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חוויה בקריית המוזאונים 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.

סדנת הדפס לקהל הרחב
סדנת הדפס חווייתית עם ציוד מקצועי, בה נתנסה במגוון טכניקות ההדפס 

הידני, הכוללות עבודה עם שבלונות וחותמות. בסדנה ידפיס כל משתתף סדרת 

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

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

במוזאון ראשונים, שיספק תפאורה מושלמת לחוויה חברתית בלתי נשכחת.

כשעתיים

כשעה וחצי



תערוכות מתחלפות במוזאון פתח תקוה לאמנות

 מומלץ: חבילות יומיות המשלבות פעילויות
בשני המוזאונים

קבלת קהל - תערוכה קבוצתית

יניב עמר

המוזיאון  של  במקומו  העוסקת  בתערוכה  סיור 
בימינו ומציעה רעיונות מקוריים ומפתיעים לתפקיד 

המוזאון בתקופה העכשווית.
עבודות האמנים מכניסות לחוויית הביקור היבטים של 
משחק ושעשוע, המשולב לעיתים עם הפעלת המבקר. 

הסיור מסתיים בסדנת יצירה או בהרצאה נלווית.
אוצרת: אור תשובה

אסף רהט

סיור בתערוכה המציגה אמנים עכשוויים העוסקים 
באופני הישרדות. תערוכה המציפה נושא רלוונטי 
מתמיד בתקופה הרגישה בה אנו חיים. הסיור כולל 

הרצאה מותאמת בנושא שיבוט.
אוצרת: אירנה גורדון

החל מאפרילהדרך שבה אנו שורדים - תערוכה קבוצתית

נובמבר - מרץ

שגית הלל פרידמן

כפולה - תערוכת צילום

ביקור בתערוכת היחיד "כפולה" של האמנית שגית 
הלל פרידמן. בתעורכה מוצגים תצלומי ילדות אשר 
הינן תאומות זהות . הדמיון יוצא הדופן בין התאומות 
ועל  ושונות  דמיון  אישית,  זהות  על  שאלות  מעלה 

הקשר בין אדם למקום. המפגש כולל הרצאה.
אוצרת: רעות פרסטר

נובמבר - מרץ



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

משפחתיים ועוד.

  מה אפשר לעשות ביום במוזאון?

   סיורים מודרכים בתערוכות המתחלפות במוזאון פתח תקוה לאמנות

   סיורים תיאטרליים במוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה

  סדנאות מעשיות בהנחיית אמנים
 

  הרצאות בנושאים היסטוריים ואמנותיים
 

  מה עוד במוזאון?

   אודיטוריום להרצאות ולהקרנת סרטים

   מתחם סדנאות מאובזר

  פינת קפה בתשלום נוסף
 

  רחבה חיצונית הפונה לפארק פסטורלי
 

  לנוחיותכם, חניה בחינם בסמוך למוזאון
 

  מי אנחנו?

 צוות החינוך במוזאון 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.

צרו איתנו קשר

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

www.petachtikvamuseum.com

     אידאה - חינוך וקהילה בקריית המוזאונים פתח תקוה

 כתובתנו: קריית המוזאונים-יד לבנים, רח' ארלוזורוב 30 פתח תקוה

אשמח לראותכם,
רמי גרינברג, ראש העיר

מינהל התרבות


