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המלצות המוזיאון

המלצות המוזיאון
 3ספר התורה
עטור בגלימה,
בחושן ,בכתר
ובחניתות.
 4הסמלים היהודיים
שחרוטים על תיבת
שלושת השפות והיצירות
הסמליות ביותר של
יהדות ספרד.

 1העיטורים העשירים
בתוך בית הכנסת אל
טרנסיטו הם הדוגמה
הארכיטקטורית החשובה
ביותר לעברה של הקהילה
היהודית-ספרדית.

 5תחתית
לספל
מהמאה
ה־17-16
מטולדו,
שעליה שלט האצולה של
האינקוויזיציה ,בית משפט
שרדף בעיקר את אלה
שהמירו את דתם.

 2בית המזוזה
העשוי כסף הוא
קלף יקר ערך
המבטיח הגנה
אלוהית על בתים
יהודיים.

 6כתב יד
מהמאה
ה־,13
מתוך תנ"ך
מעוטר,
מהיפים
ביותר בעולם ששרדו.

 9מגילת אסתר העשויה
מכסף ,המגוללת את
הסיפור של משתה
הישועה (חג
הפורים).

 7המרחב בחצר הצפונית
שגן הזיכרון ,המאפשר
הרהור ,שבו אוסף חשוב
של אבני מצבות.

10
המיניאטורות
מראות סצנות
מצוירות של
סיפורי ספר
בראשית ושל
יציאת מצרים,
ממגילת פסח.

 8הסכם טרום
נישואין זה
(כתובה) אשר
קובע את חובותיו
של הבעל לאשתו.

עוד על המוזיאון
תחזרו ביום אחר

היות שבמוזיאון ובאוספים שלו ,אנו
יכולים להציע לכם תובנות חדשות,
בעזרת סיורים מודרכים ופעילויות
תרבות וחינוך אחרות רבות המיועדות
לציבור הרחב .תוכלו להתעדכן בתכניות
שלנו באתר ,museosefardi.mcu.es
ברשתות החברתיות או בקופת המוזיאון.

מרחבי מנוחה

תתמכו במוזיאון

הכניסה ללא תשלום בשבתות אחר
הצהריים ובימי ראשון.

במרחב המנוחה ,באזור הקריאה
ובחצרות הצפונית והמזרחית ,כמו גם
בפינות הישיבה בתערוכות הקבע.
אלו מקומות נעימים להפסקה ולהנאה
מהאוויר הצח.

למדו על אוספי המוזיאון

קיים מגוון רחב של מקורות מידע ,כגון:
שלטי מידע ,עלוני מידע ,סרטוני וידיאו
ומסכי מגע ,שיהפכו את הביקור שלכם
לכדאי יותר.
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יש אצלנו  19מוצגים שבהם אפשר
לגעת ,וגן קולי המקים לתחייה את
הקולות של הרובע היהודי בטולדו של
ימי הביניים (שני מפגשים ,בבוקר ואחר
הצהריים ,המתקיימים בחצר הצפונית).

מתן שירותים

· כיסאות גלגלים
· מדריך קולי
· תיאור קולי
· מערכת עזר לכבדי שמיעה

אל תשכחו לבקר גם במוזיאון אל גרקו
ב־Paseo del Transito, s/n
אפשר לרכוש כרטיס משולב לשני
המוזיאונים במחיר  5אירו.
סמטת דל טרנסיטו

אגודת ידידי המוזיאון (Asociacion de
 )Amigosפעילה מאוד ,ותומכת במוזיאון.
בקרו באתר שלנו ותגלו מהם היתרונות
של השתייכות לאגודת הידידים הזו .בקרו
באתר שלנו ותגלו מהם היתרונות של
השתייכות לאגודת הידידים הזו.

שעות פעילות

מנובמבר עד פברואר:
שלישי עד שבת18:00-9:30 :
ממרץ עד אוקטובר:
שלישי עד שבת19:30-9:30 :
מאפריל עד ספטמבר:
שלישי עד שבת20:00-9:30 :
ימי ראשון וחגים15:00-10:00 :
המוזיאון סגור בימי שני במהלך כל
השנה ,באחד בינואר ,באחד במאי,
ב־ 25, 24ו־ 31בדצמבר ובחג
מקומי אחד.

דרכים אחרות ליהנות מהמוזיאון

רחו

Museo del Greco

Museo Sefardí

ב

סמו

רחוב Reyes Catolicos

המוזיאון הספרדי

Calle Samuel Levi s/n
Toledo 45002
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