אירוע

הנשיא בוש במצדה
במסגרת ביקורו של נשיא ארצות הברית ג‘ורג‘ בוש בישראל לרגל חגיגות ה–60
למדינה ,הגיעו הנשיא האמריקאי ורעייתו לורה וראש ממשלת ישראל ורעייתו עליזה
לגן לאומי מצדה ,מהאתרים המרכזיים והחשובים במדינת ישראל ,שהוכרז כאתר
מורשת עולמית על ידי אונסק“ו
הזוג בוש והזוג אולמרט

כתיבה :אסנת איתן
צילום :אבינועם מיכאלי
מי שטועה לחשוב שביקורו של הנשיא
בוש החל בבוקרו של אותו יום חמישי
ערב ל“ג בעומר ,כנראה מעולם לא אירח
את הזוג הנשיאותי בביתו .את הביקור
הנשיאותי הכינה פמליה מפוארת
מהבית הלבן ,אשר הגיעה לישראל
כחודש ימים טרם הביקור וקיימה לא
פחות משבעה סיורים מקדימים במצדה
ואין ספור פגישות עבודה עם אנשי
רשות הטבע והגנים .צוות בטיחות בחן
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את הרכבל על כל מרכיביו ,עשרות
יועצים למדו את סיפורה ההיסטורי של
מצדה ,וצוות תקשורת קבע את כללי
ההתנהלות התקשורתית בעת הביקור.
ועוד לא אמרנו מילה על הסדרי הביטחון,
ואולי גם לא נגיד...
ובכל זאת ,לאחר שבועות ארוכים של
הכנה לבשה מצדה חג ודלתות הרכבל
נסגרו .בתוך הקרון שעלה אל ההר ישבו
נשיא ארצות הברית ג‘ורג‘ בוש ורעייתו

לורה וראש ממשלת ישראל אהוד
אולמרט ורעייתו עליזה .מי שניצח על כל
הביקור וליווה את האורחים המכובדים
הוא מנהל גן לאומי מצדה ,איתן קמפבל,
אשר חי ונושם את אתר מצדה יותר
מ– 30שנה.
מרגע שנפתחו דלתות הרכבל על פסגת
ההר דילגו הזוגות מתחנה היסטורית
אחת לאחרת .הם סיירו בארמון הצפוני
של הורדוס ,בדגם המים ובבית המרחץ,

ושיאו של הסיור היה סיפור הלילה
האחרון של מורדי מצדה ,שסופר להם
ליד הכניסה לבית הכנסת.
בתום כשעה וחצי של סיור תחת השמש
הקופחת ,ירדו כולם להתקרר במוזיאון

מצדה החדש והייחודי שנחנך השנה .את
הסיור הם סיימו נרגשים ומלאי התפעלות,
לא לפני שתיעדו את התרשמותם
בספר המבקרים והודו לצוות המקום
על הכנסת האורחים מחממת הלב .כמה

איתן קמפבל מדריך את ג‘ורג‘ בוש ואהוד אולמרט לצד המוצגים
הארכיאולוגיים במוזיאון מצדה .צילום :אבי אוחיון ,לע“מ

ג‘ורג‘ בוש ועוזי ברזילאי.

על המדרגות שליד פתח בית הכנסת שומע ג‘ורג‘ בוש את סיפורו של איתן
קמפבל על הלילה האחרון של מורדי מצדה.

שעות לאחר הביקור ציין ג‘ורג‘ בוש את
רשמיו ממצדה בנאום שנשא בפני כנסת
ישראל ,בו שב והצהיר כי “שנית מצדה
לא תיפול“ .ואם נשיא המעצמה הגדולה
בעולם אומר זאת ,מי אנחנו שנתווכח?

הנשיא חותם בספר המבקרים בכניסה למוזיאון מצדה .בתמונה :דינה חברון
מנהלת המוזיאון ,ג‘ורג‘ בוש ואהוד אולמרט .צילום :אבי אוחיון ,לע“מ

ג‘ורג‘ בוש ואהוד אולמרט מסיירים בהדרכתו
של איתן קמפבל מנהל גן לאומי מצדהֿ .

ג‘ורג‘ בוש ואהוד אולמרט.
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