
ספר

מר טיגריס מתפרע
"לא מתחשק לכם 
לפעמים להפסיק 

להתנהג יפה 
ולהפוך לפראיים? 

מר טיגריס יודע 
בדיוק איך אתם מרגישים. יום 

אחד הוא החליט להתפרע ולעבור 
את הגבול. אבל מה יקרה כשהוא 

יחצה אותו בדרך חזרה?" כך נפתח 
הספר החדש והמשעשע של הסופר 

והמאייר פיטר בראון.

המאפייה של 
הציפורים

לאבא של יואב 
יש מאפייה, 

שהיא לב 
השכונה. כולם 

קונים בה מאפים 
טעימים. כשיואב מגלה שהמאפייה 
בסכנת סגירה, הוא מחליט להציל 

אותה בעזרת רעיון מקורי.  
איפה: בספריות ובחנויות הספרים.
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פסטיבל

דרום אדום
זה הזמן לצאת לראות את פריחת הכלניות בפסטיבל השנתי של צפון 

הנגב, להשתתף במגוון פעילויות, שחלק מהן ללא תשלום, ולקחת 
חלק במרוץ הכלניות, מרתון אופני הרים, מופעי מוזיקה וירידים 

חקלאיים, והכל מול מרבדים רחבי ידיים של כלניות אדומות. 
 איפה: בין נחל שקמה לנחל הבשור, צפון הנגב. 

  .www.habsor.co.ilפרטים ב־
מתי: בכל סופי השבוע של חודש פברואר. 

הצגה

 מוצרט הקטן 
בגיל שלוש מוצרט הקטן כבר מנגן בפסנתר! בגיל חמש הוא מלחין את היצירה הראשונה 
שלו. לאביו יש תוכניות גדולות בשבילו, אבל מוצרט הקטן רוצה יותר מכל להיות… ילד. 

הצגת יחיד שבה שחקנית אחת מגלמת את כל הדמויות, בשילוב תיאטרון אצבעות ידיים, 
פאות גדולות וחפצים. 

איפה: בית ציוני אמריקה.
מתי: שבת, 25.2, 11:00. 

ספרים, סרטים ובילויים שלא תרצו להפסיד

  עושים?אז מה
  עושים?אז מה
  עושים?אז מה
  עושים?אז מה

 FROZEN הזוכים בחידת 
מגיליון ינואר:

הראל גבעון, נס ציונה
מעיין בורגר, גבעת אבני

רזי זיו,  עפרה
הלל בן מאיר, מודיעין

הודיה מרצבך, ד.נ. צפון השומרון

תערוכה

אגד פרחי בר וחרקים 
בארץ ישראל

חוקרים מפרסמים את תוצאות 
מחקריהם בכתב. אבל כשאמן לומד 
בעצמו במשך כארבע שנים על פרחי 
הבר והחרקים בארצנו, התוצאה היא 

תערוכה מיוחדת, שבתמונותיה אפשר 
לקרוא גם את הרשמים, ההערות, 

הסיפורים האישיים והעובדות המדעיות 
 שכתב בכתב ידו. קחו את ההורים, 

גם הם ייהנו.
איפה: מוזיאון האדם והחי, הפארק 

 הלאומי, רמת גן.
מתי: עד סוף אפריל 2017.

חיות

סלפיל 
פילים הם בעלי חיים חברותיים מאוד ואינטליגנטיים במיוחד. אתם 

מוזמנים להכיר מקרוב את תמר, סוזן, מיכאלה וטדי, החיים בגן החיות 
התנ"כי. בואו להשתתף בהגרלה שמתקיימת בגן החיות ואולי תזכו 

להיכנס אל בית הפילים, לפגוש וללטף אותם ולצלם "סלפי" עם אחד 
מהם. מחיר ההשתתפות בהגרלה הוא שקל אחד בלבד, וכל ההכנסות 

יועברו לבית החולים לפילים בצ'אנג מאי שבתאילנד. 
.www.jerusalemzoo.org.il ,איפה: גן החיות התנ"כי, ירושלים

מתי: ימי שישי, 16:30-09:00, עד אפריל 2017.

תערוכה וספר

המסע אל הציור
אף פעם לא מאוחר מדי להיות אמן. אברהם פרדו 

החל לצייר רק בגיל מופלג, ומאז לא הפסיק. 
בציוריו הצבעוניים הוא מתאר חוויות ורגשות מחייו 
באתיופיה, מולדתו, ואת המסע שלו ושל משפחתו 

לישראל. אברהם הוא גם גיבור ספר הילדים 
החדש, "אברה, המסע אל הציור", המוקדש לסיפור חייו.

איפה: מוזיאון ישראל, ירושלים.
מתי: עד מאי 2017.


