ערב פתיחה

איך נרשמים?

ערב הפתיחה הוא ערב ה”גאלה”  -פתיחה חגיגית
של הכנס המלווה בברכות של כל מי שמסייע לקיומו
ולהצלחתו ולאחר מכן תוכנית אמנותית אל תוך הלילה
עם מיטב האמנים שבכנס.

הקהל הרחב מוזמן לקחת חלק פעיל במפעל
ההתנדבותי האדיר הזה.
המחיר כולל כניסה לכל פעילויות הכנס ,ארוחות ולינה
בחדרי כפר הנופש (עד  4בחדר).
מחיר הרשמה לכנס
יומיים כולל לינה
יומיים ללא לינה
יום אחד ללא לינה
תוספת לחדר זוגי

תושבי השותפות*

מעלה יוסף,מרום הגליל ,שלומי.

250ש”ח
200ש”ח
150ש”ח
100ש”ח

אורחים
 400ש”ח
 350ש”ח
 250ש”ח
100ש”ח

*תושבי השותפות מסובסדים ע”י המועצות במקום מגוריהם.

טישלימוד
בערב השני מתקיים “טיש” יהודי מסורתי.
והפעם ניגונים ,שירים וסיפורים של הרב המרקד שלמה
קרליבך ,אל תוך הלילה.

מספר המקומות מוגבל ולכן נשמח אם תבטיח/י את
מקומך איתנו בהרשמה מוקדמת!
אתם מוזמנים להירשם במתנ”ס מעלה יוסף
אצל יפה אמסלם ,טל 04-9571723 :שלוחה ,114
באמצעות כרטיס אשראי.
ניתן גם להירשם באמצעות משלוח צ’ק לפקודת
מתנ”ס מעלה יוסף – לימוד גליל ,לכתובת :הנהלת
חשבונות מתנ”ס מעלה יוסף ,מושב מעונה ,24920
עבור כנס לימוד גליל.

הזמנה
לחוויית לימוד יהודית

ביחד בגליל – הכנס השמיני של לימוד גליל
ל’ בכסלו – א’ בטבת ,חנוכה התשע”א
 7-8בדצמבר2010 ,
כפר הנופש ראש הנקרה

איך מגיעים?

www.limmudgalil.com

limmudgalil

כפר הנופש נמצא מיד אחרי קיבוץ ראש הנקרה ,בצד
שמאל של הכביש.
•ברכב פרטי – יש חנייה חינם למשתתפים.
•ברכבת עד נהריה.
•מוניות שרות שמגיעות עד המקום.
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
מזכירות ארגון לימוד גליל  -רינה ליבוביץ,
מיילlimmudgalil@walla.com :
טל052-8375605 :

“לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים” (קהלת ג’ ,א’)

מי אנחנו?

מהו הכנס?

בין המרצים והאמנים שיהיו בכנס:

שיאה של פעילות “לימוד גליל” הנו במפגש השנתי.
יומיים מלאים ומרתקים של חגיגה יהודית לכל החושים.
המפגש מתקיים בכפר הנופש בראש הנקרה השוכן
לחוף הים .עשרות יחידות לימוד ,המונחות עם טובי
המרצים למסורת היהודית ולתרבות הישראלית.

פרופ’ גלעד צוקרמן ,ליאורה יהלום ,הרב אבי שיש ,ד”ר
עליזה לביא ,האמן אריאל לזרוס ,ד”ר רחל אדלמן ,חנה
פנחסי ,ד”ר דליה גוטליב ,הרבה ד”ר עינת רמון אשרמן,
אילנה לוי ,ד”ר נתן אופיר ,נורית יעקבס ינון ,ד”ר ענת
גואטה ועוד רבים וטובים.
בין הנושאים שבכנס:
 9עת לכל וזמן לכל חפץ

“לימוד גליל” היא קהילה לומדת העוסקת בשאלות
של מסורת ,שורשים ומקורות .בפעילותינו היום יומית,
אנו רוקמים יחדיו את הזהות היהודית שלנו ,ועוסקים
בדרכים למימוש ופיתוח של זהות זו במסגרת חיינו
בגליל.
הקבוצה מורכבת ממתנדבים פעילים תושבי שלוש
הרשויות מעלה יוסף ,מרום הגליל ושלומי ,ומקיימת
קשר של שותפות עם הקהילה היהודית באנגליה ועם
לימוד הבינלאומי.
הארגון פועל בהשראת ארגון  Limmudהעולמי ועל
פי קווי היסוד הייחודיים לנו ,שכל לומד הוא גם מלמד.
בין חברינו נמצאים דתיים וחילוניים ,המקיימים תהליך
לימוד והעמקה באווירה של פתיחות למגוון דעות,
סובלנות וכבוד הדדי.
פעילותנו פרושה גם על פני כל השנה ובה אנו מקיימים
בית מדרש הנודד בין יישובי הצפון ,סיורים חווייתיים,
כנסים ומפגשי לימוד רב-גוניים.

 9פמיניזם וכעס מבט אל סיפור תלמודי
 9הגולם יוצרו וייצרו
 9סרטי תלמידים כראי הדור הבא
 9גילוי מחדש של מדיטציה יהודית
במפגש ישתתפו כ 50-מרצים ,וסך כ 90 -פעילויות ,דיונים,
הרצאות ,לימוד בחברותא ,סרטים ,מופעים ,סדנאות
מוסיקה ואומנות ,וכמובן זמן איכות עם חברים/ות.
לראשונה יתקיימו גם הרצאות באנגלית! לפרטים:
Gordon Or: gordonor@netvision.net.il

 9הודו לה’ כי טוב – מסע בזמן
 9עת לאהוב
 9מנשה קדישמן – עקידה
בנוסף תתקיימנה סדנאות אומנות הכוללות:
 9קליעת סלים ,תכשיטנות ,מגזרות נייר ,ופיסול.
לאוהבי המוסיקה והריקוד צפויות הופעות רבות:
 9אריאל לזרוס טריו | גורלו של אמן יהודי
 9רקדנית הודית – MAYALA
 9איירה קפלן – מוזיקה באנגלית
 9אסתי קינן – יצירה עכשוית בעקבות מסורת

