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 מדינת ישראל 
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                      

 מעצב דמותה של ירושלים החדשה – טדי קולק
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 מוזאון ישראל, תצפית וולפסון
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 יוטיוב  ,טדי קולק

  הקרן לירושלים :מתוך ,טדי קולק

 

 

 מעצב דמותה של ירושלים החדשה –טדי קולק 
 

 ,בית טדי, בניין המוסדות הלאומיים ,משכנות שאננים, פארק טדי ,כיכר ספרא,בית העירייה ההיסטורי
 מוזאון ישראל, תצפית וולפסון

 

 "ירושלים וירושלים היא טדי טדי הוא"

 (0228-0223ראש עיריית ירושלים בשנים , יאנסקילאורי לופו)                                        

 

  :קולק מת את אופיו של טדימסויטא במידה בהמ ,ה ההיסטורייבבית העירימתחיל  הסיור מסלול

את ירושלים  לפאררצון , גיסאמאידך  ;צניעות אישית והתרפקות על שורשים, מחד גיסא

וכבירתה של  כל תושביה אתבנכסיה התרבותיים ובתפקידה ההיסטורי כמאחדת , בגניה, יתהיבאוכלוס

נהג טדי להראות לאורחיו  ,ין העיריה הישןימבנ. מדינת ישראל

בה ות שלוש הדתות חי ואת היות יהחומותאת את העיר העתיקה ו

  .בחופש פולחן וד זצל וז

של  בתקופתוובשכונות שנבנו המסלול עובר באתרים שפותחו 

בתחנות המשקפות את פועלו , סדיישכיות תרבות שב, קולק

משכנות שאננים וימין , "פארק טדי", קריית העירייה: כראש עיר

 מוזאוןוא "רשב ובביתו ברח, הסוכנות היהודיתבניין , משה

 .ישראל

פיתוח העיר ליחסו של טדי קולק המסלול המוצע משקף את 

מעיר מחולקת לעיר בתקופתו לעשותה תכניתו את וירושלים 

 .לעיר מושכת ועשירה מבחינה תרבותית, מעיר ישנה לעיר מתחדשת ,מאוחדת

" החלוץ"וינה והיה פעיל בתנועה החלוצית ונולד ב (1111-0222) טדי קולק

נבחר לראש העיר  1191 בשנתו ,1131בשנת  הוא עלה לארץ ישראל. באירופה

פרס  טדי קולק קיבל את .שנה 08במשך  הזכיהן בתפקיד  הוא. ירושלים

 .מדינהעל תרומה מיוחדת ל ישראל

לפתח את בדעתו נחוש קולק יה ה ,1192בשנת  לאחר איחוד ירושלים

רוב  .מוניציפאלית וחברתית ,ירושלים כעיר מאוחדת מבחינה גאוגרפית

ות העיר השונות ולצמצום הפערים כלוסיומאמציו הופנו לגישור בין א

 .ביניהן

 ו הרבים מאמציב .ו של קולקזכותאפשר לזקוף במידה רבה להמראה המודרני של ירושלים היום את 

את ייסד טדי קולק  .לחלוטיןנוף העיר השתנה ו ו נתיבים חדשיםנסלל, פארקיםוהוקמו שכונות חדשות 

 של הרובע היהודי בעיר העתיקההמחודשת פיקח על בנייתו  ,בנה את תאטרון ירושלים, ישראל מוזאון

https://www.youtube.com/watch?v=Xodgschv1Zs
https://www.youtube.com/watch?v=Xodgschv1Zs
http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A7
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שלו זכו רבים מהפרויקטים . ועוד קידם מחקר ארכאולוגי בעיר ,שחזור אתרים היסטוריים רבים ועל

קרן "את  ייסד קולק ,1111בשנת  .יכולתו יוצאת הדופן לגייס תורמיםובזכות  נותולהצלחה בשל עקש

 .שמטרתה הרחבת פיתוחה האסתטי והתרבותי של העיר ,"ירושלים

והוא הובא למנוחות בחלקת  ,הלוויה ממלכתית נערכה לו ,החלטת הממשלהב .11נפטר בגיל  טדי קולק

 .בהר הרצל גדולי האומה

 

 פרטי המסלול

    .(ללא הנסיעה)שעות  1-כ :המסלולמשך זמן 

 .מ"ק 1.1 :לאורך המסלו

 .רחוב יפו, "כיכר ספרא" ,ת ירושליםיין עירייבנ :נקודת התחלה

  .ייזופן טס וברח ,ישראל מוזאון :נקודת סיום

  .אין :מגבלות

 .  משנה זהירות בחציית כבישים יש לנקוט :דגשי בטיחות

 .בחלקו  סא גלגלים ימותאם לכ ,בינוני :דרגת קושי

 .אין :מיוחדציוד             

  ,ת ירושליםימרכז מבקרים עירי :אתרים בתשלום           

  .ישראל מוזאון

 

   מסלולב ההליכה תיאור

 

קריית אל דרך המבואה ניכנס . 0יפו  רחובב ,(0)בבניין העירייה ההיסטורי מסלול הסיור מתחיל 

מערב -דרוםלכיוון שלמה המלך  רחובב לךנ ,"ל"כיכר צה"נחזור אל , "כיכר ספרא"שב( 7) העירייה

אל פארק טדי ודרכו נגיע  ,יצחק קריב רחובאל ( שמאלה) בה מזרחה הנפנ, "כיכר המכס"עד ( שמאלה)

עד רחוב ובו נכון  א"ש רחובבו דרומה עד  לךנ ,רזיאל רחובאל הפארק ממערב נצא  .(0) גן הורדוס –

 מגגתצפית לנקודת וונעלה במדרגות למבנה טחנת הקמח ( ימינה) מערבהימין משה נפנה ב ,ימין משה

ברחוב קרן  נתקדם ,דוקרן היס רחובבלומפילד אל  ותנמשיך מערבה דרך שדר .(5) משכנות שאננים

בניין המוסדות אל נגיע . 'ורג'המלך ג ובונחבור אל רח "כיכר צרפת"נחצה את  ,מערב-כיוון צפוןהיסוד ל

ל "קקרחוב ב מכאן נפנה  .ל"קקרחוב הפינת  18'ורג'המלך גברחוב  (0)הלאומיים והסוכנות היהודית 

 (ימינה)נפנה מערבה   ,ן"רמב רחובעד ( ימינה) בו דרומהנלך , אבן גבירול רחובעד ( שמאלה)מערבה 

נחזור על  .1א "רשב רחובב (9) בית טדי קולקאל ונגיע  א"רשב רחובב( שמאלה)ודרומה  ן"ברחוב רמב

לבית  צפונהנלך דיסקין וברחוב  עד רחוב דיסקין( שמאלה) בו מערבהנלך  ,ן"נו אל רחוב רמביעקבות

נרד במדרגות אל . גג המרפסת המערבית של המרכז הרפואישב (2)תצפית וולפסון ה לנקודת, 1מספר 

פן טס רחובאל  המתפתלתבעלייה  נעלה, כיוון מערב אל דרך רופיןהרחוב ל נחצה את ,בן צבי תרושד

 .(8) ישראל מוזאוןלאל הכניסה ונלך בו  ייזו

 

http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
http://www.jerusalemfoundation.co.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%93.aspx
https://www.jerusalem.muni.il/Visitors/VisitorCenter/Pages/AboutVisitorCenter.aspx
http://www.imj.org.il/
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  מפת המסלול

 גוגל המפות שלי  :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Je-frIrbYwL5G4G1pf2gGFz4K-Y&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Je-frIrbYwL5G4G1pf2gGFz4K-Y&usp=sharing
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,   אבישי טייכר: צילום ,בניין העירייה הישן
 יפדיה ויק :מתוך

 במסלול  שתיאור האתרים 

 

 0יפו  רחוב ,"ל"כר צהיכ" ,(0) עיריית ירושלים ההיסטוריבניין 

 .חסרת ייחוד ומעמד ירושלים עיר ספרהייתה , מאז נפילתה של הממלכה הצלבנית ,במשך מאות שנים

ניהלו את הבריטים . שוב לעיר בירההעיר והיא הייתה  מעמדה של שוב עלה  ,בתקופת המנדט הבריטי

 וייסדום ימאני'ימי העותב שפעלה פיזרו את מועצת העיר םה ,ראשית .מערביותשיטות ניהול ב העיר

 .משלוש הדתותאחת שני נציגים לכל : שה חבריםיבת ש חדשה מועצת עיר

, לא הספיק לצרכיה של העיר המתפתחת( בפינת הרחובות יפו וממילא)בניין העירייה 

אלמנטים מסורתיים  ו בולבשוש ,עירייהבנתה מבנה חדש ל המנדט הבריטי בתקופת ירושלים עירייתו

  .וחדשים

 הושכרה  בתמורהו ,בנק ברקליס הבניין נבנה במימון 

 העירייה .שנים 32למשך בבניין לבנק הקומה הראשונה 

 .שכון בחלקו הצפוני של הבנייןעצמה הייתה אמורה ל

ומבנה , קריית עיריית ירושלים הקמוה, 1113ת בשנ

 מבנה זה כיום. 1112-במחדש שופץ ונחנך העירייה 

 .משמש את מחלקת התרבות של עיריית ירושלים

להפגזות על זכר  ,ין מחורר בחזיתו הדרומיתיהבנ

מלחמת ששת הימים בהמבנה במלחמת העצמאות ו

קו הגבול שחצה את  –סמוך לקו העירוני היה ובימים ש

הוחלט שלא לתקן את קירות המבנה שנפגעו . ירושלים

, לעתים מזומנות" :ותבשיפוץ ולהותיר את סימני הפגיע

ן אל העמדות הירדניות הפכה יקרבתו של הבני. יעד ליריות מעבר לגבול, החזיתיה בקו יהעיר ניצב בית

בקיר הפונה לעבר העיר העתיקה השארנו עד היום את החורים  ...אותו שוב ושוב לעמדה קדמית

 .(012' עמ ,ירושלים של טדי ,טדי קולק) "שניקבו בו כדורי הירדנים

ת מועצ .שלום-העיר הקודם היה מרדכי איש ראש. 1191ת ירושלים בשנת יטדי נבחר לראשות עירי

 .1192למקום מרכזי בעיר שלפני בית העירייה קידמה את רעיון העתקת שלום -של אישבראשותו  העיר

 :הישןמבנה ישאר בשהעירייה תהחליט  הוא, לרשות העירטדי קולק משנבחר 

אולם אחרי  .ממש בלבה של ירושלים, ה בקרבת שער יפויהיה בית העירי ,1118לפני "

מול עמדות , יה שלנו ממש על הגבולין העירינמצא בני, שירדן השתלטה על מחצית העיר

. החלטתי להישאר במקום שהיינו. המקלעים של האויב על חומות העיר העתיקה

והישארות . הסיבה העיקרית הייתה כי נטישת הבית פירושה השלמה עם חלוקת העיר

עתיד לבוא ביום הים את אמונתנו באיחוד ירושלים יה פירושה כי אנו מביעיבבית העיר

. התיישבו עולים חדשים באזורי הספר 1112מאז , הייתה סיבה נוספתכן  .מן הימים

בניית בית  ,נוסף לזאת .חשבתי שזה לא מוסרי להשאיר את אלפי העולים באזור הפגיע

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_3937_old_municipality_in_jerusalem.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_3937_old_municipality_in_jerusalem.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A1
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 ויקיפדיה  :מתוך ,קריית העירייה

ה יותר והכסף עשוי לשמש להרבה צרכים הרב, עירייה חדש הייתה עולה מיליונים

 (118-112' עמ ,ירושלים אחת ,טדי קולק)  "דחופים

 

: וממנו נהג להראות לאורחיו את התפתחות העיר ,שכן משרדו של טדי קולק של הבניין יהיבקומה השנ

עלינו על גג בית . ..ל הגרמני שפרינגר לביקור ראשון בישראל"בא המו ,זמן קצר לאחר שנבחרתי"

ועל עמדת הירי הירדנית הקרובה , מטר 02במרחק של , החומה המפרידהה ומשם הצבעתי לו על יהעירי

הבעתי באוזניו את אמונתי כי ירושלים תאוחד בסופו של דבר והסברתי , מטר 122-במרחק של כ, ביותר

 ,ירושלים אחת ,טדי קולק ) "יה במרכזה של העיר בשלמותהילו מדוע החלטתי לקיים את בית העיר

 .(021-022' עמ

 

 1כיכר ספרא  ,(7) ריית העירייהק

". גן דניאל"ו" כיכר ספרא" היא בנויה סביב .02-של המאה ה תשעיםהוקמה בשנות ה ית העירייהקרי

סמוך לעיר , במרכז העיר היותובשל  נבחר הקריה מיקום

. רחוב יפו – העתיקה ועל הרחוב הראשי ההיסטורי של העיר

גורם משמעותי נוסף בבחירת המקום היה הימצאותו 

נו של ובתכנ .במקום זה בניין עיריית ירושלים ההיסטורי של

של  היסטורי-לא לפגוע בצביון האדריכליהשתדלו , המבנה

   .ועם זאת לאפשר תפקוד פונקציונאלי של העירייההאזור 

 םלצדו, שומרו ושופצו והם, היסטורייםהוגדרו מספר  מבנים

בשיפוץ . שני מבנים מודרניים סביב שלוש כיכרות וקמוה

בניין הקונסוליה  וכן נהרס "גן דניאל"נהרסו חלקים מ

 ."כיכר ספרא"ובמקומו נבנתה  ,תיתפהצר

המבקר באירופה יכול . אפילו לא לחמישים, גם לא לעשרים. קריה עירונית לא בונים לעשר שנים"

מלים הם מס. הם נהפכו לאתרים היסטוריים. להתרשם מבתי עירייה העומדים על מכונם מאות שנים

הם מקשרים את אזרחי העיר הנוכחיים אל עירם . את הקשר ואת הזהות בין העבר להווה ולעתיד

 .(013' עמ, שם) "טחון בנצחיותה של העיריהם מקור של ב. ההיסטורית

 בבחירות. 1113בשנת , שמבנה העירייה ההיסטורי הוא חלק ממנה ,היית העירייטדי קולק חנך את קר

על קולק ומונה גבר מועמד הליכוד אהוד אולמרט  ,אותה שנהשל שהתקיימו בנובמבר  לראשות העיר

קיימת קרן זו עודה . "קרן ירושלים"בהמשיך לשרת את העיר כחבר קולק  טדי .לתפקיד ראש העיר

 .ומפתחת את ירושלים בתחומים שונים

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kikarsafra.jpg
https://www.jerusalem.muni.il/City/informationandadvertising/Notebook22243/Pages/Default.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
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  ויקיפדיה :מתוך ,ימין משה

  יוטיוב :מתוך, פארק טדי

 ( 0) גן הורדוס – פארק טדי

בשל מערת קבורה מתקופת בית  "גן הורדוס"בעבר נקרא , "הקרן לירושלים" ימהשהק, "פארק טדי"

 מערהבפתח ה. יוחסה לבני משפחתו של הורדוסשו בו שני שנמצאה

 . אבן גולל עגולהניצבת 

בשנים , כראש העיר ירושלים ראשונות של טדיבשנות כהונתו ה

עמל  ,לאחר מלחמת ששת הימים. חצויה עירהייתה ה, 1192-1191

בהם  ,פארקים וגניםבה הקים וח ירושלים ושכונותיה ותיפקולק על 

 ."גן הורדוס"כמו  ,גנים ארכאולוגים

חובב חובב אמנות ויופי ובעיקר  ,אספן של עתיקות הטדי הי

, הטיפוח האסתטי של המקום ניכר ,בגן זה. יה שלוימפעלי הבנאהבותיו אלו ניכרות גם ב. לוגיהארכאו

כדי  שטח בילוי על קו התפר של ירושלים הוקצב בו וכן ,כמיצג ארכאולוגינשמרה בו מערת הקבורה 

 .לבלות בו אפשר לתושבים משני חלקי העירל

המושב הראשון היה . 'ועד ירושלים'התכנס המושב הראשון של  1191בשנת "

תה לעודד אותנו לחפור יאחת ההחלטות הראשונות הי ...מרשים ביותר

ן התכנון ולעסוק במחקר הארכאולוגי כדי ליצור המשכיות בין העבר לבי

 (039 'עמ, שם) ."לעתיד

למשל העליתי . ת בירושליםת אנו מקימים רצועות ירוקות נרחבונוסף לזא"

כדי . זור שנתפנה בצמוד לחומות העיר העתיקהלאומי בא רעיון להקמת פארק

 (019' עמ ,שם)" .זור מפני פשיטת העיר המודרניתהאלהגן על 

בפארק מרכז מבקרים המספר את סיפור בנייתה של ירושלים המודרנית 

 .םופינות אבן המתארות ציוני דרך בחייו ממוקמות לאורך השבילי ,בתקופת כהונתו של טדי קולק

קפדניות של מבנים ארכאולוגיים רבות ו שימורכללה עבודות  והיא, חמש שניםארכה  בניית הפארק

 במקום אחד השרידים הארכיטקטוניים שנמצאו .שרידים היסטוריים שנחשפו במהלך העבודותשל ו

מחוץ שנבנו אחד המבנים הראשונים  –של ירושלים " המודרנית"היסטוריה המייצג את ההוא בניין 

המים מהבור העתיק . לפארקבכניסה שעל בסיסו נבנתה הכיכר ו, נחשף בור מים עתיקכן . לחומות

 .זורמים דרך הפארק לכיוון העיר העתיקה

 

ימין  רחובברחבת התצפית  ,(5) ימין משהו משכנות שאננים

  ליד מבנה טחנת הקמח ,משה

ראשונה שנוסדה מחוץ השכונה השכונת משכנות שאננים היא 

ביוזמת  1892בשנת  השכונה נוסדה. הלחומות ירושלים העתיק

ימין שכונת  1810בשנת הוקמה  ,סמוך לה .משה מונטיפיורי

 .על שמו של משה מונטיפיורי ההשכונה הראשונה שנקרא ,משה

ומאוחר יותר , במלחמת העצמאות ות ננטשוהשכונשתי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%94.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%94.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Kkr7GiA2jsA
https://www.youtube.com/watch?v=Kkr7GiA2jsA
https://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/Museums/Pages/park-tedy.aspx
http://allaboutjerusalem.com/he/article/%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.shimur.org/viewArticleWeb.aspx?articleID=487&websiteID=83


8 

 

הסוכנות הכיכר שבחזית בניין המוסדות הלאומיים ו
  ויקיפדיה :מתוך ,היהודית

, כורדיסטןמטורקיה ומ ,מארצות המזרחועולים חדשים משפחות מעוטות יכולת התיישבו בהן מחדש 

    .חמישיםגלי העלייה של שנות השעלו ב

את השכונות  שיפץ ,לשכונות חדשותהשכונות את תושבי קולק  טדיפינה  ,לאחר מלחמת ששת הימים

הזמין אמנים ואנשי רוח להתגורר הוא . סגנון הבתים והרחובות ה עלשמירב, אותןדש יחהאלו ו

 .נמתחה עליו ביקורת רבה מעשהו זהעל  .אמנים לפעול בירושלים במטרה לעודד בשכונה החדשה

... מו בביתכדי לסייע להם לחוש כאן כ, זמן רב חלמתי על פתיחת העיר לפני טובי האמנים של העולם"

בין האורחים שאירחנו במשכנות שאננים מאז ... את המסגרת המתאימה נתנו במשכנות שאננים

הסופרת המצרית ... סימון דה בובאר, ישעיהו ברלין, אייזאק שטרן, ארתור רובינשטיין: פתיחתו היו

 (012-018' עמ, שם)" .סאנה חאסן

 

פינת הרחובות המלך  ,(0) הסוכנות היהודיתבניין 

 ל"קקוה 'ורג'ג

כזרוע מבצעת  1101ת הסוכנות היהודית הוקמה בשנ

תקופת המנדט ב .העולמיתההסתדרות הציונית  של

מוסד השלטון של היישוב  הייתה הסוכנות, הבריטי

 .היהודי

הועברו תפקידי ניהול המדינה  ,ההקמת המדינ עם

הסוכנות , היום. ממשלת ישראלמידי הסוכנות לידי 

 :היהודית מתמקדת בשלושה תחומי עשייה עיקריים

 ההתאקלמותבשלבי סיוע לעולים ו עלייה עידוד

קשר עם שמירת עולם ויהודיות בקהילות קרב ציוני ב-ינוך יהודיחהנחלת  ,במדינת ישראל הראשונים

  .חיזוק הקהילה היהודית בישראל ,התפוצותיהדות 

חוות בוחיים -גבעתקיבוץ עבד כפועל בהוא  ,עלייתו ארצה לאחר. 1131עלה לארץ בשנת קולק טדי 

  .מיישובי חומה ומגדלאחד  – גב-היה ממייסדי עין ,1132בשנת  ,לאחר מכןו ,כנרת

להציל תפקידו היה . באנגליה "הבונים"את שליחותו הציבורית כנציג תנועת  קולק התחיל טדי ,1138-ב

קרן "שימש נציג  ,לאחר מכן. אם לישראליהבלעלייה ול רםיהכשל, נערים יהודים מהצורר הנאצי

  .באנגליה "היסוד

קניית נשק והבאת : בשני תחומים עיקרייםוהחל לפעול בסוכנות היהודית לארץ חזר טדי  ,1111בשנת 

 בירושליםהייתה עבודתו שכן את הקיבוץ  עזב אך הוא, טדי היה חבר קיבוץ עין גב. עולים לארץ ישראל

ת יראש עיריל נבחר 1191-החל מ .גוריון-מזכיר הממשלה של בן ך שימשכר תחילה בסוכנות ואח –

 .ירושלים

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
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  ויקיפדיה :מתוך ,קריית הלאום

תמר : צילום ,ישראל מתחם היכל הספר במוזאון
  ויקיפדיה :מתוך ,הירדני

 

    1 א"רשב רחוב ,(9) בית טדי קולק

 ,תפקידוים שהיו כרוכים בלוטיהו ייםלויבמהנהנה  הוא, אמנם. מעולם לא ביקש עבור עצמוקולק טדי 

: לא ניצל להגדלת הונו ראש עיר שנים רבותואת היותו , בית דירות צנועב ,שקט רחובגר בהוא עצמו אך 

שנזקקים לבתי  ...אני סולד מאישים פוליטיים. דירתנו אינה גדולה. גם הבית הוא חלק מהמחויבות"

בישראל הענייה ומרובת הצרכים צריך כל איש ציבור לגור בדירה צנועה . מידות כדי למלא את תפקידם

 .(38' עמ, ירושלים של טדי) "נדחקים בסלון הקטן, כל מי שבא בצל קורתנו. ולחיות חיים צנועים

 

 (גג המרפסת של המרכז הרפואי) 1 רחוב דיסקין ,(2) בניני וולפסוןמתצפית 

, בית המשפט העליוןאת  ,"גן סאקר"לראות את  אפשר, שבמרפסת המרכז הרפואיתצפית רחבת המ

גן ": אתריםקודה זו בשלושה עיר רואים מנתרומתו של טדי לאת . ית הלאוםיקראת ו ין הכנסתיבנאת 

 .ישראל מוזאוןעמק המצלבה ו, "סאקר

קולק . בילויולבין שכונות ירושלים ליופי להקים פעל קולק  הוא גן אחד מיני רבים שטדי "גן סאקר"

  .צהלות ילדי ירושלים המבלים בגני העיר על פועלו היאהצהיר שהכרת התודה העיקרית שהוא מקבל 

דלו יעצים שג בוסתני ובהןהיה זרוע טרסות  עמק המצלבה

הכבישים באזור נסללו במדרגות כדי . תושבי המקום

  .המקום ו הייחודי שלאת אופילשמר את הטרסות ו

, תרומתה של משפחת רוטשילדקריית הלאום הוקמה ב

 :וכל אמר קולק

 – הן של ישראל וירושליםיזכות גדולה נפלה ביד

יחסי עם  ...הקשר עם משפחת רוטשילד לדורותיה

. גב-רוטשילד נטועים עוד מהיותי בעין בית

 ...במרוצת השנים נעשה ידיד לירושלים. ישראלשימשתי להם מורה דרך בארץ 

ן הכנסת ובית המשפט העליון ימימנה את הקמתם של בני ,צוואת בעלה יפ-לע... דורותי רוטשילד

 – למטה. גם קבע את מיקומם הטופוגרפי של מוסדות השלטון והמשפט בישראל יימס'ג... בירושלים

משפחת רוטשילד לדורותיה .. .המשפט העליון גבוה מהם הכנסת וגבוה משניהם בית, ית הממשלהיקר

שום . כל זאת ללא תמורה, נדירה מאוד, ועוד סגולה .היא ביטוי של מסירות ומחויבות שאין לה תקדים

 (333-301' עמ, ירושלים אחת) .דבר לא נקרא על שמם

 

  ייזוסטפן רחוב  ,(8) ישראל מוזאון

 מוזאון היא שבנה קולק בעיריה התרבותית יאין ספק שפסגת הבנ

 מוזאוןה .ומייסדו מוזאוןאבי ה קולק נחשבלחינם ולא  ,ישראל

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_Supreme_Court.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_Supreme_Court.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shrine_of_the_Book.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%A1%D7%90%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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, פתיחת מוזאון ישראל
   יוטיוב

המייצגים , חפצי אמנות 122,222-מעל ל יש בו .הטובים בעולםהגדולים ונחשב אחד המוזאונים עצמו  

  .ועד היום, מראשיתו, את שלל תרבויות העולם

הייתי מעורב . ישראל בשלבי בנייתו האחרונים מוזאוןהיה  1191בשנת "

-לסכום הכסף העיקרי לבנייתו ניתן ע. גוריון-בןבזמן שעבדתי עם בהקמתו 

תה כי הכרח יהיאמונתי  ...האמריקאים כדי לקדם תרבות ישראלית דיי

אחרי כן הקדשתי את רוב זמני . גדול מוזאוןהוא שיהיה לירושלים 

המקום הזה הוא לי  ...1191במשרה מלאה עד יוני  מוזאוןלהשלמת מפעל ה

  (.021-129 'עמ ,שם) "כבית שני
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=niTtrGNoHl8
https://www.youtube.com/watch?v=niTtrGNoHl8
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 ביבליוגרפיה מומלצת
  

 מעריב :אביב-תל, פור חייםיס – ירושלים אחת, (1121) דיט ,קולק. 

 מעריב :אביב-תל, ירושלים של טדי, (1111)די ט ,קולק. 

 משרד הביטחון :ירושלים ,ביוגרפיה מפי חברים –זהו טדי  ,(1111) רות ,קולודני-בקי. 

 כתר :שמן-בן, מבט ארכיטקטוני – ירושלים, (1119)וד ד ,קרויאנקר. 

 

 

  קישורים אינטרנטיים נוספים 

 ובייוט, דקות 22-כ ,תכנית לכבוד טדי קולק – הצדעה לטדי קולק. 

 יוטיוב, באנגלית, דקות 8-כ – ,"הקרן לירושלים" – טדי קולק.   

 יוטיוב, ותדק 32-כ – ירושלים של טדי קולק.   

  יוטיוב ,ותדק 19 ,תכנית הטלוויזיה החינוכית – טדי קולק –שרגא ביש גדא. 

https://www.youtube.com/watch?v=6zgIc2sR9kI
https://www.youtube.com/watch?v=6zgIc2sR9kI
https://www.youtube.com/watch?v=FTxaMiOcSdE
https://www.youtube.com/watch?v=FTxaMiOcSdE
https://www.youtube.com/watch?v=6VwRK-nqzRk
https://www.youtube.com/watch?v=6VwRK-nqzRk
https://www.youtube.com/watch?v=i6WEthvH3rI

