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 לילדי חולון  פעילויות אחה"צ

 
 
 

  :מוזיאון העיצוב חולון .1

 .וזיאון עד סוף חודש מרץללא מעצורים / תערוכת אופניים המוצגת במ 1.1

 . ₪ 11)משך הסיור כשעה ורבע(  7-11סיור בלשי עיצוב: להורים ולילדים בגילאי  1.1

 סדנאות להורים ולילדים : שבשבת בטיחות/ אופניים על חוט / גלגלים זוהרים / איש הברזל  1.1

  ₪ 11)משך הסדנאות כשעה( עלות  8-11להורים ולילדים בגלאי 

 חודש, בחינם .ההראשון של אותו  -ילדי חולון בכל יום שישיבנוסף המוזיאון פתוח ל

 galitb@holon.muni.ilדוא"ל:  7335005-30  7335005-30טלפון:  גלית בינט איש קשר :           
 

 
 :מוזיאון הילדים .3

  ארבע  –יעד : שנתיים וחצי  גילאי  -" טיול עם ינשול" 1.1

 ארבע  –גלאי יעד : שנתיים וחצי  –"בעקבות הפרפרים"  1.1

 חמש –גלאי יעד: שנתיים וחצי  –"צעצוע של גלריה "איפה מיש? "  1.1

 שש  –גילאי יעד : ארבע  –"המסע לתיקון ממלכת הזמן"  1.1

 שמונה )מתאים גם לגיל חובה( -גילאי יעד : שש –"היער הקסום"  1.1

 תשע –ארבע    -גילאי יעד  –"בגובה העיניים"  1.1

 אחד עשר ) כיתות ג' עד ה'( –גילאי יעד :  שמונה  –"החייזרים"  1.7

 כולל אוהל פעילותמשך הפעילות כשעתיים 

 )במידה וההזמנה דרך "סל תרבות" בעיריית חולון( ₪ 18מחיר כרטיס לילדי חולון  

 galitb@holon.muni.ilדוא"ל:   7335005-30  7335005-30איש קשר : גלית בינט טלפון: 
 

 

  :מרכז תיאטרון בובות .0

 כולל מע"מ ₪ 11משתתפים , עלות למשתתף   11-11קבוצה של  1.1

 .כולל מע"מ  ₪ 11עלות משתתף ,  משתתפים )סיור וסדנת יצירה+סדנת הפעלה(: 11-11קבוצה של  1.1

 . ניתן להשאיר הודעות במענה. 17:03עד ו 0:03משעה   30-0730751איש קשר: רויטל       

 

 

 7711771-111נייד:   shimon@lis.co.ilשמעון יום טוב  :                            

  711111-1111נייד:      ltal@lbt.co.iטל גינדי :                                      
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 דיאלוג בחשכה : .4

 תערוכה המונחית ע"י מדריכים עיוורים

 כיצד מוגבלות יכולה להפוך לכוח?  -חוויה ייחודית שבמרכזה שיעור חברתי חשוב

 משך הפעילות: כשעה ורבע

 )במידה וההזמנה דרך "סל תרבות" בעיריית חולון( ₪ 18מחיר  קבוצתי לתלמידי חולון : 

 galitb@holon.muni.ilדוא"ל:  7335005-30  7335005-30איש קשר : גלית בינט טלפון:     

 

 

 הזמנה לשקט : .7

התערוכה "הזמנה לשקט" פותחת בפנינו צוהר לעולם של תקשורת שונה באמצאות מומחים לתקשורת 

 החירשים .  –זו 

 ים מכיתה ד' עד י"ב .מיועד למבוגרים וילד

 משך הפעילות: כשעה וחצי .

 ) במידה וההזמנה דרך "סל תרבות" בעיריית חולון(  ₪ 18מחיר קבוצתי לתלמידי חולון : 

 galitb@holon.muni.ilדוא"ל:  7335005-30  7335005-30איש קשר : גלית בינט טלפון: 

 

 

 ן לתולדות חולון וחוסמסהמוזיאו .0

  ₪ 711ו' : משך הפעילות שעתיים: מחיר : -כיתות א' –"גני סיפור ופיסול חוצות"  1.1

  ₪ 711ג' : משך הפעילות שעתיים במגדל המים פארק פרס:עלות -כיתות ב' -בעקבות העקבות  1.1

  ₪ 811: עלות  ו': משך הפעילות שעתיים וחצי-כיתות ד' –"מנהיגות"  1.1

  ₪ 711משך הפעילות שעתיים : עלות   –יום" "תקשורת אז וה 1.1

  ₪ 711משך הפעילות שעתיים : עלות  –"מסתור ומסתורין"  1.1

   ₪ 011משך הפעילות שלוש שעות : עלות  –"סודות בשכונה"  1.1

 edu-mus@holonet.org.ilמייל:  30-7373437לפרטים נוספים יש לדבר עם אשרית ולדמן: טל': 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7711771-111נייד:   shimon@lis.co.ilשמעון יום טוב  :                           
 711111-1111נייד:      tal@lbt.co.ilטל גינדי :                                   
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