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מוזיאון חי
שנה  100
לרחביה

היהודים,  מדינת  בירת  בירושלים,  רחביה  לשכונת  המאה  בחגיגות 
נצדיע ללוחמים ומגשימים, לבונים ולנבנים, לסוללים דרכים בשממה 

הסלעית ובלבבות הפועמים.
נצדיע למי שסללו לנו את הדרך, שנותנים לנו היום, ביום העצמאות 

ה-74 למדינת ישראל, השראה וחומר למחשבה.
מעשי הראשונים יסופרו במוזיאון חי, ע"י עשרות שחקנים, רקדנים, 

נגנים, תלבושות תקופתיות וטעמים של פעם.
נחווה כאן 100 שנים של מעשי יצירה, מחשבה, אומנות, דיפלומטיה, 

מנהיגות וכשרון.
אנחנו "הדורות הבאים" נמשיך את הדרך, אין אחרת 



 



 

1
המוסדות הלאומיים

ברחבת הסוכנות
רחוב המלך ג'ורג' פינת קק"ל

בדרך לעצמאות סיפורים על מעשי גבורה והצלה
בליווי שירי פלמ"ח

2
סיפורו של גדוד העבודה

ברחוב קק"ל 1
איש שלום, יצחק שדה, פולה בן גוריון ובריסקר הספר,

חולמים ומגשימים, מספרים מהווי גדוד העבודה עם אנשי 
רחביה הראשונים.

נשיר יחדיו שירים רוסיים עם להקה אותנטית

3
טקס החתימה של מכירת קרקעות ג'נג'ריה

ברחוב קק"ל 8
השנה היא 1922 כך הכל התחיל

הטקס בליווי מוסיקה יוונית

4
"לבריאות"

ברחוב קק"ל 12
ברחביה "דוקטור מול דוקטור גר"

רופאי השכונה "מטפלים" בבג'ניה 
משירי אלתרמן בנוסטלגיה תקופתית

5
אחת שתיים שלוש דג מלוח

ברחוב קק"ל 12 בגן הגימנסיה
מה קרה לבובה זהבה ?

סיפורי ושירי ילדים, מרים ילן שטקליס,
גולדברג וביאליק

מפי פלמחניקית ששבה פצועה מהשיירות: מירי אלוני

6
רחביה שכונת גנים מודרנית

ברחוב קק"ל בגן הגימנסיה
בילוי נעים בריספשן ל״מביני דבר״ 

לצלילי תזמורת סווינג ורקדנים

הסיפורים ההיסטוריים ישוחזרו 
בין השעות 15:30-19:30

 



 

11
משפחת אלישר בונה ביתה בג'נג'ריה

בגן הכוזרי מול אלחריזי 24
סיפור מכירת הקרקעות לאצולת הספרדים בירושלים 

מסיבה בבית אלישר, עם שירת הלדינו 
ומחול הפלמנקו

12
משל לצניעות

בגן הכוזרי בכניסה ליד בן צבי
סיורים של מדריכי יד בן צבי בכל שעה.

הנשיא בן צבי מקבל את שר החוץ הבלגי

13
החיים בצנע

ביד בן צבי ליד הצריף
השר דב יוסף ורחל ינאית בן צבי

מנהלים שיח שכנים
עם פניני אופרה שהושמעו בבית השר

7
הרחוב של אוסישקין

על מדרגות הגימנסיה ברחוב קק"ל
מפגש שכנים בין מר מנחם אוסישקין

לבין הגברת חנה רופין
בליווי שירי ראשונים

8
פגישת מחזור: לשמוע ולהשמיע

ברחוב קרן קיימת 27
חברות וחברים מספרים על רחביה 

9
בית הקפה "חרמון"

בחניון רטיסבון כניסה מקק"ל 12
שחזור היסטורי למוסד לאומי על כוס תה 

בליווי תזמורת דיקסי ורקדנים

10
הגברת פניה שלום צריכה תעודת מעבר

בגן הכוזרי מול המקלט העירוני
"כלניות" הביתה !

הבריטים משליטים חוקים אכזריים
נשיר כולנו את שירי המחתרות



14
חולמים ומגשימים

ביד בן צבי, בצריף הקטן
קולנוע בלופ

עם סרטים תקופתיים

15
תערוכת אומנות רב תחומית 

ביד בן צבי
על אחים, אחאות וגעגוע, 

בהשראת סיפורים של אחים שכולים.
אוצרת: בשמת חזן

16
איפה הן הבחורות ההן ?

ביד בן צבי בגן 
)כניסה נוספת אבן גבירול 14(

רחל ינאית בן צבי
אגרונומית, מלמדת את הגברת בריסקר

"קרב מגע" במשתלה השכונתית
עם שירי אהבה לנשים ואמהות

17
אצל הפקיד שמשוני

בגן הכוזרי, מול אברבנאל 11
ההיי סוסייטי, בגעגועים לבריטניה

לצלילי ג'אז משנות השלושים

18
"חבל על דאבדין"

מול אברבנאל 21 
כיכר אריה לבנון בגן הג'ירף
מתאבלים על ברל כצנלסון,

גרשום שלום והוגו ברגמן
אנשי רוח ומעש

לצלילי מוסיקה קלאסית



19
ראש העיר ירושלים ראג'יב ביי נאששיבי

בגן הג'ירף
מוזמן לחפלה בבית דניאל אוסטר

בליווי מוסיקה מזרחית קלאסית
עם תופינים שבאו מקהיר 

20
העצמה נשית

ברחוב קק"ל בגן הגימנסיה
בבית הראשון ברחביה

אהובה – בעלה של תלמה ילין
בנה לה בית

מסיבה עם רביעייה קלאסית ורקדנים

מופע סיום בשעה 19:30
רחוב שר מאה שנות שירים

ברחבת הסוכנות היהודית
עם השחקן–זמר: מתי סרי
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תחקיר, כתיבה, עיצוב בימוי והפקה: צביה אלטר
הפקה והפקה בפועל: רחל בגלר

תודה לכל השחקנים, הנגנים, הזמרים והרקדנים
תלבושות: מחסן לב

www.jerusalem.muni.il :לפרטים

ביביליוגרפיה 
״דוקטור מול דוקטור גר״ מאת אמנון רמון, בהוצאת יד בן צבי

״בניתי בית״ מאת ש. אזרחי-בריסקר
בהוצאת קריית ספר בע״מ

״עיר אבן ושמים״ מאת יהודה האזרחי
בהוצאת מערכות, משרד הביטחון הוצאה לאור

״תשעה קבין״ מאת יצחק הלוי 
״ההגנה בירושלים״ בהוצאת ארגון ההגנה וקריית ספר בע״מ 

״עושים מדינה״ מאת דודו דיין, משרד הביטחון- ההוצאה לאור

מופע סיום בשעה 19:30
רחוב שר מאה שנות שירים

ברחבת הסוכנות היהודית
עם השחקן–זמר: מתי סרי

מופע סיום
 בשעה 19:30
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