
הרצאות וסיורים

בקדומים  "פ
ש

ת

המחלקה לאזרחים ותיקים שמחה להציג:

א
kdumim@matnasim.org.il   09-7457327    מרכז קהילתי קדומים



י"א אלול - 11.9.19
השכנים  על  יודעים  אתם  מה   - גיבור  אסף   9:00

הפלסטינים
10:30 ישראל פולק  - אתה גיבור ישראל

 כ"ה אלול  - 25.9.19 
לזכות  חיים  החפץ  בין   - גולדקלנד  אורלי   9:00

הציבור לדעת 
לבנקאות  דיגטלית  העצמה   - בנקאי  רז   -  10:30

לאזרחים ותיקים

 כ"ד תשרי  - 23.10.19 
גד  איראן   - הערבי  העולם   - גיבור  אסף   9:00

העולם 
10:00 אייזיק משה - חישוב מסלול מחדש

 ח' חשון - 6.11.19 
9:00 ישראל פולק - העיינים של המדינה  

10:30 חיה לבני - הכינור היהודי

 כ"ב חשון - 20.11.19 
9:00 ישראל פולק - בין גיל ונחשון  

10:30 גיל כהן מגן - צילום תחת אש

 כ״ט חשון - 27.11.19
9:00 חג הסיגד

קהילת  של  מסורתיות  ותרופות  רפואה   10:30
יוצאי אתיופיה

 ו' כסלו - 4.12.19 
9:00 ישראל פולק - שישים שנה למבצע קדש 

10:30 אייל ברוס - היהודי בסרטי השואה

 י"ג כסלו - 11.12.19 
9:00 רועי יוזביץ - מהפכת ההשכלה 

10:30 חיה לבני - הנרות הללו

 ד׳ טבת - 1.1.20

המסע שלי / תנ"ך - פרטים בהמשך

י"א טבת - 8.1.20 
9:00 ישראל פולק – בין גיל ונחשון 

10:30 חיה לבני - פתיחות מוסיקליות

 י"ח טבת - 15.1.20 
9:00 אסף גיבור - היהודים במדינות ערב - הצצה 

לקהילות האחרונות נותרו 
10:30 אייל ברוס - דמות הצבר בקולנוע הישראלי

 ג' שבט - 29.1.20
9:00 המסע של תנ"ך - פרטים בהמשך 

בארץ  התענוגות  מסע   - פיירמן  אוריאל   10:30
הארץ  בנופי  טווין  מרק  הסופר  עם  הקודש" 

במאה ה 19

 י' שבט - 5.2.20 
9:00 חיה לבני - הכינור היהודי

הולך  שאני  מקום  "לכל   - פיינמן  אוריאל   10:30
אני הולך בארץ ישראל" בעקבות מסעו של ר' נחמן 

מברסלב לארץ

  י"ז שבט - 12.2.20 
9:00 בני טיטלבוים - מלחמת התרבות בישראל 

נרטיב יהודי לישראלי 
10:30 אייל ברוס - צ'ארלי צ'מפלין

 כ"ד שבט - 19.2.20 
9:00 ישראל פולק - לא בגדתי - סיפורו של אורי 

אילן 
10:30 אייל ברוס - ייצוג נשים בקולנוע הישראלי

א׳ אדר - 26.2.20
המסע שלי / תנ"ך - פרטים בהמשך

 כ"ב אדר - 18.3.20 
9:00 ישראל פולק - המלאך של צנחנים 

10:30 חיה לבני - הריקוד שבלב

 ז' ניסן - 1.4.20 
שלמה   - לחובש  בלדה   - פולק  ישראל   9:00

אפשטיין 
10:30 אוריאל פיינרמן - "אם תרצו אין זו אגדה" 

בעקבות ביקורו של הרצל

 י"ב אייר - 6.5.20 
רבי  של  המשיחית  התפיסה   - גולדנק  אורלי   9:00

יהודה הנשיא 
10:30 – טרם נקבע

 "ט אייר - 13.5.20 
9:00 רועי יוזביץ - האמת הלא נעימה על 

אינטלגנציה. 
10:30 ירון קרשאי - מארשים וניצחונות מפורסמים

 כ"ו אייר - 20.5.20 
9:00 גיל כהן מגן - ירושלים שלי  

10:30 ירון קרשאי - קסם הוואלס.

 י"ח סיון - 10.6.20 
9:00 עידן אבוהב - משחקי הכס בישראל 

10:30 ירון קרשאי - קולות מן השמים – ממיטב קטעי 
המקהלה בכל הזמנים 

 כ"ה סיון - 17.6.20 
9:00 רועי יוזביץ - ראש גדול 

10:30 גיל כהן מגן - 71 שנה בעדשת המצלמה

 ב' תמוז - 24.6.20 
9:00 סיום 

10:30 עידן אבוהב - היועץ המשפטי לממשלה

 
התשלום יתבצע דרך אתר המועצה 

www.kedumim.org.il  
משתתף שנרשם ומכל סיבה הפסיק להגיע ישלם 

על החודש המלא. 
חובה לשלוח מייל להודיע על הפסקת הפעילות

kdumim@matnasim.org.il
צקים ומזומן ניתן לשלם במועדון יחדיו.

סיורים:

י"ח אלול
18.9.19

טובה קלר - "ירושלים של פעם - 
סיור בשוק מחנה יהודה, והשכונות 

הסמוכות וליקנוח "מוזיאון המוזיקה"

א' חשון
  30.10.19

טובה קלר - "בעקבות חולמים" סיור 
בקסיריה וזכרון יעקב

ח' אדר
  4.3.20

רחל הרשליקוביץ
חיפה

כ״ח ניסן
  22.4.20

רחל הרשליקוביץ
 עתלית - עין הוד

י״א סיון
  3.6.20

רחל הרשליקוביץ
יפו- תל אביב

ט"ו חשון
 13.11.19

למערת המכפלה, סיור בחברון 
ובמוזיאון

כ' כסלו  
                     18.12.19

טובה קלר - "רמלה ולוד - לא רק 
שם של שוק" סיור הנוגע בעבר, הווה 

ובעתיד של רמלה לוד וסביבתם

כ״ה כסלו  
                     22.1.20

טובה קלר - על שקמה, יהלומים, 
שווקים ושני סרג'נטים" סיור הכרות 

עם נתניה הלא מוכרת

חוגים יפתחו לאחר החגים – פרסומים בדפי המידע
ינתן כיבוד קל

  מחירון

עלות למשתתף לכל התוכנית כולל הסיורים: 1200₪

עלות למשתתף לכל התוכנית: 800₪

תשלום עבור כרטיסיה ל 10 ימי פעילות: 400₪

תשלום עבור יום פעילות: 60₪

עלות למשתתף לכל הסיורים: 480₪

עלות למשתתף לסיור בודד למי שנרשם לכל התוכנית: 90₪

עלות למשתתף לסיור בודד: 120₪

הפעילות תתקיים בימי רביעי בספריה / מועדון יחדיו

* המחיר לא כולל כניסה לאתרים



יום הפעילות יתקיים אי"ה ביום ראשון
למעט שיעור חשיבה הכרתית )ימימה( עם עידית שילה שיתקיים ביום ג בבוקר בשעה 8:15

 תוכנית שנתית  )יום ראשון(

חיה לבני נושא: בעקבות הכינור היהודי
כנרת ומרצה. בוגרת האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת 

תל אביב ובעלת תואר בוגר במוסיקה ותעודת  אמן.
הישראלית  הקאמרית  בתזמורת  בכירה  נגנית  סולנית, 

משודרת בקול המוסיקה ומופיעה ברחבי הארץ ובחו"ל.

צלם  הדסה,  במכללת  צילום  לימודי  בוגר  כהן-מגן  גיל 
תחרות  זוכה  העולם.  ברחבי  הוצגו  שעבודותיו  ומרצה 

"עדות מקומית" 
 

עידן אבוהב עורך דין פרשן תהליכים משפטיים וחוקתיים 
הקשורים לעולם הפוליטיקה וכן פרשן בסוגיות העומדות 
בעין הסערה הציבורית תחום התמחותו הוא קשרי ממשל 
וכנסת )לובינג( ומשפט מנהלי וחוקתי. תחומים אלו חשפו 
אותו לפן מרתק של עולם המשפט – הנוגע לזכויות אדם, 
של  הכח  גבולות  הממשל,  פקידי  מול  האזרח  זכויות 

הרשויות השונות ועוד...  בעל טור דעה בעיתון מעריב.

ירון קרשאי נושא: מוזיקה קלאסית בגובה העיניים 
ירון חי ונושם מוזיקה קלאסית זה יותר מ-30 שנה, וחולם 
ויחוו  יאהבו  שיכירו,  כדי  בעולם  למיליונים  אותה  להפיץ 
אותה למען חיים הרמוניים וטובים יותר. כמנהל מחלקת 
משך  ו'פונוקול'  'הליקון'  בחברות  הקלאסית  המוזיקה 
והכרה מעמיקה של  ניסיון רב  27 שנים, אני מביא איתי 

הרפרטואר.

אסף גיבור נושא: השטח שמאחורי החדשות
כתב לענייני ערבים יקח אתכם לסיור בשכונה עם תמונות 
הסורי,  בגבול  חוויותיו  על  אישיים  וסיפורים  סרטונים 
ועכשיו   - לדאעש  קרוב  הכי  ובירדן.  במצרים  בעיראק, 

בקדומים.
 

אוריאל פיינרמן נושא: מסעות בארץ ישראל
ייחודיים  מדריך טיולים ותיק, המתמחה במגוון מסלולים 
בית- את  ניהל  יהודי.  בדגש  באירופה  ובהדרכות  בארץ 
מתמחה  שנים.  שבע  במשך  עציון  כפר  שדה  ספר 

בהדרכה "עם תנ"ך ביד".
 

ישראל פולק בנושא: ארץ ישראל - כאן הכל התחיל
אנשים  של  סיפורם  בנושא  שתעסוק  הרצאות  סדרת 
פעלו  נפש  ובמסירות  גבורתם  בהדר  רוחם,  שבעז 

לקוממיות עם ישראל בארצו.
 

העורך  סגנית  ישראלית,  עיתונאית  גולדקלנג   אורלי 
הראשי של העיתון מקור ראשון, בעלת טור בעיתון.

והמנוסים  המומלצים  בין  מעולה,  במה  אומן  יוזביץ  רועי 
בעקבות  ואינטליגנציה  מצוינות  על  מרצה  בישראל. 

שלושת ספריו.

קצת על המרצים...

בית המדרש תורה-נפש-יצירה
התאחד השנה עם מדרשת מגיל"ה.

תשלום: תורת ימימה 900₪ ל-26 מפגשים
מדרשה יום א׳ - 800₪ ליום לימוד מלא   500₪ ליום לימוד חלקי

שנה"ל תש"פ תפתח אי"ה – במועדון יחדיו - ביום ראשון 

חסידות 
מחצית א׳:   סוד מדרש התולדות-תורת הרב אשכנזי 
                    )"מניטו"( על ספר בראשית-שרה אליאש

מחצית ב׳:  נביאי שיבת ציון-ברוריה בן שחר
מחצית א׳:  תהילים-נעמה אביקסיס

מחצית ב׳:  מרצים מתחלפים, מירב שפירא, 
                    רוחלה סמינובסקי ועוד

8:50-09:40
10:00-10:50

תוכנית אלול11:00-12:15

 80₪

אפשר גם לימים בודדים

 30₪ ליום

)פרטים בהמשך(
הרשמה באתר של קדומים
)גם הלומדות הותיקות  חייבות להירשם( 
מחלקת תרבות – מדרשות.   

לפרטים: שרה 053-7281278   
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