
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

בזכרון יעקב עושים כבוד 
לאנשים וליוזמות

הטבע והסביבה שמטפחות את

14.1-12.2.21 

 סרטים והרצאות אונליין
סדנאות I סיורים

רת
אפ

ון 
מע

ש
ם: 

לו
צי

ינואר - פברואר 2021

 שבת שישי שיחמי רביעי שישלי שני ראשון

 16.1.21 המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות
 במהלך היום

להרשמה <<  להרשמה <<

 מטמון ירוק

15.1.21 
 במהלך היום

 מטמון ירוק

ללא עלות  ללא עלות

משחק משפחתי
באתרי הטבע 

משחק משפחתי 
 העירוני

 באתרי הטבע
 העירוני

14.1.21 
20:00 

 להרשמה <<

סרט ושיח
קולנוע ככלי 
 לאקטיביזם 

 סביבתי
 יהודית מנסן

 ללא עלות

18.1.21 
20:00 

25.1.21 
20:00 

1.2.21 
18:00 

2.2.21 
18:00 

19.1.21 
20:00 

27.1.21 
20:00 

3.2.21 
16:00 

17.1.21 
20:00 

24.1.21 
20:00 

31.1.21 
20:00 

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה << להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 סרט

 סרט

 הרצאה סרט ושיח

 הרצאה

 הרצאה

 סדנא

 סרט ושיח

 הרצאה

הרצאה

 ללא עלות

ללא עלות  ללא עלות

 ללא עלות ללא עלות ללא עלות

 בית
HOME

 האישה 
ששתלה עצים

איך נצליח 
לנקות את 
 הבאלגן? 

 סילבי שפירא

 גינון בר קיימא
 בזכרון יעקב
רונית זקס

ביומימיקרי
חדשנות סביבתית 
 בהשראת הטבע 
יעל הלפמן כהן

זול ושווה - למה 
 כדאי להשקיע 
 בגינת ירק ביתית

יעל מיארה

תיבות  בניית סדנת
קינון לציפורים
 בבית המלאכה 

הקהילתי

הפרדת פסולת 
 בזכרון והסרט 

 פרויקט הפח הנקי
 טליה מבור

אנרגיה,
זיהום אוויר

 והקשר ביניהם 
 מייק אדל

״גינת בר״
 שימוש בפרחי בר 

 לגינון
 מיכל מר

&15 עלות: &15  עלות:

&15  עלות:

&25  עלות:
)הורה+ילד(

22.1.21 
 במהלך היום

29.1.21 
11:00 

23.1.21 
 במהלך היום

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 מטמון ירוק

 טקס נטיעות וסיור

פקעות  הצלת

21.1.21 
20:00 

28.1.21 
18:00 

 להרשמה <<

 להרשמה <<

 סרט

 סרט והרצאה

ללא עלות

ללא עלות

 ללא עלות

 מכורים
לפלסטיק

 הסרט מונית 
השמש ו-100,000

 גגות סולארים 
 אדם קרומר

משחק משפחתי
 באתרי הטבע 

העירוני

טקס נטיעות 
 ופעילות לשימור 

 זרעים
בחורשת רוטרי

 הצלת פקעות
 בפארק היין

 להרשמה <<
&15  עלות:

&15  עלות:

5.2.21 
11:00 

 להרשמה <<

 סיור

4.2.21 
20:00 

 להרשמה <<

 סרט

 ללא עלות

 מהפכה
REVOLUTION

 שיקום ערוץ 
 גיבור

נעמי ויינגרד

&15  עלות:

6.2.21 
8:00 

 אירוע ניווט

אירוע ניווט
משפחתי בשטחי 

רמת הנדיב 
 בשיתוף ארגון 
 הניווט הישראלי

 ללא עלות

 להרשמה <<

הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ובהרשמה מראש

8.2.21 
20:00 

9.2.21 
18:00 

10.2.21 
16:00 

12.2.21 
10:00 

 להרשמה << להרשמה << להרשמה << להרשמה <<

 סדנא סדנא סדנא סרט ושיח

 ללא עלות

אתגרים
 בים התיכון 

 והסרט
SHARK WATER

 סדנת פסיפס 
למבוגרים

 בבית המלאכה 
 הקהילתי

סדנת יצירה
מחומרים ממוחזרים 

 בבית המלאכה 
הקהילתי

 סדנת הכנת אדניות 
עץ למבוגרים

 בבית המלאכה 
הקהילתי

12.2.21 
11:00 

12.2.21 
11:00 

סדנא + סיור

 יום שישי

&25  עלות:
&25  עלות:
25& )הורה+ילד(  עלות:

דיו
טו

ס
 

 במקום תערך ביקור בגינה
 סדנא לבנייה הקהילתית
 ספסל רח' השלף

 מצמיגים ומלט עידית גבעולי

 &25 עלות: ללא עלות
 להרשמה <<

https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12258&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12257&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12263&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12269&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12275&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12276&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12256&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12260&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12266&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12271&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12295&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12272&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12277&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12261&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12267&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12273&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12278&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12279&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12262&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12268&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12274&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12259&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12265&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12270&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12264&m=306&ht=#navbar
https://www.zamarin.org.il/page.php?type=event&id=12280&m=306&ht=#navbar

