תיקון
משוחח
שיחה משותפת בליל שבועות על
צמתי הדרכים של הימים הללו.
כ 20-מקהילות התנועה הרפורמית
בישראל חוברות ומזמינות אתכן
ואתכם לתיקון ליל שבועות רב
פנים .בואו ללמוד יחד ,דרך המסך
אך עם כל הלב .קבלת חג ,תוכנית
מוזיקלית ,שיעורים ,חברותות,
מעגלי שיתוף ושיח ועוד...
יום חמישי ,ה׳ סיון תש״פ ,28.5.2020 ,
מ 22:00-אל השעות הקטנות של הלילה

תוכנית האירועים >>>

תיקון משוחח

לחצו על כפתור ה  zoom -להצטרפות >>>

>>> ועוד לפני ,בשעה  ,18:00קבלת חג חגיגית בהובלת הרבה תמרה שפרין מקהילת אחוות ישראל בראשל"צ ושליח הציבור בארי קנישקווי מקמ״ץ

בריאות
ונפש
22:00-22:30

22:30-23:15

הקהלת
קהילות

צדק
חברתי

יהדות
ישראלית

English
Track

הרצאות
בשידור חי

מסלול
ברוסית

התכנסות מרכזית :הרב עודד מזור ,בועז דורות ושני בן אור  -קהילת כל הנשמה
הקרנת הסרט עטור
כיצד קהל מתגבש
"וחי בהם"  -על
הוראות היתר ואיסור
לקהילה :הרבה חן בן אור השבחים "זונה כמוני"
בעיתות משבר :שינויים צפוני קהילת רענן בשיחה ושיחה עם הבמאית יעל
טקטוניים בהלכה ובמנהג
עם גיא צפוני ,יועץ לתכנון יעיש והרבה רינת צפניה
בזמן מגיפת הקורונה
אסטרטגי קהילתי ופיתוח מקהילת שהם
ובזמני משבר אחרים .
הרבה דליה תיבון לגזיאל ,קהילה
מקהילת השחר ,והרבה
טליה אבנון בנבינשתי
ָשן מִ ְּפנֵי חָ דָ ׁש
" ְוי ׁ ָ
ּת ֹוצִ יאו ּ"  -מה נשתנה
אחרי הקורונה? הרבה
איילה שעשוע מירון
משוחחת עם הרבה לילה
וסיד

גיור  -ממגילת רות ועד
מגילת העצמאות
עו"ד אורלי ארז לחובסקי
ועו"ד ניקי מאור-סנטר
המרכז הרפורמי לדת
ומדינה וקהילת קמץ.

Making ends meeting
politics? Balancing
political pragmatism
with staying true to
?our values
עו"ד ירון שביט ,חבר
בהנהלת המוסדות
הלאומיים והרב לאה
מולשטיין ,יו"ר ארצנו
(ארגון הגג של הארגונים
הציונים הרפורמים)
ישוחחו באנגלית.

הטקסים העתיקים
בספר רות ומקומם
בימינו .הרבה אולה
ויינשטיין (פרויקט קשר).
Раввин Оля
Вайнштейн (Проект
Кешер). Древние
церемонии из
книги Рут и их
значение в наши
дни

ההקשרים טיפוליים -
נפשיים ופיזיים  -של
"נעשה ונשמע" בימי
קורונה .שיחה בין ד"ר
מורית בארי ,מנכ"לית
ביה"ח אלין וד"ר עינת
ספלר-רוזנבוים ,מנהלת
בית הספר לפסיכותרפיה
של מכון מגיד

המשך בעמוד הבא >>>
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>>>

על תיקון עולם
אחד האדם

ליווי רוחני בונה
קהילה

סוגיות טיפול פסיכולוגי יש דרכים רבות בהן
נוצרת קהילה ,כיצד
בין-תרבותי (לא רק)
בחברה החרדית.
כלים לליווי רוחני
מסייעים לבניית גשר
רותי ינובסקי ודפנה
גולדנבום ,פסיכולוגיות בין אנשים לקהילה.
חינוכיות בכירות
הרבה יהודית אדלמן
 23:30-00:15ופסיכותרפיסטיות,
גרין ,מלווה רוחנית בתל
השומר והרבה חן בן
אור צפוני רבת קהילת
רענן ורכזת מר״ם

00:00-00:05

צדק חברתי  -האנשים 1. The Centrality of
Israel in Jewish Life
הסמויים מהעין
through the Seven
Species
ד"ר רחל גרוביס וד"ר
המרכזיות של ארץ
שרה רז מקהילת
תפילת האדם בקיסריה ישראל ביהדות דרך
שבעת המינים
משוחחות על כינון
הרב סטיב בורנשטיין,
חברה צודקת
קהילת ברכת שלום,
קיבוץ גזר
2. Rabbi maurice
harris: Confronting
Narrative Wreckage
We'll explore an
ancient rabbinic
text alongside
the ideas of the
contemporary
Canadian
sociologist, Arthur
W. Frank, author
of The Wounded
Storyteller: Body,
Illness, and Ethics.

העיתונאי רומן
יאנושבסקי משוחח
עם הרב גרגורי קוטלר
(קהילת שירת הגן)
כיצד השפיעו ימי
על ההצטרפות לעם
הקורונה על יחסנו
היהודי בימי רות ובימינו לתורה ועל הבנתנו
אותה? התבוננות על
 Журналист Романהקשר שבין אמונה
 Янушевскийבאלוהים ,אמונה
 беседует сבאדם ,אוניברסליות
 раввиномואנושיות.
Григорием
 Котляромלימוד ושיח עם הרבה
 (общинаטללית שביט קהילת
 Шират а-Ган) оבראש פלורליסטי,
 присоединенииוהאב פרנצ׳סקו
 к еврейскомуוולטאג׳יו ראש ביה״ס
 народу воלכמורה דומוס גלילאה
времена Рут и
сегодня
התורה בתקופת
הקורונה

אתנחתא מוזיקלית :הרב עודד מזור  ,שני בן אור ובועז דורות

המשך בעמוד הבא >>>
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>>>
״חדש ימינו כקדם״
חזרה לשיגרה או
התחדשות?

00:30-1:15

שיחה בין הרב עזרא
אנדי מקהילת הדרור
בירושלים והרבה
סטייסי בלנק מקהילת
שיר חדש בצור הדסה

מתוך המשבר נולדה
קהילה:

ִּיתי אֶ ת-
"הֲל ֹוא צִ ו ִ
הַ נְּעָ ִרים לְבִ ל ְִּתי נָגְעֵ ְך

האחריות שלנו כחברה
מתיקון המקובלים
הראשון אל התחדשות למנוע פגיעה מינית
הקהילה בימי העליה
ולעזור למי שנפגעו
השניה ועד ימינו,
יעל שביד,
פסיכולוגית קלינית
עם יאיר בר-צורי,
ופסיכואנליטיקאית.
קיבוץ חנתון ואוניבר־
והרבה תמרה שפרין
סיטת ברנדייס ,והרב
עודד מזור ,קהילת כל קהילת אחוות ישראל
ראשון לציון
הנשמה.

כיצד נקבע סדר היום
הציבורי שלנו? -
בימים ההם ובזמן
הזה:

Revelation at Sinai
- from Certainty to
Doubt.
Rabbi Lawrence
Englander, Rabbi
Emeritus, Solel
Congregation of
Mississauga and
Rabbi Myra Hovav,
Ramot Shalom
Be’er-Sheva

שיחה מרתקת
בהשראת המחלוקת
על לוח השנה בימי בית
שני
הרבה יעל וורגן ,מועצה
אזורית שער הנגב
והרבה נועה מזור,
קהילת יוב"ל
מעמד הר סיני  -בין
וודאות לספק
הרב לורנס אינגלנדר
הרב המייסד קהילת
סולל מיססוגה ,והרבה
מירה חובב קהילת
רמות שלום באר שבע.

הרב בנימין מיניץ'
(קהילת שירת הים
כרמל) .מתן תורה
והתגלות בסיני  -יסוד
האמונה היהודית
Раввин Биньямин
Минич (Община
Шират хаЯм Кармель).
Дарование Торы
и Синайское
– откровение
основа еврейской
веры

עמך עמי?
קבלת גרים במדינת
ישראל ובארה"ב לאור
אגדות תלמודיות שיחה
בין הרב עמיאל הירש
מקהילת  SWFSבניו
יורק והרבה אילה רונן
סמואלס מקהילת
תפילת האדם
Your People is My
People? Welcoming
Gerim- converts
In Israel and in
the US in light of
Talmudic lessons
A conversation
between Rabbi
Ammiel Hirsch
of SWFS in NY, US
and Rabbi Ayala
R Samuels of
Tefilat Ha'adam in
Caesarea, Israel

המשך בעמוד הבא >>>
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>>>
מדיטציה ,תפילה ,גוף את המנגינה הזו אי
ונפש  -הגוף כחלק
אפשר להפסיק? אז
משלמות הנפש
בואו נגייר אותה!

1:30-2:15

הרבה תמרה שיפרין
איך לא נפריד אלא
קהילת אחוות ישראל
נחבר בין החלקים
השונים שלנו
בראשון לציון בשיחה
הרבה נועה מזור קהילת עם בתה ,ענבר על כני־
סת לחנים זרים לבית
יוב"ל.
הכנסת

מי חתם על מגילת
העצמאות ?
הרבה רינת צפניה
ומיכאל גילינסקי

על גבעת עמל ב'
והזכות לדיור והחזקה
בקרקע
טלי עדן ובקומך

Recharging
Judaism: How
Civic Engagement
is Good for
Synagogues, Jews,
and Americah
Rabbi Josh
Wienberg with
Rabbi Noa Sattath
and rabbi Judith
Schindler

נסיכת האור האבודה:
איך סיפורים יוצרים
מציאות?
נקרא באגדה יהודית
שהתגלגל בין ארצות
ובין דורות ,נחקור את
הסמלים ,ונהרהר ביכו־
לת של הסיפור להבריא
את עולמנו היום
הרבה סטייסי בלנק
קהילת שי"ר חדש בצור
הדסה
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