
 

 

 

 "כי האדם עץ השדה" )דברים, כ, יט(
 

 ראמרכז חינוכי רמות שפי-מדריך בוגר ורכז פרויקטים , בית ספר שדה שער הגיא  -אביעד דמביץ
 

לישראל, המדינה הצעירה, היה בשלוש השנים הראשונות מאז קום המדינה מספר העולים שהגיעו 
מספר בעשר השנים שלאחר מכן הגיעו קרוב למיליון עולים, זאת לעומת  .עולים 700,000-כ

 תושבים יהודים בלבד. 650,000 -שהיו במקום ערב ההקמה התושבים הנמוך
על אותה עלייה, המכונה "העלייה הגדולה", כתב המשורר נתן אלתרמן את השיר "יום המיליון", 

מה כוחו? הן סופו אזלת יד.  -"טוב לגדול מריבוא לריבוא! טוב לצמוח, איש אחד -ובו הוא אומר
 ".המיליון הוא כוח אם עומד המיליון כאיש אחדאך נזכור נא גם זאת: 

מגורים, חינוך,  -את הבעיות הרבות שהביאה עמה העלייה הגדולהואכן, מדינת ישראל ראתה 
פתרון לא נתייחס לשפה, תרבות ופרנסה. לא כאן המקום להיכנס לכל בעיה והפתרון שהוצע לה. א

 אחד שהוצע בבעיית הפרנסה. 
, כשנה לאחר סיום השואה, הוחלט על הקמת "יד ושם" כמפעל זיכרון לאומי 1946עוד בשנת 

ל ראו לנכון להנציח את השואה על ידי נטיעת שישה מיליוני עצים לזכר ששת לשואה. קק"
 המיליונים. היער יועד להינטע בהרי ירושלים ושמו יקרא "יער הקדושים".

 האמירה מצד קק"ל הייתה כפולה ומכופלת: 
. במקום להנציח את הגלות על ידי מפעלי הנצחה של בניינים, ניתן להנציחה על ידי תחיית 1

 דמה העברית וגאולת הקרקע משממונה. הא
. לצאצאי נרצחי השואה יהיה מקום להתייחד עם קרוביהם בצורה חיה וצומחת, כעץ, ולא עם 2

 אבן דוממת.
. נטיעת העצים תעשה על ידי העולים החדשים שעלו זה עתה ארצה, ולא נמצא להם מקור 3

 פרנסה.
, אישי שואה במעמד אנשי קק"ל, ניצוליניטעו העצים הראשונים ביער הקדושים,  1951בשנת 

ציבור והעולים מתימן שגרו במעברת כסלון הסמוכה. האירוע נפתח בהנפת דגל המדינה ובשירת 
הגולה הכי עתיקה שהעלינו  -המנון "התקווה". "יש בזה משום סמל שהיער יינטע בידי יהודי תימן

אירוע עורר בקרב המשתתפים אותה כמעט כליל", נאם יו"ר הסוכנות היהודית ברל לוקר. ה
 ובכלל הציבור בארץ התרגשות רבה.

מקום נטיעת "יער הקדושים" נבחר בקפידה. הדרך העולה לירושלים, ובצדה אתרי גבורה וזיכרון 
הם ו -שם פעל שמשון, החשמונאים שניצחו באמאוס -שער הגיא, בין צרעה לאשתאול -רבים

 שהביאו להחלטה לטעת את היער במקומו.
של הקדושים  -חנוכת היער, נקראו דבריו של ראש הממשלה דוד בן גוריון: "יער הקדושים בטקס

 הוא. בו תפרח התקווה שקיימה קדושינו בחייהם ועמדה להם עד רגעם האחרונים". 
 היער מנציח קהילות רבות, ובמרכזו מערת בני ברית ואנדרטת מגילת האש.      

 
יער הקדושים וההתלבטות  -"לאן נפנה ביום השואה? -רורון במתבססים על מאמרו של דברים ה

 בשאלת הנצחת זכר השואה". 
 

 


