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 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער
 ח וידיעת הארץ"אגף של                     

 

 איש הברזל של התנועה הציונית – אוסישקין מנחם

בית הרב -בניין הכשקת הישוב, בניין המוסדות הלאומיים, רחוב אוסישקין ,בית מחניים ברחביה
 מערת ניקנור,העברית הגן הבוטני באוניברסיטה, בית מחניים,קוק

 "פסגת הגאולה השלמה זוהי גאולת ירושלים"                                

 (מנחם אוסשקין)
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 inbalba@education.gov –א "ח וידה"אגף של                                       

 
             .                                                      אתרי משרד החינוךלקובץ זה מכיל קישורים גם לאתרים חיצוניים                      

 .באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך אהו ,בושלרבות הפרסומות  ,תוכן אתרים אלו                                        
                                                       

 לא להפצה ,נימיפ                                                            

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 :מתוך ,אוסשקין מנחם
  ויקיפדיה

 איש הברזל של התנועה הציונית – מנחם אוסישקין

בית הרב -בניין הכשקת הישוב, בניין המוסדות הלאומיים, רחוב אוסישקין, בית מחניים ברחביה
 מערת ניקנור,הגן הבוטני באוניברסיטה העברית, בית מחניים,קוק

 "גאולת ירושלים פסגת הגאולה השלמה זוהי"                                

 (מנחם אוסשקין)

  
פעל אוסישקין . הציונותעל ראשי ו "חיבת ציון"ראשי תנועת  לנמנה ע( 1491-1681) מנחם אוסישקין

בעקבות  .(בלארוס)אוסישקין נולד ברוסיה הלבנה  .בארץ םרבות לרכישת קרקעות להתיישבות יהודי

כספים  לאיסוף" אגודה של עולים לארץ ישראל"הקים  – (1661) סופות בנגב – הפוגרומים ביהודים

לרוסיה עסק גם בתעמולה ובשובו  86בהיותו בן  ראשונהל בארץ ישראלביקר אוסישקין . למטרה זו

החל  ,כעבור שנה. נפגש עם הרצל בווינה והיה לתומכו הנלהב ,1648בשנת . ובפעילות תרבותיתציונית 

 נביפרעות קישבעקבות . להשתתף בקונגרסים הציוניים ועד סוף ימיו היה פעיל בהסתדרות הציונית

בארץ כבסיס שהחליט לעשות מעשה ולדאוג לארגונם של היהודים  ,(1491)

הוא קיבל את הסכמתו של הרצל ויצא לביקור שני . להקמת מדינה יהודית

נסת גדולה של יהודי ארץ כ"יעקב -במהלכו ארגן בזיכרוןו, שראלירץ בא

מנחם . הסתדרות המורים העבריים ממנה צמחהשלימים  – "ישראל

הוא פרסם את . המתנגדים הפעילים לתכנית אוגנדה לאוסישקין נמנה ע

תמכה שחוברת שעסקה בהתיישבות היהודית בארץ ו – "הפרוגרמה שלנו"

ש הקרן הקיימת לישראל ורכתבהקמת יישובים חקלאיים על אדמות ש

   .יועמדו לרשות חקלאים יהודיםשו

את הצורך  אוסישקין העלה ,שראלירץ לקראת ביקורו השלישי בא

 11-פעל בקונגרס הציוני ה הוא, ר חיים ויצמן"עם ד. באוניברסיטה עברית

לרכישת שטח על הר  ניתקציב ראשוואף השיג  הקמתהלמען ( 1411)

ועד "בתפקידו כראש  .שראלירץ אעלה אוסישקין ל ,96בגיל  .הצופים

השיג את הכרת השלטונות הבריטיים בשפה העברית כלשון רשמית בארץ ישראל ורכש את  ,"הצירים

תפקיד שמילא עד , נבחר לראש הקרן הקיימת לישראל ,מאוחר יותרכארבע שנים . אדמות עמק יזרעאל

רץ בא לרכישת קרקעות להתיישבות יהודית פעל במרץ לגיוס כספים הוא, תפקידו זהב. ויום מות

 . שראלי

  .ל פינסקר"ליד קברו של י, בהר הצופים ,ונקבר בירושלים( 1491) 86מנחם אוסישקין נפטר בביתו בגיל 

של המוסדות שבראשם עמד  ,שקין משקף את העשייה הציונית שלויבעקבות מנחם אוסמסלול הסיור 

  ,"בית מחניים"ים שניהם ראוהנק ,בהם התגוררשים בתההמסלול עובר בשני  .פגש בדרכושושל אנשים 

 .  שם מצא מנוחת עולמים ,גן הבוטני באוניברסיטה העבריתוב ,בית הרב קוקב ,מוסדות הלאומייםב

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Usiskin.jpg
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1465
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1465
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=869
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%91
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 פרטי המסלול

   

   .(ללא הנסיעה)שעות  9-כ :משך זמן המסלול

 .מ"ק 8 :אורך המסלול

 .רחביה "בית מחניים", 8אוסישקין רחוב  :נקודת התחלה

   .הר הצופים ,בוטניהגן במערת ניקנור  :נקודת סיום

    מגבלות

  חוץהאלא להביט מ ,18שבטי ישראל וב רחב" בית מחניים"ללהיכנס אין אפשרות . 

  גן הבוטני בהר הצופיםהכניסה לשעות יש לוודא את. 

 .חציית נתיב הרכבת הקלהבמשנה זהירות בחציית כבישים ויש לנקוט  :בטיחותדגשי 

 . גלגלים תלכיסאוהמסלול נגיש , קל :דרגת קושי

 .אין :מיוחדציוד 

  .בית הרב קוק: אתרים בתשלום

ביקור  אך יש לתאם מראש, ללא עלות היאאוניברסיטה העברית ב גן הבוטנילכניסה  ה   

   .קבוצות

 

 

   מסלולב ההליכה תיאור

 .8אוסישקין   וברחב( 0) "בית מחניים" ,ביתו של מנחם אווסשקיןב ,רחביה בשכונתהמסלול מתחיל 

 רחובוב ,בן מימון רותבשד( שמאלה) נפנה מזרחה .(7) 0עד בית מספר  אוסישקין ברחובנמשיך 

אבן גבירול עד רחוב ונמשיך ב "מלמד"ן בכיכר "רמב רחובנחצה את  .(מזרחה) רוב נפנה צפונהוארלוז

  ל פינת"קק ברחוב (0)המוסדות הלאומים ין יבנ אל ל"ברחוב קק נפנה מזרחה .ל"קק רחובלמפגשו עם 

נלך ברחוב . הללרחוב אל  (ימינה)מזרחה פנה ונ' ורג'ג קינג רחובבנמשיך צפונה . 96' ורג'קינג גרחוב 

רחוב נפנה ב ,ההסתדרות רחובהלל עד למפגשו עם  רחובנשוב ב .(5) ישוביין הכשרת היבנעד  הלל

עד  'ורג'רחוב קינג גנמשיך ב .'ורג'קינג ג רחובעד למפגשו עם  ונלך (ימינה)מערב -צפון ההסתדרות לכיוון

נפנה בו  ,עד לרחוב הרב קוקונלך ( ימינה) מזרח-דרוםברחוב יפו לכיוון נפנה  ,יפו רחובעם  ולמפגש

רחוב הנביאים רחוב הרב קוק עד  נמשיך ב .4הרב קוק  ברחוב ,(0) בית הרב קוקאל ( שמאלה)צפונה 

 רחובנמשיך ב. הנביאים רחובפינת  18שבטי ישראל ברחוב  (9) "םיבית מחני"אל ( ימינה) ונפנה מזרחה

נפנה בו  .קלרמון גנו רחובעד  צפונהונלך נחצה את הכביש  ,89כביש , ההנדסהחיל  לרחובהנבאים עד 

 ,מזרח-דרוםלכיוון , ברחוב קציר נה ימינהפנ .אהרון קציר רחובובכיכר נפנה צפונה אל ( ימינה) מזרחה

בכיכר . מרטין בובר רחובאל ( שמאלה)מזרח -צפוןלכיוון נפנה מרחוב זה  .שיירת הר הצופיםאל שדרות 

אל  (שמאלה) ונפנה צפונה טריםמ 159במדרגות נעזר , אביגדור המאירי רחוב אל( ימינה) נפנה מזרחה

לעבר מרכז  מזרח-לכיוון צפוןמשם  ונתקדם (א)איג שער ב כנסינ .(2) הגן הבוטני בהר הצופיםשער 

 . (8) מערת ניקנורב את המסלולנסיים  ,(ב) הבוטני בגןש פינות החמדביר ישנסלאחר  .המבקרים

http://www.beit-harav.org.il/
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/index.htm
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  המסלול מפת

  שלי המפות גוגול :מתוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1wpnT8xlFRz_ZlZaUVR1X80dwOWs&usp=sharing
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 ,הלאומיים המוסדות בניין
  ויקיפדיה :מתוך

 במסלולש האתרים תיאור

    

 (18ן "רמב) 8אוסישקין  רחוב ,(0) מנחם אוסישקיןבית 

ועל נכבדיו שוב בארץ יראשי הי לשרבים מתושביה נמנו ע ,בשכונת רחביהנמצא בית מנחם אוסישקין 

תו ואש ,ברחוב הנביאים של אוסישקין הקודם על שם ביתו "בית מחניים"הבית מכונה . לאורך הדורות

 . נאלץ לפנות

 .אוסישקין החליט לרכוש מגרש ברחביה ולבנות עליו את ביתו

של האדריכל  תיויותכנפי -על ,בסגנון בינלאומינבנה הבית 

 .את בתי השכונה ןשתכנ – ריכרד קאופמן

שתי דירות בקומת הקרקע עבור בנו  – במבנה היו שלוש דירות

בה התגורר שובתו של אוסישקין ודירה נוספת בקומה העליונה 

" םימחני"הוצב השלט  ,הכניסה למבנהמעל . עצמו אוסישקין

 כתובהשלט  ,הנביאים רחובבש "בית מחניים"בעוד שב)בעברית 

נהג אוסישקין להקים  ,המבנה של הגדולהבמרפסת . נאלץ אוסישקין לעזובשזכר למבנה  – (באנגלית

 .ראשי המנדט הבריטיאת את ראשי היישוב היהודי ובה חג סוכות ולארח  בכלסוכה 

  

 (7) 0 שקיןיאוס רחוב

 "אגודת רחביה"ולכן החליטה  ,משפחות ספרדיות מכובדות בירושלים לנמנו עמייסדי שכונת רחביה 

רבי : של חכמי ספרד מתקופת תור הזהבשל השכונה בשמותיהם חמשת הרחובות המרכזיים לקרא ל

  .ן ורבי יהודה הלוי"הרמב, זראערבי אברהם אבן , שלמה אבן גבירול, שמואל הנגיד

-1491בשנים  בראשה עמד מנחם אוסישקיןש, ניצב בניין הקרן הקיימת לישראל ,שכונת רחביה בקצה

נטיעת בהקמת יישובים וב, ברכישת קרקעות ,הטביע את חותמו על יישוב הארץכשם שביקש ל .1481

 . אופי ציוני יותר כראות עיניו ,בה התגוררש ,ביקש לשוות לירושלים, יערות

הניצב לרחוב  ,בשכונה החליט אוסישקין שמן הראוי שהרחוב המרכזי, 89-הולדתו הביום , 1411בשנת 

בשלטי קרמיקה מהודרים את שמו ע ול נשלחו לקב"צוותים של עובדי קק. יקרא על שמוי, ל"קק

, תושבי השכונה ניסו למחות. את שמו של רבי יהודה הלוי ולהסיר

נקבע  1418-וב, היו גדוליםוהשפעתו אבל כוחו של אוסישקין 

 .גם במפות תהשם החדש רשמי

 

  96 'ורג'המלך ג רחוב ,(0) יםיבית המוסדות הלאומ

: נבנה עבור המוסדות הלאומייםבית המוסדות הלאומיים 

עם עליית כוחה של  .וקרן היסוד, ל"הקק ,הסוכנות היהודית

 היה, מלונדון לירושליםהעברת מרכזה עם הסוכנות היהודית ו

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mossadott13_012_(1).jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%93_%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
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 ,הכחולה הקופסה
  ויקיפדיה :מתוך

 ,שיר ,שם נםווד פה דונם
   יוטיוב :מתוך

סמל של המדינה היהודית שבדרך עד ו שראלירץ שוב באיהלאומיים של הילמשכן המוסדות הבניין 

 .הקמתה

הגימנסיה " ,לבית הספר של השכונהמלכתחילה המקום שבו נבנה בית המוסדות הלאומיים יועד 

על הגימנסיה נבנתה  שום כךומ, שבית הספר ישכון בתוך השכונהרצו תושבי השכונה . "העברית רחביה

 . ניתן למוסדות הלאומיים' ורג'ג קינגואילו המגרש שברחוב , שיועד לבית הכנסת של השכונהמגרש 

לראש הוועד הפועל  לא נבחרשזאת לאחר , הקיימת לישראלהקרן ר "ליו אוסישקיןתמנה ה ,1481בשנת 

  ,חמישיס הציוני הרגנבקו ,1491-נוסדה בל "הקק. חיים ויצמןבינו ובין הציוני עקב חילוקי דעות 

להתיישבות  הכשרתןלשם ו בארץ ישראל קרקעות אמצעי לאיסוף כספים מיהודים לשם קנייתכ

  . רבות נגד חוקי המנדט שהגבילו קניית אדמותאוסשקין פעל  ,ל"ר הקק"כיו בתפקידו .יהודית

אחר שנעשתה ל  ,לעמק יזרעאהייתה גאולת קרקעות בתקופתו ל "של פעילות הקקגולת הכותרת 

מנחם אוסישקין נשא נאום  .בשל קשיים תקציביים רכישת האדמות בנושאקת גדולה ומחלשהתעוררה 

אם הבררה היא " :אבל בארץ ישראל הזמן יקר עוד יותר, יקרהחוצב להבות ובו ציין כי האדמה אכן 

תאמרו שאוסישקין , ואם האדמה יקרה", הוא אמר, "היום: אחליט –לקנות היום ביוקר או מחר בזול 

הייתם רשאים לראות אותנו , אבל אם היינו מחמיצים את הקנייה, ורופין הם סוחרים גרועים

 , העמק סיפור) "אולם העמק יישאר שלנו, שליכוני מן ההנהלהה: "את נאומו סיים במילים". כפושעים

  .(ל"אתר הקק :בתוך

נבחר לנשיא  1415-ב: פעיל ביותר גם בקונגרסים הציוניים אוסישקין היה 

 .ועדת פילתכנית החלוקה של בנאבק  1418-וב הציוניהוועד הפועל 

 ".ותבאהבה בונים עולמ, בשנאה מהרסים עולמות: "מאמרותיו

כגון טקס הבאת  ,נערכו טקסים ממלכתיים, המוסדות הלאומייםבבניין 

אשר ניסו להקנות צביון ממלכתי לאומי ואף צביון עצמאי , ביכורים שנתי

 .ליישוב העברי בארץ ישראל ולמנהיגיו

אר טקס הבאת ביכורים ית ,"אבן ושמים ,עיר"בספרו  ,יהודה האזרחי

 :לבניין המוסדות הלאומיים

ראשינו עטורים , סלינו על כתפינו, הלכנו בסך לבושי חולצות לבנות

בחצר הפנימית המוקפת באגף קרן ... והבאנו לקרן הקיימת ביכורים

נערכו , נוכח מרפסת החזיתול, היסוד מכאן ואגף קרן הקיימת מכאן

בשלוש , כבר הייתי מנוסה באילו מטקסים אלה. אנשים נשים וטף, הטקסים להמוני עם

בבחינת משתתף , א בתמוז וכדומה"כ-'בכ, ט בטבת"בי, הרגלים

שירי  – או ממלמל – ושר, ועומד, ובא, הצועד עם כולם בסך, סביל

, [1486] האזרחייהודה ) .ומאזין לנאומים, וצופה במסכת, מולדת

 ( ויקיפדיה :מתוך, 199' עמ, מערכות: אביב-תל, אבן ושמים, עיר

 

 :אר בספרו גם את טקס קבלת דגל ירושלים ביום הדגלייהודה האזרחי ת

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kupsa_kchula.JPG
https://www.youtube.com/watch?v=dscqIaLd8gA
https://he.wikipedia.org/wiki/1923
http://www.kkl.org.il/history/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
http://www.greenwin.kkl.org.il/aboutus/more_kkl/people-kkl/kklpersonalities/menachem_ussishkin/
https://he.wikipedia.org/wiki/1935
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1936
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
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ירושלים , מוסדות הכשרת הישוב
 של פעם בפייסבוק  

הדגלים בראש ואני  נושאי, ושירה אדירה על שפתותינו, הגימנסיה כולה, ויום אחד יצאנו בסך"

שורות , מוריהם ורבים מהוריהם כבר נאספו בחצר המוסדות הלאומיים, ילדי ירושלים... ביניהם

 .(ויקיפדיה :מתוך ,שם) "המיועדת מקדמת דנא למנהיגי האומה, אל נוכח המרפסת, לבושי חג, שורות

וחיפשו בו "( השבת השחורה)" 1498ביוני  84-חיילים בריטיים בעליו פשטו  ,בשל חשיבות הבניין

 .הקשורים לארגון ההגנה מסמכים

 84)ט בנובמבר "חגגו תושבי ירושלים את החלטת ארגון האומות המאוחדות ביום כ ,בחצר המבנה

  (.1498בנובמבר 

אביב להכרזת -לא יכלו להגיע לתלוששהו בירושלים הנצורה ערכו חברי מנהלת העם  ,ח"באייר תש' בה

 . טקס הכרזת עצמאות חלופי לתושבי ירושלים בחצר בית המוסדות הלאומיים העצמאות

בפברואר  19-ב. נערכו בבית המוסדות הלאומיים הישיבות הראשונות של הכנסת ,לאחר קום המדינה

ומשרד ראש ממשלת ישראל היה בבניין , חיים ויצמן ,הושבע בבניין נשיא מדינת ישראל הראשון ,1494

 .1488עד שנת 

הקרן הקיימת את , הסוכנות היהודיתאת , את הנהלת ההסתדרות הציונית הבניין משמש, כיוםגם 

 .קרן היסודאת לישראל ו

נחתם  ,1481-ב .ל"קקהתחום אחריותה של  םמצוצ ,נהל מקרקעי ישראליעם הקמת מ ,1481ת בשנ

פיתוח   הממונה עלפוי כוח להיות המוסד יל י"ל המעניק לקק"קקהבין מדינת ישראל ו" כתב האמנה"

 .ציונית-ייעורן ועל הסברה חינוכיתעל  ,אדמות הארץ

 

  19הלל  רחוב ,(5) שוביהימוסדות הכשרת 

שוב הייתה חברה ציונית מיישבת שפעלה בתקופת היישוב יהכשרת הי

בראש החברה  .1466שנותיה הראשונות של המדינה עד שנת  ארבעיםוב

 .ר יעקב טהון"אוטו ורבורג וד' פרופ, ר ארתור רופין"עמדו ד

התרכזה החברה ברכישת קרקעות  ,בתקופה הראשונה לפעילותה

בשיתוף  ,עסקה ,תום מלחמת העולם הראשונהב .להתיישבות חקלאית

גם ברכישת קרקעות להתיישבות עירונית ורכשה את , ל"עם הקק

בשנים הראשונות לכיבוש . תלפיות ורחביה בירושליםאדמות השכונות 

אולם , מנע הממשל רכישת אדמות פרטיות בארץ ישראל ,הבריטי

 תעלובזכות ההבנה כי הכשרת היישוב פ 1489-איסור זה בוטל ב

 .לתועלת הציבור

החברה . שוב היהודיירכשה החברה כמחצית מאדמות ארץ ישראל שהיו בידי הי ,עד קום המדינה

חדלה החברה מרכישת אדמות להתיישבות  ,1459בשנת . ה לפעול גם לאחר הקמת המדינההמשיכ

והיא  ,החליטו המוסדות הציוניים להפריט את הכשרת היישוב ,1466בשנת . יהיוהתרכזה בפיתוח ובבנ

 .החברה את איש העסקים יעקב נמרודי רכש. הועמדה למכירה

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
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, מצגת ,מחניים בית
   אתרים שימור :מתוך

  בין רונית :צילום, קוק הרב בית

 4קוק הרב  ,(0) ית הרב קוק

היה הרב הראשי האשכנזי הראשון  אברהם יצחק הכהן קּוקהרב 

נחשב לאחד מאבות הוא . מקובל והוגה דעות, פוסק, בארץ ישראל

ולאחר  ,נתמנה לרבן של יפו והמושבות הרב קוק .הציונות הדתית

הוא הקים . מלחמת העולם הראשונה לרבה האשכנזי של ירושלים

כיהן כרב הראשי האשכנזי ואת הרבנות הראשית לארץ ישראל 

של מעמדו  בשל. "מרכז הרב"וכן ייסד את ישיבת , הראשון

נוצרו נקודות  ,ל"קקהכיושב ראש ילותו תחומי פעאוסישקין ובשל 

קרבה ויחסיהם התאפיינו ב, נו ובין הרב קוקבימפגש וחיכוך 

, חרף ההערכה של הרב קוק לאוסישקין ולפועלו. אכזבהבהתלהבות וב, הסתייגותבאהדה וב, ריחוקבו

באגרות ששלח . אותו ייצגשממסד הלאומי לפיו וכלפי הכהוא לא נמנע מהטחת ביקורת נוקבת 

פקידים של הממסד הציוני העובדים ידי -עלעל חילול שבת קוק  התלונן הרב ,פ"לאוסישקין בשנת תר

הן ישכ ,כי אוסישקיןנראה  .שראלירץ מוסד שנשא אז באחריות לפעילות הציונית בא ,"ועד הצירים"ב

. אלא שבעניין זה הוא לא כפה את מרותו ,אכן היה מעוניין בשמירת ערכי היהדות, ל"הקקר "אז כיו

שנחשבה , בא לידי ביטוי גם בזיקתם לאוניברסיטה העברית בירושליםקוק הפער בין אוסישקין לרב 

הפעילים המרכזיים  לאוסישקין נמנה ע. כאחת מגולות הכותרת של המפעל הציוני בתקופת המנדט

הרוחני של  לממדאה בה את הביטוי העמוק ר ,ובדומה למרבית המנהיגים הציונים, שהובילו  להקמתה

 הצופים אלטרנטיבה להר היה הר ,בתודעת חלק מן ההנהגה הציונית. החזון הציוני ונכס בעל ערך מדיני

: האוניברסיטה עתידה  הייתה להיות מקור ההשראה למימוש חדשני של האידיאל הנבואי. המוריה

הסיכונים הגלומים על הסיכויים ו על מדעקוק  הרב . (ג, ישעיהו ב" )כי מציון תצא תורה"

בישיבה שייסד בירושלים את ראה הוא  .נאומו בטקס חנוכת האוניברסיטהבבאוניברסיטה העברית 

למרות חילוקי הדעות בין  .האוניברסיטהאחד הגורמים העשויים לאזן השפעה שלילית אפשרית של 

בתחומים שונים  פעולהשני האישים תפו ישנים שהלאורך ו ,ניהםהייתה הערכה הדדית רבה בי ,השניים

 .תרומה מכרעת להתממשות החזון הציוני תרמו ,כל אחד בתחומו ,ושניהם

 

 פינת רחוב הנביאים 19 ישראל שבטי רחוב ,(9) "םית מחנייב"

לשמש ביתו הפרטי של  1665נבנה בשנת אשר בניין מפואר הוא " בית מחניים"

: פסוק ג, פרק לב, שם הבית לקוח מפסוק בספר בראשית .הבנקאי יוהנס פרוטיגר

ם" ְקָרא שֵׁ ם ַויִּ בחזית הבניין מעוטרת שראשית הכניסה ה ".ַהָמקֹום ַההּוא ַמֲחָניִּ

חקוק שם הבית  ,באמצע הגמלון. בפילסטרים ועליהם גמלון משולש המשני צדי

 . "Mahanaim" :באנגלית

 

אוסישקין שכר את . זההתגורר מנחם אוסישקין בבית  ,1488-1488בין השנים 

, 1488בשנת  .בשיפץ את הבית וריהט אותו בפאר ר, שמקום מושבה בלונדון ,"האחים"מאגודת הבית 

http://www.shimur.org/uploads/jerusalem_beit_machanaim.ppsx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F_%D7%A7%D7%95%D7%A7
http://001.mn/tanach/torah/?p=4612
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
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 ,תלמידיו עם איג' ופפר
  ויקיפדיה :מתוך

הפקיע  ,רעידת אדמה פגעה בבניין אוגוסטה ויקטוריה שבו התגורר הנציב העליון הבריטישלאחר 

בנה הוא . נאלץ לעזוב את המבנה, על אף מחאותיו, ואוסישקין, ועבר לגור בו "בית מחניים"הנציב את 

  .את ביתו ברחביה

במבנה זה  נמצאת היום ו ,"אוולינה דה רוטשילד"בית הספר את " בית מחניים"שימש , 1418בשנת  

 .לשכת שר החינוך של מדינת ישראל

 

     הר הצופים ,רחוב שומרי ההר ,(2) הגן הבוטני בהר הצופים

 ,פרופסור אלכסנדר ֵאיגשם  על שער זה לגן הבוטני קרוי  – (א) שער איג

ראש המחלקה , בארץ ישראל מראשוני חוקרי הצמחיםשהיה בוטנאי 

לבוטניקה באוניברסיטה העברית בירושלים ומייסד הגן הבוטני הלאומי 

הנשיא היה לימים ש ,אפרים קציר כתב, 1411בשנת  .בקמפוס הר הצופים

היה , ראש המחלקה לבוטניקה, אלכסנדר איג" :על מורו, הרביעי של ישראל

הוא היה לוקח . ישראלאוטודידקט בתחומו ובעל ידע מדהים בצמחי ארץ 

אותנו לטיולים ארוכים במדבר יהודה ומראה לנו את מאבקם של הצמחים 

  .(ויקיפדיה :מתוך) "לשרוד

במאמרו . רץ המתחדשתאלכסנדר איג היה הראשון שקרא לשמירת הטבע בא

על המתעניינים בטבע הארץ " :כתב בין היתר ,1488משנת " תוספת לידיעת הצמחייה בישראל"

שאחד מתפקידיה הראשיים יהי לעמוד על , ובגורלה להתארגן לאגודה לשם שמירת הטבע בארץ

 (.ויקיפדיה :מתוך) "המשמר בכל מה שנוגע לצמחיית הארץ

 

היה גולת הכותרת של עבודתו הבוטני הגן   – (ב) של האוניברסיטה העברית בהר הצופים גן הבוטניה

וייסד אותו הצומח של ארץ ישראל  הגן על את ביססאיג . אלכסנדר איג'  ופפרהמדעית והחינוכית של 

רץ אב קטויללגן  הצמחיםאת . 'וכותיכוני זעיר -חורש ים, גדת נחל, דיונות זעירות: לפי בתי גידול

 לאחר. ארזיםשתילי  159איג הביא  אףממנה ש – לבנוןבעירק וב, טורקיהב, סוריהב וגם שראלי

נחפרו בגן תעלות  ,מובלעת בשליטה ישראלית בתוך שטח ירדניהיה הר הצופים כש, מלחמת השחרור

  . קשר והוטמנו בו מוקשים

יושב הראש האמריקני של . נהרגו בגן ארבעה חיילים ישראלים שנתקלו במארב ירדני ,1456במאי  88-ב

 .בתקרית זאת גם הוא נהרג, בין ישראל וירדן שבא לתווך ,ועדת שביתת הנשק

 המצויים או כאלה מינים נדירים  899-מתוכם כ ,ממיני צמחי הבר של ישראל 1999-מוצגים קרוב לבגן 

אוסף זרעים להעשרת אוסף ו צמחי בצל ופקעות ממינים שונים –אוסף גאופיטים , בסכנת הכחדה

 .מאגר להשבת מינים לטבעכן ו ,להחלפה עם גנים בוטניים אחריםוצמחי הגן 

 

 

file:///C:/Users/user/Pictures/Downloads/F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%92
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/about.htm
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צילום – הכניסה למערת ניקנור

  ויקיפדיה ,תמר הירדני

 (8) מערת ניקנור

 התגלתה בשטח ,1498בשנת . והקימו שם בית 1649ון ואמילי גריי היל רכשו שטח בהר הצופים בשנת 'ג

נמצאה כתובת  ןעל אחת מהו ,גלוסקמאותבמערה נמצאו שבע . מערת קבורה מימי בית שנישרכשו 

העצמות " :ביוונית .ביוונית עתיקה ושתי מילים בעברית או בארמית

 או בעברית. "אלה של נקנר איש אלכסנדריה שעשה את הדלתות

לתות המפרידות הדאת למקדש ניקנור תרם . "נקנר אלכסא" :ארמית

 ,ממצריםלארץ ישראל  הביאן וכאשר , בין עזרת נשים לעזרת ישראל

 :ו נסנעשה ל

ָהיּו ָשם  ים שֶׁ ל ָזָהב ( בית המקדשב)ָכל ַהְשָערִּ ְהיֹות שֶׁ ְשַתּנּו לִּ חּוץ , נִּ

יָקנֹור י נִּ ַשֲערֵׁ ס, מִּ ן נֵׁ ַּנֲעָשה ָבהֶׁ י שֶׁ ְפנֵׁ ן... מִּ ַּנֲעָשה ָבהֶׁ ס שֶׁ ? ַמהּו נֵׁ

ם: ָאְמרּו ְצַריִּ ל מִּ ָיא שֶׁ ְכַסְנְדרִּ ֲאלֶׁ יָאם מֵׁ בִּ יָקנֹור מֵׁ ָהָיה נִּ ָעַמד , ְכשֶׁ

ַבָים ְלַטְבָען ן ַנְחשֹול שֶׁ יהֶׁ ילּוהּו ַלָים, ֲעלֵׁ טִּ ן ְוהִּ הֶׁ ָחד מֵׁ י ְולֹא . ְוָנְטלּו אֶׁ נִּ ת ַהשֵׁ יל אֶׁ ְקשּו ְלַהטִּ ּובִּ

יָקנֹור יָחן נִּ ּנִּ ם. הִּ י : ָאַמר ָלהֶׁ נִּ ת ַהשֵׁ ין אֶׁ ילִּ ם ְמטִּ ם ַאתֶׁ מֹו -אִּ י עִּ ילּונִּ ר ּוָבא ַעד . ַהטִּ ְצַטעֵׁ ָהָיה מִּ

ל ַיפֹו ְנָמָלה שֶׁ יַע לִּ גִּ הִּ י. שֶׁ גִּ הִּ יָון שֶׁ ל ַיפֹוכֵׁ ְנָמָלה שֶׁ ה ( הדלת שהושלכה)ָהָיה , עּו לִּ ַע ְועֹולֶׁ ְמַבְעבֵׁ

יָנה ַתַחת ַהְספִּ ים .מִּ יָקנֹור : ְויֵׁש אֹוְמרִּ יַע נִּ גִּ הִּ יָון שֶׁ ַבָים ָבְלָעה אֹותֹו ְוכֵׁ ין ָחָיה שֶׁ ַאַחת מִּ

ל ַיפֹו ְנָמָלה שֶׁ ָלתֹו ַלַיָבשָ , לִּ טִּ  ,פרק ב ,ליברמןמהדורת , אומי תוספתא מסכת. )הָפְלָטתֹו ְוהִּ

 (הויקיפדי :מתוך

 

יזם מנחם אוסישקין  .ושם היא נמצאת עד היום ,למוזאון הבריטי זוהגיעה גלוסקמא  ,1491בשנת 

פנתיאון הוחלט על הקמת  בהול "הקקישיבת התקיימה   ,8.8.1419-ב .להקים פנתאון לאומי במערה

ר "ד של עצמותיו  רק .לא יצא לפועללהקים פנתיאון במערה רעיונו של אוסישקין  ,אולם. לאומי ציוני

 . 1491בצהרי יום שישי באוקטובר  ,אוסישקין עצמו וכן נקבר בה, הובאו לקבורה במערה זו ל פינסקר"י

שהר הצופים היה  שוםבין השאר מ, חלקת גדולי האומה הוקמה לאחר קום המדינה בהר הרצל

 .מובלעת בתוך ירדן

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8.jpg
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%A8
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  מומלצת ביבליוגרפיה
 
 

 גואל , איש ירושלים, הימבשר התחי, מנהיג העם :מנחם אוסישקין, (1491)מנחם , אוסשקין

הלשכה הראשית של : ירושלים, (ג"ב בתשרי תש"י) ת שנה לפטירתוובמלא, מדבריו –הקרקע 

 .מת לישראליהקרן הקי

 מאגנס: ירושלים, ביוגרפיה –אוסישקין , (8991) יוסף ,גולדשטיין. 

 מהעיר  –הנצחת אוסישקין בירושלים : זכר איש הברזל בעיר אבן ושמים ",(8919) דותן ,גורן

 .88-81' עמ, 700, מול-עת, "ההעתיקה לבנייני האומ

 ירושלים,ל "הקק  ,שרטוטים לדיוקנו –אוסישקין , (1488) יוסף ,ויץ. 

 לפיתוח ירושלים ולהקמת המפנה ביחסם של אוסישקין וחובבי ציון " ,(1464) יוסי ,כץ

 ,(עורכת)לבסקי , חגית :בתוך ,"האוניברסיטה העברית לפני מלחמת העולם הראשונה

 .ירושלים, מרכז זלמן שזר, תיה הציונייירושלים בתודעה ובעש

  הוועד להוצאת הספר: ירושלים, (1419)( ליובל השבעים שלו)ספר אוסישקין. 

 ראובן מס: ירושלים, ממוסקבה ועד ירושלים: באגרותיואוסישקין , (1494) שלום ,שווארץ. 

 ארץ  ,"הפנתאון שקדם להר הרצל: מערת ניקנור בהר הצופים", (8998) יאיר ,שפירא

 .988-959עמ׳ , כח, ישראל

 
 

  נוספים אינטרנטיים קישורים
 
 
 הגות ,לתורה ראשון מקורמוסף  ,"שבת",מאת ישראל רוזנסון , אוסישקין בסוכה עם מנחם, 

   .ספרות ואמנות

 של  עלון חודשי להנחלת משנתו ומורשתו ,מגד ירחים :בתוך ,מנחם אוסשקין: דמות החודש

 .8911 ,118גיליון  ,הרב קוק

 דק 1.11 ,יוטיוב ,הבאת הביכורים למוסדות הלאומיים'. 

 דק 1.11 ,יוטיוב ,דגן היסטורי עם הפנים לעתי – הגן הבוטני בהר הצופים'. 

 מפת הגן הבוטני . 

 אתר הגן הבוטני ,סיור וירטואלי בגן הבוטני.  

 דק 8 ,יוטיוב ,ל"יסטורי של הקקהסיפורה ה'. 

 דק 1.15 ,יוטיוב ,ל באנימציה"סיפורה של הקק'.  

https://musaf-shabbat.com/2011/10/16/%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A9%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%96/
http://www.yeshiva.org.il/midrash/pdf/pdf144/meged132_tesry.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6gaLUhENU8Q
https://www.youtube.com/watch?v=6gaLUhENU8Q
https://www.youtube.com/watch?v=6yOBYppOSfY
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/map/index.htm
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/map/index.htm
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/virtual.htm
http://www.botanic-garden.huji.ac.il/virtual.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3AFERM_hhQA
https://www.youtube.com/watch?v=1S9s7QoDCyg
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