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מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית
ההיסטוריה חוזרת לאופנה .כך חווה מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית מיום הקמתו עם תערוכות
מתחלפות רבות וביחוד משנת  2006לאחר פתיחת התערוכה המתמדת.
תחת הכותרת "היסטוריה גרמנית בתמונות ועדויות" מומחשת ההיסטוריה הגרמנית מלאת
התהפוכות בת אלפיים שנה בהקשר האירופאי ומוצגת בבנין ה "צויגהאוס"  Zeughausהברלינאי
בסגנון הבארוק .מעבר ל 8000 -מוצגים בעלי ערך תעודי היסטורי יחיד במינו מאוספי מוזיאון
ההיסטוריה הגרמנית מציגים על  8000מ"ר תמונה חיה ומוחשית של העבר .ההיסטוריה הגרמנית
נכתבת בהקשר הבינלאומי המתייחס לתהליכי חילופין והקמת רשת קשרים ברמות הפוליטית
וההיסטורית-תרבותית עם מדינות שכנות.
תערוכות מתחלפות מיוחדות המוצגות בבנין התערוכות המודרני של האדריכל הסיני-אמריקאי איי.אם
פיי מעניקות לתערוכה המתמדת השלמה.
בנין גדול וחדיש זה בעל אולם הכניסה מזכוכית ופלדה עם מדרגות לוליניות יוצאות דופן נפתח ב-
 2003והינו נגיש גם דרך החצר הפנימית של הצויגהאוס .בארבעה מפלסים מוצגים אירועים חשובים
בהיסטוריה הגרמנית.
בעזרת נושאי תערוכה שונים והצעות שונות המותאמות לקהל המבקרים המגוון בגילאים וברקע
קבוצתי מציג מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית את עצמו כבנין תערוכות פתוח המעודד דיאלוג.
חלק מההצעות הן תחנות מולטי-מדיה בפינות שונות בתערוכה המעמיקות את הידע ,סיורי אאודיו
במוזיאון עם רקע לימודי ותוכניות לווי לתערוכות עם רקע מדעי המכילות סימפוזיונים וסדרות הרצאות
כמו גם סדנאות לילדים ונוער.
הקמת המוזיאון
מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית הוקם ב 28 -באוקטובר  1987הודות ליוזמת קנצלר גרמניה דאז הלמוט
קוהל לרגל חגיגות  750שנות העיר ברלין על ידי הרפובליקה הפדרלית גרמניה והמדינה הפדרלית
ברלין .ב 1988 -זכה האדריכל האיטלקי אלדו רוסי בתחרות בנית בנין המוזיאון שתוכנן על גדות נהר
השפריי בקרבת בנין הרייכסטאג .הבניה לא יצאה לפועל היות והאירועים ההיסטורים עם המהפכה
הגרמנית השקטה של ה 3 -באוקטובר  1990ואיחוד שתי המדינות הגרמניות שינו את התוכניות.
באותו יום העבירה ממשלת גרמניה למוזיאון הצעיר את האוספים והקרקע של המוזיאון להיסטוריה
הגרמנית לשעבר של הרפובליקה הדמוקרטית גרמניה שנסגר על ידי ממשלתו האחרונה בספטמבר
 .1990כך הפך בנין הצויגהאוס משנת  ,1695העתיק ביותר בשדרה המפורסמת "אונטר דן לינדן",
למקום מושב מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית עם צוות עובדים ממזרח וממערב גרמניה.
בשל שיפוצים בבנין הצויהאוס בין השנים  1999ו 2003 -הציג מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית תערוכות
מיוחדות בארמון הקרונפרינצנפאליי  Kronprinzenpalaisכמו גם משנת  1990מספר פרוייקטים
בבנין מרטין גרופיוס  .Martin-Gropius-Bauתערוכות רבות הוצגו במקומות שונים בגרמניה ומחוץ
לה ,כמה מהן רק באותם מקומות.
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מבנים חדשים ומבנים משופצים
בין השנים  1994ו 1998 -שופצה חזית בנין הצויגהאוס על סמך תוכניות בניה היסטוריות ועד שנת
 2003שופץ גם פנים הבנין .משרד האדריכל וינפריד ברנה היה אחראי על השיפוץ בכלללותו .כך
הושגו בבנין העתיק סטנדרטים המתאימים לדרישות מוזיאון במאה ה 21 -והפכו  8000מ"ר לשטח
התצוגה של התערוכה המתמדת.
הפנינה האדריכלית "צויגהאוס" עם החצר הפנימית והמסכות של אנדריאס שליטר קיבלה בין השנים
 1998ו 2003 -עם בנית בנין התערוכות החדש על ידי האדריכל לוה מינג פיי כיסוי זכוכית כמו כבר
בין השנים  1878עד  ,1945גם אם בצורה שונה מאז.
בנין התערוכות המתחלפות המשתרע על  2700מ"ר אולמות תצוגה על ארבע קומות מגשר בהיותו
בקרבת מקום לבנייני שינקל המפורסמים ,למוזיאון הישן ולבנין "המשמר החדש"  Neue Wacheבין
ברלין הקלאסיציסטית והקלאסיות המודרנית.
אוספים
הרבה מעבר ל 800,000 -מוצגים הוצגו בשלוש מאות שנות היסטורית האוסף בצויגהאוס :ממוזיאון
הצבא הפרוסי ,המוזיאון להיסטוריה הגרמנית )הרפובליקה הדמוקרטית גרמניה( ומוזיאון ההיסטוריה
הגרמנית המודרני .כבר בתחילת המאה ה 18 -הוחלה פעילות האיסוף בבנין הצויגהאוס הברלינאי
והגיע לשיאה בסוף המאה ה 19 -כאוסף הצבאי החשוב ביותר בגרמניה .ב 1952 -הקימה
הרפובליקה הדמוקרטית גרמניה את המוזיאון להיסטוריה הגרמנית בבנין הצויגהאוס אותו הפכה
לבנין התצוגה לאחר בניתו מחדש .בין השאר נאספו מוצגים על תנועת הפועלים הגרמנית לצד
האוסף הצבאי ואוסף כרזות ופוסטרים מהמאה ה 20 -שהיו בעלי חשיבות בינלאומית .מפעילות
האיסוף של מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית משנת  1987נוספו מוצגים בעלי חשיבות גבוהה להיסטוריה
הגרמנית והאירופאית.
ספריה
הספריה המדעית המיוחדת של מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית בנושאים היסטוריים גרמנים ונושאי
היסטוריה כלליים כמו גם בנושאי תצוגה במוזיאון מכילה מעבר ל 225,000 -כרכים ,מהם כ10,000 -
ספרים נדירים 40,000 ,כתבי ועיתונים 5,000 ,כרכים בנושאים צבאיים ו 10,000 -קטלוגים
מוזיאוניים .הספריה היצוגית הפתוחה לקהל הרחב נמצאת בבנין הנהלת המוזיאון מאחורי בנין
הצויגהאוס בו שכנה בין השנים  1899ו 1945 -הקופה המרכזית המשותפת הפרוסית (Central-
) Genossenschaftskasseומאוחר יותר היתה מקום מושבה של החברה הממשלתית ברפובליקה
הדמוקרטית "מינול" .אולם הדלפקים לשעבר של הבנק שהוא תכשיט אדריכלי עם עמודי שיש ,גג
זכוכית ומדליוני פסיפס מוזהבים בהם מתוארות דמויות מעולם העסקים ועבודת האדמה משמש כיום
כאולם קריאה ולימוד.
שעות פתיחה :בין הימים ב' עד ו' בין השעות  9עד 16:30
כניסה מאחורי בנין היציקה Gießhaus
טלפון+49 (0)30 – 20 30 4 -321 :
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ארכיון התמונות
ארכיון התמונות של המוזיאון מכיל  500,000תצלומים ועותקים של ההיסטוריה הגרמנית
והאירופאית ,ירושות חשובות מצלמים וירושות מסוכנויות כמו גם תיעוד האוספים .הארכיון מציע עיון
ומחקר עצמאי במלאי התמונות או בקבצי המחשב דרך המערכת הפנימית.
שעות פתיחה :בין הימים ב' עד ו' בין השעות  9עד 16
לקבלת אפשרות עיון למטרות מחקר יש להרשם מראש
כניסה :מאחורי בנין היציקה Gießhaus
טלפונים+49 (0)30 – 20 30 4 – 220 ,221 ,222 :
קולנוע הצויגהאוס
מפתיחת תצוגת המוזיאון בבנין הצויגהואס הקולנוע עם  165מקומות הישיבה שלו הוא חלק ממוזיאון
ההיסטוריה הגרמנית .מטרות התוכנית של הקולנוע מקשרות נושאים היסטוריים וקולנועים היסטוריים
שמעבר לסדרות סרטים המלווים תערוכות מאופיינות מעבר לכל על ידי רטרוספקטיבות .הקולנוע
מתחייב להציע תוכנית סרטים השואבת מההיסטוריה הקולנועית הכללית .סרטים תעודיים ,סרטי
קולנוע ,סרטים אילמים עם לווי מוסיקלי וסרטים שהתגלו מחדש הם אוצר הקולנוע ממנו מתקבלות
סדרות הסרטים המוצעות.
כניסה) Unter den Linden 2 :מצד הנהר(
טלפון הקינמטק+49 (0)30 – 20 30 4 – 444 :
טלפון קופת הקולנוע) +49 (0)03 – 20 30 4 – 770 :הקופה פתוחה בימים ג' עד ה' מ 19 -בערב
ובימים ו' עד א' מ 18 -בערב(
אינטרנטwww.dhm.de/kinoH :
המחלקה הפדגוגית של המוזיאון ושירותים למבקר
המחלקה הפדגוגית ומחלקת השירותים למבקר הם נקודות המפגש בין אוספי המוזיאון ,התערוכות
והמבקרים .בהתאם לאופי הקבוצה ,המוצגים המסויימים ונושאים מסויימים מועבר חומר המוזיאון
לכל המבקרים .ההצעות הפדגוגיות של המוזיאון מתאימות למבוגרים ,ילדים ונוער כיחידים ובקבוצות.
מטרתינו היא שהמבקר יחווה את הביקור במוזיאון דרך סיורים מודרכים ,סדנאות בנושאים היסטוריים
והפקות רב תקשורתיות כמקום לימוד ,תקשורת וחוויה .עבודתינו תומכת בתערוכות המוזיאון
ובחובתו לעורר ענין בהיסטוריה ובתערוכות היסטוריות ובכך לתמוך בלימוד וידע פוליטי.
להזמנת סיורים מודרכים
פקס+49 (0)03 – 20 30 4 – 759 :
או באינטרנטfuehrung@dhm.deH :
טלפון התערוכה המתמדת) +49 (0)03 – 20 30 4 – 751 :ימי ב' עד ו' בין השעות  9עד (16
טלפון התערוכות המתחלפות) +49 (0)03 – 20 30 4 – 750 :ימי ב' עד ו' בין השעות  9עד (16
מחיר סיורים מודרכים לקבוצות  75אירו
מספר המשתתפים מוגבל ל ,30 -לא כולל כרטיסי כניסה
מחיר כניסה לכיתות בית ספר  1אירו לתלמיד
קבוצות ללא סיור מודרך מטעם מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית מתבקשות להרשם בכניסה.
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אינטרנט
אתר הבית של מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית  www.dhm.deHמציין כל יום כ 30,000 -מבקרים והוא
הפעיל ביותר בין אתרי האינטרנט של מוזיאונים בגרמניה .באתר נמצאים מעבר ל 30,000 -קבצי
 165,000 ,htmlתמונות והקלטות אאודיו ווידאו .תחת רשימת המנויים “ „demuseumמתקיים חילוף
מידע בין כ 1,800 -משתמשים מחוגי מוזיאונים ברחבי גרמניה .ארכיון אינטרנט מציע גישה למעבר
ל 345,000 -אובייקטים מאוצר המוזיאון .הארכיון נתון לעבודה מתמדת של שיפור והרחבה .מצלמות
מציגות צילומים אקטואליים בני כמה דקות של כיכר הטירה  Schlossplatzבמרכז ברלין ושל שדרת
אונטר דן לינדן עם שער ברנדנבורג.
www.dhm.de
עמותת חברי המוזיאון
כחבר בעמותת מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית יכול כל אדם להראות את הקשר ההדוק שלו להיסטוריה
דרך תמיכתו בעבודת ההוראה המגוונת של מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית .חשוב לקרב את הידע
להיסטוריה הגרמנית ביחוד לקהל הצעיר .כמו שבעבר היה ביקור בבנין הרייכסטאג חלק חשוב
בטיולים השנתיים לברלין ,כך מהווה היום ביקור בתערוכה המתמדת על ההיסטוריה הגרמנית
במוזיאון ההיסטוריה הגרמנית אפשרות חשובה להעמיק את הידע ההיסטורי שנרכש בבית הספר
ואת הידע האישי .תצוגה נרחבת זו של ההיסטוריה הגרמנית לצד תערוכות מתחלפות מעניינות
ביותר תורמות להקניית ידע היסטורי למבקרים מכל הגילאים .עם היצע ברמה גבוהה מבקשת
עמותת חברי המוזיאון לתמוך במוזיאון להתחרות עם מוזיאונים נבחרים בעולם.
חנות ספרים וחנות המוזיאון
חנות הספרים וחנות המוזיאון מציעות קשת רחבה של מוצרים .בראש ובראשונה ניתן לרכוש
פרסומים של המוזיאון עצמו ,קטלוגים אך גם פוסטרים ,ספרים ,גלויות ,כתבי עת ,תקליטורים ,משחקי
מחשב ודגמים ורפרודוקציות של מוצגים היסטוריים .את כל המוצרים ניתן להזמין בכתב ,בטלפון או
דרך האינטרנט.
טלפון+49 (0)30 – 20 30 4 – 827 :
פקס+49 (0)30 -20 30 4 – 543 :
דוא"לverkauf@dhm.deH :
בית הקפה בצויגהאוס
פתוח כל יום בין השעות  10עד 18
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מוזיאון ההיסטוריה הגרמנית
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
D-10117 Berlin
Germany
טלפון+49 (0)30 - 20 30 4 – 444 :
פקס+49 (0)30 – 20 30 4 – 543 :
דוא"לinfo@dhm.de :
www.dhm.de
שעות פתיחה
כל יום בין השעות  10עד 18
מחירי כניסה
בשני בנייני התערוכה מחיר הכניסה  6אירו ,למבקרים מתחת לגיל  18הכניסה חופשית
מחיר כרטיס שנתי )כולל מלווה אחד(  30אירו.
המעברים במוזיאון מתאימים לכסאי גלגלים
סיורים מודרכים בנושא אדריכלות הבנין החדש של איי.אם פיי
הרשמה לקבוצות
טלפון+49 (0)30 – 69815040 :
פקס+49 (0)30 – 6912689 :
דוא"לpeibau@berlininfo.netH :
גישה בתחבורה ציבורית
תחנות רכבת פרברים  :S-Bahnהאקשר מרקט  Hackescher Marktאו פרידריכשטראסה
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חניון תת קרקעי תחת כיכר בבל  Bebelplatzהכניסה דרך רחוב בהרנס Behrenstraße
החניון ברחוב דורותיאן Parkhaus Dorotheenstraße
חניון העיר דום אקוורה  City Quartier Dom Aquaréeהכניסה דרך רחוב שפנדאו Spandauer
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Telefon:+49 (030) 20 30 4 – 0
Fax:+49 (030) 20 30 4 – 543
E-mail: info@dhm.de

Ausstellungshalle von I.M. Pei
Hinter dem Gießhaus 3
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Eintritt 6 €

Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
www.dhm.de

