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 ב־80 שקל באיוונטים 
eventim.co.il/neto ,*9066

 שביל פרות החלב 
 בבית לחם הגלילית: 

לחלוב ולהכין שוקו
־הרפת המשפחתית במושב בית לחם הג

לילית מזמינה את המבקרים לסיור והכרות 
־עם עבודת הרפתן. במהלך הסיור יטיילו המ

בקרים בין עגלים ותרנגולות, ילמדו לחלוב 
ימזגו יחד חלב לבקבוקים גדולים,  בידיים, 
יגמיעו עגל בחלב הטרי, יצפו ברובוט החולב 
לבדו את הפרה, ולקינוח יכינו שוקו וחמאה. 
† כל יום בחול המועד ובחג, 16:00-10:00, 
42 שקל, לפרטים: צביקה – 052-3275682, 

מאיה – 050-6694119

תיאטרון חיפה: 
הפסטיבל הבינלאומי 

להצגות ילדים
פסטיבל חיפה הבינלאומי ה־31 להצגות 

־ילדים, שייפתח היום בתיאטרון חיפה ויימ
שך עד 31.3, הוא סוג של אירוע היסטורי: 
לפתיחת  ראשונה  סנונית  יהווה  הפסטיבל 
את  שירחיב  בכך  לילדים,  התרבות  עולם 
לגיל  מתחת  לילדים  גם  הירוק  התו  תנאי 
16 – על ידי בדיקת קורונה מהירה במתחם 

־הסמוך לפסטיבל. בתיאום עם חברות לבדי
קות קורונה מהירות, מועד הבדיקה יסונכרן 

ית והתוצאות  שהוזמנה,  ההצגה  מועד  ־עם 
ויאפשרו כניסת ילדים  קבלו תוך זמן קצר 

־לאולמות. כמדי שנה, בפסטיבל מוצגות עי
לית ההפקות התיאטרוניות לילדים. ההצגה 
מוזיקלית  הפקה  זהב",  "הכל  היא  הפותחת 
מהשירים האהובים של להקת “התרנגולים”, 
שמן הסתם תדבר גם לקהל הצעיר וגם לקהל 

המלווים. 
† 31.3-29.3, כרטיסים: 04-8600500 

www.haifakids.co.il ובאתר

 מדעטק חיפה: 
פלאי הפיזיקה

־מדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנו
לוגיה וחלל בחיפה, משיק בפסח את "מעשה 

־פלאים", תערוכה מקורית של המוזיאון הכו

טורנדו  ובהם  חווייתיים,  מדע  מוצגי  ללת 
בגובה שישה מטרים, תותחי עשן עוצמתיים, 
קרני  על  נגינה  אינסופית,  מראות  חוויית 
מטרים,  שבעה  בגובה  גלים  ענקיות,  לייזר 
ועוד מוצגי אור עצומים. כל מיצג מתבסס 
האופטיקה,  מעולמות  פיזיקלי  עיקרון  על 
הגלים, האור ומכניקת האוויר. עוד בפסח – 
חדר תצוגה של כדור הארץ ובו רצפה קמורה 
והדגמה איך גרמי השמיים הסובבים אותנו 
משפיעים עלינו, חדר בנושא רוח המוקדש 
לפעילויות קיפול והטסת מטוסים במנהרות 
רוח, הכנת ציור קיר שיתופי באמצעות צבעי 
חשוך,  בחדר  הזוהרים  פלואורסנטיים   UV

ושלל הדגמות מדעיות. 
† 4.4-19.3, 65 שקל לאדם, עד גיל 5 

 חינם, כרטיסים באתר:
www.madatech.org.il 

 טכנודע בחדרה: 
הפנינג מדעי

־פעילות פסח במוזיאון המדע טכנודע בח
דרה תכלול השנה הפנינג עם תחנות במוקדים 
הצעירים  המדענים  הטכנודע.  ברחבי  שונים 
מדעיים  ניסויים  יערכו  פירמידות,  ייבנו 
שבהם יהפכו מים לדם, יגלו את סוד האור 

־והזמן, יפענחו כתב סתרים בהשראת הח
ויש בפארק  יסיירו  המצריים,  ־רטומים 

בין  המחבר  פרסים  נושא  בחידון  תתפו 
המדע להגדה. כמו כן יוכלו הילדים ליהנות 
מסיור בפארק המדע, המשתרע על שטח של 4 
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תזזית  אחוז  נעתי  האחרונות  בשנים 
ברחבי הגלובוס. איפה לא הייתי? מהרי 
מקדשי  ועד  מרקש  וארמונות  האטלס 
עבודתי  מתוקף  טוקיו.  ומסעדות  סין 
והאופנה,  התרבות  בירות  בין  שוטטתי 
השילוש  את  ושוב  שוב  פקדתי  וכמובן 

קאן־ונ הפסטיבלים:  זירת  של  ־הקדוש 
השני,  ביתי  היה  נתב"ג  ציה־ברלין. 

בא באוויר,  בילתי  מזמני  נכבד  ־וחלק 
בדצמבר  מלון.  ובחדרי  מזוודות  ריזת 
2019 התעוררתי באמצע הלילה במלון 
האסיאתית  התשובה  במקאו,  מפואר 
ללאס־וגאס, ולא ידעתי איפה אני נמצא, 
באיזה יום מדובר ולאיזו ארץ או יבשת 

־הגעתי. חודשים ספורים אחר כך, התר
גשה עלינו הקורונה, ומאז אני מקורקע. 
בחודשים  לפחות  המגפה,  שנת  במהלך 
גיליתי מחדש את  היינו בסגרים,  שלא 
ישראל. פקדתי מקומות שלא ראיתי מאז 
וגיליתי  ספר  בבית  השנתיים  הטיולים 
ידעתי  לא  שלפעמים  חדשים,  מקומות 

כלל על קיומם. 
וניסתי  בשדות  טיילתי  פתאום 
להיזכר בשמות הצמחים, שפעם ידעתי 
גיליתי  אפילו  ברגע.  שמם  את  לשלוף 
מקומות במחוזות ילדותי בעמק חפר ולא 

האזור השתנה. במ מודע לכמה  ־הייתי 
סגרת השיטוטים שלי והמפגש המחודש 

־עם המשעולים והנופים של הארץ, הרח
קתי עד הערבה התיכונה והתאהבתי בה. 
נופל  הופתעתי למצוא את עצמי  ממש 

המהפנ המדבריים  נופיה  בקסמי  ־שבי 
־טים, במכמניה ובסודותיה, באיכות היר

שלה,  בחממות  שגדלים  הנהדרים  קות 
־ביצירות של האמנים והאמניות, במטע

מים של השפים, בתוצרת של המגדלים 
והחקלאיות. אהבתי את השקט והדרמות 

־שצופן המדבר, את בעלי החיים שמגי
ששורדים  הצמחים  ואת  לפעמים  חים 

התרשמ ובעיקר  הקיצוניים.  ־בתנאים 
הערכיים  החמים,  הטובים,  מאנשיה  תי 
התיכונה,  הערבה  של  הפנים  ומאירי 
שהזכירו לי את אבותיי ואבות אבותיי. 
עם  ממפגש  להתרגש  שלא  אי־אפשר 
באדמה,  להיאחז  שנחושים  מתיישבים 
לעשות  ליצור,  השממה,  את  להפריח 
מעשים טובים ולשמור על הטבע והחזון. 

הם בעיניי הציונים האמיתיים. 
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 יערות קק"ל: 
חידות והרפתקאות

קק"ל מזמינה אתכם לפסטיבל "יער של 
הארץ,  ברחבי  קק"ל  ביערות  הרפתקאות" 
"חוויער".  אפליקציית  בליווי  שיתקיים 

־אתם מוזמנים לגלות חידות בין עצים ופ
־רחים, לפצח צפנים, לפגוש דמויות מרת

קות, לצלם ולהעלות תמונות, ללמוד איך 
לפיקניק  לעצור  היער,  ניקיון  על  לשמור 
ולקבל  הסיום  נקודת  אל  להגיע  ולבסוף 
כל  היערות.  דיגיטלית של שומרי  תעודה 
משפחה תקבל ערכת משחק הכוללת מפת 
ניווטים, מפת פיקניק עם הפעלות, שקית 
ביערות  יתקיים  הפסטיבל  ובנדנה.  אשפה 
הבאים: צפון – יער עופר, פארק גורן, יער 
ביריה, יער מבוא חמה; מרכז – יער בן שמן, 
יער עמינדב, פארק בריטניה, מרכז שדה נס 
הרים; דרום – יער המלאכים, יער יתיר, יער 

שוקדה, מצפה בית אשל.
† 31.3-30.3 ו־1.4, 17:00-10:00, ללא 

 תשלום. לפרטים נוספים:
https://katzr.net/9c9cb4 

 יקב הרי גליל 
 בקיבוץ יראון: 

סדנת ליקוט וטעימות
יקב הרי גליל יקיים בפסח סדנת ליקוט 
בטבע. הפעילות כוללת סיור להכרת צמחי 
יפה  במסלול  קלילה  הליכה  אכילים,  בר 

בטבע בקרבת היקב, וליקוט צמחי בר אכילים 
תוך כדי הדרכה חווייתית המלווה בסיפורים 
ובמשחקים. המשתתפים המבוגרים בפעילות 

־יוכלו ליהנות גם מסיור מודרך ביקב ומט
עימות יין. 

† קיבוץ יראון בגליל העליון, 1.4-30.3, 
65 שקל למבוגר, 35 שקל לילד. לתיאום: 

04-6868748, או דרך אתר היקב, 
eventbuzz.co.il/likutbayekev

 רמת הגולן: 
 איך מייצרים 
חשמל מרוח?

באיזו  מרוח?  נקי  חשמל  מייצרים  איך 
מהירות מסתובבת טורבינה? לאיזה גובה היא 
מתנשאת? חוות הרוח עמק הבכא, השוכנת 
על רקע נופים מרהיבים של הגולן, מקיימת 
בחג פעילויות וסיורים לכל המשפחה ללא 
מייצרים  איך  המבקרים  יגלו  בהם  תשלום, 
הראשון  הרוח  אנרגיית  באתר  מרוח  חשמל 
הדרכות  יוצעו  בפעילות  בישראל.  והגדול 

משי עם  אינטראקטיבי  אפליקציה  ־ומשחק 
מות ברחבי צפון הגולן.

† 29.3־31.3, 16:00-10:00 בכל שעה 
עגולה. מיקומי ההדרכות: המרפסת 

בקיבוץ מרום גולן, אחרי הכניסה לקיבוץ; 
המפקדה הסורית – בווייז: המפקדה 

הסורית בקונייטרה; אתר ההנצחה בעמק 
הבכא עוז 77. ללא תשלום.

אינדי פארק על הירדן: 
 לשוט, לחתור, 
לטפס, לרכוב

באתר השיט והאטרקציות "אינדי פארק", 
־הממוקם במפגש תעלות הירדן, האזור הע

מוק של תעלות המים הרחבות בתוואי הירדן, 
־מזמינים ליהנות מפסח של אקשן ומים. הכר

טיס כולל שימוש חופשי בכל מתקני הפארק, 
סדנאות, טיול אופניים ושעה של שיט בכלי 
אחד לבחירה. בין הפעילויות: סאפ־גלשן על 
וקשת,  חץ  פדלים,  סירות  קיאקים,  הירדן, 
גולף,  מיני  מתחם  מים,  מפל  טיפוס,  קיר 

־פארק חבלים לילדים, אומגה, ג'ימבורי, סד
נאות מיחזור, טיול אופניים, ועוד. 

† אינדי פארק על גדות הירדן בסמוך 
למושבה יסוד המעלה, א'-ה', 17:00-9:00, 
שישי וערבי חג 17:00-9:00, מחיר כרטיס 
הכל כלול: 119 שקל לאדם )מגיל שנתיים(. 

 לפרטים והזמנות: 04-8434444,
www.indipark.co.il 

 הכנרת:
סיורים והפלגות חינם

מוד והפלגות  סיורים  יתקיימו  ־בכנרת 
הפועלים.  בנק  בחסות  תשלום,  ללא  רכות 
בין הסיורים: ממעגן לבית גבריאל – סיור 

של 3 ק"מ המשלב תצפיות נוף, בוץ והרבה 
מים; ומהר האושר לכפר נחום – סיור המשלב 
4 ק"מ. ההפ־  היסטוריה, דת, טבע ונוף לאורך

לגות יתקיימו ב"מעבדה השטה אקו־כנרת" 
– ספינה שעליה מותקן ציוד מדידה המדגים 

בה ואגמים.  ימים  חוקרי  של  עבודתם  ־את 
־פלגה המודרכת דוגמים קרקע ומים מהכנ

רת, מפעילים את ציוד המעבדה ומגלים את 
של  והאקולוגיה  המים  עולם  של  תכונותיו 

האגם. 
 † 29.3־2.4, פרטים והרשמה מראש:

www.kineret.org.il, 050-8874118 

 עכו ויפו: 
פסטיבל תיאטרונטו 

־פסטיבל שמתקאמבק השנה, לאחר הבי
תיאטרונטו,  פסטיבל  שעבר:  פסח  של  טול 
30 שלו. הפס־ ־שיציין השנה את המהדורה ה

טיבל יתקיים בשני מוקדים — ב־31.3-29.3 
בעכו העתיקה, וב־31.4-30.3 ביפו העתיקה. 
הוותיקים  אחד  הוא  היחיד  הצגות  פסטיבל 
נוסד  הוא  התיאטרון.  בתחום  והמובילים 

בדצמ אגמון, שנפטר  יעקב  ידי  על  ־ונוהל 
בר האחרון, והשנה לראשונה ינוהל על ידי 
 7 אלמגור־אגמון.  גילה  השחקנית  רעייתו, 
הצגות יחיד מתחרות על פרס ההצגה הטובה 

־ביותר. חוץ מהצגות היחיד מתקיימים במה
מופע  בהם  נוספים,  אירועים  הפסטיבל  לך 

מחווה לאגמון ז"ל ברחבת תיאטרון יפו.
† עכו העתיקה ויפו העתיקה, כרטיסים 

29.3.2021
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באוויר הפתוח, ביער, בנהר, ביקב, במצודה, 
במוזיאון, בפארק, בתיאטרון, בחווה וברפת 
– פסח הזה הוא יציאה מחודשת לחירות 

בתחום התרבות, הפעילויות בטבע והחוויות 
המשפחתיות † 20 הצעות לכל המשפחה 

 לחול המועד, מצפון עד דרום 
| תהל בלומנפלד
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