
 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

"פארק החינוך" יפעל בין השעות 09:00-18:00

18.12.17 | השוק העירוני, שדרות | הכניסה חופשית!

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

"פארק החינוך" יפעל בין השעות 10:00-20:00

20.12.17 | היכל הספורט רוממה, חיפה | הכניסה חופשית!

HAIFA

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

"פארק החינוך" יפעל בין השעות 09:00-18:00

17.12.17 | גן העיר, טבריה | הכניסה חופשית!

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך
"פארק החינוך" יפעל בין השעות:
8:30-13:30 לתלמידי בתי הספר | 13:30-16:00 לתושבים

13.12.17 | אולם הפיס כפר תפוח, מ.א. שומרון | הכניסה חופשית!

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

"פארק החינוך" יפעל בין השעות 09:00-18:00

19.12.17 | כיכר ספרא, ירושלים | הכניסה חופשית!

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

"פארק החינוך" יפעל בין השעות 09:00-18:00

14.12.17 | כיכר המייסדים, פתח תקווה | הכניסה חופשית!

אדיר גץ

קה:
הפ



 טררם 
"בקצב הזמן"

 מסע 
אינטראקטיבי בזמן

 שעשועון
אלופי ה־70

 מסע משפחתי בין עשורים 
לכבוד 70 לישראל!

בואו להזיז את מחוגי הזמן, לאחל מזל טוב 
 למדינה בת 70, לעשות סלפי היסטורי עם 
בן גוריון, ליהנות מסדנאות יצירה, הפעלות 

לכל המשפחה ועוד המון הפתעות!

ללוח האירועים המלא: חפשו בפייסבוק מינהל חברה ונוער – משרד החינוך

פארק החינוך יפעל בערים הבאות:
13/12/2017 | מ. א. שומרון, אולם הפיס כפר תפוח |

                            8:30-13:30 לתלמידי בתי הספר | 13:00-16:00 לתושבים

14/12/2017 | פתח תקווה, כיכר המייסדים | 9:00-18:00
17/12/2017 | טבריה, גן העיר | 9:00-18:00

18/12/2017 | שדרות, מתחם השוק העירוני | 9:00-18:00
19/12/2017 | ירושלים, כיכר ספרא | 9:00-18:00
20/12/2017 | חיפה, היכל רוממה | 10:00-20:00

קה:
הפ


