תוכנית פעילות  -פסטיבל לימוד כנרת 2015
מלון גינוסר
אולם צלמון

אולם המרפסת

בית יגאל אלון
אולם חרמון

לובי מלון גינוסר

אולם טבריה

אולם גליל

אולם כנרת

אירועים נוספים
אולם גולן

לובי יגאל אלון

אירועי חוץ

סיור 1

סיור 2

ארוחות

יום חמישי 17.12.15 ,
הרשמה והתכנסות

15:00-18:00

Ruben
LandsbergerFrench
Jewish singers
coming from FSU: Joe
Dassin and Serge
Gainsbourg
English

נחמה פולונסקי
על דדוקציה ,אינדוקציה
18:30 - 17:30
ולוגיקה תלמודית
רוסית

משה שחר
אוקסנה יחילביץ
משחק עם הזמן -סרטים איך להכיר את כל התנ"ך
19:45 - 18:45
בשלוש שעות?
על ציירים
עברית
רוסית

21:00 - 20:00

22:15 - 21:15

יוליה בלילובסקי
פטה ישראלי :בעושר
ובעוניסדנא קולינארית
רוסית\עברית

אדוארד רטיג  -ישראאייד
סיוע
ישראלי למדינות העולם
24:00 - 23:00
השלישי כחלק מתיקון
עולם
עברית

אלקסנדרה דיז
עיצוב פנים  -גרסה
מודרנית
רוסית
אלכסנדר שולמן
המלחמה בטרור במשך
 100שנה :התגובה
הישראלית לאתגרים
וסכנות המתחדשים
רוסית

שמעון ברימן
הקרנת סרט "ניצולי
שפטיצקי" ודיוןהסרט
אוקראינית עם כתוביות
באנגלית

אולגה ברקון
גליל מ"א" עד "ת"
רוסית

סנדרה קאהן ,רומן
קוגן ,רינה
זסלבסקי ,חיים צ'סלר
איך לא ללכת לאיבוד
בלימוד
עברית\רוסית

קפה רץ

רומן ינושבסקי
פלסטינים ופלישתים
 מי הם?רוסית

ארוחת ערב
18:45-20:30

הקרנת סרט
"אפס ביחסי אנוש"
עברית

מיכאל ריז'יק
יהודי איטליה בעיני
האפיפיור  -הנוצרים שאינם
מאמינים בישו
רוסית

יציאת אוטובוסים
לאירוע 20.15 -
- 21:00
תחילת מופע
- 22:30
אוטובוסים חזרה

קפה רץ

לאוניד פטשקה
ואירה רוזנפלד
ג'אז מסביב לעולם
( התחלה ב ) 23:15

01:00 - 00:00

יום שישי 18.12.15 -
עוזי דיין
הערכת מצב  -בטחון
10:00 - 9:00
לאומי 2016
עברית

איליה וסילייב
מדלייה  -הרב האחרון
רוסית

קטיה סבילוב
 Salsaשורות
לאימהות\אבות עם תינוקות
עברית \רוסית
(מ)9:30-
*בבקשה לבוא עם מנסה

מלנה פולטורק
קווילינג -
תמונות מנייר
מגולגל
סדנא
רוסית\עברית

אלה קוצ'רנקו
טירונות בשלוש דקות:
מלחמה ושלום
ישראלי בשיר "ספירת
מלאי" מאת יוסי בנאי
ונעמי שמר
רוסית

אפרים לב
סשה בן ארי
הגניזה הקהירית כמקור
שרוליק  -הישראלי הטוב,
עיקרי להיסטוריה של
הרפואה והרוקחות הערבית הרע והמצויר
רוסית
בימי הביניים
עברית

ארוחת בוקר
7:00-10:00

בעקבות נעמי שמר
סיור למושבה כנרת,
חורשת האיקליפטוס
 ,ירדנית ובית
הקברות כנרת בו

שם הרי גולן ...
נטייל בדרום רמת
הגולן  -המסלול
ישלב
תצפיות מדהימות
ממרומי הרמה ,
טבע וביקור בבית
כנסת תלמודי
היחיד בעולם
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מלון גינוסר
אולם צלמון

11:15 - 10:15
שישי פוליטי :יואב
קרקובסקי מראיין
את יו"ר האופוזיציה ח"כ
יצחק הרצוג ,שר
התחבורה ישראל כץ,
ח"כ אביגדור ליברמן
וח"כ קסניה סבטלובה
עברית
12:30 - 11:30

מנחם גוטמן
לצייר כפי שמתחשק לא
לפי המקובל .התפתחות
13:45 - 12:45
הסגנון באישי של נחום
גוטמן
עברית

אולם המרפסת

בית יגאל אלון
אולם חרמון

מיכאל יחילביץ
ציירים-נביאים- 1915 :
2015
רוסית

קטיה סבילוב ויוני אלבז
Salsa
עברית\רוסית

ילנה מקרובה
ארכיפלג טרזין .אם על
חירות יחלום שבוי  -מה
התועלת?
רוסית

קטיה סבילוב ויוני אלבז
Bachata
עברית \רוסית

לובי מלון גינוסר

ברוך פרקש
"כנגן המנגן" -
גלגולו של ניגון
סיפור וקונצרט
עברית

אולם טבריה

אנה ליטמן-
פלנקרפריחת
העץ בצורת
עגילים
סדנא
רוסית

אולם כנרת

אולם גליל

אולגה בקושינסקיה ,יבגני
פינקל ,רומן ינושבסקי
סודות המקצוע של כתב
טלוויזיה או איך
משתמשים בטלוויזיה
למניפולציה בתודעה
חברתית
שולחן עגול
רוסית

לאה יגר
תעתועי התפיסה והזיכרון
במשפט
עברית

יורם סגי זקס
התנדבות בישראל
עברית
חנה דניאלי
קלבנסקי
סופר סת"ם
סדנא
רוסית\עברית

Ruben Landsberger
איגור גוברמן
Jewish people
עבד אנוכי לחירותירוסית
working in fashion
רוסית
English

אירועים נוספים
אולם גולן

פבל זסלבסקי
תינוק בן  – 35סיפורו של
המסחר האלקטרוני
רוסית

ח"כ יואל רזבוזוב והרב דוד
סתיו
"הרי את מקודשת לי כדת
משה וקפריסין?" – בעד
ונגד נישואים אזרחיים
בישראל
שולחן עגול
מנחה :יהודית ויינשטיין-
מרים גורוב
גרוס
ז'אק אופנבך  -היוצר של
עברית
אופרטה שהרס את
האימפריה
הרצאה  -קונצרט רוסית

לובי יגאל אלון

אירועי חוץ

סיור 2

סיור 1

שם הרי גולן ...
נטייל בדרום רמת
הגולן  -המסלול
ישלב
בעקבות נעמי שמר
תצפיות מדהימות
סיור למושבה כנרת ,ממרומי הרמה ,
חורשת האיקליפטוס טבע וביקור בבית
כנסת תלמודי
 ,ירדנית ובית
היחיד בעולם
הקברות כנרת בו
קבורה גם נעמי שמר ששוחזר
רוסית
בהדרכת מדריך
קק"ל
עברית
בהדרכת מדריך
קק"ל

ארוחות

קפה רץ

רוסית

יבגני כץ
אנרגיה סולרית:
הצלחה ,ציפיות,
אתגרים
רוסית

ארוחת צהריים
14:30 - 12:45
ואדים בלומין
"המילניאלס"  -דורות  ,Xאליהו ריפס
צופן התנ"ך
 :Y, Z 15:00 - 14:00על הצעירים של
רוסית
היום – גיבורי המחר
רוסית

ח"כ מייקל אורן
ישראל והתקשורת
הבינלאומית  -אתגרים
והזדמנויות
עברית

מישה בוגומולני
ישראל בעידן המשבר של גיל חובב
על אהבה וירושלים
 16:00 - 15:00מדינות הלאום ,סכנות
עברית
והזדמנויות
רוסית

ראיון ראשון בתפקיד :יואב
קרקובסקי מראיין את יו"ר
קק"ל הנכנס דני עטר
עברית

איליה קיטוב
מלצמה שתמיד
איתך
סדנת צילום עם
סמרטפון
רוסית

ברוך פרקש
"ירדה השבת אל
בקעת גינוסר"
קבלת שבת
מוסיקאלית
עברית

David Bilchitz
The Kaddish
Symphony:
Blasphemy or
?Profound Theology
English

אנה שגלובה
מעבר מאיפור
יום לאיפור ערב .שמעון שכטר
מרד גטו וארשה :הסיפור
הטעויות
שלא סופר
הנפוצות של
רוסית
חובבי איפור
סדנא
רוסית

אלונה סטוייב
איך לבחור את סיגנונך
בלבוש?
רוסית

קטיה קצמן
"על זה" או איך לדבר עם
ילדים על סקס
רוסית

קפה רץ

הדלקת נרות

16:00

אבי בניהו
מצב ביטחוני חדש במזרח
התיכון
עברית

17:15 - 16:15

דוד ויינשטיין
קבלת שבת מודרכת
רוסית

הלנה רימון
"אשת חיל" מחזיקה בהגה
של טוייוטה :נשים דתיות
כותבות רומנים
רוסית

קבלת שבת לפי
מנהג הקהילות
הרפורמיות
בישראל
מנחה :הרב
גריגורי קוטלר
רוסית

ילנה אורלובה וולדימיר
אבי מוסן
מייק וייצמן
בלקין
קק"ל בשלושה צבעים.
הרצאה וכיתת אמן בנושא :בולינג והטרלת רשת –
נושאים נבחרים מפעילותה
פיתוח וטיפוח אינטלקטואלי כיצד נלחמים בתופעה
של קק"ל
רוסית
של בני נוער
עברית
רוסית
2
קפה רץ
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מלון גינוסר
אולם צלמון
דוד ויינשטיין
קבלת שבת מודרכת
רוסית

18:30 - 17:30

אולם המרפסת

Matthew Bronfman,
Aaron Frenkel
Economics, business
and phylanthropy
Conversation with
Steve Linde
English

אנה פיבובקובה
"מי הוא אלוקים?"  -איך
 19:45 - 18:45לענות לילד לשאלה
הזאת?
רוסית

מריאן בלנקי
סכסוכים של החברה
 21:00 - 20:00הישראלית במראה של
הבדיחות האתניות
רוסית

יעד בירן
מנחם מנדל בתל אביב,
טוביה בעין חרוד:
הומוריסט ורשאי כותב על
ארץ
ישראל ב1931-
עברית

ראובן גרינברגעונג שבת
 – 23:30 - 22:30לשבת באמצע המירוץ
רוסית

00:45 - 23:45

אולם חרמון

לובי מלון גינוסר

אולם טבריה

אולם גליל

אולם גולן

לובי יגאל אלון

אירועי חוץ

סיור 1

סיור 2

ארוחות
קפה רץ

אריאל בולשטיין
מלחמות משפטיות
בהסברת ישראל
עברית

ישראל ברטל
יהודי רוסיה וארץ ישראל
: 22:15 - 21:15בין מיסטיקה לתיקון
עולם
עברית

בית יגאל אלון
אולם כנרת

אירועים נוספים

קטיה קופצ'יק ,ויקי
אידזינסקי ,לורה
טלינובסקי ,בוריס
לוינשטייןמאשה או מירי,
קפריסין או גיור  -כמה
צריך להשתנות בשביל
להשתייך?
רוסית

רפי אוסטרוף
מיניות ופרישות בתלמוד
עברית

אמירה מאיר
"אני יוסף .העוד אבי חי?"
התגלות יוסף לאחיו
עברית

יקטרינה מדושקינה
איזון המשקל :מבנה
האכילה ,ניהול יומן
האוכל ,מוטיבציה
רוסית

סשה אוקון
סוגיות באומנות בת
זמנינו  -הרומן
"קמוב וקמינקה"
רוסית

סשה קליאצ'קינה ,ויקה
שטיימן ,אנה פיבוברובה
קבלת שבת להורים עם
ילדים
רוסית

אנגלינה דמנטייבה
"הרעיל אותי או רפא אותי"
– העולם
של התרופות
עברית

אליעזר לסובוי
ממון הוא אסון?התייחסות
לכסף ולבעליו במסורת
היהודית ובדברי חז"ל ,וכן
המגמות החדשות של העידן
הפוסט-מודרני
רוסית

ארוחת ערב
19:00-21:00

הפרדת דת מהמדינה
בישראל  -בעד ונגד
פינחס פולונסקי וחיים בן
יעקב
דיון
רוסית

אליעזר לסובוי ,טטיאנה
טומנובה
איך להיות לאחרים אח ולא
להישרף באח  -סכנות של
תיקון העולם .צלילה
אינטראקטיבית לעולם
המקורות היהודיים
בית מדרש
רוסית

איליה אקסלרוד
אני בן  31ו 4-חודשים
מופע סטנד אפ
רוסית
התחלה ב20:30-
אנה סוטניק-טליסמן
עבודה סוציאלית –
מיתוסים מאתגרים
ואתגרים מיתולוגיים
רוסית

קפה רץ

שעשועון
סבינה אלקנייב ,נדיה עדינה
מה? איפה? מתי?
רוז ,שמואל זלצק ,אלכס
מנחים :ילנה
ריף ,ליאל אלכסנדרה אדמון
אורלובה וולדימיר
"שירהגירה"
בלקין
צעירים דוברי רוסית יוצרים
רוסית
בעברית
התחלה בשעה
מנחה  :ואדים בלומים
22:00
עברית

דיסקו של שנות ה-
 90בלובי של יגאל
אלון

אנה סוטניק-
טליסמן
למה לי נטייה
מינית
רוסית

(מ)24:00-

יום שבת 19.12.15
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מלון גינוסר
אולם צלמון

אולם המרפסת

בית יגאל אלון
אולם חרמון

לובי מלון גינוסר

סבטלנה חצ'טריאן
קונפליקטולוגיה פרקטית -
כיצד לבטא את חוסר
הסיפוק על מנת שיקשיבו
לכם
רוסית

בוריס ינטין
לאה גולדברג  -מבקרת
10:00 - 9:00
התיאטרון
רוסית

אמירה וגדעון מאיר
 11:15 - 10:15שגריר ו"שגרירית"
עברית

סשה גליצקי
אמא אל תבכי .איך
לתקשר עם אנשים
מבוגרים ברמה יומיומית
ולא להשתגע
רוסית

דוד גרינברג
אורי צבי גרינברג משורר
12:30 - 11:30
ונביא
עברית

דינה רובינה
אומן והמקום
רוסית

איליה וסילייב
 13:45 - 12:45סוביבור ,מעשה גבורה
רוסית

ראובן גרינברג
מה הפרשה מספרת לי?
בית מדרש
עברית

15:00 - 14:00

גריגורי קוטלר נס לא קרה
לנו? חגי חנוכה ,פורים ויום
העצמאות
בפרספקטיבה ההיסטורית
רוסית

אבי בניהו
פייסבוק ,טוויטר וניו מדיה
ככלי אפקטיבי במערכה
לביטחון
ישראל
עברית

נינה פורמליובה
גלויה  -האחת
והיחידה
סדנא
רוסית

יהודית ויינשטיין-
רומן טימנצי'ק
גרוס
מוטיבים תנ"כיים ויהודיים
"יהדות של נייר" :על
בשירת תור הכסף :מונולוג
הליך בירור היהדות
של פרשן
ליוצאי חמ"ע
רוסית
רוסית

צבי צמרת
"ילדי סטלין" בארץ ישראל
עברית

אולם טבריה

אולם גליל

חיים בן יעקב
שאלת יהודים
במדינת היהודים
רוסית

יאנה יקימציק
נעשה משחקי
התפתחות במו
ידינו
סדנא
רוסית \עברית

אולם כנרת

גל בן יהודה
לוח מחיק חדש? האתגר
הקוגניטיבי
של סביבת למידה
דיגיטלית
עברית

ראיסה פלדמן
עוגה יפה
בעצמך  -זה
אפשרי!
רוסית

אירועים נוספים
אולם גולן

ג'ני סוטניק-טליסמן
חיים של סטאראפים
ישראלים
רוסית

אלונה סטוייב
צבע שמתאים לך!
רוסית

רומן ינושבסקי
מהפכת המים השנייה :האם
ישראל מתייבשת?
רוסית

לובי יגאל אלון

אירועי חוץ

סיור 2

סיור 1

ארוחות

ארוחת בוקר
7:00-10:00
שם הרי גולן...
נטייל בדרום רמת
בעקבות נעמי שמר
הגולן  -המסלול
ישלב
סיור למושבה
תצפיות מדהימות
כנרת ,חורשת
האיקליפטוס  ,ירדנית ממרומי הרמה ,
טבע וביקור בבית
ובית הקברות
כנסת תלמודי
כנרת בו קבורה גם
היחיד בעולם
נעמי שמר
ששוחזר
בהדרכת מדריך
קק"ל
בהדרכת מדריך
קק"ל
עברית

קפה רץ

עברית

בוריס מפציר
השתקפות זיכרון השואה –
ממרחק  75שנים
רוסית

הלנה רימון
זא'נר הפנטזי בספרות
ישראלית -האם הדבר
אפשרי?
רוסית
16:15 - 15:15

אלכס טבק
"שירת האגם"
סדנת צילום
רוסית
התחלה בשעה
13:30

דוד ויינשטיין
רפי אוסטרוף
אליהו ריפס
מה שלא רואים
 .1968הקונפליקט שלי עם בין צאנז לבעלז  -האדמו"ר
משם...
שנשאר והאדמו"ר שברח
השלטון הסובייטי
תנ"ך וארכיאולוגיה
עברית
רוסית
רוסית

הלנה קובלסקי
תנועה אותנטית
סדנא
רוסית

קטיה קצמן
גבולות ללא גבולות -
הדיאלוג האינסופי בין
ילדים והורים
רוסית

יעד בירן
למה הישראלים אינם
מדברים יידיש? לקורותיה
של תנועת הבונד
עברית

יוליה אולשנסקי
קק"ל :מציונות מעשית
לבוטניקה מעשית
עברית

ארוחת צהריים
14:30 - 12:45

פבל פיבוברוב
שטעטל  -התשובה היהודית
לקטאן
משחק שולחן
רוסית
*היחידה מתאימה לשומרי
ויקה שטיימן
דמוגרפיה יהודית בתמונות  -שבת
דילמות ,קהילות וזהויות
במאה ה21
רוסית

יוליה בלילובסקי
קיבוץ גלויות על
שולחנינו בישראל
סדנא קולינארית
רוסית
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מלון גינוסר
אולם צלמון

זאב חנין
ישראל הרוסית בין
"לאומנים אוקראינים"
ו"פטריוטים הרוסים" או
 17:30 - 16:30האם יש השפעה של
קהילות היהודיות אל
מדיניות החוץ של
מדינותיהם
רוסית

אולם המרפסת

ישראל ברטל
רוסיה והיהודים :אימפריה
מול קהילה
עברית

בית יגאל אלון
אולם חרמון

פינחס פולונסקי
מבנה הנפש לפי תורת
הקבלה
רוסית

לובי מלון גינוסר

אלכסיי פלוצר
סרנו בריאת העולם,
קללות ברוסית
ופאלוס על הגשר
הליטייני :כיצד
מפיחים רוח חיים
בריק ותהו ובוהו?
רוסית

אולם טבריה
בלילובסקי
יוליה
קיבוץ גלויות על
שולחנינו בישראל
סדנא קולינארית
רוסית

אולם כנרת

אולם גליל

נטליה קוניגין
ריקודי עם
רוסית\עברית

18:00 - 17:30

טקס הבדלה בליווי מוסיקאלי

18:30 - 18:00

אירוע סיום באולם חרמון  -טכס

19:00

פיזור

אירועים נוספים
אולם גולן

לובי יגאל אלון

אירועי חוץ

סיור 1

סיור 2

ארוחות

אושרי מאיר
מבט פנורמי מגג
מוזאון בית יגאל אלון
עברית

ארוחות ארוזות -
19.00 - 18.30
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