הגבעה הצרפתית

מרכז העיר

נחלאות

שער יפו

•

דע לאן אתה

הולך

•

מוצאי שבת
אור לו' בסיון תשפ"ב
4.6.2022
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.

עין כרם

קרית היובל

טלביה

מעגלי צדק
עזה 26

חובבי ציון 14
ימין משה

בית הכרם
קטמון

תיקוני ליל שבועות בירושלים
את המילה תיקון פירשו בקרב חוגי מקובלים בצפת במאה ה16-
כקישוט ,לקראת חידוש הברית של מתן התורה ,במעמד הר סיני .את
שעות הלימוד המשותף של תלמידי החכמים דימו לקישוט הכלה
לקראת כלולותיה ,באמצעות שזירת מחרוזת העשויה דברי תורה,
משנה ,תלמוד וזוהר .ליל שבועות הוא לפיכך חוויה תרבותית חדשה-
ישנה המהווה נקודת שיא בעשייתם השנתית של ארגוני היהדות
הישראלית בלימוד ,יצירה ומפגש .בלילה זה של הרחבת דעת,
הקשבה ,מפגש ולימוד ,נוסיף למחרוזת חרוזים חדשים בדמות אמנות,
מקרא ,תלמוד ,פילוסופיה ,ספרות ,שירה ועוד.

בית מדרש שישי
המושבה הגרמנית

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

קרן קשת
פועלת לחזק את הקשרים המשותפים תוך כיבוד ההבדלים בין כל היהודים
ולהבטיח שהתרבות היהודית ,על כל גווניה ,תשתמר ותתחזק דרך לימוד,
הגברת המודעות וההבנה ובאמצעות קיום המסורת בפועל

סטודיו דוב אברמסון
סטודיו דוב אברמסון משלב בין עבודת עיצוב ומיתוג ללקוחות לבין יצירה
אומנותית ועיצובית עצמאית ,בעיקר בתחום הזהות היהודית-ישראלית
העכשווית .צוות הסטודיו ,המונה כיום תריסר מעצבים ומעצבות
(טפו טפו) ,בוחן באופן מתמיד באמצעות צורה ,צבע ,טקסט וקו את
הגבולות המרתקים שבין קודש לחול ובין עתיק לעכשווי.

הרשימה חלקית בלבד .שימו לב כי מספר המקומות מוגבל .תכנון האירועים
ביוזמת ואחריות הארגונים המפורסמים ולהם שמורה הזכות לשינויים.

* לפרטים נוספיםrashut-harabim.org/shavuot :
שבועות  2022תשפ"ב בירושלים

תלפיות  -ארנונה

בקעה

גילה

מרכז העיר

בית המדרש העברי

בית הכנסת אחדות ישראל ע"ש עולי הגרדום
		
		
('המחתרות')

מרכז פיוקסברג – אגרון ( 8כיכר פריז)

יפו  ,91סמטת בורוכוף הסמוכה לבניין כלל

תיקון ליל שבועות בבית המדרש העברי :כשעולמות רוח נפגשים
23:00

בני עקיבא העולמי 			
המלך ג'ורג' 54
 :Tikkun Olamiתיקון ליל שבועות בשפות שונות
21:30

בית הכנסת המרכזי ישרון
המלך ג'ורג' 44
תיקון ליל שבועות במשפט העברי :החוליה החלשה בשרשרת
 23:15דברי פתיחה | פרופ' נחום רקובר ,מורשת המשפט בישראל
 23:30עריכת חופה לחרש | הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל
 00:20מחויבותה של החברה לבעלי מוגבלויות | הרב מאיר גולדויכט ,ישיבה		 -
אוניברסיטה ,ניו יורק
 01:00האם להעדיף את העני בדין? | הרב מאיר פרימן ,אב בית הדין הרבני ירושלים
 01:35דירת אוטיסטים – ''מטרד''? | ד"ר מיכאל ויגודה ,משרד המשפטים
 02:10כיבוד
" 02:30בית דין  -אביהם של יתומים" | פרופ' יובל סיני ,המכללה האקדמית נתניה
" 03:05שלא לבייש את מי שאין לו" | פרופ' נחום רקובר ,מורשת המשפט בישראל
" 03:40עיניים הייתי לעיוור" | הרב אליעזר איגרא ,בית הדין הרבני הגדול
 04:10רגישותם של חכמינו לבעלי מוגבלויות | פרופ' אביעד הכהן ,נשיא המרכז
האקדמי שערי מדע ומשפט
 04:40מגילת רות ותפילת שחרית

		
היברו יוניון קולג'
רקמה ,תלמים ,הסוכנות היהודית והמכינה הירושלמית
המלך דוד 13

קבלת תורה באחדות ישראל
השיעורים יתקיימו ברחבה הפתוחה
 23:00הרב בנימין (בנג'י) לוין  -רב בית הכנסת
 24:00סיון רהב מאיר  -עיתונאית ומרצה
 01:00אין מלך בישראל  -בימים ההם ,בזמן הזה .פדרליזם וליברטריאניזם ישראלי |
ח"כ שמחה רוטמן  -מפלגת הציונות הדתית
 02:00היכן ישנו כל עולי הרגל? על ספירת העומר וחג השבועות ,אז והיום | יוסף
שפייזר  -חבר מועצת העיר ודוקטורנט לארכיאולוגיה
 03:00מקומות בארץ ישראל המעצבים את אישיותנו | הרב מאיר גולדוויכט  -ראש
ישיבה בישיבה אוניברסיטה
 03:30הרב פרופ' ג'פרי וולף
 04:00הרב אהד טהר לב  -ראש מדרשת לינדנבאום
 04:45קריאת מגילת רות
 05:00תחילת תפילת שחרית

המלך ג'ורג' 44

טלביה

אולם
23:00

00:15
01:30
02:45

חדר 103
 23:00בן או תלמיד? ירושת מנהיגות בחסידות | פרופ' דוד אסף ,חוקר בחוג
להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב
Choosing an Ancestor: The Strange History of a Stranger | Dr. 00:15
Avivah Zornberg, Torah scholar and author
		 Storytelling, Education and Communal Expectations: How did 01:30
		 .Girls and Boys Education Differ in Medieval Ashkenaz? | Prof
Elisheva Baumgarten, researcher of Jewish History at the Hebrew
University of Jerusalem
		

קפטריה
ֶ
משפחה ושלום :על הורים וילדים במקרא ובחיים
 23:30יאיר אגמון וענת מלמוד
 00:30יאיר אגמון וחיה גלבוע
 01:30יאיר אגמון ואלי חביב
 02:30יאיר אגמון ורואי רביצקי

לנוער
 23:00לא רוצים לישון ,רוצים להתווכח :מעגלי שיח ,הרצאות וערב סיפורים ירושלמיים
בנושא "סיפורי סבתא"  -מיתולוגיות משפחתיות ופערים בין דוריים.
בהשתתפות :יאיר אגמון ,יוצרי ההסכת "סיפור ישראלי" ועוד.

			
בית פרת ירושלים

חג שבועות
 08:45שחרית ,מגילת רות ומוסף
 19:00תפילת מנחה ולאחריה שיעור  -עמדתו של רבי יהודה הנשיא ביחס למצוות
שמיטה | ראובן קמפניינו
 20:23תפילת ערבית ,מוצאי החג

ש"י עגנון 22

תיקון ליל שבועות :התיקון המסורתי בבית הכנסת אוהל נחמה
 23:00בין הפוסק לרב | ד"ר טובה גנזל
 23:45עשרת הדיברות  -הספרות והסוד | הרב ד"ר אבידן מילבסקי

יקר – תורה ,יצירה והתחדשות

שופן 3

חג שבועות
 18:30מנחה
 18:45פליטים מבקשי מקלט  -מבט יהודי | ד"ר יעקב (קובי) שפירא
 19:15כיבוד קל
 19:30מעשה מרכבה בזוהר ובחסידות | ד"ר ביטי רואי
 20:00ערבית

הגינה הקהילתית במוזיאון הטבע
מוהליבר 6
"אשת חיל מי ימצא"
נקרא את המזמור הידוע באופן הרגיל וגם באופן מפתיע
16:00
האירוע יתקיים בחג שבועות

רחביה

		
ארגון מעגלי צדק

הל"ה 10
שיעורים ובית מדרש פתוח לאורך הלילה
שוק שיעורים מגוונים ומרתקים עד תפילת ותיקין:
כל שיעור מתחיל  15דקות אחרי שעה עגולה
 23:15זכור ושמור בדיבור אחד  -יחסים מפותלים בין מצוות עשה ולא תעשה |
הרבנית גילה רוזן
Deena Garber | Three Paradigm Shifts of Shavuot 23:15
 00:15הדינמיקה ההלכתית  -בין החמרה להקלה | הרב פרופסור כרמי הורוביץ
 00:15חושן או משפט? | רחל ווזנר
 00:15התגלות ,נבואה ,רוח הקודש :מבט פסיכולוגי־יונגיאני | גבריאל שטרנגר
Half Slave, Half Free: Boundaries of Time & Identity in the Thought of 00:15
R’ Akiva | Tikva Blaukopf Schein
 01:15אין מקרא יוצא מדי פשוטו? עיון במהותו של מדרש ההלכה | ד"ר אבי שווקה
 01:15מורה נבוכים ,עבודת ה' ותפיסה פוליטית  -האומנם? | חיים שוורץ
| The Mitzva to Publicize Perpetrators: Holy War in the 21st Century 01:15
Rabbi Dr. Shlomo Dov Rosen
 02:15תחילתו בפשיעה וסופו באונס :לבירורה של שאלה משפטית חדשה־ישנה |
ד"ר שי עקביא ווזנר
 02:15אמפתיה :מידה אלוקית־אנושית | הרב ד"ר שלמה דב רוזן
'' 02:15לא בשמים היא?'' – Tragedy and Travesty: Bet Hillel, Rabbi Eliezer
and the Bat Kol | Rabbanit Gilla Rosen
" 03:15עינייך בשדה"  -שיטוט בפרד"ס של מגילת רות ,למן מקרא ומדרש ודרך ספרות
הזהר אל ר' נחמן מברסלב | פרופסור חביבה פדיה
 04:30רות ואקדמות
 04:45ברכות השחר ותפילת שחרית

ימין משה
פלא יועץ 2
תיקון ליל שבועות בימין משהTikun Leil Shavuot Yemin Moshe :
 22:45פרופסור מנחם בן ששון | Professor Menachem Ben-Sasson
 23:30פרופסור דוד גרינברג | Professor David Greenberg
 00:15הרב חנוך ירס | Rabbi Chanoch Yeres

			
מרכז מורשת מנחם בגין
ש .א .נכון 6
"להיטיב עם העם"
כבכל שנה ,נקיים ליל לימוד מיוחד לחג השבועות .האירוע יתורגם לשפת הסימנים
 23:00רבקה מרים ,סופרת ומשוררת
 24:00קובי אריאלי ,סאטיריקן ואיש תקשורת
 01:00ד"ר הלל מאלי ,מורה לתלמוד ומוזיקאי
 02:00הרב ד"ר בני לאו ,ראש מיזם 929
בסיום הערב יתקיים סיור מודרך לתפילת ותיקין בכותל המערבי.

תיקון ליל שבועות של בית פרת ירושלים
22:30

		
ערבות – נשים מחברות מסורת
המרכז ליהדות צפון אפריקה ,רחוב המערבים 13
תיקון שבועות משולב בטקס אלעויינא
בשבועות חגגו נשות תוניס טקס המקביל לתיקון ליל שבועות' .ערבות' מחדשות טקס
זה יחד עם לימוד ממגילת רות.
18:00
האירוע יתקיים בתאריך 2.6

בי"ס יהודה הלוי ,רחוב הצפירה 29
נוצר :יצר :יצור  -לימוד מפי חברי הקהילה
 23:30דארת׳ ויידר ,ת׳אנוס וספקטור :כיצד ניתן להסביר את הרוע בעולם לפי 		
הרמב"ם? | אביתר ורמן
 70 00:15לשון 70 ,פנים | תמר רוזן
 01:00מצווה גדולה להיות בקרטל? השגת גבול ודיני תחרות | טובי הריס
 01:45יד האמן :יצירה ,עשייה וצמיחה בשבועות | שרה לאה
 02:30האם הקב"ה מרחם על בעלי חיים? | אלחנן מילר
 09:30תפילה שוויונית

		
קהילת שירה חדשה
בית יהודית ,עמק רפאים 12
טרום תיקון בשירה חדשה :הפנינג לימוד למבוגרים ,נוער וילדים בשבת אחר
הצהריים
שיעורים בערב החג
' 17:00רואים את הקולות'  -דמיון מודרך עם יעל טרנר גרוסמן
 17:30תפילת מנחה של חג
' 18:00על שיבה ועל גרות' :שירה מתכתבת עם מגילת רות | רות רביצקי
" 18:00היפוך" הפשט המקראי :מסיפור לחוק ומחוק לסיפור | פרופ' דוד גליקסברג
 18:00לנוער | פאנל דוברים ודוברות על הלכה והתחדשות ,מסורת ושינוי
 18:00לילדים | 'חפשו את המטמון' בעקבות מעמד הר סיני
 18:00לפעוטות | פינת משחק
 20:10תפילת ערבית של חג
תיקוני המשך ליליים בבתי החברים

					
מכון הדר
עמק רפאים 63
תיקון שבועות במכון הדר :תורה תפילה חסד
 22:30שיעור עם הר' נדב ברגר
 00:00חבורות לימוד עם בוגרי מכון הדר

				
מכון הרטמן
גדליהו אלון 11

לימוד ליל שבועות :לימוד ליל הושענא רבה
" 22:30עמך עמי ,ואלוקיך אלוקי"  -אתגרי הגיור בימים ההם בזמן הזה | הרב דר'
שלמה גליקסברג ,ראש בית המדרש לרבנים ודיינים
 23:15קידוש ה' בלימוד תורה  -שורשי הקדיש וסגולותו | הרבנית דר' חנה השקס
 24:00תורת ה' או תורת משה? למי שייכת התורה? | הרב ירמי סטביסקי
 01:00לימוד בחברותות
 04:45קריאת מגילת רות
 05:10תפילת ותיקין

				
קהילת ידידיה
לימוד שבועות בקהילת ידידיה :כי גרים הייתם
 23:00התכנסות ושיעור ראשון | ר' מימי פייגלסון
The Torah and the Rabbis – Sources regading relations between 23:00
			
Jews and Gentiles | R. Hanan Schlesinger
 00:00גיור במחשבה חסידית | ר' צבי לשם
| Jacob, Rachel, and Leah: A Troubled Triangle in the House of Lavan 00:00
Esther Lapian
 01:00הפולמוס בעת החדשה מסביב לקבלת מצוות לגרים | פרופ' ר' דוד גולינקין
Egypt of Foreigner Oppression But Famine Refuge Too & Ultimate 01:00
Stranger the One Alone Divine Buber’s You | Dr. Steve Copeland
Ruth’s Ways And Rabbinic Says | R. Daniel Landes 02:00

" Pourquoi la génération du désert a-t-elle dit 24:00נַ ֲע ֶש ׂה וְ נִ ְש ָמע?“
							
Shmuel Herr
 01:00לֻ חֹת ֶא ֶבן ְּכ ֻת ִבים ְּב ֶא ְצ ַּבע ֱאל ִֹהים | écriture divine et interpretation
Bitya Rozen-Goldberg

ביה"ס דנמרק בחדר הספרייה ,רחוב אליעזר הגדול 2

		
קהילת קול דודי
תיקון ליל שבועות
" 00:00ישראל בלי ההר – הוא לא ישראל" :דת ,לאום ,חברה ותרבות | פרופ' ידידיה
שטרן
" 01:00גדולה לגימה" | הרב דניאל אפשטיין
 02:00גאולה או שביה? מצוות ייבום וחליצה מנקודת מבטה של היבמה ממגילת רות
ועד ימינו | הרבנית ד"ר אילת סג"ל
 03:00שמיטה והר סיני | הרב בני להמן

שיעורים באנגלית
The 71st face of the Torah – the limits of pluralism | Danny Taub 23:45
| Reed,Quill and Cedar Tree- Bridging the Gap of the Religious World 01:00
Rav Shai Finkelstein
Chaim Sukenik 02:15
Lab Grown Meat- A case study of the interface between Halacha and 03:00
Emerging Technologies | Asher Arbit
Coffee break 03:45
Akdamut- How does the battle between the Behemoth and Leviathan 04:00
connect to Matan Torah | Joel Silber
Megillat Ruth 04:50
Shemonah esrei 05:29

הישיבה החילונית		
התגלות :תיקון שבועות בישיבה החילונית
22:00
באירוע יש שני מסלולים  -מסלול שומר הלכה ומסלול לא הלכתי
יפתח את הערב בהופעה :נועם ענבר.
ילמדו ,יגלו ,יניעו ויפתחו את הלב :אריאל הירשפלד ,תם דוצ'י ,שאנן סטריט ,נטלי פרידמן,
אריאל לוינסון ועוד רבות וטובים.

בית הכרם

קהילת אחו"ה בכרם
קהילת אחו"ה בכרם ,קהילת הדרור  -בית הועד ,החלוץ 33
תיקון שבועות של אחו"ה בכרם :לימוד קהילתי ומרצה אורח
21:30

הגבעה הצרפתית

		
קהילת רמות ציון
בר כוכבא 68
תיקון ליל שבועות בקהילת רמות ציון :תורה מרתקת אל תוך הלילה...
 21:00מעגלי לימוד ,שירה והרצאות
" 21:00המרוץ למיליון" לילדים
" 21:00מתן תורה בפיג׳מה" לקטנטנים

גילה

בית ישראל			
אריה בן אליעזר 62

חפשו בפייסבוק :שבועות  2022תשפ"ב בירושלים

ליל כל החברים בני היכלא :תיקון ליל שבועות המסורתי של קהילת ציון
22:30

המושבה היוונית

עין כרם

תיקון ליל שבועות :שבועות בקלוזנר
22:30

פייר קניג 29

חג שבועות
בין מנחה לערבית | הרבנית ד"ר תהילה אליצור

תיקון ליל שבועותַ :ל ּכֹל זְ ָמן וְ ֵעת ְל ָכל ֵח ֶפץ
22:15

בי"ס ארזים ,רחוב לנקין 17

קהילת שלם		

שיעורים בעברית
 23:45מהפכה רבנית  -בעקבות פעולות עזרא ואנשי כנסת הגדולה ועד ימינו | רב שי
פינקלשטיין
 01:00גיור במאה התשע־עשרה :אתגרים והשלכות לימינו במשנתו של הרד"ץ הופמן |
ד"ר טובה גנזל
 01:45הפסקה
 02:00הפעלת סייעת דיגיטלית בשבת | רב שלמה גליקסברג
 03:00מאי תורה? דאורי וגלי מאי דהוה סתום ולא אתידע | חיים רוטנברג
 03:45הפסקה
 04:50מגילת רות
 05:29שמונה עשרה

בי"ס תל"י בית וגן ,רחוב וולטה עלית 12

לפרטים נוספיםrashut-harabim.org/shavuot :

קיבוץ גלויות 4

לימוד ליל שבועות :לימוד כל הלילה
באירוע יש שני מסלולים  -מסלול שומר הלכה ומסלול לא הלכתי

קהילת קדם			

קהילת קלוזנר – מניין שוויוני הלכתי		

קהילת ציון			

אשר 3

קבלת חג ישראלית ומעמד מתן תורה למשפחות בערב החג
18:00
תיקון ליל שבועות יתקיים בשיתוף ואצל קהילת אחו"ה בכרם בבית הכרם

תלפיות /ארנונה

בקעה

		
בית כנסת ניצנים

בי"ס תל"י בית וגן ,רחוב וולטה עילית 12

ָּפנִ ים ְּב ָפנִ ים :על קהילה ותיקון
21:00

מכון פרדס לחינוך יהודי
Pardes Institute of Jewish Studies

לימוד בקהילת שלם
 23:00מחטאו של דוד לתיקונו של (הבית) יוסף :מסע אל עולמו הפנימי של ר' יוסף
קארו | ד"ר אורי ספראי
 23:00שיעור עם ד"ר רננה רביצקי פילזר
 10X5 00:00דקות :שיעורים קצרים על "לפנים משורת הדין" | יואל בריס ,מרב שילה,
מתניה מאלי ,ד"ר איריס פריד ,נחמה כהן
 01:00שיעור עם מיכל גרושקו
 02:00שיעור עם ד"ר יהודה בן דור
 03:00לימוד עצמי עד תפילת ותיקין

		
קהילת הדרור וקהילת שיח"ה

שאול ברקלי 1

חרות על הלוחות :עיון מחודש בעשרת הדברות
 23:00למה מצוות הצדקה לא מופיעה בעשרת הדברות? קריאה פוליטית עכשווית
במקורות עתיקים | ד"ר אריאל פיקאר וד"ר חנה פנחסי
 00:15על כיבוד וכבוד :רבנים ,הורים ,צעירים ומה שביניהם | ר' אביטל הוכשטיין
חג שבועות
והרב ד"ר רני יגר
 17:30גרות ,דממה וביתיות במסע הדתיות של האדם .עיון קיומי בתורת החסידות |
שיעורים בערב החג
הרב פרופ' אלי הולצר
 16:00בריתות בראשית | הרב ד"ר דניאל הרטמן
 18:45תפילת מנחה
 17:15לא תרצח  -האם יש חיים הראויים יותר להגנה? | ד"ר רונית עיר־שי
 19:00יחסי יהודים וערבים – פאנל עם פעילי שטח | ר' חנן שלזינגר ,ד"ר גרשון בסקין,
שיעורים בחג – עברית
רבקה כהן
 17:00לא תענה ברעך :החוק ,החירות ,האמת והשקר | ד"ר רננה רביצקי פילזר וד"ר
תומר פרסיקו
 18:15אנוכי ה' אלוהיך :החתירה לקרבת אלוהים | שייח ד"ר ח'אלד אבו ראס והרב ד"ר
				
תא שמע
שרגא בר־און
יששכר 3
שיעורים בחג – אנגלית
Prof. Michal Govrin | The inscribed tablets and the wordless liberty 17:00
Nuit d’étude de Chavouot: Ta Shma
beyond
De l’autre cote du périph : rapports de pouvoir entre les sages de 23:00
Rabbi Dr. Donniel Hartman | The covenant of Genesis 18:15
Babylone et d’Eretz Israël | Sophie Bigot-Goldblum

תיקון ליל שבועות בבית מדרש שישי" :כי הם חיינו" – התורה במבט קיומי
23:30

תיקון ליל שבועות
 22:45הנאה ממעשה שבת | אלעד ירדני
 23:30התורה על רגל אחת או שתיים | תהילה פרידמן ,ח"כ לשעבר
 00:15על מה שהוקדם לתורה ד"ר יואב רוזנטל | החוג לתלמוד האוניברסיטה העברית

יעל 4

ערב שבועות
 19:15תפילת מנחה ואחריה דרשה' :מי זה גר היום?' | תהילה פרידמן
 20:05תפילת ערבית

 20שנות גאווה ירושלמית :על קבלת מסורת בקהילה הגאה
" 23:00מדור לדור"  -שיחה על תרבות דראג ומסורת להט"בית ירושלמית | אושרת
ג'וי בנט (ליידי די) עם נעם יבין ,יו"ר הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
( 00:00לא) מחכות לגודו  -פרקטיס ,קדושה ,פרפורמנס וקיטש" :קאמפ" כמודל לחיים
דתיים קוויריים | יותם וילק ,רכז קבוצות הצעירימות בבנ"צ
" 01:00דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל"  -פרקטיקות של העברת מסורת וקיום
תורה במרחבים מגוונים | אוריאל לוי ,ראש בית המדרש הקווירי ירושלים

ניקנור ( 20פינת ברניקי)

קהילת בית כנסת עמק רפאים		

נחום ליפשיץ 12

בית הכנסת 'יקר' ,רחוב הל"ה 10

בית משפחת להמן ,רחל אמנו 26א' (פינת רח' תל חי)

סוד שיח :קהילה שוויונית הלכתית

המושבה הגרמנית

גינת מכון הדר ,עמק רפאים 63

מכון כרם ,אבידע הכהן 10

קטמון

תיקון ליל שבועות
22:00

תיקון ליל שבועות :תיקון לילי ושיעורים אחה"צ
 23:00מגילת רות :בין פנטזיה למציאות | אילנה בלומברג
 23:40כתובה ,חוזה ,שטר :התורה כמסמך משפטי | עמית גבריהו
 24:20אין שכחה ואין נסתר :האם וכיצד תשפיע מהפכת המידע על החיים הדתיים? |
יוסי דוד
 01:00״וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרה״  -בין הנצרות ליהדות בעניין הפלות |
שושנה כהן

בית מדרש שישי

תיקון ליל שבועות יהודי-חברתי
		
קהילת צדק
23:30

אמציה 4

יששכר 3

הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות

עזה 26

				
בית ישראל

ספרייה
התגלויות מיסטיות :מהזוהר ,דרך קבלת צפת ,ועד החסידות
 23:00ביטי רואי ורות קרא איוונוב קניאל
 01:00ביטי רואי ואורחים
 02:00ביטי רואי ואורחים

שיעורים לפני ואחרי ליל שבועות:
ערב שבועות
 19:00תפילת מנחה ולאחריה שיעור עם אליעזר יסלזון
 20:20תפילת ערבית

אוהל נחמה			

חבילה עוברת :תיקון ליל שבועות בבית אבי חי
תורה ניתנה לבני אדם :מה ראה משה בעולמות העליונים? | פרופ' יהושע
לוינסון ,חוקר ספרות המדרש והאגדה בספרות חז"ל וד"ר אריאל לוינסון		 ,
ממנהלי הישיבה החילונית בירושלים
"בשבילי נברא העולם" או להיות חוליה בשרשרת? | הרב בני לאו ,ראש מיזם
 929תנ"ך ביחד ועמית סגל ,עיתונאי ופרשן פוליטי
כאם כן בתה? על מרחק ,קרבה והעברה דורית | יהודית רותם ,סופרת ותמר
רותם ,עיתונאית ואשת ספרות
"לא ניתק חוט הדורות" (רחל) :מעט על מה שבין הורים לילדים ביצירות מן
הספרות העברית | בלהה בן אליהו ,מרצה לספרות במכון כרם ,מכללת דוד ילין
ומכללת אפרתה

לימוד ליל שבועות
ש ָּת ּה לֹא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהוא"  -הבטחה או
ש ָּמה ְל ִר ְ ׁ
שר ַא ָּתה ָבא ָ ׁ
"כי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶ ׁ
ִּ 23:00
ייעוד? | צבי מזא"ה
 23:50הפסקה
 00:00מצוות שמיטת כספים  -מאי טעמא? | משה רוסמן

מבקשים תיקון :תיקון ליל שבועות בקהילת מבקשי דרך
22:00
באירוע יש שני מסלולים  -מסלול שומר הלכה ומסלול לא הלכתי

חובבי ציון 14
 23:00הרב יוסף אות 		
			
 00:00מצוות תלמוד תורה | הרב גולן אלוף
 01:00תורה ומדע  -הילכו שניהם יחדיו? | הרב פרופ' אברהם שטיינברג
 02:00אליהו מלאך הברית :על דמותו של אליהו הנביא במקרא | הרב נחמיה שטיינברג
 03:00יהדות ,סביבה וקיימות  -הניתנו מן השמים? | מר ישראל גלון
 04:00מגיורה של רות לגיורי זמננו | הדיין הרב אליעזר איגרא

			
בית אבי חי

הצפירה 29

		
קהילת מבקשי דרך

		
בית הכנסת הצבי ישראל – חובבי ציון

יש מאין :תיקון ליל שבועות
22:30
באירוע יש שני מסלולים  -מסלול שומר הלכה ומסלול לא הלכתי

		
בית כנסת יהודה הלוי

		
בית כנסת הרמב"ן

		
הקהל ,מניין שוויוני בבקעה

קריית היובל

שותפים לפרויקט :רשות הרבים  -הפורום הירושלמי לארגוני יהדות ישראלית,
סטודיו דוב אברמסון ,קרן קשת.
כל האירועים בהובלת ובאחריות הקהילות והארגונים השותפים.

Tikkun Leil Shavuot at Pardes
Reading Tanakh’s Stage Directions: From Joseph’s Temptation to 23:30
Jeremiah’s Prison Cell | Judy Klitsner
		 & You Fulfilled Your Husband’s Will”: A Rabbi’s Guide to Love“ 23:30
Marriage | Gila Fine
| Where Moses Got His Gumption: The Many Mamas of Exodus Ch.1&2 23:30
( Aviva Lauerעברית)
Becoming a Human Torah | Rabbi Leon A. Morris 01:10
( Does God Have Mercy Over Animals? | Rabbi ElhananMiller 01:10עברית)
Books in the Book of Books | Rabbi David Levin-Kruss 02:40
		 Disagreement Among the Rabbis Regarding Islam: From the
( Sources to Today | Rabbi Dr. Daniel Rothעברית)

ארמון הנציב

		
קהילת מורשת אברהם
אדם 22
לבוא תחת כנפי השכינה :לימוד לחג השבועות
 21:45לימוד לנוער | הרבה אמירית רוזן והרב דוד גודמן
 22:30מדרשי מתן תורה (שבת פ"ח-פ"ט) | הרב דוד גולינקין
		 Conversion can help preserve the Jewish people | Rabbi Jim 22:30
Lebeau
 23:20יראת שמיים והחצר הפנימית | הרב ליאון וינר דאו
Piyyut for the Tora | Rabbi Moshe Silberschein 23:20
 00:15מעמד הר סיני במסורת החסידית | הרב דוד גודמן
בוקר שבת 4.6
 08:30תפילת שחרית
 11:00קבוצות לימוד ואחריהן קידוש :עברית ,אנגלית ,ילדים.

מקרא:

אירוע היברידי:
פיזי ומקוון

מתאים
לשומרי הלכה

מתקיימים שיעורים
באנגלית

Hybrid:
Online and In-Person

Shomer
Halacha

English
Shiurim

נגיש לבעלי
מוגבלויות
פיזיות
Handicap
Accesible

