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 יולי-ספטמבר 2017
תמוז תשע״ז-תשרי תשע״ח
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על העטיפה: 
הת׳ר מתון, חתולים לבושים, 2012. אוסף האמנית. מן התערוכה כלבים וחתולים

  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

אוגוסט  יולי, ספטמבר     

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

ראש השנה    
17:00-10:00  21.9 ה׳    
14:00-10:00 22.9 ו׳    

יום כיפור     
סגור 29-30.9 ו׳-שבת 

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

14:00-10:00 כניסה חינם לכול לזכר משה גרין  11.10 ד׳    

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

* לא לקבוצות; לא כולל הצגות וסדנאות 

לחיילים בשירות חובה ולמשרתים שירות לאומי הכניסה חינם
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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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.

האולם לתערוכות 
מתחלפות, האגף 

לארכאולוגיה ע״ש שמואל 
 וסיידי ברונפמן

קטלוג באנגלית
 מדריך קולי

 דפדפת
חוברת הפעלה לילדים

 שיחי גלריה - ראו
עמ׳ 27

מבחר מטבעות מהתערוכה

תערוכות

בגן האמנות ובאולמות 
האמנות ברחבי המוזיאון

מדריך קולי
דפדפת

 שיחי גלריה - ראו
עמ׳ 27

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 יזמתם הברוכה של אנדרו כהן, ז׳נווה, 
ואלן יגלום, ז׳נווה, ואת תרומתם למימוש התערוכה

ת
שו

חד
ת 

כו
רו

ע
ת

מבט על התערוכה
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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׳ 27

ויליאם וגמן, נקודות מבט, 2005. אוסף האמן

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.

הביתן לעיצוב

 מדריך קולי
דפדפת

 שיחי גלריה - ראו
עמ׳ 27

 מופע מיוחד - ראו
עמ׳ 26

עילית אזולאי, מתחת לפני השטח יכלו לראות רק את עצם הדברים )פרט(, 2017 
באדיבות האמנית וגלריה ברוורמן
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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

 שיחי גלריה - ראו
עמ׳ 27

 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׳ 27
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כרזה למכביה ה–13, 1989
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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.

 גלריה ע"ש דלה ופרד וורמס

 מדריך קולי

קטלוג | 149 ש״ח

אולם חגית

קטלוג

 שיח גלריה - ראו
עמ׳ 27

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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יעקב קאופמן: רעשנים רועשים

כ–150 רעשנים שיצר המעצב התעשייתי יעקב קאופמן 
מציגים מגוון רחב של אפשרויות בנייה ועיצוב של החפץ 
הפשוט. קאופמן יצר את הרעשנים מכלים חד–פעמיים, 

מחומרים פשוטים ומחפצים קיימים והתוצאה היא סדרה 
צבעונית, מגוונת ומשעשעת, שמתאימה ברוחה לפורים. 

קהילות היהודים באירופה אימצו את הרעשן משכניהם 
הנוצרים, כדי להפיק רעש בכל פעם שמוזכר שמו של המן 

בעת הקריאה במגילת אסתר, וכך למחות את זכרו. מאז הפך 
 הרעשן לחפץ מרכזי בחג הפורים. 

עד 9.9
 מרכז המידע לאמנות 
 ותרבות יהודית ע״ש 

 אן ואיזידור פאלק, 
 אולמות תצוגת הקבע

 דפדפת
יישומון

ורעשן להרכבה

אין כמו בבית

יצירה המבוססת על חפצים ביתיים הפכה לדרך ביטוי רבת 
עוצמה של אמנים מודרניים ועכשוויים. במלאות 100 שנים 

לתנועת הדאדא ולמזרקה של מרסל דושאן תבחן התערוכה 
כיצד שילבו אמני המאה ה–20 וה–21 פריטים ביתיים כדי 

 לחתור תחת חוויות היומיום.

120 עבודות של מרסל דושאן, אנדי וורהול, רוברט גובר, יָיֹוי 
קּוסמה, מונה חאטום, דוריס סלסדו ורבים אחרים מוצגות 
באולמות המעוצבים כחדרים בבית. בכך מודגשת הזהות 

הכפולה של החפצים — מוכרים ועם זה זרים — ונבחן מושג 
הבית כמקום המעצב משפחה, זיכרונות, תפקידים מגדריים 

ותחושות של עקירה והכלה.

עד 29.7

קטלוג | 99 ש״ח

 אולם בלה והרי ווקסנר

 דפדפת
 מדריך קולי 
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מבט על התערוכה

 ״בית
 הוא משהו

 שאתה נושא
אתך כל חייך...״

דו-הו סו
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מכסים לארונות קבורה דמויי–אדם
שני מכסים לארונות קבורה דמויי–אדם ממצרים העתיקה 

משנת 900-950 ו–330-550 לפני הספירה בקירוב. המכסים 
מעוטרים בכתובות קבורה הירוגליפיות ובסצנות הקדשה 

לאלי מצרים המבטיחות את מעברו של הנפטר לעולם 
המתים. 

אולמות מצרים של 
םהפרעונים וארץ כנען

די
ח

יו
מ

ם 
גי

וצ
מ

נעמי לשם: ליזט

מדי חודש בחודשו, מספטמבר 2007 עד אוקטובר 2008, 
באותו יום ובאותה שעה, צילמה האמנית נעמי לשם את נוף 
בית–העלמין הנשקף מהמרפסת של ליזט, הקוסמטיקאית 

שלה בפתח–תקווה. כמו ברבות מעבודותיה של לשם, גם 
בעבודה זו החיים והמוות דרים בכפיפה אחת, שכונות 

חדשות נבנות, ובית–העלמין מתרחב והולך. הצגת 
התצלומים באולם "מקצב החיים" מעמיקה את השיח הנצחי 

בין החיים למוות המפעם גם בחפצים המוצגים כאן.

 אולם אירן ודוד סלה, 
האגף לאמנות ותרבות 

יהודית

מוצגים מיוחדים

מצרים, 950-900 לפני הספירה
 מתנת לורנס ווילמה טיש, 
ניו–יורק, רוכשי אוסף דיין
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עד 28.8
 שדרת בתי–הכנסת,

האגף לאמנות ותרבות 
 יהודית

דפדפת

זוהר ונציאני: 500 שנה לגטו ונציה
ב–1516 הוקם בוונציה הגטו הממוסד הראשון בעולם. לציון 
500 שנה להיווסדו, מוצג מבחר מתשמישי הקדושה שנוצרו 
בעיר ושימשו את יהודיה ואת שאר קהילות איטליה. חפצים 
מהודרים אלו, העשויים מלאכת מחשבת, מלמדים כיצד היה 
הגטו היהודי, העני והמסוגר, כר פורה לפריחה תרבותית של 
 יהודים מקהילות שונות, אשר הושפעו מסביבתם הנוצרית. 

רבים מן הפריטים משולבים בבית–הכנסת האיטלקי במוזיאון, 
ויטוריו ונטו, אשר דמה לבתי–הכנסת בוונציה. לצדם מוצגים 

תצלום של הגטו כיום וסרט המגולל את סיפורו המרתק.

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

 שיח גלריה 
)פרטים בעמ׳ 27(

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

טוניקה מעוטרת, 
תקופת האינקה, פרו, 

1534-1470 לספירה
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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
20.7 | פאוזי אבראהים
 3.8 | נורית גושן

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.

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 
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חצר קיץ פעילה 
 מג'ונגל עירוני לתוך הבית 

בהשראת התערוכה כלבים וחתולים
על כלבים וחתולי רחוב שחיים בפחים ועל כלבים וחתולי בית. 

תחנות הפעלה מזמינות את המשתתפים לשחק, ללמוד, 
להתנסות בתאטרון וליהנות ממפגש לא שגרתי עם עולמן של 

החיות האהובות. 
 בנדיבות משפחת שפירא, לזכרה של בטסי שפירא

האו ומיאו!  
הפנינג כלבים וחתולים לכל המשפחה

בואו לפגוש את חיות הבית בחגיגת כלבים וחתולים ובה
סיפורים, הצגות, סדנאות אמנות, הרצאות מיוחדות, סרטים 
ומוזיקה, ואולי אפילו תזכו לאמץ כלב או חתול ולחזור אתו 

הביתה...

סיורים לכל המשפחה
 על משפחתי וחיות אחרות  

 סיור ברחבי המוזיאון בהשראת התערוכה כלבים וחתולים
"אולי, אולי לא" — איך אומרים את זה בסינית? 

הרצאה קצרה וסיור בעקבות יצירות האמן הסיני איי וייוויי  
המוצגות במוזיאון. 

סדנת המיחזור 
האו–האו ומיאו–מיאו יוצרים אצלנו ׳וואו׳!

מגוון חומרים הופכים לשלל מוצרים מעולם הכלבים 
והחתולים.

חגיגת יום–הולדת 
בתערוכה כלבים וחתולים פוגשים את חיות המחמד שכולם 

מכירים מזווית אחרת. משימות ומשחקים עם כלבים וחתולים 
ביום–הולדת מיוחד במוזיאון. 

אתם תדאגו לכיבוד, ואנחנו — לכל השאר.

פעילויות לכל המשפחה
לבני 5 ומעלה | 15 ש״ח
 מ–7.7
ג' 16:00—19:00   
 ו' 13:00-10:00

 29.8-2.8
א', ב', ה' 16:00-10:00   
ג', ד' 19:00-10:00   
ו' 13:00-10:00
22.8 ג׳ 16:00-10:00

22.8 ג' 21:00-17:00 
 בלי תשלום נוסף

אוגוסט
א׳-ו׳ | 15 ש״ח
11:00 

 13:00

לבני 9-3 | 15 ש״ח 
טל' 6708963
יולי, ספטמבר 
ג' 19:00-16:00
אוגוסט
א׳, ב׳, ה׳ 16:00-10:00  
 ג׳, ד׳  15:00-10:00, 
19:00-16:00
ט׳ באב )1.8( אין פעילות
22.8 ג׳ 16:00-10:00

לבני 10-5 | פרטים נוספים 
 והזמנות בטל׳ 6771302

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 

 

אירופה: הרהורים
יעקב פינס והאקספרסיוניזם הגרמני

במלאות 100 להולדתו של אמן חיתוכי–העץ הירושלמי יעקב 
פינס, מוצגות עבודותיו לצד יצירות של אקספרסיוניסטים 

גרמנים פורצי דרך, ובהם אמיל נולדה וקרל שמידט-רוטלוף. 
מן התערוכה עולה ההשפעה העמוקה של אמנים אלה על 

יצירתו של פינס, המתאפיינת במבט אירוני ונוקב על העולם, 
כמו גם מורכבות היחסים בינו לבין מולדתו, גרמניה. 

 לרגל נעילת התערוכה
 מחאה בשירות האמנות

 שיח גלריה 
רב–שיח 

 עד 21.9
 שיחי גלריה 
 12.7, 16.8 ד׳ | 19:00
 עם רונית שורק, 
 אוצרת התערוכה
 חינם

 13.9 ד׳ 
18:00 
19:00
בגינת בית טיכו 
 חינם
פרטים באתר המוזיאון

ארנסט לודוויג קירשנר, זוג, 1911
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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 בחמש התחנות 
שבמסלול. 

המוזיאון במיוחד בשבילכם
משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מוזמנות לביקור 

מיוחד בתערוכה כלבים וחתולים ולהפעלה בסדנת המיחזור  
שתיפתחנה במיוחד בשבילם.

 קייטנת קיץ 
בנושא כלבים וחתולים ותערוכות אחרות

ציור ופיסול — לבוגרי גן חובה-כיתה ז'
צילום, קומיקס, עיצוב, אנימציה קלסית — לבוגרי כיתה ד'-ו'

ציור במחשב, אנימציה דיגיטלית, צילום דיגיטלי ובניית 
אתרים בלי תכנות — לבוגרי ח' ומעלה

רישום וציור לבוגרי ט' ומעלה

בשעות פתיחת המוזיאון 

 27.8 ,6.8 ,9.7 
 א' | 19:00-17:00
 20 ש״ח למשפחה
מספר המקומות מוגבל
ההרשמה בטל׳ 6771379 
timnahsh@imj.org.il או בדוא"ל 

 א׳-ה׳ | 13:30-8:30
מחזור א' | 21.7-3.7 
  1850 ש״ח 
מחזור ב' | 3.8-23.7 
 1380 ש״ח 
 ההרשמה מ–14.5 
בטל' 6771302, 6708960

 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. 

שעת סיפור

 מפגשים עם יוצרים
הדודה לאה מאת שומיש עם הסופרת שֹהם סמיט

עם ללי שמר, בתה של המשוררת נעמי שמר
עם יובל כספי, אמן קומיקס

עם המאיירת אילנה זפרן והחתולים שלה
ארץ יצורי הפרא עם מיה סהר

מעשיות חתולים וכלבים עם שלומית דביר
תנועה וסיפור לקראת השנה החדשה עם עלית אתרוג-הימן

ארץ יצורי הפרא עם מיה סהר
סיפורי חתולים וכלבים עם שלומית דביר

אמנות פוגשת סיפור עם מיכל קרר
סיפור ותנועה עם עלית אתרוג-הימן

 

לבני 8-4 | 15 ש״ח

  בימי ג׳ | 17:00
4.7
11.7
18.7 
 25.7  
8.8
15.8 
29.8

 באוגוסט | א׳-ה׳ | 12:00
6-10.8
13-17.8
20-24.8 
27-31.8 

פירוט שעות הפתיחה 
באתר המוזיאון
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 23.8 ,16.8 
 ימי ד׳ 11:00, 13:00, 15:00
 17.10 ,26.9 
 ימי ג׳ 17:00, 18:00, 20:00  
 בתערוכה
 עילית אזולאי: עצם הדברים 
בלי תשלום נוסף

 23.8 ,25.7 ,18.7
 ימים ג׳ וד׳ | 19:00

 15.9 ,25.8 ,21.7
 ימי׳ ו׳ | 12:00  
65 ש״ח | מנויים, חיילים,  
סטודנטים וגמלאים 55 ש״ח

2.8 ד׳ 
ברחבי המוזיאון ובאודיטוריום

בלי תשלום נוסף | 16:00-11:00   

17:00
19:00 
85 ש״ח למופע
75 ש״ח לילדים, לחיילים,  
לסטודנטים ולגמלאים 
 65 ש״ח למנויים  
 כולל ביקור במוזיאון מהשעה 10:00

 7-10.8 ב׳-ה׳ | 23:00-19:00
95 ש״ח | כולל כוס יין וטעימות 
בלי הגבלה | בימים ג׳, ד׳ כולל 
ביקור במוזיאון עד לשעה 21:00

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

מופע מיוחד ובו ארבעה שחקנים עושים שימוש מחודש 
בשיחות שערכה האמנית עילית אזולאי בשלוש השנים 
האחרונות עם אוצרים, משמרים, מנהלי אוסף ועובדים 

אחרים במוזיאון. אותן שיחות רבות עומדות בבסיס 
ההֶדּב�קים הצילומיים המרהיבים שיצרה האמנית לתערוכה 

זו, וכעת הן מועברות למדיום נוסף — התיאטרון. הקבוצה 
של רות קנר נודעת בשפתה הדרמטית הייחודית, המעניקה 
פרשנות חריפה לטקסטים ספרותיים ואחרים, מסיפוריו של 
ס. יזהר ועד למחברות העברית של פרנץ קפקא. התבוננות 

בתערוכה מבעד לעיני השחקנים מוסיפה לה ממד מעניין 
וחווייתי.

מבצע כפפות משי  
מש"קית חוי"ה בסיור תרבות יום א תגולל את נרטיב השואה 

ואת תקומת העם היהודי בדרך לא שגרתית ובלתי צפויה; 
שומרת באולם תייצג את האנשים השקופים העובדים 

במוזיאון ומתחזקים את ה"מקדש" המודרני. אלה הן 
שתיים מהדמויות שבאמצעותן יפרמו אנשי אנסמבל כאן 
את השיח הרשמי-המוזיאלי ויציעו אוסף רגעים מעוררי 

מחשבה, מכעיסים, נוגים, מרגשים ומשעשעים על הזהות 
הקולקטיבית כפי שהיא משתקפת במוזיאון.

כליזמרים בתערוכה
מפגש של עולם הניגונים וחצרות העיירה היהודית עם מגוון 
תרבויות וסגנונות מוזיקליים מרחבי הגלובוס, בהשתתפות 

אמנים בינלאומיים מהארץ ומהעולם.
 מופעי כליזמרים קצרים ברחבי המוזיאון

כליזמר, טנגו צועני ומה שביניהם
הניגון שבלב

בשיתוף "פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי בירושלים" 

פסטיבל היין 
ממשיכים מסורת של 14 שנים

טעימות מהיקבים המובילים בישראל באווירה המיוחדת של 
גן האמנות ובליווי מוזיקה חיה.

LIVE במוזיאון
בגן האמנות

טיפקס אורחת מיוחדת: קרולינה 
אסף אבידן מופע הבכורה לסיבוב ההופעות הבינלאומי 

יהורם גאון מופע פותח: יונינה
יהודה פוליקר אורחת מיוחדת: ריקי גל 

הסרט ״ניצחונות וקינות״
האמן ויליאם קנטרידג' מוכר בעבודות ההנפשה שלו, 

ברישומיו ובתפאורות לאמנות הבמה. כאן מוצגת במדיום 
קולנועי עבודה מונומנטלית שיצר ברומא המשתרעת על–פני 

550 מטר ומורכבת מ–90 לוחות בגובה 10 מטרים כל אחד. 
שלא כמו הפנתאון או הקולוסאום הנצחיים, יצירתו של 

קנטרידג' — המתארת את דברי ימי רומא מאז רצח רומוס — 
היא יצירה בת–חלוף שנעשתה באמצעות אדים ותימחה עם 
הזמן. רק הסרט האמנותי המתרגם את שפתו של קנטרידג' 
למסך הגדול ימשיך לספר את סיפורה. "ניצחונות וקינות", 

סרטו של הבמאי ג'ובאני טרוילו, עקב אחרי האמן מהסטודיו 
של ביוהנסבורג ועד להצבת העבודה הגדולה על גדות נהר 

טיבר. הוא יוקרן בו–זמנית במוזיאונים ברחבי העולם ומשלב 
סוגיות יסוד המעסיקות את האמן בעבודתו — אפליה על 

רקע גזעי ויחסים מורכבים בין נוף לזיכרון.

אירועים ותכניות תרבות
 
20:30 | פתיחת השערים 19:30 
160 ש״ח | 140 ש״ח למנויים 150 
 ש״ח לחיילים, 
 לסטודנטים ולגמלאים  
 המקומות לא מסומנים  
כרטיסים גם בטל׳ 6771300 
 
3.7
4.7
5.7
6.7

4.7 ג׳ | 18:00 
באודיטוריום ע"ש שפרינגר
 65 ש״ח | מנויים, חיילים,  
סטודנטים וגמלאים 55 ש״ח 
 כולל ביקור במוזיאון 
 מהשעה 16:00
כרטיסים גם בטל׳ 6771300 

כרטיסים בקופות ובאתר המוזיאון 
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שיחי גלריה

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

עם ד״ר חיים גיטלר, מאוצרי התערוכה*
עם יניב שאואר, מאוצרי התערוכה* 

כלבים וחתולים עם האוצרת אורנה גרנות
״שאה–נאמה״: סיפורי המלכים עם האוצרת ליזה לוריא

 איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

חרבות אפריקניות עם האוצרת דורית שפיר
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

מיירה קלמן: כלב אהוב עם האוצרת אורנה גרנות
עילית אזולאי: עצם הדברים עם האוצר ד״ר נעם גל

 איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

 
אריגים אנדיים בני 2,500 שנה עם האוצרת איבון פלייטמן

עילית אזולאי: עצם הדברים עם האוצר ד״ר נעם גל 
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

סימני דרך: 60 שנות עיצוב של דן ריזינגר עם האוצר דן הנדל
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

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

מוצגים: סדר חדש באוסף העיצוב עם האוצר דן הנדל
איי וייוויי עם אוצרי התערוכה*

כלבים וחתולים עם האוצרת אורנה גרנות
מיכה בר–עם: 1967 עם האוצר ד״ר נעם גל 

איי וייוויי וסין העתיקה עם מרים מלאכי, אוצרת לאמנות אסיה*
 הון-שלטון: מטבעות זהב רומיים מאוסף ויקטור אדה 

עם אוצרי התערוכה* 

* ההרשמה מראש בטל׳ 6771302

ימי ג' | 19:00 

   4.7 
18.7 
 18:00 באנגלית
19:00 
25.7 
8.8 
15.8 
 18:00 באנגלית
29.8 
5.9 
12.9 
19.9 
26.9
 18:00 באנגלית

ימי ד' | 12:00

5.7 
 12.7 
19.7 
26.7 
2.8

 9.8 

16.8
23.8 
30.8
6.9 
13.9 

 27.9 
באנגלית

בלי תשלום נוסף
 לשיחי גלריה במוזיאון רוקפלר, ראו עמ׳ 19

לשיחי גלריה בבית טיכו, ראו עמ׳ 20
יצירות המקור הן ההשראה שלכם...

קורסים שנתיים לילדים, לנוער ולמבוגרים אוהבי אמנות 
המבקשים ליצור בעצמם בהנחיית מורים-אמנים. 

רישום, ציור, פיסול, הנפשה )אנימציה(, צילום, איור וקדרות 
בחוגים המותאמים לגיל ולרמה.

רשימת החוגים המלאה באתר המוזיאון.

שישי... במוזיאון ישראל
פעם בחודש בשישי בבוקר

מבחר קורסים, 8 מפגשים בכל אחד, בתחומי האמנות 
והתרבות:

אמנות מודרנית ועכשווית, סיורים בתערוכות, מוזיקה 
קלסית ומוזיקת עולם, פלאים באדריכלות העולמית, תרבות 

ואמנות בסין, מבט אחר על יפן, יוון ורומא, ארכאולוגיה 
ומקרא, נצרות, רישום, ציור בצבע, צילום, איורים קופצים 

ועוד.
רשימת הקורסים המלאה באתר המוזיאון.

חכמים בלילה
אירוע לילי של העשרה והרחבת אופקים

ערב של אמנות ויצירה, לציון פתיחת שנת הפעילות במוזיאון 
עם מיטב המרצים, האמנים, האוצרים, המורים והמדריכים. 

בתכנית:
קצרצרים - הרצאות בזק

הקשרים - סיורי נושא באולמות התצוגה
נגיעות - סדנאות בצבע והתנסות בחומרים

ההרשמה מ–2.7 
בטל' 6771303, 6708961
הנרשמים יקבלו כרטיס מינוי 
שנתי למוזיאון

ההרשמה מ–23.7 
בטל' 6771373, 6708823
הנרשמים יקבלו כרטיס מינוי 
שנתי למוזיאון

7.9 ה׳ | 23:00-19:00 
הכניסה חינם
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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 בסין, במניפסטה בסנקט פטרסבורג 
 ובביאנלה לאמנות בוונציה.

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 

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,
אנו שמחים להודיעכם שמוזיאון ישראל חידש לאחרונה 

את אתר האינטרנט, והמידע על התערוכות ועל האירועים 
במוזיאון זמין בו ונגיש מאי–פעם.

מטעמי איכות הסביבה אנו מזמינים אתכם להצטרף לעשרות 
אלפים שכבר נרשמו לקבלת עדכונים באמצעות עלון מקוון 

דו–שבועי.
מנויים המבקשים בכל–זאת לקבל את החוברת -

http://museum.imj.org.il/news :אנא היכנסו לכתובת
סרקו את הקוד מימין,

או פנו בטל': 02-6708855

 צלילים מהשכנים
תודה לסולני הקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוזיקה 

בירושלים על שיתוף הפעולה.
 הסדרה תחזור בקונצרטים חדשים באוקטובר

 הטבות במוזיאון ובמוסדות תרבות אחרים 
 הנחות למופעים

 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
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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

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

הדרכות

אמנות במוזיאון

אמנות מודרנית
 תערוכות מתחלפות 

 אמנות יהודית 
 אמנות ישראלית 

 ארכאולוגיה 
 אין כמו בבית

 איי וייוויי: אולי, אולי לא

 אנגלית 
 צרפתית 
 ספרדית 

 רוסית 
היכל הספר ודגם הבית השני

יולי | ד׳ 12:30; 17:00 | ו׳ 11:30
 אוגוסט | ג׳ 17:00  
ד׳ 12:30; 17:00 | ו׳ 11:30

 ספטמבר | ג׳ 17:00  
 ד׳ 12:30 | ו׳ 11:30 
 א' 11:00 | ד' 11:00
 שבת 12:30
 א' 14:00 | ה' 11:00
 ב' 11:00 | ד׳ 14:00 
 ב' 14:00 | ה' 14:00 
 ג׳ 17:00, ד' 11:00
 א׳, ב׳, ה׳ 12:30

 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


