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 228//82/22 

 ב"תשע אלול' ד 

  , ירושליםהשימוש באוספים של מוזיאון ישראל - 53מס' מסמך  ,ICTארגז כלים 

 הקדמה

 

 

 

 

 

 

 

 

המוזיאונים  וסד התרבות הגדול ביותר במדינת ישראל ונמנה עםהוא מ, ל, ירושליםישרא מוזיאון
בארבעה  לאמנות וארכאולוגיה המובילים בעולם. האוסף האנציקלופדי של המוזיאון מוצג

 אגפים:

  ת(ף בצלאל לאמנוגאגף אדמונד ולילי ספרא לאמנויות )א 
  ברונפמן לארכאולוגיה ע"ש גף הא 

  ת ע"ש מנדליהודי גף לאמנות ותרבותהא 

   חינוך לאמנותוהאגף הנוער  

חוג פטרונים מכל רחבי העולם ותרומות  , ובעזרת תמיכתו של5691מוזיאון ישראל נוסד בשנת 
המשקפים את  ובו כחצי מיליון פריטים ,ומגוון שנות קיומו לבנות אוסף נרחב 51-רבות הצליח ב

  .מלוא המגוון של התרבות החומרית

 זכויות יוצרים

להוריד ולשמור תמונות מאתר המוזיאון לצורך עבודה של תלמיד או לצורך חינוכי אחר עבור ניתן 
תוכלו לקרוא תחת  ,מורה בכיתה. לקריאה על הנושא או ליצירת קשר עבור רכישת תצלומים

  .כויות יוצריםצילום וזהלשונית של 

 .של מוזיאון ישראל, לצורך הצגת סרטים בכיתה ubeTYou-להלן ערוץ ה

 

 

http://www.imjnet.org.il/htmls/home.aspx
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_1959.aspx?c0=15679&bsp=14894
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_1782.aspx?c0=15531&bsp=14900
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2084.aspx?c0=15797&bsp=15251
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2777.aspx?c0=16476&bsp=12729
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2280.aspx?c0=16099&bsp=15319
http://www.youtube.com/museumisrael
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 טיפ

)מוקף  מפת תצוגות הקבערך דהיא לחומרים האצורים באגפים,  ונגישה להגיע חזותיתדרך 
לחיצה על כל אגף תכניס אתכם ובה  . לחיצה עליה תפתח מפה,בתמונה מעלה( בעיגול אדום

קבלו קישור ת - דרך הסרגל העילי אגפיםאחד מארבעת ה. כך גם בכניסה לכל ולחיפוש באוספי
 .לחפץ שאתם מחפשיםלהיכנס למפת תצוגה פנימית כזו כדי להגיע 

 

 

 

 

 

 

להיכנס לאגף  כםיעל ,םסטילמצוא תמונות של ציירים אימפרסיוני כם, אם ברצונהלדוגמ
 .םהאמנויות < משם לאימפרסיוניז

 : להלן התוצאות

 

 באוספים המקוונים של המוזיאון חיפוש

 .(אדום)מוקף ב אוספיםעל לשונית  ,בדף הבית ,און, יש ללחוץלחיפוש באוספים של המוזי

 

 

 

 

http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2876.aspx?c0=16588&bsp=12729
http://www.imj.org.il/imagine/collections/indexH.asp
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 :צורות כמהתוכלו לחפש ב, אוספיםה בדף

 ב לפי שם האמן | חיפוש לפי קטגוריה"חיפוש א|   חיפוש בסיסי

 

 

 היכל הספר ודגם ירושלים בימי הבית השני

 

 משמש משכנן של תגליותה( צהוב)מוקף ב היכל הספרתחת לשונית אגפים, תוכלו למצוא גם את 

 .תנ"ךיד עתיקים ונדירים של ה וכתבי גילות מדבר יהודהכגון מ ,יוצאות דופן וגיותארכאול

 (.ירוק)מוקף ב שניהבית ימי הירושלים בבדגם  סייר וירטואליתנוסף, הוא ל אטרקטיבידבר 

 

 

 

 

 

 

http://www.imj.org.il/imagine/collections/indexH.asp
http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2060.aspx?c0=15773&bsp=15643
http://www.imj.org.il/panavision/jerusalem_model_index.html
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 מגילות ים המלח של המיזם הדיגיטלי 

ניתן לקרוא בחמש מתוך שבע המגילות המוצגות בהיכל הספר דרך  1155החל מספטמבר 
 )למגילות מדבר יהודה האינטרנט. בפינה השמאלית התחתונה בדף הבית של המוזיאון יש קישור

  וממנו אפשר להגיע למיזם הדיגיטציה של מגילות ים המלח. ,המקוונות(

 הנוער והחינוך לאמנותאגף מה מציע לנו 

 באגף זהמרכז את כל תכניות החינוך והתרבות של מוזיאון ישראל.  חינוך לאמנותוהאגף הנוער 
רכי התרבות, לקרב את הקהל אל המוזיאון ואל ע ןומתגבשות תכניות שמטרת נולדים הרעיונות

 .שהוא מגלם בתוכו הדעת והיופי

 .פעלות, תמונות וחומריםמשחקים, ה לבאגף זה, תוכלו למצוא נישה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .רעיונות להפעלה < רהחומרי עזר למו ב בחרו למשל

 :תגיעו לתוצאות הבאות

 

 

 

 

 

 

http://www.imjnet.org.il/htmls/page_2777.aspx?c0=16476&bsp=12729
http://www.imj.org.il/kiosk/open.html
http://www.imj.org.il/kiosk/aid/index.html
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 , גם ציטוטים מהוגי דעות:חומרי עזר למורה ב תוכלו למצוא

 

 

 

                                          

 

 

 ב ה צ ל ח ה !

http://www.imj.org.il/kiosk/aid/index.html

