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חינוך חווייתי בקריית המוזאונים 

אני שמח להציג בפניכם מערך פעילויות עשיר ומשלים 

לתוכניות הלימוד בבתי הספר.

ביקורים מודרכים בתערוכות במוזאון האמנות ובמוזאון  	

ההיסטורי 

הדרכות תיאטרליות במוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה 	

סדנאות יצירה מקצועיות 	

תוכניות נוספות בהתאמה אישית 	

קריית המוזאונים כוללת את מוזאון פתח תקוה לאמנות – 

מוזאון לאמנות עכשווית מהמובילים בארץ, את מוזאון 

ראשונים לתולדות פתח תקוה, המספר על ראשית ימי 

המושבה בצורה חווייתית ואת ארכיון העיר. ביקור משולב 

בקריית המוזאונים מציע חוויה חינוכית חדשנית בה 

הלימוד נעשה מתוך התנסות אישית ומפגש עם חומרים 

ועולמות תוכן מגוונים. התכנים החינוכיים מותאמים 

ומשלימים את תוכניות משרד החינוך. 

בברכה

רמי גרינברג, ראש העיר

לפרטים נוספים ולהזמנות לפנות לאריאלה:

 arielak@ptikva.org.il 03-9286304
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תוכניות המוזאונים מועברות על ידי צוות מקצועי.

אנו מציעים מפגשים מרתקים ומלאי דמיון הכוללים הדרכות 

תיאטרליות, סיורים פעילים בתערוכות וסדנאות יצירה, 

המזמינים לחוויית התבוננות, למידה והנאה.

מומלץ לקחת סדרה של 4 מפגשים לאורך כל השנה בעלות מופחתת.

עיגול, משולש ומרובע יוצאים למסיבה - נשחק עם צורות הבסיס ונשתמש 
בהן ליצירה של עבודה מעשירה. נראה כיצד חיבור של מספר צורות 

יוצר צורה חדשה. הסדנה מקנה כלים לבחינה של צורות הבסיס 

והיכרות עם מושגי יסוד כגון קו וכתם. הילדים יצרו עבודות תוך 

שימוש בהדפס הבלט ובמכבש דפוס. 

רכבת הסיפורים - מסע לארץ הסיפורים. הילדים מוזמנים לפגוש 
את הדמויות מתוך הסיפורים והאגדות הקלאסיים. התוכנית מלווה 

במדריך ובשחקנים וכוללת סדנת יצירה המסכמת את החוויה.

התוכנית מומלצת לעידוד הקריאה. 

גם אני אמן - להיכנס לראשו של אמן, לדמיין, להסתקרן 
וליצור. אנו מזמינים אתכם להגיע לסיור חווייתי באחת 

התערוכות המוצגת במוזאון, לגלות את עושרה ואת 

סודותיה, את הסיפורים הכמוסים של לידתן של יצירות 

אמנות עד להצגתן לקהל הרחב ואז לעבור סדנה ייחודית 

בהשראת התערוכה.

משחקים במושבה - מגוון צעצועים ישנים מראשית 
המושבה מתגלים בחנות צעצועים. פעילות ייחודית 

עם משחקים היסטוריים. נכיר את משחקי הילדות 

מהעבר וניצור משחק משלנו. תכנית משודרגת.

תכניות לגני ילדים 
משך כל תכנית שעה וחצי

משך חבילה שלוש שעות
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במוזאון האמנות מוצגות תערוכות מתחלפות העוסקות 

בנושאים חברתיים וחינוכיים רחבים ומוצגות עבודות מרתקות 

של אמנים מהארץ ומחו"ל. 

במוזאון ראשונים תוכלו לחוות באופן אינטראקטיבי את סיפורה 

של פתח תקוה בימי המושבה, להצטלם בצלמנייה העתיקה, 

לצפות בתכניות תיאטרליות ולהשתתף בחידונים מהנים. בנוסף 

תוכלו ליהנות מסדנאות יצירה במתחם הסדנאות שלנו.

חבילה לכיתה א' 
אמנות + היסטוריה 

בעקבות האגדות - כל ילד יצור בטכניקות דפוס סיפור אגדה 
חדש, המשלב את האגדות אליהן נחשף עם עולם התוכן האישי 

שלו. התוכנית תומכת בלימודי העברית והבנת הנקרא. 

רכבת הסיפורים - מסע לארץ הסיפורים. הילדים מוזמנים 
לעלות על הרכבת של גד הנהג ולפגוש את הדמויות מתוך 

הסיפורים והאגדות הקלאסיים. התוכנית מלווה במדריך 

ובשחקנים המגלמים את הדמויות מהסיפורים השונים 

וכוללת בנוסף סדנת יצירה המסכמת את החוויה.

התוכנית מומלצת לעידוד הקריאה. 

תכניות לבי"ס יסודי 
משך כל תכנית שעה וחצי

משך חבילה שלוש שעות
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חבילה לכיתה ד' 
אמנות + היסטוריה 

מקצבי השראה - סדנה בה נבחן תופעות של שכפול, העתקה וחזרה, 
המתקיימים בטבע ובחיי היום יום. מהי החוקיות הגלומה במבנה 

הפרח? כיצד ציפור בונה את ביתה? שאלות אלו יפתחו לדיון יצירתי 

החושף כיצד אמנות מלמדת אותנו לראות וליצור דרך אותם חוקים 

ושבירתם. מומלץ כהעשרה ללימודי המדעים המדויקים. 

מבט לראשונים - ערוץ ההיסטוריה )HPT( של פתח תקוה - מפגש 
תיאטרלי עם דמויות ואירועים מימי ראשית המושבה, בשילוב סיור 

במוזאון ראשונים ומשחק טריוויה אינטראקטיבי ומאתגר. התוכנית 

הינה חלק אינטגרלי מפרויקט "גלויה לעיר". התכנית משתלבת 

בלימודי היסטוריה, המורשת ותרבות ישראל.

חבילה לכיתה ב' 
אמנות + היסטוריה 

מבראשית - סדנת הדפס. בסדנה נפגוש 
את סיפור בריאת העולם, כפי שמתואר 

ביצירות אמנות קלאסיות. נתנסה 

בטכניקת הדפס עתיקה וניצור הדפסים 

בעקבות סיפור הבריאה. התוכנית 

משתלבת בלימודי מקרא ומומלצת 

כפעילות משלימה לקבלת ספר התורה. 

שיעור מלאכה – תכנית מרתקת אשר 
מתחקה אחר שיעורי המלאכה בתקופת 

ראשית המושבה. בעקבות התערוכה "זה 

שם המשחק" יפגשו התלמידים דמויות תאטרליות אשר ימחישו את 

רוח התקופה וינחו את התלמידים ליצירה ולמשחק בניחוח נוסטלגי.

חבילה לכיתה ג' 
אמנות + היסטוריה 

שמות מסביב לעולם – סדנה העוסקת בסובלנות ובקבלת האחר דרך 
נושא השמות. 

שמות מספרים לנו על התרבויות, המסורות, אורח החיים ותפיסת 

עולמם של האנשים. התלמידים לומדים על משמעות שמם ועל הקשרו. 

בסדנה יצור כל ילד הדפס בהשראת מה שגילה.

אצלנו בשכונה - מזוודה מסתורית ובה חפצים ישנים מהשכונה מובילה 
את התלמידים לחקור את שכונתם בעבר ובהווה. הפעילות משלבת 

סדנת יצירה מותאמת. התוכנית משתלבת בלימודי השכונה והעיר, 

מולדת ומורשת.

חבילה לכיתה ה' 
אמנות + היסטוריה 

גם אני אמן - להיכנס לראשו של אמן, 
לדמיין, להסתקרן וליצור. אנו מזמינים 

אתכם להגיע לסיור חווייתי באחת 

התערוכות המוצגת במוזאון, לגלות 

את עושרה ואת סודותיה, את 

הסיפורים הכמוסים של לידתן 

של יצירות אמנות עד הצגתן 

לקהל הרחב ואז לעבור סדנה 

ייחודית בהשראת התערוכה. 

תיבה אבודה - בתוכנית תיאטרלית ייחודית מגלים 
התלמידים תיבה שהוטמנה בימי המושבה. בעזרת 

כתב חידה התלמידים שותפים להתרחשות, מתלבשים 

ומצטלמים ברוח התקופה. התוכנית משתלבת 

בלימודי ההיסטוריה, המורשת ותרבות ישראל. 
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חבילה לכיתה ו' 
אמנות + היסטוריה 

חוזקות ורגשות - התפתחות התקשורת והמדיות החברתיות 
השפיעה על האופן בו אנו מבטאים רגש. בעזרת אימוג'ים – אייקונים 

קטנים המבטאים תחושת ומצבי רוח, נוצרה שפה חדשה. בסדנה 

נבחן את השפה ואת מרכיביה, דרכה נפענח יצירות אמנות ונשווה בין 

כוונות האמן ורגשות התלמידים. 

בטכניקת ההדפס ניצור אימוג'ים חדשים משלנו בהשראת יצירות 

אייקוניות. 

זוכרים לוחמים - תוכנית מיוחדת לחודש הזיכרון המשתלבת בלימודי 
המורשת וההיסטוריה. מפגש חווייתי המחבר את התלמידים עם נושא 

הזיכרון וההנצחה. התלמידים משתתפים בפעילות חקר בתערוכת 

ההנצחה בבית יד לבנים. התכנית משתלבת עם ביקור בתערוכת 

האמנות המוקדשת לחודש הזיכרון.
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חט"ב
ותיכון

אמנות + היסטוריה 

אופציה א'

כוח ביטוי - סדנה העוסקת בהבעת עמדות ומסרים דרך רשתות 
חברתיות. נראה יצירות אמנות המביעות מחאה. כל משתתף 

יבחר מסר ויהפוך אותו ליצירת אמנות. העבודה בסדנה תעשה 

בטכניקת דפוס בלט מקצועי שבסופה כל משתתף ידפיס גלויה. 

הסדנה משתלבת בתוכניות הלימודים בהיסטוריה, באזרחות, 

בתקשורת ובמגדר. 

נשות חיל – )חדש( תוכנית תיאטרלית מרתקת המציגה את 
סיפורן של נשים מימי ראשית המושבה ותפקידן המכונן 

בהתהוות המושבה פתח תקוה. נערוך מפגש עם ניצני 

הפמיניזם בארץ דרך סיפורן של הפועלת העברייה הראשונה, 

המשוררת הצברית הראשונה ונשים פועלות נוספות. 

חבילת ההדרכה באמנות ובהיסטוריה מאפשרת ראייה רב תרבותית 

אותנטית המעניקה לתלמידים/ת חוויית לימוד ברוח אחרת.

תערוכות מוזאון האמנות עוסקות בנושאים חברתיים עכשוויים 

ומתכתבות עם תכנים רחבים כגון: אזרחות, חינוך, היסטוריה ותקשורת. 

אנו מציעים סיור חווייתי באחת התערוכות המתחלפות וסדנה ייחודית 

בהשראת התערוכה.

מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה מציע מגוון תכניות המתייחסות 

לסיפור ההתיישבות בפתח תקוה וארץ ישראל דרך העבר, ההווה והעתיד 

באמצעים חווייתיים. התכניות משתלבות בתכניות הלימודים, בתחומי 

מורשת, מנהיגות ויזמות, יחד עם חוויה תרבותית-אמנותית עשירה 

ומגוונת. בבית יד לבנים נערכים מפגשים ייחודיים בנושא הנצחה וזיכרון.

הסדנאות והתוכניות החינוכיות בהתאמה אישית על פי גיל התלמידים/ות 

וצרכיהם.

חבילה לחט"ב 
וחטיבה עליונה 

משך כל תכנית שעה וחצי

משך חבילה שלוש שעות
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תוכניות מיוחדות לימי זיכרון 
לחט"ב ולתיכונים 

שואה ותקומה - תוכנית חדשה המספרת את סיפורה של 
משפחה אחת בדרך לארץ הנכספת ובאתגרים והמאבקים 

בהקמת המדינה. הפעילות מתקיימת במוזאון ראשונים ובקרון 

הרכבת הצמוד אליו ומומלצת לתלמידי תיכון כחלק מתכנית 

משרד החינוך "בשבילי הזיכרון" - תכנית חינוכית בנושא 

השואה.

זוכרים לוחמים - תוכנית מותאמת לחודש הזיכרון 
המשתלבת בלימודי המורשת וההיסטוריה. מפגש חווייתי 

המחבר את התלמידים עם נושא הזיכרון וההנצחה. 

התלמידים משתתפים בפעילות חקר בתערוכת 

ההנצחה בבית יד לבנים. התכנית משתלבת עם 

ביקור בתערוכת האמנות המוקדשת לחודש הזיכרון.

חט"ב
ותיכון אופציה ב'

דימוי ומילה - מה קורה כשטקסט ואמנות נפגשים? האם טקסט
 יכול להיות דימוי חזותי? כיצד ניתן לשלב בין דימוי למילה? במהלך

הסדנה נבחן כיצד ניתן לבטא מחדש תכנים ספרותיים, ליצור בעקבותיהם 

ולהעניק להם משמעות חדשה. בחלק המעשי ניצור הדפס בו הדימוי 

מגלם בתוכו את המילה הכתובה בשימוש במכבש דפוס. מומלץ כהעשרה 

ללימודי ספרות. 

- מפגש תיאטרלי  מבט לראשונים - ערוץ ההיסטוריה )HPT( של פתח תקוה
עם דמויות ואירועים מימי ראשית המושבה, בשילוב סיור במוזאון ראשונים 

ומשחק טריוויה אינטראקטיבי ומאתגר. 
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העשרה

חושבים מחוץ למסגרת - תוכנית העשרה המיועדת לכיתות ולקבוצות 
מצוינות. בסדרת מפגשים במוזאון לאמנות עכשווית יפתחו משתתפי 

התוכנית יכולות ביטוי וחשיבה יצירתית, דרך צפייה בתערוכות 

השונות והתנסות בטכניקות יצירה רבגוניות. בסיום הפרויקט תוצג 

תערוכה ברחבי בית הספר.

מיועד לבי"ס יסודי.

נוער בסיכוי- סדנת צילום - תוכנית המיועדת לתמיכה בבני 
נוער ומהווה מסגרת חינוכית משמעותית המעודדת חשיבה 

יצירתית. התוכנית כוללת מפגשים חודשיים, ביקור בתערוכות 

והתנסות בטכניקות הצילום השונות בסדנה.

מיועד לחט"ב ולתיכון.

מפגשי חינוך והעשרה ייחודיים -
פרויקטים שנתיים

גלויה לעיר - מוזאון ראשונים לתולדות פתח תקוה מזמין את כלל 
תלמידי כיתות ד' מרחבי העיר להשתתף בתוכנית מצוינות ייחודית, 

הממשיכה את תוכנית "מבט לראשונים". התלמידים יוצרים גלויות 

בנושא העיר פתח תקוה ומשתתפים בתחרות עירונית. הגלויות 

המנצחות מודפסות ומופצות ברחבי העיר. בסיום הפרויקט יתקיים 

אירוע השקה חגיגי ותערוכה נלווית.
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המיוחדים שלנו -
מפגשי חוויה בקריית המוזאונים

לגעת בכל אחד - תוכנית לבעלי צרכים מיוחדים
במוזאון פתח תקוה לאמנות מתקיימות פעילויות מגוונות המיועדות 

לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. מטרתנו לפתח דיאלוג וחוויה עם הילדים 

כדרך לתקשר רגשות, מחשבות ותחושות.

צוות המוזאון, עליו נמנות גם מטפלות באמנות ונשות חינוך מיוחד, יתאים 

באופן אישי את התוכניות במוזאון לצרכים השונים. 

לפרטים יש ליצור קשר: מיקי  

מייל: mikit@ptikva.org.il, נייד: 054-2468591

סיורי מורשת במרכז המושבה ההיסטורי
מה צריך בשביל להקים מושבה? מי היו חמשת הרוכבים? מה הדפיסו 

בבית הדפוס ההיסטורי? סיור בעקבות הימים הראשונים של פתח תקוה- 

אם המושבות.

התלמידים חווים "דרך הרגליים" ורואים בעיניהם את המסלול שסללו 

ראשוני המתיישבים-החלוצים, ושהפך את המושבה לעיר פורחת בזכות 

היזמות, הפרדסנות והראשוניות. הסיור כולל פעילות עם טאבלטים בכיכר 

המייסדים, ביקור בבית הכנסת הגדול ולאורך רח' חובבי ציון עד לבית 

הדפוס ההיסטורי – שם יתנסו בסדנת דפוס.

משך הפעילות 3 שעות. מתאים לכיתות ג'–ה'. קיים סיור מורשת הכולל 

את בית אברהם שפירא – לכיתות ז'-ח'. 

לתיאום סיורים יש לפנות למרב:

meravm@ptikva.org.il, טל': 03-9113668

תכניות למורות ולעובדי מערכת החינוך
צוותי החינוך וההוראה בבתי הספר מוזמנים לקיים ימי עיון, השתלמויות, 

סדנאות וימי כיף בקריית המוזאונים פתח תקוה. המפגשים יותאמו 

לצרכי הקבוצה, תוך שימוש בכלים העומדים לרשות המוזאון: סדנאות, 

אודיטוריום, חללי המוזאון והתערוכות, ליווי של הצוות החינוכי ומפגשים עם 

אוצרים/ות ואמנים/ות.

ארכיון בדלתיים פתוחות 
מסע קסום בארכיון לתולדות פתח תקוה. נצלול למחסני הארכיון 

המסתוריים, נכיר את האוצרות השמורים בהם ואת הסודות 

המקצועיים של הארכיונאים, כמו שימור ותיעוד, המאפשרים 

חיי נצח של כתבי יד, תצלומים וחפצים מהעבר, ונראה איך הם 

הופכים לרלוונטיים לכל אחת ואחד מאתנו. נכיר את המשאב 

התרבותי של העיר המשמר זיכרון קולקטיבי ואישי של תושביה, 

מקנה להם תחושת זהות ושייכות למקום ומהווה גשר בין 

הדורות. 
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לפרטים נוספים ולהזמנות לפנות לאריאלה:

 arielak@ptikva.org.il 03-9286304

www.petachtikvamuseum.com

www.facebook.com/petachtikvamuseum

http://www.facebook.com/petachtikvamuseum

