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23.10 ג' חשון
 שרגא גבהרד - יינן מומחה

בעל יקב בוטיק 
במסגרת אירועי השבת העולמית סדנת יין 

באגדה במקורות התנ"ך, אופן גידולו, סוגיו 
השונים, דרכי עשייתו בעבר ובהווה, ועוד, 

בשילוב מצגת וסרטונים, מלווה בטעימות יינות 
משובחים.

4.12 ט"ז בכסלו
צבי ענבל 

המין האנושי, לאן?
נבואה עתיקה והתגשמותה המדהימה.

1.1 י"ד טבת
ישי וליס 

פלגש בגבעה- שלטון מול אנרכיה.

5.2 כ' שבט
 הומור יהודי עם יחיאל ספרא

בהנחיית שאול מייזליש 
הומור יהודי עם סיפורי העיירה היהודית והמזרחית, 

שעשועי לשון. תצחקו עד דמעות. האירוע יתקיים 
באולם המתנ"ס רח' שירה 5 זכרון יעקב | כניסה 30 ₪

5.3 י"ח אדר
הקרנת הסרט "היו הייתה עיירה" 

בהנחיית הגב' דבורה מן 
בסיפורה של קהילת איישישוק ,כפי שמופיע בסרט 
המתאר סיור שורשים של ניצולי הקהילה ובראשם 

פרופ' יפה אליאך ע"ה.

6.11 י"ז חשון
אהרון לוי 

מדוע יש ניסיונות בחיים? כיצד הניסיונות 
מעצימים את איכות החיים.

30.10 י' חשון
 יונתן ניצן - אמן הג'אז היהודי,

רב אמן בכלי נגינה 
מופע פתיחה – ניגוני הנשמה. מוזיקה מקורית 
בהשראת יסודות חזקים של מוסיקה קלאסית, 

ים תיכונית וג'אז שמהווה חידוש מקורי, מעניין, 
ומרקיד.

11.12 כ"ג כסלו
גיא צבי מינץ 

האש הבוערת -
כיצד מדליקים את נרות חנוכה בתוכנו?

8.1 כ"א טבת
אברהם דהאן 

סודות ירוקים מארון התבלינים היהודי.

18.12 ל' כסלו
איזיקוביץ אליעזר 

מלחמת העולמות-
מאחורי הקלעים של סיפור חנוכה.

15.1 כ"ח טבת
שלמה שבקס 

מסע מרתק מבריאת העולם עד ימינו בלווי
מצגת מרתקת.

29.1 י"ג שבט
יעקב אסטרייכר 

האדם עץ השדה- מה מעכב אותנו מלצמוח 
ולהתפתח?

25.12 ז' טבת
מאיר שוורץ 

"הכחשה, שיכחה, העברה לדור הבא –
האם אנו שליחי זכרון?"

22.1 ו' שבט
הופעת הפייטן ליאור אלמליח והקרנת 

 סרט על חייו ופיוטיו של הפייטן
דוד בוזגלו בהנחיית שאול מייזליש

האירוע יתקיים באולם המתנ"ס
רח' שירה 5 זכרון יעקב 

כניסה 40 ₪ ליחיד | 70 ₪ לכרטיס זוגי
במכירה מוקדמת | 50 ₪ בערב האירוע 

ניתן לרכוש כרטיסים באתר המתנ"ס 

12.2 כ"ז שבט
נתן רוזן 

קין והבל-יסודות הקנאה והכעס וכיצד לשלוט בהם.

12.3 כ"ה אדר
יוסי רובין 

הקשר בין: מזון, זואולוגיה, ונפש האדם.

19.2 ד' אדר
להקת מתוק מדב"ש 

דויד צבי ויינקרנץ – אקורדיון, מירי גרוסברג- 
קלרינט, שמוליק בן-משה חליל צד, ברוך אולשבסקי 

חצוצרה . משנכנס אדר מרבים בשמחה – מופע 
ניגונים משמחי לב.

19.3 ג' ניסן
חיים פוקס, דויד צבי ויינקרנץ 

ליל סדר חוויתי  – כיצד ניתן להגיע לחירות אמיתית 
לך ולמשפחתך. בליווי מוסיקלי.

26.2 י"א אדר
אפרים אפשטיין 

להתעורר למעגל סגור –לישון כדי להאמין.
13.11 כ"ד חשון

 הקרנת סרט ומפגש עם
הבמאי יהודה ברקן 

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות מאבדת בת 
מלך. באולם המתנ"ס רח' שירה 5 זכרון יעקב | 

כניסה 40 ₪  | בהזמנה מראש באתר 30 ₪

20.11 ב' כסלו
ד"ר אייל אונגר 

לחשוב "מחוץ לקופסא" - פיתוח חשיבה 
יצירתית בעולם פוסט מודרני: מה שהיה טוב 
אתמול כבר לא מספיק טוב היום, מה שהיה 

מעניין אתמול היום כבר משעמם.

27.11 ט' כסלו
 שוקה דינור - שדרן רדיו
בעל פינה קבועה בגל"צ 

"זיקוקין די-נור" – סיפורים מהחיים
מעוררי  השראה.
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20 ₪מחיר כניסה

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

כולל קפה
ומאפה והפתעות


