
 חברים יקרים במוזיאונים, בגלריות אומנות, בספריות,
 במוסדות ארכיוניים ובמרכזי מדע בכל רחבי העולם

 חוזר למהדורה חמישית, וייערך ב- 23-29 אפריל 2018 !
 מצורף בזה מידע שימושי אודות התוכנית של שנה זו, על

מנת לסייע לך להתכונן

חיים בצוותא, אזרחות וכן סובלנות

וייערך ב- 23-29
אפריל 2018



 אנחנו משוכנעים, שתרבות, אומנות, מדע וחינוך ממלאים
 תפקיד חיוני בהתפתחות החברֹות שלנו, תוך שהם מעצבים

 בזאת קישורים אשר אינם מכירים כל גבולות בין נשים וגברים.
 לערכים MuseumWeek 2018# על כן, אנו בחרנו להקדיש את
 המשותפים שלנו של חיים בצוותא, אזרחות וכן סובלנות. כל
 אחד מתווי ההקבצה היומיים המתוארים להלן משקף היבט

 ספציפי של רעיונות אלה. כמו בכל שנה, שימו בבקשה לב לכך
 שאנחנו נקדם בעיקר את הפרסומים המקוריים ביותר הקשורים
 לאותו נושא רעיוני  - החיים בצוותא  -  וכן אלה המקושרים עם

 המוטיב המרכזי המוביל של האירוע ,womenMW# תו ההקבצה
 שלנו

 להלן טיפים, המוצגים בקווים כלליים, אשר מסבירים את
 המטרה המהותית של כל יום, אבל ַהרגישו אכן חופשיים להציג

 את המחשבה שלכם לגבי נושאים רעיוניים יומיים. מעל לכל,
תבלו יפה ותהיו  יצירתיים

חיים בצוותא, אזרחות וכן סובלנות
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womenMW#יום שני, 23 באפריל

cityMW#יום שלישי, 24 באפריל

heritageMW#יום רביעי, 25 באפריל

professionsMW#יום חמישי, 26 באפריל

kidsMW#יום שישי, 27 באפריל

natureMW# יום שבת, 28 באפריל

differenceMW# יום ראשון, 29 באפריל

ימים, 7 נושאים רעיוניים, 7 תווי הקבצה   7



#womenMW יום שני 23 באפריל

 אף כי תפקידן של נשים בחברה הינו מן הסתם חשוב בדיוק
 כמו זה של גברים, הוא רחוק מִלזכות בהכרה נאותה. ביום שני

 זה, 23 באפריל, אנחנו נתמקד בנשים מפורסמות  בתחומי
 ההיסטוריה, האומנות, התרבות והמדע, כמו גם באותן נשים

 אלמוניות, אשר חייהן ַמְבנים את החברֹות שלנו. לא נשים אשר
 נבחרו בזכות היופי שלהן, אלא אומניות, אינטלקטואלים, עובדים

וכו’. שתפו את התוכן שלכן עם תו ההקבצה

#cityMW יום שלישי 24 באפריל

 ערים מגלמות חיי חברה, והן נתנו השראה לציירים, למוזיקאים
 ולסופרים, שלא להזכיר אדריכלים ומתכנני ערים! עודדו את

 המבקרים שלכם להעיף מבט שונה על הערים של אתמול, היום
 ומחר!  ַהראו בדיוק עד כמה המקום בו אתם מגישים שירות הינו

  חלק אינטגראלי מהעיר שלכם, ומגלם מרחב מחייה חברתי.
ביום שלישי, 24 באפריל, שתפו את התוכן שלכן עם

#heritageMW יום רביעי 25 באפריל

 בין אם מדובר בדבר בנוי, בלתי מוחשי או מתחת למים, כולנו
 קשורים למורשת שלנו, ולהוטים להגן עליה ולשמור עליה בחיים.
 ביום רביעי, 25 באפריל, אנו נחגוג את המורשת על כל צורותיה,

 מהבניין שלכם עד לאוספים החבויים שלכם או המשאבים
המֻקוונים שלנו! שתפו את  התוכן שלכן עם

!#womenMW

!#cityMW

!#heritageMW



#professionsMW יום חמישי 26 באפריל

 הטלת זרקור על המיומנויות אשר שומרים על חיּוָתם של
 המקומות והשירותים, בהם אנו מגישים תרבות ! נצלו את היום

 הזה על מנת להציג את תחומי העיסוק של הצוות שלכן בפני
 מבוגרים צעירים ובפני הקהל הכללי!  מישרות מּוכרות או עלומות

 ובלתי ידועות, כישרונות ספציפיים, כשירויות ייחודיות... ביום
חמישי, 26 באפריל יש

#kidsMW יום ששי 27 באפריל

#natureMW  שבת 28 באפריל

 אנו לומדים, מתארים, מטפחים את הטבע, וכן עושים בו שימוש
 לרעה, אבל הוא אף פעם אינו מותיר אותנו אדישים, ותמיד

 נותר חלק מהחיים שלנו. למעשה, אנחנו במידה מאוד רבה חלק
 מהטבע. ֵשתפו תוכן מקורי, אשר משקף את התיאור הציורי

 שלו בתרבות, באומנות ובמדע, וַתארו את הימצאותו בָמקום בו
 אתם מגישים את השירות שלכם. איזו השפעה מותיר הטבע על

המוסדות שלכם? הודיעו לנו באמצעות

 ילדים הינם העתיד שלנו, והמקומות והשירותים, בהם אנו
 מגישים תרבות, ממלאים תפקיד חשוב במיוחד בפיתוח

 היכולות הפסיכו-מוטוריות שלהם, תוך המרצת הדמיון שלהם
 וסיוע בבחירת הקריירה העתידית שלהם. אז ִאמרו לנו כיצד

 הִמתקן ומקום השירות שלכן דואג באופן מיוחד לצרכים שלהם,
 ומעלה על נס חזונות של ילדּות באומנות ובתרבות! שתפו את

הפרסומים שלכן עם

!#professionsMW

!#kidsMW

!#natureMW



#differenceMW יום ראשון, 29 באפריל

 איך אדם יכול להיות ַפּרסי?", שאל מֹונֶטסקייֶה בימי ההשכלה,"
 תוך שהוא מזמין את הקוראים שלו לחשוב על אנשים אחרים

 בעלי ראש פתוח. כיצד מתואר הבדל באומנות, במדע
 ובהיסטוריה?  מערכת היחסים שלנו עם אחרים מעצבת את

 הקשר שלנו עם העולם ועם חיי החברה. אז שתפו תוכן מקורי
מהמקום בו אתם מגישים שירות, אשר ממחיש

www.museum-week.org

ל-MuseumWeek#בתמיכה של קרן שאנל

בארגון משותף עם אונסקו

!#differenceMW

http://twitter.com/museumweek
http://vk.com/museumweek
http://facebook.com/MuseumWeekOfficial/
http://instagram.com/museumweek/
https://www.weibo.com/museumweek
http://http://museum-week.org/

