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 ראשי פרקים )ניתן ללחוץ למעבר לפרק הנבחר(-עניינים תוכן

 1 ......................................................... הופעות ניגון עם סיפורים פיקנטיים בין השירים   א. 

 1 ....................................................................... הרצאות על היסטוריה ומורשת ישראל  ב. 

 2 ............................................................ הרצאות על מגילות ים המלח )קומראן/הגנוזות( ג. 

 2 ...................................................................... הרצאות לשיפור בטיחות וכלי עזר בבית ד. 

 2 ................................... הרצאות בנושאים משפטיים על זכויות והתמודדויות הגיל השלישי  ה.

 2 .............................................................................. מחירים ופרטים נוספים להזמנה ו.

 

 הופעות ניגון עם סיפורים פיקנטיים בין השירים  .א

ים'יהופעה והרצאה: 'ס   .1 יר  ר ַלש  בֶׁ עֵּ מֵּ ים שֶׁ  )בגיטרה; אפשר בצירוף נגנים נוספים(ניגון  – ּפּור 

 : לצד אנקדוטות, ציטטות ובדיחות שירים ישראליים קלסיים ידועים ואהובים

s.pdfsong-behind-https://bills.tsedek.com/images/stories 

 אהובה ומבוקשת, מתאימה לכל הקהלים.

 הרצאות ביהדות על החגים בשילוב שירי החג ושירים ישראליים .2

 הסברים פיקנטיים וסיפורים שובי לב על חגי ישראל  .2.1

 שילוב ניגון ושירה של כמה מהשירים של אותו חג ומורשת ישראל .2.2

 

 הרצאות על היסטוריה ומורשת ישראל  .ב

 מבית שני לימינו: מהקמת מדינה ללא מלך ועד למלכות חשמונאיהשוואת מהלכים  .3

 השוואה בין המלכות והכהונה בימי בית ראשון ושני לממשלה ובג"צ היום  .4

 אורחות החיים החדשות של עם ישראל לאחר חורבן בית שני .5

 חוקר היסטוריה, מורה להיסטוריה ובעל ניסיון הגשת לבגרויות .6

 

 

 

 לוי יונתן של והופעות הרצאות
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 הרצאות על מגילות ים המלח )קומראן/הגנוזות(  .ג

 . סיפורן של מגילות ים המלח :מחבר הספר .7

יים, יחס לזרמים בבית שני, וכן הרצאות בנושאים מגוונים משמעות החידושים העיקר .8
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 הרצאות לשיפור בטיחות וכלי עזר בבית  .ד

 חיישני הנפילה וכפתורי המצוקה המומלצים; הפיכת בית לבטוח ומניעת נפילות .9

 מות המועדים וכלי הבטיחות המומלצים בביתסקירת המקו .10

 הנחיות לשימושים החיוניים והפשוטים בפלאפונים  .11

 (ביוגרפיהרעיונות וראשי פרקים עיקריים בכתיבת 'ספר חיים' )  .12

 מקדם הצעות חוק ופרויקטים לרווחת ובטיחות הקשישים .13

 

 השלישי  זכויות והתמודדויות הגיל  לעהרצאות בנושאים משפטיים  .ה

עו"ד בעל משרד מעל לעשור, ניסיון בהרצאת קורס במכללה וייעוץ משפטי לקהל הרחב  .14

ה )ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות, צוואות( ומקרקעין ולקשישים, כגון: דיני משפחה וירוש

 :  דף זה)טיפול בנדל"ן, שכירות ומחלוקות עם שכנים, תכנון ובנייה(. ראו ב
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lectures-law  

 

 

 

 מחירים ופרטים נוספים להזמנה  .ו

(, תלוי אם מוסיפים מופקת חשבונית מס קבלה₪ ) 350-עלות הרצאה/הופעה החל מ -

 נגנים/זמרת, כמות הקהל ומרחק הנסיעה מירושלים.

 ybjustice@gmail.com ,  5712262-02 –נוספים ולהזמנה: טל'  לפרטים -

ngspeaki-https://bills.tsedek.com/lectures/137-:  פרטים להכנת ציוד ליום ההופעה/הרצאה

engagement 
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