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The Jewish Revolution –
כבדה ואפורה  , איך הפכנו יהדות עתיקה

לאטרקציה חווייתית לכל המשפחה



בנייה מחודשת של המוזיאון: זמן לשינוי

הוחלט על תהליך התחדשות  , שנים10-לפני כ

פיזי מקיף של בית התפוצות



שינוי פיזי לא הספיק

הוא עדיין סבל מנכסיות שלילית  , למרות תהליך ההתחדשות של המוזיאון

מוזיאון "ובעייתית ולא הצליח לשחרר מאליו את התפישה השלילית של 

הקטגוריה הכי פחות אטרקטיבית בעולם המוזיאונים–" מורשת ודת

"משעמם"

"בזבוז כסף"

"בזבוז זמן"



:  המסקנה ברורה

בית התפוצות נדרש לשינוי מהפכני

–הבנו שהתחדשות פיזית ובנייה מחדש של המוזיאון אינה מספיקה 

המוזיאון צריך לעבור מתיחת פנים נרחבת ולגבש לעצמו זהות חדשה לחלוטין



:  המטרה

להפוך את בית התפוצות למקום בילוי אטרקטיבי

ולמשוך מבקרים חדשים למוזיאון



יצאנו למחקר תפישות עמוק 

והצלחנו לזהות את שורש הבעיה

;תפישת היהדות היא מאוד מורכבת

"  דת"לבין " יהדות"הרבה אנשים נוטים לחבר בין 

,ומרגישים לא בנוח עם עיסוק ביהדות כדת

.אפור וכבד, וככלל תופשים את היהדות כנושא משעמם

הנחות אלו מונעות מרבים להגיע לבקר במוזיאון



הבנו שהאתגר שלנו הוא לשבור את הסטיגמה  

–ולייצר שיח חדש סביב המוזיאון 

מוזיאון העם היהודי ולא מוזיאון יהדות



-מתוך הבנה זו גיבשנו אסטרטגיה חדשה 

–ממוזיאון מורשת כבד ולא אטרקטיבי 

לחוויה משפחתית כיפית ומעצבת 

.  סיפור היהדות הוא סיפור מלא רבדים וניתן לספר אותו בהמון דרכים וצורות

חווייתית  , הגיע הזמן להראות לכולם שהיהדות יכולה להיות מרגשת

.ולא חייבת להיות כבדה ואינפורמטיבית, ואינטראקטיבית



?איך עשינו את זה

ממוזיאון מורשת לאטרקציה אטרקטיבית! מהפך

התמקדות בקהל . 1

המשפחות הישראליות
קמפיין פרסומי. 3זהות ונראות חדשות. 2



התמקדות בקהל המשפחות הישראליות. 1

הבנו שכדי לייצר תפישות חדשות וחיוביות כלפי המוזיאון

אחרי שבחנו את כל  . עלינו למקד את המהלך בקהל מטרה אחד

–" המשפחה הישראלית"האפשרויות בחרנו להתמקד בקהל 

.בעל צורך בפעילויות ואטרקציות מהנות ובעלות ערך מוסף, קהל גדול



זהות ונראות חדשות. 2

בשלב הבא הבנו שעלינו להתאים את הזהות והנראות של המוזיאון  

שלב זה כלל תהליך  . לחזון ולרוח החדשים ולקהל היעד העיקרי שלנו

גיבוש שפה ונראות וויזואלית חדשות ועדכון הערכים  , ארוך של מיתוג

.והמסרים



זהות ונראות חדשות. 2

:בחירת שם חדש-

מבטא את תחושת הגאווה וחגיגת ההצלחה  " מוזיאון העם היהודי-אנו "

.הסיפור של כולנו–ובמקביל מבטא תחושת שייכות , של העם היהודי

:המטרות והתפקיד, חידוד החזון-

וגיבשנו  , יצאנו להתבוננות פנימית בשביל ללמוד מי אנחנו ומה תפקידנו

.מטרות ותפקיד מעודכנים ומרעננים, חזון

:הגדרה מחודשת של ערכי הליבה-

גיבשנו וחידדנו את הערכים בהתאם לרוח העדכנית ובהתאמה לקהל  

חוויה  , שמנו במרכז ערכים כמו פלורליזם; היעד שאנחנו רוצים למשוך

.ופרסונליזציה



זהות ונראות חדשות. 2

:לוגו ושפה עיצובית חדשים-

המהלך העיצובי נבע מרצון להתאים את הנראות והשפה של המוזיאון  

ולעדכן את המוזיאון  להקליל–לזהות החדשה ולמטרה השיווקית שלנו 

של  מימדעדכנית וקלילה אך עם מיתוגיתיצרנו שפה . ברוח התקופה

.אשר פונה אל קהל היעד, ממלכתיות



360קמפיין פרסומי . 3

,  "הסיפור של כולנו"החלטנו שהקו האסטרטגי המוביל של המהלך יהיה 

,  מתוך רצון לייצר תחושת אחדות ושייכות סביב סיפור היהדות

. בישראל ובעולם כולו, שהוא למעשה הסיפור של כולנו

!עולים בפריים טיים–לראשונה בתולדות המוזיאון 



סיפורים שונים ומרגשים שמייצרים  5שניות הצלחנו לספר 40-ב

כל סיפור מייצג חלק מקשת הזהויות הרחבה והמגוונת של . הזדהות

בניגוד לתפיסה הכבדה , ומגיש אותה בזווית צעירה וקלילה, העם היהודי

.של זהות יהודית בחברה הישראלית

קישור לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=RU9IM1IByZ4


שחשפו את השם והשפה  ודיגיטלעיתונות , במקביל עלינו בשילוט חוצות

החדשים והזמינו את הקהל הרחב להגיע למוזיאון המחודש



מתעלים על כל התחזיות  

!ומביאים מאות אלפי מבקרים חדשים למוזיאון

התעלתה על הציפיות שלנו" מוזיאון העם היהודי–אנו "השקת 

:  והביאה לתוצאות מרחיקות לכת

צמיחה של עשרות אלפי  

מבקרים במוזיאון

במבקרים  80%צמיחה של 

הפרטיים במוזיאון

שיפור אדיר בפרמטרים של 

נכונות המלצה ושביעות רצון 

בקרב מבקרי המוזיאון



,מוזיאון העם היהודי המחודש, אנו

"מוזיאון מורשת"הצליח לנפץ את הסטיגמה הכבדה והאפורה של 

–כבד ומשעמם , ולהפוך את העיסוק ביהדות מאינפורמטיבי

!לחוויה משפחתית אטרקטיבית ומרגשת



תודה


