ברוכים הבאים לאנו  -המוזיאון היהודי הגדול והמקיף בעולם!
"אנו  -מוזיאון העם היהודי" נפתח השנה לאחר  10שנות תכנון ובנייה ,ומציע לקהל התלמידים חוויה
מוזיאלית ברמה שלא הכרתם –  3קומות חדשות בהם כ  500מוצגים ,איורים ופריטים נדירים 40 ,סרטים
וסרטוני אנימציה בהפקה מקורית ו –  21אינטראקטיביים חדשניים ומלהיבים לילדים.
תלמידי בית הספר מוזמנים לצאת למסע מהנה ומרגש בין נבכי סיפורו המופלא של העם היהודי לאורך
ההיסטוריה ועד ימינו ,להיחשף לכל רגעי התהילה ולתרומה האדירה של היהודים לאנושות כולה ,בכל תחומי
החיים ולאורך דורות שלמים ,ולצאת לחוויה חושית מרתקת ומעשירה במוזיאון בו כולנו חלק מהסיפור.

תכניות לימוד לחט"ב עליונה ותיכון

שורשים

(כיתות ז-ט)*

בתרבות הישראלית המודרנית ,עבודת השורשים מהווה
טקס מעבר והזדמנות לתלמיד/ה לבחון את עצמם,
לשאול את הוריהם וסביהם על עברם ,ולגלות אוצר בלום
בהיסטוריה המשפחתית שלהם.
המוזיאון גאה להציע סיור עשיר ,חוויותי ואינטראקטיבי
ששוזר את הקצוות יחדיו :לימוד של ההיסטוריה הייחודית
והמתמשכת של העם היהודי ,לצד שימוש כלים ותצוגות
חדשניים כדי לחקור ולגלות על קהילות ומשפחות
ספציפיות.
במהלך הסיור כל תלמיד/ה יבנו עץ משפחה אישי ,אותו
יעשירו במידע על תהליכים היסטוריים ,קהילות ,הגירות,
מוצגים ועוד.
*מתאים גם לסיור בר/בת מצווה

"סודקות את קיר הזכוכית"
(כיתות ז-ט/י-י"ב)

לאורך אלפי שנים מודרו נשים מעל במת ההיסטוריה:
הן הועסקו במשרות עמלניות ,ניהול בית והרחק ממוקדי
הכוח והיצירה .במאה השנים האחרונות החלנו לראות
סדקים בתקרת הזכוכית ,ונשים קודמו לתפקידי מפתח:
שופטות ,ראשות ממשלה ,אומניות ,נשות עסקים ועוד.
בסיור זה נבקש להתמקד בנשים לאורך ההיסטוריה
היהודית – נשים שמודרו לצד נשים שהצליחו והובילו
את העולם היהודי מלפני מאות שנים (כדוגמת שלומציון
מלכת יהודה ,יהודית מלכת אתיופיה ודונה גרציה) ועד
עצם היום הזה.

"מנהיגות"

(כיתות י-י"ב)

סיור בנושא מנהיגות  ,העוקב אחר מנהיגות ומנהיגים
ברחבי העולם וההיסטוריה היהודית ,ומה ניתן ללמוד
מהם להיום .נסייר בעתות משבר ושלום ,ונראה כיצד
מנהיגות ומנהיגים מצליחים לנווט דרך גלי ההיסטוריה
הסוערים.

סיפור המסע

(כיתות י-י"ב)

סיור ממוקד בהיסטוריה של העם היהודי בדגש על
היצירה ,השגשוג וההצלחה של הקהילות ברחבי העולם.
נבחן את ההשפעות ההדדיות שהיו לקהילות היהודיות
על סביבתן ,ולהיפך.
בסיור נלך בציר הזמן מימי קדם ועד להקמת מדינת
ישראל לצד אירועים מכוננים שקרו בארץ ובעולם באותן
תקופות.
**הסיור מיועד כהכנה ליוצאי מסע ישראלי ומסע לפולין
אורך הביקור כשעתיים

במוזיאון מוצעים גם ימי עיון ,השתלמויות
וגיבוש לחדרי מורים ,שריינו מקום עוד היום!

לפרטים והרשמה ,מרכז מבקרים:
טל/וואטס אפ03-7457808 :
tours@anumuseum.org.il

אנו  -מוזיאון העם היהודי ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב ,שער  ,2רח’ קלאוזנר ,רמת אביבwww.anumuseum.org.il ,

