מוזיאון

המדעבירושלים:

מעשיר

בירושלים,
אז כשמדובר במוזיאון המדע
זאת
אפשר לשחרר אותן
לחופשי.
הפעם
השנייה שאנחנו מגיעים לשם ,וכמו בקודמת

החוויה

שתכנן אתהמוזיאון,

שנמצא בקריית המוזיאונים שבגבעת רם,

התערוכות החדשות ,ברוחהלוהטת של
הקיץ,עוסקות ,הפתעה ,במים .כך למשל
תערוכת״מעמקים״

איךלא,המזנון .גם

כשמדובר

בשמש
בירושלים ,לא נעים לשתות קפה
הקופחת .אז או שמישהו יארגן עוד חלל עם

ומהנה

אם דיברנו קודם על ציפיותושאלנו איך
לא לתת להםלהגביה עוף כדי לאלהתרסק,

מקסימה .מי

לכל
ולסיום,

הכיוונים בפראות,

בחיים לאתצליח.

היפיפייה,

ממוזיאון הטבע בפריז ומאירה,

שולחנות ,או שידאגלקרוי
למי?ילדיםמגיל שלוש

הגדולים
00:41

הרחבה שבחוץ.
ימצאו
עניין.

שיובאה

תרתי משמע,

את סודות האוקיינוסים בצבעים זרחניים,

ותערוכת״לגעת במים״,

ענק

המורכבת ממוצגי

הממוקמים בחצרהמוזיאון.

בספטמבר

עשה את עבודתו בחכמה רבה והביןשילדים
לומדים הכי טוב דרך משחק והתנסות .בכל בירושלים״.
באחד החדרים יש סדנא שבה הכינה הבת
יכוליםהילדים
המוצגים בתערוכות השונות,
צוללת ,מצינור גמיש וכמה אומיםמברזל.
להפעילולקרוא הסבר נגיש וידידותי (גם
היא הטביעה אותה בתוך בקבוק פלסטיק
האלף־בית) ,מה שהופך
אלה שרקלמדו את
קטן ,למדה עללחצים תוך מימיים והכי
את הכיףלמעשיר ידע .קבוצהגדולה
חשוב ,לקחה אותו הביתהלהראותלאחיה
במיוחד של מדריכים ,בני נוער ידידותיים
שמסתובבים
הגדול.
בחולצות צהובות ,עונה
לתיקון.
בסבלנות על השאלות הסקרניות.
ואי אפשרבלי כמה סעיפים
קודםכל ,לתקן את המתקנים השבורים ,ויש
בתערוכותהקבועות ,כמו ״סיבובבלונה
כמה וכמהכאלה ,רובם בתערוכה״לאור
פארק״ ,שנותן הזדמנותלחוש את הקשר
שבין חוקי הפיסיקה ומתקניהלונה פארק,
החשמל״ .אין דבר יותר מבאסמללחוץ על
״אשליות,מבלבלים אתהמוח״ ,שמדגים
או
כפתור ושום דבר לא קורה .חוץ מזה ,אפשר
את
להדריך
פיו
האופן
את
להרגיעילדים
המדריכים
האנושי,
המוח
על פועל
באיר
אפשר לבקר שוב ושוב,ובכל פעם ייהנו
מתפרעים .כשאתה מנסהלגלגל צלחת על
מקל ומישהו דוחף אותך כל הזמן ,כי הוא רץ
ילדיםכאילו היתה זו הפעם הראשונה.
יפתחו עוד שתיים ,״מעבדת מים״ ו״מים

ללמוד

תוך

כד

משחק .מוזיאון

המדע

יותר יחכימו.

ב׳־ה׳,
מתי? ימים
00:02 00:01

ביתשלים

00:61
שבת עד

כמה?  40שקל
00:81
מהשעה

סגור בימי ראשון.

32

שקל
לירושלמים).

%05.
הנחה של

שווה ביקור?

ו׳ עד

חובהלבקר.

