
אפריל 2019

מאי 2019

יוני 2019

נחמה כהן    - 15/4

מעבדות לחירות 
במישור הלאומי 

והאישי 

6/5 - בעוז רוחם
לציון יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

בהנחיית נועה ירון דיין
ישאו דברים:

ראש המועצה מר זיו דשא
נעמה קינן לוי  תושבת זכרון יעקב

ששכלה את אחיה
המוזיקאי יצחק מאיר ילווה את האירוע

יוקרנו סרטים מעוררי השראה

צבי ענבל   - 13/5
המשמעות הרוחנית 
של מלחמות ישראל

האמן שרגא שמידלר  - 20/5
סוד האותיות 
על פי הקבלה

הקרנת יצירות אומנות של 
המרצה המבוססות על פי תורת  

הנסתר

אורן בן דוד  - 27/5
סודות הדינמיקה בין 

אישית הדרך לדו שיח 
חיובי

אהרון לוי  - 10/6
"לא בשמים היא" 

האם האמונה למבינים בלבד?

24/6  - יעקב אסטרייכר   
בין חוזה לברית מיהו 

יהודי

3/6 ערב ר"ח סיוון שירת הנשמה
מופע מוזיקאלי לכבוד יום ירושלים 

יהונתן ניצן רב אמן בכלי נגינה
בליווי  ירדן ארז עוד כינור ואקורדיון   

17/6 מופע בסימן יובל לשחרור ירושלים 
עם הסופר וההיסטוריון 

ד"ר איל דוידסון והמוסיקאי עמיחי קופל 
"בין ארץ לשמים" -  סיפורים וניגונים סודות ושירים

האירועים יתקיימו בימי שני 20:30 מוזיאון העליה הראשונה רח' הנדיב 2 זכרון יעקב 
דמי כניסה 20 ₪ למעט אירועים מיוחדים 30 ₪. קפה ומאפה במקום. לקבלת עדכונים נוספים ב- 

jewish.culture@zamarin.org.il למס' 050-4119495 ניר קובי Whatsapp שלחו הודעת
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כניסה 30 ₪ 

כניסה 30 ₪ 

כניסה חופשית



יולי 2019

אוגוסט 2019

ספטמבר 2019

1/7 - גיא צבי מינץ  
רוגע פנימי – לב נקי - 

נפש שמחה
שלושת השלבים ברפואת הנפש, 

החיבור המקסים בין תורת המנגן של 
דוד המלך לגילויים 

של רבי נחמן מברסלב

15/7 - הגרפולוג משה סער  
צפונות הכתב העברי

חווית פיענוח של כתבי יד וחתימות של 
הקהל 

5/8 - ד"ר שלום סרברניק  
סדנת תקשורת 
אינטרקטיבית 

פתרונות מעשיים ורוחניים לבעיות 
בינאישיות.  המרצה יענה על שאלות 

שיועלו ע"י הקהל 

2/9  - מופע בשירה וניגון מאיר 
דורפמן בליווי הפסנתרן צבי לב 

על חוף הסליחה לקראת 
החגים סליחות של אלול ויום 

הכיפורים

16/9 - יצחק פדידה   
טוב לך עם עצמך? 

האם את/ה מכיר/ה את עצמך? הגיע 
הזמן שלך! 

23/9 - ישי וליס 
והאמן תומר מתנה  

חודש אלול – התבוננות 
אל הנפש פנימה בלווי 

פיוטי סליחות 

9/9 - דודי ברוורמן  
"למה זה קורה לנו"?

המיומנות בחיים להתמודד עם 
אתגרים ציפיות ואכזבות ולצאת 

מחוזקים

8/7 - אליעזר אייזיקוביץ  
הקונסול האמריקאי לענייני 

ביאת המשיח: סיפורו 
המופלא של ורדר 

קרסון

22/7 - יעקב שווי  
איך מתייחסים 

במערכת יחסים 
תבונות מעולם הזוגיות 

29/7 - הקרנת סרט ומפגש עם היוצרת אביטל רייכנר  
"פלוגת האלוקים" 

פיסת היסטוריה שנעלמה סיפורה של פלוגה דתית בתש"ח. 
מסירות גבורה שואה ותקומה בסיפורה המרטיט של הפלוגה והקרב 

האחרון ב'כיס  פלוג'ה' 

קורס שבועי הבית היהודי
M.A עם היועצת החינוכית גב' חנה כהנא

ימי חמישי ומוצאי שבת וראשון בשעה 20:30
הקורס יהיה קהילתי ויתקיים בבתי תושבים.

תנאי קבלה אישור למודים שנה א' בקורס בין תחומי במחלקה 
לתרבות יהודית . 

jewish.culture@zamarin.org.il  המעונינים נא לפנות למייל
בעלות 100 ש"ח לחודש

יום חמישי  18,8 ערב ט"ו באב
מוסיקה יהודית במיטבה

במות פתוחות עם נגנים/יות פזורות 
במדרחוב הקסום של זכרון יעקב
מהשעה 19:30 עד השעה 22:00

כניסה חופשית

כניסה 30 ₪ 

כניסה 30 ₪ 

כניסה 30 ₪ 


