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 חבילות יומיות
שילוב מושלם של אמנות והיסטוריה

תוכנית חווייתית בתערוכות המתחלפות
במוזיאון פתח תקוה לאמנות

תוכנית תיאטרלית במוזיאון ההיסטורי המחודש

סדנת אמנות ויצירה

אבינועם שטרנהיים
צילום: אלעד שריג
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 נעים להכיר:
אידאה - מחלקת החינוך בקריית המוזיאונים

 אנו שמחים להציג בפניכם מערך פעילויות עשיר ומשלים

לתוכניות הלימוד בבתי הספר:

   ביקורים מודרכים בתערוכות במוזיאון לאמנות עכשווית

   הדרכות תיאטרליות במוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

  סדנאות יצירה מקצועיות
 

  תוכניות חינוכיות בהתאמה אישית
 

לפרטים נוספים ולהזמנות:

arielak@ptikva.org.il / 03-9286304 / אריאלה כץ בן-צבי, מנהלת מכירות

reutp@ptikva.org.il / רעות פרסטר, מנהלת מחלקות החינוך

www.petachtikvamuseum.com

     אידאה - חינוך וקהילה, קריית המוזיאונים פתח תקוה

חידשנו את מוזיאון ראשונים!

המוזיאון ההיסטורי הוותיק והאהוב עבר שדרוג והתחדש במשחקים 

אינטראקטיביים, מוצגים ותערוכות מרתקות. אנו מזמינים אתכם לבקר, 

לשחק ולהתרשם.

קריית המוזיאונים בפתח תקוה היא אחד מהמקומות בהם מתגאה 
עירנו. בקרייה פועלים מוזיאון ראשונים לתולדות המושבה, ומוזיאון לאמנות 

עכשווית מהמובילים בארץ. מחלקות החינוך המצויינות בקריית המוזיאונים

מובילות תוכניות חינוכיות חדשניות המשתלבות עם תוכניות משרד החינוך. 

ביקור במוזיאון יספק תוכן ייחודי המשלים את התכנים הנלמדים בבתי 

הספר, וחוויה עירונית בלתי נשכחת.

אשמח לראותכם,
רמי גרינברג, ראש העיר



המלצות הצוות
חט״ב - תיכון

אנימציה VS. אלימות

האנימציה  סרטי  של  היצירתי  לעולם  נחשף  בסדנה 
ונתנסה ביצירת סרטון בשיטת "סטופ-מושן", העוסק 
צוות  עבודת  משלבת  הסדנה  לאלימות.  בהתנגדות 
ותחומי אמנות שונים - כתיבת תסריט, בימוי, הכנת 
תפאורה, עיצוב דמויות, צילום ועריכה בתוכנות מחשב 

לאנימציה. 
ניתן להתאים את תוכן הסדנה לתחומי לימוד נוספים. 

הסדנה מוגבלת ל-20 משתתפים.

שעתיים

---  כוח ביטוי סדנת הדפס 

סדנה מרתקת ועכשווית העוסקת בהבעת עמדות 
ומסרים דרך רשתות חברתיות. יחד נראה יצירות אמנות 
המביעות מחאה, ובעקבותיהן כל משתתף יבחר מסר 
ויהפוך אותו ליצירת אמנות. העבודה בסדנה תעשה 
בטכניקת דפוס בלט מקצועי, שיאפשר לכל משתתף 

להדפיס גלויה ייחודית.
הסדנה משתלבת בתוכניות הלימודים בהיסטוריה, 

אזרחות, תקשורת ומגדר.

שעה וחצי

חדש: ליפול ברשת 
מומלץ לכיתות י'-יב'

דרך פורטל זמן שנפער במוזיאון ההיסטורי, התלמידים 
משוגרים אל העבר של פתח תקוה, שם יתחילו במסע 
אל העתיד הטכנולוגי של העיר - מפעמון המושבה ושאר 

פריטים היסטוריים ועד לסלפי, האימוג'י והאינסטוש.
התלמידים  את  המאתגרת  ומרתקת,  חדשה  תכנית 
ומעוררת מחשבה על עתידנו ומקומה של התקשורת 

בחיינו.
מומלץ לתלמידי תקשורת, אזרחות וסוציולוגיה. 

שעה וחצי

ניר מולד ועמוס אלנבוגן

תוכניות חינוכיות וסדנאות יצירה

---  חט"ב מנהיגים 

 
תכנית בליווי שחקנים בה נחשף לסיפוריהם של מנהיגים 
ומנהיגות בעבר ובהווה, ונתמקד במספר דילמות מרכזיות 
איתן התמודדו המנהיגים. יחד נחקור את הבחירות 
שהובילו אותם להיות אנשים פורצי דרך ולהותיר חותם 

משמעותי על ההיסטוריה.
התוכנית מתאימה במיוחד לבני ובנות מצווה.

שעה וחצי

שעה וחצי התיבה האבודה 
מומלץ לכיתה ח'

בתוכנית תיאטרלית ייחודית מגלים התלמידים תיבה 
שהוטמנה בימי המושבה, בעזרת כתב חידה. בתיבה 
לבמה  המעלים  מגוונים  וחפצים  מסמכים  נחשפים 
שותפים  התלמידים  ההתיישבות.  מראשית  דמויות 

להתרחשות, מתלבשים ומצטלמים ברוח התקופה. 
התוכנית משתלבת בלימודי ההיסטוריה, מורשת 

ותרבות ישראל.
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תוכניות חינוכיות וסדנאות יצירה 

זוכרים לוחמים 
מומלץ לכיתה ט'

תוכנית מיוחדת לחודש הזיכרון, המשתלבת בלימודי 
המורשת וההיסטוריה. מפגש חווייתי המחבר את 
התלמידים עם נושא הזיכרון וההנצחה. התלמידים 
מוזמנים להתבונן, לחקור ולהתרגש באמצעות סיפורים 
אישיים, שירים, סרטים ויצירות אמנות. התלמידים 
משתתפים בפעילות חקר בתערוכת ההנצחה בבית יד 

לבנים.
התכנית משתלבת עם ביקור בתערוכת האמנות 

המוקדשת לחודש הזיכרון.

תוכניות לחינוך המיוחד

מפגש מונגש בתערוכות האמנות וההיסטוריה המוצגות 
בקריית המוזיאונים. במהלך התוכנית נתנסה בפעילויות 

יצירה המותאמות במיוחד על ידי מטפלות באמנות.

תערוכות חדשות במוזיאון פתח תקוה לאמנות

לפירוט יתר התערוכות שיוצגו בשנה הקרובה, 

הכנסו לאתר המוזיאון בכתובת: 

www.petachtikvamuseum.com
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שלוש שעות

נעמי סלייני

אוסף המוזיאון במבט עכשווי

תערוכה חוווייתית המספרת את סיפורו המתהווה 
של אוסף מוזיאון פתח תקוה לאמנות. התערוכה 
מציגה יצירות מראשית המאה העשרים שטרם הוצגו, 
האחרונות.  מהשנים  עכשווית  אמנות  יצירות  לצד 
המוחשך,  המוזיאון  חלל  בתוך  לשוטט  מוזמן  הקהל 
שונים  חלקים  ייחודית,  תאורה  מערכת  ובאמצעות 
בתערוכה מוארים באופן מפתיע וחושפים בכל פעם 

יצירה אחרת.  

אוגוסט - דצמבר

דנה לוי

Deep Feeling: על בינה מלאכותית ורגשות
תערוכה קבוצתית

תערוכה אינטראקטיבית המזמינה את המבקרים 
לחוות את הקשר בין טכנולוגיה ורגשות דרך עבודות 
בינה  כמו  נושאים  בוחנים  האמנים  מרתקות.  וידאו 
מלאכותית, מערכות יחסים עם אפליקציות, דימויים 
שמעוררים חוויות רגשיות ועוד. התערוכה מחברת 
עכשווית  טכנולוגיה  עם  יחד  אמנותיות  מסורות 

דימוי: דניאל סמולומציפה שאלות הנוגעות לחיי היומיום של כולנו.

פברואר - מאי



איך מזמינים?

איך מגיעים?

הכניסה למתחם מהשער ברחוב ארלוזורוב 30 פינת רחוב גייסות השריון. 
לנוחיותכם, במקום קיים חניון.
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reutp@ptikva.org.il / רעות פרסטר, מנהלת מחלקות החינוך
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