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 תשפ"א 2021תכנית הקיץ בפלנתניה 

 

 כל הפעילויות בתשלום, ייתכנו שינויים בלוח האירועים / השעות.  שימו לב: 

 יש לרכוש כרטיסים טרם ההגעה למתחם, באינטרנט. 

 

לאורך השבוע מתקיימת פעילות קבוצות, משפחות או תיירים בתאום מראש, ניתן לתאם  פעילות קבוע/שוטפת: 

 office@planetanya.org.ilאנגלית, עברית, רוסית. במייל:   -סיורים בשפות

  

שעות   מה בתכנית  תאריכים  ימים  
 פעילות 

 פרטים והרשמה  מיקום 

התמונות ששינו את פני   4/5 ג 
 האסטרונומיה 

  בפלנטריום   כוכביםמופע 
בשיתוף האגודה  

הישראלית לאסטרונומיה  
 עם תצפית טלסקופים 

20:00 
21:00 

הפעילויות יתקיימו בסבבים ועל פי   פלנתניה
לכרטיסים  הנחיות משרד הבריאות

 בקישור:  

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

  –מאי 
 יוני  

 3/5 ב',ד'  
5/5 

10/5 
12/5 
 ג'    18/5
19/5 
24/5 
26/5 
31/5 
2/6 
7/6 
9/6 

14/6 
16/6 
21/6 
23/6 
28/6 
30/6 

 לשמיים פלנתניה מתחת  
מופע כוכבים בפלנטריום,  
סיור בגן המדעי, סדנת  
אסטרונומיה או תצפית  

 טלסקופים 

17:30   
 

 פלנתניה
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

 23/5/21 א'  
 

 קרוב לכוכבים 
תצפית טלסקופים  

והרצאת חלל ואסטרונומיה  
 מיוחדת 

 פלנתניה   18:30
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי
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 מסע במשולש הקיץ  25/5 ג'  
פלנטריום  מופע כוכבים ב

שיתוף האגודה  ב
הישראלית לאסטרונומיה  

 עם תצפית טלסקופים 

 פלנתניה 20:00
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

 6/6 א'  
 

  יום איכות הסביבה 
 בפלנתניה 

בשיתוף האגף לאיכות  
 עיריית נתניה הסביבה 

 פלנתניה   18:00
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    הבריאותמשרד 

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

כל   יולי 
 שבוע  

אמצע  
 השבוע 
-א'  4-8/7

 ה'
11-15/7  

 ה' -א'
19-22/7  

 ה' -ב'
25-29/7  

 ה' -א'
 

 ימי ו'  
2/7   
9/7   

16/7   
23/7   
30/7   

 
 

 קיץ בגלקסיה 
 בפלנתניה  

סיור בשביל החלב  
ובגלקסיות השכנות,   

סדנאות חלל ומדע  
, מופע כוכבים  מגוונות 

ניסויים  בפלנטריום, 
והדגמות מדעיות בשיתוף  

 ופעילות בגן המדעי   הקהל
 

בתאום  
 מראש 

 בסבבים 
 
 ו'  -א'

 בבוקר: 
10:00 

 
 בימים: 
 בערב  

 א', ג', ה' 
19:00 

   

 פלנתניה
 

הפעילויות יתקיימו בסבבים ועל פי  
לכרטיסים  הנחיות משרד הבריאות

 בקישור:  
www.planetanya.org.il 

 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

 המדריך המלא   6/7 ג'  
 לגלקסיות 

פלנטריום  מופע כוכבים ב
שיתוף האגודה  ב

הישראלית לאסטרונומיה  
 עם תצפית טלסקופים 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות  פלנתניה   20:00
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

טנבטה חג האוהבים     7/7 ד'   יולי 
 היפני

 בפלנתניה

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות  פלנתניה   18:00
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי
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 כוכבי הקיץ  20/7 ג'  
טלסקופים  תצפית 

 בפלנתניה

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות  פלנתניה   18:00
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

 ו'  -א' אוגוסט  
 

אמצע  
 השבוע 
1-5/8 

8-12/8 
15-19/8 
22-26/8 
29-31/8 

 
 ימי ו'  

6/8 
13/8 
20/8 
27/8 

 

 קיץ בגלקסיה  
 בפלנתניה 

סיור בשביל החלב  
ובגלקסיות השכנות,   

סדנאות חלל ומדע  
, מופע כוכבים  מגוונות 

ניסויים  בפלנטריום, 
והדגמות מדעיות בשיתוף  

 ופעילות בגן המדעי   הקהל
 

 בסבבים 
 ה' -א'

09:30 
11:30 
14:00 

 
 ו' 

09:30 
11:30 

 
 

 פלנתניה
 

הפעילויות יתקיימו בסבבים ועל פי  
לכרטיסים  הנחיות משרד הבריאות

 בקישור:  
www.planetanya.org.il 

 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

  אוגוסט של מטאורים 3/8 ג'  
 בפלנתניה 

פלנטריום  מופע כוכבים ב
שיתוף האגודה  ב

הישראלית לאסטרונומיה  
 עם תצפית טלסקופים 

 לקראת מטר הפרסאידים 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות  פלנתניה 20:00
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

סוגרים את הקיץ   26/8 ה' 
 בפלנתניה 

המשפחה עם  אירוע לכל 
מופע בפלנטריום, תצפיות  
טלסקופים, סדנאות מדע  

 וחלל 

 פלנתניה   17:30
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  מראש באתר האינטרנטם כרטיסי

 שר הטבעות שבתאי  31/8 ג'  
פלנטריום  מופע כוכבים ב

שיתוף האגודה  ב
הישראלית לאסטרונומיה  

 עם תצפית טלסקופים 

 פלנתניה 20:00
 

הפעילויות יתקיימו על פי הנחיות 
 לכרטיסים בקישור:    משרד הבריאות

www.planetanya.org.il 
 לפרטים:  

office@planetanya.org.il 
יש לרכוש      09-8308860טל': 

  באתר האינטרנטמראש ם כרטיסי

  

            

 

http://www.planetanya.org.il/
mailto:office@planetanya.org.il
http://www.planetanya.org.il/
mailto:office@planetanya.org.il
http://www.planetanya.org.il/
mailto:office@planetanya.org.il
http://www.planetanya.org.il/
mailto:office@planetanya.org.il
http://www.planetanya.org.il/
mailto:office@planetanya.org.il

