
 29/12/2019יום א'                

 התכנסות והרשמה 9:00-09:30

9:30-10:20 
 הרצאת פתיחה

 עינט קרמר / מדוע לחבר בין יהדות לסביבה?

10:30-11:45 

 לירון הוך

 "היהודים באים" כפרשני המקרא

 ז'נט כהן

שבות יאפקטיביות של התי

 אידאולוגית

 עפר ריבק

חקלאות בת קיימא יש דבר 

 כזה?

 איריס האן

 שמירת טבע בעולם מתחמם

 בולצמן  מאיה

בין האת/ה הפיזי/ת,  -מפגשה

 ואני. pachamamaהנשמתי, 

12:00-13:15 

 צבי צמרת

: עלינו להדביר את המדבר בן גוריון

 או שהוא ידביר אותנו

 עינט קרמר

מסע בעקבות  -מזון למחשבה 

אתיקה של אוכל מבראשית ועד 

 היום

 נחם אילן

)דברים כ, יט( "כי האדם עץ השדה" 

 טקסט בשירות אידאולוגיות

 גולדפרב דניאל

 נח שלא הכרתם

 אורלי סלונה קדוש

"להיות או לא להיות" קיימות דרך 

 כלים תאטראליים

 ארוחת צהריים קלה 13:15-14:00

 לימוד משותף – חברותא 14:00-15:15

15:30-16:45 

 ענת ישראלי

ל': חז"ל על המאזן ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ  כֹּ בַּ

 האקולוגי בגליל

 יזהר הס

קיימות של עם? מיתוסים ועובדות 

על שרידותו של העם היהודי 

 לאורך הדורות

 

 צור נעמי

 שלוש פעמים בשנה

 

 קים טריגר ברעם

 חירות וכבוד במחשבה יהודית

 

 יל'שלום אברג

Ticket for me 

משחק קלפים עם משלחת מונולוג 

 ניצנים מעלה יוסף תאטרונוער

17:00-18:15 

 אביגדור שנאן

הבגדים בסיפורי יוסף בראי ספרות 

 האגדה

 ר'נטלי לסטרג

 קריאה מאירה בתנך -929

 
 נעמי שביט 

הקרנת סרט "כל אחת בקולה" 

   ושיחה

 ארוחת ערב 18:30-19:15

19:30-21:30 

 ערב פתיחה חגיגי 

 בהשתתפות להקת הדבקה מדנון, ומופע ״נר קטן״ זאביק קיציס וחבורת לובלין בלוז סיפורים וניגוני חסידים

THE BAR TORA 



 

 

 

 30/12/2019יום ב' 

09:00-10:15 

 חני מירון

חיונית לקיומנו? -אהבה

 שיר השירים

 מיכל דרור

 כי האדם עץ השדה

 נעמה ואלי

 חזרה אל ה'גורן'

 גפן חגית

על משבר האקלים וחינוך למשבר 

 אקלים.

 שי ופאניה גרינשפון

 מצווה או סכנה? -פרו ורבו ומלאו את ארץ 

10:30-11:45 

   פאנל בנושא:

 קיימות ארגונית 

 והפרחהלחם 

: אבי בהשתתפות 

       ,יואל מרשק ,דבוש

 ודבורה עברון ,מי צורענ

 ולדפרב דניאלג

 ענין של גיל –עד מאה ועשרים 

 אליהו גליל

בין קיום וקיימות: -דו

 יהדות לאסלאם

 מימי פייגלסון

 *מימוש עצמי כמחויבות חברתית!*

 רחלי רודד

 סדנת יצירה בקפסולות קפה

 ארוחת צהריים קלה 12:00-12:45

13:00-13:45 
 מפגש עם חיים צ'סלר 

 )ברית המועצות לשעבר( FSU לימוד

 לימוד משותף - חברותא 14:00-15:00

15:15-16:30 

 פייגלין יצחק

 אקולוגיה ויהדות

 קשר אמיתי או מאולץ?

 סרטים דוקומנטריים

חוה כהן געגועים  –גבול עירוב 

 חגית אילוז –למילאנו 

 אושרה פרידמן

קהילת  -חלום ושברו 

 יוצאי אתיופיה

 אבי דבוש

משמעות  -חוסן על פני מים סוערים

 ערכית ופוליטית בימי משבר

 שולמית שחף

 מפגש טקס הודיה לטבע לאמא אדמה

16:45-18:00 

 סנדריאלה אלכ

קהילה מייצרת קיימות 

 עירונית

 שפרה צח

ההיסטוריה  -בונה עולמות ומחריבן

 הדתית של סוף העולם

 מהנא אבו סאלחה

שינויים ותמורות בחברה 

 הדרוזית בישראל

 מעיין הגר סלומון

 קיימות וטביעת רגל אקולוגית

 הילה חבה אשכנזי

 -תיאטרון פלייבק קיימות מהלכה למעשה

 היומיום של המשתתפיםסיפורי קיימות בחיי 

18:15-19:45 
 ערב טיש 

 עם ההרכב ניצן טריו 

 

 



 


