על מה מדובר? מה זה תעלומה במוזיאון?
"תעלומה במוזיאון" הוא משחק אינטראקטיבי ,פרי שיתוף פעולה בין מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות וTLV ,-
 SHOWבמהלכו המשתתפים יוצאים לפצח תעלומה עתיקה אפופת מסתורין ומתח בין גלריות המוזיאון ,אבל יותר
מזה לא נוכל לספר...
לאיזה גיל זה מתאים?
מגיל  7ועד *):106
* הכניסה מותרת לכל הגילאים ,המופע מותאם למבוגרים ולילדים מגיל  7ומעלה
מה משך הפעילות?
 60דקות
המסלול מונגש?
כן
בתום המשחק נוכל להיכנס לביקור בגלריות השונות?
ודאי! כרטיס לתעלומה במוזיאון כולל כניסה חופשית לכל התערוכות והתצוגות שלנו" :ויהי צחוק"" ,הללו-יה",
"מבצע משה" ו"שים  -לוכד ההיסטוריה".
אוקי ,אז איך זה הולך?
ניתן לרכוש שני סוגי כרטיסים:
כרטיס משולב "תעלומות וגיבורים"
 גיבורים
 תעלומה במוזיאון
 ביקור במוזיאון
כרטיס "תעלומה במוזיאון"
 תעלומה
 ביקור במוזיאון

מה עוד צריך לדעת?
 חשוב מאד  -משחק "תעלומה במוזיאון" מתחיל בדיוק בזמן .לכן הקפידו להגיע למוזיאון לפחות  20דקות
לפני תחילת הפעילות.
 החנייה בכחול לבן מחוץ למוזיאון או חנייה בתשלום בחניון המוזיאונים (כתובת ב " Wazeחניון
המוזיאונים" או קלאוזנר )12
אני רוצה לרכוש את הכרטיס "תעלומות וגיבורים" ,באיזו פעילות להתחיל?
 אין חשיבות לסדר הפעילויות .אפשר להתחיל בתערוכת "גיבורים" ואפשר גם להתחיל במופע "תעלומה
במוזיאון"
 יש לשים לב ולרכוש כל פעילות במועד אחר ,כך ששתי הפעילויות לא תתנגשנה .לדוגמא :אם רכשתם
סבב גיבורים  12:00-13:30בחרו סבב "תעלומה במוזיאון" שמסתיים לפני  12:00או לחלופין שמתחיל
אחרי 13:30
קרובי משפחה מחו"ל מתארחים אצלנו האם ייהנו מ"תעלומה במוזיאון"?
 המשחק והרמזים בשפה העברית ,אנחנו ממליצים לרכוש עבורם את "גיבורים ונהנים" ,כרטיס שמקנה
סבב תערוכת גיבורים בן שעה וחצי וביקור בשאר הגלריות.
 סיור מודרך בשפה האנגלית יתקיים מדי יום ,שעות הסיורים מעודכנים באתר (הסיור כלול במחיר
הכרטיס)
מה עוד יש לעשות במוזיאון?
 סיורים מודרכים יוצאים בכל יום בשעות קבועות ,הסיורים כלולים בכרטיס הכניסה וללא תוספת תשלום.
 חדר מאגרי המידע שלנו לשירותכם.
 בחודש אוגוסט חנות המוזיאון החדשה שלנו מקנה  10%הנחה לכל רוכשי הכרטיסים.
 קפה ארומה פתוח למשך כל שעות הפעילות (כשר)
רכשתי כרטיס במועדון/ועד .איך עלי להתקדם?
שימו לב שבאתרי המועדונים השונים יש  2אופציות לרכישה:
א .כרטיס כניסה למוזיאון ,כולל תערוכת גיבורים
ב .כרטיס משולב הכולל גם את תעלומה במוזיאון
 עליכם לרכוש באתר את הכרטיס הנכון ולשריין מקומות באתר בית התפוצות עם קוד ההטבה המופיע
באתר או במרכז ההזמנות שלנו.
 יש להגיע עם אסמכתת רכישה מהמועדון ביום הביקור לקופת המוזיאון.
איך אפשר להשיג אתכם?
התקשרו אלינו למרכז ההזמנות ונשמח לסייע  03-7457808או כתבו לנו tours@bh.org.il

