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לקבלת עדכונים ומידע על אירועים 
נוספים במייל שלחו הודעה למייל:

 jewish.culture@zamarin.org.il

לקבלת עדכונים בוואטספ
WhatsApp שלחו הודעת

לניר קובי 050-4119495

לפניות ועידכונים
סרקו את הברקוד

האירועים יתקיימו
במוזיאון העלייה הראשונה
רחוב הנדיב 2 זכרון יעקב
בימי שני | שעה 20:30

להתראות :(

כולל קפה
ומאפה והפתעות

20 ₪מחיר כניסה

24.4 כ"ח ניסן
ישי וליס 

"ארץ אל תכסי דמם" מסע אל 
העבר, מסע וירטואלי לפולין מלווה 

בסרטונים

28.8 י' אלול שלמה שבקס 
מדוע דברים רעים קורים לאנשים 

טובים

4.9 י"ג אלול
ערב ניגוני סליחות – בסגנון 

קרליבך בהנחיית שאול מייזליש  
הרבי המרקד – ניגוני סליחות וסיפור 
חייו ופועלו של הרב שלמה קרליבך. 

מלווה בקטעי סרטים תיעודיים

8.5 י"ב אייר
גיא צבי מינץ 

"עומר התנופה: תנו-פה. כיצד לתת 
את הפה כדי ליצור אויר של אהבה, 
ולנגן יותר טוב את הדיבור. בשילוב 

קטעי נגינה

5.6 י"א סיון
שלום לבן דודי – סיפור חייו 
של היוצר ג'ו עמר בהנחיית 

שאול מייזליש 
הקרנת הסרט "חבקי אותי"  על 
דמותו של ג'ו עמר ז"ל מגדולי 

הזמר המזרחי, פייטן, מלחין, 
תמלילן, שהותיר אחריו כמה מנכסי 
צאן הברזל של המוסיקה המזרחית. 

3.7 ט' תמוז
גיל פרידמן 

המדע מגלה את התנ"ך – מדע ויהדות 
סתירה או השלמה?

10.7 ט"ז תמוז
נתן רוזן 

ירושלים בציר המקום והזמן – 
קדושת ירושלים מאז ועד היום

17.7 כ"ג תמוז
הקרנת הסרט "היו הייתה עיירה" 

בהנחיית חוקרת השואה הגב' 
דבורה מן 

סיפורה של קהילת איישישוק ,כפי 
שמופיע בסרט המתאר סיור שורשים 

של ניצולי הקהילה ובראשם פרופ' 
יפה אליאך ע"ה.

22.5 כ"ו אייר
לרגל יום ירושלים

תומר סרי )תושב קיבוץ שדות ים( 
+ אורן טופז )תושב זכרון יעקב( 

מופע לכבוד יום ירושלים
"פשטות" – מופע שירה וניגוני 

ירושלים וארץ ישראל  בסגנונות שונים 
המקרבים  בין קודש לחול לציון 50 

שנה לאיחוד ירושלים

12.6 י"ח סיון
אליעזר איזיקוביץ 

הגנרל היהודי ושמו טיטוס –
עצמאות רוחנית אז והיום

29.5 ד' סיון
אפרים אפשטיין 

מחשבה יוצרת מציאות –
כיצד חושבים? 

19.6 כ"ה סיון
אסף בילר 

הסודות אחרי האכילה  - אכילה 
מתוקנת, רפואת גוף ונפש

26.6 ב' תמוז
אהרון לוי 

נפתולי החשבון – האם באמת אנו לא 
יודעים חשבונות שמים, או אולי כן?

15.5 י"ט אייר
ד"ר שלום סרברניק 

אומנות השליטה על כח הרצון
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משרד החינוך


