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בשער המאמר:
ב־ 3ביולי ( 1904כ' בתמוז תר"ך) הלך לעולמו בנימין זאב הרצל ,חוזה מדינת היהודים .בצוואתו
קבוצת מורים ליד
המצבה הזמנית על כתב' :רצוני בהלוויה מן הדרגה הצנועה ביותר בלא נאומים ובלא פרחים .רצוני להיקבר בארון של
קבר הרצל ,ראשית מתכת ,באחוזת הקבר ליד אבי ,ואשכב שם עד שעם ישראל יעביר את גופתי לארץ־ישראל' 1.ב־7
שנות החמישים
ביולי  1904נטמן הרצל באחוזת הקבר המשפחתית שבבית העלמין הווינאי דובלינג ,בסמוך לאביו,
למטה :נחום
סוקולוב (מימין) ליד יעקב הרצל .שנים רבות ניסו להגשים את צוואתו ,אך הדבר נעשה רק לאחר הקמת מדינת ישראל.
קברו של
הרצל בבית ב־ 17באוגוסט  1949נקבר הרצל מחדש בשיאה של הפסגה הגבוהה במערב ירושלים .טקס הקבורה
העלמין בווינה
קידש פסגה זו ,שלימים נקראה הר הרצל ,והפך אותה לאתר בעל משמעות לאומית .הר הרצל היה
למרכז סמלי של מדינת ישראל וביטא את הקשר בין חזון
המדינה לבין הגשמתו.
בהעלאת עצמותיו ובקבורתו בירושלים מולאה
אמנם צוואת הרצל ,אך עדיין נותרה המשימה להקים
מצבה על הקבר .ארונו של הרצל כוסה במצבה זמנית,
ולכול היה ברור כי במהרה תוקם מצבת קבר קבועה
ומונומנטלית .אך רק לאחר יותר מעשר שנים ,ביום
השנה המאה להולדת הרצל ,בשנת  ,1960הוצבה מעל
הקבר אבן הבזלת השחורה המוכרת היום ,ונחקק עליה
השם 'הרצל' ,ואז גם הושלם פיתוח מרחב ההר .אמנם
גם שאר מתחמי ה'קודש' בהר הזיכרון ובסביבותיו —
בית הקברות הצבאי על שלל האנדרטאות שבו ,חלקת
גדולי האומה ו'יד ושם' — התפתחו בהדרגה ,ובנייתם
נמשכה לאורך שנות החמישים והשישים ,אך התמשכות
התהליך בלטה במיוחד בהר הרצל .מדוע התעכב כל כך
עיצוב קבר הרצל ,אשר סימל וקבע את מעמד הר הזיכרון?
למרות מרכזיותו וחשיבותו הלאומית עדיין לא זכה הר
הזיכרון ובתוכו הר הרצל למחקר נרחב .מעוז עזריהו הראה
במחקרים שונים כיצד 'קודש' המקום בשנת  ,1949וכיצד
פותח בשנים שלאחר מכן 2.הן הוא והן בתיה דונר קישרו
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את הלוויית הרצל לפולחני המדינה שהיו מקובלים בשני העשורים הראשונים לקיומה 3.המאמר
הנוכחי עוסק בסוגיית עיצוב קבר הרצל וסביבתו ,החל מגיבוש תחרות לתכנון האתר שהוכרזה
בספטמבר  ,1950דרך קורות האתר בעשור הראשון למדינה ועד סיום עבודות הפיתוח בו עם פתיחתו
הרשמית בשנת  .1960מטרתנו להצביע על הפער הניכר שהיה בתקופה זו בין התכניות לפיתוח הקבר
וסביבתו לבין המציאות המוגבלת בהרבה שנוצרה שם.

הבחירה בהר הרצל וקבורת הרצל
בשנים שחלפו מאז פטירת הרצל וקבורתו בווינה עסקו רבים בשאלת מילוי צוואתו .דיונים רבים
נערכו בקונגרסים הציוניים בנוגע להעלאת עצמותיו לארץ־ישראל ,אך רק לאחר הקמת מדינת
ישראל התקדמו ההכנות לקראת העברת הארון .בשלהי  1948הקימה ממשלת ישראל הזמנית בשיתוף
פעולה עם הסוכנות היהודית ועם ההסתדרות הציונית ועדה להעלאת עצמות הרצל .בוועדה היו אחד־
עשר חברים ,ובראשה עמד יצחק גרינבוים ,שר הפנים בממשלה הזמנית4.
חברי הוועדה התמקדו בין שאר העניינים בשאלת מקום הקבורה .הנהלת ההסתדרות הציונית
גרסה כי המקום המתאים ביותר לקבורה הוא ירושלים ,אך רבים הסתייגו מכך וטענו כי יש לקבור
את הרצל בתל־אביב או בחיפה ,ששם פעל עוד מתקופת המנדט ועד נמרץ שעשה נפשות למען
קבורת הרצל בהר הכרמל 5.את המחלוקת סיכם 'ידיעות אחרונות'' :עדיין נמשך הריב בין ערי הארץ
ומושבותיה על הכבוד להשכין בקרבן את עצמות המנהיג .חיפה ,העיר למרגלות הכרמל ,היא עיר
חזונו של דר' הרצל ,ואילו תל אביב נקראה על שם יצירתו הגדולה והרצליה הרי היא קרויה כך על
שמו .וירושלים הן הבירה ושם הפנתאון'6.
בסופו של דבר החליטה הוועדה להעלאת עצמות הרצל כי יש לחפש בירושלים מקום מתאים
לקבורה ,אם זמני ואם קבוע 7.חברי הוועדה ראו בקבורה בירושלים סגירה סמלית של מעגל צמיחת
הרעיון הציוני עם שיבת היהודים לעיר דוד וקבורת חוזה המדינה שם .להחלטה על הקבורה בירושלים
הייתה גם משמעות פוליטית ברורה — היא איששה את הכללת העיר בתחום הריבונות הישראלית ואת
היותה בירת המדינה היהודית הצעירה.
לאחר קבלת החלטה זו החלו לדון בשאלת מקום הקבורה המדויק .לכאורה אפשר היה למקם
את הקבר בכל חלק מחלקי מערב ירושלים ,אך במציאות היו האפשרויות מוגבלות ביותר .שטחה
הישראלי של העיר היה מצומצם ,ולהחלטה על מיקום הקבר נקשרו בעיות צבאיות ועירוניות .חלק
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 ;Construction of the Third Temple’, Journal of Modern Jewish Studies, 1, 1 (2002), pp. 22–35מ' עזריהו' ,הר
הרצל :מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים' ,אופקים בגיאוגרפיה( 65‑64 ,תשס"ה) ,עמ' .383‑369
מ' עזריהו ,פולחני מדינה :חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים  ,1956‑1948קריית שדה־בוקר  ;1995ב' דונר' ,שקיפות
הכוח הנראה' ,הנ"ל (עורכת) ,הוד והדר :טקסי הריבונות הישראלית  ,1956‑1948תל־אביב  ,2001עמ' .54‑9
המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל י' שפרינצק 3 ,בינואר  ,1949אצ"מ.S115/117 ,
ש' קפלנסקי אל ד' בן־גוריון ,יושב ראש הסוכנות היהודית לארץ־ישראל 18 ,בספטמבר  ,1947אצ"מ.S8/28 ,
'עצמות הרצל יובאו ארצה בפסח' ,ידיעות אחרונות 14 ,בינואר .1949
א"ל לויטרבך אל ההנהלה 9 ,בינואר  ,1949אצ"מ.S115/117 ,
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מהאזורים בירושלים היו קרובים מדי לקו הגבול שהתהווה בעקבות הסכמי שביתת הנשק עם הממלכה
ההאשמית ,מרכז העיר היה צפוף ,ואילו השוליים היו אמנם ריקים אך מבודדים.
במסורת היהודית לא מקובלת קבורה מחוץ לתחומי בתי קברות קיימים ,אך נראה כי האפשרות
לקבור את הרצל בתוך בית קברות קיים כלל לא עלתה .חברי הוועדה החליטו כי להרצל ,שלא
כמו למנהיגים אחרים ,שעצמותיהם הועלו מהתפוצות לקבורה בארץ־ישראל ונקברו בבתי קברות
קיימים 8,יש לייחד חלקת קבר נפרדת ,והרבנות הראשית אישרה את ההחלטה9.
הוועדה המצומצמת שהוקמה לשם איתור מקום הקבורה בדקה מספר אפשרויות .חברי הוועדה
ציינו כי יש לבחור מקום שאין פקפוק בבעלות היהודית עליו ,ומשה קול הציע למשל את קברי
הסנהדרין ,מקום קדוש ואתר היסטורי שפותח באותם הימים ביזמה משותפת של עיריית ירושלים,
הסוכנות היהודית ומשרד הדתות 10.עשויה הייתה להיות סמליות רבה בקבורה של הרצל באתר
זה ,שעל פי המסורת נקברו בו שבעים ושניים חברי הסנהדרין ,אך הרעיון לא התקבל .היו שהציעו
לקבור את הרצל במרכז ירושלים ,כפי שקברו מנהיגים אחרים בעולם במקומות מרכזיים ,והועלתה
למשל האפשרות לקברו בגן (בור שיבר) שניצב במעלה רחוב המלך ג'ורג' ,ושלימים נקרא גן
הכנסת 11.אחדים הציעו את אזור שיח'־באדר ,במקום שבו עתיד היה להיבנות מרכז קונגרסים שלימים
נקרא 'בנייני האומה' 12.להצעה זו התנגד היינץ ראו מאגף התכנון הממשלתי ,אשר שקד באותם
הימים על תכנית מתאר לירושלים .מאחר שבאזור זה הייתה אמורה לקום קריית השלטון הישראלי,
לא היה בה מקום ,לדעתו של ראו ,לקבר החוזה 13.החזרה על ההצעה לקבור את הרצל ,לפחות
בצורה זמנית ,בחצר המוסדות הלאומיים ,הביאה את הרב מאיר בר־אילן (ברלין) ,מראשי תנועת
'המזרחי' ,לכתוב במחאה להנהלת הסוכנות כי הוא 'מתנגד בהחלט למקום הקבר בקרבת בניין
הסוכנות .זהו בניגוד לדיני התורה ,לרגלי ּכֹהנים ההולכים ונכנסים ונגד המסורת של עם ישראל,
איננו עושים את המתים לאלילים ולקדושים בצורה שכזו .כמובן צריכים להעמיד אוהל על קברו
ולא לכנות זה מוזוליאום כי אם פשוט אוהל כדין וכדת והמקום צריך להיות בתוך עמי ולא במקום
מבודד ומיוחד'14.
בסוף חודש ינואר  ,1949לאחר שנפסלו ההצעות דלעיל ,יצאו חברי הוועדה לסייר במספר אתרים.
בצפון העיר ,בסמוך למחנה הצבאי שנלר ,אותר מגרש מישורי ,אך הוא נפסל מחשש שהבעלות על
השטח נותרה בידיים גרמניות .תפיסת חברי הוועדה הייתה שהרצל צריך להיקבר בקרקע ישראלית —
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הדוגמאות לכך רבות ,למשל מקס נורדאו ,שנקבר בבית הקברות בתל־אביב ,לאו מוצקין ,שנקבר בהר הזיתים
בירושלים ,ואוטו ורבורג ,שנקבר בדגניה .יוצא דופן מבחינה זו יהודה ליב פינסקר ,שנקבר במערת ניקנור שבהר
הצופים בירושלים.
זיכרון דברים על ישיבת הוועדה המשותפת להעלאת עצמות הרצל לארץ־ישראל 20 ,בינואר  ,1949אצ"מ.S115/117 ,
ד' בר ,לקדש ארץ :המקומות הקדושים היהודיים במדינת ישראל  ,1968‑1948ירושלים תשס"ז ,עמ' .120‑116
זיכרון דברים על ישיבת הוועדה המשותפת (לעיל ,הערה .)9
זיכרון דברים על ישיבת הוועדה המצומצמת לקביעת מקום קבורה לעצמות הרצל בירושלים 18 ,בינואר  ,1949אצ"מ,
.S5/10413
זיכרון דברים על ישיבה בעניין העלאת עצמות הרצל לירושלים 6 ,בפברואר  ,1949אצ"מ.S5/10413 ,
מ' ברלין אל המחלקה הארגונית ,הנהלת הסוכנות הציונית 23 ,בינואר  ,1949אצ"מ.S5/10413 ,
קתדרה
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אולי הד לפרשיות קניית מערת המכפלה והר המוריה (גורן ארונה היבוסי) על ידי אברהם ודוד
בהתאמה .בקרבת שכונת גבעת־שאול נבחנה הגבעה שעליה הוקם מעט מאוחר יותר בית העלמין הר
המנוחות .אזור זה נמצא מתאים בעיקרון ,בעיקר מפני שהוא 'נמצא במדרון תלול של הר המשקיף
על הדרך העולה מן השפלה' .האתר האחרון שנבחן הייתה גבעת א־שרפה ,בסמוך לשכונת בית־וגן,
אתר ה'משקיף על ההרים מסביב לירושלים ועל הים התיכון מכאן והרי מואב מכאן .ירושלים העיר
פרושה לפני כקשת ,על רוב שכונותיה .האדמה יהודית והשטח הנועד לשיכון הוא די גדול לאפשר
את פיתוחו המתאים' 15.בעקבות החלטת הוועדה לבחור במקום זה ,הגדירו 'קרן קיימת לישראל'
ומנהל התכנון את גבולות המרחב ה'מקודש'16.
(קק"ל) ִ
מדוע נבחרה גבעה זו ,שהייתה בחלק מרוחק ומערבי של ירושלים ,מחוץ לגבולותיה המוניציפליים
ובעיקר מחוץ לתודעת בני העיר ,מקום נטול היסטוריה וניטרלי מכל בחינה? יתרונה היחיד של
 15זיכרון דברים על ישיבת הוועדה המשותפת (לעיל ,הערה  ;)9דו"ח על סיור שהתקיים ב־ 23בינואר  1949לחיפוש מקום
לקבורת עצמות הרצל בירושלים 25 ,בינואר  ,1949אצ"מ.S115/117 ,
 16מפה של אזור הר הרצל בקנה מידה  20 ,1:5,000בפברואר  ,1949אצ"מ ;S5/10413 ,קול ,המחלקה הארגונית ,אל חברי
הוועדה המשותפת להעברת עצמות הרצל לארץ־ישראל 27 ,במרס  ,1949אצ"מ.S115/117 ,
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הר הרצל וסביבתו
(יולי  .)1950מבט
אל השכונות
שמצפון להר
(צילום :סימור קטקוף)
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שאפשר לקבור את הרצל בפסגת הר,
הגבעה נבע מהיותה המקום הגבוה ביותר במערב ירושלים ,מה ִ
כך שכל אזרחי המדינה יוכלו לראות כביכול את קבר החוזה ,ואף הוא יוכל לכאורה לראותם .במסורת
היהודית לא הייתה מקובלת כאמור קבורה מחוץ לבתי קברות קיימים ,ובוודאי לא קבורה בפסגות
הרים .אמנם על הר המוריה שהתקדש נבנה מקדש שלמה ,והר סיני היה מקום מתן תורה ,אך הרים
שימשו בהיסטוריה של ארץ־ישראל כמקומות פולחן לעבודה זרה .הרעיון לקבור את הרצל ,ואותו
בלבד ,בפסגת הר במערב ירושלים היה לפיכך חדשני ויוצא דופן.
כמה מחברי הוועדה צידדו בעיצוב הקבר ובהקמת אוהל מעליו עוד לפני טקס הקבורה ,בעוד
שאחרים הציעו להסתפק בכריית בור הקבורה ולהשאיר את תכנון המקום לאחר מכן .בסופו של
דבר ,בעיקר בשל קוצר הזמן עד ההלוויה ,הוחלט שלאחר מעמד הקבורה תוכרז תחרות אדריכלית
על תכנון האזור ועל שילוב הקבר בפארק 17.הטיפול בכריית הקבר נמסר לאדריכל יוסף קלרוויין
( ,)Klarweinוהוא שגם נבחר מאוחר יותר לעצב את הקבר וליווה את מיזם עיצוב ההר עד ראשית
שנות השישים18.
עד הלווייתו של הרצל מלאו העיתונים בתיאורים נלהבים של הקבר שעיצב קלרוויין' :כוך
עצום בגודל של חמישה על ארבע מטרים ובעומק של שניים וחצי מטר .בתוכו נבנתה קופת הבטון
המשוריין .זהו הבניין החזק ביותר בארץ .שישה טון ברזל שהפכו לרשתות פלדה מקיפות את הקבר
[ ]...גם הפצצה מהאוויר לא תוכל לפגוע בקבר' 19.תיאורים אלה הגבירו את הציפייה בציבור לקראת
ההלוויה; כבר בסוף יולי החלה עלייה לרגל אל הגבעה ,ועד טקס הקבורה פקדו את המקום כ־10,000
איש20.
ב־ 11באוגוסט  ,1949כשבוע לפני הגעת הארון ,פורסם 'חוק העלאת עצמותיו של הרצל,
תש"ט־ 21,'1949שמטרתו הייתה להמחיש את מחויבות ממשלת ישראל וכנסת ישראל לזכר הרצל.
החוק הדגיש כי ממשלת ישראל ,המביאה את עצמות הרצל ארצה ,משתפת פעולה עם קק"ל ועם
ההסתדרות הציונית העולמית ,המוציאה לפועל את הצוואה .הסעיפים העיקריים בחוק היו כי
'צוואתו של חוזה מדינת היהודים תיאודור (בנימין זאב) הרצל ז"ל ,להעלות עצמותיו לארץ־ישראל —
תקוים בכ"ב באב תש"ט ( 17באוגוסט  )1949בירושלים ,בירת הנצח של עם ישראל ועיר קדשו',
וכי 'הממשלה תעמיד לרשות הקרן הקימת לישראל חלקת שדה בירושלים לאחוזת־קבר ,בה יובאו
עצמותיו של הרצל למנוחת עולמים' .החוק נוסח אמנם בלשון יבשה אך התייחס למורשת היהודית
והתנ"כית של הארץ ,והשימוש במונח 'חלקת שדה' כוון בעיקר ליעקב ,אשר בחנותו בסמוך לעיר
שכם קנה 'את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה .וַ ּיַ ֶּצב שם
17
18
19
20
21

העלאת עצמות הרצל ,סיכום מאת ש"י קרויטנר ,המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,ספטמבר ,1949
אצ"מ.S5/10416 ,
קלרוויין נולד בפולין ולמד אדריכלות ואמנות בגרמניה ,עלה לארץ־ישראל בשנת  ,1933עבד במחלקת העבודות
הציבוריות בממשלת המנדט ,ולאחר קום המדינה תפקד כאדריכל עצמאי ,אף שלא החזיק בתואר רשמי באדריכלות.
לביוגרפיה של קלרוויין ראוM. Dean, ‘Fighting Architect’, The Jerusalem Post, 8 April 1960 :
'נשלמת הכנת מקום מנוחת הרצל בירושלים' ,ה ּבֹֹקר 29 ,ביולי .1949
'התכונה בירושלים' ,דבר 17 ,באוגוסט ' ;1949עולים כבר לרגל למקום קבר הרצל' ,ידיעות אחרונות 29 ,ביולי .1949
'חוק העלאת עצמותיו של הרצל ,תש"ט‑ ,'1949דברי הכנסת ,מושב ראשון ,תל־אביב תש"ט ,עמ' .1324 ,1315‑1314
קתדרה
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התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל1960‑1949 ,

מזבח ויקרא לו אל ,אלהי ישראל' (בראשית לג ,יח‑כ) .החוק הכריז כי צבא ההגנה לישראל ושירותי
המדינה האחרים יעניקו את עזרתם להנהלת ההסתדרות הציונית העולמית כדי לקיים את הצוואה22.
ב־ 17באוגוסט  1949הורד ארונו של הרצל אל קרקע הקבר שבפסגת ההר ,בטקס שנכחו בו יותר
מ־ 6,000אנשים .ההלוויה ההמונית החלה בתל־אביב ,עברה דרך חצר המוסדות הלאומיים בירושלים
והסתיימה בהר הרצל .הנהלת ההסתדרות הציונית הזדרזה לפרסם הודעה חגיגית' :קוימה צוואתו של
הרצל .עצמותיו הועלו לארץ ישראל ונטמנו בחיק אדמתה בהרי ירושלים [ ]...ארונו של הרצל נישא
למנוחת עולמים על ידי ישוב מאוחד בהערצה ובחיבה ליוצר ההסתדרות הציונית ולחוזה המדינה.
בהשתתפות רבבות־רבבות ,בתור נפלא ובסדר מופתי' 23.ליד הקבר הוצב משמר כבוד ,שאמור היה
להישאר במקום 'יומם ולילה עד שתוקם האנדרטה על הקבר'24.
על פי ההערכות חלפו על פני ארונו של הרצל בדרכו מנמל התעופה בלוד לתל־אביב ולאחר
מכן לירושלים יותר מרבע מיליון איש 25.רבים הפכו את הר הרצל בימים ובשבועות שלאחר טקס
22
23
24
25

'חוק בדבר העלאת עצמותיו' ,דבר 11 ,באוגוסט .1949
העלאת עצמות הרצל 30 ,באוגוסט  ,1949אצ"מ.S41/14 ,
'הרצל הובא למנוחתו' ,הארץ 18 ,באוגוסט .1949
י"נ ניימן' ,מסע הארון' ,דבר 26 ,באוגוסט .1949
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התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל1960‑1949 ,

הקבורה למקום תיור ועלייה לרגל .היה זה ביקור במקום קדוש חדש ,שקדושתו שונה כמובן מקדושת
בצדּה המזרחי והמנותק של העיר' .מקום קדוש נוסף לירושלים.
הר הבית והכותל המערבי ,שהיו ִ
26
ואתה מרגיש שאין זו מליצה .שכאן "יפה נוף משוש תבל" [ ]...ידעת :קדוש המקום' .על רקע חוסר
הוודאות באשר לעתיד ירושלים והדרישה לבנאם את העיר מיהרו רבים להדגיש את המשמעות
המדינית של קבורת הרצל במקום' .בחציבת קברו של חוזה המדינה העברית בהרי ירושלים יש משום
אחת ההכרעות העיקריות בתולדותיה ובמעמדה של ירושלים בדורות האחרונים' ,נכתב ב'דבר',
והכותב הוסיף' :אין עם מעלה את עצמות חוזה תקומתו למקום שאינו בטוח כי לו היה' 27.בדצמבר
 1949עלו רבבות מתושבי העיר לקבר הרצל 'כדי להישבע אמונים לירושלים נוכח המזימה לקרוע
אותה מגוף המדינה ולהטיל עליה שלטון זר' 28.בחנוכה באותה השנה הגיעו 'לפידי גבורה' להר29,
וביום העצמאות בשנת  1950הודלקה בהר 'משואת העצמאות' — מסביב לקבר הרצל בערו לפידים,
וזרקור האיר את הלוח הקטן המכסה את הקבר 30.בשנים שלאחר מכן התקיימו על ההר טקסים רבים,
26
27
28
29
30

שם.
י' שוכמן' ,קבר הרצל בירושלים מחיב' ,דבר 26 ,באוגוסט .1949
'יהודי ירושלים נשבעים אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני' ,דבר 5 ,בדצמבר .1949
' 8לפידי הגבורה יגיעו היום לירושלים' ,דבר 21 ,בדצמבר .1949
'משואות כוננות ומחולות קוממיות ממתולה ועד אילת' ,דבר 23 ,באפריל .1950

115

למעלה :קהל
מפגינים בדרכו חזרה
משבועה המונית
על קברו של הרצל
נגד חידוש התכניות
לבנאם את ירושלים,
ַ
דצמבר  .1949ברקע:
שכונת בית וגן
בעמוד ממול:
למעלה :טקס
קבורתו המחודשת
של הרצל בהר הרצל.
ברקע נראה האוהל
הזמני שהוקם מעל
הקבר המיועד,
 17באוגוסט 1949
למטה :הארון המורד
אל הבור
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מירוצים ,עצרות ,השבעות ,הדלקות ועוד אירועים
ומקום קברו לירושלים כבירת מדינת ישראל.

סמליים31,

ואלה חיזקו את הקשר שבין הרצל

גיבוש התחרות למרחב קבר הרצל
לאחר קבורת הרצל החליטה ההנהלה הציונית להעמיד את קברו ברשות חבר נאמנים ,והציעה כי
ממשלת ישראל וקק"ל ישתתפו בגוף זה .על חבר הנאמנים הוטל לשמור על הקבר ולטפל בכל בעיה
שתתעורר ,והוא עד היום הסמכות בכל הנוגע לקבר הרצל ולסביבתו .יושב ראש הנהלת הסוכנות
היהודית ברל לוקר מונה ליושב ראש חבר הנאמנים ,ולצדו היו חברים בגוף זה שרי ממשלה ונציגי
ההסתדרות הציונית וקק"ל 32.חבר הנאמנים התלבט תקופה ארוכה בסוגיית פיתוח הר הרצל.
בתחילה רווחה שמועה כי מצבת הזיכרון להרצל וכן מאוזולאום וגן שישתרע על פני עשרה
דונמים יוקמו בכספי יהודי ארצות־הברית ובסיוע המגבית הארץ־ישראלית המאוחדת 33.את פסגת
' 31נסתימו ההכנות לפתיחת המכביה' ,ידיעות אחרונות 25 ,בספומבר .1950
 32י' ויץ ,הר הרצל ,ירושלים תשכ"ח ,עמ' .4
' 33עצמות הורי הרצל הועברו לירושלים' ,דבר 19 ,באוגוסט .1949
קתדרה
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התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל1960‑1949 ,

ההר אמורים היו לכסות ארזי הרצל ,שהיו קשורים לעץ הברוש שנטע הרצל במוצא בביקורו בארץ
בשנת  .1898העץ ,שנגדע ככל הנראה במהלך מלחמת העולם הראשונה ,היה לדעת רבים דווקא
ארז .בחודשים שלפני טקס הקבורה הכריזה קק"ל על מפעל נטיעת עצי ארז וקראה לאזרחי המדינה,
פרטים וארגונים כאחד ,וליהודי התפוצות להרים תרומה לנטיעת העצים מסביב למקום קברו העתידי
של הרצל .בעיתונות פורסמו מודעות גדולות ובהן רשימות של תורמי העצים — ועדי יישובים ,חברות
מסחריות ,עובדי מחלקות וארגונים שונים 34.במרס  1950קיימה קק"ל טקס נטיעות ראשון בהר ,וארז
רם ,שהתנשא לגובה  2.5מ' ,הועתק ממעלה־החמישה להר הרצל וניטע ליד קבר חוזה המדינה35.
הוועדה להעלאת עצמות הרצל החליטה כאמור שלא לעסוק בעיצוב הקבר וסביבתו לפני טקס
הקבורה ,וקלרוויין פעל מתוך הבנה שלאחר הטקס תכריז ההסתדרות הציונית על תחרות לתכנון
הקבר 36.רק בשלהי  1949נעשו הצעדים הראשונים לעיצוב המקום ,ובהתאם להסכם בין הסוכנות
היהודית לבין קק"ל קיבלה עליה הקרן הלאומית את משימת טיפוח הקבר .הסוכנות היהודית הייתה
אחראית להצבת מצבה ארעית קטנה על הקבר ,ונכתב עליה' :במקום זה יוקמו האוהל ומצבת הזכרון
לקברו של הרצל אשר הובא כאן למנוחת עולמים ביום כב' באב תש"ט' .המצבה ניצבה בתוך ערוגת
פרחים עגולה מוקפת עמודים וביניהם שרשרת ,שהגבילה את חלקת הקבר37.
לשם הקמת האוהל מעל קבר הרצל מינתה ההנהלה הציונית חבר שופטים לתחרות על עיצוב
מרחב הקבר .שמעון יעקב קרויטנר ,מהמחלקה הארגונית בהנהלת ההסתדרות הציונית ,מונה למזכיר
התחרות 38,והשופטים היו לוקר ,האדריכל יעקב פינקרפלד ,פרופ' יוחנן רטנר מהטכניון ,האדריכל
ראו מאגף התכנון הממשלתי ,האדריכל יעקב מטריקין מהמחלקה הטכנית של הסוכנות היהודית
וד"ר ליאו לויטרבך ,מזכיר ההנהלה הציונית .מאוחר יותר צורפו לחבר השופטים יוסף ויץ מקק"ל,
האדריכל נעים אסלן מלונדון ופרופ' פרסיבל גודמן מאוניברסיטת קולומביה בניו־יורק 39.על חבר
השופטים הוטל לגבש את הפרוגרמה לתחרות ולטפל בעניינים הקשורים לכך.
בישיבה הראשונה של חבר השופטים הזכיר קרויטנר כי ההכרזה על תחרות לתכנון השטח ולהקמת
מצבה ואוהל נובעת מהחלטות הוועדה להעלאת עצמות הרצל ,שקבעו כי לאחר קבורת הרצל יש
להכריז על תחרות זו 40.בהצעות להגדרת התחרות שהכינו השופטים נאמר ש'יש לשמור על ייחודו
של השטח לזכרו של הרצל ,בכך שלא יהיה כל תכנון שאינו קשור ישירות עם הרצל' 41.מלבד הקבר
34
35
36
37
38
39
40
41

'עם העלאת עצמות הרצל ניטע ארזים לזכרו' ,דבר 15 ,באוגוסט  ;1949וראו תצלום של תעודת 'יער ארזי הרצל'
בארכיון התצלומים של קק"ל.d1297-012 ,
קק"ל אל ההנהלה הציונית 9 ,במרס  ,1950אצ"מ' ;S21/14 ,נטעו הארזים הראשונים על הר הרצל' ,ידיעות אחרונות,
 21במרס .1950
התחרות על עיצוב קבר הרצל ,אצ"מ .S41/34/1–2 ,התיק כולו עוסק בעניין התחרות על עיצוב מרחב הקבר.
תצלום קבר הרצל ,אצ"מ.KKL14\34-31 ,
פרוטוקול ישיבת חבר השופטים אצל לוקר 29 ,במרס  ,1950אצ"מ.S5/10429 ,
במהלך הדיונים הועלו שמותיהם של פרופ' פרנק משטוקהולם ,שהיה שופט בתחרות בניית בית הסוכנות היהודית,
וכן של לואי כאהן מפילדלפיה :דין וחשבון מס'  1על מהלך ענייני ההתחרות לתכנון קבר הרצל 15 ,באוקטובר ,1950
אצ"מ.S5/10431 ,
פרוטוקול ישיבת חבר השופטים (לעיל ,הערה .)38
שם.
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עצמו הציעו השופטים לכלול בתחרות שער וביתן לשוער וחומה שתקיף את ההר .הודגש כי יש
לשמור על ייחוד אחוזת הקבר ועל הנוף הנשקף ממנה ,ולהתאים את תכנון ההר לתכנון בית הקברות
הצבאי בשיפולים הצפוניים של הגבעה ,מרחב שהלך והתמלא בקברות חללי מלחמת העצמאות .על
פי התפיסה העיצובית־הנופית של השופטים אמור היה הקבר שבפסגת ההר להשתלב בגן נטוע מרובה
עצים .הרעיונות להקים בהר הרצל בית כנסת ,לנטוע במקום את גן הנביאים ולהקים בתחומי ההר את
היכל הגבורה ולהציב לידו מצבה לחייל האלמוני ,נפסלו 42.יותר מכול באו לידי ביטוי במהלך גיבוש
הפרוגרמה להר — ואף מאוחר יותר בהצעה הזוכה — הערכים שעמדו ברקע התכנון האדריכלי בשנות
הארבעים ,לפני הקמת מדינת ישראל ולאחר הקמתה .היו אלו התפיסות של כיבוש הארץ והפרחת
השממה ,שאמורות היו לתת ביטוי לאחיזה בקרקע הלאום ,והאידאה של פיתוח החקלאות ועבודת
האדמה ,אהבת הטבע ושלילת העירוניות ,שאמורות היו להביא לחיזוק הקשר למקום .כל אלה הובילו
את האדריכלים בני התקופה להקצות בתכניותיהם מקום בולט לגנים ולשטחי ירק רבים.
בדיוני השופטים חזרה ועלתה שאלת האוהל מעל הקבר ,שהופרד מעשית ותפיסתית כבר משלב
זה מתכנון שאר שטח ההר .למרות העיסוק הנרחב בנושא התברר כי 'לא נתגבשה עדיין דעה בדבר
מידותיו ואופיו' של האוהל ,וצוין כי 'על השופטים לברר מהו הפתרון הרצוי בעניין זה' 43.שאלת
נצפּות המאוזולאום ,כפי שכונה בדיונים ,מיתר חלקי העיר ,כלומר השאלה אם אפשר יהיה לראות את
מבנה הקבר מרחוק ,הייתה גורלית בעיני השופטים .רטנר הציע למשל להקים מעל הקבר מבנה גדול,
כדי שהקבר לא יתגמד אל מול הנוף ,וראו ,שביקש להבליט את הקבר לטובת מי שבאים לירושלים
ממערב ,תמך בהצעה זו .ראו אף ביקש לתכנן את הקבר בצניעות ו'במגמה שתיתן ביטוי של כבוד
בתוך מסגרת צנועה ובהתאם לצרכיה של מדינה קטנה בעלת הכרה שלא בחומר כוחה' ,והוסיף שיש
להקים במקום גם מוסד שמטרתו והיקפו ייקבעו בהמשך 44.לוקר הביע בישיבות את דעתו 'שאם כי
רצוי שתהיה הדגשה לקבר יש להשתדל ולהימנע מכל פגיעה ביפי הנוף של המקום' ,בין שמדובר
בבניית אוהל ובין שמדובר באובליסק .מאחר שההר היה אמנם חשוף אך מרוחק משאר חלקי העיר,
הוחלט להקים באתר תורן זמני בגובה  10מ' כדי לבדוק את שאלת קנה המידה הרצוי של הקבר45.
השופטים נחלקו ביניהם באשר למינוח שיש לנקוט כדי לתאר את אופי המבנה מעל הקבר .פינקרפלד
הציע להשתמש בפרוגרמה במילה יד ,מונח כללי ומופשט שלא יכוון את המתחרים לפתרון מסוים
כמו המילים אוהל ,מונומנט או מצבה ,שבהן חשבו השופטים להשתמש46.
במסמך הנתונים שהוכן לתכנון הקבר ,ושעתיד היה להיות מופץ למתחרים ,הודגשו מספר
תחומים 47.צוינו מיקום הגבעה ועובדת היותה נצפית מן העיר וצופה על סביבותיה ,פורטו הדרכים
המובילות לגבעה ,והוזכרה ההחלטה לאפשר גישה לרכב עד נקודה מרוחקת ככל האפשר מן הקבר,
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שם.
שם.
הצעת האדריכל ראו 24 ,במאי  ,1950אצ"מ.S5\10429 ,
שם.
י' פינקרפלד אל מזכיר התחרות 15 ,במאי  ,1950אצ"מ.S5\10429 ,
י' מטריקין ,נתונים לתכנון קבר הרצל 24 ,במאי  ,1950אצ"מ.S5\10429 ,
קתדרה
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ולהקים מגרש חנייה שרק ממנו תתאפשר גישה רגלית בשבילים צרים 'הנועדים לעליה לקבר ביראת
כבוד מיוחדת' .הדרך אל הקבר הוגדרה דרך שירות שתאפשר תהלוכה ב'שורות של ששה אנשים'48.
עוד נאמר כי האתר יהיה מגודר והכניסה תתאפשר רק מנקודה שיבחר המתכנן .במסמך צוין גם שיש
לדאוג להכשרת שטח גדול בסמוך לקבר עבור קהל רב — צפוי היה שכ־ 1,500איש יבואו למקום
בימי אזכרה ואירועים .השופטים הציעו להתאים את הנטיעות בפארק המתוכנן לאקלים המקומי
ולבעיות אספקת המים בירושלים ,ועמדו על הצורך לבנות למבקרים פינות ישיבה ומנוחה שאפשר
יהיה להשקיף מהן על הנוף המיוחד.

ההכרזה על התחרות
בספטמבר  1950הכריזה הנהלת ההסתדרות הציונית על
תחרות נושאת פרס כספי על עיצוב קבר הרצל והר הרצל49.
'הפתרון' ,כך נכתב בהודעה' ,צריך לתת ביטוי לרגשי
הכבוד וההערצה שעם ישראל רוחש לבנימין זאב הרצל []...
להשתלב בנוף וברקע ההיסטורי של ירושלים [ ]...הפתרון
צריך להיות ביטוי של כבוד לדורות ,בלי לחרוג מן הגבולות
שבהם יאה לפעול לתנועת־עם כתנועה הציונית ,ולמדינה
צעירה הנתונה בחבלי ביסוסה וקיבוץ גלויות בתוכה כמדינת
ישראל'50.
חשובים במיוחד הכללים שהוגדרו בתחרות לעניין 'דמות
הקבר' .השופטים כתבו כי המתחרה חופשי לעצב את הפתרון
לדמות הקבר ,אך 'בשילוב כל צורה פלסטית בפתרון עליו
לקחת בחשבון את סייגי המסורת הישראלית' 51.לא ברור אם
'המסורת הישראלית' הייתה כינוי נרדף למסורת היהודית
או שמא התכוונו השופטים לעניין עמוק ומשמעותי יותר —
ניסיון להדגיש את המסורת התרבותית הישראלית .ההנחיות
כללו גם דרישה לפשטות וצניעות ,דרישה אופיינית לרוח
התקופה ,וכן נאמר שאפשר להשתמש 'אך ורק [ב]חומר ממחצבות מדינת ישראל' .המתחרים נדרשו
לעצב גם את קברי בני משפחת הרצל ,הוריו ואחותו ,שעצמותיהם הועברו יחד עם אלו שלו ,ואת
קבר דוד וולפסון ,שנקבר בקלן ,ושהתכניות להעלאת עצמותיו לקבורה במדינת ישראל היו אז בשלב
מתקדם.
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פרוטוקול ישיבת חבר השופטים (לעיל ,הערה .)38
'התחרות לתכנון קבר הרצל וד' וולפסון' ,דבר 11 ,בספטמבר .1950
הודעת ההנהלה הציונית על ההתחרות לתכנון קבר הרצל ,ספטמבר  ,1950אצ"מ.S5\10429 ,
שם.

פרסום התחרות
לתכנון קבר
הרצל' ,דבר'11 ,
בספטמבר 1950

120

מיכל נאור־ורניק ודורון בר

ההכרזה על התחרות באמצעי תקשורת שונים — במודעות בעיתונים רבים ובשפות שונות
ובהודעות בשידורי 'קול ישראל' ו'קול ציון לגולה' בעברית ,יידיש ,אנגלית וצרפתית — 52המחישה
לציבור הרחב את חשיבות התחרות בעיני אנשי ההנהלה הציונית ואת רצונם לפרסמה ברבים ולתת
לה הד .טופסי התחרות נמכרו בארץ על ידי אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בתל־אביב ,בירושלים
ובחיפה ,ובתפוצות טיפלו בכך מזכירויות ההסתדרויות הציוניות .התחרות עוררה התעניינות רבה
בארץ ובעולם ,ועיתונים דיווחו מדי פעם על פניות רבות שהגיעו למשרדי ההנהלה הציונית.
פתיחת התחרות למתמודדים גם מחוץ לגבולות המדינה נועדה להראות כי מילוי צוואת הרצל
וקבורתו בירושלים הם משימה משותפת של יהודי ישראל והתפוצות כאחד ,וכי ישתתפו בה
'מיטב האדריכלים והפסלים של העם' 53.לקראת פרסום התחרות התלבטו השופטים כיצד להגביל
את ההשתתפות בתחרות למתכננים ולפסלים יהודים בלבד ,מחשש שתהיה 'התנגדות מצד חלק
מהציבור היהודי כאשר התכנון והביצוע על קבר הרצל יֵ עשה ע"י לא יהודי' 54.הם הגדירו לבסוף
את התחרות לאומית ולא בין־לאומית ,תחרות המיועדת ל'אדריכלים ואמנים בישראל ובתפוצות'55.
התחרות לא פורסמה בעיתונים בין־לאומיים ,ודבר קיומה הופץ בחוץ לארץ על ידי ועדות מיוחדות
מטעם ההסתדרות הציונית .מאחר שבארצות־הברית פורסמה בכל זאת התחרות בקרב כלל הציבור
המקצועי ,הוחלט לנקוט עמדה אם וכאשר ירכשו אדריכלים לא־יהודים טופסי תחרות 56.למתכננים
הוקצב פרק זמן של כעשרה חודשים ,וההנהלה הציונית הביעה תקווה שבכ' בתמוז תשי"א ,יום השנה
לפטירת הרצל ,יוכרז המנצח בתחרות התכנון.
אדריכלים ומהנדסים רבים בתפוצות ובארץ רכשו את טופסי התחרות ,ביניהם אשר חירם,
לאופולוד קרקואר ואברהם מלניקוב ,ובסך הכול הופצו יותר מ־ 120טפסים 57.כמה שבועות לאחר
פרסום התחרות הגיעו אל חבר השופטים שאלות ובקשות הבהרות רבות של אדריכלים .השופטים
היו נחושים בדעתם שלא לכוון את המתחרים לפתרון רצוי והשיבו פעמים רבות על שאלות שהופנו
אליהם כי 'ההחלטה בידי המתחרה' ,אך הם ענו על שאלות שנגעו למשל במשטר הרוחות ,בכמות
המשקעים ובמגבלת השימוש באבנים ממחצבות מקומיות .חלק מהשאלות שיקף חוסר היכרות של
האדריכלים הזרים עם נוף ירושלים ,האקלים ,חומרי הבנייה וכדומה ,וחלקן אף רימז על קושי בהבנת
המפות והתכניות שצורפו לתנאי התחרות .את השאלות הרבות בדבר פירוש 'המסורת הישראלית'
אפשר לתלות בניסוח המעורפל של השופטים ,אשר לא כתבו במפורש בתנאי התחרות' :לא תעשה
לך פסל וכל תמונה' (שמות ,כ ג)' .התוכל המצבה להכיל דיוקנים של בני אדם?' ,שאל אדריכל
מבלגיה 58,והמענה שניתן היה ש'אסור לעשות פסל אדם' ,אך 'מותר לעשות דמויות של בעלי חיים
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דין וחשבון מס' ( 1לעיל ,הערה .)39
הודעת ההנהלה הציונית (לעיל ,הערה .)50
קרויטנר אל מטריקין 7 ,בנובמבר  ,1950אצ"מ.S5/10431 ,
המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל המחלקה לקשרי תרבות במשרד החוץ 3 ,בינואר  ,1951אצ"מ,
.S5/10432
דין וחשבון מס'  3על מהלך ענייני התחרות לתכנון קבר הרצל 25 ,בינואר  ,1951אצ"מ.S5/10432 ,
רשימת מקבלי טופס ההתחרות לתכנון קבר הרצל ,אצ"מ.S5/10432 ,
הפדרציה הציונית בבלגיה אל המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית 20 ,בנובמבר  ,1950אצ"מ.S5/10431 ,
קתדרה
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וצמחים ,וכן תיאורים סמליים בתבליטים או בפסיפס או בטכניקות אחרות .את דמות דיוקנו של
הרצל אין להראות' 59.שאלה שחזרה במספר אופנים נגעה להנחיה לתכנן על קבר הרצל ועל קברי בני
משפחתו מצבה 'שטוחה' .התשובה על כך הייתה מפורשת' :מצבה שטוחה במצב מאוזן ,מעל מקום
קבורת הארון' 60,כמסורת ירושלים ,שנהוג היה בה להניח מצבות כאלו על קברי הנפטרים .השופטים
התירו להעמיד ליד המצבה 'אלמנטים אנכיים'.
התחרות עוררה בציבור ציפיות וגם חששות' .ידיעות אחרונות' כתב לקראת פרסום תוצאות
התחרות כי אמנם עד היום 'לא נעשה כמעט דבר לכדי להפוך את הגבעה [הר הרצל] למקדש מעט
ולמרכז חשוב בירושלים' ,אך המצב עתיד להשתנות בקרוב 61.היו בציבור הדתי־לאומי שביקשו
להימנע מלבנות במקום מאוזולאום ,ואחרים הציעו להקים בסמוך לקבר היכל תפילה ש'צריך
להיבנות בצורה של בית הכנסת שבו התפלל הרצל בילדותו' 62.שר הדתות יהודה ליב פישמן־מימון
כתב בתשובה על פנייה בנושא זה כי 'אצלנו בייחוד אצל היהדות הדתית נזהרים מאד להגדיל יותר
מדי את האיש המת ,הגם שהיה גדול מדורו .הרצל עשה גדולות ונפלאות אבל מעשיו הם זיכרונותיו
ואין צריכים לעשות מסביב לקברו מצבות וזיכרונות מיותרים'63.

שיפוט התחרות
ביוני  1951הסתיימה התחרות; יותר משישים הצעות הוגשו לשיפוט 64,שליש מהן מישראל ועוד
שליש מאנגליה ומארצות־הברית ,וחבר השופטים התכנס ביולי  1951לשישה ימי שיפוט 65.הנהלת
ההסתדרות הציונית פרסמה את תוצאות התחרות ,והציבור הרחב הוזמן לחזות בהצעות השונות,
תחילה בתערוכה ב'גימנסיה העברית' ברחביה ולאחר מכן ב'בית המהנדס' בתל־אביב66.
השופטים קבעו בפתח הדיון בתכניות שהוגשו להם כי נושא התחרות היה 'בלתי רגיל במהותו',
כיוון שדרש פתרון לבעיה ארכיטקטונית שאין לה כמעט תקדים בתולדות הציונות :קבורת מנהיג
בפנתאון והתאמת הפתרון לעצמת נוף ירושלים 67.טובי האדריכלים בארץ הגישו הצעות לשיפוט,
למשל מוניו וינרויב ואל מנספלד ,שהגישו הצעה משותפת ,וזאב רכטר מתל־אביב 68.הפרס השני
בתחרות הוענק לתכנית  ,22תכניתם של יצחק דנציגר ויעקב שלגי .הצעה זו צוינה בשל מקוריותה
אך נפסלה בשל ריבוי האלמנטים הפיסוליים ,שכן לדעת השופטים היא הייתה תלויה יתר על המידה
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

שם.
תשובות על שאלות מתחרים 9 ,בפברואר  ,1951אצ"מ.S5/10439 ,
'אמנים מחו"ל יתחרו על תכנית קבר הרצל' ,ידיעות אחרונות 17 ,במאי .1951
הרב מ"צ הלוי ,יבנאל ,אל שר הדתות מימון 1 ,במאי  ,1950גה"מ ,גל.14917/20-
שר הדתות י"ל הכהן מימון אל הרב הלוי 7 ,במאי  ,1950גה"מ ,גל.14917/20-
'דבר' דיווח בטעות על ' 265הצעות ל"קבר הרצל"' ,דבר 18 ,באפריל .1951
דין וחשבון של קרויטנר לישיבת חבר השופטים לתחרות 3 ,ביולי  ,1951אצ"מ.S5/10434 ,
'תוצאות שיפוט התחרות' ,דבר 23 ,ביולי  ,1951וראו שם גם פרסומת מטעם אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בישראל
לתערוכת התכניות.
פרוטוקול השיפוט 23 ,ביולי  ,1951אצ"מ.S5/10435 ,
הצעתם של וינרויב ומנספלד הייתה הצעה  ,13והצעתו של רכטר הייתה הצעה  ,59אצ"מ.S5/10437 ,
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ביכולת מימוש ה'סקולפטורות הבלתי רגילות' שלה 69.הפרס הראשון הוענק — בכ' בתמוז תשי"א —
לתכנית  ,54תכניתו של יוסף קלרוויין ,הירושלמי היחיד מבין מגישי ההצעות70.
שלא כתכניתו של דנציגר ,שהתאפיינה ברעיונות אדריכליים מורכבים יחסית ,הייתה תכניתו
של קלרוויין פשוטה וצנועה .קלרוויין היה כאמור האדריכל שבחרה הוועדה להעלאת עצמות הרצל
לעצב את הקבר לקראת טקס הקבורה בשנת  .1949כמו אדריכלים אחרים שלמדו
באירופה ופעלו בארץ באותן שנים ,ושהושפעו בעיקר מהאדריכלות האירופית אך
הגדירו את עצמם רגיונליסטים ,פיתח קלרוויין סגנון של אדריכלות מודרניסטית,
צנועה ,שינקה מצד אחד מהבאוהאוס האירופי ומצד אחר מהאתוס של ארץ־ישראל
החלוצית והעובדת 71.יותר מכול הרשים את השופטים האוהל שהציע האדריכל
להציב מעל הקבר ,וש'לאחר ביצועו ישווה להר הרצל את צורתו הסופית';
'התפישה הכללית והצורה של "האהל" והיחס אל נוף הסביבה מצוינים' ,כתבו
השופטים 72.האוהל שתכנן קלרוויין היה מבנה כיפתי שגובהו  6מ' וקוטרו 30
מ' ,ושנתמך על ארבעים וארבע צלעות (כמספר שנותיו של הרצל) ,אשר ביניהן
פתחים למעבר ולשמירת קשר עם הנוף 73.תכנון זה 'משפיע הרגשה של התכנסות
וריכוז המחוזקת ע"י השימוש רב הכישרון באור החודר מלמעלה על הקבר עצמו',
נכתב על הכיפה המוצעת 74.מבנה הכיפה תוכנן מבטון חשוף ,חומר הבנייה שאימצה האדריכלות
הציונית והחלוצית ,בניגוד לאבן הטבעית ,שהייתה החומר הנפוץ והמקובל בבנייה הערבית .כדי
להבליט את הכיפה הוצע לצפות אותה מבפנים בפסיפס ולשתול סביבה צמחייה מטפסת .מערך
פיתוח ההר שהציע קלרוויין כלל מבני שירות בכניסה לאתר ,פתרונות תחבורתיים ,רחבת התכנסות
לטקסים ,שביל לתהלוכות וכן עיצוב של קברי בני משפחת הרצל וקבר וולפסון .השופטים קיבלו את
כל אלה בחיוב ,וקבעו כי תכניתו של קלרוויין 'אומרת כבוד ונותנת מקום מתאים באמת לבאים לקבר
הרצל' 75.בכל זאת היו הערות רבות לתכנית ,ובהן הצעות לשינויים במבנה הכיפה וכן במערך הכללי
של דרכי הגישה לקבר ,מדרגות ,שבילים וכבישים .התכנית התקבלה 'כבסיס להגשמה' ,והוחלט כי
על התיקונים הרבים שדרשו השופטים לערוך בתכנית יוסכם בין מציע התכנית לבין ועדה מיוחדת
שתמנה ההנהלה הציונית .פסקה זו הייתה התשתית שעליה הסתמכו קובעי המדיניות בהר הרצל כדי
לשנות את תכניתו של קלרוויין ולהשהות שוב ושוב את גמר ביצועה עד לסיכול מימושה.
69
70

71
72
73
74
75

פרוטוקול השיפוט (לעיל ,הערה .)67
לא הצלחנו למצוא את התכנית עצמה .היא פורסמה בחוברת משנת  1952שכותרתה ‘Contemporary Design in
’ ,Israelאצ"מ ;A455/44 ,קלרוויין תכנן מיזמים מגוונים בארץ ,ובהם חזיתות ממגורות 'דגון' בחיפה ,הפקולטה
למשפטים והאיצטדיון בגבעת רם בירושלים ומאוחר יותר את משכן הכנסת ,וכן את קבר שאול טשרניחובסקי בתל־
אביב וקבר גרשון אגרון בירושלים .לפירוט פעילותו ראו :אצ"מ.A455\7 ,
א' אלחנני ,המאבק לעצמאות של האדריכלות הישראלית במאה ה־ ,20תל־אביב  ,1998עמ' .93‑88
פרוטוקול השיפוט (לעיל ,הערה .)67
א"ח אלחנני' ,הר הרצל' ,דבר 8 ,ביולי .1958
פרוטוקול השיפוט (לעיל ,הערה .)67
שם.
קתדרה
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התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל1960‑1949 ,

123

תכנית הר הרצל
והכיפה שתכנן
קלרווין

מתכנון למימוש
כמעט שנה לאחר סיום התחרות לא נעשה באתר דבר להוציא עבודות גינון 'זמניות' של קק"ל.
כאשר באו להר הרצל באוגוסט  5,000 1951משתתפי הקונגרס הציוני העשרים ושלושה — והראשון
שהתקיים בישראל — 76הם ראו רק את שדות הטרשים ואת ערמות העפר והבורות שאפיינו את נוף
ההר 77.על רקע חוסר העשייה התמודדה המחלקה הארגונית בהנהלת ההסתדרות הציונית עם חריגות
חוזרות ונשנות של בית הקברות הצבאי ,שחדר אל תוך שטח הר הרצל עד כדי 'סיכון פיתוח תכנית
התחרות'78.
רק במאי  1952הוקמה ועדת ביצוע ,שכללה נציגים של הממשלה ושל ההסתדרות הציונית ,והוטל
עליה לקדם את מימוש התכנית שזכתה בתחרות 79.ועדת הביצוע נדרשה תחילה לתת מענה על מספר
76
77
78
79

'טקס הפתיחה על הר הרצל' ,דבר 15 ,באוגוסט  ;1951תמונת טקס פתיחת הקונגרס ,ארכיון התצלומים של קק"ל,
.d300-018
ראו למשל את תצלומי הקבר וסביבתו ,ארכיון התצלומים של קק"ל.d739-289, d739-287 ,
מטריקין אל יושב ראש ההנהלה 2 ,ביולי  ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
חברי הוועדה היו ויץ ,לויטרבך ,מטריקין ונציגי הממשלה היו ש' ארזי ,מנהל לשכת הקריה וא' בירן ,הממונה על מחוז
ירושלים.
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תצלום אוויר של
הר הרצל לפני טקס
קבורתו המחודשת
של הרצל16 ,
באוגוסט 1949

בעיות דחופות ,למשל להקים מצבה על קבר וולפסון ,שעצמותיו נטמנו בהר הרצל ביולי באותה
השנה 80.באוקטובר  1952הוזמנה סוף סוף מקלרוויין עבודת התכנון המפורט ,והוא התבקש לעבד
אותה בדחיפות על פי הערות חבר השופטים81.
בוועדת הביצוע היו אמנם שני נציגים של הממשלה ,אך בהודעת צירופם לוועדה הוברר באופן
בלתי משתמע לשתי פנים כי שיתוף הפעולה של הממשלה עם ההסתדרות הציונית איננו מחייב אותה
מבחינה תקציבית 82.הסתייגות זו סימלה את התחלת תלאותיו התקציביות של המיזם ,כל שכן שבד
בבד הבהירה קק"ל כי 'ביצוע התכנית של קבר הרצל הוא עניין לדיון בין המוסדות והממשלה' ,וכי
היא אינה מוכנה לשאת בהוצאות פיתוח 'פארק הרצל' 83.בסוף  1952נשלחה מן המחלקה הארגונית
בהנהלת ההסתדרות הציונית אל יושב ראש ההנהלה הציונית תלונה על כך שטרם אושר תקציב
לתכנון הר הרצל ולביצוע המיזם 84.ההנהלה הציונית פנתה אל שר האוצר בבקשה לאשר את התקציב,
וכדי לאשש את מחויבות מדינת ישראל להעלאת עצמות הרצל ולקבורתו בירושלים ציטטה מתוך
'חוק העלאת עצמותיו של הרצל'85.
80
81
82
83
84
85

קרויטנר ,המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל המחלקה הטכנית ,בנושא קבר הרצל 26 ,בספטמבר
 ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
הזמנה לאדריכל 14 ,באוקטובר  ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
מזכיר הממשלה אל המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית 27 ,באוקטובר  ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
קק"ל אל המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית 17 ,באוקטובר  ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
לויטרבך ,המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל לוקר 21 ,בדצמבר  ,1952אצ"מ.S5/10441 ,
מזכיר ההנהלה אל שר האוצר 8 ,בינואר  ,1953אצ"מ.S5/10441 ,
קתדרה
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התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל1960‑1949 ,

תכנית קלרוויין כללה מספר חלקים — פיתוח והכשרה של השטח ,הקמת פארק סביב הקבר ,הקמת
הבניינים ובניית הכיפה מעל הקבר — וכדי להתמודד עם קשיי התקציב החליטו חברי הוועדה ב־28
ביוני  1953לחלקּה לשלבי ביצוע נפרדים .הם קבעו שבשלב הראשון יש להכשיר את השטח שסביב
הקבר על ידי בניית טרסות ,להקים חומה סביב האתר ,לנטוע את הפארק ולהקים את בניין הכניסה,
כל זאת עד כ' בתמוז תשי"ד ,מועד פתיחת אירועי שנת החמישים לפטירת הרצל 86.מימון הכשרת
השטח היה בעייתי פחות ,משום שכוח האדם נתרם על ידי משרד העבודה במסגרת 'עבודות יזומות
לשבירת האבטלה' .באותה עת טרם הוברר מניין יימצא התקציב למימון התכנון והביצוע של קבר
הרצל עצמו; כל זה נראה לחברי הוועדה לא דחוף ונדחה לשלב מאוחר יותר.
לקראת סוף שנת  1953הוסדר המתווה הכללי של תקצוב המיזם בשיתוף פעולה של הממשלה,
ההנהלה הציונית וקק"ל 87.בדיונים בהנהלה הציונית לקראת אישור התקצוב מחו אמנם המשתתפים
על השיהוי בהקמת המצבה על קבר הרצל ,אך כבר בשלב זה הושמעו דעות נחרצות נגד בניית
הכיפה מעל הקבר .אולי 'נשאיר את העניין על ההר בין שמיים וירושלים והיער ושזה יהיה יותר
מכובד [מבניית הכיפה]' 88,הציעו חלק מהמשתתפים .מכיוון שהוחלט בשלב זה לסיים את המיזם
בתוך שנתיים ,נדחה הדיון בכיפה ,ובאתר נעשו לפי שעה עבודות פיתוח ,נטיעות והכשרה למבקרים
ולעריכת טקסים.
עם התקדמות עבודות הפיתוח והתשתית הוחל גם בתכנון פארק הרצל על החלק הגנני שבו .לשם
כך הוחלט לשכור את שירותיו של אדריכל גנים וגובשה תכנית לטיפול בשטח ההר כולו ,שאופיין
כיער .אף תכנון מבנה הכניסה להר הרצל הושלם והוצא מכרז לבנייתו ,אך 'טיפוח המאוזוליאום
של ת' הרצל' נדחה שוב בשל 'קשיים כספיים' .הקיצוץ בתקציב למיזם שעליו החליטה הכנסת
עורר תגובות שליליות בציבור ,והיו שתמהו כיצד נמצא תקציב למימון הקמת 'עיר הנגב' בדימונה
ולבניית המאוזולאום של חיים ויצמן ברחובות בעוד שדווקא בקבר הרצל ,חוזה המדינה ,מחליטה
הממשלה לחסוך' .זורקים אנו אל המצולות אותו [את הרצל]' ,כתב הרצל רוזנבלום ב'ידיעות
אחרונות'89.
לקראת הטקס בכ' בתמוז תשי"ד יכלו המבקרים לראות את השיפורים שנעשו בהר — הכשרת
רחבת הטקסים סביב הקבר ומערכת הטרסות והשבילים ונטיעת עצים ופרחים .באותה עת התנהל
דיון ציבורי ער בשאלת סדר העדיפות הלאומי שבא לידי ביטוי בהר הרצל ,והעיתונים תהו אם
חשובה יותר בניית מבני קבע לתושבי המעברות או השלמת המבנה על קבר הרצל' ,מקום עליה לרגל
לאזרחים ,תיירים ויהודי התפוצות' 90.אף שהדרך לבניית האוהל מעל הקבר עדיין הייתה ארוכה,
86
87
88
89
90

המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל ההנהלה 28 ,ביוני  ,1953אצ"מ .S5/10441
הנהלת קק"ל למשל הסכימה לממן  20אחוז ממחצית ההוצאות החלה על ההסתדרות הציונית .ראו :א' גרנות אל הנהלת
הסוכנות היהודית 18 ,באוגוסט  ,1953אצ"מ ;S5/10441 ,המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל מטריקין,
 23באוגוסט  ,1953שם.
פרוטוקול ישיבת הוועדה התקציבית 24 ,בנובמבר  ,1953אצ"מ.S5/10442 ,
ה' רוזנבלום' ,חרפה' ,ידיעות אחרונות 17 ,במאי .1954
'נשלם שלב בתכנון הר הרצל' ,מעריב 7 ,ביולי .1954

125

126

מיכל נאור־ורניק ודורון בר

דגל המדינה על
פי הצעת הרצל
(משמאל) ודגל
נשיא המדינה
(מימין) ,בטקס
יום הזיכרון להרצל,
 20ביולי 1954
(צילום :אילן ברונר)

למעלה משמאל:
קברו של הרצל ,כפי
שלא נבנה מעולם,
על בול של קק"ל

הוציאה קק"ל בול מיוחד שנושאו היה הר הרצל 91.הבול ,שילוב של מעשה אמנות ורישום ֵראלי של
הר הרצל ,הבליט בפסגת ההר את הכיפה שתכנן קלרוויין ,וששולבה במדרגות נטועות עצים — כיפה
שלא נבנתה מעולם.

כיפת הקבר
במרס  1954פנה אומברטו שלמה נכון מהמחלקה הארגונית בהנהלת ההסתדרות הציונית אל מנהלו
בקריאה למנוע את הקמת הכיפה מעל הקבר .נכון הגדיר את הר הרצל 'מקום קדוש ,במובן הטוב
ביותר של המילה ,לא רק עבורנו אלא גם לדורות הבאים' ,וטען כי 'כל בניין שייעשה לפי הטעם של
להראות כמגוחך בעוד עשרות שנים מועטות ולהוות מעמסה מכבידה מאד' .הוא
בני דורנו [ ]...יכול ֵ
נתן את הדוגמה של המונומנט שהוקם ברומא לכבוד ויטוריו עמנואל השני' ,אבי המולדת' האיטלקית,
' 91הר הרצל בירושלים ,קברו של חוזה מדינת היהודים' ,תשי"ד ,בול ,הקרן הקיימת לישראל ,אצ"מ.KKL14\34-31 ,
קתדרה
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וש'נראה כדבר נורא שכל איש בעל טעם יכול רק להתפלל שיתמוטט ושלא יכער
יותר את כל הסביבה הנהדרת שבו הוא נמצא'' .תנו למנהיג העם לנוח מנוחת
נצח ללא אהל' ,סיכם נכון 'ללא כיפה ,ללא מונומנט'92.
על רקע החששות מפני בניית 'סוכת הרצל הנופלת' מעל הקבר 93התכנסה
ועדת הביצוע כדי לדון בהמשך המיזם ,והחליטה בכל זאת להשלים את בניית
הכיפה עד כינוס הקונגרס הציוני העשרים וארבעה ,באוגוסט  94.1955למרות
החלטיות זו הביעו חלק מחברי הוועדה ספקות בדבר הצורך בהקמת הכיפה,
וקלרוויין התבקש לשקול מחדש את ממדי הכיפה הסופיים ,לאור הניסיון
שנרכש בעצרת כ' בתמוז.
הספקות העיצוביים ובעיות התקציב הקשו לקדם את פיתוח הקבר .באוגוסט
 1954קיבל קרויטנר דין וחשבון על החובות המצטברים בהר הרצל ועל הבעיות
הכספיות במיזם ,והתברר כי הערכות התקציב הראשונות היו אופטימיות מדי95.
האומדן המעודכן לתכנון ולביצוע של פיתוח אזור הקבר היה גבוה פי שלושה
מהאומדן הראשוני ( 300,000ל"י) ,שגם בו הייתה הממשלה מוכנה להשתתף
רק בחלק קטן .בתחילת  1955היה ברור לכל המעורבים כי יש להעריך מחדש
ולהגדיר את סדרי העדיפות במקום ,וחלק ניכר מהדיונים נסב עתה על מימון
בניין הכיפה .חברי הוועדה הביעו תרעומת על חוסר התמיכה מצד המוסדות
הציוניים והממשלה במפעל והעלו הצעות לפתרון בעיית המימון ,למשל על ידי
הלוואות מבנקים פרטיים 96.בוועדה שררה התמרמרות על התקצוב הממשלתי
המקביל של 'יד חיים ויצמן' בסכומים כפולים מאלו שהוקצבו לקבר הרצל97.
בנסיבות אלה לא נראה סיכוי לסיים את בניית הכיפה מעל הקבר לפני הקונגרס
הציוני המתקרב .שלבים אחרים במיזם ,כגון ריצוף הרחבה סביב הקבר וריצוף
אזור הכניסה טרם בוצעו ,והמקום עדיין נראה לטעמם של אנשי המחלקה
הארגונית 'עלוב ביותר'' 98.תהיה הדעה על הכיפה אשר תהיה ,ברור לכל אחד
שישנם דברים הרבה יותר דחופים כי חסרונם מורגש' ,סיכמו אנשי ההנהלה
הציונית99.
92
93
94
95
96
97
98
99

נכון אל לויטרבך 28 ,במרס  ,1954אצ"מ.S5/10442 ,
'שוב נדחה ביצוע המצבה על קבר הרצל' ,מעריב 13 ,ביולי .1952
זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 4 ,באוגוסט  ,1954אצ"מ.S5/10441 ,
המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל קרויטנר 17 ,באוגוסט  ,1954אצ"מ,
.S5/10442
פרוטוקול ,ועדת הביצוע 3 ,בינואר  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,
'"חודש הזכרון" לנשיא הראשון יפתח השבוע' ,דבר 26 ,באוקטובר  ;1953זיכרון דברים
מישיבת ועדת הביצוע 20 ,בפברואר  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,
י' זוסמן אל קרויטנר 29 ,במאי  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,
זוסמן אל קרויטנר 18 ,במרס  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,

מאמר ביקורת על החלטת הממשלה לקצץ
מתקציב פיתוח קבר הרצל ,מאת הרצל
רוזנבלום ,עורך העיתון 'ידיעות אחרונות',
 17במאי 1954
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ביולי  1955הסתיים השלב השני של פיתוח קבר הרצל ,ועתה עמד על תלו מבנה הכניסה ,והרחבה
מולו הייתה מרוצפת .למתחם הובילו שבעה שערים ,כנגד שבע שנות מנהיגותו של הרצל בתנועה
הציונית .בבניין שנבנה סמוך לכניסה היה בקומה התחתונה אולם גדול ,ובקומה התחתונה היו מספר
חדרים100.
לאחר שהקונגרס הציוני העשרים וארבעה נדחה בשנה הוחלט לנסות לסיים את בניית הכיפה עד
המועד החדש שנקבע לכינוס .ישיבות ועדת הביצוע אמנם התקיימו עתה בבניין הכניסה החדש ,אך
המצוקה התקציבית המשיכה לסכל את תכניותיה .חלק מחבריה המשיכו לטעון כי 'יש הכרח בבנית
הכיפה לשם השלמת הרעיון הארכיטקטוני הגנוז בתכנון זה' ,אך רובם ,כשנדרשו להחליט אם לתת
עדיפות לבנייתה או לדאוג להסדרת רחבת הקבר ולהתאמתה לאירועים ציבוריים ,העדיפו רכיבים
אלה101.
גם הפארק המתוכנן לא הושלם ,ונמתחה ביקורת נוקבת על פעילות קק"ל במקום ,בעיקר על שלא
שכרה את שירותיו של אדריכל נוף' .ארגון הגננים בישראל' ביקר את יוסף ויץ ,שהיה הרוח החיה
במקום ,על מראה האתר ועל שלא הוכנה לו תכנית גננית כוללת ועקבית .עתה אפשר היה להשוות
את הר הרצל לרמת־הנדיב ,ששם נקבר באפריל  1954הברון בנימין אדמונד רוטשילד ,וההשוואה
שעשו רבים לגן המרהיב שהוקם שם הייתה לדעת המבקרים לרעת הר הרצל102.
בשנתיים הבאות ,עד  ,1957עסקה ועדת הביצוע בנושאים משניים בחשיבותם ,למשל עיצוב
הפנים של בניין הכניסה ותפעולו ,אך לא בהשלמת משימת פיתוח הקבר .אמנים הציעו לוועדה
להוסיף אלמנטים אמנותיים ואחרים להר הרצל .למשל נתן רפפורט הציע לפסל תבליט של ראשו של
הרצל ולהציבו בבניין הכניסה 103,אך הצעתו נפסלה בגלל הרתיעה משילוב פסלים באתר .הציבור
הרחב המשיך לבקר במקום בהמוניו אף שמבנה הקבר לא הושלם ,וטקסים רבים ,פרטיים וממלכתיים,
נערכו בסמוך לו .ואילו בעיתונים נכתב כי אמנם 'שבעה שערים מפרידים בין קודש לחול' ,אך 'קשה
להשתחרר מהמחשבה שבעוד שרוטשילד וויצמן זכו לזכרון מפואר ,נדחית התכנית להשלמת מצבתו
של בנימין זאב הרצל'104.

'מוזאון הרצל' ורחבת הטקסים
לרגל חגיגות העשור למדינת ישראל ,בשנת ' ,1958העשור להגשמת חזון הרצל' ,ומתוך שאיפה
שהר הרצל יתפוס מקום מרכזי באירועי החג ,התעורר שוב הרצון לסיים את בנייתו 105.מאחר שכבר
' 100מסתיים שלב ב' של בנייה ליד קבר הרצל' ,למרחב 12 ,ביולי ' ;1955השלמת שלב ב' של תכנון "קבר הרצל"' ,הצופה,
 11ביולי .1955
 101זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 30 ,בספטמבר  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,
 102ארגון הגננים אל ויץ 1 ,בנובמבר  ,1955אצ"מ.S5/10443 ,
 103קרויטנר אל צ' לוריא 24 ,בדצמבר  ,1956אצ"מ.S5/11334 ,
 104ד' לבונטין' ,בהר הרצל' ,הבוקר 6 ,במרס .1957
' 105תיערך עליה המונית לקבר הרצל' ,ידיעות אחרונות 1 ,ביולי .1958
קתדרה
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התקיימו במקום אירועים מרובי משתתפים ,כמו טקסי כ' בתמוז וטקסי פתיחת חגיגות יום העצמאות,
עלה הצורך ב'ריצוף מונומנטאלי עד הקבר' 106,כפי שתכנן קלרוויין .אנשי ועדת הביצוע הרגישו כי
מוזאון שיוקדש למפעלו של הרצל יעמיק את הרושם שעושה הר הרצל על קהל המבקרים .לפיכך
הציעו להקים במקום את 'מוזאון הרצל' ולהעביר לשם את חדר הרצל ,שהיה ממוקם מאז שנות
השלושים בלשכה הראשית של קק"ל בבניין המוסדות הלאומיים .קלרוויין ביקש 'לשחררו מעבודה
זו' 107,ולתכנון המוזאון נבחר אדריכל הפנים אורי אפנצלר ,והוא עמל על הכנת תצוגה על חייו
ופועלו של הרצל 108.תשומת הלב הוסטה שוב מהשלמת בניית הכיפה ,והמיקוד עבר למיזם החדש.
ההכרעה שלא להשלים לפי שעה את בניית הכיפה התקבלה לאחר שהנהלת ההסתדרות הציונית
העולמית החליטה לממן את העבודות סביב הקבר ובפארק אך לא את הקמת הכיפה 109.לצד הסיבות
התקציביות נקשרה ההכרעה במעורבות של קלרוויין בתכנון בניין הכנסת ובסערה שעוררה תכניתו.
קלרוויין זכה בשנת  1957בתחרות לתכנון הבניין ,אך נאלץ להתמודד עם ביקורת חריפה מצד
 106זיכרון דברים ,ועדת הביצוע 2 ,באוקטובר  ,1957אצ"מ.S5/11335 ,
 107שם.
 108תכנון קבר הרצל 7 ,באוקטובר  ,1957אצ"מ.S5/11335 ,
 109זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 1 ,בדצמבר  ,1957אצ"מ.S5/11335 ,

129

'חדר הרצל'
בלשכת קק"ל
בבניין המוסדות
הלאומיים

(צילום :זולטן קלוגר)
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ציבור האדריכלים והמתכננים בארץ על תכניתו 110.אנשי המחלקה הארגונית בהנהלת ההסתדרות
הציונית שפעלו שנים רבות למנוע את הקמת הכיפה ,הציעו עתה לקבל חוות דעת חיצונית עליה
מאותם 'אדריכלים בעלי שם עולמי שהוזמנו לחוות את דעתם על תכניתו של קלרוויין לבניין
הכנסת' 111.נראה כי המתנגדים לכיפה חשבו שמצאו דרך לבטל סופית את הקמתה .ההצעה להעביר
את תכנית קלרוויין לבחינה מחודשת נשלחה אל היועץ המשפטי של הסוכנות ,והוא ,בהסתמך על
החלטת השיפוט המקורית מראשית שנות החמישים ,השיב כי ועדת הביצוע יכולה לקבל המלצות
לשינוי מבנה הכיפה ,וכי ייתכנו בה שינויים שיוסכם עליהם בין האדריכל לבין הוועדה שתתמנה
לשם כך112.
במהלך שנת  ,1958לאחר שדירקטוריון קק"ל הסכים להעברת חדר הרצל להר הרצל ,החליטו
חברי ועדת הביצוע לתת עדיפות להקמת המוזאון ,להכין תכנית מקפת לפארק ,תכנית שתהיה בנויה
משלבים ,שיבוצעו על פי התקציב שיימצא לכך ,ולקיים 'דיון מיוחד בקשר להקמת הכיפה מעל
הקבר' ,כל זאת בתיאום עם קלרוויין 113.אדריכל הנוף התל־אביבי יוסף סגל הוזמן לתכנן את הפארק
ולשפר את תכנון הרחבה סביב הקבר 114.חברי ועדת הביצוע דרשו ממשרד האוצר כספים כדי לסיים
את בניית המוזאון ,הפעם לקראת מלאות מאה שנים להולדת הרצל ,בשנת  ,1960אך לא הועברה
דרישה למימון בניין הכיפה מעל הקבר 115,ומנגד הועלתה הצעה להקים ועדה ציבורית שתחליט אם
יוקם האוהל מעל הקבר116.
סגל השלים באמצע  1959את תכניתו לפיתוח הפארק על בסיס המציאות שנוצרה במהלך השנים
בהר ודפוס הביקור של המבקרים הרבים במקום — תושבי המדינה ומשלחות ייצוגיות רבות מארצות
שונות .אחד המבקרים הזרים הרשמיים הראשונים שבא למקום היה ראש ממשלת בורמה ,ואחריו באו
נציגים מארצות רבות .בדרך כלל ביקורים אלו כללו הנחת זר על קבר הרצל ונטיעת עצים בקרבת
הקבר ,וקיבלו סיקור תקשורתי נרחב 117.המבקרים נהגו לסייר באתר על פי סדר קבוע :מהכניסה
הראשית להר אל הקבר ,משם לרחבת קברי בני משפחת הרצל ולבסוף לבית הקברות הצבאי .סגל
הציע לפיכך להרוס רבים מהקירות והגדרות שהוקמו על ההר במהלך השנים וליצור מעברים נוחים
יותר בין האזורים השונים .הוא הציע גם לחבר בין הר הרצל ל'יד ושם' באמצעות שביל ולשפר את
הקשר לבית הקברות הצבאי118.

 110ש' הטיס־רולף' ,משכן הכנסת בגבעת רם :תכנון ובנייה' ,קתדרה( 96 ,תמוז תש"ס) ,עמ' .169‑132
 111המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,אל היועץ המשפטי של הגזברות 15 ,בנובמבר  ,1957אצ"מ.S5/11335 ,
 112א' לחובסקי אל קרויטנר 1 ,בינואר  ,1958אצ"מ.S5/11335 ,
 113זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 30 ,באפריל  ,1958אצ"מ.S5/11335 ,
 114שם.
 115וייץ אל ד' ברגמן ,אגף התקציבים ,משרד האוצר 15 ,במרס  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
 116קרויטנר אל גולדמן 8 ,ביוני  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
' 117ביקורי או נו ומלוויו בירושלים' ,דבר 31 ,במאי  ;1955תצלום נטיעת עץ ארז על ידי ראש ממשלת בורמה ,ארכיון
התצלומים של קק"ל.d1316-026 ,
 118סגל אל הוועדה 18 ,ביוני  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
קתדרה
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ביטול בניית הכיפה
הוויכוח על הכיפה מעל קבר הרצל נמשך גם בתקופה זו .אזרחי המדינה וכותבים מחוץ לארץ שלחו
אל המחלקה הארגונית בהנהלת ההסתדרות הציונית מכתבי התנגדות להקמתה ,ובהם האדריכל
האיטלקי מניפרדו דאורבינו ממילנו ,אשר השתתף בתחרות התכנון המקורית .הוא טען ,לאחר שביקר
במקום ו'התרשם עמוקות מהסביבה' ,ש'ההר עצמו הוא מונומנט שלם ,גמור סוגסטיבי ואינו דורש
שום תוספת ,על אחת כמה וכמה בניין בצורת כיפה!' ,והוסיף כי 'זה מזל שהמצב טרם הוכרע אבל אם
עדיין מרחפת סכנה ,אם כל תכנית לא הועברה לארכיון ,אז חובה לגייס את כל האמצעים ,לשמוע את
כל הדעות לא רק המקומיות כדי למנוע כל חלול שהוא' 119.אומברטו שלמה נכון ,המתנגד העקבי
לבניית הכיפה ,ציטט בהקשר זה ביטויי התנגדות של מומחים נוספים מקרב מכריו האיטלקים :ברונו
צבי ,פרופסור לתולדות האדריכלות מוונציה ,פרנקו מניסי ,שביקר בארץ בתור מומחה של אונסק"ו,
ופרופ' פיירו פורטאלופי מהטכניון במילנו ,שאמר כשביקר בהר הרצל' :לאיש הכי גדול שלהם שמו
מצבה קטנטונת ועליה כמה מילים' .גדולתו של העם היהודי ,כך סברו מומחים אלו ,באה לידי ביטוי
 119דאורבינו אל נכון ,מילנו 9 ,בנובמבר  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,

131

נשיא גאנה מניח
זר על המצבה
הזמנית על קברו
של הרצל (31
במרס )1959
(צילום :משה פרידן)

132

המצבה הישנה,
הזמנית ,והמצבה
החדשה על קבר
הרצל בזמן הקמתה

מיכל נאור־ורניק ודורון בר

בשמירה על מסורתו הפוסלת מונומנטים ופסלים אפילו במצבתו של אדם כה חשוב כהרצל 120.ואכן
עיתונאים מהארץ ומהעולם שביקרו באתר כתבו על יופיו של הר הרצל ועל תחושת הקדושה והשקט
שבו .רחבת הקבר הגדולה והמיושרת נראתה לרבים כ'גג' ירושלים ,והמקום כולו תואר כמאפשר את
אבלו הפרטי והייחודי של כל מבקר121.
בעקבות ריבוי ההתנגדויות הוחלט להקים ועדה ציבורית 'לבדוק את שאלת גמר התכנון של
קבר הרצל והקמת ה"אוהל" מכל הבחינות ,אשר תגבה עדויות מאנשי ציבור ומקצוע' 122.הוועדה,
שהתכנסה לקראת סוף שנת  ,1959הורכבה מחברי ועדת הביצוע ומחברי הוועדה המיוחדת שמינתה
ההנהלה הציונית לעניין זה 123.הוועדה הציבורית
החליטה שלא להקים את הכיפה 'בינתיים' ,בין
היתר משום שבנייתה לא תסתיים עד חגיגות
המאה להולדת הרצל ,וביקשה מקלרוויין הצעה
נוספת ,חדשה ,למתכונת סופית של הקבר עצמו,
ללא מבנה ,שאפשר יהיה להשלימה למועד זה124.
קלרוויין הגיש לאחר זמן קצר את הצעתו
המחודשת למצבה על הקבר ,והוועדה הציבורית
התכנסה לדון בהצעה .עד תום הדיון לא נותר
פרט מהצעתו החדשה של האדריכל שחברי
הוועדה לא שינו .המצבה הגבוהה ,בגובה  2מ',
שהציע קלרוויין ,הפכה למצבה נמוכה ,כך
שהמבקרים יצטרכו 'להרכין את ראשם [ ]...ויהיה
בזה משום כבוד למנהיג' 125.המסד בצורת מגן
דוד שתכנן קלרוויין נפסל ,והוחלט להשאיר את
המסד העגול .אחדים מחברי הוועדה הביעו דעה
כי מן הראוי להשתמש באבן אחת ,אבן בזלת או
גרניט ,להכנת המצבה ,ורמזו כי ראוי שצבעה יהיה שחור .קלרוויין התבקש שוב להכין הצעה מתוקנת
שתתחשב בהערות חברי הוועדה ,והוחלט שלא להגיב על המכתבים הרבים שפורסמו בעיתונות
בעניין אי הקמתו של האוהל על המצבה126.
 120נכון אל קרויטנר 20 ,בנובמבר  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
D. Jacobson, ‘Mount Herzl’s Beauty’, The Jewish Chronicle, 20 November 1959 121
 122הצעה להחלטה א :גמר התכנון של קבר הרצל ,אצ"מ.S5/11336 ,
 123זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 24 ,בנובמבר  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
 124זיכרון דברים מפגישה בהר הרצל 14 ,בדצמבר  ,1959אצ"מ.S5/11336 ,
 125זיכרון דברים מישיבה משותפת של ועדת ההנהלה הציונית לענייני קבר הרצל וועדת הביצוע 16 ,בפברואר ,1960
אצ"מ.S5/11337 ,
 126ראו למשל :י' ברנע' ,קבר הרצל' ,הּבֹקר 11 ,בפברואר .1960
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המצבה
קלרוויין הגיש שוב הצעה מתוקנת ,שכללה הפעם עיבוד של המשטח שסביב הקבר והצבת מצבה
ריבועית מאבן גרניט שחורה ,באורך  2מ' ובגובה  80ס"מ ,שתונח על מסד גדול יותר ונמוך127.
הבחירה באבן שחורה מעניינת ויוצאת דופן ,שכן אף שאין מניעה הלכתית לכך ,ברוב המקרים כוסו
הקברים בארץ־ישראל באבני גיר מעובדות .הצעה זו אושרה באופן עקרוני ,אך בתוספת הערות
וסייגים וביטול של חלק מהעבודות 'מפני חוסר תקציב'.
כדי לעמוד בלוח הזמנים הדחוק שנוצר הוחלט לבצע את העבודה בתקופה שבין יום העצמאות
לכ' בתמוז תש"ך .ההחלטה הייתה כי 'ייעשו כל המאמצים שהמצבה המוצעת תהיה מאבן אחת' ,והיה

המצבה על קבר
הרצל ()2011
בתמונה למטה:
הכתובת על דופן
המצבה
(צילום :אבי דרור)

 127זיכרון דברים מישיבת ועדת הביצוע 22 ,במרס  ,1960אצ"מ.S5/11337 ,
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צורך לאתר מונולית כזה בצפון הארץ .עתה התברר כי אין תקציב להשלמת המצבה ,אך נכון ,שמילא
את מקומו של קרויטנר כמזכיר הוועדה ,הזמין את מצבת הבזלת השחורה מחברת 'אבן וסיד' בטרם
קיבל מן הממשלה אישור תקציבי.
בהודעה לעיתונות שהוציאה חברת 'אבן וסיד' פורטו הקשיים וההישגים שבחציבה ובליטוש של
המצבה הייחודית' :הבזלת שנמצאה מתאימה ותאמה את תכנונו של הארכיטקט י' קלרויין נמצאה
ונחצבה בואדי חֻ קוק [ ]...על המצבה חקוקה מילה אחת בלבד "הרצל" [ ]...הנהלת "אבן וסיד" גאה
על כי עבודת ביצוע המצבה כולה מן החיתוך אל הליטוש וההרכבה בוצעו בחומרים ישראליים ועל
ידי מומחים מקומיים בלבד ,תוך דיוק ביצוע העבודה והשלמתה בזמן הקצר יחסית' 128.העיתונות
הישראלית דיווחה על משקלה יוצא הדופן של האבן ,כ־ 16טונות ,על המאמץ שהושקע בשלושת
חודשי חציבתה וליטושה ועל הזמן שנדרש לחקוק את שם המנהיג באבן129.
'בהקמת המצבה ובהשלמתו של הפארק ,קיבל הר הרצל את צורתו הסופית ונשלמו כמעט עבודות
התכנון בו ,שארכו כעשר שנים' 130,נכתב בשנת  — 1960שהוכרזה שנת הרצל — 131אף שהשלמת
העבודות לא כללה בסופו של דבר את בניית הכיפה .רבים ראו בהחלטה להקים מצבה על הקבר
ביטול של התכנית להקים את מבנה האוהל .ההסבר שניתן היה שעם השנים התרגלו העולים אל
הקבר לצורתו הארעית ו'מצאו אותה מתאימה בפשטותה ובצניעותה' 132.התכנית האחרונה שהגיש
קלרוויין לוועדה ,ושבוצעה לבסוף ,הוגדרה בפרוטוקולים 'מצבה מונומנטאלית'.
טקס הסרת הלוט שנערך לאחר הנחת המצבה על קברו של הרצל דמה במובנים רבים לטקס
קבורתו בשנת  .1949בטקס השתתפו ממלא מקום נשיא המדינה ,יושב ראש הכנסת קדיש לוז ,ראש
הממשלה דוד בן־גוריון ויושב ראש ההנהלה הציונית זלמן שזר 133,והם שהסירו את הלוט מעל
המצבה .ברחבה הונפו דגלי הלאום ,ולקול תרועת חצוצרות הונפו 'דגל הרצל' ודגל נשיא המדינה.
לקראת סיום האזכרה הוקרא מנשר משותף של ממשלת ישראל ושל הנהלת ההסתדרות הציונית
העולמית .נציגי יישובים עבריים הניחו על שפת המצבה אבנים מיישוביהם בשקיות בד בצבע תכול־
לבן .מתל־אביב למשל נשלחה אבן מאבני היסוד של הגימנסיה 'הרצליה' ואבן נוספת מחפירות
ארכאולוגיות שנערכו ביפו 134.יום לפני כן נפתח בסמוך לכניסה להר הרצל המוזאון שהוקדש לחייו
ולפועלו ,ובמרכז התצוגה הועמד חדר עבודתו135.

 128בוליטין לעיתונות ,המחלקה ליחסי ציבור ,אבן וסיד 22 ,ביוני  ,1960אצ"מ.S5/11337 ,
' 129הוצבה מצבה על קבר הרצל' ,למרחב 24 ,ביוני  ;1960תצלום הבאת המצבה והנחתה באתר ,תעשיות אבן וסיד בע"מ,
אצ"מ.S5\11337 ,
 130זיכרון דברים (לעיל ,הערה .)125
 131אצ"מ.S64/23/1 ,
 132המחלקה הארגונית ,הנהלת ההסתדרות הציונית ,קבר הרצל 3 ,ביולי  ,1960אצ"מ.S5/11337 ,
' 133הערב טקס גילוי המצבה על קברו של הרצל' ,דבר 14 ,ביולי .1960
' 134אבני יסוד של תל אביב ויפו לקבר הרצל' ,דבר 14 ,ביולי ' ;1960הוסר הלוט מעל מצבת הרצל' ,שם 15 ,ביולי .1960
לתצלום של המצבה לאחר הנחתה ראו :ארכיון התצלומים של קק"ל.d739-290 ,
 135מוזיאון הרצל :תצוגה מיוחדת ליום כ' בתמוז תשכ"ד ,ירושלים תשכ"ד.
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סיכום
למבקרים בהר הרצל בימינו קשה להעלות בדעתם את תולדותיו הסבוכות ואת הקשיים הרבים בפיתוח
אחוזת הקבר של חוזה מדינת ישראל ,שכל כולה היום מצבת אבן שחורה וצנועה וגן נטוע מסביבה.
אמנם כבר עם סיום תחרות התכנון שהוכרזה בשנת  1951הוחלט על מתווה לעיצוב הקבר וסביבתו —
הרושם העז של מעמד קבורת הרצל בירושלים טרם התעמעם באותם ימים ,ורבים ראו צורך לעצב את
המקום בהתאם לחשיבותו של המנהיג הנערץ .עם זאת במהלך השנים הלכו והתרבו הקשיים במימוש
תכניתו המקורית של קלרוויין ,ובניית הכיפה ,החלק הבולט ביותר בתכנית המקורית ,לא בוצעה.
התברר כי המיזם הנחשוני רחב ומורכב הרבה יותר מההערכה הראשונית של היקפו ,וכי עלותו
גבוהה מכפי שנראה תחילה .השטח שצריך היה לטפל בו היה גדול מאוד ,ובאומדן הראשוני לביצוע
התכנית לא הובאו בחשבון העלויות הרבות של הסדרתו והכשרתו של השטח כולו .ניסיונות המימוש
של בניית המונומנט מעל קבר הרצל נעשו בצד מיזמי ביניים שבוצעו במהלכו ,למשל הקמת מוזאון
הרצל .ההתנגדות הציבורית והרתיעה הפנימית במחלקות השונות של ההסתדרות הציונית ,שנבעו
בין היתר מביקורת על העיצוב ,עיכבו אף הן את השלמת הקבר ,והביאו לבסוף לביטול מבנה הכיפה.
הסיבות לעיכובים החוזרים ונשנים בעיצוב סביבת הקבר ובהקמת המבנה מעליו היו קשורות
לנסיבות המיוחדות של התקופה והמקום .ממשלת ישראל בעשור הראשון לקיום המדינה לא עמדה

135

ראש הממשלה,
דוד בן גוריון
(מימין) ,ממלא
מקום נשיא
המדינה ויושב
ראש הכנסת
קדיש לוז (במרכז)
ויושב ראש
הנהלת הסוכנות
היהודית ,זלמן
שזר (משמאל)
בטקס הסרת הלוט
מהמצבה החדשה
על קבר הרצל,
 14ביולי 1960
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באמור ב'חוק העלאת עצמותיו של הרצל' ולא הסכימה לשאת בעלויות הנדרשות ,ומוסדות ההנהלה
הציונית לא הזדרזו לתרום את חלקם כמצופה .אך מעבר לקשיים האובייקטיוויים שעמדנו עליהם
במאמר ,עיקר הבעיה בטיפול בהר הרצל נבע מכך שראשי הציונות ומדינת ישראל לא התנסו קודם
לכן בהקמת אחוזת קבר למחולליהן ,עניין שהתגלה כזר ובעייתי לרוח היהודית והישראלית .שלא
כברמת־הנדיב ,ששם שולבה מערת הקבר של בני הזוג רוטשילד מלכתחילה בגן פורמלי שהרשים
מאוד את המבקרים ,בהר הרצל נותק הקבר מראש משאר חלקי ההר ,ומעצבי המקום התייחסו אליו
כאל ישות נפרדת .באופן מוזר ביותר הרשו לעצמם העושים במלאכה בירושלים להסתפק במשך
שנים בקבר הזמני ,מבלי שהדבר הטריד אותם יתר על המידה ,וההתנגדות מצד ציבורים שונים
לבניית הכיפה מעל קבר הרצל שירתה אותם .הדעה שהובילה את ההתנגדות להקמת המאוזולאום
הייתה שקדושת המקום נתפסת ביתר שאת כאשר העיצוב פשוט ומינימלי .לרבים נראה היה כי
המשטח הגדול והפנוי והמצבה הפשוטה נאמנים יותר לאופיו של הרצל ולאופייה של מדינת ישראל,
שהתמודדה באותן השנים עם אתגרים לאומיים אדירים בתחומי קליטת העלייה ,המגורים והתעסוקה
ועם בעיות כלכליות חמורות .הדרישה לפשטות וצניעות שנקבעה בהנחיות לתחרות התכנון ,נותרה
בעינה וקיבלה את ביטויה במראה הסופי של מרחב הקבר .לאחר שהגופים השונים שלקחו חלק
בעיצוב ההר דחו בתואנות שונות את בניית הכיפה מעל קבר הרצל עד  ,1960יותר מעשר שנים לאחר
קבורת הרצל במקום ,לא היה אפשר להתעכב עוד ,ועל הקבר הוצבה מצבת קבע.
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