
8.7 יציאה לסקיי טאון 
פארק אקסטרים וחבלים 

 

12.7 מרחפים באוויר
 

5.7 מבשלים בכיף
 

סדנת בצק סוכר, מסיבת ממתקים
ניסויים במטבח: טיל קולה, פצצת

שלג, חומר מוצק נוזל.
 

שוק אוכל.

4.7 מדענים בפעולה
 

משחקי הכרות וחברה
חוג מדע: ניסוי אש בתוך המים

ניסוי המים שלא נשפכים
 

קסמים ונהנים: הכנת משחת שיניים
לפילים, סוד הכדור שלא נופל 

 
מדע ויצירה: האור וספקטרום
הצבעים-  הכנת קליידוסקופ 

 
 –CRAZY SIMON

הפעלה ייחודית באנגלית 

6.7 יציאה לבריכה  
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7.7 מופע פורטנייט ייחודי 
 

גלגל המזל פורטנייט, פרסים
שערות סבתא ופופקורן, תא הכסף .

 
 

משחקים ומרחפים : 
ספורט ואתגר

 
מעבדת תעופה:

מטבע קופץ מבקבוק
שיגור רקטות

כדורים מרחפים
 

טורניר שיגור טילים
 

הכנת מכונית על שלט  

אטרקציה ייחודית המשלבת בין
טיפוס אתגרי למתקני ספורט.

חוויה מעשירה, מאתגרת וכיפית
שאין כמותה בישראל.

11.7 מסע בין כוכבים

מה התנאים עמם מתמודדים
האסטרונאוטים ביציאתם לחלל .

ניסויים ומשחקים. 

תחנות ויום ספורט: אימוני
אסטרונאוטים לפני יציאתם לחלל. 

מדע ויצירה: הכנת שעון שמש
מדע בחלל: משימות בירח, משימות

במאדים וניסוי האטמוספרה.

סדנת כדור פלאזמה וזנבות שמש
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21.7 יום מיש מיש
 

סדנת אלקטרוניקה - 
סדנת רובוט מצייר

 
סדנת בישול חיצונית: 
הכנת פסטה בצבעים 

הכנת קרמבו מיוחד
סדנת בישול מולקולרי

22.7 קול ושיר
 

מעבדת קול: 
ניסוי בלון צורח

כוס הפילים – הכוס שעושה קולות
של פיל

 
מדע ואומנות: הכנת מכשיר רעם

 
תחרות כוכב נולד

 
מסיבת סיום הקייטנה

 

20.7 הישרדות
 

בניית מחנה
פעילויות שדה במחנה

 
סדנת מדע:

ניסוי חול הקסם – 
החול שלא נרטב לעולם

 
הכנת הר געש

 
מעבדת כימיה: 

הפקת בושם

 

19.7 יציאה לסקיי ג'אמפ
 
 
 

13.7 יציאה לבריכה  
 
 
 
 

כל אחד יכול למצוא את המתקנים
שילהיבו אותו. באתר מגוון

אטרקציות לילדים,נוער ולכל אוהבי
האקסטרים:

 
הקטנטנים ייהנו מקרוסלות, מראלי

ספארי, ממגלשות מים ועוד;
הצעירים ידהרו במכוניות

המתנגשות, בגלגל הענק וברכבת
ההרים...

14.7 קסמים ונהנים
 

קסמים ונהנים 
 

שיעור קסמים: קסם הקוביות ,
קסם הטלפתיה, קסם הגפרורים

 
קסמים מדעיים: 

קנקן הפלא
משחת שיניים לפילים

עפרון הקסם
נייר חומצי 

 
יצירה: הכנת מגירת קסם
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15.7 יציאה ללונה פארק
 

18.7 ט' באב אין קייטנה
 
 


