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עמותת ותיקי מטה יהודה

לוותיקי  המוצעות  התכניות  את  בפניכם  להציג  שמחים  אנו 
מטה יהודה, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה....

לוותיקי  הפתוח  דוד,  דוד  ע"ש  הוותיק  לאזרח  יום  מרכז   •
מסגרת  הינו  המרכז  חמישי.  עד  מראשון  בבקרים  המועצה 

ארוחות  מוגשות  במרכז  ומעשירה.  תומכת  יצירתית  חברתית, 
אמנויות,  ספורט,   - מגוונת  פעילות  הבוקר  ובמשך  וצהריים  בוקר 
טיולים  שולחן,  משחקי  מונחות.  קבוצתיות  פעילויות  הרצאות, 

קצרים, ציון אירועים וחגים ובעיקר חברותא! 
קתדרה - שישים מינוס, פלוס, הרצאות בתחומים מגוונים- ספרות   •
המרצים  מיטב  ע"י  ועוד,  אקטואליה  תנ"ך,  חז"ל,  ספרות  עברית, 

בתחום. התחלה ב-31 באוקטובר 2016. 
הארץ  ברחבי  סיורים  פלוס,  מינוס,  שישים   - ולומדים  מסיירים   •

בהדרכת מיטב מורי הדרך. התחלה ב-23 בנובמבר 2016.
בנובמבר  ב-9  התחלה  צהריים,  עד  מבקר   - לבית  קרוב  צועדים   •

.2016
בנובמבר  ב-18  התחלה  יוצרים,  בעקבות  בבוקר,  בשישי  מסיירים   •

.2016
צועדים יחד בשביל ישראל, התחלה ב-1 בנובמבר.  •

קרמיקה,  ציור,  חמישי.  בימי  הדעת  והרחבת  יצירה  של  בקר   •
אמנות שימושית, ספרות, אידיש וספורט...

חדש! משוחחים באידיש...  •

נשמח לראותכם איתנו,
בברכת שנת פעילות עשירה, שנת בריאות ונחת 

ורוב חברותא...
אגף רווחה, מטה יהודה | עמותת ותיקי מטה יהודה

חדש!

משוחחים 

באידיש
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תכנית ההרצאות
הרצאות בימי שני 18:00-19:30
אוקטובר 2016 - יוני 2017
כל ההרצאות במרכז בנחם, ליד בניין המועצה

דב אלבוים1
31.10.16

סוד הלוח העברי. מעגלים של תיקון, תקווה ולידה 
מחדש.

ד"ר ינון שבטיאל2
7.11.16

מגילות מערת קומראן - גילויים ופענוחם של אוצרות 
הרוח הגנוזים של עם ישראל.

יואל שתרוג3
14.11.16

פריז - "עלי שלכת".
שופטת בדימוס, דליה דורנר4

21.11.16
"תאגיד השידור הציבורי החדש"

ד"ר רמי קליין5
28.11.16

צבעים בים האדום - העולם התת ימי הקסום במפרץ 
אילת, עקבה וסיני.

פרופ' עוזי רבי6
5.12.16

ישראל וארה"ב אחרי אובמה.
פרופ' יאיר זקוביץ7

12.12.16
"אם חטאיכם כשני כשלג ילבינו" - על המחשת 

מטאפורות במקרא.
יואל שתרוג8

19.12.16
הקסם של ברצלונה.

פרופ' יאיר זקוביץ9
2.1.17

מלאכים ושאר יצורים שמיימיים.
פרופ' אביגדור שנאן10

9.1.17
אחרים בסיפורי חכמים - עמי ארצות, נשים, ילדים 

ובעלי צרכים מיוחדים.
פרופ' יאיר זקוביץ11

16.1.17
ספר מיכה - בין חורבן לנחמה.

ד"ר אפי זיו12
23.1.17

דוד הגיבור הנצחי ודמותו בראי האמנות.
גרי פאל13

30.1.17
"מטס אחד בשבילנו" - ייחודה של האנטישמיות 

הנאצית.
פרופ' אביגדור שנאן14

6.2.17
יהושע בן נון בספרות האגדה.

ד"ר אפי זיו15
13.2.17

יוחנן המטביל - היהודי שנחשב למבשר הנצרות 
בראי האמנות.

ד"ר שאול אריאלי16
20.2.17

הסכסוך הישראלי - פלשתיני.
ד"ר שאול אריאלי17

27.2.17
היתכנות רעיון שתי מדינות מול מדינה אחת.

טובה קסטיאל18
6.3.17

ליום האישה - על האישה הקוצ'ינית. מה המיוחד?
מנחם טילמן19

20.3.17
רצח ארלוזורוב - ירייה אחת שבעה רוצחים.

פרופ' אביגדור שנאן20
27.3.17

שבחה של ארץ ישראל בספרות האגדה.
ד"ר ינון שבטיאל21

3.4.17
ריב"ז, רבי עקיבא ורבי יהודה נשיא - גיבורים מעצבי 

היסטוריה.
גלית רויכמן22

24.4.17
על זיכרון ושכחה - שואה בקולנוע הישראלי.

מנחם טילמן23
8.5.17

מי באמת הקים את מדינת ישראל?
אירית כינור24

15.5.17
גנטיקה והתנהגות.

ד"ר אפי זיו25
22.5.17

אפרודיטה אלת האהבה והיופי - האישה היפה ביותר 
באמנות.

יואל שתרוג26
5.6.17

"מעורב ירושלמי"
דורית פרידמן27

12.6.17
שירי ארז ביטון, פסיכולוג, עובד סוציאלי ומשורר, 

חתן פרס ישראל לשירה.
דורית פרידמן28

19.6.17
למי קראת ארספואטי? על שירתם של שלומי 

חתוכה, עדי קיסר ורועי חסן.
יוליה ושאול בן-הר29

26.6.17
"שמיים פתוחים" - מופע מוזיקלי.

קפה וחברותא 17:30-18:00

מינוס, פלוס
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תכנית הסיורים
אוקטובר 2016 - יוני 2017

מסיירים ולומדים...
קדושה, שמים ומים - סביב הכנרת1.

בהדרכת אסתר שמואלי סטפמן
יום ד' 23.11.2016, יום ד' 30.11.2016

נבקר אצל הינדיה מבעיינה נג'ידאת: מיזם נשים גמלאיות לתעסוקה 
בכפר, עליו זכתה הינדיה להדליק משואה ביום העצמאות. נמשיך 
האתר  יתרו,  הנביא  קבר   - שועייב  בנבי  נבקר  ארבל,  לבקעת 
הדרוזית  הדת  תולדות  את  בעולם:נכיר  לדרוזים  ביותר  הקדוש 
בצמח  המחודשת  הרכבת  בתחנת  המקודש.נבקר  במתחם  ונבקר 
ובסוסיתא בה שרידי עיר מרשימה, אחת מערי הדקה פוליס: כנסיות 
נלך ברגל  ועוד...  עצומות, רחובות מרוצפים, אודיאון, מערכת מים 

במסלול קצר ויפה נוף, מהסוסיתא לעין גב )בשביל הסרפנטינות(
בעקבות המכבים.2.

בהדרכת חיליק אברג׳ל
יום ג' 20.12.2016

נבקר בבית חורון, נצפה על עמק איילון, נלמד על קרבות המכבים 
שם  אמאוס,  העיר  בשרידי  קנדה,  בפארק  רגלי  לסיור  נצא  באזור. 
התחולל הקרב השלישי של המכבים. נבקר בקברי המכבים, בצומת 

שילת ובחורבת הגרדי, מקום קברו של מתתיהו החשמונאי....
"המלך מתיא בארץ ישראל" - בעקבות יאנוש קורצ'אק 3.

בהדרכת אוריאל פיינרמן
יום ג' 31.1.2017

נצא לסיור בעקבות הפדגוג היהודי-פולני הנודע יאנוש קורצ'אק, 
אותו  הביא  מה  נספר  החמישית.  העלייה  בימי  בארץ  ביקר  אשר 
לארץ. הכול על רקע הנופים המדהימים של עמק חרוד והגלבוע. 

בסוף היום, נבקר במוזיאון וילפריד ישראל בקיבוץ הזורע.
נתיבות - "סודות כמוסים בדמות קדושים"4.

בהדרכת שמעון זוהר
יום ד' 22.2.2017

מסע אנתרופולוגי מרתק אל תרבות הקדושים ביהדות צפון אפריקה. 
ועם  וממעל  שבטבע  כוחות  עם  כמוסים,  סודות  עם  מפגיש  המסע 
ובבתי  קדושים  בחצרות  האדמו"רים,  בבתי  ופשרם.נבקר  חלומות 
כנסת, נבין פשרם של קמעות ודיוקנאות, ונעמוד על כוחו של הבן 
ועוצמת האב - הכול מנקודת מבט רעננה וחדשנית. ולקינוח - נבקר 

באתר פריחת הכלניות במושב שוקדה בדרום... דרום אדום...
אנרגיה חיובית ומתחדשת - רכבת העמק, הפקת חשמל והגלבוע5.

בהדרכת אסתר שמואלי סטפמן
יום ד' 22.3, יום ג' 28.3

נצא בעקבות חידושים בתחום התחבורה והאנרגיה באזור הגלבוע: 
באופן  תיסע  כבר  )שאז  המחודשת  העמק  רכבת  בתחנות  נבקר 
קבוע( נעלה למעלה גלבוע שם נכיר מקרוב את הטורבינות החדשות 
החשמל  הפקת  פרויקט  את  גם  הרוח,נכיר  הכוח  חשמל  להפקת 
באמצעות הפלת המים בגלבוע, "על הדרך" - נהנה משדות הפריחה 
בשיא האביב, לסיום: נבקר בשדה אליהו - פיתוחים חדשים בתחום 

ההדברה הביולוגית. 

היי מזרחה - מצדה, עין גדי וקומראן.6.
בהדרכת מעוז חביב

יום ד' 26.4.2017 
קומארן, כפר המגילות הגנוזות במדבר: כפרה של כת האיסיים. עין 
המקום  את  דווקא  עושה  מה  נבין  ומעולם:  מאז  המדבר  נווה  גדי, 
הזה לנווה מדבר. ים המלח ובולעניו: מה קורה לים המלח? מצדה: 
נעפיל ברכבל למרומי הצוק, נספר את סיפור הגבורה של אחרוני 

המורדים ברומאים.
עוטף ירושלים - גבולות, ביטחון וירושלים7.

בהדרכת אל"מ )מיל( שאול אריאלי
יום ד' 24.5.17

גבול  הזיתים,  הר  הצופים,  הר  סמואל,  נבי  מודיעין,  המסלול: 
ירושלים - אבו דיס )רמת רחל- אופציה(. הסיור וההסברים ניתנים 

בנסיעה ובתצפיות. דרגת קושי קלה מאוד. 

ולבקשת מי שהחמיץ...עוד סיור בעקבות אלי כהן, בהדרכת 8.
גיל ברנר

בעקבות אלי כהן ברמת הגולן
בהדרכת גיל ברנר

יום ד׳ 7.6.2017
טיול ברמת הגולן בעקבות התחנות אליהן הגיע ופעל המרגל אלי 

כהן בעת שהיו תחת השלטון הסורי, עד לסיום הטראגי.

מסיירים בשישי בבוקר בתל -אביב
עם צפריר קורסייה 

"האריה והשבלול" - הסיור על אריק איינשטיין...  1.
בוקר שישי, 18.11.2016

על הדרך והצורה בה שינה אריק את פני המוזיקה בארץ. 
המקומות, האנשים ו...השירים.

"בלדה לאשה" - בעקבות משוררות2.
בוקר שישי, 20.1.2017

סיור העוקב אחר ארבע משוררות - מהגדולות שחיו פעלו ויצרו 
בנוף התרבות הישראלית ובתל-אביב: לאה גולדברג, יונה וולך, 

תרצה אתר ורחל בלובשטיין.

"הילד חולם" - בעקבות חנוך לוין 3.
בוקר שישי, 19.5.2017

אירוע תיאטרלי יוצא דופן ברחובות תל-אביב של אזור התחנה 
המרכזית הישנה.

לפרטים והרשמה: 02-9958684
ימים א'-ה' שעות 10:00-14:00

מירי איבלר: 052-7250893

עלויות

₪25השתתפות בהרצאה

₪150 לסיורמסיירים ולומדים

₪100 - ₪150מסיירים בשישי בבוקר...

מינוס, פלוס
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