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להצגות
בחיפהילדים

הפלגות
בכורת

TRIP

פארקאיורי
גדותטל

הירדן

הירדן:עלפאר7ןאינדי
לחתור,לשוט,
לרכובלטפס,

פארק","אינדיוהאטרקציותהשיטבאתר
הע־האזורהירדן,תעלותבמפגשהממוקם

מוק

$TS1$העמוק$TS1$

$DN2$העמוק$DN2$הירדן,בתוואיהרחבותהמיםתעלותשל
הכר־ומים.אקשןשלמפסחליהנותמזמינים

טיס

$TS1$הכרטיס$TS1$

$DN2$הכרטיס$DN2$הפארק,מתקניבכלחופשישימושכולל

בכלישיטשלושעהאופנייםטיולסדנאות,
עלסאפ־גלשןהפעילויות:ביןלבחירה.אחד
וקשת,חץפדלים,סירותקיאקים,הירדן,

גולף,מינימתהםמים,מפלטיפוס,קיר
סד־ג׳ימבורי,אומגה,לילדים,הבליםפארק

נאות

$TS1$סדנאות$TS1$

$DN2$סדנאות$DN2$,ועוד.אופניים,טיולמיהזור
בסמוךהירדןגדותעלפארקאינדי
,17:00-9:00א׳-ה׳,המעלה,יסודלמושבה
כרטיסמחיר,17:00-9:00חגוערכישישי

שנתיים(.)מגיללאדםשקל119כלול:הכל

,04-8434444והזמנות:לפרטים

www.indipark.co.il

הכנרת:

חינםוהפלגותסיורים

מוד־והפלגותסיוריםיתקיימובכנרת

רכות

$TS1$מודרכות$TS1$

$DN2$מודרכות$DN2$הפועלים.בנקבחסותתשלום,ללא
סיורגבריאללביתממעגןהסיורים:בין

והרבהבוץנוף,תצפיותהמשלבק"משל

המשלבסיורנחוםלכפרהאושרומהרמים;

ההפ־ק"מ.לאורךונוףטבעדת,היסטוריה,

לגות
$TS1$ההפלגות$TS1$

$DN2$ההפלגות$DN2$אקו־כנרת"השטהב"מעבדהיתקיימו
המדגיםמדידהציודמותקןשעליהספינה

בה־ואגמים.ימיםחוקרישלעבודתםאת

פלגה
$TS1$בהפלגה$TS1$

$DN2$בהפלגה$DN2$מהכנ־ומיםקרקערוגמיםהמודרכת

רת,

$TS1$,מהכנרת$TS1$

$DN2$,מהכנרת$DN2$אתומגליםהמעבדהציודאתמפעילים

שלוהאקולוגיההמיםעולםשלתכונותיו
האגם.

מראש:והרשמהפרטים,2.4־29.3

www.kineret.org.il,050-8874118

1יפ11יפ1עכ1

תיאטרונטופסטיבל

הבי־לאחרהשנה,שמתקאמבקפסטיבל

טול
$TS1$הביטול$TS1$

$DN2$הביטול$DN2$תיאטרונטו,פסטיבלשעבר:פסהשל

הפס־שלו.ה־03המהדורהאתהשנהשיציין

טיבל
$TS1$הפסטיבל$TS1$

$DN2$הפסטיבל$DN2$ב־3.92-3.13מוקדיםבשנייתקיים

העתיקה.ביפו31.4-30.3־71העתיקה,בעכו
הוותיקיםאהדהואהיחידהצגותפסטיבל
נוסדהואהתיאטרון.בתחוםוהמובילים

בדצמ־שנפטראגמון,יעקבידיעלונוהל

בר

$TS1$בדצמבר$TS1$

$DN2$בדצמבר$DN2$,ידיעלינוהללראשונהוהשנההאחרון

אלמגור־אגמון.גילההשחקניתרעייתו,
הטובהההצגהפרםעלמתחרותיחידהצגות

במה־מתקיימיםהיהירמהצגותחוץביותר.

לך
$TS1$במהלך$TS1$

$DN2$במהלך$DN2$מופעבהםנוספים,אירועיםהפסטיבל

יפו.תיאטרוןברחבתז"ללאגמוןמחווה

סרטיסיםהעתיקה,ויפוהעתיקהעכו

כאיוונטיםשקלב־08

eventim.co.il/neto,*9066

החלבפו־ותשביל
הגלילית:להםבבית

שוקוולהכיןלחלוב

הג־לחםביתבמושבהמשפחתיתהרפת

לילית
$TS1$הגלילית$TS1$

$DN2$הגלילית$DN2$והכרותלסיורהמבקריםאתמזמינה

המ־יטיילוהסיורבמהלךהרפתן.עבודתעם

בקרים

$TS1$המבקרים$TS1$

$DN2$המבקרים$DN2$לחלובילמדוותרנגולות,עגליםבין

גדולים,לבקבוקיםחלביחדימזגובידיים,
החולבברובוטיצפוהטרי,בחלבעגליגמיעו
והמאה.שוקויכינוולקינוחהפרה,אתלבדו

,16:00-10:00ובחג,המועדכהוליוםכל
,052-3275682צביקהלפרטים:שקל,42

050-6694119מאיה

היפה:תיאטרנן

הבינלאומיהפסטיבל
ילדיםלהצגות

להצגותה־13הבינלאומיחיפהפסטיבל

ויימ־חיפהבתיאטרוןהיוםשייפתחילדים,

שך

$TS1$ויימשך$TS1$

$DN2$ויימשך$DN2$היסטורי:אירועשלסוגהוא,31.3עד

לפתיחתראשונהסנוניתיהווההפסטיבל

אתשירחיבבכךלילדים,התרבותעולם

לגילמתחתלילדיםגםהירוקהתותנאי
במתחםמהירהקורונהבדיקתידיעל16



אנחנו

במצודה,ביקב,בנהר,ביער,הפתוח,באוויר

וברפתבחווהבתיאטרון,בפארק,במוזיאון,

לחירותמחודשתיציאההואהזהפסח

והחוויותבטבעהפעילויותהתרבות,בתחום

המשפחהלכלהצעות20המשפחתיות

דרוםעדמצפוןהמועד,לחול

בלומנפלדתהל

7ן7ן"ל:יערנת
jsוהרפתקאותחידות

של"יערלפסטיבלאתכםמזמינהקק"ל

הארץ,ברחביקק"לביערותהרפתקאות"

"חוויער".אפליקצייתבליווישיתקיים
1פ־עציםביןחידותלגלותמוזמניםאתם

רחים,

$TS1$,1$פרחיםTS1$

$DN2$,1$פרחיםDN2$$1מרת־רמויותלפגושצפנים,לפצחST$תרמf$1ST$

$2ND$תרמf$2ND$,איךללמודתמונות,ולהעלותלצלםקות
לפיקניקלעצורהיער,ניקיוןעללשמור
ולקבלהסיוםנקודתאללהגיעולבסוף
כלהיערות.שומרישלדיגיטליתתעודה

מפתהכוללתמשחקערכתתקבלמשפחהי|

שקיתהפעלות,עםפיקניקמפתניווטים,
ביערותיתקייםהפסטיבלובנדנה.אשפה
יערגורן,פארקעופר,יערצפוןהבאים:

שמן,בןיערמרכזחמה:מבואיערביריה,

נסשרהמרכזבריטניה,פארקעמינדב,יער

יעריתיר,יערהמלאכים,יערדרוםהרים:

אשל.ביתמצפהשוקדה,
ללא,17:00-10:00ו־31.3-30.3,4.1

נוספים:לפרטיםתשלום.

https://katzr.net/9c9cb4

גלילהריי7ןב

ירא1ן:ב7ןיבנץ
וטעימותליקוטסדנת

ליקוטסדנתבפסהיקייםגלילהרייקב
צמחילהכרתסיורכוללתהפעילותבטבע.

יפהבמסלולקלילההליכהאכילים,בר

אכיליםברצמחיוליקוטהיקב,בקרבתבטבע

בסיפוריםהמלווהחווייתיתהדרכהכדיתוך

בפעילותהמבוגריםהמשתתפיםובמשחקים.
ומט־ביקבמודרךמסיורגםליהנותיוכלו

עימות

$TS1$ומטעימות$TS1$

$DN2$ומטעימות$DN2$.יין

,1.4-30.3העליון,כגליליראוןקיכוץ
לתיאום:לילד.שקל35למםוגר,שקל65

היקם,אתרדרךאו,04-6868748

eventbuzz.co.il/likutbayekev

הגנלן:רנות
מייצריםאיך

מרוח?חשמל

באיזומרוח?נקיחשמלמייצריםאיך

היאגובהלאיזהטורבינה?מסתובבתמהירות

השוכנתהבכא,עמקהרוחחוותמתנשאת?

מקיימתהגולן,שלמרהיביםנופיםרקעעל
ללאהמשפחהלכלוסיוריםפעילויותבחג

מייצריםאיךהמבקריםיגלובהםתשלום,

הראשוןהרוחאנרגייתבאתרמרוחחשמל
הדרכותיוצעובפעילותבישראל.והגדול

משי־עםאינטראקטיביאפליקציהומשחק

מות

$TS1$משימות$TS1$

$DN2$משימות$DN2$הגולן.צפוןברחבי
שעהבכל31.3,16:00-10:00־29.3

המרפסתההדרכות:מיקומיעגולה.

לקיבוץ;הכניסהאחריגולן,מרוםכקיבוץ
המפקדהכווייז:הסוריתהמפקדה
בעמקההנצחהאתרבקונייטרה;הסורית
תשלום.ללא.77עוזהככא
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לבדי־חברותעםבתיאוםלפסטיבל.הסמוך

קות

$TS1$לבדיקות$TS1$

$DN2$לבדיקות$DN2$יסונכרןהבדיקהמוערמהירות,קורונה

ית־והתוצאותשהוזמנה,ההצגהמועדעם

קבלו
$TS1$יתקבלו$TS1$

$DN2$יתקבלו$DN2$ילדיםכניסתויאפשרוקצרזמןתוך
עי־מוצגותבפסטיבלשנה,כמדילאולמות.

לית
$TS1$עילית$TS1$

$DN2$עילית$DN2$ההצגהלילדים.התיאטרוניותההפקות

מוזיקליתהפקהזהב","הכלהיאהפותהת
"התרנגולים",להקתשלהאהוביםמהשירים
לקהלוגםהצעירלקהלגםתדברהסתםשמן
המלווים.

04-8600500כרטיסים:,31.3-29.3

www.haifakids.co.ilוכאתר

חיפה:מדעטק

הפיזיקהפלאי

טכנו־למדע,הלאומיהמוזיאוןמדעטק,

לוגיה
$TS1$טכנולוגיה$TS1$

$DN2$טכנולוגיה$DN2$מעשהאתבפסחמשיקבחיפה,וחלל"

הכו־המוזיאוןשלמקוריתתערוכהפלאים",

טורנדוובהםחווייתיים,מדעמוצגיללת

עוצמתיים,עשןתותחימטרים,שישהבגובה
קרניעלנגינהאינסופית,מראותחוויית
מטרים,שבעהבגובהגליםענקיות,לייזר

מתבססמיצגכלעצומים.אורמוצגיועוד

האופטיקה,מעולמותפיזיקליעיקרוןעל

בפסחעודהאוויר.ומכניקתהאורהגלים,

קמורהרצפהובוהארץכדורשלתצוגהחדר
אותנוהסובביםהשמייםגרמיאיךוהדגמה

המוקדשרוהבנושאחדרעלינו,משפיעים

במנהרותמטוסיםוהטסתקיפוללפעילויות

צבעיבאמצעותשיתופיקירציורהכנתרוח,
UVהשוך,בהדרהזוהריםפלואורסנטיים

מדעיות.הדגמותושלל
65 גילעדלאדם,שקל4.4-19.3,

באתר:כרטיסיםחינם,

www.madatech.org.il

בחדרה:טכנודע

מדעיהפנינג

בח־טכנודעהמדעבמוזיאוןפסחפעילות

דרה

$TS1$בחדרה$TS1$

$DN2$בחדרה$DN2$במוקדיםתחנותעםהפנינגהשנהתכלול
הצעיריםהמדעניםהטכנודע.ברחבישונים

מדעייםניסוייםיערכופירמידות,ייבנו

האורסודאתיגלולדם,מיםיהפכושבהם

הח־בהשראתסתריםכתביפענחווהזמן,

רטומים

$TS1$החרטומים$TS1$

$DN2$החרטומים$DN2$,ויש־בפארקיסיירוהמצריים

תתפו

$TS1$וישתתפו$TS1$

$DN2$וישתתפו$DN2$ביןהמחברפרסיםנושאבחידון

ליהנותהילדיםיוכלוכןכמולהגדה.המדע
שלשטחעלהמשתרעהמדע,בפארקמסיור

מוזיאון
הטכנודע

בחדרה
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הרפתקאות
ביתיר

בעק־לשימושפתרונותמגווןומציגדונמים
רונות

$TS1$בעקרונות$TS1$
$DN2$בעקרונות$DN2$שלנו.היומיוםבחייפיזיקליים

אולגה,גבעת,2גיסיםהרג,1.4-29.3
,04-6333505פרטים:חדרה,

technoda.org.il

נתניה:תזלדזתמ1זיא1ן

ניווטומסעבריחהחדר

חדרמציעיםנתניהתולדותבמוזיאון

לתערו־בנוסףמשפחתי,ניווטומסעבריחה
כת

$TS1$לתערוכת$TS1$
$DN2$לתערוכת$DN2$סביבסובבתהפעילותסיפור.עםהגדות

למסעיוצאיםנתניהאדמותרכישתחוזה
וסיפוריםרמזיםדרךהאוצראתלמצואבזמן

לכלנוסטלגיוצילוםהמוזיאון,קירותבין

סיוריםיתקיימוכן.(31.3-29.3)משתתף

וס־סיורבחושך,לציורסדנהבהםוסדנאות,

דנת

$TS1$וסדנת$TS1$

$DN2$וסדנת$DN2$שבקירותלגלריהסיורבאביב,גרפיטי
העירמגגותצילומיםופעילותהרצלרחוב

בתשלום.הפעילויות.(31.3-30.3)

נת־,3מקדונלדנתניה,תולדותמוזיאון

ניה,

$TS1$,נתניה$TS1$

$DN2$,נתניה$DN2$09-8308851,באתר:פרטים.www

netanya-culture.co.il

ח1לח:תיאטרח
חוזריםהזמרימי

אתהזהבחגמחזיריםחולוןבתיאטרון

חו־בתיאטרוןזמר"ימיהוותיקהפסטיבל

לון".
$TS1$."חולון$TS1$

$DN2$."חולון$DN2$להיותכמוזה"לשירהמופעים:בין

שמר,נעמילהולדתשנה90לרגלירדן"

אצל"בדשאהגדולים;משיריהאמניםחגיגת
יוםוחגיגותהמופתלאלבום50אביגדור"

עץהאדם"כיגבריאלוב;למיקי70הולדת
זךנתןמשיריבמופעגלרוןנוריתהשדה"

את"באביבשמואלי;ורזגלריקיעםז"ל,

והמ־למשוררהצדעהערבחזרה"תשובי

תרגם

$TS1$והמתרגם$TS1$

$DN2$והמתרגם$DN2$החורש.שנפטרקורןאבי

באתר:וברטיסיםפרטים,1.4-30.3

zemer-fest.co.il

אגםמוזיאח

בראעחךלציח:
ייחודיבסגנוןהגדה

תערו־משיקבראשון־לציוןאגםמוזיאון

כה

$TS1$תערוכה$TS1$

$DN2$תערוכה$DN2$הגדהמתחילה",ברוך"והגדתחדשה

ההג־אגם.יעקבידיעלמצוירתפסחשל

דה

$TS1$ההגדה$TS1$

$DN2$ההגדה$DN2$משי,הדפסבטכניקתהודפסההייחודית
אגםבהגדהב־5891.בצרפתלאורויצאה

וחדשניעזביטויהמקודשיםלטקסטיםנותן

והקוראהמתבונןשלונפשוליבואלשמדבר
!ב־צבעוניבעושרשימושתוךגיל,בכל

ציוריות

$TS1$בציוריות!$TS1$

$DN2$בציוריות!$DN2$האותיות.שלהייחודית

ראשון־,1מיש"ררחובאגם,מוזיאון

לציון,
$TS1$,ראשוןלציון$TS1$

$DN2$,ראשוןלציון$DN2$25,ברטיפיםחינם,גילעדשקל

.yama.co.ilבאתרמראשבהרשמה

בירזעולים:הראלמרכז
אינטראקטיביתחוויה

משפחותמזמיןבירושליםהרצלמרכז

מרתקת,חינוכיתאינטראקטיביתלחוויה
במרכז"פסחהכותרתתחתעלות,ללא

שלביוזמהמדובראגדה!".זואיןהרצל
הציבוריתהמועצההממשלה,ראשמשרד

הרצלזאבבנימיןשלופועלוזכרולהנצחת
העו־הציוניתההסתדרותשלהרצלומרכז

למית.
$TS1$.העולמית$TS1$

$DN2$.העולמית$DN2$המבקריםייהנוהפעילויותמגווןבין
חייוסיפוראתהמספראינטראקטיביממרכז

הרצל,במוזיאוןהמדינההוזהשלהמרתק
מש־בהר,סיוריםלילדים,מסיירתהצגה

חקים

$TS1$משחקים$TS1$

$DN2$משחקים$DN2$,סדנאות,יצירה,פינותמשפחתיים

ועוד.

מראשרישוםתשלום,ללא,1.4-29.3

*2843בטלפון:

ה7ןר1ןתיאטרח
בירושלים:
וסיוריםהצגות

יומייםמציעבירושליםהקרוןתיאטרון

הכי"הכי"האוסףהמופעיםיועלושבהם

ברח־וסבתא"סבאשלהמתנותו"רכבת

בת

$TS1$ברחבת$TS1$

$DN2$ברחבת$DN2$יתקיימוכןהפעמון.בגןהדרקוןג׳רי
"המסעהמשפחה:לכלתיאטרלייםסיורים
תיאטרלימשחקסיורפעמון"ממלכתאל
קולהקלטותחזותיים,אמצעיםבשילוב
הפעמון;בגןמדריכיםובליווישטהומשחק
משחק,המשלבתיאטרוןגבאי"גב׳ו"איפה

בסמטאותוסיפוריםשיריםבובות,הפעלת

משה.ימיןשכונת

הסיוריםבחינם.ההצגות.30.3-29.3

מראש)בהרשמהשקל30התיאטרליים:

traintheater.co.ilאתר:בלםד(,
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הגולןברנזת

המופע

"הללויה"
בירועולים

ד1ד:עיר

לילהמופע

דוד,עירשלהלילהמופע"הללויה",
המו־פסה.המועדבהוללפעילותחוזר

פע

$TS1$המופע$TS1$

$DN2$המופע$DN2$ירושליםשלתחייתהסיפוראתחושף

גביעלעיליתבטכנולוגיהומוקרןהקדומה

השמיים.כיפתתחתדוד,עירעתיקות

העבריתבשפהמיצגים.1.4-29.3

20:15,19:30,,21:00בשעותיתקיימו
www.אתר:שקל.62תשלום:.21:45

hallelujah.cityofdavid.org.il

יתיר:רובל

וסוסיםארכיאולוגיה

פעילויותשלללחגהכינויתירבחבל
יהודיתעיירההקדומה,סוסיאמשפחתיות.

חב־גשרעםלחייםתתעוררשנה,1,500בת

לים
$TS1$חבלים$TS1$

$DN2$חבלים$DN2$התנסותרחוב,שחקנילילדים,מאתגר

בהדרכתמשפחתיתארכיאולוגיתבחפירה

איפורגמל,עלרכיבהמוסמך,ארכיאולוג

בהדר־האובנייםעלכדיצירתלילדים,פנים

כה

$TS1$בהדרכה$TS1$

$DN2$בהדרכה$DN2$ועודקדרית,שלוליווי

משפחתי:כרטיס,3מגיללאדםשקל35

1-599-500037נוספים:לפרטיםשקל.175

מש־רכיבהמציעיםתחיהבחוותואילו

פחתית

$TS1$משפחתית$TS1$

$DN2$משפחתית$DN2$בהווהיתיר.ליערבסמוךסוסיםעל

ליטוףפינתפוני,וסוסיבוגריםסוסיםמגוון
.14מגילוהאכלה.

052-8903810אליענהנוספים:לפרטים

יתירחבלתיירותובאתר

www.goyatir.co.il

ים:אשדודמצודת

מספרהים

עשירמיצגבאשדוד:חדשאור־קולימופע

ביןהנעים,אשדודמצודתבאתרבאפקטים

המצודהשלהמקורייםהעתיקיםקירותיה

מימיהחלאשדודשלסיפורהאתומספר

מז־ימינוועדהפלישתיםדרךהקדמון,האדם

ווית

$TS1$מזווית$TS1$

$DN2$מזווית$DN2$האינסופייםשגליוהים,ייחודית.ראייה

הואשנים,מיליוניאשדודחופיאתמלטפים

ותה־העירשלההיסטוריהאתשמספרזה

פוכותיה.

$TS1$.ותהפוכותיה$TS1$

$DN2$.ותהפוכותיה$DN2$פעילויותלשללמצטרףהמיצג
בהןהמצודה,במתחםהמוצעותחווייתיות
בפעו־צלפיםהצעיר,הארכיאולוגמשימות

לה,
$TS1$,בפעולה$TS1$

$DN2$,בפעולה$DN2$ועוד.הסוואה,משחקיקשתות,בניית

באתר:נוספיםפרטיםתשלום,ללא

visit.ashdod.muni.il

ת1רפסטיבז,

באשדוד:הזהב

ופיוטיםשירים

והאהובהוותיקהזהב""תורפסטיבל

ותר־מוזיקליפסיפסלאשדודומביאחוזר,

בותי

$TS1$ותרבותי$TS1$

$DN2$ותרבותי$DN2$ההברהאתהמרכיבההקשתשלמרתק

אנס־אתהפסטיבליארחהשנההישראלית.

מבל
$TS1$אנסמבל$TS1$

$DN2$אנסמבל$DN2$דודרביבראשותהישראליהפייטנים

פיוטחגיגתיצאנו""בבהילובמופעאדרי

הפיוטשלהמסורתשבמרכזההחירותלחג

צלחתאתלהניףנוהגיםבהיצאנו","בבהילו
שו־סביבהאורחיםשלראשיהםמעלהפסח

לחן
$TS1$שולחן$TS1$

$DN2$שולחן$DN2$.ואהרוןראובנידוריתיתארחוכןהסדר
שלמקוריתהפקה"לדינו"במופעפרדה

הביתאלהצצההשנייםיספקובההפסטיבל,

השיריםהרומנסות,עםגדלובוהספרדי

מחווהמופעוהרוח"ואני"אתוהסיפורים;

ועוד.טהר־לב,ליורם

אשדוד,התרבותמתחם,1.4-29.3
בטלפון:שקל,119-75במחירכרטיסים

ובאתר:,08-9568111

https://www.torhazahav.co.il

בנגב:ניצנהפתחת

משפחתיתבילויחבילת

ניצנה"בפתחתפתוחים"משקיםפסטיבל

הפתוחיםבמרחביםפעילויותעשרותמציע

הפעילותימיבארבעתהנגב.הראזורשל
המש־לכליומילבילויחבילהלבחורתוכלו

פחה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$למשתתףשקל20שלסמליתבעלות
כוללתחבילהכלפעילויות.שלמלאליום
סיורים,עשרותמביןשונותפעילויותשלוש
טעימותאוכמניות,קטיףוהוויות:סדנאות
ריחנית,ארומתרפיהסדנתאורגנית,לאבנה
ועוד.ועודחווייתית,בוץסדנת

ברנע,קדשניצנה:פתחתמושבי

שלהחקלאיוהמשקמילכה,בארכמהין,

,1.4-29.3ניצנה,החינוכיתהקהילה
מראש:והרשמהפרטים

www.negevtour.co.il


