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שנת הלימודים 
תשע”ח 

מורים ומחנכים שלום רב,
מחלקת החינוך וההדרכה של מרכז מורשת יהדות בבל שמחה להגיש לכם הצצה 

אל מגוון תכניות ההדרכה של המוזאון, המותאמות לתכנית הלימודים. תכני 
ההדרכה מועברים בהתאם לגילאים השונים, לרמת הקבוצה ולדרישת המורה, 

ומועשרים באמצעי למידה חווייתיים וייחודים.

המוזאון מהווה סביבה חווייתית, אינטראקטיבית ומעוררת  סקרנות אשר 
באמצעותו נחשף התלמיד למורשת התרבותית של עם ישראל ומרחיב את נושאי 

הלימוד בתחומי דעת מגוונים. 
אנו קוראים לכם, מורות ומורים יקרים, לקבוע פגישה אישית עם צוות ההדרכה 
של המוזאון, על מנת לגבש יחד סיור מותאם לכיתתכם. אנו מאמינים ששיתוף 

פעולה פורה יוביל לחוויה משמעותית, ערכית ומהנה.

בברכה,
איילת שמש

מנהלת מחלקת חינוך והדרכה

ayelet@bjhc.org.il | 3 טל’: 03-5339278 שלוחה
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מורשת עם ישראל
על נהרות בבל

מרכז מורשת יהדות בבל פותח צוהר למורשת המפוארת של העתיקה בגלויות 
ומציג פרקים מתולדות יהודי בבל לדורותיהם במשך כאלפיים ושבע מאות שנה. 

במוזאון אגף היסטורי המספר את סיפור הקהילה ואגף אתנוגראפי המציג את 
אורח חיי היהודים בעיראק, המנהגים, ההווי, האומנות והתרבות החומרית.

 ביקור במוזאון הוא חוויה בלתי נשכחת של מראות, ריחות וצלילים. המוזאון 
גם מציג בפני המבקר מגוון תרבותי, אדריכלי ואנושי.

מסע היסטורי בעקבות יהודי בבל - מהעת העתיקה ועד העת החדשה	 
מפגש בין תרבויות, סובלנות וקבלת השונה	 
הכרת הבית ברובע היהודי	 
הקהילה והפרט	 
מחזור החיים היהודי - פריטים אתנוגראפיים ומתנות לידה ונדוניה נדירים	 
חגי ישראל - שחזור מסורות ומנהגים בחגים 	 
עליה וקליטה	 

השתלמויות מורים
 העמקה והעשרה בנושאי המוזאון השונים, שיח גלריה, ביקור בספריה 

 הכוללת אוצרות עתיקים ונדירים, מפגשים אישיים עם אסירי ציון, 
 פעילי תנועת החלוץ המחתרתית, דמויות מפתח בקהילה ומפגש 

עם סיפורים מרתקים שמאחורי הקלעים.
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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, לצד הנתיב בו עברו שבי ציון בימי 
כורש )538 לפנה”ס( ובימי עזרא ונחמיה )אמצע המאה החמישית 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 גיאוגרפית, תמונות וממצאים ארכיאולוגיים.

מסע אל העבר
מגלות לגאולה

חט”ב ותיכון
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למעלה מאלף שנים 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 לכל 
קהילות ישראל עד ימינו. במקביל, מוסד ראשות הגולה איחד את עם ישראל על 
כל תפוצותיו תחת הנהגת יהודי בבל, ושמר על האוטונומיה היהודית במסגרת 

השלטון המקומי.
 המרכז הרוחני בבבל בתקופות התלמוד והגאונים מומחש באמצעות שחזור 

דגמי הישיבות, ונלמד על-ידי דיון בסוגיות מהתלמוד, המחזה ודפי עבודה.

דגשים בהדרכה
התלמוד הבבלי	 
הקשרים בין בבל וארץ ישראל	 
הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות	 
ירחי כלה	 
ראש הגולה, מעמדו ותפקידיו	 
הגאונים	 
השאלות והתשובות )השו”ת(	 
מרכזי תורה ורוח – סרט	 

המרכז הרוחני בבבל

חט”ב ותיכון

5



 תופעת המודרנה החלה לתת את אותותיה בעיראק החל מהמאה ה-19. 
התמורות הטכנולוגיות, תנועת ההשכלה, השינוי במעמד האישה, התפשטות 

החילון וצמיחת האידיאולוגיות המודרניות, כגון, ליברליזם, לאומיות וסוציאליזם, 
 הביאו לערעורה של המציאות המסורתית. אף יהודי עיראק נחשפו לתמורות 

אלו, ורבניה נדרשו לתת לכך מענה.

 הרב עבדאללה סומך וההתקדמות הטכנולוגית של קהילת יהודי עיראק 	 
בהודו )חשמלית( 

הרב יוסף חיים )הבן איש חי( ובתי הספר של אליאנס )כי"ח(	 
יחס הקהילה לתנועה הציונית	 
ההנהגה היהודית של המפלגה הקומוניסטית	 
 התמורות שחלו במעמדה של האישה	 

על כל זאת ועוד, נלמד, נתלבט ונשוחח 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 נמצא דגם מוקטן של הרובע היהודי הישן בבגדאד ובו ממוקמים 
מוסדות הקהילה.

דגשים בהדרכה
מקומו של בית הכנסת בחיי הקהילה	 
הרובע היהודי	 
הקהילה וארגונה - ועד גשמי, ועד רוחני	 
הגירת יהודים מהרובע היהודי הישן לשכונות חדשות	 
ארגוני צדקה וחסד – גורם תומך ומלכד	 
התמודדות הקהילה עם חדירת התרבות המערבית לחברה ולחינוך	 

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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הבית ברובע היהודי
מבנה הבית והסמטה - התאמתם לתנאי האקלים	 
דיירי הבית – ההיררכיה המשפחתית	 
הבית כחלק ממפגש המשפחה המורחבת	 
מעמד האישה בבית המסורתי	 
בעלי המלאכה וכלי עבודתם	 

 עיסוקיהם הנפוצים של היהודים: צורף הזהב, צורף הכסף, 
מוכר התבלינים, מוכר הבדים, בית הקפה ורוקמת התיל.

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

השכונה שלי
הסמטה והבית ברובע היהודי

בי״ס יסודי
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בתכנית זו התלמידים נוטלים חלק פעיל ומסייעים ל'יובל' דמות של ילד ישראלי 
בן זמננו, אשר חזר אחורה במכונת הזמן, להתאקלם במעברה. על מנת להעשיר 
את חווית הביקור בתערוכת הקליטה, התלמידים מתבקשים לקרוא את הספר 

'ילדות במעברה', בטרם יבקרו בתערוכה. ספר זה נכתב מנקודת מבטה של ילדה 
המתגוררת במעברה עם משפחתה, ומגולל בפני הקורא הצעיר את הזיכרונות, 

הטובים והקשים כאחד, מתקופה זו. באמצעות הסיור התלמידים זוכים להיחשף 
 באופן מוחשי אל החפצים והמושגים עליהם למדו מתוך קריאה בספר, 

דוגמת: פחונים, צרכנייה, תלושי מזון, עששית, פרימוס וכדומה.

סיור בעקבות הספר
'ילדות במעברה'

כיתות ג-ד
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גולת הכותרת של הביקור בתערוכה הוא מפגש עם 
הסופרת והמאיירת של הספר. המחברת גאולה סחייק 

 אלעיני, משוחחת עימם על חייה כילדה במעברה, 
ואילו המאיירת נורית צרפתי, חושפת אותם לעולמו של 

המאייר ולארגז כליו.

* ניתן להזמין את הספרים ברכישה מרוכזת, או לחילופין, 
להזמין עותק אחד, ממנו תקריא המורה קטעים נבחרים.
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חגים ומועדים במסורת יהודי בבל 
חגי ישראל משותפים לכל העם היהודי, אולם לכל עדה מנהגים ייחודיים לה. 
 תצוגות הקבע במוזאון משלבות סצנות משוחזרות של ההכנות לחג ושולחן 

החג כמנהג יהודי בבל.

דגשים בהדרכה
מנורות חנוכה מקוריות - הצגת התפתחותן ההיסטורית והאמנותית	 
 שחזור מנהג בדיקת חמץ וביעורו, תהליך אפיית המצות על שלביו 	 

ושולחן הסדר
עלייה לרגל לקברות קדושים בחג השבועות )עיד אל-זיארה(	 
סוכה משוחזרת לפי מסורת יהודי בבל	 
מגוון מגילות אסתר ומגשי משלוח מנות משוחזרים	 
סדר הקידוש בערב שבת, הדלקת הנרות ושולחן השבת	 
 המנהגים הייחודיים ליהודי עיראק וההשפעות שקיבלו מקהילות שונות	 

שחקנית | סדנאות

מחזור השנה
היהודי

לכל הגילאים
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שורשים 
עם אחד ולכל קהילה סיפור משלה

חט”ב ותיכון

דגשים בהדרכה
גלגולה של קהילה – מחורבן בית ראשון ועד לעלייה ההמונית למדינת ישראל	 
הזיקה לארץ-ישראל והכמיהה לציון	 
חשיפת השורשים התרבותיים המשותפים לקיומו של עם ישראל	 
הגברת המודעות להגדרת הזהות העצמית	 
חיזוק הקשר של התלמיד עם משפחתו וקהילתו	 
המחשת הרב-גוניות בחברה הישראלית	 
גלגולו של חפץ - פריטים ייחודיים מאוסף המוזאון והסיפורים שמאחוריהם	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

* ניתן לקיים במרכז אירועי שורשים עם הורי התלמידים.

* לרשותכם אודיטוריום מפואר המכיל מאה ושישים מקומות ישיבה, 
  במה מרכזית, וציוד להקרנת מצגות.

״לתלמידים ניתנה פיסת מידע על ״שורשים״, על משפחה, 
על נתינה, על מדינה, תרבויות שונות, כל אחת ואחד 
וסיפורו הוא. בקרוב יחלו התלמידים בתהליך כתיבת 

העבודה - ״שורשים״. תודה למוזיאון בבל על היום המהנה 
והמלמד. הגיוון היה רב והלמידה משמעותית.״

צוות חטיבה ב’ דה שליט רחובות שכבת ז׳   
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ציונות ועליה

הגעגועים לארץ ישראל לא פסקו בקרב יהודי בבל למן גלותם ועד עלייתם לארץ 
ישראל. בכל דור עלו ארצה יחידים וקבוצות. לאחר יסוד התנועה הציונית באירופה, 

הקימו גם יהודי בבל ארגונים ציוניים ונטלו חלק במפעל הלאומי בארץ-ישראל 
בתרומות, בגאולת קרקעות, בעלייה ובהתיישבות. בשנת 1942, בעקבות פרעות 
שבועות תש”א )ה”פרהוד”(, נוסדה בעיראק “תנועת החלוץ המחתרתית” על-ידי 

שליחים מארץ-ישראל. התנועה חינכה את הנוער היהודי לחיים לאומיים-חלוציים, 
להגנה ולהעפלה. הכמיהה לציון ופעילות התנועה, לצד הרדיפות שיזמו שלטונות 

עיראק נגד היהודים הביאו לעלייה ההמונית בשנים 1952-1950. בתערוכה דיורמה 
 המדגימה את טקס ההשבעה לארגון “השורה” )ההגנה(, 

 משדר דרכו התקיים קשר אלחוטי חשאי, שחזור של סליקים )מחבואים( 
לנשק ולפרסומים.

דגשים בהדרכה:
הרעיון הציוני והתגבשותו בקרב בני הקהילה	 
הפרהוד – פרעות ביהודי בגדאד )1941(	 
תנועת החלוץ – הגורמים להקמתה, פעילותה והישגיה	 
העלייה הבלתי לגאלית	 
העלייה ההמונית –”מבצע עזרא ונחמיה”	 
כור ההיתוך בשנותיה הראשונות של המדינה	 
עושרם התרבותי והרוחני של יהודי עיראק כמפתח לקליטתם בארץ	 
חיזוק הזהות היהודית - ציונית - ישראלית	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות | צמות- סרט אודות נערה במחתרת

חט״ב ותיכון

14



 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 יהודי עיראק במדינת ישראל, תוך שימת דגש על תחושותיו של הפרט.
את הכניסה לחלל התצוגה מקדים גשר, עליו צועד המבקר, הממחיש את המסע שעברו 

העולים בדרכם ארצה. בפנים החלל מוצגים מעברה משוחזרת, חפצים, תצלומים 
ומסמכים, כמו גם קריקטורות וקטעי מוזיקה, הממחישים את הווי החיים באותה 

התקופה.

דגשים בהדרכה:
 המסלול שעברו העולים מרגע נחיתתם בשדה התעופה לוד 	 

עד למעבר לשיכוני הקבע
מסע בעקבות תהליך קליטתה של משפחת עולים	 
ביקור במעברה משוחזרת – אוהל וצריף	 
התמודדותם של תושבי המעברות עם הצנע וגשמי הזעף	 
חינוך במעברה	 
זהויות שונות בחברה הישראלית	 
כור ההיתוך בשנותיה הראשונות של המדינה	 
בשעריך מולדת – סרט	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

הקליטה בישראל
מארץ הולדת לארץ מולדת

לכל הגילאים
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סיור במוזאון תוך הדגשת מושגים מחיי המשפחה והעם היהודי.

דגשים בהדרכה:
מנהגים ייחודיים למורשת יהדות בבל	 
בית-הכנסת ומקומו בחיי המתבגר והקהילה	 
תפילין, טלית והסיפורים שמאחוריהם	 
מעמד הנערה והאישה בחברה	 
טקסי בר מצווה בקהילות ישראל - סרט	 

שחקנית | סדנאות | הפעלות בתערוכות

בני ובנות מצווה 
שייכות והמשכיות

חט״ב
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 הטקסים הנערכים במבנהו המרשים של בית הכנסת המשוחזר, מהווים חוויה 
מיוחדת במינה ומעניקים מימד נוסף לכניסה לאוהלה של תורה.

דגשים בהדרכה:
חשיבותו של ספר התורה	 
מגוון מרהיב של ספרי תורה	 
תשמישי קדושה: יד לתורה, רימונים ופרוכות	 
תיקים לספר תורה - הבדלים עיצוביים בין מזרח למערב	 
מצגת - תהליך עיבוד העור	 
ספר התורה- סרט המתאר את תהליך עבודתו של סופר סת”ם	 
סדנת יצירה- הכנת דגם של ספר תורה והתנסות בכתיבה בקנה ודיו	 
 מפגש עם סופר סת”ם בתיאום מראש	 

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 חגיגת הסידור / קבלת ספרי תורה בשעות אחה”צ, בשילוב 
   תכנית אמנותית של בית הספר ובהשתתפות ההורים.

 * בבניין המוזאון קיים אודיטוריום מפואר המכיל מאה ושישים מקומות ישיבה, 
   במה מרכזית המותאמת לכל סוגי האירועים, מערכת הגברה וציוד להקרנת מצגות.

קבלת ספר התורה 

כיתות א׳-ב׳
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בעקבות פתיחתה של תצוגת השבת, פיתחה מחלקת ההדרכה תוכנית חוייתית 
המלווה בריחות, טעמים וצלילים. התכנית מדגישה את חשיבותה של השבת 
כמאחדת את קהילות ישראל בארץ ובגולה. במהלך הסיור מתוודעים הילדים 
לאופנים השונים בהם ציינו את יום השבת בקהילות ישראל )פמוטים, מנורת 

השבת, חלה קלועה, פיתה עיראקית ועוד(.
 להשלמת החוויה יפגשו הילדים את 'נעימה ויחזקאל' זוג עולים מעיראק 

 שיזמינו אותם לערוך עימם 'קבלת שבת' כמיטב המסורת העיראקית.
 הילדים יחבשו תרבושים ומטפחות, יתבשמו במי ורדים, ישירו שירי שבת 

ויברכו על פיתות עיראקיות.

בסדנת היצירה יכינו הילדים משחק זכרון בנושא השבת.

השבת

גן חובה וכיתה א׳
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החיים במעברה

התכנית 'החיים במעברה' חושפת את הילדים הצעירים 
להווי חייהם של העולים שהגיעו ארצה לאחר קום המדינה. 
באמצעות הסיור הילדים זוכים להיחשף באופן מוחשי אל 

חפצים שאינם בשימוש בימנו, 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. 

בסדנת היצירה יקבלו הילדים חוברת הפעלה והדבקה בנושא 
'החיים במעברה' המיועדת לשפר מיומנויות שונות, כגון: 

מוטוריקה עדינה, תיאום עין-יד, אוריינות וחשבון.

גן חובה וכיתה א׳
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מחלקת הדרכה:
www.bjhc.org.il :אתר Guidance@bjhc.org.il

שד’ מרדכי בן-פורת 83, ת.ד. 151, אור-יהודה 6022687
טל’: 03-5339278 שלוחה 3 פקס: 03-5339936

אירועים פרטיים במוזאון: 
 בנוסף לסיורים ולביקורים, ניתן לקיים אירועים בחלליו העשירים והמיוחדים 

של המוזאון, כגון:
 השתלמויות מורים, ימי הערכות, אירועי סוף שנה לצוותי בתי ספר, בר/בת מצווה, 

 חגיגות גיל גבורות, מפגשי שורשים ועוד. באירועים אלו, ניתן לשלב סיור מודרך 
 בתצוגות המוזאון, מופע של שחקנית המגלמת דמות יהודית עיראקית אותנטית, 

מופע מוזיקאלי 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.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם איילת שמש
ayelet@bjhc.org.il :בטל': 03-5339278 שלוחה 3 או באימייל

הספרייה: 
הספריה משרתת תלמידים וחוקרים והינה נדבך בסיסי להכרת עברם של יהודי עיראק.

הספריה פתוחה לציבור המבקרים בימים ב-ה בין השעות 8:30-12:30
Library@ bjhc.org.il :תוך תיאום מראש עם הספרן יעקב זמיר, אימייל


