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   ן ג  ו   בריאות הראשונותבתכנית  על ה אנקדוטות ובדיחות    •
 ן ד  ע  

עם    • במופע  משולבת  נגינה,    3ההרצאה  קולות   2כלי 
 והרקדה ומצגת לשירה בציבור

 האירוע בהנחיית יונתן לוי, מרצה בהיסטוריה  

 יהדות וציונות, קומיקאי, נגן וזמר. 

 8081155-052 :לחץ לווטסאפ,  5253416-077
www.lectures.tsedek.com 7lecture@gmail.com 

  בידור והומור  

 מגן   עדן     

https://wa.me/0528081155
https://wa.me/0528081155
http://www.lectures.tsedek.com/
mailto:7lecture@gmail.com
https://youtu.be/-52D1ezGqCg
https://youtu.be/-52D1ezGqCg
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 פיינו כל עשור מהקמת המדינה עד היום יהשירים שא •

 שילוב אנקדוטות ובדיחות על תקופה •
 הצגת השירים ותמונות נבחרות במצגת   •

 האירוע בהנחיית יונתן לוי, מרצה בהיסטוריה  

 יהדות וציונות, קומיקאי, נגן וזמר. 

 8081155-052  :לחץ לווטסאפ
;www.lectures.tsedek.com 7lecture@gmail.com 

 

 

 סקירת עשורי                                   

 מדינת ישראל 

https://wa.me/0528081155
https://wa.me/0528081155
http://www.lectures.tsedek.com/
mailto:7lecture@gmail.com
http://www.lectures.tsedek.com/Decades-of-the-State-of-Israel.pdf
http://www.lectures.tsedek.com/Decades-of-the-State-of-Israel.pdf
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❖  

 , ציונותת סיפורים פיקנטיים על ראשית החווי

 קיבוץ הגלויות, מלחמת העצמאות והקמת 

 נמשיך לסיפורי קרב היסטוריים  המדינה,

 , ההחלטות הדרמטיות של הגדולותהמלחמות  3שהכריעו את 

 . ההשפעות על החברה הישראלית ו  המנהיגים

 מלווה במצגת ושירי המלחמות או בשילוב מופע מוזיקאלי.  ❖
 הינו מרצה בהיסטוריה יהדות          ויליונתן  

  7lecture@gmail.comוציונות.  

     www.lectures.tsedek.com    

 8081155-052 :לחץ לווטסאפ    

  מלחמות המדינהסיפורם של   
 והפוליטיקה המושפעת והמשפיעה 

mailto:7lecture@gmail.com
http://www.lectures.tsedek.com/
https://wa.me/0528081155
https://wa.me/0528081155
https://youtu.be/6n85ZfXkM0Y
https://youtu.be/6n85ZfXkM0Y
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  ניגון ושירת הקלסיקות של  המשוררת •
 הלאומית )שירה בציבור מלווה במצגת(

 סיפורים מרתקים ומפתיעים מחייה של שמר,   •

 והרקע החברתי והפוליטי בהקשר לשיריה 
 מרצה    -האירוע בהנחיית יונתן לוי 

 בהיסטוריה יהדות וציונות, קומיקאי,  

   8081155-052  :לחץ לווטסאפנגן וזמר.  
 www.lectures.tsedek.com 7lecture@gmail.com 

בחייה   סימני  דרך 

   נעמי שמרשל  

https://wa.me/0528081155
https://wa.me/0528081155
http://www.lectures.tsedek.com/
mailto:7lecture@gmail.com
https://youtu.be/PVdHKiRI7VQ
https://youtu.be/PVdHKiRI7VQ
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על   • ונצחק  כגוןנושאים  הנדסקס  הישראלית,  החברה  ההבדלים שבלב   :
דתייםהשבין   וחילונים-חרדים,  שבתלאומיים  ביום  עושים  מה  איך ;  ; 

 הנגינה המאפיינים.סגנון השירים בדור הקודם והיום; כלי התעצבו 

קולות(, מלווה במצגת לשירה    2כלי נגינה,    3-ההרצאה בשילוב מופע )ב •
 בציבור והרקדה 

 האירוע בהנחיית יונתן לוי,  
 מרצה בהיסטוריה יהדות וציונות,  

 קומיקאי, נגן וזמר. 

 8081155-052  :לחץ לווטסאפ

www.lectures.tsedek.com   
  7lecture@gmail.com 

 חילונים  - דתיים  

 למתח הומור בין  

https://wa.me/0528081155
https://wa.me/0528081155
http://www.lectures.tsedek.com/
mailto:7lecture@gmail.com
https://youtu.be/4vfz5QXngHY
https://youtu.be/4vfz5QXngHY


 מידע נוסף על תכניות המופעים וההרצאות של יונתן לוי: 

 :מחירון ✓

 ₪.  800 : נגנים עולהו זמרים  2הופעה בהרכב של 
, ניתן במקום ביצוע השירים בהופעה מלחמות ישראלעל  נעמי שמר או  חייה של  ל  ע הרצאה  ב

 ש"ח.   450  -   , ומחירםמהמחשבחיה, להשמיעם  

 ש"ח.  600:  1הופעה של אמן 

 .נסיעותו  הגברה מקצועיתמע"מ,   יםכולל יםהמחיר

 .(כאן מסמכי העסק)  מפיק חשבונית מס קבלה  -עוסק מורשה  

 ופע לאחרונה:ממניגון ושירה  טעיקטון סר ✓

www.lectures.tsedek.com/video  

https://www.lectures.tsedek.com/songs/business-certification-documents
http://www.lectures.tsedek.com/video

