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עתבטרםאותנושפקדההבחירותערכת
לעימותיםנבחרינואתלהביאהצליחה
תקדים.חסרילאאבלרסןושלוחיחריפים
שלהראשונותבשנותיההבחירותמערכות
לאבאמוציותשטופותהיוישראלמדינת
אזהניסוחיםאםגםהנוכחיותמאלהפחות

ממשלתנוראשיהותקפובעברגםיותר.קצתגבוהיםהיו
ביטחוןבסוגיותוהססנייםלחיציםהיותםעלקשות
כלפיהםאמצעיתבלתילהערצהאשכולתשאלו

תדמיתביןבןגוריוןאתתשאלויוקדתשנאה
רבין.תשאלוהמדינההרסלטענותהגדולהמושיע

הממשלההרכבתמקלחתקצתלברוחשרוצהמי
שהוקמוהמורשתבמרכזילבקרמוזמןהפרופורציהלמחוזות
בוחריםכשאתםשכןלברכהזכרםמנהיגינושללכבודם
אחד"יוםלומרשיוכלמיאתגםבוחריםאתםממשלהראש
למוזיאון".נהפוך

אמנותיצירותבתוכםהאוצריםלמוזיאוניםבניגוד
בממצאיםדווקאולאומתחלפותבתערוכותמדוברלאכאן
בדורותהאומהראשיהםהמוצגיםהכולככלותבלעדיים.
המוצגתמההיסטוריהניכרחלקהדבריםומטבעהאחרונים
אףואולימכיריםאתםלשעבררוה"מינושלבמוזיאונים

זוכרים.
בשחורתמונותמאותמנגישיםזאתבכלאיךאז
ולחייליהספרבתילקהלמיושןריהוטלצדלבן

כמובן.טכנולוגיהבעזרתא'יוםתרבות
מוצגיםהמדובריםמהמוזיאוניםאחדבכל
שמעורריםייחודייםואפקטיםסרטוניםשלל
הכבודכלעםאבללחיים.ההיסטוריהאת
שלההתפעלותקולותהמרעננתלטכניקה
הציבוריתלפעילותשמוריםהמבקרים
אחדכלשלהמרשימהולאישיות

נחשפנו.שאליהםמהמנהיגים
מתחילים.יאללה

זוכרים.
בשחור

ולחייליהספר
טכנולוגיה

מוצגיםמהמוזיאוניםאחדבכל
שמעוררים
הכבודכל

של
הציבוריתהמבקרים

אחדכל
נחשפנו.שאליהםמהמנהיגים

מתחילים.יאללה

גודלקלנגאורלי

בקצבכאןמתחלפותממשלות

שדואגמיישאבללמדימהיר

שעמדמישלומורשתםשזכרם

מהר.כךכליישכחלאבראשן

ראשימוזיאוניבעקבותמסע

לדורותיהםישראלממשלות

הערה




חוזההרצל,זאבבנימין
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הרצלהריהודית.מדינהשתוקםלאתרעצמותיואתלהעלותציווה

המדינהמייסדבן־גוריון,דוד

הראשוןהממשלהוראש
זכרוכיקובעתשל"ז־6791,בן־גוריוןדודחוק

ביתמוסדות:בשלושהיונצחוופועלוהזקןשל

המכוןהרחב,לקהלפתוחיהיהשגםבן־גוריון,דוד
המדבר.לחקרוהמכוןבן־גוריון,דודלמורשת

בן־גוריוןביתזכהשניםארבעלפנירקזאת,ובכל

שבוהצריףמחודשת.לעדנהבוקרשדהשבקיבוץ

שנותיואתהראשוןישראלממשלתראשבילה

להחריד.צנועהיהפולה,אשתועםיחדהאחרונות,

למחסניבימיועודהפכובסמוךדומיםצריפים

קבעלבתיעברוודייריהםהקיבוץשלתחזוקה

אנופעםמדי

לריהוטנחשפים

מהתקופה.מקורי

מוצגהיתרבין

שעליוהשולחן

הטקסטנכתב

"מדינתשלהמכונן

השולחןהיהודים".
מלוןידיעלנתרם
שבוהפריזאיקומבו

בזמןהרצלשהה
כתיבתו

המבקריםנכנסיםהציוניהקונגרסחדראל

הצבעותמשוחזרותכאןמהודר.מדרגותגרםדרך

בעולםהראשוניםמהמוסדותהיהשאגבהקונגרס,
שלהרביםמסעותיולנשים.הצבעהזכותשהעניקו

הקמתלטובתהדיפלומטיהמאבקבמסגרתהרצל
ותמונות.מפותבשללמשתקפיםיהודיתמדינה

חדרשלמדויקשחזורמופיעהסיורסוףלקראת

המלמדיםהמקוריים,חפציועםהרצלשלהעבודה

המשוחזרהחפץבזמנו.גבוהמעמדבעלהיותועל

בראשיתחדשפריטהטלפוןהואבחדרהיחיד

הרצלמשירותיו.נהנהשהרצלהקודמת,המאה

המדינה,חזוןעבורכספוורובמרצוכלאתהשקיע
מאומה.כמעטלאשתונותרלא44בגילוכשנפטר

כלעלהחדראתמאשתוקנהוולפסוןדודידידו

מתוךוכןהכלכלי,מצבהעללהקלכדיתכולתו
ההיסטורי.ערכוהבנת

קולנועלחדרהמבקריםנכנסיםהסיורבסיום
הרצלשלוהשקופההבובתיתדמותוכאשרקטן,

מוצגהמסךעלמעל.מהמרפסתעליהםמשקיפה

שלאהמרהיבההמציאותמולהאיששלחזונו

לשיפור.מקוםעודישאםגםכן,תיאמן.

בהנחתהרצל,בהרפותחיםאנחנוהמסעאת

המורכבהסיפורכלאתשחזהמישלקברועלאבן

הרעיונותמפתעלהיהודיתהמדינהאתוהציבהזה,

ממשלהראשהיהלאאמנםהואהקונקרטיים.

אבלנולדת,המדינהאתלראותזכהלאואפילו

הואאחריו.שבאואלהלכלהשראההעניקבהחלט

שמו,עלהקרויההרעלשלהםהמרכזיהמארחגם
פחות.קצתאו120סוגריםשהםאחרי

האומהגדוליקברותאתתמצאוהרצלבהר

נשיאיםממשלות,ראשיבולהיטמןשבחרו

בנותלצדקבוריםאלהכלהכנסת.ראשויושבי

לצדכך,כהונתם.בזמןכאלהשהיובתנאיזוגם,

ולאאופירהרעייתוקבורהנבוןחייםהנשיא

אשתוקבורהאשכוללוילצדאולםהשנייה,אשתו

למעלהלצדושהייתההאישהולאהשלישית
האישהלפסגה.הגיעבטרםונפטרהשנהמשלושים

שלהתפקידהבזכותזובחלקהשקבורההיחידה

לתפקידשכןלבדה,כאןהטמונהמאירגולדההיא
כאלמנה.הגיעההממשלהראשות

44באוגוסטבהרנקברעצמוהרצל שנים1949,

בארץאותולקבורצוואתובעקבותמותו,אחרי
קבורתומקוםיהודית.מדינהבהשתקוםלאחר

אזשהיההזיתיםבהרלאאולםבירושלים,נקבע

לשכונתהסמוךהשומםההרהירדני.השלטוןתחת

איששלקבורתםמקוםלהיותראוינמצאוגןבית

האומהגדוליושלהחזון

שכןבעקבותיו,שבאו
להשקיףניתןממרומיו
המתפתחת.הבירהעל

הקבריםמרבית

האומהגדוליבחלקת

למעטלזה,זהדומים
שלקבריהםאחד:חריג

ורעייתו.רביןיצחק

שלאהמשוםזאת

שקברוביקשהרבין
ימשוךבעלהשל
אתויעוררלב,תשומת

עללשאולהמבקרים
ישנםהיוםשכברמתבררהצער,למרבהזה.שוני

ידועאינוהירצחושדברכאןהמבקריםצעירים

להם.

ביתכידועמצויהאומהגדולילחלקתבסמוך

שלהראשוןהקברבארץ.הגדולהצבאיהעלמין

אחיםקברהואבושנטמנוישראלמערכותחללי

הרוגיולצדהלכאן,שהועתקההל"השיירתשל

עציון.בכפרהאחרוןהקרב
מודרךלסיורלהירשם)רצויבהרסיוראחרי

המוזיאון,אלמועדותפנינואופקים(,ומרחיב

מימושווביןהרצלשלחזונוביןלעמתשמבקש

נעיםבמסעלדרךיוצאיםהמבקריםבמציאות.

אותםמלוויםלאורכוכאשרלחדר,מחדרומשתנה

הרצלשלדמותואתהממחישיםשחקניםשלושה

לגלםהמבקששחקןהואמהםאחדייחודית:בדרך

הואכךולשםהמדינה,חוזהשלדמותואתבהצגה

ממנודורשיםהםועוזרתו.ההצגהבמאיאתפוגש

הואזובדרךמניעיה.אתולהביןלדמותלהיכנס

איתו.ואנחנוהרצל,עלועודעודלומד

המפתיעיםשוניםמסכיםנפתחיםחדרבכל

מלפנים,המבקריםאת
ומהצדדים.מאחור

פנויאינוחללשום

העלילה.מסיפור
מכוסיםהראשוןבחדר

בתמונותהקירות

שלגדולותאווירה

המאהבסוףפריז

ופעלחישבהה־91,
שקופותבובותהרצל.
בחדריםמגלמותויפות

אנשיאתהשונים

ברחובותההיאהעת

ומדיהציוני,ובקונגרס

ביןמהתקופה.מקורילריהוטגםנחשפיםאנופעם
המכונןהטקסטנכתבשעליוהשולחןמוצגהיתר
מלוןידיעלנתרםהשולחןהיהודים"."מדינתשל
כתיבתו.בזמןהרצלשההשבוהפריזאי,קומבו

הרצלהרמ1זיא1!

ירושליםהרצל,שדרות

)כניסה18:00-8:30א׳־ה',ימי?מתי:
)כניסה12:20-8:30,'1יום.(17:00אחתנה:
שקל.30מבוגרכמה:(11:30אחרונה:
24ותיקיםאזרחיםסטודנטים,חיילים,ילדים,

הרצלעםלהצטלםמרכזית:אטרקציהשקל

ע1ד02-632151בקשר:תהי1המרפסתעל

יתשלי?יערושם,ידמוזיאוןבאזור:

7ע"מצילום:

צילומים:
יונתן
זינדל

פלאש
90,

מרק
ניימן

הערה




כמעטשנשמרעצמו

מותוביוםשהיהכפי

ב3791האיש

שחזוריםלמעט

לתכולהבלאי.בעקבות

כאןתלויותהיושלאמזוזותנוספומשהוהמיושנת

ביןבהבדליםלהבחיןגםניתןכאןהזקן.שלבימיו

שהזקןבסביבתוהבודדותביןלרעייתובןגוריון

שלשבחדרובעודשמה.ברותלעלהביאהצליחלא

ספריוהיסטוריהספרימיטתולידמוצביםהאיש

חדרהמקראדעתתנ"ךשלכרכיםשניוגםשלו

זכוכיתמכוסהצנועבשולחןמעוטרפולהשל

והנכדים.הילדיםשלתמונותיהםממנווניבטות

רשימותועליולוחניצבעודהצנועבמטבח

להישארהתעקשהזקןאולםיותרחדישים

בצריפו.

הםוכעתהמחסניםפונוהאחרונותבשנים

שלמורשתובשימורומרתקחשובחלקמשמשים

המבקריםצופיםהראשוןבביתןהמדינה.מייסד

וגלגוליובןגוריוןשלימיוראשיתעלבסרט

מוצלחיםשחקניםעלידיהציוניהסיפור

הבאותבשניםפועלומונצחהבאיםובחדרים

שולחנותפועליםמהםבאחדשונים.בתחומים

שאלותובהםומגווניםנפלאיםאינטראקטיביים

דורשתהאחתאחרבאופןמוצגתמהןאחתשכל

האחרתהמתאימהלשאלהנכונהתמונהגרירת

כמהביןבחירה

נכוןבמענהאותשובות

התשובהלאנכון.או

מובילההנכונה

בחייופרקעודלתיאור

המעוררהאיששל

המבקרים.בקרבדיון

למצואתוכלוכאןגם

לבדוקהמבקשמשחק

בןגוריוןשלחזונואת

והכולהזמןבמבחן

שעלהמגעבמסכי

ההפעלה.שולחנות

פועלולצד

שלמלאהתמונהלהציגמשתדלהאתרהמבורך

כךשלו.הנוקשיםהצדדיםכוללבןגוריוןדוד

שכתבומרגשיםלבבייםמכתביםכמהלראותניתן

למדיחריפיםכמהולצידםלאזרחיםבמענה

אתלתקןממנודורשהואשבהלילדתשובהכמו

המרשימיםמאבקיולצדשלו.הכתיבשגיאות

אלטלנהטראומתמוצגתהמדינהלפיתוח

זה.קשהבאירועפקודותיועלוהביקורת

המגוריםצריףהיאשלנוהאחרונההתחנה

התפריטאתהמציגההביתבעלתשלמסודרות

איךגםנמצאהתבשיליםביןאיש?.שלהיומי

בןגוריוןשלהמפורסםמוץ'"ה"קוץ'

לבנהגבינהאשלהמקוריתהרכיביםרשימת

ולבלוע.בבלנדרלערבבפטל.ותרכיזתפוחיםרסק

מאכלסבןגוריוןשלהגדולהעבודהחדר

שהמתינוהספריםאלףל22בנוסףספרים

כתוביםבצריףהספריםשבתלאביב.בביתולו

היטבהזקןידעמתוכןשתשעשונותשפותב11

הספריםקריאתלצורךבמיוחדלמדחלקןואת

המקור.בשפת

יווני.פילוסוףדמויפסלניצבמכתבתומעל

עלהזההפסלהוצבהמדריכיםמספריםבתחילה

בןגוריוןקיבלכאשראךביותרהגבוההמדף

בעלרבנומשהפסלשלמוקטןחיקויבמתנה

מדףעלממולבספרייהאותוהציבהואהקרניים

לחציהורידגבושמאחוריהפילוסוףואתעליון

גבוהיהיהלאפסלאףהבהירשליבביתהתורן.

רבנו.משהמשל

להנגשתהתקניםמכוןמתעודתנהנההמקום

מלוויםהסרטוניםוכללנכיםציבורייםמקומות

בכתוביות.

הממשלהראשאשכוללוי
השלישי

בשניםרקלעדנהזכהאשכוללוימרכזגם

ששימשהמבנהשלמהיסודשיפוצועםהאחרונות

משהלמעטבבירהישראלממשלותראשיאת

ועדמבןגוריוןהשניהממשלהראש

בקדנציהבבלפורהביתאתשחנךרביןיצחק

הטבעלהגנתהחברהבעזרתשלו.הראשונה

במרכזשנים34במשךנטוששעמדהלבןהפיל

אתהמשחזרלמוזיאוןמחורבההפךירושלים

משתדלהמקום

מלאהתמונהלהציג

בןגוריון

הנוקשים.הצדדים

לראותניתןכך

לבבייםמכתבים

לצדלאזרחים

שבולילדמענה

ממנודורשהוא

שגיאותאתלתקן

שלוהכתיב

גרינשפן
דודו
צילום

בןגוריוןשלהצריףרבנו.משהופסלספריםאלפימוץ'קוץ'חייליםילדיםשקל.03מבוגר
שקל.51ותיקיםאזרחיםסטודנטים

הגלובוסלידלהצטלםמרכזיתאטרקציה

תהיוממנו.נמוךהיהשבןגוריוןבצריף

קבריבאזורעוד.9640656-80בקשר

אתהנושאהלאומיבגןבןגוריוןודודפולה
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