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Soviet Jewry Heritage Center
I welcome the initiative to establish a center for Soviet Jewish heritage in Israel.
The complex and dramatic story of Soviet Jewry represents a significant aspect
of the history of the Jewish people, and is a global symbol of the struggle for
human dignity and liberty.
It is therefore of enormous importance that there should be a heritage center
presenting to the general public the rich history and many achievements of this
group, a center that will also serve as a living symbol of the importance of
maintaining Jewish identity for the generations to come.
For decades, the Jews of the Soviet Union suffered under the heavy burden of
institutionalized anti-Semitism, manifested in the form of cruel discrimination
against them. There was no way of hiding from this discrimination: it was
applied both to those who wanted to maintain their national identity, and to
those who chose the path of assimilation. Nonetheless, Soviet Jews survived and
continued to be a part of the Jewish people. They were encouraged by their
connection with the state of Israel, which grew even stronger after the Six Day
War. Along with many others of my age, I felt proud after that enormous
victory of so few against so many. We felt that we belonged to an ancient
people with an amazing history, to a people that had returned to its true
homeland. We understood that this homeland is ours, and that the state of Israel
is ours, and that we should be proud of our splendid past and of our country.
I see the establishment of a center for Soviet Jewish heritage in Israel itself as
being of great significance. The aliya of the 1990's was the largest in the
country's history. The visitor's center will demonstrate the great importance of
the Jews of the former Soviet Union for Israel's development in all spheres, and
will serve as an inspiration to everyone who comes to the center.
I support Mr. David Schechter, my old friend, to lead this important venture,
and I congratulate the professional teams and volunteers contributing to the
project, and wish them success.
May we be privileged to inaugurate this center very soon.

Natan Sharansky
Chairman of the Jewish Agency Executive
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מארץ צפון
ומכל הארצות אשר הדיחם שמה
והשבתים על אדמתם
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1
רקע:

יהדות ברית
המועצות

א

נו פוגשים אותם בכל מקום .על במות התיאטרון ,בדלפק הקבלה

של חדר המיון ,במדי הנבחרת האולימפית ,במארב לילי ובמסדרונות

הכנסת .לפי הנתונים של הלמ”ס ,כל יהודי חמישי בישראל הוא יוצא ברית
המועצות לשעבר .במוסדות אקדמיים הם מהווים רבע מכלל המרצים
והמדענים .הם הפכו לשם נרדף לחתירה למצוינות ,לדיוק ,לנטילת

אחריות .כבר שנים רבות שהם מהווים את אחד מעמודי התווך של החברה
הישראלית  -אך טרם זכינו לשמוע את מלוא סיפורם .האנשים האלה,
האבות והסבים שלהם ,נושאים על גבם היסטוריה מופלאה ,הנוגעת לכל
אחד ואחת מאיתנו.
לסיפורה של יהדות ברית המועצות השפעה רבה על תולדות תקומתה של
מדינת ישראל ועיצוב הגדרות החירות והזהות העצמית עבור העולם כולו.
על כן ,סיפור זה ראוי להיות מונצח עבור הדורות הבאים .זהו תפקידו של
המוזיאון שיימצא בלב ליבו של הקומפלקס התרבותי :המרכז למורשת
יהדות בריה״מ.
בתחילת המאה העשרים רוסיה הייתה לזירה מרכזית בהתפתחות הציונות,
בגיוס חלוצים ובהתארגנות של תנועת ״חובבי ציון״ .מקרב יהדות רוסיה
קמו מנהיגים ציונים בולטים והתרומה התרבותית שלה לבניין יסודות
האומה המתחדשת בארץ ישראל היה אדיר בכל קנה מידה.
לאחר המהפכה הסובייטית ,ברית המועצות הפכה למעבדה שבה נערך
ניסוי חברתי בעמים שלמים ,ניסוי שהיה לא פעם אכזרי ביותר .המשטר
הסובייטי ניסה לשטח ולהעלים כל זהות לאומית ,להטמיע אותה בתוך
״האדם הסובייטי החדש״ .יהודים רבים השתלבו במגמה זו והפכו לדמויות
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מפתח בתרבות ,הפוליטיקה ,המדע והאומנות הסובייטית .ולמרות זאת,
הצליחו לשמור על זהותם .הם עשו זאת בדרכים שונות ,אך לכולם מחנה
משותף אחד :גם בין המיצרים האפלים ביותר ,בלבם המשיך לבעור הניצוץ
היהודי .אותה גחלת לוחשת הציתה בשנות ה 70וה 80את המאבק העיקש
של מעטים מול רבים :תנועת הדיסידנטים והמחתרת הציונית .עמידתם
הזקופה של אסירי ציון ,לוחמי החופש ופעילי העליה תרמו לא רק לעיצוב
דמותה של מדינת ישראל והציונות .הם הגדירו מחדש עבור העם היהודי
והעולם כולו מושגים כמו חירות ,שיוויון וזהות.
לאחר נפילת מסך הברזל ,עלו לישראל למעלה ממיליון יהודים מברית
המועצות .עלייה זו הפיחה רוח חדשה בחברה ,שינתה את מרקם החיים
בישראל ללא היכר והביאה עימה ערכים ,מורשת ענפה של עשייה ובעיקר
אנשים ...אנשים שהשפיעו עמוקות על ההוויה הישראלית בכל המישורים:
תרבות ,אומנות ,ספורט ,מדע ,כלכלה ופוליטיקה.
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מרכז
תרבותי
ערכי
והיסטורי
מרכז

תרבותי
ערכי
והיסטורי

ה

מרכז לתרבות ומורשת יהדות ברית המועצות הינו פיסת

מרכז המורשת ימוקם במבנה ארכיטקטוני מרשים ,בליבה של

פאזל חסרה ובולטת על מפת המוזיאונים ומרכזי המבקרים

ירושלים המתחדשת ויהווה מרכז קהילתי והיסטורי לכל אחד

בישראל .ברחבי הארץ קיימים מרכזים רבים ,המשמרים את

החפץ להתוודע לסיפורה המרתק של יהדות בריה”מ .הוא יוקם

מורשתם של קהילות שונות מכל העולם .כעת לראשונה יוקם

ביוזמתם ותכנונם של מובילי הדעה בקרב ציבור עולי בריה”מ

מרכז אשר יוקדש לסיפורה של קהילה הגדולה ביותר ,קהילה

ויפנה לא רק לעולים וצאצאיהם ,אלא לכל אדם באשר הוא.

שהתרבות והיסטוריה שלה השפיעו באופן שאין שני לו על עיצוב

בסיוע אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ופלטפורמות תצוגה בחזית

דמותה של החברה הישראלית לדורותיה.

התחום המוזיאלי ,המרכז המולטי-דיסציפלינארי יערוך למבקר
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הכרות מעמיקה עם ההיסטוריה הייחודית של קהילת יהודי בריה”מ

בנוסף להיותו מוזיאון פעיל ומכון מחקר של תולדות יהודי בריה”מ,

ותרומתה לישראל ולעולם כולו ,תוך כדי דיון מעמיק בעימות שבין

עתיד המקום להפוך למרכז עצבים תרבותי של הקהילה הגדולה

ערכים לאומיים-פרטיקולאריים לערכים כלליים-אוניברסאליים .חווית

בישראל .בין כתליו ייערכו מופעים ,הצגות ,סמינרים ,הרצאות

הביקור תאפשר ליוצאי ברית המועצות וצאצאיהם לגעת ולהתגאות

ואירועים אחרים אשר יהפכו אותו לשוקק חיים .בכך ימלא המרכז

בשורשיהם ,ליוצאי עדות אחרות  -להיחשף מקרוב לדילמות העמוקות

תפקיד נוסף ,כמוקד של חיבור :בין הדור הצעיר לשורשיו ,בין

עמם התמודדו יהודי בריה”מ ,ולכל אדם באשר הוא  -ללמוד פרק

חלקיו השונים של העם ,בין העבר של העם היהודי לעתידו.

חשוב במאבק למען ערך כבוד האדם ,חירותו וזהותו.
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יהדות ברית
המועצות
כסמל
אוניברסאלי

ק

הילת יהודי בריה”מ מהווה עדות חיה

אותו מאבק על גבולות הזהות ,ניטש גם כיום

לדיכוי אכזרי 70 :שנה של ניסיונות

בין אסכולות קוסמופוליטיות ללאומיות וגורם

עיקשים למחוק את הזהות היהודית ולהחליפה

להעמקה של אחד השסעים הבולטים בחברה

באחרת .מאבק זה בין אסכולות והשקפות עולם

הישראלית .בשל כך ,לדיון בנושא חשיבות

מנוגדות על הגדרת ה”אני”  -מאבק זה משקף

חינוכית לאומית ראשונה במעלה .בעזרת

במובנים רבים את סיפורו של כלל העם היהודי

טכנולוגיות מוזיאליות מתקדמות ושילוב של

בגלות .האיזון העדין שבין השתלבות בתוך הכלל

מהלך ביקור אינטראקטיבי פורץ דרך ,המרכז

לבין האובדן העצמי ,השאיפה הגנטית לתיקון
עולם הפוגשת ברעיון אוטופי קסום (בדמות
הקומוניזם) ,חיפוש אחר התמהיל
הנכון בין התרבויות ...כל אלה
הופכים את סיפורה של יהדות
ברית המועצות לכר פורה
של דיון בדילמות ושאלות
האקטואליות לימינו אנו.

למורשת יהדות בריה”מ יהיה אטרקטיבי במיוחד
עבור הדור הצעיר :תלמידים במוסדות החינוך,
חיילים וסטודנטים .עם זאת ,הדילמות
אותן הוא יציף הינן אקטואליות
לאדם בכל גיל ,המעוניין להבין
טוב יותר את הסוגיות החברתיות
המרכזיות של זמננו.
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קהלי
יעד
ה

ן בזכות הסיפור האוניברסאלי והן בזכות הטכנולוגיה המתקדמת,
המוזיאון יהיה אטרקטיבי ונגיש עבור הקהל הרחב ביותר .הוא מיועד

הן לכלל תושבי ישראל ותיירים ,צרכני התרבות על גוניהם ,לתלמידים

ומחנכים ,סטודנטים ,חיילים ,חוקרים והיסטוריונים ,תיירים ,קבוצות תגלית
ומסע ,משפחות ויחידים .המרכז יאפשר דיאלוג פורה בין חלקים שונים של
האוכלוסייה הישראלית ויהווה מקום מפגש בין דורות ,השקפות ותרבויות.
החוויה המרגשת והמעשירה שיספק המרכז למבקריו תועבר מפה לאוזן
ותקנה את מקומה הראוי על מפת התרבות של המדינה.

לא מסך הברזל,
לא הכלא ,לא הצינוק,
לא כל אלה יחד מסוגלים לעצור
את מסעו של האדם
אל החופש.
נתן שרנסקי

מרכיבים
מוזיאון ומרכז מורשת
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במרכזו של הקומפלקס יעמוד המוזיאון למורשת יהדות ברית המועצות .מהלך הביקור בו יכלול
חוויה היסטורית ,מרגשת ומעשירה ,שתועצם בשלל אמצעים טכנולוגיים  -מיצגים אינטראקטיביים
אישיים וקבוצתיים ,תפאורה קינטית ,תאורה והקרנה היקפית ,מיצגים עוטפי חלל ,שינוי תחושת זמן
ומקום וכן תמהיל של מיצגים פיזיים ווירטואליים.
הנראטיב הסיפורי של כלל המוזיאון יהיה כרונולוגי ,אך בכל אגף ואגף ישמר החופש לדילוגים
בין הזמנים ,בהתאם לצורכי הנושא הנדון .כהמשך לסיור ,יעמדו לרשות המבקרים כיתות לימוד
אינטראקטיביות מגוונות ובהן ייערכו מפגשים ,דיונים וסמינריונים בנושאים הקשורים למורשת
והיסטוריה של יהדות בריה”מ תוך דגש על הנחלת ערכים אוניברסאליים ותהליכים חינוכיים
הקשורים לעיצוב הזהות בעולם המודרני.
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מרכז מחקר
בפיקוחה האקדמי של האוניברסיטה העברית ,צמוד למוזיאון יוקם מרכז המחקר לתולדות יהדות בריה”מ.
המרכז יהווה אבן שואבת לחוקרי האקדמיה המתעניינים בהיסטוריה של יהדות ברית המועצות ,תולדות עם
ישראל והחברה המודרנית.
לרשות המרכז יעמוד ארכיון עם מסמכים אותנטיים רבים ,אלפי מסמכים ומחקרים ,מאגר מידע דיגיטלי עשיר
וכן הספרייה הגדולה בעולם בשפה הרוסית מחוץ לגבולותיה של רוסיה .האוסף המרהיב ,הכולל את התיעוד
המקיף ביותר של קורות העליה מבריה”מ בישראל ,יהפוך לחלק בלתי נפרד מהמרכז ועל כך קיים סיכום עקרוני
עם עיריית ירושלים.

מרכז תרבות
במקביל לפעילות השוטפת ,יהווה המרכז אכסניה לפעילות תרבותית ענפה .אולם הקונצרטים והמסעדה
שתגיש מאכלים אותנטיים יאפשרו קיום אירועים שונים שיהפכו את המקום לקומפלקס תרבותי חי ודינמי.
אחד המוטיבים המרכזיים במוזיאון הינו השפעה הדדית שבין התרבות הרוסית לישראלית .החל מ”לבלבו אגס
וגם תפוח” ולחנים של להקות הנח”ל ,דרך המשוררים העבריים הגדולים יוצאי רוסיה כמו ביאליק ,אלתרמן
וטשרנכובסקי וכלה בתיאטרון גשר וביצועיו של ארקדי דוכין לשירים של ויסוצקי  -קשה להפריז בחשיבותה
של השפעה זו על עיצוב התרבות של מדינת ישראל מאז שחר תקומתה.
כיום בישראל המרחב התרבותי של עולי ברית המועצות לשעבר הינו שוקק חיים .מרכז המורשת יהפוך באופן
טבעי לאתר המארח של אירועי התרבות של הקהילה בישראל .באודיטוריום הגדול ,המיועד להכיל כ300-
צופים והחללים הסמוכים ייערכו אירועי תרבות ,ימי עיון ,סמינרים ,מופעים והרצאות .פעילות תרבותית שוטפת
תמשוך אל המרכז תשומת לב ציבורית רחבה ותגרום לו להיות לא רק מוזיאון ,אלא נקודת ציון משמעותית על
המפה התרבותית של ישראל.
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המטרה מקדשת את
האמצעים
אם יש מה שמקדש את
המטרה.
לאון טרוצקי

מבואת ההתכנסות
כל ביקור במרכז על מגוון המרכיבים שלו יתחיל בחלל המבואה.
כאן יוצב פסל קינטי מרשים ,אשר יקבל את פני הבאים בשערי
המרכז ויבטא בדרך אומנותית את ערכי הליבה והמסרים הנדונים
בו .במבואה יקבלו המבקרים את המכשיר האודיו ויזואלי ובו
מערכת המעקב הייחודית ,אשר תלווה אותם במהלך הסיור ותאסוף
מידע אינדיווידואלי :על העמדות השונות בהן עצרו ,על הנושאים
בהם התעניינו ועל הבחירות שלהם במיצגים האינטראקטיביים.

מחובתנו ,אנו היהודים
להציע לעולם את ניסיוננו
בן אלפי השנים ,ותוך נאמנות
למסורת המוסרית של
אבותינו  -להיות חיילים
במאבק על השלום
אלברט איינשטיין

תערוכות
מתחלפות
אזור התערוכות המתחלפות הסמוך למבואה
מיועד להכיל מיצגים מגוונים בנושאי ההיסטוריה,
התרבות והאומנות של יוצאי קהילת יהדות ברית
המועצות בישראל ובעולם.

17-16

6
הקונספט
המוזיאלי

ה

סיור במוזיאון הוא מסע בזמן :המבקרים חווים את
הסיפור תוך מעברים מתקופה לתקופה ,בין חללים בהם

הסצינות הדרמטיות של ההסיטוריה קמות לתחיה .תפאורה
קינטית ואמצעי ההקרנה ההיקפית יוצרים את אווירת

הזמן והמקום תוך המחשה של התהפוכות ההיסטוריות
הדרמטיות בתולדות בריה”מ .במונחים מקצועיים חוויה

מעין זו מכונה walk through experience

דילמות זהות
סיפורה של העלייה הגדולה מברית המועצות בשלהי המאה ה 20-דומה
בהרבה מובנים לסיפור יציאת מצרים המקראי .עשרות שנים של דיכוי
הזהות תוך שעבוד כל חירויות הפרט למען בניין פירמידת הקומוניזם -
לא הצליחו למחוק את התודעה העצמית של היהודים כעם .עמוק ,בלבב
פנימה ,הנפש היהודית המשיכה לפעום .הם נאלצו להתמודד עם דילמות
זהות כבדות משקל ,בין וויתור מוחלט על יהדותם והשתלבות טוטאלית
בחברה הסובייטית לבין מאבק עיקש נגד מכונת הדיכוי של האימפריה.
הם שילמו מחיר כבד  -בערבות השלג של סיביר ,במחנות הגולאג ,בשדות

19-18
הקטל של מלחמת העולם השניה ,בגאיות ההריגה של השואה ,אשר

מערכת המעקב האישי

הם נאבקו .במחתרת ,באקדמיה ,במפעלי הענק ובין כתלי תא הצינוק ...הם

במוזיאון תופעל מערכת מעקב פורצת דרך בתחום המוזיאלי שתהפוך

ניצחו באבקם למען החירות של ההגדרה העצמית ,ניצחו את האימפריה

את הביקור לחוויה אישית מטלטלת .כל מבקר יקבל עם כניסתו למוזיאון

הסובייטית האימתנית ,ניצחו וזכו לראות בחורבנה .עם נפילת מסך הברזל

מכשיר מיוחד ובו מערכת זיהוי אישית אשר תאסוף את הנתונים על כלל

עלו לישראל כמיליון יהודים ,אך דילמות הזהות המשיכו להציב בפניהם

פעילותו של המבקר במוזיאון :התשובות שענה ,המיצגים בהם ביקר,

אתגרים גם כאן ,בארץ המובטחת .העולים החדשים נאלצו שוב :לתור אחר

הנושאים בהם התעניין וכו’ .בעזרת אפליקציה מתוחכמת ,המערכת תפלח

מינון בין הטמעה בתרבות הישראלית לשימור התרבות הרוסית ,למצוא

את הנתונים בזמן אמת ותאפשר למיצגי המוזיאון להתייחס לכל מבקר

את מקומם על הסקאלה שבין יהדות לישראליות ,להילחם בסטיגמות

ומבקר באופן פרטי .כך למשל ,אם באגף הראשון המבקר התעניין בתנועה

חברתיות ולעצב את ייעודם במולדת החדשה-ישנה.

הציונית ,כבר באגף השני תוכל המערכת לעמת אותו עם דילמה :האם

מחציתה התרחשה על אדמת ברית המועצות .הם שרדו ,הם השתלבו,

מה לעשות ,כאשר הרעיון שהכלל מאמין בו סותר את אמונותיי? עד כמה
אפשר לוותר על שורשיי למען ההתמזגות בחברה? האם החירות ומחיקת
הגבולות באה על חשבון מסגרות הזהות?
המבקר במוזיאון יחווה את הדילמות הללו באופן אינטראקטיבי על
ידי השתתפות פעילה במיצגים השונים .המסרים והשאלות שיעלו מן

לסכן את המשפחה שלך למען החלום הציוני ,בזמן שהמשטר הסובייטי
רודף ביד קשה כל גילוי של לאומיות מחתרתית?
באגף האחרון של המוזיאון באמצעות טכנולוגיית המציאות המתוספת,
יוכל המבקר להעמיק אל המורכבות של הדילמות בהן עסק במהלך הסיור
ולחדד את האקטואליות שלהן לחייו.

הסיפורים והמראות יהיו אוניברסאליות ורלוונטיות לכל אדם בכל זמן:

שיטה זו של בניית ביקור אינדיווידואלי תהיה לחידוש מרנין על מפת

גבולות הזהות העצמית ,כבוד האדם וחירותו וניצחון הרוח והאמונה על

המוזיאונים העולמית ולו בשל כך תהווה מוקד משיכה תיירותי ממעלה

משטר של דיכוי.

ראשונה.

7
הקונספט
התוכני

הסיור במוזיאון יבנה סביב
שלושה פרקים תמטיים עיקריים
בתולדותיהם של יהודי ברית המועצות.

הישרדות ,התמודדות
ויצירה
הפרק הראשון יסקור את חיי היהודים ברוסיה בעידן הטרום-סובייטי,
את תולדות המהפיכה הקומוניסטית ,את השפעותיה ואת החלק שנטלו
היהודים בכינונה וכן השתלבותם של היהודים בתהליך בנייתה של ברית
המועצות בתקופה שבין תחילת המאה העשרים ועד לסיום מלחמת
העולם השניה.

21-20

המאבק לשימור הזהות
היהודית והעלייה לארץ

התחדשות
ובניית זהות

הפרק השני יתמקד במאבקם של היהודים לשימור זהותם הלאומית בצל

הפרק השלישי יעסוק בסיפורה של יהדות בריה”מ לאחר התפרקותה של

רדיפות המשטר ומדיניותו האנטי ציונית .כאן יוצגו סיפוריהם של לוחמי

האימפריה הסובייטית ,על קשיי הקליטה בארצות השונות אליהם הגיעו,

החירות ,אסירי ציון ,פעילים למען העליה וחופש הפולחן בתקופה שבין

על דילמות הזהות בהם נתקלו העולים לארץ ,על השתלבותם המוצלחת

מלחמת ששת הימים ועד לנפילתו של מסך הברזל וקריסתה של ברית

ועל תרומתם למרקם החברתי ,התרבותי והכלכלי של מדינת ישראל

המועצות.

והעולם כולו.

8
חללים

ותכנים
פרקי התוכן יועברו למבקרים
בחללי תצוגה שונים,
המשלבים בין חוויה קיבוצית לאינדיבידואלית.

23-22

פרק 1

סמטה
בתחום
המושב

חיי היהודים ברוסיה
טרום המהפיכה

ה

מבקר נכנס לסמטה טיפוסית באחת

באמונה ומסורת אבות ,ועם זאת היו שוקקים

העיירות היהודיות בתחום המושב.

וססגוניים .כך יוכל המבקר למצוא בית כנסת

נתונים בתוך גבולות צרים וחוקי משטר

של חסידים לצד בית כנסת של ליטאים,

אכזריים ,מוקפים בסביבה עוינת ,נאלצו יהודי

חדר ובו מומחזת פעילות של תנועת הבונד

רוסיה במאה ה 19להסתגר בתוך עצמם .עם

הסוציאליסטית ליד מרתף ובו אסיפה של

זאת ,המרקם החברתי של הקהילה באותה

אגודת חובבי ציון .סדנאות של בעלי מלאכה

התקופה היה מגוון ביותר וכלל נציגים של

יהודים ,בית של משפחה שבדיוק אורזת את

אידיולוגיות וזרמים שונים .במטרה להמחיש

חפציה בכדי להגר לאמריקה“ ,הקנטוניסט”

הן את חיי השגרה של היהודים והן את

 -שחזר לביתו  20שנה אחרי שנלקח כילד

הרעיונות שהעסיקו אותם ,יפרסו משני

לצבא ,מודעת אזכרה להרוגי הפוגרום האחרון

צידי הסמטה חללים שונים ,ובהם מיצגים

שהיה בעיירה  -כל אלה יחזירו את המבקרים

תיאטרליים המתארים את החיים הפשוטים

אחורה בזמן ויכניסו אותם לאווירה של

של דוחק ומחסור לרוב ,חיים שנאחזו

הסיפור ההיסטורי אותו הם עומדים לחוות.

25-24

פתיחת שערי
תחום המושב

ל

אחר הסתובבות חופשית בין מיצגי

הסמטה ,התאורה בחלל תהפוך לאדומה

ויחל מיצג המספר על המהפכה הקומוניסטית
ועל השינוי הרדיקלי שהביאה העמה.

המהפיכה מוטטה את הקירות שמאחוריהם
הסתגרו היהודים ,לטוב ולרע .מצד אחד,
המגבלות הוסרו והיהודים יכלו כעת
להשתלב באופן מלא בחיי האומה הסובייטית

המיצג המרשים שיתפרס על הקירות
והתקרה של חלל הסמטה ידגיש את
הדרמטיות והעוצמה של אירוע המהפיכה.

המתחדשת .מצד שני ,המבנה הקהילתי הישן

בסופו יפתחו שערי תחום המושב והמבקרים

התפורר והרבגוניות הרעיונית פינתה את

יצאו החוצה דרך הפתח שנוצר בקירות

מקומה לאידיולוגיה שלטת אחת ...ואחת בלבד.

אל חלל המעוצב כעיר פועלים סובייטית.

פרק 2

פתיחת
שערי תחום
המושב

פרק 3

עיר
פועלים

השרדות,
התמודדות ויצירה

ה

מבקרים נחשפים לאולם גדול
מימדים ,המעוצב בסגנון תעשייתי של
שיכון פועלים סובייטי .באווירה של “בניין
הקומוניזם” ,על גבי קירות הבטון האפורים
יוצגו בעזרת סוגי הקרנות שונים אימאג’ים
תקופתיים וכן מיצגים פיזיים הלקוחים
מחיי היום יום בבריה”מ של שנות ה20-
 .30מימדי החלל יתרמו לתחושת העוצמה
של האימפריה והמשטר הסובייטים.
המיצגים יעסקו ביחסים שבין היהודים
לשלטון החדש בעשורים הראשונים
לכינונה של בריה”מ ,חלקם של היהודים
בעיצוב המשטר ,דיכוי הזהות היהודית,
השפעתם של היהודים על חיי החברה
הסובייטית ותרומתם האוניברסאלית
לעולם כולו .אזורי תצוגה שונים יספרו את

סיפורם של יהודים בולטים שהשתלבו
כחלק אינטגרלי בחיי החברה והתרבות
של ברית המועצות (כגון המהפכן לב
טרוצקי ,אמנית הבלט מאיה פליסצקי
והקומיקאי ארקדי רייקין) .עמדות
אינטראקטיביות ומיצגים טכנולוגיים
מגוונים ימחישו את המאבק שניטש בין
השלטון ללאומיות היהודית :בית כנסת
שהופך לאולם התעמלות ,התיאטרון היידי
שמחויב להעלות הצגות סוציאליסטיות,
בית מלאכה יהודי שנסגר בעת איסור
המסחר הפרטי“ ,יבסקציה”  -האגף
המיוחד של השרותים החשאים שהיה
מוקדש לדיכוי הזהות היהודית ותוכנית
בירוביג’אן  -היוזמה של סטאלין להגליה
המונית של היהודים למזרח הרחוק.

27-26

פרק 4

מיצג
מלחמת
העולם ה2-

מאחדות לבידוד

ל

אחר פרק זמן של הסתובבות חופשית
בין המיצגים ,מטוסים גרמנים יופיעו

חזיתות מלחמת העולם ה 2-ולבסוף  -על סיום
המלחמה וכינונו של המשטר הקומוניסטי
במזרח אירופה :עלייתו של מסך הברזל.

מיצג המספר אודות מלחמת העולם ה.2-

האגף כולו ילבש צורה שונה בעקבות
המלחמה ,כאשר המיצגים מגיבים בהתאם:
הכרזות עם סלוגנים קומוניסטיים מתחלפים
בכרזות גיוס ,היהודים (דמויות שונות
במיצגים שונים) מתגייסים לצבא ,התיאטרון
היידי שנופל לידי הנאצים עולה באש.

ברית המועצות ,השמדת ריכוזי האוכלוסייה

עם סיום המיצג המבקר מוצא את עצמו
באותה עיר פועלים ,שנראית כעת אחרת

בשמי האגף ובכך ינתן האות לתחילת

במלחמה זו התגייסו חצי מיליון יהודים אל
הצבא האדום ,חדורי מוטיבציה להגן על
מולדתם הסובייטית ,נסחפים על גלי האחדות
של האומה שקמה כאיש אחד כנגד הצורר
הנאצי .המיצג יספר אודות שואת יהודי
המסורתית היהודית ,היהודים שלחמו בכל

לגמרי .החורבן ניכר על גבי הבניינים ,הכרזות
קוראות למלחמה באויבי העם וביניהם
רופאים ואמנים יהודים ,קטע עיתון על סיפור
רצח השחקן והבמאי סולומון מיכואלס,
התיאטרון היידי נסגר כחלק מרדיפת
תרבות היידיש .תחושת האחדות מתפוגגת
וכעת היהודים מרגישים שדלתות החברה
הסובייטית הולכות ונסגרות בפניהם .השמירה
על הזהות היהודית הופכת להיות משימה
קשה במיוחד .באווירה כבדה זו עוברים
המבקרים אל החלל הבא :הגולאג הסובייטי.

29-28

המאבק לשימור הזהות
היהודית והעליה לארץ

ה

“באחד הימים מסר השכן שלי לתא

כמו כן ,יוצגו סיפורים אודות אלה ששמרו

הסמוך ,יוסף מנדלביץ’ ,כי מחר יום

בסתר על הדת היהודית ,על פעילותה של

תאורה אפלולית ,שלג ,קירות אטומים

העצמאות .החלטנו ,ציונים גאים

תנועת חב”ד שהצליחה לשרוד במחתרת

ושורה של תאי מאסר.

שכמונו ,שאין יותר מתאים מתא בכלא

לאורך כל תקופת השלטון הסובייטי ,על

כאן תומחש גבורת הרוח ,של מעטים שקמו

הסובייטי לעריכת טקס יום עצמאות,

ההתארגנות של שיעורי העברית ,על

מבקרים נכנסים לחלל בעל מאפייני
תפאורה של הגולאג הסובייטי:

מול מנגנון אדיר ואפל  -וניצחו למרות כל
הסיכויים .מאבקם הפך לסמל עבור העולם
כולו :סמל למאבק למען החירות ,חופש
התנועה ,האמונה וההגדרה העצמית .תוך
מעבר בין תאים של אסירי ציון ,מתוודעים
המבקרים אל תולדות המאבק של

ובעברית כמובן .ביום המיועד ובשעה
שקבענו ,הוצאנו שנינו את המים
מהאסלה ,דחפנו את הראש פנימה
וערכנו טקס חגיגי .נשאנו נאומים
נלהבים ומלאי פאתוס ,יוסף בעברית
היפהפיה שלו ,אני בעברית הרצוצה

הפעילות הציונית שהתנהלה בסתר ,על
האירועים הבולטים במאבק על זכות
העליה כגון “מבצע חתונה” ועל השפעתה
של מלחמת ששת הימים על תהליך
ההתעוררות הלאומית בקרב יהודי בריה”מ.

המחתרת הציונית בברית המועצות למען

שלי ,על גאולת ישראל ושיבת העם

בקיר שממול לתאים אפשר יהיה לצפות

לארצו .מאז כבר הספקתי להשתתף

במתרחש באותה העת מעברו של מסך

חופש הפרט והזכות לעליה .באמצעות

כשר בממשלת ישראל בטקסים רבים

הברזל ,בעולם החופשי :הפגנות למען

הולוגרמות אינטראקטיביות יוכלו באי

לכבוד יום העצמאות ,אך הטקס הזה,

יהודי ברית המועצות ,תנועות החופש

המוזיאון לפגוש את לוחמי החופש “פנים

כשראשי תקוע בתוך שירותים ,היה

ברחבי העולם ,מהפכת שנות השישים

אל פנים” ולשמוע את סיפורם ממקור

המשמעותי מכולם”.

והמאבק למען יהדות ברית המועצות

ראשון .למשל:

(מתוך ספרו של נתן שרנסקי “לא אירא רע”)

בישראל.

פרק 5

ביקור
בגולאג

פרק 6

מיצג נפילת
מסך הברזל
ב

יציאתם מן הגולאג ,המבקרים יגיעו אל חלל ובמרכזו מסך ברזל
ענקי החוסם את דרכם .כאן יחוו מיצג היקפי שיספר על נפילת

ברית המועצות ועל ניצחון המאבק לחירות וחופש העליה .בתום המיצג
באקט דרמטי המלווה בשינויי תפאורה ותאורה ,יורם מסך הברזל וייחשף
פתח יציאה אל החלל האחרון של הסיור :אגף העליה לישראל.

31-30

פרק 7

התחדשות
ובניית זהות
ה

פרק המוקדש להשתלבותם של העולים החדשים בישראל יהווה

את שיאו הטכנולוגי של הסיור .המבקרים יכנסו לחלל המלא

במיצגים וירטואליים :משקפי מציאות מדומה ,שולחנות מגע ,עמדות

אינטראקטיביות מתוחכמות וטכנולוגיות תצוגה מהמתקדמות בעולם.
בחלל זה ילמד המבקר על העליה הגדולה לישראל בשלהי המאה ה,20
על קליטתם של מיליון עולים במולדתם ההיסטורית ,על השתלבותם
של עולי בריה״מ בחברה הישראלית ,על עיצוב תרבותם הייחודית ועל
תרומתם להתפתחותה של המדינה בכל התחומים.

כאן ייסגרו
המעגלים
ויתחדדו
דילמות הזהות

שהציף הביקור עד כה :בין יהדות ,סובייטיות,

ישראליות וקוסמופוליטיות .כמו כן ,תיעשה השוואה בין
דפוסי ההשתלבות של יהודי בריה”מ בישראל ובארצות
אחרות ,כגון ארה”ב ,גרמניה ורוסיה של העידן הפוסט
סובייטי .אזורי תצוגה ייעודיים יוקצו לסוגי העליות השונים,
לתנועות החברתיות של העולים ,לשמירה על המרחב
התרבותי ובמיוחד :לדיון בדילמות הזהות שעמם נאלצו העולים
להתמודד.
באמצעות מערכים אינטראקטיביים שיוטמעו בשולחן המגע
ומשקפי המציאות המדומה יוכל המבקר להעמיק ולהרחיב את
הסוגיות שעניינו אותו במהלך כלל הסיור .מערכת המעקב האישית
תדע לאילו אפיקים להנחות כל מבקר ומבקר בכדי לחדד את
המורכבות של השאלות ולהצביע על האקטואליות שלהם לתהליכים
המתרחשים בחברה המודרנית.

זה כאילו שארה”ב תקלוט כ 50-מיליון
בני אדם 70 .אחוזים בעלי השכלה
תיכונית ואקדמית 100 .אלף מהנדסים,
 23אלף רופאים ,כ 2000-עורכי דין50 ,
אלף מורים 21 ,אלף אמנים ...זאת לא
אבולוציה ,זאת רבולוציה
מזכיר הממשלה ,צבי האוזר
באירוע לציון  20שנה לעליה הגדולה מבריה”מ

35-34

יהדות
ברית המועצות
כסמל
החוויה הקבוצתית האחרונה שתחתום את הביקור תעלה על הנס את המסרים
המרכזיים של המוזיאון כולו .המיצג יציף בפני הצופים את שאלת האיזון בין
זהות לאומית לחירות הפרט ,את העימות המודרני בשאלת ההגדרה העצמית,
את הסכנה שבגזענות ושנאת זרים ,את חשיבות ההבדל שבין השתלבות
למיזוג ואת הצורך שלנו להגן על חירותו של האדם ,בכל עת ובכל מחיר.

פרק 8
מיצג
סיום

37-36

9

טכנולוגיות
להעצמת החוויה
והנגשתה לדור הצעיר

במוזיאון ייעשה שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ,תוך הקפדה
בבחירת אפקטים ואלמנטים ויזואליים שיעצימו את החוויה ולא יאפילו עליה.
הביקור ישלב אזורי תצוגה ופלטפורמות מדיה ,מוצגים פיזיים ווירטואליים ,נקודות
חוויה אינטרקאטיביות וחללים של המחזה תיאטרלית ,מיצגים אינדיבידואליים
וקבוצתיים .לצד המחשת האירועים ההיסטוריים בתולדותיה של יהדות בריה”מ,
יוצפו בפני המבקרים דילמות ושאלות אוניברסאליות שמעבר לזמן ולמקום.
Video Mapping
ויטרינות תצוגה משוכללות
הקרנה תלת מימדית

תפאורה קינטית
עמדות אינטראקטיביות
מוצגים פיזיים

הקרנה היקפית

מציאות מדומה

אמצעי הקרנה היקפית בשילוב עם מערכות סאונד מתוחכמות ומשחקי

בעזרת משקפי מציאות מדומה יוכלו המבקרים להעמיק ולצלול לתוך

תאורה יאפשרו לחללי המוזיאון להשתנות מקצה לקצה ,בהתאם

הדילמות האקטואליות תוך חוויה טוטאלית ,המקשרת בין הסיפור

לאירועים ההיסטוריים הדרמטיים .יצירת חוויה עוטפת ועוצמתית

ההיסטורי וההווה .זהו אקורד הסיום של הנראטיב האינטראקטיבי

תגרום למבקר להרגיש מעורב במתרחש באופן אישי.

במוזיאון ,המתרחש בחלל הביקור האחרון.
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פסל קינטי

הולוגרמות

המוצג המרכזי בחלל הכניסה למוזיאון ,אשר יחשוף את המבקרים

התמהיל הטכנולוגי יאופיין בהענקת חוויה אינדיבידואלית ,בין היתר

מיד עם כניסתם אל המסרים המרכזיים של המרכז ,יהיה פסל קינטי

באמצעות הולוגרמות שיאפשרו לשוחח באופן אישי עם דמויות מפתח

הראשון מסוגו בישראל .מנועים חכמים נשלטי מחשב הפועלים

במאבק לזהות וחירות.

בסנכרון מלא עם אמצעי ההקרנה והתאורה יהפכו אפילו את ההמתנה
בלובי לחוויה ויזואלית מרהיבה.

אפליקציה
גולת הכותרת של התהליך האינטראקטיבי שיחווה המבקר הינה אפליקציית המעקב
האישי .מטריצה מתוחכמת ,שתפלח את הנתונים המתקבלים במערכת המעקב ,תגרום
למיצגי המוזיאון להגיב באופן שונה לכל מבקר .מערכת המעקב תהפוך כל ביקור
לחוויה ייחודית ותתרום חלק משמעותי להטמעת המסרים של המרכז אצל כל אחד
מן המבקרים.

10
השותפים

העמותה להקמת
מרכז מורשת יהדות בריה״מ
לשם הגשמתו של חזון הקמת המרכז נוסדה עמותה ובה חברים אנשי רוח ,אקדמיה ותרבות מהשורה
הראשונה של קהילת יוצאי בריה”מ בישראל .ביניהם ניתן למצוא את הסופר דוד מרקיש ,השחקנית נטליה
מנור ,הרב ואסיר הציון לשעבר יוסף מנדלביץ’ ,העיתונאים דוד שכטר וויקטוריה דולינסקי ,המוזיקאי
סלבה גנלין ופרופ’ באוניברסיטת ירושלים וולף מוסקוביץ’ .הפרוייקט קיבל את ברכת נציגיה הבולטים
של העליה מבריה”מ ,ביניהם יו”ר הסוכנות היהודית נתן שרנסקי ויו”ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין.

האוניברסיטה העברית
השותפה הבכירה של העמותה בתחום התוכני הינה האוניברסיטה העברית בירושלים .במסגרת בית
הספר לחינוך ע”ש מלטון ותחת הובלתו של פרופ’ גבריאל הורנצ’וק הוקם צוות ייעודי של חוקרים
והיסטוריונים בכירים האמונים על כתיבה ,פיקוח ואשרור של כלל תכני המוזיאון .בעזרת מומחי
האוניברסיטה יבנה המערך החינוכי של הביקור ואופן הדיון בדילמות הערכיות .כמו כן ,האוניברסיטה
העברית תפתח את התוכנית להקמת מרכז המחקר שייהנה מחסותה האקדמית.

עיריית ירושלים
העמותה להקמת מרכז מורשת יהדות בריה”מ נמצאת בתהליך משא ומתן מתקדם עם עיריית ירושלים
באמצעות חברת מועצת העיר ,גב’ מרינה קונצבייה ,בדבר איתור המקום הראוי להקמת הבניין וכן
העברת הארכיון והספריה בשפה הרוסית לרשות מרכז המורשת.

41-40
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הצוות המקצועי
תכנון הפרוגרמה של המרכז הופקד בידי אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום תכנון והקמה של
מוזיאונים  -קומפיוגרפיק .החברה עוסקת מעל  20שנה בתכנון והקמת מרכזי מבקרים ,מוזיאונים,
חללים קונספטואליים והפקת סרטים ומיצגים ייחודיים ללקוחות מובילים בישראל .בין מרכזי המבקרים
הבולטים של קומפיוגרפיק נמנים :גן לאומי קסטל ,תל שילה ,מתחם התחנה בת”א ,בנק ישראל ,מוזיאון
הילדים בחולון ,פארק תמנע ,סוסיא העתיקה ,קבר בן גוריון ורבים אחרים.
המבנה ,הרציונל האדריכלי והחללים הפנימיים עוצבו בידי האדריכל בעל המוניטין הבינלאומי -
עמית נמליך .משרדו מתמחה בתכנון פרוייקטים ציבוריים בארץ ובחו”ל .מעורבות משלב התכנון האדריכלי
ועד השלמת הבנייה באת .ר הובלת התכנון תוך מטרה להפוך אדריכלות מקורית ,לברת ביצוע במסגרת
התקציב .בין עבודותיו ניתן למנות את האגף החדש של מוזיאון תל אביב ,מתחם ההנצחה של משטרת
ישראל ,מוזיאון פסיפס בלוד ,המוזיאון לאומנות טאי יואן ומרכז סטודנטים באוניברסיטת ננג’ינג בסין.

פרוייקטים של האדריכל עמית נמליך

מרכז סטודנטים באוניברסיטת ננג’ינג ,סין

מרכז הסטודנטים ,ננג’ינג ,סין

מוזיאון לאומנות טאי יואן ,סין

האגף החדש מוזיאון תל אביב

43-42
פרוייקטים חברת CG

מגדל הרואה שילה הקדומה ,מיצג מולטימדיה ומוזיאון

מיצג חוויתי במערה סוסיא העתיקה

מוזיאון פארק תמנע

מרכז מבקרים אילנות קק״ל

גן לאומי הקסטל

מרכז מבקרים מקורות

11
אומדן

תקציבי

פירוט שטחי התצוגה

מחיר

סה"כ

הערות

אודיטוריום

$4,375

$2,625,000

כולל בינוי ,תפאורה ,הפקות מדיה ,ריהוט
וציוד אודיו וידאו ,תאורה ומערכות

כיתות אדמינסטרציה ושירותים

$3,125

$2,250,000

כולל בינוי ,ריהוט ,ציוד אודיו וידאו ,
טכנולוגיה ,תאורה ומערכות

₪15,000

$3,768,750

כולל בינוי ,תפאורה ,הפקות מדיה ,ריהט,
ציוד אודיו וידאו ,תאורה ומערכות

חללי תצוגה

$4,375

$6,615,000

כולל בינוי  ,תפאורה ,הפקות מדיה,
אינטראקטיב ,ריהוט וציוד אודיו וידאו,
תאורה ומערכות

פטיו

$2,500

$537,500

כולל בינוי ,תאורה ,חשמל ,גינון וצמחיה

 600מ״ר
 720מ״ר
לובי וגלריה לתערוכות מתחלפות
 1005מ״ר

 1512מ״ר
 215מ”ר

בית קפה /מסעדה מטבח
וחנות מזכרות

$3,125

$1,437,500

כולל בינוי ,ריהוט ,ציוד אודיו וידאו ,תאורה
ומערכות

$3,937,500

כולל בינוי ,ריהוט ,ציוד אודיו וידאו ,תאורה
ומערכות

 460מ”ר

ספריה ומרפסת
 1260מ”ר

סה"כ פרויקט
לא כולל מע"מ 5772 ,מ”ר

$3,125

$21,171,250

תכנון ויועצים 15%

$3,175,688

מנהל פרויקט 3.50%

$740,994

סה"כ פרויקט לא כולל מע"מ

$25,087,931

סה”כ פרויקט כולל מע"מ

$29,352,880

45-44

יהודי הנו סמל הנצח.
הוא שלא יכלו להשמידו לא טבח
ולא עינויים ,לא אש ולא חרב.
איזה מן יצור מיוחד הוא זה,
שכל שליטי עולם וכל העמים העליבוהו
ודיכאוהו וגירשוהו ורמסהו ,רדפהו,
שרפו ,והטביעו ,והוא ,על אפם ועל
חמתם ,ממשיך לחיות ולהתקיים.
לב טולסטוי

מגישה:

 CGקומפיוגרפיק

ליצירת קשר:

מעלות המרכז למורשת יהדות ברית המועצות
דויד שכטר ,יו”ר | david@maalot.org | 972-52-3849090
אלה דמבו ,מנכ”ל | ella@maalot.org | 972-50-2999675

