
רכז יצחק נבון יציג, לראשונה בישראל, תפיסה הוליסטית של המונח לכידות חברתית — מ
אשר מוטבע בליבת מורשתו של הנשיא יצחק נבון — באמצעות שימוש ב״חדרי פלאות״ 

אינטראקטיביים וייחודיים, המייצגים את הגישות העכשוויות במוזיאולוגיה המודרנית.

יעודד את המבקרים בו להכיר את האחר ואת תרבותו ובכך ישמש כלי לבניית  הביקור במרכז 
חברה סולידרית, מגובשת וטובה יותר. הביקור ישאיר חותם, יעורר השראה וימריץ את המבקר 

לקחת חלק במאמץ לצמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל.

מרכז יצחק נבוןמרכז יצחק נבון
נשיא מדינת ישראל החמישי





יצחק נבון, נשיאה החמישי של מדינת ישראל, נחרט בתולדותיה כמנהיג שפעל לאורך כל תחנות 
חייו למען עיצוב דמותה של החברה בישראל ולמען צמצום הפערים וקירוב הלבבות בין העדות 
והדתות השונות, בין היתר בדרך של הכרת תרבויות ישראל וטיפוחן, בדגש על תרבות יהודי ספרד 

והמזרח.

ז"ל. בדברי ההסבר להחלטת  נבון  ממשלת ישראל החליטה להשתתף בהקמתו של מרכז יצחק 
הממשלה נאמר:

"החברה בישראל מורכבת מעדות שונות וקבוצות אוכלוסייה מגוונות. 
השסעים בחברה הישראלית מלווים אותה במשך עשרות שנים, ויחד 
זאת מוצע  לאור  והכלכליים.   – עמם הפערים התרבותיים חברתיים 
נבון  יצחק  על שמו של הנשיא  אלו,  בנושאים  מיזם שיעסוק  להקים 
והלכידות  הערבות  האחדות,  את  ביותר  המסמלים  אחד  שהיה  ז"ל 

החברתית"1.

ולאומי, הדר בכפיפה אחת עם הרצון לפעול בהתאם  ופועלו היא צורך חינוכי  הנצחת דמותו 
למורשתו לחיזוק הלכידות החברתית ולהעמקת תחושת הסולידריות בין כל שכבות האוכלוסייה 
בישראל. בנושא זה אמר: "היכולת שלנו לקיים דו שיח בין המחנות השונים תקבע את חוסננו הפנימי 

ואת המידה שבה נוכל להיקרא עם אחד"2.

1  בדברי ההסבר להחלטת הממשלה מיום 24.12.2017 להקמת מיזם חינוכי, תרבותי ותיירותי לקידום ערכי לכידות 
חברתית, צמצום פערים בחברה וערבות הדדית שייקרא על שמו של הנשיא החמישי, יצחק נבון

מתוך מאמרו של יצחק נבון "על המפריד והמאחד בעמנו", "ישראל 2000"  2

 יצחק נבון סלל מסילות אל לב־ליבה
של ההוויה הישראלית, שירת היסטוריה 

והיה לחלק ממנה



3.4.1978, צלם - יעקב סער, לע"מ סיור נשיא המדינה יצחק נבון בשוק שכונת התקווה בתל אביב, 

"ישראל היא פסיפס רב גוני של עדות, תרבויות, מסורות וערכים, 
שכל אחד כמה להכרה בזהותו הייחודית ובתרומתו לחברה. המטרות 
שהצבתי לעצמי היו הגברת הלכידות החברתית, חיזוק ההזדהות עם 

המדינה והעצמת תחושת השותפות בין כל חלקי העם"
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יצחק נבון — נשיא העם

הנשיא יצחק נבון, בן ירושלים מדורי דורות, נולד בשנת 1921 בירושלים, צאצא למשפחת אביו 
מקהילת יוצאי ספרד שעלתה מתורכיה בשנת 1670, ומצד אמו הוא נצר למשפחת הרב חיים בן 

עטר ממרוקו, בעל הספר "אור החיים", שהגיעה לעיר בשנת 1884. 

ביום 29 במאי 1978, נבחר יצחק נבון לכהן כנשיא החמישי של מדינת ישראל. יצחק נבון העניק 
רעייתו  כשלצידו  כהונתו,  תקופת  תקדים.  חסרות  מוסרית  ועוצמה  יוקרה  הנשיאות  למוסד 
אופירה, התאפיינה בתחושת אחדות, והשרתה ממד של עממיות וביטוי ממשי לאהבת ישראל 

על כל שבטיו. 

מתוך דאגה לשכבות החלשות ומתוך שאיפה לחברה צודקת יותר, הנשיא תר את הארץ לאורכה 
ולרוחבה, מקרב רחוקים, מחבק מוחלשים ומאיר חבלי ארץ נשכחים. בית הנשיא היה בית פתוח 

לכל אדם ונגיש לכל נושא. לא בכדי נקרא הנשיא נבון לאחר מותו "נשיא העם". 

"יש לטפח את המקורי ואת המיוחד שבכל שבט ובכל עדה. רק מתוך הנתינה והתרומה של כל השבטים 
יחד, יבור לו העם במשך הזמן את המתאים לו"3. יצחק נבון ידע לפנות לכל אדם בשפתו שלו ולכבד 
בין מרכיבי הרקמה  וברגישות פעל ללא לאוּת לקירוב הלבבות  ומנהגיו. בתבונה  את תרבותו 
ביקורו במצרים הכריז הנשיא  גבולות, כאשר לאחר  האנושית בישראל. תכונות אלו אף חצו 

סאדאת כי "נבון כבש את לבו של העם המצרי" בדברים שנשא בערבית רהוטה. 

עם תום כהונתו בחר יצחק נבון לחזור לחיים הפוליטיים וכיהן כסגן ראש הממשלה וכשר החינוך 
והתרבות במשך שש שנים. בתפקיד זה, הנהיג, בין היתר, יום לימודים ארוך בפריפריה; יזם את 
פרויקט "סל תרבות"; חיזק את החינוך המדעי־טכנולוגי ואת חובת הוראת השפה הערבית בבתי 
סידור  והוסיף את הכרת  יזם את מסעות הנוער למחנות ההשמדה בפולין;  הספר היהודיים; 

התפילה בבתי הספר הממלכתיים. 

נוסף על שורת התפקידים הארוכה שמילא בחייו הציבוריים, היה נבון סופר, מחזאי ואיש חינוך 
שתרם תרומה ניכרת לחיי התרבות בישראל, ובכלל זה לתרבות יהדות ספרד ושפת הלאדינו. 

לאורך כל חייו, תרם הנשיא נבון תרומה גדולה לעיצוב דמותה, אופייה ואורחות חייה של מדינת 
ישראל, כמדינה רב־תרבותית, הנותנת במה שווה לכל תרבות עדה, דת ואדם.

"מתוך מאמר שכתב יצחק נבון בשנת 1975 "על סגנון חיינו"  3



צילום כריכת ירושלים שהיתה בספרד — סדרת טלוויזיה תיעודית בת שמונה פרקים
צילום: ארכיון נבון



תרבות יהודי ספרד כאבן דרך במורשת נבון

ומוערך מאוד בקרב כל שכבות האוכלוסייה, על כל עדותיה, תרבויותיה  נבון היה אהוב  יצחק 
בגובה העיניים". בקרב  "נשיא  "נשיא העם" או  ויעידו על כך הכינויים שזכה להם:  ודתותיה, 
רבים מבני עדות המזרח היה השם "יצחק נבון" אסוציאטיבי ל־"הוא משלנו" – הנשיא הספרדי 
הראשון, שהכיר, הוקיר, האיר וטיפח את תרבותם העשירה, שהייתה עד אז מושתקת ובשוליים. 

"יהודים אלה שגדלתי בתוכם, היה להם צביון משלהם ]...[ מקילים ולא 
וחידודי לשון, חוכמה  זועפים. אוהבי הומור  ולא  מחמירים, שוחקים 
כל  דומה שנטלו עמם מספרד  והמסה.  מן הפלפול  ומתרחקים  ושיר 
הרומנטי שהיה שם, והשירו מעליהם רוב זיכרונות הגירוש והרדיפות"4. 

יצחק נבון נהג למנות תכונות יסוד אופייניות ליהדות ספרד: שילוב מדע ואמונה, מתינות ודרך 
האמצע, ואהבת התנ"ך, העברית וארץ ישראל. 

תרבות יהודי ספרד ושפת הלאדינו היו ערש ילדותו ותפסו מקום מרכזי בכתיבתו. בין יצירותיו, 
נטל חלק  "רומנסרו ספרדי"; סדרת הטלוויזיה שבה  וחול  המופע הקונצרטנטי של שירי קודש 
"בוסתן  קום המדינה,  ביותר מאז  ובולט במיוחד, המחזה המצליח  "ירושלים שהיתה בספרד", 
ספרדי", המתאר את חייה של משפחה ספרדית בירושלים הרב־תרבותית. הוא ראה ביצירותיו 
סגירת מעגל מסוימת, וכך אמר: "נקשרה נפשי בתרבותה של יהדות ספרד. תרבות זו, שירתה, ספרותה 
ורוחה ליוו אותי בכל אשר פניתי... זכיתי להיות שותף בהעמדת נר זיכרון לאנשיה, לחכמיה ולמשורריה."

מוטיבים אלו מתרבות ספרד והמזרח יהוו עמודי תווך באפיון בית יוסף סגול לתרבות יהודי ספרד 
שיוקם כחלק ממרכז מורשת יצחק נבון. 

נבון לחקיקת חוק הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו; כיהן כיושב  כנצר למגורשי ספרד פעל 
ראש הרשות מיום הקמתה ועד זמן קצר לפני פטירתו ופעל לשימור תרבות עשירה זו, להנכחתה 
והנגשתה לציבור בישראל. בד בבד פעל לכינון הקשרים הדיפלומטיים עם ספרד ולהכרה רשמית 

של ספרד בגירוש היהודים ממנה.

יצחק נבון, טקס השבעת האמונים בכנסת לכהונת נשיא המדינה 1978  4



1979 הנשיא יצחק נבון פוגש את באי "הבית הפתוח" בבית הנשיא בירושלים, 
צילום: חנניה הרמן, לע"מ



מרכז יצחק נבון — בית פתוח לכולם

מרכז יצחק נבון יוקם בלב פנינת טבע קסומה – שמורת הטבע "נאות קדומים – פארק יצחק נבון" 
2,500 דונם  ירושלים לבין תל אביב. השמורה משתרעת על פני  בין  הממוקמת באמצע הדרך 
באזור יער בן שמן, שבהם נשתלו צמחי ארץ ישראל העתיקה ונחפרו ושוחזרו מתקנים חקלאיים 

קדומים. בנוסף, בשמורה פזורות כ־100 סוכות לימוד המאפשרות מרחב לימוד חווייתי. 

הנשיא יצחק נבון היה ממייסדי השמורה. הקשר בין הטבע הבראשיתי המוזכר בסיפור הבריאה 
והערך החינוכי הטמון בשמורה זו הציתו את דמיונו, והוא ראה בהקמתה אמצעי להנחלת הזיקה 
לטבע ולמקורות בקרב אזרחי ישראל והתפוצות. הוא תיאר זאת כך: "נאות קדומים משלבת נוף 
וטבע ואידאולוגיה יחד. ופירושם של כל הדברים הללו הוא קיום, תעודת זהות. הזהות שלנו מתבררת 

כשאנחנו בנאות קדומים"5

יציג באופן חווייתי  נבון. הוא  יצחק  יהיה מרכז לאומי להנצחת מורשתו של  נבון  יצחק  מרכז 
וערבות  נבון לצד מורשתו שחותרת ללכידות חברתית  יצחק  את עיקרי עשייתו הציבורית של 
הדדית במארג רב־תרבותי; לצמצום פערים בחברה והעמקת תחושת הסולידריות בין כל שכבות 

האוכלוסייה בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של הכרת מגוון תרבויות ישראל וטיפוחן. 

ביטוי במסגרת פעילות  לידי  ויביאם  והמזרח  יהודי ספרד  ישאב מערכי התרבות של  המרכז 
נס ערכים אלו, שעל  יועלו על  סגול  יוסף  ובית  יוצא, כחלק מהמרכז  והשמורה. כפועל  המרכז 

ברכיהם גדל והתחנך. 

כמו כן ישמש המרכז זירה מחקרית ממלכתית של תרבות יהדות ספרד, שפת הלאדינו ולכידות 
חברתית. כך הוא יהווה מוקד לעשייה חברתית יישומית, וכתשתית למפגש עם תרבויות מדינות 
המזרח התיכון ושיתופי פעולה אזוריים, ברוח דבריו של יצחק נבון: "נראה לי כעניין חיוני שנלמד 
זו – יחסר הבסיס שעליו  נוטה לשנוא את מה שאינו מכיר, בלי הכרות  כי אדם  להכיר איש את רעהו, 

מושתת האמון, והרי האמון הוא בסיס השלום"6.

מתוך ראיון של אתי יודן עם יצחק נבון, יו"ר נאות קדומים, ירושלים 8/4/1997  5

מתוך נאום שנשא הנשיא יצחק נבון בארוחת ערב מטעם נשיא מצרים, אנואר סאדאת, קהיר, 26/10/1980  6





מרכז יצחק נבון יוקם בלב פנינת טבע קסומה – 
     שמורת הטבע "נאות קדומים – פארק יצחק נבון"
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יחד שבטי ישראל

ויהווה את שער הכניסה למבקרים ב־"נאות  ייבנה בשטח של כ־2,200 מ"ר  נבון  יצחק  מרכז 
קדומים – פארק יצחק נבון". בכך מובטח שמבקרי השמורה, הנאמדים כיום בכ־250,000 איש לשנה, 

יפקדו את המרכז. 

המרכז ישמש אבן שואבת אינטראקטיבית, חינוכית, תרבותית, מחקרית ותיירותית לקהל הרחב, 
בין השאר חטיבה מוזיאלית  ויכלול  ותיירים,  יוצרים, חוקרים, תלמידים  לארגונים, עמותות, 

חווייתית; חטיבת לימוד ומחקר; ואת בית יוסף סגול לטיפוח תרבויות ספרד והמזרח. 

התכנון הייחודי של מרכז מורשת יצחק נבון נשען על שלושה מקורות השראה: 

1  התנ"ך ומורשת ישראל — שימשו השראה בבחירת החומרים.
  אלה מיוצגים על ידי "נאות קדומים – פארק יצחק נבון" הכולל בתוכו רבדים מן העבר 

ההלניסטי והרומי של האזור ובאים לידי ביטוי בפשטות וצניעות של המבנים.

תרבות יהודי ספרד והמזרח — שימשה השראה בתכנון חצר המרכז.  2
  משפחת נבון, בצוותא עם גולים אחרים מספרד, השתקעו באימפריה העותומנית וניהלו 
את "חצר נבון" – "קורטיז'ו די נבון" אשר החיים התנהלו במרכזה. ברוח זו תוקם חצר – 
הלב הפועם של כל חלקי המרכז – תחומה בעמודים ומאופיינת בקשתות ברוח תרבות 

יוצאי ספרד. 



קובייתיים, שונים  בישראל — שימשה השראה בתכנון המרכז כמקבץ מבנים  3  החברה 
ונפרדים המשתלבים יחד כמערכת אחת המעודדת מפגשים.

המשכי  קשר  היוצרים  ומשלימים  קובייתיים  חללים  סדרת  על  יתבסס  המרכז    מבנה 
ביניהם ובמרכזם חצר ראשית משותפת, בהשראת האיזון שאליו חתר יצחק נבון בחברה 
הישראלית: "עם ישראל, יוצא 102 ארצות, דובר 81 שפות, איך מגבשים את כל אלה לעם אחד? 
בזה ראיתי את תפקידי. מצד אחד למצוא את מה שמשותף לכולם, ועם זאת לאפשר את הביטוי 
האינדיבידואלי של כל שבט ועדה בישראל". כל חלקי המרכז יפנו אל החצר ויציעו לקהל 

חוויה המבוססת על לימוד, מחקר ושיח. 

המבנים יחופו באבן טבעית, ברוח הסביבה המקומית והתרבות. החומרים המשלימים – פלדת 
קורטן טבעית, עץ מעובד גס, אבני ריצוף – כולם חומרי יסוד מעולם הבניה ייצרו הרמוניה שהיא 

מחווה לשיטות הבניה המסורתיות.
בין  עין רציף  ליצור קשר  והחלונות באגפי הפרויקט מתוכננים מתוך מחשבה  מערך הדלתות 
יהיו  וכך, כלל השימושים המתוכננים  לבין המשתמשים במתחמים השונים,  המבנים השונים 

מקשה אחת. 

המבנה המרכזי יהיה המוזיאון של מורשת נבון, מבנה מוגבה, מחופה בלוחות מתכת, קורטן טבעי, 
המשווה לו גוון אדמדם חלודתי. מראה "ההזדקנות" של החומר יסמל את מעבר הדורות מן העבר 

הרחוק אל העתיד. גובהו היחסי יאפשר תצפית אל רוב חלקי השמורה ואף מעבר לה. 



שותפים לפרויקט

מרכז יצחק נבון יוקם במימון אזרחי ישראל והתפוצות, בשותפות עם ממשלת ישראל, אשר רואה 
בהקמת המרכז מטרה אסטרטגית ואשר תשקיע משאבים בהקמתו בהיקף של כ־16 מיליון ₪ על 

פי החלטת ממשלה מיום 24.12.2017.

—

הקמת הבית והפעלתו יהיו בשיתוף:

העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון, הפועלת להנצחת דמותו ומורשתו ולהטמעת 
.)navon-center.org.il( ערכי משנתו בחברה הישראלית על כל גווניה

.)www.n-k.org.il( שמורת טבע ברוח ארץ התנ"ך ,)נאות קדומים בע"מ )חל"צ



אומדן תקציבי להקמת מרכז יצחק נבון 

4,000,000 ₪תכנון המרכז

21,000,000 ₪עלות הבנייה

8,000,000 ₪ ציוד, תצוגה ותפעול ראשוני

10,000,000 ₪ מע"מ, בצ"מ ומיסים )כ־30%(

15,000,000 ₪קרן תפעול ותחזוקה

58,000,000 ₪סה"כ

תורמים יוכלו להנציח את עצמם ו/או את יקיריהם באמצעות הקדשת חלקי מבנה שונים ובהם: 
כיתות, אולמות תצוגה, אודיטוריום וחללי חוץ. שמותיהם של התורמים יונצחו סמוך לחלל שאליו 

יבקשו לשייך את תרומתם ובמקום ייעודי אחד במרכז או בשמורה המכבד את המעמד.

תרומות בישראל
תרומות לעמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון )ע"ר 580621977( מוכרות בישראל 

לצורכי מס לפי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.

תרומות בארצות הברית
תרומות לעמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון )ע"ר 580621977( מוכרות בארצות 
הברית לצורכי מס, באמצעות .P.E.F. Israel Endowment Inc, לפי סעיף c( 3( 501 לפקודת 

מס הכנסה האמריקנית.

U.S. tax deductible contributions of at least $25 may be sent )and must be made 
payable( to P.E.F. Israel Endowment Funds, Inc., 630 Third Ave, Ste 1501, New 
York, NY 10017 with a recommendation that it be used for the Association for the 
Commemoration of the Fifth President Yitzhak Navon.



מורשת להנצחת  העמותה 
הנשיא החמישי יצחק נבון
70198 1043 נתב"ג  נאות קדומים, ת.ד. 

דה עבו
פקס
נייד

0 8 - 3 7 5 - 0 0 2 2
0 8 - 3 7 5 - 0 0 2 1
0 5 4 - 2 1 2 - 1 4 8 5
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