העבר  של  אותנטי  שייר  בזיכרון  לראות 
לחלוטין בהווה — ואין הדבר כך. הזיכרון הוא פועל יוצא של 
משא ומתן נזיל בין מאוויי ההווה לבין מורשות העבר, ויוצר 
והווה,  עבר  של  הייחודית  המזיגה  את  ומקרה  מקרה  בכל 
היסטוריה וזיכרון. סיפורו של הר איתן הוא דוגמא מובהקת 
לעניין זה. סיפור זה חיוני במיוחד מכיוון שהוא נוגע לאחד 
של  הבררני  התהליך  להבנת  ביותר  הפוריים  התחומים 
המלחמה.  מורשת  והעתיד:  ההווה  לצורכי  בעבר  השימוש 
מקרה זה מבהיר כי זיכרון המלחמות הוא תהליך פוליטי־

"מציאות"  כל  כמו  חברתית,  מובנה  הוא  מעיקרו;  חברתי 
אנושית אחרת.

פדגוגי  כלי  משמשות  בישראל  הנצחה  אנדרטאות 
משמעותי במנגנון האידאולוגי שהחברה יצרה: הנצחת אלה 
מסירת   — האולטימטיבי  הפטריוטיות  אקט  את  שביצעו 
חייהם — מהווה הזדמנות להעברת מסר של מחויבות לחברה 
זאת  מבחינה  אלה.  חיים  הוקרבו  בעבורם  אשר  ולארץ 
גם  האנדרטה היא לא רק אתר התייחדות עם המת, אלא 
אתר התייחדות עם התוכן ההיסטורי־מיתי הנגזר מהמוות. 
האנדרטה היא מעין דגל או תמרור היסטורי־גאוגרפי המעביר 
תזכורת לערכים משותפים. התבוננות באנדרטה מוליכה את 
המתבונן לאימוץ המסר הדידקטי של המחויבות הפנימית 
לרציפות ההקרבה: במותם ציוו לנו לא רק את החיים, אלא 
גם את ההגנה המתמשכת על מפעלה של האומה והבטחת 

המשך קיומה.
איתן  בהר  המתוכננת  המונומנטלית  ההנצחה  אנדרטת 
ונועדה לקדש בראש  יוצאת דופן מבחינה זאת,  לא הייתה 
ובראשונה את האומה ואת אדמת הלאום. במסמך "עיקרי 
התפיסה" של המפעל מאוגוסט 1985 נכתב: "הגשמת חזון 
ישראל  עם  של  בישיבתו  מותנית  ושלום  לצדק  הנביאים 
דורות  בארצו. מהר איתן, שיבטא את מורשת הגבורה של 
בני  ישאבו  ועצמאותו,  ישראל  חירות  על  שלחמו  לוחמים 
העם,  ביטחון  למען  הנפש  ותעצומות  השראה  מקור  עמנו 
 .)KKL5/63467 המרכזי,  הציוני  )הארכיון  וסגולתו"  עתידו 
רפאל ורדי הסביר כי "דרוש לעם, לכל עם, מונומנט לאומי 
מרכזי. פעם כיניתי את זה, על דרך הפרפרזה, מקדש מעט 
לעם כולו. הוא לא מכוון רק לעם שבהווה. הוא מכוון לעם 
העתידי, לכל הדורות. מונומנט כזה ראוי שיתנוסס בראש הר 
גבוה; שכולם יעלו אליו לרגל ויינקו ממנו כפי שאנו יונקים 
והזיכרון:  )"תרבות ההנצחה  מההיסטוריה של עם ישראל" 

יום עיון", 1999, עמ' 18-17(.
סכנות ניכרות אורבות למפעל כזה, המשמש נדבך מרכזי 
בפולחן האומה. ג'ורג' ל' מוסה כתב לאוצרת המרכז הלאומי 

לגבורה והנצחה בהר איתן, אורית שחם־גובר, באזכרו פגישה 
מהרואיזם  להימנע  ההכרח  על  "דיברנו  ביניהם:  קודמת 
לא־ראוי; אולם חשבתי שקשה יהיה לעשות זאת ]...[. כאשר 
מנסים לעורר רגשות — דבר שהוא, כמובן, חלק מן העיצוב — 
אנו נופלים בהכרח לזרועות 'חיילינו הגיבורים'. אולי כדאי 
כלשהו באתר[. ההגדרה המקובלת  ]במקום  גבורה  להגדיר 
של גבורה תוביל בוודאי למסקנה לאומנית" )5 ביוני 1994, 
ארכיון אש"ג(. אל מול חששות אלה, שהעלה אחד מבכירי 
החוקרים, טען הפילוסוף אסא כשר באותה שנה כי "בארץ 
ממיליטריזם  המלחמות,  של  מגלוריפיקציה  חשש  אין 
בצבא  ועיסוק  הנצחה  שנות  עשרות  של  מסורת  ומפשיזם. 
לא יצרו בארץ תשתית של חשש ממיתוס לאומני־פשיסטי" 
)"סיכום פגישה עם פרופ' אסא כשר מיום 1.6.94", ארכיון 

אש"ג(.
 ,)Huyssen( הויסן  אנדריאס  התרבות  מבקר  לדברי 
אנדרטאות הנצחה מונומנטליות מעוררות חשדנות במישורים 
שונים: במישור האסתטי — הן מקושרות לטעם רע, לקיטש 
במישור  התשע־עשרה;  המאה  של  ההמונים  ולתרבות 
המאה  של  הלאומיּות  את  כמייצגות  נראות  הן   — הפוליטי 
התשע־עשרה ואת הטוטליטריּות של המאה העשרים; במישור 
המוניות  תנועות  של  ביטוי  דפוסי  מייצגות  הן   — החברתי 
את  מבּכרות  הן   — האתי  במישור  המונית;  פוליטיקה  ושל 
ואת הניסיון להדביר תחתיו את הצופה  הגדול־מן־האנושי 
האנושי; במישור הפסיכולוגי — הן מקושרות לתעתועי שווא 

נרקיסיסטיים של גדּולה ושל שלמות מדומיינת.
פרופ' יהודה אלקנה, היסטוריון של המדע ופעיל חינוך, 
המייסדים  האבות  מן   — ג'פרסון  תומס  של  דברים  ִאזכר 
הפוליטיים:  מכתביו  באחד   — האמריקנית  האומה  של 
אלקנה  יד־ביד".  הולכות  אינן  לָעָבר  וסגידה  "דמוקרטיה 
והעתיד.  ההווה  טיפוח  היא  "דמוקרטיה  כי  הדגיש 
יסודות  תחת  חותרים  לעבר  והתמכרות  ה'זכור'  טיפוח 
חשוב  פוליטי  תפקיד  היום  רואה  איני   .]...[ הדמוקרטיה 
החיים,  לצד  להתייצב  מאשר  הזאת  האומה  למנהיגי  יותר 
להתמסר לבניית עתידם ]...[. עליהם לׁשֵרׁש את שליטתו של 

ה'זכור' ההיסטורי על חיינו" )הארץ, 2 במרס 1988(.
על  בדיונים  שגרסו,  היו  אוסלו  הסכם  שלפני  בתקופה 
התפיסה המוזיאלית, כי האתר בהר איתן הוא "מיליטריסטי 
לבל,  ואודי  דרורי  זאב  של  מאמרים  )ראו  ושוביניסטי" 
עמ' 67(. בשנת 1996 הועלו בישיבת צוות התכנון טענות נגד 
האדריכל הנבחר אברהם יסקי על כך ש"התפיסה שלו גברית 
מאוד, זוויתית וסגורה"; זאת בניגוד לתפיסה של האוצרים 
והמעצבים, שהיא "פתוחה ורגישה" )ארכיון צה"ל ומערכת 
מצמד  אחד  דרורי,  זאב   .)561-40/2009 תיק  הביטחון, 
מאוד  רצה  הראל  שמוליק  "]המעצב[  כי  ציין  האוצרים, 
את הפרויקט של הר איתן; דורית ]הראל[ פחות, כי הייתה 
את  מעריץ  "אני  דורית:  לגבי  העיר  הוא  מיליטריזם".  נגד 
הכוח הנשי. למדתי ממנה שאפשר גם אחרת; שאפשר להגיע 
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לאומיים,  ואפילו  חברתיים  אנושיים,  תרבותיים,  להישגים 
בלי הכוחנות הגברית" )ראו מאמרה של אביבה לורי(. באתר 
הבית של "הראל מעצבים" מפעל הר איתן אינו מוצג )למרות 

העבודה הרבה שהושקעה בפרויקט(. 
פורטוגלי, אחת המתמודדות בתחרות  נילי  האדריכלית 
הפומבית לתכנון המרכז למערכות ישראל בהר איתן, כתבה 

במאמר שהתפרסם בכתב העת סטודיו בשנת 1996:
עזה  התנגדות  עוררה  כזה  אתר  להקים  ההחלטה  עצם 
כי  מחשש  אדריכלים,  לרבות  בציבור,  חלקים  בקרב 
למשטרים  הטיפוסי  מהסוג  צבאי"  ב"מוזיאון  מדובר 
שאדריכלות  ההנחה  על  נשען  חששם  טוטליטריים. 
לפתרונות  בהכרח  תידרש  צבאיים  בנושאים  העוסקת 
חבר  התאמתו.  הציבור  חששות   .]...[ כוחניים  פיזיים 
באדם  רואה  שאינה  לאדריכלות  הכשר  נתן  השופטים 
ובטבע ערך מרכזי, אלא מפרשת צבא והנצחה כאלמנטים 
מנותקים של כפייה, המזכירים מוזוליאומים במשטרים 

אפלים" )עמ' 59-58(.
כתבה  זנדברג,  אסתר  הארץ,  של  הארכיטקטורה  מבקרת 

במאי 2012 על התכניות להקמת אתר זיכרון לאומי:
הזיכרון  רק  אינו  האדריכלות  נקראה  שאליו  הדגל 
וההנצחה והצער — לשם כך ישנם ברחבי המדינה אלפי 
אתרי זיכרון והנצחה מקומיים — אלא הפקעתם לשירות 
לשורות  הנוכחי,  הפוליטי  האקלים  ולנוכח  הלאום; 
הלאומנות. הרי איזה צורך אחר ישנו ב"העצמת החוויה" 
]...[ הרעיון של הקמת אתר  מעבר למה שהיא ממילא? 
עורר  המערכות  כל  לחללי  מרכזי  מונומנטלי  הנצחה 
מחלוקת ציבורית נוקבת רק לפני כשני עשורים, כאשר 
היה אמור להיבנות בהר איתן ]...[. עכשיו הרעיון חוזר 
מצומצמת  במתכונת  אמנם   — הקדמית  בדלת  שנית, 
יחסית אבל עדיין היכל, מרכזי, לאומי — וכאמור מבלי 
]זנדברג  בונה.  ויכוח  של  אחד  גל  אפילו  מרבצו  שעורר 
האחרונות  בשנים  והמעניין  הבולט  הקול  כי[  ציינה 
בדיון על עיצוב הזיכרון הוא של ההיסטוריון האמריקאי 
בתחרות  השופטים  חבר  עם  שנמנה  יאנג,  ג'יימס 
לתכנון האנדרטה בברלין ומטיל עד היום ספק בצידוק 
פיטר  האדריכל  של  הזוכה  התכנית  לבחירת  להקמתה. 
ומאות  ויכוחים  של  שנים  מעשר  יותר  קדמו  אייזנמן 
שעות של דיוני השופטים. לבסוף הכריז יאנג כי "יותר 
לחלוטין  מסתפק  אני  מרכזי,  לאומי  מונומנט  מאשר 
עכשוויים  אמנים  ההנצחה".  אופן  על  לאומי  בוויכוח 
באנדרטה  רואים  בזיכרון  העוסקים  בגרמניה  רבים 
הפשיסטי.  ההיגיון  של  ישיר  המשך  וסופית  מוגמרת 
הדרך להיחלץ ממעגל הקסמים, סבור יאנג, תהיה אפוא 
באתר  עצמו".  נגד  המופנה  אנטי־מונומנטלי  "מונומנט 
הלאומי בהר הרצל, כמו באתר ההנצחה לשואה בברלין 
בבירור האופציה  נבחרה  איתן[,  בהר  ]ובאתר ההנצחה 

המונומנטלית, "העצמת החוויה". 

אלטרנטיבות קונסטרוקטיביֹות — 
ממונומנטליּות לשלילת־מונומנטליּות

התפתחה  העשרים  המאה  של  ה־90  שנות  מאמצע  החל 
הנצחה  "אנדרטאות  של  גישה  גרמנים  אמנים  אצל 
שיצאה   ,)counter-monuments( שוללות־מונומנטליּות" 
מסורתיות.  הנצחה  אנדרטאות  של  המונומנטליות  נגד 
אמנים אלה התמודדו עם זיכרון השואה ונטשו במכוון את 
הגישות המסורתיות לזיכרון. הם עיצבו אנדרטאות הנצחה 
הגישה  ועל  המסורתית  האיקונוגרפיה  על  תיגר  הקוראות 
המונומנטלית — ששימשו את הרשויות ובמיוחד את המדינה 
מחוסר  הונעו  אלה  אמנים  כי  כתב  יאנג  ג'יימס  ושליטיה. 
אמון עמוק כלפי צורות מונומנטליֹות, שנוצלו באופן שיטתי 
 — במונומנטליות  דבקו  הנאצים  הנאצי.  השלטון  על־ידי 
עצומים, באדריכלות שגימדה את היחיד  בכנסים המוניים 
מונומנטים  שמעוררים  האתגר  ממדים.  ענק  ובפיסול 
לבטא  העוצמתית  ביכולתם  השאר  בין  כרוך  מסורתיים 
התייחס  יאנג  סגירּות.  של  או  שלמּות  של  מוטעית  תחושה 
רבים  בהקמת  הטמון  ההיסטוריה"  לשכתוב  ל"פוטנציאל 
על  מבוססת  זאת  מתריסה  מחשבה  ההנצחה.  מאתרי 
ההבחנה כי אתרי הנצחה רבים אינם משמשים תמריץ לדיון 
פרשנות  ביטוי לתהליך  בנושאים היסטוריים אלא מהווים 
עלולים  מונומנטים  כך,  עקב  חד־ממדי.  לעתים  מוגמר, 
באופן אירוני לנתק את הצופים מן ההיסטוריה ולהעלימה; 
אל  עמוקות  לחברם  במקום  המתבוננים  את  "להרדים" 
העבר. העבר משוקע לכאורה במונומנט ִּבמקום ָּבנו, וקיומו 
את  הובילו  אלו  טענות  לזכור.  האחריות  את  מאתנו  נוטל 
של  גרמניים  מונומנטים  אם  כי  להּכרה  הגרמנים  האמנים 
השואה יתפקדו כ"פתרון הסופי של הפתרון הסופי" — אם 
יביאו בשגגה למחיקת זיכרונות קשים ולהרחקת אנשים מן 
העבר הכאוב, ויאפשרו להם לנוע הלאה, לשכוח ולהכחיש 
את האחריות האישית והציבורית לזכור — תהיה בכך משום 
מתוך  שהוקמו  המונומנטים  השואה.  בזכר  עמוקה  בגידה 
לעתים  הם  המסורתית  האיקונוגרפיה  של  היסוד  הנחות 

קרובות קצרי־חיים ולא נצחיים.
אתר הנצחה בולט המעוצב בגישה של "אנדרטת הנצחה 
הורסט  האמן  של  עבודתו  הוא  שוללת־מונומנטליּות" 
הוהייזל )Hoheisel(. אנדרטה זאת, שהוקמה בעיר הגרמנית 
קאסל )Kassel(, תוכננה בשנת 1987 לזכר "מזרקת אשרוט" 
"מזרקת  הנאצים  בפי  כונתה  אשר   ,)Aschrottbrunnen(
היהודים" ונהרסה בשנת 1939. המבנה המקורי הוקם בשנת 
אשרוט,  זיגמונד  היהודי־גרמני  היזם  של  בתרומתו   1908
הוא שימוש  גם  הוהייזל עשה  פירמידה מרשימה.  כמזרקת 
ביצירתו בצורת הפירמידה אבל שיקע אותה אל תוך הקרקע 
פני  מעל  נראה  שאינו  כמעט  שהמבנה  כך  משפך,  בצורת 
הכיכר. "הצופה הוא האנדרטה", הסביר הוהייזל את תמונת 
זו  לא  ההרוס.  המבנה  של  "שוללת־המונומנטליּות"  הראי 
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בלבד שהוא חושף את האבסורדיות של הרעיון המסורתי של 
אתר הנצחה, אלא הוא גם מצביע על האחריות ההיסטורית 

היומיומית ועל יכולתם של האזרחים להרהר.
צלקת  רק  נותרו  איתן  בהר  היומרני  ההנצחה  מאתר 
ושלט חלוד — שגם הוא ירד בינתיים לתהום הנשייה — וזו 
ישראל,  למערכות  לאומי  אתר  מוקם  "כאן  לשונו:  הייתה 
לרעיון  ביותר  הנאצל  הביטוי  אולי  היה  השלט  איתן".  הר 
שלילת המונומנטליּות. הזיכרון עצמו מקּוָים — לא מוכחש — 
זמניּות אנושית, השואבת את כוחה  באמצעות תחושה של 
מהשינויים שהיו עשויים לשים ללעג את המונומנט "הקיים 
הרעיון של  עצם  בבירור תחת  חותרת  כזאת  תפיסה  לעד". 
נוצרה בעת החדשה, ומשמשת  "ַהְנָצָחה"  "הנצחה". המילה 
בלשוננו לפחות מתחילת המאה העשרים. בבסיסה עומדת 
או  לאדם  ובר־קיימא  נצחי  זיכרון  הקמת  "ֶנַצח":  המילה 
לדבר. מילה זאת מקורה בתנ"ך, והיא רווחת בצירוף "ָלֶנַצח", 
שפירושו לעד, לעולם. משמעות מוּכרת פחות — שגם תחתה 
חותרת התפיסה המוצעת כאן — עולה לדוגמא מדברי דוד: 
ְוַההֹוד" )דברי  ַצח  ְוַהנֵּ ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה  ַהְּגֻדָּלה  ְיהָוה   ְל"
הימים א כט, יא(. על־פי המילים המקבילות יש המפרשים 
ואחרים  ותפארת,  הוד  במשמעות  "ֶנַצח"  המילה  את  כאן 

מפרשים — כוח, תוקף, קיום.
בסוף מאי 1998 עלו טרקטורים על האתר בהר איתן והחלו 
הביטחון,  משרד  מטעם  העבודות,  נמרצות.  עפר  בעבודות 
נעשו לא כשלב בהקמת המיזם אלא כדי להכשיר את השטח 
לאירוע המרכזי של חגיגות ה־50 למערכת הביטחון. בשטח 
נרחב בראש ההר נעקרו עצים וחורש טבעי והוכשרו מגרש 
חניה לרכב, אמפיתאטרון מאולתר ושטח התכנסות. בפסגת 
ההר נוצרו צלקות הנראות למרחוק. בסופו של דבר התברר 
כי הפגיעה הייתה לשווא: הטקס שתוכנן להתקיים בפסגת 
ההר בוטל. בדצמבר 1999 פנה מנכ"ל החברה להגנת הטבע 
במכתב לראש הממשלה אהוד ברק, בדרישה לשקם את אתר 
הר איתן: "הצלקות שנותרו בהר אינן רק פגיעה בנוף ובטבע, 
הן גם פגיעה בדימויה של מערכת הביטחון" )ראו מאמרה 
של דליה טל(. בעקבות לחצם של המשרד לאיכות הסביבה, 
החברה להגנת הטבע, הקרן הקיימת לישראל ורשות הטבע 
 — ירושלים  מחוז  של  הירוק"  ב"פורום  החברים   — והגנים 
נעשה במהלך השנים 2001-2000 שיקום חלקי של הנזקים. 

ויחסי ציבור  יריב בן־אליעזר — שמּונה לנהל מסע הסברה 
פגיעה  על  לטענות  בתגובה  כתב   — ההנצחה  מרכז  לקידום 
בערכי טבע ונוף ש"בהר איתן 4,600 דונם של פארק טבעי, 
מתוכם מוקצים לאתר כולו רק 300 דונם. התכנון נעשה כך 
שיישמר הצביון הטבעי של ההר. יש להדגיש כי עמותת הר 
איתן מתנגדת לפגיעה בנוף ההר, ומן הראוי לציין כי במידה 
ייבנו  יוקם פרויקט הר איתן, קיימת סכנה שבמקום  שלא 
יפגעו באחד השרידים האחרונים של אתרי  שיכונים, אשר 
הטבע בהרי ירושלים" )נספח להודעה לעיתונות, 12 באפריל 

2000, ארכיון אש"ג(.
יישמר  כיצד  הבהירו  עצמם  וסיון  יסקי  האדריכלים 
אוכף  מעין  על  יושב  "המוזיאון  ההר:  של  הטבעי  הצביון 
הכולל שתי כיפות טבעיות בצורת גבעות, שאת ראשיהן יישרו 
מודרניות,  כיפות  שתי  ייּבנו  במקומן  אבל  הבנייה;  לצורך 
האתר.  במבנה  מרכזיים  דרך  ציוני  שני  שישמשו  יפהפיות, 
ולכן  למזרח,  הפונה  אמפיתיאטרון  מתפתח  האוכף  ממרכז 
כבר בשעות אחר הצהריים אפשר יהיה לערוך שם מופעים, 

כשהשמש השוקעת אינה מסנוורת את עיני הצופים" )שם(.

בפברואר 2003 נחנך "יער הנופלים", החובק את הר איתן, 
משותף  הנצחה  כמפעל  ישראל  מערכות  חללי  לזכר  שניטע 
למשרד הביטחון ולקק"ל. ביער ניטעו 22,000 עצי אורן וברוש, 
כמניין הנופלים במערכות ישראל. בט"ו בשבט מדי שנה, כל 
בישיבת  יקירּה.  לזכר  עץ  במקום  נוטעת  נופל  של  משפחה 
הוחלט   2007 באפריל  ולבנייה  לתכנון  הארצית  המועצה 
לשנות את ייעוד השטח בהר איתן לגן לאומי. ההכרזה על 
ההר כגן לאומי נועדה לצמצם את האפשרות לבינוי על ההר. 
כך נכתב בפרוטוקול: "הר איתן — ]...[ יבוטל התמ"מ, והשטח 
ייועד לגן לאומי; זאת מנימוקי הוועדה המחוזית ]...[, אשר 
מחוז  של  השמורה  מהליבה  חלק  מהווה  'השטח  כי  קבעה 
יצריך  אשר  הפתוח,  השטח  בלב  בבינוי  ומדובר  ירושלים, 
 — איתן  )"הר  הפתוחים'"  בשטחים  ויפגע  משיכת תשתיות 

.)har-eitan.blogspot.co.il/2007/07/14.html — "14 תחקיר
"יער  כמו   — שוללת־מונומנטליּות  הנצחה  אנדרטת 
 — הנצחה  כאתר  עצמו  הטבעי  ההר  ציון  או  הנופלים", 
הצופה  לבין  המלאכותי  הציון  שבין  המרחק  את  מפחיתה 
האנושי, מחזירה את הטבעיות ומפוגגת את עודף הפאתוס 

אשרוט"  "מזרקת  במקום   1987 בשנת  הוקמה  האנדרטה   .)Kassel  ( קאסל  בעיר   )Hoheisel( הוהייזל  הורסט  הגרמני  האמן  של  אנדרטה 
)Aschrottbrunnen(, שכונתה "מזרקת היהודים" ונהרסה בידי הנאצים
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לא  זה  רעיון  היֵתרות.  והקדושה  המיסטיּות  ואת  הלאומי 
היה זר לרוח המייסדים של המפעל. כבר באמצע שנת 1978 
הוצעו "שיקולים נופיים" על־ידי מינהל פיתוח הקרקע של 
אנדרטה  או  פסל  שום  שאין  "מכיוון  לישראל:  קיימת  קרן 
שיוכלו לבטא את הנושא במלוא משמעותו, רצוי שלא לחזור 
הוא  בהם  שהמשותף  זיכרון  אתרי  של  הנדושה  הדרך  על 
פתרון ארכיטקטוני של פסל או מצבה. נראה לנו שההר עצמו 
הנופי"  ובייחודו  בעצמתו  ההנצחה  נושא  את  לבטא  צריך 
אש"ג(.  ארכיון   ,1978 ביוני   6 רקע",  נתוני   — איתן  )"הר 
ייחודו הנופי של ההר, העומד בפני עצמו, אינו ניתן לערעור. 
יצחק שחף, מנהל המחלקה להנצחת החייל באגף השיקום 
"הר  כי   1979 בפברואר  כבר  כתב  הביטחון,  משרד  של 
ביותר  רבים, לאחד ההרים המרשימים  נחשב, לדעת  איתן 
בהרי יהודה המרכזיים מבחינת צורתו, בהיותו משקיף על 
בהר  הלאומי  וההנצחה  הגבורה  )"אתר  סביבו"  הרכסים 
איתן", מזכר מאת יצחק שחף, משרד הביטחון, 21 בפברואר 
1979, ארכיון אש"ג(. מפסגתו של ההר המתגבר, המתנשא, 
במזרח,  לירושלים  עד  במערב  התיכון  מהים  לצפות  אפשר 

ומרמאללה בצפון עד לבית לחם בדרום.
אותו  הסובב  הנוף  ועל  איתן  הר  על  להשקיף  ראוי 
תתברר  משם  רק  מפסגתו;  דווקא  לאו  מסוים,  ממרחק 
את  להשיג  לנו  שתאפשר  מבט  נקודת  נדרשת  גדלותו.  לנו 
הפרספקטיבה הראויה — נדרש לנו "מצפור". המצפור — רם 
ונישא ככל שיהיה — מאפשר לנו להתבונן בהר "מלמטה", 
ממקום של צניעות והשתאות, ולראות אותו כחלק מהוויה 
שלמה ומורּכבת; להתעלֹות מעל שאיפתנו להתגבר על איתני 
הטבע, כמו גם על ארעיות הקיום האנושי; להרהר ולערער 

על אמתֹות ובדותות שיש המבקשים לכפות עלינו.
נמצא  רובינשטיין  ארתור  הפסנתרן  לזכר  הנוף  מצפור 
עמינדב.  למושב  ירושלים, מערבית  קנדי שבהרי  ליד  סמוך 
המצפור נבנה בשנת 1983 מאבן ירושלמית ומשיש, לפי תכנון 
סל ישראל הדני. צורתו של המצפור מזכירה קלידים  של הפַּ
של פסנתר בעת שלוחצים עליהם )באורך שבעה מטר(, ובכך 
הוא מנציח את נגינתו של הפסנתרן הדגול. רובינשטיין ביקש 
שאפרו יפוזר ביער ירושלים; אך הרבנים הראשיים לישראל 
פסקו שפירוש הדבר יהיה שהיער הציבורי כולו יוכרז כבית־

פשרה,  הושגה  קולק  טדי  העיר  ראש  של  בתיווכו  קברות. 

והוקצתה לו באתר חלקת קבר מיוחדת. אפרו נקבר במקום 
ביום השנה למותו בגיל 95. שלמה מינץ, תלמידו לשעבר, ניגן 

בכינור בחלקה המגודרת.
ישראל הדני גורס כי בניגוד למקובל, פסליו הסביבתיים 
לא נעקרו מתוך הקשרם ה"פרטי" כדי להעבירם אל המרחב 
עוצבו  ומהם  האמן-סביבה  מיחסי  נבעו  אלא  הציבורי, 
בפרט  סביבתי  ופיסול  בכלל  סביבתית  אמנות  והתפתחו. 
קרובים מטבעם לארכיטקטורה. ארכיטקטורה ראויה לשמה 
חברתית,  מודעּות  ובעיקר  נאורה  יוזמה  משאבים,  דורשת 
שבראש סדר העדיפויות שלה עומד האדם כצרכן של רווחה 
תמיד  היא  טובה  אמנות  כי  דעתו  את  מביע  הדני  רוחנית. 
שהכרחי  במה  רק  משתמשת  שהיא  במובן  מינימליסטית, 

ודוחה כל רעש חיצוני.
לזכר  המצפור  מן  איתן  הר  על  משקיפים  אנו  כאשר 
והולכות,  מתבררות  הפרופורציות  רובינשטיין,  ארתור 
והמפעל על הר איתן מתגלה במלוא הגמלוניּות והמגלומניּות 
האתר  את  שתכנן  הדני,  ישראל  של  המרכזי  הנושא  שלו. 
בדומה   — הקולקטיבי"  "הזיכרון  הוא  רובינשטיין,  לזכר 
לזה העומד ביסוד כל מפעלי הזיכרון המונומנטליים. אולם 
שנטבע  האנושי,  אלא  היהודי  או  הישראלי  אינו  זה  זיכרון 
בו זיכרון הציביליזציות הקדומות — מצרים, אשור, המאיה 
כמו  הדני  בשיאן.  הבודהיסטיות  הרחוק  המזרח  ותרבויות 
אותן  ומציג  הללו  התרבויות  של  מהדרן  משהו  ובונה  שב 
כזיכרון מזוכך — פרגמטי אמנם,  לא כרוחות רפאים, אלא 
בעבודותיו  ָהחל  כי  הסביר  וייל  מרטין  נוכחות.  בעל  אבל 
המוקדמות, ישראל הדני ֵהֵפר את הציפיות הציבוריות באשר 
שלובתה  המונומנטים  רוח  חלפה  ציבוריים.  למונומנטים 
על ידי המסורות של המאות התשע־עשרה והעשרים וצבעה 
נופי ישראל: מונומנטליּות, הרואיזם, מיקום במקומות  את 
לארתור  הזיכרון  מונומנט  כי  במיוחד  מציין  וייל  נישאים. 
רובינשטיין הוא "ללא ספק אחד הצנועים והנפלאים ביותר 
שנעשו בישראל. האמן השתמש בטכניקה המעולה שלו כדי 
מקלדת  על  המרמזות  צורות  של  קליל  ִמקצב  באבן  לפסל 
פסנתר שמנגנים עליה כסמל לאמן הדגול. העבודה צומחת 
נפתחת  במערב,  ההרים  רכסי  כלפי  הקרקע  מתוך  לִאטה 
לנוף, לשמיים ולאינסוף" — בין השאר לֵעבר הר איתן במלוא 

.)www.israelhadany.com( הדרו

מצפור הנוף לזכר הפסנתרן ארתור רובינשטיין, המשקיף על הר איתן
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נגד  חוצץ  יוצאת  שוללת־מונומנטליּות  הנצחה  אנדרטת 
הִגרסה המאובנת של ההיסטוריה שקוברת את הזיכרון החי 
בעודה מעוררת תשומת לב לזמן החולף, ואולי אף מאפילה 
על החיים בכלל. יצוין כי עניין זה העסיק את חברי הוועדה 
 — החיים'  את  לנו  ציוו  "'במותם  איתן:  הר  של  הרעיונית 
מוזיאון שיהיה שיר הלל לחיים ]...[ הנצחה תהיה חלק מן 
המוזיאון, כדי שלא תיווצר תחושה שאין קשר בין החיים 
פרויקט הר  ישראל —  עיון במוזיאון  ימי  )"סיכום  למתים" 

איתן", 30 בדצמבר 1993, ארכיון אש"ג(.
כאשר אנו מתירים לצופה המביט מן המצפור על "הר 
גם  נשללת  כאנדרטה,  בעצמו  לשמש  הגבורה"  הר   — איתן 
"שהר   — עמיחי  יהודה  של  בשירו  המרומזת   — האפשרות 
במקומי",   יזכור  הזיכרון  )"שהר  במקומנו"  יזכור  הזיכרון 
 ,1985 שוקן,  הוצאת  גדול,  אושר  זה מסתתר  כל  מאחורי 
לא  אם  האישית  שלנו,  באחריותנו  הוא  הזיכרון   .)26 עמ' 
הלאומית. הותרת חלל — במובן של מקום ריק, העשוי ללמד 

גם על מי שנפלו חלל — היא בעלת ערך ראשון במעלה.

במקום סיום — "הספרייה הריקה"

"הספרייה הריקה" היא אנדרטה של הפסל הישראלי מיכה 
שבברלין.   )Bebelplatz( בבל  בכיכר  הממוקמת  אולמן, 
הספרים  לשרפת  כזכר   1995 בשנת  נחנכה  האנדרטה 
אנדרטה  הנאצי.  השלטון  בתקופת  במקום  שהתרחשה 
זאת — המזכירה במידה מסוימת את "מזרקת אשרוט" של 
הוהייזל — היא דוגמא מובהקת לאופן שבו אפשר היה להציע 
אתר הנצחה שלא יפגע בנוף מצד אחד, ומהצד האחר יהיה 
חדר  היא  האנדרטה  משמע.  תרתי  עמוקה,  משמעות  בעל 
ולו  תת־קרקעי בצורת קובייה שאורך צלעה חמישה מטר, 
)שהיא רצפת הכיכר(, הנמצא מתחת לכיכר  זכוכית  תקרת 
במקום המדויק שבו נשרפו הספרים. החדר מואר בתאורה 
ולבנים המתאימים  ריקים  ומכוסה במדפי ספרים  פנימית, 
לאחסונם של 20 אלף ספרים. המדפים מייצגים את החלל 

התרבותי שנותר לאחר שרפת הספרים.
פרס  להענקת  השופטים  בנימוקי  מוזכרת  האנדרטה 
ישראל למיכה אולמן: "ביצירה זו אולמן מבטא, באמצעות 
תפיסה  והמודרניסטית,  המינימליסטית  הפיסול  שפת 
האנדרטה".  מהות  על  אחרת  וחשיבה  הנצחה  של  מקורית 
יצירה מיוחדת זו מכילה בצורה מזוקקת את כל הרכיבים 
לעומק,  החפירה  השקט,  הריק,  לעבודתו:  האופייניים 
למרבה  העין.  מן  הסמוי  והעדפת  מהתבלטות  ההימנעות 
הצער, לא כך נהגו פרנסי "המרכז הלאומי לגבורה והנצחה 

הר איתן", וההר הוליד עכבר.
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