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מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מזמין אתכם ואת תלמידי בית הספר
לחוות את סיפורו הייחודי והמתמשך של העם היהודי!
אתם מוזמנים למסע אינטראקטיבי ,מלהיב ומרתק ,שיחשוף בפניכם את הסיפורים המרגשים,
האנשים המבריקים ורגעי התהילה של העם היהודי ,שתמיד מצליח להפתיע  -ובגדול!
בואו להתרגש בתערוכות מעוררות ההשראה במוזיאון ,המספרות את סיפורו הרב גוני של
העם היהודי באמצעים טכנולוגיים חדישים ,המאפשרים לכל מבקר לקחת חלק פעיל בחוויה.

במוזיאון שלנו  -אתם לא רק מבקרים ,אתם חלק מהסיפור!
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התערוכות המוצגות
הללו-יה! – בית הכנסת אז והיום גיבורים :פורצי הדרך של העם היהודי
ויהי צחוק  -הומור יהודי מסביב לעולם מבצע משה 30 :שנה אחרי
לוכד ההיסטוריה (שים) – דיוויד סימור
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התכניות החינוכיות במוזיאון:
מסע אל השורשים (כיתות ז’-ח’)
סיור שורשים במוזיאון בית התפוצות הוא חוויה שנשארת לשנים רבות .המסע
החווייתי מציע לתלמידים הזדמנות יוצאת דופן להתחבר למורשת ,לתרבות
ולמסורת המשפחתית שלהם ,לגלות מחדש את זהותם היהודית-ישראלית
ולברר את מקומם בעלילה המסתעפת של סיפור העם היהודי.
* מתאים לצורך הכנת עבודת שורשים ולתכנית בני/בנות מצווה

ערבות הדדית :שבט אחים ואחיות (כיתות ז’-י”ב’)
מהו החומר ממנו עשויה קהילה? ממה עשויים מנהיגים? נצא לסיור
במוחותיהם ובליבם של קהילות ודמויות משפיעות בעם היהודי ,נלמד על
ערבות הדדית ,תרומה לקהילה ועשייה למען האחר לאורך ההיסטוריה ,ומה
מקומן בימינו.
* התכנית מותאמת לנושא השנתי של משרד החינוך ולתחומי הדעת
השונים – ספרות ,אזרחות ,תנ”ך ,היסטוריה ומחשבת ישראל

ויהי צחוק (כיתות ז-י”ב)
התערוכה “ויהי צחוק :הומור יהודי מסביב לעולם” מזמינה אתכם לגלות את סיפורו
הייחודי והמתמשך של העם היהודי דרך צחוק ושמחה .בתכנית נלמד על תפקידיו
החברתיים והתרבותיים של ההומור ,על מה ניתן ללמוד ממנו עלינו ועל אחרים,
ומהם גבולותיו.

התכניות מוצעות בשלושה מסלולים:
מסלול מקוצר ( 70דק’) מסלול רגיל (כשעתיים ) מסלול מורחב (שעתיים וחצי)
במוזיאון מוצעים גם ימי עיון ,השתלמויות וגיבוש לחדרי מורים

שריינו מקום ,עוד היום!
מרכז מבקרים 03-7457808 :דוא”ל tours@bh.org.il
מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות ,קמפוס אוניברסיטת תל אביב ,שער  ,2רח' קלאוזנר ,רמת אביב www.bh.org.il
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