יום המוזיאונים הבינלאומי  ,ל"ג בעומר 20.5.12
אזור דרום
צריף בן גוריון:
סוג הפעילות -סיור וירטואלי
הפעילות באתר המוזיאוןhttps://www.ben-gurion.co.il/ -
קהל היעד :משפחות
מתי14:00 ,12:00 ,10:00 -:
סיור מקוון (וירטואלי) באתר צריף בן-גוריון .הכרות עם השכונה בה גרו דוד בן-גוריון
ואישתו פולה וביקור בבית המקורי שנשאר כפי שהיה ,על פי צוואתו.

פארק קרסו למדע
הפעילות המוצעת:

סיור דיגיטלי במוזיאון ,סדנה מקוונת

מתי -סדנאות  -בישול מולקולרי  ,12:00 -שריפת מלחים  ,13:00סיור בתערוכת הדינוזאורים14:00 -

גילאים:

הורים וילדים בגיאלי 5-13

אתר הפעילות :בעמוד הפייסבוק
https://www.facebook.com/pg/betmoreshet/posts/?ref=page_intern al

סדנה בישול מולקולרי -איך ניתן להכין אוכל בדרך מדעית .בסדנה נראה איך ניתן להכין
אוכל בטעם לא צפוי .סדנה שריפת מלחים -בסדנה זאת נדבר על שיטות לבדיקת תכונות
החומרים ומה אומרים לנו הצבעים.
סיור בתערוכת הדינוזאורים -ענקי פטגוניה -בפארק קרסו למדע נמצאת תערוכה בין
לא ומית שמספרת על סוגי הדינוזאורים ויצורים ימיים השונים .בסיור נוכל להכיר איזה
יצורים היו חיים באזור ארץ ישראל באותם הימים ומדוע טוענים שתרנגול התפתח
מדינוזאור.

המוזיאון לתרבות הפלישתים
הפעילות המוצעת :סיור דיגיטלי במוזיאון
מתי10:00 :עולמם של הפלשתים | 16:00
בורא מאורי האש

גילאים :לכל המשפחה
אתר פעילות :בעמוד הפייסבוק של המוזיאון https://www.facebook.com/plishtim/

המוזאון לתרבות הפלשתים מזמין אתכם להצטרף אלינו לשני סיורים דיגיטליים
שצולמו במיוחד עבור יום המוזיאונים :
 10:00עולמם של הפלשתים " -קבוצה של אנשים מגיעה לחופי ישראל לפני כ3,000 -
שנה .מה מביא אותם הנה? מנין הגיעו? מי הם בכלל ולמה הסיפורים על דויד וגליית או
שמשון ודלילה ,הפכו להיות מלאי אתוס במקרא ומוכרים לנו כל כך? הצטרפו אלינו לסיור
מרתק מפי ד"ר עמית דגן ,מרצה בחוג ללימודי ארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן ,וחופר
בתל צפית ,גת המקראית ,אחת מעריהם של הפלשתים .הסיור הינו הראשון מתוך סדרת
הרצאות של ד"ר עמית דגן בתערוכה ,שיעלו בהמשך בפייסבוק המוזאון .אוצרת
התערוכה :גלית ליטני .
 16:00הדרכה בתערוכה "בורא מאורי האש " -תערוכה המתבוננת על אור ואש בעולם
היהדות .התערוכה מתבוננת על כלים של אש אשר בויתו והפכו עם הזמן לכלי פולחן,
זיכרון ,לשימוש במועדים וחגים .סיגל מאור ,מדריכת המוזאון ,תיתן לנו הצצה לפריטים
נבחרים .התערוכה הינה האחרונה של אוצרת המוזאון ,יעל ויזל ז"ל ,שהלכה לעולמה
במהלך הכנת התערוכה .ליווי אוצרותי :מירב רהט .
הסיורים יעלו בדף הפייסבוק של המוזאון וברשתות החברתיות.

מתחם המוזאונים בבאר שבע
הפעילות המוצעת:

סיור דיגיטלי במוזיאון ,סדנה מקוונת

מתי -החל משעה  11:00ההדרכות יהיו זמינות לקהל

קהל יעד:

כולם

אתר הפעילות :בעמוד הפייסבוק
https://www.facebook.com/negevmuseumofart/

בשעה  11:00נעלה עם הדרכה קצרה בתערוכה "מזרח  -עיצוב מקומי במציאות גלובלית" ונתמקד
בעבודתה של אחת המעצבות המציגות .כמו כן נפרסם פעילות יצירה מקוונת בהשראת עבודתה

