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חוויה במוזיאון מגדל דוד  -סיורים ,תכניות ופעילויות

סיורים לכיתות א'-ב'
אגדה ואבן

פעילות חווייתית ,המתחילה בסיור במוזיאון
וממשיכה אל הרובע היהודי.
התוכנית עוסקת באבן שממנה בנויה ירושלים והמצודה,
בצורות המתגלות בסמטאות העיר העתיקה ,בסיפורים
ובאגדות שנרקמו סביב אבני העיר.
יחד נפקח את העיניים ,נחוש עם הידיים ,נספר ,נמחיז
ונגלה :איך בונים קשת? כמה צורות אבנים נצליח למצוא?
והיכן מסתתר העמוד הגדול?
משך הפעילות :שעתיים וחצי.

נעשה ונשמע

כניסה לעולמה המרתק של התורה במפגש עם אירועים מן
המקרא שהתרחשו בירושלים.
הילדים מטפסים לראש מגדל המצודה ,לתצפית מרהיבה
אל הר המוריה ,שם הם לומדים על אירועים מרכזיים בספר
בראשית ועל אירועים הקשורים למקומו של בית המקדש.
בחדר תקופת הבית הראשון הם למדים כיצד הפכה
ירושלים לבירת הממלכה וממחיזים את אירוע העלאת
ארון הברית לירושלים על ידי דוד המלך .הם שומעים
כיצד למדו תורה בעת העתיקה ,מתנסים בכתיבת סת"ם
ומשתתפים בסדנה ליצירת סימניה אישית.
משך הפעילות :שעתיים.
ניתן להוסיף סיור ברובע היהודי וביקור בכותל.

סיורים לכיתות ג'-ה'
היציאה מהחומות

פעילות המתחילה בסיור במוזיאון וממשיכה
למשכנות שאננים .הפעילות עוסקת בעיר הקודש
ירושלים והחיים בעיר העתיקה ,בתהליך היציאה
מן החומות ,בחזונם של פרנסי העיר וכיצד יסדו את
השכונה החדשה.
התוכנית מלווה בקטעי אודיו מיוחדים ,משימות ניווט,
תצפיות מרהיבות ,הליכה על חומות המצודה וקטעי
המחזה בהשתתפות התלמידים.
משך הפעילות 3 :שעות.

מטמון במצודה

משחק משימות דינמי וחוויתי ברחבי
המצודה ובחדרי המוזיאון ,העוסק בדמויות
מעברה של ירושלים שהשאירו
נבחרות ָ
חותם בתולדותיה .במהלך הפעילות
התלמידים צריכים לאתר' אגרות' אשר נשלחו
מהדמויות ולמלא אחר משימות שונות ומאתגרות
במטרה להגיע אל המטמון .המשימות במשחק דורשות
חשיבה ,יצירתיות ,ועבודת צוות.
משך הפעילות :שעתיים.
פעילות
חדשה!

נעמה הנקין סטודיו המעבדה  /איורים :רבקה אנגל

סיורים לכיתות ו'-ח'

צילום השער :באדיבות מוזיאון מגדל דוד

מבית המקדש למקדש מעט

תוכנית ייחודית העוסקת בבתי כנסת ואנשי
סיור
מעשה בירושלים  -מחורבן בית המקדש
חדש!
השני ועד ימנו .הסיור מתחיל במוזיאון,
בתצפית אל מקום המקדש ,ממשיך למסע
מרתק בעקבות דמויות ובתי כנסת ברובע היהודי ומסתיים
בכותל המערבי.
הפעילות כוללת משימות ניווט ,סיפורים מרתקים וחידות
מאתגרות.
משך הפעילות :שעתיים וחצי.
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