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מקודשיםמקומות

EUמקד/טמפהפורס
יהודי,חלוםשלהגשמההייתההעצמאותמלחמת

מעברהקדושיםהמקומותמןרביםהותירההיאאך

משרדאתשניהלנהנא11ווילשמואלר"דהרבלגבול.

ולאהקדושים,המקומותאתלפתחנחושהיההדתות

ברדורוןIIחדשיםמקומותלקדשהתבייש

ומקדשמפהפורס
עלכהנאזנווילשמואלד"רהרבהופקדהמדינההקמתאחרי
המקומותשלמעמדםאתלמסדופנההדתותמשרדניהול
וכאשרביצירתיות,לתפקידוהתייחסהואליהודים.הקדושים

אתלכתובואףאותםליצורדאגהואקדושיםמקומותחסרו

ברדורון//שלהםהייסודאגדות

חדשקדושמקוםנולד1950שנת

המוסלמיהקברותבביתבירושלים

ששקדמיהאריה׳.׳מערתממילא:של

היההיהודייםהקדושיםהמקומותפיתוחעל

שמואלההיא,בתקופההדתותמשרדמנכ"ל

המערהלאיתוראחראישהיהוהואכהנא,זנוויל

קדוש.למקוםולהפיכתה
גדול;אתגרעםההםבימיםהתנזודדכהנא
שלהקמתהאתאפשרההעצמאותמלחמת

תושביהאתהפרידהגםאךישראל,מדינת

הקדושיםהמקומותממרביתהארץשלהיהודים
וגםהירדני,בצדשנותרוליהודיםהחשובים

תיירותלמפתמחוץנותרההמערביתירושלים

כהנאפיתחזומציאותעםלהתמודדכדיהקודש.

בירושלים,הסנהדריןקבריכמוקדושיםמקומות

תנאיםשלרביםוקבריםבאשתאולהחורבןסלע

ציוןבהרדודקברובראשםבגליל,ואמוראים

ביותרהחשובהקדושהמקוםלהיותשנועד

שערךהצנועבטקסישראל.במדינתליהודים

בספטמברהאריהמערתלחנוכתהדתותמשרד

ייצוגבושהיהמתפלליםקהלהשתתף,1950

קדושתתהלים.מזמורישקראותימןלעולינרחב

שנזכרוירושלמיותאגדותעלנסמכההמערה

הביניים.בימייהודיםנוסעיםשלבכתביהםגם

שלט:הוצבהמערהבפתח

הובאוזובמערהמספרת:קדומהאגדה

במלחמתשנפלוישראלגיבורישלגופות

בהםלהתעללבבוקרבאוהיווניםהחשמונאים.

...המערהפתחעלושמרשעמדאריהומצאו

תלמידיידיעלהמקוםתיאורסמךעלהאיתור

המדינה,)ארכיוןהתוספותובעליהרמב"ן

גל־31/9926(.

משרדבידיופיתוחההמערה׳גילוי׳תהליך

משהפרופסורנרחבת.לביקורתזכההדתות

תהה:אבנימלך

אלאדתיערךולאמדעיערךלאלמערהאיןאם

ומטושטשת,קלושהבמסורתהצטיינותהכל

לייחדהטעםמהנוצרית,ספקיהודיתספק

גושפנקתכיהסכנה...מיוחדתלפעולהאותה
כאישורהקהלבעיניתתפרשהדתותמשרד

)משהמאודגדולההיאהמקוםלקדושתתמים

כ"א׳בטרם',היסטוריה",של"זיוףאבנימלך,

.(20עט',1.9.1953תשי"ג,אלול



מקודשיםמקומות

והמקודשהחדש
בשני?התחדשוקדושיםמקומותעשרות

סיפוריה?בתפקידו.כהנאכיהןשבהן

שקודשוהקדושיםהמקומותמןכמהשל

החמישי?בשנות

החורבןסלע
ירושליםהרי

לירושליםהדרךבצדוצרעה,אשתאולבסביבת

בולטסלעניצבעירומה,טרשיםנבעתראשועל

החורבן','סלעכינוהוהאזורשתושביסביבתומעל

המאהמראשיתאנדהעלהתבססהמקוםקידוש

הגיבורשמשוןמצאצאיאחדעלשסיפרההעשרים

לביצוראבניםלהביאשנקראוהסביבהתושבימבין

העיר.עלהרומיהמצורלקראתירושליםחומות

לכיווןצועדובעודוענק,סלעכתפיועלנשאהוא
בלהבות.עולההעיראתממרחקראהירושלים

ומת.הסלעתחתכרעהואוהכאבהצערמעצמת

עלהאגדהאתשהעלההראשוןהיהוילנאיזאב

הרטוב.המושבהמאנשיאותהששמעלאחרהכתב

והחלהחמישיםשנותבראשיתזואגדהאימץכהנא

ושילוטתמיד,נרהודלקבמקוםהאתר.אתלפתח

אתוכיווןאביבירושלים־תלכבישבצדהוצבמתאים

מלמדיםהתקופהבנישלתיאוריםלרגל.העולים

עוליםרובםשבאזור,המושביםשתושביכךעל

בשופרלתקועבאתר,להתפללנהגומתימן,חדשים

הנהיגכהנאהקרקע.עלביושבםקינותולומר

ביןבימיהסלעמקרבתאבניםנטילתשלמסורת

מונחיםשהיוהתורהכתריתחתוהצבתןהמצרים

אתלצייןדרכוהייתהזודוד.קברעלכללבדרך

לבירתוהעם"אהבתאתולבטאירושליםחורבן

הצופהציון',בהרבאב׳ט׳כהנא,)ש"זהנצחית"

.(18.1.1951תשי"א,אבט"זלילדים,

שעליההקרקעמעורערתכמהעדידעכהנא

ביןחיבורהמקום,שלהעובדתיהזיהויהתבסס

אךהביניים,מימיסיפורלביןמסתוריתמערה
המסורת:שלובטיפוחהבשימורהערךראה

אתלהעלותמחויבעצמיאתראיתיכחוקר

אגדותאלאאינןאםאפילושהועלו,ההשערות

להןישכשלעצמן,יפותאלהאגדות...בלבד
להעלימןערךשוםלדעתיואיןחינוכיערך
פרשתעלהדתותמשרד)"עמדתלגנזןאו

תשט"ו,תשריי"זהצופה,האריה׳",׳מערת

.(4591.01.413,עמ׳

הדתותמשרדהכיןירושליםעירייתעםבשיתוף

אתרלכדיוסביבתההמערהלפיתוחתכניות

לעולימרכזיכינוסומקוםישראללגיבוריזיכרון
תשופץממנושכחלקבירושלים,יהודיםרגל

מערותלצדותובלטכביכולהקדושההמערה

אלנוספים.סמלייםומתקניםבסביבתהאחרות

חמישהבעלשערלהובילאמורהיההמערה

התכניתאריה.שלגדולתבליטשבצדופתחים

פתחהאתהיוםשיחפשומיהפועל,אליצאהלא

פתחאותו.לאתריתקשההאריהמערתשל

המקוםמוזנחים.ותוכהוסביבתהחסוםהמערה
שלטיאיןוגםהעיר,מפותעלעודמופיעלא

אליו.המוליכיםהכוונה

לרגלעולים
הביקורתופעתהפכההאחרוניםבדורות

רגלעולילרווחת.יהודייםקדושיםבמקומות

נחמןרביקבראתלפקודבהמוניהםנוסעים
הצדיקיםקבריואתבאוקראינהמברסלב

ישראלבמדינתהערכות,פיעלבמרוקו.

כמההקדושיםהמקומותאתפוקדיםעצמה

בחגיגותרקולאשנה,מדימבקריםמיליוני

הקדושיםהמקומותברשימתבמירון.הגדולות
מופיעיםדתלשירותיהמשרדשלהיהודיים

השונמיתביתובהםכאלו,מקומותמ־041יותר

המכפלהמערתבצפת,האר"ימקווהבשונם,

מקומותלהוסיףאפשראלהעלועוד.בחברון
כמובהםהכירלאהממשלתישהמשרדרבים

באדרשיחהקברותבביתמזוויעלהרביקבר

רביוביתמודיעיןלידמתתיהוקברבירושלים,

לאחרשנה,שבעיםלפניבצפת.ומשהדוד

המקומותמפתהייתהישראל,מדינתהקמת
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ישראל.בארץמקודשיםאתריםובזם
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המקומותיותר.הרבהמצומצמתהקדושים

בעיקרהיוישראלבמדינתהיהודייםהקדושים

מןאחרותודמויותהתנ"כייםהמלכיםשלקברים

תקופהמאזאךהתלמוד.ומןהמשנהמןהמקרא,
ואוליבעשרותהמקודשהמרחבוהתעשרהלךזו

ועתיקים.חדשיםקבריםבמאות
לרגל.לעלותהיהודיםהרבותמידלא

היהדותנטתההשניהמקדשביתחורבןמאז

וממקומותלרגלמעלייהלהסתייגהממוסדת

ביקורעלרמזיםמעטבידינוישקדושים.
נוסעישראל.בארץכאלובאתריםיהודים

בחורבותביקרשבצרפתמבורדואלמונינוצרי

עלוסיפר333בשנתבירושליםהמקדשבית

אלמוניונוסעבמקום,יהודיםשלפעילות

יהודיםעלמעידשבאיטליהמפיאצ׳נזהנוצרי

במאההמכפלהבמערתטקסיםהמקיימים

היוהאםיודעיםאיננוזאתעםהשישית.

פקדואנשיםוכמהנוספיםקדושיםמקומות

וביתרלספירה,השניהאלףבראשיתרקאותם.

ישראל,מארץהצלבניםגירושאחרישאת
יהודיםעלהמספריםהמקורותמתרבים

קדושים.ומקומותקבריםהפוקדים

המאהבשלהיהציוניתהפעילותהתחזקותעם

הקדושיםהמקומותשלמעמדםהתחזקה־91

וקבררחלקברהמערבי,הכותלכמוהמסורתיים
גםהעשריםבמאהפותחוולצדםהנביא,שמואל

מצדה,כמולאומיאופיבעלילרגלעלייהאתרי

רגלעוליאליהםשמשכוחי,ותלהמכביםקברי

תושביהאתהפרידההעצמאותמלחמת//

הקדושיםהמקומותממרביתהארץשלהיהודים
//הירדניבצדשנותרוליהודים,החשובים

היואלוסמלייםלמקומותמסעותאחר.מסוג

הארץידיעתהנחלתשלנרחבתמתופעהחלק

המדינההקמתעםומבוגרים.נוערבניבקרב

עלהציונייםהאתריםרובנותרוהארץוחלוקת

לרגלהעלייהאתרימרביתואילוכנם,

הירדני.בשטחנותרוהמסורתיים

זנוהמדינההקמתעם

הקדושיםהמקומות
פקידותי.לניהול
ציוןבהרומבקרטז"ך



מקודשיםמקומות

אברה?אשל
שבעבאר

מעולםנכלללאישראלארץשלהדרומיחלקה

ישראל.ארץשלהקדושיםהמקומותבמפת

הנזכרתשבע,בארהיאזומבחינהדופןיוצאת

נטעהיתרוביןאברהםפעלשבוכמקוםבמקרא

שבעבאראתלהכניסביקשכהנאאשל.בה

הואלרגל.והעלייההקדושיםהמקומותלמפת

העמידאברהם','אשלאתהעירבשוליייסד

"אבאברהםשלהנטיעהמעשהאתבבסיסו

DN2$$שזיין,TS1$$DN2$$שזיין,TS1$$שזיין־)דיירבארץ"הראשוןהנוטעשהיההאומה

תשי"א,שבטי"אלילדים,הצופהאברהם',’אשל

יעדלעשותווביקש,(285עמיTS1$,1591.1.81$TS1$$DN2$,1591.1.81$DN2$$־18.1.1951

לרגל.לעלייה

נוערבנישלתהלוכהיצאהתשייטבשבטבט׳יו

בתלהגדולהכנסתמביתעקיבאבנימתנועת

ושתיליםאשלבידיהםנושאיםכשהםאביב,

למרכזממערבהנטיעה,במקוםנוספים.

המובילההדרךובצדשבעבארשלההיסטורי

ניטעושבשיאונטיעותטקסנערךחצרים,לקיבוץ

שבטי"כמספרזיתעציתריסרוסביבוהאשל

התקייםאנשיםאלפישלחגיגי)''במעמדישראל"

אבינואברהםשלשמועלהאשלמטעאתמול

תשייט,בשבטייידהצופה,שבע",לבארבכניסה

מעשהביןכהנאחיברבמקוםבנאומו.(13.2.1949

אברהם:שלזהלביןהנוערבנישלהנטיעה

שבעבארבאדמתעומדותשרנליכםבשעה

נוטעותוידיכםלישראלשהוחזרההמוחשית

לבארועיניכםלבבכםשאוהממשי,האשלאת

וידיועליהעמדשאברהםולשעההקדומהשבע

יעלחן,אי)הרבהאמתי.האשלאתנטעוהוא

(11.3.1949הצופה,שבעי,האשלבבאר

טקסבקיוםכהנאהמשיךאמנםהבאותבשנים

העלייהאתלהפוךבניסיונושבע,בבארהנטיעות

והתפוגנו,הלכושםהטקסיםאךלמסורת,לרגל

למקום.ההגעהבוטלההשישיםשנותובראשית

שבעבארשלהחדשותשכונותיהבנייתבמהלך

השטח.מןונעלםהאתרפולס

לרגלהעלייהמנכ"ל
עלכללבדרךנסמכתאתריםשלקדושתם

והםנעלמו,שמקורותיהיומיןעתיקתמסורת

ומאמינים.רגלעוליידיעלבדיעבדמתוארים

נחשפיםאנחנושבהםהמקריםנדיריםלכן

המידעקדוש.מקוםשלהיווצרותולתהליך

הרבשללמעורבותובנוגעבידינושישהרב

הקדושיםהמקומותבפיתוחזנווילשמואלד"ר
ואףלפיתוחםהצצהמאפשרהיהודיים
רבים.קדושיםמקומותשללהמצאתם

שלוצאצאכהנאדודשלמהלרבבןכהנא,

ב־5091בוורשהנולדחשובים,רבניםמשפחת

השכלהבעלהיההואב־8991.בירושליםונפטר

לתוארלימודיואתוהשליםואקדמיתתורנית

לייז׳באוניברסיטתהמזרחבלימודידוקטור

היהדותלמדעיבמכוןהרצהבוורשהבבלגיה.

בעיתונותבעבריתרביםמאמריםפרסםשבעיר,

בתחוםבקהילהנבחרכנציגופעלהמקומית

העולםמלחמתפרוץאחריב־0491,החינוך.

דרכואתוהחלישראללארץעלההשנייה,

הפועלהסתדרותכמרכזתחילהציבור,כאיש
ישראלמדינתייסודעםמכן,ולאחרהמזרחי

המשרדלמנכ"למונההדתות,משרדוהקמת

שנה.מעשריםיותרזהבתפקידוכיהן

*י
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הקדושים.המקומותפיתוחהייתהשז"ךשלמפעלופסגת//
אףהמקריםוברובאלו,למקומותהנוגעותאגדותאסףהוא
//אותןיצר

החייםלארגוןהיסודותהונחוכהונתובתקופת

הדתייםוהשירותיםישראל,במדינתהדתיים

אךלממלכתיים,היוהמדינהלתושביהניתנים

הקדושים.המקומותפיתוחהייתהמפעלופסגת

ביןהקשרבחיזוקרבהחשיבותראהכהנא

ההיסטוריהלביןישראלארץשלהגיאוגרפיה

הדתותממשרדלפרישתוועדהעתיקה,היהודית

מקומותשלביצירתםהמשיךהשבעיםבשנות

למקומותהנוגעותאגדותאסףהואקדושים.
טקסיםוחיבראותן,יצראףהמקריםוברובאלו,

כלשלעניינולפיהשוניםלמקומותייחודיים

כחוקרשלוהרציונליסטיהרקעלמרותמקום.

שלבהגותולעסוקשהרבההיהדות,מדעי

עממיותבאגדותרבהחשיבותראההוארמב"ם,

אותנטי.דתיכביטוי

אחרסיפורלספר

לפעילותוהלגיטימיותאתשאבאמנםכהנא

אךהדתות,משרדכמנכ"להרשמימתפקידו

שסיפרוכפיהלאומיהסיפורנגדחתרהפעילותו

האתריםהחילונים.המדינהמנהיגיאותו

נסעלהעלוההיאבתקופהשנוסדוהלאומיים

האחרונים.בדורותבמיוחדוהלחימה,הגבורהאת

שהתהוותהכהנא,שלהקדושיםהמקומותמפת

סיפורלספרביקשהוהשישים,החמישיםבשנות

בגלילטרפוןרבישלזהכמוקבריםאחר.

יעקבבןדןשלאוביבנהגמליאלרבןשלהעליון,

הארץאתלקשרלכהנאאפשרושמשביתליד

שלה.היהודיותההיסטוריותלשכבות

הציונית־בגרסתוהלאומיהסיפורכמושלא

חילונית,

$TS1$,הציוניתחילונית$TS1$

$DN2$,הציוניתחילונית$DN2$תולדותבסיפורלהתמקדהרבהאשר

ששז"ן־טיפחהאתרים
סיפוראתסיפרולאוחידש

מהאתריםהמוכרהגבורה

הציוניםיתרעלושאליהם

לרגליבית׳־רחניכילרגל.

ח׳בתלהשואגהאריהפסל

הארבעיםבשנות

פיקיוויק?צילש:

העתיקהכנסתבית
ידיעלשופץבשפרעם

שלמשרדהדתותבתכנונו

אור׳בןמאירהאדריכל



מקודשיםמקומות

הדתותמשרדטלמשלחת

מוסרתשז"ךבראשות

בןיצחקהמדינה,לנשיא
שהודלקהלפיד,אתצבי
האורבאתרבחנוכה

במודיעין

מיקוםבשאלתמתחבטיםעדייןהארץחוקרי

העתיקהבעתהמכבים.משפחתבנישלקבריהם

אתמזכיריםשוניםומקורותמוכר,המקוםהיה

הכפרשלההיסטוריבמקוםיהודה,בשפלתמיקומם

זומסורתוהתעמעמההלכהיותרמאוחרמודיעין.

נעלם.הקבריםומיקום

הזיהויוהתקבלהלךהעשריםהמאהבראשית

לעירמצפון־מערבסלעית,ברמההמכביםקברישל

דמוייקבריםשורתמצויהבמקוםימינו.בתמודיעין

׳קובורכינוהאזורשתושביבסלע,חצוביםשוקת
מורינהנוזובתקופההיהודים.קברייהוד:אל

לשםלצאתותלמידיההרצליההעבריתהגימנסיה

לפידים.הדלקתטקסישםולערוךחנוכהחגמדי

לרגלהעלייהמאתרילאחדהמקוםהפךבהדרגה

קוםלאחרגםהתקופה.בניהבולטיםהציוניים

ספר,לאזורוסביבתהמודיעיןהפיכתעםהמדינה,

אירועיםבעיקרטקסים,באזורלקייםהמשיכו

למקומותרציםידיעלשנישאלפידהודלקשבהם
בארץ.שונים

הקמתואתכהנאיזםישראלמדינתהקמתלאחר

אותווכינהבמקום,מזבחדמוינמוךמבנהשל

שנישאלפידהדלקתהנהיגהואזהבמקום'האור:

הדרךאםעלהניא,שערבפתחלירושלים.משם

אנשישלמשלחתהראשיהרבקיבללירושלים,

והייתהההדלקהבמעמדשהשתתפההדתותמשרד

המדינהנשיאבפניהוצגהלפידציון.להרבדרכה

הודלקוציוןלהרובהגיעורחביה,בשכונתבביתו
מקהילותשהוצלווהחנוכיותההרמנורתבאישו
השואהבמרתףוהופקדובשואהשחרבואירופה

להיסטור

]מחוז[
בתיאורבמקרא,אחתכעםמופיעהמחוזהמלה

ברוךשהקדושכ"ג(ק"ז,)תהליםבאניות"הזים"י1ךדי

בלשוננולי(.)שם,חפצם"מחוז"אלאותםמנחההוא

נכסף.יעדהואחפץומחוזארץ,חבלהואמחוזהיום

נמל,הואמחוזהעתיקיםהמקראתרגומילפיאולם

חפצושאליוהנמלהואהמלחיםשלחפצםומחוז

אנשיאלכוסבאברשמעוןששלחבאיגרתלהגיע.

בנמלכלומרשבמחוז,הספינהאתמזכירהואגדיעין

דומה,שצלילהמבצר,מעוז,המלהגדי.עיןשליד

מעוזכי־אמרצידון"בושינמל:היאגםתיארה

כיתרשישאניות"הילילווכןדי(כ"ג,)ישעיההים"

מימיהמפורסמתהנמלעירי"ד(.)שם,מעזכן"שדד

מדינאתאגםבארמיתשנקראהמחוזאהתלמוד,

הרחקלאהחידקל,עלחשובמטרופוליןהייתה

מעירשהתרחבהמדינה,המלהכמוימינו.שלמבגדד

לאזורנמלמעירהתרחבהמחוזהמלהגםלארץ,

גדול.מנהלי

ובלחימהישראלבארץהעבריתהריבונות

שמלבדחלופי,סיפורכהנאפיתחלמענה,

נכבדמקוםבוהיההציונייםהגבורהמחוזות

שלמגוריהםולמקומותהתנ"ךלארץמאוד

רביוקברבצפתהקדושהאר"יקברהחכמים.

המפהמןלחלקהיובטבריההנסבעלמאיר

שלוסמליםהצעירהישראלמדינתשלהסמלית

מקברופחותלאהאבותבארץהריבונותחידוש
חייםקבראובירושליםהרצלזאבבנימיןשל

אביב.בתלביאליקנחמן

ושלטיםמצבותרקלאהוצבוהארץברחבי

אגדותגםאלאהקדושיםהמקומותאלשהכווינו

דתית,ודבקותלמדנותגבורה,שלחדשות

הציונייםהגבורהמסיפוריבתכליתשונותשהיו

פעלכהנאהמדינה.מנהיגיידיעלשנתמכו
ציוןנקודותבווקבעהישראליהציבוריבמרחב
היהודיתההיסטוריהאתהמספרותסמליות,

הגבורהאתרקלאבחשבוןשהביאהבדרך

בקעתהסבל.ואתהאסונותאתגםאלאהיהודית

בזיכרוןכרוכההייתהאשתאולשלידהחורבן
והרירושלים,ושלהמקדשביתשלחורבנם

אלאהמלךדודשלקברומקוםרקהיהלאציון

שהונחהוהמקוםהשואהמרתףשלמקומוגם

הרובעשלהחרביםהכנסתלבתיזיכרוןידבו

שלשילובהיהכהנאשלהשואהמרתףהיהודי.
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זיכרוןטקסיבוהתקיימוומוזיאון,קדושמקום

הואובכךבשואה,שהושמדואירופהלקהילות

הלאומי.ושםידאתהקדים

ואתחיתלאתשכללההציוניתהגבורהמפתעל

שכללההציוניתההתיישבותמפתעלמודיעין,

הארכיאולוגיהמפתעלחניתה,ואתרביביםאת

מצדה,ואתשעריםביתאתשכללההיהודית

שכללההיהודיתההיסטוריהמפתאתכהנאהוסיף

הגלילואמוראים.תנאיםנביאים,מלכים,קברי

הראשונותשהמושבותארץחבלרקלאהיה

המולדת,להגנתבונפלושטרומפלדורבוהוקמו

יוחאי,ברשמעוןרבישלפעולתםמרחבגםאלא

שאתיהוידע,בןבניהוושלהמעגלחונישל

חדשות.מסורותיצרושסביבםפיתחקבריהם

שכהנאכךעלטענותנשמעוכשבעיתונות

היהודיתשהמסורתעממייםפולחניםמעודד

הגיבמהם,השתחררוכברהמשכיליםוציבור

בעוקצנות:כהנא

המשכיליםציבורהשתחררמתייודעאינני

יוםשבכלבעודקדושיםלשרידימעלייה
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טקסיהתקיימוציוןשבהרהשואהבמרתף//
ובכףבשואה,שהושמדואירופהלקהילותזיכרון
//ושםידאתהקדיםהוא

הרצללקבריעולהציבוראותו

היסטורילמקוםעלייהכלוויצמן.

חינוכיתמבחינהחשובההיא

יכולההשלילהיחד.גםולאומית

קיומהלעצםולאהעלייהתוכןלגבילהיות

תשי"ז,כסלוכ"טהארץ,למערכת,)מכתב

.(2עט׳,3.12.1956

pm 7p אל

בקודשיפגיעהבשםמזדעקאיננוכהנא

בטיפוחרואהשהואמלמדתתגובתוישראל.

וכיצירהותרבותית,דתיתיצירהלרגלהעלייה

תוכנה.שוםעללביקורתנתונההיא

מנהגיםלייסד
גםהצטרפהכהנאשלהממסדיתלחתרנות

אשרהרביםהרגלעוליהשטח.מןרחבהתנועה

לעיצובתרמוהקדושיםהמקומותאתפקדו

ובקבראליהובמערתדוד,בקברהעממיהפולחן

חשובחלקהיהזוולפעילותגמליאל,רבן

מדינתשלרביםלאזוריםהקדושהבהפצת

קדושיםמקומותבהםנמצאושלאישראל

נותרהביתשהומניוון

שז"ךהפךלגבול,מעבר
המקודשלאתרציוןהראת
מהרמזכותגלויותביותר.

שז"ךביד׳חתומותציון



מקודשיםמקומות

הדתותמטרדטלפעילותו

עממיתבפעילותלוותה

ציוןהטטח.מןטצמחה
גמליאלרבןטלקברו
ידיעלוקודטטזוהה

במקוםטהת"טבועולים

ט"כראבישיצילום:

גמליאלרבןקבר
יבנה

ימיבשלהיבירושליםהמקדשביתחורבןעם

יבנה,העיירהשלקרנהעלתההשניהבית

דיבנה.כרםכונתהאשרישיבהבהוהוקמה

ובוהמשניותאתלקבץחכמיםהחלוזהבמקום

מירושלים.שגלתהלאחרהסנהדריןישבהגם

רגלעוליהחלוהמאוחרתהמוסלמיתבתקופה

נשיאגמליאל,רבןשלקברואתלהזכיריהודים

שוכןשהקברציינוהםשביבנה.הסנהדרין,

מחבריוהורירה,אבולעליהמיוחסבמאחולאום

גבעהעלניצבהקבורהמבנהמוחמד.הנביאשל

הקברותביתובקצההקדומהליבנהבסמוך

היישוב.שלהמוסלמי

היהודיםהחדשיםהעוליםלכהנאקדמוביבנה

יושבוהםהאסלאם.מארצותארצהשעלו

המקום.אתוקידשוןבנההערביהכפרבחורבות

לפקודוהחלוהורירהאבוקבראתאימצוהם
החמישיםשנותבשלהירקרבה.בתכיפותאותו

שיפוץמשימתאתלידיוהדתותמשרדלקח

במסלוליאותושילבואףגמליאלרבןקבר

מקוםעללקבר,מסביבשארגן.לרגלהעלייה

וכמוגן,ניטעהסמוך,המוסלמיהקברותבית

מאירשילוטהוצבאחריםקדושיםבמקומות

כוסההקברנרות.להדלקתמתקןונקבעעיניים

גמליאל.רבןשלשמונרקםועליהבפרוכת

ועולימדרש,ביתלפעולהחלהקברבמבנה

ורבו.הלכוהקבראתהפוקדיםהרגל

mamp;am
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הצדיקמערת
הגיאשער

ניסיונותנעשוהמדינהקוםשלאחרבעשור

אתלהפוךישראלבמדינתשוניםנופיםמצד

הנצחהלמוקדלירושליםהמובילההדרך

הדרךולפריצתהעצמאותלמלחמתוזיכרון

המשורייניםאתרחוברוזובתקופהלירושלים.

אשרהקדושים,ליערבורמהודרךהניאבשער

לנספיםהנצחהלאתרהחמישיםבשנותהיה

לאומיותמסורותביןלשלבניסהכהנאבשואה.

ופיתחדתיותלמסורותהעצמאותמלחמתעל

בקילומטרשנמצאהמערההצדיק','מערתאת

בסמוךלירושלים,המובילהכביששלה־ו2

שלריכוזםממקוםרחוקולאעליאימאםלקבר

הגבורהשעלילותכהנא,החרוכים.המשוריינים

במלחמתלירושליםהדרךבפריצתשנכרכו

עלאנדהחיברדמיונו,אתהציתוהעצמאות

לירושליםאספקהשהובילההשיירותמןאחת

לאחרהערביםהפורעיםשלמידםוניצלה

"עלשנקראהזו,מערהבתוךמסתורשמצאה

מוצאיםשהיווהנרדפיםהעשוקיםהצדיקיםשם

הרשע"אנטיוכוסבימימציקיםמחמתמקלטבה

ב,שכפול)חוברותמהדרךאגדותכהנא,)ש"ז

ברבותהמערהנסתמההאגדהפיעל.(17עמי

ירושליםמגניבפנינסבדרךנפתחהאךהשנים,

משרדהציבהמערהבפתחאותם.והצילה

עבורכנסתביתפעלאףובסמוךשער,הדתות

שניםבמשךלירושלים.והנוסעיםהרגלעולי

עבודותבמהלךאךבמפות,המערהצוינהרבות

בשניםשנערכואחתמספרכבישהרחבת

נהרסה.היאהאחרונות



אתראההדתותמשוד

שלהדתיכמוקדעצמו

סמליםויצרישראלעם

דיילתמתאימים.וטקסים

ארבעתאתהנושאתעלאל

הדתותשמשרדהמינים

בתפוצותלקהילהשיגר

לרגלהעלייהבמנהגירביםחידושיםהיסטוריים.

מארצותשהגיעוחדשיםעוליםידיעלהובאו

ברשמעוןרביקברכמובמקומותהאסלאם.

בטבריההנסבעלמאיררביקבראובמירוןיוחאי

השנתיותבהילולותהחדשיםהעוליםהשתלבו

אחריםבמקומותרבים.דורותזהשםשהתקיימו

העוליםיצרושמש,ביתאוסבאכפריבנה,כמו
שבקרבתלרגלהעלייהאתריאתידיהםבמו

תושביביצירתם.השתתפואומגוריהםמקומות

המנהגיםאתבעצמםעיצבווהמושביםהעיירות

העלייהמסלוליאתוגםהקדושיםבמקומות
לרגל.

חשובהיההקדושהמקוםרקלאכהנאבעיני

הזיכרוןוימיהחגיםכלומרהקדוש,הזמןגםאלא

טקסיםלצדלרגל.העלייהמקומותאלשהוצמדו

בתולדותותאריכיםמקומותשציינולאומיים

טקסיםכהנאיצרבישראל,והעצמאותהגבורה

למקומותבעלייהושולבובקפידהשעוצבורבים
באשלבשבטט"וחגיגותשטיפח.הקדושים

בחנוכההלפידהדלקתשבע,בבאראברהם

רקהםבביריההגבורהיוםוטקסבמודיעיןב׳אור׳

ההנצחהלוחגביעלשהוצבוהאירועיםמקצת

האירועיםזו.בתקופהכהנאשעיצבוהזיכרון

בהרובעיקרהקדושיםבמקומותשארגןהרבים

לבושיםרגלעולישופר,תוקעישלהשילובציון,

שהוצבוהרביםוהסמליםמסורתיותבתלבושות

במגמתוהשתלבואלוכלהמקודש,במרחב

הטקסיםשלהיעילותואתהרושםאתלהעצים
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מקודשיםמקומות

הממשילמקומוהתייחסות

חידושהייתהסיניהרשל

למסורתגמורביחס

מונףישראלדגלהיהודית.
השערבצילוםסיניהרעל

בסוףלילדיםדברעיתוןשל
1956

הפוליטיתלמציאותולהעניקהחגיגותושל

משמעותישראל,מדינתהקמתשלהחדשה,

ציון,בהרהקהלמעמדהטקסיםמחודשת.
המצריםביןימיאואליהולמערתלרגלהעלייה

להפגנתאמצעיכולםהיוהחורבןבבקעת

היסודלערכידתיתמשמעותולהענקתאחדות

היווהטקסיםלרגלהעלייהאתריהציונות.של

הלאומי,הסיפורעלפוליטימאבקשלאתר
הזה.במאבקתפקידהיהולכהנא

דבר?סוף

מערךביצירתשהתבטאהמרחבקידושתהליך
ונרחב,ממושךהיהמקודשיםמקומותשל

המסורותמןחלקוהתקבלוהתקבעוזהובזמן

בקברהקשורותלמסורותאירעכךשחודשו.
מקומותהיומנגדהתקבע.מעמדואשרדוד

ושנעלמולשרודהצליחושלארביםקדושים

החמישיםבשנותעודהקדושהמפתמעל

אברהםאשלהאריה,מערתכמווהשישים

שלהצלחתומידתכידומההצדיק.ומערת

תלויההייתהזובתקופההקדושהמקום

האירועאוהדמותכמואחדיםבגורמים

ההיסטוריההגיאוגרפי,מיקומובו,שנקשרו

אודותיו.עלהמסורתשלתקפותהומידתשלו

השפעההייתההימיםששתלמלחמתגם

שפיתחהקדושיםהמקומותעלגדולה

הדרךנפתחהניתוקשנות19אחריכהנא.
גישתההיסטוריים,הקדושיםהאתריםאל

הרסיס
סינימדנרכזוסא,ג׳בל

במעמדולעסוקהרבתההיהודיתהמסורת

כמעטעסקהלאאךתורה,מתןהרשלהסמלי

הממשי.במקומו

בעומקצה"לשלצנחניםנדודהוצנחב־659ו

ובפעולההמיתלה,מעברבפתחסיני,שטח

חציכלאתצה"לכבשאחדים,ימיםתוךמהירה,

שזוההההראתנםכללשנכבשהשטחסיני.האי

כהרהביזנטיתהתקופהבראשיתנזיריםידיעל

הייתהההרלקידושכהנאשלופעולתוסיני,

שלאהיהודיתבמסורתהמרכזיתלמגמהמנוגדת

קדוש.כמקוםסיניבהרהתעניינה

בירושליםכהנאכינססינימבצעלאחרכחודש

הפיזימיקומואתלבררכדיורבניםאקדמאים

והמעשיהסמלימעמדוואתסיניהרשל

מחוגיאנשיםבעיקרהנוכחים,מןרביםביהדות.

זה,למקוםביחסמעשהכלשללוהאקדמיה,

משרדעלכישטענורבניםגםהצטרפוואליהם

הרשלהפיזימקומושאלתאתלהשאירהדתות

דובריםטענוהשניהעברמןבירור.ללאסיני

הדתית,ומהציונותהימיןמחוגיבעיקראחרים,

נסיגתהמקום.קדושתאתהסףעללשלולאיןכי

יותר,מאוחרחודשייםסיניהאימחציצה"ל

ויתר.לאכהנאאךהדיון.אתייתרה759ו,בינואר

נטעהואתשי"ז,בשבטבט"והאזור,עזיבתערב

אלנחללאורךישראל,שבטיכמנייןעצים,12

המקראיגבולהמצרים,כנחלזוההאשרעריש

ישראל.ארץשלהדרומי



מקודשיםמקומות
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צורךהםקדושיםמקומות
ממשיכיםוהםאנושי

לידמתפללאדםלהיווצר.

במיהןהסנדלריוחנןרב?קבו

בלתיכמעטמעתההייתהאליהםהיהודים

הישראליות.לרשויותעברוניהולםמוגבלת,

ואלהמערביהכותלאלנהירההחלהב־7691

שנכבשו.בשטחיםהקדושיםהמקומותיתר

השבועותבחגהמערביהכותלאלהנהירה

אתרבהבנזידהסימנההמלחמהשלאחר

כמוהקדושיםלמקומותבנוגעשחלהשינוי

המכפלה.ומערתהנביאשמואלקבר

ושומרוןיהודהואלהמזרחיתירושליםאלהחזרה

הקדושים.המקומותבמפתחדלשינויכמובןהביאה

והחשובהמרכזיהקדושהמקוםציון,בהרדודקבר

אתבאחתאיבדישראל,מדינתבתחומיביותר

שלארוכהמשורהאחדלהיותושבהייחודימעמדו

ירושלים.שלבמרחבהיהודייםקדושיםמקומות

מןנמחקואברהםואשלהחורבןסלעכמואתרים

הגליל,באזורהצדיקיםקבריזאתלעומתהמפה.

לפיתוחם,הפיזיתהתשתיתאתיצרוואנשיושכהנא

ואלהמזרחיתירושליםאלהחזרהבעקבות//

ציוןבהרדודקברבאחתאיבדושומרוןיהודה
//הייחודימעמדואת

להיותממשיכיםוהםמעמדםעלשמרו

היום.עדהרגלעוליעלמקובליעד

pm y'lv אל

המקומותאוץ:"לקדשנו,דוווןנוספת:לקויאה

צביבןיצחקיד,"1968־1948׳שואלבמדינתהיהודייםהקדושים

ואותיותנשרפים"גווילי!כהנא,זנווילשמואלתשס"ז;גוריוןבןומכון

תשע"חאילןבומאוד,זוהועוון:השואה",עלכתניםפורחות:

ברדורוןפרופ'

יחשל׳?ללימודימוצההיהדות,למדעישנטומנוןנשיא

בהתפתחותםהמתמקדהיסטורי,וגאוגוףישראלוארץ

בישראל.והלאומייםהעממייםהקדושיםהמקומותשל

מאמרים.ועשרותספויסחמישהוערןנתב


