 vain ,1PK1 hexבא
אספנו עבורכם את
ענייו צררנהיותיצירתיים
חילחם בחופש ,ונח לספק לחם
חאירועיםוחפסטיבלש ,כדישתוכלו לשנותמחוויה משפחתית עודכפני עדב חחג
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אילן

שקלים לכל

03:90-54:41
בשעות

המשפחה.

גטניו
גטניו

ובשבת בשעות

03:91-00:22

ביב הגיע,

^^/

יוצאים

לחופשת
בכאב ראש לא

דובר
ומדובר$DN2$

האוויר עדיין

חופש בא .מהיום

תלמידי

ישראל

אוגיהפיאחז
גבית

קדנווניאדה

מזג

ומשפחתילהורים

קטןלהורים.

הפכפך ,בריכות הש־
$TS1$השחייה$TS1$

למה
$DN2$מצלמה$DN2$

גוברץ

הפסח שלהם ,ומ־
$TS1$ומדובר$TS1$

מחראירוע

ולילדים.

האדם .בעזרת

ביפו

באמפיתיאטרון בבית גוברין יתקיים
ספורטיבי
משפחות

יתחרו זו בזו במ־
$TS1$במגוון$TS1$

בקריצה אל העבר .בת־
$TS1$בתחרויות$TS1$

אותנו

אל אחר מפלאי

המיניאטורות ״מיני

תערוכת
״,

אישה
ארט

הבריאה

חיננית ,אנו נכנסים
וסורקים אזורים

מתחילים

מהאוזן

ומשם

תוך גוף

היישר

אל

בשיתוף התיאטרון המקומי ביפו

המוח .״מסע ביקום״ הוא מסע

העתיקה ,מציע כרטיס משולב הכולל
המשפחה
הצגותילדים איכותיות לכל

המוכר לנו

כיום,
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עד לקצות
כולל תופעות

$DN2$במגוון $DN2$תחרויות
גוון
השחייה $DN2$סגורות וצריך להיות יצירתיים
חייה
$DN2$בתחרויות $DN2$השונות יהיו בנייתאובליסק,
חרויות
במיוחד כדי שהילדים לא יטפסו על
$DN2$מהצילומים $DN2$הופקו במיוחד בסיוע נאם״א,
לעתיקות .זהו מפגש צילומים
 2013במוזיאון יפו
קשת רומית,באולינג חרסים,
בניית
הקירות .כדילעזורלהורים ,מת־
$TS1$מתקיימות$TS1$
עולמות זעירים מתחומי האמנות
של
הדיפת סלע למרחק והשחלת פרסות
פעילויות ליל־
$TS1$לילדים$TS1$
הארץ
מתקיימות $DN2$בכל
קיימות
סוכנות החלל האמריקנית ,וה־ 830
המחיר 54 :שקלים.להזמנות בתיאום
ארכיאולוגיה
וטכנולוגיה,
על עמוד .ישתתפו בחגיגה
משפחתית
ילדים$DN2$שיכולותלהיות חוויה
דים
להטוטנים ,והעיצוב ,מדע
1838426-20
ולמידע נוסף:
מראש
ואוספים ,תיאטרון ואנימציה.
יופעלו דוכני
נגנים ומדריכים ,ובמקום
מהנה ,עודלפני שיגיע ערב פסח.
וביקור בחוויית

המיניאטורות״מיני ארט

חורים

פסטיבל

בגבעת רם

מתחם גבעת

ללא תש־
$TS1$תשלום$TS1$

00:11-00:51
קיים
$DN2$יתקיים $DN2$בשעות

רםבירושלים התאחר לום
$DN2$תשלום $DN2$נוסף על

הבהלה נוהנ

ארצות

המקרא,

בירושלים,

טני
וטני$DN2$

רובטיקה
$DN2$אקרובטיקה$DN2$
האוניברסיטה העברית

מוזיאון ישראל ,הגן הבו־
$TS1$הבוטני$TS1$

והתחנה

לחקר ציפוריירושלים.

מוזיאון

ב״טרמינל״ ,מעלית הזמן בירוש־
$TS1$בירושלים$TS1$,
דמי הכניסה לאתר.
תערוכת
$DN2$בישראל$DN2$,
$DN2$בירושלים $DN2$,חווים מסעות רב־חושיים בתלת־
$TS1$בתלתמימר$TS1$
לים,
שראל ,המוערכת

ארצות

המקרא

חוות ״וגיהדני׳

הכניסה חינם.

בקיבוץ דו

חוות ״דגי הדן״ מזמינה את המ־
$TS1$המטיילים$TS1$
בחג

הפסח לבקר

בחווה בקיבוץ

דן,לסייר בין בריכות הדגיםוללמוד
על תהליך הגידול של דגי הפורל.
הסיור בחווה הוא ללא תשלום ומתאים
ממוקמת סמוך
המשפחה .החווה
לכל
למסלולהטיול של נחל רן ,על רקע
הנופים המרהיבים של הצפון.

הזהב הגדולה והיקרה בי־
$TS1$בישראל$TS1$,

לכרי פסטיבל משותף אחד פסטיבל
פק יבנ הקוח ביהשלינ!
המקרא
$DN2$דולרים $DN2$,מציגה במוזיאון ארצות
$DN2$בתלתמימר $DN2$על גבי כיסאות נעים ואפקטים לרים,
מימר
המדע ״לך תדע״ .עיריית ירושלים
יותר מ־  400פריטים ייחודיים בני יותר
בילוי חווייתי יוצא
$TS1$וקפואה $TS1$קוליים ,המשלבים
אמנותית וק־
אטרקציה ייחודית,
הצליחהלייצר שיתוףפעולה מיוחד
שנה(בתערוכה מוצגים פריטים
005,2
מ־
דופן עם ערך חינוכי מוסף .ברו־מימר
$DN2$וקפואה $DN2$במיוחד לכבוד חג הפסח .שלוש
פואה
ששת המוזיאונים והמוסדות המו־
$TS1$המובילים$TS1$
של
גם מהמאה ה־ 14
$TS1$אקרובטיקה $TS1$מעלית הזמןירושלים ,שהוקרן בהצל־
$TS1$בהצלחה$TS1$
במתחם אחד :מופע אק־
חוויות קרח
ילים $DN2$באזור :מוזיאון המרע ,מוזיאון
בילים
לפנה״ס) ,מיוון העתי־
$TS1$העתיקה$TS1$,

על
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$DN2$בהצלחה $DN2$רבה גם
חה
הביקוש
הקרח(שלאור

הרב יתקיים כמה פעמיםביום),

מיצגי הפסטיבל

חוק
הפסטיבל החל אתמול ויסתיים ב־ 19
$DN2$הרחוק$DN2$ועולם
הקרח .הפסטיבל
במארס ,ובמסגרתו יתקיימו
פעילויות

המים

מתחם

קה,
$DN2$העתיקה$DN2$,
באפקוט סנטר
(דיסניוורלד

ארה״ב) ,נעשה

כה
$DN2$הארוכה$DN2$
בהשראת המזרח הר־
$TS1$הרחוק$TS1$

סדר בהיסטוריה הארו־
$TS1$הארוכה$TS1$

ירושלים .״הודו המ־
$TS1$המדהימה״$TS1$
והמורכבת של

$DN2$המדהימה״ $DN2$הוא מסע גיאוגרפי,
דהימה״
ומתחם החלקה על

היסטורי

ממצרים,

מיליוני דו־
$TS1$דולרים$TS1$,
במאות

מפרס ואף

ממסופוטמיה.

לאור ההצלחההגדולההוחלט
ארצות
המקרא להאריך את תערוכת
הבינלאומית ״זהב טהור״ עד סוף
הזהב
במוזיאון

ותרבותי בהודו ,הכולל גם את סיפר
יהיה פתוח במהלך
$DN2$עבודות $DN2$של
דות
המרגש של הטאג׳ מהאל באגרא,
רו
ערבי החג ובמהלך חול המועד ,ותהיה
המשפחה בנושאים מגוונים.
לכל
לייצור תכשיטי
השתמשו
הכלים שבהם
הידוע כאחד משבעת פלאי תבל ,בכי־
$TS1$בכיכובו$TS1$
בו קפטריה כשרהלפסח .שעות הפתי־
$TS1$הפתיחה$TS1$
אפשר לרכוש ברטים משולבלבודד
שנה .פתוח בימיםא׳,
005,2
זהבלפני
$DN2$בכיכובו $DN2$של אנופאם קאר ,השחקן ההודי
כובו
במארס :בימים
71-32
בתאריכים
חה
$DN2$הפתיחה$DN2$
במחיר של  55שקלים וכרטיס משפח־
$TS1$משפחתי$TS1$
ביום ר׳
03:90-03:71
ה׳
ג׳,
ב׳,
לוקח
החדש
האדם״
בגוף
ו׳
ביום
03:90-00:02
ה׳א'
פחתי $DN2$לשני מוזיאונים במחיר מיוחד של
תי
בשעות
הנודע .״מסע
בשעות
לתערוכה יוצגו
חודש מאי .בצמוד
$TS1$עבודות$TS1$
עבו־
סטודנטים

משנקר,

המרמות את

שבת
מחיר:

שקליםלמבוגר 20 ,שקלים לילד
למנויי
) 20 ,שקליםלאזרח ותיק.

נדירות בחלל דוגמת
$DN2$המטיילים$DN2$
טיילים
שחורים וחלקי ננו .חלק מה־
$TS1$מהצילומים$TS1$

מזון ויצירה בסגנון עתיק .האירוע ית־
$TS1$יתקיים$TS1$

מסערב־חוו!וי בטרמינל

00:01-00:41
וערבי חג בשעות

שונים בגוף5-71 .

מרתק

היקום

ובימיו׳,

03:90-03:12
גוף
בשעות

קפסולת מצ־
$TS1$מצלמה$TS1$
אינפו

אל

משב

המשך

מרד
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