
 חוויה חדשה!
בית העצמאות במגדל שלום

תערוכת יובל של תקומה - מקונגרס באזל להכרזת המדינה

הדרכות: )ניתן לבחור אחת מההדרכות שלפניכם( 
א.  “אנו מכריזים בזאת” - סיור בתערוכה  החדשה במגדל שלום מאיר, בה נשוחח על חוזה המדינה 
החלום  להגשמת  בדרך  התחנות  על  האומות,  הכרת  ועד  הראשון  הציוני  מהקונגרס   וחלומו. 

והקמת המדינה.

ב.  "33:10:13" - נצא לפעילות חשאית במטרה לחפש את הקוד הסודי שיכריע האם תוקם מדינה 
יהודית בארץ ישראל.

הפעלה יוצרת:
“בואו נכריז מדינה” - משחק ודיון שמטרתם להקים עם הילדים את מדינת חלומותיהם, מהם החוקים, 

הערכים והדמויות שירכיבו את המדינה שלהם.

סיור חוץ:
"סיור על שביל העצמאות" - בין רחובותיה הקטנים של תל–אביב. מסע בין סיפורים, מבנים, אירועים 
ניתן  )את הסיור  ישראל.  ושל מדינת  ודמויות מרתקות השלובות בסיפור הקמתן של העיר תל–אביב 

לקיים עם או בלי טאבלטים(

משחק מבוסס סמארטפון:
"רצים למדינה" - מרוץ תחרותי קצוב בזמן המתנהל בקבוצות קטנות במרחב ההיסטורי של תל–אביב 

הקטנה. )המשחק זמין רק בתל–אביב(

 נשמח לייעץ לכם בבניית יום פעילות חוויתי וייחודי. 
לפרטים נוספים והזמנות אנא פנו למח' הזמנות: 

res@ihi.org.il טלפון 03-5106426 | דוא”ל

בית העצמאות מתרגש להזמין את תלמידי הגן ובית הספר היסודי לבקר אותנו במגדל שלום, 
ולהצטרף למסע אל ערש לידתה של מדינת ישראל. 

 אנו מציעים חווית למידה חוץ בית סיפרית, הכוללת פעילות ערכית, מעמיקה ומרתקת, המעמידה 
 במרכז השיח את מגילת העצמאות וערכיה, את סיפור לידתה של העיר העברית הראשונה ואת דמויותיהם 

של מייסדי ומנהיגי המדינה. 

 - חדש! -
 בית העצמאות מגיע למוסדות חינוכיים ברחבי הארץ, 

ממטולה עד אילת, ומקיים פעילות ייחודית המהווה את 
שיאי תכנית הלימודים השנתית!

 לפניכם מגוון פעילויות, ניתן לבחור פעילות אחת מהרשימה, 
או לשלב מגוון פעילויות ליום הדרכה מלא. 

כתובתנו: בית העצמאות במגדל שלום מאיר - הלובי המזרחי של מגדל שלום מאיר, קומת קרקע.
הכניסה דרך רחוב אחוזת בית 4 תל–אביב.

רוצים לדעת על הדרכות, סדנאות וסיורים נוספים?



 פעילויות נוספות בסל 
לילדי הגן ובתי הספר 

היסודיים   

 עוד בסל הפעילויות של בית העצמאות
לגילאי גן ובית ספר יסודי 

סדנאות לבחירה: )ניתן לבחור סדנה אחת מתוך הרשימה( 

א. "סמליות וסמלים במגילת העצמאות", פזל מגילת העצמאות - דרכו נלמד על יסודותיה וערכיה 
של המגילה.

ב. "הסמל שלי" - סדנה העוסקת בסמליה של מדינה חדשה - כיצד נוצרו, מהם חשיבותם ומשמעותם. 
בסיום הסדנה נכין יחד סמל כיתתי משותף.

ג. "מה קרה היום, לפני...?" - סדנת עיתונים חוקרת - מה קרה בתרבות, בכלכלה, במשפט, בחברה, 
בספורט ועוד, בזמן שמנהיגנו נלחמו להקים מדינה? מה הדבר אומר על העולם ועל החברה שלנו 

בשנים הראשונות למדינה?

ד. סדנת פסיפסים - נבקר ביצירות הפסיפסים של גוטמן ושריר, למידה על משמעותם ועל אומנות 
יצירת הפסיפס. לסיום נכין עבודת פסיפס אישית )זמין רק במגדל שלום(

הדרכות פעילות: 

ייחודית והפעלתית לילדים, על סיפור הקמתה של העיר העברית  - הדרכה  א. "איך מגדלים עיר" 
הראשונה דרך עיניה של הילדה הראשונה בעיר אחוזבית וייס. יחד נגריל מגרש בתל–אביב, נשתה גזוז, 

נלחין פסקול לסרט בראינוע עדן ונלמד עברית בגימנסיה הרצליה, חוויה מלאת הומור ולמידה. 

- שעת סיפור על תיאודור הרצל הילד, החולם להקים מדינה ליהודים  זו אגדה"  ב. "אם תרצו אין 
בארץ ישראל, ועל מסעו להגשמת החלום. כולל הפעלה עם איורים. )לגילאי גן עד א'( 

פעילויות ייחודיות:

כפי שהתרחש  ישראל,  מדינת  של  בסיפור הקמתה  העוסקות  וסדנה  הצגה   - צלליות  תיאטרון  א. 
בסמטאות תל–אביב הקטנה, דרך עיניו של ילד קטן. 

ב. טקס בר / בת מצווה - אירוע שאת תוכנו ומהלכו נבנה יחד איתכם, שיכלול בין השאר ביקור מודרך 
וחתימה על עותק של מגילת העצמאות באולם המגילה. )ניתן להוסיף פעילויות נוספות מתוך המבחר 

שאנו מציעים למבוגרים ולילדים(. 


