מלון גינוסר
אולם צלמון
 100איש

אולם המרפסת
 200איש

אולם חרמון
 250איש

בית כנסת

בית יגאל אלון
לובי פנימי
 100איש

אולם גליל
 50איש

בית העץ
 50איש

אולם פלמ"ח
 80איש

אולם כנרת
 150איש

אירועים נוספים
אולם ארבל
 60איש

אירועים נוספים

אירועי חוץ

סיור
13:00 - 9:00

סיור
13:00 - 9:00

ארוחות

יום חמישי 11.12.14 ,
הרשמה והתכנסות

15:00-18:00

קפה רץ
נחמה פולונסקי
מיסטורין במניעים
של דמויות
פוליטייות בסיפורי
התנ"ך
רוסית

17:30 - 18:30

דוד בן גרשון
אוצרות נשכחים של
מוסיקה יהודית
רוסית עם תרגום
לעברית

18:45 - 19:45

הקרנת סרט
חיים בן יעקב
תמיר גרנות
דוקומנטארי "מול
הישגים של מדע
"אמונה מול החלל
התוהו שבה" ומפגש
הפנוי"  -פורטרט של ישראלי ותכניות
בינלאומיות החדשות עם הבמאי
האמונה לנוכח
ינאי יעקב ליין
על רקע החרמות.
השואה
עברית
רוסית
עברית

20:00 - 21:00

אנה פיבוברוב
מאיר ואניה
מודלים העכשויים
אנטופולסקי
של היחסים בין נשים
למה העולם צריך את
וגברים שנלקחו
ירושלים?
מהתנ"ך
רוסית
רוסית

21:15 - 22:15

מרים גורוב
"הסרדנדה הגדולה
של טרזיינשטדט "
מאת אהרון (ארקדי)
גורוב  .הפרטיטורה
שנטבחה
רוסית

שמואל ריינר
" חידושים" .י"ח
ברנר .סיפור על
משכיל והשכלה
בחצר השטיבלך
עברית

22:45 - 23:45

מנחם יגלום
ניסים ונפלאות של
ים הכנרת – באר
מרים ,לוויתן ושור
הבר – "בהמות".
בריאות קסומות
שבכנרת בראי
האגדה והקבלה
רוסית

מיכאל ריז'יק
יצחק בן דוד
שנת שמיטה :מצווה "מגילות ,מחברות,
דפוס ואינטרנט -
דתית או תיקון
חברתי  -על פולמוס לידת המציאות
מרתק בתקופת יבנה החדשה "
רוסית
עברית

גריגורי קוטלר
מיהו יהודי בימינו?
רוסית

רינה זסלבסקי ,חיים
צ'סלר ,רומן קוגן,
אולגה אלשנסקי
איך לא ללכת לאיבוד
בלימוד
רוסית ועברית

לינה קורדיוקובה
קרסניהאנה גייפמן "מי הורג
אהבת ההורה
את הילדים
החכמה .שלושה
הפלסטינים :שיחה
גילאים  -שלושה
על מרכיבים
עולמות הילד,
הפסיכולוגיים
השוני
והפוליטיים של טרור"
והמאפיינים
רוסית
שלהם
רוסית

18:30-20:30
ארוחת ערב

אלכסנדרה דיז
עיצוב פנים
כאמנות רוסית

יציאת אוטובוסים
לאירוע 20.00 -
 - 20:30פתיחת
תערוכה
 - 21:00תחילת
מופע
"עברייה"
תלמידי בית צבי
שרים רחל
המשוררת
 - 22:30אוטובוסים
חזרה

ויקה שטימן
כשעוז,מקסים ושרה
נפגשים –  100שנים
של מאגר השמות
הישראלי
רוסית

מ23:00
סניה קרויטר
Jam Session

קפה רץ

מלון גינוסר
אולם צלמון
 100איש

אולם המרפסת
 200איש

אולם חרמון
 250איש

בית כנסת

בית יגאל אלון
לובי פנימי
 100איש

בית העץ
 50איש

אולם גליל
 50איש

אולם פלמ"ח
 80איש

אולם כנרת
 150איש

אירועים נוספים
אולם ארבל
 60איש

אירועים נוספים

אירועי חוץ

סיור
13:00 - 9:00

סיור
13:00 - 9:00

ארוחות

יום שישי 12.12.14 -
8:00 - 8:45

אלעזר שטרן ,שאול
פרבר ,יהודית
ויינשטיין-גרוס
מי צריך את הגיור
הזה בכלל?
הציפייה לשינוי
חברתי בעקבות חוק
הגיור
עברית

9:00 - 10:00

דניאל פלנקר
על נפשות
אלקטרוניות ורגשות
מלאכותיות
רוסית

10:15 - 11:15

אלי כהן
תרומת העלייה
יאיר אליצור
'הרצאה מחשמלת' – לחיזוק החברה
הציונית ,היהודית
מבט
והדמוקרטית.
לאלקטרופיזיולוגיה
סיפורה של בית
של הלב
שמש כמשל
עברית
עברית
אור הלר (ערוץ ,)10
אליאור לוי (ידיעות
אחרונות ו)Ynet-
סיקור מלחמות
בשידור חי  -איך
עושים את זה?
שולחן עגול עם
עיתונאים צבאיים.
מנחה :רומן
ינושבסקי (ערוץ )9
עברית

11:30 - 12:30

אליקים רובינשטיין
בית המשפט העליון
בחברה ישראלית
עברית

12:40 - 13:40

אליעזר ליסובוי
קטרין גונזלס גלייגו
העלייה החסידית על
הן היו הראשונות -
גדות הכינרת :על
איך נשים יהודיות
רבי מנחם מנדל
שברו את התקרת
מויטבסק ועל גליציה
הזכוכית
אשר בגליל
רוסית
רוסית

13:50 - 14:50

נאוה בודק אחירון
ואבשלום קור
המילון והזמר של
נעמי שמר  -שיחה
בצירוף קטעי ארכיון
עברית

אירינה
ניקיפורובה
יצירת סמל קיר
של לימוד
בטכניקה של
Nunofelting
(ליבוד)
רוסית

קטיה סבילוב ויוני
אלבז
West Cost Swing

אמירה מאיר
"הֵ ן ָּדמָּ ּה ב ְָּּדמִ י
ֵ
זֹורם" –
בין רחל המקראית
לרחל המשוררת
עברית

גרי ברדין
פנחס פולונסקי
הקרנת סרטי
יהדות ונוצרות  -מבט
אנימציה קצרים
חדש
ומפגש עם היוצר
רוסית
רוסית

ציפורה נאמן
מגזרות נייר
מסורתיות
עברית

מרים גמבורד
"יצר הרע טוב
מאד"( אהבה
ותועבה בתלמוד,
במדרשים ובספרים
נוספים מארון
הספרים היהודי)
רוסית

7:00-10:00
ארוחת בוקר

יורי קרסני
אמון בילד :איך הוא
מתבטא ואיך הוא
שונה מ"חינוך
חופשי"
רוסית

יוליה סיגל
תכונותיה של
האומנות שאפשר
לקרוא לה יהודית
רוסית

קטיה סבילוב ויוני
אלבז
SALSA
רוסית\עברית

רוסית \עברית

בוריס דולין
חומת סואץ -
המלחמה בין ישראל
לברית המועצות
עברית

מיכאל בוגומולני
«אוריינטציה» ו-
«הזדהות»
(« »Orientationו-
«)»Identification
כקואורדינטות
בסיסיות ליצירת מרחב
בעל משמעות
רוסית

יבגני כץ "מי אתה,
פנחס רוטנברג? מסע
בחיפוש התשובה"
רוסית

עם רחל  :בין
האוטופיה
להתמודדות עם
ארץ חדשה ,שפה,
חלום ומציאות
סיור לחצר כנרת
ולבית קברות כנרת
בהדרכת מדריך
קק"ל
הסיור בהשתתפות
מוקי צור
עברית

ביקור באגמון
החולה
בהדרכת מדריך
קק"ל
רוסית
קפה רץ

יוליה ברשדסקי
דבורה הכהן
יהדות ונצרות :אחיות
מאה שנים של
או אויבות? סוגיות
ויכוחים ומחלוקות על
תיאולוגיות והיסטוריות
השמיטה ,על מה
ביחסים בין נוצרים
ולמה?
ליהודים.
עברית
רוסית

גדעון מאיר
אנה פלנקר
התקשורת כגורם
יצירת בית מזוזה
שלישי בסכסוך
רוסית
עברית

סשה אוקון
מטבח סמיוטי -
"משחק חרוזי
הפנינה" של המאה ה-
21
רוסית

 12:30ארוחת 14:30
צהריים

מלון גינוסר

15:00 - 16:00

אולם צלמון
 100איש

אולם המרפסת
 200איש

אליעזר ליסובוי
כל מה שרציתם
לדעת על שבת
ופחדתם לשאול
רוסית

אורית אבוהב
מתנות לחתונה:
רגשות ,נדיבות
והתחשבנות
עברית

אולם חרמון
 250איש

בית כנסת

בית יגאל אלון
לובי פנימי
 100איש

בית העץ
 50איש

Elki Palki
Live music
להורים ו ...לילדים

אולם גליל
 50איש

אולם פלמ"ח
 80איש

אולגה אלשנסקי
לא רק "ולנקי"
סדנת ליבוד יבש
רוסית \עברית

עמוס עוז
מיכאל ספרינצין
שלושה צבעים ששינו שיחה על ספריו
את פני הארץ( 113 :שיחת  skypeעם
הסופר).
שנים של ציונות
מנחה :חיים צ׳סלר.
מעשית
()16:30 - 15:00
עברית

17:30 - 18:30

סאמר ביראני
על עדת הדרוזים
ילנה סמחובה
מיהו סופר  -צייר של עברית
דיוקנאות  ,במאי
ראשי ,פנטזיונר
וירטואלי או מראה
של עצמו
גיל חובב
מנחה:גלינה
אליעזר בן יהודה
ריבניקובה
בנעלי בית
רוסית
עברית

קבלת שבת (נוסח
רפורמי)
גריגורי קוטלר
רוסית

קפה רץ

תפילת
ואדים בלומין
שיראל דשבסקי ודוד
מעבדה היסטורית :שבת בבית
בן גרשון
תולדות המשפחה
הכנסת
פוגשים את שבת
וחיי יום-יום בקהילות
המלכה
יהודיות במזרח
סמינר אינטראקטיבי
אירופה בעת החדשה
על ניגונים ושירי שבת
המוקדמת.
רוסית
עברית

מרינה קוריטני
"רוסים" בישראל
רוסית

אנה פיבוברובה
קבלת שבת להורים
עם ילדים מ9 -3
רוסית

מרק גלסניק
"בסדר?" למי שעוד
צוחק
רוסית

אלכסנדר שולמן
מלחמה תת-
קרקעית בעזה
רוסית

קידוש וסעודת שבת

20:00 - 21:00

רפאל אוסטרוף
אולגה ברקון
יחסי אישות (מיניות)
גליל מ "א" ועד "ת"
בתלמוד
רוסית
עברית

21:15 - 22:15

תהילה אליצור
'על שפת ים כינרת
ארמון רב תפארת' -
מאגדת חז"ל לחלוצי
כנרת
עברית

23:45 - 00:45

מיכאל יחילביץ
האומן והאדמה
רוסית

קפה רץ

18:30 - 20:00

22:30 - 23:30

אולם ארבל
 60איש

אירועים נוספים

אירועי חוץ

סיור
13:00 - 9:00

סיור
13:00 - 9:00

ארוחות

הדלקת נרות

16:00

16:15 - 17:15

אולם כנרת
 150איש

אירועים נוספים

ראובן גרינברג
יושבים בשבת
רוסית

מריאן בלנקי
אפרים קישון – דרכו
של עולה חדש:
מעבודות ניקיון
להילולה עולמית
רוסית

אלכסנדר גניס
הפואטיקה של
ספרות העיון :ניסיון
אישי
רוסית

מרדכי יושקובסקי
ומרינה יעקובוביץ
מהבית הישן לבית
החדש  -שירת
היידיש בראי
ההיסטוריה היהודית
עברית

פבל פיבוברוב
ערב משחקי שולחן
(החל מגיל )12
רוסית

אליה אקסלרוד
הופעת סטנד-אפ
בנושאים יהודיים ולא
רק...
רוסית

נדב פרצלן
עמוס עוז מספר על
תל אביב.
שיעור בעברית קלה
עברית

יורם דורי
מדניות חוץ של
ישראל בעולם
המשתנה
עברית

הקרנת סרטו
הקלסי של
אפרים קישון
"השוטר אזולאי"
 87דקות
עברית עם
כתוביות ברוסית

סטניסלב גלוזמן
משחק
"המאפיה"
בסגנון אודסאי
רוסית

"הערת שוליים"
הקרנת סרטו של
יוסי סידר
דקות 107
עברית

קפה רץ

הקרנת סרט על
מייק וייצמן
התיישבות בגליל
איך להרוויח
ברשתות חברתיות? ובכנרת
עברית
רוסית

קפה רץ

מלון גינוסר
אולם צלמון
 100איש

אולם המרפסת
 200איש

אולם חרמון
 250איש

בית כנסת

בית יגאל אלון
לובי פנימי
 100איש

בית העץ
 50איש

אולם גליל
 50איש

אולם פלמ"ח
 80איש

אולם כנרת
 150איש

אירועים נוספים
אולם ארבל
 60איש

אירועים נוספים

אירועי חוץ

סיור
13:00 - 9:00

סיור
13:00 - 9:00

ארוחות

יום שבת 13.12.14
8:00 - 8:45

לוסי שוומנטל
שיעור יוגה  -איזון
בין מאמץ ונינוחות
רוסית \עברית

9:00 - 10:00

לב ברמן
זהירות! ריכוז:
 - ADHDסינדרום או
כישרון (פרק שני -
המשך הרצאה בשנה
שעברה)
רוסית
אירה אלשנסקי
אנימצייה מחימר
כיתת-אמן
רוסית

10:15 - 11:15

יענקלה מלמד
"כשאימא באה הנה
יפה וצעירה . "...
סיפורה של קבוצת
כנרת בת  101מאת
עד הראייה...
עברית

יקטרינה גנייבה
האם אנו צריכים
ספריות במאה ה-
?21
רוסית

11:30 - 12:30

אבשלום קור
מה פירוש "מעוז
צור"?
עברית

רני אלון
חיים בן יעקב
הזמנה לקריאת
מה קורה עם הצביון
סיפור של ש"י עגנון:
היהודי של מדינת
"על השחיטה",
ישראל
בכרך "אלו-ואלו".
רוסית
עברית

12:40 - 13:40

רפאל אוסטרוף
טטיאנה בייקר
היודנראט ,המשטרה
שואה .אלה שנשארו
היהודית והקאפו –
בצד
גיבורים או בוגדים?
רוסית
עברית

13:50 - 14:50

גדעון מאיר
להיות דיפלומט
ישראלי  -יעדים
ואתגרים.
מניסיונו של שגריר
עברית

אביעד הכהן
טוהר המידות ,הון
ושלטון בישראל":
מדגניה וכינרת עד
קיסריה ואקירוב
עברית

סשה בן ארי
ישראל שוברת טאבו:
שואה ברומן הגראפי
רוסית

אנה גייפמן
מדוע דע"ש מושך
כל כך?
רוסית

איליה אקסלרוד
אימון חשיבה יוצרת
רוסית

אסתר יגלום
ארובות השמים
ומעיינות תהום:
משמעותם של המים
בזמן תקופות מעבר
בהיסטוריה אנושית
בספרי קבלה
רוסית

קטיה קצמן
הורים וילדים :דרך
לתקשורת משותפת
רוסית

דוד אלקסנדרוב
ואירינה למשינסקי
אנסקולינג
()unschooling
גיל חובב
אוכל קטן ונשים גדולות או פריסקולינד
()free schooling
עברית
– ניסיון התגברות
על פחד
רוסית

יוליה בלילובסקיה
קיבוץ גלויות :על
המטבח המשותף
של ישראל
רוסית

חדשות בין השורות -
איך לא להיות מושפע
מתעמולה.
שולחן עגול
בהשתתפות אליעזר
דנוביץ (עיתון "וסטי")
ויקטוריה דולינסקי
(רדיו רק"ע),
יבגני פינקל (עתר
אינטרנט
)newsru.co.il
מנחה  :רומן ינושבסקי
(ערוץ )9
רוסית

אורי מילשטיין
מלחמת יום
העצמאות בצפון
עברית

אנה גוטרמן
ריקודי עם
רוסית\עברית

יקטרינה
ינושבסקיה שיער
יפה  -זה פשוט.
מספר עצות
והמלצות .סדנה
לתסרוקות
וטיפוח שיער
רוסית

ארוחת בוקר
7:00-10:00

גרי ברדין
"הברווזון
המכוער".הקרנת סרט
אנימציה באורך מלא
(שעה ו 15דקות)
ושיחה עם הבמאי.
רוסית

ביקור באגמון
החולה
בהדרכת מדריך
קק"ל
עברית

בעקבות משוררות
נעמי שמר ורחל
בהדרכת מדריך
קק"ל
רוסית

קפה רץ

פתיחת תערוכה בית
יגאל אלון
אמנים  -יגאל מירון,
טלי בלומינאו ,יעל קדם

יעקב לוין
נוצרים ישראלים
וצבא יהודי
רוסית

ארוחת צהריים
14:30- 12:45

אושרי מאיר
מבט על הסביבה
מגג המוזאון בית
יגאל אלון
קטעים על צומת
מקומות וזמנים
עברית

קפה רץ

מלון גינוסר

אירועים נוספים

בית יגאל אלון
גרי ברדין

אולם צלמון
 100איש

אולם המרפסת
 200איש

אולם חרמון
 250איש

15:00 - 16:00

פינחס פולונסקי
ישראל ומלחמות -
תהילה אליצור
מי מפחד מדף גמרא מה המשמעות
הדתית של מלחמה
עברית
רוסית

אלכסנדר גניס
ספרות רוסית בגולה,
שיעורי בית למחר
רוסית

16:10 - 17:10

מנחם הכהן
שנאת עם ישראל -
קנאה או חוק טבע
עברית

אולה ויינשטיין
תמר ויהודה  -יבום
וחליצה:
טקסים יהודיים
עתיקים וגבורתה של
אישה יהודיה
רוסית

מרדכי יושקובסקי
מה יש ליידיש לומר
במאה ה?21
עברית

בית כנסת

לובי פנימי
 100איש

17:30 - 18:00

טקס הבדלה בליווי מוסיקאלי

18:00 - 19:30

אירוע סיום פסטיבל לימוד כנרת ( 2014אולם ספורט)
מארינה מקסימיליאן
""Step Into My World
מופע

בית העץ
 50איש

אולם גליל
 50איש

אולם פלמ"ח
 80איש

לריסה טבצ'ניק
צילום אלטרנטיבי
 מה זה ואיך זהנעשה .פוטו-
אימפרסיטניזם.
פבל פיבוברוב
סדנא
משחק אינטלקטואלי
רוסית
מה ?איפה? מתי?
רוסית
לב קגלס
אורות החנוכה
שגולמו בעץ.
סדנת עבודה
בעץ רוסית

הברווזון
אולם ארבל
כנרת
"אולם
המכוער".
אישהקרנת סרט  60איש
150

אנימציה באורך מלא
(שעה ו 15דקות)
ושיחה עם הבמאי.
רוסית

יוליה אולשנסקי
מציונות מעשית
לבוטניקה מעשית
רוסית

אורי מילשטיין
דודתי רחל.
ליווי מוסיקאלי
:שלומית ליבנת
עברית

אירועים נוספים

אירועי חוץ

סיור
13:00 - 9:00

סיור
13:00 - 9:00

ארוחות
קפה רץ

