
שם המארח: רותי'ס תכשיטים רכים 
שעה: 10:00-17:00

מה מוכרים? תכשיטים
כתובת: ששת הימים 12

טלפון: 054-9327969

שם המארח: נטשה פקליס 
שעה: 7:30-20:00

מה מוכרים? קרמיקה
כתובת: לחם מקסים, השמורה 101

טלפון: 04-6291323

שם המארח: אפרת גולדשטיין 
שעה: 12:00-19:00

מה מוכרים? תערוכת ציורים
כתובת: מסעדת אדמה מעלה ראשונים 8

טלפון: 050-6717210

שם המארח: סתיו וילדר 
שעה: 10:00-14:00, 16:00-19:00

מה מוכרים? תכשיטים בעבודת יד
כתובת: השקד 4

טלפון: 052-7730585

שם המארח: דינה שריד 
שעה: 10:00-17:00

מה מוכרים? שמיכות טלאים לתינוקות
כתובת: יגאל אלון 5

טלפון: 054-8123020

שם המארח: מיכל האליוואל,
אומן גרפיטי בינלאומי  

שעה: 10:00-13:00
מה מוכרים? גרפיטי בלייב

בסקייט פארק חלומות זיכרון
כתובת: שכונת חלומות זכרון יעקב

טלפון: 052-3786202
שם המארח: אוריתה ישראל,

אמנית רב תחומית 
שעה: בתיאום מראש

מה מוכרים? תערוכת קבע, ציור,
פיסול, קרמיקה

כתובת: חזון איש 3/4
טלפון: 058-7950662

שם המארח: ענבל ינובר 
שעה: 10:00-13:00, 16:00-19:00

מה מוכרים? יוצרת בחימר פולימרי
כתובת: החיטה 2

טלפון: 054-6879448

שם המארח: יוליה פקליס 
שעה:  16:00-19:00

מה מוכרים? עבודות אמנות
- פסלי עץ וציורים
כתובת: החי"ל 10

טלפון: 050-6760300

פרטים נוספים )עד לתאריך ה-13.10(
במחלקת התרבות: 04-6291837
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הכניסה חופשית!

עושים את החג ביחד בזכרון יעקב
משפחות ואומני המושבה מארחים אתכם בחול המועד סוכות לפעילות, העשרה והכרות עם עשייה מיוחדת.

אתם מוזמנים לעקוב אחרי מפת הסוכות המארחות ביישוב ולהירשם על פי העניין. על מנת לכבד את המשפחות 
המארחות, הנכם מתבקשים להירשם מראש באתר מתנס זכרון יעקב או אצל הסוכות המארחות.



שם המארח: סוזן אגרט ודלית מאייר 
– סדנאת התנסות בחימר ובעץ 

וסדנת תכשיטים ממקראמה 
שעה: 10:00-19:00

פעילות: סדנאת התנסות יצירה 
בחימר ובעץ

קהל היעד: לכל המשפחה
מס' משתתפים: 6

כתובת: רחוב השלושה 8
טלפון: 052-6037900

עלות: 25 ₪

שם המארח: מיכל קופר קרן,
יוצרת ותסריטאית 

שעה: 11:00-12:30, 16:00-17:30
פעילות: סדנאת סדרות לילדים

קהל היעד: כל המשפחה
מס' משתתפים: 50

כתובת: הכלנית 11/6
טלפון: 052-5444792

עלות: ללא תשלום

שם המארח:מירית לוי 
שעה: 09:00-13:00, 16:00-18:00

בכל שעה עגולה
פעילות: תיאטרון סיפור 

ותנועה,יצירת קישוטים לסוכה 
מחומרים מהטבע, מוזיקה חיה, 
הפנינג בחצר - גישה נוחה לנכים

קהל היעד: לכל המשפחה
מס' משתתפים: 50
כתובת: שד' נילי 53

טלפון: 050-9589885
עלות: 10-25 ₪ להורה וילד

שם המארח: ליאת אלנקווה, 
מעצבת סנדלי עץ ייחודיים 

שעה: 14:00-15:30
פעילות:סדנא לסנדלי עץ

בעיצוב עצמי
קהל היעד: נשים

מס' משתתפים: 15
כתובת: יגאל אלון 5

טלפון: 054-8123020
עלות: 450 ₪

שם המארח: יולי פורטוגלי קושניר, 
סטודיו לעיצוב בעץ וחומרים ממוחזרים 

שעה: 15:00-19:30
פעילות: סדנא פתוחה לנגרות ואמנות

קהל היעד: לכל המשפחה
מס' משתתפים: ללא הגבלה

כתובת: רחוב התומר 47
טלפון: 050-8806121

עלות: 10 ₪

שם המארח: טלי שחם סילון, יוצרת רב 
תחומית   שעה:  09:30-11:30

פעילות: עיצוב מחברות
-סדנאת כריכת מחברות

קהל היעד: לכל המשפחה
מס' משתתפים: 10

כתובת: סוכת מסעדת אדמה,
מעלה ראשונים 8 

טלפון: 052-5463219
עלות: 50 ₪

שם המארח: קרן אור דובינסקי,
כלים לחיים-סטודיו לקדרות וקרמיקה 

שעה:  09:30-12:30, 17:00-19:30
פעילות: סדנאת ציור בשלושה

סוגי חימר
קהל היעד: כל המשפחה

מס' משתתפים: 8
כתובת: אורנים 25 )במושבה(

טלפון: 052-8997790
עלות: 50 ₪

שם המארח: מירי רונן 
שעה: 16:00-19:00

פעילות: עיצוב וגילוף פירות
ועיצוב בבצק סוכר

קהל היעד: לכל המשפחה
מס' משתתפים: 8

כתובת: מעלה ראשונים 8
במסעדת אדמה

טלפון: 052-8968400
עלות: 30 ₪

שם המארח: טלי שחם סילון, יוצרת רב 
תחומית 

שעה: 12:00-13:30
פעילות: סיפורי שוונצים - ס. צמות 

הורה-בת
קהל היעד: ילדות מעל גיל 5 עם אורך 

שיער מהכתפיים ויותר
מס' משתתפים: 5 זוגות

כתובת: סוכת מסעדת אדמה,
מעלה ראשונים 8 

טלפון: 052-5463219
עלות: 30 ₪

אמנים מארחים -סדנאות  |  יום ד'  |   19.10

יש לשריין מקום
דרך ווצאפ

פרטים נוספים )עד לתאריך ה-13.10( במחלקת התרבות: 04-6291837



שם המארח: אורנה זוהר
שעה: 09:30-10:15

פעילות: התפתחות מוטורית בשנה 
הראשונה

קהל היעד: הורים ותינוקות עד גיל שנה
כתובת: התומר 41 ב

טלפון: 052-3941707

סוכות העשרה ופנאי  |  יום ה'  |   20.10

שם המארח: אביב רייכמן
שעה: 10:00

פעילות: סוכת אקסטרים-מתקני 
ספורט אתגריים

קהל היעד: גילאי 6-10
כתובת: חוגלה 1

טלפון: 054-8128015

שם המארח: שרון איינספן
שעה: 10:00-11:30

פעילות: משחקי חברה
קהל היעד: לגילאי +8 והורים וסבים

כתובת: השלושה 1 
טלפון: 04-629-2129

שם המארח: שומרת איסק
שעה: 19:00

פעילות: שירה בציבור עם הרכב "דיאז"
קהל היעד: לכל המשפחה

כתובת: גן שעשועים ברחוב תש"ח
טלפון: 050-6882044

שם המארח: ליאור סאקומסקי
שעה: 17:30/11:00

פעילות: הרצאה על לימוד קריאה
באמצעות: "נגעתי קראתי"

קהל היעד: ילדים בגילאי גן חובה-ג' 
והוריהם

כתובת: התאנה 13
טלפון: 054-7383887

www.read-write-123.com :אתר

שם המארח: ליאור סאקומסקי
שעה: 18:30/16:00

פעילות: ללמוד איך ללמוד 
באמצעות משחקי חשיבה

קהל היעד: בני נוער חטיבה ותיכון 
ומבוגרים

כתובת: התאנה 13
טלפון: 054-7383887

www.read-write-123.com :אתר

שם המארח: אורנה זוהר
שעה: 10:30-11:15

פעילות: סביבה מאפשרת
להתפתחות רגשית ומוטורית

קהל היעד: הורים ותינוקות עד גיל שנה
כתובת: התומר 41 ב

טלפון: 052-3941707

שם המארח: מירית לוי ומייקי
שעה: 10:00

פעילות: משחקים מוסיקליים בחצר 
)מומלץ להביא מחצלות(

קהל היעד: לכל המשפחה
כתובת: שד' נילי 53

טלפון: 050-9589885

הכניסה חופשית!
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שם המארח: אפרים כהן
שעה: 13.10, 20:15

פעילות: ערב חוויתי ומעשיר הכנה 
לקראת חג הסוכות

קהל היעד: בני מצווה
כתובת: רחוב שירה 5
טלפון: 052-4619927

שם המארח: הרב פישר מיכאל
שעה: 19.10, 17:15

פעילות: שמחת בית השואבה 
שמחה יהודית בשירים וריקודים

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: הזית פינת דורות

טלפון: 052-7621169

שם המארח: יאיר סילברמן
שעה: 22.10, 21:00

פעילות: סוכה פתוחה ליל הושענה 
רבה בשירה ולימוד

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: המייסדים 100

טלפון: 052-7041422

סוכות בסימן יהודי

שם המארח: הרב אלעד בן שיטרית
שעה: 19.10, 19:00

פעילות: "ושמחת בחגך"
מעלת השמחה בחג הסוכות

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: החסידה 1 ליד ביהכ"נ חלומות 

טלפון: 052-9463812

שם המארח: טיירי
שעה: 19.10 , 20:30

פעילות: שמחת בית השואבה 
עם הגיגים מתורתו של רבי 

נחמן מברסלב לציון יום פטירתו שחל 
בסוכות  קהל היעד: כל הגילאים

כתובת: חנה סנש 12ג 
טלפון: 054-2181893

שם המארח: צבי אברמס
שעה: 19.10, 20:00

פעילות: משמעות חג המים 
בסוכות/באנגלית

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: אנה פרנק 3 א
טלפון: 054-8478303

שם המארח: רונן קונץ
שעה: 20.10 , 20:30

פעילות: מוזיקה והגיגים על חג 
הסוכות ומהות ארבעת המינים

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: הכובשים 69 
טלפון: 050-4105908

שם המארח: משפחת גלר
שעה: 20.10, 16:00

פעילות: ניגוני כינור יחודיים ושירה 
מתובלת בפניני חכמה יהודית

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: הכובשים 69 
טלפון: 052-7621169

שם המארח: מרדכי פרץ
שעה: 18.10, 17:30

פעילות: מסיבת חג בלווי כלי זמר  
הרצאה מהרב ברוך רוזנבלום

קהל היעד: כל הגילאים
כתובת: דרך שרה 837
טלפון: 052-3616921

שם המארח: איזי מלול
שעה: 19.10 , 20:30

פעילות: חג הסוכות ע"פ פנימיות 
התורה מפי הרב אברהם יצחק נחמני  

מתלמידי הרב שיינברג
קהל היעד: כל הגילאים

כתובת: הפלמ"ח 31
טלפון: 054-9992028

שם המארח: שאול דהאן
שעה: 20.10, 10:00-13:00

פעילות: אומנות ואמונה ריקועי 
נחושת ויצירות יודאיקה
קהל היעד: כל הגילאים

כתובת: רמז 238
טלפון: 054-9282699

סיור ביקורי סוכות בקהילה החרדית
נקודת מפגש  תמסר בטלפון לנרשמים 

מראש , הסיור מותנה במספר המשתתים
שעה: שלישי 17:00

כתובת: ביקורים בקהילה החרדית בסוכות
טלפון: 050-4119495

עלות: 20 ש"ח

הכניסה חופשית!


