חוויה חדשה!

בית העצמאות במגדל שלום

תערוכת יובל של תקומה  -מקונגרס באזל להכרזת המדינה
בית העצמאות מתרגש להזמין את תלמידי חטיבות הביניים והתיכוניים 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.

לפניכם מגוון פעילויות ,ניתן לבחור פעילות אחת מהרשימה,
או לשלב מגוון פעילויות ליום הדרכה מלא.
הדרכות( :ניתן לבחור אחת מההדרכות שלפניכם)
א".חוזה או הוזה?"  -סיור בתערוכה סביב חלומו של אדם אחד והאנשים המלווים אותו בדרך
להגשמתו  -מה בין חלום למציאות ,מהקונגרס הציוני הראשון ועד הכרת האומות ,על התחנות
בדרך להגשמת החלום והקמת המדינה.
ב - "33:10:13".נצא לפעילות חשאית במטרה לחפש את הקוד הסודי שיכריע האם תוקם מדינה
יהודית בארץ ישראל.
סדנה:
"בין כיפה לכובע טמבל"  -דיון במושג זהות באמצעות מגילת העצמאות  -משחק ודיון שמטרתם
לגלות מה ניתן ללמוד מתוך המגילה על החברה שלנו ועל חיינו היום.
סיור חוץ:
"מסע זהות על שביל העצמאות"  -מסע זהות בין מרכיבי החזון של החברה היהודית דמוקרטית
בישראל הקטנה ,בריבונות היהודית שנולדה בתל אביב ,בחזון מייסדי העיר העברית הראשונה,
אל חזון מנסחי מגילת העצמאות .לראשונה יחבר בית העצמאות בין ערכי כלכלה ,חברה ,יזמות,
היסטוריה ועתיד ליחידה אחת מרגשת( .את הסיור ניתן לקיים עם או בלי טאבלטים)
משחק המבוסס על הסמארטפון:
"רצים למדינה"  -מרוץ תחרותי קצוב בזמן המתנהל בקבוצות קטנות המתקיים במרחב ההיסטורי
של תל–אביב הקטנה( .המשחק זמין רק בתל–אביב)

 חדש! -בית העצמאות מגיע למוסדות חינוכיים ברחבי הארץ,
ממטולה עד אילת ,ומקיים פעילות ייחודית המהווה את
אחד משיאי התכנית הלימודים השנתית!

רוצים לדעת על הדרכות ,סדנאות וסיורים נוספים?
נשמח לייעץ לכם בבניית יום פעילות חוויתי וייחודי.
לפרטים נוספים והזמנות אנא פנו למח' הזמנות:
טלפון  | 03-5106426דוא”ל res@ihi.org.il
כתובתנו :בית העצמאות במגדל שלום מאיר  -הלובי המזרחי של מגדל שלום מאיר ,קומת קרקע.
הכניסה דרך רחוב אחוזת בית  4תל–אביב.

פעילויות נוספות בסל
לתלמידי חטיבות הביניים
והתיכוניים
עוד בסל הפעילויות של בית העצמאות
לגילאי חטיבת ביניים ותיכון
מגוון סדנאות לבחירה( :ניתן לבחור סדנה אחת מתוך הרשימה)
א .פאזל מגילת העצמאות שם-צורה-תוכן  -דרכו נלמד על יסודותיה וערכיה של המגילה.
ב" .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?
ג" .דגל ,סמל ,חברה"  -לכל חברה הסמלים המגדירים אותה ,אלו הטבועים בעומק הגדרתה ,אך מה
באמת נותן להם את כוחם? וכיצד נולד הסמל ומה משמעותו? מדוע אנחנו כל כך רגישים אליו והאם
יש סיכוי שסמלי המדינה ישתנו בעתיד?
המלצה לסיור חוץ נוסף:
א" .בין חולות וכחול שמים"  -סיור בשביל העצמאות של תל אביב  .מסע בין סיפורים ,מבנים,
אירועים ודמויות מרתקות השלובות בסיפור הקמתן של העיר תל אביב ושל מדינת ישראל
(את הסיור ניתן לקיים עם או בלי טאבלט)

המלצה לפעילות נוספת:
א" .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.

