
135 לזכרון יעקב
יום חמישי 14.12.17 עד יום רביעי 20.12.17  )סגור בשבת(               

שעות פתיחת המוזיאון 16:00-9:00 )ביום שישי עד 14:00(

חנוכה   משפחתי
במוזיאון העלייה הראשונה ע"ש משה ושרה אריזון

בליל חורף קר, נר שני של חנוכה, לפני 135 שנים
עלו על ההר קומץ המתישבים הראשונים. 

עברו ימים, עברו לילות, נטעו כרמים זרעו שדות...
והיום אנחנו כאן לחגוג את החלום

מגיל 4 ניסים ונפלאות עם חותמות ומטבעות 
מגיל 6 שתי וערב – אריגה בנולים 
מגיל 8 כותבים בדיו וציפורן 

כולם צילום משפחתי בלבוש תקופתי 

• ילד 35 ₪ מגיל 5  | 15 ₪  לגילאי 3-5
• מבוגר 20 ₪  • גמלאי 15 ₪

המחיר לילד כולל: סיור, סדנא, תלבושות וחוברת מגלי העבר

סיורים מודרכים 10:30, 13:30

סדנאות משעה 10:00 - 15:00

מוזיאון העלייה הראשונה ע"ש משה ושרה אריזון
רחוב הנדיב 2 זכרון יעקב | 04-6294777

museum@zy1882.co.il  |  www.facebook.com/AliyahMuseum

* במזג אוויר סוער 
האירוע יידחה

למסיבת יום ההולדת
ה-135 של זכרון יעקב  

13.12 יום רביעי, נר שני, בשעה 17:00 
הדלקת נרות תיאטרלית וסופגניות )17:15 בברכת בנימין(

מחכה לכם מדרחוב חגיגי ומואר
מלא בהופעות והפתעות!
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- הכניסה חופשית -



כיצד מדליקים את נרות חנוכה בתוכנו?
- בליווי ניגונים -

n.b.p עם גיא צבי מינץ מטפל בשיטה ייחודית

מאחורי הקלעים של סיפור חנוכה.

עם אליעזר איזיקוביץ מרצה וסופר, עוסק בתחומי 
מחשבת ישראל, היסטוריה יהודית ונקודות המפגש 

שבין עולם היהדות לעולם המודרני.  מאמריו 
מתפרסמים בכתבי עת.

18.12.17 | יום שני | 11.12.1720:30 | יום שני | 20:30

האירועים יתקיימו במוזיאון העליה הראשונה - רח' הנדיב 2 זכרון יעקב

מופע ייחודי המביא ארבעה סיפורים מרגשים

על התגברות מנפילות, על כוח 
רצון ומתיחת גבולות היכולת 

למקומות של הצלחה

הפקה מיוחדת של ארגון 'מעגלים' | במאי: גולן אזולאי

כניסה 20 ש"ח קפה ומאפה במקום

לפרטים ניר קובי 050-4119495

חנוכה בספריה!

zichron.libraries.co.il :נא לרכוש כרטיסים מראש באתר הספריה

יום חמישי 14.12.17 בשעה 16:30

יום רביעי 20.12.17 בשעה 10:00

יום שני 18.12.17 בשעה 11:15 / 10:00

יום רביעי 20.12.17 בשעה 10:15 / 11:30

גולי והגיטרה ששרה
מופע מוזיקלי לגילאי 2 - 4

לצלילי הגיטרה ובקצב הדרבוקה, נצא 
יחד, הורים וילדים, למסע מוזיקלי צבעוני 

ומשמח לרגל חנוכה. במפגש יחולקו 
אביזרי נגינה ואנו ניצור תזמורת של ממש...

קרנבל של פלסטלינה 
לגילאי 5 - 8

מפגש חוויתי עם אמן הפלסטלינה נועם רז, 
פעילות מהנה עם דמויות פלסטלינה

שילוו את הילדים הביתה.

"זה היה בחנוכה"
לגילאי 3 - 5

שעת סיפור מיוחדת לחג, על-פי ספרו
של נתן אלתרמן, עם גבריאל הדר.

"מקפלים סביבונים"
סדנאות אוריגמי ייחודיות לגילאי  10-7
יצירת סביבונים תלת ממדיים מרהיבים מקיפולי נייר 

ומגוון אביזרי יצירה. מנחה: מירב זמיר.

*מס' המקומות לכל הפעילויות בספריה מוגבל
כל האירועים מתקיימים בספריית זכרון יעקב ע"ש יעקב 

האש
הבוערת

מלחמת 
העולמות

תיאטרון סיפור,שחמטמתגברים
יצירה ובישול

בחווה לכבוד חנוכה
: ם י ד ע ו מ

יום שישי 15.12
שעות 12:00-10:00

יום ראשון 17.12
שעות 12:00-10:00 

הורים וילדים בגילאי גן חובה עד כיתה ד'
נוכחות הורים חובה

מספר המקומות מוגבל!

פעילות חנוכה בחווה החקלאית
ת -

כניסה חופשי
- ה

ת -
כניסה חופשי

- ה

ביום רביעי, ב' טבת תשע"ח

20.12 בשעה 20:00
באולם בית ניר שרייבמן

אירוע חגיגי בחנוכה
משחק סימולטני עם רב אמן

20.12.17 שעות 19:30-17:30
אולם רב תכליתי מתנ"ס זמארין

מס' השולחנות מוגבל

www.matnaszichron.org.il :כניסה חופשית בהרשמה מראש   באתר זמארין


