
 

 

 

 

 

 2018-1967 ייצוגי זיכרון בגבעת התחמושת :זיכרון פרטי וזיכרון לאומי

  1חני חץ

 מבוא 

שלושים של גבעה בצפון ירושלים. בשנות העל  ממוקם" גבעת התחמושתאתר הזיכרון "

בונקר לאחסון תחמושת עבור בית הספר על גבעה זו מאה הקודמת בנה הצבא הבריטי ה

 .ושל אתר הזיכרון לאחר מלחמת ששת הימים שמה של הגבעהוממנו נגזר  לשוטרים הסמוך

לידי צבא הבריטי מלחמת העצמאות עבר המתחם בהסכם שביתת הנשק עם ירדן לאחר 

, חוסיין-ירדן אשר ביצר אותו והפקיד להגנתו פלוגת חיל רגלים ירדנית מוגברת מגדוד אל

ששת הימים נכבשה במלחמת  2.כדי למנוע מישראל לחבור למובלעת הר הצופים וזאת

של  סיפור הגבורהה ליהסיפור הקרב  .בקרב עקוב מדםשל הצנחנים  66ידי גדוד -על הגבעה

ידי חיילי -על הגלעד הראשון בגבעההוקם  הקרבות תוםעוד לפני  .ירושליםהמלחמה על 

 3.בו לזכר החיילים הירדנים שלחמו במקום ונקברו . היה זה גלעדצה"ל

שלחמו בגבעה, הם חזרו לגבעה  66ורם של חיילי גדוד עם שוך הקרבות, טרם שחר

חבריהם שנפלו. מאז הייתה הגבעה לאתר הנצחה. סיפור ההנצחה  36-והקימו גלעד ל

 4.והזיכרון בגבעת התחמושת שזור בסיפורה של משפחתי

                                                           
 , אורנים, המכללה האקדמית לחינוךד"ר חני חץ  1
 us-h.org.il/about-http://www.gאתר גבעת התחמושת   2
    המשיכו לכיוון הר הצופים. בגבעת התחמושת החליפו אותם חיילי החטיבה  66חיילי גדוד  3

על  חיילים הירדנים והקימו גלעד לזכרםפי אחת הגרסאות הם שקברו את ה-הירושלמית. על
  .הגבעה

בקרב שהשפיע על חייו ועל חיי  6.6.67-אישי, יקי חץ, לחם בגבעת התחמושת בלילה של ה 4
משפחתנו. הוא נשאר קשור למקום בעבותות זיכרון. במשך למעלה מחמישים שנה הוא חוזר 

http://www.g-h.org.il/about-us
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 שלט הזיכרון לירדנים: 1תמונה 
 באדיבות ארכיון גבעת התחמושת )אג"ת(

להנצחת הנופלים והקרב. אלא שבמהלך היו אלו שגייסו עצמם  ותהלוחמים ובני המשפח

מאתר קרב אליו עלו לרגל לוחמים ובני משפחות שכולות בניסיון הפכה הגבעה השנים 

לכל חטיבות הלוחמים משחררי ירושלים.  ,לאתר הנצחה ממלכתי ,כאבןלהתמודד עם 

משהתדלדלו , וחלפוצביונו של האתר השתנה עם השנים, האנשים המעורבים בניהולו הת

הועבר הניהול למפקדי צבא בדימוס אשר שינו בהדרגה  ,לוחמיםהשורותיה של קבוצת הורי 

  .את רוח המקום

 66גדוד חללי כרון לינוספה בראש הגבעה מצבת זהראשונה לאחר מלחמת לבנון 

מצבה נוספת לזכר בני  66לוחמי גדוד  תזמונוספה בי תשעים, ובסוף שנות הלדורותיו

הונחה אבן הפינה לאתר  2000בשנת . פעולות איבהעקב לים שנפלו בפעילות צבאית או נופ

   5.ברחבי העולם הנצחה ללוחמים היהודיים

                                                                                                                                               
הוא עושה להנחלת סיפור מורשת  למקום כדי לספר את סיפור הקרב לחיילים ולקבוצות, ועד היום

 הקרב וגבורתם של הלוחמים.  
 2000 ,אג"ת 5
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הפך האתר באופן רשמי ובתוקף חוק, מאתר הנצחה ממלכתי בניהול עמותה  2017-ב

רשומה, לתאגיד ממשלתי: "המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים 

 את יתה להנחיל לציבור היההנצחה הממלכתי של תאגיד מטרתו המוצהרת  דה".חויוא

 6.מורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה

ייצוגי הזיכרון המשתנים בגבעת עיקרו של מחקר זה אפוא הוא לבחון את 

 . בחינה זו מעוררת מספר נקודות המחייבות דיון:(2018-1967) התחמושת במהלך השנים

הם ואת מה מי את , ומה כוחם כרון אשר העניקו למקום את צביונויסוכני הז הםמי

מאז מלחמת ששת תגבש בגבעת התחמושת כפי שהמה אופיו ותכליתו של הזיכרון ם. מייצגי

ת מקומו של הזיכרון הפרטי של המשפחות  להתייחס לשאלכמו גם , הימים ועד תקופתנו

. אני בודקת במאמר את מערכת היחסים הרגישה וקבוצת הלוחמים בעיצוב סיפור הזיכרון

תהליך התגבשותו של ומר שניתן ל אםוהטעונה של המשפחות עם הממסד, ושואלת ה

של  מגמות אידיאולוגיות ברורות תוצר יצוגיה הוא יבגבעת התחמושת וכרון הקולקטיבי יזה

ויים אך למעשה מבטאות שינ ,נו שילוב של השפעות שנראות לכאורה סותרותיאו שה

הרגשי המחיר חשוב ברמה האישית להתעכב על היה לי בתבנית הזיכרון הלאומי בכללותו. 

    . לדורות הבאיםלנחלת הכלל והפיכתו אישי הכרון יזהפקעת ה והאחר שגובה תהליך

 לאומי-ייצוגי זיכרון וזיכרון קולקטיבי, הנצחה

אירועים, תמונות וסוגיות  יכולת לשמר את תוכנם של מעשים,]...[ "הטענה שהזיכרון הוא 

שכיחה במחקר. כך  7,מן העבר. האופן שבו העבר מאורגן, מיוצג וַמְבֶנה את השיח בהווה"

 .קבוצות חברתיותעבר יוצרים זיכרון משותף אצל אירועי של חוויות הזיכרון האישי וכך 

דפוסים נה מסורות, בידואלי, ייצוג העבר בזיכרון הקולקטיבי מַ בבדומה לזיכרון האינדי

ִרימזהה כמושג הוא כרון קיבוצי אותו ימבחין בין ז 9מרגלית 8.חברתיים ושיח חברתי  ֶהְצבֵּ

בנפרד, לבין  מהם אותו חווה כל אחדהמתייחס לחיבור בין אנשים הזוכרים אירוע מסוים 

 שמיר זיכרון משותף )מכויל או קולקטיבי( המשלב את נקודות המבט השונות לגרסה אחת.

של התארגנות תהליך ו גיסאמחד ומודע כרון הקולקטיבי כתהליך טבעי ימצביעה על הז

 10.אגיסמאידך  מגדירה ומזהה את הקבוצהה זיכרוןה מכוונת של שמירמכוונת לחברתית ש

כמו גם בטקסים, מצבות זיכרון, דפוסי התנהגות ודיבור באים לידי ביטוי זיכרון ייצוגי 

                                                           
  .מתוך חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים 6
 2016גורביץ וערב,  7
8 Poole, 2008  
 1999מרגלית,  9

 1996שמיר,  10

https://milog.co.il/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A8/e_97706
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קבוצה מסוימת מתנסה באותן חוויות, כאשר  11סימון ערכים משותפים של הקבוצה.ב

אזכרות או  ,פעילויות כגון מפגשים משותפיםשל מותנה בקיום מובנה שימור הזיכרון 

 וזיכרון קולקטיבי המזהה קבוצה אתנית אבוכות וכדומה. כינוסים, הנצחה, טקסים, תער

גם מאבקי בעלות על  וניתן לא אחת לזהות קודים תרבותיים מקודשים ומשותפים  ,לאומית

הפרשנות של אירועים היסטוריים ועל משמעויות והשלכות של פרשנות זו באשר לקביעות 

  12.אידיאולוגיות ופוליטיות בהווה

בהנצחה, "אמצעי שבעזרתו מבקשים ם ראו המשפחות לאחר מלחמת ששת הימי

החברה והחברים בה לשמר את זכר היקרים להם. תכליתה ליצור קהילת זיכרון, לגרום לכך 

 13.שאלה שאינם עוד איתנו יהיו עמנו לדורות ויהוו יסוד איתן בזיכרון הקולקטיבי שלנו"

 ,הנצחה ממלכתיכאתר  שמוניםאתר גבעת התחמושת בראשית שנות האלא משהוגדר 

סמלים,  ,ימי זיכרון, טקסיםלמכלול מורכב שכלל שבה הובנתה ההנצחה וכלל ייצוגי הזיכרון 

"להפוך את בר המוצהר היה כתבים ויצירות שתפקידם  ,מוזיאונים ותצוגות של חפצים

   14.החלוף לנצחי"

   מקהילת זיכרון לזיכרון ממלכתי :ההנצחה בגבעה

שתיים לפנות שעה , מ1967ביוני  6אור ליום שלישי,  חוללהתהקרב על גבעת התחמושת, 

נצרב בתודעה הלאומית והפך לייצוג הבולט . הוא בוקר ועד סמוך לשעה שמונה בבוקר

  15.ביותר של המערכה בירושלים במלחמת ששת הימים, ולסמלה של המלחמה כולה

ים. כחלק הם חשו מחויבות להנציח את החלל ,ביוני 13-כשחזרו הלוחמים לגבעה ב

גלעד לזכר  66הקימו לוחמי גדוד  ,םרטרם שחרושהתקיים  (13.6.1967הסיום ) ממסדר

אחר כך  [...] חבריהם. "יוסי ]המג"ד[ קרא לנו לגבעה ועשינו גל אבנים ובראשם כובע פלדה

כתובת ו לגלעד שהוקם באופן ספונטני נוספ 16."[...] אמרתי לא יכול להיות גלעד בלי כתובת

 רב. ותאריך הק

                                                           
11 Poole, 2008 
12 Olick & Robbin, 1998 
  11 :2003 יקר, 13
 21 :2002ליבליך,  14
 2017פשטיין, א-אביטל 15
 2018, דורון מור :עדות 16



ן בגבעת התחמושת יכרו ז י  ג יצו  י

293 

 

 
  ידי לוחמי הגדוד-הוקם על, 66הגלעד לחללי גדוד : 2תמונה 

  (1967-צולמה ב , דורון מור  מתוך האוסף הפרטי של)

יתה קשה. רוב הלוחמים לא יכלו לקחת חלק בחגיגות יתחושת הלוחמים לאחר הקרב ה

 הניצחון. על תחושתם במסדר החגיגי שנערך על הר הבית לאחר שחרור הכותל המערבי,

משאת נפשם, הם הגיעו לזה,   -הסתכלתי בקנאה בדוסים, הם ”מעידה ההתייחסות הבאה: 

  17."]...[ לי היה יותר חשוב הפצועים שלנו מהקיר הזה

"היינו . בגבעת התחמושת סיור למשפחות השכולות ארגנה מפקדת הגדוד 1967בקיץ 

בתעלות לבדוק לראות והוא הסתובב  [...] בגבעת התחמושת ואני זוכרת את אבא מסתובב,

ואז הוא החליט להקים שם אתר  [...] פר נהרגואם יש כל מיני שאריות, אולי איפה ע

אלא שלעיריית ירושלים היו תוכניות להקים במקום שכונת מגורים מתוך כוונה  18.הנצחה"

מפקד גדוד  ,יוסי יפהמששמע על כך  19.בעיר המאוחדת תהיהודיאחיזה לבסס את ה

וביקש את עזרתו  ,(פר פניגרואביו של ע)גבעה, הוא פנה ליצחק פניגר הצנחנים שלחם ב

 הריסת אתר הקרב.למנוע את 

להפגין התנהגות הלוחמים ו נטו משפחות שכולותלאחר מלחמת ששת הימים 

דרכן להתמודד עם הכאב והשכול באה לביטוי  20.ממלכתית, איפוק פומבי, וצידוק הדין

 חוברות זיכרון,ם ויצירות של הנופלים כדי לצרפן לאיסוף מכתביכגון  בפעולות הנצחה

כבר סמוך לסיום הקרבות אולם  .הנופליםלזכר  מצבות זיכרון הקמתכרון ויארגון ערבי ז

                                                           
 2019 ,גידי שחל :עדות 17
 פל בקרב על הגבעה.נאשר מ"מ של פלוגה א'  ,פר פניגרועאחותו של  .2018, דורון פרינץ :תעדו 18
(, 6חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' : יםחוק ההכנסת שלוש חוקקה 1967 ביוני  27ביום שלישי 19

חוק  ;196 7– (, התשכ"ז11יקון פקודת סדרי השלטון והמשפט )מס' חוק לת; 1967 – התשכ"ז
קבעו הלכה למעשה את איחוד אלו חוקים  .1967 – השמירה על המקומות הקדושים, התשכ"ז

 .ירושלים ונתנו תוקף משפטי לחוק הישראלי בכל שטחה של העיר המאוחדת
 2008בל, ל 20
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שראו בגבעה מהם היו  ניתן לזהות אצל הורים של לוחמי גבעת התחמושת יחס שונה.

אובדנם: "כי כאב  בו יכלו להתמודד עםשלהם מקום את הראו בו  אחרים 21,"מקום קדוש"

 ככה .נחמה אחרי מלחמת ששת הימים היינו נוסעים לירושלים זה היה כמו קו [...] לנו

כנגד במחאה ציבורית  הפתחשהורים שכולים של  הקבוצ בצעד יוצא דופן ארגן פניגר 22".[...]

ביום  במקוםמשמרות התנגדות התוכנית להקמת שכונת מגורים בגבעה. ההורים קיימו 

כי "רק על גופות ההורים פניגר הודיע  לוי אשכול ראש הממשלהבפגישה עם  .ובלילה

  23.השכולים יעברו הבולדוזרים בכדי להרוס את המקום הזה"

שפעלה יחד עם  אגודהפניגר ייסד לוחמים המשפחות שכולות ויחד עם נציגים של ה

נציח את הקרב להקים במקום אתר הנצחה ומוזיאון שיכדי  24,ארגון בני המשפחות השכולות

יתן היה לאפשר ליוזמה מעין זו להתפתח בגבעה כי נסביר להניח שבו.  הנופלים 36ואת 

עקבות הקרב נראו בו בבירור וכינונו לא היה כרוך  .המקום היה מלכתחילה מתחם צבאי

דורון מור ת. והיה הדמות הדומיננטית בהתארגנ, יש לומר, פניגרבגירוש או בהרס נוסף. 

למעורבות בהקמת המוזיאון ולפניגר לא מסרבים, אני הגעתי  ,פניגר קרא לי" :הסמג"ד העיד

לא בגלל שזה בער בי מבפנים כי אם בגלל זה שהוא בא ואמר אתה היית המפקד הבכיר על 

  25.הגבעה, אתה חייב להיות בעמותה"

 חברו מתנועת הנוער,ת ירושלים, מי שהיה יראש עירי, טדי קולקפניגר פנה ישירות ל

יעקב אלישיב, אביו  .אתר ההנצחה תוכניתאת קדם שכנעו לסגת מתוכנית הבנייה ולדי לכ

 ,טחוןישר הבמשה דיין, למכתב  (,1968של יורם אלישיב שנפל בגבעה, כתב )פברואר 

יין כי בשיחות עם קציני צבמכתבו . בדרישה "לגאול את כבודה של גבעת התחמושת"

ם של גבעת התחמושת על ידי הקמת אנדרטה צנחנים דובר על החלטה "לקדש את המקו

 26.ומקום בו אפשר יהיה ללמוד על גבורתם ומעלליהם" [...] רוןיכמתאימה והפיכתו למקום ז

העירייה להפוך את גבעת התחמושת לאתר  החליטה 1968נשא פרי ובמהלך לחץ המשפחות 

 הנצחה. 

 :בישראלג חדש חהוכרז על קיומו של  27,(6819.12.5) באותה שנה בהחלטת הממשלה

בתאריך המציין  - (7.6.167) כ"ח באיירנקבע בששציין את "איחוד ירושלים" "יום ירושלים" 

                                                           
 2018  ,נוריאל בנימיני :עדות 21
 2019 ,פייבלתמר  :עדות 22
 4 :1979פניגר,  23
  1996 ,שמיר 24
 2018 ,דורון מור  :עדות 25
 90 :1996, שמירראו אצל ציטוט ממכתבו של יעקב אלישיב  26
 s/jer.aspxhttps://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pageלקסיקון הכנסת,  27

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/jer.aspx
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יתה של בגבעה היביום זה המרכזי כרון יטקס הזההחלטה לקיים את . "שחרור ירושלים"את 

   28.טדי קולק

בני משפחה  ,בתחילת הדרך, כאשר קהילת הזיכרון הקיפה מעגל רחב של הורים

פי השתלשלות האירועים שהביאו להקמתו של -ניתן היה לחשוב, על וחמים וחברים,ל

יתה הסכמה גורפת להקים אתר זיכרון בגבעה, ואפילו "בית ספר לגבורה לנוער יהאתר, כי ה

אולם מסתבר כי גם בין   29.ולמבוגרים שידעו וירגישו מה היה בזמן שחרור ירושלים"

אם בשל חוסר היכולת הנפשית  .ירו רגליהם מהגבעההלוחמים ומשפחות האבלים היו שהד

או משום שהמקום עצמו לא היה משמעותי בעיניהם. היו גם שלא לקחו חלק  ,להגיע למקום

פעיל בפעילות ההנצחה מתוך צורך לשקם את חייהם ולא לדבוק באבל. אתר הזיכרון בגבעה 

 בשנותיו הראשונות, ייצג אפוא את הזיכרון האישי של מקימיו. 

 ]סגנון["היה מוד  האישי: בדןואהכאב והאת כרון יטקסי הזשיקפו בשנים הראשונות 

ההורים  [...] לא היה משהו ממשלתי [...] משפחתי וכל הסיפור האמיתי מבחינתנו זה השכול

ובעצם ציינו את המקום, את  [...] יחד עם הלוחמים וזה היה על הדשא ]...[השכולים ארגנו 

קשר לוכאב התחושת ומשפחותיהם השותפות ל 66נכחו לוחמי גדוד  בטקסים 30.יום השנה"

של ציבור זה  ולגיבושהטקסים תרמו  31."החברים של אבא"הקרן עם  משמעותיהרציף וה

  32הדדית ומעין סיפור נחמה. שייכות, אשר העניקה תחושה של זהות זיכרון תקהילכ

אך בעיקר עקב  ,סיועו של ראש העירהתקדמה בהתוכנית להקמת אתר ההנצחה 

גיוס ל קשרים אישיים הפעילו הם .ופניגר בראשם פועלם הבלתי נלאה של נציגי המשפחות

לחללי  אנדרטההבעלי מקצוע וקבלנים שהסכימו לעשות למען ההנצחה ללא תמורה. של 

הוקמה בראש יא ה 33.החליפה את הגלעד שהוקם בתום הקרבות 8196-בשהוקמה  66גדוד 

 ,לגלעד המקורי. על גבי לוח שיש פשוט, מתחת לסמל היחידה הגבעה, צפונית מערבית

הנופלים במלחמת  36 יהם שלללא ציון דרגה, שמותונכתבו בסדר אלפביתי, באופן אחיד 

פנים לכיבוש בית -אל-תחתית הלוח נכתב: "הם נפלו בקרב פניםב .66ששת הימים מגדוד 

סיס להסתערות על רכס הר הספר לשוטרים, גבעת התחמושת ואזור 'אמבסדור'. יצרו ב

 ."הצופים והעיר העתיקה והשתתפו בשחרורם

                                                           
שראש הממשלה  ודו הודיערמשמתנגד לציון יום השנה לאיחוד העיר. הראש הממשלה, לוי אשכול,  28

 (2017 ,עמיאור. )ד של העירוב"יום איחוד ירושלים" את "אזרחות הכביסרב לקבל 
erusalem_reunion_day/https://blog.nli.org.il/j 

  5.3.78אג"ת,   29
 2018 ,דורון פרינץ: עדות 30
 כך מכונה קרן הצנחנים למען ילדי הנופלים.  31
32 Weedon & Jordan, 2012 
ה יידי העירי-על רוב הגלעדים שהוקמו באתרי הקרבות בירושלים הומרוכשנה לאחר המלחמה  33

  .בלוחות שיש אחידים בשיתוף עם משרד הביטחון

https://blog.nli.org.il/jerusalem_reunion_day/
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שלחמו חטיבות המרכזי לשלוש הנצחה  גבעת התחמושת כאתרהוכרזה  1972-ב

 בגבעה  נערך"ב, ליום השנה החמישי, כ"ח באייר תשבששת הימים.  תבירושלים במלחמ

גולדה אש הממשלה רבנוכחות  הראשון לציון "יום ירושלים" שהתקייםממלכתי הטקס ה

 הוקמה 1975-ב. ירושלים בחזיתמכל החילות כמספר הנופלים  ,עצי זית 182 בו טעוינו רמאי

שתפקידה מי שהיה אלוף פיקוד מרכז במלחמת ששת הימים,  ,ועדה בראשות עוזי נרקיס

את ראשית המעבר מאתר של  . הקמתה מסמנתמתכונת ההנצחה בגבעההיה לקבוע את 

שלוש שנים לאחר מכן, לוחמי הגבעה לאתר של כלל הלוחמים בירושלים. קהילת זיכרון של 

, מפקדים בכירים ואישי במעמד ראש הממשלה, הרמטכ"ל מוזיאוןבמקום נחנך , חגיגי טקסב

סמלי חטיבת ירושלים, גם  ,בנוסף לסמל חטיבת הצנחנים ,בכניסה למוזיאון הוצבוציבור. 

עם זאת יש לומר  .להם חלל תצוגה במוזיאוןואף הוקדש , חטיבת השריון, וחיל האוויר

 שלמיוחדת ם המתוך רצון להבליט את גבורתכנראה  ,של האחרונים הוצנעחלקם ש

   הצנחנים במערכה על ירושלים.

 :אתר בובחזונו ראה הוא לממלכתי. מקהילתי היה שותף מלא להפיכת האתר  פניגר

ידי חטיבות צה"ל -רושלים עלהמאורע הגדול בחיי העם ועצם השחרור של י )א( יונצח

נפשם ונפלו על שחרורה של  שחרפוהגיבורים  182זכרם של  יונצח)ב( ה; שהשתתפו בקרב ז

התרבותיים, האומנותיים  זבונותיהםיע)ג( יונצחו -; וירושלים במלחמת ששת הימים

היו שטענו  .עמדה זו יצרה מחלוקת בין משפחות הנופלים 34.הנופליםוהספרותיים של 

סיום מפעל ההנצחה לנופלים. אין לראות במפעל זה מפעל " צריך להיותההנצחה אתר ש

היה לי : "ים הביעו חשש מההעצמה המתמשכת של האובדןדאח 35."המתפתח עם הזמן

 ,סופו של דבר 36."[...] , לדבוק ולחיות, כי לא יכולתי להיות בתוךאת החיים המשיךל בראש

 .וקבוצה של הורים שכוליםפניגר  ובילוה רחבת ההנצחה לדרג ממלכתיהשל מהלך את ה

שנות השמונים ניתן היה להצביע על מגמת שינוי בדפוסי ההנצחה, עם הופעתם מ

מנם ווא 37.תה פעילות חינוכית לנוער ולקהל הרחבישל אתרי הנצחה מורכבים, שתכליתם הי

-ו עלתו מומנותחזוק ותפעול ,הורחבה הגדרת כלליותו של האתר ,שמוניםבתחילת שנות ה

בכספי מענק מהיחידה להנצחת ספרים  ונרכשו ספרייההוקמה  38,גורמים ממשלתייםידי 

 הוקצה מקום לארכיון. משרד הביטחוןבהוצאת אור ראו " שגבורות ישראל"בנושא החייל 

  39.מסמכים שנאספו אודות המערכה בירושליםהלוחמים ו עודיים עלישכלל חומרים ת

                                                           
 27.12.76 ,,  אג"תus-h.org.il/about-http://www.gמתוך האתר רשמי של גבעת התחמושת  34
 21.2, אג"ת 35
 2019 ,מרים אשכול :עדות 36
 1995עזריהו,  37
  (9961 ,שמיר. )התקבל מימון צנוע מהיחידה להנצחת החייל 1979-1983בין השנים  38
 11.11.82 ,אג"ת 39

http://www.g-h.org.il/about-us
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בל על עצמו את ניהול יק גם הוא אב שכול, 40,שניסף יונפטר יצחק פניגר.  1982במאי 

הכריזה מועצת אתרי ההנצחה על גבעת התחמושת כעל אחד  1987בשנת אתר ההנצחה. 

( 8.11.1987מאתרי ההנצחה הממלכתיים. ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים החליטה )

שלים בגבעת "להעניק מעמד והרכב ממלכתיים לטקס הזיכרון לנופלים שנערך ביום ירו

   42.בל את האחריות על ניהול הטקסיםימרכז ההסברה קו 41התחמושת"

מחלוקת בין קבוצת ההורים לגורמים הממלכתיים. התעוררה  שמוניםבמהלך שנות ה

הביאו לשינוי  לשורת מקבלי ההחלטות פוליטיים ומפקדי צבא בדימוסגורמים  שלכניסתם 

שהוזמנו לא היו קשורים כבוד האורחי  .הכרון השתניאופיים של טקסי הז .ברוח המקום

הגוון לסיפור המלחמה על הגבעה או בירושלים בכללותה. היו בין ההורים שמחו על 

שהשתתפות ת האתר טענה לעומת זאת הנהל. כרוןיבימי הזבנאומים שנשמע פוליטי ה

. וכמו כן, רחבה של הציבור ונבחריו "מהווה ביטוי לרחשי ליבם ולהזדהותם הרגשית"

לאירוע ישראלי  נועדו כדי "שטקס זה יהפוך להבא לא רק לאומיים-ןבישיתופם של גופים 

 כינון חוויות של השתייכות לאומיתקברניטי האתר ראו בכך  43."לאומי-ןאלא גם לאירוע בי

 44."השיח והסמלים הלאומיים מתממשים בכל ביצוע וביצוע של טקסים אלה" :וכלל יהודית

ההזדהות הלאומית הלכה הנכיח את במות שעליהן אפשר ל םה , כך טענו,אתרי הנצחה

שאותו בהשפעת הקושי לגייס תרומות לאתר הנצחה ממלכתי אין להמעיט  ,בנוסףלמעשה. 

  45.ידי משפחות הנופלים-המנוהלת על עמותהמפעילה 

 היה  2003בשנת ולמנכ"ל הגבעה,  46(קצ'השמעון כהנר )בתחילת שנות התשעים מונה 

האתר לגורם חשוב היה  בשלהי שנות התשעים,. ועמותת גבעת התחמושתאתר הו"ר לי

אחראי על הגורם הרשמי ה. מרכז ההסברה היה כרון ביום ירושליםיומרכזי בטקסי הז

אומים הפוליטיים הנ בוימשפחות שסברו שרי והי .למופעיםדה רבה יאלו שהפכו במטקסים 

 ,צד השנימן השל אומנים פופולריים  הופעותכמו גם  ,רועשיםהזיקוקין המופעי ומצד אחד 

הסכנה היא היום שזה עובר "במות הבידור בערים. על את חגיגות יום העצמאות מזכירים 

                                                           
יוסף שני היה אביו של אהוד שני מפקד יחידת דוכיפת שלחם עם חטיבת הראל ונפל בציר  40

 .רמאללה-ירושלים
 136 :2003שמיר,  41
 מאת יוסף שני אל  נהוראי בר זאב, מנהל מרכז ההסברה. 12.5.87מכתב אג"ת,  42
 ת ביחס לטקס יום ירושלים תשמ"ד , תגובת ההנהלה לפניות המחאה של המשפחו85תיק עד ג"ת, א 43
 215 :2011נוי,  44
 1996שמיר,  45
על של הצנחנים. במערכה  890, ולאחר מכן בגדוד 101לוחם ביחידה )קצ'ה(,  שמעון כהנראל"מ  46

התמנה  1992, ובמהלך המלחמה החליף את הסמג"ד שנפצע. בשנת 28ירושלים היה מ"פ בגדוד 
אתר ועמותת גבעת  שימש בהתנדבות כיו"ר 2003-0112 מנכ"ל גבעת התחמושת ובין השנים

 .התחמושת
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תחושה ששוב נוצרה אצל המשפחות  47והטקסים בושה וכלימה". [...] לכיוון של פוליטיזציה

להיות, והפכו לאט לאט לא היה לנו איפה לשבת, ולא היה לנו איפה "אין זה הטקס שלהן. 

ובעטו את המשפחות השכולות החוצה  [...] ומצעדים [...] את זה ליום הנצחה לירושלים

משפחות ולוחמים שהפסיקו  ,אם כן ,היו 48".בגלל שידעו שהם לא אלו ששמחו על ירושלים

 .לטקסים הממלכתיים להגיע

 כרוןאופייה של ההנצחה וייצוגי הזיהשפעתן של המשפחות על חלשות יבמקביל לה

מבט בספר האורחים מצביע  .היהודית המעוגנים במסורתייצוגי הזיכרון התחזקו , בטקסים

כרון: "במותם ציוו לנו את החיים" או יעל שימוש בלשון טקסית המקובלת בטקסי ז

תהליך של כרון הקרב בירושלים, כפי שקורה לעיתים ביז 49."קדושים הם האנשים האלה"

לאומה עומק חדש של  המספקתחוויה מקודשת, ל ממד של קיב ,קולקטיביכרון יעיצוב ז

 [...] לא אחת נשאל: "לא הרגשת שקורה פה נסהמנכ"ל )קצ'ה( העיד ש 50.הרגשה דתית

המשפחות רוב להלך רוחם של  תה זרהיהי זוהתייחסות  51צחון?"ישאלוהים נותן לכם את הנ

]...[  אנשים דתיים"באתר ההנצחה: חשו שהם  ניכורהגרם להתחזקות ו ,הלוחמיםשל ו

איפה החברה  [...] או של גלדיאטורים, לראות את הגיבורים ולראותושבאים לשם כמו לש

נוכס  ןהמשפחות חשו שהזיכרון שלה 52."'עם ישראל ואנחנו העם הנבחר' ,ואנחנו !נפלו

 .ןכאבאת ו ןשטשטש את סיפור הגבורה של בניהקולקטיבי זיכרון לתוך 

 בהנצחההתפוצות  יהדותיצירת המעורבות של 

שינו את אופיו של האתר.  שפעל במובהק כסוכן זיכרוןה תו ודרך ניהולו של קצ'סתפי

"מבחינתי  .התרבותית של העם וה ועוצבה דמותתבו נבנהיא המקום  ,ן קצ'הטע ,ירושלים

. "גבעת התחמושת [...]הר הבית  [...] יש שלושה מקומות חשובים בירושלים: יד ושם

מציינים שלושה מוטיבים בעיצוב הזיכרון הלאומי: העם היהודי, אלו שלושה מקומות 

זיכרון יתרום להיווצרותו של , הסביר, טיפוחם של אלו 53.מדינת ישראל וזיכרון השואה

המשליך על ההווה כשלב חשוב בתהליך גיבוש הזהות  ,היסטורי רלוונטי, בר קיימא

 ,חייבה כולו היהודיהבירה של העם עיר כירושלים העמדת  54.קבוצתית-והשייכות הלאומית

על בפרט. ת התחמושת ולגבע בכלל לארץאת יהדות התפוצות ביתר שאת לחבר  ,תוסתפיל

                                                           
 2019 ,יוסי לנגוצקי :עדות 47
 2018 ,דורון פרינץ :עדות 48
 415 :2017 נוי, 49
50 Moose  אצלOlick & Robbin, 1998 
 2018 ,קצ'ה :עדות 51
 2019 ,יוסי לנגוצקי :עדות 52
53 Tirosh & Schejter, 2015 
 2016רן,  54



ן בגבעת התחמושת יכרו ז י  ג יצו  י

299 

 

קשר ה 55.ממדים-ה ופיתוח רבייעל חיזוק קשרים עם גופים בארץ ותכנן מפעלי בנישקד כן 

 תורמיםסייע בגיוס  JNF (Jewish National Fund) הקרן הקיימת העולמית שיצר עם

ל, גמלאי משרתי הקבע בצה" - "צוות"זמה משותפת של אגודת ובילמימוש פעולות אלה. 

במקום מרכזי בגבעה  מההוק ,לים היהודיים המשוחררים ואתר גבעת התחמושתיאגודת החי

 ולותיופעלחו"ל, של קצ'ה התכופות  יונסיעות 56.לדורותיוללוחם היהודי זיכרון אנדרטת 

 ועוררגבעה ב לווטרנים אמריקאים זיכרוןהקיר  והצבת פוצותמול יהדות התכרון יכסוכן ז

היו  שקצ'ה בגד במטרה שלשמה נבחר.הייתה  תחושהה .בקרב משפחות הלוחמים מחלוקות

   כרון המערכה על ירושלים והפרטת ההנצחה.יהפקעת זבכך שראו 

המייסדים עוררה בהתאם לקו שהתוו ניסיון של נציגת משפחה בוועד המנהל לפעול 

 [...]תגובה חריפה. אחד מהמצדדים בקו החדש הטיח בה בגסות: "זה לא הדם שלך שנשפך! 

שלילת הלגיטימציה של המייסדים להשפיע על דפוסי לקו זה הוביל אין לך זכות לדבר". 

מצביעים על תופעה זו כחלק מתהליך הלאמת האבל הפרטי והפיכתו  57ההנצחה. דורון ולבל

אינטרסים ויחסי כוחות בין קבוצות של בעלי בשל  כאשרושת כך גם בגבעת התחמ .ללאומי

כל קבוצה כאשר  לזירת מאבק אפואהפכה גבעה ה 58.למוצר חברתיהזיכרון הפך  ,עניין

בעלי אג'נדה , אנשי צבא שאינם קשורים לגבעה, עסקנים וגופים 66)המשפחות, לוחמי גדוד 

    כרון. יעל עיצוב הז נאבקת( אידיאולוגית ופוליטית

שבתהליך זה התחזקה המגמה לכרוך מציין  חיים נוי שערך מחקר מקיף על הגבעה

הזהות הלאומית לגיבוש הניצחון במלחמת ששת הימים את תחושת הנס של ולגייס 

גבעת רשמית בשם הנהלת למדינה יצאה פנייה  70-הבשנת  59.בארץ ובעולםהיהודית 

ברחבי העולם. הפנייה אליהם נעשתה בתי ספר יהודים בישראל ו 5,000-התחמושת לילדים ב

תבקשו לברך את מדינת הכאל מי שמתוכם יצמחו בשנת המאה מנהיגי העם. הילדים 

הם ייפתחו נקבע שישראל. הברכות נכתבו על גבי דגלי הלאום, הדגלים והברכות הוצפנו ו

. הגשמתןדת ימוהדור החדש כלפי העם והמדינה  תקוות למדינה וישקפו את 100-בשנת ה

העם כלל משום פעולה מכוונת המגדירה את מדינת ישראל כמדינת הלאום של ייתה בכך ה

עוד כי יש לומר,  היהודי, כאשר מלחמת ששת הימים מהווה נקודת ציון לתקומה מחודשת.

התודעה כי שחרור העיר בישראל בעיצומם של ימי המלחמה התגבשה בקרב הציבור 

                                                           
ן בתכנון שיפוץ המבנים והתעלות, האדריכל אורי אברמסוצ'ה לתפקיד, חבר אליו עם כניסתו של ק 55

  .רבי משתתפיםסים קתיאטרון גדול לטאמפיובניית קיר החיל היהודי  ,בניית אמפיתיאטרון קטן
 2000 ,אג"ת 56
 2003דורון ולבל,  57
58 Weeden & Jordan, 2012 
 2011 ,נוי 59
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לפרץ  60.למלחמה ומתוך כך לנפילה בה"העתיקה והכותל המערבי העניקו "משמעות 

פובליציסטים ורבנים, כלפי מה שכונה ונחווה  ,הרגשות של יחידים ומנהיגים, אנשי רוח

ן של מלחמת ששת הימים. וכריהזת תרבות יכ"שחרור ירושלים", היה חלק חשוב בהתווי

, של הרובע היהודי והכותל במלחמת השחרור 61"חרפת נפילתם"לתחושה שבכך נמחקה ו

עם . הפוליטית תה השפעה רבה על הלך הרוח הלאומי בקרב הציבור ובקרב ההנהגהיהי

ליעד העיקרי תודעת הציבור ה המערכה על ירושלים בכהפסיומה של מלחמת ששת הימים 

בהתייחס  62.בה הגבורה לסמלהיה הימים והקרב על גבעת התחמושת ת ששת משל מלח

יא מדויקת: "אתר גבעת התחמושת אינו רק דומה שאבחנתו של טדי קולק ה ,לעניין זה

סיפור של קרב, תולדות מלחמת מגן קשה שהביאה לחידוש תפארתה של ירושלים, לסילוק 

המוקשים וגדרות התיל מלבה של העיר. באתר זה מקופלים הערכים והמורשת של היהודי 

 הלוחמים לא חשב ם שלמפקד 63.הלוחם והמאמין, אשר יש להנחילם לדורות הבאים"

אין  -אבל ירושלים זה ירושלים  [...] "היו קרבות קשים מאוד במלחמת ששת הימיםאחרת: 

  64זה לב העם היהודי". ,מה לעשות

 גבעת התחמושת של מורשת יצירת ה והוויכוח עלייצוגי הזיכרון בגבעה 

היה  1967שלהי שנת ב .ידי יוצרים בתחומי התרבות השונים-הקרבות בירושלים הונצחו על

 במחנהכתבה בגיליון חגיגי של העיתון  .לסמל הגבורה במלחמהעל גבעת התחמושת  הקרב

לב ויאיר -שמשה השראה לכתיבתו של השיר המפורסם של יורם טהר 1967באוקטובר 

ללהיט עם פרסומו ותרם יותר מכל יצירה אחרת אשר הפך רוזנבלום "גבעת התחמושת", 

כאשר  ר הקרב והגבורהוסיפמביא את יר הש 65.לגיבושה של המודעות הציבורית לקרב זה

, אנו ,נכנסנו: רבים –בגוף ראשון שרים ודוברים אותו שלושה "גופים". סיפור הקרב מתואר 

מול  :קול האומה ישנו גם גוף ניטרלי והוא 66אחינו. ,חזרנו, ירדנו, היינו, רצנו , השארנו

בין לבין  .שנפל הבא בתורעד  ,מי שהלך ראשון נפל ,מאה וכמה בחורים ,בונקרים מבוצרים

כעדויות של תזמור של הקטעים האחרים ומדוברים הקטעי חיבור החורגים בסגנונם מ םישנ

היינו בעיצומו של הקרב על גבעת  ,: היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושליםלוחמים

שיר החוזקו של  67.נלחמו בעקשנות םהירדני ,קטלני, התנהל קרב עקשני, התחמושת

                                                           
 90 :1996שמיר,  60
 161 :2017 אפשטיין,-אביטל 61
  2002הדרי,  62
 71 :קולק, תשנ"ב 63
 2018 ,ן מורודור :עדות 64
 (ללא תאריךטנא ) 65
 2010מסד,  66
 בן משה, תשנ"ב  67
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קול האומה  וזמנית מתקיימים ב-כאשר בוהשונים  םיבייהקולות הנרט שילובמתבטא ב

  68.הנרטיב הקולקטיבי תשילוב היוצר א בבחינת ותיוהעדויות האיש

תחושה של ריצה והתנשמות בלתי שיצרה ר יבשהקצבית מוזיקה הגם כך תרמה ל

לכניסה של גודשים ומתרחקים בהתאם  ,פוסקת שנעה במעגל של טונים החוזרים על עצמם

של את האפקט הדרמטי העצימה  המוזיקהשאפוא  קטו מטלטל. אין ספקטכלי המיתר בס

השיר חושף "התנהגות רגשית, שואפת לשלמות . אלמוג מדגיש שוהרטיטה לבבות השיר

 אתוס עליהם עוצברכים העהיו אלו . "מוסרית כאשר החייל נקלע בעל כורחו למלחמה

מושמע חוזר ויובל שנים למעלה ממזה  69ה לישראל.הצבר הלוחם בצבא ההגנ ו שלדמות

מורי דרך ומדריכי טיולים הפוקדים את הגבעה עם  .במהלך השנים וגם בימים אלו גם ר.השי

זיכרון הבאירועי מלווים את דבריהם בקטעים מתוך השיר. הוא מושמע  ,קבוצות מטיילים

 הואכה על ירושלים כשערהמו גבעת התחמושת קרב אודותוכרקע לתוכניות דוקומנטריות 

אי הדיוק העובדתי בשיר לא  .הרעות והדבקות במשימה ,מעלה על נס את התעוזה, הגבורה

כקרב גבורה והקרבה  של הקרבהשכיח נרטיב את ה. וזאת משום שהוא מייצג גורע מעוצמתו

של מלחמת ששת הימים תורם לחיזוק הקשר בין סיפור הקרב לבין הנרטיב ההיסטורי ו

  70.ן ברירה וכנסכמלחמת אי

. הנופלים 36בסדר אלפביתי שמות נחרטו עליה  66משהוקמה האנדרטה לחללי גדוד 

, כמו במסדר צבאי על הסמליות שבשימוש באבן, בכיתוב הפשוט הסדור בטורעומד אלמוג 

הוא מדגיש לעומת זאת  71.דאו תפקי ללא ציון דרגהכאשר מודגשת הסולידריות הקבוצתית 

. כהנצחה משפחתית חברית יםחיבה של החללמות וש ים אישייםכינויכללת החשיבות את 

 מלוחמי הגדוד.  ,פסל ,יצירתו של גרשון היימן ,לפני האנדרטה מוצב דרך קבע לפיד מעוצב

בסמוך לאנדרטה של הנופלים בקרב הוחלט להקים  ,לבנון הראשונהלאחר מלחמת 

ההורים השכולים  .ת ישראללחללי הגדוד במלחמואנדרטה גדודית , 1967-על הגבעה ב

, 1967-ב התנגדו תחילה להקמת אנדרטה שאינה קשורה לקרבותממלחמת ששת הימים 

ש"אם נהפוך אותה לאנדרטה העריכו . הם הכירו בצורך המשותףו התרצובהמשך אולם 

הגדודית שכח. מיקומה של האנדרטה יוהמקום לא י 72גדודית, הגדוד יגיע לכאן באופן קבוע"

                                                           
 33 :2010מסד,  68
 1997אלמוג,  69
 Olick & Robbin, 1998שוורץ אצל  70
 1992אלמוג,  71
  2019, נון-מוקי נין :עדות 72
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חשיבותה ההיסטורית של בלחימה, סימן את גבורה להיות סמל לאומי לשהפך באתר 

 73.היחידה והישגיה

 

בני הלוחמים שנפלו  הפלדה שהוצב להנצחת  ובצדן לוח 66האנדרטאות לחללי גדוד : 3תמונה 
 צבאי ובפעולות איבה  םשירותמהלך ב

 (12.3.2020-ון ביידי לילך שר-התמונה צולמה על)

לוח פלדה בתמונה מצד ימין נראה  ,ות שהוצבו לזכר לוחמי הגדודבנוסף לשתי האנדרטא

 זמת ותיקי הגדודוביהוקמה . אנדרטת הפלדה 1998-ב ידי האדריכל אברמסון-על עוצבש

בראש הלוח . מלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון הראשונהמ של הגדודים נופלוכמחווה ל

ירות צבאי ובפעולות איבה" ופסוק מצדיע לבני חבריו שנפלו בש 66מופיע המשפט "גדוד 

מחווה זה "ברית אבות לבנים תיזכר". שמות הבנים/בנות חקוקים על גבי הלוח. התפילה 

 תחושות שותפות ומשפחתיות בקרב הלוחמים.מעיד 

ביוזמת המפקדים לקיים  74,החדש( ובכינוי 66)גדוד  7בגדוד החלו שנה,  20מזה 

]היא[ עירים לבין הוותיקים כאשר "מטרת המפגשים לי המילואים הצימפגשים בגבעה בין חי

בכך הורחבה קבוצת  75.להעביר מדור לדור את המורשת ואת המסר שעוצמתנו ברוחנו"

עזריהו מאפיין  76.דורית-זקה את תחושות רעות הלוחמים הביןיההשתייכות הקבוצתית שח

"לגיבושה של מהלך כנקודת מפגש זו, בין גיבורי העבר ללוחמי ההווה ולמשפחות השכולות, 

   77.משפחת היחידה"

                                                           
 1992אלמוג,  73
  .שנה 20-פני כל 7לגדוד  פךה 66גדוד  74
 2019 ,יקי חץ :עדות 75
76 Weeden & Jordan, 2015 
 137: 1995עזריהו,  77
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 זמתו של פניגרובי על גבעת התחמושתהראשון  מוזיאוןהנחנך  1975בשנת 

 מוזיאון הפתוחבובנוי.  פתוח - שני חלקים עיקריים היולמוזיאון באמצעים צנועים ביותר. ו

שלטי הסברה על במשך הזמן הוצבו רכו וולא ,בונקריםהעמדות והקשר, התעלות  שומרו

שהושאר  ל"ר ירדניתולתצוגה נוספו ם ניבמשך הש 78אירועים ומעשי גבורה בעת הלחימה.

שפרץ ראשון דרך שנע בראש הכוח והזחל"מ  הטנק ,1967-כשריד לקרב בגבעת התחמושת ב

שער האריות לעיר העתיקה ואשר סימל את סיומו והכרעתו של הקרב על ירושלים. בנוסף 

כמו רכב משוריין שהסיע שיירות להר על ירושלים,  1948ת מלחמים מפריטהתווספו גם 

ברורה המירה יוצרים את הא ,בפרטהטנק . דומה שהמכלול כולו ותול"ר-פיג'והצופים 

בכך מייצגת  1948.79-השלימה את מה שלא הצליחה לעשות המלחמה ב 1967שמלחמת 

וליטיקאים עיתונאים, פ ,יליםישל מפקדים, חאמונתם לאחר המלחמה והתצוגה את דבריהם 

אתר  80.סיימה את מלחמת העצמאותלמעשה ואנשי רוח שמלחמת ששת הימים היא זו ש

נטיות תאת תחושת האואצל המבקרים מחזקים במקום שדה הקרב ושרידי הכלים הצבאיים 

לשמוע את הסיפורים ניתן לכלל הציבור לסייר בתעלות ובבונקרים, עובדה שה אתר.של ה

מלחמת ששת הימים לובגבעה  הקרבלסיפור  אישי ן קשרלכינו מתתור ,ולגעת במוצגים

"גם אתר הנצחה, גם אתר מורשת, וגם  עבור המבקר בו במקום המהווה . וזאתבכללותה

של הקשר למקום ההתרחשות ההיסטורית  ועל חשיבות מצביעים מחקרים 81.אתר קרב"

 82כרון.יפור הזינטיות של סתתחושת האויצירת כגורם מכריע ב

בונקר  83.שהיו במקוםתעלות ומבנים נבנה על שרידי המוזיאון של הבנוי  החלק

בירושלים תיאור מהלך הקרבות את  התצוגהכללה  1975בשנת . לחדר תצוגה הוסבהפיקוד 

 85נוי 84.קולי-זיון אוריסרטים וח ,באמצעות תמונות מפות שולחן חול, מפה אלקטרונית

צוגה באתרי המורשת המעלה על נס אולוגיה גברית ועוצמתית המקודדת בתימצביע על איד

"המשמשים מעין  כלי נשקבגומחות בקיר הוצגו את הלוחם ואת הגבורה הגברית. 

על  כרוןיי זפדהוצגו מוזיאון של ההנצחה האתר ב 86.אנדרטאות ותזכורת לקרבות ולנופלים"

ם חקוקיהיו  של הנופלים שמותיהם  .וקדש דף אישיכאשר לכל אחד מהנופלים ה, גבי גלגלת

 , שירים, פסלים וציורים משלמכתביםבמוזיאון  הוצגוכמו כן . הנצחה מוזהבעל קיר 

                                                           
 דרור, תשנ"ב 78
סלייטה שמספר על הרגע בו הגיע טנק -, מצטט את סולימאן סלאם אל399 :2017אפשטיין, -אביטל 79

 ".ישראלי לגבעה: "כשראיתי טנק ישראלי, ותחמושת הנ"ט אזלה זה היה הסוף, הלכנו הביתה
  319 :2017ברזל,  80
 2019 ,נדאומנחם ל :עדות 81
82 Mathews, Dai & Cave, 2007-Boon, Joseph 
  .צפורגרשון ואידלסון בנימין בתכנונם של האדריכלים  83
 דרור, תשע"ב 84
85 Noy, 2015 
  79 :פור, תשנ"בצ 86
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 "כרוןישומרי ז"ל הנופלים היו למעיזבונם ששהפריטים שנאספו  אפואנראה  87.הנופלים

 .   המייצגים את עולמם והגיגיהם של הנופלים

 בשנתדאו מנחם לנשל כניסתו עם האתר והמוזיאון התרחש בתצוגות שינוי יסודי 

האתר צורף לתוכנית הממשלתית להעצמת המורשת הלאומית  .העמותה "רלתפקיד יו 2011

יועד של המוזיאון אחד האולמות בבניין המבואה במסגרת זו והוקצו תקציבי שיקום ובינוי. 

של תמונת פנים  דרך ההנצחה הסטנדרטית שינו אתהחדש  היכלבנופלים בקרב. ה תנצחלה

ה סהנופלים. תפי לספר את חייוחלט הבאתרי זיכרון. מקובל כ, ת הנופליםאודו וכיתוב לקוני

"תנו לנו את : בבקשהידי המשפחות. מתכנני ההנצחה פנו אל המשפחות -זו גובתה על

האסוציאציות שיעזרו לנו להסביר מאיפה מגיעה הגבורה והדבקות במשימה והערבות 

התווסף הרעיון של תיבות הנצחה ולכך , לבקשהברצון רוב המשפחות נעתרו  88.ההדדית"

כגון: שעון, מצלמה, אולר, מדליות, מכתבים  89של הנופלים ובהן תצוגה של פריטים אישיים

חיי  ולסרטונים אודות אישיים ניתן להגיע לפרטיםדרכם מגע  כימסהוצבו בהיכל  וכדומה.

 ונערכ מחטיבת הראל ומחטיבת ירושלים, אחרים נאספוחלק מהסרטונים  .הלוחמים

נפתח ההיכל בטקס חגיגי  2015בשנת  .של העמותה למען מורשת הצנחנים הנצחה בפרויקט

 אישישר הביטחון ומשה יעלון  ,ראש הממשלהבנימין נתניהו בנוכחות המשפחות השכולות, 

התרבותי מעמדה . גם במהלך זה ניכר שאר חלקי המוזיאון חודשו אף הם .נוספים ציבור

כאשר הסיפור האישי של הלוחמים  ,יסוד הזיכרון הקהילתיהאישית כ של העדותהמכונן 

את פני העבר  ותמקרבהשולב באנימציה ובטכנולוגיה  90בות על ירושליםימכל החט

התקציב הגיע ממשרדי הממשלה ומתרומות של  91בהווה.הלאומית לתחושות השייכות 

 יהודי התפוצות.

זית האתר נחנך בשנת במוזיאון החיצוני שוקמו התעלות ונוספו עמדות שמע. בח

הוצבו לוחות מתכת שעל גביהם  שנקרא "מחומה לתקומה" "גן ירושלים". בשביל רחב 2016

מסופר במלל ובתמונות סיפורה של ירושלים מאז היציאה מהחומות ועד שחרורה במלחמת 

"פתיח היסטורי ותרבותי, חשוב היא זו תצוגה לדברי המעצבים ששת הימים כרצף היסטורי. 

פי -על 92."מוהו לביקור באתר גבעת התחמושת ולהבנת חשיבות המערכה ותוצאותיהמאין כ

מאז היציאה מהחומות היהודית ירושלים  ה שלולדות התחדשותכל ת ,ה תרבותית זוסתפי

                                                           
 דרור, תשנ"ב  87
 2018 ,אלון ולד :עדות 88
 2019 ,מנחם לנדאו :עדות 89
חלל האחרון מפציעתו במלחמת ששת הימים, היה ל כתוצאה 1999באפריל  15-ביר שנפטר בכושי ד 90

שותק נותר מו ,בפריצה להר הצופים, בוואדי ג'וזביר נפצע . דשל מלחמת ששת הימים בירושלים
 2019, מנחם לנדאו :עדות .בארבע גפיו

91 de Simine, 2012-Andermann & Arnold 
   1.11.2016פינקלר,  92
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מלחמת ששת כתוצאה מבירת העם היהודי ככינונה  השלמתמובילים ל, עשרה-תשעבמאה ה

  .הימים

. המבקר החדש נפתח המוזיאון ,ששת הימים שנה למלחמת 50 , במלאת2017בשנת 

ומאזין  על מסכי ענקמ ת שקדמה למלחמהושל המערכה עוד מימי הכוננ הלסיפורנחשף בו 

צילומים, דיווחים ותיאורים זניות אישיות. לצד סרטונים, ולהתרחשות הקרבות באמצעות א

עם  ה והזדהותסיפורים אישיים המזמינים אמפתימובאים , נטיים ממלחמת ששת הימיםתאו

 . מרגשויומן מלחמה מעניין זמן למבקר מבקש להמוזיאון  .הקרב יסיפור

לוותיקי ניתן  ,הושק פרויקט "לוחמים מספרים", בו לבד מעדויות הצנחנים 2018-ב

להשמיע את קולם. מקום  93,, בחטיבת הראל, וביחידת מצוףהירושלמיתחטיבה ב םלוחמיה

 .באופן שוטףממשיך להיעשות ם באמצעים טכנולוגיים פרויקט של תיעוד הסיפורים האישיי

הנחת העבודה היא מתדלדלות ועל הדורות הבאים, שכן השורות היא, כך מנהליו, מחשבה ה

 94ויש לשמרם.טיבים לתאר את הלך הרוח של הלוחמים ואת תחושותיהם יסיפורים מש

חושף את הלכי הרוח הסיפור האישי אינו מתיימר להיות היסטורי, חשיבותו היא בכך שהוא 

ואמונתם של בני דור המלחמה. מעצבי הפרויקט מדגישים שכל סיפור הוא שונה ומסופר 

מנקודת מבט אישית הטומנת בחובה משמעות עמוקה המעשירה את הפן האנושי של 

 לוחם מיוזמי וממעצבי הפרויקט מסביר את הרעיון:  95.הכללי הסיפור

מה שבאינטרנט, ולכן הסיפור האישי, אנחנו לא מחליפים לא את הספרים ולא 
איך הייתה  ,הדיוק ההיסטורי שלו לא מעניין אותי. מה שמעניין הוא איך הרגשת

מדברים על  [...] הילדות שלך, מה הביא אותך כתוצאה מהילדות להגיע לקרב הזה
זה יותר חשוב מכל התעלות. שואלים מה אתם משאירים לדורות  [...] רגשות

   96 ים!הבאים? אלה הדבר

-על ,הוא מהווה אתר הסברתי המייצגו פוקדים את ההיכלמכל רחבי העולם אורחים רבים 

את פניה היפות של המדינה: "מתחברות אליו  ,פי דבריו של מתאם האירועים במקום

, ]כך במקור[ יורק-של ניו NYPDמשלחות מהצבא הירדני, מתחברים אליו קציני משטרה של 

מתחברים אליו חברי קונגרס אמריקאים, מתחברים אליו קצינים בכירים של נאט"ו, קצינים 

  97."[...] של אוגדה מפולין

כפי  כרון בגבעת התחמושתיחידוש המוזיאון הביא לשינוי בתפיסה של מהותו של הז

"היום הדגש הוא פחות על הצנחנים. בגבעת התחמושת  שהעידה רכזת ההדרכה באתר:

                                                           
 .היא היחידה שהוקמה כדי לשמור על המובלעת בהר הצופים "מצוף" 93
 לנדאו.ומנחם לניר מייקל , בעיקר ,ראיונותכך ב 94
95 2008 ,Schneider 
 2019 ,מייקל לניר :עדות 96
 2018, אלון ולד :תעדו 97
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ממשאל שנערך בחודשים  ,עם זאת 98."יום ]הוא על[ מורשת מלחמת ששת הימיםהדגש ה

בגבעה עולה כי רוב הציבור מזהה את הסיפור האישי כמסר העיקרי  2019אוגוסט -יוני

 99במוזיאון, ורק כשליש מזהים את סיפור איחודה של ירושלים כמסר העיקרי בתצוגה.

הלוחמים  התחילה היו אלב בגבעה.סיורים מודרכים השנים התקיימו  במהלך

משך ה. בלקבוצות חיילים יפרו את סיפורם שהתמקד בעיקר בתיאור מהלך הקרב בגבעהסש

אולם תוכנן של הדרכות אלו עדיין התמקד הכיתות הבוגרות בתיכון. פו תלמידי רהצט

נסוב על ההדרכות התקיימו באזור הקרב וההסבר  .מה קרה בקרבהיו הלוחמים ומי  ,בהסבר

 ים שנלחמו שם. הצנחנ

מנהל בעברו ומי שהיה  ,איש צנחנים ,כתריאל מעוזכאשר  2010-ממשי חל בשינוי 

צירת מנגנון יבוראה מטרה שלם הקים מערך הדרכה  הוא 100.התמנה  למנכ"לבית ספר שדה, 

כגון, דבקות במטרה, ערבות הדדית ורעות, שיתופי פעולה,  ,שינחיל את המסרים הערכיים

ת ומחטיבתנה ותלמידים שגם טווח הגילאים הסיפור הקרב. באמצעות  תעוזה,ואומץ לב 

, כך מובילי ההדרכה, היא . המטרההחלו להגיע ואוכלוסיות שונות  מהארץ ומחו"לביניים ה

. על כן יש להתאים להעמיק את החוויה האישית ולבסס את מידת הרלוונטיות של הסיפור

נים ירכי המאזויש לזהות את צ ת.הספציפי סיפור הקרב לקבוצת המבקריםאת דרך 

קרון יעדגיש את גבעה ממתאם האירועים ב 101ולהתייחס בהתאם לאירועים בהווה.

 ההתאמה: 

 כרון במדינה היה נורא חד ערכי: 'איתן לא היסס לרגע' 'טוב למות בעד ארצנו'יהז
כרון הוא משהו נורא סובייקטיבי, שינתה את פני המקום כי יההבנה שלנו שהז [...]
מגיעים עם ההורמונים שלהם  [...] בוצה של בני מצווה שמגיעים לירושלים לחגוגק

אתה לא יכול להטיח בהם מי קפץ על  [...] והאנרגיות שלהם והסמרטפונים שלהם
אתה צריך לשלוף להם את הבני  [...]הרימון, איזה מחלקה רצה שמאלה איזה ימינה 

כרון וביום ירושלים יהיה אחר יה ביום זשיח כז [...] את הערכים, חוויה אנושית ,אדם
וזאת התמודדות לא פשוטה של ארגון  [...] מאשר שיח בחנוכה ובפסח ובסוכות

 102.שחרט על דגלו הנצחה ומורשת

הקמת ל 2013בשנת  היעד, היו בין הגורמים ליוזמה של כתריאל מעוז תוליהתרחבות קה

ליחידות הצבא "התאזרחה", מקורה שכוונה בהמכון למנהיגות בגבעת התחמושת. פעילות זו 

גם לגופים אזרחיים. מועברות התאמה מקצועית במשולבות ה מכוונות ערכים השתלמויותו

                                                           
 2019 ,לילך שריון :עדות 98
 .2019סט, אוגו-סקר פנימי. משוב ביקור בודדים במוזיאון גבעת התחמושת יולי 99

 .מנכ"לכמכהן עדיין (, 2020)כתריאל מעוז  100
101 Schneider, 2008   
 2018 ,אלון ולד :תעדו 102



ן בגבעת התחמושת יכרו ז י  ג יצו  י

307 

 

למשל יום עיון לחיל הרפואה בנושא חובשים ורפואה במלחמת ששת הימים הותאם 

  .מכביקופת חולים לתכנים רצויים לאנשי רפואה מובילים באסותא וב

שידייק את סיפור המערכה על ירושלים במלחמת ששת במחקר היסטורי  הצורך

של החטיבה הירושלמית וחטיבת השריון בקרבות על  ןבמיוחד בקשר לחלק ,הימים

מזה בשנים הראשונות היו אלו הניצחון הצבאי  ,כאמור 103עלה מהלוחמים עצמם., ירושלים

סיפורי התצוגה של את שהכתיבו  על שחרור ואיחוד ירושליםמזה תחושת האופוריה ו

בתיאור מהלך הקרבות בעיר נפלו הטענה שת ימועל עשרים ואחתתחילת המאה הב 104.הקרב

לעשות צדק עם שאר לוחמי הדרישה שיש ונשמעה טעויות ונשמטו פרטים חשובים 

הכנת  יזםכמנהל האתר  קצ'ה .באתרהיסטורי מדויק לייצגם באופן מידתי כדי ירושלים 

ערך  ירושליםחטיבת ד"ר יוסי לנגוצקי, מפקד סיירת  .מערכה על ירושליםחדש של היצג מ

שימש התיאור  105.בירושלים מערכהשל סיפור הככל שניתן מדויק מחקר שיצר תיאור 

יצכתשתית לבניית  תצלום אוויר ו תייחס לחלקן של שלוש החטיבות במערכהחדש המ גמֵּ

 וצב על במהההמודל  106.של ירושלים ממדי-תלת מודלשימש כבסיס ל 1967-של ירושלים ב

התקדמות את האחד מציג  :םניסרטואחד משני מוקרן באולם  זמנית-וב כאשר באולם

והירדנים על נראית התקדמות הכוחות הישראלים מקביל וב ,בסרטוןהמהלכים הצבאיים 

לוחם וסבא המספר לנכדיו את סיפורו  :את הלוחם כאדם ציגמ 107שניסרטון הה. גבי המודל

נראים מהלכי הקרב על גבי בסרטון זה . גם מספר לבנים את סיפור גבורתו של אביהםה

המספרים  המילואים חיילייהם של תחושותבעיקרו מעביר את  זהאלא שסרטון  .המודל

  108אמצע החיים, כדי להגן על הבית.נקלעו ללחימה, בשהם 

 ,וגבי מגל 66סמג"ד  ,אקדמי מעמיק ומקיף. דורון מור רדרישה למחקהועלתה בנוסף 

אל יו"ר העמותה מנחם לנדאו ואל מנכ"ל ומנהל האתר כתריאל  2012-מ"פ בגדוד, פנו ב

ור מעוז בדרישה לעודד מחקר אקדמי רציני כדי להעמיד דברים על דיוקם ולהציג את סיפ

 המערכה על ירושלים  בצורה הוגנת: 

יש לנו חוב לחיילים ולשאר היחידות שלחמו בירושלים, כי מה שקרה, אנחנו  ,תראה
 [...] מרגישים לא נוח מול חטיבות הראל והירושלמית, כי היה לנו מח"ט מוטה גור

ן הוא הבין טוב ביחצנות והוא עשה את זה טוב, 'הר הבית בידינו' וכו', והגיע הזמ

                                                           
 2018מעוז,  כתריאל :תועד  103
  Noy, 2018;1996שמיר,   104
   ןגם אריק אכמון קמ"בעיצוב התכנים לקחו חלק  .http://langotsky.com אתר יוסי לנגוצקי 105

 בחטיבת הראל.  ונחום ברוכי מ"פ  55חטיבה 
   .בראון אדםוהאדריכל אורי אברמסון, ואיתו גדי מה טוב את המודל עיצב   106
  .ידי צוות בראשות טל ויאיר אלעזר-הופק על  107
האדריכל, עם רכזת ההדרכה ועם מתאם שיחות עם מקור המידע מצפיות חוזרות במיצג,  108

   האירועים בגבעה. 

https://milog.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%92/e_62491
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עשה מחקר אקדמי בירושלים של כל ישמישהו ייקח את זה לידיים וידאג שי
 109.היחידות

הסתבר כי חסר  ,2012מפגש ושיחות בין לוחמים ישראלים וירדנים שנערך בשנת בה בעת מ

בין הלוחמים ההסכמה לא שלמרות א 110,לחלוטין הצד הירדני בסיפור המלחמה על ירושלים

היה קושי רב לאתר ם לשם כך, איסוף תרומות על יד ולמרותאקדמי שיש צורך במחקר 

האמת  מהי לוחמים עלהיכוחים שלא נגמרו בין ווה .חוקר שיסכים להרים את הכפפה

קבוצות שונות ספרו סיפורים שונים וייצגו גרסאות . אנשים ו, תרמו להשהיה זוההיסטורית

 שונות של סיפור המערכה בירושלים. 

אפשטיין יערוך את -ההיסטוריון ד"ר גדעון אביטלהוסכם כי החוקר  2015בשנת 

ירושלים,  67 ולמלחמת ששת הימים, פורסם המחקר בספר 50-, שנת ה2017המחקר. בשנת 

אלא . עדויות של לוחמים 250-למעלה מעל מתבסס על חומר ארכיוני רב וה 111מלחמה

 ,שרות שניםגם לאחר ע ולא הרגיעמערכה על ירושלים ה התיאור והניתוח ההיסטורי של ש

לבין עצמם על החטיבות השונות  שלבין מפקדים  ,את הוויכוח בין מפקדים לפיקודים

קרב בגבעת בכלל ובמהלכים המרכזיים במערכה על ירושלים של הההצדקות והתועלת 

על  - האחד .התחמושת בפרט. שני עניינים בהקשר של דיוננו בולטים בוויכוח המתמשך

"התנהל באי סדר על כך שהקרב בגבעת התחמושת  - השניו ,ונותליקויי המודיעין בזירות הש

ספרו גם בין המבקרים שוררת תמימות דעים ש ,עם זאת 112.מופתי והסתיים בניצחון מכריע"

הוא הקפיד לספר את  סיפורם של וביקש לעשות צדק בדיון ההיסטורי אפשטיין -של אביטל

משמעותי ללוחמים מכל היה תוכנו מה הרגישו ומה עשו בקרב ואחריו.  ,הלוחמים

 בגבעת התחמושת.  113קברניטי האתר רואים בו את "גולת הכותרת של ההנצחה". החטיבות

שפעה נראית לעין על הספר הנמסר בהמפורט מידע אין לשזאת חשוב לומר לצד 

סיפור הקרב במוצגים בכל הקשור להדרכות ותיעוד  כרון באתר ההנצחה בגבעהיייצוג הז

 יצוגים בגבעה.ימרחב הובמלל ב

 

 

                                                           
 2019 ,מנחם לנדאו :עדות 109
 2017אפשטיין, -אביטל 110
 16 שם: 111
' ירושלים  67והיסטוריון. הספר משפטן  ,קצין מודיעין בעברו ,אפשטיין-אביטלגדעון . 374 שם: 112

פי ספרו של אפשטיין -הוא פרי הפצרות של יגאל טמיר מלוחמי גבעת התחמושת. גם על מלחמה
שר את ימי א לא ברור תמיד מי קיבל את ההחלטות המשמעותיות במהלך המלחמה. לא ברור

 ידי הדרג המדיני בדיעבד. -כיבוש העיר העתיקה. רבות מההחלטות אושרו על
 2019, מנחם לנדאו :עדות 113
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    ?כרון בגבעת התחמושתיאת מי מייצג הז :מסכם דיון

 1967תה לאתר הנצחה וזיכרון מאז יוני יגבעת התחמושת שלאחר מלחמת ששת הימים הי

שהוקמה זמן קצר אגודה ידי הלוחמים וקיום טקס זיכרון לנופלים. -עם הקמת גלעד על

ל אב שכול, נמרץ ובעל השפעה בממסד ידי המשפחות השכולות ובהנהגתו ש-לאחר מכן על

עצם ההכרה  ,עם זאת יתה לגורם משמעותי בהקמת אתר ההנצחה במקום.יהירושלמי, ה

( והחלטת הממשלה לחוג את יום 1968במקום כאתר הנצחה שנתקבלה בעיריית ירושלים )

קים בחו כמעוגן  וו את תחילת עיצובו של הזיכרון הלאומייחגה של ירושלים בכ"ח באייר, ה

 114.ובתקנות

כרון לכלל חטיבות שלחמו לשחרור יבתחילת שנות השבעים הוכרזה הגבעה כאתר ז

סיפורי  ובמיוחד בשנים אלו הנרטיב השולט בגבעה היה הנרטיב של הצנחנים .ירושלים

הוצגו חפצים במוזיאון שבאתר הזיכרון  115.קרב על גבעת התחמושתב 66גדוד גבורה של ה

  .חשו שייכות למקום המשפחות השכולותרוב ו "נושאי זיכרון"  אישיים

הקרבה הרעיונית תרמה בשנות הקמת האתר ובעשורים שלאחר מכן, ניתן לומר כי 

חברתי הקיים, לקיומו ועיצובו של -למובילי הסדר הפוליטימשפחות הנופלים של והפוליטית 

י, שכן לא הזיכרון האישהמסר שביקש להעביר התגבש על בסיס שכרון הלאומי בגבעה יהז

כרון לדור הבא היוותה על כן אבן יסוד של הזהות יהעברת הז יתה ביניהם סתירה ממשית.יה

  116.הקולקטיבית המייצרת את ההמשכיות בזמן

של  םהשפעתנחלשה משנכנסו אנשי צבא בדימוס לתפקידי מפתח בהנהלת הגבעה, 

שו להעניק לאתר קישב הקשר עם גורמים ממסדייםוהתחזק ההורים השכולים מקימי האתר 

 כשותפה בזיכרון ובמימון. ותלערב את יהדות התפוציהודי כאתר מורשת ואף -מעמד כלל

ניתן היה להצביע על שתי מגמות מקבילות שלכאורה אין ביניהן קשר, אולם יש להן 

התחזקותם של הסמלים המעוגנים אחד  מצדממד המאזן את התגבשות הנרטיב בגבעה: 

היסטורי -מטאחוויה מקודשת, המספקת לאומה עומק של נרטיב יצרה במסורת היהודית, 

 נרטיב - 1967לידי הלוחמים בני דור שנפלה מקודשת של הרגשה דתית ותחושה של זכות 

מצד שני נשמעו ביתר שאת דרישות  חלק מהמשפחות והלוחמים.ל ניאם לא לומר פוגעזר, 

המערכה על של לעומק חקירה  ידי-על ההיסטוריתיאור הלוחמים מכל החטיבות לדייק את ה

 הזיכרון בגבעה.   יביטוי בייצוגשתבוא לידי ירושלים, 

                                                           
114 Tirosh & Schejter, 2015 
 2019, יעקב ברנע )וקסי( :עדות 115
 2002 ,1998 עזריהו, 116
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תהליך עיצובו של הזיכרון וייצוגו באתר ההנצחה בגבעת התחמושת, היה תהליך 

תהליך  117.מורכב וכואב גם לקבוצת הלוחמים. התעוררו ויכוחים רבים על תכנים ומסרים

לסיפור שחרורה של היה שוריהם של הלוחמים סיפריכת ליווה את עשל בחירה וניפוי 

  .סיפורים אישיים הארוגים בסיפורי הקרבות הפכו לנחלת הכלל .ירושלים

 סיפורם.השילוב של דרשו למחיר רגשי כבד עבור ניתן לומר שהמשפחות והלוחמים נ

, עם זאת 118.זיכרון הלאומיכדי לייצר נראות ברורה ל סוכני הזיכרוןפעלו כ קברניטי האתר

סקירת תהליך ההנצחה מלמדת בכל זאת על שילוב של זיכרון אישי עם זיכרון קולקטיבי 

 בין תודעת היחיד והתודעה ההיסטורית.  שימשה כמתווכתשעבודת עריכה במעין 

את מסלול השינוי  119.אתר גבעת התחמושת מתפקד לאורך השנים כ"מחוז זיכרון"

ההדרכות, התצוגה, ניתן לומר ש במבט רחב 120שחל בו ניתן לתאר כמסלול של העצמה.

הרחבת התחומים בהם עוסקת הנהלת האתר, השימוש באפשרויות הטכנולוגיות, כל אלו 

בכיוון התואם את המגמה של הפרטת  פור האישייהסמשרתים את שכלול העברתו של 

כך במובן שהזיכרון הפרטי כולל ומייצג בתוכו את הזיכרון הקולקטיבי. זאת אך  .הזיכרון

שהובילו אותם להיות חיים  יסיפורידי -הים עלוקטיבי של יחידים המזלנרטיב קו נוצר

עקב הזיהוי בין הביוגרפיה כמעט בהכרח גבורה שגולמה  מייצגיכ גיבורים בעל כורחם

אין בשותפות במלחמת התבטאה שהקולקטיבית הלאומית לביוגרפיה שלהם ת שיהאי

 121למעשה הנס הגדול. היו שותפיםברירה. כולם 

ערכים ה מחושבת של ידי העצמ-משמעות עלכמתווכת זיכרון יוצר מדיה שימוש בה

פי -אולם על .מנם ברוח זו נבנתה התצוגה במוזיאון המשופץ בגבעהואו .דומיננטיים

שכן אם  .ברביםשלה  המסר המייצגנמדדת בהטמעת מדיה ההצלחת  122,למברט-סטיליאנו

הוא למעשה חסר תועלת.  ,ביקור מהנהידי מעטים, אף אם ה-עלרק צג הובן יהמסר המי

עולה כי רוב הציבור מזהה את הסיפור האישי כמסר העיקרי  2019מסקר שנערך בקיץ 

הפיכת העדות האישית לפן המזהה במוזיאון, ולא את המערכה על שחרור העיר ואיחודה. 

ון כרישותף פעיל בעיצובו של הזלהמבקרים  ציבורוהמשייך לזיכרון הקולקטיבי הפך את 

הערכים הטבועים בסיפורים האישיים, והחוויה שבמפגש עם סיפור הקרב  123הקולקטיבי.

וגם הבניית זיכרון קולקטיבי הוא תהליך דינמי  .המשמעותיים ןוהזיכר ייצוגיל יוהומספריו 

גופים וולונטריים בדמות , יש לו שותפים רבים מעוניינים גורמים ממסדייםאם ישנם 

                                                           
 2019 ,מנחם לנדאו :עדות 117
 2018 ,אלון ולד :עדות 118
 1993 ,נורה 119
120 de Simine, 2012-Arnold Andermann & 
 114-116: שס"אתברזל,  121
122 Lambert, 2010-Stalianou 
 2002הו, עזרי 123
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למשוך קהל  כדי ,לדוגמהבממד זה הביאה להצעות מרחיקות לכת. לעיתים הכרה  .ופרטיים

, היו שהציעו להכניס אלמנטים מושכי בגבעת התחמושתצעיר ולהעמיק את חוויית הביקור 

המשפחות  כצפוי, נציגינג'י. אקהל כמו יריות לייזר בתעלות, מגדל אומגה וקפיצות ב

טראומה שהעולם שלהם -ם בפוסטהתקוממו "פה לוחמים נהרגו, פה ]יש[ לוחמיהשכולות 

בקרב הציבור נשמעה גם  124.זה ממש כואב לראות את זה: אומגות ועניינים" [...] נהרס

 125"לפארק שעשועים".הקרב הקשה על הסכנה בהפיכת סיפור  ביקורת קשה ונוקבת

גנז את חלוק בדעותיו בנושא, ממילא שהיה  ,ועד המנהלובעקבות הלחץ מבית ומחוץ, ה

, את ייעודו החינוכיצבה יועפתחות הזיכרון בגבעת התחמושת יצרה התהיוזמה. 

לקיים מראשית לכל י. גם הנהלתו לא יכלה למנוע את עצמה אולוגי ואפילו הפוליטיאידה

   126.תפקידו הייצוגי של האתראת 

אופיו של האתר ובייצוגי שינויים בלהרי  ,באשר למשפחות השכולות ,לסיכום

בדן לא קהתה, אך ותחושת האאצלן מנם וא .מרחיקת לכתיתה השפעה יכרון בו היהז

מהן   יש. , והוא לא היה עוד "קו נחמה"תחושת הקשר והשייכות לאתר ההנצחה הועמה

  ראו ן, ובאחרים הבברכההתקבלו חלק מהשינויים  כל השנים. שינויים באתראת ה תמלווה

יכבד את זכר הנופלים שהאתר היום היא  ןלשנות. תקוות ןמציאות לא רצויה שאין בכוח

 הניכורעל  127.אולי הבנים השכולים ידעו לשמור את זה" [...] "כאב לי, יהיה לה אופי אחר

מקלה העובדה שלוחמי הגדודים עורכים מפגשים וטקסי אזכרה גדודיים, ובכך נותנים ביטוי 

 א"הגבעה לא היתה שום דבר בשבילי אילולכרון הנופלים ילכאבם האישי ולשימור ז

ביום ירושלים  יםהזיכרון הגדודי יטקס 128.ד משמעותי"ושים. הטקס שהגדוד מקיים מאהאנ

תמצית הם רואים את  הםובעצמם  ללוחמיםביותר  יםמשמעותיה יםאירועהאם כן  הם

: "טקס הזיכרון הגדודי הוא למעשה הרעות שמחברת את כל הלוחמים, אלה שנפלו ההנצחה

   129.ואלה שבחיים"

ופן רשמי ובתוקף חוק מאתר הנצחה ממלכתי בניהול עמותה הפך האתר בא 2017-ב

רשומה לתאגיד ממשלתי: "המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים 

פי החוק הוא בראש ובראשונה להעמיק את הידע על -מטרתו של המרכז על 130ואחודה".

בנושא. מלחמת ששת הימים והמערכה לשחרור ירושלים ולאיחודה, ולהגביר את התודעה 

וכן כמו כן לטפח את הנחלת מורשת הקרב ומורשת הלוחמים ולהנציח את זכר הנופלים, 
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 2019 ,מרים אשכול :עדות 128
 2019  ,יקי חץ :ותעד 129
 חריותו של השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת. אתחום ב 130



י חץ  חנ

312 

 

פי נוסח החוק כי -ברור על 131.לחזק את מעמדה ומרכזיותה של ירושלים בקרב העם היהודי

 והפכ ,שחרור העיר ואיחודהכן ו ,כולו ירושלים כבירת העם היהודי של המשמעות הלאומית

 . ת התחמושתבגבעהרשמי כרון יי בעיצוב הזלהיות הפן הדומיננט

כאן אולי המקום לשאול את השאלה האם ניתן לראות בתהליך שקורה בגבעה 

סיפורי הלוחמים בו , תהליך אבולוציוני של העתקת הזיכרון מזיכרון אישי לזיכרון לאומי

"מתרחש תהליך צפוי של העברת נראה כי פכו לנחלת הכלל. הבירושלים ובמוזיאון 

כרון, מידי גיבורי המלחמה, קורבנותיה ובני ילונקה מהקהילה הזוכרת לקהילת הזהא

לצד  132.משפחותיהם, אל המרחב הציבורי, ההיסטוריה, הטקס, המוזיאון וספרי הלימוד"

בכלל באתר  זיכרון האישיהבמקומו של  ,ארנויכמו שת ,אין להמעיטראוי לציין כי זאת 

נו אנו לספר את יגם בימוחמים מזומנים ה גם שלבפרט. מבפרויקט "לוחמים מספרים" ו

אישיים מוסיפים הם הפורייסלומר ש שי. קבוצות מבקרים מהארץ ומחו"לסיפורם ולהדריך 

סותרים את  אינםוממילא  עניין ואמינות לייצוגי הזיכרון באתר ההנצחה בגבעת התחמושת

 . הקו הממסדי

                                                           
  .מתוך חוק המרכז למורשת מלחמת ששת הימים 131
 15 :2017אפשטיין, -אביטל 132



ן בגבעת התחמושת יכרו ז י  ג יצו  י

313 

 

 ביבליוגרפיה

 .ארכיון גבעת התחמושת -אג"ת 

 המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, שחרור ירושלים ואיחודה, בגבעת התחמושת, התשע"זחוק 
     https://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_385256.pdf , ספר החוקים2017

 ראיונות 

 .20.8.2019. סמ"פ ג' ,ול ז"לאלמנתו של יהודה אשכ, אשכול מרים

 .16.7.2018. לוחם פל' ב' ,אחיו של יצחק בנימיני ז"ל, בנימיני נוריאל

 .9.4.2019. עוזר קצין מודיעין במפקדת החטיבה, ברנע יעקב )וקסי(

בנו של רמי ולד ז"ל  ווק ואחראי על קשרי חוץ בגבעת התחמושת.יראש תחום אירועים וש ,ולד אלון
  .14.11.18 .55ל חט' קצין החבלה ש –

 .2019בגבעת התחמושת. בעמותה פל' ג'. חבר בוועד המנהל  66לוחם גדוד  , חץ יקי

      .5.11.2018. 2011-2003; יו"ר 1992-2000, מנכ"ל גבעת התחמושת 28מ"פ וסמג"ד , כהנר שמעון )קצ'ה(

 .5.2019. התחמושתירושלמית. חבר בוועד המנהל בגבעת החטיבה המפקד סיירת  ,לנגוצקי יוסי

 יום יו"ר התאגיד.כיו"ר מועצת המנהלים של הוועד המנהל בגבעת התחמושת,  ,לנדאו מנחם
12.6.2019.     

     .12.8.2019 .66מ"מ בפלוגה ב' גדוד  ,לניר מייקל

      .12.11.2018. 66סמג"ד  , דורון רמו

        .16.7.2018מנכ"ל מכהן בגבעת התחמושת.  ,אלמעוז כתרי

        .23.7.2019 .66שליש גדוד  ,נון מוקי-נין

     .4.4.2019. לוחם פל' ג', אמו של אורי פייבל ז"ל ,פייבל תמר

    .21.11.2018. מ"מ בפל' א', פר פניגר ז"לואחותו של ע ,פרינץ דורון

      .26.3.2019. לוחם במחלקת המרגמות בפל' המסייעת ,אחותו של אבינעם מידובסקי ז"ל, קלי שלומית

     .26.3.2019. , פל' ג'66לוחם גדוד  ,שחל גידי

   .2020; 2019 ראש תחום חינוך והדרכה. גבעת התחמושת. ,שריון לילך

 תאוריה מחקר וביקורת

 .מטר :אביב-תלמלחמה.  ,' ירושלים67(. 2017אפשטיין, ג' )-אביטל

 .210-179(, 2)42 ,מגמותולוגי. (. אנדרטאות לחללי מלחמה בישראל: ניתוח סמי1992) אלמוג, ע'

 .20-10, 2 ,פנים(. האמונה הדמוקרטית. 1997אלמוג, ע' )

גבעת ח' נבון וב' עמיקם )עורכים(,  :בן משה, ש' )תשנ"ב(. הקרב על גבעת התחמושת כסמל. בתוך
 . ירושלים: אתר ההנצחה הממלכתי גבעת(72)עמ'  שנה לאיחוד העיר 25 - התחמושת
 התחמושת.

https://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_385256.pdf


י חץ  חנ

314 

 

 דפים)תשס"א(. תפיסת הגבורה בשואה, בין זיכרון לאומי קולקטיבי לזיכרון לאומי מופרט.  'ברזל, נ
 .124-86 ,16 ,לחקר השואה

אביב: הקיבוץ -. תלהסוחפים לגאולה עכשיו והמהלכים בדרך :המתנחלים בלבבות(. 2017) 'ברזל, נ
 המאוחד.

יה של הרעיונות. כרון קולקטיבי. האנציקלופדי(. ז2016גורביץ, ד', וערב ד' )
http://haraayonot.com/idea/memory/ 

    .אביב: עם עובד-(. תל349-297)עמ'  כרון ותעמולה.יז ,היסטוריה(. 2007גלבר, י' )

 ד.אביב: קו אדום, הקיבוץ המאוח-תלפוליטיקה של שכול. (. 2003ולבל, א' ) דורון, ג'

עמיקם )עורכים(, וב'  נבוןח'   :גבעת התחמושת לקט הצעות לתכנית אב. בתוך .דרור, ש' )תשנ"ב(
ירושלים: אתר ההנצחה הממלכתי  (.81-79עמ' ) שנה לאיחוד העיר 25 - גבעת התחמושת

 גבעת התחמושת. 

 .84-49, 9 ,תרבות דמוקרטית(. יחסי הציבור של המוות. 2005א' ) ,ולבל דרורי, ז'

 מכון שלום הרטמן.ירושלים: . משיח רכוב על טנק(.  2002) 'דרי, יה

 63 ,171, אריאל(. הנצחת הנופלים והנכונות להקרבה: תמורות בעשורים האחרונים. 2005זרובבל, י' )
– 66 .  

 . מסע בזמן -יאיר רוזנבלוםת(. ל"טנא, ט' )
https://yairrosenblum.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-אוחזר מתוך 

%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f/ 

[ אוחזר 1.8.2016 ליון אלקטרוניי]ג ישראל היום(. נחנך אתר גבעת התחמושת החדש. 2016ילון, י' )
 https://www.israelhayom.co.il/article/402159מתוך  

  .משרד הביטחון :אביב-תל .לבל יהיו כלא היו(. הקדמה. בתוך: א' שמיר. 2003יקר, ר' )

 :משחקי זיכרון ,)עורך( (. מה ציוו במותם? השכול והזמן בישראל. בתוך: י' בנזימן2008לבל, א' )
 ון ליר.מכון ירושלים:  (.230-205)עמ'  בות היהודיתת של זמן וזיכרון בתרתפיסו

 . לקסיקון הכנסתכנסת ישראל )ח"ת(. יום ירושלים. 
  https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/default.aspxאוחזר מתוך 

 הנצחה וזיכרון בין הפרטי ,)עורכים( אורן בתוך: ו' יערי ומ'כרון, שכול וזמן. י(. ז2002) ליבליך, ע'
 טחון. ימשרד הב :אביב-תל .(29-18ע' ) ללאומי

תפקודם של ייצוגים תרבותיים שונים בפרשנות ההיסטוריוגרפית של מלחמת ששת (. 2010מסד, ע' )
ודת גמר לקבלת תואר מוסמך. אורנים, ". עבמוטב שישכחו"הימים ומלחמת יום הכיפורים 

 המכללה האקדמית לחינוך.

 .87-76 ,68/69 ,זמנים(. עבר מתמשך. 1999מרגלית, א' )

 'חיילי צהל אני חולה עליכם, שרופה ומודה לכם': מופעי לאומגדר באתר הנצחה .(2011ח' ) ,נוי
 .236-213 ,19-18, ישראלישראלי. 

ת: מופעי השתתפות ומחאה בספר מבקרים באתר ההנצחה הלאומי ביקורים וביקורו(. 2017נוי, ח' )
ישראל/פלסטין מחקרים  (,עורכים) ג' אלגזי וי' אזרחי בתוך: ק"א שלזינגר, .""גבעת התחמושת

 .גנסאהוצאת מ :ירושלים(. 433-405)עמ'  בעקבות מסעו המדעי של ברוך קימרלינג

http://haraayonot.com/idea/memory/
https://yairrosenblum.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f/
https://yairrosenblum.co.il/%d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f/
https://www.israelhayom.co.il/article/402159
https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/default.aspx


ן בגבעת התחמושת יכרו ז י  ג יצו  י

315 

 

 .19-4, 45 ,זמניםיה של המקום. על הבע - כרון להיסטוריהי(. בין ז1993) נורה, פ'

 .שבע: המרכז למורשת בן גוריון-בארפולחני מדינה. . (1995עזריהו, מ' )

 .623-620, 8 ,לעיונים בתקומת ישראההיסטוריה של ההנצחה.  .(1998עזריהו, מ' )

 אורן יערי ומ' ו'בתוך: (. מקומה של תרבות הזיכרון בעיצוב זהות קולקטיבית. 2002עזריהו, מ' )
 טחון. ימשרד הב :אביב-. תל(41-30' מע) הנצחה וזיכרון בין הפרטי ללאומי ,)עורכים(

 . 9-7, 171, אריאלבדמם הבוקר יעלה: זיכרון והנצחה בישראל.  .(2005עזריהו, מ' )

. בלוג הספרייה הלאומית. איחוד ירושליםום י. ההתנגדות הגורפת ל(24.5.2017, ח' )עמיאור
https://blog.nli.org.il/jerusalem_reunion_day/ 

(. גן ירושלים ושביל מחומה לתקומה. 1.11.16פינקלר, ק' )
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/332737 

 . פרסום פנימי. איך הוקם אתר ההנצחה גבעת התחמושת(. 1979) .' )עורך(י ,פניגר

 ליוןי. ]גידיעות אחרונות Ynetנג'י בגבעת התחמושת. אהנצחה ואקסטרים: ב .(2016פרידסון, י' )
 [. 16.2.2016 אלקטרוני

 html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4766654,00אוחזר מתוך 

גבעת צפור, ג' )תשנ"ב(. תכנון אתר הנצחה גבעת התחמושת. בתוך: ח' נבון וב' עמיקם )עורכים(, 
(. ירושלים: אתר ההנצחה הממלכתי, גבעת 78)עמ'  שנה לאיחוד העיר 25 –התחמושת 
 התחמושת.

 ,)עורכים(  עמיקםב' נבון, וח'   :לאומית של גבעת התחמושת. בתוךקולק, ט' )תשנ"ב(. המשמעות ה
ירושלים: אתר ההנצחה הממלכתי  (.30-24)עמ'  שנה לאיחוד העיר 25 - גבעת התחמושת
  .גבעת התחמושת

 .76-72 ,15 ,שביליםכרון ההיסטורי: בין האישי רשמי. י(. נדודי הז2016רן, ע' )

  אביב: עם עובד.-תל. כרוןיהנצחה וז(. 1996שמיר א' )

היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ומיסוד דפוסי הזיכרון : לבל יהיו כלא היו .(2003שמיר, א' )
 .טחוןיאביב: משרד הב-תל הממלכתיים.

 גבעת ,עמיקם )עורכים(וב' נבון,   : ח'אתגרים ומשימות. בתוך - שני, י' )תשנ"ב(. גבעת התחמושת
 ירושלים: אתר ההנצחה הממלכתי גבעת (.13-12)עמ'  העירשנה לאיחוד  25 - התחמושת
  .התחמושת

Andermann, J., & Arnold-de Simine, S. (2012). Memory, community and the new museum. 
Theory, Culture & Society, 29(1), 3-13. 

Bonn, M.A, Joseph-Mathews, S.M., Dai, M., Hayes, S., & Cave, J. (2007). Heritage/Cultural 
attraction atmospherics: Creating the right environment for the heritage/cultural 
visitor. Journal of Travel Research, 45, 345-354, doi: 10.1177/0047287506295947 

Bouquet, M.R. (2018). Museum experiments. In: H. Callan. (Ed.), International encyclopedia 
of anthropology. Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/376262 

Noy, C. (2015). Thank you for dying for our country. Commemorative texts and 
performances in Jerusalem. New York: Oxford University Press. 

https://blog.nli.org.il/jerusalem_reunion_day/
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/332737
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4766654,00.html
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/376262


י חץ  חנ

316 

 

Noy, C. (2018). Memory, media, and museum audience’s discourse of remembering. Critical 
Discourse Studies, 15(1), 19-38, doi: 10.1080/17405904.2017.1392331 

Olick, J.K., & Robbin, J. (1998). Social memory studies: From "collective memory" to the 
historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of Sociology, 24, 105-140. 

Poole, R. (2008). Memory, history and the claim of the past. Memory Studies 1(2), 149-166, 
doi: 10.1177/1750698007088383 

Schneider, W. (2008). Living with stories: Telling, re-telling, and remembering. Logan, Utah 
State University. [Online reader version].  

          Retrieved from https://muse.jhu.edu/book/9853 

Shilo, S., & Collins-Kreiner, N. (2019) Tourism, heritage and politics: Conflicts at the city of 
David, Jerusalem. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(6), 529-540. doi: 
10.1080/10941665.2019.1596959  

Stalianou-Lambert, T. (2010). Re-conceptualizing museum audiences: Power, activity, 
responsibility. Visitor Studies, 13(2), 130-144. doi: 10.1080/10645578.2010.5096 

Tirosh, N., & Schejter, A. (2015). “I will perpetuate your memory through all generations”: 
Institutionalization of collective memory by law in Israel. International Journal of 
Media and Cultural Politics, 11(1), 21–35. doi: 10.1386/macp.11.1.21_1  

Weedon, C., & Jordan, G. (2012). Collective memory: Theory and politics. Social Semiotics, 
22(2), 143-153. doi: 10.1080/10350330.2012.664969 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://muse.jhu.edu/book/9853

