
מזון גשמי מזון רוחני

פותחים שולחן
8.6.19

תיקון ליל שבועות בבית דניאל

מוצאי שבת // ו' בסיון
משעה 21:30 ועד הזריחה

 בואו לחגוג עמנו בשיעורים, הרצאות וסדנאות 
לאורך כל הלילה. כולל מסלול באנגלית!

בבית דניאל, רחוב בני דן 62, תל אביב

עיצוב: ענת לוסטינגר ועידית יצקן. צילום: רוני כנעני

הכניסה חופשית בהרשמה מראש 
מספר המקומות מוגבל. הישיבה על בסיס מקום פנוי. 

תרומה מומלצת בערב האירוע: 50 ₪ 
ההרשמה מראש באתר מרכזי דניאל או במשרד

www.beit-daniel.org.il // 03- 5442740 .בית דניאל // רח' בני דן 62 תל אביב // טל
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו דרך האתר // חפשו אותנו גם בפייסבוק 

פעילות מרכזי דניאל מתקיימת בסיוע התנועה ליהדות מתקדמת 
בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן ידידי בית דניאל-ארצות 

הברית ועיריית תל אביב יפו מנהל קהילה - אגף מרכז/מרחב מזרח

מרכזי דניאל: תפילה, קהילה, חוויה רוחנית ולימוד באווירה פתוחה, 
שוויונית ומזמינה, ברוח ערכי היהדות המתקדמת. אצלנו תוכלו למצוא 
מקום של חיבור לזהות היהודית, להתיידד עם מקורות יהודיים ולחגוג טקסי 
מעגל חיים באופן משמעותי ושוויוני. אנו מזמינים אתכם להצטרף לאחת 

משלוש הקהילות שלנו - הבית שלנו תמיד פתוח, לכל גיל ובכל עת.

לילה של שיחות, סדנאות,   
מוזיקה ולימוד על אוכל גשמי, 

אוכל רוחני ומה שביניהם
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מרכז זולזו )קומה 1 -(
ZULAZU CENTER (FL. -1)

 מרכז אילת
MERKAZ AYELET

2 1 : 3 // מעמד תפילה וקבלת החג עם הרב מאיר אזרי והחזן פרדי פאר 0

2 2 : 0 ח"כ מיקי חיימוביץ 0
והרבה גליה סדן

מזון למחשבה - על אוכל, 
קיימות ויהדות

פרופ' רוחמה וייס
לאכול את הלב - מדוע 
אכילה היא עניין רגשי? 

סיפורים ומחשבות מהימים 
ההם )וגם קצת מהזמן הזה( 

דינה ונטורה 
 איזה מין טעם היה לפרי 

עץ הדעת?
* בשיתוף תל"מים

Phyllis Glazer
Food for Thought and 
Inspiration

2 3 : 0 הרב גלעד קריב משוחח 0
עם ח"כ איציק שמולי

לוחות שלמים, לוחות 
שבורים - מבט על החברה 

בישראל

 פרופ' ניר אביאלי 
והרב מאיר אזרי

ישראלי, איטלקי וטבעוני 
נכנסים למסעדה: האוכל 

כמראה לתרבות ישראלית

 נעמי אפרת, טלי מן
ונועם ספרבר 

 לימוד תורה דרך הבטן: 
מסע מוזיקלי בקולינריה 

היהודית 

Galit Roichman
When food and cinema 
meet, the viewer 
remains hungry - a 
culinary cinematic 
journey

2 4 : 0 אוכל זה סיפור 0
אשכול נבו חושף איך 

מבשלים ספר ומספר על 
המאכלים בספריו רבי המכר

הדיי עפאים 
סעודות וניצוצות - על אוכל 

ואכילה בעולם היהודי, בין 
חז"ל לאדמו"רים 

Rabbi Meir Azari
The Book of Ruth: 
turns of fate and 
human dramas

זאביק גורודצקי 
 המסע השלי עם גידי 

ואהרוני - אוכל כמתווך 
מציאות

0 1 : 0  הרב מאיר אזרי, 0
ח"כ מיכל רוזין, רננה רז

 מרות ועד וונדר וומן - 
נשים מפלסות דרך 

ליאור טל 
 רוחניות ללא חומר - 

על הסכנה שברוח 

Shimon Smith שמעון סמיט
מוזיקה לנשמה ולתיאבון

Music for the Soul and Consumption
* בשיתוף תל"מים

0 2 : 1  אחינועם ניני 5
וגילי דור 

בהופעה חיה

סדנת כתיבה עם
מירי רוזובסקי

עוגית המדלן שלי: לכתוב 
את הטעם שנשאר בזיכרון

0 3 : 3 0
 

גלית רויכמן 
כשאוכל וקולנוע נפגשים, 

הצופה נשאר רעב - מסע 
קולנועי קולינרי, נא להגיע 

עם בטן מלאה!

 אביגיל גרץ
כאשר אלך - פשוט אלך

סדנת מיינדפולנס בהליכה 

0 4 : 3 // התרעננות בוקר עם קפה ומאפים0

// שחרית על גדות הירקון עם הרבה גליה סדן והמוזיקאי שמעון סמיט05:00

0 9 : 3 // תפילת שחרית לשבועות ומעמד יזכור עם הרבה מיכל קונפורטי והחזן פרדי פאר0

על המרצים // 
פרופ' ניר אביאלי   // הרב מאיר אזרי ראש מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת 

ואנתרופולוגיה  לסוציולוגיה  במחלקה  לאנתרופולוגיה  חבר  פרופסור 

 // הישראלית  האנתרופולוגית  האגודה  ונשיא  גוריון,  בן  באוניברסיטת 

בוגר  גורודצקי  זאביק   // הלב  קהילת  של  רבה-סטודנטית  אפרת  נעמי 

לימודי קולנוע וטלוויזיה במכללת תל חי; במאי דוקומנטרי )בין השאר 'המסע 

אביגיל גרץ כתבה  המופלא של גידי ואהרוני'(, ועורך תוכן ב"טדי הפקות" // 

וייס  רוחמה  פרופ'   // מיינדפולנס  מלמדת  במות.  על  שעלו  מחזות  שישה 

מרצה לתלמוד וליווי רוחני בהיברו יוניון קולג' בירושלים; סופרת ומשוררת; 

בספרות  הסעודות  של  התרבותי  תפקידן   - לדעת  "אוכלים  הספר  מחברת 

ח"כ מיקי חיימוביץ' עיתונאית לשעבר  דינה ונטורה מורה לתנ"ך //  חז"ל" // 

ומובילת מאבקים למען הגנת הסביבה וזכויות בעלי החיים. בין היתר, יזמה 

חברות  בתאגידים,  שהוטמעה  יוזמה  בישראל,   "Meatless Monday" את 

פובלציסט,  קולות,  של  התוכן  סמנכ''ל  טל  ליאור   // ממשלתיים  וארגונים 

למוזיקה  מורה  יוצרת,  זמרת  מן  טלי   // חברתי  ופעיל  מדרש  בתי  מנחה 

לכתיבה  הספר  בית  של  משותף  ומנהל  סופר  נבו  אשכול   // קול  ולפיתוח 

"סדנאות הבית"; ספריו תורגמו ל-11 שפות, זכו לתשבחות והפכו לרבי מכר 

בארץ ובעולם. בין ספריו )אליהם יתייחס בהרצאתו(: "ארבעה בתים וגעגוע", 

הרבה גליה סדן רבה   // ו "הראיון האחרון"  "משאלה אחת ימינה", "נוילנד" 

 // דניאל  במרכזי  וחזן  יוצר  מוזיקאי,  סמיט  שמעון   // דניאל  בית  בקהילת 

הדיי עפאים  נעם ספרבר מפיק מוזיקלי, מלמד יצירת מוזיקה אלקטרונית // 

חקלאי, שף, עיתונאי ומחבר ספרי-אוכל. יחד עם אחיו הקים את משק עפאים 

לחקלאות בת-קיימא בערבה, בו הוא מגדל עזים, תרנגולות, פירות וירקות // 

מירי רוזובסקי   // הרב עו"ד גלעד קריב מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת 

ח"כ מיכל רוזין ח"כ מטעם סיעת   // סופרת, חוקרת ומנחת תהליכי כתיבה 

חוק  החוקה,  ועדת  והביטחון,  החוץ  ועדת  כחברת  כיהנה   ;2013 מאז  מרצ 

השדולה  יו"ר  הגאה,  השדולה  של  שותפה  כיו"ר  גם  כיהנה  מיכל  ומשפט; 

רננה רז  לפלורליזם ולשוויון אזרחי, יו"ר השדולה לשוויון בתעסוקה ועוד // 

גלית רויכמן תסריטאית ומרצה  כוריאוגרפית, רקדנית ויוצרת רב-תחומית // 

יושב  לשעבר  העבודה.  מפלגת  מטעם  ח"כ  שמולי  איציק  ח"כ   // לקולנוע 

ראש התאחדות הסטודנטים וממנהיגי המחאה החברתית בישראל ב-2011 //

Rabbi Meir Azari Director of the Daniel Centers for Progressive 

Judaism // Shimon Smith Song leader; Cantorial Soloist at The 

Daniel Centers For Progressive Judaism // Phyllis Glazer Famous in 

Israel as “the guru of healthy cooking,” celebrated chef, food writer 

and cookbook author // Galit Roichman Screenwriter and an ardent 

cinema lecturer 
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מזון רוחנימזון גשמי

פותחים שולחן
8.6.19

תיקון ליל שבועות בבית דניאל

מוצאי שבת // ו' בסיון
משעה 21:30 ועד הזריחה

בואו לחגוג עמנו בשיעורים, הרצאות וסדנאות   
לאורך כל הלילה. כולל מסלול באנגלית!

בבית דניאל, רחוב בני דן 62, תל אביב

עיצוב: ענת לוסטינגר ועידית יצקן. צילום: רוני כנעני

הכניסה חופשית בהרשמה מראש 
מספר המקומות מוגבל. הישיבה על בסיס מקום פנוי. 

 ₪
תרומה מומלצת בערב האירוע: 50 

ההרשמה מראש באתר מרכזי דניאל או במשרד

www.beit-daniel.org.il // 03- 5442740 .בית דניאל // רח' בני דן 62 תל אביב // טל
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו דרך האתר // חפשו אותנו גם בפייסבוק 

מתקדמת  ליהדות  התנועה  בסיוע  מתקיימת  דניאל  מרכזי  פעילות 
בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן ידידי בית דניאל-ארצות 

הברית ועיריית תל אביב יפו מנהל קהילה - אגף מרכז/מרחב מזרח

פתוחה,  באווירה  ולימוד  רוחנית  חוויה  קהילה,  תפילה,  דניאל:  מרכזי 
למצוא  תוכלו  אצלנו  המתקדמת.  היהדות  ערכי  ברוח  ומזמינה,  שוויונית 
מקום של חיבור לזהות היהודית, להתיידד עם מקורות יהודיים ולחגוג טקסי 
מעגל חיים באופן משמעותי ושוויוני. אנו מזמינים אתכם להצטרף לאחת 

משלוש הקהילות שלנו - הבית שלנו תמיד פתוח, לכל גיל ובכל עת.

 לילה של שיחות, סדנאות, 
מוזיקה ולימוד על אוכל גשמי, 

אוכל רוחני ומה שביניהם




