תולדות התכנון של בתי  -הקברות הבריטיים

בארץ  -ישראל
רון פוקס
עזה  ,באר  -שבע  ,ירושלים  ,קו יפו  -ירושלים והצירים המובילים ממנו צפונה לכוון דמשק  ,היו זירות
הלחימה העיקריות בארץ  -ישראל של חיל המשלוח המצרי

) The Egyptian Expeditionary

הכוח הבריטי שנכנס לארץ במלחמת העולם הראשונה וכבש אותה מידי התורכים  .כזכר

, ( Force

לאותם קרבות עומדים היום במרחק לא רב משדות הקרב העיקריים של אותה מלחמה שישה בתי -

קברות מסודרים ומטופחים להפליא  :בדיר אל  -בלח  ,בעורף החזית נגד עזה
עצמה  ,שסביבה התחוללו בחודשים מרס  -אוקטובר

1917

(  734נקברים ) ;

בעזה

שלושת הקרבות הקשים ביותר  ,שמספר

הנפגעים בהם היה הגבוה ביותר (  ; ) 3 , 218בבאר  -שבע  ,שכיבושה היה אחד הניצחונות המבריקים
של אלנבי ופתח את הדרך לירושלים

( ; ) 1 , 239

בירושלים

( ; ) 2 , 539

הכללית בביר סאלם ובעורף הקו שנפרץ בקרבות מגידו
1918

( . ) 306

ן

ברמלה  ,לא הרחק מן המפקדה

ובחיפה  ,שנכבשה בספטמבר

( , ) 3 , 769

מלבד אלה נקברו חיילים עוד בשישה  -עשר בתי  -קברות קטנים  ,הסמוכים אף הם

לאתרי לחימה  ,בעיקר סביב עזה  ,יפו

וירושלים .

2

בסך  -הכול ידוע על

12 , 641

נקברים .

האיממריאלית לקברי מלחמה

הוועדה

בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל נמנים עם מאות בתי  -הקברות שהקימו הבריטים מאיפר
) ( Ypres

עד בגדאד ומניירובי עד נובה סקוטיה להנצחת  1 , 104 , 890החללים של צבאות האימפריה

במלחמת העולם

*

הראשונה .

קבורה ממלכתית לכל חייל וחייל שנפל במלחמה היתה משימה

3

מאמר זה מבוסס על פרק מתוך  :א " ר פוקס  ' ,אוסטל סנט בארב הריסון  :ארכיטקט בריטי בארץ הקודש '  ,עבודת
דוקטור  ,הטכניון  ,מרס  . 1992החיבור נכתב בהנחייתם של פרופ ' גילברט הרברט ופרופ ' דוד בסט מן הפקולטה

לארכיטקטורה ובינוי ערים  ,הטכניון  .אני מבקש להודות להם על עצתם ומסירותם בעת כתיבת החיבור .
תודה מיוחדת אני חייב לארכיון של ועדת חבר העמים לקברי מלחמה ( ראה להלן  ,הערה . )4

את רוב החומר

1

אספתי בשנת  , 1989לפני הארגון מחדש של הארכיון והמחשוב של
מספר הנקברים ממלחמת העולם הראשונה ( כולל בקרמציה )
בשנת

, ] 995

בתי  -הקברות
2

לפי מאגר הנתונים של ועדת חבר העמים לקברי מלחמה  .מספרים המתייחסים למצב סמוך להקמת
ראה

בספרי

הרשומות

) registers

( The

של

הוועדה

,,

:

Graves

War

Imperial

The

0
 British Empire. Palestine 1 Syria , London 1924 - 1932ש4
 0Immission , The war Graם
בבתי  -הקברות הקטנים היו בשנות העשרים לפי ספרי הרשומות ( לעיל  ,הערה  2 , 022 , ) 1נקברים  .מדובר בבתי -
קברות שהושארו בהם רק נקברים לא בריטים ( בעיקר הודים  ,מצרים ותורכים ) שנטמנו ללא מצבות  .אתרי

הקבורה בווילהלמה  ,שרונה  ,ג ' בליה ( יפו )  ,לטרון  ,לימבר  -היל

1 14

הקטלוג .

בבתי  -הקברות הבריטיים בארץ מעודכן למצב

( ] חimber 11

 ,ירושלים )  ,חJunction 51 % 110

קול קו הרכבת לירושלים )  ,באב סיטנה מרים ( שער הרחמים  ,ירושלים ) ממילא ושער הורדוס  ,יריחו וטול  -כרם
~
בוטלו כשנות החמישים  ,והנקברים שאפשר היה להעבירם הועברו לרמלה  .לוחות זיכרון ברמלה מציינים את

העברת הנקברים ההודים משרונה ווילהלמה  ,ואת בתי  -הקברות שלא ניתן עוד
3

לתחזקם .

נתונים סטטיסטיים על בתי  -הקברות הבריטיים ברחבי העולם ראה בנספחים אצל The Immortal :

1937

Neritage , Cambridge

Ware ,

.ע

חדשה לחלוטין בתולדות אירופה .

קודם למלחמה זו היתה קבורת חיילים בצבא הבריטי ,

כבצבאות אחרים  ,נתונה לאחריותם של יחידתו ושל חבריו לנשק  ,והם גם אלה שנשאו בהוצאות

הקבורה  .ההקרבה הנוראה שדרשה המדינה מאזרחיה במלחמת העולם הראשונה ( באנגליה נהרג

צלבי עץ זמניים על
בריטים
העולם
חיילים
ממלחמת
קברי
הראשונה בדרך העולד
מיפו לירושלים

אזרח אחד מכל שישים ושישה ) עוררה את ההכרה באחריותה המוסרית של המדינה לקבורתם של

חייליה ולהנצחתם .
המתמשכת  .היקף האבדות במלחמת העולם הראשונה היה חסר תקדים  ,וכך גם המורכבות של
הטיפול בחללים  ,זיהוים  ,רישומם  ,קבורתם ואחזקת הקברים  .ההכרח בארגון שיטתי וסטנדרטי
של נוהלי הטיפול בחללים התברר למקבלי ההחלטות במהלך המלחמה  .האחראי להחדרת ההכרה
פתרון נאות לבעיה זו היה חיוני למוראל של הצבא והעורף בעת המלחמה

בצורך בהערכות מתאימה היה פביאן וייר ) Ware

Fabian

 ,פעיל בצלב האדום הבריטי  ,שעמד על

היקפה ומורכבותה של הבעיה תוך כדי עבודתו  .בעקבות פעילותו הוקם בשנת  , 1917בצו מלכותי ,
גוף כללי שהיה ממונה על קבורת החללים  ,ושעליו הוטל לדאוג להקמתם ולאחזקתם לדורות של
בתי  -קברות לחללי ' המלחמה

הגדולה ' .

 ,הוועדה

גוף זה  ,שנקרא The Imperial War Graves Commission

(

מלחמה ' ) היה הארגון היעיל והמתקדם ביותר מסוגו בקרב המדינות

ןג: ::

י

~

האימפריאלית לקברי

הלוחמות .

4

הוא הוקם כגוף

 8ןנ ) ar

nbni

ves col
) ) mmisslon

 - Maiidenheadושם נמצא גם
(
~ העולם  .מרכזו ב ~, Berkshire -

ארכיונו  .לארגון סניפים ברחבי העולם ובהם סניף בישראל  ,בעיר רמלה  .על תולדות הארגון ומבנהו ראה Ph . :
ofthe Commonwealth War Graves (Jommission

 191 / . 19 7 , 1967ראה גם  :וייר ( לעיל  ,הערה

"

1977 ; ) 3

'ם Longworth , The Unending vigil:

Silent Cities , London

Stamp ,

 ( ) 3 .חוכרת שהוצאה לרגל

תערוכה במכון המלכותי של הארכיטקטים הבריטים ] , [ Royal Institute of British Architects

לונדון ) .

1 15

רון פוקס

עצמאי הנתון ישירות לביקורתו של הפרלמנט  ,ועל כן היה מחוסן מפני לחצים פוליטיים  .בהנהלתו
ישבו גם נציגים של הדומיניונים ושל הודו  ,מתוך כוונה שכל השותפים במאמץ המלחמתי הבריטי

יטלו חלק במשימה  ,ושפעולות ההנצחה ישאו אופי אימפריאלי ולא בריטי בלבד  .הארגון יצר
אימפריה לעצמה  ,עם מנגנון מסועף שלו שלוחות בכל מקום בעולם שבו נקברו חיילים

בארץ  -ישראל

הועברה

האימפריאלית בשנת

האחריות

. 1920

לניהול

בתי  -הקברות

הבריטיים

מידי

בריטים .

הצבא לוועדה

הארץ היתה אז זרועה צלבי עץ זמניים  -וביניהם גם מגיני דוד

ליהודים  -שהוצבו על קבריהם של חללי הקרבות  .המקבצים הגדולים ביותר נמצאו סמוך
לאזורי הלחימה העיקריים  ,באתרים מסודרים יחסית שאליהם נאספו  ,כאשר התאפשר הדבר ,
מאות החללים שנותרו מוטלים בשדה הקרב  .בחלק מן המקרים היו האתרים הללו צמודים לבתי -
קברות מקומיים ( בבאר  -שבע ובחיפה )  ,ובחלקם הם צמחו סביב תחנות לאיסוף נפגעים או בתי -

חולים שדה ( בדיר

אל  -בלח ) .

מלבד אלה היו עוד מקבצים קטנים של צלבים  ,לעתים על קברים

בודדים פזורים בצדי הדרכים ובשדות  ,קבריהם של חיילים שנטמנו על  -ידי חבריהם סמוך למקום

שבו נפלו בפעולות צבאיות משניות ובהיתקלויות .

משקיבלה הוועדה האימפריאלית את

5

האחריות לאתרי הקבורה השלימה את העברתם של קברים בודדים אל הריכוזים הגדולים  ,ופנתה
להפיכתם של ריכוזים אלה לבתי  -קברות עם סידורי קבע  .העבודות החלו בשנת

הקברות בבאר  -שבע ובדיר אל  -בלח הושלמו כבר בשנים
הושלם

אחרון .

הוא נחנך

ופלומר .

המלחמה  ,אלנבי

ב7-

במאי

, 1927

. 1923 - 1922

6

, 1921

ובתי -

בית  -הקברות בירושלים

בטקס שהשתתפו בו שני פילדמרשלים ממצביאי

7

' אוכלוסיית הנקברים ' בבתי  -הקברות הבריטיים בארץ
ל ' הרכב האוכלוסייה ' בבתי  -הקברות יש השלכות על הבנת מהותם ועל כמה היבטים

של עיצובם .

התאריכים על המצבות בבתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל ברוב המקרים אינם מוקדמים
לתאריכי הקרבות שהתרחשו בשדות הקרב הסמוכים במלחמת העולם

הראשונה .

המצבות

המאוחרות ביותר עשויות להשתייך לתקופת מלחמת העולם השנייה או לשנים האחרונות של

השלטון הבריטי בארץ  .יש לזכור עם זאת שבתי  -הקברות הוקמו במקורם בשביל חללי מלחמת
העולם הראשונה  ,כלומר בשביל כל חיילי הצבא האימפריאלי שנפטרו מכל סיבה שהיא מתחילת
המלחמה ועד סיומה ( התאריכים שקבעה הוועדה לעניין זה היו
באוגוסט

5

. ) 1921

ה4-

באוגוסט

1914

עד 31

כמו בכל מקום שבו היו מוצבים חיילים בריטים כך גם בארץ  -ישראל היו כל

.) 1

ראה תיאור תולדות האתרים בהקדמות לספרי הרשומות ( לעיל  ,הערה

סידורי הקבע ראה  :ג
Pictures ,

.

"

Finley ,

.נ

;  . 9 , 168קק London 1919 ,

.

G . E . Matson The Middle East

; 84

.ק

.

תיאורים וצילומים של אתרים לפני

Massey , now Jerusalem Was won

:] .

ען

 Pa/esline , London 1919 , photo .אן Pilgrim

 . 1889סח  . York 1980אחרי התקנת המצבות היה נהוג להעביר את צלבי העץ לבריטניה  .ראה  :ג ' מוסה ( להלן
הערה

1 1 6

6

 , ) 12עמ '

. 91

ראה  :הדו " ח השנתי של הוועדה האימפריאלית  . 1924 - 1923בבניית שני בתי  -קברות אלה הועסקו בני ' חבורת
העמק ' מ ' גדוד העבודה '  .ראה  :ספר באר  -שבע  ,י ' גראדוס וא ' שטרן ( עורכים )  ,ירושלים  , 1979עמ '  93והמקורות
שם .

7

' Jerusalem War Memorial ' ; ' Palestine War Cemeteries ' , The Times , 7 May 1927 ; ' The Imperial

 . 21 -32קק . 2 ) 1927 ] ?[ ,

]

Pa/estine and the Near Easl Annual ,

.

' War Graves Commission

מצבות עץ זמניות
הנפטרים  ,ללא יוצא מן הכלל  ,חייבים להיקבר בבתי  -הקברות שהקימה הוועדה האימפריאלית
במחוזות שבהם שירתו  .החזרת נפטרים למולדתם

נאסרה .

קמתם של בתי  -הקברות נתפסה במקורה כפעולה חד  -פעמית לשם קבורת חללי מלחמת
באופן
העולם הראשונה בלבד  .הם לא נועדו להיות בתי  -קברות צבאיים שבהם נקברים חיילים

רגיל .

הם גם לא נקראו בתי  -קברות צבאיים  ,אלא ' בתי  -קברות של המלחמה '

, Cemeteries

ולפעמים

יה

י1ב

"

~~

War

-

 , Memorial War Cemeteriesשכן הם נתפסו בשלמותם כאנדרטות

זיכרון למלחמת העולם הראשונה  .רק מכורח הנסיבות נפתחו כמה מבתי  -הקברות  -ליתר

דיוק

1941

שניים ( רמלה וחיפה )  -לקבורה בתקופה שבין המלחמות ובמלחמת העולם השנייה  .בשנת
 הקברותהוקם מדרום לחיפה בית  -קברות בריטי חדש  .לפי מאגר הנתונים של הוועדה יש בבתי
הבריטיים בארץ

2 , 854

כחללי אחת משתי

נקברים מתקופת מלחמת העולם השנייה

המלחמות .

ו 645 -

נקברים שאינם נחשבים

8

המלחמה
8

החוק של

1917

הסמיך את הוועדה האימפריאלית לטפל רק בחללי ' המלחמה הגדולה '  .כשנים שאחרי

ציפה משרד המלחמה שיחזור לתוקפו הנוהג הקודם  ,שלפיו האחריות לקבורת חיילים ועלותה היו מוטלות על

הקברות של
בבתי -
שבה
ישראל -
יחידותיהם  .הוועדה האימפריאלית מצדה התנגדה בתקיפות לקבורת נפטרים חדשים -
המלחמה  .מדיניות זו היתה בתוקף עד שנות השלושים המאוחרות ; פניות מצד ממשלת ארץ

המדיניות
המשיכו חיילים בריטיים להיפגע בפעולות איבה  -הן שעוררו את משרד המלחמה לבדוק מחדש את
לבית -
בעניין זה ( 1 )( / 32 / 4376ל  . ( PROבינתיים נהגו הרשויות בארץ  -ישראל לקבור חיילים בחלקה הצמודה

.

הקברות של חללי המלחמה ברמלה וכנראה גם בחיפה ( רח '

יפו ) ,

בעזרת הסגל המקומי של הוועדה

האימפריאלית  .כן נקברו חיילים בתקופה זו בבית  -הקברות האזרחי הבריטי במבואות הדרומיים של

חיפה .

כשפרצה מלחמת העולם השנייה הוחזר לתוקפו הנוהל של קבורה ממלכתית לכל חלל בכל זירות המלחמה  ,לפי

1 1 7

,

רון פוקס

ההרכב של הכוח שכבש את הארץ בשנים

( יחידות אנגליות  ,סקוטיות  ,ולשיות

1918 - 1917

ואיריות )

היה מגוון ביותר  .מלבד חיילים בריטים

מחילות שונים ( היבשה  ,הים והאוויר ) היו בו גם

חיילים מחלקים שונים של האימפריה ובעיקר מן הדומיניונים אוסטרליה וניו  -זילנד

ומהודו .

' אוכלוסיית הנקברים ' בבתי  -הקברות מהווה חתך של הרכב הצבא הבריטי בארץ  -ישראל  .כפי
שמעידות הכתובות על המצבות ולוחות הזיכרון  ,מיוצגים בהם כמעט כל היחידות וכל הלאומים

שהשתתפו בכוח  .כך אפשר ללמוד גם על תרומתן של קבוצות שאת נוכחותן נוטים לפעמים
לשכוח כמו חיילי הצבא ההודי 9או גדודי העבודה

המצריים .

0ן

מיוצגים גם החיילים הצרפתים

והאיטלקים שנלוו אל הצבא הבריטי  ,שגם באבדותיהם טיפלה הוועדה האימפריאלית  .בתוך בית -
הקברות ברמלה למשל הוקצתה חלקה מיוחדת לשלושים ושניים צרפתים  .מעט חיילי אויב
גרמנים ותורכים  ,רובם ככולם כאלה שמתו בשבי  ,נקברו אף הם על  -ידי הוועדה בבתי  -הקברות

הבריטיים .

] ן

תכנון בתי  -הקברות

:

הכללים האחידים

בגלל המטען הרגשי העמוק הכרוך במשימה קיבלו ההחלטות התכנוניות הקשורות בהקמת בתי -
הקברות משמעות אתית וסמלית מיוחדת  .עצם ההחלטה לקבור את כל הנקברים בסמוך לאתרי

הלחימה לא היתה מובנת מאליה  .היא עוררה התנגדות חריפה מצד אותן משפחות שקיוו להביא
הכללים שהיו נהוגים במלחמה הקודמת  ,והשבת נפטרים למשפחותיהם שרצו בכך שוב לא הותרה  .הוועדה
האימפריאלית חזרה להיות האחראית הבלעדית לטיפול בקבורת חללים  ,והיא היססה בתחילה אם להמשיך

ולהשתמש באותם בתי  -קברות ובאותו עיצוב שנהגו במלחמת העולם הראשונה  ,שכן היה בכך כדי לטשטש את
זיקתם של בתי  -הקברות הישנים למאורעות שנועדו להנציח  .באשר לארץ  -ישראל  ,הנפטרים בתקופת מלחמת
ה  3 -בספטמבר  1939ועד  ) 1947נקברו

העולם השנייה ( ליתר דיוק מן

על  -ידי הוועדה רובם ככולם בבית  -הקברות

ברמלה ובבית  -הקברות החדש ליד חיפה  .קבורת חיילים בריטיים שנפטרו אחרי

1947

ההגנה הבריטי  ,שנעזר בשירותי הוועדה האימפריאלית  ,אשר פעלה במעמד של

היתה באחריות משרד

קבלן .

ספרי הרשומות של

הוועדה כוללים רק את הנקברים והמונצחים משתי מלחמות העולם .
9

כשנכנס הצבא הבריטי לירושלים דאג אלנבי להציב חיילים הודים מוסלמים סביב מסגדי הר הבית כדי למנוע

מתיחות .

ראה

:

מאסי ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

 . 209אחרי כיבוש העיר הוחלפו כמעט שני שלישים מחיילי

הדיוויזיות הבריטיות של חיל הרגלים בחיילים הודים  ,כדי להעבירם למלחמה באירופה  .ראה
 . 167 , 185קק London 1928 ,

,

Campaigns

. The Palestine

:

A . P . Wavell ,

כשמונה מאות הודים קבורים בארץ  .האנדרטה

לחללים ההודים בפורט תוופיק  ,מצרים  ,מציינת סך  4 , 928חללים שנפלו במצרים וארץ  -ישראל מתוך מאה
וחמישים אלף חיילי הצבא ההודי ששירתו ב ' חיל המשלוח המצרי '  ,ראה  :ספרי הרשומות ( לעיל  ,הערה

מצרים .
10

וראה גם להלן  ,הערה

גדודי העבודה המצריים

,) 1

כרך

. 55
 , ( Egyptianשגיוסם הכמעט כפוי היה אחת הסיבות למתיחות

) Labour corps

במצרים אחרי המלחמה  ,מנו בתחילת

1916

כשלושת אלפים איש וכסוף

- 1918

כמאה אלף  .חלקם אף נשלחו

לאירופה  .הם הועסקו במגוון מלאכות קשות  ,לעתים תחת אש  .תרומתם החשובה ביותר היתה אולי בניית

הכביש  ,מסילת הברזל וצינור המים שאפשרו את התקדמות הכוח הבריטי דרך סיני לתוך ארץ  -ישראל  .מלבדם
שירתו בכוח הבריטי גם יחידות של נהגי גמלים מצרים

אלף איש ( וכשלושים אלף

( לעיל  ,הערה

 , ) 1כרך

גמלים ) .

1 1 8
11

בעיתונות

כעשרת אלפים מצרים מתו בשירות הצבא הבריטי  .ראה  :ספרי הרשומות

מצרים  ,תיאור יד הזיכרון בגיזה

מצוינת קבורתם של כ 2 , 185 -

) , ( Camel Transport corps

שמנו כעשרים ושלושה

;

וייוול ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '

. 63

בבתי  -הקברות בארץ

מצרים .

הבריטית משתקפת התמרמרות מסוימת על קבורת חיילי אויב בבתי  -הקברות הבריטיים  ,אולם

בריטניה היתה מחויבת לטפל בקבורתם על  -פי חוזה ורסאי  .בריטניה היתה גם זקוקה לרצון הטוב של תורכיה
בקשר לבתי  -הקברות הבריטיים

שבתחומה .
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ראה

:

משרד החוץ אל וייר  8 ,במאי CWGC , WG , 1924

 , ) 12עמ '

. 93 , 82

בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל

את יקיריהן לקבורה

במולדתם .

מאחר שמסיבות מעשיות לא היתה הממשלה הבריטית

יכולה

לקבל על עצמה את העברת כל החללים למולדתם  ,הוחלט לקבור את כולם ללא יוצא מן הכלל
שלא
בבתי  -הקברות שתקים הוועדה האימפריאלית במקומות שבהם נפלו  .ארצות אחרות ,

.

כבריטניה  ,אפשרו למשפחות לדרוש את העברת החללים למולדת 2י

המשימה הרגישה של הכנת קווים מנחים לתכנון בתי  -הקברות הוטלה על דמות ציבורית
מכובדת  ,סר פרדריק קניון ( תסומ0ז )  ,מנהל המוזאון הבריטי  .הוא ניסח את עקרונות התכנון של
ציבורית ,
בתי  -הקברות בדו " ח שהכין לאחר שנועץ בסדרה של אישים בעלי סמכות מקצועית או
וביניהם הארכיטקטים אדווין לאצ ' נס  ( Lutyensוהרברט בייקר )  ( Bakerוהסופר רודיארד

קיפלינג  .לאצ ' נס ובייקר היו לא רק הארכיטקטים המובילים באנגליה  ,הם היו המתכננים של מפעל
הבנייה האימפריאלי בה " א הידיעה  -עיר הבירה של הודו  ,ניו  -דלהי  ,ובנייני השלטון שבה 3 .י

הדו " ח שהכין קניון  ,ושאומץ בשנת  , 1918קבע בראש עקרונותיו את חשיבותו של עיצוב אחיד .

האחידות נועדה להבטיח כי כל בתי  -הקברות ' יזוהו כמצבות בריטיות אפייניות מתקופת המלחמה
הגדולה '  .האפקט של בתי  -הקברות  ,כך מוסבר  ' ,יהיה מצטבר  ,אם לכולם  ,בכל הנסיבות  ,יהיה
עיצוב דומה וכולם יביעו אותם רעיונות  ,ובכך ייצגו את אחדותה של רוח האומה ' 4 .י
בהתאם לעיקרון זה הוצעו כללים אחידים באשר למערך הכללי ולעיצובם של אלמנטים

סטנדרטיים .

לשון הדו " ח

-

והוויכוח הציבורי שעורר

-

מגלים עד כמה היו הבעיות

הפרגמטיות לכאורה של תכנון בית  -קברות כרוכות בדילמות מוסריות 5 .י

הבעיה התכנונית הראשונה היתה עיצוב מצבת הקבר הסטנדרטית  .בעניין זה קבע הדו " ח
עיקרון של שוויוניות  -המצבות יהיו אחידות לכול  ,בלא יחס לדרגתם  ,למעמדם ולמעלתם של

הנפטרים בחייהם האזרחיים  .החלטה זו נתקלה בהתמרמרות מצד אותן משפחות שקיוו להקים
ליקיריהן מצבות מיוחדות  .הביטוי האישי היחיד שהותר למשפחה היה ניסוח משפט קצר שייכתב

המצבה .

על

למצבות נקבעה תבנית אחידה בדמות טבלת אבן ניצבת  ,שצורתה מלבן מעוגל בראשו  ,ושעליה

חרותים פרטים אישיים  ,משפט הנצחה קצר לפי בקשת המשפחה  ,אות היחידה וסמל דתי ( צלב ,
מגן

דוד ) .

הוחלט שלא לשוות למצבות צורת צלב  ,חרף התנגדות ציבורית עזה באנגליה  ,מסיבות

מעשיות שונות  ,ובמיוחד מפני שלא כל חיילי האימפריה היו

נוצרים .

הרצון להתייחס בכבוד לכל האמונות והדתות של החיילים שלחמו תחת הדגל הבריטי
במלחמה השפיע על היבטים נוספים של העיצוב  .כך התעוררה בעיה באשר לסמליות הדתית
שבעיצובם של שני מונומנטים שהוצע לשלבם כמרכיבים סטנדרטיים בכל אתר  ' :צלב ההקרבה '
(  .האבן הוצעה ותוכננה בידי
)  ( cross of Sacrificeו ' אבן הזיכרון '

Stone of

)

O )dord
12

סקירה משווה על נהלי הטיפול בחללים במדינות הלוחמות ראה

:

.

Mosse , Fallen Soldiers

.

G.

E . G . Grossman , ' Architecture for

 Commissionב ראה גם
 '., 1990באשר לארה "
 . ofקק ,
80 - 93
Monuments and Chapels of the American Battle Monuments
Journal
8 Public Client : the :

the

13

 . 119 - 143קק Historians , 43 ) 1984 ( ,
Society
A . S . Gray , Edwardan .Architecture , Iowa
cityof
על לאצ ' נס ובייקר ראה  . 97 - 99 , 239 - 246 ; !4 . :קק , 1986 ,

 . 460 - 470 ; R . G . Irving , Indianקק 1975 ,

New Haven 1981

 .ק ! 918 ,

Delhi ,

'Summer: Lutyens, Baker and

Designed, London

!4

14

15

לסקירת הוויכוח

הציבתי סביב "

Origins, London

Architecture ,and

Service , Edwardian

" Be

/זן Kenyon , Eow the Cemeteries Abroad

דו " ח של קניוז

רא "
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לאצ ' נס  .זה היה גוש אבן מונוליתי בן שמונה טונות  ,עשוי בפרופורציות מחושבות בקפידה ומונח
על שלוש מדרגות  ,ועליו נחקק הפסוק שהציע קיפלינג מתוך בן סירא נא  ,יד

:

' Their Name

'  . Liveth for Evermoreהאבן נועדה לעמוד בדרך כלל בצד המזרחי של האתר  ,כאשר המצבות
עומדות לפניה ופונות אליה  ,כלומר מזרחה  .כוונתו של לאצ ' נס היתה שהאבן תהיה סמל מופשט

שיוכל להתפרש כיד  -זיכרון חילונית  ,ובו בזמן  ,כמזבח של כנסייה  .הערפול המחושב הזה לא סיפק
את רצון הכול  ,והוועדה חשה שייגרם ' צער רב ' אם ייעדר מבתי  -הקברות ציון ' להיותנו אימפריה

נוצרית ' .
קברות צלב מונומנטלי  ,שכונה ' צלב ההקרבה ' .
הבריטי רגינלד בלומפילד ( 814מת . ) 8101הוא מצועצע
6ן

הצלב  ,כך נטען שם  ,הוא סמל ראוי להקרבה עצמית  ,ועל כן הוחלט להקים בכל בית -

העיצוב שנבחר היה מעשהו של הארכיטקט

7ן

במקצת בהשוואה לעיצוב המופשט של

לאצ ' נס  ,ונושא חרב של ברונזה כדי לציין את משמעותו הצבאית של המקום  .הוועדה קיוותה
שהיהודים  ' ,שמטבע הדברים מעורבים בין חבריהם הנוצרים

..

 .לא יפגעו מנוכחותו של הצלב

בבית  -הקברות '  .כך  ,למרות הצלב  ,נקברו החיילים היהודים לצד חבריהם הנוצרים  .את המוסלמים ,
ההינדים ובני אמונות אחרות הוחלט לקבור בנפרד  ,שלא בצל הצלב  ' ,לפי כללי אמונתם במלוא
הדייקנות ' 8 .י
מלבד פריטים סטנדרטיים אלה החליטה הוועדה על מבנים צנועים  ' ,בתי רשומות ' ) Record
 , ( Housesשיציעו למבקרים מחסה או מקום תפילה  ,ואשר בהם תוחזקנה רשימות

הנקברים .

עיצוב המבנים הללו הושאר בידי הארכיטקט  .כמו כן תוכנן שגינון יהיה מרכיב חשוב של העיצוב ,
120

והוועדה קיבלה ייעוץ בעניין זה מן הגנים הבוטניים המלכותיים בקיו
16

קניון ( לעיל  ,הערה  , ) 14עמ '

בלומפילד ראה

17

על

18

קנירן ( לוניל וזוורון

:

. 11

גריי ( לעיל  ,הערה
) 14

ונמ '

11
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מלחמה  .ו

עיצוב סטנדרטי של מסגרת המצבה בבתי  -הקברות של הוועדה האיממריאליתגרמנים
חיילים בריטים וחיילי הדומיניונים ;  2חיילים צרפתים נוצרים ;  3חיילים

לקברי ;

עות ' מאנים ( השרטוטים באדיבות

4

חיילים

( CWGC

התכנון הסטנדרטי של בתי  -הקברות הצבאיים הבריטיים שהונהג במלחמת
נשאר בתוקפו גם במלחמת העולם השנייה  ,ולמעשה הוא תקף אף

העולם הראשונה

היום .

גרמנים  ,תורכים  ,הודים ומצרים
בכמה עניינים נאלצה הוועדה האימפריאלית להתפשר על האחידות המלאה  .כדי

להבדיל בין

המצבות לחיילי הצבא האימפריאלי לאלה שלא השחייכו אליו יצרה הוועדה קטלוג שלם של
הללו
מצבות ( כעשרים טיפוסים ) לגרמנים  ,תורכים  ,צרפתים ועוד קטגוריות כיוצא באלה  .המצבות
של
היו עשויות אף הן בצורת טבלאות מלבניות  ,אלא שהן נבדלו מאלה של הצבא הבריטי בצללית
מצבות
ראש המצבה  .המצבות הגרמניות הסתיימו בקצה מחודד  ,והתורכיות  -בקו גלי .
לצרפתים ( רק לנוצרים

שבהם )

לראות בארץ בבית  -הקברות

נבנו בכל זאת בצורת צלב  .אוסף מגוון ביותר של מצבות אפשר

ברמלה .

של קניון

בעיה אחרת שהיו לה השלכות תכנוניות עוררה קבורתם של החיילים ההודים  .הדו " ח
של ההינדים
הבטיח כאמור לקברם ' במלוא הדייקנות ' לפי כללי אמונתם  .אלא שנוהגי הקבורה
להקים
שביניהם ( ושל בני כמה אמונות אחרות ) חייבו שרפה ופיזור האפר  .לא היה מקום אפוא

בינם לבין

עבורם מצבות כלל  ,והיה הכרח להפרידם משאר הנקברים  .יחד עם זאת כדי לא להפלות
להימנע מהקמת מצבות גם
בני ארצם המוסלמים הוחלט  -בארץ  -ישראל ובמצרים -
בית -
למוסלמים ולבנות עבור שתי העדות בתי  -קברות הודיים  ,ליד בתי  -הקברות הכלליים  .בכל
זיכרון עם
קברות הודי היתה חלקה הינדית  -משטח דשא קטן מוקף גדר אבן שבצדו נקבע לוח
וכך
כתובת באנגלית והינדית ( או גורמוקית או סיקית או אורדו ) המודיעה ' כאן חולקים כבוד לכך
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ח " לט מצבא הודר  .ובצמוד לחלקה זו נקבעה חלקה מוסלמית  - -אף רא משטח רפא מוקף
גדר  ,אך כאן היו תחת הדשא קברי החללים  ,ולצדו של המשטח הוצב לוח אבן ועליו כתובת
באנגלית וערבית

:

' כאן קבורים כך וכך חיילים מוסלמים מצבא הודו '  .שמותיהם של החיילים

שזוהו צוינו בספרי הרשומות של הוועדה  .חלקות הודיות כאלה אפשר למצוא בדיר אל  -בלח ,
בעזה  ,ברמלה ובחיפה
בשנות

( רח ' יפו ) .

בתי  -הקברות ההודיים שהיו בשרונה ווילהלמה הועברו לרמלה

החמישים .

מצבות לא הוקמו גם על הקברים המצריים  ,אך מסיבות אחרות  .בעת המלחמה לא קיבלו
יחידות רישום הנפגעים הבריטיות הוראה לטפל בחללים של גדודי העבודה המצריים  ,שלהלכה

לא נחשבו חלק מן הצבא  .קבריהם  ,שנחפרו באחריות הפיקוד של גדודי העבודה  ,לא תועדו ולא
סומנו כהלכה  .לשווא ניסתה אחר כך הוועדה האימפריאלית לאסוף רשימה מלאה של שמות
החללים או לאמוד את מניינם המדויק .

9ן

לכל העניין נוספה רגישות מיוחדת בשל הרגשות האנטי -

בריטיים שהתעוררו במצרים אחרי המלחמה  .בסופו של דבר נקברו חלק מן החללים המצרים
בבתי  -הקברות בחיפה וברמלה  ,ללא מצבות  ,תחת משטח דשא מוקף גדר עם כתובת המציינת ' ליד
מקום זה נקברו כך וכך מאנשי גדודי העבודה המצריים '  .עבור בתי  -הקברות הקטנים שהיו בהם
מצרים  -לעתים בתוך בתי  -קברות מוסלמיים מקומיים  -תכננה הוועדה מעין אובליסק קטן עם

מקום לכתובת המציינת את מספר הנקברים המצרים ( ולפעמים גם התורכים ) הקבורים

במקום .

אובליסקים כאלה עומדים עדיין בכמה מקומות בארץ  ,כגון בבית  -הקברות המצרי בדיר סנייד על -
122

י
19

עזה ' על ד שער הרחם ם בירושלים ובאתר ' לימבר היל ' מצפון

לירושלים .

תכתובת עשירה על הנצחת החללים המצריים התנהלה בין הארגון בלונדון ונציגיו במצרים

 / 1541 / 1 / 532 / 1135סען CWGC ,

(  ) 1929 - 1921ראה :

בתי  -הקברות הבריטיים באן ץ

אנדרטות זיכרון

י שי

אק

ן

בתום המלחמה נשטפה אנגליה כגל של בניית אנדרטות  .זו היתה הבעה
אומה שאיבדה דור שלם  .כל עיר קטנה הציבה יד או לוח זיכרון לזכר

ן

ספונטנית של כאבה של

בניה .

לעתים קרובות הוקם

בתור אנדרטה צלב מטיפוס ' צלב ההקרבה ' שעיצב בלומפילד  .בו בזמן יצאו

יחידות צבאיות
בשדות הקרב

בגדלים שונים  ,מגדודים עד דיוויזיות  ,ביזמות ספונטניות משלהן לבניית אנדרטות
בסופו של דבר
להנצחת פועלן  .לרוב תרמו החיילים עצמם את הכסף  20 .הממשלה הבריטית נאלצה
קבע את האנדרטה
לקחת חלק בפעילות הזאת  .לחץ ציבורי אילץ את הממשלה להקים כמבנה של

הזמנית

) ( The Whitehall Cenotaph

לחגיגות לציון חוזה השלום

שעיצב

ביולי

ב 19 -

לאצ ' נס

ליד משרד החוץ הבריטי

בווייטהול  ,לונדון ,

ובכך הפכה את המונומנט למוקד

, 1919

האזכרה הלאומיים לציון המלחמה  .י 2הממשלה הבריטית גם לא יכלה להיות

קבוע של טקסי
נדיבה פחות מן
לאנדרטות

הממשלות בהודו ובכמה מן הדומיניונים שהחליטו להקצות כסף מתקציבן הלאומי
 ישראל ומצרים ;בשדות הקרב  -לדוגמה ניו  -זילנד תכננה שש אנדרטות בצרפת  ,בלגיה  ,ארץ
 ישראל '  22 .בשנת 1919הודו תכננה חמש אנדרטות באירופה ובאפריקה  ,מהן אחת ' במצרים וארץ
לאומיים לזכר
שכנע וינסטון צ ' רצ ' יל את הקבינט שבריטניה תשא בהוצאות בנייתם של מונומנטים
הינדנבורג  ,הסום
חיילי הצבא בשדות הקרב הראשיים באיפר  ,מון ( 10 5ן )  ,קוא )  , ( Arrasקו

"

גליפולי

) , ( Somme

וירושלים .

23

אולם היה

הוועדה האימפריאלית לא ראתה עצמה בתחילה מופקדת על הקמת

אנדרטות אלה .
נודע  .בגלל

עליה לתת את הדעת על הקמת יד זיכרון לאותם קרבנות שמקום קבורתם לא

אופי

הוצע לאחד את

הלחימה קרוב למחצית החללים  517 , 000 ,איש  ,היו בגדר נעדרים  .בסופו של דבר
לנעדרים  24 .ביצוע המשימה
שתי המטרות ולעשות את אנדרטות הקרב הלאומיות גם יד זיכרון
האנדרטה שמסמלת
הוטל על הוועדה האימפריאלית והתכנון הופקד בידי הארכיטקטים שלה .
 .מבחינת ההישג
אולי את שיאו של מבצע זה נבנתה בשער העיר איפר לפי תכנון של בלומפילד
מופת מסוגה .
הארכיטקטוני האנדרטה שתכנן לאצ ' נס לנעדרי קרב הסום יכולה להיחשב ליצירת

ג ' והן ברנט
הוועדה האימפריאלית חילקה את התכנון הארכיטקטוני של בתי  -הקברות בין
לפי גזרות  ,ומינתה לתפקיד זה את בכירי המקצוע בבריטניה  .כבר בשנת

ארכיטקטים ראשיים

918נ מונו לאצ ' נס  ,בייקר

ובלומפילד לארכיטקטים ראשיים בחלקים שונים של צרפת  .במקביל מונו ארכיטקטים

' Lutyens 's Cenotaph ' , The Journal of ,the Society. 94
Of' 'Architectural
( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ .

20

לונגוורת '

21

Historians , 48

.
22

לאזורים

Greenberg ,

.

14

War Records Secretary

.

באשר לניו  -זילנד ראה
 ) ( 32 / 5867על  ,ל) אץ  1919 ,כת נ ; ובאשר להודו ראה

Battle Exploits Memorials Committee ( BEMC ) 5 :

"

:

10
המוצעים  8 ,בנובמבר 919

! ,

דו " ח על המונומנטים

 ) ( 32 / 5878ן PRO ,
נ2
24

לונגוורת ' ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 86

שם  .הרעיון הועלה במכתב מן
האימפריאלית 32 / 3134 ,ל) ל  ; PRO ,ב  10 -באוגוסט

,

הטיפול במונומנטים

הלאומיים .

ה7-

ביוני

) ( 32 / 3135

! 192

יו

מאת
1921

PRO ,

למונומנטים לאומיים אלי הוועדה
ראש הוועדה
האימפריאלית לקבל את
הוחלט לבקש מן הוועדה

רון פוקס

מרוחקים יותר

:

) - ( Warren

למסופוטמיה

אותו לארכיטקט

רוברט לורימר

) ( Lorimer

( עירק ) .

לאיטליה  ,מקדוניה ומצרים  ,ואדוארד וורן

-

בנובמבר

נחתם חוזה עם ג ' והן ברנט

1918

ראשי לארץ  -ישראל ולגליפולי .

) ( Burnet

הממנה

בלא קשר לעבודתו בשביל הוועדה תכנן ברנט

25

גם אנדרטות בסקוטלנד  ,ובכלל זה את האנדרטה לחללי המלחמה בגלזגו  .הגזרה של ברנט
התאפיינה לא רק בתנאי אקלים מיוחדים  ,אלא גם בהקשר הפוליטי והתרבותי שלה  :המדובר היה

אויב .

במחוזות מוסלמיים שנמצאו בחלקם בריבונות של מדינה שהיתה ארץ
סר ג ' והן ג ' יימס ברנט

( ) 1938 - 1857

הגדולים בבריטניה  ,עם סניפים בגלזגו
בוזאר '

( Ecole des Beaux Arts

) ( Pascal

-

היה ארכיטקט סקוסי שניהל משרד ארכיטקטים מן

ולונדון .

בהיותו בן שבע  -עשרה נסע ללמוד ב ' אקול דה

26

בפריס  ,ועבד בסטודיו של הארכיטקט הצרפתי ז ' אן לואי פסקל

שם אימץ לעצמו את שיטות התכנון הרציונליות והקפדניות של ה ' אקול '  .כשחזר

אמריקניות .

לסקוטלנד פיתח בהדרגה סגנון נאו  -ברוקי חפשי שהיו בו גם השפעות

,

בשנת  1904זכה בפרויקט היוקרתי של בניית אגף חדש למוזאון הבריטי ( King Edward 1 11
 , Galleriesנשלם בשנת

 . ) 1914הוא פתח אז משרד גם בלונדון והפקיד את ניהולו ביד שני

ארכיטקטים סקוסים צעירים  ,דוד רסייד
ארכיטקטונית בולטת  ,ולמעשה היה לרוח

 ( Raesideותומס סייט ) . ( Tait
החיה במשרד הלונדוני .
27

טייט היה בעל אישיות

הוא העלה את המשרד על קו

פרוגרסיווי ומופשט יותר מזה שנקט ברנט  ,והושפע גם מן החידושים של התנועה המודרנית ,
אמנם במסגרת המשמעת התכנונית של

ה ' בוזאר ' .

' בית קודאק ' ( לונדון , ) 1911 - 1910

שתוכנן

במשרדו של ברנט בלונדון  ,היה למופת בעיצוב בתי משרדים של מסגרות פלדה באנגליה בשנות
העשרים והשלושים  ,ופשטותו נבעה כנראה מסגנונו של טייט יותר מאשר מזה של ברנט  .טייט
ורסייד קיבלו בשנת

1919

מעמד של שותפים

לברנט .

אחרי המלחמה לא חדל ברנט לגמרי

ממעורבותו בתכנון  ,אך טייט היה למתכנן הראשי במשרד .
טייט היה מעורב בתכנון בתי  -הקברות  ,ואף ביקר במצרים בקשר

לפרויקט .

28

כאשר פנתה

הוועדה האימפריאלית אל ברנט שירת רסייד כקצין בצבא הבריטי בארץ  -ישראל  ,ולפי בקשתו של
29

רסייד

, 1927

סמוך

ברנט הוא שוחרר מן הצבא ומונה רשמית לסגנו )  ( Sub-Architectבפרויקט בתי  -הקברות .

היה מעורב בתכנון לפחות בראשיתו  ,והוא גם ערך סיור ביקורת בארץ  -ישראל בשנת
לסיום

העבודות .

30

בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל :
באביב  1919יצא ברנט לסיור באתרים של בתי  -הקברות במזרח התיכון .

החלטות תבנוניות ראשונות
ב 16 - 1 -

באפריל ביקר  ,יחד

עם רסייד  ,בששת האתרים הראשיים בארץ  -ישראל  ,ובשובו לאנגליה הכין דו " ח ובו הצעותיו
הראשונות לתכנון בתי  -הקברות באתרים אלה  .י3

24נ ו

החוזה ,

25

נוסח

26

על כרנט ראה :

27

 . 20 -25קק  . Walker , ' Monumental Modernist' , RIBA Journal , 98 , 8 ( Al) gust 1991 ( ,ל1

28

 15בנובמבר , CWGC , 1918

תיק ברנט .

סרויס ( לעיל  ,הערה

סרוויס ( לעיל  ,הערה

 , ) 13עמ ' ; 210

בנובמבר

 , ) 13עמ ' ; 215 - 192

ווקר ( לעיל  ,הערה

גריי

( שם )  ,עמ '

 , ) 27עמ '

29
30

רסייד סיכם את מסקנותיו בדו " ח מודפס שכותרתו Condition of

'  , workמרס  -אפריל
31

, CWGC , 1927

. 23

תיק ברנט .

מכתב מה 17 -

, CWGC , 1918

. 132 - 128

ת0

Report

War Cemeteries ,

תיק ירושלים . 37730

'  Palestineתן , 1919 , ' Cemeteries and Memorials

דו " ח מודפס CWGC ,

' Palestine

.
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האיכות הנמוכה של חומרי הבנייה והסתתות בארץ  .הבתים המקומיים
רק בכמה בנייני ציבור כגון בכנסייה הקתולית הגרמנית
שהשביעו את

רצונו .

( הדורמיציון )

' :ננאי

הבנויים אבן  ,כתב  ,ירודים .
מצא חומרים ורמת בנייה

אולם הנקודה החשובה מכול היתה שמדובר בארץ

של ' אמונה

אחרת ' .

כהתגרות  ,ועל כן יש להביא

סמלים נוצריים  ,סבר ברנט  ,עלולים להתפרש על  -ידי המקומיים

בחשבון סכנה מסוימת של ונדליזם .

חומת אבן של שמונה

לאור שיקולים אלה הציע ברנט לעצב את בתי  -הקברות כגנים סגורים .
מכל הצדדים  ,פרט לצד
רגל לכל הפחות אמורה היתה להקיף אותם  .מסביבה ביקש ברנט לטעת
ברושים ( ברושים הם
הכניסה  ,שורת עצים ירוקי עד  ,ובצדה הפנימי של החומה  -שורה דומה של
כידוע סמל של אבל

וקבורה ) .

בפנים חזה ברנט כר דשא ירוק

acre

תזכורת ' לאדמת אנגליה הירוקה והנעימה ' וניגוד לארץ הצחיחה

00 ' 5ל )

" quiet

)

כלשינו ' אולי

שמסביב .

ברנט הציע לתכנן מחדש את כל האלמנטים הסטנדרטיים שהתוותה

הוועדה האימפריאלית .
מקומיים  ,ואלה מצריכים

הרושם האמנותי המוצלח ביותר יושג  ,טען  ,רק אם יבוצע הכול בחומרים
את איבתם של המקומיים .
תכנון מתאים  .את הצלב צריך לעצב בצורה צנועה כדי לא לעורר
ברנט על טענה זו כנגד
בהצעות מפורטות שהכין מאוחר יותר לעיצוב בית  -הקברות בירושלים חזר

הצלב של בלומפילד . . might :

 the skylineת' The coming 0

1 Muhammetan country .

ת. . . 1

ן122

רון פוקס

' . be provocative

מן התכנון .

כפתרון הציע להצניע את הצלב בתוך פתח הקפלה  ,שהיתה חלק

32

באשר למצבות  ,הציע במקום לוח האבן הניצב  -גוש קובייתי משוקע בקרקע  .כך  ,חשב ,
יימנע אפקט לא רצוי אם המצבות לא תושארנה ניצבות לאורך שנים

;

שדה הקבורה יקבל מראה

של מרבד מגונן  ,שהיה עדיף בעיניו  ,בייחוד בקרקע לא מישורית  ,ומצד אחר גנבת מצבות על  -ידי
מקומיים תהיה קשה

יותר .

33

הוועדה קיבלה את ההצעות באשר לתיחום של בתי  -הקברות  ,אך לא התרשמה מחששותיו של

ברנט ביחס לרגשות הדתיים של התושבים  .קניון כתב לברנט  ,בעקבות דיון בהצעותיו  ,כי הצלב
בעיצובו של בלומפילד נבחר לעמוד בכל בתי  -הקברות בצרפת  ,בלגיה  ,איטליה  ,מצרים  ,יוון ואף
בעירק  ,ועל כן לא יהיה זה ראוי ' אם החרב הצלבנית תיעדר רק מירושלים ' .

המצבות

34

הסטנדרטיות ו ' צלב ההקרבה ' עם החרב נקבעו אפוא כחובה גם בארץ  -ישראל  .יחד עם זאת
הצעותיו של ברנט לא נגנזו לגמרי  .בעזה בכל זאת בנה ברנט צלב מן הסוג שהוא

תכנן .

35

מלבד

זאת בבתי  -הקברות בגליפולי החליטה הוועדה לאמץ את המצבות הנמוכות ונוסח של צלב מוצנע

 בשל תנאי האקלים הקיצוניים  ,ובפרט קור החורף העז  ,שעלול היה לגרום להתבקעותם שללוחות אבן  ,ואולי באמת בגלל אופיה המוסלמי של

הארץ .

אנדרטות זיכרון בירושלים
בעוד ברנט והוועדה האימפריאלית עסקו בתכנון הראשוני של בתי  -הקברות  ,העלו גורמים שונים
בירושלים הצעות למפעלי הנצחה  .תכנית העיר הראשונה לירושלים  ,תכנית מקליין
משנת

, 1918

) ( McLean

הקצתה שני אתרים למונומנטים במרכזן של שתיים מן הכיכרות העגולות שהוצעו

בה  .המתכנן הבריטי פטריק גדם )  , ( Geddesתקף באריכות בדו " ח שלו על תכנון העיר (  , ) 1919את
ההצעה להקים אנדרטות מלחמה במקומות

הללו .

36

ראשית  ,טען  ,באתרים ה ' מלאכותיים ' שהוצעו

לא אירע דבר שיש להנציחו  .מלבד זאת מונומנט גבוה ( נראה שהיתה כבר כוונה לבנות משהו כמו
עמוד

טרפלגר)

' ידקור '

) aacerate

את קו הרקיע של העיר  ,ובכך יצטרף למחווה התוקפנית

שבמגדלים של המוסדות האירופיים מן המאה הי " ט  .האתר שעליו המליץ גדס היה גבעה בקצה
המערבי של דרך יפו  ,במקום שבקרבתו פגשו נציגי העיר

ב9 -

בדצמבר

שני סרג ' נטים בריטים

1917

מן הדיוויזיה השישים הלונדונית והודיעו להם על כניעת ירושלים  .המקום היה גבוה  ,וגדם ציפה
שייראה היטב לעין הנכנסים לעיר ומנקודות חשובות אחרות

בה .

כאשר התארגנה הדיוויזיה השישים  ,ביזמתה  ,להקים אנדרטה לחלליה  ,נבחר אתר באזור
שהציע גדס  ,היום בשכונת רוממה  ,ליד התחנה המרכזית  .בכתובת שעל המונומנט נאמר

32

' Near :

'  Designמס  , ' Descriptive Reportאוקטובר  , CWGC , 1922תיק ירושלים  .ברנט התנגד למעשה לשימוש

בצלב בכלל  .כשגיבשה הוועדה האימפריאלית את נהליה יעץ ברנט שלא להשתמש בצלב מפני שהתנגד לקבורה

נוצרים .

נפרדת של לא

ראה

:

לונגוורת ' ( לעיל  ,הערה

, )4

עמ '

33

ברנט פירט טענות אלה בהרחבה בדו " ח מודפס Headstones ' ,
ירושלים .

34

קניון אל ברנט ,

באוקטובר  , CWGC , 1922תיק ירושלים .

35

זהו צלב קלטי

ו) 112

שבע הצלב
36

ראה הדו " ח

17

) ( Celtic cross

. 117
ת0

, ' Notes

11

באוקטובר  , CWGC , 1922תיק
ו

'

העומד בתוך פתח הקפלה כדי שלא יבלוט יתר על המידה  .בדיר אל  -בלח ובאר -

עשוי כתבליט על פנים חומת בית  -הקברות  .בירושלים  ,חיפה ורמלה הוצב צלב בלומפילד .
'  , ' Jerusalem Actual and Possibleנובמבר  , 1919עמ '  . 25 - 23אצ " מ  / 10 . 202וע. 2

שרטוט של
הארכיטקט לקראת
הקמת האנדרטה ע
הדוויזיה השישים

הלונדונית בירושל
( שכונת רוממה על
התחנה המרכזית ) :
אפשר להבחין
בתיאור מופשט ש
דמויות צלבנים .
הכתובת  ' :ליד מק

זה נמסרה עיר
לדוויזיה השישים
הלונדונית  9 ,בדצ

הן

' 1917

9 Dec . 1917 ,

ידיעה

ימ1510ע] ( 1

the 11011 city was surrendered 10 the Sixtieth London

בכתב  -עת לארכיטקטורה

מספרת שהמבנה תוכנן בידי אדם

)  , ( Wallcousinsועלות הקמתו היתה על  -פי התכנון אלף וחמש

מאות ליש " ט .

להתנשא לגובה של עשרים ושישה רגל ( הגובה בפועל הוא אולי חצי

מזה ) .

מפורש לחקות את עיצובה של האנדרטה שהקים לאצ ' נס בווייטהול  .ולקוזינס
האריות ויתרו בסופו של

דבר ) .

אם אכן נבנה מיד  ,בשנת

1920

לא הסתפק עם זאת

או  , 1921הרי מונומנט ספונטני ונאיווי

בארץ .

יזמה ספונטנית אחרת נועדה להנציח את הדיוויזיה החמישים
 . ( Lowland Scottish Divisionההחלטה על

37

 . 154ק 3399 ) 27 February 1922 ( ,

ושתיים הסקוטית ( מעז
בשני הגופים

המפעל התקבלה עוד בדצמבר 1917
The United Free Church , The Church

הדתיים הראשיים שפעלו באותה תקופה בסקוטלנד
!ש

אריות ( על ראשי

במקצת זה היה ככל

הידוע לנו ההצהרה הארכיטקטונית הבריטית הראשונה שמומשה

illustration

הוא היה צריך

המתכנן נדרש באופן

בעיצוב המופשט של לאצ ' נס  ,והוסיף דמויות סמליות של צלבנים וראשים של
37

) 0ע5

this

בשם א ' ולקוזינס

)

. Building News ,

] 0 be Erectedן ' Cenotaph
'  Jerusalemמ

127

(

רון פוקס

of Scottland
ברוס

Ja

ההחלטה קראה גם להנציח את רצונו של מלך סקוטלנד מן המאה הי " ד רוברט

שביקש להיקבר בירושלים .

) ( Robert the Bruce

אנדרטה והעדיפו הנצחה באמצעות הקמת בניין

בירושלים .

39

אולם הסקוסים בחרו להימנע מבניית

שימושי :

כנסייה ומכון ללימוד כתבי הקודש

מבצע התרמה החל כבר בשנת  , 1918והתכנון  ,שהופקד בידי הארכיטקט הבריטי

קליפורד הולידיי )  , ( Hollidayשפעל בארץ מאז סוף  , 1922הושלם סביב . 1926
במאי  1927על  -ידי אלנבי  ,בעת שבא לארץ לחנוכת בתי  -הקברות הצבאיים  40 .המוסד ,

אבן הפינה הונחה
הידוע כיום

בשם הכנסייה הסקוטית  ,נפתח בטקס רשמי ביום אנדריוס הקדוש  ,שעל  -שמו נקראת הכנסייה  ,ב -
30

בנובמבר  . 1930ביוני

החמישים

ושתיים .

ן4

1932

הוסר הלוט מעל לוה הזיכרון לרוברט ברוס וחללי הדיוויזיה

הנצחה באמצעות בניין שימושי היתה דרך שהוועדה האימפריאלית החליטה

להימנע ממנה לחלוטין בטענה שהתכלית השימושית

מאפילה בסופו של דבר על זכר המונצחים .

42

האנדרטה לדיוויזיה השישים והכנסייה הסקוטית היו אפוא יזמות מבודדות שלא התקשרו עם

פעולותיה של הוועדה האימפריאלית  .יזמות אחרות להנצחת יחידות צבאיות נותרו שוליות או לא

בוצעו כלל .
בירושלים  .היוזם
43

לא כך עלה בגורלה של יזמה להקים ' אנדרטת זיכרון כללית ' לחיל המשלוח המצרי
היה גנרל אלנבי  ,והוא החל במבצע התרמה באפריל

. 1918

44

כל חיילי הכוח

נקראו לתרום למטרה זו סכום שגובהו עד משכורת של יום אחד  .בסך הכול נאספו שלושה  -עשר

אלף ליש " ט מתוך חמישה  -עשר אלף  -מחירו של מבנה ראוי

על  -פי הערכה .

45

המקום שנבחר

היה ' אחד האתרים הבולטים ביותר סביב לירושלים  ,כמייל וחצי מצפון  -מזרח לעיר  ,ליד דרך
שכם ' ,

46

למעשה אך מעט צפונה מאתר בית  -הקברות על הר הצופים  .התכנון היה פרי יצירתו של

ויליאם ג ' ון פלמר  -ג ' ונס ( 8טתסנ , ( Palmer -

והוא נבחר על  -ידי הגנרל אלנבי עצמו בתום תחרות

פתוחה שנערכה בירושלים בין הקצינים והחיילים ששירתו אז בארץ .
38

השתלשלות העניינים עד הקמת הבניין ראה

על
' ; 63 - 61

39

:

the Near East .Annual

פמפלט ,

' Scottish Church' Memorial

, 1926

עותק

47

זו היתה יצירת פאר

Palestine and

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

ב ) )( 733 / 129 / 21346 -

PRO ,

( שם ) .

40

Palestine and the Near East Annual
תן

41

 . 11 ; ' Scottish Memorialק 1930 ,
נ . 17ק 6 !1 , 1 December 1930 ,ן Jerusalem ' ,
 . 110ק  Jerusalem ' , 6 ! 1 , 25 June 1932 ,ת' Scottish Memorials 1

42

לונגוורת ' ( לעיל  ,הערה

43

ראה רשימת כל המונומנטים מסוג זה שהוצעו על  -ידי יחידות שונות ובכלל זה בארץ  -ישראל  ,יולי

 Jerusalem ' , The Times , 7 Octoberמן ' Scottish Hospice

,

. 97

 , ) 4עמ ' , 93

PRO , , 1920

 ) ( 32 / 3134ען  ,מסמך  . 496פרט לאנדרטה של הדיוויזיה השישים הוקמה רק אנדרטה יחידתית אחת  ,לכבוד

פועלה של הדיוויזיה החמישים וארבע  .זהו מונומנט קטן העומד מול מבנה השער של בית  -הקברות בעזה .
בשדות הקרב נותרו גם אנדרטאות זמניות שלא הוחלפו במבנה קבוע  .ראה למשל צילום אנדרטה של הבריגדה

הרגלית  167לחלליה בקרב עזה במרץ  . 1917נ ' ארבל ( עורך )  ,התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ  -ישראל ,
כרך
44

,4

תל  -אביב  , 1980עמ '

העתק של פקודת יום

מ 5-

. 154

באפריל

, 1918

 )31082/ 523 / 1075יל

of
; hfemofial

8ת1 ] 1טעת. 17

rf
( נשיי  Jerusalemת ]  JJhapflדו " ח מודפס  25 ,במאי  ) , 1927לנעים  ,תיק ירושלים ; העניין נזכר גם
אצל
~מאסי ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '  . 9אלנבי עצמו איבד בן במלחמה ( בבלגיה )  .במצפור בגן אלנבי בחיפה נקבעה
irne

כתובת המנציחה את שמו ( בראשי

128

,

תיבות ) .

45

 .ק 1920 ( ,

46

 . 82ק , 16 January 1920 ,

47

- Egyp~ an Expedihonary Force
?
0 hferaorhflג
ייזכר בתוך  :ח!
81 Jerusakrnh
א 3דיג!הצורך ששמו
פלמר  -ג ' ונס (  ) 1974 - 1887היהש ידוע
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 . 225 - 226עק 1926 ,
 5צ ' 0ג . ( , 5
 a rchitecture , Londonהורעה על מותו ראה  . 68 :ק , 22 February 1974 ,
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ראה לעיל  ,הערה  45ו 46 -והאיורים שם .
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בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל

אחד מהם

קלסיציסטית  -במרכזה מגדל בן מאה ועשר רגל המיתמר מבין שני אולמות שצורת כל
העיר תוכננה קבוצת פסלים
חצי עיגול  ,והם מוקפים שורות עמודים דוריים מגושמים למראה ; בצד
דמות ' השלום
של ' נשותיהם המקוננות וילדיהם של [ חיילי ] בעלות הברית שבחזית ' ומעליהן -
האולמות .
המנצח '  .שמותיהם של ' אלה שמסרו את נפשם ' אמורים היו להירשם על לוחות בתוך
התכנון
הפרויקט עורר כנראה סקרנות גדולה  ,שכן שני כתבי  -עת פרסמו את השרטוטים של

 ,קרוב לוודאי

הזוכה  48 .יתר על כן  ,באחד מאותם כתבי  -עת פורסמה גם תכנית אחרת ' מתוך תחרות '
 ,ששירת בארץ כקצין בצבא הבריטי
אותה תחרות  .זו היתה יצירתו של מרטין שו בריגס ) Briggs
ואף פעל בשנת  1919תקופה קצרה בשירות הוועדה

האימפריאלית .

הצעתו

לא היתה פחות

את כובשי

יומרנית מזו שנבחרה  .היא כללה מגדל בן מאה ועשרים רגל  ,מעוטר פסלים המתארים
 פי התכנון כפלייםהארץ ' ששחררוה מעריצות '  ,מן הצלבנים ועד הבריטים ; גודל הדמויות היה על

מגודל אד. 0

49

של

הגרנדיוזיות של המונומנט המוצע על הר הצופים שיקפה בוודאי את עצמת הרגשות
ראויה
החיילים המנצחים  ,אך לא עלתה כקנה אחד עם הרגישות לרוח המקום שננקטה בעקביות
שסטורם ,
לציון בתכנון הארכיטקטוני הרשמי של השלטון הבריטי בארץ  .קשה למשל לתאר
ארבעים
המושל הצבאי של ירושלים  ,היה משלים עם הפגנת הכוח המשתמעת ממונומנט בריטי בן
פלמר  -ג ' ונס 50 .
מטר השולט בקו הרקיע של הר הצופים או עם הקלסיציזם חסר ההיסוסים של
למעשה האנדרטה היתה עלולה להיפסל מכוח תקנות בתכניות העיר של ירושלים מאז

בעיצוב

ברנט  ,שהיה מוטרד מפגיעה אפשרית ברגשות התושבים  ,בוודאי לא היה תומך

מן הבחינה הפורמלית היתה הוועדה האימפריאלית אחרי

1921

 . 1918גם

לגוף הבלעדי המוסמך

בהנצחה מחוץ לאדמת בריטניה  ,ועל  -פי טיבן של היזמות הפרטיות בירושלים נראה שלא

כזה .

לעסוק

לחינם

בדבריו

תבעה לעצמה זכות זו  .הרצון לבנות אנדרטת קרב ' לאומית ' בירושלים קיבל כזכור ביטוי
בית  -קברות
של צ ' רצ ' יל כבר כשנתיים קודם לכן  .ברנט הציע בדו " ח שלו משנת  1919לשלב בכל
להחלטה
אנדרטה לנעדרים שתהיה גם המוקד הארכיטקטוני של האתר  .מכאן היתה הדרך קצרה
 ישראל  .בית -על מונומנט אחד בירושלים שיהווה אנדרטת קרב וגם ינציח את כל הנעדרים בארץ
 ,וצפוי
הקברות בירושלים  ,קבע דו " ח של הוועדה  ' ,יהיה אחד החשובים במפעלי הוועדה במזרח
הזדמנות
שימשוך את מרב המבקרים  .לפיכך אין זה רק מקום ראוי לאנדרטה לנעדרים  ,אלא גם

המצדיקה טיפול מיוחד '  .אחרי שברנט בחן כמה אפשרויות הוחלט ש ' הטיפול הארכיטקטוני
אנדרטה
המיוחד ' יתרכז באולם קטן שכונה ' קפלת הנצחה ' )  , ( Memorial Chapelוהוא יהיה גם
ביותר 52 .
לנעדרים וגם ' בית רשומות '  .קפלה הוחלט להקים גם בעזה  ,מוקד הקרבות הקשים
בתקציב
יזמתו של אלנבי נתקלה באותה עת ' בקשיים הקשורים בתכנון ובאתר '  -וכצפוי גם
] 5

' Design for Palestine Memorial ' , The Builder

 .ק , 30 December 1921 ,

48

875 1 illustration

49

שם  .הספדים על בריגס ראה
74

50

51

85 :

 . 69 ; RIBA Journal ,ק 163 ( February 1978 ( ,

 .ק ( February 1978 ( ,

תכניות לבינוי העיר

רגישותו של סטורם לנופה של העיר ידועה היטב  .סטורס הוציא תקנות לשימור אופיה ויזם
כבר בשנת

52

,

Architectural

. 1918

ראה 1) . Storrs , Orientations, London 1937 :

,

תיק ירושלים .

CWGC
באוקטובר
לונדון 12 ,
העבודות הממונה ,
' ' Jerusalem Cemetery
' The War Memorial
of , 1922
the New
Zealand
Expeditionary
מנהל Force
Chapel
War

 Jerusalemת1

וראה גם

'  , Cemeteryארבעה עמודים במכונת כתיבה [  , CWGC , ] 1927תיק
 )[ 857 / 1 / 521 / 1058ל  .התיק מוקדש לתכתובת בעניין האנדרטה הניו  -זילנדית ,

,

ירושלים

;

922 - 1921

].

:

CWGC ,

ק' 1 '2

רון פוקס
-

ואלנבי  ,בשמעו על כוונתה של הוועדה האימפריאלית לבנות קפלה בירושלים  ,הציע להעביר

את הכספים שאסף  ,ואשר נחו בינתיים בחשבון הבנק שלו  ,לרשות הוועדה לצורך

זה .

53

לפיכך

הכתובת מעל הכניסה מציינת כי הקפלה הוקמה על  -ידי הקצינים והחיילים של חיל המשלוח
המצרי לזכר עמיתיהם שנפלו במערכה על ארץ  -ישראל  .זמן קצר אחר כך נוספה לתקציב הבנייה
גם תרומתה של ממשלת ניו  -זילנד  -בסך כחמשת אלפים עד ששת אלפים ליש " ט  -שנועדה
להנצחת חייליה שלה  .ובשלב מאוחר יותר הרגישה אוסטרליה שזכר חייליה ראוי לפחות לאותה
תשומת לב ותרמה למען אנדרטה אוסטרלית ( מרפסת התצפית מול

נמנעה לבסוף מלהשתתף במונומנט בירושלים .

ואלו של שני הדומיניונים מצאו אפוא

55

שער בית  -הקברות ) .

54

רק הודו

יזמות ההנצחה של אלנבי וחיל המשלוח המצרי

את מימושן במסגרת בית  -הקברות של הוועדה

האימפריאלית בירושלים  .התקציב שעמד לכן לרשות הוועדה בירושלים היה גבוה ביחס לגודלו
של בית  -הקברות עצמו  ,והתקרב למה שהוקדש לאתרים גדולים בצרפת ובלגיה  .חשיבותו של

בית  -קברות זה לא נבעה כמובן מהיקף הקרבות שהנציח  ,אלא מהמקום עצמו  -ירושלים .

בית  -הקברות בירושלים

:

האתר

גם אם ראשיתו של בית  -הקברות על הר הצופים בשיקולים פרגמטיים ,

56

הרי האיכויות של האתר

היו ודאי נהירות לכול מלכתחילה  .במבט לדרום  -מערב נגלה ממנו מראה העיר העתיקה  ,ומזרחה

אפשר היה לצפות אל הנוף המדברי של יריחו  ,הירדן  ,ים המלח והרי אדום  ' .זהו המקום '  ,כתב
ה ' טיימס '  ' ,שבו חנה טיטוס עם חילותיו כאשר צר על ירושלים  ,ובו עצר אלכסנדר הגדול אחרי
שכבש את עזה [ רמז לאלנבי

?]

ונעתר להפצרת הכוהן הגדול שלא להטיל מצור על העיר . . .

המקום נמצא בלבו של אזור הקדוש לשלוש הדתות העולמיות ' .

אחרי תיאור המשמעויות

ההיסטוריות והתנ " כיות של הר השמחה  ,הר הבית  ,כנסיית הקבר  ,גת שמנים ועמק הירדן  -כולם
מקומות הנשקפים מן האתר  -מסכם

ה ' טיימס ' :

מנוחה לאלה שנפלו על שחרורה של ארץ
הפופולרי ' בעקבות אדוננו '  ,כתב

:

' לא ניתן היה לבחור אתר מרהיב מזה כמקום

הקודש ' .

57

ואילו ה " ו מורטון  ,מחברו של הספר

' הצלב בבית  -הקברות פונה אל הדומות  ,הגגות והכיפות של

העיר  ,ומתנשא מעל הקברים כפי שדגלו של ג ' ורג ' היה עשוי להתנוסס מעל כיתה של צלבנים  .כל
בתי  -הקברות האחרים פונים מזרחה ורק זה לבדו פונה מערבה  .גת שמנים נמצאת מרחק קטן מכאן

 . CWGC ,אלנבי פנה רשמית לוועדה בשנת

. 1923

53

לתכתובת ראה

54

32 / 5867נ) ען  ) 3857 / 1 / 521 / 1058 ; PRO ,ען  . CWGC ,אוסטרליה תרמה את חלקה כאשר התברר שמקומה

-

 ) ) 31082 / 523 / 1075 :ל

של ניו  -זילנד הובלט במיוחד אף  -על  -פי שמספר החללים האוסטרליים היה גדול
55

לבניית אנדרטה נפרדת לכבוד הצבא ההודי ולזכר הנעדרים ההודים בקרבות בארץ -

הודו הקצתה את תרומתה

ישראל

ומצרים .

יותר .

לאנדרטה זו נבחר אתר שנראה מתאים יותר מירושלים  -קצץ של לשון יבשה בכניסה

הדרומית לתעלת סואץ ( פורט תאופיק ) המקדמת את פני הספינות הבאות לאזור מן המזרח  .ראה  :גנרל קוכם אל
הוועדה האימפריאלית ,

11 0

56

הקבורה

30

בדצמבר

, 1920

32 / 5878כ יל
)

. PRO ,

הארכיטקט היה

ברנט .

באתר החלה אחרי כיבוש העיר וטיהור הר הצופים  .האתר היה קרוב יחסית למפקדה הכללית הבריטית ,

שהשתכנה באוגוסטה ויקטוריה  ,ולדרך שכם  ,שהובילה צפונה אל האתרים שבהם התנהלה הלחימה לפני כיבוש

~

העיר ולאחריו  .חללים בריטים מן הלחימה סביב העיר הועברו לחלקה בהר הצופים וצורפו אל מאתיים ושבעים
הנקברים הראשונים  .ראה
57

ראה

לעיל  ,הערה

.7

:

ספרי הרשומות ( לעיל  ,הערה

,) 1

הקדמה לחלק על

ירושלים .

.

בעמק  , .מנמת  -הקבורת אתה 'נ  ,לצ15ת אי

המקום

של עיר הנצח  ,שהקרינה עתה מקדושתה על

שבו נציב

'ש

,

"

מראה העיי

העת

,.

ה מהי

פית  " -קגי ,
"

בית  -הקברות .

השגת הבעלות על קרקעות לבתי  -הקברות בארץ  -ישראל היתה תהליך

מסובך .

ת

הקרבה ' ימאחוריו

נראה שהקבורה שער הבניסה למתחם

ורישום הקרקעות הלקוי

)
( 1940

באתרים השונים החלה בלי ניסיון להבטיח קודם לכן בעלות על הקרקע ,
 59בשנת  1920הסכים הנציב העליון לעזור
בתקופה העות ' מאנית גרם לאחר מכן קשיים לא מעטים .
הממשלה תרכוש את
כי
המייעצת
הוועדה
ברכישת קרקעות לבתי  -הקברות  ,ובהשפעתו החליטה
 60בירושלים היה

הקרקע הדרושה על חשבונה ותעביר אותה לבעלות הוועדה האימפריאלית .
אדמות שטענו כי לא
המצב מסובך במיוחד  ,ועוד בשנת  1929הוגשו תביעות משפטיות של בעלי
בשלוש השפות הרשמיות
פוצו  .י 6מכל מקום בירושלים  ,כבבתי  -קברות אחרים  ,הוצב לוח המודה

ל ' בני ארץ  -ישראל ' על הקרקע שתרמו חינם ומרצונם החפשי .

בית  -הקברות בירושלים

:

העיצוב הארכיטקטוני

בתכנון המערך הכללי של בית  -הקברות בירושלים היה ברנט נאמן

. 1919

62

להצעותיו העקרוניות משנת

סביב האתר נבנתה חומה ; היא מוקפת משלושה צדדים בשורת עצי
 .ק 1934 ,

תסטחס ]

,

Master

 ! the Steps ofה

Morton ,

.ע .א

אורן  ,ומפנים לחומה

.8

58

323

59

ראה :

60

בדצמבר
התובעים מצאו שאי אפשר לתבוע

61

דו " ח סגן יושב  -ראש הוועדה האנגלו  -פלשתינית ( להלן הערה 20 . ) 68
תקציר הישיבה המאה ותשע  -עשרה של הוועדה ( תאריך לא צוין ) . CWGC ,

עות ' מאנית  .והוועדה מצדה

הדו " ח השנתי של הוועדה האימפריאלית

1922 - 1921

( לעיל  ,הערה , ) 6

עמ '

CWGC , WG 1561 , 1920

את הוועדה מפני שאין לה ' אישיות משפטית '  ,מאחר שמעולם לא נרשמה כאגודה
לא מיהרה להירשם .

 ,ראה

62

:

' The Jerusalem War

התכנון של כרנט זכה לפרסום רחב בכתבי  -העת הבריטיים לענייני ארכיטקטורה

.

חגי ' ק '

 Mount Olives ' , Theמס  . 1110 ; ' ,4 Memorialק Cemetery' , The Architect 's Journal 27 June 1923 ,

ג ע:

ך

בית  -הקברות הברוטו
בירושלים  :קפלת
וברנט תבע לבצע את עבודות העפר הדרושות כדי ליצור שיפוע אחיד  .טורי הקברים היו עובדה
ההנצחה לחיולי חיל
מוגמרת שעל ברנט היה להתחשב בה  .כאשר ביקר באתר לראשונה כבר עמדו בוודאי על המגרש
המשלוח המצרי
שהשתתפו בכיבוש
טורים של צלבי עץ זמניים  ,אם כי הבאת נפטרים וקבורתם טרם הסתיימה בסוף 63 . 1920
ארץ  -ישראל  .בחזית
שני שבילים מחלקים את המגרש לארבעה רבעים האחד עולה מן השער אל הקפלה החולשת
הקפלה ' אבן הזיכרון ' ;
על האתר מגבולו האחורי  .על ציר זה עומדים האלמנטים הארכיטקטוניים  :לפני השער יש מרפסת
על הקיר המעוגל -
שמות הנעדרים ; מעל עגולה שממנה אפשר לצפות אל הנוף  ,ואשר במרכזה נמצאת אנדרטה קטנה לחיילי אוסטרליה .
למתח  -פסל ברונזה
השער עצמו זכה לעיצוב ארכיטקטוני עשיר  ,והוא כולל את סמל בית המלוכה וסמלי היחידות
של ג ' ורג ' הקדוש
השונות שהשתתפו בלחימה  .ממול ניצבת הקפלה החולשת מלמעלה על האתר ובחזית פתחה -

 -שורת ברושים  .צורת המגרש מלבנית ושטחו כאחד  -עשר אקרים וחצי  .לקרקע שיפוע מתון ,

.

Jerusalem ' ,

1 :12

ח1

Cemetery

 . 469 ; ' The Warק 1927 ,

March

18

Bui/ding News ,

)1

Architevt

 . 73 - 75קק  . Architectural Review , Allgist 1927 ,ראה גם פרסום על בית  -הקברות בעזה והאנדרטה בפורט
תאופיק

516

63

Architect ' s :

 Memorial Port Thewfik ; Military Cemetery 81 Gaza '' ,ח418ח1

 .ק 16 October 1922 ,

Journal ,

'

כך משתמע ממכתב מאת מנהל העבודות הממונה  ,ירושלים אל הוועדה האימפריאלית  ,לונדון  11בספטמבר

.

 CWGC , 1920תיק ירושלים  .לא ברור עד כמה התכנון של ברנט הצריך הזזת

קברים .

בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל

' אבן הזיכרון ' בעיצובו של

לאצ ' נס .

בהצטלבות השבילים ניצב ' צלב

חשיבות סמלית לכך שהאבן לצלב נחצבה וסותתה
בפינות ישיבה

באנגליה .

64

ההקרבה ' .

ודאי היתה

השביל השני מסתיים בשני קצותיו

מוצלות .

ברנט עיצב את בתי  -הקברות שתכנן כסדרה  ,ובית  -הקברות בירושלים עומד בראשה  .המוטיב
העיצובי הבסיסי שממנו נגזרת כל הסדרה הוא קטע קיר בקצה הציר הראשי של המתחם שלו

צללית מדורגת המגיעה לשיא גובהה במרכז  .הקיר המדורג עשוי להתפרש כהבעה מופשטת של

סערת רגשות  .ברנט משתמש ברעיון זה בנוסחה מצומצמת בבתי  -הקברות הקטנים בארץ  -ישראל
ובגליפולי  ,ומשכלל אותו ככל שהאתר חשוב יותר  .כך בתי  -הקברות בדיר אל  -בלח  ,רמלה  ,עזה
וירושלים מייצגים בעיצובם ארבע דרגות  -בסדר עולה  -בהייררכיה זאת  .בעזה ובירושלים
נמצאת קפלה במרכז הקיר המדורג  ,וזו הירושלמית כצפוי עשירה יותר

מקודמתה .

בירושלים חובק הקיר המדורג כעין במה בצורת חצי עיגול בקוטר של עשרים ושבעה מטר

;

במה זו מהווה מבוא אל הקפלה ומספקת משטח מרווח לקיום טקסים  .הבמה  ,הקפלה  ,אבן

הזיכרון והתצפית הנפרסת על בית  -הקברות ועל העיר עצמה מצטרפים יחד ליצירת אפקט תאטרלי
וחגיגי  .מתחת לבמה מסתתר מכל מים גדול המיועד להשקיית הגן  .על הקיר המדורג רשומים

שמות הנעדרים  ,ובשני קצותיו עומדים שני מגדלונים המנציחים את חיילי ניו  -זילנד

ואוסטרליה .

העיצוב המופשט של ' אבן הזיכרון ' של לאצ ' נס מתיישב היטב עם הצורות המופשטות של
הארכיטקטורה של

ברנט .

שניהם מדברים בשפה דומה של פשטות גאומטרית  ,האפיינית

לארכיטקטורה הפרוגרסיווית הבריטית בשנות

העשרים .

65

צורות קובייתיות שולטות בעיצוב

הקפלה  ,השער  ,האנדרטה האוסטרלית ושאר האלמנטים הארכיטקטוניים של

ברנט .

מעל פתח הקפלה נקבע פסל ברונזה של סנט ג ' ורג '  .הפסיפסים המכסים את פנים הקפלה נבנו

בכספי התרומה של ניו  -זילנד לזכר חלליה  ,ומתארים דמויות אלגוריות וסמלים ניו  -זילנדיים  .יחד
עם זאת  ,במכוון לא נכללו בה סימבולים דתיים כלשהם  ,כדי שבני כל האמונות שלחמו בשורות

הצבא  ,כך הוסבר  ,יוכלו להזדהות עם המקום .

סיכום

:

66

משמעותם של בתי  -הקברות הבריטיים בנוף הארץ

בתי  -הקברות הבריטיים מהווים ציון למאורעות שהובילו לתחילתו של פרק חדש בתולדות ארץ -

ישראל

:

תקופת המנדט הבריטי  .הם מנציחים את הקרבות החשובים בעת כיבושה של הארץ על -

ידי הצבא הבריטי ומספרים על הקרבנות שבהם נקנה שלטונה של בריטניה בארץ  .מאורעות אלה ,

יש לזכור  ,היו מעוגנים בהקשר רחב יותר מאשר קורות ארץ  -ישראל  .הקרבות בארץ  -ישראל היו
חלק ממלחמת עולם  ,שפרצה מסיבות שאינן נוגעות לארץ  -ישראל דווקא  ,והתרחשה בעת ובעונה
אחת בחלקים נרחבים של העולם  .עיצובם של בתי  -הקברות הבריטיים מהווה תזכורת לזיקתם של
הקרבות בארץ למאורעות העולמיים

:

אותו ארגון בסיסי  ,אותם אלמנטים סטנדרטיים המצויים

בארץ  -ישראל  -המצבה  ' ,אבן הזיכרון '  ' ,צלב ההקרבה '  -קיימים בכל בתי  -הקברות הבריטיים
הטיימס ( לעיל  ,הערה

.)7

64

ראה

65

אין פלא שבית  -הקברות שעיצב ברנט היה האתר היחיד ( מלבד מנזר אקה הומו בעיר העתיקה ) שלאצ ' נס העריך
בביקורו בירושלים  ,בערך בשנת

66

. 1930

ראה  . 258 - 259 :קק 4 . Lutyens , Edwin Lutyens, London 1980 ,ן

תיאור האנדרטה הניו  -זילנדית ראה לעיל  ,הערה

. 52

1 33

למעלה

בית  -הקברות

:

הכניסה
בירושלים -
על שער
הבריטי
מבט

;

ברקע ' צלב ההקרבה '
והקפלה
משמאל

:

שורות קברים

בבית  -הקברות הבריטי
בורושלים

1 :1 '4

מימין  :מצבה לחייל
שזהותו אינה ידועה
the Great

,

0

:

14 soldier

War
 December 1917ח281
known unto God

למטה .

מצבות

לחיילים יהודים
ונוצרים בבית  -הקברות
הבריטי בירושלים

רון פוקס

של מלחמת העולם הראשונה ( ובדיעבד אף

השנייה ) .

67

מי שמכיר את האלמנטים הסטנדרטיים

יזהה בנקל את הדמיון של בתי  -הקברות הבריטיים בארץ לבתי  -קברות בריטיים ממלחמת העולם
הפזורים במצרים  ,סוריה  ,עירק  ,תורכיה  ,יוון  ,צרפת  ,בלגיה וארצות

אחרות .

באופן אחר בתי  -הקברות מעלים בזיכרון את הנופים הרחוקים של האיים הבריטיים  .למי
שמכיר את הנופים הללו מזכירים בתי  -הקברות את המונומנטים הפזורים כמעט בכל ערי אנגליה ,
סקוטלנד  ,ויילס ואירלנד ועליהם כתובת כגון '  Glorious Dead 1914 - 1919זט0

התאריכים

. ) 1945 - 1939

)

( בתוספת

עשרות אנדרטות בבריטניה מעוצבות בדמות ' צלב ההקרבה ' של הוועדה

האימפריאלית  ,שכמותו יש גם בבתי  -הקברות בארץ  .כל שם שחקוק על מצבת קבר בארץ  -ישראל
חקוק קרוב לוודאי גם על אחת מן האנדרטות או על אחד מלוחות הזיכרון המצויים כמעט בכל
יישוב באיים הבריטיים  .המצבות והכתובות בבתי  -הקברות מזכירות ארצות רחוקות אף יותר -

אוסטרליה  ,ניו  -זילנד והודו  -וממחישות את העובדה שבתי  -הקברות נועדו להנציח צבא
אימפריאלי שבו היו שותפים לצד הבריטים חיילים בני לאומים ודתות שונים  .בזאת מסמלים בתי -

הקברות את הזיקה שנוצרה בעקבות מלחמת העולם בין ארץ  -ישראל ובין האימפריה הבריטית  ,על
מרכיביה המגוונים והרחוקים  ,ואת כניסתה של הארץ לתחום השפעתו של המנגנון הקולוניאלי

הבריטי .
אשר לזיקתם של בתי  -הקברות הבריטיים בארץ להקשר הארץ  -ישראלי יש להבהיר תחילה
שהמצב שבו בתי  -קברות של חללי המלחמה הוקמו בשטח שנותר גם לאחר המלחמה תחת שליטה

בריטית לא היה המצב האפייני  .למעשה ארץ  -ישראל היתה כמעט הטריטוריה היחידה ( להוציא
אולי

עירק )

שהתרחשו בה קרבות מכריעים במלחמת העולם הראשונה ושבריטניה המשיכה

להחזיק בה  .עקרון האחידות בתכנון בתי  -הקברות של המלחמה  ,כמו גם הרצון להימנע מעירוב
גוון פוליטי בפעולות ההנצחה  ,לא התירו להדגיש מצב מיוחד זה  .המסגרת האדמיניסטרטיווית

האחראית לבתי  -הקברות הבטיחה נייטרליות פוליטית

:

התכנון  ,ההקמה והאחזקה של בתי -

הקברות הבריטיים בארץ  ,כמו בכל מקום בעולם  ,היו מסורים במלואם לוועדה האימפריאלית ,

שתכננה אותם לפי עקרונותיה האחידים והאוניוורסליים  .הוועדה  ,על  -פי חוק  ,לא היתה תלויה
במשרד המושבות או בכל משרד אחר  ,ואף היתה חפשית לחלוטין מהתערבות של הממשל הצבאי

ואחר כך של ממשלת המנדט בארץ  -ישראל .

68

בתי  -הקברות הצבאיים הבריטיים בארץ לא היו

אפוא חלק ממפעלי הבנייה המנדטוריים  .הם לא נבנו על  -ידי ממשלת המנדט ( גם אם זו העמידה

תקציב לרכישת הקרקעות )  ,ולא נועדו מלכתחילה לשרת את נוכחותה הנמשכת של בריטניה

בארץ  -ישראל ( גם אם בדיעבד נקברו בכמה מהם חיילים

אחרי המלחמה ) .

הם היו נבנים גם אלמלא

קיבלה בריטניה מנדט על ארץ  -ישראל  ,וכיום  ,יובל שנים אחר סיום המנדט  ,ממשיכה ועדת חבר
העמים לקברי מלחמה לתחזק

אותם .

בתי  -הקברות בארץ  -ישראל הוקמו אם כן לכאורה בלא קשר למערכת היחסים בין בריטניה
לארץ  -ישראל  ,ולא נועדו לבטא השקפות בריטיות על הארץ  .ברור עם זאת שעיצוב בתי  -הקברות

136

67
68

עם כמה יוצאים מן הכלל  ,כגון המצבות בגליפולי וביוון .
בכל ארץ נהגה הוועדה האימפריאלית להקים ועדה שתתאם בינה ובין הממשלה הסוברנית  .בארץ  -ישראל
הוקמה ועדת תיאום כזאת

) War Graves Executive Committee

( The Anglo -Palestine

t

וכה נציגות

לממשלת ארץ  -ישראל  ,אלא שסמכותה היתה מייעצת בלבד והשפעתה על התכנון מצומצמת  .פרוטוקולים של
ישיבות הורעדה שמורים בארכיון

. CWGC

WG 1561 / 1 / 526 / 1096

בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל

לא יכול היה להיות מנותק לחלוטין מן ההקשר המקומי  .היה זה תפקידו של הארכיטקט להתאים
את כללי התכנון אל הנסיבות הספציפיות של המקום  .במסגרת החופש המוגבל שהותירו כללי
התכנון של הוועדה האימפריאלית אכן הגיב הארכיטקט ג ' והן ברנט בדרכים שונות לאיכויות של

נוף הארץ  .הוא ביקש למשל  ,להשתמש באבן מקומית

;

ותכניות העבודה הכילו מונחי סיתות

מקומיים כגון ' טובזה ' ו ' מוסמסם '  ,המעידים שהתכנון המפורט נעשה מתוך היכרות קרובה של
שיטות העבודה

בארץ .

לפי בקשת אשתו של הנציב העליון פלומר שילבו בגינון בבית  -הקברות

69

בירושלים פרחי בר של

ארץ  -ישראל .

70

יתר על כן  ,נראה שבאותם אלמנטים שהיה חפשי לעצבם

כרצונו שאף ברנט לנהוג במידה של ' נימוס ארכיטקטוני ' כלפי האספקט המזרחי של הנוף  .ראשית
הוא נקט סגנון ארכיטקטוני מופשט  ,חפשי מפרטים קלסיציסטיים מובהקים שהיו יכולים להיתפס
כהצהרה בוטה מדי של אירופיות בנוף המקומי  .כיפת הקפלה על הר הצופים נראית כהפשטה של
הכיפה של השגיה סופיה  ,הכנסייה הביזנטית הגדולה בקונסטנטינופול  ,דגם שהוא נוצרי אך בו

בזמן גם מזרחי  .בצורתה הבסיסית הקפלה אינה אלא קובייה עם כיפה  ,אותו סטריאוטיפ שגור של
הארכיטקטורה העממית הערבית שארכיטקטים רבים נזקקו

לו .

ן7

הקפלה הפשוטה בעזה קרובה

אף יותר למוטיב זה  .הביטוי האוריינטלי המפורש ביותר בעיצוב של ברנט הוא ביתן השומר
העומד בפינת המתחם בירושלים

:

ברנט עיצב אותו כרפליקה של בית ערבי עממי  ,כולל

כיפה .

נראה שלנימוס הארכיטקטוני של ברנט היתה יותר מאשר משמעות אסתטית  .בדו " ח שלו הוא
ציין כזכור את הצורך להתחשב בכך שהארץ היא ' ארץ של אמונה אחרת '  ,כלומר ארץ מזרחית  ,לא
נוצרית  .בטענה של התחשבות ברגישות הדתית של בני הארץ ביקש ברנט כאמור להצניע את
הצלב הסטנדרטי

,

7

התחשבות זו ברגשות המקומיים עומדת בניגוד לאסרטיוויות המתגלה

בפרויקט הראוותני של אלנבי ובסימבוליזם הצלבני המרומז בו  ,באנדרטה ברוממה או בחרב שעל
של
' צלב ההקרבה '  .בהתחשב בכך שארץ  -ישראל היתה נתונה באותה שעה שוב לשליטתה

מעצמה נוצרית  ,הזהירות של ברנט נראית מתמיהה  .אולם היא מתמיהה פחות על רקע ההיסטוריה
של הארכיטקטורה הקולוניאלית הבריטית  ,שבה עלתה פעמים רבות הדילמה בין אסרטיוויות
וגאווה בריטית לבין התחשבות פטרנליסטית בתרבות

המקומית .

המתכננים שעבדו בשירות

השלטון הבריטי בארץ  -ישראל העדיפו בעקביות התחשבות במה שתפסו כרוח המקום על פני
ביטוי בוטה של

בריטיות .

73

מכל מקום למרות האוניוורסליות חסרת הפניות שהנחתה את הוועדה האימפריאלית  ,למרות

הרתיעה של הוועדה מלשוות לפעולותיה תוכן דתי  -נוצרי  ,למרות זהירותו של הארכיטקט

ברגישויות של ' דת אחרת '  ,מבקרים בבתי  -הקברות בארץ  -ישראל לא יכלו להתייחס אליהם
במנותק מן הקונוטציות ההיסטוריות והדתיות של הארץ  .אף אחד מבתי  -הקברות של הוועדה
האימפריאלית ברחבי העולם לא ניהל דיאלוג טעון משמעויות עם סביבתו כמו בית  -הקברות על

השרטוטים .

69

תנכיות עבודה  , CWGC ,אוסף

70

דו " ח הקולונל דורהם  26 ,בפברואר

71

CWGC , 1926

.

תיק

ירושלים .

רמזים ישירים יותר או פחות לבנייה העממית הערבית בכיפות אפשר למצוא במוזאון רוקפלר  ,בארמון הנציב ,
בכנסייה הסקוטית  ,ובתכנית גדם לאוניברסיטה העברית  .אצל ארכיטקטים יהודים  -בבית  -החולים ' הדסה ' על
הר הצופים שתכנן אריך מנדלסון  ,ולאחרונה  -בעבודות של משה ספריה

. 31

72

ראה לעיל  ,הערה

73

דיון בתכנים קולוניאליים בארכיטקטורה בריטית בהודו ראה : :

. 1989

בירושלים .

באשר לארץ  -ישראל המנדטורית ראה

:

פוקס ( לעיל הערת

vision ~,
.

מבוא ) .

"

T . R . Metcalf, A :

7ונ 1

רון פוקס

הר הצופים  .די היה במראה המרהיב של העיר העתיקה הנפרש מעבר לצלב במרכז בית  -הקברות

על הר הצופים כדי לקשור בלב המבקר את משמעותו של בית  -הקברות לאסוציאציות של עיר

הנצח  .בעיניים נוצריות מעשה קרבנו של ישו בירושלים העניק ל ' צלב ההקרבה ' משמעות מילולית
כמעט  ,ובסיפור קבורתו ותחייתו בירושלים היתה משום נחמה מיוחדת  .זכר מלחמות הצלבנים

וממלכת ירושלים נתן תכלית עמוקה יותר למלחמה בארץ  -ישראל  ,והעלייה של בני משפחה
לקברים ולאתרי הקרבות התערבה בעלייה לרגל לירושלים עצמה  .כאשר היתה הקהילה הבריטית

בירושלים משתתפת בטקסי תפילה ואזכרה בבית  -הקברות על הר הצופים ביום הזיכרון לסיום
המלחמה או ביום כיבוש ירושלים  ,אפשר היה לדמות כאילו נוסף לעיר הקודש מקום קדוש חדש ,

בריטי  .למותר לציין כי גם בעיני משפחות החללים היהודים היתה עשויה הקבורה בארץ  -ישראל ,
ולא כל שכן על הר הצופים  ,לשאת משמעות

מיוחדת .

מי שמביט היום משער בית  -הקברות על הר הצופים לכיוון דרום  -מערב יראה כמעט על קו אחד

את המגדל של מוזאון רוקפלר המנדטורי  ,את כיפות המסגדים על הר הבית ובאופק  -את ארמון
הנציב  .כך נוטל בית  -הקברות חלק ביצירת קו סמוי העובר בנוף העיר ומחבר את טבורה עם זיכרון
הלחימה הבריטית

נספח
א

:

:

בארץ  -ישראל .

נתונים סטטיסטיים על בתי  -הקברות הבריטיים בארץ  -ישראל

מספרי הנקברים ממלחמת העולם הראשונה בבתי  -הקברות הראשיים בארץ  -ישראל לפי מוצא

מקור

:

מאגר הנתונים של ועדת חבר העמים לקברי מלחמה ( מעודכן לשנת

בית  -קברות

דיר אל

:

באר -

עזה

כלח

מוצא

רמלה

) 1995

חיפה

ירושלים

( רח '

שבע

סך  -הכול
יפו )

:

בריטניה *

592

3 , 036

1 , 032

1 , 661
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מאגר הנתונים של הוועדה

לקברי מלחמה כולל את המצרים במניין הבריטים  .המקור למספר המצרים כאן הוא
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