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ושישיחגערבי00:01-00:51

?Mש״ח00:0100:4148 TA

nnw 0f\הראל,קניוןמהאגדות

,יו'•-אי00:2100:71

המשאלותארץאהלהציליוצאים

00:01-03:31המקרא,ארצותמוזיאון

<.>*-א־חינםילדיםש׳ח,1632

0T
אביביתהמשפחהלכלסוכות

חג,וערבישישי00:01-00:91חי,

9.32דאו00:0100:41

9.03חמישי

ומופעיםהצגות

הקרון,תיאטרוןלולושלהקרקס

קטעיםשלרצףלבניש״ח,00:1130

בובות.יד־עלהמבוצעיםלול״נ־יס

אמילברחובמפגשגבאי?גברתאיפה

ומעלהלבניש־ח,03:1160בוטה

23».יאו

ufrnאירועים

הקופים,פארקאפריקאיהפנינג

ושישיחגערבי00:01-00:51

9.32דאוש״ח00:0100:4148

נמשניםואירועיםאטרקציות

ראשון־חמישיהתנ״כיהחיותגן

00:9-03:61חגוערבישישי00:9-00:81

ש׳ח,00:0100:8163-64וחגשבת

67501 מפגשיםהאכלות,1102

שבוע;בסופיחיביתבכיתתוהדרכות

היכרותוליטופיםפגישותהדרכות;

ליטוף.פינתחיים;בעליעם

ראשון־האוניברסיטאיהבוטניהגן

חמישי

$TS1$ראשוןחמישי$TS1$

$DN2$ראשוןחמישי$DN2$00:900:91שעהעד00:9שישי

00:9-00:91שבתהשבת,כניסתלפני

אתהצילו3/210497602ש־ח,1828

פעילויותובופרפריםביתהפרפרים

הטרופיתהחתמהיצירהופינות

ייחודית.טרופיתחוויההמחודשת

שישי00:900:91ראשון־חמישי

00:900:91שבת00:9-03:71

ראשון-האסלאםלאמנותהמוזיאון

00:0100:41שישי00:01-00:91חמישי

ש״ח,00:0100:612040שבת

בסוכות:פתיחהשעות566129102

וערבשישי00:0100:91ראשון־שליש'

00:0100:61ושבתחג00:0100:41חג

הסוכותחגבנושאיצירהסדנאות

ככלהתערוכהמתוררחבובמגוון

שישי00:0100:51סוכות,חופשתימי

00:31עדחגוערבי

00:61-00:81שנילטבעהמוזיאון

20שבת לבנילילד,ש׳ח,03:01-03:21

סיפורשעות563111602

יצירה,המשלבותוסביבהטבעבנושאי

המועדבחולופעילויות.חייםבעליליטוף

פתוחיהיההמוזיאון9.629.03סוכות

פעילותותתקיים00:900:51בשעות

השעותביןעגולהשעהבכלמיוחדת

שלתשלום)הוספת00:31ל־00:01

והסברים.ליטוףפינתהכוללתשיחו,

ראשון,המקראארצותמוזיאון

רביעי03:903:71חמישישלישי,שני,

03:900:41חגוערבישישי03:903:12

המוזיאון9.11ב־00:01-00:51שבת

בלמשאלות:עץמשאלותחודשסגור

סיוריהעץעלמשאלהלתלותיכולאחד

בעולםלבמשאלותעלסיוריםמשאלות

9.82שלישיבימיהעתיק. 9.12,,)00:71

התנ״רבעקבותשמשיעלילות

חוברהעסבמוזיאוןמם״״םומעלהבני

ספטמבר.סוףעדהפעילויותבלקומיקס.

שנייחמישיהמדעמוזיאון

חגוערבישישי00:01-00:81

.00:01-00:61וחגשבת00:01-00:41

סגור.המוזיאון9.81-9.71כיפורביום

שיח,145משפחתיכרטיסש*ח,2040

מיםחדשותתערוכות654488802

מיםחוקריםהמים,מקורותבירושלים,

מדעלגילוי,מנוףמעמקים,תערוכות

הקשר,מהחושך,פנסהסיפור,כלזה

לאורפארק,בלונהסיבובשחק,16שם

לגעתאשליות,בחשבון,באהחשמל,

מדעתיאטרוןבמעמקיםאורבמים

9.52שבתמדיש״ח.20המשפחה.לכל

במוזיאוןסוכותחופשתובכל9.2201.2

הפעילויותמכלליהנותמולמןהקהל

9.2201.2התאריכיםביןבמוזיאון

9.62אי,ביוםגםפתוחיהיההמוזיאון

הנועראגףישראלמוזיאון

00:0100:71חמישירביעי,שני,ראשון,

חגוערבישישי00:0100:12שלישי

00:0100:71וחגשבת00:0100:41

ילדיםש־ח,36למוזיאוןכניסהמחיר

פשרובסוכותבשבתבשלישי,חינם

באמנות.החלוןדימויהחלונות

9.22רביעיבסוכות:פתיחהשעות

9.3200:0100:71חמישי00:0100:41

שבת־שני9.4200:0100:41שישי

9.82שליש־9.529.7200:0100:71

9.9200:0100:41רביעי00:0100:12

9.0300:0100:71חמישי

ראשון־חמישידודמגדלמוזיאון

וחגיםחגערבישבת,00:0100:71

00:0100:411530שישי00:0100:71

80ספטמבר:במהלך625333302ש׳ח,

הליליהחיזיוןמשפחתילכרטיסש־ח

00:02מוצ״ששנ־־חמישי,ההקרנה:מועדי

35 51:22, להזמיןישש״ח,00:12,50

כניסהעםבשילובכרטיסמראש.כרטיסים

ש״ח.5565ביום:למוזיאון

ישראל,מיניפארקישראלמיני

לטרון.למנזרבסמוךאיילון,עמק

ראשון־רביעיבספטמבר:פתיחהשעות

00:0100:12חמישי00:0100:91

,00:01-00:91שבת00:01-00:41שישי

פארק559559700ש׳ח,1972

ישראל.מדינתשלזעירמורלהמציג

zoominiמ־ סטודנטיםתערוכת:9.12

פריטיםהמציגהבחולוןהטכנולוגימהמכון

המקורי.מגודלם10פימוגדליםיומיומיים

המקומות

44ג׳ורג'המלךוויאביבית

0035126-20

,6שמאעאליהושמואלבית

3643026-20

שולוב,אהרוןדרךההנ״כיהחיותגן

675011102

בורלאהאוניברסיטאיהבוטניהגן

3/210497602

האסלאםלאמנותהמוזיאון

5661291הפלמ־ח 2,02

היכליהודיתלאמנותהמוזיאון

,0109885-2085ג׳ורג'המלךשלמה

מוהליברלטבעהמוזיאון

563111602

6292001חברוןדדךהמעבדה 82,02

25גרנותהמקראארצותמוזיאון

561106602

רם,גבעתרופץ,דרךהמדעמוזיאון

654488802

הנועראגףישראלמוזיאון

670881102המוזיאונים,קריית

יפו,שערדודמגדלמוזיאון

625333302

מלחה,הרכבתתחנתלידיעלעין

645186602

כפרלידשמן,בןיערהקופיםפארק

928588808דניאל,

קדםדרךאדומיםקניון

590800002

6726660קניגפיירהדרקניון 62,02

הקסטל,מחלףלידהראלקניון

533541602

,2רמזדודהחאןתיאטרון

1828176-20

הדרור,פעמוןגןהקרוןתיאטרון

דוד,המלךפינתו׳בוטינסקי

561851402

עמוד 2


