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ר ק ו ב ב  1 0 : 0 0 ה  ע ש ה מ ל  ח ה

שפע פעילויות במוקדי התיירות והתרבות בעיר העתיקה

מופע הטרפז המעופף במתחם הקטר      מופעי רחוב קסומים על הבמה במדרחוב קק"ל

סיורים מודרכים במיניבוסים ללא תשלום שיצאו מרחבת באר אברהם

סיפורי בדים בעתיקה - מיצג אמנותי עם עשרות עצים ברחוב סמילנסקי

מוקדי תיירות, תרבות ואמנות בעיר העתיקה
מרכז מבקרים בינלאומי באר אברהם        מתחם הקטר  70414         פארק קרסו למדע       מוזאון הנגב לאמנות        

מוזאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח            בית האמנים            גלריית טרומפלדור           בתים פתוחים

נקודות מידע מרכזיות בימי הפעילות:  מדרחוב קק"ל     מרכז מבקרים בינלאומי באר אברהם     מתחם הקטר 70414

העיר העתיקה באר-שבע 08-6464980 officeatika@br7.org.ilהרשמה מראש לסיורים עד 20.4.16:



בהרשמה מראש עד ליום ד' 20.4.16 ההשתתפות בסיורים ללא תשלום: -08

 ,6464980

סיורים תיירותיים, מופעי רחוב מדהימים ומגוון 
פעילויות במוקדי התיירות, התרבות והאמנות

 25-27. 4 .16 חוה"מ פסח בימים ב'-ד' 
סיורים במיניבוסים לכל המשפחה יצאו בכל שעה עגולה בין 10:00-14:00. מהשעה 10:00 בבוקר בעיר העתיקה בבאר-שבע

 20 .4 .16 בהרשמה מראש עד   היציאה לסיורים מרחבת באר אברהם.  

ההשתתפות בסיורים ללא תשלום  08-6464980, 

 : ה ק י ת ע ה ר  י ע ב ם  י כ ר ד ו מ ם  י ר ו י ס

officeatika@br7.org.il
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מוזאון לתרבות 
האסלאם ועמי 

המזרח

המפורסמת  המים  באר  של  סיפורה  את  המספר  חדשני  מורשת  אתר 
ואברהם אבינו המארח הידוע, משכין השלום הראשון בעולם והאב הרוחני 
תלת  ומיצג  חוויתיים  תכנים  במרכז  המונותאיסטיות.  הדתות  שלוש  של 
החיצונית  ברחבה  והפעילות  בתשלום  המבקרים  במרכז  הסיורים  מימד. 

ללא תשלום. 
דרך חברון 2.  טלפון: 08-6234613.

פארק המדע הגדול בארץ, הינו שילוב של מוזאון אינטראקטיבי וגן מדעי, עם 
פעילויות לכל גיל. בפסח בעתיקה יתקיים פסטיבל ילדות ישראלית.

בואו לשחק במתחם משחקים ענק שיחזיר את כולם לילדות.
דמקה  |  סולמות ונחשים  |  משחק זיכרון  |  איקס עיגול  |  קלאס ועוד. 

ועוד המון  וניסויים, סרט תלת ממד  יצירה, הדגמות  יתקיימו סדנאות  בנוסף, 
הפתעות. הפעילות בתשלום.

רח' העצמאות 79. טלפון: 08-6252600.

מתחם הקטר מזמין אתכם ליהנות מארועי פסח בעתיקה באווירה קצבית ואנרגטית. 
ועוד.  פנים  איפור  עמדות  חיים,  ופסלים  רחוב  מופעי  הצגות,  המעופף,  הטרפז  מופע 
וקרון  מוזיאון  מיני  הקטר,  במתחם  מודרכים  סיורים  יצאו  עגולה  שעה  בכל  במקביל 
בנושא  לילדים  יצירה  וערכות  סדנאות  קרון  אינטראקטיביים,  מייצגים  עם  טרקלין 
רכבות. הפעילות ברחבה החיצונית ללא תשלום. כרטיסים, סיורים מודרכים וסדנאות 

יצירה בתשלום.
פינת דרך טוביהו - עלי דיוויס. טלפון: 08-6234613.

גרשון 6 - הגלריה של האמניות אסיה וגלינה. מציגה מיצג רחוב בנושא מחזור וסיור 
בגלריה בה ניתן לראות את עבודתן. בין השעות 10:00-14:00 ללא תשלום.

רח' גרשון 6. טלפון: 052-8020937.

מוזאון לאמנות המרכזי בדרום, במוזאון מוצגת התערוכה של הצלם פבל וולברג 

"רודינה מאט / מולדת". סיורים מודרכים בכל שעה עגולה. 

הרחב  הקהל   - ליום"  "אמן   - המוזאונים  ברחבת  אמן  סדנאות  יתקיימו  בנוסף 

יפגוש אמנים וישתתף בסדנאות אמנות. הפעילות בתשלום. 

רח' העצמאות 60. טלפון: 08-6993535.

המוזאון ממוקם במבנה המרשים בו שוכן המוזאון לתרבות האסלאם ועמי 
המזרח חצר המוזאון הפכה לגן סמלי עם מזרקה מעוטרת. במוזאון מוצגת 

תערוכת "מאיזניק לירושלים" בתערוכה עבודות ייחודיות.
בנוסף יתקיימו סדנאות אמן ברחבת המוזאונים - "אמן ליום" הקהל הרחב 

יפגוש אמנים וישתתף בסדנאות אמנות. הפעילות בתשלום. 
רח' העצמאות 60. טלפון: 08-6993535.

ממיצג  להנות  מוזמנים  אתם 
 - סמילנסקי  ברחוב  אמנות 
בבדים  נעטפו  עצים  עשרות 
מיוחד  ובעיצוב  ססגוניים 

בשיתוף מרכז לאמנויות.

מאוניברסיטת  לאמנות  המחלקה  בשיתוף  גלריה 
התערוכה  תוצג  בעתיקה  פסח  במסגרת  גוריון.  בן 
האמנות  בראי  והצומח  החי  מגדירי  "המגדירים: 
התערוכה,  חלקי  בשני  בישראל"  העכשווית 

בגלריית הסנאט ובגלריית טרומפלדור. 
בין השעות 10:00-14:00. ללא תשלום.

רח' טרומפלדור 19. טלפון: 08-6247706.

גלריות בהן מגוון אמנויות. המקום מופעל על 
ידי עמותת "יוצרים בנגב" ומוצגות בו תערוכות 
ויצירות מקוריות. במסגרת אירועי  מתחלפות, 
 500" מיוחדת  תערוכה  מוצגת  בעתיקה  פסח 

הקומקומים של קוקו". 
בין השעות 10:00-13:30. ללא תשלום. 
רח' האבות 55. טלפון: 08-6273828.

בבית  קסום  במקום  העתיקה  העיר  בלב  "קשתות",  בסטודיו  סיור   - קשתות  גלריה 
עות'מאני. בין השעות 10:00-12:00 ללא תשלום.

רח' מורדי הגטאות 119.  טלפון: 054-6447525 / 052-6620585  

גלריית טרומפלדור

באר שבע
העיר העתיקה החדשה

בחצר  מוצגים  הפסלים  עתיק.  תורכי  בבית  נמצא   - מאיר  יהודית  של  הסטודיו 
והמודלים  הקרמיקה  תבליטי  תלויים  החצר  קירות  ועל  והמוצלת,   היפה  הפנימית 

לקירות שיצרה. בין השעות 10:00-13:00 ללא תשלום.
רח' טרומפלדור 11.  טלפון: 08-6275906.  

סיפורי בדים 
בעתיקה


