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  ירושלים, )FOZמוזיאון ידידי ישראל (
טי השוכן במרכז העיר ירושלים ברחוב ריבלין. ) הוא מרכז מבקרים פרFriends Of Zionמוזיאון ידידי ישראל (באנגלית: 

 המוזיאון מוקדש להוקרת העם היהודי ואלה שעמדו לצידו ותמכו ברעיון הציוני והקמת מדינת ישראל.

 פעילות

 שפות. 16-והוא מוזיאון אינטראקטיבי, ראשון מסוגו בארץ. המוזיאון מציג ב 2015המוזיאון פתח את שעריו לציבור בספטמבר 
מימון המוזיאון  עיל האוונגליסט ד"ר מייק אוונס.מאחורי הקמת המוזיאון עומד ארגון נוצרי אמריקאי בהנהגתו של הסופר והפ

 בי העולם.תורמים ברח 7,000-מגיע מכ

המוזיאון מספר את סיפורי גבורת ידידי ישראל הלא יהודים לדורותיהם שסייעו ליהודים ותמכו בציונות ועמדו לצד היהודים 
 . ך"לאורך ההיסטוריה עד הקמת מדינת ישראל למשל צ'רצ'יל, הארי טרומן, ג'ורג' בוש הכומר וחוקר התנ

, 19-ל קומה מציגה תצוגה אחרת על ידידי ישראל לאורך ההיסטוריה, החל מהמאה ההמוזיאון משתרע על ארבע קומות, כאשר כ
 בימי המנדט הבריטי, השואה והקמת מדינת ישראל.

כראש חבר הנאמנים מכהן יוסי פלד, והוא  היו"ר הבינלאומי של המוזיאון היה נשיאה לשעבר של מדינת ישראל שמעון פרס.
 חלוץ, קובי אשרת ועוד.מורכב ממספר חברים, בהם דן 

 תערוכות

במוזיאון מיצגים המשלבים אלמנטים טכנולוגיים ייחודיים כגון תלת מימד, מסכי מגע, ומערכות אור קוליות. בעבודה על המיצגים 
 אמנים ישראלים. 150-השונים השתתפו למעלה מ

יאון ישנם שבעה מיצגים הרצים על פני תקופות שונות במוזיאון מספר תערוכות, המרכיבות את המיצג הכולל הקרוי "הנני". במוז
בהיסטוריה, החל מתקופת התנ"ך ועד הקמת מדינת ישראל. כל מיצג מציג מספר דמויות שונות שתמכו ביהודים והיו שותפים 

 לחזון של בנימין זאב הרצל למדינת היהודים ואשר הניח את היסודות להקמת מדינת ישראל.

מוזיאון את תרומתם של ידידי ישראל דוגמת: נשיא ארצות הברית לשעבר הארי טרומן, ראש ממשלת ככלל, מתארים מיצגי ה
בריטניה לשעבר וינסטון צ'רצ'יל, אורד וינגייט, וכן חסידי אומות העולם דוגמת אוסקר שינדלר, ראול ולנברג ומשפחת טן בום, 

 ו ברחבי העולם.אשר סיכנו את חייהם וחיי משפחותיהם, למען הצלת יהודים שנרדפ

 פרס ידידי ישראל

 המוזיאון מעניק מדי שנה את פרס ידידי ישראל לאלו שעמדו לצד העם היהודי ותמכו בהם לאורך השנים. מקבלי הפרס לפי שנים:

 נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ורג' ווקר בוש. – 2015 

 אלבר השני, נסיך מונקו – 2016 

 וסן פלבנלייב.נשיאה לשעבר של בולגריה, ר – 2017 

 נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. – 2018

 ).בויקיפדיה, "מוזיאון ידידי ישראלמתוך הערך "(מצוטט 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 מקורות

 הרשמי של מוזיאון ידידי ישראל אתר האינטרנט

 . nrg, בא מאהבה: מייסד "מוזיאון ידידי ישראל" נלחם באנטישמיות . 1.8.2017. מאיה פולק

 .7ערוץ , מוזיאון ידידי ישראל בירושלים .16.9.2016. קובי פינקלר

 .ישראל היום, טראמפ הוא כורש המודרני  .16.2.2018. ארז לין
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