
15:30-14:30
אירנה שטיינפלד

זיכרון החסד – מפעל 
ההכרה בחסידי אומות 

העולם 

סת׳ ווארד | חיבורים 
בין יהדות לאסלאם: 

"כל המקיים נפש אחת 
מעלים עליו כאילו קיים 

עולם מלא 

הללי קמחי
ירידה - האם זו מילה 

גסה?

אביגדור שנאן
חכמים ועמי הארצות 

בספרות האגדה

זיו אלכסנדרוני
 הרצאה וסרט 
אהבה בקולנוע 

הישראלי

16:45-15:45
עמרי גפן

שיתופי פעולה בעולם 
מורכב – סוד הפשטות

רועי גלילי
לך לך למדבר? 

למה אנשים באים למדבר

ליאור ברגר ויובל 
אידו טל | "בשבחי 

העבודה ובשבחי הבטלה" 
בתרבות היהודית - בעולם 

היזמות הישראלי - בזן 
בודהיזם - ובדאואיזם הסיני

דליה דורנר
על הדמוקרטיה הישראלית

זיו אלכסנדרוני
המשך

לימוד בחברותא בנושא "את ַאַחי אֹנכי מבקש" בהובלת חניכי "מכינת הערבה" | מבואת אולם רוזנטל18:15-17:00

19:30-18:30
אלקנה שרלו

מה נלמד מהעובדה 
שהכניסה לארץ עוברת 

דרך הבית של רחב?

תמר ביטון
 על מעגל וקו - 

בלוח השנה

אורן יהי שלום
 מורה הנבוכים - 

אבי החילוניים

אדוה פרי אבישי
שחיתות בעסקים - 

המניע האמיתי

אורית קמיר
ציונות ופמיניזם: הילכו יחדיו, 

ואם כן - איך?

קינלי טור פז
עקרונות בחינוך יהודי – 

בימים ההם בזמן הזה

 ארוחת ערב קלה | מבואת הכניסה לאולם רוזנטל20:15-19:30

21:15-20:15
 שלומית רביצקי

טור-פז 
ME TOO  - על גיבורות 

יהודיות וגופן

איריס יניב
נשים, שלום וביטחון 

בספרות המקרא

מני גל
חילוניות ויהדות – 

התלכנה שתיים יחדיו?

אופיר יעקבסון
אליהו ונביאי הבעל - 

דרמה שמימית במרומי 
הכרמל

דויד ביטון
ְסָפַרד  ר בִּ לִַ ם ֲאֶשׁ "ְוָגֻלת ְירּוָשׁ
ֶגב" – נגב,  ִיְרׁשּו ֵאת ָעֵרי ַהנֶּ

מסורתיות ומזרחיות

רון גרליץ
אזרחים יהודים וערבים 

בישראל- לקראת 
הסלמה או שותפות?

דני רובס ונגנים במופע אקוסטי מרגש | אולם רוזנטל21:30

21:30-21:15

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה

15:45-15:30

17:00-16:45

18:30-18:15

15.2.2018 | ל' שבט תשע"ח יום חמישי

מרכז קהילה ערבה
 כיתה 1

ספרייה - קומה ב׳  

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 2

סטודיו פינה

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 3

סטודיו מרתה

מרכז קהילה ערבה 
 כיתה 4

חדר רובוטיקה

  מרכז קהילה ערבה
כיתה 5

אולם הכינוסים-קומה ב' 

 מרכז קהילה ערבה
כיתה 6 

סטודיו דבורה
שעות



סיור השכמה שותפות ומנהיגות: סיור למחוזות חייהם של ציפורי ה"זנבנים" | נקודת יציאה: שער ביה״ס שדה חצבה | מדריך: עודד קינן7:30-5:45

9:00-8:00
שלומית רביצקי 

טור-פז 
נעשה ונשמע - 

הפיקציה של ההסכמה

אופיר יעקבסון
המבול המקראי 
מנקודת מבט 

היסטורית ותיאולוגית

קינלי טור פז
 Whatever Esther can"

 do, Yehudit can do
better" )בעברית(

זיו אלכסנדרוני
 הרצאה וסרט

הקולנוע של אפרים 
קישון

10:15-9:15

מני גל | "הסכם 
יששכר וזבולון" על 
רעיון לומדי תורה 

ומפרנסיהם בחברה 
הישראלית כיום

אורן יהי שלום
ר' נחמן קרוכמאל – 

מורה המשכילים

סת' ווארד 
חיבורים: בית המקדש 

וירושלים בקוראן- 
ובמקורות מקבילים 

יהודיים

תמר לזר
התנ"ך במבחן בכדל: 

המבחן הפמיניסטי של 
הקולנוע ההוליוודי

איריס יניב
נשים, שלום וביטחון בספרות 

המקרא – חלק ב׳

זיו אלכסנדרוני
המשך

11:30-10:30

רועי גלילי
יציאת מצרים? - האמנם 
עברו בני ישראל בדרכם 

ממצרים באדמות 
הערבה

דויד ביטון
ה ִמן ָהָהר ֶאל  ֶרד ֹמֶשׁ "ַויֵּ
ָהָעם" – למה דרוש לנו 

רב מסורתי?

אירנה שטיינפלד
"כל דפיקה בדלת היא 

ברכה מאלוהים" – 
מצילים נוצרים ומוסלמים

אלקנה שרלו
בין החנית לכינור – יחסי 

שאול ודוד

רון גרליץ
שיתוף פעולה יהודי - ערבי 
בישראל - הצלחות ואתגרים

ליאור ברגר
סטארט - אפים 

בראי היזמות 
 בהשראת  בודהא 
ועד לפרופ’ כהנמן

12:45-11:45
תמר ביטון

"הפכים מתאחדים 
בשורשם" – הסודות של 

לשון הקודש

ריבקי אופיר
כיצד יכולים צמחים כמו 

קנאביס, מור / לבונה 
וכוכב ריחני לשפר את 

חיינו?

זינאב ג'רביע
בין מסורת לחדשנות 

באומנות עכשווית

אורית קמיר
בין כבוד ונאמנות: חיבורים 

והתנגשויות

אלכס ליבק 
ואורנה טל

תמונות ומילים 
]סדנת כתיבה[

לקראת שבת - קבלת שבת ישראלית | בהנחיית איריס יניב ומני גל, נגינה: "עבודה עברית"13:30-13:00

סיור "יישובים וחקלאות באזור ספר" | הדרכה: עדי מטמון | מותנה בהרשמה מראש | משך הסיור: שעה ומחצה | מפגש: על מדרגות אולם רוזנטל15:30-14:00

|  יתכנו שינויים בתכנית ובלו"ז מסיבות שאינן תלויות בנובבקשה לדייק - כל ההרצאות מתחילות ומסתיימות בזמן!

16.2.2018 | א' אדר תשע"חיום שישי

מרכז קהילה ערבה
 כיתה 1

סטודיו פינה  

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 2

סטודיו מרתה

 מרכז קהילה ערבה
 כיתה 3
קפיטריה

מרכז קהילה ערבה 
 כיתה 4

חדר רובוטיקה

  מרכז קהילה ערבה
כיתה 5

אולם הכינוסים-קומה ב' 

 מרכז קהילה ערבה
כיתה 6 

סטודיו דבורה
שעות

9:15-9:00

10:30-10:15

11:45-11:30

13:00-12:45

הפסקה

הפסקה

הפסקה

הפסקה


