rra

תיאורטית,

חורף,

יום ולילה

כבר

גשם שר

לבילוי
כאן ,והאפשרויות
עםהילדים בחוץהולכות
ואוזלות .חוץ מזה חופש
חנוכה אוטוטו בפתח(כן,

לתעסוקה .מזל
שוב) וצריךלדאוג להם

י^

דאגו
לפעילויות

שכמה מוזיאונים בארץ

לחורף,
מותאמות ממש
להירקב מול

כתבי חידה,

שלא

כדי

מוזיאון מגדל
לילדים בכל שעות היום :בבוקר ובצה־
$TS1$ובצהריים$TS1$
דוד דואג
לפעילויות

חוויות

ריים
$DN2$ובצהריים$DN2$

הערוכהסלבוי וכנ״ת כלי נגעה לרגל הוזורף ,ו^לל
קורר!
רן
^d]1jעילויולו לילד

המסך .שוב.

בליווי

ברנו!

פנטזיות בחולון

במסגרת

התערוכה

ובתאריכים נבחרים נוספים בדצמ־
$TS1$בדצמבר$TS1$.

חיימה חיון

ציירים צעירים בתל
סוף סוף נמצא מקום לקחתאליו

אביב

אתם מעדיפים)מעולמות

הפיקאסו בפוטנציה:

בהשראת עולם

8-41
הורים).

בתל

ציוד נוף ומהו ציור

מוזיאון העיצוב
בחולון 40 .שקל

בדצמבר,מוזיאוןהעיצוב,

שקל לילד

מדענים זעירים

יכולים להשתנות לנגדעינינו?

איך

משתמשיםבעלי
השאלות האלה

פעילות

החיים

לילד

ברחובות

מורכבים צבעים?

בצבע? על כל

מוזיאון
המקרא.

ינסולענות באמצעות

מיוחדת בגן

המדע

לילדים

במכוןויצמן.

הפעילותכוללת
למדענים אמיתיים:
שם יהפכוהילדים
הם יעטוחלוקים וכפפות ,יערבבו חו־
$TS1$חומרים$TS1$
רים$DN2$ויבצעו ניסויים .כל זה בהדרכה
מרים
מלאה.
פרטים :לבני ומעלה .בכל שבת
בחודש
7-41

כון
ן$DN2$
35

ארצות
חינם

mvnsto mp

rwap
1pnn
במוזיאון

ארצות

הילדים,
ייצאו

ביקור במעבדות הכיף,

דצמבר ובימי

$TS1$הרכבה$TS1$
הר־
מציור(כמובן) עד

כבה
$DN2$הרכבה $DN2$וכתיבה.הילדיםיקבלו ערכת
להתכונן
שאפשר יהיה לקחת הביתה כדי
לתערוכת היחיד הראשונהשלהם.
מדי שבת עד סוף
4-01
פרטים:לבני
פברואר.מוזיאון בית ראובן,ביאליק 14
שקללילד 20 ,שקל
03-04
תל אביב.
למבוגר.
rubinmuseum.org.i1

(בליווי
ומעלה

איך

המקראבירושלים

מצוירים בספר הרפ־
$TS1$הרפתקאות$TS1$

$DN2$הרפתקאות $DN2$ומפה מיוחדת,לזמנים
תקאות
$TS1$עתיקים$TS1$.
עתי־
$DN2$עתיקים $DN2$.הם יחפשו חפצי מלוכה
קים.
יפענחומגילות ויתחמקוממלכודות
להווה.
שדים ,רק כדילחזור בסוף
שבת
מדי
6-21
פרטים:לבני
(ללא
אבודים,

מועד סיום) .מוזיאון

חופשת החנוכה

$TS1$שבמכון$TS1$
שבמ־
ברצמבת .מכון דוירסון

סטפן וייז  21ירו־
$TS1$ירושלים$TS1$.

 234רחובות.

$DN2$ירושלים 40 $DN2$.שקל למ־
$TS1$למבוגר$TS1$,
שלים.

ויצמןלמדע ,הרצל
שקל לילד ו־  40שקללמבוגר.

davidson.weizmann.ac.il

מופשט באמצעות
ציור

רח׳ פנחסאילוןחולון.
ו־  35שקללמבוגר.
di-nii.org.ii

ממה

אביב

קצת תורה

הדמיון

הם

במסגרת התערוכה

ירביצו המדריכיםבילדים
אמנותית ,וגםיגלו יחד מהו

מגוון
פעילויות

40

את

״בין נוף למופשט״ במוזיאון בית ראובן

מחומרים מפתיעים ובחיבורים

תיות,
יות$DN2$,

משימות בעקבות חנוכיות ברובע

שקל.
tod.org.il

הפנטזיה בהשראתו שלהיון ,וגםלבנות
סביבוניםבעלי פרופורציות לא שגר־
$TS1$שגרתיות$TS1$,
לא מקובלים
של המעצב.
פרטים :לבני

סדנת

הצהריים יתקיים

03-05
$DN2$בדצמבר$DN2$.מוזיאון מגדל דוד,
בר.
ירושלים.

שלמעצב־העל
יהפוך מוזיאון העיצובבחולון למגרש
משחקים גדול וקסום .במסגרתויוכלו
הילדים לעצב בעצמם מטריושקה (או
בבושקה אם

אחר

קי־
$TS1$קישוט$TS1$

אור־קולי על העיר
היהודי ,ובערב מופע
ירושלים .אל תשכחו סוודר.
בדצמ־
$TS1$בדצמבר$TS1$
8-41
פרטים:לבניומעלה,

״פאנטסטיקו״

הספרדי

שחקנים ,ובסוף היום

משחק

בר
$DN2$בדצמבר$DN2$

מעצבים

מתקיים סיור בעקבות גיבורים

$DN2$קישוט $DN2$סופגניות.
שוט

נצטרך
רעית

במגדל דוד

מוזיאון

בית

03-04
ראובן.

שקל לילד

מוזיאון מגדל
03-05
דוד.

שקל לילד

בוגר,
$DN2$למבוגר$DN2$,

בשבת

חינם

לילדים עד גיל

blmj.org

18

ארצות

המקרא,

מוזיאון האסלאם,
 20שקל לילד

תתחיל במשחקעל גבימסלול
מוזיקליות,
בו היא בעזרת חידות
שם הם
בתצוגת כלי הנגינה במוזיאון
$DN2$בדצ$DN2$/
יכירו כלים מהמזרח והמערב ,יתנסו בנ־
$TS1$בנגינה$TS1$
■'
$DN2$ומ■'$DN2$
יוכלו
לקטעים שונים .כמו כן
$DN2$בנגינה$DN2$ויאזינו
גינה
המדעטק30 ,
הילדיםלהכין בעצמםכלי נגינה מחומרים
שקל לילד
שיאפשר להמשיך את הח־
$TS1$החגיגה$TS1$
ממוחזרים ,מה
המוזיקלית גם בבית.
גיגה
$DN2$החגיגה$DN2$
שבת בחו־
$TS1$בחודש$TS1$
מדי
פרטים :לבני4-8
$DN2$בחודש $DN2$דצמבר ,המוזיאון לאמנות האסלאם,
דש
הפלמ׳׳ח ירושלים 20 .שקל לילדולמ־
$TS1$ולמבוגר$TS1$.

בתרבות המערב:הסלפי .מלבד
$TS1$תערו!$TS1$
תערו־

$DN2$ולמבוגרwww.islamicart.co.il $DN2$.
בוגר.
$DN2$תערו!$DN2$

מתקופות שונות,

שההתקדמות

המסתיים

מוזיאון

נחום

35

גוטמן,

שקל לילד

־־

in

גשם של

חוויות

ויעניק להם חוויה קצת אחרת.
כתבי חידה,

פרטים :לבני

מבר.לונדע

$TS1$בדצ$TS1$/
בדצ־
7-41
ומעלה.

מוזיאוןהילדים,

רח׳ דוד

ראובני  25באר שבע 55 .שקל לילד ומ־
$TS1$ומ■'$TS1$

בוגרlunada.co.il.

סלפי במוזיאון
התערוכה
במוזיאון

תל

השנתית
אביב

של

לאמנות
אגף החינוך

מוקדשת לאבן

יסוד

כת דיוקנאות עצמיים
הילדים גם יתנסו בתיעוד הדיוקן
$TS1$הע|$TS1$
הע־

טמןלאמנות ,רח׳ שמעון רוקח  21תל שיוכלולהדפיס
החבוכיה של גוטמן
אביב 35 .שקל לילד ו־  15שקללמבוגר.
כנראה החג עם סיפור
חנוכה הוא
ההרפתקאות הכי מפתה ומסתורי.זו ההר■■'
סוף סוף גם לכם ייצא מזה משהו.טעים.
gutmanmuseumxo.il
$TS1$בחו$TS1$/
בחו־
פרטים:לבניומעלה .מדי שבת
רמנותליצאת למשימה בלשית במוזיאון
הדרהכרמל
$DN2$בחו $DN2$/דש דצמבר .מדעטק,בלפור
נחום גוטמןולגלות מהי ״החנוכייה הנע־
החברתיות.
חיפה 30 .שקל למבקרבמוזיאון 45 ,שקל
תלת־ממד חיפאי אםהילדים
למת״ ,ובדרך גם ללמוד מחדש על סיפו־
הוא כנראה המוזיאון המגניב ביותר שעוד
פרטים:לבני ומעלה .מ־  11בדצמ־
$TS1$בדצמ■■■יי$TS1$
לא הכרתם .כל ביקור בו הוא חוויה משפ־
$TS1$משפחתית$TS1$,
$TS1$תלת;$TS1$
תלת־
במדפסת
משהו
הדפיסו
לא
שלכם
י.
הפעילות כוללת
די הגבורה של המכבים.
עוד
iCf
_?
_?ma4atech._org.il_.I1Kn1!p_!7.p:p1
■■■יי
$DN2$בדצמ■■■יי $DN2$בר(ללא מועדסיום) .מוזיאון תל אביב
חתית,
רמזים ומשימות ובסופה מתקיימת סדנה
$DN2$תלת; $DN2$ממד ,כנראה עשיתם משהו לאנכון .והנה
$DN2$משפחתית $DN2$,אבל ביקור בחנוכה הואאפילו עוד
יותר :בימי החג יתקיים במוזיאון המשחק לאמנות ,שר שאול המלך  27תל אביב.
ההזדמנות לתקן:
חנוכיות.
איך לא
ליצירת
מוזיקה שמימית בירושלים
ה׳׳פאב־לאב׳׳ ,המעבדה
 50שקללמבוגר ,כניסה חינםלילדים.
ונפלאות׳׳ ,שישלח את
המשפחתי ׳׳משחקים
שבתות
מוזיאון האסלאם יקדיש את
לעיצוב וייצור בתלת־ממדהגדולה במזרח
בתאריכים
פרטים :לבני 6-8
tamuseum.com
לילדים:
מוזיקלי
לחינוך
דצמבר
 10ו־  14בדצמבר .מוזיאון נחום גו־ התיכון ,תקיים מדי שבת סדנהלילדים
כל בני המשפחהלרחבי המוזיאון בעקבות
הפעילות
צורות ,פרצופים ,דמויות

ותבניותצבעוניותלחיתוךעוגיות בבית.

$TS1$אולט$TS1$:
אולט־
בתחנות
$DN2$הע| $DN2$צמי שלהם
פעילויות
$DN2$אולט$DN2$:
רה־טכנולוגיות .ואין סלפי בלי פייסוש
בבאר
משפחתית
הרפתקה
הילדיםיוכלו לשתף את
ואינסטוש
שבע
לונדע,מוזיאוןהילדים של באר שבע ,התצלומים היישר מהתערוכה לרשתות

