
 

 *התוכנית אינה סופית ועשויה לעבור שינויים.

 סבא -קייטנת מוזאון כפר -2018הרפתקאולוגיה 
 19.7  - 1.7: גילויים והרפתקאות  1מחזור 

 

 המחשה תפעילו נושא יום תאריך

גילוי מטמון  א 1.7
 מטבעות בקיסריהה

 עתיקים מטבעות  סדנת
מחומרים יציקת מטבעות 

ולד, שונים: מטבעות שוק
 מריחובדיל 

 
 חפשו את המטמון

 

פסיפס בית גילוי  ב 2.7
 אלפא

 אבנים משתלבות
 סדנת פסיפס

יצירת פסיפס ענק ואישי 
 בסימן גלגל המזלות

 

 גן ארכאולוגייום ב ג 3.7
 גילוי הגלגל

 חיי היום יום בכפר של סבא  
 מתקנים וגלגלים

 
 סלים קליעתל הסדנ* 

 

 המטמוןגילוי מערת  ד 4.7
 במדבר יהודה

 :סדנת צורפות* 
 כלי פולחן כלקוליתי  

 

אולמות גילוי  ה 5.7
 האבירים בעכו

החיים במבצר בתקופה 
 הצלבנית

 סדנת קדרות* 

 

מגילות הגילוי  א 8.7
הגנוזות במדבר 

 יהודה

 קדום הכתב * מסתורי ה
 סדנת פפירוס* 
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ציורי הקיר גילוי  ב 9.7
אפולופנס בן  במערת
 במרשה ססמיוס

יור בעלי חיים  אסדנת 
 פרסקו ה בטכניקת

 

 יום טיול ג 10.7
 ומרשה גובריןבית 

 

סיור במערות התת קרקעיות 
' דר ע"י  במרשה. הטיול יודרך

חוקרת חפירות   -סילבי יוגב
 מרשה.

 

 סיפורי גבורה מצדה יגילוי ד 11.7
 מתקני מצור רומיים 
 יםיטוראמתקני לחימה מיני

 

 

גילוי עמק המלאכים  ה 12.7
 במצרים

מסס, ע, ר אמון ענח תות
 בואתשפסות ומדינת הח

 סדנת קליעה

 

 הדלקת אש סדנת ל גילוי מערת לסקו א 15.7
 ציורי מערות על חולצות  

 

 

 גילוי הזכוכית  ב 16.7
 הפיניקית

אומן סדנת זכוכית עם  
 זכוכית

  חיות מזכוכית וניפוח זכוכית

 

 יום טיול  ג 17.7
 
 

 מערת הנטיפים 
 וביקור בחפירות בית שמש

 

 פיענוח כתב סתרים גילוי סכיני אוגרית  ד 18.7

 

  כולל חדרי בריחה טנהיהפנינג סוף קי ה 19.7
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 סבא -קייטנת מוזאון כפר -2018הרפתקאולוגיה 
 

 9.8 – 22.7: סביב העולם בשלושה שבועות  2מחזור 

 המחשה פעילות נושא יום תאריך

  הים התיכון א 22.7
 

 תרבות הפלישתים 
 ועיטור פלישתי.קדרות 
 .תפלישתי סעודה

 

 -םמצרי ב 23.7
 

 משחקי הפרעונים 
 משחקי אסטרטגיה

 

 

 גן ארכיאולוגייום ב ג 24.7
 המזרח קרוב

 איום בכפר של סב-חיי יום
*בנייה בבוץ, פיתות על 

 ג' אהס
 *סדנה לקליעת סלים

 

  אפריקה ד 25.7
 אפריקאים מוזיקה וטקסים

 הכנת כלי נגינה 
 ומסכה אפריקאית

 

 מסופוטמיה ה 26.7
מגדל בבל והמצאת 

  השפה המדוברת

 תוריומסבניית מגדל בבל 
 השפות הקדומות 

 

  יוון א 29.7
 המיתולוגיה היוונית

 המיתולוגיה היוונית 
 אלי יוון 

 

 ופומפי רומא ב 30.7
 ורט ושעשועיםספ

 גלדיאטוריםאולימפיאדה 
 סדנת פסיפס 
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  ציפורי ל -יום טיול ג 31.7
 ביזנטירומי 

בעקבות בעלי החיים 
 בפסיפסים 

 

  צפון אמריקה ד 1.8
 אינדיאניתתרבות ואומנות 

 ותיק אינדיאני   שרשרת
 אריגה ובטוויה ב

 

  דרום אמריקה ה 2.8
 

מוזיקה וטקסים אינדיאנים 
  -יה של כלי מוזיקהיבנ

 מקל גשם ורעשן אינדיאני.
 

 

  אנגליה -אירופה א 5.8
 

 'סטונהנגתעלומת 
 שעוני שמש 

 

 

 סין - רחוקה מזרחה   ב 6.8

 

 עפיפונים ודרקונים
 רפלקסולוגיה, ותיק רפואה

 

 יום טיול ג 7.8

  בי"םישראל און ימוז

מסע עולמי במוזיאון 
 ישראל

 

אוסטרליה וניוזילנד  ד 8.8
 )אוקינייה(

האוברז'ינים באוסטרליה   
 בניו זילנד  והמאורים

הכנת בומרנג, תכשיט 
 מאורי ואומנות בחלוקי נחל

 

 ...חזרה הביתה ה 9.8
  הים התיכון

 

 אומץ בבאר * אתגר טנהיהפנינג סוף קי  
 * מגדל המים 

 * קרב מים
 חדרי בריחה* 



 

 *התוכנית אינה סופית ועשויה לעבור שינויים.

 קייטנת מוזאון כפר סבא  -2018הרפתקאולוגיה 

 19.7  - 1.7: גילויים והרפתקאות  1מחזור 

  9.8 – 22.7: סביב העולם בשלושה שבועות  2מחזור  

 סדר יום:

 קבלת הילדים ומשחקים חופשי  8:30 - 8:00
 ילדים –פעילות בחלל המוזיאון, הקניה ושיח מדריך   9:00 - 8:30
 סדנת בוקר  9:30 - 9:00
 הפסקת אוכל ופעילות באולם הספורט.   10:30 - 9:30

 עבודה בסדנאות המוזיאון  13:00 -10:30

 


