הגות ,שירה ,הרצאות
ושיעורים בנושא:
אתגרי מיזוג גלויות
בהשתתפות
הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה
הרב אליהו בירנבוים' ,יהודי עולמי' וראש מכון שטראוס עמיאל
ד"ר אבישי בן חיים ,ערוץ  ,13ומרצה למחשבת ישראל

בס"ד ,סיוון תשפ"א ,פלאזה נוף הגליל

לתשומת ליבכם :תוכניה זו אינה סופית ויתכנו בה שינויים
יום שישי ג' סיוון ()14.5.21
15:00

קבלת חדרים

19:12

הדלקת נרות בלובי (אין להדליק נרות בחדרים)

19:20

תפילת מנחה בבית הכנסת
קבלת שבת – החזן אבי טיילור
דברי פתיחה ודבר תורה – הרב אליהו בירנבוים,
ראש מכון שטראוס עמיאל
תפילת ערבית
סעודת שבת

21:45

ציור :יוסי רוזנשטיין

'מסביב לעולם היהודי'  -טיש עם שירים ,סיפורים
ודברי תורה בהשתתפות הרב אליהו בירנבוים ,הרב
פרופ' נריה גוטל והחזן אבי טיילור.

שבת ה' סיוון ()15.5.21
07:30-09:30

קפה ועוגה

08:30

תפילת שחרית עם החזן אבי טיילור

10:45

סעודת שבת בשרית

12:00-12:40

הרצאה מפי הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך
המחקר במרכז תורה ומדינה :הרב קוק והתימנים -
עלילה ושיברה

12:50-13:30

הרצאה מפי הרב אליהו בירנבוים ,ראש מכון
שטראוס עמיאל :ההלכה בעולם היהודי הגלובלי

13:30

מנחה גדולה בבית הכנסת
שינה בשבת תענוג

17:00-18:00

קפה ועוגה

17:45-19:00

פאנל בהשתתפות הרב פרופ' נריה גוטל והרב
אליהו בירנבוים בנושא :יחד שבטי ישראל – במדינת
ישראל או בתפוצות? או אולי בכלל לא?

19:00

סעודה שלישית בחדר האוכל

20:15

תפילת ערבית בבית הכנסת
הבדלה

21:30

מופע כליזמרים סוחף ומלא אנרגיות עם רפרטואר
עשיר .מוסיקת נשמה ,יידיש ,שנסונים צרפתיים,
קלאסיקות ,מוסיקה בלקנית ,צוענית ועוד.

יום ראשון ה' סיוון ()16.5.21
07:30

תפילת שחרית בבית הכנסת
ארוחת בוקר

09:30 – 15:00

טיול מודרך באוטובוסים
ההרשמה מראש בעלות  ₪ 65לאדם כולל כריכים
לארוחת הצהרים
מסלול הטיול :מערת הרשב"י ובית הכנסת העתיק
בפקיעין
המסלול לא סופי – יתכן שינוי
נצא מהמלון וניסע לכיוון פקיעין .נספר את סיפורה של
העיר היהודית העתיקה ונרד למערת הרשב"י שבפקיעין.
נבקר בבית הכנסת העתיק שבמקום ובמרכז התרבות
היהודית ונתצפת אל עבר נופי הגליל המרהיבים.
היציאה מהלובי בשעה 10:00

ליל חג
19:14

הדלקת נרות חג בלובי (אין להדליק נרות בחדרים)

19:25

תפילת מנחה
דבר תורה מפי הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך
המחקר במרכז תורה ומדינה :בין חג 'השבועות' לחג
'הימים'
תפילת ערבית של חג עם החזן אבי טיילור
סעודת ליל חג חלבית חגיגית

תיקון ליל שבועות

✓ שתיה חמה כל הלילה במבואת אולם נוף פלאזה
✓ השיעורים מתקיימים בבית הכנסת והם מיועדים לגברים ונשים.
✓ לימוד עצמי למעוניינים מתקיים בית הכנסת שבאולם נהר
הירדן הפתוח כל הלילה.
 22:00-22:40שיעור מפי ר"מ מישיבת ההסדר נוף הגליל :נושא
יפורסם בהמשך
 22:45-23:25הרצאה מפי הרב פרופ' נריה גוטל :בסוד היחיד והיחד -
מי לא כלול ב"כלל ישראל"? הגות והלכה
 23:30-00:10הרצאה מפי ד"ר אבישי בן חיים :יהודים בעידן המודרני
 מתנועת ההשכלה ,דרך התנועה הציונית ועד ההתנגדותהחרדית ללימוד תורה ותיקוני שבועות בסגנון המודרני.
00:15

'ניגוני בית מודזיץ' – שירים וניגונים עם דברי תורה
וסיפורים בהשתתפות הרב פרופ' נריה גוטל ,ד"ר
אבישי בן חיים והחזן אבי טיילור

יום שני ,חג השבועות
07:30-09:30

קפה ועוגה

08:30

תפילת שחרית עם החזן אבי טיילור
'יזכור' אישי וציבורי

11:00

סעודת חג בשרית

12:00-12:40

הרצאה מפי ד"ר אבישי בן חיים :יהודים בעידן פוסט
מודרני  -האופציה הספרדית המתונה בגישת הרב עובדיה
יוסף והמסורתיות המזרחית

12:50-13:30

הרצאה מפי הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך
המחקר במרכז תורה ומדינה :איחוד או ייחוד – נוסח
התפילה והגייתה :הרב עוזיאל והרב גורן אל מול הרב קוק
והרב עובדיה

13:30

מנחה גדולה בבית הכנסת
מנוחת חג

17:00-18:00

קפה ועוגה

17:30-19:00

סיור רגלי מודרך :יהוד הגליל  -חלום שנגוז?
נצא מהמלון למעלה רחוב הגבעה ,נספר את סיפורה של
ישיבת ההסדר בנצרת עלית ואת סיפורו של בית כנסת
הכיפה .נתצפת אל עבר נופי הגליל התחתון ונחזור במסלול
מעגלי מעניין .יתכנו שינויים במסלול הסיור

19:00

ארוחת ערב חלבית

20:15

תפילת ערבית בבית הכנסת
הבדלה

צאתכם לשלום

