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הקרנת סרט בדיבוב עברי

ופיצה לכל ילד/ה

עקבו אחר הפרסומים של מועדי ההקרנה 

הטובהסרט בנעלי ביתקולנוע
מועדון

לילדים

מיכל ונדר שוורץ - מנהלת מחלקת התרבות והתיירות  |  דרי ברזילי - מחלקת מנויים
מתנדבים - אמי ברזילי, אביטל אפרת, דיויד סמואלס, דינה לוינסון, כרמלה בן משה,

מיכל פריד, מנשה בן מאיר, סמדר טובבין, ריביק שני.



תיאטרון

מן הביקורות: 
“..ממש תענוג, הביצוע המלוטש שהוציאה הבמאית דדי ברון מצוות 

השחקנים המוכשר, הכולל את לימור גולדשטיין, מוטי כץ, איה גרניט שבא, 
יואב לוי, הדר ברוך ודוד שאול, כולם עושים מלאכתם במיומנות רבה ובונים 
הצגה מבדרת, שיש בה איזון נכון בין רגעים דרמטיים לרגעים משעשעים..”

ידיעות אחרונות

ארוחת 
טעימות

הפקה: תיאטרון הקאמרי
מחזאי: שלומי מוסקוביץ

במאי: דדי ברון
שחקנים: מוטי כץ, לימור גולדשטיין, 
יואב לוי, איה שבא, דוד שאול, נעמה 

שטרית, הדר ברוך

בני-זוג בשנות הארבעים המאוחרות, עיתונאי ואדריכלית, 
חוזרים הביתה מארוחת טעימות אופנתית )לקראת חתונת 
הבת הבכורה(, ארוחה שהיא לא לטעמם ולא לכיסם. מתוך 

שיחת המרמור המתנהלת ביניהם מסתבר שחייהם, הן 
המקצועיים והן האישיים, ניצבים על קרום דקיק העומד 

להתבקע. כשמגיעים הבת וחתנה המיועד - מתנחל דתי ימני - 
יחסם לחתן ודעותיהם הקדומות צפים על פני השטח וחושפים 

את עומק הקרע, השנאה והניכור, למרות הניסיונות להיות 
“נאורים” ו”סובלניים”.

27.1029.10
מוצ”ש
בשעה 20:30 

חמישי
בשעה 20:30 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 
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תיאטרון

מן הביקורות: 
“****ארבעה כוכבים: מגי אזרזר, מיכל שטמפלר ונתי קלוגר

מגלמות באופן מושלם שלוש חברות ילדות שהחיים מפגישים מחדש”
שי בר יעקב/ידיעות אחרונות

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

על
אהבה

וחברות
הפקה: תיאטרון בית לסין

מחזאית: אמליה בלמור
תרגום: אלי ביז’אוי

במאי/ת: עדנה מזי”א
שחקנים: מגי אזרזר, נתי קלוגר, 

מיכל שטמלר

שלוש נשים נפגשות באוניברסיטה. החיים מהנים ואינטנסיביים. 
יחד הן מרגישות בלתי מנוצחות. כשהשנים חולפות האפשרויות 

והבחירות בחיים מעמידות את החברות שלהן במבחן. הן צריכות 
ללמוד איך לאהוב, איך לעבוד, איך לחיות.

השמחות, הקנאות, הטרגדיות המשפחתיות ותהפוכות הגורל,
שום דבר מאלה לא מצליח  להביס את החברות הזאת,

שהופכת לערך היציב ביותר בחיי השלוש.
קומדיה מחממת לב, המועלת בהצלחה בלתי רגילה בלונדון

בימים אלו ונחשבת לתגלית השנה בתיאטרון הבריטי.

24.1126.11
מוצ”ש
בשעה 20:30 

חמישי
בשעה 20:30 



תיאטרון
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מן הביקורות: 
“אולה שור-סלקטר היא המנוע הפועם בעלילת ההצגה, בדמות דפנה-

דיאנה... )אודי( רוטשילד מצליח להיות גם ממוקד, גם מגוחך, וגם להעביר 
את המצוקה של מי שזהותם )היהודית, במקרה זה( לא ניתנת לביסוס 

אינטלקטואלי מתנשא, ובכל זאת אמיתית וחזקה מהם. לא פשוט לשכנע 
באמת רגשית כזאת, ורוטשילד מצליח”

הנדלזץ, הארץ
New York Times - ”.הקומדיה המצטיינת של השנה“

New York Post – ”.מבדר ומעורר מחשבה

יהודים
רעים

הפקה: תיאטרון הקאמרי
מחזאי: ג’ושוע הרמון

במאי: עמרי ניצן
שחקנים: אולה שור סלקטר, דנה מיינרט, 

אודי רוטשילד, יובל סגל, דן קיזלר

משפחה יהודית. שלושה בני דודים נפגשים בדירונת ניו-יורקית 
ביום ההלוויה של סבם. מצטרפת אליהם “שיקסע” אמריקאית, 
ממוצא גרמני. אוי, כמה קשה להיקלט במשפחה יהודית... אוי, 
כמה קשה לבני הדודים לחיות בשלום זה עם זה אחרי ההלוויה 

של “סבוש”, כשמתחיל מאבק מר על הירושונת...
מחזה מבריק, שנון, מעורר מחשבה, משעשע ומרגש, שעוסק 

בשאלות מהותיות: מיהו יהודי? ומה משמעותה של ישראל 
בקרב יהדות התפוצות?

5.17.1
מוצ”ש
בשעה 20:30 

חמישי
בשעה 20:30 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 



תיאטרון
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מן הביקורות: 
“הצגה המותירה את הצופה הלום מעוצמתה, מראותיה, צליליה ושחקניה”

הארץ
“העיבוד המבריק של הבמאי חנן שניר לספר, הוא תיאטרון חכם ומורכב.

אפרת בן צור עושה עבודה מופתית בתפקיד הראשי“
YNET

אשה 
בורחת 

מבשורה
הפקה: תיאטרון הקאמרי

בימוי ועיבוד למחזה: חנן שניר
שחקנים: דרור קרן, אפי בן צור, אמנון 
וולף, דניאל סבג, עמוס בוארון, הראל 

מורד, ניר ברק, גיא מסיקה, דיויד 
בילנקה, ויטלי פודולסקי, אלדי ברייטמן

זהו סיפור אהבה גדול בין אורה, אברם  ואילן, הנפגשים כשהם  בני 
16  בבית חולים, בעיצומה של מלחמת ששת הימים. מפגש אקראי 

זה קושר ביניהם ומעצב את גורלם על רקע השבריריות והחרדה 
של הקיום הישראלי. 35 שנה מאוחר יותר, אורה, שבנה החייל יוצא 

למבצע צבאי, בורחת מביתה כדי לא להתענות בציפייה לבשורה 
הרעה, שאין לה ספק כי תגיע; כסרבנית-בשורה אולי תוכל למנוע 

אותה ולהציל את בנה. בדרכה אל הגליל היא כמעט חוטפת את 
אברם, אהוב נעוריה, ובמשך ימים ולילות היא נודדת אתו על-פני 

הארץ, ברגל, ועושה את הדבר היחיד שיש ביכולתה לעשות כדי 
לגונן על בנה - היא מספרת את סיפור חייו, כאילו בכוח הסיפור 

הזה לבדו תשמור עליו, ועליה, מפני הבשורה.

9.211.2
מוצ”ש
בשעה 20:30 

חמישי
בשעה 20:30 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

על פי ספרו של דוד גרוסמן



תיאטרון
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מן הביקורות: 
“תיקי דיין עושה את אחד מתפקידיה המרשימים ביותר ב’הזאבים’ 

בקאמרי...בהדרכתו של הבמאי הלל מיטלפונקט הצוות המשובח של 
הקאמרי, יצחק חיזקיה, יוסי קאנץ, ותמר קינן עושים עבודה נאה. דן שפירא 

ואלון דהן בונים תפקידים מורכבים ומעוררי הזדהות כצמד הבנים”
ידיעות אחרונות

הזאבים

הפקה: תיאטרון הקאמרי
כתיבה ובימוי: הלל מיטלפונקט

שחקנים: תיקי דיין, אלון דהן, דן שפירא, 
יצחק חזקיה, יוסי קאנץ, תמר קינן

1978. שנה לאחר המהפך הפוליטי שהעלה את הליכוד לשלטון, 
במשק חקלאי מתפורר, זאבה ובנה דב מנסים לשרוד את פגעי 
הזמן והכלכלה. הם מוקפים באיבתם הנושנה של שכניהם אנשי 

“תנועת העבודה” ומנודים ע”י חבריהם בתנועת “חרות” )אחיהם 
באצ”ל ובלח”י(, התנועה שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה. 

שובו המפתיע של הבן הצעיר נריק מארה”ב, מסמן אולי תחילתו 
של שינוי לטובה, או אולי להיפך, את שקיעתה הסופית הבלתי 

נמנעת של המשפחה. “הזאבים” הוא דרמה משפחתית סוערת 
ונוגעת ללב שגיבוריה כלואים בצל סודות אפלים מן העבר, בסבך 
פתולוגיות משפחתיות, והנושאים חלום אחד גדול: לשוב ולתפוס 

מקום בפוליטיקה של ישראל “החדשה”.

16.318.3
מוצ”ש
בשעה 20:30 

חמישי
בשעה 20:30 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 
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מן הביקורות: 
“ קניג מצליחה להצחיק את כולם בסדרת בדיחות זיקנה פרועות.

קידר מצידה מוסיפה את הצבע הקומי היותר יבש ומאופק... המון צחוק 
וכמה רגעים של רגש. עם הצלחה כזו קשה להתווכח” שי בר יעקב

“המחזה מעניין, יש בו חיוניות תיאטרלית מרשימה, וגם הרבה חומר 
למחשבה, לצעירים שיהיו פעם זקנים ולזקנים שהיו פעם צעירים.

אשר למשחק – רק מחמאות” בן עמי פיינגולד

מה 
עושים 

עם ג’ני?
הפקה: תיאטרון הבימה

מאת: ד.ר. ויילד
עיבוד ובימוי: הלל מיטלפונקט

שחקנים: ליא קניג, דבורה קידר, מאיה 
מעוז, ריקי בליך, רוי מילר, אמנון וולף, 

דורון עמית, שחר רז, בן פריד

ג’ני איטון בת ה-75 התאלמנה מבעלה לפני כשנה. במקום 
לשייט בבטחה אל מחוזות הזקנה המהוגנים והעגמומיים, 
כפי שמצפות ממנה בנותיה, היא פוצחת במפתיע בחיים 

חדשים סוערים: היא מציירת עירום, מתיידדת עם נגני מוסיקה 
“מתקדמת”, מתמכרת לשמפניה ומכניסה לביתה מאהב 

חדש. גיסתה של ג’ני, אודורה ההיפוכונדרית, מנסה להבין את 
פשר השינוי שעבר עליה, בנותיה החרדות מנסות להשיבה אל 
תלם הזקנה המקובל, אך ג’ני בשלה: נלחמת על זכותה לחגוג 

את החיים יום יום ומחדש כמי שכל חייה לפניה.

11.513.5
מוצ”ש
בשעה 21:00 

חמישי
בשעה 20:30 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

תיאטרון



9

סיפורי 
המקרא 

בראי 
תרבויות 
המזרח 
הקדום

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

סיפורי המקרא ודת ישראל לא הופיעו יש מאין. הם תולדה של 
תהליך התפתחות הדרגתי, שבמהלכו התקיימה אינטראקציה עם 
המרחב התרבותי הסובב. בהמשך הקורס נתמקד בכמה סיפורים 

שיוצגו תוך השוואתם למקביליות במרחבי המזרח הקדום.

מרצה: אופיר יעקבסון
בעל דוקטור במדעי הדתות. עוסק בקשר שבין הסובב הפיסי לבין 

התפתחות חברה, תרבות ודת וחוקר מיתוסים קדומים.
ימי ג’ בין השעות 10:30-09:00 במרכז קהילתי זמארין

1.11 אליהו ונביאי הבעל-דרמה שמימית במרומי הכרמל- ננתח את 
הסיפור הדרמטי ונלמד בעזרתו על דת ישראל הקדומה על הדת 

הכנענית ועל המהפכה המונותאיסטית

8.11 מיתוסי בריאה והאנומה אליש – האנומה אליש היא המקבילה 
המסופוטמית של סיפור הבריאה המקראי. נספר על אודות המיתוס 

המעניין תוך התבוננות בו מנקודות מבט שונות.

15.11 “לגעת בשמים”- מגדל בבל בראי המיתולוגיה העולמית. נחקור 
את פשר השאיפה האנושית להגיע השמימה, את מקורה התיאולוגי 

ואת ביטוייה המיתיים בקרב תרבויות שונות.

22.11 שמשון הגיבור-הרקולס העברי? נעמוד על הקבלות מרובות 
למיתוסי גיבורים יווניים. 

29.11 טבור העולם וארבע רוחות השמיים- נברר את משמעותה של 
הדיאגרמה הקוסמית שחוזרת על עצמה בתרבויות שונות ונבדלות. 

כגון, גן העדן המקראי, הצלב הנוצרי, דגלי תפילה טיבטיים ומקדשים 
אצטקים. 

6.12 המבול-נבחן את המאורע הדרמטי מנקודת מבט היסטורית 
ותיאולוגית

13.12 יציאת מצרים- ההרצאה תוקדש לאפוס המכונן של עם ישראל 
תוך בחינת המהימנות ההסטורית של הסיפור והשענות על עדויות 

טקסטואליות ואריכאולוגיות מהתקופה.

20.12 “ה’ ואשתרתו” – נשואי קודש בישראל הקדום-אקט נשואי 
הקודש הנו אקט מיתי פולחני מרתק שהתקיים ועדיין מתקיים 

בתרבויות שונות. ננסה להתחקות אחר מקור התופעה ואחר מטרותיה 
ונבחן האם טקס זה מילא תפקיד גם בראשית ישראל

הקתדרה לתרבות
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בונז’ורנו 
איטליה

“אין לי
   ארץ

   אחרת” 

מרצים:  ד”ר גוסטב מייסליס:
מרצה במגוון תחומים: אסלאם, היסטוריה של המזרח התיכון, הסטוריה 

כללית על תקופותיה, אמנויות, אקטואליה ובלשנות כללית ועברית.
מדריך טיולים בכל העולם. 

מרב ברק: בעלת תואר M.A בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת ת”א. 
מרצה, מדריכה טיולי תרבות באירופה, מנחה קונצרטים, כותבת ומפיקה.

מויש מעוז: מורה דרך מוסמך ומרצה לידיעת הארץ. מדריך טיולים 
אתגריים בעולם.

ימי ג’ בין השעות 12:30-11:00 במרכז קהילתי זמארין

סדרת הרצאות מטעם המכון למורשת בן גוריון
בשיתוף ההסתדרות הציונית העולמית.

מרצים: עדי אלמלם הכהן, M.A במדעי המדינה ותקשורת פוליטית. 
מנהלת את שלוחת חיפה של המכון למורשת בן גוריון.

אודי שקדי: סטודנט/חוקר תואר שני בתולדות עם ישראל, 
אוניברסיטת חיפה. 

דפנה ארבל:  M.A ותעודת הוראה בהיסטוריה של עם ישראל. 
מנהלת את המכון למורשת בן גוריון.

ימי ב’ בין השעות 11:00-09:30  במרכז קהילתי זמארין

1.11 טוסקנה  - “ערש התחיה, הרנסנס” - גוסטב מייסליס
8.11 אופרה מהסרטים - מרב ברק

15.11 איחוד איטליה, ואיטליה של המאה ה-20 - גוסטב מייסליס
22.11 אופרה, פוליטיקה ואקטואליה - מרב ברק

29.11 איטליה והיהדות שלה - גוסטב מייסליס
6.12 הנשים, גיבורות האופרה - מרב ברק

13.12 מסע מכפרי הצ’ינקווטרה להרי הדולומיטים - מויש מעוז
20.12 מסע באזור פוליה בדרום איטליה - מויש מעוז

7.11 מלחמה שלום ורעות - כיצד הזמר העברי לדורותיו משקף 
תפיסות שונות ביחס לישראל | אודי שקדי

14.11 חיים נחמן ביאליק - משורר ומנהיג | אודי שקדי   
21.11 העלייה הגדולה – נכיר את סיפורי העליות השונות ואת המצב 

הכלכלי הקשה ששרר במדינה שרק נוסדה. | אודי שקדי          
5.12 הערבים - אזרחי מדינת ישראל מאז השלטון העותומאני ועד 

היום. | דפנה ארבל    
12.12 בארץ הבזלת - ההתיישבות ברמת הגולן ומפעלי התיישבות 

שונים. | עדי אלמלם הכהן
2.1 על ארזים וצבר – יחסי ישראל לבנון מהסכם סייקס פיקו ועד ימנו. 

| עדי אלמלם הכהן     

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:
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הקתדרה לתרבות
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על מוח, 
זכרון ומה 
שביניהם

מפגש
אנתרופולוגי
בין תרבויות

מרצים:
ערן כץ:  שיאן גינס בזיכרון, מרצה בינלאומי ומחבר רבי מכר 

בנושא הזיכרון 
אהוד שפירא: מרצה ומאמן אישי בנושא הזיכרון והקוגניציה. 

בעלים ומנכ”ל של חברת רי-מיינד המרכז לזיכרון וקוגניציה.
ד”ר דורון רביד: מרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות , האקדמית 

תל אביב יפו והמחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באונ’ הפתוחה
תמר בן שאנן: דוקטורנטית בנושא המח. הטכניון, חיפה

יום ג’ בשעה בין השעות 10:30-09:00

מרצה:
יורם פורת: במאי וצלם סרטים העוסק בתרבויות עולם ובטבע 

האנושי דרך סיפורים יוצאי דופן.

ימי ג’ בין השעות 12:30-11:00 במרכז קהילתי זמארין

3.1 סוגי זכרון שונים - אהוד שפירא
10.1 לזכור ולסלוח - אהוד שפירא

17.1 על שינה, חלום וזכרון - תמר בן שאנן 
24.1 זכרון אישיותי וזיכרון קולקטיבי - אהוד שפירא

31.1 על שבעה חטאי זכרון - אהוד שפירא
7.2 המנגנון העצבי של התענוג, מערכת התגמול - תמר בן שאנן

14.2 חקר המוח במאה 21 - דורון רביד
21.2 טכניקות יעילות לזכירה יום יומית - ערן כץ

28.2 אימון מעשי קוגניטיבי - אהוד שפירא

3.1 רפואה סינית: מניעת מחלות ואורח חיים נכון. גליה דור
)הרצאה שלא התקיימה בשנה שחלפה(

10.1 שבט ההוראני –מיערות האמזונס
17.1 איקריה-האי שבו האנשים מסרבים למות 

24.1 הר כרכום – מקום מתן התורה או צומת זכרון קולקטיבי
31.1 הדרום החם של ספרד - על מסורות עתיקות ופסטיבליים מסורתיים

7.2 על פארים, צדפות מתולמות ובאסקים - מסע “קמניו סאן דיגו”
14.2 ילדי השמש- אימפריית האינקה

21.2 נבואת המאיה-סוד תרבותה ונפילתה של אימפריית המאיה
28.2 קפדוקיה שבתורכיה- ירידה בארובת פיות לתרבויות העבר

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:
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כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
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12

ברוך 
שפינוזה, 

אתגר 
פילוסופי

בכוונת הסדרה לנסות לפצח את הפילוסופיה של שפינוזה על 
מנת שמשתתפיה יזכו בקצת מטעמה. אכן, לטעמו של המרצה, 

אפשר ששפינוזה הוא האגוז הקשה לפיצוח מבין הפילוסופים, 
אך גם הטעים מבין כולם. עוד בכוונתה של הסדרה להראות, 

שדווקא יהודי זה, שהוחרם מקהל ישראל, דבריו של כל ציוני של 
אמת בדורותינו בכלל הגותו של שפינוזה. הערה: ככל שמנסים 
לפשט את דבריו של שפינוזה אין הם יוצאים פשוטים להבנה. 
אך נזכור את דברו של ליאונרדו, “הגדולה בהנאות היא הנאת 

ההבנה.” ההרצאות יתבססו על שלושה מחיבורי שפינוזה: 
אתיקה, מאמר תיאולוגי-מדיני, מאמר מדיני.

מרצה:
ד”ר אריה דון - מרצה לפילוסופיה כללית ויהודית, מרצה 

במקומות רבים ביניהם, מכון אבשלום

ימי ג’ בין השעות 09:00 – 10:30 במרכז קהילתי זמארין

7.3 )הרצאה כפולה מהשעה 09:00-12:30(
10:30-09:00

מבוא ביוגראפי/אינטלקטואלי ותופעת האנוסים הכופרים
12:30-11:00

שפינוזה - המחשבה האימננטית והכחשת האל הטרנסנדנטי

14.3 תורת האדם בפילוסופיה של שפינוזה – דחיית מושג חופש 
הבחירה

18.3 שפינוזה כמבשר ביקורת המקרא ומקומה של מדינת העברים 
המקראית בהגותו

שפינוזה כמבשר מושג האדם החילוני

4.4 שפינוזה - המדינה כ”ברירת מחדל” וכעדות ל”פתולוגיה 
האנושית”

18.4 החיזיון “הציוני” של שפינוזה ופשר חיבתו של דוד בן-גוריון 
אליו. הרצאה זו תסתיים בניסיון, שקול ככל האפשר ויחד עם זאת 

מהוסס, לצפות את עתידה של מדינת ישראל מן המשתמע מהגותו 
של שפינוזה.

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:
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“יש
  נביא

  בעירו”

ימי ג’ בין השעות 10:30-09:00 במתנ”ס זכרון יעקב

14.3 הים התיכון - החזית האמיתית של ישראל. פרופ’ צבי בן אברהם, 
ראש המרכז הישראלי לחקר הים התיכון. חתן פרס ישראל 

Caregivers 21.3 - מטפלים בקרוב חולה או זקן: הסיפור של כולנו. 
רחל לדאני, מייסדת ומנכ”לית עמותת caregivers, הארגון הישראלי 

לבני משפחה מטפלים.

28.3 כשבודהה הגיע לאוקספורד - מדיטציה ופסיכולוגיה מודרנית.
ד”ר מיכאל זיו אור, פסיכולוג קליני מרצה וחוקר בתחום של הפרעות 

חרדה, המכללה למנהל. 

4.4 מניעת נפילות וסביבה בטיחותית - כרמית כהנא, פיזיותרפיסטית.

18.4 כורח היסטורי ועצמאות לאומית בהיבט המזרח תיכוני
דניאל כהן, פובליציסט, מורה  ומרצה להיסטוריה, לשעבר מנהל בתי 

ספר.

25.4 אינטימיות ומיניות בגיל השלישי - למה, כמה ואיך. חיה הומינר, 
מחנכת ומרצה למיניות עם מודעות לגיל השלישי.

9.5 “אמא ויובי מחפשים שרשים” - מסע אישי לחיפוש שרשים 
אישיים ולאומיים. גליה שפירא, צלמת.

16.5 מהדרה למצוינות - כיצד בתי ספר יכולים לספק מענה חינוכי 
הולם לכל ילד. פרופ’ ויקטור פרידמן, פסיכולוג ארגוני, ראש המרכז 

למחקר פעולה וצדק חברתי, מכללת עמק יזרעאל.

23.5 “מנהיגות ומנהיגות נשית, האם יש דבר כזה?”
ד”ר יעל בן חורין, פסיכולוגית ארגונית-תעסוקתית,

יועצת לארגונים, מרצה באוניברסיטת חיפה.

6.6 עמידות לאנטיביוטיקה - כיצד הפכה לבעיה כלל עולמית ומה צופן 
לנו העתיד. פרופ’ עודד לוינזון, חוקר בתחום החלבונים, הפקולטה 

לרפואה, הטכניון.

13.6 כשמשה פוגש את איינשטיין - מודע  ולא מודע בטיפול.
יעל שפיר-גריבי, מטפלת ומרצה ב-N.L.P, מייסדת השיטה 

בייבלתרפיה - טיפול באמצעות סיפורי התנ”ך. 

20.6 גובה נמוך: צילומים מטרקטורון מעופף. אהוד אבירן, צלם.

27.6 אהבה בצל השכחה - המשמעות שמוענקת לאהבה במשפחות 
עם מחלת האלצהיימר. ממצאי מחקר לקבלת תאר שלישי.

אורית שביט, גרונטולוגית, מומחית למחלת האלצהיימר.

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

הקתדרה לתרבות

מרצים ואנשי רוח
תושבי זכרון יעקב. 

ההרצאות ניתנות בהתנדבות 
לשוחרי הדעת בקהילה

הכניסה
חופשית!



גלוי,
נסתר
ומלא 

סתירות
פרקים נבחרים

בתרבות יפן

יפן היא אתגר לכל המבקש לרדת לעומקה: היא דורשת מערכת 
מושגים ונקודת מבט אחרות ויציאה מקונוונציות ותפיסות 

מקובעות. בסדרה אקדמאית מעמיקה זו נחקור את תרבותה 
מכיווני מבט ומחקר מגוונים – היסטוריה עתיקה עד המודרנית, 

דת ומסורת, אסתטיקה, ואומנות ועוד - על מנת להתחיל ולגעת 
במורכבות תרבותה . 

מרצה:
גליה דור: מלמדת בחוג לפילוסופיה ומזרח אסיה באוניברסיטת תל 
אביב. מדריכת סמינרים מטיילים במזרח אסיה, מומחית לקולינריה 

יפנית בפרט ואסייתית בכלל.

ימי ג’ בין השעות 12:30-11:00 במתנ”ס זכרון יעקב

9.5 לחיות על אדמה רועדת – עונות השנה, אסונות הטבע, הארעי 
והחולף והשפעתם על התפתחות תרבותה של יפן.

16.5 יפן העתיקה - סיפורי המיתולוגיה, דת השינטו והתפתחות 
השפה היפנית הכתובה.

23.5 תרבות הבושה - היחיד מול החברה, הורות וחינוך ביפן 
המודרנית: ממש לא מה שחשבתם.

6.6 התרבות החזותית של יפן - מזן בודהיזם ועד עיצוב; מקרמיקה 
ועד אדריכלות; מקומיקס ועד הפרזנטציה של אוכל.

13.6 מתקופת אדו ועד 1854 - תחילת הבידוד הגדול, חיי היום יום 
באדו, אומנות וג’פוניזם והאירוע שיכריח את יפן להיפתח לעולם.

20.6 היסטוריה מודרנית - ממהפכת מייג’י ועד הפצצה האטומית - 
פצע פתוח בתולדותיה של יפן.

27.6 טוקיו ויפן במאה ה-21 - התבוננות רב תחומית על יפן 
העכשווית ועל אורבניזציה וכמה סימני שאלה לגבי עתידה.

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:
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מחירי הרצאות הקתדרה לגימלאים:

מחיר להרצאה
במסגרת מנוי:

& 30
במקום 38 &

מחיר להרצאה
במסגרת כרטיסיה:

& 38
במקום 45 &

מחיר להרצאה
בודדת:

& 45
במקום 63 &

מחירון מלא בעמוד 25



הפשע 
הקרוי 

אדם
במאי ותסריטאי: רפאל לוין

הפקה: ענת קנדל, פנס בודד הפקות
עריכה: נטע דבורקיס

צילום: יניב לינטון
תחקיר: נעה אלפיה

עיצוב פס-קול: יוסי אפלבאום
מוזיקה מקורית : קרני פוסטל

ומפגש עם הבמאי רפאל לוין
הסרט השתתף בפסטיבל דוקאביב 2016

הסרט מספר את סיפורו של חנוך לוין דרך מסע בתחנות חייו 
האישיות ושיחות עם האנשים הקרובים אליו – שלוש נשותיו, 

ארבעת הילדים ואחיו. האישיות המורכבת של יוצר שמחויב 
מעל לכל ליצירתו באה לידי ביטוי במערכות יחסים סבוכות אך 

גם מלאות אהבה.

27.9
שלישי

בשעה 20:00 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:
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פרינסס 
שואו

הקרנת הסרט ומפגש 
עם הבמאי עידו הר

במאי: עידו הר
הפקה ותסריט: עידו הר

שחקנים: אופיר קותיאל, סמנתה 
מונטגומרי

סמנתה עובדת למחייתה כמטפלת סיעודית ומתגוררת לבדה 
בשכונת עוני קשה בניו-אורלינס. היא נוהגת לחשוף ברשת 

ביצועים לשירים שכתבה. הסרטונים זוכים למספר זעום של 
צפיות. בנוסף, היא עושה כל מאמץ כדי לפרוץ לעולם המוזיקה, 

שמפנה לה עורף פעם אחר פעם. היא לא מעלה על דעתה 
שבצד השני של העולם יש מישהו שמקשיב לה, שמאמין בה 

ושעומד להרחיב ללא היכר את מעגל האנשים שייחשפו לשיריה. 
אופיר קותיאל )קותימאן(, מוזיקאי ישראלי המתגורר בקיבוץ 

בדרום, גילה את השירים של סמנתה בחיפושיו אחר זמרות 
אנונימיות שהעלו לרשת שירים שכתבו. בזמנו הפנוי, הוא עוטף 

את שיריה של סמנתה בסימפוניות אודיו-ויזואליות עשירות, כולן 
מורכבות מקטעים מוזיקליים שאנשים מכל העולם העלו לרשת. 

סרט על בדידות ואלמוניות מתמשכת בעולם שמייצר בכל רגע 
כוכבים חדשים. זהו סרט על כישרון, התמדה, והקשר האקראי 

שלהם להצלחה, כפי שאנחנו מגדירים אותה.

29.11
שלישי

בשעה 20:00 

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

קולנוע דוקומנטרי

במוזיאון העלייה
הראשונה
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קונצרטים

17.11
חמישי

בשעה 20:00 
יתקיים בבית משפחת סמואלס,

רח’ קרן היסוד 3, זכרון יעקב.

במוזיאון העלייה הראשונה

12.1
חמישי

בשעה 20:00 

נינוחות 
וינאית

דרכי קיצור

עינב ירדן - פסנתר 
נעמי שחם - קונטרבס

הומל חמישיית פסנתר במי במול מינור, אופ. 87
רוסיני סונטה למיתרים ברה מז’ור, מס’ 6 “הסערה”

שוברט חמישיית פסנתר בלה מז’ור, ד. 667 “דג השמך”

בתקופה שבה הגדירו בטהובן ושוברט את גבולות המוסיקה מחדש, 
פרח גם סגנון מוסיקלי, אמנותי וספרותי קליל, ידידותי ונוח יותר, 

שנקרא “בידרמאייר”. נכיר את הסגנון דרך נציגתה המפורסמת ביותר, 
חמישיית “דג השמך,” וכן דרך יצירת המופת המוכרת פחות של בן 

זמנו של שוברט, הומל.

היידן רביעיית כלי קשת ברה מינור, אופ. 103
שוברט פרק רביעייה בדו מינור, ד. 703 

פוצ’יני “כריזנטמות” לרביעיית כלי קשת
ווברן חמישה פרקים לרביעיית כלי קשת, אופ. 5

מסע אל מדינת הגמדים המוסיקליים והסיבות לקיומם הקצרצר. מדוע 
היידן ושוברט לא סיימו את יצירותיהם? בשל מה החיבה המיוחדת 

של המלחין הרומנטי לפרקים גלמודים וכיצד הצליח ווברן לבטא כל כך 
הרבה בכל כך מעט?

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

מעבר לקשת 
עם רביעיית כרמל

רחל רינגלשטיין - כינור
יונה צור - כינור

יואל גרינברג - ויולה
תמי ווטרמן - צ’לו

בהנחיית ד”ר יואל גרינברג

מן הביקורות: “רביעיית כרמל ניחנה באיכות מיוחדת שכמוה לא רואים 
הרבה על הבמות כאן - טמפרמנט סוער, יכולת להזרים אנרגיה מוסיקלית 

באינטנסיביות וליצור מתח דחוס ששואף להשתחרר.” הארץ
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קונצרטים

16.5
שלישי

במוזיאון העלייה הראשונהבשעה 20:00 

במוזיאון העלייה הראשונה

במוזיאון העלייה הראשונה

22.6
חמישי

בשעה 20:00 

7.3
שלישי

בשעה 20:00 

רמיזות 
רומנטיות

בנעליו של 
בטהובן

על גיוון 
ואחידות

גלעד הראל - קלרינט

מוצרט חמישיית קלרינט בלה מז’ור, ק. 581
ינעם ליף רביעיית כלי קשת מס’ 3 “תמונות רומזות”

מנדלסון רביעיית כלי קשת במי במול מז’ור, אופ. 44 מס’ 3

בינות למכרים וותיקים, מפרי עטם של מוצרט ומנדלסון, נכיר גם את 
יצירתו רבת הקסם של ינעם ליף, שרוקמת בעזרת תשע מיניאטורות 

גשרים בין זמננו אנו לתקופה הרומנטית.
הקונצרט יהיה ללא הנחיה, למעט מבוא קצר ליצירתו של ינעם ליף.

קונצרט אינטראקטיבי בסגנון קצת אחר
מוגש ע”י יונה צור
שולי ווטרמן ויולה

בטהובן רביעיית כלי קשת ברה מז’ור, אופ. 18 מס’ 3
בטהובן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור, אופ. 59 מס’ 1 “רזומובסקי”

נתבונן בהתפתחויות בכתיבתו של בטהובן לאורך חייו דרך רביעיות 
מתקופות שונות – משורשיו הקלאסיים ועד לסגנונו הייחודי ופורץ הדרך.

היידן רביעיית כלי קשת בפה מז’ור, אופ. 77 מס’ 2
ברהמס רביעיית כלי קשת בלה מינור, אופ. 51 מס’ 2

 
הצצה אל תוך המעבדה של המלחין: כיצד איגדו מלחינים נושאים 

ופרקים שונים אל תוך יצירה מאוחדת, וכיצד עיבדו נושאים 
ורעיונות מוסיקליים כדי להשיג גיוון.

פועלת בימי א' בין השעות 18:45-20:45 במרכז קהילתי זמארין.
חבורת הזמר מייצגת את זכרון יעקב בערבי זמר, בפסטיבלים 

ובמופעים מגוונים.

מחיר: 200 ש"ח לחודש

חבורת הזמר 
"קולות זמארין"

    בניצוחו של חיים אסנר
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קונצרטים לילדים לגילאי 10-7

במוזיאון העלייה הראשונהבמוזיאון העלייה הראשונה

12.17.3
חמישי

בשעה 17:30 
שלישי

בשעה 17:30 

איך שיר
            נולד?

רועדים 
מהתרגשות

נכיר דרכים שונות לכתיבת יצירות,
ונתנסה גם בעצמנו בהלחנה!

על הדרך נכיר מקרוב את רביעיית המיתרים.
יצירות מאת באך, היידן, שוברט, ווברן

נס המוסיקה: כיצד צירופים של צלילים יכולים 
לגרום לנו להרגיש אושר, עצב, ואת כל מה 

שביניהם. 
יצירות מאת מנדלסון וינעם ליף.

פרטים והרשמה במחלקת התרבות:

 04-6291837
כרטיסים באתר המתנס: רכישת 
www.matnaszichron.org.il
cul-tour@zamarin.org.il מייל: 

בלשי המוסיקה עם רביעיית כרמל
רחל רינגלשטיין - כינור | יונה צור - כינור | יואל גרינברג - ויולה | תמי ווטרמן - צ’לו | מנחה - יונה צור

קונצרטים אינטראקטיביים לילדים בהגשת רביעיית כרמל
הקונצרטים מיועדים לגילאים 7-10, ויימשכו כשעה.
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בבית ניר שרייבמןבבית ניר שרייבמן

3.1
שלישי

בשעה 17:30 

“שלישי בתיאטרון” לגילאי 7-4

מר זוטא
ועץ התפוחים

הקסם של מוצארט

תושבי סמטת הפטריות מעולם לא זכו בתחרות 
הסמטה המטופחת והיפה ואף פעם לא הוזמנו 

לנשף החגיגי בביתו של ראש הכפר וכל זאת בגלל 
שכנם, מר זוטא, אשר מזניח את גינתו ואת עץ 

התפוחים שלו ומעדיף לבלות את ימיו בשינה 
ובטלה. הם מחליטים שדי! הם יותר לא מוותרים! 

הם ישכנעו את מר זוטא לטפח את העץ והגינה 
ואולי, סוף סוף, הם יהיו הזוכים... 

האם הם יצליחו במשימה? האם מר זוטא יתחיל 
לטפח את הגינה? מה יעלה בגורלו של עץ 

התפוחים?  הצגה קסומה על חברות, אחריות, 
ערבות הדדית, אהבה לטבע ואיכות הסביבה. 

וולפגנג אמדאוס מוצרט הוא ילד פלא מוזיקלי, 
אולם לכישרון הפנומנלי שלו יש מחיר. הוא גורם לו 

לאבד את ילדותו ולבלות רק בחברת מבוגרים, או 
הפסנתר, ומעמיד בצל כשרונו העצום את אחותו 

המבוגרת ממנו, שגם היא מוזיקאית כשרונית. 
המתח בין האחים מוליך למשבר גדול,שמאלץ 

את כל בני הבית לגלות אחד את השני מחדש, כדי 
ליהנות מהברכה שמביא איתו הכישרון.  את ההצגה 

מלוות יצירותיו המופלאות של מוצרט, בינהן: 
המארש הטורקי, מוסיקת לילה זעירה, קונצרטו 

לקלרינט,  קטע מהאופרה “דון ג’ובאני” , סימפוניה 
40  וכמו כן קטעים נבחרים ומוכרים מתוך אופרת 

הילדים “חליל הקסם”.

מחזה: שי להב   |   במאי: אורי אומנותי
שחקנים: דני לשמן , יעקב )פלשקה( פישפלד,  
רודיה קוזלובסקי, רות רסיוק/מורן רוזן, סיון ששון

בימוי ודרמטורגיה: רענן נסים פררה, משה בן שושן
שחקנים: גיא רוזן, רועי קקון, ורד רגב, שגיא הלפרין/

איציק גבאי בתפקיד סבא ירח: ישראל גוריון

20

22.11
שלישי

בשעה 20:00 



בבית ניר שרייבמןבבית ניר שרייבמן

7.2
שלישי

בשעה 17:30 

7.3
שלישי

בשעה 17:30 

ליצן החצר רק רוצה לרקוד

מחזה: יאקי מחרז  | בימוי: ישראל גוריון 
שחקנים: ישראל גוריון, גיל צרנוביץ

קונץ ליצן החצר מגורש ע”י המלך מהממלכה 
ובמקומו מחפש המלך ליצן חדש צעיר ומוכשר. אך 
קונץ אינו מוותר ונחוש בדעתו לחזור לממלכה. הוא 

הולך אל הקוסם הגדול בתקווה שמילת קסמים 
תסייע לו במשימה אך הקוסם שולח אותו למסע 

בו לומד קונץ שבכדי להיות אמן מרתק יש צורך 
בהרבה יותר ממילת קסמים פשוטה.

הצגה מרגשת צבעונית ומצחיקה החושפת את 
הילדים לעולם התיאטרון.

ההצגה זכתה בפרס הבמה 2006 להצגת הילדים 
הטובה ביותר בתיאטרון ולבימוי הטוב ביותר.

כשהמורה לריקוד של היער נותן לכל החיות משימה: 
להכין ריקוד מיוחד משלהם, הדרקונית מיואשת. 

איך היא תכין ריקוד מיוחד כשהיא בקושי מצליחה 
לרקוד? והיא כל כך רוצה... ידידה הטוב, זיץ הארנב, 

מציע לה שיקוי קסם. השיקוי יכול להפוך אותה 
לכל חיה שתבחר. הדרקונית בטוחה שמכאן תבוא 

הישועה. אם היא תהיה חיה אחרת, היא ודאי תצליח 
לרקוד. אבל איזו חיה להיות? היא יוצאת עם זיץ 

הארנב למסע בעולם במטרה למצוא חיה שרוקדת 
ריקוד מיוחד במינו. בדרך היא עוזרת לחיות בצרה, 

לומדת תנועות ריקוד חדשות, ומגלה שאולי לא צריך 
להיות מישהו אחר כדי להיות מיוחד באמת.

“שלישי בתיאטרון” לגילאי 7-4
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כתיבה ובימוי: שירילי דשא
במאי שותף: עדי אייזנמן

שחקנים: טלי בן יוסף, עדי אייזנמן,
רקדני להקת המחול “פרסקו”

מופע
תיאטרון
מחול



בבית ניר שרייבמןבבית ניר שרייבמן

25.4
שלישי

בשעה 17:30 

6.6
שלישי

בשעה 17:30 

מיכאל מלכה לב אדום

מחזה ובימוי: צביה הוברמן 
שחקנים: תומר אופנר / יואב כורש, יהונתן מגון, 

אלון נכטיגל, מאיה לוי, יאיר להמן

מחזה ובימוי: שירילי דשא

מיכאל אוהב לצייר. הוא מצייר קומיקס מצחיקים 
ומלאי דמיון. חבריו לכתה מעדיפים משחקי כדור 

תחרותיים, ומשחקי חברה קולניים, ולא תמיד 
מצליחים להבין אותו או להעריך את כישרונו 

המיוחד. מצבו החברתי מתדרדר כאשר שחר, חברו 
היחיד, מעדיף את חברתו של אורי, הספורטאי של 
הכתה, הנוהג ללעוג ולהציק למיכאל. מיכאל הופך 
לילד בודד שחבריו היחידים הם דמויותיו המצוירות, 

אבל אירוע דרמטי גורם לכולם להבין שהשוני בין 
הילדים אינו כל כך גדול כפי שזה נדמה, ובסופו של 
דבר מגיעים הדברים לסיום מוצלח במסיבת הכתה.

אגדה מופלאה על חצי הכוס המלאה
סיפור על מלכה מאד לא מרוצה, שכל חייה רק 

מתלוננת, כועסת ורוגזת על כל דבר, עד שאירוע 
מאד גורלי גורם לה להבין כמה יופי וטוב יש בעולם, 

ושעדיף להשקיע בלנצל אותו, לחיות באושר 
ולהעריך את מה שיש לנו, מאשר לבזבז את הזמן 

ולהסתכל רק על חצי הכוס הריקה.
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בבית ניר שרייבמןבבית ניר שרייבמן

9.11
רביעי

בשעה 17:30 

4.1
רביעי

בשעה 17:30 

“גדולים בתיאטרון” לגילאי 12-8

מלכת השלג ילדי בית העץ

מחזה מקורי ע”פ סיפורו הקלאסי של הנס כ. אנדרסן
מאת: עידו ריקלין / בימוי רפי ניב

שחקנים: לירון בן זקן, דור ברנס, אורן כהן,
זוהר מידן, טלי קוניגסברג, ניצן רוטשילד, ז’ניה שרובה.

מחזה: נועה לזר
בימוי ודרמטורגיה: נועם שמואל

שחקנים: עידן אשכנזי, רועי ויינברג, יעל חיימובסקי, דן 
קיזלר, סיון קרצ’נר, שוהם שיינר

המראה של מלך השדים משקפת עולם מעוות. 
הטוב נראה בה רע, והיפה - מכוער. רסיס קטן 

מהמראה חודר לעין של קאי, הילד שגרדה אוהבת. 
מאותו רגע, הכל נראה לו רע, מכוער ודוחה. רק 

מלכת השלג, הקרה והאכזרית, מוצאת חן בעיניו. 
קאי נעלם, וגרדה הקטנה יוצאת למצוא ולהציל 

אותו. ״מלכת השלג״ מתאר את המסע המופלא 
של גרדה אל ארמון הקרח בקצה הצפון. בין גנים 
וארמונות, בקרב אצילים ושודדים, עם ציפורי בר 

ואיילי צפון - אין מקום רחוק מדי, ואין מכשול קשה 
מדי בדרכה של גרדה להשיב לעצמה את קאי, 

ולהחזיר לעולם את האמונה והאהבה.

דרמה מוסיקלית מרגשת על־פי ספרו של רן 
כהן אהרונוב: אבא של ערן בנה את בית העץ 
עוד כשהיה בגן חובה ומאז זה הבית שלו ושל 
חבריו.  מעבר לגבעה הולכת ונבנית השכונה 

החדשה, ובקרוב יסללו אליה כביש. 
לשם כך עומדים לכרות את חורשת האלונים 

ואיתה גם את עץ האלון של ילדי בית העץ. 
הצטרפו למאבקה של החבורה להצלת 

החורשה ובית העץ!
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בבית ניר שרייבמןבבית ניר שרייבמן

15.3
רביעי

בשעה 17:30 

10.5
רביעי

בשעה 17:30 

“גדולים בתיאטרון” לגילאי 12-8

האגדה על מולאן המכשפה בבית ממול

מחזה ובימוי: צביה הוברמן
תפאורה: שני טור

תלבושות: לימור הרשקו

מחזה: יואב בר-לב ועירית קפלן
בימוי: יואב בר-לב

שחקנים: עירית נתן בנדק, רוני מרחבי, איתי שור, 
יקיר פורטל

על פי האגדה הסינית. הצגה רבת משתתפים, 
בשילוב תיאטרון וקרקס של המזרח הרחוק, עם 

תלבושות ססגוניות, המספרת על הקרבה, כבוד, 
ועל כוחו של אדם לשנות, לא משנה אם הוא גבר 

או אישה. מולאן הייתה לוחמת אגדתית סינית, 
אשר על פי המסופר התגייסה לצבא הסיני כדי 
להציל את אביה הזקן מגיוס. האגדה מתארת 

כיצד קיסר סין מורה על גיוס של גבר אחד מכל 
משפחה, כדי להגן על סין מפני פולשים. אביה של 
מולאן זקן וחלש, ולכן מולאן מקצרת את שיערה, 

לובשת בגדי גבר ומתגייסת לצבא במקומו.

זהו סיפור הרפתקה נועז, משעשע, מותח ומלא 
דמיון במהלכו שלושה ילדים שונים, מצליחים 

להתחבר בחברות אמיצה, ולגלות את כוחם 
כקבוצה. שלושה ילדים בודדים )כל אחד בדרכו(, 

מתבגרים ומתחברים יחד ככוח אחד שמטרתו 
למגר את “המכשפה של השכונה”.

במהלך “המבצע הנועז” הם מצליחים להתעלות 
מעל השיפוטיות והדעות הקדומות, להתחבר, 

ולגלות את יתרונם כיחיד וכוחם כקבוצה.
תקווה השכנה הערירית ספק עובדת זרה ספק 

מכשפה מצליחה אף היא להיגאל מבדידותה 
ומוצאת עצמה חלק ממשחק הרפתקני.
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מחירון

מס’ סוג המנוי
מפגשים

כרטיס 
בודד

מחיר 
רגיל

תושבי 
זכרון

גמלאים, נוער, 
חיילים, סטודנטים

סרטים והצגות
6+מנוי הצגות מבוגרים יום ה'

סרט מתנה
105*583*544510

6+מנוי הצגות מבוגרים מוצ"ש 
סרט מתנה

105*598*566525

670360320מנוי ילדים "שלישי בתיאטרון"

270290250מנוי ילדים "גדולים בתיאטרון" 

210קונצרטים לילדים

קולנוע דוקומנטרי, קולנוע בנעלי 
בית ומועדון הסרט הטוב

40

הקתדרה לתרבות
"סיפורי המקרא בראי תרבויות 

המזרח הקדום"
845400320240

845400320240"בונז'ורנו איטליה"

610"אין לי ארץ אחרת"

945450360270"על מח, זכרון ומה שביניהם"

"מפגש אנתרופולוגי בין 
תרבויות" 

945450360270

745350280210"ברוך שפינוזה, אתגר פילוסופי"

"גלוי, נסתר ומלא סתירות. 
פרקים נבחרים בתרבות יפן"

745350280210

כרטיסיה חופשית לכל הקורסים 
בקתדרה 8- ניקובים 

344344304

ת 13"יש נביא בעירו" י ש פ ו ח ה  ס י נ כ ה

קונצרטים
תלמידממשיךגמלאירגילסוג מנוי

5467451440200מנוי ל-5 קונצרטים

510510050מחיר כרטיס בודד

* מבצע לנרשמים עד ה-1.11.16  | לאחר תאריך זה המחיר יעלה בעוד 15%
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רוקד בין שני 
העולמות

רואים עין בעין
עדן הראל ועודד מנשה  במופע רואים עין בעין  סיפורים 

מרגשים ותובנות על החיים. ההצלחה, החיפוש, 
ההתקרבות לדת, הסביבה המופתעת

וההתמודדות היומיומית…
שעה של סיפורי חיים משעשעים,
מרגשים ובעיקר מעוררי מחשבה

הארוע יתקיים בבית ניר שרייבמן
בהזמנת מקומות מראש בלבד באתר המתנ”ס:

www.matnaszichron.org.il
טלפון: 050-4119495 ניר קובי

jewish.culture@zamarin.org.il

תרבות ולמידה יהודית
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22.9
חמישי

בשעה 20:00 

סיור סליחות |  8.9.16
מרתק כמיטב המסורת ביקור היסטורי והרצאה 

מרתקת בקבר דוד המלך  ובכותל המערבי  ובסופו 
השתתפות בסליחות באחד מבתי הכנסת הגדולים 

בירושלים - מלווה במדריך ומרצה.
פרטים באתר המתנ”ס ובמחלקת תרבות יהודית:

www.matnaszichron.org.il
טלפון: 050-4119495 ניר קובי

jewish.culture@zamarin.org.il

גולן אזולאי  שחקן זמר יוצר )פרקש בטירונות, 
בנות בראון, השיר שלנו, חכמי ספרד, סדרות 

ילדים, עלמה ורות בית לסין , הלילה הזה תיאטרון 
אורנה פורת, קרלבך חי תיאטרון היידשפיל(. 

המופע נקרא רוקד בין עולמות והוא כולל שירים 
מהאלבום החדש וסיפורים על  מסעו ושורשיו 

הספרדיים ועל התמודדתו ומורכבות חייו של אמן 
יהודי כולל קטעי סטנדאפ מצחיקים.

בהזמנת מקומות מראש בלבד באתר המתנ”ס.



זמארין תרבות יהודית מגישה לכם תוכנית חורף מחממת את הנשמה:
ארועים מדהימים סדנאות מרתקות מוסיקאליות איכותיות 

הרצאות שונות עם מיטב המרצים בארץ – הרב פנגר, אסף בילר, ישי וליס, שבקס שלמה,
לוי אהרון, איזיקוביץ אליעזר, ויצחק פדידה  ועוד רבים וטובים.

ניר קובי 050-4119495
לקבלת הניוזלטר שלחו מייל:

jewish.culture@zamarin.org.il

תרבות ולמידה יהודית

בציר הילולים חודש  תשרי: 
סדרת מפגשי אתגר אינטלקטואלי לחודש תשרי ממיטב ההגות היהודית:

5.9.16 קאוצ'ינג ושמו יצרים אויב או אוהב
12.9.16 נתן רוזן המצפון והמצפן האם  המצפון מהווה מצפן לחיים?

26.9.16 ד"ר סרבניק שלום  התקשורת היום יומית בעבודה ובבית כמנוף לצמיחה אישית וזוגית

אירועים מיוחדים משובצים במהלך השנה:
7.11.16 מופע מוסיקאלי מיוחד עם אמן המוסיקה יהונתן ניצן 

14.11.16 אסף בילר מרצה במכללת כנרת ומראשי הנהלת מכללת אלימה 
12.12.16 יצחק פנגר  ומרצה אורח “ הלוחש לכלבים- כיצד נגיע לשליטה על רגשותינו וכיצד נשתנה?” 

23.01.17 גיא צבי מינץ מטפל במוסיקה ייקח אתכם למסע מוסיקאלי  קסום בעולם הדמיון המרפא
6.2.17 יצחק פדידה מאמן עיסקי “ערך עצמי כבסיס לחיים תקינים” 

20.2.17 הרב משה ארמוני פנינים וסודות מחכמת הקבלה 
27.02.17 משנכנס אדר מרבין בשמחה מופע כלייזמרים עם להקת הכלייזמרים של זכרון יעקב במופע “מתוק מדבש”

03.04.17 הכנה חווייתית ליל הסדר עם דודי ברוורמן ודויד צבי ווינקרנץ בליווי  מוסיקאלי 

סדרה מצחיקה על  הומור וזוגיות:
21.11.16 זוגיות בהומור עם אבנר קוואס 4 מפגשים אחת לשבועיים שיתקיימו באולם הרב תכליתי  במתנ”ס.

הסדנא הרב תחומית בעולם היהודי  קפה מוזיאון:
ההרצאות ייחודיות ומפגשים מרתקים יתקיימו בכל ימי שני במהלך כל השנה )מלבד חגים וחופשות(

במוזיאון העלייה הראשונה  עם מיטב המרצים בארץ ובעולם מתחומי דעת שונים מארון הספרים היהודי  
הנדיב 2  זכרון יעקב | כניסה 20 ₪ קפה ומאפה במקום | שי למשתתפים בחלק מהמפגשים

הפרטים המלאים יקבלו הנרשמים לניוזלטר

פרויקט תוכנית הכנה לבר מצווה :
“שחק לבני מצווה” בהשתתפות ובסבסוד הקרן למורשת 
הכותל במסגרת התוכנית הכנה לקריאה לתורה, סיור יחודי 
לנער והוריו בירושלים, לימוד חוויתי  על ערכי הבר מצווה ומעגלי 
זהות עצמית, למעונינים שיתוף ההורים בתהליך ההכנה
פרטים נוספים אצל מנהל המחלקה
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סופרים, ספרים 
וסיפורים...

מועדון קריאה 
ימי ד’, פעם בחודש, 10:30 – 12:00

פרטים: 050-2850388 טובי נבו

ראשון על הבוקר

“שנה תעשי לי טובה”
הפזמונאית חמוטל בן זאב מתחילה שנה במסע בין שירים 

שעיצבו את יצירתה לאורך השנים, במפגש עם הזמרת עדי לביא.
יום א’ 11.9.16 בשעה 20:00

“פצצה מתקתקת” 
סיפור אישי, מרגש ומטלטל של יזהר דוד, החושף בספרו את 

הצד האנושי והדילמות המוסריות של איש שב”כ.
יום א’ 6.11.16  בשעה 20:00

“בין אלוהים לֶיֶצר” 
הרצאתה של הסופרת מירה מגן על חיים ויצירה על הגדר שבין 

העולם הדתי לחילוני. 
יום א’ 18.12.16 בשעה 20:00 

י”  “ַגְלִבּ
הרצאתה של איריס אליה כהן, כלת פרס ראש הממשלה 

ליצירה, לסופרים ולמשוררים לשנת 2015, על כתיבת הרומן 
״גלבי״ )2016(, העוסק בפרשת ילדי תימן.

יום א’ 12.2.17 בשעה 20:00 

מופע “פואטיקאמרה”
נורית בהונקר וסיגל זהבי, צלמת ומשוררת,

בפרויקט אמנותי חדשני.
יום א’ 2.4.17 בשעה 20:00 

*אפשרות רישום לסדרה / מפגש בודד

סדנה לכתיבה יוצרת
12 מפגשים בימי רביעי, מ-2.11.16 | 17:45 – 19:15

בהנחיית אמוץ שורק.
פרטים: 052-2270811 אמוץ | הרשמה: באתר הספריה

לקרוא סיפור, שיר ותצלום
ולגלות את הייחודי והדמיון ביניהם | סיגל זהבי

אחת לחודש בימי א’, בשעה 19:15, החל מ-30.10.16
*אפשרות רישום לסדרה / מפגש בודד

לטייל בעולם בעקבות ספרים 
מונטנגרו: גן העדן הבלקני | רבקה פרץ

יום א’ 18.9.16, 10:30 – 12:00

סרילנקה: אי של ניגודים | נועם בן משה
יום א’ 4.12.16, 10:30 – 12:00

פורטוגל: האם צאצאי האנוסים קשורים ליהדות
בת זמננו? | תמי פורטיס

יום א’ 5.2.17, 10:30 – 12:00

בהוטן: ארץ  מדד האושר | עירית להב
יום א’ 7.5.17, 10:30 – 12:00

* אפשרות רישום לסדרה / מפגש בודד

שירים בגובה העיניים והלב 
עיון בשירים שבקריאה ראשונה יוצרים עניין וחוויה | סיגל זהבי

אחת לחודש בימי א’, בשעה 10:30, החל מ-25.9.16
* אפשרות רישום לסדרה / מפגש בודד

בוקר של בריאות  
בשיתוף עמותת “גדעונים”, סימה לבני, מחברת הספר 

“לעשות סדר בתרופות”, קטעים מוסיקליים עם דבי ברג, 
כיבוד קל. לרגל חודש הגמלאי - השתתפות חופשית,

נא להירשם: 04-6398811
יום א’  20.11.16 בשעה 10:30

הספריה הציבורית
הספריה הציבורית - ע”ש יעקב לוי | רח’ הדגן 4, זכרון יעקב

פרטים ורכישת כרטיסים: zichron.libraries.co.il  ובטל’: 04-6398259
libzichron@gmail.com | מנהלת הספריה: אורלי אבני
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לכל המשפחה!

ילדים ונוער צרפתית
בחסות שגרירות צרפת – המכון הצרפתי חיפה 

ימי א’ / ב’ אחה”צ וערב, אחרי החגים.
קורס שנתי לפי רמות | פרטים - המכון הצרפתי: 04-8312333.

גרמנית
בחסות הועד המרכזי ליהודי אוסטריה בישראל

ימי ב’ אחה”צ וערב, החל מספטמבר. 
קורס שנתי לפי רמות | פרטים: 050-5666378 קתרין שלו.

הומור זה דבר רציני
ניר מולד מציג “נוסחאות קומיות” וסוקר סגנונות הומור שונים - 

בליווי קטעי קולנוע ואנימציה.
יום ה’ 15.9.16 בשעה 18:00, לגילאי 8– 98...

שחמט
הרצאות ומשחקים // לילדים, נוער ומבוגרים 

סדנאות רב-גילאיות, כל מפגש כולל הרצאה ומשחק, בהנחיית 
ארנון חלמיש.  

בימי ד’ הבאים:
18:00 – 16:30 | 11.1.17 / 2.11.16 / 28.9.16

“הארי פוטר” – מה עושה המתרגמת?
על חידודים, משחקי מילים והמצאות לשוניות - מפגש עם גילי 

בר-הלל, מתרגמת ספרי “הארי פוטר”.  
יום ד’ 30.11.16 בשעה 17:00

סמדר שיר - הסיפורים שמאחורי הסיפורים
מפגש לגילאי 8 – 14 עם סמדר שיר, מחברת הסדרות האהובות 

“גלי”, “גאליס” ו”קסדת הקסם”.
יום ד’ 25.1.17 בשעה 17:00

מיכאל אבס - קסם החידות
מפגש חווייתי לגילאי 6 – 12 עם הסופר מיכאל אבס, מחבר 

סדרת “משחקי בילוש”, “ספרי חידות” ועוד. 
 יום ד’ 29.3.17 בשעה 17:00

קומיקס ואנימציה בספריה 
לגילאי 8 – 12, חוג שנתי למתחילים ולמתקדמים, עם ניר מולד 

ימי ה’ 16:00 – 17:30, החל מ-8.9.16
פרטים והרשמה: 052-2325040 ניר

דמויות, עלילות והאומץ לכתוב
סדנת כתיבה לגילאי 9 – 14

מנחה: רוני גלבפיש.
ימי ד’,  16:00 – 17:30, 12 מפגשים, החל מ-2.11.16 

שעות סיפור 
פרטים ורכישת כרטיסים – באתר הספריה

)מספר המקומות מוגבל - מומלץ לרכוש כרטיסים מראש(.
פעמיים בחודש בימי ד’ בשעה 17:00, החל מ-14.9.16

מפגשים נוספים ועדכונים יפורסמו במהלך השנה - עקבו אחרינו בפייסבוק ובאתר הספריה.
פרטים ורכישת כרטיסים: zichron.libraries.co.il  ובטל’: 04-6398259  

zichron.libraries.co.il :להצטרפות לרשימת התפוצה שלנו – הירשמו באתר הספריה

הספריה הציבורית
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פורום נשים מיסודה ובהפעלתה של המחלקה 
לשירותים חברתיים בזיכרון יעקב, פועל לאורך 

השנה למען נשים בקהילה בתחומי חברה ותרבות, 
הורות, יזמות עיסקית, והגיל השלישי.

פורום נשים

המחלקה לשירותים חברתיים

20.9.16 ערב פתיחת השנה בבית תשבי )בית גיל פז( בשעה 20:00
הרצאה פותחת - מאיה רודלהיים פניני – במופע סטנד אפ מצחיק ומעורר מחשבה על ההבדל בין המינים.

01.11.16 ציון המאבק למניעת אלימות
לירון ברייר דצינגר במסע אישי ואומנותי “חוסר עניין לציבור”

– הרצאה ותערוכה.  בויצו רחוב הנשיא 35 בשעה 20:00. 
20.12.16 דפנה בר תור-במדרש נשים “האור שבחיינו”, בית גיל פז בשעה 20:00  

 Dream Day 21.03.17 צוות
בערב שכולו סטייל, איפור ועיצוב שולחנות לכבוד חג הפסח פנימיית רננים בשעה 20:00.

 25.04.17 המשוררת חני שטרנברג - בשיריה המיוחדים ובסיפורים המלווים אותם. בית גיל פז בשעה 20:00.
19.05.17 יריד הביכורים המסורתי של ויצו בין השעות 10:00-14:00.

 06.06.17 טובי נבו בערב ביבליותרפיה “האישה שאני”, בית גיל פז בשעה 20:00. 
“שישי נשי”  בשיתוף פעולה עם ויצו | שישה מפגשים בימי שישי בין השעות 09:30-12:30.

בתוכנית: ביודנסה, “מקום בתוך קופסא”, ריקודי בטן, מדיטציה, מיינדפולנס,
חוכמת ההזדקנות, סיור לבית לחם הגלילית.

עלות הסידרה 250 ₪, רכישת כרטיס בודד 70 ₪ | רכישת כרטיסים בויצ”ו טלפון:04-6397274 

  14.03.17 חודש האישה הבין לאומי - מרץ 2017
מופע מרכזי בבית ניר בשעה 20:00 - “בריאות אופטימית ושמחת חיים”

מיועד לגברים ונשים כאחד. טיול חודש מרץ, יפורסם בסמוך למועד.

תיאטרון קהילתי נשים בשיתוף עם המתנ”ס
ממשיך לפעול אחת לשבוע  לאורך כל השנה במתנ”ס בהנחיית אירית דברת. ניתן להצטרף בעלות מסובסדת.

אימהות לאחר לידה
במהלך כל השנה יתקיימו מפגשים של אימהות לאחר לידה במחיר מסובסד,

המפגשים  יכללו שיח, הרצאה, ארוחת בוקר קלה. פרטים בדף הפייסבוק שלנו.

פורום עסקי:
קבוצת “מדברות עסקים” מבית היוצר של הפורום,

קבוצה הנפגשת אחת לשבועיים במסגרת אינטימית ודנה בנושא עסקים.

חפשו אותנו בפייסבוק          פורום נשים זיכרון יעקב והסביבה | ובאתר המועצה.
לפרטים נוספים: יהודית מזוז – 054-810-9069
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