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וכתפיסת  גית  לו דו מתו כגישה  ות  ני פוליפו  — רבים  ן  ראשו גוף  הפלמ"ח:  בית 

בית הפלמ"ח ברמת אביב — מרחב ובית של קהילת דור הפלמ"ח — הוא  עולם אסתטית < 

סוג של מיקום הטרוטופי: מקום שהוא מחוץ למקום; מקום מבודד שמזמין אליו אבל גם מדיר 

ממנו; מקום של פיצוי ובד בבד גם מקום של משבר; מרחב–זמן שעקרונותיו הבלתי מודעים, 

המבוססים על הטרוגניות ועל בו–זמניות, מתעצבים על ידי הקהילה שמקיימת אותו ומחזקים 

אותה: קהילה של גימלאים פנויים מחובות, הנלחמים על עברם בנצח. 

לקרוא  מאפשרת   — ותוכן  נוף  עיצוב,  מבנה,  תוך  אל  המופנמת   — בפוליפוניה  הבחנה 

כביטוי  אלא  הקהילה,  של  הסימבולי”  ה"רפרטואר  מן  כייצוג  רק  לא  המורשת  אתר  את 

כוחני  ביטוי למנגנון  אינו רק  כך אתר המורשת  פנים של הקהילה.  אורגנית רבת  לנוכחות 

של  ההתבלות”  “מרחב  אנושי,  למרחב–זמן  ביטוי  גם  בהכרח  הוא  אלא  לסובייקטיביות,  או 

הקהילה. 

ניתוח אתר הזיכרון כמרחב אנושי “בלתי ממוזג” מחייב גם את מתודולוגיית המחקר של 

המאמר וגם את תפיסת העולם האסתטית שלו, הנשענות על רעיונות מתחום האתנוגרפיה של 

קליפורד גירץ ומחקר הספרות של מיכאיל בחטין ושל מנחם ברינקר. 

מאוניברסיטת  עברית  בספרות  שלישי  תואר  בוגרת   ,1967 ילידת  אלרואי  פרנקל  טל  ד"ר 

ב"בצלאל”,  תעשייתי  בעיצוב  שני  לתואר  בתכנית  אקדמית  ויועצת  מרצה  בנגב;  גוריון  בן 

אקדמיה לאמנות ועיצוב; צורפת ומעצבת תכשיטים. מפרסמת מאמרים בכתבי עת ספרותיים, 

בתערוכות  מוצגות  עבודותיה  מקצועיות.  ובאנתולוגיות  ועיצוב  אמנות  של  בקטלוגים 

ובביאנלות לעיצוב בארץ ובעולם.
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אי טל פרנקל אלרו

ן רבים —  גוף ראשו בית הפלמ"ח: 

וכתפיסת  גית  לו דו כגישה מתו ות  ני פוליפו

עולם אסתטית

האני יכול להבין את עולמו רק אם הוא מסתכל בו כבעולם ספרותי: אדם המקנה 

אחרת,  דמות  וכל  האסתטי,  במישור  מחבר–יוצר,  כמעין  פועל  לעולם  משמעות 
הסופגת את המשמעות המוקנית, היא בגדר הגיבור הספרותי.1

במהלך איסוף הממצאים לעבודה זו קבעתי ריאיון עם חיים חפר — פלמ"חניק, משורר 

הטלפונית  שיחתנו  לאחר  יומיים  הפלמ"ח.2  מוזיאון  של  הפרוגראמה  ועדת  וחבר 

התקשר חפר וביקש לבטל את הריאיון. “אני עסוק מאוד”, אמר. למחרת ראיתי אותו 

באודיטוריום “מלווי השיירות” בבית הפלמ"ח, בערב לכבוד 65 שנה לחידוש ההעפלה. 

הוא ישב בשורה הראשונה ולידו המטפלת הפיליפינית. הצגתי את עצמי והזכרתי את 

שיחותינו בטלפון. הוא לא זכר דבר: לא שקבענו ולא שביטל. “תתקשרי ונקבע”, אמר.

ן יכרו ז ות כמרחב  לי רב–קו

]...[ מי הייתי, על מה חשבתי, לבד ממעט הפעמים שאני זוכר שחשבתי? ומה זה 

זיכרון? זיכרון הוא מה שאני כותב שהוא זיכרון.

אני זקן, לא בריא, חושב על המדינה החדשה שהקים בן גוריון, היום בת ששים, 

מיכאיל באחטין, הדיבר ברומן )תרגם: אריה אבנר(, תל אביב: ספריית הפועלים, הקיבוץ המאוחד, 1989,   1

עמ' 24.

חיים חפר )פיינר(, 2012-1925. נולד בפולין, התגייס לפלמ"ח ב–1943 והקים את להקת הצ'יזבטרון. שימש   2

בוועדת הפרוגראמה של בית הפלמ"ח החל מיומה הראשון. בספטמבר 2012 נפטר בגיל 86.
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הוריה אינם עוד בחיים ויורשיה טיפשים, כסילים, שודדים, רעים, שכחו מאין באו. 

והלוא הזיכרון קשה למי שלא היה שם ולא ראה איך אנשים טובים שגו ולא שגו, 

החליטו החלטות תמוהות אבל גם נועזות. לזכור, ועוד מעט קט לא יישארו אלה 

שהיו אתי שם, אף כי אני רואה שהיום יש יותר משהיו אז. הם התרבו אחרי המוות. 

יש היום בית פלמ"ח הגדול מכל הפלמ"ח שהיה כשהיה פלמ"ח, ויש דור פלמ"ח 

פלמ"ח,  הנצחה  ועדות  וממנה  פלמ"ח  כינוסים  ומארגן  פלמ"ח  סרטים  שעושה 

הזיכרון  לעיוות  היסטוריה פלמ"ח — מפעל  ומשכתבים  ומחלקים פרסים פלמ"ח 
פלמ"ח הקימו!3

“זיכרון”, קובע יורם קניוק בסיום ספרו תש”ח, “הוא מה שאני כותב שהוא זיכרון”. 

דוד אבידן,4 מבקשת לשחרר  הידועה של  זו, שהיא פרפרזה על שורת השיר  תפיסה 

את הרסן מעל צו ה"אמת”, הכרוך בכתיבה היסטורית. קניוק פוטר את עצמו מחובת 

הנאמנות לנרטיב, ומצדיק זאת בעליונותה של העמדה הסובייקטיבית. אלא שתפיסה 

רלטיביסטית זו מתבטלת שורות אחדות לאחר מכן: אותה העמדה, המצדדת ברלטיביזם 

של הזיכרון, אינה סובלנית בנוגע לאפשרות שמישהו אחר יקבע מהו זיכרון. האם בית 

הפלמ"ח, שקניוק מצביע עליו, הוא “מפעל לעיוות הזיכרון פלמ"ח” יותר מספרו של 

קניוק, יותר מספרות דור הפלמ"ח כולה?

של  העצמית  התפיסה  בבסיס  גם  מונחת  קניוק  של  בדבריו  המתבטאת  הסתירה 

ויותר  מוזיאונים,  בתור   — אביב  ברמת  הפלמ"ח  בית  בהם   — וזיכרון  מורשת  אתרי 

בערכם  הכרה  מבקשים  אלו  מקומות  אחד  מצד  היסטוריים:  מוזיאונים  בתור  מכך, 

ה"מוזיאלי”, בתור מקומות המשרטטים אמת היסטורית; מצד אחר הם דורשים לספר 

את הזיכרון על פי דרכם. 

הבסיס  היא  והמבקרים:  התיאורטיקנים  אש  את  אליה  מושכת  זו  אמביוולנטיות 

לביקורת שאריאלה אזולאי מפנה נגד שיטות ההמצגה ועיצוב הנרטיב של מקומות אלו. 

לטענתה, קביעת המורשת של המוזיאון ההיסטורי היא בראש ובראשונה תהליך של 

“הזכרה סלקטיבית” ושל “השכחה", ועל כן מטרת העיצוב של התצוגה היא סלקציה 

של  לשיטתה  גם  קניוק,  כמו  המבוקש.5  למסר  התורמים  ה"זיכרונות”  של  קפדנית 

יורם קניוק, תש”ח, תל אביב: ידיעות ספרים, 2010, עמ' 24.  3

"שיר הוא דבר שאני קובע שהוא שיר”, בתוך: דוד אבידן, "תרומה צנועה לתיאוריה של הפואטיקה”, שירים   4

שימושיים, תל אביב: לוין–אפשטיין, 1973.

אריאלה אזולאי, "בדלתיים פתוחות: מוזיאונים להיסטוריה במרחב הציבורי בישראל”, תיאוריה וביקורת   5

4, 1993, עמ' 80. ראו גם: מרדכי בר–און, “לזכור ולהזכיר: זיכרון קולקטיבי, קהילות זיכרון ומורשה”, בתוך 

אילנה שמיר )עורכת(, דפוסים של הנצחה: אסופת מאמרים, תל אביב: משרד הביטחון, 2000, עמ' 37.
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אזולאי ישנם נרטיב “נכון” ונרטיב “מעוות”. היא מצפה מן המוזיאונים ההיסטוריים 

להיות נאמנים לנרטיב ה"אִמתי” או לוותר לחלוטין על היומרה ההיסטורית. 

מישל פוקו מתאר את המתח הזה שבין נאמנות אונטולוגית לבין האפיסטמולוגיה 

שיטת  על  לוותר  מציע  פוקו  ההיסטוריוגרפיה.6  של  כשבר  ההיסטורי  הסיפור  של 

החקירה ההיסטורית המסורתית, ובמקומה לפרוש את ההיסטוריה כמרחב של פיזור: 

לבכר את הבו–זמניות, את האי–רציפות, את הקיטוע, ולהמיר את תפיסת הרצף בתצורה 

של יחסים בין יסודות. בדומה להצעה זו, במאמר זה אני מבקשת להשהות את שאלת 

המבטא  גדוש,  פוליפוני  כמרחב  מורשת  אתר  של  פרשנות  לטובת  ה"נכון”  הנרטיב 

ומתלכדים  מתעמתים  שמצטלבים,  חזותי  מרחב  וסותרים;  מורכבים  מושגיים  מבנים 

בו קולות רבים ונקודות מבט שונות, בהם קולות של לוחמים מייסדים, ארכיטקטים, 

מעצבים ופלמ"חניקים קשישים, המשתמשים הם עצמם במגוון שכבות דיבר:7 סיפורי 

ההנצחה  ממאגר  מוסכמים  דימויים  התקופה,  מספרות  קאנוניים  ציטוטים  זיכרון, 

הקולקטיבי ודימויים עצמיים, המנהלים יחסים מתוחים ודיאלקטיים בינם לבין עצמם. 

פרשנות כזו מאפשרת להבחין בפוליפוניות של עיצוב המרחב בתור עיקרון כרונוטופי 

והטרוטופי:8 מקום שנפגשים בו מרחבים ממשיים עם מרחבים וירטואליים, שהוא בעת 

ובעונה אחת מיתי ופיזי, אוטופי ושנוי במחלוקת; מקום המצוי בזמן אבל גם מנותק 

ממנו, צובר זמנים אבל מבקש להיות מחוץ להישג ידו של הזמן; מקום המאפשר לבן 

הקהילה לשחזר את עצמו בהווה מתוך העבר הנשקף ממנו, ולשיר “היו זמנים”:

יבוא היום ועוד תשב אל מול האח

וגם הגב יהיה כפוף כחטוטרת,

ותיזכר אז בימיך בפלמ"ח,

ותספר על זאת אגב עישון מקטרת,

מישל פוקו, הארכיאולוגיה של הידע )תרגם: אבנר להב(, תל אביב: רסלינג, 2005.   6

ה"דיבר”, מושג שטבע חוקר הספרות מיכאיל באחטין, מתייחס אל אופייה המובנה של לשון הרומן כגוף   7

פוליפוני, המורכב ומרובד משכבות דיבור שונות, המתהוות ומתפתחות באופן היסטורי, ראו: באחטין, הדיבר 

ברומן.

"כרונוטופ” הוא מושג שאימץ באחטין מתורת היחסות של אלברט איינשטיין, כדי להצביע על זיקות הגומלין   8

ביחסי הזמן–מרחב ועל המשמעות שהן מייצרות בספרות. ראו: מיכאיל באחטין, צורות הזמן והכרונוטופ 

גוריון  ומכון הקשרים, אוניברסיטת בן  ברומן )תרגמה: דינה מרקון(, סדרת מסה קריטית, תל אביב: דביר 

בנגב, 2007. “הטרוטופיה” הוא מושג שטבע פוקו לציון מרחב ממשמע, כפי שיוסבר בהמשך. ראו: מישל 

פוקו, הטרוטופיה )תרגמה: אריאלה אזולאי(, תל אביב: רסלינג, 2003.
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ומסביב, ומסביב ישב הטף,

ואשתך, גם היא מופלגת בשנים,

תזיל דמעה ותקנח את האף
ותיאנח: היו זמנים, היו זמנים ]...[9

כשכתב את השיר “היו זמנים” היה חיים חפר בן 24 בלבד; פלמ"חניק צעיר, הצופה 

בעצמו כזקן, שנזכר בהיותו צעיר. התנועה הסימולטנית בזמן — אל העתיד ואל העבר 

שנשקף ממנו — מאפשרת לחפר לשחזר את עצמו בהווה, במקום שהוא נמצא בו: לוחם 

צעיר, צמא ריגושים וקרב. רפלקסיית המבטים שחפר מציג מזכירה את מרחב–המרָאה 

שמישל פוקו משתמש בו כדימוי למרחב הטרוטופי: 

ְרָאה אני מגלה את עצמי נעדר במקום שבו אני נמצא, מכיוון שאני רואה  מתוך ַהּמַ

את עצמי שם, במרחב שמעבר למרָאה. מתוך מבט זה, שבמובן מסוים מכוון אלי 

ומתחיל  לעצמי  חוזר  אני  המראה,  של  השני  מצדה  הוירטואלי  המרחב  ממעמקי 

לכוון את עיניי לעבר עצמי ולשחזר את עצמי במקום שבו אני נמצא.10 

בית הפלמ"ח ברמת אביב — מקום, מרחב ובית של קהילת דור הפלמ"ח — הוא סוג של 

מיקום הטרוטופי: מקום שהוא מחוץ למקום; מקום מבודד שמזמין אליו אבל גם מדיר 

ממנו; מקום של פיצוי ובד בבד גם מקום של משבר; מרחב–זמן שעקרונותיו הבלתי 

מודעים, המבוססים על הטרוגניות ועל בו–זמניות, מתעצבים על ידי הקהילה שמקיימת 

אותו ומחזקים אותה: קהילה של גימלאים פנויים מחובות, הנלחמים על עברם בנצח. 

ההבחנה בפוליפוניה המופנמת אל תוך מבנה, עיצוב, נוף ותוכן מאפשרת לקרוא 

את אתר המורשת לא רק כייצוג מן ה"רפרטואר הסימבולי”11 של הקהילה, אלא כביטוי 

מתוח לנוכחות אורגנית רבת פנים של הקהילה. אתר המורשת אינו רק ביטוי למנגנון 

כוחני או לסובייקטיביות, אלא הוא בהכרח גם ביטוי למרחב–זמן אנושי. אחרי הכול, 

מחוזות זיכרון אינם מתקיימים בחלל ריק, אלא ב"מרחב ההתבלות”12 של הקהילה. 

חיים חפר, "היו זמנים”, תחמושת קלה: פזמונים, מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1949, עמ' 76-75.  9

פוקו, הטרוטופיה , עמ' 12.  10

פייר נורה, "בין זיכרון להיסטוריה — על הבעיה של המקום”, זמנים 45, 1993, עמ' 19-4.  11

פוקו, הטרוטופיה, עמ' 10.  12



ן רבים גוף ראשו בית הפלמ"ח:   >  67טל פרנקל אלרואי 

ה גי לו דו ות בתור מתו לי רב–קו

מאמר זה מתבסס על מחקר שערכתי בשנת 2010 בבית הפלמ"ח ברמת אביב. ברקע 

הדברים עומדת סקירת ספרות מתחום התיאוריה והפרקטיקה של תרבות עיצוב זיכרון 

בארץ  היסטוריים  ומוזיאונים  מורשת  אתרי  הנצחה,  אתרי  אנדרטאות,  באמצעות 

ובעולם.13 לכך התווספה עבודת שדה, שהשתמשה בעקרונות מחקר איכותניים וכללה 

שנערכו  קהילתיים  באירועים  השתתפות  הפלמ"ח;  בית  במרחב  מעורבות  תצפיות 

במקום עבור חברי קהילת דור הפלמ"ח; סיורים חוזרים ב"תצוגה” המוזיאלית; שימוש 

בארכיון הפלמ"ח ובארכיון התמונות וראיונות עומק עם דמויות מפתח מתחום תכנון 

אוצרת  גביש;  ישעיהו  הפלמ"ח,  דור  עמותת  מנכ"ל  ועיצובו:  הקמתו  הפלמ"ח,  בית 

מוזיאון הפלמ"ח, ד"ר אורית שחם–גובר; מעצב ה"תצוגה” המוזיאלית, אליאב נחליאלי 

מסטודיו “פרוגרמה 1” וחברים מקרב קהילת דור הפלמ"ח. שיחות לא פורמליות נערכו 

מתנדבות  ועם  המוזיאלית  ב"תצוגה”  מדריכות  עם  לקהילה,  השני  הדור  בני  עם  גם 

בארכיון הפלמ"ח. עבודת השדה התרכזה בקהילת המשתמשים בני דור הפלמ"ח ולא 

בקהל אחר המבקר במקום,14 והיא מתועדת בתצלומי וידאו וסטילס, שמקצתם יובאו 

להלן.

ואת  הרבים  הקולות  את  לחלץ  לי ממצאי השדה  המחקר, אפשרו  סקירת  ברקע 

נקודות המבט שדרכן סיפור זיכרון מעוצב בתור מרחב חזותי: מבנה אדריכלי המשמש 

כאובייקט נושא משמעות; “תצוגה” משוחזרת שמטרתה לעצב חוויה רגשית באמצעים 

סקירת הספרות התייחסה, בין היתר, למושגים הבאים: פולחן הנופלים )ראו: ג'ורג' מוסה, הנופלים בקרב:   13

עיצובו מחדש של זיכרון שתי מלחמות העולם ]תרגם: עמי שמיר[, תל אביב: עם עובד, ספריית אופקים, 

 Maurice Halbwachs, :1993(; מחוזות זיכרון )ראו: נורה, “בין זיכרון להיסטוריה”(; קהילת זיכרון )ראו

 On collective memory, Chicago (IL): The University of Chicago Press, 1992; Avishai

Margalit, The Ethics of Memory, Harvard University Press, 2002(; אנדרטאות ומפעלי זיכרון 

המרכז   ,1956–1948 בישראל  הנופלים  והנצחת  העצמאות  חגיגות  מדינה:  פולחני  עזריהו,  מעוז  )ראו: 

נופי  בעיצוב  הישראלית  החברה  של  דרכה  וזיכרון:  הנצחה  שמיר,  אילנה   ;1995 גוריון,  בן  למורשת 

הזיכרון, תל אביב: עם עובד, 1996(; מרכזי מורשת ומוזיאונים היסטוריים )ראו: אזולאי, “בדלתיים פתוחות”; 

לווינסקי  מכללת  התיישבות,  ואתרי  מבנים  לשימור  המועצה  במוזיאונים,  חינוך  ]עורכת[,  גובר  אורית 

לחינוך, החברה להגנת הטבע, 1993(; קהילת דור הפלמ"ח )ראו: עמנואל סיוון, מיתוס, דיוקן וזיכרון, תל 

ירושלים: מאגנס,  לא מזדקנים,  צברים  גבריאלה ספקטור–מרזל,   ;1991 הביטחון,  אביב: מערכות, משרד 

האוניברסיטה העברית, 2008(.

הכוונה לתלמידים, חיילים, אנשי חינוך, תיירים ואחרים, שהוגדרו מראש בתור קהל היעד ל"הנחלת מורשת   14

הפלמ"ח” )ראו: אורית שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח ומוזיאון בגין כמרחבים מעצבי מורשת, חיבור 

לגיאוגרפיה  החוג  החברה,  למדעי  הפקולטה  חיפה,  אוניברסיטת  לפילוסופיה,  דוקטור  תואר  קבלת  לשם 

ולימודי הסביבה, 2008(. 
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ניתוח  נוף המייצר פעילות חברתית בתוך הקשר סנטימנטלי.  וטכנולוגיים;  חומריים 

כמבנה  הזיכרון  אתר  את  לפרש  מאפשר  פוליפונית  בתפיסה  ותכניו  המרחב  מרכיבי 

“מקום–נגד”16  אלא  סמיוטי,  חברתי”15  “מיקרו–קוסמוס  רק  שאינו  מורכב,  מושגי 

הטרוטופי: מרחב היטהרות לא–מודע, המאפשר לחבריו לכונן את זהותם מחדש למולו 

ולחוות את עצמם כאידאלים, במנותק מן המרחב המעורער של זקנתם. 

בתור חוקרת ספרות שאמונה על עקרונות הניתוח הפואטי, אני מזדהה עם עמדתו 

ספרות:  מבקר  לפעולתו של  דומה  אתנוגרפית  כתיבה  כי  הטוען  גירץ,  קליפורד  של 

עבודת האתנוגרף אינה פיצוח של סודות מוצפנים וחילוץ מבני משמעות, אלא אקט 

רימוזים, סתירות,  דהוי, מלא  נכרי,  יד  ולההדיר כתב  לניסיון לקרוא  פרשני, הדומה 

תיקונים חשודים ופירושים מגמתיים.17 מטרת הפרשנות, במילותיו הזהירות של גירץ, 

כלומר, להגביר את החשד  להגיע להבנה כלשהי של העניין העומד על הפרק,  היא 

שבעצם אינך מבין אותו נכון. חוקר הספרות מנחם ברינקר מייצג עמדה דומה, הרואה 

בהבנה תנאי מוקדם, שלא לומר עיקר הפעילות הפרשנית של החוקר, בין שהוא פרשן 

של טקסטים ספרותיים, חוקר דת, אנתרופולוג או היסטוריון.18 לדברי ברינקר, הבנה 

אינה ביאור סיבתי אלא הנחה מוקדמת, שעל פיה בכל מערכת אִמתות הנוגעת לבני 

אדם, צריכים להיכלל דימויים עצמיים והבנות עצמיות של בני האדם את עצמם. 

מחקרו.  מושאי  של  באחרּות  שיבחין  התביעה  היא  להבין  החוקר  מן  התביעה 

הנורמליות  את  חושפת  אדם  בני  של  תרבותם  “הבנת  גירץ:  קליפורד  של  במילותיו 

שלהם מבלי לגרוע מייחודם ]...[. היא מציגה אותם על רקע החיים הבאנאליים שלהם, 

ובכך מסירה מעליהם את מעטה האטימות ועושה אותם נגישים”.19 שמירה על האחרות, 

הייחודיות המובחנת של מושא הפרשנות, מופעלת ממה שברינקר מכנה  על  כלומר 
“עקרון הסובלנות”, המבוסס על יסודות אתיים של הכבוד לאחר: 

עלינו להניח שבכל שלב של הפרשנות יכול הפרשן להיחשף לא רק לאחרות של 

בפני  הפרשן  את  להעמיד  יכולה  זו  זרות  המוחלטת.  למוזרותו  גם  אלא  הטקסט 

ברירה: אפשרות אחת היא המעבר מהרמנויטיקה במובן המוגדר של המילה אל 

בצורה  או   — הטקסט  של  שיעבודו  את  מחייב  זה  ודבר  האידיאולוגיות,  ביקורת 

נורה, "בין זיכרון להיסטוריה".  15

פוקו, הטרוטופיה.  16

קליפורד גירץ, פרשנות של תרבויות, )תרגם: יואש מייזלר(, ירושלים: כתר, 1990, עמ' 21, 38.  17

מנחם ברינקר, סובב ספרות, ירושלים: מאגנס, 1990, עמ' 262.  18

גירץ, פרשנות של תרבויות, עמ' 25.  19
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כללית יותר, שיעבודו של מושא המחקר — לרציונליות העליונה של הפרשן תוך כדי 

ביטול האחרות של הטקסט. אפשרות אחרת היא לקבל את העובדה שאונטולוגיות 

שונות או ‘סכמות קונצפטואליות’ שונות קיימות בפועל; לקבל את העובדה שאנחנו 

נתקלים באופקים בלתי ממוזגים ושקולות בלתי אינטליגביליים ]קולות לא מובנים[ 
נשמעים פתאום בתוך פעולת הפרשנות הרציונלית.20

ובפרט  הרלטיביסטית,  ההרמנויטית  המתודולוגיה  נגד  האחרות  את  מעמיד  ברינקר 

של האנס–גיאורג גאדאמר, הקוראת למזג בין אופקי הפרשן לאופק הטקסט או מושא 

אופקים”,  ב"מיזוג  אינו  הפרשנות  במעשה  אִמתי  דיאלוג  ברינקר,  לשיטת  המחקר.21 

אלא דווקא בהסכמה לוותר על הרמוניזציה מלאה, להכיר באחרות של מושא המחקר 

ולהבין את היותו מרחב אנושי בלתי ממוזג. זו הפוליפוניות שהצבעתי עליה בראשית 

דבריי, ובדומה לגירץ ולברינקר, אני מבקשת להעמיד אותה בתור גישה מתודולוגית 

ותפיסת עולם אסתטית. 

מניחה  טקסטואלי,  מושא  בתור  האובייקט  את  המפרשת  המתודולוגית,  הגישה 

תיאורטי,  בסיס  על  נשענת  לרב–קוליות,  כבסיס  ואחרּות  לדיאלוג  תנאי  בתור  הבנה 

מרכז  סביב  צומחת  האסתטי  העולם  שאחדות  ולברינקר,  לגירץ  בדומה  המאמין, 

ערכי קונקרטי, הוא האדם. משמעותה של עמדה כזו, המאפיינת, לדוגמה, את תורת 

האסתטיקה של מיכאיל באחטין, היא שכל הקיים מקבל ערך, משמעות ותוקף אך ורק 

מרטין  הפילוסוף  מתגבש.22  ואינו  קיים  אינו  האסתטי  העולם  לאדם, שבלעדיו  ביחס 

בובר מנסח רעיון דומה בנוגע לתפקידה של האדריכלות, בדברי הפתיחה לספרו של 

ברונו ֶצבי, בחללה של אדריכלות: 

כרוך  זה  ודבר   ]...[ הומאניזציה של החלל  כעין  אינו אלא  עיקרה של אדריכלות 

בגופו של טבעה, שאינו כשל חברותיה. שהרי שלא כמותן אין היא עושה כתבנית 
עצמים שבחלל, אלא מפלשת היא את החלל עצמו וצרה בו צורה.23

ברינקר, סובב ספרות, עמ' 263.  20

Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, New York: Seabury Press, 1975  21

באחטין, הדיבר ברומן, עמ' 24-23.   22

מרטין בובר, בתוך: ברונו צבי, בחללה של אדריכלות )תרגם: חיים ורדי(, ירושלים: מוסד ביאליק, 1958,   23

י“ג. בחטין הושפע מתורתו של מרטין בובר, ובייחוד מרעיון הדיאלוג, כפי שניסח בובר במסה “אני ואתה”, 

1923, בתוך: מרטין בובר, בסוד שיח — על האדם ועמידתו נוכח ההוויה )תרגם: צבי וויסלבסקי(, ירושלים: 

מוסד ביאליק, 1959.
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לדברי בובר, פעולתה של האדריכלות היא ב"הומניזציה” של החלל, כלומר בארגון 

החלל ביחס לאדם וסביבו, בהכרה שהמרחב הוא המשך ישיר, טעון ולעתים בוטה של 

האדם. תיאור פנומנולוגי זה נכון גם בנוגע לפעולתה של הכתיבה ולפועלו של המחבר, 

בין שהוא אתנוגרף, חוקר ספרות או משורר. המרחב הכתוב הוא מרחב מפולש ומאורגן 

על פי ממדי האדם וביחס אליו. בתור מי שנמצא מחוץ לטקסט, המחבר–יוצר מתבונן 

בעולם מעמדה סינתטית אסתטית כבעולם ספרותי ומקנה לו את משמעותו. פעולה זו 

מתגלמת באופן הבוטה ביותר במתן שם לטקסט.

כותרת מאמר זה — “גוף ראשון רבים” — משתמשת בסימן ההיכר הלשוני המובהק 

ביותר של ספרות דור הפלמ"ח )המכּונה גם “ספרות תש"ח” ו"ספרות דור בארץ”(.24 

מזוהה עם  והחמישים של המאה העשרים  היצירה שנכתב בשנות הארבעים  קורפוס 

דור שהרגיש מחויב למפעל הציוני ולמאבקו על הקמת המדינה, וקידש את מקומו של 

הקולקטיב על חשבון הפרט. הדימוי שדבק בבני דור הפלמ"ח נוטה לטשטש גם את 

ייחודם של סופרי הדור כפרטים, ולהציג את סיפורי הזיכרון שלהם כמסה נטולת פנים, 

כשופר של הממסד הפוליטי בלבד. כשם של מאמר המבקש להצביע על הפוליפוניות 

המתעצבת באתר זיכרון, הטיית הגוף הסמלית נחשפת בתור ביטוי פוליפוני כשלעצמו: 

מרחב דיבור סותר )גוף יחיד/רבים(, המבטא שאיפה אוטופית וצורך רגשי להשתייך — 

ואת כישלונם של השאיפה ושל הצורך גם יחד. נדמה שאין הולם מכינוי זה הן למרחב 

בית הפלמ"ח הן למרחב הכתיבה של המאמר, המבקש לנצל את מרב נקודות המבט 

כדי להציף את מגוון הקולות.

בית הפלמ"ח ד  יסו י

המגרש שבית הפלמ"ח הוקם בו ברמת אביב היה עד שנת 1948 בבעלות הכפר הפלסטיני 

שיח' מוניס. השטח שקיבלו לידיהם אנשי אגודת הפלמ"ח בשנת 1989 השתרע על פני 

גבעה בגודל שלושה דונם וחצי, והיה מכוסה חורשת אורנים ואקליפטוסים זקנים. מעט 

מן העצים האלה עדיין עומדים בחורשה שהבניין הוקם סביבה: עצי אורן גבוהים מאוד 

בעלי גזעים דקים וארוכים וצמרות עמוסות אצטרובלים. כשלעצמה החורשה משמרת 

לסלעי  העצים  שבין  התלולה  האדמה  על  כאן,  קצת.  מאובקת  ישנה,  שלווה  סוג של 

הכורכר, חברי הפלמ"ח מצטופפים בטקסי הזיכרון השנתיים.

24  המושג נקשר עם בני דור תש"ח לא מעט בזכות ספרו של נתן שחם, הנושא שם זה. ראו: נתן שחם, גוף ראשון 

רבים, ספריית הפועלים, 1968.
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ההחלטה להקים בית לפלמ"ח התקבלה בכנס הפלמ"ח שנערך במעיין חרוד בשנת 

1978. בשנים שלאחר מלחמת יום כיפור וחילופי השלטון, הואצו תהליכי הקמה של 

אתרי הנצחה כלליים, צבאיים ואזרחיים ושל מוזיאונים היסטוריים.25 עם עליית הליכוד 

לשלטון, באקלים של שבר אידאולוגי בנוגע למסגרות הקולקטיביות המרכזיות בחברה 

הישראלית — ציונות, קיבוץ ותנועת העבודה — ביקשו קולות חלופיים להשתלב בסיפור 

הרווח, לארוג את סיפורם בזיכרון הקולקטיבי ולהשתתף בעיצוב המרחב הציבורי.26 

פעילותם הנמרצת של מפקדים בכירים שפרשו מצה"ל וחיפשו כר פעולה הביאה גם 

ייעודיים.  זיכרון  במוקדי  החילית  המורשת  את  להנחיל  שנועדו  אתרים  לבניית  היא 

באתרים אלו הודגש מקומה של מורשת הקרב לצד המעמד המרכזי של זיכרון הנופלים.

מפגש  מקום  ארכיון,  מוזיאון,  לכלול  הפלמ"ח  בית  נועד  הראשונית  בהגדרתו 

לחברים ולמשפחותיהם וכן “אכסניה לבודדים ולקבוצות אשר ירצו ללמוד את תולדות 

הפלמ"ח”.27 הבניין היה אמור להכיל גם אנדרטה לנופלי הפלמ"ח, שתפקידה לייצג את 

מקומו של הפלמ"ח בתולדות הקמת מדינת ישראל. ב–1984 הוחלט על כינון “האגודה 

להקמת בית הפלמ"ח” וסוכם כי שמה יהיה “דור הפלמ"ח”.28 מטרות האגודה נוסחו 

במילים: “לפעול בכל דרך ותחום להנחלת מורשת הפלמ"ח לדורנו ולדורות הבאים”.29 

הודגשה גם השאיפה כי הבית ישמש “מקום מפגש לחברים ולבני משפחותיהם”. אורית 

במחקרה  מציינת  הפלמ"ח,  מוזיאון  של  הקמתו  בעת  אוצרת  ששימשה  שחם–גובר, 

בין האתרים שהוקמו בשנים אלו ואילך: יד לשריון בלטרון, אתר הנצחה ומוזיאון גולני בגליל התחתון, אתר   25

הזיכרון לחללי משמר הגבול בצומת עירון, אתר ההנצחה לחללי קהיליית המודיעין בגלילות ואתר זיכרון 

לחיל התותחנים.

של  עלייתם  תופעת   .1 עמ'  הפלמ"ח,  בית  תכנון  שחם–גובר,   ;19 עמ'  וזיכרון,  הנצחה  שמיר,  אילנה   26

במספר  עצומה  פריחה  על  מצביעה  שחם–גובר  לישראל.  רק  אופיינית  אינה  ההיסטוריים  המוזיאונים 

המוזיאונים ההיסטוריים שהוקמו ברחבי העולם החל מן המחצית השנייה של המאה העשרים. לטענתה הפך 

העשייה  של  הבמה  בקדמת  העומד  למוסד  ה–19  המאה  בסוף  שולית  מוזיאלית  מסוגה  ההיסטורי  המוזיאון 

המוזיאלית ולמשתתף מרכזי בעיצוב מרחבי הזיכרון של החברה המערבית. תופעה זו היא חלק מגל של כמיהה 

וקבוצות  נוסטלגי, שסחף את החברה המערבית בעידן הפוסט תעשייתי, גל שהניע לאומים, חברות  לעבר 

לצאת למסעות של חיפוש שורשים בשאיפה למצוא “מורשת” )ראו: שם(.

מיכה פרי, "בית הפלמ”ח, 25.2.1979”, תיק בית הפלמ"ח 1979, ארכיון הפלמ"ח. בתוך שחם–גובר, תכנון   27

בית הפלמ"ח, עמ' 65.

שם, עמ' 67. כיום רשומים בעמותת דור הפלמ"ח כ–4,500 חברים מתוך 7,000 חברים שהיו בפלמ"ח. מספר   28

מרשים, בהתחשב בכמות הנופלים במלחמה )1,168( ובכמות הנפטרים במהלך השנים ממחלות וִזקנה. חברותם 

הם  ובאירועים;  בכנסים  להשתתף  מוזמנים  הם  שנתיים;  חבר  דמי  משלמים  שהם  בכך  מתבטאת  בקהילה 

להשתתף  ורשאים  הפלמ"ח  עלוני  של  נמענים  הם  הפלמ"ח;  דור  עמותת  באתר  רצונם,  פי  על  מתועדים, 

במועצות שהעמותה מכנסת.

"נוסח מוצע למסמך היסוד של אגודה עות'מנית”, תיק בית הפלמ"ח 1979, ארכיון הפלמ"ח, שם.  29
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1. תכנון מפלס הכניסה של בית הפלמ"ח )אדריכלים צבי הקר ורפי סגל(

והצורך  לחייהם,  החמישים  בשנות  האגודה  חברי  היו  היסוד  מסמכי  ניסוח  בעת  כי 

בהתכנסות רציפה היה חי ותוסס ומובנה בחיי החברה שלהם. לכשיקום הבית, הם כבר 
יהיו בשנות השבעים המאוחרות לחייהם ופונקציית המפגש תאבד קצת מזוהרה.30

לא כולם קידמו בברכה את רעיון הקמתו של בית הפלמ"ח: אחדים מוותיקי פלמ"ח 

חשו כי אין משתפים אותם בפרויקט, אחרים טענו שאין טעם לבנות בית פלמ"ח בנפרד 

מבית ההגנה והיו שהתנגדו ממניעים מוסריים, בתואנה שמדובר בבזבוז כסף למטרה 

שאינה הולמת.31 שחם–גובר מצטטת את המשורר חיים גורי, שטען כי “קשה למקם את 

הפלמ"ח בבית, שכן הפלמ"ח היה תנועה ואנשים, מרחבי ארץ, לחימה, חברות ]...[, 

כפירה במוסכמות, דמיון יצירתי, העזה, תושייה, אהבת מולדת, הכרה בצדקת הדרך”.32 

ההחלטה למקם את בית הפלמ"ח בתל אביב עוררה גם היא התנגדות: מול התפיסה 

התייצבה  מבקרים,  של  ביותר  הרב  למספר  נגיש  מקום  שביקשה  הפונקציונלית, 

העובדת  להתיישבות  הקשור  באזור  הבית  את  למקם  יש  שלפיה  הערכית”,  ה"מגמה 

ולתנועה הקיבוצית.33 לבסוף התקבלה עמדתו של יגאל אלון שיש צורך באתר מרכזי 

ונגיש שיזכה לחסות ממלכתית, ציבורית או עירונית, שתבטיח את אחזקתו ותפעולו 

לאורך שנים. תשע שנים עברו עד שאיתר סמק ינאי, מנהל ההקמה של בית הפלמ"ח, 

מגרש בבעלות משרד הביטחון במקום הידוע בשם “מחנה גדנ"ע”, ברחוב לבנון ברמת 

שם.  30

שם, עמ' 70.  31

חיים גורי, "בית הפלמ"ח בתל אביב 1990”, תיק 1988-1990)6(, ארכיון הפלמ"ח, שם.  32

הראשון של  הכינוס  )מקום  גינוסר  חורשת  היו   1979 בשנת  הפלמ"ח  לבית  האחרים שהוצעו  המקומות  בין   33

פלוגה א(, משמר העמק )שם נמצא האתר "מערת הפלמ"ח”( וירושלים. שם, עמ' 68.
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אביב.34 המגרש קסם למייסדים הן על שום מיקומו המרכזי הן משום שלא היה קשור 

שהוחלט  אחרי  שנים   11  ,1989 באוגוסט  ישראל.  מקרקעי  ולמנהל  עירונית  לתב"ע 

להקים את בית הפלמ"ח, אישר סגן שר הביטחון דאז, חיים ישראלי, את העסקה ברחוב 

לבנון 10 ברמת אביב. 

ן כמרחב רב–קולי יכרו ז אתר 

נליות ו נקצי ן סימבוליקה לפו בי בית הפלמ"ח:  עיצוב 

במקום  וסביבה,  בחורשה  התחשבות  אגב  שנבנה  הבית,  של  תכניתו  זכתה  ב–1992 

מלבני, ששתי  במתחם  המדובר  הפלמ"ח.  בית  לתכנון  האדריכלים  בתחרות  הראשון 

צלעותיו הארוכות בנויות כמשולשים ישרי זווית, צלעם האנכית מזדקרת לשמים והם 

חופפים זה את זה. מגובה עיני המתבונן המבנה נדמה כמעין משלט או רצף של תעלות 

ביצורים גדולות ממדים שהותקו ממקומן בתוך האדמה. רושם זה נתמך בכמה אמצעים: 

הרחוב;  מן  המבנה  את  המפריד  בו,  פעורים  עגולים  שחורים  האלכסוני,  הבטון  קיר 

העלייה התלולה אל פתח הבניין; המעבר הצר שנוצר בין קיר ההפרדה לקיר הבניין 

המחופה כורכר והזוויות המשופעות והאלכסוניות שמאפיינות את כל אגפי המבנה.

גם מבט מן החורשה אל הבניינים המקיפים אותה מזהה דימוי דומה: קירות המבנה 

עשויים לוחות בטון שתפריהם גסים במכוון; המבנה המערבי צר ומוארך כתעלת מילוט; 

גרם המדרגות )אל משרדו של מנכ"ל העמותה( המתבלט ממנו נראה כמעין תעלת ביצור 

שם, עמ' 69.  34

1 א, ב. תכנון מפלס הכניסה של בית הפלמ"ח )אדריכלים צבי הקר ורפי סגל(

תמונות 

1, 1 א, 1 ב
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חיצונית שמקצתה שקופה; קירות המבנים משופעים ומרובי זוויות אנכיות ואופקיות. 

שיפועים וזוויות אלו משפיעים על עיצוב חדרי המדרגות וחללי הפנים בבניין. בתכנית 

בסגנון  כנהוג  חשופים,  להישאר  מבטון,  שנוצקו  החיצוניים,  הקירות  נועדו  המקורית 

יותר  מאוחר  אך  העשרים,  המאה  של  והשישים  החמישים  שנות  של  המודרניסטי 

התקבלה הצעתו של מעצב הנוף צבי דקל לחפות אותם בלבני כורכר שנחצבו מן השטח 

עצמו, כסמל למקומיות ולשורשיות של הפלמ"ח.35 הבניין, פרי תכנונם של האדריכלים 

צבי הקר ורפי סגל, זכה לשבחים מאת שופטי התחרות, שציינו את ה"עצמה שבאה לידי 

ביטוי בקשר של הבניין לטבע, לארץ ישראל ולאתר התכנון” ואת ה"קומפוזיציה של 

הגושים הפשוטים והחזקים, המסמלים בצורה מוצלחת את הרוח המתבקשת”.36 דברי 

השופטים מעידים על המשמעויות הסימבוליות שביקשו האדריכלים לצקת בבניין.

סימבולית,  משמעות  נושא  אובייקט  בבניין  הרואה  האלגורית,  הפרשנות  מקור 

התפיסה  את  מתאר  הקר  צבי  עצמם:  האדריכלים  שניסחו  העיצוב  ברציונל  נטוע 

הרעיונית של המבנה בפרפרזה על מילות השיר של שאול טשרניחובסקי, כ"תבנית 

]...[ מחווה לערכים שהפלמ"ח מייצג  ישראל למציאות  הנוף של החלום שהפך את 

ושלמענם לחם”.37 מערכת המדרגים והמישורים המשופעים מתוארת כסמל לקשר של 

ולנופיה, ביטוי לכיבוש שבילי הארץ המתפתלים ברגליהם  הפלמ"ח לאדמת הארץ 

של בני דור הפלמ"ח. 

רפי סגל, שותפו של הקר לתכנון הבניין, מתאר את בית הפלמ"ח כ"טרנספורמציה 

לטענתו,  מבצר”.38  וקירות  יסודות  תעתוע,  זרימה,  כמו  רעיונות  של  מחדש  ועיצוב 

העיצוב, שנועד לבטא “סביבה הנשלטת על ידי היסטוריה של מאבק ומלחמה", יוצר 

צורה מונוליטית הצומחת מן האדמה והופכת לצורות גאומטריות מופשטות, המונגדות 

על ידי הפרטים הקונקרטיים של העצים ומרכיבי סביבה אחרים. לדברי סגל, במבט 

זו לזו נועדה ליצור דימוי של  מלמעלה, צורתו של הבניין כרצועות קיר המתחברות 

בונקר, שזרועותיו רצות במקביל על פני הטופוגרפיה, מתפזרות בשטח ומתחברות זו 

לזו, ובה בעת זורמות עם תנאי המרחב, כל אחת על פי אופייה. כמו הקר, גם סגל רואה 
את החורשה כייצוג של הקשר העמוק של הפלמ"ח לאדמה שנלחם עליה.39

שם, עמ' 74.  35

שם.  36

"האדם הוא תבנית נוף מולדתו”. ראו: שאול טשרניחובסקי, "האדם אינו אלא”, שירים, ירושלים ותל אביב:   37

Zvi Hecker, http://www.zvihecker.com/index_entry.html :הוצאת יובל ושוקן, 1943. בתוך

 Rafi Segal. “The Palmach Histoy Museum”, in: The Journal of Architecture, vol. 8, 2003,  38

pp. 251–263, בתוך: שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 75.

שם.  39
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סגל מייחס לעיצוב הבניין משמעויות סימבוליות רבות: הוא צומח מן האדמה ויוצר 

נוף בנוי ונשלט, שהוא גם אינטנסיבי וגם “ריק”, גם פסטורלי וגם משדר אלימות, גם 

נחבא וגם בולט בסביבתו. רעשי המלחמה הוטמעו עמוק באדמה )ה"תצוגה" המוזיאלית 

ממוקמת בקומת המרתף(, ואילו הבניין שמעליה משדר שקט וחללים רציניים. בדרך 

זו נוצרת קומפוזיציה של מלחמה ושלום, כאשר החצר מייצגת את השלום והמרתף את 
המלחמה, ויחד הם מייצגים את הִססמה “במותם ציוו לנו את החיים”.40

עת  בכתבי  שפורסמו  במאמרים  גם  מתבטא  למבנה  המיוחס  הסימבולי  העומס 

מקצועיים בעולם: ירחון האדריכלות האיטלקי דומוס תיאר את בית הפלמ"ח כמבע 

אדריכלי שמסמל את לוחמי הפלמ"ח וכשפה עיצובית המאחדת את ערכי הפלמ"ח עם 

וָהעצים כייצוג  החומרים המקומיים.41 מיכאל קרוגר ניתח את רעיון שימור החורשה 

המבנה  לדעתו,  לחספוס.42  כביטוי  עצים  המקיף  המבצר  ואת  הפלמ"ח,  של  לעשייה 

מייצג עומק ציוני באמצעות מערכת המפלסים, שיוצרת אינטגרציה טבעית בין הנוף 

לנוף  הבניין  חיבור  ואילו  הפלמ"ח,  את  מייצג  המקום  בחומרי  השימוש  גם  לבניין. 

ולאתר יוצר איכות גאולוגית ומבטא גישה יהודית לרעיון של קונפליקט. לעומתו זיהה 

פטר קוק בבניין חספוס ועצבנות של התרבות הישראלית ומתן צורה לעבר הישראלי 

הסוער. לדעת קוק, ציפוי הקירות בכורכר מייצג לא רק את אדמת מישור החוף, אלא 
גם את אדמת הקרב המדברית. 43

המקומית  הביקורת  בחרה  המקצוע,  אנשי  של  האלגורית  הקריאה  לעומת 

תיאר  המוזיאון,  פתיחת  עם  שהתפרסם  במאמר  אחר:  מסוג  במטאפורות  להשתמש 

תום שגב את המקום כ"בניין אפור ומכוער, הנראה כספינת מעפילים שנהפכה לכובע 

גרב, או להפך”, והלין על הפלמ"ח, שבחר להקים את המוזיאון שלו על אדמות כפר 

ערבי.44 אסתר זנדברג השוותה את הבניין ל"טווס זחוח דעת”, והאשימה את העיצוב 

זנדברג,  לדברי  המקום.45  של  ההיסטוריים  להקשרים  רגישות  ובחוסר  בראוותנות 

“זיכרון של הקרקע הקיימת”, כדברי השופטים  כורכר אינם  קירות האבן המחופים 

שם, עמ' 77-76.  40

  Roman Hollenstein, “The Palmach Hisstory Museum, Tel Aviv”, DOMUS, 813, 1999.  41

בתוך: שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 79.

בתוך: שחם–גובר,   .Michael Kruger, “Ground Force”, Blueprint, No. 165, 1999, pp. 34–37  42

תכנון בית הפלמ"ח, 79.

 Peter Cook, “Rough Cuts”, Architecture, Vol. 87, Issue 10, 1998, pp. 118–124  43

בתוך: שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 79.  

תום שגב, "אנו אנו המדינה”, הארץ, 2.6.2000.  44

אסתר זנדברג, "על מנת לקבל פרס”, הארץ, גלריה, 2005.  45
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שהעניקו לבניין את פרס רוקח, אלא כיסוי אירוני על זיכרון הכפר הפלסטיני שהיה 

במקום ונהרס.

היא  המבנה  של  הבולטת  תכונתו  לו,  המיוחסת  לסימבוליקה  לרגע  להניח  אם 

נראותו: נדמה שיותר מכול ביקשו המייסדים והאדריכלים להקים מבנה בולט לעין. 

יוצא דופן  בית הפלמ"ח נישא בראש גבעת כורכר במעלה רחוב לבנון ברמת אביב, 

בצורתו ובצבעיו האפורים–חומים. לא לשווא זנדברג מכנה אותו “שגריר מקומי של 

הזרם הדה–קונסטרוקטיווי ]...[ ]ש[מצא את עצמו במלאות לו פחות מ–20 שנה מייצר 

חזותו אכן הולמת את מאפייניהן של אנדרטאות תש"ח  זיכרון”.46  ומבני  אנדרטאות 

המאוחרות, שהוקמו בשנות השישים והשמונים של המאה העשרים בתהליך של עיבוי 

רשת הזיכרון בחברה הישראלית: מבנים מונומנטליים, מפוסלים בסגנון הרואי ומלא 

פאתוס, המשתמשים בחומרים טבעיים כמו אבני בזלת, סלעים ואבנים מקומיות, כדי 

ליצור את הרושם שהם חלק טבעי מן הנוף.47 

העולם  מלחמת  שלאחר  האירופי  הנופלים  מפולחן  שהועתקו  אלו,  מאפיינים 

הראשונה,48 ניכרו כבר באתרי ההנצחה המוקדמים שקמו בספונטניות בתום המלחמה, 

בעקבות יזמות פרטיות של יחידים — משפחות שכולות, חברים לנשק וחברי יישובים. 

אף שבית הפלמ"ח חסר את הקרבה הבלתי אמצעית בין הזוכרים לנופלים, הוא דווקא 

משמר את הרעיון הפוליפוני של קהילת ההנצחה הספונטנית של תש"ח: חברי הפלמ"ח 
הוזמנו לרכוש לֵבנים בבניין בכספם הפרטי כתרומה למיזם.49

הערכים שהמבנה מייצג, על חזותו המתבדלת, סגנונו וחומריו, אינם מתיישבים עם 

הדימוי הערכי של הקהילה שהקימה אותו ויוצרים מתחים בלתי מפושרים בין המרחב 

לבעליו. ראשית, סגנונו של המבנה: דור הפלמ"ח מזוהה יותר מכול עם ערכי אחוות 

הספרותי  בכינוי  ביותר  הבולטת  תצורתם  את  שקיבלו  והחברותא,  הרעות  הלוחמים, 

המובהקים  המייצגים  הם  הדדית  וערבות  שוויוניות  סוציאליזם,  רבים”.  ראשון  “גוף 

של דור הפלמ"ח, לעומת האינדיבידואליזם שפשה בתרבות הדורות הבאים.50 מבחינה 

שם.  46

אילנה שמיר, הנצחה וזיכרון, עמ' 18. דוגמה לאנדרטאות מאוחרות לחללי תש"ח: אנדרטת חטיבת פלמ"ח   47

הנגב, דני קרוון, 1969; האנדרטה לחללי חטיבת פלמח–יפתח בנגב בצומת קמה, יחיאל ערד, 1969; האנדרטה 

לנופלי חטיבה 8 על יד שדה התעופה לוד, יחיאל שמי, 1972; האנדרטה לחללי הפלוגה הדתית מגדוד 33 של 

חטיבת אלכסנדרוני, סול בסקין, 1985; האנדרטה לחללי אצ"ל שנפלו בקרבות ברמלה, אבי ואוסקר פרישר, 1992. 

מוסה, הנופלים בקרב, עמ' 94.  48

שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 69.  49

מרידה בקולקטיביות וחיפוש אחר אינדיבידואליזם הם ממאפייני הסיפורת של "דור במדינה” ו"הגל החדש”   50

בשנות השישים והשבעים של המאה העשרים.
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פתרונות  שחיפשה  מודרניסטית,  אדריכלות  עם  מתקשרים  אלו  ערכים  סגנונית, 

ואף שהוחלט  זאת,  ופונקציונלית. למרות  ארכיטקטוניים בעלי אוריינטציה חברתית 

מראש כי באופיו לא יהיה בית הפלמ"ח “אנדרטה לגיבורי העבר” וכי התכנון והביצוע 

יישאו אופי “צנוע ולא ראוותני בהתאם לרוח הפלמ"ח”,51 נבחר מבנה גרנדיוזי יוצא 

דופן, המתחרה במסר הערכי של הקהילה. 

שנית, חומריו של המבנה: השימוש בחומרי המקום — שימור החורשה וחיפוי הקירות 

באבני כורכר — שנועד לסמל את הקשר בין הפלמ"ח לאדמת הארץ, מתקיים במגרש 

עירוני שהיה שייך לאדמות הכפר הפלסטיני שיח' מוניס. החומריות, שנועדה לסמל את 

הזיקה למקום, הופכת גם היא לאקט גרנדיוזי ואירוני, המנכר את המבנה מן המקום.

שלישית, הפונקציונליות של המבנה: העומס הסימבולי שהוטל על המבנה מאפיל 

בהנחה  מזדקנת.  אוכלוסייה  לשרת  שנדרש  כמקום  שלו  הפונקציונליות  שאלת  על 

שבניינים נועדו לשרת בני אדם ולא רק לשמש פסלים סביבתיים בעלי מסר, מבנה 

שאינו  וצר,  ארוך  מסדרון  היא  הכניסה  מבואת  רבים:  מכשלים  סובל  הפלמ"ח  בית 

מתאים לקליטת קהל; גובה התקרה, המשתנה על פי משולשי הקירות, יוצר בעיה של 

אקוסטיקה; מדרון החורשה אינו מאפשר להציב בה כיסאות ואינו מתחשב באוכלוסייה 

מבוגרת; הניתוק הגאוגרפי בין הבניין הקדמי לבניין האחורי וחדרי הארכיון, הנחבאים 

במבוכים תת–קרקעיים, מקשים על ההתמצאות. 

המושג  עם  והאוצרים  המייסדים  בפי  שנקשר  שם   — הפלמ"ח”  “מוזיאון  לצד 

“תצוגה” — מפוזרים בין שני הבניינים מפעלים הקשורים מקצתם ל"תמך המוזיאלי”52 

ומקצתם לפעילות חברתית המתקיימת במקום: ספרייה וארכיון הפלמ"ח, חדר הנצחה 

לנופלים וכיתות הדרכה, תצוגת “יד לגח"ל" לזכר גיוס חו"ל של הפלמ"ח, ארכיון “אוצר 

תמונות הפלמ"ח”, אודיטוריום המעוצב כחלל פנימי של משוריין, קפיטריה קטנה בשם 

הפלמ"ח.  סרטי  של  הפקה  חברת  פלמ"ח”,  “אוהלי  עמותת  ומשרדי  פלמ"ח”  “קפה 

וכי ההחלטה על מיקומם  בין האגפים באקראי,  בסיור במקום נדמה כאילו הם פוזרו 

תכנון  תיק 1991–1992. בתוך: שחם–גובר,  אורית שחם–גובר, “בית הפלמ"ח — פרוגרמה, אוקטובר 1991”,   51

בית הפלמ"ח, עמ' 73. נדמה כי כבר התכנית האדריכלית הראשונה שהוצעה חרגה מרוח הדברים הזאת: 

שנתחם  קומות(,  )כשבע  מטרים  עשרים  בגובה  ענק  אוהל  הציע  הטכניון  מן  בורט  מיכה  פרופ'  האדריכל 

ביריעות בד פלסטי שקופות הנתמכות על ידי כבלי פלדה, בין עמודי פלדה שיתחפרו בגבעת הכורכר )ראו: 

שם, עמ' 74(. המבנה נועד לסמל את הווייתו הישראלית והשורשית של הפלמ"ח, ולהזכיר למבקרים כי מדובר 

בארגון צבאי שנדד ברחבי הארץ. התכנית נפסלה עם חילופי המנכ"לים של תקופת הבראשית )ראו: שם(.

חינוכיות  לפעילויות  המוזיאון,  בנושאי  נוסף  מידע  לאיסוף  המשמש  המוזיאון,  עורף  הוא  המוזיאלי  התמך   52

אליאב  שחם–גובר,  אורית  ראו:  בתערוכה.  מוצגים  שאינם  בנושאים  הרחב  הקהל  ולשירות  ותרבותיות 

נחליאלי, “בית הפלמ"ח — פרוגרמה לתמך המוזיאלי, טיוטה", ארכיון בית הפלמ"ח, לא מצוינת שנה.
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“אוצר הפלמ"ח”  ארכיון התמונות  פונקציונלי:  מרציונל  ולא  המבנה,  מאילוצי  נבעה 

מרוחק במרחק בניין מן הספרייה ומארכיון הפלמ"ח; תצוגת “יד לגח"ל" נסתרת מן 

נמצאת מעבר  מן התצוגה המרכזית; הקפיטריה  קומות  ומנותקת במרחק שלוש  העין 

לחורשה, ובתי השימוש ממוקמים במרתף, בצדו הצפוני של הבניין המערבי ובמרחק רב 

מכל אחד מן המרכיבים המוזיאליים. ההתמצאות במקום אינה פשוטה, בלשון המעטה, 

ואינה מתחשבת בקהל מבוגר. אף על פי כן, יו“ר העמותה ישעיהו גביש טוען כי בית 

הפלמ"ח עומד בתפוסה של כמאה אלף הזמנות בשנה.53 את הצלחתו הכבירה של המקום 

גביש מסביר בתפיסה הייחודית: “הלוא זה לא מוזיאון, אין אף מסמך אחד, אף מוצג 
אחד. הדגם הזה הוא המצאה שלנו. החלטנו שזה מוזיאון חווייתי”.54

החומריות  בין  הקהילה,  של  הערכי  לדימוי  החזותית  הסימבוליקה  בין  המתחים 

ובין העיצוב לפונקציונליות מעמידים מרחב  הסמלית למיקום הגאוגרפי של המבנה 

טעון וסתור, מקהלה דיסהרמונית של קולות היוצרים נרטיב של זיכרון לא–קוהרנטי 

ועל כן גם לא–הגמוני, אבל אנושי מאוד.

ן יכרו לז ן מציאות מדומה  בי ן הפלמ"ח:  יאו ז מו גת  עיצוב תצו

אף שיש לו “תמך מוזיאלי” מפותח )ספרייה, ארכיון תמונות, אודיטוריום וקפיטריה(, 

בו  ואין  אוסף  לו  אין  המושג:  של  המסורתי  במובן  מוזיאון  אינו  הפלמ"ח”  “מוזיאון 

מוצגים.55 בעובדה זו מכירים ומודים הן ישעיהו גביש מצד המייסדים הן אליאב נחליאלי 

מצד המעצבים. ה"תצוגה", הנפרסת בכמה תחנות כמספר שנותיו של הפלמ"ח, היא 

הצופה  את  לשכנע  המבקשת  הפרטים,  לאחרון  עד  סינתטית  תלת–ממדית,  תפאורה 

באִמתּות המציאות שהיא מדמה. 

ככל הנראה, הסיבה לשימוש בתואר המטעה “מוזיאון” קשורה למהלך הכרונולוגי: 

אכן המוטיבציה הראשונית של המייסדים והאוצרת הייתה להקים מוזיאון המבוסס על 

נולד  )שקליאר(  גביש  ישעיהו   .2.6.10 הפלמ"ח,  בית  הפלמ"ח,  דור  עמותת  במשרדי  ריאיון  גביש,  ישעיהו   53

ב–1925 בישראל, התגייס לפלמ"ח ב–1943 ושירת בגדוד הראשון של חטיבת יפתח. לאחר מלחמת העצמאות 

נשאר בשירות קבע, היה אלוף פיקוד דרום במלחמת ששת הימים והשתחרר ב–1970. מאז ועד צאתו לגמלאות 

היה מנכ"ל כור מתכת ומנכ"ל כור. עומד בראש עמותת דור הפלמ"ח כ–15 שנה.

שם, שם. בהקשר זה אומר אליאב נחליאלי, שמשרדו, "פרוגרמה 1”, אחראי לעיצוב ה"תצוגה”: "אני היחיד   54

 ,”1 "פרוגרמה  בסטודיו  ריאיון  נחליאלי,  )אליאב  הפלמ"ח”  "מסע  אלא  הפלמ”ח  מוזיאון  לזה  קורא  שלא 

.)9.8.10

בשנים האחרונות נבנו בארץ ובעולם מאות מוזיאונים כאלו, שאין בהם אוספים, אלא מוצגים מיוצרים בלבד,   55

מאמרים,  לקט  במוזיאונים:  חינוך  גובר,  אורית  ראו:  הקהל,  חינוך  היא  והמוצהרת  המרכזית  שמטרתם 

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, תל אביב: מכללת לוינסקי לחינוך, החברה להגנת הטבע, 1993.

תמונות

7-2



ן רבים      79 גוף ראשו בית הפלמ"ח:   > טל פרנקל אלרואי 

5-2. בית הפלמ"ח, פרטים: חומת כניסה, קיר קדמי, 

מרפסת, מדרגות

כל הצילומים: טל פרנקל אלרואי

6. טקס יום הזיכרון בחצר הפנימית

7. בית הפלמ"ח: חתך אורך



2013  ' פרוטוקולאז       80

של  חווייתית  המצגה  לטובת  המוצגים  נדחקו  התכנית  התקדמות  שעם  אלא  מוצגים, 

מורשת הפלמ"ח.56 למרות השינוי הקונספטואלי, לא עודכנה הכותרת, ואולי לא במקרה: 

לעומת “מסע הפלמ"ח”, התואר “מוזיאון הפלמ"ח” נושא עמו ניחוח אקדמי, ועל כן גם 

ערך מוסף חינוכי; דימוי משכילי, שכוחו רב בתרבות העברית, המקדם את שיווק מורשת 

הפלמ"ח, שמלכתחילה סומן בתור המטרה המרכזית והחשובה ביותר של המייסדים.

ההתנגשות בין הכותרת שהמקום מתהדר בה לבין אופיו בפועל, בין ה"מוזיאון” 

עליהם  להצביע  שאפשר  הניכרים  המתחים  מן  אחד  עוד  היא  ה"לא–מוזיאון”,  לבין 

בבית הפלמ"ח, ואינה מקרית: מצד אחד הרצון להתהדר בחותמת רשמית, באסמכתה 

“מדעית” לסיפור הזיכרון שהקהילה נושאת, ומצד אחר החרדה שזה סיפור עבש ומיושן 

שעבר זמנו. 

המייסדים  בהם  הסיפור,  מושאי  דחיית  את  הכוללת   — הסיפור  מדחיית  החשש 

מקום מוצגים אותנטיים נטולי  וחברי הקהילה — הכריע את הכף לטובת מתיחת פנים: ִבּ

מקום סיפורי קרבות מייגעים בפרטיהם —  צבע — מרחב מלאכותי–תאטרלי “עוטף”; ּבִ

רושם;  ורבת  מתקדמת  בטכנולוגיה  עטופים  מלודרמטיים,  בדיוניים  אירועים  המחזת 

מקום סרטי ארכיון מתפוררים — תפאורות עשויות לעילא בצבעי טכניקולור. לא עוד  ּבִ

התרפקות נוסטלגית על עבר אמורפי דהוי, אלא מסלול הרפתקאות משוכלל, שהמבקר 

אמור לחוש בו כבתוך שלו. כך נולד המושג ההיברידי “מוזיאון חווייתי”:57 מרחב מוסדר, 

המבקש להמציג את הזיכרון כ"היסטוריה", אבל לשווק אותו לקהל כאירוע רגשי. 

תפאורות  בין  בו  נע  שהקהל  עוטף”,58  תאטרלי  חווייתי  “מרחב  ליצור  הרעיון 

נוסח  “חוויה  מיצירת  החשש  את  עורר  בדיוניות,  שמקצתן  בדרמות  וצופה  דמיוניות 

לכובד  כאנטיתזה  הרעיון  הוגי  ידי  על  התאטרלי  הסגנון  נתפס  בתחילה  דיסנילנד”. 

הראש ולמכובדות שהיו אמורים ללוות מוזיאון המספר סיפור היסטורי הרואי. לטענת 

שחם–גובר, האפולוגטיקה שליוותה את תהליך התכנון בהקשר זה לא עזבה אותו עד 
ליום פתיחת המוזיאון, וגם לאחריו.59

המאפיין  השעמום  מן  החשש  הייתה  זו  עיצוב  באסטרטגיית  לבחירה  הסיבה 

מוזיאונים היסטוריים רבים. את הפתרון להתעניינות המבקרים בסיפור הפלמ"ח תלו 

המייסדים בכלי העיצוב שנשתלו במרחב ה"תצוגה". מייסדי המקום — אנשי עמותת 

סימולטורים,  מחשבים,  אור–קוליים,  ב"מופעים  דגש  שיושם  דרשו   — הפלמ"ח  דור 

בדלתיים  אזולאי,  ראו:  למוצגים,  שונים  מסוגים  ייצוגים  הפיכת  היא  אזולאי,  אריאלה  פי  על  "המצגה”,   56

פתוחות, עמ' 80.

ישעיהו גביש, ריאיון, 2.6.10.  57

שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 114.  58

שם.  59
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דיורמות פעלתניות, קיר וידאו ובו כמה מסכים, הקרנת סרטים” וכדומה.60 שחם–גובר 

מציינת כי תפיסת הטכנולוגיה כמנוף להזדהות רגשית כבר הייתה דפוס מקובל בעולם 

המוזיאונים בתקופה זו.61 הוחלט כי הביקור ב"תצוגה" ייערך בקבוצות בליווי מדריך — 
תבנית המוכרת בשם “קהל מובל".62

עמד  בודדים  של  אישי  כסיפור  הפלמ"ח”  “מסע  את  לעצב  ההחלטה  בבסיס 

את  המבקר  חווה  הביקור  במהלך  וכך  הנושא,  לבין  המבקר  בין  קרבה  ליצור  הרצון 

תהליך ההתמודדות של ה"אדם הפשוט” בשעת מבחן עם הבלתי אפשרי, ויכול לו.63 

יצירת האחדה בין האדם היחיד לבין המבקר נתפסה בתור מטרה מרכזית ב"תצוגה". 

באמצעות  הפלמ"ח  מורשת  את  להעביר  הדרישה  קרי,  הייצוג,  של  הפוליטיקה  לצד 

ה"תצוגה"  את  ולהפוך  ולרגש,  לעורר  הזדהות,  ליצור  השאיפה  הוצבה  ה"תצוגה", 

הסיפור  את  להפוך  והמעצבים  המייסדים  קיוו  זו  בדרך  המבקר.  של  אישית  לחוויה 

מ"זיכרון יד שנייה" למעין זיכרון “יד ראשונה", שיטביע את החותם המצופה בתודעת 

המבקרים.64 

הביקור”  ל"חווית  הייצוג(  של  )הפוליטיקה  התצוגה”  מ"רוח  המיקוד  עבר  כך 

)הפואטיקה של התצוגה(. לפיכך הגדירה תפיסת העיצוב תצוגה שתתבסס על “אווירה, 

סיפור  להעברת  החזותית  התשתית  כי  הוחלט  ומסרים”.65  אסוציאציות  תחושות, 

הפלמ"ח תהיה תפאורה דמיונית שתיצור “אווירה ותחושות”, וכי הסיפור הוא שיהפוך 

למרכז התצוגה, ולא המוצגים. בהתאמה לכך עוצבו התחנות ב"מסע”: רחוב תל אביבי 

ברוח התקופה, חורשת אקליפטוסים שנועדה לדמות את חורשת גינוסר, מחנה אימונים 

בקיבוץ, מסלול מתפתל בקניון במדבר, מערה שעניינה “מסביב למדורה", גשר מ"ליל 

הגשרים”, סליק ומחנה מעצר בעקבות ה"שבת השחורה", בטן אניית מעפילים, בית 

ומיצג מלחמת   1947 בנובמבר  בכ"ט  בו הצבעת האומות המאוחדות  קפה שמושמעת 

העצמאות.

"סיכום דיון — ועדת היגוי בנושא מורשת הפלמ"ח”, ארכיון הפלמ"ח. בתוך: שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח,   60

עמ' 88.

שם.  61

התפיסה שלפיה הקהל מובל מקצה אחד אל קצה אחר מאפשרת ליותר ויותר מוזיאונים היסטוריים להיבנות   62

ד. דירקין, "החוויה  לין  ג'והן ה.פאלק,  ולחנכו. ראו:  ורב עובדות, שנועד להשפיע על הקהל  יחיד  כסיפור 

המוזיאלית”, אניטה רואי אולדס, "לשלוח אותם הביתה בשלום”, בתוך: אורית גובר, חינוך במוזיאונים.

שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 101.  63

שם, עמ' 102.  64

שם, עמ' 113.  65
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התפאורה המורכבת עוצבה והופקה בידי אליאב נחליאלי וצוות הסטודיו “פרוגרמה 

שמתגייסת  צעירים  חבורת  של  הבדיוני  הסיפור  תסריט  את  באנגליה;  ונבנתה   ,”1

עוצבה  התאורה  ארמוני;66  אודי  אותו  והמשיך  נר,  בן  יצחק  בתחילה  כתב  לפלמ"ח, 

לחלל  נדחס  זה  כל  רכטר.  יוני  בידי  הולחנה  והמוזיקה  מוניץ  ציון  בן  פרופסור  בידי 

לו  שהוגשה  הפרוגרמה  מן  התעלם  והמעצב,  האוצרת  שלטענת  היקפי,  תת–קרקעי 

בתור הנחיה לתכנון: חללים ברוחב של חמישה מטרים במקום עשרה, גובה חלל נמוך 

בהרבה מן הגובה הנדרש, תשתית טכנית )חשמל, אינסטלציה, מיזוג אויר( שהוכנסה 

למרתף כדי לחסוך בעלויות של יציקת השלד וחללים משתנים בגודלם ובגובהם על 

פי מיקומם המקרי של העצים ששומרו בחורשה. במקום “קופסא שחורה וריקה בעלת 

אופי מוזיאלי”, התקבלו “חללים זרועים עמודים, חדירות של רמפות שונות ומשונות, 

קורות ענק וצינורות מכל סוג ומין”67 — “עוינות מוחלטת בין האדריכלות לבין החלק 
המוזיאלי”, כהגדרת אליאב נחליאלי.68

אף שה"תצוגה" נשענת על “מרכיב החוויה",69 שמאפיל על העיקרון המוזיאלי, 

מוזיאון הפלמ"ח שואף להציג את “מסע הפלמ"ח” כמעין אמת חבויה שנחשפה אל 

האור. ה"תצוגה" נשענת על עקרונות של גילוי וחשיפה, והעבר מוצג בה כאילו חולץ 

מן המקום, כאילו היה צורך להסיר רק שכבת אבק דקה שטשטשה את נוכחותו. 

שמקורו  המשופע,  הצר,  המפלס  ה"תצוגה":  אל  בירידה  הגילוי  של  תחילתו 

דלת  דרך  החודר  מתעקל,  ארוך,  אפיק  יוצר  המערבי,  הבניין  של  הדרומית  במבואה 

חלל  ממוקם  זה  סטיכה”  ל"נהר  מעבר  החושך.  תוך  אל  וזורם  המרתף  אל  הכניסה 

ההנצחה לנופלים — שער הכניסה אל עולם תת–קרקעי מקביל של חיים–מתים. רושם 

זה מתחזק בעזרת המוזיקה הדרמטית שהלחין יוני רכטר ובזכות הטמפרטורה הנמוכה 

ששוררת במקום. גם הצעידה הממושמעת בעקבות המדריכה יוצרת תחושה של קהל 

שבוי, הצועד בעיוורון ובחוסר שליטה אל עבר גורל שאינו ידוע. מכאן ואילך נפרש 

נדרש  המבקר  החשכה  בחסות  הפרטים.  אחרון  עד  מושלם  ארכאולוגי,  תחתי,  עולם 

לזנוח את עולמו הפרטי, לוותר על מודעותו העצמית ולאפשר לאובייקטים ולאירועים 

תת–מודע  כעין  לממש  מבקשים  ה"תצוגה”  מעצבי  כך  בו.70  להיטמע  הארכיטיפיים 

חבורת הצעירים כוללת ייצוג לכל מגזר ומגדר: הצבר יפה הבלורית, העולה החדש, המזרחי שמתגייס לפלוגה   66

הערבית והאישה האמיצה, שנהרגת בליווי השיירות לירושלים.

שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 143-142.  67

אליאב נחליאלי, ריאיון, 9.8.10.  68

שם.  69

פאלק בתוך: אורית גובר, חינוך במוזיאונים.  70
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קולקטיבי שהופקד בידיהם:71 מרחב חברתי אוטופי, גן עדן אבוד של נעורים נצחיים, 

שהמוות היחיד המותר בו הוא מוות בקרב על קידוש המולדת.

מרחב סימבולי זה של “כיתת הפלמ"ח”, הממומש באמצעים פיזיים וקולנועיים, 

הוא הגשמה מופתית של האוטופיה הציונית: הומוגני,72 נקי מקונפליקטים פנימיים, 

האויבים  חבר  וערבים(.  נאצים  )בריטים,  חיצוניים  אויבים  באמצעות  ומוגדר  מגודר 

מסכי  על  ומרוחק  כללי  באופן  רק  ומיוצג  הבדיוני,  התסריט  ומן  התפאורה  מן  מודר 

הסרטים התיעודיים. ב"מרחב הסטרילי” של ה"תצוגה”, ה"כיתה” היא קהילת השייכות 

היחידה, והיא מייתרת את הצורך במשפחה ביולוגית, בחברים שאינם מגויסים ובייחוד 

באנשים מבוגרים. טקס ההתאחדות של חברי ה"כיתה” מתרחש כריטואל חוזר באתר 

שימותו  לפני  המתים  מן  השראה  שואבים  החיים  הקבר,  סביב  הקברות.  בית  אחד: 

בעצמם בזמן הקרוב.

בדומה לחברי הקבוצה הווירטואלים, גם המבקרים ב"תצוגה" נדרשים להתלכד 

כלומר  במותן,  הוא  ה"שטוחות”  הדמויות  של  תפקידן  עיקר  האבדן:  חוויית  סביב 

ה"תצוגה"  לשווא  לא  המדינה.73  הקמת  לטובת  העצמית  ההקרבה  רעיון  בהדגשת 

נפתחת וגם מסתיימת בשורות מן השיר האיקוני מגש הכסף של נתן אלתרמן.74 מיקום 

החיים.  לקהילת  טראגית  מלודרמטית  כמסגרת  מעמידם  ובסיום  בפתיחה  הנופלים 

המחזתם של המתים לא רק מאפשרת לראותם ולגעת בהם — תשוקה המאפיינת את 

כמו  השאול":  מן  “החזרה  מיתולוגיית  את  מקיימת  גם  אלא   — הנופלים”75  “פולחן 

בשורת השיר המפורסמת, הנופלים חוזרים להפריח את הקהילה, נושאים באמתחתם 
את הנעורים הנצחיים.76

היא  ב"תצוגה",  וירטואלי  באופן  המתקיימת  לנשק,  הצעירים  החברים  קהילת 

מרחב–מרָאה מהופך הרוחש תחת רגלי קהילת הפלמ"ח המזדקנת שעודנה חיה: מיקום 

ה"תצוגה" מתחת לבניין — שמקורו באילוץ אדריכלי — משמש כמנוף לאווירת רפאים, 

אותו”  להציג  איך  ידע  לא  עצמו  שהוא  אחר,  מישהו  של  הילד  את  תרגמתי  “אני  שחם–גובר:  של  כדבריה   71

)ריאיון, 15.8.10(.

הפלמ"ח מצטייר כמרחב מימוש מיטבי לחזון כור ההיתוך: "כיתת הפלמ"ח” מייצגת אינטגרציה מושלמת בין   72

עולים חדשים לצברים, בין מזרחים לאשכנזים, בין גברים לנשים. למעט ערבים, יש בסיפור ייצוג הולם לכל 

המינים והמגזרים. 

"דמות שטוחה” היא הגדרה ספרותית לדמות מונוליטית, המייצגת תכונה אחת או תכונות מספר, המשרתות   73

מטרה אחת. לרוב תפקידה הוא לייצג באופן אלגורי תופעה כלשהי בחברה.

נתן אלתרמן, “מגש הכסף”, הטור השביעי, דבר, 1947.  74

מוסה, הנופלים בקרב.  75

"עוד נשוב, ניפגש, נחזור כפרחים אדומים”, בתוך: חיים גורי, "הנה מוטלות גופותינו”, פרחי אש, ספריית   76

הפועלים, 1949.
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אבל גם מעניק למרחב איכויות ארכאולוגיות: עולם העבר מתקיים כמסד תת–קרקעי 

ורב–שכבתי של הבניין ושל הקהילה שהקימה אותו.

שואפת  היא  המבנה:  של  המרחביים  רעיונותיו  את  מחזקת  ה"תצוגה”  לכאורה, 

להיות ייחודית ומתבדלת, גרנדיוזית ושונה מכל מה שקדם לה; היא מבקשת להמחיש 

“סביבה הנשלטת על ידי היסטוריה של מאבק ומלחמה”;77 היא מעוצבת כ"תבנית נוף 

מולדת” וכביטוי לערכי תנועת העבודה. עם זאת, ה"תצוגה" איננה המשך של המבנה 

אלא איור של הסימבוליקה שלו: לעתים היא יוצרת דימויים סינתטיים מרמה שנייה 

הסמלית– האורנים  לחורשת  כמרָאה  ב"תצוגה"  המלאכותית  האקליפטוסים  )חורשת 

ולעתים היא מרחיבה את הדימויים הסינתטיים הקיימים  המקומית, שהבניין מקיף(, 

)צוקי הכורכר המלאכותיים ב"תצוגה" כמקור מחצבתו של חיפוי הכורכר על קירות 

איננה  ה"תצוגה”  מקבילים,  באמצעים  פועלת  שהיא  אף  ואולם  המבנה(.  של  הבטון 

ה"תצוגה”  של  המאמץ  אותה:  מערערת  אלא  המבנה  של  הסימבוליקה  את  מחזקת 

לא– כמרחב אשלייתי  “אותנטי”, מעמיד את המרחב הממשי  “אִמתי”,  ליצור מרחב 

יודעין את הקהילה, משום שהיא מחזקת את  זו משרתת בלא  פחות ממנה. דינמיקה 

מעמדה של ה"תצוגה" בתור חלופה לגיטימית: אם מידת הממשות של המרחב איננה 

מוחלטת, שאלת האונטולוגיה של המרחב הווירטואלי איננה רלוונטית, וכך ה"תצוגה" 

מקבלת תוקף וזכות להקים את העבר לתחייה, והקהילה זוכה מחדש בנעוריה. שחם–

גובר מתארת את חוויית המפגש הראשונה של בני הקהילה עם ה"תצוגה": 

בחודשים הראשונים לפני שזה נפתח כינסנו את כל הפלמ"ח, והם בהחלט התייצבו 

בהמוניהם. זו הייתה חוויה מכוננת לפגוש אותם. מבחינתם זה נס, כוננו מחדש את 

הפלמ"ח עבורם. הלכתי עם המון קבוצות — הם בכו, התרגשו, היו כאלה שכמעט 

זה  בזה,  לעמוד  יכולתי  “לא  שאמרו  נשים  יותר  היו  מילים.  ללא  יצאו  התעלפו, 

היה לי קשה מדי”. גם הרבה גברים בכו שם, אבל לא אמרו את זה. הזמנו אותם 

 JCC–לפי קבוצות שייכות, וזה תמיד היה מפגש חברים. מרגע זה ואילך זה הפך ל

]Jewish Community Center[ שלהם. אני חושבת שסידרתי להם את הזקנה.78 

שחם–גובר מספרת כי לצד התגובות הרגשיות, התמקדו ביקורות ה"חברים” ל"תצוגה" 

במידת הריאליזם של הסיפור: 

רפי סגל, בתוך: שחם–גובר, תכנון בית הפלמ"ח, עמ' 75.  77

אמרה:  שלי  “ואמא  ל"תצוגה”,  בהתרגשות  הגיב  שחם,  נתן  הסופר  אביה,  גם   .15.8.10 ריאיון,  שחם–גובר,   78

‘הקמת לנו מצבה יפה’”, היא אומרת. שחם גם רכש “לבנה” — תרומה בעת הקמתו של הבית.
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הגיבו הרבה על השימוש הלשוני. המדקדקים אמרו “לא אמרנו דברים כאלה”, וזה 

נכון. הייתי חייבת להתאים את הסלנג לימינו. תגובות נוספות היו לגבי קרב כזה 

או אחר. היה לאנשים קשה להשלים עם זה שהאירוע המכונן של חייהם לא הטביע 

חותם ולא הופיע ב"תצוגה”.79 

גם גביש מעיד על תלונות, בעיקר בנוגע למידת הייצוג של האירועים ההיסטוריים: 

“כל אחד שאל איפה הוא, איפה הקרבות שלו. אחרים זיהו את עצמם בקרב”.80 

ה"תצוגה”  למרחב  הפלמ"ח  דור  קהילת  בני  של  החזקה  האמוציונלית  התגובה 

המרחב  כנגד  ומאורגן  מוקפד  מושלם,  מרחב  מציעה:  שהיא  המרָאה  ליחסי  קשורה 

סוג של “מיקום– איכויות “הטרוטופיות”:  הוא בעל  זה  זקנתם. מרחב  המעורער של 

נגד”, שיחסי המקום מיוצגים בו, אך בה בעת הם גם שנויים במחלוקת ומהופכים.81 

מרחב ה"תצוגה" מתפקד כמעין “הטרוטופיה של פיצוי”: בני הדור מוזמנים להתבונן 

מכאן  כאן.  מחדש  עצמם  את  ולכונן   — וערכיים  און  מלאי  צעירים,   — שם  בעצמם 

שם,  נמצא  שאינו  מי  הנזכרים:  האירועים  קורפוס  ולהרחבת  לריאליזם  הדרישה   גם 

אינו קיים.

עם  אחד  בקנה  עולה  ממומש  אוטופי  כמרחב  הזיכרון  של  להמצגה  ההתמסרות 

מסקנותיה של גבריאלה ספקטור–מרזל, שחקרה את זקנתם של קציני תש“ח: שישים 

שנה אחרי תום הקרבות, לוחמי הפלמ"ח עדיין מסרבים להכיר בִזקנה שקפצה עליהם.82 

הרואית של  סיפורית  זהות  בין  א–אינטגרציה  ספקטור–מרזל מתארת אסטרטגיה של 

לוחמי הפלמ"ח )קרי, צברים, אנשי צבא וגברים שהקדישו את חייהם למען המולדת( 

לבין היבטים של חוויית הִזקנה שלהם )ירידה ביכולת הקוגניטיבית והגופנית, מפגש 

עם סניליות ומוות של אחרים(. אסטרטגיה כזו יעילה לנוכח משמעויות הִזקנה בתרבות 

הישראלית והמערבית, שהזקן נתפס בהן בתור “אחר” דחוי ושולי, והאידאל התרבותי 

מעוצב כנגדו. ספקטור–מרזל טוענת כי כדי להתנער מאיום הזהות עם הִזקנה, לוחמי 

שם.  79

ה"חברים”,  של  המבוגר  לגילם  קשורה  עצמה  על  שחזרה  אחרת  ביקורת   .2.6.10 ריאיון,  גביש,  ישעיהו   80

שהתלוננו כי אינם שומעים היטב. גביש מעיד כי מאז הותקן במקום מערך אוזניות מיוחד לכבדי שמיעה.

הקברות  בתי  האבות,  בתי  את  מציין  פוקו  כאלו  למקומות  דוגמה  בתור   .17 עמ'  הטרוטרופיה,  פוקו,   81

והמוזיאונים — שלושה מיקומים רלוונטיים בהקשר של קהילת דור הפלמ"ח: בתי האבות נמצאים על הגבול 

הוא  שבין “הטרוטופיות של משבר” להטרוטופיות של סטייה", מאחר שבחברה המערבית — שבה הפנאי 

הכלל והבטלה היא ביטוי לסטייה — הִזקנה היא משבר אבל גם סטייה; ככל שהפסיקה הציוויליזציה להאמין 

בתחיית המתים הפכו בתי הקברות ל"עיר האחרת”. המוזיאונים מבקשים לכונן מקום של כל הזמנים, שהוא 

עצמו יהא מחוץ להישג ידו של הזמן. ראו: שם, עמ' 15-12. 

גבריאלה ספקטור–מרזל, צברים לא מזדקנים, ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית, 2008.  82



ן רבים      87 גוף ראשו בית הפלמ"ח:   > טל פרנקל אלרואי 

תש“ח אינם מסתפקים בהדגשת עוגני זהות צעירים ונוקטים אסטרטגיות נוספות כמו 

השתקה מוחלטת של ההזדקנות האישית, זיהוי אחרים כזקנים והצגת הנעורים כתכונת 
חיים מתמשכת.83

במסגרת שימור זהות העבר, אנשי דור תש"ח גם דבקים בדרך שבה הם מספרים 

השימור  גם  האישי,  השימור  כמו  ספקטור–מרזל,  לטענת  הלאומית.  ההיסטוריה  את 

ההיסטורי פועל כ“אסטרטגיית תיקון”: כנגד הקולות המבקשים לנתץ את האתוסים 

המקודשים של המלחמה, בני דור תש"ח מגבירים את הקול הישן. בלא הסיפור ההרואי, 

הקצינים הופכים ל"סתם” זקנים.84 

האפשרות של בני דור הפלמ"ח לחוות את עצמם בדמותם האידאלית מתקיימת 

בבית הפלמ"ח לא רק ב"תצוגה” אלא גם בחלקי ה"תמך המוזיאלי”: בארכיון אוצר 

ואפילו  בית הפלמ"ח, באודיטוריום שמעוצב כחלל של משוריין  התמונות, בספריית 

ואילו  הדימוי,  את  מספקת  ה"תצוגה"  התקופה.  הווי  פי  על  המאוירת  בקפיטריה, 

מודר  הִזקנה  של  הקיומי  השבר  סמכות:  של  סוג  לדימוי  מעניק  המוזיאלי”  ה"תמך 

לטובת תרומה מעשית לחיי הקהילה, המשמשת כמגן בפני הִזקנה.

שם, ט"ז.  83

שם, עמ' 245.  84

14. הקפיטריה13. חלל של משוריין: אודיטוריום מלווי השיירות
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סיכום

אתר זיכרון אינו רק ייצוג של “הרפרטואר הסימבולי” של הקהילה אלא הוא גם ייצוג 

של הזמן המצטבר שלה; “קהילת זיכרון” אינה רק תופעה קבוצתית של “משמעויות 

של  ודיאלקטיקה  מיושבים  בלתי  מתחים  של  סתור  מרחב  גם  אלא  משותפות”,85 

התבלות, ומרחב הנצחה אינו תבנית הגמונית, אלא בעיקר ריבוי של נקודות מבט בלתי 

מרחב,  בעיצוב  בטכנולוגיה,  בחומריות,  אדריכליות,  בתכניות  המתבטאות  ממוזגות, 

ובפרקטיקה. ההצעה לקרוא את מרחבי עיצוב הזיכרון  בסימבוליקה, בפונקציונליות 

בתור מרחבים פוליפוניים והטרוטופיים מבקשת להמיר את התפיסה ההומוגנית של 

המרחב בפרמטרים המכילים בו–זמניות: מרחב ממשי שהוא גם אוטופי; מונוליטי אבל 

גם פוליפוני ודינמי; מצוי בזמן אבל גם מנותק ממנו; מקום של פיצוי אבל גם מקום של 

משבר. עמדה כזו מאפשרת להבחין לא רק בכוח של מספר הסיפור אלא גם בחולשות 

שלו: בצורך לכונן את הזיכרון הקולקטיבי בפומבי כדי לזהות בו את עצמך בנפרד. 

חיינו  דרכו אל מחוץ לעצמנו, שהתבלות  נמשכים  בו, שאנו  חיים  המרחב שאנו 

מתרחשת בו בדיוק, שהזמן שלנו וההיסטוריה שלנו מתבלים בו — מרחב זה, המכרסם 

ִריק, שבתוכו  בסוג של  חיים  “איננו  הטרוגני.  בעצמו מרחב  הוא  אותנו,  ומפלש  בנו 

נוכל לקבוע את מקומם של יחידים או של דברים ]...[ אנו חיים בתוך מכלול יחסים 

התוחמים מיקומים שלא ניתן להעמידם אלה על אלה, ואי אפשר בשום אופן להניחם 

אלה על אלה".86 

אני מבקשת לקרוא את הסתירות הרבות במרחבי בית הפלמ"ח כביטוי להטרוגניות 

של קולות, של פרקטיקות ושל נקודות מבט פונקציונליות, סנטימנטליות וסימבוליות. 

בית  במרחב  להתבונן  מציעה  אני  כביכול,  לעין  הניכרת  העצמתית,  אחדותו  למרות 

על  המושתתת  דינמית,  וסביבה  משמעויות  של  צומת  אמביוולנטי,  כמרחב  הפלמ"ח 

לשון רבים ולא על לשון יחיד. למרות המאמץ של אתר הזיכרון לעצב מורשת מוסדרת 

באמצעות נרטיב אידאולוגי אחיד, אתר זיכרון אינו טקסט הומוגני. הוצאתו של ה"קול" 

מן הכוח אל הפועל, קרי, מן הרעיון האידאולוגי–אוטופי אל העיצוב הלכה למעשה, חושף 

את מבנהו הארכאולוגי הרב–שכבתי, המסוכסך, הסתור והאנושי תמיד של אתוס הזיכרון. 

 Halbwachs, On collective memory  85

86  פוקו, הטרוטרופיה, עמ' 10.
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