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איןאכילס,אתה,'אר-אכילסדברי
הנהויהיו.שהיואילהביןמאושרכמוך

אנוהאלים,כאחדבחיירכברנוראזגם
פהבזרועתשרהןועתההארגאים,עם
מת,כימצטערתהיהאלהמתים,על

ליהשיבותכףאמרתי,ככהאכילס!'
הגבראוריססתנחמני,'אלויעו:אמריו

שכירהיותליטובמתי.כיהמזהיר,
מסכן,ארםאחר,שלבשרהוועובריום
מהיותקניניו,ומעטיםעבורהחונןלא

הנמקים'הרפאיםבכל-קהלהמושל
שאובתרנום:,49'ס48סבהוסרוסאודיסאה,

עובדעםטשרניחובסקי, ידלביתהאחרוןבביקורישנכנסתיכ
המבואההייתהאביב,בתללבניס
בנותשלחינניתבקבוצהמלאה

אתמושיטותורודיס,בלטבגדילבושות
שעסקוההוריםלעברהקטנותפניהן

מופעשלגנרליתלחזרהבאוהןבאיפורן.
ההמולהמולהמחול.חוגשלהשנתיהסיום

הפתוחההתמידנרחצרהייתההמוזוקה,
ייאולםיותר.עודשקטההשמיס'לכיפת

ריקהיהזו,מחצרנכנסיסאליוהנופלים",
הנופליםבשמותמלאאךריק,לחלוטין.

אביב.תלתושבי4,800מ'למעלה-הרביס
שלושתייעלבמאמרו[']:זאתתיארדאורדן

ישהנדיבהאולםשלהפנימייסהקירות
ישראל,במערכותהנופליסשלרשימות

או.תפקידדרגה,ציוןבליביותר,דמוקרטיות
מתקדסשהמבטוככל)...(גבורהמעשה

למלחמתועדהשחרורממלחמתבהן,
אסמפתיע.בלתילאמשהו,מתגלהלבנון

רקשלאהרימהןשעולהלמהלהאמין
מלחמותבעצסהיולאגסגיבוריס,שאין

מקוסאחת,ארוכהמלחמהרקאלאשונות
הקיר".עלמקוסנשארשלאועדהמדינה
חלקנוסףומאז,2006ב'נכתבהמאמר

שמותועליוהחלונות,קירגביעלחדשקיר
בשנהלמות.ממשיכיסהנופליסנוספיס.

לאסוףאחדבקירדיהיההאולס,נחנךבה
בצדואשרמערביקירהנופליס,שמותאת

הצבה''נבנבקטבונבתוךמכור.סיואתבמהדאור,דן]1[
נ80ע'2006התערוכהקטבונ

אביב.בתבחיישדאב.1997-1913רוסיהבוטן.ישראב]2[
כאחרםיים1939-1936בחיפהבטכניוןאדריככותביסודי

התכנוןבאנףסתכנן1953-1949.-1945בהמבחסה
.1952משנתעצסאיסשרדהשיכון.ןבאנףהסמשבתי

11קיראשכונתאונו,כקריתמתארתוכניתנבחרות:עבודות
נימאייר(עםהסדינהככרתוכניתאונו,בקריתוריסון
קומותרביסנוריםסבניחיפה,החייכביתאבחנני),ואבא

אשדוד.ה'רובע-הפארקנניושכונתבבכיבשכונת

כוסהמאזמדרגות.בשלושמוגבהתרחבה,
שהיההמערבי,הקיראחריוהדרומי,הקיר

בארבעוכאמור,הוא,אףנחססחלונות,קיר
הקירגסלהיסגרהתחילהאחרונותהשניס

הצפוני.הפתוח,
אביבבתלפנקסברחובלבניסידבית

וצבי]2לוטן[ישראלידיעל1960ב'תוכנן
כחללהעירבלברחבגןבתוךושוכן],3תורן[
הוסיף1993בשנתהאורבני.במרחבחסר

כחלקלבניין,אודיטוריוסטלדורר.האדריכל
ממנו.אינטגרלי

הגו
בבנייןלהבחיןקשהפנקסרחובמצד

חלקית,קבורואףמוקף,אשרהמוסתר
העובדהאתמציינת)4מוזס(אלוןטלבגן.
כגןקרווןאברהסידיעלשתוכנןהגן,כי

ההנצחהחווייתאתומעציסתומךזיכרון,
בגבצמחייהשהשימהמבנה.חללבתוך

מעברשחרגהבמשמעותטעוןהיההעברי
לבניםידביתוהגינוניים.האסתטייסלערכיס

שדומהארץ-ישראל,בצמחייתומוקףטבול
המבקרימימה.מימיסהטבעימקומהזהכי

קרווןשיצרהגןמקומי.נוףבתבניתפוסע
תווךומהווהמהכבישהבנייןאתמבודד
מוזמניסהביתבאילקהל.נגיששאינומפריד
המוביל,סהרחביסהגרנוליטבשבילילפסוע

נטעבגןהגן.אללחדורלאאךהמבנה,אל
ומיניםבארץ,בסיוריושאסףצמחיסקרוון
ליצורבמטרהבערבוביה,בונטועיסשונים

זהובו.נגעהלאאדסידשכביכולטבעי,נוף
ארץצמחיית-השלםאתהפרטשלייצוג

ישראל.ארץאתכמייצגתישראל

השבילים
כדישביל,ם,שנילטובתפעמייס,נקטעהגן

פנקס)(רחובמדרוסבולעבוריהיהשניתן
חיבורלאפשרובכךמשה),בני(רחובלצפון
.החלקהרחובות.שניביןהרגללהולכילעיר

עוברבוזההואהגןנקטעבויותרהרחב
להפוךכדידיורחבשבילהמרכזי,השביל
זומטר).-14כ(רוחבוכניסהרחבתלמעין

1936-1931בישראב.נפטר-צ'כיה1913תורן.צבי]3[

ברנו.שבהטכניתבאןנ!בךםיטהאדךיכנותלימודי
כצבאוהתנייסכאננכיהברחצ'כיה,בצבאנו'ס1939

1949בפראנ.חזר1945הנובה.הצ'כיתהססשבה

1950רכטר.זאבאצבשנהבמשךעבדבישראב,עבה

נבחרות:עבודות.-1987בופרשעצמאימשרדפתח
נורדוןע"שהםפרבית1951דובנוב,מעונות195ס

ןיצ"ןבית1962הך:צביה,ןHמפאבית1961הךצליה,

בביתיכדיםבאורטופדייתמחבקה1964הרצכיה,
יעקב,בארנפשבחוביביתןהרופא,אםףהחובים

עירוניכנסתבית197סיבנה,סקיףספרבית1968

ברח(בשעוברלמיאךטקסית,רחבהאינה
השבילכיברור-נוסעאורגלהולך-

בהrשביל-ררשמי.למבנהשייךהזההרחב
קרוב-הבנייןשלהמערביבצדונמצאזה

תוךאלהמבקראתומזמיןהעיר,ללביותר
ממשיךהשבילאותועצמו.הבנייןואלהגן,

שליותרצרברוחבמשהבנירחובלעבר
הגןאתהקוטעהשניהשבילמטר.S.3כ-

אףומאפשרהבנייןשלהמזרחיבצדונמצא
המגרש.אתלחצותהוא

הקיר
לראותניתןהרחבה,לשבילבכניסהכבר
מטר5לה,בניצבשלה,בקצההעומדקיר

שלבנתקמהרחבהמופרדהקירגובהו.
בגמרהביתחזיתותעםיחדועשוינחלחלוקי

כךבחלבמברשתמקורצף(בטוןייקרצפוץ"
קירהיציקה).בתוךהחבויהאגרגטשנחשף

הראשוןתפקידרבים.תפקידיםממלאזה
כשלטלשמשהואההופעה)סדר(לפי

כלעליו,הקבועותהמתכתאותיות-הבניין
לבניסידמהותו:עלמספרותבנפרד,אות

וסמליפואביב-תלעירייתגדולות,באותיות
הקיריותר.קטנותבאותיותמתחת,העיר
ברוחבנוסףלשבילימינה,המבקראתמפנה

שלהאחדמצדוהכניסה.עברואלמטר,10
מציצההקירומעלהגן,לומשתפלהשביל

מרחובהשבילאתמסתירהקירצמחייה.
חשלאהקטןהמגוריסשרחובכךמשה,בני

בעודמהגן,רקנהנהאלאהבית,במועקת
מהסביבההקירמבודדבשבילההולךשאת

ומפרידהבנייתוךאלממשיךהקירהעירונית.
ובוהגדול,הדרומי,החלקחלקיס:לשניאותו
וחלקולאודיטוריוכi,והכניסההמבואהאולס
הקירמרקסושירותיס.משרדיס-השני

ושובבפניס,לטיחבחוץמקרצפוץמשתנה
הפתוחהבחצרהמחוספס,לקרצפוץחוזר

מופיעשסהמבואה.מתוךיוצאיסשאליה
שמותמופיעיסעליואשרכשלט,שובהקיר

שנפלוומרימגןייאנשיאביב,תלבניהנופליס
ההגנהחבריולעצמאות,לקוממיותבמערכות

לח"י".אצ"ל

1973אביב,תבהשבוםכנטתבית1971רסבה,

רעננה.קוטנ'יסשכונת

אביבייס:-תנזכרוןנניבשניעיוןסוזס,אבוןטכ]4[
ברשותבתוך:הבנים.גןוחורשתבבניםידביתנן

קרוון,אברהםאביבתבהעירבננןמחווה-הרבים
ברניר,טינבמוריה,יעבעורכותהתערוכה,קטנונ
248ע'2ס03אביבתכסוזיאון



הבית
אזוריםלארבעהמחולקלבניםידבית

המרכזי,האולםהיאהמבואהעיקריים.
השונותהפונקציותאלמתפצליםממנה

אללעלותניתןמהמבואההמבנה.של
-שוניםלמופעיםהמתאיםהאודיטוריום,

מהמבואה]5וריקודים.[,מוזיקהתיאטרון
הנמצאתהאמניםלכניסתלהיכנסגםאפשר
ולצאתולשירותים,למשרדיםלאולם,מתחת

מהחצרהשמים.לכיפתהפתוחההחצראל
המבנה,שלהעיקרילאולםלהיכנסאפשר
קורתמקיפההמבנהאתהנופלים.אולם

גובהה)מטר2.30(כ'במיוחדגבוההגג
שלשורהקירותיו.מעלכמרחפתהנדמית
זו,לקורהמתחתהנמצאיםעליונים,חלונות
השונים.המבנהלחלקיאורחדירתמתירה

אתרקלראותניתןדרוםמצדכמוזכר,
מעלהגגקורתואתהעליונההחלונותשורת
להיראותלמבנהמאפשרתהקורההגן.גבעת

המונחאחדאבןגושמעין-כמונוליט
שלהדרמטיותאתהמעציםדבר-בשטח
העירונית.מהסביבהאותוומייחדהמבנה

לבגיםידבתי
מרשתחלקהינואביבבתללבניםידבית
המדינה.רחביבכלדומיםמוסדותשל

אדריכלייםמשותפיםמכניםאיןאלולאתרים
נבנולבניםידבתימשמעיים.חדויזואליים

ובחומריבחתכיםבתכניות,השניםלאורך
נוספיםשימושיםשלובתכנוןשונים,גמר

ביקרתיבהםהבתיםלכלהמשותףשונים.
במבואהמופרדזהאולםהשמות.אולםהוא

ומפעילויותיו,הבנייןחלקימשארנוספת
חרישימאנשים,ריקכללבדרךהואולכן

וחשוך·
מלחמתהסתיימהטרםעודהתחילהכול

אמהותשתישכתבורשימההעצמאות.
בוקרעיתוניבשלושהפורסמהשכולות

האמהותלכלוקראה,1948בדצמבר
ייידביתלהקיםכדילהתאחדהשכולות

לתולדותהמוקדשאולםובולבנים"
לאלבנים.ידמפעלהתחילכךהנופלים.

בת'קהמצו'אב'בתננע'ר"תהעסקרש'וןמתוך]5[
יך.Uהמהנדסבארכיןןהבנזןן

מדגישאלמוגעוזלבנים.אלאלנופלים,יד
לביןהנופליםביןשנעשההקישוראת

הכללייםהשמותבאמצעותהחיים,חבריהם
יינערינו","מתינו",וכןיינערים",אוייבנים"

מזאת,יתרה].6שלנו"[ו"הנוערייבחורים",
משוםבהישייבנים",המילההדגשתעצם
הקטנהשלמסראףמסויםובמובןמסר,

בניהיו1948במלחמתמהנופלים20%(כ'
ילדיםשייוותרוהילדיםהםהבנים).20ו'19

וב"שייכות"ב"בעלות"לנצחונמצאיםלעד,
ידיעלמועצמיםאשרההורים,של

בניהםאתהקריבושבפועלכמיהקולקטיב,
מתמשכת.יצחקעקידתמעיןהכלל.למען

נתמךאשרלבנים,ידארגוןהוקם1949ב'
והמןעצהביטחוןמשרדידיעל
המשפכנציגמשמשהואהיוםועד

משפחחאתלשקםמטרתוהשכולות.
ישראלמערכותחלליאתלהנציחהשכול,
להעגםאךמורשתם,אתולהנחיל
הקולבהקשרבקרבלנפילהמשמעות

ידבבחיהנמצאיםבמשרדיםפועלהוא
הבהארץ.ברחבילבנים

,~בנפרדרשותכלידיעל
וכספהפיסמפעלבסיועגם

ידבתיהקמתמומנהבלבדמקריםבשני
ביתבהקמתהביטחוו:משרדידיעללבנים

לבניםידביתובהקמתהדרוזילבניםיד
הבתיםשלהשנתיהשוטףהתקציבהבדואי.
וכספיהמקומיותהרשןיזתידיעלממומן

הוקם1991שבשכחלצייןמענייןתרומות.
ויתומיאלמנותייארגוןבשםנפרדארגון

ולהעניקלשקם"לקדם,שמטרתוצה"ל",
והיתומיםלאלמנותקשבתואוזןחםבית

גםמכל".להםהיקראתהקריבואשר
ייידבסניפיהממוקמיםסניפיםזהלארגון
מנהלועדלהיותאמורסניף.לכללבנים"

צה"ל,ויתומיאלמנותארגוןשלנציגובו
חברישלהפרטלרווחתלדאוגתפקידואשר

מקומית.רשותבאותההמתגורריםהארגון
פולחניבסוגייתהעוסק],7עזריה[מעוז

המדינהפולחנישניאתחוקרמדינה,
העצמאותפולחן-בישראלהמרכזיים

,1998עובד,עסאפק'סד'וקו,'הצבראנמונ,עח]6[

194עמ'

שנהספר'סהוצאתמד'נה,פונחנ'עזר'ה,מעוז]7[
197,134,1עמ',1995בננב,'נור'וןIבאונ'ברס'טת

.pros;ramma.03.Fall.2010.

תרבותהמעצביםפולחניםהנופלים,ופולחן
היאלדבריו,חשיבותם,ישראלית.אזרחית

אתומיתוסים,סמליםעםיחדשהגדירו,בכך
שלהפוליטיתהזהותשלהשלטתהגרסה
ושימשוהישראלית'היהודיתהלאוםמדינת

המאורגנתלקהילההיחידביןמתווךגורם
לבנים,ידביתהמדינה.במסגרתפוליטית

ההנצחהוגניהעירוניותהאנדרטאות
בטקסכמרכיביםהעירוניבמרחבמשמשים

הסוציולוגהעירונית.הקהילהשלהלאומי
פולחןשלזהברעיוןתומך]8אלמוג[עוז

השכול.בתרבותמתבטאאשרהלאום
שלותודעהרגשיעומקיוצרהשכולממד

למדינה.הנאמנותלהמשךעמוקהמחויבות
קידושהואממרכיביהשאחדהאנדרטה,

כלירקאינההלאום,ואדמתהאומה
במנגנוןמשמעותיפדגוגיכליאלאלהנצחה

בתיהישראלית.החברהשלהאידיאולוגי
שהואממהאינטגראליחלקהםלבניםד

דומההאזרחית.הדתאזרחית"יידתמכנה
המסורתית:לדתובמטרותיהבמבניהמאוד
מקדשתחברתי,לסדרלגיטימציהמקנההיא
לדבוקאנשיםמניעההחברה,מטרותאת

האזרחיםאתומאחדתלאומייםבערכים
הדתמאמיניסוגדיםלהסהאליםלקהילה.
והמולדת.המדינההלאום,הםהאזרחית

הגצחהשלטיפןלןגיה
בביאנלהשהוצגההצלה,גלגלבתערוכה

אצרתי,ואותה2006ב'בוונציהלאדריכלות
בישראלהנצחהשלבטיפולוניהעסקתי
לבנים,ידמבניוחברה.אדריכלותביןובקשר

וזיכרון,הנצחהמבנישללקטנוריהששייכים
מאכסניםאשרמבניםקצה:מבניהם

יעדלקהלפנייהתוךבמיוחד,טעוןנושא
ברורמסרלמסורצורךומתוךומגוון,רחב
מהוויםאלומבניםמוגבל.שהייהבזמן

אדריכליתסמליותשלקיצונילביטוידונמה
בתרבות.
מסוגממבניםהעולההמיידיתהשאלה

האדריכליתהמניפולציהבנושאנוגעתזה,
האםאחרות,במיליםשלה.והלגיטימיות

סמ'ונונ',נ'תוחמנחמה:נחננ'אנדרטאותאנמונ,עוז]8[
('אסכונה'תערוכהקטנונז'כרוו,ע'צובבתוך:

1998פז,א'ר'סשנבא'צורה

בבנןםןמבנן
בקטגןריהשייכים

הנצחהמבנישב
מבניוהםחיכרון
אשרמבניםקצה:

נושאמאכסנים
תןךבמיוחד,וןlJט

ךlJיהבבקפנייה
ןמתןךןן,Iןמנרחב
מסרבמסןרצןרך
שהייהבזחןברןר

חבניםחונבב.
ךןנחהחהוןיםאבן

שבקיצןניבביטוי
אדרןכביתסמביןת

בתרבןת.
החןוןןתהשאבה

חחבניםןבהlJה
תlJנןגזה,מסןנ

החניפובציהבנןשא
האדריכבית

שבהןהבניטיחיןת



·53.52.
--

שנהייחודיהמצב
הנפונ,המבט
כאירועאחורה

ונטראומה
נהיזנר,הראויה
נעברוקדימה
העתידייס,החייס
ביטויואתמקבנ

במבניס.נס
,האדריננים

בנתי,נחנק
מהחברהנפח

הישראנית,
בהעברתעוסקים
המתבטאהמסר

שנהפניםידיענ
חוויות

מותרבפרט,זיכרוןולאדריכלותלאדריכלות,
הצופה,שלברגשותיוולשלוטלהתיימר

לעצבכךידיועלמסוימת,חוויהלייצר
בוניםבישראלוזיכרוןהנצחהמבניתודעה.

חברהשללצרכיהלגיטימיותשלמסד
בבחינתחיים,ולהקריבלהמשיךשנאלצת
והצדקתהנוכחי,הקיוםשלהקושיהצדקת
ישראלמלחמותהצדקתהעתידי.המחיר
ועודשנשפךלדםהלגיטימציהאתנותנת
ללאהפעולהשיתוףלהמשךלהישפך,עלול
והצבאיתהביטחוניתהמערכתביןתנאי

כיהערעורחסרתלהסכמהבמדינה,לאזרח
בארץ.הקיוםשלהישרדותיכליהואהמאבק
רתוםאלאפרטי,איננוהישראליהשכול
הזיכרוןביטויוכך,הקולקטיבי,לרעיון

,וכוללבהיקפוייחודיבישראלוההנצחה
תזכורתלמבנים;מעבררביםאלמנטים

בדם.שקודשהלמדינהורעיוניתחזותית
והנצחהזיכרוןמבנישלהרבההכמות

האלמנטיםמריבויחלקרקהיאבישראל,
רוויהישראליהיומיוםוזוכרים.יםהמנציח

ונושאיםאירועיםהמנציחיםומועדים,בחגים
הגטאות,(לוחמייישוביםבשמות'לאומיים,

(מקהילתרחובותבשמותהלייה),'נתיב
גביעלמקומיותובהנצחותלגיבורים),

ציבוריים,גניםחרום,וציודאמבולנסים
לבנים,ידבתיגלעדים,אנדרטאות,עצים,

קברותבתיאינטרנט,אתריציבור,מוסדות
הצורךועוד.חורשיםיערות,צבאיים,
בעולם,אחריםבמקומותגםקייםבהנצחה

בתרגום,בכמות,הואהישראליהייחודאולם
האדריכלית.מניפולציהוב

אינו-והשכולהעבר-ההיסטוריהסיפור
המבניםבישראל,כאןכולו.הסיפור

נוסף,סיפורמספריםוהאנדרטאות
מתעדיםאמנםהמבניםלמקום.מיוחד

הכאב,אתהמוות,אתההיסטוריה,את
נוסףמבטמייצריםהםכךכדיתוךאולם

המאפיינתהתפיסהלעתיד.קדימה,-
העברביןמתווכיםהיותםהיאאלומבנים
שהמבניםמכאןהעתיד.לביןוההווה

מקוםשלבמונחיםתוקף,נותניםהללו

קיימיםלמיתוסיםאדריכלי,תכנןושל
המיוחד.הישראליבקונטקסטחברתיולצו

תתבאופןאםגםמשתמשת,האדריכלות
בחברההקיימתהרגשיתבפלטפורמהמודע,

והנצחה.זיכרוןשלבהקשרהישראלית
ההגנהחוסראתמנצלתאףהיאלעתים

קודיםבעלתחוויהבתוךהמוכלהצופה,של
הנבניתלמסקנהלהובילבכדיברורים,
אדריכליים.בכלים
שכולםהואהמבניםאתהמאחדהגורם

סדרמיוחד.)Order(ב"סדר"מאופיינים
בישראל,והנצחהזיכרוןלמבניאופייניזה
שאינםאחריםציבורבמבנינמצאאינואך

וההנצחה.הזיכרוןמורשתאתמייצגים
חללים,שלבהפכיםהיאה"סדר"תמצית
מהיפוךיותרמנצליםהמבניםכלוכמעט

מצביםשניעלרומזיםההיפוכיםאחד.
הזמן,לייצוגהקשוריםמצביםמנוגדים,

בדרךועתיד.עברשלהרחבבמובןזמן
בזמןהמבנהבתוךנמצאהצופהכלל

העברשונה.לזמןממנוצאוימסוים
הליכה,שהייה,במהלךמתקיימיםוההווה

השינוי.מתרחשהמעברכדיותוךהתבוננות,
ההנצחהשאדריכלותלומרניתןככלל

הינואביבבתללבניםידובית-בישראל
זאתתפיסההמוכיחיםהבוחןממקריאחד

שלתרגוםידיעלכפולמבטמייצרת-
שנישלכייצוגאדריכליים,בחלליםההפכים

הכפול,המבטשלהייחודיהמצבזמן.סוגי
להיזכר,הראויהולטראומהלאירועאחורה
מקבלהעתידיים,החייםלעברוקדימה

כחלקהאדריכלים,במבנים.גםביטויואת
עוסקיםהישראלית,מהחברהנפרדבלתי

שלהפכיםידיעלהמתבטאהמסרבהעברת
המביטהההנצחה,שלהממדתלתחוויות.
סגורהבאים:באופניםמיוצגוקדימה,אחורה
קרובומעל,מתחתומואר,חשוךופתוח,
לעתיםמתקייםהואבאנדרטאותורחוק.

.צמחייה,שלרקעעל,אונמולבהעמדה
ישנםהמשכיות.צמיחהחיים,שמסמלת

למרחב,לרחוק,המבטאתהמכווניםמבנים
העתיד.אללסיבה,

בתללבניםידביתשלהייחודיבמקרה
הראשוןהפכים.ארבעהלמצואניתןאביב
שנוצריימתחת-מעל",שלההפךהוא

לעומתבאדמה,הקבורהמבנהבאמצעות
כשהולכיםימין,מצדבגבעהשמתרומםהגן

מאחוריומשמאלהמבנה,פתחלעברבשביל
להפךמתייחסהשניהצמחייה.מציצההקיר

שניתןהעובדהבאמצעותייקרוב-רחוק"של
שלהשניצדוועדהבנייןמכניסתלראות

הפתוחה,החצרודרךהמבואהדרךהמגרש
מזרחבצדהבניין,שהוקם(בעתלאופקעד
הואהשלישיההפךפתוחים).שדותהיו

הנופלים"ב"אולםומתקייםייפתוח-סגור",
הפתוחההפנימיתהחצרלעברשפונה
הפךהואהרביעיההפךהשמים.לכיפת

לבניםידבתיכלאתהמייחדהשימושים,
אחרים.הנצחהממבבי

שיס1השיחהפך
הפרקטיקהעומדתהנייחהמוותזיכרוןמול
השונים.גווניועלבבנייןהחיהשימוששל
ידביתחוקלו.המיוחדוהשימושבנייןכל

במטרההמבנים,אתממסד200Tמלבנים
לבניםידבתישלניהולםאופןאת"להסדיר
חללילהנצחתכמקומותהמקומיותברשויות
לערכיחינוכייםוכמרכזיםישראלמערכות
במסגרתוהתנדבות.גבורהקרב,מורשת

להקיםמקומיתרשותרשאיתסמכויותיה,
לבניםידבית-(להלןלבניםידביתבתחומה
)1(אלה:פעילויותבושיתקיימומקומי),

ותיעודשימורישראל,מערכותחלל,הנצחת
גבורהקרב,מורשתלערכיחינוך)2(זכרם;

)3(והקהילה;הנוערבניבקרבוהתנדבות

הולמת"ייפעילות]9הולמת.יינתרבותיתפעילות
קיימותאךמפורש,באופןמוגדרתאינה

בזיכרקשוריםשאינםלשימושים,דוגמאות
ארגוןבביטאונימדווחיםועליהםצה"ל,חלל,

מפעיליםבירושל,ם'לבניםידבסניףלבנים.יד
ובעפולההשכולים,להוריםעםריקודיחוג

שוכןברמלההעירוני.הקונסרבטוריוןפועל
]lרמלה,נסהעירמוזיאוןבמבנהלבניםידבית

הצגותתרבות,פעילויותישאשדודבסניף

Tהתשס",2007גבג'ס,יחוק]9[

14-13נל'ונותלבנ'ס,'דארנוןשנאחדבנבבטאון]10[



תערוכותמקיימיםהשרוןברמתומופעים,
שוכנתשבעבבארההנצחה,בקומתאמנות
מתקיימותבדימונהלבנים,ידבביתטפרייה
עירונית.טפרייה-וביבנהנוער,פעילויות
יוסקהאביב,בתללבניםידסניףמנהל

]llהביטאונים,[באחדמדווחלוטנברג,

לבניסידביתנשארבותשניםבמשרכי
זיכרוןהנצחה,שלאופיבעיקראביבבתל

רוחהמבטאהמשמעותיהסממןומורשת.
והחשוך,הידייסרחבהשמותאולםהינוזו

צמרמורתיימרטיטהאליובכניסהמידאשר
הביתמנהלהנפש".אתומרעידההגוףאת

עשייהגםהמתיםזיכרוןלצדלשלבמנטה
הלאה,להמשירשחייביםאלההחיים,למען
ושם,וחוגים,מגוונתהרצאותסדרתבצורת
הילדותהופיעולעיל,הוזכרשכברכפי

הרקדניות.

בחוזיאוניםלבניםידבתי
לדומיננטייםהפכולבניםידמבתישניים
ובהרצליה.תקווהבפתח-האמנותבשדה

ובשניהםהעירוניהמוזיאוןשוכןבשניהס
פעילותבאחרונותבשניסמתקיימת

לבניםידבביתהאמנות.בשדהמשמעותית
אבןהונחהתקווה,בפתחבארץ,הראשון
עםהנצחה,אתרשלמורכבלקיוםהפינה
אורן,ברורומקימו,הביתחי.הנצחהמפעל
.בפתחהזיכרוןמפעלעלישראלפרסקיבלו
תוספת-60השנותבמחציתנבנתהקווה
הקבעאוסףאמנות.לתצוגתשיועדהלמבנה

כוללפריטים,מאותמכילהמוזיאוןשל
ובבנייתבשכולבגבורה,העוסקותיצירות
והפרהמוזיאליהחללשופץלאחרונההארץ.
מאתגרותתערוכותרצףעםתצוגהלחלל

הזה,המוזיאוןאתהממקמותבמיוחד,
בסוגהבהרצליה,לבניסידמוזיאוןעםיחד

העכשווית:האמנותשלהעילית
המוזיאוןאתמארחבהרצליהלבניסידבית

פנואליורכטר,יעקבהאדריכלהעירוני.
הציעהבית,לתכנון-60השנותבאמצע
חיציבוריאופילבנייןשתיתןשימושתוספת

בלבד.זיכרווכמונומנטאותותשאירולא

נונן,שירנימאתנבנים,ידארנוןשנאחדבנבבטאון]11[
2007ספטמבר,11נניון

אוסףאתבמבנהלשלבהייתההצעתו
העירוני.האמנות

התומכתבטענהטוענת,]12דירקטור[רותי
שלשבקשתוהמדינה,פולחניבטענת
אתמעמידהחילוניתוכןלהוספתרכטר
במעמדוהזיכרוןההנצחהאתרואתהמוות
בראשיתלבניםידבבתיוכיקדושה,של

והלאומיוהפרטיהציבוריהמדינה,שנות
ניצולשלבאופןבזהזהנמהלווהתרבותי

רוחמפיחהלמבנהשזוכההאמנותהדדי:
תרבותשלהחיבורההנצחה.באתרחיים

רוחני,ממדהנצחהלאתרמעניקואמנות
התרבותעלמאצילההנצחהשאתרבעוד

הציבוריתהלגיטימציהאתוהאמנות
ממלכתית.

בהרצליההמוזיאוןמבנההשניס,חלוףעם
ומהאוסףההנצחהממבנהוהתנתקהלר

נוצרהיותרהמאוחרבשיפוץשלו.המקורי
ולדברימטושטש,חיבורחדשה,כניסהכבר

הקייסקושיעלשמעידההפרדה-דירקטור
בהכלהההדדי,הניצולאפשרותלמרות

קריאתמתורוהאמנות.המוותשלמשותפת
ולקרבלחזורדירקטורמבקשתהאמנות

לידלמוזיאוןבכניסהולעצורהספירות,ביו
והנמכתפרופורציותאיזוןלשםההנצחה,

לאמנותבדררנחוצהבלתילאשהיארוח
אינהאמנםעכשוויתאמנותעכשווית.
ממארגכחלקאבלהנצחאתמבקשת
הזיכרון.אתמבקשתהיאתרבותי,

בפתחלבניםידמוזיאוןלגביגםכר
מופרדתהמחודשלמוזיאוןהכניטהתקווה.

מפגישהואיננהלבניס,ידלביתמהכניסה
מהותולביןהמוזיאליבחללהמבקרבין
הקירבהארהנצחה,כאתרהמקוםשל

עםיחדהמקום,שלמשמעיהחדוהזיהוי
המוזיאוןבמתחםאחריםזיכרוושימושי
גןלשואה,הזיכרוןאתרהראשונים,(בית

העתיקותפינתבו,שעומדהטנקהעצמאות,
מתחזקהחיבורהחיבור.אתמייצריסבגו)
לבניםידמבנהמחלליבאחדשימושידיעל

הבית,אוסףשלמתחלפותלתערוכות
]13ברגר[תמרעכשווית.אמנותעםבשילוב

יעקבבתור:נמשנ,הרצניהמוזיאוןדירקטור,רותי]12[
בהוצאתרנטר,אסנתבערינתאחירכנ,רכטר,
2סס3המאוחד,הקיבוץ

המררנעננצעצוע,עונםביןברווח-ברנרתמר]13[
דובימאתמאמר,2ס08רסניבנהישראנית,בתרבות

שן·
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תקווהבפתחהזיכרוןבקומפלקסמתבוננת .
האמנותכיבקביעהבדירקטורותומכת
בבנייוככלילבניסידבמוזיאונישימשה
תקומה,הנעלים:לערכיהוכביטויהאומה
שכול.נבורה,
סופיותעללענותבאיםההנצחהאתרי

אתהחיוניות,המשראתהסותרתהמוות,
התצוגהאתריהחייס.שלהאינסופיות

אתפורשיםכשהםהסתירהאתפותרים
בעברשהתחוללהעצוסהאנושיההישג
הסכרכדיותורההווה,רגעאלוהוביל

הצגתובאמצעותהזההעבראתמקפיאים
אתהופכיםההנצחהאתריהמאורגנת.

עושיםהםובכרמהחייםלחלקהמתים
האתריםסוגישנימתים".ייפחותאותס
התצוגהאתריהסתירה:אתלפתורנועדו
ביןהמודרניסטיתהסתירהאתליישבבאים

הרסדינמיקה,לביןוהיסטוריותיזםסיבתיות
ושינוי.
אביב.תלשללבניםידלביתובחזרה

אתמייצרתהמצוינתהבנייןאדריכלות
ידיועלובמועד,בחולבו,הכפולהשימוש
הבניין,שלהטקסיהממדשונים.ציבורים
בשביליאותו,המבודדבגןמתבטאאשר

ובתכניתהגבוה,בקירהרחבים,הכניסה
אתמשמשהנופלים,אולםאתהמייחדת
הדרמההקודש,לצדהממלכתיים.האירועים
אירועיומאפשרתמוצנעתבמבנההנוצרת

שכמעטהעובדהכינדמהויומיום.חול
מסוגביתקייסישראלבמדינתיישובבכל
לשימושמהבנייןליהנותלעירנותנתזה,

הזיכרוןשימורעסיחדהקהילתי,היומיומי
ניתנת,אינההלאומיתברמהשחשיבותו
-cלערעור.בינתיים,


