
מפריחים את השממה: צריף בן גוריון
מי היה "הזקן", אילו ספרים הוא אסף בביתו, כיצד נראו המטבח וחדרי השינה בביתו של 
בן-גוריון ומה היה סדר היום שלו כקיבוצניק? את התשובות לשאלות אלו ואחרות תוכלו 

לשמוע מידי יום באחד מבין 2-3 סיורים וירטואליים מודרכים בצריף בן-גוריון.
•  עלות: ללא תשלום

•  פרטים נוספים, כולל הנחיות להורדת אפליקציית zoom והצטרפות לסיור » 

מסע בזמן: מוזיאון ידידי ישראל
בואו לשמוע את הסיפורים המרגשים על ידידי ישראל לדורותיהם ועל הקשר המתחזק 
לאורך השנים בין עמים שונים ויהודים מסביב לעולם, כמו אורד וינגייט, המלכה ויקטוריה, 
בסיור  הטאבלט  או  הנייד  המחשב,  דרך  זאת  כל  ועוד.  שינלדר  אוסקר  ולנברג,  ראול 
וירטואלי בין עשרות מיצגים מתחלפים בטכנולוגיה מתקדמת, המוצג ב-15 שפות שונות 

ומתאים לגילאי 7 ומעלה.
•  עלות: ללא תשלום

•  פרטים נוספים והצטרפות לסיור » 

חוויה תרבותית: מוזיאוני חיפה
מבוגרים, צעירים וילדים – כולכם מוזמנים למוזיאוני חיפה. הרצאות מקוונות של מיטב 
בתערוכות  וירטואליים  מודרכים  סיורים  מוזיאונים,  אוצרי  של  לעולמם  הצצה  המרצים, 
המוצגות בימים אלו במוזיאוני חיפה וסדנאות יצירה מצולמות, שאפשר גם להשתתף בהן 

מהבית.
•  פרטים נוספים והצטרפות לפעילויות » 

בין חולות וכחול שמים: מוזיאון נחום גוטמן לאמנות
מוזיאון נחום גוטמן לאמנות מזמין אתכם לפעילות וירטואלית בהשראת הרוח האופטימית 
חלק  רק  הם  ומשחקים  יצירה  סדנאות  במוזיאון,  וירטואליים  סיורים  גוטמן.  נחום  של 

מהפעילויות שתמצאו באתר האינטרנט של המוזיאון.  
ספרים,  ויצירה,  פנאי  מוצרי  המוזיאון  חנות  של  המקוון  באתר  לרכוש  תוכלו  בנוסף, 

משחקים וערכות לפעילות בבית. 
•  עלות: ללא תשלום

•  פרטים נוספים והצטרפות לסיורים » 

תרבות בימי קורונה 
סיורים וירטואליים בחינם מהבית

https://www.ben-gurion.co.il/virtual-tour/
http://www.fozhc.net/he/
https://www.hms.org.il/
https://www.gutmanmuseum.co.il/


חיזוק הקשר המשפחתי: מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות
מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות מזמין אתכם לצאת למסע אל העבר המשפחתי, אל 
השם שלכם, אל סיפורי המורשת, אל העולם היהודי ואל גיבורים יהודיים דרך פעילויות 
ממסך המחשב או הטאבלט שלכם. שחזור תמונה מהאלבום המשפחתי עומדת במרכז 
בימים  שלכם  המשפחתי  ההווי  את  שמשקפת  התמונה  את  מספרות.  תמונות  פעילות 
רגילים לעומת אלו שבימי הקורונה תוכלו לעלות לאלבום תמונות יהודי עולמי – לשם כך 

עליכם להתחבר לאתר העדשה היהודית שלי
•  לפעילויות נוספות באתר המוזיאון » 

מוזיאון תל אביב לאמנות ב-360 מעלות
במבנה  בסיור  מתעניינים  ופחות  לאמנות  תל-אביב  מוזיאון  את  מכירים  אתם  אם  גם 
 – לבחירתכם  המוזיאון.  מתערוכות  כמה  בין  אמנותיים  לסיורים  לצאת  תוכלו  המוזיאון, 
אימפרסיוניזם, פוסט-אימפרסיוניזם ואסכולת פריז, אמנות המאה ה-20‘ במחצית הראשו־
נה, אמנות ישראלית מאוסף המוזיאון, אוסף גדולי אמנות המאות ה-16 עד ה-19, יצירות 
עכשוויות, אמנות עכשווית מאוסף המוזיאון, גן הפסלים, החדרים המיניאטוריים של הלנה 

רובינשטיין וספריה.
•  עלות: ללא תשלום

•  פרטים נוספים והצטרפות לסיורים » 

תערוכות הקבע במוזיאון ארץ ישראל
קדמן  ביתן  הנחושת,  ביתן  ופולקלור,  אתנוגרפיה  אוסף  הזכוכית,  ביתן  הקרמיקה,  ביתן 
למטבעות ותולדות הדואר והבולאות הם רק חלק מתערוכות הקבע במוזיאון ישראל. אתם 
כמה  עד  לחפצים  להתקרב  השונות,  התערוכות  בין  וירטואלי  לסיור  לצאת  מוזמנים 

שאפשר דרך מסך המחשב או הטאבלט וללמוד על היסטוריה ומקומות רחוקים.
•  עלות: ללא תשלום

•  פרטים נוספים והצטרפות לסיורים » 

תרבות בימי קורונה 
סיורים וירטואליים בחינם מהבית

https://www.bh.org.il/he/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%A1-2020/
https://myjewishlens.bh.org.il/he/
http://www.ravdori.co.il/
https://www.bh.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99/%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%92-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://vt.panovision.co.il/tamuseum/hebrew/index.html
https://vt.panovision.co.il/eretz_museum/eretz_israel_museum.html

