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  הקדמה

יש ו,  כתבה ניצה רוזובסקי1,"תאווה לשימור העבר ולפירושו, יש בישראל תאווה למוזיאונים"

המכיל לראשונה , "חוק המוזיאונים" חוקקה הכנסת את 1983בשנת . מידה רבה של צדק בדבריה

מוסד שלא למטרות רווח שיש בו אוסף מוצגים בעל ערך : " סטטוטורית למוזיאוןבישראל הגדרה

לימוד , ומטרת התצוגה היא חינוך, חלק ממנו לציבור המציג באופן קבוע את האוסף או, תרבותי

אשר בסמכותה להכריז על מוזיאונים , "מועצת המוזיאונים" במסגרת החוק הוקמה 2".או עינוג

בתמורה לעמוד הם נדרשים ו, אלה זוכים לתמיכה ממשלתית. מטעם המדינה" מוכרים"

, טיפול באוסף והצגתוו, לדרכי האיסוף,  באשר לאופן ניהול המוזיאוןותת מסוימיובויחהתב

מרביתם מוקדשים ,  מוזיאונים53-כיום המדינה מכירה באופן זה ב. פרסום קטלוגים ועוד

מוזיאונים ,  הם המוזיאונים לאמנותקבוצות בולטות נוספות. לארכיאולוגיה ולהיסטוריה

מוזיאונים להנצחת השואה , )מדינתיים-ל והארגונים הצבאיים הטרום"צה(בנושאים ביטחוניים 

  3.ומוזיאונים אחדים למדע וטבע

, לדוגמה. בנוסף למוזיאונים המוכרים קיימים עוד עשרות רבות של מוזיאונים שאינם מוכרים

, ועוד כארבעים תצוגות מקומיות,  מוזיאונים180- שילר כ מנו יהודית ענבר ואלי1990בשנת 

 בחמש השנים 4. מוזיאונים220- בסך הכל כ-אוספים ארכיאולוגיים קטנים ומוזיאונים בהקמה 

 5(!).קצב גידול של למעלה מארבעה מוזיאונים בשנה ,  מוזיאונים נוספים22שלאחר מכן נוספו 

 יהיה המספר אשר 6. מוזיאונים219רשומים " מדריך למוזיאונים בישראל"באתר האינטרנט 

 משנה לשנה מתרחב גם מגוון הנושאים שבהם 7.הוא גבוה למדי ביחס לגודל האוכלוסיה, יהיה

למשל מוזיאונים (ובנוסף מוקמים מוזיאונים מסוגים חדשים , ישראלבעוסקים המוזיאונים 

אלא ביוזמת אישים , המדינהרובם שלא מטעם רשויות , )מוזיאונים חווייתיים ועוד, פתוחים

                                                      
1 N. Rozovsky and J. Ungerleider-Mayerson, The Museums of Israel, Abrams Publishers: New York, 1989, p. 

6. 
 המוזיאונים איגוד להגדרת מאוד דומה הישראלית ההגדרה. '1983-ג"התשמ, המוזיאונים חוק, 'םהמשפטי משרד 2

 .העולמי
, 2005. הכנסת של והמידע המחקר מרכז של האינטרנט אתר', המוזיאונים תקציבי: בנושא רקע מסמך, 'רוסו' ל 3

doc.01122m/docs/data/MMM/il.gov.knesset.www://tpht. 
 ירושלים, אריאל הוצאת, ומורחבת מעודכנת, חדשה מהדורה: בישראל מוזיאונים, )עורכים (שילר' וא ענבר' י 4

 .5' עמ, 1995
   .268' עמ, שם 5
 .2008 אוגוסט,  com.msilmuseu.www', בישראל למוזיאונים מדריך '6
 המדינות בין לא אף והיא, לנפש ביותר הרבים המוזיאונים בעלת המדינה איננה ישראל, רווחת לטענה בניגוד 7

  :אצל למשל וראו, שונים רשמיים גורמים בשם פעם מדי מופיעה זו שגויה קביעה. זה בתחום בעולם המובילות
 החינוך משרד שהפיץ במידע וכן; 62' עמ, 2004 ביולי 9, שבועי מוסף – הארץ', מוזיאון פתח מנדל, אגב, 'ברזילי-לוי' ו

, החינוך משרד של האינטרנט אתר', המדינה להישגי דוגמאות, 'ונוער חברה מינהל: למדינה השישים חגיגות לרגל
  .doc.5tochnit/israel/upload/main/il.gov.education.noar://ttph, 6' עמ, 2008

 ו"יונסק פרסומי פי-על. תושבים מיליון לכל מוזיאונים 30-כ היותר לכל בישראל קיימים, שלעיל הנתונים לפי
)UNSECO - אירופה במערב רבות במדינות, 1998 לשנת המעודכנים, )ם"האו של  התרבות המדע, החינוך ארגון 

 לכל מוזיאונים 110-כ ובשוויץ ובנורבגיה, 90-כ נמנו באוסטריה. תושבים מיליון לכל מוזיאונים 40-מ למעלה יימיםק
 .UNESCO, Statistical Yearbook, Paris 1998, section 10 :וראו, תושבים מיליון
 התכתבות י"עפ (וניםהנת באיסוף בעיות לאור לפרסמם הפסיק הארגון שכן, בנמצא אינם יותר עדכניים נתונים
 ).2008 ינואר, ו"יונסק של לסטטיסטיקה מהמכון דלומה לידיה' הגב עם אישית
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 בעשרים השנים האחרונות חלו גם תמורות רבות באופן החשיבה 8.ומוסדות פרטיים ובבעלותם

אוניברסיטאות שונות פתחו קורסים ואף תוכניות . ובחשיבות המוקנית להם, על מוזיאונים

 9.לתחוםואף נוסדו כתבי עת ישראליים המוקדשים , לימודים שלמות העוסקות במוזיאולוגיה

, זוהי קטגוריה מתפתחת, מבין המוזיאונים בישראל. ספר זה מתמקד במוזיאונים אתנוגרפיים

שחלקם הגדול , העומדת בצל הסוגות הדומיננטיות של המוזיאונים ואתרי המורשת בישראל

בהקמת מוזיאון . או למוסדות הביטחון למיניהם/מוקדש לתולדות ההתיישבות הציונית ו

ל קהילה אחת מתוך קהילות ישראל יש משום הדגשת השונה והצבת הקהילה המוקדש לעברה ש

ר ועל כן מבחינה קונספטואלית המוזיאונים האתנוגרפיים קוראים תיגר על הסיפ. כעומדת בנפרד

-אשר שואף מראשיתו לאחד את מגוון הקהילות היהודיות תחת קבוצה אתנית, הציוני ההגמוני

בפועל מרבית הקהילות בחרו להדגיש באמצעות , זה מראהכפי שמחקר ,  ואולם10.גזעית אחת

  .המוזיאונים שהקימו את מחויבותן למפעל הציוני

  

  ויתומטרוהמחקר שיטת 

מחקר , טרם נערכה עבודת מחקר מקיפה המתמקדת במוזיאונים האתנוגרפיים בישראלשהיות 

לשם כך . בישראלבמטרה ראשונית למפות את המוזיאונים האתנוגרפיים , זה בוצע בחתך רוחב

בהשראת הגדרת . במטרה לכלול מוזיאונים רבים ככל האפשר,  להשתמש בהגדרה רחבהנובחר

המונח מוזיאון אתנוגרפי במחקר זה מתייחס לכל מוסד הפתוח לציבור המציג , המדינה שלעיל

המקורות . חינוך והנאה,  למטרות לימוד11,יום מהתרבות החומרית של העבר הקרוב-חפצי יום

מדריכי מוזיאונים , בין היתר, לחיפוש מוזיאונים העונים להגדרה זו כולליםנו ם נעזרשבה

 וכן עמיתים ובני 14, חיפושים בעיתונות היומית13, חיפושים במנועי חיפוש מקוונים12,וטיולים

בסך הכל אותרו בשיטה זו . משפחה שסיפקו מפעם לפעם קצות חוט למקומות לא מוכרים

  15.העונים להגדרהשלושים וארבעה מוסדות 

, פי הגדרת המדינה- על" מוזיאונים מוכרים"והם , חלק מהמוזיאונים הינם מוסדות ותיקים

חלקם משתרע . כגון מרכזי או בתי מורשת, וחלקם הוקמו בשנים האחרונות תחת שמות אחרים

מרביתם מתמקדים בקבוצה . על פני מספר קומות וחלקם קטנים עד כדי שולחן תצוגה בודד

חלק מהם מוזנח מחוסר שבעוד . אך בחלקם מוצגות מספר עדות זו לצד זו, אחת) עדה (אתנית

זאת בעקבות . והמבקרים בהם הולכים ורבים, אחדים מהם זוכים לעניין הולך וגובר, תקציב

                                                      
 ירושלים, )עורכים (ביגר' וג שילר' א', )ידיעות לקט (הקרובות בשנים יוקמו חדשים מוזיאונים כארבעים, ']שילר' א [8

 .246' עמ, 1990 ירושלים, אריאל הוצאת, ישראל-וארץ
 מעודכנת, חדשה מהדורה: בישראל מוזיאונים, )עורכים (שילר' וא ענבר' י', כללית סקירה, 'שילר' וא ליפשיץ' א 9

 .269' עמ, 1995 ירושלים, אריאל הוצאת, ומורחבת
 .116-105' עמ, )2008 (70, בגיאוגרפיה אופקים', בישראל תרבותיות-ורב מוזיאונים, 'פרי' ונ קרק' ר 10
 .ארכאולוגיים באתרים ושנחפר חפצים מהצגת להבדיל 11
 2006 אביב תל, מפה הוצאת, נעלמים אוצרות אל מסע: הארץ מטמוני, כליפא-שלו' נ; )4 הערה, לעיל (ושילר ענבר 12
 ].הארץ מטמוני, כליפא-שלו: להלן[

, לעיל" (בישראל למוזיאונים מדריך"ו, il.co.d.www, "זהב דפי "האינטרנט באתרי וכן, כלליים חיפוש במנועי 13
 ).6 הערה

 של הממוחשב והמפתח, html.archSearchArt/spages/hasite/il.co.haaretz.www, "הארץ "ארכיון בעיקר 14
 b-find=name_file&file=func?/F/il.ac.tau.ariela, )אלהארי  בית-ציון  שער ספריית בעריכת (היומית העיתונות

 .המלאה המוזיאונים לרשימת' א נספח ראו 15
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ספרי הטיולים הרבים ומדורי הטיולים בעיתונים העוסקים תמידית בחיפוש אחר מקומות קטנים 

  ".בלתי ידועים"ו

" תיאוריה המעוגנת בשדה" בשיטת המחקר נובחר, וון שזהו כאמור מחקר ראשוני מסוגומכי

)Grounded Theory .(אשר נמנעת מכפיית תיאוריה קיימת על , זוהי שיטת מחקר איכותנית

 בהתאם לשיטת 16.ובמקום זאת שואפת להסקת מסקנות ישירות מהמידע שנאסף, מושא המחקר

ואינו שואף להתאים לתיאוריה קיימת ,  אינדוקטיבי מובהקמחקר זה נושא אופי, מחקר זאת

  : ואלו הן,באופיין) Exploratory(שאלות המחקר הן גישושיות , לאור זאת. כזאת או אחרת

  מהם הגורמים שהביאו לעלייה היחסית בכמות המוזיאונים האתנוגרפיים בישראל בשנים

  ?מהן המטרות שלשמן מוקמים מוזיאונים אלה? האחרונות

 והאם ניתן לסווגם , מהם המאפיינים המשותפים למוזיאונים האתנוגרפיים בישראל

  ?האם ניתן לאתר נראטיב היסטורי משותף? לקבוצות

 ובאיזה אופנים , באילו אופנים משפיעים מאפייני העדה המוצגת על דמותו של המוזיאון

 ?משפיעה עליו אישיותם ורקעם האישי של מקימי המוזיאון

. שנכלל בספר זה נאסף בעבודת שטח של ביקור במוזיאונים השונים שאותרומרבית המידע 

 קיים וכן , במידת האפשר גם בעזרת צילום,  תיעוד של התצוגה נעם פרי במהלך הביקורים ביצע

בשל רוחב היריעה ומספר . מובנים עם מקימי המוזיאון או מנהליו הנוכחיים-ריאיונות חצי

לא התאפשר לערוך ראיונות ,  בשלבים ראשונים של המחקרהמוזיאונים הגדול שאותרו כבר

לפיכך לגבי מוזיאונים שעליהם כבר נכתבו . מקיפים עם כל אחד ואחת ממקימי המוזיאונים

ף עדווה,  על מחקרים קודמיםנואת ידינו סמכ, שכללו ראיונות עומק עם המקימים, עבודות מחקר

הביקורים במוזיאונים .  האיר את פועלםלראיין דווקא את אלה שהזרקור האקדמי עדיין לא

חומר שפורסם בעבר על המוזיאונים נאסף בנוסף לביקורים ולראיונות . 2008-2006 בשנים וערכנ

, העיתונות היומית, כגון מחקרים אקדמיים, ידי גורמים חיצוניים-ידם והן על-הן על, השונים

  .ואתרי אינטרנט

המוזיאונים . לתיחום המחקר בזמן ובמרחב שורת החלטות באשר תלולכל תכנית מחקר כ

והתפתחותם נסקרת בקצרה , עשרה-הראשונים בארץ הוקמו במחצית השניה של המאה התשע

. משני טעמים עיקריים, 1948מחקר זה מתמקד במוזיאונים שהוקמו לאחר , למרות זאת. 3בפרק 

 לכת בשדה הוא שהקמת מדינת ישראל הביאה לשינויים מרחיקי, תוכני במהותו, האחד

, הפרגמטי, הטעם השני. כפי שאירע בשאר תחומי החברה והתרבות, ישראלי-המוזיאונים הארץ

למרות שיקול . ולפיכך לא ניתן לבקר בהםברובם  לא שרדו 1948הוא שהמוזיאונים שהוקמו לפני 

מטעמי שלמות ,  ואינם קיימים כיום1948וקמו לאחר שהמוזיאונים להתייחס ל נוזה בחר

בעיקר , הדיון במוזיאונים אלה נשען רובו ככולו על מקורות משניים,  מטבע הדברים.המחקר

להלן  מובאת ,סקירה על המוזיאונים הראשונים בארץ והתפתחותם ההיסטורית. מידע ארכיוני

  .3בפרק 

בחירה . מחקר זה מתייחס לכלל המוזיאונים הקיימים במדינת ישראל והרשות הפלסטינית

                                                      
16 K. Charmaz, ‘Grounded Theory’, Robert Emerson (ed.), Contemporary Field Research: Perspectives and 

Formulations, Waveland Press: New York 2001, pp. 335-352; B. G. Glaser and A. L. Strauss, The Discovery of 
Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine: Chicago 1967.. 
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שכל עוד לא קיימים , האלא מתוך תפיס,  עמדה פוליטית כזאת או אחרתזאת לא נעשתה מתוך

חולקים את המרחב עם אלה " קו הירוק"המוזיאונים המצויים מעבר ל, מעברי גבול רשמיים

 בחירה זאת מעשירה את המחקר ונותנת משנה תוקף נראה כי". הקו הירוק"המצויים בתחומי 

 נו לצער". קו הירוק"יאונים הפלסטיניים משני עברי הבמיוחד לאור הזיקה בין המוז, לתוצאותיו

ר וביקנערך אך , ה אפשרות לבקר במוזיאונים המצויים תחת שליטה בטחונית פלסטיניתתלא הי

  ".קו הירוק"במספר מוזיאונים מעבר ל

  

  בחתך לפי סוג המוזיאון, המוזיאונים הנכללים בספר: 1טבלה 

  5  "ממלכתיים"מוזיאונים 

  14   קהילות יהודיותמוזיאונים של

  5   פלסטיניות-מוזיאונים של קהילות ערביות 

  6  רקסיות'או צ, בדואיות, מוזיאונים של קהילות דרוזיות

  4  מוזיאונים של מקום

  34  כ"סה

  

  הספר מבנה

ת י מביא בתמצ1פרק . מכיל את פרקי המבוא, 3-1פרקים , החלק הראשון. ספר שלושה חלקיםב

ומתמקד בתפיסות חדשות לגבי אופיו של , היסטוריה של המוזיאון על גלגוליו השוניםאת ה

 מוקדש להתפתחותם ההיסטורית של 2פרק . מודרנית-המוזיאון לאור התיאוריה הפוסט

ולצמיחתם של דגמי מוזיאון חדשים בהתאם לתמורות שנידונו בפרק , המוזיאונים האתנוגרפיים

 המוזיאונים האתנוגרפיים שהוקמו  אתבמיוחדו, וזיאונים בארץ סוקר את תולדות המ3פרק . 1

 .1948לפני 

כל מובאת ההיסטוריה של . מכיל את ממצאי המחקר. 8-4פרקים , חלקו השני של הספר

לאחר מכן מתוארים . במקימי המוזיאון ובמניעיהם, תוך התמקדות בתהליך ההקמה, מוזיאון

לבסוף מובאת סקירה תמציתית של . ורגנות במסגרתומטרותיו והפעילויות המא, חזון המוזיאון

  .החלוקה לפרקים משקפת את הסיווג של המוזיאונים לטיפוסים. תצוגת המוזיאון

הדיון מתמקד בחלוקה של . ל דיון בממצאים וסיכוםולכ, 10-9פרקים , החלק השלישי

את מקימי ומנסה לאתר את הסיבות לכך בגורמים המניעים , המוזיאונים לטיפוסים שונים

הסיכום מתמקד במספר סוגיות מרכזיות . או במאפייני הקהילה שאותה הם מציגים, המוזיאונים

 ותם עם הקהיליהיחס, כגון יחסם של המוזיאונים עם התנועה הציונית, שראויות לעיון נוסף

  .וכיוצא באלה, )או מתיימרים לייצג(שאותם הם מייצגים 

  .את נושאי הדיון בפרקים השונים מחישיםבסוף הספר מובאים צילומים המ
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  :1 פרק

   –תפיסת תפקידו של המוזיאון 
  מודרני- מוסד מודרני בעולם פוסט

והתפקידים שהוא ממלא השתנו באופן , מוסד המוזיאון עבר גלגולים רבים במהלך ההיסטוריה

עת מלכים במזרח הקדום ריכזו בידיהם אוספים , ראשיתם כבר בעת העתיקה, המוזיאונים. ניכר

בתקופה הקלאסית נוצרה המילה . טיים של אוצרות יקרי ערך ושלל ממסעות מלחמהפר

 ומוסד מפורסם בשם זה נוסד באלכסנדריה ושימש בפועל כמעין 17,כמשכנן של המוזות" מוזיאון"

בלימודיהם ) ועוד, ארכימדס, אוקלידס(מוסד מחקר ששימש את המדענים המובילים 

ות ומנזרים אוספים של תשמישי קדושה ופריטים בעלי בימי הביניים צברו כנסי. המתקדמים

אשר גרמו לשינוע של יצירות אמנות רבות ממקומות , לא מעט בזכות מסעי הצלב, חשיבות דתית

בתקופת . אוספים דומים החלו להופיע גם במזרח הרחוק, במקביל. שונים בעולם לאירופה

שהיו שייכים למשפחות , )Wunderkammer" (חדרי פלאות"הרנסאנס פרחו ברחבי אירופה 

פריטים ייחודיים מעולם החי ושאר חפצים מעוררי , והכילו ערבוביה של יצירות אמנות, אצולה

  18.סקרנות

) 1671(עשרה הוקמו המוזיאונים האוניברסיטאיים הראשונים בבאזל -בסוף המאה השבע

. מי מדעי הטבעוהחלו לשמש מדענים כהיכלות להצגת תגליותיהם בתחו, )1683(ובאוקספורד 

ההסברים שהוצמדו למוצגים היו תמציתיים והותאמו לקהל מבקרים מצומצם ובעל השכלה 

, הרווחת גם כיום,  היתה זו התקופה בה עוצבה דמותו הסטריאוטיפית של המוזיאון19.גבוהה

לאגור ) וצריך(שניתן , בתפקיד זה המוזיאון מגלם בחובו את הרעיון המודרניסטי. כמקדש של ידע

ולסדרו באופן הגיוני , זמני- לגנוז את האוסף בתוך מבנה על/להטמין/לסגור, ")ערך"בעל (ל דבר כ

הלובר .  בהדרגה החלו מוזיאונים אלה והאוספים המלכותיים להיפתח למבקרים20.יטתישו

לאחר שהפך בחסות המהפכה הצרפתית מארמון , בפאריס נחשב למוזיאון הלאומי הראשון

עשרה כמעט בכל מדינה מערבית -עד אמצע המאה התשע). 1793(בליקה מלכותי למוזיאון הרפו

 על תפוצתם הנרחבת בראשית המאה העשרים 21.הוקם מוזיאון לאומי או גלריה לאומית לאמנות

 29 ערים בבריטניה ובלונדון לבדה פעלו 211- נמנו מוזיאונים ב1904שבשנת , תעיד העובדה

  22.מוזיאונים

                                                      
: מסויימת אמנות של וטיפוח שמירה לע מופקדת מהן אחת כל, היוונית במיתולוגיה צעירות אלות תשע הן המוזות 17

 .ואסטרונומיה ריקוד, קומדיה, טרגדיה, היסטוריה, רטוריקה, אהבה שירת, מוסיקה, אפוס
18 E. P. Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums, American 

Association for State and Local History: Nashville, TN 1979, pp. 6-9. 
 .10-9' עמ, שם 19
20 M. Foucault, ‘Of Other Spaces,’ Diacritics 16,1 (1986), p. 26. 
21 C. Duncan, ‘Art museums and the ritual of citizenship’, S. M. Pearce (ed.), Interpreting Objects and 

Collections, Routledge: London & New York 1994, p. 279. 
22 D. Murray, Museums, Their History and Their Use: With a Bibliography and List of Museums in the United 

Kingdom, J. MacLehose and sons: Glasgow 1904, pp. 292-312. 
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כבר . נויים מפליגים ורדיקליים בתפיסת תפקידו של המוזיאוןבמהלך המאה העשרים חלו שי

כי מוצה תפקידו של המוזיאון , ב"מקים מוזיאון ניוארק בארה, דנה. ון ק' טען ג1917בשנת 

הוא מבקר את " עגמומיותו של המוזיאון"במאמרו . כמוסד שתכליתו לשמור על יצירות אמנות

שבו האוצרים , וזיאון כמקדש ליצירות אמנותשקיבעה את דמותו של המ, התרבות האירופאית

דנה הצביע על כך שהמוזיאונים הקיימים משרתים באופן בלעדי את העילית . משולים לכוהנים

ית והן מבחינת עולם התוכן שהם ישים כלל לקהל הרחב הן מבחינה פיזואינם נג, החברתית

, וראה כיצד חנויות,  ואמנותהוא הבחין בראשיתו של עידן הצריכה ההמונית של תרבות. מציעים

, גלריות מסחריות ומפעלי תעשייה נעשים יותר ויותר אסתטיים ופותחים את דלתותיהם לציבור

אשר , הוא קרא להפוך את המוזיאון למוצר צריכה המוני. וכיצד הציבור נוהר אליהם בחדווה

  23.ימשוך קהלים רבים

כתב בשנת , )”The Met“(מנות בניו יורק איש חינוך במוזיאון המטרופוליטני לא, תיאודור לאו

. כי על המוזיאון להחיות את תפקידו החינוכי ולא להתמקד רק ברכישת פריטים ושימורם, 1942

הוא קרא לרשויות להגדיר מוזיאונים כמשאבים חינוכיים בשירות הציבור לצד בתי הספר 

ידי -ל המוזיאונים עלשהוזמן לכתוב על תפקידם ש,  רעיונותיו של לאו24.והאוניברסיטאות

החלו שיח רב שנים בקרב קובעי המדיניות בעולם , )AAM(האגודה האמריקאית למוזיאונים 

  25.המוזיאונים באשר לתפקידו החינוכי של המוזיאון

כי הקושי המרכזי של המוזיאונים בדורו הוא ,  קבע המוזיאולוג הקנדי דנקן קמרון1971בשנת 

,  הוא טען26"נים שלנו זקוקים באופן נואש לפסיכותרפיההמוזיאו. "הגדרת זהותם ותפקידם

לדעת , שורש הבעיה). סכיזופרניה(קוטבית - ואבחן את מצב המוזיאונים כהפרעת אישיות דו

כמקדש עליו להוות ייצוג : נעוץ בשני תפקידיו החברתיים הסותרים של המוזיאון, קמרון

וזיאון מהווה נקודת מפגש לעמדות כפורום המ; אוניברסלי ונצחי של המציאות, אובייקטיבי

כי אם , קמרון קרא לשילוב בין שני התפקידים וטען.  זירה ציבורית לעימות תרבותי–שונות 

קיומו כמקדש רק יהווה מכשול בפני שינויים חברתיים , המוזיאון לא יממש את תפקידו כפורום

  27.נחוצים

במקביל להתבססות השיח , מאז ולכל אורך שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים

חלו אינספור דיונים באשר למהותו של , קונסטרוקטיבי ובהשפעתם-מודרני והדה-הפוסט

– AAM – American) שיא האגודה האמריקאית למוזיאונים לימים נ,וזף נובל'ג. המוזיאון

Association of Museums),הגדיר בתמצית את חמש הפעילויות שבהן מחויב כל מוזיאון  :

כל אחת : חמש אצבעות הידאלה לפעילויות המשיל נובל . לפרש ולהציג, לחקור, לשמר, ףלאסו

                                                      
23 J. C. Dana, The gloom of the museum, Woodstock, VT: Elm Tree Press, 1917. 
24 T. Low, ‘What is a Museum?’, reprinted in: Gail Anderson (ed.), Reinventing the Museum: Historical and 

Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Walnut Creek, CA: AltaMira Press 2004, pp. 30-43. 

G. Anderson, ‘The Role of the Museum: The Challenge to Remain Relevant’, G. Anderson (ed.), 25 
Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Walnut Creek, CA: 

AltaMira Press 2004, p. 10. 
26 D. Cameron, ‘The Museum, A Temple or the Forum’, Curator XIV (1), 1971, p. 11. .  
 .24' עמ, שם 27
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 ICOM) המועצה העולמית למוזיאונים 28.ויחדיו הן משרתות מטרה משותפת, עומדת בפני עצמה

– The International Council of Museums) ערכה מספר דיונים נוקבים בנושא במהלך שנות 

: ובסופו של דבר הובילו להגדרה הבאה,  הולידו שורה של משבריםדיונים אלה. השבעים

ואשר , הפתוח לציבור, בשירות החברה והתפתחותה, המוזיאון הוא מוסד קבוע ללא כוונות רווח"

, מתקשר ומציג חומרים המעידים על בני האדם וסביבתם למטרות לימוד, חוקר, משמר, רוכש

  29".חינוך והנאה

עבר מוקד ההתעניינות של הדיון , מודרניזם-ברוח הפוסטושוב , כןבשני העשורים שלאחר מ

). להבדיל מחינוכי(ולמוזיאון כמוסד חווייתי , הציבורי והאקדמי לקהל המבקרים של המוזיאון

לעולם מופיעים בהגדרות השונות לפני " שימור"ו" איסוף"מוזיאולוגים החלו לתהות מדוע 

 אנשי מקצוע 30.מסורתיים ולסדרי עדיפויות מיושנים רמז למבני הכוח ה–" הצגה"ו" תקשור"

מטרות אלה לא . החלו להכיר בעובדה כי למבקרים שונים יש מטרות שונות בבקרם במוזיאון

החוויה המשמעותית ביותר , למשל. בהכרח חופפות למטרותיהם של מתכנני המוזיאון ומנהליו

ולא של , ת/ת אחר/ עם מבקרת יכולה להיות תוצאה של אינטראקציה/ת מסוים/עבור מבקר

 עשרות מחקרים מאז ניסו להבין ולבחון את זווית הראיה של 31.האינטראקציה עם התצוגה

 המוזיאונים המובילים כיום 32.המבקרים במטרה לשפר את התקשורת בינם לבין המוזיאון

ם שיש בכוחן לעורר השראה בקרב המבקרים ולשנות את האופן שבו ה, שואפים להעניק חוויות

  33.רואים את העולם ואת חייהם שלהם

העידן הדיגיטלי ומהפכת המידע יוצרים שינויים חברתיים , במאה העשרים ואחת, כיום

, מצד אחד. והשפעתם לא פסחה גם על תפקיד המוזיאונים ותפקודם, ופוליטיים חסרי תקדים

בעת שכמות , םהמוזיאון איבד חלק מיוקרתו כמוסד המשמר ואוגר מידע עבור חוקרים ותלמידי

, מוזיאונים רבים השכילו להשתמש בטכנולוגיות חדישות, מצד שני. מידע עצומה קיימת ברשת

, בכדי להנגיש את אוספיהם לקהל באופן שלא היה אפשרי מעולם קודם לכן, כולל כלים מקוונים

 מוזיאונים העוסקים במורשת תרבותית 34.ואף לחזק את הקשר עם הקהילה אותם הם משרתים

. כל אלה דורשים משאבים רבים, והצגתם, שימורם, איסוף מוצגים. וים משבר חריף אף יותרחו

קל וזול הרבה יותר . שעליו יש לשלם ואותו יש לתחזק, הקמת מוזיאון פיזי דורשת גם מקום

, ואולם. ליצור ולתחזק מרחב וירטואלי שיתמוך בצרכי שימור הזיכרון הקולקטיבי של הקהילה

                                                      
J. V. Noble, ‘Museum Manifesto’, Museum News, April 1970, pp. 27-32  28  

B. L. Murphy, ‘The Definition of the Museum: From Specialist Reference to Social Recognition and 29 

Service’, ICOM News, 2 (2004), p. 3.  

  :וראו, מוחשית שאינה במורשת והן מוחשית במורשת הן עוסק המוזיאון כי ציוןה בתוספת, כיום גם תקפה זו הגדרה

, 1Paragraph , 3Article , ICOM Statuteshtml.statutes/museum.icom://http 
 .שם 30
31 S. E. Veil, ‘Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm’, reprinted in: G. Anderson (ed.), 

Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Walnut Creek, CA: 
AltaMira Press 2004, p. 78. 

32 E. Hooper-Greenhill, Museums and Their Visitors, London & New York: Routledge, 1994. 
33 H. Skramstad, ‘An agenda for American museums in the twenty-first century’, Daedalus 128,3 (1999), p. 

128. 
34 R. Ballantyne and D. Uzzell, ‘Looking Back and Looking Forward: The Rise of the Visitor-centered 

Museum’, Curator: The Museum Journal 54,1 (2011), pp. 85-92;  
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לשעבר מנהל המוזיאון הלאומי להיסטוריה אמריקאית של , ק פכטרכפי שציין מאר

הקרבה . קיים מרכיב רגשי בביקור במוזיאון שאינו קיים בביקור באתר אינטרנט, סוניאן'הסמית

 דבר זה נכון אף כפליים כאשר 35.הפיזית למוצגים מגבירה את משמעותם עבור המבקרים

פי שהדבר במוזיאונים אתנוגרפיים המשמרים כ, למבקרים קיים קשר רגשי טבעי עם המוצגים

  .את המורשת התרבותית של הקהילה

לראות , במחקר זההמשתקפת גם ,  כיוםיש לציין את הנטייה ההולכת וגוברת, לבסוף

בעבר שימש המוזיאון באופן בלעדי חוקרים שעוסקים . במוזיאונים עצמם גם מושא למחקר

 לארכיאולוגיה היה משמש ארכיאולוגים ותלמידי מוזיאון: לדוגמה. בתחום שאותו הוא מציג

כיום יותר ויותר חוקרות וחוקרים מתחומי מדעי החברה . ארכיאולוגיה כדי ללמוד ארכיאולוגיה

כל אחד מנקודת המבט של , משתמשים במוזיאון כדי ללמוד משהו על החברה שבתוכה הוא צמח

 שבו תרבות מקודדת וממוסדת על ידי  מוזיאונים מהווים דוגמה מאלפת לאופן36.תחום הידע שלו

בנוסף הם משקפים את התפיסות והנחות היסוד של . החברה ולאופן שבו ידע מונחל לציבור

פריט בארכיון שאבדו , המוזיאון עצמו הפך למוצג מוזיאלי"מודרניזם -ברוח הפוסט. מקימיהם

  37".גבולותיו

                                                      
35 M. Pachter, ‘Why Museums Matter’, in: R. Parry (ed.), Museums in the Digital Age, London & New York: 

Routledge, 2010, pp. 332-335. 
 וקיילין פנישל דבורה (והאנתרופולוגיה הסוציולוגיה מתחום חוקרות של מחקריהן מצוטטים זה בספר, לדוגמה 36

) יאיר אורנה (החינוך, )ענבר יהודית (האמנות, )אזולאי אריאלה (התרבות, )כתריאל תמר (התקשורת, )גולדשטיין
 .ההיסטורית הגיאוגרפיה בתחום, לגיאוגרפיה החוג במסגרת נערך הנוכחי המחקר. ועוד

 .2' עמ, )1996 (74 סטודיו', דבר אחרית, 'אזולאי' א 37
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  :2 פרק

   –מוזיאונים אתנוגרפיים 
  כשוויותשורשים היסטוריים ומגמות ע

אשר עסקו בכל דבר שנחשב ראוי , בעוד שבראשיתם היו המוזיאונים מוסדות רב תחומיים

מהותו של ". אקדמיזציה"הרי שברבות השנים עבר עולם המוזיאונים תהליך , לאיסוף ושימור

בדומה לחלוקה לתחומי הידע האקדמיים , תהליך זה חלוקת המוזיאונים לקטגוריות של ידע

, מדעי טבע, אמנות:  החלו לקום מוזיאונים המוקדשים לתחום מסוים).דיסציפלינות(

בכל קבוצה כזאת המוזיאונים החלו לפעול בזיקה לדיסציפלינה המדעית . ארכיאולוגיה ועוד

אחד הטיפוסים שהתפתחו . להציג את הישגיה ולשמש את חוקריה ואת תלמידיה, המקבילה

  .יקה לענף האקדמי של האנתרופולוגיההפועל בז, באופן זה היה המוזיאון האתנוגרפי

 Rijksmuseum)דוגמה טובה לטיפוס זה של מוזיאונים הוא המוזיאון הלאומי האתנולוגי 

voor Volkenkunde) אחד המוזיאונים הראשונים בעולם שיוחדו לתחום - בליידן שבהולנד 

-ליפ פרנץ פוןידי פי-שהוקם על, )Museum Japonicum(ראשיתו במוזיאון יפן . האתנוגרפיה

רופא גרמני ששהה ביפאן במשך שמונה שנים במטרה ללמד שם את רזי , )Von Siebold(סיבולד 

, יומי-סיבולד אלפי חפצים שהיו בשימוש יום-במהלך שהותו שם אסף פון. הרפואה האירופאית

  עד1837.38הציגם במוזיאון שהקים בביתו בשנת , וכששב לאירופה והשתקע באוניברסיטת ליידן

, ב כעשרים מוזיאונים דומים"עשרה כבר היו פזורים ברחבי אירופה ובארה-לסוף המאה התשע

שנמצאים בשימוש יומיומי בתרבויות , שהמשותף להם הוא איסוף והצגה באירופה של חפצים

מוזיאונים אלה . מתוך מטרה לאפשר לקהל האירופאי להתרשם מהן בסמוך לביתו, מרוחקות

וחלק ניכר מאוספיהם התבסס על פריטים שהועברו לאירופה , יאליסטיותניזונו מתפיסות קולונ

  39.בחסות תהליך הקולוניזציה הממוסד של אפריקה

להצגת . המוזיאון האתנוגרפי במובנו המקורי מציג תרבויות שנמצאות במקום אחר, אם כך

 אשר ,הוקמו מוזיאונים היסטוריים וארכיאולוגיים, קרי בעבר, תרבויות שחיו בזמן אחר

המוזיאון האתנוגרפי לקח , במלים אחרות. התמקדו לרוב בהיסטוריה של האזור בו היו ממוקמים

לצד שני טיפוסים . ואילו המוזיאון ההיסטורי לקח אותם לזמן אחר, את המבקרים למקום אחר

, בעשרות השנים האחרונות מוקמים בכל רחבי העולם יותר ויותר מוזיאונים מטיפוס חדש, אלה

  .הווים שילוב של המוזיאון האתנוגרפי וההיסטוריאשר מ

בעלת מורשת , כמוזיאונים אתנוגרפיים הם מספרים את סיפורה של קבוצה אתנית אחת

כמוזיאונים היסטוריים הם מתמקדים במאפייני החיים כפי . תרבותית מסוימת ומובחנת

משמרים תרבויות ובחלקם מוזיאונים אלה מתעדים . שהתקיימו בעבר במקום שבו הם נמצאים

בעקבות תהליכי הגירה והיטמעות או , או שנעלמו זה מכבר, שעומדות על סף היעלמות

הן במוזיאונים אלה והן במוזיאונים הממסדיים הגדולים הדגש מוסט מההיסטוריה . מודרניזציה

                                                      
38 W. van Gulik, ‘Von Siebold and his Japanese collection in Leiden’, W. Otterspeer (ed.), Leiden Oriental 

connections, 1850-1940, E.J. Brill: Leiden & New York 1989, pp. 378-391. 
39 A. A. Shelton, ‘Museums and Anthropologies: Practices and Narratives’, S. Macdonald (ed.), A 

Companion to Museum Studies, Blackwell Pub.: Malden, MA & Oxford, UK 2006, pp. 64-65. 
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 להלן אסקור כמה טיפוסי 40".האנשים הקטנים"הלאומית לעבר ההיסטוריה היומיומית של 

שהתמסדו בעשרות השנים האחרונות באזורים שונים , ם אתנוגרפיים מקומיים כאלהמוזיאוני

  .בעולם

  

  קולוניאליים-מוזיאונים פוסט  .א.2

. כיצירה אירופאית למוזיאונים נודע תפקיד מרכזי בקולוניאליזם האירופאי ברחבי העולם

חדשים המוזיאונים ה, באזורים שהיו עד לא מכבר יעד לאימפריאליזם של מעצמות אירופה

בנדיקט אנדרסון עמד על . ידי הקולוניאליזם-שכמעט ונמחקה על, מוקדשים לתרבות המקומית

תרבותית של עמים ילידיים היה אחד האמצעים -המורשת ההיסטורית" ִמיזאּון"כך ש

לאחר . םשבהם השתמשו משטרים קולוניאליים לשם ביסוס השליטה במושבותיה, המובהקים

יאליים המדינות העצמאיות שהוקמו במקומם ירשו מבלי דעת את התמוטטות המשטרים הקולונ

ממש , והחלו להשתמש בהם לשם יצירת ליכוד לאומי, המנטאליות של שימוש פוליטי במוזיאונים

 במדינות מתפתחות שונות הוקמו מוזיאונים לאומיים 41.כמו המוזיאונים הלאומיים באירופה

-יג כלפי חוץ מראית עין של משטר ליברלי פרובשנות השבעים מתוך ניסיון של שליטיהן להצ

, בעשרות השנים האחרונות מוקמים באפריקה יותר ויותר מוזיאונים,  לעומת זאת42.מערבי

  43".האדם הלבן"השואפים לשחזר את התרבות המקומית כפי שהיתה לפני הגעת 

מוזיאונים הקמת , במקומות שבהם העם הילידי נותר כמיעוט לצד רוב ממוצא אירופאי, כצפוי

באוסטרליה נעשה מאמץ של אנשי הממסד המוזיאוני ליצור . חדשים מלווה בחיכוכים לא מעטים

 דוגמה לכך ניתן לראות בוויכוח על אופיו של המוזיאון 44.ינים הילידים'דיאלוג עם האבוריג

" הלאום האוסטרלי"שתהליך הקמתו גרר סערה סביב הרעיון של הצבת , הלאומי של אוסטרליה

". יבשת אוסטרליה"ועדה ממלכתית נדרשה לסוגיה והציעה לחלופין להתמקד ב. שא המוזיאוןכנו

ובמיוחד להדגיש את ההיסטוריה , "הלאום האוסטרלי"גוניות של -לבסוף הוחלט להתמקד ברב

קבוצות חשיבה ומחקר על הנעשה במקומות אחרים , למרות ועדות תכנון רבות. ינים'של האבוריג

יאון במהלך הקמתו ולאחר פתיחתו ביקורת חריפה מצד פוליטיקאים ואנשי ספג המוז, בעולם

  45.תרבות רבים

, בניו זילנד קיים מתח בין המוזיאונים הממסדיים לבין האוכלוסיה המאורית הנובע מכך

המוזיאונים . שהמאורים רואים באוצרות התרבות והאמנות שלהם ישויות מקודשות שיש לכבדן

ות אמנות ומוצגים אתנוגרפיים של המאורים והציגו אותם מחוץ אספו לאורך השנים יציר

בניסיון שנערך מטעם . מעשה שבמסורת המאורית נחשב כחסר טעם ופוגעני, להקשרם המקורי

                                                      
40 B. Dicks, ‘Encoding and Decoding the People: Circuits of Communication at a local Heritage Museum’, 

European Journal of Communication, 15(1), 2000, p. 62; S. Weil, ‘From Being about Something to Being 
for Somebody: The Ongoing Transformation of the American Museum’, Daedalus 128 (3), 1999, p. 229. 

 .222-215' עמ, 2000 אביב תל, הפתוחה האוניברסיטה הוצאת, מדומיינות קהיליות, אנדרסון' ב  41
42 Duncan) 280-279' עמ, )21 הערה, לעיל. 

S. Makuvaza, “Towards a new type of ‘ethnographic’ museum in Africa”, Paper presented at the annual 43  
 conference of The International Committee for Museums of Ethnography (ICME), Zambia 2002. 

L. Kelly, A. Bartlett & P. Gordon, Indigenous Youth and Museums, Sydney: Australian Museum 2002, p. 14. 44 
45 D. Casey, ‘Reflections of a National Museum Director’, M. Lake (ed.), Memory, Monuments and Museums: 

The Past in the Present, Carlton, Victoria: Melbourne University Publishing 2006, pp. 110-123. 
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ובני שבטים מאורים אף , שותפה ההנהגה המאורית באוצרות, המדינה לגשר על פער תפיסתי זה

בני שבטים אחרים , לצד זאת. ונים הממסדייםעברו הכשרה מקצועית והשתלבו כעובדים במוזיא

והקימו , שאפו לקבל שליטה מוחלטת על האופן שבו תרבותם החומרית מוצגת ומפורשת

  46.מוזיאונים חדשים משלהם

, זילנד התעוררו ויכוחים מרים באשר לעתידם של שרידים אנושיים-הן באוסטרליה והן בניו

ידי חוקרים מערביים לטובת התועלת -שנלקחו על, גולגלות ועצמות, ובכלל זה גופות חנוטות

, שרידים כאלה מצויים כבר מאות שנים במוזיאונים לארכיאולוגיה. המדעית שניתן להפיק מהם

כאשר יותר ויותר בני חברות , בעשרות השנים האחרונות. למדעי הטבע ולאמנות ברחבי אירופה

קבל בחזרה את שרידי קרוביהם רבים דורשים ל, ילידיות נגישים להשכלה ולייצוג משפטי

במקרים רבים נענים המוזיאונים ומכוני . פי המסורות המקומיות-הקדומים ולהביאם לקבורה על

 עדיין 47.אלפים שנים-שהם לפעמים בני למעלה מעשרת, המחקר ומחזירים את השרידים

  48.מוזיאונים לא מעטים מסרבים גם כיום להיפרד מהמוצגים שברשותם

המוקדשים למורשת ) Tribal Museums(ם המוזיאונים השבטיים באמריקה פורחי

 הקמת המוזיאונים השבטיים מּונעת בראש Native American.(49(הילידית -האמריקאית

בהן הוצגו תרבויות אלה במוזיאונים למדעי , ובראשונה ממניעים פוליטיים על רקע מאות שנים

יחס ממושך זה יצר . אף בשרידים אנושייםהטבע תוך שימוש מסלף ופוגעני בכלי הקודש שלהן ו

למשל בתרבות הפופולארית הנוגעת לעמים , משקעים הניכרים עד היום בחברה האמריקאית

ידי קבוצות תרבותיות אלה מאפשרת להן לספק את הפרשנות -הקמת מוזיאונים על. הילידים

  50.לתרבותן ולאמנותן, המקורית שלהן להיסטוריה שלהן

התעוררו בעשרים , תרבותיות-ל דגלה באופן רשמי קידום מדיניות של רבאשר חרתה ע, בקנדה

השנים האחרונות ויכוחים רבים באשר לאופן שבו המוזיאונים הקנדיים מציגים את התרבויות 

אחת מנקודות הביקורת התמקדה בעובדה שיצירות אמנות ). First Nations(הילידיות של קנדה 

ובהתאם הן מוצגות , ולא כאמנות, ות כמוצגים אתנוגרפייםעכשוויות של צאצאי ילידים מסווג

ולא בגלריה הלאומית ) The Canadian Museum of Civilization(במוזיאון התרבות האנושית 

 עימות דומה התרחש בעת שאחד המוזיאונים ערך תערוכה על העמים הילידים של 51.לאמנות

התערוכה נתקלה . ל תרבויות אלהקנדה מתוך כוונה תמימה להציג את העושר והמגוון ש

                                                      
46 A. T. Hakiwai, ‘The search for legitimacy: Museums in Aotearoa, New Zealand - a Maori viewpoint ‘, G. 

Corsane (ed.), Heritage, Museums and Galleries: An introductory reader, Routledge: London & New York 2005, 
pp. 157-160.   

47 A. Chamberlain, Human Remains, University of California Press, 1994, p. 60; D. G. Jones and R. J. Harris,   
‘CA Forum on Anthropology in Public: Archeological Human Remains: Scientific, Cultural, and Ethical 

Considerations’, Current Anthropology, 39,2 (1998), p. 253. pp. 253-264.   

E. Sciolino, ‘French Debate: Is Maori Head Body Part or Art?’, New York Times - Europe), 26 October 48 
2007.  

I. Gwyneira, 'Mediating Knowledges: Zuni Negotiations for a Culturally Relevant Museum', Museum 49 
Anthropology 28(1), 2005, p. 3.  

M. G. Simpson, Making Representations: Museums in the Post-Colonial Era (Revised Edition), London & New 50 
York: Routledge 2001, p. 138. 

51 J. Cannizzo, ‘Exhibiting Cultures: ‘Into the Heart of Africa’’, Visual Anthropology Review 7(1), 1991, pp. 
150-160. 
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פי הילידים -על(בביקורת חריפה בשל התעלמותה מהאופן שבו הגיעו המוצגים לרשות המוזיאון 

, כאילו לא היה בכך די.  מהבעיות הבוערות של עמים אלה כיום–וחמור מכך , )מדובר בגזל

  52.ם הילידייםהתערוכה מומנה בחסות תאגיד שביצע קידוחי נפט בקרקע שנושלה מאחד העמי

תרבותית נעשים בקנדה ניסיונות כנים להשתמש במוזיאונים -כתוצאה של המדיניות הרב

המאפשר , המוזיאון נתפס כשטח מקודש במרחב הציבורי המשותף. לגישור בין התרבויות השונות

כאשר תוכננה לפני . ובמיוחד של הרוב עם תרבות המיעוט, "האחר"היכרות בלתי אמצעית עם 

צאצאי העמים שולבו , חדות תערוכה על העמים הילידיים במוזיאון התרבות שבקוויבקשנים א

והיא הצליחה לשרש דעות קדומות שהיו למבקרים ביחס לעמים , בהכנת התצוגה ובהדרכתה

  53.אלה

  

  מוזיאוני הגירה ומהגרים  .ב.2

ורה שסיפ, באזורים המהווים יעד להגירה המונית מוזיאונים רבים מוקדשים לקבוצת מהגרים

כי קבוצות , במחקר בריטי משנות התשעים עלה. אינו מוכר לאוכלוסיה הכללית באותו אזור

בניסיון להתמודד עם בעיה זאת . מיעוטים כמעט שאינן פוקדות את המוזיאונים הרבים בלונדון

הוקמו במספר מוזיאונים לונדונים תערוכות המציגות מגוון , ולמשוך מבקרים מקבוצות מיעוטים

אשר נתנו מקום רב לחוויות של , התערוכות. ולא רק את התרבות הלבנה הדומיננטית, תרבותי

 דוגמה טובה נוספת היא 54.אכן זכו להצלחה רבה בקרב קהל המהגרים של בריטניה, מיעוטים

" השחורה"שם קמים עוד ועוד מוזיאונים המוקדשים למורשת של התרבות , ארצות הברית

)African American(,55היספאנית -נה אף למורשת התרבות הלטינית ולאחרו)Latino( , בין היתר

  56.כאקט של תביעת הכרה פוליטית בקבוצות תרבותיות אלה כיום

  

  מסחריים-מוזיאונים תיירותיים  .ג.2

בארבעים השנים האחרונות עובר על העולם כולו גל של תיירות המבוססת על מורשת תרבותית 

)Heritage Tourism .(ם יותר  ויותר מוזיאונים מתוך הבנת הפוטנציאל במסגרת זאת מוקמי

אשר , )Ecomuseum" (מוזיאון-אקו"כזה הוא למשל דגם ה. שלהם למשוך תיירים ולייצר הכנסה

. התפתח בצרפת בשנות השבעים של המאה העשרים וצבר תאוצה ברחבי אירופה ובארצות הברית

ירים את האזור שבו הוא ממוקם המציג לתי, לפי התפיסה המקורית מדובר במוזיאון הוליסטי

                                                      
52 M. M. Ames, Cannibal Tours and Glass Boxes: The Anthropology of Museums, Toronto: University of British 

Columbia Press, 1992, pp. 139-150. 
53 G. Allen & C. Anson, The Role of the Museum in Creating Multi-Cultural Identities: Lessons from Canada, 

Lewinston NY: Edwin Mellen Press 2005, pp. 119-132 
54 N. Merriman & Nima Poovaya-Smith, ‘Making Culturally Diverse Histories’, G. Kavanagh (ed.), Making 

Histories in Museums, London & New York: Leicester University Press, pp. 176-187. 
55 F. D. Ruffins, ‘Mythos, Memory and History: African American Preservation Efforts, 1820-1990’, I. 

Karp, C. M. Kreamer & S. D. Lavine (eds.), Museums and Communities, Washington: Smithsonian Institution 
Press 1992, pp. 555-570. 

56 O. Cadaval & B. Finnegan, ‘”Our Voices in the Nation's Capital”: Creating the Latino Community 
Heritage Center of Washington, D.C.’, The Public Historian 23,4 (2001), pp. 73-90; A. Ríos-Bustamante & C. 
Marin (eds.), Latinos in Museums: A Heritage Reclaimed, Malabar FL: Krieger Publishing Company 1998, pp. 

xiii-xvii. 
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ובו מובא ההקשר התרבותי וההיסטורי המלא של המוצגים בניסיון לחבר את העבר , כמכלול

ועל הצגת , בין היתר מוזיאונים מסוג זה שמים דגש על הנוף האנושי של המרחב 57.להווה

און האתנוגרפי בניגוד למוזי. פי הדגם המקובל של מוזיאונים אתנוגרפיים-הקהילות שחיות בו על

אלא גם את צרכי , בחשבון לא רק את צרכי שימור העברמוזיאון אמור לקחת -האקו, הקלאסי

למרות הכוונות הטובות , ואולם.  לעתידלה להתפתחעל מנת לאפשר , הנוכחייםהקהילה 

ותופסים את תפקידם רק במשיכת , מוזיאונים אלה ספגו ביקורת על כך שהם מסחריים מדי

-אקו" ברבות השנים המונח 58.כל יומרות ביחס לשימור המורשת התרבותיתתיירים ללא 

ידי מוזיאונים רבים אחרים ללא כל מחויבות -הוצא מהקשרו המקורי ואומץ על" מוזיאון

  59.לעקרונות שמהם הוא התפתח

הכשרתם , במזרח אירופה התפתחה תופעה של שיפוץ מפעלים ישנים שנסגרו מסיבות כלכליות

בו , כזה הוא למשל מכרה להפקת מלח בסלובניה.  ופתיחתם מחדש כמוזיאוניםלקבלת מבקרים

 60.ומקווים לקיים את המוזיאון ממכירת תוצרתו, שחזרו את שיטות ההפקה הידניות המקוריות

במזרח קנדה התפתח דגם דומה של מוזיאונים המשלבים שימור מסורות יצור מקומיות עם 

-אקונו "–ט המסחרי בולט גם בשם שניתן להם ההיב. שיווק התוצרים לקהל המבקרים

  Economuseums.(61" (מוזיאונים

  

  מאפיינים משותפים לטיפוסי המוזיאונים החדשים  .ד.2

כולם מהווים חלק מאותה , יהיו אשר יהיו השמות והכינויים הניתנים למוזיאונים מהזרם החדש

מוזיאונים .  על החפציםושימת דגש יותר על האנשים ופחות, מגמה של קישור העבר לחיים כיום

ויש להם קרבה והיכרות , אלה יצרו סוג חדש של קשר עם סביבתם ועם האוכלוסייה המקומית

היכרות זאת מאפשרת . אינטימית עם האנשים החיים את התרבות שאותה הם מציגים

אחד היתרונות מתגלה בתהליך איסוף . למוזיאונים להתחבר לקהלים שלהם באופן עמוק והדוק

כי ניהול קשר כן , ב גילו"אוצרים של מוזיאונים המוקדשים לתרבות השחורה בארה. יםהמוצג

ומשתף עם האנשים שתורמים את חפציהם לתצוגה במוזיאון מאפשר להם לקבל לא רק את 

אלא גם את הפרשנות הראשונית ואת ההקשר התרבותי האותנטי של אותם , המוצגים עצמם

  62.מוצגים

עד שיש , מוזיאונים צומחים מתוך צורך ויוזמה של הקהילהברוב מכריע של המקרים ה

                                                      
57 P. Davis, Ecomuseums: A Sense of Place, London: Leicester University Press, 1999, p. 226; D. Poulot, 

‘Identity as Self-Discovery: The Ecomuseum in France’, D. J. Sherman & I. Rogoff (eds.), Museum Culture: 
Histories, Discourses, Spectacles, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994, p. 215. 

58 P. Howard, ‘The Eco-museum: innovation that risks the future’, International Journal of Heritage Studies, 
8(1), 2002, p. 69-70. pp. 63-72. 

59 Davis) 219' עמ, )57 הערה, לעיל. 
 .27-26' עמ. ,)1995 (11 במוזיאון', )במוזיאון חדשות (מפוצלות בחברות מוזיאונים, 'רוזין' נ 60
61 Y. Herreman, The Role of Museums Today: Tourism and Cultural Heritage, B. T. Hoffman (ed.), Art 

and cultural heritage: Law, Policy And Practice, Cambridge University Press, 2006, p. 423. 
62 E. B. Gaither, ‘”Hey! That’s Mine”: Thoughts on Pluralism and American Museums’, I. Karp, C. M. 

Kreamer & S. D. Lavine (eds.), Museums and Communities, Washington: Smithsonian Institution Press 1992, 
pp. 59-62. 
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 למוזיאון Community-Based Museums.(63" (קהילה-מוזיאונים מבוססי"המכנים אותם 

ובוודאי לאחר , שכזה יש פוטנציאל להפוך לגורם מלכד עבור הקהילה לאורך תהליך הקמתו

לעתים . בה גם את ערכה העצמיובמידה ר, הוא מחזק את הזהות העצמית של הקהילה. פתיחתו

 הדיאלוג עם הקהילה יכול 64.המוזיאון אף הופך למשתתף פעיל ביצירת הקהילה והגדרתה

שבו גם הקהילה , סטרי של מסירת מידע-כך שנוצר אפיק דו, להימשך גם תוך כדי הניהול השוטף

  65.ולא רק להיפך, מזינה את המוזיאון

ים שינוי בסדרי העדיפויות החברתיים והסחה של במבט רחב יותר המוזיאונים החדשים מבשר

ואינו מנוהל או מפוקח , המודל החדש של מוזיאון שצומח מתוך הקהילה. מוקדי הכוח הפוליטיים

. של המוזיאון הלאומי, המודרניסטי באופיו, תזה למודל הישן-מהווה אנטי, ידי המדינה-על

וההגדרה של אומה המאוחדת סביב משתתף בתהליך היצירה , מעצם הגדרתו, מוזיאון לאומי

ומוחק כל שריד למורשת הייחודית של , ככזה הוא מציג עבר אחיד ומשותף. מדינת הלאום

 –הופך המוזיאון את העבר למוצג מוזיאוני ,  בתוך כך66.הקהילות השונות המצויות בחברה

 המקומי המוזיאון האתנוגרפי. מדעי ומרוחק מהאנשים שחוו אותו, רציונאלי, אובייקטיבי

הוא שואב את כוחו מהידע המקומי של האנשים . תזה למודל זה-מהדגם החדש מהוה אנטי

זהו חלק מתהליך . אשר אינם חלק מהממסד הפוליטי או התרבותי, שיוצרים אותו

  67.מודרני וחתרני במהותו-תהליך פוסט, הדמוקרטיזציה והביזור של הידע ושל דרכי הפצתו

                                                      
63 M. C. Hoyt, ‘Community-Based Museums: Past, Present, and Future’, Curator, 39,2 (1996), pp. 90-93. 
64 I. Karp, ‘Introduction: Museums and Communities: The Politics of Public Culture’, I. Karp, C. M. 

Kreamer & S. D. Lavine (eds.), Museums and Communities, Washington: Smithsonian Institution Press 1992, 
p. 12; N. J.  Fuller, ‘The Museum as a Vehicle for Community Empowerment: The Ak-Chin Indian 
Community Ecomuseum Project,‘ I. Karp, C. M. Kreamer & S. D. Lavine (eds.), Museums and Communities, 

Washington: Smithsonian Institution Press 1992, p. 328. 
65 C. Perin, ‘The Communicative Circle: Museums as Communities’, I. Karp, C. M. Kreamer & S. D. 

Lavine (eds.), Museums and Communities, Washington: Smithsonian Institution Press 1992, p. 182-183. 
 בתור" שלהם "הלאום את להציב חדשות דרכים כיום מחפשים העולם ברחבי לאומיים מוזיאונים, כך בתוך 66

 אפריקה בדרום, בגרמניה למשל (ודיכוי דורסנית לאומיות של בעייתי רעב עם להתמודד וכן, העולמי הקשרו
  :וראו, )ובאוסטרליה

G. Davison, ‘What Should a National Museum Do? Learning from the World’, M. Lake (ed.), Memory, 
Monuments and Museums: The Past in the Present, Carlton, Victoria: Melbourne University Publishing 2006, pp. 

91-109. 
67 K. Walsh, The Representation of the Past: Museums and heritage in the post-modern world, London: Routledge 

1992, p. 176 
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  :3 פרק

  וגרפיה בישראלתולדות המוזיאונים והאתנ

  שורשים והתחלות  .א.3

שלובים בתולדות המחקר ,  כמו גם במזרח התיכון כולו68,ישראל-תולדות המוזיאונים בארץ

את הקמת . עשרה-שצבר תאוצה במחצית השנייה של המאה התשע, המדעי האירופאי של האזור

בריטי יש לזקוף לזכותם של הקונסול ה, ישראל כולה-ובארץ, המוזיאון הראשון בירושלים

החברה " הקימו בני הזוג פין את 1849כבר בשנת . אן פין' יימס פין ורעייתו אליזבת'בירושלים ג

לחקור וללבן כל נושא "במטרה ) The Jerusalem Literary Society" (הספרותית הירושלמית

 במסגרת פעילות החברה 69".מכל תקופה שהיא בתחומי ארץ הקודש, ספרותי או מדעי, מעניין

- שנאספו על, מתנות ומזכרות,  באחד מחדרי הקונסוליה מוזיאון קטן שכלל עתיקות שונותהוקם

שנשלחו , ידי בני הזוג פין במהלך סיוריהם ומסעותיהם ברחבי הארץ וכן ממצאים שונים

בנאום שנשא לרגל ייסוד החברה אמר . מארכיאולוגים בריטים שעבדו במצרים ובמסופוטמיה

משום , ישראל יש יתרון על פני עמיתיהם באירופה- מדע החיים בארץכי לאנשי התרבות וה, פין

ך "שהם יכולים להשוות את החיים האמיתיים כפי שהם רואים אותם בימיהם עם סיפורי התנ

   70.והברית החדשה

כמו גם להוכחת , כלי להבנת כתבי הקודש" ארץ הקודש"הרואה במחקר המדעי של , גישה זו

ואלה בתורן הקימו , ת מחקר אירופאיות נוספות בירושליםהביאה להקמת חברו, אמינותם

עשרה הוקמו -במחצית השנייה של המאה התשע. מוזיאונים קטנים שהציגו את ממצאיהן

 Der Deutsche Verein zur(ישראל - ידי החברה הגרמנית לחקר ארץ- למשל על, מוזיאונים כאלה

Erforschung Palästinas(,71 בית הספר המקראי הצרפתי )École Biblique(72 והקרן הבריטית 

אשר ירשה את האוסף של בני הזוג , )PEF - Palestine Exploration Fund(ישראל -לחקירת ארץ

שהצטברו במשך מאות ,  במקביל נפתחו בהדרגה לקהל אוספים73.פין לאחר עזיבתם את ירושלים

אלה כללו למשל את . שנים במרתפי הכנסיות והמנזרים של העדות הנוצריות השונות בירושלים

 שני מוזיאונים של הפטריארכיה 74,יימס'ג. המוזיאון של הפטריארכיה הארמנית במנזר סט

האחד במנזר עמק המצלבה והשני במנזר הפטריארכיה הצמוד לכנסיית : אורתודוכסית-היוונית

                                                      
 מקובל היה לא עשרה-התשע במאה. מוגדרת פוליטית ישות הנידונה בתקופה מהווה אינו" ישראל-ארץ "המונח 68

, להבהיר יש לפיכך. מסוריה כחלק אלא, מסביבתה ונפרדת תחומה גיאוגרפית יחידה כאל אליה להתייחס כלל בדרך
 מדינת יותר מאוחר הוקמה ושבו, הבריטי המנדט בתקופת שנתחם לאזור מתייחס זה בספר" ישראל-ארץ "המונח כי

 .ישראל
, צבי-בן יצחק יד הוצאת', ב כרך, 1856 עד 1853 נתמש בירושלים הקונסוליה מדפתרי עלים: סופה עתות, פין' ג 69

 .351-349' עמ, 1980 ירושלים
 .353-351' עמ, שם 70
 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, עשרה-התשע במאה ישראל-ארץ של הגרמני המחקר: 'הארץ את חיקרו לכו', גורן' ח 71

 .187-183' עמ, 1999
. סט במנזר האוספים, 'ברקאי' ג. ומוזמנים הספר בית תלמידי עבור רק פתוח הוא אך, היום עד קיים זה מוזיאון 72

 .40-39' עמ, )1981 (17-16, ‘ג, קרדום', אטיין
73 E.A. Finn, ‘Notes and News’, Palestine Exploration Fund Quarterly Statement, 24 (1892), p. 266. 
 .26-24 'עמ, )1981 (17-16, ‘ג, קרדום', הארמני המוזיאון, 'שילר' א 74
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האחד בצמוד לכנסיית הקבר והשני על הר :  ושני מוזיאונים של הכנסייה הרוסית75,הקבר

  76.יתיםהז

חוק חפירות 'הקמת מוזיאונים חדשים בירושלים הואצה אף יותר בעקבות חקיקת 

שנועד להתמודד עם התופעה ההולכת , 1884מאנית בשנת 'ידי האימפריה העות-על' ארכיאולוגיות

, החוק קבע. המגיעות מאירופה ולוקחות את ממצאיהן עימן, וגוברת של משלחות ארכיאולוגיות

ועליו להישאר בתחומיה , אולוגי שיתגלה ברחבי האימפריה הוא רכוש המדינהכי כל ממצא ארכי

 ביוזמה מקומית של 77.בכפוף לבדיקה מקצועית של המוזיאון האימפריאלי בקונסטנטינופול

והארכיאולוג הבריטי , מאני בירושלים'ראש מועצת ההשכלה בממשל העות, אסמעאיל ביי

מנהל המוזיאון , מאן חמדי ביי'מקצועי של עותובמימון וליווי , )Bliss(פרדריק בליס 

ישראל - שהיה למוזיאון הראשון בארץ,  מוזיאון עירוני לעתיקות1901הוקם בשנת , האימפריאלי

, )'בגרות'(' רושדיע'הספר התיכון הממשלתי -המוזיאון שכן בחדר גדול בבית. בבעלות ממשלתית

 המוזיאון הנהיג 78. לשער הורדוסבסמיכות רבה, חטה-שבשכונת באב' מאמוניה-אל'במתחם 

, כמו הצגת המוצגים בארונות זכוכית גדולים, ישראל לראשונה-שורת חידושים שנראו בארץ

  79.סידור התצוגה לפי סדר כרונולוגי ועריכת קטלוג של המוצגים

  

  ראשית האתנוגרפיה היהודית  .ב.3

רופה החלו להקים קהילות יהודיות באי, ישראלי-במקביל להתפתחות המוזיאונים במרחב הארץ

עשרה הוצגו בגרמניה -כבר בשנות השבעים של המאה התשע. מוזיאונים אודות העם היהודי

באותה . שהיו מבוססות על אוספים פרטיים של תשמישי קדושה, ובפריס תערוכות אמנות יהודית

מדע . שעסק במחקר התרבות העממית של עמי אירופה, תקופה שגשג באירופה מדע חדש יחסית

: לבש צורה שונה ושמות שונים במקומות שונים,  שניזון מרעיון הלאומיות המודרניסטי,זה

התעניינות בתרבות העממית ה על רקע זה 80.פולקלור וכיוצא באלה, אתנולוגיה, אתנוגרפיה

שראו באיסוף , וברחבי אירופה קמו קבוצות של משכילים יהודים, היהודית לא איחרה לבוא

כתוצאה . כלי לפיתוח המודעות ההיסטורית היהודית, שימורן ומחקרן, אוצרות התרבות היהודית

ובעקבותיו עד לסוף העשור ,  בווינה המוזיאון היהודי הראשון בעולם1897מפעילותם הוקם בשנת 

-בניו, בבודפשט, בפראג, הראשון של המאה העשרים קמו מוזיאונים יהודיים נוספים בפרנקפורט

  81.יורק ובוורשה

                                                      
 .1985 ירושלים, עצמית הוצאה, בירושלים אורתודוכסית-היוונית הפטריארכיה מוזיאון, צפיריס' ו 75
, ברקאי' ג; 274-273' עמ, 1970 ירושלים, אחיעבר הוצאת, א העתיקה העיר: ישראל בירת ירושלים, וילנאי' ז 76
 .41' עמ, )1981 (17-16, ‘ג, קרדום', הזיתים הר על הרוסים ברשות המוזיאון'

-ארץ נופי, )עורכים (שילר' וא ברקאי' ג', 1884 - ישראל-בארץ ארכאולוגיות לחפירות התורכי החוק, 'אריה-בן' י 77
 .282-277' עמ, 2000 ירושלים, אריאל הוצאת, אלון עזריה ספר: ישראל

', ואחריתם ראשיתם: םבירושלי הראשונים המוזיאונים, 'פרי' נ. לבנות ספר בית ומשמש היום עד קיים המבנה 78
 העיר: ישראל בירת ירושלים, וילנאי' ז; 2007 ירושלים, העברית האוניברסיטה', מחקר מחנה 'לקורס סיום עבודת

 ארץ לוח', בירושלים הכללי עתיקות בית, 'לונץ מ"א; 390'  עמ , 1974 ירושלים, אחיעבר הוצאת', ג כרך, החדשה
 .F.J. Bliss, ‘Museum in Jerusalem’, PEFQS, 33 (1901), pp. 209-210; 172-171' עמ, )א"תרס (7 שנה, ישראל

 .לארכיאולוגיה רוקפלר מוזיאון בספריית היום עד ושמור 1910 בשנת הודפס, התורכית בשפה, הקטלוג 79
 .5' עמ, )1997 (10, וביקורת תיאוריה', העממית התרבות חקר על, 'רוקם-חזן' ג 80
, ענבר-קול' י. ציבורית מפעילות כתוצאה ולא פרטיים אוספים בסיס על הוקמו וורשהוב יורק-בניו המוזיאונים 81
, העברית האוניברסיטה, שני לתואר גמר עבודת', הציוני לחזון כביטוי המדינה קום עד בארץ המוזיאונים תולדות'
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 יותר מכל עם התפתחות האתנוגרפיה היהודית בראשיתה הוא שלמה זנוויל האדם המזוהה

סופר ומחזאי יהודי יליד רוסיה שהתפרסם בעיקר כמחבר , סקי-שנודע בכינוי העט אנ, רפופורט

הצטרף , פטרבורג- עבר לסנקט1908 בשנת 82").בין שני עולמות"במקור " (הדיבוק"המחזה 

הציג את , "היצירה העממית היהודית", ית ובמאמר חלוצילחברה להיסטוריה ולאתנוגרפיה יהוד

- הקדיש אנ1920מאז ועד למותו בשנת . הפולקלור היהודי כשווה ערך לפולקלור של עמי אירופה

גולת הכותרת של . סקי את חייו למחקר אתנוגרפי שיטתי ומקיף של יהדות מזרח אירופה

. ירות הספרות העממית היהודיתהפעילות היתה ארגון משלחת אתנוגרפית שתאסוף את יצ

בהם ,  וסקרה כשבעים כפרים ועיירות יהודיות באוקראינה1914-1912המשלחת פעלה בין השנים 

בנוסף אספה . ברכות וכיוצא באלה, אמרות, מנהגים, טקסים, שירים, תיעדה אלפי סיפורי עם

, ם בעלי ערך אמנותי מוצגי700- פנקסי קהילות וכן כ, כתבי יד, מכתבים, המשלחת מאות תעודות

" המוזיאון היהודי המרכזי" את 1917סקי בשנת - על בסיס אוסף זה הקים אנ. היסטורי או דתי

חלק . אז נסגר בצו השלטון הסובייטי, 1929המוזיאון פעל לסירוגין עד לשנת . פטרבורג-בסנקט

  83. פטרבורג.מאוספיו נמצא כיום ברשות המוזיאון האתנוגרפי בסט

  

  ישראלית-ם באתנוגרפיה ארץצעדים ראשוני  .ג.3

ישראל והן המוזיאונים היהודיים שהוקמו באירופה הזניחו את - הן המוזיאונים שהוקמו בארץ

ישראליים -נוצרי של מקימי המוזיאונים הארץהרקע הדתי . ישראל-האתנוגרפיה של תושבי ארץ

רא והבליטו בעיקר ממצאים מתקופת המק,  לכך שמרביתם התמקדו בארכיאולוגיההביא

הציגו גם ישראל -בארץהמוזיאונים של חברות המחקר האירופאיות . ומתקופת הבית השני

המוזיאונים . רקע מחקר כתבי הקודש-שנחשבו מעניינים בעיקר על, אוספים מתחום מדעי הטבע

בגדי כמרים וכתבי יד עתיקים שנשמרו , הכנסייתיים לעומת זאת נהגו להציג תשמישי קדושה

-לא עסקו כלל ביהדות ארץ, אף שהיו אתנוגרפיים, יאונים היהודים באירופה המוז.בספריותיהם

-למרות שגשוג המחקר המדעי והקמת המוזיאונים הרבים לקראת סוף המאה התשע, כך. ישראל

  .ישראל היה מועט ודל-יום של תושבי ארץ- מחקר אתנוגרפי המתמקד בחיי היום84,עשרה

פיים בארץ ישראל הוא קרוב לוודאי הקונסול הראשון שהתעניין באיסוף מוצגים אתנוגר

, 1906-1882 שנים בין 16אשר כיהן כקונסול בירושלים לסירוגין במשך , האמריקאי סלה מריל

מריל צבר אוספים מרשימים בתחומים . ובילה זמן נוסף באזור כחבר במשלחות מדעיות שונות

את מרביתם הוא מכר . יםערבים ויהוד, בהם אתנוגרפיה של תושבי הארץ, מדעיים שונים

ברשימת הממצאים שהעביר לרשות אוניברסיטת , למשל. לאוניברסיטאות בארצות הברית

                                                                                                                                                       
 בעת היהודית הזהות בושגי לתהליכי כראי היהודי המוזיאון: לעתיד עבר בין, 'איציקוביץ 'ב'נ; 11-10' עמ, 1992

 .9-8' עמ, 2006 ירושלים, העברית האוניברסיטה, דוקטור עבודת', החדשה
: ולפועלו לדמותו שהוקדשו תערוכות שתי יעידו היהודית האתנוגרפיה בייסוד סקי-אנ של תרומתו חשיבות על 82

 בשנת ישראל במוזיאון נערכהש ותערוכה, לפטירתו שנה חמישים לרגל 1971 בשנת הארץ במוזיאון שנערכה תערוכה
; 1971 אביב תל, הארץ מוזיאון, היהודי הפולקלור חוקר, סקי-אנ: זיכרון תערוכת, )עורך] (דוידוביץ' ד: [וראו, 1994

 .1994 ירושלים, ישראל מוזיאון, לעיירה בחזרה, )עורכת (גונן' ר
 מוזיאון, לעיירה בחזרה, )עורכת (גונן' ר', היהודית באתנוגרפיה סקי-אנ של דרכו - לעם מעממיות, 'לוקין' ב 83

 .40-27' עמ, 1994 ירושלים, ישראל
 ראשית, 'שי' ע. ואוספים מוזיאונים משלושים פחות לא ישראל-בארץ קיימים היו מאנית'העות התקופה לשלהי עד 84

-בר ניברסיטתאו, דוקטור עבודת', )1917-1848 (מאנית'העות התקופה בשלהי ישראל-בארץ והאוספים המוזיאונים
 .231-230' עמ, 2006, אילן
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תפילין ; קישוטים לסוסים; כלי נשק בהם משתמשים הבדואים"הרווארד נכללו בין היתר 

דליים , צנצנות; ישראל-נעליים ותכשיטים אותם לבשו בארץ, מלבושים; כלי כתיבה; ושופר

, חפצים רבים המדגימים את חיי התושבים העירוניים; כלי נגינה; ספרים; משקולות;  עורונאדות

  85".הכפריים והבדואים

ישראל שהציג באופן קבוע מוצגי אתנוגרפיה יהודית הוא מוזיאון -המוזיאון הראשון בארץ

 המוזיאון הוקם 86.ישראל- הראשון בארץ" האמיתי"הנחשב בעיני רבים כמוזיאון , "בצלאל"

ידי האמן וחוקר האמנות בוריס שץ כחלק מבית הספר לאמנות ובית המלאכה - על1906בשנת 

בירושלים להקים מוסדות תרבות " היישוב החדש"ובמסגרת מאמציהם של אנשי , בצלאל

 בצלאל הוגדר 87.מוסדות להשכלה גבוהה וכיוצא באלה, והשכלה ציוניים לאומיים כגון ספריות

טבע , ארכיאולוגיה: סק בשנותיו הראשונות בשלושה נושאים עיקרייםוע, כמוזיאון לאומי כללי

 ואולם תחום 88.בתחום האמנות נכללה בין היתר יודאיקה ואמנות יהודית עממית. ואמנות

  .וראו על כך בהמשך, האמנות העממית זכה למקום של כבוד בבצלאל רק מאוחר יותר

  

  תקופת המנדט הבריטי  .ד.3

הבריטי שבא שעקבותיה הביאו להתפתחויות רחבות היקף מלחמת העולם הראשונה והמנדט 

בירושלים הוקמו . התפתחויות אלה לא פסחו גם על מוזיאוני הארץ. ישראל-באזור ארץ

שעבודתן הניבה ממצאים בהיקפים חסרי , ידי חברות מחקר מערביות-מוזיאונים נוספים על

שחלקם קיימים , ים ומודרנייםבראשית שנות העשרים הוקמו בעיר כמה מוזיאונים גדול. תקדים

לימים (ישראל לארכיאולוגיה - את מוזיאון ארץ1921ממשלת המנדט הקימה בשנת : עד היום

 90.בהר הבית" מוזיאון האסלאם" את 1922- והואקף המוסלמי הקים ב89,")מוזיאון רוקפלר"

: יםידי אנשי היישוב העברי החדש המוזיאונים הראשונים מחוץ לירושל-בהמשך הוקמו על

בית , בעין חרוד) 1941(ובית שטורמן ) 1938(המשכן לאמנות , )1932(מוזיאון תל אביב לאמנות 

כולם מתוך מחויבות עמוקה לערכי התנועה , ומוזיאונים קטנים נוספים) 1941(' גורדון בדגניה א

  91.הציונית

 1920בשנת . גם המוזיאונים האתנוגרפיים זכו בתקופת המנדט לתנופת פיתוח משמעותית

שהתמקדו בתחומים אלה , הועברו אוספי הארכיאולוגיה והטבע של בצלאל למוזיאונים חדשים

, ובכלל זה יודאיקה, אמנות כללית ויהודיתבבצלאל נותר מוזיאון שעסק . באופן בלעדי

כחלק מתוכנית השינויים הציע בוריס שץ . ואתנוגרפיה יהודית) חקר המטבעות(נומיסמטיקה 

                                                      
 שילר' וא ברקאי' ג', דורו ובני מריל סלה הקונסול אוספי: לאמריקה הקודש מארץ וחפצים ציפורים על, 'קרק' ר 85
 .249-243' עמ, 2000 ירושלים, אריאל הוצאת, ישראל-ארץ נופי, )עורכים(

 .2' עמ, )81 הערה, לעיל (ענבר-קול למשל ראו 86
-572' עמ, 1979 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, בראשיתה החדשה ירושלים -' ב חלק: תקופה בראי עיר, אריה-בן' י 87

596. 
 ).81 הערה, לעיל (ענבר-קול 88
 ירושלים, אריאל הוצאת, 'ב וילנאי ספר, )עורך (שילר' א', בירושלים רוקפלר מוזיאון לתולדות, 'רייך' ור זוסמן' א 89

 .92-83' עמ, 1987
90 K. Salameh, The Qur'an Manuscripts in the Al-Haram Al-Sharif Islamic Museum, Jerusalem, Garnet & Ithaca 

Press , Paris 2001, p. 2-3. 
 .143-50' עמ, )81 הערה, לעיל (ענבר-קול 91
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רקע - בו יוצבו בובות המייצגות טיפוסים יהודיים שונים על, אולם אתנוגרפיהלהקים במוזיאון 

האוסף האתנוגרפי , למרות שתוכנית זאת לא יצאה אל הפועל. ישראל- מקומות קדושים בארץ

אביזרי , כתובות נישואין, תשמישי קדושה, וכלל מוצגים מתחום האמנות העממית, הלך ותפח

נערכו , כשהיה המוזיאון כבר תחת ניהולו של מרדכי נרקיס, שךבהמ. חגים יהודיים וכיוצא באלה

, למשל. ובהן כאלה שנושאן היה אתנוגרפיה יהודית, לצד התצוגה הקבועה תערוכות מתחלפות

- ככל הנראה התערוכה הראשונה בארץ- נערכה תערוכה שהוקדשה ליהודי תימן 1940בשנת 

  92. לא אירופאיתשהוקדשה לעדה יהודית, ואולי בעולם כולו, ישראל

גם התרבות העממית הערבית זכתה בראשית המאה העשרים לתשומת , כמו הפולקלור היהודי

הן האינטלקטואלים הערבים והן חוקרים מערביים העדיפו לעסוק . לב מועטה מצד חוקרי תרבות

 לא 1948אשר לפני ,  הדבר נכון שבעתיים לגבי התרבות הפלסטינית93.בתרבות הקלאסית הכתובה

-התערוכה האתנוגרפית הראשונה שהוקדשה לתושבי ארץ. חשבה כתרבות העומדת בפני עצמהנ

הסבת המצודה למוזיאון עירוני "). מגדל דוד(" במצודת העיר 1922ישראל הערבים נערכה בשנת 

רלס רוברט 'וביוזמת צ, )Pro Jerusalem Society(חדש נערכה בחסות החברה למען ירושלים 

, ידי רונלד סטורס- דריכל בריטי נודע שהוזמן לייעץ בתכנון ירושלים על אשבי היה א94.אשבי

בין שלל עיסוקיו היה אשבי אחד החברים המרכזיים בתנועת . המושל הבריטי הצבאי של העיר

תנועה שעסקה בשימור ובהפצה של אמנות , )Arts & Crafts(הבריטית " אמנות ואומנות"ה

וכה האתנוגרפית שאצר בירושלים התמקדה במלאכות יד התער, כיוון שכך. שימושית ומלאכת יד

את כלי הבית שהוצגו בתערוכה אסף אשבי בעצמו במהלך סיורים שערך לשם . ותעשייה מקומית

  95.כך בערים הגדולות ובכפרים ערביים ברחבי הארץ

 ביוזמת 1935ישראל שיוחד כולו לאתנוגרפיה פלסטינית הוקם בשנת -המוזיאון הראשון בארץ

 The" (מוזיאון הפולקלור של פלשתינה"ב העליון הבריטי ארתור ווקופ תחת השם הנצי

Palestine Folk Museum .( המוזיאון הוקם במטרה לשמר את התרבות החומרית המקומית של

.  שהחלה להיעלם בשל תהליכי מודרניזציה מואצים-ים א פלאחים ובדו-תושבי הארץ הערביים 

כלי , אביזרי דת ופולחן, בעיקר תלבושות מקומיות וכן כלי בית:  פריטים1,600-האוסף כלל כ

שוכן , לאחר מספר שנים בהן לא הוקצתה לו אכסניה קבועה. כלי נגינה ומכשירים חקלאיים, נשק

  1948.96לבסוף במצודת העיר ופעל שם עד למלחמת 

  

  

                                                      
 .34-20' עמ, שם 92

S. A. Sowayan, ‘Forward’, Asian Folklore Studies, 52 (1993), p. 2. pp. 1-3. 93 
 .ביטחוני שאינו בתפקיד העיר מצודת שימשה בתולדותיה לראשונה בכך 94
' ר', 1926-1917, ישראל בארץ הבריטי השלטון תקופת בראשית ירושלים של ותכנונה לשימורה פעילות, 'אריה-בן' י 95

 יצחק ויד מאגנס ,ישראל ארץ של היסטורית בגאוגרפיה מחקרים: עברה בראי ארץ, )עורכים (לבסקי' וח אהרנסון
-1918 בירושלים אשבי רוברט רלס'צ: האמנותית העיר תכנון, 'רובין הייזלר' נ; 554-447' עמ, 2001 ירושלים, צבי-בן

 :התערוכה קטלוג גם ראו; .96' עמ, )2005 (117, קתדרה', 1922

Exhibition of Palestine crafts and industries held in the Citadel, Jerusalem 1922. 
 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, 1948-1917 המנדט בתקופת ישראל-בארץ התיירות: הארץ את לתור, הטב-כהן' ק 96

  .148-146' עמ, 2006

D.K. Bar-Adon, ‘Palestine Folk Museum Reopened: New quarters in Jerusalem Citadel’, The Palestine Post, 
8 September 1941, p. 1. 
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  מדינת ישראל בשנותיה הראשונות  .ה.3

הרי שהקמת , יתוח של המוזיאונים בישראל הביאו לתנופת פ1917אם חילופי השלטון בשנת 

בשנותיה המעצבות של המדינה עסקו מוסדותיה . מדינת ישראל הביאה למהפכה של ממש

הלאום ", "העם היהודי"שמטרתה יצירת ליכוד רעיוני בין , השונים בפעילות חינוכית נמרצת

 אחת 97.הארץשל העם על " הטבעית וההיסטורית"וביסוס זכותו , "ישראל-ארץ"ו" היהודי

המדינה "הם הוצגו כמפעל ציוני של . הדרכים בהן הושגה מטרה זו היתה הקמת מוזיאונים

 לצורך 98".אומה עתיקה בעלת אוכלוסיה מגוונת"שנועד לחשוף ולהכיר את עברה כ, "הצעירה

אשר חשפו והציגו ממצאים מהעבר היהודי הרחוק , העניין הוקמו מוזיאונים רבים לארכיאולוגיה

 בשנות החמישים וראשית שנות השישים 99. הערבי-ובמקביל טשטשו את עברה הקרוב , ארץשל ה

במיוחד , מרביתם הוקמו ביישובים חקלאיים. הוקמו עשרות מוזיאונים כאלה בכל רחבי הארץ

  100.בהם העיבוד החקלאי של הקרקע הניב ממצאים ארכיאולוגיים רבים, בקיבוצים

ה הראשונות של מדינת ישראל בעיקר בניסיונות להציל שנותיהתאפיינו בתחום האתנוגרפיה 

עמותות ציבוריות , מוסדות ממשלתיים. את מה שנותר מהתרבות החומרית של יהדות אירופה

שיכולים להעיד על חיי , ואספנים פרטיים ניסו לשים את ידיהם על פריטים רבים ככל האפשר

שני ונערך בצילו של המאמץ העיקרי מאמץ זה היה מ, ואולם. התרבות העשירים שנחרבו בשואה

והן במוזיאונים " יד ושם"אמנם הן במוזיאון . לתעד ולחשוף את זוועותיה של השואה עצמה

אך חפצים , ידי יהודי אירופה-אחרים שהוקדשו לשואה מוצגים חפצים שהיו בשימוש יומיומי על

באותן . לה שהוחרבהאלא בשל היותם סמל לקהי, אלה מוצגים לא מתוך הכרה בערכם התרבותי

ועם הגעתן החלו , היגרו לישראל מרחבי העולם קהילות שלמות, "העלייה הגדולה"שנות , השנים

למרות שכאמור הדגש . תהליכים מואצים של היטמעות בחברה החדשה ונטישת תרבותן הקודמת

ולשמר מספר גופים עסקו גם בניסיון לתעד , בשנים אלה ניתן להצלת שרידיה של יהדות אירופה

את הפעילות הזאת הובילו מוזיאון בצלאל . את התרבות של קהילות המהגרים החדשות

המוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור בחיפה ומאוחר יותר , ישראל בתל אביב- מוזיאון ארץ, בירושלים

  .אשר ירש את אוספי בצלאל, מוזיאון ישראל

ועימו חלה האטה בהקמתם של , בשנות השישים והשבעים ירד העניין הציבורי בארכיאולוגיה

בתקופה זו חלה עלייתם הגדולה של המוזיאונים לתולדות . המוזיאונים לארכיאולוגיה

- הגדולים שבהם מציגים יריעה נרחבת של תולדות ההתיישבות הציונית בארץ. ההתיישבות

                                                      
 הן המדינה הקמת עם אך, 1948 לפני הרבה עוד הציונית התנועה של מעייניה בראש עמדו אלה ילויותפע אמנם 97

 נרטיב של יצירתו: ך"והתנ גוריון בן, 'שפירא' א: למשל וראו, זה בנושא פורסם רבות. שיעור לאין והתגברו מוסדו
 תל, בבל, האתמול עם דיאלוג לקראת: וריותהיסט, יוגב' וא נווה' א; 231-207' עמ, )1997 (14, אלפיים?', היסטורי

-בן למורשת המרכז, הגדולה העלייה בימי החינוך מערכת עיצוב: צר גשר עלי, צמרת' צ; 46-28' עמ, 2002 אביב
 .1997 בוקר-שדה, גוריון

98 L. Y. Rahmani, The Museums of Israel, Rizzoli: New York 1976, pp. 7-8. 
 בתהליך המוזיאונים של מקומם ועל ישראלי-הארץ המרחב ייהוד לטובת הישראלית גיההארכיאולו של גיוסה על 99

 4, וביקורת תיאוריה', בישראל הציבורי במרחב להיסטוריה מוזיאונים: פתוחות בדלתיים, 'אזולאי' א: למשל ראו זה
  ;82-81' עמ, )1993(

N. Abu El-Haj, ‘Translating Truths: Nationalism, the Practice of Archaeology, and the Remaking of Past 
and Present in contemporary Jerusalem’, American Ethnologist, 25,2 (1988), pp. 166-188; R. Kletter, Just Past: 

The Making of Israeli Archaeology, Equinox: London 2006, pp. 314-319. 
' עמ, 1988 ירושלים, אריאל הוצאת, בקיבוצים למוזיאונים מדריך, )עורך (שילר' א ',בקיבוצים מוזיאונים, 'ענבר' י 100
10. 
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ואילו הקטנים , עשרה ועד להקמת מדינת ישראל-ישראל החל משנות השמונים של המאה התשע

בתוך שנים מעטות . יותר מוקדשים לרוב להיסטוריה מקומית של יישוב בודד או איזור מצומצם

, בהם קיבוצים, הוקמו עשרות מוזיאונים כאלה באתרי התיישבות וותיקים בכל רחבי הארץ

פי רוב מוקם המוזיאון באחד המבנים -על. מושבים ואף מושבות שבינתיים הפכו לערים

במהלך שנות השמונים . שר זכה במסגרת זאת אף לשיפוץ ולשימורא, הראשונים של היישוב

ובסוף שנות התשעים הם היוו כשליש מכלל המוזיאונים , הוקמו כשלושים מוזיאונים כאלה

  101.בישראל

  

  עדתיים בישראל-צמיחתם של המוזיאונים החד  .ו.3

נויים יש לבחון על רקע השיהמוקדשים לעדה אחת את ראשיתם של המוזיאונים האתנוגרפיים 

ביניהם עליית , שחלו בשיח הציבורי בישראל במהלך שנות הששים והשבעים, מרחיקי הלכת

סמי "). מזרחיים("עדתי בין יהודים אשכנזים ליהודים שאינם אשכנזים -המדרגה במתח הבין

ועד להקמתה של תנועת ) 1959(ממאורעות ואדי סאליב , שלום שטרית מגדיר את שנות הששים

' סיר הלחץ'התרבותי ל' כור ההיתוך'מ"כתקופה שהובילה , )1971(ם הפנתרים השחורי

 הפנתרים השחורים העלו לתודעה הציבורית את מצוקתם של המזרחיים בישראל 102".החברתי

הבחירות . הכלכליים והגיאוגרפיים במדינה, ואת דחיקתם לשוליים הפוליטיים, במלוא חריפותה

נחשבות לשיא במאבק , י"השלטון של מפאבהן הסתיימו שלושים שנות , 1977של שנת 

ונחשפו במלוא עומקם השסעים ,  בתקופה זאת נשבר מיתוס האחדות הלאומית103.המזרחיים

כור "ו" מיזוג הגלויות"את מקומן של אידיאולוגיות . העדתיים הקיימים בחברה הישראלית

ם בחברה תפסה ההכרה בריבוי התרבויות שקיי, ששאפו ליצור חברה הומוגנית, "ההיתוך

 מתוך ניסיון להתנער ולהתמרד נגד הניסיון הממסדי 104.על מתחיו ומורכבויותיו, הישראלית

ולהדגיש את , החלו קבוצות שונות בחברה הישראלית דווקא להבליט אותה, למחוק את תרבותן

  105.הייחודי והשונה שבה לעומת התרבות האשכנזית השלטת

הובילו מספר ) הכנסת שקדמה למהפך הפוליטי - 1977-1973(במהלך כהונת הכנסת השמינית 

במסגרת פעילותם . עדתי-תימן ומרוקו דיון נוקב בענייני המתח הבין, חברי כנסת יוצאי עיראק

 נערך 1976 בשנת 106. הדיון הראשון בכנסת שעסק במורשת יהדות המזרח1974נערך בשנת 

בו השתתפו חברי , " המזרחמורשת יהדות"בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת יום עיון בנושא 

ובו נידונה בהרחבה ההתעלמות של מערכת החינוך , היסטוריונים ואנשי חינוך, כנסת

                                                      
101 R. Nina, ‘The Settlement Museums of Israel and their Commitment to Zionist Messages’, M.A. Thesis, 

University of Leicester, 1998, pp. 102-106. 
 תל, עובד עם, 2003-1948 לאלטרנטיבה הזדהות בין, לשחרור דיכוי בין: אלבישר המזרחי המאבק, שטרית 'ש' ס 102

 .121' עמ, 2004 אביב
 .314' עמ, שם 103
 .264' עמ, 2002 בוקר שדה, גוריון-בן למורשת המרכז הוצאת, היהודית הציוויליזציה, אייזנשטדט 'נ' ש 104
 .13' עמ, 2005 ירושלים, המאוחד קיבוץה הוצאת, בישראל תרבותי-הרב הפרוייקט: ההבדל בזכות, יונה' י 105
 תל, בנגב גוריון-בן ואוניברסיטת אחרונות ידיעות הוצאת, והשואה המזרחים: מהמסילה הרחק, יבלונקה חנה 106

 .156-154' עמ, 2008 אביב
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ובסוף ,  דיונים אלה עוררו גם את הממשלה לפעול107.מההיסטוריה והמורשת של יהדות המזרח

במטרה , "המרכז לשילוב מורשת יהדות ספרד והמזרח"שנות השבעים הוקם במשרד החינוך 

ח תכנים הקשורים להיסטוריה ולמורשת של יהדות המזרח ולהטמיעם בתוכניות לפת

,  בעקבות פעילויות אלה ואחרות אכן נסדק הנרטיב האחיד שנלמד במערכת החינוך 108.הלימודים

  109.ם יותריונפתח הפתח ללימודי היסטוריה פלורליסטי

וח המורשת והתרבות זהו המצע שעליו החלו לקום בקצב הולך וגובר עמותות ואגודות לטיפ

כבר בסוף שנות השבעים התהוו . ואיתן גם המוזיאונים העדתיים הראשונים, של עדות ספציפיות

המוזיאון , גרעיני המוזיאון למורשת יהדות תימן של האגודה לטיפוח חברה ותרבות בנתניה

יהודה -באור נחנך 1977בשנת . לתולדות יהדות גרמניה בנהריה ומוזיאון יהדות איטליה בירושלים

שלהקמתו קדמה פעילות פוליטית וגיוס כספים ,  מוסד ראשון מסוגו-המרכז למורשת יהדות בבל 

המנהל לצד , מרכז זה. אלה אפשרו לראשונה הקמת בניין בו רוכזה הפעילות. בהיקף נרחב

מהווה מאז הקמתו , הוצאה לאור וכנסים חברתיים ופוליטיים, המוזיאון גם פעילות מחקרית

  . לחיקוי עבור עדות נוספותמודל

כך כתבה . ומאז קצב הקמתם הולך וגובר, מוזיאונים עדתיים נוספים קמו בשנות השמונים

  :1990יהודית ענבר במדריך מוזיאונים מקיף שיצא בשנת 

ניתן לראות בהם מוזיאונים היסטוריים . מוזיאונים רבים מוקמים לאחרונה בנושא העדות

וצגים בהם גם פריטים וחפצים השייכים לחיי היום יום למרות שמ, ולא אתנוגרפיים

שבהן החפצים של התרבות החומרית , בניגוד לתצוגות האתנוגרפיות המקובלות. והפולקלור

הרי במקומות אלה הם באים להמחיש את תולדות , מוצגים מתוך גישה אסתטית ומנוכרת

והם נוצרים מתוך דאגה , ץמוזיאונים אלה הם פרק בהשתלבות העדות באר... העדה ותרבותה

  110.לשימור המסורת והנחלתה לדורות הבאים

בעקבות העדות היהודיות החלו גם עדות שאינן יהודיות להקים מוזיאונים ומרכזי מורשת 

דרוזים , בשנות השמונים והתשעים הוקמו מספר מוזיאונים בדואים. העוסקים בתרבותן

, מהם כאלה שקיימים כבר עשרות שנים, ניםבמקביל התפתחו גם מוזיאונים פלסטי. רקסים'וצ

המתוארים בתחילת , ומהווים המשך ישיר למוזיאונים האתנוגרפיים הראשונים שהוקמו בישראל

  .פרק זה

                                                      
 ,והתרבות החינוך משרד - הכנסת של והתרבות החינוך ועדת, המזרח יהדות מורשת: בנושא עיון יום, אשר-בר' ש 107

 .1976 ירושלים
            , לבב-בר' א; 8-5' עמ, )2002 (92, פעמים', ביניים סיכום - והמזרח ספרד יהדות מורשת תחום, 'כהן עודד' א108

 .171-157' עמ, )2002 (93, פעמים', יושע נסים עם שיחה: למוסד מרעיון - המזרח יהדות מורשת לשילוב המרכז'
 בהיסטוריה הלימודים בתכנית המזרח עדות ויהודי אירופה יוצאי יהודים? שריאפ בלתי פלורליזם, 'עמוס-בן' א 109

 ויוגב נווה; 267-256' עמ, 1995 אביב תל, רמות הוצאת, ואחת העשרים המאה לקראת החינוך, )עורך (חן' ד', בישראל
 .61-47' עמ, )97 הערה, לעיל(

 .23' עמ, 1990 ירושלים, יאלאר הוצאת, בישראל מוזיאונים, )עורכים (שילר' וא ענבר' י 110
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  :4 פרק

  "ממלכתיים"מוזיאונים 

הרעיון להקים בישראל מוזיאון שיספר את סיפורו של העם היהודי עלה כאמור כבר בסוף המאה 

,  חלקי בהקמת מוזיאון בצלאל בירושלים בראשית המאה העשריםוהוגשם באופן, עשרה-התשע

קמו בתל אביב ובחיפה , בשנות החמישים המוקדמות, לאחר קום מדינת ישראל. כמתואר לעיל

אולם האירוע המכונן של המוזיאונים . מוזיאונים אתנוגרפיים קטנים נוספים במטרה זו

. ובו האגף לאתנוגרפיה, שראל בירושליםהאתנוגרפיים בישראל הוא ללא ספק הקמת מוזיאון י

. במסגרת האגף נערכה לראשונה עבודת מחקר אתנוגרפית סדורה ושיטתית של העדות השונות

הבולטים . בהמשך הוקמו מוזיאונים נוספים המוקדשים לסיפורו של העם היהודי לדורותיו

  .פסון בירושליםשם וול- ביניהם הם בית התפוצות בתל אביב והמוזיאון לאמנות יהודית על

" ממלכתיים"המוזיאונים המכונים כאן , בניגוד למוזיאונים המוקדשים לעדה אחת

בפרק זה אתאר את המוזיאונים . מתיימרים להציג תמונה מקיפה של עם ישראל על מגוון עדותיו

  .שהראשונים שבהם היוו את המסד עליו צמחו מאוחר יותר עשרות המוזיאונים העדתיים, הללו

  

   ירושלים–ון ישראל מוזיא  .א.4

מנהל מוזיאון בצלאל מרדכי . הרעיון להקים את מוזיאון ישראל נולד בראשית שנות החמישים

. גדול יותר, והגה תוכנית להקמת מבנה חדש, נרקיס קיווה להרחיב את המוזיאון באופן משמעותי

בות למחלקת העתיקות הממשלתית נדרש מוזיאון מרכזי חדש לארכיאולוגיה בעק, במקביל

 נותר בירושלים המזרחית תחת ח"תשאשר לאחר מלחמת , אובדן הנגישות למוזיאון רוקפלר

, בראשית שנות הששים ניתנה לפרויקט ההקמה דחיפה משמעותית בדמות טדי קולק. שלטון ירדן

 פרש 1964בשנת . גוריון-שפעל לטובת העניין בעת שכיהן כמנהל משרד ראש הממשלה דוד בן

-מוזיאון ישראל נפתח ב. ונרתם כולו להוביל את הקמת המוזיאון, הממשלהקולק ממשרד ראש 

הוא אף המשיך לגייס כספים ותרומות של מוצגים .  וקולק היה למנהלו הראשון1965 במאי 11

  111.עבור המוזיאון גם לאחר שנבחר לראשות עיריית ירושלים

 מוזיאון ישראל, לטוןבסמיכות למוסדות הש, בגבעת רםומיקומו המוזיאון שמו של למרות 

רשמי שהוקם מטעם המדינה ממלכתי מוזיאון והוא אינו , איננו מוגדר כמוזיאון לאומי

מספר כי ההנהלה עמדה על כך , 1981-1996ל המוזיאון בין השנים "מנכ, מרטין וייל  112.ובמימונה

יהיה נתון ולא , בכדי שיזכה לניהול מקצועי וחופש אמנותי, שלא יוגדר בחוק כמוזיאון לאומי

הכנסת ומשרדי קרי , "שכנינו שמעבר לכביש"מי שהוא מכנה ללחצים פוליטיים מצד 

                                                      
111 T. Tamir, ‘The Israel Museum: From Dream to Fulfillment’, The Israel Museum Journal, 9 (1990), p. 7. 
 ישראל למדינת. האמריקאי הממשל של תמיכה ומענק יהודים נדבנים של תרומות מכספי בעיקר מומנה ההקמה 112
 הנתמכים המוזיאונים לשאר יחסית נדיב מפתח לפי כספית תמיכה לו מעבירה והיא, המוזיאון על בבעלות חלק יש
- כ מכסה זה וסכום, ישראל למוזיאון מועברים במדינה המוזיאונים בכלל הממשלתית מהתמיכה 42%-כ. ידיה-על

 פה איפה, סליחה, 'רפ' ד. תרומות כספי על בעיקר היום עד נשען אשר, המוזיאון של השוטף מתקציבו 15%
 .63' עמ, 2005 באפריל 15, שבועי מוסף - הארץ?', וזיאוןהמ
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מייסדיו ללא ספק ייעדו למוזיאון תפקיד לאומי מובהק בליכוד , למרות זאת  113.הממשלה

: באחד מפרסומיו הראשונים הוצג המוזיאון במלים אלה. האומה וגיבוש הסיפר ההיסטורי שלה

,  שנות היסטוריה עברית4,000ומהווה חתך רוחב של , וויה היהודית בכללותההוא מייצג את הח"

ועל פני , ספקטרום של עם אשר שרד מצוקות רבות בעיקשות רבה לאורך תקופה ארוכה יותר

  114".מרחקים גיאוגרפיים גדולים יותר מכל עם אחר

ני של המפה מהצד הימ. על רקע זה סופג מוזיאון ישראל ביקורות רבות מכיוונים שונים

טל . מבקרת האמנות מרים טל פרסמה ביקורת על המוזיאון כשנה לאחר פתיחתו, הפוליטית

מכיוון שהוא אינו , כתבה כי המוזיאון אינו ממשיך באופן נאמן את דרכו של מוזיאון בצלאל

אלא מציג את יצירותיהם של אמני ישראל בכפיפה אחת עם , מקדיש אגף נפרד לאמנות עברית

חינוכי שהוטל עליו מראשית -תפקיד הלאומי"בכך לטענתה מועל המוזיאון ב. הכלליתהאמנות 

כי , שב- יותר משלושה עשורים מאוחר יותר טען איש הפרסום איתן דור,  באופן דומה115".צעדיו

בכך שהוא מוציא את " אובדן הזיכרון הלאומי"המבנה הנושאי של מוזיאון ישראל תורם ל

  116.ינו יוצר סיפור מסודר על תולדות העם היהודיוא, המוצגים מהקשרם הטבעי

כי מוזיאון ישראל לקח מאז ומעולם , טוענת האנתרופולוגית קיילין גולדשטיין, מהצד השני

ובהתנשאות האוריינטליסטית שלה על התרבות , האשכנזית-חלק פעיל במיסוד האליטה היהודית

, ואנליטיקן והאוצר איתמר לוי ברוח אותם הדברים כתב הפסיכ117.המזרחית והתרבות הערבית

אלא , כי האגף הארכיאולוגי של המוזיאון אינו מתייחס כלל להיסטוריה הערבית של האזור

 בתגובה 118.שלו" תעמולתי-חינוכי"במסגרת התפקיד ה" קונצנזואלי ופוליטי, מציג נרטיב רשמי"

תפיסה הרווחת לא מדובר כי בניגוד ל, ל המוזיאון דאז מרטין וייל על הקביעה"לדברי לוי חזר מנכ

הוא אינו , מוזיאון ישראל לא מנסה לספר סיפור"וייל טען כי , יתרה מזאת. במוזיאון לאומי

 עד היום קיים מתח בין השואפים להדגיש את אופיו האוניברסאלי של 119".מוזיאון היסטורי

  120.ממלכתי- המוזיאון לבין המעוניינים לראותו כמוסד לאומי

ובראשו הועמדה האוצרת אביבה , וזיאון ישראל אגף לאתנוגרפיהכבר בעת הקמתו כלל מ

,  האגף הוקם מתוך תחושה של דחיפות121.דב נויהפרופסור לפולקלור תלמידתו של , לנצט-מולר

במטרה להציל כמה שיותר מאוצרות התרבות של היהודים שהגיעו לישראל בשנות העלייה 

בראשיתו . זנחו את מנהגיהם הקודמיםאשר בחלקם כבר נטמעו בחברה הישראלית ו, הגדולה

                                                      
 שנה 25 מלאת לרגל ישראל במוזיאון שנערך סימפוזיון (הלאומית והרוח מוזיאונים, 'ואחרים קולק' ט 113

 .49' עמ, )1990 (15 סטודיו, ...)למוזיאון
114 K. Katz, ‘Background to a Museum’, K. Katz, P. P. Kahane & M. Broshi (editors), From the Beginning: 

Archaeology and Art in the Israel Museum, Jerusalem, William Morrow and Company: New York 1968, p. 31. 
 נמשכו הפוליטיים הלחצים. 561' עמ, )1966 (16,4, האומה?', לאומי מוזיאון הוא ישראל מוזיאון האם, 'טל' מ 115

 שנויה זו חלוקה. ישראלית לאמנות נפרדת מחלקה האמנויות אגף בתוך הוקמה 1979 בשנת דבר של ובסופו
 ).112 הערה, לעיל (רפ: וראו, היום עד האגף אוצרי בקרב במחלוקת

 .104' עמ, )1998 (5 תכלת', הלאומי הזיכרון ואבדן ישראל מוזאון, 'שב-דור' א 116
117 K. Goldstein, ‘Secular Sublime: Edward Said at the Israel Museum’, Public Culture 17,1 (2005), pp. 27-29. 
 .4 עמ, )1996 (72, סטודיו', ישראל מוזיאון של הסיפור, 'לוי' א 118
 .4' עמ, )1996 (73, סטודיו', ישראל מוזיאון של הסיפור, 'וייל' מ 119
 ).112 הערה, לעיל (רפ 120
, בהמשך בפירוט אודותיו ראו. בישראל האתנולוגיה מדע למייסד ונחשב בחיפה האתנולוגי המוזיאון את הקים נוי 121

 .בחיפה המוזיאון על בפרק
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אשר ברובו לא הוצג , התבסס האגף באופן בלעדי על האוסף הגדול שהגיע ממוזיאון בצלאל

, גולת הכותרת של ירושה זו היתה אוסף נדיר ויקר ערך של פריטים. מעולם מהיעדר מקום

. אה העשריםבשנות העשרים והשלושים של המ, שנרכשו מקהילות יהודי תימן עוד בשבתם שם

אך לאחריה הוא נשכח ,  נערכה בבצלאל תערוכה זמנית שהתבססה על אוסף זה1940בשנת 

עם העברת האוסף לאכסנייתו החדשה במוזיאון ישראל התברר כי המידע התיעודי . והוזנח

אחד הפרויקטים הראשונים של עובדי האגף הוקדש למחקר בקרב . שליווה את המוצגים אבד

בנוסף . ו בישראל בניסיון לשחזר את המידע שאבד על פריטי האוסף השוניםיוצאי תימן שנמצא

שנרכשו ,  פריטים1,400- לאוסף של יהדות תימן היה ברשות האגף לאתנוגרפיה אוסף של כ

הן מקהילות עירוניות והן באזורים כפריים , בעיקר במרוקו, אפריקה-מהקהילות היהודיות בצפון

  122.אטלס חלקם באזורים נידחים בהרי ה-

כי מוזיאון בסדר הגודל של מוזיאון ישראל אינו יכול להסתפק בייצוג שתי , מתוך תפיסתה

לנצט על הקמת אוסף חדש שיוקדש ליהדות -שקדה מולר, )תימן ומרוקו(עדות יהודיות בלבד 

ורכשה בזה , יצרה קשר עם כמה מבכירי העדה, לשם כך היא ערכה מחקר אתנוגרפי מקיף. בוכרה

 1968-1967 התוצאה הוצגה בשנים 123.ריטים מיהודי בוכרה שכבר חיו בישראלאחר זה פ

 124. התערוכה המתחלפת הראשונה של אגף האתנוגרפיה-בתערוכה שהוקדשה ליהדות בוכרה 

אופי . ורוב המוצגים היו פריטי לבוש ותכשיטים, המקום שהוקצה לתצוגה היה קטן באופן יחסי

ולא סופק ,  אילו פריטים יכללו בה היו אסתטיים בלבדהתצוגה והקריטריונים שלפיהם הוחלט

צוות האגף התרשם כי . למבקרים מידע באשר להקשר המקורי של השימוש בפריטים שהוצגו

במיוחד אלה המגיעים מאזורים כפריים שזהו עבורם , המבקרים הרבים מרוצים מהתצוגה

 חפצים שנחשבו לרוב חסרי ערך שכן, רבים ראו בתצוגה מקור לגאווה. הביקור הראשון במוזיאון

עצם קיום התערוכה אף הביא . הוצגו שם במעמד שווה ליצירות אמנות בעלות שם עולמי

  125.לתרומות של מוצגים נוספים מקרב משפחות שביקרו בה

, היתה הראשונה במסורת התערוכות המתחלפות של האגף לאתנוגרפיה" בוכרה"תערוכת 

בכל פעם ערך צוות האגף מחקר מעמיק על עדה . ם היהודישבכל אחת מהן הוצגה אחת מעדות הע

תערוכות אלה אפשרו גם את התפתחותה של תצוגת הקבע . אחת והציג את הממצאים בתערוכה

.  על יהדות מרוקו- נערכה התערוכה הגדולה השניה 1973בשנת . המתוארת בהמשך, של האגף

ה בשל כך לתקציב גדול יחסית וזכת, התערוכה נכללה באירועי חצי היובל למדינת ישראל

על מנת לשוות לה אופי ממלכתי הופעלו לחצים פוליטיים על האוצרים לשנות את . ולפרסום רב

או אף את כל הקהילות היהודיות , אפריקאיות נוספות-כך שתכלול עדות צפון, אופי התערוכה

מיקה על עדה אחת שעדיף לקיים תערוכה מע, המוזיאון סירב בנימוק. שחיו במדינות מוסלמיות

  126.מאשר תערוכה שטחית שתכלול עדות רבות

                                                      
122 Department of Ethnography, Beginnings and Hopes, The Israel Museum, Jerusalem 1971. 
123 A. Muller-Lancet, Exhibition and ethnic image, Paper presented at the annual conference of The 

International Committee for Museums of Ethnography (ICME), Denmark 1974, pp. 3-4. 
 .1968 ירושלים, ישראל מוזיאון, בוכארה, )]עורכת (לנצט-מולר' א [124
125 Department of Ethnography) 122 הערה, לעיל.( 
126 Muller-Lancet) 2' עמ, )123 הערה, לעיל. 
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, ידי שיקולים אסתטיים בלבד-אשר כאמור הונחה על, בניגוד לתכנון של תערוכת יהדות בוכרה

מצד . וזאת עבור שני סוגי קהלים שונים, לתערוכת יהדות מרוקו הוגדרו מראש יעדים חינוכיים

צאצאיהם ויהודים אחרים שהיגרו מארצות , מםאחד התערוכה יועדה עבור יוצאי מרוקו עצ

" כור ההיתוך"תחושה שנפגמה ב, במטרה לחדש את תחושת הגאווה בתרבותם, האסלאם

שהתערוכה תמשוך גם ישראלים יוצאי מדינות , מן הצד השני היתה כוונה. הדורסני בישראל

לנצט -מולר. ותשנה במקצת את הדעות הקדומות שיש להם על יהודי מרוקו והמזרח, אירופה

חלקם הביעו שמחה . פנתה לגורמים רבים בקרב יוצאי מרוקו בניסיון לערבם בהכנת התערוכה

רבים מקרב אנשי העדה המשכילים יותר הביעו חשש , לעומתם. ונכונות רבה לתרום ידע ומוצגים

  127".שבט פרימיטיבי"שתציג אותם באופן מעוות כ, מכך שיהיה מדובר בתערוכת פולקלור

אלא , "אובייקטיבי"- חששות אלה הוחלט במודע שאופי התערוכה לא יהיה מדעיבעקבות

פריטי . ותציג תמונה אידילית של חיי הקהילה היהודית במרוקו, שהיא תהיה מוֵטית לטובה

מכיוון שהם היו , הלבוש והתכשיטים שנכללו באוסף המקורי של בצלאל לא הספיקו למטרה זאת

בניסיון להסיט את דגש התערוכה אל . שהיו עניות יחסיתמבוססים על הקהילות הכפריות 

לנצט מאמצים להשיג -עשתה מולר, שהיו בעלות אורח חיים מודרני יותר, הקהילות העירוניות

בנוסף היא אספה מוצגים הממחישים את . פריטים חדשים מבני הקהילות העירוניות המבוססות

לאוסף התמונות , כמו כן. הודית בכללותהתרומתם הרוחנית של קהילת יהודי מרוקו לתרבות הי

ונפסלו להצגה , שליווה את התערוכה נבחרו רק תמונות שהציגו את יהודי מרוקו באור חיובי

או שהבעת פניהם לא היתה , בבגדים קרועים או בלויים, תמונות שבהן נראו אנשים בסביבה ענייה

  128.שמחה או מכובדת

לנצט מסכמת כי -מולר. תגובות מהמבקריםבזמן הצגת התערוכה רשם צוות המוזיאון 

יום - בעיקר כאלה הלקוחים מחיי היום, מבקרים רבים חשו התרגשות למראה מוצגים מסוימים

. תשמישי קדושה והמוצגים ההיסטוריים עוררו פחות תשומת לב. כמו פריטי לבוש ועריסת תינוק

אלים ממוצא אשכנזי מבקרים רבים ממוצא מרוקאי הביעו ספק ביכולתם של ישר, לצד זאת

לנצט מציינת כי מבקרים ממוצא אשכנזי דיווחו שהם נהנו -מולר, ואכן. להבין את תרבותם

והצליחה , למרות כל זאת התערוכה הוכתרה בהצלחה. אך לא הבינו את מה שראו, בתערוכה

  129.שלא היו מגיעים אליו בלעדיה, למשוך למוזיאון מבקרים חדשים רבים

בעוד שבנושא יהדות בוכרה . וכה מתחלפת היה יהדות כורדיסטןהיעד הבא שנבחר לתער

הרי שעל יהדות כורדיסטן לא היה , ומרוקו עמדו לרשות המוזיאון האוספים הישנים של בצלאל

המימון שהוקצב למחקר ולרכישת מוצגים . ועל עבודת ההכנה היה להתחיל מבראשית, אוסף כזה

. ידי הנהלת המוזיאון-שא בעדיפות נמוכה עלכנראה בשל הצבת הנו, היה נמוך ולא מספיק

שקיים , לנצט לשכנע את משרד החינוך-בעקבות הצלחת התערוכה על יהודי מרוקו הצליחה מולר

 130.צורך דחוף במחקר שטח אתנוגרפי שיטתי בקרב יוצאי העדות השונות שהגיעו לישראל

                                                      
 .4-3' עמ, שם 127
 .6-5' עמ, שם 128
 ירושלים, ישראל מוזיאון, במארוקו היהודים חיי, )עורכת (לנצט-מולר' א: התערוכה קטלוג ראו; 15-14' עמ, שם 129

 .שנים עשר כעבור הקטלוג של נוספת מהדורה הוצאה נדיר שבצעד, בכך גם ביטוי לידי באה התערוכה הצלחת; 1973
130 A. Muller-Lancet, Idéal ethnologique et réalité muséographique en Israël, Colette Pe ́tonnet et Yves 

Delaporte (eds.), Ferveurs contemporaines: Textes d'anthropologie urbaine offerts a Jacques Gutwirth, L'Harmattan: 
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-  האוצרת אורה שוורץבמהלכן ביקרה, ונערך במשך כשבע שנים, 1974המחקר יצא לדרך בשנת 

לאור חוסר שיתוף . ואף יצאה לסיור באיראן, בארי במאות בתים של ישראלים ממוצא כורדי

לנצט מאמר בכתב העת של -כתבה מולר, הפעולה מצד האוכלוסייה במכירת מוצגים לתערוכה

בו סיפרה על העבודה הנערכת במוזיאון ועל חשיבותה עבור העדה , ארגון יוצאי כורדיסטן

 מוצגים והתערוכה הוצגה בשנים 300- בסופו של דבר כלל האוסף החדש למעלה מ131.ורדיתהכ

 מאז ועד היום הוצגו באגף לאתנוגרפיה תערוכות נוספות על הקהילות היהודיות 1982-1981.132

והקווקז ) 2000(תימן , )1997(אפגניסטן , )1995(הודו , )1991(חבל אלזאס , )1989(של ספרד 

)2001.(133  

י ומבני מהאגף לאמנות זשהיה עד לא מזמן מופרד באופן פי, ה הוצגו באגף האתנוגרפיהכל אל

חלוקה מלאכותית זו העלתה לא אחת שאלות בעת שהגיעו פריטים חדשים ). יודאיקה(יהודית 

פי רוב אגף -מפתח החלוקה היה כזה שעל. לרשות המוזיאון באשר לאגף האחראי עליהם

תשמישי קדושה וכיוצא , הכילו כתובות כלשהן כגון ספרי קודשהיודאיקה קיבל את הפריטים ש

 נוצר מצב 134.תכשיטים וכלי בית שלא הכילו כתובות הגיעו לאגף האתנוגרפיה, בגדים. באלה

מטקס ברית המילה כלי , למשל. שאוספים מסוימים פוצלו בין שני האגפים באופן כמעט שרירותי

,  בנוסף135.התינוק המסורתיים לאגף האתנוגרפיהובגדי , המוהל היו מגיעים לאגף היודאיקה

הביאה להתמודדות לא , העובדה שהאגף לאתנוגרפיה לא הכיל מוצגים בעלי כתובות יהודיות

: עובדי האגף נדרשו באופן תמידי לשאלה". יהודים"פשוטה באשר להגדרת המוצגים כמוצגים 

 מדובר בסופו של דבר בחפצים או האם, "אופי יהודי"האם לתלבושות ולחפצים המוצגים בו יש 

ובמטרה להציג את ,  מסיבות אלה136.יהודים באותם המקומות-הזהים לאלה שבהם השתמשו לא

האגף לאמנות "אוחדו בסופו של דבר שני האגפים תחת השם , הקהילות השונות באופן שלם יותר

 138.לשינוי בתצוגהוהוא לא הביא ,  עם זאת זהו עד כה שינוי ארגוני בלבד137".יהודית ואתנוגרפיה

                                                                                                                                                       
Paris, 1993, p. 292. pp. 287-302; V. R. Domínguez, People as Subject, People as Object: Selfhood and Peoplehood in 

Contemporary Israel, University of Wisconsin Press: Madison, 1989 pp. 111-112. 
 .177-175' עמ, )1978(' ג, התחדשות', כורדיסתאן תערוכת לקראת, 'לנצט-מולר' א 131
 .13' עמ, 1982 ירושלים, ישראל מוזיאון, ואמנות מסורת, חיים אורח: כורדיסתאן יהודי, )עורכת (בארי-שורץ' א 132
 ירושלים, ישראל מוזיאון, החומרית בתרבותם פרקים  :מאנית‘העות באימפריה ספרד יהודי, )עורכת (יוהס' א133

, ישראל מוזיאון, לאמנציפציה מסורת בין כפרית קהילה :אלזאס יהדות, )עורכת (שנפר-בסקי'מוצ' א; 1989
; 1995 ירושלים, ישראל מוזיאון, בגדאדים - ינים'קוצ – ישראל-בני :הודו יהודי, )עורכת (סלפק' ע; 1991 ירושלים

' א; 1997 ירושלים, ישראל מוזיאון, אפגניסתאן יהודי של וחתונה אירוסין מנהגי: כלה בואי, יוסף-בן. ב.נ
-מקדש 'ל; 2000 ירושלים, ישראל מוזיאון, ומסורת תרבות שנות אלפיים :תימן יהודי, )עורכת (שנפר-בסקי'מוצ

 .2001 ירושלים, ישראל מוזיאון, הקווקז בקהילת ומנהגים חיים-אורחות: ההרים יהודי, )עורכת (שמעאילוב
 שכללו יודאיקה חפצי נכללו עוד, האתנוגרפיה באגף שנערכה הראשונה התערוכה, בוכרה יהודי על בתערוכה 134

 ).124 הערה ,לעיל (בוכארה, לנצט-מולר: וראו, ורימונים פרוכות כגון, כתובות
  :אצל מצוטטת, לנצט-מולר 135

D. Fenichel, ‘Exhibiting ourselves as others: Jewish museums in Israel’, Ph.D. dissertation, Indiana 
University, 2005, p. 92. 

. אוןהמוזי של בקטלוגים שנעשתה החלוקה גם תעיד" יהודים"כ אתנוגרפיים פריטים בסיווג הבעייתיות על. שם 136
 מסורת "שכותרתו בפרק ליודאיקה האגף מוצגי תוארו, באנגלית המוזיאון של הראשון המקיף בקטלוג, למשל

  :וראו, העולם באמנות העוסק בפרק נכלל לאתנוגרפיה האגף תיאור ואילו, "באמנות יהודית
K. Katz, ‘World Art in Jerusalem’, K. Katz, P. P. Kahane & M. Broshi (editors), From the Beginning: 
Archaeology and Art in the Israel Museum, Jerusalem, William Morrow and Company: New York 1968, pp. 216-

220. 
 .66' עמ, )112 הערה, לעיל (רפ 137
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והאגף שינה את שמו ,  נערך שיפוץ מקיף בתצוגת הקבע של המוזיאון כולו2010-2007בין השנים 

אך לא מבחינה , הפעם נערכו שינויים מקיפים בתצוגה". אגף לאמנות ותרבות יהודית"ל

  .קונספטואלית

, "נסתהכ-שדרת בתי"במרכז התצוגה . התצוגה החדשה מחולקת לחמישה חללים נושאיים

ים הורב מהער שהובאו אל המוזיאון בשלמותם ועל כל תכולתם כנסתבתי ארבעה המכילה 

 חלל תצוגה בשם 139.שבסורינאםַּפַרַמריּבו ו, ויטוריו ונטו שבאיטליה, ין שבהודו'קוצ, שבגרמניה

ביניים ותקופת מימי העבריים מאוירים נדירים יד -כתבימבחר מציג " להאיר את הכתב"

השנה העברית ומחזור "שלושה חדרי . הגדות וכתבי קודש נוספים, ספרי תורהם בה, נסאהרנס

השבת : "מציגים חפצים ותשמישי קדושה הקשורים לחגים ומועדים לפי נושאים" המועדים

  ".חגי נס"ו, "ימי מועד וזיכרון", "ושלושת הרגלים

, בשני קצוות האגףשני חללי התצוגה המעניינים ביותר מבחינה אתנוגרפית הם אלה המצויים 

מכיל " מקצב החיים", הראשון שבהם. ובהם דווקא נערכו שינויים מרחיקי לכת בתצוגה החדשה

הוצגו , 2007כפי שהיתה לפני שנת , בתצוגה הקודמת. מוותו, חתונה, לידהחפצים הקשורים ל

וההסבר המלווה מספר על , וצג בהדגמה על עדה אחתהכל טקס כאשר , טקסי  מחזור החיים

 לרוב בהשוואה בין קהילות - מהות הטקס ועל ההבדלים המרכזיים באופן ניהולו בעדות השונות 

טקס חינה : טקסי החתונה השונים מוצגים בנפרד, לדוגמה. אשכנז ליהודי ספרד וקהילות המזרח

, החופה כפי שנראתה בטורקיה, טקס האירוסין כפי שהתקיים באפגניסטן, כפי שהתקיים במרוקו

אשר ... גרמנים מתבוללים "י הזוג כפי שנראה בכורדיסטן ולבסוף חדר מודרני ובו בני זוג ייחוד בנ

והדגש מושם יותר , אין מקום ייחודי לכל עדה,  בתצוגה החדשה".נישאו ברבנות או אולי בעירייה

  .על החפצים עצמם

פי שלט ההסבר -מוקדש על, "שאלה של זהות: לבוש ותכשיטים", חלל התצוגה האחרון

ושל יחסי הגומלין ... יום בקהילות השונות-התרשמות השוואתית ובחינה של חיי היום"בכניסה ל

בעקבות זעזועים פוליטיים וכלכליים "בנוסף מצוין כי ". יהודית-בין הקהילות לסביבתן הלא

. לא נשתמרו רבים מחפצי הבית ומפריטי הלבוש אשר מן הראוי היה לכלול בתצוגה זו, חמורים

ם ובייחוד אמורי, לא כל הקהילות מיוצגות במידה ההולמת את תרבותן ואת מסורתןמשום כך 

בעיקר בגדי חג של קהילות אם כך התצוגה מכילה  ".קהילות מזרח אירופההדברים לגבי 

יום הן של -לצידם מעט בגדי יום. ין ואפגניסטן'קוצ, לדוגמה שמלות כלה מתימן, מזרחיות

וכן , תצוגת הקבע הישנה כללה מבחר טליתות.  ממזרח אירופהקהילות מזרחיות והן של יהודים

תצוגה המוקדשת לצווים ותקנות הלבוש השונות שנגזרו על היהודים בכל התקופות ובכל 

החל מתקנות מוסלמיות מהמאה השמינית וכלה בחוקי גרמניה הנאצית מהמאה , הקהילות

  . שני מרכיבים אלה חסרים בתצוגה החדשה.העשרים

, כי האגף מסודר בניסיון להדגיש את המאפיינים הדומים בין העדות השונות, לי ניכרבאופן כל

                                                                                                                                                       
 וגשםי שבמסגרתן ויתכן, נרחבות שיפוץ עבודות לרגל שנים לשלוש במוזיאון הקבועה התצוגה נסגרה 2007 בשנת 138

 סדר, 'זנדברג אסתר: למשל ראו המוזיאון של ההתחדשות תוכנית על. התצוגה מבחינת גם האגפים שני בין האיחוד
 מרקר דה', ישראל מוזיאון ל"מנכ של הכישרון, 'דרום נעמי; 11' עמ, 2007 ביוני 25, גלריה - הארץ', במוזיאון חדש
 .2008 באוגוסט 7, וויק

 מפתיחת החל לראשונה מוצג הסורינמי הכנסת בית, הקודמת בתצוגה קיימים היו הראשונים שלושת בעוד 139
 .2010 בשנת המחודש המוזיאון
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האופן שבו מסודרים המוצגים מתאים . ולהציגן כבנות עם אחד שהדת היהודית מחברת אותו

יחד . ואף ההסברים הנלווים מספרים על ההבדלים במנהגיהן, אמנם להשוואה בין העדות השונות

תשמישי , קודשספרי , השבת(תצוגה בחתך נושאי מבליט את מרכיבי הדת עצם סידור ה, עם זאת

 דוגמה ראו (על חשבון הדגשת הזהות העדתית) נישואין, בתי כנסת, אביזרי החגים, קדושה

ומשובצת , המורשת התרבותית של כל עדה מפורקת לגורמים. )התמונות בנספח 1' מס בתמונה

ן שאינו מאפשר למבקרים לקבל רושם נפרד על כל עדה באופ, כמעין רכיב בפאזל של העם היהודי

  .בפני עצמה

אשר חושפות , לכך מצטרפות גם אחדות מהתערוכות המתחלפות שנערכו לאורך השנים

התמקדה באופן כמעט בלעדי בקהילה ) 2000(תערוכת יהודי תימן , לדוגמה. לעתים חוסר רגישות

. רחבי תימן שהיו שונות במנהגיהן ובלבושןוהזניחה במודע קהילות אחרות מ, שחיה סביב צנעא

והיא הוצגה כמקיפה את כל , למרות זאת החלטה זו לא הובאה לידיעתם של המבקרים בתערוכה

יהודי הודו נחלקים לשלוש . התרחשה תופעה הפוכה) 1995( בתערוכת יהודי הודו 140.יהדות תימן

וכל אחת , לה היסטוריה שונהלכל קהי. ינים והבגדאדים'הקוצ, בני ישראל: קהילות נפרדות

למרות . כך שהן כמעט ולא קיימו קשרים ביניהן, היתה ממוקמת באזור גיאוגרפי שונה לחלוטין

 זוהי 141".היבשת הגדולה הודו-רק משום שמקור כולן בתת", כל זאת הן הוצגו בתערוכה משותפת

התמקדות והעמקה אך היא מעידה על סדרי עדיפויות מסוימים שמנעו , אמנם החלטה לגיטימית

אשר , הדבר מנקר עיניים במיוחד לאור התערוכה שקדמה לה. בכל אחת משלוש הקהילות

  142.מבלי לצרף אליה קהילות אירופאיות אחרות, התמקדה ביהדות חבל אלזאס שבצרפת

מחלקת . פטרנליזם אוריינטליסטי קיים גם באופן חלוקת האגף ליודאיקה ולאתנוגרפיה

בעוד מחלקת האתנוגרפיה מציגה בעיקר , פן מובהק על יהדות אירופההיודאיקה שמה דגש באו

כמתואר , התערוכות הזמניות שנערכו במהלך השנים באגף האתנוגרפיה. את העדות המזרחיות

 התייחס טדי קולק לפעילותו של האגף 1990בשנת . הוקדשו רובן ככולן לעדות המזרח, לעיל

 ומתמשכת בתחום שימור המורשת הזנוחה של יהדות כי יש לו השפעה עצומה, לאתנוגרפיה ואמר

 פרנסי המוזיאון התגאו 143".מה לבניין האומה-דבר"ושבכך המוזיאון כולו תורם , המזרח

ולא , בתחושת הגאווה והשייכות שהתצוגה מטפחת בקרב המבקרים היהודים ממוצא מזרחי

  144".להיות אזרחים טובים יותר"הסתירו את תקוותם שהיא תסייע להם 

יהודית מספר את סיפורו של העם היהודי מנקודת המבט של ותרבות האגף לאמנות , לסיכום

. ואשר מקומו בארץ ישראל, הרואה בו גוף מאוחד שהמשותף לו רב על השונה, התנועה הציונית

המוצג המדגים באופן הטוב ביותר את האופן שבו מטפח האגף ערכים ציוניים הוא הטלית 

 להציגה באגף לארכיאולוגיה בחרו אנשי המקצוע במוזיאון להציגה במקום. שנחשפה במצדה

מיתוס מצדה מושרש היטב . ממאה השנים האחרונות" גלותיות"במרכז תצוגת הטליתות ה, כאן

                                                      
 .8' עמ, )133 הערה, לעיל (תימן יהודי, שנפר-בסקי'מוצ 140
 ניסיון נעשה ולא, נפרד לייצוג בתערוכה זכתה קהילה כל כי, לחיוב לציין יש; 8' עמ, )133 הערה, לעיל (סלפק ערפה 141

 .ביניהן ההבדלים את טשלטש
 ).133 הערה, לעיל (אלזאס יהדות, שנפר-בסקי'מוצ 142
 .43' עמ, )113 הערה, לעיל (ואחרים קולק 143
144 Katz) 30' עמ, )136 הערה, לעיל. 
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לאגף הזה של המוזיאון מציג את יהודי התפוצות כמי " גיוסו"ו, בתודעה הציונית הקולקטיבית

   145.רץ ישראלומדגיש את זכותם על א, שחזרו אל ביתם

  

   תל אביב–ישראל -מוזיאון ארץ  .ב.4

-ר וולטר מוזס לתרום את אוספיו לעיריית תל"לאחר קום מדינת ישראל הציע אספן העתיקות ד

אוספיו של מוזס היו ערוכים לפי חומר הגלם ממנו . בתנאי שזו תקים מוזיאון שיכיל אותם, אביב

שלמעשה תפקד כמוזיאון , ביתן משלופי חזונו לכל אוסף תוכנן -ועל, היו המוצגים עשויים

המיקום שנבחר לקריית . ביתן הקרמיקה וכיוצא באלה, ביתן נחושתן, ביתן הזכוכית: עצמאי

, מוניס' שבה שכן עד לא מכבר הכפר הפלסטיני שיח, המוזיאונים היה גבעה בשכונת רמת אביב

היא תל ,  פלשתיתואשר נערכה בה שנים מעטות קודם לכן חפירה ארכיאולוגית בשרידי עיר

ברבות השנים תפחו ". מוזיאון הארץ" תחת השם 1953קריית המוזיאונים נחנכה בשנת . קסילה

ותחת המעטפת המנהלית שלו אף הוכנסו מוזיאונים נוספים ברחבי תל , ורבו אוספי המוזיאון

  146.יפו ועוד- המוזיאון לתולדות תל אביב, היכל העצמאות: אביב

, אך הוא לא היה קיים בעת ההקמה, וקדש לאתנוגרפיה ופולקלוראחד הביתנים במוזיאון מ

ראשיתו של הביתן בשנת . מכיוון שאוספיו של מוזס לא כללו פריטים מתחום האמנות העממית

שמטרתו היתה להציל את שרידי , "ִגנזא"עממית -אז נוסד בתל אביב החוג לאמנות יהודית, 1950

הספריה של החוג שכנו בבניין ברחוב ביאליק בתל האוסף ו. אירופה-האמנות היהודית ממזרח

 במהלך שנות החמישים וראשית שנות השישים ערך החוג מגוון תערוכות במוזיאון תל 147.אביב

עבודות עץ , מגזרות נייר, כתובות, הדסים, שהוקדשו לנושאים כמו מנורות חנוכה, אביב לאמנות

שות מוזיאון הארץ תחת ניהולו של דוד  לר"גנזא" נמסר אוסף 1961 בשנת 148.ובתי כנסת בספרד

 149.שהתמחה בחקר בתי הכנסת של פולין, אירופאית-חוקר התרבות העממית היהודית, דוידוביץ

-'אחד המבנים הבודדים שעוד נותרו אז מהכפר שיח, לשיכון האוסף נבחר בית משפחת בידס

נך באופן רשמי הביתן  נח1963בשנת . המבנה פונה מדייריו וצורף לשטח מוזיאון הארץ. מוניס

מדור "האוסף של גנזא הוצג בקומה התחתונה ב". המוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור"תחת השם 

שהתבסס בעיקר על לבושי עדות , "מדור העדות"בשתי קומות נוספות הוקם ". האמנות הדתית

ן של יהודי הוצגו בו בין היתר טקסי נישואי". האגודה למען הבגד הלאומי"ידי -ועמים שנאספו על

ערב שבת בבית יהודי בפולין ופסלים המציגים את החיים בעיירה יהודית במזרח , תימן  ובוכרה

  150.אירופה

בראשית שנות השמונים של המאה העשרים נוכחה מועצת המנהלים של מוזיאון הארץ 

                                                      
  :ראו הציונית התנועה ידי-על וגיוסו מצדה מיתוס על 145

Y. Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, University of 
Chicago Press: Chicago & London 1995, pp. 60-77. 

 .247' עמ, )1983/4 (19,א וארץ עם - ישראל', "הארץ מוזיאון "לפיתוח האב-תכנית, 'זאבי' ר 146
 .התשעים ותבשנ נהרס המקורי הבניין. בלומנטל פליציה שם-על למוזיקה המרכז במקום שוכן כיום 147
 .19-18' עמ, )1961 (3, )הארץ מוזיאון (ידיעון', ופעולותיו" גנזא "החוג, ']מחבר ציון אין [148
 .17' עמ, )1962 (4, )הארץ מוזיאון (ידיעון', עממית יהודית לאמנות מוזיאון - גנזא, ']מחבר ציון אין [149
' ד[; 19-17' עמ. 19' עמ, )1963 (5, )הארץ וזיאוןמ (ידיעון', ולפולקלור לאתנוגרפיה המוזיאון, ']דוידוביץ' ד [150

', ישראל-ארץ מוזיאון, 'בקי' ג; 62-61' עמ, )1968 (10, הארץ מוזיאון שנתון', הארץ מוזיאון מפעילות ח"דו, ']דוידוביץ
 .184-183' עמ, 1987 אביב תל, אריאל הוצאת ואתריה אביב-תל, )עורכים (שילר' וא ביגר' ג
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מכיוון שהוא עוסק בנושאים , כי המוזיאון מחמיץ את ייעודו החינוכי, בראשות רחבעם זאבי

מכיוון שכל . שאין ביניהם כמעט מכנה משותף") כמעט כל נושא פרט לנושא האמנות("רבים מדי 

תלקיט של מוזיאונים מתחומים שונים בלי קשר "היווה המוזיאון בפועל , נושא הוצג בביתן נפרד

אשר , לראשונה תוכנית אב  בכדי לשפר את המצב הוכנה למוזיאון151".רעיוני או נושאי ביניהם

- ארץ"הוחלט שהנושא המרכזי בו יעסוק המוזיאון יהיה . ש על הפן הרעיוני והתוכני שלושמה דג

שמו אף שונה בעקבות כך . תזה למוזיאון בית התפוצות הגלותי- בין היתר כאנטי, "ישראל

  :זאבי הסביר". אביב- תל-ישראל -מוזיאון ארץ"ל" מוזיאון הארץ"מ

התפוצה , ליח להביא את המידע על הגולהכאשר נחנך בית התפוצות לפני כחמש שנים והצ

שיכסה את נושא , הובלט עוד יותר הצורך במוזיאון מקביל ומשלים, והשואה לתודעת מבקריו

המבקר בבית התפוצות רואה את פאר היצירה התרבותית של עם ישראל בגולה . ישראל- ארץ

, עם ישראל. המבקר שם רואה את הגולה המתחסלת ושואל על הפתרון". ?וההמשך: "ושואל

  152.ישראל-חייב היה לבנות במקביל את מוזיאון ארץ, "בית התפוצות"שהשכיל לבנות את 

אשר היה , "ביתן עדות ישראל"בהם , במסגרת התוכנית היו אמורים לקום ביתנים חדשים רבים

הכוונה היתה להרחיב את התצוגה . אמור להחליף את ביתן האתנוגרפיה והפולקלור הוותיק

ביתן "בנוסף היה אמור לקום ". חלקה של כל עדה בבניין הארץ"כך שיוצג , עותיבאופן משמ

 153.רקסים תושבי הארץ'הדרוזים והצ, הנוצרים, בו יוצגו תרבותם של הערבים, "המיעוטים

יש לציין כי מאז הקמת המוזיאון ממוקם הביתן . והביתן נותר כשהיה, תוכניות אלה לא הוגשמו

והוא מבודד מבניינים , ום המרוחק מהכניסה וממרכז המוזיאוןבמיק, לאתנוגרפיה בשוליו

שהיה מחבר את ביתן , הם היו יוצרים רצף בנוי, אילו היו מוקמים הביתנים החדשים. אחרים

  154.האתנוגרפיה והפולקלור למרכז שטח המוזיאון והופך אותו לנגיש יותר למבקרים

ונפתח מחדש כעבור שנה , פריצה בעקבות 1981ביתן האתנוגרפיה והפולקלור נסגר בסוף 

 נערך בביתן אירוע בנושא תלבושות של 1982בפורים ).  נמצאו חלק מהמוצגים שנגנבו1983בשנת (

 מאז ועד 155.ונערכה תחרות תחפושות עדתיות, בו הוצגו גם הופעות של להקות פולקלור, עדות

ומציג לפי הסדר , אלהאולם המרכזי מוקדש לחגי ישר. היום כמעט ולא השתנתה התצוגה בביתן

והסברים על כל חג ) סביבונים וכולי, חנוכיות(את החגים בליווי האביזרים המתאימים 

 פינה נוספת מציגה את השבת ומנהגיה.  חדר צדדי מציג כתּוּבֹות ממקומות שונים156.ומשמעותו

תי שכל אחד מהם מציג ש, משני צידיה ממוקמים שני חדרים. ) בנספח התמונות2' תמונה מס(

לכל עדה מוקדשת פינה ובה . יהודי תימן ויהודי כורדיסטן, יהודי בוכרה, יהודי מרוקו: עדות

"). חדר אורחים עירוני"בפינת יהודי מרוקו מוצג גם (תכשיטים וכלי בית שונים , מרוכזים בגדים

התוספת המשמעותית היחידה לביתן מאז ראשית שנות השמונים היא תצוגה של בית הכנסת של 

בית הכנסת אמנם הוצג שנים . 1973שהובא מאיטליה בשלמותו בשנת , לזה'לת טרינו ורצקהי

                                                      
 .249-247' עמ, ) לעיל146 הערה (זאבי 151
 .249' עמ, שם 152
 .259' עמ, שם 153
 .מבקרים של מועט מספר אליו שמגיע לכך גורם המבודד מיקומו המוזיאון עובדי לדברי 154
 .277-276' עמ, )1983/4 (19,א, וארץ עם - ישראל', 1983-1976 בשנים המוזיאון פעילות סקירת, ']מחבר ציון אין [155
: בכתובת, המוזיאון של האינטרנט באתר המרכזי התצוגה רחד ממראה להתרשם ניתן 156

html.folklor/virtualtour/il.org.eretzmuseum.www://http. 
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  2003.157אך התצוגה הנוכחית נפתחה בשנת , ספורות לאחר הבאתו

לראשונה בישראל הקהילה .  נערכה במוזיאון תערוכה אודות יהדות אתיופיה2013בשנת 

ולא רק דרך העדשה של , י המלאהיסטור- תרבותי-היהודית האתיופית הוצגה בהקשרה החברתי

התערוכה נתנה מקום מרכזי גם למיתוסים , כך למשל. ההגירה לישראל וקשיי הקליטה בה

 אוצרת התערוכה אף לא 158.לאו דווקא מזווית יהודית, המכוננים של הלאומיות האתיופית

כה בקטלוג התערו. התעלמה מהאפליה והדעות הקדומות אותם חווים יוצאי אתיופיה בישראל

היא הביעה תקווה שהיכרות עם ההיסטוריה העשירה והמורכבת של יהדות אתיופיה תסייע 

 בסיס על גם ולהתחזק המשותף המכנה מן להיבנות, תרבותי כמגוון לשגשג"לחברה הישראלית 

 של הקבועה התצוגה, ישראל במוזיאון לנעשה שבדומה הרי, תימשך זאת מגמה באם 159".השוני

 העצמית הזהות ואילו, היהודי העם של המשותף המכנה את להדגיש שיךתמ האתנוגרפיה ביתן

  .מתחלפות תערוכות באמצעות מוצגת קהילה כל של

  

   חיפה–המוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור   .ג.4

חוקר , הקים דב נוי, שאינו קיים כיום במתכונת זו, את המוזיאון לאתנולוגיה ולפולקלור בחיפה

עוד .  לאחד ממניחי היסודות של מחקר הפולקלור בישראלהנחשב, הספרות העממית היהודית

והיה , לפני קום מדינת ישראל היה נוי מהדמויות הבולטות שעסקו בשימור התרבות העממית

בשנת . פה מדור לדור-ידוע בעיקר בזכות מפעלו רב השנים לתיעוד סיפורים עממיים שהועברו בעל

ובעקבותיו החליט , החינוכי של מוזיאונים השתתף בסמינר בינלאומי שהוקדש לתפקידם 1952

אבא ,  באותה התקופה הציע לנוי ראש עיריית חיפה דאז160.להקים בישראל מוזיאון לפולקלור

על (דוד הכהן , ידי שגריר ישראל בבורמה-להקים מוזיאון על בסיס חפצים שנתרמו לעיר על, חושי

 חושי לשוות למוזיאון אופי יותר נוי שכנע את). שמו נקרא מוזיאון ההעפלה וחיל הים בחיפה

התרבות "בכך קיווה נוי לשלב במקום אחד את . ולכלול בו גם ארכיון לסיפורי עם, "יהודי"

  161".החזותית והשמיעתית

  :היו, כפי שניסחם חושי, תפקידי המוזיאון

שבחלקו הגדול הושמד בתקופת השואה , להציל את כל הניתן עדיין להצלה מאוצרות העם  .א

  .באירופה

, צפון אפריקה, של עקירת שבטים שלמים מגולת עיראק, בתהליך המבורך של קבוץ גלויות  .ב

שכל המיוחד והמאפיין את השבטים האלה ייגנז ,  לדאוג לכך-ושל מיזוגן בארץ ' תימן וכו

 .ויישמר לדורות

                                                      
 44-43, ח"י, עם-ידע', ולפולקלור לאתנוגרפיה המוזיאון שליד האיטלקי הכנסת בית לחנוכת דברים, 'דודוביץ' ד 157

 .217-215' עמ, )1976(
 .2013 במרץ 20, הארץ', אתיופיה יהודי על האמת את לגלות, 'ירדאי' א 158
 .2013 אביב-תל, ישראל-ארץ מוזיאון, הפלאות ארץ אל מסע: אתיופיה, טוראל' ש 159
 לאתנולוגיה מוסיאוןה, ומורים מוסיאונים, )ם"איקו (הבינלאומי המוסיאונים איגוד של לחינוך הועדה 160

 .4' עמ, 1958 חיפה, ולפולקלור
 .259' עמ, )ח"תשל-ז"תשל (ב"כ-א"כ, כרמלית', בישראל העממי לסיפור החיפני הארכיון, 'נוי' ד 161
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מגנזי עמים ומדינות אחרות לשם הכרתם והידוק הקשרים , כפי הניתן לארץ עניה, לרכז  .ג

  162.עמם

תלבושות ותכשיטים של , אמנות עממית, תאם למטרות אלה הוצגו במוזיאון תשמישי קדושהבה

אוסף כלי בית ועבודה שהיו בשימושן של קהילות יהודיות בגולה וכן , עדות ישראל השונות

 מפעל החיים 163).רקסים'דרוזים וצ, ערבים(מוצגים שנאספו בקרב קהילות מקומיות לא יהודיות 

ובמסגרת זאת ,  כאמור תיעוד הספרות העממית היהודית ופרסומה ברביםהגדול של נוי הוא

,  בנוסף עסק המוזיאון באתנוגרפיה של עמי העולם164.הקים במוזיאון את ארכיון הסיפור העממי

  165.אמריקה ואיי האוקיינוס השקט, אסיה, והציג אוסף אמנות עממית מאפריקה

והם פעלו , ון למוסיקה ששכן בבניין סמוך אוחד המוזיאון לאתנולוגיה עם המוזיא1982בשנת 

 הועתקו שניהם לקריית המוזיאונים של חיפה תחת חסותו מאוחר יותר. יחדיו במשך כמה שנים

והאוסף הועבר ,  בשנות התשעים פורקה התצוגה166.המנהלית של המוזיאון לאמנות חדשה

אך פריטים מסוימים , ועהאוסף אינו מוצג כיום לקהל באופן קב. למחסני הרשות למוזיאוני חיפה

  167.מתוכו מוצגים מדי פעם בתערוכות מתחלפות

  

   תל אביב–שם נחום גולדמן -בית התפוצות על  .ד.4

. נחום גולדמן ואבא קובנר: את הקמת בית התפוצות יש לזקוף בעיקר לזכותם של שני אישים

וכיהן , היה לאחר מלחמת העולם השניה לאחד מראשי התנועה הציונית, יליד ליטא, גולדמן

בהכשרתו . במשך שנים כנשיא ההסתדרות הציונית העולמית וכנשיא הקונגרס היהודי העולמי

 בין 168.והיה ממייסדי האנציקלופדיה יודאיקה, המקצועית היה גולדמן משפטן והיסטוריון

  169".שיציג את תפוצות ישראל כראוי להן"עיסוקיו הרבים יזם גולדמן את הרעיון להקים מוזיאון 

והמבנה הושלם , ות השישים הוחל בבניית המוזיאון בתחומי אוניברסיטת תל אביבבאמצע שנ

וכאשר עדיין כלל לא היה ברור מה התכנים שיוצגו , עוד בטרם היו פריטים לתצוגה, 1968בשנת 

אשר , הופקד על קביעת התכנים אבא קובנר, לאחר דיונים רבים שלא הניבו תוצאות של ממש. בו

, להקים למוזיאון שיוקדש לתפוצות העם היהודי בגולה:  יזם רעיון דומהמספר שנים קודם לכן

משורר , סופר,  קובנר היה איש רוח170".את העולם שחרב ואת עושר חייו לפני כן"שמטרתו להציג 

ופיקד על חטיבת , בזמן מלחמת העולם השניה היה מפקד בשורות הארגון היהודי הלוחם. ולוחם

 שירת כקצין התרבות של חטיבת גבעתי 1948במלחמת . לנההפרטיזנים היהודים בגטו וי

                                                      
 .3' עמ, )160 הערה, לעיל (הבינלאומי המוסיאונים איגוד של לחינוך הועדה: אצל מצוטט, חושי 162
' עמ, 1985 ירושלים, אריאל הוצאת, ואתריה חיפה, )עורך (שילר' א', תנולוגיהולא למוסיקה המוזיאון, 'בנצור' נ 163

186-167. 
-מולר אביבה; 262-259' עמ, )1979-1978 (ב"כ-א"כ, כרמלית', בישראל עממי לסיפור החיפני הארכיון, 'נוי' ד 164

 אסף הוא, בסיוריו וינ אל להתלוות נהגה כי סיפרה, ישראל במוזיאון האתנוגרפיה אגף מייסדת לימים, לנצט
 .82' עמ, )135 הערה, לעיל (Fenichel: וראו, חפצים - והיא סיפורים

 לאתנולוגיה המוסיאון, הברית בארצות אינדיאני שבט של לתערוכה תדריך: האירוקואים, נוי' ד: למשל ראו 165
 .1963 חיפה, ולפולקלור

 ).163 הערה, לעיל (בנצור 166
 .2008 יולי, חיפה מוזיאוני של הרישום מחלקת ובדיע עם טלפון בשיחת נמסר המידע 167
 .1972 ירושלים, וניקולסון ויידנפלד, זכרונות, גולדמן' נ 168
 .335' עמ, 2000 אביב תל, עובד עם הוצאת, קובנר אבא של חייו פרשת - לגשמי מעבר, פורת' ד 169
 .שם 170



 
 

40

לאחר המלחמה עסק בעיקר . הלוחמניים של החטיבה" הדפים הקרביים"והתפרסם ככותב 

ונמנה על מייסדי , "יד ושם"היה מעורב בין היתר בהקמת מוסד , בתחום החינוך וההנצחה

  171.מוזיאון יד מרדכי

, 1978 ועד פתיחת המוזיאון בשנת 1971ובנר משנת על התוכניות לתצוגת בית התפוצות עבד ק

קובנר שאף להדגיש את סבלות . ובמהלך שנים אלה ערכה הנהלת המוזיאון דיונים רבים בנושא

למטרה זו הוא חיבר . היהודים בגולה ואת החורבן שהמיטו על קהילותיהם הפרעות לדורותיהן

כל אחת מתארת ,  פרשיות52-ת מ יצירה ספרותית מונומנטלית המורכב-" מגילות האש"את 

במטרה שיצירה זו תלווה את המבקרים לאורך , אירוע טראומטי אחר בתולדות העם היהודי

, חברי הנהלה ויועצים אחרים סברו שהסבל והחורבן תופסים מקום רב מדי,  לעומתו172 .התצוגה

ותר לפנים לטענתם יש לתת מקום רב י. ומשרים אווירה קודרת ומפחידה על המוזיאון כולו

גולדמן למשל ראה שתי מטרות מרכזיות . כמו חיי הרוח והיצירה העשירים, החיוביים בגולה

את "ולהמחיש למבקרים , "ליצור זיכרון חי לפזורה היהודית"המטרה הראשונה היתה . למוזיאון

וכן את הסיבות , טבעה ואת מהותה של התופעה המדהימה שמגלמת הגולה בתולדות העם היהודי

המטרה השניה ". שרדותו המופלאה של העם במהלך שני אלפי שנים של גירוש ושל דיכוילהי

שנולדו במדינה חופשית , להגביר את הידע ולהעמיק את הבנתם של בני הדור הצעיר"היתה 

 בסופו של דבר נתקבלה פשרה 173".בכל הנוגע לחייהם וליצירתם של היהודים בתפוצות, וריבונית

  .ך התצוגה עדיין התבססה בעיקרה על רעיונותיו של קובנרא, בין הגישות השונות

, "אותנטיים"המוזיאון לא מכיל כלל מוצגים . עיצוב התצוגה בבית התפוצות היה חדשני לזמנו

התצוגה מתחילה בתבליט שער . דיוראמות ומוצגים משוחזרים, אלא כולו מושתת על מיצגים

 המאורע – לספירה 70כיבוש ירושלים בשנת המציג את תהלוכת הניצחון הרומית לאחר , טיטוס

בהמשך עוברים המבקרים שישה חללי . המציין בזיכרון הקולקטיבי היהודי את ראשית הגלות

שער , שער המשפחה: כל אחד מהם מוקדש להיבט אחר של החיים בגלות, ")שערים("תצוגה 

על המבקרים להבין כדי להקל . שער הקיום ושער השיבה, שער היצירה, שער האמונה, הקהילה

שם מתקיים ,  הכרונוספירה–המסכם את התצוגה , את הרצף ההיסטורי הוקם השער השביעי

חולפים , תוך כדי מעברם בתצוגה הליניארית. קולי בנושא נדודיו של עם ישראל-חיזיון אור

 דרך שם ניצב עמוד זיכרון החודר. השוכן במרכז הבניין, "אולם יזכור"המבקרים מדי פעם על פני 

. ומהווה אנדרטה ליהודים שנהרגו לאורך ההיסטוריה בשל יהדותם, שלוש קומות המוזיאון

  ".מגילות האש"מסביב לעמוד מוצגת היצירה 

, סביר כי בית התפוצות הוא מוזיאון חווייתיה, מנהלו הראשון של המוזיאון, ישעיהו וינברג

לשמר ,  של המוזיאון הם לאסוףלפיהן תפקידיו המרכזיים, אשר חורג מהמוסכמות המקובלות

, הסיבה שבבית התפוצות אין מוצגים מקוריים נובעת לדבריו מהעובדה. ולהציג חפצים מקוריים

וגם הפריטים הקיימים , "אופי יהודי"שקהילות ישראל הותירו אחריהן רק מעט חפצים בעלי 

ומריים אשר שרידים ח"לטענתו אין בנמצא מספיק . מקורם בשלוש מאות השנים האחרונות

                                                      
 .307' עמ, שם 171
 .336-328' עמ, שם 172
 אביב תל, גולדמן נחום שם-על התפוצות בית, התפוצות בית, )עורכת (זרטל' ע', והגולה ישראל בין גשר, 'גולדמן' נ 173

 .2' עמ,  1996
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יכולים לשקף בתצוגה מוזיאונית את ההיבטים המהותיים של אלפיים וחמש מאות שנות חיים 

ולא לפי הסדר הכרונולוגי ,  הסיבה לכך שהתצוגה מסודרת בחתך נושאי174".יהודיים בגולה

נובעת לדבריו מפיזורו הגיאוגרפי של עם ישראל , ההיסטורי כמקובל במוזיאונים היסטוריים

שוב , למרות היותו לכאורה מובן מאליו במוזיאון היסטורי, המבנה הכרונולוגי המקובל". בגולה

  175".לא התאים לצרכיו המיוחדים של מוזיאון שעניינו ההיסטוריה היהודית המיוחדת

האירועים "בו מוצגים ,  הוא שער המשפחהבהיבט האתנוגרפיהחלק הרלוונטי לבחינה 

 בחגים – כשהם משולבים במחזור השנה היהודי ,המרכזיים במחזור חיי האדם היהודי

, חתונה, בר המצווה, ברית המילה:  האירועים והטקסים המתוארים בתצוגה הם176".ובמועדים

. יום העצמאות ויום הזיכרון לשואה ולגבורה, חנוכה, פורים, שבועות, סוכות, פסח, קבורה ואבל

ורק במיעוט של , דות אשכנזבמרבית המקרים מתוארים המנהגים כפי שהתקיימו בקרב יה

יר 'למשל סדר פסח בספרד או טקס ברית מילה באלג, המקרים מוצגות קהילות יהודיות מזרחיות

כך שגם לגבי שני המוצגים , למוצגים לא נלווה הסבר מפורט). התמונות נספח ב4- ו3' תמונות מס(

בושן של הדמויות מלבד ל, "יראיותם'אלג"או " ספרדיותם"קשה להבין במה מתבטאת , הללו

  .שמזכיר סגנון מוסלמי

ולשם כך שם בחר , קובנר בחר בכוונה להבליט את אחדותו של העם היהודי. נו מקרהנזהו אי

התצוגה . להציג בעיקר את מאפייני הדת היהודית בדגש על המאפיינים המשותפים לכל העדות

ידי ביטוי ההבדלים שם באו ל, יום של הקהילות השונות- מתעלמת באופן גורף מחיי היום

ובכלל , בנוסף לא מוצגים חייהם של היהודים במאתיים השנים האחרונות. הגדולים ביותר ביניהן

, השכלה, קומוניזם, סוציאליזם(זה חשיפתם להשפעות מודרניות שאינן בהכרח ציוניות 

,  קנדה,דרום אמריקה, וכן אין ייצוג לקהילות שנוסדו בתקופה המודרנית באנגליה, )התבוללות

:  לטענת רבים התוצאה היא שהמוזיאון מציג אחידות מזויפת177.דרום אפריקה ואוסטרליה

, הבית אשכנזי מאוד? ובייחוד אלה המזרחיות והספרדיות, איפה הקהילות השונות וסיפורן"

  178".מזרח אירופי מאוד

לה התצוגה מתחי. ביקורת הוטחה גם בהשתעבדותו של המוזיאון לנרטיב הציוני ההגמוני

בו מוצגות העליות לישראל , "שער השיבה"בחורבן הבית השני וראשית הגלות ומסתיימת ב

 משמעותה -הגלות : זהו הד למיתוס היסוד המכונן של החברה הישראלית. והקמת המדינה

 בכך חוטא המוזיאון אל מטרתו להנציח את תפארתן של 179.והקמת המדינה היא הגאולה, חורבן

ידי דפנה -ביקורת נוספת הועלתה על. ולחגוג את הישגיהן שם, ותקהילות היהודים בתפוצ

, באמצעים מגוונים, היא מראה כיצד. שניתחה את תצוגת המוזיאון מבחינה מגדרית, יזרעאלי

מקומן של הנשים בהיסטוריה היהודית זוכה במוזיאון להתעלמות או לדחיקה לשוליים הן באופן 

                                                      
 .8' עמ, )1989 (2, במוזיאון', אחר מסוג מוזיאון, 'וינברג' י 174
 .23' עמ, )1981 (34, אותות', לימוד כספר לא, כרומאן ההיסטוריה מוצגת כאן, 'נבו' ר: גם וראו; 7' עמ, שם 175
 .9' עמ, )1989 (2, במוזיאון', המשפחה שער, 'רבינוביץ' ר 176
 .26' עמ, הראשונות השנים - התפוצות בית, )עורך (ויגודר' ג 177
 .340' עמ, )169 הערה, לעיל (פורת 178
 .15-14' עמ, )2005 (13 ,מותר', התפוצות בבית ועבר מוצגים, חפצים –" אמת כולו, הזה השקר כל", 'קלר-שנהב' ש 179
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Pציורו של ברפרודוקציה מתבטאת במוזיאון הנשים הדרת של שיאה  180.פיזי והן באופן סימבולי 

 שבבית בגירסה". כיפור ביום כנסת בבית מתפללים יהודים "גוטליב מאוריצי של המפורסם

  181.המקורית ביצירה המופיעות הנשים כל מכוון באופן נמחקו התפוצות

, לפותלצידה נערכות תערוכות מתח. מאז פתיחת בית התפוצות לא השתנתה תצוגת הקבע

בשנים האחרונות , לדוגמה. המוקדשות לרוב לנושאים יהודיים כלליים ומדי פעם לעדה מסוימת

יהודים מהרי האטלס , )1996(יהודים בארצות ערב כיום , )1992(הוצגו תערוכות על יהודי גרוזיה 

-2004(יהודים באמריקה הדרומית , )2004(יהודי הונגריה , )2004(בתי כנסת בגרמניה , )1999(

אולם בתערוכות . ועוד) 2007(יהודים במלבורן , )2006(חקלאים יהודים בברית המועצות , )2005

יום של -ולא חפצים מקוריים הקשורים לחיי היום, אלה מוצגות יצירות אמנות הקשורות לנושא

  182.העדות השונות

  

   ירושלים–היכל שלמה , מוזיאון וולפסון לאמנות יהודית  .ה.4

היכל "מבנה ', ורג'בצמוד לבית הכנסת הגדול שברחוב המלך ג, שלים נחנך בירו1958בשנת 

מועצת הרבנות , בית הדין הרבני הגדול: בו שוכנו מוסדות הרבנות הראשית של ישראל, "שלמה

כבר באותה שנה נערכה במקום תערוכה של חפצי . הראשית ולשכות הרבנים הראשיים לישראל

בעקבות , השישים הוקם במקום באופן רשמי המוזיאוןבסוף שנות ". מדור דור"יודאיקה בנושא 

. שאפשרה הרחבה של התצוגה ורכישות מוצגים נוספים, תרומתם של אייזיק ואדית וולפסון

אשר עליו מתבסס ,  קיבל המוזיאון בהשאלה ארוכת טווח את אוסף ארתור הואיט1979בשנת 

ת המוזיאון להציג תמונה מטר. אוספים נוספים נרכשו במהלך השנים. חלק גדול מהתצוגה

להדגיש את הגורמים המשותפים , מקיפה של חיי היהודים בתפוצות השונות לאורך השנים

 ההדרכות הניתנות 183. מצבה לקהילות יהודיות שחרבושמשוכן ל, והזיקה למורשת העבר

-על, התשובה. במוזיאון מציבות במרכז את שאלת הישרדותו של העם היהודי לאורך ההיסטוריה

היא השמירה הרצופה של העם על הדת והתרבות היהודית במרוצת ,  התצוגה וההדרכותפי

  .הדורות

וכולל בעיקר , בשל אופיו הדתי של המוזיאון האוסף מוקדש כמעט כולו לחפצי יודאיקה

לצד פריטים . שהיו ברשות קהילות יהודיות שונות ברחבי העולם, אמנות יהודית ותשמישי קדושה

באופן שמדגיש סמלים יהודיים שנשמרו לאורך , ישראל- עתיקות מתחומי ארץאלה מוצגות מעט 

, במוזיאון מוצגים מעט פריטים אתנוגרפיים. )6-  ו5' תמונות מס (ההיסטוריה באמנות היהודית

ניתן מקום לציון קהילות ,  בנוסף.הכוללים בעיקר תכשיטים ובגדי חתונה ממקומות שונים בעולם

  .יהודיות שנחרבו בשואה

                                                      
D. Izraeli, 'They have eyes and see not: Gender politics in the diaspora museum', The Psychology of Women 180 

Quaterly, 17 (1993), pp.515-523. 
181 P. Lahav, ‘A Chandelier For Women: A Tale About the Diaspora Museum and Maurycy Gottlieb’s 

“Day Of Atonement” – Jews Praying on Yom Kippur’, Israel Studies, 11,1 (2006), pp. 108-142. 
: התפוצות בית של האינטרנט אתר', קטלוגים'ו', קודמות תערוכות '182

asp.prevtemporaryh/Exhibitions/il.org.bh.www://http. 
 ושילר ענבר; 6-5' עמ, 1981 ירושלים, שלמה היכל, היהודית ובמסורת באמנות החיים ראי, פינק' וא לרביא. ל.י 183

 .69-68' עמ, )4 הערה, לעיל(
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  יוזמות להקמת מוזיאון לאומי לעדות ישראל  .ו.4

המכיל תצוגת , למרות קיומם של המוזיאונים המתוארים לעיל לא קיים כיום בישראל מוזיאון

לאורך השנים עולים . קבע המקיפה את התרבות החומרית והרוחנית של כלל קהילות ישראל

ואשר יציג באופן ,  בתפוצותמפעם לפעם רעיונות להקים מוזיאון לאומי שיוקדש לחיים היהודיים

יוזמות אלה באות . תוך הדגשת האופנים שבהם הן שונות זו מזו, שיטתי את מגוון העדות השונות

שבעיני רבים היה אמור , על רקע הביקורות שנסקרו לעיל על מוזיאון ישראל וכן על בית התפוצות

 עת מוזיאון בצלאל עמד לפני ,1955 הועלה לראשונה בשנת אתרעיון ברוח ז. לספק בדיוק צורך זה

, בתוכנית שהוכנה לקראת ההתרחבות יוחד מקום מרכזי לאגף יודאיקה. הרחבה משמעותית

האגף היה אמור לכלול שלושה חדרי . שהיה אמור לתפוס יותר מרבע משטחו הכולל של המוזיאון

 184.היהודיולצידם חללי תצוגה נפרדים עבור כל עדה וקבוצה אתנית של העם , תצוגה כלליים

, ואוספי בצלאל הועברו כאמור לרשות מוזיאון ישראל, בסופו של דבר התוכנית לא התממשה

  .כמתואר לעיל, אשר הקים את אגפי היודאיקה והאתנוגרפיה במתכונת אחרת

, התרבות והספורט, אז ראש מינהל התרבות במשרד המדע,  התייחס יוסי פרוסט1993בשנת 

המתקשים לעמוד בזכות עצמם מבחינה כלכלית , יים הקטניםלבעייתם של המוזיאונים העדת

שבו , בו לכל קהילה יהיה ביתן משלה, הוא הציע להקים מוזיאון גדול. והזוכים למעט מבקרים

. מוזיאון כזה יכיל גם קהילות שעד היום לא הקימו מוזיאון. תוכל להציג את עושרה התרבותי

ו לקשר בין כל קהילה בישראל לקהילה המקבילה בית התפוצות ייוותר כמוסד שתפקיד, להצעתו

  185.בעולם

, רואה ברכה בקיום המוזיאונים הקטנים, "מרכז מורשת יהדות בבל"מקים , פורת-מרדכי בן

למרות . ומצליחים לאסוף חומרים שמוזיאון כללי מתקשה לקבל, שכן הם זוכים לאמון הקהילה

סיבות הקשורות לשלמות התצוגה גם הוא תומך בגישה של הקמת מוזיאון לאומי מ, זאת

, אחרי תקופת ניסיון של לפחות שני עשורים של העשרה"הוא מציע כי . ולחוויית המבקרים

[...] על שטח אדמה של מאה דונם ", שם". יועתקו המוזיאונים לירושלים הבירה, איסוף ופיתוח

ך שהמבקר יקבל כ, יוקמו אגפים של מורשת העם היהודי על כל שבטיו המזרחיים והמערביים

  186".רושם שלם ורצוף

בדיונים שנערכו בכנסת בעקבות .  אף עלתה הצעה ברוח זאת מטעם הממשלה2005בשנת 

נאמר כי , שדנו בהקמת רשויות לאומיות למורשתן של עדות שונות, מספר הצעות חוק פרטיות

 יהיה שבמסגרתה, "רשות לאומית למורשת עדות ישראל"הממשלה הצהירה על כוונתה להקים 

ה בשל עלות ההקמה ת כעבור חודשים ספורים חזרה בה הממשלה מכוונ187.ייצוג לכל העדות

 ברשות שתעסוק רקאו ,  לא ברור אם הצעת הממשלה היתה כוללת הקמת מוזיאון188.הגבוהה

  . מכל מקום ההצעה לא התממשה.בתיאום ומחקר בלבד

                                                      
184 Tamir) 12' עמ, )111 הערה, לעיל. 
 .2' עמ, )1993 (6 במוזיאון', בתפוצות הקהילות אל והקשר בישראל קהילתיים מוזיאונים, 'פרוסט' י 185
 .15-14' עמ. 15' עמ, )1993 (6 במוזיאון', בבל יהדות מורשת מוזיאון, 'תפור-בן' מ 186
 .2005 ביולי 19, הכנסת של הכלכלה ועדת מישיבת 466' מס בפרוטוקול כהן אמנון הכנסת חבר דברי 187
 .2005 בנובמבר 28, הכנסת של הכלכלה ועדת מישיבת 536' מס בפרוטוקול כהן אמנון הכנסת חבר דברי 188
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  :5 פרק

  מוזיאונים של קהילות יהודיות

העדות . גרפיים בישראל המיוחדים לעדה אחת הם של קהילות יהודיותמרבית המוזיאונים האתנו

על כן הפרק הראשון המתאר מוזיאונים . היהודיות הן גם הראשונות שהקימו מוזיאונים לעצמן

הראשונים במוזיאונים אלה הוקמו בשנות השבעים של המאה , כאמור. עדתיים מוקדש להם- חד

המוזיאונים מובאים בסדר כרונולוגי .  בשיח הציבוריעדתי-על רקע העליה במתח הבין, העשרים

  .הקמתםלפי מועד 

  

   נתניה–מוזיאון למורשת יהדות תימן של האגודה לטיפוח חברה ותרבות   .א.5

- ידי עובדיה בן-הוקם על, עדתי הראשון בישראל המודרנית-אולי המוזיאון החד, מוזיאון זה

שלום בנתניה - מרבית חייו התגורר בן. והוא בן שבע1930הגיע לישראל מתימן בשנת ש, שלום

תוך כדי פעילותו הציבורית נוכח כי . י"והיה פעיל בתפקידים ציבוריים שונים בעיר מטעם מפא

שלום חוג - בשנות השישים יזם בן189.התרבות התימנית הולכת ונעלמת בכור ההיתוך הישראלי

סקו בלימוד תורה ושיחה תוך בהן ע, ידידים שנפגשו מדי שבוע וערכו ישיבות בנוסח יהודי תימן

ביחד עם , שלום-הקים בן, בעקבות פעילות החוג, 1970בשנת . כדי עישון נרגילות ולעיסת גאת

  190.בבניין מגורים במרכז נתניה" האגודה לטיפוח חברה ותרבות"את , שישה חברים נוספים

שור בין המסורת והתמקדו בחיבור וגי, שלום ומאישיותו-פעילויות האגודה נגזרו מחזונו של בן

הכוונה היתה . למסורת הציונית החילונית, ובמיוחד המסורת הייחודית של יהודי תימן, היהודית

אך לא תוגבל אליה ותטפח גם עדות , שפעילות האגודה תוקדש בעיקר לתרבות יהודי תימן

שלום לאסוף חפצים שונים הקשורים ליהודי - כבר עם הקמת חוג הידידים החל בן191.אחרות

ידי גיוס תרומות - והצליח להקימו על, עם הקמת האגודה החליט לסדר במשרדיה מוזיאון. מןתי

כיום הוא .  מאז עבר המוזיאון שינויים רבים לאורך השנים192.ל שביקרו בו"מאורחים רבים מחו

ופינת הנצחה לזכרו ממוקמת בכניסה , 2004שלום נפטר בשנת -בן. תופס את מרבית שטח המרכז

  .מנהל משרד האגודה, ום מנהל את המוזיאון יחיאל קיסרכי. למוזיאון

. לאו דווקא החלק שנתפס כחשוב ביותר, המוזיאון מהווה רק חלק אחד מפעילות האגודה

 מכון למחקר מורשת שבטי -י "בהם ניהול מכון המש, האגודה עוסקת במגוון תחומים נוספים

                                                      
. נתניה פועלי במועצת פעיל שהיה בעת, 1959 בשנת אירע זו להכרה אותו שהביאו המקרים שאחד סיפר לימים 189

 התלבשו החדשים העולים. אביב בתל אופרה להצגת, במעברה שחיו מתימן לקחת עולים עליו הוטל שנה באותה
, שמיכות גם העמיסו יםהמאורגנ האוטובוסים ארבעת ועל, ")מחלצותיהם מיטב ("החגיגיים המסורתיים בבגדיהם

 כפיים ומחאו העולים התלהבו ההצגה שבזמן לאחר". ממש של לחגיגה שנוסעים כמי", חריפים ומשקאות עלה'ג
 הסיפור. הלילה כל לאורך תימני בנוסח חגיגה וערכו הים שפת על השמיכות את פרסו, מהאולם הוצאו הם, רם בקול
 האגודה, חיים ומפעל חיים משעול - שלום-בן עובדיה: סלולה לא בדרך, )עורך (מזרחי' א: אצל בציוריות מובא

 .76-75' עמ, 2000 נתניה, ומחקר תיעוד, ותרבות חברה לטיפוח
 יהדות מורשת הנחלת - ומחקר תיעוד, ותרבות חברה לטיפוח האגודה: "כיום והוא האגודה שם שונה 1997 בשנת 190

 ". ישראל ושבטי תימן
 עוסקת אכן האגודה אך, תימן ליהדות בלעדי באופן מוקדש אמנם המוזיאון. 76' עמ ,)189 הערה, לעיל (מזרחי 191

, גלות: לישראל ֵעדּות - ֵעדֹות, )עורך (מזרחי' א: למשל וראו, בפרסומיה למשל, יותר כללי באופן ישראל במורשת
 .2001 נתניה, ומחקר תיעוד, ותרבות חברה לטיפוח האגודה, ומיזוג תרומה, קליטה, עליות

 .2007 בנובמבר 18, אישי ראיון, האגודה משרד מנהל, קיסר' י 192
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במקום . וספרי מחקר" תהודה"ו" תימא"הוצאת כתבי העת , עריכת כנסים וימי עיון, ישראל

האגודה מנהלת קשר עם קהילת יוצאי תימן . מצויה גם ספריה לשימוש חוקרים והקהילה

סופרים ויוצרים בנושאים , אמנים, בישראל באמצעות סניפים ברחבי הארץ ועידוד וטיפוח להקות

לסטודנטים כגון מלגות ,  דגש מיוחד ניתן לפעילויות עבור הקהילה193.הקשורים לפעילותה

עסקה , בראשית דרכה. ל וכיוצא באלה"ארגון טיולים בחו, ארגון ימי טיול וימי כיף, נזקקים

  194.האגודה גם בטיפוח ערכי המשפחה ברוח יהודי תימן

המבקרים עוברים בשורת חדרים . ללא סדר כרונולוגי, המוזיאון מורכב מחדרים רבים

-אל(החדרים מוקדשים לבית הכנסת . י לבושהמציגים את החיים בתימן באמצעות חפצים ופריט

, ) בנספח התמונות7'  תמונה מס- הדיוואן(חדר האורחים , )המארי(חדר מלמד התורה , )ְּכִניס

התצוגה ממעטת בהסברים ).  בנספח התמונות8'  תמונה מס- ַזְויֵאה(המטבח ופינת היולדת 

ביקור במוזיאון , לדברי קיסר. ולא נעשה ניסיון ללוות את המוצגים ברקע היסטורי, כתובים

  195.לעולם ילווה בהדרכה צמודה המבארת למבקרים את משמעות המוצגים והקשרם ההיסטורי

  

   תפן–") הייקים"מוזיאון מורשת (המוזיאון לתולדות יהדות גרמניה   .ב.5

 נכח בכנס בירושלים בנושא 1971ישראל שילוני מתאר בזיכרונותיו בציוריות רבה כיצד בשנת 

, )הוא עצמו היה בן שבעים(באולם כבר מבוגרים מאוד " היקים"הוא שם לב שכל . רמניהיהדות ג

החליט להקים מוזיאון , בהיותו איש חינוך ומעשה. וחשש פן הסיפור שלהם ישכח לאחר שימותו

  196").ידי יהודי גרמניה-העיר היחידה בעולם שהוקמה על"לדבריו (בעירו נהריה 

והוא החל ,  עיריית נהריה הוקצה לו חדר בבניין העירייהלאחר מספר השתדלויות אצל ראש

אך , בניהול ואף בספרנות, בהוראה, לשילוני היה אמנם רקע בחינוך. לבנות את המוזיאון במו ידיו

כאשר התחלתי לאסוף את : "הוא מעיד על עצמו. הוא לא היה היסטוריון ולא איש מוזיאונים

מספרי היסטוריה למד את תולדות   197".מה אציג שםהחומר למוזיאון לא היה לי למעשה מושג 

הוא סיפר לכל מכריו . גזר תמונות והדביק אותן על לוחות עץ שקנה מכספו הפרטי, יהדות גרמניה

בעיקר . על המוזיאון ובהדרגה התחילו להצטבר ברשותו ספרים וחפצים מעיזבונות או מתורמים

, הוא אסף מאות ספרים כאלה. ודים גרמניםידי יה-ספרים שנכתבו עלהתעניין שילוני באיסוף 

  198.בנה להם מדפים והעלה אותם במו ידיו לקומה השביעית של בניין העירייה

גם שילוני עצמו לא קיבל שכר על (הצטרפו למלאכה מתנדבים נוספים , עם הזמן האוסף גדל

, ני משפחותיהםבעיקר יהודים יוצאי גרמניה וב, ולמוזיאון הגיעו עוד ועוד מבקרים, )עבודה זו

, כאשר שילוני היה כבר בן תשעים, 1991בשנת . ותנועות נוער מגרמניה ששהו בביקור בישראל

שם הוא , ששילב אותו במוזיאון הפתוח בתפן, הוא העביר את המוזיאון לרשות סטף ורטהיימר

                                                      
 .7-6' עמ, ]1997 [נתניה, ומחקר תיעוד, ותרבות חברה לטיפוח האגודה, ויעודה אגודה, )עורך (מזרחי' א 193
 שאינן כך על התנצלו אשר, ירושלמיות צעירות שתי של מכתבן מובא האגודה של הראשונים מפרסומיה באחד 194

 בני ונחמדים גבוהים מבחורים מכתבים לקבל "רצונן את הביעו ואף, בנתניה הנערכים האגודה לאירועי להגיע יכולות
: תהודה, )עורך (שלום-בן' ש: וראו, !"קדימה - יוזמה עם רווקים: "העורך הערת מובאת מכן לאחר". 35-28 הגילים

 .7' עמ, 1975 תניהנ, ותרבות חברה לטיפוח האגודה, האגודה מפעולות וצילומים מלים
 ).192 הערה, לעיל (קיסר 195
 .163' עמ, 1998 תפן, התעשייה גן, הפתוח המוזיאון, זיכרונות: אפשרי ובלתי אפשרי, שילוני' י 196
 .166' עמ, שם 197
 .167-164' עמ, שם 198
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 עם ).להעברה קדם סכסוך משפטי מול עיריית נהריה לגבי הבעלות על המוזיאון(נמצא עד היום 

התצוגה , האוסף כולו קוטלג, תפן מונתה רותי אופק כמנהלת מקצועית בשכרהעברת המוזיאון ל

  1996.199נפטר בשנת עצמו שילוני . וזרם המבקרים גבר, עברה חידוש מקיף

  

   ירושלים–מוזיאון חצר היישוב הישן   .ג.5

מאה בראשית ה. האוכלוסייה היהודית בירושלים עברה תהפוכות רבות לאורך ההיסטוריה

רובם ככולם בני עדת , בירושלים פחות מאלפיים נפש" היישוב הישן"מנה , עשרה-התשע

 חודש היישוב האשכנזי בעיר והחלה עלייה חסידית מאורגנת מאירופה 1813 בשנת 200.הספרדים

ואוכלוסייתו נעשתה הטרוגנית , בעקבות זאת הרובע היהודי בעיר הלך והתרחב. לירושלים

שהתגורר עם , ח רוזנטל"היישוב האשכנזי המתחדש היה הרב שלמה פ אחד ממנהיגי 201.יותר

 1534בו לפי המסורת נולד בשנת , מדובר במתחם מבנים עתיק". אור החיים"משפחתו בחצר 

עשרה הגיע לחצר - במאה השמונה). גדול מקובלי צפת, הרב יצחק לוריא אשכנזי" (י הקדוש"האר"

 202.שהעניק לה את שמה, "אור החיים"ת כנסת עטר ממרוקו והקים בה את בי-הרב חיים בן

המשיכה , עשרה- שבניה היו ממנהיגי היישוב היהודי בירושלים במאה התשע, ח רוזנטל"משפחת פ

ח רוזנטל "ומשפחת פ,  חרב הרובע היהודי1948במלחמת . להתגורר בחצר לאורך חמישה דורות

  203.תושביוחלק מ ביחד עם נפלה בשבי

ולבנותו מחדש  המבניםחלק מהוחלט להרוס , 1967אחר מלחמת ל בזמן שיקום הרובע היהודי

אור "המבנים ובית הכנסת בחצר . תוך ניסיון לשמר הבניה המסורתית, במתכונת מודרנית

להגנתם נחלצה רבקה . למרות שחלקם הארי נותר על תילו, היו מיועדים גם הם להריסה" החיים

וינגרטן החליטה להקים במקום . דה וגדלה בחצרשנול, ח רוזנטל"נכדה רבה של יצחק פ, וינגרטן

-  מאמצע המאה התשע- מוזיאון שיתאר את חיי היהודים בירושלים העתיקה במשך מאה שנים 

היא פנתה למשפחות ירושלמיות ותיקות והשיגה . 1948עשרה ועד לחורבן הרובע היהודי בשנת 

להשלמת . דומהצלומים וכת, ספרים, כלים, בגדים, רהיטים: מידיהן חפצים ישנים לתצוגה

  204.ונרכשו כלי עבודה מסורתיים, האוסף הובאו תשמישי קדושה מבתי כנסת עתיקים

  

  

                                                      
 .176-167, שם 199
 היהודים כלל את מציין אוהו, הראשונים הציונים ידי-על עשרה-התשע המאה בסוף נטבע" הישן היישוב "המונח 200

 המלים. הציונית התנועה על נמנו שחבריו, "החדש היישוב"מ להבדיל, ציונים היו ולא התקופה באותה בישראל שחיו
 שתי בין ערכיים-הרעיוניים ההבדלים את ביטוי לידי מביאים אלא, כרונולוגי סדר על מצביעים אינם" חדש"ו" ישן"

 שנובע כפי דיכוטומית היתה לא החיים שמציאות מפני, אלה מושגים של קפותםת על לערער מקובל כיום. הקבוצות
-3' עמ, )1976 (2, קתדרה, והמציאות הדימוי -' חדש יישוב'ו 'ישן יישוב', ברטל ישראל: למשל וראו, בהם מהשימוש

19. 
 .360-356' עמ, 1970 ירושלים, אחיעבר הוצאת, א העתיקה העיר: ישראל בירת ירושלים, וילנאי' ז 201
 פרקים, )עורך (שאלתיאל' א', )1914-1815 (מאנית'העות התקופה בשלהי בירושלים היהודי היישוב, 'אליאב' מ 202

 .135-133' עמ, 1981 ירושלים, צבי-בן יצחק יד הוצאת, החדש בזמן ירושלים בתולדות
, הישן היישוב חצר מוזיאון, ןהיש היישוב חצר, )עורכת (לוכסמבורג דניאלה', "החיים אור "חצר, 'וינגרטן' ר 203

 ].עמודים מספרי אין[, 1981 ירושלים
 הוצאה, 1839-1826 רוזנטל ח"פ משפחת תולדות: ירושלים בשליחות, מורגנשטרן' א', ...שרשי ואלה, 'וינגרטן' ר 204

 חצר מוזיאון, הישן היישוב חצר, )עורכת (לוכסמבורג' ד', מבוא, 'לוכסמבורג' ד; 11-8' עמ, 1987 ירושלים, עצמית
 ].עמודים מספרי אין[, 1981 ירושלים, הישן היישוב
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ובשל עתיקותו עלתה השאלה מה יהיה , עבודות שיפוץ המבנה החלו בראשית שנות השבעים

תשומת דגש על שימור הבניין במתכונתו המקורית היתה . תפקידו של הבניין עצמו בתצוגה

כמו החצר המשותפת , להדגים את התפקידים המסורתיים של חלקים שונים במבנהמאפשרת 

המצריך , החלוקה הפנימית המקורית של המבנה לא התאימה למוזיאון, מצד שני. ובור המים

. מקומות התכנסות לקבוצות וכיוצא באלה, מעברים נוחים מחדר לחדר, חללי תצוגה גדולים

עם התאמות קלות , בנה הפנימי של הבניין נשמר ככל שניתן המ-לבסוף הוחלט על דרך ביניים 

וחדרים מסוימים שיש להם חשיבות היסטורית שוחזרו בהתאם למתכונתם , לתכליתו החדשה

ובית , י משולב בתצוגה" בית הכנסת האר-כאלה הם למשל שני בתי הכנסת ששוחזרו . המקורית

 המוזיאון נחנך ביום 205. ולימוד תורהאף משמש את תושבי הרובע לתפילה" אור החיים"הכנסת 

  206.ומאז הוא מושך מבקרים רבים ביותר, 1976ירושלים של שנת 

את כל גווני "אלא מוזיאון המייצג , איננו מוזיאון עדתי" חצר היישוב הישן", לדברי וינגרטן

, האוצרת שתכננה את התצוגה,  דניאלה לוכסמבורג207".הקשת של הישוב על שכבותיו ועדותיו

אלא את , לא היה בכוונתנו להציג בנפרד כל עדה על חפציה ומנהגיה המיוחדים: "יפהמוס

, מודל המגורים שאנו מציגים אינו מחייב את כל העדות. המשותף ואת אפנת המגורים שרווחה אז

ברור כי המוזיאון ,  יחד עם זאת 208".אך יש בו פריטים שהיו בבחינת הכרח בבתים שברובע

אינם , למשל. ועל כן הוא נכלל בפרק זה, וד מסוימת מבחינה עדתיתמוקדש לאוכלוסיה מא

כמו , עשרה- הירושלמית במאה התשעמוזיאון השינויים שחלו בתוך הקהילה היהודיתמתוארים ב

עדתיים רבים ולבסוף לפיצול - תהליך שהביא לחיכוכים בין, הגעתם של יהודים מארצות שונות

  209.היישוב היהודי לכוללים עדתיים קטנים

כל אחד מהם מייצג פן , התצוגה מורכבת מחדרי מגורים, מלבד שני בתי הכנסת המשוחזרים

ה תמונ(אביזרי טיפול בתינוקות , בגדי כלולות, חדר השינה מכיל מיטת יולדת. אחר של חיי הבית

וכלי , )התמונות  בנספח11' מסתמונה " (פינת הכביסה"בחצר מוצגת ). התמונות  בנספח10' מס

מוצגים , למרות ההימנעות הכללית מהצגת הבדלים בין העדות. מוצגים בחדר המטבחבישול 

והשני בסגנון , מאנית'אחד בסגנון ספרדי מסוף התקופה העותה, במוזיאון שני חדרי אירוח

סגנון הקישוטים ואופני סידור החדר השונים מדגימים את . אשכנזי מתקופת המנדט הבריטי

הרדיו ושעון המטוטלת המוצגים בחדר האשכנזי מייצגים את חידושי ואילו , ההבדלים בין העדות

בחדר גדול מוצגים בעלי מקצוע ).  בנספח התמונות12' מסתמונה (הטכנולוגיה של התקופה 

מוכר תבלינים , רופא, משחיז להבים, מצחצח נעליים, ם"כגון סופר סת, אופייניים מחיי הרובע

מוזיאון פינות להנצחת משפחות ביישוב הישן שתרמו לאחרונה נוספו ב. חייט ותופרת, וקפה

                                                      
' מ', החומות בין ותפילה תורה מוסדות, 'ר"בי' א; 9-8' עמ, )1994 (9, במוזיאון', העתיק במבנה המוזיאון, 'גביש' ג 205

 תיקההע בעיר היהודי הרובע ולפיתוח לשיקום החברה, ירושלים העתיקה בעיר היהודי הרובע, )עורך (נאור
 .148-127' עמ, 1987 ירושלים, בירושלים

, )204 הערה, לעיל (שורשי ואלה, וינגרטן: וראו, מבקרים מיליון מחצי למעלה בו ביקרו הראשונות שנותיו בעשר 206
 .9' עמ
 .שם 207
 ).204 הערה, לעיל (לוכסמבורג 208
 הפלגנות על עוד. דיםהספר מכולל שהתפצל המערביים היהודים של הכולל היה החדשים מהכוללים אחד 209

, אריה-בן' י; 139-136' עמ, )202 הערה, לעיל (אליאב: ראו עשרה-התשע במאה בירושלים היהודי ביישוב שהתפתחה
' עמ, 1977 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, העתיקה העיר, עשרה-התשע במאה ירושלים -' א חלק: תקופה בראי עיר

336-319. 



 
 

48

היקב של , דפוס מונזון, כמו מאפיית ברמן, באופן מיוחד להתפתחות ענפים כלכליים מסוימים

  .יניאו ועוד'משפחת ג

  

   ראש העין–בית מורשת יהדות תימן   .ד.5

סגרתו במ, ")מרבד הקסמים"המבצע כונה גם " (על כנפי נשרים" נערך מבצע 1950-1949בשנים 

ראש העין הוקמה על חורבות מחנה צבאי .  אלף איש47-כ, הוטסו לישראל כמעט כל יהודי תימן

 הוא הוכרז 1951בשנת , למרות התנאים הקשים במחנה. בריטי כמחנה מעבר זמני עבור העולים

במשך שנים רבות .  הוכרזה כעיר1994ובשנת ,  עם השנים התפתחה ראש העין210.כיישוב קבע

והשכונות הוותיקות מאוכלסות עד היום ביוצאי , לוסיית ראש העין הומוגנית למדינותרה אוכ

היווצרות יישוב הומוגני אפשרה לתרבותם של העולים מתימן להישמר באופן . תימן וצאצאיהם

  211.מפני שהמפגש היומיומי עם עולים ממדינות אחרות היה מזערי, טוב יחסית למקומות אחרים

החל את דרכו המקצועית כמורה להיסטוריה בבית הספר התיכון , וןמקים המוזיא, משה עובד

אסף עובד מידע וכתב חוברות ששימשו , בהיעדר ספרי לימוד בנושא יהדות תימן. שם רוגוזין-על

, ידי בתי ספר נוספים באזור-בהמשך החוברות אומצו גם על. בסיס ללימוד הנושא בבית הספר

 עובד קיבל ממשרד 212.ידי משרד החינוך-שיצאה לאור עלוכעבור זמן מה הן הפכו לערכת מידע 

, לשימוש בערכת המידע, החינוך תמונות שתיעדו את מבצע העלייה של יהודי תימן לישראל

  213. הציג אותן בתערוכה בבית הספר בו לימד1980ובשנת 

שישמש , בנושא יהדות תימן" מרכז מידע"בעקבות תערוכת התמונות החלה העבודה על 

עובד פנה למשפחות בבקשה שיתרמו .  תלמידי בית הספר אך גם מבקרים מן החוץבעיקר את

סידר את החפצים בתצוגה באחד מחדרי בית הספר ואף כתב דף , חפצים שהביאו עימם מתימן

ובהדרגה הבין שהוא , במשך עשר שנים אסף עובד חפצים ומסמכים. מידע לחלוקה למבקרים

עובד מספר שניסה ליצור מקום שיהיה שילוב . מידע לימודיולא רק מרכז , למעשה מקים מוזיאון

במובן שהוא יכיל הן מוצגים מקוריים והן מוצגים , ישראל ובית התפוצות-של מוזיאון ארץ

בשנת . פני חצי קומה בבית הספר- באמצע שנות התשעים המוזיאון כבר התפרס על. משוחזרים

ועובד התבקש להעביר , וש ככיתות לימוד החליטה הנהלת בית הספר כי המקום נחוץ לשימ1998

  214.את התצוגה למקום אחר

 נפתח המוזיאון 2005בשנת . ס המקומי"ולאחר מכן למתנ, המוזיאון עבר לבית ספר אחר

שימש שבניין ב ,שם הוא נמצא כיום, "מרכז תרבות שבזי"המכונה , מחדש במבנה במרכז העיר

 בכניסה 215. העולים שימש כבית תינוקותובתקופת מחנה, 1948 עד אפרילאת הצבא הבריטי 

ומפה המציגה את , למוזיאון מוצבים שלטי הסבר על מקורותיה ההיסטוריים של יהדות תימן

ועל , לאחר מכן יש מסדרון המחבר שלושה חדרי תצוגה. ריכוזי האוכלוסייה היהודית בתימן

                                                      
 .25-24' עמ, 2002 ירושלים, מאגנס הוצאת, משגשגת לעיר ליםעו ממחנה: העין ראש, שמשוני' ד 210
 .193-192' עמ, שם 211
, המזרח יהדות מורשת לשילוב המרכז - והתרבות החינוך משרד, תימן יהדות: עדה של סיפורה, ]עובד' מ [212

 .1981 ירושלים
213 Fenichel) 92' עמ, )135 הערה, לעיל. 
 .שם 214
 .18' עמ, הארץ מטמוני, כליפא-שלו 215
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לייה ושל ראש העין קירותיו הסברים על מבצע עלייתם של יהודי תימן ותמונות של מבצע הע

, מציג שחזור של חדר אירוח טיפוסי בבית בתימן, "הדיוואן", החדר הראשון. משנות החמישים

חיי האשה ", החדר השני).  בנספח התמונות13' מסתמונה (כריות ישיבה ונרגילות , עם שטיחים

ות המייצגות ובוב, תכשיטים, כלי בית, מכיל בגדים רבים התלויים על הקירות, "היהודית בתימן

ת /ותינוק, בגדי חגילדה לבושה , ) בנספח התמונות14' מס תמונה (אשה העוסקת בעבודות הבית

בנוסף תלויים שלטי הסבר על טקס החתונה בתימן ועל חיי היום יום של הנשים . בעריסה

ובו מוצבות בובות , ")ָאלַּכִניס("החדר השלישי מציג את בית הכנסת התימני . היהודיות שם

על שולחנות תצוגה . ולרגליו שני ילדים לומדים תורה,  הרב ומלמד התורה-מייצגות את המארי ה

ועל הקיר שלטי הסבר על חיי הרוח והחברה ועל , מונחים ספרי תורה וכתבי קודש אחרים

  .חדר נוסף משמש כספריה וחדר הרצאות. הקהילה היהודית ומוסדותיה

  

   ירושלים–כון  נ'א' שם ש-מוזיאון יהדות איטליה על  .ה.5

היה מראשי התנועה הציונית שם לפני הקמת מדינת ישראל , יליד איטליה, שלמה אומברטו נכון

 לישראל עלייתו לאחר 216.וכיהן בין היתר כמזכיר ההסתדרות באיטליה ונציג הסוכנות היהודית

ונודע בעיקר בזכות מבצע העברתם לישראל של בתי כנסת , התמסר למחקר על יהדות איטליה

במהלך שנות החמישים הצליח נכון להביא לישראל כארבעים ארונות קודש ובתי כנסת . מאיטליה

חלקם . שמאז מלחמת העולם השנייה עמדו ריקים וסבלו מהזנחה, מתקופת הרנסאנס והבארוק

למשל במוזיאון ישראל , ואחדים שולבו בתצוגות במוזיאונים, שובצו בבתי כנסת בישראל

  217.ישראל בתל אביב- ארץבירושלים ובמוזיאון 

בית הכנסת הראשון שהובא מאיטליה היה בית הכנסת של העיירה קונליאנו ונטו שבצפון 

הצורך להקמתו עלה מתוך קהילת יהודי איטליה . והוא שוחזר בשלמותו בירושלים, איטליה

בני "אשר החלו בזמן מלחמת העולם השנייה להתפלל בבית ספר בירושלים לפי מנהג , בישראל

ובשנת , המפעל זכה למימון של משרד הדתות). השונה הן מהמנהג האשכנזי והן מהספרדי" (ומהר

 לפי הצעתו של נכון שוחזר בית הכנסת 218 . הגיעו לירושלים הארגזים עם חלקי בית הכנסת1951

 במטרה שבבוקר הוא ישמש את 219,שוחזר במלואו באולם שהיה צמוד לבית ספר ברחוב הלל

  ).באותו בית הספר למדו באותה עת בנותיו של נכון(ובערב את הקהילה תלמידי בית הספר 

והמקום הפך , "לפי מנהג בני רומה" נפתח בית הכנסת לשימוש הציבור כבית כנסת 1952בשנת 

נכון המשיך לייבא ולקבל . למוקד של קהילת יוצאי איטליה בירושלים בפרט ובישראל בכלל

לאחר שבית . והחל להציג אותם בחדר לצד בית הכנסת, יהפריטי יודאיקה שונים של יהדות איטל

הוחלט להקים בבניין  , 1974ולאחר שנכון עצמו נפטר בשנת , הספר שפעל במקום עבר למקום אחר

 הוכרז 1982ובשנת ,  נפתח המוזיאון1981בשנת . מוזיאון גדול שישא את שמו ויציג את מפעלו

                                                      
 לתולדות מחקרים קובץ: נכון אומברטו לשלמה זכרון ספר, ואחרים בונפיל' ר', נכון אומברטו שלמה, 'רומנו' ג 216

 .21' עמ, 1978 ירושלים, מאיר שלמה מוסד, באיטליה היהודים
 .1970 אביב תל, דביר הוצאת, בישראל מאיטליה קדושה ותשמישי קודש ארונות, נכון 'א 'ש 217
 .4' עמ, שם 218
 בית שכלל קתולי-גרמני מוסד - שמידט הספר כבית עשרה-התשע המאה בסוף שהוקם היסטורי במבנה מדובר 219

 חדש בניין, פאולוס. סט לאכסניית 1910 בשנת עבר הקתולי המוסד. לצליינים ואכסניה יתומים בית, לבנות ספר
 .היום עד נמצא הוא שם, שכם שער מול עבורו שנבנה
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ידי -רובם הובאו על,  פריטים1,500- המוזיאון כיום כברשות .ידי משרד החינוך-כמוזיאון מוכר על

גם בשנים האחרונות ממשיכות להגיע תרומות של מוצגים . נכון עצמו ומקצתם הגיעו לאחר מותו

וכן מרכז , לצד המוזיאון פועל מכון מחקר יהדות איטליה. בעיקר חפצים אישיים, למוזיאון

בצע עבודות גם עבור מוזיאונים אחרים המ, לשימור ושחזור של פריטים עתיקים מעץ ומבד

בהן משתתפים בני קהילת , בית הכנסת עדיין פעיל ומקיים תפילות סדירות. וגורמים פרטיים

  220.ל"יהודי איטליה בירושלים ואורחים מהארץ ומחו

לצידו הוקמו חמישה חדרי תצוגה . לב התצוגה וגולת הכותרת שלה הוא בית הכנסת עצמו

רהיטים , פרוכות, ספרי קודש, ארונות קודש: עיקר בתחום היודאיקהב, ובהם מאות מוצגים

חלקי סוכה , כסאות ברית מילה, קערות פסח, חנוכיות, פמוטים, קופות צדקה, מבתי כנסת

מערכת הגשת (יום מוצגים צעיפים ומטפחות וכן כלי בית מעטים -בין חפצי היום. וכיוצא באלה

ועה המוזיאון מקיים כשבע תערוכות המתחלפות במחזור לצד התצוגה הקב...). שולחן תפירה, תה

אלא פריטים , התצוגות המתחלפות אינן מוצגות בחדר נפרד. שנתי לפי החגים והמועדים בשנה

, בעת ביקורי שם התצוגה הוקדשה לנישואין. מהן משולבים בחדרים כחלק מהתצוגה הקבועה

, עשרה- שמלות כלה מהמאה התשע,)עם בובות חתן וכלה(ובמסגרתה הוצגו בין היתר חופה 

  .תמונות מטקסי חתונה וסרטון המתעד חתונה בנוסח יהדות איטליה, כתובות, טבעות נישואין

הרצל והתנועה הציונית : "במוזיאון יהדות איטליה תלוי באחד החדרים לוח שכותרתו

, נכון. א.ש, ןמקים המוזיאו. 1948-1901ובו נקודות ציון בפעילות התנועה בין שנים , "באיטליה

פרט לאזכור . והביא לפרסום פעילותו של הרצל ברומא, היה ממנהיגי התנועה הציונית באיטליה

החפצים השונים מוצגים כחפצי . המוזיאון אינו עוסק כלל בהיסטוריה של יהדות איטליה, זה

ת במיוחד בולטת בהיעדרה התייחסות לתקופו. וההקשר ההיסטורי התקופתי אינו מוצג, אמנות

כמו מאה וחמישים השנים בהן רוכזו יהודי איטליה , היסטוריות חשוכות בתולדות יהודי איטליה

  .וכמובן השואה, )עשרה-עשרה ועד לסוף המאה השמונה-מאמצע המאה השש(בגטאות 

  

   צפת–המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית   .ו.5

" חלוצי הבונים" תנועת נוער צופי עם ראשי נמנו, בני הזוג חוה ויוסף לוסטיג, מקימי המוזיאון

הרעיון להקים את המוזיאון עלה . והמשיכו לעסוק בחינוך גם לאחר שעלו לישראל, בבודפשט

ובמיוחד ביד , לאחר שנוכחו כי במוזיאונים הקיימים בישראל, בראשם בראשית שנות השמונים

הם התכוונו . הונגריהלסיפורה של יהדות , לטעמם, לא ניתן מקום מספיק, ושם ובבית התפוצות

לתדהמתם פניותיהם זכו להיענות . והחלו להפיץ את הרעיון בקרב חבריהם, להכין תצוגה קטנה

  221.והם החלו להיות מוצפים בחומרים רבים, סוחפת

, הוקצה לטובת הפרויקט מבנה ערבי נטוש, לאחר מספר שנים שבהם הצטברו מוצגים רבים

המוזיאון נפתח לקהל , לאחר שיפוץ מקיף של המבנה. שהיה ברשות האפוטרופוס לנכסי נפקדים

                                                      
 יהדות מוזיאון, 'פישוף' א; 2007 באוגוסט 28, אישי ראיון, ירושלים, איטליה יהדות וןמוזיא אוצרת, גפני' א 220

,  1982 ירושלים, אריאל הוצאת, )23-21 קרדום חוברת (ואתריה ירושלים, )עורך (שילר' א', נכון. א. ש ש"ע איטליה
 .143-141' עמ
 של המורשת להנצחת המוזיאון: ראליתהיש תרבותית-הרב בחברה אתניים מוזיאונים של מקומם, 'פורת' י 221

', ארכיונים חקר של ומתודולוגיה יישובית מוזיאולוגיה 'לקורס סיום עבודת', ההונגרית דוברת היהדות
 .12-11' עמ, 2006 ירושלים, העברית האוניברסיטה
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ובנוסף עובדים ,  עם הזמן התגבש במוזיאון צוות מתנדבים קבוע222.ופועל עד היום, 1986בשנת 

יוסף לוסטיג עדיין משמש . מנהלת מחלקת הדרכה ומספר מדריכים, שם בשכר אוצרת מקצועית

ומר הרב ניכר בשנים האחרונות הצורך לנוכח היקף הח. ל העמותה המנהלת את המוזיאון"כמנכ

  223.וחלקים מהתצוגה כבר נמצאים במבנה סמוך, בהרחבת המוזיאון

  

   לוד–מוזיאון מורשת עדות ישראל   .ז.5

ספרן וחוקר תולדות הספר העברי והספרות העברית , ר אברהם הברמן" הלך לעולמו ד1981בשנת 

ורעייתו ,  את הספרייה העירונית בלודר צבי מלאכי שניהל"ד, תלמידו של הברמן. של ימי הביניים

החליטו להקים , אפריקה-ספרנית וחוקרת ספרות יהדות צפון, ילידת תוניס, ל"ר מיכל שרף ז"ד

שכלל ספרייה , "מכון הברמן למחקרי ספרות" כך נולד בלוד 224.מכון מחקר שישא את שמו

המוציא , זי המזרחוהמרכז לחקר גנ, שהכילה בין היתר את אוסף הספרות של הברמן, עשירה

 הוקם 1987 בשנת 225.וספרים בנושא יהדות המזרח וצפון אפריקה" מהות"לאור את כתב העת 

 תחום מחקרה המרכזי של -שהתחיל כמוזיאון המוקדש ליהדות תוניס , כחלק מהמכון המוזיאון

מנת להעלות את הביטחון -על, הרעיון היה להראות שלעדות המזרח יש תרבות מרשימה. שרף

  226.צמי של העדההע

, ברבות הימים ביקשו קהילות נוספות בלוד לקבל מקום במוזיאון כדי להציג את תרבותן

המוזיאון הורחב כדי לכלול עדות . ותרמו לשם כך חפצים ולעתים אף אוספים פרטיים שלמים

מי ", לדברי מלאכי". מוזיאון מורשת עדות ישראל"ולבסוף הפך ל, יהודיות מזרחיות נוספות

הקהילה הבולגרית היתה מאוד מעורבת ". מי שאינו תורם אינו מיוצג.  יש לו ייצוג-ם שתור

לא שלעומת זאת הקהילה האתיופית כמעט . נעלמה מהעירשאך בינתיים כמעט , בהקמת התצוגה

 מקורם לא בקהילה המקומית -והמוצגים בחדר המוקדש לאתיופיה , הביעה עניין במוזיאון

הקהילות המעורבות ). גים גם אין ערך היסטורי או תרבותי של ממשלדברי מלאכי לרוב המוצ(

  227.ביותר כיום הן של יוצאי הודו ורוסיה

כל חדר מוקדש . שמסדרון מחבר אותם,  חדרים המסודרים סביב חצר מעגליתכוללהמוזיאון 

, מוצגים שמלת כלה מתוניס, אפריקה-המוקדש ליהדות צפון, בחדר הגדול ביותר. לעדה אחרת

בחדר המוקדש ). כתובות וכיוצא באלה, חנוכיות(כלי בית וחפצי יודאיקה רבים , די חג נוספיםבג

ליהדות הודו מוצגות עשרות בובות המתארות טקסים יהודיים כפי שהתקיימו בקהילות יהודיות 

בחדרים . לבוש הודי מסורתי, וכן ספרים עתיקים, )גידול ילדים, חתונה, אירוסין(שונות בהודו 

בחדר . כלי מטבח ותמונות, כלי בית, דשים ליהדות בוכרה וליהדות בולגריה מוצגים בגדיםהמוק

 כלי בישול וכן תמונות ומסמכים שונים הקשורים למבצע העלייה םיהדות אתיופיה מוצגי

כמו אוסף , מספר חדרים מוקדשים לאוספים ייחודיים שתרמו יוצאי מזרח אירופה. לישראל

                                                      
 .18' עמ, שם 222
 .2007 בינואר 30, תצפ, אישי ראיון, הונגרית הדוברת היהדות למורשת המוזיאון מקימת, לוסטיג' ח 223
 תוניסיה יוצאי של הארצי הכנס ממארגני והיתה, תוניסיה יהודי קהילת בקרב כן לפני כבר פעילה היתה שרף 224

 .17' עמ, )1979 (226 במערכה', ומורשתם תרבותם שורשי לחשוף יוצאים תוניסיה יוצאי, 'שרף' מ: וראו, 1979 בשנת
 .37' עמ, )1989 (13, אפיריון', ספרות למחקרי הברמן מכון, 'שרף' מ 225
 .2007 באוגוסט 20, לוד, אישי ראיון, ישראל עדות למורשת המוזיאון מנהל, מלאכי' צ 226
 .שם 227
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וכן , ים של פסלים המציגים יהודים בעיירה יהודית מזרח אירופאיתמספר אוספ, הגדות לפסח

מהם בתי כנסת (תערוכת דגמים מוקטנים של בתי כנסת מפולין העשויים מגפרורים ומכפיסי עץ 

בעיקר מזכרות של עולים ששירתו , במסדרון מוצגים פריטים של יהדות רוסיה). שנחרבו בשואה

  228.בצבא רוסיה במלחמת העולם השנייה

ואופי התצוגה , בו הגיע ממקור אחרפריט ששכל , מדובר באוסף מגוון, כפי שאפשר להבין

לא היתה לאורך השנים יד מכוונת . ידי העדות השונות-ידי המוצגים שנתרמו על-מוכתב על

בחדרים אחדים המוצגים מסודרים . וכל חדר מעוצב באופן שונה, שעיצבה למוזיאון דמות אחידה

. מעלים אבק וסובלים מהזנחה חמורה, באחרים הם מונחים על הרצפהו, בתיבות תצוגה

בכדי . ועיקר הכנסותיו מגיעות מקבוצות מאורגנות, המוזיאון לא זוכה למבקרים מקומיים רבים

מוזיאון שר "לחזק את הקשר לקהילה המקומית נערכים במוזיאון ערבי פולקלור תחת הכותרת 

  229.דה אחרתמוקדשים בכל פעם לעה, "ומספר מורשת

  

   אור יהודה–מרכז מורשת יהדות בבל   .ח.5

 - אלף עולים מעיראק 122-כ" עזרא ונחמיה" הגיעו לישראל במסגרת מבצע 1952-1949בין השנים 

 גל העלייה הגדול הביא להקמת חמש 230. העולים מכל מדינה אחרת בשנים אלהמספריותר מ

כעבור מספר שנים הוכרזו . ריהי'עאנה וח-כפר, מעברות על חורבות הכפרים הערביים סאקיה

העולים מעיראק לא , בניגוד למדיניות הסוכנות היהודית. המעברות כמועצה מקומית אור יהודה

בעוד , והתעקשו להישאר במעברות במרכז הארץ, הסכימו לעבור להתיישבות חקלאית בפריפריה

חיד בארץ שבו מרבית מסיבה זו הפכה אור יהודה ליישוב הי. עולים ממדינות אחרות עזבו אותןש

  231.וכך הוא נותר עד לראשית שנות השמונים,  מיוצאי עיראקהיאהאוכלוסייה 

" 'המוסד לעליה ב"החל את דרכו הציבורית כשליח , מקים המרכז והמוזיאון, פורת-מרדכי בן

בין השנים   232".עזרא ונחמיה"בבגדאד שהיה אחראי על ארגון יהודי עיראק למבצע העלייה 

ונחשב לראש מועצה דומיננטי וריכוזי , יהודה-כיהן כראש המועצה המקומית אור 1969-1955

של " תודעת המקום"קד רבות על חיזוק ווש, המחובר היטב למוסדות הפוליטיים הארציים, מאוד

אולם מתוקף תפקידיו הציבוריים ניתן לראות , פורת אמנם מעיראק- מוצאו של בן233.התושבים

אך היא איננה שיטתית , קיימת בישראל אפליה על רקע עדתי, נתולטע. בו חלק מהממסד הקולט

ידי הפצת -לדעתו ניתן לקדם את עדות המזרח בישראל על. ומכוונת כפי שטוענים אחרים

  234.תקשורתה באמצעות מוסדות החינוך וית למודעות ציבורבאתהוה, המורשת שלהם

סירוגין כחבר כנסת מטעם פורת ל- מאמצע שנות השישים ועד אמצע שנות השמונים כיהן בן

                                                      
- כתב: אתרוג', ישראל עדות למורשת מוזיאון, 'מושון' ל: ראו הרבים והמוצגים החדרים של יותר מפורט לתיאור 228
 .45-40 'עמ, )2007 (34, וחברה יהדות, חנוך לעניני עת
229 il.co.dpages.museum://http. 
' עמ, 1994 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, 1953-1948 בישראל וקליטתה הגדולה העלייה: בסערה עולים, הכהן' ד 230

325-323. 
-בן' א; 17-13' עמ, 1966 ושליםיר, העברית האוניברסיטה, מטרופוליטני במרחב קטנה קהילה, קטן' וי כהן' א 231

 .307' עמ, 1980 ירושלים, מס ראובן הוצאת, ישראל-בארץ בבל יהודי, יעקב
 .1996 יהודה-אור, ארצי הד הוצאת, וחזרה לבגדאד, פורת-בן' מ: האוטוביוגרפי בספרו בהרחבה ראו המבצע על 232
 .51-50' עמ, )231 הערה, לעיל (וקטן כהן 233
 .26' עמ, )1980 (239, 20, במערכה', בישראל החברתיות הבעיות פתרוןל הדרך, 'פורת-בן' מ 234
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בשנת . ואף כיהן כשר ללא תיק בממשלות בגין ושמיר, ם והליכוד"תל, העבודה, י"המפלגות רפ

, "מרכז מורשת יהדות בבל"יהודה את העמותה ל-פורת באור-הקים בן, בהיותו חבר כנסת, 1973

ר התפרץ עדתי בישראל כב- היה זה בתקופה שבה המתח הבין235.ומאז הוא משמש כיושב ראשה

כמי . בירושלים" הפנתרים השחורים" שנתיים לאחר תחילת פעילות תנועת -ולא ניתן להכחשה 

פורת שהקמת המרכז לא תיתפס כמעשה -נזהר בן, שמצוי בלב הממסד הפוליטי והעשייה הציונית

פורת ניצל את כוחו הפוליטי באור יהודה ויזם החלטה -בן. ובכך תלבה את המתיחות, פלגני

לכל מי שירצו להקים מבנה לשימור מורשת "ה המקומית תקצה שטח אדמה בחינם שהמועצ

 הוא מקפיד להציג את הבבלים כעדה הראשונה שניצלה הזדמנות זו והקימה את מרכז 236".עדתם

  237.למרות שבפועל היה התהליך הפוך, המורשת

- ללפורת את מחויבותו לערכים ממלכתיים כ-בטקס הנחת אבן הפינה למרכז הדגיש בן

והצהיר כי מוסדותיו השונים , הוא הציע לבני עדות אחרות ליטול חלק בעבודת המרכז.  עדתיים

אלא יקיפו את כל הקשת של העם היהודי מאחר שאנו גורסים , לא יהיו על טהרת יוצאי עיראק"

 גם שמו של המרכז משתלב 238".אלא של העולם היהודי כולו, כי מורשת בבל אינה רק של הבבלים

מטשטש , "יהודי עיראק"במקום , "יהדות בבל"הבחירה במונח . ון ליצור מצג של אחדותבניסי

בחירה , מעבר לכך. וכן את זהותם הערבית של העולים, את הזהות הערבית של מדינת המוצא

 כלל באובכך מו, יהודי של גלות בבל-משקפת ניסיון להתחבר לאתוס הכלל" בבל"בשם המקראי 

מתחת לפני השטח מובלעת הנחת היסוד שהיהודים שחיו בעיראק . ןהעם תחת כנפי המוזיאו

אמונה המקובלת בקרב יהודי , במאה העשרים הם צאצאיהם הישירים של גולי בבל המקראיים

  239.אך השנויה במחלוקת בקרב היסטוריונים, עיראק

אז רחוב (ברחובה הראשי של העיר ,  הסתיימה בניית המבנה הגדול של המרכז1977בשנת 

המקום שנבחר הוא בצמוד לאנדרטה המנציחה את פעילי ). פורת- כיום רחוב מרדכי בן, הגנהה

 240.פורת-גם היא הוקמה ביוזמת בן, התנועה הציונית שנתלו בעיראק יוסף בצרי ושלום צלאח

ופרסום כתבי עת וספרים על , ארגון כנסים היסטוריים, המרכז החל בארגון פעילות מחקרית

, יצחק אבישור' פרופ. לתכנון המוזיאון והתצוגה נשכרו אנשי מקצוע. קתולדות יהדות עירא

רבים ראו במוזיאון . 1976מספר כי איסוף המוצגים החל בשנת , שעמד בראש הצוות המדעי

אך לאחר דיונים , כלים ובגדים של יהודי בבל, העתידי מעין אכסניה לתערוכה של חפצים

על כן הוחלט להציג לא רק . ד בעל אופי מדעי יותרשעל המוזיאון להיות מוס, התקבלה גישתו

                                                      
 .454-453' עמ, שם; 202-201' עמ, )231 הערה, לעיל (יעקב-בן 235
 בישראל המוזיאונים איגוד, במוזיאון יהודית אתנוגרפיה, )עורך (זמר אבשלום', בבל יהדות מוזיאון, 'פורת-בן' מ 236

 .34' עמ, 1993 חיפה, ם"איקו של הישראלי והועד
, אלפיים', בישראל עיראק יוצאי של הקולקטיבי בזיכרון ערבית-יהודית וזהות ציונית זהות, 'גליצנשטיין-מאיר' א 237
 .189' עמ, )2004 (27
 .שם מצוטט, פורת-בן 238
 ישראל שממלכת לאחר, ביהודה והגבוה הבינוני המעמד בני כל - איש אלפים מעשרת למעלה הקיפה בבל גלות 239
 הקהילה בין להבדיל כדי עשרה-התשע במאה כבר ישראל-בארץ שימש" בבל יהודי "השם. חרבה כבר פוניתהצ

 הם (נפרדת ותרבותית חברתית קהילה והיוו המדינה בצפון שחיו, כורדיסטאן יהודי לבין עיראק בדרום ההומוגנית
, יהודה' צ: ראו ולכאן לכאן ההיסטוריות העדויות על). לאשור שהוגלתה ישראל ממלכת כצאצאי עצמם רואים

 בבל יהדות בקורות מחקרים, )עורכים (יהודה' וצ אבישור' י', ח"הי-ב"הי במאות בבגדאד היהודי ביישוב תמורות'
 .14-10' עמ, 2002 יהודה-אור, בבל יהדות מורשת מרכז הוצאת, ובתרבותם

, בר' מ: וראו, "קודש כתבי למחקר ומכון לפולקלור מוזיאון "יוקם שבמקום תוכנן 1970 משנת אב-בתוכנית כבר 240
 .17' עמ, 1970 אביב תל, עצמית הוצאה, )שלישית חוברת (1992-1970 אב-תוכנית - יהודה-אור
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על תולדות יהדות , נגיש לציבור ומבוסס על מחקרים, אלא גם מידע היסטורי ערוך, חפצים וכלים

העבודה המדעית שקדמה להקמת המוזיאון כללה עריכת סקר מקיף של יוצאי עיראק . בבל

. ליהם לא הסכימו להיפרד מהםבמטרה לאסוף חפצים וסיפורים ולצלם חפצים שבע, בישראל

. האוצרת של אגף האתנוגרפיה במוזיאון ישראל, לנצט-עבודה זו נעשתה בהדרכת אביבה מולר

וזיכרונותיהם , לשם שחזור בית הכנסת הגדול של בגדאד רואיינו יוצאי עיראק שזכרו את המבנה

ל במטרה "נים בחוצוות המקימים ביקר במוזיאו, בנוסף. ידי האדריכל דוד קאסוטו-נבחנו על

  241.לקבל רעיונות

שר , במעמד נשיא המדינה,  בטקס מפואר בו נכחו אלפי צופים1988המוזיאון נחנך בשנת 

- פורת כי המוזיאון משתלב בשינוי האקלים הרוחני-במעמד זה הצהיר בן. ר הכנסת"החינוך ויו

קבלו תרומות  במהלך השנים הת242.הנותן יותר לגיטימציה לשוני התרבותי, תרבותי בישראל

 אגפים חדשים נחנכו 1991.243והאוסף תפח לכדי אלפי חפצים כבר בשנת , רבות של חפצים

,  עבר המרכז שיפוץ מקיף1999 בשנת 244.ונערכו תצוגות זמניות נושאיות, בתצוגה הקבועה

 מהקמתו ועד היום 245.ולבשה את צורתה הנוכחית, במסגרתו התצוגה הוכפלה בשטחה ובתכניה

אולי , ת בבל שומר על מעמדו כאחד המוזיאונים האתנוגרפיים הגדולים בישראלמוזיאון יהדו

העומד על למעלה , הן מבחינת גודל האוסף והתצוגה והן מבחינת מספר המבקרים, הגדול שבהם

מפתחת תוכניות , במקום פועלת מחלקה חינוכית המפעילה צוות מדריכים. מעשרת אלפים בשנה

 גם הצוות 246.ת אותם בקרב בתי ספר וגני ילדים בכל רחבי הארץהדרכה לגילאים שונים ומשווק

-שהוקמו על, חריג בגודלו לעומת המוזיאונים האחרים, כמתואר לעיל, שעסק בהקמת המוזיאון

  .ידי אדם אחד או שניים

מחויבות מקימי המוזיאון לערכים ציוניים ממלכתיים אינה משתקפת רק במרכיבים 

שלט . עד כדי הכתבתם, יא באה לידי ביטוי גם בתכנים עצמםאלא ה, הסמליים שנסקרו לעיל

במוזיאון זה מוצג מעט מתפארתה של יהדות בבל : "המבוא למוזיאון מציג את סיפור המסגרת

אם תשכחך ירושלים ", מעת שנשבעה על נהרות בבל את שבועת הנצח; מימי קדם ועד ימינו

וגה הראשונים מוקדשים להיסטוריה של חדרי התצ". ועד עלותה למדינת ישראל, "תשכח ימיני

מתקופת " קופצת"ו, אולם התצוגה מדלגת על מאות שנות היסטוריה, הישוב היהודי בעיראק

באגף המוקדש לחינוך מתוארים דגמי ישיבות מתקופת , לדוגמה. הגאונים ישירות לעת החדשה

מו בסוף המאה ח שהוק"ומייד לאחריהם מוסדות החינוך של כי, התלמוד ומתקופת הגאונים

                                                      
 לא קיים מוזיאון אף חיקינו שלא משום מקורית בדרך כאן נעשתה הדברים הצגת "כי מעיד אבישור זאת למרות 241

', בו ותרבותיות הסטוריות סוגיות והמחשת" בבל יהדות מוזיאון" הקמת, 'אבישור' י: וראו" ל"בחו ולא בארץ
 .8-6' עמ, )1989 (7 נהרדעא

 הספרדי הצבור בטאון: במערכה, יהודה באור בבל יהדות מוזיאון הוקם: לעבר מצדיעה בבל יהדות, מידד' ח 242
 .14' עמ, )1988(' א 330 המזרח ועדות

 נהרדעא', "מרכז"ב המחקרית התשתית, 'יהודה' צ; 13' עמ, )1991 (9 נהרדעא', "מרכז"ב החפצים אוסף, 'שרוני' ע 243
 .17-16' עמ, )1991 (9

 תצוגת, שרוני' ע; 31-30' עמ, )1990 (8 נהרדעא', בעיראק היהודיים הספר-בבתי הספורט אגף "פתיחת, 'יהודה' צ 244
 10 נהרדעא', ומחקר עיצוב –" הסמט"ב הכסף צורף חנות, 'יהודה' צ; 31' עמ, )1990 (8 נהרדעא, מבבל חנוכיות

 .10-9' עמ, )1992(
 .32-27' עמ, )1999 (21 נהרדעא', בבל יהדות ומוזיאון מרכז הרחבת פרוייקט: והגשמתו החלום, ']מחבר צוין לא [245
 פעולת על: לדעת חשוב, 'שחם' פ; 12-11' עמ, )1991 (9 נהרדעא', "בבל יהדות מוזיאון"ב ההדרכה, 'עתאר' ר 246

 .47' עמ, )2005 (27, נהרדעא, 'ההדרכה
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הישיבות מהתקופה המודרנית והרבנים החשובים שעמדו בראשיהן זוכים לאזכור . עשרה-התשע

  .אגבי בלבד

ציונות "בדמות אגף שלם הנקרא , המוזיאון מקדיש מקום רב מאוד לפעילות הציונית בעיראק

ו על יהודי היסטוריה שעברהזהו האגף היחיד שבו מתוארים בפרוטרוט תהליכי , למעשה". ועלייה

כאילו במחצית הראשונה של המאה העשרים , )המוטעה(בכך נוצר הרושם . עיראק בעת החדשה

וקצת חינוך אירופאי וספורט מערבי , "ציונות ועלייה"כל מה שהעסיק את יהודי עיראק היה 

 בתחילת האגף מוצגות תנועות הנוער החלוציות בעיראק בשנות השלושים). המוצגים קודם לכן(

- שאורגנה על, בהמשך מתוארת פעילות תנועת החלוץ הציונית. ) בנספח התמונות17' מס נהתמו(

פורת היה חבר בתנועה -מקים המוזיאון מרדכי בן(והסוכנות היהודית ' ידי שליחי המוסד לעליה ב

,  יוסף בצרי ושלום צאלח-למקום מיוחד זוכה סיפורם של עולי הגרדום ).  לישראלעלהזו לפני ש

  .ון נבנה בסמוך לאנדרטה המנציחה אותםשהמוזיא

זוכים לקיר , פורת עמד בראשם- שבן, מארגני העלייה מטעם מדינת ישראל, "השליחים"

). אחת(ושליחה ) עשרים וארבעה(הנצחה ובו תמונתו ומידע ביוגראפי תמציתי על כל שליח 

את היעדרה ומדגישה , הצגתם המכובדת והמפורטת של השליחים מבליטה את פעילות המדינה

כמו גם מאות צעירים מקומיים שתרמו , רבנים ואנשי רוח. מהתצוגה של המנהיגות המקומית

אם , זוכים למקום שולי, )י"לח, ל"אצ, ר"בית" (הפורשים"וכן פעילים בארגוני , לארגון העלייה

ווקא אלא דגלו ד, ציוניהכמובן שגם אין במוזיאון זכר ליהודי עיראק שלא נמנו על הזרם . בכלל

וזאת למרות שמשקלם בקרב היהודים המשכילים היה רב , בהשתלבות בחברה הערבית בעיראק

  247.יותר משל הציונים

 הפרעות שנערכו ביהודי עיראק -" הפרהוד"למקום מיוחד באגף העלייה והציונות זוכה אירוע 

לך מאחר והפרעות התחוללו במה. בהם נרצחו במשך יומיים כמאתיים יהודים, 1941בשנת 

הציעו , נאצית שנערכה בעיראק זמן מה לפני כן-בהשראת הפיכה פרו, מלחמת העולם השנייה

הצעה זו התקבלה משום . לראות בפרהוד חלק מסיפור השואה, צבי-בהם הנשיא יצחק בן, רבים

ולכלול בה את סיפורן של קהילות רבות , שהשתלבה יפה בניסיונות לשוות לשואה מימד ממלכתי

יהודי . נאצי-וכן בניסיונות לטפח את האתוס של הקשר הערבי, ינן אירופאיותככל האפשר שא

שואה בסיפור ה הכללתםהבינו כי , שבתחילה ראו בשואה סיפור של יהודי אירופה בלבד, עיראק

החלו בשנות השמונים לראות גם הם את הפרהוד כחלק , מקנה להם כוח פוליטי בישראל

בעשותה שימוש , הדות בבל מדגימה זאת באופן מובהק הצגת הפרהוד במוזיאון י248.מהשואה

חסידי אומות "למשל בכינוי מצילי היהודים בזמן הפרעות , בשיטות הנצחה המקובלות ביד ושם

  249".העולם

במטוסים בדרך , בדמות תמונות של העולים בעיראק, "עזרא ונחמיה"בהמשך מתואר מבצע 

מוקדש כבר לראשית " ציונות ועליה"ף חלקו האחרון של האג. לישראל ובשדה התעופה לוד

ולאחר מכן השתלבותם של העולים , ראשית מתוארים החיים במעברות העולים. החיים בישראל

                                                      
 .195-192' עמ, )237 הערה, לעיל (ציונית זהות, גליצנשטיין-מאיר 247
 .238-228' עמ, )106 הערה, לעיל (יבלונקה 248
 את ששיבחה כתבה התפרסמה אף המרכז בביטאון; 193' עמ, )237 הערה, לעיל (ציונית זהות, גליצנשטיין-מאיר 249

 נהרדעא', מהשואה חלק -" הפרהוד", ']מחבר צוין לא: [וראו, לס'אנג בלוס השואה ןמוזיאו בתצוגת הפרהוד הכללת
 .39' עמ, )2005 (27
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בקיבוצים , בהתיישבות העובדת, בגרעיני הכשרה, במפעל ההתיישבות החקלאית בישראל

אשר היו ברובם , יהודי עיראק. גם כאן ניכר שיפוץ מכוון של המציאות ההיסטורית. ובמושבים

התעקשו בהגיעם לישראל , בעלי אורח חיים מודרני וחסרי ניסיון בחקלאות, המכריע עירוניים

בניגוד לעולים ממדינות . במיוחד בתל אביב ופרבריה, להתיישב בערי המרכז הגדולות והמבוססות

 לעבור ולא הסכימו, רוב העולים מעיראק התנגדו באופן פעיל למדיניות הממשלה, ערב האחרות

על רקע זה חל קרע של ממש . מהמעברות הזמניות באזור המרכז ליישובים חקלאיים בפריפריה

. העולים איבדו אמון בממסד וערכו שביתות והפגנות אלימות. בין העולים לבין הממסד הקולט

וחשה לדכא את מה שהגדירה , הממשלה מצידה ראתה בהם את קבוצת העולים הבעייתית ביותר

  250".גוון פוליטימרד בעל "

 בתמונות מוצגים דווקא -ולהיפך , לאירועים קשים אלה אין כאמור אין שום אזכור במוזיאון

לרוב היו (אותם מקרים בודדים שבהם אכן השתלבו העולים מעיראק בהתיישבות החקלאית 

, החלטה זו בולטת במיוחד על רקע מיקומו של המוזיאון"). הבבלים"ולא , אלה יהודי כורדיסטאן

ראשיתה של העיר . שעצם קיומה מהווה אנדרטה חיה למאבקם של עולי עיראק, העיר אור יהודה

בהדרגה הגיעו . לא הסכימו להתפנות, יוצאי עיראק ברובם, בחמש מעברות זמניות שתושביהן

 יוצאי עיראק שעזבו את יישובי הפריפריה שאליהם נשלחו והעדיפו לגור -" פולשים"אליהן אף 

והוכרזו כיישוב עירוני קבוע ,  חמש המעברות התאחדו251.וקי במעברות במרכז הארץבאופן לא ח

 מוזיאון 252.חקלאי של האזור-ובניגוד להחלטת הממשלה לשמור על האופי הכפרי, בלית ברירה

ובכך הוא פוסח על הפרק הבעייתי , יהודה-יהדות בבל אינו עוסק בהיסטוריה המקומית של אור

  ).פורת בתוכו- ובן(מעיראק נגד הממסד הציוני בו התמרדו העולים , הזה

  

   נבטים–ין 'מרכז מורשת יהדות קוצ  .ט.5

ידי -ויושב על, בנגב" א הנקודות"י"- כחלק מ1946הוקם בשנת , הסמוך לבאר שבע, מושב נבטים

 היגרו 1954סביב שנת . קבוצות שונות של עולים שנטשו אותו בזו אחר זו בשל קשיי הסתגלות

, ופוזרו במספר מושבים ברחבי הארץ, ין שבמדינת קראלה בהודו'כות קוצינסלישראל היהודים מ

ין להפוך את המושב החקלאי לאחד 'בתוך שני עשורים הצליחו יהודי קוצ. ובהם נבטים

 בשנים האחרונות 253.ין'ועד היום מרבית המשפחות בנבטים מוצאן מקוצ, המשגשגים בישראל

בין היתר ,  המושב החלו לפתח אפיקי הכנסה נוספיםוחברי, ירדה רווחיותם של ענפי החקלאות

. והקמת מסעדות המגישות אוכל הודי, ידי השכרת דירות וחדרי אירוח-על, בתחום תיירות הפנים

  .ין'על רקע זה התפתח גם מרכז המורשת ליהדות קוצ

 שלושים שנה במלאתין 'בעקבות תערוכה זמנית שערכו יהודי קוצ, 1984הרעיון נולד בשנת 

התערוכה העלתה בקרב רבים מהם את המודעות לכך שהמורשת שהביאו עימם . ארץ לםעלייתל

החליט יצחק , לאחר קיפול התערוכה הזמנית. הדור הוותיקהסתלקות מהודו הולכת ונעלמת עם 

                                                      
 הריס' וי ריינהרץ' י, שפירא' א', החמישים שנות בראשית הישראלי והממסד עיראק עולי, 'גליצנשטיין-מאיר' א 250

 .294-278' עמ, 2000 ירושלים, ישראל לתולדות שזר זלמן מרכז, הציונות עידן, )עורכים(
 .285-284' עמ, שם 251
 .17-13' עמ, )231 הערה, לעיל (וקטן כהן 252
 גליצנשטיין-מאיר' וא גרדוס' י', בנגב נבטים במושב שהתיישבו ין'מקוצ העולים של הסתגלותם, 'קסן' ול שחר' א 253

 .127' עמ, 2008 שבע באר, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, בהתהוות מטרופולין: שבע באר, )עורכים(



 
 

57

ויזם את הקמת המוזיאון ביחד עם מספר , אליה שאם המוצגים לא יאספו עכשיו הם יאבדו

במקביל . לאסוף חפצים ומידע על ההיסטוריה והמנהגים של העדההם החלו . חברים נוספים

תצוגה . הקים אליה עמותה והצליח להשיג עבורה מימון מהמועצה האזורית וממשרד החינוך

לאחר שהצטברו מוצגים . זמנית קטנה הוקמה בשני חדרים באולם הספורט הישן שבמרכז המושב

ה להקים מוזיאון שיעמוד בסטנדרטים מקצועיים מכיוון שרצ, פנה אליה למוזיאון ישראל, ומידע

, בתיווך מוזיאון ישראל נשכרו אנשי מקצוע שעיצבו את התצוגה. ויוכל להפוך למוזיאון מוכר

  254.)20- ו19תמונות  (1995נפתח רשמית בשנת , כנסת-הכולל גם ביתוהמוזיאון 

מורשתם ההיסטורית שילמדו על , המוזיאון מיועד קודם כל עבור ילדי המושב, פי אליה-על

יעדים נוספים . ולדרבנם לשמור על מרכיבים מסוימים ולא להיטמע לחלוטין בתרבות הישראלית

וכמובן למשוך למושב תיירים , הם להעלות את קרנה של העדה הקטנה בעיני החברה בישראל

בית שיכלול גם , בהמשך מתכנן לשלב את המוזיאון במיזם תיירותי גדול יותר. ישראלים וזרים

 -יני 'והכל בסגנון קוצ, חנויות ומסעדה, גן טרופי, מבנה לקיום סדנאות, אולם הופעות, יני'קוצ

  255.מעין רחוב הודי תיירותי בישראל

  

   ירושלים–המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה   .י.5

החלו להתיישב בירושלים בשנות ) יר'תוניס ואלג,  מרוקו-המגרב (מערב אפריקה -יהודי צפון

. אם כי היתה ענייה מאוד, וקהילתם הלכה וגדלה בהתמדה, עשרה-שלושים של המאה התשעה

, מבחינה ארגונית וכלכלית היתה הקהילה מסונפת לכולל העדה הספרדית הגדולה והמבוססת

נציגי המערביים טענו לקיפוח . בשפה ובתרבות, למרות שלמעשה נבדלה מהספרדים במנהגים

, )ש"דב(שמעון - הגיע לירושלים הרב דוד בן1854בשנת . החלוקהמצד הספרדים בהקצאת כספי 

ובכך ניתק את המערביים מעדת הספרדים , "ועד עדת המערביים"וכעבור שש שנים הקים את 

, "מחנה ישראל" ייסד הועד את שכונת 1868-1866 בין השנים 256.והפך אותם לעדה עצמאית

ידי תושבי העיר - קה שנבנתה עלהשכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר העתי

  257.ומיוזמתם

בשל קרבתה (ושכונת ממילא בפי אחרים , השכונה כונתה שכונת המערביים בפי תושביה

, בתיה היו צפופים ומוזנחים, תושבי השכונה סבלו לאורך השנים מקשיים רבים). לבריכת ממילא

 נבלעה השכונה בין בתיה 1948עוד לפני מלחמת . והשכונה אף ננטשה ויושבה מחדש מספר פעמים

בעקבות המלחמה התרוקנה . וזהותה כשכונה עצמאית נשכחה, האחרים של העיר החדשה

                                                      
254 Fenichel) 125-122' עמ, )135 הערה, לעיל. 
 .134-130' עמ, שם 255
 שטרית' ש', ש"דב ף"צו והרב" ישראל מחנה: "החדשה בירושלים המערבית העדה בני של חלוצית שכונה, 'קרק' ר 256

 .83-66' עמ, 1991 אביב תל, עובד עם הוצאת, אפריקה צפון יהדות על עיון פרקי: בדמעה חלוצים, )עורך(
 בבעלות ציבור מוסדות, הערבים תושביה ידי-על העיר לחומות מחוץ השנים לאורך שנבנו מבנים מספר לה קדמו 257

 משכנות "והנודעת הראשונה היהודית השכונה וכן, "הרוסים מגרש"ו, "שנלר "מוסד, "אברהם כרם "כגון נוצרים
' עמ, )87 הערה, לעיל (אריה-בן: וראו, מונטיפיורי משה - חיצוני גורם ביוזמת העיר תושבי עבור שנבנתה, "שאננים
 מחנה "ששכונת למרות, ירושלים יהודי ידי-על שנבנתה לראשונה" שבעה נחלת "נחשבה שנים במשך; 119-93
, )1984 (21, פעמים', לחומה מחוץ שכונה בבניית הירושלמים ראשוני - המערבים, 'קרק' ר: וראו, לה קדמה" ישראל

 .21-20' עמ
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 לאחר מלחמת 258. הגבול עם ירדן-בשל קרבתה הרבה לקו התפר העירוני , השכונה כמעט לחלוטין

, על בידולה הגיאוגרפי וצביונה האתני, "מחנה ישראל"אך שכונת ,  יושב האזור מחדש1967

  .אבדה

בו שכנו בית מדרש , אחד המבנים הראשונים שהוקמו בשכונת מחנה ישראל היה בית הכולל

ר ועד העדה "ביוזמת יו). 13כיום ברחוב המערביים (ובית מחסה לעניי העדה מחוסרי הדיור 

הוחלט בשנות השמונים לשקם את המבנה ולהקים בו את המרכז העולמי , עקיבא אזולאי

ותהליכי התכנון , 1988 אחרוני הדיירים פונו מהמבנה בשנת 259.ן אפריקהלמורשת יהדות צפו

תקציב המרכז ניזון . שמונה ליושב ראש הנהלת המרכז, ידי דוד סוזנה-וגיוס הכספים התנהלו על

  260.בעיקר מתרומות של עשירי העדה מחוץ לישראל

 יושמוהמורשת שאלות ערכיות בעניין שימור , פי האדריכל שהופקד על עבודות השיפוץ-על

האם לשפצו : המקימים נדרשו לשאלה איזה אופי יש לתת למבנה. כבר בשלבי התכנון הראשוניים

ירושלים בסוף מורשת או ברוח , אותה השאירו היהודים מאחור, ברוח מורשת של צפון אפריקה

הוחלט . נבנתה ואוכלסה השכונה שהבניין הוא שריד היסטורי שלהשעת ב, עשרה- המאה התשע

מנת לשמר את האופי המקורי של - על, לשמור על המראה החיצוני של המבנה הישןלב ביניהם ולש

בכדי להביא לידי ביטוי את . לשנות מן היסוד את עיצוב הפנים של הבניין, ולעומת זאת, השכונה

שולבו בבניין מרכיבים ארכיטקטוניים מפוארים , העולם החומרי שבו חיו יהודי צפון אפריקה

). 21' מסתמונה (ידי אמנים שהובאו לשם כך ממרוקו -שנבנו במיוחד על, רוקאי מסורתיבסגנון מ

אמנות הכיּור (המעוטר בעבודת סטוקו מפוארת ,  אולם הכניסה לבניין-עיקר גאוותם על הפטיו 

  261.ובקשתות עם דגמים גיאומטריים וכתובות בסגנון מרוקאי ואנדלוסי) בגבס

, "יהודיים "והם לא בהכרח, רוקו במיוחד עבור התצוגהמרבית המוצגים במרכז נרכשו במ

לעתים מתקבלים חפצים מבני . ם היו בשימוש אוידי יהודי מרוקו- עלכלומד הם לא נוצרו 

ידי יהודי שהקים - עלםהחדר המרוקאי נתר. הקהילה לאחר שהם מבקרים ורואים את המקום

שעבד בעבר בסוכנות , ז אברהם גוזלןכיום מנהל את המרכ. אותו בביתו וכעבור זמן החליט למכרו

זקני . המרכז הפך לאבן שואבת עבור יהודי צפון אפריקה בישראל. בקליטת עולי צפון אפריקה

חוזרים "ו, העדה המגיעים לירושלים בשביל לבקר בכותל המערבי נכנסים לאחר מכן למרכז

אך ,  הנערכים במרכזגוזלן מתגאה בכך שבני הקהילה הירושלמים מגיעים לאירועים". לשורשים

מצווה - מנהג נוסף שנפוץ הוא לסיים במרכז אירועי בר. לא לאירועים מאורגנים בשכונותיהם

  .אך משמש ככזה באירועים, בית הכנסת אינו פעיל באופן שוטף. הנערכים בכותל

 דמויות מרכזיות בהיסטוריה 51בקטלוג שיצא לאור לרגל פתיחת תערוכה קבועה המנציחה 

עתיד לשמש לא רק מוזיאון המציד תמונות עבר אלא גם מקור "נכתב כי המרכז , מרוקושל יהודי 

מכל , כוח מדרבן ומניע ויהפוך בניין מפואר זה לבית שוקק חיים לכל תאבי דעת, השראה

                                                      
 העולמי המרכז, יחידים ביזמת שהוקמה ירושלים לחומות מחוץ הראשונה השכונה: ישראל מחנה שכונת, חזן' ע 258

 .53' עמ, שם; 13-9' עמ, 2001 ירושלים, אפריקה צפון יהודי למורשת
 .10 המלך דוד ברחוב כיום, "גשר "כמרכז משמש והוא 1993 בשנת שוקם השכונה של נוסף מבנה 259
, הכהן' מ; 2007 בינואר 31, ירושלים, אישי ראיון, אפריקה צפון יהודי למורשת העולמי המרכז מנהל, גוזלן' א 260

, גיאן' ב; 26' עמ, )2989 (341-339 במערכה', ירושלים של במרכזה יוקם אפריקה צפון יהדות למורשת מרכז'
 .22' עמ, )2000 (69 וטבע ארץ', בירושלים אלהמברה'

 .13-11' עמ, )258 הערה, לעיל (חזן 261
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, הכוונה היתה להקים מרכז תרבותי תוסס"וכן כי , "מהארץ ומרחבי תבל, הגילאים ומכל העדות

, לארכיון וגנזך, להרצאות וכנסים, לתצוגות ותערוכות, עיוןלמחקר ול, שישמש מוקד ללימוד

  262".לאירועי פולקלור ולשימור והנצחת השורשים של יהודי צפון אפריקה

מתקיים , כך. אלא נערכות בו פעילויות תרבותיות שונות, המרכז משמש לא רק כמוזיאון, ואכן

בקומה השנייה נבנה אולם . רת חזניםוכן מכון להכש, במקום קורס פיוט בנוסח יהודי מרוקו

" זרם תוניס" במוזיאון תערוכה בה הוצגו מבחר ציורים של ציירי כה נער2005 בשנת 263.אירועים

, שכלל קונצרט מוסיקה ופיוט, במרכז אירוע חג המימונהצוין  2006 בשנת 264.באמנות המודרנית

" הנמוך"ד עם הדימוי העממי מטרת האירוע היתה להתמוד. חג בפסח-ויום עיון על מנהגי אסרו

  265.להעלות את מנהגי המימונה ממעמד של פולקלור למעמד של תרבותו, של חגיגות המימונה

, בובות ראווה: ומכילה בעיקר מוצגים משלושה סוגים, פני מספר קומות-התצוגה פזורה על

; יים לאזורכלי הכנת אוכל האופיינ; )22' תמונה מס (הלבושות בגדים מסורתיים, בעיקר נשיות

המידע ההיסטורי מתמקד בקשר עם . אפריקה- ופוסטרים עם מידע היסטורי על יהדות צפון

הפעילות הציונית . ובמיוחד בהגירה לישראל לאחר מלחמת העולם השנייה, ישראל-יהדות ארץ

לכך מניע יש . אך לא מתוארת בהרחבה כגלי ההגירה שלאחריה, לפני מלחמה זו אמנם מוזכרת

אך לא זכתה עד למלחמת העולם , שכן התנועה הציונית אמנם פעלה בצפון אפריקה, היסטורי

המוזיאון ,  בנוסף266.והסתכמה בגיוס תרומות יותר מאשר בעידוד עלייה, השנייה להצלחה רבה

אך אינו מזכיר ,  מידע תמציתי ביותר על הקשיים שחוו יהודי לוב תחת השלטון האיטלקיביאמ

יר 'ההתנכלויות האנטישמיות כנגד יהודי אלג, לדוגמה. מות אחריםאנטישמיות או קשיים במקו

  267.עשרה אינן מוזכרות- בסוף המאה התשע

  

   אור יהודה–מוזיאון יהודי לוב   .יא.5

. בעיקר סביב העיר טריפולי, עשרה-לוב התקיימה ברציפות מהמאה הששבקהילה היהודית ה

 בשנות 268.ושים אלף נפששל, לאחר הקמת מדינת ישראל היגרו אליה כמעט כל יהודי לוב

כמסגרת המאגדת בתוכה מספר , "הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב"השמונים הוקם 

בסוף שנות התשעים התעורר הצורך לבנות . ארגונים ועמותות שפעלו למען יהודי לוב בישראל

, י כחלוןרמ, ר הארגון"יו. ועלה הרעיון להקים בו גם מוזיאון של העדה, עבור הארגון מרכז גדול

, אלוף בחיל האוויר-בן העדה שהיה סגן, פנה בבקשה לעסוק בהקמת המוזיאון אל אבי פדהצור

ולטענתו , "בית התפוצות"פדהצור ביקר ב. ואשר לפני כן תכנן את מוזיאון חיל האוויר בחצרים

                                                      
 העולמי המרכז, ימינו ועד התיישבותם מראשית מרוקו יהודי בתולדות דמויות, )התערוכה אוצר (טולדנו' ג 262

 .5' עמ, 2005 ירושלים, אפריקה-צפון יהודי למורשת
 ).260 הערה, לעיל (גוזלן 263
-צפון יהודי למורשת העולמי המרכז, וצבעים רשמים: תוניסיה ציירי, )התערוכה אוצרת (כהן-רובינשטיין' ק 264

 .2005 ירושלים, אפריקה
 .2006 באפריל 21, הארץ', לעממיות סמל לא כבר: זהות במשבר המימונה, 'אטינגר' י 265
, )עורכים (ממן' וא אשר-בר' ש', השניה העולם מלחמת סוף עד אפריקה-בצפון הציונית הפעילות, 'אביטבול' מ 266

 .129-119' עמ, 1981 ירושלים, דביח, ישראל וארץ אפריקה-צפון יהודי
 .103' עמ, שם 267
' ר: וראו, לאיטליה ומי לישראל מי, 1967 בשנת פרעות בעקבות עזבו כולם כמעט מהם, בודדים אלפים נותרו בלוב 268
 אביב תל, מעריב, )1970-1835 (וציונות ערבית לאמנות, קולוניאליזם בין לוב יהודי: ערבית בארץ יהודים, ה'פליצ דה

 .315-310' עמ, שם; 253' עמ, 1980
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פדהצור החל . והדבר דרבן אותו להירתם להקמת המוזיאון, לא מצא כל חומר בנושא יהדות לוב

ביחד עם צוות מתנדבים הוא סייר ברחבי הארץ ואסף חומר .  בעבודת איסוף החומר2000בשנת 

יהודי לוב הם העדה המצולמת ש"בכך  הוא מתגאה(בין היתר אלפי תצלומים , מבני הקהילה

ולא  להסתפק , היה לו חשוב להשיג גם חפצים מקוריים רבים מלוב, עם זאת. )"ביותר בישראל

  269.םבתמונות ושחזורי

הממוקם בלב שכונה , ס" קיבל הארגון לידיו מבנה ישן ששימש קודם לכן כמתנ2000בשנת 

המבנה הועבר לרשות .  והקמת המוזיאוןץחל בעבודות שיפוווה, שרבים מתושביה ממוצא לובי

והוא , שמשפחתו היגרה לישראל מלוב, הארגון בסיוע ראש עיריית אור יהודה דאז יצחק בוכובזה

המאפשרת לכל עדה לקבל , פורת-  מרדכי בן1973 את התקנה העירונית שיזם בשנת ניצל לשם כך

, 2002המוזיאון נפתח באופן לא רשמי כבר בשנת . מעיריית אור יהודה שטח עבור מרכז מורשת

למרות זאת המוזיאון פעיל . ולמעשה העבודה עליו לא פסקה והוא לא נחנך רשמית עד היום

במקום נערכים אירועים רבים וקבלות פנים ". מפה לאוזן"המקום ששומעים על , ומקבל מבקרים

, ל"הארגון מביא לביקור מודרך במוזיאון אורחים רשמיים מהארץ ומחו, מטעם ארגון יוצאי לוב

  270.וכן פועל במקום מכון ללימודים ומחקר על יהדות לוב

 על עצמו את ומספר כי מלכתחילה לקח, את התצוגה במוזיאון עיצב פדהצור כראות עיניו

מטרתו המרכזית והמוצהרת של . הקמת המוזיאון בתנאי שתינתן לו יד חופשית בעיצובו

המוזיאון בעיניו היא להדגיש את העובדה כי סיפורה של יהדות לוב מקביל ואף זהה לסיפורה של 

אלא להציג את , כדבריו, "מוזיאון מזרחי בכייני"היה חשוב לו שלא ליצור . מדינת ישראל

זאת הפעם : "הוא מוסיף. תוך חיבור ליהדות, ות הגורל עם הציונות ועם מדינת ישראלשותפ

בכדי למשוך גם צעירים ". אלא ישראלי, הראשונה שיהודי המזרח לא עושים מוזיאון אנתרופולוגי

לכן התצוגה לא . אלא גם בהווה ובעתיד, חשוב לו שהמוזיאון לא יעסוק רק בעבר, למקום

וכוללת גם את חייהם של יהודי , אלא נמשכת עד היום, הודי לוב לישראלמסתיימת עם הגעת י

המוזיאון הוא מבחינתו דינאמי וימשיך להתפתח ). בתיאור התצוגה, ראו בהמשך(לוב בישראל 

אם תבוא עוד מאה שנה אולי יהיה כאן ביתן על ", לגבריו(בהתאם להתפתחויות ההיסטוריות 

  271").יהודי לוב והחייזרים

ודגל , כבר ברחבת הכניסה מתנוסס דגל ישראל.  שורה על המוזיאון כמעט בכל פינההציונות

צבעי הכחול והלבן שולטים גם בסמל המוזיאון ובשלטי . באולם הכניסה, נוסף נמצא בפנים

בא תקציר ושלט הכניסה מב 272.המוזיאון גדול יחסית ומורכב מחללי תצוגה רבים. ההכוונה אליו

ביתן "התצוגה עצמה מתחילה ב. מראשיתה ועד לעזיבת היהודים,  לובל ההיסטוריה של יהדותע

בדמות חליפת מכתבים בין הרצל לבין , המתחיל בתיאור ראשית הציונות בלוב, "הציונות

, מרבית שטח האולם המרכזי מוקדש לפעילות התנועה הציונית בלוב. 1904-1900הקהילה בשנים 

תנועות הנוער ומערכת החינוך , ההגנה, לית לישראלההעפלה הבלתי לגא, ההכשרות: לפי נושאים

                                                      
 בפרוטוקול פדהצור דברי גם ראו; 2006 ביוני 20, יהודה-אור, אישי ראיון, לוב יהודי מוזיאון מנהל, פדהצור' א 269

 .2000 בנובמבר 27, הכנסת של והתפוצות הקליטה ועדת מישיבת 113' מס
 .il.org.livluv.www://http: לוב יהדות מורשת מרכז של האינטרנט אתר; שם 270
 ).269 הערה, לעיל (פדהצור 271
: בכתובת לוב יהודי מורשת מרכז באתר מהתצוגה תמונות מצגת לראות ניתן 272

123=CategoryID?asp.Index/il.org.livluv.www://http. 
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בליווי שפע של סמלים ציוניים כגון , על כל נושא מובא הסבר תמציתי ותמונות רבות. המודרנית

  .ציטוטים ממגילת העצמאות וכיוצא באלה, ל כחולה"קופסת קק, ני דודימג

 מגוון פריטים בו מוצגים, "ביתן העלייה לארץ ישראל"לאחר מכן נכנסים המבקרים ל

" תקומה"תחת הכותרת , למשל. שאינם קשורים בהכרח ליהודי לוב, הקשורים להקמת המדינה

ראו (גוריון - ותמונות של הרצל ובן, העתק של מגילת העצמאות, מוצג עיתון מיום הכרזת המדינה

' מסונה ראו תמ(ולצידו כלי עבודה , מול קיר זה ניצבת דמות של חקלאי בעבודתו). 23' מסתמונה 

הדבר . תצוגה אופיינית במוזיאונים לתולדות ההתיישבות הציוניתמזכירה הפינה הזאת ). 24

הדמות , היא הקדשת חלק ממנה להנצחת פועלו של אביגדור רקח, היחיד שהופך אותה ללובית

הפעילה ביותר בקרב מנהיגי העדה שעסק בקליטת העלייה הגדולה בשנותיה הראשונות של 

המוזיאונים לתולדות ההתיישבות מהווים מוקדי עליה לרגל עבור , ת תמר כתריאללטענ. המדינה

 שעתוק התצוגה החקלאית במוזיאון של עדה שאינה 273.חילונים ממוצא אשכנזי" צליינים"

עושה שימוש באתוס החלוציות ומנכסת אותו לעדת יהודי לוב , אשכנזית וברובה גם לא חילונית

  274.י בלב החברה הישראלית הציוניתבכדי להבליט את מקומה המרכז

בה מתואר תפקידן של הנשים בתוך , "אשה והאם העברייה בלוב"פינה מיוחדת מוקדשת ל

והתמורות שחלו בחיי הנשים בלוב במאה השנים האחרונות בעקבות , המשפחה ובחיי הקהילה

 20-  ה מראשית המאה19-ובפרט את הארגונים שקמו החל מסוף המאה ה, המהפכה הפמיניסטית

התצוגה מנציחה באופן מיוחד . שמטרתם היתה קידום מעמד הנשים ועידוד מנהיגות של נשים

וכוללת הסבר על , ארבע נשים שעסקו בפעילות ציבורית בלוב והמשיכו בה לאחר עלייתן לישראל

מוקדשת " המורשת הרוחנית בלוב"פינת , לצידה. בתוספת חפצים אישיים שלהן, כל אחת מהן

ומוצגים דיוקנותיהם של , ובמיוחד בעת האחרונה, של רבני העדה לאורך ההיסטוריהלפעילותם 

ובשלט , "הנקודה הציונית"גם כאן לא נפקדת . עשרות רבנים ומנהיגים רוחניים של הקהילה

כמו כן מוצגות . להגנה ולעלייה, להעפלה: ההסבר מובלטת תרומתם של הרבנים לפעילות הציונית

  .ישואין ושל נער בטקס בר המצווהבובות של זוג בטקס נ

כמו גם , בו מונצחת שואת יהודי לוב, "ביתן יזכור"לצד האולם המרכזי מצוי חדר המכונה 

בזמן מלחמת העולם השנייה היתה לוב תחת . 1967- ו1948, 1945הפרעות שהתרחשו בשנים 

מהם נרצחו וכמה מאות , ויהודי לוב סבלו בשל כך מחוקי הגזע האיטלקים, שלטון איטלקי

יהודי לוב נאבקו למען הכרה של מוסדות ההנצחה הממלכתיים . במחנות ריכוז בלוב ובאירופה

וכן למען הכללתם בין מקבלי הפיצויים במסגרת הסכם , בכך שהיו גם הם קורבנות השואה

אשר שורדיו , המחנה המרכזי שהיה בלוב, אדו' בחדר ניצב דגם של מחנה הריכוז ג275.השילומים

וזאת למרות שהיו , ידי המוסדות הרשמיים כניצולי שואה- צאי לוב היחידים שהוכרו עלהיו יו

 בחדר לא מונצחים יהודים 276).25' מסתמונה  (קיימים מחנות נוספים שעציריהם סבלו לא פחות

                                                      
' עמ, )1997 (2 אחדים דברים', ההתיישבות לתולדות מוזיאון של אתנוגרפיה: ישראל-ארץ את לספר, 'כתריאל' ת 273
73. 
 והיא, העדה של העצמי מהדימוי מרכזי לחלק הפכה חקלאיים ביישובים להתיישב לוב יהודי של ההעדפה 274

 לוב עולי, 'צוריאל' ש: אצל ראו לדוגמה. יםבער דווקא חיים שמרביתם העובדה למרות, לוב יהודי בכתבי מובלטת
 .342-325' עמ, 1960 אביב תל, בישראל לוב קהילות ועד הוצאת, לוב יהדות, )עורכים (ואחרים זוארץ' פ', בהתישבות

 .255-252' עמ, )106 הערה, לעיל (יבלונקה 275
 .255' עמ, שם 276
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למרות שמאורעות כאלה מוזכרים , שנרצחו בפרעות ומאורעות אנטישמיים שקדמו לשואה

בכך יוצרת התצוגה חיבור תודעתי בין נרצחי השואה לבין נרצחי . במקומות אחרים במוזיאון

המציג את הקמת , בדומה לנרטיב הציוני ההגמוני, הפרעות שהיו קשורות בתולדות מדינת ישראל

  .המדינה כתוצאה מתבקשת ובלתי נמנעת של השואה

 ליוצאי המוקדש, "העוז והמופת"בביתן , לאחר ביתן יזכור מגיעה התצוגה לשיא הפטריוטיות

כך , הביתן הוא למעשה מסדרון המקשר בין שני חלקי המוזיאון(ל "לוב ששירתו ומשרתים בצה

העוז והמופת תלויים , לצד דגמים מוגדלים של עיטורי הגבורה). שהמבקרים חייבים לעבור דרכו

ועל הקיר הנגדי תלויים תצלומים שהתקבלו מיחידת ההסרטה של , ל השונים"דגלי חילות צה

, ההסבר המלווה את התמונות מתאר את תרומתם של עולי לוב במלחמת העצמאות. ל" צהדובר

ההסבר כתוב בלשון הירואית . עשר החיילים ממוצא לובי שנהרגו במלחמה- ומציין את ששה

ספוגי , חדורי תודעה ציונית, בהיותם בעלי הכרה לאומית: "למשל בטקסט הבא, ומלאת פאתוס

היו , עוד בצעירותם בלוב, ומי מהם למודי נשק,  תנועות נוער חלוציותבוגרי וחניכי, חינוך עברי

, בגבורה ובהקרבה, בלהט ובחדווה, בנאמנות ובמסירות, נכונים לעמוד בכל משימה ובכל מבחן

  ".למען המולדת

התצוגה . מוכר תבלינים ועוד, ספר, חייט: בקומה התחתונה מוצג שוק ובו בעלי מלאכה שונים

החדר האחרון במוזיאון . ואינה מלווה בהסברים כלשהם, צים וכלים מקורייםכוללת עשרות חפ

בכך בא לידי . ובו מוצגות יצירות אמנות של יוצאי לוב החיים בישראל, מוקדש לאמנות עכשווית

את החדר האחרון . ביטוי חזונו של פדהצור בדבר יצירת מוזיאון שיהיה רלוונטי עבור צעירי העדה

  277".תיד מצייר את דור העברדור הע: "הוא מכנה

  

   ירושלים–) היהדות הקראית(מוזיאון מורשת בני מקרא   .יב.5

ונפרדה בהדרגה ממוסדות הזרם , היהדות הקראית היא עדה שנוסדה בבבל במאה השמינית

שבבסיסם , הקראים נבדלים מהזרם הרבני במגוון מנהגים ומסורות". הרבני "-היהודי המרכזי 

: ומכאן נגזרו כינוייהם השוני, פה- ודחיית התורה שבעל) מקראה(האמונה רק בתורה שבכתב 

,  היישוב הקראי בירושלים היה מאז ומעולם מצומצם ביותר278.בני מקרא או קראים, בעלי מקרא

המסורת הקראית מקדימה את בנייתו למאה (וכלל בית כנסת שנבנה ככל הנראה בימי הביניים 

החצר "המקום זכה לכינוי . ושה מדור לדורומספר מבנים מסביבו שעברו ביר, )השמינית

החצר הקראית . מול חורבות בית הכנסת תפארת ישראל, והוא נמצא ברחוב הקראים, "הקראית

, ועימה חרבה הקהילה הקראית בירושלים, ביחד עם הרובע היהודי כולו, 1948נהרסה במלחמת 

  279.שמנתה אז כבר פחות מעשרים נפש

והתיישבה במספר , ליה  קהילה קראית גדולה ממצריםעם הקמת מדינת ישראל היגרה א

שם נמצא כיום מרכז היהדות , ב העיר רמלהיובמיוחד סב, ערים ויישובים בדרום הארץ ובמרכזה

 שופץ בית הכנסת בירושלים במסגרת עבודות שיקום הרובע 1967לאחר מלחמת . הקראית

                                                      
 ).269 הערה, לעיל (פדהצור 277
 היהדות תולדות, אלגמיל' י: ראו הרבנית היהדות לבין בינה והפולמוס הקראית התיאולוגיה של נרחב לתיאור 278

 ההבדלים של תמציתי תיאור; 1979 רמלה, בישראל הקראים היהודים של הארצית המועצה, )ראשון כרך (הקראית
 .22-19' בעמ ראו במנהגים

 .432-428' עמ, 1970 יםירושל, אחיעבר הוצאת, א העתיקה העיר: ישראל בירת ירושלים, וילנאי' ז 279
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אך החברה ,  היישוב הקראיהקהילה הקראית קיוותה שיתאפשר לה לחדש במקום את. היהודי

 מועצת העדה התקינה 1978 בשנת 280.לפיתוח הרובע שיכנה במקום משפחות אורתודוקסיות

המתגוררים בדירה , מחדש את בית הכנסת לתפילה והפקידה עליו את הרב משה דבח ומשפחתו

  281.רבים מבני הקהילה הקראית מגיעים להתפלל בו בשבתות ובחגים. מעל בית הכנסת

החלו לזרום למקום מבקרים , שמדובר בבית הכנסת העתיק ביותר ששרד בירושליםמכיוון 

ולכן אינם מתירים כניסת , הקראים נוהגים להיטהר לפני כניסה לבית הכנסת. וסקרנים רבים

מצא את עצמו דבח מקבל את פני התיירים ומספר , בהיותו הקראי היחיד במקום. אורחים אליו

אסף , מטרה להביא להיכרות של הקהל הרחב על העדה הקראיתב. להם על העדה ועל מנהגיה

דבח מספר תעודות וחפצים של העדה ובאמצע שנות השמונים הציב אותם בתצוגה קטנה בחדר 

ידי - עם הזמן הצליח להעשיר את התצוגה בספרים וחפצים שנתרמו על. הצמוד לבית הכנסת

שני חדרים צמודים לבית הכנסת . משובראשית שנות האלפיים החל בהקמת מוזיאון של מ, העדה

  2004.282והמוזיאון נפתח במתכונתו הנוכחית וסביב שנת , שופצו

בדלת פשוטה ממתכת ללא , הכניסה למוזיאון מוצנעת בתוך כוך בקיר ברחוב תפארת ישראל

על קירות החלל המרכזי של המוזיאון תלויים לוחות המתארים את תולדות . כל שילוט או הכוונה

ואת המנהגים והמסורות המבדילים אותם מרוב זרמי ,  את קהילותיהם ברחבי העולם,הקראים

הוא בית , את המוצג המרכזי במוזיאון. הנחת תפילין וברית מילה, בהם הלכות כשרות, היהדות

לצידו ארון תצוגה ובו ספרי . ניתן לראות רק בחלקו דרך חלון זכוכית גדול, הכנסת המשוחזר

שכן החפצים , ידי הקהילה הקראית ממצרים- שברובם הובאו לישראל עלקודש ותשמישי קדושה

בחדר צמוד מוצגים טקס . 1967-1948המקוריים שהיו בשימוש בבית הכנסת נבזזו בין השנים 

עצי משפחה מעטים וכן , רהיטים וכלי בית, מעט בגדים, ) בנספח התמונות26' מונה מסת( חופה

אך בשל , םינוסף משמש כאכסניה לספרי קודש קראיחדר . דוגמאות של מאכלים מסורתיים

  .עתיקותם וערכם הרב הם בדרך כלל אינם מוצגים לקהל

  

   יהוד–המרכז למורשת יהדות טורקיה   .יג.5

 אחד 283 . קהילת יוצאי טורקיה בישראל- הקים אייל פרץ את עמותת ארקאדאש 2002בשנת 

לאחר שפרץ קיבל . טורקיההיעדים בעת הקמת העמותה היה הקמת מוזיאון לתולדות יהדות 

המבנה . הוא שיפץ אותו והקדיש את אחד החדרים למוזיאון, לידיו מבנה מעיריית יהוד

, ידי חברי העמותה- החפצים שנמצאים במוזיאון נתרמו על2005.284והמוזיאון בתוכו נחנכו ביוני 

יאון מתפתח המוז. ללא הכוונה או הדרכה מקצועית כלשהי, ופרץ סידר אותם בחדר כראות עיניו

ר מוצגת  בחד285.בהתאם לזמנו ומרצו של פרץ ולחפצים שהוא מצליח להשיג לתצוגה, בקצב איטי

' ה מסתמונ( בובת אשה בלבוש מסורתי בביתה עם מעט כלי ביתו בובה של מתפלל בבית כנסת

                                                      
 .253' עמ, )278 הערה, לעיל (אלגמיל 280
 .2008 במאי 28, ירושלים, אישי ראיון, הקראי הכנסת בית רב, דבח' מ 281
 .119-118' עמ, )205 הערה, לעיל (ר"בי; שם 282
 .בטורקית" חבר "משמעותה" ארקאדאש "המילה 283
 .10' עמ, )2005 (6, בישראל טורקיה יוצאי קהילת עיתון - ארקאדאש', הרחב לציבור הפתיחה, ']מחבר צוין לא [284
 .2006 ביוני 20, יהוד, אישי ראיון, בישראל טורקיה יוצאי קהילת של העמותה מנהל, פרץ' א 285
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שעון קיר וכלי בית , ובו מטבח קטן שולחן תפירה, בפינה ניצב שחזור של חלק מבית מעץ). 28

  .כמו כן מוצגים דגמים מוקטנים של בתים באיסטנבול. ניםשו

  

   קרית מלאכי–של יהדות בוכרה " מיני מוזיאון"  .יד.5

על דלת הכניסה לחדר הקטן ) ברוסית(כפי שכתוב " מיני מוזיאון וספריה", תצוגה קטנהזוהי 

לדברי הרב מיכאל . בצריף המשמש כבית כנסת של העדה הבוכרית, והצפוף שבו היא ממוקמת

. זהו בית הכנסת הראשון שהוקם בקרית מלאכי, נציג קונגרס יהודי בוכרה בעיר, מורדכיוב

שחיפשו מקום משלהם להציג את החפצים , התערוכה נולדה ביוזמת זקני העדה המקומיים

כבר לפני מספר שנים החלו בניסיונות לגייס כסף במטרה . שהביאו עימם בעת שהיגרו לישראל

 הוחלט לרכז את המוצגים 2008בחודש מאי . ללא הצלחה לעת עתה, להקים מוזיאון של ממש

משפחות רבות  ממוצא בוכרי כבר הביעו נכונות לתרום מוצגים נוספים . באופן זמני, בבית הכנסת

לעת עתה האוסף כולל מספר מועט של כלי בית ותלבושות   286.כשיוקם מבנה ראוי למוזיאון

כתבי עת של העדה ואוסף כתבות שהתפרסמו על , ונותכמו גם תמ, )29' תמונה מס (מסורתיות

  .העדה במהלך השנים

  

  )מוזיאון מתוכנן( באר שבע –מוזיאון למורשת קהילת בני ישראל יוצאי הודו   .טו.5

הוא מספר כי כאשר נכדיו החלו לשאול . 1970ראובן ריימונד עלה מהודו לישראל עם הוריו בשנת 

וגילה שלא , חומר כתוב על קהילת בני ישראל בהודוהוא חיפש , אותו על ההיסטוריה המשפחתית

חיפש , כשמצא בני משפחה שיש להם זיכרונות מהחיים בהודו. קיימי ספרים או מחקרים בנושא

הוא נסע להודו מספר . וכך עלה בראשו הרעיון להקים מוזיאון, דרך לשמר ולצבור את המידע

. בתי קברות ובתי ספר, בתי כנסת: אסף תעודות ותיעד בניינים ששימשו את הקהילה, פעמים

  287 .לעת עתה בעיקר בגדים וכלי מטבח, במקביל החל לאסוף חפצים ששימשו את הקהילה

במטרה , "רזי גחלת" הקים ריימונד ביחד עם שישה חברים נוספים את עמותת 1996בשנת 

 העמותה הפיקה חוברת עם תוכנית מקיפה להקמת מרכז שיכיל. לקדם את הקמת המוזיאון

, "הפלא השמיני"המכונה , התוכנית. ועוד, קפיטריה, אודיטוריום, ספריה, מכון מחקר, מוזיאון

. שהביע נכונות להקצות שטח בעיר בכדי לממשה, הוצגה לראש עיריית באר שבע יעקב טרנר

והמוצגים , בינתיים עוסקים ריימונד ושאר חברי העמותה בגיוס כספים ואנשים שירתמו לסייע

מאז הקמת העמותה נערכו תערוכות ותצוגות זמניות . עת עתה בבתים פרטייםמאוחסנים ל

עד כה נערכו עשר תערוכות כאלה . מבנים ציבוריים אחריםבו, בתי כנסתב, בתי ספרב, סים"במתנ

העמותה יוזמת , פרט לתערוכות. בבאר שבע ובערים נוספות בהן יש נציגים מקהילת בני ישראל

" מעיינות בלתי נדלים" הן מטעם מוסדות אקדמאיים והן בפרויקט ,מחקרים על תולדות הקהילה

  288.פה- תיעוד מסורות שהועברו בעלללראיון זקני העדה בישראל ובהודו ו

  

 

                                                      
 .2008 באוגוסט 17, מלאכי קרית, אישי ראיון, בוכרה יהודי של" הצריף "כנסת בית גבאי, מורדכיוב' מ 286
 .2007 באוגוסט 16, שבע באר , אישי ראיון, "גחלת רזי" עמותת ל"מנכ, ריימונד' ר 287
 .שם 288



 
 

65

  מוזיאונים בשלבי תכנון שונים  .טז.5

ואחרים נמצאים בשלבי , נפתחו מספר מוזיאונים אתנוגרפיים חדשיםזה תוך כדי ביצוע מחקר 

. וכלה באישור תוכניות ותחילת הבנייה,  הרעיון וגיוס כספים ראשוני החל מהעלאת-תכנון שונים 

משום , על המוזיאון המתוכנן למורשת קהילת בני ישראל יוצאי הודו בחרתי לפרט לעיל

שהעמותה שיזמה את הקמתו כבר עורכת תערוכות ומנהלת פעילויות אחרות למרות העובדה 

ב את הכתיבה על פרויקטים אחרים שעדיין לא בחרתי שלא להרחי, אולם. שהמוזיאון טרם נבנה

כבר בסוף , כך למשל. ולו רק מפני שניסיון העבר מלמד שלא כולם יקומו בסופו של דבר, התממשו

, שנות השמונים דווח כי בתהליכי תכנון נמצאים מוזיאון של העדה הכורדית במבשרת ציון

, שת יהדות הודו בנתניה ובחיפהמוזיאונים למור, מוזיאון לתולדות יהודי רוסיה בירושלים

 כולם לא הוקמו עד 289.מוזיאון העדה השומרונית בחולון ומוזיאון באשדוד לעדות העיר השונות

  .היום

כבר מספר שנים שעמותת . התוודעתיאליהם אחדים נוספים למרות זאת אציין כאן פרויקטים 

בנושא פועלות עמותות רבות . ין למורשת יהדות אתיופיה פועלת להקמת מוזיאון בירושלים'בהלצ

אף הועלתה הצעת חוק בכנסת . ואולי זאת הסיבה לסחבת שמונעת את הקמת המוזיאון, במקביל

מדי פעם מתפרסמות בתקשורת ידיעות שעומד . אך ללא התקדמות ממשית, ונערכו דיונים בנושא

 290.ם מוזיאוןאך לעת עתה לא קיי, לקום מוזיאון המוקדש ליהודי אתיופיה במקום כזה או אחר

כמו כן מצויים בשלבי תכנון שונים . באור יהודה מתוכנן לקום מרכז גדול למורשת יהדות בוכרה

  291.איראן והולנד, יוון, רומניה, מוזיאונים למורשת יהדות בולגריה

גם בכנסת דנו בשנים האחרונות בהצעות חוק פרטיות רבות להקמת מוזיאונים ומרכזי מורשת 

להקמת ,  הצעות15-  בלבד הוגשו למעלה מ2000משנת . מטעם המדינהחדשים לעדות שונות 

ולמורשת העדות , גיאורגיה, הקווקז, לוב, אתיופיה, בוכרה, תוניס, מרכזים למורשת יהדות ספרד

אך ,  לא כל הצעות החוק כללו באופן מפורש הקמת מוזיאון או תצוגה292.רקסית והדרוזית'הצ

שימור והנצחה של מורשת העדות , נהל פעילות מחקרי שבו תתזכולן עסקו בהקמת מבנה פי

ומרביתן נידונו בוועדות , רוב ההצעות הוגשו מטעם חברי כנסת בני העדות הרלוונטיות. השונות

נציגי הממשלה התנגדו באופן עקבי . הכנסת השונות ולא הוגשו אפילו לקריאה ראשונה במליאה

בות ענייניות החושפות את הבעייתיות אך גם מסי, בעיקר מסיבות תקציביות, להצעות אלה

  .הגלומה במעורבות השלטון בקידום מורשת והנצחה

ס להקים " עלתה לדיון הצעתו של חבר הכנסת רחמים מלול מסיעת ש2000בשנת , למשל

פי חוק של מרכזי -בעקבות הקמתם על, "רבניה ומשורריה: מרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד"

בדיון שנערך סביב הצעת החוק בועדת החינוך .  רבין ובגיןההנצחה למורשת ראשי הממשלה

 הציינה כי משרדו, לקה המשפטית של משרד החינוךוהתרבות הביעה את התנגדותה נציגת המח

                                                      
 329, במערכה', בחיפה הודו יהדות מורשת לבית פינה אבן, 'איתן אבי' ח; 239' עמ, )4 הערה, לעיל (ושילר ענבר 289

 .18' עמ, )1988(
, ]מחבר צוין לא[; 2008 ביולי 7, הכנסת של והתפוצות הקליטה, העלייה ועדת מישיבת 216'  מס פרוטוקול 290

 - הארץ', משה מבצע, 'סנבטו 'פ 'א; 16' עמ, 2002 ביולי 9, הצופה', ברחובות יוקם אתיופיה יהדות למורשת מוזיאון'
 .20-14' עמ, 2006 במרץ 10, שבועי מוסף

 .בישראל הללו העדות יוצאי של שונים וארגונים מאגודות נמסר המידע 291
 החיפוש  (asp.Main_Law/heb/laws/il.gov.knesset.www://http: תהכנס של החקיקה באתר חיפוש פי-על 292

 ).2008 באוגוסט 20-ב נערך
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כל  ",לדבריה.  להגביל את הקהילות עצמןאינו מוצא לנכון להתערב בפעילות מעין זו באופן שעלול

, יש תאגיד שהוא יד בן צבי... נציח ולחקור את עצמה לה, קהילה רוצה ליצור את הפעילויות שלה

ולא להוציא , אבל אנחנו גם רוצים לתת לקהילות את החופש שלהן, ושהוא ממונה על המחקר

   293".סכומי עתק

 הביעה נציגת משרד 2001בשנת " החוק לחקר מורשת יהדות אתיופיה"בדיון סביב הצעת 

דינה מעדיפה לתת תמיכות למוסדות קיימים לפיה המ, התרבות והספורט עמדה דומה, המדע

אם , אלה. פי חוק של תאגידים נוספים-פני הקמה על-על, ידי חברי העדות השונות-שמוקמים על

למשל שחברי מועצת , יהיו מחויבים לעמוד בקריטריונים של תאגידים סטטוטוריים, יוקמו

ות קיימים שנכחו בדיונים  גם נציגי מוסד294.ידי שרים פוליטיקאים- המנהלים שלהם ימונו על

בשעה שקיימים כבר ארגונים לא מעטים שעוסקים , התבטאו בעקביות נגד הקמת גופים נוספים

  295.אשר חלקם הוקמו מתוקף חוקים קודמים ולא זוכים למשאבים מספקים, במלאכה

 אישרה הכנסת את הקמתם של שלושה מרכזי מורשת חדשים במימון 2007בשנת , אף על פי כן

הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב והמרכז , הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה: ההמדינ

רק האחרון מציין במפורש שמרכז המורשת , על פי נוסח החוקים. למורשת הדרוזים בישראל

להחזקת אוסף מוצגים בנושא המורשת הדרוזית ולהצגה קבועה של האוסף או "יכלול מוזיאון 

להעברת החוק לקריאה ראשונה אף נאמר כי בהחלטת ממשלה  בדיון שקדם 296".חלק ממנו

ת שבגליל 'ג-במועצה המקומית יאנוח, קודמת כבר הוקצה מיקום מתאים להקמת המרכז

המוקם , יהיה זה המוזיאון הראשון בישראל המוקדש לעדה מסוימת, יקוםאם  297.העליון

  .בהחלטה שלטונית ומכספי המדינה

                                                      
 החינוך ועדת מישיבת 242' מס פרוטוקול מתוך, החינוך במשרד משפטית יועצת, רוזנבו גראזי מרים ד"עו דברי 293

 .2001 בפברואר 20, הכנסת של והתרבות
 הוועדה מישיבת 1' מס פרוטוקול מתוך, והספורט התרבות, המדע במשרד משפטית יועצת, הראל עדנה ד"עו דברי 294

 יהדות מורשת לחקר חוק הצעת לעניין הכנסת של הכספים וועדת והתפוצות הקליטה, העליה לוועדת המשותפת
 .2001 במרץ 6, 1999-ט"התשנ, אתיופיה

 החינוך ועדת מישיבת 239' מס פרוטוקול מתוך, צבי בן יצחק מכון ל"מנכ, צמרת צבי ר"ד של דבריו ללמש 295
 .2001 ביוני 11, הכנסת של והתרבות

 .328' עמ, )2007 (2097, החוקים ספר: רשומות', בישראל הדרוזים למורשת המרכז חוק, 'המשפטים משרד 296
, המדע במשרד דרוזית לתרבות' מח מנהל, מוצלח וקבלן, דרוזים ילעניינ הממשלה ראש יועץ, והבה סמיר דברי 297

 .2007 בינואר 29, הכנסת של והספורט התרבות, החינוך ועדת מישיבת 128'  מס פרוטוקול ב, והספורט התרבות
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  :6 פרק

  פלסטיניות- תערביומוזיאונים של קהילות 

פלסטינית היתה גם היא -ההיסטוריוגרפיה הערבית, פלסטינית-כמו התנועה הלאומית הערבית

" פלסטיין"אחת הסיבות לכך היא שהשטח המכונה . מאוחרת ביחס למקבילתה הציונית

)Palestine (זיהוי 298.הוגדר לראשונה כישות פוליטית עצמאית רק בתקופת המנדט הבריטי 

כל אלה החלו , איסופה והצגתה במוזיאונים, הגדרתה, "פלסטינית"בית תרבות חומרית ער

פרק זה עוסק הן במוזיאונים המצויים בתחומי הקו . וראו על כך לעיל, בתקופת המנדט הבריטי

גם אם ,  הקו המקשר ביניהם הוא התנגדות299.והן כאלה המצויים בשטחי הגדה המערבית, הירוק

אידיאולוגי לתנועה הלאומית -והחיבור הרעיוני, ישראללתנועה הציונית ומדינת , פסיבית

  .הפלסטינית

ובעקבותיה נחלקה האוכלוסייה הפלסטינית ,  קטעה את רצף הקיום הפלסטיני1948מלחמת 

, שומרון ועזה, פלסטינים תושבי יהודה, פלסטינים אזרחי ישראל: לשלוש קבוצות מרכזיות

רק בסוף . הגובלות בישראלערב ים במדינות החיים בעיקר במחנות פליט, ופלסטינים בפזורה

החלה התודעה הלאומית הפלסטינית להתעורר , וביתר שאת בשנות השישים, שנות החמישים

, )כמו גם הספרות והשירה(בתקופה זו התחדשה הכתיבה ההיסטורית הפלסטינית ו, מחדש

שעבדו במחנות , ם בתקופה זו גם החלו ארגוני צדקה שוני300.בניסיון לתעד את הנכבה ולהבינה

במסגרת זאת הוקמו . שעמדה בפני סכנת היעלמות, בניסיון להחיות את אמנות הרקמה, הפליטים

ועל בסיסן גם נבנו , סדנאות ללימוד נשים פלסטיניות צעירות את אמנות הרקמה המסורתית

  זהו הרקע להקמתם של שלושה301.לבנון וביהודה ושומרוןב, מספר אוספים ומוזיאונים בירדן

עם הזמן הוקמו  .בירה-בירושלים ובאל, בבית לחם: מהמוזיאונים המתוארים בפרק זה

ביריחו , בבית סחור, מוזיאונים קטנים נוספים ותערוכות זמניות לאתנורגפיה פלסטינית בשכם

  302.כולם מבוססים על אוספים פרטיים ובחלקם כבר לא קיימים כיום. ובעזה

ישראל כביתו של -משתתפים בהבניית ארץם ככולם רוב, המוזיאונים ההיסטוריים בישראל

, למרות כוונות של מספר מוזיאונים להציג גם תכנים פלסטיניים, כמתואר לעיל. העם היהודי

החריגים הבודדים לכך הם בבחינת יוצאים מהכלל המעידים על . הכוונות לא הובאו לידי מימוש

                                                      
298 B. B. Doumani, ‘Rediscovering Ottoman Palestine: Writing Palestinians into History’, Journal of Palestine 

Studies, 21,2 (1992), pp. 9-10.  
, אומה להמציא, )עורכים (וסרמן והנרי דהאן יוסי', הפלסטינית הזהות של ההיסטוריה כתיבת על הגיגים, 'נצאר' ע

 .156-142' עמ, 2006 רעננה, הפתוחה האוניברסיטה
 בלעדי באופן מוקדש הוא אך, ודרי'ח-אל וודת'ג ידי-על 2008 בשנת ראשון מוזיאון הוקם עזה ברצועת 299

  :ראו זה מוזיאון על. אתנוגרפיים מוצגים מציג ואינו, לארכאולוגיה

E. Bronner, ‘Museum Offers Gray Gaza a View of Its Dazzling Past’, New York Times, July 25 2008. 
300 J. Hammer, Palestinians Born in Exile: Diaspora and the Search for a Homeland, University of Texas Press, 

Austin 2005, p. 43. 
301 W. K. Kawar & T. Nasir, ‘The Traditional Palestinian Costume’, Journal of Palestine Studies, 10,1 (1980), 

pp. 118-129. 
302 T. Hamdan, 'The history and role of museums in Palestine', ICOM Study Series, 9 (2001), pp. 25-27. 
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במסגרת , 1958שנערכה בשנת , "ראלפולקלור המיעוטים ביש"כזאת היא למשל תערוכת . הכלל

המחלקה התקיימה במוזיאון העירוני של עכו ביוזמת התערוכה . חגיגות העשור למדינה

של תושבי הארץ בני הידיעה ההדדית " לקדם את המחקר ואת במטרה, למיעוטים במשרד הפנים

: ם נושאייםוחולקה למדורי, רקסים'דרוזים וצ,  התערוכה כללה חפצים ערבים".העמים השונים

". כלי בית ומלאכה", "כלי מלחמה וציד", "כתובים", "אדם ולבושו", "עמל כפיים", "מן ההווי"

של " התמורות וההישגים"ובו הוצגו , "תמורות ומגמות בעשור למדינה"אחד המדורים נקרא 

לשוני - הקטלוג הקצר שתיאר אותה היה תלת. עדות המיעוטים כתוצאה מהקמת מדינת ישראל

  303).בסדר הזה, ערבית ואנגלית, יתעבר(

 הביאה לראשונה לפעילות פלסטינית ממסדית בתחום 1994הקמת הרשות הפלסטינית בשנת 

הפעילות מתרכזת בעיקר בתחום , כמו בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. שימור המורשת

רכזת  את התחום מ304.במטרה להוכיח את זכותו של העם הפלסטיני של הארץ, הארכיאולוגיה

חלק . והיא מתמקדת בשימור מבנים בגרעיני הערים ההיסטוריות, מינהלת העתיקות הפלסטינית

ובחלק מהם יש גם מוצגים אחדים מתחום התרבות , מהמבנים הללו הוסבו למוזיאונים

  305.העממית

אחת מתוכניות . בסוף שנות התשעים החל לעסוק בתחום זה גם משרד התרבות הפלסטיני

וראו על כך , היתה להקים מוזיאון זיכרון פלסטיני להנצחת הנכבה, שה לבסוףשלא מומ, המשרד

שהם , היה תיעוד של מוצגים באוספים ובמוזיאונים קיימים, שכן יצא לפועל, מיזם אחר. בהמשך

, מטרות הפרויקט היו להגן על החפצים מפני גניבה. בעלי ערך תרבותי או היסטורי לעם הפלסטיני

וכן ליצור מאגר ,  אנשי המוזיאונים הפלסטינים בתחומי האוצרות והשימורלעודד התמקצעות של

 תועדו בשיטתיות אוספים 1999-1997בין השנים , במסגרת הפרויקט. מידע שיוכל לשמש חוקרים

  306.של שבעה מוזיאונים

  

   בית לחם–מוזיאון בית לחם ההיסטורית   .א.6

על מנת להעניק סיוע מיידי , ערביותפר נשים מבית לחם את איגוד הנשים ה הקימו מס1947בשנת 

ובמהלך שנות השישים החל , הפעילות במקום הורחבה בהדרגה. לפליטי המלחמה עם ישראל

 1971במסגרת זאת הוקם בשנת . האיגוד לעסוק גם בשימור מסורת הרקמה של איזור בית לחם

המוזיאון ). קבין כיכר האבוס לכיכר השו(במבנה היסטורי שבתחומי העיר העתיקה , מוזיאון

-מוקדש לתרבות החומרית המסורתית של איזור בית לחם כפי שהתקיימה בסוף המאה התשע

לחמית בראשית -בשני חדרים מוצג שחזור של דירת מגורים בית. עשרה וראשית המאה העשרים

ובו ניצבות בובות המולבשות , חדר אחר מוקדש ללבוש. כולל ריהוט אופייני, המאה העשרים

בחדר נוסף מוצגים עשרות . סורתיים הייחודיים לאזור בית לחם ועבודות רקמה רבותבבגדים המ

                                                      
 עכו, עכו העירוני והמוזיאון עכו עירית, הפנים משרד, בישראל המעוטים פולקלור תערוכת, )עורכת (לנצט' א 303

1958. 
 הרשות בשטחי חפרו ישראליים שמוסדות ארכיאולוגיים ממצאים להשבת מאבק גם מתנהל כך בתוך 304

 .2008 באפריל 11, השבוע הארץ, 'חפירות מלחמת, 'רפופורט' מ: למשל וראו, הפלסטינית
305 Hamdan) 27-26' עמ, )302 הערה, לעיל. 
306 K. R. Goldstein, ‘On display: The politics of museums in Israeli society’, Ph.D. dissertation, University 

of Chicago, 2003, pp. 236-237. 
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בראשית שנות התשעים נוסף למוזיאון . ומעט תכשיטים מסורתיים, כלי מטבח ואחסון, כלי בית

  307.חדר המתאר את בית לחם בשנות השלושים של המאה העשרים והמרוהט ברוח התקופה

  

  בירה- אל–המרכז לפולקלור פלסטיני   .ב.6

להחייאת "את האגודה , פוליטיקאית ואשת חינוך מרמאללה,  הקימה סמיחה חליל1965בשנת 

העוסקת בהעצמת נשים פלסטיניות וסיוע לכלל , )األسرة إنعاش -אוסרא - אינעש אל" (המשפחה

ידי נשות -האגודה משווקת עבודות רקמה המיוצרות על, בין יתר פעולותיה. החברה הפלסטינית

בירה מרכז לפולקלור - הוקם במבנה האגודה באל1972בשנת . יטות מסורתיותהסביבה בש

, במקום ספריה וארכיון. מוחשית-המוחשית והלא, העוסק בשימור התרבות הפלסטינית, פלסטיני

דגם , כלים חקלאיים, כלי נגינה מסורתיים,  גם מוזיאון קטן המכיל כלי חרס1976והחל משנת 

  308.ם משוחזרשל בית פלסטיני וחדר אורחי

  

  ירושלים –בבית הילד הפלסטיני  תפלסטיניההמורשת מוזיאון   .ג.6

 ילדות 55בקבוצת של , ני הירושלמיתי בת למשפחת חסי,חסייני- נתקלה הינד אל1948בשנת 

שהיתה עוד , נייחסי-אל. יאסין- י על הכפר דיר"ל והלח"וילדים יתומים ששרדו את התקפת האצ

ותוך כדי המלחמה , החליטה לקחת את הילדים תחת חסותה, שיםלפני כן מורה ופעילה בארגוני נ

צמוד למלון אמריקן (' גראח' האחוזה המשפחתית בשכונת שיח, "נייבית חסי"העבירה אותם ל

שכיהן , נייחסי-סלים באשה אל, ידי סבה-עשרה על- המבנה הוקם בסוף המאה התשע). קולוני

, "בית הילד הערבי"ינתה את שם הבניין לני שיחסי-אל. באותה תקופה כראש עירית ירושלים

מאז . והקימה שם בית ספר בו למדו ילדים מכל רחבי הארץ שהתייתמו בעקבות המלחמה

והפכה לדמות ידועה ומקובלת בקרב העם , יני את חייה לחינוך יתומיםיחס-הקדישה אל

 309.הפלסטיני

הפלסטינית לעסוק גם בשימור התרבות החומרית יני יחס-אלבשנות השישים החלה 

היא החלה לאסוף .  נמצאת בסכנת היעלמותהיאלאחר שנוכחה כי , ובהנחלתה לדורות הבאים

החפצים .  רכשה אוסף גדול של בגדים וכלי בית פלסטיניים עממיים1969ובשנת , מוצגים בעצמה

ידי קבוצת נשים ערביות ובריטיות במטרה להקים מוזיאון פלסטיני -נאספו בשנות השלושים על

 הקימה בבית הספר מרכז 1978בשנת . 1948תוכנית שנגנזה בעקבות מלחמת , מי לפולקלורלאו

. בית הספר התרחב מאז והוא כולל כיום מספר מבנים. תרבות ומוזיאון למורשת הפלסטינית

, שמלות רקומות, בהם רהיטים ישנים,  פריטים3,000- ומכיל כ, המוזיאון שוכן במבנה ההיסטורי

                                                      
' עמ, 1980 ירושלים, אריאל הוצאת, המולד וכנסית לחם בית, )עורך (שילר אלי', לחם-בית של המוזיאון, 'שילר' א 307

  ;289' עמ, )4 הערה, לעיל (ושילר ענבר; 53-50
Z. Kamal, ‘The development of the Palestinian women’s movement’, Suha Sabbagh (ed.), Palestinian women 

of Gaza and the West Bank, Indiana University Press, Bloomington 1998, p. 81. 
  ;html.folklore/accomplishments/org.inash.www://http: המשפחה להחייאת האגודה של האינטרנט אתר 308

A. Kawar, Daughters of Palestine: Leading Women of the Palestinian National Movement, State University of New 
York Press, Albany 1996, pp. 9-10. 

309 C. Stark, ‘The Legacy of Hind al-Husseini’, The Washington Report on Middle East Affairs, 27,4 (2008), pp. 
19-20. 

.  
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בנוסף מוצגים במוזיאון חיי הכפר . זכוכית ונחושת,  שונים מחרסתכשיטים וכלי בית

. אשה נושאת כד מים ועבודות סתת האבן וצורף התכשיטים, אפיית פיתות בטאבון: המסורתיים

בו מועברות , וחדר מלאכה, אולם הרצאות והופעות, בבניין המוזיאון קיימים גם ספריה

-לאחר מותה של אל. ת יצירה בסגנון מסורתילתלמידים מבית הספר וממקומות אחרים סדנאו

. וכן כלים שהכינה בעצמה, נוסף למוזיאון חדר המציג את חפציה האישיים, 1994יני בשנת יסוח

והוא צפוי להיפתח , בסוף שנות התשעים נסגר המוזיאון לקהל לרגל שיפוצים וחידוש התצוגה

  310.מחדש

  

  נין' סח–פלסטינית -מוזיאון המורשת והתרבות הערבית  .ד.6

. ידי המרכז לחקר המורשת הערבית בטייבה- על1985איסוף המוצגים למוזיאון זה התחיל בשנת 

התצוגה מוקמה בשלושה חדרי מרתף . אללה'ידי עדנאן פרג- הוקם המוזיאון על1990בשנת 

 1849.311שנבנה בשנת , ההיסטורית) אז עוד כפר(בבניין עתיק הממוקם בגרעין העיר , מוזנחים

אללה לחשיבותם של המוזיאונים עבור חיזוק התודעה 'קם מתוך מודעותו של פרגהמוזיאון הו

  :כפי שהן מופיעות בפרסומיו בעברית, כפי שניתן להתרשם ממטרותיו, הלאומית של ערביי הגליל

  .שימור המורשת הערבית ומתן דגש על האופי הלאומי והתרבותי שלה .1

שמבצעים עבודות מחקר סביב הנושא עומד לרשות חוקרים וסטודנטים רבים ] המוזיאון[ .2

 .של המורשת הערבית בהיבט המוזיאוני שלה

הוכחת הזהות הערבית הלאומית ואי טשטושה עם ניסיון לשחזר את ההיסטוריה של  .3

 .האדם הערבי פלסטיני

כלי לימוד להבנת חיי האבות והמורשת הקדומה והצגת האלמנטים הייחודיים  .4

ון להבליט את הצדדים החיוביים של המורשת והמשותפים בין כל הערבים עם ניסי

 .הערבית ותרומתה לעיצוב חיי האדם מבחינה תרבותית וחברתית

 . אשר מוצגת כפי שהיא ללא שום עיוות-מניעת גניבה וחיקוי המורשת  .5

 ויצירת דגם חיקוי - הופעת המוצגים באופן מציאותי -מניעת המסחר בתרבות הערבית  .6

  312.אמיתי למורשת

אך כעבור מספר שנים הוא , אשונות משך המוזיאון בעיקר אוכלוסיה ערבית מקומיתבשנותיו הר

, פורסם גם במקורות עבריים והחל לצבור פופולאריות בקרב ישראלים חובבי תיירות אתנית

שהתחיל כמוסד עירוני לחיזוק התודעה ,  כך המוזיאון313.בעיקר במסגרת טיולים מאורגנים

הפך בהדרגה למוסד הפונה גם לישראלים במטרה לקרוא , הלאומית של התושבים המקומיים

היהודים , אללה'לדברי פרג. תיגר על תפיסותיהם המוקדמות של היהודים המגיעים לביקור בעיר

בעת שהם מבקרים במוזיאון לתולדות ההתיישבות באחד , "אותנטיים"ם ינחשפים למוצגים ערבי

 ניסיון להחדיר לתודעת הקהל היהודי את נין מהווה'המוזיאון בסח. המושבים או הקיבוצים

                                                      
 .81-80' עמ, )4 הערה, לעיל (ושילר ענבר ;2008 יוני 14, טלפוני ראיון, הערבי הילד בית מוסד מנהלת, אני'דג' מ 310
 .2006 ביוני 17, אישי ראיון, המוזיאון מנהל, ריא-אבו' א 311
 .המוזיאון עלון מתוך 312
 ).4 הערה, לעיל (ושילר ענבר: וראו, אריאל הוצאת של המוזיאונים במדריך המוזיאון הופיע 1995 בשנת 313
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  314.העובדה שמדובר למעשה בחלק מהתרבות הפלסטינית

". עמותת כנעאן לתרבות ומדעים"במסגרת , ריא-מנהלו הנוכחי של המוזיאון הוא אמין אבו

 תצוגת 315").זהו מוזיאון של שתי ידיים", לדבריו(ריא הוא גם העובד היחיד במוזיאון -אבו

 כיום במרבית שטחו של הבניין וכוללת שבעה חללי תצוגה המוקדשים לנושאים המוזיאון ערוכה

' תמונה מס (כולל בור מים וטאבון אפייה, בחצר הבית פזורים מתקנים וכלים חקלאיים. שונים

נפחות , בחדר כלי העבודה מוצגים כלים ששימשו במלאכות מסורתיות שונות כגון נגרות. )30

כדים , סלסלות, צנצנות(ים כלי אחסון שונים לתוצרת החקלאית בחדר האספקה מוצג. וחציבה

מונחות בובות המייצגות דמויות אופייניות של הכפר ) הדיוואן(בחדר האירוח . וכיוצא באלה

 מגיש הקפה, הבדרן, המשכיל, )האימאם(המנהיג הדתי , )המוכתאר(ראש הכפר : המסורתי

ובות של נשים המטפלות בתינוקות ועוסקות  מוצגות ב"המשפחהבית "בחדר . )31' תמונה מס(

בחדר המרכזי מוצגות . הקומה העליונה לרקמה הפלסטינית לגווניה. )32' תמונה מס (בהכנת אוכל

, יריחו, רמאללה, חברון, אן יונס'ח, "המשולש", נין'ג: כל שמלה מאזור אחר, שמלות רקומות

שני החדרים הסמוכים . אזורים שוניםבשולחנות תצוגה מונחים גם תכשיטים מ. עזה ושכם, נצרת

  .מכילים עבודות רקמה ומלאכות יד אחרות

  

  )מוזיאון מתוכנן(בירה - אל–מוזיאון הזיכרון הפלסטיני   .ה.6

הפרויקט . בסוף שנות התשעים עסק משרד התרבות הפלסטיני בתכנון מוזיאון זיכרון פלסטיני

ש האקדמיה הפלסטיני אבראהים שנעזרו באינטלקטואל ואי, ידי אנשי משרד התרבות-הובל על

אך , המוזיאון אמנם לא הוקם עדיין. וביועצים מקצועיים לענייני מוזיאונים מצרפת, וד'עלו-אבו

התוכניות מלמדות על החשיבות שהחברה הפלסטינית מקנה למוזיאונים ככלי להבניית זהותם 

 כפרים 400-מעלה מחורבן ל: 1948תוכן התצוגה המתוכננת התמקד בתוצאות מלחמת . הלאומית

 לכינוי 1948-אירוע שזכה כבר ב, החורבן ואובדן המולדת. פלסטיניים והפיכת תושביהם לפליטים

מהווה מאז ועד היום מרכיב יסוד בזהות הלאומית , ")הפורענות"או " האסון", النكبة" (הַנְּכָּבה"

  316.ובזיכרון הקולקטיבי הפלסטינים

כשהראשון והמרכזי ,  מוזיאונים בערים שונות בארץרשת שללהקים היתה המקורית תוכנית ה

הן מועד הפתיחה והן המיקום . סיניה שמצפון לרמאללה-שבהם היה אמור לקום בכפר עין

- קאדר אל-במבנה שבו התגורר עבד אל, שנת החמישים לנכבה, 1998שנת : המתוכנן היו סמליים

שנהרג בקרב והפך לגיבור לאומי , 1948מפקד הכוחות הערבים באזור ירושלים במלחמת , נייסיוח

ולא להיות תצוגה היסטורית , גם התצוגה תוכננה להתמקד במישור הסמלי והרגשי. פלסטיני

אבני בניין מכפרים , תמונות של הריסות הכפרים, היא היתה כוללת עדויות של אנשים. דידקטית

טינים נרטיב היסטורי מטרתו המרכזית של המוזיאון היתה להנחיל לפלס. שנהרסו וכיוצא באלה

היה חשוב למתכנניו להציג לא רק את , לכן. שיוכל להתחרות בהצלחה בזה הישראלי, אחיד

                                                      
314 R. L. Stein, ‘National Itineraries, Itinerant Nations: Israeli Tourism and Palestinian Cultural Production’, 

Social Text, 56 (1998), p. 107. 
 ).311 הערה, לעיל (ריא-אבו 315
316 A. H. Sa’di, ‘Catastrophe, Memory and Identity: Al-Nakba as a Component of Palestinian Identity’, 

Israel Studies, 7.2 (2002), pp. 175-198. 
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הם שאפו , במסגרת זאת. אלא גם את מה שהיה לפניה ואת מה שהתחולל לאחריה, הנכבה עצמה

, נישיעידו לא רק על הזיכרון הפלסטי, לשמר ולהציג אוספים של אתנוגרפיה פלסטינית, לאסוף

  317.אלא גם על התרבות וההיסטוריה

                                                      
317 Goldstein) 231-221' עמ, )306 הערה, לעיל. 
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  :7 פרק

  רקסיות'בדואיות וצ, מוזיאונים של קהילות דרוזיות

דת או לאום אינם המרכיב המרכזי המשותף , שלא כמו המוזיאונים שהוצגו בפרקים הקודמים

ולא , הצורנייםהמוזיאונים שנכללים בפרק זה דומים במאפייניהם . למוזיאונים בפרק זה

אין בכוונתי לטעון שקיים דמיון גם בין התרבות . במחקר זהם נכרכו יחדיו ולכן ה, התוכניים

יתכן שקיים דמיון ביניהן ביחס למיקומן , למרות זאת. והמסורת של קבוצות אתניות אלה

 3ראו דיון נרחב בעניין זה בחלק . ודמיון זה קשור לדמיון במוזיאונים, הפוליטי במרחב הישראלי

  .הספרשל 

  

   שבלי–בדואים מרכז מורשת ה  .א.7

שרובו , צביח-מאוכלס בשרידי השבט הבדואי ערב א, הממוקם למרגלות הר תבור, הכפר שבלי

ובמסגרתו ,  נערך בכפר שבוע המורשת הבדואית1987בשנת . 1948התפזר בירדן בזמן מלחמת 

המועצה המקומית המשיכה . נערכה תערוכה בה נטלו חלק בתי ספר בדואים רבים ברחבי הגליל

והוא התמנה , בהמשך צורף אוסף פרטי של דיאב שבלי.  את האתר בו הוצגה התערוכהלטפח

מאוחר יותר החליטה המועצה ). שבלי למד מוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב(למנהל המוזיאון 

הוא העביר את המוצגים . שבלי החליט לקחת אותה תחת חסותודיאב ו, לסגור את התצוגה

  2000.318ופתח את המוזיאון מחדש בשנת , גוריולמבנה ששכר בצמוד לבית מ

. וחפצים מעטים תלויים על הקירות, בחדר הכניסה למוזיאון מוקרן סרט על בדואי הגליל

כלי , כלי בית, וכוללת לבוש מסורתי, )34- ו33' תמונות מס (התצוגה מסודרת בחדר אחד גדול

כלים חקלאיים רבים , וניםשטיחים רקומים בשלבי עשייה ש, כלי בישול ואפיה, הכנת קפה

התצוגה לא כוללת הסברים ). וכיוצא באלה, מחרוזות תפילה, תכשיטים(וחפצים אישיים 

מחוץ למבנה יש אוהל אירוח בדואי וכן גינת צמחי . והביקור כולל את הדרכתו של שבלי, כתובים

 וטוען נגד שבלי מקווה לפתח את המקום. בעיני שבלי משלימים את התצוגהאשר , מרפא ותבלין

שכן הוא נמצא על , המועצה המקומית שאינה מנצלת כראוי את פוטנציאל הכפר למשיכת תיירים

  . אתר אליו מגיעים צליינים נוצרים רבים-הדרך להר תבור 

  

  כרמל- דלית אל–יוסף נסראלדין ' שם שיח-בית המורשת הדרוזית על  .ב.7

חנות מזכרות שהוא מנהל ברחוב השוק בתוך , ידי אמין נסראלדין- על1995המוזיאון הוקם בשנת 

. שהיה לפני כן בעל מסעדה, בנו של אמין, על המוזיאון כיום אחראי פאדל. התיירותי של הכפר

וקבוצות התיירים הרבות שהגיעו , החנות קיימת כבר שנים רבות בבעלות המשפחה, לדבריו

המוזיאון ממוקם . הדרוזיתלאזור הביעו עניין במקום שבו יוכלו ללמוד על ההיסטוריה והתרבות 

והוא , "התנועה הדרוזית הציונית"ר "יו, בחדר שבו התגורר בעבר יוסף נסראלדין, באחורי החנות

ובמיוחד , המוזיאון פונה בעיקר לקבוצות תיירים. מוקדש לו ונבנה ברוח פעילותו הציבורית

                                                      
, הבדואים מורשת מרכז מנהל, שבלי' ד; 72' עמ, 1992 אביב תל, המשולב הפדגוגי המרכז, בגליל בדואי, שבלי' ד 318

 .2006 ביוני 17, שבלי, אישי ראיון
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ים על המורשת שהם לומד"לדבריו מכיוון , דרוזים לא מגיעים למקום. ליהודים ישראלים

  319".הדרוזית בבית הספר

איש עסקים ועסקן פוליטי העומד בראש , בית המורשת נושא את שמו של יוסף נסראלדין

 בעקבות החלטת העצרת הכללית של 1975אותה הקים בשנת , "התנועה הדרוזית הציונית"

דו להפוך את נסראלדין קידם לאורך השנים יוזמות שנוע. ם כי הציונות היא תנועה גזענית"האו

ובין היתר יזם פרויקט משותף עם הסוכנות , העדה הדרוזית לשותפה מלאה במדינת ישראל

הנשענת רק על שירותם של הדרוזים , להבדיל מברית דמים" (ברית חיים"היהודית בשם 

.  של בני המשפחההמוזיאון משמש באופן בלתי מוצהר כשופר לדעותיהם הפוליטיות 320).ל"בצה

על הקירות תלויים לוח . צוגה תלויים זה לצד זה דגל העדה הדרוזית ודגל ישראלמתקרת חדר הת

כתבות מהעיתונות על , ל"סמלי יחידות צה, 1948המתאר את המגעים בין הדרוזים ליהודים לפני 

אין כל . דרוזים שנהרגו במהלך שירותם הצבאי ועל פעילותו הציבורית של יוסף נסראלדין

כוכים של העדה הדרוזית עם המדינה על רקע אפליה וחוסר שוויון חיבמוזיאון להתייחסות 

יותר מאשר . ואין כל ייצוג לדרוזים המזדהים פוליטית עם סוריה או עם הפלסטינים, זכויות

שלדברי פאדל נסראלדין יש להם , המקום משמש כמקום מפגש עבור דרוזים ויהודים, מוזיאון

  321".עדתיים-צימאון למפגשי אחווה בין"

המקום . שאליו נכנסים דרך חנות המזכרות המשפחתית, מוזיאון הוא למעשה חדר אחוריה

בעיקר כלים חקלאיים התלויים על הקיר ומשתלשלים , כולל מוצגים מקוריים מעטים מאוד

, כוללים גזירי כתבות מהעיתונות היומית" מוצגים"שאר ה). 36-35' תמונות מס(מהתקרה 

לקבוצות . ל ולמדינה"רים את חיי הדרוזים ואת תרומתם לצההמתא, ציורים ומפות, תמונות

או לערוך סיור , לצפות בהופעת פולקלור מסורתית, המגיעות למקום מוצע גם לאכול במקום

ניתן לומר שבני משפחת נסראלדין הם במידה מסוימת . בחלק הישן של הכפר בהדרכת פאדל

 שערכו הכלכלי של המוזיאון גדול בשל וכמובן, האותנטיים ביותר במוזיאון" המוצגים"עצמם 

  .הצלחתו לגרום לתיירים להיכנס לחנות

  

   ריחניה–") רקסית'החוויה הצ("רקסית 'מוזיאון המורשת הצ  .ג.7

- רקסים שהוגלו על'ידי פליטים צ-עשרה על-הכפר ריחניה הוקם בשנות השבעים של המאה התשע

עד היום רוב הכפר . מאנית'עותידי רוסיה ממקום מושבם בצפון הקווקז ונקלטו באימפריה ה

התוודע , מקים המוזיאון ומנהלו, שאוקי חון. ולצידם חי גם מיעוט ערבי, רקסים'מאוכלס בצ

 - ואנשים לא ידעו מה הוא , ל כקצין שלישות"לחוסר המודעות הישראלית למורשתו כששירת בצה

, חוף הים השחורכשהשתחרר נסע לקווקז ונתקל באדם שאסף עתיקות על ". עיראקי או פרסי"

כשחזר לישראל פנה למועצת . רקסית בישראל'והחליט להקדיש את חייו להפצת המורשת הצ

. אך לא קיבל תמיכה משום שסברו שלא מדובר בעסק כדאי מבחינה כלכלית, הכפר עם הרעיון

בעיקר מבני , והחל לאסוף חפצים, חון החליט להקים את המוזיאון בכוחות עצמו כמוסד פרטי

סמוך לגרעין , בבניין שבו התגוררו הוריו,  נפתח המוזיאון1997בשנת . ו וקצת מחבריםמשפחת

                                                      
 .2007 גוסטבאו 21, כרמל-אל דלית, אישי ראיון, הדרוזית המורשת בית, נסראלדין' פ 319
 .2005 בנובמבר 3, הארץ', הציונית הדרוזית לתנועה 30 בחגיגות והתקווה הרצל, 'אשכנזי' א 320
 ).319 הערה, לעיל (נסראלדין 321
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  322).הבית שבו הוא נולד(הכפר ההיסטורי 

ועל המוצגים אין הסברים המפרשים את , ביקור במוזיאון מלווה תמיד בהדרכה של חון

 במצגת באולם הכניסה נערכת הרצאה מלווה. המוזיאון מחולק לשלושה חדרים. התצוגה

חדר . בובות של גבר ואשה בלבוש מסורתי, לקבוצות המגיעות על הקיר תמונות של אזור הקווקז

כלי בישול , כלי נגינה, כלי בית, יום- רקסית בבגדי יום'ומציג משפחה צ, תצוגה אחד מוקדש לבית

ט כלי מע, החדר השני מציג לבוש חגיגי יותר בארונות תצוגה). 37' תמונה מס(ואביזרים שונים 

' תמונה מס( עשרה-בחצר מוצגים כלים חקלאיים ששימשו בכפר במאה התשע. נשק ותכשיטים

לאחר סיום הביקור במוזיאון ניתן להמשיך את ההדרכה ולצאת עם חון לסיור בגרעין הכפר ). 38

  .העובר דרך שער הכפר והמסגד, ההיסטורי

ד עם השנים איזה סיפורים ולמ, לסוג הקהלבמקום כי הוא מתאים את ההדרכה  מספר חון

 הוא מלווה את ההדרכה באנקדוטות שמדגישות את קווי הדמיון 323".ישראלים אוהבים לשמוע"

', בשנה הבאה בירושלים'כמו שהיהודים אמרו : "בנוסח, רקסי לעם היהודי'בין העם הצ

בזמן ".  כוס-אצלנו , הקרן אצלכם היא שופר: "או, "'בחודש הבא בקווקז'רקסים אומרים 'הצ

רקסים לבין החלוצים הציונים 'ההדרכה הוא מדגיש את היחסים הקרובים שהתפתחו בין הצ

לגאלית של יהודים מלבנון -רקסים סייעו בהעפלה בלתי'ומציין כי הצ, בראשית המאה העשרים

הוא גם מרבה להשתמש בביטויי סלנג השאובים מהזרם . ל"וכי קיימת עליהם חובת גיוס לצה

, )דרכי פעולה אפשריות: לית"בשפת הדיבור הצה(אות "דפ, חנּון: ות הישראליתהמרכזי של התרב

המשותף והדומה בהיסטוריה של שני עצמה מדגישה את   גם התצוגה.וכולי" החמות הפולנייה"

  . סבלם ארוך השנים מרדיפות וניכור בסביבה המקורית שבה חיו-העמים 

ליצור אהדה בקרב ישראלים למיעוט  -של המוזיאון בכך נחשפת מטרתו הבלתי מוצהרת 

חון הקים את המוזיאון בעקבות בורות בה נתקל בזמן , כמצוין לעיל. רקסי החי בישראל'הצ

שהם ברובם תיירי פנים יהודים , המבקריםבמוזיאון הוא מנסה ליצור בקרב . ל"שירותו בצה

ראווה שנשלחו ידי הדגשת המכתבים המוצגים ל-רקסית על' הזדהות עם המורשת הצ,ישראלים

מעידים כי הוא , ל רבות"ובעיקר מיחידות צה, מעשרות קבוצות ישראליות שביקרו במוזיאון

רקסי 'מרכיבים אלה נעדרים לחלוטין מהמוזיאון הצמעניין לציין כי . מצליח לממש מטרה זו

לא מתייחס בהדרכותיו כלל למדינת ישראל , זוהיר תחאוחא, שמקימו, הנמצא בכפר כמא, השני

  .ו לעם היהודיא

  

   קרית לוזה–מוזיאון השומרונים   .ד.7

ולטענתם הם צאצאי השבטים אפרים , השומרונים הם עדה שאמונתה הדתית מבוססת על התורה

המסורת השומרונית מבוססת אך ורק על התורה . ומנשה שלא עזבו את הארץ בגלות אשור

את המנהגים של עם המשמרת עד היום , "היהדות המקורית"ולפיכך היא לטענתם , שבכתב

המרוכזים בעיקר ,  כיום מונה העדה פחות מאלף נפש324.ישראל כפי שהתקיימו בתקופת המקרא

                                                      
 .2007 בינואר 30, ריחניה, אישי ראיון, רקסית'הצ המורשת מוזיאון מנהל, חון' ש 322
 .שם 323
 בספר כמתואר השני המקדש בית בניית מאז - שנה לפייםכא כבר שנמשך תיאולוגי פולמוס קיים זו סוגיה סביב 324

 ספר, )עורכים (אשל' וח שטרן' א: אצל בהרחבה ראו לדורותיו והפולמוס השומרונית העדה תולדות על; ד עזרא
 .2002 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, השומרונים
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ההר , )צמוד לשכם(קרית לוזה שעל הר גריזים ב בחולון ום שכונת השומרוני-בשתי שכונות 

העדה זכתה לאורך השנים לעניין מיוחד בקרב . המקודש ליהודים לפי המסורת השומרונית

" השומרוני הטוב"במיוחד בשל משל , וכן בקרב צליינים נוצרים, חוקרי דתות, טוריוניםהיס

 בכל שנה עורכים השומרונים את טקס קרבן הפסח באתר מיוחד על הר 325.המופיע בברית החדשה

  .תיירים וסקרנים, ואירוע זה מושך מאות חוקרים, גריזים

בן למשפחת הכהנים הגדולים הוא , )חסני אלכאהן בשמו הערבי(אשר הכהן -יפת בן

בשנות השמונים הוא שם לב שהתיירים . ועשוי להתמנות בעתיד לכהן הגדול בעצמו, השומרונים

אך אין אדם רשמי , והחוקרים הרבים המגיעים להר גריזים מתעניינים מאוד בעדה השומרונית

כך נולד . ותלקבל מידע ולהציג שאל, או מקום מסודר שאליו הם יכולים לבוא, שמקבל אותם

 סידר יפת 1987 בשנת 326".ההקמה היתה הכרחית", לדבריו. אצלו הרעיון להקים את המוזיאון

וכי הפלסטינים תושבי , אבל נוכח כי המיקום לא מתאים, הכהן חדר תצוגה קטן בביתו שבשכם

בצמוד לרחבת , בשנות התשעים עבר להתגורר בקרית לוזה. שכם כלל אינם מתעניינים במוזיאון

לאחר מספר שנים שבהן חיפש . והקדיש קומה שלמה בביתו להקמת המוזיאון, קס הפסחט

  1997.327הצליח כהן לפתוח את המוזיאון בשנת , מקורות למימון ההקמה

.  למקוםוואוטובוסים עמוסי תיירים הגיע, בשנותיו הראשונות זכה המוזיאון להצלחה רבה

ולמרות זאת , אופן ניכר זרם המבקרים פחת ב2000 בשנת אאקצ-מאז ראשית אינתיפאדת אל

שיהיה נפרד מבית מגוריו ויוכל לתת ,  מבנה חדש עבור המוזיאון2008כהן החל לבנות בשנת ה

להוכיח בפני הבאים , כהן מטרה אידיאולוגיתהלמוזיאון יש בעיני . שירותים טובים יותר לתיירים

ם כך הוא מגייס את ידיעותיו לש. את טענת השומרונים כי הם שרידיו של עם ישראל המקורי

המוזיאון משווק את , בנוסף. ולדבריו מצליח להרשים ולהפתיע את האורחים הבאים, הרבות

  328.כהן רבים מגיעים בזכות אתר האינטרנטהולדברי , העדה ברחבי העולם

) עם פירות כסכך(שבמרכזו סוכה שומרונית מסורתית , המוזיאון שוכן בחלל אחד גדול

ודש ובו ספר תורה של העדה הכיסאות פונים אל ארון ק. רים כיסאות למבקריםומתחתיה מסוד

משני צידי הארון ניצבים תרשימים המראים את תולדות העדה החל מאדם ). 39' תמונה מס(

בצידי הקירות האחרים מוצבים ארונות תצוגה . ואת שושלת הכהנים הגדולים של העדה, הראשון

וכן עתיקות שונות מחפירות שנערכו ,  ושל טקס זבח הפסחובהם דגמים של אתרי הר גריזים

, וכן ערכה ביתית להכנת ערק, יום מוצגות בובות הלבושות בבגדי שבת- בתחום חיי היום329.ההר

  .)40' תמונה מס(פוצה בקרב תושבי קרית לוזה מלאכה מסורתית נ

  

                                                      
 .37-25, י לוקס פי-על הבשורה 325
 .2008 באוגוסט 27, לוזה קרית, אישי ראיון, ומנהלו השומרונים מוזיאון מקים, כהן' י 326
', ראשון שומרוני מוזיאון הקמת לקראת להיערך מתחילים לוזה בקרית, ']מחבר צויין לא: [ראו התקציב קשיי על 327
 לא: [וראו, חולון השומרונים בשכונת לקום תוכנן נוסף מוזיאון; 5' עמ, )1993 (589-588, השומרונים חדשות. ב.א

 חדשות. ב.א', בחולון השומרונית המורשת מוזיאון בהקמת תמיכה לגיוס ראשונים צעדים ננקטו, ']מחבר צויין
 .4' עמ, )1990 (513 השומרונים

328 com.mu-samaritans://http 
 ארכיאולוגיות חפירות עשביצ, האזרחי המינהל של לארכיאולוגיה המטה קצין נגד בטענות כרימון מלא הכהן 329

 גם. השומרונית המורשת של בגזל מדובר כהן לדברי. המוזיאון עבור מוצגים לתת מוכן אינו אך גריזים בהר נרחבות
 .מבקרים מרכז נבנה שבמקום למרות, העתיקות רשות ידי-על נחסמה להר הפיזית הגישה
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   כפר כמא–רקסי 'המוזיאון הצ  .ה.7

וכמו ריחניה הוקם בשנות השבעים של המאה , רקסי בגליל התחתון'כפר כמא הוא יישוב צ

מקים , זוֵהיר ְתַחאּוַחא. רקסים עד היום'ורוב תושביו צ, רקסים'ידי פליטים צ-עשרה על-התשע

יש כאלה שעושים . רקסית'רקסי יש תקווה לשחזר את התרבות בצ'מספר כי לכל צ, המוזיאון

 הוא החל לאסוף 2001בשנת . זיאון הקמת מו-ובמקרה שלו , מחקר, אוכל, זאת באמצעות ריקוד

 מצא 2006בשנת . בעיקר מעיזבונות של אנשים שהתכוונו לזרוק אותם, בצורה מסודרת חפצים

מטרת . 2007שנפתח בינואר , התחיל בעבודה על המוזיאון, שהיה לפני כן מסעדה, את המקום

ישראל לעדה ושבי היחס של ת ושיפור, המוזיאון בעיניו היא תמיכה כללית במולדת הקווקזית

  330.בתודעה הישראלית לעדה הדרוזית" הודבקה"שלדבריו מסיבות פוליטיות , רקסית'הצ

המוזיאון מחולק לשני חללי תצוגה נפרדים המתייחסים לשתי תקופות שונות בחיי העם 

-רקסית כפי שהתקיימה בקווקז ושהובאה משם על'חלקו הראשון מוקדש לתרבות הצ. רקסי'הצ

רקסים 'הוא מורכב משלושה חדרים המציגים פריטים שהובאו עם הצ. רידי מקימי הכפ

 ,כלי בישול מסורתיים, אביזרי טיפול בתינוקות, כלי בית רבים, בגדים מסורתיים: מהקווקז

בחדר הגדול מביניהם מסודרים כיסאות פלסטיק למבקרים ).  42-  ו41'  מסתמונות (וכיוצא באלה

חלקו השני של המוזיאון מוקדש לתרבות . רקסי' העם הצושם מספר תחאוחא על היסטוריה של

עשרה וראשית המאה -רקסים בכפר כמא בסוף המאה התשע'החומרית המקומית של הצ

זהו אולם גדול יחסית המכיל בעיקר כלים חקלאיים שונים וכלי מלאכה שהיו ניצבים . העשרים

 שנראים אחרת מהכלים ותחאוחא מדגיש בהסבריו כי מדובר בכלים מקומיים, מחוץ לבתים

  .המקבילים בקווקז

                                                      
 .2007 באוגוסט 21, כמא רכפ, אישי ראיון, ומנהלו רקסי'הצ המוזיאון מקים, תחאוחא' ז 330
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  :8 פרק

  מוזיאונים של מקום

 לא אחת במוזיאונים המציגים את תולדותיו נובמהלך חיפוש אחר מוזיאונים אתנוגרפיים נתקל

קרי מוזיאונים , הכוונה היא לא למוזיאונים עירוניים. של היישוב או האיזור שבהם הם ממוקמים

, מוזיאון נהריה, כמו למשל מוזיאון תל אביב, בניהולםשהשלטון המקומי מעורב בהקמתם או 

גם אין הכוונה למוזיאונים המציגים אירועים היסטוריים . וכיוצא באלה, מוזיאון באר שבע

מוזיאון העלייה החמישית , המוקדש להקמת מדינת ישראל, כגון היכל העצמאות, מסוימים

. אלישר- דות ההתיישבות הציונית בארץאו מגוון המוזיאונים המציגים את תול, בקרית ביאליק

מדובר במוזיאונים המציגים באופן כולל את ההיסטוריה והתרבות החומרית של , לחילופין

כאשר ההיסטוריה המקומית שלובה בהיסטוריה של עדה , לעתים. היישוב שבו הם מצויים

במקרים . שטח רב בתצוגה מוקדש להצגת עדות אלה, או מספר מצומצם של עדות, מסוימת

  . לכלול את המוזיאון במחקר זהנובחר, במספרשלושה , כאלה

  

   להב–ו אלון 'מרכז ג  .א.8

ושאספניהם חיפשו אכסניה , המוזיאון החל כאוספים ארכיאולוגיים שנצברו בקיבוצי צפון הנגב

והוחלט להקים במקום , בראשית שנות השבעים הממצאים רוכזו בקיבוץ להב. קבועה להציגם

, הן לפני כן כראש המועצה האזורית בני שמעוןשכי, את המיזם הוביל עוזי חלמיש. מוזיאון אזורי

ההקמה התאפשרה הודות . ל המרכז עד היום"והוא משמש כמנכ, שקיבוץ להב נמצא בתחומיה

 331,ו אלון'ובעיקר תרומה של האגודה להנצחת ג, לתרומות ממספר מקורות ממשלתיים ופרטיים

,  הבנייה בצמוד לקיבוץ החלה1973בשנת . כמו גם תמיכה מתמשכת של הקרן הקיימת לישראל

הדגש בתצוגה היה כאמור למוצגים . 1975והמוזיאון נחנך במתכונת מצומצמת כבר בשנת 

ידי אנשי להב מקרב שכניהם - ולצידם הוצגו גם פריטים שנאספו על, ארכיאולוגיים מהסביבה

  332.הבדואים

של חצי באותה תקופה הוקם אוסף פרטי גדול של חפצים המייצגים את השבטים הבדואים 

. 1975ישראלית שהתגוררה עם משפחתה בדרום סיני החל משנת , ידי אורנה גורן- האי סיני על

בעקבות העברת השליטה על , 1980בשנת . גורן תכננה להקים במקום מוזיאון לתרבות הבדואים

סייעה לכך . שנתפס כמקום אותנטי וראוי, ו אלון'הועבר האוסף למרכז ג, סיני מישראל למצרים

וכך נמנעו טענות של , בדה שבאותה תקופה לא היו שבטים בדואים שהתגוררו באזור יער להבהעו

לקראת איחוד האוספים נסעו חלמיש וגורן לארצות הברית . קיפוח מצד שבט כזה או אחר

 1985בשנת . על מנת להתרשם ממוזיאונים שם המוקדשים לתרבות השבטים הילידים, ולמקסיקו

                                                      
 בשנת הברית בארצות נרצח, הראשון ומפקדו חצרים בסיס מקים, האוויר חיל ממייסדי, טייס, אלון) ו'ג (יוסף 331

 .בוושינגטון ישראל של האווירי כנספח שם ששהה בעת 1973
 המרכז, 'נבון' א; 2007 באוגוסט 16, אלון ו'ג מרכז, אישי ראיון, היום ועד מהקמתו המוזיאון ל"מנכ, חלמיש' ע 332

 .108-105' עמ, 1988 ירושלים, אריאל הוצאת, בקיבוצים למוזיאונים מדריך, )עורך (שילר אלי', אלון ו'ג ש"ע
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ומאז מהווה המוזיאון לתרבות הבדואים את , שילוב של שני האוספיםנפתח המוזיאון מחדש כ

  333.ו אלון'גולת הכותרת של מרכז ג

בו ניתן לשמוע סיפורים , וכן אוהל בדואי, מחוץ למבנה המוזיאון יש גן לצמחי תבלין ומרפא

לחלמיש חשוב , למרות העיסוק הנכבד בתרבות הבדואית. לאכול פיתה ולשתות תה, ואגדות עם

ולא רק לתחום , תחומי של המקום ושל האזור כולו-מור על המוזיאון כמרכז לימודי רבלש

כמו מיצג ההתיישבות ,  בהתאם לכך מתקיימות במקום תצוגות נוספות334.התרבות הבדואית

המכילה דגמי מערות , "דרומא"תצוגת המערות , העוסק בהתיישבות היהודית בנגב בעת החדשה

. ובקרוב צפוי להפתח במקום אגף לתולדות מרד בר כוכבא, היסטוריההאופייניים לאזור לאורך ה

  .ואף טלסקופ לצפייה בכוכבים, על גג מבנה המשרדים יש תצפית מוסדרת על הסביבה

ידי הקהילה -זהו מוזיאון שלא הוקם על, במחקר זהבניגוד למרבית המוזיאונים הנסקרים 

יש מקפיד לציין כי בכל וועדות המוזיאון חלמ. קרי החברה הבדואית, המהווה את מושא התצוגה

המדריכים . והמוזיאון עובד בשיתוף מלא עם מנהיגים משבטי האזור, יושבים נציגים בדואים

 באזור שבו כיום מצוי 1948אשר התגוררו לפני , רמאדין-במוזיאון הם בדואים משבט ערב א

, בנוסף. מגיעים לבקר במוזיאוןבדואים רבים גם . וכיום מתגוררים בדרום הר חברון, קיבוץ להב

 תצוגה ניידת אשר מגיעה -" צבע המדבר"בשיתוף אנשי חינוך מהעיר רהט הוקם המוזיאון הנודד 

 335.כמו גם ליישובים ובתי ספר יהודיים ברחבי הארץ, בהזמנה לעיירות ולכפרים הבדואים

 שחלו בחברה קיימת ביקורת שהמוזיאון אינו משקף את השינויים הרבים, ולמרות כל זאת

. והבעיות החברתיות כיום, את העיור המואץ, הבדואית מאז שנות השמונים של המאה העשרים

  336.חוסר החיבור לחברה הבדואית העכשווית אף הביא להתפטרותה של אורנה גורן ממנו

  

   צפת–מוזיאון בית המאירי   .ב.8

, חברון וטבריה, ביחד עם ירושלים, אחת מארבע ערי הקודשכ במסורת היהודית מניתצפת נ

עשרה נחשבת - המחצית השנייה של המאה השש. והיישוב היהודי בה קיים ברציפות מימי הביניים

ובמהלכה היתה צפת למוקד הרוחני , של היישוב היהודי בעיר" תור הזהב"או " תקופת הזוהר"ל

 בראשית. מאז ירדה חשיבותה והיישוב היהודי הלך והתדלדל. המרכזי של יהודי ארץ ישראל

בעקבות התיישבותם בעיר של יהודים , עשרה החלה הקהילה היהודית לגדול- המאה התשע

  337.המנ פקדה את העיר רעידת אדמה קשה שהחריבה חלקים גדולים מ1837אך בשנת , אשכנזים

והקימה בעיר את , בעקבות רעידת אדמה זו הגיעה להתיישב בעיר משפחת המאירי מפרס

בשנות החמישים של המאה . הפעילה עד היום, "נה בארץהמחלבה הראשו", "מחלבת המאירי"

להתעניין ולחקור את , דור חמישי מאז הגירת המשפחה לישראל, העשרים החל יחזקאל המאירי

לאחר שהשתחרר מהשירות הצבאי החל המאירי לעבוד כעיתונאי בידיעות . ההיסטוריה של העיר

                                                      
 . שם 333
 בנושאים לעסוק ולהפסיק, "הבדואים לתרבות הלאומי המוזיאון: "למקום לקרוא בעבר לו הוצע כי מספר חלמיש 334

 .לכך התנגד הוא אך, אחרים
 .ראיון, מישחל 335
 .1ג' עמ, 2006 בספטמבר 4, הארץ ',המורשת את להם שגנבנו שטוענים כאלה יש, 'גילרמן' ד 336
, אריאל הוצאת, )158-157' מס אריאל (ואתריה צפת, )עורכים (ברקאי' וג שילר' א', כללית סקירה, 'עמיצור' ח 337

 .49-46' עמ, 2002 ירושלים
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, אבן גדול ועתיק בשולי הרובע היהודיוהוא הקים לעצמו משרד במבנה , אחרונות ובקול ישראל

ומילא אותם , עם הזמן קנה המאירי ושיפץ עוד ועוד חדרים במבנה החרב. שעמד ריק ומוזנח

במקביל נפגש . או תוך שיטוט ברחבי העיר, בחפצים ישנים שאסף מאנשים שהתכוונו לזרוק אותם

תיעד את סיפוריהם על ראיין אותם ו, אסף מהם תעודות ומסמכים, עם זקני היהודים בצפת

במשך כשלושים שנים שקד המאירי על שיפוץ המבנה . עשרה-החיים בעיר מאז סוף המאה התשע

והחליט להקים במקום מוזיאון שיוקדש ליישוב היהודי בצפת במאתיים , וטיפוח אוסף החפצים

 1980המוזיאון נפתח בשנת ". לקרב את הקהל הרחב לצפת ולעברה"במטרה , השנים האחרונות

  2000.338והוכרז כמוזיאון מוכר בשנת 

נקודת . לפי תחומי העניין שלו וטעמו האישי, ידי המאירי-התצוגה במוזיאון עוצבה על

אותם , "זקני צפת "-הפתיחה של התצוגה וההדרכות היא בחדר המוקדש לגיבורי המוזיאון 

ם את הבסיס שהמאירי ראיין ושסיפוריהם מהווי, נצרים אחרונים למשפחות היישוב הישן

סיפור , ידי המאירי ועברו עיבוד אמנותי- בחדר תלויים דיוקנותיהם שצולמו על. למוזיאון כולו

מוקדש לחיי היום " אורחות חיים"חדר ). 47' מסה תמונ(ואף מקלות ההליכה של חלקם , חייהם

בפינת . וכולל בין היתר בור מים מקורי ששימש את דיירי הבניין, יום של הקהילה היהודית בצפת

תמונות המתעדות דמויות ואתרים בצפת של שנות החמישים והשישים של המאה " רגעים בצפת"

מתארת " העושים במלאכה"ופינת , מכיל כלי בית אופייניים לתקופה" מרתף הכלים. "העשרים

משחזר מראה אופייני של בית יהודי " הבית הצפתי"חדר . את תחומי עיסוקם של יהודי צפת

אוסף תשמישי קדושה מבתים פרטיים " צפת בקדושתה"בחדר . ת המאה העשריםבצפת בראשי

 כעמדה קדמית 1948בחדר ששימש בזמן מלחמת . ובהם פריטים חשובים ונדירים, ומבתי כנסת

 הביטחוני של היישוב בשנים נושאהמוקדשת ל" צפת בגבורתה"של היישוב היהודי נערכה תצוגת 

שנפטר , יחזקאל המאירי, דמותו ופועלו של מקים המוזיאוןהחדר האחרון מוקדש ל. 1948-1929

  .1989בשנת 

  

   עכו– מרכז לאתנוגרפיה ולפולקלור של עכו והגליל –אוצרות בחומה   .ג.8

.  שנה4,000- מיושב ברציפות למעלה משהיה, עכו היא אחד היישובים הקדומים בארץ ישראל

 של ושימשה כבירתשעת ב, רץעשרה הפכה עכו לעיר החשובה ביותר בא-באמצע המאה השמונה

 וונסיגתמצרי צבא הה של ותסובתעד ל, עכו שמרה על מעמד זה במשך כמאה שנים. דאהר אלעמר

לאורך  ה ששרד,ומרכז מסחרי מפותחחשובה  בהיותה עיר נמל 339.שבמהלכו חרבה העיר, 1840-ב

שצבר , מןאספן כזה הוא דן הורט. עתיקותלאספני מקור בלתי נדלה הפכה עכו , ההיסטוריה

בסוף שנות התשעים החליט . במשך השנים אוסף גדול המוקדש לתרבות העירונית של הגליל

עמותת "והשניים הקימו את , מיכאל לוריא, אספן נוסף עם לשם כך וחבר , מוזיאוןקים לה

  340".הגליליים

קומנדר -אל'  קיבלה העמותה אישור מעיריית עכו להקים את המוזיאון בבורג2005בשנת 

                                                      
 הוצאת, )158-157' מס אריאל (ואתריה צפת, )עורכים (ברקאי וגבריאל שילר אלי', המאירי בית מוזיאון, 'מור' י 338

' עמ, )1987 (19 דרך מורשת', והאיש המוזיאון -" המאירי בית", ']מחבר צוין לא[; 195' עמ, 2002 ירושלים, אריאל
 .2007 בנובמבר 21, צפת, אישי ראיון, "המאירי בית "מנהלת, המאירי-מור' י; 11
 .58-40' עמ, )1983 (25-24, )ואתריה עכו (קרדום', מאנית'העות בתקופה עכו תולדות ',אורמן' ד 339
 .net.ozarot.www://http: המוזיאון של האינטרנט אתר, בחומה אוצרות 340
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ידי -עשרה על-מתחם מבוצר שנבנה כחלק מחומת העיר בראשית המאה התשע, )דל המפקדמג(

, לאחר מכן גויסו לעזרה עשרות מוסדות ואנשים פרטיים. זאר'ג-שליט העיר דאז אחמד פשה אל

על עבודות ההקמה ניצח . בשיפוץ המבנה או בייעוץ, אשר נרתמו לסייע בתרומת מוצגים נוספים

אשר כיום מקבל את המבקרים המגיעים , עכו ואספן בזכות בעצמותושב , שמעון מנדלר

ממחיש ומשמר "הוא , פי השלט המוצב בכניסה- ועל, 2007 המוזיאון נפתח בשנת 341.למוזיאון

  ".מאנית ועד ימי ראשיתה של מדינת ישראל'אורחות חיים משלהי התקופה העות

על בעלי המלאכה , וק מקומיהאגף שמשמאל לכניסה משחזר ש. המוזיאון מחולק לשני אגפים

, הפחח, הקדר, הצורף, הכובען, קולעת הסלים, הסנדלר, הרצען: והדוכנים השונים המצויים בו

האגף השני מציג אוספים שונים שנתרמו בשלמותם . בית המרקחת ועוד, בגדים ובדים, חרש העץ

, מפתחות, מוניםפע, שעונים, )48' תמונה מס( חדר אירוח דמשקאי משוחזר: ידי אספניהם-על

, עבודות עץ של בצלאל, חנוכיות, גפרורים, קרמיקה ארמנית, מאזניים ומשקלות, עששיות

  .ועוד ועוד, תכשיטים עממיים מרחבי המזרח התיכון

איפה : אך לא על החפצים עצמם, לצד חלק מהאוספים מובאים פרטים מעטים על האספנים

אך אינו עוסק  , חפצים המוצגיםעל ה דגש בלעדי המוזיאון שם, כמו כן. ידי מי- מתי ועל, יוצרו

אין בו , מדובר במוזיאון אתנוגרפי, שםהלמרות שלפי . באנשים שהשתמשו בהם או שייצרו אותם

מרבית החפצים בתצוגה נרכשו מתושבי . האוספיםכל התייחסות לזהותם האתנית של בעלי 

הערבים , לדברי מנדלר. תצוגהב מההסברים על כךלא ניתן ללמוד  אך, הגליל שאינם יהודים

מפני שאין להם תרבות של שימור העבר כמו אצל , לא מבקרים במוזיאוןשתושבי הסביבה כמעט 

  342.היהודים

                                                      
 .2008 ביולי 27, עכו, אישי ראיון, "בחומה אוצרות "מוזיאון מנהל, מנדלר' ש 341
 .שם 342
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  :9 פרק

   טיפולוגיה של המוזיאונים האתנוגרפיים בישראל–דיון 

  "ממלכתיים"מוזיאונים   .א.9

יפור המשותף של הוא הדגשת הס" ממלכתיים"הקו המנחה את חמשת המוזיאונים המכונים כאן 

לרוב במכוון אך , לצורך כך מתרחש בהם.  לאומית- וכמובן , רוחנית, עם ישראל כיחידה תרבותית

במטרה להדגיש את המשותף , טשטוש של ההבדלים בין העדות, לעתים גם באופן שאינו מודע

ל משמנה וסלתא ש, אלא שמקימי המוזיאונים האלה הם כולם ממוצא אשכנזי, לא רק זאת. להן

-למרות הכוונות המוצהרות לפאר ולרומם את העדות שאינן מזרח. ההגמוניה הישראלית

תכונה זאת בולטת במיוחד . לעתים ניכרות בתצוגות דווקא תפיסות אוריינטליסטיות, אירופאיות

שניהם מכילים אמנם תצוגות . ישראל בתל אביב- במוזיאון ישראל בירושלים ובמוזיאון ארץ

, אך בשניהם ניכרת חלוקה מבנית. המבוססות על ידע רב ועל מחקר מעמיק, מרהיבות ביופיין

בעוד , )תכשיטים וכולי, בגדים נוצצים(שמהותה התמקדות בתחום הפולקלור של יהודי המזרח 

בא לידי ביטוי יותר אצל עדות , )יודאיקה וכתבי קודש" (גבוהה"תחום התרבות הרוחנית ה

  .אשכנז

אך , אשר דיכאה את התרבות המזרחית, "כור ההיתוך"יות ניתן לראות בכך המשך למדינ

או , "הנמוכה" התרבות -התעלמה ממרכיבים מסוימים שנחשבו ללא מזיקים בעיני הממסד 

מערכת החינוך הממלכתית על זרועותיה השונות פעלה בדרכים דומות במקומות ". הפולקלור"

ם הממלכתיים בירושלים ובתל במקביל להקמת המוזיאוני, בשנות השישים, לדוגמה. אחרים

גיבש משרד החינוך תוכנית להתמודדות עם פערי ההישגים בין התלמידים מעדות המזרח , אביב

במטרה להעלות את הדימוי העצמי של התלמידים המזרחיים . לבין התלמידים ממוצא אשכנזי

כללו אולם תכנים אלה לא . הוכנסו לתכניות הלימודים מרכיבים מתרבויות המוצא שלהם

הם נלקחו מעולם הפולקלור . שירה וכיוצא באלה, יצירות ספרות, היסטוריה של יהודי המזרח

הנושא שזכה לייצוג המשמעותי ביותר היה מנהגי החגים של העדות . והתרבות העממית בלבד

כמו גם בגדי החג ,  האוכל המזרחי343. מאכלי החגים שלהן-ובראש ובראשונה , השונות

ידי המוסדות הממלכתיים כמרכיבים -נתפסו על, יום-שלא נלבשו ביום, םוהתכשיטים המפוארי

למותר לציין כי המזון והלבוש הם גם . שאינם מאיימים על התרבות הישראלית המתהווה

בהם , הספרות והמחקר ההיסטורי, השירה, שלא כמו הפוליטיקה, תחומים המזוהים עם נשים

  344 .שלטו גברים

ים הגדולים עורכים מדי פעם תערוכות מקיפות על עדות רפיגאמנם המוזיאונים האתנו

אלא גם משפרות לאין שיעור את הידע , ותערוכות אלה לא רק זוכות להצלחה רבה, מסוימות

אך אלה הן תערוכות . שכן הן מלוות במחקר מדעי מקצועי ובפרסום קטלוגים איכותיים, הקיים

                                                      
, בחינוך עיונים', תרבותיים בין להבדלים בישראל החינוך מערכת תגובות: לגיטימציה בלא מודעות, 'הורוביץ' ת  343
 .14-13' עמ, )1991 (55
 העבריות, )עורכות (רוקם-חזן וגלית קרק רות, שילה מרגלית', והיסטוריה זהות: מזרחיות נשים, 'כלב-דהאן' ה 344

 .52' עמ, 2001 ירושלים, צבי-בן יצחק יד, המגדר בראי ובציונות ביישוב נשים: החדשות
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שיהווה , עדה שיהיה לה מקום משל עצמהואינן יכולות להוות תחליף לרצון של כל , מתחלפות

  .נקודת התכנסות קבועה ומקור לגאווה לעדה

לקהילות אין ביטוי " הממלכתיים"כי בכל המוזיאונים , ועם זאת הכרחי, כמעט מיותר לציין

 בראשית. בהאים ואחרים, רקסים'צ, דרוזים, בדואים, נוצרים, מוסלמים: שדתן אינה היהדות

 היתה כוונה לשלב בו גם מוצגים מהתרבות ,יה של מוזיאון ישראלימיו של אגף האתנוגרפ

וחלקם אף מוצג מדי פעם , במחסני המוזיאון קיימים פריטים בתחום זה. הערבית המקומית

עדות יהודיות ל כיום מתייחסתוהתצוגה , אך מעולם לא נערכה תערוכה מקיפה בנושא, לציבור

אך גם תוכנית , "ביתן מיעוטים"יתה כוונה להקים ישראל בתל אביב ה-  גם במוזיאון ארץ345.בלבד

יהודיות -המוזיאון האתנוגרפי בחיפה אמנם הציג את התרבויות המקומיות הלא.  לא מומשהוז

  346. עודאך כאמור מוזיאון זה אינו קיים, בסביבתו

בית , שערכה מחקר אנתרופולוגי על מוזיאון ישראל, האנתרופולוגית קיילין גולדשטיין

מצאה כי למוסדות אלה קיים , ")מגדל דוד"מוזיאון (והמוזיאון לתולדות ירושלים התפוצות 

היא . שעשויים לטפח סובלנות ופתיחות כלפי האחר, תרבותיים-פוטנציאל רב ליצור מפגשים בין

לקדם , האוצרים ואנשי החינוך העובדים בהם, אף מתארת מאמצים של מנהלי המוזיאונים

מאמצים אלה נכשלים כשלון חרוץ בשל , לטענתה. כל אחד בתחומו, מדיניות ליברלית ופתוחה

 מהסקירה של 347.היות אנשי המקצוע שבויים בתפיסות עולם חילוניות ואוריינטליסטיות

נדמה כי ניתן להשית את מסקנותיה של גולדשטיין על כלל , שהובאה לעיל, המוזיאונים האחרים

על שהם מנסים להתמודד " על הנייר"תיהם למרות הצהרו. בישראל" הממלכתיים"המוזיאונים 

בפועל המוזיאונים האתנוגרפיים הגדולים , שיח השוואתי- עם ריבוי התרבויות וליצור ביניהן רב

  .לא עומדים במשימה

  

  מוזיאונים של קהילות יהודיות  .ב.9

ניתן להבחין במאפיינים רבים , למרות המגוון שקיים בין המוזיאונים המציגים עדות יהודיות

ניכר במוזיאונים אלה הקונפליקט בין נאמנות לתנועה הציונית , בראש ובראשונה. פיםמשות

הנחת . לבין הרצון להתבדל ולהבליט את הייחודיות של העדה, והרגשת השייכות לעם ישראל

הציונות רואה בעם היהודי .  מקומם בארץ ישראל-היסוד של התנועה הציונית היא שהיהודים 

עם קום מדינת ישראל נעשו מאמצים . ש לאחותה מחדש בארץ ישראלמקשה אחת שהתפזרה ושי

ולהפוך את , ")קיבוץ גלויות("כבירים להביא לישראל כמה שיותר יהודים בתוך פרק זמן קצר 

את . הגלותית, תהליך זה לווה במחיקת הזהות האחרת שלהם"). כור היתוך("כולם לישראלים 

  : עמוז עוזהתהליך הנפשי שהיה כרוך בכך היטיב לתאר

אל נופי " אסורים"אנשים נאלצו להחניק געגועים . החלוציות היתה כרוכה בקורבן ובהדחקה"

אל , אל אקלים רך יותר, אל מחוזות חפץ, אל תרבויות העמים שבתוכם ישבו, ילדותם

 הכול -אל הטרקלין והצרפתית והפסנתר , אל ערים גדולות ותפארתן, הנימוסים הטובים

                                                      
345 Department of Ethnography) 122 הערה, לעיל( ;Muller-Lancet) 295' עמ, )122 הערה, לעיל. 
 ).163 הערה, לעיל (בנצור 346

347  Goldstein) 244-243' עמ, )306 הערה, לעיל. 
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נמחק . נמחק עשרות בשנים אפילו מן הספרות. נמחק מן הדיבור. ד ברזלהושתק ודוכא בי

  348".מחינוך הילדים

ישראל ממזרח אירופה לפני הקמת מדינת -דבריו של עוז מתייחסים ליהודים שהיגרו לארץ

אדרבא . אשר ויתרו מרצונם על גינוני תרבותם הקודמת והתמסרו לחלוציות הסגפנית, ישראל

ולא בחרו מראש לוותר על , 1948מגיעים לעולים שהגיעו לישראל לאחר ואדרבא כאשר הדברים 

 הצמדת -" שלילת הגולה"התבטאה מדיניות מיזוג הגלויות במה שזכה לכינוי , כלפיהם. תרבותם

הזהות של . לבוש, שפה, מנהגים: ולכל מה שכרוך בהם, דימוי ערכי שלילי לחיים מחוץ לישראל

 349.נית נבנתה כולה על בסיס שלילה של התרבות הגלותיתבמדינתו הריבו" הישראלי החדש"

השבר היה , ידי יהודים ממוצא אירופאי ובצלמם-מכיוון שהתרבות השלטת במדינה נבנתה על

זאת במיוחד לאור העובדה שהחל משנת . גדול יותר בקרב היהודים יוצאי מדינות אסיה ואפריקה

ובהתאם גם התרבות שבה גדלו , " אויבמדינות"רבות ממדינות המוצא שלהם הוגדרו כ, 1948

 על רקע זה מעניין ששני המוזיאונים האתנוגרפיים 350.והתחנכו נחשבו לחלק מהתרבות הערבית

- המבטאים הזדהות מוחלטת עם המפעל הציוני מייצגים קהילות של יוצאי מדינות ערביות

  .מוזיאון יהדות בבל ומוזיאון יהודי לוב: מוסלמיות

מצד . רפיים של העדות היהודיות בישראל מצויים בקונפליקט לא פשוטהמוזיאונים האתנוג

, מדובר בתרבות גלותית, מצד שני. הם שואפים לפאר ולהראות את תרבותם בשיא הדרה, אחד

כל המוזיאונים המייצגים קהילות , באופן מוצהר. שקהילותיהם נדרשו לזנוח בהגיעם לישראל

הם עושים . אל ואינם חותרים תחת הערכים הציונייםיהודיות מזדהים לחלוטין עם מדינת ישר

תיחום הזמן . שהרווחת בהן היא אימוץ נרטיב העל ההיסטורי הציוני, זאת במגוון שיטות

מתחיל בעדויות , החוזר על עצמו כמעט בכולם, האופייני למוזיאונים של הקהילות היהודיות

בתיאור חיי הקהילה בסביבות ממשיך , ההיסטוריות הראשונות על הקהילה היהודית במקום

, בחירה זו. המוצגת לרוב כמאורע גואל, ומסתיים בעליית הקהילה לישראל, עשרה-המאה התשע

, בכך. מאפשרת שלא להתעמת עם הנרטיב הציוני, להפסיק את הסיפור עם העלייה לישראל

 מפסיקים שעם הגיעם לישראל, "כור ההיתוך"המוזיאונים מאמצים בפועל את תמציתו של רעיון 

והופכים באופן אוטומטי להיות , "לובים"או " הונגרים", "עיראקים", "תימנים"העולים להיות 

  ".ישראלים"

כי עצם ההצגה של חיי היהודים בגולה כגורם מרכזי בזהותם מהווה קריאת תיגר , ניתן לטעון

 הציונית ההיסטוריוגרפיה, כחלק משלילת הגלות". קלאסי"על הנראטיב היהודי ההיסטורי ה

מתחה קו ישיר בין תקופת המקרא ותקופת בית המקדש השני לראשית הציונות והמאבק על 

זוכות להבלטה יתרה שלושת , ובמיוחד בספרי הלימוד, בספרי ההיסטוריה. הקמת מדינת ישראל

ולעומתן תקופת הגלות , ישראל-בארץ" ריבון"התקופות ההיסטוריות בהן היה העם היהודי 

ההיסטוריונים הציונים הראשונים כתבו . עד כדי מחיקה, ת לשולי ההיסטוריההארוכה מודחק

                                                      
 .127' עמ, 1979 א"ת, הארצי הקיבוץ הוצאת, ורשימות מאמרים: העזה התכלת באור, עוז' ע 348
 תיאוריה', )ראשון חלק (הישראלית בתרבות'' הגלות שלילת ''לביקורת: ריבונות בתוך גלות, 'קרקוצקין-רז' א 349

 .24-23' עמ, )1993 (3, וביקורת
 מחשבה אתלקר: אסורים זיכרונות, )עורכת (שוחט' א', ערבייה-יהודייה של הרהורים: שסועות זהויות, 'שוחט' א 350
 לביקורת: ריבונות בתוך גלות, 'קרקוצקין-רז' א; 251-242' עמ, 2001 אביב תל, לספרות קדם בימת, תרבותית-רב

 .126-125' עמ, )1994 (5, וביקורת תיאוריה', )שני חלק (הישראלית בתרבות'' הגלות שלילת''
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והתמקדו דווקא בחיי מעט היהודים שחיו בארץ , מעט מאוד על קורות היהודים בתפוצות השונות

  351.בכדי להדגיש את רציפותה של ההתיישבות היהודית בארץ, ישראל בתקופה זו

 בגולה יכולה להיתפס כחתירה תחת הנראטיב השלמת הפרק החסר של חיי היהודים, לפיכך

מרבית המוזיאונים של העדות היהודיות מביעים את מחוייבותם לערכי , עם זאת. הציוני

ידי הקדשת מקום נרחב לפעילות הציונית בקרב הקהילה בעשרות השנים שלפני - על, הציונות

מדובר , ון יהודי לובכפי הנעשה במרכז מורשת יהדות בבל ובמוזיא, לעתים. ההגירה לישראל

תוך התעלמות מקולות , כאילו הפעילות הציונית עמדה במוקד חיי הקהילה, בהגדשת יתר

במוזיאון למורשת , לדוגמה. חלק מהמוזיאונים עושים שימוש מובלט בסמלים ציוניים. אחרים

ק על אף שחי בהונגריה ר, היהדות הדוברת הונגרית מובלטת העובדה שהרצל הוא יליד בודפשט

תמונתו המיתולוגית על המרפסת בבאזל מתנוססת בהבלטה באתר האינטרנט של . בילדותו

 גיבורה נוספת במיתולוגיה -ואף מודפסת על עלוני המוזיאון לצד תמונתה של חנה סנש , המוזיאון

  352.בתמוז'  כ-כנסי המוזיאון השנתיים נערכים לרגל יום הרצל . )16' מס ראו תמונה (הציונית

ידי הדגשת ההיטמעות של העדה במדינת -ת להביע מחוייבות לרעיון הציוני נעשית עלדרך נוספ

ידי שילוב של תצוגת המוזיאון בהנצחת בני העדה שנפלו -דבר זה נעשה לדוגמה על. ישראל

במוזיאונים רבים ניתן , למרות שאין לכך שום קשר לחיי הקהילה בגולה. במלחמות ישראל

אחדים מהמוזיאונים של העדות היהודיות . זיאון או בצמוד אליולמצוא פינת הנצחה בתוך המו

כולל הזדהות לאומית עם מדינת הלאום בה , מתייחסים להשתלבות של יהודים בארצות הגולה

מאל כבחצר מרכז מורשת יהדות טורקיה ניצבת בגאווה אנדרטה לזכרו של מוסטפא , למשל. שהו

בסרטון המוקרן , באופן דומה). 27' מסתמונה (ית מייסד הלאומיות הטורקית המודרנ, כורתאתא 

במוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית מצוינת בגאווה הפטריוטיות הגבוהה של יהודי 

שבאה לידי ביטוי למשל בלחימתם בשירות מדינתם במלחמת העצמאות ההונגרית , הונגריה

אותות גבורה והצטיינות בתצוגת המוזיאון מוצגים .  ובמלחמת העולם הראשונה1848בשנת 

מרבית המוזיאונים היהודיים אינם מתייחסים , למרות זאת. שהוענקו ליהודים במלחמות אלה

  .והדוגמאות שלעין הן בבחינת היוצאות מן הכלל המעידות על הכלל, לאפשרות ההיטמעות בגולה

ילה מאפיין נוסף המשותף למוזיאונים של העדות היהודיות הוא הצגת הקה, בהקשר לכך

יש לראות זאת על רקע הדומיננטיות של השואה .  כמיעוט שסבל בגולה מרדיפות ואיומים שונים

כאמת המידה האולטימטיבית שביחס אליה מושווים אירועי השעה , ישראלי-בשיח היהודי

בכוחה של תודעת השואה גם לשנות את מעמדם היחסי של . והסכנות העתידיות לקיום המדינה

 353".חוויית השואה שעברו"נקבעת לפי " יוקרתם"כאשר , בחברה הישראליתקבוצות ויחידים 

                                                      
, בישראל הידע של והפוליטיקה לאומיות: 'פוסט'ה של הזמן, רם' א: ראו הלאומי כהיסטוריון דינור ציון-בן על 351

  :ראו, להווה העבר את המחברת, הציונית בהיסטוריוגרפיה" הקפיצה "על; 51-25, 2006, רסלינג הוצאת
Y. Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition,  University of 

Chicago Press, Chicago 1995, pp. 32-36. 
 ועד 1904 בשנת מותו מאז כולה הציונית התנועה של זיכרון יום היה אשר, הרצל של מותו יום הוא בתמוז' כ 352

 מיום שונה הוא. ישראל מדינת של הלאומי כחג יקבע זה שיום אפשרות עלתה אף 1948 בשנת. ישראל מדינת להקמת
 יום על. הלימודים שנת בזמן שיחול מנת-על וזאת, הולדתו יום, באייר 'י-כ הכנסת ידי-על 2004 בשנת שנקבע הרצל
, בנגב גוריון-בן אוניברסיטת, 1956-1948, הנופלים והנצחת העצמאות חגיגות: מדינה פולחני, עזריהו' מ: ראו הרצל

 .24-20' עמ, 1995 שבע באר
 ו-ה, ישראל תפוצות', הישראלית בחברה השואה מיתוס, 'ליבמן' י; 103-102' עמ, )106 הערה, לעיל (יבלונקה 353

 .114-101' עמ, )1981(
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) ותקציביים(הבינו קבוצות ואנשים שונים כי הם יכולים להשיג רווחים פוליטיים , בעקבות זאת

קהילות ששרדו את השואה הקימו לעצמן ארגונים עדתיים להנצחת . על ידי הבלטת סבלם בשואה

 שלא חוו את השואה באופן ישיר חיפשו דרכים להשתתף עדות, לעומתן. קהילתם שנחרבה

 שתי מגמות אלה משתקפות גם במוזיאונים 354.בחוויית הנצחה הלאומית בכדי לזכות בלגיטימיות

  .האתנוגרפיים

הנסב כמעט כולו , בולט מכולם בתחום זה הוא המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית

הרעיון להקמתו עלה לאחר שבני הזוג לוסטיג , המוזיאוןכאמור לעיל בתיאור . סביב נושא השואה

לסיפורה של יהדות , לטעמם, נוכחו לדעת כי ביד ושם ובבית התפוצות לא ניתן מספיק מקום

הוא משמש כמפעל , יותר מכל. וזהו ייעודו המרכזי,  זהו החלל שהמוזיאון נועד למלא355.הונגריה

שניים מוקדשים ,  מתוך שלושת חדרי תצוגה356.הנצחה לכאלף ומאתיים קהילות שנחרבו בשואה

דגש . ואת החיים בצל השואה, והמוצגים שבהם מתארים את המוות, לחורבן יהדות הונגריה

ת ילמשל בתיאור הנרחב של פעולות המחתרת הציונ, "הגבורה וההצלה"מיוחד מושם על 

בור הדוק זה בין חי. ישראל-או סיפורם המיתולוגי של הצנחנים מארץ, בהונגריה בזמן השואה

לפחות כפי שזו התקיימה , שואה לגבורה מזכיר את תרבות הנצחת השואה הממלכתית בישראל

  357.עד לשנות השבעים

צוות המוזיאון עוסק במחקר של הקהילות דוברות ההונגרית שנחרבו , מעבר לתצוגה עצמה

ללת ספריה עניפה בין פעילויות המוזיאון נכ. במטרה לשמש מאגר מידע מקיף בנושא זה, בשואה

איסוף ותיעוד חוויותיהם של יהודי הונגריה והסביבה במחנות ; בת עשרות אלפי מסמכים

; מפעל לתיעוד בתי קברות יהודיים ישנים בהונגריה; בסיוע ושיתוף של ועידת התביעות, העבודה

בו והפעלת לוח מודעות ו; קיום טקס זיכרון ברחבת המוזיאון ביום הזיכרון לשואה ולגבורה

ברוח , בתקווה שמישהו מבאי המוזיאון יוכל לסייע בזיהויים, תמונות של אנשים לא מזוהים

 לבתי ספר וקבוצות של בני  תוכניות החינוך שהמוזיאון מציע  מטרת358".המדור לחיפוש קרובים"

ולספר את סיפורה של , לקרב את התלמידים אל המורשת העשירה שנכחדה בשואה: "נוער היא

 במכלול פעילויותיו המוזיאון מתפקד אם כן כמעין 359".ברת הונגרית בזמן השואההיהדות הדו

  .רסה הונגרית של מוסד יד ושםיג

מרבית המוזיאונים של העדות היהודיות , בניגוד למוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית

 מעצבת ועל כן הם אינם יכולים להציג את השואה כחוויה, מתארים קהילות שאינן אירופאיות

                                                      
 .שם 354
. הזו הנפלאה היהדות את השמידה האיומה השואה: "כך נכתב שם, המוזיאון של האינטרנט באתר הד גם לכך יש 355

 מוזיאון של האינטרנט אתר מתוך". אחרים במוזיאונים הראוי למקום הונגריה יהדות של השואה זכתה לא, ברם
 .'התצוגה על 'דף, il.org.hjm.www, הונגרית הדוברת היהדות מורשת

: באנגלית הרשמי בשמו למשל, "ההונגרית דוברת היהדות להנצחת המוזיאון: "גם המוזיאון נקרא לעתים 356
Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry 

 יום: והיסטוריה חינוך, טקסים, 'אל-בית ואילנה עמוס-בן' א: למשל ראו השואה תבהנצח הגבורה הבלטת על 357
 תרבותיים הקשרים: והיסטוריה חינוך, )עורכים (אטקס' וע פלדחי' ר', בישראל ספר בבתי הזכרון ויום השואה

  .471-470' עמ, 1999 ירושלים, שזר זלמן מרכז, ופוליטיים
M. Brog, ‘Victims and Victors: Holocaust and Military Commemoration in Israel’, Israel Studies, 8,3 (2003), 

pp. 65-99. 
 .12' עמ, הארץ מטמוני, כליפא-שלו 358
 .'ולנוער לילדים תוכניות 'דף, il.org.hjm.www, הונגרית הדוברת היהדות מורשת מוזיאון של האינטרנט אתר 359
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ובמיוחד מובלט הקשר ביניהם לבין , מוצגים מקרי רדיפה אחרים, למרות זאת. בחיי הקהילה

בלוח , ניתן מקום מרכזי לאירועי הפרהוד, במוזיאון יהדות בבל, למשל. ההחלטה להגר לישראל

להגן על "נכתב כי אחד מתפקידיה היה , המתאר את פעילות תנועת החלוץ הציונית בעיראק

באופן ". נתנה ביטחון ליהודים והרתיעה את הערבים"וכי פעילות זו , "בעת פורענותהיהודים 

כמו גם הפרעות , בו מונצחת שואת יהודי לוב, "ביתן יזכור"במוזיאון יהדות לוב קיים , דומה

  1967.360- ו1948, 1945שהתרחשו בשנים 

שלט ההסבר . עיןדוגמה  נוספת לתופעה זאת ניתן לראות בבית מורשת יהדות תימן בראש ה

לאחר מכן . בכניסה מתחיל בתיאור חייהם הטובים של יהודי תימן במאות החמישית והשישית

ובמשך כל שנות , מאז. הופעת מוחמד מסמלת נקודת מפנה חריגה בתולדות יהודי תימן"נכתב כי 

ציון לאחר ". חורין למיעוט נרדף ומשועבד-הפכו ממעמד עצמאי ובן, גלותם ועד עלייתם לישראל

הדיכוי הפוליטי ושלילת כבוד : "חוזר ההסבר לנימה חיובית, הקשיים תחת השלטון המוסלמי

לבסוף מתוארת העלייה ". האדם מן היהודים לא שברו את גאון רוחם ולא כופפו את קומתם

ארזו במהירות את , שציפו וייחלו ליום הזה במשך שנים רבות, יהודי תימן: "לישראל

כשמטרה אחת , שבשבילם היה ממילא רק זמני,  הבית היחיד שהכירומיטלטליהם ועזבו את

בנים למשפחת צורפי , באחת התמונות נראים יהודים מתימן". לעלות לארץ הקודש: עומדת מולם

תמונה זו מתארת את , באופן סמלי. כשהם עובדים בבית המלאכה בצלאל בירושלים, כסף

" העבודה העברית"שיים והצטרפו למעגל  העולים התגברו על הק-הגשמת המטרה הציונית 

  .בישראל

המבטאות שימוש בדיכוי לאומי כמוטיב מרכזי בנראטיב ההיסטורי המוצג , דוגמאות אלה

קהילת , כמתואר לעיל. נטועות בהקשר היסטוריוגרפי רחב יותר, במוזיאונים של העדות היהודיות

" הפרהוד"ים בישראל שאירועי יהודי עיראק נאבקה למען הכרה של מוסדות ההנצחה הממלכתי

וכן למען , יהודי לוב נאבקו להכרה בכך שהיו גם הם קורבנות השואה, בדומה. היו חלק מהשואה

ניתן לראות את , באשר ליהדות תימן. הכללתם בין מקבלי הפיצויים במסגרת הסכם השילומים

 יצרו עם השנים שני אשר, ההצגה המוזיאלית כהד לפולמוס בין ההיסטוריוגרפים של יהדות תימן

הראשון מתאר את יהודי תימן כמי שנהנו מחיי רווחה כלכלית . נרטיבים מקבילים וסותרים

יהודי , לפי נרטיב זה. ישראל מתוך מניעים אידיאולוגיים גרידא- ובחרו לעלות לארץ, ומחופש דתי

הדות תימן הנרטיב השני מתאר את י. תימן אינם נופלים בחלוציותם מהיהודים שעלו מאירופה

שסבלה חדשות לבקרים מגזירות השלטון ונזקקה לעזרתו של היישוב היהודי , כקהילה רדופה

  361.ההיסטוריוגרפיה עוצבה בהתאם לצרכי השעה של הקהילה. ישראל- בארץ

ין לא סבלו 'ין מתגאים בכך שיהודי קוצ'במרכז למורשת יהדות קוצ, בניגוד למוזיאונים אלה

דברים אלה מובלטים .  עלייתם לישראל נעשתה ממניעים ציוניים גרידאולכן, כלל מרדיפות בהודו

ינית של נבטים מוצגת כמי 'הקהילה הקוצ,  בנוסף362.בהדרכות הניתנות למבקרים במקום

                                                      
, האיטלקים הגזע מחוקי כך בשל סבלו לוב ויהודי, איטלקי שלטון תחת לוב היתה השנייה העולם מלחמת בזמן 360

 .ובאירופה בלוב ריכוז במחנות נרצחו מהם מאות וכמה
, )עורכים (וסרמן' וה דהאן' י', הלאומית הזהות להבניית וגיוסה תימן יהודי של ההיסטוריוגרפיה, 'קלורמן 'ע 'ב 361

 .330-299' עמ, 2006 רעננה, הפתוחה האוניברסיטה, אומה להמציא
362 Fenichel) הפיכת בעקבות מזכויותיה חלק איבדה שהקהילה העובדה למרות זאת; 136' עמ, )135 הערה, לעיל 

  :וראו אישיים-כלכליים גם היו העולים ממניעי ושחלק, 1947 בשנת עצמאית למדינה הודו
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והשתרשות בקרקע בכוחות עצמה וללא תלונות , "הליכה למדבר"שמגשימה ערכים ציוניים של 

 הקהילות היהודיות משתמשות במוזיאונים ככלי  זוהי דוגמה שלילית לאופן שבו363.כלפי הממסד

  .וישתלב בו, ציוני- כך שהסיפור שלהן יתאים לסיפור העל הלאומי, במאבק על כתיבת ההיסטוריה

, במוזיאון למורשת היהדות הדוברת גרמנית השואה כמעט ואיננה נוכחת, באופן כמעט אירוני

א תוצאה של רצונו המוצהר של מקים אל, זהו איננו מקרה. והיא זוכה לייצוג מינימלי בלבד

סיפור שלדעתו , בימי הזוהר שלה, להציג את יהדות גרמניה בגדולתה, ישראל שילוני, המוזיאון

 הסיפור המרכזי שבחר להציג במוזיאון הוא תרומתם הנרחבת של 364.נשכח בעקבות השואה

, אמנות,  תרבות:במגוון תחומים, יהודי גרמניה לחיי הציבור בגרמניה ולאחר מכן בישראל

לאחר שהועבר המוזיאון ממשכנו המקורי בנהריה למשכנו . מדע וכיוצא באלה, מסחר, פוליטיקה

אחד . הוא עבר שיפוץ יסודי בראשות האוצרת רותי אופק, כחלק מגן התעשייה בתפן, הנוכחי

ין החוצץ ב, "שואה: "ומעליו הכיתוב, השינויים היה הוספת קיר לבן שעליו תלוי טלאי צהוב

ישראל ומדינת -האגף העוסק בתנועה הציונית בגרמניה לבין האגף העוסק בהשתלבות בארץ

ברור כי , מכיוון שהקיר אינו מכיל מוצגים או הסברים כלשהם. הסוגר את התצוגה, ישראל

ומאידך , השואה מוצגת כדבר אשר מחד גיסא לא ניתן להתעלם ממנו. נוכחותו סמלית ורטורית

שרוחו עדיין שורה על , נדמה כי זוהי פשרה בין רצונו של שילוני. סוק בו ישירותגיסא אין רצון לע

שמעידה על עצמה כי היא נזהרת , לבין תפיסותיה של אופק, )1996הוא נפטר בשנת (המוזיאון 

  365.מאוד בבואה לערוך שינויים קונספטואליים במוזיאון

, המקום המרכזי שניתן לדתמאפיין נוסף הבולט במוזיאונים של העדות היהודיות הוא 

והחוזרים על עצמם , המוצגים הנפוצים ביותר. המוצגת כגורם מלכד ששמר על הקהילה בגלות

בהם פריטים ששימשו קהילות . הם אלה הקשורים לפולחן הדתי היהודי, כמעט בכל מוזיאון

וכן , ספרי תורה וספרי קודש אחרים, שלמות כגון תשמישי קדושה ופריטי ריהוט מבתי כנסת

כלים לשבת ולחגים , מזוזות, תפילין, כיפות, טליתות: חפצי דת שהיו בשימוש משפחתי או אישי

במוזיאונים רבים קיים בית כנסת משוחזר או דגם . וכיוצא באלה) חנוכיות, צלחות פסח, פמוטים(

 גולת הכותרת של -אשר במרבית המקרים הוא המוצג המובלט ביותר במוזיאון , של בית כנסת

  .התצוגה

האדם שהגה ויזם את מסורת העברת בתי כנסת יהודיים מרחבי העולם לישראל הוא שלמה 

. אשר בשנות החמישים העביר מאיטליה לישראל מספר בתי כנסת בשלמותם, אומברטו נכון

ובית כנסת , ישראל בתל אביב- שניים מהם נמצאים במוזיאון ישראל בירושלים ובמוזיאון ארץ

 בעת שהסתיימה הקמתו של בית 366.ימים למוזיאון יהדות איטליה בירושליםנוסף הפך ברבות ה

כי , הביע מנהל ביתן האתנוגרפיה דוד דודוביץ, ישראל בתל אביב- הכנסת האיטלקי במוזיאון ארץ

 תקווה זו לא זכתה 367.בית הכנסת ישמש בפועל את תושבי הסביבה ואת המבקרים במוזיאון

                                                                                                                                                       
M. S. Walerstein, ‘Public rituals among the Jews from Cochin, India in Israel: Expressions of Ethnic 

Identity’, Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles 1987. 
 .141' עמ, )Fenichel (שם 363
 .10' עמ, 1998 תפן התעשייה  גן, הפתוח המוזיאון, זיכרונות: אפשרי ובלתי אפשרי, שילוני. י 364
 .9' עמ, שם 365
 .ה.5 בפרק לעיל ראו 366
 .217' עמ, )157 הערה, לעיל (דודוביץ 367
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זיאון בית כנסת פעיל המנהל תפילות סדירות ומושך קהילת במקרים נדירים קיים במו. למימוש

ואולי שם הסיבה היא , כזה הוא בית הכנסת במוזיאון יהדות איטליה. מתפללים קבועה

  .בשעה שבית הכנסת כבר היה קיים כשלושים שנים, שהמוזיאון הוקם סביב בית הכנסת

ל בית הכנסת של העיירה במוזיאון מורשת היהדות הדוברת הונגרית שוחזר ארון הקודש ש

מצאו את שרידי בית הכנסת , בני הזוג לוסטיג, מנהלי המוזיאון. שבהונגריה) Tokaj(טוקאי 

לאחר . 2000והצליחו להעבירם לישראל בשנת , המוזנחים בביקור שערכו בעיר בשנות התשעים

ית הכנסת לב. עבודת שחזור ושימור ארוכה ויקרה מוצג במוזיאון ארון הקודש של בית הכנסת

והן את סיפור הבאתו לישראל , והתצוגה כוללת הן הסבר על בית הכנסת, מוקדש חדר נפרד משלו

הצלת ארון הקודש "המוזיאון אף מציע בין תוכניותיו החינוכיות סדנה בנושא . ושחזורו

, בשני המוזיאונים המוקדשים ליהדות תימן,  בדומה368.המתמקדת בעבודת השחזור, "מטוקאי

דגש מיוחד ניתן בהם לדמותו של . המייצג בית כנסת טיפוסי, ולחן מרוכזים בחדר אחדמוצגי הפ

משה עובד ציין כי . שהיה דמות מרכזית בקהילות תימן, הרב שאצלו הבנים לומדים תורה, המורי

בהקמת המוזיאון בראש העין היה חשוב לו במיוחד להדגיש את התרומה שיכולה להיות ליהודי 

מכיוון שבתימן נשמרו מנהגים ומסורות עתיקות שלא ,  היהודי במישור הדתיתימן עבור העולם

  369.שרדו באף מקום אחר

הוא שמקימיהם הם לרוב , מאפיין נוסף המשותף למוזיאונים של העדות היהודיות

המוזיאון נתפס בעיניהם ככלי למימוש יעדיהם הפוליטיים . פוליטיקאים או אנשי חינוך מקומיים

הדוגמה המובהקת ביותר לכך היא הקמתו של מרכז . בתוך העדה ומחוץ לה, או החינוכיים

בתקופת היותי חבר כנסת שימשתי "פורת כתב כי -בן. פורת-ידי מרדכי בן- מורשת יהדות בבל על

באותם ימים החלטנו במועצה . עשרה שנה-יהודה במשך ארבע-גם ראש המועצה המקומית אור

באותן שנים . ו להקים מבנה לשימור מורשת עדתםלהקצות שטח אדמה בחינם לכל מי שירצ

הראשונים שניצלו אפשרות . יהודה פסיפס של עולים חדשים מעדות שונות-היתה אוכלוסיית אור

 כמובן שזוהי איננה יד המקרה שקהילת יוצאי עיראק היתה הראשונה 370".זו היו יוצאי עיראק

  . את הרעיון להקימוהגהכתחילה פורת עצמו הוא שמל-שכן בן, יהודה-להקים מוזיאון באור

  

  פלסטיניות-מוזיאונים של קהילות ערביות  .ג.9

פלסטינית אינה נוכחת במוזיאונים -האוכלוסיה הערבית, כמו ברובדי תרבות ישראלית אחרים

אך , "יהודיים" התרבות החומרית הפלסטינית אמנם מוצגת לעתים במוזיאונים 371.הישראלים

או אפילו , "פלסטינים"ם שלהם אינם מתויגים כהכלים והחפצי. לא הפלסטינים עצמם

מגוון בעלי " אדם ועמלו"בו מוצגים בביתן , ישראל-הדבר קורה למשל במוזיאון ארץ". ערבים"כ

. נפץ צמר גפן וכיוצא באלה, חרש ברזל, רצען, נפח: מלאכה העובדים בשיטות ובכלים מסורתיים

ובדה שמרבית העוסקים במלאכות אלה ללא כל אזכור לע, הם מוצגים כבעלי מלאכה מקומיים

                                                      
 .asp.EduProg/il.org.hjm.www://http, המוזיאון של האינטרנט אתר 368
369 Fenichel) 110' עמ, )135 הערה, לעיל. 
 והועד בישראל המוזיאונים איגוד, במוזיאון יהודית אתנוגרפיה, )עורך (זמר' א, 'בבל יהדות מוזיאון, 'פורת-בן' מ 370

 .34' עמ, 1993 חיפה, ם"איקו של הישראלי
371 T. Hamdan, 'The history and role of museums in Palestine', ICOM Study Series, 9 (2001), p. 25. 
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שהוקם לאחרונה בעכו מוצגים " אוצרות בחומה"במוזיאון , בדומה לכך. היו למעשה פלסטינים

לא , המובאים גם בערבית, הסברי התצוגה. אלפי פריטים שנרכשו ברובם מערביי הגליל

זיאון כמעט המו". של פעם"אלא מציגים אותם כחפצים , מתייחסים כלל למוצאם של המוצגים

הדבר נובע מחוסר עניינם של הללו , ולהשערת מנהלו שמעון מנדלר, שאינו זוכה למבקרים ערבים

  372.בעבר ובהיסטוריה

דהיינו , המאפיין המרכזי המשותף למוזיאונים הפלסטינים הוא המניע להקמתם, על רקע זה

יקתה המכוונת החומרית הפלסטינית לאור מה שנתפס כמחוהתרבות הניסיון להצלת המורשת 

ידועה ה, ם הוא הרקמה הפלסטיניתההמוצג האתנוגרפי הבולט ביותר ב. ידי מדינת ישראל-על

שמלות הרקמה הפלסטינית המפוארות הוצגו כבר מאמצע . הגבוהבאיכותה הבעולם הערבי 

במיוחד קוסמת . עשרה במוזיאונים האתנוגרפיים החשובים והגדולים בעולם-המאה התשע

 כל המוזיאונים 373.יש דגמי רקמה האופייניים לוגיאוגרפי שלכל איזור ובדה לאתנוגרפים הע

לרוב תוך הצגתן בהתאם , הנכללים בקטגוריה זאת כוללים תצוגה נרחבת של עבודות רקמה

הפריסה הגיאוגרפית של הרקמה הפלסטינית כמו מאשרת את הבניית הארץ . למקורן הגיאוגרפי

  . הפלסטיניכיחידה גיאוגרפית אחת השייכת לעם

מאפיין נוסף הבולט מאוד במוזיאונים הפלסטיניים הוא החיבור לחקלאות לעבודת אדמה 

בכל אחד מהמוזיאונים שנכללים בקטגוריה זאת מוצגים בהרחבה כלי חקלאות . מסורתית

את הקשר מוצגים אלה מבליטים . וכיוצא באלה, בית הבד, דוגמת המחרשה, מסורתית

הצגת כלי חקלאות מסורתית מהווה , יותר מכך. אל האדמה ואל הארץההיסטורי של הפלסטינים 

תמר כפי שטענה . ישראל-תשובה לניכוסם בידי מוזיאונים המוקדשים לחלוציות היהודית בארץ

  : לגבי המוזיאונים להתיישבותכתריאל

חלק גדול מן המוצגים בתחום הנקרא חקלאות מסורתית הם חפצים שאתנוגרף מסוגכם היה "

אבל לעתים קרובות הסיפור . כך-למעשה לכפר ערבי כלשהו בתקופה שאינה מאוחרת כלממען 

בעצם זה ':  דיברתי עם מבקרים ערבים שאמרו]...[. של החפצים מופיע כסיפור מקראי

והסיפורים , אלה הכלים של אבא וסבא': אבל דיברתי גם עם יהודים שאמרו. 'מוזיאון שלנו

  374".'הם של משה וחיים

בהגדרתו , מתייחס לסוגייה זו בפרסומיונין 'בסחפלסטינית -המורשת והתרבות הערביתמוזיאון 

מניעת גניבה "ו" הוכחת הזהות הערבית הלאומית ואי טשטושה"כחלק ממטרות המוזיאון את 

 אמנם זהו המוזיאון היחיד הפועל באופן מוצהר .ללא ציון מיהו הגנב והחקיין, "וחיקוי המורשת

אך בהדגשת החיבור לאדמה כל המוזיאונים הפלסטינים , מית הפלסטיניתלחיזוק הזהות הלאו

 שכן אם הכלים ".גאולת הקרקע" הנרטיב הציוני של  נגד,גם עם מובלעת, מבטאים התקוממות

והארץ לא , ד את הקרקעהרי שמישהו עיב, החקלאיים היו בשימוש עוד לפני ההתיישבות הציונית

 .היתה ריקה

                                                      
 .2008 ביולי 27, עכו, אישי ראיון, "בחומה אוצרות "מוזיאון מנהל, מנדלר' ש 372
373 Kawar & Nasir) 301 הערה, לעיל(;  

L. El Khalidi, The Art of Palestinian Embroidery, Saqi Books, London 1999. 
 אתנוגרפיה, )עורך (זמר' א', אתנוגרפיים למוזיאונים היסטוריים מוזיאונים בין - רחוקה כארץ העבר, 'כתריאל' ת 374

: ישראל-ארץ את לספר, 'כתריאל' ת: גם וראו; 38' עמ, 1992  אביב תל, בישראל המוזיאונים איגוד ,במוזיאון יהודית
 .64' עמ, )1997 (2 אחרים דברים', ההתיישבות לתולדות מוזיאון של אתנוגרפיה
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 אינם מכילים כל המוזיאונים הפלסטינים,  הקהילות היהודיותבניגוד למוזיאונים של

אין שחזורים או ממצאים . הן של האסלאם והן של הנצרות, התייחסות למרכיבי תרבות דתיים

המוזיאונים היהודיים שבעוד ,  בנוסף לכך.וכמעט שלא מוצגים אביזרי תפילה ופולחן, ממסגדים

המוזיאונים ,  חיי הגלות והעליה לישראלמדגישים את הנראטיב ההיסטורי היהודי של

אפילו מושגים שהפכו למושגי יסוד בהבנת . הפלסטיניים אינם מציגים נראטיב היסטורי כלשהו

אינם זוכים לייצוג במוזיאונים , או חוויית הפליטּות, כגון הנכבה, פלסטיני-הסכסוך הישראלי

 היהודים יפותן מקום נרחב לרדבהם ניתש, בניגוד מוחלט למוזיאונים היהודיים, זאת. אלה

  .בגולה

  

  רקסיות'בדואיות וצ, מוזיאונים של קהילות דרוזיות  .ד.9

הקהילה הבדואית בנגב שונה מזאת . מוזיאונים אלה קשים לסיווג על סמך מאפייניהם התוכניים

דבר דומה לכאורה ניתן לומר . רקסית'מהקהילה הצ ושתיהן שונות מהקהילה הדרוזיתו, שבגליל

ההבדל , ואולם. דהיינו יהדות בוכרה לעומת יהדות גרמניה, קהילות המוצא היהודיותגם לגבי 

אין ולא היה סיפר ,  רקסית'הדרוזית והצ, הבדואית, ל"המרכזי הוא שלשלושת ההקהילות הנ

. משותף הכורך אותן יחדיו כפי שהנראטיב הציוני משותף לקהילות היהודיותלאומי -היסטורי

וזוכות קהילות אלה במהלך הו היחס לה זכו זהרי ש, מבחינה פוליטיתאם יש דבר אשר מאחדם 

" בני מיעוטים"גדירה אותם כהלמרות מחאות הולכות וגוברות  אשר ,השנים ממדינת ישראל

  .להבדילן מהאוכלוסיה היהודיתעם האוכלוסיה הפלסטינית בכדי יחדיו וכרכה אותן 

של קהילות אלה דמיון צורני שהצדיק את קיים בין המוזיאונים , למרות ההבדלים התוכניים

- המאפיין המשותף הבולט ביותר הוא ההיבט התיירותי. סיווגם יחדיו תחת קטגוריה משותפת

אם כי לא , בכך הם דומים. במראם ובהתנהלותם, השולט כמרכיב מרכזי בסיבת הקמתם, מסחרי

.). ג.2פרק (ון לעיל שניד, מוזיאון-מסחרי דוגמת האקו-לדגם המוזיאון התיירותי, במוצהר

, בה ניתן לקנות תוצרת מקומית, הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא החנות הצמודה למוזיאון

כרמל נכנסים דרך החנות -אל בית המורשת הדרוזית בדלית אל. בעיקר של מוצרי מזון וביגוד

אולם חנות הצמודה למוזיאון היא מאפיין שניתן למצוא במרבית . שבבעלות אותה משפחה

רק במוזיאונים בפרק זה נכללת גם , ם זאתע. המתקשים למצוא מקורות הכנסה, המוזיאונים

  .מסעדה

חמשת המוזיאונים שנידונו בפרק , ובניגוד למוזיאונים בכל הסיווגים האחרים, באופן מובהק

והוקמו מתוך הבנה של , הם נמצאים במרכזם של אתרי תיירות. זה הם מוסדות בעלי כוונות רווח

שהם יוכלו להתפרנס מהפעלתם עבור התיירים הרבים הפוקדים ממילא , בני הקהילה, יהםמקימ

מקימיהם לעתים ציינו שיקולים חינוכיים או הסברתיים . את המקומות שבהם הם נמצאים

לרוב מוזיאונים , בהתאם. אך ניכר כי מניעים אלה הם בשולי השיקול הכלכלי, כמניעים נוספים

והם אף אינם , ת המידה המקצועיות הנדרשות מהמוזיאונים הרשמייםאלה אינם עומדים באמו

אשר ,  חשוב לציין כי אין בכך להעיד על מקצועיותה של התצוגה375.שואפים לקבל הכרה שכזאת

אך בממוצע ניתן לומר . לעתים מאוד מוקפדת ומקצועית לא פחות מאשר במוזיאונים הרשמיים

                                                      
 כוונות ללא מוסד להיות המוזיאון על החינוך ממשרד רשמית הכרה לקבלת הקריטריונים אחד, לעין כמצויין 375

 .רווח
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, רישום מסודר של המוצגים, בענייני דיוק היסטוריכי במוזיאונים אלה ניכרת הקפדה פחותה 

ובולטים בחסרונם מוצגים , כמעט בכולם אוסף המוצגים קטן יחסית. וכולי, תנאי אחסון נאותים

  .היסטוריים

 

  מוזיאונים של מקום  .ה.9

, ואוצרות בחומה,  בית המאירי,ו אלון'מרכז גדהיינו , שלושת המוזיאונים שנידונו בפרק זה

כלומר , "עדתיים-חד"הם אינם , באופן השטחי ביותר, ראשית.  מובנים מרכזייםייחודיים בשני

הם מוקדשים למרחב הגיאוגרפי , תחת זאת. הם אינם מציגים עדה או קבוצה אתנית אחת בלבד

שלא נכללו , הדבר דומה במקצת למוזיאונים אחרים. דהיינו מוזיאונים של מקום, הסובב אותם

או אף מרכז , שם יגאל אלון שבגינוסר-על" אדם בגליל"וזיאון כגון מ, במסגרת עבודה זאת

גם בשתי הדוגמאות האלה מדובר על מוזיאונים המציגים את סביבתם . המבקרים במצפה רמון

מוזיאונים אלה . לאו דווקא האנושית, אם כי הדגש בהם הוא על הסביבה הפיזית, הגיאוגרפית

המאדירה את ידיעת הארץ כדיסציפלינה , רמניהשמקורה בג, עם כך משתלבים בתפיסה הציונית

  .מדעית

ידי אנשים שאינם מקרב הקהילה -ההבדל המרכזי השני הוא שניים מהמוזיאונים הוקמו על

ו אלון ומוזיאון אוצרות בחומה מוקדשים לקהילה הבדואית וערביי 'מרכז ג. שאותם הם מציגים

, באשר לבית המאירי.  העדהאנשיידי -עלאך שניהם הוקמו על ידי יהודים ולא , בהתאמה, הגליל

היגרה לצפת , מקימו של המוזיאון, משפחתו של יחזקאל המאירי, המוקדש ליישוב הישן בצפת

שלושת המוזיאונים , בכך.  הישןבולא היתה חלק מהרצף היישובי הקרוי היישו, 1837בשנת 

די לבנים ממוצא אירופאי י-המוקם על, האלה דומים יותר לדגם המקורי של המוזיאון האתנוגרפי

  .מרחבי העולם" אקזוטיות"ומציג קהילות 
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  :10 פרק

  סיכום

ואותרו מוזיאונים מחמישה , במסגרת מחקר זה מופה שדה המוזיאונים האתנוגרפיים בישראל

עדתיים של קהילות -מוזיאונים חד, "ממלכתיים"מוזיאונים : טיפוסים בעלי מאפיינים מובחנים

, רקסיות'בדואיות וצ, מוזיאונים של קהילות דרוזיות, לות פלסטיניותמוזיאונים של קהי, יהודיות

המוזיאונים הממלכתיים .  אתנית מסוימתהאשר אינם מוקדשים לקבוצ, "של מקום"ומוזיאונים 

מבחינה תוכנית . והם הגדולים והמתוקצבים ביותר, ידי המדינה-הינם מוזיאונים המוכרים על

השואפת לאחד את העם היהודי , של התנועה הציונית" ךכור ההיתו"הם מייצגים את תפיסת 

מבחינת העדות השונות המרכיבות את פסיפס האוכלוסיה . לקולקטיב אחד המובדל מסביבותיו

הישראלית חסרונם הגדול של מוזיאונים אלה הוא שאינם נותנים באופן קבוע במה לכל עדה 

 להדגיש את הדומה בין העדות –פוך למעשה הם שואפים לעשות מהלך ה. להדגיש את הייחודי לה

מכך שחלקים , או מתעלמים לחלוטין, מובן גם כי הם מדחיקים לשוליים. ולהדחיק את השונה

  .נרחבים באוכלוסיית ישראל אינם יהודים

או , עדתיים-את החסרונות האלה ממלאים בעשורים האחרונים המוזיאונים החד

כתריאל מסבירה כי  376.צא אתני משותף ויחידמציגים קהילות בעלות מואשר , יםיאתנוצנטרה

הם מציגים , במלים אחרות". במלוא תפארתן, תמונה של קהילות ישראל בעבר"הם מציגים 

ולכן הם , )היסטוריה(ובזמן אחר ) אתנוגרפיה(תרבות מסוימת כפי שהתקיימה במקום אחר 

 למעשה עירוב 377.וריקטגוריות של מוזיאון אתנוגרפי עם מוזיאון היסט-מהווים שילוב חוצה

חפצי , שכן מוזיאונים אלה מציגים במקרים רבים גם חפצי אמנות, הקטגוריות רב עוד יותר

  378.היו מוצאים את מקומם במוסדות אחריםמקובל שבאופן , ואף מסמכים ארכיוניים, יודאיקה

מוזיאונים "תמר כתריאל מכנה אותם . עירוב הקטגוריות יוצר גם בעיות של מינוח

פורת - מרדכי בן379.הגדרה הכוללת רק את המוסדות של העדות היהודיות, "רפיה יהודיתלאתנוג

מוזיאונים "מציינם בשם  במוזיאון כתב העת 380".מוזיאונים היסטוריים אתניים"מכנה אותם 

ידי ליפשיץ ושילר הם עושים הפרדה בין - בסיכום שנכתב על381".מוזיאוני עדות"או " קהילתיים

, "מוזיאונים אתנוגרפיים"אותם הם מכנים , בדואיות ודרוזיות, ת ערביותמוזיאונים של קהילו

 בעיית מינוח נוספת 382".מוזיאוני עדות "המכונים , לבין המוזיאונים של הקהילות היהודיות

של חלק ממוסדות אלה להשיג הכרה של משרד החינוך כמוזיאון , או חוסר העניין, נגזרת מהקושי

                                                      
 ).10 הערה, לעיל (ופרי קרק 376
 ).374 הערה, לעיל (כתריאל 377
 .90' עמ, 2004, בירושלים העברית האוניברסיטה, דוקטור עבודת', בישראל מוזיאונים טיפוסי, 'יאיר' א 378
 ).374 הערה, לעיל (כתריאל 379
 .15' עמ, )1993 (6 במוזיאון', בבל יהדות מורשת מוזיאון, 'פורת-בן' מ 380
 .1' עמ, )1993 (6 במוזיאון, המערכת רמאמ 381
 .270' עמ, )9 הערה, לעיל (ושילר ליפשיץ 382
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והם סובלים , אך מרביתם קטנים יחסית, ם גדולים ומרשימים  אחדים מהמוזיאוני383.רשמי

, של אדם אחד או שניים" צוות"ידי -לעתים המוזיאון כולו מוחזק על .ממחסור חמור בתקציב

גם אם אינם מוכרים ,  חלקם מתקראים מוזיאון384.כפי שקוראת להם ענבר" המשוגעים לדבר"

,  יהיה אשר יהיה השם". מורשתבית"או " מרכז מורשת"אך חלקם הגדול נקרא בכוונה , רשמית

  .אופיו של המוזיאון נגזר בעיקר מאופיה של הקבוצה האתנית אותה הוא מציג

עדתיים היהודים החלו להתפתח בשנות השבעים של המאה העשרים -המוזיאונים החד

כלי בידי האליטה האשכנזית למחוק " כור ההיתוך"במקביל לתנועת הנגד הרואה במדיניות 

מבין המוזיאונים כאלה המתארים את . שטש את עברם של יהודי המזרח וארצות האסלאםולט

העוסק , ין'למשל מרכז מורשת יהדות קוצכמו , חייה של קהילה יהודית מגובשת ומתוחמת

חלק מהמוזיאונים מקיפים , לעומתם. ין וסביבתה'בקהילות שחיו בדרום מערב הודו בעיר קוצ

כאלה הם המרכז העולמי . חום גיאוגרפי חוצה גבולות מדינייםתרבות יהודית שהתקיימה בת

, בתווך. או המוזיאונים למורשת היהדות הדוברת גרמנית והונגרית, למורשת יהדות צפון אפריקה

, תימן, איטליה: כאלה המגדירים את עצמם לפי הגבולות המדיניים המודרניים המקובלים כיום

  .'טורקיה וכו, )בבל(עיראק , לוב

השואה מהווה מרכיב מרכזי במוזיאונים . ולא בכדי, בולטתאלה חות השואה במוזיאונים נוכ

, המוזיאון הממלכתי להנצחת שואת יהודי אירופה, "יד ושם"מוזיאון בולט מכולם . בישראל

בקרב " תחנת חובה"והמהווה , שהוא המוזיאון היחיד בישראל שהוקם מתוקף חוק של הכנסת

 מוזיאונים רבים נוספים עוסקים 385.ל ואורחים רשמיים של המדינה" צהחיילי, תלמידי בתי ספר

 ומעבר לכך קיימים עוד מאות אתרי הנצחה ואנדרטאות של קהילות 386,בשואה באופן בלעדי

 למרות עושר זה של הנצחת השואה במוזיאונים 387.הפזורים בכל רחבי הארץ, וארגונים שונים

אף , זאת. יהודים נותנים לשואה מקום מרכזיגם המוזיאונים האתנוגרפיים ה, ייעודיים

-המוטיב השני הבולט בתצוגת המוזיאונים החד. במוזיאונים שאינם של עדות יהדות אירופה

הוא בהבלטתם את השתלבות העדה במדינת , החוזר על עצמו כלעט בכולם, עדתיים היהודיים

 חלק מהחתרנות הנלווית בכך מוזיאונים אלה מוותרים על. ישראל ובתרומתה לחברה הישראלית

ומכריזים כי הם למעשה מאמצים את החזון הציוני של , "כלל ישראל"להיבדלות של העדה מ

 .איחוד חלקי העם השונים בישראל

בחלקם הם ממשיכי דרכם הישירים של . מגוונים ביותרפלסטיניים - ערביםהמוזיאונים ה

חלקם בשטחי . טרם הקמת המדינהבהם כאלה שהוקמו ב, המוזיאונים הוותיקים ביותר בישראל

המוטיב המקשר ביניהם הוא השאיפה . בעוד חלקם בשטחי הרשות הפלסטינית, הקו הירוק

בעוד שהמורשת של עדות יהודיות נמחקה באמצעות תהליכי . לשמר את המורשת הפלסטינית

                                                      
 יהדות מוזיאון, הישן היישוב חצר מוזיאון, אלון ו'ג מוזיאון הם המוכרים היחידים המוזיאונים, זו רשימה מתוך 383

 .21-20' עמ, )3 הערה, לעיל (רוסו אצל ראו המוכרים המוזיאונים רשימת את. תפן ומוזיאון, איטליה
 .25' עמ, )81 הערה, לעיל (ענבר 384
 ובלתי נפרדת מהמדינה זוכה הוא לה התמיכה גם כך בשל; 1953-ג"התשי, ושם יד - והגבורה השואה זכרון חוק 385

 .6 הערה, 4' עמ, )3 הערה, לעיל (רוסו: וראו, האחרים במוזיאונים בתמיכה תלויה
, )איחוד (חיים גבעת בקיבוץ טרזין בית, מרדכי יד מוזיאון, קצנלסון יצחק שם-על הגטאות לוחמי מוזיאון למשל 386

 .ים שדות בקיבוץ סנש חנה ובית, יצחק-תל בקיבוץ משואה מוזיאון, בירושלים ציון הר על השואה מרתף
 זיכרון": יעלה הבוקר ובדמם", )עורכים (ברקאי' וג שילר' א', בארץ וביישובים בערים השואה הנצחת, 'ברוג' מ 387

 .175' עמ, 2005 ירושלים, אריאל הוצאת, )172-171 אריאל (בישראל והנצחה



 
 

95

ישראל נמצאת בעשורים האחרונים ללא -  בארץתהחברה הפלסטיני, "טבעיים"מודרניזציה 

לכך יש . ה הרוחנית והתרבותיתתסכנה של הכחדה ממשית של מורשבו, דרה עצמית פוליטיתהג

להוסיף את הניכוס התרבותי של מוזיאוני ההתיישבות הישראלים את החקלאות המסורתית 

פלסטינים אינם מתייחסים - על רקע זה מעניין במיוחד שמרבית המוזיאונים הערבים388.הערבית

או , את הנכבה,  הם אינם מציינים את המלחמות הרבות389.יטית זאתבאופן ישיר למציאות פול

  .יום בעקבות אירועים אלה- אף כיצד השתנו חיי היום

רקסיות הוקמו בעיקר ממניעים 'הבדואיות והצ, המוזיאונים של הקהילות הדרוזיות

האוכלוסיה המרכיבה קבוצות אתניות אלה מזדהה חלק מלמרות ש. תיירותיים- מסחריים

מקימי מוזיאונים אלה , ולא עם האוכלוסיה היהודית,  עם האוכלוסיה הפלסטיניתבמובהק

רקסית בריחניה 'מובילים מגמה זאת המוזיאון המורשת הצ. נמנעים במכוון מיצירת זיקה זאת

שניהם שואפים לקרב בין עדתם לבין מדינת ישראל  ,כרמל-בית המורשת הדרוזית בדלית אלו

שכן מרבית ,  שבצד המניע האידיאולוגי עומד גם השיקול הכלכלי אין ספק390.ואזרחיה היהודים

  .המבקרים בשני המוזיאונים הם תיירי פנים יהודים

, אופי המוזיאון מוכתב מאופיים, המכתיב למוזיאון תכנים מסוימים, מעבר לאופי הקהילה

חומים הדורש מומחים בת, מוזיאון הוא מוסד מורכב.  ועברם האישי של מקימיו, שאיפותיהם

חלקם הגדול של אולם ו. גיוס משאבים ועוד, חינוך, שיווק, עיצוב, שימור, אוצרות, ניהול: רבים

המכיל לעתים קרובות אדם , המוזיאונים הנידונים במחקר זה מחזיקים צוות מצומצם ביותר

ראשיתו של כמעט כל מוזיאון . ו של האוסףישהוא או היא במרבית המקרים גם מקימ, אחד בלבד

ולעתים (מקדיש את מירב מרצו וזמנו ו, את מה שהאחרים זורקיםהאוסף , שראל באדם אחדבי

כבר , "המשוגע לדבר"הגנרי שזכתה בישראל לכינוי , דמות רומנטית זו. לטיפוח האוסף) גם כספו

 כל אחד 391.ואף זכתה לניתוחים תרבותיים ביקורתיים, נכנסה לפנתיאון הקלישאות הישראלי

 אותם יה הדחף היחיד ה.ללא הכוונה מלמעלה, וארים הוקמו באופן כזהמהמוזיאונים המת

בחלק מהמוזיאונים . לנושא להדביק גם אחרים ו בהדרגהצליחהאשר , "משוגעים לדבר"

  392.ידו-ידי הדרכה שניתנת על-על, תצוגהב משתלב" המשוגע"

 לא היה כולל מוזיאון יהודי לוב, כך למשל. אופיו של כל מוזיאון נגזר מאופיו של מקימו

אבי , התייחסות נרחבת כל כך לשילוב בני העדה בכוחות הביטחון אלמלא עברו של מקימו

מוזיאון יהדות איטליה שם דגש מיוחד על בתי כנסת איטלקיים בעקבות . בחיל האוויר, פדהצור

מרכז מורשת יהדות בבל הוקם דווקא באור . בתי כנסת לישראל" העלאת" נכון ב'א' עברו של ש

את עובדת היותו המוזיאון . עמד לפני כן בראשות העיר, פורת-מרדכי בן, הודה מכיוון שמקימוי

בקרב קבוצת .  פורת-עדתי הגדול והמרשים ביותר ניתן לקשור ליכולות גיוס הכספים של בן-החד

                                                      
 .6 בפרק בהרחבה כך על ראו 388
 .'ד6 בפרק המתואר כפי, נין'בסח למוזיאון פרט 389
 .'ג7-ו' ב7 בפרק ראו לפירוט 390
 .84' עמ, )99 הערה, לעיל (אזולאי אצל למשל 391
. לא קיים קטלוג או רישום מסודר של המוצגים, לתי מוכריםבמיוחד במוזיאונים ומרכזי המורשת הקטנים והב 392

. אשר מתפקדים גם כמדריכים עבור המבקרים, כל המידע על האוסף ועל הפריטים מצוי בראשם של מקימי המוזיאון
ולעתים המוזיאון כלל לא פתוח לקהל , במרבית המוזיאונים ההדרכה נתפסת כחלק מובן מאליו מהביקור במוזיאון

 .בתיאום מראש הכולל הדרכה מצוות המוזיאוןאלא רק 
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בולטת נוכחותם של אנשי חינוך ועסקני ציבור שהקימו את המוזיאונים האתנוגרפיים אישים ה

רובם ככולם לא קיבלו כל הכשרה מקצועית בנושא מוזיאונים לפני שהקימו את ). קאיםפוליטי(

  .המוזיאון

לא ניתן , לפיכך393.הוא מוסד פוליטי במהותו, כל מוזיאוןכמו ,  האתנוגרפיהמוזיאוןאך 

אלא גם , להתעלם מכך שמקימיהם של המוזיאונים זוכים לקבוע לא רק את אופיו של המוזיאון

רקסית מציגים 'שני המוזיאונים של העדה הצ, לדוגמה. ההיסטורי המוצג בו) אטיבנר(את הסיפר 

אך כל מוזיאון , החפצים המוצגים בשני המוזיאונים דומים מאוד.  מאוד זה מזהתמונה שונה

המוזיאון של שאוקי חון בריחניה כמעט יוצא מגדרו בכדי להדגיש את . בוחר להדגיש נרטיב אחר

המוזיאון , לעומתו. ל"רקסים בשירות בצה'ואת תרומתם של הצ,  ליהודיםרקסים'הדמיון בין הצ

רקסים ואת 'זוהיר תחאוחא בכפר כמא מדגיש דווקא את הזהות הלאומית העצמאית של הצשל 

למרות הקשרים הענפים וההדוקים בין . רקסים תושבי ישראל למקום מוצאם'הזיקה של הצ

ואף לא ביקרו האחד במוזיאון של , ים בקשרחון ותחאוחא לא נמצא, קהילות שני הכפרים

  394.השני

הקמת מוזיאון נותנת בידי המקימים גם את הכוח להחליט להתעלם מפרקים , מעבר לכך

המוזיאונים האתנוגרפיים ברובם למרות ש. או מקבוצת אוכלוסיה מסוימת, מסוימים בחיי העדה

ר בקהילות אחידות חשוב לזכור כי לעולם לא מדוב, עוסקים בקהילה אחת מסויימת

המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית מציג באופן כמעט בלעדי את , כך למשל. ומונוליתיות

 מצד אחד –חסרות בו שתי קבוצות שהיו בולטות בקרב יהודי הונגריה . אנשי מעמד הביניים

קבוצות שתי . ומן הצד השני היהדות האורתודוקסית, משפחות אילי התעשייה והממון היהודים

כל האוסף (ולפיכך לפי מדיניות מקימי המוזיאון הן אינן מיוצגות בו , אלה לא תרמו מוצגים

במוזיאון יהודי לוב מיוצגת בעיקר הקהילה העירונית ,  בדומה לכך395).מבוסס על תרומות

 396.או קהילת היהודים שוכני המערות, ולא קהילות אחרות כמו יהודי קירינאיקה, בטריפולי

בעוד יהודי , ולמי של יהודי צפון אפריקה מציג באופן כמעט בלעדי את יהודי מרוקוהמרכז הע

  ).גם הכסף לתרומות הגיע רובו ככולו מיהודי מרוקו(יר ותוניס מוצגים בשוליים 'אלג

באופן שבו הם בישראל קיימים קווים משותפים בין המוזיאונים האתנוגרפיים , לבסוף

ומזינים , המוזיאונים ניזונים מהקהילה שהקימה אותם. יםמתייחסים לקהילה שאליה הם שייכ

יוצר , איש הקהילה ששוקד על הקמת המוזיאון, "המשוגע לדבר. "אותה בחזרה בדרכים מגוונות

משאבים , בעיקר לצורך גיוס כספים ואיסוף מוצגים וסיפורים, קשרים אלה עוד לפני הקמתו

אך , חדים הם באמת מפעל של איש אחדמוזיאונים א. שבלעדיהם חזונו לא יוכל להתממש

                                                      
393 C. A. Noriega, ‘On Museum Row: Aesthetics and the Politics of Exhibition (museum vs. the state since 

the 1980s)’, Daedalus 128,3 (1999), pp. 57-82. 

 .77-76' עמ, 1999 אביב תל, המאוחד הקיבוץ הוצאת, לאמנות אימון, אזולאי' א: גם וראו
 ).330 הערה, לעיל (תחאוחא; )322 הערה, לעיל (חון 394
 של המורשת להנצחת המוזיאון: הישראלית תרבותית-הרב בחברה אתניים מוזיאונים של מקומם, 'פורת' י 395

', ארכיונים חקר של ומתודולוגיה יישובית מוזיאולוגיה 'לקורס סיום עבודת', ההונגרית דוברת היהדות
 .16-15' עמ, 2006 ירושלים, העברית טההאוניברסי

 דברי את ראו, שבשרון פורת במושב בישראל והתיישבה גריאן בחבל כפרים בשלושה שהתגוררה, זאת קהילה על 396
' עמ, 1960 אביב תל, בישראל לוב קהלות ועד, לוב יהדות, )עורכים (ואחרים זוארץ' פ: אצל המובאים, סלושץ נחום

40-39. 
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חברי הקהילה . מרביתם מוקמים מתוך שותפות בין אנשי חזון ומעשה לבין אנשי אמצעים

במוזיאונים רבים רשום לצד כל . שתומכים במוזיאון בתרומות מונצחים בתצוגה באופנים שונים

חות ירושלמיות וותיקות במוזיאון חצר היישוב הישן הוזמנו בני משפ. מוצג מי תרם אותו לתצוגה

  .בה מוצג העסק המשפחתי, להקים פינת הנצחה משפחתית

, למיקום המוזיאון יכולה להוות חשיבות עליונה ליכולתו לקיים קשר רציף עם הקהילה

מרבית המוזיאונים העדתיים הוקמו . ובמקרים רבים המיקום אכן משפיע על אופי המוזיאון

ואשר התפתחו לאורך השנים כמוקדי ,  רבים מיוצאי העדהבאופן טבעי בישובים שבהם מרוכזים

המוזיאון למורשת יהדות תימן צמח באופן טבעי מתוך בית הספר התיכון , למשל. הזדהות עבורה

העיר אור יהודה הוקמה על בסיס . שכמעט כל תלמידיו ומוריו היו ממוצא תימני, בראש העין

ולכן לא היה מקום טבעי ממנה להקמת , אקידי עולים מעיר-חמש מעברות שאוכלסו בעיקר על

אתר האינטרנט של מרכז מורשת יהדות טורקיה ביהוד מציין כי המרכז . מרכז מורשת יהדות בבל

 והיא נחשבת 50- וה40- היות ויהוד קלטה עולים רבים מטורקיה בשנות ה"הוקם דווקא שם 

  397".באחוזים לישוב המאוכלס ביותר בעולים מטורקיה

מיקום ללא מוקד המהווה , כל הארץאחרות פזורות ברחבי דות וקהילות ע, לעומת זאת

בתקווה , במקרים כאלה המוזיאון מוקם לרוב בעיר גדולה במרכז הארץ. להקמת מוזיאון" טבעי"

כך למשל המוזיאון . שכך יהיה נגיש לקהל רחב ככל האפשר ויצליח למשוך מבקרים רבים

חברה ותרבות הוקם בנתניה פשוט מכיוון שבעיר זו חי למורשת יהדות תימן של האגודה לטיפוח 

היות ונתניה אינה מהווה מוקד משמעותי של יוצאי . שלום-עובדיה בן, ופעל מקים המוזיאון

. האגודה הקימה סניפים ברחבי הארץ במטרה ליצור קשר ישיר עם יוצאי תימן וצאצאיהם, תימן

, ביכיני, במשגב, ברחובות, יית טבעוןבקר, באשקלון, סניפים כאלה הוקמו למשל בירושלים

המוזיאון למורשת היהדות הדוברת ,  באופן דומה398.בעמקא ובמועצה האזורית מטה יהודה

על מנת , באזור המרכז" דור ההמשך"מנהל פעילויות המיועדות ל, הממוקם בצפת, הונגרית

  399.לאפשר לאנשים רבים להשתתף בהן

המוזיאון למורשת עדות ישראל , למשל. קימיולעתים המיקום נקבע משיקולי תועלת של מ

ובשל הפיכתה לעיר קולטת , הוקם בעיר לוד בשל היותה של העיר מרכז רוחני ותורני היסטורי

מיזוג גלויות מלא של , המבנה המגוון של האוכלוסייה החדשה יצר חברה תוססת ופעילה. "עלייה

 המוזיאון זוכה 400".ונה המיוחדכאשר כל עדה שומרת על מורשתה ועל צבי, מזרח בצד מערב

,  באופן דומה401.והקהילות זוכות לגישה נוחה למוזיאון, לשיתוף פעולה מצד העדות שהוא מציג

, מהודו" בני ישראל"המתכנן להקים מוזיאון למורשת קהילת , מתעקש ראובן ריימונד

די שהמוזיאון ובכ, מכיוון שרוב הקהילה מתגוררת בדרום הארץ, שהמוזיאון יקום בעיר באר שבע

                                                      
: בישראל טורקיה יוצאי קהילת - ארקאדאש של האינטרנט אתר 397

htm.h_about/center/index/il.org.arkadas.www://http. 
 .שוטף באופן לא לפחות, כיום פעילים אינם כבר חלקם; 24' עמ, )189 הערה, לעיל (מזרחי 398
 .asp.Asefarpt/2006/il.org.hjm.www://http, המוזיאון של האינטרנט אתר 399
 .37' עמ, )224 הערה, לעיל (שרף 400
 והוא, האדום בצבא לחמו אשר העמים חבר ממדינות עולים ידי-על שנתרמו מוצגים כיום מכיל המוזיאון, לדוגמה 401

 .העולים קשישי עבור יוחדבמ תרבות ערבי עורך
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  402.גוריון-יוכל לנהל קשר קבוע עם אוניברסיטת בן

. ומעגל השפעתו הולך ומתרחב, לאחר פתיחת המוזיאון הוא מתחיל לתרום בחזרה לקהילה

מוזיאונים רבים משתמשים , לבד מעצם קיומם כנקודות מפגש טבעיות עבור בני הקהילה

 מוזיאונים רבים עורכים פעילויות ,למשל. באמצעים שונים כדי לחזק את הקשר עם הקהילה

אלה מהווים לעתים חלק מעולם התוכן שהמוזיאון . עיתיות עבור בני הקהילה ומשפחותיהם

במקרים אחרים מדובר רק בניסיון . טקסי זיכרון, ערבי תרבות, כגון כנסים וימי עיון, שואף לקדם

מוזיאונים רבים מוציאים . וליםהופעות וטי, ליצור פעילויות משותפות של בני העדה כמו ימי כיף

 או מנהלים אתר אינטרנט 403,לאור עיתון המופץ בקהילה ובו תכנים הקשורים לפעילות המוזיאון

המוזיאונים ומרכזי בפרט , מקור פרנסהגם קהילה מספק להמוזיאון  לעתים 404.למטרות דומות

ד חדר התצוגה קיים לצ, במרכז מורשת הבדואים בשבלי, למשל. תיירותיהצביון בעלי ההמורשת 

והן מוצעות , י נשות הכפר"חדר נוסף ובו גלריה של מוצרי אמנות מסורתית שהוכנו בעבודת יד ע

, רואה חשיבות רבה בפעילות זו של המוזיאון, מנהל המוזיאון, דיאב שבלי. למכירה במקום

  405.ומקווה שיוכל באמצעותו לשפר את יכולת ההשתכרות של הנשים תושבות הכפר

, למשל.  משמש המוזיאון כמעין גשר בין הקהילה שחיה בישראל לבין ארץ המוצא שלהלעתים

לארץ " שורשים"עורכים מסעות , מוזיאונים אחדים מקיימים קורסים ללימודי שפת ארץ המוצא

מרכז מורשת יהדות טורקיה הציב לעצמו בין מטרותיו לחזק את הקשרים . המוצא של הקהילה

 מוזיאון יהדות 406.ולטפח את הידידות בין העמים הישראלי והטורקיעם קהילת יהודי טורקיה 

כגון , ולאו דווקא יהודי איטליה, איטליה עורך אירועים לקהל הרחב סביב תרבות איטליה

 למוזיאון 407.וקונצרטים של מוסיקה קלאסית איטלקית, פסטיבל שנתי של אמנות ופסטה

פחותיהם המגיעים לבקר ממקומות שונים רקסי בכפר כמא מגיעים תושבי הכפר עם בני מש'הצ

ידי גיוס כספים מעשירי העדה -  המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה הוקם על408.בעולם

,  למטרה דומה409".עולמי"ובשל חשיבות הקשר עימם הוחלט לקרוא לו מרכז , מחוץ לישראל

, נורבגיהב, גרמניהב ,בריטניהב, ב"המוזיאון למורשת יהדות תימן בנתניה הקים סניפים בארה

   410.הולנדבשבדיה וב

בחדר יהדות הודו במוזיאון . לקשר עם קהילת המקור ביטוי גם בשפה המשמשת במוזיאון

-במיני 411.אנגלית ומרטי, עברית: לשוני- למורשת עדות ישראל הכיתוב על המוצגים הוא תלת

זיאון למורשת ותרבות במו.  מוזיאון של יהדות בוכרה בקרית מלאכי הכיתוב הוא ברוסית בלבד

מקים . נין השילוט על הקירות הכיתובים על המוצגים הם בערבית בלבד'ערבית פלסטינית בסח

                                                      
 ).287 הערה, לעיל (ריימונד 402
 ארקאדאש, איטליה יהדות מוזיאון בהוצאת האיטלקים קול, בבל יהדות מורשת מרכז בהוצאת נהרדעא למשל 403

 .לוב יהודי ארגון בהוצאת קשריםו טורקיה יהדות למורשת המרכז בהוצאת
 .הספר בסוף המקורות ברשימת ראו לדוגמאות 404
 ).318 הערה, לעיל (שבלי 405
 .il.org.arkadas.www://http: העמותה של האינטרנט אתר', העמותה מטרות '406
 ).220 הערה, לעיל (גפני 407
 ).330 הערה, לעיל (תחאוחא 408
 ).260 הערה, לעיל (גוזלן 409
 .שוטף באופן לא לפחות, כיום יליםפע אינם כבר חלקם; 24' עמ, )189 הערה, לעיל (מזרחי 410

411 Marahti - מהודו" בני ישראל" שפה המדוברת במערב הודו והמשמשת את קהילת. 
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וכי אם במוזיאון ישראל בירושלים , המוזיאון הסביר כי זוהי מבחינתו אמירה פוליטית מכוונת

, ות זאת למר412.הרי שאין סיבה שבמוזיאון שלו יהיו הסברים בעברית, אין הסברים בערבית

וגם  עלוני , מטעמי פרסום על השלטים בכניסה למוזיאון יש כיתוב הן באנגלית והן בעברית

במוזיאון בית הילד הערבי בירושלים הכיתוב על . הפרסום של המוזיאון מופקים בשלוש השפות

  .על המוזיאון מתפרסם בערבית בלבדמידע . המוצגים הוא בערבית ובאנגלית

בעיקר , קיימות קהילות אתניות בישראל. לקהילה מעלה שאלות נוספותהקשר שבין המוזיאון 

, הדוגמאות הבולטות ביותר הן של יהודי אמריקה הלטינית. אשר אין להן מוזיאון, יהודיות

, לכך ניתן להוסיף אף את קהילת מהגרי העבודה בישראל. ויהודי רוסיה ומדינות חבר העמים

נשאלת השאלה מה משמעות הדבר . לכת וגדלהוההו, המונה כמה עשרות אלפי תושבים

מצד אחד יתכן שזהו רק עניין של זמן בטרם יקומו . שלקהילות אלה אין ייצוג במסגרת מוזיאלית

או שפשוט עוד לא קם , ושהעיכוב נובע מסיבות טכניות כגון קשיי מימון, גם מוזיאונים אלה

ת המוזיאון קשורה למאפיינים קיימת אפשרות שהסיבה לאי הקמ, מצד שני". המשוגע לדבר"

לצד זאת יתכן גם . או למידת קליטתה או הדרתה מהחברה הישראלית, מסויימים של הקהילה

מכיוון שמחקר זה עסק רק במוזיאונים . שאת תפקיד המוזיאון בקהילות אלה ממלא מוסד אחר

והן ראויות , שאלות אלה אינן יכולות לקבל מענה במסגרתו, או אלה המצויים בתכנון, הקיימים

  .לדיון במסגרת מחקר ממשיך

. מילה אחרונה שמורה להיותו של המוזיאון האתנוגרפי כלי חינוכי לשימור המורשת לעתיד

קהל היעד העיקרי של , נמנה על מייסדי המוזיאון ותורמי המוצגיםבכל עדה בעוד שהדור הוותיק 

. רבות הוריהם והורי הוריהםשאינם מכירים את ת, רבים מהמוזיאונים הוא בני הדור הצעיר

כאלה . בתוך בתי ספר או כחלק ממיזם חינוכי אחר, ידי אנשי חינוך-מוזיאונים אחדים הוקמו על

הם המוזיאון למורשת יהדות תימן בראש העין והמוזיאון לשימור המסורת הבדואית בשגב 

כז מורשת במר, למשל. מוזיאונים אחרים מנהלים קשר עם בתי ספר באמצעים אחרים .שלום

יהדות בבל קיימת מחלקת חינוך העוסקת באופן פעיל בגיבוש תכנים המתאימים לילדים ושיווק 

גם במוזיאון יהדות . אלא גם לבתי ספר ותנועות נוער, המוזיאון לא רק בקרב משפחות העדה

ה מצוו-כולל סדנאות חגיגת בר, איטליה פועלת יחידת חינוך המציעה מגוון ימי פעילות לבתי ספר

" שבוע מורשת"רקסית בריחניה עורך מדי שנה ' מוזיאון המורשת הצ413.בנוסח יהודי איטליה

, "זקני העדה" המוזיאונים מהווים תחליף ל,במידה מסוימת,  בכך414.בשיתוף בית הספר המקומי

 האתגר של כל מוזיאון .כמוסד חברתי שתפקידו לשמר את המורשת ולהנחילה לדורות הבאים

 הדורותלמען , שהקימו" המשוגע לדבר"ישאר רלוונטי גם לאחר עזיבתו של אתנוגרפי הוא לה

.הבאים

                                                      
 .107' עמ, )314 הערה, לעיל(Stein  אצל מצוטט, אללה'פרג עדנאן 412
 .52' עמ, )2004 (22, אתרוג', איטליה יהדות מוזיאון, 'קסלר' נ 413
 ).322 הערה, לעיל (חון 414
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  415תמונות

  2007אפריל , ירושלים, מוזיאון ישראל, "הדלקת הנר: "1תמונה 

 

  2008יולי , תל אביב, ישראל-מוזיאון ארץ, "השבת במנהג ובחפץ: "2תמונה 

  

                                                      
 .המוזיאון עלון של סריקה שהיא, 16' מס לתמונה פרט, פרי נעם ידי-על צולמו זה בנספח מונותהת כל 415
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  2008יולי , תל אביב, בית התפוצות, 19- ר במאה הי'טקס ברית מילה באלג: 3תמונה 

  

  2008יולי , תל אביב, בית התפוצות, 14-סדר פסח בספרד במאה ה: 4תמונה 
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  2008יולי , ירושלים, מוזיאון וולפסון לאומנות יהודית, סמלים יהודיים: 5תמונה 

  

  2008יולי , ירושלים, מוזיאון וולפסון לאומנות יהודית, תפילין: 6תמונה 
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  2007נובמבר , נתניה, מוזיאון למורשת יהדות תימןה, "הדיוואן: "7תמונה 

  

  2007נובמבר , נתניה, מוזיאון למורשת יהדות תימןה, "פינת היולדת: "8תמונה 
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  2007ינואר , תפן, המוזיאון לתולדות יהדות גרמניה, כלי בית ושבת: 9תמונה 

  

  2007פברואר , ירושלים,  חצר היישוב הישן,בגדי כלולות ועריסת תינוק: 10תמונה 
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  2007פברואר , ירושלים, חצר היישוב הישן, פינת הכביסה: 11תמונה 

  

  2007פברואר , ירושלים, חצר היישוב הישן, חדר תקופת המנדט: 12תמונה 
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  2006יוני , ראש העין, בית מורשת יהדות תימן, "הדיוואן: "13תמונה 

  

  2006יוני , ראש העין, בית מורשת יהדות תימן,  היהודיתחיי האישה: 14תמונה 
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  , המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, פעילות ציונית בהונגריה: 15תמונה 

  2007ינואר , צפת

  

  המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית עלון של: 16תמונה 
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  ,רשת יהדות בבלמרכז מו, "טקס השבעה של חברים חדשים בהגנה: "17תמונה 

  2006יוני , אור יהודה

  

  2006יוני , אור יהודה, מרכז מורשת יהדות בבל, "חג הסוכות כמנהג יהודי בבל: "18תמונה 
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  2006יוני , נבטים, ין'מרכז מורשת יהדות קוצ, "החתונה: "19תמונה 

  

  2006יוני , נבטים, ין'מרכז מורשת יהדות קוצ, "בגדי חג ומועד: "20תמונה 
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  2007ינואר ,  ירושלים,המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה: 21תמונה 

  

   ,המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה, שמלת כלה מרוקאית: 22תמונה 

  2007ינואר , ירושלים
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  2006יוני , אור יהודה, מוזיאון יהודי לוב, "תקומה: "23תמונה 

  

  2006יוני , אור יהודה, במוזיאון יהודי לו, חקלאי: 24תמונה 
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  2006יוני , אור יהודה, מוזיאון יהודי לוב, "ביתן יזכור: "25תמונה 

  

  2008מאי , ירושלים, תצוגה למורשת בני מקרא היהדות הקראית, חתונה קראית: 26תמונה 
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  2006יוני , יהוד, מרכז מורשת יהדות טורקיה, כורתאתא אנדרטה לזכר : 27תמונה 

  

  2006יוני , יהוד, מרכז מורשת יהדות טורקיה,  חלל התצוגה:28תמונה 
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  2008אוגוסט , קרית מלאכי, מוזיאון יהדות בוכארה, כלים מסורתיים: 29תמונה 

  

  2007פברואר , נין'סח, פלסטינית-מוזיאון המורשת והתרבות הערבית, כלים חקלאיים: 30תמונה 
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  2007פברואר , נין'סח, פלסטינית-ות הערביתמוזיאון המורשת והתרב, "הדיוואן: "31תמונה 

  

  , פלסטינית-מוזיאון המורשת והתרבות הערבית, "בית המשפחה: "32תמונה 

  2007פברואר , נין'סח
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  2006יוני , שבלי, מרכז מורשת הבדואים, חלל התצוגה: 33תמונה 

  

  2006יוני , שבלי, מרכז מורשת הבדואים, חלל התצוגה: 34תמונה 
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  2007אוגוסט , כרמל-דלית אל, בית המורשת הדרוזית, כלים חקלאיים: 35תמונה 

  

  2007אוגוסט , כרמל- דלית אל, בית המורשת הדרוזית, מסמכים היסטוריים: 36תמונה 
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  2007ינואר , ריחניה, רקסית'מוזיאון המורשת הצ: 37תמונה 

  

  2007ינואר , ריחניה, רקסית'מוזיאון המורשת הצחצר : 38תמונה 
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  2008אוגוסט , קרית לוזה, םמוזיאון השומרוני, סוכה שומרונית: 39תמונה 

  

  2008אוגוסט , קרית לוזה, םמוזיאון השומרוני, ערכה להכנת ערק: 40תמונה 
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  2007אוגוסט , כפר כמא, רקסי'המוזיאון הצ: 41תמונה 

  

  2007אוגוסט , כפר כמא, רקסי'המוזיאון הצ: 42תמונה 
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  2006יוני , להב, ו אלון'מרכז ג, "יום בסיני-חפצי יום": 43תמונה 

  

  2006יוני , להב, ו אלון'מרכז ג, "טוויה ואריגה: "44תמונה 
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  2006יוני , להב, ו אלון'מרכז ג, "הגבר כמארח: "45תמונה 

  

  2006יוני , להב, ו אלון'מרכז ג, "האשה בביתה: "46תמונה 
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  2007נובמבר , צפת, מוזיאון בית המאירי, "מעזבונם של זקני צפת: "47תמונה 

  

  2008אוגוסט , אוצרות בחומה, חדר אירוח דמשקאי: 48תמונה 
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  ביבליוגרפיה

  מקורות שהופיעו בדפוס

 .18' עמ, )1988 (329, במערכה', אבן פינה לבית מורשת יהדות הודו בחיפה'. 'ח, אבי איתן

- שלום בר.'יקה עד סוף מלחמת העולם השניהפרא-הפעילות הציונית בצפון '.מיכאל, אביטבול
 .129-103' עמ, 1981ירושלים ,  ביחד.אפריקה וארץ ישראל- יהודי צפון ).עורכים(אהרן ממן אשר ו

', והמחשת סוגיות הסטוריות ותרבותיות בו" מוזיאון יהדות בבל"הקמת  '.יצחק, אבישור
 .8-6' עמ, )1989 (7 נהרדעא

 .58-40' עמ, )1983 (25-24, )עכו ואתריה(קרדום ', מאנית'ופה העותתולדות עכו בתק '.דן, אורמן

 .2-1'  עמ,)1996 (74 סטודיו', אחרית דבר '.אריאלה, אזולאי

  .1999תל אביב , הקיבוץ המאוחד, אימון לאמנות .אריאלה, אזולאי

וריה תיא', מוזיאונים להיסטוריה במרחב הציבורי בישראל: בדלתיים פתוחות'. אריאלה, אזולאי
  .95-79' עמ, )1993 (4, וביקורת

 .2006 באפריל 21, הארץ', כבר לא סמל לעממיות: המימונה במשבר זהות '.יאיר, אטינגר

המוזיאון היהודי כראי לתהליכי גיבוש הזהות היהודית : בין עבר לעתיד '.נטליה ברגר, איציקוביץ
 .2006ירושלים , האוניברסיטה העברית,  עבודת דוקטור.'בעת החדשה

 המועצה הארצית של היהודים הקראים .)כרך ראשון(תולדות היהדות הקראית  .יוסף, אלגמיל
 .1979רמלה , בישראל

אלי ' )1914-1815(מאנית 'התקופה העותהיישוב היהודי בירושלים בשלהי  '.מרדכי, אליאב
' עמ, 1981ירושלים , צבי- יד יצחק בן.פרקים בתולדות ירושלים בזמן החדש ,)עורך(שאלתיאל 

173-132. 

  .215-222'  עמ.2000תל אביב , אוניברסיטה הפתוחה ה.קהיליות מדומיינות. בנדיקט, אנדרסון

 .2005 בנובמבר 3, הארץ',  לתנועה הדרוזית הציונית30הרצל והתקווה בחגיגות  '.אלי, אשכנזי

ע היהודי בעיר הרוב ).עורך(מרדכי נאור . 'מוסדות תורה ותפילה בין החומות' .אהרון, ר"בי
ירושלים ,  החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.העתיקה ירושלים

 .181-108' עמ, 1987

 ירושלים .היכל שלמה. ראי החיים באמנות ובמסורת היהודית .יהודה ליב ואסתר פינק, ביאלר
 .6-5' עמ, 1981

 יד .העיר העתיקה, עשרה- ים במאה התשע ירושל-' חלק א: עיר בראי תקופה .יהושע, אריה- בן
  .1977ירושלים , צבי-יצחק בן

, צבי- יד יצחק בן.ירושלים החדשה בראשיתה -' חלק ב: עיר בראי תקופה .יהושע, אריה- בן
  .1979ירושלים 

בריאל ברקאי  ג.'1884 -ישראל - ארכאולוגיות בארץהחוק התורכי לחפירות'. יהושע, אריה- בן
 .282-277'  עמ.2000ירושלים . ריאל א.ספר עזריה אלון: ישראל-נופי ארץ .)עורכים(ואלי שילר 

ן הבריטי בארץ פעילות לשימורה ותכנונה של ירושלים בראשית תקופת השלטו '.יהושע, אריה- בן
מחקרים בגאוגרפיה : ארץ בראי עברה ).עורכים(רן אהרנסון וחגית לבסקי  .'1926-1917, ישראל

 .500-441'  עמ,2001ירושלים , צבי- ס ויד יצחק בן מאגנ.היסטורית של ארץ ישראל
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  .1980ירושלים ,  ראובן מס.ישראל-יהודי בבל בארץ .אברהם, יעקב- בן

יום השואה ויום הזכרון בבתי ספר : חינוך והיסטוריה, טקסים '.אל- אבנר ואילנה בית, עמוס- בן
הקשרים תרבותיים : החינוך והיסטורי, )עורכים(רבקה פלדחי ועמנואל אטקס ', בישראל

  .479-457' עמ, 1999ירושלים ,  מרכז זלמן שזר.ופוליטיים

יהודים יוצאי אירופה ויהודי עדות המזרח בתכנית ? פלורליזם בלתי אפשרי '.אבנר, עמוס- בן
תל ,  רמות.החינוך לקראת המאה העשרים ואחת, )עורך(דוד חן ', הלימודים בהיסטוריה בישראל

 .267-256' עמ, 1995אביב 

 .26' עמ, )1980 (239, 20, במערכה', הדרך לפתרון הבעיות החברתיות בישראל '.מרדכי, פורת- בן

 .1996יהודה -אור,  הד ארצי.לבגדאד וחזרה .מרדכי, פורת- בן

 איגוד .אתנוגרפיה יהודית במוזיאון, )עורך(אבשלום זמר ', מוזיאון יהדות בבל '.מרדכי, פורת- בן
 .35-33' עמ, 1993חיפה , ם"עד הישראלי של איקוהמוזיאונים בישראל והו

  .15-14' עמ, )1993 (6 במוזיאון', מוזיאון מורשת יהדות בבל '.מרדכי, פורת- בן

,  אריאל.חיפה ואתריה ).עורך(אלי שילר . 'המוזיאון למוסיקה ולאתנולוגיה' .נינה, בנצור
 .186-167' עמ, 1985ירושלים 

 האגודה לטיפוח חברה .לים וצילומים מפעולות האגודהמ: תהודה ).עורך (שלמה, שלום- בן
 .1975נתניה , ותרבות

,  אריאל.אביב ואתריה-תל ).עורכים(גדעון ביגר ואלי שילר . 'ישראל-מוזיאון ארץ '.גבריאלה, בקי
 .184-177' עמ, 1987תל אביב 

תל אביב ,  הוצאה עצמית.)חוברת שלישית (1992-1970אב -  תוכנית-יהודה -אור .מיכאל, בר
1970. 

 - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת .מורשת יהדות המזרח: יום עיון בנושא .שלום, אשר-בר
 .1976ירושלים , משרד החינוך והתרבות

, )עורכים(אלי שילר וגבריאל ברקאי ', הנצחת השואה בערים וביישובים בארץ '.מולי, ברוג
' עמ, 2005ירושלים ,  אריאל.)172-171ל אריא(זיכרון והנצחה בישראל ": ובדמם הבוקר יעלה"

180-175.  

 .19-3' עמ, )1976 (2, קתדרה',  הדימוי והמציאות-' יישוב חדש'יישוב ישן ו ''.ישראל, ברטל

 .'שיחה עם נסים יושע:  מרעיון למוסד-המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח  '.אבריאל, לבב-בר
 .171-157' עמ, )2002 (93, פעמים

,  מוזיאון ישראל.מנהגי אירוסין וחתונה של יהודי אפגניסתאן: בואי כלה .נעם, סףיו-ברעם בן
  .1997ירושלים 

 .40-39'  עמ,)1981 (17-16, ’ג, קרדום .'אטיין. האוספים במנזר סט'. גבריאל, ברקאי

 .41'  עמ).1981 (17-16, ‘ג, קרדום .'יאון ברשות הרוסים על הר הזיתיםהמוז'. גבריאל, ברקאי

 .37-25, פי לוקס י-ורה עלהבש

 .9-8' עמ, )1994 (9, במוזיאון', המוזיאון במבנה העתיק '.גליה, גביש

שם - בית התפוצות על.בית התפוצות ).עורכת(עדית זרטל . 'גשר בין ישראל והגולה'. נחום, גולדמן
 .1996תל אביב , נחום גולדמן

 .1972ירושלים ,  ויידנפלד וניקולסון.זכרונות .נחום, גולדמן
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 .1994ירושלים ,  מוזיאון ישראל.בחזרה לעיירה ).עורכת (רבקה, גונן

 יד .עשרה-ישראל במאה התשע-המחקר הגרמני של ארץ: 'לכו חיקרו את הארץ'. חיים, גורן
 .1999 ירושלים ,צבי-יצחק בן

 .22-16' עמ, )2000 (69, ארץ וטבע', אלהמברה בירושלים '.ברוך, גיאן

 .1ג' עמ, 2006 בספטמבר 4, הארץ ',אלה שטוענים שגנבנו להם את המורשתיש כ '.דנה, גילרמן

לאמנות ערבית וציונות , יהודי לוב בין קולוניאליזם: יהודים בארץ ערבית .רנצו, ה'דה פליצ
 .1980תל אביב ,  מעריב.)1970-1835(

רוקם - לית חזןרות קרק וג, מרגלית שילה', זהות והיסטוריה: נשים מזרחיות '.הנרייט, כלב-דהאן
ירושלים , צבי- יד יצחק ב.נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר: העבריות החדשות, )עורכות(

 .60-45' עמ, 2001

  .19-17' עמ, )1963 (5, )מוזיאון הארץ(ידיעון  .'המוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור' ].דוד, דוידוביץ[

  .67-53' עמ, )1968 (10, ן מוזיאון הארץשנתו .'ח מפעילות מוזיאון הארץ"דו']. דוד, דוידוביץ[

 .'דברים לחנוכת בית הכנסת האיטלקי שליד המוזיאון לאתנוגרפיה ולפולקלור' .דוד, דודוביץ
 .217-215' עמ, )1976 (44-43, ח"י, עם- ידע

תל אביב ,  מוזיאון הארץ.חוקר הפולקלור היהודי, סקי-אנ: תערוכת זיכרון ).עורך( דוד ,דוידוביץ
1971. 

 .113-103' עמ, )1998 (5 תכלת .'און ישראל ואבדן הזיכרון הלאומיימוז '.איתן, שב- דור

 .2008 באוגוסט 7, דה מרקר וויק .'ל מוזיאון ישראל"הכישרון של מנכ '.נעמי, דרום

תגובות מערכת החינוך בישראל להבדלים בין : מודעות בלא לגיטימציה '.תמר, הורוביץ
  .18-9' עמ, )1991 (55, עיונים בחינוך', תרבותיים

, קתדרה .'1922-1918וברט אשבי בירושלים רלס ר'צ: תכנון העיר האמנותית'. נועה, הייזלר רובין
 .102-81'  עמ).2005 (117

, צבי- יד יצחק בן.1953-1948העלייה הגדולה וקליטתה בישראל : עולים בסערה .דבורה, הכהן
 .1994ירושלים 

 341-339, במערכה', דות צפון אפריקה יוקם במרכזה של ירושליםמרכז למורשת יה '.משה, הכהן
  .26' עמ, )2989(

 ].אין ציון מקום או שנת הוצאה[.  השנים הראשונות- בית התפוצות  ).עורך (פרי'ג, ויגודר

 .4' עמ, )1996 (73, סטודיו', הסיפור של מוזיאון ישראל '.מרטין, וייל

 .1970ירושלים , אחיעבר, יר העתיקה אהע: ירושלים בירת ישראל .זאב, וילנאי

 .1970ירושלים ,  אחיעבר.העיר העתיקה א: ירושלים בירת ישראל .זאב, וילנאי

 .1970 ירושלים . אחיעבר.'העיר העתיקה א: ירושלים בירת ישראל . זאב,וילנאי

 .1974ירושלים ,  אחיעבר.' כרך ג,העיר החדשה: ירושלים בירת ישראל. זאב,וילנאי

 .8-7' עמ, )1989 (2, במוזיאון .'מוזיאון מסוג אחר' .ישעיהו, וינברג

ח "תולדות משפחת פ: בשליחות ירושלים , אריה מורגנשטרן',...יואלה שרש '.רבקה, וינגרטן
 .11-8' עמ, 1987ירושלים , הוצאה עצמית .1839-1826רוזנטל 
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 המוסיאון .ם ומוריםמוסיאוני ).ם"איקו(ד המוסיאונים הבינלאומי הועדה לחינוך של איגו
 .1958חיפה , לאתנולוגיה ולפולקלור

 .2007 בינואר 29 ,128' מסישיבה פרוטוקול ,  של הכנסתהתרבות והספורט, ועדת החינוך

 .2001 בפברואר 20 ,242' מסישיבה פרוטוקול , ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

 .2001 ביוני 11 ,239' מסישיבה פרוטוקול , ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

 .2005 בנובמבר 28 .536' מסישיבה פרוטוקול , ועדת הכלכלה של הכנסת

 .2005 ביולי 19 .466' מסישיבה  פרוטוקול .ועדת הכלכלה של הכנסת

הקליטה והתפוצות וועדת הכספים של הכנסת לעניין הצעת , הוועדה המשותפת לוועדת העליה
 .2001 במרץ 6 ,1' מסישיבה פרוטוקול , , 1999-ט"התשנ חוק לחקר מורשת יהדות אתיופיה

  .2008 ביולי 7 ,216'  מסמישיבהפרוטוקול , של הכנסתהקליטה והתפוצות , ועדת העלייה

 .2000 בנובמבר 27 ,113' מסישיבה פרוטוקול , ועדת הקליטה והתפוצות של הכנסת

' עמ, )1983/4 (19 , א עם וארץ-ישראל  .'"מוזיאון הארץ"האב לפיתוח -תכנית '.רחבעם, זאבי
264-247.  

 .1960תל אביב , ועד קהלות לוב בישראל, יהדות לוב ).עורכים(ואחרים א 'פריג, זוארץ

 .'ספר וילנאי ב .)עורך( אלי שילר .'לתולדות מוזיאון רוקפלר בירושלים '.איילה ורוני רייך, זוסמן
  .92-83'  עמ.1987 ירושלים, אריאל

 .2008 ביולי 24,  גלריה-הארץ ', בעיה שלכם '.אסתר, זנדברג

  .11' עמ, 2007 ביוני 25,  גלריה-הארץ  .'סדר חדש במוזיאון' .אסתר, זנדברג

  '1983-ג"התשמ, חוק המוזיאונים'

 '2007-ז" התשס,חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל'

  '1953- ג"התשי,  יד ושם-חוק זכרון השואה והגבורה '

השכונה הראשונה מחוץ לחומות ירושלים שהוקמה ביזמת : שכונת מחנה ישראל .עוזיאל, חזן
 .2001ירושלים ,  המרכז העולמי למורשת יהודי צפון אפריקה.יחידים

 .13-5'  עמ,)1997 (10 ,תיאוריה וביקורת .'על חקר התרבות העממית '.גלית, רוקם-חזן

מרכז העולמי  ה.דמויות בתולדות יהודי מרוקו מראשית התיישבותם ועד ימינו .ו'ג, טולדנו
 .2005ירושלים , אפריקה-למורשת יהודי צפון

 .2013אביב -תל, ישראל-  מוזיאון ארץ.מסע אל ארץ הפלאות: אתיופיה. שרה, טוראל

 .564-561' עמ, )1966 (16,4, האומה .?'האם מוזיאון ישראל הוא מוזיאון לאומי '.מרים, טל

, האוניברסיטה העברית בירושלים, קטורעבודת דו', טיפוסי מוזיאונים בישראל '.אורנה, יאיר
2004. 

 .2013 במרץ 20, הארץ .'לגלות את האמת על יהודי אתיופיה '.פרתא, ירדאי

גוריון -ידיעות אחרונות ואוניברסיטת בן, המזרחים והשואה: הרחק מהמסילה .חנה, יבלונקה
 .2008תל אביב , בנגב

 .17-16' עמ, )1991( 9 נהרדעא', "מרכז"התשתית המחקרית ב '.צבי, יהודה
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 .10-9' עמ, )1992 (10 נהרדעא',  עיצוב ומחקר–" סמטה"חנות צורף הכסף ב '.צבי, יהודה

  .31-30' עמ, )1990 (8 נהרדעא', הספר היהודיים בעיראק-אגף הספורט בבתי"פתיחת  '.צבי, יהודה

 וצבי יהודה יצחק אבישור .'ח"הי-ב" היהודי בבגדאד במאות היתמורות ביישוב '.צבי, יהודה
, 2002יהודה -אור,  מרכז מורשת יהדות בבל.מחקרים בקורות יהדות בבל ובתרבותם ).עורכים(

 .29-9' עמ

 מוזיאון .פרקים בתרבותם החמרית :מאנית'יהודי ספרד באימפריה העות .)עורכת(אסתר , יוהס
  .1989ירושלים , ישראל

 .2005ירושלים ,  הקיבוץ המאוחד.אלתרבותי בישר- הפרוייקט הרב: בזכות ההבדל .יוסי, יונה

' עמ, )2002 (92, פעמים .' סיכום ביניים-תחום מורשת יהדות ספרד והמזרח  '.אברהם עודד, כהן
8-5. 

ירושלים ,  האוניברסיטה העברית.קהילה קטנה במרחב מטרופוליטני . ויוסף קטןאריק, כהן
1966. 

 יד יצחק .1948-1917 בתקופת המנדט ישראל-התיירות בארץ: לתור את הארץ .קובי, הטב-כהן
  .2006ירושלים , צבי- בן

זמר ' א',  בין מוזיאונים היסטוריים למוזיאונים אתנוגרפיים-העבר כארץ רחוקה  '.תמר, כתריאל
  .40-36' עמ, 1992תל אביב  ,  איגוד המוזיאונים בישראל.אתנוגרפיה יהודית במוזיאון, )עורך(

דברים  ',ת ההתיישבותאתנוגרפיה של מוזיאון לתולדו: ראליש- לספר את ארץ '.תמר, כתריאל
 .78-56' עמ, )1997 (2 אחדים

 .5-4' עמ, )1996 (72, סטודיו', הסיפור של מוזיאון ישראל '.איתמר, לוי

 .62' עמ, 2004 ביולי 9 . מוסף שבועי–הארץ ', מנדל פתח מוזיאון, אגב '.ורד, ברזילי-לוי

אין [, 1981ירושלים ,  מוזיאון חצר היישוב הישן.חצר היישוב הישן ).עורכת (דניאלה, לוכסמבורג
 .]מספרי עמודים

' עמ , )א"תרס (7 שנה , לוח ארץ ישראל ', בית עתיקות הכללי בירושלים ' .ברהם משהא, לונץ
172-171. 

 ).עורכת(רבקה גונן . 'סקי באתנוגרפיה היהודית- ו של אנ דרכ- מעממיות לעם  '.בנימין, לוקין
 .40-27' עמ, 1994ירושלים ,  מוזיאון ישראל.זרה לעיירהבח

 .114-101' עמ, )1981(ו - ה, תפוצות ישראל', מיתוס השואה בחברה הישראלית '.ישעיהו, ליבמן

מוזיאונים  ).עורכים(יהודית ענבר ואלי שילר ', סקירה כללית, 'אלונה ואלי שילר, ליפשיץ
 .272-269' עמ, 1995ירושלים , אריאל .מעודכנת ומורחבת, מהדורה חדשה: בישראל

ית עכו Pיעיר,  משרד הפנים.תערוכת פולקלור המעוטים בישראל ).עורכת(אביבה , לנצט
 .1958עכו , והמוזיאון העירוני עכו

ערבית בזיכרון הקולקטיבי של יוצאי -זהות ציונית וזהות יהודית '.אסתר, גליצנשטיין-מאיר
 .202-173' עמ, )2004 (27, אלפיים', עיראק בישראל

 אניטה .'םעולי עיראק והממסד הישראלי בראשית שנות החמישי '.אסתר, גליצנשטיין-מאיר
,  מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.עידן הציונות ).עורכים(ודה ריינהרץ ויעקב הריס יה, שפירא

 .295-271' עמ, 2000ירושלים 

 .1968 ירושלים , מוזיאון ישראל.בוכארה )].עורכת(אביבה , לנצט-מולר[
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 .1973ירושלים , מוזיאון ישראל, חיי היהודים במארוקו ).עורכת (אביבה ,לנצט-מולר

 .177-175' עמ, )1978(' ג, התחדשות', לקראת תערוכת כורדיסתאן '.אביבה, לנצט-מולר

,  מוזיאון ישראל.אלפיים שנות תרבות ומסורת :יהודי תימן, )עורכת(אסתר , שנפר-בסקי'מוצ
  .2000ם ירושלי

 .קהילה כפרית בין מסורת לאמנציפציה :יהדות אלזאס ).עורכת (אסתר, שנפר-בסקי'מוצ
  .1991ירושלים , מוזיאון ישראל

אריאל (צפת ואתריה , )עורכים(אלי שילר וגבריאל ברקאי ', מוזיאון בית המאירי '.יהודית, מור
  .198-195' עמ, 2002ירושלים ,  אריאל.)158-157' מס

 34, יהדות וחברה, עת לעניני חנוך-כתב: אתרוג .'מוזיאון למורשת עדות ישראל' .נהלב, מושון
 .45-40' עמ, )2007(

נתניה , תיעוד ומחקר, האגודה לטיפוח חברה ותרבות. אגודה ויעודה). עורך(אבשלום , מזרחי
  .7-6' עמ, ]1997[

האגודה . ים ומפעל חיים משעול חי- שלום -עובדיה בן: בדרך לא סלולה). עורך(אבשלום , מזרחי
 .2000נתניה , תיעוד ומחקר, לטיפוח חברה ותרבות

האגודה . תרומה ומיזוג, קליטה, עליות, גלות:  ֵעדּות לישראל-ֵעדֹות ). עורך(אבשלום , מזרחי
 .2001נתניה , תיעוד ומחקר, לטיפוח חברה ותרבות

בטאון : במערכה', באור יהודההוקם מוזיאון יהדות בבל : יהדות בבל מצדיעה לעבר'. 'ח, מידד
 .14' עמ, )1988('  א330 הצבור הספרדי ועדות המזרח

, 6' עמ, 2008. אתר האינטרנט של משרד החינוך', להישגי המדינה דוגמאות'. מינהל חברה ונוער
doc.5tochnit/israel/upload/main/il.gov.education.noar://http. 

. חיים ומנהגים בקהילת הקווקז-אורחות: יהודי ההרים). עורכת(לאה , שמעאילוב-מקדש
 .2001ירושלים , מוזיאון ישראל
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Synopsis 

Israel, a state made up mostly of immigrants and their first, second and third 

generation Israeli-born offspring, consists of people of multiple ethnicities and 

religious backgrounds.  In recent decades, many of these ethnic groups have created 

museums to preserve their cultural heritage. This study is the first to assess the entire 

scope of ethnographic museums in Israel. 

The State of Israel has over 200 museums and heritage sites.  This list is 

dominated by museums specializing in Jewish settlement of the land, followed by 

those dedicated to the various branches of the security and military establishments.  

Ethnographic museums represent an emerging category, with over thirty such 

museums founded to date.  While the first steps in displays of Israeli/Palestinian 

ethnography can be traced back to the end of the 19th Century, the foundations of the 

field were laid down by the Israel Museum in the 1960s. Jewish ethnography is 

currently displayed in several such generalist museums, however these exhibits 

typically highlight the commonalities shared across Jewish ethnicities.  This follows 

the Zionist “melting pot” ideology, which aimed to dissolve the diasporic elements of 

Jewish identity and unite Jews from around the world into one people.  These 

museums also tended to focus on Ashkenazi heritage at the expense of Mizrachi Jews 

and other groups, including the Israeli non-Jewish minorities. 

At the beginning of the 1970s, Jewish ethnic groups that were dissatisfied with the 

way large-scale museums had displayed (or ignored) their heritage, began to erect 

museums dedicated to their own culture. These include museums dedicated 

exclusively to the cultural heritage of the Jews of Germany, Hungary, India, Iraq, 

Italy, Libya, Morocco, Turkey, Uzbekistan, and Yemen.  These museums typically 

depict the “glorious past” of these ethnic groups, before migrating to Israel.  While 

seemingly challenging the hegemonic Zionist “melting pot” ideology, in reality these 

museums embrace it, highlighting their commitment to a shared Jewish experience. 

At the same time, non-Jewish minorities of Israel/Palestine began creating 

museums that highlight their own cultural heritage.  Both Arab citizens of Israel and 

Arabs of the West Bank established museums that challenge the narrative portrayed 

in the museums of Jewish settlement, reclaiming this heritage as their own.  On the 

other hand, the museums of the Israeli Bedouin, Druze, and Circassian communities 

tend to be more commercial in nature, and are hence more circumspect concerning 

criticism of the dominant Jewish establishment. 

Taken as a whole, these museums and heritage centers, which are spread across the 

country, portray the ethnic diversity of Israeli society, and preserve this diverse 

cultural heritage for future generations. 
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