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  ארלינגטון שלנו
שלושת חברי  ,הר הרצלל נועלי 9111וקטובר באשונה לגמרי.  ענייןהיתה ב, שקורה לעיתים פיההתחלה, כ

 זה האם . הרבשלי  ןהראשוה הביקור זה היככל שישמע מוזר . מרכז המבקרים קטהיגוי לפרוייהצוות 
בהיכל הזיכרון שלנו? קבר  ההיעדיין לא ועם המדינה, וגדל נולד ש, הזו ארץבן ה , אני תוהה.יאפשרבכלל 

  ...הרצל, טקס יום הזיכרון, טקס הדלקת המשואות. כל הריטואל הקבוע של יום העצמאות, של ערב החג
בית העלמין  ,הרי נצרת לרגלי ,להוציא את קבר הורי. תמיד הרתיעו אותי בתי עלמין ני מודה ומתוודה:א

א היה והשם.  מצאנ, בן קיבוץ דןישראל ארזי, קברו של גבול הצפון. ב נמצא בקר בוקפיד לני מהיחיד שא
אדם  , ידיד יקר,ראליש. תקוף את עיירת המחבלים בכראמהל יצאנוכש, קצין בסיירת צנחנים, בן עשרים

 כלאני עושה שלי הפרטי את יום הזיכרון  מעבר לירדן.שהלבנות החוואר בגבעות  '86 אביבב נפליקר, 
 .קברו על אביבבשנה 



, בית רלינגטוןא  . איך בדיוק זה קרה? בגללנופליםה היכללשהפך אני פה, בהר הרצל, מקום  אבל כעת   
, (יח"ל) , ראש היחידה להנצחת החיילמועלםאריה  הברית.-רצותאבירת  ליד וושינגטון,העלמין הלאומי 

 הוא. ארלינגטון הותיר בו רושם עזב ביקורה .חו"לבראשון  מסעשלים קודם וכבר ה שנהנכנס לתפקיד 
      .משלו מרכז מבקריםל בית העלמין בהר הרצל זקוקש משוכנעמשם  חזר

למרכז  פרוגרמהושלמה כתיבת ה' ה11 קיץב סדר היום. בראש הנושא עמדכבר יחידה כשהגעתי ל   
מרכז הקמת הפרוגרמה דיברה על  .'ארלינגטון שלנו' מעיןהר הרצל תפיסה הרואה בבמרכזה הוהמבקרים 

אותם  .עד תום השנה שכוהדיונים נמ בהר. ין אתרי ההנצחהבבר המח מסלול מבקרים ועל הסברה ומידע
 ו היתה עמדה נוחה ומאדז כצופה מן הצד. יושבלינט, רמה פבחפיפה עם קודמתי בתפקיד,  עשיתיימים 

, אמרתי," בית העלמין הצבאיב תמקדיםמ"אנחנו  .עירהל הרגשתי צורךאחת בנקודה , אבל תלא מחייב
 ,(מנותחומחוץ ל רוצה לומר)בחלקה הציונית  נמצא הרצלקבר  גם אם אזושוכחים שמדובר בהר הרצל. "
תחושת זו היתה יותר מכל  ..."כודר מבלי שזה יעבורהזה בהר רים מבקול מסלאיך מקימים ני לא רואה א

 קבעושנ יםהישנ חלוקהגבולות ההתעלם מל צורךה: יהיבעה שורש גם כי זה למדאעם הזמן  ורק ,בטן
  כמיקשה אחת. ת ההר לראות אצורך ה. בהר

 
 עולם לעצמו

לקה והח קבר הרצל ת ההרסגבפ ממעוף הציפור., גבוהבמבט מ היאאת הר הרצל  הכירל נכונההדרך ה
חלקת  המערבי קצהובש יבית העלמין הצבאלפסגה צפון מרב. עמממדרום וחובקת אותו , זו ההציונית

ארבעה  .יד ושם של אתר הזיכרון , על השלוחה המערבית של ההר,משם הלאהמעט . גדולי האומה
איזה  יש אםמתבקשת היא השאלה ה .לעצמועולם כנוהג אחד כל ו - הר אחדל קובצוש מרכיבים שונים

  שאין לה תשובה ברורה.? שאלה בחיבור הזה הגיון
 ,עירממערב למתנשא  ,פשוט היה שם ,כרם הסמוכה-עין ערבייבפי ההר , שראפה-ג'בל אאני מניח ש   
הביא את ל כשהוחלט 9191אביב ב קרהמה שאכן . שיבוא ויעשה בו שימושלמישהו מחכה וושומם,  דולג

הם ושרידי ,מלחמת העצמאותאיתור חללי לגדול מבצע  . אותם ימים החלהרלקבורה ב להרצ יו שלעצמות
 (במשרד הביטחון) ההמחלקה להנצח ביקשה' 91ביולי  .ובלטרון בגוש עציון אספומאות לוחמים נ של

יבואו  ,אז , העריכורבית נעדרי המלחמהמ .הרצל בית עלמין צבאי סמוך לקברלדונם  חמישים ותלהקצ
 אלף במספר. דובר בכשמהנחה היתה ה, וירושלים שטח המקיף אתתחום המ
. דניאל-שיירת נבי  אנשי משוריין החלוץ של תריסרלבר אחים קבבית העלמין קבר ' נכרה 05בשנת    

נותר ש ,זרובבל הורוביץ ,ומפקדועל הכביש במחסום שהונח המשוריין בדרכו חזרה מגוש עציון נתקע 
לאחר מותו עוטר ) החליט לפוצץ עצמו על אנשיו כדי שלא יפלו בידי הערבים ,עם הרוגים ופצועים תוכוב

 חצי מאהזה היה הקבר הראשון בבית העלמין החדש.  .(הגבורה, הגבוה בעיטורי המדינה באותהורוביץ 
 מערכות ישראל.בנופלים לם קברי 0,055-מ יותרהר הרצל ב ואחר כך כבר הי

 
כמקום מנוחתם האחרונה של נשיאי המדינה, ראשי לשמש ' 00בשנת  בהרחלקת גדולי האומה נחנכה 

גוריוני טיפוסי. -מחטף בןב נולד, לכאורהמתבקש כה הזה,  האקט גםויושבי ראש כנסת ישראל.  ממשלתה
 שטחהמלכך לתרום  תה מוכנההחלקה הציונית בהר, לא הי בעלת, (הצ"עהעולמית ) ההסתדרות הציונית

 צבים, כדרכו במראש הממשלהכמו להכעיס.  נדחו שוב ושוב,זה  ושאנב גוריון-בןפניות  .השברשות
עובדות  קבועלכדי אליעזר קפלן( סגנו, )מותו הפתאומי של  מתאימהמתין להזדמנות ההרק  כאלה,
ממלכתי  קבורהעל טקס  רדיושמע בשנהג לספר  ,סוכנותבראש מחלקת ההתיישבות וייץ,  יוסף .בשטח

אנשי בהראשון  יהה הוא. לגדולי האומהשהוקצתה החדשה  הלקחבשנערך אותה שעה בהר הרצל 
להעמיד דברים על  כדיאליעזר קפלן,  ..מהאורווה. סוסים ברחוהשהבין ראשון לו כךעל  למדהסוכנות ש

היה רק אחד משרי הוא היה ממנהיגי הישוב בארץ גם אם חלקה. הקבורה ב תנאינה לעלא דיוקם, 
 דיו ראויקפלן היה  , מכל מקום,גוריון-בןעבור  .יו"ר הכנסתאו  שלהראש ממאו  ,נשיאלא הממשלה דאז, 

 .גדולי האומה לעובדהחלקת  היתה ,צ"עעל אפה וחמתה של ה, וכך ,תכניתהמימוש ל
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 הכניסה )פינה ימנית עליונה(.  עין הציפור: הכניסה לבית העלמין הצבאיבהר הרצל                   
 בקצה המדרוןהכניסה לאתר יד ושם )משמאל, . (תחתונה)פינה ימנית  לחלקה הציונית                  
  הטקסים תרחבקבר הרצל ובמרכז, על פסגת ההר,  (.המערבי                  

 
 -על השלוחה המערבית של הר הרצל זיכרון לקורבנות השואה, יד ושם, ה' החלו בהקמת אתר 05בשנת 

צבר האתר תאוצה וראשיו מיהרו לבדל עצמם  קצרתוך זמן ב .בו מקוםהצד האחרון שעדיין נותר 
 ,הר הרצל .כרוןהר הזי ונותנים לו שם:לילה -בן ? ממציאים הר חדשזאתמשכניהם להר. איך עושים 

   ...לגמרישונה זה לא כאן. אנחנו במקום  ,אנשי יד ושםמעתה יאמרו 
עוד  זהאבל ל .להר בשלמותו מאין כמוהותאים , כזה שיבאמת בחרו להם שם נפלאהם צריך להודות: ו   
 בהמשך.     גיענ

 
 חלקת הנעדרים

בינתיים  זזלא  פרוייקט הדגל, ,מרכז המבקרים. ברשות עצמי נותרתי רמה לגימלאותשתה של יעם פר
 מסלולשל זה , תכניתשל החלקה האחר ביותר ויותר  מצאתי את עצמי מהרהרואני  ,לשום מקום

 הביצועי גם החלקו ,הוא לא יהיהמאד יקר  ?זהבערוץ הקדימה  מה מונע מאיתנו, חשבתי, לנוע .המבקרים
 "?למה לא"שאל. הוא  ",להרים את זה חצלינחושב שאתה ". אריהל רעיוןהעם . ניגשתי נשמע מסובךלא 

 ככה יצאנו לדרך.אמרתי.  ",לנסות יכול"אני  "?לטפל בזה יכולואתה "
הישנות, עם שאר החוברות המתינה לי בספריית היחידה  הישנה של זאב וילנאיהר הרצל חוברת    

כמה עם גישה אותי הפגם היא  .להר מצויןכרטיס ביקור קריאה פוקחת עיניים ו היתה יאה .ההיסטוריות
, לטרון, מחלקת הל"ה,  כ"ג יורדי הסירה  מדינה:בימים של טרום הישוב בארץ של  מיתוסים הגדוליםהמ

 .מאדאנושי פרצוף  לפתע לקבלהחל מסלול המבקרים  ...צנחני הישוב , משלט הראדאר, כפר עציון
על נתיב ההליכה המדויק, על  להחליטיה עלי העליתי להר להתחיל בתכנון המעשי. כעת  0555באביב    

 00קיבלתי רשימה בת  מומחה גדול להר הרצל,יועץ היחידה ו, הרכב תחנות הדרך ומיקומן. מרמי יזרעאל
  מלאכה קצץ אותה בחצי, וזו לא עמדה להיותל נדרשתילי אלמיתווה רציונ להגיעאתרים, לא פחות. כדי 
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 עליבותו תחושה של מקריות. 0555חלקת הנעדרים ההיסטורית באביב              
 

של שמש שאינה  תות קצרותאתנחעם  ,חורף ירושלמיעונה נוספת של . הר הרצל התנער אותם ימים מקלה
, 'הצבא האדום': על הנייר אבני הדרךמעלה את  מערבה,התקדמתי עם כביש הכניסה  .דבר חממתמ
מצאתי את עצמי במדשאה משם  הלאהמעט  ...'דניאל-שיירת נבי', 'יורדי הסירה'כ"ג , 'הארינפורה'

לא  -בלבד אבן  : שורה ארוכה של כריותבעליל וזרהמתמונה היתה מצבה. ה מאורכת תחומה בכריות
את  שיאמרשלט שום היה שם לא . לזכרהיתה   (כריותהעל כל )מקרוב. מילת המפתח  מבטקבר. ניגשתי ל

 אבל הייתי בחלקת הנעדרים.זה בבירור 
 .תכניתשיטה או כל  ללא ,מקריאופן בפה  הוצבו הםהרושם היה ש השמות לפי הסדר. על עוברהתחלתי    

אם ' גלהמכ 9158-בשהתפרסם כטולה מב ותמדריך חקלאהיה  אהרון אהרנסוןהכרתי. מהשמות  ארבעה
 ת הצבאלמפקדמהארץ  מידעעבירה הש) יל"ינ המחתרת קבוצת היה ממייסדי מאוחר יותר. 'החיטה
את שיעור ההיסטוריה הקטן הזה  .מעל תעלת לאמאנש בתאונת מטוס נעלם הוא9191-ב. (קהירב הבריטי
 ?פהעושה הוא  שם אלהיםמה בבל א ידעתי,

בבירת סוריה  הועלה לגרדום ש ,האיש. , אלי כהןשלנו בדמשק אישההיתה בתור ההפתעה הבאה    
 גם אותו לא חשבתי שאמצא כאן.  .לאומילמיתוס במותו היה , (9180)

ה מפקד בסיס הי ,בטייסי חיל האווירוהוותיקים  טוביםמה ,("זוריק") ארלוזור לב. זוריקאחר כך היה    
נפגע  מטוסו ,חזית המצריתלגיחה ביצא ה מלחמדוד כשפרצה מלחמת יום הכיפורים. ביום הרביעי ל-רמת
 .אמצא כאןזוריק ידעתי שאת  .אבדו ועקבותיו ונפל

כשמטוסו  עשרים היה בן ,צביאנדה ו, בנם של אוריאל אשל. יה צביטה בלבהוהאחרון  רביעיהשם ה   
אבן האת , ושל הקיבוץ עלמיןבית הב ,יום הזיכרוןאת עצמי כילד באני זוכר . 9105השנה היתה  .בים אבד

חיל האוויר שנפל למצולות  טייס  :יההללו על מסתוריותהמילים ה עם בחלקה הצבאית לזכרושהוצבה 
 דותשל ילרחוקים לימים  ,בזמן אחורהארבעים שנה  קפוץכמו ל ההי במקום הזה ת אוריאלא גלותל ים.

  ...בתכלית השונארץ ב
של מביכה ה תחושעמדה חלקת הנעדרים בהר הרצל בו ,באביב המילניום החדשעכשיו היינו בזמן הווה,    

 פהללכת. עם הזמן למדתי על הטקס המתקיים ו לצאת ידי חובה מיהרעליבות. כאילו מישהו מקריות, של 
של ראשי  גדולה ומרשימהה עם גלרי הנעדר המפורסם מכולם(משה רבנו, )יום פטירתו של  בז' באדר

נאה, החזותו ואין לו דבר עם  מאומהשאינו מכבד  מראהחלקה עצמה היה בל ל. אשלמדינה וממ



. זה לא הוגן, חשבתי, למה אי נוחותשל ברורה שם בתחושה עומד של ההר. אני זוכר את עצמי  ,מטופחתה
 ?בפאנצ'בולזה לא יכול להיות כמו 

 
 בלוע הר געש

הוואי. לוע  עיר הבירה שלהונולולו,  בהוא הר געש כבוי בל ,עממיהשמו ב'פאנצ'בול'  , אופואו'ואינה
תצפית על האוניות העוגנות נקודת  ,עירתושבי ה עלההר, הקלדרה, שימש שנים כאתר הבילוי המועדף 

הברית נכנסה -וארצותהרבור -. אלא שאז תקפו היפאנים בפרלשעת ערב בילויבנמל ופינה אידיאלית ל
הפאנצ'בול בית עלמין ע הפך לו ,מלחמת העולם השנייה, ארבע שנים מתום 9191. בינואר המלמלח

 .  (האוקיאנוס השקטהפאסיפיק )לנופלים בזירת 
 

 
 הר געש בלב היכלי הנעדרים בפאנצ'בול, הונולולו. בית עלמין                                 

, אבל מייםאילו ידעתי במה מדובר יתכן שהייתי חושב פע הרי געש.נלהב של לפאנצ'בול הגעתי כחובב    
אחד מבתי העלמין היפים בעולם. מה שתופס את העין ב מדוברשלא להתרשם.  לא תוכל אתה שםמרגע ש

אל עלייה ב  ענק נבנו כמדרגות. אלה היכלי הנעדריםהם   ,הוצב במתכוון בלב האתר, ומה שמרגע שנכנסת
עץ נטוע  מבנהכל  מרכזכלים רבועים במורד הקלדרה, ארבעה מכל צד, בשמונה הי, קולומביהאלה פסל ה

זירת ) ממלחמת העולם השנייה 96,515) שמקום קבורתם לא נודע , חלליםשמות הנופלים יוקירותועל 
עליה ש. בבסיס המדרגות נקבעה אבן (וייטנאםהמלחמה במ 0,961-קוריאה ומלחמת מ 6,985, פאסיפיק(ה

ומקום  המולדתרות יבש נפשםאת  מסרומונצחים שמותיהם של אמריקנים ש להא היכליםב:  כך נכתב
 ידוע לאלהים בלבד. באדמה הזו מנוחתם

בעיצוב  הוא של האתרהמיוחד ו . יופיפאנצ'בולב עבור טלטלהי זיכרון כשלנו רווייתגם מי שבא מארץ    
 הכי מי שלא זכ לפיה תפיסהב נמצא יופיים של היכלי הנעדריםבשלמות הביצוע. ו ,הנקי כל כך, הפשוט

 .אתרבלב ה כבודשל  פינהל היזכ ולהגיע לכאן בגופ
כבוי בלב לוע הר געש ב חושבים על זה, נולדאם , גן הנעדרים בהר הרצלומהוואי הרחוקה חזרה אלינו:    

 הגומבהר הרצל, בחלקת הנעדרים הע הייתיי הונולולו אחרשש שנים  .השני של העולם צידובהאוקיאנוס ו
  גן.  לא יהיה פהש , חשבתי,סיבה שוםאין לגמרי אחרת.  .אחרתגם  יראותיכול להזה ש אומר לעצמישלנו, 

  



 מקל"נים
צעירה ונמרצת  אשה ,ידהחגינון ביהעל אחראית היתה למבין בגינון. טלי קמיר זקוק  ,טבעומעצם  ,גן
 סכיםא חן בעיניה. שאלתי אם תמצוזה הגן רעיון סיפרתי לה את רוח טובה. בבחיוך, הכל את  עושהש

 לצידך."עליה  חתוםאאני  שכה בכתפיה. "אם אתה באמת מתעקש על זהמ . טלילהיות שותפה להצעה
 . חלקת הנעדרים עצמה.9 :כאלה מצאנו שלושה. גןלמתאים מקום בו להר לחפש  עלינובאמצע יוני    
קבוצה , 'החורשה' .5. (צ"עהשייך להבחלק  אבל) גבול גדולי האומהב, שטח מלבני פתוח 'המגרש'. 0 

מדרון המערבי של הר להצצה ראשונה לי  סיפקההחורשה יד ושם. אל עצי אורן במדרון הפונה של גדולה 
: צדדיובתחתית המדרון משני  נערמושל ההר. קוצים, אבנים ושפכים של אשפה  הדלת האחורית  ,הרצל

של  נקייהה ן לה דבר עם חזותואישמביכה מפתיעה ו . תמונהצ"עבית העלמין הצבאי וזה של ההשייך לזה 
 בהמשך. אליה חזורעוד נאנחנו אמרנו, ופי שכדלת אחורית,  ...הרה
כיל את הגן עליו צרה מההיתה עצמה . חלקת הנעדרים החסרונות משל לגן ולכל אחתופציות אשלוש    

, גם אם . החורשהלנוינו ששא שטחבדולי האומה ונמצא בסמיכות גדולה מדי לחלקת גחשבנו. המגרש 
לא נראה זה " .)המבקרים( מסלוללתכנית ה עם תיישבמת שאינה בנקודה עמדה, הפקר לכאורה בשטח

 .טלי פסקה ",זה מה שישאבל . "ציינתימעודד," 
 

. גן הנעדרים 9 :כךבתמצית אמרה  ,0יולי תחילתב היחידהראש הוגשה לש ,נעדריםהההצעה להקמת גן 
ובאובייקט יאופיין בצביון יחודי  גן. ה0. אין להם קבר בישראלות מיוחדת לנופלים שיעניק פינת התייחס

מקום מבקרים בהר ליספק  גןה. 5שמות כל הנעדרים במערכות ישראל. יופיעו שעליו  הנצחה מרכזי
. 0עצים, שיחים, מדשאה ופרחים.  שליעוצב בשילוב מסוגנן  וא. ה9למנוחה, התרגעות ומחשבה שקטה. 

 במים.    מושכל בו שימוש  יעשהויפשוט ונקי בצורתו יהיה בנוף, ישולב  ,קט ההנצחה יוקם בלב הגןאוביי
 כזהל ותוא איך הופכיםבמילים אחרות,  ,או ?די בכךאבל האם , נשמע יפה "מרכזי אובייקט הנצחה"   
בחלקת  חיםונצמה של מספרי דו"חביקשתי , והיחידה יועץרמי יזרעאל, פניתי ל .אי אפשר בלעדיוש

, מוותיקי רמי .(בתי עלמין אחריםב ואםעצמו בהר אם ) אחרם במקו שהונצחו ותםא מולהנעדרים 
עם אנשי היחידה לאיתור הממושכת למקום. בעבודתו אחד המומחים כגם ודע נ, הרצלבהר המדריכים 

  ,ועוד קודם) מלחמת העצמאותלנעדרי  נוגעבכל ה הראשונהסמכות ל יהההוא ( אית"ן) בצה"ל  נעדרים
זו ". נופליםה כשנה הראשונה למניין 9685 שנת עלמדוע הוחלט  מדתילרמי מ .(מדינה שבדרךה תקופתב

אותה שנה . החל ממחוץ לחומות ירושליםיהודית ההתיישבות להראשונה  שנהההיתה," הסביר לי, "
כבר  ואםעדרים. "נ לעיתים נופלים יששיש במקום ו" בארץ. ההתיישבותעל  אבקמנהרגים פה באנשים 

שמקום  ים, חללניםמקל" יש להגיד יםמושגים: במקום נעדרדייק ב," אמר רמי, "בוא נזהעוסקים ב
 .ידכף אצבעות על אותם לספור  פשראו ,עדיין בחיים , כך אנחנו מקווים,הנעדרים שלנולא נודע.  םקבורת

 ."כמה מאותרבים, יותר מ לנויש  , לעומת זאת,מקל"נים
נוספים  090 בהר הרצל. ת הנעדריםבחלקמונצחים מקל"נים  051 :לפותמא בדיקה של רמי היותוצאות ה   
מונצחים  אינםמקל"נים  49. (ם הכיפוריםיו בחלקתאחד בקבר אחים ו) שונות בהראנדרטאות על  פיעיםמו

יש כולם. כשני של כילה אתה מעולם לא הרצלבהר  החלקה :חיפשתישהתשובה בדיוק היתה זו  כלל. בהר
  ...בה פיעיםמו כלל לאמהמקל"נים 

איש לא יוכל לוותר על אובייקט ההנצחה שלנו כיוון שבפעם  :בתכלית יםברור היו הדברים כעת   
 הגן. לביהיה וקיר השמות  .כל השמות כולם  עליו ופיעויהראשונה 
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