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סדרת הרצאות למנויים
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מנוי לסדרת הרצאות של מרצים 

ומעצבי דעת קהל מן השורה הראשונה:

* ד״ר אבשלום קור
* סופי צדקה

* ירון דקל

ההרצאות תתקיימנה במועדון פיס לנוער
ברחוב הרימון 17, פרדסיה

כניסת קהל וכיבוד בשעה 20:30
תחילת ההרצאה בשעה 21:00

מחיר מנוי לסדרה: ₪100

)מחיר כרטיס בודד: ₪50 החל מה- 15.4.2018
לתושבי פרדסיה ולתושבי חוץ על בסיס מקום פנוי(

רכישת מנויים - מחלקת גבייה במועצה
טלפון: 09-8946403 )דינה(

מספר המנויים מוגבל. כל הקודם זוכה!

* המנוי הינו לסדרה זו בלבד
* ייתכנו שינויים

גדעון אחרק
מנהל אגף חינוך ותרבות

בברכה

מועצה מקומית פרדסיה
אגף חינוך ותרבות

מועצה מקומית פרדסיה
רחוב שבזי 1  טל. 09-8945551

www.pardesia.muni.il

ד״ר אבשלום קור

סופי צדקה

ירון דקל

יום ג׳ 24.4.2018

יום א׳ 13.5.2018

יום א׳ 3.6.2018

גילת ברכר יו״ר ועדת תרבות
סגנית ומ״מ ראש המועצה



יום א׳ 13.5.2018

יום ג׳ 24.4.2018

יום א׳ 3.6.2018

ּפֶלֶא הָעִבְרִית
שיחה מרעננת ומפתיעה על ייחודה של העברית  

עם הד"ר אבשלום קור
לחיל  באנגלית  מלה  אין  מדוע  פעם  אי  תהיתם  האם 
של  ולתלבושת  סין  לחומת  המטוס,  לפעולת  המודיעין, 

נבחרת הולנד?
האם שמתם לב, לקשר בין העברית לבין העצמאות: לפני 
2,000 שנה, כשהיינו עצמאיים על אדמתנו, מנהיגינו נטשו 

את העברית.
הפסקנו לדבר עברית, ורק אחר כך איבדנו את העצמאות. 
ורק אחר כך חזרנו  עברו כ-1,700 שנה, חזרנו לעברית, 

אל העצמאות !
העברית,  עם  כיום  ביותר  המזוהה  האיש  קור,  אבשלום 
מילולי"  "באופן  )הפינה  רדיו  שידורי  של  שנים   40 לאחר 
בגלי צה"ל( ו-24 שנים של שידורי טלויזיה )הפינה "הגיע 
השפה  על  באהבה  מספר  הראשון(,  בערוץ  לשון"  זמן 

העברית בשיחה שופעת מעשיות משעשעות ומחכימות.

מחיר הבחירה - סיפור חיים
סופי צדקה - שחקנית וזמרת

מפגש מרתק ובלתי רגיל בעקבות סרטה האישי והמרגש 
של סופי צדקה "שומרוני בודד" בו היא מספרת על העדה 
של  הפליטה  שארית  והייחודית.  הקטנה  השומרונית 

ממלכת ישראל הקדומה, בני השבטים אפרים ומנשה.
ומצד שני, עדה חטטנית והרסנית לעיתים.

השחקנית/זמרת  של  אפשרי  והבלתי  המרתק  סיפורה 
סופי צדקה בת העדה השומרונית, על חייה בתוך העדה 
ליהדות  ו"עריקתה"  העצומים  הקשיים  על  לה,  ומחוצה 

החילונית שגם שם על מנת לשרוד חיה בשקר.
סופי, אם לשני ילדים, חיה כיום בתל אביב, מנותקת שנים 
צריכה  היתה  האם  היום  עד  תוהה  השומרונית,  מהעדה 
חלום  להגשים  להתפתח,  או  אותה,  שחינכו  כמו  לנהוג 

ולחנך את ביתה לחופש בחירה, במחיר אובדן השבט.

״שונאים, סיפור אהבה״ - 
פוליטיקה ותקשורת                                                                                                     
ירון דקל בעל ניסיון של למעלה מ-30 שנים בתפקידי 
פוליטי  ופרשן  כתב  הישראלית.  בתקשורת  מפתח 
ישראל״  ״קול  שליח  מובילים.  תקשורת  כלי  במגוון 
ו״ערוץ 1״ בוושינגטון במשך חמש שנים, מגיש תכנית 
בקול  דיבורים״(  )״הכל  בישראל  המובילה  פוליטית 
ישראל. לאחרונה מפקד גלי צה״ל במשך חמש שנים 
וחצי, שנים שטלטלו את התחנה והובילו אותה להיות 

תחנת הרדיו הרלוונטית והמשפיעה בישראל.

מערכת של תלות ויריבות: עד כמה באמת מחוברים 
ועד כמה הם זקוקים לה?  הפוליטיקאים לתקשורת, 
לעקוף  הפוליטיקאים  יצליחו  האם  ולמה?  מדליף  מי 
את כלי התקשורת באמצעות הרשתות החברתיות? 

ומה פשר האובססיה שלהם לטוויטר?


