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לבאי הכנס ה - 11 של “לימוד גליל”

קהילת.“לימוד.גליל”.ממשיכה.לפסוע.לצדכם.במסע.האינסופי.והמרתק.–.המסע.היהודי.שלכם..כבר.למעלה.

מעשר.שנים.ש”לימוד.גליל”.מעלה.את.שאלות.היסוד.של.זהותנו.–.כעם,.כקהילה,.כיחידים.

הנושא.שנעסוק.בו.השנה.הוא:.“ואני תפילתי”..שם.הכנס.נגזר.מן.הפסוק.בתהלים.ס”ט,.י”ד:.“ואני.תפילתי.לך.

ה’.–.עת.רצון..אלוהים.ברוב.חסדך.ענני.באמת.ישעך”..

ומי. ובאדם.הנושא.אותה.בליבו,.בשפתיו.או.בכל.עצמותיו..נבחן.על.מה.הוא.מתפלל. בלימוד.נעסוק.בתפילה.

ופולחן?.. טקס. עם. הביטוי. וחופש. הציבור,. תחינת. עם. היחיד. כוונות. נפגשות. כיצד. תפילתו?. אל. השומע. הוא.

האם.שחרית,.מנחה.וערבית.מייחלות.לנס,.לחסד,.להודאה,.לקשר?.איך.התקדשו.מלים.והאם.תתכן.תפילה.גם.

במעשה?.

הרמב”ם.קובע.כי.מהות.התפילה.היא.העבודה.שבלב,.ועל.כן.היא.חובה.מצווה.על.האדם.המכיר.בבוראו;.בר.

פלוגתא.שלו.הרמב”ן.טוען.לעומתו.שהתפילה.היא..ממידת.חסד.הבורא.להביע.בה.רחשי.לב..על.המתח.שנשתמר.

והעמידות.האנושיות.הקושרים.בתפילה.. זו.נטענו.לאורך.הדורות.כל.המרחבים,.הזמנים. ממחלוקת.ראשונים.

אנחנו.מזמינים.אתכם.ליומיים.של.התבוננות.על.הנקודה.שאתם.נוכחים.בה.במישור.הזה.

כהרגלנו.את.הלימוד.שלנו.אנו.עושים.בצורה.חווייתית.ומגוונת...תפגשו.כאן.חברותא,.לימוד.טקסטים,.הרצאות.

וסדנאות..תוכלו.לשמוע.מספרי.סיפורים.חסידיים.ועממיים.ואומנים.ששרים.פיוט.ויצירה.מקורית.

את.סממני.התפילה.והסידור,.תוכלו.להכיר.וליצור.בסדנאות.האומנות.ואם.תרצו.ללמוד.עוד.משהו.על.הדרך,.

פשוט.תשאלו.את.מי.שנמצא.לידכם.מי.הוא.ומה.דעתו.

ובכל.העולם..לא. “לימוד”.בארץ. זאת.בהתנדבות,.כפי.שמכתיבה.דרכה.של. עושים. והמציגים.בכנס. המרצים.

תמצאו.על.תוויות.השם.שלהם.את.התארים.שהם.נושאים..זאת.מפני.שכולנו.פועלים.כאן.על.פי.העקרון.ש”כל.

לומד.הוא.מלמד”.ובכל.מפגש.לימודי.לכל.משתתף.יש.אפשרות.ללמד.משהו.חדש.את.רעיו.

“לימוד.גליל”.פועלת.בהתאם.לערכים.ברורים.של:.למידה,.בעולם.תוכן.יהודי,.מתוך.יחס.של.כבוד.ומתן.מקום.

שווה.לכלל.הביטויים.האפשריים.של.התוכן.הזה..כל.אירוע.של.“לימוד”.הוא.עבורנו.הזדמנות.להתבונן.בסיפוק.

ובביקורת.על.העשייה.שלנו,.על.הערכים.והעקרונות.על.פיהם.אנו.פועלים.ועל.החזון.אותו.אנו.מבקשים.להגשים.

אתם.מוזמנים.להגיב.בכל.דרך.שהיא.ולעזור.לנו.לצעוד.נכון.ובגאווה.אל.האירועים.הבאים.

אנחנו.מודים.לכל.המתנדבים.העושים.בכנס.–.מרצים.ופעילים,.כי.רק.כך.ניתן.לייצר.קהילה.לומדת.כמו.“לימוד.

גליל”..אין.ספק.כי.שאלת.היסוד.להמשך.קיומה.של.הקהילה.שלנו.היא.גיוסם.ושימורם.של.מתנדבים.ופעילים.

נוספים.לשורותינו..אין.זו.עשייה.קלה,.אבל.יש.בצידה.שכר.ששום.מדד.גשמי.אינו.יכול.להגדירו..תצטרפו.אלינו,.

ותבינו.

אנחנו.מאחלים.לכולכם.שעות.של.למידה.מהנה.ופורייה.

עושים באהבה 
צוות תכנים - לימוד גליל

כנס  התשע’’ד 2013
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לימודניקים יקרים,
.

“... אין לימוד האדם מעצמו כלימודו מזולתו , שהלימוד מעצמו - טוב הוא, 
אבל לימודו מזולתו יתקיים בידו יותר והוא יותר מבואר”.

בפירושו.למסכת.אבות.מבטא.הרמב”ם..את.שני.המאפיינים.היסודיים.של.החוויה.ב”לימוד”.:.הלימוד.של.
תוכן.יהודי..והזולת,.המסגרת.החברתית.שעוטפת.וטוענת.במשמעות.חדשה.את.הלימוד.

זהו. נוסף.במסע.היהודי.שלכם”.. גליל”.תהיה.“צעד. “לימוד. בחזוננו,.החוויה.שנעניק.למשתתפים.במפגשי.

מסע.אישי,.שכל.אחד.נע.בו.בקצב.משלו.,.בוחר.בעצמו.את.כיוון.ההליכה.ואת.גודל.הצעד.המתאים.לו..אנחנו.
בלימוד.מחויבים.לאפשר.לכולם.את.הבחירה,.להבטיח.שיימצא.משהו.בשביל.כל.אחד.מאיתנו.

את.האפשרות.הזו.אנחנו.משיגים.באמצעות.הערכים.המובילים.של.“לימוד”..הראשון.שבהם.הוא.גיוון.–.ריבוי.

,.קשת.של.אמונות.ודעות,.שונות.במרצים.ובצורות.ההצגה..את.כל.הצבעוניות.הזו.אנחנו. של.תחומי.תוכן.

מכילים.במרחב.משותף.אחד,.תחת.הערך.המרכזי.השני.–.לכולם.יש.מקום.שווה..אין.אדם,.עמדה.או.זרם.

שאנחנו.מוקירים.יותר.מהאחרים..אין.דרך.חיים.יהודיים.אחת..מועדפת.על.פני.אחרת..הכל.מוגש.בפניכם.–.
הבחירה.והאחריות.על.הבחירה.היא.שלכם!

מרצים. לימוד,. יחידות. של. הזה. העשיר. המגוון. את. תמצאו. לו,. שקדמו. הכנסים. בעשרת. כמו. הזה,. בכנס.

וקבוצות.לומדים..אנחנו.מקווים.שהצלחנו.גם.הפעם.להיות.במה.גדולה,.שמציגה.עליה.משהו.מההתרחשות.
המשמעותית.בעולם.היהדות.כיום..אנחנו.מאחלים.לכם.לימוד.שיש.בו.תמורה.

המפגש.המשולש.הזה.של.לימוד.תוכן.משמעותי,.החברותא.בתוכה.הוא.נעשה.והערכים.שמבססים.את.אופי.

הלמידה.נוכח.בכל.אירועי.“לימוד..גליל”.ויוצר.את.החוויה.המיוחדת.לנו.כל.כך..מלבד.בכנס,.המהווה.את.גולת.

הכותרת.של.פעילותנו,.תוכלו.לפגוש.אותנו.וללמוד.איתנו.גם.בבתי.המדרש.המתקיימים.אחת.לחודש,.בסדר.
ט”ו.בשבט,..ב”טיול.לימוד”.בטבע.בחדשי.האביב,..בערב.ט”ו.באב..ובשבתות.העיון.

את.הפעילויות.האלו.כולן.מקיימים.פעילי.“לימוד.גליל”.כמתנדבים..זהו.ערך.מהותי.נוסף.אצלנו.–.כולנו.אנשים.

בעלי.חיים.מלאים,.מעורבים.בעולמות.תוכן.וקהילה.אחרים.ועם.זאת,.משקיעים.מרץ.וזמן.לא.מבוטלים.לטובת.

כמה. רק. הם. לציבור. ופרסום. לאירוח. דאגה. המרצים,. גיוס. הנושאים,. בחירת. בהתנדבות.. בלימוד,. העשייה.

מהמרכיבים.שאנחנו.אמונים.עליהם..כולם.מתחברים.ביחד.על.מנת.להעניק.לכם.את.מה.שאנחנו.שואפים.
לו..המאמץ.הוא.גדול,.אך.אנחנו.משקיעים.אותו.במסירות.ובאהבה.

בתוך.העשייה.העצומה.הזו.נוצרות.חברויות.אמיצות.והקהילה.המיוחדת.של.הפעילים.שלנו.מחזיקה.בתוכה.

יחסים.וקשרים.מיוחדים.העומדים.במבחנו.של.הזמן.ובאים.לביטוי.מרגש.בהשתתפות.בשמחות.ולצערנו.גם.
בעיתות.משבר.

אתכם. מזמינים. אנחנו. גליל”.. “לימוד. קהילת. של. הזו. באחווה. לחוש. תוכלו. הכנס. שבמהלך. מקווים. אנחנו.
להצטרף.אלינו.–.גם.כאן.בקצב.שלכם,.על.פי.גודל.הצעד.המתאים.לכם.

מברכים בחג לימוד שמח
צוות ניהול
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לימוד גליל - החזון
לימוד גליל שואף להיות ארגון של מתנדבים, אשר יפעל כקהילה באזור הגליל, לטובת 

זימון של חוויות למידה בעולם התוכן היהודי, על גווניו. הארגון שואף להוות צומת 
משמעותי בדרכו של הלומד אל יהדותו, מתוך כבוד לבחירתו ועמדותיו.

לימוד גליל יפעל בזיקה ל ”לימוד בינלאומי”.

מה זה אומר?
היא. בו. העשייה. ושכל. פוליטיות,. או. דתיות. כוונות. וללא. רווח. מטרות. ללא. ארגון. הוא. גליל”. “לימוד. .– התנדבות.

התנדבותית..יתרה.מכך,.אנחנו.מאמינים.שההתנדבות.הינה.ערך.חברתי,.וכי.פעילותנו.מייצגת.עמדה.של.מעורבות.

אקטיבית.בתוך.הקהילה..יחד.עם.זאת,.“לימוד.גליל”.אינו.נושא.דגל.של.קידום.מעורבות.חברתית.התנדבותית.בכלל,.

אלא.בהקשר.הממוקד.של.יצירת.הזדמנויות.ללמידה.בתחום.היהדות.

בקהילה.–.לימוד.גליל.מקבל.השראתו.מ”לימוד.אנגליה”.ורואה.עצמו.חלק.מקהיליית.לימוד.הבינלאומית..עם.זאת,.

ייחודו.של.הארגון.הוא.בכך.שפעיליו.הם.תושבי.האזור,.המקיימים.חיים.פעילים.ומלאים.בקהילה,.גם.מחוץ.לעשייה.

בלימוד..

זימון חוויות למידה.–.מטרת.הארגון.היא.לימוד.חווייתי.וזה.מתאפיין.ומובחן.בכמה.דגשים:.

הלמידה.בעלת.צביון.בלתי.פורמאלי,.חווייתי.ומתרחשת.דרך.צורות.לימוד.מגוונות.ויצירתיות. .9

את. שמייצר. הוא. בקהילה. חברים. עם. שהמפגש. מאמינים. אנחנו. חברתי.. בהקשר. תמיד. מתרחשת. הלמידה. .9

הלמידה..לפיכך,.עבורנו.כל.אדם.יכול.להיות.מלמד,.ממקומו.ועל.פי.תפיסתו.

עולם התוכן היהודי לגווניו – לימוד.גליל.אינו.נוקט.עמדה.ביחס.לתוכן.המובא.על.ידי.המלמד.)כל.עוד.אין.בזה.משום.

אנו. ולפיכך,. הלמידה. הזדמנויות. את. לייצר. היא. מטרתנו. הארגון(.. את. המנחים. החברתיים. הערכים. באחד. פגיעה.

מאפשרים.לכל.גוני.הקשת.להתבטא.ומכוונים.כל.הזמן.לאיזון.ולהגנה.על.כבודו.של.כל.גוון..עם.זאת,.לימוד.גליל.אינו.

ארגון.“פלורליסטי”.באשר.הדיאלוג.בין.זרמים.וביטויים.שונים.הוא.על.דעת.המציגים.והמלמדים,.בעוד.הלומד.רשאי.

לבחור.אם.לקחת.בו.חלק.פעיל.אם.לאו.

משמעות.אחרת.של.הגוונים.היא.בריבוי.ההיבטים.של.המושג.“יהדות”..בעולם.התוכן.הזה.אנחנו.מתכוונים.

למקורות.קנוניים.ועכשוויים,.לעולם.היצירה.היהודית.והישראלית,.לזרמים.ודרכי.פרקטיקה.דתית,.לנושאים.

אקטואליים.המעסיקים.את.העולם.היהודי.בארץ.ובתפוצות.וכן.לדרכי.הבעה.אישיות.הנוגעות.לזהות.היהודית.

הלומד. אצל. תעורר. הזו. שהלמידה. היא. שלנו. הקהילה. לאנשי. הלמידה. חוויות. בזימון. שאיפתנו. . .- משמעותי  צומת 

מודעות.ורצון.להעמיק.ולהכיר.את.יהדותו.ולהעצים.את.הקשר.שלו.איתה.מהמקום.בו.הוא.נמצא..לימוד.גליל.שואף.

להיות.צעד.אחד.)ראשון.או.נוסף(.במסעו.של.הלומד.אל.יהדותו,.מתוך.הכרה.עמוקה.באחריותנו.לכבד.תמיד.את.

בחירותיו.וייחודיותו.של.כל.משתתף..

לימוד גליל ייקח אותך צעד נוסף במסע היהודי שלך
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תודה
לכל האנשים שעשו את כנס

לשנת תשע’’ד 2013

ותודה לכל מי ששמו לא צויין כאן ושנתן יד בעשייה לקראת הכנס ובמהלכו.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לשורת המתנדבים של לימוד גליל.

ארבל מירב 

ביטון דוד

ביטון מיכאל

ביטון עליזה

בן טולילה דוד

בר-זית אורנית

גלעד פנינה

גץ ברכה

דהן בראון גילה

דהן שוש

הוך לירון

זילברשטיין יהודית

חבושה הרצל 

כהן אלי

כהן לוי יפה

כהן נעמה

לביא קרן רעות

לוי דורית

לגזיאל לורי

לוי אילנה

מעתוק חופית

נוביס דוייטש אבי

סעדי יואל

סעדי תמי

ספיר יפה

עוזר נירה

עזר יפה

עזריה מרי 

פוסקלינסקי שחורי תירצה

קנטור אלן

קנפו סמדר

רולדאו אירית

ריבק עופר

שמיר עופר

שמיר תמר
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צוות לימוד גליל מודה מכל הלב, לכל מי שתרם, תמך ועודד 
את מתנדבי לימוד גליל בכנס ה-11.

ברצוננו להודות לגופים שעזרו לנו במשך כל השנה:

הסוכנות היהודית
UJIA מגבית בריטניה בישראל

LIMMUD INTERNATIONAL

מועצה אזורית מעלה יוסף
וראש המועצה שמעון גואטה

מועצה אזורית מרום הגליל                       
וראש המועצה עמית סופר

מועצה מקומית שלומי 
וראש המועצה גבי נעמן

צוות מתנ”ס מרום הגליל

צוות מתנ”ס שלומי

צוות מתנ”ס מעלה יוסף
בניהולו של מורדי ביטון

לכל המרצים והמנחים שתרמו מזמנם
לכל האומנים שהופיעו במחיר מיוחד

לכל המתנדבים שעמלו לילות כימים באהבה רבה

בתקווה להמשך שיתוף פעולה בשנים הבאות

Limmud
INTERNATIONAL

שותפות ביחד
השותפות הקהילות  רשת 

של הסוכנות היהודית
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השימוש בחוברת לימוד
בחוברת.שאתם.מחזיקים.מקובץ.כל.המידע.אשר.נחוץ.כדי.להתמצא.במרחב.הפעילות.שלפניכם,.ולהפיק.

משהותכם.בכנס.את.המרב.

ניסינו.לבנות.את.החוברת.בצורה.הפשוטה.והיעילה.ביותר,.על.מנת.שתיתן.מענה.מהיר.בעת.הצורך.

במקביל,.צוות.המתנדבים.והפעילים.של.“לימוד.גליל”.)בחולצות.כחולות.עם.הלוגו(.ישמח.לסייע.בידכם.בכל.

עניין.ושאלה.–.על.התוכן,.על.המרצים,.על.המיקום.ועל.המנהלה.

עקרון.העבודה.בכנסים.שלנו.הוא,.שבכל.יחידת.זמן.מוצעות.מספר.פעילויות.לימוד.במקביל..מכיוון.שבכל.

רגע.אתם.יכולים.להיות.רק.במקום.אחד,.מומלץ.להתכונן.מראש.בכדי.לעשות.את.הבחירה.המתאימה.לכם.

ביותר.

האפשרויות.לבחירה.מוצעות.לכם.בכמה.צירים..הראשון.הוא.בדף.התכנית.המצורף.לחוברת,.בו.תמצאו.את.

לוח.הזמנים.הכולל.ובכל.יחידת.זמן.את.הכותרת.ושם.המרצה.בכל.פעילות.

השלב.הבא.הוא.לחזור.לחוברת.ואז.לנסות.להחליט.על.פי:.

. ההרצאה./.הסדנא.-.תקצירי.התוכן.בכל.פעילות.מפורטים.על.פי.סדר.יחידות.הזמן.	

שימו לב לסימונים המיוחדים בתיאור ההרצאות:	 

.............–.פעילות.מיועדת.לילדים/משפחות

.............–.פעילות.שמיועדת.לנוער.או.פעילות.לכולם.שנוער.מוזמן.להשתתף.בה

........-.מוסיקה . . ..................–.אומנות.

. המרצה.-.תיאורי.המרצים,.הרקע.ותחומי.העניין.שלהם.מפורטים.לפי.סדר.א’-.ב’.של.שמותיהם.הפרטיים..	

וכן.בפירוט.ההרצאות.בחוברת.תמצאו.גם.היכן.מתקיימת.כל.פעילות..אם.עוד.לא. בדף.תכנית.הכנס. .

מצאתם.את.עצמכם.במרחב.כפר.הנופש,.תמצאו.מפת.התמצאות.פשוטה.בסוף.החוברת.

ב”לימוד”.חשוב.מאוד.להגיע.בזמן.ולצאת.בזמן.מכל.פעילות.בכדי.לאפשר.את.עמידתו.של.הכנס.בלוח. .

הזמנים.שנקבע..העמידה.בלוח.הזמנים.מחייבת.הן.את.המשתתף.הלומד.והן.את.המרצים.
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דברים שכדאי לדעת
יאפשר. הזדמנות. באותה. אבל. ביטחוניות,. מסיבות. אמנם. זה. הכנס.. עת. בכל. לענוד. יש. השם. תגי. את. .– זיהוי  תגי 
לחדר. כניסה. אישור. שמהווים. מהיד. הצמידים. את. להסיר. אין. בנוסף,. בקלות.. יותר. אתכם. להכיר. אחרים. לאנשים.

האוכל..לא.ניתן.להיכנס.לחדר.האוכל.ללא.צמיד.זיהוי..נא.להחזיר.את.התגים.בסיום.הכנס.לקבלה.

בחירת סדנא - ניתן.להשתתף.בכל.אחת.מבין.אפשרויות.הסדנא./.ההרצאה.הנמצאות.במקביל.באותה.יחידת.זמן..
הסדנא.תתקיים.עם.כל.מספר.משתתפים.ולו.המעט.ביותר..נא.להגיע.בזמן.ולצאת.בזמן.מכל.שיעור.

או. מקום. שאין. )למקרה. אלטרנטיבה. ולהכין. בה. מעוניינים. שהנכם. לסדנא. בחירתכם. את. . מראש. להכין. .- מומלץ 
למקרה.שתתחרטו.באיזשהו.שלב(.

חברותא -.בכל.אחד.מימי.הכנס.נתכנס.ללימוד.משותף.כמו.בבית.מדרש.אמיתי..על.מנת.לחוות.ביחד.את.החוויה.
היהודית.הזו,.באותה.יחידת.זמן.לא.תתקיימנה.פעילויות.לימוד.אחרות.

לוח זמנים - התוכנית.שלנו.בנויה.ומבוססת.על.לוחות.זמנים.צפופים,.כאשר.יש.רבע.שעה.הפסקה.בין.סדנא.לסדנא..

נא.להקפיד.להגיע.לחדר.ההרצאה.הבא.במהירות.ולהיכנס.לשיעור.בזמן..הפסקה.זו.של.רבע.שעה.משמשת.גם.“קפה.
קצר”.

לוח מודעות - הודעות.ושינויים.יוצגו.על.לוח.מודעות.ליד.בית.היין.

טלפונים ניידים - נא.לכבות.טלפונים.לפני.כניסה.לחדרי.ההרצאות.

המרצים. שמחלקים. החומרים. את. גם. לאסוף. תוכלו. בתיק. הכנס.. של. החומר. ובו. תיק. מקבל. משתתף. כל.  - תיק 
בשיעוריהם..מאחר.שכל.התיקים.זהים,.אנא.סמנו.את.הציוד.האישי.שלכם.והקפידו.להישאר.איתו.בכל.זמן.

גניזה – חלק.מהחומרים.המחולקים.בכנס.נושאים.טקסטים.מכתבי.הקודש..אם.אתם.בוחרים.לא.לקחת.אותם.איתכם,.
אנא.אל.תשליכו.אותם..בסמוך.לשולחן.הקבלה.מוצבת.תיבה.בה.נאסוף.את.החומרים.שיישלחו.לגניזה..

בטחון -.האתר.מאובטח.כל.העת.במאבטח.מטעם.המקום.

ניקיון - במקום.נמצאים.עובדי.ניקיון..אנא.ידעו.אותם.על.מפגע./.לכלוך.בשטחי.הפעילות.

מזון - האתר.מספק.לנו.קפה.ותה.במשך.כל.היום.ב”קפה.לימוד”.בפאת.“בית.היין”..לחדר.האוכל.נכנסים.לארוחות.
רק.עפ”י.לוחות.הזמנים.שנקבעו.

כשרות -.המזון.כשר.בהשגחת.רבנות.מטה.אשר..

עישון - אין.לעשן.בתוך.המבנים,.רק.בחוץ..לבריאות!

בית כנסת - תפילות.יתקיימו.בבית.הכנסת.עפ”י.לוח.הזמנים.שצוין.בתוכנית.

חנייה -.יש.לחנות.את.הרכב.עפ”י.הוראות.השוער.בצפיפות.מרבית.לטובת.כולם.

תרומה -.למי.שחפץ.לתרום.לקופת.“לימוד.גליל”,.מוזמן.בשמחה.לעשות.כך.בדלפק.הקבלה.



10

לימוד צעיר
“לימוד.גליל”.שמח.להציע.בכנס.השנה.תכנית.ייעודית.לדור.הצעיר.–.ילדים.ונוער..בקהילת.לימוד.צועדים.
במסע.היהודי.ביחד,.בכל.גיל..אנחנו.גאים.להצמיח.את.“הלימודניקים”.הצעירים.על.יסוד.הערכים.שמובילים.

אותנו.
“לימוד.צעיר”. וצוות. גליל. לימוד. ולהשתלב.בכנס..מתנדבי. זה.תמצאו.הנחיות.שיעזרו.לכם.להתמצא. בדף.

ישמחו.ללוות.אתכם.בצעד.שאתם.עושים.ומאחלים.לכם.חוויה.מלאה.משמעות.

לילדים,
במהלך.שני.ימי.הכנס.מתקיימות.פעילויות.המיועדות.במיוחד.עבורכם..הפעילויות.הן.בנושא.הכנס.ועוסקות.
והן.מתקיימות.במקלט. . . . . . . . . . ביצירה,.בטקסטים,.בהפעלות.ובסרטים..הפעילויות.שלכם.מסומנות.בסימן.
הצפוני..את.הפירוט.של.היחידה.ושל.המרצה.שמעביר.אותה.תמצאו.בהמשך.החוברת..כדאי.להיעזר.במבוגר...

אתם.מוזמנים.להשאר.כקבוצה.לאורך.היומיים.

לנוער,
והפעילויות. הלימוד. יחידות. לבחירתכם.. ופעילויות. סדנאות. הרצאות,. של. גדול. כוללת.מבחר. הכנס. תכנית.

המתאימות.לכם.מסומנות.בחוברת.ובדף.התכנית.בסימן
כמה.דברים.חשובים.שיעזרו.בהתמצאות.

בדף.התכנית.מצוינים.כותרות..היחידות.ושמות.המרצים..בהמשך.החוברת.תמצאו.פירוט.על.כל.פעילות. ..1
ועל.כל.מרצה...עיון.בהם.יכול.לסייע.בידיכם.לבחור.את.מה.שמעניין.אתכם..

במקלט.הדרומי.יתקיימו..פעילויות.אשר.כוונו.ע”י.המציגים.במיוחד.עבורכם,.בני.הנוער. ..2
בהן. לבחור. רשאים. ואתם. נוער,. ולבני. למבוגרים. שכוונו. כאלו. הן. . . . ב-. המסומנות. אחרות. פעילויות. ..3

כמתאימות.לכם..
שימו.לב.!.במהלך.כל.הכנס.מתקיימות..בכתה.5.יחידות.העוסקות.בנושאי.הכנס.דרך.אומנות.ובבית.היין. ..4

מתקיימים.מופעי.מוסיקה.וכיתות.אומן..
באחד.מחדרי.המגורים.יעמוד.לרשותכם.“מועדון”.ובו.ניתן.לנוח.ולהתרענן.. ..5

בכל.אחד.מימי.הכנס.תתקיים.יחידה.הנקראת.פסק.זמן..זאת.פעילות.שתתקיים.במועדון.ומטרתה.לסייע. ..6

ומה. ומה.פחות. יותר. דיבר.אליכם. ושמעתם,.מה. הללו,.לשמוע.מכם.מה.עשיתם. היומיים. לכם.במיצוי.
יכולות.להיות.הבחירות.הטובות.עבורכם.בהמשך.

שיהיו אלו יומיים מהנים ומרתקים לכל אחד מכם
צוות  לימוד צעיר - לימוד גליל
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ערב פתיחה חגיגי
עם משתתפי הכנס, מתנדבים, מרצים ואמנים 

ארוחה חגיגית
קפה וסופגניה )שהוכנו על ידי הילדים והנוער מ”לימוד צעיר”(

הדלקת נרות וברכות

ג’אם שירי תפילה

זיו לגזיאל וחברים
בבית היין )לפני ואחרי הארוחה(

צעירים “משלנו” מנגנים ומאלתרים
שירי תפילה ושירים מקוריים

ולאחר המופע בבית היין

אבן גבירול מבקש “רשות”
להתפלל ולשיר איתנו

גשר מוסיקאלי בין ימי הביניים לימינו

פייטנית אורחת בכנס

הדס פל ירדן
בליווי יניב עובדיה



שרה ב”ק ואריאל הורוביץ
“לנטוע שמיים”

חשב  ישראל,  משטרת  של  הראשי  הרב  שהיה  ז”ל,  חזן  אברהם  הרב  ב”ק,  שרה  של  סבא 
ש”לנטוע שמיים” זו המשימה של הדור שלו.

סבתא של אריאל הורוביץ, ממקימות קבוצת כנרת ואמה של נעמי שמר ז”ל, חשבה שלשתול 
עגבניות בחמסין של עמק הירדן – זו המשימה של הדור שלה.

עכשיו מגיעים הנכדים, העיתונאית והזמרת שרה ב”ק והמוזיקאי אריאל הורוביץ, הופכים את 
האדמה ובודקים – מה, בעצם, צמח לנו פה?

ורבת- יהודית-ישראלית צעירה  זהות  נוגעים ברעיון של  וב”ק  הורוביץ   – במופע המשותף 
פנים, למרות הכל, דרך שיחה ושירה.

המופע המרכזי

13



ערב סיום חגיגי
מיד אחרי ארוחת הערב נתקבץ בבית היין

לפי מסורת “לימוד גליל”
סביב שולחנות בטיש

זמרי הבית עם קובי אלקובי

זמר אורח

עובדיה חממה
בשיר “אנא בכח”
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הרצאות
Sessions

“התפילה היא הגדולה שבחומות 
ההגנה על הנשמה”

)אוגוסטינוס(

15
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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.



25

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..



26

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?
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האם תוכל לתרום ללימוד גליל מכישוריך?

לימוד גליל פועל לאורך כל השנה” ימי עיון / בתי מדרש, מפגשי חגים, 

שבת משותפת, טיולימוד, הכנס השנתי ועוד...

נשמח לכל רעיון מבורך שיסייע בהפקת אירועים אלה:

הרצאות, סדנאות, הפעלות, שירה, ריקוד, נגינה, אוכל טוב .....

כל רעיון והצעה להפעלה אישית יתקבלו בברכה חמה.

limmudgalil@walla.com :ניתן להשאיר פרטים במייל



מרצים
Presenters

“אפשר לחיות בלי תקווה ואולי גם בלי אמת, 
אך לא בלי תפילה... להתפלל פירושו לפרוץ 

את הבדידות. מה שתורה עושה לשכל, 
תפילה עושה לנשמה”

)אלי ויזל(
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אבי נוביס- דויטש, הרב
שימש. בעבר. ורדים.. בכפר. המשפחתי-מסורתי. המניין. של. כרב. המכהן. מסורתי,. רב.
במכון. והלכה. לתלמוד. מרצה. משפט”,. “שומרי. של. אדם. לזכויות. מדרש. בית. כראש.

שכטר,.ומנהל.תוכניות.חינוכיות.באוכלוסיות.מוחלשות.בעמותת.“PVJ....בקהילה”..
avideu@gmail.com :ת.ד. 187 חנתון                טלפונים: 055-6667155             דוא”ל

http://www.masorti-kfarvradim.org.il :אתר אינטרנט

אהובה חזן
בוגרת.מכללת.גליל.מערבי.במגמה.הבין.תחומית.לאומנות.פלסטית.חזותית,.מתנדבת.
בלימוד.גליל.מיום.הקמתו,.מלמדת.אומנות.בתוכניות.העשרה,.יוצרת.בקהילה,.עוסקת.

באומנות.ברשות.הרבים.וביצירה.אישית,.משתתפת.בתערוכות.
עפרוני 20, שלומית

sufa21@walla.com :טל: 04-98078797   נייד: 052-3851919   דוא”ל

אורי הייטנר
חבר.קיבוץ.אורטל..מנהל.מרכז.“יובלים”.במכללת.תל.חי.-.מרכז.פלורליסטי.לתרבות.
כותב. ציונית.. יהודית..ראש.התכנית.למנהיגות.צעירה.של.המכון.לאסטרטגיה. וזהות.

בעיתונים,.אתרי.אינטרנט.וכתבי.עת.שונים..
קיבוץ אורטל, ד.נ רמת הגולן, 12430

      uri-yuvalim@adm.telhai.ac.il :נייד: 054-6780476   דוא”ל
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=272685 :אתר אינטרנט

אייל בנימין קרוצ’י
מרצה.בכיר.ב-’אסנט.צפת’.–.מרכז.למודעות.יהודית.בגליל.לאור.תורת.הסוד..

וזוגי.ומגשר.מקצועי..מלומד.בתורות.המזרח.הרחוק,.מורה.ליוגה.ומרפא. מאמן.אישי.
אלטרנטיבי..מנהל.מפגשי.חוויה.ופרויקטים..

projects@ascent.co.il :יוספטל 22 צפת      נייד: 050-7333594         דוא”ל

איילת אטינגר, דר’
באוניברסיטת. והשוואתית. עברית. לספרות. בחוג. מרצה. ימי-הביניים,. ספרות. חוקרת.

חיפה..
ת.ד. 1255 כפר ורדים 2514700                      נייד: 054-4383564

                                                      dr.ayelet.oettinger@gmail.com    :דוא”ל
http://literature.haifa.ac.il/index.php/he/2013-04-26-13- אינטרנט:  אתר 

14-35/205-dr-etinger-ayelet
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אילנה בן אליהו
מורה,.מאמנת,.מגשרת.ויועצת.נישואין,.בעלת.תואר.שני,.אמא.לתשעה.ילדים..

שד’ י-ם 79 מעלות      טלפון: 04-9979851
ilanaben9@gmail.com :דוא”ל

אילנה לוי,  הרב
במלגת. זכתה. גליל”.. “לימוד. ממייסדי. שבגליל.. הילה. מצפה. תושבת. לשניים,. אימא.
חינוכית. מנהלת. באורנים.. ישראל. למחשבת. בחוג. אבי-חי..לומדת. קרן. של. השבתון.
במיזם.TEN.בחו’’ל.של.הסוכנות.היהודית..רבה.חילונית.-.הומניסטית..מלמדת.פיוטים.

תימניים.מבית.אמא.ואבא.ומאמינה.בהתעצמות.היהדות.בעת.האחרונה.
מצפה הילה, 24953 

elanabehodu@gmail.com :טל: 04-9976050   נייד: 052-3729829   דוא”ל

איריס יניב, הרב דר’
רב.חילונית-הומניסטית,.בעלת.תואר.שני.במקרא.ובחינוך.ותואר.ד”ר.בחינוך..עוסקת.

כ-.25.שנים.בלימוד.ובהוראת.מדעי.היהדות.
סמטת בית אל  7, נשר 36852

 y_iris@netvision.net.il  :נייד: 054-4916877               דוא”ל
https://sites.google.com/site/rabbidr17 :אתר אינטרנט

אלי כהן
קבוצה. הנחה. לארבעה.. ואב. נשוי. קבוצות.. ומנחה. קליני. פסיכולוג. גליל,. לימוד. יו’’ר.
האוניברסיטה. של. גנדל. במכון. וקורסים. שרות”. “קהילות. במסגרת. בפיוט. שעוסקת.

העברית..מתעניין.מאוד.ביחס.שבין.פסיכולוגית.המעמקים.לבין.הפילוסופיה.היהודית.
מושב עין יעקב, ת.ד 134, 25135

 eliroy@netvision.net.il :נייד: 052-5123050    דוא”ל

אמה דונין
מוסיקאית,.זמרת.סופרן,.יוצרת.רב.תחומית.

מצפה אבירים,ד.נ. מרום הגליל 13806
נייד: 052-3278087
בית: 0777-870241

poemma10@gmail.com     :דוא”ל

אמנון בוארון, הרב
בכיר. מרצה. למורים,. ליפשיץ’. ‘ראם. מכללת. בוגר. במעלות,. ההסדר. ישיבת. בוגר.
תורה. בתלמוד. חינוכי. מפקח. ברכסים,. אחיה. במכון. מיוחד. לחינוך. למורים. במכללה.

‘זיכרו’.ברכסים,.פעיל.ציבור.במעלות.תרשיחא.ובגליל.בכלל.
מעלות        נייד: 052-7118515

amnon.boaron@gmail.com   :דוא”ל
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אפרת אייל
מוצגות. עבודותיה. הילה.. במצפה. עצמאי. סטודיו. בעלת. הקרמיקה,. בתחום. אמנית.
ובעולם..מלמדת.קרמיקה.במסגרות.שונות..פעילה.בתחום.החינוך. בתערוכות.בארץ.

באזור.
מצפה הילה

eyalfam@netvision.net.il :נייד: 052-3478422                                דוא”ל

אראלה למדן, דר’
NLP.סוציולוגית.חינוכית,.מאמנת,.יועצת.ומטפלת

מנחת.סדנאות.לסבאות.עכשווית.
חוקרת.אימהות.ותרבות.נשית.

מחברת.הספר:.משתיקה.לזעקה.לדיבור-.שלושה.דורות.של.אימהות.בקיבוץ.
קיבוץ נגבה      טלפונים: 08-774803, 054-8015035

                                                   Lamdaned@negba.org.il :דוא”ל

בנימין )בוג’ה( יוגב

חבר.קיבוץ.בית.העמק,.מנהל.מכון.שיטים.בקיבוץ.בית.השיטה.
בית העמק, ד.נ אשרת, 25115

טל: 9960525    נייד: 052-2345476

ברוך כהנא, דר’
פסיכולוג.קליני.–.מדריך..מרצה.במרכז.רוטנברג.לפסיכולוגיה.יהודית,.במכללת.הרצוג,.

ובאוניברסיטה.העברית..מחבר.הספר.“שבירה.ותיקון”.
נוה דניאל, ת.ד.38 גוש עציון. 90909                       טלפונים: 02-9932453, 050-7448901

kahanabh@gmail.com       :דוא”ל

בתיה מרגלית
אמנית.בין.תחומית.המתמחה.בזכוכית..יחד.עם.בעלה.הקימה.את.סטודיו.ג’רה.בכליל,.
ועושה.פרויקטים.שקשורים.לאמנות. יוצרת,.מלמדת. וזכוכית,.שם.היא. סטודיו.לחרס.
וקהילה.במסגרת.מילגה.ופרויקט.אמן.תושב..למדה.ולימדה.בארצות.הברית..עבודותיה.

הוצגו.בתערוכות.בארץ.ובעולם.
כליל,  ד.נ. אשרת 25233                          נייד: 052-4698631

jara@netvision.net.il :דוא”ל
JARA STUDIO :אתר אינטרנט

www.facebook.com/pages/Jara-studio/264923423626159 :בפייסבוק
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בתיה שפירא
מחשב. ויישומי. טכנולוגיה. במדעים. מורים. השתלמויות. ורכזת. למורים. מרצה. בעבר.

במרכז.השתלמויות.שבשלומי.והיום.פעילה.ומרצה.בארגוני.תרבות.יהודית.ישראלית.
נהריה

נייד: 052-3201652
batyash6@gmail.com :דוא”ל

גדעון סילבסטר, הרב
–.הקול.הרבני. וגם.המחנך.הבכיר.בתנועה. הרב.המיצג.את.הקהילה.הבריטית.בארץ.
עבור.זכויות.האדם...הוא.גם.כותב.באתר.של.הארץ.באנגלית..לפני.זה.הוא.עבד.כיועץ.
במשרד.ראש.הממשלה..לפני.עלייתו.ארצה.כהן.כרב.בקהילה.משגשגת.בלונדון.......................................

נייד: 050-8762117
gidonsyl@netvision.net.il   :דוא”ל

גולן בן חורין, הרב דר’
מנהיגה.הרוחני.של.הקהילה.הפלורליסטית.בראש.פינה..בגישתו.ה”מדרשית”.ליהדות.
הפלורליזם. בתחום. שלו. בדוקטורט. ביטוי. לידי. שבא. כפי. אקדמי,. עומק. משלב. הוא.
כמושג.יהודי,.עם.ניסיון.של.25.שנה.כמחנך.בתחומי.ההתחדשות.היהודית..כייזם.חינוכי.
רוחני.גולן.יועץ.לקהילות.יהודיות.מגוונות.ברחבי.העולם,.מחנך.בכיר.בתוכניות.ג’נסיס.
ובימה.באוניברסיטת.ברנדייס.בבוסטון.וכן.מנהל.התוכנית.הישראלית.של.בית.המדרש.

לרבנים,.ליאו.באק,.מלונדון.
רח’ בית לחם 3 חיפה                      נייד: 054-7866223

       gbenchorin@gmail.com  :דוא”ל

גליה סדן, רבה
רבה.בקהילת.בית.דניאל,.המרכז.הרפורמי.בתל.אביב-יפו..כמו.כן.היא.מכהנת.כרכזת.
מועצת.הרבנים.המתקדמים.)רפורמים(.בישראל..בין.השאר,.היא.עוסקת.רבות.בתחום.

הגיור..מתגוררת.בתל.אביב..אם.לאיתמר.
הרב פרידמן 51א, תל אביב                                      נייד: 052-8908063

galia@beit-daniel.org.il  :דוא”ל

דוד הלל וינר, הרב
בן.35.נשוי.ואב.לבן.ובת,.גר.בעכו,.מחנך.כיתה.י”ב.בישיבה.התיכונית.ברמת.גן.

נייד:052-7203944
viner@inn.co.il     :דוא”ל
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דליה תיבון- לגזיאל, רבה
רבה,.הוסמכה.ב.HUC.JIR.ירושלים,.MA..מחשבת.ישראל..מנהלת.פיתוח.מנהיגות.
משרתת. התפוצות.. שבבית. היהודי. העם. ללימודי. הבינלאומי. הספר. בבית. חינוכית,.
גם.כרבת.קהילת.‘סולם.יעקב’.בזכרון.יעקב,.עבדה.כמנהלת.פיתוח.מנהיגות.חינוכית.
בתנועה.ליהדות.מתקדמת.ובמרכז.לוקיי.בחיפה,.כמנהלת.תחום.חינוך.קהילתי.במרכז.
חינוך.ליאו.באק.חיפה..הובילה.ומובילה.מגוון.רחב.של.תוכניות.לימוד,.העשרה.ופיתוח.

מקצועי.בתחום.החינוך.היהודי.
רח’ טרומפלדור 20, זכרון יעקב                           נייד:  052-6764311

daliatibon@bh.org.il  :דוא”ל

דן שרון, דר’
לשעבר.מנכ”ל.משרד.החינוך,.המנהל.הראשון.של.מכללת.אורט.בגבעת.רם,.המפקד.
וייס,.הקים.את. הראשון.של.“תלפיות”.בחיל.האוויר,.המנהל.והמייסד.של.מכון.ברנקו.
המחלקה.הטכנית.באורט.העולמי,.והיום.-.במסגרת.רשת.צור.-.פועל.להקמת.בתי.ספר.

מקצועיים.מזן.חדש.
dan@zur.co.il  :פרחי חן 12 ירושלים                      נייד: 050-6688200                   דוא”ל

דניאל גולדפרב, דר’ הרב
יליד.בוסטון.שבארה”ב,.רב.קונסרבטיבי.ועורך.דין,.עלה.ארצה.ב-1976,.עבד.במשרדי.
המשפטים.והאוצר.ובמשרד.פרטי..נהל.את.הישיבה.הקונסרבטיבית.בירושלים.משנת.

2000.עד.ליוני.ש.ז..וממשיך.ללמד.תורה.שם.ובמקומות.אחרים.
אבן שמואל 33, ירושלים 9720101                 טלפונים: 02-5867754, 0544-830040

Goldfarb@uscj.org  :דוא”ל
www.conservativeyeshiva.org  :אתר אינטרנט

הדס פל- ירדן
ספרדית. יהודית. שירה. במחקר. המתמחה. לאתנומוסיקולוגיה. דוקטורט. ותלמידת. זמרת.
טורקית...בשש.השנים.האחרונות.חייתה.באיסטנבול,.הופיעה..ולמדה.בקונסרבטוריון.של.
האוניברסיטה.הטכנית.)האקדמיה.למוסיקה.מסורתית(.באיסטנבול.כסטודנטית.למוסיקה.

עממית.טורקית,.מוסיקה.עותומאנית.ותורת.המקאם.הטורקי.
וספרד. בכלל. המזרח. יהודי. של. לפיוטים. השירה. תחומי. את. הרחיבה. האחרונות. בשנים.
בפרט.ושירי.עם.טורקיים.אשר.השפיעו.על.התפילה.היהודית.ועל.פיוטיה.ובעקבות.כך.בשנה.
האחרונה..הופיעה.באיסטנבול,.אסטוניה,.מוסקבה.וברלין.בקונצרטים.וסדנאות.שירה.של.

מוסיקת.עולם.ושיתפה.פעולה.גם.עם.מוסיקאים.מקומיים.בתחום.מוסיקת.העולם.והג’אז.
hadassp@gmail.com  :טלפון 054-5292696                                              דוא”ל

זהר יולס
אמנית.יודאיקה.ממושב.מרחביה..עובדת.בחומרים.שונים.תוך.שימוש.נרחב.בטקסטים,.

תוצרי.לימוד.ממושך.של.תרבות.יהודית.והתבוננות.בטבע.ובחיים.
מושב מרחביה, ד.נ. גלבוע                     טלפונים: 052-3234810, 04-6593216

      jzohar@inter.net.il  , jolleszohar@gmail.com   :דוא”ל
 www.zoharjolles.com:אתר אינטרנט
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חווה פנחס-כהן
משוררת,.סופרת.עורכת.ומתרגמת..ייסדה.וערכה.את.כתב.העת.“דימוי”.במשך.עשרים.
שנה,.מייסדת.ומנהלת.אומנותית.של.כנס.“כיסופים”.כנס.ירושלים.לסופרים.ומשוררים.
יהודיים.שהתקים.עד.כה.שלוש.פעמים.בבית.אבי.חי.ובמשכנות.שאננים...הוציאה.עד.
כה.שמונה.ספרי.שירה.וספר.שיחות.על.השירה.“אסכולה.של.איש.אחד”.עם.המשורר.

ישראל.אלירז
       cohenh2@bezeqint.net  :דוא”ל נייד: 052-3206980   

 www.havapinhascohen.com :אתר אינטרנט

חנה מן
פסיכולוגית.קלינית.במקצועה,.בת.למשפחה.דתית.ציונית,.עלתה.לארץ.מאנגליה.בגיל.
במסגרות. יהדות. לומדת. לשתיים.. וסבתא. אחת. לבת. אם. שמונה,. קרית. תושבת. .,22
וחילוניים,.חברת. ושיח.של.דתיים. שונות.במשך.השנים,.משתתפת.בקבוצות.למידה.

הארגונים.“קולך”.ו”נאמני.תורה.ועבודה”...
רח’ טרומפלדור 16, ת.ד. 8825 קרית שמונה 10200

טלפונים: 04-6944137 )בית( 04-046828081,6828081, )עבודה( 050-8434463 
chanamanne@gmail.com :דוא”ל

www.chana-manne.co.il :אתר אינטרנט

חני מירון
לגיל. מחנכות. בקורסי. והדרכה. בהובלה. עסקה. ת”א,. באונ’. וספרות. מקרא. בוגרת.
הרך,.כתיבת.תכניות.ומבחנים.למשרד.החינוך.בתחום.הלשון.וההבעה.העברית..כיום,.

רכזת..מורשת.יהודית,.בנהריה.
נהריה       נייד: 0508-920963

hanamiron@walla.com :דוא”ל

יאיר ליפשיץ, הרב  פרופ’ 
רב.חילוני.הומניסטי..נשיא.הפדרציה.העולמית.ליהדות.הומניסטית,.נשיא.עמותת.‘הלב.

הקדוש’.
קדרון 19 חיפה         נייד: 052-6836000 

 yairlif@gmail.com :דוא”ל

יהושוע אנגלמן
עתניאל. ישיבת. הכותל,. בישיבת. לימד. בפסיכותרפיה.. שני. תואר. למד. אנגליה,. יליד.
“חברותא”. כמו. אורתודוקסים-פלורליסטיים. מדרש. בבתי. וכן. יצחק,. שיח. וישיבת.
ו”קולות”..שימש.כרב.קהילת.יקר.בלונדון..שיעוריו.עוסקים.בתלמוד,.חסידות.וקבלה,.
החסידית. במוזיקה. היוצרים. חלוצי. עם. נמנה. פילוסופית.. פסיכולוגית. פרשנות. עם.

העכשווית.
engelmany@gmail.com :ירושלים                 נייד: 052-4239868              דוא”ל
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יהושוע יעקובי
עולה.חדש/ישן.מקהילת.בני.אפרים,.אשר.עבר.גיור.בישראל.וחי.עמנו.היום.ופועל.ללא.

הרף.להכרה.בזכותו.של.השבט.האבוד.להיות.חלק.ממדינת.ישראל.
הרא”ה 117/9, רמת גן – 52401                            נייד: 052-3823788

yehoshuayacobi@gmail.com :דוא”ל
www.bneiephraimcommunity.com :אתר אינטרנט

יואל פרץ, דר’
מרצה.לפולקלור.באוניברסיטת.בן.גוריון.ובמכללה.האקדמית.אחוה.ותחום.ההתמחות.
שלו.הוא.סיפורי.עם.במרחב.התרבות.היהודי.ובמרחבי.תרבות.נוספים..יואל.גם.מופיע.

כמספר.סיפורים.מקצועי.ומנהל.את.מס”ע.–.המרכז.לסיפורי.עם.ולפולקלור.
רח’ ביכורים 34, חיפה, 34577                       טלפונים: 04-8383510  0507-507626

yoelprz@netvision.net.il  :דוא”ל
אתר אינטרנט: אתר מס”ע )המרכז לסיפורי עם ולפולקלור(

/http://web.macam.ac.il/~yon

יפה עזר
המורכבת. להקה. של. כוריאוגרפית. והעצמה.. לריפוי. כדרך. וריקוד. בתנועה. עוסקת.
מאנשים.בעלי.צרכים.מיוחדים,.עובדת.עם.כל.סוגי.האוכלוסייה.–.נשים,.קשישים.וילדים..
מעבירה.סדנאות.לשחרור.רגשי.באמצעות.שמחה.וצחוק..יפה.מאמינה.כי.לכל.אדם.יש.
את.הניגון.האישי.שלו,.כאמירתו.של.הבעל.שם.טוב.“שהתפילה.המהירה.לשמיים.היא.

דרך.סוליות.הנעליים”.
מושב לבנים    נייד: 050-8297907

יפה עפשטיין
יהדות. ללימודי. “פרדס”. מכון. כמנהלת. ומשמשת. ליטורגיקה. הלכה,. תלמוד,. מלמדת.
יפה. עו”ד.. לשכת. חברת. אילן,. בר. מאוניברסיטת. במשפטים. תואר. בעלת. בירושלים..
היתה.תלמידה.לשעבר.בכולל.“פרדס”.,.כמו.גם.“מכון.מתן”.לתלמוד..יפה.לימדה.במכוני.
דורות,.כולל.דרישה,.ישיבה.,.כולל.קיים,.מרכז.לוקשטיין,.תא.שמע,.יהודה.הצעיר..הייתה.
חברה.בבית.מדרש.“רשות.הרבים”,.פעילה.בנושאי.האורתודוקסיה.המודרנית.בישראל.

במרכז.יעקב.הרצוג..בעלת.תואר.שני.בתלמוד.באוניברסיטה.העברית,.ירושלים.
מטודלה 12/8 ירושלים                         טלפונים: 054-7464465
                                                    yaffa@pardes.org.il :דוא”ל

http://www.pardes.org.il/hebrew :אתר אינטרנט

ירון אלון
העברית.. מהאוניברסיטה. בפילוסופיה. שני. תואר. ובעל. ישראל. למחשבת. החוג. בוגר.

מרצה.ומנחה.קבוצות.ביהדות.ובפילוסופיה..
התמרים 15, ראש פינה                              נייד: 052-6272682  

yaron.alon@gmail.com :דוא”ל
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לאה רזניקוביץ
מקדמת.בריאות.ואחות.העוסקת..בחינוך.לבריאות,.מחברת.הספר.“רק.לא.דיאטה”,.

העוסק.בשיפור.אורח.החיים.
אדם הכהן 14  חיפה 32714                נייד:  04-8120644

leahreznik@013net.net  :דוא”ל
www.notjustdiet.co.il :אתר אינטרנט

לירון הוך, דר’
יהודית.בימי.הביניים”..נושאים.מרכזיים.של.מחקרי:. בעל.תואר.שלישי.ב”פילוסופיה.

הגותו.של.דון.יצחק.אברבנאל.והגותו.של.הרמב”ם.
קיבוץ כברי, ד”נ אשרת 25120

נייד:  054-8171266   
  lironhoch@hotmail.com :דוא”ל

מיכאל וינגרטן, פרופ’
לפני. לצפת. משפחה,.עבר. רופא. אוקספורד,. אוניברסיטת. בוגר. בארץ,. שנה. ארבעים.

שנתיים.ומשמש.משנה.לדיקן.לחינוך.רפואי.בפקולטה.לרפואה.בגליל.
הפקולטה לרפואה בגליל. ת.ד. 1589, צפת     

www.biu.ac.il :אתר אינטרנט

מיכל גוברין, דר’
סופרת,.משוררת.ובמאית.תיאטרון.ישראלית.

ראש.המחלקה.לתיאטרון.במכללת.אמונה,
ומרצה.באוניברסיטת.תל.אביב,

לימדה.במכון.שכטר.למדעי.היהדות.בירושלים.
michal.govrin@gmail.com :דוא”ל

מלכה גלבוע, דר’
ילידת.ירושלים,.חיה.בכרמיאל.מאז.היווסדה..

אם.לשלושה.ילדים.וסבתא.לנכדים..
דוק’.לספרות.חז”ל,..והיסטוריה.של.הבית.השני..

עבדה.כמורה.וכמנהלת.בי”ס.בכרמיאל.
גמלאית.המחלקת.את.זמנה.בין.משפחה,.התנדבות.וכתיבה..

malkagilboa@walla.com :כרמיאל             דוא”ל
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מרי רודולף, פרופ’
עלתה.ארצה.בשנת.2012.כדי.להוביל.את.תחום.בריאות.הציבור.בפקולטה.לרפואה.
ובמשך.20. ילדים.בארה”ב. בגליל.של.אוניברסיטת.בר.אילן..היא.התמחתה.ברפואת.
שנה.הייתה.רופאת.ילדים.קהילתי.ופרופסור.לבריאות..הילד.באוניברסיטת.לידס.בצפון.
אנגליה..היא.מתמודדת.עם.האתגר.של.עליה.לגליל.יחד.עם.תרומתה.ליוזמה.המכוונת.

לשיפור.הבריאות.בפריפריה.הצפונית.של.הארץ.
הפקולטה לרפואה בגליל. ת.ד. 1589, צפת              טלפונים: 0722644930

www.biu.ac.il:אתר אינטרנט                          mary.rudolf@biu.ac.il    :דוא”ל

משה לביא
חיפה.. באוניברסיטת. הקהירית. הגניזה. לחקר. המרכז. וראש. ומדרש. לתלמוד. מרצה.
ההתחדשות. ובין. האקדמי. הלימוד. בין. המשלבות. חדשות. לימוד. מסגרות. מוביל.

החינוכית.והחברתית.בתחומי.היהדות...
הכובשים 41ב, זכרון יעקב                          נייד: 052-6446933

moshe.lavee@googlemail.com :דוא”ל
https://haifa.academia.edu/MosheLavee :אתר אינטרנט

משה סמואלס
עוסק.בתחום.החינוך.היהודי.הבלתי.פורמאלי.מזה.12.שנה,.בישראל.ובתפוצות..בעברו.
המסורתית. הנוער. בתנועת. חינוך. ראש. לאלאבמה,. היהודית. הסוכנות. שליח. היה.
עולם.בת”א-יפו”..לאחרונה.הקים. “תיקון. ומנהל.תוכנית.מסע.מצטיינת.בשם. נוע”ם,.
וייעוץ.חינוכי.בתחום. את.“היהודי.הנודד”,.חברה.המספקת.תכנים,.תוכניות.חינוכיות.

העמיות.היהודית..
הרב אהרונסון 32 דירה 6 ת”א                        נייד:  052-8756403

moshe.wanderingjew@gmail.com :דוא”ל
www.wanderingjew.co.il :אתר אינטרנט

נדיה לוין
נדיה.היא.אשת.יחסי.ציבור,.אירועים,.גיוס.כספים,.מחברת.בין.אנשים.וגורמת.לדברים.
שאכפת.לה.מהם.לקרות..היא.נולדה.בלונדון,.אבל.מאוד.נוכחת.בירושלים.ומשמשת.
חדשה”. “שירה. היא. בירושלים. שלה. הקהילה. ירושלים”.. “לימוד. של. משותף. כיו”ר.

ובשמונה.החודשים.האחרונים.היא.נמנית.עם.נשות.הכותל.
נייד: 054-5337000 כתובת – ירושלים   

ladidah2000@gmail.com :כתובת דוא”ל
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נירית סקלקה
בעלת.תואר.ראשון.בפסיכולוגיה.וסוציולוגיה,.בוגרת.לימודי.אמנות.והערכת.עתיקות..

עוסקת.בעיצוב.פריטים.סרוגים.ובהנחיית.סדנאות.ייחודיות.וקבוצות.סריגה..
מנחה.קבוצות.נשים.סורגות.עבור.מיטב.חנויות.העיצוב.בארץ..

מצפה הילה, נייד: 054-7720065
niritskalkam@gmail.com  :דוא”ל

nurushabagalil.blogspot.com:אתר אינטרנט

נתן אופיר, ד”ר
יהודית. בפילוסופיה. ושלישי. שני. תואר. סיים. )אופנבכר(. אופיר. נתן. ד”ר. הרב.
באוניברסיטה.העברית.בירושלים..הוא.הוסמך.כרב.ע”י.הרבנות.הראשית.לישראל.וכיהן.
כרב.האוניברסיטה.העברית.במשך.16.שנה..ד”ר.אופיר.מתמחה.בהוראת.המדיטציה.
היהודית.לאור.הנוירופסיכולוגיה...היום.הוא.מלמד.בבה”ס.הגבוה.לטכנולוגיה.בירושלים.
ביוגרפי. ספר. פרסם. לאחרונה. אונו.. קרית. האקדמית. המכללה. של. החרדי. ובקמפוס.

אודות.הרב.שלמה.קרליבך..
טל’ 02-5636093, 052-2408822,  072-2326630

www.JewishMeditation.org.il, www.CarlebachBook.com :אתרים

סוזאן וינגרטן
היסטוריונית.של.האוכל,.המתמחה.באוכל.בספרות.התלמודית.

רח’ בר יוחאי 18 תד 362  צפת 1310301
נייד: 050-7537184

       weingarten.susan@gmail.com :דוא”ל

סוניה ליפשיץ
תושבת.בר.יוחאי.שבגליל,.דתית.לאומית..בוגרת.מחשבת.ישראל.ומקרא.באוניברסיטת.

חיפה,.מוסמך.להוראה.לתנ”ך.ומקצועות.היהדות.מכללת.שאנן.
בר יוחאי,           נייד : 050-2222062
sonialif8@gmail.com  :דוא”ל
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סיוון מס, הרב
ישראלית”,. יהדות. .- “תמורה. פעילות. את. המאגד. הפורום. החילונית”. “היהדות. יו”ר.
ההומניסטית. היהדות. בטאון. .- חופשית”. “יהדות. החילונים,. הרבנים. מועצת. מרח”ב.
ישראלית. מנהיגות. להכשרת. מכון. ישראלית”. יהדות. .– “תמורה. דיקן. ועוד.. חילונית,.
יהודית..המכון.הוא.חלק.מהפדרציה.הבינלאומית.ליהדות.חילונית.הומניסטית,.שעמיתיו.
פעילים.בארגונים.ויוזמות.להעצמה.יהודית.הומניסטית.בתחומי.החינוך,.החברה,.היחיד..
ופיתוח. חיים. טקסי. מגוון. ומועד,. חג. טקסי. באמצעות. מבוצעת. הפעילות. והמשפחה..

תוכניות.חינוך.והשכלה.
רחוב עוזיה 11, ירושלים 93143                       נייד: 0523366541 

rsivanmaas@gmail.com  :דוא”ל

סימה גץ
תסריטאית.ומפיקת.סרטי.ילדים.בנושאים.יהודיים..תושבת.העיר.מעלות..בת.למשפחה.
ירושלמית.שורשית,.שעברה.לגור.בצפון..שם.עסקה.ועוסקת.בחינוך.בתפקידי.ניהול.
והוראה..בעלת.תואר.ראשון.ביהדות.ובמתמטיקה.ותואר.שני.בחינוך.ואומנויות..בוגרת.

ביה”ס.לתסריטאות.
רח’ קורנית 8 מעלות תרשיחא                      נייד: 052-8827498

עובדיה חממה
מוסיקאי,.יוצר

מנכ”ל.חברת.חממה.חקלאות.ושיווק

טלפון 050-5243102

עופר גביש
חוקר.תולדות.הזמר.העברי.ומנחה.שירה..מפרסם.את.סיפורי.הזמר.בספרים,.בכתבות.
עיתונאיות,.בתחקירים.לסרטי.תעודה,.בפינות.רדיופוניות.בגלי.צהל.)בין.השאר.בתכניתו.
של.שמעון.פרנס(.וברשת.ב’.)פס.הקול.של.המדינה.ועוד(,.בטיולים.מזמרים.)המצאה.

שלו.שכבשה.את.חבורות.המטיילים.והשרים(..וכמובן.בהופעות.
קיבוץ יפתח ד.נ.מרום הגליל 1384000                   נייד: 052-5012662

    www.gavisho.com :אתר אינטרנט                          go436@gavisho.com   :דוא”ל
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ציפורה נאמן / משה נתן
מורה. צפורה. ז”ל.. נאמן. יעקב. ורבה. מורה. חמיה,. של. תלמידתו. נייר,. לגוזרי. שני. דור.
בגמלאות.מקדישה.את.כל.זמנה.ומרצה.להחייאת.אומנות.מגזרות.הנייר..עד.כה.לימדה.
יחד.עם.בן.זוגה.משה.נתן.את.אומנות.מגזרות.הנייר.המסורתיות.בכל.רחבי.ישראל,.
ארה”ב,.קנדה,.צרפת,.שוויץ.ואנגליה..מעל.15,000.איש.השתתפו.בסדנאות.עם.צפורה.
ומשה..מלבד.בלימוד.גליל,.הם.השתתפו.בלימוד.אנגליה,.לימוד.ליברפול,.לימוד.מודיעין,.

לימוד.ערבה.ולימוד.יוצאי.ברית.המועצות.לשעבר.
חיפה, שדרות הל”ה 9, 32202                                טל: 04-8121036   נייד:052-2257676  

   ziporan@gmail.com :דוא”ל

www.papercuts.co.il :אתר אינטרנט

רבקה אמבון
ישראל. עם. של. להיסטוריה. בחוג. ודוקטורנטית. והגליל. צפת. תולדות. חוקרת.
באוניברסיטת.תל-אביב...אוצרת.של.מוזיאונים.היסטוריים.ואתנוגרפיים,.כיום.ב’בית.

של.דונה.גרציה’,.טבריה.
תושבת.הגליל,.משתייכת.לקהילת.‘לימוד.גליל’.

עמוקה 13802                         נייד: 054-5876510
rivkaamb@post.tau.ac.il  :דוא”ל

רבקה הבסי, דר’
חוקרת.השירה.העממית.בלאדינו,.פעילה.בארגון.“קהילות.שרות.פיוט.וניגון”.

רח’ קק”ל 50, קרית טבעון 36082
טלפונים: 04-9837802   נייד: 054-2273379

hank@netvision.net.il  :דוא”ל

רון שלייפר
מרצה.באוניברסיטת.אריאל,.ראש.המרכז.לחקר.ביטחון.ותקשורת,.חוקר.את.הלוחמה.

הפסיכולוגית.בעבר.ובהווה...
פרנקפורטר 4 ירושלים    97225                                  טלפון:  02-5868714

rons@ariel.ac.il     :דוא”ל

שולמית שחף
בעלת.תואר.ראשון.בחינוך.ותקשורת.עוסקת.בתנועה.מזה.שנים.רבות..מטפלת.באיזון.

גוף.נפש.ושיאצו.ומנחת.מעגלים.וקבוצות...
הגליל 114 א’, נווה שאנן,חיפה                                      

20089a1@gmail.com :דוא”ל נייד:   052-8224544  
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שלום המר, הרב
רב.אורתודוקסי,.עוסק.בחינוך.במגוון.מערכות.זה.22.שנים..מרצה.בפני.קהילות.בחו”ל.
הראשית,. הרבנות. יהודית,. תודעה. מטעם. מרצה. וא”י.. יהודית. זהות. אידיאולוגיה,. על.

צה”ל..יועץ.חינוכי.למגזר.החרדי.בבית.שמש.ומרצה.במרכז.מורשת.בגין.בירושלים.
היסמין 24 א’, נופי אביב, בית שמש                        נייד: 050-4743335

rabbihammer@rabbihammer.com :דוא”ל

שלמה בן אליהו, הרב
רב.המועצה.האזורית.מטה.אשר,

מרצה.לקבלה.ויהדות.
נייד: 050-2794675

shlomob@matteasher.org.il  :דוא”ל

שמעון אטיאס
נשוי.ואב.לארבעה.ילדים..מחנך,.מורה.למתמטיקה.ותנ”ך.ורכז.תרבות.ישראל.בתיכון.

המקיף.אורט.מעלות.
מעלות          נייד: 050-8836797

moc.liamg@itanomihs  :דוא”ל

שרה ב”ק
החינוכית,. הטלוויזיה. חדש”. “ערב. התוכנית. ויוצרת,מגישת. קולנוענית. עיתונאית,.
ומגישה.תוכניות.רדיו.שונות.)גלי.ישראל,.אקו.99(..כותבת.בעיתון.“סופהשבוע”..שימשה.
ככתבת.החינוך.של.חדשות.ערוץ.2..לאחרונה.החלה.לשיר.גם.בפני.קהל.מעורב..נשואה.

לרב.אפרים.ב”ק.ואמא.לשישה.ילדים,.גרה.בקיבוץ.כפר.עציון
כפר עציון ד.נ. צפון יהודה                                 נייד: 050-5704875
                                           sarabeck360@gmail.com :דוא”ל


