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ד"ר דורון בר ,דיקן מכון שכטר למדעי
היהדות ,מחבר ספר המחקר אידיאולוגיה

גבי זוהר  :ספר מרתק הגיע אליי בימים אלה ,ספר מחקר ועיון
צריך לומר" ,אידיאולוגיה ונוסף סמלי ,קבורתם בשנית של אנשי
שם יהודים באדמת ארץ ישראל בין  1904ל ."1967 -הוצאת מגנס.
וצריך לומר מילה טובה על הוצאת מגנס ,אחת ההוצאות
המרתקות ביותר שאני מכיר .וד"ר דורון בר הוא דיקן מכון שכטר
למדעי היהדות והוא חתום על הספר הזה .ננסה ללמוד מה קרה
באמת לכמה מהאישים החשובים ביותר שהחליטו לקבור אותם
פעם שניה .בוקר טוב לך ד"ר דורון בר.
ד"ר דורון בר :
גבי זוהר :

בוקר טוב ,בוקר טוב ,שלום.

ראשית למה להזיז אנשים חשובים? מישהו קבור

בוינה ,מישהו קבור בהונגריה ,מישהו קבור בארה"ב .למה ,למה
להזיז?
ד"ר דורון בר :

ובכן הסיבה כאן היא באמת סיבה אידיאולוגית
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ויש כאן איזה שהוא סוג של מעשה תיקון .האנשים האלה
שהזכרת ,זה הרצל ,זה ז'בוטינסקי וגדולי הדור האחרים ,קרתה
להם תקלה ,הם בעצם ערגו להקמת המדינה ,אבל הם לא מתו
במקום הנכון ,הם לא מתו ולא נקברו במקום הנכון ,בארץ ישראל
ובמדינת ישראל .ולמעשה יש לנו כאן מעשה של תיקון שעשו
מאוחר יותר גופים שונים ,המדינה בעצמה ,עיריות ,אגודות ,קבוצות
פוליטיות ,למעשה מתקנות את המצב ומעבירות את האנשים
שנפטרו במקור בגולה ,מעבירות אותם לקבורה בארץ ישראל.
גבי זוהר :

אחד הסיפורים המרתקים מתוך הספר שלך ,אני

קורא בעמוד  34עם תמונות ,זה בעצם הסיפור של טקס הקבורה
של חוזה המדינה.
ד"ר דורון בר :
גבי זוהר :

כן כן ,זה באמת סיפור מרתק.

 200אלף איש הגיעו למסע ההלוויה הזה?

ד"ר דורון בר :

כן כן כן .מסע הלוויה שעבר באמת מנמל

התעופה ,מלוד ואחר כך לתל אביב ,לכיכר הרברט סמואל,
לירושלים ורק בסוף הוא נקבר כמובן בפסגת ההר שאנחנו מכנים
אותה הר הרצל .וכאן כדאי להגיד שבאמת הרצל בשנת ,1904
כאשר הוא הולך לעולמו ,הוא משאיר אחריו בצוואתו בקשה
להיקבר בארץ ישראל .הוא לא כותב איפה ומה שמעניין זה
שבאמת מתחיל איזה שהוא דיון ,ויכוח לגבי השאלה איפה הוא,
איפה הוא ייקבר .ובסופו של דבר כמו שאנחנו יודעים הוא נקבר
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בירושלים.
גבי זוהר :

לא סתם ,אלא אתה גם מצטט בעמוד  ,36אתה

מצטט את עיתוני היום שבישרו כי עצמות המבשר הוטמנו בחיק
המולדת ,זה לא היה טקס קבורה ,זו היתה הכתרה ,מלך היהודים
בא לשבת על כיסאו וכו'.
ד"ר דורון בר :
גבי זוהר :

כן.

הוריו דרך אגב ואחותו ,גם הם נקברו כמובן וקבר

הרצל הופך לאתר לאומי .אולי באמת ...כמעט כל סיפור פה ,מקס
נורדאו ואחרים ,כל סיפור פה הוא סיפור מרתק .דווקא מעניין
אותי אתה יודע ,מחר זה יום הלשון העברית ,איתמר בן אבי.
ד"ר דורון בר :

כן ,וואו ,זה באמת סיפור נהדר .אני גם כן

בעצמי הופתעתי לדעת שאיתמר בן אבי בכלל נקבר ,נקבר ,נפטר
ונקבר בארה"ב .הוא למעשה בשלב מסוים עבר לחיות בארה"ב
ושם עשה גם לביתו ,אבל גם למען התנועה הציונית ,הירצה שם
ופעל למען נושאים ציוניים שונים .ובאמת נפטר בשנות ה40 -
כאשר הוא כנראה היה באיזה שהוא מסע של הרצאות ונפטר
במהלך המסע הזה ונקבר בניוארק ,בבית הקברות שבניוארק .ורק
אחרי פרק זמן די ארוך ,אחרי כשנה וחצי בעצם בני משפחתו
הצליחו להעלות את עצמותיו והוא נקבר בהר הזיתים בצד אביו,
אליעזר בן יהודה ,שם בעצם הוא קבור עד היום.
גבי זוהר :

נכון .סיפור מדהים .לא ניגע בסיפור של אדמונד דה
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רוטשילד ,אני מאוד אוהב להגיע לרמת הנדיב ,הוא ורעייתו
קבורים שם ,זה סיפור שאתה מספר פה בהרחבה ובענין רב .אולי
נחתום ד"ר דורון בר ,שוב זה מתוך אידיאולוגיה ונוף סמלי ,ספר
מרתק בצורה בלתי רגילה על קבורתם בשנית של אנשי שם
יהודים בהוצאת מגנס .זאב ז'בוטינסקי ,זה סיפור ,פשוט סיפור
מתח.
ד"ר דורון בר :
גבי זוהר :

כן ,אז באמת אני מקדיש פרק שלם בספר ל...

עמוד  ,119נכון.

ד"ר דורון בר :

בסיפור קבורתו של ז'בוטינסקי ובעצם גם

ז'בוטינסקי כמו הרצל השאיר בצוואתו בקשה להיקבר בארץ
ישראל .אבל הוא השאיר שם מוקש ,המוקש היה בקשתו שרק
כאשר תקום מדינה ,כאשר תהיה ממשלה עברית והממשלה הזאת
היא זאת שתיתן הוראה ממשית להעלות את שרידיו ,את עצמותיו
לארץ ,רק אז.
גבי זוהר :

מלונג איילנד בארה"ב.

ד"ר דורון בר :

בדיוק .ולמעשה הדבר האחרון שדוד בן גוריון,

ראש הממשלה במשך הרבה מאוד שנים רצה לעשות ,זה לתת
הוראה שכזאת ולאורך שנים עד לראשית שנות ה 60 -למעשה לא
ניתן היה לקיים את הצוואה של ז'בוטינסקי ,רק כאשר לוי אשכול
הפך להיות ראש ממשלה למעשה הפקק הזה חולץ וב1964 -
ז'בוטינסקי נקבר מחדש בהר הרצל ,גם כן...
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גבי זוהר :

וכשמעיינים בספרך המרתק ,ד"ר בר ,זה רק יכול

להתרחש אחרי שעצמותיו של דב ...עולים ,מעלים אותם ...ואז בן
גוריון כמובן נואם על קברו בבית הקברות המפורסם בכנרת וכו'
וכו' .שמע זה ספר מתח ,אין לי הסבר אחר .אני קראתי אותו
כספר מתח" ,אידיאולוגיה ונוף סמלי" ,שלך ד"ר דורון בר ,דיקן
מכון שכטר למדעי היהדות ,הוצאת מגנס .תודה רבה לך ובוקר
טוב על ה ...באמת על הספר המרתק הזה .תודה דורון.
ד"ר דורון בר :
גבי זוהר :

תודה.

ביי ביי.
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