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יום העצמאות ה 73-של מדינת ישראל ,שיצוין ביום חמישי  15.4גדוש אירועים ופעילויות ,חלקם ללא תשלום .ריכזנו
עבורכם מספר המלצות לבילוי משפחתי במרחב הפתוח ובמוזיאונים ,אז צאו החוצה והתחברו לטבע ,לאדמה ,ליצירה
ותהנו מכל רגע ...כל זאת מבלי להזכיר את המילה 'מנגל'...
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אוצרות האדמה
מה בתוכנית? מה באמת אנחנו יודעים על האדמה עליה אנו דורכים יום יום? ביום העצמאות מזמין מוזיאון המדע את
ההורים והילדים וכל בני המשפחה ללכלך את הידיים במגוון הדגמות ,סדנאות ומיצבי אמנות ,שיחשפו את נפלאות
הטבע החבויים באדמה :מטוטלת חול ,מבוך אדמה ענקי )כ 80-מ"ר( ,גבישים מחשמלים ,מתחם מנדלה ,יצירה בחימר,
מעבדה לחקר גבישים ,סדנת בנייה  -קסם החול והאבנים ,מיצג אמנות אדמה ועוד .בנוסף מוצגות במוזיאון 10
תערוכות אינטראקטיביות ייחודיות לטווח גילים רחב .המוזיאון הותאם לפי הנחיות התו הסגול .בכניסה למוזיאון
תתבצע בדיקת חום ,על המבקרים לעטות מסיכות בכל זמן שהותם במוזיאון ,לשמור על מרחק  2מטר ולהישמע
להוראות המדריכים.
איפה? מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד קריית המוזיאונים  3ירושלים
מתי? בין השעות 11:00-17:00
גילאים2-11 :
עלות ₪ 10 :בלבד בתמיכה עיריית ירושלים
לפרטים נוספים 02-6544888 :רכישת כרטיסים ותיאום ביקור מראש בלבד האתר

תיאטרון הקרון עם הסנדוויץ הרעב .צילום כפיר בולוטין

חגיגת עצמאות עם תיאטרון הקרון
מה בתוכנית? תיאטרון הקרון בשיתוף עיריית ירושלים מזמינים אתכם ההורים והילדים לחגיגת עצמאות עם הצגת
ילדים  -הסנדוויץ הרעב ,מופע הקרקס של החנונים ומופע ג'אגלינג וליצנות עם צמד קרקסום במרחב הפתוח .האירוע
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יתקיים בתנאי התו הירוק ויעמיד לרשות הקהל מתחם מערך בדיקות קורונה מהירות לילדים מתחת לגיל .16
מתי?  10:30ו 12:00-הסנדוויץ' הרעב 15:00 ,ו 16:15-מופע הקרקס של החנונים ,קרקסום לאורך כל היום.
איפה? אמפיתיאטרון גן הפעמון ירושלים
גילאים3-12 :
כמה? חינם בהרשמה מראש
פרטים נוספים :בהרשמה מראש באתר ובטל'  02-5618514שלוחה 1

בלשים בגן הבוטני .צילום אביטל בן משה

בלשים בגן הבוטני
מה בתוכנית? בגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם ,מערכת מיוחדת בה רשומים כל הצמחים ומיקומם בגן ,תקלה
נוראית גרמה לחלק מהמידע להימחק .במהלך יום העצמאות מזמין הגן הבוטני את הקהל הרחב להצטרף לחיפוש,
למצוא את הצמחים ולהגדירם מחדש במערכת .כל מבקר יקבל מפה ,כרטיסיות הכוללות את רשימת הצמחים ,מי
במערכת ומי נמחק ותמונות של הצמחים שנמחקו מהמאגר ובעזרתם יוכל לנווט עצמאית או בסיוע בני המשפחה ברחבי
הגן לחיפוש הצמחים הגדרתם ומיקומם על המפה.
איפה ומתי? הגן הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם ,בין השעות .9-17
גילאים 3 :עד 14
עלות ₪ 35 :ילד/מבוגר ילד ירושלמי חינם עם הצגת ת.ז .מנויים חינם ₪ 10 .לכל ערכת בלשים )מנויים חינם(.
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לפרטים נוספים 02-6794012 :ובאתר

ציורו של ואן גוך ,ליל כוכבים .צילום איבנוב כריסטין

תערוכת  Van Goghהבינלאומית בפארק פרס חולון
התערוכה הבינלאומית של ואן גוך' ,טיילה' בלמעלה מחמישים ערים בעולם ,וזכתה למיליוני מבקרים כמו גם לביקורות
מפרגנות בעיתונות העולמית ,שהכתירו אותה כאחת התערוכות החשובות ,האיכותיות והמרגשות ביותר שהוצגו עבור
אמן בסדר גודל כזה .התקופות השונות בחייו של ואך גוך והסיפורים שמאחורי הציורים מקבלים בתערוכה מימד חדש
ופורץ גבולות -ציורים היוצאים מהמסגרת ומוצגים ב 360° -בין פינות וקירות ,באמצעות הקרנה עוצרת נשימה
המעניקה פרספקטיבה חדשה .הציורים של  Van Goghמצטרפים לסימפוניה של צלילים ,אורות וצבעים המשולבים
בתערוכה ומאפשרים חוויה רב-חושית ובלתי נשכחת של פעם בחיים .יצירותיו ממשיכות להדהד ברחבי העולם כבר
למעלה מ  150שנה ולספר את סיפורו הבלתי יאמן של אדם מוכשר ודל אמצעים שגילה את יכולתו רק בגיל .30
איפה? מתחם לה פארק ,שד' ירושלים  216-218פארק פרס חולון )חניה חינם(
שעות הפעילות10:00-19:00 :
גילאים 3 :ומעלה
עלות ₪ 144 :תושבי חולון עם הצגת ת.ז ₪ 49 .בסבסוד העירייה .לקוחות ישראכרט .₪ 59
מחירים מיוחדים בוועדי עובדים ,חברות האשראי ובמועדוני ההטבות המובילים
ילד מגיל  3חייב כרטיס.
לפרטים נוספים :לתיאום הגעה מראש בלבד  *9066ובאתר התערוכה
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ממלכת הדינוזאורים במוזיאון הלגו בטרמינל אילת .צילום ירון מלוא

ממלכת הדינוזאורים  -מוזיאון הלגו בטרמינל אילת
תערוכת ממלכת הדינוזאורים מורכבת מלמעלה מעשרה מיליון קוביות לגו המקימות את הדינוזאורים לתחייה בגודל
מלא .בתערוכה למעלה מחמישים מיצגי דינוזאורים שונים בחלל המעוצב כיער טרופי כשברקע פס קול מקורי המדמה
חווית ג'ונגל חלומית .בנוסף הוקמו בחלל הטרמינל עשרה מתחמים שונים המשלבים את כל מותגי לגו המוכרים
והאהובים :לגו נינג'אגו ,לגו חברות ,לגו מלחמת הכוכבים ,לגו סיטי ,לגו ארכיטקטורה ,לגו מיינקראפט ,לגו דופלו,
קולנוע בלעדי עם סדרות לגו האהובות ,מתחם משחקי אקס-בוקס ,סימולטורים לילדים סביב עולם הלגו והמון
מתחמים מושקעים לכל המשפחה! בנוסף ,לצד התערוכה הוקם אזור לגו לקטנטנים ,מתחם הקרנת סדרות לגו וקיר
גרפיטי לגו הגדול בישראל.
איפה? מתחם הטרמינל -שדה התעופה הישן אילת חובה להזמין מקומות מראש.
שעות פעילות) 11:00-19:00 :כניסה אחרונה ב (18:00
גילאים2-12 :
עלות ₪ 139 :מכירה מוקדמת ₪ 109 :תושבי אילת ₪ 55 -אורחי רשת מלונות ישרוטל – זוג ב₪ 118
אורחי מלונות פתאל –  ₪ 59לכרטיס יחיד .אורחי מלונות דן  -ילדים חינם .מנויי ידיעות אחרונות ₪ 59
הטבה נוספות בכל וועדי העובדים ,חברות אשראי ומועדוני הלקוחות
כרטיסים :בהזמנה מראש בלבד באיוונטים –  *9066או באתר התערוכה
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’מוזמנים גם לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו ‘טיול משפחתי בארץ ובעולם
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