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פתח דבר

"אמנות היא לא מה שהאומן רואה, היא מה שהוא גורם לאחרים לראות" )אדגר דגה(

נמעניה של יצירה בכלל ושל יצירת אמנות בפרט, מפרשים אותה ונהנים ממנה. הבמה 

שעליה מוצגת היצירה לנמענים היא המוזאון, הגלריה — מרחבי תצוגה. לדעת אוצרים 

ואנשי חינוך רבים — מוזאונים הם האקדמיה של החינוך הלא־פורמלי שבהם המפגש עם 

מוצגים מזמן לתלמידים חוויה שונה מזו שהם חווים בלימוד בכיתה. חוויה של זוויות ראייה 

שונות, של המחשה והפשטה, חוויה של אינטראקציה והתנסות אישית.

המוזאונים דואגים לצוות חינוכי שיתאים למבקרים בקשת גילאים רחבה ולמגזרים השונים, 

והתכניות החינוכיות במוזאונים השונים נגזרות מתכניות הלימודים השנתיות במדעים, 

באמנויות, במורשת ישראל, בתנ"ך ועוד. למשל, תלמיד הלומד את נושא היציאה מהחומות 

יחווה למידה משמעותית ומעשירה כהשלמה ללימודים בכיתה בביקור במוזאון המציג את 

החיים ביישוב הישן הירושלמי: במשך קצת יותר משעה הוא יתוודע למראות המאה ה־19, 

לצפיפות, לריחות ולתנאי ההיגיינה הקשים לצד הפשטות, הצניעות והעזרה ההדדית.

ביזמה משותפת של המכללה ומוזאון חצר היישוב הישן ובשיתוף איגוד המוזאונים איקו"ם 

ישראל, התקיים במכללת אפרתה כנס אשר יצר מפגש בין אנשי חינוך מהמוזאונים 

ובין אנשי חינוך מהאקדמיה וממערכת החינוך. מפגש שבו דרו בכפיפה אחת הרצאות 

אקדמיות שעסקו בתאוריה והרצאות שעסקו במעשה החינוך במוזאונים. הכנס הניב 

תשעה מאמרים המוגשים בקובץ זה מוזאונים בראי החינוך.

שניים מהמאמרים דנים בהנצחת היסטוריה: נחום ברוכי מציג במאמרו את המהפך 

התודעתי של בני בארות יצחק למורשתם; יוסי שפנייר מציג מוזאונים ואתרי הנצחה 

שונים למפעל ההתיישבות החלוצית סביב ירושלים עד מלחמת העצמאות. הוא מבחין 

בין הנצחה מינורית בנווה יעקב ובעטרות להנצחה משמעותית יותר בכפר עציון. בשני 

מאמרים נוספים משווים המחברים בין מוזאונים: אורית אנגלברג־ברעם מציגה שני 

מוזאונים לאומיים להנצחת השואה. היא משווה בין המוזאון האמריקני להנצחת השואה 
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בוושינגטון ובין מוזאון יד ושם בירושלים; ישראל רוזנסון במאמרו משווה בין שני מוזאונים 

המנציחים אישים היסטוריים: בית יגאל אלון ובית אוסישקין.

שלושה מהמאמרים עוסקים בנושא הלמידה במוזאונים: ענת חן מציגה במאמרה שני 

ניסיונות מקוריים ללמידה חווייתית בשתי תערוכות במוזאון היכל שלמה. דסי שטיינר 

ומרים מנדלוביץ מצביעות על מסקנות מעניינות לגבי למידה חווייתית במוזאון המדע 

לתלמידי בתי הספר היסודיים, ושלי שנהב־קלר עוסקת במאמרה בחינוך המוזאלי 

ובקשרים החיוניים בין המוסדות החינוכיים למוזאונים — קשרים שלטענתה יהפכו את 

הלמידה למשמעותית ולערכית יותר.

בקובץ יש גם הצצה למוזאון מעבר לים. תיאור של פיתוח מוזאון אינטראקטיבי לקהילה 

היהודית בצ'ילה מוצג במאמרם של מרסלו דורפסמן וגבריאל הורנצ'יק. הם מזהים את 

התובנות העולות מניתוח התהליך כמרכזיּות הנרטיב בבניית המוזאון; במאמר מוצגות 

שאלות שבהן מתחבטים אנשי מוזאונים רבים: האם הפרופיל האקדמי הוא המוביל 

בבניית מוזאון או שמא הפרופיל האמנותי? מה מקומו של החינוך במוזאון? מהי רמת 

האותנטיות של המוצגים במוזאון?

המאמר האחרון בקובץ הוא מאמרו של עודד שי העוקב אחר הקמת שני מוזאונים 

בתקופת המנדט: מוזאון לחקלאות וטבע ומוזאון לתולדות הארץ בתל אביב. 

המוזאונים על תכניותיהם מקנים ערכים חשובים לקהילות מגוונות באמצעות צוותי 

החינוך והאוְצרים. אנו רואות חשיבות רבה בשיתוף הפעולה בין אנשי החינוך במוזאונים 

לאנשי החינוך בבתי הספר ובאקדמיה. הדיון בזיקה העמוקה שבין החינוך והמוזאונים 

על הגדרותיהם השונות פותח צוהר להכרת הפעילויות החינוכיות העשירות והמגוונות 

הקיימות בהם — פעילויות מותאמות לאוכלוסיות מבקרים בגילים שונים, למגזרים שונים, 

למטרות שונות, לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וכמובן גם לקירוב לבבות, להעמקת 

הקשר לעם ולארץ, ללימוד, להעשרה, להרחבת הידע ולהנאה. 

אנו מקוות כי קובץ זה, בהציגו מחקרים וסוגי פעילות מוזאונית מגוונים, יתרום לפיתוח 

פעילויות נוספות וחדשות ולהידוק שיתוף הפעולה המשולש בין החינוך, האקדמיה 

והמוזאונים.

העורכות



 כאן, שם ובכל מקום — 

מוזאוני השואה הלאומיים בישראל 

ובארצות הברית והגלובליזציה של הזיכרון

אורית אנגלברג־ברעם

אני מספר — משמע אני קיים

ברומן 'הדברן', מאת הסופר הפרואני מריו ורגס־יוסה, מסופר על המצ'יגנגים, שבט אינדיאני 

קטן החי ביערות האמזונס תוך כדי נדודים תמידיים בקבוצות קטנטנות. במהלך הרומן 

מתברר כי הקשר היחיד המתקיים בין המשפחות בשבט נעשה על ידי מספר סיפורים נודד 

המכונה 'דברן', שבאמצעותו נבנה הזיכרון הקיבוצי של השבט. כיוון שבשפה המצ'יגנגית 

יש רק שני זמנים — עבר ועתיד — העבר וההווה מתערבבים והגבולות בתפיסת הזמן 

של בני השבט אינם ברורים, ומכאן שלא רק הזיכרון נבנה אצל המצ'יגנגים באמצעות 

הסיפור והשפה אלא גם תפיסת ההווה והמתרחש בו. כך מתאר ורגן־יוסה את תפקיד 

הדברן בספרו:

הדברן, או הדברנים ודאי משמשים כמין דואר בקהילה. הם עוברים בין הישובים הקטנים 

בשטח הגדול שהמצ'יגנגים פזורים בו ומספרים לאלה על מעשיהם של אלה, מספרים להם 

על מאורעות, הרפתקאות ואסונות שאירעו לאחיהם, שהם עצמם נפגשים עמם רק לעתים 

רחוקות, או אינם נפגשים עמם כלל. שמם מעיד על תפקידם. הם מדברים. פיהם הוא הקשר 

המלכד את החברה הזאת, שמלחמת הקיום שלה פוררה אותה ופיזרה אותה לארבע רוחות 

השמים. הודות לדברנים, אבות שומעים על בניהם, אחים על אחיותיהם, והודות להם נודעות 

המיתות, הלידות ושאר ההתרחשויות בשבט. יש לי הרושם שהדברן מביא לא רק את חדשות 

ההווה, אלא גם את סיפורי העבר. אולי הוא גם הזיכרון של הקהילה. אולי הוא ממלא תפקיד 
דומה לתפקידם של הטרובדורים והפייטנים בימי הביניים".1

ורגס־יוסה, 1990. הציטוט מובא מפיו של אדון שנייל, אחת הדמויות ברומן הנ"ל.  .1
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הצורך לזכור את אירועי העבר כדי לבנות זהות הוא צורך אוניברסלי. חשיבות הזיכרון 

הקיבוצי והנחלת המורשת היא עצומה, וקשורה בצורך לייצר לכידות ולקדם ערכים 

משותפים. לא רק המצ'יגנגים של מריו ורגס־יוסה מספרים זה לזה על עברם כדי לכונן 

זהות קיבוצית, גם קהילות גדולות ומודרניות יותר עושות זאת. הזיכרון רלוונטי במקרה 

של קהילות דתיות ואתניות קטנות, אך הוא רלוונטי במיוחד במקרה של קהילות לאומיות.

הצורך האנושי־חברתי לזכור, ובעקבות זאת גם לשכוח, קובע חלק נכבד מהסיפור המוצג 

במוזאונים היסטוריים. אמנם בעבר הרחוק עטו המוזאונים ִאצטלה של מוסדות 'מדעיים' 

ואף 'מקודשים', אך המחקר המוזאלי כיום חושף את הדרכים שבהן החפצים המוצגים 

בתצוגות ההיסטוריות מספרים סיפור מנקודת מבט של קבוצה מסוימת כדי להנחיל 

מורשת ולחנך. כיום ברור שהידע המוצג במוזאונים היסטוריים נותן חסות לאג'נדות 

תרבותיות, חברתיות ופוליטיות.

המכנה המשותף שאפשר למצוא בין כל היזמים להקמת מוזאונים היסטוריים, 

מוסדות הנצחה ואתרי מורשת המיוחדים לנושאים שונים ומגוונים, הוא הרצון לשמר 

את הסיפור שלהם, להציג אותו למבקרים על פי אמונתם ו'להנחיל' אותו לדורות 

הבאים. הנרטיב המוצג במוזאון הוא חלק ממערכת הערכים והאינטרסים הפוליטיים 

של הקבוצה שהקימה אותו, ולכן אין סיפורו של אתר אחד דומה לזה של משנהו, אף 

אם מדובר באתרים העוסקים באותו הנושא או באותו האירוע ההיסטורי.2 כך, אף כי 

בארץ ובעולם קיימים אתרי הנצחה ומרכזי מורשת רבים המוקדשים לזכר השואה, 

בכל אחד מהם מוצגת 'שואה אחרת'.

 'יד ושם — רשות הזיכרון הישראלית לשואה ולגבורה' ו'המוזאון האמריקני להנצחת השואה' 

)United States Holocaust Memorial Museum — להלן: USHMM( הם המוסדות הגדולים 

והמובילים בעולם כיום בנושא הנצחת השואה. שניהם שואפים להגדיר ולייצר משמעות, 

'ללמד לקח' ולחנך. שלא כמו אתרי ההנצחה לשואה הנמצאים באירופה, האתרים 

בארצות הברית ובישראל אינם קשורים קשר גאוגרפי למקום שבו התרחשו האירועים 

שהם מבקשים להנציח, וה'עוגן' לקיומם אינו בשימור האתר ההיסטורי עצמו אלא בערכים 

שעמדו בבסיס ההחלטה להקימם. אולם אף כי שניהם עוסקים 'באותו הנושא', ואף 

על פי שהושפעו זה מזה, הם מייצגים נרטיבים שונים, והלקחים שהם מבקשים ללמד 

נבדלים גם הם זה מזה.

בנושא מוזאונים היסטוריים והפוליטיקה של הידע ראו למשל בנט, 1995; הופר־גרינהיל, 1992.  .2



9מוזאוני השואה הלאומיים בישראל ובארצות הברית והגלובליזציה של הזיכרון

כבר מבחינת שמותיהם אפשר ללמוד דבר חשוב על מהותם: 'יד ושם' הוא 'רשות', כלומר 

מוסד רשמי של המדינה, וגם USHMM איננו רק 'עוד מרכז הנצחת שואה מקומי' אלא 

אתר ההנצחה של ארצות הברית. כלומר הן 'יד ושם' הן אתר ההנצחה האמריקני הם 

מוסדות לאומיים. עניין משמעותי נוסף העולה משמות האתרים — ואעמוד עליו בהמשך — 

הוא הבחירה לשבץ בשמו של המוסד הישראלי את המילים 'שואה וגבורה', ואילו בשמו 

של המוסד האמריקני רק את המילה 'שואה'.

ראוי לציין כי מעטים המוזאונים בארץ ובעולם שנולדו מתוך יזמות ממשלתיות או 

ממסדיות־ רשמיות. מרביתם הוקמו עקב יזמה 'מלמטה' )Grass root(, בידי אנשים שראו 

חשיבות בהנצחת סיפור הקשור אליהם קשר אישי, משפחתי, קבוצתי או לאומי.3 במקרים 

רבים אנשים אלה נתפסים כ'משוגעים לדבר'. בתהליך ההקמה של שני המוזאונים 

הנדונים השתתפו גם יזמים פרטיים שפעלו בלא לאות כדי להביא את חזון ההנצחה 

שלהם לפועל, אך עובדת היותם מוסדות לאומיים השפיעה רבות על זיכרון השואה 

שהם מבקשים להבנות, ולפיכך על בניית תצוגותיהם.

לזכור וגם לשכוח

במקרה של 'יד ושם' ההוגה והיזם המרכזי בראשית הדרך היה מרדכי שנהבי, שכבר בשנת 

1942, עם הגעת הידיעות הראשונות בדבר ההשמדה, העלה את הרעיון לייסד מפעל 

הנצחה לאומי ליהדות אירופה. בחזונו הראשוני ראה שנהבי בעיני רוחו גן לאומי של מאות 

דונמים באזור ההתיישבות החקלאית — כלומר בגליל או בעמק יזרעאל. מטרת 'מפעל 

העם' שהציע הייתה לא רק הנצחת הקהילות היהודיות־האירופאיות החרבות, אלא גם 

העצמת הקשר האידאולוגי ליישוב היהודי החלוצי בארץ ישראל.4 כלומר כבר אז, בעוד 

הרכבות נוסעות והכבשנים עובדים, חשבו בארץ על הנצחת הנרצחים ועל הלקח הציוני 

שאפשר להפיק מהאסון. הרעיון הראשוני הזה של שנהבי, שאפשר לכנותו 'שם — שואה; 

כאן — גאולה', ליווה במשך עשרות שנים את דפוסי ההנצחה הלאומיים הישראליים, 

שהכילו את הצירוף 'שואה ותקומה'.

גם לאחר הקמת המדינה היה שנהבי אחת הדמויות הראשיות שמשכו בחוטים כדי להוציא 

את חזון מפעל ההנצחה אל הפועל, אך ההבדל היה גדול: עתה כבר לא הייתה הנצחת 

להרחבה בנושא בניית אתרי זיכרון ומורשת ראו לוונטל, 1985; לוונטל, 1998.  .3

ברוג, תשס"ב.  .4
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השואה עניין ליזמים פרטיים המעוניינים בשימור זיכרון ועבר בלבד אלא עניין לאומי שהיו 

מעורבים בו מוסדות ומנהיגים שדנו באופן שבו תשולב השואה בתודעה הלאומית. אחת 

הדילמות המרכזיות הייתה הדרך שבה תוצג באתר ההנצחה התגובה היהודית לשואה. 

במיוחד דנו בשאלה: מה ייכלל במושג 'הגבורה היהודית בזמן השואה'. 

שאלה זו בנוגע להגדרת הגבורה הייתה קריטית בסוף שנות הארבעים ובשנות החמישים של 

המאה ה־20, כשבדיון הישראלי־ציוני נפוצה התפיסה המבדילה בין העמידה הסבילה )שלא 

נחשבה אז 'התנגדות'( ובין הלחימה המזוינת בנאצים. הפרדה זו השתלבה באידאולוגיה 

הציונית החלוצית של 'שלילת הגלות' וראיית הקיום היהודי בגלות כמאופיין בכניעּות, 

בקבלת דין, בפחד, בשתדלנות ובפסיביות. לעומתו נתפס הקיום בארץ ישראל כפעולה 

של בריאת 'יהודי חדש': עצמאי, מתנגד לאויביו ושואף לריבונות בארצו. 

לכן כשהגיעו הידיעות על מרד גטו ורשה הן עוררו התרגשות רבה ביישוב. המרד נקשר 

למיתוסים הארץ־ישראליים ובעיקר למיתוס מצדה, ואילו הקרבנות נחשבו כמי ש'הלכו 

כצאן לטבח', בהתאם לדימוי היהודי הגלותי.5 בעת ההיא שימשו 'השואה' ו'מצדה' שתי 

מטפורות מנוגדות בציבור הישראלי: האחת של כניעה ומוות, והאחרת של התנגדות 

פעילה ותחייה. הפרטיזנים ומורדי הגטאות הופרדו בזיכרון הקיבוצי מ'שאר העם הגלותי' 

בשואה ונקשרו לגיבורים המקריבים את עצמם למען העם והמולדת, כמו לוחמי מצדה 

בימי בית שני.6 בעקבות זאת, התפתחה מערכת 'לקחים מן השואה', שהמרכיב המרכזי 

בה היה ניצחון הציונות על דרכים אחרות. 

בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל התעורר בה בו־בזמן צורך לזכור וגם לשכוח 

את השואה: מצד אחד סימלה השואה את התוצאה האולטימטיבית של הגולה, וככזו היה 

עליה להישכח, שכן את הגולה שללו ורצו שתיחרב; מצד אחר שימשה השואה 'הוכחה' 

לעמדה הציונית כי בלי מדינה משלהם תמיד יהיו היהודים פגיעים, וככזו עליה להיזכר. 

שאלת זהות מהותית הייתה: איך לשלול את הגולה, להדגיש כי כבר אינה רלוונטית ל'יהודי 

הארץ־ישראלי הציוני החדש', כשאת הצורך באותו ה'יהודי החדש' מבססים על זיכרון 

השואה? ג'יימס יאנג טען כי באמצעות הפיכת השואה ל־'Raison D'etre' של המדינה, 

מיקמו האבות המייסדים של המדינה את השואה במרכז הזהות הלאומית וההגדרה 

מקור הביטוי 'כצאן לטבח' דווקא לא היה ביישוב הארץ ישראלי אלא בכרוז של אבא קובנר, שפנה   .5

באמצעותו ליהודי וילנה במילים: "אל נלך כצאן לטבח!".

על אופן השילוב בשיח האידאולוגי בשנות החמישים בין שלילת הגולה לחינוך על גבורת מרד גטו ורשה,   .6

שנבע מן הגולה, נכתב רבות. ראו למשל גורני, 1998; ויץ, תש"ן; זרובבל, 1994; שטאובר, 2000.
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העצמית של המדינה, אולם הקפידו על ההבחנה הדיכוטומית שבין 'שם' לבין 'פה'; בין 

הגלות לבין ישראל; בין שואה לבין גבורה; בין חורבן לבין גאולה.7 

קול יוצא דופן בשנות החמישים בעניין תפיסת ה'גבורה' בשואה ולהפרדה הדיכוטומית 

שנפוצה אז בין שואה לבין גבורה היה קולו של המשורר נתן אלתרמן, שעורר פולמוס 

נרחב בכתבו: "המרד הוא רק תו אחד בפרשה".8 מעניין כי גם בחלוף עשרות שנים ושינויים 

בזיכרון השואה והגבורה בישראל, העניין עדיין מעורר הדים רבים. כך למשל קרה בזמן 

האחרון, כאשר גרס ניצול השואה עלי גת כי מרד גטו ורשה נוּפח לממדים מיתיים בזיכרון 

השואה הישראלי. לטענתו, הנתונים הופרזו או טושטשו: מספר המשתתפים במרד, 

מספר הגרמנים שנהרגו, משך הלחימה וכדומה. לדבריו, כבר בשם 'מרד גטו ורשה' יש 

הטעיה, משום שרק קבוצה קטנה של צעירים מרדה בעוד רוב היהודים בגטו פשוט ניסו 

לשרוד מיום ליום. יציאה למרד נגד הנאצים סתרה את רצונם זה. החמור מכול, לטענת 

גת, הוא שהמיתולוגיזציה של המרד מנעה את הדיון הציבורי בשאלה המוסרית: "באיזו 

זכות קבוצה קטנה של צעירים לקחה על עצמה — ועל מצפונה — את הסמכות להכריע 

בדבר גורלם של 50 אלף יהודי גטו ורשה".9 

האם הגבורה ניצחה את השואה?

איך מקימים אתר הנצחה שאפשר באמצעותו לזכור וגם לשכוח בו־בזמן? אחת הדרכים 

היא לבנות אתר שיש בו הפרדה אידאולוגית בין זיכרון הקרבנות לזיכרון הגבורה. רעיונות 

ההנצחה הראשונים הביאו זאת לידי ביטוי חזותי: הועלו רעיונות לבנות בנפרד היכל 

לזיכרון והיכל לגבורה או להנציח בשלושה ביתנים נפרדים את ההשמדה, את המרידות 

ואת הלחימה היהודית במסגרת צבאות סדירים. 

ב־1953 נתקבלה 'הצעת חוק: זיכרון השואה והגבורה — יד ושם'. בחוק נקבעו תשעה 

סעיפי משנה המגדירים את מטרות רשות הזיכרון — 'יד ושם': בסעיף 1)3( נרשמו דברים 

בנוגע לזיכרון ששת המיליונים שנרצחו, בסעיף 4)7( — לזיכרון הגבורה לגווניה, בסעיף 

8 — למעפילים ובסעיף 9 — לחסידי אומות העולם. טים קול כתב על כך כי ב'יד ושם' 

יאנג, 1993.  .7

אלתרמן, 1989.  .8

גת, 2013.   .9
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"הגבורה ניצחה את החורבן" ביחס של שתיים לאחת.10 כאמור, ההפרדה בין 'שואה' לבין 

'גבורה' המשיכה ללוות את הציבוריות הישראלית עוד שנים רבות, אולם במהלך השנים 

חלו תמורות בהבניית נושא הגבורה בזיכרון השואה הישראלי, והן באות לידי ביטוי בתצוגת 

הקבע ב'יד ושם', שנפתחה לקהל ב־2005.

מקובל לסמן את משפט אייכמן, שהתקיים בשנת 1961, כקו פרשת המים מבחינת תודעת 

השואה בישראל. בעת המשפט עלו על דוכן העדים יותר מ־100 ניצולים, סיפרו את 

קורותיהם, וזכו ליחס של כבוד ואמפתיה. לפי זרטל, בשיח הציבורי הישראלי עד משפט 

אייכמן הייתה השואה בגדר 'זיכרון בלא זוכרים' — החיים 'השתמשו' בזכר המתים לצורכי 

ההווה שלהם — כמקור רטורי ללגיטימציה להקמת המדינה, אך את עדותם הנוראית 

ומפרת השלווה של הניצולים הם לא היו מסוגלים לשמוע.11 משפט אייכמן היה אירוע 

תקשורתי חסר תקדים בהיקפו בישראל של טרום מלחמת ששת הימים, ושימש מעין 

זרז למודעות הציבורית בנושא השואה. אחרי המשפט הפך מה שהיה מודחק ומושתק 

נושא לגיטימי לדיון ציבורי.

לטענת יבלונקה, המשפט גרם לניצולים שלא היו לוחמים בגטו או פרטיזנים 'להגיע 

למרכז הבמה'. בכך הם ייצגו את השתלבות הניצולים בחברה הישראלית והיו לגורם 

מעצב ביחסה אליהם. עם זאת, יבלונקה ציינה כי המשפט היה שיא התהליך ולא תחילתו. 

רבות מהשפעותיו היו 'רדומות' ובאו לידי ביטוי חברתי רק כעבור שנים, והנטיות ודפוסי 

החשיבה הקודמים על השואה עוד היו נפוצים בחברה ובמערכת החינוך הישראלית 

גם בשנות השישים והשבעים. כל זאת התרחש בתהליך סמוי מן העין הציבורית שהחל 
להתנהל באטיות כבר בשנות החמישים, וככל הנראה טרם נסתיים.12

אם נפתח דף חדש, הרי נפתח הוא בתוכנו. אנו רואים כעת את הדברים אחרת. אנחנו קבענו 

'יום זיכרון לשואה ולגבורה', ובכך כמו הפרדנו הפרדה סמויה בין זו לזו, כמו העמדנו אותן 

זו מול זו כמשלימות זו את זו, אך שונות זו מזו. בשואה התביישנו כמו במום נורא וגלוי לכול. 

ואילו את הגבורה אימצנו אל לבנו כמו שריד של גאווה, כמו זכות לשאת ראש... חייבים אנו 

לבקש מחילה מרבים מספור, אשר שפטנו אותם בליבנו, אנו אשר היינו מחוץ למעגל ההוא. 
ואנו שפטנו אותם לא פעם בלי אשר שאלנו את עצמנו מהי זכותנו לעשות זאת.13

קול, 1999.   .10

זרטל, 2002.  .11

יבלונקה, 2001.  .12

גורי, 1963.  .13
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דברים אלה, שכתב חיים גורי, מייצגים לטענת שפירא את התהליך שעברו רבים מבני 

'דור הפלמ"ח' והדור שלאחריו בהשפעת משפט אייכמן.14 הניצולים, היהודים מ'שם', 

הפכו מנאשמים למאשימים, ולצד הערצה ללוחמי הגטו צמחה הערכה חדשה לגבורה 

השקטה של החלשים כביכול. משפט אייכמן תרם לירידת דימוי הצבר כמודל היחיד 

בעבור הזהות הישראלית. החומה התפיסתית שהפרידה בין 'שואת ההולכים כצאן לטבח' 

ל'גבורת לוחמי הגטאות' נסדקה בעקבות המשפט, אם כי לא השתנתה לחלוטין.15 במוזאון 

ההיסטורי הקודם של 'יד ושם', שנפתח כעשור לאחר הוצאת אייכמן להורג, כמעט לא 

היה ביטוי למגמות שינוי היחס כלפי ניצולי השואה, אותן הנטיות שמקובל להניח כי משפט 

אייכמן היה סמל להן.

שפירא השוותה את כתיבתו של גורי בעקבות המשפט לכתיבתה של חנה ארנדט, 

שנשלחה מארצות הברית לסקר את המשפט, וטענה כי כל אחד מהם ייצג תגובה אחרת 

לאותו האירוע ותרבות יהודית אחרת — גורי את בני דורו ילידי הארץ וארנדט את יהודי 

התפוצות. אותו האירוע יצר בישראל ובארצות הברית פרשנות אחרת ונרטיב שונה שבאו 

לידי ביטוי בעיצוב הזיכרון הקיבוצי, בין היתר במוזאונים הלאומיים להנצחת השואה. 

עם זאת מעניין לשים לב שבתצוגה ב'יד ושם', בחלק שמתוארים בו ניסיונות בריחה של 

יהודי גרמניה בעקבות המדיניות הנאצית שהופעלה כלפיהם, ומוצגים תצלומי יהודים 

מפורסמים שתרמו לאנושות והיגרו מגרמניה )ובהם: אלברט איינשטיין, זיגמונד פרויד, 

מקס ריינהרד, ולטר בנימין, נלי זק"ש, אלזה לסקר שילר, תאודור אדורנו ועוד(, דיוקנה 

של חנה ארנדט אינו מוצג. בחלק תצוגתי דומה במוזאון האמריקני, שמתוארים בו מדענים 

ואישי רוח שברחו מגרמניה הנאצית, לא נפקד מקומה. אין ספק כי ארנדט נמנית עם 

אנשי הרוח היהודים המפורסמים והמוערכים שעזבו את גרמניה בגלל השלטון הנאצי, 

אך בישראל הייתה שנויה במחלוקת במשך שנים רבות, בשל עמדותיה האנטי־ציוניות 

)עד כדי חרם לא־רשמי(. הזיכרון וההשכחה מגדירים זה את זה, ובמוזאון היסטורי ראוי 

לשים לב לא רק למה שמונצח אלא גם למה שהושמט.

עם זאת, בחלוף השנים גברה ההשפעה ההדדית בין הנרטיבים הישראלי והאמריקני, 

המיוצגים בכתביהם של גורי ושל ארנדט, ואף עמדותיה של ארנדט כבר אינן דחויות 

כבעבר. הדבר בא לידי ביטוי גם במוזאונים הלאומיים להנצחת השואה, המתארים סיפור 

שהוא גם מקומי וגם עולמי.

שפירא, 1997  .14

קסרני, 2005.  .15
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מ'הלכו כצאן לטבח' ל'חיו ומתו בכבוד'

בכניסה לתצוגת הקבע המוצגת כיום נתקלים המבקרים בעולם דימויים שלא נראה 

כמוהו במוזאון הקודם: יהודים בסמטאות השטעטל או ברחובות פריז ּוורשה; מתפללים, 

מפגינים, מנגנים, שרים, רוקדים, עובדים, משפחות וילדים מנופפים לשלום — הווי החיים 

היהודי המגוון בראשית המאה ה־20. זהו הווידאו־ארט המרשים, 'נוף חיים', פרי יצירתה 

של מיכל רובנר, המוקרן על קיר הכניסה המשולש הגדול )גובהו 12 מטרים(. 

בפגישה שהתקיימה באוגוסט 2002 נוסחו מטרות המיצג, ובהן מטרה שנדמה כי לא 

יכלה להיכלל באתר ההנצחה הלאומי לפני כמה עשורים: "אמפתיה, חיוניות והזדהות 

עם הדמות היהודית על שלל גווניה". ובכל זאת, למרות הדגשת שלל הגוונים ביהדות ראו 

מתכנני המוזאון חשיבות בשמירה על מסגרת מאחדת, ובמסמך המתעד את הישיבה, 

מובאת כמטרה לקולאז' הווידיאו גם המשוואה 'יהדות = עם', בלי הסברים בצדה, אך 

בסופו נכתבה הערה: "שאלה בלתי פתורה: מהו המוטיב היהודי שיכול ללוות אותנו לאורך 

המיצג? מהו המאפיין החזק ביותר שיכול לייצג את המושג 'יהדות'?... העניין אינו פתור 

ויש להמשיך ולחשוב, תוך קיום דיאלוג בנושא עם היוצר / אמן".16 

לא בכדי השאלה על מאפיין אחד שיוכל לאגד את היהדות כולה תחת סיפר לאומי 

אחד ולשמש מוטיב מלווה לאורך כל התצוגה, היא שאלה מסובכת. מה מאחד את כל 

הקהילות היהודיות בעולם, על מגוון זרמיהן הדתיים, תרבויותיהן השונות ותפוצותיהן 

במרחב? אולי לכידות העם היהודי מבוססת בראש ובראשונה על תודעת הטראומה 

המשותפת, ואותה 'יד ושם' מנסה לשמר? 

מעניין להשוות מסמך זה לתכנית התצוגה שאישרה מועצת המוזאון האמריקני: 

"המבקרים יפגשו פסיפס של עמים וקהילות אירופאים ערב הכיבוש הנאצי, במיוחד 

יהדות אירופה. מערך עדויות בעל פה וזיכרונות יספרו על המגוון והחיוניות של אנשים 

אלה, תרבויותיהם, וקהילותיהם. בדרך זו יפגשו המבקרים את אלו שהותקפו — לא 

כקרבנות אלא כבני אדם במלוא האנושיות שלהם — כך יוכלו המבקרים להבין את 
מה שעתיד בקרוב לאבד".17

סיכום דיון מיום 1.8.2002, הארכיון המנהלי של 'יד ושם', חטיבה 2־AM, תיק 2171.  .16

 Exhibition Story Outline Presented to the Content Committee, 11.5.1988, USHMM Institutional  .17

.Archives, Accession Number 1997.016.1 Box 1
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הדמיון בין שני המוזאונים אינו רק בהצגת הצגה אנושית ומלאת כבוד את העולם היהודי 

באירופה טרם המלחמה. הדמיון הוא גם בכך שהצגת החיים היהודיים של תחילת המאה 

ה־20 לא באה כתכלית בפני עצמה אלא כדי להעצים את תחושת האבדן שבעקבות 

החורבן, ההשמדה וההרס שגרמה השואה.

ואולם גם במיצג של רובנר, שמטרתו המרכזית היא להמחיש "את עושר ואינטנסיביות 

החיים של אותם יהודים בתקופה הזו",18 יש ביטוי למסר הציוני. כאשר המבקר משאיר 

מאחוריו את היהודים שבין שתי מלחמות העולם, המנופפים אליו לשלום )או לפרדה?(, 

ומתחיל את סיורו בתצוגה, הוא כבר רואה את האור המגיח מסופה של המנסרה — האור 

הבוהק של הרי ירושלים. בעקבות הסירקולציה שמתווה המוזאון המבקר בתצוגה מפנה 

את גבו ל'עולם שהיה' ופונה לעבר המסלול המתאר את השואה ואת קורותיה. האדריכלות, 

העיצוב והאוצרות משתלבים יחדיו ומייצרים חוויה של התמצאות מחדש.19 ואולם עם 

החוויה הזו, הלוקחת את המבקר בתצוגה לסיור הנמצא הרחק מהדימויים האופייניים 

לתפיסה ההיסטורית של 'שלילת הגלות' — שבה היהודים הם קרבנות חלשים — ומקרבת 

אותו אל נוף חייהם של יהודי התפוצות, עדיין המסר הציוני עובר כחוט השני.

כך למשל בפסקול ב'נוף חיים', נטמעים קולות החזנים וׂשחוק הילדים בצלילי כליזמרים 

וגם ביסוד מוזיקלי של המלחין פיליפ גלאס, ולבסוף מתחלפים בקולות ילדים השרים 

גרסה מוקדמת של 'התקווה': "כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, עוד לא תמה 

תקוותנו, התקווה הנושנה — לשוב לארץ אבותינו, לעיר דוד, עין לציון צופיה". 

נוסף על כך המוטיב החוזר ב'נוף חיים' — נפנוף היד של האנשים — הוא מעין ברכת 

שלום כפולה. על פי פרי, אפשר לראותו כקבלת פנים למבקרים במוזאון, מעין 'הכנסת 

אורחים' — בואו, היכנסו לעולמנו, אך גם כברכת פרדה של מי שעומד לפני עזיבה או 

אבדן. היד, ציינה פרי, משמעה בעברית גם מצבת זיכרון, ויש גם מוטיבים אחרים ב'נוף 

חיים' המחברים את הצופים בקולאז' אל העיסוק בנושא המולדת: בתים )מתרוקנים(, 

עצים ומפה )של המקומות שחיו בהם יהודים(. מהו הבית? מהי הארץ שבה בית היהודים? 
היכן הם השורשים — שורשי 'עץ המשפחה' ושורשי העם?20

מיכל רובנר, הצעה לפרסקו קולנועי למוזאון ב'יד ושם', הארכיון המנהלי של 'יד ושם', תיק 2171.  .18

הראל, 2010.  .19

פרי, 2013.  .20
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אחד המוצגים האחרונים בתצוגה הוא סרטון מתוך משפט אייכמן. דורית הראל, 

מעצבת המוזאון, תיארה דילמות מרכזיות בתכנון המוזאון. היא העידה כי צוות ההיגוי 

התלבט בשאלה כיצד להציג את משפט אייכמן. לדבריה התקבלה ההחלטה לייצגו 

בצמצום יחסי, באחד מ'שברי הרצפה', ולא לייחד לו חדר שלם ולשחזר את אולם 

בית המשפט, משום שבמכון 'משואה' כבר זכה המשפט למקום נרחב.21 מדבריה 

עולה כי הצוות התלבט ממושכות בשאלה איך להציג את המשפט, אך השאלה האם 

להציגו לא עלתה כלל. 

אפשר להבין כי היות משפט אייכמן חלק מן הסיפור ב'יד ושם' היא כמעט מובנת מאליה. 

המשמעות מבחינה נרטיבית ברורה: הנה לכם סופו האמתי של הסיפור; לא סיום המלחמה 

ושחרור המחנות גם לא ההעפלה והקמת מדינת ישראל, אלא מדינת ישראל השופטת 

את אייכמן בשם קרבנות השואה והעם היהודי. זוהי 'השורה התחתונה' ב'יד ושם': המדינה 

היהודית הריבונית מביאה את הפושע הנאצי הגדול למשפט בתחומה, בשם העם היהודי 

כולו. משפט אייכמן אמנם סדק את החומה התפיסתית שהפרידה בין 'שואה' לבין 'גבורה', 

אך היה ההתגלמות המובהקת של הביטוי 'שואה ותקומה'. 

ב־USHMM התצוגה נפתחת בעדות של חייל אמריקני שהשתתף בשחרור מחנה הריכוז 

ארודרוף, ומסתיימת בקטעי וידאו המתעדים ניצולי שואה שהגיעו לאחר המלחמה לאמריקה, 

והפכו אותה לביתם. כך למעשה נבנה נרטיב 'סגור' המדגיש את היות ארצות הברית 

מקלט מפני רדיפות, מציע תחושת סיכום וחוגג את עקרונות הדמוקרטיה.22 עם זאת, 

לאחר המסך עם עדויות הניצולים יש עוד סיום לתצוגה, והוא הופך את הנרטיב ומסקנותיו 

למורכב יותר. בין היתר מופיעים מגילת העצמאות של מדינת ישראל, דגלי מדינות 

שהשתתפו ב'שחרור' המחנות ויחידות פרטיזנים, הבריגדה היהודית, ארגון לוחמי גטו 

ורשה ועוד. הקשר ביניהם הוא רופף עד תמוה, ומעיד על הנרטיב המביא לידי ביטוי הן 

את נקודת המבט של הקרבנות הן את זו של העדים־המשחררים. 

יתר על כן בסוף התצוגה יש היכל זיכרון משושה, שטמונה בו "אדמה שהובאה ממחנות 

השמדה, ממחנות ריכוז, מאתרי רצח המוניים ומגטאות בשטחים אירופאים שנכבשו על ידי 

הנאצים ומבתי קברות של חיילים אמריקנים שלחמו ומתו כדי להביס את גרמניה הנאצית" 

)כמצוין בכיתוב בתצוגה(; ערבוב המביא לידי ביטוי את הקונפליקט בין הרצון להיות אתר 

הראל, 2010.   .21

הנסן־גלוקי, 2014.  .22
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הנצחה יהודי ובין הצורך להיות אתר אמריקני.23 המתח שבין המסרים הפרטיקולריים 

 USHMMלאוניברסליים, בין המקומי לעולמי, בא לידי ביטוי בנושאים רבים בתצוגה ב־

שאפרט עליהם בהמשך, והוא שהוביל להבניית 'זיכרון גלוקלי'.

כפי שהזכרתי, במהלך השנים פחת בישראל ייצוג 'השואה והגבורה' כשני אפיונים סימטריים, 

והדגש עבר מ'גבורה' ל'תקומה'. בעבר לא היה ביטוי לתמונת ה'לפני' של השואה: לעולמם 

של האנשים שחיו ושהפכו בשואה ל'קרבנות' או ל'גיבורים'. ואולם כעת, במוזאון החדש, 

הנרטיב נפתח ומסתיים בייצוגי העולם היהודי טרום השואה ומנקודת מבט אמפתית 

כלפי הגולה שחרבה: החלל האחרון בתצוגה הוא מיצג הווידאו 'מיתר', של האמן אורי 

צייג, העוסק ב'עולם הרוח היהודי ששרד אפילו את הגיהינום'. זה חידוש ממשי וראוי לציון 

בעיצוב הזיכרון הישראלי, אך בתיאור התצוגה באתר האינטרנט לא הסתפקו בזה וציינו 

כי מטרת הווידאו־ארט היא "יצירת אמפתיה כלפי העם היהודי על הקורבן הנורא אותו 

חווה, לצד יצירת תודעת שבר אצל המבקר בכל הקשור בגורל האנושות וגורל התרבות 

המערבית במהלך המלחמה".24 האומנם באמצעות מיצג מסיים זה או באמצעים אחרים 

'יד ושם' מביא לידי ביטוי את שברה של האנושות כולה במהלך מלחמת העולם השנייה, 

או שזה עניין רטורי־שיווקי בלבד? 

'לעולם לא עוד' או 'לעולם לא עוד לנו'?

השואה היא בגדר עובדה היסטורית. אך יש להדגיש: הקביעה שהשואה היא עובדה היסטורית 

אין פירושה כי משמעותה מוסכמת על הכול. הפרשנות ההיסטורית אינה נפרדת מהמאמץ 

להבין את השואה כהתנסות יהודית ואנושית; אך הניסיון להפיק את הלקח 'הנכון' הוא חסר 

תועלת ותוחלת. העובדות אינן מדברות בעד עצמן, ועל כך יעידו הלקחים השונים שהופקו 

מהשואה. ריבוי התובנות הוא חלק בלתי נפרד מהניסיון האנושי 'להבין'. הלקח תלוי בנקודת 

המבט. לעתים קרובות אין הוא סופו של הדיון אלא נקודת המוצא לו.25 

אכן, כדברי דונר ועזריהו,26 הלקח תלוי בנקודת המבט, ונקודת המבט תלויה תלות ניכרת 

במיקום. באמצעות ההשוואה בין 'יד ושם' למוזאון השואה הלאומי האמריקני מתחדדת 

על הדילמות הרבות בנושא עיצוב היכל הזיכרון בסיומה של התצוגה ב־USHMM, ראו אנגלברג, 2008.  .23

.http://www1.yadvashem.org/new_museum_heb/Galleries/gal11.html  .24

דונר ועזריהו, 2000, עמ' 1.  .25

שם.  .26
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סוגיית האוניברסליות אל מול הפרטיקולריות של זיכרון השואה המיוצג בהם. מובן שמוזאון 

שואה המוקם בביתה של התפוצה היהודית הגדולה ביותר בעולם, אינו יכול לשרטט 

סיפור הרומז לבעייתיות בחיי יהודים בגולה, ואף לא סיפור המדגיש את התקומה בציון 

כפתרון המיטבי לשואה.

מרגע הכרזת נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר ב־1978 על כוונתו להקים ועדה נשיאותית 

בנושא הנצחת השואה, החלה סחרחרת של דיונים ותכנונים, מאבקים ּוויכוחים, התלבטויות 

ושאלות, וכאשר הכריזו בשנת 1983 כי האתר המיועד יוקם ב־Mall בוושינגטון, 'הגרעין 

המונומנטלי' של הזיכרון האמריקני, הדילמות אך החריפו ולמעשה לא פסקו במשך 15 

שנים, עד לפתיחת המוזאון ב־1993.

שוב ושוב התלבטו מתכנני ה־USHMM כיצד לספר את הסיפור לקהל הכול־אמריקני, שהידע 

ההיסטורי שלו בנושא השואה עשוי להיות מזערי, שאינו מבין מה הקשר בין אירוע שקרה בדורות 

עברו וביבשת אחרת ל'כאן ולעכשיו' שלו. השאלה המרכזית שחזרה ועלתה הייתה: 'מהו המסר 

שאנו רוצים שאתו הם יעזבו את המוזאון?' בשלבי התכנון השונים עלו רעיונות כיצד לקשר את 

הסיפור לאמריקה, וחלקם אכן באו לידי ביטוי בתצוגה שנבנתה. בין היתר הוצע לסיים את 

התצוגה בסיום מעורר תקווה: ליצור בנער בן ה־17 מהמערב התיכון של ארצות הברית תחושת 

הזדהות עם הנער בן ה־17 מגטו ריגה; להציג את דגלי היחידות הצבאיות האמריקניות ששחררו 

את המחנות; לגעת בנושא המהגרים ובתגובת אמריקה לקליטתם; לגרום למבקר להבין עד 

כמה חשוב לשמור על הדמוקרטיה.27 מייקל ברנבאום, מנהל הפרויקט, גרס: "על המוזאון להיות 

אמריקני במובן הרחב של המילה; כלומר על חוויית השואה להיות מוצגת הצגה שתתקשר 

לסיפורים הלאומיים של העם האמריקני, לקטגוריות הפרשנות שלנו, לדרכי ההבנה, לתפיסות 

ולחוויות הרגשיות שלנו. המשימה דורשת תרגום, גישור בין עולמות, הצגת מידע חדש במושגים 

מוכרים, הסברת מאורעות השואה בשפה שכלית־רגשית־סמלית שאמריקנים יכולים להבין".28 

אך בניית מוזאון אמריקני לאומי לשואה העלתה לא רק שאלות על אופני התיווך של הסיפור 

לקהל היעד הלא־יהודי, אלא סוגיות מהותיות כאובות הקשורות בפוליטיקת הזהויות של 

המיעוטים האתניים באמריקה. לאחר שהוכרז המיקום הפיזי־גאוגרפי של המוזאון, היה 

צריך למקם אותו שם גם מבחינה רטורית. איך לשלב את מבנה המוזאון — הן מבחינה 

אדריכלית הן מבחינה תוכנית — במרחב העירוני הייחודי שבו הוא אמור להיבנות? היו 

 USHMM Institutional Archives, Accession No: 1997.014, box 26, United States Holocaust Memorial  .27

.Council Museum Content Committee, 3.9.1985
.USHMM Institutional Archives, Accession no. 1997.014, box 27  .28
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שאמרו שהמוזאון אינו שייך למקום הזה, כפי שהשואה 'אינה שייכת' לאמריקה. תחושה 

זו באה לידי ביטוי בכתבות ובתגובות מעל דפי העיתונות וכן במכתבים זועמים שהגיעו 

אל הנשיא רייגן במהלך שנות השמונים. להלן שתי דוגמאות בלבד: "הנשיא רייגן היקר... 

אסור למוזאון השואה המוצע להיבנות. אין זה נכון משום נקודת מבט. תן לעם ישראל 

לבנות אותו בישראל ותן להם לשלם עבורו... אמריקנים־גרמנים רבים הולכים לסבול 

מן המוזאון הזה"; "אדוני הנשיא היקר. אני נחרדת למחשבה על אתר הנצחה לקרבנות 

השואה בוושינגטון. השואה היא פשע נוראי, אך אנשים אלה לא היו אזרחי ארצות הברית. 

מה שזעזע אותי במיוחד הייתה העובדה כי נכחת בטקסים ]לשואה[ אך לא הופעת 

לטקסים באתר הזיכרון לחללי מלחמת וייטנאם. מה עם כל האמריקנים־איטלקים שנרצחו 

ושהגיעו לארץ הזאת בחשבם שהיא דוגלת בצדק ובחירות? ואחרון אך בהחלט חשוב: 

כל השחורים שנחטפו, נאנסו ונרצחו. מכל האמריקנים הם הזכאים ביותר לאתר שינציח 
את סבלם. אז שאלתי היא, אדוני הנשיא, למה אזרחים לא־אמריקנים, ולא אחרים".29

למתכנני המוזאון היה ברור כבר מלכתחילה שמטרתם היא לבנות אתר זיכרון שיש בו 

ממד חינוכי. אך מה הוא בדיוק המסר החינוכי שהם מכוונים אליו? עניין זה עורר דיונים 

ממושכים. האם המוזאון צריך לשמש תזכורת באשר לסכנות שבעמידה מן הצד למראה 

פגיעה מתמשכת באזרחים אחרים, או שעליו להתריע מפני הסכנות שבאנטישמיות? 

שמא תפקידו הוא לעורר מחשבות על תפקיד היחיד מול המערכת הבירוקרטית? לאחר 

ישיבה בספטמבר 1987 כתב אחד מחברי ועדת התוכן לעמיתיו: 

בילינו זמן רב בלומר: אסור לזה לקרות שוב... המוזאון נבנה על מנת להבטיח כי זה לא 

יישנה. מהו 'זה'? האם 'זה' הוא הרצח של מיליוני יהודים? האם 'זה' ג'נוסייד? רצח המוני? 

האם 'זה' הוא יצירה ושימוש במה שסיביל מכנה 'מרכזי הריגה'? המכניזם של המוות? מהו 

'זה'? כדאי שנדון בכך כיוון שעל פי הגדרות מסוימות 'זה' כבר קרה פעמים רבות מאז 1945 — 

בקמבודיה, בניגריה, באוגנדה וכולי. 

בדומה, אנחנו כולנו אומרים 'זה יכול לקרות לי'. כפי שהבחינה בבהירות אשתי: אין זו הנקודה. 

מדויק יותר לומר 'זה יכול לקרות לי ולהורי ולילדי, לבני דודיי, לאנשים שאיני מכיר, לאנשים 

שמעולם לא שמעתי עליהם, לאנשים בארצות זרות, לכל אחד'. המסר שלנו אינו 'אל תתנו 

לזה לקרות שוב כי זה יכול לקרות לי'; המסר שלנו הוא: 'אל תתנו לזה לקרות שוב כי זה 
יכול לקרות לכל בן אנוש'.30

שם.  .29

.USHMM Institutional Archives, Accession Number 1997.016.1 Box 1  .30
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הצורך לקשר את השואה אל המרחב הפיזי שהוקם בו המוזאון ניתב את צוות התכנון אל 

'האמריקניזציה של השואה'. פעמים רבות משתמשים במונח זה כדי לתאר תהליך של 

'מסחור השואה', או ליתר דיוק את הפיכת זיכרון השואה וייצוגיו לנדושים עד כדי היותם 

'מוצר צריכה'. אולם 'האמריקניזציה של השואה' משמעה גם הפיכת זיכרון השואה לציווי 

מוסרי אוניברסלי, הרלוונטי לכולם. יתר על כן, לטענת שניידר ולוי,31 דווקא הרגשות 

שמעוררים 'מוצרי זיכרון אמריקניים' — שיש הרואים בהם קיטש וולגרי — יכולים לגרום 

לציבור להזדהות עם סבלם של אחרים, ובתהליך האוניברסליזציה של השואה יש תרומה 

חיונית להתפתחות זיכרון קוסמופוליטי והומניסטי.

אין ספק כי אנשי המוזאון עצמם — רבים מהם ניצולי שואה — שאפו ל'אמריקניזציה' 

של השואה במובן השני, כלומר להפוך אותה ללקח מוסרי נגיש לכולם, ולא היה 

בכוונתם לזלזל בזיכרון השואה או להפכו לקלישאה. אולם בהיות המוזאון אמצעי 

ביטוי מוחשי, היה צורך במציאת דרכים ויזואליות להעברת המסרים הערכיים הללו. 

ויזל, שהאמינו כי אי־אפשר  זה הקשה לעתים על אנשים מסוימים, ובראשם אלי 

לתאר את השואה באמצעי הייצוג המקובלים ובשפת היום־יום הרגילה. ויזל הוביל קו 

פרטיקולריסטי, שהדגיש את הייחודיות של חוויות קרבנות השואה היהודים, לעומת 

ברנבאום, שגרס כי יש להרחיב את גבולות הזיכרון במוזאון ולהפכו לאוניברסלי 

יותר.32 השאלה הפוליטית — 'להשתלב או להתייחד' — חזרה ועלתה בצמתים רבים 

במהלך תכנון המוזאון ובאה לידי ביטוי בהיבטים אוצרותיים, עיצוביים ואדריכליים, 

שעוד יפורט עליהם בהמשך.

מרגע שהוחלט על הקמת 'מועצת מפעל ההנצחה האמריקני לזכר השואה', הופעלו 

לחצים מצד קבוצות מיעוט רבות: פולנים, אוקראינים, הונגרים, צוענים, ארמנים — 

כולם רצו שיהיה בה נציג מטעמם; כולם רצו להיכלל בזיכרון השואה שיעוצב במוזאון 

האמריקני הלאומי. המאבק הזה, על 'הבעלות על הזיכרון', התקיים ברמה כמעט 

דתית: היו הבטחות מקודשות שהובטחו למתים, האשמות והטחת עלבונות. התחושה 

הייתה כי כל כישלון בייצוג — מבחינה היסטורית או אסתטית — לא יתפרׁש כטעות 

אלא כחילול קודש.33 

שניידר ולוי, 2006, עמ' 132–140.  .31

ראו אצל ליננטל, 1997, עמ' 86–96, 130–131.  .32

על עיצוב 'יד ושם' וה־USHMM כמרחב מקודש, ראו הנסן־גלוקי, 2014. על השואה ב'דת האזרחית'   .33

הישראלית, ראו לייבמן ודון־יחיא, 1983; על השואה ב'דת האזרחית' האמריקנית ראו ניוסנר, 1981.



21מוזאוני השואה הלאומיים בישראל ובארצות הברית והגלובליזציה של הזיכרון

השאלה הבוערת הייתה מה ייזכר, או ליתר דיוק — מי ייזכר. לחצים רבים הפעילה 

ה'רומה' — אחת מן הקבוצות האתניות שהנאצים סיווגו כ'צוענים' וראו אף בהם, כמו 

ביהודים, גזע נחות הראוי להשמדה.34 בשנים האחרונות עובר השיח הציבורי הצועני 

בנושא הנצחת השואה, תהליך דומה לזה שהתרחש בשיח היהודי ב־60 השנים שחלפו. 

כמו אצל היהודים כך גם אצל הצוענים, הקבוצה הלאומית מפוזרת על פני תפוצות 

רבות, אך בזיכרון הקיבוצי קיימת מולדת היסטורית )הודו(. הן אצל היהודים הן אצל 

הצוענים הסבל והטראומה הם מרכיב מרכזי בנרטיב־העל המאחד בין הקבוצות השונות, 

והעימותים עם הסביבה מסייעים בהגדרת הגבולות הלאומיים של הקבוצה )בין ה'אנחנו', 

הקרבנות הנרדפים, ל'הם'(. כמו אצל היהודים — במיוחד הציונים — גם אצל הצוענים עלו 

הדילמות האם לבסס את הזהות הלאומית על מרכיב 'שלילי'. היו הוגים שקראו לעיצוב 
זהות לאומית על בסיס מיתוסי חופש, גבורה ולחימה.35

לפי ליננטל,36 המוזאון האמריקני התעלם לחלוטין מן הקרבנות הצוענים עד 1984, ואז 

התכנסו נציגיהם והכריזו על הקמת הוועדה האמריקנית ל'שואת הרומה', שכוונתה להביא 

לחברות נציג צועני במועצת המוזאון, ושהג'נוסייד שלהם ייכלל בתצוגה. בתגובה נפגשו 

כמה נציגים מן המועצה עם נציגי הצוענים והבטיחו להם: "כסוכנות ממשלתית אין אנו 

מדברים בשמה של שום קבוצה מסוימת, אף לא בשם הקהילה היהודית", ושסיפורם 

ייכלל במוזאון. אך הצוענים המשיכו ללחוץ שיהיה נציג מטעמם במועצה. בעקבות 

הלחצים החליטה המועצה למנות יועץ שיכתוב דוח על החוויה הצוענית בשואה, ורק 

ב־1987 מונה בה נציג צועני. 

אולם כאמור לא רק הצוענים, שחוויותיהם בתקופת השואה היו דומות לחוויות היהודים, 

תבעו להיות חלק מן הסיפור. היו שגרסו כי גם הטבח בארמנים, שכלל לא התרחש במהלך 

מלחמת העולם השנייה )אלא ב־1915(, צריך להיכלל בתצוגה. הם נאבקו 'למתוח את 

גבולות השואה' בטענם כי המועצה צריכה להטות אוזן אמפתית — ומרחב תצוגתי — לסבל 

שלהם, שהיה 'פרלוד לשואה'. בעוד חברי המועצה מתלבטים האם נכון לגעת ברצח 

הארמנים, כיוון שמדובר בהשוואת השואה למקרי רצח עם אחרים, הופעלו עליהם לחצים 

פוליטיים מצד שגריר טורקיה בארצות הברית, מטעם משרד החוץ הישראלי ומטעם 

אשתמש במונח 'צוענים' )Gypsies(, שנחשב כיום כ'לא תקין פוליטית', משום שהוא מכליל כמה קבוצות   .34

אתניות של נוודים )לדוגמה בני רומא, סינטי( וניתן להן על ידי הסביבה העוינת. מובן שאין בכוונתי לאמץ 

את הטרמינולוגיה של המרצחים, אולם למיטב ידיעתי בעברית טרם נפוץ השימוש במונחים אחרים, 

וגם ב'יד ושם' הם מכונים 'צוענים'. 

שטאובר וואגו, 2007.  .35

ליננטל, 1997, עמ' 240–246.  .36
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הקהילה היהודית בטורקיה שלא לכלול את הג'נוסייד הזה במוזאון. לטענת ליננטל מה 

שהכריע את הכף הייתה חשיבות טורקיה כבת־ברית הן של ישראל הן של ארצות הברית. 

זוהי דוגמה אחת מני רבות לקשר שבין הנצחה וזיכרון לפוליטיקה.37 

ככל הנראה לבסוף הסתפקו ב־USHMM בהתייחסות מצומצמת לטבח בארמנים, העשויה 

להיבלע בקלות בשפע החפצים והטקסטים הקיים בתצוגה — כיתוב שהיטלר מצוטט 

בו באמרו: "הוצאתי את הפקודה... להוציא להורג בלי רחמים וללא חמלה גברים, נשים 

וילדים ממוצא פולני. רק אז נשיג את מרחב־המחיה הדרוש לנו. מי, אחרי הכול, מדבר 

היום על השמדת הארמנים?"38 

לא מזמן )אפריל 2014( אמר ראש ממשלת טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, כי טורקיה 

מתנצלת על הסבל שחוו הארמנים בסוף ימי האימפריה העות'מאנית )אך גם כורדים, 

ערבים ואחרים(, ובכך התייחס זו הפעם הראשונה, גם אם בעקיפין, לרצח העם הארמני. 

יהיה מעניין לראות האם תשפיע הצהרה זו על הבניית הזיכרון ועל ייצוג הנושא במוזאונים 

ובאתרי הנצחה, וכיצד תשפיע.

לכל איש יש שם: לקרבן, לעומד מן הצד ולרוצח

הן 'יד ושם' הן ה־USHMM הגדירו לעצמם מטרה: לא רק יצירת תחושת אמפתיה לעולם 

היהודי טרם השואה בקרב מבקרי התצוגות אלא גם יצירת תפיסה של הקרבנות כבני אדם. 

לשם כך הכבירו שני המוזאונים אמצעים שיספרו סיפורים אישיים־אנושיים המעוררים 

הזדהות רגשית, ובהם: הצגת תמונות אישיות ומשפחתיות, הצגת יצירות אמנות שנוצרו 

על המאבקים הפוליטיים הרבים מספור ועל הניסיונות 'להרחבת גבולות זיכרון השואה' שהתרחשו   .37

במהלך 15 השנים שחלפו מאז החליט הנשיא קרטר על הקמת הוועדה הנשיאותית לזיכרון השואה 

ועד להקמת המוזאון, ראו אצל ליננטל, 1997.

הציטוט במלואו, כפי שמובא בתצוגה:  .38

I have issued the command – and I’ll have anybody who utters but one word of criticism executed 
by a firing squad – that our war aim does not consist in reaching certain lines, but in the physical 
destruction of the enemy. Accordingly, I have placed my death־head formations in readiness – for the 
present only in the east – with orders to them to send to death mercilessly and without compassion, 
men, women and children of the Polish derivation and language. Only thus shell we gain the living 
space (Lebensruam) which we need. Who, After all, speaks today of the annihilation of the Armenians? 
(Adolf Hitler, August 22, 1939, according to reports received by the Associated Press Bureau Chief 
in Berlin, Louis Lochner, “What about Germany”). 
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במהלך השואה, תיעוד וידאו של סיפורי ניצולים וקבלת 'כרטיס זהות' אישי המבוסס 

על סיפור של קרבן שואה ה'מלווה' את המבקרים לאורך התצוגה. 

במשך שנים רבות הייתה ההנצחה באתרי הזיכרון לשואה בישראל אנונימית וכללית 

ולא אישית. אמנם ב'יד ושם' נאספו פרטי הקרבנות ואוחסנו ב'היכל השמות', אולם 

המידע הזה לא היה נגיש למבקרים במוזאון. הם ראו מולם מסת תיקים, אך הסיפורים 

האישיים לא נחשפו בפניהם. אנדרטת 'יד לילד' שנפתחה ב'יד ושם' ב־1987 )ומוקראים 

בה שמות ילדים שנספו בשואה, גילם וארץ מוצאם( והסיסמה 'לכל איש יש שם', שליוותה 

את טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה במהלך שנות התשעים, הן ביטויים למגמת 

'האינדיווידואליזציה של הזיכרון', אך גם כאן אין מדובר באינדיווידואל גרידא: באנדרטה 

נקראים אלפי שמות, אור נרות הזיכרון משתקף אין־ספור פעמים בחלל החשוך ויוצר 

תחושה של רבבות כוכבים ברקיע ואין־סופיות, ובסופו של דבר מה שמדבר אל המבקר 

הוא הכמות ולא הסיפור האישי.39 

כך גם במגדל הפנים )Tower of Faces( במוזאון האמריקני — שמוצגות בו עשרות תמונות 

מחיי היום־ יום של תושבי השטעטל 'אישישוק'. אלמנט אדריכלי מרשים זה השפיע, לדעתי, 

על מוסד 'יד ושם' לא רק בתכניו ובאפקט הרגשי שהוא יוצר אלא גם בצורה: 'היכל השמות' 

החדש, הגבוה, שעל תקרתו תמונות־תמונות של פנים ורגעי חיים של קרבנות, מזכיר 

מאוד בעיצובו את מגדל הפנים )ראו תמונות בעמ' 28–29 להלן(. 

אולם בתצוגה החדשה ב'יד ושם' בהחלט יש נגישות לסיפורים אישיים של קרבנות שואה, 

הן בהיכל השמות החדש — שבו מאגר מידע ממוחשב שאפשר 'לשלוף' ממנו מידע אישי 

על הנספים המתועדים בו — הן באמצעות כמות גדולה של עדויות מצולמות מפי ניצולי 

שואה, המשולבת בתצוגה. כל אלה מתאפשרים אמנם הודות להתפתחות באמצעי המדיה 

שחלה מאז הקמת המוזאון הקודם, אולם יש פה גם שינוי תפיסתי ולא רק טכנולוגי: 

מסרי אמפתיה לעולם שחרב, השמעת קולם הפרטי של הניצולים, המדברים על חוויות 

קשות של אבדן ושל כאב במקום הממלכתי והציבורי ביותר. כאמור, זרעי מגמות אלו 

טמונים במקומות שונים על פני הזמן והמרחב: הן במשפט אייכמן, שהתקיים בירושלים, 

הן במוזאון שואה לאומי אחר, הנמצא אלפי קילומטרים ממערב לירושלים. 

בתצוגה המוצגת כיום ב'יד ושם' הגדיר צוות התכנון כמטרה מרכזית את הצבת הפרט 

היהודי בגרעין התצוגה. הפרסוניפיקציה משתלבת בהחלטה הקונספטואלית המרכזית — 

לנושא אנדרטאות שואה בישראל ראו למשל ברוטין, 2005; ריין, תשנ"ג; תידור־באומל, 1998.  .39
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לספר את הסיפור מנקודת מבטם של היהודים ולא של רודפיהם. לפיכך שילוב סיפורים 

אישיים בתצוגה היה ציר מרכזי בנרטיב התצוגתי, אך גם עורר אתגר אוצרותי ועיצובי: 

כיצד לשלבם בלי להפוך את התצוגה ל'אוסף סיפורים' ולקשור אותם לציר הכללי של 
ההתפתחויות ההיסטוריות?40

בעת תכנון המוזאון החדש ב'יד ושם' דנו חברי ועדות ההיגוי והתכנון בשאלות שנגעו לאופן 

השימוש בעדויות הווידאו של הניצולים. מן הפרוטוקולים עולות שתי התלבטויות מרכזיות: 

האחת — האם ליצור 'עדויות רצף' )מספר עדים מצומצם, כמעין 'מארחים' שילוו את 

המבקר לאורך כל התצוגה והשתלשלות האירועים ההיסטוריים( והאחרת, באיזו שפה 

ידברו העדים אם הסרטים יצולמו מחדש )ולא יובאו ממאגר העדויות הקיים של 'יד ושם'(. 

כביכול מדובר בהתלבטויות טכניות, אך בבסיסן עומדת שאלה הנוגעת בעיצוב המסר 

המוזאלי, כלומר בעיצוב הזיכרון. 

בוריס מפציר, יועץ המדיה של 'יד ושם', ערך ביקורים במוזאונים אחרים כדי לבחון בהם 

את השימוש בסרטים, והמליץ לבחור בעדויות רצף: 

העדויות הן עניין פרובלמאטי. קשה ליצור קשר רגשי בין המבקר לאיש מבוגר / זקן המספר 

חוויות מלפני 60 שנה. מומלץ לקחת קבוצה מצומצמת של אנשים שתלווה אותנו ככל 

האפשר לאורך המוזיאון בעדויותיהם... היתרונות שבשיטת הרצף הם שישנו אדם אחד או 

יותר הנתפשים בתת הכרה של המבקר כ'מארחיו'. דבר היוצר קשר אישי־רגשי־נפשי. עדויות 

מעולות המופיעות ב'בודדת' במוזיאון )כאלה שהמבקר יראה אותן פעם אחת בלבד( ישאירו 

פחות חותם בזיכרונו.41 

ובסוגיה האחרת המליץ: "לצלם את העדויות בשפה בה העד דיבר אז — הכי חזק הכי 

אותנטי".42 למרות המלצותיו לא נבחרו אנשים במספר מצומצם שישמשו 'מארחים' וילוו 

את המבקר לאורך ביקורו ב'יד ושם' אלא מוקרנים בו מאות סיפורים אישיים. בביקורי 

הראשון במוזאון החדש ב'יד ושם' התרשמתי כי המון ניצולים מדברים אליי מן המסכים 

הקטנים המפוזרים ברחבי המוזאון. לאחר כמה סיורים הצלחתי לזהות דמויות 'קבועות' 

החוזרות על עצמן ויוצרות רצף של סיפור אישי, אך בשל העומס במוצגים, בכמות 

הראל, 2010.  .40

 ,AMסיכום דיון מיום 17.3.2002 בנושא עדויות וסרטי נושא, הארכיון המנהלי של 'יד ושם', חטיבה 2־  .41

תיק 2171, ומובא גם בתיק 2162.

שם.  .42
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העדויות המצולמות ובסרטים נוספים — קשה לחוש ברצף בביקור ראשון. הבחירה בכמות 

על פני הקשר 'האישי־רגשי־נפשי' שביקש מפציר ליצור באמצעות עדויות רצף, בעיניי 

אינה מקרית. היא חלק מן המסר של 'יד ושם' — מסר שרק במוזאון יהודי לאומי הנמצא 

בישראל יכול להיאמר בצורה חד־משמעית: השואה של העם היהודי היא ייחודית וחסרת 

תקדים בהיקפה. הבחירה בכמות עדויות וידאו כה גדולה יכולה להדגיש גם מסר נוסף: 

אי־אפשר להכחיש מאורע שיש לו כל כך הרבה עדויות ממקור ראשון. כיום, ממרחק 

של כ־70 שנה מהמאורעות המונצחים נאלצים להתמודד הן בוושינגטון הן בירושלים עם 

סוגיית מכחישי השואה.

גם בסוגיית שפת העדויות הוכרע שלא לקבל את המלצת מפציר, ומרבית העדויות הן 

בעברית ולא בשפה שבה דיברו העדים בתקופת החיים שהם מתארים. את המסר העומד 

בבסיס בחירה זו אמר במפורש אבנר שלו, יושב ראש הנהלת 'יד ושם' משנת 1993 והאוצר 

הראשי של המוזאון החדש: "לגבי שפות המקור — העניין מעלה את בעיית התרגום הכפול. 

עניין נוסף הוא העובדה כי יד ושם מעוניינים להעביר 'מסר ציוני' מוסווה. לפיכך, מי 

שירצה לדבר בעברית )בהחלטה עקרונית( — ידבר עברית )רוב הניצולים הגיעו לארץ 

מסיבה מסוימת, ודיבור בעברית רק ידגיש זאת(".43 

בדבריו הנחרצים של שלו באשר לסיבת הגעת הניצולים לישראל, אין מורכבות ואין סימני 

שאלה. בסיבות האפשריות האמתיות להגעת הפליטים ארצה נכללים מן הסתם חוסר 

בררה ומקריות, אך ברור כי הסיבה המסוימת שאליה התכוון שלו היא השקפת עולם 

ציונית, ואותה רוצה המוזאון הלאומי הישראלי להדגיש.

בחומרי יחסי הציבור של 'יד ושם' מודגש כי המוזאון החדש מביא לידי ביטוי את 'קולו של 

הקרבן', אולם למרות החידוש אין מדובר במהפכה קונספטואלית של ממש: קברניטי 

'יד ושם' חוזרים פה אל המסר הציוני המוכר מימים ימימה: שישה מיליון — אין לזה תקדים, 

אין לג'נוסייד שלנו אח ורע. שלא כמו באתר הלאומי שהקימה הקהילה היהודית הגדולה 

שמעבר לאוקיינוס, כאן לא צריך להתמקח על הגדרת השואה, להתפשר ולכלול בה 

קרבנות ואסונות של עמים אחרים. השואה היא שלנו והיא ייחודית.

ברם בעוד ב'יד ושם' מתבקשים המבקרים להזדהות רק עם הקרבנות היהודים של הטרגדיה, 

לעומתם המבקרים ב־USHMM מתבקשים להזדהות עם כמה נקודות מבט: זו של הקרבן 

)ולא רק היהודי(, וגם זו של העומד מן הצד, שהיה בסוף המלחמה למשחרר המחנות. 

שם.  .43
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סיכום

בשנות החמישים והשישים של המאה ה־20 היו מתחים בין 'יד ושם' לבין מוסדות אחרים 

להנצחת נספי השואה, אך בחלוף השנים הוא היה למוסד המרכזי והמוביל בארץ להנצחת 

השואה בעוד אתרי ההנצחה האחרים בארץ )למשל: 'מרתף השואה', 'בית לוחמי הגטאות' 

ו'משואה'(, נותרו שוליים בהשוואה אליו. 'יד ושם' הפך חלק מן הממלכתיות הישראלית, 

והראיה: בו מתקיימת העצרת המרכזית לזכר השואה ומבקרים בו דיפלומטים ושועי 

עולם בסיוריהם הרשמיים. כמו מקדש של הדת האזרחית ושל הזיכרון הקיבוצי הלאומי, 

ממשיך 'יד ושם' להתפתח ולהתרחב: כמעט בכל שנה נוספים לאתר מוצגים, אנדרטאות, 

פסלים, מונומנטים ועוד מגוון אמצעים לביטוי הזיכרון הרשמי. 

החל משנות השישים גברו ההתעניינות והעיסוק בשואה בעולם המערבי, ובמיוחד 

בארצות הברית. מרכזי הנצחה לשואה החלו מוקמים בארצות רבות, ול'יד ושם' כבר 

לא הייתה בעלות בלעדית על זיכרון השואה. אף כי על פי 'חוק הזיכרון לשואה ולגבורה' 

על 'יד ושם' לשתף פעולה עם מרכזי הנצחה וזיכרון אחרים וגם לסייע להקמתם, הוועד 

המנהל של 'יד ושם' ראה בכל יזמה שכזו איום על ההגמוניה שלו. כמו היבטים אחרים 

רבים בחברה הישראלית, גם המקדש הלאומי החילוני הושפע מהגלובליזציה ומהתרבות 

האמריקנית. עם פתיחת המוזאון הלאומי האמריקני )ב־1993(, הוחלט במוסד 'יד ושם' 

על תכנית הפיתוח 'יד ושם 2001', שכללה את הקמת המוזאון החדש לתולדות השואה; 

מוזאון, שבדומה לזה שבוושינגטון מספר סיפור המדגיש את קולו של היחיד, ובשונה מן 

המוזאון ההיסטורי שקדם לו מגלה אמפתיה לעולם היהודי הגלותי שחרב.

ב'יד ושם' חלו תמורות: השואה והגבורה כבר אינן מוצגות כסימטריות בהיקפן; היחס 

לחורבנו ולאסונו של העם שהובל אל תאי הגזים אינו שיפוטי כבעבר אלא אמפתי. 

הניצולים — ולא רק אלו שאחזו בנשק — זוכים למקום של כבוד, ניכרות במוזאון 

מגמות של אינדיווידואליזציה ואף מוזכרים בו קרבנות צוענים והומוסקסואלים. אך 

בכל זאת 'השואה שלנו' היא אותה 'השואה שלנו', היא אחת ויחידה ולא אחת מני 

'שואות' שידע העולם, והלקחים המוסקים ממנה הם אותם הלקחים הציוניים כפי 

שהיו במוזאון הקודם ובישראל בכלל במשך עשרות שנים. כלומר הנרטיב, בכלליות, 

הוא אותו הנרטיב.

לעומתו, ה־USHMM, שמתוקף מיקומו ברור כי לא יכול לבחור בנרטיב שבו הציונות 

היא התשובה המיטבית לרדיפות היהודים, מציג לקח הומניסטי־אוניברסלי: כדי שלא 
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יתרחשו עוד 'שואות' יש לנקוט סובלנות כלפי מיעוטים ולא לעמוד מן הצד למראה עוול 

שנעשה לכל קבוצה אתנית שהיא. 

שני המוזאונים, הישראלי והאמריקני, אינם קשורים קשר גאוגרפי למקום שבו התרחשו 

האירועים שהם מבקשים להנציח, וה'עוגן' שלהם אינו בשימור האתר שבו התרחשו האירועים 

אלא בערכים שעמדו בבסיס ההחלטה להקימם. הם מייצרים 'מרחב מקודש' המציג 

דיכוטומיה של 'כאן' לעומת 'שם'. ב'יד ושם' ה'כאן' משמעו גאולה וה'שם' משמעו גולה; 'כאן' 

התקומה ו'שם' הקורבנות היהודית, ו'כאן' יש גם עצמאות יהודית הבאה לידי ביטוי במיקום 

האתר במרחב: בהר הזיכרון הסמוך להר הרצל, לבית הקברות הצבאי ולחלקת גדולי 

האומה. יאנג כתב כי אפשר להתייחס ל'יד ושם' כאילו היה הרחבה טופוגרפית של בית 

הקברות הלאומי.44 במוזאון האמריקני ה'שם' משמעו שחרור המחנות, והעדות לפשעים 

הנוראיים שהתרחשו 'שם', ואילו ה'כאן' משמעו ה־Mall הוושינגטוני, סמל הדמוקרטיה 

המבטיחה לאזרחיה חופש, שוויון וצדק. בכך, לדברי קול, מלאימים שני המוזאונים את 

השואה: הם מציגים אותה כ'אחר' האולטימטיבי למדינת הלאום שהם ממוקמים בה,45 

ובמובן זה רב הדמיון בין שני המוזאונים על השונה. 

יאנג, 1993.  .44

קול, 2005, עמ' 143–138.  .45
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היכל השמות ביד ושם, התצלום באדיבות יד ושם
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מגדל הפנים במוזאון האמריקני להנצחת השואה, 

United States Holocaust Memorial Museum התמונה באדיבות
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בארות יצחק למורשתם

נחום ברוכי

מבוא

קיבוץ בארות יצחק נוסד בשנת תש"ג )1943( בשערי עזה כנקודה היהודית הדרומית 

ביותר בנגב, ובתוך חמש שנים גדלה הקבוצה והייתה לאחד מהיישובים הגדולים 

והמבוססים בנגב. במלחמת העצמאות הותקפה הנקודה כמה פעמים; ביום ח' 

בתמוז תש"ח )15 ביולי 1948( הסתער צבא מצרים על בארות יצחק, וחייליו הצליחו 

לכבוש חלק מבתי היישוב. המגנים הצליחו לבלום את התוקפים ולהדוף אותם מתוך 

יישובם בכוחות עצמם, ולהניסם בעזרת תגבורת צה"ל. 17 לוחמים נפלו בקרב והותירו 

אלמנות ויתומים, מקצת הלוחמים שנפצעו נותרו נכים, והנקודה חרבה בלא תקנה. 

במצב זה הבינו החברים שלא יוכלו לשוב ולהקים את ביתם בנגב בזמן סביר, ולכן 

התיישבו במרכז הארץ ובנו את קיבוץ בארות יצחק העכשווי. 

יום הקרב, ח' בתמוז, באזכרה  במשך השנים נהגו חברי בארות יצחק לציין את 

לנופלים ובעלייה לקבריהם בהר הרצל. פעם בעשור ירדו לבקר את שרידי ביתם 

בנגב בזמן סביר, אולם אף פעם לא העלו על נס את הניצחון הגדול שהושג בעמידתם 

האיתנה. במלאת 50 שנה לקרב, ולאחר שרוב ותיקי הקיבוץ נפטרו וגם בני הדור השני 

התבגרו — עברה ההנהגה לבני הדור השלישי, שחיפשו את זהות קיבוצם ומורשתו 

ולא הסתפקו באזכור שמות הנופלים. אז החלה התעוררות אטית שהלכה וגברה, 

ובמלאת 60 שנה לקרב )2008( ציינה הקבוצה במקומה כיום את יום הזיכרון כחגיגת 

ניצחון. בשלב זה הוחלט לחזור לנגב ולהקים מרכז להנחלת מורשת ההתיישבות 

הדתית שסיפור בארות יצחק עומד במרכזה, שהרי ההתיישבות שהחלה בתש"ג 

נמשכת ומשגשגת עד עצם היום הזה.



נחום ברוכי34

בראשית

15 חלוצים דתיים פלוגת עבודה בפרדס חנה, וקראו  בקיץ תרצ"ה )1935( הקימו 

לה 'רמת השומרון'. בשמונה השנים שישבו במקום בהמתינם לתורם להתיישבות 

קבע, קלטו עולים, הקימו משפחות והולידו ילדים. בחורף תש"ג )1943( יצאה קבוצת 

חלוץ אל מרחבי הנגב השוממים ונעצה יתד בשערי עזה. בשנתיים הבאות התפצלה 

הקבוצה: הבחורים בנו את הנקודה בנגב בעוד האימהות הצעירות וילדיהן ממתינים 

בפרדס חנה להשלמת הבנייה. בשנת תש"ה )1945( התאחדה הקבוצה בבארות יצחק 

המשגשגת, שהייתה לשם דבר בקרב מתיישבי הנגב — וקרש קפיצה למבצעי התיישבות 

11 הנקודות והנחת קווי המים. בשנת תש"ח, ערב  נוספים אל עומק המדבר, כגון 

הקמת מדינת ישראל, הייתה בארות יצחק אחד היישובים הגדולים באזור. נמנו בה 

70 ילדים — וחבריה עיבדו אלפי דונם של  230 נפש שרובם גרו בבתי קבע — ובהם 

גידולי פלחה, ירקות ומספוא, וטיפחו רפת ולול. 

מלחמת העצמאות 

בפרוץ מלחמת העצמאות נותק הנגב ממרכז הארץ, ובארות יצחק, כמו כל נקודות 

ההתיישבות בנגב, באה במצור והחלה להתכונן למלחמה הממשמשת ובאה. ואמנם ביום 

ה' באייר תש"ח )14 במאי 1948( הגיעה המערכה אל שעריה. בערב שבת, בשעת הכרזת 

המדינה, החלה הפגזה, והיא נמשכה ברציפות בשבועות שאחריה. כבר בשעות הראשונות 

עלו באש כל הצריפים והאוהלים שבחצר, והתמוטטו גם בתי בטון. חברה אחת נהרגה 

ואחדים נפצעו. בו־בלילה פינו מן הנקודה את כל הילדים והאימהות, והחלה תקופה שנייה 

של פיצול משפחות, שנמשכה כחצי שנה. המפונים שוכנו בשיכון זמני בתנאים קשים 

מאוד בבניין בית הספר 'תלפיות', שהופקע למענם בתל אביב. בבארות יצחק נשארו 

60 בחורים ו־20 בחורות, ובסך הכול 80 לוחמים שהניחו את עבודות המשק והתמקדו 

בהקמת ביצורים. הבתים הלכו ונהרסו, והחיים התנהלו בחפירות. כוחות קטנים של צבא 

מצרים תקפו את הנקודה פעמיים, אך הם נהדפו לפני הגדרות והסתפקו בפיצוץ באר 

המים, שהותיר את המגנים בלא מי שתייה.

כאמור, בח' בתמוז תש"ח )15 ביולי 1948( הגיעה ההתקפה הגדולה. לפנות בוקר הוקף 

הקיבוץ בכוחות גדולים של צבא מצרים, וגדוד חיל רגלים מתוגבר בטנקים פתח בהתקפה 

בסיוע תותחים ומטוסים. לוחמי העמדות הדפו שני ניסיונות לפרוץ את הגדרות, ואז פגעה 

פצצת מטוס במגדל המים. זרם אדיר פרץ והציף את תעלות הקשר והמקלטים, וניתק 
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את קווי הטלפון בין המטה והעמדות. הבוץ גרם לתקלות בהפעלת כלי הנשק — ומהשעה 

ההיא נלחמה כל עמדה לבדה.

במהלך ההפגזה הכבדה וההפצצה האווירית הצליחו המצרים להשמיד עמדת פינה 

חיונית ולחדור בגזרתה עד מרכז המשק. החברים שהיו במקלט המטה ובסביבתו יצאו 

לקראתם ברימוני יד והצליחו לבלום את התקדמותם. מפקד האזור נפצע וסגנו נהרג; 

חבר אחר קיבל עליו את הפיקוד וקרא לכל לוחמי העמדות להתכנס וליצור קו הגנה 

פנימי. כעת הפכה הלחימה לחילופי אש מטווחים קצרים מאוד, שבהם הצליחו המגנים 

לפגוע בפלוגת האויב שחדרה לחצר ולהשמיד את רובה, להניס את הנותרים ולחזור 

ולתפוס את העמדות שנטשו קודם.

תגבורת שיצאה מרוחמה לעזרת בארות יצחק הופצצה על ידי מטוסי האויב והתפזרה. 

רק פלגה של שני תותחים עתיקים 'מימי נפוליאון' הצליחה להתקרב לנקודה, להתפרס 

ולפתוח באש, בדיוק בשעה שפתחו המצרים בהסתערות נוספת. פגזי התותחים מעל ואש 

המגנים מתחת שברו את ההתקפה והפכו אותה למנוסה; בארות יצחק ניצלה בעזרת ה', 

בזכות אומץ חבריה ובזכות אש התותחים. נס גדול היה שם,1 אולם המחיר היה כבד. 17 

חברות וחברים נפלו בקרב, רבים נפצעו והמשק היה לגל חורבות. 

להתחיל מבראשית

באותה עת נשאלה השאלה: מה הלאה? הקבוצה הייתה חבולה, שכולה ומטופלת 

באלמנות, ביתומים ובנכים. המשק נותר הרוס בלא תקנה, המלחמה נמשכה ועמדות 

האויב — כמטחווי פגז. היה ברור שאם ירצו לשקם את המקום ואת החברה יצטרכו להמתין 

לסיום הקרבות, ואחר כך לתכנן הכול מחדש ובמקום אחר. ניסיון הקבוצה בעבר לימד 

אותה שהדבר יימשך שנים, והוותיקים, הגרעין הקשה של החברה, כבר התקרבו לגיל 

40. הדיון הגורלי התקיים בתנאים בלתי־אפשריים, כאשר הקבוצה הייתה נתונה בהלם 

קרב ומפוצלת לשני מחנות: מצד אחד החברים המותשים המתגוררים בחורבות בנגב, 

ומצד אחר החברות הצפופות בתת־תנאים בבית הספר 'תלפיות', בלי קשר בין הצדדים 

ובלי יכולת לקיים דיון משותף. כך או כך היה די ברור שהמסגרת החברתית לא תחזיק 

מעמד לאורך זמן, אם לא תתאחד ותתארגן מיד במקום נוח יותר. 

כשמפקד האזור נשאל לדעתו על הנס, השיב: "הנס היה שלא סמכנו על הנס" )בשיחה אישית עם   .1

המחבר(.
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תנועת הקיבוץ הדתי כולה הייתה במצב דומה; מחצית מקיבוציה חרבו ו־8% מחבריה 

נפלו בקרבות,2 ולא עמדו לרשותה גרעיני התיישבות מוכנים. למרות מצבה הקשה שלחה 

התנועה לנגב קבוצה צעירה של עולים חדשים, חסרי ניסיון קיבוצי, שקיבלה את האחריות 

למקום, ואז העתיקו חברי בארות יצחק את מקומם למושבה הגרמנית הנטושה וילהלמה 

)היום — בני עטרות(. נדודי הקבוצה מהנגב לוילהלמה נמשכו כשנה, ועוד ארבע שנים 

עברו עד שהושלמה בניית המחנה החדש. רק בקיץ תשי"ג )1953( הסתיימה העברת כל 

הקבוצה על אנשיה ועל ענפיה אל מקומה הסופי. 

הנצחה

קורות בארות יצחק בנגב, עמידת הגבורה במערכה, השכול, החורבן והנטישה נצרבו 

בזיכרונה הקיבוצי וגרמו לנושא ההנצחה לעמוד במרכז השיח הציבורי במשך כל השנים. 

ההחלטה לעזוב את הנקודה בנגב אמנם נתמכה על ידי רוב חברי הקבוצה, אבל גם 

התומכים בה התקשו לעכלה, ורק בניית המחנה החדש חתמה למעשה את הספקות. 

גם כשכבר השתייך פרק הנגב לעבר, התקשו החברים להתנתק מהזיכרונות. כיוון 

שבשטח הנקודה הראשונה נותרו חורבות וקברים, נאחזו בהם חברי הקבוצה וראו 

בהם 'סוכני זיכרון' לסיפור העבר. ביום השנה הראשון לקרב, ב־ח' בתמוז תש"ט, 

ירדה כל הקבוצה לאתר בנגב — ועמה קרובי הנופלים, אישי ציבור, מנהיגי התנועה, 

קציני צבא בכירים וחברים מקיבוצי הסביבה. טקס אזכרה נערך במקום, נאמרו בו 

דברים ונורו מטחי כבוד.3 לרגל יום השנה יצאה לאור חוברת זיכרון ששמה 'בשערי 

עזה'.4 הועלו בה על הכתב בפעם הראשונה קורות הקבוצה בהתיישבות ובמלחמה, 

והיא הייתה ל'סיפור הרשמי'.

על פי החלטת התנועה, בעת ההיא עמדה לעזוב את המקום קבוצת 'אחדות', שהחליפה 

את בארות יצחק שנה קודם לכן, כדי לבנות בכרמל את 'ניר עציון' כבית לאלמנות 

כפר עציון ויתומיו.5 לא נותר בנגב אפילו מי שישמור על בית העלמין הגדול שנקברו 

הקיבוצים שחרבו: שלושה בגוש עציון )כפר עציון, משואות יצחק ועין צורים(, כפר דרום ובארות יצחק.   .2

מספר הנופלים היה 125 מתוך 1584 חברים.

דף ידיעות, תש"ט, ארכיון בארות יצחק.  .3

עמינוח, תש"ט.   .4

קבוצת 'אחדות' המשיכה להחזיק במקום עוד כמה חודשים, ואחר כך, כשהבשילו התנאים, עלתה   .5

לכרמל. 
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בו חללי הקרב ויתחזק אותו, ובהסכמת רוב האלמנות הוחלט להעביר את הקברים 

לבית העלמין הצבאי בהר הרצל ולקבוע לוח זיכרון לרגלי מגדל המים, השריד הבולט 
שנותר מהנקודה בנגב.6

שאלת שם הקבוצה עדיין נותרה פתוחה. ועדת השמות הממשלתית סברה: "בארות יצחק — 

כינוי מקום הוא", ואינו יכול לנדוד עם התושבים, ולכן הציעה שמות אחרים ליישוב החדש. 

לא כך חשבו החברים: 

יותר מדי יקר לנו שם זה, הוא נהפך על ידי מעשינו לשם היסטורי... חברינו שנפלו על הגנת 

הנקודה זכאים יותר מכל אדם אחר לכך ששמם יקרא על מקומנו החדש... עלינו לצאת 

בצעקה גדולה... יאמר ברורות: היישוב בארות יצחק בנגב שייך לעבר. אותו מקום נגזר עליו 

להיות 'חורבת בארות יצחק'.7 

לטענת החברים, את ההנצחה האמתית: "נעשה על ידי מפעל חי, על ידי המשך קבוצתם־

קבוצתנו...".8 ואכן, הקבוצה בנתה חדר עיון וקבעה בו קיר זיכרון וספרייה תורנית )המשמשת 

את לומדי התורה עד היום(.

נס הקוממיות

ביום העצמאות תשט"ו )1955( נפתח הפצע מחדש. המדינה החליטה להעניק את נס 

הקוממיות ליישובים שהשתתפו במערכה, וכעת התעוררה שוב השאלה האם 'ההנצחה 

האמתית על ידי מפעל חי' בשפלת לוד מוסכמת על כותבי ההיסטוריה של מדינת 

ישראל. למורת רוח חברי בארות יצחק — ואתם כל תנועת הקיבוץ הדתי — קבע שר 

הביטחון שנס הקוממיות יוענק רק ליישובים "שיושבים על אדמתם";9 למעט אלו שעברו 

למקומות אחרים, כמו בארות יצחק, גוש עציון וכפר דרום — כולם מהקיבוץ הדתי. 

העלבון צרב כמכוות אש. 

דף ידיעות, י"ז בסיוון תש"י )2.6.1950(, ארכיון בארות יצחק. לבקשת בני המשפחות הועברו קברים   .6

אחדים לבתי עלמין אחרים.

דף ידיעות, ח' במנחם אב תש"י )21.7.1950(, ארכיון בארות יצחק.   .7

ישראל ויטקובסקי )קוטב(, 'תפקידנו', דף ידיעות, ח' בתמוז תש"י, ארכיון בארות יצחק.  .8

מכתב מאת נחמיה ארגוב )המזכיר הצבאי של בן גוריון(, דף ידיעות, י"ד באייר תשט"ו )6.5.1955(, ארכיון   .9

בארות יצחק.
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בארות יצחק אשר שמה נכתב בדם רב בספר מלחמות קוממיות ישראל, נמחק בדיו 'הנחיות' 

משרדיות. לוחמי הישובים, החיילים ללא מדים, צעדו צד בצד, עם חיילי צבא ההגנה לישראל 
במסדר לעיני אזרחי המדינה. לוחמי בארות יצחק לא ניתן להם לצעוד....10

מגדל המים — אתר זיכרון

אף על פי שקרב ההגנה על בארות יצחק הסתיים בניצחון גדול, נצרב יום ח' בתמוז 

בתודעת החברים במושגי אסון, והם ציינו אותו כיום אבל וזיכרון לגבורה ולשכול ונמנעו 

משמחת הניצחון ומגאוות המנצחים. להלן ננסה להסביר את התופעה על פי העובדות 

הידועות ומשיחות ומראיונות שנערכו במשך שנים.

עזריהו השווה בין שימור הזיכרון בנגבה ויד מרדכי לשימורו בבארות יצחק. 11 בדבריו על 

גיבוש הזיכרון ביד מרדכי ובנגבה הסביר: 

מבחינת הקיבוצים, עבודת השיקום הייתה בעדיפות עליונה. בשלב זה היה נושא הנצחת 

המערכה בעדיפות נמוכה... פעולת השיקום של המשקים לא הייתה בנייה בלבד אלא פרק 

הסיום של המערכה הצבאית וההוכחה העליונה לסיכול כוונת האויב לעקור את היישובים... 

הרעיון שמגדל המים הישן ישמש מצבת זיכרון, לא היה של חברי נגבה אלא של מוסדות 

הקיבוץ הארצי. בכך התגלה פער בין הפרספקטיבה של חברי המשק לזו של המוסדות 

התנועתיים. מעייניהם של חברי המשק באותה העת היו בעיקר בשיקום מערכת אספקת 

המים. המוסדות התנועתיים לעומת זאת היו מודעים כבר בשלב מוקדם יחסית לחשיבות 

שימור מגדל המים כמצבת זיכרון ולתשואה שיניב הדבר מבחינת סמליות האתר. 

עזריהו הבדיל בין שאיפות החברים ובין מניעי התנועה המיישבת. החברים רצו למהר 

ולחזור לחיי בניין, יצירה ושלום, בעוד בתנועה ראו במגדל המופגז עדות לניצחון ונכס חינוכי 

תעמולתי. אם נשליך את הדוגמה הזאת על תנועת הקיבוץ הדתי ונשווה בין יחס החברים 

להנצחה ליחס התנועה אליה, נמצא שכמו חברי נגבה ויד מרדכי, גם חברי בארות יצחק 

ראו את משימתם הראשונה בשיקום הגוף החברתי, ולכן השקיעו בו מאמצים עילאיים 

ואף הצליחו במידה ראויה לציון, אך התנאי להצלחה זו היה ויתור על המקום — ועמו גם 

על המיתוס שנוצר בו. בלשונו של עזריהו: 

דף ידיעות, י"ד באייר תשט"ו )6.5.1955(, ארכיון בארות יצחק.   .10

עזריהו, תשנ"ו.   .11
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בסיפור של בארות יצחק חסר היה אלמנט שהיה בעל חשיבות רבה... שיקום המשק הקיבוצי. 

באתוס ההתיישבותי, אלמנט זה הוא תכלית ההקרבה ההרואית ומשמעות הניצחון. בה בעת, 

בנית הקיבוץ במקום אחר יצרה הפרדה בין האתר ההיסטורי והבית הקיבוצי. 

הווה אומר ששיקום המשק שלא במקומו הותיר כביכול את הניצחון ואת הקרבנות בלא 

תכלית; ובאשר לתפקיד התנועה, תנועת הקיבוץ הדתי מעולם לא עסקה בתעמולה, 

הגם שתמיד נהגה לבקר את עצמה על כך. ויותר משהכתה על חטאה, הכתה על חטאי 

האחרים שקיפחו אותה לדעתה והשכיחו את מעשיה ואת תפקידה ההיסטורי. כזכור, 

בשנה ההיא הייתה מחצית אוכלוסיית הקיבוץ הדתי במצב של פירוד מאונס "בין האתר 

ההיסטורי והבית הקיבוצי". התנועה, אפילו רצתה, לא הייתה מסוגלת לכפות על קבוצותיה 

להתחשב בשיקוליהן בגורם הציבורי־תעמולתי. 

חברי בארות יצחק החליטו לעזוב את הנגב ולהתיישב במרכז הארץ כדי להמשיך לקיים את 

מסגרת הקבוצה; הם העריכו שלא ישרדו תקופת פיצול נוספת. ואמנם הודות להחלטתם 

הצליחו לשקם את קבוצתם, אולם עזיבת הנגב הותירה שאלות פתוחות. ברמה הלאומית 

הייתה התשובה ניצחת — גבול המדינה נקבע על פי תוצאות הקרב 'שלהם'. ברם תשובה זו 

לא סיפקה את רצונות החברים, שהאמינו בערכי הציונות המגשימה. קל להצדיק הקרבה 

כדי לקיים את אמירת 'לא נזוז מכאן', אבל נדרש הסבר מורכב כדי להסביר מדוע לא 

נשארנו במקום שנלחמנו עליו. ככל שחלפו השנים נשכחו התנאים ששררו בעת ההיא, 

והתשובות הפכו מובנות פחות. התנכרות המדינה לקרבנם, שהופגנה בשלילת זכותם 

לנס הקוממיות, הקשתה את ההסבר שבעתיים. אט־אט הפך הטיעון החברתי, המובן, 

כלומר הדאגה לשכולים, להסבר העיקרי לעזיבת הנגב, בעוד סיפור הניצחון בקרב לא 

הובלט במידה הראויה. ומשהתמקדו באבל אימצו את מתכונת האזכרה המסורתית, 

ובזאת קיבעו לדורות את אופי היום. 

שנה בשנה 

כך נוצרה המסגרת שהתקיימה עשרות שנים: בערב יום הזיכרון התכנסו חברי כל הקבוצה 

עם בני המשפחות השכולות, למדו משניות לעילוי נשמות הנופלים ואמרו קדיש, אחר 

כך קראו קטעים מתוך הספרון 'בשערי עזה' — שהתקדש במסורת המקומית, ולמחרת 

עלו לבית העלמין בהר הרצל. משנה לשנה פחת מספר המשתתפים והתעניינות הציבור 

בזיכרון זה התפוגגה. בערך אחת לעשור הייתה כל הקבוצה יורדת לסיור בחורבות הנקודה 

בנגב שהלכו ונעלמו תחת מחרשות חקלאי קיבוץ נחל עוז, יורשי שדות בארות יצחק.
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מאמצי התנועה הרצופים לחדש את הגוש הדתי שחרב במלחמה נשאו פרי רק בשנת 

1965, כאשר יסדו שני גרעיני בני עקיבא את קבוצת עלומים. עלומים עמסה על שכמה 

את מורשת בארות יצחק והכריזה שהיא הממשיכה התנועתית של הקבוצות שחרבו,12 

אולם יש להודות שמחווה זו לא השפיעה כלל על התייחסות חברי בארות יצחק למגשימי 

מפעלם החלוצי הקודם. 

נס הקוממיות פרק ב — השינוי מתחיל להתרחש

בשנת 1981 התרחש אירוע משמעותי בתולדות הקבוצה: ממשלת ישראל בראשות מנחם 

בגין הכירה בזכות בארות יצחק )ויישובים נוספים( להניף את נס הקוממיות. ואמנם הנס 

הוענק לה בטקס צבאי מלא לרגלי מגדל המים המחורר ביום הזיכרון לקרב האחרון, 

ח' בתמוז תשמ"א, ובכך נסגר המעגל — הגם שלא ריפא את כל צלקות הנפש. "קיבלנו 

את הבשורה ברגשות מעורבים", כתב מזכיר הקבוצה: 

מחד: לא הוכהתה תחושת העלבון והזעם — וספק אם יש בכוחו של הטקס לכפר על העוול 

שנעשה לקבוצתנו... בל נשכח כי חברים טובים ויקרים שלנו לא זכו בחייהם להשתתף בטקס. 

מאידך: יש בהענקת הנס הכרה ממלכתית בחלקנו במערכת הקוממיות, גם אם באיחור של 
שנות דור, בבחינת 'עבר זמנו, אך לא בטל קורבנו'.13

לאחר עוד שבע שנים )1988( שוב ירדה לנגב כל הקבוצה, בנעריה ובזקניה, כדי לציין 

מלאת 40 שנה לקרב. בפעם הזאת נערך הטקס במתכונת שונה מבעבר: הציבור התכנס 

על גבעה הצופה מנגד אל מגדל המים והשקיף לעבר המקום ששחזרו בו בני המשק, 

תלמידי החטיבה והתיכון, את סיפור הקבוצה מיום עלייתה להתיישבות ועד ניצחונה 

בקרב. באירוע הזה היו כמה חידושים: האחד הוא התייחסות לסיפור השלם ולא רק 

לתוצאות הטרגיות של הקרב, והאחר הוא מבט על מקומה של בארות יצחק במרחב 

שסביבה, אך החידוש החשוב מכול היה המעורבות הפעילה של בני הדור השלישי, נכדי 

הלוחמים, בהעברת המורשת. בעלון הקבוצה נכתב: "השנה ערכנו את הטקס בריחוק 

מה מהמגדל... צופים מרחוק. היה בכך משום סימן לבגרותה של הקבוצה שיודעת 

הקבוצות שחרבו הן בארות יצחק וכפר דרום; ראו מגילת היסוד של קבוצת עלומים, שער הגיליון )טבת   .12

תשכ"ו(, עמ' 238.

ידיעון טו בתמוז, תשמ"א )ארכיון בארות יצחק, 17.7.1981(.  .13
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להסתכל גם מפרספקטיבה היסטורית, קצת מרוחקת".14 ואמנם לאחר הטקס נראה 
לרבים מהוותיקים שזו הייתה הפעם אחרונה שיורדים לנגב ביום הזיכרון.15

'טיפול שורש'

יום אחד הופיע בבארות יצחק רמי חרובי. חרובי, בן קיבוץ בארי שגדל בצל מגדל 

המים המחורר, הנטוש, שהיה חלק מנוף מולדתו,16 ביקש לחשוף את הסיפור שמאחורי 

המגדל. הוא שוחח ביחידות עם כל חבר וחברה מוותיקי הקבוצה, ולאחר שבוע סיכם 

את התרשמותו: 

...'ובחרת בחיים', בנסיבות שאני מגדיר אותן כדבר היפה ביותר, מחליטים לשקם את הבית, 

את החיים, את היופי שיש בחברה המשותפת הזאת ומחליטים החלטה אמיצה וגאה, שצריכים 

ללכת איתה קדימה — לקחת את היתומים, את האלמנות, את החברה הזאת שהתרסקה... 

לא רק הבטון קרס, לא רק המקום, קרסה כאן חברה אנושית, קרסו משפחות... ולהצעיד 

את העסק הזה קדימה, למקום יותר מוגן, יותר בטוח... בתוך מלחמה שאין יודעים מתי 

תסתיים... זו בחירה שאין גדולה ממנה... וצריך להגיד את זה בקול רם. וצריך לתת לאנשים 

שעודם בחיים, אבל הרבה יותר מהם, לבנים לנכדים, את התחושה הכול כך חזקה, עד כמה 

ההחלטה הזו היא החלטה אמיצה... אני חושב שהתמונה הזאת של יהודים גאים, מאמינים, 

ששמים את ערך האדם לפני ערך המקום, לפני ערך האדמה, שמוכנים ללכת רחוק כל כך, 

זו האמת שנתנו לי אנשי בארות יצחק.17 

במילים פשוטות ובאור חיובי הראוי להערצה שיקף חרובי לחברי בארות יצחק את 

החלטתם הגורלית לנטוש את הנגב, ובכך החזיר להם כביכול את כבודם העצמי האבוד.

באותה העת, ובלא קשר עם חרובי וראיונותיו, התחלתי לחקור מחדש את סיפור הקרב 

על בארות יצחק. נקודת המוצא למחקר היו הפרסומים הרשמיים על הקרב,18 שאפשר 

לתמצתם במילים ספורות: המצרים הצליחו לחדור למשק משלושה כיוונים ולהגיע עד 

ידיעון ט בתמוז, תשמ"ח )24.6.1988(.  .14

מתוך ריאיון עם שמעון פורשר, חבר הקיבוץ ומי שהיה מפקדו במלחמת העצמאות.  .15

בארות יצחק הייתה בסיס היציאה לבארי במבצע 11 הנקודות, וילדיה נהגו לשחזר את המסע שנה   .16

בשנה.

ידיעון 3.7.1998, ארכיון בארות יצחק.  .17

תולדות מלחמת הקוממיות, עמ' 276.  .18
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סמוך למרכז המחנה. מגדל המים נפגע והמים הציפו תעלות קשר ומקלטים. אנשי 

העמדות התכנסו לקו הגנה פנימי והצליחו להחזיק מעמד עד שהגיעה התגבורת עם 

תותחיה, והצליחה להדוף את האויב מהנקודה. 

משמעות הדוח בגרסה זו היא שבארות יצחק ניצלה בזכות חירוף נפש אנשיה בהגנה 

סבילה ובזכות התקפת נגד מוצלחת של התגבורת. התחקיר החדש, שנערך במתודה 

אקדמאית ועל סמך ידע צבאי, התבסס על מסמכים ודוחות מקוריים ועל שיחות וראיונות 

שנערכו במשך שנים עם עשרות לוחמים ומפקדים.19 מסקנות התחקיר החדש מובאות 

בראש מאמר זה, ועיקרן הוא שהמצרים נהדפו ונטשו את בארות יצחק כבר בשעות 

הצהריים בעקבות קרב הבלימה ברימונים ובפצצות פיאט, ועקב התקפת הנגד היזומה 

של המגנים. כאשר נכנסו תותחי התגבורת לפעולה לפנות ערב, כבר לא נמצאו חיילים 

מצריים חיים בחצר המשק, וכוח התגבורת עצמו הגיע רק אחרי תום הקרב. משמעות 

הגרסה הזאת היא שהניצחון הושג בזכות אומץ הלב והיזמה ההתקפית של החברים 

הלוחמים, ובסיוע מאוחר )אך מכריע( של צה"ל.

נראה אפוא שמסקנות שני התחקירים — האזרחי והצבאי — תרמו רבות לשינוי התפיסה 

של חברי בארות יצחק את סיפורם הייחודי, ברם הדברים פורסמו רק במסגרת פנימית 

ולא הופצו ברבים.

במשוך היובל — חגיגת הניצחון 

בשנת 1998 החליטה בארות יצחק לחרוג מן השגרה ולערוך טקס גדול לציון יובל לניצחונה 

במלחמת העצמאות. האירוע התקיים ברוב עם במקומה כיום בהשתתפות כל חברי 

הקבוצה וילדיה בהווה ובעבר, בהדגשת האמירה: 'אנחנו כאן, הנגב הוא פרק בהיסטוריה 

שלנו'. על הדשא המרכזי הוקם דגם גדול20 ומפורט מאוד21 של הנקודה בנגב, ועל הבמה 

ניגנה תזמורת המשטרה בהרכב מלא. הקהל הגדול התפזר בהתרוממות רוח — סוף 

סוף יש לנו במה להתגאות! 

כמה מהראיונות פורסמו במשך השנים בביטאון הקיבוץ 'דף ידיעות' )ובשמו אחר כך 'ידיעון'(, ואחרים   .19

נערכו במסגרת המחקר עצמו; ראו בארכיון בארות יצחק.

200 מ"ר.  .20

עד רמת שמות הדיירים בכל בית.  .21
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ואולם יש להודות שלא כולם היו שותפים לשמחה. עדיין נמצאו חברים שראו בחידוש 

משום חילול הקודש ופגיעה בזיכרון הנופלים. עברו עוד יותר מעשר שנים, שהתחוללו 

בהן כמה שלבים נוספים בתהליך השינויים שעברה הקבוצה, והחשוב בהם — הוצאת 

הספר 'בארות יצחק בהתיישבות ובמלחמה' ובו התחקיר המלא — מיום הקמת הקבוצה 

בשנת 1935, דרך הכשרתה ועלייתה על הקרקע בנגב בשנת 1943, קורותיה במלחמת 

העצמאות ותוצאותיה — ועד לביסוסה במקומה הסופי בשנת 1960. הספר נחטף ביום 

הוצאתו והופץ לכל חברי הקבוצה לדורותיהם, לרבות בני המשק שעזבו. הפרטים החדשים 

שנחשפו גרמו לבנים להתגאות בהוריהם, ולנכדים — לכתוב 'עבודות שורשים' ברוח חדשה. 

התהליך הושלם בשני אירועים גדולים נוספים: האחד שיוחד להיכרות אישית מעמיקה 

עם כל אחד מהנופלים, והאחר — כנס עיוני ללימוד סוגיות היסטוריות ורעיוניות. בשניהם 

הועלה הצורך לעשות מעשה ולמנף את מגדל המים הישן להיות מכשיר להנחלת מורשת 

ההתיישבות הדתית בנגב ועמידת היישובים במאבק הנמשך מאז ולתמיד.

קבוצת עלומים, העומדת לחגוג בקרוב יובל לישיבתה על אדמות בארות יצחק הישנה, 

קיבלה עליה משימה להקים את המרכז להנחלת המורשת. תנועת הקיבוץ הדתי פרסה 

את חסותה על היזמה וגייסה שותפים להקמה: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

הקק"ל, משרדי ממשלה, מועצות אזוריות וגורמים נוספים. חברי בארות יצחק עצמם היו 

שותפים מלאים בתכנון המרכז ובהקמתו, והשתתפו בהמוניהם בשלושת שלבי הביצוע: 

הראשון — טקס תחילת עבודות השימור של מגדל המים; השני, שנה לאחר מכן — חנוכת 

אתר המגדל; השלישי, אחרי עוד שנה — כנס לציון פתיחת אולם המורשת בעלומים. וביום 

כ"ב בשבט תשע"ד )23 בינואר 2014(, יום השנה ה־71 להתיישבות בארות יצחק בנגב, 

נחנך בעלומים ברוב עם מרכז המורשת 'בארות בנגב'. 

סיכום

סיפורה של בארות יצחק ייחודי ושונה מכל סיפורי ההתיישבות. ככל הקיבוצים בשנות 

השלושים, התחילה הקבוצה את דרכה החלוצית במחנה עבודה ליד אחת המושבות, 

בהקמת יישוב קבע במקום שהוקצה לתנועה על ידי המוסדות ובעמידה מול האויב במלחמת 

העצמאות, אך בכך מסתיים הדמיון לאחרים. הקרב הגדול שהתחולל בבארות יצחק 

היה ייחודי — חברי הקבוצה בעצמם, בלי תגבורת חיצונית, הצליחו להשמיד כוח צבאי 

גדול שכבש חלק מיישובם, להדפו מחוץ לחצר המשק, ולהמשיך להילחם נגד כוחות 

אויב נוספים, עד שהגיעו תותחי צה"ל וסיימו את המלאכה. האבדות הרבות בנפש וחורבן 

המשק בלא תקנה הביאו להחלטת הנותרים לנטוש את הנקודה הרחוקה ולשקם את 
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קבוצתם השכולה במקום מנותק פחות, ואמנם הם עשו זאת בהצלחה. אלא שכציונים 

אמתיים הם התקשו לסלוח לעצמם על הנטישה, מה גם שהמדינה שנלחמו למענה 

התכחשה לקרבנם בסירובה להעניק להם את נס הקוממיות. כל אלו גרמו לעיצוב הזיכרון 

הקיבוצי כאבל על אסון ולא כגאוות מנצחים. 

במשך שנים רבות קיימה הקבוצה אזכרה שנתית במתכונת המסורת היהודית ביום הקרב, 

לרבות עלייה לקברי הנופלים, ופעם בעשור נסעו הכול כדי לזכור וכדי להראות לבניהם 

את שרידי הנקודה, שהלכו ונעלמו בשדות היישובים שקמו במקומם. השנים החולפות 

עמעמו את הרגשות, והדורות הבאים המשיכו לקיים את הנוהל כמצוות אנשים מלומדה, 

עד שהופיע גורם חיצוני לאחר שנות יובל. הוא עורר את השאלות שלא נשאלו בגלוי עד 

אז, ולאחר תחקיר עומק שנגע בכל הוותיקים יצא באמירה חד־משמעית: במקום לגנות 

את הנטישה החמיא לה וטען שאין מעשה יפה ממנה! "התמונה הזאת של יהודים גאים, 

מאמינים, ששמים את ערך האדם לפני ערך המקום, לפני ערך האדמה, שמוכנים ללכת 
רחוק כל כך, זו האמת שנתנו לי אנשי בארות יצחק".22

באותה העת נחקר מחדש גם הקרב, והתברר שהגבורה שנשכחה — או שהושכחה — הייתה 

גדולה עוד יותר. כך החל תהליך שיקום תודעת הקהילה. הוותיקים כבר כמעט שלא היו 

שם, אך בני בניהם יצאו לחגוג בגאווה את גבורת אבותיהם. ההמשך בא כמעט מעצמו, 

כי הורגש צורך להפוך את התובנות החדשות לכלי חינוכי לדורות, ולשם כך התגייסה 

תנועת הקיבוץ הדתי כולה להקים את מרכז המורשת 'בארות בנגב'.

חרובי, תשנ"ג.  .22
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ר' חרובי, ידיעון תמוז, ארכיון בארות יצחק, תשנ"ג.חרובי, תשנ"ג
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פיתוח מוזאון חינוכי אינטראקטיבי לקהילה 

היהודית בצ'ילה: היבטים אפיסטמולוגיים, 

פדגוגיים וטכנולוגיים

מרסלו דורפסמן וגבריאל הורנצ'יק

תקציר

במאמר זה בכוונתנו לתאר את תהליך ההתפתחות של הקמת המוזאון האינטראקטיבי 

היהודי בצ'ילה על היבטיו האפיסטמולוגיים, הפדגוגיים והטכנולוגיים, בעקבות גיבוש 

דגם חינוכי־מוזאלי רב־תרבותי. במאמר דוגמאות לדיונים בין גורמים המעורבים בתהליך 

עיצוב המוזאון, ונידונות בו משמעות תהליך הפיתוח והשלכותיו החינוכיות בתחום החינוך 

המוזאלי הרב־תרבותי ובתחום החינוך היהודי.

ניתוח התהליך מעלה סוגיות רבות: מקום ה'אותנטיות' בתהליך תכנון המוזאון ובעיצובו; 

תפקיד המוזאון החינוכי והאתגרים שהוא עומד מולם; מקומו של הנרטיב כמרכיב מרכזי 

במוזאון חינוכי בהקשר של רב־תרבותיות; מקומם של מגוון הגורמים בצוות המקצועי, 

ובעיקר של המחנך — כגורם מוביל בתכנון המוזאון החינוכי ובעיצובו.

מבוא

המוזאון החינוכי־אינטראקטיבי
משמעותו של מוזאון חינוכי היא פיתוח סביבה הגורמת חוויית למידה למבקרים בה. בסביבה 

זו יש ייצוגים דידקטיים הכוללים את מגוון המרכיבים הפדגוגיים הדרושים כדי לעורר למידה 

)שאלות, משימות, דילמות, הסברים, הנחיות וכיוצא באלה(. חוויה לימודית במוזאון נתפסת 
כחוויה קוגניטיבית הנגרמת בתהליך בניית משמעויות עם תיווך המוצגים הערוכים בו.1

הופר־גרינהיל, 1999, עמ' 1–12.   .1
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המוזאון החינוכי האינטראקטיבי להוראת ההיסטוריה היהודית בצ'ילה משמש ייצוג דידקטי 

שמטרתו לבנות סביבה חינוכית עשירה, ידידותית וגמישה שתאפשר לקהלים מגוונים 

ליהנות ולהעמיק בנושאים ספציפיים של ההיסטוריה היהודית. 

המוזאון נבנה על פי הצעת משפחה צ'יליאנית שביקשה להפיץ בצי'לה — בעיקר בקרב 

האוכלוסייה שאינה יהודית — את ההיסטוריה ואת התרבות של העם היהודי. לשם כך 

פנתה המשפחה לקהילה היהודית בצ'ילה כדי לתרום לה את המשאבים לבניית המוזאון 

במתחם הקהילה. צוות מקצועי, שהורכב מאנשי אקדמיה, עיצוב, גרפיקה ומולטימדיה, 

הוציא את המיזם לפועל בפיקוח ועדה אקדמית מטעם המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון 

באוניברסיטה העברית. 

תוכני המוזאון מוצגים באמצעות מוצגים 'לא אותנטיים' — ובעיקר באמצעות סרטוני 

מולטימדיה, מוצרי טכנולוגיה וגרפיקה. המוזאון נועד בתחילת הדרך למלא חלל מצומצם 

שגודלו 80 מ"ר בשטחו של מרכז קהילתי בעיר סנטיאגו, אולם הקצאת שטחו גדלה 

במהלך תהליך הפיתוח נוכח התפתחות תפיסה הוליסטית־חווייתית. המבנה הותאם 

להצעות הצוותים המקצועיים של מרכז מלטון, והוא מכיל תערוכות היסטוריות־חינוכיות 

המשקפות בדרכים מגוונות את התפיסה החינוכית של הצוות המקצועי — גם בהוראת 

ההיסטוריה וגם בתפיסות חינוכיות של הוראה לא־פורמלית בעזרת מוזאונים ומשאבים 

מולטימדיאליים. 

התערוכה לקהילה היהודית בצ'ילה כונתה 'נתיבים בהיסטוריה היהודית'. בתערוכה זו 

מוצגות ארבע תקופות היסטוריות באמצעות דמות מרכזית ובהתייחסות ליצירה תרבותית 

ענפה ולדילמות קיומיות שהיה על הציבור היהודי להתמודד אתן בכל תקופה ותקופה; 

הציבור המבקר מתמודד עם מורכבות התופעות ההיסטוריות בראייה ביקורתית מנקודות 

מבט שונות ומגוונות. 

מטרות המיזם היו: 

לעצב מרחב ללמידה אינטראקטיבית לציבור מגוון )ילדים, צעירים ומבוגרים — יהודים   .1

ושאינם יהודים(, שבו יוכל כל קהל יעד להתחבר לתכנים נבחרים של ההיסטוריה 

היהודית;

לעודד את הציבור היהודי ואת הציבור הכללי בצ'ילה לערוך היכרות עם ההיסטוריה   .2

היהודית, להבינה וליצור אמפתיה לאשר התרחש בה;
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להעמיד את הקהל הרחב מול הדו־שיח התרבותי שהתנהל בין התרבות היהודית   .3

לבין התרבות שסבבה אותה בתקופות שונות ובמקומות שונים;

לשחזר חוויות ודילמות רלוונטיות בנרטיב של העם היהודי במשך ההיסטוריה באמצעות   .4

ייצוגים גרפיים ופדגוגיים אינטראקטיביים;

לבנות מרחב חווייתי שבו יוכלו המבקרים להעריך את הזיכרון כערך מכונן בהיסטוריה   .5

הלאומית של העם היהודי. 

תוכן המוזאון החינוכי־אינטראקטיבי 
מבנה המוזאון הוקם בהתאם להצעת צוות של מרכז מלטון.2 יועצים אקדמיים ייעצו 

בנוגע לכל תקופה ותקופה. לאחר אישור הצעת התוכן נמסר החומר לתהליך ממושך של 

תרגום דידקטי ומולטימדיאלי כדי להתאימו לשפה המוזאלית שנוצרה תוך כדי התהליך. 

תחנות המוזאון הן: 

מיצג פתיחה: מופע אודיו־ויזואלי ב־360 מעלות, שהמוזאון מוצג בו ועולה בו השאלה   
המרכזית: 'מהו העם היהודי?' 

'בית מדרש' אינטראקטיבי שמוצעות בו אפשרויות פעילות במגוון נושאים, כגון סוגיות   
הלכתיות, ערכים אוניברסליים ועוד. 

הקהילה היהודית בצ'ילה: תערוכה קבועה במבואת המוזאון המורכבת מחמישה   
פרקים בהיסטוריה של הקהילה היהודית בצ'ילה. 

לב המוזאון: ארבעה שערים בהיסטוריה היהודית — ובכל שער מוצגת תקופה   
באמצעות 'גיבור' ראשי, מיצג פתיחה, מוצגים ויזואליים ופעילויות. 

שער דוד המלך — התקופה העתיקה וראשית ההיסטוריה המתועדת: עם ריבוני   .1

בעל מרכז רוחני; 

הצוות האקדמי הורכב מהיועצים האקדמיים, שהגדירו את תוכן המוזאון, מהיועצים החינוכיים, שטיפלו   .2

בתרגום החינוכי של התוכן האקדמי ומאנשי התוכן, שעיבדו את החומרים להעברתם לצוות המולטימדיה.
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שער רבי עקיבא — מחורבן הבית והמעבר לחיים בלי בית מקדש: עם חסר   .2

ריבונות ומרכז רוחני;

שער רמב"ם — התמודדות העם היהודי עם אתגרי החיים בגולה והשתלבות   .3

במרחבי תרבות; 

שער הרצל — העת החדשה בראיית התנועה הציונית: אתגרי העם היהודי; הציונות   .4

כאחת מדרכי ההתמודדות של היהדות עם המודרנה; בניין המולדת.

קולות השואה: אתר לזכר קרבנות השואה בדגש על משפחות ניצולי השואה שהתיישבו   
בצ'ילה;

מיצג סיום: מופע קולי בבית הכנסת של הקהילה, שמוצג בו בית הכנסת כמוסד   
מרכזי בהוויה היהודית במשך ההיסטוריה ובו מסוכם הסיור במוזאון. 

גיבוש התפיסה המוזאלית בבניית המוזאון עומד בבסיס ההרחבה ההדרגתית של המוזאון. 

לטענתנו, תפיסה חינוכית־מוזאלית היא פועל יוצא מתהליך ממושך של משא ומתן בין 

כל הגורמים המעורבים בפיתוח המוזאון, שאנו עדים בו לניגודים, למאבקים ולפשרות 

רבות. תפיסה זו היא גם מנוע להתפתחות מוזאון לכיווני אינטראקציה מורחבת, הווה אומר 

אינטראקציה המתרחשת בכמה ממדים: בין המשתתף לטכנולוגיה, בין כמה משתתפים 

למשתתף ולקבוצה ועוד.

להלן נתאר את תהליך בניית המוזאון בעקבות גיבוש דגם חינוכי־מוזאלי רב־תרבותי, נדגים 

דיונים בין גורמים המעורבים בתהליך פיתוח המוזאון ונדון במשמעות תהליך הפיתוח 

והשלכותיו החינוכיות בתחום החינוך המוזאלי הרב־תרבותי ובתחום החינוך היהודי. 

המוזאונים בראיית ההיסטוריה: תפיסות מוזאליות והתפתחותן 

על פי טלבויס, מוזאון הוא מוסד או מרחב פתוח המיועד להצגת מוצגים אותנטיים 

מתחום האמנות, הארכאולוגיה, ההיסטוריה ועוד. תפקידו המסורתי של המוזאון הוא 

שימור המוצגים האותנטיים, ארגונם, קטלוגם והצגתם לקהל הרחב. המוזאון הוא מוסד 

ייעודי לשימור הזיכרון התרבותי־לאומי שאנשים אמורים לצפות בו, לקבל ממנו השראה 

וכן ללמוד ממורשתם התרבותית או ממורשת תרבויות אחרות — בעצם, מהתרבות 



51פיתוח מוזאון חינוכי אינטראקטיבי לקהילה היהודית בצ'ילה

האנושית — וליהנות ממנה.3 אחד מיעדי המוזאון — הצגת תערוכות לפני הציבור הרחב — 
מצביע על תפקיד חינוכי שמוסד זה קיבל מראשית קיומו.4

פרס ומוליני הציעו ארבע הגדרות אפשריות למוזאון: )1( מקום ששומרים בו עצמים או 

אוספים אמנותיים, היסטוריים, ארכאולוגיים ועוד, כדי לשמר אותם ולבחנם; )2( מוסד 

בלי מטרות רווח, פתוח לקהל, שמטרתו לרכוש את העצמים ואת האוספים הרלוונטיים 

לתרבות האנושית, לשמרם, לחקרם ולהציגם; )3( מקום שמוצגים בו עצמים או חפצים 

מיוחדים העשויים לעניין את הציבור, למטרות תיירותיות; )4( בניין או מקום המיועד לחקר 
המדעים, הספרות והתרבות.5

לטענת רוברטס, מאז המאה ה־17 עבר המוסד המוזאוני תהליך של 'פופולריזציה'. 

מוזאונים ראשונים במאות ה־17–18 היו מיועדים לאליטות חברתיות ותרבותיות באירופה 

ובארצות הברית. בסוף המאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20 התחילו המוזאונים להפוך 

בהדרגה לעממיים, שמם הופץ בקרב הציבור הרחב וכן הופקו בהם חומרים שיועדו 

להנגשת התערוכות לכל הבאים אליהן.6 אם כך, יש הטוענים שהמוזאונים נוסדו כדי 

לחנך את האזרח וכדי לשפר את ההיבטים המוסריים והתרבותיים של 'האזרח החדש'.7 

מעבודתם של הנקינט וסווג' עולה גם שהציבור תופס אותו כספק חינוך ופנאי.8 

בתפיסות  נתמקד  האינטראקטיבי  המוזאון  של  הפיתוח  תהליך  את  להבין  כדי 

המוזאליות־ חינוכיות של הגורמים המעורבים בפיתוח המיזם, ובאמצעות ניתוח תפיסות 

אלו ננסה להבין אילו מניעים הובילו את הצוות המקצועי־אקדמי בבניית דגם מוזאון זה. 

תפיסות חינוכיות בפיתוח מוזאון חינוכי

בנוגע לתפקידו החינוכי של המוזאון נשאלו כמה שאלות, כגון: מדוע לחנך באמצעות 

מוזאונים? איך לנצל את המרחב המוזאלי כסביבה חינוכית מכוונת? האם אפשר לבנות דגם 

חינוכי באמצעות מוזאונים? מה תפקיד הפדגוגיה והטכנולוגיה בפיתוח מיזם חינוכי־ מוזאלי?

טלבויס, 2012.   .3

רוברטס, 1997.  .4

פרץ ומוליני, 2004, עמ' 1–26.   .5

רוברטס, 1997.  .6

אורוס, 2001, עמ' 108–140.  .7

האנקווינט וסבג, 2012, עמ' 42–59.   .8
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סמל הדגישה את חשיבות השילוב בין עשייה לבין חוויה. לדבריה, היות שהחינוך הוא 

הוליסטי. יש לחבר בין חינוך פורמלי לחינוך שאינו פורמלי ולהביא בחשבון את כל ממדי 

הלמידה: הלמידה המתמשכת, הלמידה מעבר לבית הספר ותרומת הטכנולוגיות לטשטוש 

הגבולות בין מרחבי הוראה שונים. היא דיברה על שלושה היבטים בחינוך ההוליסטי: 

)1( ההיבט הכללי — התקף לכלל האוכלוסייה, לדוגמה: לחנך ילדים חינוך רב־תרבותי; 

)2( ההיבט התפקודי — הקשור לכישורים, לדוגמה: אוריינות, פתרון בעיות וכיוצא בהם; 

)3( ההיבט הפרטיקולרי — הקשור לתרבויות ולהיבטים מקומיים וממוקדים.9 

המוזאון העתיר בטכנולוגיות מציע כמה סוגי 'טקסטים'10 המיועדים לצרכים שונים: הפעלת 

כישורים קוגניטיביים שונים ושימוש מלא בכל החושים;11 הבאת קהלים מגוונים לקשר 

עם מורשתם התרבותית כתרומה לחינוך רב־תרבותי ופלורליסטי;12 הבאה למודעות 

אזרחית, קהילתית וחברתית.13 

בעיני דוקלוס־אורסלו, במוזאון אפשר להוציא לפועל דברים שאינם ניתנים לביצוע בבית 

הספר, ולכן הוא עשוי להביא גם לשיפור מעמד בית הספר. לדעת רוברטס, תפקיד 

החינוך והמחנכים אינו רק לפרש את משמעות המוצגים והתצוגות של המוזאון אלא 

לקדם משא ומתן של משמעויות באינטראקציה בין המבקרים ובין התערוכה. היא טוענת 

שאנחנו עומדים מול שינוי פרדיגמה — ממוזאון כמדע למוזאון כנרטיב. 14 

תפיסות של מוזאונים ושל תפקידם התפתחו במשך הזמן. מאלוס טענה שתפקידו המרכזי 

של מוזאון אמנות הוא לעודד מעורבות של צעירים ביצירה האמנותית של האמנים. לדבריה, 

לשם כך יש שלושה 'חלונות' במוזאון: 'החלון החווייתי', 'החלון הנרטיבי' ו'החלון האסתטי', 

שכל אחד מהם תורם ליצירת חוויה חינוכית ייחודית לקהל המבקרים.15 לטענת דודק, 

תפקידו העיקרי של מוזאון הוא להביא את המבקרים בו לחוויה רב־חושית,16 וטענה זו 

מתיישבת בקו אחד עם התפיסות המעניקות למרכיב הטכנולוגי־דיגיטלי חשיבות מרכזית 

סמל, 2012, עמ' 17–28.   .9

הכוונה ב'טקסטים' היא לטקסטים הבנויים ממילים וממשפטים, מתמונות, מסרטונים ועוד; ראו עשת,   .10

.2004

דודק, 2012, עמ' 115–124; גרדנר, 2006.   .11

טריינר ואחרים, 2012, עמ' 101–114.   .12

דוקלוס־אורסלו, 2013, עמ' 121–128; טיסדל, 2013, עמ' 3–8.   .13

רוברטס, 1997.  .14

מאלוס, 2012, עמ' 69–80.  .15

דודק, 2012, עמ' 115–124.  .16
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בלמידה.17 בסיום פסקה זו ניגע בתפיסתה של דוקלוס־אורסלו, ולפיה תפקיד המוזאון 

לשמש סוכן שינוי ביקורתי בחברה,18 ובתפיסתה של טריינר, המחברת את תפקיד המוזאון 

להיבטים זהותיים וערכיים של המבקרים.19 

ריבוי עמדות זה יאפשר לנו להעמיק בתפיסות הקיימות בקרב הגורמים המעורבים 

בפיתוח דגם מוזאני־חינוכי, וכך נוכל לזהות תפיסות שונות הקשורות למניעים — הן 

אישיים, הן מקצועיים, הן אידאולוגיים — ונוכל להבין ביתר עומק את הממדים בתהליך 

הפיתוח של כל דגם ודגם. 

דגמים ב'חוויית המבקר'

בשלב זה ניגע בחוויית המבקר כחוויה חינוכית־מוזאלית במסגרת החינוך לרב־תרבותיות; 

נבדוק תחילה את משמעות המושג 'חוויית המבקר', נבחן את אחד הדגמים הנפוצים 

להבנת החוויה ונידרש גם לתפיסת האוריינות הזהותית כתפיסה העשויה לתרום להרחבת 

הדגם של החוויה המוזאלית. 

המוזאון היהודי האינטראטקיבי מאפשר פעולה חינוכית רב־תרבותית מעצם מהותו וייעודו. 

כמוזאון להיסטוריה יהודית, המוזאון מיועד לקהלים יהודיים ובעיקר לשאינם יהודים. 

יתר על כן, המוזאון מיועד לבני גילים רבים ולשכבות אוכלוסייה שונות. מטרת המוזאון 

אפוא היא להציע סביבה חינוכית הולמת לכל אוכלוסייה שתגיע אליו. 

חינוך רב־תרבותי מציע בעיקר מרחב של דו־שיח. במקרה של המוזאון, הדו־שיח מתנהל 

בין המבקרים ובין מרחבי המוזאון באמצעות הפעילויות האינטראקטיביות המוצעות בו 

עם הטכנולוגיות, עם הסרטים, עם המוצגים ועם המדריכים המלווים את הביקור. מרחבי 

דו־שיח נוספים עשויים להיווצר בין מבקרים וגם בין המבקר לעצמו. 

דורפסמן, 2012; האריס ואחרים, 2009, עמ' 393–416.  .17

דוקלוס־אורסלו, 2013, עמ' 121–128.  .18

טריינר ואחרים, 2012, עמ' 101–114.  .19
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בספרות המחקר הקשורה לחינוך מוזאלי מרבים לדבר על המושג 'חוויית המבקר',20 

הכוללת את ההתרחשויות הפנימיות של המבקר מרגע שהחליט להגיע למוזאון ועד סיום 

הביקור. נכנה חוויה זו 'חוויה חינוכית־מוזאלית'.

אפשר להתייחס לסוגיית חוויית המבקר כחוויה החינוכית־מוזאלית במסגרת חינוך 

לרב־ תרבותיות בשתי דרכים שונות: מצד אחד, החוויה האישית־חינוכית של המבקר, 

הווה אומר המרכיבים הפנימיים של החוויה החינוכית־מוזאלית; ומצד אחר, סביבת המבקר 

כגורמת לחוויה ההיא, הווה אומר המרכיבים החיצוניים של החוויה החינוכית־מוזאלית. 

פלק ואחרים21 קראו לשני היבטים אלו 'האג'נדה' ו'המוטיבציה' של המבקר. 

כדי לנתח את חוויית המבקר נציג תחילה את הדגם של החוויה המוזאלית של פלק 

ודיירקינג.22 דגם זה מתבסס על תפיסה הממוקדת במבקר, ובהבנה שכל חוויה לימודית 

מתרחשת בהקשר מסוים )Contextualized learning(. דגם החוויה המוזאלית מבוסס על 

שלושה הקשרים הקשורים זה בזה: ההקשר האישי שהמבקר מביא עמו, וכולל את מבנהו 

הפסיכולוגי המיוחד, ידע קודם, ניסיון, תפיסות, אישיות ועוד; ההקשר הפיזי, הכולל את 

מוצגי המוזאון, האדריכלות, אופי העיצוב ועוד; ההקשר החברתי, הכולל מפגשים עם 

מבקרים או עם אנשים אחרים במוזאון )כגון מדריכים, אנשים בחנות המוזאון, בקפטריה 

וכיוצא באלה(, שיחות מזדמנות ועוד. 

לטענת פלק ואחרים, בבדיקת תופעת החוויה החינוכית־המוזאלית עולה שיש השפעה 

ניכרת לתפיסות המבקרים את המוזאון ולהכנה מוקדמת. הם ציינו שני ממדים: מצד 

אחד כאמור 'האג'נדה' של המבקרים, ומצד אחר האסטרטגיה של המבקרים בבחירתם 

את הביקור. 

חוויית המבקר כרוכה בשלל תופעות המתרחשות אצלו בתהליך הביקור, מהלך שמעורבים 

בו על פי הדגם, ההקשר האישי, החברתי והפיזי, כשכל אחד מהם מביא לידי ביטוי 

סוג מסוים של מעורבות ושל אינטראקציה. המבקר בונה תוך כדי אינטראקציה זו מגוון 

משמעויות, והן משמשות חלק מהתהליך החינוכי שלו.23 

; קרייג, 2012, עמ' 75–148; פלק ודיירקינג, 1992; אברל, 2008, עמ' 265–272; פלק ואחרים, 
1
בנקס, 1993   .20

1998; סין, 2004; טלבויס, 2010.

פלק ואחרים, 1998, עמ' 107–120.  .21

פלק ודיירקינג, 1992.  .22

פלק ואחרים, 1998, עמ' 107–120.  .23
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הבנת תהליך זה דורשת ליבון מושג נוסף, האוריינות, כמושג בסיסי בכל תהליך למידה. 

בניגוד להבנות ראשונות, האוריינות מובנת כעת כפרקטיקה חברתית. ארגון אונסקו הגדיר 

אוריינות כך: "יכולת לזהות, להבין, לפענח, ליצור, לתקשר, להשתמש במחשב, בחומר 

מודפס וכתוב הקשור להקשרים שונים. אוריינות משמעותה תהליך ממושך של למידה 

שיאפשר ליחיד להגיע למטרותיו, לפתח את הידע שלו ולהשתתף באופן מלא בחברה".24 

שכטר וגלילי־שכטר עסקו בשני סוגי אוריינות בסיסיים: האוריינות התרבותית — שהיא בכללה 

הידע שצבר האדם במשך חייו, והוא המאפשר לו להבין את הידע החדש; האוריינות הביקורתית 

— המאפשרת להבין שמידע אינו ניטרלי ושיש צורך 'לקרוא בין השורות' כדי להבין את מקורות 

הכוח שמאחורי כל מידע. למבנה זה הוסיפו שכטר־גלילי ושכטר ממד נוסף: האוריינות הזהותית, 

שהיא יכולת האדם ורצונו להפוך את הטקסט שהוא קורא לחלק מתהליך התהוות הזהות שלו 

כפי שהוא בונה אותו לעצמו ובקשר למקומו בעולם.25 

נחזור לדגם של פלק על החוויה החינוכית־המוזאלית ונציע הקשר נוסף: ההקשר הזהותי־ תרבותי. 

בעוד ההקשר האישי עוסק בהיבטים סובייקטיבים השייכים להיסטוריה האישית, לדעות קדומות 

ולידע קודם של המבקר; ההקשר החברתי עוסק ביחסים המובנים והמזדמנים שנרקמים 

במשך הביקור, וההקשר הפיזי עוסק ביחסי גומלין שנרקמים בין המבקר לסביבה הפיזית 

של המוזאון — ההקשר הזהותי־תרבותי עוסק ביחסי הגומלין הנרקמים בין הסביבה המוזאלית 

לזהות האישית־תרבותית של המבקר ולהשתייכותו לתרבות, לקהילה, למגזר או לדת מסוימת. 

כל אלה ישפיעו השפעה ניכרת על החוויה החינוכית. 

לסיכום נביא דוגמה שהתרחשה בתהליך פיתוח המוזאון: על מוזאון יהודי חינוכי־אינטראקטיבי 

הפועל באמריקה הלטינית להתמודד עם אתגרי אופי והבניית ידע רבים: מיהו הלומד? 

איך הוא לומד ואיך הסביבה אמורה להשפיע על הבניית זהותו התרבותית שלו? ולהפך, 

איך תשפיע זהותו האישית על חווייתו הלימודית? 

בפיתוח המרחב העוסק בימי הביניים עלתה השאלה האם בסרגל הזמנים יצוין 'גילוי אמריקה' 

או 'הגעת קולומבוס לאמריקה'.26 לטענת בנקס, הבניית הידע יוצאת מההנחה שכל ידע 

אונסקו, 2004, עמ' 13.  .24

שכטר וגלילי־שכטר, 2012, עמ' 1–37.  .25

המושג 'גילוי אמריקה', הנפוץ מאוד עד לא מזמן גם באמריקה הלטינית, הוא מושג בעייתי מבחינה   .26

אידאולוגית הרואה את העולם רק מנקודת המבט האירופאית, ורומזת לכך שקולומבוס הגיע למקום 

'ריק', וגילה אותו.
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שנלמד, נקלט ומובן מנקודות ההתייחסות התרבותית־זהותית של הלומד.27 נוסף על 

כך, אפשר לטעון שסוגיית השפעת ההיבט הזהותי־תרבותי על הבניית הידע תואמת 

את טענות שכטר וגלילי־ושכטר באשר למקומה המרכזי של האוריינות הזהותית, בעיקר 
בהקשרי חינוך מוזאלי להיסטוריה ולמורשת.28

החוויה החינוכית־מוזאלית בסביבה אינטראקטיבית ודיגיטלית

בלי שום ספק המהפכה הדיגיטלית השפיעה השפעה עמוקה על כל תחומי החיים. 

החינוך בכלל והחינוך המוזאלי בפרט הם חלק מתהליך מהפכני זה. ניגע בעיקר בשינויים 

שהתרחשו בהתפתחות המרשתת, ונתמקד בשינויים שחלו במעבר מהווב )Web( 1.0 לווב 

)Web( 2.0. אפיוני הווב )Web( 2.0: )1( המשתמש יכול להעלות תכנים ולשנות נתונים בלי 

כל ידע טכנולוגי מתקדם; )2( הרשת היא שיתופית, מעודדת אינטראקציה בין הגולשים 

וביניהם לבין מפיקי התוכן; )3( הרשת מאפשרת בדיקת תכנים ונתונים ופרסומם, המידע 

ברשת הוא דינמי; )4( הרשת מעודדת שימוש בתכנות חינמיות ובקוד פתוח הקשורות 

לפרדיגמה חדשה בהפצת הידע; )5( השיח הוא רב־ממדי, בלי היררכיה בולטת. בתוך 

פחות מעשר שנים התפתחה הרשת ממצב שבו הגולש סביל למצב שבו הוא גורם פעיל 

ומכריע, ומתכנים קשוחים לגמישות מוחלטת. המרשתת כבר אינה 'אוטוסטרדה' להעברת 

מידע, היא כעת סביבה דיגיטלית מולטימדיאלית. 

 Technological Pedagogical( TPACK דגם חינוכי המשלב את המרכיב הטכנולוגי הוא דגם

Content Knowledge( שהציעו האריס ואחרים, המתבסס על עבודתו של שולמן,29 ובנוי 
 ,)PK-Pedagogical Knowledge( משלושה מרכיבים: המרכיבים הפדגוגיים של הדיסציפלינה

המרכיבים הטכנולוגיים של הדיסציפלינה )TK-Technological Knowledge( ותוכני 

הדיסציפלינה ) CK-Content Knowledge(. מרכיבים אלה מתחברים ויוצרים את שילוב 

 — TPACK הידע הרצוי למורה — כשהדגם המושלם כולל שילוב כל אחד מאלו בדגם

הידע הדרוש למורה כדי לתכנן את ההוראה בפועל, להוציאה לפועל ולהעריכה.30 דגם זה 

מאפשר לנו להבין את החיבורים המורכבים בין תוכן לבין פדגוגיה וטכנולוגיה המאפשרים 

עיצוב אסטרטגיות הוראה בשילוב טכנולוגיות ובהתאם להקשרים שאנחנו נמצאים בהם. 

; עמ' 3–49.
2
בנקס, 1993   .27

שכטר וגלילי־שכטר, 2012, עמ' 37-1.  .28

שולמן, 1986, עמ' 4–14.  .29

שם; האריס ואחרים, 2009, עמ' 393–416.  .30
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סביבה טכנולוגית נעשית מרכזית ומשמעותית יותר בסביבות מוזאליות. אם כך, נציע 

לדגם של פלק ודיירקינג31 מרכיב חמישי: ההקשר הדיגיטלי. 

לסיכום, לבדיקת הדגם החינוכי־מוזאלי נתמקד בדגם של פלק ודיירקינג שישודרג 

באמצעות ההקשר הזהותי־תרבותי והדיגיטלי, נבדוק תפיסות חינוכיות של כמה גורמים 

המעורבים במיזם החינוכי ונשתדל להבין את טבע התפיסות ההן ומשמעויותיהן במסגרת 

פיתוח הדגם לחינוך מוזאלי רב־תרבותי. 

פרופילים מוזאליים בתהליך פיתוח המוזאון החינוכי־אינטראקטיבי

בעבודה קודמת הגדרנו שלושה פרופילים של גורמים השותפים לפיתוח המיזם המוזאלי: 

הפרופיל האקדמי־חינוכי )AEP(, הפרופיל האמנותי־מולטימדיאלי )AMP( והפרופיל 

 32.)ICP( התרבותי־ זהותי

הפרופיל האקדמי־חינוכי הוא הפרופיל של המפתח המייחס עדיפות גבוהה לתוכן האקדמי 

והחינוכי של המוזאון. אנו מכוונים כאן במיוחד לאנשי האקדמיה והתוכן של צוות המוזאון, 

וכמו כן ליועצים החינוכיים שבו. פרופיל זה נוגע במיוחד לדיוק הנתונים והמקורות ולהקפדת 

המוזאון בענייני אותנטיות ואמינות. המוזאון מאורגן בו לפי עקרונות אפיסטמולוגיים 

וחינוכיים הקשורים לדיסציפלינות עצמן. הפרופיל האמנותי־מולטימדיאלי הוא הפרופיל 

של המפתח המתרכז בהיבטים האמנותיים והרגשיים של המוזאון, ולפיו ההשפעה והחוויה 

הרגשית של המוזאון היא במרכז העניין; אם כן, האותנטיות של התוכן אינה קשורה כל 

כך להיבטו האפיסטמולוגי אלא לאפשרות לגרום למבקרים לחוויה חינוכית־מוזאלית; 

ומדובר כאן באותנטיות של חוויה שמעבר לאותנטיות של העצמים המוזאליים. המוזאון 

מאורגן במפתח זה לפי עקרונות נרטיביים הקשורים לחוויה הרגשית־ חברתית שהמוזאון 

עשוי לגרום למבקרים. 

הפרופיל התרבותי־זהותי הוא הפרופיל של המפתח שמתרכז בהיבטים התרבותיים 

והזהותיים של המוזאון, ולפיו תפקיד המוזאון )בעיקר כשמדובר במוזאון מורשת( הוא 

לאפשר למבקר לעצב את זהותו ואת השתייכותו התרבותית לקהילה. כמו בפרופיל 

הקודם החוויה הרגשית היא במרכז העניין, אך כאן נוספת מטרת החוויה — לשרת חינוך 

פלק ודיירקינג, 1992, עמ' 1–7.  .31

http://revistas.um.es/red/article/download/234481/180331 .2014 ,דורפסמן והורנצ'יק  .32
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לרב־תרבותיות, שבאמצעותו המבקר עשוי להבין את זהותו התרבותית ולבנותה, וגם 

להבין באמפתיה את תרבותו של האחר. מדובר כאן באותנטיות שאינה קשורה להיבטים 

רגשיים בלבד אלא להיבטים תרבותיים־זהותיים. המוזאון מאורגן במפתח זה לפי עקרונות 

נרטיביים הקשורים לתפיסה חינוכית רב־תרבותית וזהותית.33 

במשך תהליך תכנון המוזאון ופיתוחו התרחשו כמה דיונים בין הגורמים המעורבים, 

שברצוננו להביא כדוגמה להמחשת התהליך, ובהמשך נביא עוד כמה דוגמאות שיעזרו 

לנו להבין גם את מקום גורמים הרלוונטיים בתהליך הפיתוח. 

דוד המלך — דמות היסטורית או מיתית?

הדיון החל כשהצוות המקצועי הציע את דמותו של משה רבנו לדמות המובילה בהיסטוריה 

היהודית בעת העתיקה, והיועצת האקדמית התנגדה נחרצות באמרה שאין כיום עדויות 

היסטוריות לקיומו של משה, והציעה להתחיל את הסקירה ההיסטורית בדמותו של דוד 

המלך, שאכן יש עדות היסטורית לקיומו.34 

בשלב מאוחר, ולאחר קבלת ההמלצה, החל כל תהליך בניית התוכן ותרגומו למולטימדיה. 

בעת עיצוב החומר התייעצו אנשי המולטימדיה עם היועצת האקדמית בנוגע למראה 

דמותו של דוד המלך. הם היו משוכנעים שדוד היה אדום ׂשער — שהרי כך הוא מצויר 

בספרי ילדים וכך אויר בכל עולם האמנות, כיוון שבלשון המקרא הוא כונה 'אדמוני' — 

אבל התברר להם שהכינוי 'אדמוני' לא נובע בהכרח מקישור לצבע אדום אלא קשור 
ל'אדמה', ועורו של דוד כנראה היה שחום.35

בראיון עם במאי התערוכה הוא ציין שהיה המום מבשורה זו, ושהגיע בסוף לפשרה עם 

היועצת לעצב את שערו של דוד בצבע שחור, אך עורו אינו כה שחום... היועצת מצדה 

התייחסה בראיון לאירוע ההוא, והודתה שהפשרה סיפקה אותה אך היא אינה משוכנעת 

שלאורך המוזאון האנשים יוכלו להבחין בין 'מיתוס' ובין 'אמת היסטורית' למרות המאמצים 

שהושקעו בנקודה זו. 

קברה, 2008, עמ' 427–447; שטיינר ורזינגר, 2006, עמ' 299–318.  .33

כתובת תל־דן.   .34

פרט זה נמסר לנו בשיחה עם ד"ר נילי וזאנה המתמצאת בנושא.  .35
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אנחנו נטען שהבמאי הונע מהשקפה אמנותית־מולטימדיאלית שבמרכזה החוויה הרגשית 

של המבקרים, ומבחינתו אותנטיות המוזאון מחוברת לאותנטיות החוויה. לעומתו, היועצת 

האקדמית הונעה מהשקפה אקדמית־חינוכית שבמרכזה החוויה האינטלקטואלית של 

המבקרים, ומבחינתה האותנטיות של המוזאון היא האותנטיות ההיסטורית־אפיסטמולוגית 

של כל אחד ממרכיביו. דאגת הבמאי היא דאגה הקשורה לחוויית המבקר ולהשפעה 

הרגשית של המוזאון עליו; דאגת היועצת קשורה לאותנטיות של המוזאון על כל מרכיביו. 

היא הבינה שהחוויה צריכה להיות חוויה של הבנה, ובמקרה זה גם הודתה שאינה אשת 

חינוך. 

בניית הנרטיב בסיפור השואה

אחד ממסלולי המוזאון הוא מסלול השואה, הנשען על סיפור השואה ומחולק לשלושה 

חלקים; הראשון מתחיל במאה ה־19 באירופה שלאחר המהפכה הצרפתית, מעביר אותנו 

אל חלקה השני בתחילת האנטישמיות המודרנית וממנה אל החלק השלישי: הקמת התנועה 

הנאצית, עלייתה לשלטון בגרמניה, מלחמת העולם השנייה ו'הפתרון הסופי'. כל הסיפור 

בנוי על תסריט קפדני מאוד שפיתחו אנשי אקדמיה. הבימוי נעשה בידי אנשי האמנות 

והמולטימדיה, והחלק הראשון פותח כדי להקרינו בתבנית של 360 מעלות בחדר גדול. 

מעבר לתיקונים קלים לאורך הסרט, יש אירוע אחד המדגים את 'ניגוד ההשקפות' שבין 

שני הפרופילים של צוות פיתוח המוזאון — הפרופיל האמנותי־ מולטימדיאלי והפרופיל 

האקדמי־חינוכי. 

בפתיחת הסרט, בבימוי אמנותי, נראים יהודים לבושים במדי הגטו, יושבים מאחורי 

סורגים, מסתכלים ודוממים, וברקע נשמעים קולות רכבת הולכים ומתחזקים. לאחר 

מכן יש מעבר כמעט פתאומי למוזיקה אחרת ולסיפור המהפכה הצרפתית ולתקופה 

'הטובה' של היהודים באירופה. בישיבת הצוות נוצר דיון בין אנשי האקדמיה לבין אנשי 

האמנות ובמוקדו השאלה האם להשאיר את פתיחת הסרט כמו שהיא. הנימוק של אנשי 

האקדמיה היה שהתחלה כזו מבשרת את ההמשך, ומעיד על תפיסה דטרמיניסטית של 

ההיסטוריה. זה לא נראה להם נכון, לא מבחינה היסטוריוגרפית ולא מבחינה חינוכית. 

הנימוק של אנשי האמנות היה שמדובר בקטע אמנותי שכל מטרתו היא לגרום לצופה 

לחוויה רגשית כבר מראשית הצפייה, כשהניגוד עשוי להוביל אותו לחשיבה ולסקרנות. 

הנימוק של אנשי האמנות התקבל והקטע לא שונה, אך בהמשך שונו הרבה קטעים תוך 

כדי בדיקה. דוגמה לכך היא קטע נוסף של שניות מספר: לאחר שהוסבר על המשרפות 
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באושוויץ, רואים יד הסוגרת את פתח המשרפה. הקטע עצמו אינו אותנטי, כיוון שלא 

צולם בתקופה ההיא. מבחינת הנרטיב הקטע נכון; מבחינת האמינות ההיסטורית של 

האירוע הקטע נכון, אך מבחינת אמינות המקור הקטע אינו נכון — וכך כמה קטעים אחרים 

שנוספו במשך פיתוח הסרטונים, אך הוסרו לאחר דין ודברים.

לאורך התהליך היינו עדים לאירועים רבים שבהם דנו הנהלת המיזם ואנשי החינוך 

שבצוותו על נושאי תרבות וזהות יהודית עם אנשי גרפיקה, מולטימדיה, עיצוב ועוד. 

לדוגמה, בריאיון עם הבמאי האמנותי הוא נזכר שבזמנו פנה למנהל המיזם בבקשה 

להוסיף לתוכן המוזאון חומר על חגים ומנהגים יהודיים. כמו כן, בטיפול בעת החדשה 

ובציונות היו בקרב צוות המולטימדיה דיונים אינטנסיביים על מקומה של מדינת ישראל, 

על בעיית הפליטים ועל הסכסוך היהודי־ערבי. בהתחשב בכך אפשר להעלות שאלה 

נוספת: האם בפיתוח מוזאון מורשת, שבו סוגיית התרבות והזהות קרוב לכל המעורבים 

בו, תהליך הפיתוח עשוי להיות מורכב יותר בשל רצון הכול לתרום ולהשפיע?

לאחר דוגמות אלו נציג בהמשך את השלבים בהתפתחות המוזאון האינטראקטיבי, 

שכל אחד מהם משקף תפיסה מוזאלית־חינוכית מסוימת. בתיאור ההתפתחות ננתח 

את השלבים באמצעות הדגם החינוכי של פלק ודיירקינג,36 וננסה להבין את השפעת 

הגורמים החינוכיים שהשתתפו בעיצוב תפיסה זו. 

המוזאון המקורי

בשלב הראשון דובר על מוזאון ברמת טכנולוגיה בסיסית )Low Tech( מוגבל מבחינה 
תקציבית ובנוי בשטח מצומצם בן 80 מ"ר, שכלל ארבעה חדרים וחדר נוסף לזיכרון השואה. 

המוזאון לא היה מסודר כלל בסדר כרונולוגי; המבקרים היו רשאים לעבור מתקופה 

לתקופה בלי מגבלות, ומרכז המוזאון היה במרכז הגאומטרי של החלל. במעבר מחדר 

לחדר היו המבקרים אמורים להתוודע למוצגים גרפיים ולהפעיל מספר משחקים 

אינטראקטיביים שימשכו את תשומת לבם. 

אם נדון בדגם של פלק ודיירקינג, נראה הקשר פיזי מובהק; אין כמעט התייחסות להקשר 

חברתי והדגם בנוי על ביקור חופשי מצד המבקרים, הווה אומר על הקשר אישי מתפתח. 

פלק ודיירקינג, 1992, עמ' 1–7.  .36
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המוזאון החינוכי־טכנולוגי

בשלב השני בהתפתחות המוזאון דובר על מוזאון חינוכי־טכנולוגי. באותו שלב הורחב 

המוזאון וגם הועשר מבחינה טכנולוגית עקב הגדלת התקציב שעמד לרשות המבצעים. 
בכניסת המוזאון התווסף פרוזדור בשטח 120 מ"ר, שנועד להציג את יהדות צ'ילה. 

תכנית המוזאון החינוכי־טכנולוגי תואמה תיאום מלא עם הוועדה האקדמית ועם צוות 

היועצים החינוכיים של מרכז מלטון. דגם זה בנוי על עקרונות חינוכיים ואפיסטמולוגיים, 

ועל עמדות טכנולוגיות המאפשרות בכל חלל כארבע פעילויות אינטראקטיביות, הן 

אינדיבידואליות הן בזוגות. 

אפשר לומר שבשלב זה, לפי הדגם של פלק ודיירקינג, עדיין ניתן מקום חשוב להקשר 

הפיזי )שהורחב אבל גם הוסדר ואורגן לפי קריטריונים חינוכיים ואפיסטמולוגיים( ולהקשר 

האישי; אין הרבה מקום להקשר החברתי כי האינטראקציה נותרה מוגבלת לזוגות,37 

אך התווסף מרכיב חדש — שקראנו לו ההקשר הטכנולוגי־מולטימדיאלי — המאפשר 

אינטראקציה ומקל על יצירת נרטיב באמצעות הסרטונים המוקרנים בכל חדר וחדר. 

אפשר גם לומר שבשלב זה החל להירקם ההקשר הזהותי־תרבותי, כפי שהצגנוהו 

במאמר קודם.38 

המוזאון הנרטיבי־אינטראקטיבי

השלב האחרון בהתפתחות המוזאון מתאפיין בהרחבתו הפיזית של מרחב הפעילות 

ובהשפעת המוזאון במתחם הקהילה: הוכנסו מרחבי פעולה חדשים — בית הכנסת הקטן, 

בית הכנסת הגדול ושתי כיתות המשמשות לקיום פעילות אינטראקטיבית קבוצתית. 

אפשר לדבר בשלב זה על תפיסה הוליסטית של ביקור עתיר חוויות ופעילויות במתחם 

הקהילה. בתמונה 1 אפשר לראות תכנון כולל של כל מתחם הקהילה היהודית בצ'ילה, 

שבו מצוי המוזאון, שמסומנים בו השטחים שהמוזאון פועל בהם. 

פלק ודיירקינג, 1992, עמ' 1–7, 97–114.  .37

דורפסמן והורנצ'יק, 2014.  .38
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תמונה 1: תכנית המוזאון הנרטיבי־אינטראקטיבי

בשלב זה הביקור מתחיל בבית הכנסת הקטן במופע מרשים של סרט ב־360 מעלות, 

ממשיך בפעילות אינטראקטיבית בהדרכת מנחה בשתי כיתות שאוחדו, ממשיך במתחם 

המרכזי שעליו דיברנו עד כאן, ולאחר סבב פעילויות אינטראקטיביות נוסף, המסלול 

מסתיים במופע קולי מרגש בבית הכנסת הגדול.39 

השימוש בכל מרחב המוזאון ִאפשר את השלמת העיקרון הנרטיבי־אינטראקטיבי: למסלול 

יש התחלה, אמצע וסוף; ההתחלה נפתחת בשאלת המוזאון, 'מי הם היהודים?', ומציגה 

את העיקרון המנחה של הנרטיב החינוכי, המשולש המביא לידי ביטוי את היבטי הזהות 

של היהודים ומורכב משלושה מושגים: 'עם', 'ארץ' ו'דת', המתכנסים במושג 'תרבות'. 

הפעילות האינטראקטיבית בכיתות משמשת מרחב חברתי־אינטראקטיבי שלא היה 

קיים עד כאן, ומאפשרת את השלמת מרחב האינטראקציה האישית והזוגית שהיה קיים 

בשלבים הקודמים במתחם המרכזי. 

אנו סבורים ששילוב המרחב החברתי עם גיבוש העיקרון הנרטיבי־אינטראקטיבי מאפשר 

את השלמת הדגם של פלק ודיירקינג בשילוב ההקשר החברתי וההקשר הזהותי־תרבותי 

למרחב הפעולה.40 

בכל אחת מהדוגמות שהבאנו עד כאן יכולנו ללמוד על טבע האינטראקציה בין הגורמים 

השונים המשתתפים בפיתוח המוזאון, ואת השפעתה על תהליך ההתפתחות של התפיסה 

בתי הכנסת לא השתנו שינוי פיזי, והם ממשיכים לשמש מקום תפילה בשבתות ובחגים.   .39

פלק ודיירקינג, 1992, עמ' 1–7, 97–114.  .40
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החינוכית־מוזאלית הרב־תרבותית של המוזאון. במקרה זה אנו סבורים שהתפתחות 

המוזאון האינטראקטיבי והרחבתו מקבילה להתפתחות תפיסה זו. 

סיכום

במהלך העבודה היינו עדים לתהליך פיתוח המוזאון, ובה־בעת לתהליך פיתוח הדגם 

החינוכי־מוזאלי הרב־תרבותי. טענתנו היא שפיתוח המוזאון היה פועל יוצא של גורמים 

פנימיים וחיצוניים לצוות המוזאון; הגורמים החיצוניים היו כאמור תנאים תקציביים מחד 

גיסא ואישור לשימוש במרחבים מסוימים במתחם הקהילה היהודית מאידך גיסא. הגורמים 

הפנימיים הם ההתפתחות של התפיסה החינוכית־מוזאלית של צוות המוזאון, שאפשרה 

את ההרחבה הזאת והעניקה לה תוכן ומשמעות. 

בפיתוח הדגם המוזאלי היינו עדים לשלושה שלבים: השלב הראשון, שבו היה המוזאון 

מוגבל מבחינת שטח ואינטראקטיביות. במוזאון כזה היה לכאורה ההקשר החברתי מזערי. 

יתר על כן, ייתכן שהיעדר נרטיב מוזאלי השפיע על היעדר התייחסות לחוויה חינוכית־

מוזאלית רב־תרבותית משמעותית. 

בשלב השני היה המוזאון חינוכי־טכנולוגי, ובו החלו להירקם מרכיבים ראשונים לנרטיב 

מוזאלי. אם כך, אפשר לומר שהנרטיב של המוזאון בהתהוות עדיין אינו די חזק ואינו 

מרכיב חווייתי מרכזי בביקור. 

בשלב השלישי היה המוזאון הנרטיבי־אינטראקטיבי, ובו התגבש המרכיב הנרטיבי על בסיס 

תפיסה מוזאלית־חינוכית רב־תרבותית מובהקת. בשלב זה גובשה תפיסה שעודדה חוויה 

רגשית של המבקרים, ונוספו בבת אחת גם ההקשר החברתי וגם ההקשר הזהותי־תרבותי. 

לאחר ניתוח שלבי ההתפתחות יהיה אפשר לדון בכמה תובנות שעלו בניתוח התהליך: 

ראשית נדון במקום המרכזי של הנרטיב בבניית מוזאון. בניגוד לתפיסה מסורתית, 

הרואה את המוזאון כמרחב שיש לארגן ולקטלג בו עצמים אותנטיים לפי קריטריונים 

מסוימים, היום גוברת עליה תפיסה המעלה את הנרטיב במקום מרכזי לא־פחות 

מהעצמים עצמם. אם כן, בהמשך לתובנה זו יש לבדוק מחדש את המושג 'אותנטיות'. 

מול חפצים, מסמכים או כלים אותנטיים שהיו לב המוזאון הקלסי במאות ה־19 וה־20, 

אנו עומדים כיום מול אתגר 'הנרטיב האותנטי', שתפקידו החינוכי במוזאון אינו יורד 

מתפקיד התערוכות הקלסיות. 
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תובנה נוספת היא ערעור תפקידו הקלסי של המוזאון, של בעלי התפקידים ושל מושג 

האותנטיות בו. איזהו מקומם של הגורמים השונים המשתתפים בבניית המוזאון? האם 

הפרופיל האקדמי חייב להיות המוביל בבניית מוזאון, או שמא יש מקום לפרופיל אמנותי, 

שיתרום לבניית נרטיב יעילה ויצירתית יותר? מהו מקום המחנך בבניית התפיסה המוזאלית 

ובמוזאון עצמו?

שאלות אלו הן אתגר רציני לכל הדמויות המובילות בהתפתחות מוזאונים חינוכיים, 

ומשמשות אתגר רציני לא־פחות לכל מחנך ומחנכת המתמודדים עם סביבות חינוכיות 

שונות ומגוונות — הן במוסד חינוכי הן בסביבה מקוונת הן בסביבות שאינן פורמליות, כמו 

המוזאונים החינוכיים. 
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 בתוך לבי מוזאון:

מוזאון להיסטוריה ומורשת כמרחב 

ללמידה מעמיקה

ענת חן

מבוא

...ילדים, היזהרו ממוזאונים. 

ילדים, היזהרו ממוזאונים לתולדות העם.

המורה תגיד זה וזה היה כך וכך. 

ואתם תסתמו את האוזניים,
תזמזמו משהו.1

זהו קטע השיא של ההצגה 'חמץ' מאת שמואל הספרי. הגיבור יוצא בערב פסח למרדף, 

ובמהלכו הוא מצית מוזאונים, אתרי מורשת ואתרי הנצחה — את כל מוסדות הזיכרון 

הקולקטיבי שמסופר בהם הסיפור של העם היהודי כנרטיב־על. לבסוף הוא מגיע למצדה, 

ושם הוא נושא נאום וממליץ לילדים לשאול שאלות; אבל לא מתוך הזיכרון הקולקטיבי 

של הסיפורים העוברים מדור לדור בערב פסח אלא מתוך התבוננות עצמית, באמצעות 

חקירה, גילוי וחוויה חושית. שיביטו בעץ, בפרח, בציפור — ויקבלו מהם תשובות. הוא 

ממליץ להם ללכת למגרש הכדורגל — זה המקום המתאים לילדים ללמוד על החיים, 

וחותם את נאומו באזהרה חמורה: התרחקו ממוזאונים. 

מוזאונים בישראל, במיוחד אלה המספרים את תולדות העם היהודי ובכללם מוזאונים 

לראשית ההתיישבות, משרתים בעיקר את תיירות הפנים. רוב המבקרים במוזאונים אלו 

הספרי, 2002, עמ' 108.  .1
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באים בקבוצות מאורגנות לזמן קצוב ומוגבל ועורכים ביקור באמצעות הדרכה קבוצתית 

מסודרת ומאורגנת מראש.2 

מרבית ביקורי תלמידי בתי הספר בישראל בכל הגילים במוזאונים נערכים למטרה 

תיירותית־חינוכית.3 אוטובוסים מלאים בילדים, במורים ובהורים מלווים יוצאים ליום של 

חוויה חוץ־בית ספרית. הביקור במוזאון במסגרת 'החוויה התיירותית' כולל לרוב גם זמן 

אכילה, ביקור בשירותים, הליכה מסודרת אחרי מדריך או מדריכה המובילים את הקבוצה 

במסלול קבוע וידוע מראש ומסבירים לחבריה מה רואים. לאחר מכן ישנה צפייה בסרט או 

בחיזיון אור־קולי ולסיום בביקור חוזר בשירותים לפני העלייה לאוטובוס, לקראת הנסיעה 

הארוכה. הביקור במוזאון נתפס כפעולה נוחה לִמשטור ולפיקוח, שאפשר לשלוט בו על 

קבוצת ילדים ולפעול לביטחונם ביתר קלות.4 לרוב, בביקורים קצרים וחד־פעמיים אלה 

אין מתרחשת למידה מעמיקה. 

להבדיל מהחוויה התיירותית קיימים גם תהליכי למידה מעמיקה במוזאונים, ומטרת 

מאמר זה להציג עקרונות לתהליכי למידה מעמיקה של היסטוריה ומורשת במוזאון 

ולהדגים יישום עקרונות אלה באמצעות שתי תערוכות שאצרתי במוזאון היכל שלמה 

בעבודה משותפת עם פרחי ההוראה. 

למוזאון היכל שלמה היסטוריה עשירה ואוסף מפואר5. המוזאון לאמנות יהודית שוכן בבניין 

היסטורי אשר בנה בשנת 1958 סר אייזיק וולפסון והיה משכנה של הרבנות הראשית 

לישראל עד לשנת 1994. המוזאון הוקם בעידוד הרב הראשי יצחק אייזיק )הלוי( הרצוג, 

והאוצר הראשון שלו היה יהודה לייב ביאלר. בבניין נמצא גם בית הכנסת רננים, שהיה 

עד לשנת 1982 בית הכנסת הגדול שהתפללו בו ראשי המדינה, שריה ונשיאיה. במוזאון 

יותר מארבעת אלפים פריטים בתחום המורשת החומרית והתרבותית של העם היהודי. 

מאמר זה הוא חיבור בין התובנות האישיות שלי, בהיותי אוצרת המוזאון, ובין הספרות 

האקדמית בעניין למידה פעילה ואינטראקטיבית.6 מאז שנת 2009 )לסירוגין( אני משמשת 

כתריאל, 1999, עמ' 227.  .2

שם, עמ' 229.  .3

אזולאי, 1999, עמ' 100.  .4

http://www.hechalshlomo.org.il :ראו במרשתת באתר היכל שלמה  .5

תודתי נתונה לשלומית צבאג, מנהלת המוזאון, ליעל דיאמנט־פויפר, האחראית על התכניות החינוכיות   .6

והמתאמת בין המוזאון ובין מכללת הרצוג, לאפרת כאלף, רכזת ההדרכה, לקרן חקק, אחראית 

מדיה, ולמעיין שריה, האחראית על האוסף. כל צוות המוזאון הוא שותף מלא לפיתוח תהליכי למידה 
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אוצרת במוזאון, וכאשר נכנסתי לתפקידי כראשת החוג לאמנות במכללת אמונה, הגדרתי 

לי למטרה שהמוזאון ייעשה מקום חשוב בעבור הסטודנטיות בהכשרתן להוראה. מאז שנת 

2014 מתקיימת במוזאון היכל שלמה מתכונת של עבודה מעשית בהיקף של יום קבוע 

בשבוע. עד כה חוו יותר מ־40 סטודנטיות בתחומי האמנויות התנסות חינוכית פדגוגית 

במוזאון במהלך סמסטר אחד או שניים. 

בהיותי המדריכה הפדגוגית המלווה את פרחי ההוראה בתהליך ההכשרה במוזאון אני 

נפגשת הלכה למעשה בסוגיות חינוך וחקירת תהליכי למידה מעמיקה במוזאון, ועם הזמן 

גיבשתי תובנות בעניין במסגרת ההכשרה המעשית. את התובנות ניסחתי לעקרונות, והתהליך 

הוביל לשינוי התצוגה ולאוצרות שתי תערוכות ייחודיות, שאת הפרוגרמה האוצרותית שלהן 

כתבתי על סמך העקרונות של הלמידה המשמעותית: תערוכת 'מוזה־ ON!' ותערוכת 

'מסע בקופסה'. שתי התערוכות הן פרי שיתוף פעולה מתמשך ועקיב בין המוזאון ובין 

מכללות להוראה — מכללת הרצוג ומכללת אמונה. 

סקירת ספרות

ההגדרה המסורתית של מוזאון כוללת את המילה 'חינוך', ומוזאונים תמיד נדונו גם 

כמרחבי למידה.7 למידה מעמיקה מבוססת על ארבעה עקרונות שנוסחו על פי הגישה 

הקונסטרוקטיביסטית: א. למידה היא תהליך מתמשך ולא חד־פעמי; ב. תהליך הלמידה 

מתמקד בלומד, בסיפור האישי שלו ובנטיותיו — ולכן הוא שונה מלומד ללומד; ג. הלמידה 

היא הקשרית ומבוססת על ידע קודם; ד. הלמידה במוזאון מתרחשת במסגרת חברתית.8 

מוזאון הפועל על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית, מאפשר הבנייה של ידע — הלומדים 

בונים את הידע החדש על בסיס ידע קודם. על פי גישה זו אין דרך קבועה אחת לחוות 
את המוזאון אלא מספר הדרכים הן כמספר המבקרים.9

משמעותית ויישומם במוזאון; מאמר זה לא היה נכתב ללא מסירותו ומחויבותו העמוקה לערכי הלמידה 

המשמעותית. 

על פי חוק המוזאונים התשמ"ג–1983: "חובתה של הנהלת המוזאון ליזום פעילות חינוכית ותרבותית   .7

במוזיאון".

היין, 1998 עמ' 12–13.  .8

היין, 1999, עמ' 73–74.  .9
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על פי הגישה הקונסטרוקטיביסטית, למידה משמעותית היא למידה פעילה. לרוב המונח 'למידה 

פעילה' מציין תהליך למידה דינמי שבו על הלומדים להיות אקטיביים כדי ללמוד.10 הגדרה זו 

מובילה לכמה דרכים שאפשר לחוות בהן למידה פעילה: החוויה החושית והלמידה באמצעות 

חקר וגילוי. נוכל אפוא לומר שלמידה פעילה תתרחש כאשר החוויה החושית תוביל לתהליכי 

חקר וגילוי, או לחלופין כאשר תהליכי החקירה יובילו לחוויה חושית. 

למידה חושית מוגדרת כתהליך למידה אקטיבי שבמהלכו הלומדים משתמשים בחושיהם 

בכל מיני התנסויות כדי לבנות משמעות ולחוותה. תאוריות הדנות בהפעלה חושית 

נוגעות להתנסויות שבהן החושים — או חלק מהם — משמשים אמצעי ישיר להעברת 

מידע ללומדים או ליצירת ריגוש מן הסביבה. המגע החושי בהקשר של מוצגים במוזאון, 

על פי תפיסה זו, הוא התנסות שאיננה יכולה להיחוות בדרך אחרת והוא חלק אינטגרלי 
מתהליך הלמידה בו.11

למידה חקרנית כוללת שלבים מספר: לאחר שהלומדים פוגשים גירוי המעורר אותם 

לחקירה הם אוספים נתונים ומנסים להבין את מה שהם רואים או תופסים בחושיים 

האחרים. שלב שאילת השאלות וארגון המידע מוביל לשלב הבא אחריו, שהוא חיפוש 

הדרכים לתשובות, וחשוב לתת ללומדים הזדמנות לערוך השוואות. לאחר מכן מגיע שלב 

של שאילת שאלות חדשות, מיצוי הידע ויישומו.12 המוזאון הוא סביבה טבעית לפיתוח 

למידה חקרנית; היא מאפשרת ללומדים חופש ועצמאות ומאתגרת אותם בדרכם לאתר 

בעיות ולמצוא להן פתרונות בדרכם שלהם. למידה חקרנית במוזאון היא למידה ישירה — 

ההבנה אינה מושגת באמצעות מסר מילולי כתוב או דיבור ובשיטת 'הקהל המובל' אלא 

באמצעות קשר ישיר עם המוצגים ובתהליך של ניסוי וטעייה כמו במעבדה. 

המתכונת של 'קהל מובל',13 המקובלת במוזאונים למורשת ולהיסטוריה, מתערערת 

בתהליכי למידה משמעותית. אין נרטיב אחד או קול אחד שהמבקר שומע במהלך הביקור 

מתחילתו ועד סופו. בביטול ההדרכה בשיטת 'הקהל המובל' יש גם סיכון שהמסר או 

הערכים שהמוזאון שואף לחנך אליהם לא יבואו לידי ביטוי. המוזאון מוותר כאן למעשה 

דיואי, 1960, עמ' 24–25.  .10

שליטא, 2001, עמ' 61–64.  .11

עירון, 1994.  .12

פרנקל־אלרואי, 2013, עמ' 81.  .13
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על תפקידו כמחנך, מעדיף את החשיבה העצמאית של הלומדים וסומך עליהם שידעו 

להתבונן, להשוות, לנתח ולהסיק מסקנות בעצמם.14 

שתי דרכים אלו — למידה בדרך החקר והגילוי המודרך ולמידה באמצעות החושים — 

באות לשרת את הצורך בפירוש המוצגים באמצעות חשיבה עצמית, על הרעיונות ועל 

המשמעויות שבהם ועל הקשרים שבין המוצגים ובין הצופים. מחקרים מלמדים כי ילדים 

שהתנסו בחוויית הגילוי העצמי מתוך למידה ממקור ראשון באמצעות צפייה בחפצים 

ואינטראקציה עם מוצגים יזכרו את אשר למדו.15 

סוגיה חשובה באפיון תהליכי למידה במוזאונים היא סוגיית המגע. במוזאונים רבים אין 

המבקרים רשאים לגעת במוצגים המקוריים, והמוצגים לרוב מצויים מחוץ להישג ידם. 

לכן התפתחה הגישה האינטראקטיבית, המבוססת על חיקויי מוצגים ורעיונות והעתקיהם, 

שאפשר לגעת בהם ולחוש אותם. גישה זו נותנת הקשר רחב יותר למילה 'מוצג', והיא 

מבוססת על תקשורת בין המבקרים במוזאון והמוצגים ובינם ובין עצמם, המקנה חוויה 

לימודית עשירה יותר.16 

הפוטנציאל לאינטראקטיביות מפתה מאוד בחללי תצוגה מוזאליים בעיקר מההיבט 

העיצובי, אך לעתים קרובות זהו פוטנציאל שאיננו ממומש. אוצרים ומעצבים נוטים לחשוב 

שאם מאפשרים למבקר נגיעה באלמנט כלשהו, למשל באמצעות לחיצה על כפתור 

המזיז או מדליק חלק אחר בתצוגה, הרי שהושגה חוויה אינטראקטיבית. נכון שבמקרה 

של אפשרות לגעת או להפעיל משהו בתצוגה ישהה המבקר פרק זמן ארוך יותר ליד 

המוצג, אבל אין זה בהכרח מצביע על כך ששביעות רצונו גוברת, ובוודאי שאין זה מחייב 

שתתרחש אצלו למידה משמעותית.17 

לפיכך אין די בלאפשר למבקרים ללחוץ על כפתורים, וחשוב שהאינטראקטיביות של התצוגה 

לא תיעשה רק לשם הפעולה עצמה או לשם הבידור; חשוב שהפעולה האינטראקטיבית תהיה 

 ,Point and Click כרוכה במחשבה. פעולות אינטראקטיביות שהן חסרות משמעות, מסוג

לעתים קרובות מדי הופכות את חוויית הביקור בתצוגה לאנטי־ לימודית.18 

שם.   .14

גורדון, 1996, עמ' 50.  .15

פסטרנק, 2000, עמ' 31.  .16

היין, 2006, עמ' 345.  .17

כהן, 2010, עמ' 320.  .18
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תערוכות ותצוגות כיום מעוררות אי־נחת בקרב אנשי חינוך ומוזאולוגים, כיוון שהן מציגות 

לקהל בידור־חינוכי )Edutainment(. על אף האי־נחת, מונח זה משקף במדויק את מצב 

המוזאונים והביקורים בהם כיום. הניסיון להנעים את החוויה ולעשות את הביקור במוזאון 

לבילוי מתעצם בשנים האחרונות על רקע שפע הגירויים והאטרקציות שמציע העולם 

הווירטואלי. עם זאת חשוב לציין שיש מוזאונים המציעים תכניות הדרכה שהן בהחלט גם 
חינוכיות וגם בידוריות, במובן החיובי של המושגים הללו.19

למידה מעמיקה במוזאון היכל שלמה

תצוגת הקבע של מוזאון היכל שלמה בנויה על פי העקרונות המוזאליים המסורתיים, שבהם 

החפץ והסיפור האנושי העומד מאחוריו בונים את הנרטיב הכללי. פעולות ההמצגה, דהיינו 

הפעולות ההופכות חפצים למוצגים המספרים סיפור, הן בסיסיות מאוד ומשרתות את 

הנרטיב.20 התצוגה בנויה מששה חדרים: חדר הרב הרצוג, שבו סיפורי גבורה על אודות 

אנשים יחידים שהשפיעו על דורם; חדר 'בין הזמנים', ובו תצוגת בתי כנסת, תשמישי 

קדושה ומצווה וסמלים כמו סמל המנורה; חדר 'זמן נשים', הכולל התייחסות מיוחדת 

לנשים במעגלי בחיים; חדר 'עולם קטן', שבו דיורמות ומיניאטורות המספרות את סיפור 

העם היהודי; 'חדר וילנא', ובו מיצג ספרי תורה; חדר 'בעיניים אחרות', ובו אמנים עכשוויים 

מתכתבים עם סוגיות של זהות אישית וקולקטיבית. מטרת תערוכת הקבע מלבד הצגת 

המורשת החומרית והרוחנית של העם היהודי היא ליצור הזדהות, לעורר רגש, לעשות 

את סיפורי המוצגים לחוויה אישית ולהטביע חותם על המבקר. 

א. חקר וגילוי בתצוגת הקבע
כדי ליישם את עקרונות הלמידה המעמיקה במוזאון פיתחו הסטודנטיות של מכללת 

אמונה, במסגרת התנסותן המעשית בהוראה, כלי חינוכי שבעזרתו התלמידים יכולים 

לחקור, לשאול שאלות ולהציע פתרונות במהלך הביקור בתערוכה בעצמאות וללא 

תלות במדריכה )ראו בנספח 1(. מתוך תפיסה שלמידה מעמיקה מושגת באמצעות 

שילוב אמצעי הוראה מגוונים יצרו הסטודנטיות מרחבי התערבות יזומה המאפשרים 

אינטראקציה בין התלמידים למוצגים ובין התלמידים לסטודנטיות. הסטודנטיות מלוות 

את התלמידים בהדרכה, אבל אינן מובילות את התלמידים ממוצג למוצג לפי סדר קבוע. 

כהן, 2010, עמ' 311.  .19

על פעולת ההמצגה ומשמעותה ראו אזולאי, 1999, עמ' 100.  .20
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עם כניסת התלמידים לתצוגת הקבע של המוזאון מקבל את פניהם 'שיר אינסופי' של 

יהודה עמיחי. בצעד יוצא דופן רכש המוזאון את זכויות היוצרים על השיר כשם שרוכשים 

חפץ, כלומר השיר אינו כיתוב של אותיות דביקות על הקיר אלא חלק מתצוגת הקבע. 

השיר אינו משמש רק מקור השראה לתצוגה אלא גם מציע פרקטיקה ייחודית ללמידה 

משמעותית באמצעות התערוכות והחפצים שבאוסף:

בתוך מוזאון חדיש בית כנסת ישן, בתוך בית הכנסת

אני, בתוכי לבי, בתוך לבי מוזאון, בתוך המוזאון

בית כנסת, בתוכו אני, בתוכי לבי, בתוך לבי

מוזאון )יהודה עמיחי, שיר אינסופי(.

השיר עוסק במשמעות שיש למוזאון בשמירה על המורשת ועל התרבות ומציג חוויית 

למידה מעמיקה, קשר ישיר ובלתי אמצעי בין המבקר ובין המוזאון. המוזאון הופך ממרחב 

פיזי למרחב מטפורי הנמצא בתוך הלב ממש ומייצג את החוויה החושית. באמצעות 

הקשבה פנימית, יכולים המבקרים למצוא בתוך לבם את החיבור להיסטוריה ולמורשת 

התרבותית והחומרית שלהם. במובן הזה המבקרים או הלומדים אינם זקוקים להדרכה 

שתסביר להם את מה שהם רואים או את מה שהם מרגישים; כל אחד יכול לחוש את 

רחשי הלב של עצמו, והמוזאון הוא גירוי המעורר את הלב להרגיש, כלי שבאמצעותו 

מתרחש החיבור הפנימי. החוויה החושית המוצגת בשיר נשענת על שילוב בין ידע ישן 

ומוכר, שהוא בית הכנסת, ובין ידע חדש, שהוא הביקור במוזאון. 

הלומדים מקבלים דפי הפעלה הבנויים משלושה מעגלים על פי המוצג בשיר: המעגל 

האישי — 'בתוכי לבי', המעגל החברתי — 'בתוך המוזאון בית כנסת' והמעגל הפיזי — 

'בתוך לבי מוזאון'. לאחר הקראת השיר והסבר קצר על הפעילות כל התלמידים מסתובבים 

בתצוגה בחופשיות. הסטודנטיות נמצאות במרחב ומוכנות לכוון את הלומדים, לייעץ 

להם ולאתגרם.

המעגל הראשון הוא המעגל האישי. בפעילות החקירה התלמידים מתבקשים לבחור 

חפץ אחד מתוך התצוגה שהם מתחברים אליו במיוחד. הם מציירים את החפץ, 

מתבוננים בו ומגלים עליו מידע בכל מיני אמצעים. הפעולה הזאת, שבה כל תלמיד 

ותלמידה בוחרים חפץ, מנטרלת את התופעה שבה המדריכים בוחרים חפצים מסוימים 

מתוך התצוגה ומתמקדים בהם בעוד חפצים אחרים נזנחים ואינם זוכים להסבר. 

השיקולים של בחירת חפץ כזה או אחר בידי המדריכים יכולים להיות מקצועיים אך 

גם אישיים; לעתים קרובות המדריכים יודעים יותר על חפץ אחד משהם יודעים על 
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חפץ אחר. לעומת זאת כאשר הבחירה נעשית בידי התלמידים מושם דגש בנימוק 

של הבחירה האישית. פעילות זו טומנת בחובה פעילויות חשיבה ורגש רבות, כגון 

התבוננות במוצגים, התרשמות כוללת, בחירה מתוך המגוון, חיבור אישי, הסבר 

והנמקה בדבר הבחירה, הגורמות ללמידה מעמיקה של ההקשר ושל החפץ. כך גם 

כל תלמיד ותלמידה חווים חוויה אישית שונה מחוויית שאר הקבוצה, והידע שלהם 

נבנה בהתאם ליכולותיהם האישיות.

בחלק השני, המעגל מתרחב וכולל היבטים חברתיים המיוצגים באמצעות שני מוסדות 

ציבור: בית כנסת ומוזאון, והתלמידים עורכים השוואות ביניהם. הם מחפשים את בתי הכנסת 

המגוונים בתערוכות המוזאון ומוצאים נקודות דמיון ושוני בין בית הכנסת כמוסד ציבורי דתי 

ובין המוזאון כמוסד ציבורי חילוני. הם מתבקשים גם לקשר את בתי הכנסת שהם רואים 

בתצוגה לבתי כנסת שהם מכירים וביקרו בהם. הידע הישן מסייע להם לבנות ידע חדש. 

דוגמה לתהליך כזה אנו מוצאים בעבודה של התלמידה אור, שניסתה לשלב בין ידע 

ישן שפגשה מחוץ למוזאון ובין הידע החדש שנוצר במוזאון באשר לצורת בית הכנסת: 

ניסיתי לדמיין איך ייראה בית כנסת בעתיד כתוצאה מההתפתחות הטכנולוגית בעולם. במקום 

סידורים מונחים על המדפים טלפונים חכמים ומחשבים ניידים. הפרוכת עשויה מתריס חשמלי 

ולידה מונח שלט. הכיסאות מרחפים באוויר. הדלת אוטומטית, היא מזכירה דלת של קניון. 

אור גם הכינה דגם של בית הכנסת החדיש כפי שדמיינה אותו, ושילבנו את הדגם שלה 

בתצוגה של המוזאון. בתהליך זה התרחשה למידה מעמיקה: התלמידה נתנה פרשנות 

אישית ומקורית לבית הכנסת, ובית הכנסת החדיש שלה ניצב בתצוגה לצד בית הכנסת 

הישן. עכשיו יוכלו תלמידים אחרים לבחור את בית הכנסת של אור כמוצג שמדבר אליהם 

בתצוגה ולחקור אותו; הידע נבנה במעגליות אין־סופית. 

בחלק השלישי, המעגל הפיזי, הפעילות מתייחסת למרחב של המוזאון ונעשה מעבר 

מהחפץ או מהתערוכה הקונקרטיים לשאלות של סידור החלל המוזאלי וארגונו. כל 

תלמיד ותלמידה בונים לעצמם את המרחב שלהם ויוצרים מוזאון אישי. הם גוזרים 

ומדביקים אלמנטים וחפצים מתוך דפי הפעילות ומחברים אותם למסלול המשמעותי 

בעבורם, ובעצם נעשים למדריכי המוזאון האישי שלהם ולאוצריו. יצירת המוזאון האישי 

יכולה להיות בגזירה ובהדבקה ובבניית דגם מקרטון, אבל גם כהפעלה אינטראקטיבית 

במסכים הקיימים במוזאון או באפליקציה במסך של הטלפון החכם )ראו בנספח 2(. 
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התהליך המתואר כאן מיישם למעשה את העקרונות שעל פיהם פועל מוזאון בגישה 

הקונסטרוקטיביסטית: ביקור חופשי, סדר שאינו קבוע, מגון אפשרויות למידה, יצירת 

חוויה אישית המבוססת על ידע אישי, שאילת שאלות, עריכת השוואות וקישורים 

לידע קודם.21 

יישום עקרונות של למידה מעמיקה בתצוגת הקבע של המוזאון הוא אפשרי, אולם יש 

להביא בחשבון שתצוגה זו לא נבנתה על בסיס עקרונות אלה, וספק אם כאשר נוצרה 

נשקלו שיקולי למידה אינטראקטיבית. לעומת זאת שתי התערוכות החדשות שהוקמו אחרי 

שכבר החל תהליך החניכה של פרחי הוראה במוזאון, נבנו מלכתחילה כמרחבים המזמנים 

למידה אינטראקטיבית ומאפשרים את ייׂשום עקרונותיה. התפיסה האחרת והרצון לעצב 

את התערוכה כמרחב למידה אינטראקטיבי, על עקרונות הלמידה הקונסטרוקטיביסטית, 

היו מעוגנים כבר בשלבי תכנון החללים, אצירתם ועיצובם. 

ב. 'מוזה־ON!': מרחב אינטראקטיבי
התערוכה שאצרתי 'מוזה־ON!' נפתחה במוזאון היכל שלמה ביוני 2015, והיא מבוססת על 

עקרונות הגישה הקונסטרוקטיביסטית המאפשרת למידה פעילה במרחב אינטראקטיבי. 

התערוכה משקפת ראייה חדשה של סביבה מוזאלית המעוגנת במחשבה הפוסט־מודרנית: 

אין בה סיפור־על או סיפורי גבורה על אודות אנשים וחפצים, אלא היא מעמידה במרכז 

את הסובייקט ולא את האובייקט. יתר על כן, היא שואפת לפרק את המרחב המוזאלי 

הממושטר ולעשותו מרחב חופשי של משחק והתנסות. התערוכה נבנתה כאשר שימשתי 

בעת ובעונה אחת בשני תפקידים במוזאון: אוצרת ומדריכה פדגוגית. עקרונות התכנון 

והבנייה נשאבו אפוא משני התחומים הללו כאחד.

התערוכה אינה עוסקת בחפצים המקוריים של האוסף במובן המקובל אלא נותנת 

להם פרשנות חדשה. פעולת ההמצגה באה לידי ביטוי ביצירת עולם חדש של מוצגים 

ובפרקטיקות אצירתיות אחרות המשלבות את עקרונות הלמידה הפעילה עם המרחב 

המוזאלי. 

הלמידה בתערוכה 'מוזה־ON!' מדגישה את תפקיד המוזאון כמספק גירויים אותנטיים 

שיעוררו צמא לידע ויקדמו יצירה אישית וחברתית. תפקיד המוצגים להמציא דרכים 

לעורר, לערער, לגרות, להמריץ, להקשות ולהעמיד בפני המבקרים הזדמנות שתוסיף 

לחייהם רובד נוסף של משמעות. שאילת שאלות היא הבסיס לכל חקירה ולכל למידה 
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עצמאית, ובמרחב האינטראקטיבי שנוצר יש פוטנציאל לעורר את הלמידה באמצעות 

גירויים מעוררי הפתעה, גירויים מעוררי השוואה וגירויים שגרתיים, המזמנים התבוננות 

מחודשת ומעמיקה בדברים שאינם זוכים להתייחסות במהלך החיים הרגיל שלנו.

התערוכה בנויה כגן משחקים מטפורי )תמונה 1(. הבחירה בעיצוב מרחב למידה פעילה 

וארגונו בהשראת גן משחקים היא בחירה מודעת שיש מאחוריה חשיבה ביקורתית. בחשיבה 

הפוסט־מודרנית מוזאון הוא אתר ממושטר. כמו באתרי משמעת אחרים, הפרקטיקות 

המוזאליות קוראות למבקרים לציית לכללים: להתהלך לאט, לדבר בשקט באולמות 

התצוגה, אין לגעת, אסור לצלם, אין לאכול ולשתות, יש לשמור מרחק — וכל זה בנוכחות 

שומר מתמדת.22 כל אלה מנוגדים לחופש של גן משחקים, שבו אפשר לרוץ, לקפוץ ולבנות 

ארמונות בארגז החול. אין זה אומר שבגן המשחקים אין כללים המכתיבים את הסדר, אבל 

הכללים הללו מתארגנים באמצעות האינטראקציה החברתית של המשתמשים עצמם. 

חלקי התצוגה המטפוריים של גן המשחקים בתערוכה 'מוזה־ON!' הם קיר טיפוס, ארגז 

קודש–ארגז חול, קוביות משחק, נדנדות, סולם ערכים ודמויות חומר–דמויות רוח. כל אחד 

מחלקים אלה מזמן למבקרים חוויה אינטראקטיבית פעילה ומשרת בעצם את אחד 

מעקרונות הלמידה הפעילה: למידה מעורבת שפה, למידה כפעילות חברתית, למידה 

הקשרית, למידה מתמשכת ופיתוח חשיבה ביקורתית. 

התערוכה יוצרת מכלול שהמבקרים חייבים להיות פעילים בו. אין הם מבצעים רק פעולות 

של הליכה לאורך התצוגה, קריאה והתבוננות, אלא יכולים גם לגעת, לסדר, לבנות, לפרק 

ולהזיז. אחרי כל ביקור של כיתה או קבוצה התערוכה משתנה: סולם הערכים מסודר 

בסדר אחר, הקוביות מספרות סיפור אישי או סיפור קבוצתי, ובין מה שרואים במוזאון 

לבין מה שקורה בעולם שמחוץ למוזאון מתחברים חיבורים חדשים. 

החלל המרכזי בתערוכה הוא מיצב אינטראקטיבי. קיר אחד מעוצב כמחסן מילים 

וחפצים )ראו בתמונה 2(. המילים לקוחות משדה האוצרות והמוזאולוגיה: אוצר, אוסף, 

מוצג, חפץ, הנגשה, שומרי הסף, קובעי הטעם. בהדמיית קיר הארגזים נמצאים חפצים 

מאוירים וחפצים ממשיים. החפץ האותנטי משולב עם החפץ המאויר מתוך תפיסה של 

שילוב 'מקור' עם 'העתק' משוכפל וביטול ההיררכיה ביניהם. המכלול האינטראקטיבי 

משתף את המבקר בנעשה מאחורי קלעי המוזאון. מי מחליט מה יוצג ומה יישאר חבוי 

במחסנים? מי הם קובעי הטעם ושומרי הסף? מה הם שיקולי האוצרים בבחירת חפץ 

אזולאי, 1993, עמ' 97.  .22
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חדש לאוסף? מה ההבדל בין חפץ למוצג? עד כמה קובעי הטעם מתחשבים בדעת 

הקהל? המיצג מאפשר היכרות עם עולם המוזאונים, הנתפס לעתים קרובות כאליטיסטי, 

בלתי מושג ובלתי ניתן להבנה. 

אנשים רבים מדי יוצאים מביקור במוזאון בתחושה שהם טיפשים ואינם מבינים מה רצו 

להגיד להם. חוסר ההבנה הוא לאו דווקא של סיפור, יצירה או חפץ מסוים; הכוונה היא 

לחוסר ההבנה של השדה, או נכון יותר — של הכללים המארגנים את השדה.23 האפשרות 

לשבת ולדון בסוגיות של תחום ידע נסתר זה באמצעות מחסן המילים גורמת למבקרים 

להיות פעילים וערניים ויוצרת אצלו תחושה טובה — שמשתפים אותו גם בסודות שמאחורי 

הקלעים. 

בסמוך למחסן המילים ניצב ארגז המכונה 'ארגז קודש–ארגז חול'. בארגז מונחות קוביות 

משחק גדולות שאפשר באמצעותן לשחק משחק אינטראקטיבי: 'חפץ/מילה/שאלה' 

)ראו בתמונה 3(. על כל קובייה צמד מילים מנוגדות, שאלה וזוג חפצים מאוירים מאוסף 

המוזאון. לדוגמה, על קובייה אחת ישנו הניגוד 'קודש וחול', איור של פמוטים ושל תפילין 

ואת השאלה: 'מה ההתמודדות שלי כרגע?'; בקובייה אחרת צמד המילים הוא גילוי וכיסוי, 

האיורים הם כתר תורה וכיסוי ראש של אישה והשאלה היא: 'איך אנשים רואים אותי?'; 

שאלות נוספות על גבי הקוביות הן: 'מה הייתי מעביר הלאה?', 'מה ישראלי בעיניי?', 'מה 

מקדם אותי?' ועוד. 

את המשחק האינטראקטיבי אפשר לשחק בשלוש דרגות קושי: בדרגת קושי קלה כל 

משתתף בוחר בתורו קובייה ומתבקש לענות על השאלה באמצעות שימוש במילים 

ובאיורים. בדרגת קושי בינונית כל משתתף בוחר מילה, שאלה וחפץ מאויר משלוש 

קוביות שונות, ומחבר מהם משפט, אמירה, סיפור נושא משמעות. בדרגת קושי גבוהה, 

המנחים מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות, וכל קבוצה בוחרת שש קוביות ומרכיבה 

מהן 'מגדל סיפור'. 

מבחינת מנחי המשחק מתרחשת כאן פעולה של למידה, אבל לא של הדרכה כפי שאנו 

מכירים בהדרכה מוזאלית. המנחים אינם מספרים סיפור אלא נותנים הנחיות המקדמות 

את המשחק. במשחק אינטראקטיבי זה, אין תשובות נכונות; המשחק מבוסס על קלפי 

המודעות המוכרים שמקובל להשתמש בהם בהנחיית קבוצות. 
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השימוש בארגז החול המטפורי מושפע מההקשר שהמבקרים מגיעים ממנו לתערוכה. 

כאשר הביקור מתרחש במהלך שנת הלימודים התלמידים מגיעים לביקור במסגרת יום 

טיול. הכנסת אלמנטים מהמרחב הציבורי המהנה מפוררת את הרגשת הכבדות של 

מוזאון לתרבות יהודית, המקשה לעתים על הילדים להתבטא ולחוות את התערוכות 

בחופשיות. חלל שיש בו נדנדות, קיר טיפוס, ארגז חול וחפצי משחק, מאפשר חוויה 

חושית ואסתטית שאינה מאיימת על הילדים. אם הביקור נערך במהלך חופשה, בוודאי 

שיש עניין לאפשר לילדים חוויית הנאה לצד החוויה הלימודית. הילדים חופשיים להתנהל 

בחלל בעצמם, ללא ההורים, כיוון שהם מרגישים בו בטוחים. לא רק שאין חשש 'לגעת' 

במוצגים אלא דווקא רצוי ומומלץ לגעת בהם. 

מבחינה פונקציונלית ארגז החול משמש בעיקר מקום שבו הקבוצה יכולה לשבת ולשוחח. 

במוזאונים רבים מוצבים ספסלים עם הפנים ליצירה או למוצג חשוב, אבל צורת הישיבה 

אינה מאפשרת תקשורת בין־אישית אלא ממקדת במוצגים את המבט ואת הגוף. הישיבה 

בארגז החול היא ישיבה שמאפשרת לכמה אנשים לשבת זה מול זה ולשוחח. במקרה זה 

האחריות מוטלת על המשוחחים ואין פעולה מוגדרת או שאלה שעליהם לדון בה. הישיבה 

בארגז החול מתאימה לבני כל הגילים ויכולה בעיקר לזמן דיון, שיתוף ואינטראקציה 

בין המבקרים. 

קיר הטיפוס ממוקם בכניסה לחדר )ראו בתמונה 4(. למילה טיפוס דו־משמעות: טיפוס 

מלמטה כלפי מעלה ותכונת אופי מסוימת. בקיר אנו רואים צילומים של חפצים מהאוסף, 

כולם גביעים לקידוש או להבדלה. אמנם הגביעים כולם משמשים לאותה מטרה אך הם 

מטיפוסים שונים: עם מכסה או בלעדיו, עמוקים או שטוחים, יצירתיים או רגילים. אוסף 

הגביעים העשיר מאפשר למעשה להצמיד אישיות לכל גביע, ולכל גביע מוצמד כיתוב 

עם שם של 'טיפוס' אנושי. לצד הצילומים כתוב: 'איזה טיפוס אתה?' 

ליד הקיר האמנותי יש ויטרינה ובה הגביעים האותנטיים מהאוסף. המעבר מהחפץ 

האותנטי להשלכה על טיפוסי אנשים יוצר למידה הקשרית; החפץ המוזאלי אינו 

מנותק משאלות אחרות המעסיקות את המבקרים ובראשם שאלת הזהות: 'מי אני?' 

או 'איזה טיפוס אני?'.

בקיר הטיפוס באה לידי ביטוי אחת השאלות הגדולות והמורכבות של תחום המוזאולוגיה. 

שאלת היחסים שבין האובייקט )החפץ( והסובייקט )האדם(, בעוד ברור ששניהם עוברים 

תהליכי המצגה במרחב המוזאלי. הסובייקט מוגדר כמי שחווה את העולם ומפרׁש אותו 

לעתים קרובות באמצעות שימוש באובייקטים. בתרבות העכשווית אנו מורגלים בתהליכי 
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ִחפצון והאנשה, ומערך היחסים המיוחד שנוצר בקיר הטיפוס בין הסובייקט לאובייקט 

מאפשר פעולות של תצפית, השוואה ודיון. במה אנחנו דומים לחפצים המקיפים אותנו 

ובמה אנחנו שונים מהם? האם המוזאון משמר רק אובייקטים או גם סובייקטים? אילו 

ערכים אנושיים מגלמים הסובייקטים השמורים במוזאון? 

לאורך קיר נוסף בתערוכה מוצב סולם אופקי )ראו תמונה 5(. הסולם היה למדף שמונחים 

עליו ספרים, והוא מייצג סולם ערכים. כל ספר עטוף בצבע אחר וכתובה עליו מילה 

המייצגת ערך: סובלנות, קבלת האחר, פתיחות, יזמה, מעורבות חברתית, כבוד לזולת, 

מסורת, מורשת, זהות. בחוויה האינטראקטיבית בתערוכה המבקרים הלומדים מסדרים 

את הערכים בהתאם לסולם הערכים שלהם, וכאן בא לידי ביטוי הקול האישי. החברה 

הישראלית אינה הומוגנית ודירוג הערכים בסולם הוא אישי, אך למרות זאת יש גם 

נקודות משותפות. הסולם נועד ליצור גירוי חושי העובר סינון דרך ההקשר האישי — ועובר 

להקשר החברתי. 

ראינו כי תערוכת 'מוזה־ON!' שואפת לחוויית למידה מעמיקה. המסר המרכזי של התערוכה 

הוא שתקשורת בין לומדים באמצעות דינמיקה קבוצתית ומשחק יכולה להרחיב את 

גבולות ההשפעה של התצוגה המוזאלית על המבקרים הלומדים. אמנם התערוכה היא 

חלק מתצוגת הקבע של המוזאון, אולם היא גם מארחת תערוכות מתחלפות, ונציג כאן 

בהרחבה אחת מהן. 

ג. מסע בקופסה: הסיפור האישי
התערוכה 'מסע בקופסה' התחילה בהיענות לקול קורא של משרד החינוך להגיש בקשות 

לתמיכה במיזמים בנושא 'קידום חברת מופת והטמעת למידה משמעותית'.24 במיזם 

שהוגש למשרד החינוך הוצע לקיים פעילות מתמשכת במוזאון לתלמידים מהחינוך 

המיוחד, עם ליווי והנחייה של סטודנטיות מהחוג לחינוך )מסלול חינוך מיוחד( במכללה 

האקדמית הרצוג. זוהר מורגרשטרן ליוותה את המיזם בהנחיה פדגוגית מטעם מכללת 

הרצוג, ויעל דיאמנט־פויפר הייתה המקשרת והמתאמת בין המוזאון והמכללה. כותבי 

התכנית קבעו מטרה שלפיה במסגרת המפגשים כל סטודנטית תלווה תלמיד במיזם 

אישי של חקר וגילוי באמצעות חיבור לחפץ אחד מהמוזאון, ותוצרי התלמידים יוצגו 

בתערוכה מיוחדת בחלל המוזאון. 

'קול קורא' למכללות האקדמיות לחינוך להציע מיזמים חינוכיים לקידום חברת מופת. משרד החינוך,   .24

8 בדצמבר 2013.
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קבוצת התלמידות שנבחרה להוביל את הפיילוט בשנת תשע"ה הייתה קבוצת 'מרחב משלב' 

בסדנת שילוב בגבעות.25 תכנית 'המרחב המשלב' היא תכנית ייחודית הפעילה יום בשבוע 

ומונה 12 תלמידות הלומדות במהלך השבוע בבתי ספר יסודיים ממלכתיים־ דתיים 

ונמצאות יום בשבוע במרחב המשלב. קבוצה זו נבחרה ליישום תהליכי למידה במוזאון 

בשל ייחודיות התכנית, המאפשרת לתלמידה חופש ומרחב אישי להתפתחות ולהתמודדות 

עם הקשיים שלה, וכן מאפשרת לגלות את הכוחות היצירתיים שבה. את התכנית מלוות 

סטודנטיות לחינוך מיוחד ומדריכה פדגוגית ממכללת הרצוג במסגרת ההתנסות בהוראה. 

במסגרת המיזם, ולאחר שהתקיימו מפגשי הכנה וביקורים משותפים במוזאון, בחרה כל 

תלמידה — בליווי סטודנטית ומדריכה פדגוגית — מוצג או חלל בתערוכות שהתחברה אליו 

חיבור אישי, ויצרה בהשראתו קופסה משלה בעקבות הלמידה במוזאון. היצירה הייתה 

מלווה בשלבי חקירה, בסיפור אישי וביישום באמצעות מגוון חומרי יצירה.

הנושאים שבהם בחרו התלמידות לעסוק הם מגוונים; חלקם יונקים מבירור הזהות האישית, 

חלקם קשורים להיסטוריה היהודית וחלקם למורשת ישראל. כל אחת מהתלמידות בחנה 

את הרלוונטיות של החפץ והמוצג לעולמה הפנימי, ובסיום התהליך שולבו הקופסאות 

שהכינו התלמידות בתצוגה במוזאון היכל שלמה, בתערוכה 'מסע בקופסה'. 

התלמידות נתבקשו לבחור חפץ מהמוזאון ולחקור אותו, אולם כאשר הן חזרו עם 

הקופסאות שלהן לביקורים נוספים במוזאון התברר שחלק גדול מהן מצא בבית חפצים 

דומים מאוד לאלה שראו במוזאון, ובצעד מפתיע הן בחרו לחקור את החפץ האישי ואת 

הסיפור המשפחתי. ביצירה של הקופסה הן הצליחו לעשות אינטגרציה בין הציבורי לפרטי 

בלי שהתבקשו לכך. החיבור בין המרחב הציבורי והמוזאון הפרטי הוא אחד הגילויים 

המפתיעים של התהליך, והוא מחזק את עקרון הלמידה האישית — הבנויה על הסיפור 

של הלומד ולא על הסיפור של החפץ. 

החידוש הגדול ביותר של התערוכה נמצא בהבנה שכל בית הוא למעשה מוזאון, ומתקיימות 

בו פעולות בסיסיות של אצירה, שימור, הנחלת מורשת באמצעות חפצים, הצגת חפצים 

לקהל ואפילו הדרכה למבקרים. המוזאון הביתי אינו מתייחס לבתי אמנים, אוצרים או 

אספני אמנות, אלא לבתי התלמידים הרגילים במערכת החינוך. כל בית הוא מרחב 

שנעשים בו תהליכי בחירה: מה תולים על הקירות? אילו ספרים מוצגים בספרייה הביתית? 

.http://www.sadnat-shiluv.co.il/ :על המרחב המשלב בגבעות ראו  .25
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מה מסופר באלבומים המשפחתיים? מה הם האובייקטים שעוברים במשפחה מדור 

לדור וכיצד מסופרים הסיפורים הקשורים בהם?. 

מכיוון שלמידה משמעותית ממזגת ידע ישן עם מידע חדש, בלמידה האישית יש חשיבות 

להשוואות בין מה שמוצג במוזאון הציבורי ובין מה שמוכר לתלמידה מהמוזאון הביתי. 

את משמעות התהליך אפשר לראות ולהבין באמצעות כמה קופסאות: 

עיינה בחרה להציג בקופסה שלה הגדה של פסח העוברת במשפחה מדור לדור: "לאחר 

הסיור במוזאון התחלתי לברר האם יש חפץ במשפחה שעובר מדור לדור וגיליתי את 

סיפורה של ההגדה. ההגדה שרדה את השואה ונמצאת כיום אצל משפחתי". לצד התצוגה 

של הקופסה של עיינה מוצג במוזאון גם הסיפור המשפחתי. 

רוניה הושפעה מתצוגת 'זמן נשים', שמוצגים בה פריטי לבוש ותכשיטים של כל מיני עדות. 

היא כתבה סיפור על דמות ששמה אנה, שהייתה תופרת בארץ ישראל במאה ה־19. 

הסיפור נכתב לאחר הביקור במוזאון והוא מבוסס על ההיסטוריה המשפחתית, לאחר 

שגילתה רוניה שסבתא רבתא שלה הייתה תופרת, מקצוע שעבר בירושה גם לאמה: 

הסיבה שבחרתי בנושא זה היא בגלל שאימא שלי תופרת. כשביקרנו במוזאון היכל שלמה 

וראיתי את התערוכה של השמלות בסגנון של פעם, מיד רציתי ללמוד על זה יותר. בנוסף, 

גיליתי תוך כדי עבודה שסבתא של סבתא רבא שלי הייתה תופרת במאה ה־19 בישראל. 

שמחתי ללמוד עליה ועל חייה.

הקופסה של רוניה, כמו עוד 12 קופסאות, מוצגת במוזאון בתערוכה המעוצבת בצורה לא 

שגרתית. במקום לבודד את הקופסאות מהקהל ולהכניס אותן לוויטרינות סגורות בחרנו 

להפוך אותן לנדנדות הניצבות על רקע תמונת נוף פנורמית )ראו בתמונה 1(. בתערוכה 

נוצר שיח בין חוץ ופנים, בין מרחב ציבורי למרחב פרטי, והיא מאפשרת לצופים לשאול 

שאלות על זהות ועל האופן שבו הנרטיב האישי מתחבר לנרטיב הקולקטיבי. 

שילוב פרחי הוראה במוזאון

שאלת שילוב פרחי ההוראה בצוות המוזאון היא שאלה מורכבת המעוררת מחלוקת 

בעולם המחקר. יש מחקרים שהבליטו את חולשת איש החינוך במוזאון; במחקרים אלה 

מתוארת פעולת אנשי החינוך במוזאונים כמוגבלת לכתיבת התכניות החינוכיות הנלוות 
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לתערוכה, אך אין הם שותפים ביצירתה, בעיצובה או בהדרכה בה.26 לעומת זאת, הדרכות 

במוזאונים של מדריכים שאינם מגיעים מתחום החינוך הופכות לחוויית הנאה ובידור ואין 

מתרחשת בהן למידה מעמיקה המניבה תוצרים.27 

בעת שהקימו את אגף הנוער במוזאון ישראל הייתה התלבטות אם ידריכו שם מדריכים 

או שילמדו שם מורים לאמנות. המסקנה הייתה שיש הבדל עמוק בין תפיסת העולם 

של מדריכים המגיעים מדיסציפלינות כמו היסטוריה וארכאולוגיה לבין תפיסת עולם של 

מורים לאמנות מעשית. המדריכים נצמדים לעובדות היבשות והם בעלי דפוסי חשיבה 

מתכנסים, ואילו המורים לאמנות הם יצירתיים ובעלי דפוסי חשיבה מסתעפים.28 

לשילוב פרחי הוראה מתחומי האמנות והעיצוב בהתנסות בהוראה במוזאון, יש שלושה 

יתרונות ברורים: יתרון אחד הוא הכשרה דיסציפלינרית המפתחת אצלם את היכולת 

להתבונן ואת היכולת ללמד כיצד להתבונן. עם שילוב קורסים באוריינות חזותית לתכניות 

הלימודים במכללות פרחי ההוראה יכולים ליישם ביתר קלות את התאוריות בעבודת 

השדה המוזאלית. פרחי ההוראה בתחומי האמנות המעשיים מסוגלים להנחות סדנאות 

ברמה גבוהה בטכניקות ובמגוון חומרים, בעוד מדריכים מתחומי דעת אחרים, המגיעים 

מדיסציפלינות כגון היסטוריה ותולדות האמנות, אינם יכולים לעשות זאת. 

עוד יתרון הוא שפרחי הוראה מחויבים לנוכחות בהכשרה מעשית לאורך כל השנה ומלווים 

בידי מדרכים פדגוגיים הצופים בהם ונותנים להם משוב. תהליך הרפלקציה עוזר לפתח 

את תהליכי הלמידה, לשכללם ולהתאימם לעקרונות הלמידה המשמעותית. פרחי ההוראה 

יכולים ללוות במוזאון ביקורים חוזרים של כיתות וליצור קשר אישי עם התלמידים, והם 

יכולים גם לערוך ביקורי גומלין בבתי הספר. פרחי ההוראה שעוברים הכשרה במוזאון 

יוצאים לעתים קרובות עם חפצים מהאוסף לביקורים חוזרים בבתי הספר שביקרו בעבר 

במוזאון. מיזם זה מכונה 'מוזאון יוצא אל קהלו'. הבאת החפצים מהמוזאון אל בתי הספר 

וקיום ימי שיא, שבהם פרחי ההוראה מלמדים התבוננות וחקר באמצעות החפצים, יוצרת 

רצף מתמשך של למידה מעמיקה לאורך כל השנה.

יתרון נוסף הוא שיתוף הפעולה הבין־מוסדי בין המוזאון ובין מכללות להכשרת מורים 

לאמנויות, שיכול להתפתח גם לשיתופי פעולה מעבר ליום בשבוע שבו פרחי ההוראה 

אייזנר ודובס, 1987, עמ' 77–86.  .26

כתריאל, 1999, עמ' 229–230.  .27

גורדון, 1996, עמ' 125.  .28
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נמצאים במוזאון. למשל בשנת 2014 אירח המוזאון את תערוכת הגמר של סטודנטיות 

החוג לאמנות של מכללת אמונה. חללי התצוגה שונו והוגדרו מחדש בהתאם לעבודות 

של הסטודנטיות. הסטודנטיות הורשו להתערב בתצוגה ושילבו בפרויקטים שלהן חפצים 

מאוסף המוזאון. יתר על כן ישנו מערך שילוב משאבים בין המוזאון לבין המכללות והוגדרו 

בעלי תפקידים המקשרים בין המכללות לבין המוזאון. נוסף על כך, יש שיתוף פעולה 

של המכללה עם מומחים מתוך הקהילה המוזאלית ולהפך — אנשי חינוך מתוך המכללה 

נמנים עם מקבלי ההחלטות בוועד המנהל של המוזאון. 

למרות יתרונות אלה של שילוב פרחי הוראה במסגרת עבודה מעשית במוזאונים, עדיין 

אין מרבית ההכשרה בהוראה בתחום האמנויות מתרחשת במוזאונים. מצד מערכת 

החינוך עדיין מורגש חוסר בידע על שילוב נכון של העולם המוזאלי בתכניות הלימודים 

העכשוויות. במציאות הבית ספרית המוזאונים הם חלק מפעולות העשרה, אבל הביקור 

החד־פעמי מאופיין כחוויה תיירותית, ולא תמיד הצורך בפעולות מתמשכות ובביקורים 

חוזרים מובן. רק בתי ספר מעטים משלבים את הביקור במוזאון בתכנית הלימודים הבית 

ספרית, והתפיסה הקיימת היא שהפוטנציאל החינוכי של המוזאון אינו מנוצל כראוי בידי 

בתי הספר.29 

בתחילת 2016 התפרסם קול קורא מטעם משרד החינוך העשוי להביא בשורה חדשה 

לשילוב בין אקדמיה לשדה ולמוזאון. זהו קול קורא למוזאונים 'לאמץ' תלמידים ממגמת 

עיצוב מבית ספר על־יסודי וללוות את פרויקט הגמר שלהם שייעשה בעבור המוזאון. 

המוזאונים המשתתפים במיזם יוצגו בכנס באפריל 2016. מוזאון היכל שלמה הקדים את 

זמנו, שהרי כבר בשנת הלימודים תשע"ו, הסטודנטיות לאמנות ולעיצוב מאמצות שתי 

מגמות מבתי ספר על־יסודיים ועובדות עם התלמידות על פרויקטים אמנותיים ועיצוביים 

בעבור המוזאון. סטודנטיות מהחוג לאמנות מאמצות את מגמת האמנות מבית הספר 

אמי"ת מודיעין, וסטודנטיות מהחוג לעיצוב מאמצות את המגמה לעיצוב גרפי באולפנת 

צביה בני ברק. 

מוזאונים שיאמצו את הדגם שבו פרחי הוראה מלווים תלמידים מהחינוך העל־יסודי 

בפרויקטים של עיצוב הנעשים בשביל המוזאון עצמו יוכלו להתחיל בתהליך של שינוי, 

וירוויחו לדעתי תוכן ותערוכות רלוונטיות מסוג חדש, שיעשירו את כל הגורמים המשתתפים 

בתהליך. 

פסטרנק, 2000, עמ' 40.  .29
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סיכום

הייתי רוצה שיהיו מקומות יציבים, נייחים, לא מוחשיים, 

שלא נגעו בהם ושכמעט אי אפשר לגעת בהם,

בלתי ניתנים להזזה, מושרשים; מקומות שישמשו כציוני דרך, נקודות מוצא,

מקורות.30 

פרק כתב על האפשרות שמרחב כלשהו יהפוך למקור ראשוני לחקירה, לנקודת מוצא. 

מוזאונים היסטוריים למורשת העם עונים להגדרת המרחב הבלתי ניתן לנגיעה. לא רק 

חוסר האפשרות לגעת במרבית החפצים בתצוגת הקבע הופך מוזאונים לבלתי מוחשיים; 

גם היותם מעצם טבעם מקומות של שימור, מבצרים בודדים, בלתי ידועים לקהלים 

מסוימים וסמויים מן העין לקהלים אחרים. 

פרק טען, שפרדוקסלית דווקא מקומות בלתי ניתנים למגע הם בעלי פוטנציאל להיעשות 

לשאלה: "מקומות כאלה אינם קיימים ומשום שאינם קיימים המרחב נהפך לשאלה, חדל 

להיות ודאות, חדל להיות חלק מאתנו, חדל להיות שייך. המרחב הוא ספק; אני חייב 

לסמן אותו, לציין אותו ללא הרף".31 

מוזאונים להיסטוריה ומורשת הם מרחבים שבירים. הזמן, הזיכרון הקולקטיבי המתעתע 

וההתפתחות הטכנולוגית עלולים לשחוק את היתרונות של למידה משמעותית המתרחשת 

במוזאון. כדי להילחם בשחיקה אני מרגישה שלא די ללוות תהליכים פדגוגיים, לאצור 

תערוכות אינטראקטיביות וליישם בהם עקרונות של למידה משמעותית; אני חשה שצריך 

גם לכתוב, לנסות לנסח בקפדנות בשיטה אקדמית את התהליכים כדי להותיר אותיות 

וסימנים שיובילו את המרחב ממצב של חוסר נראות וחוסר ודאות למצב של ידיעה וחקירה. 

פרק, 2005, עמ' 124.  .30

שם.  .31
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 המרכז העולמי 

 למורשת יהודי צפון אפריקה בירושלים —  

מרכז תרבות

משה עובדיה

בעשור האחרון עברה שכונת 'מחנה ישראל' שינויים פיזיים מרחיקי לכת; מחד גיסא 

נפגעו מבנים ישנים השייכים לכולל המערבים, ומאידך גיסא נבנו בה בניינים מודרניים. 

למרות השינויים בשכונה 'המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה' )להלן: המה"ע( 

שוכן במבנה היסטורי ששופץ ושודרג, ומשמש כיום מרכז תרבות. 

מחקרים רבים נכתבו על המערבים ועל שכונת 'מחנה ישראל', על בנייניה ועל תושביה. 

עם הכותבים נמנים חוקרי 'היישוב הישן' ו'היישוב החדש' בירושלים, כמו יעקב ברנאי, 

רות קרק, מיכל בן יעקב, עוזיאל חזן וכותב שורות אלו.1 

התעניינותי במה"ע נובעת משלוש סיבות: הראשונה — עניין שורשי )מורשת אבותיי(, 

השנייה — מחקרית, והשלישית — מחשבות על עתיד המה"ע, ועל כן שימש הכנס שעסק 

במוזאונים בראי החינוך והחברה במכללת אפרתה, בשיתוף פעולה עם 'מוזאון חצר 

היישוב הישן' זרז בכתיבת המאמר שעוסק בבדיקה בנעשה במה"ע בשלהי המאה ה־20 

ובתחילת המאה ה־21. המאמר יחדש על אודות חקר פעולות 'ועד העדה המערבית' 

למען הקמת המה"ע, על אודות מבנים היסטוריים והסבתם לאתרי מורשת בירושלים ועל 

תרומת המה"ע לחינוך ולהכרת המורשת של יהודי צפון אפריקה לחברה בארץ ובעולם. 

המה"ע — סקירה היסטורית

המבנה של 'המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה' נמצא כאמור בשכונת 'מחנה 

ישראל'; השכונה הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה שנבנתה ביזמה פרטית של 

ברנאי, תשל"א; קרק, תשמ"ה; בן יעקב, תשס"א; חזן, 2001; ריבלין, תשל"ח; עובדיה, תש"ע.   .1
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יהודים מערבים. השכונה נוסדה בזכות מפעליו של הרב דוד בן שמעון, 'הצוף דב"ש', 

מנהיגה המובהק של העדה המערבית משנות ה־60 ועד 1881, שנת פטירתו. המבנה 

1865–1879, שנים המציינות את השלב הראשון בפיתוח השכונה. כמו  הוקם בשנים 

כן נראה שהמבנה היה אחד משני המבנים הראשונים בשכונה, ויש הטוענים שהיה 

המבנה הראשון בה. במקור היו למבנה שלוש קומות והוא הוקדש לכולל המערבים 

)המוגרבים(. 

בן יעקב ציינה במחקריה על אודות המערבים את חצר ר' מאיר עובדיה )1825–?(, שעלה 

לירושלים מאזימור במרוקו ושימש בשנות ה־70 של המאה ה־19 שד"ר המערבים וממנהיגי 

הכולל. לטענתה הוקם המבנה בסוף שנות ה־70. לאחר פטירת ר' עובדיה נרכשה החצר 

בעבור כולל המערבים מתרומות שהושגו בהשתדלות הגביר שלמה אבושדיד ומסכום 

שהקדישה הגברת רחל די תבאת. 

ב־1913 עלתה מהעיר מוגדור במרוקו לירושלים משפחת קרוצ'י, שבניה היו נגרים אומנים. 

הם התגוררו במבנה ואף ניהלו בית כנסת בקומתו השנייה. במשך הזמן הצטרפו אליהם 

בני משפחת בואנוס ואחרים שהגיעו ממרוקו בשנות ה־30 של המאה ה־20, ובשנות ה־40 
וה־50 חברו אליהם עולים נוספים שהגיעו לירושלים.2

פעולות 'ועד העדה המערבית' למען הקמת המה"ע

בשנות ה־80 של המאה ה־20 הגיעו למבנה המה"ע — שהיה נטוש ומוזנח — חברי 'ועד 

העדה המערבית' ועמם עקיבא אזולאי )1913–1984(, ששימש נשיא הוועד. הם החליטו 

להתחיל בפעילות למען הקמת המה"ע. עקיבא אזולאי לא זכה לראות את הקמת 

המרכז בעקבות פטירתו ב־1984; עם זאת ממשיכי דרכו ודרך עמיתיו, ובהם ראשי 

ועד העדה בזמננו — חיים כהן ואלי מויאל, הצליחו להגשים את חזון קודמיהם והחלו 

בהקמת המה"ע החדש. ב־1988 הושלם השלב הראשון בבנייתו, ובשנים 2008–2011 

המשיכו בשיפוץ, בשדרוג, בבניית קומה נוספת ובהקמת גן אנדלוסי בסמוך לכניסה 

הראשית של המה"ע.3 

בן יעקב, תשס"א, עמ' 224; חזן, תשס"א, עמ' 53; ראיון עם ציון קרוצ'י, 21.9.05, ירושלים, מראיין:   .2

משה עובדיה.

ריאיון עם סולי שרביט, ט"ו באדר ב תשע"ד, 17.3.2014, מבשרת ציון, מראיין: משה עובדיה.  .3
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את הגן האנדלוסי תכננו האדריכלים קולקר ואפשטיין. בצדו הדרומי של הגן עוצבו 

ארקדות מעוטרות בעיבודי מוזאיקה מיוחדת, ולאורכו הותקנו שלוש מזרקות בסגנון 

מרוקאי ובעיטורים אופייניים. המזרקות מחוברות לתעלה המזרימה אליהם מים בקביעות. 

למעשה דגם הגן הוא דמוי גן של חליפים מוסלמים, כמו הגן של ארמון אלהמברה 

בגרנדה, שנבנה במאה ה־12 ובמאה ה־14. שער הכניסה למרכז עוצב בצורת פרסת 

סוס, וכשנכנסים למרכז מתגלה לעין פטיו מרהיב ביופיו שתכנן אלי מויאל, אדריכל יהודי 

ממרוקו. עבודת הגבס נעשתה בידי אומנים ממרוקו, ובהם האמן לאמן אל־חוסיין. בקומת 

הכניסה שוכן בית כנסת על שם ר' אפרים אלנקווא, מרבני אלג'יריה, שהועתק מתלמסן, 

 אלג'יריה, והיא מעוטרת בתמונות של מערבים ומצבות עם שמות מקדישי ההקדש, כמו 

גם בפסל דיוקנו של דוד עמאר. בקומה הראשונה שוכנת ספרייה ממוחשבת ובה כ־3,000 

ספרים על יהדות צפון אפריקה, ובקומה השנייה — אולם תערוכות על שם אנני קלוד 

עמר אדרי, שנערכים בו כנסים. 

בחירת שם למה"ע

מדוח פעילות 'ועד העדה המערבית' בשנים 1991–1993 אנו למדים על שמו הראשון של 

המה"ע: 'עמותת המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה ע"ש ]על שם[ עקיבא 

אזולאי ז"ל. מנהיגי הוועד החליטו לקרוא למרכז על שם נשיא העדה, אזולאי, ששימש 

נשיא העדה בשנים 1978–1984. זהו האזכור בדוח לפעילותו של אזולאי למען הקמת 

המרכז: "עקיבא אזולאי ז"ל מיוזמי הרעיון של הקמת המרכז וחברים רבים אחרים 

ראשי העמותה ממשיכים את הרעיון ומפתחים אותו כמידת יכולתם".4 ואולם ועד העדה 

נזקק לתקציבים רבים כדי להמשיך בקידום בניית המה"ע. בהשתדלות ראשי הוועד — 

חיים כהן ואלי מויאל — הושגה תרומה ניכרת ממשפחת עמאר, ובראשם דניאל עמאר, 

לקידום בניית המה"ע והשלמתו, ומנהיגי הוועד הנוכחי החליטו להסב את שם המרכז 

— בהסכמת משפחת אזולאי.5 על כן נקרא שמו החדש של המה"ע על שם דוד עמאר, 

אביו של דניאל: 'המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה בירושלים ע"ש דוד עמאר'. 

ועד, 1993, עמ' 6.  .4

אזולאי היה ידוע כפעיל למען קידום מורשת העדות ולאו דווקא מורשת בני עדתו. ראו שרביט, 2013,   .5

עמ' 122–123 )דברי חביב שמעוני על אזולאי(, עמ' 128–129 )דברי ברוך גבעתי על אזולאי והעדה הכורדית 

בירושלים(, עמ' 120 )בהרצאה עם העדה הרומנית(, מכתב לאזולאי ממייק טרנר מבצלאל, המחלקה 

לעיצוב תעשייתי וסביבתי, 16.11.1975. מתוכן המכתב אנו למדים על הרצאתו לפני סטודנטים, שעסקה 

בשכונת גבעת שאול והמרכיב האנושי בה. יש לציין שבשכונה זו התגוררו בני העדות היהודיות השונות 

שאזולאי התערה בהן ויצר עמן חיי שיתוף. 
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עמאר היה ממנהיגיה הבולטים של יהדות מרוקו במאה ה־20, שותפו לעסקים של מלך 

מרוקו חסן השני, פעיל ציוני ב'מסגרת' — ארגון המוסד לעלייה בלתי־לגלית ממרוקו 

ושתדלן בקידום השלום בין ישראל למדינות ערב בשיתוף פעולה עם שותפו לעסקים, 

מלך מרוקו חסן השני.6 

מטרות המרכז

בדוח 'ועד העדת המערבית' משנות ה־90 נכתבו המטרות האלה:

קיום מרכז למידה עולמי למורשת יהודי צפון אפריקה.  .1

שימור ערכי המורשת והתרבות והנצחתם.  .2

הגברת התודעה הציבורית בישראל ובעולם למפעל זה.  .3

קידום המחקר במגוון נושאי המורשת ביצירת תשתית מדעית לנושא זה בתולדות   .4

עם ישראל לחינוך הכללי.

נוסף על כך נזכרו בדוח פעילויות הנוגעות לתפקיד המה"ע: יתקיימו בו כנסים וערבי עיון, 

הצגות ומופעי פולקלור, תערוכות ותצוגות בנושאי מורשת, חוג לפיוטים ומכון מחקר.7 

מלבד מטרות אלו שנזכרו בדוח, אנו למדים על אחת המטרות העיקריות של המה"ע 

במאה ה־21 מריאיון עם יו"ר המה"ע, חיים כהן: להכיר ליהדות אשכנז ולדור השלישי של 

יהודי המגרב את המורשת היהודית המוגרבית. למעשה חידד כהן את אחת המטרות 

שהוועד קבע בשנות ה־90 )ראו מטרה 3 לעיל(. 

על אודות אזולאי ועמאר ראו אצל דיין ואחרים, 2013, עמ' 26–27, 140–141; על ההשתלשלות בקביעת   .6

שם למה"ע: ריאיון עם סולי שרביט, מבשרת ציון, 2014; מכתב לאסתר אזולאי מארגון קהילות יהודי 

צפון אפריקה בירושלים, 21 בדצמבר 2006, המכתב אצל משפחות שרביט ואזולאי והעתק נמצא 

Youtube https://www.youtube. -ברשותי; חלק מדברי הרצאתו של חיים כהן יו"ר הנהלת המה"ע ב

com/watch?v=zp5pmTAvJH0&sa=U&ved=0ahUKEwiAz8qh6_vJAhUH1BoKHRqGCzcQtwIIBg
usg=AFQjCNH1e1T1q8v01q6UX6W8Efs7pwet5g& במסגרת ערב השקת ספר לזכרם של עקיבא 

ואסתר אזולאי )מהדורה שנייה 2013(. 

ועד, 1993, עמ' 7–8.  .7



99המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה בירושלים מרכז תרבות

בעלון פרסום המתאר את המה"ע מובאת מטרה נוספת: "חלק ממטרות המרכז נקבעו 

להציג, לחקור ולשמר את כל גווני התרבות החומרית, התרבותית והרוחנית של כלל קהילות 

יהודי צפון אפריקה, ממרוקו ועד מצרים, כולל אלג'יריה, תוניסיה ולוב ונחלתם לכלל".

האם קברניטי המה"ע מיישמים את המטרות הללו הלכה למעשה, או שהן רק כתובות 

בפרוטוקולים ובמסמכי ועד העדה? כדי לענות על שאלה זו יש לבדוק את פעילות המה"ע.

בעלון הפרסום של המה"ע החדש יש רשימת פעילויות: סיורים מודרכים, חוגי פיוט, חזנות 

ונגינה בעוד, סדנה ללימוד תאטרון, ערבי ספרות והשקת ספרים, כתבי עת ומחקרים, 

 ,Audio visual סדנאות אקדמאיות בנושא מורשת בשיתוף אוניברסיטאות בארץ, מרכז

ערבי הווי וסדנאות לכוחות הביטחון, תערוכות מתחלפות ותערוכות קבע.

המה"ע במאה ה־21

מדברי כהן, יו"ר ההנהלה, ואברהם גוזלאן — ממדריכי המה"ע ופעיליו, ואף מביקוריי 

במקום למדתי על התנהלות המה"ע הלכה למעשה: נוכחתי לדעת שהמרכז הוכרז 

'אתר מורשת עולמי' מטעם ממשלת ישראל, ונערכים בו סיורים מודרכים המספרים 

את הנרטיב ההיסטורי של המקום ושל יהדות המגרב. ההדרכות מיועדות לקבוצות 

מגוונות: לילדי בתי ספר, לכוחות הביטחון, לתנועות נוער, לוועדי עובדים, למדריכי טיולים 

ולציבור שוחר המדע והמידע על אודות יהדות המגרב ועל הנרטיב ההיסטורי של היהודים 

המערבים־מוגרבים בירושלים. אחד הסיורים הדומיננטיים במה"ע הוא הדרכה של קציני 

צה"ל בימי הסליחות. הסיור מתחיל במה"ע ומשולב במפגש עם 'הראשון לציון', והם 

מקבלים בו את ברכתו — ולאחר מכן ממשיכים את הסיור בשכונת נחלאות.

כמו כן באחד מימי חול המועד סוכות הציבור הרחב מוזמן לסוכת המה"ע כדי לקבל 

את ברכת 'הראשון לציון' וגם לקיים את הנאמר בתלמוד הבבלי: "חייב אדם להקביל פני 

רבו ברגל" )ראש השנה טז ע"ב(. פתיחת המימונה המסורתית במוצאי שביעי של פסח 

התקיימה בעבר במה"ע הישן, ובשנים האחרונות באולמות או בבתי כנסת בירושלים, 

בנוכחות 'הראשון לציון' ובברכתו.

במה"ע מתקיימים ערבי יוצרים ואמנים בתחומי הציור והפיסול — למשל תערוכת חמסות 

שהוצגה בעבר בפריז. אחד מתחומי הלימוד הדומיננטיים הוא הוראת הפיוט על ידי מורי 

פיוט ידועים ומובילים בתחום, כמו ר' אלעזר מאיר עטייה, המוביל חוג פיוטים ושילוב של 
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נשים שרות ממגוון העדות. הדגש בלימוד מושם על פיוטים מצפון אפריקה. נוסף על 

כך מתקיימים במה"ע ערבי פיוט העוסקים בשירה האנדלוסית ומופיעים בהם פייטנים 

ידועים דוגמת הפייטן חיים לוק.

במקום פועלת גם הוצאת ספרים העוסקים במנהיגים וברבנים ממוצא מרוקני, כגון: 

'דמויות בתולדות היהודים במרוקו מראשית התיישבותם ועד ימינו'8 ו'דמויות מרכזיות 

בתולדות יהודי מרוקו',9 ונערכות בה השקות ספרים העוסקים ביהדות המגרב, לדוגמה 

השקת ספרו של משה כהן העוסק 'בהקדמות הדקדוקיות לספר השורשים של רבי 

סעדיה בן מימון אבן־דנאן, בלשן, משורר והיסטוריון בתקופת גירוש ספרד',10 ספר אחר 

העוסק באחד מנשיאי העדה: 'עקיבא אזולאי איש ירושלים',11 ועוד ספרים רבים. כמו 

כן נערכים במה"ע ערבי עיון העוסקים בהיסטוריה החברתית־כלכלית של יהודי המגרב 

ובעלייה לארץ ישראל. 

איסוף חומרים ושימורם

כהן הדגיש את החשיבות שבפתיחת צוהר לקהל הרחב על חקר יהדות המגרב, והבית, 

לדבריו "שייך לכולם לא רק ליוצאי המגרב אלא גם בית שישמש מרכז לכותבי קורות 

היהודים בצפו"א". לכן פועלת במקום ספרייה ממוחשבת ובה כ־3,000 ספרים, הפתוחה 

לתלמידי בתי הספר, לסטודנטים, לחוקרים עצמאיים ולחוקרים מאוניברסיטאות בארץ 

ובחו"ל. נוסף על כך יש בה ארכיון עם תעודות הקשורות בתולדות כולל המערבים, ויש 

מגמה לעתיד לאסוף תעודות הקשורות לקהילות היהודיות במגרב, וליצור ארכיון מקוטלג 

על פי ארצות המגרב. 

המה"ע פועל לאיסוף חומרים הקשורים ביהדות המגרב מכל מקום בגלובוס שבו 

מתגלים חומרים על אודות יהדות זו. לפעילות זו נרתמו כמה אספנים: ביל גרוס, פול 

דהאן מבלגיה וחאליד אל ג'אריב ממרוקו. לדברי כהן, מטרת איסוף החומרים היא 

להביא למודעות הקהל את זמינות המרכז לכל המעוניין להכיר את יהדות המגרב 

טולדנו, 2005.  .8

דיין ואחרים, 2013.   .9

כהן, 2000.  .10

שרביט, 1984; שרביט, 2013. במהדורה השנייה נוסף חלק העוסק ברעייתו של עקיבא, אסתר אזולאי   .11

לבית חרוש.
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ולחקרה. עם זאת הנתונים בשטח מראים שעוד חזון למועד הקמת מכון מחקר 

מפאת חוסר בתקציבים.

המה"ע בעידן הדיגיטלי 

המה"ע הציב לעצמו מטרה לשמר את מורשת יהודי צפון אפריקה ותרבותם באמצעות 

איסוף חומרים המשולבים בטכנולוגיה חדישה, כמו עמדות ממוחשבות שיש בהן קישורים 

העוסקים בתרבות הרוחנית והחומרית של יהדות המגרב. כדי להשיג מטרה זו — בפרט 

בימים שהטכנולוגיה משמשת כלי עזר מרכזי ביותר — החליטו יוזמי המה"ע לשלב עמדות 

ממוחשבות ובהן מצגות המספרות את הנרטיב ההיסטורי והעכשווי של יהדות המגרב. 

מבקר שעניינו מרוקו מקיש על שם המקום — ומגוון קישורים יעלו על המסך: לדוגמה 

אם נלחץ על מקש בתחום 'מעגל החיים' שבו מופיע ליל הסדר, ייפתח לפנינו סרט שבו 

שחקן מציג את מנהגי ליל הסדר, הכוללים מאכלים ופיוטים על פי מנהגי יהדות מרוקו, 

וכך הלאה — קישורים לחתונה, לברית מילה ועוד. 

 ,www . north - africa - jewish - heritage - center . org . il :אתר המה"ע מופיע ברשת בכתובת הזו

ומציג את ייעודו של המה"ע ואת מטרותיו, ויש בו גלריית תמונות מהמגרב וסרטון על 

אודות המרכז ופעילויותיו. מלבד זאת אך טבעי שבעידן הטכנולוגי יהיה למרכז חשבון 

Facebook פעיל וערך על אודותיו מובא בוויקיפדיה — האנציקלופדיה החופשית; כותב 
הערך שילב בו גם תמונות של המה"ע. בהמשך הדרך להשתלבות בעידן הטכנולוגי 

מתוכנן איסוף סרטים ויצירת ארכיון סרטים העוסקים במורשת יהודי המגרב. 

מורשת המערבים־מוגרבים במה"ע

מדבריו של כהן נראה שמרוקו היא הארץ הדומיננטית במה"ע. יש במקום גם חומרים 

על אלג'יריה, על תוניסיה ועל לוב; על מצרים אין חומרים רבים אף על פי שמצרים 

הייתה בתקופת השלטון הבריטי אחת מהארצות השייכות לכולל המערבים, ומתרומות 

יהודי מצרים תמך כולל המערבים בבני העדה ובבנותיה. יש לציין שבימינו שכיחים 

ארגונים עדתיים ספרדיים ומזרחיים; לא אציין את כולם אלא את הארגונים השייכים 

ליהודי המגרב: 'ארגון קהילות יהודי צפון אפריקה בירושלים מיסודו של ועד העדה 

יוצאי מרוקו  יוצאי לוב'; 'ברית  המערבית בירושלים'; 'הארגון העולמי של יהודים 

בישראל'; ליהודי מצרים ארגון משלהם הנושא את השם 'התאחדות עולי מצרים 
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בישראל'.12 אם כן בימינו אין המה"ע מייצג את מצרים, אבל בקורות כולל המערבים 

נזכרים רבות יהודי מצרים במתאם ליחסים שבין הכולל לקהילות היהודיות במצרים. 

במהלך הריאיון עם כהן נשאלה שאלה הנוגעת לנרטיב ההיסטורי של היהודים המערבים־

המוגרבים. לדבריו, כשהוא נואם ומרצה באירועים על אודות יהדות מרוקו, אזי המערבים 

נכללים בנקודת הזמן שלהם ואין הוא פוסח עליהם — ומספר על 'הצוף דב"ש' ועל 

מפעליו. וכפי ששמעתי ממנו פעמים מספר, הוא מרחיב על השלוחים־שד"רים שיצאו 

מטעם הכולל, על היחסים בין הספרדים למערבים ועל אישים מבני העדה. 

כאמור לעיל, במרכז אפשר לראות מצבות של מערבים מקדישי המבנה מהמאה ה־19 

ותמונה של חברי 'ועד עדת המערבים בירושלים' משנות ה־30 של המאה ה־20, תמונות 

של אישים ונשיאי העדה, כמו תמונת סבי — עקיבא אזולאי, המציגה את אחרון הנשיאים 

המוגרבים מילידי הארץ ומוותיקיה ועוד אישים חשובים כמו הסופר אברהם אלמאליח, 

הרב רפאל אהרן בן שמעון בנו של 'הצוף דב"ש', הנשיא שלום זוהר ועוד. כלומר במרכז 

יש נראות והנצחה של היהודים המערבים. 

סיכום

למיטב שיפוטי, המה"ע צועד בדרך הנכונה וממלא את מטרותיו ומשלב את הטכנולוגיה 

הנדרשת בימינו, אולם חסרים לו הרבה תקציבים כדי לקיים בו מכון מחקר. אני מקווה 

שמלבד תפקידו העיקרי בימים אלו, שבעקבותיו נכתבו המאמרים 'בראי החינוך' ובעיקר 

'בראי החברה', ייפתח מכון מחקר שיניב ֵּפרות ויגלה לנו פרטים נוספים על אודות יהדות 

המגרב. אף על פי שידוע לחוקרים ולשוחרי מדעי היהדות והרוח שיהודי המגרב ותרבותם 

נחקרו רבות, המחקר עדיין חסר — ופיתוח מכוני מחקר במרכזי תרבות ובמוזאונים יציג 

חידושים לציבור הרחב, יעשיר אותו וכמובן יתרום להנחלת המורשת היהודית בארץ 

ובתפוצות.

על הארגונים בימינו ראו הפדרציה, 2012.  .12
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 מוזאונים מנציחים דמויות — 
על מקרי בית אוסישקין ובית יגאל אלון1

ישראל רוזנסון

הנצחת דמויות בשמות רחובות ומוזאונים

דוגמה מובהקת להנצחת אישים פשוטה, טכנית באופייה, מתרחשת אגב ִׁשיּום רחובות 

)'הנצחה טכנית' ניתנת כמובן לניסוח מקצועי, ראו למשל ניסוחו של עזריהו(.2 לפי זה שם 

הרחוב אינו אלא קוד ב'רשת קואורדינטות הנצחה' מסוימת, רשת טכנית, ולא־אחת אין 

כלל התאמה בין השם ובין כל מהות של הרחוב.3 שלט הרחוב המציג אותו ברבים כולל 

מידע בסיסי ביותר על המונצח, ומעבר לכך בדרך כלל הרחוב לכשעצמו כמעט אינו 

גורר פעולת הסברה נוספת, משום שבהקשר הנדון הרחוב עצמו יכול להיות סתמי מאוד. 

יישא שם כזה או שם אחר, שם רחוב חשוב בעיקר להתמצאות. בהמולת החיים אנשים 

נוהגים לשאול עוברים ושבים: "היכן נמצא רחוב פלוני?" ולא: "מדוע כונה הרחוב בשם 

פלוני?" גם במקרים שיש קשר בין שם הרחוב לסביבתו )האישיות המונצחת התגוררה בו 

זכיתי ומאמרי זה נתרם מטוב לבם של כמה אישים שחלקו עמי את ידיעותיהם ואת תובנותיהם בנושאים   .1

העומדים על הפרק; תודתי העמוקה נתונה למשה ולזאבה אלון — בני המשפחה הקרובים, ליוסי לב־ ארי, 

שהיה במשך שנים מנהל 'בית אוסישקין', לנילי לב־ארי — ארכיונאית קיבוץ דן, לליאת לרר־לנגלבן, 

המנהלת בהווה, ולניצה קפלן, אשת 'בית יגאל אלון'. 

כדי להפגין מהי הנצחה רדודה, אימץ עזריהו מונחים השאולים מעולם החשמל: "הבחנה יסודית היא בין   .2

'רשתות של תקשורת חברתית' הפועלות ב'מתח גבוה' בתפקודם כתמסורת של מסרים אידיאולוגיים 

ושל המשמעות המקודדות בהן, ובין כאלה הפועלות ב'מתח נמוך'. המונח 'מתח גבוה' מכוון למידה 

גבוהה יחסית של קשב למסרים המועברים ברשתות אלה. הכוונה לרשתות התקשורת הנוצרות 

בעת טקסים ציבוריים, שהם אירועים מורכבים, רוויים במסרים סמליים ושיש להם היבט פולחני 

ברור. מבחינתו של המשתתף מדובר בחוויה חגיגית השונה במובהק מהתנסויות יום־יומיות. המונח 

'מתח נמוך' עוסק ברשתות תקשורת חברתית שמתפקדות בדרגה נמוכה יחסית של קשב למסרים 

האידיאולוגיים־פוליטיים המועברים דרכן. רשתות מסוג זה מופעלות על ידי שטרות כסף... ובולי דואר 

שהם אמצעי תשלום רשמיים המשמשים מנגנון לתמסורת של ייצוגים סמליים של הסדר הפוליטי..." 

)עזריהו, תשע"ב, עמ' 17–18(. 

יש כמובן גם חריגים. להלן נזכיר את שדרות בן גוריון, לשעבר שדרות קרן קיימת, ששמן הוסב לזכר   .3

בן גוריון אחרי פטירתו. ביתו של בן גוריון שכן ברחוב זה. 
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או פעלה בסביבה(, הקשר ה'היסטורי' הזה איננו עומד לנגד עיני המחפש כתובת. רחוב 

הוא רשות רבים קלסית; קשה לערוך טקס, לשאת הרצאה או לארגן סיור לימודי ברשות 

הרבים של אותו הרחוב הנושא שם מסוים. יש כמובן חריגים,4 אבל גם במקרה שלהם 

קשה מאוד לקיים פעילות תרבותית שוטפת במשך זמן רב, כדי לרקום זיקה ממשית בין 

רחוב ובין דמות מונצחת. מנקודת הראות של מערכת ההנצחה, הדבר החשוב הקורה 

בדרך הנצחה שכזו הוא הנכחת שם אישיות מסוים בתודעה הציבורית עקב השימוש 

התדיר בשם הרחוב.5 אך לא זו בלבד שאין בהנכחה כזו ערובה לזיכרון אמתי של האישיות 
המונצחת ופועלה, אלא אף יכול להיווצר מצב שהיא תתקשר למצבי לעג והשפלה.6

הדברים יכולים להיות נכונים גם בנוגע למבני ציבור ובכללם מוזאונים, העשויים לשאת 

שם של דמות באופן סתמי לחלוטין. גם כאן אפשר לדבר על הנצחה טכנית שבהקשר 

של זיקת דמות מונצחת־מוזאון איננה משמעותית הרבה מעבר לעצם אזכור השם.7 

אולם במקרה של מוזאונים, אפשרי גם מצב שונה שוני מהותי, ובגין טיב ההצגה במוזאון, 

אופן ההצגה בו ואופי הביקור בו, הוא יכול להיקרא על שם דמות ולהנציחה, וההנצחה 

באמצעות הערוץ המוזאלי עשויה לשאת עומק ומשמעות. בנקודה זו עשויות לעלות 

השאלות שאינן עולות ברגיל במפגש השגרתי עם שם רחוב מנציח, וכאן אפשר לחשוב 

על כל מגוון הקשרים בין המוזאון כמכלול ובין הדמות שקבעה את שמו.

הקשר שבין מוזאונים לדמויות יכול אפוא להיות ישיר ומפורש, וכשזה הרקע עשויים 

להתפתח מקרים המנצלים את מלוא עומק הזיקה שבין הדמות לסביבתה הפיזית. 

כשבמוזאונים המיוחדים במישרין לדמות ולמעשיה עסקינן, די אם נזכיר את המוזאון 

המיוחד לזכר אנה  פרנק, שמיקומו בביתה המקורי מעניק איכות מיוחדת לחוויית הביקור 

למשל טקסי הסרת הלוט בעת הענקת שם לרחוב.  .4

ראוי להצביע בהקשר זה על הגישה של דה־סרטו. מול תפיסת השיום כגילוי הגמוניה ממסדית הקובעת   .5

מלמעלה את מדיניות הזיכרון, מציע דה־סרטו פרקטיקה של מאבק על הזיכרון שביטויה העיקרי בחיי 

היום־יום. לפי זה גם לציבור המשתמשים בשמות יש הרבה מה לומר על מה שיקרה בפועל; אם שם 

ייקלט אם לאו. המחאה השקטה של המשתמשים, אליבא דדה־סרטו, באה לידי ביטוי בעיקר במאבקים 

מוכרים בין נרטיבים; ראו דה־סרטו, 1984.

דוגמאות מתל אביב לשינויים במשמעות השם בגין קשרים חדשים שנוצרו בתולדותיהם של אתרים:   .6

רחוב ליליינבלום נקשר לענייני בורסה, חלפנות וכספים; מדיזנגוף נוצר הפועל 'להזדנגף' הקשור 

לבילויים ולשעשועים, וגם אוסישקין הנידון כאן מוכר כשמו של אולם כדורסל.

דוגמה פשוטה היא שיום על שם תורם. לפי הלצה תל אביבית, כשנודע למאן דהו כי היכל התרבות   .7

המפורסם של העיר נקרא על שם פרדריק מאן, תהה: "מה הוא כתב?" ונענה: "את הצ'ק". 
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התיירותי במקום.8 אם נידרש לדוגמה ישראלית: הנצחת דוד בן גוריון מתבצעת בתל אביב, 

בביתו וברחוב שהוסב על שמו אחרי פטירתו. הוא הדין בצריפו בשדה בוקר, הקיבוץ 

שאיווה לשכון בו בשנות החמישים של המאה ה־20 ובסמוך לו נקבר.9 כאמור, קשר כה 

ישיר הוא רק אחת האפשרויות, ויכול גם להיות מצב שונה מאוד של כיבוד זכרה של דמות 

במיקום מוצלח, אך בהיעדר קשר ישיר בינה ובין המבנה )למשל 'מרכז מורשת בגין'(.10 

בדברים שייאמרו להלן נעמוד על נושא הנצחה באמצעות מוזאונים בפיתוח הדוגמאות 

המעניינות לדעתנו של 'בית אוסישקין' שבקיבוץ דן ב'אצבע הגליל', ושל 'בית יגאל 

אלון', השוכן בקיבוץ גינוסר, סמוך לכינרת. ככלי מחקר בסיסי תיערך בין שני המוזאונים 

השוואה — פשוטה יש לומר — בהקשר של מקומם בתהליכי הנצחה. 

את מאמרנו נפתח בסקירה קצרה של שני המוזאונים ובעמידה על פוטנציאל ההשוואה 

ביניהם. נעבור לתמונת ההנצחה בזמן המחקר, נעבור לליבון התהליכים שהביאו לתמונת 

ההנצחה כיום, נסקור בקצרה את התמונה הגדולה — הנצחת שני האישים בארץ כולה — 

ונסיים בניתוח משווה של תהליכי ההנצחה המתוארים ושל מסקנותיו.

בבניין עתיק היומין שכנו מאז דצמבר 1940 משרדי החברה של אוטו פרנק, אביה של אנה. בחלק   .8

האחורי שלו היו דירות מסתור, ובאחת מהן נכתב יומנה המפורסם של אנה פרנק. חשוב לציין את 

הדינמיקה של היווצרות המוזאון. אחרי פרסום היומן בשנות החמישים החלו קוראים לבקר במקום 

ולבחון את דירת המסתור. אחרי החלטת עיריית אמסטרדם להרוס את הבית ולהקים אזור בנייה חדש 

ניטש מאבק, ובסופו הוכר הבניין כמבנה לשימור והפך למוזאון; דירת המסתור המקורית שוחזרה. 

מה שמוסיף נופך במיוחד הוא סיפור העץ: עץ הערמונים שנצפה מחדרה של אנה פרנק, נזכר הרבה 

ביומן ושימש בעבורה סמל לחופש החיצוני. הוא היה חלק מהאטרקציות של המוזאון, וגם על שימורו 

ניטש מאבק, שכן שאפו לכרות אתו בגין סיכון. העניין עלה על בימות משפטיות, ובסופו של דבר קרס 

העץ ב־2010 וייחורים שלו נשתלו בכמה מקומות בעולם.

בן גוריון ומשפחתו התגוררו בבית בשדרות קק"ל 17, בשנים 1931–1968. בחלק מן הזמן התגוררו במקביל   .9

גם בבית ראש הממשלה בירושלים ובצריף בשדה בוקר. הבניין ברחוב קק"ל נבנה כבית שבו דירה אחת, 

בשכונת פועלים. הוא הורחב ב־1946 ושופץ ב־1960. בן גוריון הוריש את הבית למדינת ישראל. בשנת 

תשל"ד, לאחר פטירתו, הפך המבנה, על פי חקיקה, למוזאון למורשתו. גם הצריף בשדה בוקר שבו 

התגורר בשנים 1953–1973 הועבר לרשות הציבור, ופועל בו מוזאון למורשתו. בשני האתרים המוחזקים 

בידי המכון למורשת בן גוריון נשמר המבנה המקורי במדויק. 

הבניין הוקם אחרי פטירת מנחם בגין, על פי החוק להנצחת בגין ומורשתו. הוא צופה על הר ציון ועל   .10

חומת העיר העתיקה. המיקום מעורר השראה, אך חסר קשר ישיר לדמות.
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'בית אוסישקין', 'בית יגאל אלון'

כבר בשלב זה של דיוננו נוכל להעמידו על כמה עובדות בסיסיות; יש נקודות דמיון 

מהותיות בין שני המוזאונים המושווים — 'בית אוסישקין' ו'בית יגאל אלון' — אך על רקע 

הדמיון המהותי, בולט עד מאוד השוני הקשור באופי ההנצחה במקום. 

מדובר בשני מוזאונים השוכנים בגליל ומתייחסים להיבטים שונים של החבל והחיים בו. 

כך עולה ממטרותיהם הרשמיות המוצגות היטב בהכרזות כתובות, הן במבנים עצמם 

)חזיתותיהם, חלליהם הפנימיים וכדומה( הן בפרסומים כתובים שלהם. למותר לציין 

ששני המוזאונים מכונים על שם אישים רבי־מוניטין בכל הקשור לתרומתם — הגם ששונה 

בטיבה — למפעל הציוני, להקמת מדינת ישראל ולחיים בה. שניהם קשורים בקיבוצים, 

ובהקשר זה אפשר בהחלט לדבר על קשר משמעותי הנושא אופי אישי. באשר לגינוסר, 

הוא היה קיבוצו של יגאל אלון, ממייסדי הקיבוץ, ושימש זירה לפעילותו הציבורית; ובאשר 

לדן, הלוא הוא אחד מ'מצודות אוסישקין', מיזמותיו הידועות והמפורסמות של המנהיג 

הציוני ויו"ר קק"ל הידוע. 

קיבוץ גינוסר תרם את הקרקע שהוקם עליה 'בית יגאל אלון', והיה שותף מלא בעיצוב 

רעיון המוזאון ותכנונו )על כך להלן(. שותפות מסוג זה אפשר לזהות גם בדן.11 גם אם 

כיום הם מתופעלים תפעול עצמאי ויש להם בעלות עצמאית,12 לשני המוזאונים נודע 

מקום של כבוד בהצגת הקיבוצים את עצמם.13 בראייה גאוגרפית, מיקומם הפיזי של 

שני המוזאונים, ממש בשולי שטח הקיבוץ, מדגיש מאוד את מעמדם בהנצחת האישים 

הנידונים ואת זיקתם לקיבוץ. הדברים בולטים במיוחד בדן, שבו הבית ממוקם בקצה 

שדרת עצים החוצה את הקיבוץ. ועוד בנוגע למיקום: שני ה'בתים' שוכנים בפינות נופיות 

מיוחדות במינן: 'בית יגאל אלון' נושק לחוף הכינרת ו'בית אוסישקין' למעיין דן ולמוצא 

הירדן. פינות אלו באות לידי ביטוי בהצגת כל מוזאון את סביבתו. זאת ועוד, שני הבתים 

נמצאים בקרבה יתרה לנקודות ייחודיות ומשמעותיות מבחינה ארכאולוגית, הקשורות 

לתצוגות המתקיימות במוזאונים ומוסיפות לנושאי העיסוק והעניין בהם: 'בית אוסישקין' — 

משהו על הקשר בין דן ובין 'בית אוסישקין' בעבר ייאמר בגוף המאמר להלן. בפועל, החל מאמצע   .11

שנות השמונים, הקרקע של 'בית אוסישקין' שייכת למועצה האזורית גליל עליון; היא גם תומכת תמיכה 

כספית באתר. הקיבוץ מספק, בתשלום, מגוון שירותים למוזאון )גינון, חשמל ומים(. הקשר עם קיבוץ 

דן כיום הוא בעיקר רגשי. חברי דן זכאים לכניסה בלי תשלום, וחבר הקיבוץ הוא חבר בצוות ההיגוי 

של המוזאון. 

'בית יגאל אלון' מופעל כיום בידי עמותה עצמאית, ו'בית אוסישקין' בידי החברה להגנת הטבע.  .12

מוטיב זה בולט במיוחד בסמליל )לוגו( של קיבוץ דן — שבו מאויר 'בית אוסישקין'.  .13



109מוזאונים מנציחים דמויות — על מקרי בית אוסישקין ובית יגאל אלון

סמוך לתל דן, ו'בית יגאל אלון' — סמוך לאתרים ארכאולוגיים בצפון־מערב הכינרת, 

ובמיוחד קרוב למקום מציאת הסירה הקדומה המכונה 'סירתו של ישו'.14 להלן נזכיר גם 

את 'חורשת גינוסר', הנושקת לבית יגאל אלון. 

נביא מילים ספורות בנוגע למוזאונים הנידונים ולתכנונם האדריכלי: לכל אחד מהם מבנה 

מיוחד וזיקה מסוימת לסביבה. התכנון של 'בית אוסישקין' הוא של האדריכל לאופולד 

קרקאור.15 המבנה משתלב בנוף החרמון, שתוואיו ניכרים בנקל )בימים שהתצפית נוחה 

כמובן( כמעין רקע מאחורי המבנה, והוא נשקף מבעד לפתח הכניסה הקשתית שלו. 

חומרי הבנייה מביאים לידי ביטוי את הסביבה: רכס מנרה התוחם את עמק החולה 

ממערב; אבניו הובאו בידי חברי קיבוץ דן מהכפר הנטוש הונין )שבמקומו הוקם מושב 

מרגליות(, וסותתו במקום בידי שני סתתים מנוסים בני העדה התימנית שהובאו במיוחד 

מירושלים.16 המבנה איננו בולט במיוחד מעל סביבתו )די קשה לזהותו מהכביש המצפין 

לתל דן(, אך הוא משדר יציבות, איתנות והיצמדות לקרקע. מבחינה זאת יש בו כדי לסמל 

את 'המצודה' המאפיינת את שמות היישובים שהוקמו בפינה זו — 'מצודות אוסישקין'. 

למרות השינויים שנעשו במהלך השנים, נשמרה התפיסה הבסיסית של המבנה, והשינויים 

הותאמו לתפיסה האדריכלית הראשונית. ייחודו של המבנה הביא את המועצה לשימור 

אתרים להכריז עליו כעל אתר לשימור. 

המבנה של 'בית יגאל אלון' הוא גדול ובולט; התכנון הוא פרי עבודתו של חנן הברון, איש 

קיבוץ רעים ואדריכל חשוב של התנועה הקיבוצית.17 זהו מבנה תלת־קומתי; יש בו שלושה 

חלקים הנצפים משני הכיוונים — מן הים ומן היבשה )במבט מהים מראהו מיוחד: שביל 

מוביל למזח המאפשר מבט אל המבנה ועל הקיבוץ על רקע נוף הר ארבל והסביבה(. 

המבנה נבנה כך שהחלק המרכזי נראה כחודר לאחד החלקים האחרים ונשען על 

'הסירה מגינוסר', או בכינוי העממי־נוצרי 'הסירה של ישו', התגלתה באקראי ב־1986. מדובר בסירת עץ   .14

)מינים שונים; הדומיננטיים שבהם — ארז ואלון( בממדים 8.20x2.30 מטר ובגובה 1.25 מטר. על בסיס 

בדיקות פחמן 14 תוארכה בין 50 לפנה"ס ל־70 לסה"נ. מתאים למרד הגדול. השיוך לישו נבע מכך 

שבברית החדשה נזכרים הרבה אירועי שיט בכינרת; הקשר לישו לא הוכח בשום אופן, אך התפתחו 

מסורת ופולקלור בנידון.

לאופולד קרקאור )1890–1954( — אדריכל ארץ ישראלי וישראלי חשוב, ממביאי הזרם המודרני לארץ.   .15

נולד בווינה ואת לימודי האדריכלות עשה בה; עלה לארץ בשנת 1924. מתכנן חשוב של מבנים פרטיים 

)בתים בשכונת רחביה בירושלים(, ומבנים קיבוציים — חדרי אוכל, וכן תכניות מתאר של יישובים. 

על פי זיכרונות אנשי דן. תומר גרדי עסק בפרשה מזווית ראייה פוליטית שמאלנית, המדגישה בעיקר   .16

את ההרס שנגרם לכפר הונין )ראו גרדי, 2008, עמ' 3(. 

היה איש מחלקת התכנון של התק"ם; תכנן מבנים רבים בקיבוצים, למשל את בית התרבות לזכר   .17

הל"ה בקיבוץ נתיב הל"ה. 
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האחר בצורה מעין חלזונית. שני חלקי המבנה משני צדיו עטופים אבן בזלת שחורה, 

והם מחוברים באמצעות החלק המרכזי, הבנוי בטון חשוף. החלקים החיצוניים מכוסי 

הבזלת מעוגלים. בניתוח הסמליות של המבנה הם מזכירים את מגדלי הבזלת בטבריה, 

ומשווים למבנה הקשר סביבתי. הבטון החשוף, לבד מהיותו אפנתי בזמן הבנייה, משדר 

רמז לפשטותו של יגאל אלון. 

בכניסה הראשית — בין שני החלקים — מוצבת קשת מאורכת, אמנותית, המזכירה לכאורה 

קשת ניצחון קדומה, אך עיטוריה והעובדה המודגשת כי נבנתה בידי 20 אמנים יהודים 

וערבים מלמדת על ההפך, על סמליות של השלמה ופיוס המקופלת בה. 

כיום )נכון לסתיו תשע"ד( 'בית אוסישקין' מתפקד כ'בית טבע' — מוזאון לטבע ולמדעי 

הסביבה — בלעדי. 'בית יגאל אלון' מוגדר כמוזאון 'אדם בגליל', ומציג שישה היבטים: 

הנוף; הזמן; המשנה והתלמוד; הכפר הערבי; צומתי מלחמה; דגמי התיישבות. הוא מפרט 

אישים בגליל; הכרעות בעת מלחמה; חיי יגאל אלון.18 

אפשר לדבר גם על השוואה מסוימת בין שני המוזאונים בכל הקשור בהיקף פעילות, 

אך הדברים הללו הנושקים לסוגיות כלכליות חורגים מתחום דיוננו, ובתחושתנו לאחר 

בדיקה ראשונית בכלל היא ש'בית יגאל אלון' פעיל יותר, במיוחד בהקשר של תיירות 

חוץ )הִקרבה ל'כפר נחום' ול'סירה של ישו' מעוררים, כמתבקש, עניין בתיירות צליינית(.

הנצחת האישיות — תמונת מצב בהווה )קיץ תשע"ג — סתיו תשע"ד(

באשר ל'בית אוסישקין', בסיור במקום בולט מאוד היעדר ההתייחסות לאישיות שעל 

שמה נקרא הבית. יש בכך מן המפליא, לא כל כך בעטיה של עצם ההתעלמות אלא 

בגין עצמתה; ליתר דיוק, בגין הטוטליות שלה. למעשה בנקודת הזמן של המחקר, אין 

בבית גופו שום סימן חיצוני — שלט, לוח הנצחה או פינת הנצחה — שיזכירו במשהו את 

אוסישקין; גם באיסוף חומרי הסברה עכשוויים על הבית לא מצאתי התייחסות לאיש. 

למעשה, המבקר מתוודע להיותו ב'בית אוסישקין' רק באמצעות שלטי הכוונה חיצוניים 

שאינם ממוקמים במתחם עצמו אלא במעגל מרוחק במקצת, ובפועל גם הם מטשטשים 

את השם. למשל בכיתוב 'המרכז הגלילי לטבע — מוזאון בית אוסישקין', 'בית אוסישקין' 

הולך מעט לאיבוד בשם הארוך המובע בשלט. למיטב התרשמותי, בסיורים הרבים 

מובא גם במגוון מדריכים, למשל גפן וגל, 1992, עמ' 254.   .18
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שעורך הבית בתצוגות ובסביבה הקרובה הדגש מוסב על ענייני טבע וסביבה, ואין קישור 
למורשתו של מנחם אוסישקין.19

ב'בית יגאל אלון' המצב הפוך; בבית ובסביבתו הקרובה הכול מכריז 'יגאל אלון'. להתייחסות 

ליגאל אלון היבטים רבים. 'בית יגאל אלון' מתפקד בעצם כמעין הוצאת ספרים ייעודית; 

הוא מפרסם פרסומים הקשורים במורשתו.20 זיקתו הידועה של אלון לענייני חינוך 

וחברה21 משתקפת היטב באופן הפעלתו22 ובהציגו את ה'מרכז חינוכי על שם יגאל אלון' 

כ'לב המוזאון'.23 במובן זה אפשר לומר כי לבית יש בעצם שני קהלי יעד: ציבור המבקרים 

הרגיל במוזאון וציבור הנחשפים לפעילות החינוכית במוזאון.24 

ענייננו מוסב לצד הפיזי של המבנה. כתובות רבות בקדמת המבנה ובחזיתו וכתובות במבואה 

שלו מבהירות כבר בשלב הכניסה, שהוא חיוני להתוודעות הראשונית למהותו של כל מוזאון, 

כי רוחו של יגאל אלון שורה על המקום, פשוטו כמשמעו. הדברים מגיעים גם לשימוש בכינוייו 

של אלון באולם 'יפתח' בקומת הכניסה, המנציח כמובן את כינויו הידוע )כינוי מחתרתי; מקובל 

הפענוח בראשי תיבות: 'יגאל פייקוביץ תל חי', או בעגה הפלמ"חית: 'יגאל פייקוביץ תן חופש'(,25 

בבדיקה נוספת בקיץ תשע"ד מסתמן שינוי מסוים. יש בלוח המודעות שבכניסה למוזאון כרזה המספרת   .19

על אוסישקין ועל זיקתו לקיבוץ דן ולסביבה; החומר הכתוב מצוי גם באתר החדש של המוזאון, 

והמדריכים מונחים לספר מעט על אוסישקין. מכל מקום למיטב בירורי אין כוונה להוסיף על המידע 

המצומצם הזה. 

וגנר ואחרים, תש"ע; כן פורסמו ספרון לילדים — 'יגאל שלנו'; הוצאה מחודשת של 'בית אבי' על יגאל   .20

אלון, וספר בהליכי כתיבה על יגאל אלון ועל פעילותו כמנהיג, איש חינוך ותנועה.

משרד החינוך פרסם בספר את מורשתו בנידון )יונאי, תשנ"ב(. קוריוז שסיפרו לי משה וזאבה אלון:   .21

כשהוזמן אלון באחת ההזדמנויות לשאת דברים הציגוהו כשר החינוך, כשבפועל היה שר החוץ. מול 

הקהל )האוהד!( שמחה, אמר אלון: "אין דבר, שר החינוך חשוב יותר משר החוץ".

בפרסומים על 'בית יגאל אלון' מודגש היותו "מפעיל ואינו פסיבי. המבקר נדרש להיות מעורב, לחשוב   .22

לנקוט עמדה, להכריע" )למשל ויקיפדיה, ערך 'בית יגאל אלון'(.

שם.   .23

חשוב לציין כי צוות המדריכים קבוע. יש מיזמים החורגים מפעילות מוזאלית שגרתית; למשל   .24

'פרויקט החלוץ' — הקמת גרעיני צבא לבוגרי מכינות קדם־צבאיות המתגבשים כקבוצה ליציאה 

משותפת לצבא, ליוויים והדרכתם; 'מפגשי האביב' בדגש על תלמידים יהודים וערבים כולל פעילות 

מכינה של מורים; 'שימור לדורות' בשיתוף אוניברסיטת הרווארד; ריכוז ראיונות עם מגוון גורמים: אנשי 

פלמ"ח, מתיישבים בגליל וכדומה; צילום ארכיונים ממרחבי הגליל.

על שם המבצע בגליל העליון, שהתקיים באפריל 1948, ואחר כך שם אחת משלוש חטיבות הפלמ"ח.   .25

מקובל שאת השם קבע יצחק שדה. השם 'אלון' נקבע עם הנחיית בן גוריון לאלופי צה"ל לעברת את 

שמם אחרי ההפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות, ועד אז היה שמו פייקוביץ.
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שהתגלגל לימים ל'מבצע יפתח' שנקרא על שמו,26 לחטיבת יפתח בפלמ"ח ובצה"ל, לקיבוץ 

יפתח ועוד. 

ל'נוכחות' יגאל אלון בסביבה הפיזית הקרובה של המוזאון ובתוכו יש ממד אידאולוגי 

ברור; תורתו של אלון ומורשתו משחקים שם תפקיד מרכזי, וביטוין הבולט הוא ציטטות 

רבות־עצמה ואמרות כנף השאובות מכתביו.27 המשטח שלפני הכניסה משובץ כתובות 

מרשימות החרוטות או מצוירות במבע אמנותי העומד בפני עצמו. על אבן בזלת בכר 

הדשא שסמוך לכניסה נחקק: 

מפגשנו זה שהפך למסורת ברוכה, מסמל את מציאות חיינו. תמיד יהיו במדינת ישראל 

יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים כאזרחים שווי־זכויות. וכדי שכולנו נהנה מחיים של טעם, 

משגשוג כלכלי, חברתי ותרבותי, עלינו ללמוד לחיות בשלום, בהבנה הדדית ובשיתוף פעולה 

יוצר. יגאל אלון 1978. 

ב'מפגשנו' הכוונה ל'מפגשי האביב' שנהג יגאל אלון לקיים בנוכחות בני עדות דתיות שונות 

בחורשת גינוסר הסמוכה, המתוארים גם בשלט 'שימור אתרים' סמוך, שמוזכר בו מפגש של 

אלפי יהודים וערבים בחסות יגאל אלון. אות וסימן לרוח השיתוף והאחווה הבין־עדתית השורה 

על המקום עולה מהשימוש האינטנסיבי בשלוש השפות — עברית, ערבית ואנגלית — בלוחות 

ההסבר וההנצחה שבסביבה הסמוכה ובקירות המבנה. ויש גם הכרזות מפורשות! יצירת 

הפסיפס המעטרת את משקוף הכניסה )להלן(, מדגישה שלושה מקומות )מוסדות( שבאו 

מהם היוצרים: "יצירה משותפת של בני נוער וסטודנטים מבית ירח, מג'אר )מע'אר( ותל חי", 

ויצירה אחרת )בחצר, בכיוון הכינרת( מלווה בכיתוב: "יצירה משותפת של סטודנטים ערבים 

ויהודים ברוחו של יגאל אלון, 2008", ובתמציתיות )במשטח הסמוך לכניסה(: "יצירה משותפת 

של אמנים יהודים וערבים". הנה כי כן, אלון — שנודע ביחסו החם לבני מיעוטים וראה באחווה 

הבין־עדתית אידאל מוביל28 — הונצח הנצחה המבליטה זאת. 

באחת מכתובות הכניסה מצוטטים דברים על הרעות: "רכוש אין לי, הון אין לי, הנכס 

הגדול ביותר שיש לי הם חבריי"; ואכן אלון נודע כחבר מסור וכאיש רעים להתרועע 

'מבצע יפתח' )28 באפריל עד 29 במאי 1948( יועד לטיהור יעדים בגליל המזרחי לקראת עזיבת הבריטים   .26

ואחריה. במסגרת המבצע נכבשו צפת, מלכיה ומקומות אחרים. פעל כוח בסדר גודל חטיבתי — שני 

גדודי פלמ"ח וגדוד חי"ש בפיקודו של יגאל אלון.

אלון נודע ביכולתו ליצור ִאמרות כאלו, ּוויקיפדיה משקפת תדמית זו.  .27

דוגמה חשובה לענייננו הם 'מפגשי האביב', שהתנהלו בחורשה הסמוכה לגינוסר, הנושקת ל'בית יגאל   .28

אלון' בהווה.
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)גם בהיותו מפקד, השכיל לשמור על מזג טוב וליצור יחסים נאותים עם פקודיו(.29 זיקתו 

של אלון — בן כפר תבור וחבר גינוסר — אל הגליל מוטעמת היטב בציטטה מדבריו: 

"הזדהותי עם הגליל ועם ביתי באה לי כבדרך הטבע. שורשיי כאן באדמתו הסלעית 

של הגליל", הכתובה בכתובת תלת־לשונית ארוכה על צדודית של ספסל קשתי ענק 

במשטח הכניסה; בצדודית של החלק הקצר של הספסל נכתב פשוט: 'הגליל'. יצירות 

הפסיפס ועיבודי המתכת מבליטות מאוד את הנוף הגלילי ואת רוח האחווה השורה עליו. 

הכתובת שלטעמי היא הבולטת ביותר נושאת את הציטוט: "אני מאמין בכח המניע של 

רוח האדם ובנחישות רצונו". הכתובת ממוקמת בשביל המוביל לים, אך הופעתה היפה 

היא על קיר פנימי חשוך למחצה, כשהיא נישאת כביכול על ארבעה גזעי עצים מפוצלים; 

סיטואציה הממחישה כמובן את מקורו של 'אלון', העץ הידוע בחורש הארץ ישראלי. 

במוסדות המכונים על שם אישים, מקובל להזין את הבא בשעריהם במידע בסיסי על הדמות, 

בדרך כלל באמצעות שלטים מתאימים. והנה, ולשם השוואה, ב'בית יגאל אלון' בלוח ההסבר 

הראשי מצוין שם המוזאון בקיר הכניסה ציון שאינו מותיר צל של ספק באשר לזהות האישיות 

המונצחת )"בית יגאל אלון מוזיאון ומרכז חינוכי — אדם בגליל", ובצד הכתובת תמונה מפורסמת 

של יגאל אלון(; לעומת זאת בחלל 'בית אוסישקין', בפינה מרכזית די קרוב לכניסה, תחוב לוח 

הנצחה נאה ועליו תמונה, המוקדשים בכלל ל"אלימלך הורוביץ — מנהל מוזאון בית אוסישקין 

בקיבוץ דן". על הורוביץ עצמו ייאמרו מילים מספר בהמשך, ובשלב זה נציין כי בלוח שנבחר 

להנציחו מצוין כי הוא "מקבל את פרס העבודה על מפעל חיים בהקמתו, ביסוסו, ניהולו 

ופיתוחו של מוזאון בית אוסישקין בקיבוץ... על כל אלה הוחלט לזכות את אלימלך הורביץ 

בפרס העבודה של ההסתדרות ע"ש נמיר לשנת תשמ"ג". 'פרס העבודה' הוא בוודאי מקור 

לגאווה לאישיות ולקהילתה הקיבוצית, אולם בהווה )כאמור, קיץ תשע"ג—סתיו תשע"ד(, הוא 

עשוי להותיר במבקר רושם ארכאי כלשהו. 

לסיכום, פתרון הדילמה המאפיינת את המוזאון בקיבוץ דן — מי היא הדמות המרכזית 

המונצחת — נוטה לכיוון הורוביץ; ב'בית יגאל אלון' הדילמה איננה קיימת. 

משה וזאבה אלון סיפרו כי נהג להציג את עצמו לפני פיקודים כ"המפקד עבדכם הנאמן". למותר לציין   .29

כי מאמר זה לא בא לחקור את יגאל אלון האיש ולא להעריכו אלא רק את השתקפות דמותו במוזאון. 

הביוגרפית שלו, אניטה שפירא, העדיפה לפתוח את דיונה באישיותו כך: "...איש שבעיני דור שלם סימל 

יותר מכל אחד אחר את דמות האדם ואת דמות הדור שהורתו וחינוכו בארץ ישראל, בעידן המאבק 

להקמת מדינה יהודית. כמו בפלמ"ח, גם ביגאל אלון היתה מזיגה של גדולה וחולשות, שאיפה לגבהים 

וקטנוניות מעצבנת, נרקיסיזם ופשטות, קשיחות לב ואנושיות, נחישות וקבלת דין, מקומיות וגעגועים 

למרחבים גיאוגרפיים ותרבותיים..." )שפירא, תשס"ד, עמ' 9(. 
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הנצחת יגאל אלון ב'בית יגאל אלון' ואוסישקין ב'בית אוסישקין' — 
התהליך

תמונת ההנצחה בהווה היא תוצאה של תהליך; מרגע הייסוד ועד להווה עומדת ההנצחה 

כמטרה וכייעוד הבאים לידי ביטוי במבנה הפיזי של המוזאון, בתדמיתו ובפעילות המוזאלית, 

התיירותית והחינוכית הנערכות בו. מבחינה זו התהליך שהוביל להנצחת 'בית אוסישקין' 

שונה מאוד מזה של 'בית יגאל אלון'. 

הנצחת יגאל אלון, במעורבות ישירה של קיבוצו30 ושל גורמים נוספים הקשורים 

בו ובמשנתו, הייתה מעשה מתבקש והגיוני. הקשיים במציאת נתיב נכון להנצחה 

משמעותית היו פועל יוצא של אישיותו רבת־הפנים והמגוון העשיר של פעילותו, כמו 

גם התחושה שהאיש ראוי להנצחה חיה ונושמת,31 המשקפת את זיקתו העמוקה 

לעולם החינוך. ואכן תהליך ההיגוי שקדם להקמה היה מורכב ועשיר בתובנות, והציג 

פרספקטיבה רחבה של חייו ושל מפעלו. תהליך ההיגוי הותיר כמה סיכומים )'טיוטות'(, 

שאת כתיבתם הוביל מי שהנהיג וריכז את צוות ההיגוי,32 מוקי צור, חוקר ואיש הגות 

ידוע של התנועה הקיבוצית, ובהם משתקפות הדילמות של הנצחתו המורכבת של 

אלון. בסופו של דבר נמצאה הדרך הראויה שהובילה לתוצר כפי שהוא עומד לנגד 

עינינו עד היום. התובנה העיקרית משתקפת במשפטים אלו הלקוחים מסיכום דיון 

מקיף )שנערך ב־11 בנובמבר 1980(: 

...זהו ]=הגליל[ עולם ומלואו שיאפשר לפתח בו פעילות חינוכית רחבה ביותר. אין מתאים 

ויפה יותר מאשר לקרוא למפעל כזה ע"ש יגאל אלון אשר אהב כל כך להדגיש היותו איש 

הגליל. התקבלה החלטה — הנושא יהיה אדם בגליל )ההדגשה במקור(. 

בסיכום שכתב מוקי צור: "יש להניח כי דבר כזה מטיל עול גדול, במיוחד על הקיבוץ. ומבחנו של מפעל   .30

כזה הוא בקשר החי שנוצר בין המפעל לבין הקיבוץ. באם המפעל לא יינשא על ידי הקיבוץ הוא לא 

יקום... על כן צריך הקיבוץ להחליט שהוא רוצה בזה, שהוא מוכן לשחרר למען המפעל אנשים שיוכשרו 

לשם כך, שיעבדו ושיוקצבו לכך אמצעים" )הקדמה לטיוטא, אפריל 1981, האם וגנר ואחרים, תש"ע, 

עמ' 2(. 

כדברי צור ב'נייר עמדה' שהוגש לצוות ההיגוי: "רעיון של מוזיאון רגיל בבית יגאל אלון נראה בעיני כבלתי   .31

רלוונטי. ...אסור שבית יגאל אלון יהפוך ל מאוזולאום חונט, שהרי בתים כאלו הם המשכיחים הגדולים 

ביותר. הם מונעים אפשרות של פגישה עם יסודות חיים..." )טיוטא של טיוטא, אוקטובר 1981(. 

אישים שהשתתפו: ישראל גלילי, יצחק רבין, יצחק בן אהרון, מולה כהן, יורם צפריר, עדנה סולודר,   .32

אליעזר שמואלי, עמוס חורב, עדה סירני ועוד רבים.
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הנה כי כן גם אם השאיפה לייחודיות והצורך להתמודד עם מורכבות האישיות ומפעלה 

הצריכו תהליך היגוי עמוק וחיפושי דרך לא־מעטים, התוצאה הסופית ניכרת בפשטותה — 

'אדם בגליל', סיסמה שובת לב שכה מתחברת לבית מדרשו של יגאל אלון.

הנסיבות להקמת 'בית אוסישקין' נשאו אופי שונה שוני מהותי מאלו של 'בית יגאל אלון'. 

בפרסומים שונים הקשורים במוזאון החל מרגע היווסדו ואף קודם לכן, מובהר כי בלי 

קשר לדמות המונצחת, הסיבה הישירה להקמתו קשורה לייבוש החולה ולעיסוק במינים 

שנשקפה להם סכנת הכחדה; ובקשר ישיר לכך, תפקידו לתאר את הנוף הטבעי באזור 

החל מימות המקרא. הדברים מובעים היטב בידיעה בעיתון שהיה שופר תנועת האם של 

קיבוץ דן: "מכון לטבע החולה ע"ש אוסישקין ייחנך בקרוב — בעתיד הקרוב כאשר יושלם 

מפעל ייבוש החולה, וחלק מבעלי־החי החיים בה ייעלם, יהווה המכון מעין מוזיאון, בו 

יישמרו רבים מבעלי־החי מהתקופה שלפני ייבוש הביצות",33 והם עולים בבירור מהצהרות 

במגילת היסוד: 

בית אוסישקין נועד להיות בית אוסף לחומר היסטורי וארכיאולוגי של חבל דן בצפון הארץ 

למן תקופת הקדומים של עם ישראל בארץ ועד ימינו אלה ובעתיד... הבניין ישמש בית אוסף 

לחומר של טבע האזור מבחינת הדומם והחי והצומח ובית עיון למחקר ולמוד דברי ימי האזור, 
טבעו ויושביו בעבר בהווה ולעתיד לבוא.34

אם כן הכוונה להקמת המוזאון בקיבוץ כ'בית טבע' — מוזאון המיוחד כולו לטבע — נוסחה 

ניסוח עצמאי, בלא קשר לשם המיועד שלו. לדברים הקשר רחב יותר: השאיפה להקמת 

בית טבע מיוחד בקיבוץ דן עולה בקנה אחד עם תפיסת עיסוק סביבתי בידיעת הארץ 

על בסיס חוגי־מקומי, שהיא עצמה כרוכה בשאיפה להקמת אוספים מקומיים; תפיסה 

זו הייתה מקובלת מאוד בקיבוצי 'השומר הצעיר', שבעקבותיה יצרו את 'המדור לידיעת 

הארץ של הקיבוץ הארצי'. בהקשר זה דובר על 'נאמני ידיעת הארץ' בקיבוצים: 

...התפקיד הבסיסי של הנאמנים היה לסקור, לחקור וללמוד את הסביבה, ותוך כדי כך ליצור 

אוסף מקומי של הממצאים. בנוסף לכך הם התבקשו לפתוח חוגים לידיעת הארץ לקבוצות 

המתעניינים, ולארגן תערוכות וטיולים שנתיים לכלל חברי הקיבוץ.35 

על המשמר, 3.6.1955, עמ' 3.  .33

אצ"מ, KKL5/17417, וכן כמה שנים קודם לכן באו הדברים לידי ביטוי גם בדברי הורוביץ בטקס הנחת   .34

אבן הפינה ל'בית הטבע' על שם אוסישקין בקיבוץ דן )25 באוקטובר 1951(, שם.

בן יוסף, 2003, עמ' 141.   .35
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דומה כי זוהי בדיוק הגישה שהניעה חברים בדן בהנהגת אלימלך הורוביץ לאסוף את 

גילויי הטבע בסביבתם ולתעדם כבר כשעלה הקיבוץ על הקרקע, וביתר שאת כשהחלו 

התכניות לייבוש החולה לקרום עור וגידים.

בה־בעת הוצב גם היעד להנציח את מנחם אוסישקין בפינה זו של הארץ, והוא הניב מגוון 

פניות למוסדות, כשהיה ברור שקרן הקיימת לישראל היא הגורם שיוביל את ההנצחה 

בכמה הקשרים, ובמיוחד בכל הקשור לאישור ולתקצוב. תהליך הנצחת מנחם אוסישקין 

היה אינטנסיבי ומורכב, ומשהו על כך ייאמר להלן; מכל מקום הקרן הקיימת לא שכחה 

את האישיות שעמדה בראשה וכעשור לאחר פטירת אוסישקין כבר היו ההכנות לבניית 

הבית בצפון בעיצומן. 

הקישור של מיזם הקמת המוזאון בדן לאוסישקין נבע, כך מסתבר, לא רק מזיכרון 

פעולתו של אוסישקין לרכישת הקרקע בקצה 'אצבע הגליל' ומהקמת היישובים בימי 

חומה ומגדל, אלא היה בו גם נופך אישי; הוא הוצג כמעין פיצוי לאוסישקין על ההשכחה 

כביכול של דמותו עם דחיית השמות 'מצודת אוסישקין': 

מר יוסף ווייץ מסר על התזכיר ששלח לדירקטוריון של הקק"ל לפני שנתיים, ובו תיאר את 

אכזבתו של אוסישקין, עוד בחייו, שהשם 'מצודות אוסישקין' שקבע לששה יישובים על גבולה 

הצפוני של המדינה לא נקלט, וכל מקום בחר לו שם אחר. מר ווייץ הציע על כן לבנות בית 

על שמו של המנוח בקיבוץ דן. ההצעה התקבלה.36 

השאלה מדוע הונצח אוסישקין דווקא בקיבוץ דן ולא ב'מצודות' האחרות, זכתה להתייחסות. 

תשובה על כך בהסתמך על זיכרונות וחומרים ארכיונאים מדן מובעת בקטע שלהלן:

...כאשר באו חברי קיבוצנו ושליחיו למוסדות והציעו להקים בית לזכר אוסישקין בדן, נמצאו 

שואלים: על שום מה דווקא בדן? האם היה אוסישקין חבר התנועה שלהם? ועל כך ניתנה 

תשובה חותכת מפי יוסף ויץ, ואלה דבריו לפי הרשום בפרוטוקול: "רואה אני כדבר בעתו 

את הצעת משק דן להקים בית, שישא את שם אוסישקין ויציב לו זכר, ונראה לי גם כדבר 

מובן שהבית הזה יהיה בישוב דן. אמנם אוסישקין לא נמנה עם זרם זה, אבל גם לא עם זרם 

אחר. ומכאן כוונתו שבחלק 'שלו' ישבו יהודים מכל הזרמים. אולם אין להתעלם מן העובדה 

שדווקא ישוב זה ולא אחר, הוא שהתעורר מעצמו בדאגה לזכר אוסישקין וגם עורר את הנהלת 

הקק"ל, ולא זו בלבד, אלא גם בחייו של המנוח היו קשרים אמיצים יותר בינו לבין הישוב דן 

' "בית אוסישקין" יוקם בקיבוץ דן', חרות, 28.10.1951, עמ' 2.  .36
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מאשר בינו לבין קיבוצים אחרים. אני סבור אפוא שמקומו של הבית צריך להיות בדן". ועוד 

שאלו: ההגיוני לבנות מוסד כזה ממש על הגבול, ללא התחשבות במצב הביטחון? וגם על 

זאת השיב ויץ בתקיפות ובשכנוע הפנימי האופייניים לו: כל הארץ היא סמוכה לגבול. אם 

להתחשב בנימוקים אלה, איני יודע מקום בארץ המתאים להקמת מפעל תרבות כל שהוא.37 

אנשי דן, בעלייתם על הקרקע, התגאו מאוד בזיקתם לאוסישקין; בתמונת העלייה על 

הקרקע בולטת כתובת ענק: "מצודתך מנחם מצודתנו", שבה מעוטר המגדל המאפיין 

את 'חומה ומגדל'. ארבעה חודשים אחרי העלייה שלחו חברי דן מלפפונים מביכורי 

אדמתם לאוסישקין, והוא העריך מאוד את המחווה, ובראשית 1942 נטעו אנשי דן חורשה 

לזכרו.38 הנה כי כן מסתבר כי אף שאוסישקין לא השתייך לזרם התנועתי של קיבוץ דן, 

ואף על פי שהפגין לא־אחת עמדות אידאולוגיות נוקשות, הוא נתפס כאישיות א־פוליטית 

שדאגתה לבניין הארץ הייתה נקייה מכל רבב של מפלגתיות בוטה. סביר להניח כי 

היחסים החיוביים בין אנשי דן לאוסישקין סייעו להתגבר על חומות של גישה אידאולוגית 

המצטיירת לא־ אחת כדוקטרינה נוקשה, והקלו על קליטת אוסישקין בקיבוץ המשתייך 

ל'שומר הצעיר'. 

אבן הפינה של הבניין נורתה ב־25 באוקטובר 1951, ואת הטקס עיטרה כאמור כתובת 

מרשימה, שמעליה התנוסס סמל קק"ל.39 הנה כי כן, כ־12 שנה אחרי העלייה לקרקע, 

ואחרי שתם המאבק על השמות והוכרע, והמצודות קיבלו שמות עבריים ספציפיים, חוזרת 

הכתובת הישנה כדי ללמד כי בדן המשיכו לראות את הקשר לאוסישקין כחזק דיו להנצחת 

האיש דווקא בקיבוץ זה. המבנה עצמו הוקם ב־1955 אם כי על פעולות האיסוף שקדו 

כבר קודם; ולמעשה הקמת 'בית אוסישקין' התנהלה בד בבד עם תחילת ייבוש החולה.40 

כבית טבע זכה 'בית אוסישקין' בשנותיו הראשונות להנהגה מדעית מרשימה,41 ואין זאת 

אלא שההתמודדות עם העולם הטבעי הנכחד אתגרה אנשי מדע מהשורה הראשונה.

http://www.kdan.co.il/Hag70/zirHazman.html הדברים מאוששים בשיחות שקיימתי עם יוסי לב־ארי.  .37

הס־אשכנזי, תשע"ד, עמ' 6.   .38

התמונה מובאת אצל הס־אשכנזי, תשע"ד, עמ' 5.  .39

כך במאמר משנת 1953: "נוכח העובדה שחלק מעופות המים, הדגים והצמחייה ייעלמו בקרוב כליל   .40

מאזור החולה — נודעת חשיבות רבה לפעולות איסוף ושימור של עולם החי המבוצעות ע"י 'בית 

אוסישקין'..." )צבי גולדברג, 'ייבוש החולה — לקראת השלב השני', על המשמר, 5.3.1955, עמ' 2(. 

מדובר על "...פיקוחה והדרכתה של מועצה מדעית שחבריה הם )לפי סדר א'ב'(: פרופ' מ׳ אבנימלך   .41

]=גאולוגיה[, פרופ' מ׳ זהרי ]=בוטניקה[, פרופ' מ׳ מזר ]=ארכאולוגיה[, פרופ' ח׳ מנדלסון ]= זואולוגיה[, 

פרופ' מ׳ שטקליס ]=פרהיסטוריה[" )מסמך המציג את בית אוסישקין, נמסר מידי נילי בן ארי, ארכיונאית 

קיבוץ דן; סוף שנות החמישים(. 
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המציאות כבית טבע הממוקד בנושאים ספציפיים לא היטיבה עם תחזוק מורשתו של 

אוסישקין, וודאי שלא עודדה את הנצחתו. יש לזכור שלקק"ל, אחת השותפות בתפעול 

המקום )בשנים הראשונות עמדה תמיכתה על 50 אחוזים, ואת 50 האחוזים הנותרים 

מימנו קיבוץ דן והמועצה האזורית(, נודעה חשיבות רבה בהידוק הקשר לאוסישקין. הדבר 

בא לידי ביטוי בעובדה הפשוטה שבנו של אוסישקין — שמואל, נמנה במועצת המנהלים 

של הבית )לצד יוסף וייץ ונציגי הקיבוץ והמועצה האזורית גליל עליון(. הקשר בין קק"ל 

לקיבוץ לא היה פשוט. מתברר כי בקק"ל רווח חשש עמוק מפוליטיזציה של מוסד השוכן 

בקיבוץ של תנועת 'השומר הצעיר', ואף אם התקנון שנוסח מצביע על פשרה סבירה, 

המתח לא סר.42 בשלהי שנות החמישים של המאה הקודמת, עם השלמת תהליך ייבוש 

החולה, עם עזיבת קק"ל, הועברו הבעלות והתחזוק השוטף לקיבוץ דן ולמועצה האזורית. 

אין לנו אלא לשער שהמציאות החדשה, שקק"ל איננה נוכחת, ודאי שלא חיזקה את 

1987 נכנסה החברה להגנת הטבע לניהול  המוטיבציה להנצחת אוסישקין. בשנת 

'בית אוסישקין' בזיקה לבית ספר שדה חרמון; לחברה להגנת הטבע לא הייתה כמובן 

שום מחויבות לזכר אוסישקין, ויוסי לב־ארי, המנהל מטעמה )וחבר דן(, הוביל גישה של 

לימוד הטבע והסביבה. במשבר הכלכלי של שנות השמונים הצטמצמה המעורבות 

הכלכלית של קיבוץ דן ולבסוף פסקה, ולניהול נותרו שותפים החברה להגנת הטבע 

והמועצה האזורית. בנסיבות אלו, כשהפנים מופנות לטבע, הפך 'בית אוסישקין' למה 

שבולט כל כך בסיור במקום בהווה, מקום שמהקשר הראשוני שלו לאוסישקין — שגם 

הוא נישא אולי על גלי התלהבות, אך מבחינה תוכנית לא היה חזק דיו — נותרה קליפה 

דקה ביותר, שגם היא נעלמה עם הזמן.

מבט כולל על ההנצחה — יגאל אלון 

יגאל אלון הותיר אחריו מורשת עשירה המשקפת את מעמדו הלאומי כמצביא, כמנהיג, 

כפוליטיקאי וכאיש רוח. אחד משיאיה מקופל כמדומה באחד המכתמים המפורסמים 

שלו: "עם שאיננו מכבד את עברו גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל", רבים מפנים 

במכתב של אלימלך הורביץ לח' יעקב חזן, אחד ממנהיגי מפ"ם, מעביר הורביץ את התקנון לעיונו.   .42

במכתב נאמר: "אנשי הקק"ל מגלים רגישות לעניין הפוליטיזציה של המוסד ודרשו להכניס סעיף 

האוסר לקיים באולם אספות או אימפרזות בעלות אופי פוליטי". כן נאמר: "את הסעיף בדבר הדגלים 

]=קק"ל, השומר הצעיר[ אנו רואים כפשרה העשויה למנוע חיכוכים". המכתב הוא משנת 1954, כלומר 

מעט לפני חנוכת הבית )נמסר בידי נילי בן ארי, ארכיונאית קיבוץ דן(. 
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אל הספר 'מסך של חול'. במקור הדברים נאמרו בפגישת 'הוועדה הציבורית לשחזור 

ראש פינה' שהתקיימה ב־12 באוקטובר 1975. המשפט המפורסם צוטט הרבה — ובמיוחד 

ברוח ההקשר המקורי שלו — בסיסמאות של ארגונים העוסקים בשימור אתרים. במובן 

מסוים הייתה חובת ההנצחה המקופלת במשפט הזה מנת חלקו של אלון אחרי פטירתו. 

בכל הקשור להנצחת אישים קשה לקבוע מסמרות; אין כללים ברורים הקובעים מי יונצח 

יותר ומי פחות, ומדוע. באשר לאלון, החברה הישראלית — שזיהתה את מידותיו הנאות 

ואת היותו מקובל בציבור על מלוא גווניו ורבדיו, על אף דעותיו הפוליטיות המוצקות — 

ידעה להנציחו. המניע להנצחה המרובה היה אותנטי, בא גם מלמטה. הוא נבע מהחיבה 

לאיש ומהערכה שרחשו לו; מסתבר שיש מהצדק ההיסטורי־פואטי בכך שאדם שהקפיד 

לכבד את עברו של עמו, זכה שהעם יכבד גם את עברו שלו.

עם התגבשות הזיכרון של אלון בתודעה הציבורית הלכו והצטברו ביטויי הנצחה בשטח, 

ובכללם שמות מקומות: יישובים, בסיס צה"ל, בית ספר שדה, שכונות ורחובות וכן בתי ספר 

ומוסדות. כל אלה מפוזרים ברחבי המדינה; בחלק מן המקרים המיקום הוא אקראי, ובחלק 

אחר יש הקשרים גאוגרפיים ותוכניים ברורים לפרשיות הקשורות באלון. מרחב הנצחה 

חשוב קשור לערש הולדתו — הגליל התחתון — ומשקף את המוניטין של אלון כ'איש הגליל'. 

בכפר תבור, שם גדל, התפתחה מסורת יפה של הנצחת אישים הקשורים למקום; פסלו 

של אלון ניצב עם פסלי נכבדי הכפר ב'שדרת הראשונים' הסמוכה ל'מוזאון המושבה'. 

אמנם אין בכפר רחוב על שם אלון, אך זכרו מובע במתנ"ס — 'בית יגאל אלון'. במרחק 

קטן מכפר תבור נמצא 'בית ספר שדה אלון התבור', ובסיס חיל החינוך 'מחו"ה אלון', 

בצפון הגליל התחתון, משקף את יחסו העמוק של יגאל אלון לגליל, לצבא ולחינוך. 

במזרח הגליל, בקיבוצו גינוסר, הוקם 'בית יגאל אלון', ובסמוך לו, כבאה להזכיר את 

שורשיו החשובים, נטועה 'חורשת הפלמ"ח'.

ב'צומת קמה' )כביש תל אביב—באר שבע ואופקים( הוקמה אנדרטה לקרבות חטיבת 

פלמ"ח־יפתח בנגב. כזכור, 'יפתח', מעבר לקונוטציה המקראית של גיבור חיל, היה 

כינויו המחתרתי של יגאל אלון. האנדרטה מתייחסת לנופלי החטיבה בדרום, והחורשה 

מסביבה הוקדשה ליגאל אלון. 

בנוגע למשנתו הפוליטית, 'כביש אלון' משקף את 'תכנית אלון', שסימנה את גבולות 

השטח שלשיטתו אמור להיות מסופח לישראל במורדות השומרון בואכה בקעת הירדן 

)וממנה נגזר שם היישוב אלון(.
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להנצחה מאלפת במיוחד זכה אלון במגזר הערבי. בכפר הבדואי טובא־זנגריה מכונה 

רחוב ראשי 'שדרות יגאל אלון'. הדבר משקף כמדומה את גודל ההערכה לאיש ולא רק 

את מסורת ה'פל־היב', היחידה הבדואית בפלמ"ח שאלון היה ממייסדיה, ולא רק את 

השכנות של הבדואים הללו לראש פינה — שממנה באה משפחת פייקוביץ, שקבעה את 

מושבה בסופו של דבר ב'מסחה', היא כפר תבור. 

בשלושה מקרים יש לדעתנו החמצה מסוימת של אפשרות הנצחה לאלון. היישוב ברמת 

הגולן המכונה היום 'קלע' )בעקבות הערבית — 'קלעה', הוקם ב־1984(, כונה בשלביו 

הראשונים 'קלע גולן' ו'קלע אלון' לכבוד יגאל אלון. סוף דבר, 'אלון' הורד! אולי כדי 

לפשט ולקצר ואולי כביטוי לעייפות מסוימת מההנצחה ההיסטורית. היישוב 'אלון הגליל' 

)נוסד ב־1980( יכול להשתלב במישרין במכלול ההנצחה לאלון בגליל התחתון ולמצות 

את פן חשוב בדמותו — הזיקה לגליל — אבל הנימוק לשם הוא: "שם סמלי, על־פי עצי 

האלון שבגליל";43 מן הסתם משתקפת כאן המגמה לכנות מקומות חדשים על שם 

יסודות טבעיים במקום להביע זיכרונות היסטוריים, ההולכת וקונה שביתה בדור האחרון. 

מקרה הפוך קרה בקריית ארבע, ששם דווקא רצו מאוד להנציח את אלון, הנתפס כאחד 

מיוזמי הקמת היישוב, אך בסופו של דבר לא קבעו שם רחוב לזכרו — ככל הנראה בגלל 

התנגדות אלמנתו.44 

לסיכום, בולטת מאוד המגמה להנצחת זכרו של אדם שנתפס כמנהיג לאומי אהוד, אך 

פה ושם אפשר לחוש במגמה הפוכה; בזו ובזו משתקפים תהליכי עומק בחברה המנציחה. 

מבט כולל על ההנצחה — מנחם אוסישקין

ממרחק הזמן סוגיית הנצחתו של מנחם אוסישקין מצטיירת כטעונה במיוחד,45 ומעל 

קביעה זו מרחפת השאלה האם לא זכה ל'הנצחת יתר'. ברוח זו מציג הביוגרף שלו את 

הדילמה: "האם נכון הדבר להסכים עם הגדרתו של ברל, שהוא ]אוסישקין[ 'הפטריארך 

של הציונות', או שהוא האיש ש'לבד מרחובות על שמו לא השאיר דבר להיסטוריה', כדברי 

ביתן, תשס"ד, עמ' 37.  .43

כך עולה מבירור שערכתי בקריית ארבע, ומשיחה שהתקיימה עם משה וזאבה אלון קיבלתי אישוש   .44

לדברים.

לא מכבר יוחד גיליון של הביטאון עת־מול )233 ]אדר א תשע"ד[( למנחם אוסישקין. מעניין להיווכח מה   .45

נרחב המקום שיוחד לשאלת הנצחתו. 
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אחד המשתתפים באותו כינוס מדעי".46 בביוגרפיה עצמה לא ייחד גולדשטיין מקום נרחב 

לשאלת הנצחת אוסישקין, אך הוא הביע בחדות את עמדת אוסישקין עצמו בסוגיה: 

...אוסישקין האמין באמונה שלמה שפעולתו הציונית ראויה לכבוד שאין למעלה ממנו וכי 

מקומו הראוי הוא ליד קברות המכבים, בסמוך לקברו של מנהיגה הראשון של חובבי ציון 

וקברותיהם של שאר גדולי הציונות שייטמנו שם מעתה והלאה... בפרספקטיבה היסטורית 

נראית התנהגותו של אוסישקין, לא כל שכן דימויו הציבורי והאישי, כמוזרה או מתמיהה.47 

חשוב להדגיש, כפי שמציין גולדשטיין, כי הגל החשוב של הנצחת אוסישקין התחולל 

בשנים הראשונות שאחרי פטירתו: 

...בשנים הראשונות לאחר מותו של אוסישקין לא חל שינוי עמוק ביחס אליו מצד הקהל 

הרחב ומנהיגות היישוב בארץ ישראל. מוסדות, מפעלים ורחובות נקראים על שמו. יום הזיכרון 

למותו הונצח בצורות רבות ובהזכרה המרכזית השתתפה הנהגת היישוב.48 

ואכן, 'בשנים הראשונות' צמחו יזמות הנצחה כפטריות אחר הגשם. לא ניכנס כאן לכל 

מגוון ההנצחות,49 ונציג דוגמאות מספר למה שנראה לנו כ'הנצחה מלמטה', שמקצתן 

היו פרי יזמת כמה אגודות מיוחדות לדבר. הנה למשל מכתב של מזכיר האגודה: 

'תקנון אגודת בית אוסישקין' )מקום האגודה — ירושלים(: 

מטרת האגודה: טיפוח רעיונותיה ושאיפותיה של הציונות ברוחו של מנחם אוסישקין ז"ל סיוע 

למפעלים ויצירת מפעלים עצמיים ברוח זו ובייחוד עידוד פעולות להרמת קרנה של ירושלים. 

האמצעים: שעורים קבועים בתולדות התנועה הלאומית והיישוב, מוסדותיהם ואישיהם, ריכוז 

חומר ספרותי הקשור בשמו של אוסישקין ופרסומו, חינוך ציוני של הנוער וההמונים, הכנת 

מדריכים לנוער, הטפה שיטתית לחלוציות ולהעפלה להשרשת ערכי התחיה הלאומית: קרקע, 

עבודה, התיישבות, הלשון העברית והמסורת על ידי הרצאות, כינוסים, יסוד ספריות הוצאות 

ספרותיות וכדומה; טיפוח מיוחד של חיבת ירושלים וידיעת העבר וההווה שלה, הקמת בית 

אוסישקין בירושלים שישמש מרכז תרבותי וציוני לכל הפעולות הנ"ל ברוחו של אוסישקין.50 

גולדשטיין, תשנ"ט, עמ' 7.  .46

גולדשטיין, תשס"א, עמ' 220.  .47

שם, עמ' 222.   .48

לרשימה מפורטת בירושלים ראו גורן, תשע"ד.  .49

מפעל בית אוסישקין; אצ"מ, תיק S8/89; מספר 149; על פי מכתב מלווה של המזכיר הכללי יצחק רבינוביץ,   .50

.17.2.1942
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ביזמה זו הובלט הצורך להנציחו בהקשר הירושלמי, בגין העניין הרב שהגה אוסישקין 

לעיר, מה שלא היה מקובל בהכרח על רבים מעמיתיו בתנועה הציונית.51 אחרים הוסיפו 

על ירושלים את החבל הצפוני. במכתב לד"ר ח' שמורק הוגדרו היעדים הגאוגרפיים של 

ההנצחה — ירושלים והגליל העליון: 

התנועה הציונית הכריזה על 'מפעל אוסישקין' לזכר המנהיג המנוח, ושתים הן מטרותיו של 

המפעל: לבצר את מעמדנו בבירתנו הנצחית, המנותקת כמעט כליל ממרכזי ההתיישבות 

העברית ע"י הרחבת שטחי אדמת הלאום בירושלים ובסביבותיה. לגאול שטחי קרקע באזורי 
הספר של הגליל העליון ולהקים עליהם נקודות אחיזה חדשות לעם היהודי.52

באותו הפרק הוצא פרסום של קק"ל, 'דפים לזכר מנחם אוסישקין', שנכתבו בו דברים על 

מושג 'המצודות' שזוהה עם אוסישקין בחייו:53 "ימים של סכנה נכונים לנו, אנו עומדים על 

סף תקופה של סבל חדש, של מלחמה חדשה. יבוא אשר יבוא תהיינה דרכי ההתגוננות 

אשר תהיינה — כל זמן שנבנה מצודה אחר מצודה נצא ממלחמה זו אומה חופשית בארץ 

ישראל השלמה". בדפים מוצג בחוזקה הקשר בין ירושלים לפינה הצפונית של הגליל. 

מובעת בו הקריאה "תנו יד ל'מפעל אוסישקין' ", ומודגש כי למען ירושלים פעל כל ימיו 

ולמען 'המצודות' פעל בערוב ימיו.

יזמות אחרות לבשו אופי אישי; כך עולה מחזון הנצחה שנפרש במכתב ליצחק בן צבי 

)בכתב יד(, מיום 30.11.1943: "בשם ועד 'אוהל שם' ירושלים, שושנה קריק": 

בבית הזה שיקרא בית אוסישקין, ישב יום יום בשעה קבועה, בן אדם פקח, ישר, בעל לב 

טוב, אמפטי בכל המובנים; רצוי שבן אדם זה יהיה אשה, שהעולה החדש הבא ירושלימה 

ידע הכתובת שכאן מחכה לו מקום להיכנס לשבת ליד שולחן עם כוס תה — מקום לשפוך 

את נפשו לפני אדם קרוב ללבו ולמצוא עצה לענייניו הוא. במלה, במקום הזה ימצא הכל 

מה שבן אדם תרבותי וציוני דורש. וכמו שהמנוח אוסישקין היה מתייחס לכל חלקי העם כשם 

שלילדיו, כלגוף שלם, טובים או רעים, כן גם יהיה היחס בביתו.54 

על שאלת ירושלים בהוויה הציונית לדורותיה ראו לבסקי, 1989.  .51

16.12.1941, ראו גורן, תשע"ד.  .52

הדבר בא לידי ביטוי גם בכינוי החבל הצפוני כולו 'חבל אוסישקין' )גולדשטיין, תשס"א, עמ' 203(.  .53

 .J1/30.844 אצ"מ, תיק  .54
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כיוון הנצחה אחר לגמרי וממוסד לאין־ערוך היה קריאת שמות רחובות. הדברים התחילו 

כבר בחיי אוסישקין; כך התנהלה פרשת הנצחתו בתל אביב: "ב־1925... על אף מאמצי 

שתדלנות נמרצים לקרוא לרחוב המוביל מרחוב אלנבי לכיוון הירקון על שם מנחם 

אוסישקין, הרחוב נקרא רחוב הירקון".55 זאת בשונה מירושלים, שהקדישה רחוב לכבודו 

בעודו בחיים: "בירושלים החליט ועד שכונת רחביה להסב את שמו של רחוב קרן קיימת 

למנחם אוסישקין ב־1934 במלאת לו שבעים שנה".56 אחרי פטירתו השתנו כמובן הנסיבות: 

"ב־1943 פנתה קרן קימת לעיריית תל אביב וביקשה לקרוא רחוב על שמו של מנחם 

אוסישקין לרגל יום הולדתו השמונים. לעומת ירושלים העברית, בתל אביב לא נקרא רחוב 

על שמו של נשיא קרן קימת בעודו בחיים",57 וקריאת השם נתקלה בקשיים: "למרות שלא 

עברו שנתיים מפטירתו הוצע לכבד את זכרו בקריאת שם רחוב. הוצע רחוב הירקון. הייתה 

התנגדות הן משום שהירקון היה אחד השמות של טבע ומשום שהיו בו בתי שעשועים";58 

"בן ישי ]=איש ועדת השמות[ רמז לרגישותו הידועה של אוסישקין לכבודו: 'יתכן שברגע 

זה אין זה גם לכבודו של מנהיג כאוסישקין, מטעמים מובנים, ששמו יהיה קרוי על הרחוב 

הזה שיש בו ממידת הכרכים' ".59 

הנה כי כן על אף קביעת הביוגרף כי "בפרספקטיבה היסטורית נראית התנהגותו של 

אוסישקין, לא כל שכן דימויו הציבורי והאישי, כמוזרה או מתמיהה" )לעיל(, אין ספק 

שבממסד הציוני וב'עמך' פעם רצון עז להנציחו; לדברים היה ביטוי מעשי ובית אוסישקין 

קשור לכך.

סיכום

למרות ההבדלים הגדולים ביניהם, שני האישים שבהנצחתם דובר במאמר זה, נמנים 

עם רשימה סגולית של דמויות מוערכות בחייהן ומונצחות לאחר מותן. במגוון הגדול של 

אמצעי הנצחה שהעלו על נס את זכרם ואת זכר מעשיהם, בולטים גם שני המוזאונים, 

שזוויות מסוימות שלהם נחקרו במסגרת זו. 

עזריהו, תשע"ב, עמ' 47.  .55

שם, עמ' 118.  .56

שם, עמ' 64.  .57

שם.  .58

שם.  .59
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התמונה המשתקפת בעקבות דיוננו ברורה למדי: הנצחת יגאל אלון עלתה יפה, אפשר 

לומר שמלכתחילה, מאחר שזכתה לבסיס תמיכה רחב ומוצק הן ברמת הממסד הן 

ברמת 'השטח'; ובמיוחד בולטים בהקשר זה חבריו. אם נתגלע קושי בגיבוש דגם ההנצחה 

הנכון במוזאון הנקרא על שמו, הדבר נבע בעיקר מקשיים מתודולוגיים; את הליך ההיגוי 

והתכנון ליוו דילמות, דוגמת אילו דגשים יושמו בהנצחת אישיות בעלת עבר צבאי מפואר 

מחד גיסא והצלחה מוכחת בעיסוק בחינוך ובחשיבה חינוכית מאידך גיסא; מצביא שנלחם 

בנחישות מול ערבים ובה בעת חיבב את האוכלוסייה הערבית, כיבד והעריך את עולמה 

ומנהגיה; איש חרב וספר; פוליטיקאי ואיש רם מעלה שדרכיו פשוטות וצנועות; אישיות 

'רחבה' — מבחינה ארצית ולאומית, בד בבד עם אדם 'מקומי', המזוהה זיהוי עמוק עם 

הגליל בכלל ועם הגליל התחתון בפרט. דגם ההנצחה המשתקף במוזאון מתמודד עם 

דילמות אלו ואחרות, והתוצאה אכן משתקפת במבנה שלו ובפעילותו השוטפת. 

הנקודה החשובה לענייננו היא שהצלחת הנצחת אלון בבית המכונה על שמו — סובייקטיבית 

ככל שתהיה — עולה מתוך זה שבעצם לא מדובר במוזאון על אלון! מדובר במוזאון 

המשקף נושא מוגדר, 'אדם בגליל', והנושא עומד בפני עצמו ובכל זאת משתלב שילוב 

חלק בידיעותינו על האיש. יתר על כן במלוא הזהירות המתחייבת אפשר לומר כי הנצחת 

אלון ב'ביתו' לא זו בלבד שמשתלבת במערכת ההנצחה הגדולה שזכה לה אלא היא בה 

גם מעין שיא. פרטים שונים בגילויי ההנצחה לאלון אכן משקפים צדדים שונים בפעילותו 

ובהשקפותיו; למשל קריאת רחוב על שמו בכפר ערבי, פרשנותה חד־משמעית. קשה גם 

לטעות בפרשנות קריאת שם בסיס של חיל החינוך או בית ספר שדה — שניהם בגליל 

התחתון — על שמו. לית מאן דפליג שאין אלו צעדים ממלכתיים גרידא, מדובר בגילויי 

הנצחה אותנטית הקשורה קשר עמוק לשטח ולנוף הפיזי והחברתי. כל אלו מובאים 

במכלול של 'בית יגאל אלון' למזיגה אחת. 

המקרה של אוסישקין מסובך יותר. בלי קשר לשאיפתו להיות מונצח, אין ספק שבשנים הראשונות 

אחרי פטירתו — ובמובנים מסוימים כבר בחייו, הרצון להנציחו נישא על כנפי הזדהות המונית 

שפעמים גלשה להתלהבות. היו לכך ביטויים רבים, ואפשר לומר שהקמת 'בית אוסישקין' 

משתלבת במגמה זו. את ההנצחה ב'בית אוסישקין' דחף גורם ממסדי — קק"ל, אך היא זכתה 

לגיבוי מלמטה — חברי קיבוץ דן. אולם התברר שהנצחת אוסישקין באחת מן המצודות שהיו 

קרויות על שמו לא התפתחה למהלך מקיף ומשמעותי, והדברים בלטו ביתר שאת אחרי 

פרישת קק"ל משותפות בניהול המקום, שנים ספורות לאחר הקמתו. 

תהליכי הנצחה וזיכרון לעומת השכחה והדחקה מנוסחים היום במונחי 'הגמוניה'; 'הכתבה'; 

'דומיננטיות של קבוצה מובילה לעומת קבוצה מודרת', ולעתים אף מסירים את מגבלות 
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'מכבסת המילים' ומדברים מפורשות על מאבק ומלחמה על הזיכרון.60 כשזוהי הרשת 

המושגית שבה נידונה ההנצחה, קל להתפתות ולדבר על השכחת זכר אוסישקין ב'ביתו' 

בעטיין של מגוון סיבות; למשל מחלוקת אידאולוגית בין קיבוץ דן לאוסישקין — הדמות 

והמורשת. נוסף על כך, יהיו שיראו את עצם החתירה להנצחתו כקוריוז, כמחויבות לגחמה 

של האיש שדאג למקומו בפנתאון, והנה הבלון פקע; כביכול יש מין נקמה אירונית של 

הזיכרון הלאומי באוסישקין שטרח כל כך על הנצחתו הפרטית. 

אכן, מחקר של דגמי הנצחה יכול להוביל לתוצאות שכאלה: לא־אחת גלגל ההנצחה 

מתהפך, והמונצחים הנצחה אינטנסיבית שוקעים בתהום הנשייה, כששלב ביניים קשור 

ל'דחיקתם בידיים' מן הזיכרון הקיבוצי. אנו ערים לחלוטין לניסוח הלא־מדעי של השאלה: 

האם הזיכרון הלאומי בגד באוסישקין האיש בכל הקשור להנצחתו ב'בית אוסישקין'? 

ממרחק השנים אנו אכן יודעים על גילויי חוסר נחת מהנצחת היתר שלו בירושלים,61 אך 

למיטב בדיקתנו ככל הנראה בנוגע לבית אוסישקין לא זה היה המצב. אין כאן לא מלחמת 

רעיונות ולא מלחמת נרטיבים; ככל הנראה לא הייתה השכחה מכוונת. אוסישקין היה 

מקובל בדן, הוא נזכר לטובה, ואין ניכרת מגמה לרוקן את זכרו מהחיוניות שלו.

הכשל העיקרי בהנצחת אוסישקין ב'בית אוסישקין' טמון כמדומה ביעדו של הבית, שלא 

השתלב כלל עם חזונו הידוע של אוסישקין בדבר גאולת הקרקע. אוסישקין, אם ננקוט 

לשון מליצית, לא היה ידיד הביצה; אוסישקין חתר לאתר קרקע להתיישבות; מושג 

הקרקע שלו היה פוליטי ולא סביבתי. 

נציג שני ניסוחים עיתונאיים, האחד קשור להנחת אבן הפינה והאחר לחנוכת הבית, 

שמוצג בהם המונצח לעומת הבית שמנציחו. " 'בית אוסישקין' — מכון לטבע ולידיעת 

אזור החולה )מוקם בקיבוץ דן( שבמצודות אוסישקין ע"י קק"ל והקיבוץ וינציח את זכרו 

של מ' אוסישקין נשיא הקק"ל שפעל רבות להאדרת תנופתה בגאולת הקרקע לעם";62 

בנתחו את ההבדל בין ההיסטוריה המתיימרת להיחקר במנותק מהצרכים העכשוויים של החברה, הראה   .60

מוריס הולבוואקס כי הזיכרון הקיבוצי הוא חלק אורגני מההווה החברתי־פוליטי; הוא משתנה לפי צורכי 

החברה, ואלה עצמם נתונים לשינויים מתמידים לפי מאזני כוח פוליטיים וחברתיים. ראו הולבוואקס, 1980.

הדברים הגיעו להתארגנות שקראה להחזיר לרחוב אוסישקין בבירה את שמו הישן — רחוב יהודה הלוי.   .61

זה מזכיר קצת את המכניזמים שעליהם דיבר דה־סרטו )לעיל, הערה 5(, אם כי קשה לראות בכך 

מחאה רציפה ומתמדת נגד הנצחת אוסישקין.

צ' גולדברג, 'ייבוש החולה — לקראת השלב השני', על המשמר, 5.3.1955, עמ' 2.  .62
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"הד"ר י' גרנית יו"ר הדירקטוריון של הקק"ל פתח את הטקס והעריך את פעלו של המנוח 

אוסישקין בגאולת הקרקע".63 

מתברר שבשני ביטאונים, המשקפים שני קצוות של הקשת הפוליטית, דנים בגאולת 

הקרקע. יישום של גאולת קרקע במקרה הנידון הוא ייבוש הביצה, שבית הטבע, הנשען 

על מסורת ארוכה של חוגי טבע קיבוציים, משקף מגמה של חרדה מתוצאותיה. תמונה 

דומה עולה מהדרך שניסו בה אנשי הבית ואנשי דן להציג את 'בית אוסישקין' בפועל 

בשנים הראשונות שלאחר הקמתו;64 הערכה לאוסישקין גואל הקרקעות מחד גיסא ודאגה 

מהשלכות הייבוש מאידך גיסא. 

אגב, אפשר לחשוב על מוזאונים המנציחים תמונת עבר מסוימת והרציונל שלהם משקף 

חרטה וייסורי מצפון על צעד שהוביל להכחדת עבר זה. כביכול, במעין גישה של איפכא 

מסתברא, מנסים להנציח את מה שנעלם דווקא באמצעות השיוך התודעתי לזה שהעלים. 

גם אם הייתה בחוגי קק"ל בנקודת זמן מסוימת הסתייגות, שלא לומר חרטה, בגין מפעל 

הייבוש, דומה כי לא זה המקרה; רוצה לומר שאולי ביקשו להנציח את היסודות הטבעיים 

שאבדו, אך אין הדברים מגיעים לשלילת אוסישקין. מדובר כאן פשוט על מגמות הפוכות. 

קשה להנציח את אוסישקין הנצחה אמתית באמצעות שימור זכר הביצה. מבחינה זו 

יש אמת מסוימת בהבלטת דמותו של אלימלך הורביץ, המתיישבת עם מגמת השימור. 

אפשר לכאורה להקשות מה היה קורה לו בזמן תכנון 'בית אוסישקין' היה מוקדש חדר 

הנצחה מיוחד לדמותו; אולם לא זה מה שקרה, והנצחת אוסישקין ב'ביתו' שב'מצודתו' 

הלכה והתמסמסה במהלך השנים.

" 'בית אוסישקין' יוקם בקיבוץ דן", חרות, 28.10.51, עמ' 2.  .63

"...בן 78 היה במותו, שבע פעילות ציונית ומאבקים. קבוצת יישובים בצפון עמק החולה נקשרה בשמו של   .64

הלוחם הציוני הגדול בערוב ימיו ונקראה בשם 'מצודות אוסישקין'..." ובהמשך מטרות הבית הקונקרטיות 

להיות: "המכון לטבע שלבקעת החולה" — מקום איסוף ושימור בצד פעילות חינוכית. 
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 לגעת — לדעת

סיור במוזאון מדע — רק חוויה או גם למידה?

דסי שטיינר ומרים מנדלוביץ

תקציר

מוזאון מדע הוא סביבה חוץ־כיתתית המאפשרת למידה בלתי פורמלית.1 במוזאון תערוכות 

ומיצגים אינטראקטיביים שמטרתם לעורר את התלמיד ללמידה; הוא מתעתד לגעת 

בהליך הלמידה בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים ובמרכיבים התנהגותיים.2 תלמיד 

המבקר במוזאון המדע עובר חוויה רגשית מהנה, אך לא תמיד מתרחשת אצלו גם למידה.3 

במחקר זה נבדקו תפיסות תלמידי בית ספר יסודי בנוגע ללמידה במוזאון המדע, והאם 

הלמידה במוזאון נתפסת כחוויה בלבד או כחוויה לימודית. במחקר השתתפו 31 תלמידי 

כיתה ד מבית ספר יסודי באזור ירושלים שביקרו במוזאון המדע שבעיר. המידע נאסף 

באמצעות שאלונים ותצפיות במהלך הביקור. ההנחה היא כי תלמידי בית ספר יסודי 

עוברים תהליך למידה בעקבות ביקור במוזאון, אך מייחסים למידה רק לתהליכי למידה 

שליווה מבוגר. במחקר מובאות המלצות לתכנון מושכל של ביקור במוזאון המדע על 
מנת להגיע ללמידה משמעותית מיטבית.4

מבוא

מדינת ישראל מובילה במערכת החינוך מיזם הנקרא 'ישראל עולה כיתה', שמטרתו 

להוביל את התלמידים ללמידה משמעותית בלמידה הפורמלית. במסגרת השינויים 

הנעשים במערכת הקיימת הוחלט לשלב סיורים לימודיים במגוון מוזאונים כחלק מתכנית 

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .1

ריקינסון ואחרים, 2004.  .2

אישך, 2007, עמ' 171–190.  .3

במברגר וטל, 2009, עמ' 115–129.  .4
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הלימודים, וכדי להעשיר את תחום התוכן 'מדע וטכנולוגיה' אושר במשרד החינוך מיזם 

גדול המשלב ביקור חד־שנתי של כיתות מבית הספר היסודי וחטיבות הביניים במוזאוני 

מדע ברחבי הארץ. אלפי תלמידים מבקרים בהם בכל שנה ועוברים חוויה רגשית מהנה 

מאוד,5 אך האם הם גם לומדים?

למחקר זה חשיבות בתכנון ביקורי כיתות יסוד במוזאוני מדע, והוא מדגיש את חשיבות 

ההקשר האישי בין התלמיד ובין תכני הלמידה — הן ברלוונטיות לתלמיד הן בקישור הנלמד 

לתכנית הלימודים. המחקר מחזק את הצורך ביצירת סיטואציות למידה סוציו־ תרבותית 

גם בלמידה הפורמלית, ואף מורחב בו מושג הלמידה בקרב לומדים צעירים. הוא מחזק 

את ממצאי המחקר של במברגר וטל,6 מוכיח כי בפעילות של בחירה חופשית שאינה 

מוגבלת לא מופקת למידה ומציע לשלב בסיור פעילויות עם בחירה מוגבלת.

למידה פורמלית ובלתי פורמלית

ביקור במוזאון מדע הוא למידה חוץ־כיתתית, המוגדרת כלמידה בלתי פורמלית. בספרות 

אפשר למצוא מגוון גישות למושגי למידה פורמלית ולמידה בלתי פורמלית; בעבר יוחסה 

הלמידה הפורמלית ללמידה מובנית תלוית מבנה — כל למידה במבנה בית הספר נחשבה 

למידה פורמלית,7 ופעילות זהה לפעילות הנלמדת בבית הספר שנערכה במרחב אחר 

)פארק, חצר בית הספר ועוד( נחשבה פעילות בלתי פורמלית. ואולם כיום פעילויות 

בלתי פורמליות רבות מתרחשות במבנה בית הספר.

כדי להגדיר את הלמידה הבלתי פורמלית ניגע בכמה מאפיינים של למידה זו העולים 

מן המחקרים:

המסגרת הניהולית )המוסד הממונה על ניהול ותקצוב( משמשת מאפיין להבדלה בין 

שני סוגי הלמידה. ההנחה היא שבמסגרת ניהולית ממוסדת — כגון בית ספר המנוהל 

על ידי משרד החינוך — תיחשב הלמידה פורמלית היות שמשרד החינוך, שהוא המסגרת 

הניהולית, מעורב יותר בקביעת תכניות לימודים, ומטרתו להעניק תעודה רשמית כעדות 

לרכישת ידע ומיומנויות. לעומת זאת המסגרת הבלתי פורמלית ממוקדת במטרה אחרת — 

אישך, 2007, עמ' 171–190.  .5

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .6

גרבר ואחרים, 2001, עמ' 569–583.  .7
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להקנות ללומד כישורים כלליים מתחומים שונים, אינה מחויבת למסגרת ניהולית ולרוב 

אינה מלווה בהערכה ובתעודה כלל,8 ולכן הלמידה הבלתי פורמלית מתנהלת על פי 

צורכי התלמיד בלבד. 

הבחנה נוספת בין מאפייני הלמידה הפורמלית ללמידה הבלתי פורמלית נוגעת לשלושה 

גורמים: מוטיבציה, עניין והקשר חברתי.9 בעוד הלמידה הפורמלית מכתיבה ללומד את תוכני 

הלימוד, את זמניו ואת דרכי הלמידה, הלמידה הבלתי פורמלית מתאפיינת בלמידה הנשלטת 

בעיקר על ידי הלומד: הוא הבוחר את תחומי העניין שהוא לומד, ולכן הוא בעל מלוא המוטיבציה 

לתהליך;10 אין הוא מחויב לסדר זמנים מוגדר או לתכנית לימודים מתוכננת שהיה נדרש לה 

בלמידה פורמלית; ההקשר החברתי נדרש בלמידה בלתי פורמלית כיוון שהוא נתפס כגורם 

משפיע על למידה משמעותית.11 לא תמיד יש הקשר חברתי בלמידה פורמלית, שבה ניהול 

הלמידה נעשה על ידי המורה. בלמידה בלתי פורמלית ניהול הלמידה מוסט מהמורה לתלמיד 

או נוגע לסיטואציות שאין בהן מורה כלל, והלמידה נובעת מפעילויות יום־יומיות או חברתיות.12 

טבלה 1: טבלת השוואה בין מסגרות למידה פורמליות למסגרות 
למידה בלתי פורמליות13

למידה בלתי פורמליתלמידה פורמליתתבחינים

בכל מקוםבדרך כלל תלוית מקוםמסגרת ניהולית

אינה מובניתבדרך כלל מובניתלמידה מובנית

מוטיבציה פנימיתמוטיבציה חיצוניתמוטיבציה

לומד או מדריךמורה או מדריךמוביל הלמידה

בלתי קבועקבועזמן הלמידה

למידה שאינה רציפהלמידה רציפהרצף הלמידה

תפקיד עיקרי
העברת ידע והקניית 

מיומנויות למידה
חינוך בהקשר רחב ועיצוב כישורים 

מתחומי חיים רבים; הקניית מיומנויות 
למידה

רומי ושמידע, 2007, עמ' 223–250.  .8

אישך, 2007, עמ' 171–190.  .9

שם.  .10

ויגוצקי, 1978, עמ' 79–91  .11

לונברג וכספי, 2010.  .12

הטבלה נבנתה על פי אישך, 2007, עמ' 171–190; רומי ושמידע, 2007, עמ' 223–250.  .13
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מהטבלה אפשר לראות את הלמידה הפורמלית כלמידה מובנית, שיש בה מטרות למידה 

וזמן למידה מתוכננים מראש. מוביל הלמידה הוא המורה, והלמידה אינה בהכרח מכוונת 

מצד הלומד.14 לעומתה הלמידה הבלתי פורמלית מתאפיינת בהנעת הלומד הנעה 

מהותית — המוטיבציה ללמידה באה מתוכו ולא מגורם חיצוני — הלומד יוזם את הלמידה; 

תהליך הלמידה יכול להתרחש בכל מקום ובכל הקשר חברתי ואינו תלוי מסגרת, דמות 

סמכותית או מגשר למידה.

למידה חוץ־כיתתית

למידה חוץ־כיתתית היא למידה בלתי פורמלית המתרחשת מחוץ לכותלי הכיתה או 

בית הספר ומאפשרת אינטראקציה פעילה בין הלומד לסביבתו.15 הלמידה החוץ־כיתתית 

מכונה לעתים גם 'סיור לימודי'. היא עונה להגדרה רק כאשר לסיור מטרות לימודיות 

מובנות ואינו ממוקד במטרות הנאה בלבד.

מקובל לחלק את הסביבות החוץ־כיתתיות לשלוש קטגוריות:16 

סביבה חוץ־כיתתית שתוכננה מראש לקבלת קהל, כדוגמת מוזאונים, מרכזי מבקרים  א. 

וגני חיות.

סביבה חוץ־כיתתית בנויה שלא נבנתה לביקורי מבקרים בבנייתה המקורית, כדוגמת  ב. 

מפעלי תעשייה וסיור עירוני.

סביבה חוץ־כיתתית פתוחה, הקשורה לפעילות בחיק הטבע, למשל סיורי שדה,  ג. 

פעילות בשמורות טבע ועוד.

נוסף על המאפיין העיקרי של למידה זו — שהיא נעשית מחוץ לכותלי בית הספר — 

יש ללמידה חוץ־כיתתית עוד כמה מאפיינים ייחודיים:

לונברג וכספי, 2010.  .14

; אישך, 2007, עמ' 171–190.
1
אוריון, 1993   .15

, עמ' 10.
2
אוריון, 1993   .16
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אירוע חד־פעמי: הלמידה החוץ־כיתתית היא לרוב חד־פעמית, לדוגמה ביקור במוזאון  א. 

מדע פעם בשנה או סיור חד־שנתי בשטח פתוח, בשדה, בגן שעשועים וכו'.

למידה מוחשית: הלמידה החוץ־כיתתית היא אסטרטגיית הוראה המאפשרת המחשה  ב. 

במקרים שיש בהם קושי להמחשה בכיתה באמצעי הוראה אחרים. אוריון תיאר 

במחקרו את יכולת ההמחשה בסיור: 

ניתן לומר כי סיור לימודי )בתנאי שהוא נבנה ומופעל נכון( שווה אלף תמונות. יתרונו של 

הסיור הוא ההמחשה הרבה טמון בו. בעוד שהתבוננות בתמונה או צפייה בסרט וידאו 

מעניקים המחשה חזותית בלבד של התופעה, הסיור מאפשר התנסות בלתי־אמצעית 

עם האובייקט הנלמד ומשיג בכך המחשה עמוקה ועשירה יותר של המושג הנלמד.17 

במאמר נוסף הדגיש אוריון כי כדי ליצור מיצוי של פוטנציאל ההמחשה יש צורך 
ביצירת אינטראקציה של הלומד עם התופעות המומחשות.18

למידה חווייתית: הלמידה בסיור החוץ־כיתתי משלבת חוויות מגוונות. בפן החושי —  ג. 

הלומד נהנה ממגוון הפעלות המעוררות את חוש הראייה, הריח והשמיעה; בפן 

הרגשי — הלומד חווה חוויה רגשית במפגש עם הסביבה החוץ־כיתתית; בפן האסתטי — 

התלמיד נחשף לסביבה אסתטית השונה מסביבת הלמידה המוכרת לו — הכיתה; 

בפן האינטלקטואלי — בלמידה חוץ־כיתתית יש שימוש נרחב בכל ערוצי הלמידה. 

שימוש בחושים יוצר אפשרות המחשה חווייתית ומשלב מעורבות רגשית כמו הנאה, 

סלידה וגירוי עניין.19 

אינטראקציה חברתית: כדי שהלמידה תהיה משמעותית דרושה אינטראקציה בין  ד. 

הלומד ובין עמיתים בסביבתו. על פי ויגוצקי, האדם — הנחשב ליצור חברתי — לומד 

תוך כדי קיום מערכות יחסים הדדיות עם יצורים חברתיים נוספים. ויגוצקי ממשיך 

וטוען כי הלמידה מותנית בהקשר חברתי, ולא תתקיים בלעדיו.20 סיור לימודי הוא 

, עמ' 10.
2
אוריון, 1993   .17

אוריון ובן חור, 2003, 25-23.  .18

אש וולס, 2006; ברודי, 2005, עמ' 603–621; פלק ודיירקינג, 2000; דילון ואחרים, 2006, עמ' 107–111.  .19

ויגוצקי, 1978, עמ' 79–91.  .20
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גורם מזמן לאינטראקציות חברתיות רבות: בין לומד למדריך או למורה ובין הלומד 
לחברי הקבוצה. אינטראקציות אלו מסייעות בהבניית הידע.21

מוזאוני מדע כסביבה חוץ־כיתתית

מוזאון הוא סביבת למידה שנגלות בו חוויות חושיות, רגשיות ואינטלקטואליות המתקשרות 

לעולמו הפנימי של המבקר, לרקע שבא ממנו ולעולם ההתנסויות שלו.22 בסביבה 

המוזאונית אין הלומד יושב פסיבי ומצפה להצגה שתתרחש לנגד עיניו אלא עליו ללכת, 

להתבונן ולבחור סדר שבו יצפה בתערוכות. כך תהליך הלמידה הופך אקטיבי, ובמהלכו 

הלומד משתמש בחושיו )בעיקר בחוש הראייה( ובונה משמעות למוצגים שראה.23 במוזאון 

שוררת אווירה מיוחדת, יש בו מוצגים שאינם שגרתיים, ובשל כך יש להם פוטנציאל 
לעורר מוטיבציה ללמידה.24

בשונה מלמידה מוזאונית רגילה, מוזאוני מדע מאפשרים למידה משמעותית יותר הודות 

למבנם המיוחד. במוזאון תערוכות ומיצגים אינטראקטיביים, המגרים את התלמיד 

ללמידה. מוזאוני מדע נוסדו כדי לגעת בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ובמרכיבים 

התנהגותיים בהליך הלמידה.25 

נוסף על מאפייני הלמידה החוץ־כיתתית שנמנו לעיל, יש ללמידה במוזאוני מדע ייחודיות 

שלה ערך מוסף, ולהלן נציג מאפיינים נוספים המיוחדים למוזאוני מדע: 

תכנים ממגוון תחומי מדע: הלמידה במוזאוני מדע מתקשרת לתחומי תוכן מדעיים —  א. 

התערוכות עוסקות בתחומי הכימיה והביולוגיה, ומוצגים אטרקטיביים שונים מציגים 

עקרונות פיזיקליים ממגוון תחומי הפיזיקה )מכניקה, חשמל, אופטיקה ועוד(.

אינטראקטיביות: המבנה הייחודי למוזאונים הוא התערוכות. התערוכה בנויה מכמה  ב. 

מיצגים רבי־ממדים, שהלומד סובב ביניהם, מתבונן ובוחן, לרוב בלי מגע. במוזאוני 

פלק, 2001, עמ' 216–221.  .21

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .22

היין, 1991.  .23

שליטא, 2005, עמ' 61–64.  .24

ריקינסון ואחרים, 2004.  .25
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מדע משתמשים לרוב במיצגים אינטראקטיביים המזמינים את הלומד לגעת, לחוש 

 Hands-on ולנסות. אישך מבחין בין שני סוגי תערוכות הקיימות במוזאוני מדע: תערוכת

ותערוכה אינטראקטיבית.26 בתערוכת Hands-on המבקר פסיבי, לחיצה פיזית שלו 

מפעילה את המוצג ומתקבלת תגובה; ההתערבות אינה משנה דבר בתערוכה מלבד 

התוצר הנצפה. בתערוכה אינטראקטיבית פעילות המבקר משנה את התנהגות המוצג, 

המיקום והתוצר )לדוגמה: מיקוד מראות בתאים סולריים המצויים על גוף אווירון 

במוזאון יגרום לאווירון להתחיל לנוע בהתאם לכיוון המיקוד(. תערוכות במוזאוני מדע 

מזמינות את המבקר ליזום פעולות אינטראקטיביות שיגרמו לשינוי במוצג. יצירת 

האינטראקציה בין המוצג ללומד מגרה את החשיבה, בשונה מפעולה פיזית שאינה 
מעוררת בבירור מעורבות אינטלקטואלית.27

התנסות חווייתית אישית: ממד החוויה הוא תוצר עיקרי של למידה במוזאונים.  ג. 

מוזאוני מדע שמו להם למטרה לגרום לחוויה חיובית של המתנסה עם המדע.28 

ריבוי המוצגים האינטראקטיביים והתאמתם לאפשרות המגע הבלתי־אמצעי הכולל 

את כל החושים מאפשר לכל לומד להתנסות בעצמו ולחוות את המוצג בהתנסות 

חווייתית. בדרך כלל חוויה חיובית נשמרת בזיכרון לטווח ארוך — וכך הלמידה נמשכת 
ונשמרת גם לאחר הביקור במוזאון.29

גירוי חשיבה ועירור מוטיבציה ללמידה: המוצגים במוזאוני מדע אינם שגרתיים,  ד. 

התלמיד אינו מכיר אותם מחיי היום־יום. התעסקות עם מוצר חדש מגרה את החשיבה, 
מסקרנת וגורמת ללומד מוטיבציה ללמידה.30

פיתוח חשיבה וזיכרון לטווח ארוך: כל מוצג במוזאון משקף עיקרון מדעי מסוים,  ה. 

ולעתים אף שילוב כמה עקרונות מדעיים. כאשר הלומד חושב כיצד המוצג פועל, 

הוא ינסה ליצור קשרים בין הידע הקודם שלו לידע החדש — תהליך הגורם לפיתוח 
חשיבה ולפיתוח זיכרון לטווח ארוך.31

אישך, 2007, עמ' 171–190.  .26

רני ואחרים, 2003, עמ' 120-112.  .27

אישך, 2007, עמ' 171–190.  .28

פלק ודיירקינג, 2000.  .29

גריפין, 2004, 70-59.  .30

פלק ודיירקינג, 2000.  .31
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פיתוח מיומנויות חקר: תלמיד המנהל דיאלוג עם מוצג אינטראקטיבי מפתח את  ו. 

כישורי החקר שלו. התנסות ראשונית מובילה להתנסויות נוספות, המגרות את 
התלמיד לחקור ולבחון את המוצג על כל היבטיו.32

עמדות חיוביות כלפי המדע: מחקרים רבים מוכיחים כי ביקורי תלמידים במוזאוני  ז. 

מדע משפיעים השפעה חיובית על עמדותיהם כלפי המדע הן בטווח הקרוב הן 
בטווח הרחוק.33

זמן ריכוז במוזאוני מדע: במחקר שהשווה את רמת הריכוז של מבקרים במוזאון  ח. 

רגיל למבקרים במוזאון מדע נמצא כי במוזאון המדע נשמרת רמת ריכוז למשך 

זמן ארוך יותר בהשוואה למוזאון רגיל. במוזאון רגיל רמת הריכוז של המבקר יורדת 
לאחר 30 דקות, ולעומת זאת במוזאון מדע ירדה רמת הריכוז רק לאחר 60 דקות.34

השוואה בין לימוד מדע בבית הספר ללימוד מדע במוזאוני מדע

גרדנר טען שבעוד בית הספר הוא אנרכיסטי, למוזאוני מדע יש פוטנציאל ללמד, לגרות 

לחשיבה ולעזור ללומדים לקבל אחריות ללמידה שלהם בעתיד.35 

בלמידה ממוסדת בית הספר הוא הקובע את התכנים שיילמדו, את קצב הלמידה 

ואת רמת ההישגים הכללית הנדרשת, ולכן לעתים קרובות התלמיד אינו מתעניין 

והוא חסר מוטיבציה ללמידה. מבניות בית הספר אינה תמיד מאפשרת חוויות אישיות 

של הלומד ומקשה בארגון אינטראקציות חברתיות מבנות ידע. אוריון טוען כי כל 

למידה פורמלית ובלתי פורמלית צריכה להכיל מידה של חוויה, אך לא כל המורים 

המלמדים ברשות הפורמלית אכן מקפידים על כך. לעומת זאת בלמידת מוזאונים 

התלמיד הוא מרכז הלמידה; אם ניתנת לו אפשרות הוא בוחר לגשת אל המוצגים 

שבתחום סקרנותו, ואם הוא מעוניין במידע הוא יעמול להשגתו, העניין במידע יגביר 

את המוטיבציה שלו ללמידה.36 החוויה החושית והשימוש במגוון ערוצי תקשורת 

.
1
אוריון, 1993   .32

.
1
במברגר וטל, 2008   .33

סטיוונסון, 1994, עמ' 30–31.  .34

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .35

, עמ' 331-325.
1
אוריון, 1993   .36
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מסייעים בהפנמת המידע והזיכרון לטווח הארוך.37 בהשוואה ללמידה בבית הספר, 

שהיא רציפה ומתקיימת לאורך זמן, הלמידה במוזאון נמשכת זמן קצר ואינה לינארית, 

ותכונותיה אלו נותנות יתרון לחשיפת מגוון תכנים, למיזוג עקרונות מדעיים מתחומי 

מדע שונים ולהרחבת מושגי הלומד.38 

מודלים ללמידה במוזאוני מדע

בספרות המחקר יש כמה דגמי למידה במוזאוני מדע. נציג להלן דוגמאות של ארבעה 

דגמים שעליהם התבסס המחקר.

מודל מרחב הזרות:  א. 
מורים ותלמידים כאחד חשים זרות כלפי סביבת למידה שאינה מוכרת. בסביבה 

החוץ־כיתתית נתקלים הלומדים בשלושה מרכיבי זרות עיקריים: זרות קוגניטיבית, 
זרות פסיכולוגית וזרות גאוגרפית.39

זרות קוגניטיבית — נוגעת למיומנויות ולמושגי יסוד הנדרשים ללומד בתהליך הלמידה 

במרחב החוץ־כיתתי. תלמידים העומדים לחקור מרחב אקולוגי צריכים להיות מיומנים 

במיומנויות חקר ובמיומנויות תצפית; בסיור בתערוכה פיזיקלית על הלומד לשלוט 

בחוקי הפיזיקה וכן הלאה.

זרות פסיכולוגית — מתארת את הפער שבין ציפיות התלמידים מהאירוע למהלך 

הסיור בפועל. כאשר תלמיד אינו מצפה לפעילות לימודית גם אם הפעילות תהיה 

מעוררת עניין, הוא יתקשה להתרכז בה.

זרות גאוגרפית — מקורה בחוסר היכרות של הלומדים עם הסביבה הפיזית במקום 

הלמידה החוץ־כיתתית. בסביבה בלתי־מוכרת יקדישו התלמידים את מרצם ל'דו־ שיח' 

עם הסביבה ולא יתפנו למשימה הלימודית.40 

פלק ודיירקינג, 2000.   .37

במברגר, 2004.  .38

.
1
אוריון, 1993   .39

שם.  .40
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גם מורים חשים זרות בסביבות למידה חוץ־כיתתיות, ורבים מהם נמנעים משימוש 

במוזאונים ככלי להוראה.41 הזרות נובעת מכמה גורמים:

היכרות בלתי־מספקת של המורה עם הסביבה החוץ־כיתתית. מורים חוששים   .1

מסביבה בלתי־מוכרת וחוששים מאיבוד שליטה שיתבטא באיבוד ילדים או 

בחוסר ודאות באשר למיקום הפעילות. יש גם מורים החוששים מסיטואציות 

שלא ידעו לענות בהן על שאלות תלמידים.

היכרות בלתי־מספקת של המורה עם כלי ההוראה בסביבה חוץ־כיתתית   .2

יוצרת קושי ביצירת אווירה לימודית משמעותית והתמודדות עם הסחות דעת 
בלתי־ צפויות.42

נוסף על כך יש סיבות אובייקטיביות המקשות על יציאה לפעילות מחוץ למרחב   .3

הפורמלי — ארגון סיור מעין זה כרוך בטרחה רבה ולעתים אף בעלויות. הצורך 
בתיאום, הבטחת הבטיחות ותכנון הזמן מעצימים את הזרות.43

על פי דגם זה, על מנת שהפעילות החוץ־בית ספרית תהיה אפקטיבית, על המורה 

לצמצם את מרחב הזרות של תלמידיו באמצעות הכנה מתאימה בכיתה: כדי למנוע 

את הזרות הקוגניטיבית ילמד המורה קודם למפגש מושגי יסוד ומיומנויות הרלוונטיות 

לביקור, וכדי למזער את הזרות הפסיכולוגית ימסור לתלמידיו מידע מפורט על 

חלוקת הזמנים בביקור ועל מטרותיו. בשביל להתמודד עם הזרות הגאוגרפית 

יתבקש המורה להציג לתלמידיו תמונות או מפה של האזור או של המוזאון,44 ובכך 

יפיג את חששות התלמיד מהלא־מוכר ומהלא ידוע.45 בה־בעת, כדי להקל על זרות 

המורה מתפתחים קורסים המכשירים את המורה ללמידה חוץ־כיתתית ונערכים 

סיורים מקדימים למורים במוזאון ומאפשרים להם לבצע דו־שיח עם המדריכים 
ועם אנשי צוות המוזאון.46

טל, במברגר ומורג, 2005, עמ' 935-920.  .41

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .42

אוריון ובן חור, 2003, עמ' 23–25.  .43

אנדרסון, 2000, עמ' 658–679.   .44

, עמ' 10.
2
אוריון, 1993   .45

ברזנר, 2013.  .46
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הדגם הקונטקסטואלי של פלק ודיירקינג: ב. 
על פי דגם זה, הלמידה מושפעת מההקשר שבין הפרט הלומד לסביבתו. הדגם 

מתבסס על שלושה קריטריונים המקימים ביניהם אינטראקציה: ההקשר האישי, 

ההקשר החברתי וההקשר הפיזי. 

ההקשר האישי נוגע למאפייני הלומד, ועונה על השאלות: 'מהו הידע הקודם שלו?'; 

'מהן אמונותיו ובאילו תחומים הוא מתעניין?'; 'כיצד אפשר לתת לו מוטיבציה ללמידה?'; 

'איזו מידת בחירה ניתנת לו בתהליך הלמידה?'.47 ההקשר החברתי נוגע לאינטראקציות 

חברתיות המתקיימות בין הלומד לסובביו. האינטראקציה במוזאון יכולה להתבטא 

בשיחות פנימיות בין הלומדים או בשיחות עם המורה או עם המדריך במוזאון.48 

ההקשר הפיזי נוגע לדואליות בין הלומד לסביבתו; הוא מבוסס על הצורך של 

האנשים להכיר את הסביבה, מאחר שלמידה היא תלוית סביבה פיזית, המשפיעה 
על הזיכרון לטווח ארוך.49

בדגם מוצעת נגיעה בכל אחד מהמרכיבים שמנינו בבניית פעילות במוזאוני מדע: 

בהקשר האישי — יש ליצור פעילות הרלוונטית לעולם הילד, הקשורה לתכנים מתכנית 

הלימודים הנלמדת בכיתה;50 בהקשר החברתי יש לאפשר במכוון אינטראקציות 

חברתיות, ולזמן לילדים משימות קבוצתיות הדורשות שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה; 

וכדי לתת מענה להקשר הפיזיקלי — יש לערוך למבקרים הכנה מתאימה לביקור 

הכוללת תיאור ויזואלי או מילולי של מרחב הלמידה במוזאון.51 

מודל הגישור: ג. 
כפי שאפשר לראות, במודל הקונטקסטואלי יש השפעה רבה של ההקשר האישי 

של הלומד על הלמידה במוזאוני מדע. כדי שתתקיים למידה משמעותית חייב 

להיעשות קישור בין הידע הקודם — שהמבקר־התלמיד מגיע אתו — ובין הידע החדש 

שירכוש במוזאון, ומכאן החשיבות הרבה של קישור הנושא הנלמד במוזאון לתכנית 

הלימודים בבית הספר. חוקרים הוכיחו שכשהיה קשר בין תכני הפעילות במוזאון 

, עמ' 284-274.
1
במברגר וטל, 2008   .47

שם.  .48

פלק ודיירקינג, 2000.  .49

פדריטי ואחרים, 2002, עמ' 1–42.  .50

אוריון ובן חור, 2003, עמ' 10.  .51
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לתוכני הלמידה בכיתה הייתה תרומת הידע הנרכש משמעותית הרבה יותר מלימוד 

אותם התכנים במסגרת בית הספר.52 

מודל הגישור מכוון לקישור בין פעילות במוזאוני מדע לנלמד בבית הספר, הן כהכנה 

טרם הפעילות הן כסיכום לאחריה. לפניה — בהכנת התלמידים בכיתה באמצעות 

לימוד מושגים שיוזכרו בפעילות והקניית המיומנויות הנדרשות לה, ולאחריה — על 

המורים לסכם את הפעילות שהתרחשה במוזאון ולקשר את הנלמד במוזאון לחומר 

הנלמד בכיתה. גישור בין הנלמד במוזאון לנלמד בכיתה יהיה ההקשר ויצור הבניה 

של הידע המדעי.53 מורים רבים תופסים את הלמידה במוזאון כהזדמנות לחזק את 

תכנית הלימודים או להרחיבה באמצעות מתן מבט נוסף על החומר הנלמד; הם 

מאמינים כי הביקור במוזאון יוצר למידה משמעותית המחזקת את הנלמד בתכנית 
הלימודים בכיתה.54

למידה סוציו־תרבותית: ד. 
דגם זה פותח על פי תאוריית הלמידה ה'סוציו־תרבותית' המציינת את חשיבות 

האינטראקציה להבניית הלמידה. ויגוצקי פיתח תאוריה זו, ולדעתו אינטראקציות 

חברתיות הן חלק בלתי־נפרד מתהליך הבניית הידע, ולמידה היא רכישת פעולות 

שיש להן משמעות חברתית. הוא טוען כי התודעה האנושית נבנית בתוך אינטראקציה 

חברתית, כלומר מושגים נלמדים בהקשר חברתי ורק אחר כך הם מופנמים.55 מוזאון 

מדע הוא סביבה לימודית המזמנת למידה באמצעות אינטראקציות חברתיות, 

שכן נעשות בו אינטראקציות חברתיות רבות בשל הצורך במתן הסברים לתופעות 

המתקיימות 'בשידור חי', המחייבות את הלומד לדון עם עמיתיו לביקור או עם 

המדריך בהסבר התופעה המוצגת בתערוכה ובהשלכותיה על פעולות נוספות.56 

האינטראקציות תלמיד־תלמיד או תלמיד־מורה משפיעות השפעה חיובית על עיצוב 
היכולות הקוגניטיביות של המבקרים ועל כישורי הלמידה שלהם בטווח הארוך.57

לוקאס, 2000, עמ' 524–544; קונטיני ואחרים.  .52

אנדרסון ואחרים, 2000, עמ' 679-658.  .53

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .54

ויגוצקי, 1978.  .55

רני ואחרים, 2003, עמ' 112–120.  .56

נות'הל, 2000, עמ' 83–139.  .57
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בחירה מוגבלת בתוך תחום הלמידה

הלמידה במוזאוני מדע משלבת חוויה, אך החוויה אינה תנאי ללמידה.58 לעתים אפשר 

לראות קבוצות לומדים נלהבים ברחבי מוזאון מדע כשהם שואלים ומתעניינים, אך 

למידתם היא שטחית ואינה נשמרת לטווח רחוק.59 כדי שגילויי הסקרנות יהפכו ללמידה 

משמעותית יש צורך בתנאים נוספים שיעודדו למידה: סקרנות ועירור מוטיבציה פנימית, 

הדרושים ללמידה, נרכשים באופן אוטומטי במוזאון בשל עושר הגירויים — מגוון התערוכות 

והמוצגים כמו גם העיצובים מעוררי העניין. את התנאים הנוספים אפשר ליצור באמצעות 
פעילות לימודית שיש בה אפשרויות בחירה.60

פעילות לימודית המאפשרת בחירה היא פעילות עצמית של הלומד )או של קבוצת 

לומדים( שבה הלומד סובב בחופשיות במוזאון, ובעזרת דף מנחה חוקר או מנסה ליישם 

עקרונות מדעיים באמצעות שאלות מכוונות הנשאלות בדף. הפעילות כוללת אפשרויות 

בחירה באשר לנושאים, לדרכי החקר, לדרכי היישום ועוד. על פי פלק, יתרון הבחירה 
מאפשר ללומד להרגיש שליטה על הלמידה באמצעות בחירה חופשית.61

מוזאוני מדע הם סביבה פופולרית ללמידה מתוך בחירה: בשל מגוון התערוכות 

הלומד יכול לזהות אפשרויות למידה רבות במגוון מקומות רחב, ולבסוף לבחור 

אפשרות ספציפית, נושא או מרחב ספציפי, המתאים בעבורו ללמידה. במוזאוני 

מדע שמקובל בהם דגם זה, ביקור מודרך במוזאון מאפשר מגוון פעילויות לבחירה. 

כך המבקרים מרגישים שהם יכולים לבחור ואת הפעילות המתאימה להם ולשלוט 

בה. הם לומדים מתוך עניין ותוך כדי אינטראקציה חברתית, העושים את הלמידה 
לחוויה לימודית משמעותית.62

מחקר זה נערך בעקבות מחקרן של במברגר וטל, שבחנו תפיסות של תלמידי תיכון 

באשר לביקור במוזאון המדע. כפי שהובא לעיל, תלמידי בתי הספר היסודיים מבקרים 

במוזאון המדע אחת לשנה על פי תכנית משרד החינוך )חוזר מנכ"ל 2014(. מחקר זה בוחן 

את תפיסות תלמידי בית הספר היסודי בהתאמה לדגמים שהזכרנו בסקירת הספרות 

אש וולס, 2006, עמ' 162-138; אישך, 2007, שם.  .58

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .59

קיסיאל, 2005, עמ' 936–955.  .60

פלק, 2001.  .61

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .62
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כדי לבחון את הדרך היעילה ביותר שתוביל ללמידה משמעותית במוזאון המדע. שאלת 

המחקר שהובילה את המחקר היא: 'מהן תפיסות תלמידי בית הספר היסודי בנוגע 

ללמידה בעת ביקור כיתה במוזאון המדע?'

שיטת המחקר

שאלות המחקר: א. 
מה הן תפיסות תלמידים בבית הספר היסודי בנוגע ללמידה בעת ביקור כיתה   .1

במוזאון המדע?

האם הלמידה במוזאון נתפסת בעיני תלמידים בבית הספר היסודי כחוויה בלבד   .2

או כחוויה לימודית?

אוכלוסיית המחקר ב. 
במחקר השתתפו 31 תלמידי כיתה ד — בנים מבית ספר ממ"ד יסודי באזור ירושלים. 

התלמידים ברמת לימודית הטרוגנית ומשכבות סוציו־אקונומיות מגוונות. בחירת 

אוכלוסיית יעד זו נבעה משיקולי נוחות. 

מהלך המחקר ג. 
במהלך ארבע השנים שתלמידי כיתה ד לומדים בבית הספר, הם נוהגים להגיע פעם 

בשנה למוזאון המדע, כך שסביבת המוזאון מוכרת להם. התלמידים למדו בכיתה את 

נושא האוויר, הרכבו ותכונותיו, ואת נושא מערכת הנשימה. הפעילות במוזאון עסקה 

בנושא 'לחץ האוויר', אשר התקשר לחומר הנלמד בכיתה וסיפק העשרה בנושא.

במהלך הסיור במוזאון קיבלו הלומדים הדרכה, שארכה כ־45 דקות, מפי מדריכי 

המוזאון. ההדרכה עסקה בנושא האוויר, שהוא כאמור חלק מנושאי תכנית הלימודים 

במדעים בכיתה ד. לאחר ההדרכה התלמידים סבבו בחופשיות בחלל המוזאון כ־45 

דקות נוספות. במהלך המחקר — בשעת ההדרכה ובזמן הפעילות החופשית וכן 

בזמן המענה על השאלון בכיתת הלימוד בבית הספר — נעשתה תצפית; תגובות 

התלמידים נרשמו על ידי תצפיתנית ותועדו בדפי תצפית. שאלות הבהרה ששאלו 

התלמידים נרשמו ותועדו, וכן תגובותיהם לכל המתרחש.
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יום לאחר הפעילות במוזאון מילאו הנחקרים שאלון מסוג ליקרט )Likert(. בשאלון 

נבדקה תפיסת הילדים את הלמידה במוזאון, את מידת הרלוונטיות לחייהם, ללמידה 

בכיתה, וללמידה סוציו־תרבותית. איסוף הנתונים נעשה בכיתה בלא הגבלת זמן.

כלי המחקר ד. 
המחקר כלל שאלון סגור מסוג ליקרט בתוספת שתי שאלות פתוחות. הכלי לקוח 

ממחקר שערכו במברגר וטל בנושא למידה בקרב תלמידי תיכון בעת ביקור במוזאוני 

מדע בארץ.63 השאלון המקורי מורכב מחמישה נושאים: רלוונטיות תכנית הלימודים; 

רלוונטיות אישית; חוסר ודאות של המדע; קול ביקורתי; משא ומתן לסטודנט. הוחלט 

להוריד מהשאלון את הקטגוריה העוסקת בחוסר ודאות של המדע בשל גילם הצעיר 

של הנחקרים, שאינו מתאים להבנת העניין. נוסף על כך כדי להקל על הבנת הילדים 

את כוונת השאלון הוחלפה המילה 'פעילויות', המופיעה בשאלון המקורי, במילה 

'מוצגים' בהתייחס למוצגי מוזאון המדע )השאלון מובא בנספח 1(.

כאמור, בשאלון נבדקה תפיסת הילדים את הלמידה במוזאון, את מידת הרלוונטיות 

לחייהם וללמידה בכיתה, וכן נבדק בו האם התרחשה למידה סוציו־תרבותית במהלך 

הביקור במוזאון. בשאלון שני חלקים: חלק א הוא שאלון מסוג ליקרט שיש בו חמש 

דרגות הסכמה: מאוד לא מסכים, לא מסכים, לא בטוח, מסכים, מסכים מאוד. 

השאלון מורכב מארבעה נושאים, ובכל נושא היגדים מספר. על התלמיד לדרג 

את מידת הסכמתו לכל היגד, בדירוג מ־1 ועד 5 )1 — מאוד לא מסכים; 5 — מסכים 

מאוד(. בחלק ב של השאלון מובאות שתי שאלות פתוחות שפותחו עבור מחקר 

זה, ומטרתן לבחון ביתר דיוק את תפיסת הנחקרים בנוגע ללמידה במוזאון ולגורמי 

ההנאה שלהם. השאלות הן: )1( בעת הביקור במוזאון למדתי ש־--; )2( בעת הביקור 

במוזאון נהניתי מ־--.

ניתוח הנתונים ה. 
בתהליך ניתוח הנתונים חושב ממוצע כלל התלמידים לכל היגד בשאלות הסגורות, 

וכן חושבו הממוצעים וסטיות התקן לקבוצות היגדים העוסקות באותו הנושא. בהתאם 

לשאלות המחקר הפתוחות זוהו במחקר הנוכחי קטגוריות מרכזיות הנוגעות לתפיסת 

התלמידים את גורמי הלמידה וההנאה במוזאון; הקטגוריות של גורמים אלו נגעו לזמן 

החופשי, לזמן ההדרכה ולמוצג מסוים או לתערוכה ספציפית. הקטגוריות של גורמי 

הלמידה נגעו למושגים ולעובדות על הנושא הנלמד )אוויר(, למושגים ולעובדות על 

במברגר וטל, 2009, עמ' 115–129.  .63
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העולם או ללימוד שנבעה מערעור ידע קודם. לשם עיבוד הממצאים נערכה רשימת 

תשובות שענו התלמידים לשתי השאלות; התשובות סווגו לפי נושאיהן וחושבה שכיחות 

חזרת כל נושא. הליך זה נעשה לכל שאלה ושאלה. התצפית אפשרה לחוקרת להעמיק 

בתשובות הלומדים ולשמוע מהם על תחושותיהם מעבר למה שכתבו בשאלון; 

התצפית נותחה על פי הקריטריונים של השאלון הסגור ושל השאלות הפתוחות. 

הממצאים ו. 
עמדות התלמידים בנוגע לביקור:

ממצאי המחקר מעידים על יחס חיובי כללי עם שונות בין התלמידים בנוגע לעמדותיהם 

בנושאים הנבדקים: תכנית לימודים רלוונטיות, רלוונטיות אישית, קול ביקורתי ומשא 

ומתן לסטודנט.

בטבלה 2 מוצגים הממוצע וסטיית התקן של תשובות הלומדים מתוך סקלת ליקרט 

)1–5(. הטבלה משקפת את תשובות הלומדים בנוגע לכל אחד מהנושאים שנחקרו.

טבלה 2 — ממוצע וסטיית תקן של היגדים בנושא עמדות 
:)N=26( תלמידים בנוגע למוזאון המדע

סטיית תקןממוצענושא ההיגדים

3.620.75תכנית לימודים רלוונטיות

3.740.75רלוונטיות אישית

3.291.01קול ביקורתי

3.290.92משא ומתן לסטודנט

על פי הנראה בטבלה, הנחקרים הביעו עמדה חיובית סולידית. הממוצע נע בין 

'לא בטוח' ל'מסכים'. להלן נציג את ההתייחסות לכל אחת מהקטגוריות בשאלון. 

הממצאים מוצגים על פי נושאים, ובכל נושא מוצגים ממצאי השאלות הפתוחות, 

ממצאי השאלות הסגורות והתצפית. 
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רלוונטיות הביקור במוזאון לתכנית הלימודים:  .1
רוב התלמידים )92%( מצאו שיש קשר בין הלמידה במוזאון לנושאים הנלמדים 

בבית הספר. הילדים אף הזכירו זאת במהלך ההדרכה, כאשר שיתפו את 

המדריך בידע שכבר קנו בנושא. כאשר נדרשו להשוות בין למידה במוזאון 

ללמידה בבית הספר, 57% התנגדו להיגד שלפיו הלמידה במוזאון טובה יותר. 

53% מהתלמידים חשבו שהלמידה במוזאון תעזור להם בעתיד. הממוצע הכללי 

הנוגע לתכנית לימודים רלוונטית )3.62( מעיד על הסכמה חלקית בנושא. אף 

על פי שרוב התלמידים ראו את הקשר בין הפעילות במוזאון לתכנית הלימודים, 

עדיין לא ייחסו את הלמידה במוזאון ללמידה המקבילה ללמידה בבית הספר.

רלוונטיות אישית:  .2
למידה במוזאון נתפסה אצל רוב הילדים כרלוונטית לעולמם האישי. 88% מהם 

הסכימו שלמדו על העולם בביקור, ואף קישרו את הנלמד לעולם האמתי. 

73% מהמבקרים למדו כי המדע יכול להיות חלק מחייהם. 80% מצאו קשר בין 

מה שלמדו במוזאון לעולם האמתי. במהלך הביקור היו תלמידים שהסבירו: 

"ברור שהאוויר קשור לחיים, בלי אוויר אין חיים. אבל לא חשבתי על זה, שגם 

רוח קרה של מזגן היא אוויר". גם בנושא 'לחץ' הקישו הילדים מהנלמד במוזאון 

למקרים אישיים; ילד אחד סיפר כי נפצע ממסמר יחיד שהיה על דופן סוכה, 

אך אחיו, שנשען על כמה מסמרים זהים אך צפופים — יצא בלא פגע. 

קול ביקורתי:  .3
בנושא הקול הביקורתי ניכר מסטיית התקן פיזור בתשובות התלמידים. 50% 

מהנחקרים הרגישו ביטחון לשאול על נחיצות לימוד הנושאים ולהתלונן על 

פעילות מבלבלת. 38% לא הרגישו שבחירת הפעילויות והמוצגים שהם לומדים 

מהם נתונה בידיהם. במהלך התצפית אמרו תלמידים זה לזה: "אוף, חבל שאין 

לנו במוזאון יותר זמן חופשי, היינו יכולים ללמוד מה שאנחנו רוצים ולא מה 

שמעניין את המדריך". כתגובה למשפט זה אמר ילד אחר: "אתם סתם נהנים 

להתלונן. רוב הזמן יכולתם לבחור באיזה מוצגים להתעסק, אבל למדתם מזה 

משהו? סתם שיחקתם".

משא ומתן לסטודנט — בהקשר של למידה סוציו־תרבותית:  .4
אפשר להבחין מהממוצע הכללי של הנושא )3.29( שדעות התלמידים חלוקות. 

גם סטיית התקן הגבוהה )1.01( מצביעה על קצוות של התייחסות ללמידה 

סוציו־תרבותית.

SHLOMITZ
Highlight
למחוק ולכתוב לתלמיד
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בנושא זה ניגע בשתי אינטראקציות סוציו־תרבותיות, שהמוזאון מזמן:

אינטראקציית לומד־לומד.  א. 

אינטראקציית לומד־מדריך. ב. 

באינטראקציית לומד־לומד הבחינו הילדים בהזדמנות המאפשרת להם לדבר 

עם תלמידים אחרים במהלך הביקור )76% מהעונים(; 38% מהם הסבירו רעיונות 

או שמעו רעיונות מאחרים. באינטראקציית לומד־מדריך הסכימו 76% מהנחקרים 

שהמדריך התייחס לשאלותיהם בזמן הפעילות. נראה שהאינטראקציה בין 

המדריך ללומדים הייתה פעילה. רוב הילדים )90%( לא הכירו בדיון ושיחה עם 

חברים כלמידה. הילדים הביעו חשיבות בדיון שבין מדריך )מבוגר( לתלמיד.

החוויה במוזאון:  .5
על פי ממצאי השאלות הפתוחות והתצפית נראה שהזמן החופשי, הפעלת 

המוצגים, השיטוט בתערוכות וההדרכה במוזאון שימשו מקור חוויה בעבור 

התלמידים. 

80% מהנחקרים הביעו הנאה מהזמן החופשי. "היה הכי כיף בזמן החופשי", 

טען עודד )כל שמות הילדים בדויים(. התלמידים נהנו מהתצוגות ומהתערוכות 

המוצבות במוזאון, אך בעיקר נהנו ממוצגים שנתקלו בהם בזמן החופשי, על פי 

בחירתם. במוזאון הוקמה תערוכה חדשה העוסקת בצללים, והילדים נהנו בה 

מגורם ההפתעה כפי העולה מדברי תלמיד: "כל כך נהניתי בתערוכת הצללים, 

לא יכולתי לדעת בכל שלב מה יהיה בחדר הבא"; ואחר שיתף: "זה עולם קסום, 

עולם הצללים, ונהניתי ליצור צללים עם חברים ולשמר אותם, דבר שלא מתאפשר 

לי בבית". נשאל נוסף הביע הנאה מ"הכנת בועות סבון מגניבות".

מתוך המשיבים כולם רק אחד הזכיר שנהנה בעיקר ממוצג הקשור להדרכה. 

מדבריו של יהודה: "נהניתי מכל הדברים ששיחקתי בהם", אפשר ללמוד על 

חשיבות ההתעסקות האישית של התלמיד במוצג היוצרת את החוויה. ההדרכה 

לוותה בניסויים אטרקטיביים, בהסברים מדעיים ובשיתוף מרובה של המשתתפים, 

הכולל דיונים בין חברי הקבוצה למדריך. למרות זאת רק תלמיד אחד )8%( 

ראה את ההדרכה כחוויה מהנה: "נהניתי מאוד מההדרכה", ציין יוחאי; "הניסויים 

בהדרכה היו מגניבים ולמדתי מהם דברים חדשים" ציין חברו.
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הלמידה במוזאון המדע:  .6
על פי השאלה: 'מה למדתי במוזאון?', שהובאה בחלק ב של השאלון, אפשר 

לראות שהלמידה במוזאון נתפסה בעיני הילדים בשלוש קטגוריות שונות: לימוד 

העוסק בנושאים שנזכרו בהדרכה )אוויר, לחץ, לחץ אוויר(; לימוד הנוגע לעולם 

בכמה תחומים; לימוד הנובע מערעור תפיסות קודמות. 

א. לימוד העוסק בנושאים שנזכרו בהדרכה:

מתשובות הנשאלים אפשר להבחין כי 88% מייחסים למידה במוזאון דווקא לפעילות 

שהועברה בזמן ההדרכה. על פי התשובות שענו התלמידים נראה כי הלמידה 

התרכזה בשני תחומים: נושא ההדרכה המוצהר ונושאים נלווים שנזכרו בהדרכה.

ההדרכה עסקה בנושא האוויר, הלחץ ולחץ האוויר. הילדים נתנו תשובות מגוונות 

שהעידו על התחברות והפנמה לנושא. הלל הפנים מהנלמד במוזאון לעולמו 

הפנימי: "גיליתי שיש לחץ אוויר על כל דבר בעולם"; יהושע: "למדתי שלחץ 

האוויר, משפיע על דברים". אף שיהושע לא פירט על אילו דברים משפיע 

האוויר, נראה שניסה להקיש ממה שלמד במוזאון לחיים סביבו. בתשובתו של 

ישראל אפשר לראות כי תהליך הלמידה שלו היה משמעותי; הוא לא נשאר 

בסיטואציות ההדגמה בלבד אלא טען: "שהאוויר עוזר לנו בכל מיני תחומים". 

נחקר אחר כתב: "למדתי שאוויר חם עולה למעלה ואוויר קר יורד למטה". 

תופעה זו הועלתה לדיון גם בכיתה לפני הביקור במוזאון, אך רק לאחר הביקור 

במוזאון נעשתה ההפנמה. 

התלמידים הפנימו גם מושגים בנושא לחץ האוויר. בתשובתו של חנניה אפשר 

להבחין בעירור הסקרנות שנבעה מהלמידה במוזאון: "למדתי שלחץ עוזר לדברים 

והוא יכול אפילו להפעיל כל מיני דברים!". עירור הסקרנות יכול להוביל להמשך 

למידה עצמאית ולחקר עתידי לאחר הביקור במוזאון: "מתחשק לי לבדוק 

את הלחץ במשאבת האופניים שלי", המשיך חנניה. אחד הילדים שנשאל על 

לימודו מהמוזאון ענה בתשובה: "אוויר חם מגדיל ואוויר קר מקטין". בתשובה זו 

יש לבדוק למה התכוון הנחקר, כיוון שיכול להיות שבשל ההתנסויות בהדרכה 

הוא למד דווקא תפיסה שגויה. 

התשובות הנוספות עסקו בלימוד מושגים ועובדות על העולם שעלו תוך כדי 

הדרכה. נושאים המיוחסים ללימוד נושא הלחץ, כמו: "למדתי שכואב יותר 
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לשבת על מסמר אחד מאשר על מאה מסמרים", או נושאים שנלמדו בעקבות 

ההתנסויות: "במים חמים הביצה נפלה".

הייתה התייחסות של ילדים ללימוד כללי מהמוזאון; נריה התייחס ליצירתיות 

הטבועה בו בטבעו: "למדתי שאפשר ליצור מכל דבר פשוט". מדברי משה נראה 

שרכש ערך נוסף: "חשוב לחסוך בחשמל". חשוב להדגיש כי את הערך שלמד 

קיבל דווקא מהזמן החופשי, כשבילה זמן רב בתערוכה העוסקת בחשמל. 

לימוד הנובע מערעור תפיסות קודמות:
10% מהתלמידים הביעו חוסר נוחות עם תפיסות קודמות שהחזיקו בהן לפני הביקור 

במוזאון. ילד אחד התבטא: "למדתי במוזאון שדברים אינם תמיד כפי שהם נראים". ילד 

אחר הגדיר את מה שלמד: "העולם מלא בהפתעות", ואילו ילד אחר נוסף אמר: "יש 

דברים שנראים לא הגיוניים". תשובות אלו מעידות על ערעור ידע קודם של הילדים הנובע 

מהביקור במוזאון. כאשר ילדים אלו נשאלו מה למדו במוזאון, הם התמקדו בערעור הידע 

כלימוד. בהתאמה לגילם הצעיר של הילדים, תוצאה זו מפתיעה.

סיכום

מן המחקר עולה כי ילדים בגיל בית הספר היסודי תופסים את הביקור במוזאוני מדע כביקור 

מהנה וחווייתי. מתוצאות המחקר ניכר כי הילדים מייחסים ללמידה רק את זמן ההדרכה, ואילו 

את הזמן החופשי שניתן להם, שהורשו לנוע בו בחופשיות בין התערוכות והמוצגים, הם רואים 

כמקור להנאה ולכיף בלבד, ולא מצאו בו מוטיבים של למידה.

בהלימה לשאלת המחקר שבדקה מהן תפיסות תלמידי בית הספר היסודי באשר ללמידה 

בעת ביקור כיתה במוזאון המדע, אפשר להסיק כי אצל ילדי הכיתה הנחקרת למידה 

נתפסת כלימוד המתווך על ידי מבוגר. כאשר נשאלו על הלמידה במוזאון המדע ציינו 

הילדים רק דברים שהועלו בזמן ההדרכה והתעלמו לחלוטין מלמידה עצמית בהתנסויות 

האישיות בזמן החופשי. תוצאות אלו סותרות את מאמרו של אישך, הטוען כי חלק ניכר 

מהלמידה נערך דווקא בספונטניות, בלא הכוונת מבוגר.64 מכאן נובעת השאלה: האם 

הילדים במחקר זה לומדים אך ורק בהדרכת מבוגר? האם לימוד עצמי תוך כדי מעבר 

בין המוצגים במוזאון אינו מתקיים, או שאינו נתפס בעיניהם כלמידה? אפשר לשער 

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .64
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שהתלמידים הנחקרים רגילים להתייחס למושג 'למידה' רק כאל פעולה המתווכת להם 

על ידי אדם המבוגר מהם. יהיה אפשר לחקור השערה זאת במחקר הבוחן מהי תפיסת 

תלמידים בבית ספר יסודי בנוגע למושג 'למידה'.

השערה זו יכולה להסביר את התייחסותם השלילית של התלמידים לנושא הסוציו־ תרבותיות. 

הילדים לא הסכימו עם המשפטים העוסקים בלמידה מחברים; הם התנגדו לרעיון שדיון 

עם חברים או הידיינות עם אנשים נוספים בסביבה תביא ללמידה. התייחסות זו מוכיחה 

כי ילדי בית ספר יסודי אינם מודעים לאפשרות ללמוד מחבריהם; הם אינם מבינים כי 

אינטראקציה חברתית היא חלק מלמידה משמעותית ולכן אינה מתוארת על ידם כחלק 

מתהליך הלמידה.65 הילדים לא קישרו ללמידה את הדיון ואת השיחה שנערכה בינם 

ובין חבריהם במהלך השהות במוזאון המדע, אך הם הביעו חשיבות לדיון בין מדריך 

)מבוגר( לתלמיד. הם דיווחו כי שיחות בינם ובין המדריך או המורה המלווה הובילו אותם 

לחשיבה ולשאילת שאלות נוספות. התלמידים הכירו בדיון זה כמוביל ללמידה המוכרת 

להם מחיי בית הספר.

בניגוד למחקר של במברגר וטל,66 שבו לא ראו התלמידים את הקשר בין הנלמד בכיתה 

לתכנים שהוצגו במוזאון, תלמידי בית הספר היסודי במחקר זה אכן קישרו את הלמידה 

במוזאון לתכנית הלימודים הבית ספרית ואף ציינו שהמושגים שהוזכרו במהלך ההדרכה 

מוכרים להם מהלמידה בכיתה. למרות זאת לא ייחסו התלמידים את הלימוד במוזאון 

כשווה ערך ללמידה בבית הספר. חשוב לציין שכל התלמידים ראו את הפעילות במוזאון 

כרלוונטית לחייהם האישים.

במחקר זה לא הרגישו הילדים שבחירת הפעילויות והמוצגים שהם לומדים מהם נתונה 

בידיהם. כלומר הלמידה בזמן החופשי, שלא הייתה מכוונת כלל, לא נתפסה בעיני 

הנחקרים כלמידה. ממצא זה מחזק את הממצא במחקרה של גריפין, המתאר מצב 

שבו הסביבה מציעה מגוון הזדמנויות למידה רחב בלא הכוונת מבוגר ובלא בחירה 

מוגבלת, והתלמיד יתאר את הפעילות ככיף אך לא כחוויית למידה.67 גישה זהה מתוארת 

במחקרם של במברגר וטל, הטוענות שכאשר הלמידה חופשית לגמרי ואינה מכוונת, 
היא אינה משמעותית.68

ויגוצקי, 1978.  .65

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .66

גריפין, 2004, עמ' 70-59.  .67

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .68
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מחקר זה בדק ילדים הלומדים בכיתה ד'. ילדים בגיל זה עדיין אינם מודעים דיים 

לתהליכי למידה אישיים ולתפיסות מגוונות של המושג 'למידה'. ייתכן כי בדיקת ילדים 

מכיתה גבוהה יותר יניב תוצאות שונות מהמחקר הזה. כמו כן מדגם המחקר היה קטן 

בהשוואה למחקרים אחרים, וייתכן שמדגם גדול יותר היה נותן תמונה רחבה יותר של 

חוויית הלמידה במוזאוני מדע.

מחקר עתידי עשוי לחקור לעומק את רמת הבחירה המוגבלת שכדאי לאפשר בעת 

ביקור במוזאוני מדע בהתאמה לגיל הלומדים ואת השפעתה על חוויית הלמידה במוזאוני 

מדע בגילאים שונים. מחקר עתידי נוסף יבחן את תפיסות תלמידים בבית ספר יסודי 

באשר למושג 'למידה'.

כדי שתתרחש למידה משמעותית במהלך ביקור במוזאון מדע על הביקור לענות על 

המאפיינים האלה:

התכנים צריכים להיות רלוונטיים לחיי התלמיד ולתכני תכנית הלימודים שלו;69 על 

הפעילות להכיל ממד של בחירה מוגבלת ולאפשר אינטראקציות חברתיות כדי לגרום 
ללמידה סוציו־תרבותית.70

במחקר זה התקיימו כל מאפייני הפוטנציאל ללמידה משמעותית במוזאון מלבד מאפיין 

הבחירה המוגבלת בזמן החופשי. תפיסת התלמידים בנוגע ללמידה במוזאון המדע היא 

שהלמידה נעשתה רק בזמן ההדרכה, אך אפשר לייחס זאת לחוסר מודעות למאפייניו 

הרבים של המושג 'למידה'.

תוצאות מחקר זה מוכיחות כי ילדים בבית הספר היסודי נהנים מפעילות במוזאוני מדע 

וכי היא חווייתית בעיניהם, אך ביקור חופשי בלבד לא ייצור חוויה לימודית. כדי שתתרחש 

חוויה לימודית יש לתת לילדים בחירה מוגבלת בגבולות הלמידה במוזאון.71 נוסף על 

כך יש לשנות את תפיסת המושג 'למידה' המקובלת בקרב תלמידי היסודי ולהרגיל את 

התלמידים ללמידה סוציו־תרבותית בתחומי הלמידה בכיתה כדי שכשיגיעו למוזאון יכירו 

בערך הלמידה החברתית. 

קונטיני ואחרים, 2004.   .69

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95; רני ואחרים, 2003, עמ' 112–120.  .70

במברגר וטל, 2007, עמ' 75–95.  .71
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עם זאת חשוב לענות על ההמלצות שהובאו בסקירת הספרות: להתאים את התכנים 

הנלמדים במוזאון לתכנית הלימודים.72 מומלץ לשלב הדרכה במוזאון, אך בה־בעת 

לוודא שהלמידה תהיה אינטראקטיבית, שהילדים יהיו מעורבים ולא פסיביים ושההדרכה 

תאפשר דיונים חברתיים. 73 כמו כן מומלץ לתת לילדים משימה עם בחירה לזמן החופשי 
כדי לוודא שהם ירגישו שליטה ויהיו בעלי מוטיבציה ללמידה.74

אנדרסון ואחרים, 2000, עמ' 679-658.  .72

אישך, 2007, עמ' 190-171.  .73

פלק, 2001, עמ' 221-216.  .74
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נספח 1
שאלון מוזאון המדע:

לפניך כמה היגדים; אנא סמן את מידת הסכמתך עם כל היגד מ־1–5.

מאוד 
לא 

מסכים

לא 
מסכים

לא 
בטוח

מסכים
מסכים 

מאוד

1

במוזאון  הביקור  במהלך 
אני לומד דברים הקשורים 
לנושאים שאני לומד בבית 

הספר.

12345

2
במהלך הביקור במוזאון אני 
לומד כיצד מדע יכול לעזור לי 

בלימודים שלי בעתיד.
12345

3
במהלך הביקור במוזאון אני 
מבין דברים טוב יותר משאני 

לומד בבית הספר.
12345

4

במהלך הביקור במוזאון אין 
שום קשר בין מה שאני לומד 
במוזאון למה שאני לומד בבית 

הספר.

12345

5
במוזאון,  הביקור  במהלך 

למדתי דברים על העולם. 
12345

7
במוזאון  הביקור  במהלך 
למדתי כיצד מדע יכול להיות 

חלק מהחיים שלנו.
12345

8
בזכות הביקור במוזאון יש לי 
הבנה טובה יותר של העולם.

12345

9
במהלך הביקור במוזאון נודעו 
לי דברים מעניינים על העולם. 

12345

10
בין מה שלמדתי  אין קשר 

במוזאון לעולם האמתי.
12345
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מאוד 
לא 

מסכים

לא 
מסכים

לא 
בטוח

מסכים
מסכים 

מאוד

11
במהלך הביקור במוזאון מותר 
לשאול: ''למה אני צריך ללמוד 

את זה?''
12345

12
במוזאון  הביקור  במהלך 
מותר להתלונן על פעילויות 

מבלבלות.
12345

13
במהלך הביקור במוזאון אני 
בעצמי בוחר את הפעילות 

שאני עושה.
12345

14
במהלך הביקור במוזאון אני 
בעצמי בוחר את המוצגים 

שאני לומד מהם.
12345

15
במהלך הביקור במוזאון יש לי 
הזדמנות לדבר עם תלמידים 

אחרים.
12345

16
במוזאון  הביקור  במהלך 
דיברתי עם חברים אחרים 

על הנושאים שהוצגו. 
12345

17
במוזאון  הביקור  במהלך 
הסברתי רעיונות לתלמידים 

אחרים.
12345

18
במוזאון  הביקור  במהלך 
תלמידים אחרים הסבירו לי 

את הרעיונות שלהם.
12345

19
במוזאון  הביקור  במהלך 
המדריך התייחס לשאלות 

ששאלתי בזמן פעילות.
12345

בעת הביקור במוזאון למדתי ש  

בעת הביקור במוזאון נהניתי מ  





חינוך לאהבת המולדת והאדמה: 

הקמת המוזאונים לחקלאות ולטבע בארץ ישראל 

בתקופת המנדט הבריטי

עודד שי

מבוא

בשנת 1919 יזם עקיבא אטינגר, מנהל המחלקה להתיישבות חקלאית מטעם 'ועד הצירים' 

של ההסתדרות הציונית, תערוכה חקלאית בבית 'המשרד הארץ ישראלי', מול גימנסיה 

הרצליה ביפו. לתפיסתו, היו לתערוכה, שהוצגה במקום במשך שלושה ימים, שתי מטרות 

עיקריות: האחת — פרסום ותעמולה לקהל הרחב, והאחרת — הצגת גידולים חקלאיים 

שנחשבו למשקי מופת. בתערוכה ניתנו הסברים על דרכי הגידול החקלאי וביקרו בה 

מבקרים רבים, והיא הביאה להקמת שני מוזאונים בארץ: 'המוזאון לחקלאות ולטבע' 

בירושלים, שהוקם בשנת 1920, ו'מוזאון תוצרת הארץ' של חברת 'מסחר ותעשיה' הוקם 

בשנת 1925 בתל אביב. 

במאמר זה נבחן כיצד הוקמו המוזאונים לחקלאות ולטבע הארץ ביישוב היהודי 

העירוני בתקופת המנדט הבריטי )1921–1948(, ונבחן את מאפייני המוזאונים הללו, 

את תפיסת עולמם של מייסדיהם, את תולדות הקמתם, את המוצגים העיקריים 

שאפשר לראות בתצוגה ואת המניעים להקמת המוזאונים. נוסף על כך תידון מידת 

השפעתם החינוכית־ערכית, התרבותית והתיירותית על החברה היהודית בכלל ועל 

מערכת החינוך בפרט. 

הרקע להקמת המוזאונים לטבע

הקמת מוזאונים ואוספים לטבע בעולם ואופן התפתחות אוספים אלה היו חלק מהתפתחות 

כללית של מוזאונים ושל אוספי אמנות, היסטוריה וארכאולוגיה. בתקופת הרנסנס ובמהלך 
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המאות ה־16 וה־17 התפתחה 'רוח חדשה' שהתאפיינה בסקרנות אינטלקטואלית; יבשות 

ותרבויות חדשות התגלו, ובהן נופים חדשים ומינים בלתי־ידועים של צמחים ושל בעלי 

חיים. עם הזמן החלו להצטבר חפצים ומוצגים באוספים פרטיים, בחדריהם ובאולמות 

בתיהם של עשירים, של מלכים ושל נסיכים, ובפריטים הללו נכללו חפצים ומוצגים 

מן הטבע. אוספים אחרים היו פרי עבודת רופאים, רוקחים וכימאים שעבדו בשירות 

בתי המלוכה והכנסייה. אוספים אלה כללו מינרלים, צמחי מרפא ואדרי בעלי חיים.1 

בימים ההם חלה התקדמות בשימור בעלי חיים לאחר מותם והתפתחו שיטות פחלוץ 

חדשות;2 ידע זה קידם את תהליך האיסוף של אדרי ציפורים ובעלי חיים ושימורם. בעת 

ההיא נפתחה תערוכה בגלריה שבארמון המדיצ'י בפירנצה, והיא הציגה — לראשונה 

לקהל הרחב — יצירות אמנות לצד אדרי בעלי חיים, צדפות, מאובנים, מינרלים ומוצגים 

אחרים מן הטבע.3 

עם פתיחת האוספים הפרטיים באירופה לציבור הרחב במאה ה־18, החל תהליך של 

שינוי התצוגות 'הכלליות' לתצוגות חד־תחומיות. בתצוגות הטבע לא הראו רק אדרי 

בעלי חיים ומוצגים נדירים, אלא ייצגו את עולם החי והצומח ייצוג מקיף ונרחב. בתחילה 

היו האוספים כמעט חסרי חשיבות מדעית, והתפנית חלה כשפיתח קרל ליֶנה את שיטת 

המיון של עולם החי.4 אוספים מדעיים אלה שהוקמו על בסיס האוספים הפרטיים, שימשו 

בסיס להקמת מוזאונים לטבע באירופה. מוזאונים לטבע בפריז ובלונדון קמו בשלהי 

המאה ה־18, ומהעת ההיא ואילך הוקמו ברחבי אירופה וארצות הברית מוזאונים לטבע 

שהתבססו על אוספים פרטיים של אספנים עשירים ושל חוקרים חלוצים. במאה ה־19 

שימשו המוזאונים מקום מחקר לגאולוגים, לפלאונתולוגים, לבוטנאים, לזואולוגים, 

לאנתרופולוגים ולמדענים אחרים. המוזאונים היו פופולריים בקרב הציבור הרחב, שנהנה 

לחזות בפלאי תבל של עולם הטבע.5 

שלב נוסף בהתפתחות המוזאונים לטבע החל בארצות הברית בשנת 1890, עם הקמת 

ה'דיורמה' — שחזור של סביבה טבעית שמוצגים בה אדרי בעלי חיים עד לפרטים הקטנים. 

הוגה הרעיון היה גדול אמני הפחלוץ, קרל אקליי )Akley, 1864-1926(, והוא שהקים בשנת 

אדרים אלה פוחלצים של בעלי חיים ועופות. מאירי, תש"ס, עמ' 8.  .1

קורקוס, תשנ"ב, עמ' 1.  .2

שרר, 1913, עמ' 6–42.   .3

שיטתו של לינה הייתה חלוקת עולם החי לקבוצות על פי היררכיה: סדרות, משפחות וכן הלאה, בהתאם   .4

לקווי דמיון מבניים; לינה )1707–1778( — בוטנאי וחוקר טבע שוודי, אבי המדע הסיסטמתי. הוא עצמו לא 

פעל בארץ ישראל, אך תלמידו פרידריך הסלקוויסט סייר בארץ והביא לו ממנה ממצאים חשובים. 

אלכסנדר, 1989, עמ' 10, 41; מאייר, 1911, עמ' 29–31.  .5
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1890 'דיורמה' במוזאון 'מילווקי' )Milwoki Museum( בארצות הברית. בשלהי המאה ה־18 

נטבע בקהילייה המדעית המושג 'הכחדה' בעקבות חשיפת שרידים רבים של צורות 

חיים שחדלו להתקיים על פני כדור הארץ. המושג נשען בין השאר על סיפורי נוסעים 

וספנים על אודות יצורים שחיו במקום זה או אחר ואינם עוד. לחוקרי הטבע התחוור כי 

אוספי הטבע שבמוזאונים נותרו המקומות האחרונים שאפשר לראות בהם שרידי יצורים 

שנכחדו. הצורך בשימור בעבור הדורות הבאים היה לייעוד המרכזי של המוזאון, וגישה 

חדשה זו עשתה את המוזאון למוסד יציב.6 

בניגוד למצב באירופה ובארצות הברית, הייתה התפתחות המוזאונים והאוספים לטבע 

בארץ ישראל שונה לגמרי. אמנם הגילויים המדעיים ושיטות המחקר של ארץ ישראל 

במאה ה־19 היו דומים מהרבה בחינות לחקר ארצות לא־נודעות רבות אחרות בעולם, 

אבל עד ראשית המאה ה־19 היו החי והצומח של הארץ בגדר תחום בלתי־נודע שלא 

נחקר כלל. רוב חוקרי טבע המזרח בכלל וארץ ישראל בפרט היו אמריקנים, אנגלים, 

גרמנים וצרפתים, שליחי חברות מחקר.7 

איסוף מוצגים מהטבע ושימורם כלל אוספי אדרים של בעלי חיים ואוספים של צמחים 

מיובשים שנשמרו בין גיליונות נייר הנקראים 'עשביות' )הרבריום, Herbarium(. במאה ה־19 

נחשב איסוף אדרים וצמחים מיובשים לעיסוק ראשון במעלה של הזואולוגים והבוטנאים. 

גם כיום משמשים אוספי האדרים וה'עשביות' הגדולות שנאספו והוגדרו במשך שנים, 

בסיס לכל עבודה בזואולוגיה ובבוטניקה העוסקת במיון בעלי חיים וצמחים, בזיהויים 

ובקביעת יחסי הקרבה ביניהם.8 

ראשון לחוקרים אלו היה פרידריך הסלקוויסט.9 בסוף המאה ה־18 הוא נשלח בידי 

לינה כדי לחקור את צמחיית ארץ הקודש, וחיבר את הרשימה הראשונה של צמחי 

הארץ. אחד מחוקרי הארץ היהודים במאה ה־19, עוד בטרם בוא חברות המחקר, 

היה יהוסף שווארץ )1804–1865(. הוא חי בירושלים ובמסגרת חקירותיו את תולדות 

הארץ, עסק בתחומי הטבע והביולוגיה. המניע להתעניינותו היה ניסיון להבין היבטים 

.
2
ראו קורקוס, תשנ"ב  .6

על המוזאונים לטבע במאה ה־19 ראו בהרחבה בספרי: שי, תשע"ד, עמ' 205–227.  .7

, עמ' 118–120.
2
שי, תשס"ח  .8

פרידריך הסלקוויסט )1722–1752( — חוקר שוודי, מתלמידיו של לינה. בשנת 1749 יצא למסע במצרים   .9

ובארצות המזרח האחרות, ובשנת 1752 מת בסמירנה )איזמיר, תורכיה(. מטרת מסעו הייתה ביקור 

בארץ ישראל, ואוסף הצמחים הגדול שאסף הוענק למורו לינה.
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מגוונים במקורות היהודיים, וחקר בעלי החיים נבע מרצונו לזהות בעלי חיים הנזכרים 

במקרא.10 

יהודי אחר, שאמנם לא היה תושב הארץ אך באוספים שברשותו היו אדרי ציפורים מארץ 

ישראל, היה ולטר ליונל רוטשילד )1868–1937(, חוקר עופות ידוע. הוא הקים מוזאון פרטי 

באחוזתו בטרינג בלונדון, שהכיל בעיקר אדרי ציפורים ופרפרים מיובשים.11 

אחד מחלוצי מדעי הטבע של הארץ היה הכומר וחוקר הטבע הבריטי הנרי בייקר 

טריסטראם, שביקר בארץ כמה פעמים במחצית השנייה של המאה ה־12.19 הוא היה 

ממייסדי 'הקרן לחקר ארץ ישראל' וזכה לכינוי 'אבי הזואולוגיה של ארץ ישראל'. טריסטראם 

פרסם ספרים ומאמרים רבים, שהידוע בהם הוא ספרו על החי והצומח של ארץ ישראל 

)1889(. הוא התעניין במיוחד בציפורים, ובאוסף שלו נמנו 20,000 פריטים מכל חלקי 

העולם. לקראת סוף המאה ה־19 הוא מכר את האוסף למוזאון של ליברפול. אדרי בעלי 

החיים שאסף במסעו בארץ, הועברו למוזאון דרום־קנסינגטון בלונדון, וחלק מהצמחים 

המיובשים הועברו למוזאון הבוטני בקיימברידג'.13 

במאה ה־19 הגיעו לארץ ישראל כמה חוקרי טבע גרמנים שעסקו באיסוף מוצגים ובהעברתם 

לגרמניה, ובהם גוטהילף היינריך פון שוברט )1780–1860(, אוצר האוספים הזואולוגיים במינכן. 

הוא ביקר בארץ בשנים 1836–1837, ובמהלך ביקורו נאספו ונשלחו לגרמניה צמחים ואדרי בעלי 

חיים רבים ונדירים. כמוהו גם רודולף רֹות, שהיה אוצר לזואולוגיה במוזאון במינכן, ובמסעותיו 

בארץ במחצית הראשונה של המאה ה־19 אסף דוגמאות של אדרי בעלי חיים וצמחים, וארנסט 

גוסטב שולץ )1811–1851(, שמונה בשנת 1842 לקונסול פרוסיה בירושלים. הוא צד בעלי חיים, 

אסף צמחים בסביבות ירושלים ושלח אותם לגרמניה. תייר נוסף היה יורש העצר האוסטרי, 

הנסיך רודולף )1858–1889(, שהתעניין באורניתולוגיה )חקר ציפורים( והרבה לצוד עופות מגוונים 

למשל שווארץ, תר"ס ב, עמ' שע-שעא.  .10

לאחר שרוטשילד נקלע למצב כלכלי קשה, הוא נאלץ למכור את אוסף ציפוריו למיליונר היהודי פליקס   .11

ורבורג. ורבורג העניק את האוסף למוזאון בניו יורק )ראו אהרוני, תש"ג, עמ' 68, 87, 193(.

הנרי בייקר טריסטראם )1822–1906( — נולד באנגליה, למד בבית הספר של הכנסייה בדרהם ובמכללה   .12

באוקספורד. הוסמך לכמורה בשנת 1845 ושימש כומר בכמה מקומות עד שנת 1874. תחום עיסוקיו 

היה נרחב, וכלל תאולוגיה, ארכאולוגיה, שפות קלסיות וספרות, אך את עיקר פעילותו ייחד למדעי 

הטבע: גאולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה. כבר בצעירותו, בעיר מולדתו, התעניין בציפורים ונחלץ להגן עליהן 

מפני הציידים. טריסטראם יצא לסיורים רבים באפריקה ובאסיה. בארץ ישראל ערך ארבעה ביקורים 

ארוכים שבמהלכם ניהל יומן מפורט, וכן אסף צמחים ובעלי חיים, זיהה אותם והגדירם. 

בודנהיימר, תשי"ז; טריסטראם, תשל"ה.  .13
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בעת ביקורו בארץ. נוסף עליהם היו חוקרים אמריקנים שעסקו באיסוף מוצגים מהטבע, כמו 

ג'ורג' אדוארד פוסט,14 סלה מריל,15 ויליאם ּבירד ואחרים.16 

ראשוני האוספים לטבע רוכזו במנזרים ובכנסיות בירושלים, כדוגמת אוסף הציפורים 

של גוסטב דלמן, שהוצג בבית הספר של הכנסייה הלותרנית במוריסטן, אוסף האדרים 

של האב ארנסט שמיץ, שהוצג באכסניית פאולוס הקדוש, ואוסף הטבע שהוצג במוזאון 

הפרנציסקני במנזר ההלקאה. בד בבד הוקם בירושלים מוזאון 'בצלאל' שבראשיתו כלל 
אוסף לטבע שהקים אהרוני, ולאחר מכן שימש מוזאון לאמנות, ליודאיקה ולארכאולוגיה.17

המוטיבציה לפעילות חוקרי הטבע הייתה שילוב שליחות לאומית ודתית שליוותה את 

עבודתם המחקרית הביולוגית־זואולוגית. איסוף מוצגים מן הטבע, צמחים ואדרים, מקורו 

בשימור העבר הבוטני והזואולוגי של הארץ למראה ההתפתחות ההתיישבותית והחקלאית 

המואצת המלווה בפגיעה בערכי טבע. 

דרך איסוף האדרים הייתה מגוונת. לרוב פחלצו האספנים את אדרי בעלי החיים בעצמם, 

לעתים קנו אותם מידי ציידים ומידי מפחלצים המומחים לכך. איסוף הצמחים החל 

כתחביב אישי בשעות הפנאי של הבוטנאי בילדותו, ובהמשך הוקמו 'עשביות' שהיו חלק 

מרשימות צמחים שהתפרסמו בספרים, בחוברות ובמאמרים. 

האוספים הזואולוגיים והבוטניים הוקמו בעקבות הפיתוח המואץ של הארץ בראשית 

המאה ה־20. לאוספים הללו הייתה גם משמעות כלכלית: אדרי בעלי חיים נמכרו לכמה 

מוזאונים בחוץ לארץ; אוספי הפרפרים שימשו דגמים לשטיחים שייצרו בבתי המלאכה 

ב'בצלאל', והאוספים הבוטניים היו חלק מראשית המחקר החקלאי בארץ ופיתוח 

החקלאות היהודית בארץ ישראל. 

היו בוטנאים אחדים בארץ ישראל שהיו בעלי 'עשביות' פרטיות; ג'ון אדוארד דינסמור, 

שחי במושבה האמריקנית בירושלים בראשית המאה ה־20, הקים 'עשבייה' ששימשה לו 

אדוארד פוסט )1838–1909( — נולד בניו יורק. חי בבירות בסוף המאה ה־19, והבוטניקה שימשה לו עיסוק   .14

בשעות הפנאי, בצד עבודתו ככומר, כמיסיונר, כמנתח כירורגי, כרופא שיניים וכדיקן בית הספר לרפואה 

בקולג' הפרוטסטנטי־סורי בעיר. פוסט ערך מסעות מחקר רבים בסוריה, בלבנון, בארץ ישראל ובסיני. 

שי, תשס"ז, עמ' 172–174.  .15

, עמ' 107.
1
שי, תשס"ח  .16

שי, תשע"ד, עמ' 164–183.  .17
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לעזר בפרסום הרשימות של צמחי ארץ ישראל בשנים 1910–18.1914 הוא עסק בצמחי 

ארץ ישראל במשך שנים רבות ומיין שמות צמחים שגדלו בארץ מרשימות הצמחים 

שהופיעו ב'מגדירי צמחים' של פייר אדמון בואסיה ופוסט. פרסומיו התקבלו בהתלהבות 

ביישוב היהודי המתחדש, שהרגיש בחסרון ידיעת צמחי ארץ ישראל ובקשר אל הארץ. לכן 

פורסמו רשימות אלו בעברית כדי שישמשו את המתעניינים באיסוף צמחים ובהגדרתם. 

דינסמור הדביק על קרטון דוגמאות יפות וגדולות של צמחים שאסף, והוציא אותן כאלבום.19 

הוא שיתף פעולה בתחום המדעי עם בעלי 'עשביות' אחרות, כמו דלמן, אהרן אהרנסון 

ופוסט. ה'עשבייה' של דינסמור נמסרה לאוניברסיטה העברית בהר הצופים; לפי אחת 

הידיעות היא הושמדה במהלך מלחמת השחרור, ולפי ידיעה אחרת העבירו הירדנים 

את האוסף למבנה בכפר אבו עובידה, והוא סבל מהזנחה רבה.20 

במושבה האמריקנית בירושלים היה אוסף נוסף, שכלל 100 דוגמאות של נסרי עצים 

שגדלו בארץ ישראל וסודרו באורך של 30 ס"מ ובעובי עשרה ס"מ. בעליה של 'עשבייה' 

נוספת שבה רוכזו 900 סוגי צמחים מיובשים, היה המורה הטמפלרי וורסט, במושבה 

הגרמנית בעמק רפאים בירושלים.

ראו דינסמור ודלמן, 1911, 1911, עמ' 1–38, 147–172, 185–241; ג"א דינסמור )1862–1915( היה בוטנאי   .18

אמריקני. בשנת 1899 עלה ארצה וחקר את הצומח של ארץ ישראל ושל סוריה. חי שנים רבות במושבה 

האמריקנית בירושלים ושימש מנהל בית הספר במושבה. בשנת 1911 פרסם עם דלמן את רשימת 

הצמחים בארץ ישראל בצירוף שמותיהם בערבית; חיבר קטלוג מפורט של צמחי ארץ ישראל משנת 

1912 ואילך, וכן הוציא מהדורה מתוקנת ומורחבת של הצומח בסוריה, בארץ ישראל ובסיני בעריכת 

פוסט )ביירות 1932–1933(. על העשבייה של דינסמור ראו אצל אהרנסון, תרצ"ד, עמ' 154; דינסמור 

1914, עמ' 284–286.

דינסמור ודלמן, 1911, עמ' 6; ספיר, תרע"א, עמ' 342–343.  .19

אופנהימר, 1959, עמ' 114.  .20
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'המוזאון לחקלאות ולטבע' בירושלים

מייסד המוזאון והרוח החיה בו בכל שמונה שנות פעילותו היה עקיבא אטינגר.21 בשנת 

1920 הקים את המוזאון, שמוצגיו הובאו כאמור מהתערוכה החקלאית ביפו ומאוספי 

הטבע של מוזאון 'בצלאל'. בוריס שץ, מייסד 'בצלאל', ביקש למסור אוספים אלו 

לרשות האוניברסיטה העברית כשתקום, אולם עקב סירוב נשיא האוניברסיטה, 

יהודה מגנס, נמסר האוסף למוזאון לחקלאות ולטבע. הזואולוג העברי ישראל אהרוני, 

שהקים את האוסף במוזאון 'בצלאל', אף השתתף בסידורו מחדש ב'מוזאון לחקלאות 

ולטבע'. אטינגר כיהן כמנהל המוזאון, ומראשיתו עבד ברוך צ'יזיק תחתיו כאוצר,22 אך 

1922 החליפו ד"ר יעקב מבשן.23 צ'יזיק החל את עבודתו במוזאון מראשיתו,  בשנת 

עוד קודם לכן בשנת 1919 כתב על הקמת התערוכה ששימשה כאבן הפינה להקמת 

המוזאון החקלאי: 

עקיבא אטינגר )1872–1945( — יליד ויטבסק, שהייתה בעת ההיא תחת שלטון האימפריה הרוסית. למד   .21

בסנט פטרסבורג ובמערב אירופה. מראשי ההתיישבות הציונית, אגרונום בהשכלתו; עיצב את דרכה של 

ההתיישבות החקלאית הלאומית בארץ ישראל והגה את רעיון 'המשק המעורב' בהתיישבות העובדת 

בארץ )שביט, תשמ"ג, עמ' 37(. בשנת 1902 כתב דין וחשבון על מצב המושבות בארץ בעקבות ביקורו 

בשליחות אגודת 'חובבי ציון'. בשנת 1914 עלה לארץ. משנת 1918 שימש יועץ לחיים ויצמן עד שהתמנה 

למנהל המחלקה להתיישבות )קרן היסוד, תרפ"ו; ענבר, 1990, עמ' 104–107; זוטא וסוקניק, תר"פ, 

עמ' 168–170; העולם, 29.1.1926, עמ' 86(.

ברוך צ'יזיק )1885–1955( — נולד לשמואל ובריינה צ'יזיק בטומשפול שבדרום־מערב האימפריה הרוסית   .22

)כיום באוקראינה(. בצעירותו למד מקרא, משנה ותלמוד, ואף הוכשר בבית ספר חקלאי. בהכנותיו 

לקראת עלייה לארץ ישראל נדד למקומות שבהם אקלים דומה, ועסק בעבודת אדמה בחצי האי 

קרים ובאחוזת הברון שטיינגל, על חופי הים השחור. בשנת 1905 עלה ציז'יק לארץ ישראל. תחילה 

עבד ברחובות במטעיו של משה סמילנסקי; ב־1908 היה במייסדי המושבה כנרת. לאחר פרוץ מלחמת 

העולם הראשונה היה גנן ראשי בצבא העות'מני בדמשק. מסיוריו בהרי הטאורוס הביא שתילי ארז הלבנון 

לנטיעה בעיר )יהב, 1986, עמ' 14–15(. בתום המלחמה שב לארץ ישראל והקים כאמור את 'המוזאון 

לחקלאות ולטבע' על פי הזמנת 'ההנהלה הציונית' בתל אביב, שהועבר כעבור זמן מה לירושלים. ציז'יק 

עסק במחקר החקלאי והתמחה בהתאמת הצרכים הנדרשים לחקלאות בארץ ובחקר צמחי האזור. 

חיבר אנציקלופדיה לצמחים ששמה 'אוצר הצמחים' ומחקרים אחרים. בשנים 1922–1924 עבד כמורה 

ב"מקווה ישראל". לאחר מכן עבד במשתלות עצי פרי בשכונת תלפיות שבירושלים בניהול רחל ינאית. 

הדריך במשק הפועלות בנחלת יהודה, בשכונת בורוכוב בגבעתיים ובפתח תקווה. הוא השתתף בכתב 

העת 'השדה', היה מעורכיו ופרסם בו מאמרים. מראשית שנות ה־20 החל בהוצאת ספרי חקלאות: 

'אגדות צמחיאל'; 'צמחי הדלועים בארץ ישראל בעבר ובהווה'. הוא יזם את מפעל 'אוצר הצמחים'; 

הגדיר את צמחי ארץ ישראל, ערך מחקר היסטורי מקיף והציג פרשנות של זיהוי צמחים המוזכרים 

בתנ"ך, ונתן שמות עבריים לצמחים שונים. 

קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 100–112.  .23
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מכין אני חומר בשביל תערוכה, שתיפתח במשרד בערב חג השבועות, לטובת הקרן הקיימת. 

הנני עובד הרבה. סיימתי השבוע בסידור האוסף שך צמחי החולות ומסרתי רשימה המונה 

כ־80 צמחים מיוחדים לחולות... שרה צריכה להיות מאושרת, שזכיתי להניח את האבן 

הראשונה למוזיאום חקלאי־עברי. הקהל מרוצה עד מאוד. התערוכה מסודרת הארבעה 
חדרים ועושה רושם כביר.24

בהמשך כתב לאשתו: 

אוסף אני זרעים, פירות. נוסף על כך הנני עובד כאינסטרוקטור בכל הפעולות הנעשות 

על־ידי הקרן הקיימת — כר נרחב לעבודה. עסוק אני בסדור העשבים והצמחים השונים, 

שהבאתי מהחולות הסמוכים לראשון לציון, ומחבר סקירה בוטנית־חקלאית עליהם. חושבים 

ליער את החולות.25 

מבחינת מיקומו עבר המוזאון נדודים רבים: תחילה שכן ב'בית מחניים' ברחוב שבטי 

ישראל, שהיה שייך לחברה האנגלו־יהודית )Anglo-Jewish Association(, שיוצגה בארץ 

בידי מנהלת בית הספר לבנות 'אווילינה דה־רוטשילד', הגברת לנדוי. היא השכירה את 

הבית להסתדרות הציונית, שנציגותה כונתה אז בארץ בשם 'ועד הצירים', ב־25 בנובמבר 

1918 למשך חמש שנים.26 בקומה העליונה של הבית גר מנחם אוסישקין, ולמטה שוכנה 

'קופת מלווה'.27 בשנת 1920 ניתנה למוזאון הקומה התחתונה, שהייתה למעשה המחסן. 

מאחר שאוסישקין שהה בעת ההיא בחוץ לארץ, השתלט המוזאון על רוב הבניין פרט 

לשני חדרי 'קופת מלווה'.

בין המוזאון למשכירה התעוררו סכסוכים רבים. בשנת 1921 דרשה לנדוי מהמוזאון 

לפנות את הדירה אולם אטינגר סירב, והסכסוך הגיע עד כדי הוצאת צו פינוי לאוסישקין 

ולאטינגר. אטינגר סירב לקבלו בטענה שלא הוא ולא אוסישקין חתומים על החוזה אלא 

הרב סגל מ'ועד הצירים'. ההסתדרות הציונית הצליחה אפוא להמשיך להחזיק בבית, 

צ'יזיק, תשכ"ו, עמ' 29.  .24

שם. לאחר נישואיו לשרה לבית אטקס, שילדה לו בן ובת, הצטרפה אשתו לצוות המוזאון ועזרה לצ'יזיק   .25

במיוחד באריזת תכולת המוזאון לשם העברתו לירושלים )לשם, תשע"ד, עמ' 31(.

חוזה שכירות, 25.11.1918, אצ"מ, תיק מספר 5.5.90.  .26

קופת מלווה וחיסכון של העובדים היא אגודה שיתופית שסיפקה שרותי אשראי וחיסכון לפועלים.   .27

הקופה הראשונה הוקמה בשנת 1925 ובעקבותיה קמו עשרות קופות נוספות. פעילותן של הקופות 

הגיעה לשיאה בשנות הארבעים של המאה ה־20. אחרי קום המדינה התקשו הקופות להתחרות בבנקים 

הגדולים והתמזגו עם בנק הפועלים.
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אך תוך כדי סכסוכים עם גב' לנדוי. כך לדוגמה, ב־20 בנובמבר 1924 התלוננה גב' לנדוי 

לפני הקולונל קיש על הנזקים שנגרמו לבית עקב אחזקה גרועה.28 

צמחים הנזכרים בכתבי הקודש, המוזאון החקלאי, ירושלים 29.1919

בשנת 1926 הועבר המוזאון לדירה חדשה שנמצאה ליד 'מכון פסטר', בהמשך הרחוב 

בשכונת מוסררה. ב־2 בספטמבר 1927 הוא הועבר לדירה חדשה במרכז העיר, ברחוב 
בן יהודה, סמוך לראינוע 'ציון'.30

מטרת המוזאון הייתה להגביר בקרב המבקרים את אהבת ארץ ישראל ואת ההתעניינות 

בה, להציג את הגידולים החקלאיים האופייניים לארץ, לתעדם, ללמד את המתיישבים 

היהודים שיטות חקלאות מודרנית ולהעניק השכלה רחבה לאנשי היישוב בתחומי החקלאות, 

הטבע וידיעת הארץ. בהתאם למטרות היסוד של המוזאון נקבעו משימותיו העיקריות: 

לאסוף ולאצור דוגמאות מטבע הארץ: חי, צומח, דומם וכל חידושי החקלאות בעת ההיא; 

.S15/296A ,אצ"מ  .28

הצילומים באדיבותה של נעמי צ'יזיק־אלון, הרצליה.  .29

.S15/296A ,אצ"מ  .30
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לקיים פרסום ותעמולה בארץ ומחוצה לה להתיישבות יהודית ולחקלאות, ולהפיץ מידע 
עדכני על הנעשה בארץ.31

מטרות אלו היו אמורות להתממש בדרכים האלה: הצבת תערוכה מתמדת שיוצגו בה 

מוצגים עם הסברים ברורים ומובנים לכול; ארגון תערוכות והצגתן בחוץ לארץ; יצירת קשר 

עם המתיישבים ועם החקלאים בארץ והוראת אמצעים להשבחת התוצרת החקלאית; 

מתן מידע וחומר ממשי, כמו זרעים.32 המוזאון קיבל עליו למצוא את המונחים בעברית 

בתחומים הללו וללמדם את הציבור, ואף הוציא רשימת 676 מונחים עבריים מן הבוטניקה 

החקלאית, המוגדרים בלועזית — ולצדם שם המונח בעברית.33 

הרעיונות שהועלו ליצירת הקשר עם המתיישבים היה באמצעות הקמת מוזאונים קטנים 

בכל יישוב ויישוב.34 תכנית זו הייתה אמורה אף להעשיר את אוספי המוזאון בירושלים, אולם 

ככל הנראה לא יצאה לפועל. לעומת זאת, הקשר לצורכי פרסום ותעמולה עם מוסדות 

וארגונים בחוץ לארץ אכן התקיים. כך לדוגמה, בשנת 1924 הגיעה פנייה מהגימנסיה 

העברית בבודפשט ובה בקשה לקבל תמונות של חיות הארץ וצמחייתה כדי לחנך את 
התלמידים היהודים בגולה לאהבת הארץ ולהכרתה.35

המוצגים צורפו לאוסף בתנאי שענו לתנאים אלה:

המוצג ייצג את הטבע בארץ ישראל: חי, צומח ודומם;  .1

תוצרת חקלאית לכל ענפיה;  .2

הווי של ההתיישבות החקלאית־ציונית בארץ ישראל.  .3

.S15/296 ,אטינגר, תש"ה, עמ' 122–124; מבשן, קטלוג המוזאון, תרפ"ה, אצ"מ  .31

.S15/378 ,רשימת ירקות ומחיריהם', אצ"מ'  .32

ראו רשימה מיום 8.7.1924, אצ"מ, S15/228C, ומכתב מיום 27.5.1927 מצ'יזיק לישראל אהרוני באוניברסיטה   .33

.S15/327 ,העברית בדבר זיהוי שמות עבריים של עופות, אצ"מ

.S15/172B ,מבשן, תורות העבודה לתרפ"ד, אצ"מ  .34

י"ח באלול תרפ"ד, 1924, שם.  .35
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התצוגה הייתה ערוכה בשישה חדרים על פי המחלקות לקמן:

מחלקת חקלאות, ובה דוגמאות קרקעות, מיני דגן, עצי יער, עצי פרי, גפנים, תעשיית   .1

שימורים מפרות ומירקות, צמחים מזיקים בשדה ובגן, חרקים, מוצרים מהתעשייה 

החקלאית ודגמים של מכונות חקלאיות וכלים שנעשו מאבן ירושלמית, ציורים שתיעדו 

צמחים שרובם צוירו בידי אהרן הלוי בשנת 36,1919 דיאגרמות וטבלאות, שקופיות 

)דיא־ פוזיטיבים( וספרייה חקלאית.

מחלקת בוטניקה, ובה צמחי חולות, צמחי הרים, צמחי ביצות, צמחי תנ"ך, צמחי   .2

דבש, צמחי שמן, צמחי מטווה, צמחים נותני ריח, צמחי רפואה וצמחי מספוא.

מחלקת זואולוגיה, ובה יונקים, ציפורים, זוחלים, דגים, חרקים וחסרי כנפיים — רובם   .3
מהאוסף הזואולוגי של אהרוני ממוזאון 'בצלאל', שצורף אליו בשנת 37.1920

מחלקת מינרלוגיה, ובה אבנים, מאובנים ומחצבים.  .4

מחלקה ובה חומר לתערוכות חקלאיות מחוץ לארץ.  .5

מחלקה ובה חומר לבתי הספר בארץ ובחוץ לארץ.38  .6

אוסף נוסף שצורף למוזאון היה אוספו של ד"ר אפרים רובינוביץ )הראובני(, שכבר בשנת 

1915, בהיותו נער, עבד במכון 'פסטר' להכנת צמחי מרפא בירושלים, ומאז יצר 'עשבייה' 

ובה עשבים מאזורי הארץ השונים, שהיו מחולקים לפי כמה תחומים: צמחי המקרא; 
צמחים הנזכרים במשנה ובתלמוד; צמחי רפואה; צמחים לפי תקופות השנה ועוד.39

בשנת 1927, לקראת העברת המוזאון לאוניברסיטה העברית, היו בו 13 המחלקות האלה: מחלקת 

גידולי פלחה; מחלקת ֵפּרות; מחלקת ענבים; מחלקת ירקות; מחלקת הייעור; מחלקת מכונות 

חקלאיות; מחלקת הזואולוגיה והאנטומולוגיה )תורת החרקים(; מחלקת גאולוגיה ומינרלוגיה; 

אהרן הלוי היה הצייר האישי של ברוך צ'יזיק בדמשק. חלק מהציורים האלו יועדו ל'אלבום' הציורים   .36

שלא זכה להופיע.

.S15/296 ,קטלוג המוזאון, תרפ"ו, אצ"מ  .37

צ'יזיק, תשכ"ו, עמ' 31–33.  .38

, עמ 128–132.
2
שי, תשס"ח  .39
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מחלקת מחלות ומזיקים של צמחים; מחלקת התעשייה החקלאית; מחלקת צילומים ותמונות 

מההתיישבות החקלאית בארצנו; מחלקת העשבייה; מחלקת הספרייה המקצועית.40 התצוגה 
עוטרה בציורי פרות, פרחים וכדומה, שצוירו בצבעיהם הטבעיים בידי הצייר אהרן הלוי.41

צמחים רעים, המוזאון החקלאי, בית מחניים ירושלים 1919

איסוף המוצגים נעשה בדרכים מגוונות ואקראיות. רובו הגדול של האוסף התבסס על תרומות 

שנאספו בעקבות פניות גופים שונים. כך לדוגמה, כאשר נערכה תערוכה 'תוצרת הארץ' 

בתל אביב בשנת 1924, פנה אטינגר אל כמה גופים וביקש מהם למסור דוגמאות מתוצרתם 

למוזאון לחקלאות ולטבע.42 מגוון גופים הציעו לתרום חפצים, ככל הנראה לאחר שיצאו מכלל 

שימוש. וילבוש מבית חרושת 'שמן' בחיפה הציע לאטינגר בשנת 1923 את המכונה הראשונה 

בארץ לעיבוד חמאה, שהביא לארץ יוסף פיינברג בעבור המחלבה הראשונה בארץ — במושבה 
ראשון לציון.43

.S15/378 ,דוח של מבשן, 4.11.1927, אצ"מ  .40

.S15/228C ,אצ"מ  .41

.S15/172B ,למשל פנייה לאחים גלילי, 30.5.1924 בבקשה ל'בית מקצועי' לגידול דבורים, אצ"מ  .42

שם.  .43
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דוגמה יוצאת דופן לתרומה החורגת מעקרונות שנקבעו בידי מייסדי המוזאון — שיוצג בו חומר 
מארץ ישראל בלבד — הייתה עור נמר אפריקני. הוא הוצג כי היה בו עניין מיוחד ונדיר.44

חלק מהתרומות הגיע מגופים שהיו בקשרי עבודה עם המוזאון, כמו תחנת הניסיונות החקלאיים, 

שבנתה בעבור המוזאון אוסף של מזיקי צמחים. כמו כן פנה אטינגר לחקלאים בארץ וביקש 

מהם שיתנדבו לאסוף מינרלים, אבנים ומאובנים.לעתים נדירות רכש המוזאון אוסף שלם, כמו 

במקרה של ד"ר נתן שלם מהגימנסיה העברית בירושלים, שמכר למוזאון את האוסף המינרולוגי 

שלו, ובמקרה של האוסף הגאו־מינרולוגי שנרכש מדב אשבל מכפר גלעדי תמורת 60 לי"מ.45 

פעילות המוזאון התרכזה בבניית תצוגת הקבע ובהדרכת המבקרים בה, בהקמת תערוכות 

מתחלפות, באספקת חומר פרסום ותעמולה למגוון גופים ובהדרכה לחקלאים. אנשי 

המוזאון יזמו ביקורים של קבוצות תלמידים; לדוגמה ביום 7 במרס 1932 שלח אטינגר 

מכתב לבתי הספר ובו הזמין את התלמידים לבוא ולקבל הדרכות במוזאון והמליץ כי ילוו 

את התלמידים מורה או מורים וכי לא יהיו בקבוצה יותר מ־50 תלמידים.46 בד בבד נערכו 

במוזאון אף פעולות הדרכה לחקלאים והרצאות מגוונות. בדין וחשבון מיום 3 באוקטובר 

1927 נמסר כי במוזאון מתקיימות הרצאות שניתן בהן הסבר על עבודת האדמה במגוון 
ענפי החקלאות ועל שימוש במיכון חקלאי, שיביאו לפיתוח החקלאות בארץ.47

במוזאון הוצגו אף תערוכות מתחלפות, לדוגמה ב־4 באפריל 1921 הוכנה במוזאון 'תערוכת 

פרחים מסביבות ירושלים', שהוצגו בה פרחים חיים, ולכל פרח הוצמד שמו הלועזי ושמו 

העברי.48 במהלך הקונגרס הציוני ה־14 נערכה תערוכה בתל אביב מטעם 'חברת מסחר 

ותעשיה', שמוצגיה הושאלו מ'המוזאון לחקלאות ולטבע'.49 בשנת 1921 הכין אטינגר תערוכה 

על פעילות הקרן הקיימת לישראל, והיא הוצגה בקרלסבד בצ'כיה בזמן הקונגרס הציוני ה־50.12 

בשנת 1924 הוצגה במוזאון תערוכה על התפתחות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, והיא 

הוצגה לאחר מכן בתערוכה בלונדון. אנשי המוזאון אף השתתפו בתערוכות חקלאיות גדולות 
בחוץ לארץ שהתקיימו במוסקבה, בגנט )בלגיה(, בוומבלי )אנגליה( ועוד.51

.S15/378 ,אצ"מ  .44

קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 104.  .45

.S15/90A ,אצ"מ  .46

.S15/378 ,אצ"מ  .47

.S15/90A ,אצ"מ  .48

.S15/228C ,אצ"מ  .49

.S15/90A ,אצ"מ  .50

קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 105.  .51
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ברוך ציז'יק, הצייר אהרן הלוי ואחד מבניו של עקיבא אטינגר, תערוכה בתל אביב, 1919

ציורים נועדים לתיאור מדעי של מיני פירות הארץ )אטלס פומולוגי(, צילום של עקיבא אטינגר, 

ברוך ציז'יק והצייר אהרן הלוי, פתיחת התערוכה בתל אביב, 1919
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יתר על כן, אנשי המוזאון עסקו בפעילות הסברה ותעמולה ושלחו חומר הסברה למגוון 

גופים שביקשו זאת.52 ב־6 ביוני 1922 שלחו מהמוזאון לוחות קיר עם דוגמאות צמחים 

מיובשים להצגה בכמה מקומות בארץ.53 

בעיתונות הימים ההם נמסר: "בית נכות א"י לחקלאות וטבע שנוסד על ידי המחלקה 

לחקלאות ולהתיישבות של ועד הצירים יהיה מעכשיו פתוח למבקרים ביום א' ג' וה' 

משעה 3 עד 5 אחר הצהריים. מחיר הכניסה: לגדולים — 2 ג"מ; לתלמידים — 1 ג"מ. חצי 
ההכנסה מוקדשת לטובת הקק"ל".54

תחום נוסף שהתקיים במוזאון הוא מסחר בזרעים בארץ. אטינגר מינה את ברוך צ'יזיק 

לאחראי על הזמנת זרעים מחוץ לארץ ועל חלוקתם למושבות ולמשקים. טרם היה אז 

בית למסחר בזרעים בארץ, ועם הצטרפות שרה צ'יזיק לצוות המוזאון, היא הועסקה בענף 

הזרעים. המשרד הזמין מחוץ לארץ מגוון זרעי עצים, שיחים, ירקות ופרחים. נבחר חדר 

מיוחד והותקנו בו ארונות מתאימים לאחסנת הזרעים. צ'יזיק סידרה, שקלה ומיינה לפי 

פתקים את הזרעים שהובאו מהמשרד. משנולד בנה, עבדה שרה צ'יזיק עד הצהריים, 

ולאחר מכן ערכה בביתה את הקטלוגים לזרעים.

מחוץ לכותלי המוזאון השתרע גן גדול, ובו מגוון עצים. בעת ההיא תכננו לנטוע גן בוטני 

לאומי גדול בין כנרת לדגניה, וכהכנה הקימו קודם גנים קטנים ביפו ובירושלים. בגנים 

אלה, על פי תכנית זו, היה אמור להיצבר החומר מכל אזור ואזור, ולאחר מכן יהיה אפשר 

להעביר את הנטיעות לגן הלאומי. לכן, בשטח הפנוי סמוך לגימנסיה 'הרצליה' ניטע מאגר 

צמחים מוזאוני )ה'ארבוריטום'(. אחותו של ברוך צ'יזיק, ששמה גם הוא היה שרה, הכינה 
את השתילים וטיפלה בנטיעות לפני עלותה לתל חי, שמשם לא חזרה עוד.55

באותו גן קבע ברוך צ'יזיק תוויות עם השמות העבריים והמדעיים לכל עץ. בצל העצים 

היו ערוכות המנבטות והמשתלות למיניהן. נעשו שם ניסויים בגידול צמחים שטרם נראו 

בארץ, במיני בצלים מהולנד ועוד.

ראו למשל מכתב ועדת התרבות המרכזית של ההסתדרות הכללית לאטינגר ח' בחשוון תרפ"ג, אצ"מ,   .52

.S15/136B
.S15/228C ,אצ"מ  .53

הארץ, 7.9.1920, עמ' 3.  .54

שרה צ'יזיק )1897–1920( — אחת הלוחמות לצד יוסף טרומפלדור בהגנת תל חי ודמות מייצגת של   .55

אירועי תל חי בתודעה הציבורית.
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ציפורה, אחותו של ברוך, הצטרפה אף היא לצוות עובדי המוזאון. היא טיפלה בשימור 

הפירות בפורמלין, עבדה במנבטות ובמשתלות וכן טיפלה בעצים הרכים בגן. היא 

אף סייעה לאחיה בתפקידיו הנוספים, כמו מתן תשובות לשאלות שנשלחו למחלקת 
החקלאות ממגוון ארצות בכלל ומארצות הברית בפרט, השגת זרעים מבוקשים ועוד.56

ציבור המבקרים במוזאון היה שונה באופיו וגדול בהיקפו מן הציבור שביקר בעת ההיא 

במוזאונים האחרים בארץ. במוזאון ביקרו מגזרים שונים שלא ביקרו במוזאונים אחרים. 

מלבד תלמידים, אנשי 'היישוב החדש', משכילים יהודים, ראשי התנועה הציונית — כמו 

הפרופסורים אוטו ורבורג וחיים ויצמן, חקלאים ואנשי ההתיישבות העובדת, ביקרו במוזאון 

מבקרים מן המגזר החרדי, אנשי 'היישוב הישן', ותושבי הארץ מדתות אחרות: מוסלמים, 

נוצרים ותיירים רבים. הסיבה לכך הייתה נעוצה באופי התצוגה של המוזאון; מדעי הטבע 

נחשבו ניטרליים ולא נשאו אופי לאומי, ולכן חרדים ותושבי הארץ בני דתות אחרות הרשו 

לעצמם לבקר בו. בעקבות זאת, הצליח המוזאון במשימת ההסברה והתעמולה בלי 

לעורר התנגדות מצד מי שבאו ללמוד על הטבע ובלי לשים לב למדו גם על ההתיישבות 

היהודית החדשה בארץ ישראל ועל המפעל הציוני.

למוזאון הייתה מדיניות שיווק בולטת וחזקה מאוד; אנשיו נהגו לפרסמו בכמה דרכים: 

פרסום מודעות באנגלית ומאמר שבועי בכתב העת Weekly Palestine. נוסף על כך, פורסמו 

מודעות במלונות הגדולים בעיר. עם אישים המפורסמים שביקרו במוזאון וביקורם מעיד 

על חשיבותו, אפשר למנות את נחום סוקולוב )3 באפריל 1921(, גב' ביאטריס סמואל, 

אשת הרברט סמואל הנציב העליון )אפריל(, פרופסור פרנץ אופנהיימר )3 באפריל 1926( 

וסר סטיוארט סמואל )אחיו של הרברט סמואל, הנציב הבריטי העליון, מאי 1921(. נוסף 

על כך ביקרו במקום עיתונאים ואורחים רבים מחוץ לארץ.57 בידי אנשי המוזאון הייתה 

רשימת כל בתי הספר בארץ, ובכללה שמות המנהלים, והם השקיעו מאמץ רב בארגון 

ביקוריהם.58 לדוגמה אפשר לראות את רשימת ההזמנות לביקורי 15 בתי ספר בחודש 

אחד — ממחצית אדר עד למחצית ניסן תרפ"ב )1922(. שמות בתי הספר הנזכרים ברשימה 

מעידים על רב־גוניות הקהל. נמצאו בה, למשל, 'בית הספר לבנים', 'תלמוד תורה של 

הספרדים', 'תלמוד תורה של התימנים', 'בית הספר לבנות', 'בית המדרש למורים', 

'בית מדרש למורים של המזרחי', 'הגימנסיה העברית', ו'בית מלאכה לבנות ישראל'. 

צ'יזיק, תשכ"ו, עמ' 33–34.  .56

.S15/378 ,אצ"מ  .57

.S15/90A ,אצ"מ  .58
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במוזאון אף נערכו ביקורים של בתי ספר מוסלמיים ונוצריים לשם שיעורים בענפי ידיעת 

הטבע. בדין וחשבון של אטינגר מ־27 לאפריל 1922 נמסר: 

המוזיאום החקלאי התחבב מאוד על הקהל ומספר מבקריו עולה מיום ליום. כבר ביקרו אותו 

מיום הפתחו, לפני שתי שנים ועד סוף 1921 מספר של 4,700 איש ובשלושת החודשים של 

שנת 1922 לבד — 1,300 איש, מאלה היו כ־100 תיירים מחוץ לארץ, בין המבקרים מהארץ 

עצמה היו יותר מ־900 מורים ותלמידים. בחול המועד פסח 1922 ביקרו במוזאון יותר מ־3,000 

איש ואישה מירושלים, על פי רוב מהשכונות החרדיות ]מאה שערים, מחנה יהודה, שכונת 

הבוכרים וכו'[ אשר התפלאו לראות את החומר המעניין הנמצא במוזיאום. מעניין כי הפעם 

ביקרו גם באי כח העיתונות היהודית המתבוללת מחוץ לארץ, אשר עד הנה עמדה מרחוק 

או גם התנגדה לכל התנועה הלאומית והציונות.59 

לפי הנתונים שבידינו, עד לשנת 1922 ביקרו במוזאון כ־4,700 מבקרים, ועד לשנת 1925 

ביקרו במוזאון 26,000, ומהם כ־6,000 בשנת 60.1925 בשנת 1927 עלה מספר המבקרים 

השנתי לכ־8,000. סך כול המבקרים במוזאון עד אז הגיע ל־40,000 מבקרים לערך.61 

כאמור, המוזאון היה חלק מהמחלקה לחקלאות ולהתיישבות של 'ועד הצירים', ולא היה 

רשות משפטית עצמאית. הוא תוקצב באמצעות מחלקה זו ותכניותיו הוגשו אליה לאישור. 

הואיל וההסתדרות הציונית היא שמימנה את המוזאון, היא הייתה זו שהחליטה, כנראה, 

שמחצית מהכנסותיו מדמי הכניסה יועברו לידי קרן הקיימת לישראל. לא הייתה משמעות 

להחלטה זו, שכן תקציבו העיקרי הגיע מההסתדרות בדומה לשנים 1925–1926, שבהן 

הוענק לו סכום של 1,000 לי"מ. ואולם יש להניח שבשנים הראשונות, 1920–1921, ובשנתו 

האחרונה, 1927, שבהן תוקצב המוזאון בכ־500 לי"מ בלבד, הייתה לכך משמעות ניכרת 

במיוחד אם נביא בחשבון את מספר המבקרים הגבוה בשנה זו.

לכאורה יכולנו לחשוב שמאחר שהמוזאון הוקם בידי הממסד הציוני, הרי שתקציבו וקיומו 

הכלכלי היו מובטחים, אולם כבר בשנת 1921 התעוררו קשיים באחזקתו והיה צורך 

בהתערבות נשיא ההסתדרות הציונית, חיים ויצמן. ברם אף התערבות זו לא עזרה.62 

שם.  .59

.S15/296 ,אצ"מ  .60

דין וחשבון של אטינגר משנת 1927, שם.  .61

מכתב מחיים ויצמן לגזבר ועד הצירים ון־וריסלנד, 31.1.1921, שהורה לו לשלם למחלקה לחקלאות   .62

ולהתיישבות בעבור המוזאון. תשובתו של ון־וריסלנד הייתה שיעביר את הכסף רק לאחר שיתקבל 

.S15/90A ,הכסף מאנגליה בעבור המוזאון, 11.2.1921. ראו אצ"מ
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בשנת 1927 פרש אטינגר מראשות המחלקה, ושנה לאחר מכן יצא לדרום אמריקה 

כשליח 'קרן היסוד'. מחליפו בניהול המוזאון היה אליעזר בבלי, שכיהן כמנהל מחלקת 

הכספים של הוועד הציוני. מאותה עת הוצרו צעדי המוזאון. בהמלצת בבלי החליטה 

ההנהלה הציונית שעקב המשבר הכלכלי הקשה של שנת 1927 אין ביכולתה להמשיך 
ולהחזיק בו, ולפי אטינגר, בכך חיסלה הגזברות את קיומו של המוזאון.63

בשנה ההיא עברה לשכת האינפורמציה של קרן היסוד לדירת המוזאון. צוות העובדים 

פוטר, ואנשי לשכת האינפורמציה פתחו אותו לקהל בימים ובשעות קבועות. תקציבי 

המוזאון בוטלו,64 קו הטלפון נותק, ובד בבד התנהל משא ומתן עם כמה גורמים למסירת 

מוצגי המוזאון לידיהם. החלה התדיינות ממושכת סביב השאלה לאן להעביר את המוזאון; 

האפשרות הסבירה ביותר הייתה למסור את האוספים לאוניברסיטה.65 התקיים משא 

ומתן עם האוניברסיטה ועם גופים אחרים, ובהם 'בית מדרש למורים העברי',66 והייתה 

אף הצעה למסור את המוזאון לממשלה הבריטית.

שרה צ'יזיק, שנמנתה עם צוות עובדי המוזאון, תיארה את סגירתו: 

והנה ביום בהיר אחד — חשך עלינו עולמינו: באה משלחת מארצות הברית, והוחלט שהמוזאון 

הוא מותרות. אין תקציב למוסדות כגון אלה... פרופ' ויצמן הצטער על כך והבטיח לדאוג 

למשכורתו של צ'יזיק, וביקש שלא יסגרו את המוזאון. גיסתי ציפורה ואני כתבנו מיד מכתב 

להנהלה והודענו, שאנו מוכנות להפסיק את העבודה, בלי כל דרישות מצדנו, ובלבד שהמוסד 

יישאר קיים. וכך היה. ברוך נשאר עובד יחידי. כעבור זמן מה הודיע לממונים עליו שאין הוא 

מוכן ליהפך ל"שומר" בלי לחדש ולהוסיף. דומה, שמר מבשן הוא שקיבל לידיו את הטיפול 

במוזאון, במקומו של ברוך. לבסוף העבירו את כל המוצגים לאוניברסיטה — וחסל סדר מוזאון...67 

בסופו של דבר, בנובמבר 1927 נחתם הסכם בין פרופסור פודור מהאוניברסיטה העברית 

לבין אליעזר בבלי, וסוכמו בו תנאי העברת האוספים לאוניברסיטה העברית. הוצע 

שהאוניברסיטה תציג את האוספים שיהיו פתוחים לקהל הרחב, אולם אם לא יהיה 

באפשרותה לקיים זאת יהיה אפשר לאחסנם במחסנים. מוצגים שלאוניברסיטה לא היה 

אטינגר, תש"ה, עמ' 125.  .63

.S15/378 ,מכתב אליעזר בבלי ללשכה הראשית של קרן היסוד, 14.11.1927, אצ"מ  .64

דין וחשבון על המוזאון, שם.  .65

.S25/558/50A ,מכתבו של דוד ילין לאטינגר, 20.5.1928, אצ"מ  .66

צ'יזיק, תשכ"ו, עמ' 34.  .67
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עניין בהם נמסרו לתחנת הניסיונית החקלאית בתל אביב; אוספי המוזאון פוזרו בין מחלקות 

המכון לטבע ארץ ישראל באוניברסיטה, אך לא הוצגו לקהל הרחב; אוספי תוצרת הארץ 

אוחסנו במחסנים. האוניברסיטה הייתה אמורה לפרסם הצהרה על שהאוספים התקבלו 

על ידה וכי הם יהוו גרעין למוזאון האוניברסיטה, אך הצהרה כזאת לא פורסמה.68 

'מוזאון תוצרת הארץ' בתל אביב

חברת 'מסחר ותעשיה', שהוקמה בתל אביב בשנת 1923 בידי קבוצת יזמים, ובהם 

1875–1972(, האגרונום שלמה יפה )1894–1949(,  עורך הדין אלכסנדר יזרוב )עזר, 

יהושע גורדון )1885–1944( ואחרים, הוציאה דו־שבועון )ולאחר מכן שבועון( בשם זה. 

החברה יזמה תערוכות כלכליות שהציגו את תוצרת הארץ בשנת 1923 ובשנת 69.1924 

בשנת 1926 היא ערכה את 'היריד של ארץ ישראל והמזרח הקרוב', ובתערוכה דומה 

שנערכה כעבור שלוש שנים השתתפו גם חברות מחוץ לארץ. 'יריד המזרח הבין־לאומי 

הראשון' נערך ב־1932, והיריד השני נערך ב־1934; שניהם קצרו הצלחות והשתתפו 

בהם עשרות מדינות. התערוכות והירידים של תל אביב היו חלק מאפנת הירידים 

שסחפה את המערב, מהיריד העולמי הראשון שהתקיים בלונדון )1851( ועד ליריד 

העולמי בניו יורק )1939(. בירידים העולמיים פותח 'נוף זמני' של ביתני תערוכה, מעין 

חלון ראווה להישגי הקפיטליזם התעשייתי, והתערוכות בתל אביב סימלו מבחינה 

חזותית את הרוח המודרנית של העיר.70 

בראשית ינואר 1925 התפרסמה לראשונה בכתב העת 'מסחר ותעשיה' פנייה לתעשיינים, 

לסוחרים ולחקלאים, להשתתף בהקמת 'המוזאון לתוצרת הארץ' כדי שיוכלו לפרסם 

את מוצריהם לפני קונים מהארץ ומחוצה לה. בפנייה זו הובטח שהכניסה למוזאון, 

שהיה אמור להיפתח בחודש פברואר, תהיה פתוחה לקהל הרחב בכל ימות השנה 

וחופשית מדמי כניסה. תפקידו היה להציג את כל דוגמאות התעשייה המקומית 

וחומרי הגלם שישמשו את ענפי התעשייה החדשים בארץ בעת ההיא, ולתווך בין 

היצרן לצרכן. במוזאון היו אמורות להתקיים הרצאות לאוכלוסייה המקומית, לתיירים 

קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 109.  .68

ראו למשל מכתב מע' אטינגר לי' גורדון, 3.3.1924, אצ"מ, S15\22596; מכתב י' גורדון לע' אטינגר,   .69

26.2.1924, שם. 

גולדברג, תשס"ה, עמ' 129–151; רגב ורז, תשנ"ו, עמ' 15–34; שביט וביגר, תשס"א, עמ' 132–135; הלמן,   .70

תשס"ח, עמ' 73–77.
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ולעולים החדשים, שיוחדו לבעיות התעשייה, המסחר והחקלאות. הוא היה אמור להיות 

חלק ממכלול הסברה רחב של החברה 'מסחר ותעשיה', שכללה לשכת מודיעין, 

מחלקת עיתונות והוצאת ספרים.71 

לגיליון כתב העת 'מסחר ותעשיה' צורף מוסף מיוחד לרגל פתיחת המוזאון, ובו הזמנה 

לטקס הפתיחה הרשמי ב־12 במרס 1925 ב'בית ְשלּוש', ברחוב הרצל פינת רוטשילד 

בתל אביב. עוד צורפה לגיליון חגיגי זה תכנית מפורטת על המוזאון שתכנן האדריכל יוסף 
מינור.72 הוזכרה גם מטרת המוזאון: לתת במה לשיווק ולפרסום התעשייה המקומית.73

המוזאון פנה לחמש קבוצות עיקריות: 

ליצרנים ולבעלי המלאכה, שתהיה להם ההזדמנות להציג את תוצרתם לפני אנשי   .1

מסחר, יבואנים ויצואנים. בכך הם יוכלו לדחוק את הסחורות המיובאות מחוץ לארץ;

לתיירים המבקרים בארץ, שיוכלו לראות את התפתחות המסחר והתעשייה בארץ;  .2

למשקיעים מחוץ לארץ המחפשים אפיקי השקעה בתחום התעשייה והמסחר   .3

המקומי;

לעולים חדשים, שיוכלו להכיר את האפשרויות ואת הניסיון התעשייתי בארץ ולהחליט   .4

איזו עבודה מתאימה להם לפי יכולתם;

לכל יושבי הארץ, שיוכלו לחזות מוצרים מתוצרת הארץ אותם.   .5

לא נאמר במפורש מדוע חלה דחייה בתאריך פתיחת המוזאון, אך צוין שפתיחתו בחודש 

מרס תביא לכמות תיירים גדולה שיוכלו ליהנות מההזדמנות לבקר בו לפני פסח, 

מסחר ותעשיה, גיליון א שנה ג, 18.1.1925, עמ' 14, 18–23, 29–31, 37. ראו גם שי, תשע"א, עמ' 111–138.   .71

משרדו של מינור ושל המהנדס י' זדנר, שעסקו בתכניות לדירות, למוסדות ציבור ולבתי חרושת, היה   .72

בבית המוזאון. זידנר אף עבד כיועץ בלשכת המודיעין במוזאון. ראו שם, גיליון ה שנה ג, 1.3.1925, 

עמ' 164; שם, גיליון ו, 31.3.1925, גיליון לתיירים, עמ' 233. עוד על יוסף מינור ראו אצל עזריהו, 2005, 

עמ' 290–291. 

שנה קודם לכן התקיימה תערוכה זמנית של מוצרי התעשייה המקומית, אך רבים מן התיירים והעולים   .73

לא הספיקו לבקר בה. ראו מסחר ותעשיה, גיליון ג שנה ג, 15.2.1925, עמ' 83–86.
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שלמבקרים תינתן הדרכה על תוצרת הארץ ושיתקיימו בו הרצאות בנושאי כלכלה.74 תוכנן 

שמלבד ייעוץ בענייני מסחר ותעשייה יוקם במוזאון משרד לענייני חקלאות והתיישבות 

בהנהלת האגרונום ד"ר זליג סוסקין.75 בגיליון העיתון 'מסחר ותעשיה' אשר יוחד לתיירות, 

פורסמה פנייה לבקר ב'מוזאון לתוצרת הארץ', אף שטרם נפתח אז פתיחה רשמית 

לקהל הרחב.76 ב־20 באפריל 1925, קודם טקס הפתיחה הרשמי, התקיים במוזאון כנס 

של אנשי תיירות בהשתתפות ראש מועצת העיר, מנהל לשכת המודיעין של החברה 

למסחר ותעשיה ומנהל בנק אפ"ק.77 

מבנה מחלקות המוזאון ותוכנן פורסמו מדי פעם בפעם בכתב העת של חברת 'מסחר 

ותעשיה'. המחלקות שתוכננו להיפתח היו: תעשייה ותוצרת חקלאית; מכולת; תעשייה 

כימית; תעשיית חומרי בניין; חומרי גלם מהארץ; מלאכה ואמנות; תעשיית העור ומוצריו; 

טקסטיל; ריהוט; דפוס ועוד. המוזאון היה אמור להתמקד בעיקר בתעשייה המקומית, 

אך נשמר בו מקום גם לתוצרת חקלאית הקשורה לתעשייה. כל אלה יוצגו בדוגמאות, 

בטבלאות, בפלקטים ובדיאגראמות. תכנית עיצוב התצוגה החקלאית היה אמור להיעשות 

על ידי המחלקה החקלאית בהסתדרות הציונית, אשר עמדה לפתוח מוזאון חקלאי 

בירושלים באותה העת, בהנהלת האגרונום עקיבא אטינגר.78 

במוצאי שבת, 28 אפריל 1925, נערך טקס הפתיחה הרשמי של 'המוזאון לתוצרת 

הארץ' באולמות מלאים, שלא יכלו להכיל את הקהל הרב שהשתתף באירוע, אף 

על פי שהכניסה הייתה מיועדת למוזמנים בלבד.79 יושב ראש האספה, נשיא המועצה 

הכלכלית של ההסתדרות הציונית, יצחק ניידיץ, פתח בנאום על חשיבות המוזאון לתעשייה 

בארץ. הוא ציין שהמוזאון יוכל לגשר בין האינטרסים של ההתיישבות התעשייתית ובין 

ההתיישבות החקלאית בארץ, ואף הגה רעיון נוסף להקים סניפים של 'המוזאון לתוצרת 

הארץ' בחוץ לארץ. הוא שיבח את יזמת האנשים הפרטיים שהקימו את המוזאון, בלא 

סיוע של הממשלה.80 

מסחר ותעשיה, גיליון ג שנה ג, 15.2.1925, עמ' 86-83, 125.   .74

מסחר ותעשיה, גיליון ה שנה ג, 1.3.1925, עמ' 164; הארץ, 22.3.1925, עמ' 1.  .75

מסחר ותעשיה, גיליון ו, 31.3.1925 גיליון לתיירים, עמ' 231.  .76

מסחר ותעשיה, גיליון ח שנה ג, אפריל 1925, עמ' 260.  .77

מסחר ותעשיה, גיליון ג־ד שנה ג, 15.2.1925, עמ' 83–86, 125.   .78

הארץ, 24.3.1925, עמ' 4.  .79

"על דבר תפקידו של המוזאום לתוצרת הארץ" )נאום הפתיחה של ניידיץ(, מסחר ותעשיה, גיליון ח שנה ג, 2.4.1925,   .80 

עמ' 260; קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 114.
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בשם חברת 'מסחר ותעשיה' סיפר שלמה יפה כיצד נולד הרעיון להקים מוזאון שיהיה חלק 

ממוסדות החברה, מלשכת הייעוץ וההכוונה בענייני תעשייה ומסחר ומהלשכה לענייני 

חקלאות והתיישבות. לדבריו, המוזאון מפגיש בין ההתפתחות המהירה של התעשייה 

והמסחר בארץ ובין האוכלוסייה המקומית היהודית. לדבריו, מלבד זאת נועדה למוזאון 

משמעות ציבורית ומדעית. על פי התכנית, ייאסף במוזאון כל החומר שיוכל לשמש בסיס 
לפיתוח התעשייה החדשה, וכן ייצבר מידע חשוב על מפעלים שהפסיקו את פעילותם.81

המשק הכלכלי בארץ היה אז במצב של האטה וייצוב, שכן התעשייה הוגבלה בעיקר 

לעיבוד תוצרת חקלאית מקומית. רוב הייצור נעשה בבתי מלאכה, ורק במפעלים מעטים 

היו מנועים. היעדר מקורות מימון מספיקים, מחסור בחומרי גלם, כוח אדם מקצועי 

מצומצם, שוק פנימי קטן וקשיי ייצוא היו בעוכרי התעשייה, שהייתה ברובה פרי יזמה 

פרטית, ועל כן נשאו רוב המפעלים שהוקמו בעת ההיא אופי של מפעלי מלאכה זעירים.82 

בשם הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית בירך את המוסד החדש נחום סוקולוב. 

הוא שיבח את הכישרון היהודי למצוא אמצעי מחיה חדשים, ואת הערך הגדול של 

המוזאון ושל פעולות 'מסחר ותעשיה'. עוד בירכו את המוזאון נציגי גופי היישוב של 

הימים ההם: ראש מועצת העיר תל אביב מאיר דיזנגוף, בשם לשכת המסחר היפואית 

וחברת 'אנגלו־ פלסטין קומפני' )בנק אפ"ק(, ארתור רופין, בשם 'החברה לתוצרת הארץ' 

ד"ר משה ולד )יערי( ועוד. בתצוגת הפתיחה השתתפו חברות מסחר ונדל"ן: בנקים, חברות 

ספנות, חברות להכשרה חקלאית ובניין, חברות לרכישת קרקעות ועוד.83 

מיום פתיחתו הרשמית שימש המוזאון אתר חשוב בתל אביב. לאחר טקס הפתיחה ביקרו 

בו נשיא ההסתדרות הציונית, חיים ויצמן, נציגי השלטון הבריטי והרבנים הראשיים של 

אנגליה, של צרפת ושל איטליה. בערב הפתיחה ביקרו במוזאון כ־700 מבקרים. במשך 

תשעת הימים הראשונים מיום הקמתו ביקרו בו כ־4,000 איש, ובהם תיירים שהתעניינו 

בתוצרת הארץ ואף נציגי המגזר הערבי.84 

המחלקות שהוקמו לפי התכנית, כללו ייצוג של חברות תעשייה ומסחר בארץ; להלן 

המוצגים לפי מחלקותיהם: 

מסחר ותעשיה, גיליון ו שנה א, 31.3.1923, עמ' 220.  .81

גלעדי ואביצור, 1982, עמ' 193–195; גרוס, תש"ס, עמ' 287–299.  .82

מסחר ותעשיה, גיליון ו שנה א, 31.3.1923, עמ' 220–221.   .83

הארץ, 15.4.1925, עמ' 3.  .84



181הקמת המוזאונים לחקלאות ולטבע בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

המדור הכימאי: מוצגים מבתי חרושת בתעשיית השמן, התמרוקים, התרופות ועוד.  .1

מחלקת האריגה והסריגה: מוצרי חברות טקסטיל, ביגוד, כובעים, שטיחים ועוד.  .2

מחלקת עור ומוצריו: מוצרי עור והנעלה.  .3

מחלקת מכולת: מוצרי תעשיית המזון ומפעליה, כגון בתי חרושת לסוכריות, יקבים,   .4

תבלינים, שימורים ועוד.

מחלקת הטבק: מוצגים של אגודת מגדלי הטבק העבריים ובתי חרושת לסיגריות.  .5

מחלקת הבנייה: דוגמאות של אבני מחצבה, חברות בנייה, משרדי אדריכלים,   .6

בתי חרושת למלט ועוד.

מחלקה למכונות ועבודות יציקה: מוצרים מבתי חרושת לעיבוד ברזל ומוצריו.   .7

מלאכות אמנות: חפצי אמנות ואומנות.  .8

מחלקה חקלאית: מוצגים של תחנת הניסיונות החקלאיים, מוזאון חקלאי, עבודות   .9

ייעור ועוד.

שונות: חפצים שלא נכללו במחלקות האחרות, כמו למשל גפרורים, ריהוט, שילוט   .10

ועוד.85 

בקיץ 1925 שלחו אנשי המוזאון לווינה תערוכה נודדת על ארץ ישראל, שהוצגה במהלך 

הקונגרס הציוני שנערך בעיר.86 באותה העת החליטה חברת 'מסחר ותעשיה' להפריד 

בין תחומי המוזאון, ונוסף על 'מוזאון תוצרת הארץ', שהתמחה במוצרי תעשייה, להקים 

מוזאון למסחר. במוזאון זה, תכננו, יוצגו בחדרים מיוחדים, בעבור היצרן והצרכן המקומיים, 

חברות תעשייה מחוץ לארץ ודוגמאות ומידע על חומרי גלם מחוץ לארץ. כמו כן יהיה תפקיד 

המוזאון על פי תכנית זו, לשמש מקום ליצירת קשרי מסחר בין חברות אירופאיות לחברות 

'מוצגי המוזאום', מסחר ותעשיה גיליון כ־כא שנה ג, 25.11.1925, עמ' 621–622; הארץ, 15.4.1925, עמ' 3.  .85

שם, גיליון י, 15.6.1925, עמ' 317, 332; שם, גיליון כ-כא שנה ג, 25.11.1925, עמ' 615.   .86
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במזרח התיכון.87 תכנית זו לא מומשה. בראשית שנת 1926 דווח שחברת 'למען תוצרת הארץ' 

שהוקמה בעת ההיא, השתתפה בפעילות המוזאון.88 

בתזכיר שפורסם בראשית 1926 ופורטו בו מטרות החברה נאמר שאחת ממטרות החברה 

היא להקים "תערוכות תמידיות וזמניות, מוזאום חקלאי, תעשייתי ומסחרי".89 עד אפריל 

1926 פרסמו אנשי המוזאון בקביעות בכל גיליון של כתב העת 'מסחר ותעשיה', בתוספת 

קריאה לקהל הרחב לבוא לבקר בו.90 בשנה ההיא ביקר בארץ ישראל נציג 'קרן היסוד' 

 91.'Ein Besuch in Eretz Israel' מאוסטריה, ד"ר אוטו אבלס וכתב את רשמיו בספר

בספרו כתב תיאור מפורט על ביקורו ב'מוזאון תוצרת הארץ': 

ברחוב רוטשילד נמצא המוזאון לתוצרת הארץ. המומחה חייב לבקר בתערוכה הקבועה הזו 

ובוודאי ההדיוט. מה יוצר היישוב החדש בארץ ישראל ואילו תחומי תעשייה יפותחו בו בעתיד? 

האגרונום שלמה יפה, שמנהל את המוסד, העיר לי בתחילת הסיור, שמוזאון זה, הוא לא רק 

מעניק מידע בעבור העולים החדשים והתיירים ]אלא[ מחנך את אנשי ארץ ישראל לבכר 

את התוצרת המקומית באותה מידה שהיא כבר קיימת בהישג ידינו.  

השפע והמגוון של התוצרת שמוצגת בחלונות הראווה הוא מפתיע באמת. במיוחד התפתח 

לטובה, הענף של תוצרת העור. אפשר לראות כאן סוגים שונים של תיקים מעור מקומי מעובד, 

וגם נעליים יוקרתיות בכל מיני צורות ]...אפשר לראות גם[ קישוט חינני של ארונות התצוגה 

הפרקטיים, המרשימים, היפים והצבעונים, ועבודות היד הצבעוניות והיפות של ארגון הנשים 

העובדות, בתוך האולמות ]...בהיותי[ במחלקה לחקלאות שמבקרים בה הרבה, הקשבתי 

'מוזאום לתוצרת הארץ של מסחר ותעשיה', שם, עמ' 619–620.  .87

'האספה הכללית של חברת "למען תוצרת הארץ" ', מסחר ותעשיה, גיליון ב שנה ג, 5.2.1926, עמ' 59.  .88

'מסחר ותעשיה, חברה להוצאה ולתערוכות בע"מ', תזכיר מטרות החברה, מסחר ותעשיה, גיליון ג־ד   .89

שנה ד, עמ' 96; נזכר מוזאון חקלאי, ואכן בשנת 1927 הועברו מוצגים מ'המוזאון לחקלאות ולטבע' 

בירושלים, שנסגר באותה העת, ל'מוזאון תוצרת הארץ' בתל אביב, ראו קול־ענבר, תשנ"ב, עמ' 115. 

ראו למשל מסחר ותעשיה, גיליון א שנה ד, 16.1.1926, בסוף הגיליון.  .90

אבלס )Otto Abeles, 1879-1945(, נולד למשפחה יהודית ברוהטץ )Rohatetz( ליד העיר ניקולסבורג   .91

)Nikolsburg( בחבל מורביה בצ'כיה. הוא ייסד את ארגון הסטודנטים היהודיים VERITAS ואת התנועה 

הציונית בצ'כוסלובקיה. לאחר סיום לימודיו באוניברסיטה של וינה עסק כיועץ רכבות בחברת הרכבות 

האוסטרית. היה פובליציסט ועיתונאי וכתב כמה ספרים. סייר ברחבי אירופה כנציג 'קרן היסוד'. בשנת 

1930 מונה לנשיא הקרן באמסטרדם. בשנת 1944 נשלח למחנה הריכוז ברגן־בלזן, ומת זמן קצר לאחר 

השחרור בשנת 1945.
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למרצה מקצועי שנעזר במוצגים, כדי להמחיש את הצורך והסיכויים המעולים של גידול סלק 

עבור תעשיית הסוכר וייצור הכוהל.92 

באותה שנה, 1926, לאחר יריד המזרח, הציעה הנהלת היריד למועצת עיריית תל אביב 

לאחסן את מוצגי היריד בחלק אחר של המוזאון, ששכן במגדל המים והיה פתוח באירועים 

מיוחדים. העירייה נענתה לבקשה זו.93 בשנת זו גם הוקמה אגודת ידידי המוזאון, שנקראה 

'אגודת חובבי המוזאום', והיו חברים בה נציגי גופי המסחר, התעשייה והמדע בארץ 

ותומכים מחוץ לארץ.94 מטרתה הייתה לתמוך בהחזקת המוזאון ובהגדלתו.95 שנה לאחר 

מכן יצא 'קול קורא' לציבור בארץ שסוכמה בו פעילות האגודה בשנותיה הראשונות 

והתקווה להקמת מבנה מיוחד למוזאון.96 באותה השנה העבירה חברת 'מסחר ותעשיה' 
את 'מוזאון תוצרת הארץ' לרחוב אחד העם 97.13

במאי 1927 נערך סיכום לציון שנתיים להקמת המוזאון. המוזאון קצר הצלחה מרובה 

למרות החששות הרבים בעת הקמתו עקב המצב הכלכלי הקשה בארץ. הספקות שליוו 

את הקמתו לא התממשו. המוזאון מילא תפקיד חשוב בכלכלת הארץ, שכן היה המקום 

היחיד שהציג את מוצרי התעשייה והמסחר בארץ ונסך תקווה לשיפור המצב הכלכלי 

הקשה בעת ההיא. בשנה ההיא כלל המוזאון את המחלקות האלה: אוצרות טבעיים של 

הארץ; חקלאות; תעשייה; תעשייה חקלאית; בניין ערים; אמנות ואומנות; סטטיסטיקה, 

ותוכנן להוסיף את המדורים האלה: צמחיית ארץ ישראל; גאולוגיה; חינוך; בריאות.98 

שנה לאחר מכן, בשנת 1928, הציעה החברה — שהועברה לידי התאחדות התעשיינים — 

למסור את בעלות המוזאון לידי העירייה, כדי תוכל להפכו למוזאון עירוני.99 העירייה לא 

נענתה להצעה זו, ולכן הוצע המוזאון לגימנסיה 'הרצליה', וכחבר 'חוג ידידי המוזאום' 

 .Zu seinen Publikationen zählen neben unzähligen Zeitungs-und עמ' 26–29   ,1926 אבלס,   .92

.Zeitschriftenartikeln ua ›Besuch in Eretz Yisrael ‹ (1926) oder ›Zehn Jüdinnen‹ (1931)
תזכיר פנימי מס' 66, מחלקת בניין ערים להנהלת העירייה, 28.5.1926, ארכיון עיריית תל אביב; מכתב   .93

מאת עיריית תל אביב לש' יפה, 31.5.1926, שם.

עם חברי האגודה נמנו: א' אהרונוביץ וה' הירבל מלונדון, ח"נ ביאליק, נ' בלום, ר' גולדברג, מ' דיזינגוף,   .94

ש' פרסיץ, מ' שלוש ועוד. 

 Museum Palaestinesischer Landesproducte, Palästina Touristen Nummer 1927-1928 Mischar v’Taasiah,  .95

.No. 15-16, pp. 267
מסחר ותעשיה, גיליון ח שנה ה, 10.5.1927, עמ' 178–179.  .96

מסחר ותעשיה, גיליון יג־יד, אוגוסט 1927, עמ' 267.  .97

מסחר ותעשיה, גיליון ח שנה ה, 10.5.1927, עמ' 178–179.  .98

בוליטין של התאחדות בעלי התעשייה, גיליון 1 ]6[, 10.8.1928, מוסף של מסחר ותעשיה, עמ' 207.   .99
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הוסמך דיזינגוף לנהל את המשא ומתן עם הנהלת בית הספר בעניין הרכישה.100 אך 

עסקה זו לא יצאה לפועל, ובראשית שנת 1929 נקלע המוזאון למצב קשה ועמד להיסגר 

מחוסר אמצעים לקיומו. בסוף נענה 'ועד לשכת המסחר יפו והמחוז' לקריאה להשתתף 

בהחזקת המוסד.101 מעניין שעל אף הקושי בהחזקת המוזאון ותצוגת הקבע, בשנה ההיא 

התקיימה בו תערוכה תעשייתית במלאת 20 שנה להקמת תל אביב, ואף ממשלת 

המנדט השתתפה בה.102 

בשנות השלושים ירדה מרכזיות המוזאון על רקע ההצלחה הרבה של הירידים הכלכליים 

הזמניים שתפסו את מקומו. המוזאון הצטמצם לתערוכת קבע קטנה במשרדי הסתדרות 

התעשיינים; הוא נעדר מרשימת המוזאונים בתל אביב, ואת מקומו תפס מבחינת תרבות 

מוזאלית 'מוזאון תל אביב', שהוקם בראשית שנות השלושים.103 

בראשית שנות הארבעים כתב זאב וילנאי במדריך למטייל בתל אביב: "ברחוב מונטיפיורי 

נמצא בנין הסתדרות בעלי התעשייה. בו משרדי האיגוד 'למען תוצרת הארץ', מכון למסחר־

חוץ... ותערוכה של מוצרי התעשייה הארץ־ישראלית".104 בשנת 1948 הוצגה תערוכת הקבע 

בתמונות הנמצאות בארכיון הציוני המרכזי, ובהן שני אורחים מארצות הברית המקבלים 

הסבר ממזכיר ההתאחדות ב'תערוכה התמידית' של התאחדות בעלי התעשייה בארץ.105 

אפשר לסכם ולומר של'מוזאון תוצרת הארץ' היו שתי תקופות עיקריות הקשורות למצב 

הכלכלי בארץ: בשנות העשרים כשביישוב היהודי שררה אווירת אופטימיות של יציאה 

ממשבר כלכלי חמור, והייתה ציפייה שהפעילות במוזאון תתרום להצלחת המפעל הציוני; 

ובשנות השלושים והארבעים, כשירדה חשיבותו עקב הקושי בהחזקתו הקבועה, הצלחת 

הירידים הזמניים והקמת 'מוזאון תל אביב לאמנות'. 

בוליטין של התאחדות בעלי התעשייה, גיליון 10, 20.12.1928, עמ' 283.  .100

'המוזאון לתוצרת הארץ', ידיעות לשכת המסחר, גיליון 1, 15.1.1929, עמ' 2.  .101

מכתב מהלשכה הראשית של קרן הקיימת לישראל וקרן היסוד ל'מסחר ותעשייה', מיום 12.12.1928,   .102

אצ"מ, S15\23772-91 ; מכתב של 'מסחר ותעשייה' לוועדת התערוכה של ההנהלה הציונית, קרן היסוד 

.S15\23772-2 ,וקרן הקיימת לישראל, 26.2.1929, אצ"מ

כהן ובנבנשתי, תרצ"ח, עמ' 140. נזכר רק 'מוזאון לאמנות'.   .103

וילנאי, תש"א, עמ' 15.  .104

.PHG\1006981 ,תמונה משנת 1948, אצ"מ ;PHG\1006980 ,תמונה משנת 1948, אצ"מ  .105
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סיכום 

יש בעולם מוזאונים רבים ושונים, ואפשר לסווגם בהכללה לשלושה סוגים עיקריים: 

מוזאונים לאמנות — ובהם חפצים ויצירות אמנות, כגון פסלים, ציורים ומלאכת   
מחשבת.

מוזאונים להיסטוריה — ובהם אוספים ארכאולוגיים ואוספי תעודות ומוצגים היסטוריים.  

מוזאונים למדע ולטכנולוגיה — ובהם מוצגים הקשורים למגוון מדעי הטבע ולטכנולוגיה,   
כגון סוגי אבנים, אדרי בעלי חיים ועופות, אוספי חרקים וצמחים וכן כלים, מכשירים 

ומכונות. 

לפעמים מיוחד מוזאון כולו לאחד הנושאים הנזכרים או לאחד מענפיהם, לקבוצה או 

לתחום אחד; לעתים יכול מוזאון אחד גדול לכלול מחלקות רבות המיוחדות לנושאים 

רבים ושונים. המוזאונים הנדונים שייכים לקטגוריה השלישית, ובכך חידושם בנוף המוזאלי 

ביישוב היהודי בארץ.

בעת המודרנית ניכרו מגמות חדשות: לאומיות; השכלה; בניית הזיכרון הקולקטיבי; 

אימפריאליזם; קולוניאליזם; אוריינטליזם. כל אלה נבעו מהפריחה הכלכלית, מהשינויים 

הפוליטיים והחברתיים ומשאיפות ההתקדמות באירופה ובארצות הברית. בעקבות 

זאת רצו אינטלקטואלים בכל עיר מרכזית בקיום מוזאון מקומי משלהם; בערי בירה לא 

הסתפקו במוזאון אחד בלבד והוקמו כמה מוזאונים. בדומה הושפעו מייסדי המוזאונים 

לחקלאות ולטבע ביישובים העירוניים בארץ שהגיעו לארץ מתרבות זו, וראו צורך בהקמת 

מוסדות תרבות והשכלה אלה בעירם. 

במאמר זה ביקשנו לבדוק את המניעים, את התפיסות ואת ההשפעות שעמדו מאחורי 

הקמת המוזאונים בירושלים ובתל אביב. כפי שראינו, הם היו ייחודים לכל מוזאון, אך 

המשותף להם היה היזמה הפרטית של 'משוגעים לדבר'. אף לא אחד מהמוזאונים הללו 

הוקם ביזמת השלטון הבריטי או קיבל ממנו תמיכה, בשונה למשל ממוזאון רוקפלר, 

שהוקם בעת ההיא; הם קמו ביזמת אנשים פרטיים או קבוצות חברתיות שהתמקדו 

בעתיד, וששיתוף הפעולה שלהם עם ההסתדרות הציונית היה הדדי ומפרה. דחיפה 

נוספת שהחלה באותה העת היא הלהט להעניק את החינוך לחקלאות מודרנית ביישוב 

היהודי העירוני בארץ.
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מוזאונים אלה זכו להערכה ולהזרמת תקציבים שאפשרו את קיומם הרציף, שעלתה 

לעתים במחיר התערבות במדיניות המוזאון. הם אף יצרו מערכת תרבותית עשירה ומגוונת 

שעל בסיסה המוזאונים של היום פועלים. כמו כן הם שימשו כלי חינוכי ואידאולוגי בשילוב 

איכות תרבותית לתפיסות התקופה, שמגמותיה הופנו לעיסוק בעתיד החברה. בכך 

הם ראו חשיבות בהנחלת הרעיון הציוני, שהיה עדיף לדעתם מתיעוד העבר ההיסטורי. 

אפשר לומר שהמוזאונים מייצגים את אפנת העשור שבו הוקמו ופעלו. בשנות העשרים 

של המאה ה־20 שטף את העיר תל אביב כולה גל תערוכות וירידים שמקורו בירידים 

עולמיים בארצות המערב, בשילוב תפיסות אידאליות של המפעל הציוני, והביא להקמת 

'המוזאון לחקלאות ולטבע' ו'המוזאון לתוצרת הארץ'. תקופה זו מוגדרת במפעל הציוני 

בארץ ישראל כשלב מעבר מחקלאות לעידן המסחר והתעשייה. התקיים משא ומתן 

תרבותי־מוסדי בהגדרת המוזאון כמוסד שתפקידיו לא הצטמצמו לשימור ולתצוגה 

למטרות חינוך וטיפוח מורשת בלבד, אלא אף טיפח יחסי ציבור ושיווק תעשייתי ומסחרי.

הערך החינוכי־ערכי היה רב במוזאונים הללו לכל רובדי החברה בארץ. מלבד הקניית 

הערכים לחלוציות בתחום החקלאות ולאהבת הארץ במערכת החינוך הפורמלית של 

בתי ספר ומסגרות חינוך אחרות, הגדילו המוזאונים האלה לעשות, ועסקו בחינוך מבוגרים 

ביישוב היהודי העירוני לערכים הללו. במוזאונים האלה הציגו לראווה את הצלחתה 

הכלכלית של התעשייה היהודית בארץ, שקיבלה לגיטימציה מהמוסדות הציוניים, את 

תדמיתה המודרניסטית ואת אידאל הקדמה הטכנולוגית שטיפחה. לכן, בשנות השלושים, 

בחלוף רוח התקופה, לא היה עוד עניין במוזאונים הללו, והאוספים מצאו את מקומם 

במרתפים ובארכיונים ולעתים אף היו נטל על המוסדות שתמכו בהם. 
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מוזאונים ואתרי הנצחה למפעל ההתיישבות 
החלוצית סביב ירושלים עד תש"ח1

יוסי שפנייר

מבוא 

מפעל ההתיישבות החלוצית סביב ירושלים מסוף המאה ה־19 ועד להקמת המדינה כלל 

מגוון סוגי התיישבות: מושבה, מושבים וקיבוצים ממספר זרמים. את ההתיישבות באזור 

ההר אכלסו עולים ותושבי הארץ שחזון ההתיישבות בהר בער בעצמותיהם, והתיישבו 

בנקודות מבודדות וקשות למחיה. חוסר הניסיון בהתיישבות בהר וחוסר תמיכת המוסדות 

המיישבים הקשו מאוד בדרך.2 המשותף לכל המתיישבים היה הרצון לרכוש קרקע 

ולהיאחז במקום כחלק מהשקפה ציונית־ערכית, שתרמה גם לביסוס העורף הכלכלי 

והביטחוני של ירושלים.

העיסוק שלנו במאמר זה במוזאון אולי אינו עונה להגדרה הפורמלית, הממוסדת, שלפיה מוזאון נהנה   .1

מהקצבה וממעקב ברשויות שהוא נמצא בהן, ולכן לא יימצאו בדוחות המסכמים של משרד התרבות 

והספורט )כרמלי ולזר, תשע"ה( כחלק מרשימת המוזאונים בישראל. המוזאון לדידנו הוא מקום כפי 

שמביאה עירון את הגדרתו של Voris: "מקום שבו אנשים אוספים ומציגים קטעים של עברם, עולמם, 

חלומותיהם ותפיסת חייהם. המוזאון מייצג את מחויבות האנשים לגלות ולזכור מי הם, מאין באו ומהו 

טבע עולמם. המוזאון מעניק משמעות לחייהם והזדמנות להבהיר את עולם ערכיהם והתכוונותם 

לעתיד" )עירון, תשנ"ד, עמ' 11(. האתרים המוזכרים במאמר זה הם מוזאונים שבחלקם גם משמשים 

אתרי הנצחה וזיכרון, ונדרש הדיון החשוב — שלא נעסוק בו כאן — בשאלה 'איך אנחנו זוכרים?' )עזריהו, 

תשס"ו(, שהוא בסיס חשוב להסתכלות על האתרים שנציין כאן. במאמר זה נשתמש במונח 'מוזאון' 

ו'אתר הנצחה' בלא קביעת גבולות ברורים ביניהם, ובהדגשת המקום שאפשר ללמוד בו מתוך חוויה, 

התנסות והסתכלות בשטח על האזור הנידון, כדי להשאיר למסייר חוויית לימוד היסטורי על ההתיישבות 

סביבות ירושלים עד תש"ח. אני מבקש להודות לחברים שעזרו לידי בגיבוש רשימה זו כדי לקבל תמונה 

מהימנה של המוזאונים המנציחים את ההתיישבות סביב ירושלים: יוחנן בן יעקב, רותי דנון, פרופ' ישראל 

רוזנסון, אסתר רפפורט, רותי פסח-ארבל.

על כך ראו רוזנסון ושפנייר, תשע"ה.  .2
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ההתיישבות מצפון לירושלים כללה את עטרות ואת הכפר העברי נווה יעקב; ממזרח 

לעיר ישבו בית הערבה ומפעלי ים המלח; בדרום — קיבוץ רמת רחל וארבעת יישובי 

גוש עציון, ובמערב — מוצא, קריית ענבים, מעלה החמישה ונווה אילן.3 להלן נרחיב מעט 

בתיאור ההתיישבות בסביבת ירושלים.

מאמר זה בא לבחון את הנצחת מפעל התיישבותי זה באמצעים מוזאליים במשמעות 

הרחבה של המושג — בשטח הפתוח ובמבנה סגור. במסגרת הנצחת מורשת ההתיישבות 

באזור הוקמו במשך השנים מוזאונים הכוללים מיצגים ומוצגים הסדורים במבנה מנציח, 

ואתרי זיכרון שבהם שלטי הסבר יחידים או תמונות מספר להנצחת ההתיישבות שהייתה 
במקום.4

מוזאונים המנציחים את ההתיישבות ופועלה נפוצים בארץ במקומות רבים. מאחר 

שהיריעה תקצר מלהזכיר את כולם נסתפק בכמה דוגמאות מייצגות: המוזאון בחניתה, 

השם דגש על ימי חומה ומגדל, כמו גם אלה שבניר דוד ובנגבה; המוזאון המנציח את 

ההתיישבות בגשר הישנה, את ימי ראשית המדינה ביד מרדכי, את ההתיישבות החלוצית 

בנגב במוזאון ברביבים, ואת בארות יצחק הישנה בעלומים.5 

בדומה לדוגמאות שהזכרנו יש גם מוזאונים המנציחים את ההתיישבות סביב ירושלים. 

מדובר במוזאונים ובאתרים, לעתים ממש באתר שהיה קיים בו היישוב בעבר, ולעתים 

הוקם המוזאון באתר חלופי, בהתאם למקום ההתיישבות )לעתים החדש( של המנציחים 

)להלן(.

במוזאונים שנציג נבחן את דרכי ההנצחה ואת ההיבטים החינוכיים־ערכיים שאפשר 

להפיק מהם:

המוזאון לתולדות ההתיישבות מצפון לירושלים — עטרות ונווה יעקב — בגבעת    .1

התחמושת;

לא כללנו בסקירתנו את המושבה הר טוב, שהיא מחוץ לתחום הגאוגרפי של הסקירה המובאת בזאת.   .3

על המוזאון בהר טוב ראו בן בסט, 2008, עמ' 315–316.

על החינוך המוזאלי יש ספרות מקיפה ורבה. נציין את שני לקטי מאמרים בעברית של גובר, 1993, וכן   .4

את עירון, תשנ"ד. 

.www.ilmuseums.com/hebrew.asp :למוזאונים בישראל ראו ענבר ושילר, 1995; וכן בממד הדיגיטלי  .5
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אתר הנצחה במושב בני עטרות;   .2

מוזאון בגן הזיכרון בפסגת זאב;   .3

בית העדות ואתר ההנצחה הממוקם בשרידי המנזר הגרמני בקיבוץ כפר עציון;   .4

תולדות קריית ענבים ומעלה החמישה במוזאון קטן בכניסה לארכיון בקריית ענבים;   .5

ההתיישבות במוצא — נציג את המוזאון בבית ילין, המצוי בסמיכות לבית הכנסת    .6

הישן ב'סיבוב מוצא', בדרך לירושלים;

אתר היישוב נווה אילן הישנה, בסמוך למושב נווה אילן.   .7

רקע — מצב ההתיישבות באזור עד תש"ח

כאמור לעיל, ההתיישבות באזור זה הייתה קשה ביותר ודרשה התמודדות עם תנאי 

ההר הקשים, שגם הגורמים המיישבים )הכשרת היישוב וקק"ל( לא ראו בהם פוטנציאל 

של ממש. ההתיישבות בסביבות ירושלים התרחשה במשך פרק זמן ארוך, בשלבים, 

ונבחן בקצרה את שלבי ההתיישבות ומאפייניהם. נתמקד ברקע החשוב להבנת טיב 

המוזאונים ולתפוצתם.

עד ראשית ימי המנדט — בתקופה זו כללה ההתיישבות היהודית סביב ירושלים  א.  

את מוצא )1894(, את דילב — שממנה התפתחה קריית ענבים )1912( ואת קלנדיה 

)1912( — שממנה התפתח המושב עטרות.

בימי המנדט — בתקופה זו נוסדו באזור קיבוצים ומושבים: המושבים: עטרות )1919(,  ב.  

נווה יעקב )1924(, מגדל עדר )1927(, והקיבוצים: רמת רחל )1926(, מעלה החמישה 

)1938(, בית הערבה )1939(, כפר עציון )1943(, עין צורים, רבדים, משואות יצחק 

)1947( ונווה אילן )1946(.

ערב מלחמת העצמאות התקיימו אפוא באזור 12 יישובים, ומהם תשעה קיבוצים )קריית ענבים, 

מעלה החמישה, בית הערבה, רמת רחל, ארבעת קיבוצי הגוש, נווה אילן( ושלושה מושבים 

)מוצא, עטרות, נווה יעקב(. נציג חלוקות מספר של יישובים אלו לקבוצות על פי כמה מאפיינים:
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חלוקה אזורית   .1
מצפון לירושלים — שני מושבים;

ממזרח לירושלים — קיבוץ אחד;

מדרום לירושלים — חמישה קיבוצים;

ממערב לירושלים — שלושה קיבוצים ומושבה.

חלוקה מגזרית   .2
מצפון לירושלים — איגוד המושבים )עטרות(, המזרחי הצעיר )נווה יעקב(;

ממזרח לירושלים — הקיבוץ המאוחד )בית הערבה(;

מדרום לירושלים — הקיבוץ המאוחד )רמת רחל(, הקיבוץ הדתי )כפר עציון, משואות 

יצחק, עין צורים(, השומר הצעיר )רבדים(;

ממערב לירושלים — הקיבוץ המאוחד )קריית ענבים, מעלה החמישה(.

כמות אוכלוסין   .3
בגוש הצפוני — 350 נפשות לערך; א.  

בגוש המזרחי — 300 נפשות לערך; ב.  

בגוש הדרומי — 450 נפשות לערך )ועוד רמת רחל(; ג.  

בגוש המערבי — 300 נפשות לערך. ד.  

סך כל התושבים ביישובים סביב ירושלים בתש"ח — 1,500 תושבים לערך.

סיום ההתיישבות באזור והפינוי במלחמת העצמאות   .4
באזור הצפוני — עטרות ונווה יעקב — התקבלה פקודת פינוי בעטרות ביום שישי,  א.  

ה' באייר תש"ח, והפינוי ארך עד ח' באייר )17.5.1948(. היישוב בנווה יעקב התפנה 

על תושבי המקום ותושבי עטרות בצעידה רגלית לעבר הר הצופים.
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האזור המזרחי — בית הערבה — פונה ב־י"א באייר תש"ח )20.5.1948(. ב.  

האזור הדרומי — כפר עציון — הגוש נפל לאחר ימי לחימה ארוכים ב־ד' באייר תש"ח  ג.  

)13.5.1948(; שורדי הקרב האחרון נשבו.

תוצאות המלחמה   .5
בגוש הצפוני — 41 חללים, פינוי והרס שני היישובים. א.  

בגוש המזרחי — שמונה חללים; בית הערבה וכן מפעל האשלג נהרסו עד ליסוד. ב.  

בגוש הדרומי — חללי הגוש — 240 הרוגים ופינוי ארבעת הקיבוצים. ג.  

בגוש המערבי — היישובים בגוש המערבי ממשיכים להתקיים, והקו הירוק עובר  ד.  

בסמיכות ליישובים עצמם.

כאמור, אפיונים אלו חשובים כרקע להבנת תופעת ההנצחה של היישובים הנדונים, 

הבאים לידי ביטוי בין השאר במוזאונים.

מוזאונים ואתרי הנצחה להתיישבות סביב ירושלים

למפעל ההתיישבות סביב ירושלים עד תש"ח יש ביטוי מגוון הנושא עצמת הנצחה משתנה. 

בהתאם ליזמות ההנצחה נסקור מצפון עם כיוון השעון )מזרח, דרום, ומערב( את האתרים 

שיש בהם מוזאונים ואתרי הנצחה ליישובים, בהדגשת הנושאים העיקריים המוצגים בהם. 

גם כאן נחזור ונדגיש את היחס והזיקה שבין אתרי ההנצחה ובין המוזאונים.

עטרות ונווה יעקב — במבנה הטרמינל שבשדה התעופה עטרות היה מוזאון קטן    .1

שתיעד את קורות ההתיישבות בעטרות. היה אפשר לראות בו תמונות וטקסט קצר 

מהתפתחות היישוב על שלביו בשנים 1919–1948. ייחודו היה ששכן במקום הפיזי 

שהיה בו המושב. בעקבות האינתיפאדה בשנות ה־80 של המאה ה־20 הפסיק השדה 

לפעול, ועמו נסגר גם המוזאון המצומצם, שהיה ממוקם במבנה שהיה אפשר לראות 

בו תמונות ושלטי הסבר על תולדות ההתיישבות במקום. בעקבות סגירת השדה נפתח 

אתר הנצחה חלופי בצמוד לאתר ההנצחה המרכזי בגבעת התחמושת במלאות 60 

שנה למדינת ישראל, בשנת תשס"ח. התערוכה במוזאון, המוצגת בעיצוב שונה מזה 
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שהיה בשדה התעופה, מציגה את תולדות המקום בשישה שלטים, וכל שלט מפרט 

פרק היסטורי של היישוב. בסמוך תלויה רשימת הנופלים לאורך שנות היישוב עד 

תש"ח. המבקרים יכולים לחזות בסרט קצר המספר על תולדות היישובים ועל סופם 

במלחמת העצמאות )תמונה 1(.

תמונה 1: מוזאון ההנצחה להתיישבות מצפון לירושלים בגבעת התחמושת 

נוסף על אתר גבעת התחמושת יש בפסגת זאב צפון )במקביל לרחוב שמחה הולצברג( 

מוזאון פתוח המנציח את ההתיישבות בצפון ירושלים. למעשה זהו גן, שנחנך בשנת 

תשס"ג )2002(, ובו כמה שלטי הסבר שבהם טקסט קצר, תמונות ומפות של האזור, 

המציגים את קורות ההתיישבות במקום. הגן ממוקם במקום ששכן בו המושב הכפר 

העברי נווה יעקב, הצופה לעבר עטרות6 )תמונה 2(.

את המוזאון הקטן בשדה התעופה ובאתר גבעת התחמושת, הממלא את מקומו של זה שבעטרות,   .6

יזמה והפעילה העמותה למורשת עטרות בראשות רותי דנון, בת עטרות. על מפעלי ההנצחה המוזאליים 

באזור ראו שפנייר, תשס"ח; שפנייר, תשס"ט, עמ' 214–219; שילר, תש"ע, עמ' 33.
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תמונה 2: גן הגבורה, מוזאון הנצחה בשטח הפתוח להתיישבות מצפון לירושלים 

במושב בני עטרות, הנמצא בשפלה, שאליו עברו כ־35 משפחות מתוך ה־47 שהתגוררו 

בעטרות, יש גן זיכרון קטן שחקוקים בו שמות הנופלים בעטרות7 )תמונה 3(. נוסף עליו 

יש במושב מוזאון קטן — למעשה חדר הנצחה — ובו לוח הנצחה לכל אחד מהנופלים, 

שבו מידע על כל נופל ודרכו במושב. משלטי ההסבר אפשר לקבל מידע על הוויי 

על גן ההנצחה במושב בני עטרות ראו אנדרטאות תש"ח, עמ' 98.  .7
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החיים בעטרות.8 בחדר ההנצחה מופקד הטס, שהיה חלק מ'אות הקוממיות' שקיבל 
המושב כהוקרה על עמידתו במאבק במלחמת העצמאות.9

תמונה 3: גן זיכרון במושב בני עטרות 

בית הערבה — מהמקום שהיה ממוקם בו בעבר קיבוץ בית הערבה וממפעל האשלג    .2

לא שרד דבר; מקום הקיבוץ נמצא מעבר לגדר הביטחון ואי־אפשר להגיע אליו.10 

באזור צפון ים המלח קיים כיום קיבוץ ששמו בית הערבה, המזכיר את היישוב 

הקדום, אולם לבד מדמיון השם אין לו שום קשר לקיבוץ שהיה ולמיקומו עד תש"ח. 

במיקום החדש של הקיבוץ, שעלה לקרקע בשנת 2000, יש מעט הנצחה הקשורה 

לבית הערבה הישנה. לפי בדיקתי, לתושבים כיום יש מודעות לסיפור ההתיישבות 

בראשית המאה ה־20, ורצון לשמר את שהיה. מובילת התיעוד וההנצחה כיום היא 

שרה רפפורט, חברת הקיבוץ.11 במבואה שבכניסה למשרדים בקיבוץ בית הערבה 

למוזאון עטרות ולחדר ההנצחה שם אין תקנון ורציונל מיוחדים. את הגן וחדר ההנצחה מפעילה העמותה   .8

למורשת עטרות.

לדרכו של 'אות הקוממיות' שהמושב קיבל באיחור, כמו גם נווה יעקב ויישובי הגוש, ראו חרובי, תשע"ד.  .9

על בית הערבה ומפעל האשלג שהיו במקום עד מלחמת העצמאות ראו גלעדי, תשנ"ח, עמ' 105–112;   .10

גלעדי, תש"ן; קורן, תש"ן; לנגוצקי, תשס"ו.

רפפורט, תשע"ד.  .11
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של היום יש שלטים עם תמונות המנציחים את עבר הקיבוץ, ומידע מינימלי על קורות 

המקום לאורך השנים בציון הקשיים שהיו בשנים הראשונות להקמתו, עד שהפך 

לגן פורח במדבר )תמונה 4(. בשלט אחד כתוב על העגבניות המשובחות שגידלו 

במקום ונודעו לשבח בשוקי ירושלים, שכה ציפו להן. בשלט אחר כתוב על חמשת 

הנופלים במקום, שקבריהם הם השריד היחיד לקיבוץ שהיה ואיננו.

תמונה 4: ההנצחה בקיבוץ בית הערבה כיום 

נוסף על השלטים במבואה למזכירות יש כמה שלטי עץ בשטח שמפנים אליהם 

שלטי הכוון מהכביש, המזכירים את מפעל האשלג שפעל במקום. השלטים מוצבים 

בשטח הפתוח באתרים שהיו בהם המפעל ובתי הפועלים, הסמוכים כיום לצומת 

המכונה צומת קלי"ה )תמונה 4א(.
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תמונה 4א: שלט הנצחה למפעל האשלג ועובדיו המצוי בשטח הפתוח 

כפר עציון — בכפר עציון יש הנצחה משמעותית ביותר לכל קורות הגוש לאורך    .3

הדורות, בהדגשת חמש השנים שלפני תש"ח.12 ההנצחה נעשית בשלטים במרחב 

הפתוח )תמונה 5(, המציינים את תולדות הקיבוץ וההתיישבות בגוש ובשלטי הסבר 

לאתרים במשק שהם שרידי הקיבוץ בעבר )בור מים, בית המגורים היחיד ששרד, 

המנזר הגרמני( )תמונה 6(. 

על כפר עציון וקורותיה ספרות רבת היקף שהיא חלק מתודעת ההנצחה הקיימת במקום. נציין שלושה   .12

מקורות בסיסים וחשובים לתולדות המקום: קנוהל, תשס"ט; בן יעקב, תשמ"ג; נאור, תשמ"ו.
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 תמונה 5: שלט הנצחה להתיישבות במוזאון הפתוח בכפר עציון

 תמונה 6: שלט הנצחה לבית היחיד ששרד בכפר עציון לאחר מלחמת תש"ח

מבנה ההנצחה המרכזי הוא המוזאון המציג את קורות המאבק על גוש עציון; החל 

בניסיונות ההתיישבות ובשלבי המערכה, המובאים בסדר כרונולוגי עד לנפילה. 

המוזאון חודש בשנים האחרונות והוכנסו בו אמצעים אורקוליים וסרטים הממחישים 

למסייר במקום כיום את הוויי החיים בעבר. יש גם כמה מוצגים )סמלים מספר 

אותות( מהימים ההם. בסמוך למוזאון הוקם בית עדות, הממוקם במנזר הגרמני, 
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ושם מוקרן חיזיון אור קולי, מעל הבור שנהרגו בו אחרוני מגני כפר עציון )תמונה 7(. 

בית העדות משמש גם מקום שנשמר בו 'אות הקוממיות' שקיבל הקיבוץ כהוקרה 

על מאבקו במלחמת העצמאות.

 תמונה 7: שלט הכניסה לבית העדות בכפר עציון

אנשי המוזאון ניסחו חזון לדרכו החינוכית )ראו נספח א(. בימים אלו נבנה אגף חדש 

למוזאון, שהחיזיון יעבור אליו. גם הארכיון צמוד לבית העדות, ובו תעודות ומסמכים 

SHLOMITZ
Highlight
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רבים על תולדות ההתיישבות בגוש, וגם הוא כמובן חלק מההנצחה במקום, שמרכזים 
בני גוש עציון.13

במסגרת אתרי ההנצחה המוזאלית בכפר עציון צריך לציין גם את 'אתר העץ' בסמוך 

למשרדי המועצה המקומית גוש עציון, שבהם סיפור ארבעת הקיבוצים — לכל אחד 
מהם יוחד שלט הסבר סביב האלון הבודד.14

כחלק מהנצחת מורשת גוש עציון, בני הקיבוץ מהעבר ובהווה משקיעים רבות בהנצחה 

ובזיכרון, והמפעלים המשמעותיים הפזורים במשק הם עדות חיה לכך.

רמת רחל — כאתר התיישבות חשוב מדרום לירושלים יש לקיבוץ רמת רחל היסטוריה    .4

מעניינת וחשובה — כחומת מגן לעיר מדרום. הקיבוץ עבר מאבקים קשים לאורך 

השנים שלפני הקמת המדינה וזכה להנצחה מצומצמת למדי. באולם הכניסה למלון 

של הקיבוץ כמה שלטים המספרים את תולדות המקום ונקודת מבט לעבר הסליק 

ברצפה באולם הכניסה )תמונה 8(. 

על המוזאון בגוש עציון ראו: ענבר ושילר, 1995, עמ' 88–89; שילר, תש"ע, עמ' 34. וכן באתר מרכז המבקרים   .13

 .www. etzion-bloc. org. il :להנחלת מורשת גוש עציון. למוזאון ולארכיון ולמכלול ההנצחה, אתר נגיש ונוח

על האתר ראו אנדרטאות תש"ח, תשס"ט, עמ' 17; נאור ורגב, תש"ע, עמ' 38–40. על העץ הבודד כסמל   .14

השיבה לגוש עציון ראו: פסטרנק-גודמן, 2014.
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 תמונה 8: רמת רחל — הנצחה בכניסה למלון בקיבוץ

בית ילין )מוצא( — אתר בית יהושע ושרח ילין שוקם, שומר ונפתח במהלך שנת    .5

תשס"ט )2009( תחת הנהלת המועצה לשימור אתרי התיישבות15 )תמונה 9(. מטרת 

בית ילין להדגים את סיפורה המרתק של המושבה מוצא בראשיתה, את סיפורי 

מתיישביה הראשונים ואת דמויות בני משפחת ילין לדורותיהם.16 למפעילי האתר 

המשוקם יש חזון ורציונל שעל פיו המקום מתפתח )ראו נספח ב(. צוות ההדרכה 

במקום פיתח חומרי עזר למבקרים המותאמים למגוון גילים )תמונה 10(. יש באתר 

חדר הרצאות קטן עם כמה שלטים שכתובות בהם תולדות המקום, וכן סרט קצר 

המדגים הדגמה סיפורית את שעבר המקום לאורך השנים. יש באתר פעילות חינוכית 

הקשורה להתיישבות ולמתיישבים במוצא בראשית דרכה, פעילות שנעשית סביב 

המבנים העוברים שיפוצים בשנים האחרונות. הפעילות בבית ילין היא חלק מפעילות 

בפארק סובב ירושלים שהאתר משתלב בו לאורך נחל שורק.

פסח־ארבל, תשע"ד.  .15

על המושבה ועל דרכיה ספרות מחקרית ופופלרית רבה. ראו ברוזה וברוזה, 1994; ילין, 1972; אהרנסון,   .16

תשס"ד. על האתר עצמו כאתר שימור ראו נאור ורגב, תש"ע, עמ' 34–35.
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 תמונה 9: המוזאון של בית ילין במוצא

תמונה 10: חוברת פעילות לנוער במוזאון בית ילין )באדיבות המועצה לשימור אתרים( 



יוסי שפנייר206

קריית ענבים ומעלה החמישה — בשני הקיבוצים אין מוזאון או חדר המנציח את    .6

ההתיישבות במקום ואת תולדותיו.17 יש מעין הנצחה בשטח הפתוח בעמדת בית פפרמן, 

וכן בעמדות הפונות לעבר גבעת הרדאר ובמוצב הסנטוריום, שהיו חלק ממערך 

ההגנה במקום בזמן מלחמת העצמאות ועד למלחמת ששת הימים18 )תמונה 11(. 

בזמן האחרון )תשע"ה( שילטה המועצה לשימור אתרים מקצת המבנים ההיסטוריים 

בקיבוץ קריית ענבים ]רפת, בית תינוקות, חדר האוכל, בית הנוער הגרמני, גן צילה 

)הבת הבכורה של הקיבוץ(, שני בתי מגורים ראשונים ועוד[.19 לשני הקיבוצים יש 

ארכיונים הפתוחים לקהל הרחב. בכניסה לארכיון קריית ענבים יש תצוגת תמונות 

המציגה את תולדות הקיבוץ ואת מגוון ענפיו: הנטיעות הראשונות, הלול, הרפת20 

והבתים הראשונים )תמונה 12(. ליד מבנים היסטוריים מוצב שלט של המועצה 

לשימור אתרים המציינת את חשיבות המבנים, כמו הרפת הראשונה.

תמונה 11: עמדת הצבי, אתר הנצחה בנוף הפתוח למורשת קריית ענבים 

לתמונה על הקיבוצים ודרכם ראו אופז, תשס"ב; בן חיים, תשנ"ו.  .17

על מוצב 'גבעת הרדאר' ועל העמדות סביב כמכלול הנצחה ראו רוזנסון ושפנייר, תשע"ה, עמ' 131–132.  .18

אני מודה לאיציק שווקי, מנהל מחוז ירושלים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, על העדכונים   .19

החשובים בהתפתחות המוזאלית של קריית ענבים. ב-2011 ערכו המועצה האזורית מטה יהודה והמועצה 

לשימור אתרי מורשת בישראל סקר לאיתור מבנים חשובים בקיבוץ, ובעקבותיהם נערך השילוט הנזכר. 

ראו שפירא, 2011. 

על מבנה הרפת הראשונה כאתר הנצחה בשטח הקיבוץ ראו נאור ורגב, תש"ע, עמ' 37.  .20
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תמונה 12: תמונה מראשית הדרך בכניסה לארכיון בקיבוץ קריית ענבים 

נווה אילן — לנווה אילן, או בשמו האחר 'קיבוץ משלט', יש היסטוריה קצרה של כשנתיים,    .7

מאוקטובר 1946 עד ימי תש"ח; נקודה קטנה על גבעה הסמוכה לכניסה ליישוב נווה 

אילן של היום. במקום שרידי מבנים יחידים וכמה עמדות, ושילוט הסבר על המקום. 

בית האבן שהיה במקום )'חירבת' אל הוואי'( ושופץ היה בית אפנדי תורכי מהמאה 

ה־19, ושימש חדר אוכל, מטבח ומרפאה למתיישבים הראשונים21 )תמונה 13(.

תמונה 13: נווה אילן, קיבוץ משלט: אתר ההנצחה 

 http:// www. shimur. org :לרקע בסיסי על המקום ראו שם, עמ' 36, וכן באתר המועצה לשימור אתרים  .21

באתר נווה אילן. תודות לאיציק שווקי מהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, שעדכן בפרטים בנוגע 

לתכניות הפיתוח במקום. בשנת 2008 פורסמה תכנית ראשונית לשיקום האתר ולשילובו כאתר הנצחה 

בדרך לירושלים )בן יוסף ורפפורט, 2008(. 
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תמונת מצב: ההנצחה המוזאלית — יוזמיה ומפעיליה

בכל מוזאון ואתר הנצחה הרצון הבסיסי הוא לספר את סיפור ההתיישבות ואת קורות 

האזור, בבחינת 'למען יזכרו הדורות הבאים את שהתרחש באזור בעבר'. ההנצחה צומחת 

לרוב מיזמה שיש לה קשר אישי למקום )יוחנן בן יעקב — בן כפר עציון; רותי דנון — בת 

המושב עטרות(, שכילדי היישובים שהיו במקום בצעירותם עד תש"ח הרגישו מחויבות 

לחזור ולבנות מוזאונים ואתרי ההנצחה להזכיר את יושבי המקום בעבר. סוג אחר של 

יזמה בא מתושבים המתגוררים כיום במקום ואינם רואים את הצד הערכי־חינוכי שבשימור 

מתוך נגיעה היסטורית כבני המקום לשעבר אלא כתושבי המקום כיום, המרגישים קשר 

עמוק למה שהתרחש באזור בעבר )שרה רפפורט בבית הערבה, חנה קליין בארכיון 

קריית ענבים(. 

אין ספק שהמפעל המשמעותי ביותר באזור הוא הקיים בכפר עציון, שהוא חלק ממפעל 

זיכרון רחב הכולל מוזאון הנצחה )ונוסף עליו ארכיון, בית ספר שדה, צעדה, פרסומים, מרכז 

מבקרים(. בשונה מיתר האתרים שנסקרו כאן, במקרה של כפר עציון יש עמותה העומדת ברקע 

הפעלת המוזאון ומגוון אתרי ההנצחה.22 בעטרות דגם ההנצחה דומה — חדר הנצחה המלווה 

בעמותה )למורשת עטרות( המקיימת פעילות הסברתית סביב. בבית ילין במוצא היזמה היא 

של המועצה לשימור אתרים המפעילה את המקום עם מרכז הדרכה קטן. בשאר היישובים 

אין מבני הנצחה מעבר לארכיון )מעלה החמישה, קריית ענבים(.

סיכום

בפתיחה לדיון המסכם נציין את המאפיינים העיקריים של המוזאונים ואתרי ההנצחה:

ההנצחה היא במקום היישוב והתרחשות האירועים או בסמיכות רבה למקום, אם   .1

אין נגישות לאתר עצמו )בית הערבה(.

בדרך כלל יש 'משוגע לדבר', המרכז את הפעילות ומפרסם את מועדי הזיכרון   .2

הרלוונטיים.

דרכי העמותה החלו בוועד שנקרא 'הוועד למען שיקום שרידי כפר עציון', שהחל לפעול מיד לאחר   .22

מלחמת העצמאות והיו פעילים בו חברים מהקיבוץ שחרב. הוועד עבר גלגולים רבים וראה את הנצחת 

גוש עציון במפעלים מגוונים, שאחד מהם הוא המוזאון הקיים כיום.
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בדרך כלל יש רציונל המשקף את כיוון העשייה שמנחה את יוזם ההנצחה ומובילּה.  .3

יש גוף תומך: עמותה או גוף ממלכתי כמו המועצה לשימור אתרים, המשמשים עורף   .4

כלכלי וביצועי.

יש יום שיא — בדרך כלל יום נפילת היישוב — המשמש ציר חשוב לפרסומים לפני   .5

היום ועוגן להתארגנות לקראת הפעילות סביבו.

ההתיישבות סביב ירושלים בראשית המאה ה־20 הייתה מצומצמת בהיקפה, צמצום 

שנבע מיחס הגורמים המיישבים ומראייתם את ההתיישבות כבלתי אפשרית מבחינה 

פיזית ורעיונית.23 לכן סבלה ההתיישבות קשיים מרובים וצמחה באטיות רבה, ובחלקה 

גם נעזבה לפרקי זמן קצרים — כשנשקפה סכנה ניכרת למתיישבים במקום במלחמת 

העולם הראשונה ובשנות המאורעות )1926–1929(. בסופו של דבר לאחר קשיים מרובים 

צמחו יישובים, שבהתחשב בנתונים היו מרשימים בהחלט וקבעו עובדות חשובות בשטח. 

בהתקרב ימי הקמת המדינה נתגלתה חשיבות היישובים הללו כעורף כלכלי וביטחוני 

לירושלים. רוב היישובים הקטנים, חסרי ההגנה מול ההמון המשולהב והלגיון הירדני, נכבשו 

ונעזבו במהלך המלחמה ונהרסו עד ליסוד במהלך חודש מאי 1948, מלבד היישובים 

ממערב לעיר, שעברו להיות יישובי חזית קרובים לגבול. 

להוציא כפר עציון, אף יישוב מאלו שנעזבו וחרבו לא חזר להשתקם, כפי שהיה לאחר 

החזרה למקום אחרי מלחמת ששת הימים. שרידי כפר עציון הם היחידים שבנו להם מערכת 

זיכרון מרשימה, כפי שאפשר לראות, הבאה לידי ביטוי בדברי ילדי המקום בתש"ח.24 

על היחס להתיישבות בהר וליישובים סביב ירושלים בפרט ראו רוזנסון ושפנייר, 2015.  .23

על כך ראו למשל בספרה של עמיה ליבליך, ילדי גוש עציון )ליבליך, תשס"ז(, וכן זו הייתה דרכו של   .24

חנן פורת, שהיה אחד היוזמים והדוחפים לחזרה למקום לאחר מלחמת ששת הימים. ראו סיכום על 

דרכו זו אצל הוברמן, 2013, עמ' 30–61.
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בשל המורשת החזקה והשורשית נוצר בסיס חשוב ואיתן לצמיחת היישוב לאחר החזרה 

למקום, ובו מפעלי הנצחה מגוונים שבהם מוזאון המנציח את מורשת המקום, כפי שאין 
באף אחד מן היישובים סביב ירושלים.25

האתרים המוזאליים האחרים בהתיישבות סביב ירושלים הם מצומצמים בהיקפם, 

ופעילותם החינוכית־ערכית היא מצומצמת יותר.

אם נסכם את תמונת המצב המוזאלית להתיישבות סביב ירושלים, כפי שהיא נראית בשנת 

תשע"ה )2015(, אפשר לומר שיש פעילויות מצומצמות )להוציא כפר עציון( המשמשות 

בסיס חשוב לזיכרון מפעל ההתיישבות הציוני סביב ירושלים, שבסופו של דבר היה בסיס 

להתפתחות היישוב ותפרוסתו עד ימים אלו סביב ירושלים. יש לקוות שאתרי ההנצחה 

המוזאליים הללו יתרחבו ויהפכו אבן שואבת לפעילות חינוכית שתשמש גלעד וזיכרון 

למתיישבים הראשונים באזור בעת החדשה.

בסיבות שאפשר לראות בהן את הזיקה השורשית העמוקה למקום נוכל למנות את הסיום הטרגי של   .25

ההתיישבות בהרג עשרות רבות, ובנשים שהיו לאלמנות ובילדים שהיו ליתומים, ששמרו על לכידות 

לאורך שנים גם עם התפזרותם למקומות האחרים ששכנו בהם. פעילות כמה דמויות בני המקום )חנן 

פורת, יוחנן בן יעקב(, שהיו להם מהלכים בקבוצה ומחוץ לה, גרמו לכך שלאחר מלחמת ששת הימים 

הייתה הנהגה שהובילה חזרה לגוש מבני הגוש. סיבה נוספת לפעילות משמעותית זו היא בלי ספק 

הימצאות גוף חינוכי־ערכי בדמות בית ספר שדה, שמוביליו ראו כחלק ממורשתם החינוכית להנחיל את 

מורשת הגוש לבאים בשערם. סיבות אלו ואחרות היו בלי ספק חלק מהעניין שבשלו הצליחה מורשת 

הגוש לחדור למודעות ולעשייה המוזאלית יותר משהצליחה בנקודות אחרות.
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ראיונות

ראיון עם שרה רפפורט מקיבוץ בית הערבה, כ"ט בכסלו רפפורט, תשע"ד 

תשע"ד )2.12.2013(.

ראיון עם רותי פסח־ארבל, מנהלת המוזאון בבית ילין, ה' פסח־ארבל, תשע"ד

במרחשוון תשע"ד )9.10.2013(.
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נספח א

 הצעה למימוש החזון

המוזאון בתצוגה בכפר עציון

בס"ד, י בכסלו תשס"א, 7.12.2000

יוחנן בן־יעקב, כפר־עציון

 - הצעה -
 קווים מנחים לעיצוב תצוגה

אולם מבקרים — אתר ההנצחה

התצוגה באולם המבקרים תעוצב באופן שהמבקר יקלוט מסר מרוכז המתמצת את 

עיקר פרשת גוש־עציון, אותו אנו מעונינים להנחיל. 

בהתאם לכך מוצע להתמקד בשלוש נקודות מרכזיות, המשתלבות למסכת אחת: א.  

ארבע פעמים עלו יהודים לגוש־עציון, מראשית ההתיישבות הציונית. שלוש פעמים   .1

הותקפו ע"י שכניהם הערבים והיישוב חרב. ברביעית שבו הבנים לגבולם, בשנת 

תשכ"ז, והקימו מפעל התיישבות גדול ומושרש.

אדמת ההר סלעית וטרשית, דלת מים, וחשופה לסערות החורף, הציבה בפני   .2

המתיישבים אתגר חלוצי קשה ותובעני. עם זאת זכו ליצוק בהוויי חייהם תוכן 

רוחני־דתי וחברתי עמוק ונשגב.

ב"מלחמת־העצמאות" נאלצו לעמוד בקרבות קשים מול אויב אכזר. הוטל עליהם   .3

להוות חומה בצורה להגנת ירושלים, משימה שמילאו במסירות־ נפש עילאית. 

כדברי דוד בן־גוריון: "אם קיימת ירושלים עברית, אזי התודה הראשונה של 

ההיסטוריה היהודית ושל העם כולו נתונה בראש ובראשונה ללוחמי גוש־

עציון".
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מורשת גוש־עציון היא סיפור זיקתו של עם־ישראל לארץ־מולדתו
יש מקום לשקול הצגת מכלול זה בהקבלה למסכת היחסים בין עם־ישראל לארץ־ישראל 

לאורך הדורות: שלוש פעמים עִלינו לארץ, נושלנו ממנה, ושבנו ברביעית, אחרי 19 שנות 

ציפייה )לעומת 1900 שנות ציפייה(. תמיד נתקלנו פה באויבים מבקשי נפשנו, מעולם לא 

מצאנו בארץ־ישראל משאבי טבע מבטיחים חיי עושר ושפע כלכלי. 

אפשרות נוספת למקד את התצוגה סביב רעיון מרכזי "קידוש־השם", גוש־עציון כזירה  ב.  

למאבק כפול; יישוב הארץ והגנה עליה: 

מסירות־נפש של המתיישבים שהיו ללוחמים. מאבק קשה ומפרך על ההתיישבות,   .1

מול איתני הטבע, הטרשים, הסופות ומצוקת המים — מאבק למען החיים בארץ. 

מאבק מלחמתי קשה ונואש על קיום היישוב, מול הערבים שביקשו לעקור את   .2

הכול.

התמקדות בשני תחומים אקטואליים, שאינם באים לביטוי בחיזיון "אנשי ההר": ג.  

השילוב של דתיים וחופשיים ביישובי גוש־עציון מראשיתם.  .1

השילוב בין עדות שונות, עולים מקצווי תבל, פליטים מאירופה וילידי הארץ.  .2
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נספח ב

החזון של מוזאון בית דוד ילין במוצא

חזון ומטרות

חזון
"]סיפור[ קורות בנין ירושלם מחוץ לחומותיה למימי בתי מונטיפיורי... והתפתחות  א.  

הישוב החקלאי למן הנסיונות הקלושים הראשונים במוצא וביריחו" (דברי דויד ילין 

בספר "זכרונות לבן ירושלם"(.

יהווה בית היסטורי שהוא מקור השראה של "חשיבה מחוץ לחומה"  ילין  בית  ב.  

בפרספקטיבה על ההיסטוריה של ירושלים וסביבתה.

שימור הסטוריה של משפחה אחת כמודל לחלוציות, עשיה ופיתוח הארץ. ג.  

יצירת אתר אינטימי למביני עניין. ד.  

האתר נועד להיות אתר מכוון־מטרה לקהלים המחפשים את המקומות הנסתרים  ה.  

של הארץ.

יצירת אתר ייחודי, מקומי מחד־גיסא, וארצי מאידך־גיסא: אתר לחינוך והנחלה של  ו.  

מורשת.

שילוב ערכים הסטוריים, שימור ועבודה חקלאית, יחד עם רגיעה ונופש בסביבה  ז.  

קסומה של פעם.

הדגשה והנחלה של ערכים שייצגה דמותו של יהושע ילין — איש חזון, מעוף, תעוזה,  ח.  

היוצא מתוך המסורת היהודית.

יצירת "פינה של שקט" בתוך הסביבה הרועשת. ט.  

מטרות
שמירה על האופי המיוחד של האתר, אשר מאופיין בפשטות ובצניעות. א.  
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מתן דגש ומקום מכובד לעבודת השימור שנעשתה במקום. ב.  

יצירת אתר קוהרנטי בעל מסרים מגובשים, אשר מצוי בו קשר סינרגי בין כל  ג.  

המרכיבים.

יצירת ביקורים חוזרים על ידי רענון האתר באלמנטים משתנים, כגון תערוכה מתחלפת  ד.  

ו/או אירועים והפעלות. זאת לצורך יצירת אתר מרתק שימשוך קהל לאורך זמן.

תמצית המצב הקיים
בית המשפחה עבר שימור והשמשה לאתר מבקרים. א.  

לאחרונה נחשף ונחפר בור צלבני בצמוד מזרחית לבית המשפחה. כיום אין אפשרות  ב.  

לקהל מבקרים לרדת לבור.

במקום מבקרים כיום כ־8111 איש בשנה. ג.  

הביקור כיום כולל הקרנת סרט והדרכה של עובדי האתר. על הקירות ישנה תצוגה לא  ד.  

מתוכננת שנאספה במהלך ארבע השנים האחרונות. לרפת אפשר לרדת במדרגות, 

אולם אין שם כל תצוגה וטרם הוחלט איזה שימוש לעשות בחלל.

בית הכנסת שלצד המבנה פעיל ואפשר לבקר בו, אבל אין תיאום מובנה בין שעות  ה.  

פתיחתו ובין שעות פעילות האתר.

המבנה והשטח סביב האתר מוגדרים כ"שטח חקלאי" בו אסורה בניה כלשהי מלבד  ו.  

מבנים חקלאיים.

ממשק האתר והסביבה

פארק ירושלים
פארק ירושלים הוא האטרקציה המרכזית באזור האתר. א.  

הפארק הוא פארק מטרופוליני המפותח על ידי ממשלת ישראל, עיריית ירושלים,  ב.  

קק"ל, רשות הטבע והגנים והרשות לפיתוח ירושלים כטבעת ירוקה סביב ירושלים.
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הפארק משתרע על כ־15,111 דונם באזור ומורכב מארבעה פארקים — נחל צופים, 

עמק הארזים, עמק מוצא ועמק רפאים, שבהם מרחבי נוף ושרידי חקלאות עתיקה 

ומבנים עתיקים.

להלן חלק מתכניות הפיתוח של הפארק: ג.  

שביל אופניים באורך 45 ק"מ המיועד למשפחות ושביל אתגרי נוסף למיטיבי   
רכיבה.

המסלול המתוכנן יעבור במחלף מוצא.  

שבילי טיולים שיונגשו בחלקם גם לאנשים עם מוגבלויות.  

שטחי פעילות נופש ופנאי.  

שטחי מורשת חקלאית — שיקום טרסות ושיקום סדרת מעיינות נקבה.  

סלילת שבילי יער.  

קהלי היעד של הפארק: בעיקר משפחות בשבתות, חגים וחופשות. ד.  





 אסטרטגיית העכביש:

חינוך וחזון במוזאונים

שלי שנהב־קלר

בשיעור הראשון בקורס חינוך ומוזאונים אני נוהגת לפנות אל הסטודנטים שלי ולבקש 

שיספרו על חוויות שחוו במהלך השנים מביקורים במוזאונים1. המשפטים להלן מביאים 

לידי ביטוי חלק קטן מרפרטואר האמירות ששמעתי במהלך השנים.

"היה לי כל כך כיף... שלא רציתי לחזור למחרת לבית־הספר." 

 "אצלי בבית אף פעם לא הלכו למוזאונים, הייתי רק עם בית־ספר."

 "אני זוכרת רק מוזאון אחד... ממש התחברתי אליו."

 "מוזאון, זה טראומה בשבילי..." 

"אני אוהב מוזאונים היסטוריים, כי הם הכי מעניינים, ואני מרגיש שאני ממש לומד."

 "אני מעדיפה את המוזאונים שבהם אפשר לגעת... וממש לעשות ניסויים." 

"הכי אהבתי את הימים שהיינו יוצאים מבית־הספר ומבקרים במוזאונים עם ציורים ופסלים." 

מבחר התגובות שלעיל משקף מעט ממנעד הסוגיות וההיבטים המרכזיים המעידים 

על יחסים מורכבים בין מבקרים, חינוך ומוזאונים. עם זאת מהאמירות מתבהרת תמונה 

ברורה כי הביקור במוזאון הוא בראש ובראשונה חוויה אישית, חברתית ופיזית. מדברי 

הסטודנטים עולה שהחוויה היא בעצם היציאה למקום אחר, בגילוי, בלימוד, בעניין, 

בסוציאליזציה החלופית ובמקרים חריגים — אף בטראומה.

במאמר זה אבקש להציג רעיון שפיתחתי, שאני קוראת לו אסטרטגיית העכביש אבהיר 

מדוע בחרתי במטפורה זו, מה עומד מאחוריה, ומה תרומתה לעולם החינוך המוזאלי. 

לשם הבנת הרקע למודל אפתח בסקירה קצרה בנושא חינוך מוזאני. לסיום אבקש 

להעלות מספר מחשבות והצעות חלופיות.

הערה: בכל מקום שבו מוזכר המושג מוזאון או מוזאונים, הכוונה גם למרחבי תצוגה וחללים, לתערוכות   .1

וכיוצא באלה.
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חינוך ומוזאונים 

הקשר בין חינוך ומוזאונים החל בעולם המערבי כבר במאה ה־19, עת תפסו מוסדות 

תרבות אלה את תפקידם לא רק כאוספים, משמרים ומציגים אלא גם כמחנכים. עמדה 

זו התחזקה במהלך השנים, ותפקיד החינוך במוזאונים הלך והתרחב, עבר תמורות ותפס 

מקום מרכזי. תפקיד זה תורגם להקמת אגפי חינוך הפועלים להכשרת צוותי חינוך 

והדרכה, ליצירה ולכתיבת תוכניות חינוכיות מגוונות בשירות המוזאון. במוזאונים מעטים 

נולד דגם של אגף חינוך נפרד לבני נוער. אגף הנוער במוזאון ישראל בירושלים הוא 

הדוגמה הראשונה והמיוחדת, שאותה יזמה והובילה איילה גורדון כבר ב־1966. תפיסתה 

החינוכית של גורדון הייתה ללא ספק חדשנית לזמנה בכך שטיפחה את ההבנה כי יש 

צורך בהקמת אגף חינוך נפרד לנוער. אגף זה יוזם ומציג תערוכות נושא גדולות וייחודיות 

גם באופן עצמאי וגם בשיתוף פעולה עם אגפיו האחרים של המוזאון.

בעבור כל מבקר הביקור במוזאון הוא חוויה אישית השעונה על מהלך פיזי, מנטלי, 

תודעתי ורגשי. כשמדובר בביקורים קבוצתיים־מאורגנים, נכנסים לתמונה כמעט תמיד 

תיווך, תרגום ועיבוד. למול המבקרים )תלמידים, בני נוער ואחרים(, ניצב המדריך או 

איש החינוך, הפועל מטעם המוזאון כחוליה מחברת ומקשרת, מדריך זה מתמרן בין 

היותו 'מורה דרך' לבין 'מורה רעיון', בין היותו המוביל והמניע במרחב לבין היותו סוג של 
מתווך־ידען, מעביר ערכים ומסרים.2

חינוך במוזאונים הוא אחד הביטויים המובהקים בעולם החינוך הבלתי פורמלי. במרחבים 

אלה מתרחשת כידוע למידה מסוג אחר המכונה 'למידה בלתי פורמלית'.

החינוך הבלתי פורמלי, אשר נוסח לעיתים כהפכו של החינוך הפורמלי מאופיין בהיותו 

וולונטרי, רב־גילאי, מתרחש במשך כל החיים, מתקיים בזמן פנוי, מפיג מתחים. למעשה, 

הוא סוג של מורטוריום, המשוחרר מאימת המבחנים ומחובת ההערכות. חשוב לציין 

שמרכיב הבחירה החופשית אינו הולם את רוב הביקורים שעורכים תלמידים ובני נוער 

במוזאונים. לרוב ביקורים אלה הם פרי יוזמה מאורגנת ומשותפת של בתי־הספר והמוזאונים 

עצמם. לעתים קשורים הם בנושאי הלימוד בבתי הספר ובתוכניהם, ובמקרים אחרים 

מטרתם סוציאליזציה לעולם תרבות זה — 'לשמה'. כך או כך מוטב שיהיה זה כבר בגיל 

צעיר. לדידי, מן הראוי לומר ולהדגיש כי עובדה זו לא רק שאינה חייבת להאפיל על 

חווית הלמידה במוזאון, נהפוך הוא, יש בה פוטנציאל חינוכי מאתגר, והיא אף מובילה 

שנהב־קלר, 2003, עמ' 77–78.  .2
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להתעניינות, להנעה עצמית ולחיפוש ידע במקומות אחרים.3 עמדה זו זכתה לחיזוק ולפיתוח 

נוסף באסופת המאמרים בעריכתם של בקרמן, ברבולוס וסילברמן־קלר,4 המצביעה על 

חשיבות החינוך באתרי למידה כמוזאונים, שבהם מתרחשת 'למידה במקום', המאתגרת 

את ההבחנה החדה בין פורמלי ובלתי פורמלי. 

מיליוני ילדים ברחבי העולם ואף בישראל פוקדים מוזאונים מסוגים שונים. כל מוסד 

מתמקד בנושא ספציפי המשקף תחומי ידע רחבים בתרבות האנושית: אמנות, היסטוריה, 

ארכיאולוגיה, אתנולוגיה ואתנוגרפיה, טבע, מדע, טכנולוגיה, ועוד. מקובל לטעון שמוזאונים 

מלמדים באמצעות חפצים. טענה זו נכונה ותואמת את מהות המוזאון הקלסי ועדיין 

רלוונטית לחלק נכבד מהמוזאונים, אולם קשה להסתפק בה כיום באופן גורף.

עולם המוזאונים הלך והתרחב במהלך המאה ה־20, )בעיקר במחציתה השנייה(, ושפע 

המוזאונים הייחודיים שנוספו מצביע על רנסנס מוזאלי ועל תהליכי 'מוזאוניזציה', שהובילו 

לא רק להרחבת גבולות ההגדרה של מוזאונים, כי אם למה שכונה על ספה של המאה 

 5.Museum Society שעברה

נהוג לסווג מוזאונים בהתאם לתחומי הדעת שהם מייצגים. עם זאת חשוב בעיניי לא־ פחות 

לדעת פרטים נוספים על הפרופיל שלהם. אם הם לאומיים, מקומיים, מרכזיים, פריפריאליים, 

פרטיים, ברשות קהילות וקבוצות, מתוקצבים או לא, אם נבנו מלכתחילה כמוזאונים, או 

שהוסבו להיות מוזאונים. מעבר לשונות הרבה ולהבדלים המוזכרים, במהותם כולם פועלים 

כמרכזים של דעת שבהם ידע נאסף, נשמר, מוצג ומונחל. חשוב אפוא שידע זה יימסר 

במוזאון. אולם בשל הקשר הברור בין ידע וכוח, עלינו כאנשי חינוך להבהיר שכל מוסד 

מוזאוני מעוצב על פי תפיסות, על פי ערכים, על פי אידיאולוגיה ועל פי אג'נדה, ומחובתנו 

לעורר את ערנותם של תלמידינו ואת מודעותם למורכבות, לסתירות ולמגבלות הידע. 

תומפסון, 2002, עמ' 10–25.  .3

בקרמן, ברבולוס וסילברמן־קלר, 2006, עמ' 1–25.  .4

לומלי, 1998, עמ' 1–25.  .5
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חינוך במוזאונים

בעולם העשיר והמורכב של מוזאונים על מרחביהם ועל חללי התצוגה שבהם מבקרים 

תלמידים ובני נוער. מה הם לומדים שם? מה אפשר ללמוד שם? לשאלה זו אפשר להשיב 

במילה אחת — הכול! או כפי שהשיב ניל פוסטמן באופן כוללני אך קולע:

 Museum is an answer to the fundamental question: what does it mean to be a human?6

אילו התשובות היו כה פשוטות ומספקות, הרי שלא היה מתפתח חקר הלמידה במוזאונים, 

כחלק מהמחקר הרחב בעולם החינוך. במהלך השנים התפתחו תאוריות שונות להבנת 

מהות החינוך ופוטנציאל הלמידה הייחודי בין כותלי המוזאונים. בעקבות המחקרים שנערכו 

בנושא אפשר להצביע על ארבעה צירים עיקריים, הבאים לידי ביטוי בארבע גישות: 

הגישה הקוגניטיבית, גישת המוטיבציה, הגישה האסתטית, והגישה הסוציו־תרבותיות.

הגישה הקוגניטיבית מתמקדת באינטראקציות חברתיות וחומריות ובתהליכי הלמידה 

הייחודיים כמקדמים התפתחות קוגניטיבית.7 גישת המוטיבציה מתחקה אחר הגורמים 

הפנימיים והחיצוניים במוזאונים המעוררים למידה. הגישה האסתטית מתמקדת בחיבור 

בין החושים, התפיסה, הרגש והערכים של יופי ושל טעם. והגישה הסוציו־תרבותית 

עוסקת בתהליכי פרשנות והענקת משמעות כחלק מהחוויה והאינטראקציה המתרחשות 

בין הגורמים השונים במרחב המוזאוני: המבקרים, המדריכים, המוזאון וייצוגיו. 

החלוקה לארבעה צירים ברורים אלה היא בבחינת ניסיון למפות את עיקרי המחקר 

בחינוך מוזאלי, אולם לעתים, כפי שמתבקש בחיפוש מענה לשאלות, המחקרים משלבים 

בין הגישות. 

מעבר לגישה זו או אחרת החינוך במוזאונים שעון על תובנות רחבות יותר מתחום החינוך 

כדוגמת רעיונותיהם של הוגים ואנשי חינוך אשר קדמו לעידן החינוך המוזאלי. ראוי לציין 

כאן את יוהן היינריך פסטולוצי )1746–1827(, מחנך והוגה דעות שוויצרי, שראה בשימוש 

בחפצים ובאמצעים מוחשיים כלי חינוך, ואת ד"ר מריה מונטסורי )1870–1952(, מדענית, 

רופאה ומחנכת ילידת איטליה, שהדגישה את חשיבות החופש והחקר העצמי למימוש 

הפוטנציאל של ילדים. לרעיונות חשובים אלה בקשר לחינוך במוזאונים מצטרף כמובן 

פוסטמן, 1994, עמ' 65.  .6

פאלק ודיירקינג, 2000, עמ' 52-15.  .7
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רעיון האינטליגנציות המרובות של גרדנר8 המבקש לראות בשונות ובריבוי היכולות מצב 

עובדתי ומעשיר המחייב את החינוך בכלל. לטענתי, רעיון זה מתאים מאוד לאפשרויות 

הלמידה במוזאונים. בתרגום לחלק מהרעיונות שהעלו קודמיו, תרם ג'ורג' היין תרומה 

חשובה נוספת בהציעו לראות את הלימוד במוזאונים כתהליך אקטיבי, תהליכי, הקשרי 

ובעיקר הבנייתי ופרשני.9 

על אף השוני המובהק וההבדלים בין סוגי מוזאונים שונים, כפי שראינו, אפשר לאתר 

מאפייני חינוך ולמידה המשותפים ואפשריים בכולם. מאפיינים אלה נידונו בעבודתם של 

סיקזנטמיאלי והרמנסון.10 לטענתם, המוזאונים מסוגלים לאפשר ללומדים כמה תהליכי 

למידה מהותיים ומשמעותיים: חינוך לבחירה בין אפשרויות, פיתוח רצון לעמוד באתגר, 

פיתוח יכולת למידה עצמית, חיזוק למידה שיתופית ועידוד למידה מתוך עשייה.

לדעתי, האיכויות של בחירה, עמידה באתגרים, עצמיות יחד עם שיתופיות ועשייה, הנם 

ערכים חשובים, ותרומתם משמעותית ורחבה. ליתרונות מהותיים אלה יש יכולת השפעה 

גם מחוץ לכותלי המוזאון )או המרחב המוזאלי( על עולמו של הפרט, על העולמות 

החברתיים שבהם הוא פועל ועל עולם החינוך בכלל.

מה למוזאונים ולעכבישים? 

כאנתרופולוגית וחוקרת מוזאונים אני מבקשת להביא את הגישה הסוציו־תרבותית לגבי 

האדם כיוצר תרבות, כ'הומו־סימבוליקוס', על בסיס התיאוריה הפרשנית להבנת התרבות, 

שפיתח קליפורד גירץ )1926–2006(. גירץ נחשב אחד מגדולי האנתרופולוגים האמריקנים 

במאה ה־20, אשר הושפע רבות מהסוציולוג הנודע מקס וובר. בספרו הנפלא 'פרשנות 

של תרבויות', כתב גירץ את הדברים הבאים: "האדם הוא בעל חיים האחוז ברשתות 

משמעות שטווה הוא עצמו, אני רואה ברשתות אלו עצמן את הוויית התרבות".11 

בעל החיים התואם לדעתי באופן מושלם לתיאור זה הוא העכביש. עכביש טווה קורים 

שעליהם הוא נע. כל העת הוא מוסיף עליהם קורים ומרחיב את היריעה. למעשה, הוא 

גרדנר, 1993, עמ' 50-1.  .8

היין, 1998, עמ' 179-155.  .9

סיקזנטמיאלי והרמנסון, 1995, עמ' 59–61.  .10

גירץ, 1990, עמ' 15–40.  .11
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יוצר רשת של חוטים המרכיבה את עולמו, ובה הוא מהלך — בין קוריה ובתוכה. לדעתי, 

העכביש הוא מטפורה מושלמת לגישתו ההבנייתית של גירץ ולהבנת תפיסתו לגבי 

האדם כיוצר משמעות.

באמצעות שאילת רעיונו היצירתי של גירץ אבקש לומר משהו על חינוך בכלל ועל חינוך 

מוזאלי בפרט. חינוך מהווה נדבך מרכזי ומהותי בתרבות האנושית, אותו מן הראוי לתפוס 

כתהליך מובהק של יצירה והענקת משמעות, של טוויית קורים — בדומה לעשיית העכביש. 

לפיכך אפשר לטענתי להתייחס אל הפוטנציאל הגלום בחוויה החינוכית הרצויה והנשאפת 
בכל מוזאון כתנועה אין־סופית על קורים של משמעות, ביניהם ובתוכם.12

לדידי, מוזאונים אינם משמשים רק כמנגנוני שימור, היצג, ייצוג ומחקר, הם למעשה 

פועלים כמנגנוני תקשורת. ככאלה, הם לא רק מעבירים ידע ומידע, כי אם מסרים 

וערכים שאותם הם מבקשים למסור ולהנחיל — ערכים תרבותיים, חברתיים, אסתטיים, 

לאומיים, מדעיים ועוד. לאור עובדה יסודית זו מחובתם בראש ובראשונה לגלות כבוד 

כלפי כל מבקריהם, על אחת כמה וכמה כלפי צעירים, שאותם הם מבקשים לחנך 

ולהפוך למבקרים עתידיים. בנוסף לכך עליהם לגלות שקיפות לגבי המסרים הנמסרים 

והערכים שאותם הם מבקשים להנחיל. כל אלה אמורים לעבור באופן ברור ובהיר ויחד 

עם זאת מעורר שאלות ושיח. 

הצעות

אבקש להעלות כמה מחשבות ותובנות, שמהן אנסה לגזור הצעות ואסטרטגיות. על רקע 

המציאות המורכבת שבה מתקיים עולם המוזאונים בארץ, ועל אף העשייה המרובה 

בתחום, מקום החינוך בחלק מהמוזאונים עדיין אינו מספיק. אי לכך עלינו לשאול שאלות 

מאתגרות על מהותם של המוזאונים השונים בארץ במאה ה־21 ועל תפקידם, ולקיים 

בירור מחודש לגבי מושגים כמו: אמת, ידע, פרשנות ונרטיב, נוכח תפיסות פוסט־מודרניות, 

רב־תרבותיות וגלובליות התופסות מקום בחשיבה העכשווית. 

אפשר לראות באותיות המילה עכביש ראשי תיבות של המילים: ערכים, כבוד, בהירות, ידע, שיח.   .12

מושגים אלה בעיניי מהווים את מהויות החינוך המוזאלי וכן את הדרישות האינהרנטיות שבהן מוזאונים 

אמורים לעמוד. 
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חוויית החינוך המוזאוני כפי שהייתי מבכרת לראות, נשענת על התבוננות, על השתתפות, על 

פרשנות ועל מעורבות שבהן המבקר )ולענייננו התלמיד(, יזכה למעמד של 'צופה פרשן'.13 

מטעם המוזאון יחס זה יעודד את התלמידים המבקרים לפעול בטוויית קורי המשמעות 

וליטול חלק אקטיבי בהגדרת היחס תלמידים חינוך מוזאון. 

כדי לקדם יחסים מעין אלה בתוך המוזאונים, אני מציעה לאמץ את ההצעות להלן:

הענקת כלים לאוריינות מוזאלית, שיאפשרו לתלמידים לבחון את הערכים ואת   
המסרים הסמויים והגלויים, ולעמוד על דרכי ההיצג והייצוג;

הגדרת הדיאלוג בתוך המוזאון כאמירה חינוכית מרכזית וטיפוח משא ומתן על   
פרשנויות;

העצמת ההתבוננות וחיזוק חשיבה ושיח ביקורתי;  

הרחבת ההכלה של המוזאון כאכסניה לתלמידים בעלי אינטליגנציות שונות ומרובות;  

עידוד אוכלוסיות מרקעים תרבותיים שונים להגיע למוזאון תוך גילוי רגישות תרבותית,   
חיזוק ריבוי התרבויות ואתגור הרב־תרבותיות.

לסיכום, על בסיס ההצעות מעלה, שיתופי פעולה בין מוזאונים לבין מוסדות חינוך צריכים 

להתחזק, להתרחב ולהעמיק. למוזאונים יש יכולת להיות מרכזי ידע, מרכזי מחקר ומרכזי 

לימוד אלטרנטיביים הנוספים לבתי־הספר ומשלימים אותם, כפי שמתרחש בפועל בכמה 

Museums Schools.14 בשיתופי פעולה אלה יש ניסיון לבסס את החוזקות של החינוך 

המוזאוני ולהרחיב את בית־הספר מעבר לגבולותיו הפיזיים אל מרחב הדעת, אל המרחב 

הפיזי, ואל המרחב האנושי שישנם במוזאון.

שליטא, 2001, עמ' 71–76.  .13

קינג, 1996, עמ' 60-35.  .14
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