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 8201פברואר  16-15, עשיריכנס "לימוד ערבה" ה –תקצירי פעילויות והרצאות 

 מרצים: -תקצירי ההרצאות לפי סדר שמות משפחה
 

 כיצד יכולים צמחים כמו קנאביס, מור/לבונה וכוכב ריחני לשפר את חיינו?
 ]הרצאה[ ד"ר ריבקי אופיר

אים, בקרת נזקים, תחושת כאב ועוד( בגוף האדם יש "מערכות הפעלה" )מערכת החיסון, התחדשות ת
שבאחריותן לשמור על בריאותנו. בצמחים כמו קנאביס, מור/לבונה וכוכב ריחני יש חומרים שביכולתם 

 לרתום את מערכות ההפעלה האלו לטובת בריאותנו. נשוחח על כך. 
   

 אהבה בקולנוע הישראלי
 הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[] זיו אלכסנדרוני

החל מאורי גיבור  מחכים ומבדר לתולדות הקולנוע הישראלי דרך סיפורי האהבה של ה"צבר"מבוא 
 הספר והסרט הוא הלך בשדות, דרך סרטי הבורקס של שנות השבעים ועד ימינו.

 
 הקולנוע של אפרים קישון

 הרצאה מלווה בהקרנת קטעי סרטים[] זיו אלכסנדרוני
גדול הסטיריקנים המקומיים אפרים קישון. קישון יצר רק  מסע מרתק ומצחיק מאוד אל חייו וסרטיו של

 סרטים אך לפחות ארבע מהם )סאלח שבתי, ארבינקא, תעלת בלאומליך והשוטר אזולאי( חמישה
 נחשבים לחלק בלתי נפרד מהקנון של התרבות הישראלית.

 
ֶּרגרב" "וְָגֻלת יְרּוָשל  ִַ י ה  ת ָערת ד יְִַרשּו את ְסָפר  ר ִִַּ שר  ב, מסורתיות ומזרחיות נג –ם אש

 ]לימוד ודיון[ דויד ביטון
-הלימוד יעסוק במיתוסים ובנרטיבים השונים על ההתיישבות בנגב. נקרא את דבריה של ז'קלין שוחט

 כהנוב ומקורות נוספים על אופיו המסורתי והמזרחי של הנגב.
 

ל ָהָעם"  ן ָהָהר אר ה מִַ ד מֹשר  למה דרוש לנו רב מסורתי? –"ו יתרר
 ]הרצאה[ יד ביטוןדו

בהרצאה נפגוש דגם של רב מסורתי ונטעם דוגמאות מפתיעות של מנהיגות אחרת ממה שאנו רגילים, 
 שיש בה בשורה חדשה לחברה הישראלית.

 
 הסודות של לשון הקודש –"הפכים מתאחדים בשורשם" 

 [הרצאה] ביטון רתמ
מעות והיפוכה. נראה מספר אחת התופעות המרתקות בעברית היא הופעתם של שורשים בעלי מש

 דוגמאות מהתנ"ך ומספרות חז"ל וננסה לגעת בעדינות באחד מרזיה של השפה העברית. 
 

ָמה"  ח  ְלָבָנה ִָָּרה כ   "יָָפה כ 
 [הרצאה] ביטון רתמ

היסטורית וטבעית,קווית -לוח השנה העברי מזמן מפגש בין שמש לירח ובין שתי תפיסות זמן
עמוד על תפיסות הזמן השונות תוך עיון בסיפורי חז"ל  ואף נשאל מה משמעות בשיעור ננסה לומעגלית.
 על מגל השנה. -ראש חודש אדר-היום הזה

 
בתרבות היהודית, בעולם היזמות הישראלי, בזן בודהיזם היפני,  -בטלהבשבחי העבודה וה "בשבחי

 "ובדאואיזם הסיני



 

2 

 

 שיח[ –דו ]ויובל אידו טל  ליאור ברגר
 .ות שמובילות אותנו לעבוד במשהו ולעבוד בכללמהן המוטיבצי

כיצד עבודה טובה ובטלה טובה משלימים זה את זה ומאזנים זה  .כיצד אנו מתייחסים לבטלה בתרבותנו
 .האם ההשלמה והאיזון האלה מתקיימים בחיי היומיום שלנו הישראלים .את זה

 ?ואיך כל זה קשור למדיטציה .מה מקומו של ה"אני" בתוך כל זה
 

 כהנמן’ בודהא ועד פרופ בהשראת אפים בראי היזמות הישראלית-סטארט
 [הרצאה] ליאור ברגר

 ?קצת יותר רחוק האם האושר מאחורי הפינה או לחלום. התבוננות על הדרך היזמית בדרך
 ?או לחיות את החיים שאתה חי לחיות את החיים שאתה רוצה

 ? ן את זהכהנמן יכולים לעזור לנו להבי’ ואיך בודהא ופרופ
 

 התלכנה שתיים יחדיו? –חילוניות ויהדות 
 ]הרצאה דיון[מני גל הרב 

בניגוד לתפיסה הרווחת, כי יהדות מחוברת לדת חיבור בלתי ניתן להתרה, לנו, יהודים חילוניים, 
שיהדותם משמעותית עבורם, יש הגדרה של יהדות, שאינה חייבת לכלול מרכיב דתי. חילוניות אינה מה 

עליה )שלילת הדתיות, שלילת המצוות, עגלה ריקה( כי אם תפיסה ודרך חיים, שיש לה כבר  שאומרים
היסטוריה של מאות שנים, המניחה את האמונה הדתית בצד, והאוחזת בדרכי המדע והפילוסופיה, 

ההומניזם ו'תיקון עולם'. יהדות חילונית אינה מתכחשת להיסטוריה היהודית ולאוצרות התרבות היהודית 
היו מבוססים על אורח חיים דתי, אך על נדבכים היסטוריים אלה הגדילה היהדות החילונית ליצור ש

 .אוצרות תרבות חדשים ומרשימים, כמו גם הישגים מעשיים, שהגדול בכולם הוא המעשה הציוני
 

 על רעיון לומדי תורה ומפרנסיהם בחברה הישראלית כיום -הסכם יששכר וזבולון
 דיון[ ]הרצאהמני גל הרב 

המתח העולה בכל פעם סביב השאלה, האם זכאים חלק מאזרחי ישראל ללמוד תורה שנים על גבי 
מסתבר שהרעיון . מצדיק דיון מכובד ומעמיק -שנים, כשהמדינה מפרנסת אותם בכספי משלמי המיסים 

צד ניתן ללכת של אמנה בין לומדי תורה ומפרנסיהם אינו רעיון חדש. מקורותיו מעניינים. נתלבט ביחד כי
 לאורו של רעיון יפה זה במציאות של החברה הישראלית.

 
 לך לך למדבר? למה אנשים באים למדבר

]הרצאה דיון[ רועי גלילי  
הסיבות בגינן באו אנשים למדבר בעבר ומה הותירו אחריהם. מהי תרומתן של תרבויות המדבר לתרבות 

 העולם.
 

 ?ם ממצרים באדמות הערבההאמנם עברו בני ישראל בדרכ -יציאת מצריים
]הרצאה דיון[ רועי גלילי  

התבוננות משותפת בחרוטות סלע מן הנגב מסיני ומירדן, הקשרים היסטוריים ותרבותיים והסברים 
 .אפשריים. דיון בקשר שבין רוחני לפונקציונלי באמנות קדומה

 
 סוד הפשטות –שיתופי פעולה בעולם מורכב 

 [הרצאה] עמרי גפן
מרחבי העיוורון של מנהלים  -חסמים מרכזיים בשיתופי פעולה , יות בעולם החדשמהפכת השיתופ

 .ומנהיגים
ECA - מודל חדשני, אפקטיבי ומובנה לניהול שיתופי פעולה ושותפויות. 
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 בין מסורת לחדשנות באומנות עכשווית
 [הרצאה] זינאב ג'רביע

 המשכיל שהכא הר על התפתחותספהיא ת ה.ושל אמ ההאישי של האת סיפורזינאב ספר תבהרצאה 
בתחום האומנות, הן מבחינה אומנותית והן מבחינה עסקית. כיצד  הפריצת הדרך שעשת נית.ואמ

על האתגרים העומדים בפני  זינאב תשוחחה. תוסביב ההאומנותית על ידי בני משפחתה התקבלה דרכ
 אישה פורצת דרך בחברה הבדואית.

 
 את הסלמה או שותפות?לקר -אזרחים יהודים וערבים בישראל

 ]דיון[ רון גרליץ
האזרחים הערבים הם חמישית מאזרחי ישראל ובני העם הפלסטיני עמו ישראל נמצאת בעימות לאומי 
אלים. על רקע זה מתקיימת מערכת יחסים מורכבת וקשה בין האזרחים היהודים והערבים. ההרצאה 

מתקפה פוליטית נגד האזרחים הערבים  תעסוק במערכת יחסים זו ובסיבה שהממשלה הנוכחית מנהלת
האם  -אבל גם מובילה תכנית רחבת הקף לצמצום האפליה התקציבית. ננסה גם לחזות את העתיד 

מערכת היחסים בין האזרחים היהודים והערבים מתקדמת לעבר הסלמה ואלימות או לעבר שוויון 
 ושותפות?

 
 הצלחות ואתגרים -ערבי בישראל  - שיתוף פעולה יהודי

 ]דיון[ רון גרליץ
היא מתוחה  -המהווים חמישית מאזרחי ישראל  -מערכת היחסים בין האזרחים היהודים והערבים 

ומלווה בקונפליקטים רבים. אבל גם בצל המתח והקונפליקט מתקיימים בישראל מרחבים משותפים 
דמנויות של שוק ושיתופי פעולה רבים בין האזרחים היהודים והערבים. הדיון יעסוק באתגרים ובהז

התעסוקה המשותף ליהודים וערבים וגם במסגרות בהם מתקיים שיתוף פעולה יהודי ערבי עמוק. וזאת 
גם דרך הצגת הפעילות, האתגרים וההצלחות של עמותת סיכוי, עמותה ערבית יהודית הפועלת לקדם 

 שוויון ושותפות בין האזרחים היהודים והערבים.
 

 על הדמוקרטיה הישראלית
 ]הרצאה[ דליה דונר ]בדימוס[ ופטת הש

נעדרת חוקה פורמאלית ובסיסה הנורמטיבי הכרזת  -ישראל כמדינה יהודית שמהותה דמוקרטית 
 .העצמאות

 
 בימים ההם בזמן הזה –עקרונות בחינוך יהודי 

 ]לימוד ודיון[ טור פז [קינלימשה ]
חדשניים או מסורת עתיקה? נבחן עקרונות  -יזמות, למידה חדשנית, הוראת עמיתים ושאילת שאלות 

את הנושא באמצעות מספר מקורות מהמסורת היהודית ונתבונן על החינוך בתקופתנו ועל תהליכים 
 שהוא עובר בהווה ושעליו לעבור בעתיד.  

 
"Whatever Esther can do, Yehudit can do better"-  )בעברית( 

 ]הרצאה[ טור פז [קינלימשה ]
יהודית מתקופת הבית השני ומגילת אסתר. במה נבדלת יהודית מאסתר? מהן  עיון משווה בין ספר

 נסיבות כתיבת הספר? ומה ניתן להפיק לימינו. 
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 תמונות ומילים
 ]סדנה[אורנה טל ואלכס ליבק 

סדנה שמשלבת מילים עם צילומיו המופלאים של אלכס ליבק. בסדנה נכיר את שיתוף הפעולה בין אלכס 
ולאחר שיח משותף יתנסו המשתתפים בכתיבת טקסט )סיפור/שיר/ מחשבות(  ליבק לאורנה טל

 בהשראתם של צילומיו של אלכס.  
 

 כל המקיים נפש אחת מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא"חיבורים בין יהדות לאסלאם: "

 ]הרצאה[ ווארד’ סתד"ר 
 .שיח-דו לקיים קושיהקבילים ועל על טכסטים מודיון  – במשנה ובמקורות יהודיים, בקראן ובאסלאםעיון 

האיסלאם הופיע בסביבה שבה הייתה תודעה רחבה לרעיונות יהודיים ונוצריים. לפעמים ברור שרק קווי 
היסוד של הסיפורים היו ידועים, אבל לפעמים בדיקה של טקסטים מקבילים מראה זיקה טקסטואלית 

 .בולטת בין שתי המסורות
פעולה -הן את הבסיס האפשרי לשיתוף , ותציגהאסלאמייםזה במקורות התפתחות רעיון ההרצאה תדון ב

גם את הקשיים הכרוכים בדיון משותף אפילו בטקסטים המראים בבירור קשר בולט  ,שיח, ועם זאת-בדו
 בין יהדות לאסלאם.

 
 ובמקורות מקבילים יהודיים" -חיבורים: בית המקדש וירושלים בקוראן

 ]הרצאה[ ווארד’ סתד"ר 
קרובות שומעים כי הקוראן אף פעם לא מזכיר את ירושלים ואת בית המקדש, בעוד התורה מזכיר  לעתים

את ירושלים ואת בית המקדש פעמים רבות  מוצאת את ירושלים פעמים רבות. כמובן, המסורת היהודית
פן נ"ח(. באו-בחמישה חומשי תורה, אפילו שאינם מוזכרים במפורש )אם כי מוזכרים לעתים קרובות ב

דומה טקסטים קוראניים ואסלאמיים מעידים בקלות על התייחסות לירושלים, לבית המקדש, ואפילו 
וחלקם מקבילים בצורות מעניינות ומאלפות למה שנמסר בתנ"ך ובמדרש.  -לבחירת ישראל כעם סגולה

, אכן, אפשר לקרוא את הקוראן כספר ציוני! אבל קריאה זו אפשרית רק אם בוחרים בכמה פסוקים
היינו באיסלאם. בהרצאה זו  -שמציעים שעם ישראל נפסל והוחלף ב"מאמינים"  ומתעלמים מאחרים

נסה להסיק מסקנות על נבשתי הדתות ו בית המקדשעבור על מספר טקסטים מקבילים על ירושלים ועל נ
 .והשלכותיהםהדומה והנבדל 

 
 אבי החילוניים -מורה הנבוכים

]הרצאה[ אורן יהי שלוםהרב   
תעסוק במשנתו של רמב"ם והשפעותיה המהפכניות על דורות של חכמים ומובילי דרך עד  ההרצאה

אך באופן מצער נעדר מתכניות הלימודים של מערכת החינוך הממלכתית. במהלך  -התנועה הציונית 
ה כגון רע וטוב, נבואה, השגח -ההרצאה נסקור עמדות יסוד של רמב"ם ופרשנויות למושגי יסוד ביהדות 

 ואחרים עליהם בנו ממשיכיו מגדלים של הגות יהודית מודרנית ואף ציונית!  
 

 מורה המשכילים –ר' נחמן קרוכמאל 
]הרצאה[ אורן יהי שלוםהרב   

מעטים בציבור הישראלי מכירים את שמו ותרומתו של ר' נחמן קרוכמאל להתהוות הזרם החילוני, הגדול 
נית עמוקה ולא רק ריקנות כפי שסוברים לעיתים. במהלך בזרמי יהדות זמננו, שביסודו השקפה רוח

ההרצאה נתמקד ברקע להגותו של קרוכמאל ונכיר בתמצית את טענותיו בספרו "מורה נבוכי הזמן", 
 בני ההשכלה והציונות.   -ששמו מעיד על זיקתו העמוקה למשנת רמב"ם, ונכיר את תלמידיו וממשיכיהם 
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 חלק א' -מקראנשים, שלום וביטחון בספרות ה
 [ סדנא]איריס יניב ד"ר הרב 

המקרא משקף חברה פטריארכלית. האם בחברה כזו יכול להיות קשר בין נשים לשלום וביטחון? מסתבר 
 שכן! בסדנא נלמד סיפורים מקראיים, ידועים יותר ופחות, על נשים שתרמו לשלום וביטחון. 

 חלק ב'. כל סדנא עומדת בפני עצמה. : אין חובה להיות בחלק א' כדי להצטרף להערה חשובה
 

 חלק ב' –נשים, שלום וביטחון בספרות המקרא 
 [סדנא] איריס יניב ד"ר הרב 

המקרא משקף חברה פטריארכלית. האם בחברה כזו יכול להיות קשר בין נשים לשלום וביטחון? מסתבר 
 לשלום וביטחון. שכן! בסדנא נלמד סיפורים מקראיים, ידועים יותר ופחות, על נשים שתרמו 

 : אין חובה להיות בחלק א' כדי להצטרף לחלק ב'. כל סדנא עומדת בפני עצמה. הערה חשובה
 

 דרמה שמימית במרומי הכרמל -אליהו ונביאי הבעל 
 ]הרצאה[ אופיר יעקבסוןד"ר 
ההתמודדות שבין אליהו לנביאי הבעל, בין  -ננתח את הסיפור הדרמטי שהתרחש במרומי הכרמל אנו 

ונלמד בעזרתו על דת ישראל הקדום, על הדת הכנענית ועל  -לוהי ישראל לבין ראש הפנתיאון הכנעני א
  .תהמונותיאיסטיהמהפכה 

 
 תותיאולוגי המבול המקראי מנקודת מבט היסטורית

 ]הרצאה[ אופיר יעקבסוןד"ר 
ת מבט המבול הוא אחד המאורעות הדרמטיים ביותר בתנ"ך. ננסה לבחון את ההתרחשות מנקוד

 היסטורית ותיאולוגית, ולהבין מהם הרבדים הסמויים שמסתתרים מאחורי הסיפור.
 

 התנ"ך במבחן בכדל: המבחן הפמיניסטי של הקולנוע ההוליוודי
 ]הרצאה[ תמר לזר

מבחן בכדל ממפה את הייצוג של נשים בקולנוע ההוליוודי, והפך למודל לפיו נבחנים בזירות שונות 
בהרצאה נבדוק האם התנ"ך יכול לעבור את המבחן, כלומר האם הוא כולל גם  ייצוגים של מיעוטים.

 ייצוגים של נשים ומציע מודלים מעוררי השראה לתלמידות, נשים ובנות.
 

י אנכי מבקש" השנה בנושאלימוד בחברותא:   "את ַאח 
  -בהובלת חניכי "מכינת ערבה"

מקרא, גמרא, תלמוד, ספרות עברית וכללית,  לימוד בקבוצות קטנות של אסופת טקסטים ממגוון מקורות
ביטון, תמי חרמש, הרצל שירה, פילוסופיה, שצרפו באופן מדהים ומקורי חברנו ב"לימוד גליל": דוד 

 רת ה"יחד", מהי "קהילה".אביטל חן. השנה בנושא חיבורים וקשרים והגדחבושה, 
כולם מוד וללמד בלימוד משותף. הלימוד דומה למה שמתרחש בבתי המדרש, שעיקרו הוא שעל אדם לל

. ריבוי הדעות בקבוצה משמיעים דעה באופן שוויוני מתוך הכרה כי כול דעה ופרשנות לגיטימית
והמשמעות תורמים להפריה ההדדית בלימוד המשותף. כבכול שנה, ישמשו כראשי קבוצות ומובילי 

 ופארן.  , עין יהבהלימוד החניכים מה"מכינה הקדם צבאית" שבחצבה
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  "שותפות ומנהיגות: סיור למחוזות חייהן של ציפורי ה"זנבנים"בשמורת שיזף:  סיור השכמה

 ד"ר עודד קיינן – הדרכה
 יש להירשם מראש בשולחן ההרשמה 

התחקות אחר התנהגות חברתית מיוחדת של קבוצות זנבנים, סוג של ציפורים החיות באזור הערבה. 
עשים על התנהגות הזנבנים, תוך כדי תצפיות פעילות ושיטוט באזור עודד יתאר ויספר אודות מחקרים שנ

  שליטה? חיבורים? חצבה. מה ניתן ללמוד על קהילות? שותפות? 
  7:30 -סיום  5:45יציאה מהחנייה בבית ספר שדה חצבה  בשעה 

 מומלץ להביא אתכם כריכים לארוחת הבוקר.
 

 האם זו מילה גסה? –ירידה 
 ודיון[]הרצאה  -הללי קמחי 

 תון ועד "הבית".E -חיבורה של הקהילה הישראלית באוסטרליה מה
, והיה הפרויקט הקהילתי הראשון שחיבר 2005הוקם בשנת  -העיתון הישראלי באוסטרליה  -תון E -ה

תה שאלת יים שהעיתון התמודד איתם הינושאאת הקהילה הישראלית במלבורן. בין שאר ה וגיבש
גרים למדינה אחרת נראים כ"בוגדים" בעוד ליהודים המהגרים ממקום ישראלים המההשכן , ההגירה

 הרצאה.ב על כך נדון ?. איך מתמודדים ואיך משנים "תווית"כזולמקום אין תווית שלילית 
 

 איך? -ציונות ופמיניזם: הילכו יחדיו, ואם כן 
  [ודיון משתפת הרצאה]אורית קמיר ד"ר 

ועה היהודית הלאומית( וגם הפמיניזם )כתנועת קידום האישה( לרבות ורבים מאיתנו, גם הציונות )כתנ
חשובות ויקרות ללב. היינו רוצות ורוצים לאחוז בשתיהן ולכן גם לשלבן ולחברן זו לזו. אך האם משימה זו 
אפשרית? מה בדיוק משמעותה? בהרצאה יוצגו סוגי הפמיניזם השונים, מקורות הציונות, והאינטראקציה 

י האידיאולוגיות. בדיון נשוחח בשאלה האם כיום, מקץ מאה שנות ציונות, אפשר לשלב הראשונית בין שת
 יותר, או אחרת, ומה משמעות הדבר. 

 
 בין כבוד ונאמנות: חיבורים והתנגשויות 

  ודיון[ משתפת ]הרצאהאורית קמיר ד"ר 
אחד ללא קושי. אבל על פניו, במבט ראשון, כבוד ונאמנות נשמעים כשני ערכים חיוביים העולים בקנה 

לעיתים גם אותו כבוד עצמו מושך אותנו פסוגי כבוד שונים מחייבים נאמנויות שונות לדברים שונים. 
לנאמנויות שונות שאף סותרות זו את זו ומתנגשות זו בזו. ההרצאה תציג את הדברים ו"תעשה סדר" 

רה ביניהם. ההרצאה והדיון יגעו בסוגי הכבוד וסוגי הנאמנות הנגזרים מהם. הדיון יעסוק בשאלת הבחי
בתחושות של כבוד ובנאמנויות במציאות העכשווית בחברה הישראלית )נאמנויות "שבטיות", מגדריות, 

 דתיות, או לערכים אוניברסליים(. 
 

ME TOO - על גיבורות יהודיות וגופן 
 ודיון[]לימוד פז -שלומית רביצקי טור

וושתי ואסתר לא לבד. נתבונן בסיפוריהן של גיבורות יהודיות לא היו הראשונות. וגם  ME TOOגיבורות 
 )ולא יהודיות( כחנה בת מתתיהו כהן גדול, שפרצו גבולות כדי למחות כנגד השימוש וההחפצה של גופן.   

 
 הפיקציה של ההסכמה -נעשה ונשמע 

 ודיון[]לימוד פז -שלומית רביצקי טור
נעשה ונשמע. האם מדובר  -יני ועל האמירה הנצחית מבט מחודש, דרך מדרשי חז"ל, על מעמד הר ס

 מחווה לפרשת השבוע משפטים.  -בכפייה או בהסכמה? האם אנחנו עדיין מחויבים לאמירה זו?  
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 מפעל ההכרה בחסידי אומות העולם –זיכרון החסד 
 ]הרצאה[ אירנה שטיינפלד

ופיו היהודי של מפעל ההנצחה של מיהם חסידי אומות העולם? האם אפשר לאפיין אותם? ייחודיותו וא
חסידי אומות העולם; תחילתו של מפעל ההכרה ואבני דרך בהתפתחותו; על מורכבותם של סיפורי 

 ההצלה; הדילמות שבפניהן עומדת הועדה לציון חסידי אומות העולם. 
 

 מצילים נוצרים ומוסלמים –"כל דפיקה בדלת היא ברכה מאלוהים" 
 ]הרצאה[ אירנה שטיינפלד

הצלה ממניעים דתיים; רשתות הצלה כנסייתיות, הסתרה במנזרים וע"י כמרים ונזירות; הצלת נפשות או 
הצלת יהודים? מצילים מוסלמים; שיתופי פעולה מופלאים בין אנשי דת נוצרים ויהודים; סיפורה של 

 וסיפורים אחרים של הסתרה בידי אנשי דת.  פאודוסיה הקדושה
 

 –ות האגדה חכמים ועמי הארצות בספר
  (הרצאהפרופ' אביגדור שנאן )

 
 מה נלמד מהעובדה שהכניסה לארץ עוברת דרך הבית של רחב?

  לימוד ודיון[]אלקנה שרלו הרב 
מיד בפתיחת ספר יהושע, קודם למעבר הירדן, אנו קוראים על המרגלים המבקרים בבית רחב הזונה 

אש ספר הכניסה לארץ? מה יש לרחב ללמדנו ביריחו. מה ניתן ללמוד מסיפור זה? מדוע הוא מוצב בר
 היום על הכניסה לארץ ועל עולם התנ"ך בכלל?  

 
 יחסי שאול ודוד  -בין החנית לכינור 

 ודיון[  לימוד] אלקנה שרלוהרב 
יחסיהם המורכבים של שאול ודוד ידועים. קנאה ואהבה, פחד וקרבה. בלימוד נעיין בפרקים מספר 

אלו, נעקוב אחרי המתח שבין החנית )של שאול( לכינור )של דוד(, ונשאל שמואל המתארים את יחסיהם 
 על המראה שסיפורים אלו מעמידים מולנו כאנשים פרטיים וכשותפים למורכבות החברה הישראלית

 
 קבלת שבת 
 בליווי נגנים מ"עבודה עברית"מני גל  ,איריס יניב

 מתנ"סלבמבואת הכניסה 
. קבלת השבת היא וקטעי הקראהתית, מוזיקה חיה יתפילה חווי שירה,מלווה בקבלת שבת ישראלית 

משמעות תוך  תבעל וויהחוויה הפונה לישראלים בעלי רקע חילוני ומסורתי המעוניינים לעצב לעצמם ח
 כדי שילוב בין המסורת היהודית לתרבות הישראלית העכשווית. 

 .לכנס מוגם למי שלא נרש הכניסה חופשית מוזמנים גם ילדים.
 

 בסיום ה"לימוד" -סיור "חקלאות בערבה" 
 בשולחן ההרשמה יש להירשם מראש 

 13:30נפגשים על מדרגות אולם רוזנטל: 
 מדריך: עדי מטמוןמשך הסיור: כשעה ומחצה. 

עדי, תושב עין יהב, יוביל את הסיור בין תצפיות על הערבה, על המרחב ועל שטחי היישובים. עדי יספר 
הצפוי לחקלאות המקומית המיוחדת. עבר עתיק וארכיאולוגיה מקומית מול  על העבר, ההווה והעתיד

 תמורות ושינויים בני ימינו בהתיישבות ובחקלאות באזור. 
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 הסיור יצא בסיום ה"לימוד". משך הסיור כשעה ומחצה.
 

 באולם מופעים רוזנטל - דני רובס ונגנים במופע אקוסטי מרגשמופע:  
 


