המוזיאון היהודי
מדריך למבקרים
ברוכים הבאים למוזיאון היהודי ,מוקד ייחודי של אומנות ותרבות
יהודית ,המיועד לאנשים מכל רקע וממוקם בשדרת המוזיאונים של
ניו–יורק .התערוכות ,התוכניות והאוסף הייחודי שלנו ,המקיף קרוב
ל– 30,000מוצגים ,מאפשרים למבקרים לצאת למסע חזרה בזמן וכן
להתוודע לאומנים העכשוויים המרתקים ביותר שפועלים כיום.
תרגומים משפות זרות מתאפשרים הודות מתנה מרוברט ורוני
 Lemleלעילוי של גרטרוד ב .Lemle
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חנויות ומזון
The Cooper Shop
בחנות ,שנמצאת ליד אולם הכניסה הראשי ,מוצעים למכירה מתנות ,פריטים
לחגים ומוצרים הקשורים לתערוכה.

 ,Celebrationsחנות העיצוב של המוזיאון היהודי
החנות נמצאת בסמוך למוזיאון ,ברח'  ,1 East 92ndוהיא מתמחה בפריטים
ויצירות יודאיקה מלאכת–יד ,שעוצבו בדקדקנות מעשה ידי אומן.
 Russ & Daughtersבמוזיאון היהודי
במסעדה הכשרה (בעלת תעודת כשרות) ובדוכן ה– take – awayמעורר
וביאלי ,קנישעס,
התיאבון שלנו במפלס  Bמוצעים פלטות דגים מעושנים ,בייגל ְ ּ
הרינג ,סלטים ,מרקים ,שוקו " "egg creamוקינוחים קלאסיים ,כגון ַ ּבבּ קה.

כניסה ללא תשלום בימי שבת
במסורת היהודית יום השבת" ,יום המנוחה" ,מוקדש לשחרור מהטרדות
הכרוכות בלוחות זמנים ,עבודה יומיומית ומסחר .משום כך ,האלמנטים
האינטראקטיביים בתערוכות ,ההדרכות הקוליות ,החנויות והמסעדות
השונות ,וכן התערוכות שלנו לילדים ,אינם פעילים ביום זה .זוהי גם הסיבה
לכך שהביקור במוזיאון בשבתות הוא ללא תשלום!
בביקור במוזיאון ביום שבת תוכלו לצפות בתערוכות המתחלפות ,וכן בתערוכה
הקבועה "תרבות והמשכיות :המסע היהודי".
הכניסה ללא תשלום בשבתות מתאפשרת באדיבותה של קרן דיוויד ברג.

נגישות
כל המבקרים מוזמנים להתרשם וליהנות בשלל דרכים מהאוספים ,התערוכות
והתוכניות של המוזיאון היהודי .במוזיאון מוצעות תוכניות המיועדות
למבקרים חירשים או עיוורים ,וכן למבקרים הסובלים מקשיי ראייה ,אובדן
זיכרון או מוגבלות שכלית התפתחותית .המוזיאון היהודי נגיש למשתמשים
בכיסא גלגלים ,וחיות נחייה יתקבלו בו בברכה.
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