קריית המוזיאונים פתח תקוה
מוזיאון פתח תקוה לאמנות
מוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
מוזיאון ההנצחה – בית יד לבנים

חוברת פעילות  .חטיבת ביניים ותיכון

2017

נעים להכיר ולהיפגש
אנו שמחים להציג בפניכם מערך עשיר ומשלים לתכניות הלימוד של בתי הספר:
תערוכות ,תכניות וחבילות הדרכה ,סדנאות לתלמידי בית ספר חטיבת ביניים
וחטיבה עליונה ותכניות אשר מתייחסות לנושא השנתי של משרד החינוך.
אנשי חינוך והדרכה ,אמנים ושחקנים ילוו אתכם בביקור של העשרה ,חוויה ויצירה.
במתחם שלושה מוזיאונים:
מוזיאון פתח תקוה לאמנות וגלריית האוסף
מוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה וארכיון היסטורי
מוזיאון ההנצחה – בית יד לבנים
בנוסף לתכניות המפורטות ,באפשרותנו להרכיב תכניות ייחודיות לקבוצות מבקרים
בעלי תחומי עניין וצרכים נוספים.
נשמח לפגוש אתכם!

חבילות הדרכה
חבילות ההדרכה באמנות ובהיסטוריה מאפשרות ראיה תרבותית מקורית ורבת
פנים .התלמידים נחשפים לתכנים תרבותיים דרך העבר ,ההווה והעתיד באמצעים
חווייתיים .הביקור מהווה נדבך בחינוך לנושאי זהות ,שייכות ,מורשת ותרבות ישראל.
מומלץ לקחת יום מלא בו משולבים התכנים המוצעים במוזיאון ההיסטורי
ובמוזיאון האמנות.

תערוכות חדשות
נהר מולאן  .האחים צ'ן יופאן וצ'ן יוג'ון

התכנית כוללת סיור בתערוכה
לבחירתכם וסדנת יצירה נלווית

ספטמבר–דצמבר

צמד האמנים הסינים ,האחים צ׳ן יופאן וצ'ן יוג'ון,
בונים במוזיאון מיצבים אדירי ממדים ,ממגוון
חומרים אורגניים וחפצים זמינים ,המתכתבים עם
זיכרונות ילדותם .דרך הפיסול במוזיאון ,חוזרים
האחים אל כפר ילדותם בסין ואל הנהר הסמוך
לו" ,נהר מולאן" ,וחושפים את המבקרים לתופעת
הנדודים ולתרבות הסינית.

קיץ  . 2064בני אפרת

ינואר–מאי

איך יראה כדור הארץ בעוד כ־ 50שנה? התערוכה
מציעה תמונת מצב בדיונית של כדור הארץ בקיץ
של שנת  ,2064כפי שמדמיין אותה האמן בני אפרת.
התערוכה מפליגה עם דמיונו של האמן ומגלה עתיד
המשלב יופי מרשים ,המקיף את הצופה מכל עבר,
לצד ביקורת על אחריותו של האמן כלפי הטבע.
התלמידים יקיימו שיחה על ערכי הקיימות
והשפעתנו על הסביבה תוך התנסות ביצירה
מחומרים ממוחזרים.

פעם אחת...פעימה...שנייה  .גיא גולדשטיין
התערוכה מציעה מסע חוויתי דרך מיצבים
העוסקים בסאונד ,זמן ותנועה .היא בוחנת
באמצעות מנגנונים מכאניים ואורגניים את המתח
בין השיטתי לבין הלא מתוכנן .האמן מבקש לערער
ולהאיר מחדש את היסודות הקוגניטיביים שבבסיס
תפישת הידע האנושית ,תוך שהוא מציב כשאלה
מושגים כמו אמת ,מקור ומציאות.

ינואר–מאי

סדנאות ותכניות הדרכה  .אמנות
סדנת אנימציה  .טכניקת "סטופ -מושן"

שעתיים

שיחה  /מצגת  /סדנה
בסדנה נחשף לעולם היצירתי של סרטי האנימציה,
נלמד על סוגי האנימציה השונים ונתנסה ביצירת
סרטון בשיטת "סטופ-מושן" .הסדנה משלבת
עבודת צוות ותחומי אמנות שונים -כתיבת תסריט,
בימוי ,הכנת תפאורה ,עיצוב דמויות ,צילום ועריכה
בתוכנות מחשב לאנימציה.
הפעילות יכולה להתכתב עם כל חומר לימוד בבית הספר.

סדנת פוטוגרמות  .בחזרה לחדר החושך

שעתיים

שיחה  /מצגת  /סדנה
היום כל אחד מצלם ,אבל איך צילמו פעם? נחזור
אחורה בזמן ונגלה את שיטות הצילום הישנות ,איך
עבדה מצלמה אנאלוגית ואיך פועל נייר הצילום.
נתנסה בהכנת יצירת אמנות על גבי נייר הצילום
ובפיתוח בטכניקה מסורתית של חדר חושך.
מומלץ לתלמידי מגמות תקשורת ,היסטוריה ואמנות.

חינוך מיוחד  .קריית המוזיאונים

שעה וחצי

תכניות החינוך המיוחד מנגישות את האמנות
וההיסטוריה לכלל האוכלוסייה ויוצרות מפגש
מפרה בין קבוצות ותכנים שונים.
צוות המוזיאון ,עליו נמנות גם מטפלות באמנות
ואנשי חינוך מיוחד ,יתאים באופן אישי את
תכניות החינוך לצרכים השונים ,תוך שימוש
בכלל המשאבים של המוזיאון :תערוכות האמנות
המתחלפות ,סדנאות האמנות ,סדנת ההדפס ועוד.
טל ירושלמי

סדנאות ותכניות הדרכה  .היסטוריה
מעגלי זהות :בר המצווה ובית הכנסת  .כיתה ז'

שעה וחצי

שיחה  /תאטרון /סדנה
המפגש עוסק בזהות האישית-משפחתית -יהודית
ישראלית בהקשר של בר המצווה ומאיר אתמקומו המיוחד של בית הכנסת כמעצב הזהות
היהודית והישראלית בשרשרת הדורות במעמד
טקס המעבר מילדות לבגרות.
בליווי תאטרון ,סרטים ותצלומים מקוריים ,תצוגת
יודאיקה וסדנת תחריט נחושת.
התכנית משתלבת בנושא בר המצווה ובתכני היסטוריה,
מורשת ותרבות ישראל.

בעקבות התיבה האבודה  .כיתה ח'
תאטרון /מצגת /תערוכה
סיפור על כתב חידה מוביל את התלמידים
לתיבה אבודה מימי המושבה .מסמכים וחפצים
מגוונים מעלים לבמה דמויות וסיפורים מראשית
ההתיישבות .מידע היסטורי משולב בחוויה
תיאטרלית משעשעת.
לסיום – התלמידים משחזרים תצלום קבוצתי
היסטורי.
התוכנית משתלבת בלימודי ההיסטוריה ,מורשת ותרבות
ישראל ,היחיד והחברה על רקע ראשית ההתיישבות והעליות.

שעה וחצי

סדנאות ותכניות הדרכה  .היסטוריה
זוכרים לוחמים  .כיתה ט'

שעה וחצי

תצוגה מיוחדת  /סיפורים אישיים  /שיחה  /סדנה
התוכנית לחקר נושא מלחמות ישראל ,ההנצחה
והזיכרון באופן חוויתי באמצעות סיור בבית יד
לבנים המשלב סיפורים אישיים ,שירים ,סדנת
יצירה ויצירות אומנות.
מומלץ לשלב עם ביקור בתערוכת יום הזיכרון.
התוכנית מיוחדת לחודש הזיכרון ומשתלבת בלימודי
מורשת ,היסטוריה ובנושא השנתי של משרד החינוך.

ליפול ברשת  .כיתות י'–י"ב

שעה וחצי

תיאטרון  /מצגת  /סדנה
מפעמון המושבה ,הבול העברי הראשון ,מכונת
הכתיבה ,עט הנוצה ועד לסלפי ,האימוג'י
והאינסטוש .תקשורת או תפזורת?
תכנית מרתקת ומעוררת מחשבה העוסקת
במקומה של התקשורת בחיינו.
מומלץ ללימודי תקשורת ,אזרחות וסוציולוגיה.

 .תכנית מחודשת .

איך מזמינים?
הזמנת ביקורים נעשית בטלפון או בכתב ,באמצעות טופס הזמנה.

איך מגיעים?
הכניסה למתחם :מהשער ברחוב ארלוזורוב  30פינת רחוב גייסות השריון.
לנוחיותכם ,במקום קיים חניון.
יש להגיע בשעה שנקבעה לביקור.

איך היה?
טופס משוב יוגש לכם בזמן הביקור ,חוות דעתכם חשובה לנו.
תודה על שיתוף הפעולה.

מחלף התקוה
ז'בוטינסקי
אזור
השרון

תל אביב
צומת גהה

הצוערים
כצנלסון

גייסות השריון

קפלן

חניון

קריית
המוזיאונים

ארלוזרוב
רח' ארלוזרוב  ,30פתח תקוה

לפרטים נוספים ולהזמנות :אריאלה כץ ,מנהלת מכירות
www.petachtikvamuseum.com  arielak@ptikva.org.il  03-9286304

