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'שוב נשוב אליו': על קורותיה וסמליותה של 
אנדרטת הראל בגבעת הרדאר

'יזכור הפלמ"ח בגאון ובאבל את בניו ובנותיו ]...[ 
נשבענו כי כל מקום בו ִנגר דמם על פני הארץ, שוב 

נשוב אליו. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים'. 
)יזכור לחללי הפלמ"ח(1 

הקדמה 
בנוף  מאוד  בולטת  הרדאר,  גבעת  המכונה  באתר  והממוקמת  הראל,  כאנדרטת  הידועה  האנדרטה 
ההררי שמסביבה; היא נצפית מפסגות מרובות בהרי יהודה וצופה עליהן — 'ויש ממנה תצפית על 
מחצית ארץ ישראל', כלשון שלט 'שימור אתרים' בכניסה לאתר. היא מתפקדת כאתר תיירותי חשוב, 
שכרוך בו סיפור היסטורי רב חשיבות, והיא קשורה בזיקות חזקות ליישוב הסמוך, הנקרא על שמה — 
הר־אדר. מטרת מאמר זה לנתח היבטים שונים של 'עלילת האנדרטה', בעיקר במה שנוגע לעיצובה 

ולהקמתה, ולהפיק מהם לקחים באשר לתרבות ההנצחה הישראלית. 
להתמקדותנו בסיפורה של האנדרטה יש השפעה על אופן הצגת הדברים במאמר. כרקע נסקור 
בתמציתיות את מיקום האנדרטה בהקשר הגאוגרפי והטופונימי; ובסקירת תולדות המקום שבו ניצבת 
האנדרטה נדגיש את האירועים החשובים בעיצוב תדמיתו של המקום ובהשתלשלותה, שהרי אופן 

ההתבוננות באנדרטה קשור בתדמית זו. 
סוגי האתרים שיש להם משמעות  סיפורה של אנדרטה — בתוך כלל  מתודולוגיית המחקר של 
היסטורית, והנושאים ערך כמחוז זיכרון — נעזרת בכלי מחקר טיפוסיים. אנדרטות בישראל — ובהן 
האנדרטה העומדת במרכז חקירתנו — נחקרו בעיקר מבחינת תפקודן בתרבות הזיכרון הישראלית.2 
אנדרטות מרכזיות זכו למחקר פרטני, מקצתן בהקשר של השפה האמנותית שבאמצעותה ניתן לנתח 
שלהלן  בשורות  אליהן.3  והיחס  הקמתן  סיפור  גם  ברגיל  נכלל  זה  ובתוך  ומסריהן,  משמעותן  את 

תשולב אנדרטת הרדאר בקבוצת האנדרטות הנחקרות, בדגש מיוחד על סיפורה.

אנחנו מבקשים להודות למי שהקדישו מזמנם, האירו את עינינו ועדכנו אותנו בפרטים כדי להביא את המאמר לדיוקו 
המרבי, והם: יהודה ארנן, מרים ביימן, מילכה בן־ארי, מוטקה בן־פורת, ד"ר נחום ברוכי, צביקה דהב, יהודה זיו, עמיחי 
מעוז  וכתריאל  קריית־ענבים  מארכיון  קליין  חנה  פיין,  רומק  )רעננה(,  סלע  אליהו  מרום,  חגית  ֶמדֶוצקי,  יאיר  אופיר, 

מארכיון גבעת התחמושת. יבואו כולם על הברכה. האחריות לדברים היא כמובן של המחברים.

ז' גלעד )עורך(, ספר הפלמ"ח, תל־אביב תשי"ג, עמ' 1020.  1
א' לוינגר, אנדרטות לנופלים בישראל, תל־אביב 1993; א' שמיר, הנצחה וזיכרון: דרכה של החברה הישראלית בעיצוב   2

נופי הזיכרון, תל־אביב תשנ"ז.
למשל האנדרטה לזכר חללי גדוד 54 בגבעתי )מ' עזריהו, '"ההלך — ברדתך לנגב זכור אותנו": האנדרטה לזכר חללי   3
]תשנ"ה[,   5 ישראל,  בתקומת  עיונים  העצמאות',  מלחמת  בהנצחת  מחקר   — בחוליקאת  גבעתי  חטיבת  של   54  גדוד 
עמ' 336‑363(; אנדרטת אלכסנדר זייד )י' גילעת, 'אמנים כותבים מחדש את המיתוס: אנדרטת אלכסנדר זייד והיצירות 

בשער המאמר: 
גבעת הרדאר, 

אנדרטת הראל 
ונופה של ירושלים 

)1977(. התמונה 
צוירה על ידי דן 

לבני, מלוחמי 
החטיבה, במלאות 

עשר שנים למלחמת 
ששת הימים, 

לקראת כנס חטיבת 
הראל שנערך 

באנדרטה
)באדיבות דן לבני( 
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האתר — שמו ומקומו, קורותיו ותדמיתו א. 
טן אלַסִידה )תרגום מילולי: הר בטן הגברת, כלומר  השם הערבי המקורי של האתר הנדון הוא ג'בל ּבַ
כונה  ואחרי הקמת מתקן התקשורת בראשו הוא  ישוע4(,  ואפשר שהכוונה למרים אם  פסגת הגברת, 
גם ג'בל אלראדאר. בעוד שבערבית האתר נתפס כהר )ג'בל(, 'התאזרח' בעברית כבר בתקופת המנדט 
הבריטי המונח הגאוגרפי גבעה, גבעת הרדאר. השם יסודו בדעה רווחת שהמתקן שהציבו רשויות המנדט 
בפסגה היה רדאר, ושהוא הוקם במלחמת העולם השנייה כדי לגלות מטוסים גרמניים ואיטלקיים.5 אך 
לאִמתו של דבר הייתה זו תחנת ממסר לרדיו־טלפון; המתקן דמה בצורתו לצלחת, ומכאן כנראה מקור 
הטעות.6 בשלט המַכוון לאנדרטה — שלט בצבע חום, המציין אתרי תיירות — נכתב 'אנדרטת חטיבת 
הראל'. לעתים מכנים את המקום מצפה הראל, השם שהוצע לאנדרטה,7 אך שם זה איננו נפוץ.8 הר־

אדר, היישוב הקהילתי שהוקם בשנת 1986, והמשתרע מסביב לגבעת הרדאר, משקף בשמו את הרדאר. 
הגבעה הנדונה )נ"צ 16241368; נ"ג 880 מ'( היא חלק משלוחה שקצָה האחד נמצא בכפר בידו, 
ככל  נובעת  גבעה  לכינוי  ההצדקה  מעלה־החמישה;  לעבר  מזרח‑מערב  כללי  בכיוון  ושנמשכת 
הנראה מכך שזהו חלק משלוחה. על השלוחה עברה לפני מלחמת השחרור דרך מסוג ב שהוליכה 
מהכפר בידו לאבו־ֿגוש. אחרי מלחמת ששת הימים נאלצו לפרוץ דרך זו מחדש. במינוח הטופוגרפי־
צבאית:  משמעות  בעלות  נקודות  שלוש  הגבעה  באזור  סומנו  הימים  ששת  מלחמת  של  הצבאי 
גבעת הרדאר עצמה כונתה רדאר 2; ח'רבת ַנג'ם )כוכב(,9 השוכנת בשולי הגבעה במרחק כ־350 מ' 
 משיאה, כונתה רדאר 3, וגבעת סלעים ממערב )נ"ג 857 מ'( במרחק כ־400 מ' מגבעת הרדאר כונתה 

רדאר 101 )כיום שכונה בהר־אדר(. 
בשלהי השלטון המנדטורי הוקמה במקום תחנת תקשורת בריטית מיוחדת שנועדה לתת מענה 
בירושלים,  הממשל  מערכות  השלטונות.11  לדעת  בפתח  שעמדו  החמורות  הביטחוניות  לבעיות 

שבאו בעקבותיה', ישראל, 8 ]תשס"ו[, עמ' 119‑144(; תל־חי )ג' עפרת, 'למי שאג האריה', מ' נאור ]עורך[, אצבע הגליל 
1900‑1967: מקורות סיכומים פרשיות נבחרות וחומר עזר ]עידן, 16[, ירושלים תשנ"ב, עמ' 220‑236(. אשר לאנדרטת 

הרדאר, שמיר הקדישה לה סקירה תמציתית אך יסודית בספרה. ראו: שמיר )שם(, עמ' 131‑132. 
לפי יהודה זיו אולי המקום נקרא כך מפני שנצפה ממנו פסלה של מרים בכנסיית ארון הברית שמעל אבו־ֿגוש )דברים   4

בעל־פה, יוני 2011(. 
דעה זו התקבלה בציבור בין השאר משום שזכתה לתמיכה מצד מומחים לידיעת הארץ. ראו למשל: ז' וילנאי, אריאל:   5
אנציקלופדיה לידיעת ארץ ישראל, תל־אביב תשל"ו, עמ' 1165; ס' בן־יוסף )עורך(, מדריך ישראל, ט: יהודה, ירושלים 
1980, עמ' 93; וראו גם: צ' אילן, 'גבעת הרדאר', הד החינוך, מד ]לז[ )תש"ל(, עמ' 11. וכך נכתב גם בשלט כחול של 

'שימור אתרים' בכניסה לאתר. 
קדיש וארנוולד הסבירו בספרם את הטעות כך: 'לתחנות היו אנטנות בצורת צלחת שנדמו לבני הארץ, יהודים וערבים,   6
 כאנטנות רדאר. כך קרה שחורבת ניג'אם, על הכתף הצפונית של הגבעה שעליה עברה הדרך ממעלה החמישה לבידו — 
מקום שכונה על ידי הצבא — קילו]מטר[ 20' — הפך בפי המקומיים ל"גבעת הרדאר"' )א' קדיש ומ' ארנוולד, קרבות 

יבוסי, תל־אביב תשס"ח, עמ' 54(. 
שמיר )לעיל, הערה 2(, עמ' 59.   7

יש מצפה הראל אחר — נקודת התצפית ביער שסמוך לקיבוץ הראל, ושהיה ידוע בשם יער הראל.   8
אולי נקראה כך בגלל גובהה. ראו: וילנאי )לעיל, הערה 5(, עמ' 1166. היו שכינו את הגבעה כולה חורבת כוכב על   9

שמה. ראו: אילן )לעיל, הערה 5(. 
א' איל וד' אייגר, 'המערכה על ירושלים', מערכות, 223 א )תשל"ב(, עמ' 8‑14.   10

ויתגברו,  ילכו  ובהנחה שפעולות החבלה  'במטרה לגבות את מערכת הקווים הקיימת  וארנוולד:  בניסוחם של קדיש   11
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שנזקקו לתקשורת תקינה עם אזור החוף, היו תלויות בתחנה זו, ותלות חזקה זו מסבירה את המשך 
ויתר למעשה על חלק ממאחזיו לאורך כביש  הפעלתה של התחנה שבועות אחרי שהצבא הבריטי 
ירושלים‑לטרון וצמצם את נוכחותו באחרים.12 לנוכחות זו היו השלכות על מהלכי הקרבות באזור 

בתש"ח.
במתחם של תחנת הממסר היה ערב מלחמת העצמאות מחנה צבאי ששירת את שומריה. המבנים 
היו   ,1948 בשנת  רבות  אבדות  הישראלים  ללוחמים  הסבו  מחסה  בהם  שמצאו  שהכוחות  במחנה, 
מבוצרים היטב, ופרשנות נפוצה ייחסה את איכות הביצורים לעבודתה של חברת 'סולל בונה'.13 אם 
הכוונה לביצור מסיווי על ידי 'סולל בונה' כמיזם בשירות הבריטים, קשה למצוא לכך תימוכין, ומכל 
בונה' עבור הבריטים;14 אפשר שחלקה של  'סולל  נזכר ברשימת המחנות שבנתה  מקום האתר לא 
'סולל בונה' שעומד ביסוד הפרשנות הזו הצטמצם לסיוע שהושיטה החברה לחיזוק הביצורים לאחר 

כיבוש הגבעה בליל ה־12‑13 במאי 15.1948 
הקרבות סביב גבעת הרדאר במלחמת השחרור הוזכרו בצורה תמציתית בספרות על המלחמה; 
יאיר ֶמדֶוצקי ציין בשנת 2011 כי 'על קרבות גבעת הרדאר נכתב מעט מאוד עד היום',16 ומחקרו 
 1948 באפריל  ב־23  הגבעה:  על  התנהלו  עזים  קרבות  חמישה  החסר.  את  להשלים  ניסיון  הוא 
הניסיון  במהלך  בריטיים  וכוחות  בידו  ערביי  מול  במקום  הראל  חטיבת  של  הרביעי  הגדוד  לחם 
לכיבוש נבי־סמואל; ב־12‑13 במאי 1948 כבש הגדוד הרביעי את הגבעה מידי הכוחות הערביים 
מידי מחלקה  הערבי את המקום  הלגיון  כבש   1948 במאי  ב־26  הבריטים;  עזיבת  אחרי  שתפסוה 
ועציוני  הראל  חטיבות  של  יחידות  ניסו   1948 במאי  ב־26‑27  בו;  שהחזיקה  עציוני  חטיבת  של 
1948 ניסו שוב כוחות של חטיבת הראל ופלוגה   לכבוש מחדש את הגבעה אך נכשלו; ב־1 ביוני 
מגבעתי לכבוש את המקום אך לא הצליחו. בסך הכול נפלו בקרבות אלו לפי סיכומו של מדוצקי 
עליו,  ולהגן  לכבשו  בניסיונות  עצמו,  באתר  וארבעה  שלושים  מהם  לוחמים,  וחמישה  שבעים 

שולבו ביוני 1947 מספר תחנות ממסר לרדיו־טלפון ]...[ במערכת הטלפונים בין ירושלים לרמלה, בין ירושלים לחיפה, 
ובין רמלה לחיפה' )קדיש וארנוולד ]לעיל, הערה 6[, עמ' 53(. 

שם, עמ' 56.   12
עזרה של 'סולל בונה' לבריטים נזכרה בהתייחסויות מ'השטח'. למשל מורת דרך כתבה: 'את עבודת הביצורים האלה   13
 ביצעה חברת "סולל בונה" עבור הבריטים במלחמת העולם השנייה. זו היתה עבודה מקצועית ואיכותית, שהיתה — 
http://www/yael-badihi/com/index.files/ )י' בדיחי,  שנים ספורות אחר כך — לרועץ עבור לוחמי חטיבת הראל' 
Page2937.htm, נצפה ב־7 ביוני 2012(. אחד הלוחמים במקום כתב: 'הביצורים הוקמו על ידי "סולל בונה"' )'ההסתערות 
על הרדאר', מוטקה: נקודת מפגש לצעירים ברוחם, http://www.motke.co.il/Blog_Post.aspx?pId=440, נצפה ב־7 
ביוני 2012(; ולוחם אחר כתב: 'לא היה כל תדרוך לפני הפעולה. נאמר לנו שנקבל "חיפוי" )ולא ריכוך( ]...[ לא ידענו 
פרטים על מבנה המוצב, למרות שהייתה אפשרות ללמוד עליו כיוון שנבנה על ידי "סולל בונה"' )'קרב הרדאר: סיפורו 

של נועם רנן לוחם בגדוד הרביעי', www.palyam.org//Landops/Jerusalem/NoamRanan, נצפה ב־7 ביוני 2012(. 
ראו:  המצורפת.  במפה  צוין  ולא  שהוכנה  המחנות  ברשימת  זה  מחנה  נזכר  לא  ואמסטר  בילצקי  של  בספרם  למשל   14 

א' בילצקי ומ' אמסטר, בשנות חירום )תקופת ה'קמפים' 1937‑1947(, תל־אביב תשט"ז, עמ' 287‑288.
י' מדוצקי, קרבות גבעת הרדאר במלחמת העצמאות, פרדס־חנה‑כרכור 2011, עמ' 15. תיאור של חיזוק הביצורים ראו:   15

י' סלוצקי )סלוא(, אש בהרים, תל־אביב תשי"ט, עמ' 75.
מדוצקי )שם(, עמ' 117. סיכום קצר ראו: מ' חפץ, גבעת הרדאר: מערכות צה"ל במלחמת העצמאות ובמלחמת ששת   16
הימים )בעקבות לוחמים(, ירושלים תשל"ט, עמ' 38. חומר רב על פי ראיונות הופיע בספרו הראשון של מדוצקי. ראו: 

י' מדוצקי, אחי יענקל'ה: דמותו של מ"כ לוחם פלמ"ח בגדוד 'הפורצים' בחט' 'הראל', פרדס־חנה‑כרכור תשס"א.
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וארבעים ואחד בסביבתו ובעטייה של האש שנורתה ממנו.17 לא כל הנופלים בקרבות זכו לזיהוי 
מבחינה  האויב.  נותרו בשטח  וחלק  בחורף תש"י,  הרצל  בהר  אחים  בקבר  נטמנו  חלק  ולקבורה; 
צבאית גרדא מדובר לכאורה בכישלון ישראלי, שכן הירדנים הצליחו לכבוש את הגבעה ולהחזיק 
בה, אך בעקבות קרבות אלו נותרו מעלה־החמישה וקריית־ענבים בידי ישראל, והדרך לירושלים 

נותרה פתוחה. 
אחרי המלחמה נתפס המקום כמבצר מאיים של הלגיון הירדני, וביצוריו במקום הלכו והתחזקו: 
'תשע עשרה שנים איים מוצב הרדאר — על הקיבוצים, על השדות ועל עורק התחבורה לירושלים. 
בשנים ההן הייתה הגבעה למתחם המבוצר ביותר של הצבא הירדני בגדה המערבית'.18 מלחמת ששת 

מדוצקי )לעיל, הערה 15(, עמ' 118.  17
צ' דרור, הראל: חטיבת פלמ"ח־הראל במערכה על ירושלים תש"ח, תל־אביב תשס"ה, עמ' 292. מרים ביימן, ילידת   18
מעלה־החמישה, חברת הקיבוץ ומרכזת הארכיון שלו )לשעבר(, אמרה בריאיון ב־6 ביוני 2012: 'במהלך השנים שבין 
48' ל־67' הרדאר נתפס כפצע פתוח בקרב התושבים במעלה־החמישה. ראו את המחנה והלגיונרים; לא היו תקריות 
גבול אתם, היו בעיות עם ערבים מקטנה ובידו אך לא מהצבא. ובכל זאת "פצע פתוח" בעיקר במישור התודעתי, בגלל 

מתחם גבעת הרדאר 
וסביבותיו )1967(
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המראה, שראו אותו כאילו איום מעלינו; גם בגלל הזיכרונות מתש"ח. ביום הכיבוש הטנקים של חטיבת הראל חנו ליד 
הרפת שלנו. זה מקום שרואים את הרדאר. כינסו את התושבים למקלט, כולל הרב"ש ]הרכז ביטחון שוטף[ שחשב שהוא 
עצמאי בשטח. הייתה ציפייה באוויר. ביום שאחרי הכיבוש עלינו "החברה" בעיקר צעירים לרדאר. עדיין היו גוויות 

מוטלות בין התעלות; היה מראה קשה מאוד. אבל היה רצון עז להגיע למקום שכל כך משמעותי עבורנו'. 
תיאור הקרב ראו: נ' ברוכי, חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, ירושלים 2010, עמ' 41‑52.  19

על התחקיר ומציאת השלדים ראו: מדוצקי )לעיל, הערה 15(, עמ' 103‑104.  20
לרדאר כמושג הייתה תדמית שלילית בגין חשיבותו בציד ספינות מעפילים. תפקיד זה משתקף עולה בשירו של נתן   21
אלתרמן 'נאום תשובה לרב חובל איטלקי': 'לא השפיע הרדאר אפילו' )נ' אלתרמן, כתבים בארבעה כרכים, ב: הטור 

השביעי, תל־אביב תשכ"ב, עמ' 99(.
ענף היסטוריה במטה הכללי, תולדות מלחמת הקוממיות, תל־אביב תשי"ט, עמ' 154.  22

מדוצקי )לעיל, הערה 15(, עמ' 67.   23
שם, עמ' 15.  24

'בשנים ההן ]1948‑1967[ הייתה הגבעה למתחם המבוצר ביותר של הצבא הירדני בגדה המערבית )ולדעת מומחים,   25
עלה בביצוריו על כל מה שנמצא בגזרה המצרית והסורית(' )דרור ]לעיל, הערה 18[, עמ' 292(. ש' בן־חיים כתב אל י' 
צור ב־28 בנובמבר 1968: 'לאחר הכיבוש נוכחנו לדעת כי ביצוריו ומנהרותיו התת־קרקעיים החצובים בסלע בעומק רב 

הם מהמעולים אשר נמצאו בארץ' )אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 5(.

הימים הביאה למפנה. כיבוש הגבעה היה מהיר והתבסס על שתי פלוגות חיל רגלים משוריין )חרמ"ש( 
של גדוד 104 של חטיבה 10 שנעזרו בטנקים, וכן השתתפו בקרב חיילים מחטיבה 16 )'הירושלמית'(, 
שנכחו בסביבה כבר בתקופת הכוננות שלפני המלחמה. בקרב נפל חייל אחד.19 בחודשים שאחרי 
הכיבוש חיפשו אנשי הרבנות הצבאית שרידי גופות של הנופלים במלחמת העצמאות שנותרו בבורות 
וב־28  הימים,20  מלחמת ששת  בחורף שאחרי  נסתיימה  המלאכה  הושחתו.  חלקן  כי  וגילו  שבאתר 

במרס 1968 נערכה בהר הרצל הלוויה לנופלים.
מעבר לעובדות ההיסטוריות, תדמיתו של המקום שאבה השראה משמו, הכולל את המילה רדאר, 
ומסיפורים שסופרו על אודותיו. קשה לקבוע במה בדיוק השפיע הרדאר על תדמיתו הכוללת של 
המקום, אך אפשר שמשום שרדאר נתפס כמתקן מלחמתי מובהק נקשרה למקום הילה צבאית כלשהי, 
וזו השתלבה בתדמית המבוססת של מקום חשוב וחזק.21 יש לציין כי אחת התכניות החשובות שהוצעו 
לעיצוב האנדרטה במקום התבססה על צורה של מתקן רדאר. גם הפעילות המשוערת של 'סולל בונה' 

במקום הוסיפה לתדמית המצטברת של עצמתו. 
בספרות בעלת גוון מחקרי זכתה גבעת הרדאר לאפיונים ענייניים, למשל 'משלט חשוב',22 משום 
שהיא חולשת על הדרך לירושלים ועל יישובים יהודיים סמוכים — קיבוצי מעלה־החמישה וקריית־
ענבים. אולם בהקשרים מחייבים פחות הפליגו בחוזקּה. למשל אורי בן־ארי, מפקד חטיבה 10, אמר 
בריאיון עם מדוצקי: 'אני חושב שמכל המוצבים שהכרתי בכל המלחמות, מוצב גבעת הרדאר היה 
המבוצר מכולם'23 )לדעת המראיין התייחס בן־ארי למוצב במלחמת ששת הימים(.24 גם אחרים הציגו 

את המקום במלחמת ששת הימים כאחד המבוצרים ביותר.25 
יהודה  של  בספרו  היפה,  בספרות  גם  הרדאר  גבעת  לתיאור  להידרש  ראוי  עסקינן  כשבתדמית 
סלוצקי 'אש בהרים'. זהו ספר לבני הנעורים, אך מאחר שמחברו היה היסטוריון יש בו עניין החורג 
נראה —  כך  ומשקפים —  ורבי עצמה  עזים  בספר  הרדאר  תיאורי מחנה  מההיבט הספרותי הטהור. 

תחושות אותנטיות כלפי המקום. נביא שלושה קטעים מייצגים: 
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בנייתו  האשלג.  חברת  לעובדי  הבראה  כבית  למעלה־החמישה  בסמוך  פפרמן'  'בית  את  לבנות  החלו   1945 בשנת   26
הסתיימה זמן קצר לפני פרוץ המלחמה, ולא הספיקו להפעילו כבית הבראה. כשפרצה המלחמה השתכנו בו לוחמי 
הפלמ"ח ולאורך חודשים מוקמה בו מפקדת חטיבת הראל. מסביבו היו עמדות הגנה. כיום חלק ממלון מעלה־החמישה.
מוצב הסנטוריום, מצדית גדולה במרחק כ־700 מ' ממעלה־החמישה, מעל קריית־ענבים ומול הרדאר; למעשה זה היה   27

המוצב הקרוב ביותר לרדאר. שמו נקבע בגין ייעוד השטח להקמת בית הבראה שינצל את אוויר הפסגות הצח. 
סלוצקי )לעיל, הערה 15(, עמ' 75.  28

שם, עמ' 75.  29
שם, עמ' 84. וכן: 'השחר מצא את כולנו נרגשים על גג המגדל. דגל התנוסס על הבית המרכזי במחנה. משקפת שדה   30
גדולה עברה מיד ליד, הדבר הראשון שביקשנו לראות היה הדגל. רצינו להיווכח עין בעין כי דגל עברי הוא, דגל תכלת־

לבן' )שם, עמ' 76(.
שם, עמ' 75.  31
שם, עמ' 76.  32

מדוצקי ציין את הכישלון ורמז כי היו לו השלכות על אופן הסיפור: 'דוגמא בולטת להתעלמות מהקרב האחרון על הרדאר   33
במלחמת העצמאות, מופיעה בספר "אחרי" של המ"פ אורי בן־ארי, בו כתב: "תיארתי את הקרבות שבהם השתתפתי 
ושעליהם פיקדתי כמפקד פלוגה". אך בספר לא מוזכר, ולו במילה קרב גבעת הרדאר, למרות שקרב זה היה האחרון 
 של בן־ארי כמפקד פלוגה א' בגדוד הרביעי בחטיבת הראל וכמפקד הפעולה. לניצחון אין ספור אבות, הכישלון — 

יתום הוא' )מדוצקי ]לעיל, הערה 15[, עמ' 7(. הערות של מדוצקי על התפקוד של בן־ארי ראו: שם, עמ' 102‑103.

העפתי עין ב'בית פפרמן',26 שבו שמרו עכשיו בחורי הפלמ"ח על הדרך מן ה'רדר' אל מעלה החמישה. אחר 
כך נצמד מבטי לאותו מחנה ידוע לגנאי, שכל כך הרבו להזכירו לרעה בינינו ]ההדגשות שלנו[. ואדי עמוק 
המחנה כעל  ]הסנטוריום[,27 חצה בינו ובינינו, אולם בקו אווירי נראה  שתחתיתו לא נראתה ממרום המגדל 
כף היד קרוב ומאיים. באמצעו ניצב בניין אפור גדול, שצריפי חיילים ארוכים הקיפוהו ולכן נראתה לעין רק 

מחציתו העליונה.28 
]...[ אבל מי יכול היה להיסגר במגדל ]הסנטוריום[ שעה שהבחורים הסתערו כדי להוציא מיד האויב את 

פגיונו הנעוץ בנו — את ה'רדר'.29 
מוצק  ]...[ לא ארבה לספר על ה'רדר'; היה זה מחנה שהבריטים הקימוהו. הבנין המרכזי היה בנין בטון 
ומפיל אימה. הלא שם היו אותם מכשירים מסתוריים שבעזרתם רואה אדם למרחקים אפילו בחשכת הליל, 
ומשהו ממסתורין אלה עדיין ריחף בחללו של המחנה. אבל על יד אותו בנין ִנצבו הקסרקטין, בניני לבנים 
מכוסים גגות פח, שאבנים כבדות מונחות עליהם, כדי שלא יעיפום הרוחות. ומסביב להם גדרות תיל ועמדות, 
שרובן הוקמו בזמן האחרון וחוזקו במאות שקי חול, שִמלאנו לעשרות ולמאות בקבוצה. גם רשת הטלפונים, 

שבאנו להשלימה, היתה ערוכה יפה.30 

האדרת עצמתו וסכנתו של 'אותו מחנה ידוע לגנאי' ש'מסתורין' 'עדיין ריחף בחללו' וההתייחסות אליו 
— על דרך המטונימיה — כאל גורם עצמאי, כמו היה אחד מגיבורי הקרבות )'אך ה"רדר" לא שתק אף 
הוא';31 'לפעמים היה ה"רדר" מטה אחד ממקלעיו'(,32 מבטאות את התחושות הקשות כלפי המקום 
שגבה קרבנות כה רבים. יש לציין כי בתיאורים הללו, המשקפים את נקודת המבט של הקיבוצים קריית־
ענבים ומעלה־החמישה, הובלטו מאוד גם מגדלי השמירה של מעלה־החמישה לנוכח הרדאר )עמדת 

הסנטוריום ועוד(, מגדלים שבשלבים שונים של תכנון האנדרטה נתפסו כחלק ממכלול ההנצחה.
גבעת הרדאר זכתה אפוא לאפיונים שיצרו לה תדמית מיוחדת, ואין לנו אלא לשער שתדמית זו 
עמדה לנגד עיני המחליטים על הקמת האנדרטה. הללו זכרו כמובן היטב גם את הכישלון וההחמצה 
שסימל המקום. הנה כי כן, ענייננו לא בבחינת ביטוין של תחושות תש"ח,33 אלא בהבנת השלכותיהן 
על התחושות החדשות שעורר הכיבוש של גבעת הרדאר במלחמת ששת הימים וההשפעה שנודעה 

להן על גיבוש הרעיון של הקמת האנדרטה. 
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לוינגר )לעיל, הערה 2(, עמ' 43.  34
התיאור מתאים לזמן כתיבת המאמר, אך למיטב ידיעתנו הוא מתאים בקווים כלליים לכל שנות קיומה של האנדרטה.  35

וזיכרון  הנצחה  על  הערות   — וזכירה  'הר  רוזנסון,  י'  ראו:  המחברים.  אחד  שסקר  בגלבוע  המצפים  הם  לכך  דוגמה   36
בגלבוע', דרך אפרתה, יג ]על הזיכרון[ )תשס"ט‑תש"ע(, עמ' 105‑138, בעיקר עמ' 127‑132. 

המוטיב האמנותי של שער קיים גם בפסלו של דוד סוזנה 'בשערי ירושלים', המוצב סמוך לגשר הראל, והצופה אל   37
לירושלים  שערים  להציג  במגמה  משתלבים  הרדאר  אנדרטת  וגם  זה  פסל  גם  אך  רשמית,  אנדרטה  זו  אין  הקסטל. 

במקומות בעלי משמעות, ויש דוגמאות נוספות. 
לענייננו חשוב שער ספרו של ברוכי )לעיל, הערה 19(, הכולל את הנוף הנשקף מבעד לחלל האנדרטה.   38

ב.  האנדרטה וקורותיה 
מספר  בעל  זיכרון  מתחם  הוקם  הרדאר  בגבעת 
ניתן  בסיסי  באופן  בזה.  זה  המשתלבים  יסודות 
לאמץ את אפיונה של אסתר לוינגר, חוקרת מקומן 
של אנדרטות בתרבות הזיכרון הישראלי, שכללה 
הקרב  'אתרי  שחזורי  של  בקבוצה  המתחם  את 
קרב  אתרי  של  רבים  )'שחזורים  המלחמה'  וכלי 
נעשו בדרך לירושלים, בשדות הקרב של מלחמת 
רוצה  הימים'(.34  ששת  מלחמת  ושל  השחרור 
גופו,  הקרב  במקום  הנצחה  באתר  מדובר  לומר, 
ושבחלקם  מהקרב  ששרדו  יסודות  הכולל  אתר 
יסודות  ועמה  האנדרטה  נוספה  ועליהם  שוחזרו, 

מנציחים חדשים.
האנדרטה, פרי תכנונם של האדריכלים אריה 
המתחם,  כלב  המצטיירת  שרון,  אלדר  ובנו  שרון 
נישאת לגובה 16 מ'.35 גובהה ומבנָה הכולל מרפסת 
מאפשרים את ניצולה כמקום תצפית. מבחינה זו 
היא משתלבת במגמה נפוצה של הנצחה במרחב 
לוח תצפית.  באמצעות מצפים.36 במרפסת מצוי 
המרפסת נישאת על שני עמודים חלולים, ובחלל 
של כל אחד מהם גרם מדרגות לולייני. במבט על 
המבנה מצטיירת דמות שער, כביכול שערה של 
ירושלים,37 והמרפסת מצטיירת כנתונה בין שתי 
ורצפתה. חומר הבנייה,  צלחות רדאר — תקרתה 
הבטון החשוף והלא־מעובד, בולט מאוד, ויוצר תחושה גולמית, צבאית; כביכול הצופה עומד מול 
האנדרטה  ומגוונים.  מרובים  הנצחה  שלטי  נושאים  ובמתחם  באנדרטה  שונים  קירות  ממוצב.  חלק 

מוכרת היטב ותמונתה פורסמה במקומות רבים.38 

מוצב הסנטוריום 
ואנדרטת 'הצבי 
ישראל', סמוך 
לקיבוץ מעלה־

החמישה
)צילום: יוסי שפנייר( 
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ברוכי )שם(, עמ' 180. בהסבר לתמונה נכתב: ']לוח הזיכרון[ ניצב במקום בו הייתה תעלת הנ"ט ושדה המוקשים הגדול',   39
בשדרות הראל ליד הכיכר )שם, ללא מספר עמוד, בין עמ' 32 לעמ' 33(. הדברים מבוססים על עדות יובל אנוך, סגן 

מפקד הגדוד במלחמת ששת הימים )ברוכי, דברים בעל־פה, מרס 2011(.
ברוכי, דברים בעל־פה, מרס 2011. וראו גם בספרו )שם(, עמ' 180.  40

מָיזמֹות לביצוע 
סיפור היזמה להקמת האנדרטה וביצועה ארוך ומפותל. מיד בתום קרבות מלחמת ששת הימים הקימו 
אנשי הגדוד הכובש, גדוד 104 בחטיבה 10 )הוא גדוד 4, במלחמת העצמאות גדוד הפורצים(, בשולי 
אתר הלחימה בגבעת הרדאר אנדרטה צנועה לזכר חבריהם. 'כשוך קרבות מלחמת ששת הימים הציבו 
לוחמי גדוד 104 שכבשו את הרדאר במלחמה, אנדרטה מאולתרת במדרון הגבעה, במקום בו הבקיעו 
רק במקום  )לא  נחקקו שמות חללי הגדוד בכל המלחמה  לוח  הגדול. על  הנ"ט  וצלחו את מכשול 
הזה('.39 הנצחה זמנית של חללי הגדוד מיד לאחר הקרבות — ולימים החלפת האנדרטה המאולתרת 
באנדרטה מכובדת יותר — היא דגם מוכר; בדרך זו הנציחה למשל חטיבה 10 את נופליה באתר לחימה 
אחר שלה, בשיח' עבד אלעזיז.40 אולם עד מהרה התברר כי במקרה זה הרצון להנציח חורג ממסגרת 

הגדוד. 

אנדרטת הראל 
)2012(

)צילום: יוסי שפנייר( 
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שמיר )לעיל, הערה 2(, עמ' 132.   41
הוא הקדיש לכך פרק, 'הנצחת חללי גבעת הרדאר', ועיקרו ביקורת על בעיות שונות בהנצחה. ראו: מדוצקי )לעיל,   42

הערה 15(, עמ' 109‑116. 
ראו בסוף דבריה של ביימן שצוטטו לעיל, הערה 18.   43

בן־אברהם )1897‑1973( היה ממייסדי קריית־ענבים ומפקד הקיבוץ במלחמת העצמאות; בן־חיים )1913‑2010( היה   44
ממייסדי מעלה־החמישה ומפקד אזור )מא"ז( הקיבוץ במלחמת העצמאות.

מכתב ראשון של בן־אברהם לבן־חיים בנדון, 13 בנובמבר 1968, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 1.  45
חבר מעלה־החמישה ומעסקני הקיבוץ.  46

הסנטוריום היה מוצב דמוי מגדל בין מעלה־החמישה לרדאר. ראו לעיל, הערה 27. הביטוי 'למדנו יחד בגן הילדים'   47
מרמז לחוויות שעברו מִגני הקיבוצים בעמדה זו. 

למעמד הרם של גבעת הרדאר ולתדמיתה המיוחדת — נושאים החוזרים ונשנים בכל ההתייחסויות 
למקום — הייתה השפעה משלהם, וכך הלך וקנה שביתה הרעיון להקים אתר הנצחה משמעותי שישקף 
את המסורת הקשורה באתר במלוא היקפה. הרעיון צמח בבתי גידול שונים, ומכל אחד מהם הסתעפו 
קשרים שונים עם העבר, שזיקותיהם ההדדיות היו מורכבות. מחד גיסא רוח ההנצחה של חטיבת הראל 
אחרי מלחמת ששת הימים חוזקה על ידי ותיקי החטיבה שתפסו את הייחוד ההיסטורי שבחזרה לאזור 
ובמיוחד לאתרי הכישלון מתש"ח — גבעת הרדאר ונבי־סמואל — ובלט בתוכם אורי בן־ארי, מפקד 
קריית־ השכנים,  הקיבוצים  בשני  להנצחה  אותנטי  רצון  עלה  גיסא  מאידך  החדשה.  הראל  חטיבת 
ענבים ומעלה־החמישה, שסבלו מגבעת הרדאר בתש"ח, ושחיו בצלּה בשנות המדינה וסבלו אם לא 
בחוגי  שצמחה  להנצחה  היזמה  המקום.  של  המאיימת  הפסיכולוגית  מהנוכחות  למצער  מהטרדות, 
חטיבת הראל מוכרת באופן יחסי ונזכרה בתמציתיות במחקר, במיוחד במחקריהם של אילנה שמיר41 
ומדוצקי.42 היזמה שצמחה בקיבוצים מוכרת פחות. נסקור כאן שלבים מרכזיים בהתפתחות רעיון 

ההנצחה בגבעת הרדאר ובביצועו.
ומקריית־ענבים  מתוך סקרנות לראות מקרוב את גבעת הרדאר ביקרו חברים ממעלה־החמישה 
באתר מיד אחרי הכיבוש.43 זמן לא רב אחר כך התעוררה שאלת עתידו של 
בן־אברהם מקריית־ענבים  יצחק  להנצחה.  לייחדו  הרעיון  ועלה  המקום, 
ושלמה בן־חיים ממעלה־החמישה — שפרק משמעותי בעברו של כל אחד 
מהם היה קשור לענייני ביטחון אזורי ולחוויית החיים וההגנה בקיבוצים 
בימים הקשים של מלחמת השחרור44 — חברו להובלת המהלך, ובסתיו 
1968 הם החלו להפיץ את הרעיון בין גורמים רלוונטיים.45 אחד הביטויים 
הראשונים היה פנייתו של בן־אברהם אל ידידו ותלמידו מנחם כץ46 מ־19 
המשותפת  הלחימה  כשזיכרון  כץ  אל  כתב  בן־אברהם   .1968 בנובמבר 
בקריית־ענבים בתש"ח מפעם בלבו ובהנחה שכץ יכול לחוות דעה בשאלות תכנון האתר, שדמותו 

העתידית עדיין לא התגבשה: 

במכתבי זה אני מעלה זכרונות מהזמנים בהם למדנו יחד בגן הילדים לטקטיקה וסטרטגיה בפועל במדרשה של 
הסנטוריום.47 והנה זכינו להשלמת המלאכה במלחמת ששת הימים. הראדאר בידינו. 2 הקיבוצים העלו רעיון 
להפוך את הראדאר לאתר היסטורי מטופח ומסודר שימשוך רבים לסייר ולצפות ממנו על הסביבה. מינהל 

יצחק בן־אברהם 
 )מימין( ושלמה 

בן־חיים )משמאל(, 
מן ההוגים והפעילים 

המרכזיים של 
ההנצחה בגבעת 

הרדאר
)מימין: באדיבות ארכיון 
קריית־ענבים; משמאל: 
באדיבות רעיה בן־חיים(
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בן־אברהם אל כץ, 19 בנובמבר 1968, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 2.  48
שם.  49

כץ אל בן־אברהם, 25 בנובמבר 1968, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 4. תגובתו של כץ באה לידי ביטוי גם   50
במילים: 'שמחתי לקבל ממך מכתב והרעיון הגדול על הפיכת "הראדאר" לאתר היסטורי ומי כמוך יצחק בעל הזכות 

להיות בראש וליזום מפעל זה'.
בן־אברהם אל ינאי, 19 בנובמבר 1968, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 3. וכן במכתב של בן־חיים אל יו"ר   51

דירקטוריון קק"ל צור בשם שני הקיבוצים )לעיל, הערה 25(.

קרן הקיימת ואישים מן השורה הותיקה והצעירה, נרתמים למבצע רב הערך למען הגשמת הרעיון. עדיין לא 
התגבשה תכנית קונקרטית. יש בדעתנו לפנות אליך, כבעל חוש בתכנון ציור.48 

בשלב מוקדם זה הוצג הרעיון כעניינם של שני הקיבוצים. בן־אברהם עסק בגבעת הרדאר, אך הוסיף 
אחד:  נוסף  אתר  למצער  אליה  לצרף  הקיבוצים,  נציגי  בדברי  השני  כחוט  בהמשך  שחזרה  הצעה, 
'רצוי להכליל בתכנית את הסנטוריום עם מגדליה המפוצצים'.49 בתשובתו המהירה, מ־25 בנובמבר, 
הביע כץ את התפעלותו מהרעיון ומהוגהו גם יחד, התפעלות אך לא הפתעה. הוא ציין כי לדעתו 
'אתה כרגיל  ה'פרוגרמה' המבוקשת כבר נמצאת אצל בן־אברהם, וקשר את שורשיה לימים עברו: 
ראשון לרעיונות, ואני מלא התפעלות כמה רענן ופורה הדמיון הזה שלך, ואני מנחש ששרשיו יונקים 

מהעצים שנטעת בקריה ]קריית־ענבים[ והריה'.50 
כץ לא נמנה עוד עם המכותבים הרבים בעניין כינון האתר; בחודשים הבאים נעשה מאמץ להרחבת 
'קרן  דירקטוריון  ראש  יושב  אנשי מעשה —  רתימת  היה  והכיוון המרכזי  ברעיון,  התומכים  שורות 
קיימת לישראל' יעקב צור ויעקב ינאי, מנהל היחידה לשיפור נוף הארץ ב'רשות הגנים הלאומיים'.51 
במכתבו אל צור מ־28 בנובמבר 1968 שטח בן־חיים השקפה מסודרת על האתר המתוכנן והתווה 
בדרך  הרדאר  גבעת  של  מעמדה  את  שביאר  אחרי  ברורה.  הנצחה  תפיסת  על  שהתבססו  מטרות, 
בחייהם  למו  ׁשִ מבנינו  'עשרות  לנופלים:  החוב  את  הזכיר  הוא  הקיבוצים,  לשני  וביחס  לירושלים 
במאבקים המרים על כיבושו. רק במלחמת ששת הימים זכינו ונכבש בסערה ע"י חטיבת הראל, אשר 
במלחמת העצמאות נאלצה להשאירה בידי הירדנים'. הנופלים הוזכרו כאן באופן ברור, ולראשונה 
עלה הרעיון להתמקד בחטיבת הראל, 'המשלימה את המלאכה', עניין שכלל לא היה מובן מאליו, 
ושבהמשך התברר כי לא הייתה תמימות דעים עליו. עם זאת במסמך זה הוצגו בצד החטיבה 'יחידות 
ההגנה המרחבית': 'הפיכתו של ה"רדר" לאתר להנצחת גבורתו של הפלמ"ח־הראל ויחידות ההגנה 

המרחבית אשר נתנו את נפשם עליו'. 
תפיסה  היום  שמכנים  למה  לב  תשומת  וניכרה  הנצחה,  של  במכלול  מדובר  כי  בדברים  הודגש 
סביבתית. הכותב כלל במכלול מבנים נוספים בסביבה ובפרט את הסנטוריום )'על פסגות הגבעות 
הסמוכות נמצאים גם שרידי "בתי ההגנה" דרכם עברו אלפי בני ירושלים את הכשרתם בימי המאורעות 
39‑1936'(. אכן אנשי הקיבוצים, שהיו מודעים היטב להיסטוריה הביטחונית המקומית החל מהקמת 

קריית־ענבים, חתרו במכתביהם הבאים ל'הנצחת מסלולי הלחימה באזורנו'.
קשורות  הבאות  בשנים  במכתבים  ושוב  שוב  שעלו  מכתב  באותו  נוספות  אופייניות  נקודות 
במודעות לפוטנציאל החינוכי והתיירותי של האתר המוצע ולערכו הביטחוני. בקשר לפוטנציאל 
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תזכיר מאת בן־אברהם ובן־חיים, 8 בינואר 1969, אק"ע, 19 בנובמבר 1968, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך   52
6. המסמך הודפס על נייר מכתבים שבכותרתו נזכרים שני הקיבוצים, ולא הובלטה בו חטיבת הראל. בתזכיר הוטעם 
קריית־ענבים:  מאז הקמת  כבר  הלאומי  הביטחון  וביסוס  הגנה  לפעולות  זירה  הוא  בכללותו  הכללי שהאזור  הרעיון 
6 הימים עלה בדעתנו הרעיון להנציח פרשיות  'לאחר מלחמת  'הנדון: הנצחת מסלולי הלחימה באזורנו'; הפתיחה: 
הלחימה באזורנו מאז 1921 ועד כיבוש הראדאר בימינו'. בתזכיר חזרו מוטיבים ממכתבים קודמים והודגש היטב הכורח 

בשיתוף הפעולה עם קק"ל שיושב ראש הדירקטוריון שלה מונה זה עתה לשבת בראש הוועדה המתוכננת. 
לינאי  אי הסכמה באשר  הייתה   .7 בן־אברהם, מסמך  יצחק  ארכיון  אק"ע,   ,1969 בינואר   4 בן־אברהם,  אל  בן־חיים   53

מ'רשות הגנים הלאומיים'.
שם.  54

תשובת ק' לוז, יושב ראש הכנסת, 20 בינואר 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 10; מכתב תודה לי' ידין,   55
24 בינואר 1969, שם, מסמך 11; תשובת א' הרצפלד, 16 בפברואר 1969, שם, מסמך 12.

בן־אברהם אל ינאי, 'רשות הגנים הלאומיים', ללא תאריך, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 9.  56

כי  לדעת  נוכחנו  הכיבוש  'לאחר  במקום:  האטרקציות  אחת  על  בן־חיים למשל  הצביע  התיירותי 
ביצוריו ומנהרותיו התת־קרקעיים החצובים בסלע בעומק רב הם מהמעולים אשר נמצאו בארץ'. 
ערכו הביטחוני של המקום נבע מכך שהקמת יישוב נוסף — והכוונה הייתה ליישוב חקלאי — לא 
המשוחררים  השטחים  בענין  הודאות  'אי  וחקלאית:  כלכלית  ראות  מנקודת  עת  באותה  הסתברה 
וחדירת השכנים הערביים מדרבנת אותנו הישובים הקרובים, להציע למוסדות תכנית אשר תממש 
נוכחותנו בנקודה חשובה זו. היות ומטעמים חקלאיים־כלכליים לא בא בחשבון להציע כאן ישוב 
משמעות  גם  אפוא  נודעה  המוצע  ההנצחה  לאתר  הנצחה['.  אתר  ]להקים  כמתאים  חשבנו  נוסף, 

התיישבותית.
בינואר 1969 ניאות יעקב צור לכהן כיושב ראש הוועדה הציבורית שביקשו אנשי הקיבוצים להקים 
בינואר  מ־4  מכתב  הוועדה.52  גרעין  והתגבש  הלך  זאת  ובעקבות  ההנצחה,  תכנית  את  לקדם  כדי 
1969 חושף שמות של אישים שנחשבו כמי שעשויים לתת לוועדה את הָעצמה הציבורית הנדרשת: 
'שלחתי', כתב בן־חיים, אל ')1( ק' לוז )2( ידין )3( רחבעם זאבי )4( הרצפלד )5( ישראל עמיר ]...[ 
לא שלחתי לרבין, ינאי, איזנשטט, אלון, רחל ינאית. רצוי לחשוב על שמות נוספים'.53 באותו החודש 
הנצחה  למען  היא  אף  שפעלה  הראל  חטיבת  נציגי  של  לקבוצה  הקיבוצים  אנשי  היזמים  התוודעו 
באזור: 'ביום א' נפגשתי עם בני מרשק לאחר שהסברתי את הנושא שלנו, הסכמנו שהוא תוך שבוע 
שבועיים קורא להתייעצות את הוועדה שלהם )בני ]מרשק[, יוספלה ]טבנקין[, רעננה ]אליהו סלע[, אורי 

בנר ]בן־ארי[(. אנו נוזמן לישיבה זו וביחד נסכם. עמדתי האישית חיובית'.54 
המיזם המתרקם.  בהירות בשאלת המטרה של  אי  אנשי חטיבת הראל חשף  עם  המגע הראשוני 
בתשובות של גורמים רשמיים על פניות של בן־חיים נאמר כי הסכימו להשתתף ב'וועדה להנצחת 
מסלולי לחימה באזור הרי יהודה'.55 כותרת זו עלתה בקנה אחד עם תפיסת הנצחה רחבה — אולי 
גם  נגעה  זו  רחבה  תפיסה  בהמשך.  לדומיננטית  שהפכה  הראל,  חטיבת  של  מהנצחתה   — בהרבה 
לסנטוריום, שהוזכר הרבה במכתביו ובתזכיריו הרבים של בן־אברהם, שאף הגדיר את הנושא 'אתרי 
הראדאר והסנטוריום'.56 מנגד אנשי חטיבת הראל דבקו מלכתחילה דווקא בגבעת הרדאר, שעליה 
שפכו את דמם. ריבוי האפיונים של האתר המתוכנן בקרב הדוחפים להנצחה שיקפו דגשים שונים 
בתפיסת ההנצחה ובמהותה, אך לקראת כינוסה של הוועדה נדרשה הכרעה. והנה חרף צביונה הציבורי 
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צביון הוועד המתרקם, ששולבו בו דמויות ציבוריות ואנשי מעשה, משתקף במכתב של בן־חיים אל בן־אברהם מ־25   57
במאי 1969: 'יו"ר י' צור, הועד הפעיל — חנוכי, ינאי, איזנשטר + 2 המשקיפים. חברי הועדה: )1( הרצפלד )לא מסכים 
להיות ברשימה, מבקש להיות פעיל בדרכו( )2( ק' לוז )3( א' דה שליט )4( ע' נרקיס )5( י' ידין )6( י' עמיר )7( א' אמתי 
)צה"ל — המח"ט( )8( ב' כהן )מ' אזורית( )9( נ' אושפז )10( צבי רכטר )11( ו' ברקאי )בנה"פ — ארגון ההגנה( ת"א )12( 
בני מרשק. / א' שבתי בנק לאומי )עוד לא ִדברתי אתו( אנא כתוב להם בברכה שלמה' )אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, 

מסמך 16(.
אם כי גם למועמדים אחרים הייתה זיקה מסוימת לחטיבת הראל )נרקיס נתפס בעת ההיא כאלוף פיקוד מרכז במלחמה   58
יותר מאשר כסגן מפקד גדוד בחטיבת הראל(. בדיווח קצר לחברי קריית־ענבים בביטאונם 'פינתנו' ב־2 באפריל 1969 
סיפר בן־יצחק על הקמת הוועדה הציבורית שיזמו הוא ובן־חיים, והוזכר שם גם ש' פוזסצקי ממעלה־החמישה. באשר 
לשיתוף נציג הפלמ"ח נכתב: 'אנחנו גם במשא ומתן עם אנשי הפלמ"ח. עקרונית מצידם הסכמה ובא כוחם יצטרף 
גם הוא לוועדה'. בדיווח קודם שלו לחברים, ב'פינתנו' ב־28 בינואר 1969, פרׂש בן־אברהם את מלוא משנתו בנדון, 

המובעת גם במכתביו שמובאים בגוף המאמר. דיווחיו נושאים כותרת פשוטה: 'הרדאר'. 
תזכיר מאת צור, 29 באפריל 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 14.  59

תזכיר מאת בן־יצחק, 21 במאי 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 18.  60
מזכיר את הביטוי שלו במכתב אל כץ )לעיל, הערה 48(.  61

הכללי של הוועדה,57 ואף שהדומיננטיות של אנשי חטיבת הראל בה עדיין לא הייתה חזקה )בשלב 
זה ייצג את החטיבה באופן מובהק רק מרשק(,58 במכתב הזימון שנשלח ב־29 באפריל 1969 מהיושב 
ראש הנבחר צור אופיינה הוועדה באופן חד־משמעי: 'הועד להקמת ציון ללוחמים בגבעת הראדר'.59 
לא קל היה לאנשי הקיבוצים להיפרד מתפיסת ההנצחה הרחבה, שכללה אתרים קרובים למקומם 
שכונה  מה  של  הראשונה  הישיבה  לקראת   ,1969 במאי  ב־21  בן־אברהם  שכתב  בתזכיר  וללבם. 
'ועדת "הראדר"', הציג את השקפת עולמו באשר להנצחה באזור.60 תחילה סקר את תולדותיה של 
קריית־ענבים בהקשר הביטחוני: 'לא אגזים אם אומר, כי בעיות בטחון, השתלבו בחיינו ברציפות 
על  'להתאזרח'  הספיקו  21', כשבקושי  מ'מאורעות שנת  עבר  הוא  הקרקע'.  על  עלייתנו  מראשית 
הקרקע, להפקרתם על ידי הבריטים 'במאורעות שנת 29', ומשלב זה להתקפות המרובות — ארבעים 
ושתיים במספר — על הקיבוצים בשנים 1936‑1939. הוא עמד על חשיבות המקום לירושלים במהלך 
השנים ועל היותו מרכז לחינוך צבאי: 'רבים ]...[ עברו בקרית ענבים את גן הילדים הצבאי61 ועד 
להצגת  רקע  הייתה  היא  עצמה;  בפני  עמדה  לא  זו  סקירה  גבוהים'.  בדרגים  מיוחדת  להשתלמות 
תפיסת ההנצחה, ובן־אברהם פירט את העמדות בסביבת הקיבוצים שראוי להנציחן כחלק מן המיזם 
29' כשהיינו  הוקמה בשנת  הנוכחי  'עמדת ההר הראשונה הנמצאת ממש מאחורי הבית  המשולב: 
עדיין יחידים באזור ]...[ על חשיבותה של עמדה זו ותפקידיה כתב יצחק שדה ז"ל בספרו'; 'העמדה 
הסמוכה על הסנטוריום, קיצונית, ומופנית מול הראדר המגלמת בתוכה היסטוריה רבת משמעות'; 
'הראדר שלמענו התכנסנו היום, הינו הטבעת החובקת והמשלימה את מסלולי הלחימה בפינה זו'. 
הנה כי כן בד בבד עם התגבשות הצוות שהוביל בסופו של תהליך להקמת אנדרטת הראל, לא הרפה 
איש קריית־ענבים מחזונו להנצחה רחבה וכוללת שלא תתעלם מנקודות שונות לגמרי בהיסטוריה 

הביטחונית של האזור.
גם אם עדיין רחוקה הייתה הדרך לביצוע, ניתן לסמן את קיץ 1969 כפרק הזמן החשוב בהפיכת 
בגבעת  אנדרטה  ברור —  הכיוון  היה  הזו  הזמן  בנקודת  למציאות.  מרעיון  הרדאר  בגבעת  ההנצחה 
הרדאר. חרף התמסמסות תפיסת ההנצחה שלהם, פעלו אנשי קריית־ענבים ומעלה־החמישה שכם אחד 
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בן־אברהם פירט 'בעקבות חילופי הדעות ביום המפגש במעלה החמשה' את שמות חברי הוועדה כדלקמן: 'עוזי נרקיס,   62
ין ]ינאי[ — רשות הגנים, וידידיה אזנשטר — קרן קיימת' )תזכיר מאת בן־אברהם, 25 במאי 1969, אק"ע, ארכיון יצחק 

בן־אברהם, מסמך 19(.
אנשי הוועדה באו לפגישה ב־2 ביוני 1969 אצל ינאי ב'רשות הגנים הלאומיים'; חברי הוועדה המובילים שהוזכרו הם   63
י' איזנשטט, ע' נרקיס, א' בן־ארי, ב' כהן, י' בן־אברהם, המזמן — ש' בן־חיים. ראו: בן־חיים אל חברי הוועדה, 2 ביוני 

1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 20.
של  העתקים  שלמה'.  חיים  בן  ברקאי,  ש'  ישראל,  עמיר  אורי,  ארי  בן  מנחם,  אייל  צבי,  'רכטר  היו:  הוועדה  חברי   64
ועדת כספים של מפעל  ישיבת  פרוטוקול  ראו:  צור'.  וי'  ינאי  י'  בן אברהם,  'י'  אל  הופנו  הוועדה  ישיבת  פרוטוקול 

להנצחת גבעת הרדאר, 11 ביוני 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 21.
בן־חיים אל בן־אברהם, 23 ביוני 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 22.  65

יש להניח שרשות הגנים היתה צריכה להסדיר את עניין הקרקע עם הממשל הצבאי, אולם לא מצאנו על כך עדויות   66
במסמכים. אשר ל'רשות הגנים הלאומיים', היו פניות רבות יחסית אל ראשיה ינאי וידין. בה בעת במכתב אל השניים 
חזרו היזמים על הקשר עם קק"ל והדגישו את מדיניות הייעור באזור ואת התשתית הנדרשת לכביש חדש ממעלה־

החמישה לירושלים דרך בידו; אולם על הגבעה עצמה כתבו: 'מכאן שהגבעה נתונה לרשותה של רשות הגנים'. ראו: 
בן־חיים ובן־אברהם אל ידין וינאי, 22 באפריל 1969, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 13.

ידין התחייב במכתב תשובה כי יעלה את הנושא בישיבה הבאה הוועדה לתכנון גבעת הרדאר. ראו: ידין אל בן־אברהם,   67
ללא תאריך, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, מסמך 17.

עם אנשי חטיבת הראל. בחודשים מאי‑יוני 1969 הבשילו ההצעות השונות להקמת ועדה לכלל הרכב 
מוסכם של חברים,62 ולראשונה הוזכר בן־ארי, שעתיד היה להוביל את המיזם, כחבר רשמי בוועדה. 
גם התפקידים הוגדרו עתה: הוועדה הציבורית הייתה מעתה לוועדת תכנון, 'הועדה לתכנון — "גבעת 
הראדאר"',63 ובמקביל לה החלה לפעול ועדת כספים של 'מפעל להנצחת "גבעת הראדאר"'.64 בשלב 
זה התחזקה הדומיננטיות של בן־ארי, שתפקד בכל הגופים הרלוונטיים, ושחותמו ניכר בהם; ובצדו 
המשיכו שני נציגי הקיבוצים לפעול ללא לאות לקדם את המיזם. בחתירה למעשיות התחילו כבר 
לדבר על 'יחידת התרמה', ובעקבות שיחה עם צור עלה הצורך ב'פרוספקט', ונאמר ש'הכרח להפגיש 

את האדריכלים של כל הגורמים ולהביאם להדברות'.65
בשלב זה בהתפתחות הוועדה הסתמנה עמדה — עדיין לא סופית — גם בשאלת הבעלות על שטח 
גבעת הרדאר, נושא שהעסיק את ההוגים כבר בתחילת הדרך. מלכתחילה עלה הצורך בהתקשרות 
גופים שבכוחם להסדיר את הבעלות על שטחים  'רשות הגנים הלאומיים' ואחר כך עם קק"ל,  עם 
פתוחים במדינת ישראל, וגם — כך סברו ההוגים — באזורי יהודה והשומרון.66 שאלה זו הטרידה,67 
ועתה נראה היה כי הרשות היישובית השכנה, המועצה האזורית מטה יהודה, שנכללים בה הקיבוצים 
מעלה־החמישה וקריית־ענבים, פרשה את חסותה )ואולי אף לטשה עין( על מפעל ההנצחה שהלך 
1969 הובלט תפקידה של המועצה כגוף  והתגבש. במכתבים בנדון מסוף הקיץ ומהסתיו של שנת 
תומך, שכן הם נכתבו על נייר המכתבים של 'משקי הרי יהודה' ושל 'המועצה האזורית מטה יהודה', 
הגם שגבעת הרדאר עצמה לא נכללה כמובן בתחומה. לקראת סוף אותה שנה התגבשה זהותו הגוף 
שניהל את המיזם: בכותרת נייר המכתבים שעליו נדפס 'דו"ח מישיבת ועדת התכנון' מ־24 בנובמבר 
1969 נכתב: 'אתר גבעת הראדאר חברה צבורית לשמירת הגבעה — לזכר הגבורה של חטיבת הראל'; 
עם זאת הזיקה להרי יהודה נותרה בעינה — ַמֲעָנּה של חברה ציבורית זו היה 'משרדי מועצה אזורית 

מטה יהודה' )רחוב כורש 10, ירושלים(. 
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ראו למשל פרוטוקול ישיבת 'החברה הציבורית לשמירת הגבעה — לזכר הגבורה של חטיבת הראל', 27 במרס 1970,   68
אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, קובץ ב, מסמך 4. כשבעניינים כלכלים עסקינן ראוי לציין כי זמן קצר לפני ישיבה זו 
כתב בן־חיים אל בן־אברהם כי בן־ארי הביא הבטחה מיצחק רבין, שהיה באותם הימים שגריר ישראל בארצות־הברית, 
למימון הבנייה על בסיס תרומה של בית חרושת לאלומיניום. מדובר היה בתרומה של מיליון לירות לביצוע המיזם 

בשלמותו. ראו: בן־חיים אל בן־אברהם, 30 בפברואר 1970, שם, קובץ ב, מסמך 2.
בן־ארי כבר היה זה שניסח מכתב אל בן־אברהם מ־27 ביולי 1971, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, קובץ ב, מסמך 13.  69
דברי הביקורת על התכנית ראו: פרוטוקול ישיבה משותפת של ועדת התכנון ושל ועדת התקציב, 24 בינואר 1971,   70

אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, קובץ ב, מסמך 11. 

השנתיים הבאות עמדו בסימן דיונים בתכנית 
בתקופה  ובלטה  הכלכליים,68  ובהיבטיה  גופה 
זו מנהיגותו של בן־ארי.69 הדרך הייתה שזורה 
במחלוקות על גודל אתר ההנצחה ומחירו מחד 
גיסא ועל הגוף המבצע מאידך גיסא. עלו טענות 
כגון טענתו של צבי רכטר ש'התוכנית גדולה 
ויקרה מדי', טענה שהעלו גם גורמים אחרים. 
הוויכוח הלא־פשוט היה קשור גם בזהות הגוף 
המבצע: ינאי, נציג 'רשות הגנים הלאומיים', 
אם  לקק"ל,  התכנון  את  למסור  'מתנגד 
 — ומיוחדת  יפה  תכנית  לבצע  ניתן   לא 
לותר ולא לעשות כלום'. אך בסיכום גברה 
תוגש  שאם  הודיע  'ינאי  האחדות:  מגמת 
בפני  אותה  יציג   — הקק"ל  של  תכנית 
הנהלת הרשות לאשור. במקרה שהתכנית 
הפרויקט'.70  בתוך  ישארו   — תאושר 
מכאן התגלגלה שאלת המתכננים; שבוע 
על  ויכוח  ניטש  שבה  הישיבה  לאחר 
המבצע,  והגוף  מחירה  התכנית,  גודל 
המסתמנים,  השינויים  שחרף  התברר 
'אינם  שרון  למשפחת  האדריכלים 
אך  לתכנון',  זכויותיהם  על  מוותרים 

סוכם ִאתם כי 'תוך חודש יגישו תכנית )בגבולות — 250 אלף ]לירות[( 
מתואמת עם קק"ל'. עתה נפתחה הדרך לתכנית הצנועה שהובילה למתכונת המוכרת שבסופו של דבר 
עומדת היום לנגד עינינו. הדרך לא הייתה קצרה; גם התכנית המצומצמת דרשה עמל רב ומשאבים. 
נחנכה   1975 בשנת  ורק  גדול,  לעיכוב  גרמה  יותר  מאוחר  שנתיים  שפרצה  הכיפורים  יום  מלחמת 

האנדרטה.

הזמנה ל'ישיבת 
מליאת הוועדה 
הציבורית' של 

ה'חברה הציבורית 
 לשמירת הגבעה', 

2 במאי 1970 
)ארכיון קריית־ענבים(
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'לידיעתכם — מר ידידיה איזנשטר הכין תכנית למגדל השמירה. הסקיצה נראית לנו הולמת למטרה' )בן־חיים ובן־  71
אברהם אל ידין וינאי )לעיל, הערה 66(.

דוגמה לעיצוב של מגדל תצפית יש במצפה מודיעין, והמגדל עוצב שם בצורת לפיד. לריכוז מידע על מגדלי תצפית   72
http://www.ynet.co.il/ בהם',  לבקר  ששווה  תצפית  מגדלי  בגובה:  'מטיילים  ליפשיץ־קליגר,  א'  ראו:  התקופה  בני 

articles/0,7340,L-4491816,00.html, נצפה ב־24 בפברואר 2014. במשמעותם בנוף נעסוק במקום אחר.
עיקרי  ואלה  אושרה.  דיונים התכנית  ולאחר  אדריכלים  ע"י  'עובדה תכנית  הרבים:  בן־אברהם כתב באחד מתזכיריו   73
יורכב  )2( הקמת מגדל גבוה שבראשו  )1( שיחזור התעלות התת קרקעיות על עמדות הירי שלהם.  הצעות בתכנית: 
ראדר. )3( הכניסה לגבעה דרך תעלה תת קרקעית לכיוון המגדל. )4( חדר זכרון והנצחה. )5( רחבה סביב המגדל לכנסים 
וריכוז המטילים. )6( במרחב הגבעה יינטע פרק. )7( כל הסביבה תיוער. )8( יוסלל כביש ממעלה החמישה עד הכפר בידו 
משם כבר קים כביש אוספלד'. ודוק, גם לשיטתו, הרואה את מיזם ההנצחה כמכלול גאוגרפי־היסטורי, האנדרטה עצמה 
היא 'מגדל גבוה שבראשו יורכב ראדר'. ראו: תזכיר מאת בן־אברהם, 1 ביוני 1970, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, 

קובץ ב, מסמך 7. 
ב־27 במרס 1970 דווח כי 'האדריכלים ]אריה ואלדד שרון והאדריכל ג'ורג'[ הציגו את הפרויקט — תוך פירוט האלמנטים   74
השונים. בויכוח השתתפו כל הנוכחים והעירו את הערותיהם. יו"ר ועדת התכנון מר ינאי ענה למתוכחים, ביקש לא 
להכנס לפרטים, אלא לראות את ההצעה כמסגרת. עם התקדמות התכנון יביאו הפרטים לאישור המליאה' )פרוטוקול 

]לעיל, הערה 68[(.
'תוקם אנדרטה בגבעת הראדאר ליד מעלה החמישה', דבר, 2 באפריל 1970.   75

בישיבה במרס 1970 דווח כי 'הוצאו 2 חוברות נאות )ע"י אורי בן ארי — הוצאת לוין אפשטין(' )פרוטוקול ]לעיל, הערה   76
68[(. בן־ארי היה המנכ"ל של הוצאת הספרים 'לוין־אפשטיין' )ריאיון עם מ' בן־ארי, 22 ביולי 2012(.

התכניות שעמדו על הפרק — השאלה האדריכלית
הדיונים בוועדה נסבו בין היתר על מרכז הכובד של מפעל ההנצחה — אם מדובר בחבל ארץ שלם 
שייצר אפקט של הנצחה או בגבעת הרדאר בלבד. במהלך הזמן גברה הנטייה להתמקד בגבעה, ועלתה 
השאלה מה דמות ספציפית תהיה לאנדרטה. בשלב מוקדם, באביב 1969, דובר על 'מגדל השמירה' או 
'מגדל תצפית',71 דגם הנצחה שהיה נפוץ בשטח. הכוונה הייתה לסוג מסוים של מצפה יערות שאפיין 
את יערות קק"ל, ושלא אחת עוצב גם כאתר הנצחה,72 ואין לנו אלא לשער שדגם זה חתר להשתלבות 
מרבית בסביבה הכוללת אתרים נוספים. אולם הדימוי החזק של הרדאר על מטען הזיכרונות המקופל 
בו פעל את פעולתו, ופה ושם עלו רעיונות לבנות על המגדל תוספת בצורת רדאר.73 יתרה מזו, הרצון 
היה שלא להסתפק באנדרטה נקודתית הנושאת דימוי זה בלבד, אלא ליצור מכלול — יחידת הנצחה 
גדולה, מגוונת ובעלת מלאות וָעצמה שתתנוסס על הגבעה. באופן רשמי הוצעה אנדרטה רבת אנפין 

שכזו בחורף 74,1970 ומיד לאחר מכן נמסרו לציבור פרטים על טיבה: 

הראדאר' שליד  'גבעת  על  תוצב  מכ"ם,  דמוי  כדור,  חצי  תבנית של  ובראשו  תצפית  מגדל  בצורת  אנדרטה 
קיבוץ מעלה החמישה. החלטה על כך נתקבלה בישיבת המועצה הציבורית לשחזור המקום, שנתכנסה בתל 
אביב בראשותו של י' צור ]...[ בהתאם לתוכנית תשוחזר מערכת הביצורים התת־קרקעיים של הצבא הירדני, 
יתוספו אולמות תצוגה שיתארו את שלביה השונים של המלחמה לשחרור הדרך לירושלים, ויינטע יער לזכר 

חללי חטיבת 'הראל'.75

היקלטות מסוימת של הדגם הזה בתודעה של שוחרי הנצחת חטיבת הראל נזקפת גם לזכות החוברת 
הנאה שיזם בן־ארי, ושהמחישה את התכנית; גם בעיון לא מקצועי בחוברת ניכר שהמיזם שהוצע היה 
מרשים ביותר.76 הוועדה החליטה לקבל את הדגם הסמלי המיוחד, אולם מימושו של הדגם המורכב 
היה כרוך בהקמת מעין מוזאון בלב השטח )וזאת כחמש־עשרה שנים לפני הקמת הר־אדר(, והעוסקים 
)לביצוע מידי( המגדל  א':  'שלב  וחילקו אותה למספר שלבים.  בדבר הבינו שלפניהם דרך ארוכה, 
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שער החוברת של תכנית הפיתוח של 
גבעת הרדאר בעריכת אורי בן־ארי, 

ראשית שנות השבעים.

למטה: שרידי המחנה הירדני בגבעה 
)מתוך החוברת(

)ארכיון קריית־ענבים(
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פרוטוקול ישיבת ועדת הכספים, 16 באפריל 1970, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, קובץ ב, מסמך 6. באותה ישיבה   77
הוחלט גם 'להטיל על ינאי ושלמה לחתום חוזה עם האדריכלים'. את המימון לבנייה התכוונו לגייס מיישובי האזור 
ומן המועצה האזורית מטה יהודה וכן מתרומה שהובטחה לרבין בארצות־הברית )ראו לעיל, הערה 68(. אומדן העלות 
הראשונית הגיע לכ־260,000 לירות. ראו: י' לידר אל משרד האדריכלים ומתכנני הערים שרון, ל' בסיוון תשל"א )23 

ביוני 1971(, אק"ע, ארכיון יצחק בן־אברהם, קובץ ב, מסמך 12. 
פירוט כללי: )א( שלטים כחולים — שימור אתרים: )1( בכניסה לאתר, 'גבעת הרדאר' — תולדות המקום; )2( על גדר   78
)ב(  )3( בסמוך, 'הראל שריון במלחמת ששת הימים ואחריה'.  המתחם, 'חטיבת פלמ"ח הראל' — סקירת תולדותיה; 
שלטים אפורים על גדרות המוצב: )1( 'נפלו בקרבות גבעת הרדאר במלחמת העצמאות' — ברשימה לוחמי חטיבת 
ללא  בנפרד,  מוצגים  הימים.  ששת  במלחמת  הראל  חטיבת  ולוחמי  בתש"ח  בית־חורון  גדוד  לוחמי  בתש"ח,  הראל 
כותרת, שני נופלי מוצב הסנטוריום; )2( קרב נבי־סמואל, בכיוון הצופה לנבי־סמואל. )ג( שלטי פארק רבין, שלטים 
)1( קיר  )ד( שלטים על קירות האנדרטה:  )2( 'מחנה הרדאר'.  'קרב נבי סמואל';   )1( סטנדרטיים בסמוך לקודמים: 
שמאלי: שלטי ברונזה, סמל הפלמ"ח, 'לזכר יצחק רבין מפקדה הראשון של הראל בתש"ח' בצמוד אליו, כנ"ל על יוסף 
)יוספלה( טבנקין, מופרד 'לזכר תא"ל אורי בן ארי מפקד פלוגה בהראל בתש"ח ומח"ט בששת הימים'; )2( קיר ימני: 
סמל הראל, 'על במותיך חלל', 'לזכר 418 חללי הראל ו־14 חללי גדוד בית חורון בתש"ח, לזכר המתיישבים והלוחמים 

על האתר בהגנת היישובים ובקרבות הרדאר'. 

והחפירה המיועדת לחדר הנצחה. שלב ב': )לפי קצב גיוס הכספים( טונל גישה, חדר זיכרון, רחבה. 
שלב ג': שחזור החפירות'.77 

כאמור השיקול התקציבי גבר לבסוף, ועם זאת נדמה כי ההכרעה הושפעה גם מן התחושה שהמכלול 
המתוכנן גדוש מדיי. חדר הזיכרון שנכלל בתכנית היה מורכב בעצם ממספר מבנים סגורים, והיה 
כאמור מעין מוזאון, ודומה שבעיני המתבונן הסביר דגם הנצחה זה לא התאים לאופי השטח, שהיה 
הולם את  איננו  רדאר  דמוי  הקביעה הפשוטה שמבנה  זאת  לעומת  ופראי.  למדיי  נידח  עת  באותה 
המקום משום שבפועל מעולם לא הוצב בו רדאר, לא עלתה — למיטב ידיעתנו — כטענה בוויכוח; 
הדימוי גבר על המציאות! מכל מקום הרמיזה לצלחות רדאר הגלומה במבנה הנוכחי של האנדרטה 

מתאימה הרבה יותר לייעודו המקורי של המתקן התקשורתי שהיה בגבעה. 
כאמור אם בגין הקושי התקציבי ואם בגין המורכבות, התכנית השנייה נגנזה זמן לא רב לאחר 

שהוצגה בציבור; האנדרטה הנוכחית צמחה מתוך תכנון חדש, שתואר לעיל בראשית סעיף ב. 

מתחם הרדאר — תמונת הנצחה כוללת
לבד מגוף האנדרטה בצורתה הסופית, על המוטיבים המרכזיים שלה )מצפה, דמות שער, צלחות רדאר 
והשטח  האנדרטה  של  המכלול  מבטא  עצמה,  בפני  העומדת  אמנותית־אדריכלית  יצירה  וכדומה(, 
שסביבה — שמצויים בו שרידים של המתחם המקורי )בונקרים, עמדות, גדר( ותצוגת נשק )רכב קרבי 
ושריון( — מגמות שונות של הנצחה. מגמות אלה גם משתמעות מן הפרשנות הצמודה הניתנת על ידי 

כתובות ההנצחה המרובות הנעוצות בקירות האנדרטה, והפזורות בשטח הצמוד.78
להלן(. באתר  )ראו  איננו חד־משמעי  אך המושג הראל  נשמת האתר,  הוא  זיכרון חטיבת הראל 
בצורתו האחרונה יועד המכלול להנצחת חטיבת הראל על גלגוליה השונים, ומתח מסוים בין היבטים 
ובשלטי ההנצחה. בתצוגת הנשק שאלת  לידי ביטוי בתצוגת הנשק  גלגולים אלה באים  שונים של 
כלים  ומייצגים  סטנדרטיים,  הם  במתחם  שהוצבו  השריון  כלי   — בנקל  נפתרה  השונים  הגלגולים 
טיפוסיים של לוחמי החטיבה לדורותיהם. המורכבות ניכרת יותר בציון שמות החללים; על הלוחות 
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לצ' דהב היה תפקיד מרכזי בעניין זה.  79
מדוצקי )לעיל, הערה 15(, עמ' 109‑116, וראו שם גם בנספחים ובמקומות אחרים בספר.   80

הספר שכתב לזכרו ראו: מדוצקי )לעיל, הערה 16(.  81
בשער ספרו של מדוצקי )לעיל, הערה 15( מופיעים הסמלים של חטיבות עציוני, הראל וגבעתי ומתחתם הסמלים של   82
קריית־ענבים ומעלה־החמישה. כל הסמלים מוצגים באופן שהם נראים שווים במעמדם. מדוצקי ציין כי 'בספר "ספר 
הפלמ"ח,  באתר  הרדאר.  גבעת  על  האחרון  בקרב  "גבעתי", שהשתתפה  חטיבת  מוזכרת  לא  הפורצים"  גדוד  לוחמי 

בהרחבה על הקרב האחרון בגבעת הרדאר, גם לא מוזכרת חטיבת "גבעתי"' )שם, עמ' 6(. 
'השלט "נפלו בקרבות גבעת הרדאר" עם שמות החללים שנפלו בקרבות גבעת הרדאר הוא הפוגע בכבודם של החללים   83
ומשפחותיהם. שם השלט, לדעתי, היה צריך להיות "חללי גבעת הרדאר". השלט הוחלף מספר פעמים ואינו מכובד — 
לא במיקומו ולא בשמות החללים. בביקורי לפני מספר שנים עם האלוף רפאל ורדי בשטח, הביע האלוף את דעתו שיש 
להציב את השלט על מגדל התצפית, או על אבן הנצחה בכניסה לאתר, אך לא כאחד השלטים שתלויים על החומה. גם 

שמות החללים אינם תקינים: יש שגיאות בשמות החללים' )שם, עמ' 114(.
'בתשובה למכתביי הרבים לגורמים שונים כתב נחום ברוכי — יו"ר "עמותת הראל", לאבירם כהן — ראש המועצה   84
אז  המלחמות,  בכל  חלליה  כל  להנצחת  האנדרטה,   — המגדל  הקמת  את  יזמה  הראל  "עמותת  ב־8.6.09:  הר־אדר, 
הוצבו שלטי ההסבר של המועצה לשימור אתרים )הכחולים(. שלטים אלו הוחלפו ביזמת העמותה בשנת 2004. בשנת 
2002 העיר מר יאיר מדוצקי שורה של הערות לגבי אי דיוק בפרטים שונים ברשימת שמות הנופלים. הוא אף יזם דיון 
בהשתתפות נציגי האגף להנצחת החייל במשרד הביטחון וגורמים נוספים. בסופו של דבר, 'עמותת הראל' )בראשות 
אלדד אבידר( קיבלה כמה מההערות ודחתה אחרות, ובהתאם לכך הוחלף לוח השמות הקבוע על קיר הבטון שבאתר. 
לאור האמור, אין אנו רואים סיבה לפתוח מחדש את הדיון וגם אם נפלו שיבושים בתאריכי הקרבות, אין הדבר פוגם 

חקוקים שמות לוחמי החטיבה בכל שדות הלחימה שלה, גם הרחק מהרי ירושלים, אך גבעת הרדאר 
הייתה שדה לחימה משמעותי בתש"ח, ולכן כזיכרון לנופלים במקום בתש"ח בשעה שלוחמי הראל 
הוחלפו על ידי אנשי חטיבת עציוני, הוצב לוח גם לזכר ארבעה־עשר חללי גדוד בית־חורון, שהיה 

שייך לחטיבת עציוני. 
בעיה מעניינת קיימת בהנצחת מפקדי החטיבה במקום. הזהות החזקה עם חטיבת הראל הובילה 
לקביעת לוחות הנושאים את שמות מפקדיה בתש"ח, יצחק רבין ויוסף טבנקין, ועליהם הוסף בשנת 
2010, אחרי פטירתו, שמו של המח"ט בתשכ"ז, בן־ארי.79 ובכן לא זו בלבד שלא מקובל שבאנדרטת 
זיכרון חטיבתית יצוינו שמות מח"טים שלא נפלו בקרב, אלא שלא כולם נזכרים! יתר על כן, קיים 
ניגוד מסוים בין הצגת הרצף של קורות החטיבה בכל קרבותיה במלחמות השונות, המתבטא בשמות 
הנופלים ובהדגמת סוגי נשקם, לבין ויתור על הצגת כלל המח"טים שלה, כדי להבליט רק את אלו 
הראל,  לחטיבת  האתר  של  שיוכו  את  לחזק  כדי  בכך  ויש  הרדאר,  גבעת  לתולדות  המשמעותיים 

שהעמידה שלושה מח"טים מפורסמים שלחמו במקום. 
מדוצקי הקדיש בספרו פרק שלם לפולמוס על אופן ההנצחה בגבעת הרדאר כפי שהוא מתבטא 
בשלטים במקום.80 חרף נקודת המוצא שלו, המבליטה צדדים אישיים — הוא הטעים כי אחיו נפל 
בגבעת הרדאר בתש"ח,81 וכי איננו היסטוריון — יש בביקורתו ממד עקרוני. הוא עמד על ההתעלמות 
מחלקן של יחידות זולתי חטיבת הראל שלחמו בגבעת הרדאר,82 נגע בשאלה מי בדיוק ראוי להיכלל 
הוא  נכון של שמות החללים.83  וכתיב  מיקום  סגנון,  לפרטים של  וירד  באתר,  ההנצחה  ברשימות 
ועם המועצה  'עמותת הראל'  ויכוח ער עם  וניהל  אף הציע הצעה מפורטת לשלט בכניסה לאתר, 
המקומית. חלק מהערותיו התקבלו, וחלקן נדחו, והמועצה נשענה בעניין זה על סמכותה של 'עמותת 
מקווה,  'אני  סיכם:  הוא  בו,  מהעמדות שהביע  בו  חזר  לא  הפולמוס, שמדוצקי  בעקבות  הראל'.84 
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ולאי הנצחת כל החללים. פעולה שגורמת  וייעודו". מר ברוכי לא התייחס לשיבוש שמות החללים  בשלמות האתר 
לביזוי זכרם של החללים ופגיעה בכבודם ובמשפחות החללים. ראש המועצה מר אבירם כהן הגיב: "לאור מכתבו )של 

מר ברוכי(, המדבר בעד עצמו, אין בכוונתנו כמועצה להתערב בנושא זה"' )שם, עמ' 115‑116(.
שם, עמ' 118. בבירור שערכנו ביוני 2012 עם רומק פיין, ראש 'עמותת גדוד מוריה', המטפלת בהנצחת חטיבת עציוני,   85

נאמר כי לא הועלו טענות מהותיות בדבר קיפוח לוחמי החטיבה שנפלו ברדאר. 
ראו לעיל, הערה 39. מדובר בלוח מלבני חקוק בתוך סלע עומד, ועליו נכתב: 'גל־עד / לנופלים בכיבוש / הרדאר ובידו   86
/ 6.6.1967 / טור' זפרני אלברט / טור' חליוה יוסף / סמל חלפון רחמים / טור' ליכטר שמחה / טור' מורי יוסף / טור' 

שמשי שלום / מחבריהם / בגדוד הפורצים'. 
הוצבה על ידי משפחת רוז'נסקי, לזכרו של עמי רוז'נסקי, מפקד מוצב הרדאר בעת נפילתו לידי הלגיון. האנדרטה,   87
ליישוב,  מ' מצפון לעמדת הבידוק בכניסה   50 ניצבת בצד המערבי של שדרות הראל,  לוח חקוק בתוך סלע עומד, 
ונחקק עליה: 'קרן קיימת לישראל / חורשה לזכר / מפקד הרדאר / סגן עמיאל )עמי( רוז'נסקי / בן פניה וגרשון / נולד 

ברחובות / נפל בקרב י"ז אייר תש"ח / 26.5.1948'. 
בעיתון 'מעריב' נכתב כי 'בלחצם של גורמים בכירים במשרד השיכון בוטלה הזמנתו של שר הביטחון יצחק רבין ]...[   88
במקומו יהיה אורח הכבוד שר השיכון דוד לוי ]...[ עמותת היישוב החדש הזמינה את שר הביטחון להיות אורח הכבוד 
בטקס כמי שהיה מפקד חטיבת הראל שהקיזה דם רב בכיבוש גבעת הרדר במלחמת העצמאות ורמטכ"ל מלחמת ששת 

הימים' )י' ולטר, 'משרד השיכון ביטל את הזמנתו של רבין כאורח כבוד בחנוכת הר אדר', מעריב, 1 ביוני 1987(.
ח' מרום, 25 שנה להר אדר, הר־אדר 2012, עמ' 10.  89

סמל המועצה 
המקומית הר־אדר

שספר זה יהווה גורם מזרז למספר שינויים ותיקונים נדרשים בהנצחת החללים, לאחר בדיקה נוספת 
של העובדות שהצגתי בספר, ובמיוחד בהנצחת חללי גבעת הרדאר'.85 קריאתו היא אנושית, ואף 
שדבריו נוסחו לעתים בלהט, הוא לא הציג גישה מהפכנית להנצחה באתר ולא הפך את קערת הזיכרון 

על פיה. 

מהרדאר להר־אדר — היישוב כגורם במפת ההנצחה
גורמים  הם  ליישוב  והתודעתית  המוניציפלית  וזיקתה  יישוב  בלב  כיום  האנדרטה  של  מיקומה 
לעיל  הוזכרה  היישוב.  שבשטח  הנוספות  האנדרטות  הוא  לכך  הפיזי,  הפשוט,  הביטוי  בהנצחה. 
האנדרטה שבשולי מתחם הגבעה;86 בהתאם למגמת ההמשכיות של הראל־תש"ח להראל־תשכ"ז, 
104 באנדרטה זו גדוד הפורצים. יש אנדרטה נוספת לאירועי תש"ח בסמוך לכניסה  מכונה גדוד 
ליישוב,87 ושתיהן ממוקמות לאורך הציר המרכזי שלו. ציר זה, הרחוב הראשי של היישוב, המוביל 
לאנדרטה, נקרא שדרות הראל. לפני אנדרטת הראל ובסמוך אליה, למעשה ממש למרגלות הגבעה, 
נמצא בית הכנסת של היישוב, הנקרא על שם החטיבה, ונמצא בו כתב הקדשה נאה המבוסס על 

תמונת האתר. 
מפת היישוב משדרת אפוא הנצחה, וזו מתבטאת לא רק בגאוגרפיה שלו; 

הקמת  עם  כבר  נוספות.  פנים  יש  לאנדרטה  לזיקה  ביישוב  למודעות 
בהזמינה  הראל  לחטיבת  הזיקה  את  לציין  הנהגתו  טרחה  הר־אדר 

לחנוכת היישוב את השר רבין, שהיה מפקד החטיבה.88 היישוב 
טקסים  לידה  עורך  הוא  לאנדרטה:  הזיקה  את  מטפח 

ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  ביום  רלוונטיים, 
ובט"ו בשבט,89 ולבד מהחותם הברור שהותירה 

בעמוד ממול
למעלה: תצפית 

מזרחה מן 
האנדרטה לבתי 
היישוב הר־אדר 
הסמוכים ולכיוון 

נבי־סמואל;
למטה: האנדרטה, 

הטנק והתעלות 
 )2012(

)צילום: יוסי שפנייר(
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פרשת קביעת השם נסקרה בקצרה באלבום שהוציאה המועצה המקומית לרגל מלאות עשרים וחמש שנה ליישוב. ועדת   90
השמות הציעה את השם המקראי כפירה, בגין הִקרבה לאתר המזוהה עם העיר הגבעונית בשם זה, ואילו התושבים הציעו 
את השמות הראל וכפיר. השם הר־אדר, הומונים של המילה הלועזית הרדאר, התקבל לבסוף בין השאר בגלל צלילו 
המקראי. ראו: מרום )שם(, עמ' 9. במקאמה שחיברה נ' נגר־כהן, ושהוקראה בטקס העלייה על הקרקע, ב־1 ביוני 1987, 
תואר התהליך כך: 'ומירה חן עולה לבמה ובפיה הודעה / ועדת השמות של מדינתנו הגיעה למסקנה המוזרה / שלא יאה 
שם לועזי ליישוב בארץ המכורה / ומעתה לא גבעת הרדאר שמנו אלא... כפירה... / כפירה? תמהנו היאך? הן כולנו 
מאמינים ]...[ ואז לאחר שהיסתה את קולות המתנגדים העלתה מירה רעיון נהדר / הבה נתחכמה ונהפוך את "הרדאר" 
להר־אדר / גם דמיון לשוני, גם מורשת גבעת הרדאר / הוסיף עמי ואמר: / גם מורשת חטיבת הראל שכבשה את האתר' 
)שם, עמ' 18(. אכן התפיסה הראשונית הפשוטה הייתה שהמקום צריך להיקרא גבעת הרדאר, וכך הוא כונה בתכתובות 

שונות בדרך להקמתו. 
'על  גם המוטו לאלבום של מרום,  יצוין  זכר לשיבולים בסמל הפלמ"ח.  היא  היישוב  10. השיבולת בסמל  שם, עמ'   91
המשלט יושבת עיר', שאימץ את המוטיב משירו הידוע של חיים חפר 'היו זמנים'; בדרך כלל נוטים לייחס מוטיב זה 

לבית־שמש, ששם היה המשלט המשותף, שמקובל להניח שעליו מדובר באותן שורות שיר.
דרור )לעיל, הערה 18(, עמ' 292‑294.  92

הניסוח של שמיר )לעיל, הערה 2(, בפועל מי שהוביל את ההתנגדות היה בן־ארי.  93
בניסוחו של דהב: 'הוא הקפיד מאוד שבתכנון של היישוב הר־אדר לא יהיו בתים גבוהים מהאנדרטה )אפילו מהבסיס   94

שלה(' )ריאיון עם צ' דהב, 8 באפריל 2012(.

בשמו,90 האנדרטה מוטבעת גם בסמלו של היישוב )בולט במיוחד הסמל הניצב בכניסה הראשית(.91 
הקשר העמוק של היישוב לאנדרטה הובע בתמציתיות בכותרת עתירת הסמליות של הפרק על 
להר  'מהרדאר  החטיבה:  על  דרור  צבי  של  ספרו  את  החותם  הראל  חטיבת  של  והזיכרון  ההנצחה 
אדר'.92 אכן האנדרטה שהוקמה בשנת 1975 לא נותרה בדד; בשלהי שנות השישים ברור היה לאנשי 
קריית־ענבים ומעלה־החמישה כי הקמת יישוב — חקלאי לתפיסתם — במקום הקרב אינה אפשרית, 
להקמת  בהכנות  הוחל  ואז  למדיי,  נפוצים  קהילתיים  יישובים  היו  כבר  אך בשלהי שנות השמונים 

יישוב כזה ממערב לגבעת הרדאר. 
עד הקמת הר־אדר הייתה האנדרטה חשופה בשטח, מרוחקת כ־2 ק"מ ממעלה־החמישה, ופעולות 
התחזוקה והשמירה השוטפות במקום חייבו מעורבות של גורמים שונים שהיו אחראים לכך. הִקרבה 
במקום  היו  היישוב  הקמת  ועד  לרועץ,  לו  הייתה  וקטנה  בידו  לכפרים  ההנצחה  אתר  של  היחסית 
מעשי חבלה והשחתה רבים; קק"ל, שהייתה אחראית לשטח כולו, לא הצליחה למנעם. תפיסת שטח 
האנדרטה על ידי מפקד אזור יהודה ושומרון הניבה טיפול מסודר יותר, ועדיין הבעיה הבסיסית של 

אתר הנצחה צה"לי המצוי בקרבת יישובים פלסטיניים נותרה בעינה. 
בעקבות הקמת הר־אדר התעוררו בעיות חדשות סביב האנדרטה. בתוך זמן קצר יחסית הפך האזור 
באזור  או  בפארק  האנדרטה  לשילוב  רעיונות  והועלו  פוטנציאלית,  לבנייה  מועדף  לשטח  מעזובה 
הבנייה של היישוב, בצד מבנים לאירוח ולמגורים. בן־ארי, שהמשיך לעמוד על משמרת האנדרטה, 
נזעק ובמכתב זועם אל ראש אגף השיקום טען כי בלי כל קשר למעמד החוקי של האזור, ברור שהוא 
נועד לזיכרון, ושמבחינה מוסרית אין לאיש רשות לעשות בו שימוש אחר. הוא הוביל לכך שהעמותה 
הציעו  לאנדרטה,  והתקרב  הלך  הר־אדר, ששטחו  אנשי  הזיכרון'.  אתר  קדושת  'שמירת  על  תיאבק 
שהקמת  טענו  הראל'93  'אנשי  אך  בפארק,  כולו  האתר  את  ולהקיף  עליה,  לשמור  כדי  גדר  להציב 
גדר חורגת ממידת הסבירות. בן־ארי אף כאב את שינוי קו הגובה של הבנייה בסביבה, משום שחש 
שהבתים הקרובים של הר־אדר מגמדים במידה מסוימת את עצמתה של האנדרטה.94 מאחר שהר־
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הסקירה בעיקרה על פי שמיר )לעיל, הערה 2(, עמ' 132.  95
לדברי ברוכי, יושב ראש העמותה, 'העמותה מעורבת במשפט שנכפה עליה שיש לו הרבה לקחים לגבי החזקת אתרי   96
זיכרון. נער נפל מאחד הטנקים בהר אדר, נחבל והוריו תובעים מאות אלפי שקלים. התחדדה הבעיה של בעלות על 

השטח — עמותה או רשות מוניציפלית' )ריאיון עם נ' ברוכי, 8 במרס 2012(.
בניסוחו החריף של לבל בעקבות גספילד )Gusfield(: 'לעומת פוליטיקת המעמד ]הרשמית[, שבה יש מקום לפרגמטיזם   97
יוקרה  הקצאת  משחק־סכום־אפס.  מעין  היא  הציבורי[  בשיח  הקשורה  ]הסמלית,  הסטטוס  של  הפוליטיקה  ופשרות, 
לח"י  אצ"ל,  הפנתיאון:  אל  הדרך  לבל,  )א'  המתחרה'  הקבוצה  של  יוקרתה  את  אוטומטית  מפחיתה  האחת  לקבוצה 

וגבולות הזיכרון הישראלי, ירושלים תשס"ז, עמ' 56(. 
שמיר )לעיל, הערה 2(, עמ' 132. איננו סבורים כי משקל ההורים השכולים היה ניכר.  98

בן־אברהם )לעיל, הערה 73(.  99

אדר נחשבה התנחלות, הגורמים שהיו מעורבים בקביעת גורל שטחה בפרק הזמן הנדון היו קשורים 
וקצין המטה לענייני פארקים. הועלתה הצעה להקים  ביו"ש  ובהם ענף תשתית  בממסד הביטחוני, 
במקום פארק לאומי, ומנגד הוצע שהיישוב יוכל לפעול בשטח; אולם 'עמותת הראל' זכתה לבסוף 
במאבק.95 האחריות של העמותה לשטח האנדרטה, גם אם מעמדה המשפטי לא היה ברור די הצורך, 
לא הקלה עליה, והוסיפה לה משימות בלתי צפויות.96 בסופו של דבר וחרף המחלוקות שליוו את 
ממנו  חלק  להיות  הפכה  היישוב  בלב  היום  הניצבת  האנדרטה  הנדונה,  בתקופה  לאתר  ההתייחסות 

מבחינה משפטית ומעשית גם יחד. 

ג. הנצחת הראל — 'הסיפור הגדול'
הנצחה בנוסח הסיסמה 'ונזכור את כולם' מאתגרת את המחקר החותר לפרק את תמונת הזיכרון ולסמן 
מיהם בדיוק 'כולם' המקופלים במחוז זיכרון מסוים. במאמר זה התברר כיצד סיפור האנדרטה מקבע 
את זיכרון חטיבת הראל. אולם ההתקבעות של החטיבה באתר משקפת לא רק דומיננטיות של קבוצה 
מנציחה נחושה לעומת קבוצות אחרות,97 ולא רק העדפה של דגם ממוקד )גבעת הרדאר( על פני דגם 
רחב הכולל אתרים נוספים )למשל הסנטוריום(. לדעתנו כאן התרחש תהליך מורכב יותר, הקשור במה 
שקרה לא רק לגבעת רדאר אלא גם לחטיבת הראל, ומה שקרה לחטיבה זו עשוי ללמד על פן חשוב 

בתפיסת הזיכרון אחרי מלחמת ששת הימים.
חוקרת הזיכרון אילנה שמיר סיכמה את פרשת אנדרטת הרדאר כסגירת מעגל — תש"ח‑תשכ"ז. 
מיקומה ועיצובה של האנדרטה 'נתנו ביטוי למטרתם של יוצאי חטיבת הראל להטביע חותם בנוף 
הזיכרון'.98 המקרה של אנדרטת הרדאר הוא אכן מקרה מיוחד; הוא מדגים התאמה כמעט מוחלטת, 
ועמוקה  מרשימה  בצורה  מייצגת  זו  וחטיבה  חטיבה.  זיכרון  לבין  הנצחה  אתר  בין  חד־חד־ערכית, 
ביותר את ביטויי סגירת המעגל שרווחו בחברה הישראלית. בסופו של דבר אפילו בן־אברהם, הפעיל 
המסור לדגם הרחב, הסביבתי, המנציח את גבורת היישובים, הודה בתזכיר מ־1 ביוני 1970 כי 'חטיבת 
הראל אשר לחמה את מלחמת השחרור באזור והשלימה את המלאכה ]ההדגשה שלנו[ במלחמת ששת 
הימים, ערה ופעילה במימוש ההצעה'.99 לדידם של אנשי היישובים שהיו מיוצגים על ידי בן־אברהם 
הנצחה  דגם  לבסס  כדי  הוועדה  על  הראל  חטיבת  אנשי  בהשתלטות  פשטנית  בהודאה  מדובר  אין 
ספציפי הקרוב ללבם על חשבון הדגם האחר; אנשי קריית־ענבים, שהיו קרובים מאוד לאנשי חטיבת 
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י' ויילר, 'חבורתיות של חברי קיבוץ ולוחמים — הפלמ"ח בקריית־ענבים 1947‑1948', מפנה, 53 )תשס"ז(, עמ' 61‑65.   100
יותר  מיכולתם של שני הקיבוצים הקטנים להחזיק  קצין המבצעים של חטיבת הראל, התפלא  )רעננה(,  אליהו סלע 

מ־1,000 אנשי פלמ"ח בתקופה כה קשה )ריאיון עם א' סלע, 28 באוגוסט 2012(.
הראל  חטיבת  הנצחת  לך":  סביב  הראל  '"ירושלים —  וי' שפנייר,  רוזנסון  י'  ראו:  במרחב  הראל  חטיבת  הנצחת  על   101

בפרוזדור ירושלים ובמרחב יהודה', מיו"ש, כב )תשע"ג(, עמ' 181‑203.
נעסוק בכך במקום אחר. לאנדרטה ראו: מ. יעקובסון, 'גן חטיבת הראל — פשטות וזיכרון', 'עתמול', גיליון 229 תשע"ג,   102

עמ' 30(.
]...[ תדהמה על  'מפקדים ולוחמים של חטיבת "הראל" והורים שכולים של חללי החטיבה הביעו ]במסיבת עיתונאים[   103
התנגדותו של שר העבודה י' אלמוגי לקריאת גשר הקסטל־מבשרת ירושלים בשם "גשר הראל" ]...[ הם ציינו, כי בעקבות 
ערעורו של השר אלמוגי החליטה הממשלה להחזיר את העניין לוועדה לדיון עקרוני'. ברשימת הדוברים באותה מסיבת 
עיתונאים נכללו אל"מ )מיל.( בן־ארי ו'קצין התרבות של "הראל" במלחמת השחרור בני מהרשק'. הם תיארו את הקרבות 
ואת חלקה של חטיבת הראל בהם. 'עמיקם גורביץ ויורם קניוק, מלוחמי "הראל" אמרו כי אין יסוד לחשש מפני תקדים, 
כפי שטען השר אלמוגי. ועדת השרים בראשותו של השר ש' הלל קיבלה בשעתו את בקשת מפקדי "הראל" בעניין זה, 
ואין לקרוא לגשר בשם אחר. מפקד הגדוד החמישי של הפלמ"ח מנחם רוסק, הטעים כי בשעתו דובר על הקמת אנדרטה 
לחללי "הראל" ליד הקסטל, נוסף על המצבה שהוקמה בבית העלמין בקריית־ענבים, אולם הייתה התנגדות לכך, ועתה 
מונעים שוב את ההנצחה. נציגי המשפחות השכולות, נוח פרלמוטר, מזכיר מרכז "יד לבנים", שושנה ישראלית, ואורה 
ושיכחת  חושים  קהות  על  המעיד  לוויכוח,  קץ  לשים  לממשלה  קראו  המנוח  אריאלי  נחום  המפקד  של  רעייתו  כהן, 
זכר  להנציח את  הרוצים  להורים שכולים  כך שמתייחסים  על  והתריעו  ירושלים,  חיים למען  הלוחמים שהקריבו את 

יקיריהם כאל "קבוצת לחץ"' )'דורשים לקרוא לגשר הקסטל ע"ש חטיבת "הראל"', דבר, 21 באוגוסט 1972(. 
בהידברות הציבורית בנדון הזכיר מ' רוסק, שהיה בתש"ח מפקד הגדוד החמישי )גדוד שער הגיא(, ואחר כך סגן מפקד   104
החטיבה, כי דובר על אנדרטה )נוספת( להראל בסביבות הקסטל, ואף כי לא פירש ברור שלא התכוון לאנדרטת הרדאר. 

הראל, שהיו להם יחסי ידידות עמוקים עמם בתש"ח, ושאף לחמו עמם שכם אחד,100 הבינו היטב את 
חשיבות השלמת המלאכה בשנת 1967. 

השלמת המלאכה וסגירת המעגל מחייבים מבט אל נקודת ההתחלה. בחטיבת הראל הייתה תודעת 
הנצחה מיוחדת מלכתחילה. הרצון להנציח את החטיבה במרחב פרוזדור ירושלים פעם בלבבות כבר 
בשנים שלפני מלחמת ששת הימים; אבל בעוד שבשנים 1949‑1967 עמד הפן הטקסי, המאחד, של 
בית  של  האינטימי  בגיא  ובאזכרותיהם  בכינוסיהם  הראל  חטיבת  ותיקי  של  התייחדות  על  ההנצחה 
העלמין בקריית־ענבים ובסמוך ל'סלעי הגדודים' הצנועים,101 עתה התעורר, מוטב לומר — פרץ, גל 
חדש של זיכרון, מלובה באפקט מחיקת הכישלונות של תש"ח על ידי הראל החדשה־ישנה. היה לכך 
ביטוי גאוגרפי; ברדיוס של מספר קילומטרים מסביב למבשרת־ציון הלכה והתבססה מאז מלחמת ששת 
הימים ועד היום מסגרת הנצחה לחטיבת הראל, ואנדרטת הרדאר היא רק אחד מביטוייה. עם שיאיו 
של המהלך אפשר למנות את הקמת האתר יד אסא, בשיח' עבד אלעזיז )הר אחירם(, אתר המוקדש 
לזכר כיבוש המוצב במלחמת ששת הימים, את ביטויי ההנצחה המרובים בפארק רבין )אתרי הגדודים 
והשילוט המתייחס לחטיבת הראל( ואת אנדרטת החטיבה ההולכת ומוקמת בזמן כתיבת המאמר )2012( 
ִאפשר  ולא פרטיקולרי־חטיבתי,  אופי ממלכתי  נשא  גם אם האתר שהוקם בקסטל עצמו  בירושלים. 
פארק רבין הסובב אותו הקמת אתר הנצחה לגדוד הפורצים ממש למרגלותיו.102 באותן שנים שבהן 
הלכה וקרמה עור וגידים תכנית אנדרטת הרדאר, עלה לכותרות מיזם הנצחה הממוקם במרחק לא גדול 
משם — קריאת המחלף החדש )בפועל גשר( המוביל ממבשרת־ירושלים לקסטל על שם החטיבה והצבת 
אנדרטה לחטיבה בצד הכביש; אופן ההנצחה הזה היה שנוי במחלוקת ועורר התנגדות עזה ותגובות נגד 

עזות לא פחות.103 באותן שנים הייתה גם הצעה לעגן את זכר הראל בקסטל עצמו.104 
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גם  עת  באותה  הראל  חטיבת  את  להנציח  העז  הרצון  על  בן־אברהם  עמד  'פינתנו'  קריית־ענבים  בביטאון  במאמריו 
בקסטל: 'הקסטל. הפלמ"ח הכריז על מבצע הנצחה: הקמת אנדרטה, מוזיאון וכו'' )פינתנו, 2 באפריל 1969(. על הנצחת 
חטיבת 'הראל' בקסטל ראו: י' רוזנסון וי' שפנייר, 'הקסטל — המעוז של מעוז ציון', מיו"ש, כג )תשע"ד(, עמ' 263‑287, 

בעיקר עמ' 280‑282.
ראו על ילדותו בעיקר ברומן האוטוביוגרפי שלו: א' בן־ארי, בטבעת החנק, תל־אביב 2006; וכן: הנ"ל, אחרי! אור־  105

יהודה תשנ"ד.
למשל מעורבותו ביזמת הקמת האנדרטה במחלף הראל )לעיל, הערה 103( והעידוד והדחיפה שנתן לכתיבת ספרו של   106
דרור על חטיבת הראל )לעיל, הערה 18(. הוא אף דרבן את ראש עיריית ירושלים אורי לופליאנסקי להכריז על הקמת 
אנדרטה להראל בירושלים, וכן ניהל חליפת מכתבים נרגזת למדיי עם הרמטכ"ל שאול מופז בגין החלטה לבטל את 

חטיבה 10, ובכך לבטל גם את השם הראל )ריאיון עם מ' בן־ארי ]לעיל, הערה 76[; ריאיון עם י' זיו, אוקטובר 2012(.
בסיפורים שנתלו בו נטען שהרצון להנציח דווקא בגבעת רדאר צמח אצלו כבר במהלך הקרב במלחמת ששת הימים. ראו   107
למשל בערך 'גבעת הרדאר' בוויקיפדיה, נצפה ב־8 ביוני 2012; ריאיון עם זיו )שם(; ריאיון עם ברוכי )לעיל, הערה 96(. 
'חוץ מהמח"ט, שבתש"ח היה מ"פ, השתתפו בקרב על הרדאר עוד שני לוחמים שלחמו עליו בתש"ח. אחד מהם מוטקה   108
גולדהרט, אז איש גח"ל ועתה ישראלי מעורה, הוביל את המערך הלוגיסטי ]...[ בכוונת מכוון קבע את מקום ההתארגנות 
בצומת המוביל למעלה־החמישה. שם, העיד, נעצרתי לדקת דומיה למרגלות האנדרטה לזכר מורדי גטו וארשה, ולזכר 
חברי תנועתם "גורדוניה". קציני הפלוגה התייצבו לצדי. הייתה בכך יותר מסמליות: הנה, דם בדם נגע, ואני — זכות 
 ,]18 ]לעיל, הערה  )דרור  יחידות צה"ל, מול הרדאר המשוחרר'  וארשה נמצא בראש  ילד מגטו   גדולה נפלה בחלקי, 

עמ' 292‑293(. 
הנאומים  ואת  'יזכור'  תפילות  את  כלל  שבו  החטיבה  על  בספרו  לפרק  ככותרת  לדור'  'דור  בביטוי  השתמש  ברוכי   109

לסגירת המעגל הייתה אפוא נוכחות גאוגרפית; אחרי מלחמת ששת הימים, משהתעצמה התחושה 
שהושלמה המלאכה, הלכו והתכסו מרחבי הלחימה בתש"ח באותות הנצחה מוחשיים, ומפת הזיכרון 
הלכה והתמלאה. המוטו של סגירת המעגל נישא בגרונם של מפקדים יוצאי חטיבת הראל שחוו את 
אכן  בן־ארי.  ובמיוחד  נרקיס  עוזי  המרכז  פיקוד  אלוף  רבין,  הרמטכ"ל  לחימתה:  למחוזות  החזרה 
מיוחדת  שלו  שהביוגרפיה  בן־ארי,  החטיבה,  מפקד  הוביל  הימים  ששת  במלחמת  באזור  לניצחון 
במינה,105 ונקודת המפתח הרלוונטית לסוגיה הנדונה היא היותו מפקד פלוגה בחטיבת הראל בתש"ח. 
עקבות פעילותו של בן־ארי ניכרים במיזמי הנצחה רבים לחטיבת הראל,106 אך יחסו לגבעת הרדאר 
היה עמוק במיוחד — והדברים חלחלו גם למחוזות הפולקלור107 — והשאיפה האותנטית להנצחה 
במקום מומשה לא מעט בגין פועלו ויזמותיו. אם כן לדמותו של איש חטיבת הראל המובהק בן־ארי, 
הנצחת החטיבה  ושלפיה  לעיל,  מרכזי בתמונה שצוירה  יש מקום  הפולקלוריסטיים,  היבטיה  כולל 
דחקה אפשרויות הנצחה אחרות שעלו בתחילת הדרך. בניסוח חד, השפעתו של בן־ארי על עיצוב אתר 

ההנצחה בגבעת הרדאר גברה על זו של בן־אברהם. 
בן־ארי לא היה איש חטיבת הראל הישנה היחיד שהשתתף בקרבות מלחמת ששת הימים, היו גם 
אנשי שטח מעטים שהמשיכו בפועל בשנת תשכ"ז ובשדה הקרב של גבעת הרדאר את חטיבת הראל 
של תש"ח.108 הם חשו שההיסטוריה מאירה להם פנים עתה, וכך חשו גם מפקדים יוצאי החטיבה 
המכריעים  הצעדים  הוא,  נהפוך  הקרבות;  בחלוף  גזה  לא  הזו  התחושה  אחרות.  במסגרות   שפעלו 
בעיצוב סיפור החזרה נעשו בחודשים שאחרי המלחמה. אז הלכה והתגבשה הסמליות של המשכיות 
לחימתו.  למחוזות  ושב  מעגל  הסוגר  הראל,  חטיבת  של  החדש  הדור  ידי  על  המשך   — ומעגליות 
 'דור לדור' העביר את 'נס החטיבה', המורשת ה'הראלית' זרמה מדור לוחמי תש"ח ללוחמי מלחמת 
סגירת  מוטיב  ועלה  שב  הראל  חטיבת  מאנשי  רבים  של  אותנטיים  בזיכרונות  הימים.109  ששת 
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המעגל.110 הרבה דובר אחרי מלחמת ששת הימים על השלמה וחזרה, אך במקרה של חטיבת הראל 
הדבר בלט במיוחד.111 

כשלושה   ,1967 בספטמבר  ב־12  בנבי־סמואל  שהתקיים  הראל  חטיבת  לנופלי  הזיכרון  בטקס 
חודשים אחרי המלחמה, נשאו דברים בין השאר בן־ארי, טבנקין ורבין. הדוברים רובם ככולם התייחסו 
לחזרתה של חטיבת הראל למחוזות לחימתה מתש"ח, ולא חדלו מלהשוות. הייתה לכך התייחסות 
בראש ובראשונה בתפילת 'יזכור' שנאמרה בטקס מפי חנה רובינא: 'הם ]נופלי חטיבת הראל בשתי 
המלחמות[ היו אגרוף המחץ וזרוע הניצחון בשחרור ירושלים ופריצת הדרך אליה, ובכיבוש ירושלים 
השלמה בירת ישראל הנצחית ]...[ עברו בדרך הייסורים של חטיבת "הראל פלמ"ח" במערכות תש"ח, 
וכסופת ברק ורעם במערכות תשכ"ז'.112 התווסף על כך ובמשנה תוקף 'דבר מפקד החטיבה, אל"מ 
אורי בן ארי', שלבד מהטעמת התרגשותו האישית הבליט את השלמת המלאכה ואת מוטיב רציפות 
הדורות ואחדות הרוח של הלוחמים בשתי המלחמות.113 החרה החזיק אחריו טבנקין, מקבילו בפיקוד 
חטיבת  לממשיכי  ונתן  רציפות  על  שמר  מופלא  גורל  'איזשהו  העצמאות:  במלחמת  החטיבה  על 
פלמ"ח־הראל להמשיך את הקרבות מול אותו אויב ועל אותם היעדים. ולחטיבת הראל כולה יחד, 
הוותיקה והחדשה, אינה הגורל ללחום על ירושלים. הרבה הרבה סמלים'.114 דברים דומים אמר המפקד 
הראשון של החטיבה בתש"ח, רבין.115 דברים מהסוג הזה על המשכיות ורציפות בין שני דורות חטיבת 

שנישאו לזכר הנופלים מן החטיבה במלחמת ששת הימים בטקס הזיכרון שהתקיים בנבי־סמואל ב־12 בספטמבר 1967, 
כשלושה חודשים אחרי המלחמה. ראו: ברוכי )לעיל, הערה 19(, עמ' 10‑13. אך הביטוי הופיע כבר הרבה לפני כן, 
בכותרת מאמרו של י' קניוק 'דור לדור מוסר — חרב ותהיות', ובו כתב: 'אנו חיים במעגל אחד של הזמן. חטיבת הראל 
שכבשה את נבי סמואל במלחמת הקוממיות עלתה אליה גם במלחמת ששת הימים' )מעריב, 25 באפריל 1969(. ניסוחים 

מסוג זה הופיעו מיד אחרי מלחמת ששת הימים והיו נפוצים ביותר.
רבין פתח את ספרו 'פנקס שירות' בפרק 'הכול התחיל בירושלים': 'הגענו למוצב הפיקוד של אלוף פיקוד המרכז עוזי   110
נרקיס, בבנייני האומה. עוזי היה אחד המפקדים בחטיבת "הראל" של הפלמ"ח, לחם בירושלים במלחמת העצמאות. 
שעה גדולה היא לו. גם לי. ירושלים. במלחמת העצמאות נאלצנו להשאיר את ירושלים המזרחית בידי האויב. מאז 
פרוץ מלחמת ששת הימים היתה רוחנו קצרה: לא להחמיץ הפעם את ההזדמנות ההיסטורית' )י' רבין, פנקס שירות, 

תל־אביב תשל"ט, עמ' 11(.
רבין הבליט מאוד את חטיבת הראל לעומת חטיבות אחרות, שתוארו בספרו בצורה אפורה יחסית. ראו: שם, עמ' 109.   111

ברוכי )לעיל, הערה 19(, עמ' 10.  112
'עמדתי ב־6 ביוני, בבוקר, ואני עומד במקום הזה, בנבי סמואל הארורה בלבנו זה 19 שנה, והמשוחררת היום, נפעם   113
ונרגש. נרגש משום שלפני 19 שנה נלחמתי במקום הזה ונפלו בו מיטב החברים, ולא יכולנו לו. אני נפעם משום שיש 
חלומות שמתגשמים, יש חלומות ובדרך כלל אינם מתגשמים, ויש דברים שאינך חולם עליהם. כיבוש הרדאר וכיבוש 
נבי סמואל, אלו דברים שלא חלמתי עליהם זה 19 שנה, והם נכבשו הפעם. אני נרגש משום שלעתים רחוקות בהיסטוריה 
של חטיבה יוצא לה להשלים מלאכה כעבור 19 שנה באותה גזרה בסערה ותוך נקמה. אני נרגש משום שמלחמת ששת 
הימים אפשרה לנו, מפקדי תש"ח ומפקדי מלחמת ששת הימים להיפגש כאן היום במקום הזה. לכאורה שני דורות 
]...[ לוחמי תשכ"ז יכלו לבצע את אשר  שונים, למעשה דור המשך אחד שצעד וצועד באותה הדרך ולאותה המטרה 
ביצעו, כי קורצו מאותו חומר של לוחמי תש"ח ]...[ נתברך אנו "הזקנים" כי דור ההמשך שקם לנו לא נופל מאתנו' )שם, 

עמ' 11‑12(.

שם, עמ' 12.  114
'לא לעתים קרובות מתרחשים אירועים ונוצרים מעמדים שאף מילה לא תבטא את מלוא משמעותם ]...[ מלחמת ששת   115
הימים היתה השלמה של מלחמת השחרור, אך היה בה גם חידוש ורציפות לאותה מלחמה. ומלחמתה של חטיבת הראל 
בתש"ח ובמלחמת ששת הימים, יש בה משום יתר סמליות, יתר מוחשיות, למלחמתו של צה"ל כולו, אז בעבר הרחוק 

ועכשיו, וזאת בשל הקשר לירושלים' )שם, עמ' 13(.
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בקריית־ענבים  החטיבה  של  כינוס  תיארה  קנטור   116
במלאת  תשכ"ט,  'בשנת  מסקנות:  ממנו  והסיקה 
לכיבוש  ושנתיים  הפלמ"ח  לפירוק  שנה  עשרים 
פלמ"ח־ "חטיבת  התכנסה  המזרחית,  ירושלים 

שהוקראה  היום  פקודת  בקריית־ענבים.  הראל" 
בין  הדוק  קשר  ויצרה  הדורות  בין  חיברה  בטקס 
ביניהם  שהתחרו  הגופים  שני  לצה"ל,  הפלמ"ח 
לתחושת  שהביאה  המלחמה,  ובזיכרון.  בעבר 
"היום  העבר:  סיפור  את  גם  שינתה  וכוח,  גאווה 
מלהיבים  לימים  עדות  להקים  כדי  נאספים  אנו 
חטיבה  כאשר  הזה,  ולזמן  ההם  לימים  ושסועים, 
למדינת  החזירה  'הראל',  השם  את  הנושאת 
בואכה  גבולנו  את  והרחיבה  הרדאר  את  ישראל 
בקעת הירדן. עדיין מסביב יהום הסער אך ראשנו 
להם  כותבים  הם  'בעצמם  קנטור,  )א'  ישח"'  לא 
שיר': עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 
עמ'  תשס"ח,  שדה־בוקר  קריית   ,1978‑1948

 .)110‑109
נקודה מעניינת עולה בדברים שליקט חוקר הקסטל   117
הדברים  הושמעו  והיכן  מתי  ברור  )לא  מזרחי  מ' 
חיילי  עשו  הרדאר  גבעת  'בקרבות  זה(:  בניסוחם 
דור  לוחמי  יכלו לעשות  לא  הבנים את אשר  דור 
האבות בתש"ח. במפגש דורות הלוחמים מחטיבת 
לחמנו  ירושלים  "על  ואמר:  המפקד  סיכם  הראל 

בתש"ח בעקשנות ובעוז רוח. נגענו בה אך אליה לא הגענו. מאות מלוחמי החטיבה דאז שפכו את דמם בדרכים העולות 
לירושלים ובעיר עצמה. אנו לא שכחנום. חטיבת הראל הישנה־חדשה החזירה עתה את חובה וקיימה את שבועתה. 
היא עברה שוב ובכבוד, בנתיב הדמים של לוחמי הפלמ"ח: בגבעת הרדאר, בנבי סמואל ובמוצבי שייך ג'ראח. דם נשק 
לדם והחלום התגשם. גם כאן לא הפלדה ניצחה כי אם האדם"' )מ' מזרחי, הקסטל — מבצר, מאבק ודרך: סיפור גבורת 
המלחמה על הקסטל — בדרך אל העיר, ירושלים ]חש"ד[, עמ' 87(. לדברים בניסוח דומה למדיי ראו: חפץ )לעיל, הערה 

16(, עמ' 17.
ההמשכיות  הודגשו  בעיתונות  הטקס  בתיאורי  ומרשק.  טבנקין  גורן,  ש'  הרב  העבודה,  שר  אז  אלון,  י'  נכחו  בטקס   118
והרציפות. כך דווח למשל בעיתון 'מעריב': 'הוא ]הרב גורן[ סקר את מעשי הגבורה של חטיבת "הראל" בשנת תש"ח. 
גם עמד על המאמצים שעשתה הרבנות הצבאית להביא את הלוחמים שנפלו בגבעת הרדאר למנוחת עולמים בישראל. 
מאמצים אלו הצליחו אך בחלקם. עתה נשלמה המלאכה. אחרוני הנופלים מובאים למנוחת עולמים סמוך לאחיהם 

לתפוצה  וזכו  רבים  בניסוחים  נאמרו  הראל 
במישרין  התייחסו  שהם  ופעמים  רחבה,116 
את  הטעים  הניסוחים  אחד  הרדאר.  לגבעת 
מעבר החטיבה מחיל רגלים )תש"ח( לשריון 
)תשכ"ז(, ואף על פי כן לא הטנק הוא המנצח 
כי אם האדם, והאדם הוא איש חטיבת הראל 
החדשה־ישנה.117 בהקשר זה בולטים הדברים 
של  הגופות  שרידי  הטמנת  בטקס  שנאמרו 
חללי גבעת הרדאר שנתגלו אחרי המלחמה, 

בקבר אחים בהר הרצל.118 

פקודת היום של 
 אורי בן־ארי 

 לכנס המפקדים 
 של החטיבה, 

13 בספטמבר 1967
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שנפלו באותו מקום. ]...[ ]אלון[ העלה אף הוא את הישגי יחידות אלה ערב עצמאות ישראל, אך עיקרי דבריו הקדיש 
להווה ולעתיד. עשרים שנה חלפו ובני דור תש"ח יצאו שוב למלחמת מגן. המלחמות היו של דורות שונים, אולם הם 
היו המשך למלחמה למען הקיום, למען השלום ]...[ ביום זה, כאשר מוצב הרדאר נפל לידינו על ידי ממשיכי דרכם של 

לוחמי חטיבת "הראל" נאמר ]...[ מורשת הנופלים הופקדה בידיים נאמנות של הממשיכים' )מעריב, 29 במרס 1968(.
ההבדל היה לא רק במעבר למספר, חטיבה 10, במקום שם, חטיבת הראל, מעבר שאפיין את כלל החטיבות הצה"ליות.   119
מדובר בפירוק ממשי: אחרי פירוק המטה עדיין המשיכו החטיבות להתקיים, והגדודים עסקו בפעילות שוטפת, אך 
כעבור זמן קצר שוחררו הלוחמים מצה"ל. ראו: דרור )לעיל, הערה 18(, עמ' 290‑291. חטיבות יפתח והראל פורקו 
במאי 1949 )חטיבת הנגב פורקה רק בספטמבר 1949(. החטיבה בצורתה החדשה הייתה חטיבת מילואים. וראה מה 
שכתב רבין על פירוק חטיבת הנגב: רבין )לעיל, הערה 106(, עמ' 84. קנטור קבעה כי 'חטיבת הראל ]...[ השכילה לשלב 
את זיכרון הפלמ"ח עם המשכו בצה"ל להצלחתה של המסורת סיעה העובדה כי היו מלוחמי החטיבה שלימים נעשו 
למנהיגי צה"ל ולמפקדיו' )קנטור ]לעיל, הערה 116[, עמ' 109(. גם אם בראייה כוללת של תולדות הנצחת החטיבה 
ניכרת בדברים אמת מסוימת, ספק גדול אם יש לכך ראיה חזקה באשר לתקופה שבין מלחמת השחרור למלחמת ששת 
ונשנה  שחזר  מוכר  )ביטוי  לוחמים  באחוות  שיסודו  הדוק,  קשר  על  ביניהם  שמרו  הראל  חטיבת  ותיקי  אכן  הימים. 
מאוריינטציה  גם   — מקנטור  משתמע  פנים  כל  על  כך   — ושהוזן  החטיבה(,  יוצאי  עם  שניהלנו  ובשיחות  בראיונות 
פוליטית דומה. קשר זה התבטא גם בכינוסים, למשל בקיבוצים דוגמת גבעת־השלושה, קיבוצו של מרשק, ובבית הספר 
על שם אהרן שמי )ג'ימי( בבית־שמש )נערך אפילו מסע רגלי של ותיקי הגדוד החמישי מקריית־ענבים לבית שמש 

]ריאיון עם י' ארנן, 25 במאי 2012[(. אולם ספק רב אם היה לדברים ביטוי בצבא עצמו. 
בבדיקה שיטתית בארכיון צה"ל מצאנו שלא השתמשו בצה"ל באופן רשמי בשם הראל מאז פירוק החטיבה בשנת תש"ט   120
עד תקופת הכוננות. על פי בדיקתנו ועל פי תשובותיהם של המרואיינים במחקר זה, לא השתמשו בשם הראל גם בשיח 
שבעל־פה. הדברים הגיעו לידי כך שהיו מבין אנשי החטיבה שראו בשם הראל שם מחודש שהודבק לה אחרי מלחמת 
ששת הימים )ריאיון עם דהב ]לעיל, הערה 94[(. פה ושם נאמר כך גם בכתב: 'ביוזמתו של אורי בן ארי קיבלה חטיבה 
10 במלחמת ששת הימים את השם חטיבת הראל' )י' מורג ]עורך[, סיפורו של גדוד הטנקים 95, ]חמ"ד[ תשס"ו, עמ' 14(.

על הנסיבות למדנו בראיונות עם דהב )לעיל, הערה 94( ועם מ' בן־ארי )לעיל, הערה 76(.  121

מה הייתה בעצם אותה סגירת המעגל שביטויה בגבעת רדאר נדון במאמרנו? כדי להבין את מלוא 
היקפה ומשמעותה מתבקשת הערה מבהירה על החטיבה שחזרה אל בימת ההיסטוריה, על היחידה 
שסגרה מעגל. לאִמתו של דבר השינוי שחל בדפוסי ההנצחה בעקבות הניצחון חל גם בחטיבת הראל 
עצמה; לשון אחר, בד בבד עם השינוי במונצח חל שינוי גם במנציח. אמנם חטיבת הראל של 1967 
לא הייתה מושג מומצא, אבל היא גם לא הייתה אותה יחידה צבאית שקיומה נמשך מתש"ח, ושרק 

החיילים הלוחמים בה התחלפו וכלי הנשק שלהם התחדשו. 
החטיבה שכבשה את גבעת הרדאר ואת הגזרה כולה במלחמת ששת הימים הייתה בעצם חטיבה 
10. הייתה זו חטיבת מילואים חדשה שהוקמה במסגרת ההתארגנות של צה"ל מיד אחרי סיום מלחמת 
העצמאות. השאלה באיזו מידה המשיכה חטיבה 10 את חטיבת פלמ"ח־הראל ומה היו הביטויים לכך 
חורגת ממסגרתו של מחקר זה; נציין רק כי באופן עקרוני הייתה חטיבה 10 חטיבה חדשה לגמרי בעלת 
מאפיינים חדשים לגמרי.119 אשר על כן עצם החזרה של חטיבה 10 לחטיבת הראל כלל לא הייתה 
המלחמה.120  שלפני  הכוננות  עד  ממש  למעשה  השתמשו   10 חטיבה  הרשמי  בשם  מאליה.  מובנת 
קליטתו המחודשת של השם הראל בחטיבה 10 הייתה מהירה. תחילתו בימי הכוננות, ככל הנראה בד 
בבד עם המינוי של בן־ארי למפקד החטיבה, כארבעה ימים לפני פרוץ הקרבות.121 עלוני קרב שהחלו 
לצאת בתקופת הכוננות, וששימשו כעין מנגנון לגיוס משאבים פסיכולוגיים כדי לעודד את העומדים 
בגזרה  בקרבות  להשתתפותה  שהציפיות  המרכז  פיקוד  של  בחטיבה  היה  שמדובר  אף   — להילחם 
הירדנית לא היו גבוהות — הם שהחלו להעלות על נס את חטיבת הראל הישנה ואת מסורתה. רוצה 



קתדרה153'שוב נשוב אליו': על קורותיה וסמליותה של אנדרטת הראל בגבעת הרדאר

ימים, הוא תפקד בעיקר כסמל מעודד לדרך אחרת  אם מוטיב הדרך לירושלים הזכור היטב מתש"ח שימש באותם   122
לגמרי — הדרך למצרי טיראן, שהיא שהייתה בתקופת הכוננות יעד לאומי מרכזי )קריקטורה של דוש שהועתקה לאחד 

מעלוני חטיבת הראל דאז הביעה זאת היטב(.
כבר בדף קרב מספר 2 של החטיבה, שפורסם מיד אחרי הניצחון בכ"ז באייר תשכ"ז )6 ביוני 1967(, הגדירה החטיבה   123

את משימתה 'גאולת ירושלים השלמה' )א"צ 101/2003‑44 — דף קרב(.
'החיבור בין חטיבת הראל הפלמ"חית לצה"ל התחזק לאחר 1967 וכיבוש חלקה המזרחי של ירושלים. אז טופח רעיון   124
מחודש  לאזכור  תרמה  ומונצחת,  ברורה  המאוחד  לקיבוץ  שזיקתה  הפלמ"חית,  הראל  וחטיבת  הושלמה",  "המלאכה 
ואחר של קרבות ירושלים במלחמת העצמאות. בעקבות המלחמה נוצר גל חדש של אדוות זיכרון, אשר ברובן לא היו 
שייכות דווקא לחיבור בין הקיבוץ המאוחד לפלמ"ח ]...[ השילוב והתרחבות הגבולות יצרו שני תהליכי שינוע לזיכרון, 
מצד אחד הלך הזיכרון והתרחב והקיף אוכלוסיות חדשות של נמעני זיכרון חדשים. באלה אפשר היה למנות את לוחמי 
]לעיל,  החטיבה שלחמה בירושלים במלחמת ששת הימים, שלא הייתה להם זיקה מיוחדת לקיבוץ המאוחד' )קנטור 

הערה 119[, עמ' 109‑110(. 
בן־ארי ניצל את קשריו הטובים עם רבין גם לעניין זה )ריאיון עם מ' בן־ארי ]לעיל, הערה 76[(.  125

לומר, השימוש המחודש בשם הראל נועד לעודד ולחזק, אך ספק אם המחוזקים והמעודדים חשבו 
כי השלמת יעדי חטיבת הראל של תש"ח הם מטרה ראלית.122 והנה מה שהיה בימים שלפני פרוץ 
הקרבות אמצעי עידוד גרדא, הפך אחריהם למוטו היסטורי רב סמליות.123 בבת אחת החליפה הראל 
נושאת המטען ההיסטורי את חטיבה 10 האפורה. הדברים בלטו בצורה דרמטית בכינוסים ששילבו 

ותיקים וחדשים בחטיבת הראל, כינוסים שהחלו חודשים ספורים אחרי הקרבות. 
היו גם שניסו להעביר את סוגיית הקשר בין דורות בחטיבת הראל למרחב הפוליטי; כך בסיכומה 
המחקרי של אפרת קנטור, שהבליטה את המוטיב הנדון כאן מתוך בחינת הקשרו הפוליטי־החברתי, 
זיקת חטיבת הראל ל'קיבוץ המאוחד'.124 אכן אפשר כי מלכתחילה, אחרי תש"ח, היה לכוח המניע 
הבסיסי להנצחת חטיבת הראל גוון פוליטי; מכל מקום במהלך השנים נחלש המניע הפוליטי בהנצחה. 
מוטיב הנצחת חטיבת הראל בגלגולו החדש אחרי מלחמת ששת הימים לא נזקק עוד כמדומה לדחיפה 
פוליטית — מוטיב זה שאב עתה את עצמתו מרעיון מלהיב של חזרה, סגירת מעגל, העברת מורשת 
ב'יזכור לחללי  אליו', שנכללה  נשוב  פני הארץ, שוב  ִנגר דמם על  בו  'כל מקום  ומימוש השבועה 
הפלמ"ח' המובא כמוטו למאמר זה. ומתברר שהיו אישים שרעיון זה היה טבוע בדמם, ושגייסו את 
המרץ והכוח להגשימו, בין השאר בעשותם שימוש בקשרים אישיים ופוליטיים,125 אך גם על רקע 
אהדה ציבורית שחצתה קווים מגזריים ופוליטיים, ועל מצעה של חטיבה חדשה, חטיבה של חיילי 
מילואים בצה"ל שהשתלבה בסיפור חטיבת הראל של הפלמ"ח בהקשרו הלאומי. על רקע רחב זה של 
סגירת מעגל של חטיבת הראל צמחה בניית האנדרטה בגבעת רדאר בדגם הסופי, אנדרטה המוקדשת 
יזמים מרקע שונה ברב או במעט, כמו אנשי  בעיקר לחטיבת הראל, ובהקשר זה הוצנע חלקם של 

הקיבוצים קריית־ענבים ומעלה־החמישה. 

סיום
הראל  לחטיבת   10 חטיבה  בין  הזיקה  שבה  תקופה  הימים,  ששת  מלחמת  שעד  התקופה  לעומת 
)ספק אם לחימתה במבצע קדש בשנת  נתפסה כאפורה למדיי   10 וחטיבה  ביותר,  רופפת  הייתה 
אחת  בבת  נוצרה  אחריה  ומיד  הימים  ששת  במלחמת   — צבאית(  הצלחה  להיחשב  עשויה   1956
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חטיבת הראל החדשה, שנתפסה כממשיכה ישירה של חטיבת הראל מתש"ח. זהו הרקע ההיסטורי 
להקמת אנדרטת הרדאר, המקשרת את החדש והישן באמצעות המיקום והתכנים )אם כי הדילוג 
ברשימה שבאנדרטה על סדרת מח"טים בתקופה שבין שתי המלחמות מטשטש את הרצף של שנות 
10(. על הרקע הפשוט הזה מובחנת מורכבות, ומתברר כי לרעיון ההנצחה  פעילותה של חטיבה 
היו אבות נוספים בקיבוצים השכנים, ושהדגשים שלהם בהנצחה היו שונים במידת זו או אחרת; 
הם ראו בעיני רוחם מכלול הנצחה הכולל גם את קיבוצם ואת עמדות ההגנה עליו )הסנטוריום( 
וכן את מורשת ההתיישבות וההגנה המרחבית. בסופו של דבר הגיעו הצדדים לעמק השווה, אך 
עם  היום  מזוהה  הרדאר  גבעת  אמנם  עקר:  היה  לא  הפלמ"ח  לרוח  קריית־ענבים  רוח  בין  המתח 
גם  בצניעות  הונצחו  הזמן  במרוצת  אך  הכתב,  על  כאן  הועלה  שסיפורה  המפורסמת  האנדרטה 

טקס חנוכת 
 האנדרטה, 

30 במאי 1975. 
מימין לשמאל: 

מילכה בן־ארי, אורי 
בן־ארי, יצחק רבין 

)ראש הממשלה(, 
יגאל אלון )שר 

 החוץ(, משה קול 
)שר התיירות(, רב 

אלוף מרדכי )מוטה( 
גור )הרמטכ"ל(
)אוסף אורי בן־ארי, 

באדיבות מילכה בן־ארי( 
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המקאמה 'ארץ 
הראל' מאת חיים 

חפר, שהוקראה 
בטקס חנוכת 

האתר 
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האתרים הקטנים שהיו חשובים לאנשים במשקים126 )מה שאי אפשר לומר על הנצחת הקרב בנבי־
סמואל הסמוכה127(. 

'ארץ  חפר מקאמה שכותרתה  חיים  פרסם  הרדאר,  בגבעת  האתר  חנוכת  עם   ,1975 במאי  ב־30 
הראל': 

כאן על ההר הזה אני עומד ואני יצחק ואני אברהם / ועיני צופות אל בקעת הנהר ושבות אל שפלת הים / כאן 
על ההר הזה אני עומד ואני דוד ויהונתן ודם חללים / ועיני תועות בין כרמי השומרון וחוזרות לחפש את הר 
המוריה בין המגדלים / ואני משפיל את עיני והולך לקריית ענבים אל עמק המתים / ורואה את הרבים כל־
כך שנפלו בצבא המעטים / ושם יעקב לוי בן חמש עשרה, תחת אבן נח / ולידו אחדים שעלו ארצה בתש"ח 
ונפלו בתש"ח / 'ירושלים — הראל סביב לך' — אומרים רעי אשר נותרו על ההר ]...[ ו'ירושלים הראל סביב 

לך' — חוזרים ואומרים רעי.128 

יש כאן כמדומה יותר מאשר ניצול — מעניין בפני עצמו — של הטופוגרפיה המקומית כבסיס למקאמה; 
יש בטקסט גם קישור בין קריית־ענבים לבין הראל, 'ארץ הראל'.129 יצחק ואברהם הנזכרים הם כמובן 
רמזים לעקדה, אבל בשנת 1975 ותיקי הפלמ"ח זכרו היטב את הצירוף של אברהם ויצחק בשמו של 
והתעצמה,  זיכרון הלכה  'ארץ הראל' כמחוז   ,1975 בן־אברהם. כשהושמעה המקאמה בשנת  יצחק 
ובן־אברהם כבר לא היה בין החיים; אחרי מספר שנות מאבק במחלה ממארת הוא נפטר בשנת 1973. 

בסנטוריום חודשה אנדרטת 'הצבי ישראל', והמגדלים בסביבה שופצו ושולטו. קיים שביל הליכה מסומן המקשר את   126
הר־אדר עם בית הקברות קריית־ענבים שעובר בסמוך לסנטוריום.

במובן מסוים ההנצחה של קרב נבי־סמואל, שנותרה כפצע פתוח, מתקיימת בגבעת רדאר. היו ניסיונות להקים שם אתר   127
זיכרון: 'וב־10 בפברואר 1973 התקיים מפגש ראשון של קבוצה מצומצמת של מפקדי חטיבת "הראל" לדון בהקמת 
גלי־עד צנועים במקום הקרבות, כמו לוח זיכרון עם שמות הנופלים על קיר המנזר בקטמון, גלעד בנבי־סמואל בקסטל 
ועוד. הרוח החיה מבין המשתתפים היה רפול שפר' )ש' אבן־אור אורנשטיין, פוזה ואנשיו: סיפורה של מחלקת סיירים 
מרכזית משמרות, ירושלים תשנ"ח, עמ' 306(. מהמשך הדברים שם משתמע שאתר הנצחה כזה אכן הוקם. בצד ר' שפר, 

קצין בגדוד הרביעי, איש קיבוץ כברי, השתתפו א' סלע ומ' בן־פורת. 
ח' חפר, מחברות יום השישי, ירושלים 1979, עמ' 206‑207.   128

במושג זה נעסוק במקום אחר.  129


