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הרצאות
Sessions

“התפילה היא הגדולה שבחומות 
ההגנה על הנשמה”

)אוגוסטינוס(
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יום ב’ 2.12.13 - בשעה 10:00
כיתה מס’ 1 - בית כנסת מקומו של בית הכנסת בקיבוץ/ בנימין )בוג’ה( יוגב 

יחס התנועה הקיבוצית לתפילה ולמסורת מראשיתה והספור המיוחד של בית הכנסת בקיבוץ בית העמק.

כיתה מס’ 2 תפילה חילונית יש דבר כזה?/ איריס יניב 

ההרצאה תבחן את השאלה האם יש תפילה חילונית בעזרת לימוד בחברותות ובליווי מוזיקה.

כיתה מס’ 3 פרדוקס השוויון בחינוך/ דן שרון 

במניפסט היסוד של כל מדינה מודרנית – גם שלנו - מופיע סעיף השוויון. 
“מדינת ישראל   תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה”.

בשם העיקרון הזה, אנו כאן הנהגנו מערכת חינוך, שוויונית, אחידה, שמטרתה האחת היא תעודת הבגרות. האמנם מקיים 
חינוך זה את עיקרון השוויון?

כיתה מס’ 4 נשים ואוכל במגילת יהודית/ סוזן וינגרטן 

‘מגילת יהודית’ , ‘לאמרה בחנוכה’ היא כתב יד  בעברית מימי הביניים הכוללת גירסה לא מוכרת של סיפורה של יהודית. אנחנו 
נראה  איך הדמות של יהודית במגילה בנויה  מדמויות נשים אחרות בתנ’’ך,  ונחקור את התפקיד המיוחד של אוכל בעלילה. 

לקינוח, נשווה את האוכל של ‘מגילת יהודית’ עם מאכלי חנוכה אחרים של ימי הבניים.

כיתה מס’ 5 -  אמנות מגזרות ניר / ציפורה נאמן ומשה נתן 

סקירה קצרה על תולדות מגזרת הנייר המסורתית בעדות ישראל השונות. מנהגים וחגים הקשורים לאומנות. סדנת יצירה בה 
ייצור כל משתתף מגזרת נייר משלו.  נוער מוזמן להצטרף.

פאנל- תפילה חילונית / שלמה בן אליהו, טללית שביט ויהשוע אנגלמן
אולם הרצאות בהנחיית: אבי נוביס דוייטש 

בית היין בני אפרים מאז ועד היום / יהושוע יעקובי ואילנה לוי 

האבודים.  ישראל  משבטי  אחד  בהיותם  הכרה  ומבקשים  הודו  בדרום  היום  החיים  אפרים  בני  קהילת  של  המיוחד  סיפורם 
במפגש יוקרנו תמונות שצולמו ע’’י אילנה לוי ויושמעו שירים שנכתבו והולחנו ע’’י שמואל יעקובי )האב(.
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מקלט צפוני פעילות בטבע / רעות קרן 

פעילות לילדים להכרת הסביבה.

יום ב’ 2.12.13 - בשעה 11:30
חדר אוכל חברותא לכל באי הכנס בנושא – “ואני תפילתי”, חלק  1 

יום ב’ 2.12.13 - בשעה 14:00
חדר אוכל שירה כפניה לאל/ חוה פנחס- כהן 

קריאה מתוך “מסע אילה” ו”שירי אורפיאה”, שירה כדרך פנייה לאל.

כיתה מס’ 1 - בית כנסת  מתי התפילה מתקבלת? / שלמה בן אליהו 

האם השם מחוייב לקבל את התפילות? מהם התנאים לקבלת התפילה?

כיתה מס’ 2 פסיכולוגיה יהודית באור הקבלה /  אייל בנימין קרוצ’י 

נדון בסוד הצמצום להאר”י הקדוש, והשלכות סוד זה  בחיי היום יום במערכות היחסים השונות, מטפל מטופל, זוגיות, הורות, 
יחסי עובד מעביד וכיו”ב.

כיתה מס’ 3 התפילה בשירה / מלכה גלבוע 

שירים מסידור התפילה: מודה אני – תפילת שחרית, אשר יצר - תפילת שחרית. שירה בעזרת שקפים ומנגינה: אדון עולם/  
אבינו מלכנו, אתה אחד ושמך אחד, אדון הסליחות, אנא בכוח, ותחזנה עיננו, יבנה בית המקדש.

נוער מוזמן להצטרף.

כיתה מס’ 4 התפילות המפורסמות ביותר בתנ”ך והשפעתן / שלום המר 

ננתח מספר תפילות מהתנ”ך, דרכן נבין האם באמת היו אפקטיביות ולמה. דרך זה נבין מה המסר שלהם מאז לתפילתנו היום.
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כיתה מס’ 5 -  אמנות “בואו עננים” איך מורידים גשם / זהר יולס 

על ציפיה לגשם וטכניקות להשפיע על השמים במילה ובמעשה. מחשבות ועבודת האומנות שלי. 

אולם הרצאות נשים לומדות תלמוד- ברוריה הרבה הראשונה/ יפה עפשטיין 

השיעור יהיה על הדמות מפורסמת – הרבנית התלמודית – ברוריה.  נקרא ביחד את  הסיפורים התלמודיים שמספרים עליה – 
וננסה להבין מי בדיוק האישה הזאת, ומה היא יכולה ללמד אותנו על עולמם  של הרבנים, ועל העולם שלנו בשנת 2013.  

בית היין לימוד מן הפיוט הספרדי הטורקי / הדס פל- ירדן ויניב עובדיה 

סדנה מוסיקלית בה יושמעו שירים ופיוטים אשר נלמדו על ידי הפייטנית והזמרת הדס פל ירדן בשנות שהותה בעיר איסטנבול. 
הסדנה תכלול קונצרט מוסבר ולימוד חוויתי של פיוט אחד שייבחר מן המגוון שיוצג לקהל המשתתפים.  

מקלט צפוני נרות ואש / אורנית בר-זית 

פעילות לילדים בנושאים מדעיים של נרות ואש צבעונית.  

יום ב’ 2.12.13 - בשעה 15:30

כיתה מס’ 2 הורדוס בראי היהדות והנצרות / יאיר ליפשיץ 

למה הורדוס שהיה גדול הבנאים בהיסטוריה של א”י שבנה את בית המקדש כבנין ש”עין טרם ראתה” , לא התקבל לא על ידי 
היהדות ולא על ידי הנצרות.

נוער מוזמן להצטרף.

כיתה מס’ 3 תפילתם של חכמים: שני סיפורים מדרשיים / יואל פרץ 

הרצאה משולבת בדיון מונחה על מקומה של התפילה בשני סיפורים מדרשיים.
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כיתה מס’ 4 תפילת נשים- חיבור החומר והרוח / אילנה בן אליהו 

ההרצאה פונה לנשים ומיועדת לנשים בלבד.
נלמד מהי תפילה, נביא שתי דעות לגבי חיוב האישה בתפילה. נדגיש תפילות מיוחדות של נשים ונראה כיצד תפילת אישה 

מחברת בין חומר לרוח. ניקח צידה לחיינו אנו. הפעילות מלווה בעבודה עם קלפים.

פעילות גופנית נכונה- השוואה בין תפיסת הרמב”ם
כיתה מס’ 5 -  אמנות לרפואה בת זמננו/ לאה רזניקוביץ 

הליכה נכונה = רפואה מונעת. משוואה זו הנה בחזקת קביעה מדעית שהוכחה באין ספור מחקרים מדעיים. הנכם מוזמנים 
להיכנס לעומקה של המשוואה הזו, לשמוע ולהבין מהם התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגופנו בעקבות פעילות גופנית 

והשפעתם על בריאותנו. זאת לצד ציטוטים מעניינים מהרמב”ם המושווים להמלצות הרפואה המודרנית בנושאים אלו.  

אולם הרצאות הדיאלוג החילוני עם התפילה / סיוון מס 

מסע לפענוח המושג  ה”דתי” של “התפילה” ו”הקדושה” ביצירה ובחוויה החילונית בישראל ובארה”ב. נתבונן ביצירות אומנות, 
בשירה ובספרות ונעסוק באתגר השימור והשיפור היהודי בציונות המתחדשת.

בית היין גם לתפילות תפרחת ושלכת- תפילתו של שלונסקי / אורי הייטנר ועופר גביש 

מופע המשלב לימוד ושירה, העוסק בדיאלוג המרתק בין שלונסקי ויהדותו, בין התרבות החילונית הארצישראלית לתרבות 
בית אבא בגולה ובתפיסתו של שלונסקי את חבריו החלוצים ואותו כחוליה המשמעותית בשרשרת הדורות היהודיים, המביאה 

את העם היהודי לגאולה השלמה. 

מקלט צפוני שליחות חשאית בדמשק / סרט של סימה גץ  וטובה אליהו 

סרט לילדים - בחור מהמוסד נקלע בחנוכה למשימה חשאית בדמשק. 

יום ב’ 2.12.13 - בשעה 17:00

כיתה מס’ 1 - בית כנסת על תפיסת האלוהות ותפילה בחסידות/ ירון אלון 

נדון בתפיסת האלוהות בספר הזוהר ובחסידות ובמשמעותה של תפיסה זו לעבודה הדתית ולתפילה.
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כיתה מס’ 2  המשאלה כתפילה- סדנה קולנועית / סימה גץ 

לימוד והתייחסות לנושא תוך צפייה בסרט קולנוע ובקטעי סרטים יהודיים שהופקו ע”י תהילות - טובה אליהו וסימה גץ.
השיעור נמשך עד שעה 19:00

כיתה מס’ 3 הכח לסלוח / אראלה למדן 

סליחה היא ויתור על התקווה לשנות את העבר. סליחה היא הליכה את העתיד.
נבדוק מה מטרת הסליחה, מהי עבודת הסליחה, איך מנהלים סליחה?

נחפש את החמלה בתוכנו. נלמד להבחין בין אהבה וחמלה. נלמד להבחין בין המעשה והעושה.
נחפש את הקשרים בין תפילה וסליחה.

נוער מוזמן להצטרף.

כיתה מס’ 4 חנוכה: חג לדמוקרטיה / יפה עפשטיין 

רק  יבחן  זה  בשיעור  בתורה.  ציווי  להיותו  בניגוד  הרבנים  ידי  על  נוצר  שהוא  מכיוון   - היהודי  בעולם  ייחודי  חג  הוא  החנוכה 
אספקט אחד של חוקי הדלקת נרות, נראה איך זה משתקף באופי הדמוקרטי של החג.

כיתה מס’ 5 -  אמנות מחויבות חברתית- אתגר לפקולטה לרפואה בגליל / מרי רודולף ומיכאל וינגרטן 

הקהילה מהווה נדבך מרכזי במורשת ישראל. נבדוק את המושג ואיך הפקולטה החדשה לרפואה בגליל מבטאת את מחויבותה 
לתרום לשיפור רווחת תושבי הגליל כולם.

אולם הרצאות התפילה: אתגר- מאז ומתמיד / דניאל גולדפרב 

מורכבות התפילה היהודית ניכרת מבחינת הטקסט עצמו ובנשמת המתפלל. חז”ל קבעו את נוסח התפילה אך הוסיפו עוד 
“מילות תפילה” לפני ואחרי הטקסט.  נתבונן במילים אלו ע”מ לגלות ולהתעמת עם הקשיים שבתפילה בימי חז”ל ובימינו.

בית היין האישה כ”אחר” בבית הכנסת / שרה בק 

מקומה של האישה בבית הכנסת בעקבות הסרט “תפילה זכה”, צפייה ולימוד עם במאית הסרט.

מקלט צפוני הכנת סופגניות / נעמה כהן 

פעילות לילדים – הכנת סופגניות.
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מקלט דרומי                                                       פסק זמן 

בני הנוער מוזמנים, לשיח משותף בו נעבד ביחד את מה ששמעו, נשתף בחוויות ונבדוק איך ניתן לעזור בבחירת ההרצאות 
והפעילויות בהמשך.

יום ב’ 2.12.13 - בשעה 18:30
בית היין ג’אם שירי תפילה / זיו לגזיאל וחברים 

צעירים “משלנו” מנגנים ומאלתרים - שירי תפילה ושירים מקוריים.

כיתה מס’ 1 - בית כנסת מדיטציה על האור והאש / נתן אופיר 

אווירה רומנטית מיסטית לכבוד חנוכה. להביא חנוכיות ונרות כדי להשתמש בתרגול בבית הכנסת.

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 07:00
כתה מס’ 2 יוגה יהודית כביטוי לשילוב בין גוף- נפש ונשמה / נתן אופיר 

נשימות, הרפיה, מתיחות וכוונות ע”פ עשר הספירות בזרימת שפע אינסופי. הסדנה תתקיים בחוץ מול הים, באוויר הצח של 
אור בוקר עם מוֶדה ֲאִני. יש לבוא עם בגדים נוחים. מתאים לכל אחד - גם למי שאין לו רקע ביוגה או בקבלה.

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 08:30
כיתה מס’ 1 – בית הכנסת כוחו של הדיבור/ שמעון אטיאס 

אחד הביטויים השכיחים ביותר במעשה הדיבור הוא התפילה.
נשאלת השאלה מדוע אנו מתפללים ? למי זה מועיל ? האם הקב”ה זקוק לקריאתנו שייתן רפואה שלמה לחולים מסוימים? 

וכי אינו יודע עליהם? האם המצוקות והייסורים שלנו אינם ידועים לבורא? ובאופן כללי האם הקב”ה “זקוק” לתפילותינו?
מה הקשר בין בריאת העולם לדיבור ומה הקשר בין בית המקדש ועבודת הקורבנות לכוחו של הדיבור? מה הקשר בין עם 

ישראל ולכוח הדיבור? כיצד כל זה קשור אלינו להיום?
הלימוד יתבצע בדרך של עיון במקורות. ככל שנצבור ידיעות במקורות כך תתחוור לנו הבנה מעמיקה אודות כוחו של הדיבור.
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כיתה מס’ 2 תפילת חנה /  בתיה שפירא 

מה יש בה בתפילת חנה העקרה ובתפילת חנה האם שהפך אותה לאם התפילות?

כיתה מס’ 3 לכה דודי- פיוט או מסר קבלי /  חני מירון 

. לצורך הבנת ההקשר  בלימוד נשמע את השיר לך דודי בשתי גרסאות. נסקור את הרקע ההיסטורי והתקופתי של חיבורו 
של השיר נלמד מבוא קצר בתורת הקבלה. אלה ישמשו אותנו לצורך ניתוח השיר מבחינה ספרותית ולעיון מעמיק בתוכן 

ובמוטיבים הקבליים שבו.

כיתה מס’ 4 התבודדות כתרופה נגד ניכור /ברוך כהנא 

אינה  זו  תורה  חסידיו.  של  המובהק  ההיכר  וסימן  מברסלב,  נחמן  רבי  של  ביותר  הידועה  ההדרכה  היא  ההתבודדות  תורת 
מנותקת ממכלול הגותו, שאפשר להעמידו על האזהרה כנגד חוויית הניכור, שהוא רואה אותה כמאפיין המרכזי של העולם 

המודרני )שהוא עצמו ראה רק את ניצניו(. מהו אותו ניכור, ואיך אמורה ההתבודדות להיות לו תרופת נגד?

כיתה מס’ 5 -  אמנות כתב מקראי / אהובה חזן 

סוגי כתב - התנסות בטכניקות שונות מכתב חרטומים ועד כתב רימונים. חיבור תפילה וכתיבתה בכתב מקראי.

אולם הרצאות עלינו לשבח ו- Imagine )ג’ון לנון( / דניאל גולדפרב 

האם דת היא גורם חיובי או שלילי ליהודים )ולעולם(? ננתח שני טקסטים ידועים מאד ונבדוק את מידת ההסכמה או המחלוקת 
ביניהם לגבי הדרך לשלום ואחווה בעולם.

בית היין שירתי תפילתי / אמה דונין 

סדנה קולית מונחה דרך אגדה מוסיקלית, המספרת על התפתחות אומנות השירה מראשית בריאת העולם לאורך תקופות 
הזמן: משירת התפילות ושירי עם  בשירת א-קפלה ללא ליווי כלי, ובהמשך בשירי עם ושירה אומנותית בליווי כלי נגינה אחד 

או יותר.
המפגש  כולל הסברים על אמנות השירה, הדגמות עבודה קולית, תרגילי נשימה מודעת ותרגילי פיתוח קול. רפרטואר יצירות 

ווקאליות כולל  תפילות, שירי עם, שירים מתוך הזמר העברי ושירה ישראלית אומנותית.
נוער מוזמן לפעילות.

מקלט צפוני סוד הנסתרים / סרט של סימה גץ  וטובה אליהו 

סרט לילדים ונוער - רבי שמעון בר יוחאי - על סוד כוחו והשפעתו בימנו.
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יום ג’ 3.12.13 - בשעה 10:00

חדר אוכל  התפילה- מקור עתיק, אבולוציה מתמדת וביטויים אפשריים / גולן בן חורין 

התפילה, ככל מרכיבי היהדות, עברה אבולוציה - גלגולים שונים והתפתחויות רבות. מה לתפילת עבר ולמציאות עכשווית? 
כיצד נאזן בין שימור מסורות עתיקות לבין ביטויי תפילה הנחוצים לאדם המודרני?

כיתה מס’ 1 – בית הכנסת תפילה- צורך אנושי וצורך אלוהי / לירון הוך 

האם התפילה גורמת לאל להשתנות? האם האל זקוק לתפילתם של בני האדם? האם יש מקום לתפילה גם ללא נוכחות 
אמיתית של האל?

כתה מס’ 2 יזכור-מי, את מה, מתי ואיך /  רבקה אמבון 

מה קורה כאשר מהפכנות ומסורת נפגשים בימים של אבל לאומי?
ימי הראשית של התחדשות היישוב היהודי בארץ ישראל זימנו, לצערנו, מקרים כאלה. 

נדבר בכמה אירועים היסטוריים ונבחן כיצד התגבשו דפוסי זיכרון ואבל ציבוריים, הנוהגים עד ימינו.

כתה מס’ 3 לימוד גוגליל– מחשבים והגניזה הקהירית / משה לביא 
 

המאה  של  כנסת  בבית  נבקר  המחשב.  בעידן  לעדנה  שזוכה  יהודית,  תרבות  של  ענק  אוסף  הקהירית,  הגניזה  עם  היכרות 
השלוש עשרה, ונצטרף ליהודים המתווכחים, כהרגלם, על מנהגי תפילה. נראה כיצד ניתן היום לגשת לתעודות המקוריות, 

וכיצד הפעלה של כלים חישוביים מתוחכמים מאפשרת לנו היום לגלות חומרים אבודים, יהודים נשכחים, וספרים יקרים.

כיתה מס’ 4  מה נאה אילן זה- רוחניות בטבע והקשר בין פנים וחוץ /גליה סדן 

חז”ל קבעו בפרקי האבות כי העוצר ממשנתו על מנת להלל את הטבע כאילו מתחייב בנפשו. נשוחח על פירושה של אמרה זו, 
ונשאל את עצמנו האם הטבע הוא כלי המסייע לנו להתפלל ולהתקרב אל האלוהים, או מפריע ומסיח את הדעת?

כיתה מס’ 5 -  אמנות מנדלות / שלומית שחף 
   

במהלך הסדנא נצבע מנדלות וניצור מנדלות משלנו. הפעילות מלווה במוסיקה, מדיטציה ותנועה. 
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אולם הרצאות על הספר “גוף תפילה” / יהושוע אנגלמן ומיכל גוברין 

“האם ניתן להתפלל ללא תקווה?” שואל הפילוסוף הצרפתי-יהודי, ז’אק דרידה, בדו השיח שלו עם הסופרת הישראלית, מיכל 
הוויה  ובין  בין דת לחילוניות  יהושע אנגלמן לשיחה החוצה גבולות  יצטרף הרב  גליל  “גוף תפילה”. בלימוד  גוברין, בספרם, 
למחשבה, ולשאלותיה החשופות: האם תיתכן תפילה לאל נעדר וללא שום ביטחון שהפניה אליו, בלחש שפתיים או בקול 

נישא, תישמע או תיעתר? ומה יהיה אז “שיר התפילה”?

בית היין לימוד מן הפיוט הספרדי- טורקי / הדס פל- ירדן ויניב עובדיה 
   

סדנה מוסיקלית בה יושמעו שירים ופיוטים אשר נלמדו על ידי הפייטנית והזמרת הדס פל ירדן בשנות שהותה בעיר איסטנבול. 
הסדנה תכלול קונצרט מוסבר ולימוד חוויתי של פיוט אחד שייבחר מן המגוון שיוצג לקהל המשתתפים. 

מקלט צפוני המנורה וכלי בית המקדש / שמעון אטיאס 
   

לכבוד חג חנוכה נתבונן במנורה על כל מרכיביה, נעיין במקורות שונים ונגלה את סודה המיוחד של מנורת המקדש. 

מקלט דרומי מי אני? מסביר ישראלי / רון שלייפר 
   

הרצאה לנוער
האם יש בכלל חשיבות לתדמית ישראל בעולם?

מה קורה ברשת, מי פועל ומדוע, מה ניתן לעשות? מיני סדנא בשאלות של זהות ישראלית ויהודית.

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 11:30

חדר אוכל חברותא לכל באי הכנס בנושא - “ואני תפילתי”, חלק  2 

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 14:00
חדר אוכל                          תפילה ומשפט בתנ”ך / דוד וינר 

התפילה לכאורה נועזת היא? היפנה אדם ישירות אל ראש הממשלה לצרכים פרטיים? וכיצד נפנה לריבונו של עולם? עיון 
בתפילות בתנ”ך נותן כיון מחשבה לאור השוואה בין תפילה לשורש פ.ל.ל - משפט ופלילים.
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כיתה מס’ 1 – בית הכנסת תפילה ניאו-חסידית וחידושי ר’ שלמה קרליבך/ נתן אופיר 

הרב שלמה קרליבך )1994-1925( היה דמות בולטת ברנסנס הניאו-חסידי ואבי המוזיקה היהודית המודרנית.  חידושיו וניגוניו 
הביאו ליצירה של סגנון תפילה חדש בשם “נוסח קרליבך”. בהרצאה זו נראה מצגת עם תמונות מקוריות ומסמכים מעניינים 

המתארים את החידוש של אחת הדמויות הססגוניות ביותר ביהדות של העידן החדש.

כיתה מס’ 2 מסורת ומודרניות בשירי לאדינו מסלוניקי / רבקה הבסי 

לתרבויות  החשיפה  מפליגים:  שינויים  בסלוניקי  היהודית  בקהילה  התחוללו  התשע-עשרה  המאה  של  השנייה  במחצית 
המערב, המעבר משלטון עות’מאני לשלטון יווני ב- 1912 והתפתחויות בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה, חוללו בקהילה תהליכי 
מודרניזציה, התמערבות וחילון. דפוסי החיים הלכו והשתנו ותפיסות ומנהגים מסורתיים נחלשו. בני הדור הצעיר התרחקו 
בהדרגה מן החיים הדתיים ואימצו אורחות חיים ודרכי בילוי שהוריהם התקשו לקבל. ביקורת על השינויים הללו התפרסמה 
שירים  ללחני  בלאדינו  שירים  כתיבת  הייתה  הביקורתית  היצירה  מדרכי  אחת  בלאדינו.  ההומוריסטית  בעיתונות  בעיקר 
פופולאריים, בעיקר שירים יווניים, צרפתיים, אמריקאים וספרדים. ההרצאה תתמקד בתוכני השירים האלה ובהקשר החברתי 

והתרבותי שלהם. ההרצאה תלווה בהדגמות מוסיקליות.

כיתה מס’ 3  תפילה בגישת המזרח - גנדי / יהושוע אנגלמן 

“בלי תפילה הייתי משתגע”. רבים מכירים את השיטה הפוליטית של מהטמה גנדי, מנהיג ההתנגדות הלא-אלימה שהוציא 
את הבריטים מהודו; מעטים יודעים שאת כוחו שאב גנדי מהתפילה. מה משמעות התפילה בשיח הפוליטי במובן הרחב וגם 

הצר של המילה? מדוע נזקק מנהיג זה לתפילה? ומה יש בה שמדיטציה לא מספקת?

כיתה מס’ 4 שוויון בין המינים בקהילת התפילה/ משה סמואלס 

בפעילות זו נלמד מגוון מקורות המהווים את הבסיס ההלכתי לשבירת המחיצות הבין מיניות בחיי קהילת התפילה ולשיתוף 
נשים כשוות מן המניין.

כיתה מס’ 5 -  אמנות כוחה של המילה הויזואלית / אפרת איל ובתיה מרגלית 

מצגת המראה את המילה הכתובה באמנות )תפילות ביהדות, באיסאלם וקאליגרפיה יפנית( עבודת הכנה קצרה כדי שכל 
משתתף יבחר מילה בעלת משמעות בשבילו, עיצוב המילה על נייר, הפיכת המילה לצורה מעוצבת שיוצרת דגם שחוזר על 

עצמו, שילוב הדגמים של המשתתפים לעבודה משותפת. 
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פאנל- נשים מתפללות בכותל /  נדיה לוין, סיון מס ואמנון בוארון
אולם ההרצאות  בהנחיית: אלי כהן 

נדיה לוין, חברת קהילת “שירה חדשה” בירושלים, נמנית עם נשות הכותל בשמונה החודשים האחרונים. מעורבותה מעלה 
בה התלבטויות ושאלות , כמו למשל בנוגע לפתרון “קשת רובינסון” שהוצע לקונפליקט. חברי הפאנל יציגו את טיעוניהם כלפי 
סוגיית תפילת הנשים בכותל: סיוון מס, שמציעה לתת את הדעת על סעיף השוויון במגילת העצמאות “ללא הבדל דת, גזע 

ומין” ואמנון בוארון שמבטא התנגדות לתפילה המעורבת של נשים וגברים בכותל.

בית היין בני אפרים מאז ועד היום / יהושוע יעקובי ואילנה לוי 

האבודים.  ישראל  משבטי  אחד  בהיותם  הכרה  ומבקשים  הודו  בדרום  היום  החיים  אפרים  בני  קהילת  של  המיוחד  סיפורם 
במפגש יוקרנו תמונות שצולמו ע’’י אילנה לוי ויושמעו שירים שנכתבו והולחנו ע’’י שמואל יעקובי )האב(. 

מקלט צפוני אור עולה בבוקר / דליה תיבון - לגזיאל 

סדנת יצירה לילדים הכוללת היכרות עם מושג ‘לוח מזרח’ ויצירה אישית.

מקלט דרומי                                                       פסק זמן / נעמה כהן 

בני הנוער מוזמנים, לשיח משותף בו נעבד ביחד את מה ששמעו, נשתף בחוויות ונבדוק איך ניתן לעזור בבחירת ההרצאות 
והפעילויות בהמשך.

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 15:30

חדר אוכל                          מסע אל הנפש דרך הריקוד האוריינטלי / יפה עזר 

חלה  הפרשת  תהיה  בנוסף  הריקוד.  דרך  בבורא  להתבוננות  במעברה  החישוק  אותה  לקח  כיצד  עזר,  יפה  של  חייה  סיפור 
לתפילה אישית.

 
כיתה מס’ 1 – בית הכנסת רק תפילה / אמנון בוארון 

כוחה של תפילה, האפשרות הבלתי מוגבלת להיפגש עם הפסיכולוג הגדול בעולם.
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כיתה מס’ 2 הגוף בתפילה- מסורת יהודית ופרקטיקה סינית / גולן בן חורין 

לתנועות ו”עבודת הגוף” ישנו מקום של כבוד בעולם התפילה המסורתי הנקרא גם “עבודת הלב”, למרות שרובו הוא מילולי. 
ונציע מיזוג של השנים כדרך לרכישת תובנות  סיניות עתיקות  יהודיות, נלמד תנועות  זו נעמיק בתנועות  חווייתית  בסדנה 

לעולם התפילה היהודית.

כיתה מס’ 3 התפילה לאור החסידות והקבלה / סוניה ליפשיץ 

תפילה בין האדם לבין קונו לפי האר”י, הזוהר והחסידות.
נוער מוזמן להצטרף.

כיתה מס’ 4 מפגש פעילים: לימוד לומד ומלמד / אלי כהן 

פעילי לימוד גליל נפגשים לשעה של התבוננות עצמית על החזון, הערכים ודרכי המימוש שלהם באירועים שלנו. מה מייחד 
אותנו? מה מקומנו בתוך הקהילה המקומית? כיצד אנחנו הופכים להיות עבור כל אחד “צעד קדימה במסע היהודי”? לשיח 
מוזמנים גם פעילים ומארגנים של קבוצות “לימוד” אחרות בארץ, המבקשים לחלוק איתנו בלמידת המשותף והמבחין בינינו.

כיתה מס’ 5 -  אמנות סדנא לסריגה בחוטי טריקו / נירית סקלקה 

מפגש לימוד , שבו נעבוד בטכניקת סריגה ,בחוטים עבים ,חלקם ממיחזור וניצור מיכלים וסלסלות.
הסדנא נותנת טעימה מעולם, המשלב טכניקה מסורתית בחומרים עכשוויים, עם נגיעה מובהקת של עיצוב.

אולם ההרצאות לא בא לי להתפלל / גדעון סילבסטר 

מהי תפילה נכונה? באיזה “ראש” צריך להיות כדי להתפלל נכון?

בית היין אנא בכוח- יומן מסע/  עובדיה חממה 

התפילה אנא בכוח לצד תפילות מולחנות אחרות מהוות את סימני הדרך של המסע האמנותי של עובדיה כיוצר המחבר שמים 
וארץ בשירה ובמעשה. בהרצאה ישולבו שיח ושירה.

מקלט צפוני                                                        על התפילה/ דליה תיבון- לגזיאל 

פעילות לילדים - מושגים בסיסיים על עולם התפילה. )15:30- 16:15(.
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מקלט דרומי מהפיכת התפילה החסידית / משה סמואלס 

הרצאה לנוער- בפעילות זו נלמד מגוון מקורות מתוך ההגות החסידית ונעמוד על תפיסתה המהפכנית של התנועה החסידית 
לגבי מקום ואופי התפילה בחיי המאמין הפשוט.

יום ג’ 3.12.13 - בשעה 17:00

חדר אוכל גורל מול יעוד של הפרט ושל הכלל בעם היהודי / משלחת 2013 

בחינה משותפת של יעוד הפרט בעם היהודי, אל מול תמונה כוללת של יעוד העם, לצורך חיזוק קשרי פרט ותחושת שייכות 
אל הכלל  ולשם הבטחת המשך קיומו של העם היהודי.

המפגש יתקיים ברובו באנגלית.

כיתה מס’ 2 אור ואש במדיטציה היהודית וברוחניות העכשווית/  נתן אופיר 

סדנה מעשית של מדיטציה על הנר בליווי מצגת. 
כמו  להאיר  היא  המטרה  האם  האש?  הדלקת  או  האור  הפנמת  הנר?  באור  בהתבוננות  הרצויה  המדיטטיבית  הכוונה  מהי 
נֹוָרה שבמקדש או להבעיר אש כמו על המזבח?  בנרות שבת או להתבונן באש הרוקדת כמו בנר הבדלה? היש להאיר כמו ַהְמּ
בנר שבת יש להתבונן באור הטהור והזך ולקבל את האור הבהיר העליון. בנר הבדלה ניתן להבחין בשלהבת, באש ובשריפה, 
להתבונן באש כדי להיזכר בהמצאת האש על-ידי אדם הראשון במוצאי שבת ובאובדן האור העליון שנגנז בראשית הבריאה. 

כיתה מס’ 3  על גשר, קשר ופשר- מטרת התפילה / חנה מן 

נעיין במקורות של חז”ל ושל הוגים מהמאה העשרים בנוגע לשאלה, מהי מטרת התפילה  - ציווי לעבודת האל? צורך אנושי? 
חשבון נפש של האדם כאמצעי לשינוי? אמצעי לחיבור בין האדם לאל? נראה כי ביהדות כל הגישות האלו לגיטימיות ופותחו 

באופנים שונים במשך הדורות.

כיתה מס’ 4            “ואני – תפילתי?” – לזהות האני-השר בפיוט / אילת אטינגר 

הפיוט – שירת הקודש העברית – קיים בעדות ישראל השונות מזה כאלפיים שנה, ושזור בתפילה כחלק מהמערך הליטורגי 
בבית הכנסת, בסעודות מצווה ובצמתים נוספים של מעגל החיים ושל מעגל השנה. הוא משמש גשר בין עבר להווה, בין גוף 

לנפש, ובין נפש היחיד לבין נשמת האומה.
במפגש ננסה לאפיין את זהות ‘האני-השר’ בפיוט לגלגוליו השונים, מבעד לעיון ספרותי בפיוטים שכתבו ינאי, רב סעדיה גאון, 

שלמה אבן גבירול ויהודה הלוי.
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כיתה מס’ 5 -  אמנות מגזרות נייר / ציפורה נאמן ומשה נתן 

סקירה קצרה על תולדות מגזרת הנייר המסורתית בעדות ישראל השונות. מנהגים וחגים הקשורים לאומנות. סדנת יצירה בה 
ייצור כל משתתף מגזרת נייר משלו.

נוער מוזמן להצטרף.

אולם ההרצאות  יהדות, ציונות ולוחמה פסיכולוגית /  רון שלייפר 

הקונצנזוס הכמעט אחרון הוא בחברה הישראלית שההסברה הישראלית גרועה. האם ההסברה )או בשמה האמיתי  פרופגנדה(  
למען ישראל חייבת להיכשל מעצם טבעה?  מה אומרים המקורות היהודיים וכיצד הם משפיעים עד ימינו אלה.

בית היין שירי תפילה ואהבה/יהושע אנגלמן 

מדוד המלך עד דוד אבידן נפרסת יריעה של שירי תפילה מפרי לחניו של יהושע אנגלמן, מארבעת האלבומים שהוציא בתוספת 
לחנים מהאלבום הבא. “יהושע הוא מהמלחינים שחידשו את השילוב בין היהודי והישראלי במוזיקה הישראלית המתחדשת”. 

סערה ורוגע וצידה לדרך בסיום הכנס.  

מקלט צפוני שירת הציפור הלבנה / אמה דונין 

מפגש- סדנה קולית המספר על התפתחות אומנות השירה מראשית בריאת העולם לאורך תקופות הזמן משירת התפילות  
ועד לשירה האומנותית בת זמנינו.

המפגש  כולל הסברים על אמנות השירה, הדגמות עבודה קולית , תרגילי נשימה מודעת ותרגילי פיתוח קול .
רפרטואר יצירות ווקאליות כולל  תפילות, שירים מתוך הזמר העברי ושירה ישראלית אומנותית.

מקלט דרומי                                                        גיבורים בע”מ / דליה תיבון- לגזיאל 

‘גיבורים בע”מ’ – סדנא בית מדרשית וחוויתית לנוער, בסימן חנוכה, העוסקת בשאלות:
מיהו גיבור, מהי גבורה והיכן הגיבורה?


