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17:30 קפה וחברותא 
במרכז היום לאזרח הוותיק בנחם, עלות למשתתף בהרצאה 30 ₪

מסלול ייחודי בנושא 
המאבק להצלת ירושלים במלחמת השחרור
יום רביעי 22.6.2022  בהדרכת מעוז חביב

מסיירים

רשמו לפניכם!

הרצאות
בימי שני, 18:00-19:30

בוקר למידה וספורט 
בימי חמישי בבוקר

2.6.2022 מסע חייו המרתקים של אברהם משה לונץ
אברהם לונץ חוקר א"י שמחקריו פורצי הדרך נלמדים עד היום 
ע"י טובי החוקרים, הטביע חותמו ביישוב הישן בעיר העתיקה 

בירושלים, מייסד בית חינוך עיוורים, ממייסדי ועד הלשון 
העברית, פעל לשימור השירים והסיפורים העבריים הראשונים 

בא"י, הוגה הקמת החברה לחקר א"י ועתיקותיה.

המשך הסדרה, בהנחיית אביבה גרשלר
אנתרופולוגית וחוקרת א"י ועוסקת באנשים מעוררי השראה, שחיו 

בא"י לפני יותר מ 100 שנים, הטביעו חותם ביישוב בא"י ופועלם נשכח.

טאי צ'י עם רדי  לאחר ההרצאות
עלות בוקר הרצאה+ספורט 30ש"ח

30.5.2022 זיו אלכסנדרוני, איש הקולנוע
אהבה בימי בורקס 

על אהבה ואידיאולוגיה 
בקולנוע הישראלי.

6.6.2022 מורן קושניר 
יועצת לתרבות הודו 

ומדריכת טיולים בהודו
חידה ושמה הודו.

13.6.2022 ד"ר רמי קליין 
ביולוג ימי וצלם תת ימי    

איי גלפגוס האיים המכושפים.

20.6.2022 יונתן גת, עיתונאי ומגיש 
תכנית הרדיו עטורת השבחים 'גיבור תרבות'

אפרים קישון הסאטירקן הגדול שפיענח 
את המליצה הפקידותית הישראלית.

27.6.2022 ד"ר מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ  
למה דווקא עכשיו מדינות המפרץ 

מוכנות ורוצות שלום עם ישראל?

בריאות ושמחת חיים
עם  ד"ר דינה אייזן

הרצאה אחרונה השנה 
בימי שני )נשוב 'אחרי החגים'(

גוונים של שחור
על החברה החרדית 

עם אשר סוזין, 
מרצה לפוליטיקה ותקשורת

16.6.2022 גוונים של שחור 
 מבוא לחברה החרדית בישראל

23.6.2022 פת במלח תאכל 
מודל הכלכלה החרדית

נסייר בלטרון, יער חולדה, אנדרטת חיל המהנדסים, מצפה הראל, נסיעה בקטע 
הסלול של דרך בורמה – למעלה הסרפנטינות, מצפה צרעה, גבעת חתולה 

וסיום בביקור בחאן שער הגיא.   לנרשמים יימסר פירוט מלא.

חיים בסרט - מופע הצדעה לקולנוע הישראלי. 
24.7  בשעה 11.00

בן המלך והעני  - לסבים, סבתות ונכדים 
)גילאי 4-11( עיבוד חדש, צבעוני ומוסיקלי 

לספר הקלאסי של מארק טווין.
22.8 בשעה  12.00

מרוב אהבה - מחווה ליוסי בנאי. 
6.9 בשעה 12.00

הצגות בביצוע תיאטרון הספרייה מייסודו של בית צבי. 
כל הכרטיסים בעלות של 100ש"ח כולל הסעה מנחם.

עם גלית רויכמן
עוד על אמנות הקולנוע

30.6.2022 - בין השעות: 10.00-11.30 
קופצים ל"חופשה ברומא". גרגורי פק ואודרי הפבורן מחכים לנו!

מתאים 
לצמאי דעת

60מינוס,פלוס...חודש יוני - פעילויות בנחם
עמותת ותיקי מטה יהודה


