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 יד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם

 

 

בירושלים, במטרה להציג את אמנות האסלאם  1974-יד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם, נחנך ב

בתפארתה. המוזיאון שם לו כיעד לעסוק בפעילות איסוף, שימור והצגה של פרטי אמנות וארכיאולוגיה 

יסטוריה המייצגים את אמנות האסלאם על פני כל התקופות, הכיבושים וחילופי השלטון שהתחוללו בה

המוזיאון לאמנות האסלאם מהווה משכן התשע עשרה.  המוסלמית, החל מהמאה השביעית ועד המאה 

                                                                  והוא היחיד מסוגו בארץ.  ,לאחד האוספים החשובים מסוגו בעולם

במציאות זו, שאיפתנו כאנשי  בשנים האחרונות מתמודדת החברה הישראלית עם קיטוב הולך וגובר. 

חינוך ושאיפתו של המוזיאון כמוסד תרבות וחינוך לעורר את המודעות לערכם של השוני והמגוון, ליופי 

ות התקיימה תרבותית, ולנקודות החיבור בין המגזרים. ההפריה ההדדית בין התרבוי -הטמון בחברה רב

לאורך ההיסטוריה וקיימת גם כיום. עתידה המשותף של החברה תלוי ביכולתנו לקדם גישות אלו 

               תכנית לימודים במוזיאון לאמנות האסלאם נועדה לענות על צרכים אלה. .באמצעות החינוך

מהווה מוקד משיכה כמרכז תרבות וחינוך, המוזיאון הוא אתר חי ותוסס המציע חוויה רב תחומית ו

כמגשר ומעמיק את ההבנה בין יהודים  לקהלים ערבים ויהודים. המוזיאון רואה את ייעודו בין השאר, 

וערבים החיים זה לצד זה וממחיש את החיבורים בין התרבות הערבית ושפתה ובין תרבות יהדות צפון 

אם המתחדש בירושלים מרחב אפריקה וספרד שפעלו בהשפעתה. כיום, ביתר שאת, מציע מוזיאון האסל

לתלמידי בתי הספר היסודיים מוצגי המוזיאון ן. לשיח המושתת על סובלנות, דיאלוג כבוד הדדי ושוויו

מדגימים נקודות דמיון רבות והשפעות הדדיות בין התרבויות השונות. עיטורי מגן דוד, עיטורי כתב ערבי 

ודים ולמוסלמים בצפון אפריקה ותימן, מוזיקה ועברי, תכשיטים, כלי בשמים וקטורת האופייניים ליה

הפעילות המשימתית  וכלי נגינה, תחומי הפילוסופיה, המדע והרפואה, מצוות ומסורות משותפות ועוד.

דמיון ושוני בין יהודים, מוסלמים, נוצרים  ,והחווייתית בגלריות מעוררת למחשבה על זהויות שונות

                                                                                                                                                          ודרוזים והקשרים ביניהם.

בתפר שבין רב תרבותיות בישראל היום לבין מקיים המוזיאון מערך העוסק בתי הספר העל יסודיים ל

יהודים, נוצרים ודרוזים. אנו מציעים תכנית מעמיקה המזמנת חוויית  ,המורשות המשיקות של מוסלמים

 למידה משמעותית שתרחיב את עמדות התלמידים. התכנית נוגעת בנושאים אקטואליים חברתיים 
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ומוסריים, תוך פיתוח מחשבה עצמאית, יכולת הכלה של מגוון עמדות וקיום דיאלוג פורה, בשאיפה 

מטרתנו ליצור דיאלוג בין תלמידים ממגזרים שונים. בינם  .במצבים מורכביםלמציאת פתרונות יצירתיים 

המערך מבוסס על שילוב של העמקת ההיכרות עם הנושא, שאלת  .לבין עצמם ובין הקבוצות השונות

שאלות והרחבת בסיס הידע של התלמידים, יחד עם פיתוח מיומנות של דיאלוג מתוך עיסוק בדילמות 

 .הות ומורשתהקיימות הקשורות לז

 

 

 /http://www.islamicart.co.ilאתר המוזיאון: 

 ירושלים 2כתובת המוזיאון: רח' הפלמ"ח 

 02-5358716,  02-5358712טלפון להזמנת ביקור: 

 )ניתן להזמין ביקורים גם ביום א'( 14:00 -10:00, יום ו:10:00-15:00ה' : -שעות הפתיחה: ימים ב'

 rivka@iam.org.il -דוא"ל

 ביקורי תלמידים על פי הזמנה מראש
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