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 אומן גרפיטי ליום אחד
סיור וסדנה לכל המשפחה. 

סיור על אומנות הגרפיטי ברחוב הרצל 
והתנסות אישית על קירות חצר מוזיאון. 

הדרכה: בילי אליעז. סדנת גרפיטי, עירית כהן רז 
עלות: 15 ₪

יצירה בסכך ארצישראלי
יצירה ופיסול מן השורש ועד העלה
סדנת יצירה בהשראת התערוכה

“עצים ועיר מבעד לעדשה”. 
הדרכה: עירית כהן רז 

עלות: 10 ₪

אוניית המעפילים ”פנצו” 
סיפור על הצלה בדרך למולדת 

)בשיתוף מכון זבוטינסקי( 
ערב עיון בהשתתפות ניצולים ובני ניצולים 

הנחייה: גדעון מיטשניק, מנכ”ל מכון “זבוטינסקי” 
ליוויי מוסיקלי: מקהלת “צליל המעיין”

“ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת”
בשיתוף המועצה לאתרי מורשת בישראל 

סיור מודרך להכרת מבנים היסטוריים בנתניה 
במסגרת תחרות לכותבי ערכים בויקיפדיה. 

  הדרכה: ישי שמידוב 
התכנסות: שער הגיא פינת הרצל

בשעה 10:00בשעה 10:00

יום רביעי 16.10.19

בשעה 18:30בשעה 16:30

יום שלישי 15.10.19

האגודה לעידוד
התיירות לנתניה

www.gonetanya.com מינהל תפעול
אגף איכות הסביבה

מועצה לשימור
אתרי מורשת בישראל

¯ÂÓÈ˘Ï ‰ˆÚÂÓ
Ï‡¯˘È· ˙˘¯ÂÓ È¯˙‡

סיורים,סדנאות ימי עיון לכל המשפחה

סוכות 2019 
במוזיאון העיר נתניה



סיור מודרך בכיכר “פנצו”
הדרכה יוסי ויזל 

ללא עלות, אך בהרשמה מראש

בשעה 17:30
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מסע ניווט אינטראקטיבי
לכל המשפחה 

ברחבי התצוגה באמצעות הסמרטפון 

 לנווט בתולדות העיר נתניה
משחק ניווט באתרי מורשת העיר באמצעות 
הסמרטפון. תחנה ראשונה ונקודת פתיחה: 

היכל התרבות, רזיאל 4. 
למסיימים יוענק פרס.

הדרכה: עדי חיים. עלות 10 ש”ח

סיור וסיפור
סיור תאטרלי על תולדות המושבה נתניה.       

דמויות מן העבר קמות לתחיה. 
הדרכה ומשחק – ארז דיין

נקודת מפגש: מוזיאון נתניה עלות: 15 ₪

בשעה 10:00

בשעה 17:00

המוזיאון פתוח למבקרים
בימים 15-17.10

בין השעות 09:30-13:00

יום חמישי 17.10.19יום רביעי 16.10.19
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