שנת הלימודים תשע"ז – שנת ירושלים
מוזיאון היכל שלמה ממוקם בבניין היסטורי ברחוב קינג ג'ורג' הירושלמי
לצד המוסדות המהווים סמלי לאום ,מורשת ,תרבות וחברה.

המוזיאון מציע פעילויות מגוונות המותאמות לתלמידים בשכבות גיל שונות
המחברות בין התערוכות לבין הרחוב ההיסטורי שנחנך ב. 4291-
את כל התכניות ניתן להתאים גם לתלמידי החינוך המיוחד.
שכבת גיל יסוד :ה'-ו'
ירושלים – מסע בעקבות סמל המנורה.
סיור חווייתי ממנורת המקדש ועד מנורת הכנסת .נתחיל מתצפית מרהיבה מגג היכל
שלמה  -ירושלים הרב גונית (דת ,לאום ,חברה ותרבות) נרד למוזיאון נכיר סמל מנורה
חרוט מתקופת בית המקדש השני ,נסייר בעקבות סיפורן המרגש של מנורות מתקופות
שונות .נמשיך ונצעד אל רחבת המוסדות הלאומיים ומשם אל בית פרומין -מקום
משכנה של הכנסת הישנה ונסיים בגן מנורה הסמוך שבו הייתה מוצבת מנורת הכנסת-
עד שעברה הכנסת למשכנה הנוכחי.

שכבת גיל חט"ב  :ז'-ט'
"מקומון ירושלמי" -הצצה אל מאחורי הקלעים של העיר ירושלים
סיור חוויתי ומפתיע החושף את סודותיה של העיר .נתחיל מרחבת "טליתא קומי" נקודת
מפגש ירושלמית מסורתית המגלמת בתוכה סיפור היסטורי מרתק ,משם נחבור אל בית

הקפה המיתולוגי "טעמון" ונספוג את אווירת "הפרלמנט הירושלמי" וההווי של אלו שגרו
בשכנות לבית פרומין בניין הכנסת הישנה .משם נצעד אל הגימנסיה העברית ראשיתה
של מערכת החינוך בירושלים ונסיים בסיור בבניין ההיסטורי היכל שלמה שם נגלה מה
מסתתר מתחת לכיפתו  -נכיר חפצים מקהילות שונות שהגיעו במסע ארוך לירושלים
ונפגוש את ירושלים הרב גונית (דת ,לאום ,חברה ותרבות) מהתצפית המרהיבה מגג
הבניין.

תהודת זהות– חפצים וסמלים כמעצבי זהות
סיור בתערוכות המוזיאון בדגש על חפצים כמעבירי מורשת וערכי לאום .לדוגמא:
גלגולו של סמל המנורה  -ממנורת המקדש עד מנורת הכנסת .את הביקור יתחילו
התלמידים מגג בניין היכל שלמה בתצפית על ירושלים העתיקה והחדשה בדגש על
מקומו של הבניין בשדרת המוסדות הלאומיים .משם נמשיך לסיור בין התצוגות
והחפצים בדגש על סמלים היסטוריים ,דתיים ולאומיים.
ניתן להתאים סיור זה גם לתלמידי ה'-ו' או תיכון
עם הדגשת נקודות ציון בסיור ברחוב ,מחוץ לכתלי המוזיאון.

מוזיאון היכל שלמה ,קינג ג'ורג'  85ירושלים59 8552545 ,
/http://www.hechalshlomo.org.il

