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על בית
העצמאות

בית העצמאות שוכן באחד מבתיה הראשונים של "אחוזת בית" ,בחלקה שעלתה
בגורלם של מאיר וצינה דיזנגוף ,בהגרלת המגרשים שהתקיימה בחודש ניסן תרס"ט
(אפריל .)1909
עם פטירתה של צינה דיזנגוף בשנת  1930הקדיש בעלה מאיר ,לימים ראש העיר
הראשון של תל אביב ,את ביתם להקמת מוזיאון עירוני לאמנות " ...למען הקים מזכרת
נצח לנשמת אשת נעורי "...
מוזיאון תל אביב לאמנות נחנך בשנת  1932וכעבור שלוש שנים יזם דיזנגוף שיפוץ
מקיף של הבניין בניצוחו של האדריכל קרל רובין .המוזיאון המשיך לפעול במקום
עד שנת  ,1971עת עבר למשכן חדש ,והבית החל לשמש כ"בית תנ"ך".
בה' באייר תש"ח  ,14.5.1948ביום שישי בשעה ארבע אחר הצהריים ,שמונה שעות לפני
תום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ,נתכנסו בבית זה חברי מועצת העם בראשות
דוד בן גוריון והכריזו על הקמת מדינת ישראל.
בשנת  – 1978יובל השלושים למדינת ישראל ,שוחזר אולם ההכרזה במוזיאון תל אביב
על ידי המעצב דוד גפני ,לאחר שהושגה הסכמתה של הנהלת בית התנ"ך .באותה
השנה שוחזר גם טקס ההכרזה במעמד נשיא המדינה אפרים קציר ,יו"ר הכנסת יצחק
שמיר וראש הממשלה מנחם בגין .בטקס נחתמה מגילה שבה הוכרז על הקמת מוזיאון
היכל העצמאות בחסותו של מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב.
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הבית מנוהל על ידי עיריית תל אביב באמצעות מוזיאון ארץ ישראל ,תל אביב .תכנון
השיקום ,השימור ותכנית התצוגה מלווים על ידי מועצה ציבורית ממונה על פי החוק
ועל ידי ועדה אקדמית מייעצת.
הבית פתוח לקהל הרחב ומתקיימים בו סיורים לקבוצות ובודדים.

על ההדרכה בבית העצמאות

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו

משנת  ,1980פועל הבית כמוזיאון בית העצמאות ובשנת  2009נחקק "חוק בית
העצמאות -התשס"ט" וביזמת אגף מורשת והנצחה במשרד ראש הממשלה וגנז המדינה,
החלו בשנת  2010פעולות לתכנון ,לשיקום ולשימור בית העצמאות כמוזיאון לאומי.

במקום בו הכול התחיל אנו מבקשים לחשוף את
התלמידים והתלמידות לסוגיות ערכיות ,חברתיות
ולאומיות שונות הקשורות בהכרזת המדינה ובמגילת
העצמאות מאז ועד היום .דרך האירועים ,התמונות
והמסמכים נבחן יחד את הלבטים והמחלוקות שליוו
את מדינת ישראל מימיה הראשונים.
תצוגת הקבע של אולם ההכרזה וההקלטה המקורית
של הכרזת העצמאות מעניקים הצצה נדירה אל
מאחורי הקלעים של הטקס ומזמנים למבקרים חוויה אישית ,לאומית וחינוכית.
הכרזת העצמאות ונסיבותיה ,מגילת העצמאות וערכיה ,סיפור לידתה של העיר
העברית הראשונה ודמויותיהם של מייסדי המדינה ,הם עמודי היסוד המרכיבים את
מבחר תכניות ההדרכה של הבית.
בנוסף להדרכות במוזיאון ,מציעה מחלקת החינוך של בית העצמאות מבחר סדנאות
לימוד ,העשרה ויצירה ,סיורי חוץ מודרכים וסיורים אינטראקטיביים עצמאיים במרחב
'אחוזת בית' ההיסטורית המותאמים לקהלים ולגילאים שונים.
בית העצמאות מציע למבקרים מסע מרתק אל ערש לידתה של מדינת ישראל.
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תכניות
לגני הילדים
ולבתי הספר
היסודיים

מחלקת החינוך של בית העצמאות ,מבקשת להעניק חוויה ייחודית
ומעצבת למבקרים במקום .באמצעות לימוד ,עיון ומשחק נערוך היכרות
משמעותית ומרתקת עם הרגע שהפך לציון הדרך החשוב ביותר בתולדות
העם היהודי בעת החדשה.
לילדי הגן מזמן הביקור במוזיאון חוויה
רגשית מעשירה וחושף את הילדים לסיפור,
לקולות ולמראות של יום הולדת המדינה.
בביקור באולם הכרזת העצמאות ישמעו
הילדים על הרגעים המרגשים ויאזינו
לקולות ההכרזה.
תלמידי בתי הספר היסודיים ייהנו ממבחר
תוכניות חינוך המותאמות לתכניות הלימוד
השנתיות בבתי נספר " -עם ישראל
ומורשתו"" ,מנהיגות פורצת דרך"" ,העיר שלי"" ,של"ח – דרך ארץ בדרכי
הארץ"" ,הכרזת המדינה ומגילת העצמאות" ועוד.
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מהו סמל וכיצד נוצר? בסדנה יכירו הילדים מקרוב את סמלי מדינת ישראל :הדגל,
המנורה והמגילה ויתוודעו לחשיבותו של הסמל ולקשר בינו לבין שמה של המדינה.
במהלך הסדנה ייצור כל ילד את הסמל האישי שלו.
 משך הפעילות כשעה

אם תרצו אין זו אגדה

גן חובה עד כיתות ב’

שעת סיפור מלווה בתמונות מצוירות על הרצל
החולם על מדינה .נדון עם הילדים בשאלה האם
התגשם חלומו של הרצל ,נלמד להכיר יחד איתם
את חלומותיהם ומה ניתן לעשות כדי להגשימם.
 משך הפעילות כשעה  מומלץ להגיע לאחר שיעור
הכנה על הרצל

דגל ,סמל ושם

 כיתות א’ – ג’

מארץ ישראל – למדינת ישראל .מה ההבדל בין ארץ למדינה? כיצד נבחר סמל ומה
הוא מבטא? מה מקור שם המדינה? נעקוב אחר סמלי המדינה כפי שהם מופיעים
במגילת העצמאות ונברר מהי המשמעות של “הכרזת מדינה יהודית”.
במהלך הסדנה יוצר כל משתתף את הסמל האישי שלו וביחד יוצרים את סמל הכיתה.
 משך הפעילות עד שעתיים  מותאם לתכנית הלימודים “הסמל שלי”
 סדנה נלווית – “מסמל אישי לסמל לאומי”

הולדת עיר ,הולדת מדינה
נטייל ברחובות הראשונים של “העיר העברית
הראשונה” ובאתריה :גימנסיה הרצליה ששכנה
במקומו של “מגדל שלום” ,מזרקת הפסיפס ,הקיוסק
הראשון .נתאר כיצד נולדה תל אביב בהגרלה של
צדפים ונעקוב אחר דמויות מחיי העיר בראשיתה.
בתום הסיור נבקר בביתו של מאיר דיזנגוף ,אבי העיר
תל אביב ונספר מדוע בחר דוד בן גוריון להכריז
מדינה דווקא בבית שבו נולדה תל אביב .נחתום
את סיורנו באולם הכרזת המדינה * .הסיור והביקור
ב”בית העצמאות” מותאמים לגיל המשתתפים.

כולל
ס י ור ח ו ץ

 כיתות ג’ – י”ב
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הסמל שלי

לילדי גן חובה עד כיתות ב’

סיור חוץ וביקור במוזיאון הכרזת המדינה  משך הפעילות כולל הסיור –  3שעות
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ילדים חותמים על המגילה

 כיתות ה’ – ח’

מפגש מרתק עם מגילת העצמאות של מדינת ישראל.
במפגש נברר מי כתב את המגילה ומי חתם עליה.
ננסה לברר את המשמעות של “הכרזת מדינה” .נערוך
היכרות עם חלקיה השונים של המגילה אשר הפכה
לתעודת הזהות ולתעודת הלידה של המדינה .נבקר
באולם הכרזת העצמאות ושם נחתום על “מגילת
הכיתה” אותה נוכל לתלות בבית הספר.
מומלץ להכין מראש את "מגילת הכיתה" ולהביאה
לחתימה באולם ההכרזה.
 משך הפעילות עד שעה ורבע  סדנה נלווית – “מסמל אישי לסמל לאומי”.
 מותאם לתכניות הלימודים“ :סמלי המדינה”“ ,מגילת העצמאות”“ ,ישראל ,מדינת העם היהודי”.

מביתו של דיזנגוף לבית העצמאות

 כיתות ד’ – ו’

סיפור הקמתה של העיר העברית הראשונה תל אביב
מימי “אחוזת בית” הקטנה ועד ליום הכרזתה של
מדינת ישראל ,כפי שהשתקפו בתולדותיו של בית
דיזנגוף.
במפגש נברר מי היה מאיר דיזנגוף ,כיצד הפך את
ביתו למוזיאון ומדוע דווקא בבית זה הוכרזה המדינה.
נצפה בסרט המגולל את סיפורו של הבית ונבקר
באולם ההכרזה.
 משך הפעילות עד שעה
 ניתן להוסיף פעילות נלווית בת שעה "בינגו עצמאות"
 מומלץ להכין מראש את “מגילת הכיתה” ולהביאה לחתימה ב”אולם ההכרזה”

אנו מכריזים בזאת

 כיתות ה’ – ז’

הדגמה של הכרזת המדינה כפי שהשתקפה בעיתוני התקופה ,הדרמה המרתקת
מאחורי הקלעים של הכרזת המדינה .התמודדות עם השאלות :מדוע הוכרזה המדינה
דווקא בתל אביב? מדוע ביקשו מייסדי המדינה לשמור את האירוע בסוד? במהלך
ההדרכה נצפה בסרט ,נבקר באולם ההכרזה ונתמקד במהלך האירועים החל בכ”ט
בנובמבר ועד ה’ באייר תש”ח .נספר על הלבטים ,הדילמות וההחלטות הגורליות שליוו
את חברי “מועצת העם” בימים ובשעות שלפני ההכרזה ,על רקע המצור בירושלים,
נפילת גוש עציון ופלישת צבאות ערב.
 משך הפעילות ,כולל סדנה ,עד שעתיים וחצי  הסדנה לפעילות זו היא “סדנת עיתונים”
 ניתן להוסיף פעילות נלווית בת שעה "בינגו עצמאות"
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הדרכה ייחודית לבית העצמאות שמטרתה להתחקות
אחר המבנה הצורני והסימבולי של מגילת העצמאות.
נגלה כיצד שולבו סמלים יהודיים מובהקים במגילת
העצמאות :מגן דוד ,צבעי כחול לבן ,פתיל תכלת,
ועוד .נבקר באולם ההכרזה ונתאר כיצד חתמו
חברי מועצת העם על מגילת העצמאות ומדוע יש
בה תפרים .בפעילות הנלווית נלמד על כל סמל,
משמעותו ומקומו במסך ונעמוד על הקשר בין צורה,
תוכן וסמל כפי שהשתקפו במסמך המכונן.
 משך הפעילות ,כולל סדנה ,עד שעתיים וחצי.
 מתאים לתכניות הלימודים" :ישראל ,מדינת העם
היהודי"" ,מגילת העצמאות"" ,סמלי המדינה".

"באותו רגע ,לא הייתי צלם ,עמדתי דום ושרתי ובכיתי
עם כולם ביום המרגש של חיי"
את המילים המרגשות הללו אומר הצלם התל אביבי רודי
ויסנשטין ,כאשר נשאל מדוע לא צילם את הקהל שר את
"התקווה" במעמד הכרזת מדינת ישראל בשנת  .1948הוא היה
אחד הצלמים הבודדים שזכו לתעד את המעמד ההיסטורי ואף הנציח את
שנות הקמת המדינה באלפי תמונות שהיו לאבני דרך בהוויה הישראלית.
בשנות הארבעים של המאה העשרים הקים יחד עם חבריו את "הצלמניה",
שהפכה למוסד חשוב בחיי העיר.
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סמליות וסמלים במגילת העצמאות

 כיתות ו׳-ח׳

בקטלוג שלנו ,בחרנו לשתף פעולה עם "הצלמניה" ,מתוך אמונה שמוזיאון
בית העצמאות הוא חלק בלתי נפרד מהמרחב בו הוא מתקיים ומהקהילה
בה הוא שותף.
לפרטים" :הצלמניה" רחוב טשרניחובסקי  ,5תל אביב.
מיילinfo@thephotohouse.co.il :
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תוכניות
לחטיבות
הביניים
ובתי הספר
העל יסודיים

“בית העצמאות” מציע מבחר תכניות לימוד והדרכה להכרת הדרמה
שמאחורי הקלף המתעד את הכרזת המדינה .במקום שבו נולדה המדינה
אנו מבקשים לחשוף את התלמידים לסוגיות ערכיות ,חברתיות ולאומיות
העולות ממגילת העצמאות ,ולבחון דרך האירועים והפרוטוקולים את
הלבטים והמחלוקות שליוו את מייסדי המדינה בימים ובשעות שלפני
ההכרזה :כיצד רקמו את חזונם? איך ניסחו בימים של מלחמה ותקומה
את ה”אני מאמין” של המדינה וכיצד מתבטא “אני מאמין זה” בחיי
התלמידים כיום?
באמצעות הרצאה ,דיון ,סיור או הפעלה ,נצא למסע בזמן אל ימי תל אביב
הקטנה ואל הכרזת המדינה ,ונברר יחד מדוע הפכה מגילת העצמאות
שהיא תעודת הלידה של המדינה ,לתעודת הזהות שלנו.
 הדרכות ללא סדנה עד שעה ורבע  .ההדרכות מותאמות לתכניות הלימודים של משרד
החינוך" :עם ,אזרח ומדינה"" ,מדינה יהודית ודמוקרטית"" ,הכרזת העצמאות בתעודת הזהות",
"עם ישראל ומורשתו".
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 כיתות ח’ – יב’*

התכנית כוללת ביקור ב”בית העצמאות” של ישראל ,סיפור הבית שבו
נולדה העיר העברית הראשונה וביקור באולם הכרזת המדינה .נשלב בה סדנה לעיון
במגילת העצמאות ולדיון בה .נעסוק בשאלה מהי הזהות היהודית/ישראלית על
פי הערכים המבוטאים במגילה ונבחן דגמי זהות שונים בחברה הישראלית .נבדוק
יחדיו את סוגיית הזהות המשפחתית והפרטית של התלמידים ונקיים דיון בשאלה:
האם קיימת זהות יהודית ישראלית אחת? או שמא זהות זו מורכבת מיסודות שונים?
 משך הפעילות ,כולל סדנה ,עד שעתיים וחצי
 מותאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך.

חזון מול מציאות חזונו של הרצל בראי הזמן
 כיתות ט׳ -י״ב

והסדרכה
דנא

הדרכה ייחודית שמטרתה לעקוב אחר חזונו של הרצל בספרו
“אלטנוילנד” .נספר כיצד קשור הרצל להקמת העיר תל אביב; נתאר את המדינה
היהודית המודרנית על פי חזונו; כיצד תיאר לעצמו את אופיה הרוחני של מדינה
זו ,את ערכי היסוד שלה ואת שפתה ודגלה? נערוך השוואה בין חזונו של הרצל לבין
הצהרות מגילת העצמאות ולבין המימוש בימינו אנו.

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | חטיבות ביניים ותיכונים

בין כיפה לכובע טמבל זהות יהודית ישראלית במגילה

והסדרכה
דנא

בפעילות הנלווית נשתמש במובאות ,בטקסטים ובמסמכים מהגותו של הרצל ,מראשיתה
של תל אביב וממגילת העצמאות .השאלה המנחה תהיה :האם התגשם החלום או
שמא נשאר רק בגדר אגדה?
 משך פעילות הסדנה עד שלוש שעות  מומלץ לקיים בכיתה שיעור הכנה על הרצל וחזונו.

פאזל מגילת העצמאות :תוכן – צורה – סמל

 כיתות ז׳-ט׳

נגלה את סודותיה של מגילת העצמאות בדרך של פירוק והרכבה .נתוודע לדילמות
ולמחלוקות שליוו את כתיבתה וכיצד הם משתקפים בטקסט :האם מופיע בה שמו
של אלוהים? כמה פעמים מוזכרת ירושלים? האם מופיעה המילה ‘דמוקרטיה’? נברר
היכן נמצאת המגילה היום וכמה נוסחים קדמו לטקסט הסופי .כל האמת על המגילה,
כגון מי היה “החותם האנונימי”.
 משך הפעילות ,כולל סדנה ,עד שעתיים וחצי.
 מתאים לתכנית הלימודים "הכרזת העצמאות כתעודת זהות"
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משחקים
חברתיים
לטלפון
החכם

הזדמנות מיוחדת היא עבורנו להציע לתלמידים בני ימינו ,המתקדמים
ביותר באוריינותם הטכנולוגית ,פעילות מעניינת הפונה אליהם בשפה
העדכנית ביותר המוכרת להם .אנו גאים להיות בחזית של שילוב
טכנולוגיות במערך החינוך המוזיאלי .לשם כך פיתחנו מספר תכניות
חינוך יצירתיות המשלבות יישומים ומשחקי סמארטפון המותאמים לתחומי
עניין שונים והמספקים תוכן ערכי ,לימודי וחוויתי.
משחק תחרותי חברתי במרחב ההיסטורי
של תל אביב הקטנה .המשחק מבוסס-
סמאטרפון ומתקיים בפורמט של מירוץ
תחרותי בקבוצות של שניים או שלושה
משתתפים .המשחק מספק הזדמנות
להכיר מקרוב את ההיסטוריה של העיר
העברית הראשונה ואת סיפור הכרזת
המדינה ,בדרך חינוכית עדכנית ומהנה.
משך הפעילות הוא כשלוש וחצי שעות ,כולל
סיור עם סרט קצר וביקור באולם הכרזת
המדינה (המשחק זמין גם בשפה האנגלית).
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רצים
למדינה

משחק משימות לימודי ,באמצעות ניווט
סלולרי ,המתחילה ממתחם התחנה הישנה
בנווה צדק ומסתיימת בבית העצמאות,
בלב שכונת אחוזת בית .במהלך הניווט
יעברו המשתתפים בין אתרים מרכזיים
בשכונות אלו ויכירו את נושא היציאה
מחומות יפו ,הקמת השכונות הראשונות
ולידת העיר תל אביב.

מאגדה
למדינה

אנחנו על
המפה
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רצים
למגילה

משחק תחרותי חברתי בעקבות התכנים,
הסיפורים והערכים של מגילת העצמאות.
מה בין חזון המייסדים מול מציאות
המגשימים .המשימות מזמנות דיון
והעמקה בעולם המושגים העשיר של
המסמך המכונן באופן נגיש ומעשי .גם
משחק זה מבוסס-סמאטרפון ומתקיים
בפורמט של מרוץ תחרותי בקבוצות של
שניים או שלושה תלמידים.

יישום אינטראקטיבי שבו דוד בן-גוריון
מזמין ומדריך את הילדים במסע תקופתי
מרתק אל תל אביב הקטנה שלפני קום
המדינה וסביב הכרזת העצמאות ,בעזרת
שבע משימות קלילות ומשעשעות .מתאים
לבני כל הגילים וגם למשפחות.
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מירוץ חוויתי טכנולוגי המבקש לחקור את
השאלה כיצד הפכה ישראל בכלל ותל
אביב בפרט לאומת היזמות הטכנולוגית
המובילה בעולם? במשחק ,תחולק הקבוצה
לצוותים קטנים ,כל קבוצה תקבל טאבלט
ובו אפליקציה משעשעת עם משימות ברוח
החדשנות שמעודדות את המשתתפים
לחשוב בדרך חדשה ,יצירתית ומחוץ
לקופסה .כל משימה מזכה את הקבוצה
בניקוד וחשיפת נדבך נוסף בקהילת הסטארט
אפים הישראלית .הפעילות מתקיימת בלב
ליבה של תעשיית הטכנולוגיה היזמית,
בשדרות רוטשילד בתל אביב.

מאחוזת
בית
לסיליקון
ואלי

משך המירוץ :כשעתיים וחצי ,המירוץ מותאם :כיתות י'-יב ,חיילים ,סטודנטים ,תגליות,
משפחות ,צוותי חינוך ומבוגרים צעירים ברוחם .הפעילות זמינה בשפות עברית,
אנגלית ורוסית.
 כל המשחקים דורשים טלפון חכם עם גישה סלולרית לאינטרנט
 מומלץ לשחק בקבוצות של עד  4משתתפים למכשיר אחד
 משך כל משחק נע בין שעה לשעתיים
כל משחקי הסמארטפון מתקיימים מחוץ למוזיאון
בסיום כל משחק מתקיים ביקור בבית העצמאות

מתוך אמונה שמוזיאון בית העצמאות הינו חלק אינטגראלי מהסביבה בה
הוא מתקיים ,נולדו שיתופי פעולה מגוונים עם מוזיאונים שונים ברחבי
העיר תל אביב .שיתופי פעולה אלו ,מעניקים לבתי הספר יום פעילות
מלא העוסק בנושאים שונים וביניהם :היסטוריה ,אומנות ,תרבות וחברה.

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | תכניות משותפות עם מוזיאונים בתל-אביב

תכניות
בשיתוף
מוזיאונים
בתל-אביב

סיורים מודרכים ,המשלבים בין מוזיאונים בעיר ,מאפשרים לתלמידים
לקחת חלק הן בפעילות ייחודית בעלת ערכים של שותפות והדדיות ,והן
את היכולת להשלים את התמונה בסיפור הנפלא של הקמת תל אביב
והקמת המדינה .בית העצמאות שמח על האפשרות לחבר ולהתחבר
ולהקנות למבקרים בו חוויה מקיפה ,מעמיקה ומרתקת.
סיור בנושא

סיורים בנושא

סיורים בנושא

מנהיגות

היסטוריה

אמנות

בשיתוף
בית בן-גוריון

בשיתוף מוזיאון
ארץ ישראל

בשיתוף מוזיאון
נחום גוטמן

15

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | תכניות משותפת עם מוזיאון ארץ ישראל

תוכנית משותפת עם
מוזיאון ארץ ישראל
אנו מזמינים אתכם לפעילות חוויתית העוסקת בחיבור שבין "ארץ"
ו"מדינה" .הנושאים פותחו בהתאמה לתכניות הלימודים השונות
ומאפשרים לתלמידים להיחשף למקום שבו הכל התחיל.
המנהיג שלי :מנהיגות ומנהיגים במבחן

 כיתות ז׳-ח׳

תוכנית הבוחנת באמצעות דיון ,משחק וחוויה שאלות הקשורות במנהיגות ,בעיקר
במנהיגות בתקופת מעבר.
במוזיאון נכיר דמויות של מנהיגים שונים שהטביעו חותמם על הארץ .נכיר מנהיגים
שונים שהונצחו במטבעות או בבולים .נבחן מהי מנהיגות בעניינו ,מהן התכונות הנדרשות
ומהם דפוסי ההנהגה שאנו מכירים.
בבית העצמאות נפגוש בדמותו של דוד בן גוריון ,אשר הכריז על הקמתה של מדינת
ישראל .בפעילות חוקרת ובדיון נבדוק שאלות הקשורות במנהיגות לקראת הקמת
מדינת ישראל ובשנותיה הראשונות.
 משך הפעילות :כארבע שעות.

מארץ ישראל למדינת ישראל :בעקבות סמלי המגילה וערכיה
 כיתות ז-ח ( בדגש על "סמלים") | כיתות ט-י"א ( בדגש "ערכים)

הפעילות בוחנת באמצעות דיון ,משחק וחוויה את ערכי היסוד שעליהם מושתות
הציונות והקמת המדינה .במוזיאון ניחשף לסמלים מהארץ ומהעולם ,נכיר סמלים
יהודיים שהפכו לאומיים .נחקור את פרשנויות והמשמעויות השונות שלהם לאורך
השנים ,ונחשוף את הערכים שהם ייצגו בעבר ומייצגים כיום.
בדרכנו אל בית העצמאות נסייר בשדרות רוטשילד ,נתוודע לדמותו של ראש העיר
הראשון ,מאיר דיזנגוף ,בבית העצמאות נכיר את סיפור הכרזת המדינה ,נחקור את
מגילת העצמאות על סמליה ועל הערכים שהיא מייצגת .נדון בדילמות הנוגעות בערכי
המגילה אז -ובמיוחד היום.
 משך הפעילות :כארבע שעות.
 לכיתות י' מומלץ לחתום את היום בטקס קבלת תעודות זהות בעולם הכרזת המדינה.
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גוטמן מצייר
עצמאות
בית העצמאות בשיתוף
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
מזמינים אתכם למסע חווייתי
בזמן מתל אביב הקטנה ועד
להכרזת המדינה

"קו בחול ,תמונה וסמל"

"עקבות בחול"

"בין חולות וכחול שמים"

סיורים לבתי הספר
מותאמים לכיתות א'-יב׳

סיור היסטורי למבוגרים
בתל אביב הקטנה

סיור אמנות לתלמידי אמנות
ומבוגרים בתל אביב הקטנה

במוזיאון נחום גוטמן לאמנות
נלמד על הולדתה של העיר תל
אביב דרך איוריו וציוריו של נחום
גוטמן .נטייל בסמטאות נווה צדק
ותל אביב הקטנה ,שיובילו אותנו
אל עבודות הפסיפס המרהיבות
שלו .במוזיאון בית העצמאות
נבקר באולם ההכרזה ,ונספר
על האירוע המכונן של לידת
המדינה והחתימה על המגילה.
נראה כיצד הפכה לה עיר קטנה
ונהייתה למדינה.

מה התרחש מאחורי הקלעים
בשדרות רוטשילד  ,16ביום בו
הכריז דוד בן-גוריון על הקמת
המדינה? היכן נוצר דימוי
ה"צבר" ומי האחראים לעיצובו?
מה היתה הזיקה בין תושביה
הראשונים של שכונת נווה
צדק לאידיאל הציוני? בסיור
חווייתי ומרתק בשני המוזיאונים
וברחובות תל אביב הקטנה,
נתחקה אחר תהליך גיבוש הזהות
היהודית בארץ-ישראל וביטויו
במגילת העצמאות.

בסיור אמנות בשכונת נווה צדק,
נבחן את הקשר המיוחד שנוצר
בין מקום ,תקופה ואמן .נחזור
ונחווה את ימיה הראשונים של
העיר תל אביב דרך עיניי נחום
גוטמן ובני תקופתו .נלך בעקבות
אמנות רחוב ,פסלים ,פסיפסים
ובתים היסטוריים ונגיע אל בית
העצמאות ,שהיה משכן מוזיאון
תל אביב לאמנות .במקום ניתן
לראות את יצירות האמנות אשר
עיטרו את קירות האולם במעמד
הכרזת המדינה.

*ניתן לשלב סדנאות יצירה והפעלות במוזיאון נחום גוטמן לאמנות ובבית העצמאות

לפרטים נוספים
ולהרשמה:

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות:
טל03-5103346 :

nahum@gutmanmuseum.co.il
www.gutmanmuseum.co.il

בית העצמאות:
טל03-5173942 :

reservations@ihi.org.il
www.ihi.org.il

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | תכניות משותפת עם בית בן-גוריון

תוכנית בשיתוף
בית בן-גוריון בתל-אביב
והמכון למורשת בן-גוריון
בית בן-גוריון ובית העצמאות מציעים יום פעילות במהלכו מלווים
המשתתפים את דוד בן-גוריון ביום הגורלי וההיסטורי ,יום הקמת מדינת
ישראל ,ה' באייר תש"ח.
יום עיון בנושא:
“מנהיגות מעצבת חזון ומעשה לאור דמותו של בן-גוריון”
ב"בית העצמאות" ,אנו מבקשים לחשוף את התלמידים לסוגיות ערכיות ,חברתיות
ולאומיות ציוניות כפי שהשתקפו במגילת העצמאות וסביב אירוע הכרזת המדינה.
יחד עם התלמידים נבחן את הלבטים והמחלוקות שליוו
את המנהגים של הישוב היהודי ובראשם בן גוריון.
כיצד ניסחו את חזון "האני מאמין " שלהם? מדוע
מתקיימת ההכרזה בתל אביב ולא בירושלים?
ומי הם המנהיגים השותפים לתהליכי הקמת
המדינה? ועוד.
בבית בן גוריון נעסוק בשאלה הגורלית להכריז
או לא להכריז על מדינה? נשוחח על השיקולים
והסיכונים שהיו כרוכים בהכרזה זו ונקבל הצצה
אישית ייחודית לביתו של ראש הממשלה ושר
הביטחון של מדינת ישראל.
בנוסף ,בית העצמאות יקיים סדנה בנושא" :חושפים את סודות המגילה" בה נגלה
בדרך חווייתית מי כתב את מגילת העצמאות ונדון במשמעות החלק הערכי שלה
לחיינו כיום?
 מותאם לגיל המשתתפים
 משך הפעילות עד חמש שעות.
 ניתן לשלב סיור חוץ באזור בית בן-גוריון או בית העצמאות.
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מכריזים מדינה ברוטשילד סיור וביקור בבית העצמאות
שני האירועים המכוננים – הולדת העיר העברית הראשונה והולדת מדינת ישראל –
משתלבים בהדרכה אחת.
סיור היסטורי תרבותי במתחם "אחוזת בית" היא תל-אביב הקטנה .סיפוריהם של
מייסדי העיר וחזונם ,מסע ברחובותיה הראשונים של העיר העברית הראשונה ,ממגדל
שלום ,מקום משכנה של "הגימנסיה" ,דרך מזרקת הפסיפס של גוטמן ,הקיוסק הראשון
והפנס הראשון אל ביתו של מאיר דיזנגוף ,אבי העיר תל אביב .נספר על גלגוליו
השונים של הבית – כיצד הוסב מבית פרטי למוזיאון לאמנות הראשון בעיר ,ומדוע
הוכרזה המדינה דווקא כאן .באולם הכרזת המדינה נתוודע לדרמה שליוותה את הקמת
המדינה ,נכיר את המסמך המכונן" ,המגילה" ,ואת חותמיה ונאזין יחדיו להקלטות
נדירות מתוך טקס ההכרזה.
הביקור בבית העצמאות ילווה בסרט על תולדות העיר תל אביב ,בית דיזנגוף והכרזת
המדינה.
 משך הפעילות כשלוש שעות ,כולל סיור והפסקה
 הסיור הוא בדרגת קושי קלה וניתן לקיים אותו גם בשעות הערב בתשלום נוסף

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | תכניות תרבות ,העשרה וחוויה לצוותי חינוך ,השתלמויות מורים ולקהילת המבוגרים

תכניות תרבות
והעשרה
לצוותי חינוך
ולמבוגרים

19

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו | תכניות תרבות ,העשרה וחוויה לצוותי חינוך ,השתלמויות מורים ולקהילת המבוגרים
20

״זוהי זכותנו הטבעית״ ביקור בבית העצמאות ,קפה והרצאה
ביקור מרגש שהוא חוויה אישית וחברתית במקום שבו נולדה המדינה .סיפור הכרזת
המדינה החל בדרמה ובשמחה של הכ”ט בנובמבר ,דרך ארועי מלחמת העצמאות
בראשיתה ,תוך התמקדות בשלושת הימים שלפני ההכרזה :לבטי המנהיגים ,ההתמודדות
עם הדילמות הקשות ,רגעי הייאוש והתקווה ,ניסוח מגילת העצמאות ,הפרוטוקולים
של מועצת העם ובחירת שם המדינה .דיון בשאלות :מדוע הוכרזה המדינה בתל
אביב? והאם הצליחו לשמור את האירוע בסוד?
ההרצאה מלווה במצגת עם צילומים נדירים העוסקת בהתרחשויות מאחורי הקלעים
של ההכרזה ,בהכנות לאירוע ובמוזמנים שישבו באולם .הדיון יעסוק בשאלות :כיצד
הקליטו את הטקס והיכן ההקלטה? לאן נעלם הסרט שצולם באולם? את מי גרשו
מן האולם? באיזו כספת נשמרה המגילה? מדוע לא חתם וייצמן על המגילה ומיהו
“החותם עלום השם”? רגעים קטנים וגדולים וסודות מאחורי הקלעים בדרמה של
טקס הכרזת העצמאות.
 משך הפעילות כשלוש שעות ,כולל הרצאה והפסקת קפה.
 ניתן לתאם מראש מרצה מן החוץ.

אמנות ואדריכלות בבית העצמאות
ביקור בבית העצמאות מזווית ייחודית – אמנותית.
נגולל את סיפורו של מוזיאון תל אביב אשר פעל
בבית זה במשך שלושים ושבע שנה .נתאר את
גלגוליו מתחילת דרכו כבית פרטי ועד להפיכתו
למוזיאון לאמנות ,לנדבך חשוב באמנות של מדינת
ישראל.
הפסקת קפה קצרה.
ביקור באולם הכרזת המדינה ולאחריו הרצאה על
האמנות בבית העצמאות .על קירות אולם ההכרזה
מוצגים ציורים שקישטו בשעתו את קירות האולם.
נדון בשאלה :כיצד ומדוע נבחרו ציורים אלו לעטר את קירות אולם הטקס ,ומה
סיפורם? בעזרת מצגת תמונות נגולל את סיפוריהם של הציירים שגאל ,שץ ,מינקובסקי,
גוטליב ואחרים.
 מותאם גם לתלמידי תיכון במגמת אמנות  .ביקור והרצאה של כשלוש שעות.

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו

פעילויות
לחיילים,
קצינים
ואנשי כוחות
הביטחון

היכל העצמאות ,הבית בו נולדה המדינה ובו נחתמה המגילה ,מזמין
את אנשי כוחות הביטחון לפעילות ערכית ,מעמיקה ומרתקת המבקשת
לשים במרכז השיח את ריבוי הדעות והמחלוקות בחברה הישראלית
ולהעלותם לדיון וחקירה משותפת .באמצעות סדנה ,הדרכה ופעילויות
חווייתית נבקש לברר סוגיות רלוונטיות ומהותיות בהתהוותה של החברה
הישראלית ובהתעצבות סמליה ומוסדותיה.
"תעודת לידה או תעודת זהות?"
שיח ופעילות בנושא מגילת העצמאות
מגילת העצמאות מגלמת בתוכה רעיונות ,ערכים ונרטיבים ברורים ההופכים אותה
למסמך המכונן של עם ישראל בעת החדשה .מילותיה ,שנכתבו בעת מלחמה ,עוברות
עריכה ושינויים רבים עד לרגע הטכס עצמו ,אך מה מעניק למגילה את כוחה? האם
מילותיה או אולי דווקא מעמד הקראתה והאירועים שקדמו לכתיבתה?
עיון במגילת העצמאות מעלה שאלות רבות :האם המגילה היא חוזה משפטי או מסמך
מצפוני? מה בינה לבין המציאות אותה מקיימת מדינת ישראל כיום? האם מייצגת
המגילה את כל אזרחי המדינה? מה בינה לבין כור ההיתוך? ומהי נקודת המבט של
מחברי המגילה כלפי היהודים בגולה ותושבי המדינה?
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"דגל ,סמל ,חברה"
שיח ופעילות בנושא דגל ישראל ומדינת ישראל
משחר ההיסטוריה מגלם הדגל רעיונות חברתיים,
פוליטיים ותרבותיים .הדגל יכול לשמש כאמצעי
לזיהוי לאומי ויש בכוחו להניע קבוצה של אנשים
שונים ,לפעול יחד למען מטרה משותפת .אך מה
באמת נותן לו את כוחו? וכיצד מחליטים מהם
הסמלים המרכיבים את הדימוי הכולל?
דגל ישראל עובר גלגולים רבים עד לצורתו הסופית
המוכרת לנו כיום .בסיור בבית העצמאות נעסוק
בשאלות רבות ובניהן :מי הן הדמויות המשפיעות
על עיצובו של דגל המדינה? מה משמעות המילה
דגל ומהן הסיבות המובילות להיווצרותו בארץ? מה הקשר בינו לבין תשמישי הקדושה
וסמליה העתיקים של החברה היהודית? והאם קיימת אפשרות שהדגל ישנה את
צורתו בעתיד?

היחידות מוזמנות להרכיב לעצמן את יום הביקור לפי האפשרויות הבאות:
סיור  -הדרכה וסרט העוסקים בהקמת המדינה ,הדגל ,המגילה והאירועים שקדמו
להקמתה.
סדנה לפי בחירה :סדנת מגילה  -עיון ושיח בטקסטים של מגילת העצמאות והתבוננות
פנימה אל עצמנו כחברה ואל הרבדים המרכיבים אותה .סדנת סמלים -סדנה בעוסקת
ברעיון ובתהליך היווצרותם של סמלי המדינה ,בשאלת הצורך בהם ,ברעיון העומד
מאחוריהם .בשיח פעיל ומרתק נעסוק בהשפעות של הסמל על החברה ,הלאום והמדינה.
משחק המבוסס על נייד חכם :מרוץ תחרותי חברתי קצוב בזמן ומתנהל בקבוצות
קטנות .המשחק חוקר באמצעות המרחב העירוני של תל אביב ,את מגילת העצמאות
ואת חזון המייסדים.
סיור רחוב :סיור בין רחובותיה הראשונים של שכונת אחוזת בית .הסיפורים ,השירים
והאירועים שעיצבו את תל אביב מעיר העולה מן החולות אל עיר של תרבות עברית,
עיר מרתקת ומלאת קסם.
הערות :משך הפעילות :בין שעתיים לחמש שעות ,כולל הפסקה( .כל יחידה מוזמנת
להרכיב לעצמה את יום הפעילות בהתייעצות עם היכל העצמאות) * קבוצות עד
 100איש.
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בית העצמאות מציג מערכים המובנים ספציפית לצבא ולמערכת כוחות הביטחון
העוסקים בנושאי החודש המשתנים ביניהם למשל :הקמת תל אביב ,הקמת צה"ל,
התקבעות ההמנון ,הדגל וסמל המדינה ,מגילת העצמאות ,פעילות הכנסת ועוד ,ניתן
לבדוק את הנושאים מול מחלקת החינוך.

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו

תיירות
ונוער חו״ל

VISIT TO BEIT HA'ATZMAUT (INDEPENDENCE HALL)
On 14th May 1948, 5th Iyar 5708, the Tel Aviv Museum, formerly the home of
Mayor Meir Dizengoff, was chosen to host the ceremony of The declaration
of the Jewish state of Israel. Now the site, under the name Beit Ha'atzmaut,
serves as a museum for the history of that declaration.
The visit is divided into two parts, the first of which is dedicated to the founding
of Tel Aviv and Dizengoff's work and includes an explanation together with
pictures and a 15- minute movie, and the second part takes place in Declaration
Hall. There, time has frozen since that day in 1948. The furniture, the head table
with the names of the dignitaries, and even the pictures on the wall have been
reproduced or been left as they were. Against that backdrop, the guide relates
the events of those days and takes his listeners back in time to the suspense
surrounding the peak moment of the Zionist endeavor.
The presentation ends with the original, moving recording of the Declaration,
spoken by Ben Gurion, with additions that you have probably never heard before
anywhere else. A guided tour of the site can be booked by prior arrangement.
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SMARTPHONE
ACTIVITIES

BET HA'ATZMAUT MAY BE A PLACE OF HISTORY AND NOSTALGIA
BUT IT IS DEFINITELY NOT A PLACE WHERE TIME HAS STOOD STILL.
IN THE PAST YEAR, THREE ACTIVITIES BASED ON INTERACTIVE
GAMES FOR THE SMARTPHONE WERE LAUNCHED HERE.









All the games require a smartphone with access to the internet (data
package)
It's recommended that the games be played in groups of 3-4 participants
(one phone per each group)
All of the games will take place outside, with a walking radius of no
more than 5 minutes from the museum
The game will conclude with a guided tour to the museum with a
museum educator.
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"RACING TOWARD A STATE"
An activity that focuses on the preparations
for the Declaration of Independence, including
a race between the historic sites of Tel Aviv,
a tour and a short movie in Bet Ha'atzmaut
and a visit to Declaration Hall. The game takes
about 1½ hours.
 Total duration: 1.5 hours.

"FROM LEGEND TO A STATE"
an experiential game that focuses on the founding of the first Hebrew city
and lasts about 1 hour.
 Total duration: 1.5 hours.

THE RACE FROM AHUZAT BAIT TO SILICON VALLEY
This HUNT is all about meeting The Start Up
Nation through personal encounters and
team work. We'll explore how come a young
country the size of New Jersey has become
a worldwide leader in technology.
The group is divided into small teams, each
team is equipped with a tablet, wrist bands
and an app that guides them through the
missions. Participating in a mission will score
the team some HUNT points and introduce
them to new aspects of the Israeli Start Ups'
Ecosystem.
The missions are exciting, innovative and encourage creativity. Many more
surprises are waiting for you, including amazing prizes for the winning team! The
HUNT is taking place in the heart & soul of the TLV tech entrepreneurship
industry, on Rothschild Blvd.
 Total duration: 2.5 hours.
 The HUNT is tailored for: Birthright, students, teenagers, young adults

& families.
 Languages: Hebrew, English & Russian.
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טקסים
ואירועים
מיוחדים

שלום כיתה א’ הורים וילדים עולים כיתה בבית העצמאות
ניתן לקיים בבית העצמאות ביקור-טקס משותף לילדים המתחילים את צעדיהם
הראשונים במערכת החינוך .הביקור באולם ההכרזה קושר בין הליכתם של הילדים
בפעם הראשונה לבית הספר לבין מדינת ישראל הצועדת את צעדיה הראשונים.
האירוע הוא חוויה אישית וחברתית מרגשת ביותר הן לילדים והן למבוגרים.

טקסי קבלת תעודת זהות
מעמד קבלת תעודת הזהות מסמל את רגע הפיכתם
של בני הנוער לאזרחיה של מדינת ישראל.
קיום הטקס באולם בו הוכרזה המדינה ,מזמין את
בני הנוער להפוך את האירוע הפרטי לחלק בלתי
נפרד מההיסטוריה הלאומית .הטקס מסתיים בצלילי
התקווה אשר נוגנה כאן לראשונה בעת הכרזת
המדינה והפכה להמנון הרשמי של ישראל הנולדת.
פנו אלינו ונשמח לסייע לכם בתכנון אירוע משמעותי וערכי כחוויה שתלווה את
ילדיכם שנים רבות.
26

בית העצמאות קטלוג פעילות תשע״ו

כתיבה ועריכה :איציק דרור ,טימור בריטבה ,רותי אמנו
הגהה :אסתר אדמית
עיצוב :יעל קשלס
הפקה :חזי צביאל
צילומים :אוסף לע"מ ,אוסף בית העצמאות,
פליסיטה יקואל ,טימור בריטבה ,רודי ויסנשטין  -הצלמניה
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