
 

 

 חוויה פותחת מחשבה   –מוזיאון הילדים הישראלי, חולון ב 2021

 .ההנחה קוד בציוןבאתר המוזיאון  מראש ביקור כל לתאם יש

  "מסע הקסם המיסתורי -הביטלס"  – העיניים בגובה

 התרבותית ולהשפעתה הביטלס ללהקת המבקרים ייחשפו וחווייתית אינטראקטיבית בפעילות
  .והאמנותית
 בה הדרך את וכן, ויצירתיות אישי ביטוי, דמיון לפיתוח כלי המוסיקה של היותה את תמחיש התערוכה

 .אנשים בין תקשורת לאמצעי והופכת רגשות מעוררת מוזיקה

 סוגי סיורים: 2
 ( 12ועד גיל ומעלה בלבד  5)ילדים מגיל לכל המשפחה 

 ( 12למבוגרים ובני נוער )מגיל 
 ₪  68במקום ₪  55משך הפעילות: כשעתיים . מחיר כרטיס 

 

 מסע בהדרכת מדריכים חירשים וכבדי שמיעה.חוויה שתשאיר אותך ללא מילים.  - הזמנה לשקט

 ₪  68במקום ₪  55משך הפעילות: כשעה וחצי. מחיר כרטיס 
 חייבים בליווי מבוגר. 12ילדים עד גיל   .120עד  9לגילאי 

 

 סיור המתקיים בחושך מוחלט המודרך ע"י מדריכים עיוורים. - דיאלוג בחשכה

 חייבים בליווי מבוגר. משך הפעילות: כשעה ורבע. 14. ילדים עד גיל 120-9מיועד לגילאי 
 ₪  68במקום ₪  55מחיר כרטיס 

 

  הזמן עם דיאלוג

 .זקן מדריך של בהדרכתו, ומרגשות מהנות, אינטראקטיביותמשחק, פעילות ושיח  תחנות בין מסע
  כולנו של והשיח הזמן לאלמנט נוסף נדבך מוסיפה ומשחק שעשוע של בדרך, תחנה כל

 .עמו

 ₪  68במקום ₪  55. מחיר כרטיס דקות 40-משך הפעילות: כשעה ו
 מבוגר.חייבים בליווי  14.   ילדים עד גיל 120עד  10לגילאי 

 *ניתן לקיים סיורים משפחתיים לציון ימי הולדת במסגרת משפחתית כלל גילאית

 



 

 

 "בעקבות הפרפרים" /"טיול עם ינשול "  

 לבחירה )חובה ליווי מבוגר(:  4מסלולי קטנטנים לגילאי שנתיים וחצי עד  2  

 ₪ 60במקום ₪  50משך הסיור כשעה ורבע. מחיר כרטיס   

 

 -"היער הקסום" במסלול המוכרתוכן שונה  – ""חברים ביער  /( 8עד  6)לגילאי  – "היער הקסום"
 ( 6עד  4)לגילאי   -  "המסע לתיקון ממלכת הזמן"  /( 8עד  6)לגילאי 

 מסלולי צעירים לבחירה: ) חובה ליווי מבוגר (

 ₪  68ש"ח במקום  55סיור כשעתיים. מחיר כרטיס כל משך 

 

 "החייזרים"

 חייבים בליווי מבוגר( 9)ילדים מתחת לגיל   –( עד ה' )כתה ג'   11עד  8לגילאי 

 ₪ 68במקום ₪  55משך הסיור כשעתיים. מחיר כרטיס 

 

 5הצגה פעילה לגילאי שנתיים וחצי עד  –איפה מיש 

 עוסקת בקשר בין הילדים לצעצועים שלהם דרך סיפורו של הצעצוע "מיש" , ההצגה 
 עצוע חדש. אשר נזנח לטובת צ

 ₪.  37למבוגר במקום ₪  ₪32,  52לילד במקום ₪  45חיר כרטיס מ

 

 ( 66הכניסה לחנייה היא מול רח' מפרץ שלמה ) פארק פרס, חולון., הישראלי הילדים מוזיאון

 . 4000ההנחה שלכם הוא קוד 
 www.childrensmuseum.org.il:    המוזיאון באתר בקרו

 www.facebook.com/childrenmuseum -בפייסבוק גם אלינו הצטרפו

 

 

http://www.childrensmuseum.org.il/
http://www.facebook.com/childrenmuseum

