פעילויות ותערוכות במגוון מוזיאונים ברחבי הארץ
לכבוד יום השפה העברית תש"ף

הפעילויות המוצגות להלן הן של מוזיאונים ואתרים שנענו לפנייתנו ושלחו חומרים בנושא יום העברית.
האחריות על איכות החומרים המוצגים היא של המוזיאונים והאתרים המציגים.
באחריות כל בית ספר לבחון את התאמת התערוכה והפעילות לתלמידיו.

שם
הפעילות

תיאור הפעילות

הגוף
המפעיל

תקופת
הפעילות

מילים מילים

הפעילות מתמקדת בהתפתחותה של השפה העברית .סיור
פעיל ברחבי המוזיאון ,תוך ליקוט מילים שחידש אליעזר בן -
יהודה לפני למעלה מ –  130שנה ,ולסיום סדנה – הכנת מילון
השפה העברית הישנה והחדשה.

מוזיאון ראשון
לציון

כל השנה

עלות
הכניסה

גיל קהל
היעד

לתושבי ראשון
לציון
 300ש"ח
לכיתה.

כיתות א'-ב'

כתובת

אחד העם
,2
ראשון לציון

הערות ,טלפון ודוא"ל

ציפי גוזז:
03-9598866
052-4743239
tzipi.gozez@gmail.com

לתושבי חוץ
 ₪ 550לכיתה

טוב ,יאללה,
ביי

למידה על מקורו של הכתב העברי
וכיצד מילים שונות מתרבויות אחרות חדרו אל העברית שלנו
כבר משחר האנושות ועד היום .קיימת אפשרות לשלב בפעילות
סדנת אומן של סופר סת"ם שידגים כיצד כותבים עד היום ספרי
תורה וחפצי קודש אחרים.

מוזיאון
ארצות
המקרא

כל השנה

 26ש"ח
לתלמיד

כיתות ג'-ו',
ז'-י'

שמואל
סטפן,
וייז ,21
ירושלים

דנה;
;02-5955305
Education@blmj.org

"-עוד סיפור
אחד "
תערוכה לכל
המשפחה
בנושא
ספרות ילדים

פעילות בעקבות תערוכה חדשה במוזיאון בנושא סדרת המופת
"עוד סיפור אחד ודי" .תערוכה המבוססת על תוכני הסדרה,
ובאמצעותה המבקרים עורכים היכרות מחודשת עם ספרות
הילדים דרך חמישה נושאים :שפה ,חברות ,משפחה ,מקום
ולילה.

בית שטורמן

 2019ואילך;
מתוכננת
להתקיים
כמה שנים

 15ש"ח לילד;
מורים ומלווים
ללא תשלום.

גן חובה עד
כיתה ה'

קיבוץ עין
חרוד מאוחד

צוות החינוך במוזיאון;
;046486328
education@beit-shturman.co.il

בעקבות
הכתב העברי

סיור במוזיאון ישראל בעקבות התפתחות
הכתב העברי וביטויים מוכרים בעברית

מוזיאון
ישראל,
ירושלים

כל השנה

 30ש"ח לילד,
מינימום 600
ש"ח לקבוצה

יסודי ,חט"ב
ותיכון
(בהתאמת
התוכן)

שדרות רופין
,11
הקריה,
ירושלים,
מיקוד
9171002

מחלקת ההדרכות:
02-6708805
navas@imi.org.il

אותיות
מטיילות

סיור מיוחד לתלמידי כיתות א' שבו יוצאים למסע במוזיאון
בעקבות אותיות ה-א"ב בחפצי המוזיאון

מוזיאון
ישראל,
ירושלים

כל השנה

 30ש"ח לילד,
מינימום 600
ש"ח לקבוצה

כיתה א'

שדרות רופין
,11
הקריה,
ירושלים,
מיקוד
9171002

לפרטים והרשמה
לפעילות מחלקת הדרכות:
02-6708805
navas@imi.org.il

סיור בעקבות
חייה ושיריה
של נעמי
שמר

סיור מזמר תוך התייחסות רבה למילות השירים

קיבוץ כנרת

כל השנה

 30ש"ח
לתלמיד

יסודי ,חט"ב
ותיכון

קיבוץ כנרת

איריס מורן:
Irismoran100@gmail.com

עברית שאין
כמותה

"עברית שאין כמותה "-פעילות חווייתית בנושא השפה
העברית ומאה שנות קיבוץ
"יהודה שרתוק ,יהודה שרתוק,
כשהייתי שר ,אמר לי :שתוק!
ומכל הנזיפות שנזף בי בכיתה
למדתי עברית שאין כמותה"...

מוזאון חצר
ראשונים
עיון שמר

לאורך שנת
לימודים

 41ש"ח
לתלמיד

ב-ד

קיבוץ עין
שמר

יש להזמין מראש
rishonim@ein-shemer.com
04-6374327

"בעקבות אוצר הספרים האבוד" משחק מלהיב המוביל את
התלמידים דרך תחנות
פעילות שונות אל המטמון האמתי ,ארגז מלא ספרים שנכתבו
ע"י סופרי הקיבוץ.
"חלוצי השפה" סיור מרתק בתערוכה" אנשים ושורשיים" הכולל
סיפורים ,שירים ,תמונות וסרטים ,העוסקים במפגש העסיסי בין
השפה העברית והווי החיים הקיבוצי.
"קטיף מילים" משחק ייחודי שבו הילדים" קוטפים" מילים מתוך
עצים ומרכיבים מתוכם שיר ישראלי ידוע.
"עגלה עם סוסה" סיור רכוב עם טרקטור ועגלה ,דרך נופי
הקיבוץ הססגוניים ,על פי שיריהם המופלאים של יורם טהר לב,
ע .הלל ועוד.

חידת הכתב

"ריח הלחם" אפיית לחמניות בתנור לבנים עתיק ,תוך כדי
היכרות חווייתית עם כל המילים הריחניות הממלאות את חלל
המאפייה .משך התוכנית :כ 3.5 -שעות.
פעילות חקר מאתגרת ,מהנה ומגבשת שבה ניתנות תשובות
למגוון שאלות :מהו הקשר בין ציור הקיר הפרה-היסטורי
להמצאת הכתב? כיצד שימש הכתב מקור מידע ואמצעי
תקשורת? ומה בין כתב היתדות ,הכתב ההירוגליפי והכתב
העברי הקדום?; סדנה נלווית :כותבים בעברית עתיקה – הכנת
אוסטרקון מחומר

מוזיאון ארץ
ישראל,
תל אביב

כל השנה

לפי מחירון
אגף החינוך

כיתות ה'-ו'

חיים לבנון
,2
תל אביב

הדס להט שקד,
רכזת שיווק חינוכי:
,03-7455725
Hadas!@eretzmuseum.org.il
מרכז ההזמנות;
03-7455710/20/74

ניבים יוצאים
מהכלים -
על הקשר בין
העברית
לעבר

מה מקור הפתגם "יצאו לו מוניטין"? היכן נעשה שימוש בביטוי
"רודף בצע"? העברית של ימינו עשירה בניבים ובביטויי לשון
רבים ,שמקורם בחיי היום-יום בעת העתיקה.
במפגש פעיל וחווייתי במגוון תצוגות המוזיאון נכיר את החפצים
ואת כלי העבודה השונים ,שסיפקו השראה ליצירתם של
ביטויים כגון "רודף בצע" וכד' .אפשר לשלב פעילות דיגיטלית.

מוזיאון ארץ
ישראל,
תל אביב

כל השנה

לפי מחירון
אגף החינוך

כיתות ז-יא

חיים לבנון
,2
תל אביב

ניבים יוצאים
מהכלים -
מיזם דיגיטלי
cell aviv
muza

מיזם חינוכי דיגיטלי בשימוש טלפונים סלולאריים ומבוסס QR-
 .CODEבמסלול הביקור נגלה כיצד חיי היום יום בימי קדם
והעולם החקלאי דאז מלווים את הלשון העברית עד עצם היום
הזה .מיזם דיגיטלי זה שם בדגש על נושא נגישות ,שפותח
כחלק מהלמידה הבית-ספרית על ידי בתי ספר על יסודיים בתל
אביב ,בשיתוף עם אגף החינוך במוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב.

מוזיאון ארץ
ישראל

כל השנה

לפי מחירון
אגף החינוך

ז-יא

חיים לבנון
,2
תל אביב

מומלץ כהעשרה לתוכנית לימודי
מקרא ,לשון ,לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה.
הדס להט שקד ,רכזת שיווק חינוכי:
,03-7455725
Hadas!@eretzmuseum.org.il
במרכז ההזמנות:
03-7455710/20/74

פתוח גם למבקרים
עצמאיים
לייעוץ בנושאי הפעילות
ותיאום הביקור ,הדס להט
שקד ,רכזת שיווק חינוכי:
,03-7455725
Hadas!@eretzmuseum.org.il
או במרכז ההזמנות בטלפונים:
03-7455710/20/74
לייעוץ בנושאי הפעילות
ותיאום ביקור נא לפנות
לליטל וילנר– רכזת פרויקטים
ואוכלוסיות בעלת צרכים
מיוחדים.
03-7455719
lital@eretzmuseum.org.il

חקר
המושבה
באמצעות
השפה
הכתובה

חקר המושבה באמצעות מקורות היסטוריים מתקופת העלייה
הראשונה והשנייה .הביקור במוזיאון כולל סיור מודרך ומומחז
(מדריך ושחקן) להכרות עם סיפורה ההיסטורי של חדרה.
בסיור נחשפים התלמידים לתנאי
חייהם הקשים ,אומץ ליבם ונחישותם של מייסדי המושבה
בשנים הראשונות .הביקור נערך תוך מתן תשומת לב למקורות
היסטוריים ייחודיים המוצגים בתערוכות,
לדוגמה :חשיבותו של תקנון ועד המושבה הראשון ()1891
שנכתב בשפה העברית! לאחר הסיור ,נערכת סדנה העוסקת
בחקר המקורות ההיסטוריים (חלוקה לקבוצות) ,אשר בה
נחשפים התלמידים לקטעי עיתונות היסטורית בת התקופה,
שירים וציטוטים
היסטוריים "מפי ראשונים" .בסיום הסדנה ,ניתנת לתלמידים
אפשרות להעלות המחזה קצרה מלווה בתלבושות ממחסן
המוזיאון.
משך הסיור :כ 3.5 -שעות (כולל הפסקה).

מוזיאון
ה"חאן"
חדרה

במשך כל
שנת
הלימודים

 ₪ 20לתלמיד

על  -יסודי,
כיתות ט'-
י"א
(מותאם
לשכבת
הגיל)

רחוב
הגיבורים
74
חדרה

מילים "בטעם
של פעם":
בעקבות
החפץ
ההיסטורי

סיור מודרך ומומחז (מדריך ושחקן) להכרות עם סיפורה
ההיסטורי של חדרה ,מהקמתה כמושבה ועד הפיכתה לעיר,
תוך הכרות עם חפצים היסטוריים ,תפקידם ,שמם העברי
ומשמעותו .בסיום הביקור ,תיערך הפעלה קצרה בנושא חפצים
היסטוריים – "בטעם של פעם" :התלמידים יתבקשו לקשר בין
תמונת חפץ היסטורי לבין שמו העברי.
לדוגמה :קרש כביסה (קשקשת) ,כפפות (בתי ידיים).
תוספת אפשרית לחוויית הביקור :סדנת יצירת פרסומות
לחפצים היסטוריים (חלוקה לקבוצות).
משך הביקור במוזיאון :כשעה וחצי( .סיור שכולל סדנת יצירת
פרסומות לחפצים היסטוריים נמשך שעתיים וחצי).
כרטיסיות עבודה ובהן מופיעים פתגמים שקשורים לחפצים
המוצגים במוזיאון בתוך הכרטיסייה מופיעה תמונה ורמז
לפתגם .יש לבחור את הפתגם המתאים( .למשל :הלך בתלם
(מחרשה)..אין הנחתום מעיד על עיסתו (חותמות לבצק)...
לזרות לרוח (מזרה) ..אל תגדיש את הסאה וכו')

מוזיאון
ה"חאן"
חדרה

במשך כל
שנת
הלימודים

 ₪ 18לתלמיד
לסיור מומחז
( ₪ 20כולל
סדנת
יצירת
פרסומות
לחפצים
היסטוריים)

כיתות ד' –
ו'
(מותאם
לשכבת
הגיל)

רחוב
הגיבורים
,74
חדרה

מדריכי
מוזיאון
אוצרות
בחומה

כל השנה

 15ש"ח מבוגר
 12ש"ח אזרח
ותיק וילד

ה'-ו '
וחטיבת
ביניים

רח' ויצמן ,2
החומה
המזרחית
עכו העתיקה

גלגולו של
כתב

על התפתחותו של הכתב העברי דרך כתבי היתדות המופעים
באגף הארכיאולוגיה אל אבן השקוף המופיעה באגף היודאיקה,
הנושאת כתובת בכתב עברי קדום .על דרכיו של הכתב העברי
בכתבי הקודש ובתשמישי קדושה .התנסות בסדנת סופר סת"ם

מוזיאון בר-
דוד,
קיבוץ ברעם

במהלך כל
שנת
הלימודים
תש"ף

 25ש"ח

קדם יסודי-
יסודי-
חט"ב -תיכון

קיבוץ
ברעם,
הגליל
העליון

פתגמים
מסתתרים
מאחורי
החפצים

נדרש תיאום מראש
לביקור במוזיאון.
איש קשר :עידן בר,
רכז חינוך והדרכה.
khmuseumedu@gmail.com
,04-6322330
.04-6324562

עידן בר ,רכז חינוך והדרכה.
khmuseumedu@gmail.com
,04-6322330
04-6324562

סיסי -
054-5587771
ozarot@gmail.com
04-9911004
יערה ויקסלבאום
Baram.biz@bar-david.info
04-6988295

לא סת"ם
סופר

מיהו סופר סת"ם? כמה הלכות עליו לדעת? מהן אותיות
תלויות? נלמד על ספרי התורה וכיצד הם משמשים בבית
הכנסת בקהילות ישראל השונות .דרך התנסות בכתיבה עם דיו
וקולמוס נלמד את מלאכתו של הסופר ונגלה כיצד נשתמרה
לאורך השנים .מותאם לתוכנית הלימודים ומתאים במיוחד
לקראת קבלת ספר תורה וחגיגות בר/בת מצווה

מוזיאון בר-
דוד,
קיבוץ ברעם

כל שנת
הלימודים
תש"ף

₪ 25

קדם יסודי-
יסודי-
חט"ב-
חט"ע

קיבוץ
ברעם,
הגליל
העליון

יערה ויקסלבאום
Baram.biz@bar-david.info

בעקבות
אותיות
עבריות

פעילות חווייתית הכוללת מפגש עם שחקן וסדנת יצירה
המתמקדת בהתפתחותו של הכתב העברי בן זמננו .זאת
באמצעות ממצאים מקוריים וכתובות עתיקות המוצגים במוזיאון

מוזיאון הכט
אוניברסיטת
חיפה

במהלך
שנה"ל תש"ף

עלות לכיתה
(עד 33
תלמידים):
 450ש"ח

ג -ו

שדרות אבא
חושי
 ,199הר
כרמל

מרכז הלמידה:
04-8240450
או לפנות במייל :
hawad@univ.haifa.ac.il

"עברית
בעברית "
ראש פינה
אבן פינה
בהחייאת
השפה
העברית

• הכרת החשיבות של ראש פינה כאבן פינה בהתפתחות
השפה העברית בנוסף להיותה אחת מהמושבות הראשונות
בארץ ע"י משחק אינטראקטיבי בראש פינה העתיקה
• פעילות תחרותית בבית הספר העברי הראשון" -מילים מילים
ואת משמעותן"..
• סיור בתערוכה בנושא" :עברית בעברית"
• חיזיון אור קולי

העמותה
לשחזור
ראש פינה
והמדרשה
למורשת
ישראל
ראש פינה

בתיאום
מראש
במהלך שנת
הלימודים

 10ש"ח
למשתתף
בקבוצה

כיתות ד'
ומעלה

אתר
השחזור
מושבת
הראשונים
ראש פינה

04-6936913
Shichzur-rpina@013net.net

עגנון ,ביאליק
ובן-יהודה:
מחדשי
השפה
העברית

פעילות חווייתית לבתי-ספר בעקבות הפלא של תחיית הלשון
העברית .ביקור בביתו של ש"י עגנון ,גדול הסופרים העבריים
שנמצא בשכונת תלפיות בסמוך לבית אליעזר בן-יהודה ,מחולל
הדיבור העברי בארץ ישראל .יחד נגלה את סיפורם של מחדשי
השפה :עגנון ,בן-יהודה וביאליק.
נכיר מחדש את המילים והביטויים שכולנו משתמשים בהם:
איזו מילה הומצאה יש מאין? איזו מילה קיבלה משמעות
חדשה? הפעילות כוללת סדנת אוצר מילים ,תרגילי כתיבה,
משחקי מילים ועוד.

בית ש"י עגנון
בירושלים

שנת תש"פ

 28ש"ח
לתלמיד

פעילות
המיועדת
לכלל
תלמידי
ביה"ס
(יסודי-
חטיבה-
תיכון)
בהתאמה
גילאית

קלאוזנר
,16
תלפיות,
ירושלים

02-671-6498
office@agnonhouse.org.il

