מתוך תצוגת המוזיאון ¿ צילומים :באדיבות מוזיאון גריף

ההיסטוריה המוקטנת

אם תגיעו אל מוזיאון המיניאטורות גריף בשכונת נווה שאנן ,תוכלו לבקר למעשה במספר מוזיאונים ,שכולם תחת קורת
גג אחת ,והמשולבים זה בזה – מוזיאון ימי ,מוזיאון תעופה ,מוזיאון רכב ,מוזיאון חלל ומוזיאון להיסטוריה צבאית
מאת יורם מארק-רייך
בשכונת נווה שאנן נפתח לאחרונה מוזיאון גריף למודלים
מיניאטורים .המוזיאון מציג בעזרת אוסף מודלים מוקטנים
פרקים בהיסטוריה וטכנולוגיה ברחבי העולם .על אף מימדיו
הצנועים ,מכיל המוזיאון מעל אלף מודלים של כלי טיס,
כלי שיט ,כלי רכב ,שחזורי קרבות היסטוריים וספינות חלל.
בין הנושאים המוצגים -התפתחות השיט ,התעופה ,הרכב,
חקר החלל והיסטוריה צבאית .המוזיאון פתוח לביקורים גם
בשבתות וחגים.
תצוגת המוזיאון ממשיכה ומתפתחת כדי להוסיף תכנים
חדשים ולכסות תקופות נוספות בהיסטוריה .לדוגמה כשרק
החלה תוכנית הקמת המוזיאון לקרום עור וגידים התקבלה
מתנה למוזיאון מאת המוזיאון הלונדוני להיסטורית הטבע
  20דמויות יצוקות של דינוזאורים ממגוון סוגים וצורות.כמו כמה מאות מודלים אחרים ,שעדיין מאוחסנים מפורקים
ובלתי בנויים .גם הדינוזאורים "נמים את שנתם" עד שיימצא
חלל תצוגה מתאים לאחסן את המודל ,שיהיה בשטח של חדר
בינוני.
המוזיאון נקרא ע"ש פנינה גריף ,מורה ומנהלת בית ספר
(יזרעאליה) בחיפה .בעברה שירתה בהגנה ,בפלמ"ח ובצה"ל
בימיו הראשונים ,וע"ש זהר גריף ,ששירת בצי הבריטי
במלחמת העולם השנייה ,לחם בפלמ"ח בירושלים ,והיה
ממקימי חיל הים הישראלי-שבו שירת רוב חייו.
תחילתו של האוסף הינה בשנת  1962אז החל דרור
דורון ,שהיה עדיין ילד ,לבנות את המודלים ,שמספרם
הלך ותפח עד שהגיע כאמור ליותר מאלף בנויים
ומוצגים.
דרור ,מה הביא אותך להחלטה להקים מוזיאון? מאיפה
צץ הדיבוק הזה?
"מאז שהייתי ילד קטן אהבתי לבקר במוזיאונים ,להתבונן
בתצוגות ,ולחלום שגם לי יהיה אוסף שכזה".
כיצד התייחסו הוריך לעיסוק האינטנסיבי שלך
במודלים וכל הכרוך בכך?
"היחס היה דו-ערכי .מצד אחד שמחו שאני יוצר ,לומד,
קורא ומתעניין בתחומים רבים .מצד שני....העדפתי את
העיסוק במודלים על פני לימודי בית הספר ,ואכן -את
בית הספר היסודי סיימתי עם אוסף מודלים גדוש ,אבל לא
קלטתי כלום מהנאמר בכיתה".

כמה זמן נדרש כדי לאסוף ,לבנות ולערוך אוסף בן
 1,000מודלים?
"זה ארך חיים שלמים .כנער וכבוגר ,הקדשתי חלק ניכר
מזמני לאסוף ולבנות את המודלים .הם נדדו איתי מבית לבית
עד שמצאו את מנוחתם העכשווית במוזיאון החדש .כשעבדתי
בים (דורון שירת כקצין ימי בריטי) נהגתי לבנות באונייה את

הדמויות הקטנות המשמשות בשחזורי שדות הקרב (דיורמות).
לא יכולתי לבנות באונייה מודלים גדולים הדורשים צביעה
בריסוס ,ולכן ,בחציות האוקיינוסים שלעיתים נמשכות נצח-
הייתי מעביר את זמני הפנוי בצביעת מאות דמויות -וחודשי
ההפלגה נדמו לי כימים ספורים".
בניית מודלים היא לא תמיד תענוג גדול .יש משימות
קשות ומתסכלות הכרוכות בבנייה ובצביעה .אז מה בעצם
מושך אותך בתחום הזה?
"הלימוד ,הגיוון שבתחומי הלימוד .כל כלי שאת מודל
שלו אני עומד לבנות ,אני צריך ללמוד עליו הכל ,את התכנון
שלו ,השימוש שהיה בו ,התקופה שבה שירת ,רוח התקופה,
הסביבה שבה פעל ,האם היה מכוסה בבוץ ,או בחול ,באבק או
בשלג ,איזה ציוד תלו עליו .למעשה ,בסוף בניית המודל ,אני
מכיר כל בורג וכל פינה במודל ובכלי האמיתי שהוא מייצג.
גם מגוון התחומים שבהם אני עוסק מביא עניין רב .אני יכול
לבנות מודל של חללית ,לאחריה ספינת מפרשים מהמאה
ה ,17-אחר כך מכונית משנות ה ,60-משם 'לקפוץ' לפרשים
וסוסים מהמאה ה ,15-ולחזור להליקופטר או מטוס קרב
משנות ה ,2,000-אני מרגיש במצב כזה כמו ציפור המרחפת
מעל כל תקופות ההיסטוריה ומעל כל אזורי הגלובוס".
מעבר ללוחיות התצוגה ולתמונות והמפות ברקע
התצוגה ,האם ישנה עוד אינפורמציה שהמבקר יכול לקבל
בנוסף?
"בוודאי ,זו הסיבה שאני מלווה את המבקרים בזמן הסיור
במוזיאון ,עונה על מגוון שאלות ,שאלות טכניות ,שאלות
היסטוריות ,ושאלות של חוסר אמון מסוים .אתה? לבד?
בנית את כל זה? לא יכול להיות...למעשה ,לכל מודל ומודל
יש סיפור אם זה ברקע ההיסטורי שלו ,או לפעמים חוויות
הקשורות לתהליך הבנייה שלו ,הרכישה שלו ,או טלטולים
והרפתקאות שעבר במהלך השנים".
מהו המוצג שלהשקפתך מלהיב או מרגש את המבקרים
יותר מכל במוזיאון?
"פינת העבודה שלי כילד בן שש .השולחן והכיסא
המקוריים ששימשו אותי לבנות את האוסף ,מהמודל הראשון
שבניתי אי פעם (ומוצג במוזיאון) ,ועליו מחברות שלי וציוד
בית הספר מתחילת שנות ה .60-לסיכום ,לכל מודל ישנה
לוחית תצוגה המציגה את שם המודל ,קנה המידה שלו ,מספרו
בתצוגה וכן סידרת דגלים וסמלים של המדינות אותן שירת
ויחידות צבא ,או חברות מסחריות שלהן השתייך".
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