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(צילום :יוסי שפנייר)

תהליכי היווצרות הזיכרון ההיסטורי של מלחמת העצמאות ,מיסודו והיקבעותו בתודעה הובילו — כך
נראה — בעיקר לקליטת היריעה ההיסטורית הגדולה ,קרי ההישגים שהביאו להקמת המדינה .עם
זאת בצד הסיפור הגדול וגיבוריו האנונימיים התפתחו סיפורי אירועים מיוחדים' :מלחמת תש"ח
יצרה מספר לא גדול של מיתוסים [ ]...סיפור הל"ה הוא המובהק שבהם .יריעתה הרחבה של המלחמה
והמספר הגדול של קורבנותיה גימדו ,ככל הנראה ,את כל המיתוסים הפרטיים .המלחמה בכללותה
והדרך שראוה בני הדור הן המיתוס העיקרי' 1.לדברי מרדכי בר־און סיפור הל"ה הוא המיתוס המובהק
של מלחמת תש"ח 2.אכן מספר האבדות הגדול — למצער עד אמצע ינואר  — 1948הכחדתה של
יחידה שלמה ,מגוונת בהרכבה ,המסתורין שנכרך בסיפור ,השלכותיו על אפיון מוסר הלחימה של
הצבא היהודי ,פרשת זיהוי החללים והקבורה והיצירות הספרותיות והאמנותיות שנתלו בסיפור — כל
אלה יצקו תשתית למיתוס הל"ה כבר מהימים הראשונים שלאחר נפילתם ,והוא הלך ונבנה במהלך
המלחמה3.
הנצחה היא בעיקרה פעולה מודעת של הזכרה באמצעים שונים; במקרה הנדון היא ניזונה מכוחו
הממגנט של המיתוס ,גובתה מלמעלה ,ולובתה מלמטה ,בעיקר מצד ההורים .אכן קשה למצוא
קבוצות ששימרו את זיכרון נופליהם בצורה כה משמעותית כפי שעשתה זאת משפחת הל"ה4.
ביטוייו של סיפור הל"ה בהנצחה לסוגיה ידועים .יוחנן בן־יעקב סקר בתמציתיות ,ולא על פי
עיקרון מנחה ספציפי ,בנספח לספרו על הפרשה סדרה של 'מפעלי זיכרון והנצחה' 5.באופן התייחסותו
לנושא משתקפת המגמה להעמיד רשימת יָ זמות הנצחה כנספח ,הנלווה לדיונים היסטוריים ספציפיים
המילים 'בנתיב הענות הולכת הפדות' הושמעו בטקס מתן השם לקיבוץ .המילים 'בנתיב הל"ה' מציינות את שם
הקיבוץ אך משמעותן גם במסלול ההליכה והזיכרון של ל"ה הלוחמים .אנו מבקשים להודות לחוקרים ,לחברים ולאנשי
הארכיונים בכפר עציון ובקיבוץ נתיב הל"ה על העזרה שהושיטו לנו :ד"ר נחום בוגנר ,יוחנן בן־יעקב ,ד"ר נחום ברוכי,
ד"ר דותן גורן ,גיל סנדר ,אורן מס ,ד"ר אורי קושניר ,ד"ר אפרת קנטור ,שמעון קרניאל ,רובי רגב ,ישראל שדיאל ואילון
שרמן .תודתנו גם לקוראים מטעם המערכת שהאירו את עינינו בנושאים חשובים.
1
2

3
4

5

מ' בר־און ,זכרון בספר :ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה הישראלית של מלחמת העצמאות  ,1958‑1948תל אביב
תשס"א ,עמ' .65
בניסוחו של מילשטיין' :הפרשה שאפשר למצוא בה את כל מאפייני הטרגדיה הקלאסית [ ]...במלחמת העצמאות היו
פרשות גבורה שסממנים טראגיים נמסכו בהן .בפרשת הל"ה נמסכו כולן' (א' מילשטיין ,תולדות מלחמת העצמאות ,ג:
הפלישה הראשונה ,תל אביב תשמ"ט ,עמ' .)9
מ' זעירא' ,ראשית צמיחתו של מיתוס הל"ה' ,יהדות זמננו( 10 ,תשנ"ו) ,עמ' .71‑41
'האלוף צבי זמיר מפקד הגדוד השישי של הפלמ"ח ממנו יצאה מחצית כוח הל"ה חוזר ואומר לי ,שאינו יודע על
תופעת שימור הזיכרון כפי שקיימת במשפחת הל"ה ,בשום יחידה אחרת שנפלה במערכות צה"ל עד ימינו' (ריאיון עם
א' קושניר 20 ,בנובמבר .)2014
י' בן־יעקב ,מחלקת ההר :פרשת הל"ה ,תל אביב תשס"ח ,עמ' .211‑210
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פינת הנצחה
לשלושים וחמישה
הלוחמים שנפלו
במחלקת ההר,
מועדון לחבר ,בית
הל"ה ,קיבוץ נתיב
הל"ה

(צילום :יוסי שפנייר)

במלחמת העצמאות 6.דרך זו מבטאת את התפיסה שההנצחה קשורה מהותית לנושא המונצח; על
פי תפיסה זו ההנצחה מלמדת רבות על מעמדו וערכו של הנושא המונצח ,אך אין צורך לעסוק בה
כשלעצמה.
לבד מהנצחה בזמן ,בימי זיכרון ,הנצחה בספר מיוחדת ככל הנראה לזיכרון היהודי־הישראלי7,
והיא ממשיכה את המסורת הארוכה של ספרי הזיכרון של הקהילות היהודיות ואת תפיסת הזיכרון
היהודית 8.נופלי תש"ח הונצחו גם בנוף ,דוגמת האנדרטאות הרבות שהוקמו ביישובים ובאתרי
קרבות באירופה אחרי מלחמת העולם הראשונה .במקרה הישראלי ,הגם שלא רק בו ,ההנצחה בשטח
התבטאה בתהליכי שיום — קריאת שמות ,בעיקר של יישובים ואתרים ,על שם יחידות לוחמות,
נופלים 9ואירועי לחימה (מושב גבעתי ,צומת גולני ,קיבוץ הראל ,קיבוץ נחשון ועוד).
6
7

8
9

ראו למשל את ההערה על הנצחת חטיבת הראל :צ' דרור ,הראל :חטיבת פלמ"ח־הראל במערכה על ירושלים תש"ח ,תל
אביב תשס"ה ,עמ' .303
בהקשר זה יפים דבריו של סיון' :אין ספק ,שהספרים בארץ הם מה שהיו האנדרטאות בכפרי צרפת ועיירותיה בשנות
ה־ :20הביטוי הספונטני ,האוטנטי והבולט ביותר ליגון האישי והקיבוצי ,והם אכן יאים ל"עם הספר" ,ונותנים אישור
לכך שביטוי זה אינו בגדר מליצה' (ע' סיון ,דור תש"ח :מיתוס ,דיוקן וזיכרון ,תל אביב  ,1991עמ'  .)144ובנוסח חד
לאין ערוך' :בלי משים קיבל הזיכרון החלוצי־ציוני את מאפייניו של הזיכרון היהודי בגולה .זיכרון שעיקרו טקסטים
הממלאים את מקומו של המקום הגיאוגרפי' (א' קנטור' ,בעצמם הם כותבים להם שיר' :עיצוב הזיכרון הקולקטיבי
בקיבוץ המאוחד  ,1978‑1948קריית שדה בוקר תשס"ח ,עמ' .)121
י"ח ירושלמי ,זכור :היסטוריה יהודית וזיכרון יהודי ,תרגם ש' שביב ,תל אביב תשמ"ח.
על הנצחה הנשענת על מספרי נופלים ראוY. Zerubavel, ‘Numerical Commemoration, and the Challenge of :
Collective Remembrance in Israel’, History and Memory, 26, 1 (2014), pp. 18–19
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מאמרנו יתמקד בהנצחת הל"ה במה שייקרא להלן הגאוגרפיה של הל"ה — בראש ובראשונה
בקיבוץ שנקרא על שמם וכן באתרים אחרים שהיו קשורים במסעם .ננסה לעמוד לא רק על המיוחד
במקרה הל"ה אלא גם על תרומתו להבנת תהליכי ההנצחה במדינת ישראל.

קהילות זוכרות :הורים ,קיבוץ ,שרידי גוש עציון
הל"ה הונצחו על ידי הממסד 10,ואליבא דדוד בן־גוריון הם היו דוגמה למי שעומדים מעל לצורך
בהנצחה פיזית וספרותית 11.אולם בתש"ח כבר בלטה השפעת הורי נופלים בהנצחה הלא ממוסדת12,
ואחת הדוגמאות החשובות לכך הייתה קבוצת הורי הל"ה .כך ראה שמעון קושניר את ההורים בחלומו:
'חלום שחלמתי בלילה הראשון לאחר שקיבלתי את הידיעה על נפילתם של בנינו .בחלומי והנה אני
רץ אחרי שיירה של הורי הל"ה היוצאים בדרך הזאת אל המקום [מקום הנפילה] בליווי צבא בריטי,
ואני רץ ואינני מספיק להדביקם' 13.בין שהתיאור מציאותי ובין שהוא ספרותי ,חשיבותו בסמליותו.
על פי תיאור זה כבר בלילה הראשון תפקדו ההורים כגוף מלוכד (שיירה) ,שיצר קהילת זיכרון ,וזו
התמקדה בפקידת מקום הנפילה .הייתה לכך אחיזה במציאות .הקהילה הלכה והתגבשה זמן קצר אחר
הנפילה ,אם כי קושניר עצמו שהה בשנה שבה החל התהליך בשליחות בחו"ל.
בפעם הראשונה נפגשו רוב ההורים או נציגיהם — עשרים וארבעה אנשים — ב־ 1בספטמבר ,1949
כדי לדון בסוגיה מרכזית' :העברת הגוויות לירושלים' ,ובנושאים נוספים — ספר הל"ה ו'קביעת יום
השנה לזכר החללים' — כדברי היושב ראש ראובן מס בפתיחת הדיון 14.ישיבה זו יועדה גם להיכרות
ראשונית; 15הובע בה צער על שלא הכול נכחו ,הועלתה הצעה להיפגש תדיר בענייני הנצחה ,ולבסוף
הובעה תקווה להעמקת ההיכרות 16.כבר בישיבה זו דווח להורים על התכניות ליישב את בית נטיפה
(כך במקור) ,והוצע השם בית הל"ה 17.בישיבה הראשונה של 'ועד הורי הל"ה' ,כשבועיים לאחר
מכן ,התברר כי העיסוק בנושאים דלעיל הוא גורם מדרבן להתקשרות בין ההורים; הוצע להמשיך
10

11

12

13
14
15
16
17

ספינת המעפילים 'ל"ה גיבורי גוש עציון' הייתה כמדומה גילוי ההנצחה הממסדי הראשון .היא יצאה לדרכה מוונציה
ב־ 17בינואר  ,1948יומיים אחרי נפילת הל"ה .ב־ 30בינואר  ,1948שבועיים אחרי נפילתם ,יצאה פקודת קרב ל'פעולת
הל"ה' ,מבצע שהתנהל בהרי ירושלים ובסאסא שבגליל.
'במה נוקיר את זכרם המבורך? לא במצבות אבן וגם לא בספרי זכרונות ,אלא ברצון נאמן ומתמיד להידמות אליהם
ככל האפשר .היצליח דורנו בזאת?' (בן־גוריון אל חברי נתיב הל"ה 10 ,בינואר  ,1951אנ"ה ,תיק הל"ה) .על עמדתו
העקרונית של בן־גוריון בנדון ,שהובעה כבר במהלך המלחמה ,ראו :מ' עזריהו ,פולחני מדינה :חגיגות העצמאות
והנצחת הנופלים  ,1956‑1948קריית שדה בוקר תשנ"ה ,עמ' .191‑190
'אין להקל ראש במסד הארגוני [של התארגנות ההנצחה] ,ודווקא מבחינה זו מרשימה העובדה ,שהקבוצה החברתית
שתפסה את המקום האסטרטגי ביותר במפת ההנצחה היו הורים שכולים וחברים ,שפעולתם הייתה על פי רוב בדרך
של התארגנויות אד־הוק [ ]...התופעה מרשימה עוד יותר אם מביאים בחשבון ,שזוהי תופעה כמעט ללא תקדים מאחר
שרוב ספרי "היזכור" שיצאו לאור ביישוב בשנים  1947‑1911היו מטעם יישובים או ארגונים' (סיון [לעיל ,הערה ,]7
עמ' .)158
ש' קושניר ,האיריסים עודם פורחים ,תל אביב תש"ל ,עמ' .8
פרוטוקול אספת הורי הל"ה וקרוביהם 1 ,בספטמבר  ,1949אכ"ע.15-1-b-12 ,
'אני אקריא את רשימת החללים ואבקש את הקרובים לקום בכדי שנכיר אותם' (שם).
הבעת הצער בדברי ש' גולנד (שם); ההצעה להיפגש בדברי י' פנואלי (שם); התקווה בדברי הסיום של מס (שם).
הצעות השם לא היו ממוקדות; ההצעה בית הל"ה הייתה של מס (שם).
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את תנופת איסוף החומר לספר הל"ה ו'לפנות בחוזר להורים שיודיעו על החומר שיש בידי כל אחד
ולדאוג לכך שבידי כל ההורים יימצא כל החומר'18.
מהלכי גיבוש הקבוצה נשאו פרי ,אם כי לעתים הם מצטיירים כקיצוניים במידת מה; למשל ההצעה
שצוטטה מפי 'אחד האחים' במכתב שכתבו מס ויצחק פרסיץ בשם הוועד ב־ 6ביוני :1950
כל משפחה ממשפחות הל"ה תצרף לשמה שם נוסף ,אשר עליו לסמל את השתייכותה של המשפחה למשפחות
הל"ה .לדוגמא נניח ,כי ִקבלנו את ההצעה וכי החלטנו להוסיף לכל משפחה את השם — 'בית הל"ה' ,כי
אז יהיו השמות כדלהלן :אלוני־בית הל"ה  /אנגל־בית הל"ה  /בוגוסלבסקי־בית הל"ה  /כהן־בית הל"ה /
שמואלי־בית הל"ה וכו'19 .

ההצעה לחוט מקשר כה הדוק בדמות שם משפחה משותף לא צלחה ,והשמות לא שונו .אך
בהתכתבויות של גורמים אחרים שהיו קשורים בשכול של משפחות הל"ה ,למשל ארגון 'יד לבנים',
רווחה התפיסה שמדובר באחים ,במשפחה כמו־ממשית של שכול .השימוש במונח משפחה רווח מאוד
בתקשורת בין ההורים ובהידברות עם סביבתם ,וכך למשל הציג את עצמו כותב בספר לזכרו של
דוד ט"ש (טור שלום) ,אחד מלוחמי מחלקת ההר' :יצחק פרסיץ ממשפחת הל"ה' .חברי הוועד הרבו
להשתמש בפניותיהם להורים במונח אחים; למשל במכתב שנשלח להורים לקראת יום השנה השני,
נכתב בפתיחה' :לכל משפחות הל"ה  /אחיות ואחים יקרים' ,ובסיום' :בברכת אחים ליגון' ,ובסדר היום
הודבק הכינוי אח גם לדמויות ספציפיות ,למשל 'האח הרב שאג [ ,]...האח י' פרסיץ'20.
ההורים הקפידו על שיוך הנופלים לקבוצה ,והדבר בא לידי ביטוי בדיון בכתובת על המצבות
בהר הרצל; ההורים תבעו את הניסוח 'נפל עם הל"ה בדרך לגוש עציון' 21.בתחילת  1951כתבו אל
בן־גוריון ואל יוסף דקל ,ראש המחלקה להנצחת החייל' :לפיכך אנחנו מבקשים ממך לתת הוראה
לממונים על הקמת המצבות לציין ליד הטקסט הכללי המקובל "נפל עם הל"ה בדרך לגוש עציון"';22
וכן' :הכבוד והתואר הנעלה של כל יחיד מהם היקרותו בתוך הל"ה .לפיכך אנחנו מבקשים ממך לתת
הוראה לממונים על הקמת מצבות לציין על המצבה [ ]...איש הל"ה' 23.בסופו של דבר הנוסח הזה לא
התקבל ,אך רוחו ליוותה את מהלכי ההנצחה בכל הקשר אפשרי .תחושות כאלו פיעמו בקרב מנציחי
מלחמת העצמאות ,אך בקרב הורי הל"ה ,שהפכו לאחים כביכול ,הן אופיינו כעין מעשה בנים סימן
לאבות — תפיסת הבנים כקבוצה מלוכדת השתקפה בהתנהלות הוריהם.
המסגרת המשפחתית הובילה ,יש לשער ,להתחשבות מרבית בהורים הדתיים והמסורתיים24.
הטקסים ביום הזיכרון נשאו אופי דתי מודגש למדי ,שנשמר במשך שנים .למשל לקראת טקסי יום
18
19
20
21
22
23
24

פרוטוקול של ישיבת ועדת הורי הל"ה ,ירושלים 15 ,בספטמבר  ,1949אכ"ע.15-1-b-12 ,
ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 6 ,ביוני  ,1950אכ"ע.15-1-b-12 ,
ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 5 ,בינואר  ,1950אכ"ע.15-1-b-12 ,
הנושא עלה בהתכתבויות של ההורים עם הגורמים במערכת הביטחון ב־ 11בינואר וב־ 13ביוני ( 1951א"צ.)101/661/87 ,
בסופו של דבר הנופלים אופיינו במשפט 'נפל בקרב בדרך לגוש עציון' ,בלא ציון דרגותיהם ובלא שיוך לל"ה.
מצוטט מתוך :י' כץ ,לב ואבן :סיפורה של המצבה הצבאית בישראל  ,2006‑1948תל אביב תשס"ז ,עמ' .114
שם .עיקר ניתוחו של כץ עוסק בסוגיה הכללית של אופי רישום הפרטים בלוח המצבה הצבאית; הוא הדגיש את האופי
התקדימי של התכתבות הורי הל"ה עם הרשויות ,ואנו מדגישים כאן רק את היבט השיוך לל"ה.
דתיים היו :דוד צוובנר ,משה פרלשטיין ,יוסף (יופ) קופלר חבר קיבוץ עין הנציב; דני מס אופיין על ידי אחיינו אורן מס
כשומר שבת ובעל יחס חם למסורת (ריאיון עם א' מס 7 ,בנובמבר .)2104
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הקברות';25

השנה השני נאמר' :המשתתפים מתבקשים לא להיות בגלוי ראש בשעת התפילות ובבית
התכנסות ב־ 22בינואר  1950לשם אספה כללית התחילה ב'תפילת ערבית בציבור ,קדיש יתום ע"י
כל ההורים והקרובים' ,ובהמשך' ,לימוד (הקראת) משניות על ידי הרב שאג (צוובנר)' ,שלמחרת
גם הספיד ,ואחר כך 'אמירת תהילים בפרק קיט פסוקים למ"ד ה"א ,המשפחות
חוזרות פסוק אחר פסוק אחרי החזן בר־זכאי; תהילים פרק
כד לה' הארץ ומלואה; תהילים קמד ברוך ה' צורי; אל מלא
רחמים — החזן בר־זכאי; קדיש יתום כל הקרובים; תפילת
מנחה בציבור בבית הכנסת בבית וגן; קדיש יתום כל ההורים'26.
דוגמה מיוחדת לאחדות שהלכה והתחזקה היא המהלך
שנרקם לקבורה משותפת של ההורים עצמם .הוועד פנה להורים
בשנת  ,1957ביזמת ראובן מס 27,בהצעה 'להקצות חלקה מיוחדת
בבית הקברות [הר המנוחות] להורי הל"ה ,במקום הנשקף על בית
הקברות הצבאי בהר הרצל' 28.הנוסח המוצע לכתובת על המצבה
היה ]...[' :אביו של [ ]...מהל"ה' .כמחצית מההורים — עשרים מצבות
לשתים עשרה משפחות — בחרו להיקבר בחלקה המיוחדת ,וזכו למה
שלא זכו הבנים במצבותיהם ,לציון השיוך לל"ה; אחד מהם היה היוזם
מס ,שנקבר 'בחלקת הורי הל"ה'29.
במהלך השנים הפן המיוחד הזה השתלב גם בטקסי הזיכרון; ב־26
בדצמבר  1961נוסף לאתרים הרגילים אתר חדש' :בגמר הטקס בבית הקברות
הצבאי יצא אוטובוס אחד לבית הקברות בגבעת שאול לביקור בחלקת הקברות של הורי
מצבות קבריהן של הל"ה' 30.האבל על הבנים נמסך באבל על ההורים.
יונה בן־ימין ,אמו
אכן המסמכים מציגים תמונת קהילת זיכרון מלוכדת; 31גם אם לא כל ההורים נטלו חלק במלאכת
של עודד ,ושל צפורה
הזיכרון במידה שווה ,ניתן לדבר על קבוצה תומכת ומסייעת בעלת מנהיגות טבעית שצמחה מתוכה32.
טש ,אמו של דוד,
שניהם ממחלקת
ההר ,ועליהן כתוב
הנוסח המוסכם
למצבות ב'חלקת
הורי הל"ה'
(צילום :יוסי שפנייר)

25
26
27
28
29
30
31

32

ועד הורי הל"ה (לעיל ,הערה .)20
שם.
ריאיון עם מס (לעיל ,הערה .)24
ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה ,1957 ,אכ"ע .15-1-b-12 ,זהו מכתב המודיע על פטירת סימא הרשקוביץ ,אמו של
אליהו הרשקוביץ מן הל"ה ,וחתומים עליו מס והלנה רייך.
'מת ראובן מס' ,דבר 3 ,ביוני  ,1979עמ' .2
ועד הורי הל"ה אל הורי הל"ה ,קרוביהם וידידיהם' ,סדרי ההתייחדות עם זכר יקירנו ביום הזיכרון הארבעה־עשר
לנפילתם' 26 ,בדצמבר  ,1961אכ"ע.15-1-b-12 ,
'שם [בבית משפחת מס ,ב־ 25במרס  ]1951התגלע ויכוח סוער בין רוב ההורים שביקשו לשמור על ייחודם של נופלי
הל"ה ועל אחידותן הפנימית של מצבותיהם [ ]...ובין המיעוט שכלל את ראובן ויצחק פרסיץ שביקשו שלא להוציא את
עצמם מן הכלל אלא לשמור אחידות' (כץ [לעיל ,הערה  ,]22עמ'  .)365איננו יודעים על מה מבוסס האפיון 'סוער' ,על
כל פנים זהו הניסוח הקיצוני ביותר שנתקלנו בו בתיאור ויכוחים בין ההורים.
על עזרה הדדית בין הורים שכולים ראו :ר' מלקינסון ,ר' רובין וא' וינצטום (עורכים) ,אבדן ושכול בחברה הישראלית,
ירושלים תשנ"ג.
ק ת ד ר ה  ,1 6 2ט ב ת ת ש ע " ז  ,ע מ ' 1 5 0 - 1 1 9

'בנתיב הענות הולכת הפדות' :הנצחת הל"ה בנתיב הל"ה

בלטו בה חברי הוועד מס ופרסיץ ,שהובילו את העשייה השוטפת לאורך זמן ,ובצדם השתתפו הורים
נוספים 33.קושניר ,מלבד שותפותו בעשייה ,ליווה את הקבוצה בכתיבה פובליציסטית בסוגיות
הקשורות בזיכרון הל"ה.
ראוי לציין כי דמויות מובילות אלו השתלבו עד מהרה בעיסוק גם באפיקי הנצחה אחרים .שלושה
מתוך שלושה עשר החברים הראשונים של 'המועצה הציבורית להנצחה' ,שמונתה על פי 'חוק בתי
הקברות הצבאיים ,תש"י‑ ,'1950ושכללה הורים שכולים שנבחרו על בסיס הצטיינותם בפעילות
ציבורית ,היו מהורי הל"ה .השלושה היו מס ופרסיץ מירושלים 34והרב אברהם חיים שאג־צוובנר,
שאחרי שיצחק בן־צבי ,ראש המועצה הראשון ,נבחר לנשיא המדינה ,כיהן כראש המועצה עד
פטירתו ,בדצמבר  .1958ה'ועדה לסידור יום הזיכרון' ,שהקים משרד הביטחון בתשי"א (35,)1951
התבססה רק על שלושתם ,אם כי קושניר ,שהיה מיודד עם שאג־צוובנר ,מילא בה את מקומו .פרסיץ
ומס היו גם ממובילי ארגון 'יד לבנים' .והמשוררת אנדה פינקרפלד־עמיר ,שאחיינה היה מן הל"ה,
עסקה בהנצחה ספרותית.
אינטראקצייה חזקה התפתחה בין ההורים ובין קיבוץ נתיב הל"ה .אחת הפעילויות המשותפות
החשובות ביותר של ההורים כגוף הייתה עיסוק נמרץ בהנצחה הקשורה בקיבוץ ,וזיכרון הל"ה ליכד
במובנים רבים את ההורים ואת חברי הקיבוץ .הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בטקסי הזיכרון ,שהלכו
והתפתחו בדגם בעל שני מוקדים :חלקת הקברים בהר הרצל וקיבוץ נתיב הל"ה 36.על ימים אלו
העדוד והנחמה שואבים ההורים השכולים אשר נתקשרו
נאמר בשם הקיבוץ' :ודומה לא מעט מן ִ
אלינו [לקיבוץ] מעובדה זו ,ושמדי שנה בשנה גדלה לעיניהם לאט לאט מצבה חיה זו [הקיבוץ] למרות
כל הקשיים ,והופכת לבית ליושביה ,לילדים ההולכים וגדלים בה ,ואף להם' 37.כך היה גם בטקסים
פנימיים של הקיבוץ .במכתב שנשלח אל מס לקראת יום השנה הרביעי לעלייה על הקרקע נאמר:
33
34
35
36

37

מעמדם של מס ופרסיץ קשור כמובן לאישיותם ,אך ניתן להבינו גם על רקע ריבוי המשפחות הירושלמיות בין הל"ה;
הייתה נוחות טכנית בתפקוד של ירושלמים כמוביליו של פורום זה.
א' שמיר ,לבל יהיו כלא היו :היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ומיסוד דפוסי הזיכרון הממלכתיים ,תל אביב
תשס"ד ,עמ' .31
שם ,עמ'  141והערה .24
למשל ביום הזיכרון החמישי ,בשנת תשי"ג ( ,)1953נמשכו הטקסים יומיים — בד' בשבט :אזכרה בקיבוץ ,חזרה
לירושלים ,בערב התכנסות במסעדת גולדשמידט לטקס (תפילת ערבית ואמירת קדיש [הלכתית מדובר כבר בה' בשבט])
ואספה כללית; בה' בשבט :הר הרצל ,טקס צבאי במחנה הל"ה (סטף) .הדגם הדו־יומי נשמר מספר שנים ,אך לעתים
בגין אילוצים שונים ויתרו על הטקס במחנה הל"ה .לעתים נכללה בתכנית גם מתן פרסים לזכר טוביה קושניר ובנימין
פרסיץ .למשל בשנת תשי"ד ( )1954הטקס נדחה ליום ראשון בשבוע (יום הזיכרון חל בשבת) :הר הרצל ,התכנסות
ב'ועד למען החייל' לבחירת ועד ,אזכרה בנתיב הל"ה; ויתרו על הטקס במחנה הל"ה בגלל ריכוז אירועי הזיכרון ביום
אחד ,אך קיימו את טקס מתן הפרסים לזכר קושניר ופרסיץ .בשנת תשט"ו ( )1955חל יום הזיכרון ביום שישי; כבר
ביום חמישי התכנסו אנשי ירושלים ,נסיעה לנתיב הל"ה ,גילוי הלוט מעל האנדרטה ,חזרה לירושלים ,דיון ובחירת ועד
במסעדת הסטודנטים ,תפילה; ביום שישי :הר הרצל ,טקס חלוקת הפרס על שם קושניר; מקוצר זמן לא ביקרו במחנה
הל"ה .בשנת תשי"ח ( ,)1958במלאות עשור לנפילת הל"ה ,התקיימו אירועי הזיכרון ביום ראשון :הר הרצל ,טקס
חלוקת פרסים על שם קושניר ופרסיץ באוניברסיטה ,נתיב הל"ה וסיור קצר בחבל עדולם ,התייחדות ליד האנדרטה,
אספה בחדר התרבות ו'עצרת לפי תכנית שנקבעה בין ועד ההורים ואנשי הקיבוץ' .הפרטים על פי מכתבים באנ"ה ,תיק
הל"ה.
נטפים( 52 ,י' בשבט תשי"ד 14 ,בינואר .)1954
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'הננו מופתעים כל פעם מחדש ,בראותנו עד כמה קרובים וערים [ההורים] למתרחש אצלנו .והרגשה
זו נוסכת בנו תמיד עידוד רב [ ]...בדעתנו לציין את יום השנה הרביעי במסיבה פנימית צנועה ,אך
מובן שנשמח אם תבואו אלינו להשתתף בשמחתנו' 38.וההורים אכן באו והשתתפו במה שכונה
'מסיבה פנימית צנועה' .בהזמנה לאירועים לציון ' 15שנים לנתיב הל"ה' כבר נכללו ההורים בקהילה
הקיבוצית הרחבה' :ארוחת ערב בין כוכב לדשא עם הורי הל"ה ,הורינו ,ילדינו חברי הגרעינים
וחברינו'39.
היחסים העמוקים בין ההורים לקיבוץ התבטאו בדברים שנשא נציג 'יד לבנים' בטקס חנוכת
האנדרטה לזכר הל"ה' :מקומות כמו נתיב הל"ה נותנים עידוד ונוחם להורים השכולים ,היודעים כי
היה טעם לחייהם ולמותם של הבנים' 40.ההורים שזכו לנוחם החזירו עידוד וחיזוק' :בשם הורי הל"ה
שהשתתפו בחגיגה [חג חמש שנים לעלייה על הקרקע] דיבר ר' מס שבירך בברכת החלמה את חברי
הקיבוץ שנפצעו בתקריות הגבול על שדות הקיבוץ'41.
במקביל להתפתחות הקשר החם של ההורים עם הקיבוץ קרמה עור וגידים קהילת זיכרון אחרת —
'אגודת שרידי כפר עציון' ,שעסקה בהנצחה של אותם האירועים .בתחילת הדרך פעלו הקבוצות
השונות במקביל ,כך עולה ממכתב של האגודה להורים מראשית שנת ' :1955בישיבת הועד של
אגודתנו הובעה תמיה [תמיהה] על שלא קיבלנו הזמנה לטכס הסרת הלוט מעל האנדרטה של הל"ה.
ידוע לך היטב כמה אנו קשורים לכל הפעולות הנעשות להנצחת זכר כל קדושי הגוש' .תשובתו
של מס מבהירה כי לא שמע על האגודה ,וכי ציפה לשיתוף פעולה עמה 42.ספק אם בשני העשורים
הראשונים שלאחר הנפילה היה שיתוף פעולה בין שני הארגונים ,ומכל מקום הוא לא הותיר עקבות
רבים .בדרכם שלהם ניסו גם חברי 'אגודת בני גוש עציון' לאסוף מידע על גורל הל"ה ולהתחיל מחקר
בסיסי בנדון .היימיש דוגין ,מפקד משטרת חברון שהביא את גוויות הנופלים לכפר עציון ,ביקר בארץ
בשנת  ,1965וסיפר על האירועים בניר עציון ,מושב שיתופי שנתפס כזכר מובהק לכפר עציון;43
למיטב בדיקתנו הורי הל"ה לא היו מעורבים בכך .מכל מקום בכל הקשור להנצחה ההורים ובמידה
רבה גם קיבוץ נתיב הל"ה נותרו דומיננטיים.
בשלהי שנות השישים ובשנות השבעים של המאה העשרים ההגמוניה על הנצחת הל"ה עברה
בחלקה לשרידי גוש עציון ,שבשלב זה יוצגו על ידי ילדי הקיבוץ שפונו ממנו ,ושבבגרותם חזרו
והקימוהו ובנו בו בית ספר שדה שקיבל עליו את מלאכת ההנצחה 44.אמנם גם בשלב זה לא הרפו
ההורים ,שכבר היו בערוב ימיהם ,ממאמציהם להנציח ,אך עתה נאלצו להתמודד עם אתגרים חדשים,
38
39
40
41
42
43
44

מזכירות נתיב הל"ה אל מס 12 ,באוגוסט  ,1953אנ"ה ,תיק הל"ה.
' 15שנים לנתיב הל"ה' 15 ,באוקטובר  ,1964אכ"ע.15-1-b-8 ,
ג' שטרן' ,נחנכה אנדרטה לזכר הל"ה' ,על המשמר 28 ,בינואר  ,1955עמ' .10
'נתיב הל"ה חוגג את חג החומש' ,על המשמר 24 ,באוקטובר  ,1954עמ' .1
אגודת שרידי כפר עציון אל ועד הורי הל"ה 30 ,בינואר  ,1955אכ"ע 25 ,א ,קופסה  ;2מס אל אגודת שרידי כפר עציון,
 4בפברואר  ,1955שם.
ד' בן־דוד ,גשר על תהומות :ביוגרפיה :גולת אירופה והתנועות החלוציות לפני השואה ,שואה ומאבק ,מצור ,חורבן,
שבי שחרור ותקומה ,ניר עציון תשנ"ו ,עמ' .226 ,222
ע' ליבליך ,ילדי כפר עציון ,ירושלים תשס"ז; ח' הוברמן ,חנן פורת :סיפור חייו ,תל אביב  ,2013עמ' .55‑52
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שהיו קשורים למגמות לניפוץ מיתוסים שנכרכו בל"ה 45.עם זאת משפחת הל"ה לא התפרקה ,ולאחר
שדור ההורים חלף מן העולם נמצא לו המשך בצאצאיהם' ,ועד משפחות הל"ה'46.

נתיב הל"ה :הייסוד ומתן השם
הקיבוץ שלימים עתיד היה להנציח את זכר הל"ה הוקם בקיץ תש"ט ,ב־ 16באוגוסט  ,1949על ידי
יוצאי הכשרת 'בית השיטה' של תנועת 'הנוער העובד' ,שהתגייסו לפני פרוץ המלחמה לפלמ"ח,
לחמו בשורות חטיבת יפתח ,ואחרי המלחמה נענו לקריאה ליישב חבלי ארץ ריקים .תחילה בדקו
את האפשרות להתיישב בזכרייה ,אך אפשרות זו ירדה מן הפרק ,שכן באותו הקיץ עדיין היה הכפר
הערבי מאוכלס למחצה 47.המתיישבים עברו לבית נטיף ,שבשנת  1949ייחסו לתושביו תפקיד מרכזי
בפרשת גילוי הל"ה ,והיו אף שראוהו כמקום נפילתם; 48כשהגיעו לשם לוחמי חטיבת הראל במבצע
'ההר' ( 23‑20באוקטובר  )1948נקמו בכפר ,והוא ננטש כליל49.
באותו פרק זמן התגבש בין ההורים הרעיון להנצחה באמצעות שיום :העמדת 'שם נקודה חקלאית
על שם הל"ה' 50.ההצעה הראשונית של קק"ל הייתה 'להקים את שם הל"ה על ראש־אל־עמר [ראס
אבו עמר] ,כשתצא לפועל התיישבותו של גוף חזק על האדמה הזאת' 51,במרחק גדול למדי מבית
נטיף (בסופו של דבר הוקם במקום המושב מבוא ביתר) .ההורים אף חתרו 'לבוא בקשרים עם ראשי
הפלמ"ח בדבר הקמת גרעין התיישבותי במקום זה מתוך חברי הפלמ"ח'52.
אחרי שהשתכנו במקום החליטו המתיישבים לכנותו קבוצת פלד ,שם ששימר בראשי תיבות את
כינוי פלוגתם בחטיבת יפתח (פל"ד = פלוגה ד) ,ושהביע את עצמת הפלדה .ואולם נראה שהשם
45
46

47

48

49

50
51
52

דברי אביטל מוסינזון על סרט על הל"ה' :אני זוכר שגם היו לחצים לא לשדר מצדה של אביבה הזז [אלמנתו של טוביה
קושניר] ומצד ההורים' (ר' מיברג' ,סיפור הל"ה :הסרט' ,מוניטין[ 42 ,פברואר  ,]1982עמ' .)84
אפשר שלכפילות זו יש ביטוי בפרסומים על הל"ה שיצאו לאור לאחרונה :מחד גיסא ספרו של יוחנן בן־יעקב (לעיל,
הערה  ,)5איש כפר עציון ,שאביו נפל בשיירת העשרה ,שיירה שיצאה מירושלים לכפר עציון בכ"ח בכסלו תש"ח
( 11בדצמבר  ,)1947ושעשרה מנוסעיה נהרגו ,ומאידך גיסא ספרו של אורי קושניר ,אחיו של טוביה ,נציג משפחות
הל"ה .ראו :א' קושניר ,בנתיב הל"ה :דפי עדות ויצירה ,תל אביב תשס"ז.
זכרייה נכבש ב'מבצע ההר' .בשנים  1950‑1948היה הכפר מאוכלס בכ־ 200ערבים (האוכלוסייה המקורית מנתה
כ־ 1,200נפש) ,והוגדר כפר ערבי ישראלי .הוא היה מוקד לחדירות של מסתננים ועורר בעיות ביטחוניות .בשנת 1950
הורחקו תושביו ,חלקם לתחומי ירדן ,ובמקום הוקם מושב העובדים זכריה.
ראו למשל' :הם הגיעו לסביבות בית נטיף בלילה ,כפי הנראה טעו בדרך' (מול חומות :עלון גדוד מוריה ,תש"ט ,עמ' ;)1
'המחלקה הצליחה כפי הנראה לסגת עד בית נטיף אולם הוכרעה' (ד' צוובנר :קוים לדמותו ,ירושלים תש"י ,בפתיח).
פינקרפלד אמרה בשנת ' :1949עולים כעת לבית נטיפה מקום שם נפלו הל"ה' (פרוטוקול [לעיל ,הערה  ,]14בזיכרונות
הגדוד השישי משנת תש"ט' :ואינו חשוב כלל אם הקרב האחרון נתחולל ליד ג'בע ,או ליד סוריף ,או בבית נטיף' (מ'
מגד ,הגדוד השישי מספר ,תל אביב תש"ט ,עמ' .)31
'צבא ישראל מתקדם בהרי יהודה נכבש בית נטיף ,כפר רוצחי הל"ה" ('קרב באזור מנרה; התנגשויות בנגב' ,דבר24 ,
באוקטובר  ,1948עמ' ' ;)1בית נטיף — נקמת דם הל"ה' ('פקודת יום לזכר חללי "הראל"' ,על המשמר 9 ,במאי ,1949
עמ' ' ;)1מות הל"ה תבע נקם ושילם [ ]...נשבענו לנקום את דמם השפוך [ ]...וכשעמדנו בבית נטף ,בכפר המרצחים חשנו
שאין להשאיר אבן על אבן לדיראון עולם' (ש' קושניר' ,נתיב הלמד־הא' ,דבר השבוע 12 ,בינואר  ,1951עמ' .)14
פרוטוקול (לעיל ,הערה .)18
שם.
שם.
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הכפר בית נטיף
לאחר כיבושו בידי
לוחמי חטיבת הראל
במלחמת העצמאות
(לע"מ)

נתפס כתלוש משהו ,ועל כן הוסיפו לו את שם הכפר הערבי ,וכך התקבל השם פלד — בית נטיף,
שהצטלצל ,לדברי אילון שרמן ,יוצא הפלמ"ח ומוותיקי נתיב הל"ה ,כערב לאוזן למדי .בשלב זה של
התיישבותם במקום לא היה בידי המתיישבים מידע רב על פרשת הל"ה; מידע זה הלך והצטבר:
לא הייתה לנו ידיעה מוקדמת מיוחדת על הל"ה .כמובן השיר של גורי היה ידוע ועשה רושם גדול ,אך לא
הרבה מעבר לזה .הפלמ"חניקים שהיו באים לבקר אותנו סיפרו יותר פרטים על המסע מהר־טוב לגוש; סיפרו
גם על הרועה שהחברה ריחמו עליו וכו' .מדובר בסקרנים שבאו לראות את המקום ,ואגב כך סיפרו את
סיפורם ,אבל בסך הכול זה היה די מקרי53 .

ביום השנה השני לנפילת הל"ה התכנסו בני המשפחות וחבריהם בקיבוץ ,שהתמודד עם קשיים
מרובים .אף שרבים מלוחמי פלוגה ד בחטיבת יפתח נפגעו במלחמה ,והמתיישבים היו מודעים היטב
לעצמת השכול ,הותירה בהם הפגישה רושם עז:
קיבלנו ידיעה שהמשפחות שלהם מתכוננות לבוא לביקור באזור; יקפצו אלינו .התכוננו לקבל אותן ,הכנו
אוכל ,הפסקנו את העבודה ,והם הגיעו [ ]...העלינו אותם לגבעה שממנה ראו את גוש עציון ,סיפרנו להם את
מה שאנחנו ידענו ,והתברר בשיחה שהם כבר יודעים פרטים רבים על מה שקרה; בעצם יותר מאתנו .כשעמדנו
והתבוננו בנוף ,ההורים פרצו בבכי ,וזה היה ממש מזעזע .היינו רגילים לבכי ,ביקרנו במשפחות שכולות של
חברים (רבע מלוחמינו נפגעו בקרבות) ,אבל זה היה בכי מיוחד ,קהל שלם בוכה; היה מחזה נורא54 .
 53ריאיון עם א' שרמן 8 ,באפריל .2014
 54שם.
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באותו מעמד ובהשפעתו התחיל הדיון בשם
היישוב' :מישהו מהחברים הציע באותו מפגש
לקרוא את שם היישוב על שם הל"ה (עד אז
נקראנו פלד) .באותו רגע זה נראה לנו ,במיוחד
על רקע האווירה באותו מפגש ,המקום שעמדנו
וכל הסיטואציה .ההורים מאוד שמחו .מצב הרוח
השתפר והם נסעו'55.
אולם למה שמצטייר מזיכרונות ראשוני הקיבוץ
כתהליך ספונטני היה רקע שונה .בהחלטות
שהתקבלו בפגישת ההורים הראשונה ,ב־1
בספטמבר  ,1949נאמר' :שגב' פינקרפלד ,פרסיץ
וביטנסקי יטפלו בענין השם "בית הל"ה" לבית
נטיף' 56,והדבר לווה בפנייה מידית במכתב לקיבוץ
פלד המתהווה' :הושם עלי לפנות אליכם בשם הורי
הל"ה בבקשה כי ִתתנו למקום התיישבותכם החדש
שהוא מקום נפילתם שם המזכיר אותם כגון "רמת
הל"ה" או "גבעת הל"ה" או דומה לכך כדי שינציח
את זכרם כראוי [ ]...אנדה פינקרפלד  /בשם מנהל
ארכיון צבא הגנה לישראל' 57.אם כן כבר ב־11
בספטמבר  1949הוצע למקום שם הקשור לל"ה,
58
והיוזמים היו ההורים ,שנציגתם הייתה פינקרפלד .אין כאן כמובן סתירה של ממש — ניסיונות השכנוע
לשינוי השם פלד יכלו להתקיים במישורים שונים .מכל מקום פינקרפלד לא הסתפקה בשכנוע שנשען
על זיכרונות הפרשה המרגשת וזיקתם הישירה לגאוגרפיה המקומית; היא גייסה גם סמכות של ארגון,
ארכיון צה"ל.
הדרך אל השם החדש לא הייתה פשוטה ,ובשלב זה עלתה הסתייגות; כך כתב יעקב אריכא ,מזכיר
ועדת שמות היישובים ,אל קיבוץ פלד — בית נטיף:
מקום זה היה ישוב יהודי ידוע בתקופת 'בית שני' 59 .שמו ההיסטורי נשתמר במרוצת הדורות .כיום כשחזרה
עטרה ליושנה והכפר 'בית נתיף' שב והיה לישוב יהודי בתחומי מדינת ישראל ,חובה לאומית [ ]...לחדש את
55
56
57
58

59

שם.
פרוטוקול (לעיל ,הערה .)14
פינקרפלד ,בשם מנהל ארכיון צבא ההגנה לישראל ,למזכירות קיבוץ פלד 11 ,בספטמבר  ,1949אנ"ה ,קופסה .1010
על החשיבות והזריזות ניתן ללמוד ממכתבה להורים' :לענין מתן השם "ל"ה" למקום ההתיישבות בבית נטיף באנו
בדברים עם הקיבוץ עצמו ועם הקרן הקיימת לישראל .עדיין טרם התקבלה תשובה כלשהי' (פינקרפלד אל משפחות
הל"ה 22 ,בספטמבר  ,1949אכ"ע.)15-1-b-12 ,
בבית נטיף נמצאו שרידים ארכאולוגיים לא מעטים ,חלקם מימי בית שני ,אך ספק אם הדבר מצדיק לכנות את המקום
'ישוב יהודי ידוע בתקופת "בית שני"'.
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מכתב מאת אנדה
פינקרפלד אל
מזכירות קיבוץ
'פלד' (לימים
קיבוץ נתיב הל"ה),
בבקשה להזכיר את
הל"ה בשם החדש
שיינתן לקיבוץ,
ספטמבר 1949

קתדרה 130

ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר

השם ההיסטורי של המקום .ועדת שמות הישובים החליטה [ ]...לחדש את שם המקום בצורה עברית מקורית:
בית נֵ ֶטף60 .

האם הוועדה הייתה מודעת לניסיונות לקבוע זכר לל"ה במקום? אפשר שעדיין לא 61.מכל מקום
הימים היו ימי ִעברות נמרץ של מפת הארץ; לוועדת השמות בגלגוליה השונים נודעה ָעצמה ויוקרה,
ופעילותה ,שהחייתה את הנוף והקנתה לו הוד קדומים עברי ,נתפסה כמקודשת .ואולם אנשי הקיבוץ
דבקו בשם הערבי בית נטיף .יצוין כי החל מגיליונו השמיני כונה עלון הקיבוץ 'נטפים' (לפני כן
'עלוננו — הכשרת בית השיטה') ,ובכך אולי שימר את השם שהציעה ועדת השמות .יתרה מזאת ,עד
שנת  1951נכתב בעמוד הפתיחה של העלון השם בית נטיף לבדו (אף ללא השם פלד).
במלאות שנתיים לקיבוץ הודפסה חוברת שכותרתה' ,בית נטיף — נתיב הל"ה  ,'1951‑1949יצרה
זיקה בין נטיף לנתיב .בשיר היתולי שנדפס בה ,ושכותרתו 'משהו על השם' ,נאמר:
במשרדים נכבדים שבעיר  /הולך ונכתב תיק קטן וצעיר / ,ודין ודברים על דפיו יֵ רשם / ,בענין עדין אשר
שמו — השם / .שמֹע שמעו כי נקודה צעירה / ,פי בקיאים וגדולים בגלוי ממירה / ,ובמקום שם היסטורי
עברי שנקבע / ,בשם ערבי בחרה דוקא ]...[ / ...כי אפשר לחרוז את השם 'בית נטיף'  /עם מקום מלבב שנקרא
'תל אביב' / ,עם תקופה נפלאה ששמה אביב / ,עם עונה מתוקה והיא הקטיף( / ,זה שייך עד מאד גם לנוף
מסביב) / ,ואפשר והרחיק עד למשק יציב  /לצרף לזאת גם איכות וטיב / ,ואולי גם יחרוז יפה — התקציב []...
 /לעומת זאת השם המסכן 'בית נטף' / ,מתחרז עם מילה ריקה כמו 'קצף' / ,עם מרגש לא רצוי המכונה 'עצב',
 /עם מושג לא מצוי במשקנו — 'קצב' / ,ואולי עם אלף ,ואולי גם עם כסף62 .

מתברר שהקיבוץ דבק בעמדתו ואף התגאה בה .לא הצלחנו לאתר תשובה של הקיבוץ לוועדה ,ואיננו
יודעים אם השיבו לה .מכל מקום בבחירה לדבוק בשם הערבי הייתה קריאת תיגר על ועדת השמות.
הפזמון שהובא מלמד על המודעות לצעד זה ועל גאווה מסוימת בקרב מי שנקטו אותו .גישה שהייתה
בה מעין התהדרות בשם הערבי לא הייתה מקובלת באותם ימים ,אך בדיעבד היא סייעה להיקלטות
המילה נתיב שבצירוף נתיב הל"ה.
תהליך שינוי השם הלך והתגלגל:
התחלנו לדבר ברצינות איך בדיוק ראוי לקרוא ליישוב .היו הרבה הצעות .באנו לוועדת השמות של הקק"ל
וביקשנו להיקרא נתיב הל"ה .השם הזה לא נראה להם ,והם הציעו :יד הל"ה; אנחנו סירבנו ,נראה לנו פשוט
מדי ,כמו 'יד המעביר'  ;63אחר כך הציעו :נווה הל"ה ,וכל מיני שמות מהסוג הזה ,ואנחנו המשכנו בסירובנו.
בסופו של דבר ,העקשנות ניצחה ונקראנו נתיב הל"ה64 .
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ועדת שמות היישובים אל קיבוץ פלד 12 ,בספטמבר  ,1949אנ"ה ,קופסה  .1010אצל וילנאי נזכר השם הזה אחר עשרות
שנים; בערך 'בית נֵ ֶטף  'Beit Netefהפנה לבית נתיף ,ושם נכתב' :בקרבת בית נתיף הקיבוץ נתיב הל"ה שנקרא בראשיתו
בית נטף בהשפעת השם הערבי' (ז' וילנאי ,אנציקלופדיה אריאל ,א ,תל אביב תשל"ו ,עמ' .)779 ,776
הדברים נכתבו כאמור ב־ 12בספטמבר  .1949הוועדה למתן שמות עבריים למקומות גאוגרפיים בישראל החלה לפעול
ב־ 19בנובמבר  ,1950למעלה משנה לאחר המכתב דנן .עד אז פעלה הוועדה לקביעת שמות גאוגרפיים בנגב (מ־7
ביולי  ,)1949אך האזור הנדון איננו בנגב .למעשה עדיין המשיכה לפעול ועדת שמות היישובים ליד קק"ל ,והיא הציעה
באמצעות יוסף ויץ לקבוע את שם הל"ה על יישוב שיוקם באזור ראס אבו עמר (בסמוך למושב בר גיורא של היום).
'משהו על השם' ,בית נטיף — נתיב הל"ה  ,1951‑1949אנ"ה ,תיק הל"ה.
שם של חברת תחבורה שפעלה באותה תקופה.
ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
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'בנתיב הענות הולכת הפדות' :הנצחת הל"ה בנתיב הל"ה

אחרי ההחלטה בא הטקס הרשמי:
ביום השנה השלישי לנפילת הל"ה התכנסו הורי וקרובי הל"ה ,לטקס קריאת היישוב על שם הל"ה על רמת
ההר המשקיפה על כל הסביבה .על עמק האלה מזה ,ועל הרי חברון וגוש עציון מזה .הישוב נקרא 'נתיב
הלמד הא' .בחדר האוכל החדש נתקיימה אזכרה רבת רושם .על תמונות הל"ה התנוססה כתובת 'בנתיב הענות
הולכת הפדות'65 .

ובכן בשנתיים הראשונות דבקו אנשי הקיבוץ בשם הערבי בית נטיף ,אך עם אימוץ השם החדש חזר
בית נטיף למעמדו משכבר הימים' :לא עוד בית־נטיף ,כפר המרצחים והפורעים ,אלא ישוב עברי
חלוצי ההולך ומוקם ,ויקרא שמו בישראל נתיב הל"ה'66.
כאמור השימוש דווקא במילה נתיב קשור מן הסתם למשחק המצלול נטיף־נתיב ,ופעלה גם
התחושה ,שגובתה בתצפית ,שהמקום ניצב בנתיבם של הל"ה בואכה הרי חברון .היו לשימוש זה
שורשים; המילה נתיב מופיעה באחד המאמרים הראשונים שנכתבו על הל"ה' ,בנתיב ללא ישוב' מאת
יוסף ויץ 67.וכך נכתב בסיומו' :נתיב הגיא שבין הרטוב ובין כפר עציון רווה דם בנינו הטהורים'68.
המילה חזרה בקשר לל"ה כעין מילה מנחה .למשל בספר 'למד־הא' ,שכתבה פינקרפלד ,כותרת השער
העוסק במסעם של הלוחמים היא 'עלי נתיב' 69.אפשר שמילה זו ביטאה את התחושה של נפילה
בדרך ,בלי להגיע אל היעד המבוקש ,וסימלה את הדרך שהותירו ל"ה הנופלים.
המשפט 'בנתיב הענות הולכת הפדות' ,שעיטר את תמונות הל"ה בטקס הענקת השם ,נלקח משירו
של דוד שמעונוביץ (שמעוני) ,משנת ' ,1921אל ספוד'; על פי השיר הלקח ברור — עבודה וכיבוש
הארץ ברוח הציונות הם התחליף למספד .השורות ִּ'בנְ ִתיב ָה ֱענוּ ת  /הוֹ ֶל ֶכת ַה ּ ְפדוּ ת / ,וְ זוֹ ֵעק ַהדָּ ם /
ְלנִ ׁ ְש ַמת ָה ָעם' ,שבסוף השיר ,התקבלו מן הסתם כסיסמת יום מתן השם לא רק בגלל הרעיון שבניית
יישוב חדש היא התחליף למספד על הל"ה ,אלא גם בגלל המילה נתיב שבראשן .השיר מבוסס על
מוטיב הדרך; הכשרת הקרקע והסיקול הופכים (בעקבות פסוק בישעיה) לסלילה' :וּ ַפ ֵּלס וּ ְסלֹל/ ,
האמתי.
ִ
ְמ ִס ַּלת ַהדְּ רוֹ ר ְ /ליוֹ ם ָהאוֹ ר' .הנתיב והמסילה ,כך הבינו ביום מתן השם ,הם נתיב הל"ה
הנתיב הגאוגרפי הפך לנתיב סמלי לדרכה של הציונות .אכן נתיב הל"ה נחשב לשם מוצלח מאוד
מבחינה ספרותית — מה שלא היה בהכרח נכון ברמה היום־יומית של השימוש בו — 70ועל כן נתפס
כגורם רב משמעות בהזכרת הל"ה .כך עולה מדברי הפתיחה של 'נטפים' לקראת יום הזיכרון השישי:
'עד מה עמוקה ורבת אחריות היא משמעות השם אשר קראנו לישובנו ,עד מה מחייבת ומחנכת
אותנו להיות נאמנים לזכרם וליִ עודנו ,יום־יום ושעה־שעה .כי הנתיב נתיב — נתיב של חיים הוא של
65
66
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70

קושניר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .197
'ביום השנה השלישי לנפול הל"ה' ,נטפים( 8 ,כ"ה באב תש"י 16 ,באוגוסט .)1950
י' ויץ' ,בנתיב ללא יישוב — לנשמת הל"ה' ,מאזנים ,א (ט"ז באדר א תש"ח) ,עמ' .240‑238
שם ,עמ' .240
א' פינקרפלד ,למד הא :אשר נפלו בהרי חברון בחושם לעזרת גוש עציון ביום חמישה בשבט שנת ה'תש"ח ,3ירושלים
תשנ"ח ,עמ'  .40‑21המהדורה הראשונה של הספר יצאה לאור בשנת תש"י.
ביקורתו של שרמן' :אם כי בדיעבד השם לא היה מוצלח; קשה לביטוי' (ריאיון עם שרמן [לעיל ,הערה  .)]53היו שראו
את נתיב הל"ה כמעין שם חיבה בלשון נקבה ,נתיבל'ה (י' זיו ,רגע של מקום ,תל אביב תשס"ה ,עמ'  .)25היום מכונה
כך אתר אירוח הנמצא בקיבוץ.
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ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר

בנין ויצירה' 71.גם אם שמות נוטים להפוך לסימן טכני־אינסטרומנטלי ,וכמסמנים זיקתם המקורית
למסומן הולכת ומיטשטשת עם הזמן ,במקרה הנדון המשיך השם להיות בשנות החמישים מקור
השראה לחיים ביישוב המנציח ,והשתלב עם סוכן זיכרון נוסף — יום הזיכרון לנופלים.
השתרשות השם נתיב הל"ה בשנות החמישים ,השנים המעצבות של הזיכרון בקיבוץ ,ועצמת
סמליותו עולות בשירו של אברהם ברוידס 'במרחבי לכיש' .בשיר קושרו נתיב הל"ה וזיכרון הנופלים
וגבורתם לחבל הארץ החדש־ישן שבו שוכן הקיבוץ:
דומיה בלכיש / ,נכלא שעט אלפי שנות חלוף  ]...[ /תל עזוב ופרוץ ושכוח ]...[ / ,אבקיע אבני השתיקות/ ,
[ ]...יען לי הד מן ימי גבורות יהושע ]...[ / .שמש וירח ניצבים במסלולי עליון / .ואראלים לימיני במערכות
ירושלים / ,קם נדר הנוקמים בארץ בר כוכב / ,מחול האש והאביב במבוא ביתר / ...מקדח ודחפור בנתיב
הלמד הא קדושי עזוז / ,ביקוד יפעה שפוכה עצמת זכרם72 .

בצד הקישור לעבר 73הבנייה של 'מקדח ודחפור' 'בנתיב הלמד הא קדושי עזוז' היא העומדת כמדומה
ביסוד 'עצמת זכרם'.

מילוי השטח :אתרי הנצחה בקיבוץ
נופלים74.

שם היישוב השתלב בסדרה של מקומות שנשאו שמות של נופלים ספציפיים או קבוצת
אולם בכך לא היה סגי; הדינמיקה הנוצרת במקרים שכאלה גוררת לפרקים תוספות — גילויי הנצחה
פיזית ותרבותית בתוך היישוב ובסביבתו .ואכן חללו של הקיבוץ התמלא בתוספות כאלו.

התצפית והחורשה
הנקודה הטבעית בסמוך ליישוב שהייתה מועמדת להשתלב במכלול הנצחה פיזי מהסוג שעתיד היה
לאפיין את הקיבוץ ,הייתה הגבעה שממנה נהגו לצפות על הגוש ועל הנתיב המשוער של הל"ה:
בשנים הראשונות היינו עולים לגבעה שעל יד היישוב החדש .גם ממנה ראו את הגוש .כבר בפעם הראשונה
התברר שהעלייה קשה .פוצ'ו (ישראל ויסלר) ,סופר וחבר נתיב הל"ה ,אמר שצריך לעשות משהו לזכרם.
מנהל הנוי של הקיבוץ המאוחד הציע לטעת שלושים וחמישה ברושים על הגבעה [ ]...בסופו של דבר הניסיון
לנטיעת ברושים על הגבעה נכשל; הם התייבשו75 .

הכוונה הייתה לשלב נקודת תצפית על גוש עציון — והיו שבמהלך של קישור לעבר המקראי הזכירו
גם את התצפית על עמק האלה ,מקום הקרב בין דוד לגליית — 76וחורשה שמספר עציה סמלי .ככל
71
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נטפים( 52 ,י' בשבט תשי"ד 14 ,בינואר .)1954
א' ברוידס' ,במרחבי לכיש' ,דבר 20 ,במאי  ,1955עמ' .5
בר־כוכבא ,שנרמז בשיר ,נקשר למבוא ביתר ,הנזכרת בו מפורשות.
סיון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .144
ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
'רמה יפה הצופה אל גוש עציון השומם שלעזרתו חשו הל"ה ,ממנה רואים את עמק האלה בו לחם דוד בגלית' (דוד טש
[טור שלום] אחד מלמד הא ,תל אביב תשי"ב ,עמ'  .)18דברי אל"מ איתיאל עמיחי בטקס במלאות חמש שנים לנתיב
הל"ה' :קבוץ נתיב הל"ה השוכן באזור קרבות שמשון דוד וגלית' (נתיב הל"ה חוגג [לעיל ,הערה .)]41
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הנראה המשיכו הנוטעים מבלי דעת את החורשה בת ל"ה העצים שניטעה בט"ו בשבט תש"ח בכפר
עציון 77,ובכוונת מכוון — את שלושים וחמישה הברושים שניטעו בהר הרצל( 78וגם את החורשה
במחנה סטף) .החורשה ,אמצעי הנצחה נפוץ ביותר בארצנו 79,לא נקלטה בקרקע; אולם במשך תקופה
מסוימת היא עוררה תשומת לב בקרב המתכנסים לטקס הזיכרון80.

האנדרטה
עד שנת  1953נחשבה החורשה למקום הכינוס לזכירת הל"ה; כעבור שנתיים נוספה אנדרטה שעיצב
האדריכל יעקב פינקרפלד אחיה של אנדה פינקרפלד — ראיה נוספת להובלת תהליך הזיכרון על ידי
משפחת הנופלים 81.הקיבוץ עצמו לא היה מעורב רשמית בבניית האנדרטה 82.סכום הכסף שנדרש,
 2,500לירות ,נחשב כסכום גדול ונאסף מתרומות ההורים 83.בהקשר זה גם הובעה השאיפה להעביר
את הברושים מן הגבעה לסביבת אנדרטה.
האנדרטה פשוטה במבנה; צורתה כטרפז שזוויותיו אינן חדות ,ספק עמוד ספק קיר זיכרון ,נושא
לוח שיש שבראשו מובלטת התיבה 'ל"ה'; בשורה הבאה נכתב' :אשר נפלו במלחמת השחרור בחושם
לעזרת גוש עציון הנצור ביום חמישה בשבט שנת התש"ח'; בהמשך באה רשימת הנופלים ,ובסוף
נכתב' :בנתיב זה בעמק האלה התחוללה מערכתם האחרונה תהיה נשמתם צרורה בצרור חיי עם
ישראל' 84.הנה כי כן בהדגשת עמק האלה המקראי ,מקום הקרב המובהק של החלש בחזק ,ובתוספת
המילה המנחה נתיב ,עוצב זכר הנופלים.
85
הסרת הלוט הייתה ביום השנה השביעי .האישיות המרכזית בטקס היה יגאל אלון ,והוא גם
נשא דברים בחדר האוכל אחרי הטקס 86.בעיתונות התקופה הקפידו לציין כי האנדרטה נבנתה מאבן
77
78
79
80
81
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יזכור לכפר עציון :לקט מאמרים וציוני מאורעות ליום השנה לנפילת המקום וטובי בניו לוחמיו ,תל אביב תש"ט,
עמ' .30
ועד הורי הל"ה (לעיל ,הערה .)20
ס' ברניר"' ,והקרן קיימת לו לעולם הבא" — על יערות כאתרי הנצחה' ,א' פז ,עיצוב הזיכרון ,תל אביב ,1998
עמ'  ;97‑86א' לוינגר ,אנדרטות לנופלים בישראל ,תל אביב  ,1993עמ' .65‑64
על נטיעת העצים ראו' :נתיב הל"ה' ,דבר 14 ,בינואר  ,1951עמ'  ;1ראו גם :ש' קושניר' ,ביום אזכרה' ,שם 5 ,בפברואר
 ,1952עמ' .2
בישיבת ההורים הראשונה הציע פנואלי להשאיר את הגוויות בכפר עציון ובבוא העת להקים שם מצבה .ראו :פרוטוקול
(לעיל ,הערה .)14
ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 5 ,באוגוסט  ,1953אכ"ע.15-1-b-12 ,
סוג כזה של אנדרטאות לא נותח בנפרד ,אך לוינגר עמדה על אנדרטות פשוטות מסוגים דומים למדי .ראו :לוינגר
(לעיל ,הערה  ,)79עמ'  .34‑33היא גם הקדישה סעיף בספרה לביטויים של אחוות לוחמים באנדרטאות ,וניתחה
ביטויים ציוריים .ראו :שם ,עמ'  .29‑26אך דומה שהביטוי של אחוות לוחמים שמזוהה עם הל"ה יכול לבוא לידי ביטוי
גם בגוש השמות הפשוט שעל האנדרטה.
ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 17 ,בינואר  ,1955אכ"ע.15-1-b-12 ,
בין השאר אמר שם אלון' :מלחמת גוש עציון המבודד לא היתה מלחמת נואשים ולא חסרת־תקוה .היא היתה מלחמה
על הגוש ,על ירושלים ,על הארץ השלמה ועל שלום הארץ .מלחמת הל"ה היתה נקודת שיא במלחמה רבת־פנים ורבת
צורה שבלעדיה לא היינו זוכים למה שזכינו' .בסיום דבריו השתמש במילה נתיב' :הנתיב לא יסתיים במקום נפלם של
הל"ה כי אם יגיע מהים אל המדבר' (נטפים[ 64 ,ה' בשבט תשט"ו 28 ,בינואר .)]1955
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משמאל :אנדרטת
האבן שעיצב יעקב
פינקרפלד בשנת
 1955לזכר הל"ה
בכניסה לקיבוץ
נתיב הל"ה
(צילום :יוסי שפנייר)

למטה :טקס ליד
אנדרטת הל"ה
בעמק האלה,
תשי"ט
(אוסף ראובן מס)

ירושלמית 87רבת סמליות ,והדבר נכתב,
בשפה נמלצת ,גם ב'נטפים'' :מצבת אבן
ירושלמית מתנשאת בגאון כלפי שמיא.
כאילו זנקה מבין סלעי המדרון' 88.אבן
המסמלת את ירושלים — המטרה הגדולה
של המאבק על גוש עציון.
עם חנוכת האנדרטה נמתחה ביקורת
על פשטותה היתרה .וכך אמר מס בטקס
חנוכתה' :יש האומרים כי היה צורך להקים
אנדרטה יותר מפוארת [ ]...אך אנו איננו
גורסים כך; הם היו בנים פשוטים ,ואנדרטה
פשוטה וצנועה הולמת אותם; יתר על כן :לא באבן יונצחו ,אלא בעמלכם ושמירתכם במקום הזה,
חברי קיבוץ נתיב הל"ה ,שהוא האנדרטה החיה הטובה והנאה ביותר' 89.המילים 'לא באבן יונצחו'
' 87הוסר הלוט מאנדרטת הל"ה' ,דבר 28 ,בינואר  ,1955עמ' ' ;10 ,1הוסר הלוט ממצבת הל"ה' ,הצופה 28 ,בינואר ,1955
עמ' .8
 88נטפים( 64 ,ה' בשבט תשט"ו 28 ,בינואר .)1955
 89שטרן (לעיל ,הערה .)40
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דיווח על חנוכת
האנדרטה ב'נטפים',
עלון קיבוץ נתיב
הל"ה ,תשט"ו

רמזו לשורה במכתבו של בן־גוריון לחברי הקיבוץ 90.המצדדים באנדרטה כפי שהוקמה סברו כי
פשטותה מאפשרת לכוון את רוח הזיכרון ,לעשותו זיכרון חי ,ולא לחטוא בהנצחה קפואה המאפיינת
אנדרטאות רגילות.
במשך הזמן היו בעיות בתחזוקת האנדרטה ,בין השאר משום שמיקומה במורד יוצר סחיפה,
והיה צורך בשיפוצים תכופים .למשל ב־ 31באוגוסט  1962הוגשה לשר הפנים משה שפירא בקשה
לשיפוץ האנדרטה ולהקמת כביש גישה אליה 91.בקשה קונקרטית יותר לשיפוץ ולטיפול בסביבות
האנדרטה הופנתה לבנימין כהן יושב ראש המועצה האזורית האלה; מהבקשה ניתן ללמוד על
מעמד האנדרטה' :רבים התיירים והמטיילים העוברים מדי יום ליד המצבה ורב צער הורי הנופלים
וקרוביהם שאין המקום ראוי לכבוד הנופלים .הורי הל"ה הביעו בפנינו פעמים רבות את משאלתם
לטפל בבעיה זו' 92.בשנות השבעים נשלחו למועצה האזורית מטה יהודה בקשות לתחזוקת
האנדרטה ,ואכן האנדרטה עברה אז שיפוץ רציני ,שכלל טיפול במשטח ,תוספת קירות תמך וציפוי
אספלט; למעשה אז עוצבה צורתה המוכרת היום על רקע המרחב שלה .בעיות התחזוקה נמשכו עד
השנים האחרונות' :כיום ,לאחר סקר ובדיקה שנערך ב־ 8.11.2009וב־ ,13.11.2009המצב מזעזע.
 90דברי בן־גוריון (לעיל ,הערה .)11
 91מס לקיבוץ נתיב הל"ה על שיחה עם השר שפירא 27 ,באוגוסט  ,1962אנ"ה ,תיק הל"ה.
 92התכתבות הקיבוץ עם המועצה האזורית האלה 11 ,באפריל  ,1962אנ"ה ,תיק הל"ה.
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הזנחה גמורה ,המקום נראה כמו מזבלה ולא כמו יד זיכרון לחללי ישראל'; 93ולקראת סוף העשור
הראשון של שנות האלפיים הוצגה היערכות לשיפור ואף נעשו שיפורים קלים94.
הצבת האנדרטה סיכלה ככל הנראה מימוש חלופות אחרות .כבר בשנת  1951הציעה המועצה
הציבורית להנצחת החייל להקים תשעה גלעדים מרכזיים במקומות שונים בארץ .אחד מהם היה
קשור לאנשי כפר עציון ,והוצע להקימו 'בסביבות נפילת הל"ה' 95.בסופו של דבר האנדרטה הזו לא
הוקמה ,ואין לנו אלא לשער שלאור ההכנות להקמת האנדרטה המשפחתית־הקיבוצית בנתיב הל"ה
לא היה עוד צורך בהקמת אנדרטה ממלכתית ב'סביבות נפילת הל"ה'.

בית התרבות
במקביל להקמת האנדרטה החלו לחשוב בקיבוץ — שמבנהו המרכזי ,חדר האוכל הקטן ,שכן בצריף
שוודי — על הקמת בית תרבות לזכר הל"ה .הבסיס הכספי הראשוני לכך היו כספים שנותרו במחלקה
החקלאית של ה'איגוד למען תוצרת הארץ' ,שניהל קושניר .בספר על האיגוד סופר:
היוזם הראשי למפעל [ברנר] היה שמעון קושניר ,אשר עם סגירת המחלקה העביר כ־ 18,000ל"י [ ]...מיתרת
הקופה של המחלקה לפקדון בידי 'חברת העובדים' .הוא התנה במפורש [ ]...שהכסף ישמש מפעל תרבותי־
היסטורי־חקלאי בשטח הבית בו נרצחו ברנר וחבריו [ ]...אולם בגלל סכסוכי השקפות בין ה'ועד הפועל של
ההסתדרות' 'שכון עובדים' ומזכירות מועצת פועלי תל אביב ,ולמורת רוחו של קושניר [ ]...העניין נשאר תקוע
במשך כמה שנים .הוחלט על בוררות יחיד של הנשיא בן צבי אשר פסק נגד רצונו של קושניר [ ]...להעביר את
הכסף לרשות 'יד לבנים' .רשות זו החליטה רק ב־ 1958להעביר את הסכום [ ]...להקמת בית הל"ה [ ]...מכל
ההתכתבויות ברי לי מעל לכל ספק שלמרות שטוביה ז"ל ,בנו של שמעון ,היה בשיירת הנופלים ,פסק הנשיא
למורת רוחו וגרם לו לעוגמת נפש96 .
קושניר ,חרף פעילותו הרבה להנצחת הל"ה ,דבק במקרה הנדון דווקא בזיכרון של יוסף חיים ברנר97.

להקמת בית התרבות לא היה די בסכום הראשוני ,והיה צורך לשלשו ,ולשם כך הוקם לקראת 1960
ועד ציבורי .בשנת  1960היו חברים בוועד נציגי הפלמ"ח ,ההורים והקיבוץ ,ובהם אברהם הרצפלד,
אלון ,מס ,קושניר ,פינקרפלד־עמיר ,בני מהרשק ,אראלה הורוביץ מנתיב הל"ה וישראל בן־יהודה
מרמת הכובש .בן־יהודה היה פעיל מאוד בגיוס כספים ובארגון המהלך ,אך בשנת  1959עזבו הוא
ורעייתו את נתיב הל"ה וחזרו לקיבוץ האם שלהם והדבר עיכב במידת מה את המהלך .על גודל הסכום
93
94
95
96
97

ד' חן אל ע' דקל 13 ,בנובמבר  ,2009אנ"ה ,תיק הל"ה.
שם.
שמיר (לעיל ,הערה  ,)34עמ' .119
מ' לבני ,המאבק שנשכח :אגוד למען תוצרת הארץ — המחלקה החקלאית  ,1949‑1936נתניה  ,1990עמ'  .92וראו גם:
שם ,עמ' .83
בנתיב הל"ה זכרו את חלקו של קושניר במהלך גיוס הכסף הראשוני ,אך במעומעם ובעיוות פרטים' :ההורים לחצו
עלינו לבנות בית תרבות .שמעון קושניר עבד אז כגזבר במרכז החקלאי ,גוף שידו הייתה בכול והשפעתו הייתה רבה'.
קושניר גילה את אוזנם של החברים כי נותרו במרכז כספים (כמה עשרות אלפי לירות) של 'כופר היישוב' ,מן הסתם
מההתיישבות העובדת' .אני הייתי אז בא כוחו של קיבוץ נפגשתי עם שמעון ויחד נכנסנו לאברהם הרצפלד שעמד
בראש המרכז .הרצפלד הסתכל והסתכל ואמר בסדר נחשוב; לא היה נעים לו משמעון" .לא אמר כן ולא אמר לא".
בסופו של דבר הרצפלד ניאות' (ריאיון עם שרמן [לעיל ,הערה .)]53
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שנדרש ועל שיטת גיוס הכספים ניתן ללמוד ממכתב ששלחו נציגי ההורים והקיבוץ בשלהי  1958אל
נשיא המדינה ורעייתו:
תודתנו העמוקה על המלצתו להשתמש להנצחת זכרם של הל"ה בסכום שהיה שמור בידי 'תנובה' למפעל
תרבותי .כסף זה בסך שלושים אלף לירות (הסכום הוגדל בהתערבותו הנמרצת של מר הרצפלד) הועבר
לקיבוץ ,וכבר התחילו שם בהקמת בית התרבות על שם הל"ה [ ]...לפי התכנית יעלה הבית בסך 60,000
לירות ,וכדי לאסוף את עודף הסכום יש בדעתנו להקים ועד ציבורי — ועד להשלים בית הל"ה .נהיה אסירי
תודה לכבוד רעית הנשיא אם תועיל לתת את הסכמתה לעמוד בראש הועד הזה ,או להצטרף אליו כחברה98 .

בצד הבעת תודה לנשיא על החלטתו בבוררות בעניין הסכום שנותר ב'איגוד לתוצרת הארץ' ('תנובה')
פנו ההורים והחברים לאשת הנשיא בבקשת סיוע .אולם בעוד הנשיא יכול היה לתמוך בהם בבוררות
חד־פעמית ,לא יכלה אשתו מן הסתם לעסוק בשתדלנות מתמשכת עבורם .לא מצאנו תשובה מפורשת
מבית הנשיא ,אך עובדה היא שבסופו של דבר היא לא נמנתה עם חברי הוועד.
גופים רבים תרמו לכינון הבית; ההורים לא היו ביניהם .לדוגמה משרד הביטחון תרם  5,000לירות,
ומפלגת מפא"י תרמה  150לירות99.
אחרי גיוס הכסף נמסרה העבודה לחנן הברון ,ארכיטקט צעיר מקיבוץ רעים שהוצע על ידי 'הקיבוץ
המאוחד' ,ושהמוניטין המקצועי שלו הלך לפניו .הברון פנה לצוות המוביל בנתיב הל"ה:
הוא [הברון] שאל מה אנחנו צריכים ולא ידענו; לא היינו בעולם הזה [ ]...ראינו את הדגם שנראה מאוד יפה []...
בדיעבד המבנה לא כל כך מוצלח .בעיקר הגג .נראה לי שרוב הכסף הלך על הגג; הוא כבד ,ושורת עמודים
צריכה לתמוך בו .בכל מקרה הארכיטקט היה אז מאוד צעיר ורצה לעשות משהו מאוד אורגינלי; בתחילת
שנות השישים המבנה עמד על ִתלו ,תפקד כבית תרבות ,ואנו התגאינו בו מאוד100 .

הנחת אבן הפינה לבית הל"ה התקיימה בה' בשבט תשי"ט ( 14בינואר  101.)1959לטקס חנוכת הבית,
באוגוסט  ,1961הוזמנו ההורים 102.בית התרבות המרשים 103שירת כאתר הנצחה מובהק :באולם
היה לוח שנשא את שמות הל"ה ותמונותיהם (ראו עמ'  ,)121והייתה בו פינת זיכרון ובה חומר כתוב
וספרים על הל"ה; ומשנת תשכ"ב ,משעה שהבית עמד על תלו ,נערכו בו האזכרות וכינוסי ההורים104.
בכניסה לבית התרבות ניצבה אנדרטה מיוחדת שיצר הברון ,מעין פירמידה הפוכה ,שהייתה
מורכבת משלושים וחמישה מוטות שעוצבו בצורת אלומה ,סמל לחקלאות ולהמשכיות בהתיישבות
העובדת.
בשנת  ,1970עם הגידול באוכלוסיית הקיבוץ והתפתחותו ,ניעור הרצון להרחיב את בית התרבות.
בפנייה לפילנתרופים השתמשו חברי הקיבוץ בנימוק שמבית התרבות 'יוצאים למסע בדרכם של הל"ה
 98נתיב הל"ה לבית הנשיא 26 ,בדצמבר  ,1958אנ"ה ,תיק הל"ה.
 99משרד הביטחון ,המחלקה להנצחת החייל אל מס 26 ,באפריל  ,1959אנ"ה ,תיק הל"ה.
 100ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
 101התכתבות הקיבוץ עם ועד הורי הל"ה 5 ,בינואר  1959אנ"ה ,תיק הל"ה.
 102ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 17 ,באוגוסט  ,1961אכ"ע ;15-1-b-8 ,ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
 103המבנה מזכיר בית ביטחון בנגב — אופיו המבוצר קצת ,הגג המסיווי והחלונות בקיר הכניסה (ריאיון עם נ' בוגנר,
 28בנובמבר .)2014
 104ועד הורי הל"ה (לעיל ,הערה .)30
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למעלה :תכנית המבנה של בית הל"ה1958 ,
(אוסף ראובן מס)

משמאל :אנדרטה הניצבת בסמוך לבית הל"ה ,פרי יצירתו של חנן הברון,
והמורכבת משלושים וחמישה מוטות ברזל בצורת אלומה ,המסמלים
חקלאות והמשכיות בהתיישבות העובדת
(צילום :יוסי שפנייר)

לגוש עציון' 105.אכן הבית ,ששימש בפועל כמכלול הנצחה ,משך את תשומת לבם של המטיילים
באזור .ואולם א' שרף מקק"ל כתב לחברי הקיבוץ כי 'קהק"ל ִקבלה על עצמה השתתפות בהנצחת
הל"ה בגבעת הקרב ולכן לא תוכל לתת מענק להרחבת בית הל"ה במשקכם' 106.הנה כי כן בשנת
 ,1970לאחר שפרשת הקרב האחרון של הל"ה התבררה על בורייה ,בא לעולם אתר מתחרה הקשור
בל"ה; יש שיאמרו האתר האמתי.
לצורך ההרחבה נדרשו כ־ 50,000‑40,000לירות .אגף השיקום במשרד הביטחון היה מוכן
להעניק מימון ,וגם המועצה האזורית מטה יהודה נאותה לכך ,אם כי לא לסכום גדול; אבל סירובים
רבים שבאו מכל עבר (מפלגת העבודה ,עיריית ירושלים' ,אגד' ,תנועת הצופים' ,כור' ,ההסתדרות
הציונית ,המחלקה לענייני הנוער והחלוץ) ,לא אפשרו לבצע את ההרחבה; מה שהיה אפשרי בסוף
שנות החמישים ובתחילת שנות השישים לא התאפשר כעשור מאוחר יותר .מכל מקום הקיבוץ הוא
שהוביל את המהלך הזה ,אך ההורים שותפו בו; נציגם מס קיבל העתקים של התכתובת והיה מעורב
בתהליך 107.סוף דבר ,בית התרבות על שם הל"ה נותר במצבו הראשוני.
 105פנייה של הקיבוץ לתורמים פוטנציאליים 26 ,באפריל  ,1970אנ"ה ,תיק הל"ה.
 106א' שרף ,קק"ל ,אל מזכירות נתיב הל"ה 15 ,באפריל  ,1970אנ"ה ,תיק הל"ה.
 107התכתבות הקיבוץ עם מס ,אפריל  ,1970אנ"ה ,תיק הל"ה.
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יער הל"ה
יזמה קרובה מבחינה גאוגרפית לנתיב הל"ה הייתה נטיעת יער במורדות עמק האלה .באמצע שנת
 1958פנה הקיבוץ אל יוסף ויץ בקק"ל בהצעה לייער את האזור שממזרח למצבה ,וכעבור חודשיים
קיבלו אישור לכך 108.ויץ ,שהיה בעצמו אב שכול ,היה קשוב ליזמות הנצחה; הוא פעל במהירות,
ובתוך זמן קצר ניטע יער בן מאות עצים.

האנדרטה החדשה
כשם שבמרוצת השנים לא הסתפקו עוד בבית התרבות במתכונתו הישנה ,כך האנדרטה הישנה
והפשוטה לא ענתה עוד על הצרכים .נקפו שנים ,דור ההורים כמעט חלף מן העולם ,ובשנת  2003יזם
'ועד משפחות הל"ה' ,בני הדור השני והשלישי לזיכרון ,בראשות אורי קושניר ,הקמת אנדרטה נוספת,
מעשה ידיו של הפסל יוסי בראל 109.היא הוצבה בסמוך לאנדרטה הצנועה שבפתח היישוב ומורכבת
משלושים וחמישה עמודי בטון הניצבים בשורה ויוצרים דימוי של כביש סדוק ובקוע ,סמל לנתיבם
של הל"ה שנקטע כבר בתחילתו.
תצפית ,חורשה ,אנדרטאות ובית תרבות היו מכלול הנצחה שהתגבש בעשור הראשון והשני לנתיב
הל"ה .כך ניסח 'ועד הורי הל"ה' בשנת תשי"ג ( )1953את הפרוגרמה — תפיסת מכלול ההנצחה בתוך
נתיב הל"ה:
בשיתוף עם איש הקיבוץ בחרנו את המקום המתאים להקמת האנדרטה במורד הגבעה לרגלי חורשת הברושים
ששתלנו בשעתו .המקום נשקף על פני גוש עציון ועל הנתיבות בהם לחמו בנינו את הקרב האחרון .ממעל
לשטח האנדרטה יוקם לפי התכנית בית התרבות של הקיבוץ .יש בדעתנו להעביר לשטח זה גם את 35
הברושים ,בכדי לאפשר לאנשי הקיבוץ ִטפול יותר יעיל בהם110 .

אכן כבר בתשי"ג היה להורים חזון ברור למדי באשר לעיצוב מערך הזיכרון בקיבוץ ,והיחסים בינם
לבין אנשי הקיבוץ היו איתנים ַדים כדי לממשו .במבט לאחור אפשר לסכם שהם השיגו את מבוקשם;
זיכרון הל"ה בנתיב הל"ה לא הצטמצם בשם היישוב ובטקס זיכרון ביום המיועד .במרחב הקיבוץ
סומנו אתרי הנצחה מובהקים שהתאימו לאופיו של היישוב הקיבוצי — בית תרבות ,שהוא מכלול בפני
עצמו (ספרייה ,פינת זיכרון ואנדרטה סמוכה) ,ואנדרטאות.

 108נתיב הל"ה אל ויץ 23 ,במאי  ,1958אנ"ה ,תיק הל"ה; ויץ אל נתיב הל"ה 29 ,ביולי  ,1958שם.
 109נתגלעו קשיים בגיוס תקציב למימון האנדרטה ,והדברים הגיעו לעימות בין בראל לבין העמותה .בראל אף טען נגד
צביעתה של האנדרטה בשחור ,שלא לפי התכנון לעטוף אותה במעטפת בטון דמוי בזלת .בפתיחת מאמר בנושא זה,
הנושא כותרת פרובוקטיווית' ,נתיב הל"ה חסום' ,נכתב' :כפי של"ה הלוחמים מעולם לא הגיעו ליעדם בגוש עציון
הנצור ונהרגו בדרכם ,כך האנדרטה שהוקמה לכבודם בכניסה לקיבוץ הל"ה לא הושלמה מעולם' (מעריב ,מאי ,2008
אכ"ע.)15-1-c-19 ,
 110ועד הורי הל"ה (לעיל ,הערה .)83

139

קתדרה

קתדרה 140

ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר

הקיבוץ וזיכרון הל"ה
הקיבוץ שהל"ה הונצחו בשמו ובמבנה ובמונומנטים בתוכו זכר את הל"ה גם בחייו ,ובמקביל
להתגבשות קבוצת הזיכרון של ההורים התפתחה בקיבוץ המודעות לזיכרון .בדיעבד הדברים
עשויים להצטייר כמובנים מאליהם :המנציח ,הקיבוץ ,תפקד שכם אחד עם נציגי המונצחים,
ההורים .שני גילויים של דבקות בזיכרון הל"ה בנתיב הל"ה נותרו יציבים לאורך השנים :הטקס
ביום הזיכרון לל"ה וביטויו בעלון 'נטפים' והמאמץ לעגן את זכרם של הל"ה במערכת החינוך
המקומית.
טקס הזיכרון בנתיב הל"ה התקיים בתחילת שבט וקיבל במהלך הזמן אופי רשמי כלשהו' :לימי
הזיכרון בבית התרבות בקיבוץ היה מגיע לעתים הרמטכ"ל ,צמרת הביטחון; הייתה נוכחות של אנשי
ביטחון; אני זוכר הודעות חשובות שיצאו לציבור דווקא ביום הזיכרון לל"ה .כן היו אישים הקשורים
למורשת הפלמ"ח; אני זוכר את בני מרשק ,וגם יגאל אלון' 111.האירוע בא לידי ביטוי גם ב'נטפים',
בעיקר בעמוד השער ,בציון התאריך העברי ובהדגשת יום השנה ,ולווה בכתיבה יצירתית ,בשפה
מרוממת ובאיורים .בהקשר זה ניכרת טביעת חותמה של אראלה הורוביץ ,פלמ"חניקית מן הגרעין
המייסד של הקיבוץ ,שהשפיעה רבות על חיי התרבות בו.
בשנת תשי"א ( ,)1951לקראת יום הזיכרון השלישי ,נדפסה ב'נטפים' הצהרה פיוטית על השם נתיב
שרוְ תה דם חללים ,נעמיק מענית ונכה שרשים ,ליצור חיים ופריחה תחת מות
הל"ה' :על אדמה זוָ ,
וחורבן .כי אחד הנתיב אשר למענו מתו הל"ה ,ולחיים ההולכים בו — נתיב החופש ,השלום והיצירה'.
ובהמשך הובא קטע בפרוזה מפויטת' ,דמעות' ,שנכתב 'עם עליית קבוצת "פלד" להתיישבות קבע
בנתיב הל"ה ,ביום השנה השלישי':
יש דמעות אשר נקרעות ממעיינות העיניים ,והן קימות בחללו של עולם ככאב צרוף; ובבוא עתן מתגבשות
הדמעות לגבישים שאין כמוהם לזוך ולטוהר ,עדי עד .שלֹש שנים נתגלגלו הדמעות על הל"ה ,דמעות הוריהם,
דמעות כל אלה אשר נתיתמו יתמות ושכול־עולם עם היעלמם ,ביישוב כולו ,עד אשר התגבשו לגביש ובשלו
בלבות הצעירים לטוהר ושם הגביש הוא נתיב הל"ה112 .

לקראת יום הזיכרון החמישי ,בשנת תשי"ג ( ,)1953נדפס ב'נטפים' קטע מהפואמה של פינקרפלד־
עמיר 'אחת' ,שיצאה לאור באותה שנה .הציטוט נפתח במשפט הקשור לסביבת הקיבוץ ולזיקתה
לסיפור המקראי הידוע' :התזכור כיצד לי ִספרת על עמק האלה / ,צבא גלית מתרברב בו נוּגף בעטיו
של קטן־הקלע?' .בהמשך ,במעין התכתבות עם סיפור הקלע של דוד ,סופרה האגדה על אחרון הל"ה,
שיידה אבן' ,לחמו עד אזלה תחמושתם ,פוצצו רוביהם ,על עצמם;  /האחרון ,אין ִרמון ִעמדו ,ידה
אבן בבא בעצמה / ,וימחץ רקתו' ,ושורת הסיום שבעמוד הפתיחה לקוחה משירו של חיים גורי 'הנה
מוטלות גופותינו'' :יום חדש ,אל תשכח! אל תשכח! כי נשאנו שמך עד המות עצם את עינינו' .לאחר
הציטוט ,במעין פרשנות פיוטית לפואמה ,קשרה אותה העורכת ליום הזיכרון העומד בפתח:
 111ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
 112נטפים( 15 ,ה' בשבט תשי"א 12 ,בינואר .)1951
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חמש שנים מאז אותו יום של שבט עקוב מדם בו כרעו למות ל"ה נערים [ ]...חמש שנים זמן ארוך הוא;
יום חדש זרח ורבו השוכחים .אנחנו לא שכחנוִ .אתם בברית .ברית הנחלצים והעומדים בפרץ ,ברית
ועקשי אמונה [ ]...התשובה האחת והיחידה הנושאת בכנפיה תקוה ונִ חומים
נזעקים ומגוננים ,אמיצי לב ִ
על מות העלומים הנפלאים הללו — חיים! חיים כאשר הם חפצו בהם .חיי חרות וכבוד [ ]...וייעוד ,צמיחה
ויצירה.

וכאן הודגש הקשר למקום ,לנתיב' :בנתיבם הנעלם בעמק האלה עלו ׁ ִשבלים של לחם .בואדי שם
נשפך דמם ,פורחות כלניות .וביום של שבט בהיר וצונן ,ישוטטו נערים עברים ,עייפי עמל ובני חורין
ללקוט פרחי בר בשדות הצעירים .יום חדש זרח ואנו זוכרים!'113.
בשנת תשכ"ו נכתב ב'נטפים'' :י"ח שנים מאז נפלה מחלקת ההר ,הל"ה — ט"ז שנים לקיומנו כאן,
נושאים את שמם ,בונים ומקיימים ,וחיים רצון־חלום שלנו ,ואיך־שהוא — גם שלהם'; ובהמשך נדפס
השיר 'קינה בלי מנגינה' ,שמילות הבית האחרון שלו רומזות לזכר הל"ה' :אוהבים והוגים ,הלאה אל
תוך אדמה / .עם העפר העגום שאיננו מבחין ,היו לאחד / .שריד ממה־הרגשתם ,ממה־ידעתם ,ממה,
 /שנותר אך פסוק מקוטע ,והטוב ביותר אבד'.
הנה כי כן בין שמדובר בציטוטים ובין שביצירות עצמאיות ,עמודי השער של 'נטפים' השתלבו
במסורת של שירה אל הל"ה ועליהם.
זכר הל"ה קיבל ביטוי באופן שיטתי במסגרות החינוכיות של הקיבוץ ,כולל בית הספר היסודי
שפעל בו בשנות השישים והשבעים 114.ילדי הקיבוץ למדו על הל"ה והשתתפו בטקסים לזכרם
בסמיכות ליום נפילתם 115,ועד היום משתתפת קבוצת ילדים מהקיבוץ בטקס המתקיים בהר הרצל
ביום נפילתם.
בקיבוץ נתיב הל"ה היו קבוצות שונות ,שלא בהכרח הותכו זו בזו ,ויחסן לזיכרון היה שונה במידת
מה .קבוצת המייסדים ,יוצאי ההכשרה של הפלמ"ח ,נשאו עמם אתגרי זיכרון משלהם; חוויית הקרבות
בחטיבת יפתח הותירה בהם את רישומה .בחלוף הזמן נוצרה מעין חלוקה ,כדברי אחד המייסדים:
'הזיכרון של הל"ה התרכז בה' בשבט ,ואילו בד' באייר עסקנו בזיכרון הפרטי שלנו בחללי פלוגה ד
ויפתח' 116.והיו גם קבוצות ושברי קבוצות אחרות .בעשור הראשון לקיומו ואף מאוחר יותר התקשה
הקיבוץ להתייצב מבחינה חברתית .בריאיון עומק שקיימנו עם נחום בוגנר הוא אפיין את הקיבוץ
כ'תחנת רכבת' ,ועמד על הקושי של יסודות חולפים בקיבוץ להזדהות עם המסגרת ועם האידאלים
הגדולים שלו ובכלל זה הדבקות בזיכרון הל"ה117.
 113נטפים( 33 ,א' בשבט תשי"ג 17 ,בינואר .)1953
 114בשנותיו הראשונות של הקיבוץ היה בו רק גן ילדים .בשנות החמישים היה בו גם בית ספר יסודי ,ומשלב מסוים בשנות
השישים היה משותף עם קיבוץ בית גוברין .מתחילת שנות התשעים פעל בית הספר היסודי במועצה האזורית .לילדים
בכל שכבת גיל הייתה גם פעילות חברתית מטעם הקיבוץ.
 115במודעה בקיבוץ נכתב' :היום ה' בשבט  38שנים למות הל"ה בדרכם להגיש עזרה לגוש עציון הנצור .ב־ 9:00ליד
האנדרטה ייערך טכס אזכרה לל"ה על ידי ילדי בית הספר [ ]...כתת הבר־מצוה השנה כתת אגוז תשתתף באזכרה בהר
הרצל ותניח זרי כלניות על קברי הל"ה' (' 38שנים למות הל"ה' [ ,]1986אנ"ה ,תיק הל"ה).
 116ריאיון עם שרמן (לעיל ,הערה .)53
 117ריאיון עם בוגנר (לעיל ,הערה .)103
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אכן נתיב הל"ה ,שהוקם כיישוב משלט ,עבר תקופת התגבשות לא פשוטה .הקיבוץ היה בודד
לגמרי באזורו ,התמודד עם בעיות ביטחוניות וכלכליות רבות ,ורבים מהחברים עזבו במהלך השנים,
במיוחד מקרב המייסדים הפלמ"חניקים ,שחוו את שינוי השם ואת ההיוודעות הראשונה להורים.
העצמה של
היום־יום של נתיב הל"ה לא הושפע מאוד מהזיכרון ומהמחויבות שנגזרה מהשם רב ָ
הקיבוץ; לעתים אף הביעו החברים הסתייגות ממשא הזיכרון ,שהועצם על ידי מדיניות ההנצחה של
ההורים118.
בסיכום ,גם אם השפעתו הישירה של סיפור הל"ה על חיי היום־יום של הקיבוץ אינה ברורה דיה,
הטקסט המתחדש מדי שנה ב'נטפים' והטקס הקבוע שהתקיים בנוכחות ההורים בבית התרבות לזכר
הל"ה או למרגלות האנדרטה לזכרם ,העניקו לקהילה ייחוד ותרמו את תרומתם לגיבושה.

הרחבת מעגל הזיכרון :אתרים נוספים בגאוגרפיה של הל"ה
הסיפור־המיתוס של הל"ה ,שנתפס כבעל ערך לאומי ,הוליד יזמות הנצחה בכל רחבי הארץ ,חלקן
בעידוד מפורש של ההורים 119.במסגרת המגמה להנצחה תלוית גאוגרפיה ,הגאוגרפיה של הל"ה,
נקשרו אתרים שבהם פעלו ונכחו הל"ה למערכת ההנצחה 120.ההורים בלהיטותם להרבות בהנצחה
ולהאדירה ביקשו לפתח דרך זו ,ולעתים נוצר משום כך מתח כלשהו בין הקיבוץ לבינם .פיתוח גבעת
הקרב כאתר הנצחה לל"ה היה יָ זמה של מובילי זיכרון חדשים ,שהיו קשורים לשרידי גוש עציון.

מחנה הל"ה
מקום חשוב בתכניות ההנצחה של ההורים היה מחנה צבאי ,מחנה סטף ,לא הרחק מעין כרם .היזמה
להנצחה שם עלתה בשלב מוקדם .המחנה ,שהוגדר 'מחנה צבאי חדש' ,נחנך מעט אחרי יום הזיכרון
השלישי 121.שנה נקפה ובבסיס הוקם בית תרבות .בהזמנה לחנוכת הבית ,שנשלחה מטעם ה'ועד
למען החייל' ,דובר על 'פתיחה חגיגית של בית־התרבות במחנה על שם ה'ל"ה'' ,והטקס התקיים בערב
יום הזיכרון הרביעי .אחד מקירות בית התרבות עוטר בפרסקו של האמן הידוע משה טמיר שכונה
'לוחמי הל"ה'122.
 118בביטוי מוקצן המשקף בהחלט את האווירה בקיבוץ אמר בוגנר' :יש אומרים שהם ציפו מאתנו שנקרא את הילדים
בקיבוץ על שם הל"ה' (ריאיון עם בוגנר [שם]).
' 119יש לציין בסיפוק שעיריית חיפה ,כפי הנראה כתוצאה מחליפת המכתבים שלנו בעניין זה ,מצאה לנכון לקבוע את השם
"שדרות הל"ה" לאחד הרחובות בשכונה החדשה "רמות רמז" וכך הונצח שמם של הל"ה על רחובות בשלוש הערים
הגדולות בארץ' (ועד הורי הל"ה [לעיל ,הערה .)]83
 120לא כללנו את אתר הקבורה בהר הרצל; הוא איננו קשור במישרין במסע הל"ה ,והזכרנו אותו במאמר זה רק בהקשר
של הטקס של יום הזיכרון .מכל מקום פינוי בית העלמין בכפר עציון אחרי הסכמי הפסקת האש עם ירדן התנהל ב־1
וב־ 4בנובמבר  ,1949והמתים נקברו מחדש ב־ 17בנובמבר  .1949החללים נקברו בהר הרצל על פי סדר קבורתם בבית
העלמין בכפר עציון .טקס הגורל לזיהוי שנים עשר הקבורים שזהותם לא הייתה ברורה התבצע רק ב־ 17בדצמבר .1950
הלוויות הנופלים בסביבות ירושלים ,כולל הל"ה ,היו הראשונות שהתקיימו בבית העלמין הצבאי בהר הרצל.
 121הזמנה להורים מאת סגן אלוף ז' מרט 21 ,בינואר  ,1951אכ"ע.15-1-b-8 ,
 122ריאיון עם קושניר (לעיל ,הערה .)6
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במכתב משנת תשי"ט ( )1959לענף תרבות במטכ"ל הזכיר מס שתרם  200ספרים לספרייה בבסיס,
ואגב כך סיכם בקצרה את תולדות ההנצחה במקום:
יום השנה [השלישי] לנפילת הל"ה חנך הרמטכ"ל דאז ,רב אלוף יגאל ידין ,מחנה צבאי על שם הל"ה .המחנה
שנקרא קודם לכן 'סטאף' .השתתפו בטקס באי כוח הצבא ,הממשלה ,הורי הל"ה ואורחים רבים .בבית התרבות
של המחנה הוקם חדר זיכרון נאה והונח היסוד לספריה מעולה .ההורים העמידו את עצמם לרשות הספריה
ואספו מאות ספרים למטרה זו [ ]...היינו מאוד מעוניינים לדעת מה גורלו של המחנה ,אם עדיין השם 'מחנה
הל"ה' קיים ,ומה גורלה של הספריה ומה גורלו של חדר הזיכרון123 .

בפתיחת ספר הזיכרון לט"ש משנת תשי"ב ( )1952יוחדו שני עמודים לאתרי הנצחה לל"ה :הקיבוץ
ומחנה הל"ה ,עמוד לכל אתר 124,והרושם הוא ששנים ספורות לאחר נפילת הל"ה הייתה לשני האתרים
חשיבות דומה .בעמוד על מחנה הל"ה סופר בין היתר על חורשה בת שלושים וחמישה עצי אורן
שניטעה במחנה ביום קריאת השם ,והובאו דברי מפקד החטיבה בטקס ,שבהם העלה על נס את גבורת
הלוחמים ומורשתם ,והכריז שמורשת זו תונחל לחיילי הבסיס .הוא פתח בהתייחסות מליצית אל
ההרים שמסביב לסטף' :הרים אלו ,ערש גיבורי יהודה בכל הדורות ,חוו מלחמות ישראל לעצמאותו
במולדת .בין הרים אלו נרקמו אגדות גבורת עם שנאבק על עצמאותו במלחמתו — מלחמת דוד
וגלית ,מלחמת המכבים בהיותם מעטים נגד רבים וחמושים [ ]...בדורנו שוב דרכו לוחמי ישראל על
הרים אלו' 125.בדבריו אלה התמודד המח"ט עם סמליות הנוף ההררי ,ובתוך כך הזכיר שתי פרשות
היסטוריות שקשורות למוטיב המעטים נגד רבים שאפיין את הל"ה — דוד וגליית והמכבים; בפועל אין
קשר גאוגרפי ממשי בין הציונים ההיסטוריים הללו לסטף ,שלא כמו עמק האלה ,שבו התנהל הקרב
בין דוד לגליית .בהמשך דבריו ביאר המפקד את הציפיות להנחלת מורשת הל"ה דווקא בבסיס הזה126.
מה שלא הזכיר המח"ט בנאומו ביום קריאת הבסיס בשם ,אך ככל הנראה לא נעלם מעיני ההורים,
שהכירו כל פרט בעלילת הל"ה ,הוא הקשר שלהם לסביבת המחנה .בלילה הראשון ניסתה המחלקה
להגיע ליעדה דרך עין כרם אך הסתבכה בניווט בהרים שבסביבה ,ובלחץ הזמן חזרה לירושלים127.
בתחילת שנות החמישים הבסיס הצבאי הקרוב לאזור היה בסטף .זאת כפי הנראה הסיבה שהוצע
לכנותו על שם הל"ה ולהוסיף בו ספרייה ופינת הנצחה ,יסודות מקובלים בתרבות ההנצחה הישראלית.
אשר לפנייתו של מס לרשויות צה"ל בעניין גורל מפעל ההנצחה בסטף ,תשובת המחלקה להנצחת
החייל על פניית ההורים מלמדת על הקושי להחיל את ההנצחה על בסיס שאוכלוסיו אינם קבועים:
'חדר הזיכרון קיים [ ]...הספריה לעומת זאת איננה ,הואיל והיא הועברה לועד למען החיל'128.
 123ועד הורי הל"ה ליחידת תרבות וחינוך בצה"ל 9 ,בינואר  ,1959אכ"ע.15-1-b-8 ,
 124טש (לעיל ,הערה  ,)76עמ' .19‑18
 125שם ,עמ' .19
' 126מחנה זה הנושא את שם מחלקת הל"ה ,יחשל ויחנך לצה"ל חיילים ומפקדים באותה רוח גבורה ומסירות ללא חת
שסימלו את מלחמת הגבורה של המחלקה שחשה לעזרת גוש עציון הנצור ,ואשר בנופלם ,רקמו אגדת גבורה בדורנו —
כאגדת מצדה .מחנה זה יהיה בית היוצר למשיבי גבולנו מים ועד מדבר ,לנצורי חומת ירושלים השלמה ,ויהיה מפעל
זה שילומים לדמם' (שם).
 127בן־יעקב (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .63‑62
 128נ' דגוני ,עוזר למנהל מחלקת הנצחת החייל ,אל מס 4 ,במאי  ,1959אכ"ע.15-1-b-8 ,
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השילוב של מחנה הל"ה במסכת אירועי ההנצחה בטקסים לא עלה יפה; הבעיות התחילו כבר בשלב
מוקדם ,עקב אילוצי זמן' :בגלל יום השנה הנדחה והזמן המצומצם לא תתקיים השנה אזכרה במחנה
הל"ה' ,נכתב בשנת תשי"ג ( 129.)1953מסיבות שהיו קשורות לעיתוי יום השנה ולעומס הפסיקו אפוא
אחרי מספר שנים את האזכרות במחנה הל"ה ,עד שבשנת העשור למדינה — כך עולה ממכתבי
הוועד בנדון — לא התנצלו עוד על אי קיום אזכרה במחנה הל"ה .הנה כי כן בתשי"ב היו מי שתפסו
את המחנה כמקביל לקיבוץ בכל הקשור לאפקטיוויות של ההנצחה ,אך שנים ספורות לאחר מכן
המחנה כמעט נשכח .כיום קיים שלט הנצחה המזכיר את הבסיס על שם הל"ה על קיר מבנה נטוש
במקום

הר־טוב
ההורים ביקשו להקים אתר הנצחה גם בהר־טוב ,המושבה שממנה יצאו הל"ה לדרכם האחרונה.
ההורים ביקשו לדייק ולאמץ כאתר הנצחה את הבית הספציפי שבו שהו לפני צאתם .וכך דווח
בשנת תשי"ג:
חברי הועד ִּבקרו בהר־טוב בבית ,שממנו יצאו בנינו לדרכם האחרונה .אנו מנהלים כפי שידוע לכם ,מו"מ עם
משרד החינוך ,עם הארגון להקמת אכסניות לנוער ועם מוסדות אחרים ,לשקם את הבית הזה ,העומד עדיין
הרוס וחרב ,ולהכשירו לאכסניה לנוער על שם הל"ה .הבית העומד במקום מרומם והסביבה הנהדרת הם ממש
אידיאליים למטרה זו ואנו ְמ ַק ִ ּוים שבשיתוף פעולה עם הגורמים השונים נצליח לבצע את המשימה הזאת130 .

הפעילות הקשורה באתר זה התנהלה לאו דווקא ביום הזיכרון .קושניר תיאר במאמרו 'בעקבות
הנחמה' סיור בהר־טוב ובסביבותיה .בסיור הראה להם לוחם לשעבר את הבית שממנו יצאו הל"ה
ואתרים חשובים אחרים שהיו קשורים אליהם .קושניר קישר להנצחה את הטקס להקמת מועצה
אזורית המאגדת את יישובי האזור ,והדגיש כי לדידו זוהי בעצם הנחמה .בצד ראש המועצה המיועד,
אנשי משרד הפנים ואנשי ציבור שנוכחותם התחייבה מהטקסיות נכחו במעמד גם 'ועד הורי הלמד־
הא' .בטקס קראו ילדים מיוצאי תימן קטעים מספר שמואל העוסקים ַּבסביבה ואת סיפור שביית ארון
האלוהים וחזרתו 131.אחד הנואמים מיוצאי תימן דיבר' ,ובהזכירו את קשרם של המתנחלים החדשים
עם אלו שפילסו מהרטוב את הדרך לגוש עציון ואת הלמד־הא שהיו כארון האלוהים במלחמתנו .לידי
ששנַ יִ ם בין הלמד־הא [היו] ממשפחות יהודי
ישבה אם ששכלה את בנה יחידה עם הל"ה .היא לחשה לי ׁ ְ
תימן וזה פשר בריתם־בריתנו לארץ ולעם' 132.דימויים רבים הוצמדו לל"ה בניסיון לתאר את גבורתם,
ודומה בעינינו שדימוים לארון ה' במלחמה ,מתוך קישור — גם אם לא מוצלח במיוחד — 133לסביבה
הגאוגרפית של מסעם ,הוא מהמעניינים שבהם.
 129ועד הורי הל"ה אל משפחות הל"ה 28 ,בדצמבר  ,1953אכ"ע.15-1-b-8 ,
 130ועד הורי הל"ה (לעיל ,הערה .)83
 131ניתוח הפרשה בספר שמואל א פרק ו מלמד שארון ה' הוחזר מעקרון (תל מקנה) לבית שמש (תל בית שמש) דרך נחל
שורק (ואדי צראר) .בוואדי זה עוברת הרכבת בואכה תחנת הר־טוב .ניתן אפוא לקשר את מסע הארון לתוואי בהווה.
 132ש' קושניר' ,בעקבות הנחמה' ,דבר 24 ,ביולי  ,1953עמ' .2
 133בעקיפין העם בפרשה זו בסבילות ,כפי שעולה מן המדרש ,מפני שלא פעל להשבת הארון ונזקק להכוונה אלוהית.
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מהתכתבות של נתיב הל"ה עם מס 134עולה כי הרצפלד ביקש להקצות סכום מכספי ה'איגוד למען
תוצרת הארץ' למימון הקמת אכסניית נוער בהר־טוב .דעת הקיבוץ לא הייתה נוחה מכך ,אך ההורים
ביקשו להמשיך במהלך 135.סוף דבר ,התכניות להקמת מרכז תרבותי או אכסניה בהר־טוב לא יצאו
אל הפועל.

גבעת הקרב
האתר המובהק הקשור בהנצחת נפילתם של הל"ה הוא גבעת הקרב ,שזכתה לשמה רק לאחר זיהויה
הסופי ,לאחר מלחמת ששת הימים 136.החשיפה של המקום יפה הנוף והמרגש משכה אליו את תשומת
הלב של הציבור .בתחילת שנות השישים נכון היה לומר ש'רבים התיירים והמטיילים העוברים מדי
יום ליד המצבה [סמוך לנתיב הל"ה]' 137,אך בתחילת שנות השבעים נדד מוקד ההנצחה של הל"ה
אל גבעת הקרב ,והדבר התבטא גם בתרומות' :קהק"ל ִקבלה על עצמה השתתפות בהנצחת הל"ה
בגבעת הקרב ולכן לא תוכל לתת מענק להרחבת בית הל"ה במשקכם' 138.מס עדכן את ההורים על

שלט הסבר על נתיב
מחלקת ההר אל
מול גבעת הקרב
(הגבעה שמימין)
(צילום :יוסי שפנייר)

 134א' הורוביץ ,נתיב הל"ה ,אל מס 5 ,בנובמבר  ,1957אר"מ.
 135שם.
 136בסוף שנות השישים הוביל בית ספר שדה כפר עציון בהנהגתם של יהושע כהן ,איש הלח"י לשעבר ,ויוחנן בן־יעקב,
איש כפר עציון ,פעילות מחקרית נמרצת לבירור תעלומת המקום ונסיבות הנפילה .ראו :בן־יעקב (לעיל ,הערה .)5
סוגיה זו חורגת מעיקר ענייננו ,והדיון בגבעת הקרב מוצג בתמציתיות יתרה .חשוב לציין כי לפני החזרה לגוש עציון
בשנת  1967לא הייתה לציונות הדתית עמדה חד־משמעית בסוגיית זיכרון הל"ה .לקראת יום הזיכרון בה' בשבט
פורסמו דיווחים וכתבות בעיתונים 'דבר' ו'על המשמר' ,אך לא ב'הצופה' ,שופרה של הציונות הדתית.
 137התכתבות הקיבוץ עם המועצה האזורית (לעיל ,הערה .)92
 138שרף (לעיל ,הערה .)106
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ההתכתבות שלו עם יהושע כהן ,איש בית ספר שדה כפר
עציון ,בעקבות גילוי גבעת הקרב' :חושבני שהמכתב
הנ"ל יעניין את כל בני משפחתנו .בקרוב ידון הועד
על אפשרות של סיור לגבעה אשר עליה התחולל הקרב
האחרון של הל"ה' 139.אולם בשנים הבאות כבר לא
היה כוחם במותניהם ,וגבעת הקרב לא שובצה במסורת
יום הזיכרון .העליות לגבעת הקרב התנהלו בהנהגתם
של גורמים חדשים שהובילו את תהליך הזיכרון ואת
הדפוס החדש של המסע בעקבות הל"ה ,בעיקר בית
ספר שדה כפר עציון ,שבסיורים שהנהיג ניתנו הסברים
בנוסח ידיעת הארץ מעורבים בקטעי קריאה על הל"ה.
בהתכתבות בין כהן למס תואר מסע משותף של נציגי
'בני הקיבוץ המאוחד' ,תנועת הנוער 'הקיבוץ המאוחד',
ונתיב הל"ה עם אנשי כפר עציון בסיוון תשכ"ט (מאי
:)1969

טיפוס במעלה גבעת
הקרב ,בצעדה לזכר
מחלקת הל"ה

(צילום :גרשון אלינסון,
באדיבות בית ספר שדה
כפר עציון)

בית ספר שדה בכפר עציון ביחד עם מזכירות בני הקיבוץ
המאוחד ,קיים השבוע כנס בהר חברון אשר חלקו הראשון
היה מוקדש כולו לפרשת הגבורה של הל"ה [ ]...למחרת
בבוקר צעדנו כולנו בדיוק בנתיב המתוכנן של הל"ה עד
לגבעת הקרב מקום שם נלחמו ונפלו בגבורה עד האחרון
[ .]...שם ,על גבעת הקרב ,קרא הח'[בר] חנן פורת מכפר
עציון את פרק חזון העצמות היבשות מספר יחזקאל ונערה
מקיבוץ נתיב הל"ה את שירו של חיים גורי 'הנה מוטלות
גופותינו' [ ]...והוצבה על הגבעה אנדרטא צנועה אך הולמת ביותר ,מברזל על גל אבנים ,למזכרת140 .

אתר הזיכרון בגבעת הקרב נשען על שמה הלא־רשמי והרשמי גם יחד; במפת  1:50,000החל בשנות
משם הגבעה נגזרו הכינוי 'דרך הל"ה' לדרך העולה מעמק האלה
השבעים נכתב שמה 'גבעת הל"ה'ֵ ׁ .
בואכה גוש עציון ,דרך שנפרשת ממנה תצפית נאה על גבעת הקרב ,והשם 'מעבר הל"ה' (ג'בעה)
לנקודת מעבר בין שטח מדינת ישראל לשטח  Cעבור התושבים הפלסטינים .במהלך השנים הוצבו על
גבעת הקרב מספר אנדרטאות .את האנדרטה הראשונה הקימו בני הנוער מתנועת 'הקיבוץ המאוחד',
והיא נהרסה על ידי אנשי צוריף .אחריה הוקמה אנדרטה על ידי בית ספר שדה כפר עציון ומשרד
הביטחון ,אך כעבור זמן הסיר משרד הביטחון את האנדרטה והקים אנדרטה חדשה בדמות עץ הנושא
שלושים וחמישה ענפים שבקצותיהם חלוקי אבן .כיום גבעת הקרב היא ככל הנראה האתר המזוהה
ביותר עם זיכרון הל"ה.
 139כהן אל מס ,י' בסיוון תשכ"ט ( 27במאי  ,)1969אכ"ע.15-1-b-19 ,
 140שם.
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מקום הקבורה בכפר עציון
אחת ההצעות האחרונות של דור ההורים להנצחה בהקשר
הגאוגרפי של פרשת הל"ה הועלתה לקראת יום הזיכרון
השלושים ,בשנת תשל"ט ( .)1979הוועד פנה ל'אגודת שרידי
גוש עציון' בבקשה 'שיוקם שלט לזכר הל"ה במקום שהיו
קבורים כאשר הביאו את גופותיהם מהרי חברון לגוש עציון ,עד
שבאו לקבורה בהר הרצל' 141.הבקשה נענתה ,ובבית הקברות
של כפר עציון הוצב שילוט צנוע ,המתייחס אמנם לכלל חללי
הגוש אך הובלטו בו נופלי שיירת העשרה והל"ה.

המסלול
לקראת מלאות חמישים שנה לנפילת הל"ה ובמסגרת אירועי
היובל למדינת ישראל יזמו בית ספר שדה כפר עציון ,קק"ל ובני
הדור החדש של המשפחות את מסלול הל"ה ,הקושר נקודות
משמעותיות במסעם .לאורך הדרך הוצבו שלטים ועליהם הסברים שאפשרו סיור עצמאי או בהדרכה
מצומצמת (על הכיתוב הופקד ההיסטוריון הצבאי אריה יצחקי .)142לכאורה הגאוגרפיה של הל"ה
הושלמה — המסלול היה מלא ומבואר 143.אולם בשל ביקורת על תוכן השלטים ,בגלל מה שנראה
כאי דיוקים עובדתיים ובשל ניסוחים שלא כיבדו כראוי את הנופלים 144,שונה נוסחם ,על פי הצעותיו
של בן־יעקב וניסוחיו של גורי .בני המשפחות עודכנו על התיקון:
השילוט שהציבה הקרן קיימת לאורך מסלול הליכתם של הל"ה מהרטוב לעבר גוש עציון ,חייב מספר תיקונים
בשל המהירות בה בוצעו השלטים ערב יום הזיכרון לנפילתם .נוסח חדש שגובש על ידי יוחנן בן יעקב ונוסח
ע"י הסופר חיים גורי הוגש לקרן הקיימת [ ]...חבל ההר (מחוז של הקרן הקיימת) קיבל הוראה להפיק את
מערכת השלטים המחודשת145 .

דיון מסכם
בתוך שלל טיפוסי ההנצחה של הל"ה נתקבע זמן קצר יחסית אחרי נפילתם דגם בולט המבוסס
על מקומות בעלי זיקה ישירה לפרשה — הגאוגרפיה של הל"ה .מטבע הדברים בדגם זה מובלט
 141מס אל אגודת שרידי גוש עציון 14 ,בינואר  ,1979אכ"ע.15-1-b-12 ,
 142א' יצחקי' ,אור חדש על מחלקת הל"ה' ,אריאל( 184‑183 ,תשס"ח) ,עמ' .41
 143יזמת נתן סס מקק"ל שפנה להורים (ריאיון עם בן־יעקב 21 ,בנובמבר .)2014
 144בן־יעקב אל ועד משפחות הל"ה 13 ,בפברואר  ,1998אכ"ע.15-1-b-12 ,
 145א' מיכאלי בשם ועד משפחות הל"ה — מחלקת ההר אל בני המשפחות ומוקירי זכרם 8 ,במרס  ,2000אכ"ע.15-1-b-12 ,
לאורך המסלול ,מהיציאה מהר־טוב ועד גבעת הקרב ,הוצבו שבעה שלטים .חלקם נסחפו עם סלילת הכביש המזרחי
מבית שמש לעמק האלה.

שלט המציין את
מקום קברם של
הל"ה במלחמת
העצמאות בבית
הקברות בכפר
עציון2016 ,
(צילום :יוסי שפנייר)
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המקום ,ברוח דבריה של פרנסיס ייטס' :בלי מקום אין פרקטיקות של זיכרון' 146.המקום היה
עשיר ,ולא בכדי השתמשנו בכינוי המכליל גאוגרפיה .המקום ִאתגר מזוויות שונות :זיהוי אתרים,
תצפיות ,נטיעות ,מסעות ,מרוציםִ ,שיום ,שילוט ,טקסים וכתיבה; כל אלה אפשרו חוויית מקום
חזקה ומשמעותית .דומה שאחד מביטוייה העזים מקופל בדברי קושניר' :הרי חברון וגוש עציון
נשקפו מנגד ולפנינו הערוצים והוואדיות מקום מערכתם האחרונה [ ]...אמר חבר :לא במקרה הלכו
באותו לילה הבנים בנתיב הזה .לא במקרה נמצאים גם אנו בפינה זו וממשיכים לא בנקם ולא
בשילומים'147.
המונח הגאוגרפיה של הל"ה מתייחס לכל השטח הקשור במסעם ,אך בקואורדינטות של גאוגרפיה
זו יוחד מקום מיוחד לנתיב הל"ה ,שניתן לו מקום מרכזי במאמרנו .בתשע עשרה השנים מנפילת
הל"ה עד מלחמת ששת הימים תפס נתיב הל"ה מקום מרכזי בטקסי הזיכרון שהובילו חברי הקיבוץ
וההורים; כפי שתיאר קושניר' :מקברות הבנים בהר הרצל אנו נוסעים לקיבוץ נתיב הל"ה ,ובבית
התרבות על שם הל"ה מתייחדים אנו וחברי הקיבוץ עם זכרם .מבית התרבות אנו עולים לגבעה שבה
הקימונו את מצבת הל"ה ,ובה חרותים שמות בנינו .ממקום המצבה אנו משקיפים אל גוש עציון
העצמה הרגשית
ורואים [ ]...תשע עשרה שנה צפינו כך'' 148.אנו נוסעים' כתב קושניר ,ואולי בגין ָ
והטקסיות ,הקשורה בחזרתיות מסוימת ,נכון לראות ביום הזיכרון עלייה לרגל149.
מנקודת הראות של הנצחה משמעותית נתיב הל"ה בלט במיוחד במכלול הגאוגרפיה של הל"ה.
מזווית זו הצליח הקיבוץ למלא את ייעודו' :מקומות כמו נתיב הל"ה נותנים עידוד ונוחם להורים
השכולים ,היודעים כי היה טעם לחייהם ולמותם של הבנים' 150.ברגעים של התעלות תפסו עצמם
נציגי נתיב הל"ה כמקיימי חזון השיבה של הפלמ"ח ,כפי שנאמר באחד מטקסי הזיכרון"' :נשבענו
כי כל מקום בו נִ גרה ִטפת־דמם השפוך — שוב נשוב אליו" .אנחנו שבנו .באנו בעקבותיכם
האבודות'151.
נתיב הל"ה קיים מסגרת הנצחה מורכבת שבלטה גם בתוכו .ראש לכול היה השיום; 152השיום
למגוון אופניו בלט כמוטיב הנצחה מרכזי אחרי מלחמת העצמאות .עמנואל סיון כתב בפרק על
'קריאת שם מקום על שם נופל או קבוצת נופלים' כי 'המחקר איתר  161איש ,שעל שמם נקראו,
 ;F. Yates, The Art of Memory, London 1966 146על תפיסת הזיכרון במרחב ראו :עזריהו (לעיל ,הערה  ,)11עמ' .213‑186
 147ש' קושניר' ,ביום אזכרה' ,דבר 5 ,בפברואר  ,1952עמ' .2
 148קושניר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .7
 149לתיאור עלייה לרגל במונחים של דת אזרחית ראו :א' דון־יחיא וי' ליבמן' ,הדילמה של תרבות מסורתית במדינה
מודרנית :תמורות והתפתחות ב"דת האזרחית" של ישראל' ,מגמות ,כח (תשמ"ד) ,עמ' .485‑461
 150שטרן (לעיל ,הערה .)40
 151נטפים( 64 ,ה' בשבט תשט"ו 28 ,בינואר  .)1955על פי נוסח 'יזכור לחללי הפלמ"ח'' :יזכור הפלמ"ח בגאון ובאבל את
בניו ובנותיו [ ]...נשבענו כי כל מקום בו נִ גר דמם על פני הארץ ,שוב נשוב אליו .תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים' (ז'
גלעד [עורך] ,ספר הפלמ"ח ,תל אביב תשי"ג ,עמ' .)1020
 152על ההיבטים העקרוניים והמעשיים של התופעה ראוl. Berg & J. Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: :
Contested Politics of Place Naming, Burlington, VT 2009; M. De Certeau, ‘Practices of Space’, M. Blonsky
 .(ed.), On Signs, Baltimore, MD 1985, pp. 122–145על השיום בשמות רחובות ראו :מ' עזריהו ,על שם :היסטוריה
ופוליטיקה של שמות רחובות בישראל ,ירושלים תשע"ב ,עמ' .40‑14
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קיבוץ ,מושב ,רחוב ,שכונה ,יישוב עירוני ,גבעה עליה נפל החלל ,מחנות צבא ,גן או חורשה
ספציפיים [ ]...חדר בבניין של מוסד ציבורי או סיעודי ,בית כנסת ,וכן קבוצה בתנועת נוער או
ספורט' 153.בנתיב הל"ה התפתחו הדברים זה בצד זה .ביישוב שנקרא על שם הל"ה צמחו אתרי
הנצחה ספציפיים פנימיים ,ובהצטברם חיזקו את האווירה ששררה בו מלכתחילה .אכן הקיבוץ שימר
יסוד טקסי הקשור לל"ה ,יסוד שהעניק מעמד סגולי למחזור החיים השנתי שלו ,והמערכת החינוכית
הנחילה את הקשר הזה לדור הצעיר; ניתן לראות בנתיב הל"ה יישוב מנציח ,יישוב שההנצחה היא
צד מהותי בחייו154.
הקיבוץ לא היה קהילת זיכרון אורגנית; לא גיבוש הקהילה סייע לזיכרון ,הזיכרון סייע כמדומה
לגיבוש הקהילה ,שזכתה לסמליות ,למשמעות ולגאווה מקומית .לפי דגם ידוע של פייר נורה,
והקדמה ,תהליכי הנצחה נעים מסביבות זיכרון למחוזות זיכרון; בסביבות זיכרון
עם ההתפתחות ִ
עדיין נשמר רצף טבעי של זרימת זיכרון מדור לדור ,מאב לבן; ואילו חברות מפותחות שאיבדו את
היכולת לתפקד כזירה טבעית להנחלת הזיכרון ,יצרו מחוזות זיכרון ספציפיים 155.לכאורה בקהילות
קטנות בעלות ליכוד חברתי חזק אפשר לקיים את הדגם הטבעי של סביבת זיכרון; קהילות כאלה,
'כדוגמת הקיבוצים בישראל ,שבהן יש אחדות בין המקום ,הנוף הבנוי ,האידיאולוגיה והמסורות
המוגדרות' 156,מאפשרות לכאורה העברת זיכרון טבעית .ואכן יש קיבוצים שהאינטימיות הזו
התבטאה בהם גם בהנצחה של לוחמיהם באנדרטאות 157.במקרה של נתיב הל"ה אנו מעדיפים
לדבר על יישוב מנציח; מחוזות זיכרון דוגמת אנדרטאות וטקסים חיוניים לשימור הזיכרון של
קהילתו ,ותורמים את תרומתם לליכודה החברתי ,אך אין זו קהילת זיכרון המתפקדת כסביבת זיכרון
אורגנית אותנטית .השימוש באתרים ובאנדרטאות היה תשתית להבניית זיכרון הל"ה בקיבוץ; אולם
הזיכרון צמח לא מתוך הקיבוץ ,אלא ממפגש מורכב ,פעמים טעון קמעה ,אך פורה ,עם קהילת
הזיכרון של בני המשפחות; המפגש הוא שהעניק חיוניות וערך לתהליך ההנצחה .אין חידוש מהותי
בכך שהורים הובילו את תהליך ההנצחה ,אך איכויותיה המיוחדות של קבוצה זו הניבו ללא ספק
תוצאות רבות ָעצמה בכל הקשור לגילויי ההנצחה בנתיב הל"ה.
עוד נותר לברר בקצרה מה היה חלקם של גורמים תנועתיים בהנצחה הנרחבת בנתיב הל"ה.
כבר נשמעה הטענה ש'הקיבוץ המאוחד' ,התנועה שנתיב הל"ה השתייך אליה ,הובילה את הזיכרון
 153סיון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .144
 154אנו בוחנים עתה כיצד התבטאו תהליכים מהסוג המתואר כאן ביישובים מנציחים אחרים ,קרי במקומות הנושאים שם
מובהק ומחייב.
 155פ' נורה' ,בין זיכרון להיסטוריה :מחוזות הזיכרון' ,זמנים ,)1993( 45 ,עמ' .19‑4
 156בניסוחו של גרואג .ראו :ש' גרואג' ,לוביה ביער לביא :על שימור המורשת הפלסטינית הבנויה בישראל' ,ח' יעקבי
וט' פנסטר (עורכים) ,זיכרון השכחה והבניית המרחב ,תל אביב וירושלים  ,2011עמ'  .182הבסיס הוא ככל הנראה
דבריה של קנטור' :זיכרון קהילתי הבנוי על שיחות מעגל הנסובות סביב נושאים מוגדרים מראש ,הוא ז'אנר מקובל
בתנועה הקיבוצית כמעט מראשיתה' (קנטור [לעיל ,הערה  ,]7עמ'  .)244ניסוח עקרוני באשר לכוחן של קהילות זוכרות
מסוג זה' :ההנצחה תלויה בעוצמת הזיקה בין המנציחים ובין קהילת הזיכרון .בעלי הפוטנציאל הגבוה הם אלה המצויים
בסביבה חברתית שהיא חלק מקהל הזוכרים — מושב ,קיבוץ או חברים מן הצבא' (א' שמיר ,הנצחה וזיכרון :דרכה של
החברה הישראלית בעיצוב נופי הזיכרון ,תל אביב תשנ"ז ,עמ'  ;115וראו גם :שם ,עמ' .)17‑13
 157למשל בקיבוצים יראון ,מלכיה והראל.
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אנדרטה לזכר
הל"ה ,פרי יצירתו
של יוסי בראל,
בכניסה לקיבוץ
נתיב הל"ה2003 ,
(ראו עמ' )139

(צילום :יוסי שפנייר)

ישראל רוזנסון ויוסי שפנייר

הפלמ"חי והשפיעה רבות על הזיכרון הקיבוצי של ימי היישוב והמדינה 158.במחקרנו בנתיב הל"ה
לא מצאנו כל סימן לקשר ישיר בין התפתחות זיכרון הל"ה — שמחציתם היו חברי פלמ"ח מהגדוד
השישי — לבין ההשתייכות של נתיב הל"ה ל'קיבוץ המאוחד' .תהליכי הזיכרון בקיבוץ התפתחו
במסגרתו כקהילה ומתוך זיקתו לקהילה אחרת ,ההורים .אכן בנסיבות מסוימות הוזמנו חברי 'בני
הקיבוץ המאוחד' להשתתף בתהליכי ההנצחה ,אולם תהליכים אלו כבר הובלו על ידי גורם חדש —
'הקיבוץ הדתי' ובית ספר שדה שהעמיד .במבט כולל על התהליכים הללו אפשר אולי לסמן את כפר
עציון כיורש ל'קיבוץ המאוחד' 159.אכן היו קולות ביקורתיים על הקהל שבחר בית ספר שדה כפר
עציון לפנות אליו ,והיו מי שהגיבו בתרעומת 160.מכל מקום 'הקיבוץ המאוחד' אולי העניק אווירה
והשראה ,אך בפועל תהליכי ההנצחה של הל"ה לא נזקקו לו.

 158קנטור (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .377‑376
 159בעקבות שיחה עם ד"ר אפרת קנטור .היא הסבה את תשומת לבנו למתח דומה בשאלת ניכוס הזיכרון של מאיר הר־ציון
בין סביבתו האורגנית ,קיבוצי העמק ,לבין בית ספר שדה כפר עציון.
 160בן־יעקב (לעיל ,הערה .)144
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