מוזיאון לאמנות יהודית
היכל שלמה מזמין אתכם
למגוון תכניות ומערכים
חדשים במוזיאון בהתאמה
לגילאים השונים:
המוזיאון לאמנות יהודית נפתח לקהל עשור אחר קום
המדינה עם חנוכת הבניין ההיסטורי היכל שלמה.
המוזיאון מציג תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות
המתבססות על אוסף עשיר של פריטים מתחומי
מורשת ,יודאיקה ותרבות יהודית ישראלית.

מוזיאון לאמנות יהודית
MUSEUM OF JEWISH ART

ירושלים סיורי קיץ עם
מוזיאון לאמנות יהודית
היכל שלמה

The Museum of Jewish Art opened to the public
a decade after the establishment of the State of Israel
with the dedication of the historic Hechal Shlomo
building. The museum offers permanent exhibitions
and temporary exhibits based on its rich collection of
items from the fields of heritage, Judaica and Israeli
Jewish culture.
שעות פתיחה
		
טלפון
דוא"ל
אתר
פייסבוק
אינסטגרם

הסיורים יודרכו על ידי מורי דרך
מוסמכים .ניתן להזמין סיורים לקבוצות
פרטיות בתאריכים גמישים .הסיורים
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
הסיור מותנה בהרשמה מראש
בטלפון 02-5889010
או בהודעת וואטצאפ 054-2014775
עלות למשתתף 45 :ש"ח

א' ,ב' ,ד' ,ה' | 16:00-10:00 :ג'18:00-10:00 :
הדרכה לקבוצות בתיאום בשעות גמישות
02-5889010
hechalshlomo@gmail.com
www.hechalshlomo.org.il
www.facebook.com/hechalshlomo
hechalshlomomuseum

חורבן ותקומה
סיור מראש חודש אב עד תשעה באב
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני"
זיכרון חורבנה של ירושלים מלווה את עם ישראל מזה דורות יחד עם התקווה האדירה
הגלומה בשמה של ירושלים ובברכה הנאמרת בכל קצוות תבל" :לשנה הבאה בירושלים
הבנויה" .סיורינו פותח בתצפית מגג היכל שלמה על "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה
יחדיו" ויוצא בעקבות סיפורי חורבן ,תקווה ותקומה לאורך ההיסטוריה של עם ישראל דרך
גגות העיר העתיקה ועד לכותל המערבי.
משך הסיור |
אופי ההליכה |
נקודת מפגש |
נקודת סיום |
משך הסיור |
מועדי הסיור |
		
		
		
		

 3שעות
נינוח בירידה
היכל שלמה בירושלים
הכותל המערבי.
 3שעות
19:00-16:00 / 23.7
12:00-9:00 / 24.7
ערב תשעה באב 22:30-20:00 :כולל קריאת מגילת איכה בכותל הקטן
בוקר תשעה באב  9:30-7:00 / 30.7כולל קריאת מגילת איכה
בעזרת ישראל

סיור סליחות
דוד המלך ייסד את ירושלים כבירת ישראל ,חיבר רבות מהתפילות המלוות אותנו עד היום
וגם גילה את ייחודן של שעות הלילה לחיבור רוחני .גם היום סמטאות ירושלים מפורסמות
באווירה הקסומה הפוקדת אותן בלילות חודש הרחמים והסליחות .אנו מזמינים אתכם
לסיור ייחודי הכולל מפגש עם פייטן בבית כנסת מיוחד במינו ,שירה משותפת של הסליחות
וסיור בין רוח לחומר בליל קיץ ירושלמי.
אופי ההליכה |
נקודת מפגש |
נקודת סיום |
משך הסיור |
מועדי הסיור |

נינוח בירידה
היכל שלמה בירושלים
הכותל המערבי.
שלש וחצי שעות
כל יום חמישי מראש חודש אלול ( )20.8עד ראש השנה (01:00-21:30 )17.9
כל ערב בין ראש השנה ליום הכיפורים.

חפשו את האוצר בין סמטאות ירושלים
הנכם מוזמנים לצאת לפעילות משפחתית מלאה גילויים ,אתגרים וערכים ירושלמים.
בנקודת ההתארגנות במוזיאון לאמנות יהודית בהיכל שלמה בירושלים ,תקבלו ערכת ניווט
עם מפת אוצר ,אתגרים לפיצוח ,רמזים ומשימות לאורך המסלול .במסלול תהיו עצמאים
אך לא לבד .מנחה מטעם המוזיאון יצטרף.
אופי ההליכה | נינוח .ניתן להתאים את המסלול לנגישות לעגלות.
משך הפעילות | שעתיים
נקודת מפגש וסיום | היכל שלמה בירושלים

למשתתפים במשחק כניסה מוזלת למיצג "גווילים נשרפים ואותיות פורחות"
עם מסר רלוונטי למשפחה על המורשת העוברת מדור לדור.

חכמת הלב :אמנות ואמנים בירושלים
מאז הקמת האקדמיה לאמנות לפני למעלה ממאה שנה היתה ירושלים לבירת אמנות
לאומית ובינלאומית .בסיורינו במרכז ההיסטורי של ירושלים ,נצא ממוזיאון לאמנות
יהודית היכל שלמה ,לעבר בניין בצלאל ההיסטורי המשמש כיום את המחלקה לאדריכלות.
ומבצלאל נמשיך לתערוכה המרתקת של מכללת הדסה בבניין ההיסטורי ברחוב הנביאים
לאורך הדרך נעבור בפינות קסומות ,נראה דוגמאות של אמנות רחוב עכשווית ונפגוש
אמנים פעילים הממשיכים לפעול ברוח הפסוק "כל חכם לב בכם יבואו ויעשו"
אופי ההליכה | נינוח ונגיש.
משך הסיור | שלש וחצי שעות
נקודת מפגש וסיום | היכל שלמה בירושלים
הסיור מודרך על ידי אמן יוצר בירושלים.
בהתאם למועד הסיור ייתכן ויתווספו נקודות נוספות למסלול.

המשולש הירושלמי
סיור אדריכלי־היסטורי אל ליבה של עיר
משולש הרחובות המלך ג'ורג' ,יפו ובן יהודה היה ליבה הפועם של ירושלים עם מוסדות
המדינה שבדרך ,בית הכנסת הלאומי ,כנסת ישראל והדרך הסלולה הראשונה בישראל.
רבים מהמוסדות עזבו למקומות מרווחים יותר ,אך מרכז העיר של ירושלים לא יוותר
בקלות על שמו ומעמדו .בסיור נעבור בין אבני דרך אדריכליות ,היסטוריות ואנושיות בלבה
של ירושלים המערבית.
אופי ההליכה | נינוח ונגיש.
משך הסיור | שלש שעות
נקודת מפגש וסיום | היכל שלמה בירושלים

פינות נסתרות ברחוב המלך דוד
פינות חן יפיפיות ונסתרות מן העין ממתינות להתגלות ולחשוף את סיפורן .סיורינו מתחיל
בגבעת בתצפית וסיפור הממצא המרתק בגבעת התנ"ך ,נעבר דרך השכונות ההיסטוריות
של משכנות שאננים ומחנה ישראל ובין לבין נפגוש בסיפורה של ארץ ישראל במהלך המאה
העשרים .נסכם את הסיור בתצפית מרהיבה מגג מוזיאון היכל שלמה בזווית על התפתחות
ירושלים במאה העשרים ואחת.
אופי ההליכה |
משך הסיור |
נקודת מפגש |
מועד הסיור

|

נינוח ונגיש.
שלש שעות
בכניסה למוזיאון בגין
נקודת סיום :היכל שלמה בירושלים
31.7

מהיכל הרמח"ל לבית כנסת האר"י
ולכותל המערבי  -בעקבות
חכמת הקבלה בירושלים
דמויות מפתח בהוראת המוסר והמיסטיקה היהודית הותירו חותם עמוק בתרבות ישראל
וזכרונם לא מש מרחובות העיר ירושלים .נפתח את הסיור בין בימת הקודש וההיכל של ר'
משה חיים לוצטו שהובאו מאיטליה לבית הכנסת בהיכל שלמה ,נצא לעבר ביתו של הרב
אברהם יצחק הכהן קוק ,משורר ,איש סוד ומנהיג תורני אדיר הממשיך להשפיע על החברה
הישראלית אף שנפטר לפני הקמתה .מבית הרב נמשיך למקום הולדתו של האר"י הקדוש
בעיר העתיקה של ירושלים ,לישיבת אור החיים שהוקמה מעליו ולנקודות מפתיעות של
קבלה בין החומות.
אופי ההליכה |
משך הסיור |
נקודת מפגש |
נקודת סיום| :
מועד הסיור |

נינוח
ארבע שעות
היכל שלמה בירושלים
הכותל המערבי
7.8

סיור בר/בת מצווה
חגיגת בר/בת המצווה מייצגת את אחריות המתבגר/ת ללקיחת חלק בבניית החוליה
הנוכחית בשרשרת בת אלפי שנים של מורשת וערכים .המוזיאון מציע לכם לבוא לחגוג
עמנו בסיור מותאם אישית סביב ערכים מרכזים במורשת ישראל ובמשפחה החוגגת .ניתן
לשלב את הסיור עם מגוון אפשרויות של אירוע חגיגי בהיכל שלמה ועם פרוייקט התנדבות
ובניה בירושלים.

האדם תבנית נוף שכונתו
סיור אדריכלי בשכונת רחביה
בסיור זה נסייר לאורך רחובותיה של שכונת הרווחה ,שכונת רחביה ,אחת משכונות הגנים
שהוקמו בירושלים בתקופת המנדט.
נכיר את הסיפור האנושי והסיפור האדריכלי מאחורי בתיה ,נספוג את האווירה הייחודית
שנשתמרה בה.
| נינוח ונגיש
אופי ההליכה		
נקודת מפגש וסיום | היכל שלמה
|  3שעות
משך הסיור 		
הסיור מודרך על ידי האדריכל נעם סרי

