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אודות המרכז 4

מרכז הרצל הוקם במטרה להטמיע את דמותו של חוזה המדינה, 
בנימין זאב הרצל, כסמל לאידיאולוגיה ציונית עדכנית - מוסרית, 

ערכית ומחייבת. 

העבר  בין  גשר  יצירת  הינו  המרכז  של  היסוד  מעקרונות  אחד 
ובחזון  הרצל  של  במורשתו  חדשים  חיים  המפיח  גשר  להווה; 
הציוני. הנושאים שהעסיקו את הרצל לפני למעלה ממאה שנה - 
הזהות היהודית, האנטישמיות, יחסם של יהודי התפוצות לרעיון 
הציוני, משמעותה של ארץ-ישראל ודמותה של המדינה היהודית 

- מוסיפים להעסיק אותנו גם היום. 

לכן המרכז מקיים סדרה של פעילויות, סדנאות, סיורים ואירועים 
מיוחדים העוסקים בחיבור בין העבר להווה - ובין החזון של הרצל 
ציונית  חוויה  למקרים  להעניק  ובמטרה  אנו  ימינו  של  לישראל 

יוצאת דופן.

תוכניות  בניית  ועל  התכנים  איכות  על  מאוד  מקפיד  המרכז 
בכל  נגיש  המרכז  לכן  יעד.  קהל  לכל  פרטני  באופן  המותאמות 
גיל, מכיתות גן ועד גמלאים, נגיש ב-7 שפות שונות ונגיש לבעלי 

צרכים מיוחדים פיזיים וקוגנטיביים.

הצוות של מרכז הרצל עומד לרשות המבקרים לאורך כל השנה, 
וישמח לייעץ ולסייע בבחירת הפעילות המתאימה.
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7

קהל המטרה: תלמידי כיתות ד’ ומעלה, בקבוצות של עד 35 
הינו  עוקבות  קבוצות  כניסת  בין  ההמתנה  זמן  פעם.  בכל  מבקרים 

20 דקות

מהות הפעילות: מפגש אורקולי מרהיב עם דמותו של חוזה מדינת 
היהודים  של  מצבם  על  מחשבה  מעורר  מבט  המעניק  היהודים, 
לנו  מאפשר  במוזיאון  הביקור  הרצל.  של  ניתוחו  פי  על  והיהדות 
הרצל,  של  הנועזות  לשאיפותיו  תנועה,  כדי  תוך  שותפים  להיות 
לעומק  אכזבותיו ולמסעו האישי הסוער. גדולת הישגיו של הרצל 
ודבקותו במטרה רק מעצימים את חזונו ומותירים במבקרים תחושת 

שותפות לאתגר שהותיר אחריו במורשתו.

*בעברית/ אנגלית/ רוסית/ צרפתית/ ספרדית/ גרמנית/  
  אמהרית

משך ושפת הפעילות
כשעה במגוון שפות* מוזאון הרצל

מוזאון



סיורים 8

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, משפחות ותלמידים מכיתה 
ד׳ ומעלה

שחקנים  בליווי  הרצל  בהר  חוויתי  סיור  הפעילות:  מהות 
דוד  מאיר,  כגודלה  הציונית  מההיסטוריה  דמויות  המגלמים 

וולפסון וזאב ז׳בוטינסקי.

משך הפעילות
כשעה וחצי

״הצגה מסיירת״
סיור תיאטרלי 

ומעלה ד’  כיתה  תלמידי  הרחב,  לקהל  מתאים  המטרה:  קהל 

מהות הפעילות: סיור כללי המגיש למבקרים סקירה רחבה של 
תולדות ההר והאישים הקבורים בו.

משך הפעילות
כשעה וחצי

מי ומי בהר הרצל
סיור כללי

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב ובמיוחד לגמלאים/ כוהנים/ 
בעלי מוגבלויות פיזיות

מנחה/  על-ידי  פעילות  בכיתת  מודרך  סיור  הפעילות:  מהות 
מרצה  בליווי תמונות עדכניות של אתרי המורשת בהר הרצל.

מתאים במיוחד לימי גשם.

משך הפעילות 
כשעה וחצי סיור וירטואלי
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11סיורים

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, תלמידי כיתה י’ ומעלה

מהות הפעילות: מבט על ההר כאתר הזיכרון הלאומי, בין ציונות 
לגבורה והקרבה - אז והיום.

משך הפעילותעל גבורה והקרבה
כשעה וחצי 

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, תלמידי כיתה י’ ומעלה

לדמויות  הרצל  של  חזונו  בין  המחבר  סיור  הפעילות:  מהות 
שהגשימו אותו הלכה למעשה.

ציונות מאז ועד היום
החזון ומימושו

משך הפעילות
כשעה וחצי 

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, תלמידי כיתה ד’ ומעלה

השותפים   של  ותרומתם  סיפוריהם  הכרת  הפעילות:  מהות 
מדינה  בדבר  חזונו  להגשמת  הרצל,  של  והרעיוניים  הישירים 

יהודית עצמאית בארץ ישראל.

משך הפעילותהרצל, משפחתו ובני דורו
כשעה



סיורים12

קהל המטרה: +18

מהות הפעילות: הסיור יתמקד ב 3-4 מנהיגים הקבורים בהר 
הרצל כאשר פעילותם תיבחן מזוויות שונות; מקורות העוצמה 
שלהם. המכוננים  והרגעים  המעצבות  החוויות  אותם,  שהניעו 

מנהיגות ומנהיגים
סיור באוריינטציה של יעוץ ארגוני

משך הפעילות
כשעה וחצי / שעתיים

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, תלמידי כיתה י’ ומעלה

מהות הפעילות: סיור המעמיד את המשתתפים במקומם של 
את   ומנתח  שונות,  היסטוריות  זמן  בנקודות  השונים  המנהיגים 
המצבים וצורות ההתמודדות של כל אחד מהם, במטרה ללמוד 

מלקחי העבר אל מול אתגרי העתיד. 

משך הפעילותמנהיגות במבחן
כשעתיים

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב, תלמידי כיתה י’ ומעלה

וברווחה בציונות,  סיור נושא העוסק בחברה  מהות הפעילות: 
כפי שהיא באה לידי ביטוי במשנתם ופועלם של גדולי האומה 
הקבורים בהר הרצל, תוך התייחסות לרלוונטיות שלהם להיום.

משך הפעילות
כשעה וחצי חברה ורווחה בראי הציונות
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15 סיורים

משך הפעילות
כשעה וחצי  הר מספר מדינה

קהל המטרה: מבקרים חוזרים בהר הרצל בגילאי +18

מהות הפעילות: סיור מרתק הסוקר את האקטואליה הישראלית 
ודן בה באמצעות האישים והאנדרטאות שבהר הרצל. 

ומעלה י’  כיתה  תלמידי  הרחב,  לקהל  מתאים  המטרה:  קהל 

הקבורות  שונות  בנשים  העוסק  נושא  סיור  הפעילות:  מהות 
ולהשפעתן  המיוחדת  לדמותן  מעמיקה  התייחסות  תוך  בהר, 

על מקומה של האישה בתנועה הציונית.

משך הפעילות
כשעה וחצי 

הנשים שבהר - סיור בעקבות 
הנשים של הר הרצל

משך הפעילות
כשעה וחצי 

מעולה לעולה כוחנו עולה – 
סיפורן של העליות השונות 

לארץ ישראל

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב 

השונות  העליות  סיפורי  את  מביא  הסיור  הפעילות:  מהות 
המרכיבות את החברה הישראלית, דרך סיפוריהם האישים של 

הנופלים והאנדרטאות  הפזורות ברחבי הר הרצל.



סיורים16

קהל המטרה: נוער ומבוגרים בהכשרות לקראת פעילות ציונית 
)שליחים, תנועות נוער, מפקדים בצה”ל וכו’(

הדיון  בהר;  סיור  כדי  תוך  המתקיים  מרתק  דיון  הסיור:  מהות 
מתמקד בנושאים הבוערים בעולם הציוני בכל דור ודור ומברר 
עם המשתתפים היכן הם עומדים ביחס לציונות כיום. במהלך 
הסיור ירכשו המשתתפים “ארגז כלים” שיסייע להם בתפקידם.

משך הפעילות
כשעה וחצי צידה לדרך

קהל המטרה: תלמידי כיתות ד’-י’

במתכונת  הבנוי  הרצל  בהר  ייחודי  סיור  מסלול  הפעילות:  מהות 
המשחק “חפש את המטמון”. המשתתפים מתחלקים לצוותי משימה, 
כאשר כל צוות מקבל את מפת ההר, חוברת מידע וחוברת משימות 
הכוללות 7 תחנות )קבר הרצל, קברי משפחת הרצל, קבר יצחק רבין 
בחלקת גדולי האומה, קבר גולדה מאיר בחלקת גדולי האומה, חלקת 
ז’בוטינסקי(.  וקבר  האיבה  פעולות  לחללי  האנדרטה  הישוב,  צנחני 
המשימות,  חוברת  את  וממלאים  התחנות  בין  עוברים  המשתתפים 
כאשר מעבר לידע ההיסטורי, הם נדרשים לגלות יכולות שונות כגון: 

תושייה, עבודת צוות, חשיבה אסטרטגית ודבקות במטרה.

משך הפעילות
כשעה וחצי 

סיור “המירוץ בעקבות הציונות”

קהל המטרה: משפחות

מהות הפעילות: משחק “חפש את המטמון” אקטיבי, ברחבי הר 
הרצל, המבוסס על כתבי חידה וניווט עצמי.

משך הפעילות
לו”ז גמיש, 1-3 שעות מחפשים את ההיסטוריה



17



18



19 סיורים

משך הפעילות
כשעה וחצי  סיור יזכור

קהל המטרה: תלמידי כיתות י׳-יב׳, חיילים ואנשי כוחות הביטחון

מהות הפעילות: סיור מיוחד ומרגש לקראת יום הזכרון לחללי 
מערכות ישראל. במסגרת הסיור מתאפשר למשתתפים להכיר 
מקרוב את סיפורם האישי של לוחמים ולוחמות. בתיאום מראש- 
ניתן לשלב בסיור תחנה ייעודית אודות חלל צה״ל הקשור לבית 

הספר או היחידה הרלוונטית.

משך הפעילות
כשעה וחצי  ממחלוקת לשותפות

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב מגילאי 16 ומעלה

מהות הפעילות: סיור בהר הרצל העוסק במחלוקות ושותפויות 
גדליה  צום  ציון  לקראת  במיוחד  מתאים   - הישראלית  בחברה 
לציון רצח  ויום השנה  היהודי,  - הרצח הפוליטי הראשון בעולם 
רה"מ יצחק רבין ז״ל. הסיור מתמקד בדמותם של ז׳בוטינסקי ורבין.

קהל המטרה: משפחות, בתי ספר והקהל הרחב

ביקורו  בעקבות  שחקן  בליווי  מיוחד  סיור  הפעילות:  מהות 
ההיסטורי של הרצל בעיר בשנת 1898. נבקר במוזיאון הרצל, 
שאננים  משכנות  הראשונה,  התחנה  במתחם  נבקר  ולאחריו 
ונתרגש  הרצל  של  בעקבותיו  נפסע  הנעלם״.  ה״בית  עד  ונגיע 

מהמראות, הקולות והחוויות של ירושלים בסוף המאה ה-19.

משך הפעילות
4-5 שעות )כולל מוזיאון(

סיור בעקבות הרצל 
ירושלים 1889



סדנאות20

משך הפעילות
כשעה וחצי

קהל המטרה: מנהלים, מפקדים וקבוצות מנהיגות 

כלפי  המשתתף  של  האישי  יחסו  בחינת  הפעילות:  מהות 
הציונות וכפועל יוצא – גיבוש החלטה לגבי מקומה של הציונות 
כיצד   המשתפים  בודקים  במהלכו  דיון  כוללת  הסדנה  בזהותו. 

ניתן ליישם את ערכי הציונות בחיי היום יום שלהם.

ציונות - מה תפקידי כמנהל?

משך הפעילות
כשלושים דקות

קהל המטרה: מתאים למשפחות ולתלמידי כיתות ה׳ ועד ט׳ 

העוסקת  ולימודית  חווייתית  משחק  סדנת  הפעילות:  מהות 
בציונות, היסטוריה ומדינת ישראל באמצעות משחק בינגו.

בינגו ציוני

קהל המטרה: גילאי 18 ומעלה

מהות הפעילות: דיון מקיף לגבי תכונותיו של המנהיג האידיאלי, 
תוך הבחנה בין התכונות המרכזיות למשניות. וכפועל יוצא מכך, 
חשובות  שנדונו  התכונות  מבין  אלו  לעצמו  מגדיר  המשתתף 

ורלוונטיות עבורו.

בכובע של הרצל – מה הופך 
אדם להיות מנהיג?

משך הפעילות
כשעה וחצי 
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23 סדנאות

קהל המטרה: גילאי 18 ומעלה 

הייחודיים  ומאפייניהם  פועלם  עם   היכרות  הפעילות:  מהות 
של אנשי העלייה השנייה, תוך קיום דיון פורה על הרלוונטיות 

של ערכי העלייה השנייה לימינו-אנו.

העלייה השנייה - 
חדשנות ציונית; מאז ועד היום

משך הפעילות
כשעה וחצי

משך הפעילות
כשעה וחצי 

הדגל שלי

קהל המטרה: תלמידי כיתות ה’ עד ט’

מהות הפעילות: הבנת משמעותו של הדגל כסמל מאחד עבור 
משמעויותיו  הבנת  תוך  הדגל  בחשיבות  והכרה  ישראל,  עם 

וגלגוליו לאורך השנים.

קהל המטרה: גילאי 18 ומעלה, אידאלי למנהיגות צעירה 
ולדרגים פיקודיים

מהות הפעילות: המשתתפים מתכננים סיור בהר הרצל לאחר 
שערכו ברור ערכי מעמיק. כך מתאפשר להם לבנות את הסיור 
הר  לבין  להם,  החשובים  הערכים  בין  שמחבר  האולטימטיבי, 

הרצל והמנהיגים הטמונים בחלקותיו.

משך הפעילותהר של ערכים
כשעתיים וחצי 
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משך הפעילות
כשעה וחצי

סדנאות

קהל המטרה: גילאי 16 ומעלה, אידאלי לסטודנטים

מהות הפעילות: סדנה העוסקת באישיותו של בנימין זאב הרצל 
ההיסטוריה,  פני  את  ולשנות  מעשה  לעשות  אותו  הניע  מה   -
וכל זה תוך התבססות על הטקסטים של הרצל עצמו, ושימוש 

במתודות תיאטרליות.

סדנת תאטרון – מכתבי הרצל

קהל המטרה: תלמידי כיתות ז’ ומעלה

מהות הפעילות: סדנה זו בוחנת את חזון הציונות על-פי הרצל 
צפייה  כוללת  הסדנה  היום.  במציאות  בפועל  השתקפותה  מול 

במיצג שבמוזאון הרצל.

משך הפעילות
כשעתיים וחצי הרצל אמר... חזון מול מציאות

קהל המטרה: גילאי 18 ומעלה

הציונות  עקרונות  של  הרלוונטיות  בחינת  הפעילות:  מהות 
בו המשתתפים  בו  תהליך  ביצירת  סיוע  לימינו-אנו.  ־הקלאסית 

בישראל  הציונות  של  הרלוונטיות  את  למעשה  הלכה  חנים 
של המאה ה-21.

משך הפעילותמה הרצל היה אומר?
כשעה וחצי
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קהל המטרה: גילאי 12 ומעלה, מצוין לתלמידי חט”ב ותיכונים

הרצל  של  המדינית-חברתית  משנתם  הכרת  הפעילות:  מהות 
לחיינו   ורלוונטיות  אקטואליות  סוגיות  מול  ובחינתן  וז’בוטינסקי 
יצירתיות   במתודות  שימוש  כוללת  הסדנה  ישראל.  במדינת 

ואינטראקטיביות.

משך הפעילות
כשעה וחצי יחיד וחברה בהגות הציונית

התמונה מתוך הארכיון הציוני הלאומי מהקונגרס הציוני הראשון 1897

27 סדנאות

קהל המטרה: גילאי 18 ומעלה

קיום דיון סביב יחסם של המשתתפים בסדנא  מהות הפעילות: 
תוך  זאת  כל  ישראל;  ולעם  ישראל  למדינת  לארץ-ישראל, 
הסתמכות על טקסטים המביעים דעות שונות בחברה הישראלית 

על הנושאים הנ”ל.

משך הפעילות ציונות בראי החברה הישראלית
כשעה וחצי

משך הפעילות
כשעה

קהל המטרה: גילאי 7 ומעלה

מהות הפעילות: סדנה החושפת גדולים כקטנים לדמויות מהעולם 
הציוני ומלמדת בטכניקה פשוטה כיצד לאייר דמויות אלו.

סדנת קומיקס ציוני



סדנאות28

הביקור כולל סיור במוזיאון הרצל ובחירה מבין 3 פעילויות 
משלימות

• הצגה תיאטרלית מסיירת ברחבי הר הרצל
בעיר  הרצל  של  ההיסטורי  ביקורו  בעקבות  בירושלים  סיור   •

   בשנת 1889
• סדנת ״הר של ערכים״ - החושפת את החלקות השונות בהר 
   ומאפשרת לצוותי ההוראה לתכנן סיורים ייעודיים לבתי הספר 

   שלהם

לצורך  ו/או חדר סדנאות  ניתן לשלב במסגרת הביקור ארוחה 
פעילות פנימית של הצוות הפדגוגי.

ביקורים מיוחדים לצוותים 
פדגוגיים

משך הפעילות
כחצי יום 
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31 הרצאות

זרמים דתיים וחברתיים 
בעולם היהודי המודרני

משך הפעילות
כשעה וחצי 

קהל המטרה: גילאי 20 ומעלה

מהות הפעילות: סקירה של הזרמים השונים ביהדות העולמית: 
 - וקונסרבטיבים  חרדים  רפורמים,  חילונים,  דתיים-לאומיים, 

מיהם ומהי זיקתם לציונות?

קהל המטרה: +18

מהות הפעילות: סיפור תולדות חייו של אדם מרתק שנטל חלק 
בנקודות ההכרעה של העם היהודי: מהפכן, ניצול שואה, קאפו 

במחנה השמדה ולוחם במלחמת העצמאות. קבור בהר הרצל.

משך הפעילות
כשעה וחצי  אליעזר גרינבוים - האיש וגורלו

משך הפעילות
כשעה וחצי  הרצל - מיתוסים ומציאות

קהל המטרה: +18

הנוגעים   נפוצים  מיתוסים  הסוקרת  הרצאה  הפעילות:  מהות 
לבין  בינם  ולפערים  לדמיון  התייחסות  תוך  המדינה,  לחוזה 

המציאות ולאופן השתרשותם.



תמונה מתוך יומן ילדותו של הרצל, בכתב ידו המקורי

הרצאות32

קריאת כיוון לציונות עכשווית
משך הפעילות

כשעה וחצי 

קהל המטרה: +18

מהות הפעילות: הרצאה הסוקרת את אתגריה של הציונות 
בתחילת דרכה לעומת אתגרי הציונות כיום.

קהל המטרה: גילאי +18

חוזה  של  חייו  קורות  את  הסוקרת  הרצאה  הפעילות:  מהות 
המדינה, בנימין זאב הרצל, תוך שימת דגש על נקודות המפנה  

המרכזיות בחייו ובחיי העם היהודי.

משך הפעילות
כשעה וחצי  הרצל - הביוגרפיה

קהל המטרה: גילאי 20 ומעלה

הרקע  את  הבוחנת  היסטורית  הרצאה  הפעילות:  מהות 
להתפתחות הציונות והתהליכים המרכזיים שהתחוללו בה.

משך הפעילות
כשעה וחצי  הרקע לציונות
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קהל המטרה: +16

שקמה  והריבונית  העצמאית  ישראל  מדינת  הפעילות:  מהות 
ב-1948 משולה לפניקס - ציפור האש האגדית. כאשר  הפניקס 
הוא  שנים,  כאלף  של  חיים  מחזור  לאחר  וחלש  זקן  עייף  חש 
הוא  האפר  מתוך  בלהבות;  ועולה  האש  אל  עצמו  את  משליך 
עולה צעיר ורענן מאי פעם... במובנים רבים, עם ישראל ומדינת 
ישראל מגלמים מיתוס זה, אך בכל זאת יש להבחין בין המיתוס 
תחיה,  התחדשות,  של  סמל  הינו  הפניקס  מיתוס  למציאות. 

תקווה ויכולת להתגבר על כל מכשול אפשרי.

לדעת רבים, מדינת ישראל עצמה היא לא פחות מנס גלוי, נס זה 
היה כרוך בקשיים רבים ואוי לנו כחברה אם נתייחס למדינתנו 
שברירי  עדין,  לעיתים  הינו  באזור  כאן  קיומנו  מאליה.  כמובנת 
ורגיש. אנו נאלצים לחזק ולהתחזק ולעיתים המחיר בהגנה על 
הבית כבד מנשוא. אשר על כן, מוטל עלינו לעמוד על המשמר 
יומם ולילה, לשמור על חלקת אלוהים זו שלנו, עבורנו בדור זה 

ולמען הדורות הבאים.

אם נשכיל ללמוד את עברנו, אם נפיק את הלקחים הנדרשים, 
ויבטיח  העכשווית  התמודדותנו  על  יקל  שהדבר  עלינו  חזקה 
לנו עתיד טוב יותר. אחת הדרכים הראויות לקיים זאת היא על 
מסורתיים  ויהודיים  אוניברסליים  אנושיים  לערכים,  חינוך  ידי 

בהתבסס על השואה שעברנו ועל תקומתנו ממנה.

מרכז הרצל מציע מגוון פעילויות בנושא המשלבות 
סדנאות, הרצאות, סיורים וביקור במוזאון.

משך הפעילות
שעתיים וחצי עד סמינר דו-יומי משואה לתקומה

35משואה לתקומה



פעילות חווייתית לילדים 36

קהל המטרה: תלמידי גן חובה וכיתות א’

מהות הפעילות: הצגה בשיתוף קהל התלמידים, על סיפור חייו 
, מלידתו ועד מותו, דרך מסעותיו ברחבי  של בנימין זאב הרצל 
העולם, ומפגשיו עם מנהיגי העולם להגשמת החלום הציוני –

הקמת מדינה יהודית.

משך הפעילות
שעה

הרצל בדרכים
עם השחקן והמספר רן ורד

קהל המטרה: תלמידי גן חובה וכיתות א’

הדבקה,  )יצירה,  באומנות  יעסקו  הילדים  הפעילות:  מהות 
והמנורה.  כגון הדגל  ציוניים  לנושאים  וצביעה( הקשורה  גזירה 

הפעילות מועברת ע”י מדריך מטעם מרכז הרצל.

משך הפעילות
חצי שעה חדר יצירה

קהל המטרה: תלמידי גן חובה וכיתות א’

הילד,  הרצל  עם  התלמידים  של  הכרות  הפעילות:  מהות 
החלום  של  ההשראה  מעורר  סיפורו  וחלומותיו.  משפחתו 
והניסיון לשנות את העולם בו הוא חי. הפעילות כוללת סיור קצר 
לקברו של חוזה המדינה, ולסיום פעילות יצירתית המשלבת את 

כל חלקי הביקור.

משך הפעילות
שעתיים

הרצל בגני
ביקור חוויתי לילדי גן חובה
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39פעילות לבעלי צרכים מיוחדים

קהל המטרה: בעלי צרכים קוגנטיביים מיוחדים

מסעותיו  על  המשתתפים  ילמדו  בסדנה  הפעילות:  מהות 
כאשר   היהודים"  "מדינת  חלומו  את  להגשים  בדרכו  הרצל  של 
לחיי  הנושא  של  הרלוונטיות  על  בדגש  יועבר  החלומות  נושא 
המשתתפים עצמם. הסדנה מהווה הכנה מסודרת לחווית הסיור 
בליווי  "תיאטרלית"  במתכונת  יערך  עצמו  הסיור  הרצל.  בהר 
שחקנים שיגלמו דמויות מרכזיות שלקחו חלק במסעו הסוער של 
הרצל.  בסוף הסיור תערך סדנת עיבוד קצרה שמטרתה לסכם 

ולהטמיע את הידע והחוויה שעברו.

משך הפעילות
כשעתיים וחצי סדנה וסיור תיאטרלי בהר הרצל

קהל המטרה: בעלי צרכים קוגנטיביים מיוחדים

היסוד  מושגי  את  המשתתפים  יכירו  בסדנה  הפעילות:  מהות 
של  הרלוונטיות  על  בדגש  המדינה  חוזה  של  ופועלו  במשנתו 
וברורה  מסודרת  הכנה  מהווה  הסדנה  לחייהם.  אלה  מושגים 
המיצג  בסיום  האורקולי,  הרצל-המיצג  במוזיאון  הביקור  לחווית 
המשתתפים יעברו סדנת עיבוד קצרה שמטרתה לסכם ולהטמיע 

את הידע והחוויה שעברו המשתתפים במרכז הרצל.

משך הפעילות
כשעתיים  סדנה וסיור במוזיאון הרצל



פעילות מיוחדת40

קהל המטרה: תלמידות ותלמידים בגילאי בר/בת מצווה

חווייתיות  תחנות  מ-13  מורכבת  תוכנית  הפעילות:  מהות 
דרכן ניתן ללמוד על ערכים המשקפים את עולמם של בני 
המצווה העוברים לעולם המבוגרים; אחריות, הגדרת מטרה, 
עוצמה  ומקורות  לכלל  תרומה  לאומית,  וזהות  אישית  זהות 

והשראה.
)ההורים/הסבים  הבוגרים  המשפחה  בני  את  לשלב  ניתן 

והסבתות( בפעילות תוך דגש על הקשר הרב דורי.

תוכניות ייחודית לבר/בת מצווה

קהל המטרה: כיתות ד’ ומעלה

מגע  מסכי  סדרת  הינו  החכם  הקיר  הפעילות:   מהות 
ומעלים  הרצל,  למרכז  הכניסה  באולם  המוצבים  מתקדמים 
הפעילות  הרצל.  של  חזונו  על  המבוססות  עכשוויות  סוגיות 
הנוגעות  בשאלות  המשתתפים  את  מאתגרת  המסכים  מול 
הסביבה  איכות  מופת,  חברת  ציונות,  עליה,  ומדינה,  לדת 
וירושלים. הפעילות היא אישית ומגוונת ומהווה בסיס עשיר 

לפעילות המשך בנושאי הליבה של מדינת ישראל.

משך הפעילות
כחצי שעה הקיר החכם
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43תערוכות והשכרות

קהל המטרה: מקומות עבודה, חברות וארגונים, קהל פרטי

כנסים.  ואולם  לימוד  כיתות  ישיבות,  חדרי  הרצל  במרכז  מהות: 
כולם מאובזרים בטכנולוגיה מתקדמת.

 150 עד  והאולם  מקומות,   70 עד   20 מכילות  הלימוד  כיתות 
מקומות. ניתן לסדר את החללים השונים באופן שיתאים ללקוח 
)מעגל, שורות, סביב שולחנות וכו’(, ולאופי הארוע: ימי עיון, ימי 

צוות, סדנאות או ימי גיבוש.
פי אופי  כיבוד קל או מלא על  בנוסף, קיימת האפשרות להזמין 

הארוע.

השכרת כיתות

קהל המטרה: מתאים לקהל הרחב

עם  פעולה  לשתף  גאה  הרצל  מרכז  הפעילות:  מהות 
מתחלפות  תערוכות  באירוח  ספר  ובתי  ארגונים  אומנים,  

המשתלבות עם המטרות החינוכיות של מרכז הרצל.
בשלל  נוסף  אומנותי  נדבך  להיות  הופכות  התערוכות 

הפעילויות שמרכז הרצל מציע למבקריו.

תערוכות



מרכז הרצל, ירושלים
מרכז הזמנות: 02-6321515

פקס: 02-6430542
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