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בשנת  1951החלה 'קרן קיימת לישראל' )קק"ל( לטעת על הגבעות החשופות של פרוזדור ירושלים
את 'יער הקדושים' .קק"ל ביקשה לכסות אזור זה ב– 6מיליוני עצים ,שיהוו אתר זיכרון לנספים
בשואה .היער אִפשר לקק"ל לשלב שני יסודות עיקריים :הוא היה חלק מפעילות נרחבת וממושכת של
הקרן בהפרחת ה'שממה' ובנטיעת יערות 1,ונוסף על כך היה זה פתרון ציוני ולאומי לצורך להנציח
את זכר קרבנות השואה .עבור הניצולים שעלו ארצה לפני  1948ואחריה ועבור קהילות ישראל
בתפוצות היה בשיתופם במעשה נטיעת היער משום הקלה למצוקה שבהיעדר קבר 2.העצים וציוני
הזיכרון ביניהם אפשרו לשלב את אירועי השואה בנוף הארץ וליצור מעין מקום 'קדוש' ,שאנשים יכלו
להתייחד בו עם זכר יקיריהם.
'יער הקדושים' הוא אחד משורה של מפעלי הנצחה לזכר השואה שהוצבו בנוף מדינת ישראל.
המאמר אמנם מתמקד במחצית הראשונה של שנות החמישים ,בתקופה שבה החל המפעל ,אך כבר
במהלך מלחמת העולם השנייה ,משהלכו והתבררו ממדי החורבן של קהילות ישראל ,התעוררו לבטים
באשר לדרך המתאימה להנציח את זכרו של אירוע כה מכריע ודרמטי .מיד לאחר המלחמה החלו
גורמים שונים לפעול להנצחת זכרם של מיליוני הקרבנות ,ובמדינת ישראל התפתחה במקביל להנצחה
הממלכתית הנצחה קהילתית ואישית 3.מטרתי במאמר זה להעמיד את נטיעת 'יער הקדושים' בהקשר
של השאיפה בעולם היהודי ובמדינת ישראל באותן השנים להנציח את זכר ששת המיליונים שנטבחו
בשואה ,שאיפה שלוותה בלבטים ובוויכוחים קשים באשר לדרך הנכונה וההולמת לעשות את הדבר.
נטיעת 'יער הקדושים' בשנות החמישים והניסיונות לביסוסו כמפעל הנצחה לאומי הבליטו את
ההבדלים והמתחים בין הגורמים השונים שעסקו בעיצוב זיכרון השואה 4.בפעילות ההנצחה המתוארת
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על קק"ל כגורם מנציח ראו :י' מרקוביצקי ,רוח העמקים :מפעלות קק"ל כנדבך בבניין הבית הלאומי בארץ–ישראל
) ,(19361920תל–אביב תשס"ז; ס' ברניר' ,והקרן קיימת לו לעולם הבא — על יערות כאתרי הנצחה' ,עיצוב זיכרון
)קטלוג( ,א ,תל–אביב ,1998 ,עמ' G. Biger & N. Lipschitz, Green Dress for a Country: Afforestation in Eretz ;9786
Israel: The First Hundred Years 1850–1950, Jerusalem 2004
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על ניצולי השואה והתארגנותם במדינת ישראל ראו :ח' יבלונקה' ,מה לזכור וכיצד? ניצולי השואה ועיצוב ידיעתה'
א' שפירא ,י' ריינהרץ וי' הריס )עורכים( ,עידן הציונות ,ירושלים תש"ס ,עמ' .316297
לנושא זה ראו :מ' ברוג' ,לבטים בהנצחת השואה בארץ ישראל  ,'19491942י' רפל )עורך( ,זיכרון סמוי — זיכרון גלוי:
תודעת השואה במדינת ישראל ,תל–אביב ,1998 ,עמ'  ;5345י' תידור–באומל"' ,לזכרון עולם" :הנצחת השואה בידי
הפרט והקהילה במדינת ישראל' ,שם ,עמ' .4319
יבלונקה )לעיל ,הערה  ;(2ד' עופר' ,מה וכמה לזכור מן השואה :זיכרון השואה במדינת ישראל בעשור הראשון לקיומה',
א' שפירא )עורכת( ,עצמאות :חמישים השנים הראשונות ,קובץ מאמרים בין תחומי ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' ;193171
ד' בר ,לקדש ארץ :המקומות הקדושים במדינת ישראל  ,19671948ירושלים תשס"ז ,עמ' .10381
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בגוף המאמר התחרתה קק"ל עם גופים נוספים שעסקו בהנצחה :הרבנים הראשיים והרבנות הראשית,
מנכ"ל משרד הדתות ו'מרתף השואה' שהקים בהר ציון ,ותנועות ההתיישבות ,שפיתחו מוסדות זיכרון
בקיבוצים כמו לוחמי–הגטאות ויד–מרדכי .לאחר שבשנת  1953התקבל 'חוק זיכרון השואה והגבורה —
יד ושם' והוקמה רשות ממלכתית שהייתה אחראית להנצחת זיכרון השואה ,גבר המתח שכבר שרר
שנים רבות בין הנהלת קק"ל לבין האנשים שהקימו את 'יד ושם' .הוויכוח בין מרדכי שנהבי ,מראשוני
העוסקים בהנצחת זיכרון השואה בארץ–ישראל ,לבין ראשי קק"ל נסב על שאלת זכותה של הקרן
הלאומית שעסקה ברכישת קרקעות ובנטיעת יערות להקים אתר זיכרון לשואה .אי ההסכמה עם אנשי
'יד ושם' עמדה ברקע רבות מההחלטות שקיבלה קק"ל בעניין עיצוב 'יער הקדושים' ובאשר לתוכני
ההנצחה ששולבו בו.

קק"ל ולבטיה בשאלת הנצחת זכר השואה לפני קום המדינה
עוד בשנות מלחמת העולם השנייה ,משהתברר עומק השבר בקהילות היהודים והיקפו הנורא של הטבח
שעושים הנאצים ביהודי אירופה ,החלו יחידים וארגונים לעסוק בשאלת הנצחת זכר השואה .שנהבי
הציע בספטמבר  1942להקים יד ליהודי אירופה שנרצחו במלחמה והחל לעסוק בתכנון נוף הזיכרון.
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הוא הגיש להנהלת קק"ל ,שעבד בה בתור ממונה על תפקידים מיוחדים,
את הצעתו להקמת יד זיכרון בארץ–ישראל ,אך היא התקבלה בקרירות
ובהסתייגות .התכנית רחבת ההיקף הרתיעה את הנהלת קק"ל ואת הנהלות
המוסדות הלאומיים והיא נפסלה שוב ושוב ,למרות השינויים והעדכונים
הרבים שנעשו בה ,לעתים מתוך לחצים שהפעילו ראשי קק"ל5.
בסיום המלחמה עלו התכניות להקמת 'יד ושם' על מסלול מעשי.
בסוכנות היהודית ,בוועד הלאומי ,בהנהגות המפלגות הציוניות ובמסגרות
נוספות התקיימו בקיץ  1945דיונים רבים בשאלת ההנצחה ,ובאוקטובר
 1946חברו כל הגופים הללו והכריזו על הקמת 'יד ושם' כמפעל זיכרון
לאומי לשואה 6.אין אני מתכוון לעסוק כאן בתכניות אלו ,שכבר נכתב
עליהן בעבר 7,ושבסופו של דבר לא יצאו לפועל ,אלא להדגיש את יסוד
נטיעת היער המופיע בהן .מעיון בתכניות אלו עולה עד כמה מרכזי היה
תפקידה של קק"ל בעיצוב זיכרון השואה — היא הייתה אמורה לשאת
בעול יצירת אתר הזיכרון יחד עם גופים כמו הוועד הלאומי ,הקונגרס
היהודי העולמי' ,קרן היסוד' והאוניברסיטה העברית8.
אף אנשי קק"ל התלבטו עוד במהלך מלחמת העולם השנייה בשאלה כיצד יש להגיב על המתרחש
באירופה 9.בשנת  1944פנתה קק"ל בקול קורא אל היישוב העברי בארץ–ישראל:
השואה הגדולה שבאה על עמנו גוזרת עלינו מאמץ לאומי עליון למען תת ניר בארצנו לשארית הפל ֵטה של
עם ישראל .אנו נתבעים לכוננות לקראת הימים הגדולים הממשמשים ובאים ,בהם נקבל פני אחים אודים
מוצלים מאש הכיליון .נכין שטחי קרקע נרחבים למען פליטי הגולה ] [...כיסופי החֵרות אשר הודלקו בלבות
המונינו תוך ים הלהבות של חורבן הגולה ,ימצאו את ביטויים במעשים של ממש ,ביצירת עמדות כיבוש
חדשות במערכת עם הנלחם על תקומתו ועתידו10 .

כבר בשלב זה הסיקו חלק מאנשי קק"ל כי 'קק"ל חייבת לכונן את הרעיון של ההנצחה באפיק
המסורתי שלה' 11,וכי עליה להתרכז בפעילותה המסורתית — רכישה והכשרה של קרקע — לקראת
בואם של הניצולים ,שארית הפלטה ,אל הארץ המובטחת .עם זאת היו בקרב אנשי קק"ל מי שסברו
כי עליהם להתמודד גם עם הנצחת זכר השואה וביקשו להקים בקרבת ירושלים גן זיכרון .אחד
מאנשי קק"ל הציע:
 5מ' ברוג' ,זכר חלום לברכה :מרדכי שנהבי ורעיונות ההנצחה הראשונים של השואה בארץ–ישראל,'19451942 ,
יד ושם ,ל )תשס"ב( ,עמ' .269241
 6מ' ברוג' ,יד לחיילים ושם לחללים :ניסיונות הוועד הלאומי להקים את "יד ושם"  ,'19491946קתדרה) 119 ,ניסן
תשס"ו( ,עמ' .12087
 7ברוג )לעיל ,הערה .(3
' 8ישיבת קורטריון ]כך![ "יד ושם"' ,הארץ 22 ,במאי .1947
 9מכתב אנונימי אל הלשכה הראשית של קק"ל 10 ,בינואר  ,1944אצ"מ.KKL5/19079 ,
 10קרננו ,כא ,א )כסלו תש"ד( ,עמ' .5
 11א' כהן אל הלשכה הארצית 17 ,ביולי  ,1945אצ"מ.KKL5/12925 ,
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תפקידו של המפעל ליצור גן זיכרון לזכר החיילים והקורבנות שמתו
במהלך המלחמה .העצים שיינטעו ביום הזיכרון הלאומי או בהזדמנויות
אחרות יינטעו בגן זה ושמותיהם של הנרצחים והלוחמים יִשָּׁמרו בספר
מיוחד שיִקָּרא 'פנקס יער הקדושים' .חלקת קרקע מתאימה ,רצוי באזור
ירושלים ,תוקצה על ידי הקק"ל ובה יינטעו מאות אלפי עצים .שדרה
מרכזית תישא את השם של הקהילות אשר הושמדו בשואה ] [...בגן
הזיכרון יוקם מבנה זיכרון לשמירת חפצי קודש ) (Sanctaורישומים
ותעודות ]ש[ינצלו ויאספו .לקהילות שירשמו בספר הקדושים יינתן מקום
בבנין הזיכרון ושם יונח לוח זיכרון .תולדות הקהילות החרבות יישמרו
במקום זה12 .

עם סיום מלחמת העולם השנייה הלך והתגבש בקרב אנשי קק"ל
הרעיון לטעת יער זיכרון ,והוא שולב עתה בתכנית להקמת יישובים.
נקבע כי קק"ל תיטע יער של ) 5כך!( מיליוני עצים בשטח של
 70,000דונם ,וכי בשטח זה יוקמו שלושים יישובים שיישאו את
שמות הקהילות והארצות שרבים מתושביהן היהודים הושמדו
בשואה 13.אף נקבע מפתח יישובים לפי היקף השמדת היהודים,
למשל להנצחת זכר יהדות פולין הוקצו שלושה יישובים ,ולהנצחת זכר יהדות רוסיה — שני יישוביםÈ˜Ò·Â¯‚ Ì‰¯·‡ .
©‚¯¨±π∂≥≠±∏π∞ ¨®˙Â
ביערות אמורים היו להיבנות מגדלי שמירה ,ש'ישמשו גם להצגת חומר ופרטים הקשורים בזכרם של Ï¢˜˜ Ï‰Ó
אלה שלשמם יינטעו היערות'14.
מנגד רבים בקק"ל הסתייגו מעיסוק בנושא ההנצחה וראו בו עניין מיותר .אידוב כהן ,חבר הנהלת
קק"ל ועורך ירחונה 'קרננו' ,כתב:
סיסמאות כגון תחיית אדמת ציון או הקמת מדינה עברית עשויות לעורר התלהבות ולרכז מיליונים הרבה יותר
מאשר סיסמה של הנצחת הגולה .וחוששני שאם נלך גם בזה וגם בזה ,גם גולה וגם מדינה עברית — ניווכח
לבסוף כי עלינו לבטל אחת מהן כדי לרכז את המאמצים בעיקר :גאולת הקרקע ,הכשרתה וייעורה .אולי לא
נוכל אנו ,עם הנצחה סמלית ,לעמוד בתחרות עם איזה מוסד או ועד אחר שיציע הנצחה ממשית15 .

אחרים פחדו שמא 'גם בעניין זה יִמָּצא מי שיאמר שקק"ל רוצה להפיק תועלת לעצמה מאסון האומה':
ברור שטענה זו יסודה בליקוי הבנה והבחנה בין מפעל לאומי גדול ובין מוסדות גבאות של צדקה .אין
לערבב הצעה זו עם הצעות אחרות על הנצחת הקהילות והחללים על ידי מפעלים שמטרתם היא מחוץ לגדר
פעולותיה של הקק"ל ושהגשמתם כרוכה בתקציבי הוצאות גדולים .כאן ]במפעל היער המשולב ביישובים[
מפעל מובהק של הקק"ל אלא שהוא ניתן להיקשר באבל וצער לאומי גדול ולתת פורקן מה לאבל זה בכיוון
של תחיה לאומית ויצירה לאומית והמפעל איננו זקוק להוצאות יתרות16 .
12
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מזכר מאת ח"ר ירדן ,מפעל 'גן הזיכרון' ו'ספר הקדושים' 26 ,ביוני  ,1944אצ"מ.KKL5/17352 ,
מזכר מאת ז' טשרטוק' ,קווים לתכנית פעולה למפעל ההנצחה' 10 ,ביוני  ,1945אצ"מ ;KKL5/12925 ,המספר  6מיליוני
עצים נקבע רק מאוחר יותר.
שם; י' ויץ' ,הצעה סכמתית למפעל הנצחת הגולה על ידי ייעור' 4 ,ביוני  ,1945אצ"מ.KKL5/12925 ,
כהן אל גרנובסקי 3 ,ביוני  ,1945שם.
מכתב אנונימי )לעיל ,הערה .(9
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ואכן פרסום תכניותיה של קק"ל לנטיעת היער הקים עליה את שנהבי ,שהיה עסוק בתקופה זו
בניסיונות לקדם את המפעל הלאומי להנצחת זכר השואה .שנהבי פנה אל אברהם גרנובסקי )גרנות(,
מנהל קק"ל ,בטענה כי 'עץ ,כשלעצמו ,איננו יכול לשמש אמצעי ישר להנצחה' ,ומאחר שקק"ל
נוטעת עצים מיום היווסדה ,אי אפשר להשתמש בכך למטרת הנצחת זכר השואה ,מה גם שאין העץ
'יכול להלום במשהו את שצריך להוות את ביטוי ההנצחה בתנאים המיוחדים הפעם' .שנהבי גם עמד
על החשש 'שהפעולה לטובת העץ תאפיל על יתר שטחי הפעולה והאסוף של קק"ל .בזה יצא שכרה
בהפסדה' ,והזהיר שקק"ל תאבד את הסיכוי להיות המוציאה המביאה של תכנית ההנצחה הלאומית
לשואה ,כפי שאכן היה בשלב זה17.
בזמן הקונגרס הציוני שהתקיים בבזל בסוף שנת  1946נחתם הסכם בין קק"ל לגופים שפעלו
להקמת 'יד ושם' .נראה כי תכנית ההנצחה של קק"ל עוררה דאגה בקרב חברים בהנהלת 'קרן היסוד'
ובקרב אנשי 'יד ושם' שהעריכו את כוח המשיכה הרב שלה .על כן במהלך הקונגרס הציוני נעשה
מאמץ ניכר להכניס את קק"ל למסגרת מחייבת ולהניא אותה מלהגשים את תכניותיה הנפרדות.
בהסכם שנחתם נכתב כי קק"ל תוזמן להשתתף ב'יד ושם' .אמנם ניתנה לה רשות לעסוק בנטיעת עצי
זיכרון ,אך הוסכם כי רצוי שהנצחה זו תיכלל במסגרת הפעולה של 'יד ושם' ותבוצע מתוך תיאום
מלא מראש18.
בשנת  ,1947אחרי לבטים ועיכובים רבים ,נקבע כי מפעל הזיכרון לשואה יוקם באזור נווה–אילן,
ממערב לירושלים ,וקק"ל החליטה להקצות את הקרקע לטובת מפעל הזיכרון ולשמרה למטרה זו
למשך שלוש שנים 19.נקבע גם כי השותפים במפעל 'יד ושם' יפעלו יחד ולא יוכלו לפעול בנפרד
להנצחת זכר השואה 20.מתוך  1,500הדונמים שהוקצו למפעל 'יד לגולה' ,יועדו  1,2001,000דונם
ל'יער הגולה'21.
אף שחתמה על הסכם ההשתתפות במפעל 'יד ושם' ,התלבטה הנהלת קק"ל באשר לדרך הנכונה
לקחת חלק במפעל ההנצחה .הספקות התמקדו בעיקר בשאלת נטיעת עצים כיסוד זיכרון ובשאלת
הכסף שאמור היה להיכנס לקופת קק"ל מתרומות הניצולים 22.קק"ל קבעה אמנם כי 'חשיבות לאומית
מיוחדת נודעת להצעה של יד ושם אשר מגמתה היא להנציח בארץ ישראל את זכרם של הנטבחים',
אך גם הודגש כי 'הגשת ההצעה של ההנצחה צריכה להתבטא "במסגרת" מתאימה אשר בה יתפוש
17

18
19
20
21
22

שנהבי אל גרנובסקי 13 ,ביוני  ,1945אצ"מ .KKL5/12925 ,כהן סיכם את טענותיו של שנהבי במכתב ששלח אל
הלשכות הארציות 17 ,ביולי  ,1945שם .לדבריו 'רבים חושבים כי הסיסמה הראשית חייבת להיות הנצחת מאורעות
הגולה וצורת ההנצחה הראשית מוכרחה להיות צורה מקובלת בעולם כולו — יצירה ארכיטקטונית ,מרכזית ,בעלת תוכן
חינוכי היסטורי'.
הסכם בין הסוכנות היהודית לקק"ל 12 ,בדצמבר  ,1946אצ"מ ;KH4/3939 ,ברוג )לעיל ,הערה  ,(6עמ' .102100
גרנובסקי אל הנהלת 'יד ושם' 1 ,במאי  ,1947אי"ו .AM.1/146 ,במכתב נקבע כי קק"ל תיטע בשטח הזה את יער הזיכרון
באמצעות כספים שיופרשו לתכלית זאת מכספי מפעל 'יד ושם'.
מזכר לחברי הקורטוריון 29 ,במאי  ,1947אצ"מ.KH4/3/3939 ,
תזכיר בדבר השתתפות קק"ל במפעל 'יד ושם' 29 ,בינואר  ,1947אי"ו ;AM.1/110 ,שנהבי אל השופט ג' פרומקין,
 22באפריל  ,1947אי"ו.AM.1/114 ,
ישיבת הוועדה ליד 'יד ושם' של דירקטוריון קק"ל 1 ,באפריל  ,1947אי"ו.AM.1/110 ,
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מקום חשוב "יער זיכרון" גדול על שטח מתאים' 23.בהסכם עם 'יד ושם' שמרה לה קק"ל את הזכות
להמשיך בפעילות הנטיעות ביער הזיכרון בתום שלוש השנים הראשונות למפעל ,ונכתב כי ההכנסות
מנטיעות אלו יועברו אליה24.
הכוונה הייתה לטעת את העצים הראשונים באתר ההנצחה בנווה–אילן כבר בשנת 25.1947
בתכניות השונות הודגשה הגבורה שנתגלתה בשואה ,והוחלט לשלב ביער הזיכרון חורשות ועצים
סמליים לזכר מי שלחמו ונפלו בגטאות ,במחתרת ובשורות הפרטיזנים .וכן תכננו להקדיש עצים
וחורשות לזכר חיילי הבריגדה היהודית ,הצנחנים שצנחו בעורף האויב ,אישים שונים מקרב אנשי
ההצלה וחסידי אומות העולם26.
הכוונות היו טובות ולכאורה היה רצון לשיתוף פעולה בין קק"ל לבין 'יד ושם' ,אך מתברר כי
למעשה פעלה קק"ל בצורה עצמאית ובד בבד יזמה נטיעת יערות לזכרם של קרבנות השואה במקומות
אחרים בארץ ובעולם .באמצע שנת  1947הגיעו אל שנהבי ידיעות על מעורבותה של קק"ל בנטיעת
יער 'יזכור' באנגליה .הוא כתב במחאה כי הדבר נעשה 'בדיוק באותם הימים שבהם הגענו להסכם
ולסיום המשא ומתן עם המוסדות ובשעה שאנחנו בתוך הבירורים עם קק"ל ביחס להכללת ה"עץ"
בתוך התמורה של ההנצחה' 27.במהרה התברר כי פעילות קק"ל באנגליה הייתה רק קצה קרחון .קק"ל
החלה באותן השנים לשתף פעולה עם קהילות באירופה ,בדרום אפריקה ובאמריקה ולאסוף כספים
לשם נטיעת יערות לזכר קרבנות השואה ,ואף ניטעו חורשות ראשונות כאלו .היה בכך שילוב בין
רצונם של עסקני קק"ל לבין דרישה הולכת וגוברת של הניצולים להנציח את זכר קרוביהם 28.בירחון
קק"ל 'קרננו' נכתב בשנת ' :1947אלפי יהודים באים להרים תרומותיהם מתוך התעוררות עצמית כי
הם מבקשים להציב זכר לקורבנותיהם .היערות שיינטעו ,רצון התורמים הוא שיהיה כרוך בהם משהו
מיוחד שיבטא ויוציא לפועל את רצונם זה של השרידים בארצות .מכל מקום ברור שייעשה משהו
להנצחת שמותיהם של אלו שלא זכו לקבר ישראל ולמצבה'29.
הפעילות הייתה נרחבת ,ומתמיהים סכומי הכסף הגדולים שהצליחו הניצולים לגייס למטרה זו.
פעילי קק"ל בצ'כוסלובקיה החלו באיסוף כספים לשם נטיעת יער בן  30,000עצים בקרבת ירושלים30.
בכינוס ניצולים שנערך בקטוביץ הוחלט להכריז על מגבית לנטיעת 'יער קדושי שלזיה העליונה' ,חלק
ממפעל כללי למען 'יער קדושי פולין' .ועד הקהילות בפולין קרא להשתתף במפעל 'יער הקדושים'31.
יהודי מקסיקו הכריזו על גיוס כסף לשם נטיעת יער זיכרון בארץ–ישראל 32,וגם במחנה ברגן–בלזן
23
24
25
26
27
28
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32

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון של קק"ל 29 ,באפריל  ,1947אצ"מ.KH4/3/3939 ,
מזכר )לעיל ,הערה .(20
תזכורת מס'  1מישיבת מזכירות 'יד ושם' ,פנימי 5 ,ביוני  ,1947אי"ו.AM.1/110 ,
מכתב מאת ש' פרידלנדר 11 ,ביוני  ,1947אי"ו.AM.1/92 ,
שנהבי אל ש"ז שרגאי 29 ,במאי  ,1947אי"ו.AM.1/110 ,
'יער הקדושים' )לטקס נטיעתו בכסלון 7 ,במרס  ,(1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
קרננו ,כד ,ג )ניסן תש"ז( ,עמ' .5
קרננו ,כד ,א )מרחשוון תש"ז( ,עמ'  ;6כד ,ב )טבת תש"ז( ,עמ' .5
קרננו ,כד ,ג )ניסן תש"ז( ,עמ' .3
שם ,עמ' .4
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עסקו חלק מהניצולים באיסוף כספים למען נטיעת 'יער בלזן' ,שאמור היה גם הוא להיות חלק מ'יער
הקדושים הגדול'' ,מצבת עולם לטבוחינו בתפוצות אירופה ומזכרת אמונים לשרידים'33.
אם כן בשנים שלפני הקמת המדינה ,על רקע הקשיים הגדולים בהקמת אתר הזיכרון הלאומי
לשואה בנווה–אילן וגרירת הרגליים של הגופים השונים שלקחו בו חלק ,יצרה קק"ל אפיק עצמאי
של הנצחת זכר השואה והתחרתה ב'יד ושם' ,גוף שהתקשה מאוד באותן השנים להגדיר את עצמו
ולהתחיל לפעול .אנשי קק"ל עסקו במרץ רב באיסוף כספים מיוצאי קהילות אירופה ,שרבים מהם
השקיעו באותה העת מאמצים רבים לשקם את חייהם .כספים אלו נועדו לנטיעת יערות בארץ–ישראל
לזכר קרבנות השואה ,אך הרעיון התממש רק לאחר קום המדינה ,בנטיעת 'יער הקדושים'.
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נטיעת 'יער הקדושים'
בתחילת חודש מרס  ,1951לאחר עיכובים רבים ,ניטעו העצים הראשונים ב'יער הקדושים'.
בהודעה שפרסמה קק"ל לקראת הטקס ובתגובה על טענות חוזרות ונשנות מצד יחידים וארגונים של
ניצולי השואה 34,נמסר:
מסיבות שונות — הושהתה נטיעת יער הקדושים עד לשנה זו .עתה נסתיימו ההכנות והוחלט לנטוע את היער
בסביבת הישוב החדש כסלון .ראשית הנטיעות ביער הקדושים תכלול  1.5מליון עצים והמטרה הסופית היא
לשתול שישה מליון עצים ,כמספר היהודים קורבנות הנאציזם .היער יינטע חורשות חורשות ,לפי קיבוצי
היהודים שהושמדו .בכל חלקה של היער תימצאנה — במקום מיוחד — רשימת התורמים ושמות הקורבנות
שלזכרם ניטעו העצים35 .
 33קרננו ,כה ,ד )אדר א תש"ח( ,עמ' .5
' 34מסיבה למען הקק"ל' ,דבר 22 ,ביולי  ;1949ז' פרידהיים' ,ארגון אסירי הנאצים לשעבר' ,אל הנהלת קק"ל 25 ,באוקטובר
 ,1950אצ"מ.KKL5/17351 ,
' 35יער הקדושים' )לעיל ,הערה .(28
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לקראת טקס הנטיעות בראשית מרס  1951עשתה קק"ל מאמצים גדולים לעורר הד בציבור 36,ולשם
כך למשל הזמינה את מנהיגי המדינה להשתתף באירוע 37.למאמציה של קק"ל בעניין זה סייעה
העובדה שבאותה העת פסקה לחלוטין הפעילות להקמת 'יד ושם' ונראה היה כי מפעל ההנצחה
הלאומי הולך וגווע.
בטקס הנטיעות הראשון השתתפו משלחות ניצולים רבות ,והוא חולל התרגשות ציבורית' .על
אחת מפסגות הרי יהודה וירושלים' ,דיווח העיתון 'דבר'' ,שעליהם וסביבם זורחים גגות פחוני
הישובים — ניטעו אתמול על אדמת הקרן–הקיימת שש מאות הברושים כנגד שש מאות רבוא אחינו
חללי–השואה' 38.על שער שהוקם בכניסה למקום הטקס ,בקרבת היישוב כסלון ,נכתב' :לא נשכח
קדושינו :קרבנות השואה בגולה ביער הקדושים במולדת ייכון זכרם לעד' 39.האירוע נפתח בהנפת
36
37
38
39

ת' התלגי ,מנהל מחלקת עיתונות בקק"ל ,אל ל' דרור ,מערכת 'על המשמר' 2 ,במרס  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
מכתב אנונימי אל י' שפרינצק ,יושב ראש הכנסת 4 ,במרס  ,1951שם.
'ניטע יער הקדושים לזכר חללי השואה' ,דבר 8 ,במרס .1951
ארכיון תצלומים ,קק"ל.d202–010 ,
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דגל המדינה ובשירת 'התקווה' ,ולאחר מכן נאם יוסף ויץ ,חבר דירקטוריון קק"ל ,שגם נטע את עץ
הברוש הראשון .שר החינוך והתרבות דוד רמז אמר בנאומו כי 'נטיעת עצים ,נטיעת עצי זיכרון על
קרקע הקרן הקיימת ,בתוך מדינת ישראל הריבונית ,המקבצת גלויותיה מירכתי ארץ לעילוי נשמתם
של מיליוני המושמדים בידו — יש בה לא רק משום הקמת זיכרון :יש במעשה הזה גם משום נקמת
נצח ישראל בשטן המשחית הגדול' 40.נציגי 'ארצות החורבן' נטעו את העצים הראשונים ,וסביבם
נטעו שתילים נוספים נציגי המוסדות המרכזיים של המפלגות וחברי תנועות הנוער 41.אנשי קק"ל
התגאו במיוחד בכך שעולי תימן ,תושבי המושבים בסביבת כסלון ,הם שיטעו את היער ויהיו שומריו:
'יש בזה משום סמל שהיער יינטע בידי יהודי תימן — הגולה הכי עתיקה שהעלינו אותה כמעט כליל',
הטעים ברל לוקר ,יושב ראש הסוכנות היהודית בנאומו42.
'יער הקדושים' אמור היה להשתרע על שטח עצום 35,000 ,דונם; גבולותיו המתוכננים היו כביש
שער–הגיאאשתאול במערב ,רמת–רזיאל בדרום ,מרמת–רזיאל ועד ממערב לגבעת–יערים במזרח ודרך
שואבהשער–הגיא בצפון 43.אזור זה נבחר בגלל תכונותיו הגאו–פוליטיות והגאוגרפיות הייחודיות
ובמיוחד בשל סמליותו .צביה לובטקין ,מלוחמות גטו ורשה ,אמרה כי 'לא מקרה הוא כי יער הקדושים
ניטע בדרך לירושלים .לא רק בזה שעיני כל אלה אשר נשמדו היו נשואות ירושלימה ,אלא שגם הדור
הזה ,שהציץ לתהום הכיליון וזה לאושר תקומת ישראל ,צריך לזכור כי הדרך לעצמאות מובילה דרך
יער הקדושים' 44.הדרך לירושלים ,שבצדה אתרי גבורה וזיכרון כמו שער–הגיא ,הייתה אחת הסיבות
העיקריות להחלטה שהיער 'יינטע בכיסלון ,ישפוך מצילו על כברת ארץ סמוכה ,ממנה ינק אונו
שמשון העברי ,יחלוש על דרך המלך המתפתלת בין הרי יהודה ,בה עולים יהודי ישראל — היהודים
שזכו — לבירתם המחודשת'45.
הפרסום הרב של מעשה הנטיעות ב'יער הקדושים' עורר גל מחאות בקרב רבים מניצולי השואה ,הן
במדינת ישראל והן בתפוצות ,שחשו מרומים על ידי קק"ל .הם באו אליה בטענות על כך שהתרומות
הגדולות שהעבירו פרטים ,קהילות וארגונים רבים בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה ,ושהיו
מיועדות בדיוק למטרה זו — נטיעת יערות זיכרון — ירדו עתה לטמיון 46.אנשי קק"ל מיהרו להרגיעם
ומסרו כי כל התרומות שנאספו עד עתה לשם הנצחת זכר קהילות השואה יופנו לנטיעת 'יער
הקדושים' ,וכי יערות שכבר ניטעו במקומות שונים בארץ ובתפוצות 'יועברו' ליער הזיכרון החדש47.
במכתב שנשלח אל הלשכות הארציות של קק"ל במקומות שונים בתפוצות נקראו הנציגים שם לעודד
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דברי רמז בטקס הנטיעות 7 ,במרס  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
הודעה 5 ,במרס  ,1951שם; תכנית לטקס הנטיעה של ראשוני העצים ב'יער הקדושים' לזכר קרבנות השואה 7 ,במרס
 ,1951שם.
דברי לוקר 7 ,במרס  ,1951שם .וראו סדרת תמונות של עולי תימן שהשתתפו בטקס באצ"מ.PHG1084223-8 ,
מפה 'השטח המיועד ליער הקדושים' ,1:100,000 ,הלשכה הראשית של קק"ל ,1951 ,אצ"מ ;KKL5/17351 ,לדגם 'יער
הקדושים' ראו :קרננו ,כט ,ג )אדר תשי"ב( ,עמ' .6
צ' לובטקין' ,לזכור ולא לשכוח' ,י' מן וב' שראל ,יד לשואה ולמרד ,ירושלים תשי"ג ,עמ' .72
התלגי' ,יער קדושים' ,ללא תאריך )אמצע  ,(1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
י' קפלן ,יושב ראש סניף קק"ל בארגנטינה ,אל ההנהלה הראשית של קק"ל )אמצע  1951לערך( ,שם.
עד ראשית שנת  1951נאספו תרומות ל– 162,000עצים .ראו :ר' ארזי ,זיכרון דברים בדבר נטיעת 'יער הקדושים',
 19בינואר  ,1951אצ"מ ;KKL5/17351 ,מכתב אנונימי אל הוועד הארצי של קק"ל 5 ,במרס  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
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את איסוף הכספים לנטיעת היער:
חובת כבוד קדושה מוטלת על הקק"ל ועל נאמניה באשר הם להוציא את השאיפה הנעלה הזאת של המוני
העם מן הכוח אל הפועל ] [...חושבנו שכל משפחה יהודית תעלה תרומתה ברצון ובתודה אם תקבל מכתב
פניה מתאים מקק"ל עם שאלון שבו תוכל לציין את השמות של הקדושים וגם את המקום והזמן של לידתם
ומותם .כל הפרטים האלה יירשמו בספרי זיכרון מיוחדים48 .

 48מכתב אנונימי אל הלשכות הארציות של קק"ל 12 ,במרס  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
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רק בהמשך  ,1951לאחר נטיעת האילנות הראשונים ב'יער הקדושים' ,החלו אנשי קק"ל להתמודד
עם שאלת מבנה היער ועם דילמת עיצוב ההנצחה והזיכרון בו .נקבע כי ביער יהיו לא רק עצים
אלא גם ביתנים ,שדרות ,דרכים ,גנים ושלטים .הוחלט כי הוא יחולק לאזורי משנה כמספר הארצות
שקהילות היהודים בהן הושמדו ,ושיוקצו אזורים מיוחדים לזכר גיבורי השואה ,מנהיגי גטו ורשה,
הצנחנים שצנחו באירופה ואחרים .כבר בשלב זה הועלתה הצעה לטעת בתרומותיהם של ילדי ישראל
מכל העולם יער 'לזכר הדור שנספה' ,כלומר לזכר הילדים שהושמדו .הוצע כי 'ועד הזיכרון' ,גוף
בין–לאומי אשר יהיה מורכב משבעים אישים מן הארץ ומהגולה ,יעמוד בראש המפעל ,וכי נשיא
המדינה ייתן את חסותו לוועד זה49.
נטיעת היער בכסלון יצרה רושם עז בציבור ,וקק"ל ביקשה לנצלו להרחבת גיוס התרומות לנטיעת
היער ולהרחבתו 50.הקריאה לתורמים אכן מצאה הד בקרב בני קהילות שונות ,בארץ ובתפוצות.
למשל באספת עם בארגנטינה התקבלה החלטה לאסוף כספים לשתילת  400,000עצים ,כמספר
היהודים במדינה 51.ובדומה לכך יהודי ארצות–הברית החליטו להרים תרומה לשם נטיעת  5מיליוני
עצים ,כגודל הקהילה היהודית שם' .המפעל מספק צורך נפשי עמוק של העם לתת פורקן ותיקון
ליגונו ואבלו על ידי מצבת זיכרון הנושאת חיים וצמחיה על אדמת הלאום במולדת' ,גרסו בקק"ל,
והדגישו כי 'זה לא יהיה מטע של בית קברות ,לפי מושגי הגולה ,אלא יער זיכרון לפי מושגי המולדת
הקמה לתחייה'52.
ההצלחה ההולכת וגוברת של מפעל 'יער הקדושים' ליבתה מחדש את הוויכוח בין אנשי 'יד ושם'
ובראשם שנהבי לבין הנהלת קק"ל .שנהבי ,שקרא בפרסומי קק"ל כי רבים מהיסודות שהציע בעבר
לשלב במוסד 'יד ושם' — שתהליך הקמתו כמעט נעצר — הועברו ל'יער הקדושים' ,ערער על זכותה
של הקרן הלאומית להקים אתר זיכרון עצמאי לשואה' .הרשמת שמות הקדושים בספרי הזיכרון',
התריס שנהבי' ,קביעת פאווליונים מיוחדים לספרי זיכרון אלו בתוך יער הקדושים ועוד היו כולם
יסודות עיקריים בתוכניות הפעולה של יד ושם .למעשה זה אומר שהקק"ל עומדת לבצע מפעל זיכרון
מוקטן' .שנהבי חשש כי כאשר קק"ל פונה אל ציבור הניצולים ב'סיסמת הזיכרון לששת המיליונים',
היא מאפילה על מפעל הזיכרון הלאומי ו'קובעת עובדה האומרת :מפעל העץ זוהי ההנצחה ,יער
הקדושים — זהו מפעל הזיכרון המרכזי'' .עם כל הבנתי לגורמים הפנימיים הדוחפים את הקק"ל
לפעולה מיידית ורחבה אשר הכנסה בטוחה וגדולה בצידה' ,כתב שנהבי' ,אינני חושב שזה צריך
ליכול להיעשות דווקא על חשבון מהותה והיקפה של פעולת ההנצחה' .שנהבי הציע שתי אפשרויות:
או ש'הקק"ל מקבלת עליה מידי הממשלה והסוכנות את כל הכרוך במפעל הזיכרון המרכזי.
]או ש[הקק"ל מצמצמת מפעלה זה אך ורק לנטיעת עצים ללא כל התוספות הנכללות בסעיפים
שבתוכנית המיוחדת'53.
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טשרטוק ,הצעה לתכנית פעולה' ,יער הקדושים' 14 ,בספטמבר  ,1951שם.
הרחבת מפעל הנטיעה של 'יער הקדושים' ,מסמך אנונימי ללא תאריך )סוף  ,(1951אצ"מ.KKL5/19079 ,
'יהדות ארגנטינה מחליטה לטעת "עץ לגולגולת" ביער הקדושים' 10 ,בדצמבר  ,1951שם.
מכתב אנונימי אל הלשכה הארצית של קק"ל בברזיל 29 ,במאי  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
שנהבי אל גרנות 3 ,בנובמבר  ,1951אצ"מ.KKL5/19079 ,
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מנהל קק"ל ,גרנות ,השיב לשנהבי כי הוא מוכן להוציא מתכניות 'יער הקדושים' את רישום
שמות הנרצחים בספרי זיכרון ,מרכיב מרכזי בתכניות 'יד ושם' ,אך קבע כי קק"ל לא תוותר על
זכותה לפנות לגופים ולמוסדות שונים ,בעיקר לקהילות ולארגונים ,ולהקים ועדים מקרבם' .אלו
הן הדרכים המסורתיות לכל פעולות הקק"ל מאז ומתמיד .אינני גורס שהעובדה שהקק"ל משמשת
בתור "נאמן" ליד ושם צריכה ויכולה להפריע לקק"ל להגשים את מפעל יער הקדושים' 54.שנהבי
כתב בתגובה כי הוא 'מצטער צער רב על שלאחר הרבה שנים של מאמץ משותף למען המשימה
הגדולה והקדושה העמדת בפנ ַי עובדה מסוכמת .אני מבקשך שברגע האחרון תעכב את שבירת
הכלים ותעשה בזה הן לקק"ל כמו גם לזיכרון של ההשמדה והגבורה של תקופתנו' 55,ואף איים כי
יפעל למסור את נאמנות קק"ל ב'יד ושם' לידי גורם אחר 56.גם בקק"ל לא היו מרוצים מהפתרון
שהציע גרנות .הוויתור על הביתנים שהתכוונה קק"ל להקים ב'יער הקדושים' ,ושבהם אמורים היו
להישמר שמות הנטבחים בספרים מיוחדים ,עורר אכזבה גדולה בקרב אנשי קק"ל' :גרנות עשה
ויתור בלתי אפשרי שהקק"ל מוותר על בניית ביתנים ביער הקדושים' ,ו'כל התוכנית מתרוקנת על
ידי ויתור זה'57.
למרות זאת הלך והתגבש בראשית  1952הסכם בין קק"ל לבין 'יד ושם' ,הסכם שקבע כי שני
הגופים ישתפו פעולה ביניהם בהנצחת זכר חללי השואה והלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה.
הוסכם כי ההכנסות ממפעל הזיכרון יחולקו שווה בשווה בין שני הגופים ,וש'תהיה הפרדה שלמה
בין יער הקדושים שיישאר בידי קק"ל לבין יד ושם שיפעל בכל השטחים של ההנצחה באופן עצמאי
ועל אחריותו הוא'58.

טקס חנוכת 'יער הקדושים'
לקראת כ"ז בניסן תשי"ב פורסמו בעיתונים מודעות על כינוס ארצי לזכר קרבנות השואה שיתקיים
בשטח הנטיעות של 'יער הקדושים' בפרוזדור ירושלים .בתקופה זו ,בהיעדר יום זיכרון מוסכם ואחיד,
התקיימו טקסי זיכרון במקומות שונים במדינה ובזמנים שונים .טקס הזיכרון ב'יער הקדושים' היה
אם כן חידוש ,ראשיתה של 'מסורת' אשר נמשכה מספר שנים ,ושהוחלפה מאוחר יותר על ידי הטקס
שנערך בהר הזיכרון בירושלים.
במודעות נכתב כי הטקס יתקיים בהשתתפות נציגי הממשלה ,הכנסת ,הסוכנות היהודית ,נציגי
התאחדויות וארגונים של ניצולים ובאי כוח של קהילות מארצות השואה 59.קק"ל עשתה מאמץ
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גרנות אל שנהבי 18 ,בנובמבר  ,1951שם.
שנהבי אל גרנות )לעיל ,הערה .(53
שנהבי אל גרנות 11 ,בפברואר  ,1952אצ"מ.KKL5/19079 ,
פרוטוקול ישיבה בענייני 'יער הקדושים' 28 ,בדצמבר  ,1951שם.
שנהבי אל י' ויץ 14 ,במרס  ,1952אי"ו ;AM.1/146 ,הנחיות למשא ומתן עם הוועד הארצי של קק"ל לפעולה משותפת
בישראל ,מסמך אנונימי ללא תאריך ,שם.
התלגי אל מערכת 'הארץ' 6 ,באפריל  ,1952אצ"מ' ;KKL5/19080 ,לזכר השואה ומרד הגטאות' ,דבר 21 ,באפריל .1952
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גדול לגייס את מנהיגי המדינה וקובעי המדיניות למפעלה ושאבה עידוד מכך ששורת אנשי ציבור
מרכזיים ובראשם ראש הממשלה דוד בן–גוריון עודדו אותה להמשיך בפעילותה .בן–גוריון לא ראה
סתירה בין פעילות קק"ל לבין מוסד 'יד ושם' וכתב כי 'אמנם המצבה האחת ההולמת זכרה של יהדות
אירופה שנשמדה על ידי חיות הטרף הנאציות — היא
מדינת ישראל כולה' ,אך 'דבר יקר ומבורך עושה קרן
הקיימת בנטעה "יער הקדושים"' 60.מאמרי המערכת
בעיתונים השונים עסקו במפעל ובטקס ,ובין היתר
נכתב כי 'מפעל יד ושם — לזכר השואה והגבורה —
עדיין מחכה לביצוע התוכניות הנרחבות שהותוו
לו' ,וכי בינתיים 'יער הקדושים יהיה בלי ספק חלק
מפואר במסגרת הכללית של מצבת הזיכרון היהודית
והישראלית לזכר הקדושים והגיבורים ,ואין מוקדם
ומאוחר ביצירה'61.
הטקס התקיים לראשונה באתר שהיה מאוחר יותר
למוקד הסמלי של 'יער הקדושים' ,בצמוד לאפיקו של
נחל כסלון ,במקום שבסוף שנות החמישים נחצבה בו
'מערת הקדושים' .במעמד השתתפו מאות אנשים,
רובם ניצולי שואה ונציגי קהילות וארגונים שהצליחה
קק"ל לגייס לאירוע .בטקס שולבו נאומים ויסודות
אמנותיים דרמטיים ,ובמתכונת זו נערכו הטקסים
במקום גם בשנים הבאות 62.בנאום של בן–גוריון,
שלא נכח באירוע ,ושדבריו הוקראו מן הכתב ,נאמר' :יער הקדושים — של הקדושים הוא .בו תפרח
התקווה שקיימה קדושינו בחייהם ועמדה להם עד רגעם האחרון' .הסופר הצרפתי אדמונד פלג אמר
מעל במה שבצדה הוצב לפיד בוער' :הנכם כאן — ההרוגים שלנו ,החנוקים שלנו ,הערופים שלנו,
המורעלים בגאזים — הנכם כבר כאן ,מקובצים בארץ הזאת ] [...היער הזה יישאר תמיד רענן וירוק
ובכל יום יזכיר לדורות הבאים את חייהם של קדושינו'' 63.מגילת יער הקדושים' הוקראה בשם
משתתפי הכינוס והוטמנה ליד 'ארז העצמאות' ,שהועבר מיער מעלה–החמישה 64,ומסכת מאת אהרן
60
61
62
63
64

בן–גוריון אל גרנות 21 ,באפריל  ,1952אב"ג ;138180 ,על יחסם של אישים ביישוב העברי לשואה ראו :ד' פורת
)עורכת( ,שואה ממרחק תבוא :אישים ביישוב הארץ–ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה  ,19481933ירושלים תשס"ט.
'דבר היום :יער הקדושים' ,דבר 21 ,באפריל .1952
לתיאור הטקס ראו' :יום השואה ביער הקדושים' ,קרננו כט ,ה )תמוז תשי"ב( ,עמ' ' ;5רבים עולים להר ציון להתייחד
עם חללי השואה' ,ידיעות אחרונות 22 ,באפריל .1952
י' ויץ ,היער והיעור בישראל ,רמת–גן  ,1970עמ' .386
'מגילת יער הקדושים' ,ערב יום השואה ,כ"ו בניסן תשי"ב ,אצ"מ ;KKL5/19082 ,לנוסח המגילה ראו גם :מן ושראל
)לעיל ,הערה  ,(44עמ' .73
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מגד ניצלה היטב את הגאוגרפיה הדרמטית מסביב — הנחל העמוק וחשוף הגדות .בשיאו של הטקס
'הודלקו לפתע ,ולפי סימן ,משואות על ראשי ההרים שהיוו שרשרת של אורות ושיוו להרים מראה
לילי נהדר .לקול תופים החלו טורי נוער עם דגלי תכלת לבן לעלות על רכסי ההרים סביב הגאי ]כך![
כשהם מוארים בזיקוקים .הדגלים נפרשו מעל הרכסים כשמעליהם
דולקים הלפידים ויצרו מראה מרהיב עין'65.
בסיום הטקס ובמהלך שנת  1952המשיכה קק"ל לעודד את
הניצולים לקחת חלק פעיל במפעל הנטיעות .וכדי לעשות פומבי
למפעל זה הזמינה דמויות ייצוגיות ,פוליטיקאים ,ניצולים ואחרים,
לטעת עצים ביער 66.ל'יער הקדושים' אף עוצב אז סמל :נר דולק
על רקע יער שמאחוריו זורחת שמש .כרזות 'יער הקדושים'
הבליטו את הניגוד בין הגולה החרבה לבין הגשמת החזון הציוני
במדינת ישראל 67.מחלקת ההסברה של קק"ל הפיקה סרט בשם
'אותם נזכור' ,שהוצגו בו מראות הזוועה של מחנות ההשמדה
וחורבן המרכזים היהודיים באירופה .הסרט הסתיים בצורה סמלית
בתצלומי טקס נטיעת השתילים הראשונים ב'יער הקדושים'68.
הסרט הוקרן בכינוסים שערכו ארגוני הניצולים ושימש אמצעי
תעמולתי ראשון במעלה לגיוס הלבבות למפעל ,יחד עם ספר
שהוציאה קק"ל לאור 69.כל הפעולות הללו נועדו למצב את 'יער
הקדושים' כמפעל לאומי.
המאמץ התעמולתי נשא פרי .בעיתונים פורסמו מדי שבוע
מודעות מטעם ארגונים כמו 'ארגון יוצאי ליטא' ו'יוצאי פינסק
מתל–אביב וסביבתה' אשר בישרו על עצרות זיכרון ,וצוין בהן שבאותו המעמד יפתחו במפעל הנצחת ßÌÈ˘Â„˜‰ ¯ÚÈß ÏÓÒ
©ˆ˙Â·È„‡· ¨¯Ù˘ Ô„ ∫ÌÂÏÈ
זכרם של בני הקהילה על ידי נטיעת עצים ב'יער הקדושים' של קק"ל .עוד נמסר במודעות כי ‡¯Ï˘ ÌÈÓÂÏÈˆ‰ ÔÂÈÎ
˜˜®Ï¢
הרוצים להנציח את זכר יקיריהם צריכים להביא לכינוסים אלו את שמותיהם ,וכי נטיעת עץ כרוכה
בתשלום70.
נטיעת היער סיפקה את צורכיהם של שלושה גורמים עיקריים :אנשי מנגנון קק"ל ,אשר נטיעת
היער נתנה משנה תוקף למרכזיות ארגונם ,הניצולים ,שמצאו ב'יער הקדושים' אמצעי הולם להנצחת
' 65על שטח של  30אלף דונאם בהרי יהודה' ,הצופה 22 ,באפריל .1952
 66א"מ אפשטיין אל א' בירן 5 ,בנובמבר  ,1951אצ"מ .KKL5/19079 ,במכתב תואר טקס נטיעות סמלי שקיים איירה
הירשמן ,נציגו המיוחד של נשיא ארצות–הברית פרנקלין דלאנו רוזוולט ,לזכר הצלת אלפי פליטים יהודים מארצות
הבלקן.
 67ראו למשל :ארכיון התצלומים של קק"ל ;d1281-031 ,אצ"מ ;KRA 233 ,אצ"מY. Zerubavel, ‘The Forest ;KRA 416 ,
as a National Icon: Literature, Politics, and the Archaeology of Memory’, Israel Studies, 1, 1 (1996), pp. 60–99
' 68לא נשכחם' ,דבר 3 ,בספטמבר  ;1952ארכיון הסרטים היהודיים על שם סטיבן שפילברג )אס"ש(.VT DA0039 ,

 69ד' בן–גוריון' ,יער הקדושים' ,מן ושראל )לעיל ,הערה  ,(44עמ' .7170
" 70עצרת זיכרון ליהודי ליטא" ,דבר 6 ,בנובמבר .1952
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זכר יקיריהם ,ועסקני הקהילות ,שתיווכו בין קק"ל לבין בני קהילותיהם וביססו את מעמדם בקרבם.
אנשי קק"ל כתבו כי 'הצלחת הפעולה תלויה במידה מרובה ואולי במידה מכריעה בהשפעתם של
הלנדסמנשפטים בישראל שיעוררו את בני ארצם או בני עירם ואת בעלי ההשפעה שבהם על חובתם
ליער הקדושים' 71.ולפיכך פתחה קק"ל את ביתה בתל–אביב לכינוסי הניצולים72.
ראשי אחד הארגונים כתבו אל בני קהילתם' :זה שנים רבות אנו מתלבטים למצוא צורה הולמת
להנצחת זכר קדושי עירנו ,קורבנות השואה .לצערנו לא הצלחנו עד כה להגשים אף אחת מהתוכניות
שהועלו בנידון במשך השנים האחרונות .והנה ניתנת לנו עתה האפשרות להגשים את שאיפתנו זו
להנצחת זכר יקירינו במסגרת יער הקדושים'' 73.ארגון אסירי הנאצים לשעבר' פנה לקק"ל בבקשה
להקצות לארגון פינה הולמת ב'יער הקדושים' 74.יוצאי פולין הכריזו על נטיעת יער על שם מורדי גטו
ורשה ,לשכות בני ברית הוציאו חוזרים לחבריהם להשתתף במפעל 'יער הקדושים' ,והסתדרות ויצ"ו
החליטה על נטיעת חורשה לזכרה של 'החברה האלמונית' 75.העיתונים דיווחו על עולים מאיטליה,
הונגריה ובולגריה ,יוצאי פשסניק ,ברגסאס ,מילניצה ,פינסק ,סטולין ,וורנוב ואחרים ,שכולם
נשאו ונתנו עם קק"ל על הנצחת קהילותיהם ב'יער הקדושים' 76.ההד הציבורי הנרחב שעוררה
קק"ל הביא את עסקני הארגונים להתחרות לעתים זה עם זה' .ארגון יוצאי קוסוב והסביבה' פנה אל
חבריו' :עדיין לא מִלאת את חובתך כלפי קרוביך וידידיך שנספו באופן כה טרגי .דע שכל דחייה
מצדך גורמת לעיכוב הסיום של המפעל כולו .חשוב שלא יִפָּקד שם קהילתנו מרשימת הקהילות
ביום הנטיעה'77.
נראה היה כי ההתלבטות בקרב שארית הפלטה באשר לדרך ההולמת להנצחת זכר יקיריהם
נפתרה .נטיעת 'יער הקדושים' מילאה צורך כפול של הניצולים שהיו גם עולים חדשים — הם
תרמו לעיצוב נופה של מדינת ישראל הצעירה ולהפרחת שממתה ,אך גם מצאו מקום שבו יוכלו
לזכור ,לבכות ולמצוא נחמה על מות יקיריהם .אחד הפעילים מקהילת חלם כתב' :ההצלחה היא רק
תודות לאווירה שנוצרה בעזרת הסיסמא עצים אינדיווידואליים כמצבת זיכרון אינדיבידואלית ,שזה
מביא לידי מסקנה שלא התורם עושה טובה לקק"ל אלא להיפך ,על ידי זה שקק"ל מאפשרת לו
במחיר לירה אחת להקים מצבה לקרובו הקדוש ,מצבה חיה ואישית ,מצבה שיש לה מקום קבוע
ושיכול למששה בידיו'78.

71
72
73
74
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77
78

מכתב אנונימי אל הוועד הארצי של קק"ל בישראל 3 ,במאי  ,1953אצ"מ.KKL5/19082 ,
הוועד הארצי של קק"ל אל 'קול ישראל' 25 ,בנובמבר  ,1952אצ"מ.KKL5/19090 ,
מכתב מאת 'ארגון יוצאי אקרמן בישראל' אל חברי הקהילה 25 ,בנובמבר  ,1952שם.
פרידהיים' ,ארגון אסירי הנאצים לשעבר' ,אל הנהלת קק"ל 5 ,באפריל  ,1951אצ"מ.KKL5/17352 ,
'יער הקדושים' ,דבר 2 ,ביוני .1952
שם.
מכתב מאת א"צ שטיין' ,ארגון יוצאי קוסוב והסביבה בישראל' אל חברי הקהילה 23 ,בדצמבר  ,1952אצ"מ,
.KKL5/19090
י' רולניק אל הוועד הארצי של קק"ל 19 ,ביוני  ,1953שם.

‰‡Â˘‰ ¯ÎÊ ˙Áˆ‰ ˙Ï‡˘· ˙ÂË·Ï˙‰‰Â ßÌÈ˘Â„˜‰ ¯ÚÈß ∫ßø‰‡Â˘‰ ÌÂÈ· ‰Ù Ô‡Ïß

'יער הקדושים' והתלבטויות באשר להנצחת זכר הקרבנות
ההצלחה הראשונית של 'יער הקדושים' והתהודה הגדולה שקיבל עתה מפעל ההנצחה חייבו את
קק"ל להתמודד עם תוכני ההנצחה שביקשה לצקת למפעל זה .אכן התכניות המקוריות של קק"ל
היו מרחיקות לכת ומטרתן הייתה להפוך את היער למוקד הנצחה לאומי ובין–לאומי באמצעות בניית
מבני זיכרון ואיסוף שמות הנרצחים בספרים מיוחדים.
79
ראשי קק"ל פנו עתה אל אדריכלים וביקשו כי ישתתפו בעיצוב 'יער הקדושים' .התפיסה
שגובשה הייתה כי במרכז כל יער שיוקדש לזכר הקרבנות מאחת הארצות יש להקים מגדל נישא
ומרשים בצורתו האדריכלית ,שישמש לניצולים כמעין אתר עלייה לרגל .אל מוקד ההנצחה אמורה
הייתה להוביל שדרה סלולה ,ובתוכו ,על דוכן מיוחד שעליו ידלוק נר תמיד ,אמור היה להיות מוצב
'ספר הקדושים' שבו יהיו רשומים שמות כל הנטבחים שלזכרם ניטעו העצים באותו היער 80.קק"ל
 79מכתבים מאת ש' לוי אל האדריכלים א' חירם ,ל .קרקאור וי' קלרוין 29 ,בדצמבר  ,1952אצ"מ ;KKL5/19081 ,י' הלוי,
מחלקת השיכון ,קק"ל ,אל הארכיטקטים א' שרון וב' אידלסון 4 ,ביולי  ,1956אצ"מ.KKL5/22443 ,
 80תזכיר 'מפעל יער הקדושים ומבנהו' ,מסמך אנונימי ללא תאריך )ראשית  1953לערך( ,אצ"מ.KKL5/19081 ,

‰¯„˙˜ ±±π

¨ßÌÈ˘Â„˜‰ ¯ÚÈß ˙ÙÓ
˙˘Á¢Î

˜˙„¯±≤∞ ‰

„¯· ÔÂ¯Â

הדגישה כי הנצחה זו תהיה ארצית–קהילתית וקולקטיבית ולא אישית .על פי התכנון עתידים היו
להינטע ארבעה–עשר יערות ,יער לכל אחת מארצות ההשמדה ,וכל יער יורכב מחורשות קהילתיות.
עד מהרה התברר כי תפיסת הנצחה מאחדת ,ארצית וקהילתית זו ,התנגשה בצורכיהם של פרטים
וארגונים שביקשו להקים פינה אישית ופרטית שבה יוכלו לזכור את יקיריהם .כש'ארגון אסירי הנאצים
לשעבר' ביקש להקים ב'יער הקדושים' מצבה לזכר הנטבחים ,השיבו בקק"ל 'כי אין מקום להקמת
מצבות זיכרון ביער הקדושים על ידי ארגונים בודדים' 81.משפחות פנו לקק"ל והציעו תרומה נכבדה
כדי שבצד העצים שנטעו יוצב שלט ועליו שמות בני המשפחה שנספו בשואה ,ואף ביקשו להנציח
ב'יער הקדושים' בני משפחה חיים ושמחות משפחתיות 82.אנשי קק"ל ניסו לעמוד בפרץ ולדבוק
בעקרון ההנצחה הקולקטיבית ,אך לעתים נכנעו .לאור עצמתם הכלכלית של הארגונים היהודיים
באמריקה החליטו בקק"ל 'שנבטיח לארגוני הלאנדסמנשפטים בארה"ב להקים אנדרטה )עמוד או
משהו דומה לזה( שבה יהיו חרוטים שמות התורמים .אנדרטה זו תהיה מיוחדת ללאנדמנספטים
בלבד' 83.בהמשך שנות החמישים עלתה השאלה אם גם גויים ,חסידי אומות העולם ,יונצחו ב'יער
הקדושים' ,ואם ייוחדו להם אבני זיכרון שיישאו את שמותיהם84.
היו גם מי שביקשו לקחת חלק מעשי בתכנון ההנצחה .עסקני קק"ל בברזיל גרסו כי הדרך שבה
עוצב 'יער הקדושים' היא 'מעין "תמרון טכסיסי של יהודים דתיים"' ,והתנגדו לגרסת ההנצחה
שהציעה קק"ל 85.אחד ממנהיגי יהדות פולין הציע כי בכניסה ל'יער הקדושים' יונח נוסח שבועה
שעליה יחתום כל אחד מהמבקרים ביער' :העם היהודי לא ישכח לעולם את אשר עוללו לו חיות טרף
בדמות אנשים' 86.אחר כתב כי יש לשלב ביער 'עצי בכות ,תמיד במספר  ,'6וכי 'במרכז הרחבה יינטעו
 6ברושים אופקיים ,מגודלים ומבוגרים ואלה יוגזמו ]כך[ בצורת נר' 87.וכן הוצע לקק"ל להתמודד
עם היעדר מוקד הנצחה במקום על ידי בניית 'מעין קבר שיכיל עפר ]כך[ הקדושים האלמונים',
ושיכונה 'קבר היהודי האלמוני' .באותה ההצעה נאמר גם כי נציגי הקהילות יוזמנו לבקר במקום
לפחות אחת לשנה כדי להניח על הקבר זרי פרחים ,והממשלה תתבקש לשלב ביקור במקום במסגרת
טקסי קבלת שגרירים וצירים ,כפי שמקובל לבקר במדינות העולם בקבר החייל האלמוני ובקברי
הגיבורים הלאומיים שלהן88.
בצד היערות לזכר הקרבנות מהארצות השונות הוחלט לטעת שני יערות מיוחדים ,על–קהילתיים:
'יער לוחמי הגטאות' ו'יער הילדים הקדושים' ,שכונה 'יער מצבתם' ,ושהיה אחד ממפעלי ההנצחה
81
82
83
84
85
86
87
88

פרידהיים )לעיל ,הערה  ;(74ומכתב תגובה מאת קק"ל אל 'ארגון אסירי הנאצים לשעבר' 23 ,במאי  ,1951אצ"מ,
.KKL5/17352
מ' רודנסקי ,לשכת קק"ל בניו–יורק ,אל המשרד הראשי של קק"ל 22 ,במאי  ,1951שם; מכתב אנונימי אל הלשכה
הארצית של קק"ל בארגנטינה 18 ,ביוני  ,1951שם.
טשרטוק אל ויץ 4 ,ביוני  ,1951שם.
הוועד הארצי המאוחד ,קק"ל ו'קרן היסוד' ,אל הלשכה הראשית של קק"ל 4 ,בנובמבר  ,1958אצ"מ;KKL5/24097 ,
ומכתב תשובה ,שהובעה בו הסתייגות מאפשרות זו :ארזי אל הוועד הארצי המאוחד 12 ,בנובמבר  ,1958שם.
מכתב אנונימי )לעיל ,הערה .(52
'שבועה בכניסה ל"יער הקדושים"' ,ידיעות אחרונות 31 ,באוגוסט .1952
י' כהנר ,מהנדס חקלאי ,אל ויץ 28 ,בדצמבר  ,1952אצ"מ.KKL5/19081 ,
זיכרון דברים מאת מ' גרוובר אל ויץ 25 ,ביוני  ,1953אצ"מ.KKL5/19082 ,
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הראשונים שהוקדשו לזכר הילדים שנספו בשואה .הכוונה הייתה לאסוף תרומות לנטיעת יער זה
מילדי ישראל והתפוצות — 'יש בנטיעתו של היער על ידי ילדים משום מעשה חינוכי העושה את
הילד שותף גם בעשייה של בניין הארץ וגם בחוויה של גורל אחים' 89.קק"ל שיתפה פעולה עם
'מועצת המורים למען קק"ל' וקבעה כי התרומות שמקובל היה לתרום לנטיעת עץ עם הולדת ילד,
יופנו מעתה ל'יער הקדושים' ו'יחדשו' את 'המנהג העתיק של אבותינו שנהגו בימי קדם לנטוע על
אדמת המולדת אורן בהולדת בת וברוש בהולדת בן' 90.קק"ל עודדה את הפעילות החינוכית בנושא
בבתי הספר ,ומרצים מטעמה הרצו על היער בפני מורים ותלמידים .למשל דוד בנבנישתי ,יושב ראש
'מועצת המורים למען קק"ל' ,הרצה על השאלה 'איך לשלב את נושא יער הילדים הקדושים במסכת
הלימודים' ,ובתום ההרצאות הקרינו סרט על 'יער הקדושים' 91.בבתי הספר הוצב לוח התרמה מיוחד
ונרשם עליו מספר העצים שתרם בית הספר ,על פי חלוקה לכיתות92.
בט"ו בשבט תשי"ג ניטעו העצים הראשונים ב'יער מצבתנו'' ,יער הילדים הקדושים' .רכבת
מיוחדת אספה משלחות של תלמידי בתי ספר ממקומות שונים בארץ ,ואוטובוסים הובילו אחרים
אל הגבעות החשופות ,באזור רמת–רזיאל 93.הטקס כלל חשיפת סלע גדול שנחקקה בו הכתובת
'מצבתם — יער הילדים הקדושים' ,מסדר ,נאומים ,ריקודים ונטיעות סמליות .בכרזה שנפרשׂה מעל

¯ÚÈß ˙ÂÚÈË Ò˜Ë
¯ÚÈ — Â˙·ˆÓ
ÆßÌÈ˘Â„˜‰ ÌÈ„ÏÈ‰
ÂÚÈ‚‰ ˙ÂÚÈËÏ
˙È·Á¯ ÏÎÓ ÌÈ„ÈÓÏ
Ë·˘· Â¢Ë ¨ı¯‡‰
˙˘‚¢È

©ˆ¨È˜Ò·ÏÓ Ì‰¯·‡ ∫ÌÂÏÈ
·‡„ÌÈÓÂÏÈˆ‰ ÔÂÈÎ¯‡ ˙Â·È
˘®Ï¢˜˜ Ï

89
90
91
92
93

הלשכה הראשית של קק"ל אל המחלקה לחינוך ותרבות בגולה ,הסוכנות היהודית ,ירושלים 18 ,בינואר  ,1953אצ"מ,
.KKL5/19081
'יער הילד האלמוני — לזכר קדושי השואה' ,דבר 27 ,באוקטובר .1952
מכתב מאת 'מועצת המורים למען קק"ל' ,ירושלים ,דצמבר  ,1952אצ"מ ;KKL5/19090 ,מחלקת החינוך ,קק"ל ,אל
ז' וילנאי ,ללא תאריך ,אצ"מ.KKL5/19081 ,
י' דרור אל הלשכה הראשית של קק"ל 9 ,בנובמבר  ,1953אצ"מ.KKL5/20771 ,
חוזר מטעם 'מועצת המורים למען קק"ל' אל מנהלי ומורשי קק"ל בבתי הספר ,ללא תאריך ,אצ"מ.KKL5/19081 ,
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במת הטקס נכתב 1,200,000' :ילדים נכרתו בשואה אחים יקרים וקדושים' .מורים שהשתתפו בטקס
שתלו שתילים לזכרם של מורים אשר נספו בשואה94.

'יער הקדושים' — בין קק"ל ל'יד ושם'
הצלחת 'יער הקדושים' הייתה עתה ברורה ,ובמחצית הראשונה של שנת  1953ניטעו בו חורשות רבות.
עולי צ'כוסלובקיה היו בין הראשונים לטעת עצים ביער לזכר קרבנות ארצם ,יער שעתיד היה לכלול
 260,000עצים ,כמספר הנספים בארץ זו 95.יערות נוספים ניטעו על שם 'קדושי בוקובינה'' ,קדושי
בסרביה'' ,קדושי פולין'' ,קדושי הונגריה' ועוד' 96.יער קדושי יוגוסלוויה' ניטע למרגלות המושב
בית–מאיר ,ואורח הכבוד בטקס הביא 'שקים עם אדמה מבתי קברות ומחנות הסגר ביוגוסלוויה'97.
פרסום טקסים אלו בתקשורת הביא לגל פניות של נציגי קהילות וארגונים נוספים אל קק"ל בבקשה
להשתתף במפעל 'יער הקדושים' 98.טקסי הנטיעות חזרו ונשנו ,וכללו התכנסות של עשרות ולעתים
אף מאות מבני הקהילות ,נאומים של נציגי קק"ל ונטיעות של בני הקהילה .הקהל שהשתתף בטקסים
אלו היה הומוגני — יוצאי אירופה ,רובם חילוניים בני חמישיםשישים.
אך למרות הפניות הרבות וההצלחה הגדולה התעוררו בקרב חלק מאנשי קק"ל ספקות באשר
למקומו ולמשמעותו של 'יער הקדושים' .באוגוסט  1952כתבו אנשי הוועד הארצי של קק"ל ללשכה
הראשית של הארגון כי על פי הערכתם קטנו מאוד סיכויי המפעל להצליח' ,משום מרחק הזמן
שהשכיח מלבות רבים את השואה' .בהיותם מודעים למגעים ההדוקים בין ממשלת ישראל לבין ראשי
'יד ושם' המליצו אנשי הוועד' :מן הראוי להשיג הכרת מפעל יער הקדושים בחוקת הרשות שהכנסת
עומדת להחליט'99.
במיוחד גדולה הייתה האכזבה מן הקצב האטי של איסוף התרומות .התברר כי בניגוד לציפיות,
נאסף עד סוף שנת  1952סכום לנטיעת קצת יותר מ– 400,000עצים 100,והשגת היעד של  6מיליוני
העצים נראתה רחוקה .ועדה מטעם קק"ל שבדקה את המפעל קבעה כי 'אם הכוונה הייתה להשתמש
בסיסמה של הקדושים כדי לנטוע עוד יער אחד בארץ ולקבל על ידי כך הכנסה על דרך שגרתית הרי
שדי היה להכריז על סיסמה זו בלבד .אולם במידה שקשרו סיסמה זו עם זכר הקדושים וזכר זה מחייב,
הרי חובה לפתח רעיון זה פיתוח שלם' 101.בדוח של הוועדה נאמר כי ב'יער הקדושים' מרובה הסתום
 94א"ח אלחנני' ,יער מצבתם — יער הילדים הקדושים' ,דבר 4 ,בפברואר .1953
 95מודעה מטעם 'התאחדות עולי צ'כוסלובקיה' ,טבת תשי"ג ,אי"ו' ;AM.1/146 ,ניטע יער קדושי צ'כוסלובקיה' ,דבר,
 28בינואר .1953
 96קרנננו ,ל ,ג )אייר תשי"ג( ,עמ' ' ;4ניטע יער קדושי בוקובינה' ,דבר 22 ,בפברואר ' ;1953יער קדושי בסרביה' ,שם,
 11במרס ' ;1953החלה נטיעת יער קדושי בסרביה' ,שם 17 ,במרס ' ;1953ניטע יער קדושי פולין' ,דבר 13 ,באפריל
.1953
' 97נטע יער קדושי יוגוסלוויה' ,דבר 23 ,באפריל .1953
 98מכתבים רבים של ארגונים שונים שביקשו להשתתף במפעל 'יער הקדושים' ,אמצע  ,1953אצ"מ.KKL5/19090 ,
 99הוועד הארצי של קק"ל אל הלשכה הראשית של קק"ל 22 ,באוגוסט  ,1952שם.
 100דו"ח לוויץ ,ללא תאריך ,אצ"מ.KKL5/19081 ,
 101נ' אגמון )ביסטריצקי(' ,לפיתוח מפעל "יער הקדושים"' )ראשית  1953לערך( ,שם.

‰‡Â˘‰ ¯ÎÊ ˙Áˆ‰ ˙Ï‡˘· ˙ÂË·Ï˙‰‰Â ßÌÈ˘Â„˜‰ ¯ÚÈß ∫ßø‰‡Â˘‰ ÌÂÈ· ‰Ù Ô‡Ïß

מן המפורש ,ויש בו הבטחות בלתי ברורות לניצולים ,אך הוא איננו יכול בשום אופן להלהיב את
התורמים למאמץ יתר ,ו'סופו שירבה אי הבנה ,אכזבות ומרירות' .הוועדה הוסיפה כי יסוד ההנצחה
והזיכרון חסר ביער ,וכי יש לעבדו בצורה של תכנית פעולה רעיונית ופיזית102.
ברקע הדברים עמדה מערכת היחסים המתוחה בין קק"ל לבין שנהבי ואנשי 'יד ושם' .אמנם
בראשית שנת  1952נחתם הסכם שיתוף פעולה בין שני גופים אלו ,אך הסכסוך התגלע מחדש
שנה מאוחר יותר .בישיבה שכונסה כדי לפתור את חילוקי הדעות התריס שנהבי כי 'הרצון הוא
לחפש מוצא מהסבך שקם בעקבות שגיאות שנעשו מצד קק"ל] .זהו[ ניסיון להחזרתה של קק"ל
אל מסגרת פעולות ההנצחה של יד ושם וזאת לאור העובדה שחוק יד ושם כבר נוסח ומאושר על
ידי ועדת שרים' .הוא טען כי הפעולות שעשתה קק"ל במסגרת 'יער הקדושים' פגעו בהנצחת זכר
השואה והזיקו לקק"ל ,והטעים כי אין לקק"ל זכות להעביר לתוך 'יער הקדושים' יסודות של הנצחה
העומדים במוקד הפעילות המתוכננת של 'יד ושם' ,ובמיוחד אל לה לעסוק באיסוף שמות הנרצחים.
ויץ השיב מטעם קק"ל והסביר כי היה עליה לפעול משום שהייתה זו ממש 'השעה האחרונה' ,וכי אין
היא פולשת לתחומה של 'יד ושם' משום שכלל איננה עוסקת באיסוף ארכיוני של מידע על השואה.
שנהבי השיב בדברים קשים:
יש להצטער על כך שקק"ל איבדה את סבלנותה דווקא ברגע האחרון .הלשכה המרכזית של הקק"ל עזבה את
מסגרת השותפות ביד ושם מבלי לבוא בדברים עם אלו שהיו אחראים לעתידו .היא מצאה לנכון לעזוב את יד
ושם לנפשו דווקא בשעת מלחמה קשה על קיומו .כל הפעילות נעשתה בהסתר ומאחורי הגב .יש בפעילות
זו כדי לרוקן את מפעל יד ושם מתוכנו האמיתי .במשך עשר שנות המאבק המשותף על מקום וקיום יד ושם
פנינו ארבע פעמים באורח רשמי לקק"ל שתקבל לידיה היא את המפעל כולו ] [...קק"ל דחתה הצעות אלו —
בעיקר מפני הפחד שמא בכל זאת תצטרך לטפל בכל הסוגיה הזו הנקראת הנצחה .מה ראתה לנכון פתאום
לקפוץ את הקפיצה הנחשונית ולראות עצמה כמוסד שעליו לדאוג להנצחת השואה? 103

הישיבה הסתיימה באי הסכמה .לאחר אישור 'חוק זיכרון השואה והגבורה — יד ושם' בכנסת בראשית
שנת  1953החלו אנשי קק"ל לקבל פניות מראשי קהילות בארץ ובתפוצות אשר נוכחו לדעת כי מפעל
הזיכרון שתמכו בו' ,יער הקדושים' ,נתון עתה בתחרות עם המפעל הלאומי' ,יד ושם'' .התאחדות
עולי פולין בישראל' הביעה תקווה במכתב שנשלח אל יושב ראש הכנסת 'שהמפעל החדש ]'יד ושם'[
י ֵעשה מתוך הבנה הדדית עם הקהק"ל ויקיף גם את מפעלה — מפעל יער הקדושים המשותף לנו
ולקהק"ל' 104.אנשי קק"ל בארץ מיהרו להרגיע את חברי הארגון בארגנטינה:
אנו מבינים לדאגתכם ומעריכים את חרדתכם לגורל מפעלנו למען יער הקדושים לנוכח החלטת הממשלה
על הקמת רשות יד ושם .אולם אנחנו לא הכרזנו וגם לא יכולנו להכריז שיער הקדושים יהיה ויישאר לתמיד
מפעל ההנצחה היחיד לזכר קדושינו ] [...לא אמרנו שיער הקדושים יהיה מפעל הזיכרון היחיד .אמרנו שלפי
עומק הכרתנו הוא מפעל הזיכרון ההולם ביותר את רעיון הנצחת הקדושים ברוח תחייתנו הלאומית105 .
 102שם.
 103תזכורת מישיבה שהתקיימה ב– 3בפברואר  ,1953אי"ו.AM.1/146 ,
' 104מכתב ליו"ר הכנסת' ,דבר 1 ,בספטמבר .1953
 105פ' חן אל הלשכה הארצית של קק"ל בארגנטינה 18 ,במאי  ,1953אצ"מ.KKL5/19082 ,
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ניכר אם כן שאנשי קק"ל היו מודעים לתחרות עם מוסד 'יד ושם' .רבים מהם גרסו כי המפתח
להצלחת 'יער הקדושים' הוא חיזוק הקשר עם הקהילות ,אף ש'אין בקהל אֵימון רב שקק"ל תקיים
את אשר ִקבלה על עצמה בתכנית המוצהרת של יער הקדושים ,אולם עוד פחות מזה יש אימון
במפעלי יד ושם' 106.ואכן כאשר מטרות 'יד ושם' וסיכויי הצלחת יד הזיכרון בירושלים עדיין לא היו
ברורים ,העדיפו רבים ממנהיגי הקהילות לדבוק בקק"ל וב'יער הקדושים' .אנשי נשיאות 'ארגון יוצאי
רוזהיאטוב והסביבה' כתבו אל בני קהילתם' :אמנם פה ושם צצו תוכניות שונות להנצחת קדושינו
אולם המתאימה ביותר ,הריאלית ביותר והקרובה ביותר ללב כל שכבות העם היא זו של הקק"ל.
במקום מצבת אבן שאינך יכול להציב על קברות יקיריך שנפלו בנכר על קדוש השם ,העם והארץ,
תקים להם מצבה חיה בארצך ,תיטע עצים — עץ לנפש'107.
בסופו של דבר נחתם ב– 4בדצמבר  1953הסכם בין הנהלת קק"ל לבין הנהלת 'יד ושם' ,ונקבע
בו כי 'יער הקדושים' ישולב ב'יד ושם' 108,וכי קק"ל תעמיד לרשות יד הזיכרון את מנגנונה הנרחב
בתפוצות כדי שזה יסייע בהרשמת שמות הקרבנות והלוחמים 109.האינטרס של 'יד ושם' בחתימה על
ההסכם היה ברור — הרצון להשתמש במנגנון המאורגן היטב של קק"ל כדי לקדם את המפעל .אך
גם קק"ל קיוותה לנצל את ההסכם לטובתה ולתועלתה .לראשי קק"ל היה ברור כי מפעל 'יד ושם',
שמעורבים בו גורמים לאומיים ובין–לאומיים ,עשוי להציל את מפעל 'יער הקדושים' ,שעתידו היה
עתה לוט בערפל ,ושקצב התרומות עבורו והנטיעות בו הלך והואט.
 106הוועד הארצי של קק"ל ,אל ויץ ,הלשכה הראשית 16 ,באוקטובר  ,1953אצ"מ.KKL5/20771 ,
 107מכתב מאת נשיאות 'ארגון יוצאי רוזהיאטוב והסביבה' אל חברי הקהילה ,חשוון תשי"ג ,אצ"מ.KKL5/19081 ,
' 108הנהלת "רשות הזיכרון" התכנסה בבירה' ,דבר 3 ,בדצמבר .1953
 109קרננו ,לא ,ב )אדר ב תשי"ד( ,עמ'  .3ושם הובא ההסכם במלואו.
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ההסכם בין 'יד ושם' לקק"ל אפשר לקיים לראשונה את טקס יום השואה בשיתוף פעולה בין שני
הגופים .מאחר שבניית 'יד ושם' החלה רק בשנת  ,1957התקיימו טקסי הזיכרון המרכזיים והממלכתיים
לפי שעה ב'יער הקדושים' ,באפיק נחל כסלון ,ובמקום הלך והתפתח מרחב טקסי מובחן .כ–5,000
איש השתתפו בשנת  1954בעצרת המרכזית שהתקיימה ביום הזיכרון ב'יער הקדושים' במעמד ראשי
המדינה 110.הטקס ,שנעשה בו שימוש רב בסמלים וביסודות תאטרליים ,ניצל את הדרמטיות של הנוף
בשעות הערב והלילה .הוא נפתח עם הגעת נשיא המדינה יצחק בן–צבי וראש הממשלה משה שרת.
ילדי קיבוץ מעלה–החמישה הניפו את דגל הנשיא ואת דגל המדינה ,ומאוחר יותר הורדו הדגלים לחצי
התורן לאות אבל .נאומים וקינות הושמעו מעל במה נישאת שניצבה על סלע ענק שנחקק בו השם 'יער
הקדושים' .לפיד בוער דלק לאורך כל הטקס ,ובצדו הוצב שלט שנכתב עליו 'רשות הזיכרון לשואה
ולגבורה "יד ושם"' ,כתובת שסימנה עבור הקהל את שיתוף הפעולה החדש בין קק"ל לגוף זה 111.גם
הפעם חיבר את המסכת אהרן מגד ,והשתתפו בה כ– 120בני נוער מתנועות הנוער החלוציות .חלק
חשוב בטקס היו הנטיעות הסמליות של נציגי הקהילות בחלקות שהוצבו בהן שלטי הקדשה לזכר
הקרבנות מהארצות השונות ,למשל 'נטיעות לזכר יהודי בלגיה' .עם רדת הערב הודלקו בזה אחר זה
נרות זיכרון ליד תשע–עשרה מפות של הארצות שהושמדו בהן היהודים ,והמקהלה שרה משירי המרד
והגטאות .הנערים והנערות נושאי הלפידים הסתדרו בשביל מיוחד במעלה ההר ,ונשיא המדינה עלה
בלוויית שני נושאי נרות זיכרון בשביל ונטע בצלע ההר עץ סמלי לזכר הקדוש היהודי האלמוני.

הירידה במעמד 'יער הקדושים'
הטקס הממלכתי בשנת  1954סימן לכאורה הבטחה גדולה ועתיד מזהיר ל'יער הקדושים' ,אך בפועל
החל אז מעמדו להתערער ,בעיקר כתוצאה מחתימת הסכם שיתוף הפעולה עם 'יד ושם' וההתחזקות
הנמשכת במעמד אתר הזיכרון הלאומי .אחרי טקס יום השואה ב'יער הקדושים' בשנת  1957נכתבה
על המפעל ביקורת חריפה:
אחרי הטקס עלו האנשים להרים ,קבוצות קבוצות וכל קבוצה ניגשה ללוח שלה ,לקבר שלה .אך לריק חיפשו
האנשים את יער הקדושים .לריק חיפשו את העצים שלשם שתילתם זורמים אלפי לירות מכל ארצות תבל.
כמעט ואפשר לספור באצבעות את האורנים הקטנטנים ,המבצבצים זעיר פה זעיר שם מבין האבנים והקוצים.
מה עשתה הקרן הקיימת בכספינו? מדוע היא מפרסמת נתונים מסולפים על נטיעת יער הקדושים? היכן יער
הקדושים? האנשים היו רוצים ,כמובן מאליו ,כי קבר יקיריהם יהיה יער עבות ,יער גדול ורב פאר ] [...למה,
שואלים הם ,הביאו אותנו הנה? לא זו בלבד כי חסרים עצים בחורשות אלו אלא שגם הלוחות נושאי השמות
דהויים ומושחתים112 .
 110לתיאור הטקס ראו' :עץ סמלי יינטע לזכר הקורבן היהודי' ,ידיעות אחרונות 28 ,באפריל  ;1954א' צונג אל הנהלת
הקק"ל 8 ,באפריל  ,1954אצ"מ ;KKL5/19080 ,קרננו ,לא ,ג )תמוז תשי"ד( ,עמ' ' ;6טקס יום השואה תשי"ד ב"יער
הקדושים"' ,אין תאריך ,אצ"מ.KKL5/20771 ,
 111דווקא ויץ ,איש קק"ל ,הוא שהכריז על מפעל 'יד ושם' .ראו' :ביום הזיכרון למרד הגטאות יוכרז על מפעל יד ושם',
דבר 26 ,באפריל .1954
 112תרגום מפולנית מתוך העיתון 'נוביני' ,תל–אביב 3 ,במאי  ,1957אצ"מ.KKL5/22443 ,
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מה גרם למצב זה? משנת  1954עד  1957נמשכו גיוס הכספים עבור 'יער הקדושים' והנטיעות ביער,
ולכאורה הלכה והתממשה תכנית הפיתוח במתווה הראשוני שהגו אנשי קק"ל .בראשית  1954ניטע
'יער קדושי בלגיה והולנד' 113,באפריל  1955ניטעו העצים הראשונים ב'יער ברגן–בלזן' 114,ו'ארגון
נשות הדסה' החליט לטעת יער של  200,000עצים 115.אף הקשר בין קק"ל לבין ארגוני הניצולים
והקהילות נותר בעינו ,והארגונים המשיכו לפנות אל בני קהילותיהם ולהפציר בהם לתרום כספים
לנטיעת היערות הקהילתיים 116.יתר על כן ,ראשי קהילות שייצגו עיירות וכפרים קטנים התעקשו
לעתים לטעת חורשות ייחודיות ובהן שלטי זיכרון משלהם .למשל יוצאי אטקי שבבסרביה עשו
מאמצים גדולים לאסוף כספים לנטיעת חורשה לקהילתם ב'יער הקדושים' ,וקיוו כי 'ברשרוש העלים
וענפיהם בחורשה שהיא שלהם כביכול ,הם כאילו ישמעו את הד אנקת הנשמות של יקיריהם הם,
שעונו ,נהרגו ,נטבחו ,ונקטפו לנצח ,יכבדו את זכרם בדחילא ורחימא וברטט נפשי בעמדם מול או
בתוך חורשתם .הרגשה כזו איננה קיימת ואינה יכולה להיות בתוך סתם יער או חורשה של אחרים,
זרים להם' .יוצאי הקהילה 'נדהמו' מהחלטת קק"ל לטעת את יער עיירתם ביער כללי של יוצאי
בסרביה ותבעו בכל תוקף להקצות להם שטח ולקרוא לחורשה 'חורשת אטקי' 117.בראשית שנות
החמישים כבר התירה קק"ל להקדיש עצים וחורשות לזכר משפחות; לא רק קהילות וארגונים היו עתה
צינור לאיסוף כספי התרומות אלא גם משפחות118.
טקסי הנטיעות ב'יער הקדושים' הפכו לשגרה; אנשי קק"ל הכינו לקראת כל טקס שלטים בעלי
רקע שחור שפעמים רבות נכתבו בשפת הקהילה שלזכר קרבנותיה התקיימו הנטיעות ,כתובות הנצחה
נחקקו בסלעים ,והוצבו במה לנאומים ועל ידה נר תמיד 119.קק"ל דאגה גם לצלם ולהסריט טקסים
אלו ,ובתמונות נראים ניצולים מצטלמים על רקע השלט שהוצב או שותלים שתילים בגומות שהוכנו
מראש120.
גם טקסי הזיכרון הלאומיים ביום השואה המשיכו להתקיים במקום ,עדיין בשיתוף פעולה של
קק"ל ו'יד ושם' .בטקס בשנת  1955אמר ויץ כי עצרת הזיכרון בהרי יהודה הולכת והופכת למסורת.
שר החינוך בן–ציון דינור גילה באותו הטקס כי בקרוב ייגשו להקמת הבניינים של 'יד ושם' בהר
הזיכרון 121,ולא ידע כי בעקבות זאת תלך ותרד קרנו של 'יער הקדושים'.
ואכן עצרת הזיכרון הממלכתית בערב יום השואה בשנת  1956התקיימה לראשונה בהר הזיכרון
שבירושלים .אמנם קק"ל המשיכה במסורתה וקיימה בכל זאת טקס באפיק נחל כסלון ,אבל עיקר
' 113נטע יער קדושי בלגיה והולנד' ,דבר 13 ,באפריל .1954
' 114ניטעו העצים הראשונים ביער ברגן בלזן בהרי יהודה' ,דבר 25 ,באפריל .1955
 115קרננו ,לב ,ב )סיוון תשט"ו( ,עמ' .6
 116מכתב מאת 'ארגון יוצאי בנדרי בישראל' אל חברי הקהילה 21 ,בנובמבר  ,1955אצ"מ ;KKL5/22443 ,מכתב מאת
'ארגון יוצאי מלבה בישראל' אל חברי הקהילה ,דצמבר  ,1955שם.
 117מ' סלוצקר אל הלשכה הראשית של קק"ל 25 ,במרס  ,1957שם.
 118התלגי אל ג' ביילר 23 ,בפברואר  ,1958אצ"מ .KKL5/24097 ,ושם צוטט נוסח כתובת על שלט 'חורשה בת אלף עצים
לזכר המשפחות קרסניץ ,ברזובסקי ,פרידסון ,ברגמן ,בורוביק .ניטעה על ידי גב' ברטהקרטניץ ובניה ,פאריס'.
 119הוועד הארצי של קק"ל אל הלשכה הראשית של קק"ל 5 ,בפברואר  ,1957אצ"מ.KKL5/22443 ,
 120תמונות אלו שמורות בארכיון התצלומים של קק"ל .ראו למשל .D205-043 ,D205-014 ,D205-003
 121קרננו ,לב ,ב )סיוון תשט"ו( ,עמ' ' ;6אלפים בעצרת הזיכרון ביום השואה והגבורה' ,דבר 19 ,באפריל .1955
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הזרקורים הופנו עתה לירושלים .ויץ מחה בנאומו בטקס ב'יער הקדושים' כנגד 'העם בישראל
שלא גילה נדיבות מספקת למען נטיעת יער הקדושים' ,וסיכם כי עד עתה ניטעו  2מיליוני עצים
מתוך  6המיליונים המתוכננים 122.גם בשנה שלאחר מכן נמשך הפיצול ,וקק"ל ניסתה למשוך בכל
זאת קהל לטקס ב'יער הקדושים' והעמידה לרשות המשתתפים אוטובוסים שהסיעו אותם מ'יער
הקדושים' אל הר הזיכרון בירושלים 123.בשנים אלו הלכה ונוצרה תמונת ראי בין 'יער הקדושים' לבין
הר הזיכרון בירושלים :ככל שהלכו והתבססו הטקסים בירושלים ,כך הלכה והתמעטה ההשתתפות
בטקסים ב'יער הקדושים' .מודעות קק"ל בעיתונים הלכו וקטנו ,ושיקפו למעשה את הירידה
בהתעניינות הציבור במקום .הטענות הגיעו גם מתוך קק"ל עצמה .הוועד הארצי של קק"ל כתב אל
הלשכה הראשית:
לאחרונה אתם מקצצים את המפעל על ידי המעטת דמותו וערכו בעיני הציבור .זה נגרם על ידי השותפות
המשונה עם יד ושם ,בתתכם לו את היתרון התעמולתי בסדור הטקסים על ידי נסיגת שם קק"ל לתור השני,
על ידי השתתפות אנשי המדינה והתנועה בעצרת שנערכה על ידו ] [...כל זה הוא בסתירה להרגשת הציבור
אשר דווקא הנטיעות ביער הקדושים מנחילות לו חוויה נפשית עמוקה ומשרות רוח התייחדות עם זכר
הקדושים124 .
' 122קדיש בהרי ירושלים' ,למרחב 9 ,באפריל ' ;1956רבבות ברחבי הארץ התייחדו אתמול עם זכר חללי השואה והגבורה
בגולת אירופה' ,דבר 9 ,באפריל  .1956דומה כי המספר האמתי של העצים שניטעו היה הרבה קטן מ– 2מיליונים .ראו
זיכרון דברים מישיבה על 'יער הקדושים' 6 ,ביוני  ,1955אצ"מ ,KKL5/22443 ,ושם דווח על  1,300,000עצים שניטעו
עד אמצע שנת  .1955מסיכום שנעשה באוקטובר  1955עולה כי מכל הארצות יחד נתקבלה תרומה עבור  807,000עצים
בלבד .ביילר אל ארזי 28 ,באוקטובר  ,1955אצ"מ.KKL5/22443 ,
' 123הודעות לציבור' ,דבר 23 ,באפריל  ;1957הודעה על טקס יום השואה 28 ,באפריל  ,1957אצ"מ.KKL5/22443 ,
 124הוועד הארצי של קק"ל אל הלשכה הראשית של קק"ל 10 ,במאי  ,1957אצ"מ.KKL5/22443 ,
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לקראת יום השואה בשנת  1958החליטו אנשי קק"ל ,לאחר היסוסים ארוכים ,לקיים עצרת זיכרון
ב'יער הקדושים' בשם 'יד ושם וקק"ל' .עם זאת בקרב אנשי קק"ל הושמעה קריאה לנתק כל קשר עם
הטקס ב'יד ושם' ,שהלך ותפס את תשומת הלב הציבורית 125.יתרה מזו ,ההנצחה על ידי עצים ,שבסוף
שנות הארבעים נראתה מבטיחה כל כך ,התגלתה כבעייתית ביותר ,בגלל הצורך לתחזק את המצבות
ואת הדרכים וגם את העצים שלא החזיקו מעמד בתנאים הקשים והתייבשו שוב ושוב .ל'ארגון יוצאי
קאליש' למשל ,שתרם כסף לנטיעת  15,000עצים ,התברר כי רק עצים מעטים נקלטו ,והם תבעו
להעביר את חלקתם למקום טוב יותר ב'יער הקדושים'126.

מסקנות
נטיעת 'יער הקדושים' בראשית שנות החמישים קשורה בהתמודדות עם הנצחת זכר השואה ,ומשקפת
את מרכזיות ההנצחה בעיני רבים מתושבי מדינת ישראל ויהודי התפוצות .קק"ל פעלה על רקע
המבוכה וחוסר ההסכמה ששררו באותה התקופה בסוגיה מורכבת זו .בשעה שעדיין לא קיבל עליו
שום גוף ממלכתי את האחריות להנצחת זכר השואה ,וכאשר העיסוק בכך היה נתון בידי גורמים רבים,
החלה קק"ל לפעול בעניין זה באמצעות הכלי שהכירה טוב מכולם — גיוס תרומות לשם נטיעת יערות
זיכרון .אנשי קק"ל נענו במידה רבה לרגשות ולצרכים של שארית הפלטה ,יוצאי מאות הקהילות
שחרבו בשואה ,שהם ובראשם נציגיהם ביקשו למצוא נתיב הנצחה מתאים .קק"ל שילבה בפועלה
בעניין זה מספר תחומים שעסקה בהם קודם לכן ומאוחר יותר — נטיעת יערות ,בעיקר כדי לבסס את
הבעלות על קרקעות המדינה ,וזיכרון והנצחה.
'יער הקדושים' והנצחת זכר השואה בו כפי שעוצבו על ידי קק"ל ,הציעו לניצולים ,לארגוניהם
וליוצאי הקהילות הרבות שחרבו בשואה גרסה לאומית ,על–מפלגתית ,לזיכרון השואה .טקסי יום
השואה והפעילות החינוכית בקיבוצים לוחמי–הגטאות ויד–מרדכי הבליטו את הפרשנות האידאולוגית
השמאלית לזיכרון השואה .הפעילות ב'מרתף השואה' בהר ציון התמקדה בנושאים דתיים ,והייתה
נתונה בידי ה'מפלגה הדתית–לאומית' 127.בשעה ש'יד ושם' עשה את צעדיו הראשונים וטרם היה
למוסד ההנצחה הלאומי והעיקרי לשואה ,יכלו הניצולים כולם ,חילונים ודתיים ,ימנים ושמאלים,
למצוא בהנצחה המשותפת והפשוטה ב'יער הקדושים' מוקד הזדהות .ההנצחה ב'יער הקדושים'
שמרה על המסגרת הקהילתית שבה היו מאורגנים הניצולים וגם אפשרה לשמור על המסורת
הקיימת של זיכרון במחזוריות קבועה ובנוסח בלתי משתנה .ב'יער הקדושים' גם לא היה צורך
בהתמודדות עם הסמלת השואה והנצחת זכרה ,כפי שנעשה במקומות אחרים באמצעות מונומנטים,
אנדרטות ופסלים .ההנצחה ב'יער הקדושים' התאימה ל'רוח מסורת ישראל שלא קדשה בנינים
 125ארזי אל הנהלת 'יד ושם' 2 ,בפברואר  ,1958אצ"מ ;KKL5/24097 ,ארזי אל דינור 16 ,בפברואר  ,1958שם; הוועד
הארצי המאוחד ,קק"ל ו'קרן היסוד' ,אל הלשכה הראשית של קק"ל ,ללא תאריך ,שם.
 126ארזי אל ויץ 14 ,ביוני  ,1957אצ"מ.KKL5/22443 ,
D. Bar, ‘Holocaust Commemoration in Israel during the 1950s: The Holocaust Cellar on Mount Zion’, Jewish 127
Social Studies, 12, 1 (2005), pp. 16–38
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אך חיבה יתרה נודעת בה לאילן וליער' ,כפי שנכתב בחוברת שהוציאה לאור הקק"ל לקראת יום
הזיכרון של 128.1953
חשוב מכול שההנצחה בנטיעה העניקה לגיטימציה ציבורית לעברם ה'גלותי' של הניצולים,
וה'מעשה החלוצי' של נטיעת היער חיזק בעיניהם ובעיני החברה שסביבם את דימוים ה'ישראלי'.
'יער הקדושים' העמיק לפיכך את תחושת השייכות של הניצולים למדינת ישראל ,ואִפשר גם
לארגוניהם הרבים שמחוץ למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בהקמתה על ידי 'הפרחת השממה'.
יערות קק"ל בכלל ו'יער הקדושים' בפרט הפכו לדגל ולסמל של הבעלות הציונית ,העברית ,היהודית
והלאומית על הקרקע .ההנצחה בדרך זו יצרה קשר נוסף של הישראלי החדש ליער ,שהיה מרכיב
חשוב ומהותי במעשה הכתיבה של ההיסטוריה החדשה של הישראלים במקומם ,היסטוריה שהודחקו
בה שנות הניתוק מארץ–ישראל והועלמו מאפייני היהודי ה'גלותי' ,ועוצב נרטיב חדש של אומה
יהודית ,ישראלית ,הנטועה במקומה.
קק"ל פעלה בשדה הנצחת זכר השואה כמעט לבדה שנים רבות ,לפני שנת  1948ואחריה .גם
'חוק זיכרון השואה והגבורה — יד ושם' ,שנחקק בשנת  ,1953לא איים בתחילה על ההגמוניה של
קק"ל בשטח זה .אך בסופו של דבר הקמת רשות הזיכרון הממלכתית 'יד ושם' והבנייה בהר הזיכרון
השפיעו בצורה מרחיקת לכת על עתיד 'יער הקדושים' .כשלרשות הניצולים עמד הר הזיכרון ,וכשטקס
הזיכרון הממלכתי התקיים בירושלים ,סמוך לקבר חוזה המדינה הרצל ,כבר לא היה צורך בהנצחה
שהתפתחה ב'יער הקדושים' .התברר
כי הניצולים רואים בכל זאת במבנים
ובמונומנטים אמצעי הנצחה הולם
יותר מאשר עצים ושלטים .העצים
הקמלים של 'יער הקדושים' שיקפו
את חוסר הרלוונטיות של היער מן
המחצית השנייה של שנות החמישים
ואילך.
אמנם חורשות ועצים המשיכו
להינטע ב'יער הקדושים' גם במהלך
שנות השישים .בשנת  1959נחנכה
'מערת יער הקדושים לזכר חללי
השואה' ,שהוגדרה 'מערת התייחדות',
ושמטרתה הייתה ליצור מוקד מקודש
129
ב'יער הקדושים' ולפתור את הבעיה של היעדר מקום אינטימי להתייחד עם זכר הקדושים .מערה
זו והַרחבה שלפניה נתרמו על ידי ארגון 'בני ברית' ,שמילא בשלהי שנות החמישים תפקיד מרכזי
 128מן ושראל )לעיל ,הערה  ,(44עמ'  .7270וראו גם :ויץ )לעיל ,הערה  ,(63עמ' .386
 129לתכנית מערה זו ראו :ארכיון התצלומים של קק"ל.d733-030 ,
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בפעילות ההנצחה של קק"ל ב'יער הקדושים' .בפינה במערה שנקראה 'משמרת' הוצב ארון ברזל
שבתוכו הופקדו למשמרת רשימות של קורבנות השואה ,ולידה הדליקו נרות זיכרון 130.טקסי יום
הזיכרון התקיימו עתה לפני מערה זו ,אך ברור היה לכול כי חציבת המערה והכשרתה למוקד זיכרון
נעשו מאוחר מדי .בראשית שנות השישים נחנך בירושלים אוהל 'יזכור' ,ו'יד ושם' היה לאתר ההנצחה
העיקרי לזכר השואה במדינת ישראל.
בשנת  1965פורסם במדור 'תיבת דואר' בעיתון 'מעריב' מכתב של קורא שתיאר חוויה שחווה
ב'יער הקדושים' :משפחה שערכה פיקניק ביער לא רק הבעירה אש ליד המצבה לקדושי קאליש אלא
הפכה אותה לשולחן להכנת הארוחה 131.הקורא ראה טעם לפגם בהתנהגות זו ,אך ייתכן כי עצם קיום
הפיקניק ב'יער הקדושים' דווקא מלמד על הכנסתו של היער ללב הישראליות .אכן המבקרים היום
ב'יער הקדושים' אינם יכולים להתעלם מהשפעתה הנרחבת של קק"ל על האזור .למרות הזמן הרב
שחלף מאז השואה ,לעתים מגיעים לחלקות שונות ביער ניצולים ובעיקר בני משפחותיהם ומקיימים
טקסי זיכרון לקהילות שהושמדו' .יד ושם' הוא מקום זיכרון על–קהילתי ולאומי 132,אך ב'יער
הקדושים' יכולים המעוניינים למצוא מקום לזיכרון אישי .בדרך זו לפחות מקצת המטיילים והנופשים
ביערות שבפרוזדור ירושלים נזכרים במה שקרה באירופה לפני למעלה משישים וחמש שנים.
 130ארכיון התצלומים של קק"ל.d733-164 ,
' 131מצבה — כשולחן לסעודה?' ,מעריב 20 ,ביוני .1965
D. Bar, ‘Between the Chamber of the Holocaust and Yad Vashem: Martyrs' Ashes as a Focus of Sanctity’, Yad 132
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