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סטודיו דוב אברמסון :: ירושלים

סטודיו דוב אברמסון משלב בין עבודת עיצוב ומיתוג ללקוחות לבין יצירה 
אומנותית ועיצובית עצמאית, בעיקר בתחום הזהות היהודית-ישראלית 
ומעצבות  שניים עשר מעצבים  כיום  המונה  צוות הסטודיו,   העכשווית. 
את  וקו  טקסט  צבע,  צורה,  באמצעות  מתמיד  באופן  בוחן  טפו(,  )טפו 

הגבולות המרתקים שבין קודש לחול ובין עתיק לעכשווי.

רשות הרבים - הפורום הירושלמי לארגוני התחדשות יהודית

הציבורי  המרחב  על  יחד  המשפיעה  ארגונים  שותפות  הינה  הרבים  רשות 
הירושלמי בקידום יהדות מתונה ועיר פתוחה לכל באיה.

קרן קשת

  פועלת לחזק את הקשרים המשותפים תוך כיבוד ההבדלים בין כל היהודים 
לימוד,  דרך  ותתחזק  גווניה, תשתמר  כל  על  היהודית,   ולהבטיח שהתרבות 

הגברת המודעות וההבנה ובאמצעות קיום המסורת בפועל

שדרות היובל 
היובל  קדמת  חברות  מבית  השכונה  במרכז  איכותי  מגורים  פרויקט    

וקרסו נדל"ן

 הרשימה חלקית בלבד. שימו לב כי מספר המקומות מוגבל. תכנון האירועים 
ביוזמת ואחריות הארגונים המפורסמים ולהם שמורה הזכות לשינויים.
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  שבועות בירושלים 2019 תשע"ט

ה-16  במאה  בצפת  מקובלים  חוגי  בקרב  פירשו  תיקון  המילה  את 
כקישוט, לקראת חידוש הברית של מתן התורה, במעמד הר סיני. את 
הכלה  לקישוט  דימו  החכמים  תלמידי  של  המשותף  הלימוד  שעות 
תורה,  דברי  העשויה  מחרוזת  שזירת  באמצעות  כלולותיה,  לקראת 
משנה, תלמוד וזוהר. ליל שבועות הוא לפיכך חוויה תרבותית חדשה-
היהדות  ארגוני  של  השנתית  בעשייתם  שיא  נקודת  המהווה  ישנה 
דעת,  הרחבת  של  זה  בלילה  ומפגש.  יצירה  בלימוד,  הישראלית 
הקשבה, מפגש ולימוד, נוסיף למחרוזת חרוזים חדשים בדמות אמנות, 

מקרא, תלמוד, פילוסופיה, ספרות, שירה ועוד.  

תיקוני ליל שבועות בירושלים

 הביטוי "מוסיף והולך" שמקורו בהלכות חנוכה,
קובע לעצמו עוגן גם בחג השבועות. מדי שנה, הולכים 

ומתרבים בתי הכנסת, מוסדות התרבות וקבוצות פרטיות 
ללימוד חג השבועות ומרבים את האור בירושלים. 

ההיענות לקריאה העתיקה "קומו ונעלה ציון" מתרחשת 
מול עינינו. שערי עיר הבירה ירושלים ורבבות תושביה 

 פתוחים לקבלת עולי הרגל מכל הארץ, הבאים לחוג
את חג השבועות על גווניו השונים בעיר הנצח.

 מוצאי שבת
אור לו' בסיון תשע"ט 

8.6.2019
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 בקעה והמושבה

קהילת כל הנשמה והתנועה ליהדות מתקדמת 
אשר 1

21:15  ערבית לחג
21:45  סדנת יין ושיחה על יהדות 

22:30  הרצאה מרכזית
23:30  דיונים ושיחות בהובלת חברי הקהילה

מניין פלך 
יהודה 31

תיקון סופרים
22:30  ד"ר שירלי גרץ: מה בין רות ונזירות? השראות לכתיבה ספרותית

23:30  מירה מגן: אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי - על הקונפליקט בין אומנות לאמונה
00:30  ד"ר תמר קדרי: מתנות קטנות - על תהליך הכתיבה של הספר 'מנחה ליהודה'

01:30  אמוץ עשהאל: אחאב וחזקיהו - הפרוטוקולים הגנוזים

בית הכנסת יהודה הלוי 
הצפירה 29

ליל שבועות
23:00  חנן מזא"ה: נושא השיעור יפורסם בהמשך

00:00  ד״ר יוסי וולנרמן: "החלומות שוא ידברו" או "אין חלום שאין בו אחד משישים 
לנבואה"?

חג
19:15  ראובן קמפניינו: איסור ׳חדש׳ בארץ ישראל ובמבחן המציאות בגולה

סוד שיח: קהילה שוויונית ירושלמית 
הצפירה 29

סיפור/שיר/דמות: שבועות בראי של סטוריטלינג ומחזות זמר
00:00  אלחנן מילר: שני רומאים בבית המדרש - האם מותר לגויים ללמוד תורה?

01:00  אילת כהן וידר: סיפורי אהבה במדרשים עתיקים וחדשים
ּה" - הספר Pride and Prejudice דרך  ׁה ְלֵבית ִאָמּ ְׁבָנה ִאָשּ 02:00  נוריה לוי: "ֵלְכָנה שֹּ

מגילת רות )השיעור ינוע בין עברית לאנגלית(
03:00  גלידה ומחזות זמר: אנחנו נביא את המחזות זמר, אתם תביאו את הגלידה.

03:15  אבי מאיר: המחזמר Les Miserables דרך היהדות
03:45   סדנת ריקוד, ללמוד קומבינציה מתוך מחזמר מוכר )למשתתפים עם ובלי נסיון(

Wicked, The Lion King דיונים בקשר שבין סיפורי התנ"ך למחזות זמר כגון
04:45  קריאת מגילת רות

05:15  שחרית הנץ - תפילת שחרית שוויונית

קהילת ניצנים 
אשר 3

23:30  הרב שי פינקלשטיין: עשה לך רב - לתופעת "דעת תורה"
Daniel Taub: Lessons for Negotiators from Sefer Bereishit

00:30  ד"ר טובה גנזל: המרחב הציבורי של מדינת ישראל בעיניים הלכתיות
Rav Shai Finkelstein: Holiness vs Mundane -The life of the religious Jew in the 
Modern world

Coffee Break 01:15  הפסקה
01:30  יואל סילבר: בקרובי אקדש - התגלות אלוקית והתערבות אנושית

Rabbi David Katz: Rabbinic Censorship and Psak Halacha in Public Policy
02:15  חיים רוטנברג: האמונה בתורתו של הרב יהודא ליאון אשכנזי ז"ל

Rabbi Kenneth Brander: Is There a Glass Ceiling for the Role of
03:00  הפסקה 

03:15  הרב דוד אנסבכר: מסע יחזקאל - מירושלים לתל אביב וחזרה
Joel Silber: "The Day After Shabbat" and Shavuot 

04:00  הרב שי פינקלשטיין: לימוד בחבורה עם הרב שי - לחקר מנהגי קריאת עשרת 
הדברות בטעם עליון או תחתון - על טעם יש להתווכח

Yoseph Shmidman: Everything You Always Wanted to Know about Shul but 
Were Afraid to Ask

04:50  מגילת רות
05:29  תפילת עמידה

 Teen Program תוכנית לנוער
23:30  Tamir Goodman: How to Slam Dunk with your Feet in the Ground - How 
Jewish principals help you fulfill your dreams - Part 1

00:00  הרב ירמי סביטסקי:  יחס התורה למלחמה ושלום - עיון בספר דברים   
00:45  Tamir Goodman - Part 2

01:15  הפסקת קפה  
01:30  הרב שי פינקלשטיין: פורום פתוח שאל את הרב שי )ללא הורים(

בית הכנסת עמק רפאים 
יעל 4

22:10  פרופ' אבינועם רוזנק: סודו של הרמב"ם - היפוכי תבונה והלכה
22:15  Dr. Steve Bailey: What was the Real Purpose of the Event at Mt Sinai?   
a Textual Study

22:55  גב' יעל להמן: מ׳אמה של מלכות׳ ועד לאימהות )והורות( מיוחדת
23:00  Dr. Michael Kagen: The Meaning of )Jewish( Life: an Exploration of the 
Jewish Journey through Time and Space

23:45  גב' אורית מלכה: כגר כאזרח - גרות ומתן תורה בין המקרא לחז"ל

הבית פתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות 
עמק רפאים 12

תיקון ירושלמי גאה
22:00  נדב שוורץ: הקשת, אות משמיים

אילן ארונין: הומוסקסואליות בחברה הפלסטינית
24:00  תמר בן דוד: על חיקוי ומרי מגדרי

02:00  אוריאל לוי: )הטרו(נורמטיביות כפויה - מודלים להתמודדות
04:00  סדנה: את, אני והמהפכה הבאה

שירה חדשה 
עמק רפאים 12

"היו נכונים"
17:00  תפילת מנחה של שבת

ית ָלֶחם" - ָאָנה ֵבּ יֶהם ַעד בֹּ ֵתּ ַלְכָנה ְשׁ  17:30  למבוגרים: ד"ר רות קרא איוונוב קניאל: "ַוֵתּ
מסע הנשמה בספרות הזוהר

לנוער: אפרת צ'רקה: ביכורים או מתן תורה - מיהו ה'שבועות' האמיתי?

לילדים: אסתר ישראל: מגילת רות - סיפור, קריאה והפעלה

לקטנטנים: פעילות חווייתית עם חניה ודוד

18:30  למבוגרים: ד"ר שרגא בר און: בין קבלת מלכות שמים לקבלת תורה ו...מצוות

לנוער: שחרית פילזר: תמונות מספרות - אמנים מציירים את מגילת רות 

לילדים: ורד, צופיה וטליה: חפשו את המטמון - בעקבות מעמד הר סיני וקבלת תורה
19:30  כיבוד קל, שירים וניגונים

 קטמון 

בית מדרש אלול 
ש"י עגנון 22 

ביכורים וביקורים
23:00  חוה פינחס כהן: לקראת בכורים יבואו מבקרים - בשורות על הולדת במקרא 

ובתרבות המערבית שבעקבותיהן נולדו נביאים, שופטים ומשיחים
02:00-23:00  נעמה שקד: "דרושה רוח ממרום, בריאה חדשה, יצירה שלא היתה עוד 

לעולמים" - מפגש בחבורה עם תורתו של אהרן דוד גורדון, שנולד בחג השבועות תרט"ז. מהי 
הקריאה הגדולה של גורדון להתחדשות יהודית, אנושית וקוסמית? לאילו דרכים הוא שולח 

אותנו? למעוניינים בלימוד מתמשך ומעמיק
00:30  שלומי פרלמוטר: אהבת ישראל ובקשת האמת בין הבעש"ט והרבי מקוצק

עבודה שבגוף ואלול 
הפורצים 24

קבלת תורה שבגוף - פיוטים, ניגונים ותורות
23:00  דפנה פלר: תורה-התור שלה, התבוננות בסיפור חירותא

23:45  ד"ר ביטי רואי: שבועות הוא רפואה לריאה - מהזוהר לר' נחמן
00:30  עמרי שאשא: על קבלת תורה, אוכל ותענוג

קהילת מבקשי דרך 
ש"י עגנון 22

היחס לאחר בחברה הישראלית היום
22:00  הרב ד"ר רון קרוניש: היחס לגר )האחר( בחברה הישראלית היום 

23:00  הרב חיים שלום: ואהבת לרעך כמוך - האמנם? השקפות יהודיות שונות כלפי האחר 
מהמקורות

קהילת שלם 
אליעזר הגדול 2

"ויחן שם ישראל" - היחס לאחר 
23:00  פרופ' אוריאל סימון: מגילת רות ונעמי - גאולה לאחר ייאוש

00:00  ד"ר איילת הופמן ליבזון: "אל אשר תלכי אלך" - דת, לאום ורומנטיקה כמניעים לגיור
01:00  הגב' נחמה כהן: יפתח בדורו כמשה בדורו? מנהיגות אחרת במקרא

02:00  הגב' גרושקו: על אחר ואחרות בעולמם של חכמים
03:00  ד"ר מתניה מאלי: פניו של האחר פניו של אלוהים

04:00  ד"ר יהודה בן דור: האחר, לידת האני ואתגר האגו - קריאה בבראשית פרקים ב'-ד'
למחרת היום

19:25  פרופ' ר' אלי הולצר: 'דרישת ניגון' - בנושא פנים בפנים דבר ה' עמכם: לימוד בשילוב 
אינטגראלי של טקסטים חסידיים, דמיון מודרך ושירה מתבוננת  

בית הכנסת "יקר" 
הל"ה 10

23:00  חיים שוורץ: הברית והבריאה - תורה, לאומיות ואוניברסליות
Tikva Blaukopf Schein: Fatal Laughter - The Critical Come-Die of Torah [no 
cheese]

00:00  רחל ווזנר: בסדום מצאתיו - על מלוכה ומשיחיות
הרב ד"ר שלמה דב רוזן: עדינות הנפש ומוסר - כיסוי הדם, לא לאכול על הדם, לא לעמוד על 

דם רעך
Shel Bassel: Arami Oved Avi - Why We Bring First Fruits at Shavuot

01:00  ד"ר אליק אייזקס: הקשר בין מתן תורה למחרת השבת
הרבנית גילה רוזן: "היתר נדרים פורחין באויר" - על פערים בין תורה שבכתב ושבעל פה: סוגיא 

במסכת חגיגה
הרבנית שורל׳ה רוזן: האם גיורת יכולה לבחור להקרא בת שרה אמנו?

Deena Garber: Shavuot - Vows and Authenticity
02:00  פרופ' אבינועם רוזנק: על הסוד ועל דברים שלא ניתן לדבר עליהם

Rabbi Dr. Shlomo Dov Rosen: Theology and Relationship - Is it Better to be an 
Atheist or a Different Kind of )Mono(theist?

03:00  פרופ' יהודה גלמן: הליברליזם והקהילתיות - ותלמידי הרבי עקיבא שלא ממש מתו
Elisha Mallard: The Infinite Regress of False Witness"... in that Case, I'll Miss the 
Thing by Waiting for it"

04:30  מגילת רות ואקדמות
04:50  תפילת שחרית

קהילת קול דודי 
רחל אימנו 26 א' )בית משפחת להמן(

24:00  הרב ד"ר אברהם שמעא: בין מקרא לחז"ל - האם השתתפו נשים במעמד הר סיני?
01:00  ד"ר תהילה אליצור: "ותקראנה לו השכנות שם" - מי מפחד משכנים?

02:00  הרב דניאל אפשטיין: התשוקה לנעלם - מאין ולאן
03:00  הרב בני להמן: וכל העם רואים את הקולות

קהילת צד"ק 
ניקנור 20

22:45  התכנסות
23:00  הרבנית שורל'ה רוזן: "אל תעיר לי!" - גבולות הגזרה של ערבות הדדית 

23:45  פרופ' מלכה רפפורט-חובב: איפה היה משה בזמן מתן תורה?
00:30  מר אביטל גולדנר: על מלכים ונחשים - עיון בסוגיה ממסכת ברכות

 נחלאות ומרכז העיר

 היברו יוניון קולג' עם הישיבה החילונית, 
תנועת תלמים והיחידה לשליחים חוזרים 

המלך דוד 13

הביתה: בין אדם למקום
22:30  זמן הסתובבות - אוכל, שתייה ואנשים נחמדים

23:30  אירוע פתיחה
00:15  עופר ברקוביץ: בין הפרטי לציבורי

ואדים בלומין: שירת הגירה
כרמי אור: מצוות צדקה כמנוף חברתי: האם לזה התכוונה התורה

הרבה טליה אבנון-בנבנישתי: לקרוא מקום, לכתוב בית
נופר סלע: המופע "פני שטח"

מדינת ירושלים: האיש שמכר את הבית שלו
01:30  יובל אמיר: השיבה לארץ והמאבק על הנרטיב של חג שבועות

הדר וייסמן: סדנת הכנת עציצי קקטוסים
ואדים בלומין: קונפליקט הבית בקהילה הגאה

אורן וינטראוב: הגוף כבית - למצוא מקלט בתוכנו
נוה בר שירה: כתיבה יוצרת

 )English( תמר לינדנבאום: מגילת רות
02:45  ניר עמית: הבית בספרות העברית

הדיי עפאים: המטבח החסידי
מיתר לובוצקי וכדן ויזלמן: מי בעל הבית? מגדר ומרחבי 

אורית תור וסער יאבו: שני וחמישי
אילי דורון: יוגה

שרגא בר און: בית הכיסא

דורון לנדאו: מגילת רות על פי שלמה פרויד
04:00  יפתח דגני: ריקודי עם

יעל לוי: לשיר במקלחת: סדנת קול
רז וינטרוב: סדנת תנועה

צעירי תלמים: שחרית ולימוד
05:00  מופע זריחה - דניאלה ספקטור

בית שלום יוחאי וברית עולם 
סמטת יעבץ 3

ללכת שבי אחריה
21:00  מלווה מלכה בליווי שירה וסעודת שבועות

23:00  ד"ר גבריאלה בן שמואל: האם מעמד הר סיני היה מחויב?
00:00  הכנה למתן תורה:

זיו גורן: כיבוד אב ואם
שני גורן-דהן: הקשבה בתנועה לסוד הזמן

01:00  איתי קולין: היחס לחטא במשנת הרב יהודא ליאון אשכנזי )מניטו(
02:00  הרב איתן פיזון: מה בין שבועות למאה ה-21

03:00  ד"ר יוסף שרביט: ארץ העברים
04:00  הליכה לכותל ותפילה בהנץ

בית הכנסת מורשת ישראל 
אגרון 8

Torah given to Moses at Sinai or Evolution: How are they compatible?         22:00
23:15  הרב ד"ר פול שרל-פוקס: תורה למשה מסיני או תורת האבולוציה: הילכו שניהם יחדו?

 Ta Shma, Beit Midrash Independent
Pierre Koenig 29 | פייר קניג 29

11:30  Noemie Benchimol: Trahir Dieu ou sa propre humanité: penser l'idolatrie 
aujourd'hui.
00:40  Bitya Rozen-Goldberg: Et tu écriras sur les pierres: loi et alliance)s( dans 
la plaine de Moab.
01:50  Gabriel Abensour: Aux portes de la Torah - Maïmonide, le Zohar et Kafka
03:00  jusqu'au bout de la nuit Habura, étude sur textes

בית הכנסת אחדות ישראל 
סמטת משיח בורוכוף

תיקון לזכרו של רב בית הכנסת - הרב אריה לוין
23:00  הרב בנימין )בנג'י( לוין: התפארת שבחסד, ר' אריה, תרמ"ה-תשכ"ט

00:00  הרב אליעזר איגרא: האם רות המואביה היתה מתקבלת היום לגיור?
01:00  סיון רהב מאיר
02:00  הרב רפי פרץ

03:00  הרב מאיר גולדוויכט: הגבלה וחופש ומה שביניהם - לדרך חייו של הרב אריה לוין
04:00  הרב דולי בסוק: לימוד זכות במשנתו של הרב אריה לוין

 רוח חדשה עם מרכז זלמן שז"ר, הדר, החווה של אדם, 
המודל הירושלמי, המכון ללימודי יהדות ויוצאים לשינוי 

כי"ח 5

געגוע – תיקון בבית אליאנס
23:00  עלמה זהר ויענקל'ה רוטבליט: שיחה בין דורית על געגועים. מנחה: רואי רביצקי

00:30  יצירה על מצע של געגוע - אמנים ירושלמים בשיחה אינטימית על חלונות געגוע 
בנפש היוצרת - מאיה בואנוס, יונתן בלומנפלד ואבישי חורי. מנחה: ענבל דקל גולדברג

ד"ר עודד זינגר: "אילו יכולתי לרכוב על ָעב ַקל בכל דרכי עשיתי" - פרידה וכיסופים בגניזת 
קהיר

הדס בלאס: לחזור לעצמי - סדנת מדיטציה ועבודה אישית סביב זיכרונות וחסרונות
ד"ר רות קרא-איוונוב קניאל וזוהרה טרייסטמן: ארוס, קבלה ונסירה - לימוד וסדנה מעשית

מכון הדר ויוצאים לשינוי - קבוצות לימוד וחברותות
01:30  פאנל "געגוע של סיפור": סיפורים אישיים על המרחק בין כאן לשם. מנחה: ילי שנר

הדס בלאס: לחזור לעצמי - סדנת מדיטציה ועבודה אישית סביב זיכרונות וחסרונות
ד"ר גדי שגיב: "והיית מתגעגע" - שיחה אישית בין חוקר לחסיד ברסלב על מוטיב הכיסופים 

בחסידות
עקיבא גולדשטיין: "רואים את הקולות" - לימוד על מקומו של הקול בתורת הסוד וסדנת 

עבודה קולית
מכון הדר ויוצאים לשינוי - קבוצות לימוד וחברותות

02:30  יהודה רויטר: שיח פילוסופי פתוח - הכמיהה לשלום והחתירה לצדק
ישיבה מזרחית: פיוטים לחג השבועות - סדנת שירה משותפת

ד"ר יאיר פורסטנברג: "דודי חמק עבר" - געגוע לאל שנעלם מן ההיסטוריה
מכון הדר ויוצאים לשינוי: קבוצות לימוד וחברותות

03:30  מעגל שירה מקודשת - שירי דבקות מסורתיים ושירת מעגלים עכשווית

Nachlaot Community Shavuot Program
Eliyahu Mani 5 Apt. 1

22:00  David Benkof: The Strange Journey of the Akeida Story
23:00  David Benkof: Chaisms - The Bible's Dazzling Literary Structure
00:00  David Benkof: Three Chilling Holocaust Poems You'll Never Forget

בית הכנסת בית ישראל 
פלא יועץ 2, ימין משה

The Ten Commandments
22:50  Professor Csaba Nikoleny - "Do Not Steal": Is it ethical to leave your 
political party?
23:40  Gilla Rosen - Why These Ten Commandments? Lone Melody or 
Symphony?
00:30  Rabbi Dr. Nehemia Polen - "Channeling Divinity: Hasidic Insights on the 
Ten Commandments"
01:15  Rabbi Chanoch Yeres - A Stricture Named Desire -Last Place on The 
Decalogue.

מרכז מורשת בגין    
ש. א. נכון 6

"וישם לך שלום"- בסימן 40 שנים להסכם השלום עם מצרים
במהלך הערב יתקיימו גם קבוצות לימוד ומעגלי שיח בנושאים חברתיים אקטואליים

23:00  שרה ג'ו בן צבי, עורכת מגזין סגולה: "דוד, המלך שחיבר יחדיו"
00:00  קובי אריאלי: "אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"

01:00  הלל מאלי: ישעיהו של מעלה - על תקוות שלום-ירושלים
02:00  ד"ר עידו חברוני: עושות שלום - בין ליסיסטרטה לשלומציון

03:00  אראל סג"ל: לפנים משורת הדין ומפני דרכי שלום
03:45  יציאה בסיור מודרך לכותל המערבי לתפילת ותיקין

מרכז מורשת בגין ומגזין סגולה
23:00  Shlomo Ben Zvi, former editor of Makor Rishon - Who Needs a King?

23:50  Amit Assis, Editor of Segula Magazine's Hebrew Edition: King David's 
Time Machine
00:40  Sara Jo Ben Zvi, Editor of Segula Magazine: David's Shrine - BCE or CE? 
01:35  Daniel Taub, former Ambassador of Israel to the United Kingdom: 
 David and Ruth -  Power and Powerlessness
02:20  Rabbanit Shani Taragin: Akeida Revisited - David and Sons
03:30  Guided tour to the Old City and the Kotel, Vatikin minyan at the Kotel 

חלון להר ציון - המרכז הבין-תרבותי לירושלים 
מעלה שז"כ 1 )מעל חניון קבר דוד(

הילולת דוד המלך בהר ציון
23:00  נעמה ניסני: דוד המלך ומגילת רות

00:00  יואב הרמן: דוד. עגנון. תיקון
01:00  מירב סטיין: סיור בהילולת דוד המלך בהר ציון

 רחביה טלביה

מכון שלום הרטמן 
גדליהו אלון 11

מסיני לציון: על התורה ולימודה מקבלתה ועד העת הזאת

שבת
16:00  הרב ד"ר דניאל הרטמן: "ואעשך לגוי גדול" - בין לאומיות יהודית ללאומיות ישראלית

17:15  ד"ר אורית אבנרי: "כי מציון תצא תורה" - בין מעמד הר סיני לחזונו של ישעיהו 

ערב שבועות   
23:15  ד"ר אריאל פיקאר וד"ר חנה פינחסי: איזו הלכה דרושה לנו? שיחה בשניים

 Prof. Israel Knohl- Where is Mount Sinai and Did God Come from Sinai?
24:30  פרופ' אבי שגיא: מהו טקסט יהודי? בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה

Sigalit Ur and Orit Malka - Law and Narrative at Sinai
01:45  מיכל הרטמן ואמיתי הרוש: על תורה אחת ועל חוויות שונות של לימוד

שבועות 
17:00  רננה פילזר: לימוד תורה - זירת קרב או מעשה אהבה?

 Dr. Avital Davidovich Eshed  - Reliving Sinai: Myth, Identity and Inter-Religious
Polemics in the Jewish Wedding

18:15  פרופ' איוב ג'ינדו והרב ד"ר שרגא בר-און: דובב שפתי ישנים - איך חיים עם המתים?
Dr. Tal Becker - The Moral Tribes of the Jewish People

תמורה - יהדות ישראלית והתיכון לאומנויות
יצחק אלחנן 4

תיקון עולם
20:00  הרב סיון מס, ד"ר אבי רוז: מה הקשר בין תיקון עולם, גיבורי על והתרבות היהודית?

בית אבי חי
המלך ג'ורג' 44

מתגלים - מפגשים זוגיים לליל שבועות
תיקון ליל שבועות בבית אבי חי בסימן של מפגשים זוגיים בין דמויות מעולמות מקבילים

נפגשים באולם
23:00–00:00   הרהורים על תורת ישראל - ד"ר מאיר בוזגלו ופרופ' אווה אילוז

00:15–01:15 שפה עתיקה, שפה חדשה, ומה שביניהן - ד"ר רוביק רוזנטל וד"ר אורית אבנרי 
בשיתוף המרכז האקדמי שלם

01:30–02:30 רוני קובן ואתי אנקרי - תחנות רוח: ממרגלות הפירמידות ועד למרגלות הר סיני
 03:45-02:45 על געגוע גילוי והתגלות: קריאה ב"תהילה" מאת ש"י עגנון ועוד... - 

בלהה בן- אליהו

נפגשים ב-103
23:00–00:00 לדרוש ב'דרך אפשר': פרשנות, חידוש ופריצת גבולותיה של התורה אצל ה'בן 

איש חי' - הרב דרורי יהושע וד"ר אבי-רם צורף
00:15–01:15 למלא את החלל: פרשנות, דרשנות ויצירה - ד"ר יאיר פורסטנברג ודוב אברמסון
01:30–02:30 "טוֶֹחֶנת ְואוָֹפה ּוְמַכֶּבֶסת ּוְמַבֶּׁשֶלת": על חובות האשה לבעלה בראי התפתחות 

ההלכה - פרופ' ורד נועם ופרופ' רמי ריינר

נפגשים בספרייה עם שי גיליס
23:00–00:00 אודיה גולדשמידט על יצחק אבינו 

00:15–01:15 אמרי לוי סדן על דוד המלך ומשורר התהילים 
01:30–02:30 יוסי בן הרוש על השופט גדעון 

02:45–03:45 רוני מועלם-אופנהיים על רות המואביה

חדר 102
 23:30–00:45 "ברוך אתה איני יודע מי" )אברהם חלפי(: בעקבות התפילה החילונית - 

הסופר אמיר מנשהוף והעורכת ילי שנר
01:00–02:15 שו"ת ישראלי חדש: הפרויקט ההלכתי של אדם ברוך - הרב מישאל ציון ועמיחי חסון

קפיטריה
02:45–03:45 שירת שושבינים, בהובלת מורי תוכנית "אשירה תהילות" ותלמידיה

מחוברים
23:00–00:00 To Be or Not to Be: A Tale of Five Sisters )The five daughters of 
Zelofchad( -Dr. Aviva Zornberg, noted author and lecturer

בית הכנסת ישורון 
המלך ג'ורג׳ 44

23:30  הרב מאיר גולדויכט: מקומות בארץ ישראל המשפיעים על אישיותנו  
Rabbi Alan Kimche: How and Why the Rambam Wrote His 13 'Ani Ma'amin'
Principles of Faith

00:30  הרה"ג דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל: קבלת גרים בזמן הזה
Rabbi Avrum Kowalsky: Why Would Yitzchak Avinu Choose to Bless Eisav Over 
Yaakov?

refreshments 01:15  הפסקה וכיבוד קל
 01:30  הרב ישראל שחור: לימוד תורה ומדות - עבודת המדות בתפיסת חז"ל כבסיס 

ללמידה ולפסיקה
Rabbi Aviad Goldvicht: Understanding Megilat Ruth 

02:10  הרב אליעזר איגרא: שאלת יהדותם של הממירים את דתם
Rabbi Ephraim Sprecher: Boaz, The father of Tikun Olam

Refreshments 02:50  הפסקה וכיבוד קל
03:10  הרב ערן ישועה: לוחות הברית ועשרת הדברות - פניני הלכה ומוסר

Rabbi Shmuel Hershler: The Torah of Revelation in Israel & the Diaspora
03:50  הרב שמואל הרשלר: מתן תורה כחוויה משמחת

04:30  קריאת מגילת רות ותפילת ותיקין

20:17  תפילת ערבית של חג
 22:45  ברחוב כספי 21 שמוליק ותמרה נוסבאום קדמי: מגוון שיעורים ודיון פתוח - 

האם מקדשת המטרה את האמצעים?
 23:00  ברחוב דוסתאי 15 רונית ושמעון עיר שי: מגוון שיעורים ושירת קודש - 

היקבע אדם אלהים?

משפחת גולדמן ושירה חדשה 
 עמק רפאים 12 

 עסקים באמונה: אנשי עסקים מדברים על שילוב האמונה בעסקיהם 
לזכרו של ארנון גולדמן ז"ל

22:30  Opening - Doing business with Emunah according to Arnold Goldman 
23:15  Saul Singer, Co-Author of the book "Start-up Nation: The Story of Israel's 
Economic Miracle
00:00 Michael Kagan, CEO of Kagan Media Productions  

קהילת הקהל 
ישככר 3, באולם הספורט

23:00  עדי שרמר: ארבעה נכנסו לפרדס - קריאה פוליטית
23:45  אביגיל מנקין-במברגר: הסנה הבוער במאגיה וברפואה יהודית עתיקה

00:30  מנחם בן-שלום: תרבות - הנחה ומסירה

קהילת ידידיה  
נחום ליפשיץ 12

23:15  פרופ' אבינעם רוזנק: חידת ההתגלות וקשיי הפילוסופיה להכילה
Esther Lapian: Revelatory Relationships - A Comparison of Moshe, Jethro, 
Naomi and Ruth

00:15  שיעור בעברית - פירוט מפורסם בהמשך
Kol Haot - David Moss and Elyssa Moss Rabinowitz: The Art of Visualizing the 
Oral

 01:15  הרב פרופ' דוד גולינקין: תורה מסיני מול תורה מן השמים - האם מותר ללמד 
ביקורת המקרא?

ד"ר אבי-רם צורף: ערב-רב, בירורים וגרים: התגלות, תורה וביקורת הלאומיות
R. David Levin–Kruss: Actually it Does Matter Who Wrote the Torah

02:15  הרבנית כרמית פיינטוך: 'רצוא ושוב' - מהתגלות סיני ועד היום
R. Daniel Landes: Standing At Sinai - Midrash,The Event, and Action

קהילת שורשים 
יהושע בן נון 36

23:00  הרב איתן פיזון: גילוי הסוד או סוד הגילוי
00:00  ד"ר מיכאל ויגודה: שבועות במשפט
01:00  הרב דוד בן עזרה: פנימיות ההתגלות

בית כנסת הרמב"ן 
אמציה 4

"עיתים לתורה" – על התחדשות ויצירה בחילופי הזמנים והתקופות
23:00  הרב בני לאו: "עץ חיים היא למחזיקים בה" - התורה נפגשת עם אתגרי העולם בכל 

עת
 23:30  הרבנית כרמית פיינטוך: מפעל תרגום התורה לתקופתה - הרבנים סולובייצ'יק, 

קוק ושג"ר
00:00  ד"ר הלל מאלי: על התחדשות התורה בתקופה ההלניסטית

00:30  ד"ר אבינועם רוזנק: בשבח היצירה האינסופית וגבולותיה
01:10  ד"ר אלישבע באומגרטן: "ואם אינן נביאות, בני נביאות הן" - תפקידן של נשים במתן תורה

01:45  הרב דעואל )דולי( בסוק: עזרא ונחמיה - הנהגה משותפת לדור ולדורות
02:30  גב' תהילה פרידמן: האם עוד יהיו לנו חז"ל - מפעל תרגום היצירה של רבן יוחנן בן זכאי 

ואנשי יבנה בעיניים של ציונים בני המאה ה-21
03:00  ד"ר תני פיינטוך: המעבר בדורות הראשונים בחסידות - המשכה וניגוד

03:30  ד"ר משה מאיר: בין איש בית המדרש לאיש ההלכה
04:00  הרב בני להמן: ברכות התורה

*
מחצות עד 01:45 יתקיים לימוד בבית המדרש עם הרבנית כרמית והרב בני

בנושא "משה עלה למרום" - קריאה במדרשים על תורת הנצח במגע ידי אדם.
*

לימוד לבני נוער )בשיתוף עם בני עקיבא סניף מרכז(:
23:30  סופי פפר, מנהלת בית הספר פלך

01:00  הרב דעואל )דולי( בסוק, מרכז ישיבות בני עקיבא
03:00  גב' תהילה פרידמן

04:00  מגילת רות
04:48  עטיפת טלית וברכות השחר

05:33  הנץ החמה

 ארנונה תלפיות

Pardes Institute of Jewish Studies מכון פרדס 
פייר קניג 29

23:30  Rabbi Rahel Berkovits: From Sefirat HaOmer to Revelation -  
How the Rabbis Read Biblical Texts 
  Rabbi Ruth Gan Kagan: Becoming a Ladder Between Heaven and Earth -  
A Sweet Torah from the Baal Shem Tov 
Professor James Kugel: When the Heavens Opened - The Jewish Idea of 
Revelation

קהילת באורך 
בן דב 2

אכילה, כשרות ותיקונים - לע"נ הרב אלישיב קנוהל ולספרו 'ואכלת ושבעת'
23:15  הרב חנניה בלס: "דבש וחלב תחת לשונך" - על דימויי האכילה ביחס ללימוד התורה

24:00  הרב דולי )דעואל( בסוק: קדושת האכילה על פי ר' צדוק הכהן מלובלין 
01:00  הרב דוד אנסבכר )רב הקהילה(: אכילה בשבת ובשבועות תענוג

01:30  הרב אבי גולדברג: על צמחונות ויהדות
02:00  הרב ירמי סטביסקי )מנהל ביה"ס הימלפרב(: עדכון יימסר

02:45  נתן הירש: "צדיק אוכל לשובע נפשו" - תיקוני אכילה בתורת הראי"ה קוק
03:30  ד"ר שוקי זקבך: "סכנתא חמירא מאיסורא"

04:30  מגילת רות, ותפילת שחרית כותיקין בהנץ החמה

קהילת קלוזנר: מניין שוויוני הלכתי תלפיות-ארנונה 
אליהו לנקין 18, בי"ס ארזים

6 מתוך 613: תיקון בעקבות ספר המצוות לרמב"ם

תיקון ליל שבועות
22:45  הרבנית שרה סגל-כץ: "כל עצמתי תאמרנה" - רמ"ח מצוות עשה ורמ"ח איברי אדם

23:30  הרבנית חני קליין: בין סיפור לספירה - מסיפור יציאת מצרים למתן תורה
00:15  אסף רוזן-צבי: מצוה תרי"ד - מצוות גמילות חסדים: האם קיימת מצווה כזו?

01:00  ר׳ יהודה )אודי( דבורקין: "כל איש כותב ספר תורה לעצמו" - על התורה כתרגום אנושי, 
מהרמב"ם למי השילוח

בית הכנסת אהל נחמה 
שופן 3

23:15  פרופ' אביעד הכהן: "ותשק ערפה לחמותה" - יחסי חמות וכלה: מקרא, מדרש, אגדה
00:15  הרב ד"ר אהרן אדלר: אין מים אלא תורה

שבועות
18:00  ד"ר קובי שפירא: משנת הגיור הייחודית של הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה

18:30  ד"ר יהודה גלינסקי: "לעולם יעסוק אדם בתורה שמתוך שלא לשמה בא לשמה" - 
האמנם כך? 

19:00  מנחה וכיבוד
19:30  ד"ר ביטי רואי: "הילד הרע שנכנס בי בפנים" - על שדים ושדות, מהזוהר ועד לחסידות

 קרית היובל ובית הכרם

 טנא ירושלמי עם: מנהל קהילתי יובלים, קהילת 
הדרור, קהילת היובל 

בית טיילור- ישראל זנגוויל 23

יובלים של אהבה
21:30  מפגש אוהבים ונשנושים
22:00  התכנסות ודברי פתיחה

22:30  הרב עזרא אנדי: אהבה יצרית
זיוה אופק: "את שאהבה נפשי" - אהבה מקראית

איקה קדם: סיפורי אהבה בשכונה
המכינה הירושלמית: לימוד לילדים

00:00  בועז אורדמן: "עזה כמוות אהבה" - מדרש שיר השירים רבה
בן כנס: אהבה אפלטונית

אומנות האהבה 
אהבה בסיפורי ש"י עגנון

01:30  מעגל שירה מקודשת
מדיטציית אהבה

 פאב המפלצת עם תנועת תיקון, נשים עושות 
שלום ומזרח שמש - כל ישראל חברים

צ'ילה 8

שפה יוצרת קהילה, קהילה יוצרת שפה
22:00  פרופ' רחל אליאור: על שפת הכוח ועל שפת השלום בעולמם של גברים ונשים

23:00  משה שריקי: שפה אחת ודברים אחדים
חמוטל גורי ורוני יבין: שפה של שלום

00:00  מעיין מור וגל אבלגון: שפה של טומאה וקדושה ביצירת גבולות בקהילה
 01:00  פרופ' רוחמה וייס: ממעכה עד ניקי דה סנט פאל, על נשים שיוצרות מפלצות 

ועל תגובת הקהילה

קהילת אחוה בכרם והתנועה הרפורמית 
החלוץ 33

21:00  תיקון ליל שבועות בנושא מחלוקת

הקהילה המסורתית משפחתית בבית הכרם 
הסתת 6

21:30  פרופ' צחי וייס: מה מתקנים בתיקון ליל שבועות?
22:30  ד"ר מלכה שקד: מגילת רות בשירה העברית החדשה

 גילה

בית ישראל 
בבית מתניה ובבית הכנסת בית ישראל באריה בן אליעזר 62,82

"דבש וחלב תחת לשונך"
20:30 ואילך  מגוון שיעורים שיועברו על ידי חברי הקהילה

 ארמון הנציב

קהילת מורשת אברהם 
אדם 22

22:15  הרב יוסף קליינר: ההומור בתנ"ך ובתלמוד
Sybil Kaplan: Aspects of Shavuot You May Not Know

23:15  הפסקת קפה ועוגות
23:30  הרב מאט ברקוביץ: הר סיני - כפייה או בחירה

Rabbi David Golinkin: How did they bring Bikurim to Jerusalem in the Second 
Temple period? Mishnah Bikurim Chapter 3 

קול האות 
חטיבת ירושלים 14, חוצות היוצר גלריה 9

אורייתא - כיתת אמן עם ויקטוריה חנה, קולן ומשמעותן של אותיות התורה הקדושות

יום ד' 5.6 ב בסיוון
20:00  התכנסות

20:30  כיתת אמן עם ויקטוריה חנה

אלול 
בית רשות הרבים, רבינוביץ' 33

ערב לקראת שבועות

יום רביעי ב' סיון 5/6/19

מופעים תאטרון אלול: 
16:30  נתנאל רפפורט: אני עשיר עני 

17:15  עינת אביב-הבא: מעשה מבטחון
18:00  ציונה נתנאל: מעשה במחרוזת

סיורים:
19:00  סיור תפילה ומדיטציה בהובלת אורנה ניר: מלמטה למעלה ובחזרה, התנסות 

במדיטציה ובתפילה אישית לקראת מתן תורה 
סיור מחיי קהילה להצגת בכורה בהובלת יעל גדעוני

יחידות לימוד:
20:00  נעמי )יפה( עיני: מכת בכורות - עיון פסיכולוגי במעמד הבכורה

משה )קינלי( טור-פז: איש חינוך ביקור בית: שלושה שותפים בתלמיד - הוריו, מוריו ונטפליקס
ביקור בבית המדרש: צפיה בסרט "זר לא יבין זאת" ומפגש עם יוצר הסרט דוד טאובר

20:40  בתאל אמסטר: למי יש מקום בשכונה שלי? סדנת לימוד בתנועה
שעיה בן יהודה: מביכורים ועד ביקורים: על משמעות הקדושה בתורה

ישראל לוינגר: אדם ואלוהים בביקור היכרות, בשילוב קטעי קולנוע
21:20  הרב עזרא אנדי: מהי התורה שלי? שיחה ולימוד

דיני דיוטש: ביקורים - האל והאדם: מי האורח ומי המארח? לימוד בחברותא
22:00  יציאה והליכה לפאב המפלצת

שלומי פרלמוטר, אלול: לימוד קצר על הבר-מפלצת בית המדרש מקימי ומפעילי פאב 
המפלצת: הסיפור שמאחורי פאב המפלצת

קדם-שבועות

מקרא:

 מתאים 
לשומרי הלכה

תרגום לשפת 
הסימנים

 Shomer
Halacha

Sign 
language 

Translation

נגיש לבעלי 
מוגבלויות פיזיות

 Handicap
Accesible

חברי רשות 
הרבים

 Open to
the public

פתוח לקהל 
הרחב

Member of  
Rashut  

HaRabim


