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על העטיפה: 
 אריחי קרמיקה מעוטרים, מלון אמריקן קולוני, שיח' ג'ראח

מן התערוכה ירושלים של פרטים

  israel_museum           מוזיאון ישראל, ירושלים        

      info@imj.org.il | 02-6771332 ת"ד 71117, ירושלים, 9171002 | טל' 02-6708811 | פקס 
קווי אוטובוס: 7, 9, 14, 35, 66 

שעות פתיחת המוזיאון ומכלול היכל הספר

  17:00-10:00 א', ב', ד', ה'    
  21:00-16:00 ג'    
  14:00-10:00 וערבי חג     ו' 
   17:00-10:00 שבת    

 סוכות
הכניסה לילדים חינם* בנדיבות ארנסט וז׳קלין וייל, ציריך      5-13.10 

21:00-10:00 10.10 ג׳    

חנוכה
הכניסה לילדים חינם* לזכר בייסי רוז גוברמן, קנדה     13-19.12

21:00-10:00  19.12 ג׳    

 הכניסה חינם* לילדים עד גיל 17 בימי ג' ובשבת 
 בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו 

* לא לקבוצות; לא כולל הצגות וסדנאות 

הכניסה חינם לחיילים בשירות חובה ולמשרתים שירות לאומי
בנדיבות אגודת ידידי המוזיאון בישראל

 20% הנחה במוזיאון ארצות המקרא ובמוזיאון המדע למשך שבוע מיום רכישת כרטיס 
כניסה למוזיאון ישראל. ההנחה תינתן ממחיר כניסה מלא למבוגר. אין כפל מבצעים. 

 כיסאות גלגלים ותאים נעילים בביתן הכניסה; מלתחה וכיסאות מתקפלים 
בסוף המעבר המקורה סמוך למעליות; פרטים במודיעין

החוברת בנדיבות 
קרן לימן, פאלם–ביץ', וקרן הצדקה ע"ש מוריס ווהל
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תערוכות

בגן האמנות ובאולמות 
האמנות ברחבי המוזיאון

מדריך קולי
דפדפת

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26

אי וייויי: אולי, אולי לא
האמן הסיני איי וייוויי )Ai Weiwei(, מהמשפיעים והמוערכים 

בזירת האמנות העכשווית הבינלאומית, משלב ביצירתו 
פיסול, צילום, וידאו ומיצבי ענק, וזו הזדמנות ראשונה לבקר 

בתערוכה שלו בישראל. הוא הדהים את עולם האמנות, 
כאשר מילא בשנת 2010 את רצפת מוזיאון הטייט בלונדון 

במאות טונות של גרעיני חמנייה מפוסלים בחרסינה וצבועים 
אחד–אחד בעבודת יד. מיצב מרהיב זה — העוסק בתהליכי 

הפיתוח המואץ הדוחקים את מלאכות–היד ואת אורח–
החיים המסורתי בסין — מוצג במלואו גם כאן ועמו נפרסות 

על פני כמה אולמות עבודות אחרות של האמן שמושכות את 
העין ובה–בעת מעוררות מחשבה על סוגיות חברתיות. איי 

וייוויי נעצר בארצו בלי משפט והשלטונות הגבילו את צעדיו 
משום שהוא יוזם פעולות מחאה ומרבה להשמיע את דעתו 

בנושא זכויות אדם וחופש הביטוי. מסרים אלה חודרים כמובן 
גם לעבודותיו.

 המוזיאון מוקיר את יוזמתם הברוכה של אנדרו כהן, ז׳נווה, 
ואלן יגלום, ז׳נווה, ואת תרומתם למימוש התערוכה.

מבט על התערוכה

המוזיאון מודה לתורמים התומכים 
 בתערוכות

איי וייוויי: אולי, אולי לא
אלן יגלום, ז׳נווה
אנדרו כהן, ז׳נווה

קרן מוריס אמון, מונקו
ג׳יל וג׳יי ברנסטין, ניו־יורק ופאלם ביץ׳

קלאודיה דוידוף, מקסיקו סיטי וקיימברידג׳, 
מסצ׳וסטס, לזכר הוריה, רות ולאון דוידוף
ונדי פישר ודניס גודמן, יוהנסבורג, לונדון 

וניו־יורק
גרייס פרנקל והנס זלצר לוי, מרבלה, ספרד

יואב גוטסמן, תל־אביב ולונדון
אליס ונחום ליינר, לוס אנג׳לס

סוזן ומוריס מרק, ניו־יורק
שלה ספרא, סאו פאולו

אוה שוורץ ואדוארד שטרנגולד, ירושלים
לורן ובנדיקט טאשן, ברלין ולוס אנג׳לס

הופ וורשו, לוס אנג׳לס
 

ירושלים של פרטים
תורמי קרן התערוכות של מוזיאון ישראל 

לשנת 2017*
 

טור אישי: מבחר מאוסף נאוה ורוני דיסנצ׳יק 
קרן חגית לאלו )לבית שטרייט(

 
מיכה בר–עם: 1967 

קרן חגית לאלו )לבית שטרייט(
 

עילית אזולאי: עצם הדברים 
קרן רנה ורוברט לוין לתערוכות

בתמיכת 
תורמי קרן התערוכות

של מוזיאון ישראל לשנת 2017*
 

סימני דרך: 60 שנות עיצוב של דן ריזינגר 
תורמי קרן התערוכות

של מוזיאון ישראל לשנת 2017*
 

 הון-שלטון: מטבעות זהב רומיים 
מאוסף ויקטור אדה

קרן ויליאם דוידסון, דטרויט
 

כלבים וחתולים 
קרן מריאנה גריסמן לאגף הנוער, לונדון

קרן מוריס רודמן, וושינגטון די סי
קרן ג' ויינשטיין, לזכר יוחנן וצביה ויינשטיין, 

ניו–יורק
תורמי קרן התערוכות של מוזיאון ישראל 

לשנת 2017*
 

מוצגים: סדר חדש באוסף העיצוב 
תורמי קרן התערוכות של מוזיאון ישראל 

לשנת 2017*

 רישיון לצייר: אמנות אקדמית צרפתית 
במאה ה–19 

תורמי קרן התערוכות של מוזיאון ישראל 
לשנת 2017*

קרן דלה ופרד וורמס לאמנות אירופה
 

אשקלון: רטרוספקטיבה
משלחת לאון לוי לחפירות אשקלון באמצעות 

מוזיאון התרבויות השמיות באוניברסיטת 
הרווארד. המשלחת נתמכת ע״י קרן לאון לוי 

ומאת לאון לוי ושלבי וייט, ניו–יורק
 

רונית אגסי 
קרן בית טיכו

* תורמי קרן התערוכות
של מוזיאון ישראל לשנת 2017:

קלאודיה דוידוף, קיימברידג', מסצ'וסטס, 
לזכר רות ולאון דוידוף

הנו ד' מוט, ניו–יורק
קרן משפחת נאש, ניו–יורק
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ירושלים של פרטים

הזרקור מופנה אל המוטיבים העיצוביים הנסתרים מהעין 
בבתי העיר וברחובותיה. החשיפה אליהם מאפשרת לעין 
הלא–מתורגלת לחלץ, לגלות, להכיר, להבין ולהעריך את 

המגוון ואת העושר של פרטי הפרטים החקוקים באבן, 
בקרמיקה, בדלתות נחושת ובסורגי הברזל. הפרטים, 
שימושיים ועיטוריים כאחד, משקפים אורחות–חיים 

ומסורות של בני הלאומים, הדתות, התרבויות והקהילות 
שתרמו במהלך הדורות למורשת הבנייה בעיר. קיבוצם יחד 
חושף את יופייה של שפת עיצוב קוסמופוליטית זו. הבסיס 

ומקור ההשראה לתערוכה הוא מחקרו רב–השנים של 
האדריכל דוד קרויאנקר, אשר ראה אור בספר "ירושלים - 

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים — שפת עיצוב רב–תרבותית".  

מ–3.10
אולם בלה והרי ווקסנר

קטלוג
 חוברת הפעלה לילדים

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26

פסל ראש אריה מעל דלת הכניסה, רח׳ עמק רפאים 9, המושבה הגרמנית. צילום: אסף עברון
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טור אישי 
מבחר מאוסף נאוה ורוני דיסנצ'יק

בשנת 2011 הוענקו למוזיאון ישראל מעל 80 עבודות 
אמנות ישראלית מאוסף רוני ונאוה דיסנצ'יק, לזכר שלומית 
ואריה דיסנצ'יק, ותערוכה זו חוגגת את התרומה החשובה. 
פרק אחד בה מתמקד בשנות ה–70; הוא מגולל את סיפור 

האמנות הישראלית בעשור מורכב זה ומדגיש מגמות 
בולטות בו: האמנות המושגית והמינימליסטית, שימוש 

במילה ובטקסט וההקשר הפוליטי. פרק נפרד מוקדש 
לאמנות שהעיתון משמש בה חומר גלם, מצע ליצירה וגם 
נושא. כניסת העיתון כ"רדי מייד" ליצירות מעלה שאלות 

הנוגעות למהות האמנות ולמתח שבין המקורי והמשוכפל. 
התערוכה תכלול עבודות של מיכה אולמן, רפי לביא, מיכל 

היימן, דגנית ברסט, יהושע נוישטיין, יאיר גרבוז ואחרים.

מ–7.11
חדר חגית והאולם לאמנות 

ישראלית

 מיכל היימן, דו–מינו מס׳ 3 )עמ' 103-102(: צלם לא ידוע )רויטרס, הארץ(, הפגנה נגד גדר ההפרדה )1.7.2014( / 
אז'ן דלקרואה, החירות מובילה את העם )1830(, 2008
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קטלוג | 149 ש״ח

עד 23.10
אולם חגית

שיח גלריה - ראו עמ׳ 26

מיכה בר–עם: 1967

מבט מקיף ומגוון על שנת 1967, מהשנים החשובות 
בתולדות ישראל, משתקף מסדרת תצלומים תיעודיים של 
הצלם מיכה בר–עם. בהדפסות מקור נדירות מתועדים לצד 

המאורעות הלאומיים הבלתי נשכחים רגעי שגרה בכלל 
ושל משפחתו של בר–עם בפרט, אשר שופכים אור על חיי 

החברה, הכלכלה והתרבות באותה שנה מכרעת.

יוני, מלחמת ששת הימים, סיני  © מיכה בר–עם
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LOGBOOK

עילית אזולאי: עצם הדברים

תערוכת–היחיד הראשונה של עילית אזולאי במוזיאון ישראל 
היא פרי עבודה ממושכת של האמנית שנעשתה במוזיאון 

וקשורה לעצם הווייתו; אזולאי ראיינה עובדים בעבר ובהווה  
על דרך הגעתם של פריטים נדירים לאוספי המוזיאון, כמו 

גם על שינויים שעבר המוסד לאורך השנים. בהשראת 
עדויותיהם יצרה האמנית ֶהדֵּבקים גדולי ממדים, המשלבים 
דימויים מצולמים של חפצים מאוספי המוזיאון ושל פינות 

נסתרות בתוכו וסביבו, עם נייר, עץ, זכוכית ועלי זהב. 
התוצאה היא סדרת עבודות אפופות מסתורין המפיחות 
חיים בחפצים שלא הוצגו לציבור שנים ארוכות, ומגלמים 

כעת תפקיד חדש ועכשווי.

עד 2.12
הביתן לעיצוב

מדריך קולי

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26
מופע מיוחד — ראו עמ׳ 24

עילית אזולאי, מתחת לפני השטח יכלו לראות רק את עצם הדברים )פרט(, 2017 
באדיבות האמנית וגלריה ברוורמן
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 סימני דרך: 60 שנות עיצוב של 
דן ריזינגר

מבט רחב אל עולמו הצבעוני והיצירתי של דן ריזינגר, 
יליד 1934, המעצב הישראלי הפורה בדורו שהשפעתו על 
התפתחות העיצוב בארץ היתה ועודנה עמוקה. התערוכה 
מציגה את החיוניות של עבודתו ואת המגוון העצום שלה, 

והיא נעה כמו עבודתו מהקטן לגדול: מעיצוב כרטיסי ביקור 
ומחזיקי מפתחות ועד למבנים ולסביבות צבעוניות שלמות. 
עבודותיו פורצות הדרך של ריזינגר עם גופים ציבוריים, כגון: 

עיריית תל–אביב, צה"ל, התיאטרון הלאומי הבימה וחברת 
אל על, וכן עם חברות פרטיות היו לחלק מהנוף החזותי של 
ישראל. התערוכה תחשוף כיצד נוצרו האייקונים האלה ואיך 
הם משקפים את השינויים שהתחוללו בחברה הישראלית.  

  

קטלוג | 199 ש״ח

האולם לרישומים 
ולהדפסים

מדריך קולי

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26
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הון-שלטון: מטבעות זהב רומיים 
מאוסף ויקטור אדה

אוסף מיוחד במינו של 75 מטבעות זהב המוצגים בפעם 
הראשונה לקהל הרחב ופותחים צוהר לעולמם של שליטי 

האימפריה הרומית. הדיוקנאות הטבועים עליהם של 
קיסרי רומא, נשותיהם ובנותיהם עשויים מלאכת מחשבת 

ומדגימים כיצד כבר בימי קדם ראו בתווי–הפנים ראי לאופיו 
של האדם, ועד כמה מעט השתנתה התעמולה באלפיים 

השנים האחרונות. יחד עם סיסמאות הניצחון, השלום 
והביטחון המלוות אותם המטבעות נועדו להנציח את גדולת 

רומא ושליטיה.

קטלוג באנגלית | 249 ש״ח

האולם לתערוכות 
מתחלפות, האגף 

לארכאולוגיה ע״ש שמואל 
 וסיידי ברונפמן

 מדריך קולי
 דפדפת

חוברת הפעלה לילדים

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26

מטבע אוראוס )זהב( של הקיסר הדריאנוס, רומא, 138-134 לספירה
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טיילת תל–אביב, 1971. צילום: אפרים קידרון



1213

רישיון לצייר: אמנות אקדמית 
צרפתית במאה ה–19

רבים מאמני צרפת במאה ה–19 הלכו במסלול זהה של 
לימודים אקדמיים, תקופת התמחות מעשירה בעיר רומא 

והצגה בסלון הרשמי של פריז. ציוריהם תיארו נושאים דתיים 
וסיפורי מיתולוגיה, דיוקנאות וטבע דומם, ונועדו בעיקר 
לעטר את בתיהם של בני העילית והבורגנות. הם שיקפו 

את "הטעם הטוב", כפי שנקבע במערכת נוקשה של כללים 
שנלמדו באקדמיה לאמנויות. בתערוכה עבודות מאת אמנים 
מובילים — ובהם דומיניק אנגר, אז'ן דלקרואה וגוסטב מורו — 
שהם עמודי התווך של הציור והפיסול הראוי בדורם. לימים, 

עם הפניית הזרקור לאימפרסיוניסטים וממשיכיהם, הועם 
זוהרם של הציירים האקדמים, וזו הזדמנות נדירה להתבונן 
בעין רעננה על סגנונם האמנותי ששלט שנים רבות בצרפת.

עד 31.12
 גלריה ע"ש דלה ופרד וורמס

 מדריך קולי

כלבים וחתולים

מה עדיף - כלב או חתול? מיהו באמת חברו הטוב של 
האדם? והאם כלבים וחתולים הם אויבים? תערוכה לכל 

המשפחה המוקדשת לחיות הבית האהובות, כפי שהן 
מופיעות ביצירות מן העת העתיקה ועד לאמנות עכשווית; 

מקצתן מזמינות את המבקרים למשחק, לאינטראקציה 
ואפילו לכשכוש בזנב. המגוון הרחב מציג נקודות מבט 

מפתיעות על כלבים וחתולים, וחושף את הקשר העמוק 
בינם ובין בני–האדם באופן ביקורתי ומחויך כאחד.

אגף הנוער והחינוך לאמנות 
ע״ש רות

דפדפת

שיחי גלריה - ראו עמ׳ 26

ענת בר נתן שליו, רעב, 2000. אוסף פרטי, תל–אביב
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מוצגים: סדר חדש באוסף העיצוב

עם השנים הצטברו באוסף המחלקה לאדריכלות ולעיצוב 
יותר מ–10,000 חפצים - פריטים מתערוכות קודמות 

ומתנות מתורמים המשקפים את טעמם של אוצרי המחלקה 
לדורותיהם. באמצעות מאות מוצגים מן האוסף חושפת 

התערוכה שכבות של החלטות, התקשרויות וצירופי מקרים 
שיצרו אותו, ומדגישה את הרכבו המיוחד: ממוצרי צריכה 

המוניים כמו אייפוד ועד לפריטים יחידאיים, כגון דפוסי 
ביסקוויטים משנות ה–30, שעיצבה פרנציסקה ברוך; 

מעבודותיו של המעצב הנודע אטורה סוטסאס ועד ליצירות 
של מעצבים עלומי–שם.  

 הביתן לעיצוב

הפעלה לילדים
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מוצגים מיוחדים

אריגים אנדיים בני 2,500

אריגים אלה, שנוספו באחרונה לאוסף אריגי יבשת אמריקה 
של מוזיאון ישראל, מציגים את יופיים הרב של אריגי האנדים 
הקדומים, את עושר דגמיהם ואת מגוון שימושיהם. יוצריהם, 

בני תרבויות סיגואס, וארי, ַצ'נְָקאי ואינְקה, פיתחו מסורות 
אריגה מופלאות, וראו בתלבושתו של האדם ביטוי למינו 

וסמל לעושרו ולמעמדו החברתי.

 האולם לאמנות 
 קדם–קולומביאנית 

ע״ש ארנולד מרמונט

סוויטה לירית: עבודות על נייר מאת 
רוברט מד׳רוול  

שישה רישומי דיו על נייר יפני מאת האמן האמריקני רוברט 
מד׳רוול )1991-1915(, איש אסכולת ניו–יורק, שנעשו 

בהשראת ה"סוויטה הלירית" של המלחין אלבן ברג, ולצדם 
הדפסים נוספים מעשי ידיו של מד׳רוול - כולם מאוסף 

המחלקה לרישומים והדפסים. 

האולם ע״ש קיי מריל הילמן

 בלי כותרת, 
מן הסדרה "סוויטה לירית", 1965
מתנת לין אלטמן, לוס–אנג'לס, 
לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב, 
לזכר אמּה ביאטריס קולינר

גלימה מעוטרת באל מפיץ 
קרניים וקונדורים
 תרבות סיגואס, ארקיפה, פרו
500 לפני הספירה — 100 לספירה 
מתנת פני רייטהנד, אוקלנד, 
לידידי מוזיאון ישראל בארה״ב, 
לזכר ריצ׳רד לוין
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ממשיכי הדאדא: גבולות החומר 
נמתחים

אמנים רבים אימצו לחיקם את החפץ מן–המוכן, ואולם 
משנות ה–60 קיבל הרעיון של מרסל דושאן  חיים משל עצמו 

והוגדר מחדש שוב ושוב. מקצת האמנים נמשכו אל יופיים 
של חפצי–מציאה ושילבו אותם בהצרפים; אחרים העניקו 
לחפץ מן–המוכן קנה–מידה חדש ומיזגו אמנות ומציאות 
בדרך רבת–כוח, לעתים בוטה. באמצעות יצירות של ויטו 

אקונצ'י, לואיז בורז'ואה, מונה חאטּום, ייָויֹ קוּסאמה, מנואל 
מילארס, יאניס קונליס ואחרים, תצוגה זו פורסת את מורשת 

החפץ מן–המוכן, מארטה ּפֹוֶברה )אמנות דלה( ועד אמנות 
עכשווית.

הבניין לאמנות מודרנית 
 ולאמנות עכשווית 

ע''ש נתן קמינגס

מועדים לשמחה: חגי תשרי בעין 
המצלמה 

תיאור טקסים ומנהגים של מועדי תשרי כפי שנחוגו 
בקהילות שונות בעולם. מהם שצולמו לפני שנים רבות והם 

עדות ומזכרת מן העבר, ומהם שמתעדים את מנהגי החג 
המתקיימים בימינו כפי שנתפסו בעדשת מצלמתם של אמני 

צילום עכשוויים. בסרט המלווה את התערוכה מתואר "חג 
האסיף והמים" בקיבוץ רמת–יוחנן, מסורת שנתית הנמשכת 

שם מ–1961 ועד היום.

גיל כהן-מגן, תשליך, אומן, אוקראינה, 2006. אוסף האמן
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מרכז המידע לאמנות 
ותרבות יהודית ע״ש אן 
ואיזידור פאלק, אולמות 

תצוגת הקבע

 ויטו אקונצ'י, חזיית–קיר ניתנת להתאמה, 1990. מתנת ג'ודית וסטיוארט קולטון וקנת' גולדמן, ניו–ג'רזי, 
וכן ידידי מוזיאון ישראל בניו–ג'רזי, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב, לרגל חגיגות 30 למוזיאון
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מכלול היכל הספר

היכל הספר הוא משכנן של מגילות מדבר יהודה בנות 
אלפיים השנים, שנמצאו במערות קומראן שבצפון ים המלח, 

ובהן כתבי–היד המקראיים העתיקים בעולם. לצדן מוצגים 
גם ממצאים ארכאולוגיים המספרים על חיי היום–יום של בני 

כת מדבר יהודה וכתבי–יד נדירים של התנ"ך.

 
דגם ירושלים בימי הבית השני

שחזור מראה ירושלים בשיא תפארתה, בשנת 66 לספירה, 
זמן קצר לפני שחרבה.

 הקרנת סרטים
 מקדש אדם

לידה מחדש 

 מנהרת הזמן — בעקבות המגילות הגנוזות 
סרט הנפשה לילדים ובו עלמה יוצאת למסע מופלא בזמן כדי 

לגלות את סיפורן הלא־ייאמן של המגילות הגנוזות.

אודיטוריום היכל הספר
בלי תשלום נוסף | מועדי 
ההקרנה באתר המוזיאון

מדי חצי שעה

מדריך קולי 

מדריך קולי

ויהי ננו
התנ"ך הזעיר בעולם 

התערוכה הראשונה המוצגת בחלל תצוגה שנחנך בהיכל 
הספר מציגה את הגרסה המודרנית ביותר של התנ"ך: שבב 

סיליקון מצופה זהב, בגודל גרגר סוכר, שהתנ"ך כולו )!( 
חרות עליו. הפלא הטכנולוגי הזה, שנועד להדגים את חכמת 
המזעור, נוצר במעבדות הטכניון שבחיפה, בשיטה המזכירה 

חקיקה באבן. את הטקסט העתיק אפשר לקרוא רק בהגדלה 
של פי 10,000. תערוכה זו כותבת פרק חדש במסע של ספר–

הספרים ממגילות הקלף העתיקות בנות יותר מאלפיים שנה 
ועד לתנ"ך ננו של המאה ה–21.

 מרכז המידע והלימוד
 של מגילות מדבר יהודה 

צלמית אפרודיטה, התקופה 
הרומית, המאה ה–1 עד ה–2 

 לספירה, אשקלון 
רשות העתיקות  

מוזיאון רוקפלר לארכאולוגיה
א‘, ב‘, ד‘, ה‘ 15:00-10:00
שבת 14:00-10:00
ג‘, ו‘ וערבי חג סגור

 קווי אוטובוס: 1, 3, 3א, 
 333 ,51 
 חניה בשבת בלבד

 רח' סולטן סולימאן 27
 טל' 6282251
fawziib@imj.org.il

 שיחי גלריה
 עם אוצרי התערוכה 
 ה׳ 12:00
 19.10 | נורית גשן
16.11 | פאוזי אבראהים

ההרשמה מראש בטל׳ 6771302 
)חניה לנרשמים(

אלפי חפצים מן התקופה הפרהיסטורית ועד לתקופה 
העות‘מאנית, ובהם פסל בן 9,000 מיריחו ותכשיטי זהב 

מתקופת הברונזה, מלווים ב–48 תצלומים המתעדים את 
פעילותם הענפה של חלוצי הארכאולוגיה בארץ בעשורים 

 הראשונים של המאה ה–20 ומוצגים במבנה מנדטורי 
מיוחד זה.  

אשקלון: רטרוספקטיבה
30 שנות חפירה של משלחת לאון לוי

עשרות פריטים עתיקים - מטבעות, תכשיטים, צלמיות, 
פסלי שיש וחפצי חרס — מהם מוצגים לראשונה, בתערוכה 

מקיפה המגוללת את סיפורה של העיר אשקלון על פני 
5,000 שנות התיישבות. אשקלון היתה עיר נמל משגשגת 
ששכנה בצומת מסחר יבשתי וימי, אבן שואבת לתרבויות 

רבות, ובהן הכנענית, הפלשתית, הפיניקית, היוונית, הרומית, 
הפאטמית והצלבנית.

הפריטים המוצגים בתערוכה נמצאו באשקלון בכ–200 שנות 
חפירה ארכאולוגית. עגל הכסף שנמצא במקדש כנעני סמוך 
לשער המקושת הקדום בעולם, כלי פולחן מצריים מתקופת 

חורבן העיר בידי נבוכדנצר וחפצים אחרים מציגים רגעי 
מפתח בתולדות העיר.
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בית טיכו
 רח' הרב אג״ן 10
טל' 6453746
 ticho@imj.org.il

א‘, ב‘, ג׳, ה׳ | 17:00-10:00
ד׳ | 22:00-10:00
ו‘ וערבי חג | 14:00-10:00
שבת | סגור

הכניסה חינם

מסעדת אנה
 טל׳ 5434144
host@annarest.co.il 

 

רונית אגסי: הדייר החדש
באמצעות חפצים מטופלים ולוחות דיקט שמשולבים בהם 

חפצים וציור, חריתה והדבק, רונית אגסי בונה סביבה מלאה 
בזיכרונות עבר מצד אחד, ואיום ממשמש ובא בצד האחר. 

החפצים קשורים לבית ולילדות ויש בהם מוטיבים חוזרים — 
כלי תחבורה, שמים וים, חייל עייף ואוהל צבאי, וגם חוסר 
הוודאות של הגירה, ארעיות ופליטות. ברקע שלוש נשים 

ושמן מארי המלוות את רונית אגסי מילדותה, כל אחת 
בדרכה - הצעירה בפסל הרקדנית המפורסם של אדגר דגה; 

מארי קירי, המדענית מגלת הרדיום; ומארי אלמונית שכתבה 
מכתב אהבה מוצפן למאהבה האסור.

 
ומי הוא הדייר החדש? בהדהוד למחזהו של אז'ן יונסקו בשם 

זה, האם הוא האמנית, שמביאה לבית טיכו, ביתה החדש 
הזמני, את החפצים והפריטים החשובים לה, או שמא יונה 

פישר, אוצר התערוכה, המצביע על מיקומו של כל פריט 
ופריט וקובע את סידור החללים.

אינסייט
לרגל פתיחת התערוכה "רונית אגסי: הדייר החדש", רב–שיח 
על המורשת האוצרותית של יונה פישר ועל שיתוף–הפעולה 

שבין אמן לאוצר. בהשתתפות האמניות רונית אגסי ושרון 
פוליאקין, האוצרות תמנע זליגמן ואירנה גורדון, וחוקרת 

האמנות ד"ר אסנת צוקרמן-רכטר. 
האירוע במסגרת "מנופים — אמנות עכשווית בירושלים"

 מ–3.10
רונית אגסי, חפץ מהתערוכה, 2017

סוכות
כלבים וחתולים מעופפים

 העפיפוניאדה ה–32
סדנאות לבניית עפיפונים

 הפרחת עפיפוני ענק בשמי גן האמנות 
בהשתתפות עפיפונאים ותיקים

סוכה יוצאת לאור
העיתונים של אתמול הם הסוכה של היום: האמנית תלמה 

שולץ יצרה מיצב של קירות ארוגים, קישוטי פרחים, שולחנות 
ושרפרפים, והקהל מוזמן להצטרף ולהוסיף יצירות משלו.

סדנת המיחזור
יצירה מעיתונים בהשראת המיצב ״סוכה יוצאת לאור״

סיורים לכל המשפחה 

בעלי–חיים ברחבי המוזיאון
"אולי, אולי לא" — איך אומרים את זה בסינית?

הרצאה קצרה וסיור בעקבות יצירות האמן הסיני איי וייוויי 
המוצגות במוזיאון

חצר פעילה 
 מג'ונגל עירוני לתוך הבית 

בהשראת התערוכה כלבים וחתולים
תחנות הפעלה מזמינות את המשתתפים לשחק, ללמוד, 

להתנסות בתיאטרון וליהנות ממפגש לא שגרתי עם עולמן של 
החיות האהובות, שחיות בפחים וגם בביתנו בתנאים נוחים. 

בנדיבות משפחת שפירא, לזכר בטסי שפירא

ושמחת בחגך
 שירים, סיפורים, חרוזים ומשחקים עם המספרת 

שלומית דביר

פעילויות לכל המשפחה

 8-10.10 | ימים א׳-ג׳

  10.10 ג׳

 18:00-10:00 | 40-30 ש״ח
מ–16:00 | בלי תשלום נוסף  
כפוף לתנאי מזג האוויר

 15:00-10:00 
ברחבת אגף הנוער
 בלי תשלום נוסף

 15:00-10:00 
 וביום ג׳ גם 19:00-16:00 
לבני 9-3 | 15 ש״ח 
  טל' 6708963

 15 ש״ח
 יוצאים מאגף הנוער
11:00 
13:00

לבני 5 ומעלה | 15 ש״ח
   16:00—10:00

8-9.10  א׳-ב׳ | 12:00   
10.10 ג' | 12:00, 17:00
לבני 8-3 | בספריית האיור

 26.10 ה' | 19:00  
חינם
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חנוכה
 סדנאות אמנות בעקבות האור 

מופע חדש של קבוצת פירומניה
קוסם ישלוף אביזרים מתוך מסך, יעלים אותם, "יברא" 

בכל פעם מציאות חדשה ואפילו ייצור דמות וירטואלית 
שתצא מהמסך. קבוצת פירומניה מביאה לבמה שפה 

אמנותית המשלבת תיאטרון, קרקס, אקרובטיקה ומחול עם 
מולטימדיה וטכנולוגיה, וכעת אפילו אשליות וקסמים. 

סדנת מיחזור 
חנוכיית כלב או חתול ממגוון חומרי מיחזור.

 חברים בחורף 
תיאטרון בובות על–פי סיפור של האחים גרים עם המספרת 

 ענת גייגר-שבתאי.

חגיגת יום–הולדת 
בתערוכה כלבים וחתולים פוגשים מזווית אחרת את חיות 

המחמד שכולם מכירים. משימות ומשחקים עם כלבים 
וחתולים ביום–הולדת מיוחד במוזיאון. 

אתם תדאגו לכיבוד, ואנחנו — לכל השאר.

תל ארכאולוגי משוחזר
קיר באורך 20 מ' ממחיש בתצלומים ובהסברים את שלבי 
החפירה הארכאולוגית והתפתחותה בארץ–ישראל ועוקב 

אחר גלגולו של ממצא ארכאולוגי למן גילויו באתר ועד 
הצגתו במוזיאון. 

חוברת פעילות מלווה את המבקרים ב–5 תחנות המסלול. 

המוזיאון במיוחד בשבילכם
משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מוזמנות לביקור 
בתערוכה כלבים וחתולים ולהפעלה בסדנת המיחזור  

שתיפתחנה במיוחד בשבילם.

 17-20.12 א׳-ד׳
באגף הנוער | 15 ש״ח

 18-20.12 
14:00 ,12:30 ,11:00 
  45 ש״ח לילד ולמנוי 
65 ש״ח למבוגר, כולל כניסה 
למוזיאון

 17-20.12 
א׳-ד׳ | 15:00-10:00
 לבני 9-3 | 15 ש״ח

 17-20.12 
א׳-ד׳ | 12:00, ג' גם ב–17:00

לבני 10-5 | פרטים נוספים 
 והזמנות בטל׳ 6771302

בשעות פתיחת המוזיאון 

 17.12 
 א' | 19:00-17:00
 20 ש״ח למשפחה
מספר המקומות מוגבל
ההרשמה בטל׳ 6771379 
timnahsh@imj.org.il או בדוא"ל 

 ספריית האיור 
תכניות הספרייה בנדיבות משפחת באייה לכבוד ילדיהם, 

אלכסנדר וניקולאוס מנדל באייה

 תערוכה
 כלב אהוב

איורי כלבים וחתולים מאת המאיירת הניו–יורקית הידועה 
מיירה קלמן וציור–קיר גדול שאיירה במיוחד לספרייה 
בהשראת 30 תצלומים בשחור-לבן של אליוט ארוויט, 

המוצגים אף הם בספרייה. 

על כלבים, אנשים ומצלמות
שיח גלריה מורחב בהשתתפות האמנית מיירה קלמן, אוצרת 

התערוכה אורנה גרנות וד"ר נעם גל, אוצר המחלקה לצילום
  

אמנות גדולה לקטנטנים 
מסע שתחילתו סיפור, המשכו היכרות עם יצירות אמנות 

וסופו יצירה, עם האמנית מיכל קרר

 לבני 6-4
לבני 9-7

שעת סיפור

 פנס קסם 
צוות הספרייה מאיר באמצעות סיפור ויצירה ספרים 

מיוחדים מהאוסף, בכל פעם בנושא אחר.

 סרט נע הקרנת סרטי הנפשה מאוסף הספרייה 
במקרנת 16 מ"מ. עם האמן והאספן ז'ק פימה  

קור כלבים סיפור בתנועה עם הרקדנית דלית יששכר
גשמיאל שר המטר על–פי סיפור מאת לוין קיפניס עם 

השחקן קובי אברבנאל

24.10 ג׳ | 18:30 
 באודיטוריום אגף הנוער
ההשתתפות מותנית בהרשמה 
ywl@imj.org.il מראש בדוא״ל 
 בלי תשלום נוסף

2, 9, 16, 23, 30.10 
   6, 13, 20, 27.11
4, 11, 25.12
    ימי ב׳ | 30 ש״ח למפגש
 25 ש״ח לבעלי מינוי משפחתי  
כרטיסיית 6 כניסות: 160 ש״ח 
 לבעלי מינוי משפחתי: 140 ש״ח
16:30 
17:45

ימי ג׳ | 17:00 | לבני 8-4

 בלי תשלום נוסף
3, 17, 24.10 
7, 14, 21.11 
5, 12.12 

 15 ש״ח למפגש
31.10 

 28.11
  26.12
 

פירוט שעות הפתיחה 
באתר המוזיאון
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 סיור בחדר הספרים הנדירים 
 במסגרת שבוע האיור "אאוטליין 2017" בירושלים

הזדמנות יוצאת דופן לגלות את האוסף שבספריית האיור 
במוזיאון. בהדרכת אורנה גרנות, אוצרת–משנה לאיור ספרי 

 ילדים  

 עצם הדברים: דיבורי המוזיאון 
 חברי קבוצת התיאטרון רות קנר משחקים בתערוכה

ארבעה שחקנים מעבדים את השיחות של עילית אזולאי עם 
אוצרים, משמרים ועובדי מוזיאון אחרים לשפת התיאטרון.

פסטיבל "בין שמיים לארץ"
המופע "שושלת מרין" חובק שלוש יצירות מחול שעיסוקן 

מסירה ומסורת הבוחנות את כוחו הקסום והאכזר של קשר 
הדם — גנטיקה גופנית ורגשית, זהות משפחתית, אישית 

 ותרבותית.

 מסעדות פתוחות
שפים מדברים אמנות בראי הקולינריה הישראלית 

ערב הצדעה למטבח הישראלי העכשווי 

ירושלים בין הסירים לקנבסים — רב–שיח בהשתתפות שפים 
בתערוכה "ירושלים של פרטים". מנחה: רונית ורד, עיתון הארץ 
ארוחת–ערב במסעדת מודרן — מנות השפים יוכנו בהשראת 

עבודות אמנות 

80 שנה להברחת הסוכה מפישאך שבגרמניה
הסוכה של משפחת דלר הוברחה בשנת 1937 לירושלים, 
ומאז מוצגת לקהל הרחב. בערב ייחשפו גילויים מהשנים 

האחרונות ויסופר סיפור הגעתה ארצה: איך גילה אותה ד"ר 
פויכטונגר וכיצד הוברחה במטען של משפחת פרנקל.

פסטיבל ישראל ירושלים מציג:
פסטיבל הג'אז הבינלאומי ה–3 ירושלים

עשרות אמני ג'אז מובילים מהארץ ומהעולם, ובכללם 
כאלה שטרם הופיעו בישראל, יתארחו במוזיאון. המופעים 
באולמות ובאודיטוריום יעוררו שיח מרתק בין הג'אז לבין 

יצירות האמנות. מנהל אמנותי: אבישי כהן
הפסטיבל מבית היוצר של פסטיבל ישראל, בשיתוף מוזיאון ישראל והצוללת 

הצהובה ובתמיכת הקרן לירושלים וקרן ברכה. 

אירועים ותכניות תרבות
 
24.10 ג׳ | 16:00 
בלי תשלום נוסף
 נפגשים בספריית האיור 
 ההרשמה מראש 
ywl@imj.org.il בדוא"ל
הסיור אינו נגיש לנכים

  24.10, 14.11 ג׳ 
 20:00 ,18:00 ,17:00  
הזדמנות אחרונה לפני סגירת 
התערוכה

9.11 ה׳ | 19:30 | באולמות
פרטים וכרטיסים בטל' 6244582 
docdance.com או באתר

 16.11 ה׳ | 19:00 | 280 ש"ח 
 260 ש"ח למנויים )לא כולל שירות( 
  מספר המקומות מוגבל 
 פרטים באתר המוזיאון 
ובאתר ״מסעדות פתוחות״ 
נפגשים בביתן הכניסה 

  21.11 ג׳ | 19:00 
 באגף לאמנות ותרבות יהודית
 בלי תשלום נוסף

 1.12-29.11 
ד', ה' 23:00-19:00
 ו' 16:00-12:00
לתכנית המופעים: 
 jerusalemjazzfestival.org.il

 כרטיסים באתר הפסטיבל
ובמוזיאון בימי הפסטיבל

כרטיסים בקופות ובאתר המוזיאון 

 נובמבר-דצמבר 
 ימי ג' | 21:15 | באולמות המוזיאון
65 ש״ח | 50 ש״ח למנוי | 55 ש״ח 
 לחייל, לסטודנט ולגמלאי   
 כולל ביקור במוזיאון משעה 16:00

 5.12 ג׳ | 11:00  
ההרשמה בטל׳ 053-3358210
באתר המוזיאון ובאתר מחול שלם

12.12 ג' | 21:00-16:00 
בלי תשלום נוסף

  26.12 ג׳ | 19:00 
 באולם לאמנות ישראלית
 בלי תשלום נוסף

7, 14, 21, 28.12   
 ימי ה׳ | מ–21:00 עד 1 אחר חצות
הכניסה חינם
פרטים באתר המוזיאון

 מחול בתערוכה
בכל שבוע יוצג באולם אחר במוזיאון מופע מחול שהתאים 
כוראוגרף ליצירות המוצגות בו. המפגש המיוחד בין יוצרי 
מחול ישראלים מובילים לבין אמנות פלסטית מעשיר כל 

אחד מהעולמות. משתתפים: שירה אביתר, רוני חדש, אורי 
שפיר, רננה רז, אלעד שכטר ואחרים.  

Dancing Museums מחול במוזיאונים
כנס בינלאומי במסגרת שבוע המחול הבינלאומי בירושלים 

בהשתתפות מנהלי מוזיאונים וגלריות ואנשי מחול 
מרחבי אירופה. בתכנית: יצירת מחול ישראלית, רב–שיח 

בהשתתפות מובילי הפרויקט, סדנה מעשית שהופקה 
 במסגרת המחקר ועוד.

Dancing Museums היא תכנית ביוזמה ובמימון האיחוד האירופי

הווה מתמשך: מחול עכשווי בארכאולוגיה
לערב חורפי אחד יתמלא האגף לארכאולוגיה ביוצרים 

וברקדנים, שיגיבו להדהודן של תקופות קדומות בחללים 
השונים. באמצעות תנועה ינסו היוצרים לבדוק מה מעורר 

בנו המפגש עם ממצאי התרבויות העתיקות ויאירו מעט 
מהמסתורין. הקהל מוזמן לנוע בחופשיות באולמות ולחוות 

מקרוב מחול עכשווי. משתתפים: שירה אביתר, מיכאל גטמן, 
אנדריאה מרטיני, תומר נבות, בשמת נוסן, סטפן פרי, אסנת 
קלנר, אלון קרניאל, נועה שילה ואחרים. ניהול אמנותי: נטע 

 כהן וענת צדרבאום 

 100 שנות מהפכה
מהפכה ציונית ומהפכה רוסית: השפעות על תרבות ואמנות 

בהשתתפות ד״ר אמיתי מנדלסון, פרופ׳ אדווין סרוסי וטלי 
 תמיר. מנחה - יגאל צלמונה

בשיתוף מרכז לאוניד נבזלין לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה

חמשושלים
המוזיאון פותח את שעריו עד לשעות הלילה המאוחרות 

לביקור בתערוכות נבחרות, לסיורים מודרכים ולמופעי 
מוזיקה מיוחדים.
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שיחי גלריה

איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
ירושלים של פרטים עם האוצר דן הנדל

 כלב אהוב עם האמנית מיירה קלמן, 
 האוצרת אורנה גרנות והאוצר לצילום ד״ר נעם גל

עילית אזולאי: עצם הדברים עם האוצר ד״ר נעם גל
סימני דרך: 60 שנות עיצוב של דן ריזינגר עם האוצר דן הנדל

 איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
עץ המטבעות: מוצג מיוחד עם האוצרת מירי מלאכי

איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
 הון-שלטון: מטבעות זהב רומיים מאוסף ויקטור אדה 

עם אוצרי התערוכה*
ירושלים של פרטים עם האוצר דן הנדל

נעמי לשם: ליזט עם האמנית ועם האוצרים דייזי רקח-ג׳יברה, 
 ד״ר נעם גל ואפרת אסף-שפירא

כלבים וחתולים עם האוצרת אורנה גרנות

 

מיכה בר–עם: 1967 עם האוצר ד״ר נעם גל 
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

 הון-שלטון: מטבעות זהב רומיים מאוסף ויקטור אדה 
עם אוצרי התערוכה*

ירושלים של פרטים עם האוצר דן הנדל
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

סימני דרך: 60 שנות עיצוב של דן ריזינגר עם האוצר דן הנדל 
ירושלים של פרטים עם האוצר דן הנדל

איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
ירושלים של פרטים עם האוצר דן הנדל

* ההרשמה מראש בטל׳ 6771302, 6708960  

ימי ג' | 19:00

3.10
17.10 
24.10 | 18:30 
ראו עמ׳ 23
 24.10 | 19:30 
31.10 
7.11 
14.11 
21.11 
28.11 

5.12 
12.12 

26.12 

ימי ד' | 12:00

18.10 
 25.10 
1.11 

8.11 
15.11

 22.11 
29.11
6.12 
 27.12 

בלי תשלום נוסף
 הלימודים מתחילים ב–20.10 לשיחי גלריה במוזיאון רוקפלר, ראו עמ׳ 19

שישי... במוזיאון ישראל
פעם בחודש, בשישי בבוקר, נפגשים במוזיאון לקורסים עם
מיטב המרצים במגוון נושאים בתחומי האמנות והתרבות:

אמנות מודרנית ועכשווית, פלאי עולם באדריכלות, מוזיקה
ואמנות, ארכאולוגיה, רישום, ציור, צילום ועוד.

רשימת הקורסים המלאה באתר המוזיאון

נפגשים בשני בערב...
סדרות עיוניות הפותחות צוהר לנושאים בינתחומיים

שמטרתן להעשיר את חוויית הביקור במוזיאון. המפגשים
המיוחדים עם מיטב המרצים והאוצרים ייערכו בהשראת 

תערוכות ופריטים מאוסף המוזיאון.

אמן, יצירה וסרט
פול גוגן עם ליהיא ספיר

אמדיאו מודיליאני עם דניאלה שלו
רנה מגריט עם ליהיא ספיר

אלברטו ג'קומטי עם יונתן אולמן

אמנות בע״מ, עם דוד איבגי
בהשראת יצירות האמן הסיני איי וייוויי — סדרת מפגשים 

הבוחנת את מעשה האמנות לדורותיו באמצעות אמנים 
העוסקים בסוגיות חברתיות, בפעולות מחאה ובחופש ביטוי.

למען מי נוצרת אמנות? לעצמה/לשלטון/לעם? ואם היא 
למען הכלל, אולי היא בכלל אמנות בעירבון מוגבל?

חוגים לילדים, לנוער ולמבוגרים
בהנחיית מורים–אמנים 

יצירות המקור הן ההשראה שלכם
רישום | ציור | פיסול | הנפשה | צילום | קדרות

 ההרשמה בעיצומה

ההרשמה בטל׳ 6771373, 
6708823
כרטיס מינוי שנתי לנרשמים

ימי ב' 19:30-18:00
 ההרשמה בטל' 6771373 
ובאתר המוזיאון

6.11
13.11
20.11
27.11 
 200 ש"ח לסדרה 
  180 ש״ח למנוי

1, 8, 15, 22, 29.1 
 250 ש"ח לסדרה 
225 ש״ח למנוי

 ההרשמה בטל׳ 6701303

קורסים וחוגי העשרה
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מנויים
 ,members@imj.org.il לחידוש המינוי פנו בדוא"ל לכתובת 

בטל' 6708855, או בימים א'-ה' לנציג בעמדת המנויים 
שבכניסה.

 מתנה שאוהבים לקבל 
רכשו מינוי מתנה ליקיריכם וקבלו חודש נוסף מתנה

חברים יקרים,
אתר האינטרנט שלנו התחדש, והוא זמין ונגיש מאי–פעם. 

מטעמי איכות הסביבה אנו מזמינים אתכם להצטרף לעשרות 
אלפים שנרשמו לקבלת עדכונים בעלון המקוון. מנויים 

המבקשים בכל–זאת לקבל את החוברת - אנא פנו בטל' 
http://museum.imj.org.il/news :6708855 או היכנסו לכתובת

טרום פתיחה בתערוכה ״ירושלים של פרטים״
 ביקור חופשי בתערוכה

סיור מודרך עם האוצר דן הנדל

 ירושלים בתקופת המנדט הבריטי 
סיור מודרך לאורך רחוב יפו

התבוננות מרתקת בפרטי אדריכלות, כתובות, סיפורי בתים 
ודמויות לרגל התערוכה ״ירושלים של פרטים״ ובהשראת 

מחקרו רב השנים של דוד קויאנקר. מדריך:רוני פלד. 

 איי וייוויי: אולי, אולי לא  
הרצאה מפי מירה לפידות, האוצרת הראשית לאמנויות
איי וייוויי ידוע במיצבים אדירים המשלבים מלאכות יד 

מסורתיות סיניות. מתחילת דרכו התריס נגד פגיעה בזכויות 
אדם בסין מולדתו ושילם על כך מחיר אישי כבד. איי תובע 

מהצופים דריכות, ביקורתיות והטלת ספק מתמדת, ושואל: 
האם מה שאנחנו רואים אמיתי? - אולי, אולי לא...

צלילים מהשכנים
סדרת הקונצרטים של הקונסרבטוריון שליד האקדמיה 

למוסיקה ולמחול בירושלים חוזרת. 

 הטבות במוזיאון ובמוסדות תרבות אחרים 
 הנחות למופעים: שיעור ההנחה משתנה

 חנויות, בתי קפה ומסעדות: 10% הנחה 
כרטיס כניסה לחברים המצטרפים אל המנוי לביקור 

במוזיאון: 10% הנחה מהמחיר המלא
כניסה חינם למוזיאונים בחיפה: מוזיאון חיפה לאמנות, טיקוטין 

לאמנות יפנית, המוזיאון הימי הלאומי ומוזיאון העיר חיפה

אגודת ידידי מוזיאון ישראל שוקדת על 
טיפוח הקשרים בין המוזיאון לקהילת 

שוחרי האמנות, הארכאולוגיה והאמנות 
היהודית בארץ. האגודה פועלת לגיוס 

כספים למוזיאון ולקירוב חבריה לפעילותו 
הענפה והמגוונת ונעזרת בהם לקידומו 

 בקרב הציבור הרחב. 

חברי האגודה נהנים משלל פעילויות ובהן 
הדרכות בשעות שהמוזיאון סגור לקהל 

הרחב, מפגשים עם אמנים ישראלים, 
הזמנות לפתיחת תערוכות, סיורים באוספים 

פרטיים בארץ ובעולם ועוד. בעבר התארחו 
חברי האגודה בניו–יורק, בלוס אנג'לס, 

בשיקגו, במילנו וברומא, והשנה במיאמי. 

גולת הכותרת של הפעילות השנתית היא 
ערב גאלה מיוחד שהכנסותיו מוקדשות 

למימון כניסתם של חיילים בשירות חובה 
 ושל המשרתים שירות לאומי והדרכתם. 

המצטרף לאגודה יכול לבחור באחד מן 
המסלולים: ידיד, פטרון ישראלי, פטרון 

 בינלאומי ונוטר.

80% מעלות ההצטרפות מוכרים כתרומה 
המזכה את בעליה בפטור ממס הכנסה.

קבוצת הרכישה "כאן עכשיו"
חברות בקבוצת "כאן עכשיו" היא הזדמנות 
נדירה להשתתף ברכישת אמנות ישראלית 
עכשווית לאוסף המוזיאון. הודות לתרומת 
חברי הקבוצה, רכש המוזיאון ב–6 השנים 

האחרונות כ–100 עבודות חשובות של 
אמנים ישראלים מובילים המוצגות 

בתערוכות.

נסיעה מיוחדת לאירוע אמנות מרכזי ברחבי 
העולם היא משיאי הפעילות השנתית של 

הקבוצה. בשנים האחרונות ביקרה הקבוצה 
במניפסטה בסנקט פטרסבורג, בביאנלה 

לאמנות בוונציה ובמיאמי ושבה זה לא כבר 
 מסין.

הוצאה זו מוכרת במלואה כתרומה לצורכי מס.

רעיון מקורי למתנה
תעודת תרומה למימון פעולות חינוך ונוער, 

ועליה כל שם שתבקשו. התעודה למכירה 
מ–180 ש"ח ומעלה במשרדי הידידים.

אגודת הידידים מממנת כניסה 
חינם לחיילים בשירות חובה 

ולמשרתים שירות לאומי

אגודת הידידים
 learo@imj.org.il טל' 6708815, 6771344, דוא"ל 

  2.10 ב׳ 
17:00—10:00  
  12:00, 16:00 | על בסיס מקום פנוי

חינם בהצגת מינוי בתוקף; מנוי 
 רשאי להזמין שני אורחים )בתשלום(

  10.11 ו׳ | 12:30-9:00
ההרשמה בטל׳ 6708855

 5.12 ג׳ | 17:00
באודיטוריום ע"ש שפרינגר
מספר המקומות מוגבל
ההרשמה מראש 
members@imj.org.il בדוא״ל

29.12 ו' | 12:30   
 באודיטוריום ע"ש שפרינגר
חינם



3031

 בלי תשלום נוסף | משך ההדרכה כשעה
מפגש והרשמה בדלפק המודיעין העליון 
מספר המקומות מוגבל | לבני 12 ומעלה

הדרכות

אמנות במוזיאון
אמנות מודרנית

 תערוכות חדשות 
 אמנות יהודית 

 אמנות ישראלית 
 ארכאולוגיה 

 ירושלים של פרטים
 איי וייוויי: אולי, אולי לא

 אנגלית 
 צרפתית 
 ספרדית 

 רוסית 
היכל הספר ודגם הבית השני

 ד׳ 12:30 
 א' 11:00
 שבת 11:30
 א' 14:00 | ה' 11:00
 ב' 11:00 
   ה' 14:00 
 ב׳, ד' 14:00
 א׳, ב׳, ה׳ 12:30
 ג׳ 17:00, ד׳ 11:00, ו 11:30
 ראו בצד האנגלי של הדפדפת
 ב׳, ה' 11:00
 ה' 11:00
ה' 10:30
ו' 10:30 | נפגשים בדלפק 
 המודיעין שבביתן הכניסה

 ייתכנו שינויים בתכנית 
 הפירוט המלא באתר המוזיאון

 טל' 6708884 
emilia@imj.org.il 

טל' 6771305, 6708805
navas@imj.org.il 

 טל' 6771379
timnahsh@imj.org.il

 לקבוצות פרטיות ולארגונים 
 במבחר שפות

לבתי–ספר ולמוסדות חינוך

לחינוך המיוחד 
ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים 

בתשלום

הירשמו לקבלת עדכונים היישר 
לדוא"ל שלכם

www.imj.org.il

 מדריך קולי 
 במבחר שפות בביתן הכניסה 

 בלי תשלום נוסף

מחלקת המנויים
members@imj.org.il | 6708855 'טל 

ארגון המתנדבים
 volunteers@imj.org.il | 6708925 'טל

אגודת הידידים
learo@imj.org.il | 6708815 'טל

אגף הנוער והחינוך לאמנות
youthmus@imj.org.il | 6708835 'טל

מחלקת האירועים
events@imj.org.il | 6708895/6 'טל

הספרייה 
 א', ב', ד', ה' 16:00-10:00

 ג' 20:00-16:00
 library@imj.org.il | 6708886 'טל

לעיון בקטלוג הממוחשב באינטרנט:
israelmuseum.exlibris.co.il

ספריית האיור באגף הנוער
ywl@imj.org.il | 6708952 'טל

 הקרנת סרטים באודיטוריום דורות, 
 היכל הספר

 בלי תשלום נוסף 
מועדי ההקרנה באתר המוזיאון

מרכז קרן דורות למידע וללימוד מגילות 
מדבר יהודה לזכר ג'וי גוטסמן אונגרליידר

פתוח בשעות הביקור
טל׳ 6332564

מרכז המידע לאמנות ישראלית
בחדר הקריאה הסמוך לספרייה 

ב', ד' 14:00-10:00, ג' 20:00-16:00
artcent@imj.org.il | 6708018 'טל

www.imj.org.il/israelartcenter

חדר עיון לרישומים, להדפסים ולצילום; 
ספריית ארטורו שוורץ בנושא דאדא 

וסוראליזם; מדור מפות ארץ–הקודש ע"ש 
נורמן ביר

בתיאום מראש בלבד; לרישומים, להדפסים, 
לספרייה ולמדור המפות — טל' 6708853, 

6708065; לצילום — טל' 6708843

 מרכז המידע לאמנות ותרבות יהודית 
ע"ש אן ואיזידור פאלק

בתיאום מראש בלבד בטל' 6771304

 חנויות המוזיאון פתוחות בשעות הביקור 
 וביום ג' מהשעה 10:00 

shop@imj.org.il | 6708883 'טל

מסעדת מודרן
 הכשרות בהשגחת רבנות ירושלים 

 טל' 6480862 

קפה מנספלד
 כשרות רבנות ירושלים | טל' 5636280 

שיק קפה
טל' 6332555


