ליל שבועות ,ה’ בסיוון תשע”ד,
 3ביוני 22:30-4:00 ,2014
משתתפים:
גברי ברגיל
לינוי בר גפן
ד”ר מיכאל בריס
עינת ברזילי
יוכי ברנדס
ד”ר שלי גולדברג
ד”ר משה הלינגר
ד”ר יועז הנדל
פרופ’ יאיר זקוביץ
יורם טהרלב

ח”כ ד”ר עליזה לביא
תמר מור סלע
קובי מידן
נאוה ונעם סמל
הרב רפי פוירשטיין
הרב אפי צ’ובן
מוקי צור
פרופ’ ניסים קלדרון
רענן שקד
ד”ר רבקה תובל-משיח
ח”כ מיכל רוזין

עיצוב:

צהר לשבועות
בצוותא

צהר
לשבועות
בצוותא
ליל שבועות ,ה’ בסיוון תשע”ד,
 3ביוני 22:30-4:00 ,2014

מועדון צוותא ,אבן גבירול 30
פתיחת דלתות ב22:00-

הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי
הצטרפו אלינו
צהר לשבועות בצוותא

הבמה לשיח בצוותא
וארגון רבני צהר

03:00-03:45

02:00-02:45

צהר לשבועות בצוותא
הוא שיתוף פעולה
בין “הבמה לשיח ישראלי-
יהודי בצוותא” לבין פעילות
ארגון רבני צהר בחגים,
שמטרתם לאפשר שיח
מעמיק על תרבות ועל זהות
ישראלית-יהודית.
את הערב ייסדו במשותף
ח”כ ד”ר עליזה לביא,
גברי ברגיל והרב דוד סתיו.

00:50-01:50

צהר לשבועות
בצוותא ,מציף
תכנים שנוגעים לחג
מהיבטיו השונים
ונוגע בנושאים
חברתיים ,הלכתיים,
תרבותיים ,אישיים
ואנושיים הקשורים
לחיים של כולנו.
בערב לוקחים חלק
אנשי רוח ,רבנים,
אנשי-אקדמיה,
תרבות ואומנות.

תיקון ליל-שבועות בצוותא
ת”א מתקיים בשיתוף ארגון
רבני צהר.
החברה בישראל המקבצת
לתוכה תרבויות שונות
ועשירות ,עדיין חוקרת
את זהותה ואת מהותה.
החיבור בין רבני צהר וצוותא
נולד מתוך סקרנות ורצון
לגעת בעולמות ובטקסטים
השונים המרכיבים את
פסיפס הזהות הישראלית-
יהודית ומתוך רצון לפגוש
ולהפגיש.

23:40-00:40

22:30-23:30

אולם לולה

אולם חזן

צוותא 2

אולם בית המדרש

וטהר ליבנו
יורם טהרלב

לידתה של
היהדות :בעקבות
“הפרדס של
עקיבא”
יוכי ברנדס

המחול המחולל:
הריקוד ככלי ריפוי
במדע ,בקבלה
ובחיי רבי נחמן
ד”ר שלי גולדברג

משם ולפה:
לומדים יחד:
קריוקי פרקי אבות מתרומת  הגלויות
הרב רפי פויירשטיין למפעל הישראלי
מוקי צור
קובי מידן
יוכי ברנדס
ד”ר יועז הנדל
מנחה:
ח”כ ד”ר עליזה לביא

יעקב :הסיפור
המפתיע של אבי
האומה
פרופ’ יאיר זקוביץ

כעמוד האש
קבלה ,פסיכולוגיה מהי ‘דעת’ :ההלכה
לפני המחנה:
ופסיכואנליזה:
היהודית ומוגבלות
המחאה החברתית מסע בנתיבי חודש שכלית ונפשית
למרגלות הר סיני
סיון
הרב רפי
קלדרון
פרופ’ ניסים
ד”ר שלי גולדברג
פויירשטיין
גברי בר גיל
רענן שקד
יוכי ברנדס
מנחה :לינוי בר גפן

עגלה מלאה
ועגלה ריקה?
ד”ר משה הלינגר
מוקי צור
מנחה:
ד”ר יועז הנדל

נשים ונשיות
במגילת רות
ח”כ מיכל רוזין
יוכי ברנדס
עינת ברזילי
ד”ר שלי גולדברג
מנחה:
תמר מור סלע

מהפיכת ‘תמונת
קריאת הנפש
האדם’ של אבי,
בראי המועדים
ח”כ ד”ר עליזה לביא
פרופ’ פוירשטיין,
וההשראה שקיבל ד”ר יועז הנדל
ד”ר רבקה תובל-משיח
מרות המואבייה
הרב רפי פויירשטיין ד”ר שלי גולדברג
מנחה :עינת ברזילי

מפגש אישי
מבואה

צבת בצבת עשויה :גרים ועקורים
בונים תרבות
מה בין מדרש
במולדת
פנים מקראי
נעם ונאוה סמל
למדרש חוץ
מנחה:
מקראי
פרופ’ יאיר זקוביץ’ עינת ברזילי

קריאה נרטיבית
ופסיכולוגית
במגילת רות
ד”ר רבקה תובל-
משיח

פרופ' יאיר זקוביץ'

00:50-01:20
מוקי צור
ד”ר יועז הנדל
1:20-01:50
ד"ר משה הלינגר

דילמות חינוכיות
“אני יחיד”:
פרופ’ ניסים
בתנ”ך
פרשת מותו הכפול קלדרון
הרב רפי פויירשטיין של רבה בר נחמני
ד”ר מיכאל בריס
ד”ר רבקה תובל-
משיח

3:00-3:45
מנח ועד רות:
אוניברסליות
יהודית
הרב אפי צ’ובן

