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והן  העשרים,  המאה  של  העשרים  בשנות  כבר  נרקמות  החלו  בתל–אביב  מוזאון  להקמת  תכניות 

מלמדות על אווירה תרבותית חדשה ששררה בעיר באותן שנים.1 בשנת 1925 החליטה מועצת עיריית 

תל–אביב לפתוח מוזאון היסטורי, שייקרא 'בית נכאת עירוני תל–אביב', ושיוצגו בו מפות, תצלומים, 

דיאגרמות, תרשימים וכיוצא באלה על תולדות העיר. נוסף על כך תוכנן להקים תצוגה של הממצאים 

הארכאולוגיים שיימצאו בעיר, אך תכנית זו לא יצאה לפועל באותה תקופה.2 

באותה עת הזמין ראש מועצת העיר מאיר דיזנגוף מהאדריכל הבריטי פטריק גדס תכנית כללית 

במסורת  כמקובל  עירוניים,  תרבות  למוסדות  רבה  חשיבות  ייחס  גדס  המתפתחת.  המודרנית  לעיר 

המערבית, וראה במוזאונים נדבך חשוב ב'אקרופוליס התרבותי של תל–אביב'. ב'דו"ח תכנון ערים — 

יפו תל–אביב', שהגיש בשנת 1925 למועצת העיר, נכללה רשימה ארוכה של מוזאונים שביקש להקים 

בעיר,3 ובשנת 1927 אושרה תכניתו. גדס סבר כי על המוזאונים להחיות את התרבות העברית וכן 

להציג לפני הקהל המקומי את התפתחותן של תרבויות העולם ואת החיבור המקומי בינן ובין תרבות 

ישראל בעבר ובהווה.4 

בתקופת  בתל–אביב  הציבוריים  והאוספים  המוזאונים  של  הקמתם  תהליך  את  אבחן  זה  במאמר 

המנדט הבריטי (1921�1948): 'מוזאון תוצרת הארץ' של חברת 'מסחר ותעשיה', 'מוזאון תל–אביב 

לאמנות מודרנית', 'מוזאון לטבע ולארץ', אוסף המכון הביולוגי–פדגוגי ו'בית סביבתנו'.5 אציג את 

מאפייני המוזאונים והאוספים ואת תפיסת העולם של מייסדיהם, אסקור את תולדות הקמת המוזאונים 

ואת המוצגים העיקריים בהם, ואברר מה היו המניעים להקמתם. נוסף על כך אבקש להעריך את מידת 

השפעתם התרבותית, התיירותית והאמנותית על החברה בתל–אביב ובארץ כולה. 

'מוזאון תוצרת הארץ' 
בינואר 1925 פורסמה לראשונה בכתב–העת שהוציאה לאור חברת 'מסחר ותעשיה', ושנשא את שם 

החברה, פנייה לתעשיינים, לסוחרים ולחקלאים להשתתף בהקמת 'מוזאון תוצרת הארץ', כדי שיוכלו 

Æ±≤ ßÓÚ ¨®‡¢ˆ¯˙ ¯„‡· ‚¢Î© · ¨ÌÈÈÊ‡Ó ¨ß·È·‡–Ï˙Ï ˙‡Î–˙È·ß ¨¯ÊÈÂÏ˜ ßÈ ∫Â‡¯ ¨ßÂÎÂ ßÂÊÎ ¯ÈÚß  *
א"ל סוקניק, 'ליסוד בית נכאת בתל אביב', הארץ, 6 במרס 1925, עמ' 4. בתקופה העות'מאנית לא פעל בעיר שום    1
מוזאון. במושבה הגרמנית ביפו היה אוסף פרטי של הברון פלטון יוסטינוב, שחי בעיר עד שנת 1913. ראו: ע' שי, 

.184�'אספנים ואוספים בירושלים וביפו בשלהי התקופה העות'מאנית', מיו"ש, יז (תשס"ח), עמ' 181
מסחר ותעשיה, ג, ג�ד (כ"א בשבט תרפ"ה), עמ' 161. בראשית שנות השלושים של המאה העשרים הצר קלויזנר על    2

שלא הוקם מוזאון לעתיקות, ושעתיקות יפו נשלחות לירושלים. ראו: קלויזנר (לעיל, הערת כוכבית), עמ' 11.
.46�פ' גדס, 'דו"ח תכנון ערים — יפו תל אביב', זמנים, 106 (2009), עמ' 41   3

.40�נ' הייזלר–רובין, 'מוסדות תרבות לתל אביב: חזונו של פטריק גדס לעיר העברית הראשונה', שם, עמ' 36   4
במאמר זה לא נכללו 'בית ביאליק', 'בית אחד העם', 'מוזאון תנועת העבודה' ו'ארכיון תנועת העבודה', שכן מדובר היה    5
בספריות וארכיונים והצד המוזאלי בהם היה שולי וחסר חשיבות. על הספריות העירוניות בתל–אביב בתקופת המנדט 

.24�ראו: ד' שידורסקי, 'ספריות בעיר משתנה', יד לקורא, כז, א (תשנ"ג), עמ' 14
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בתל–אביב  ותעשיה', שהוקמה  'מסחר  חברת  לה.  ומחוצה  מהארץ  קונים  לפני  מוצריהם  את  להציג 

בשנת 1923 על ידי קבוצת יזמים, ובהם עורך הדין אלכסנדר יבזרוב (עזר, 1895�1972), האגרונום 

שלמה יפה (1894�1949) ויהושע גורדון (1885�1944), יזמה תערוכות כלכליות שהציגו את תוצרת 

הבטיחה  לציבור  בפנייה  ו–6.1924   1923 בשנים  הארץ 

החברה שהמוזאון, שעתיד להיחנך בחודש פברואר, יהיה 

פתוח לקהל הרחב כל ימות השנה וללא דמי כניסה. עוד 

נכתב כי במוזאון יוצגו דוגמאות של מוצרים מכל ענפי 

התעשייה המקומית ושל חומרי גלם של ענפי תעשייה 

היצרן לצרכן. תוכנן  בין  יתווך  הוא  וכי  חדשים בארץ, 

לקיים במוזאון הרצאות לאוכלוסייה המקומית, לתיירים 

ולעולים חדשים על בעיות התעשייה, המסחר והחקלאות, 

וחברת 'מסחר ותעשיה', שכללה לשכת מודיעין, מחלקת 

עיתונות והוצאת ספרים, ראתה בו חלק ממכלול ההסברה 

הרחב שלה.7 

מרס  מתחילת  ותעשיה'  'מסחר  כתב–העת  לגיליון 

1925 צורף מוסף מיוחד לרגל פתיחת המוזאון, ובו הזמנה 

לטקס הפתיחה הרשמי, ב–12 בחודש, בבית ְׁשלּוש, ברחוב 

צורפה  עוד  בתל–אביב.  רוטשילד  שדרות  פינת  הרצל 

לגיליון חגיגי זה תכנית מפורטת של המוזאון מעשה ידי 

המוזאון:  מטרת  הוזכרה  ושוב  מינור.8  יוסף  האדריכל 
לתת במה לפרסום ולשיווק של התעשייה המקומית.9

מקימי המוזאון, כפי שפורסם לקראת פתיחתו, ביקשו 

ובעלי  יצרנים  (א)  עיקריות:  קבוצות  חמש  אל  לפנות 

תוצרתם  את  להציג  הזדמנות  להם  שתהיה  מלאכה, 

לפני אנשי מסחר, יבואנים ויצואנים, והדבר יקל עליהם 

התפתחות  את  לראות  שיוכלו  בארץ,  המבקרים  תיירים  (ב)  לארץ;  מחוץ  מיובאות  סחורות  לדחוק 

התעשייה  בתחום  השקעה  אפיקי  המחפשים  לארץ,  מחוץ  משקיעים  (ג)  בארץ;  והתעשייה  המסחר 

בארץ  התעשייתי  והניסיון  האפשרויות  את  להכיר  שיוכלו  חדשים,  עולים  (ד)  המקומי;  והמסחר 

ראו למשל: י' גורדון אל ע' אטינגר, 26 בפברואר 1924, אצ"מ, S15/22596; אטינגר אל גורדון, 3 במרס 1924, שם.    6
.37 ,31�29 ,23�מסחר ותעשיה, ג, א (כ"ב בטבת תרפ"ה), עמ' 18 ,14   7

המשרד של מינור ושל המהנדס י' זדנר, שעסקו בתכניות לדירות, מוסדות ציבור ובתי חרושת, היה בבית המוזאון.    8
זידנר אף עבד כיועץ בלשכת המודיעין במוזאון. ראו: מסחר ותעשיה, ג, ה (ה' באדר תרפ"ה), עמ' 164; שם, ו [גיליון 
לתיירים] (ו' בניסן תרפ"ה), עמ' 233. עוד על מינור ראו: מ' עזריהו, תל–אביב העיר האמיתית: מיתוגרפיה היסטורית, 

 .291�קריית שדה–בוקר 2005, עמ' 290
שנה קודם לכן התקיימה תערוכה זמנית של מוצרי התעשייה המקומית, אך רבים מן התיירים והעולים לא הספיקו לבקר    9

.86�בה. ראו: מסחר ותעשיה, ג, ג (כ"א בשבט תרפ"ה), עמ' 83
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ולהחליט איזו עבודה מתאימה להם; (ה) כל יושבי הארץ, שיוכלו לחזות ולרכוש מוצרים מתוצרת 

הארץ. 

יש לציין כי המשק הכלכלי בארץ היה נתון באותה תקופה במצב של האטה, עם ראשית משבר 

העלייה הרביעית. מיעוט מקורות מימון, מחסור בחומרי גלם, כוח אדם מקצועי מצומצם, שוק פנימי 

קטן וקשיי ייצוא היו בעוכרי התעשייה. היא הוגבלה בעיקר לעיבוד תוצרת חקלאית מקומית, ומאחר 

שהייתה ברובה פרי יזמה פרטית, רוב המפעלים שהוקמו באותן שנים היו מפעלי מלאכה זעירים, רוב 

הייצור נעשה בבתי מלאכה כאלה, ורק במפעלים מעטים היו מנועים.10 

לא נאמר במפורש בפרסומים בכתב–העת 'מסחר ותעשיה' מדוע נדחתה פתיחת המוזאון, אך צוין 

שפתיחתו בחודש מרס תאפשר לתיירים הרבים הבאים לארץ לקראת פסח לבקר בו, וצוין כי למבקרים 

תינתן הדרכה על תוצרת הארץ ויתקיימו הרצאות בנושאים כלכליים.11 אף תוכנן להקים במוזאון 

משרד לענייני חקלאות והתיישבות בהנהלת האגרונום ד"ר זליג סוסקין.12 בגיליון 'מסחר ותעשיה' 

מסוף מרס 1925, שהוקדש לתיירות, הופיעה פנייה לבקר ב'מוזאון תוצרת הארץ', שעדיין לא נפתח 

ד' גלעדי וש' אביצור, 'צמיחתו והתבססותו של המשק היהודי', י' פורת וי' שביט (עורכים), המאנדאט והבית הלאומי    10
1917�1947), (ההיסטוריה של ארץ–ישראל, ט), ירושלים 1982, עמ' 193�195; נ' גרוס, 'המשק היהודי בארץ ישראל )
בשנים ללא תווית: 1928�1932', הנ"ל, לא על הרוח לבדה: עיונים בהיסטוריה הכלכלית של ארץ ישראל העת החדשה, 

.299�ירושלים תש"ס, עמ' 287
 .125 ,86�מסחר ותעשיה, ג, ג (כ"א בשבט תרפ"ה), עמ' 83   11

שם, ג, ה (ה' באדר תרפ"ה), עמ' 164; הארץ, 22 במרס 1925, עמ' 1.   12
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רשמית לקהל הרחב.13 ב–20 באפריל 1925, קודם טקס הפתיחה הרשמי, התקיים במוזאון כנס של 

אנשי תיירות בהשתתפות ראש מועצת העיר, מנהל לשכת המודיעין של חברת 'מסחר ותעשיה' ומנהל 

בנק אפ"ק.14 

מכולת,  חקלאית,  ותוצרת  תעשייה  מחלקותיו:  של  רשימה  פורסמה  המוזאון  פתיחת  לפני  עוד 

תעשייה כימית, תעשיית חומרי בניין, חומרי גלם מהארץ, מלאכה ואמנות, תעשיית העור ומוצריו, 

הוקצה  אך  המקומית,  בתעשייה  בעיקר  להתמקד  היה  אמור  המוזאון  ועוד.  דפוס  ריהוט,  טקסטיל, 

המחלקה  לידי  נמסר  החקלאית  התצוגה  עיצוב  לתעשייה.  הקשורה  חקלאית  לתוצרת  גם  מקום  בו 

החקלאית בהסתדרות הציונית בהנהלתו של האגרונום עקיבא אטינגר, אשר עמדה לפתוח באותה עת 

'מוזאון חקלאי' בירושלים.15 

במוצאי שבת 28 אפריל 1925 התקיים טקס הפתיחה הרשמי של 'מוזאון תוצרת הארץ', והאולמות 

המלאים לא יכלו להכיל את הקהל הרב שהשתתף באירוע, אף שהכניסה הותרה למוזמנים בלבד.16 

היושב ראש, נשיא המועצה הכלכלית של ההסתדרות הציונית יצחק ניידיץ, פתח בנאום על חשיבותו 

ההתיישבות  של  האינטרסים  בין  לגשר  יוכל  שהמוזאון  ציין  הוא  בארץ.  לתעשייה  המוזאון  של 

מסחר ותעשיה, ג, ו [גיליון לתיירים] (ו' בניסן תרפ"ה), עמ' 231.   13
שם, ח (ח' בניסן תרפ"ה), עמ' 260.   14

 .125 ,86�שם, ג�ד (כ"א בשבט תרפ"ה), עמ' 83   15
הארץ, 24 במרס 1925, עמ' 4.   16
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'על דבר תפקידו של המוזאום לתוצרת הארץ' (נאום הפתיחה של הא' ניידיץ), מסחר ותעשיה, ג, ח (ח' בניסן תרפ"ה),    17
עמ' 260; י' קול–ענבר, 'תולדות המוזאונים בארץ עד קום המדינה כביטוי לחזון הציוני', עבודת מוסמך, האוניברסיטה 

העברית בירושלים, תשנ"ב, עמ' 114.
מסחר ותעשיה, א, ו (י"ד בניסן תרפ"ג), עמ' 220.   18

 .221�שם, עמ' 220   19
הארץ, 15 באפריל 1925, עמ' 3.   20

התעשייתית לאלו של ההתיישבות החקלאית. הוא אף הציע להקים סניפים של המוזאון בחוץ לארץ, 

ושיבח את היזמה של אנשים פרטיים שהקימו את המוזאון ללא סיוע ממשלתי.17 

שלמה יפה, מנהל המוזאון, סיפר בשם חברת 'מסחר ותעשייה' כיצד נולד הרעיון להקים מוזאון 

שיהיה חלק ממוסדות החברה, שכללו גם לשכת ייעוץ והכוונה בענייני תעשייה ומסחר ולשכה לענייני 

חקלאות והתיישבות. לדבריו המוזאון מציג לפני 

האוכלוסייה המקומית היהודית את ההתפתחות 

ומלבד  בארץ,  והמסחר  התעשייה  של  המהירה 

זאת יש לו חשיבות ציבורית ומדעית — על פי 

בסיס  לשמש  שיוכל  חומר  בו  ייאסף  התכנית 

מפעלים  על  ומידע  חדשה  תעשייה  לפיתוח 
שהפסיקו את פעילותם.18

בשם הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית 

נחום  הפתיחה  בטקס  החדש  המוזאון  את  בירך 

סוקולוב. הוא שיבח את הכישרון היהודי למצוא 

של  הגדול  הערך  ואת  חדשים,  מחיה  אמצעי 

כן  ותעשייה'.  'מסחר  פעולות  ושל  המוזאון 

היפואית  המסחר  לשכת  בשם  רופין  ארתור  דיזנגוף,  מאיר  העיר  מועצת  ראש  המוזאון  את  בירכו 

ו'חברת אנגלו–פלסטין קומפני' (בנק אפ"ק), ד"ר משה ולד (יערי) בשם ה'חברה לתוצרת הארץ' ועוד. 

להכשרה חקלאית  חברות  ספנות,  חברות  בנקים,  ונדל"ן:  חברות מסחר  הפתיחה השתתפו  בתצוגת 

ובניין, חברות לרכישת קרקעות ועוד.19 

מיום פתיחתו הרשמית היה המוזאון אתר חשוב בתל–אביב. לאחר טקס הפתיחה ביקרו בו נשיא 

ההסתדרות הציונית חיים ויצמן, נציגי השלטון הבריטי והרבנים הראשיים של אנגליה, צרפת ואיטליה. 

בערב הפתיחה ביקרו בו 700 מבקרים, ובתשעת הימים שלאחר מכן — כ–4,000 איש, בהם תיירים 

שהתעניינו בתוצרת הארץ ואף נציגים מהמגזר הערבי.20 

המוצגים במוזאון חולקו למחלקות כדלקמן: (א) המדור הכימאי: מוצגים מבתי חרושת בתעשיית 

טקסטיל,  חברות  של  מוצרים  והסריגה:  האריגה  מחלקת  (ב)  ועוד;  התרופות  התמרוקים,  השמן, 

מחלקת מכולת:  (ד)  והנעלה;  ומוצריו: מוצרי עור  מחלקת עור  (ג)  ועוד;  ביגוד, כובעים, שטיחים 

מחלקת  (ה)  ועוד;  שימורים  תבלינים,  יקבים,  לסוכריות,  חרושת  בתי  המזון:  מתעשיית  מוצרים 

הטבק: מוצגים של אגודת מגדלי הטבק העבריים ובתי חרושת לסיגריות; (ו) מחלקת הבנייה: דוגמאות 
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'מוצגי המוזאום', מסחר ותעשיה, ג, כ�כא (ח' בכסלו תרפ"ו), עמ' 621�622; הארץ (שם).   21
מסחר ותעשיה, ג, י (כ"ג בסיוון תרפ"ה), עמ' 317, 332; שם, כ�כא (ח' בכסלו תרפ"ו), עמ' 615.    22

.620�'מוזאום לתוצרת הארץ של מסחר ותעשיה', שם, ג, כ�כא (ח' בכסלו תרפ"ו), עמ' 619   23
'האספה הכללית של חברת "למען תוצרת הארץ"', שם, ד, ב (כ"א בשבט תרפ"ו), עמ' 59.   24

'"מסחר ותעשיה, חברה להוצאה ולתערוכות בע"מ": תזכיר מטרות החברה', שם, ד, ג�ד (ט"ו אדר תרפ"ו), עמ' 96.    25
בשנת 1927 הועברו מוצגים מה'מוזאון החקלאי' בירושלים, שנסגר באותה עת, ל'מוזאון תוצרת הארץ' בתל–אביב. 

ראו: קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 115. 

מחלקה למכונות  (ז)  של אבני מחצבה, חברות בנייה, משרדי אדריכלים, בתי חרושת למלט ועוד; 

אמנות  חפצי  אמנות:  מלאכות  (ח)  ומוצריו;  ברזל  לעיבוד  חרושת  מבתי  מוצרים  יציקה:  ועבודות 

עבודות  חקלאי,  מוזאון  החקלאיים,  הניסיונות  תחנת  של  מוצגים  חקלאית:  מחלקה  (ט)  ואומנות; 

ייעור ועוד; (י) שונות: חפצים שלא נכללו במחלקות האחרות, למשל גפרורים, ריהוט ושילוט.21 

במהלך  הוצגה  והיא  ארץ–ישראל,  על  נודדת  תערוכה  לווינה  המוזאון  שלח   1925 שנת  בקיץ 

הקונגרס הציוני שהתקיים בעיר.22 באותה עת החליטה חברת 'מסחר ותעשיה' להפריד בין תחומי 

תוכנן  למסחר.  מוזאון  תעשייה,  במוצרי  שהתמחה  הארץ',  תוצרת  'מוזאון  לצד  ולהקים  המוזאון, 

שחברות תעשייה זרות יציגו במוזאון החדש מידע על חומרי גלם מחוץ לארץ עבור היצרן והצרכן 

אירופיות לחברות במזרח התיכון,23 אך  בין חברות  ליצירת קשרי מסחר  ושיהיה מרכז  המקומיים, 

תכנית זו לא יצאה לפועל. בראשית שנת 1926 דווח שחברת 'למען תוצרת הארץ', שהוקמה באותה 

עת, נטלה חלק בפעילות המוזאון.24 בתזכיר שפורסם באותה תקופה נאמר שאחת המטרות של חברת 

'מסחר ותעשיה' להקים 'תערוכות תמידיות וזמניות, מוזאום חקלאי, תעשייתי ומסחרי'.25 עד אפריל 
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ראו למשל: מסחר ותעשיה, ד, א (א' בשבט תרפ"ו), בסוף הגיליון.   26
אבלס נולד למשפחה יהודית ברוהטץ (Rohatetz), ליד העיר ניקולסבורג בחבל מורביה שבצ'כיה. הוא היה בין מייסדי    27
ארגון הסטודנטים היהודים 'וריטס' (Veritas) והתנועה הציונית בצ'כוסלובקיה. לאחר סיום לימודיו באוניברסיטת וינה 
היה יועץ רכבות בחברת הרכבות האוסטרית, ובד בבד היה פובליציסט ועיתונאי וכתב מספר ספרים. לימים היה נציג 
'קרן היסוד' באירופה, ובשנת 1930 מונה לנשיא הקרן באמסטרדם. בשנת 1944 נשלח למחנה הריכוז ברגן–בלזן ומת 

זמן קצר לאחר השחרור בשנת 1945.

1926 פורסם המוזאון באופן קבוע בכל גיליון של כתב–העת 'מסחר ותעשיה' בתוספת קריאה לקהל 

הרחב לבוא לבקר בו.26 

 27.(Abeles, 1879-1945) באותה שנה ביקר בארץ נציג 'קרן היסוד' מאוסטריה, ד"ר אוטו אבלס

הוא פרסם את רשמיו בספר שכותרתו 'ביקור בארץ–ישראל', ובין השאר תיאר בפירוט את ביקורו 

ב'מוזאון תוצרת הארץ': 

ובודאי  הזאת  הקבועה  בתערוכה  לבקר  חייב  המומחה  הארץ.  לתוצרת  המוזאון  נמצא  רוטשילד  ברחוב 
ההדיוט.
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מה יוצר היישוב החדש בארץ–ישראל, ואילו 
האגרונום  בעתיד?  בו  יפותחו  תעשייה  תחומי 
לי  העיר  המוסד,  את  שמנהל  יפה,  שלמה 
בתחילת הסיור שמוזאון זה לא רק מספק מידע 
את  מחנך  [אלא]  ולתיירים,  החדשים  לעולים 
אנשי ארץ–ישראל לבכר את התוצרת המקומית 

שכבר קיימת בהישג ידינו.  
השפע והמגוון של התוצרת שמוצגת בחלונות 
התצוגה מפתיעים באמת. במיוחד התפתח לטובה 
ענף מוצרי העור. ניתן לראות כאן סוגים שונים 
נעליים  וגם  מעובד,  מקומי  מעור  תיקים  של 
יוקרתיות בכל מיני צורות [...] [ניתן לראות גם] 
הפרקטיים,  התצוגה  ארונות  של  חינני  קישוט 
היד  ועבודות  והצבעונים,  היפים  המרשימים, 
והיפות של ארגון הנשים העובדות,  הצבעוניות 
בתוך האולמות [...] [בהיותי] במחלקה לחקלאות, 
מקצועי  למרצה  הקשבתי  הרבה,  בה  שמבקרים 
הצורך  את  להמחיש  מנת  על  במוצגים  שנעזר 
לתעשיית  סלק  גידול  של  המעולים  והסיכויים 

הסוכר וייצור הכוהל.28 

בסיומו  הקרוב'.  והמזרח  ארץ–ישראל  של  'היריד  את  ותעשייה'  'מסחר  חברת  קיימה   1926 בשנת 

הציעה הנהלת היריד למועצת עיריית תל–אביב לאחסן את מוצגי היריד בחלק של המוזאון ששכן 

במגדל המים, ושהיה פתוח באירועים מיוחדים, והעירייה הסכימה לכך.29 באותה שנה הוקמה אגודת 

ידידי המוזאון, שנקראה 'אגודת חובבי המוזאום', והיו חברים בה נציגי גופי המסחר, התעשייה והמדע 

בארץ ותומכים מחוץ לארץ.30 מטרתה הייתה לתמוך בהחזקת המוזאון ובהגדלתו.31 בשנת 1927 יצא 

'קול קורא' לציבור בארץ; סוכמה בו פעילות האגודה בשנותיה הראשונות והובעה תקווה להקמת 

מבנה מיוחד למוזאון.32 באותה שנה העבירה חברת 'מסחר ותעשיה' את 'מוזאון תוצרת הארץ' לרחוב 
אחד–העם 33.13

במאי 1927 פורסם סיכום של השנתיים הראשונות לקיומו של המוזאון. למרות החששות הרבים 

שליוו את הקמתו, בגלל המצב הכלכלי הקשה בארץ, קצר המוזאון הצלחה רבה. החששות התבדו, 

O. Abeles, Ein Besuch in Eretz Israel, Wien & Leipzig 1926, pp. 26–29   28
תזכיר פנימי מס' 66, מחלקת בניין ערים אל הנהלת העירייה, 28 במאי 1926, אעת"א; עיריית תל–אביב אל ש' יפה,    29

31 במאי 1926, שם.
עם חברי האגודה נמנו א' אהרונוביץ וה' הירבל מלונדון, ח"נ ביאליק, נ' בלום, ר' גולדברג, מ' דיזנגוף, ש' פרסיץ    30

ומ' שלוש. 
 ‘Museum Palästinesischer Landesproducte’, Mischar w’Taasiah, 15–16 [Palästina Touristen Nummer]   31

 (1927–1928), p. 267
.179�מסחר ותעשיה, ה, ח (ח' באייר תרפ"ז), עמ' 178   32

מסחר ותעשיה, ה, יג�יד (מנחם אב תרפ"ז), עמ' 266 (אוגוסט 1927).    33

 È˘‰ „È¯È‰ ÌÂÒ¯Ù
 ¨·Â¯˜‰ Á¯ÊÓ‰ Ï˘

±π≤∂ Â¢Ù¯˙



È˘ „„ÂÚ ‰¯„˙˜ ±≤∞

.179�מוזאון (לעיל, הערה 31); מסחר ותעשיה, ה, ח (ח' באייר תרפ"ז), עמ' 178   34
על נחיצות של מוזאון למדע על פי חזונו של גדס לתל–אביב ראו: גדס (לעיל, הערה 3), עמ' 42.    35

בוליטין של התאחדות בעלי התעשייה, 1, 6 [מוסף של מסחר ותעשיה] (כ"ד באב תרפ"ח), עמ' 207.    36
שם, 1, 10 (ד' באלול תרפ"ח), עמ' 283.   37

'המוזאון לתוצרת הארץ', ידיעות לשכת המסחר, 1 (ז' בשבט תרפ"ט), עמ' 2.   38
S15/23772- ,הלשכה הראשית של 'קרן קיימת לישראל' ו'קרן היסוד' אל 'מסחר ותעשייה', 12 בדצמבר 1928, אצ"מ   39

91; 'מסחר ותעשייה' אל ועדת התערוכה של ההנהלה הציונית, 'קרן היסוד' ו'קרן קיימת לישראל', 26 בפברואר 1929, 
.S15/23772-2 ,אצ"מ

י' גולדברג, 'התפתחות תשתית התיירות בתל אביב בתקופת השלטון הבריטי', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר–אילן,    40
[תל–אביב]  ה–30,  בשנות  הירקוני  האי  חצי  מפעלי  החלומות:  יריד  (עורכים),  רז  וי'  רגב  ע'   ;151�129 עמ'  תשס"ה, 
תל–אביב תשס"א,   ,(1936�1909) לעיר  משכונות  אביב:  תל  של  ההיסטוריה  ביגר,  וג'  שביט  י'   ;34�15 עמ'  תשנ"ו, 

.77�עמ' 132�135; ע' הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל אביבית בתקופת המנדט, חיפה תשס"ח, עמ' 73
פ' כהן וד' בנבנשתי, מורה דרך בארץ ישראל, ירושלים תרצ"ח, עמ' 140. נזכר שם רק מוזאון לאמנות.    41

והמוזאון מילא תפקיד חשוב בכלכלת הארץ, שכן היה זה המקום היחיד שהציג את מוצרי התעשייה 

והמסחר ונסך תקווה לשיפור המצב הכלכלי. באותה שנה פעלו במוזאון המחלקות לאוצרות טבעיים 

של הארץ, חקלאות, תעשייה, תעשייה חקלאית, בניין ערים, אמנות ואומנות וסטטיסטיקה, ותוכנן 

להוסיף עליהן את המחלקות צמחיית ארץ–ישראל, גאולוגיה, חינוך ובריאות.34 על פי תכנון זה עתיד 
היה המוזאון להתפתח למוזאון למדע ולטכנולוגיה.35

בשנת 1928 הציעה חברת 'מסחר ותעשייה', שהועברה לידי 'התאחדות בעלי התעשייה', למסור 

את הבעלות על המוזאון לעירייה, כדי שזו תוכל להפכו למוזאון עירוני.36 אולם העירייה לא נענתה 

להצעה זו, ולכן הוצע המוזאון לגימנסיה 'הרצליה', ודיזנגוף, כחבר 'אגודת חובבי המוזאום', הוסמך 

לנהל את המשא ומתן עם הנהלת בית הספר בעניין הרכישה.37 אך גם עסקה זו לא יצאה לפועל, 

ובראשית שנת 1929 היה המוזאון במצב קשה ועמד להיסגר מחוסר אמצעים לקיומו. לבסוף נענה 

ועד לשכת המסחר יפו והמחוז לקריאה להשתתף בהחזקת המוסד.38 מעניין שלמרות הקושי בהחזקת 

המוזאון ותצוגת קבע, התקיימה באותה שנה תערוכה תעשייתית במלאות עשרים שנה להקמת תל–

אביב, ואף ממשלת המנדט השתתפה בה.39 

בשנות השלושים תפסו ירידים כלכליים את מקומו של המוזאון. בשנת 1929 קיימה חברת 'מסחר 

ותעשייה' תערוכה דומה ל'יריד של ארץ–ישראל והמזרח הקרוב', שהתקיים שלוש שנים קודם לכן, 

והשתתפו בה גם חברות מחוץ לארץ. 'יריד המזרח הבין–לאומי הראשון' התקיים בשנת 1932, והיריד 

והירידים  התערוכות  מדינות.  עשרות  בהם  והשתתפו  הצלחה,  קצרו  שניהם   .1934 בשנת   — השני 

של תל–אביב היו חלק מאפנת הירידים שסחפה את המערב מאז היריד העולמי הראשון שהתקיים 

בלונדון בשנת 1851 ועד היריד העולמי בניו–יורק בשנת 1939. בירידים העולמיים פותח 'נוף זמני' 

של ביתני תערוכה, מעין חלון ראווה להישגי הקפיטליזם התעשייתי, והתערוכות בתל–אביב סימלו 

באופן חזותי את הרוח המודרנית של העיר.40 בנסיבות אלה, לאור ההצלחה הרבה של הירידים, איבד 

המוזאון ממעמדו, והצטמצם למעשה לתערוכת קבע קטנה במשרדי 'התאחדות בעלי התעשייה'. הוא 

נעדר מרשימת המוזאונים בתל–אביב, ומבחינת התרבות המוזאלית תפס את מקומו 'מוזאון תל–אביב 
לאמנות', שהוקם בראשית שנות השלושים.41
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ז' וילנאי, מדריך ארץ–ישראל: תל אביב השרון והשפלה, תל–אביב תש"א, עמ' 15.   42
.PHG/1006981 ,תמונה משנת 1948, שם ;PHG/1006980 ,תמונה משנת 1948 אצ"מ   43

י' פישר, 'הקדמה', מגדל דוד: ראשית הציור בארץ–ישראל (קטלוג תערוכה), ירושלים תשכ"ט; ימי מגדל דוד: מלחמת    44
התרבות הראשונה באמנות ישראל (קטלוג תערוכה), ירושלים תשנ"ב, עמ' 7�12. על תקופת מגדל דוד ועל התערוכות 
 ,'1922�בירושלים בראשית תקופת המנדט ראו: נ' הייזלר–רובין, 'תכנון העיר האמנותית, צ'רלס אשבי בירושלים 1918

.102�קתדרה, 117 (תשרי תשס"ו), עמ' 81
העלייה  מאז  בארץ–ישראל  היהודי  היישוב  (תולדות  ישראל  בארץ  עברית  תרבות  של  בנייתה  (עורכת),  שביט  ז'    45
בארץ  וילידית  מקומית  עברית  תרבות  וההתגבשות של  'הצמיחה  אבן–זהר,  א'   ;3 עמ'  ירושלים תשנ"ט,  הראשונה), 

ישראל, 1882�1945', קתדרה, 16 (תמוז תש"ם), עמ' 171.
על פרמן, קואופרטיב האמנים 'התומר' והתערוכות האמנות בראשית תקופת המנדט ראו: ג' בלס, 'אוסף יעקב פרמן    46
וראשית הציור המודרני בארץ ישראל (1920�1922)', קתדרה, 7 (ניסן תשל"ח), עמ' 177�202; א' שחורי, חלום שהפך 

לכרך: תל אביב, לידה וצמיחה: העיר שהולידה מדינה, תל–אביב תש"ן, עמ' 358. 

בראשית שנות הארבעים כתב זאב וילנאי במדריך למטייל בתל–אביב: 'ברחוב מונטיפיורי נמצא 

 [...] למסחר–חוץ  מכון  הארץ",  תוצרת  "למען  האיגוד  משרדי  בו  התעשייה.  בעלי  הסתדרות  בנין 

ותערוכה של מוצרי התעשייה בארץ–ישראלית'.42 בתמונות שצולמו בשנת 1948 נראים שני אורחים 

מארצות–הברית מקבלים הסבר ממזכיר 'התאחדות בעלי התעשייה' בעת ביקור ב'תערוכה התמידית' 

במשרדי ההתאחדות.43 

עיקריות,  תקופות  לשתי  הארץ'  תוצרת  'מוזאון  של  פעילותו  שנות  את  לחלק  אפשר  לסיכום 

היהודי  ביישוב  המוזאון;  של  פריחתו  תקופת  היו  העשרים  שנות  בארץ.  הכלכלי  למצב  שקשורות 

שררה אווירה אופטימית של יציאה ממשבר כלכלי חמור, וקיוו שהמוזאון יתרום להצלחת המפעל 

הציוני. בשנות השלושים והארבעים פחתה חשיבותו של המוזאון, עקב הקושי בהחזקתו באופן קבוע, 

הצלחתם של הירידים הזמניים והקמתו של 'מוזאון תל–אביב לאמנות'. 

'מוזאון תל–אביב לאמנות'
הצורך במוזאון לאמנות בתל–אביב עלה כבר כעשור לפני הקמתו. השנים 1921�1928 כונו בתולדות 

האמנות בארץ בשם 'תקופת מגדל דוד'. בתקופה זו התקיימו בארץ תערוכות האמנות הראשונות והן 

נחשבו אירועי תרבות יוקרתיים וחשובים. אך תערוכות אלו היו פרי יזמת השלטון הבריטי, ועל כן 

לא התקיימו ב'בית הנכות הלאומי בצלאל' אלא נדדו בין מגדל דוד לחללי תצוגה אחרים בארץ.44 

תערוכות אלו הכשירו את הדרך להקמת מוזאון לאמנות בתל–אביב. החל מראשית שנות השלושים 

של המאה העשרים תרמו לכך גם תפיסות אמנותיות חדשניות שהביאו אמנים יהודים שעלו לארץ–

ישראל עם התחזקות הנאציזם בגרמניה, ושהתיישבו בתל–אביב. 

בשנות העשרים התפתחה תל–אביב והפכה למרכז היצירה התרבותית של היישוב היהודי בארץ, 

ורוב היוצרים בתחומי תרבות מגוונים בחרו להתגורר בה.45 כבר בשנת 1920 הוקם בתל–אביב, ביזמת 

יעקב פרמן, קואופרטיב אמנים בשם 'התומר'. וכן הוקמה 'הליגה הארצישראלית להפרחת האמנויות', 

'הרצליה',  בגימנסיה  בארץ–ישראל',  הראשונה  האמנותית  'התערוכה  את   1920 בשנת  ערכה  והיא 

ובמשך השנים התקיימו בתל–אביב תערוכות נוספות.46 בשנת 1928 עבר ועד 'אגודת אמנים עברית' 
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על 'אגודת אמנים עברית' ועל תקופת מגדל דוד באמנות הארץ–ישראלית ראו: ג' בלס, 'אגודת הציירים והפסלים',    47
שביט (לעיל, הערה 45), עמ' 415�433; י' פישר (עורך), תל אביב: 75 שנה של אמנות, תל–אביב 1984, עמ' 64.

קלויזנר (לעיל, הערת כוכבית), עמ' 11; ת' כץ–פרימן, 'יסוד מוזאון תל אביב 1930�1936', שנתון מוזאון תל אביב, 1    48
(1982), עמ' 9.

העיר  את  שפקד  הכלכלי  המשבר  בסימן  עמדו  העשרים  שנות  שלהי  אך  לתל–אביב.47  מירושלים 

ורק בראשית שנות השלושים, עם ראשית העלייה החמישית, התחדשה  ואת היישוב היהודי כולו, 

תנופת הבנייה ועמה הפריחה הכלכלית והתרבותית. הפעילות התרבותית–האמנותית בתל–אביב בשנת 

בית אופרה  לגודלה של העיר. בעיר פעלו שלושה תאטרונים,  ביחס  ומגוונת  הייתה עשירה   1930

וחמישה  שלושים  מתוך  וחמישה  עשרים  ספרותיות.  ובמות  קולנוע  בתי  לצד  קונצרטי',  ו'אנסמבל 

הציירים והפסלים חברי 'אגודת אמני ישראל' התגוררו באותו הזמן בתל–אביב. אמנים אלו הציגו את 
יצירותיהם באולמות קטנים ומאולתרים, בבתים פרטיים ובחללי תצוגה אחרים.48

הצורך באתר תצוגה קבוע הביא לידי כך שבשנת 1930 ביקש דיזנגוף למסד את תל–אביב כמרכז 

התרבות העברית החדשה באמצעות הקמת מוזאון שיונצח בו זכרה של רעייתו, צינה–חיה, שנפטרה 

באותה שנה, ושהייתה ידועה כשוחרת אמנות. הוא אף היה מוכן לתרום לשם כך את ביתו הפרטי 
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.39�על השלבים הראשונים של בית דיזנגוף ועל הכשרתו למוזאון ראו: כץ–פרימן (שם), עמ' 34   49
ר' רובין, ראובן: אוטוביוגרפיה ומבחר תמונות, גבעתיים 1984, עמ' 195.     50

.17�א' שבדרון, 'אולי עוד בשעה השתיים–עשרה', מאזניים, ב (י"ד בניסן תרצ"א), עמ' 16   51
 :1959�י' אריכא (עורך), תל אביב: מקראה היסטורית ספרותית 1909 א"ז בן–ישי, 'מאיר דיזנגוף — אבי תל אביב',    52
פרקים בדברי–ימי העיר מראשיתה ועד ימינו במלאות יובל לייסודה תרס"ט�תשי"ט 1909�1959, תל–אביב תשי"ט, 

.157�עמ' 156
קלויזנר (לעיל, הערת כוכבית), עמ' 11.   53

בשדרות רוטשילד 16, שנבנה בשנת 1909 כאחד מבתיה הראשונים של אחוזת–בית. הבית היה באותה 

עת מבנה ריבועי בן קומה אחת ולו גג רעפים משופע, וחללו הפנימי כלל אולם מרכזי שחצה את 

הבית לאורכו ומצדיו היו חדרים.49 הכרתו של דיזנגוף בצורך במוזאון עירוני באה לידי ביטוי בדברים 

שאמר לצייר ראובן רובין כאשר הלה ערך אצלו ביקור ידידותי בראשית שנות השלושים: 'ראובן אתה 

רואה, בתל–אביב כבר יש לנו הכול — בתי ספר, בתי חולים, מכבי–אש, משטרה ואפילו בית סוהר, 

אבל דבר אחד אין לנו — מוזאון'.50 

תחרות  מיצירת  להימנע  שיש  בנימוק  להקמתו  נמרצות  שהתנגדו  היו  המוזאון  הקמת  קודם 

בוריס שץ, שחרד  היו  בין המתנגדים הבולטים  בירושלים.  'בית הנכות הלאומי בצלאל'  בינו לבין 

אין מקום  כה קטנה  כי בארץ  הירושלמי אברהם שבדרון, שטען  והאספן  והסופר  למוזאון שטיפח, 

לשני מוזאונים.51 אולם דיזנגוף ענה על כך: 'ירושלים היא ירושלים, ותל–אביב היא תל–אביב, ואין 

התנהל  והאמנותית  התרבותית  ההגמוניה  על  הערים  בין  הוויכוח  בחברתה'.52  נוגעת  אחת  מלכות 

כי  טען  קלויזנר  יוסף  תקופה.  באותה  והממסדית  הכלכלית  ההגמוניה  על  ביניהן  המאבק  רקע  על 

קשר  ללא  משלה,  מוזאון  תושבים,  כ–50,000   1930 בשנת  בה  שהיו  עיר  בתל–אביב,  שיהיה  ראוי 

לעובדה שכבר קיים מוזאון בירושלים.53 אמנם צפוי היה כי למוזאון בתל–אביב יהיו מקורות מימון 
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שבדרון (לעיל, הערה 51).    54
כץ–פרימן (לעיל, הערה 48), עמ' 25.   55

שאגאל אל דיזנגוף (רוסית במקור), 14 בינואר 1931, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 410. ראו: קול–ענבר    56
(לעיל הערה 17)

הריאיון של שאגאל פורסם בכתב–העת 'ראסוויאט', 14 יוני 1931, ראו: כץ–פרימן (לעיל, הערה 48), עמ' 23; הריאיון    57
המלא נמצא באמת"א (אין מספר לתיק).

.25�כץ–פרימן (שם), עמ' 23   58
דיזנגוף אל שאגאל (צרפתית במקור), 11 בנובמבר 1931, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, ללא מספור.   59

משלו, אך היה חשש מעימותים בין שני המוסדות על קבלת יצירות אמנות, בעיקר מחוץ לארץ.54 

בהקמת  הצורך  את  חידדה  השלושים  שנות  בראשית  באירופה  האנטישמיות  התגברות  מקום  מכל 

מקלט ליצירות האמנות היהודית הפזורות בתפוצות. המחשה דרמטית לכך הייתה חיתוך עץ המתאר 

ועליו סימון גס של צלב  יוסף בודקו, שהגיע למוזאון בחורף 1932  ידי הצייר  יהודי, מעשה  דמות 
הקרס.55

 (1985�בתיווכה של הפסלת חנה אורלוף נפגש דיזנגוף בשלהי שנת 1930 עם מרק שאגאל (1887

והציג לפניו את רעיון המוזאון. שאגאל התלהב מהרעיון וביקש להקים מוזאון יהודי מקורי שיוצגו בו 
יצירות אמנות יהודית חדשה וישנה, שייבחרו בצורה שיטתית ומדוקדקת.56

דיזנגוף הזמין את שאגאל להתארח בתל–אביב, והלה קיבל את ההזמנה וב–11 במרס 1931 בא 

לביקור. הוא העניק לדיזנגוף מתנה את סדרת איוריו ליצירתו של ניקולאי גוגול 'נפשות מתות'. לכבוד 

ביקורו של האמן הנודע יזם מנהל המוזאון (בהקמה) תערוכה של אמני ארץ–ישראל. בביקורו בארץ 

נוכח שאגאל כי מוזאון תל–אביב כפי שהצטייר בדמיונו, מוזאון שיוצגו בו יצירות של אמנים ידועי 

שם, אינו המוזאון שתכנן דיזנגוף להקים. הלה התעניין פחות בצדדים האמנותיים ויותר בהיבטים 

הנושאיים של האמנות, ופנה אל כל אמן יהודי שהיה מוכן לתרום יצירות למוזאון. שאגאל הגיב על 

כך בריאיון שהעניק לכתב–עת רוסי: 'אבל מה באשר לשיפוט האמנותי [...] הסכנה היא שמהמוזאון 

הזה יצא עוד "בצלאל" אחד [...] הם רוצים להכניס למוזאון כל מיני יציקות והעתקים, מי צריך את זה. 

למי נחוצות הגרוטאות הללו שתעלינה עובש? הרי זה לא מחסן! צריך גם לחשוב לסרב לקבל מתנה, 

אם המתנה עומדת בניגוד לקריטריונים האמנותיים'.57 במכתב אישי אל ידידו אהרן זאב בן–ישי הביע 

שאגאל את עמדתו ביתר חריפות — אין זה מעניינו של המוזאון 'לצבור אשפה של כל מיני נשים 

וגברים שהם מזרע היהודים'.58 למעשה רצה שאגאל כי המוזאון אכן יוקם בתל–אביב, אך את השיפוט 

האמנותי יעשה הוא בפריז.

דבריו של שאגאל עוררו סערה גדולה הן בתל–אביב והן בוועדים שפעלו באירופה לסייע למוזאון. 

וביקש את  ישירות  דיזנגוף  נותק עד אשר ב–11 בנובמבר 1931 פנה אליו  דיזנגוף  הקשר שלו עם 

סליחתו.59 ולבסוף, לקראת פתיחתו הרשמית של המוזאון, התקבל מברק ברכה משאגאל. 

ב–2 אפריל 1932 נפתח המוזאון רשמית בתצוגה של אוסף תמונות מושאלות מאמני ארץ–ישראל. 

יש לציין כי ביקורתו של שאגאל אכן עוררה מודעות לקריטריונים האמנותיים של המוזאון. ב–2 במאי 

1932 כתב אליו דיזנגוף מכתב אישי ובו הבטיחו: 'בהתאם לעצותיך החמרנו מאוד את דרישותינו 

נחליף  ביותר, שגם אותם אולי  ציירים. לקחנו את הטובים  ודחינו על הסף כשלושים עד חמישים 
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דיזנגוף אל שאגאל (צרפתית במקור), 2 במאי 1932, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק התכתבות שאגאל�דיזנגוף.    60
.56�ראו: קול–ענבר (לעיל הערה 17), עמ' 55

תצלום התכנית ראו: פישר (לעיל, הערה 47), עמ' 67, תמונה 115.   61
שם, עמ' 64.   62

'הקדמה', קטלוג תערוכות הפתיחה, מוזאון תל אביב, 2 אפריל 1932.   63
באמנות  המופת  יצירות  כל  את  התנ"ך'  ב'גלריית  להציג  תכנן  דיזנגוף   .37  ,12 עמ'   ,(48 הערה  (לעיל,  כץ–פרימן    64
העולמית בנושא התנ"ך, אם במקור אם בהעתק. הצגת העתקים של יצירות קלסיות במוזאונים רווחה בתקופה זו בעיקר 
בית  של  העליונה  בקומה  פועל  כיום  ניו–אינגלנד.  בספרינגפילד,  עתיקה  לאמנות  במוזאון  למשל  בארצות–הברית, 

דיזנגוף 'מוזאון התנ"ך', שאינו קשור ל'מוזאון תל–אביב', ושמציג יצירות שונות הקשורות לתנ"ך. 
פישר (לעיל, הערה 47), עמ' 8.   65

שם, עמ' 66; כץ–פרימן (לעיל, הערה 48), עמ' 30.    66
מוזאון תל–אביב, תל–אביב 1932, עמ' 21.   67

בטובים ביותר'.60 התמונות הוצגו בשלושה חדרים בקומה השנייה בביתו של דיזנגוף. מאחר שהבניין 

היה צר מלהכיל את התצוגות ולקלוט מבקרים רבים, נעשו בו שינויים אדריכליים לפי תכניתו של 
האדריכל דב הרשקוביץ.61

למוזאון נבחר ועד זמני, שחבריו היו חיים נחמן ביאליק (יושב ראש כבוד), דיזנגוף (יושב ראש), 

שושנה פרסיץ (גזברית) וחיים הררי (המזכיר),62 והוטל עליו להכין תקנון ולטפל בכל הקשור בניהול 

המוזאון. מטרותיו הוגדרו במושגים לאומיים–אמנותיים: 'לחפש אחר האמנות העברית באשר היא, 

לכנס את נפוצותיה, לרכזה במקום אחד ולצרפה לחשבון לאומי אחד'.63 התפיסה המנחה המשותפת 

לכל התכניות הייתה לאומית–יהודית, ובלט בהן הרצון מצד אחד להנציח את התחייה הלאומית, ומצד 

אחר ליצור קשר אמיץ עם האמנים היהודים המקומיים. בטקס הפתיחה של המוזאון נערכה אזכרה 

לשץ, שנפטר זמן קצר קודם לכן, וצוין שהמוזאון החדש הוא המשך של 'בית הנכות הלאומי בצלאל'. 

כלומר באותה עת רווחה התפיסה שהמוזאון בתל–אביב יהיה מוזאון לאומי–יהודי.

המוזאון כלל ארבעה חדרים, שיוחדו לנושאים שונים: חדר אחד הוקדש לאמנות הארץ–ישראלית, 

יחיד ותערוכות קבוצתיות; חדר אחר  וועדת אמנים שהופקדה עליו אמורה הייתה לארגן תערוכות 

לספרייה,  חדר  הוקצה  וכן  הגרפית;  לאמנות  הוקדש  נוסף  חדר  לארץ;  מחוץ  האמנות  לאוסף  נועד 

ומאוחר יותר שונה ייעודו ל'גלריית התנ"ך'.64 

המוזאון העניק הכרה ממסדית לאמנים שזוהו כאמנים מקומיים מובהקים, ביניהם ראובן רובין, 

נחום גוטמן וחיים גליקסברג, שהציגו בו את יצירותיהם בשנותיו הראשונות.65 הדבר עורר תביעות 

מצד אמנים אחרים, ובראשם יוסף זריצקי, למקום לתצוגות של אמני ארץ–ישראל. על מנת לפתור 

זו הוקם בעצתו של הצייר חיים גליקסברג על המגרש הסמוך, בשדרות רוטשילד 18, אולם  בעיה 

שכונה פאוויליון, ובאולם זה, שנפתח ב–1 בנובמבר 1932, הוצגו יצירות אמנות בתערוכה מקיפה של 

אמני ארץ–ישראל.66 

 1931 בשנת  כבר  רווח.67  כוונת  ללא  מניות  כחברת  הוקם  תל–אביב'  'מוזאון  מבחינה משפטית 

התארגן ועד שמטרתו הייתה 'ייסוד אגודת הידידים' לצורך עזרה למוזאון. עם הקמתו עמד לרשותו 

של המוזאון המבנה בלבד, ולכן פנה הוועד הזמני שניהל את המוזאון אל הציבור בארץ ואל אמנים 

עצמו  דיזנגוף  אמנות.  חפצי  של  ותרומות  כספיות  תרומות  וביקש  בחוץ–לארץ  מרכזיים  ואישים 
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ֹדאר היום, 31 ביולי 1932.    68
הסצסיון הייתה תנועה אמנותית אשר מילאה תפקיד בקידום האמנות המודרנית בגרמניה, והפכה את ברלין למרכז    69
ראו:  הסצסיון.  באמני  היתר  בין  רבים שעסקו  ומאמרים  ספרים  פרסם  פורח. שוארץ  אמנות  בעל שוק  תוסס  תרבות 
(קטלוג  תל–אביב  מוזיאון  מאוסף  והדפסים  רישומים  המאה:  במפנה  ברלין  של  הסצסיון  ואמנות:  עיר  מושנזון,  ע' 

תערוכה), תל–אביב תשמ"ב.
.181�מ' ברנר, תחיית התרבות היהודית בגרמניה הוויימרית, ירושלים תשס"ג, עמ' 177   70

מושנזון (לעיל, הערה 69), עמ' 4.   71
נ' כנען–קדר, 'עולי גרמניה והאמנויות הפלסטיות בחברה הישראלית', מ' צימרמן וי' חותם (עורכים), בין המולדות    72

 .230�היֵקים במחוזותיהם, ירושלים תשס"ו, עמ' 220

תמורת  הידידים  באגודת  כחברים  להירשם  בבקשה  תל–אביב  תושבי  אל  המוזאון  פתיחת  עם  פנה 

בד  מעשירים.68  תרומות  התקבלו  ולא  מועטה,  הייתה  ההיענות  הנראה  ככל  אולם  חודשי,  תשלום 

בבד הוקמו במקומות שונים בעולם ועדים שתפקידם היה לעזור באיסוף תרומות וביצירת קשר עם 

אמנים ואספנים. אלה אמורים היו לפעול כרשת שליחים אשר יפיצו את רעיון המוזאון וירכשו לו 

תומכים בכסף וביצירות אמנות, והציפיות מהם היו 

גבוהות. ואכן רוב הפריטים שהוצגו במוזאון הוענקו 

אך  לארץ,  בחוץ  הוועדים  של  פעילותם  בזכות  לו 

אלה התקשו במשימתם, שכן הייתה זו תקופה קשה 

באירופה, המצב הכלכלי היה בכי רע, ורוב המוסדות 

היהודיים עמדו על סף פשיטת רגל.

שוארץ  קרל  ד"ר  בא   1933 ביוני  ב–29 

1885�1962) מברלין לנהל את 'מוזאון תל–אביב'. )

בברלין,  האמנות  תולדות  ולמד  במינכן  נולד  הוא 

העולם  מלחמת  שלאחר  בשנים  והיידלברג.  מינכן 

הסצסיון  תנועת  בהנהגת  פעיל  היה  הראשונה 

(Secession), שתערוכתה הראשונה התקיימה במאי 

את  להקים  נקרא  הוא   1931�1930 בשנת   69.1899

יודאיקה  אוספי  שכלל  בברלין,  היהודי'  'המוזאון 

האמן  ליברמן,  מקס  את  והזמין  היהודי',  המוזאון  'אגודת  את  יסד  אף  הוא  יהודית.70  ואתנוגרפיה 

בראש  לעמוד  נשיאה,  ושימש  הסצסיון  תנועת  את  שיסד  ומי  עת,  באותה  ביותר  המכובד  היהודי 

האגודה.71 שוארץ היה גם אספן של הדפסים ורישומים של אמני הסצסיון והביא עמו את אוספיו 

לארץ, והם היו הבסיס לתערוכות גרפיקה שאצר במוזאון תל–אביב. שוארץ היה אפוא בעל ניסיון 

בתחום הניהול המוזאלי ובעל תפיסת עולם ומטען תרבותי–אמנותי רחבים ו'מתקדמים'.

שוארץ פגש את דיזנגוף בברלין בשנת 1931, והלה סיפר לו על כוונתו להקים מוזאון בתל–אביב. 

כשעלה   ,1933 ובשנת  תל–אביב'.72  'מוזאון  למען  הברלינאי  בוועד  חבר  שוארץ  היה   1932 משנת 

היטלר לשלטון, החליט לברוח מגרמניה ופנה אל דיזנגוף והציע את שירותיו. דיזנגוף התייעץ עם 

ידידי המוזאון, וביחד החליטו למנות את שוארץ למנהל המוזאון.

 Ï˘ ¯Â˜È·‰ ˙ÂÚ˘
 ·È·‡–Ï˙ ÔÂ‡ÊÂÓ
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כץ–פרימן (לעיל, הערה 48), עמ' 39 ותמונות 42, 43, 44. ראו גם תצלום ותכניות: פישר (לעיל, הערה 47), עמ' 105    73
תמונות 170�171; וכן: ר' שחורי, 'מצבה חלולה', הארץ, 10 בדצמבר 1990, עמ' ד3.
ק' שוארץ, 'פרקים מראשיתו של מוזאון תל אביב', הארץ, 1 בנובמבר 1963, עמ' 10.   74

ראוי לציין בהקשר לכך שדיזנגוף היה חשוך ילדים. ראו: קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 52.   75
מוזאון תל–אביב תרצ"ח, תל–אביב תרצ"ח.   76

דוקטור,  עבודת   ,'(1917�1848) העות'מאנית  התקופה  בשלהי  בארץ–ישראל  והאוספים  המוזאונים  'ראשית  שי,  ע'    77
.181�אוניברסיטת בר–אילן, תשס"ו, עמ' 163

בן–ישי (לעיל, הערה 52), עמ' 157.   78

עם כניסתו לתפקידו ביקש שוארץ להתאים את ביתו של דיזנגוף לשמש מוזאון, והציע להזמין 

לכן  קודם  עבד  אשר  בתל–אביב,  הידועים  האדריכלים  אחד  רובין,  קרל  האדריכל  את  כך  לצורך 

במשרדו של אריך מנדלסון בברלין. תכניתו של רובין, שאושרה בסוף שנת 1934, הפכה את המבנה 

לבניין מודרני, אחיד בתפיסתו ופונקציונלי. היא כללה הרחבה של הבניין והקמת אגף אחורי שנועד 

וסדנאות.  וכן לקונצרטים  יצירות אמנות  בחלקו התחתון לתצוגת 

בחזית הבניין נעשה שינוי משמעותי ונוצרה חזית אחידה מבחינה 

חזקה  נוכחות  בעלת  הייתה  אשר  ותמציתית,  סימטרית  סגנונית, 
ואופי ציבורי.73

שהתקיים  חגיגי  בטקס  המשופץ  במבנה  מחדש  נפתח  המוזאון 

יום  גם  זה  היה  העליון.  הנציב  בנוכחות   1936 בפברואר  ב–23 

הולדתו השבעים וחמישה של דיזנגוף, ושוארץ תיאר את האירוע 

כאחד הרגעים המרוממים בחייו של מייסד המוזאון.74 באותה שנה 

ציווה  בינואר 1935,  ב–1  ובצוואתו, שנכתבה כבר  דיזנגוף,  נפטר 

[להנהלת  לפיקוחכם  'ומוסר  למוזאון:  ורכושו  ביתו  את  להעניק 

לאחר  אביב'.75  תל  מוזיאון  שעשועי  ילד  זקוני,  בן  את  המוזאון] 

נפתח  דירתו.  סיפוח  ידי  על  המוזאון  הורחב  דיזנגוף  פטירתו של 

לתמונות,  חדשים  מחסנים  נבנו  גרפיות,  לתערוכות  מיוחד  אולם 
משרדים, ונפתחה ספרייה.76

המורשת  את  שישמר  מוזאון  להקים  שאפו  המוזאון  מייסדי 

אותו  הגדירו  ולא  וההיסטוריים,  האמנותיים  היבטיה  על  היהודית 

מוזאון לאמנות בלבד. מבחינה זו הם ראו את עצמם ממשיכיו של 

בטוח  הייתי  'תמיד  המוזאון:  להקמת  סמוך  כתב  דיזנגוף  שץ.77 

שהאמנות תוכל, ויש בידה לעזור עזרה עצומה לכל מפעל תרבות של התקדמות ותחיה לאומית, וכאשר 

ומעשי אמנות, שמחתי מאוד על הדבר  חיינו הלכות  והכניס לתוך  ישראל  בא הפרופסור שץ לארץ 

ואמרתי: אשרי הזכאי, שנתגלגלה על–ידו הזכות לעזור לתחייתנו הלאומית'.78 בפרוגרמה של 'מוזאון 

תל–אביב' ההסתכלות הייתה היסטורית–יהודית, ודובר על אמנות העם היהודי, התנ"ך, תרבות חומרית 

יהודית וכדומה. דיזנגוף הציע להציג במוזאון העתקים רק של פסלי דמויות מקראיות מעשה ידיהם של 

יוצרים לא יהודים, כיוון שבמקרה זה לא האמנות עמדה בראש סדר העדיפות אלא הנושא היהודי. 

 ·È·‡–Ï˙ ÔÂ‡ÊÂÓ
 ‰·Á¯‰‰ ¯Á‡Ï
 ˙ÈÊÁ‰ ıÂÙÈ˘Â
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לעומת זאת בירושלים לא המשיך מרדכי נרקיס במימוש הפרוגרמה של שץ ופנה לכיוונים אחרים: האמנות הישראלית    79
והכללית. ראו: קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 57.

.12�קלויזנר (לעיל, הערת כוכבית), עמ' 11   80
דיזנגוף, 25 בספטמבר 1931, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 1061.   81

 ,639 תיק  המוזאון,  ייסוד  תיקי  חטיבת  אמת"א,   (17 הערה  (לעיל  קול–ענבר  בתל–אביב,  העברי  המוזאום  חברת    82
.59�עמ' 58

דיזנגוף אל ראובן, 30 ביוני 1930, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, ללא מספור.   83
טורים, 3 בינואר 1933; הארץ, 29 בדצמבר 1933.    84

כך באופן פרדוקסלי דווקא בתל–אביב מומשה הפרוגרמה של שץ בדבר אמנות עברית–יהודית, 

לתפיסתו  נגד  כתגובת  רבה  במידה  לתל–אביב  עבר  האמנותי  שהמרכז  אף  ואתנוגרפית,  תנ"כית 

האמנותית השמרנית.79 עם זאת בעקבות ביקורתו של שאגאל נתן דיזנגוף את דעתו כבר עם הקמת 

המוזאון לחשיבות בחירת העבודות, עניין ששץ ייחס לו חשיבות רק בשנותיו המאוחרות.

קלויזנר הציע עם פתיחת המוזאון בתל–אביב להתרכז בשלושה תחומים: (א) עתיקות ארץ–ישראל; 

(ב) אמנות הקשורה לכתבי הקודש בפרט וליהדות בכלל, יהיו אשר יהיו יוצריה; (ג) אמנות של אמנים 
ממוצא יהודי, ללא קשר לתוכנה ובלבד שתהיה אמנות מעולה.80

במסמך שחיבר דיזנגוף ב–25 בספטמבר 1931 הודגש התפקיד החינוכי של המוזאון כמרכז לפיתוח 

האוסף,  מבנה  על  הצהרות  נלוו  אלו  למטרות  יהודית–עברית.  לאמנות  וכבמה  והאסתטיקה  היופי 

שאמור היה להתבסס על שלושה תחומים: (א) אמנות מודרנית — יצירות מופת של אמנים יהודים 

וגלריית תמונות של אנשי שם בישראל פרי מכחולם של אמנים מפורסמים; (ב) אמנות תנ"כית — 

אוסף יצירות מקוריות ורפרודוקציות על נושאים תנ"כיים; (ג) מחלקה אתנוגרפית — אוסף חפצים של 

העדות בישראל שיש להם ערך פולקלוריסטי.81 

ניסוח מורחב במקצת של מטרות אלה הופיע בפרוגרמה של 'חברת המוזאום העברי בתל–אביב'. 

לתכניות האמורות נוספה בפרוגרמה זו ספרייה, שנועדה לאפשר לפתח ולהפיץ את החקירה והידיעה 
של תולדות האמנות בכלל ושל אמנות יהודית בפרט.82

כל המסמכים הללו נכתבו עד שנת 1932, והם היו פרי רוחם של אישי ציבור כדיזנגוף, ביאליק 

וישראל רוקח, שהיו חברי ועד המוזאון. דיזנגוף ציין במפורש במכתב אל ראובן ששום אמן לא נמנה 

עם חברי הוועד.83 בהמשך אותו מכתב ציין דיזנגוף כי אמנם התייעץ עם אמנים מחוץ לארץ, וכי 

המאבק עם שאגאל הבטיח קריטריונים נוקשים לבחירת האמנים, אך הפרוגרמה לא שונתה. 

בבואו לתל–אביב מצא שוארץ רק בניין, פרוגרמה ואוסף קטן. היושב ראש ביאליק והאדם המרכזי 

שהיה אחראי לפרוגרמת המוזאון, דיזנגוף, נפטרו זמן לא רב לאחר בואו, וכך למעשה שוארץ הוא 

שעיצב במידה רבה את דמותו של המוזאון. 

ולא שינה את הפרוגרמה המקורית, אך במאמרים שפרסם בעיתונות  שוארץ לא כתב פרוגרמה 

המקומית נתן ביטוי לדעותיו.84 בין השאר כתב: 

ההתחלות הקטנות שנעשו במשך שנתיים במוסד זה נשאו פרי, אלא שאין בהן די [...] ההנהלה החדשה של 
יצא חינוך, שבו משתקפת ההתפתחות האמנותית בארצות  רוצה ליצור אותו כמוסד מטפח, ממנו  המוזאום 
האחרות, שבו אפשר להכיר את אמניה הגדולים, שבו מטפלים ודואגים לאמנים החיים והיוצרים בארץ, מקום 
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טורים, 9 באוקטובר 1933, עמ' 16.   85
ק' שוארץ, 'אמני הציור בארץ–ישראל', הארץ, 29 בדצמבר 1933, עמ' 6.   86

דו"ח לשנת 1938, 29 במאי 1939, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 182.    87
.15�שוארץ (לעיל, הערה 74), עמ' 10   88
קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 65.   89

ראו דו"חות שנתיים, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 182.   90

שבו ניתנה דחיפה לרעיונות חדשים — הנה כזה צריך להיות המוזאום בתל–אביב. קודם כל יש להרחיב ולשפר 
את הגלריה של התמונות ואוסף הפסלים [...] יש לטעת את ההכרה כי האמנות אינה דבר מותרות לגבירים, 
אלא העמקת החיים הפנימיים של כל אדם באשר הוא. אם נמצא את הדרך לאנשינו, אם שערי המוזאום יפתחו 

בפני כל אחד, אשר יבקרהו תמיד מרצון, והיה המוזאום בתל–אביב גורם אמנותי ותרבותי חשוב.85

שוארץ עסק גם במצבו של האמן הארץ–ישראלי, והביע את דעתו באשר לתפקידו של 'מוזאון תל–

אביב' בקידום האמנות הישראלית. המוזאון צריך לדעתו לתמוך באמן, אשר אין לו מקורות תמיכה 
אחרים בארץ, באמצעות תצוגה של תערוכות מתחלפות, ובכך יתרום להתפתחותם של האמנים.86

להתנגד  לעתים  ניסתה  כנראה  המוזאון  הנהלה 

כי  נטען  מישיבותיה  באחת  שוארץ.  של  לתפיסותיו 

ולא  אמנותי  חינוך  הוא  המוזאון  של  תפקידו  עיקר 

עיצוב תערוכות, ונאמר כי יש למצוא מקום לתערוכות 

מחוץ לכותלי המוזאון.87 אולם על פי לוח התערוכות 

נראה שלהצהרה זו של ההנהלה לא היה ביטוי בפועל, 

ושוארץ המשיך לפעול על פי תפיסת עולמו. 

הפרטיים  באוספיו  הרבות  הגרפיות  היצירות 

גרפיות.  תערוכות  לאצור  לו  אפשרו  שוארץ  של 

התערוכה הראשונה שאצר במוזאון תל–אביב הייתה 

איור  של  הדפס  הוצג  זו  בתערוכה  'הליתוגראפיה'. 

לשיר השירים שתוארה בו נערה חשופת שד, ומשום 

כך נאסר על תלמידים לבקר במוזאון. ביאליק פרסם על כך מכתב גלוי אל המורים וקרא להם לבקר 

בתערוכה, אך הדבר לא הועיל והתלמידים חזרו לפקוד את המוזאון רק לאחר שהתחלפה התערוכה.88 

מאוחר יותר הוענק למוזאון פסל ארד בשם 'דויד הצעיר' 'בצורת נער עירום' מעשה ידיו של הפסל 

ארנולד צדיקוב. הפסל הוצג לפני קהל המבקרים, אך שוארץ הוזמן לרבנות ושם נאמר לו שאסור לו 

להציגו. שוארץ ענה לרב שישים על הפסל 'עלה תאנה' ובכך הסתיים העניין.89 

אולם אלו היו תופעות חריגות ביחסו של הציבור למוצגים במוזאון. מספר המבקרים במוזאון עלה 

בהתמדה מיום הקמתו. למשל בשנת 1939 ביקרו במוזאון 16,000 איש, ובשנת 1948 הגיעו מספר 

המבקרים ל–90.35,800 

נכבד, הרי בפועל הוא תפקד בעיקר  היה לאוסף ההיסטורי מקום  אף שבפרוגרמה של המוזאון 

כמוזאון לאמנות ארץ–ישראלית, יהודית וכללית, והצד ההיסטורי הפך שולי גם מבחינת האוספים 
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קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 64.   91
דו"ח לשנת 1941, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 182.   92

קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 71, 77 הערה 45.   93
דו"ח לשנת 1941 (לעיל, הערה 92).   94

'מוזאון תל–אביב לאמנות' בשדרות שאול המלך. עליו ראו בהרחבה:  בשנת 1972 הקים גמזו את בניינו החדש של    95
ג' בלס (עורכת), ד"ר חיים גמזו: ביקורת אמנות, תל–אביב 2006.

.111�י' קניוק, סוס עץ, תל–אביב תשל"ד, עמ' 110   96
ראו טבלת הכנסות והוצאות: קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 73.    97

דו"ח לשנת 1943, אמת"א, חטיבת תיקי ייסוד המוזאון, תיק 182.   98

הזה של הפרוגרמה באופן סמלי בכך שמדי פעם  וגם מבחינת הפעילות. שוארץ מימש את החלק 

תערוכות  נערכו  לעתים  תצלומים.  בעיקר  תיעודיים,  היסטוריים  מוצגים  הקיימים  לאוספים  קיבל 

היסטוריות, ארכאולוגיות ואתנוגרפיות, כמו תערוכת זיכרון לביאליק, תערוכה על בתי כנסת בנויים 

עץ מפולין ותערוכה שנושאה האימפריה הבריטית במלחמה. התערוכות ההיסטוריות שהוצגו בשנות 

הארבעים נסבו בעיקר על האירועים שהתרחשו באותה עת: השמדת יהדות פולין בשואה, מלחמת 

העולם השנייה ומלחמת השחרור.91 

נודדות,  תערוכות  לכול,  פתוחה  שהייתה  ספרייה  שונים:  תרבות  בתחומי  פעיל  היה  המוזאון 

והרצאות. לספרייה, שהחלה את פעילותה בשנת 1932, היה ציבור מנויים רחב.92 החל  קונצרטים 

ל'מרכז  נמסרו  אלה  מתערוכות  חלק  הנודדות.  התערוכות  תחום  את  המוזאון  פיתח   1936 משנת 

לתרבות' של ההסתדרות ונשלחו ישירות על ידו. במוזאון התקיימו הרצאות מגוונות בתחומי האמנות. 

למשל בשנת 1939, הרצה שוארץ עשרים הרצאות בנושאים אמנותיים שונים, ובשנת 1945 התקיימה 

סדרת הרצאות בתחום הארכאולוגיה.93 בתחום הקונצרטים התקיימה פעילות נמרצת משנת 1936 

ביזמת משה קניוק, שהיה אז המנהל האדמיניסטרטיווי של המוזאון. אף שהקונצרטים לא היו בהכרח 

רווחיים, הם הביאו למוזאון קהל שלא ביקר בו בדרך כלל.94 

מילא  אחריו   .1947 שנת  עד  בתפקיד  כיהן  המוזאון,  של  הראשון  האמנותי  המנהל  שוארץ, 

מנהלו  גמזו  היה   1977�1959 ובשנים   ,(1982�1910) גמזו  חיים  ד"ר   1949 שנת  עד  התפקיד  את 

הוא  וינה.  ובאוניברסיטת  בסורבון  'הרצליה',  בגימנסיה  למד  גמזו  המוזאון.  של  האדמיניסטרטיווי 

היה חוקר אמנות ישראלית, אצר עשרות תערוכות, כתב קטלוגים, מאמרים וספרים רבים, ואף כתב 

ביקורות תאטרון בעיתונות.95 משה קניוק כיהן כמזכיר המוזאון משנת 1931, שלוש שנים לאחר מכן 

היה למנהלו האדמיניסטרטיווי, וקיבל עליו את ניהול המוזאון אחרי גמזו בשנים 1949�1952. הקשר 

ההדוק עם עיריית תל–אביב נשמר לאורך כל השנים, וראש העיר באותן שנים, ישראל רוקח, נמנה 
עם חברי הנהלת המוזאון.96

מבחינה תקציבית הצליח המוזאון להגיע בשנים 1934�1943 למאזן חיובי, וסיים את שנים אלה ברווח 

זעיר.97 מקורות הכנסותיו היו העירייה, 'קרן דיזנגוף', 'אגודת חובבי המוזאום' ומכירת כרטיסי כניסה 

וכרטיסים לקונצרטים. לעתים זכה המוזאון לתרומות חד–פעמיות שאפשרו לו פעולות חריגות.98 

השלושים  בשנות  בארץ  והאמנות  התרבות  בחיי  מרכזי  מקום  ותפס  הלך  תל–אביב'  'מוזאון 

והארבעים, אף שסבל ממצוקת מקום, חללי התצוגה בו היו צפופים מאוד, ולא היו לו די מחסנים 
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.53�קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 52   99
100  בשנת 1959 נפתח 'ביתן הלנה רובינשטיין' והועברה אליו מרבית פעילותו של המוזאון. המוזאון פעל בבית דיזנגוף עד 
שנת 1971, ואז עבר לבניינו הנוכחי, בשדרות שאול המלך. בית דיזנגוף עבר לרשות 'מוזאון התנ"ך' ו'היכל העצמאות', 

ומה–12 במאי 1978 הוא חלק מ'מוזאון ארץ–ישראל'. 
 E.P. Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History and Functions of Museums, Nashville 1989,  101

pp. 10, 41
102  ע' שי, 'המוזאונים והאוספים הבוטאניים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית — נדבך בפעילות המחקר הכללי 
והציוני בעת החדשה', מועד, יח (תשס"ח), עמ' 117�143; הנ"ל, 'המוזאונים והאוספים הזואולוגיים בירושלים בשלהי 

.177�התקופה העות'מאנית', חידושים בחקר ירושלים, יב (תשס"ז), עמ' 165
103  מזכיר העיר אל י' אלטרמן, 9 בינואר 1938, אעת"א, מכל 1026, תיק א, 1934, מס' 1. אלטרמן היה אביו של המשורר 

נתן אלתרמן.
104  החלטות עירייה, 2 בפברואר 1943, שם, מס' 4.

רבות,  תערוכות  במוזאון  הוצגו  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  שברשותו.  האוספים  לאחסון 

האוספים גדלו בהתמדה, הספרייה לאמנות התרחבה, הוקם מפעל של תערוכות נודדות, והתקיימו 

הקמת  על  במוזאון  בן–גוריון  דוד  הכריז   1948 במאי  וקונצרטים.99  הרצאות  שוטף  באופן  במוזאון 
מדינת ישראל.100

מוזאונים ואוספים לטבע
'מוזאון לטבע ולארץ'

באירופה  לטבע  מוזאונים  להקמת  הבסיס  היו  הטבע  מן  מעניינים  פריטים  של  פרטיים  אוספים 

ובארצות–הברית. במאה התשע–עשרה שימשו מוזאונים אלה מקום מחקר לגאולוגים, פלאונתולוגים, 

והאוספים לטבע בארץ–ישראל  ומדענים אחרים.101 המוזאונים  זואולוגים, אנתרופולוגים  בוטנאים, 

בשלהי התקופה העות'מאנית התפתחו מתוך עבודתם של אספנים וחוקרי הארץ, ואלה פעלו מתחושת 
שליחות לאומית–ציונית או דתית–נוצרית.102

ראשיתו של ה'מוזאון לטבע ולארץ' באוסף אדרי (פוחלצי) ציפורים שהיה בדירתו של ד"ר ולטר 

מוזס (1892�1955), ברחוב בוגרשוב 4 בתל–אביב. מוזס, מנהל חברת הסיגריות והטבק 'דובק', היה 

דוקטור לכלכלה מדינית וממנהיגי תנועת הנוער 'בלאו–וייס' (כחול–לבן) בגרמניה, וכתב על דפוסי 

התרבות של ה'יהודי החדש'. הוא עלה לארץ מגרמניה בשנת 1926 והיה מפעילי 'התאחדות בעלי 

התעשייה' בארץ. בד בבד עסק מוזס באיסוף עתיקות, והבולט שבאוספיו היה אוסף כלי הזכוכית, 

בו  בראותו  אחרות,  ומארצות  מהארץ  פריטים  לאוספיו  רכש  מוזס  עת.  באותה  בעולם  מהחשובים 

שחיו  שונים  עמים  של  ויצירתם  חייהם  את  שכללה  הארץ–ישראלית,  התרבות  תולדות  של  תיעוד 

ותרבותה.  עתידה  לבניית  בסיס  בעיניו  הייתה  הארץ  תולדות  את  המייחדת  תרבותיות  הרב  בארץ. 

מזכיר העיר, שביקר באוסף בשנת 1938 הציע לידידו הקרוב יצחק אלטרמן, מנהל מחלקת החינוך 

של עיריית תל–אביב, לבקר ולראות את האוסף.103 

מוזס  של  הצעתו  את  לקבל  השבועית  בישיבתה  תל–אביב  עיריית  החליטה   1943 בפברואר 

להעביר לידיה את עיזבונו בתנאי שתקים מוזאון לידיעת המולדת.104 מוזס הציע לראש העיר רוקח 



‰¯„˙˜ ßÈÂ¯ÈÚ ˙‡Î ˙È· ‡Ï· ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÂÊÎ ¯ÈÚß±≥≥

105  מוזס אל רוקח, 2 ביולי 1943, שם, מס' 5.
106  ההשמטה של ראש העיר מופיעה בכתב היד שם, וכן במכתב תשובה של רוקח למוזס, 16 ביולי 1943, שם, מס' 6.

107  הס אל מוזס, 11 ביולי 1943, שם, ללא מספור.
108  רוקח אל 'אגודת המוזאון לטבע ולארץ', 15 בדצמבר 1943, שם, מס' 9, 10.

109  גרינואלד, מזכיר 'אגודת שוחרי מוזאום לטבע ולארץ', אל רוקח (ללא תאריך), שם, מס' 14; מוזס אל ראש העיר, 11 
במרס 1945, שם, מס' 26

110  העברת המוזאון, 21 ו–25 במאי 1945, שם, ללא מספור.
111  דו"ח על פעולות ה'מוזאון לטבע ולארץ' מ–30.4.44 עד 31.6.44, שם, ללא מספור. 

112  דו"ח על פעולות ה'מוזאון לטבע ולארץ' מ–1.7.44 עד 31.9.44, שם.

שהמוזאון ייקרא 'מוזאון לטבע ולארץ, תל–אביב',105 והצעתו התקבלה בשינוי קטן — השמטת המילה 

'ולארץ'.106 אף שהוחלט להקים מוזאון, לא הוקצה לו מקום הולם לתצוגה ולא ניתן לו תקציב להקמה 

ולפעילות השוטפת. מכל מקום חוקרים יהודים שעסקו בתחומי הטבע והארכאולוגיה היו משוכנעים 

בנחיצותו של המוזאון. הם חששו שממצאים מחפירות ארכאולוגיות ופריטים אחרים בעלי ערך מדעי 

יתגלגלו למוזאונים בחוץ לארץ, וקיוו שהמוזאון ימנע תופעה שרווחה באותה תקופה — בעלי ממון 

בריטים ואמריקנים רכשו עתיקות ופריטים אחרים והעשירו את אוספיהם בחוץ לארץ. נוסף על כך 

סברו שעל המוזאון כמוסד חוקר ומשמר לשמש את המדענים בארץ, כדי שלא יצטרכו להרחיק לצורך 

מחקרם למוזאון הבריטי או למוזאון בפנסילווניה.107 

בשנת 1943 הוקמה 'אגודת המוזאון לטבע ולארץ', ובשלהי אותה שנה הודיע רוקח לאגודה זו 

שהעירייה קיבלה לרשותה את אוסף האדרים של מוזס והפקידה אותו באחד מבתי הספר העירוניים. 

העירייה הקציבה להפעלת המוזאון 100 לא"י ודרשה לשנות את תקנון האגודה כך שרוב חברי הוועד 

שבראשה ימונו מטעם העירייה. זמן קצר לאחר מכן אישרו גרינואלד, מזכיר האגודה, שנקראה גם 

ויושב ראש האגודה את שינוי התקנון.108 להשלמת שיתוף  ולארץ',  מוזאום לטבע  'אגודת שוחרי 

אוֵצר  של  משכורתו  במימון  להשתתף  כשנה  כעבור  העירייה  ניאותה  המוזאון  ובין  בינה  הפעולה 

1903�1986), שמונה לתפקיד בראשית 109.1945 באפריל אותה ) ביטינסקי–זלץ  חנן  ד"ר  המוזאון, 

הספר  בבית  במחסן  ונשמרו  המוזאון  של  הארכאולוגיים  המוצגים  העירייה  לרשות  הועברו  שנה 

'תחכמוני' ברחוב ליליינבלום.110 

לא נכתבה פרוגרמה רעיונית למוזאון, מפני שהוא הוקם מאוספים קיימים, שהיו מפוזרים במספר 

אתרים בעיר. על פי דו"ח על פעילות המוזאון בשנת 1944 היו בו למעשה שתי מחלקות: מחלקה 

לטבע ומחלקה לארכאולוגיה. המחלקה לטבע כללה את אוסף אדרי הציפורים של מוזס, אוסף חרקים, 

עתיקות  ובו  מקוטלג  עתיקות  אוסף  כללה  לארכאולוגיה  המחלקה  גאולוגי.  ואוסף  ואצות  רכיכות 

מתקופת האבן הקדומה עד התקופה העות'מאנית.111 בהמשך נוספו למחלקה זו מוצגים של שרידי 

הציפורים של  אדרי  אוסף  היה   1944 בשנת  זכוכית.  כלי  ואוסף  אבן  כלי  הקדמון מהכרמל,  האדם 

רוקפלר'  'מוזאון  של  לאוסף  בגודלו  השתווה  שלו  הזכוכית  כלי  ואוסף  בארץ,  ביותר  הגדול  מוזס 

בירושלים.112 

לימים, בנאומו בפתיחת 'מוזאון הארץ', בשנת 1958, סיפר ראש העיר רוקח על מוזס ועל ראשיתו 

של המוזאון בביתו הפרטי: 
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113  י' רוקח, 'לקראת פתיחת מוזאון הארץ', כנען–קדר (לעיל הערה 72) עמ' 229.

114  מוזס אל רוקח, 16 באפריל 1944, אעת"א, מכל 1026, תיק א, 1934, מס' 15.
115  פרופ' ציטרון, פרופ' ה' שפר, פרופ' ש' קלופשטוק ואחרים אל ראש העיר, 24 במאי 1944, שם, ללא מספור. במכתב 
זה הכותבים גם הלינו על כך שאין מספיק מקום לתצוגה. ראש העיר ענה לציטרון שהעירייה חיפשה מקום לתצוגת 

קבע.
116  דו"ח על פעולות המוזאון (לעיל, הערה 111).

117  'גלריית התנ"ך' שהייתה חלק ממוזאון תל–אביב לאמנות. מוזס אל רוקח, 15 באוקטובר 1947, אעת"א, מכל 1026, תיק 
א, 1934, מס' 42.

118  בשנת 1953 יסד את 'קרן מוזאון הארץ' וערך הסכם עם עיריית תל–אביב שלפיו יתרום את אוספיו לעיריית תל–אביב 
בתנאי שתקצה שטח לבניין מוזאון. בראשית שנות החמישים עדיין שכן המוזאון לטבע בביתו הפרטי של מוזס ובאחד 
מבתי הספר בעיר. ראו: מכתב מ–8 בנובמבר 1951, אעת"א, מכל 1026, תיק א, 1934, מס' 5. צוואתו של מוזס, מ–23 

בנובמבר 1942, קוימה ב–30 באוקטובר 1952. שם, מס' 5.

בכינון  למעשה  התחיל  בוגרשוב  ברחוב  אשר  המרווחת  בדירתו 
סרקופגים  הדלת  ליד  מצאת  לביתו  בהיכנסך   [...] שלו  המוזאון 
בתוך  השני,  בחדר  רומא.  גיבורי  של  וראשים  ופסלים  אחדים, 
ארונות, עמד על קנים נאים אוסף ציפוריו לפי הסדר, ואילו בחדר 
האחרון מסביב לקיר, בתוך ארונות, סידר את אוסף כלי הזכוכית 
עמדה  החדר  בפינת  ביותר.  עין  ומרהיבי  יפים  הם  והיו  שלו, 
וארכיאולוגיה.  אמנות  בספרי  עשירה  הייתה  אז  שכבר  ספרייתו, 
הכול היה צפוף ודחוס, ללמדך מה גדול היה האוסף, אך יחד עם 
אוהבת  ויד  אלה  באוספים  שרד  שסדר  ההרגשה  נעדרה  לא  זאת, 
טיפלה בהם. למען האוסף שלו היה נוסע לארצות השכנות, שם היה 

קונה כלים שונים ומציגם בארונותיו.113 

בשנת  למשל  בלבד.  למוזמנים  בתחילה  פתוח  היה  המוזאון 

1944 הוזמנה אשת ראש העיר לבקר בדירתו של מוזס, לאחר 

שזה שמע שהיא מעוניינת לראות את האוספים שבו.114 במאי 

מהאוניברסיטה  פרופסורים  קבוצת  במוזאון  ביקרה   1944

ולמורים,  לתלמידים  חשיבותו  את  הדגישו  הם  העברית. 

שהוא  וציינו  הארץ,  טבע  יסודות  את  בו  לראות  שיכולים 

מאפשר לתושבי תל–אביב להכיר את התרבות החומרית של 

כמו  וחווייתית,  חינוכית  פעילות  קיים  המוזאון  הארץ.115 

ביטינסקי–זלץ  האוֵצר  למשל  וטיולים.  הרצאות  תערוכות, 

ימים  ארבעה  בן  לימודי  סיור  ויזם  מורים  של  לבקשה  נענה 

טיולי  המוזאון  כן התקיימו מטעם  המוזאון בשיתוף האגודה למדעי הטבע.  בגליל המערבי מטעם 
תלמידים בסביבות תל–אביב.116

'גלריית  את  אליהם  לצרף  וביקש  הביולוגי–פדגוגי'  'המכון  עם  המוזאון  לאיחוד  שאף  מוזס 

התנ"ך'.117 אך תכניתו לא מומשה עד הקמת 'מוזאון הארץ', בשנת 1958, שלוש שנים לאחר פטירתו. 
האוסף של מוזס על פי צוואתו הועבר למוזאון זה.118

 Ô˙È·· ¯Â˜È·
 ÔÂ‡ÊÂÓ· ˙ÈÎÂÎÊ‰

®±π∂∞© ı¯‡‰
®Ô‰Î ıÈ¯Ù ∫ÌÂÏÈˆ©



‰¯„˙˜ ßÈÂ¯ÈÚ ˙‡Î ˙È· ‡Ï· ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÂÊÎ ¯ÈÚß±≥μ

119  א"ז בן–ישי, ספר השנה של עיריית תל–אביב, ז, תל–אביב תרצ"ז, עמ' 102.
120  אוסף אלפי הפרפרים המיובשים של רייך בגליל–ים היה יחיד מסוגו. הוא משך אליו חובבי טבע ומורים לטבע מכל 
רחבי הארץ, ותלמידים כמעט מכל בתי הספר באזור תל–אביב נסעו לגליל–ים לצפות בו. האוסף הועבר למכון כנראה 

לאחר מותו של רייך.
121  בן–ישי (לעיל, הערה 119). 

122  האזור הנמצא במרחק יום הליכה (35 ק"מ) מתל–אביב, בערך בין נתניה לגדרה ובין הים להרי ירושלים.

האוספים ב'מכון הביולוגי–פדגוגי'
בשנת 1931 הוקם 'המכון הביולוגי–פדגוגי' בצריף ברחוב יהודה הלוי 12 ביזמת המורה לטבע יהושע 

מרגולין. מטרתו של המכון הייתה לקיים הדרכות והשתלמויות בידיעת הטבע בכלל ובידיעת טבע 

המולדת בפרט לתלמידים, מורים, גננות וחובבי טבע. בשש שנותיו הראשונות ביקרו במכון למעלה 

מ–1,300 מורים וגננות, רובם מתל–אביב, וכ–45,000 תלמידים, ולא רק לשם תצפית בחי ובצומח, 
אלא אף למדו במקום שיעורי טבע הלכה למעשה.119

במכון הייתה פינת חי, שגדלה והתפתחה במשך השנים, ונשמרו בו אוספים של אדרי בעלי חיים, 

שהיו לימים הבסיס למוזאון ביולוגי, ובהם אוסף אדרי הציפורים של מוזס, וכן אוסף הפרפרים של 

ד"ר פאול רייך.120 רכישת המוצגים ותפעולו השוטף של המכון מומנו מתקציב העירייה, אך לא היה 

במכון די מקום להצגת כל האוספים. אמנם הנהלת העירייה הקצתה לו מגרש גדול ליד הירקון, אך 
המכון לא הצליח לגייס כספים לשם בניית מבנים במקום.121

'בית סביבתנו'
בשבת 7 בספטמבר 1946 חנך החוג לידיעת הארץ בתל–אביב את 

מחיי  חפצים  להציג  נועד  אשר  סביבתנו',  'בית  הקטן  המוזאון 

המוזאון  מנהל  דן.122  גוש  מאזור  יום  יום 

ד"ר  החומרית  התרבות  וחוקר  הגאוגרף  היה 

שמואל אביצור. 

בסוכות  לידיעת הארץ  החוג  ראשיתו של 

הפועלים',  'קלוב  ליד  הוקם  הוא  תרצ"ט. 

פעילות  קיים  החוג  ברנר'.  ב'בית  אז  שפעל 

עממית של טיולים והרצאות בתחומים שונים 

העיר  הכרת  זה  ובכלל  הארץ  ידיעת  של 

כחצי  בתום  אך  הקרובה.  וסביבתה  תל–אביב 

שנה הופסקה פעילותו מסיבות פנימיות ועקב 

 1943 בשנת  השנייה.  העולם  מלחמת  פרוץ 

עמדה להצטרף לחוג קבוצת חברים שביקשו 

לצאת עם משתתפי החוג לטיולים בהדרכת אברהם קרינקין. במשא ומתן על איחוד הקבוצות הועלתה 

הצעה להקים מוזאון לתיעוד מוחשי של הסביבה. ההצעה התקבלה, אך הודגש שהמוזאון החדש לא 
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יחרוג מהתחומים שנקבעו לו, שכן 'המכון הביולוגי–פדגוגי' בהנהלת מרגולין עסק בכל הקשור לטבע, 
ו'ארכיון העבודה' — בתולדות תנועת הפועלים.123

אנשי החוג החלו לאסוף פריטים שנגעו לתולדות היישוב, ובהם כלי עבודה וחפצים מעולמם של 

הפלאחים והבדווים, והשוו בינם לבין כלים וחפצים שהשתמשו בהם הקדמונים הנזכרים במקורות 

עבריים מתקופת המקרא והתלמוד. וכן אספו חפצים שנחשפו בחפירות ארכאולוגיות וכלים מסורתיים 

של עולי המזרח. 

הסכום ההתחלתי למימון הקמת המוזאון גויס בדרך מקרה. עקב תקלה מנהלתית נרשמו משתתפים 

מעטים לסיור לעזה ולצפון הנגב, ומחשש שלא יהיה אפשר לקיימו החלו בגיוס נמרץ של משתתפים; 

המאמצים הצליחו, ובזמן קצר נאסף סכום כסף גדול מן הדרוש לקיום הסיור, והוחלט לייעד את הכסף 

העודף להקמת המוזאון. הרכישות הראשונות נעשו בשוק באר–שבע וכללו מחרשות בדוויות, סיבי דקל, 

חבלים ועוד.124 בתוך מספר חודשים העמידו חברי החוג אוסף של כלי עבודה וכלי בית, וכן שחזרו 

משרידי עבר אתרים, מתקנים, תהליכי עבודה ועוד, ואף פעילות זו מומנה מעודפי הכנסות מטיולים. 

החינוך  'בית  באולם של  מהאוספים שברשותם  ראשונה  תערוכה  החוג  חברי  הציגו   1943 ביולי 

מלאה,  בהתנדבות  החוג  חברי  בידי  שהוכנה  התערוכה,  בתל–אביב.  בצלאל  ברחוב  עובדים'  לילדי 

התקיימה שבועיים ברציפות ולאחר מכן עוד חודש בשבתות, וביקרו בה יותר מ–900 איש, אף שהיה 

לה פרסום מזערי. בהמשך נערכו תערוכות נוספות, וחברי החוג ביקשו למצוא להם מקום לתצוגת 

קבע. שום גוף לא היה מוכן לתרום להקמת מוזאון לאוספים הללו, אך הוצע לחוג לקבל חלל תצוגה 

תמורת השקעה כספית בבניית בית תרבות. בתרומות של חברי החוג ובסיוע גורמים שונים בהסתדרות 

הוקם לבסוף 'בית סביבתנו'.125 

המקום היה מרכז לפעילות החוג לידיעת הארץ — טיולים, הרצאות, שיט לימודי בירקון וכיוצא 

באלה — וכן הייתה בו תצוגה שנפתחה לציבור פעמיים בשבוע ובשבתות.126 תצוגה זו הועברה בשנת 

1958 לביתן 'אדם ועמלו' שב'מוזאון הארץ'.127 

סיכום 
מוזאונים  לאמנות,  מוזאונים  עיקריים:  סוגים  לשלושה  בעולם  המוזאונים  כלל  את  לסווג  אפשר 

ויש שמוזאון כולל מחלקות מסוגים שונים.128 בתקופה  ומוזאונים למדע ולטכנולוגיה,  להיסטוריה 

123  ש' אביצור, 'לגורלה של יוזמה אחת, "בית סביבתנו" של החוג לידיעת הארץ בתל אביב, שלושים שנה להקמתו', נופים, 
.86�5 (תשל"ז), עמ' 78

124  שם; ש' אביצור, עם חופי הירקון: לפני קום המדינה, תל–אביב תשמ"א, עמ' 5.
125  השם המלא של המוזאון היה 'בית סביבתנו לידיעת הארץ והכרת הסביבה ולאוספי בית נכות אזורי בגלילות הירקון 

והשורק'. 
126  אביצור (לעיל, הערה 123). 

127  י' ביבר (עורך), מדריך לבתי נכות בישראל: בתי נכות, אתרים, גלריות ציבוריות לאמנות, גני חיות, פארקים, ירושלים 
 .27�תשכ"ז, עמ' 137�140; ש' אביצור, 'בית הנכות אדם ועמלו', דפים, מד (1968), עמ' 26

128  שי (לעיל, הערה 77), עמ' 2.



‰¯„˙˜ ßÈÂ¯ÈÚ ˙‡Î ˙È· ‡Ï· ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ÂÊÎ ¯ÈÚß±≥∑

.14�129  קול–ענבר (לעיל, הערה 17), עמ' 13
130  על תרומתם של יוצאי גרמניה לתרבות המוזאלית בארץ–ישראל ראו: י' גלבר, מולדת חדשה: עליית יהודי מרכז אירופה 

וקליטתם 1933�1948, ירושלים 1990, עמ' 469. 
 M. Toledano, ‘Influencing Economic Change: Government Interventions, Disputes between בהרחבה:  131  ראו 

 Sectors, and Public Relations Campaigns in Israel’, Public Relations Review, 35 (2009), p. 263

המודרנית רצו אינטלקטואלים בכל עיר מרכזית באירופה ובארצות–הברית מוזאון מקומי משלהם, 

ובערי בירה רבות לא הסתפקו במוזאון אחד בלבד.129 מייסדי המוזאונים והאוספים בתל–אביב, שהגיעו 

לארץ מתרבות זו, הושפעו מכך וראו צורך להקים גם בעירם מוסדות תרבות והשכלה כאלה. 

במאמר זה ביקשתי לבדוק את המניעים, התפיסות וההשפעות השונות שעמדו ביסוד הקמתם של 

המוזאונים בעיר העברית המתחדשת, ומתברר כי אלה היו ייחודים לכל מוזאון, אך המשותף לכל 

המוזאונים הוא היותם פרי יזמה פרטית של 'משוגעים לדבר'. אף אחד מהמוזאונים בעיר לא הוקם 

ביזמת השלטון הבריטי ולא קיבל ממנו תמיכה, שלא כבירושלים למשל, שבאותה תקופה הוקם בה 

'מוזאון רוקפלר'. כל המוזאונים בתל–אביב קמו ביזמת אנשים פרטיים או קבוצות חברתיות, ושיתוף 

הפעולה שלהם עם עיריית תל–אביב היה הדדי ומפרה. תרומה מיוחדת תרמו להקמת המוזאונים בתל–

אביב יהודים יוצאי גרמניה שפעלו מתוך אידאולוגיה מנוסחת היטב ואספנים יִֵקים שנידבו את אוספיהם 

התרומה  בין  לחבר  רצו  ורייך,  ביטינסקי–זלץ  מוזס,  כשוארץ,  אלה,  אנשים  אלו.  מוזאונים  להקמת 

והייחוד של העשייה האמנותית המקומית לתקופותיה לבין תפיסות אמנות אוניוורסליות.130 

המוזאונים החדשים זכו להערכה ולתקציבים שאפשרו את קיומם הרציף, אם כי לעתים היה הדבר 

כרוך בהתערבות של הגורם המממן במדיניות המוזאון. הם יצרו מערכת תרבותית עשירה ומגוונת 

איכות  בעל  ואידאולוגי  חינוכי  כלי  שימשו  הם  כן  כמו  היום.  של  המוזאונים  פועלים  בסיסה  שעל 

תרבותית להנחלת תפיסות ערכיות, לרוב ברוח הרעיון הציוני. 

את  שטף  והשלושים  העשרים  בשנות  ופעלו.  הוקמו  שבו  העשור  רוח  את  מייצגים  המוזאונים 

תל–אביב גל של תערוכות וירידים, שמקורו בירידים עולמיים בארצות המערב, ושהושפע מתפיסות 

אידאליות של המפעל הציוני, והוא שהביא להקמת 'מוזאון תוצרת הארץ'. תקופה זו מוגדרת במפעל 

הציוני בארץ–ישראל כשלב מעבר מחקלאות לעידן המסחר והתעשייה. ואכן ב'מוזאון תוצרת הארץ' 

הציגו לראווה את הצלחתה הכלכלית של התעשייה היהודית בארץ, שקיבלה לגיטימציה מהמוסדות 

הטכנולוגית  הִקדמה  אידאל  ואת  התעשייתית  הפעילות  של  המודרניסטית  תדמיתה  את  הציוניים, 

שטיפחה. אך המוזאון לא רק שימר והציג למטרות חינוך וטיפוח מורשת את הישגי התעשייה, אלא 

אף טיפח יחסי ציבור ושיווק תעשייתי ומסחרי.131 בשנות הארבעים לא היה עוד עניין במוזאון זה, 

עקב הצלחתם של הירידים הגדולים, והאוסף הועבר למרתפי 'התאחדות בעלי התעשייה'. 

בשנות השלושים הייתה הקמת 'מוזאון תל–אביב לאמנות', שהוא למעשה המוזאון הראשון בארץ 

נודעה  רבה  וחשיבות  בארץ,  המוזאולוגיה  בתחום  הפעילות  של  הכותרת  גולת  מודרנית,  לאמנות 

לאומיות– המוזאון  של  מטרותיו  היו  שמלכתחילה  אף  מודרניות.  אמנות  יצירות  של  בהצגתן  לו 

היסטוריות, למעשה פעל מימיו הראשונים כמוזאון לאמנות יהודית, ארץ–ישראלית וכללית. מייסדיו 

ביקשו להקים מוסד שיעסוד בחינוך לאמנות, ושיהיה בעל רמה אמנותית מכובדת. המוזאון היה חלק 
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מהפעילות התרבותית האמנותית הענפה בתל–אביב בשנות השלושים. להקמתו הייתה חשיבות רבה 

לחיזוק מעמדה של העיר כעיר תיירות; הוא היה לאחד ממוקדי המשיכה החדשים שהתפתחו בה, ועם 

הקמתו הצטרפה העיר לערים גדולות אחרות בעולם שהיו בהן מוזאונים לאמנות מודרנית. 

שנות הארבעים היו תקופת הקמתם של המוזאונים לטבע, אם כי התחלות היו כבר קודם לכן. 

המוזאונים לטבע ולהכרת הארץ יסודם בתפיסת ה–Landesmuseum והמוזאון לפולקלור ולחיי יום 

יום בגרמניה ובמרכז אירופה, שביקשו לתת ביטוי לאורחות חייהן של אוכלוסיות ממעמדות שונים 

ולתרבותם רבת הפנים של אזורים ועמים. במוזאונים הללו הודגשה הרב תרבותיות של האזור ושל 

הארץ, ודוגמה לכך הוא Schweizerischen Landesmuseum בציריך, הכולל תצוגות של חדרים מבתים 

ומארמונות, חדרי מסבאות מן המאה החמש–עשרה עד המאה השמונה–עשרה וממצאים ארכאולוגיים 

הקשורים בשבטים שחיו בשווייץ בעת העתיקה.132 

ברוח מוזאונים אלו הוקמו ה'מוזאון לטבע ולארץ' ו'בית סביבתינו'. אף שהיו חלק מזרם שהתפתח 

במוזאולוגיה העולמית, היה למוזאונים החדשים הללו בתל–אביב היבט ייחודי ארץ–ישראלי — הקשר 

היה  ביטויו  לטבע  במוזאונים  אך  דומה,  ייחוד  היה  בתל–אביב  לאמנות  למוזאון  גם  אמנם  לארץ. 

ישיר יותר. מוזס ראה ב'מוזאון לטבע ולארץ' שייסד מרכז חינוכי שימחיש את הקשר בין המורשת 

התרבותית, האמנותית והארכאולוגית של עם ישראל במולדתו העתיקה לבין ארץ–ישראל המתחדשת. 

ב'מוזאון תוצרת הארץ', שהציגה את ההווה המתחדש  נוספת לכך היא המחלקה החקלאית  דוגמה 

ולא את ההיסטוריה החקלאית, שלא הייתה בנמצא. כאן גם טמונה התשובה על השאלה מדוע הוקמו 

מוזאונים אלה בעיר לפני הקמתם ביישובים חקלאיים בפריפריה — ביישובים היו עסוקים בעשייה, 

ואילו אנשי העיר, שהיו מרוחקים, ראו את האידאל החקלאי הציוני בארון התצוגה. 

המסר היה בעל חשיבות עליונה במוזאונים אלו, ובגישה מודרנית זו הם הקדימו את זמנם. סייעה 

לכך העובדה שבניגוד למוזאונים בעולם המערבי לא היה להם בסיס של אוספים עתיקים, ולכן הם 

נבנו סביב רעיון ומטרה. תהליך זה השתלב היטב בעובדה שבשנות התבססותו של היישוב הציוני 

בארץ הייתה האידאולוגיה הכוח המניע את כל החיים, והתהליך של הפיכת רעיון למציאות השתקף 

מרכזי  שימשו  בתל–אביב  והמוזאונים  ובתצוגה,  במטרות  דומיננטי  יסוד  היה  החינוך  במוזאונים. 

תרבות. התצוגה והאוספים היו חלק ממערכת כוללת של תערוכות מתחלפות, קונצרטים, הרצאות, 

חוגים, סיורים, פעולות חינוכיות ועוד. 

בתקופת המנדט התפתחה בתל–אביב תשתית של סוגי מוזאונים שונים, הפרושים כיום בכל רחבי 

של  בהקמתם  לראות  ניתן  לכך  דוגמאות  תרבותית.  מבחינה  הפריפריה  על  השפיעה  ובכך  הארץ, 

מוזאונים לאמנות בקיבוצים כבר בתקופת המנדט, וכך למשל ה'משכן לאמנות, עין–חרוד' היה מעין 
שילוב בתפיסותיו בין 'בית הנכות הלאומי בצלאל' ל'מוזאון תל–אביב לאמנות'.133


