
כאן רוכזו הנהלות האירגונים הציוניים העיקריים של היישוב היהודי. 1935-1929שהוקם בין השנים , בית המוסדות הלאומיים בירושלים
(.דוד פרקיס: תצלום. )הקיימת וקרן היסודהקרן , הוועד הלאומי, הסוכנות היהודית: בתקופת המנדט הבריטי

משכן הממשלה שבדרך



"(.אריאל"צילומי ירושלים הראשונים בהוצאת : המקור. צלם לא ידוע. )נזרייה במלחמת העולם הראשונה'מתאמנים ברכיבה על גמלים בשטח גחיילים אוסטרים 

העתיקההעירלחומתממערבכקילומטרהמרוחקות,(זנזרייה–אחרתגירסהלפי)נזרייה'גאדמותהיוהעשריםהמאהבתחילת

שבמלחמת,עזובכההיההמקום.19-הבמאהאורתודוכסית-היווניתהכנסייהידיעלשנרכש,ונידחצחיחטרשיםשדה,בירושלים

.הסמוךראטיסבוןבמנזרשחנה,האוסטריהצבאשלאימוניםלשדהשימשהואהראשונההעולם



"(.אריאל"צילומי ירושלים הראשונים בהוצאת : המקור. צלם לא ידוע. )1925-כפי שנראתה ב, וקרן קיימת של ימינו' ורג'קרן הרחובות המלך ג

.רחביה-חדשהשכונהעליהןלבנותכדי,אורתודוכסית-היווניתמהכנסייהנזריה'גאדמותאתהיישובהכשרתחברתחכרה1922-ב

והמגרשבנייהלמגרשיחולקהשטח.אריסטוקרטיתגניםכשכונתבחזונואותהשראה,קאופמןריכרדלאדריכלנמסרהשכונהתיכנון

שמסיבותאלא.הבוכריםבשכונתאזשפעל,רחביההתיכוןהספרביתלהקמתהוקצהקיימתוקרן'ורג'גהמלךהרחובותשבקרן

לבטיחותחששווהם'ורג'גהמלךברחובהתנועהעורקעברלידוכי,השארבין,הגימנסיהראשיבעיניחןהמקוםמצאלא,שונות

,היהודיתלסוכנותנמסר,שהתפנההשטחואילובשכונהאחרמקוםלגימנסיההוקצהכךמשום.בדרכםאותושיחצוהתלמידים

.היסודוקרןהקיימתהקרן,היהודיתהסוכנות:ימיםבאותםהיישובשלהלאומייםהמוסדותלשלושתמרכזעליולהקיםשהחליטה



37הגישוובמסגרתהל"בחווהןבארץהןהאדריכליםבקרברבענייןעוררההתחרות.הבנייןעיצובעלתחרותנערכה1927-ב

באדריכלותאזשרווחהבאוהאוזמסיגנוןהושפעהשתוכניתו,רטנר(אוייגן)יוחנןהאדריכלהיההזוכה.הבנייןלצורתהצעותאדריכלים

.הבינלאומית

שלבסופואך,והערביםהבריטיםלפני"התכופפות"ולפגםטעםבכךשראוכאלהוהיוקומותלשתיהבנייןגובההוגבלמלכתחילה

.הבנייהבעבודותהוחל1929-ובההתנגדויותהוסרודבר

1930-בהראשונההקומהבנייתהסתיימהולכןטיפין-טיפיןהושגהסכוםאבל,סטרלינגלירות35,000הבנייןלהקמתהוקצוהכלבסך

.1936-ברקהושלמההשנייההקומהואילו

ידיעה על זוכי  : מימין

התחרות לתוכנית  

,  הבנייה של הבית

"  דבר"שפורסמה בעיתון 

.  1938ביולי 30-מה

אתר עיתונות  : המקור)

(.  יהודית היסטורית

שרטוט הבניין  : משמאל

שצורף  , המיועד

לתוכנית של האדריכל  

אשר זכה  , יוחנן רטנר

:  המקור. )בתחרות

(.הארכיון הציוני



עד מהרה אוכלס הבניין החדש 

במשרדי המוסדות הציוניים  

ההסתדרות הציונית  : העיקריים

הסוכנות היהודית לארץ  , העולמית

כנסת  )"הוועד הלאומי , ישראל

.  הקרן הקיימת וקרן היסוד, "(ישראל

בנוסף לכך פעלה כאן מראשית שנות  

.  בירושלים" הגנה"מיפקדת ה40-ה

משום כך התרכזו בבניין ראשי 

החל מבן  , היישוב היהודי בארץ

ר הנהלת  "ליו1935-שנבחר ב, גוריון

עבור למשה  , הסוכנות היהודית

גולדה מאיר  ורבים , לוי אשכול, שרת

שקיבל לצרכי , בן גוריון, אגב. אחרים

עבודתו שני חדרים בקומה השנייה  

, בין השאר, ניהל מכאן, של המיבנה

שראש –" הגנה"את כל פעילויות ה

היה  שלה המטה הארצי הראשון 

...האדריכל יוחנן רטנר, מתכנן הבניין

חדר העבודה של בן גוריון בבית  
כפי שהוא  המוסדות הלאומיים 

תצלום מסרטון של  . )נראה כיום
"(.חדר החדשות"

,מעוקביםמטרים50-כשלבנפח,מיםבורבמרתפיוהותקןהשארבין.ירושלמיתבאבןמצופהמבטון,כמיבצרהביתנבנהמלכתחילה

שהשלטונותלמקרה,מיסתורומקומותנשקכלימאותהוחבאושבהם,"סליקים"בבנייןהוכנובמקביל.מצורשלבמקרהלשימוששנועדו

כדי,הישיבותחדרשלהעץציפויומאחוריהכתיבהשולחנותבתוךאפילוהוכנו"סליקים".במקוםשנמצאואישיםלעצורינסוהבריטיים

הוכיחואלהכל.רדיומשדרהותקןאףהבנייןבמרתף.למיתחםשיחדרוזריםבידיייפלולבל,רגישיםמיסמכיםבהםלהסתיריהיהשאפשר

.העצמאותובמלחמתבבריטיםהמאבקבתקופת,הימיםברבותעצמםאת



-הבריטים היו ערים לפעילות הביטחונית

כאשר נפתח , וכך. מחתרתית שרחשה במקום

,  "השבת השחורה"הידוע כ, "ברודסייד"מיבצע 

הבריטים  " כלניות"פרצו חיילי ה, 1946ביוני 29-ב

שבמהלכו  , הם ערכו בו חיפוש נרחב. אל המיתחם

שלוש  עד כי נדרשו , החרימו מיסמכים כה רבים

, משאיות כדי להעבירם אל המיפקדה שלהם

החיילים גם עצרו אז . שנמצאה במלון המלך דוד

בין השאר את חברי הנהלת הסוכנות היהודית  

הכהן  דוד , יוסףדב , יצחק גרינבוים, משה שרת

כי שהה  , גוריון עצמו ניצל אז ממעצרבן . ודוד רמז

.  באותם ימים בצרפת

על את ההשתלטות ייתכן שהבריטים ניצלו 

המיתחם כדי לשתול מיקרופונים בקירות אולם  

עובדה שמי שהיה מפקד משטרת  . הישיבות

התגאה  , ונס'גנרל ריימר ג-בריגדיר, המנדט דאז

שתוך שעה מגמר ישיבות  , לאחר שנים בכך

היה בידיו תימלול מלא של כל , הנהלת הסוכנות

שעבד במטה הצבא הבריטי  , דוד רובוביץ. ישיבה

,  במלון המלך דוד וסייע במודיעין לכל המחתרות

מצא בין המיסמכים  , לדבריו. אישש דברים אלה

,  העם-שהגיעו לידיו תמליל מלא מישיבת מינהלת

ההרגשה שלי הייתה  . "שכונסה במיתחם

(הארכיון הציוני: תצלום". )השחורהשבת "לאחר שהשתלטו עליו ב, במיתחםבריטים חיילים .סיכם רובוביץ, "שהבריטים יודעים עלינו הכל



לצד הפעילות המדינית 

,  והביטחונית שנעשתה במקום

הוא הפך למרכז של פעילות  

קהילתית של תושבי  -ציבורית

: בתצלום. ירושלים היהודית

הפגנת רבבות מתושבי  

ושלים היהודיים נגד הספר  'יר

. 1939הלבן במאי 

,  אוסף מאטסון: תצלום)

(.ספריית הקונגרס



,  השאר נערכו כאן כנסיםבין 

כגון , עם-מיפגנים וחגיגות

טקס הבאת הביכורים שנערך 

,  לקראת חג השבועות, כל שנה

.ברחבה שבמרכז המיתחם

טקס הבאת הביכורים  : בתצלום
בחצר בית המוסדות הלאומיים  

.  צלם לא ידוע. )1947בשנת 
(.הארכיון הציוני: המקור



על הקמת מדינה יהודית  1947ט בנובמבר "ם בכ"החלטת האו

אבל . נחוגה ברוב עם גם בבית המוסדות הלאומיים, בארץ ישראל

והבניין הפך לכוורת  –למחרת היום פרצה מלחמת העצמאות 

בין השאר התמקמו כאן  מיפקדת . רוחשת של פעילות ביטחונית

אגף המודיעין של מטה )י "אנשי הש, של מחוז ירושלים" הגנה"ה

.מלווי השיירות–"פורמנים"ואפילו מיפקדת ה"( הגנה"ה

הערבים ידעו כבר מימיה הראשונים של מלחמת העצמאות על  

ידיעות  " הגנה"המתרחש בבניין ועד מהרה החלו להגיע לאנשי ה

ממש  . על כוונת הערבים לפגוע במיתחם באמצעות מכונית תופת

שעמדה אז בראש  , ם הורתה גודלה מאיר"למחרת ההצבעה באו

"  הגנה"למפקד ה, המחלקה המדינית של הסוכנות בירושלים

לדאוג לסידורי שמירה מיוחדים , ישראל עמיר, באיזור ירושלים

שדאג  , אבטחת המיתחם  הוטלה על פרץ כרמלי. במקום רגיש זה

מייד להתקנת מחסום בכניסה לרחבת הבניין וכלי רכב שביקשו  

בפברואר  10-ב. הורשו לעבור רק לאחר בדיקה,להיכנס אליה

את מיפקדת מחוז ירושלים שהערבים  " הגנה"הזהיר מטה ה1948

".  כמו משרדי הסוכנות היהודית"עומדים לפוצץ בנייני ציבור 

מכונית עמוסת חומרי "ש, כחודש לאחר מכן קיבל כרמלי אזהרה

".  נפץ עומדת לפרוץ לחצר המוסדות

אכן התממשו כל האזהרות  , 1948במרץ 11-ב, יום אחד לאחר מכן

.ומכונית תופת התפוצצה בחצר המיתחם

ריקודים בחצר המיתחם למחרת  : בתצלום
צלם  . )1947ט בנובמבר "בכם "באוההצבעה 

(הארכיון הציוני: המקור. לא ידוע



(.יהודית היסטוריתאתר עיתונות : המקור. )למחרת הפיצוץ" דבר"הכותרת הראשית של העיתון 

בקונסוליהכנהגשעבד,ב"ארהילידארמני,יוסוףאבוהמכונה,קמיליודאודאנטוןהיההמיתחםלחצרהמכוניתאתלהכניסשהצליחמי

במכוניתלקחתנהגהשארבין.המיתחםמעובדירביםעםהדוקיםיחסיםארוכהתקופהבמשךקשרדאודאנטון.בירושליםהאמריקנית

עםפעולהמשתףשהואחשדוהערביםכי,נראה.בדיקהללאהשעראתעוברהיהכךומשוםהמיתחםאלמביתןפקידותהקונסוליה

לפיצוץלגרוםלהםהציעבעיניהםעצמולטהרכדי"כי,זמןלאחרקבעל"במטכההיסטוריהאגף.עליוולאייםאותולחקורוהחלו"הגנה"ה

שם.הסוכנותחצרלתוךהאמריקניתהקונסוליהמכוניתבלהיכנסלוהרשינו,בושחלזהשינויעלידענושלא,אנחנו.היהודיתהסוכנותבניין

"...הפיצוץאירעמכןולאחרהסתלק,ההצתהמנגנוןאתהפעיל,נפץחומריטעונהשהייתה,מכוניתואתעצר

שלהשנייהבקומהנגרםהנזקעיקר.כמאהשלולפציעתםאיש13שללמותםגרםהפיצוץ:כולוהיהודיליישובכואבתמכהזוהייתה

.אביבבתלאזהיהכי,נפגעלאעצמוהואאולם,גוריוןבןשלהעבודהחדרבאיזור,המיבנה

בכלהחוליםלבתיולהעבירםנפגעיםלחלץחשוהם,ההתפוצצותמהלםשהתאוששולאחרמייד.איש400-כבמיתחםשהוהפיצוץבעת

.למקוםשחשוא"מדשלבאמבולנסיםוכלהפרטיותממכוניותהחל:שמצאורכב

.בוונצואלהנראהשהואשמועותהיושניםלאחר.נמצאולאהפיצוץאחרינעלםעצמודאודאנטון



מיתחם בית המוסדות  
צלם  . )הפיצוץהלאומיים לאחר 

: המקור. לא ידוע
"(.קריה נאמנה"הספר 



באולםקיימההכנסתכאשר,הישראליתהדמוקרטיהללבהמיתחםהפך,1949בפברואר14-ב,הפיצוץלאחרחודשיםכעשרה

עברהמכןלאחר.ישראלשלהראשוןהמדינהלנשיאוייצמןחייםכאןנבחרמכןלאחריומיים.הראשונהישיבתהאתשלוהישיבות

היהלאעדייןשהבנייןאלא."פרומיןבית"בלפעולאמורההייתהשם,לירושליםהוחזרהשנהבאותהבדצמבראך,אביב-לתלהכנסת

"פרומיןבית"להכנסתעברה1950במרץ13-ברק.הלאומייםהמוסדותבביתהישיבותלאולםהכנסתחזרההשלמתוועדלכךמוכן

.הציונייםהאירגוניםפעילותשללשיגרהחזרהלאומייםהמוסדותובית

,  חיים ויצמן מושבע כנשיא המדינה הראשון: בתצלום
.  המוסדות הלאומייםהכנסת בבית באולם הישיבות של 

(.אוסף התצלומים הלאומי, מ"לע, דוד אלדן: תצלום)



קהל רב צופה בנשיא ויצמן ופמלייתו העוזבים  
לאחר טקס  , את בית המוסדות הלאומיים

.1949בפברואר 17-ב, השבעת הנשיא הראשון
(.מ"לע, הוגו מנדלסון: תצלום)



הישיבות שבו התכנסו שרי הממשלה הזמנית  חדר : למטה
שמור עד היום בצורתו  , ושרי ממשלת ישראל הראשונה

...(.  פרט לכסאות)מאז 
(.ויקימדיה קומונס, דרור אבי: תצלום)

הנשיא ויצמן נושא דברים לפני  : למעלה
למחרת  , באותו אולם, ממשלת ישראל

.השבעתו
(.צלם לא ידוע)



שהכנסת עברה לבית  גם לאחר 

המיתחם לשמש  המשיך , פרומין

פעל  , למשל, כך. גופים ממשלתיים

,  כאן משרד ראש ממשלת ישראל

כן המשיך  . 1962עד שנת 

לאירועים  המיתחם לשמש  במה 

בין  . ישראלשל מדינת רשמיים 

כאן ארונו של חוזה  השאר הוצב 

, שהועבר ארצה, הרצל, המדינה

קודם והציבור הוזמן לעבור על פניו 

למקום מנוחתו האחרון  הבאתו 

. בהר הרצל

ברבות הימים נעשה הבניין צר  

מידיי ואז נוספה לחלק מהמיבנה  

שעיצובה דומה  , קומה שלישית

.  לחלוטין לשתי הקומות התחתונות

בחלקו  הוקם עוד אגף , בנוסף

למשרדים  . המבנההאחורי של 

. נוספים

כיום פועלים בבניין הנהלות  

הסוכנות  , ההסתדרות הציונית

קרן , הקרן הקיימת, היהודית

. היסוד והמגבית המאוחדת

ל ניצב סביב ארונו של  "משמר כבוד של צה: בתצלום
לפני הבאתו לקבורה  , הרצל בחצר המוסדות הלאומיים

(.פרקיסדוד : תצלום. )1949באוגוסט 17-בהר הרצל ב
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.News1אתר,8פרק,העצמאותמלחמתעלהאמת,מילשטייןאורי•

.1960,שוקןהוצאת,1948ירושליםמצור,נאמנהקריה,יוסףדב•
.1991,לאורההוצאה–הביטחוןמשרד,מדינהעושים,דייןדוד•

הסוכנותאתר,48'ורג'גהמלךרחוב,הלאומייםהמוסדותבניין,רועינתן•

.היהודית
.3ערוץ"הוט","החדשותחדר"בששודרסרטון•

,אריאלהוצאת,שילראלי:ערך,החדשההעיר,הראשוניםירושליםצילומי•

1979.

הוצאת,הכלליבמטההיסטוריהענף,הקוממיותמלחמתתולדות•
.1975,"מערכות"



מיתחם בית המוסדות  : בתצלום
.  הלאומיים כפי שהוא נראה כיום

אוסף  , יעקב סער: תצלום)
(.התצלומים הלאומי

בני גבירצמן: ערך וכתב, ליקט
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