
חנוכה
משפחתי

במוזיאון העלייה הראשונה
ע"ש משה ושרה אריזון

יום שלישי 24.12.19
עד יום שני 30.12.19  )סגור בשבת(               
שעות פתיחת המוזיאון 16:00-9:00 )ביום שישי עד 14:00(

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

מגיל 10 משחק סלולרי 
כולם צילום משפחתי בלבוש תקופתי 

13:30  ,10:30 מודרכים  סיורים 

סדנאות משעה 10:00 - 15:00

רחוב הנדיב 2 זכרון יעקב | 04-6294777/888
museumzy@gmail.com |       AliyahMuseum

אירועי
חג חנוכה
בזיכרון יעקב

פעילות חנוכה ואירועי הדלקת נרות

30-15.12 | לובי זמארין 

תערוכת סביבונים
יצירתם של ילדי הצהרונים.

חמישי 26.12 | 17:00 | אולם זמארין 

 מסיבת חנוכה
לכל המשפחה

הדלקת נרות, פעילויות ספורט,
סופגניות ומופע מרכזי.

שישי 27.12 | 13:00

 מקהלת הנוער
קולות המעיין

בקונצרט עם תזמורת בני 
הקיבוצים בגבעת חביבה.

שני 23.12 | 18:30 | באולם זמארין 

מוזה לשיר
 הדלקת נרות של המחלקה לאזרחים וותיקים:

הדלקת נרות ומועדון זמר, והפעם - עם שירי נעמי שמר.

שלישי 24.12 | 20:30 | בית ניר שרייבמן 

ערב זמר עברי
קולות זמארין מארחים את הזמר

והשחקן אורי בנאי וחבורת האירוסים.
 עלות כרטיס: 30 ₪

zamarin.org.il  |  04-6291837 :להזמנות
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עמותת זמארין
רח' שירה 5, זכרון יעקב

טלפון: 04-6297000
קייטנת חנוכה

של צהרוני הגנים
בנושא: על ניסים ונפלאות - טבע, ספורט, מדע 
וקסם. ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ניתן להירשם במחלקת הגיל הרך
טל. 04-6297004/5



אירועי תרבות יהודית

אירועי ספורט

אירועי מחלקת נוער

22.12 | שעה 18:00
סיור חנוכיות בשכונה החרדית בחיפה

עלות: 70 ₪ בהרשמה טלפונית מראש: 054-8341938

23.12.19 | שעה 20:30 | מוזיאון העליה הראשונה
הרצאה: החיים היפים

מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך עם מאור כהן.
עלות: 20 ₪ )תשלום במקום( כולל קפה ומאפה

30.12 שעה 20:30 | מוזיאון העליה הראשונה
הרצאה: המסע חזרה הביתה

עם חנה אייל. סיפורה של גיורת מסיפורם של
בני האנוסים בספרד דרך הודו והעליה לישראל.

עלות: 20 ₪ )תשלום במקום( כולל קפה ומאפה

ראשון 29.12 | בין השעות 16:30-18:30 | אולם זמארין
 תחרות שחמט חלוקה לפי רמות / גילאים

 יש להרשם מראש, משה קציר: 055-6801169
עלויות: 30 ₪ לרשומים חוג שחמט | 50 ₪ לנרשמים לתחרות בלבד

 משלישי 24.12.19  עד שני 30.12.19
בין השעות 8:00-13:00 | סטודיו 1+3 מתנ"ס

מחנה אימונים קרב מגע
טלפון להרשמה: 04-6297009

18.30 23.12
הדלקת נר לנוער באוונגרד

19.30 25.12
סדנת "האור שבי"

סדנת קולג' מיוחדת בסטודיו
אמנות באוונגרד

19.30 26.12
ערב אמנויות לכבוד

חנוכה לנוער )ט'-י"ב(
מוזיקה, כתיבה ואמנות באוונגרד

19.30 29.12
ערב ספינג'ים

סדנת בישול מיוחדת לחנוכה באוונגרד

הדלקות נרות
קהילתית

בוועדי שכונות וועדי בנינים  ומשחקי חברה 
חוויתיים, שי ערכה חוויתית מיוחדת.

לקבלת הערכה לוועד השכונה/בית 
בהרשמה טלפונית מראש 050-4119495

חנוכה בספריית
זכרון יעקב

רביעי 4.12.19 | שעה 17.00

 הצגת ילדים:
דירה להשכיר

עם תיאטרון ליאורה בלורה | לגילאי 4-7
עלות: 25 ₪ לילד+מלווה

שני 16.12.19 | שעה 18.30

השקת ספר
בין שני גשרים

עם מחברת הספר מישל רחל קלצמן.
הכניסה חופשית, בהרשמה מראש באתר הספריה

רביעי 18.12.19 | שעה 17.00

 הצגה: סופגניה
מגרגר חיטה

כיצד קבצן מחולל נס לחנוכה
והופך גרגר חיטה ל...סופגניה!

לגילאי 4-9. עלות: 25 ש"ח ילד+מלווה

רביעי 25.12.19 | שעה 10.30

סדנת מדע בצבעים
סדנה מיוחדת לכבוד חנוכה: נכין סביבון מדעי 

צבעוני, קלידוסקופ צבעוני למשחק. 
לגילאי 5-8. עלות: 25 ש"ח ילד + מלווה 

רביעי 25.12.19 | שעה 17.00

שעת סיפור "שלולי"
עם גבריאל הדר.

גילאי 3-6 עלות: 25 ש"ח ילד + מלווה

*הרשמה לאירועים באתר הספרייה:
www.zichron.libraries.co.il

כתובת: רח' הדגן 4, זכרון יעקב, טלפון: 04-6398259
libzichron@gmail.com פקס: 04-6396369 דוא"ל

עמותת זמארין
רח' שירה 5, זכרון יעקב | טלפון: 04-6297000




