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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



 חבילות יומיות
שילוב מושלם של אמנות והיסטוריה

תוכנית חווייתית בתערוכות המתחלפות
במוזיאון לאמנות עכשווית

תוכנית תיאטרלית במוזיאון ההיסטורי המחודש

סדנת אמנות ויצירה

1

---  ביקור בתערוכה וסדנה מותאמת גם אני אמן 

באחת  חוויתי  לסיור  להגיע  אתכם  מזמינים  אנו 
התערוכות המתחלפות ולעבור סדנה ייחודית בהשראת 

התערוכה. 
הסדנאות והסיורים מותאמים לכל גיל וניתן לשלבם 

בחבילות המוצעות בחוברת. 

שעה וחצי

---  חפצים מתעוררים לחיים סדנת אנימציה 

סדנה רב תחומית בה נחשף לעולם המופלא של 
סרטי האנימציה. ניצור סרטון בשיטת "סטופ-מושן" 
תוך התנסות בפיסול, ציור, כתיבת תסריט, בימוי, 

צילום ושימוש בתוכנות מחשב לאנימציה.
ניתן לשלב את הסדנה כפעילות שיא עבור תוכניות 
לימוד שונות. הפעילות מתאימה לקבוצות של עד 

20 משתתפים.

שעתיים

---  הקסם של חדר החושך סדנת פוטוגרמות 

נחזור אחורה בזמן ונגלה ביחד את המצאת הצילום, 
ואת  הראשונה  המצלמה  הישנות,  הצילום  שיטות 
הצילום.  נייר  את  פוגש  כשהאור  שנוצר  הקסם 
מיוחד  נייר  גבי  על  אמנות  יצירת  בהכנת  נתנסה 
חדר  של  מסורתית  בטכניקה  תמונות  ובפיתוח 

חושך.

שעתיים

תוכניות לכל שכבות הגיל



תוכנית לכל שכבות הגיל

חדש: משחקי ילדות

התערוכה מציגה  חיבורים מפתיעים בין צעצועים מהעבר 
לחפצים שונים, המעניקים להם מראה עכשווי ורלוונטי. 

משחקי  את  ונכיר  והמצאתיות  בדמיון  נעסוק  בסיור 
הילדות מהעבר. 

בעקבות התערוכה ניצור משחק מיוחד 
משלנו.

התוכנית משתלבת עם תכני הכרת האני והאחר, 
האדם וסביבתו.

שעה וחצי

2

לילך מדר

3

חבילה לכיתה א'

בעקבות האגדות

אגדות ומעשיות קיימות בעולמנו משחר התרבות, 
והן מהוות מקור לדמיון מתפרץ ומטאפורה לחיים 
ילד  כל  והדמיון  הסיפורים  בהשראת  האמיתיים. 
ייצור בטכניקות דפוס סיפור אגדה חדש, המשלב 

את האגדות עם עולם התוכן האישי שלו.
התוכנית תומכת בלימודי העברית והבנת הנקרא.

שעה וחצי

רכבת הסיפורים

פעילות תיאטרלית משעשעת ומעשירה, המציגה 
את עולם ספרות הילדים ההיסטורי והעכשווי בליווי 

סדנת יצירה. 
התוכנית משתלבת בנושא "אני" ובלימודי האוריינות, 

השפה והספרות.

שעה וחצי

קסם החפצים

מבט מקורי על החפצים בעולמנו בשילוב משעשע 
של תיאטרון, פנטומימה, קולנוע, תערוכה ויצירה. 

שעה וחצי

אופציה לבחירה:

או



חבילה לכיתה ב'

---  סדנת הדפס מבראשית 

בסדנה ניפגש עם סיפור בריאת העולם, כפי שמתואר 
ביצירות אמנות. נתנסה בטכניקת ההדפס העתיקה, 

וניצור הדפסים בעקבות סיפור הבריאה. 
ומומלצת  מקרא  בלימודי  משתלבת  התוכנית 

כפעילות משלימה לקבלת ספר התורה.

שעה וחצי
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חבילה לכיתה ג' 

---  סדנת הדפס  מסביב לעולם 

נצא ל"מסע מסביב לעולם" דרך מפגש בין–תרבותי 
שונות.  ותרבויות  מדינות  המאפיינים  שמות  עם 
נערוך היכרות מחודשת עם משמעות שמנו הפרטי 
ולסיפור  לשם  הקשורים  בלט,  הדפסי  וניצור 

המיוחד שהוא מספר. 
התוכנית משתלבת בלימודי מולדת וגיאוגרפיה.

אצלנו בשכונה 

מהשכונה  ישנים  חפצים  ובה  מסתורית  מזוודה 
מובילה את התלמידים לחקור את שכונתם בעבר 
ובהווה. הפעילות משלבת תיאטרון צלליות וסדנת 

יצירה מותאמת.
התוכנית משתלבת בלימודי השכונה והעיר, מולדת 

ומורשת.
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שעה וחצי

שעה וחצי ---  בעקבות התיבה האבודה בלש ממש 

אבודה  תיבה  בעקבות  היסטורית  לחקירה  הצטרפו 
בעקבות  ההתיישבות.  ראשית  מימי  בחפצים  מלאה 
החפצים בתיבה נלמד על סיפורים ודמויות היסטוריות 

מימיה הראשונים של המושבה פתח תקוה. 
התוכנית משתלבת בלימודי העיר פתח תקוה, 

מורשת ומולדת.

שעה וחצי



חבילה לכיתה ד'

---  ערוץ ההיסטוריה מבט לראשונים 

עולה  תקוה(  פתח  של  )ההיסטוריה   HPT ערוץ 
רוח מרענן לסיפורים המרתקים  ומביא משב  לאוויר 
דמויות  עם  תיאטרלי  מפגש  המושבה.  תולדות  של 
סיור  בשילוב  המושבה,  ראשית  מימי  ואירועים 
אינטראקטיבי  טריוויה  ומשחק  ראשונים  במוזיאון 

ומאתגר.
התוכנית הינה חלק אינטגרלי מפרויקט "גלויה לעיר".

גלויה לעיר

ד'  כיתות  תלמידי  כלל  את  מזמין  ראשונים  מוזיאון 
מרחבי העיר להשתתף בתוכנית ייחודית, הממשיכה
יוצרים  התלמידים  לראשונים".  "מבט  תוכנית  את 
גלויות בנושא העיר פתח תקוה, ומשתתפים בתחרות 

עירונית.
הפרויקט מתקיים מזה 8 שנים בשיתוף אגף חינוך
יסודי ו-30 בתי ספר מרחבי העיר ובכל שנה נבחר

נושא חדש, המלווה את תהליך היצירה. הגלויות
המנצחות מודפסות ומופצות ברחבי העיר.

בסיום הפרויקט יתקיים אירוע השקה חגיגי ותערוכה 
נלווית.
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שעה וחצי

---  סדנת הדפס טביעת אצבע 

כף היד משמשת כנקודת מוצא ליצירת אמנות בסדנה 
הכוללת מצגת דימויים עשירה. התלמידים יספרו על 
עצמם ועל תחושותיהם באמצעות 'טביעות ידיים', 
בטכניקת עבודה ייחודית המשלבת תחריט ודפוס 

בלט.

שעה וחצי

חבילה לכיתה ה'

מומלץ! להושיט לטבע יד

תוכנית אינטראקטיבית המשלבת שחקנים, פעילות 
מולטימדיה וסדנאות יצירה. התוכנית המרתקת עוסקת 
בפיתוח מודעות סביבתית ובצורך ביצירת איזון בין 

צרכיו של האדם לבין שמירה על הסביבה. 
הפעילות הינה שיתוף פעולה בין קריית המוזיאונים 
לבין האגף לחינוך סביבתי, מיחזור והפרדה. בתי הספר 
המשתתפים בתוכנית מקבלים הפנינג ירוק במתחם 

בית הספר ללא עלות.
התוכנית משתלבת בלימודי האדם והסביבה.
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שלוש שעות

אריאל רייכמן

 --- זוכרים לוחמים 
תערוכה · סיפורים אישיים · סדנה · סרט

נושאי הזיכרון, ההנצחה ומלחמות ישראל מוצגים 
דרך סיפורים אישיים של לוחמים, שירים, מכתבים, 
יצירות אמנות, וחפצים אישיים. המפגש כולל סיור 
בבית יד לבנים ובתערוכת אמנות מיוחדת ליום הזיכרון.
חוויה ייחודית המשלבת את תחומי ההיסטוריה, 

המורשת, האמנות וההנצחה. 

חבילה לכיתה ו'

שלוש שעות

נעמי סלייני



תוכניות מיוחדות

חינוך מיוחד

פעילויות  מתקיימות  לאמנות  תקוה  פתח  במוזיאון 
מגוונות המיועדות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. 
גם מטפלות באמנות  נמנות  צוות המוזיאון, עליו 
ונשות חינוך מיוחד, יתאים באופן אישי את התוכניות 

במוזיאון לצרכים השונים.

חושבים מחוץ למסגרת

תוכנית העשרה ייחודית המיועדת לכיתות ולקבוצות. 
בסדרת מפגשים במוזיאון יפתחו משתתפי הקבוצה 
יצירתית דרך צפייה  וחשיבה  ביטוי  יכולות מנהיגות, 
אמנות  בטכניקות  והתנסות  בתערוכות  ביקורתית 

שונות.
המפגשים נבנים בשיתוף המורה המלווה את הפרויקט 
בהתאמה  הספר,  ובבית  המוזיאון  בשטח  ומתקיימים 

לקבוצה.

תוכניות למורות

חדר המורים מגיע למוזיאון

מוזמנים  הספר  בבתי  וההוראה  החינוך  צוותי 
כיף  וימי  סדנאות  השתלמויות,  עיון,  ימי  לקיים 
בקריית המוזיאונים פתח תקוה. המפגשים יותאמו 
לצרכי הקבוצה, תוך שימוש בכלים העומדים לרשות 
המוזיאון  חללי  אודיטוריום,  סדנאות,   – המוזיאון 
והתערוכות, ליווי הצוות החינוכי והצוות הטיפולי, 

מפגשים עם אוצרות, אמניות ועוד.

8

תערוכות חדשות בקריית המוזיאונים

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 

ומציפה שאלות הנוגעות לחיי היומיום של כולנו.

מצריפה
לילך מדר

התערוכה מציגה חיבורים מפתיעים בין צעצועים 
מהעבר לחפצים שונים, המעניקים להם לבוש עכשווי 

ורלוונטי. 

לאורך השנה
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דימוי: דניאל סמול

לילך מדר

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 - מאיאוסף המוזיאון במבט עכשווי

דנה לוי

ספטמבר - דצמבר



צילום: ענת פנחסי



איך מזמינים?

איך מגיעים?

הכניסה למתחם מהשער ברחוב ארלוזורוב 30 פינת רחוב גייסות השריון. 
לנוחיותכם, במקום קיים חניון.

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

מינהל התרבות


