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Yehuda Almog was the pioneer who strived and built, among other sites in the 
Dead Sea region, at Massada a Cultural Center for regional teaching and research, 
more than 50 years ago. The structure was planned by architects Denis Kahan and 
Fredi Kahana of Beit Ha'emek. It was cut out of the hillside thus set as a natural 
backdrop to the exhibits and together with them became an integral part of the 
locality.  The model of Masada was the center-place of the exhibition area and the 
building served as a foyer to the climber to Massada. This structure was modified 
and now reopen as Dead Sea and Arava Science Center. 

A B S T R A C T

Keywords:
pioneering
Dead Sea region
culture and research 
   center
architecture
harmony with the 
   surrounding 

לרגל פתיחתו הקרובה של מרכז מדע לרגלי מצדה ראוי להזכיר את יהודה 
אלמוג, שלפני למעלה מ-50 שנה יזם והקים את "המשכן לתרבויות ים 
המלח" כמרכז לחינוך ולמחקר. באותו מבנה מוקם עתה מרכז מדע ים 
המלח והערבה )Dead Sea and Arava Science Center(. יהודה 
אלמוג היה החלוץ שנשא את דגל ההתיישבות והפיתוח בחבל ים המלח. 
זה האיש, "החלוץ הנצחי", אשר ראה בחזונו את החבל השומם כחבל 

פורח, הומה אדם ופעילות.1 

הורתו של המאמר בסיור של אנשי המו"פ במשכן שבמצדה לפני כחצי שנה.   1
עתה  ההופך  המבנה  היה  מה  מושג  אין  הנוכחים  מן  לי שלאיש  התברר  אז 

להיות מרכז מדע, וגם לא על הקשר ליהודה אלמוג.

יהודה אלמוג )קופלביץ/מצקביץ, 1896–1972( נולד בסולי שבפלך 
זרם  עם  התגלגל  הראשונה  העולם  מלחמת  משפרצה  שבליטא.  וילנה 
שהצטרפו  הראשונים  בין  והיה  שברוסיה,  טולה  העיר  אל  הפליטים 
אל יוסף טרומפלדור בארגון תנועת "החלוץ". ב-1919 נמלט בספינת 
מפרש מקרים לאיסטנבול, ומשם בראש השנה תר"פ הפליג לביירות 

והמשיך בעגלה לירושלים.
במסגרת פעילותו בתנועת "החלוץ" הגיע אלמוג לעבוד בדגניה ב. 
לאחר נפילת טרומפלדור בתל חי בי"א באדר תר"פ )1920(, היה בין 
היוזמים להקמת הסתדרות פועלים מאוחדת, ופרסם קול קורא לצעירי 
הגולה לעלות מיד ארצה. במלאת חצי שנה למות טרומפלדור השתתף 
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בהקמת "גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור". עבד במרכז הגדוד, 
יוסף ושל עין חרוד. שימש ציר  והשתתף בעליות על הקרקע של תל 

בקונגרס הציוני בווינה ב-1925 וכן היה ממייסדי קיבוץ רמת רחל. 
הציונית  ההנהלה  בשליחות  אלמוג  יהודה  יצא   1928 בשנת 
וההסתדרות לארגן את העלייה מפרס, ולאחר מכן, ב-1931, נבחר כציר 
להגשמת  נוסף  צעד  ב-1930 עשה  פרס.  ציוני  הציוני מטעם  לקונגרס 
תורת רבו, כפי שכינה את יוסף טרומפלדור, וחתם על כרוז למען איחוד 

מפלגות "אחדות העבודה" ו"הפועל הצעיר". 
לייעודו  נאמן  בהיותו  אך  גלעדי,  כפר  למשק  הצטרף  ב-1934 
החלוצי נענה לבקשתו של משה נובומייסקי, מנהל חברת האשלג הארץ 
ישראלית בע"מ )Palestine Potash Limited = PPL(, ויצא באחד 
במאי 1934 עם "הפלוגה המקובצת של הקיבוץ המאוחד" להקים את 
מפעל האשלג החדש בדרום ים המלח, בסדום. הנהגת הקיבוץ המאוחד 
המלח,  ים  בדרום  קיבוץ  להקמת  גם  תביא  המפעל  שהקמת  ציפתה 

בסאפי. 
עד 1948 הנהיג אלמוג את ציבור העובדים המאורגן בחברת האשלג. 
בינו לבין נובומייסקי שררו יחסים מורכבים. ההכרזה על הקמת מדינת 
ישראל ערערה את אחיזתה של חברת האשלג באתר. עם פרוץ קרבות 
מלחמת תש"ח ניסה נובומייסקי לשמור על המפעל מתוך כוונה להפעילו 
מחדש כאשר תסתיים המלחמה. אולם בהוראת המטכ"ל ניטש צפון ים 
העברית  השכונה  המפעל,  כליל  נהרסו  ואז   ,1948 במאי  ב-20  המלח 

וקיבוץ בית הערבה בידי הערבים. 
יהודה  את  והתעשייה  המסחר  שר  מינה  המדינה  קום  לאחר  מיד 
היתר  בין  שדנה  וחבלו",  המלח  ים  לפיתוח  "הוועדה  למרכז  אלמוג 
נתן  לא  באזור  חזון ההתיישבות  ים המלח.  בנושא ההתיישבות בחבל 
ב-1953,  שהסתיימה  גדי  לעין  מסדום  הדרך  פריצת  לאלמוג.  מנוח 
סייעה להקמת היאחזות הנח"ל החמישית בעין גדי. בשנת 1954 נסלל 
כביש אספלט מדימונה לסדום, והחיה את מפעל האשלג. ב-1956 הפכה 
היאחזות הנחל ליישוב קבע – קיבוץ עין גדי. לא היה אדם מאושר יותר 
מיהודה אלמוג )איור 1(. באותה שנה מונה בידי שר הפנים ישראל בר-

יהודה לראש המועצה האזורית תמר )איור 2(. 
אתרים  לפיתוח  רבה  בתנופה  אלמוג  פעל  שנים  תשע  במשך 
את  והקים  יזם  היתר  בין  ומלונות.  כבישים  יישובים,  היסטוריים, 
"מוזיאון בית היוצר" ואת אכסניית הנוער בנווה זוהר. בעזרת חברים 
מתקופת "החלוץ" ו"גדוד העבודה" הקים את "אגודת מצדה – לשימור 
וקימום מצדה עין גדי והמערות". מטרתה העיקרית הייתה לטפח ולפתח 
את הר מצדה, שראתה בו ערך לאומי בעל חשיבות רבה. יהודה גייס 
צעירים מתנדבים לפריצת דרכים ולשיפור "שביל הנחש" לעלייה נוחה 

לראש מצדה וכן לבניית אכסניית נוער לרגלי מצדה )איור 3(.

ים  לתרבויות  "המשכן  את  במצדה  והקים  אלמוג  יזם  לכך  נוסף 
המלח" כמרכז לימוד ומחקר. לשם כך הכריז על תחרות בין אדריכלים 
ועיון, תערוכה  להקמת משכן תרבות שיכלול ספרייה, חדרי קריאה 
אוסף  ותקופתה,  מצדה  על  חזותי  חומר  עם  עתיקות  של  מתמדת 
והדרכה  הסברה  חומר  ויספק  להרצאות,  ואולם  זה  ארץ  מחבל  טבע 
זכו  אדריכלים.   27 השתתפו  בתחרות  ולמדריכים.2  טיולים  למנהלי 
בה שני צעירים עולים חדשים, דניס קהן מדרום אפריקה ופרדי כהנא 
 1963–1962 בשנים  נבנה  המשכן  העמק.  בית  מקבוץ  אז  מאנגליה, 

)איורים 4, 5, 6(. 
מדברי האדריכלים שנכתבו לצד דגם המשכן שזכה בתחרות: 
]...[ התניות התכנית חוברו יחדיו להרכב חופשי ומתמשך, 
שצדו הפנימי נהפך למקלט צונן בניגוד לתנאים החיצוניים, 

וצדו החיצוני מחפש הרמוניה עם הנוף הסובב.
שהמבנה  מציעה  ]למצדה[  לטיפוס  המיוחסת  החשיבות 
ישרת כטרקלין למעפיל אל ההר. יציאה נפרדת מעל המבנה 
תוליך אל שביל חדש המקשר את המשכן  אל "שביל הנחש" 

ומייתרת את הצורך לחצות שוב את המבנה. 
שימת לב מיוחדת ניתנה לשימוש בזרמי אוויר מקומיים כדי 
לספק תנאי פנים נוחים; גג הבטון המבודד הנשען על עמודי 
פלדה והעובר מעל קירות אבן עבים יאפשר תאורה ואוורור 

הודות לצורתו.
שנחשב  התצוגה,  חלל  של  עיקרו  יהיה  מצדה  של  הדגם 
יהיה  עצמו  המבנה  הבניין.  שטח  בכל  המתמשך  למרכיב 
למוצגים  טבעי  כרקע  יקובע  שהוא  כך  ההר  במדרון  חצוב 
ויחד איתם הוא יהווה חלק אינטגרלי של הסביבה )איור 7(.   

תודות

תודה לפרדי כהנא על הסיוע במידע, בתכניות ובתמונות.
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יהודה אלמוג )שני מימין( וחברים בעין גדי. משמאל לימין: שמוליק חדש )כינרת( ובניס )עין גדי( )באדיבות  איור 1: 
ארכיון קיבוץ עין גדי(

יהודה אלמוג )במרכז( מעפיל למצדה בשביל הסוללה )באדיבות אסף מדמוני( איור 3: 

תכנית המשכן לתרבויות ים המלח במצדה )באדיבות האדריכל פרדי כהנא( איור 4: 

דגם המשכן לתרבויות ים המלח במצדה במבט מדרום לצפון )באדיבות האדריכל  איור 5: 
פרדי כהנא(

יהודה אלמוג )מעריב, 2.10.1964, עמוד 45(  איור 2: 
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)באדיבות  ב-1963  הבנייה  סיום  לאחר  במצדה  המלח  ים  לתרבויות  המשכן  איור 6: 
האדריכל פרדי כהנא(

הרעיוני  הקו  תיאור  עם  אלכסוני  במבט-על  המלח  ים  לתרבויות  המשכן  דגם  איור 7: 
באנגלית, שנכתב על ידי המתכננים )באדיבות האדריכל פרדי כהנא(

אסיף הוצאה לאור מרכז כתיבה ועריכה 

Assif Publication House Writing & Editing Center


