הקייטנה

כסף

מלי ז י י דמ ן

פעילויות זולות עד  50שקל

לעולם לא תהיה לי אחרת

שומר הלילה

הכנרת משגעת גם עכשיו ,אבל חופיה עמוסים לעייפה .במלון הקיבוצי נוף גינוסר שעל
שפת האגם תוכלו למצא חוף מבודד ואווירה של פעם בקטע טוב ,והילדים? חינם!

יש הקרנה
של סרט
ילדים על
הדשא
בחוץ,
שחיות ליליות
בבריכה וסיור
באוטובוס
בקיבוץ ,כולל
ליטוף עגלים
ברפת

חברי קיבוץ גינוסר היו הראשונים לחשוב על מלון
נופש
קיבוצי על שפת הכנרת .ב־ 1964הם היו חלוצי
התיירות והקימו בית הארחה המתפרש על פני  40דונם של
מרחבים ירוקים לצד חוף ים פרטי .היום ,מלבד המלון ,ששופץ
כולו לאחרונה וחדריו המעוצבים מקסימים ,יש גם וילג',
יענו כפר נופש ,ובסך הכל תמצאו שם  245חדרים מרווחים,
מטבח שמציע ארוחות בוקר וערב (כולל חומוס פול תוצרת
בית על הבוקר .אהבנו!) ושלל הפעלות לילדים .מה למשל?
בשישי בערב יש הקרנה של סרט ילדים לכל המשפחה על
הדשא בחוץ ,יש שחיות לילות בבריכה שלוש פעמים בשבוע,
משחקי חשיבה אחר הצהריים בלובי והפרחת בועות סבון
ענקיות ליד הקפיטריה .בכל יום יוצא סיור מודרך בקיבוץ
באוטובוס הצהוב המיוחד ,בין מטעי הבננות ,בתי הקיבוץ וגולת
הכותרת  -הרפת ,ששם ילטפו הילדים עגלים בני יומם וייהנו
עד בלי די .המדשאות הרחבות בכל פינה יאפשרו לילדים
אחר הצהריים (לפני זה חם מדי) להתרוצץ חופשי ולעשות
גלגלונים כאוות נפשם ,ואז יזמינו אותם למתחם הקומזיץ

אפליקציית  KidzGuardשל פרטנר תבדוק מה הילדים
שלכם עושים בנייד ,והכי שווה  -איפה הם בכל רגע

הנמצא בקרבת החוף ומשמש מוקד לערבי שירה בציבור .אם
אתם זורמים ,ולא קפוצים וציניים ,יש מצב שגם אתם הולכים
ליהנות מזה .אם לא מהשירה אז לפחות מהמרשמלו על האש
וקדרת הפויקה .במתחם יש גם מועדון ילדים ובריכה כמובן,
אבל גולת הכותרת היא החוף הפרטי של המלון ,שכולל שירותי
הצלה ומאפשר לכם ליהנות מהכנרת גם עכשיו באוגוסט,
כשכל חופיה הציבוריים גדושים לעייפה .יש כיסאות ושמשיות,
וברגע שעוברים את המשוכה של החול הבוצני ,הכנרת קרירה,
נעימה ומתגמלת .לא מעוניינים לשכשך? יש טיילת מקסימה
שמקיפה את המלון ,ואפשר לצאת לשיט מאורגן במי האגם או
לארגן הליכה או ריצה משפחתית משותפת במסלול משולט
העובר דרך שדות הקיבוץ .ממש ליד ,אפשר לבקר בבית יגאל
אלון שבו מוצגת סירה עתיקה שנמצאה בחוף גינוסר ועל פי
ההיסטוריונים משויכת לתקופתו של ישו.
נוף גינוסר .ginosar.co.il ,04-6700320 ,מחיר :מ־ 1,000שקל ללילה,
פלוס ארוחת בוקר ,וללא תוספת תשלום לילדים בחדר בכל אוגוסט!

בכל יום יוצא
סיור באוטובוס
הצהוב ברחבי
הקיבוץ

החדרים
משופצים
ויפים .נוף
גינוסר

הורה אנלוגי בעולם דיגיטלי

תערוכה אינטראקטיבית חדשה במדעטק חיפה
הופכת את העולם הווירטואלי למוחשי
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מדעטק ,שמריהו לוין  ,25הדר הכרמל ,חיפה.
 .madatech.org.il ,04-8614444הכניסה לתערוכה
בתיאום מראש .מחיר 89 :שקל לאדם (מעל גיל
 340 ,)5שקל למשפחה של  440 ,4שקל למנוי
משפחתי שנתי.

המטריקס כבר
כאן .תערוכת
"דיגיטלי"

צילום :אורי אקרמן ,אייל אמיר ,יחסי ציבור

אמיר שור ,אשף
תערוכה מיצגים חזותיים
שעיצב בעבר תערוכות ופסטיבלים
כמו "טיוביקס" הנהדרת במדעטק
והפסטיבל המוזיקלי הבלתי נשכח
"סמה סמה" במוזיאון ארץ ישראל,
חוזר עם הברקה חדשה" .דיגיטלי" היא
תערוכה אינטראקטיבית שנפתחה
ב־ 17ביולי במדעטק חיפה ולוקחת את
המבקרים למסע שבו העולם הווירטואלי
הופך לחוויה מוחשית ,חיה ,פעילה
ומרגשת .המיצגים חוקרים את משמעות
הזהות האישית בעולם הדיגיטלי
והמבקרים נמצאים במרכז החוויה .מצד
אחד ,תזדעזעו לגלות איזה מידע הרשת
לומדת עליכם ובאילו דרכים ,ומצד שני,
תשתעשעו בסלפי אישי ענק בגודל של
חמישה מטרים ,סלפי משפחתי שבו

הפנים של כולם מתערבבות למיצג
ייחודי משותף ,מבוך קסום אשר שומר
את פרטי הדרך שהשאירו המבקרים
שלפניכם ועוד .תוכלו להתחפש
בתחפושות שמנסות לבלבל את תוכנות
זיהוי הפנים של המחשב ולבדוק איך
החיוך שלכם מאיר באור שונה את החדר.
הרעיון הוא לצאת מהתערוכה מודעים
יותר למשמעות הנוכחות של העולם
הדיגיטלי ,השימוש ברשתות החברתיות
ובמידע הקהילתי ,אבל על הדרך
מובטחת חוויה מרגשת ומהנה.

קט ן

מתריע בפני שיימינג ובריונות ברשת
ילדים בישראל
כלפי הילד ושולח התראות בזמן
אפליקציה מקבלים טלפון
אמת על הודעות ותכנים פוגעניים
נייד בגיל מוקדם מאוד .זה קורה
בקבוצות ובשיחות הווטסאפ של הילד
בין כיתה א' לכיתה ה' ,ואז הם כבר
וברשתות החברתיות ,בלי לחשוף את
מחוברים למכשיר .בין כל סכנות
ההורה לשיחות הפרטיות של הילד.
הקרינה ,הנזק לעיניים וההתמכרות
על הצג תוכלו לראות ממש תמליל
למסכים ,יש פה גם איזה יתרון .אנחנו
של שיחות ווטסאפ אם במשך היום
יודעים סוף סוף לאן הם הולכים .לא
הופיעו בהן קללות או גידופים .בסוף
ברור מה עשו ההורים שלנו כשנעלמנו
היום תקבלו דוח על האתרים שבהם
לשעות ,איך הם שרדו את הדאגה?
גלש הילד היום ועל זמן הגלישה שלו,
אבל מה קורה
כך שאם הגבלתם אותו
כשהילד לא עונה
בזמן מסך ,תוכלו
לנייד? הרי אז
לבדוק אם הוא חרג
הדאגות הופכות
מהיעדים .בקיצור,
לחרדה אמיתית.
מדובר באפליקציה
בפרטנר השיקו
שתעניק לכם שקט
לפני חודשיים את
נפשי בלי הפעולה
אפליקציית קידז
הפולשנית של לקחת
גארד שפותרת
את מכשיר הטלפון
את הבעיה.
של הילד בסוף היום
מתקינים אותה
ולעבור עליו .את כל
בנייד של הילד,
זה תוכלו לעשות
מתחברים אליה
מהמחשב בעבודה או
דרך הנייד שלכם
מהנייד שלכם .כמובן
או דרך המחשב
שההמלצה שלי היא
ומתחילים לקבל
לספר לילד שאתם
התראות .רוצים
מתקינים אפליקציה
לדעת איפה
כזו וגם להסביר לו
הילד? התחברו
מה היא עושה ומה
וקבלו מיקום
מטרתה .אין שום
מדויק .רוצים
טעם להסתיר את זה
לדעת באיזה
ממנו ,כי זוהי זכותכם
אתרים הוא גלש
המלאה ואחריותכם
היום? גם את זה
כהורים.
תוכלו לעשות.
הרעיון הוא לא
האפליקציה זמינה
לבלוש ,אלא
אם הטלפון של
לאפשר להורים
הילד שייך לרשת
לשמור על הילדים
פרטנר ו־ 012מובייל.
מפני סכנות
האפליקציה של
ותכנים בלתי
השומרים ,כלומר
הולמים ברשתות
ההורים ,יכולה
החברתיות ובאתרי
להיות מותקנת על
האינטרנט ולקבל התראות בזמן
חרם? כל סמארטפון המשויך לכל ספק
אמת .בשימוש באפליקציה,
לא בבית סלולר .האפליקציה מותקנת
ההורה מקבל גם את היכולת
ספרנו על מכשיר הסלולר של ההורה,
למנוע חשיפה של הילד לתכנים
וכחלק מההתקנה ,ההורה מקבל
בלתי הולמים .האפליקציה קובעת
הסבר כיצד להתקין את האפליקציה
פרופיל מתאים לגיל הילד ,ובכך
ולהתאים אותה למכשיר של הילד
חוסמת אתרי אינטרנט ותכנים בלתי
בכמה שלבים קלים ומהירים .אפשר
הולמים לגילו ברשת ,כלומר אתרים
להתקין את האפליקציה על ארבעה
עם אלימות ,פורנוגרפיה והימורים.
מכשירים שונים (כלומר ,לבדוק גם
בנוסף על כך ,תוכלו לחסום איזה
מה הם עושים במחשב ובטאבלט ולא
אתרים שתרצו .בגיל  8אין ממש סיבה
רק בנייד) ועלותה  15שקל לחודש
להיכנס לפייסבוק ,נכון?
לשירות .עד סוף החופש הגדול:
מצטרפים ומקבלים חודשיים מתנה.
עוד פיצ'ר מעניין הוא האפשרות
לקבל התרעות על תכנים פוגעניים
אפליקציית  KidzGuardשל פרטנר ,בגוגל פליי
בשיח ברשתות החברתיות ללא
פגיעה בפרטיות הילדים .השירות
ובאפל סטור

ח
ינם!
יצירה אינסופית

קניון שבעת הכוכבים מזמין את הילדים למתחם יצירה
שיפעל במהלך חודש אוגוסט ,עם סדנאות לפי נושאים
מתחלפים .בשבוע הבא יתקיימו סדנאות על פי ספרים
אהובים ,בשבוע לאחר מכן סדנאות מתוקות ובשבוע
האחרון של אוגוסט סדנאות חזרה לבית הספר.

קניון שבעת הכוכבים ,שדרות שבעת הכוכבים  ,8הרצליה (ליד מתחם
המזון המהיר) .7star.co.il .ראשון-חמישי .15:00-11:00 ,חינם

ח
ינם!

מתרטבים חינם

במתחם חוצות המפרץ בחיפה יפעל במשך ארבעה
ימים פארק מים אקסטרים ללא תשלום .הפארק יכלול
מגוון רחב של אטרקציות ומתקני מים לכל המשפחה,
ובהם מבוך מלחמת המים המתפרס על פני  120מ"ר
וכולל רובי מים ,מגלשת מים קמיקזה בגובה שישה
מטר ,בריכת מים עם סירות פדלים לקטנטנים ועוד.
חוצות המפרץ ,החרושת  ,10חיפה ,24-20.8 .שני-חמישי,
 ,18:00-11:00שישי .14:00-10:00 ,חינם

אי ירוק בים

הפנינג קיץ לכל המשפחה יתקיים במרכז מהותי
עד סוף החופש הגדול .המבקרים יוכלו לפתור את
כתב החידה המסקרן "הרפתקה באי" ולהשתתף
בפעילות חווייתית הכוללת תחנות אינטראקטיביות,
והקטנטנים יוכלו לצפות בהצגה "מסע בארץ האור"  .

מרכז מהותי ,שדרות שאול המלך  ,21תל אביב.03-7181333 .
ראשון-שבת .17:30-10:00 ,מחיר 25 :שקל לילד 10 ,שקלים למבוגר
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