
 

 "בשוק העיר העתיקה נצרת "פסטיבל האורות סיורים
 

 שלום רב,

במסגרת פסטיבל האורות שיתקיים החודש בעיר נצרת, אנו פותחים הרשמה למספר אירועים 

אזורית עמק יזרעאל(. ההרשמה מוגבלת אליהם הוזמנו במסגרת שיתופי הפעולה )תושבי מועצה 

כל הקודם זוכה. ההרשמה פתוחה לגברים ונשים. ההשתתפות ללא  -למספר משתתפים ולכן 

 עלות. הגעה עצמאית לנקודת המפגש.

 

 הסיורים המתוכננים:

 ;7.1211.1מצלמים בשוק בתאריך  .1

בעיר העתיקה של נצרת ברוח צילום חופשי, "לכידת רגעים, פעילות ואנשים" קבוצה של  סיור

 אשר להם התנסות קודמת או עניין בתחום הצילום וציוד אישי מתאים משתתפים איש 50עד 

 .)מצלמות מכל הסוגים וכו'(

 

 סדר היום:

הנחיה בתחום , וכיבוד קל בסמוך למסגד הלבן עיר העתיקההנוער בהתכנסות במועדון  12:00

 .נרשמים 35עד  הצילום האורבני חברתי על ידי מנחה מטעם מועדון נצרת

 יציאה לביצוע משימת צילום 13:00

  התכנסות וסיכום  14:30

זמן חופשי לחוויית פסטיבל האורות אשר כולל דוכני אוכל, אמנות, תכשיטים, מוסיקה ומופעי 

 רחוב.

  סיום פעילות 16:00

 

 ;11.12.17בשוק בתאריך סיור חופשי מודרך  .2

סיור בשוק העיר העתיקה של נצרת במסגרת פסטיבל האורות, חוויית ישן חדש, מודרני עתיק, 

סיפורים וזיכרונות. משתתפים אשר מעוניינים לחוות את שוק העיר העתיקה בנצרת דרך 

 וביכולותיהם לסייר רגלית במתחם השוק. עיניהם של תושבי המקום

 מוגבלת.כמות המשתתפים אינה 

 

 סדר היום:

 התכנסות במועדון הנוער בעיר העתיקה בסמוך למסגד הלבן וכיבוד קל 12:00

 סיור בשוק העיר העתיקה  13:00

 סיכום פעילות במועדון העיר העתיקה  15:00

 סיום פעילות  16:00

 



 
 

 

 

 ;7.12.121מבשלות בשוק בתאריך  .3

העשיר וחוויית שפת הבישול אשר מפגש על טהרת הבישול המסורתי והצצה למטבח הערבי 

אשר מתעניינים בקולינריה אותנטית  משתתפים 35עד וקשרים. קבוצה של  יוצרת חיבורים

 לבתים של בשלניות מקומיות. ומסקרנת אותם חוויית הכניסה

 סדר היום:

 התכנסות במועדון הנוער בעיר העתיקה בסמוך למסגד הלבן וכיבוד קל  12:00

 (קינוחים מסורתיים, תבשילי קדרה, מרקים ועוד)בשלנית מובילהחלוקה לקבוצות לפי 

  סיור טעמים בשוק העיר העתיקה 13:00

  סדנת בישול בבתים של הבשלניות המובילות 14:00

  סיכום פעילות במועדון העיר העתיקה 15:30

  סיום פעילות 16:00

 

 : לחץ כאןלהרשמה 
 

 

 

 

 

 לפרטים נוספים:

 04-6520736 –דליה אייל 

https://goo.gl/TBgTZ8
https://goo.gl/TBgTZ8

