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תכניות הדרכה לשנת הלימודים



שנת הלימודים 
תשע"ט 

מורים יקרים שלום רב,
מוזאון יהדות בבל מהווה סביבה אינטראקטיבית ומעוררת סקרנות בה נחשף 

התלמיד ליצירה היהודית לדורותיה, בזיקה לחברה הישראלית בת זמננו.
מחלקת החינוך וההדרכה של המוזאון מציעה תכניות הדרכה חווייתיות המתווכות 

בין העושר המוזאלי הרב לבין המבקר הצעיר באמצעות כלים חדשניים.
בחוברת זו מוצעים מגוון נושאים מהם ניתן לגבש סיורים מודרכים. הנכם מוזמנים 

לפנות למחלקת ההדרכה, ויחד ניצור תכנית ייחודית המותאמת לכיתתכם. 
אנו שמחים לבשר על יציאתו לדרך של פרויקט "מוזאון מטייל", במסגרתו נגיע 

לבית-ספרכם עם תערוכת "הקליטה בישראל". 
נשמח לראותכם.

בברכה,
איילת שמש

סמנכ"לית תוכן
מרכז מורשת יהדות בבל

ayelet@bjhc.org.il | 3 טל’: 03-5339278 שלוחה
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גילגולה של קהילה

מרכז מורשת יהדות בבל פותח צוהר למורשת 
המפוארת של העתיקה בגלויות ומציג פרקים מתולדות 

יהדות בבל לדורותיה במשך כאלפיים ושבע מאות 
שנה. במוזאון אגף היסטורי המספר את סיפור הקהילה 
ואגף אתנוגרפי המציג את אורח חיי היהודים בעיראק, 
המנהגים, ההווי, האומנות והתרבות החומרית. הביקור 

במוזאון הינו חוויה בלתי נשכחת של מראות, ריחות 
וצלילים.

השתלמויות מורים

העמקה והעשרה בתכני המוזאון, שיח גלריה, 
ביקור בספרייה המכילה אוצרות עתיקים ונדירים, 

מפגשים אישיים עם אסירי ציון, פעילי תנועת החלוץ 
המחתרתית, דמויות מפתח בקהילה ומפגש עם 

סיפורים מרתקים שמאחורי הקלעים.

מסע אל העבר: מגלות בבל לשיבת ציון
המרכז הרוחני בבבל
בין מסורת למודרנה

מוסדות הקהילה היהודית
מחזור החיים היהודי: טקסים ומנהגים
השכונה שלי: הסמטה והרובע היהודי
סיור בעקבות הספר: ילדות במעברה

מוזאון מטייל: החיים במעברה
מחזור השנה היהודי: חגים ומועדים

'שורשים': סיפורים, חפצים ומה שביניהם
התנועה הציונית, הפרהוד והמחתרת

הקליטה בישראל: מארץ הולדת לארץ מולדת
בני ובנות מצווה: מילדות לבגרות
קבלת ספר תורה וחגיגת הסידור

השבת בקהילות ישראל
החיים במעברה: מגורים באוהל

עמ' 4
עמ' 5

עמ' 6
עמ' 7
עמ' 8
עמ' 9

עמ' 10
עמ' 11
עמ' 12

עמ' 13
עמ' 14
עמ' 15
עמ' 16

עמ' 17
עמ' 18
עמ' 19
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התפוצה היהודית בבבל נוצרה עם ההגליות מארץ ישראל לאשור ולבבל בין השנים 
586-722 לפנה"ס. במפת ההגליות המוצגת במוזאון מומחשת הדרך אותה עברו 
הגולים בחמישה מסעות הגליה שונים, לצד הנתיב בו עברו שבי ציון בימי כורש 

)538 לפנה"ס( ובימי עזרא ונחמיה )אמצע המאה ה-5 לפנה"ס(.

דגשים בהדרכה
גלות עשרת השבטים	 
חורבן בית ראשון וגלות בבל	 
הכרזת כורש	 
בניית בית המקדש השני - פעילות שבי ציון בארץ ישראל	 
 תקופת עזרא ונחמיה – גיבוש שבי ציון, הנחלת התורה וקבלתה 	 

כספר חוקים מאז ועד היום

 המחשת מסלולי ההגליות מארץ ישראל לאשור ולבבל ושיבת ציון באמצעות 
מפה דיגיטלית, סרטון אנימציה וממצאים ארכיאולוגיים.

מסע אל העבר
מגלות בבל לשיבת ציון

חט”ב ותיכון
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למעלה מאלף שנה היוותה יהדות בבל מרכז רוחני חשוב ומתחרה למרכז 
הרוחני בארץ ישראל. הישיבות הגדולות נהרדעא, סורא ופומבדיתא השפיעו 

על תפוצות ישראל. פאר יצירתם הרוחנית הוא התלמוד הבבלי, שהיה למורה 
הלכה בכל קהילות ישראל עד ימינו. 

אף בימי הביניים, ישיבת גאון יעקב המשיכה להנהיג את העם היהודי 
באמצעות חליפת מכתבים, ובראשה עמדו מנהיגים בעלי שיעור קומה דוגמת 

הרב סעדיה גאון, הרב שרירא גאון ואחרים.

דגשים בהדרכה
התלמוד הבבלי	 
הקשרים בין בבל וארץ ישראל	 
הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות	 
ירחי כלה	 
ראש הגולה, מעמדו ותפקידיו	 
הגאונים	 
ספרות השו"ת- שאלות ותשובות	 

דיורמות ישיבות בבל,  משחק: גילגולה של שאלה מברצלונה לבגדד, 
סרטון, שחקנית, סדנת ריקוע

חט”ב ותיכון

המרכז הרוחני בבבל
ותרומתו לארון הספרים היהודי
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תופעת המודרנה החלה לתת את אותותיה בעיראק מהמאה ה-19. התמורות 
הטכנולוגיות, תנועת ההשכלה, השינוי במעמד האישה, התפשטות החילון וצמיחת 

האידיאולוגיות המודרניות, כגון ליברליזם, לאומיות וסוציאליזם, הביאו לעירעורה 
של המציאות המסורתית. אף יהודי עיראק נחשפו לתמורות אלו, ורבניה נדרשו 

לתת להן מענה.

דגשים בהדרכה
הרב עבדאללה סומך - נסיעה בחשמלית בשבת 	 
הרב יוסף חיים )הבן איש חי( - בתי הספר של כי"ח )אליאנס(	 
יחס הקהילה לתנועה הציונית	 
ההנהגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית	 
 התמורות שחלו במעמדה של האישה	 

על כל זאת ועוד, נלמד, נתלבט ונשוחח ארוכות בתכנית "בין מסורת למודרנה", 
המציגה את דרכי ההתמודדות של רבני עיראק נוכח האתגרים שהציבה תופעת 

המודרנה על היבטיה השונים.

שחקנית | דיון | הפעלות

בין מסורת למודרנה
קהילת יהודי עיראק בעת החדשה

חט״ב ותיכון
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במאות ה- 19 וה- 20 התאפיינו הקהילות היהודיות בעיראק בארגון קהילתי 
מפותח. בבגדאד, שבה היה הריכוז היהודי הגדול ביותר, הוקמו עשרות מוסדות 

שנועדו לענות על צרכי הקהילה, בכללם: ישיבות, בתי ספר, בתי כנסת, ארגוני 
צדקה וחסד, מוסדות רפואה ועוד.

במוזאון דגם מוקטן של הרובע היהודי הישן בבגדאד המציג את  מוסדות הקהילה.

דגשים בהדרכה
מקומו של בית הכנסת בחיי הקהילה	 
הקהילה וארגונה - ועד גשמי, ועד רוחני	 
ארגוני צדקה וחסד - גורם תומך ומלכד	 
בית הספר לעיוורים ותזמורתו	 
הרובע היהודי	 

דפי הפעלה  | שחקנית | סדנת ריקוע

בין מסורת למודרנה
קהילת יהודי עיראק בעת החדשה

מוסדות
הקהילה היהודית

חט”ב ותיכון
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תצוגת מחזור החיים מציגה את הפרקים המרכזיים בחיי היהודים בעיראק מן 
הינקות ועד לזקנה, ומתארת את הטקסים והמנהגים שהתקיימו סביב הלידה, 

הילדות, בר-המצווה, החינה, החתונה והזקנה.
בתצוגה מערכות לבוש מסורתיות, תכשיטי כסף וזהב, כלים, תמונות ופריטים 

נדירים ביופיים שמקורם בעיראק. התצוגה ממחישה מנהגים ומסורות בתחנות 
 חשובות אלה בחיי היהודים, מהמחצית השנייה של המאה ה-19 עד אמצע 

המאה ה-20.

דגשים בהדרכה
ממזרח וממערב - השפעות תרבותיות על הקהילה	 
הדומה והשונה בקהילות ישראל	 
חיי היהודים במשפחה ובקהילה	 
הלבוש ומשמעותו בטקסים השונים	 
טקסים מרכזיים מלידה ועד זקנה תוך הצגת פריטים אתנוגראפיים ייחודיים	 
החפץ והסיפור שמאחוריו	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

מחזור החיים היהודי
אני חי בתוך קהילה

לכל הגילאים
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בחלל המוזאון שוחזרו חלקים רבים מהבית היהודי המסורתי בעיראק, 
כגון: החצר הפנימית, הסלון הקיצי והחורפי וחדר השינה. 

כמו כן, שוחזרה סימטה מהרובע היהודי הישן, 
אשר לאורכה בתי מגורים טיפוסיים ובחזיתם בתי מלאכה שונים, 

וכן בית הכנסת הגדול על מבנהו ואגפיו.

דגשים בהדרכה
התאמתם של מבנה הבית והסמטה לתנאי האקלים	 
דיירי הבית - המשפחה המורחבת	 
הגירת יהודים מהרובע היהודי הישן לשכונות מודרניות חדשות 	 
בעלי מלאכה וכלי עבודתם	 
בית הכנסת וחיי הקהילה	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

השכונה שלי
הסמטה והרובע היהודי

בי״ס יסודי
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בתכנית זו, המתקיימת בתערוכת "הקליטה בישראל", התלמידים נוטלים חלק 
פעיל ומסייעים ל"יובל", דמות של ילד ישראלי בן זמננו, להתאקלם במעברה. 

על מנת להעשיר את חווית הביקור בתערוכה, התלמידים מתבקשים לקרוא את 
הספר "ילדות במעברה" בטרם יבקרו במוזאון. ספר זה נכתב מנקודת מבטה 

של ילדה המתגוררת במעברה ומגולל את זיכרונותיה הטובים והקשים כאחד. 
הסיור בתערוכה חושף את התלמידים באופן מוחשי אל החפצים והמושגים 

עליהם למדו מתוך קריאה בספר, דוגמת: פחונים, צרכנייה, תלושי מזון, עששית, 
פרימוס וכדומה.

גולת הכותרת של הביקור בתערוכה היא סדנת אמן עם 
מאיירת הספר גב' נורית צרפתי, שתחשוף את התלמידים 
לעולמו של המאייר ולארגז כליו, ותאייר איתם מחדש את 

כריכת הספר.

* ניתן להזמין את הספרים 
ברכישה מרוכזת.

סיור בעקבות הספר
'ילדות במעברה'

כיתות ג'-ה'
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מוזאון מטייל 
החיים במעברה

יסודי וחט"ב

במסגרת המיזם החדש "מוזאון מטייל" אנו נגיע אליכם עם "מיני מעברה", 
שתאפשר לתלמידים להיחשף באופן מוחשי לחיים במדינת ישראל 

בשנותיה הראשונות. המעברה המשוחזרת כוללת אוהל, לוח מודעות, 
צרכנייה, חבל כביסה, וכן חפצים אותנטיים מאוסף המוזאון דוגמת: כלי 

מטבח, גיגית לכביסה, פתילייה ועוד.

במתחם "המעברה" יתקיימו הפעלות לתלמידים כגון, הכנת תעודת עולה, 
הכנת תפריט לארוחות צהריים וערב במסגרת קיצוב תלושי המזון של 

תקופת הצנע, סדנת תמונות, חידון "חפצים ושימושם" ועוד. 

סדנת איור | שחקנית
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חגי ישראל משותפים לכל העם היהודי, אולם לכל עדה מנהגים הייחודיים 
לה. תצוגות הקבע במוזאון משלבות סצנות משוחזרות של ההכנות לחג 

ועריכת השולחן כמנהג יהודי בבל.

דגשים בהדרכה
חגי תשרי - ראש השנה, יום כיפור, סוכות והושענה רבה	 
מנורות חנוכה מקוריות - הצגת התפתחותן ההיסטורית והאמנותית	 
מגוון מגילות אסתר ומגשי משלוח מנות משוחזרים	 
 שחזור מנהגי בדיקת חמץ וביעורו, תהליך אפיית המצות על שלביו	 

       ושולחן הסדר
עלייה לרגל לקברות קדושים בחג השבועות )עיד אל-זיארה(	 
 קבלת שבת, הדלקת פתיליות במנורת השבת, 	 

        סדר הקידוש ומנהגי ההבדלה

שחקנית | סדנת ריקוע

מחזור השנה היהודי
חגים ומועדים 

לכל הגילאים
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"שורשים" 
סיפורים, חפצים ומה שביניהם

חט”ב ותיכון

עבודת "חקר השורשים" אותה מתבקשים התלמידים להכין בשנת הבר/בת 
מצווה קורמת עור וגידים בין חללי המוזאון. הסיור בתערוכות השונות, דוגמת 

החינוך, המוזיקה ומעגל החיים נמשל למסע בין פרקי העבודה. חשיפת התלמידים 
לסיפורים המרתקים העומדים מאחורי החפצים בתצוגות, מעוררת בהם השראה 
וסקרנות לראיין את הסבים והסבתות שלהם, ולשמוע את סיפורם הפרטי מארץ 

הולדתם, מפולין או מרוקו, מאתיופיה או הונגריה ומשאר קהילות ישראל. המסע, 
המסתיים בביקור בתערוכת הקליטה המשחזרת מעברה ובה אוהל, צריף, צרכנייה 

ועוד, מחזק את זיקתם לחברה הישראלית. 

דגשים בהדרכה
גילגולה של קהילה - מחורבן בית ראשון ועד לעלייה ההמונית למדינת ישראל	 
חשיפת השורשים התרבותיים המשותפים לקיומו של עם ישראל	 
המאחד והמייחד את קהילות ישראל	 
גילגולו של חפץ - פריטים ייחודיים מאוסף המוזאון והסיפורים שמאחוריהם	 
חיזוק הקשר של התלמיד עם משפחתו וקהילתו	 

שחקנית | סדנת ריקוע  | הפעלות בתערוכות
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התנועה הציונית, הפרהוד 
והמחתרת "תחי מדינת ישראל!"            

                                    )קריאתם האחרונה של עולי הגרדום(

הגעגועים לארץ ישראל לא פסקו בקרב יהודי בבל למן גלותם ועד עלייתם ארצה 
עם הקמת המדינה. בכל דור עלו לארץ יחידים וקבוצות. לאחר ייסוד התנועה 

הציונית באירופה, הקימו גם יהודי בבל ארגונים ציוניים ונטלו חלק במפעל הלאומי 
בארץ ישראל בתרומות, בגאולת קרקעות, בעלייה ובהתיישבות. בשנת 1942, 

בעקבות הפרהוד )פרעות 1941(, נוסדה בעיראק תנועת "החלוץ" המחתרתית 
בעזרת שליחים מארץ ישראל. התנועה חינכה את הנוער היהודי לחיים לאומיים-
חלוציים, להגנה ולהעפלה. הכמיהה לציון ופעילות התנועה, לצד הרדיפות מצד 
שלטונות עיראק, הביאו לעלייה המונית בשנים 1952-1950. בתערוכה מוצגים 

דיורמה המדגימה את טקס ההשבעה למחתרת, משדר דרכו התקיים קשר אלחוטי 
חשאי, שחזור של סליק, ועוד.

דגשים בהדרכה:
הרעיון הציוני והתגבשותו בקרב בני הקהילה	 
הפרהוד - פרעות ביהודי בגדאד )1941(	 
תנועת החלוץ - הגורמים להקמתה, פעילותה והישגיה	 
נשים פורצות דרך - תפקידן וחשיבותן של הנשים בתנועה הציונית 	 
העליה הבלתי לגאלית - באויר, ביבשה ובים	 
חיזוק הזהות היהודית-ציונית-ישראלית	 

הפעלות בטאבלט  | שחקנית | סרט - צמות: נערה יהודית במחתרת

חט״ב ותיכון
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יהודי עיראק, שעלו בהמוניהם בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אולצו לוותר 
על אזרחותם העיראקית. הם הגיעו למדינה הצעירה כפליטים עם מזוודה אחת ושוכנו 
במעברות. תצוגת הקליטה מציגה בפני המבקר באמצעים אינטראקטיביים את תהליך 
קליטתם של העולים, תוך שימת דגש על תחושותיו של הפרט. התערוכה הינה מעברה 

משוחזרת, בה מוצגים, צרכנייה, אוהל וצריף, וכן מסמכים וחפצים מקוריים.

דגשים בהדרכה:
המסלול שעברו העולים מרגע נחיתתם בשדה תעופה לוד עד למעבר לשיכוני הקבע	 
התחקות אחר תהליך קליטתה של משפחת עולים	 
התמודדותם של תושבי המעברות עם מדיניות הצנע, המגורים הדלים, והאקלים 	 

הקשה
החינוך במעברה	 
מדיניות כור ההיתוך בשנותיה הראשונות של המדינה	 
השכנים החדשים שלי במעברה: תימנים, רומנים, תוניסאים...	 
עושרם התרבותי והרוחני של יהודי עיראק כמפתח לקליטתם בארץ	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות | סרטון

הקליטה בישראל
מארץ הולדת לארץ מולדת

לכל הגילאים
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בכל התרבויות מתקיימים טקסי מעבר המציינים את כניסתם של נערים ונערות 
לעולם המבוגרים. טקסים אלו משקפים את האמונות, הערכים ותפיסות העולם 
של אותה תרבות. בקרב קהילות ישראל, בתקופות מסוימות, חגיגת בר המצווה 

שימשה כטקס מעבר עבור הבנים, ואילו הכנות החתונה ציינו את מעברן של הבנות 
לעולם הנשים. בתכנית זו נעמוד על המאפיינים המשותפים לכל קהילות ישראל 

בטקסי מעבר אלו, ועל המאפיינים הייחודיים לקהילת יהודי בבל. נבקר בבית 
הכנסת המשוחזר, נעמוד על ההבדלים שבין ספרי תורה ממזרח וממערב, ונלמד על 

תשמישי קדושה ומצווה שונים.  

דגשים בהדרכה:
טקסי מעבר שונים ברחבי הגלובוס בעבר ובהווה	 
טקסי מעבר בקהילות ישראל בעבר	 
טקסי מעבר בקהילת יהודי בבל	 
בר ובת מצווה בחברה הישראלית בת זמננו	 

שחקנית | הפעלות  | סדנת ריקוע

בני ובנות מצווה 
מילדות לבגרות

חט״ב
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במבנהו המרשים של בית הכנסת המשוחזר אנו הופכים את הטקס המסורתי של 
קבלת ספר התורה לחוויה מרתקת, מעשירה ומהנה. בתערוכה "מעולפת ספירים" 

התלמידים זוכים להתרשם מאוסף מגוון של ספרי תורה מעיראק, מישראל, מגרמניה, 
מסין ומהודו, ללמוד על המאחד והמייחד בין ספרי תורה ממזרח ומערב, ולהציץ אל 

ארון קודש מפואר מלונדון ולהיכל קודש משוחזר מבגדד. 
בסדנת היצירה התלמידים יתנסו בעצמם בכתיבה בקנה ודיו 

ויכינו דגם זעיר של ספר תורה למזכרת.

דגשים בהדרכה:
סופר סת”ם - קלף, קולמוס, קנה, דיו.	 
תשמישי קדושה: יד/ מורה לתורה, רימונים, כתר, מעיל/ תיק לספר תורה.	 
ארון קודש/היכל קודש פרוכת.	 

חגיגת הסידור
משמעותה ותפקידה של התפילה בחיי היהודים	 
שחזור חגי ישראל כמנהג יהודי בבל והתפילה הרלוונטית לכל חג	 
טקס בבית הכנסת המפואר	 
סדנת יצירה	 

# ניתן לערוך טקסי קבלת ספר תורה / חגיגת הסידור בשעות אחה"צ 
או בימי שישי בבוקר, בשילוב תכנית אמנותית של בית הספר בהשתתפות ההורים.

סרטון  | סדנת יצירה   | ספר תורה זעיר 

קבלת ספר התורה 
שישו ושמחו בשמחת תורה

כיתות א׳-ב׳
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השבת משותפת לכלל קהילות ישראל, בארץ ובגולה. בסיור חוויתי המלווה 
בריחות, טעמים וצלילים, מתוודעים הילדים לאופנים השונים בהם ציינו את יום 

השבת בקהילות השונות.
להשלמת החוויה יפגשו הילדים את "נעימה ויחזקאל" זוג עולים מעיראק 

שיזמינו אותם לערוך עמם "קבלת שבת" כמיטב המסורת העיראקית. הילדים 
יחבשו תרבושים ומטפחות, יתבשמו במי ורדים, ישירו שירי שבת ויטעמו 

פיתות עיראקיות. 

דגשים בהדרכה:
השבת כמאחדת את קהילות ישראל	 
פמוטים/ מנורת השבת; חלה קלועה/ פיתה עיראקית	 
קידוש כמסורת יהודי בבל	 
כיצד משפחתי ואני מציינים את יום השבת	 

זוג שחקנים  | סדנת יצירה   |  משחק זכרון

גן חובה וכיתות א'-ב'

השבת בקהילות ישראל 
השבת במשפחתי

18



התכנית "החיים במעברה" חושפת את הילדים הצעירים 
להווי חייהם של העולים שהגיעו ארצה לאחר קום המדינה. 

באמצעות הסיור, הילדים זוכים להיחשף באופן מוחשי 
לחפצים שאינם בשימוש בימינו, דוגמת: פחונים, קרש כביסה, 

עששית, פרימוס, ארגז קרח וכדומה. הילדים פוגשים את 
"נעימה", עולה חדשה מעיראק, המספרת להם על חבלי 

הקליטה שלה ושל עולים נוספים מארצות אחרות.

דגשים בהדרכה:
מדינת ישראל בשנותיה הראשונות	 
קשיי קליטה	 
השכנים החדשים שלי	 
אז והיום: אוהל/ דירה; ארגז קרח/ מקרר; גיגית/ מכונת 	 

כביסה; פרימוס/ כיריים, ועוד..

משחקים   |  שחקנית   |  סדנת יצירה

גן חובה וכיתה א׳

החיים במעברה 
המגורים באוהל
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אירועים במוזאון
בנוסף לסיורים ולביקורים, ניתן לקיים אירועים בחלליו 

העשירים והמיוחדים של המוזאון:
השתלמויות מורים, ימי הערכות, אירועי סוף שנה לצוותי 

בית ספר, בר/בת מצווה, חגיגות גיל גבורות, מפגשי 
שורשים ועוד. באירועים אלו, ניתן לשלב סיור מודרך 

בתצוגות המוזאון, מופע של שחקנית המגלמת דמות 
עיראקית אותנטית, מופע מוזיקלי ועדות אישית של 

אחרון העולים מעיראק )בשנת 2010(
בבניין המוזאון קיים אודיטוריום מפואר המכיל מאה 

ושישים מקומות ישיבה, במה מרכזית המותאמת לכל 
סוגי האירועים, מערכת הגברה וציוד להקרנת מצגות.

הספרייה: 
הספרייה משרתת תלמידים וחוקרים והינה נדבך בסיסי 

להכרת עברם של יהודי עיראק.

הספרייה פתוחה לציבור המבקרים בימים ב-ה בין השעות 8:30-12:30,
library@babylonjewry.org.il :בתיאום מראש עם הספרן יעקב זמיר בדוא"ל: אימייל

שד’ מרדכי בן-פורת 83, ת.ד. 151, אור-יהודה 6022687 טל’: 03-5339278 שלוחה 3 
www.bjhc.org.il :אתר Guidance@bjhc.org.il  | 03-5339936 :פקס

לפרטים נוספים 
ניתן ליצור קשר עם מחלקת חינוך והדרכה




