
 

 בס"ד

 

 סמינריונים ושיחות
 

יקום השיחהמ עלות תקציר השיחה אורך שיחה נושא שיחה מרצה  

לימור סון 
 הר מלך

אלמנתו של שולי 
  הר מלך ז"ל

סיפור אישי מרגשב  

התמודדות וצמיחה נוכח  שעתיים
לאומי. -משבר אישי   

1050  ₪ מעדיפה בשבי  
שומרון אבל 

 נוסעת גם החוצה

אלישבע חי 
 אפרתי

"אדם משמעותי 
עושה דברים 

משמעותיים ואין 
אדם שאינו 
 משמעותי"

סיפור חיו המפתיע של  שעה וחצי
בעלה מאיר חי הי"ד 

שניצל כל שניה להאיר 
פנים, וללמד תורה 

במיוחד ילדים. לאחר 
הירצחו מגלה אלישבע 

 גילוי שהדהים אותה.

950  ₪  נוסעת לכל מקום 

חונניהו 
 אשטה

סיפור על יהדות 
אתיופיה, עליה 

 וקשיי קליטה

שיחה המלווה  שעה
באביזרים, לבוש מסורתי 

הצגה  –ומצגת. שיחה 
קלילה ומלאה הומור 

ויחד עם זאת מעבירה 
 מסר חזק.

1450  ₪  נוסע לכל מקום 

סכנות האינטרנט  איתן זימן
 ולקיחת אחריות

  1200  ₪  נוסע  

סרט "רוח אחרת",  מנורה חזני
אפשר להוסיף 

 שיחה

שעה -הסרט הסרט עוסק בהקמת גוש  
אמונים ותחילת 

ההתיישבות בחברון 
 ובשומרון.

לסרט ₪  900
 בלבד.
1300  ₪

 לסרט + שיחה

 

הקמת חוות גלעד מזווית  שעה  בת ציון זר
 אישית. לבנות בלבד.

800  ₪ מעדיפה בחוות  
גלעד, נוסעת גם 

 בתוך השומרון

אח של גלעד זר  איתי זר
הי"ד שנרצח 

רבש"ץ בהיותו 
מועצה אזורית 

שומרון. על 
ההחלטה להקים 

ישוב וההתמודדות 
 מול הקשיים.

הקמת חוות גלעד מזווית  שעה
 אישית.

800  ₪ מעדיף בחוות  
גלעד, נוסע גם 
 בתוך השומרון

 

  



 

 

אריאל 
 הורביץ

"מטה חומש 
 תחילה"

לספר על מה קורה היום  שעה
בחומש. מה אפשר 

 לעשות כדי לחזור לשם

650  ₪ ל מקוםבכ   

"למרות שאני נראית כמו  שעה "מאחורי הקלעים"  אליס זימן
אמא שלכן, בגיל שלכן 
ניראתי קצת אחרת... 

 מסע אישי אל היהדו
*אפשר גם שיחה על 
 ההתיישבות בחומש.

650  ₪  בשבי שומרון 

יפעת 
 משולמי

הקמת גבעת אלומות,  שעה התיישבות 
 חיי היומיום באיתמר 

700  ₪ במרכז מבקרים  
 באיתמר

"חוויות אישיות  שרי חמו
 במעלה ההר"

ההחלטה לעזור את  שעה
החיים בירושלים ולהקים 

נקודות התיישבות 
 באיתמר

650  ₪ בביתה באיתמר  
"הנקודה" 

 באיתמר

לא בטוחה מה  שיחה וסדנאות סטיילינג שעה סטייליסטית הדס מועלם
המחיר כי 

הרבה זמן לא 
העבירה סדנה 

 אצלנו

 בכל מקום

בן  שירה
 פנחס

היתה רכזת קהילה 
שנים באיתמר  10

גם בתקופת 
 הפגועים

סיפור של קהילה חזקה  שעה
אל מול משברים. אמונה 

 וצמיחה.

550  ₪  50איתמר. עד  
 איש בבית שלה.

 

יותר.₪  100*שיחות בשבת עולות   

 ** כל מחירי השיחות לא כולל נסיעות. 

 

 


