
 בית העצמאות
במגדל שלום מאיר  

 יובל של תקומה -
 מקונגרס באזל

ועד הכרזת המדינה

המרכז יציג למבקרים את סיפור הקמת המדינה, מהקונגרס הציוני 
הראשון ועד ה' באייר תש"ח, דרך סיפור הקמתה של העיר תל–אביב- 

מסע מרתק אל ערש לידתה של מדינת ישראל. 

מרכז המבקרים מציע למבקרים הדרכות לגילאים שונים ובשפות שונות, 
פעילות ערכית, מעמיקה ומרתקת המבקשת לשים במרכז השיח את 
הכרזת העצמאות ונסיבותיה, מגילת העצמאות וערכיה, סיפור לידתה 
של העיר העברית הראשונה ודמויותיהם של מייסדי ומנהיגי המדינה 

לחוויה אישית, לאומית וחינוכית.

 בית העצמאות מתרגש  ושמח להזמין אתכם 
למרכז המבקרים החדש במגדל שלום מאיר

בביקור נעסוק בריבוי הדעות והמחלוקות בחברה הישראלית מימיה הראשונים של תנועת הציונות 
ועד להקמת המדינה ונעלה אותן לדיון וחקירה משותפת. באמצעות סדנה, הדרכה, סיורי רחוב, 
סרטים, משחקים ופעילויות חווייתיות, נבקש לברר סוגיות רלוונטיות ומהותיות במגילת העצמאות, 
בהתהוותה של החברה הישראלית ובהתעצבות סמליה ומוסדותיה, נשוחח על ערכי המדינה והארץ 

ונגבש יחד תובנות על הדילמות בחברה הישראלית ודרכים לפתרונם. 

כמו כן, למשך כל תקופת השיפוץ - יגיע בית העצמאות לכל מוסד חינוכי בישראל, ממטולה ועד 
אילת. אנחנו נביא את הצוות, את החומרים ואת התכנים הייחודיים שלנו ונקיים את הפעילות 

אצלכם בבית הספר.

פעילויות נלוות לביקור במרכז: 
סיור רחוב )מגיל 99-12(  .1

סיור הרחוב - מסע בין סיפורים, מבנים, אירועים  א. 
ודמויות מרתקות השלובות יד ביד בסיפור הקמת 

תל אביב ובסיפור הקמת המדינה. 
סיור בשביל העצמאות - מסלול הליכה ברחובות  ב. 
תל–אביב, המחבר עשרה אתרים הקשורים 
בתולדות העיר ובהקמת השביל נחנך במסגרת 
חגיגות שנת ה-70 למדינת ישראל. את הסיור 

ניתן לקיים עם טאבלט או בלי טאבלט.
סיור בנווה צדק - על השכונה הראשונה מחוץ  ג. 
לחומות של יפו וטיול מרתק בין הסימטאות 

בעקבות מייסדי השכונה.

סדנאות   .2
סדנת מגילה - שיח ומחקר על יסודותיה וערכיה  א. 

של מגילת העצמאות.
סדנת זהות יהודית-ישראלית - מהי תעודת  ב. 
הזהות היהודית ישראלית שלנו אז והיום? דרך 
ערכי המגילה נעסוק בהרכבת הזהות שלנו כיום.
סדנת סמלים - על סמליה של מדינה חדשה,  ג. 

משמעותם וסיבותיהם.
סדנת פסיפסים - סיור בפסיפסים של גוטמן  ד 
ושריר, למידה על אמנות הפסיפסים ומשמעות 

והכנת פסיפס אישי.
)פעילות זמינה רק במגדל שלום מאיר(  

ה. סדנת צלליות - סדנה להכנת תאטרון צלליות 
אישי לפי סיפור הכרזת המדינה.

משחקים מבוססי סמארטפון   .3
)זמין רק בתל אביב, מגיל 99-12(   

מרוץ תחרותי חברתי קצוב בזמן ומתנהל   
בקבוצות קטנות. המשחקים חוקרים נושאים 
שונים ומגוונים באמצעות המרחב העירוני של 

תל אביב. בין המשחקים ניתן למצוא:

א. רצים למדינה - להכיר מקרוב את ההיסטוריה 
של העיר העברית הראשונה ואת סיפור הכרזת 

המדינה )המשחק זמין גם בשפה האנגלית(.
רצים למגילה - משחק תחרותי חברתי בעקבות  ב. 
הטיוטות של מגילת העצמאות והלבטים בכתיבתה, 

חזון המייסדים מול מציאות המגשימים. 

כל המשחקים דורשים טלפון חכם עם גישה סלולרית  
לאינטרנט ומתקיימים מחוץ למוזיאון, באזור מוגדר.

שעות סיפור    .4
שעת סיפור על הרצל - עם איורים והפעלת  א. 

ילדים.
"איך מגדלים עיר" - )7-12( פעילות ייחודית לילדים  ב. 
על סיפור הקמתה של תל–אביב, דרך עיניה של 

הילדה הראשונה בתל–אביב. 
כ"ט בנובמבר - פעילות על תכנית החלוקה  ג. 
וההצבעה באו"ם. )7-18, עם התאמת התכנים לגילאים( 

תיאטרון צלליות - סיפור הקמת המדינה לילדים  ד. 
)גילאי 6-11( בתיאטרון צלליות מלווה עם שיח ועיבוד 

הסיפור עם הילדים. 

פעילויות ייחודיות    .5
ניתן לקיים מגוון פעילויות ייחודיות במרכז   
המבקרים החדש, כהמשכו של בית העצמאות 

ובניהם: 
א. טקס בר / בת מצווה - אירוע חגיגי באולם הראשי 
של המרכז עם חתימה על עותק של מגילת 
העצמאות כיתתית, ניתן להוסיף לטקס את אחת 
מהפעילויות הבאות: סיור רחוב מרתק, משחק 

המבוסס על הסמארטפון או סדנה. 
טקס קבלת תעודת זהות - סיור מלווה בסדנה  ב. 
בנושא זהות יהודית ישראלית - עם טקס חגיגי 

באולם הראשי של המרכז החדש. 

res@ihi.org.il | 03-5106426

 א׳-ה׳ - 17:00-09:00 | שישי - 13:00-09:00 | שבת וחג - סגור
כניסה אחרונה - שעה לפני הסגירה

קהל יעד
מוסדות החינוך - גן, יסודי, חט"ב ותיכון.

צוותי הוראה - מורים, מפקחים, מנהלים ועוד 
מוסדות החינוך הבלתי פורמאליים - עמותות, 

תנועות נוער ועוד. 
כוחות הביטחון - חיילים, קצינים וסגל פיקוד 
בכיר בצה"ל במסגרת תרבות יום א' וקורסים 
של מכללת פיקוד ומטה, המכללה לביטחון 
לאומי ועוד. שוטרים, אנשי שב"ס, שב"כ ומשרד 

רה"מ, בכל הדרגות. 

משך הפעילות
סיור רגיל: כשעה 

סדנה: כשעה 
משחקי הסמארטפון: כשעה וחצי 

סיור רחוב: כשעה 

ביקורים מודרכים
קב' של 20 איש ומעלה זכאיות להדרכה 	 

מקומית ללא תוספת תשלום
ניתן להזמין הדרכה בעברית/אנגלית 	 
משך כל פעילות כ-שעה	 
קיבולת להזמנה לביקור מודרך בלבד: קיבולת 	 

של עד 2 כיתות בשעה
הזמנת הדרכה בתאום מראש ומותנה באישור 	 

בכתב ממחלקת הזמנות בלבד
הדרכות לבודדים מתקיימות פעם ביום 	 

בעברית ופעם ביום באנגלית, ללא תוספת 
תשלום

 בית העצמאות במגדל שלום מאיר
 לובי מזרחי של מגדל שלום מאיר, בקומת הכניסה למגדל

כניסה דרך רח׳ אחוזת בית 4, תל אביב )ליד בניין הבורסה לניירות ערך(.

 הבורסה
לניירות ערך

צל
הר

צל
הר

מונטיפיורי

אחד העם

אחד העם

מונטיפיורי

ת
ת בי

חוז
א

חרסופר פארם
ש

ה


