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החבקר פוסע
בתבנית נוף חקוחי.
הנן שיצר קרוון
חבודד את הבניין
חהנביש וחהווה
תוון חפרוז שאינו
נניש נקהנ .באי
הבית חחחנים
בפסוע בשביני
הנרנוביט הרחבים
החובינים אנ
החבנה ,אן א
בחדור את הנן .בנן
נטע קרוון צחחים
שאסף בסיוריו
בארץ ,וחינים
שונים נטועים בו
ב  lJרבוביה ,בחטרה
ביצור נוף טב lJי,
עינוב א ננו  .lJזהו
ייצונ שב הפרט את
השבם  -צחחיית
ארץ יש ראנ חייצנת
אתארץ ישראב

בית הנופלים והקמים
הבנו  Oהנופנו  ,Oאךאו~רו  Oבחוב O

בתו ן נבנו  ,Oהנמ~או  Oברוב IJרו ושראנ ,נו IJדו בראש וראשונה נהנ~וח את
הפכו  Oשה  Oחנק מזהות  Oהנאומות .תוך כדו תו IJוד ההו oטורוה ,המוות והכאב ,ה  Oמבקשו  Oנה IJנוק נמבקרו O
מבט נו  Oף  -קדומה ,נ  IJתון .כך ג  Oהפכו אחדו  Oמה  Oנמחואונו  Oנכנ דבר ~ טונ'ה  lJמיך

דברי אכילס ' -אר אתה ,אכילס ,אין
כמוך מאושר בין אילה שהיו ויהיו .הנה
גם אז כברנור בחייר כאחד האלים ,אנו
עם הארגאים ,ועתה הן תשר בזרוע פה
על המתים ,אל תהיה מצטער כי מת,
אכילס!' ככה אמרתי ,ותכף השיב לי
אמריו ויעו' :אל תנחמני ,אוריסס הגבר
המזהיר ,כי מתי .טוב לי היות שכיר
יום ועובר בשרהו של אחר ,ארם מסכן,
לא חונן עבורה ומעטים קניניו ,מהיות
המושל בכל-קהל הרפאים הנמקים'

רחבה ,מוגבהת בשלוש מדרגות .מאז כוסה
הקיר הדרומי ,אחריו הקיר המערבי ,שהיה
קיר חלונות ,נחסס אף הוא ,וכאמור ,בארבע
השניס האחרונות התחיל להיסגר גס הקיר
הפתוח ,הצפוני.
בית יד לבניס ברחוב פנקס בתל אביב
תוכנן ב' 1960על ידי ישראל לוטן]  [2וצבי
תורן]  ,[3ושוכן בתוך גן רחב בלב העיר כחלל
חסר במרחב האורבני .בשנת  1993הוסיף
האדריכל ר .טלדור אודיטוריוס לבניין ,כחלק
אינטגרלי ממנו.

כ

שנכנסתי בביקורי האחרון לבית יד
לבניס בתל אביב ,הייתה המבואה
מלאה בקבוצה חיננית של בנות
לבושות בגדי בלט ורודיס ,מושיטות את

פניהן הקטנות לעבר ההורים שעסקו
באיפורן .הן באו לחזרה גנרלית של מופע
הסיום השנתי של חוג המחול .מול ההמולה
המוזוקה ,הייתה חצר נר התמיד הפתוחה
'לכיפת השמיס שקטה עוד יותר .ייאולם
הנופלים" ,אליו נכנסיס מחצר זו ,היה ריק
לחלוטין .ריק ,אך מלא בשמות הנופלים
הרביס  -למעלה מ'  4,800תושבי תל אביב.
דן דאור תיאר זאת במאמרו]'[ :ייעל שלושת
הקירות הפנימייס של האולם הנדיב יש
רשימות של הנופליס במערכות ישראל,
דמוקרטיות ביותר ,בלי ציון דרגה ,תפקיד או.
מעשה גבורה ) (...וככל שהמבט מתקדס
בהן ,ממלחמת השחרור ועד למלחמת
לבנון ,מתגלה משהו לא בלתי מפתיע .אס
להאמין למה שעולה מהן הרי שלא רק
שאין גיבוריס ,גס לא היו בעצס מלחמות
שונות אלא רק מלחמה ארוכה אחת ,מקוס
המדינה ועד שלא נשאר מקוס על הקיר".
המאמר נכתב ב' , 2006ומאז נוסף חלק
קיר חדש על גבי קיר החלונות ,ועליו שמות
נוספיס .הנופליס ממשיכיס למות .בשנה
בה נחנך האולס ,היה די בקיר אחד לאסוף
את שמות הנופליס ,קיר מערבי אשר בצדו

] [ 1דן דאור ,במה ואת סי מכור .בתוך קטבונ 'נבנב הצבה'
קטבונ התערוכה  2006ע'  80נ

הגו
מצד רחוב פנקס קשה להבחין בבניין
המוסתר אשר מוקף ,ואף קבור חלקית,
בגן .טל אלון מוזס)  (4מציינת את העובדה
כי הגן ,שתוכנן על ידי אברהס קרוון כגן
זיכרון ,תומך ומעציס את חוויית ההנצחה
בתוך חלל המבנה .השימ ש בצמחייה בג
העברי היה טעון במשמעות שחרגה מעבר
לערכיס האסתטייס והגינוניים .בית יד לבנים
טבול ומוקף בצמחיית ארץ-ישראל ,שדומה
כי זה מקומה הטבעי מימיס ימימה .המבקר
פוסע בתבנית נוף מקומי .הגן שיצר קרוון
מבודד את הבניין מהכביש ומהווה תווך
מפריד שאינו נגיש לקהל .באי הבית מוזמניס
לפסוע בשבילי הגרנוליט הרחביס המוביל,ס
אל המבנה ,אך לא לחדור אל הגן .בגן נטע
קרוון צמחיס שאסף בסיוריו בארץ ,ומינים
שונים נטועיס בו בערבוביה ,במטרה ליצור
נוף טבעי ,שכביכול יד אדס לא נגעה בו .זהו
ייצוג של הפרט את השלם  -צמחיית ארץ
ישראל כמייצגת את ארץ ישראל.

השבילים
הגן נקטע פעמייס ,לטובת שני שביל,ם ,כדי
שניתן יהיה לעבור בו מדרוס )רחוב פנקס(
לצפון )רחוב בני משה( ,ובכך לאפשר חיבור
לעיר להולכי הרגל בין שני הרחובות .החלק .
הרחב יותר בו נקטע הגן הוא זה בו עובר
השביל המרכזי ,שביל רחב דיו כדי להפוך
למעין רחבת כניסה )רוחבו כ 14-מטר( .זו

]  [3צבי תורן 1913 .צ'כיה  -נפטר בישראב.
לימודי אדךיכנות באןנ!בךםיטה הטכנית
 1939נו'ס בצבא צ'כיה ,ברח

] [ 2ישראב בוטן .רוסיה  1997-1913ישדאב .חי בתב אביב.
ביסודי אדריככות בטכניון בחיפה  1939-1936םיים כאחר
המבחסה ב  1953-1949 . 1945-סתכנן באנף התכנון
הסמשבתי ןבאנף השיכון .סשרד עצסאי משנת . 1952
עבודות נבחרות :תוכנית מתאר כקרית אונו ,שכונת קירא11

וריסון בקרית אונו ,תוכנית ככר הסדינה )עם נימאייר
ואבא אבחנני( ,בית החייכ חיפה ,סבני סנורים רבי קומות
בשכונת בבכי ושכונת נני הפארק  -רובע ה' אשדוד.

r

הרחב הזה שייך למבנה רשמי .שביל-ר בה
זה נמצא בצדו המערבי של הבניין  -קרוב
יותר ללב העיר ,ומזמין את המבקר אל תוך
הגן ,ואל הבניין עצמו .אותו השביל ממשיך
לעבר רחוב בני משה ברוחב צר יותר של
כ 3.S -מטר .השביל השני הקוטע את הגן
נמצא בצדו המזרחי של הבניין ומאפשר אף
הוא לחצות את המגרש.

הקיר

אודיסאה ,בהוסרוס ס ' 48ס  ,49תרנום :שאוב
טשרניחובסקי ,עם עובד

אינה רחבה טקסית ,אך למי שעובר ברח)ב
 -הולך רגל או נוסע  -ברור כי השביל

1936-1931

שב

ברנו.

הססשבה הצ'כית הנובה 1945 .חזר בפראנ.
עבה בישראב ,עבד במשך שנה אצב זאב רכטר.
פתח משרד עצמאי ופרש ב . 1987-

1950

עבודות נבחרות:

ס  195מעונות דובנוב 1951 ,בית הםפר ע"ש נורדון
הךצליה 1961 ,בית מפא ן הך:צביה 1962 ,בית ןיצ"ן
H

הרצכיה,

1964

חלוקי נחל ועשוי יחד עם חזיתות הבית בגמר
ייקרצפוץ" )בטון מקורצף במברשת בחל כך
שנחשף האגרגט החבוי בתוך היציקה( .קיר
זה ממלא תפקידים רבים .תפקיד הראשון
)לפי סדר ההופעה( הוא לשמש כשלט
הבניין  -אותיות המתכת הקבועות עליו ,כל
אות בנפרד ,מספרות על מהותו :יד לבניס
באותיות גדולות ,עיריית תל אביב -יפו וסמל
העיר מתחת ,באותיות קטנות יותר .הקיר
מפנה את המבקר ימינה ,לשביל נוסף ברוחב
 10מטר ,ואל עבר הכניסה .מצדו האחד של
השביל משתפל לו הגן ,ומעל הקיר מציצה
צמחייה .הקיר מסתיר את השביל מרחוב
בני משה ,כך שרחוב המגוריס הקטן לא חש
במועקת הבית ,אלא נהנה רק מהגן ,בעוד
שאת ההולך בשביל מבודד הקיר מהסביבה
העירונית .הקיר ממשיך אל תוך הבניי ומפריד
אותו לשני חלקיס :החלק הדרומי ,הגדול ,ובו
אולס המבואה והכניסה לאודיטוריוכ ,iוחלקו
השני  -משרדיס ושירותיס .מרקס הקיר
משתנה מקרצפוץ בחוץ לטיח בפניס ,ושוב
חוזר לקרצפוץ המחוספס ,בחצר הפתוחה
שאליה יוצאיס מתוך המבואה .שס מופיע
הקיר שוב כשלט ,אשר עליו מופיעיס שמות
הנופליס בני תל אביב ,ייאנשי מגן ומרי שנפלו
במערכות לקוממיות ולעצמאות ,חברי ההגנה
אצ"ל לח"י".

רסבה 1971 ,בית כנטת השבום תב אביב,

1973

שכונת קוטנ'יס רעננה.

כאננכיה והתנייס כצבא
1949

מחבקה

כבר בכניסה לשביל הרחבה ,ניתן לראות
קיר העומד בקצה שלה ,בניצב לה 5 ,מטר
גובהו .הקיר מופרד מהרחבה בנתק של

באורטופדיית יכדים בבית

החובים אםף הרופא ,ביתן בחובי נפש באר יעקב,
 1968בית ספר סקיף יבנה ,ס  197בית כנסת עירוני

]  [4טכ אבון סוזס ,עיון בשני נני זכרון תנ  -אביבייס:
נן בית יד בבנים וחורשת גן הבנים .בתוך :ברשות
הרבים  -מחווה בננן העיר תב אביב אברהם קרוון,
קטנונ

התערוכה ,עורכות יעב מוריה ,טינב ברניר,
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הבית
בית יד לבנים מחולק לארבעה אזורים
עיקריים .המבואה היא האולם המרכזי,
ממנה מתפצלים אל הפונקציות השונות
של המבנה .מהמבואה ניתן לעלות אל
האודיטוריום ,המתאים למופעים שונים -
תיאטרון ,מוזיקה וריקודים [5].מהמבואה
אפשר גם להיכנס לכניסת האמנים הנמצאת
מתחת לאולם ,למשרדים ולשירותים ,ולצאת
אל החצר הפתוחה לכיפת השמים .מהחצר
אפשר להיכנס לאולם העיקרי של המבנה,
אולם הנופלים .את המבנה מקיפה קורת
גג גבוהה במיוחד )כ'  2.30מטר גובהה(
הנדמית כמרחפת מעל קירותיו .שורה של
חלונות עליונים ,הנמצאים מתחת לקורה זו,
מתירה חדירת אור לחלקי המבנה השונים.
כמוזכר ,מצד דרום ניתן לראות רק את
שורת החלונות העליונה ואת קורת הגג מעל
גבעת הגן .הקורה מאפשרת למבנה להיראות
כמונוליט  -מעין גוש אבן אחד המונח
בשטח  -דבר המעצים את הדרמטיות של
המבנה ומייחד אותו מהסביבה העירונית.

בתי יד לבגים
בית יד לבנים בתל אביב הינו חלק מרשת
של מוסדות דומים בכל רחבי המדינה.
לאתרים אלו אין מכנים משותפים אדריכליים
ויזואליים חד משמעיים .בתי יד לבנים נבנו

יד לנופלים ,אלא לבנים .עוז אלמוג מדגיש
את הקישור שנעשה בין הנופלים לבין
חבריהם החיים ,באמצעות השמות הכלליים
ייבנים" או יינערים" ,וכן "מתינו" ,יינערינו",
ייבחורים" ,ו"הנוער שלנו"] .[6יתרה מזאת,
עצם הדגשת המילה ייבנים" ,יש בה משום
מסר ,ובמובן מסוים אף מסר של הקטנה
)כ' 20%מהנופלים במלחמת  1948היו בני
 19ו' .(20הבנים הם הילדים שייוותרו ילדים
לעד ,ונמצאים לנצח ב"בעלות" וב"שייכות"
של ההורים ,אשר מועצמים על ידי
הקולקטיב ,כמי שבפועל הקריבו את בניהם
למען הכלל .מעין עקידת יצחק מתמשכת.
ב'  1949הוקם ארגון יד לבנים ,אשר נתמך
על ידי משרד הביטחון והמןעצ
ועד היום הוא משמש כנציג המשפ
השכולות .מטרתו לשקם את משפחח
השכול ,להנציח את חללי מערכות ישראל
ולהנחיל את מורשתם ,אך גם להע
משמעות לנפילה בקרב בהקשר הקול
הוא פועל במשרדים הנמצאים בבחי יד
לבנים ברחבי הארץ .הב
על ידי כל רשות בנפרד ~,
גם בסיוע מפעל הפיס וכספ
בשני מקרים בלבד מומנה הקמת בתי יד
לבנים על ידי משרד הביטחוו :בהקמת בית
יד לבנים הדרוזי ובהקמת בית יד לבנים
הבדואי .התקציב השוטף השנתי של הבתים

לאורך השנים בתכניות ,בחתכים ובחומרי
גמר שונים ,ובתכנון של שימושים נוספים
שונים .המשותף לכל הבתים בהם ביקרתי
הוא אולם השמות .אולם זה מופרד במבואה
נוספת משאר חלקי הבניין ומפעילויותיו,

ממומן על ידי הרשןיזת המקומיות וכספי
תרומות .מעניין לציין שבשכח  1991הוקם
ארגון נפרד בשם ייארגון אלמנות ויתומי
צה"ל" ,שמטרתו "לקדם ,לשקם ולהעניק
בית חם ואוזן קשבת לאלמנות והיתומים

ולכן הוא בדרך כלל ריק מאנשים ,חרישי

אשר הקריבו את היקר להם מכל" .גם
לארגון זה סניפים הממוקמים בסניפי יייד
לבנים" .לכל סניף אמור להיות ועד מנהל
ובו נציג של ארגון אלמנות ויתומי צה"ל,
אשר תפקידו לדאוג לרווחת הפרט של חברי
הארגון המתגוררים באותה רשות מקומית.
מעוז עזריה] ,[7העוסק בסוגיית פולחני

וחשוך·
הכול התחיל עוד טרם הסתיימה מלחמת
העצמאות .רשימה שכתבו שתי אמהות
שכולות פורסמה בשלושה עיתוני בוקר
בדצמבר  ,1948וקראה לכל האמהות
השכולות להתאחד כדי להקים בית יייד
לבנים" ובו אולם המוקדש לתולדות
הנופלים .כך התחיל מפעל יד לבנים .לא

]  [5מתוך רש'ון העסק נע'ר"ת תנ אב'ב המצו' בת'ק
הבנזןן בארכיןן מהנדס ה  Uיך.

מדינה ,חוקר את שני פולחני המדינה
המרכזיים בישראל  -פולחן העצמאות

] [6עח אנמונ ,הצבר ' ד'וקו ,אפק'ס עס עובד,
עמ' 194

, 1998

ופולחן הנופלים ,פולחנים המעצבים תרבות
אזרחית ישראלית .חשיבותם ,לדבריו ,היא
בכך שהגדירו ,יחד עם סמלים ומיתוסים ,את
הגרסה השלטת של הזהות הפוליטית של
מדינת הלאום הישראלית'היהודית ושימשו
גורם מתווך בין היחיד לקהילה המאורגנת
פוליטית במסגרת המדינה .בית יד לבנים,
האנדרטאות העירוניות וגני ההנצחה
משמשים במרחב העירוני כמרכיבים בטקס
הלאומי של הקהילה העירונית .הסוציולוג
עוז אלמוג] [8תומך ברעיון זה של פולחן
הלאום אשר מתבטא בתרבות השכול.
ממד השכול יוצר עומק רגשי ותודעה של
מחויבות עמוקה להמשך הנאמנות למדינה.
האנדרטה ,שאחד ממרכיביה הוא קידוש
האומה ואדמת הלאום ,אינה רק כלי
להנצחה אלא כלי פדגוגי משמעותי במנגנון
האידיאולוגי של החברה הישראלית .בתי
ד לבנים הם חלק אינטגראלי ממה שהוא
מכנה יידת אזרחית" .הדת האזרחית דומה
מאוד במבניה ובמטרותיה לדת המסורתית:
היא מקנה לגיטימציה לסדר חברתי ,מקדשת
את מטרות החברה ,מניעה אנשים לדבוק
בערכים לאומיים ומאחדת את האזרחים
לקהילה .האלים להס סוגדים מאמיני הדת
האזרחית הם הלאום ,המדינה והמולדת.

טיפןלןגיה של הגצחה
בתערוכה גלגל הצלה ,שהוצגה בביאנלה
לאדריכלות בוונציה ב'  2006ואותה אצרתי,
עסקתי בטיפולוניה של הנצחה בישראל
ובקשר בין אדריכלות וחברה .מבני יד לבנים,
ששייכים לקטנוריה של מבני הנצחה וזיכרון,
הם מבני קצה :מבנים אשר מאכסנים
נושא טעון במיוחד ,תוך פנייה לקהל יעד
רחב ומגוון ,ומתוך צורך למסור מסר ברור
בזמן שהייה מוגבל .מבנים אלו מהווים
דונמה לביטוי קיצוני של סמליות אדריכלית
בתרבות.
השאלה המיידית העולה ממבנים מסוג
זה ,נוגעת בנושא המניפולציה האדריכלית
והלגיטימיות שלה .במילים אחרות ,האם

] [8עוז אנמונ ,אנדרטאות

בתוך :ע'צוב ז'כרוו ,קטנונ תערוכה
בא'צורה שנ א'ר'ס פז,

]  [7מעוז עזר'ה ,פונחנ' מד'נה ,הוצאת הספר'ס שנ
אונ'ברס'טת ב' Iנור'ון בננב ,1995 ,עמ'

197,134,1

נחננ' מנחמה :נ'תוח סמ'ונונ',
1998

)'אסכונה'

מבנן ן בבנןם
שייכים בקטגןריה
שב מבני הנצחה
חיכרון והם מבני
קצה :מבנים אשר
מאכסנים נושא
ט lJון במיוחד ,תןך
פנייה בק הב י  lJך
רחב ןמנIןן ,ןמתןך
צןרך במסןר מסר
ברןר בזחן שהייה
חונבב .חבנים
אבן חהוןים ךןנחה
בביטוי קיצןני שב
סמביןת אדרןכבית
בתרבןת.
השאבה החןוןןת
ה  lJןבה חחבנים
מסןנ זה ,נןג  lJת
בנןשא החניפובציה
האדריכבית
ןהבניטיחיןת שבה

-·53.52.

המצב הייחודי שנ
המבט הנפונ,
אחורה כאירוע
ונטראומה
הראויה נהיזנר,
וקדימה נעבר
החייס העתידייס,
מקבנ את ביטויו
נס במבניס.
האדריננים,
,נחנק בנתי
נפח מהחברה
הישראנית,
עוסקים בהעברת
המסר המתבטא
ענידי הפנים שנ
חוויות

לאדריכלות ,ולאדריכלות זיכרון בפרט ,מותר
להתיימר ולשלוט ברגשותיו של הצופה,
לייצר חוויה מסוימת ,ועל ידי כך לעצב
תודעה .מבני הנצחה וזיכרון בישראל בונים
מסד של לגיטימיות לצרכיה של חברה
שנאלצת להמשיך ולהקריב חיים ,בבחינת
הצדקת הקושי של הקיום הנוכחי ,והצדקת
המחיר העתידי .הצדקת מלחמות ישראל
נותנת את הלגיטימציה לדם שנשפך ועוד
עלול להישפך ,להמשך שיתוף הפעולה ללא
תנאי בין המערכת הביטחונית והצבאית
לאזרח במדינה ,להסכמה חסרת הערעור כי
המאבק הוא כלי הישרדותי של הקיום בארץ.
השכול הישראלי איננו פרטי ,אלא רתום
לרעיון הקולקטיבי ,וכך ,ביטוי הזיכרון
וההנצחה בישראל ייחודי בהיקפו ,וכולל
אלמנטים רבים מעבר למבנים; תזכורת
חזותית ורעיונית למדינה שקודשה בדם.
הכמות הרבה של מבני זיכרון והנצחה
בישראל ,היא רק חלק מריבוי האלמנטים
המנציח ים וזוכרים .היומיום הישראלי רווי
בחגים ומועדים ,המנציחים אירועים ונושאים
'לאומיים ,בשמות יישובים )לוחמי הגטאות,
'נתיב הלייה( ,בשמות רחובות )מקהילת
לגיבורים( ,ובהנצחות מקומיות על גבי
אמבולנסים וציוד חרום ,גנים ציבוריים,
עצים ,אנדרטאות ,גלעדים ,בתי יד לבנים,
מוסדות ציבור ,אתרי אינטרנט ,בתי קברות
צבאיים ,יערות ,חורשים ועוד .הצורך
בהנצחה קיים גם במקומות אחרים בעולם,
אולם הייחוד הישראלי הוא בכמות ,בתרגום,
וב מניפולציה האדריכלית.
הסיפור ההיסטורי  -העבר והשכול  -אינו
הסיפור כולו .כאן בישראל ,המבנים
והאנדרטאות מספרים סיפור נוסף,
מיוחד למקום .המבנים אמנם מתעדים
את ההיסטוריה ,את המוות ,את הכאב,
אולם תוך כדי כך הם מייצרים מבט נוסף
 קדימה ,לעתיד .התפיסה המאפיינתמבנים אלו היא היותם מתווכים בין העבר
וההווה לבין העתיד .מכאן שהמבנים
הללו נותנים תוקף ,במונחים של מקום

ושל תכנן אדריכלי ,למיתוסים קיימים
ולצו חברתי בקונטקסט הישראלי המיוחד.
האדריכלות משתמשת ,גם אם באופן תת
מודע ,בפלטפורמה הרגשית הקיימת בחברה
הישראלית בהקשר של זיכרון והנצחה.
לעתים היא אף מנצלת את חוסר ההגנה
של הצופה ,המוכל בתוך חוויה בעלת קודים
ברורים ,בכדי להוביל למסקנה הנבנית
בכלים אדריכליים.
הגורם המאחד את המבנים הוא שכולם
מאופיינים ב"סדר" )  (Orderמיוחד .סדר
זה אופייני למבני זיכרון והנצחה בישראל,
אך אינו נמצא במבני ציבור אחרים שאינם

במקרה הייחודי של בית יד לבנים בתל
אביב ניתן למצוא ארבעה הפכים .הראשון
הוא ההפך של יימתחת-מעל" ,שנוצר
באמצעות המבנה הקבור באדמה ,לעומת
הגן שמתרומם בגבעה מצד ימין ,כשהולכים
בשביל לעבר פתח המבנה ,ומשמאל מאחורי
הקיר מציצה הצמחייה .השני מתייחס להפך
של ייקרוב-רחוק" באמצעות העובדה שניתן
לראות מכניסת הבניין ועד צדו השני של
המגרש דרך המבואה ודרך החצר הפתוחה,
עד לאופק )בעת שהוקם הבניין ,בצד מזרח
היו שדות פתוחים( .ההפך השלישי הוא
ייפתוח-סגור" ,ומתקיים ב"אולם הנופלים"

מייצגים את מורשת הזיכרון וההנצחה.
תמצית ה"סדר" היא בהפכים של חללים,
וכמעט כל המבנים מנצלים יותר מהיפוך
אחד .ההיפוכים רומזים על שני מצבים
מנוגדים ,מצבים הקשורים לייצוג הזמן,

שפונה לעבר החצר הפנימית הפתוחה
לכיפת השמים .ההפך הרביעי הוא הפך
השימושים ,המייחד את כל בתי יד לבנים
ממבבי הנצחה אחרים.

זמן במובן הרחב של עבר ועתיד .בדרך
כלל הצופה נמצא בתוך המבנה בזמן
מסוים וי צא ממנו לזמן שונה .העבר
וההווה מתקיימים במהלך שהייה ,הליכה,
התבוננות ,ותוך כדי המעבר מתרחש השינוי.
ככלל ניתן לומר שאדריכלות ההנצחה
בישראל  -ובית יד לבנים בתל אביב הינו
אחד ממקרי הבוחן המוכיחים תפיסה זאת
 מייצרת מבט כפול על ידי תרגום שלההפכים בחללים אדריכליים ,כייצוג של שני
סוגי זמן .המצב הייחודי של המבט הכפול,
אחורה לאירוע ולטראומה הראויה להיזכר,
וקדימה לעבר החיים העתידיים ,מקבל
את ביטויו גם במבנים .האדריכלים ,כחלק
בלתי נפרד מהחברה הישראלית ,עוסקים
בהעברת המסר המתבטא על ידי הפכים של
חוויות .תלת הממד של ההנצחה ,המביטה
אחורה וקדימה ,מיוצג באופנים הבאים :סגור
ופתוח ,חשוך ומואר ,מתחת ומעל ,קרוב
ורחוק .באנדרטאות הוא מתקיים לעתים
בהעמדה מול נ ,או על רקע של צמחייה. ,
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שמסמלת חיים ,צמיחה המשכיות .ישנם
מבנים המכוונים את המבט לרחוק ,למרחב,
לסיבה ,אל העתיד.

מול זיכרון המוות הנייח עומדת הפרקטיקה
של השימוש החי בבניין על גווניו השונים.
כל בניין והשימוש המיוחד לו .חוק בית יד
לבנים מ  200Tממסד את המבנים ,במטרה
"להסדיר את אופן ניהולם של בתי יד לבנים
ברשויות המקומיות כמקומות להנצחת חללי
מערכות ישראל וכמרכזים חינוכיים לערכי
מורשת קרב ,גבורה והתנדבות .במסגרת
סמכויותיה ,רשאית רשות מקומית להקים
בתחומה בית יד לבנים )להלן  -בית יד לבנים
מקומי( ,שיתקיימו בו פעילויות אלה(1) :
הנצחת חלל ,מערכות ישראל ,שימור ותיעוד
זכרם; )  (2חינוך לערכי מורשת קרב ,גבורה
והתנדבות בקרב בני הנוער והקהילה; )( 3
פעילות תרבותית הולמת.יינ  [9ייפעילות הולמת"
אינה מוגדרת באופן מפורש ,אך קיימות
דוגמאות לשימושים ,שאינם קשורים בזיכר
חלל ,צה"ל ,ועליהם מדווחים בביטאוני ארגון
יד לבנים .בסניף יד לבנים בירושל,ם' מפעילים
חוג ריקודי עם להורים השכולים ,ובעפולה
פועל הקונסרבטוריון העירוני .ברמלה שוכן
בית יד לבנים במבנה מוזיאון העיר רמלה,נס [l
בסניף אשדוד יש פעילויות תרבות ,הצגות

] [9חוק
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ומופעים ,ברמת השרון מקיימים תערוכות
אמנות בקומת ההנצחה ,בבאר שבע שוכנת
טפרייה בבית יד לבנים ,בדימונה מתקיימות
פעילויות נוער ,וביבנה  -טפרייה עירונית.
מנהל סניף יד לבנים בתל אביב ,יוסקה
לוטנברג ,מדווח באחד הביטאונים[ll ],
כי במשר שנים רבות נשא בית יד לבניס
בתל אביב בעיקר אופי של הנצחה ,זיכרון
ומורשת .הסממן המשמעותי המבטא רוח
זו הינו אולם השמות רחב הידייס והחשוך,
אשר מיד בכניסה אליו יימרטיטה צמרמורת
את הגוף ומרעידה את הנפש" .מנהל הבית
מנטה לשלב לצד זיכרון המתים גם עשייה
למען החיים ,אלה שחייבים להמשיר הלאה,
בצורת סדרת הרצאות מגוונת וחוגים ,ושם,
כפי שכבר הוזכר לעיל ,הופיעו הילדות
הרקדניות.

בתי יד לבנים בחוזיאונים
שניים מבתי יד לבנים הפכו לדומיננטיים
בשדה האמנות  -בפתח תקווה ובהרצליה.
בשניהס שוכן המוזיאון העירוני ובשניהם
מתקיימת בשניס באחרונות פעילות
משמעותית בשדה האמנות .בבית יד לבנים
הראשון בארץ ,בפתח תקווה ,הונחה אבן
הפינה לקיום מורכב של אתר הנצחה ,עם
מפעל הנצחה חי .הבית ומקימו ,ברור אורן,
קיבלו פרס ישראל על מפעל הזיכרון .בפתח
קווה נבנתה במחצית שנות ה  60-תוספת
למבנה שיועדה לתצוגת אמנות .אוסף הקבע
של המוזיאון מכיל מאות פריטים ,כולל
יצירות העוסקות בגבורה ,בשכול ובבניית
הארץ .לאחרונה שופץ החלל המוזיאלי והפר
לחלל תצוגה עם רצף תערוכות מאתגרות
במיוחד ,הממקמות את המוזיאון הזה,
יחד עם מוזיאון יד לבניס בהרצליה ,בסוגה
העילית של האמנות העכשווית:
בית יד לבניס בהרצליה מארח את המוזיאון
העירוני .האדריכל יעקב רכטר ,אליו פנו
באמצע שנות ה  60-לתכנון הבית ,הציע
תוספת שימוש שתיתן לבניין אופי ציבורי חי
ולא תשאיר אותו כמונומנט זיכרוו בלבד.

] [ 11בטאון בנב אחד שנ ארנון יד נבנים ,מאת שירני נונן,
נניון  ,11ספטמבר
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הצעתו הייתה לשלב במבנה את אוסף
האמנות העירוני.
רותי דירקטור]  [12טוענת ,בטענה התומכת
בטענת פולחני המדינה ,שבקשתו של
רכטר להוספת תוכן חילוני מעמידה את
המוות ואת אתר ההנצחה והזיכרון במעמד
של קדושה ,וכי בבתי יד לבנים בראשית
שנות המדינה ,הציבורי והפרטי והלאומי
והתרבותי נמהלו זה בזה באופן של ניצול
הדדי :האמנות שזוכה למבנה מפיחה רוח
חיים באתר ההנצחה .החיבור של תרבות
ואמנות מעניק לאתר הנצחה ממד רוחני,
בעוד שאתר ההנצחה מאציל על התרבות
והאמנות את הלגיטימציה הציבורית
ממלכתית.
עם חלוף השניס ,מבנה המוזיאון בהרצליה
הלר והתנתק ממבנה ההנצחה ומהאוסף
המקורי שלו .בשיפוץ המאוחר יותר נוצרה
כבר כניסה חדשה ,חיבור מטושטש ,ולדברי
דירקטור  -הפרדה שמעידה על קושי הקייס
למרות אפשרות הניצול ההדדי ,בהכלה
משותפת של המוות והאמנות .מתור קריאת
האמנות מבקשת דירקטור לחזור ולקרב
ביו הספירות ,ולעצור בכניסה למוזיאון ליד
ההנצחה ,לשם איזון פרופורציות והנמכת
רוח שהיא לא בלתי נחוצה בדרר לאמנות
עכשווית .אמנות עכשווית אמנם אינה
מבקשת את הנצח אבל כחלק ממארג
תרבותי ,היא מבקשת את הזיכרון.
כר גם לגבי מוזיאון יד לבנים בפתח
תקווה .הכניטה למוזיאון המחודש מופרדת
מהכניסה לבית יד לבניס ,ואיננה מפגישה
בין המבקר בחלל המוזיאלי לבין מהותו
של המקום כאתר הנצחה ,אר הקירבה
והזיהוי החד משמעי של המקום ,יחד עם
שימושי זיכרוו אחרים במתחם המוזיאון
)בית הראשונים ,אתר הזיכרון לשואה ,גן
העצמאות ,הטנק שעומד בו ,פינת העתיקות
בגו( מייצריס את החיבור .החיבור מתחזק
על ידי שימוש באחד מחללי מבנה יד לבנים
לתערוכות מתחלפות של אוסף הבית,
בשילוב עם אמנות עכשווית .תמר ברגר][13

] [ 12רותי דירקטור ,מוזיאון הרצניה נמשנ ,בתור :יעקב
רכטר ,אחירכנ ,בערינת אסנת רנטר ,בהוצאת
הקיבוץ המאוחד,
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מתבוננת בקומפלקס הזיכרון בפתח תקווה
ותומכת בדירקטור בקביעה כי האמנות
שימשה במוזיאוני יד לבניס ככלי בבנייו
האומה וכביטוי לערכיה הנעלים :תקומה,
נבורה ,שכול.
אתרי ההנצחה באים לענות על סופיות
המוות ,הסותרת את המשר החיוניות ,את
האינסופיות של החייס .אתרי התצוגה
פותרים את הסתירה כשהם פורשים את
ההישג האנושי העצוס שהתחולל בעבר
והוביל אל רגע ההווה ,ותור כדי כר הס
מקפיאים את העבר הזה באמצעות הצגתו
המאורגנת .אתרי ההנצחה הופכים את
המתים לחלק מהחיים ובכר הם עושים
אותס ייפחות מתים" .שני סוגי האתרים
נועדו לפתור את הסתירה :אתרי התצוגה
באים ליישב את הסתירה המודרניסטית בין
סיבתיות והיסטוריותיזם לבין דינמיקה ,הרס
ושינוי.
ובחזרה לבית יד לבנים של תל אביב.
אדריכלות הבניין המצוינת מייצרת את
השימוש הכפול בו ,בחול ובמועד ,ועל ידי
ציבורים שונים .הממד הטקסי של הבניין,
אשר מתבטא בגן המבודד אותו ,בשבילי
הכניסה הרחבים ,בקיר הגבוה ,ובתכנית
המייחדת את אולם הנופלים ,משמש את
האירועים הממלכתיים .לצד הקודש ,הדרמה
הנוצרת במבנה מוצנעת ומאפשרת אירועי
חול ויומיום .נדמה כי העובדה שכמעט
בכל יישוב במדינת ישראל קייס בית מסוג
זה ,נותנת לעיר ליהנות מהבניין לשימוש
היומיומי הקהילתי ,יחד עס שימור הזיכרון
שחשיבותו ברמה הלאומית אינה ניתנת,
בינתיים ,לערעורc- .

