עמוד 1

^כ הםופה

פתוח

 inpn uiiiiinעלול להבריח אותנו למקומות סגורים שייתנולנו
אבל אנחנו לא נוותר על התענוג
ממסה מפני קרומות העזות
הפעם :אתר מורשת מרתקים מתחת לקורת גג
לצאת מהבית
אילן

גטניו

ספרים (שהם רק רבע
רחב

של

בן־גוריון) במגוון
מספריו של

פילוסופיה,
נושאים ,כגון יהדות ותנ״ך,
$TS1$היסטוריה$TS1$
היס־

טוריה
$DN2$היסטוריה $DN2$וגיאוגרפיה ,צבא וביטחוןועוד .בחדר העבודה

מורטת הזהו

כתב את ספריו

ומאמריו הרבים ,וכן את זיכרונותיו,

שנבנה ב־ 1890

במקום

שבו

תקום

המושבה

מוצא.

הבית מסמל את ראשית ההתיישבות החקלאית
ילין ,בנו של דוד
ישראל .הוא נבנה על ירי יהושע
שרכש את הקרקע מערבייקאלוניה עם חותנו
ילין,
יחזקאל יהודה בשנת 1860
בשנת  1890בנה יהושע
את ביתו הפרטי מאחורי החאן שבנה  20שנה קודםלכן
ולימים הפך לבית כנסת .כמו כן ,נטע כרם ובוסתן,
ניסה את כוחו בייצור רעפים ורכש אדמות להמשך
ההתיישבות במוצא .היתה זו ראשיתן שלהחקלאות,
בארץ ישראל ,בימים
הפרטית
התעשייה והיזמות
שבהם החל ״היישוב הישן״ לצאתמגבולותירושלים
בארץ

שאותם ייעדלדור הצעיר שלישראל.
איפה :צריףבן־גוריון ,קיבוץ שדה בוקר.
לאחר מהלך נרחב של
שישי
00:61
03:80
מתי :ראשון עד חמישי,
עד
$DN2$באחרונה $DN2$גם שלושה מבתי השכונה ,סמוך לביתם של
חרונה
00:61
00:01
ושבת מ־
00:41
עד
וערבי חג עד
תצוגה
ואשתופולה ,ובהם הוקמו חדרי
בן־גוריון
מה :צריף בן־גוריון הוא ביתו המקורי של ראש
חדישיםהמכילים פריטים נדירים אשר היו שייכים
הממשלה הראשון שלישראל ,שהאמין כי יש להפ־
$TS1$להפריח$TS1$
ח $DN2$ולאכלס את הנגב והאמין לא פחות במתן דוגמהלבן־גוריון ,וכן מיצג
ריח
אינטראקטיבי וסרט תיעודי
המציג את בן־גוריון בעת קבלת החלטות הרותגורל
אישית .בצוואתו ביקש להשאיר את ביתו כפי שהיה,
שבתוך החומות .מבנה האבן עבר עבודות שימור וש־
$TS1$ושחזור$TS1$
ועד היום אפשר לראות את הצניעות הרבה שבה הוא לגבי עתידה של המרינה הצעירה.
$DN2$ושחזור $DN2$מוקפדות על ידי המועצהלשימור אתרי מורשת
חזור
במשך  20הש־
$TS1$השנים$TS1$
חי ,ואף אירח אישים וראשי מדינות
כמה 20 :שקליםלמבוגר 15 ,שקלים לילד (עד
ומשמש כיום מרכז למבקרים במוצא ובאזור
בישראל
נים
ם $DN2$שבהן חי במקום ,עד למותו בשנת  1973כיום גיל .)18
מתקיימת בבית
המנוהל על ידה .בימי שישי ושבת
9640656-80
בינלאומית,
משמש הצריף אתר מורשת מודרני ברמה
לפרטים:
פעילות קפה־סיפור.
ילין
והמבקרים בו מוזמנים להציץ אל חייו הפרטיים של
הבית הראשון במטה יהודה
לירושלים ,במרכזו של
איךמגיעים :על אם הדרך
דודבן־גוריון.
עמק מוצא ובצמירות לבית הכנסת העתיק של המו־
$TS1$המושבה$TS1$,
ילין ,מוצא
איפה :בית
בין החדרים נמצאים חדרי השינה הנפרדים ,המ־
$TS1$המטבח$TS1$
בדרךהעולה למחלף הראל
$DN2$המושבה $DN2$,על כביש מספר
שבה,
מה :במטה יהודה ניצב ביתילין ההיסטורי ,ביתם
בח $DN2$הצנוע שבו תלתה פולה את התפריט היומי של
טבח
ירושלים.
מכיוון
הפרטי של יהושע ושרהילין והבית היהודי הראשון
000,5
המרשים שבו יותר מ־
בעלה וחדר העבודה
שימור ושיפוץטופלו בא־
$TS1$באחרונה$TS1$
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כמה17 :

כולל

ביקור

שקליםלמבוגר 15 ,שקלים לגמלאי
בבית ההיסטורי,בנחלה החקלאית

ובבית

בעיניו שכ צלם

מקצועי

איפה :מוזיאון לבד על

החומות ,רח׳

המדע של מוזיאון המדע

הקארדו 35

הרובע היהודיירושלים
00:71
ל־
00:90
מתי :בין

הכנסת.

3445435-20
לפרטים:

בזכות הניסיון הרבבעולם
אנטרטיינמנט
״אלומיניום
מרעטק בשיתוף
פעולה עם
״אלומיניום״
גרופ״ והאמןאילן
עזריאל ,יוצר מופע

ששילב הומור ,הנפשה
פיליפס ,צלם מאלומיניום ,באמצעותמחול,
מה :דרך תמונות נדירות שצילםג׳ון
$DN2$מוסיקה $DN2$ואפקטים,ועלה בין השאר לצד המופע הניו־יורקי
קה
נחשפים
האמריקני,
life
העיתונות של מגזין
המצליח״בלו מן גרופ״.
הנ־
$TS1$הנערים$TS1$
המבקריםלרגעים הקריטיים בקרבות תש״ח
והאנשה

של

חפצים ואביזרים

תיאטרון חזותי ,מוסי־
$TS1$מוסיקה$TS1$

סיפור דגכ הדיו
איפה :מוזיאון אילתעירי,

 $DN2$,רח׳ יותם
קס,

מתחת למתחם
$TS1$האיימקס$TS1$,
האיימ־

אילת

00:01-00:02
מתי :ימי חול

$DN2$הנערים $DN2$הצעירים
ערים
00:01-00:41
שישי

שמגנים

והקושילהתקיים ,רגעי

על

העיר העתיקה,

המצור

המשבר ,הכניעה והיציאה

בטיוביקס,

האור

000,1
שטח עצום של

בקצה הצינור

מ״ר

ישתרע על

פני

במדעטק .בחלל הת־
$TS1$התערוכה$TS1$

תקשורת״
$DN2$התערוכה $DN2$״ים של
לשבי הירדני .במוזיאון מוקרן סרט תיעודי מרגש ובו
00:21-00:
שבת
ערוכה
ספסלייעודי יזכו לביקור של
מה:מוזיאוןלעיר הדרומית ביותרבישראל ,שהוקם עדויותיהם של אלה שלחמו ושרדו כדילספר,הילדים
הידידותיים ,שיסתערועליהם מכל הכיוונים ,שי־
$TS1$שילכו$TS1$,
$TS1$במוזיאון $TS1$והילדות שהתבגרו בן רגע כי לא היתה להם ברירה.
על חורבותיה של מסעדת מזון מהיר אמריקנית .במו־
$DN2$שילכו $DN2$,יתרבו
כמה 12 :שקליםלמבוגר ,שקליםלילד .בתיאום לכו,
ון $DN2$מספרים את הסיפורים הידועים על דגל הדיו
זיאון
ויגדלו .בחלל נוסף יהיה אפשרלעלות
על מסוע שבו צינור גדול ושקוף יירד על המב־
$TS1$המבקר$TS1$,
משתתפים.
מראש ,מותנה במינימום
וגם את הסיפוריםהבלתי מוכרים על התרבותבאילת,
$DN2$המבקר$DN2$,לכיסוי מכף רגל עד ראש ,למסע שבו הצינור
קר,
6095626-20
על המייסדים שהקימו ופיתחו את העיר ,על דירות
לפרטים:
יישטף ,יידחף ויישטף מבחוץ בצבע ,למסעלימודי
השיכון ,על האוטובוסים הישנים של אגר שבקושי
המעברים הסודיים nn »e
״עולם הצומח״ צינורות יירדו
בנבכי הצינור .בחדר
לעיר ,כולל שחזור של האוטובוס משנת
היו מגיעים
המבקרים ובתוכם חוויה של אור וצ־
$TS1$וצליל$TS1$.
איפה :מדעטק חיפה
 1954בקו תלאביב־אילתופיגוע היריהקטלני במ־
$TS1$במעלה$TS1$
מהתקרה על
$DN2$וצליל $DN2$.באולם נוסף כדורים שיוכנסו למפוח על ידי
חמישי ושבת ליל.
00:61
00:01
מתי :בכל יום ,מ־
 $DN2$עקרבים .על הקירות אפשר למצוא תמונות של
עד
עלה
המבקריםיובלו בצינור שקוף ,וייצאו באולם אחר
00:81
משטרת
העיר עוד לפני שהיתהאילת ,תמונה של
ער
מהתקרה .בת־
$TS1$בתערוכה$TS1$
$TS1$הסוריים $TS1$למבוך גדול של צינורותהתלויים
למעברים הסו־
מה :מדעטק מציעלמבקריו הצצה
אום רשרש משנת  1945תמונות שלהנמל ,המעברה,
$DN2$בתערוכה $DN2$משולבים חללים ,שבהם יער האשליות
$DN2$הסוריים $DN2$של החיים .בתערוכה  Tubixשנוצרה בישראל
ריים
ערוכה
בית הקירור ועור נקודות ציון חשובות בחיי העיר
שהפכהליער חובהלישראלים.
עולם הצומח,עולם התעשייה ,אוקיינוס המידע
פוגשים לראשונה אמנות ,מיצג ,וידאו ארט ומופע
והתקשורת ,צינורות החיים עולם החי ומםוע הז־
$TS1$הזרימה$TS1$
מחול היוצרים יחד תערוכה מדעית מקורית וראשונה
שקלים לגמלאים,
כמה 10 :שקלים לאדם,
רימה
בעולם ,העומדת בפני ייצוא
מסוגה
4-21
לחייליםולילדים בני
$DN2$הזרימה $DN2$המוקדשלאיתני הטבע.
למוזיאוני המדע
חינם.
עדגיל
כמה 89 :שקלים לארם מגיל
התאפשר
בעולם.השילוב בין מרע לאמנות
הגדולים
4570436-80
לפרטים:
המבקרים

שיישבו

על

״יצורי הצינורות״

