
טנק המרכבה

משוריין הסנדביץ׳

צפע שריון

כך אנו נראים...

איפה?
המוזיאון שוכן על התפר שבין שכונת נווה צדק לחוף 
הים של תל-אביב, באתר תחנת הרכבת ההיסטורית 

שהובילה מיפו לירושלים. 

מה אנו מציעים?
מפגש חוויתי בין סיפורו של המקום לסיפורו של צה״ל.

מה בתצוגה?
מחובשי כובע הגרב עד מגויסי שנות ה-2000 

אוסף נדיר של מוצגים מקוריים מן ה״סליקים״ 
הראשונים ועד אמצעי הלחימה המתקדמים של צה״ל.

תצוגת מלחמות ישראל  •
תצוגת חילות צה״ל השונים  •

ביתן שרי הביטחון והרמטכ״לים לדורותיהם  •
ביתן המלחמה בטרור  •

תערוכת תהליכים מדיניים  •
מכוניות השרד של שרי הביטחון  •

ועוד...  

מה בסיור המודרך?
הסיפורים האישיים שמאחורי המוצגים: סיפורם של 

לוחמים. סיפורו של האדם. הסיפור של כולנו.

 הסיור מעניק:
• חוויה

• מעורבות, שותפות, הזדהות
• התבוננות עכשווית, חומר למחשבה

• העשרת הידע

• מחיר סמלי, מלווי קבוצות ללא תשלום
• מתאים לכל הגילאים

• תכניות הדרכה מגוונות
• הדרכות מותאמות לקבוצות

• פעילויות מיוחדות בימי חג ומועד
• אפשרות לימי עיון וכנסים
• המוזיאון מאובטח וממוזג

• חניה בסמוך למוזיאון 
• נגישות לנכים

יוצרים קשר:
פתוח בימים: א-ה 08:30-16:00

להזמנות:
טל: 03-5161346, 03-5172913

פקס: 03-5106942

טיילת תל-אביב
רחוב יחזקאל קויפמן 

(פינת רח׳ המרד)

דווידקה
תת-מקלע סטן

שדרת התותחים
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מכונית השרד של יצחק רבין

אוטובוס משוריין
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משרד הביטחון
יחידת המוזיאונים

מסלול מומלץ לסיור במוזיאון

מוזיאון 
בתי האוסף 
לתולדות צה״ל

טיילת תל-אביב
רחוב יחזקאל קויפמן 

(פינת רח' המרד)

טיילת תל-אביב
רחוב יחזקאל קויפמן 

(פינת רח' המרד)



מסלול מומלץ לסיור במוזיאון
מבקרים נכבדים, הגעתם למוזיאון המציג את ההיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל

באמצעות תצוגות מגוונות. אתם מוזמנים לחוויה של נוסטלגיה ואקטואליה.
מומלץ לסייר בהתאם למספרי התחנות המסומנים במפה.מומלץ לסייר בהתאם למספרי התחנות המסומנים במפה.

ביתן חיל הקשר והתקשוב (הביתן וסביבתו)   .1
מהיונים ועד ללוויינים: התפתחות אמצעי הקשר   

מתקופת טרום הקמת המדינה ועד היום.

ביתן מרכז הציוד של צה"ל (הביתן וסביבתו)    .2
מחובשי כובע הגרב ועד מגויסי שנות ה-2000: 

התפתחות המדים והציוד הצבאי.

מתחם תותחי נ.מ כבדים. היו בשימוש צה"ל    .4
וצבאות ערב, החל ממלחמת העצמאות. 

ביתן שרי הביטחון והרמטכ"לים   .6
המנהיגות המדינית והצבאית: מתנות שקיבלו האישים בצד   

צילומים היסטוריים;
תהליכים מדיניים שהבשילו; דגלים, סמלים ועיטורי לוחמים.  

ביתן הנשק הראשוני/ מלחמת העצמאות ומבצע סיני    .7
 1956-1948

"אין מקבלים מדינה על מגש של כסף..." אמצעי הלחימה   
הראשוניים והסיפורים שמאחוריהם, ממלחמת העצמאות 

ועד מבצע סיני.

ביתן ה”סליקים“ (הביתן וסביבתו)   .3
כך הכול התחיל...1948-1920, הפעילות המחתרתית  

בתקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל.

שדרת תותחי שדה. היו בשימוש צה"ל    .5
וצבאות ערב, החל ממלחמת העצמאות.

ביתן חיל הקשר והתקשוב (הביתן וסביבתו)   .1

ביתן מרכז הציוד של צה"ל (הביתן וסביבתו)    .2

ביתן ה”סליקים“ (הביתן וסביבתו)   .3

מתחם תותחי נ.מ כבדים. היו בשימוש צה"ל    .4

שדרת תותחי שדה. היו בשימוש צה"ל    .5

ביתן שרי הביטחון והרמטכ"לים   .6
המנהיגות המדינית והצבאית:  

ביתן הנשק הראשוני/ מלחמת העצמאות ומבצע סיני    .7
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שדרת תותחי נ.ט. היו בשימוש צה"ל    .13
וצבאות ערב, החל ממלחמת העצמאות

ביתן הרובים והמקלעים ומלחמת יום כיפור 1973 (הביתן וסביבתו)   .14
אוסף נדיר של נשק קל: מהרובים העתיקים ועד הנשק האישי של   

לוחמי צה"ל בתקופות שונות. 
מלחמת יום כיפור: עדויות אותנטיות מהמלחמה ומהתהליכים   

המדיניים שהובילו להסכם השלום עם מצריים.

ביתן חיל ההנדסה הקרבית (וסביבתו)   .15
"לא מסוכן... למקצוענים!" הפעילות המגוונת של חיל ההנדסה,   

ביבשה ובמים. 

ביתן נשק וציוד שלל (וסביבתו)   .16
מאז "מבצע שלום הגליל", 1982, ואילך.  

שדרת תותחי נ.ט. היו בשימוש צה"ל    .13

ביתן הרובים והמקלעים ומלחמת יום כיפור    .14
אוסף נדיר של נשק קל:   

ביתן חיל ההנדסה הקרבית (וסביבתו)   .15
"לא מסוכן... למקצוענים!"   

ביתן נשק וציוד שלל (וסביבתו)   .16

סככת רכב קרבי כבד: שלל ממלחמת ששת הימים, מלחמת יום    .17
כפור ומבצע של"ג.

ביתן הרכב   .18
כלי הרכב שעשו היסטוריה: מכוניות שרד של שרי ביטחון וכלי רכב   

קרביים ידועי שם.

אולם הקרנת סרטים  .19

18

ביתן האקדחים ומלחמת ששת הימים וההתשה 1970-1967:   .10
אוסף מגוון של אקדחים: תרומות ללוחמי תש"ח בצד אקדחי   

אישים מפורסמים. 
מלחמת ששת הימים: עדויות אותנטיות החל מתקופת ההמתנה   

שקדמה למלחמה ועד סיום מלחמת ההתשה.

ביתן האקדחים ומלחמת ששת הימים וההתשה    .10
אוסף מגוון של אקדחים:  

מלחמת ששת הימים:  

תותחי החוף של ראס-נצראני. חסמו את    .8
השייט למפרץ אילת בשנת 1956 ובשנת 1967

סככת מלחמת העצמאות 1948    .9
"האדם הוא הפלדה": שריון מאולתר ודל, פרי המצאה ורכש,   

בשרות לוחמי מלחמת העצמאות. 

תותחי החוף של ראס-נצראני. חסמו את    .8

סככת מלחמת העצמאות    .9
"האדם הוא הפלדה":   

סככת טנקים וארטילריה ממונעת   .11
מה"שרמן" ועד ל"מרכבה": התפתחות השריון הישראלי, בצד   

טנקים שנלקחו שלל על ידי צה"ל במלחמות שונות.

שדרת תותחי נ.מ. היו בשימוש צה"ל וצבאות ערב, החל    .12
ממלחמת העצמאות.

סככת טנקים וארטילריה ממונעת   .11
מה"שרמן" ועד ל"מרכבה":   

שדרת תותחי נ.מ. היו בשימוש צה"ל וצבאות ערב, החל    .12

סככה


