חובר ע"י הנהגת דר"ג
היכל העצמאות

בהיכל העצמאות הכריז דוד ב גוריו ב ה' באייר תש"ח ) (1948על הקמת מדינת ישראל .בבניי היסטורי זה שכ
בעת ההיא מוזיאו תל אביב לאמנות .קוד לכ  ,עד לשנת  ,1936היה זה ביתו הפרטי של ראש העירייה הראשו ,
מאיר דיזנגו .
בתמונת הגרלת המגרשי לאחוזת בית )ר' גלריית המחשות תל אביב( ,נראית דמות עומדת על ראש הגבעה.
האגדה מספרת כי הדמות היתה לא פחות מאשר יהודי מומר ,אשר בא לחזות במו עיניו ב"יהודי המשוגעי "
החפצי להקי עיר בלב החולות" .לא תצליחו!" קרא שוב ושוב ממרומי הגבעה להמו המתקהל למרגלותיה,
"לא תצליחו להקי כא עיר!"
ובכ  ,ההיסטוריה הוכיחה קצת אחרת :בדיוק במקו בו עמד אותו משומד נבנה לימי ביתו של ראש העיר
הראשו  ,מאיר דיזנגו  ,אשר בביתו לימי יכריז דוד ב גוריו על הקמת מדינה יהודית באר ישראל.
שדרות רוטשילד לא היו פע שטוחות וישרות .למעשה שוכנת השדרה על פני בקעה עמוקה ,אותה החליטו
ראשוניה של העיר פשוט להעלי  :כל אחד התחייב לשפו אל הבקעה הגדולה מדי יו כ  100שקי חול ,וכ
אט אט נתמלאה הבקעה והיה העקוב למישור.
ש"י עגנו  ,בספרו "תמול שלשו  ,מתאר את תהלי "הפיכת העקוב למישור" בתל אביב:
החמה לוהטת ומלהטת והחול מבעבע והול  .מקיצת הבוקר ועד לשקיעת החמה עומדי לה
חברינו עד לטבוריה בחול ועוקרי הרי וממלאי עמקי וסוללי דרכי וְמַכ ְ ִשי כבישי .
הרי וגבעות נתלשי  ,ועמקי ובקעות מתמלאי  ,הלטאות ונחשי בורחי ועורבי ובני עורבי
פורשי כנפיה למעלה ופורחי לה ונמלטי  .קרוניות קרוניות רצות במרוצה  ,וחברינו מלווי
אות בשיר ,סוחטי בגדיה מ הזיעה ומנגבי אות בָחמה .עשרי חברינו ,שהיו עטופי בלויי
סחבות וצהובי מ הקדחת ,עומדי עירומי למחצה וששי בעבודת ושמחי בבניינ .

) xetiqמופיע בבנק הסיפורי (

 "הבית הסודי שבו הוקמה מדינת ישראל"
כיצד לא הצליחו מארגני טקס העצמאות להסתיר את העובדה שהוא יתקיי בבית דיזנגו ?
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השדרה ביו ההכרזה

בית דיזנגו ע תו בנייתו

ההכרזה בעיתונות

שדרות רוטשילד ב 1920

