היכל הזיכרון
החרט בהר הרצל
מרשים ,אך עמוס
בתכנים דיניטליים

אדריכלות
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נעמה ריבה
ן ן יצאנו לדרך לפני  12שנה עם
” שלושה עקרונות :מבנה מר
שים וייחודי עם אלמנטים
שטרם נראו כמותם בארץ ובעולם,
אזכור שמות כל הנופלים במקום
אחד ונר זיכרון שידלוק ליד כל
שם" ,אומרת איילת זינגר ,מנהלת
פרויקט היכל הזיכרון החדש בהר
הרצל מטעם אגף ההנדסה והבינוי
במשרד הביטחון .בסיור שהתקיים
עמה לצד אדריכלי היכל הזיכרון
הממלכתי לחללי מערכות ישראל
בהר הרצל היה אפשר להיחשף
לכל חלקי האתר כשהוא ריק מפו
עלים ומפוליטיקאים.
המבנה נפתח בשבוע שעבר
בעבור טקסי יום הזיכרון לאחר
עבודה מאומצת שבה השתתפו
מאות פועלים .כעת יידרש עוד
חודש של עבודה בשטח כדי להש
לים את כל פעולות הבנייה ,לאחר
מכן המבנה ייפתח עבור המשפחות
השכולות ורק בעוד שלושה חוד
שים הוא ייפתח לקהל הרהב.
ראשיתו של הפרויקט
ב .2005-משרד הביטחון ערך
מכרז סגור ובחר באדריכלים
איתן קימל ומיכל קימל־אשכו־
לות לתכנן אותו .אליהם הצטרפו
האדריכלים לירן צ׳צ׳יק וניצן
קלוש ,אז בוגרים טריים .בניית
הפרויקט החלה בפועל לפני כש
נתיים וחצי לאחר תקופת תכנון
ארוכה .תקציבו הסופי של הפ
רויקט הוא  89מיליון שקלים14 ,
מיליון מהם הושקעו בתכנים וב
מולטימדיה .ההיכל המרשים מו
כיח כי גם בישראל אפשר לבנות
מבני ציבור ראויים.
כבר ב 1950-קידמה המשו
ררת והסופרת אנדה עמיר־פינק־
רפלד היכל זיכרון שיתכנן אחיה
האדריכל יעקב פינקרפלד .היא
אף נפגשה עם ראש הממשלה
הראשון דוד בן גוריון כדי לדון
בכך .הרעיון נגנז ב .1955-בשנות

הוא לא צועק.
הוא לוחש
היכל הזיכרון החדש בהר הרצל ,שנחנך בשבוע שעבר ,מוכיח
שגם בישראל אפשר לבנות מבני ציבור ראויים .אבל בסיור
במקום ,בליווי אדריכליו ,מתעוררת תחושה של עומס צורני
וטכנולוגי על חשבון השקעה באדריכלות הנוף
ה 90-עלתה הצעה להקים אנדר
טה ממלכתית בהר איתן .גם היא
נגנזה .לאחר מכן הוחלט להקים
את ההיכל בהר הרצל .לרשות
המתכננים עמד מגרש תלול
ששטחו  2.5דונם בלבד ,שבו היו
צריכים "להכניס" היכל שיכיל
יותר מ 23-אלף שמות ,לתכנן
מקום שיאפשר את הרחבת הר
שימה בהמשך וליצור מקום לט
קסים ולהתארגנות.
ברחבי העולם יש כמה אנדר
טאות שבהן מונצחים הנופלים
באמצעות שמות .למשל אנדרטת
מלחמת וייטנאם בוושינגטון
הבירה שבה  58,307שמות

הגיאוגרף ההיסטורי
פרוס ,דורון בר:
"האנדרטאות
האחרות בהר
הרצל הן מינוריות
וצנועות .אני חושש
שיצרו כעת מונומנט
שעלול להאפיל טל
בית הקברות"

ואנדרטת המלחמה של אוסטר
ליה בקנברה שבה מונצחים 102
אלף שמות .אלא שבאנדרטאות
אלו מדובר ברשימה צפופה .במ
קרה של היכל הזיכרון הלאומי
כל חייל מונצח באמצעות לבנה
שעליה חקוקים שמו של החייל
ומועד נפילתו הלועזי והעברי זי
נגר מדגישה כי כל חייל מוצג
ללא דרגתו ומקום נפילתו .הגובה
שבו מונחות לבנות הזיכרון נובע
מהרצון לאפשר מגע וקשר עין
עם האבן.
ראש אגף משפחות ,הנצחה
ומורשת במשרד הביטחון ,אריה
מועלם ,אח שכול שיזם והניע את
הפרויקט ,התעקש שלכל משפ
חה שכולה יהיה מקום לה
תייחדות" .לכל מצבת אבן הטמו
נה באדמה תתווסף לבנה על קיר
השמות העוטף את מבנה ההיכל.
לבנה זו מבטאת את החובה לזכור
כי לכל נופל יש שם וסיפור
חיים" .בתשובה לשאלה אם לא
היה אפשר להסתפק באתרי הנ
צחה בית ספריים ,עירוניים וצ
באיים ,עונים במשרד הביטחון
שאחד מתפקידי היכל הזיכרון
הוא להנציח במקום אחד את כל
הנופלים ,בהם כ 3,000-חללים
שלא מונצחים בשום מקום.

מחושך לאור
המבנה הפנימי של האתר,
שמזכיר חללי תצוגה כמו היכל
הספר בירושלים ,נוצר בעקבות
דרישות משרד הביטחון" .מכיוון
שלא ניתן לבנות במגרש קיר של
 300מטרים היה ברור שזה הפת
רון" ,אומר צ׳צ׳יק .בסקיצות
הראשוניות המבנה היה חפור והגג
היה מדושא .אט אט התגבשה
תוכנית שמורכבת משני חלקים
 החלק הראשון ,שממוקם באווירהפתוח ,מורכב מרחבת הכניסה
ומדרגות רחבות שיורדות לשער
הכניסה להיכל .השער מוביל לחלק
השני שהוא מסלול ההליכה בהיכל
שבו נחשפים לרשימת שמות חללי
צה״ל ,שמתחילה מהנופלים האח
רונים .חדר נוסף מוקדש לנכי
צה״ל שמתו בעקבות פציעתם .בעת
העלייה מעלה נחשפים לכל אורכו
של פעמון האור והחלל נשטף
באור טבעי .מסלול העלייה והפע
מון כלואים בתוך הר אבן שעל
חלקו החיצוני הורכבו מדרגות
המזכירות את הטרסות שמהן מו
רכב בית הקברות .אפשר לטפס
עליהן ולהציץ על פעמון האור
מחלקו העליון.
חלוקת חלקי האתר נוצרה
בהשראת שירו של חיים חפר

"מסדר הנופלים" .המתכננים הע
ניקו לכל בית בשיר כותרת שתו
רגמה לאלמנט באתר :חושך ,מעבר
מחושך לאור ,אור ומבואת יציאה.
חרף המראה האיקוני של המבנה,
הוא לא בולט או נראה מהכביש עד
שמגיעים אליו" .הוא לא צועק .הוא
לוחש" ,אומרת קימל־אשכולות.
"הרבה פרויקטים של הנצחה
מתעסקים בחושך ובאור .אפשר
לקרוא לזה קלישאות אבל חיפשנו
לעשות משהו יוצא דופן".
פעמון האור מורכב מ7,000-
לבנים שגדולות מעט מלבנות
ההנצחה .לאחר שהתגבשה הצורה
חיפשו המתכננים עם אנשי משרד
הביטחון כיצד "להנדס" את הפע
מון .בהתחלה תיכננו בסיוע חברה
שווייצית את הפעמון מלבני בטון,
אבל התכנון לא עמד בתקני רעי
דות אדמה" .אחרי שחיפשנו טכנו
לוגיות ברחבי העולם ,הצענו את
האתגר בשיחה מקרית במעלית
לראש מנת״ק )מינהלת תוכנית
המרכבה(" ,אומרת זינגר" .הוא
ביקש את התוכניות ואחרי כמה
ימים אמר שהם ישמחו לעשות את
זה .השותפות שלהם בפרויקט
מביאה לידי ביטוי את הפסוק
׳וכיתתו חרבותם לאתים וחניתו
תיהם למזמרות׳ ,מכיוון שזו הפעם
הראשונה שהם מתכננים מבנה
שאינו כלי מלחמה" .אנשי המרכ
בה הציעו לבנות את לבני פעמון
האור מאלומיניום שחופה בחומר
שמזכיר לבנים .כל לבנת אלומי
ניום חוררה במפעל ומוספרה וב
שטח חיברו אותן אחת לשנייה
באמצעות מחברים" .בניית כל
שורה בחלק התחתון של הפעמון
לקח שבוע" ,אומרת האדריכלית
לימור עמרני ממשרד קימל אשכו
לות שליוותה את ביצוע הפרויקט.
"בשורות העליונות זה כבר היה
הרבה יותר מהיר׳.
ההיכל החדש מצטרף לכמה
אנדרטאות שיש ברחבי מתחם הר
הרצל .את סיפור הקמתן מגולל
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פרופ׳ מעוז עזריהו בספר "במותם
ציוו" על בתי הקבות הצבאיים .הוא
מזכיר את אנדרטת "האונייה"
שנחנכה ב ,1954-את האנדרטה
לכ״ג יורדי הסירה שנחנכה ב1957-
ומקומות נוספים בהר כמו חלקת
גדולי האומה .בהמשך גם נבנו
אתרי זיכרון נוספים כמו אתר
ההנצחה לזכר יהודי אתיופיה
שנספו בדרכם לישראל .הטופוגר
פיה המקומית חייבה את האדריכל
המקורי של בית הקברות ,אשר
חירם ,לחלק את בית הקברות
לטרסות שביניהן צמחייה .במאמר
מ ,1956-שמצוטט בספרו של עז־
ריהו ,כתב חיים גלעדי ,הגנן
הראשי של הר הרצל ושותפו של
חירם ביצירת הנוף המקומי על
התכנון" :תוכנית מלאת חזון הול
כת וקורמת עור וגידים .אשר חירם
יצק כאן בכל אבן שירה ואמנות.
כל ההר כתמונה עצומה מורכבת
פסיפסים מרובים ,כל אחד ואופיו
המיוחד ,אך קשר של מחשבה ורגש
טווי בין כל פרט ופרט".

היכל הזיכרון מבפנים ומבחוץ.
למטה ,צוות התכנון של ההיכל
(מימין) :לירן צ'צ'יק ,לימור
עמרני ,איילת זינגר ,מיכל
קימל־אשכולות ואיתן קימל
צילומים :אוליבייה

פיטוסי

כשנחנכה אנדרטת השואה
בברלין שמורכבת מאלפי מצבות
היא נהפכה לנקודת ציון בתחום
תכנון האנדרטאות מאחר שהיא
מספרת את הסיפור ללא קישו ־
טים ,ללא מלים וללא שמות .כש ־
מתבוננים בהדמיות המקוריות של
היכל הזיכרון בהר הרצל רואים
שמתכנניו ניסו ליצור מקום עם
מינימום מלים .קו המתאר הסופי
שלו נותר זהה לקונספט המקורי
ומבחוץ הבניין נותר יחסית נקי.
אלא שבבניין הולבשו על החלל
הרבה אפליקציות ותכנים דיגיט ־
ליים .לכל לבנה מחובר מנגנון
לדברי עזריהו" ,נכון שיש המון
אנדרטאות ,ויש כאלו

הרבה מסכים
הפרויקט היחיד

איור של נר .לאורך הרמפות ישנם

ביותר ממקום אחד ,אבל בהיכל
הזיכרון יש רשימה שוויונית במ ־

תוכנית,
שמתוכנן בהר .יש
תקציביות,
שהוקפאה מסיבות

מחשבים שמסייעים לאתר חללים
ולאורך הרמפה עוד שתי עצירות

קום אחד" .צ'צ'יק משער שאולי
ההיכל שמאחד תחתיו את כל

להקמת ביתן כניסה לחלק המר ־
כזי של ההר .במגירה גם ממתינה

עם אלמנטים דיגיטליים .התוצאה
עמוסה ויוצרת מקום שהוא גם אנ ־

אנדרטאות

גדולי

אתר

השמות ימנע

הקמת

שמונצחים

שמאיר את הלבנה ביום השנה לנ ־
פילת החייל .על הנורה נחרת

ההיכל אינו

תוכנית

להרחבת

חלקת

דרטה ,גם

מוזיאון

וגם

נוספות .לדבריו" ,אולי יהיו עכשיו
פחות אנדרטאות פיראטיות".

האומה .כל אלו יחד עם התוספת
החדשה להר מזכירים את הצורך

אינטרנט.
קימל אומר

ההיסטורי פרופ'
הגיאוגרף
דורון בר ,נשיא מכון שכטר למדעי

בארגון ואיחוי של אתרי ההנצחה
במתחם .השוליי ם של ההיכל,

חזקה ויכולה לעשות את העבודה
בלי אמצעי עזר .ניסינו לעצור

שהאנדרטאות

ריצוף שנעשה בחיפוי אבן ירוש ־

חלק מהתכנים" .מועלם ,לעומתו,

האחרות בהר הרצל "הן מינוריות
וצנועות"" .הן מספרות את הסיפור

למי שבלוני ,לא משתלבים טוב
באדריכלות הנוף המקורית המר ־

שאנדרטאות צריכות לה ־
סבור
תאים גם למי שמתקשה לקרוא

של הנופלים בדרך שמתאימה
לטופוגרפיה .אני חושש שיצרו

שימה .הם אינם מתחברים לשכ ־
בות ההר העדינות ולעושר של

מסרים מופשטים .עזריהו מסכם:
"יש פה ניסיון לשלב בין תפישה

כעת מונומנט שעלול להאפיל על

פרטי האבן של החלקים הוותי ־

ארכאית של זיכרון למשהו עכש ־

בית הקברות" .באחד ממאמריו
כתב על ביטול התוכנית לבנות

קים .גם הכניסות השונות להר
לא ברורות וזקוקות לסימון ושי ־

ווי והתוצאה היא שימוש בהרבה
השילוב הזה לא
מסכים .אך

כיפה מעל קבר הרצל בתכנון
האדריכל יוסף קלרווין ,מתכנן

לוט .יש גם צורך לטפל בחיבור
הלקוי של המתחם לכביש ולר ־

תמיד מתפקד טוב וכל ההתלה ־
בות בהתחלה עלולה להיהפך

משכן הכנסת" .מזל שלא בנו את

חוב .במשרד הביטחון אמרו שהם

ישתמשו

הכיפה ההיא" ,אומר בר כעת.
"פרויקטים של זיכרון והנצחה

מודעים לחלק מהבעיות האלה
ומקווים לקדם עם עיריית ירוש ־

צריכים להיות עדינים ושמרנים".

לים תוכנית לשיפור.

היהדות,

סבור

ש"הארכיטקטורה

למיושנת ולא ברור אם

בזה .גם עולה השאלה מה יהיה
האינטראקטיבי מת ־
עוד עשור.
חיל להיות

היפראקטיבי".

