
 חוויה פותחת מחשבה   –מוזיאון הילדים הישראלי, חולון 
 

 אנו מזכירים לכם שיש לתאם כל ביקור מראש בציון קוד ההנחה.
 

 
 "התחברנו"  -מסלול רב תחומי לאמנות לילדים –בגובה העיניים 

חיבורים: אמנות הנוצרת ע"י חיבור בין חפצים )לפעמים -בנושאבתערוכה מוצגות יצירות 
 שלוקטו בידי האמנים וביחד הופכים ליצירה חדשה. יומיומיים(

בתחום התיאטרון, המוסיקה, האמנות הדיגיטלית  לילדים מחכה חוויה רב חושית פעילה
 והיצירה. 

 ₪  26במקום ₪  05מחיר כרטיס  .תיים משך הפעילות: כשע
 ילדים חייבים בליווי מבוגר.ה.   8עד  4לגילאי 

 
 

 –דיאלוג עם הזמן 
 "הזמנה לשקט".-ת היוצר של "דיאלוג בחשכה" ופרויקט מבי

כשאנחנו קטנים אנחנו חולמים להיות גדולים. כשאנחנו גדולים אנחנו פוחדים להזדקן 
...שבויים בידי דעות קדומות וסטריאוטיפים ומתאמצים להיראות צעירים, הדיאלוג עם הזמן, 

 מסתבר מלווה את כולנו, בכל גיל.
של כולנו והפכו אותו  הדיאלוג עם הזמןלקחו את  מנה לשקט""הזו "דיאלוג בחשכה"יוצרי 

  . מסע מרתקולחוויה מרגשת 
המסע הזה, המודרך על ידי מדריכים זקנים, מתאים כמעט לכולם, למשפחות, ילדים, 

מתבגרים, מבוגרים וקשישים. הוא רצוף במצבים מרגשים, משעשעים ומהנים. מסוג החוויות, 
 נכנסים:שיוצאים מהן אחרים ממה ש

 אחרים בדיאלוג עם עצמכם, שונים בדיאלוג עם הסביבה ועם היקרים לכם.
כל ילד, כל מי שהיה פעם ילד, כל מי שיהיה פעם סבא, כל מי שתהה פעם מתי באמת יהיה 

 כבר גדול... חייב את הביקור הזה לעצמו.
 ₪  26במקום ₪  05מחיר כרטיס  משך הפעילות: כשעה וחצי.

 חייבים בליווי מבוגר. 14.   ילדים עד גיל 165עד  15לגילאי 

 
 

 : )חובה ליווי מבוגר( לבחירה 4לגילאי שנתיים וחצי עד  קטנטנים ימסלול 6  
 או "טיול עם ינשול "  
 "בעקבות הפרפרים"  

 ₪ 40במקום ₪  45מחיר כרטיס משך הסיור כשעה ורבע.      
 53:95לימודים בשעה ובחופשות  53:95, מדי שבת בשעה 10:55בשעה בימי ג' 

 
 

 (חובה ליווי מבוגר  לבחירה: ) צעירים ימסלול 2
 ( 8עד  2)לגילאי  – "היער הקסום" 

 ( 2עד  4)לגילאי  -"המסע לתיקון ממלכת הזמן"  או
 ₪  26ש"ח במקום  05מחיר כרטיס ים. משך הסיור כשעתי

 מדי חצי שעה יוצא סיור 10:55 -ל 15:55, שבתות וחופשות בין השעות 10:55' בשעה גבימי 

 

 חייבים בליווי מבוגר( 3)ילדים מתחת לגיל   – 11עד )כתה ג' (  8לגילאי  מסלול הבוגרים
 "החייזרים "

 ₪ 26במקום ₪  05מחיר כרטיס משך הסיור כשעתיים. 
 מדי חצי שעה יוצא סיור 10:55 -ל 15:55, שבתות וחופשות בין השעות 10:55בשעה בימי ג' 

 



 הזמנה לשקט
 חוויה שתשאיר אותך ללא מילים. 

המדריכים בתערוכה, חירשים וכבדי שמיעה, ילוו אותנו במסע פעיל וחוויתי לעולם של שקט, בו 
דבורות )ללא קול( : "נשמע עם העיניים", "נדבר עם הידיים" ועוד  -נתקשר במגוון דרכים לא

 ועוד....
 ₪  26במקום ₪  05מחיר כרטיס  משך הפעילות: כשעה וחצי.

 חייבים בליווי מבוגר. 16ילדים עד גיל   33עד  3לגילאי 
עד  12:55. ימים א' ג' ד' ה' גם 19:55עד  15:55. שבת 19:55עד  53:55ימים א' עד ו' 

65:55 
 

 

 דיאלוג בחשכה
 .מדריכים עיווריםע"י המודרך  בחושך מוחלטסיור המתקיים 
 כשעה ורבע.משך הפעילות: י מבוגר. חייבים בליוו 14ילדים עד גיל  .33-3מיועד לגילאי 
 65:55עד  12:55. ימים ב' עד ה'  גם 19:55עד  15:55. שבת 19:55עד  53:55ימים א' עד ו' 
 ₪  26במקום ₪  05מחיר כרטיס 

 
 

 
 .מוזיאון הילדים הישראלי, חולון

 בשל עבודות בינוי, הכניסה היא מרח' ירושלים, פינת רח' מפרץ שלמה 
 ן.דרך ספורטק חולו

 חובה לתאם כל ביקור מראש במרכז ההזמנות:  -לתשומת לבכם
 . 4555קוד ההנחה שלכם הוא  . 9שלוחה  59-2059555טל' 

 
 

 www.childrensmuseum.org.ilבקרו באתר המוזיאון:    
 www.facebook.com/childrenmuseum -הצטרפו אלינו גם בפייסבוק

 

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

