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חוויה תיאטרלית
במוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

חדשות ערוץ ההיסטוריה
מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ HPT  )ההיסטוריה של פתח תקוה( מארחת 

דמויות היסטוריות ומציגה כתבות מגוונות על ימי ראשית המושבה: החזון, 

הקשיים, השמירה, החקלאות העברית ועוד. ההצגה מלווה בצילומי ארכיון 

ובקטעי סרטים נדירים.

נשות חיל
תוכנית תיאטרלית מרתקת המציגה את סיפורן של הנשים מימי ראשית המושבה 

וחושפת את מקומן המכובד והמרשים של נשים אלו  בפרויקט בניית המושבה 

פתח תקוה. מפגש עם ניצני הפמיניזם בארץ  דרך סיפוריהן של הפועלת 

העברייה הראשונה, המשוררת הצברית הראשונה ונשים פעילות אחרות.

חדש במוזיאון:
קליק איט – המשחק שמקליק את העולם!

יש לכם יום הולדת? יום נישואין? אירוע חברתי מיוחד?

בואו לחגוג אצלנו עם משחק טריוויה אינטראקטיבי, מלהיב ומותאם אישית 

במוזיאון ראשונים, שיספק תפאורה מושלמת לחוויה חברתית בלתי נשכחת.

תערוכות מתחלפות במוזיאון פתח תקוה לאמנות

 מומלץ: חבילות יומיות המשלבות פעילויות
בשני המוזיאונים

Deep Feeling: על בינה מלאכותית ורגשות
תערוכה קבוצתית

דימוי: דניאל סמול

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 

ומציפה שאלות הנוגעות לחיי היומיום של כולנו.

אוסף המוזיאון במבט עכשווי

מיכל קובלסקי

בה  ציוד מקצועי  חווייתית בשימוש  סדנת הדפס 
הכוללות  הידני,  ההדפס  טכניקות  במגוון  נתנסה 
כל  ידפיס  בסדנה  וחותמות.  שבלונות  עם  עבודה 

משתתף סדרת העתקים לעבודתו. 
בסוף הסדנה מקבל כל משתתף את יצירת האמנות 

שהכין.

שלוש שעותחדש! סדנת הדפס לקהל הרחב

דנה לוי

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

פברואר - מאי

ספטמבר - דצמבר
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      אידאה - חינוך וקהילה בקריית המוזיאונים פתח תקוה

 אידאה, מחלקת חינוך וקהילה בקריית המוזיאונים מזמינה אתכם
לימי עיון, פעילויות גיבוש לעובדים, פעילויות העשרה, אירועים 

משפחתיים ועוד.

  מה אפשר לעשות ביום במוזיאון?

  מומלץ: חבילה יומית הכוללת ביקור מודרך במוזיאון לאמנות ובמוזיאון ראשונים
 

   סיורים מודרכים בתערוכות המתחלפות במוזיאון פתח תקוה לאמנות

   סיורים תיאטרליים במוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

  סדנאות מעשיות בהנחיית אמנים
 

  הרצאות בנושאים היסטוריים ואמנותיים
 

  מה עוד במוזיאון?

   אודיטוריום להרצאות והקרנת סרטים

   מתחם סדנאות מאובזר

  פינת קפה )בתשלום נוסף(  
 

  רחבה חיצונית להתכנסות הפונה לפארק פסטורלי
 

  לנוחיותכם, חניה בחינם בסמוך למוזיאון
 

  מי אנחנו?

 צוות החינוך במוזיאון מורכב מאנשי חינוך, אמנים פעילים ושחקני

 תיאטרון, שילוו את הביקור שלכם ויתאימו אותו לצרכי הקבוצה.

 המדריכים הם בעלי ידע עשיר וניסיון מקצועי שיהפכו את הביקור

לחווייתי ומעשיר.

אשמח לראותכם,
רמי גרינברג, ראש העיר
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