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פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

ן  כ ו ת

נהל מחלקת התרבות - מיואל וירבה  סדרת תיאטרון קטן

חלקת מנויים- מדרי ברזילי   תיאטרון מבוגרים

 דוקוסינמה 

8-12 לגילאיגדולים בתיאטרון

 

 4-7 לגילאישלישי בתיאטרון

 קונצרטים

 קתדרה לתרבות

4 

5 

8 

9 

10 

12 

13 

נדבים: שותפים-מת

קולנוע, מנשה בן מאיר:
מוזיקה ותיאטרון 

 קתדרה לתרבותריביק שני: 

 כרמלה בן משה, מיכל פריד,
 מאיה גלפנד, רחלי דגים,

 כרמלה בן משה, חני שטרנברג,
 חני טבצ'ניק, ברכה מזרחי,

 דפנה בר תור, סיגל זהבי,
 סמואלס, אביטל אפרת,דיויד 

דינה לויזון 
 תרבות ולמידה יהודית

 הספריה הציבורית

 פורום נשים

21 

22 

25 
 0527-225511ני בול בפועיצוב: סטודיו 

עקב זכרון ימר הפקות תהדפסה: 

 טרום
 בכורה

 הסרטים יוקרנו
 במוצ"ש:

23.1 
21.3 

 קולנועב
אתם לפני כולם!

בואו לראות סרטי איכות 
 חדשים ממקומות, תקופות 
 ונושאים שונים, לפני כולם!

20:30 בשעה
 שרייבמן ניר בבית 

 מחיר כרטיס:

 ש"ח40
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ס סייפפת תווממייבב

עלות: 30 ₪ 

מזמינים: יעקב זכרון ומועצת הפיס מפעל מי שלו
שבן 

19.11 
בשעה 20:30 | בבית ניר שרייבמן

שלומי שבן, פסנתרן, זמר ויוצר, מהמוזיקאים 
המקוריים, המאתגרים והמצליחים במוזיקה  

לפן הישראלית. מאחוריו ארבעה אלבומי או
הפגין את כשרונו יוצא  נספור הופעות בהןואי

דופן ונגינתו הווירטואוזית.ה

עיית טוסקניני לרבירננה רזמפגש מרתק בין הרקדנית והכוריאוגרפית  
כלי נגינה נוסף מצטרף אל ההרכב הקלאסי, הכולל שני כינורות, ויולה וצ’לו: הגוף.

רז מזמינה את המוזיקה לעבור דרך הגוף ומציעה פרשנות אישית, מוזיקלית,  
אסוציאטיבית, דרמטית ופיזית לשורות התווים המרכיבים את הפרטיטורה. 

המופע הועלה בסדרה קלסיקה אחרת של התזמורת הפילהרמונית 

ע: רננה רז כוריאוגרפיה וביצו
דימיטרי  ני: אסף מעוז | ויולה:כינור ראשון: יבגניה פיקובסקי | כינור ש

נפלאים” דו ה“איי הורטוש | צ’לו: פליקס נמירובסקי | ראמו: קטעים מתוך 
(Les Indesgalantes  :ראוול: רביעיית כלי קשת ב-פה מג’ור | בטהובן | )

קטעים מתוך רביעיית כלי קשת, אופ’ 18 מס’ 4 

שישה
 עשר

 מיתרים
 וגוף אחד
 נפגשים

₪ 75 עלות:
לנוער ולמנויים: 65 ₪ 1.2.20 

 04-6ובטלפון www.zamarin.org.il 291837סים באתר כרטי שרייבמן ניר תבבי |20:30 בשעה

www.zamarin.org.il
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ד"תיהי

ירון סנצ'ו גושן משחק: כתיבה ויצירת המופע:ירון סנצ'ו גושן ושירי ג'ורנו
קרן שפע לב ייעוץ אומנותי ורוחני: בימוי:שירי ג'ורנו

עריכה מוסיקלית: יהודה לזרוביץ'

נטע וינר וסתיו מרין יוצרים ומבצעים:
שיר ברבי הפקה: רז וינר דרמטורגיה וליווי אמנותי:

יואב בראל עיצוב חלל ותאורה: עיצוב תלבושות:ענת מרטקוביץ'

שחקנית יוצרת: אורית גרינפלד-שור
אילת ויל-נבנצל אמנית שותפה, תלבושות:

אדוה לוי ליווי אמנותי:

15.2 

30.11 

4.1 

מוצ"ש
בשעה 20:30 

מוצ"ש
בשעה 20:30 

מוצ"ש
בשעה 20:30 

החיים עפים

חיתוך. דיבור

חיכיון 

מופע ליצנות וירטואוזי, פילוסופי ורב תחומי, שנוצר מתוך תובנות, חוויות ומצבים
מעולמו של ליצן רפואי. ירון-סנצ'ו גושן מהלך על החבל הדק שבין מופע לריפוי

ומפליא ללהטט ממחלקה למחלקה, מצחוק לכאב, מאבסורד להגיוני כמשל
על אדם ועל מסעו בחיים. מופע מצחיק ונוגע ללב המעורר מחשבות על החיים,
2017 למבצע  "קיפוד הזהב" על המוות והתנועה שביניהם. היצירה זכתה בפרס

בהצגת יחיד ולשבחים מן הקהל הרחב.

יריתי / האח / / איזה מפח / קליע הגורל צווח / יריתי כך / בום טראח בום טראח
בך כך צלילים נוגנו המון קלח / יתגדל ויתברך / בום טראח ירית בי כך / בום טראח

בום טראח. / ירית בי הכל נסלח / קליע הגורל פילח / האח
נטע וינר וסתיו מרין בקרב זוגי על פיצוח הקוד של שפות הגוף, הלשון והלב. 

דואט פיזי-ווקאלי על האלימות והרוך שבתוך ומחוץ לזוג במקום הזה בזמן הווה. 
2016 עכו זוכת הפרס מטעם פסטיבל ישראל, פסטיבל

לשפת במה זוכת פרס קיפוד הזהב 2017

מופע תיאטרון אישי. 
בעומק- מכונת תפירה, בחזית- ספר גמרא, 

ביניהם- מסע של אישה המנסה לפענח את סוד מסורת החיכיון הנשי.
המופע, מעין שיעור שמשתבש, חוקר את ההבניה החברתית של אתוס האישה 

המחכה בתרבות היהודית-הישראלית והמשפחתית.

ן  ט ק ן  ו ר ט א י ת ת  ר ד ס
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באולם במתנ"ס זמארין

באולם במתנ"ס זמארין

באולם במתנ"ס זמארין
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זרים מושלמיםמשפחה חמה 
דינרנדרה אלכסתפאורה: ני פינקוביץ'רומוי:בינת גוב עמאת: 

תאורה:  טל בלכרוביץ'מוסיקה:אורנה סמורגונסקי תלבושות: 
דיין, לימור גולדשטיין, לירון ברנס, תיקי משתתפים: נידי שימרוע

ניר, שירן הוברמןדי גילת, לורין מוסרי, יותם קושניג, ערוברט ה
נעמה אמית מחליפה: 

ארוחת יום ששי שגרתית בבית סבתא מלכה הופכת לזירת קרבות, 
דיעה שלא תגיע השנה לליל הסדר. נות המשפחה מוכשאחת מב

"בשביל השלווה מופרת באחת, ומלכה – שעליה נאמר במחזה ש
" – נוקטת לשמור על שלמות המשפחה היא מסוגלת אפילו להרוג

די לבטל את רוע הגזירה. בכל האמצעים כ

דיה של ענת גוב, אחת המחזאיות החשובות בארץ. גוב, עם קומ
ד שלה, בודקת נוקב על החיים וההומור המיוחמבטה המפוכח וה

את המשפחתיות הישראלית הלוחצת, ומעלה שאלות על אהבה, 
דות וחרות.חובה, עב

 ","אהבת מוות" ו"חברות הכי טובותמחזות נוספים של ענת גוב,  
הועלו בהצלחה רבה בתיאטרון בית ליסין. 

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 

בבית ניר שרייבמן התרבות: במחלקת  והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר  כרטיסים רכישת 

w w w . z a m a r i n . o r g . i l  
: ימ ל  tarbut.zichron.office@gmail.comי

7.119.11 
חמישי
בשעה  20:30

מוצ"ש
בשעה  20:30

דריגס  ארז עיבוד ותרגום:נובזה פאולו ז'על פי סרטו של:
עיצוב תלבושות: שני טור עיצוב תפאורה:נר דטנתן מוי:בי

אלון מאירעיצוב תאורה:  מירי לזר עריכה מוסיקלית:דותן  נועה 
דרון, מאיה ני קינתי רביץ, פידי גרשון, תומר שרון, מורבהשתתפות: 

מעוז, ריקי בליך, ספיר אזולאי 

"לכולנו יש חיים ציבוריים, חיים פרטיים וחיים סודיים"
- גבריאל גרסיה מרקס

במהלך ארוחת ערב של חברים משכבר הימים, יוזמת המארחת 
משחק חברתי שבו כולם מניחים על השולחן את המכשירים

הסלולריים שלהם על השולחן, בידיעה שכל הודעה או שיחה
שיקבל מי מהם, תהיה גלויה לכל השאר 

ההודעות והשיחות מתחילות להגיע לטלפונים והעניינים הולכים
ומסתבכים – שקרים, בגידות וסודות חושפים את מה שכולם מנסים

להסתיר. מחזה עפ"י סרטו המצליח ועטור השבחים של הבמאי
האיטלקי פאולו ז'נובזה שחושף את הסכנה שטומנת בחובה

ההתקדמות הטכנולוגית שכולנו חיים אותה מידי יום.

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה 

5.127.12 
חמישי
בשעה  20:30

מוצ"ש
בשעה 20:30

התרבות: במחלקת והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר כרטיסים רכישת
w  w  w  . z a m a r i n . o r  g . i l  
tarbut.zichron.office@gmail.com : ל י מ י

בבית ניר שרייבמן 

mailto:tarbut.zichron.office@gmail.com
www.zamarin.org.il
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בהשראת סיפור חייה של יהודית הרמן
וסיפורי כתות מהארץ ומהעולם

סבוטאז' 
גדי צדקהמוי:ביאילן חצור מאת:
סשה ליסאנסקיעיצוב תפאורה: רן בגנומוזיקה מקורית: 

דיקא, פנינה ברט, ריטה שלמה בראבא, יגאל עבהשתתפות: 
שוקרון ויורם יוספסברג. 

דיה מרגשת. קומ
ד פולין במקור, אדם כריזמטי,, ילי90א(, בןיצחק)שלמה בראב

דיירי בית האבות בו הוא ומלא בחוש הומור, מחליט להנהיג את  
נהלה לשלב ד, עקב החלטת ההנהלת המוסד בהמתגורר, למר

בטקס הזיכרון הממלכתי את סימה אלפסי, ילידת מרוקו. 
" צועק יצחק. "כאן זה לא מימונה!!!

די ני צידרמטית הזו פותחת את מעייני ההומור של שהסוגיה ה
ניקה מבט מרגש ומצחיק על חיינו המשותפים הזיכרון הלאומי, ומע

נה הזו.דיבמ
נימי ההוויה נוגעת בדמעות, הדרמה קומית מרגשת, מצחיקה עד  

הישראלית העכשווית. 

משך ההצגה: שעה וחצי ללא הפסקה. 

התרבות: במחלקת  והרשמה פרטים

בבית ניר שרייבמן

11.1 
מוצ"ש

בשעה  20:30

9.1 
חמישי
בשעה  20:30

04-6291837
זמארין: באתר  כרטיסים רכישת 

w  w  w . z a m a r i n . o r  g . i l  
: ימ ל  tarbut.zichron.office@gmail.comי

6

השיבה
איה קפלןמוי:מחזה ובי

דניר-זיו, נטע גרטי, אורי גרות אסרסאי, כרמל בין, משתתפים: 
דו מרקוביץ, דסמן, עיד שחר, אבי טרמין, מיה לנני/אוהשמואל וילוז'

דיה קורן, עברי שי ד שמואלי, או/גלעאסף סלומון

מביתה שבקיבוץ שפיים אל הכת של 17 יהודית הרמן ברחה בגיל
גואל רצון – הרמון הנשים שהוא בנה בדירה בשכונת התקווה בתל

אביב. היא נחלצה מהכת אחרי שהמשטרה פשטה על הדירה 
כעבור שנים, כשהיתה כבר אם לחמישה ילדים – ילדיו של ראש

הכת שהורשע מאז במעשי אונס ובפשעים חמורים נוספים ונידון
לשלושים שנות מאסר.

איה קפלן כתבה וביימה את המחזה "השיבה" בהשראת סיפורה
של יהודית הרמן ויומניה, שבהם היא תיעדה במשך שנים את חייה
דווקא בכת המסוגרת והמסוכנת. אלא שעלילת המחזה מתמקדת

ברגע שאחרי השחרור מהכת. מה קורה אחר כך? איך חוזרים
לחיים שמהם נמלטת לפני שנים? איך בונים את הקשר עם הסביבה

שעזבת כל כך מזמן? איך מתמודדים עם הבידוד, האובדן, הבלבול
והטראומה? 

20.222.2 
חמישי
בשעה  20:30

מוצ"ש
בשעה  20:30

בבית ניר שרייבמן התרבות: במחלקת והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר כרטיסים רכישת
w  w  w  . z a m a r i n . o r  g . i l  
tarbut.zichron.office@gmail.com : ל י מ י

mailto:tarbut.zichron.office@gmail.com
https://w.zamarin.or
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דברים שאני יודעתשל מי החיים האלה 
דו רקלין עי תרגום: אלון אופיר מוי:ביבריאן קלארק מאת: 

 לירון דןמאי: ע. בד שמוליק נויפלמוסיקה: 
דניאלה דלין, ירדן תוסייה כהן, לירית דור הררי,  אסי לוי,משתתפים:

דבורין, שון מונגוזה, שלום שמואלוב נאי, פנינה ני קליין, מיכל יבלבן/ ש

דהמתה שהיא קלייר האריסון מתעוררת בבית החולים ומגלה לת
משותקת מהצוואר והמטה. הנהלת בית החולים והצוות הרפואי 

נאבקים להציל את חייה, אולם היא, נלחמת על זכותה למות. 
ניהם שאלה מוסרית קשה: נון וכואב קלייר מציבה בפבהומור ש

 היא יוצאת למאבק משפטידי לגורלה? מי הוא האחראי הבלע
ני ניצבת בפלהשגת בעלות על חייה ועל שפיותה. במהלך המשפט 

 "אלה?"של מי החיים הנוגעים בדבר, השאלה הקשה: כל ה
נון, המשעשע והכואב אסי לוי מככבת בגרסה הנשית למחזהו הש

ד עומק הלב של בריאן קלארק. ע
נים, הפך לסרט קולנועהמחזה זכה בפרסים רבים לאורך הש

נד הגרסה הנשית )בכיכובה עלתה בווסט א 2005מפורסם ובשנת 
דולה( והיא מוצגת מאז בהצלחה של קים קטרל - סקס והעיר הג

גדולה ברחבי העולם. 

משך ההצגה: כשעה וארבעים דקות, ללא הפסקה 

בבית ניר שרייבמן התרבות: במחלקת  והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר  כרטיסים רכישת 

w w w . z a m a r i n . o r g . i l  
: ימ ל  tarbut.zichron.office@gmail.comי

21.523.5 
חמישי
בשעה  20:30

מוצ"ש
בשעה 21:00

נאור משה מוי:בינס דורי פרתרגום: דרו בובלאנמאת:
נה סמורגונסקיאורתלבושות: כנרת קישתפאורה: 

שרון גלתנועה: קרן גרנק תאורה:שאול בסר מוסיקה: 
די יגיל, יעל וקשטיין, דרה שדה, גיונה אליאן-קשת/סנמשתתפים: 

עידו רוזנברג, מיכל עוזיאל, גיא גורביץ' 

זהו סיפור פשוט על משפחה, שעוברת טלטלות ומשברים – כמו כל 
משפחה. שיש בה דברים שטואטאו במשך שנים אל מתחת לשטיח,

זרמים תת-קרקעיים ומשקעים כבדים. זוג הורים וארבעה ילדים שכבר
גדלו. בת אחת חוזרת מטיול ארוך בחול חבוטה, סובלת מבגידה ואהבה
נכזבת. בת אחרת דווקא בוחרת לבגוד בעצמה – ולברוח הרחק מהכל,
לאכזבת האם )או שמא זו הקנאה והתקוות הלא ממומשות שמדברות

מגרונה של האם?(. בן אחד, מוכשר ומצליחן, מסתבך עם החוק. בן אחר
הופך במהלך המחזה לאדם אחר. בעצם – לאישה. 

ומה תפקידם של ההורים בכל התסבוכת הזאת? השלדים יוצאו מהארון
אט אט והיחסים המורכבים יתגלו כרב-שכבתיים ומסובכים עוד יותר
"דברים שאני יודעת" נכתב בידי המחזאי משנדמו תחילה. המחזה

האוסטרלי המוערך אנדרו בובל אך לא מזמן והבכורה העולמית שלו
התקיימה רק בשנת  2016, במסגרת הפקה המשותפת לשני תיאטרונים
– אוסטרלי ובריטי. כעת הוא מגיע בפעם הראשונה לישראל – בהפקה

משותפת לתיאטרון בית ליסין ולתיאטרון חיפה. 

18.620.6 
חמישי
בשעה  20:30

מוצ"ש
בשעה 21:00

בבית ניר שרייבמן התרבות: במחלקת והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר כרטיסים רכישת
w  w  w  . z a m a r i n . o r  g . i l  
tarbut.zichron.office@gmail.com : ל י מ י

mailto:tarbut.zichron.office@gmail.com
www.zamarin.org.il
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 דוקוסינמה

גולדה

הקרנה ומפגש עם
הבמאי אודי ניר

הקרנה ומפגש עם הבמאי 
דב חנין ועם ברק היימן 25.930.10 

פעם בחודש כמו שעון
יום רביעי בשעה 20:00

במוזיאון העלייה הראשונה
ואיכותי חדש דוקומנטרי סרט הקרנת

ומפגש עם היוצרים
פרטים והרשמה במחלקת התרבות:  04-6291837

רכישת כרטיסים באתר זמארין: 
t a r b u t . z i c h ro n . o f f i c e @ g m a i l . c o m : ל י י מ | www.zamarin.org.il 
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האסופית 
זאבתפאורה: ירקוני רועימוסיקה:טילמן יעל מוי:בימחרז יאקי מחזה:

 |נשטיין לאה גלפ |עידית טפרסון משתתפים:גילי כוכביתלבושות: לוי 
 שרון מלכי שמש | שלום שמואלוב | איתי חיון |ניאל סבג ד

ניים נג'ית,המגיעה בטעות לביתם של זוג מבוגרים בכפר קטן. השאן שירלי היא יתומה ג'י
נער שיעזור להם בעבודתם, אבל אן המצטיינת בחכמה, בהומור, בדמיון עשיר ציפו ל

ובאומץ,כובשת את לבם. כמכשול עיקרי בחייה, עומדים חברה לכיתה גילברט ואימו, 
ניבה ובכפיות טובה המעליבים את אן ומכפישים את שמה בכל מקום. אן מואשמת בג

וחוששת שמא תוחזר לבית היתומים ולעולם לא 
רביעי 6.11תזכה לבית חם ואוהב משלה. 

17:30 בשעה בבית ניר שרייבמן

הלב 
 אוסרווסררמי מור:תזעופר ברודץ' כתיבת שירים: צביה הוברמןמוי:מחזה ובי

דב אסולין / ננגל, נועה אדורון אורן, רני אלון,  משתתפים:נעם ביצור מאי:ע. ב
ני יחזקאל דר, שירן הוברמן, גל צ'פסקי / חדקלה הדי ארד, שמעון חאבא, ע

נסוע נאלצת אמו לנואה שבאיטליה. בשל המצב הכלכלי הקשה, ד קטן מגמרקו הוא יל
די לעזור בפרנסת המשפחה. נטינה כלארג

נה ולחפש אותה. נטיאת את הגעגועים ומחליט להפליג לארגמרקו הקטן מתקשה לש
נוס איירס, אך לאכזבתו הרבה הוא אינו לאחר הפלגה ממושכת וקשה מגיע מרקו לעיר בוא

 ההצגה מבוססת על ספרו שלמוצא את אמו. 
רביעי 29.1דה אמיצ'יס. דו דמונא

17:30 בשעה בבית ניר שרייבמן

יום מסביב לעולם ב-80
רועי ירקונימוסיקה: יעל טילמןמוי:בייעל טילמן ויובל ברגר מחזה: 

דולב משתתפים: שירלי לב ורטהיימרמאית:עוזרת ביסשה ליסנסקי תפאורה: 
נר יפתח קמי |נה, רון ביטרמן, גילי בית הלחמי, ליאור חקון, יערה פלציג אוח

ד יתום מלא חיים במסגרת עלילת מסע מרהיבה מסביב לעולם, נפגשים פספרטו, יל
ד מחברת אנשים. המפגש המצחיק דן הסולנגלי קפדון אהמשתוקק לבית, ומר פוג, א

 פספרטו מתקשה לעמודדים: ניים, מהווה בעצם הצצה ליחסי הורים- ילוהמרגש בין הש
ניין שלו בכל דבר, " של הילד, הע"פגמיםבציפיות החמורות, אך כשפוג לומד להכיר אותו, ה

הדמיון המפותח- כובשים את ליבו, ואת ליבנו. אחרי 
שיתגברו יחדיו על מכשולים ויסיימו את המסע, יבינו 

רביעי 25.3שהפרס האמיתי שזכו בו, הוא משפחה. 
17:30 בשעה בבית ניר שרייבמן

אדיסון
אביה בשתלבושות:זאב לויתפאורה:רועי שגבמוי:ביצביה הוברמןמחזה: 

נה, ענת דו יו/עי/ שרון צור, אדם הירש, אמנון וולף/גיל ווסרמןאייל שכטרמשתתפים: 
/אליאור אמסלם ד אטרקצ'י/ אורי אוריין, אור ברכה וצר, אלעדב לאורניידר, נדרשפ

ד מוזר שאינו מצליח נחשב לילדיסון גדל בעיירה קטנה בארצות הברית. הוא תומס א
לעמוד בדרישות המקובלות של החברה, המשפחה ובית הספר. הוא עסוק כל הזמן 

דעיים דע להסביר, ועורך באובססיבית ניסויים מד לא יובשאלות על תופעות שאף אח
ד בכל פעם נות אמיתיים וגורמים לאביו לכעוס עליו מאמסוכנים, שכמעט גורמים לאסו

נזקים שגרם. שנאלץ לשלם עבור ה

רביעי 13.5
17:30 בשעה בבית ניר שרייבמן



עידן עמית בימוי: מחזה: עודד אהרליך והדס קלדרון
תום אנטופולסקי, אופיר וייל, הראל משתתפים: מוסיקה: טל בלכרוביץ'

מוראד, לורן סביר, אבי סרוסי, נועם ערד

שלישי 7.1
בשעה  17:30

בוא אלי פרפר נחמד

חזי הוא הזחל הכי שמח בגינה. מדי יום הוא מבלה עם חבריו הזחלים בשירים,
במשחקים ובזלילה של עלים טעימים. 

הכל משתנה כשחזי שומע שהערב, כשהשמש תשקע, הוא יהפוך לפרפר
צבעוני וגדול. חזי המפוחד לא רוצה להשתנות, הוא רוצה שהחיים שלו יישארו

בדיוק אותו הדבר!
ומלי הנמלה האמיצה לא רוצה להפוך לפועלת חרוצה!

הם יוצאים למסע הרפתקאות 
משותף ולבסוף מבינים ששינויים

)גם אם הם נראים קצת מפחידים(
מביאים איתם דברים טובים.

4  - 7 ם י ד ל י ל ן  ו ר ט א י ת

בתיה ומיכאל פיק רבקה וולמןתפאורה: בימוי: מחזה: יערה רשף-נהור
משתתפים: רפאל עבאס, מעיין ויסברג, יעל חיימובסקי, אורי סעדה

ותזמורת המהפכה שחקנים: טל בלכרוביץ' רוני ברודצקימוזיקה: בימוי:
ענבל סמדר - גיטרה, טל בלכרוביץ' - קלידים בליווי תזמורת המהפכה על

אלונה ויינשטיין עיצוב תלבושות: רועי אופנהיים הבמה. מנצח:

5.11 

3.12 

שלישי
בשעה  17:30

שלישי
בשעה  17:30

המתנה של ג'ק 

אם פתאום אפגוש אריה 

"כל ילדי הממלכה מוזמנים למסיבת יום ג'ק הקטן מקבל הזמנה מהארמון:
ההולדת של הנסיכה." ג'ק קופץ מהתרגשות, אך הוריו אומרים לו שלא יוכל ללכת
כיוון שאין להם מספיק כסף למתנה, ואין בבית שום דבר שאפשר להביא לנסיכה.

ג'ק לא מוותר, הוא משתמש בחפצים הישנים שבבית, מחליף אותם במצרכים 
ואופה בעצמו עוגה נהדרת לכבוד הנסיכה. הוא יוצא אל הארמון, אך הדרך לשם

לא קלה ורבת תהפוכות, ובסופה הוא מגיע לארמון... ללא העוגה. להפתעתו 

אם פתאום אפגוש אריה - הצגת ילדים מוזיקלית של תיאטרון חיפה ותזמורת
המהפכה, הכוללת שירי חיות וסיפורים מאת משוררים אהובים. 

"זבוב שעזב לבלי שוב" מאת מיריק שניר, "על פילה מנוזלת" מאת לאה גולדברג,
"זברה וג'ירף מפטפטים על נורית זרחי, "החתול בלעם שלתוך פיהוק נעלם" מאת

"הסוד של הקיפוד" מאת רות אורן, נקודות ועל פסים" מאת שלומית כהן אסיף,
נביחות וקרקורים מאת טובי המשוררים: "זנבות שנקשרו" מאת שירה גפן ועוד

הגמורה, הנסיכה אומרת לו שהוא 
הביא לה את המתנה הנפלאה

ביותר שיש! 

רפאל ספורטה, תלמה אליגון-רוז 
ותרצה אתר. 
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גיא  שחקנים: גלעד קמחי וגלעד שמואלי בימוי: כתיבה: גלעד שמואלי
נועה גודל/ רוזן/רביב מדר, נוי הלפרין/אור אילן, אמיר שורוש/אלעד אטרקצי,

אסף רוט/גיורי פוליטי יעל יקל, הראל מוראד/גל שלום כהןנגן:

בן זיידמן זאב לוימוזיקה: תפאורה: רועי שגב בימוי: מחזה: גיל צרנוביץ
זיו זוהר מאיר/ גיל צרנוביץ', ספיר דרמון/ משתתפים: יותם אורן ע. במאי:

סתיו אידיסיס, אסף דגני, אדם הירש, שחף ברגר

5.5 

2.6 

שלישי
בשעה  17:30

שלישי
בשעה  17:30

קטנצ'יק 

זרעים של אמת 

נגינה מיוחדים וחי לו סיפורו של גיא ילד רגיש וקטנצ’יק שיודע לבנות כלי
בעולמו המוסיקלי כשהוא נסחף אחרי צלילים ומנגינות. גיא מתקשה להשתלב

בחברת הילדים. נדיר מנהיג חבורת הילדים צוחק עליו, קורא לו קטנצ’יק ולא
מוכן לשתף אותו בחבורה של השכונה. בזכות חברה חדשה שפגש, בזכות אימו

שנוסכת בו ביטחון ובעיקר בזכות המוסיקה גיא הופך לגיבור אמיץ לב. 

בממלכת פיטוניה הרחוקה, המלך מחפש יורש. הוא מחלק לכל ילדי הממלכה
זרעים ומכריז, שהילד שיצמיח מהזרע את הצמח המרהיב ביותר, הוא אשר

יזכה. כל הממלכה רוחשת וגועשת בעקבות התחרות. חמדנות, תככים, שקרים,
חלומות, ספור אהבה וילד אחד שלא יודע לשקר, נשזרים יחד לכדי אגדה

קסומה על חכמתו של מלך ועל כוחה העצום של האמת. 

רות דידי שחרתפאורה ותלבושות: לחנים: נהור יערה רשף מחזה ובימוי:
יגאל ברנר, מיכל פרדקין, יעל חיימובסקי, מילר ואלונה ויינשטיין משתתפים:

עינת סגל כהן, ישראל גולדרט, רותם כ"ץ/ רביב מדר

שלישי 3.3
בשעה  17:30

נשיקה בכיס 

ארבעה ילדים, החברים הכי טובים מהגן, מגלים יום אחד שרות חברתם הטובה, 
יחד להישאר בכדי הכול לעשות מחליטים הארבעה באמריקה. לגור לעבור עומדת

ולא להיפרד. הצגה על חברות אמת ואהבה בין חברים.

התרבות: במחלקת והרשמה פרטים

04-6291837
זמארין: באתר כרטיסים רכישת
w  w  w  . z a m a r i n . o r  g . i l  
tarbut.zichron.office@gmail.com : ל י בבית ניר שרייבמןמ י
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בארוק - אוונגרד בין מוצרט לפושקין

בבימוי מיכאל טפליצקי
פייטרו בונפיליו )איטליה( פסנתר  

בשיתוף עם תיאטרון מלנקי
אלכסנדר פושקין המחזה "מוצרט וסליירי" 

עם אינטרלודים מוזיקליים ממוזיקה קאמרית  
ויצירות לפסנתר מאת מוצרט וסליירי.

מוצרט רביעיית פסנתר בסול מינור, ק.  478

יזהר קרשון הנחייה וצ'מבלו 
אופירה זכאי תיאורבו

12, "לה פוליה" ויוולדי טריו סונטה אופ. 1מס'
י.ס באך טריו סונטה

ק.פ.ע באך טריו סונטה בדו מינור, "דו שיח בין  
סנגואינוס למלנכוליקוס"

וכן טריו סונטות מאת גדולי מלחיני הבארוק:  
קורלי, ביבר וקסטלו 

לקשת מעבר
עם רביעיית כרמל

גרינברג  יואל ד”ר בהנחיית
- כינור רחל רינ גלשטיין

יונה צור - כינור
- ויולה יואל גרינברג

- צ’לו תמי ווטרמן

“עוד  מן הביקורות:
לא היה כדבר הזה

בקונצרטים מוסברים
בישראל... שעתיים של
הנאה והרחבת הדעת!”

הארץ 

3.1129.3 
ראשון
בשעה 20:00

ראשון
בשעה 20:00

ם י ט ר צ נ ו  ק

www.carmelquartet.com

אלמא מרכז 
אמנויות, באולם  

הקיוב, רחוב
יאיר 1, זכרון יעקב

מוזיאון העליה
הראשונה,

רחוב הנדיב 2

מגלים עולמות חדשים

היידן רביעיית כלי קשת במי במול מג'ור,
3 אופ. 71מס'

דבוז'אק רביעיית כלי קשת בפה מג'ור,
"האמריקאית" אופ. 96

7.6 
ראשון
בשעה 20:00

מוזיאון העליה
הראשונה,

רחוב הנדיב 2

צלילים נוסטלגיים

בנעליו של שוברט

ללא הנחיה 
יגאל לוין קלרינט 
שולי ווטרמן ויולה

מוצרט רביעיית כלי קשת ברה מינור, ק. 421
בארבר רביעיית כלי קשת בסי מינור, אופ. 11

ברהמס חמישיית קלרינט בסי מינור אופ. 115

שוברט רביעיית כלי קשת מס' 4בדו
מג'ור, ד. 46

שוברט רביעיית כלי קשת מס' 14ברה
"המוות והעלמה" מינור, ד. 810

9.2 

5.1 

ראשון
בשעה 20:00

ראשון
בשעה 20:00

מוזיאון העליה
הראשונה,

רחוב הנדיב 2

מוזיאון העליה
הראשונה,

רחוב הנדיב 2
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ת ק ת ה ו ב ר ת ל ה  ר ד

ע חגיגי אירו
לכבוד 10 שנים

לתרבות  לקתדרה 
עי מחול ונגינה, קטזיו דשאעצה עמד ראש המוטקס במ

עי האושר : המיטב ממדפרופ' יורם יובלהרצאה  
 ניר שרייבמןיום שישי 20.9 | 11:00 | בבית 

.  מרצה בפקולטה לרפואה יקאיר מוח ופסיכואנליטוקהוא פסיכיאטר, חפרופ' יורם יובל 
ש ע"ל המכון הפסיכואנליטי ל ההוראה ש, ושייך לסגעברית בירושלים– האוניברסיטה ה

ב , בשילוא שולטם הו. הכשרתו הרפואית והמדעית ותחומי הידע בהאייטינגון בירושלים
 ל מאזין,ם בשפה מובנת לכם מורכבים מדעיייכולתו ללמד נושאי

כרטיסים באתר, ם בישראל. ם והפופולרייוקשים המבל לאחד המרציהפכו את יוב
₪מייל בטלפון וב 55

יש נביא בערב 
עם בחודש, ערב, פהרצאות  חדש! 

עה 20:00 במוזיאון העלייה הראשונה. עי בשבימי רבי
עקב הרצאות של מיטב המומחים, תושבי זכרון י

₪ למפגש25ההרצאות הראשונות:  הזמנה באתר: סקי ר קירה רדינד" 27.11 
www.zamarin.org.ilע לצפות את העתיד מסה

עוד על בינה מלאכותית, חיזוי העתיד, היי טק ו

 פרופ' אהרן בן זאב 18.12
כאשר היא טרייה? מיטבה האם האהבה ב

על האפשרות לשמר אהבה לזמן ארוך

 אלוף אבי מזרחי 22.1 
מנם מבוי סתום? הא

על התכנות רעיון שתי המדינות 
עזה בעיונות לפתרון ור

 2 | 18.3 | 22.4 | 20.5 | 24.6התאריכים הבאים: 6.2
סמו בהמשך. ם יפורם והמרציהנושאי
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק ה

נובמבר19

"הדימוי החזותי באמנות" 
9.00-10.30מיני סדרה בת 4   מפגשים |

 – מרצה וחוקרת בתולדות האמנות ותרבות קלאסיתרונית פליסטרנס סחייק 

"אריג ובגד"  5.11.19 
שקיפות והשתקפות ביצירות אמנות .

"אשליה של העין"  12.11.19 
המשמעות הסימלית, הרוחנית והדתית של אשליית העין וכיצד היא מתקבלת באומנות.

"מסע קולינרי באומנות"  19.11.19 
המשמעות הסימלית החבויה ביצירות בנושא סעודות.

"הריקוד באומנות"  26.11.19 
הריקוד כמצב קמאי ביותר של שמחה . 

 19דצמבר

"אנשים שהשאירו חותם" 
9.00-10.30מיני סדרה בת 4   מפגשים |

- חוקר תרבויות ומדריך טיולים בעולם.נועם סגן כהן 

"האמזונות של ארץ הקינמון"  3.12.19 
פרנסיסקו דה אורינו ומסעו לאורך האנדים והאמזונס.

 "ביולי"נולדה ב 9  10.12.19 
סיפור חייה המרתק של מרסדס סוסה הידועה בכינויה - "הקול של חסרי הכל"

 האגדה והאיש."המדריך למהפכן - צ'ה גווארה"  17.12.19 

"צ'ארלס דארווין"  31.12.19 
וההרפתקה על סיפון הביגל, מסע ביוגרפי בעקבות החוקר, אבי תורת האבולוציה. 
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק ה

נוב-דצמ 19

"לפגוש את עצמך בקולנוע" 
 11.00-12.30 מפגשים | סדרה בת 8

- מרצה בכירה בתחום הקולנוע.ענת שפרן אור 
הרצאות המשלבות חכמת חיים עם חכמת הקולנוע.

"צ'ארלי צ'אפלין- החיים כקרקס"  5.11.19 
חוויות ילדות ויחסים במשפחתו. כיצד חילחלו והשפיעו על עשייתו הקולנועית.

"לאן הם הולכים"  12.11.19 
המסע כחשבון נפש ותיקון, התבוננות במערכת היחסים של כולנו.

 ובחיים,- השונה בקולנועיוצאים מן הכלל 19.11.19 
באיזה אופן הקולנוע מטיח בחברה ומה אנו יכולים לעשות למען הנושא.

”גבר ואישה בעולם משתנה"  26.11.19 
גבריות ונשיות כמושגים משתנים בעקבות תהפוכות חברתיות.

"הילדות כחוויה מעצבת"  3.12.19 
 זכרונות הילדות שלנו מעצבים את חיינו כבוגרים.האופן בו 

" נשים מסביב לעולם ההולכות נגד הזרם"  10.12.19 
סיפורי מאבקי נשים בעולם שהלכו נגד מוסכמות החברה.

"איך משפיע המורה המשפיע"  17.12.19 
איך המורה שלי הציל אותי.

"הקולנוע האיראני- שילוב של פשטות ותחכום".  31.12.19 
אנושיות חמלה ורוך ,פשטות ותחכום כפי שמתגלה בסרטים האיראנים. 
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק ה

בין השעות 9.00-10.30ינו-פבר 20

פסיפס צרפתי 
חלק ראשון: הזוהר הצרפתי

- חוקרת תרבויות ואומנויות נעלמות, מדריכת טיולי אתנוגרפיה.לאה פופר מרצה:  

פריז של סוף המאה ה 19 המחברת את עשייתן "הרוקדות בזוהר הגדול"  7.1.20 
 נשים מיוחדות ומהפכניות.של 3 

 צ'ארלס רני לליק ועבודתו כצורף האמייל הראשון,"כנפי הפרפר השקופות"  14.1.20 
האנגלית. art's and craft'sהמהפכה בעולם התכשיטים וחיבור לתנועת 

הריקוד והמוסיקה בין פריז למוסקבה."מאטיס בלה- רוס"  21.1.20 
- שני אירועי תרבות מכוננים בשנה שערורייתית מופלאה. 1910שנת  

חלק שני: הוט קוטור ואופנה
, בוגרת בית ספר למינהל עסקים בפריז, מתמחה בתחום העיצוב ומדריכת אלישבע זילברמןמרצה:  

סיורי קונספט לפריז עבור שוחרי אסתטיקה ותרבות.

צלילה למקורות עולם היוקרה באופנה ,הצצה אל מאחורי הקלעים. 28.01.20 

אביזרים, תכשיטים ומוצרי אפנה. 04.02.20 

תעשיית הבישום והיופי.  11.02.20 

חלק שלישי: מוזיקה 
ר רבוגרת תארים מאוניברסיטת סורבון - פריז, עו"ד בדימוס ומומחית לתסבין יעקובוביץ'  :מרצה

בות צרפת ולאוצרותיה הרבים.

"הבולרו של ראוול" 18.02.20 
איך נולדה היצירה המפורסמת , מסע מרתק בעקבות היצירה. 

"איב מונטאן"  25.02.20 
שאנסונים, קולנוע ופוליטיקה. איך מפועל נמל פשוט הפך לזמר מפורסם. 
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק ה

 11.00-12.30בין השעות  ינו-פבר20

"הניסויים החשובים בפסיכולוגיה" 
- מרצה לפסיכולוגיה, בוגר תואר שני במדעי המוח, אוני' חיפהעמית אברון 

 גולסמית' לונדון.ובעל תואר שני במוסיקה ומוח מאוניברסיטת 

"האדם והזולת- והאמנם אהבת לרעך כמוך"? 7.1.20 

שנות חיינו הראשונות כעיצוב הנפש 14.1.20 

מינקות ועד זקנה- שינויים לאורך החיים 21.1.20 

על חיות ועל אנשים 28.1.20 

המוח החולה, המוח התקין- מה מלמדות אותנו פגיעות מוח 4.2.20 

 גאון?אינטליגנציה- מיהו  11.2.20 

כוחה של המוסיקה 18.2.20

סטרס ובריאות  25.2.20 

מחירי הרצאות הקתדרה לגימלאים: 

מחיר להרצאה מחיר להרצאה מחיר להרצאה 
דת בודבמסגרת כרטיסיה במסגרת מנוי 

₪45 ₪38 ₪30 
63₪במקום  45₪במקום  38₪במקום 

התרבות: במחלקת  והרשמה פרטים זמארין:באתר  כרטיסים רכישת 

04-6291837 w w  w . z a m a r i n . o r g . i l  
: ימ ל  tarbut.zichron.office@gmail.comי
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק ה

בין השעות 9.00-10.30מרץ 20

"פה ושם בארץ ישראל- 
קהילות וקולות בארץ הקודש" 

סדרת הרצאות המעניקה היכרות מעמיקה עם מבחר קהילות בארץ ישראל.
- מרצה ותיק, עיתונאי, צלם, במאי ומפיק סרטים דוקומנטרים,יורם פורת מרצה:  

בעל תואר שני בתקשורת וקולנוע.

הכפר ע'ג'ר והדת העלוו'ית הסודית.  3.3.20 
 הכוח בסוריה.מהי המשמעות של הדת הסודית וכיצד השתלטו על מקורות 

מעגל של מעלה ומעגל של מטה.  10.3.20
תרבויות עלומות ומונומנטים אדירים ששרדו עד היום.

- סלע ענק שהחליף תרבויות.מסע האובליסק  17.3.20 

- האישה המסתורית ממערת האימה- מי היתה בבתא? מה היה סודה?"בבתא"  24.3.20

- המאמינים החדשים מהכרמל- מי הם ומהם עיקרי דתם הסובלנית.הבהאים  31.3.20

 11.00-12.30בין השעות מרץ 20

"נגיעות, טעימות והרהורים בנושאי משפט"
- סנגורית מחוזית ופרקליטה לשעבר,דליה צימריון חלק מרצה: עו"ד  

מחברת ספרים בנושאי חוק ומשפט, ממקימי התנועה לטוהר המידות. 

, מהות ויחודיות המשפט הפלילי ,חשש מפני הרשעות שווא ועוד.מבוא כללי למשפט 3.3.20

 , השפעת התקשורת בבחינת הון ,שלטון, עיתון.עבירות של עובדי ציבור  10.3.20 

. תפקידו של בג"צ , היחס בין הרשות אקטיביזם שיפוטי והמהפיכה החוקתית 17.3.20 
השופטת לרשות המחוקקת.

סוגיות בדיני ירושה צוואה ויפוי כוח מתמשך. 24.3.20 

- פילוסופיית "חיים", משפט ומה שביניהם.המתת חסד  31.3.20 
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ת ו ב ר ת ל ה  ר ד ת  ק  הכניסהה
חופשית!

בין השעות 9.00-10.30מאי-יונ 20

עניקים עקב ממרצים ואנשי רוח תושבי זכרון י
עת בקהילההרצאות בהתנדבות לשוחרי הד יש נביא בעירו 

נושא ההרצאה מרצה יך תאר
דבק וביופינס מיינדפולוזה, היפנ

דרכים לעזור לגופנפש שלנו להרגיש טוב 
ני מעומשעול שמר ת
סיכולוגית קלינית מומחית פ

5.5.20 

נים ושליטתם על חיינו סוגי הזכרונות השו
עצום. הם שולטים  סנים במוחנו,מספר הזכרונות שמאח

עולותינו, בחושינו, ברגשותינו, במחשבותינו, בדעותינו,בפ
סוגיהם ואופן  באמונותינו, ובהחלטותינו. נסקור את 

עולתם.פ

תואר מגיסטר יחיאל שפר - 
בהנדסת מחשבים. מנהל פיתוח  

סה ומנהל שיווק באלביט והנד
עוסק בחקר המוח  ערכות.מ

ובביולוגיה מולקולרית. 

12.5.20 

ע: פרסום בעת העתיקה מטבהצד השלישי של ה
עות על גבי מטבסוק בתיאורים המופיעים עההרצאה ת

עדו להציג את ערים מהתקופה הרומית מאזורינו, שנו
עיר. ייחודיותה של ה

רונית פליסטרנס-סחייק 
ספר להיסטוריה, בית ה

ל-אביב סיטת תאוניבר

19.5.20

מת צלמאישה  
סע גילוי. ע החיים - מלהתחיל לצלם באמצ

ספור.ה ולמצוא אתיץ פנימה, לחפש להצ

צלמתגליה שפירא -   26.5.20 

מאה העשרים חברתי בחלוצי הצילום ה
עשו על הצלמים והצילומים שעין הרצאה שובת-

סמית ואחרים סטוריה: זאנדר, לאנג, הי

מפיקת תרבות, מיר -אפרת ז
מרצה בתולדות האומנות 

 אומנות.סיורי ומדריכה  

2.6.20 

ים של פלסטיק 
עולםסטיק בההרצאה תדון במשבר הפל

- מנהלת המחלקה מבורטליה  
לאיכות הסביבה ולקיימות 

עקב עצת זכרון יבמו

9.6.20 

ננתנה בלתי מיימבוא לקרי
סוגי הקרינה הבלתי ההרצאה תתחיל בסיפורי האישי, 

מייננת הנפוצים, תפיסת הסיכון, מקורות הקרינה, דרכים 
ושיטות לצמצום חשיפה, מדידת הקרינה, דרכי מיגון,  

 לקרינה.רגישות 

נשטייןמיר בורע 16.6.20 

חה חדשהמשפ
על משפחה חדשה. מי  בהרצאתה תציג ספר מרתק 

לאות של ילדים- עוד שאלות נפוהמשפחה שלי? 
סבתא הנפלאה שלהםלהוריהם ו....גם ל

עובדת- אורלי דבירד"ר  
סוציאלית ומומחית לטיפול 
בילדים. מנהלת המחלקה  

עצה לשירותים חברתיים במו

23.6.20 

ניהול ושווק בדרך הטבע
עסוק , ונוקיתעדשה ניהולית ושיול הטבע דרך ענתבונן  

עברת , העילהתקשורת ים כגון: ם שוניבפתרונות הטבע לאתגרי
 .עודל מצבי לחץ ו, ניהורגונייםם אבניעברת מסרים, מ, העמיד

ל ם ש" ויישומיוקרטגיות מובילות בטבע ל"שיוסטיג א, נצוסףבנ
רגוני. י / אעסקם העולרטגיות אלו באסט

- מנכ"ל מן-כהןעל הלפד"ר י
ארגון הביומימיקרי הישראלי 

30.6.20 
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 11.00-12.30בין השעות  מאי-יונ20

אקזוטיקה אסיאתית – מסע אל תרבויות 
ונופים ואל הבלתי נודע במזרח אסיה.

- עוסקת במחקר תרבותי,מורן קושניר מרצה:  
מתמחה בחקר תרבויות מזרח אסיאתיות ומדריכת טיולים בחו"ל.

- צלם וחוקר תרבויות עולם.דני ינאי מרצה אורח:  
- צלם וחוקר תרבויות עולם.נפתלי הילגר מרצה אורח: 

הודו- בין רוח לחומר.  5.5.20

 סיפורו של הבודהיזם. 12.5.20

 מדינה סגורה תחת שלטון צבאי.מסע אל צפון בורמה -  19.5.20

מסע בדרום לאוס. 26.5.20

מסע בקמבודיה לאורך המקונג. 2.6.20 

מסע קולינארי עשיר בצבעים ריחות וטעמים.הודו על קצה המזלג -  9.6.20 

 אל מעבר מסך הברזל האחרון- בהנחיית דני ינאי.קוריאה הצפונית -  16.6.20 

"מזרח אחר"- נפתלי הילגר.
אפגניסטן, פקיסטן, חבל קשמיר. 23.6.20 

אינדונזיה.  30.6.20 

גמלאים, נוער, חיילים, 
סטודנטים 

מחיר 
רגיל

כרטיס  
בודד 

מס’ 
מפגשים

סוג המנוי 

530 564 105  + 6 הצגות
תוכן לבחירה 

מנוי הצגות מבוגרים יום חמישי *

545 586 105  + 6 הצגות
תוכן לבחירה 

מנוי הצגות מבוגרים מוצ"ש *

350 70 6  7-4מנוי ילדים 

270 70 4 מנוי ילדים 12-8 

25₪ ערבב נביאיש  | 65₪ הקטן התיאטרון סדרת במסגרתהצגה  |40₪ קולנוע דוקומנטרי

20
הצגה קטנה( וקו/ סינמה-דסרט טרום בכורה / הצגות + תוכן אחד נוסף )*המחיר ל-6  

https://11.00-12.30
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ניר קובי  050-4119495 למס' WhatsUp כדי להישאר מעודכנים שלחו

jewish.culture@zamarin.org.il 

בס"ד 
זמארין תרבות יהודית מגישה לכם: 

מרעננת וחדשנית תוכנית קיץ
אירועים מדהימים, סדנאות מרתקות, מוסיקאליות ואיכותיות,

הרצאות שונות עם מיטב המרצים בארץ!

במהלך כל השנה 20:30 הרצאות ייחודיות ואירועים יתקיימו בכל שבוע בימי שני בשעה
זכרון יעקב 2 )מלבד חגים וחופשות( במוזיאון העלייה הראשונה, הנדיב

אירועים ופעילות במהלך כל השנה א מצווה חוגי הכנה לבר א

מאיר דורפמן בליווי הפסנתרן צבי לב על חוף הסליחה 2.9.19 
סליחות של אלול ויום הכיפורים. מופע בשירה וניגון לקראת החגים

דודי ברוורמן "למה זה קורה לנו"? 9.9.19
המיומנות בחיים להתמודד עם אתגרים ציפיות ואכזבות ולצאת מחוזקים.

עצמך? הגיע הזמן שלך! האם את/ה מכיר/ה את עצמך? עם יצחק פדידה טוב לך 16.9.19
- התבוננות את הנפש פנימה בלווי פיוטי סליחות.  מתנה חודש אלול ישי וליס בשיר ובניגון האמן תומר 23.9.19 

מספרים". משה יעקב בן-ארויה החיים 18.11.19 
ערב של סיפורים מהחיים בליווי מוזיקת נשמה יהודית, עם המספר והיוצר משה יעקב בן ארויה.

עולש גולדברג – על החלומות, 9.12.19 
מפגש דיאלוגי ממסכת ברכות וספר היצירה עד פסיכולגיית החלום בשיטות יונג ופרויד

סיפורה של גיורת, מסיפורם של בני האנוסים בספרד דרך הודו ולישראל. חנה אייל המסע חזרה הביתה 30.12.19 
הקרנת סרט ומפגש עם היוצרת טלי אוחיון "הסרט האחרון של דונקל" - 20.1.20 

הסרט חושף סיפור מרתק של פרד דונקל, נוצרי גרמני, צלם, מפיק ואיש עסקים,
עם אשתו ובתו. שהתחתן עם יהודייה ונאלץ לעזוב את גרמניה הנאצית בשנות השלושים לארץ ישראל, יחד

ד"ר רות לוי שמחה ובריאות במשנת הרמב"ם. 10.2.20 
מרבים בשמחה - משנכנס אדר 24.2.20 

עם מתוק מדב"ש להקת הכלייזמרים של זכרון יעקב. מסיבת ראש חודש אדר

- האם אנחנו אוכלים בריא באמת?  מותק האוכל התחפש התזונאית שרה בר אשר 2.3.20 
- ארון הספרים היהודי וע"פ מקורות מהרמב"ם. מקורות על פי משה סער שפת גוף הגרפולוג 30.3.20

: ם י ד ח ו י מ ם  י ו ע ר י א
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בספרייה אוגוסט 2019

 .26.8| יום שני 14.8.19 7 | יום רביעי 8.19.יום רביעי 19
משחקי חשיבה בספרייה עם בוריס 

עיות וראייה מרחבית. עידוד החשיבה, פתרון בעים למשחקים מאתגרים המסיי
השתתפות חופשית  לילדים החל מגיל 6 ולכל המשפחה | 1 | מתאים7:00-1עות 9:00בין הש

 20:00יום רביעי 21.8.2019 בשעה 
נועה ירון דיין בספרייה 

סה.ענווה, תורה ותפילה, כלים וכביסף וכבוד, צניעות ועל כ
עם מחברת רבי המכר "מקימי" ו "שירה גאולה" מפגש מלא הומור  

ספרייה לרכוש באתר הסים במחיר 20 ש"ח ניתן כרטי

מהסרטים" "חוויה 
 .מןני שררומרצה ע | סדרת הרצאות בתחום הקולנו

121 מפגשים אחת לחודש בימי ראשון משעה 9:30-21:00
מפגשים  12ל-ש"ח  600 סדרה:הכל  רכישת | ש"ח 60 בודדת להרצאה מחיר 

 בשעה 19:30 25.8.2019מפגש הראשון יתקיים ביום ראשון ה
ע.אלית – 70 שנות קולנושרברה הירב תרבותיות בח

 בספרייה 2019ספטמבר  

מציהמפגש אני
עי 11.9.19 | 17:30 6-9 | יום רבילגילאי 6מן רוני שרעם  

משפחהמציה לכל המפגש אנימיוחד – חדש ו
סמות – עצמכם: איך נולד הסרט המצויר? זה הזמן לגלות.דרך הדמויות המצוירות המפוראם שאלתם את  

עים מסרטי סם - ונדגים איך ציורים זזים. במהלך המפגש יוקרנו קטויוצרי האנימציה הגדולים, נחשוף את הק
סרט בהשתתפות ילדים מהקהל. כל ילד ייצור עסה בדיבוב קטסך גדול. נתנאנימציה קלאסיים ומבדרים, על מ

סים באתר הספריה כרטיסרט אנימציה אישי.  

מונה אישה ת
עה 20:00ון 22.9.2019 | בבית ניר בשיום ראש

ספרייה סים באתר הכרטימחיר כרטיס 30 ש"ח.  

סופרת ומתרגמת  ע מחווה לשיריה של תרצה אתר, משוררת, פזמונאית,מופ
ע גם היום וממשיך להוות השראה עה קול אישי ונשי שמהדהד ונוג– מבי

ץ! ליוצרים רבים, מומל
מירב הלינגר: שירה, גיטרות | ניב:שר  שירה, קלידים, חליל צד | רות דנון:

ס שירה, גיטרה במרס: רותם פרי שירה, כלי הקשה | נר:וגנירושירה, פסנתר  
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עה 17:00 עי 18/9/2019 | בשיום רבי
עם רחלי יוחנן  הצגת ילדים "בארץ לא רציתי"...

עים. אימא עשות שיגובילי היא ילדה שובבה וסקרנית, שרוצה בעיקר לשחק ול
עיקר מבקשת ממנה כל הזמן לסדר, לארגן, סוקה וממהרת, בשלה, שתמיד תמיד ע

עייפה כברעשות. בילי שהתעוד מלא מלא דברים שצריך ללהתלבש, לנקות, לישון ו
עושים רקמכל ה"צריכים" האלו, מחפשת מקום לנוח. אולי ארץ כזו שבה  

 רוצים – ארץ רציתי לא רציתי.שלא עושים מה  מה שרוצים, ולא 

2019 תכנית אוקטובר-דצמבר
רבע שנתית

עצבים את זהותנוסויות והחוויות שאנו צוברים במהלך חיינו מהזיכרונות, ההתנ
שלנו.ויוצרים את "סיפור החיים"  

מלים שבדף מהזיכרון שבלב לסדנת סיפורי חיים -  
סיפורם האישי, לאלה הרוצים לספר את סיפור  ספר אתעדת לאלה המבקשים למיו

סיפורם של אנשים קרובים אחרים מאתגר אותם לכתיבה. משפחתם או לאלה ש
עידוד הכתיבה עוררי השראה, נרכוש כלים לסטים מבמהלך הסדנא נקרא טק

עשרת השפה עמקה בנבכי הזיכרון, הסה בתרגילי הכתיבה שיכללו ההאישית, ונתנ
על הטקסטים עוד. יינתנו משוביםעלילה, והפואטית, התמקדות בבניית דמויות ו

סיפור )או סיפורים( ביוגרפיים  הכתובים אשר יקדמו את המשתתפים לעבר כתיבת 
אירית דברת  מנחה: מגוונים.

ציפור אינה שרה משום
שיש לה תשובה. ציפור 

שרה משום שיש לה שיר."  
'לו מאיה אנג

מן וזיכרון""ז
עם אירית דברת 1 מפגשים סט. סדנה בת 0עם טקמפגשים  

 לקרוא, להקשיב ולשוחח.שיחה בין טקסטים: 
עמיק בטקסטים מגוונים ומרתקים ממקורות שונים; נשלב בין טקסטים זוהי הזמנה למפגשים בהם נשוחח, נחקור ונ

עי הגות, שירים וסיפורי ילדים, לבין אגדות,ספרים היהודי, בין קטעולם ארון העולם הפרוזה והשירה, בין תכנים ממ
עולם המילים ע בסטים יהיה "זמן וזיכרון" למססביבו יתגבשו הטקוסיפורים מהמיתולוגיה העולמית. הציר המרכזי  

שיתופית  למידה כלומר, היהודיים, המדרש בבתי הנהוגים החברותא עקרונות פי על ה'חברותא', בדרך נצא סטיםוהטק
סע הזה. עיל וחשוב במסט הוא שותף פסט. כשהטקבקבוצה בה השותפים הם: אני - האחר - הטק

על חיינו,  סוק אינטימי קרוב בשאלות מהותיותעיהלימוד הטקסטואלי בחברותא הוא גם מקום לצמיחה אישית, ל
עמים עמים נתווכח, לפעמים נסכים, לפעותי דרכו לפולשיתוף אישי וחברי בתחושות ומחשבות. זהו שיח משמ

סטים קריאה חתרנית ובוחנת דרכה נחפש את סימני השאלה. בכל מפגש נקרא את הטקעמים נשאר עם נתהה ולפ
עורר אותנו רגשית ואינטלקטואלית. נחפש את הדרך להדהד, לחדד, להאיר המשותף, השונה, השנוי במחלוקת והמ

ער. ויותר מכל, נחפש את המילים שלנו. עראו ל

.28מ-10.2019 החל 19:00-2ני בספרייה | 1:00בימי שאחת לחודש 
מחיר כל מפגש 50 ש"חסידרה של 10 מפגשים |  

במאית תיאטרון, תואר שני בלימודי מגדר ואומנויות, מנחת קבוצות, מנחת בתי מדרש, - אירית דברתמנחה:  
 אותי".יוצרת וכותבת, הוציאה ספר ביכורים "שם רגלי מוליכות 
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שעות סיפור ופעילות לילדים: מועדון קריאה
רביעי, 10:30-12:00 אחת לחודש בימי

פרטים טובי נבו: 050-2850388

צרפתית 
בחסות שגרירות צרפת-המכון הצרפתי חיפה.

למתחילים, בינוניים, מתקדמים וגיחה. קורס לצרפתית
בימים א' | ב' | ד' הקורסים יתקיימו

רח' הדגן 4  ימים פתוחים בספרייה,
יום ראשון 15.9.19 מ-17:00-19:00

מ-17:00-19:00 יום ראשון 27.10.19

ימי ראשון, שני ורביעי בוקר, אחה"צ וערב. 
מתחילים בנובמבר לפרטים והרשמה-

המכון הצרפתי: 04-8312333

ערבית
מגי'ד אגברייה 

לפי רמות קורס שנתי
ימי חמישי אחר הצהריים / ערב 

תחילת הקורס אחרי החגים  
פרטים והרשמה- מג'יד: 995897 050-5

 ד' | 17:00 | יום.23 10.19
עם רחלי יוחנן הצגת ילדים 

עה לישון" "הילדה שלא יד

 ד' | 17:00 | יום.3 11.19
עם רחלי יוחנן הצגת ילדים 

"האריה שאהב תות" 

 ד' | 17:00 | יום.20 11.19
הצגת ילדים עם גבריאל הדר 

מתנה של הצב" "ה

 ד' | 17:00 | יום.25 12.19
הצגת ילדים עם גבריאל הדר 

"שלולי" 
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 המחלקה לשירותים חברתיים בזיכרון יעקב, תכנית שנוסדה ומופעלת באמצעות
התכנית מתמקדת בקידומן של נשים בקהילה בתחומי העצמה, שיווין מגדרי,

מניעת אלימות, הורות, יזמות עסקית והגיל השלישי. הפורום פועל ע"י נשים  
ייחודיים. נשים ובתרומה לקהילה ערכים  בהעצמת אשר רואות מתנדבות מהישוב המחלקה לשירותים חברתיים

לקראת השנה החדשה 
עה במייל וברשתות החברתיות. ע נפרסם הודעד האירועל מו – סיור סליחות לירושלים

מות מניעת אלימי למאבק הבינלאומבר ציון הנובחודש 
- האישה ששרדה את האלמן הסדרתי.מות" נה בן אור "שוברת סטיג- הרצאה של שרו 19.11.19

ע. בהשתתפות אנשי מקצוהרצאה מעוררת השראה - בסיום ההרצאה יתקיים פנל 

נשי" "שישי
עשירה. , הכוללים ארוחת בוקר 09:00-12:45עות סיורים אזוריים, בימי שישי בין השהכוללים הרצאות ומפגשים שישה  

נוכה נו חושך לגרש - חבא
סיפורי נשים אזור הצפון עקבות חנוכיות וב

 2020מרץ  מי -חודש האישה הבין לאו
סדת סובעלות מימים של הרצאות, סדנאות, מלון הכל כלול ב 3ס נשים באילת כנא 

ע מרכזי שירה והומור, פתוח לגברים ונשים כאחד מופא 
סטיבל נשים פא עין לאזור חבל מודיסורתי טיול מא 

פורום עסקי 
סק קטן יכול להרוויח בגדול. סק, "גם עעעילות הפורום תתקיים אחת לחודש וחצי ותתמקד בצמיחה בפ

עקב והסביבה". עסקים זכרון יסבוק. "פורום נשים לעקבו אחרינו בפיית

כתיבה ביוגרפית 
 מנחה שלומית יהלום -על נשים מהישוב, ען נשים, בקורס תינתן לנשים הכשרה לכתיבת ביוגרפיה נשים כותבות למ

ביוגרפית ומנחת סדנאות כתיבה. 

מהות יחידניות מרכז לאיה
עצמן, סקיות בזכות עעצמן הצלחות אישיות ועריו לאימהות יחידניות אשר מבקשות ליצור לפורום נשים פותח את ש

עשר נשים.  מותנה בהרשמה של לפחות סדנאות, טיולים,עיים, הרצאות, עדון יכלול מפגשים שבוהמו

עצמן מטרה לשיויון מגדרי כגון ויצו, עם ארגונים אשר שמו לעי הפורום מתקיימים בשיתוף פעולה כלל אירו
עם התרבות התורנית יפורסמו במהלך השנה עים נוספים בשיתוף | אירועוד... סתדרות הציונית העולמית, עמותת זמארין, והה

סיה גברים ונשים כאחד.עים פתוחים לכלל האוכלועלות מסובסדת | חלק מהאירוכל האירועים ב
עצה | *התוכנית ניתנת לשינוייםובאתר המו"פורום נשים זיכרון יעקב והסביבה" חפשו אותנו בפייסבוק  

 054-8109069לפרטים נוספים: יהודית מרגלית מזוז - מנהלת פורום נשים  
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ל ארשץ ירי איולטום, לם שייליטמל
ם ם רותיבות וחינד , וריאנפורט ופח’ סמ ה,שם החדיוליטת הינכת תיג אצהם לחימנו שא
 םיינותמם אורייות-סברי תעסונ םיוליטה. חלק מפת תש”ננות בשהה תוכלו לנממ

ינביק שה וריברל וים, יואירועיבות וארח’ תמ כן, ללבמקומות מוגס’ הע. ממכות שרעמילוו ב
 חיטהבם ולדהקם בשריהכם לם ליצמלינו מא

ם ביולם משיוליט ה הןרעות החזושם ינויישה לנתונת ינככם. התמקומ
שוח ה אבורד .אותריא טופס במלש לה ימשת ההרע. ברותמשוע

ריצש נוגדת – בכנרב בסו ותברי תעסונ  ,ותחילסור יס
ה בולוסדאכת ררדהב תרפל אביטכת ארדהב ם ילושרבים ישבות נעקב

30.3.20-19.00 | 06.45יום ב’ |  ת ישארת בשרדכת מרדהב 18.12.19יום ד’ | 

תיס, כנתינרמה גבושה – מחיפ  ותברי תעסונ
5.9.19-04.00 | 16.30יום ה’ | 

ם,וט, נחל לריסה מאלטס יסקרי קרימילובכת מירדהב  קה,סברם - עילושרי
םית גלם, בידחמא  הרסל הצות בנמא 22.1.20יום ד’ | 
מןכת אודי ווליכרדהב הריבוחצכת חדוה ארדהב

1.4.20-19.30 | 07.30יום ד’ |   ההודור יא 19.00 -16.9.19 | 06.45יום ב’ | 

 ו-יפבביתל א
 היארביפיטרוגה טורקיטכרא
 לה אוריטסיהה, מתיונריע
 וריחמאות שיונם והרעיעינמה
ם ריציווהרות יציה
שוחם אכת רותרדהב

 22.4.20-18.30 | 07.30יום ד’ |  

 וםוא חלק המל – העארעמק יזע
ת ריבה עעופעל ת

לגה סבי משכת ארדהב
 18.5.20-19.00 | 06.45יום ב’ |  

 ותברי תעסונ
יסקרי קרימילובכת מירדהב

 20.5.20יום ד’ |  

 םריופסוםריפות סקבעב
 קאריות עדהון יאוזימור בקביו

לה טילכת גרדהב
 5.2.20יום ד’ |  

 וםדום ארד
ועוד ם יקה, זידוקש
כת רמי אורמןרדהב

 19.2.20-18.30 | 07.30יום ד’ |  

ות וכרא מות לפינ
 לארשן יאווזימב
רת זמירפכת ארדהב

 4.3.20יום ד’ |  

ו -יפבביתל א
 קדצל דגן, מוקריות הורמק
וח כחנת הות
יכת חזי שושרדהב

 18.3.20-18.30 | 07.30יום ד’ |  

 םילרושת ינח אפעם - לילרושי
ה וריטיסת ההכבור
ריןד בדלכת ארדהב

 28.10.19-19.00 | 06.45יום ב’ |  

 ותברי תעסונ
יסקרי קרימילובכת מירדהב

 13.11.19יום ד’ | 

ם עלן הנוד הגם - סילושרי
עדר סתסכת ארדהב

 18.11.19-19.00 | 06.45יום ב’ |  

 ה,פירוגאין - גדרית הבקע
ה ילואטואקה יוגולאכרא
הדירון עובר יכת ד”רדהב

 9.12.19-19.00 | 06.45יום ב’ |  
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ם יחזראג:צ.'°
ם יקיותק יותח הרזב - האצן חוועדמ

 , תיתרילות חבצור פעפעול וליה לרטתוך מהוקם מ
ן רמידית נוריאם: ייקם ותחירזח' את מהלנמ םיאם, מלרים מאושיחיה לרית עשיבותרת ותלימודי

04-6297009ה. ריתוכן ויצב  הימאתמילות הת הפעחור אבין וליעם לינכם מוזמנה
 חרזחלקת האמל בתן לקבים נידויקם מירטכם, פל

 חרז- האבמועדון חצת “פורטת מריק. חובהות
 .רבמטפש סך חודהלמם בפורסיק” תהות

 הא, מלכתבורילות מת פענכם שם לחלינו מאא
ה. מידה ולאנהב

ות נמי אוגח
 ה |ריגילום | מועדון סשום | קרמיקה | ציור וריצ
ה ריאות יצנדס

ות ברת
 רו |יעא בבינשב | יר, עבות -  בוקררתה לרדהקת

ת הודיבות יררי | תטננוע דוקומקול

ורט פס
 החן | יוגיס שולנג | טנטת | פיאותרימלות בעהת
 היז | קבוצות הליכה | חווינקרידלה | פידיטצ| מ

ת מיצה ענה | הגאולת פיטה | שנועתב

ה רהעש
 תליגנת | אביר’ | עגרידט | בחמם | שייקתות ותיכ

 םמייפורי עא וסה | מקריתולוגרות ומיפך | ס”נ| ת
 אותצי | הרשיג אנילייטת וסצוב הבייעאות לנד| ס
ם יאנושגוון מב

ול חומקוד רי
טן ם | ריקודי בינלום סם | ריקודיריקודי ע

 יל: a.vatikim@zamarin.org.ilמי

www.zamarin.org.il 

יקה סומ
 תזמורה | תניגנת | לימוד רימר | קאמועדון זמ

בות | ריפוי בקול מושה

ם יוריסוםיוליט
 ה |במושבות | משוט ברי תענוסל | ארשץ יריולי אט

חו”ל ם ליוליטץ | ראם בינשונופ

ה ילקה
 יתילרון קהטאיילי | תנס תוף בי”יב דורי בשר רקש

 ה |ילבות בקהדנכת | התה תומילהב | קהז| תור ה
ת יתילה קהניג

ר אר’ל גן שועדומה
 יחקט | משחמ’ | שגרידכל הרמות | בם בביחשמ

 אומיטוח לרות ביית שדמם | פוטושופ | עפיקל
 054-6129795ם יטרפל

בי ת תשם בייאימלת הגותמע

ו צ”ויןוועדמ

ה יריפסה באקרין וועדמ
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moatza_noar_zy 
ר:ועי הנועריואות  וצקבם על כל  יאם מלירטפ

NOARZY

ר וענ
ן ייל שטר: ח' הנועת מהלנמ

04-6297010 
 יל: noarzy@zamarin.org.ilמי

www.zamarin.org.il 

ות בדות התנוצבק
ד ועוד( רגנב )מוזיקה, אוותות ז'-י"יכל
 054-2678371י- ותשות רבדנהל התנום - מאבן ולא

ד! רגונור- אועז הנכרמ
 נות ז' /צות ב, קבורנועה , קפבות ויזמותדנ, קבוצות התדרגנאוו

 נות ועוד!ר שונוע, קבוצות רנועת צ, מועשוליקה, ביר מוסח', חד
 17:00-21:00.עות י בשששון-חמיאכל יום ראן בנו כחנא
 052-3637948ד רגונות אנהלרינה - ממ

ור דמה
 .יעותמרות משיה"ל ושצה לנהכ

 052-7260157ם: מיכה - ירטפל

ם" רים עוריה"
 052-8086141ל ואמץ שרי פלטפות:רטצהל

horimzy@zamarin.org.il 

ת ובישיר יועת נצועמ
 054-2443776ר- ועת נצוענחת מפ - מקרה מענ

י תר דועות נילפע
 054-2443776ה - מעם: נירטפל

ות רייוג סח
 . דותרשייווט והנח, טת שבודמאות ועצה, עבביסץ והראוהבי הא

 04-8121268ם יקמות כרמל ערייסי הוגד חרם: משירטפל

ם יכרידס מורקם- צ"ידת מצבוק
-ב(תות אים )כדיכת ילרדהם לרייעצ
 054-2678371ן - ולות: אפרטהצל
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ם יונהרצ
ךיל הרהג כומשת ההווה אמכם, הדטוחה לילה ובימענתרגסנו מיהרון הצה

 עותם כשהריצעות השחס לייתהרון מצגן, הם בשל יום הלימודי
 ם.ייכרם ועייתם הפגינכם תדיילם הליהן מקבבשמיוחדות ,

 םיה, חוגת חמרים בשיהריצרוחת ם אדיילם הלים מקבינהרוצב
 חק. כלה ומשריה יצנועל תילויות שגוון פעמם מינהנם ורייעשמ

י מיומן. נוכל צוות חיד שכל ילי לשיחס אלווי ית בזא
 הרם החבעטם" מם טובייהריצת "שרם לפופים כינהרוהצ

 ע,ה, מידיות הפעלנדי, מתינוכה חיפיסתווה תת משם. הריס"נתמל
 םית העוסקה לקשבי קצצמה וברגי בשצועם וליווי מקהלינע, יד
 יגוגדת תוכן פשפקת הרס, מףנוסח. בטרות בשגסמת ההפעלב
 תם איעמיטמה החיני הת וצוותיתודולוגה מצורה בנמובי היכותא

 .תיתנה השבודת הערגרות כחלק משגסמם בינכהת

ות: ילות פעעש

חי רזן מקרך: יל הרח’ הגת מהלנמ

04-6297004/5
 Tzaharon@zamarin.org.ilיל: מי

www.zamarin.org.il 

 שובייחבי הרם בדיילי הנגם בם פועלייהרונ• הצ
 14:00-17:00.עות ם א'-ה' בין השבימי

 םינהרום, יפעלו הצישות והחגך ימי החופהלמ• ב
 07:30-16:30.א ת יום מלנכותמב

 ,ס"נתמר התאם בפורסם, מיחגילות ב• לוח ימי הפע
ה. נחת השיתת פאלקר

ות:ילום ופער ידס
ם דיילת הלקב14:00 

םיהריצרוחת א 14:15
נות הגן/ חוגפיי בשחק חופמש14:45 
ה.נועה, תריצ, ייפורת –סינילות מובפע15:30 
ר צה קרידש פפגמ16:30 

ה. צי הקבוכרפי צנוי לישתון לניום ר הד*ס

ן ווטפע
מ( ק )מ"ריר חידהעון: ת מהלנמ

04-6297028 
 paoton@zamarin.org.ilיל: מי

www.zamarin.org.il 

ש חדתמה הוען פווטפעף לרטצהם לינוזממ
 .ץרהאחבי רביום  נותעומ180 מלווההה"מחכה חלהת"תשרפיקוח בה,נשוארל

חה. מיה ומצנהה מנשכם לחכה לה וחם מנוס, מיצוות מקצוע
 .רווחתחת ומטופר מצדולות וחתות גי, כתדה ומוקפימענהבביס

ם. ייתרם החבירותיה, הרווחה והשבודד הערפיקוח משהפעוטון ב
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ול חמ
י קסובורנה בהבזחול: מפן הת אולהלנמ

050-8148741 
 יל: dance@zamarin.org.ilמי

www.zamarin.org.il 

סי לאקטבל
ט לבכנה לוהתרוצה יועתנ
רג בניך פיליל
ה ה-חוב. חובט

סי לאקטבל
י רנודומי סאט קללות בודסי

רג בניך פיליל
א'-ב' 

סי לאקטבל
ז בלה אליט
'-ו' ג

סי לאקטבל

ר יעצז 'אג
ה מורם הש
'-ו' ג

ופ יפ הה
רג בניה פילי

ב ה'-י"

ס נאדקיריב
ב יינחדי רא
ב '-יתות גיכ

ו קנלמפ
ז רעדי ש

וח תי / פועצקלול מסמ
מן יגיטה שיי  / אל ביבנאו / עגוצ'י קוהן ל

ב ז'-י"

י רנודחול ממ
 רגבניך פיליל

'-ד' ג

ר וארטפר/ ירנודמחול מ
וח תר / פבוגי מועקצול מלסמ

 יכותמש, מחילותתמ
ם ישנמות ודקתומ

ול חות מקהל
ר וארטפורקה יכני טרנודמ
ת זיה גנפד
 +18ם ילים וחירית בוגב, קבוצתות ה' - י"יכ

בוע( ם בשימיה פע)חוב

ות /םריוגבול מחמ

מן יגיטה שים / אמיי תיוס
ב ז'-י"

ה יצוזיפומק
וח תי / פועצקלול מסמ
י ל ביבנע

ב ז'-י"

 ם,יחול החוש, מתרה יוצנועה, ת, יוגטלב
ם, יניטם ולינלו+, ס 18הקותל

ם. ישננקו מל, פת בוקרדהרק

תנה מקוומשם והרירט על החוגפוע ממידל  רין www.zamarin.org.il  | ר זמאתאב *
ם | מישרנר פסמת בינם מותיחת החוגיתפ

ה מכסהה בנרין מותילויות זמאפעשום להרי
ה. מורם שינויישכות לזנון | הקתה לאמל
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קה יסומ
עקב כרון ית - זרייטוריון עברסנקו

ב ביר אה זביצחפטוריון: ברסת הקונהלנמ

04-6297017/8 
 04-6297020.סקפ
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 ינהגורי נעיש
 םרינגוון ז’אמם בכל הכלים ביינחידם יעוריים שיעטוריון מוצברסנבקו

 ם. הלימודיתיחתפחבקת ומשה מראוויה – בנם בשישחוד 11
 עוריים ושמידקתם ומחיליתם מריבוגר ומנועם, דים לילמיועדי
 ם.מילדופם מיקה ע”י מורימוסגוון מקצועות המה ברהעש

 ה,ריט, כלי פתה, כלי קשיפשנכלי ם בינתינםיינחידיה הניגנעורי היש
ה. יפוזיצה וקומאורייעורי תיתוח קול ושעורי פייה, ש, כלי הקשרתנפס

ות כל הרמה ביפשי נות כלורזמת

 םנרין ז'אווגמבם כביהר
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 ותרגחינת הבבכנה לה
ות חידי5 או 3קה יסמוב
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 ץרכל האיקה בי מוססנכמן ובתות איכפות בתת• הש
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דעימכל השאתם מחפשים : ·-:-:-::::::-:::::::::::
אתר! ין בזמ

 ה,ה יקרילקה

  שותם, מימוש יוזמות חדייתילם קהישפגם, מיל חוגה שיפנילות עת פענם שייסרין מס זמא"תנמ
 .ימותיילויות קוחיזוק פע

ילות ת הפעת קשם אפינמם ומיחזקם, מיגוון חוגמי באעות הפנת שם ארייעשם ומיהננו נחד אבי
י אות לידיו באותתוצט שחמף השנידום ע, קךיל הרת הגרגסמה בנעמרות והיפור השהחל מש

י רועגוון אמם, בישנט לנמאמאת הך חיזוק ליגרר ד, עובתמיה העולרמם לם גלופית ארהכשביטוי ב
יל נות הגי ובנבילות לת הפעחב, ועד הרתשובייר הת הנועצת מועמהק, בתהודיבות ירתחלקה למה

רות ת יוצלהובת ביתילה קהנו יוזמדה מיסנ. השהב ועודזב, תור החצ"ת מועדוןרגסמי בשליהש
חום תה ביפנילות עה פעביה זו הנם".  יוזמתוחים פיתבת "רגסמב' בבים אריל 'יוצביה, פסטילהקהמ

 ה.טובה עלינו לאה הבנך השהלמרי ובי תשחגר בה כבארה נירותת פאנות שבות והאומרהת
בות רילות התת פענו אחב, הרתם זאחד עם וישובים יירוערות  אל עשגוון שהל מנס מלווה ומ"תנמה

 ל LaSTRADA ביי פסטרועת אמם דוגיהנמוהםריים העשיגוונמיץ היי הקרועפע את שה ואילוהקה
 נו.ם אותו יזמלך שהליה חלק מינילות זו הה. פעבביסשובי הם וליבינו התושם עוגן להווימה

  הנהשדמקתתו, נלהובוב םבים רחומיתם במי ויוזאיני דהוליצוות ננו בשחדה התפחלה שנבש
ת מקומיה הרייצחיזוק הה, בילל כל קהחודיות שה לינעתן מה ומילדי הקהבכל רילות לת הפעהגוונב
נות י ובנבשות ליות חדם ותוכנביאת משהשקעך וביל הרך הגרעחיזוק מם, ביע החוגת הצרהעשב

 .ישלייל השהג
ה נבת מת אר איהכשס ל"תנמת ההלם הנחד עת בימקומיה הצמוענו, המצענו לבזי הצכרעד מיכ
כה את מל, ביישלייל השגז לכר, מחתת גג אחת קורכנו תשי בו יתילז קהכרמשן ליבץ הער יפת סבי

ת יתילילות קהחזק פע, וימוךתס יזום, י"תנמף הנוס. בם ועודרייעז צכרם, מינמאות אנד, סיתילקה
 ם.ביכם התושתתוף איה בשבמושכונות הבש

 ה.ריעשה ומה פוריהנילות מת פענחל שאס נ"תנמטוריון הריקרי דם חבבשמי ובש

ה, ה טובנש

א שו דזי
ר ה ויו"צמועש האר

רין ת זמאמותטוריון עריקד

ן רית זמאותמל עש שר החדתהא
ש יגבי וניטקרטן, או זמייכשע

חוץ נע הידמת כל היל אכמ
ם ם מיוחדיירועים, איולי, טגותה, הצמותילויות העפעל

ם, ינכום, עדיילויות ומופעפעה למשהר
עקב. כרון יבי זתושי לימושר שם וחומיפסט

ות: הנחילו לוהתסו כנ
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ם, ם יקריביתוש
ל ת שיחודיקת ויתרה מערייכם יפניג בהצם לדיכבתחנו מנה אשה חדיית עשנל שחתה שיתפב

 .יותעותגוונות ומשמילויות מפע
יל הגה, מדיבה על כל רילת חם לקההוות בינו ללת הרצון שנו אלגם על דינו חורטה זו אנת שאלקר
ם. ייקת הוותייש על אוכלוסגדריו בשוב ובוגירי היע, צרם והנועידילך הר, דךהר

י פנש בם ופורצעתח ומת צומפה החולנך השהלמהוקם בב שרין חצ"ל זמאם שייקמועדון הוות
ם ירצמאות מל הרצגוון שה מעית ומצחברתה מרד. הקתילויותל פעה שיפנת עשוב קשיי היקוות
ה. שונאה הרהשורמ
ד צגוונות ליות מתילילויות קהם ופעירועיה אנכל שמו בפועל כם ליאיחנו מוצנ, אבותרחום התתב

ה מצך העהלים ביאמצם ונחדיאתשוב מיי הנמם. אריבוגמם ולדירון לילטאיתם ליחבילות מינוי
ה. ילם והקהינמת האטובילויות לל פעגוון שח מתפם תינמם האה עתוף פעולירין, בשתו זמארגסמב
ם יכנם תיקף עת החבת ריליסטלורילות פש על פעגם דישך לימש, נתהודייבות הרחום התתב
ם. יוריאות וסם הרצירטיקה, ס, מוסאותנדם, סירועיל אם כוליגוונמ
חום תר בם ונועדיילם לישם חדים חוגחיה ופותיית העשם אביחירנו מם איפורט והחוגסחום התב
און. מוזיעון בג, ושס, רובוקתיכנולוגפט - יזמות טאינקר, מיסנות הקרקמא
 .תבירעה וחוג לחק ותנועל משבסמנה, אבם חוג זומריבוגמל
ם". ם טובייהריצל "חת הליווי שם תיהרונצעות במקצת התפה החולנ, חווינו בשךיל הרחום הגתב
ם. יהרונצנו בליכות שת תג האר אפשך לימשנ
ם עטם מית הפיקוח על פעוטונשה" )רמה חכחלהתת "שת רם אבילחנו משנה אשונארפעוטון, לב

 .תשל הרם שים הנוקשיריוננו לקריטמצם עיאהתש לרדם( וניסתנמה לרהחב
ר לקורס יגות הנועצת נא איהוצף לאש. נתרתגילות מאפעה למצה עינכרין מזמאר בחלקת הנועמ
ילות פעחיל בתה ננחת השיתם פ. עטם חי ובוערייעז צכרם מיהקך לרדך המשהם ובצ"ידמ
ת ב אחירת ונשוביייר הת הנועצמועמוך בתם וניצע. נה"לצי בעותרות משמישה לדור" – הכנמה"

 .רל הנועבות שדת ההתניכנת
חבק. י אוהב ומם צוות מקצועכם עם ליחכרין, מזמאנו בחנו כולנא

כם, רותישמיד לכם ותלש

ר רינן שולא
רין ת זמאמותכ"ל ענמ

 הרוהעשות נמ, אפורטס

 קהיסומ

 ךיל הרהג
 ץראם בורייסום ייולט
 םיקיותם חירזא
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