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  ירושלים, מרכז מורשת מנחם בגין
מרכז מורשת מנחם בגין הוא מרכז הנצחה ממלכתי לראש ממשלת ישראל השישי, מנחם בגין, הפועל מכוח החוק להנצחת זכרו 

 . המרכז ממוקם בירושלים במבנה שהוקם למטרה זו.1998-של מנחם בגין, התשנ"ח

 היסטוריה

, כמפקד האצ"ל, 20-הממלכתי לאחד המנהיגים הבולטים של העם היהודי במאה המרכז מורשת מנחם בגין הוא מפעל ההנצחה 
כמנהיג האופוזיציה בכנסת וכראש ממשלת ישראל. המרכז מנציח את מורשתו של מנחם בגין כלוחם אשר פעל למען חירותו, 

העיר העתיקה של ירושלים, וכולל עתידו וביטחונו של העם היהודי בארצו. המרכז שוכן בכתף הינום, הצופה אל הר ציון וחומות 
מוזיאון, ארכיון, ספריה ומכון מחקר. המרכז מקיים באופן סדיר פעילויות הנצחה, מחקר, חינוך והסברה הקשורות בפועלו 
ובמורשתו של מנחם בגין. וכן עורך סדרת הרצאות חודשיות מפי חוקרים וביוגרפים אודות ראשי ממשלות ישראל שהלכו 

 לעולמם.

, מופקד על הנצחת מורשתו וזכרו של מנחם בגין כלוחם חירות, מנהיג, מדינאי ואדם אשר פעל למען 1999-שהוקם בהמרכז, 
נקבע החוק להנצחת שקבע מרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין ולחקר  1998-חירותו, עתידו וביטחונו של העם היהודי בארצו. ב

צחה לזכרו מכון למחקר על שמו ואת ארכיון המרכז. במרכז מופעלים המאבק הציוני לעצמאות ישראל. המרכז יכלול אתר ההנ
ספריה וארכיון העוסקים בחייו ופועלו של בגין, ומתקיימים בו ימי עיון והרצאות בנושאים הקשורים לבגין ולמורשתו. במרכז 

 נמצא מוזיאון בגין המציג את סיפור חייו ומורשתו, המסופרים בחלקם בקולו של בגין עצמו.

את "פרס בגין", ליחיד או לקבוצה, כאות הכרה על מעשה מיוחד, תרומה או הישג למען עם  2002-רכז מעניק מדי שנה, החל מהמ
ישראל או מדינת ישראל. הפרס הוענק עד כה בין היתר לארגוני סיוע ישראלים אזרחיים וצבאיים, לטייס החלל אילן רמון, 

 ר, לארגון השומר החדש, ועוד., לארגון רבני צה13לתושבי שדרות, לשייטת 

 בתחום החינוך, המרכז יוזם ומקדם תוכניות אשר נועדות להנחיל לבני הנוער את עקרונות מורשתו של בגין.

עבור חטיבות הביניים, מפעיל המרכז את התוכנית "כנסת צעירה", שמטרתה להקנות לתלמידים את ערכי המשטר הפרלמנטרי 
התלמידים. כמו כן, מטרת התוכנית היא הנחלת אומנויות הדיון לבני נוער מכל שכבות החברה ולשנות את תדמית הכנסת בעיני 

תוך התנסות עם העבודה הפרלמנטרית. בני נוער המבקרים במרכז מתכנסים באודיטוריום הדומה למליאת הכנסת, מתחלקים 
נות המתנהלות כוועדות הכנסת, ודנים בנושאי למפלגות בדויות, מנהלים דיון בנושא אקטואלי ולאחר מכן מתחלקים לוועדות שו

 חקיקה.

 במרכז מתקיימים כינוסי תרבות מסוגים שונים, וכן אירועי "תרבות יום א'" במסגרת צה"ל.

 ראש בית"ר העולמי.-מנהל המרכז הוא הרצל מקוב, לשעבר מנהל לשכת ראש הממשלה ויושב

הבית אשר נערך באותה שנה במרכז מורשת בגין בירושלים, נורה עת יצא מהכנס השנתי של פעילי הר  2014באוקטובר  29-ב
חבר הכנסת יהודה גליק על ידי פלסטיני תושב אבו תור והובהל לבית החולים במצב קשה מאוד. המתנקש, מועתז חיג'אזי, עבד 

לסטיני, אסיר ביטחוני כשנה במסעדת 'טרסה' הפועלת כזכיין חיצוני במתחם מרכז מורשת בגין והיה פעיל הג'יהאד האסלאמי הפ
לשעבר שישב בכלא למעלה מעשר שנים על הצתות על רקע לאומני ותקיפת סוהרים בפניהם באמצעות סכיני גילוח. כעשר שעות 

בנובמבר  24-לאחר תקיפת גליק הוא נורה למוות בידי כוח ימ"מ שפעל לעצרו בשכונת אבו טור, לאחר שירה לעבר הכוח. ב
(מצוטט מתוך  הודיה במרכז לכבוד החלמתו המלאה , הוא ערך סעודת2015באוקטובר  29-חולים. בשוחרר גליק מבית ה 2014
 , בויקיפדיה).בגין מרכז מורשת מנחםהערך 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F
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 מקורות

 , האתר הרשמי.מרכז מורשת מנחם בגין

 , המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.מרכז מורשת מנחם בגין

 , אתר הכנסת.מנחם בגין

 , ערך בויקיפדיה.מנחם בגין
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