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אנו שמחים לראותכם בפסטיבל 
לימוד אילת 2016! 

תקוותינו כי שלושת הימים הקרובים 
יהפכו לימים היפים, המעניינים, 

המיוחדים והבלתי נשכחים בשנה 
זו. אתם צפויים לחוות חוויה נהדרת: 

הרצאות מעניינות ביותר, מפגשים 
מרגשים, סיורים מלמדים, דיונים 

חמים ועוד הרבה רגעים מיוחדים. 
לימוד - זו הרפתקה מרגשת, אשר 

משנה את פניה כל פעם מחדש, היא 
תמיד מפתיעה ומשאירה ים של 

זכרונות בלתי נשכחים. אתם בטח 
שואלים את עצמכם - כיצד זה יכול 
להיות? הסוד של לימוד זה אנשים! 

לימוד - זה פסטיבל ייחודי של תרבות 
יהודית-ישראלית, אשר ב-100% נבנה 

על ידי מתנדבים.

 ברוכים הבאים
ללימוד אילת 2016! 

 FSU מתיו ברונפמן - יו"ר ועדת היגוי בינלאומית, לימוד

 FSU אהרון פרנקל - נשיא, לימוד

 FSU חיים צ'סלר - מייסד ויו"ר, לימוד

סנדרה קאהן - מייסדת שותפה, יו"ר הועדה לפיתוח 
 FSU משאבים, לימוד

FSU רומן קוגן - מנכ"ל, לימוד

כל אדם שתפגשו בלימוד, בין אם זה 
מרצה או מנחה לבין צלם או עוזרים 

בעמדות מודיעין - כולם מתנדבים. 
ובכן התוכנית בנויה על ידי האנשים 

שאכפת וחשוב להם! חשוב לנו 
שתאהבו, חשוב שתספרו על לימוד 
לחברים, חשוב שתחזרו אלינו שנה 

הבאה! חשוב שתהינו!
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לאחר הצלחה רבה בלימוד כינרת 2014 ו- 
2015, הבנו שצריך ללכת קדימה - כי אחרי 

הכל התנועה קדימה - זאת התפתחות, 
השאיפה קדימה - זה הרגע שבו הגיע הזמן 

לנסות משהו חדש. 

לימוד
אילת 2016 

בשנה זו אנחנו פנינו יחד אתכם לנקודה הדרומית ביותר של 
ארצנו הקטנטונת - כן כן, אנחנו נוסעים לאילת! 

לימוד 2016 גדל ל כ - 2,000 משתתפים, שבתוכם יש נתח לא 
קטן של המשתתפים הקטנטנים שלנו -הדור הבא של לימוד. 

אנו שמחים כי המרצים שלנו מגיעים לא רק להעביר הרצאה 
או להשתתף בפאנל, אלה הופכים למשתתפים פעילים, אשר 

מביאים איתם את המשפחות ואת החברים והמכרים. 

בשנתיים האחרונות לימוד FSU ישראל השתנה מאד הן 
מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות. כיום, לימוד ישראל 

מתבסס על שלושה דורות של משתתפים ובכך ניכרת 
הייחודיות שלו.  וזאת הסיבה, שבשנה זו ניסינו לבנות תכנית 

מגוונת ביותר שבה כל אחד יכול למצוא משהו מעניין לעצמו. 
אנחנו הזמנו מרצים, הן ידועים והן פשוט אנשים מעניינים 

ומרתקים לא רק מישראל אלה מכל העולם. 

וכמובן, תמיד נעים להיות בטמפרטורה 22+ ולהרגיש את 
הבריזה של הים האדום באמצע דצמבר, ליהנות מאווירת 

חגיגה מתמשכת ולחוות אותה במקסימום אפשרי - אווירה של 
עיר אילת. אנחנו מזמינים אתכם לצלול לתוך לימוד יחד איתנו! 

שיהיה לכם לימוד מוצלח ומהנה!
הועדה המארגנת של לימוד אילת 2016
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 ועדת היגוי
FSU בינלאומית לימוד

מתיו ברונפמן | יו"ר

אהרון פרנקל | נשיא

חיים צ'סלר | מייסד

סנדרה קאהן | מייסדת שותפה

משה שניאורסון | יו"ר שותף

ד"ר נונה קוכינה | יו"ר שותפה

אביעד הכהן | דקאן, קולג' אקדמאי "שערי משפט" 

אבנר שלו | יו"ר הנהלת "יד ושם"

אברהם אינפלד | נשיא הילל ישראל

אברהם דובדבני | יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

אהרון אברמוביץ' | יו"ר מסע

איליה סליטה | נשיא ומנכ"ל קרן ג'נסיס 

אירווין קוטלר | חבר הפרלמנט הקנדי

אליוט גולדשטיין | לימוד

אלכס בלינקס | יו"ר הקהילה היהודית של מולדובה

אלכסנדר משקביץ' | נדבן, קרן משפחת משקביץ'

אלן הופמן | מנכ"ל הסוכנות היהודית לא"י

אלק ברוק-קראסניי | חבר מועצת עיריית ניו-יורק

עמנואיל גרישפון | נשיא הקונגרס היהודי המולדבי

אריה צוקרמן | מזכ"ל, הקרן היהודית האירופית

POLICY בוריס קרסני | נשיא, חברת

גדעון מאיר | חבר מועצת העיר מבשרת ציון

ג'רי לוין | הנשיא היוצא, הפדרציה היהודית, ניו יורק

גבריאל מירלי| נשיא, הקונגרס העולמי של יהודי גאורגיה

גידי מארק | מנכ"ל "תגלית"

גרג שניידר | מנכ"ל ועידת התביעות

גרדה פוירשטיין - פרלמן | מנכ"ל, קרן פינקוס

דבורה ליפשטרד | פרופסור, אוניברסיטת אמורי, ארה"ב 

דוד בילכיץ | יו"ר, לימוד אינטרנשיונל 

דוד הריס | סגן נשיא מבצע של הועד האמריקאי-יהודי

דוד קיסלין | נדבן, ניו-וירק

דיאן ווהל | נדבנית, ניו-יורק

דליה רבין | יו"ר ומנכ"ל מרכז יצחק רבין

דניאל מריאשין | מנכ"ל "בני ברית"

דני עטר | יו"ר קק"ל

הרב אברהם וולף | הרב הראשי של חב"ד באודסה

הרב אנדריו בקר | מנהל המחלקה הבינלאומית, הועד 

האמריקאי-יהודי

הרב מנחם הכהן | נשיא מכון "ספיר", ירושלים

הרב מרק שנייר | מייסד ונשיא הקרן להבנה בין-דתית
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הרצל מקוב | יו"ר, מרכז מורשת מנחם בגין

ודים רבינוביץ' | נשיא הקונגרס היהודי האוקראיני

ודים שולמן | נדבן

יואב צור | עיתונאי

יואל רפל | היסטוריון

יוליוס ברמן | יו"ר ועידת התביעות

יורי קנר | נשיא הקונגרס היהודי הרוסי

יורם דורי | יועץ איסטרטגי

ישראל פלג | מנכ"ל, החברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי 

השואה בע"מ 

לין שוסטרמן | נשיאת קרן משפחת שוסטרמן

מיכאל ידוביצקי | מנהל החטיבה לגרמניה ומרכז אירופה, 

הסוכנות היהודית לא"י

מיכל גרייבסקי | נשיאת JCS, ) אולפני הבירה ירושלים(

UJIA מייקל ויגר | מנכ"ל

JCRC ,מייקל מילר | סגן הנשיא ומנכ"ל

מייקל שניידר | הקונגרס היהודי העולמי

מלקולם הונליין | מנכ"ל, ועידת הנשיאים של הארגונים 

היהודיים בארה"ב

מרק וילף | נדבן, קרן משפחת וילף

מרק לוין | מנכ"ל המועצה הציבורית למען יהודי ברה"מ 

לשעבר בצפון אמריקה

מרק צסרסקי | נדבן, ניו-יורק

משה ויגדור | מנכ"ל, קרן מנדל, ישראל

משה קנטור | נשיא, הקונגרס היהודי האירופאי

נורמן ליפוף | יו"ר, הקרן לזיכרון ע"ש רוברט ראסל

נעמי בן עמי | חברת דירקטוריון, חברת "אפריקה ישראל" 

נתן שרנסקי | יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י

סם קליגר | מנהל המחלקה הרוסית, הועד האמריקאי-יהודי

עופר גלנץ | מנהל תכניות ואופרציה, הג'וינט העולמי

פיני גלינקביץ | מנהל רשות הקליטה, עיריית ירושלים

פליקס פרנקל | נדבן, ניו-יורק

צביה ולדן | פרופסור, אוניברסיטת בן גוריון

ריימונד סימונסון| מנכ"ל, 3JW -מרכז יהודי קהילתי, לונדון

רונלד לאונדר | נשיא, הקונגרס היהודי העולמי 

רומן פולונסקי | ראש היחידה ליהדות דוברת רוסית בעולם, 

הסוכנות היהודית

ראובן מרחב | יו"ר הנהלת ועידת התביעות

רוברט זינגר | מזכ"ל, הקונגרס היהודי העולמי

רותי אורן | נדבנית, ישראל
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מתיו ברונפמן

אהרון פרנקל

רון לאונדר 

ועידת התביעות

הג'וינט

דיין ווהל

קרן קיימת לישראל  

נתיב - משרד ראש הממשלה 

הסוכנות היהודית לא''י

אדוורד מרמלשטיין 

איקאה ישראל

ג'ו קופר

ג'רי לוין

דייויד קיסלין

ההסתדרות הציונית העולמית

הפדרציה היהודית של לוס אנג'לס

 UJA - הפדרציה היהודית ניו יורק

UJA - הפדרציה היהודית טורונטו

הקרן ההומניטרית ההולנדית

טימור חיחינשוילי 

ישראל בונדס

משרד העליה והקליטה 

משרד לענייני ירושלים ותפוצות 

משרד החוץ 

)UJE( מפגש אוקראיני - יהודי

מיכאל זורכינסקי

סנדרה וסטיוארט קאהן 

פליקס פרנקל

)GENESIS PHILANTHROPY GROUP( קרן ג'נסיס

קרן היסוד

קרן משפחת וילף 

קרן פינקוס

קרן צ'סטר

רובן לנדסברגר

שולם פישר

אנו מודים מקרב לב לכל תומכי הפסטיבל 
"לימוד אילת״ 2016! בלעדי תמיכתכם הפסטיבל 

לא היה מתקיים!

 מממנים
ותומכים נדיבים 

פסטיבל לימוד < תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל
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FSU צוות לימוד 
והנהלת העמותה "לימוד - דוברי רוסית, ישראל" 

 מכון ״שם עולם״

ברשות הרב אברהם קריגר

עיריית אילת בראשות מאיר יצחק הלוי

ליאת אגסי, ירדן גלרנטר - תאגיד התיירות העירוני 

קרן קיימת לישראל: 

דני עטר | יו"ר קק״ל

זאב נוימן | סגן יו"ר קק"ל

אבי מוסן | מנהל המח' לחינוך פורמלי 

חני דסה | מנהלת מחלקת חינוך חו"ל

יגאל יאסינוב | מנכ"ל אירו-אסיה קק"ל

ויקי רווה | מנהלת תחום דוברי רוסית 

במחלקה לחינוך

אנו מודים על שיתוף הפעולה אשר זכינו מ: 

רשת בתי מלון לאונרדו 

חברת ISRAEL WAY ובאופן אישי לדני מור - מנכ"ל, סשה 

רויטמן - מנהל פרויקטים

תודות מיוחדות לשותפים אינפורמטיביים

 Jerusalem Post
Ejewishphilanthropy

דן בראון

FSU חיים צ'סלר | מייסד ויו"ר לימוד

סנדרה פ. קאהן | מייסדת שותפה, יו"ר הוועדה לפיתוח 

FSU משאבים, לימוד

רומן קוגן | מנכ"ל, "לימוד - דוברי רוסית, ישראל", מנכ”ל 

 FSU לימוד

חיים ניגוס | יועץ פיננסי ואירגוני

רפי הלצר | יו"ר העמותה "לימוד - דוברי רוסית, ישראל"

יורם דורי | אלכס גורלניק, חברי הועד המנהל - עמותת "לימוד 

- דוברי רוסית ישראל" 

הרצל מקוב | יובל פרנקל, חברי ועדת הביקורת - עמותת 

"לימוד - דוברי רוסית, ישראל"

יאן בירברייר | מנהל פרויקט לימוד FSU בישראל ומנהל 

 FSU לוגיסטי לימוד

 FSU נטשה צ'צ'יק | מנהלת יחסי ציבור וקשרי ממשל, לימוד

 »Puder PR« | יחסי ציבור בשפה אנגלית 
 אולגה נועה לביא | רשתות חברתיות וניהול האתר

www. limmudfsu.org, יחסי ציבור ברוסית
»Krasny Consulting« | גיוס משאבים 

קטיה דימשיץ )מינקובה( | פיתוח משאבים ותוכן

אשר וייל | כתיבה ועריכה באנגלית

סטודיו אירה גינזבורג | מיתוג הפסטיבל 

 שותפים לפסטיבל
לימוד אילת 2016 

פסטיבל לימוד < תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל
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הביטו אחורה, הסתכלו לצדדים! 
אתם רואים את הצעירים העסוקים 
מסביבכם ? הם כולם ממהרים לאן 

שהוא, מדברים במכשירי קשר 
וישמחו לעזור לכם. 

בואו נכיר, אנחנו - מתנדבי לימוד. 
אנחנו עושים הכל על מנת שלימוד 

יעבור בצורה תקינה ומוצלחת. 

אחד מהעקרונות העיקריים של לימוד זה התנדבות. 

 זה אומר שכל המארגנים והמרצים של הפסטיבל נוטלים 
חלק בלימוד על בסיס התנדבותי בלבד. המרצים לא מקבלים 

תשלום עבור העברת ההרצאות ועל ארגון הפסטיבל אחראיים 
מתנדבים, אשר מוכנים להשקיע את המאמץ, האנרגיה 

והיכולות שלהם בעשייה משותפת זו. 

מתנדבי לימוד לוקחים חלק בתהליך מאוד מעניין ומאתגר - 
יצירת הפסטיבל. והניסיון והאדרנלין - שווים הרבה! 

אנחנו קבוצה גדולה ומגובשת ובשנה זו אנחנו 100 איש! 

רוצים להצטרף אלינו בעתיד? 

 שלחו מייל למרכז מתנדבים במייל: 
 volunteer@limmudfsu.org.il

 או תמלאו טופס בקשה להצטרפות באתר שלנו
www.limmudfsu.org.il/volunteer

ועדת התכנים
רינה זסלבסקי
ואדים בלומין

אנה פיבוברוב
מאיה אקסקלוב

גנדיי פוקסמן
אאליטה מור

אינה גורשטיין
אלונה גורקוב

אליעזר לסובוי

ועדת רישום
מיכאל וינטר 

אלכס אגרנוב 
סבטלנה וג'בסקי 

מיכל קוזלובה 

HELP DESK ועדת
אירינה לוט

אלכסנדר ברסקי 

ועדת הלוגיסטיקה 
אנגלינה דמנטייבה

מקס רוסינוב
טטיאנה פשאייבה 

ועדת תכנית הילדים
סבטלנה נוטקין

ראיה פלדמן
 

ועדת יחסי ציבור ושיווק
פאבל פיבוברוב
רומן ינושבסקי

 אלכסיי מושניקוב

ועדת האווירה בלימוד 
אנה גוטרמן גורליק 
אולגה אלשנסקייה

ועדת מתנדבים
אינה בשבסקי

 
מנהל הפרוייקט

יאו בירברייר

 מתנדבים של פסטיבל
לימוד אילת 2016

 הוועדה המארגנת
של לימוד אילת 2016 

ועדת התכנים מודה לאלון שחר, אולגה אלשנסקי, אינה 
בישבסקי, דניאל ג׳זמר וד״ר אמירה מאיר על העזרה 

לאורך כל הדרך

ועדת מתנדבים מודה לכל מי שעזר בשלב 
הכנת הפסטיבל ובאופן אישי לקירה 

קורלובה ויאנה אוסטינובה.

פסטיבל לימוד < תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל
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מתנדבי פרוייקט לימוד אילת 2016 
אבלינה קלוז׳נר | אולג קוליגין | אולגה קובליוב | אולגה שירינוב | 

אולסיה ויסמן | איגור שרר | איליה צ׳אטסקי | אילן סוקולוב | 
אירה גרשמן | אירינה ז׳דנוביץ׳ | אלונה גורשקוב | אלונה יאקימוב | 

אליזבטה איבנוב | אלכס דרצ׳יוב | אלכסנדרה ברזוביצ׳ | אלכסנדרה 
פלרקו | אלכסנדרה קוניאבסקי | אלכסנדרה שבצ׳נקו | אנדרי 

קודריאבצב | אנדרי שבקאיב | אנה אלקיס | אנה וואינמחר | 
אנה זמרינה | אנה מטבייב | אנה ניקולצ׳ב | אנה סברובסקי | אנה 

פרשוקוב | אנה קרוגליקוב | אנה קרפוחין | אנה שפירא | אנסטסיה 
איבנוב | אנסטסיה טיסביצ׳ | אסיה רינקוב | ארטור וירניק | 

בוריס שינדלר | בת אל מאשה גיטלמן | דוד גבריאל | דמיטרי 
אוסטרובסקי | דמיטרי גרקבליוק | דמיטרי דיאקוב | דמיטרי ויסלוב | 

דמיטרי מלניצ׳נסקי | דמיטרי רובינשטיין | דמיטרי רודניוב | דניאל 
גולדפלד | דניאל ז׳זמר | דניס דורום | דניס ראיב | דריה אגפיטוב | 

דריה קורוטקוב | ואדים יונג | ואדים ירוכין | ואדים ירילצ׳נקו | 
וויאצ׳סלב ליזוגוב | וולריה שטוטלנד | ויקטוריה צ׳רניאק | ויקטוריה 

קריצ׳בסקי | ולדה רבוטניקוב | ולדימיר יאקימוב | ולריה סקבירסקי | 
זינאידה נבזלין | טטיאנה יצקוב | טטיאנה לדיגין | טטיאנה קוזלוב | 

טטיאנה רבוטניקוב | טליה ליאנדרס | יאנה אוסטינוב | יאנה 
ניקולצ׳ב | יארוסלב דובצ׳יס | יבגני קוליקוב | יבגני שידר | יהדית 

זיונצ׳יק | יוליה  צרנוק | יולייה ברנר )קובליוב( | יולייה קצביץ׳ | 
יקטרינה קרלשטיין | לאוניד זבין | לאנה קודינוב | לבנה דורום | 

ליאור קבזון | ליבי רינקיו | לידיה שטלמח | ליזה ביסטריצקי | לינה 
ליפקין | לינה שנדר | מאיה יאשוק | מיכאל טריפולסקי | מיכאל 

קונובלנקו | מיכאל שחטמן רוז׳קוב | מילה בדלוב | מירי מיירוביצ׳ | 
מריה פרשוקוב | מריה קונינב | מריה קצ׳ינסקי | מריה שפושניק | 

מרינה לדיגין | מרינה מסנגיסר | מרינה סויפר | מרינה סורוקין | נטליה 
אבולמזוב | נטליה גורודטסקי | נטליה צ׳קריגין | ניקיטה דידנקו | 

סבטלנה יאגורנקו | סופיה דרובינסקי | סשה לוט | פדור וורוביוב | 
פולינה סכרוב | פולינה פוקרס | פטר נמירובסקי | קונסטנטין זינקוב | 

קירה קורולב | קסשה אברמוב | רומן גולדשטיין | רומן קוניגין  

פסטיבל לימוד < תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל
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לימוד - האירוע החינוכי והתרבותי 
היהודי הראשון והיחיד המיועד 

לכולם באופן מוחלט ומספק 
הזדמנות ללמידה פעילה, 

אינטנסיבית ומרגשת מאוד. 

כנסי לימוד - ליהודים בכל הגילאים ומכל השכבות 
הקהילתיות מתקיימים במשך יותר מ 30 שנה ברחבי העולם 
- מקנדה לאוסטרליה, משווייץ לטורקיה. כנס לימוד בנוי על 

מודל ייחודי ומורכב מימי עיון, הרצאות, כיתות אמן ודיונים 
המכסים נושאים רחבים ומגוונים, החל מההיסטוריה של 

הקהילות היהודיות בעולם לנושאים של פוליטיקה ישראלית, 
דיונים על דת לצד מופעי רוק והצגות תאטרון, משאלות של 
רוחניות יהודית ופילוסופיה יהודית ועד לטעמי מטבח יהודי. 

וכמובן בלימוד אנחנו לא שוכחים את מדעי רוח, אמנות, 
טכנולוגיה ונושאים רבים אחרים אשר רק ניתן לחשוב אליהם. 

מרצי לימוד - חלקם חוקרים ידועים ובולטים, פוליטיקאים 
ואמנים, וחלקם - אנשים מהשורה, אשר רוצים לחלוק את 

הידע והעניין שלהם ומצליחים להלהיב את הקהל הנוכח 
סביבם. חשוב לציין כי המארגנים ומציגים של לימוד - 

מתנדבים כאחד ולוקחים חלק בכנס בהתנדבות מלאה. 

לימוד - הזדמנות ייחודית לבנות תכנית משלך, לבחור רק את 
מה שבאמת מעניין וחשוב לך בלבד.  כל משתתף של לימוד 
יכול לבחור הרצאות וסדנאות בהתאם לתחומי העניין שלו - 
באיזה כיתות אמן להשתתף ובאיזה לא. אבל בזאת לא נגמר 

העניין, כל אחד ממשתתפי לימוד יוכל להפוך למרצה בעצמו, 
לאחר הגשת בקשה לקיים הרצאה או הסדנא או כיתת אמן 

משלו. 

ועוד דבר

לימוד - מקום להכיר אנשים. באווירה חמה וידידותית של 
הפרויקט לימוד, אתה יכול למצוא מעסיק או עובד, להכיר 
שותף עתידי ולדון בפרטים של העסק המשותף, להצטרף 

לנסיעה משותפת של מספר משתתפים בחופשה, ואולי אפילו 
לפגוש את החצי השני שלך או פשוט כדי למצוא חברים לכל 

חיים. 

מה זה לימוד?
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בכל אחד מכנסי לימוד משתתפים בין 500 ל- 2,000 יהודים 
בגילאים 20-40. מאז 2006, השתתפו בכנסי "לימוד" לדוברי 

רוסית כ- 45,000 משתתפים. 

כל האירועים מנוהלים על-ידי מתנדבים, אשר קובעים את 
התכנים ומקבלים את ההחלטות ביתר הנושאים הקשורים 

לפעילות. לימוד מפעיל מערך אדיר של מנהיגות מתנדבת      
כ- 1,500 מתנדבים מדי שנה. 

לימוד מאפשר במה ודיאלוג פתוח, חופשי ופלורליסטי לכל 
משתתף. הוא יוצר עבורו מרחב חינוכי פתוח ודינאמי ללמידה, 

החלפת דעות ותקשורת בלתי פורמלית. כל כנס בנוי בצורה 
כזאת שבכל שעה נתונה ניתנת למשתתפים אפשרות בחירה 

של פעילות בנושא יהדות וישראל. בדרך כלל למשתתף יש 
בין 5 ל-10 אפשרויות בחירה בכל שעה נתונה. אי לכך, כל 

משתתף זוכה לבנות את תכנית הכנס האישית שלו בהתאם 
לתחומי עניינו, העדפותיו ורצונו החופשי. בממוצע בכל אחד 

מכנסים התכנית מורכבת מכ-150 פעילויות מגוונות מבחינת 
התוכן ומבחינת המתודה )הרצאות אקדמיות, בתי מדרש, 

סיורים, שולחנות עגולים, תערוכות, מופעי התרבות ועוד(. 
כנסי "לימוד" )בדרך כלל - שאורכים 3 ימים( עוסקים במגוון 
רחב של נושאים הקשורים ליהדות, ציונות, וישראליות על 

כלל היבטיהן. כל המרצים המופיעים בכנסים עושים זאת 
בהתנדבות ללא שכר, לעומת זאת - מכל משתתף נגבים דמי 

השתתפות.

לימוד פועל ב 12 קהילות בעולם. 
כנס ראשון של לימוד לדוברי רוסית 

התקיים בשנת 2006 בבירת רוסיה 
מוסקבה, משנת 2008 החל הפרויקט 
לפעול באוקראינה ובישראל, ומשנת 

2009 גם במזרח הרחוק הרוסי ובניו-
יורק, ארה"ב, בה פונה הפרוייקט 

לצעירים יהודים דוברי רוסית. 

FSU לימוד

בשנת 2011 לימוד הגיע לבירה התרבותית של רוסיה סנט 
פטרבורג, בשנת 2012 למולדובה, בשנת 2013 לבלרוס, בשנת 
2014 לקנדה )טורונטו(, בשנת 2015 נפתחו שני מקודי פעילות 

חדשים: באוסטרליה ובאזור וולגה שברוסיה )כנס היסוד נערך 
בעיר קזאן - בירת טטרסטאן(. בשנת 2016 הפרוייקט הושק 
בחוף המערבי של ארצות הברית )בכנס היסוד בלוס אנג'לס 

השתתפו כ-700 משתתפים(. 
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פלורליזם ודמוקרטיה
"לימוד" פתוח לכולם: דתיים וחילונים, נוער והוריהם, לימנים 

ולשמאלנים וגם למי שכלל לא מתעניין בפוליטיקה. גיל, 
השתייכות פוליטית, דת - לא ישפיעו כלל - בפסטיבל לימוד 

הנוכחי, כמו בכל כנס אחר של "לימוד" יוצעו מושבים רבים 
שיעניינו כל אחד. 

התנדבות
המארגנים, המרצים והמנחים בפסטיבל הינם מתנדבים. הם 

יבצעו את העבודה ללא תמורה חומרית כלשהי. 

השתתפות בתשלום
מאז הקמת הפרויקט משלמים כל המשתתפים עבור 

השתתפות באירועים. 

חופש בחירה
כל מי שרוצה ללמוד, להתחלק בידע שלו עם אחרים, מוזמן 

להשתתף. כל אחד משתתף רק בהרצאות ובמושבים בהם הוא 
מעוניין ורק כשהוא עצמו ירצה. בכל שעה נתונה המשתתף 

בונה את התכנית הפרטית שלו.  

אנו קוראים לכל משתתפי הלימוד 
לכבד זה את זה ולהיות סובלניים. אנו 
מאמינים, שפסטיבל לימד אילת 2016 
יהיה מוצלח ושעקרונות ”לימוד“ יהיו 

חלק מחיינו כאן בישראל.

עקרונות 
של לימוד

פסטיבל לימוד < מה זה לימוד?
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מה? איפה? מתי?
לימוד FSU ישראל 2016 מתקיים בעיר אילת. שני בתי 

המלון הסמוכים: לאונרדו קלאב ולאונרדו רזורט 
שמחים לארח אתכם. כל משתקני המלון יועמדו 

לשימושינו.

מלון לאונרדו קלאב: 

כתום	 

ירוק	 

אדום	 

כחול 	 

לבן 	 

מלון לאונרדו רזורט: 

צהוב	 

סגול	 

חום 	 

ורוד	 

בשטחי המלונות נמצאים 9 אולמות בהם יתקיימו הרצאות 
ופעילויות הפסטיבל. חלק מהאולמות הם למעשה אוהלים, 
אשר נבנו במיוחד עבור הפסטיבל. כל השטח ישולט - אנא 
תעקבו אחרי החצים הצבעוניים. כל אולם קיבל צבע משלו. 
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בעת ההרשמה קיבלתם
תג אישי 

תג זה יהווה אישור כניסה לכל האירועים המתקיימים במהלך 
סטיבל. אנו מבקשים להצטייד בתג זה בכל ימי הפסטיבל כדי 

לא ליצור אי נעימות.  התג הינו אישי, לא ניתן להעברה ולא 
ניתן לשחזור. 

ספר הפסטיבל

זהו הספר שאתם מחזיקים כעת, שכולל את תכנית הפסטיבל 
וכל מידע הקשור אליו. 

צמיד

 המהווה אישור כניסה לחדר האוכל. 
 משתתפי לימוד אשר לא לנים במלון יקבלו שוברים.

שוברים אלו מקנים כניסה לארוחות צהרים וערב בלבד. 

רישום
 להלן כללי התנהגות

בשטח המלונות

יש איסור מוחלט על עישון נרגילות בכל רחבי המלונות 	 
והשטחים.  

יש איסור מוחלט על עישון סיגריות. העישון מותר אך ורק 	 
במקומות המיועדים לכך. 

אסורה הכנסת אוכל ושתייה לשטחי בתי המלון. 	 

יש איסור מוחלט על שתיית משקאות משכרים בכל 	 
מתחמי הפסטיבל. 

יש לשמור על השקט בתחומי המלון בשעות המקובלות 	 
כדי לא להפריע לשכנים ולאורחים המבקשים לנוח ולישון: 

בשעות הצהריים 14:00-16:00, בשעות הלילה מ-23:00 עד 
עלות השחר.

אין להפעיל מוזיקה רועשת בשעות הלילה. 	 

אין להשתמש במדרגות ובחלונות המיועדים לעת חירום. 	 

אין להשאיר חפצים ללא השגחה. 	 

נא לא להשאיר חפצים אישיים באולמות לימוד. כמו כן נא 	 
לא להשאיר חפצים בעלי ערך כספי גבוה בחדרם. 

אנא שמרו על ניקיון בכל שטח האירוע. 	 

אין להזיז או להוציא ריהוט מתוך חדרי המלון.	 

אנו מבקשים לא להזמין לאירוע אורחים אשר לא נרשמו 
כמשתתפים בפסטיבל לימוד 2016. בהתאם לכללי הפסטיבל 

הם לא יורשו להיכנס למתחמים ולהשתתף בהרצאות ואירועי 
הפסטיבל. אנא, חסכו אי-נעימות מעצמכם ומחבריכם. אנו 

מזכירים כי ישנה אפשרות השתתפות בפסטיבל לימוד ללא 
לינה. לקבל המידע אנא פנו לעמדות המודיעין. 

כל הבריכות והמגלשות בשטחי המלון יהיו סגורים למשך 
כל פעילות הפסטיבל. הרחצה בבריכות אסורה בהחלט 

במהלך כל ימי הפסטיבל. אנו מייעדים אתכם, כי בשטחי 
המלונות אין נוכחות מציל, כמו כן ביטוח הפסטיבל לא 

מכסה כל מקרה \ תאונה או אירוע הקשור בבריכות. 
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HELP DESK
עמדת מודיעין

בכל ימי הפסטיבל 
"לימוד אילת 2016", למען נוחות 

המשתתפים והמשתתפות, יופעל 
 )HELP DESK( מרכז מידע ופניות הציבור

שימוקם בלובי של שני בתי המלון. 

 
ב-HELP DESK ניתן יהיה למצוא מידע אקטואלי על מיקום 	 

וזמן הפעילות, וגם לקבל מידע על שינויים בתכנית 
הפסטיבל. 

כאן גם ניתן להירשם לסיורים ולפעילויות שניתנות 	 
בתשלום במסגרת הפסטיבל. 

מתנדבי HELP DESK שמחים לעזור לכם ולתת מענה על 	 
השאלות שלכם. 

אנא גשו ל-HELP DESK במידה ותזדקקו לעזרה רפואית.

פסטיבל לימוד < מה? איפה? מתי?
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אוכל 
אנו מקווים כי חוץ הפעילויות תהינו מ גם מארוחות טיעימות 

שתוגשנה בבית המלון. השנה כל משתתפי לימוד יחולקו 
לשתי משמרות. רק ארוחות הבוקר יהיו ללא חלוקה. בזמן 

קבלת תג שם ורישום לפסטיבל, אתם תקבלו מספר משמרת 
בצורת צבע של הצמיד )כל מלון יש לו צבע נפרד למשמרת(. 

זאת על מנת להקל על העומס בחדרי האוכל. 

אנא תיצמדו ללוח הזמנים של המשמרות. זאת על מנת להקל 
על העומס בחדרי האוכל. מתנדבי הפרויקט יעמדו בכניסה 

לחדרי האוכל ויסייעו לכם להגיע לחדר אוכל הנכון בזמן הנכון. 

להלן חלוקת הצמידים לפי צבעים: 

מלון לאונדדו קלאב: 

משמרת ראשונה - צמיד חום 
משמרת שניה - צמיד כחול 

מלון לאונרדו רזורט: 

משמרת ראשונה - צמיד כסף 
משרמת שניה - צמיד סגול

מה צריך לדעת? HELP DESK
עמדת מודיעין

כיבוד ושתייה
במהלך שלושת ימי הפסטיבל תוצב עמדת שתייה חמה, וקרה. 

 להלן שעות פעילות: 
16:00 - 00:00  15 דצמבר  
10:00 - 00:00  16 דצמבר  
 10:00 - 18:00 17 דצמבר  

ישנו בר בלובי של שני בתי מלון - כמובן בתשלום נוסף מול 
בית העסק. פסטיבל לימוד לא לוקח שום אחריות על טיב 

שירותם. 

בית כנסת
בשני בתי המלון יש בית הכנסת, אבל שניהם קטנים יחסית 

לכל הקהל שלנו. 

ניתן להגיע בכל עת גם לבתי הכנסת הסמוכים הממוקמים 
במלונות: לאונרדו פרי וילג' ,מלון קראון פלזה, מלון מג'יק 

פלאס. 

אינטרנט 
אינטרנט אלחוטי יפעל בכל שטח הפסטיבל כולל מתחמי 

הפעילות, לובי וחדרי האירוח בכל תקופת הפסטיבל בשני בתי 
המלון. 

#HASHTAGS שלנו
כולנו חיים בעידן הסלפי! גם פסטיבל לימוד שמח להתעדכן! 

במהלך שהייתכם בפסטיבל לימוד אילת 2016 אנו ממליצים 
בחום להוסיף לכל תמונה\עדכון\פוסט אותם אתם מפרסמים 

ברשתות החברתיות #hashtag של לימוד. דבר זה יעזור 
לנו ולכל אחד שירצה להיות שותף לאירוע למצוא את כל 

הפרסומים שמשתתפי לימוד מפרסמים. 

להלן רשימת ה- #hashtag לרשותכם: 

 Limmudisrael# 
LimmudFSU# 

LimmudEilat2016#

15.12.16
יום חמישי

ארוחת ערב
 משמרת 1 18:45 - 19:30

משמרת 2 19:45 - 20:30

16.12.16
יום שישי

ארוחת בוקר
07:00-10:00

ארוחת צהריים
 משמרת 1 13:15 - 12:30 
משמרת 2 14:15 - 13:30

ארוחת שישי
 משמרת 1 19:15 - 18:00

משמרת 2 21:00 - 19:45 

16 .12 .17
 יום שבת

ארוחת בוקר
07:00 - 10:00

ארוחת צהריים
13:45 - 14:45

האוכל הינו כשר בהשגחת הרבנות הראשית של עיר אילת

פסטיבל לימוד < מה? איפה? מתי?
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אירוע פתיחה של פסטיבל 
לימוד אילת 2016

"קפה פושקין, כיכר דיזנגוף"

שירי המשוררים והמלחינים שהגיעו מרוסיה הגדולה לתל 
אביב הקטנה. 

השנה היא 1947 וזהו לילה חם בחודש יולי.  ב"קפה פושקין" 
אשר בכיכר צינה דיזנגוף, יושבים יחדיו אנשי הבוהמה של תל 

אביב הקטנה, שרים, רוקדים ושותים קוניאק עם האורחים 
הקבועים של בית הקפה, זמרת הבית, המנחה, הקצין הבריטי, 

זמרת האופרה והנער הצעיר אשר ניצלו מן התופת באירופה, 
שלונסקי, אלתרמן, אלכסנדר פן וחנה רובינא, לאה גולדברג 

ועוד שלל דמויות וטיפוסים, וכמובן אפרים פושקין ואשתו 
מינה, בעלי המקום החביבים. 

ספינת המעפילים "אקסודוס" אמורה להגיע הלילה אל חופי 
ארץ ישראל תחת ערפל סודיות גדולה, ו"בקפה פושקין" 

המסיבה נמשכת כבכל ערב, אך המתח ניכר על חלק 
מהאורחים - אשר שרים ורוקדים ושותים - ומחכים, ומחכים..  

"קפה פושקין" שלנו הוא פרי הדמיון, אבל את השירים היפים 
שתשמעו בו הלילה כתבו גדולי המשוררים והמלחינים שהגיעו 

כולם מרוסיה הגדולה - אל ארצנו הקטנטנה ! 

מבצעים: תלמידי שנה ב' של בית הספר "בית צבי"

במאי: צבי לוין 

נגנים: ארנון זיו, אביתר לוי, עדי גיגי 

מנהל אמנותי של בית הספר: ארתור קוגן 

מנכ"ל: דוד בנימין 

ניהול כספים: ברכה ברנשטיין 

ברכות: 

חה"כ אביגדור ליברמן: שר הביטחון 

חה״כ גילה גמליאל: השרה לשיוויון אזרחי

FSU מתיו ברונפמן: יו"ר ועדת היגוי בינלאומית, לימוד

FSU אהרון פרנקל: נשיא, לימוד

הרב אברהם קריגר: ראש מכון ״שם עולם״

סרט: "מבצע חתונה"

 לנינגרד, 1970. קבוצת יהודים מנסים לחטוף מטוס ריק כדי 
לברוח לישראל ונתפסים על ידי הקג"ב. הם נשפטים בעוון 
בגידה במולדת ושניים מהם מקבלים גזר דין מוות. 45 שנה 

לאחר מכן הבמאית ענת זלמנסון-קוזנצוב, חושפת דרך מסע 
אישי את סיפור הוריה,

הנחשבים לגיבורים בעולם החופשי אבל ברוסיה עדיין מכונים 
"טרוריסטים". 

מבצע חתונה התחיל כפנטזיה: תחת מסווה של טיסה לחתונה 
מקומית, חברי הקבוצה יקנו את כל הכרטיסים למטוס קטן 

בעל 12 מושבים. טייס הקבוצה ישתלט על תא הטייס וימריא 
מעבר לגבול הסובייטי.  

בעיתונות הסובייטית יש שמחה על כך שהפושעים קיבלו את 
עונשם, אבל בעולם המערבי רבבות אנשים דורשים "שלח את 

עמי!". הסובייטים מתחילים לשחרר יהודים וחברי הקבוצה 
נשארים לשלם את מחיר החופש עבור כולם. 

געפילטע דרייב )להקה( 
NEO-KLEZMER PARTY

אנחנו )להקה געֿפילטע דרייב - GEFILTE DRIVE( מנגנים מוזיקת 
ניו-כליזמרים. בשביל לדייק, מוזיקת כליזמרים, איך שאנחנו 

רואים אותה, משולבת עם חומר מקורי. 

החומר שלנו מורכב משירים וניגונים של העיירה היהודית 
הקטנה ביידיש, שירים מאודסה של שנות ה-20 הסוערות 

בתרגום מקורי לעברית, וגם קטעים ברוסית, איפה שהז'אנר 
מחייב. 

בשביל כולנו הפרוייקט הוא סוג של חזרה לשורשים וגם 
מחווה למוזיקה של סבתות שלנו, שהולכת ונכחדת עם הזמן. 

ההרכב שלנו מופיע הרבה וברשימת במות שלנו מספר 
פסטיבלים בחו''ל, פסטיבלים ומועדונים בארץ. 

בקיץ שעבר זכינו בעונג והכבוד לקחת חלק גם בפסטיבל 
הכליזמרים בצפת. 

אירועים מיוחדים, 
סיורים ותערוכות
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איפה היהודים שלי?
 תערוכה לזכרו של אלי ויזל ז"ל

אוצר: ד״ר יואל רפל

אילו שאלו את אלי ויזל מה לכתוב על מצבתו היה עונה: 
'מורה, לוחם למען עמו'. בארבע מילים היה מתמצת את כל 
קורות חייו, מהולדתו בעיר סיגט שברומניה ב-1928 ועד יומו 

האחרון בשבת פרשת 'קורח' של שנת תשע"ו )2. 7. 2016(. אילו 
היו מוסיפים שאלה: כיצד לציין את שנות חייך? היה מבקש 

שהציון יהיה רק על פי לוח השנה העברי: ט"ז תשרי תרפ"ט-
כ"ו סיון תשע"ו. 

כל חייו נזהר אלי ויזל שלא להיתפס ליצר הגאווה והיו לו 
אלפי סיבות טובות ונכונות להתגאות במעשיו ויותר מכל 

בהישגיו. על דבר אחד לא נמנע והתגאה גם בפומבי, בזהותו 
כיהודי ובאמונתו בבורא עולם. ניסיונו הקשה מאד בשואה 

עורר אצלו, כפי שהגדיר זאת לא פעם, שאלות קשות וספקות 
שגרמו אצלו ל 'אמונה פצועה'. אך האמונה הפצועה לא הביאה 

אותו אי פעם לביטולה ונטישתה. בספרו 'עיר המזל' הוא 
כותב על כך "כל אותה שנה לא פסק מיכאל מלהלך בעקבות 

האלוהים בדבקות. לילות על לילות הדיר שינה מעיניו כדי 
לחקור את עצמו ולשמוע קולם של קדמונים, אולי הם יודעים. 

אוסיף להלך אחריו בכל מקום, בזמן וביקום. הוא לא יחמוק 
מידי. ארדוף אחריו. יהיה אשר יהיה. אם יאבה ואם ימאן. הוא 

לקח ממני את ילדותי הרי שזכאי אני לשאול מה עשה בה". 

מטרתה של התערוכה היא לשקף את קורות חייו ופעילותו 
הייחודית של אלי ויזל מילדותו בעיירה סיגט ועד יומו האחרון. 

את כל חייו שלאחר השואה הוא הקדיש לשימור זכרם 
והנצחתם של שישה מיליון יהודים שהושמדו בשואה אך יותר 
מכל לשילוב זכרם בתרבות העולמית על מנת שאירוע כזה לא 

יחזור בשום עם, בשום מקום בעולם ולעולם. 

באפריל 1944 נלקחו כל יהודי עיירת הולדתו, סיגט, לאושוויץ. 
אמו ואחותו הקטנה ציפורה נרצחו זמן קצר ביותר לאחר הגעת 

הרכבת מסיגט לאושוויץ. הוא ואביו הועבדו בעבודות פרך 
במחנות שונים של מחנה אושוויץ עד ינואר 1945, אז צורפו 

ל'צעדת המוות' שפינתה את אסירי אושוויץ למחנה בוכנוולד 
שבגרמניה. אביו נפטר בחודש האחרון לשהותם במחנה זמן 

קצר טרם שחרורו על ידי הצבא האמריקני. 

לאחר המלחמה הועבר אלי ויזל, עם עוד מאתים ילדי ניצולי 
השואה, לבית ילדים יהודי בצרפת, בעת שהותו שם הצליחו 

שתי אחיותיו, שניצלו גם הן, לאתר אותו בעקבות פרסום מקרי 
של תמונתו עם חבריו בעיתון יהודי בצרפתית. כעבור מספר 

שנים החל ללמוד בסורבון ובסוף שנת 1949 החל בקריירה 
עיתונאית שנמשכה 22 שנים של עבודה רצופה בעיתון 

הישראלי 'ידיעות אחרונות', תחילה ככתב בצרפת ומינואר 1956 
בניו יורק וארה"ב ומאז ועד יומו האחרון חי בארה"ב. הקריירה 

העיתונאית של ויזל כללה כתיבה רצופה ביותר מעשרה 
עיתונים. בצד העבודה בעיתון הישראלי הוא הוזמן להיות כתב 
מיוחד של העיתון ביידיש 'פורברטס', שבו פרסם יותר מ-6000 

מאמרים וכן כתב לעיתונים יהודים בצרפת, אנגליה, דרום 
אפריקה ועוד. 

ב-1971 פרש מעבודה סדירה בעיתונות וב-1972 קיבל מינוי 
כפרופ' בקולג' העירוני של אוניברסיטת ניו-יורק. ב-1976 

קיבל מינוי כבעל הקתדרה היוקרתית ללימודים הומניים 
באוניברסיטת בוסטון,תפקיד אותו במשך 36 שנים. ב-1969 

התחתן אלי ויזל עם מריון רוז, ומנישואי בנו אלישע נולדו לו 
נכדים שהיו עטרת ראשו. מאז ועד יומו האחרון עסק בהוראה 

אקדמית. 

אלי ויזל נודע גם בכתיבתו וספרו הראשון 'הלילה' פורסם 
בארגנטינה, ביידיש, ב-1956, בשם 'והעולם שתק'. בלחצו של 

פרנסואה מוריאק הוא פרסם את הספר ב-1958 בצרפתית בשם 
'הלילה'. כעבור שנתיים ראה הספר אור באנגלית ומיד לאחר 
מכן בעברית בהוצאת ידיעות אחרונות. מאז ועד היום תורגם 

הספר ליותר משלושים שפות והוא הספר הנפוץ ביותר בעולם 
על שואת יהודי אירופה. . 

לבד מ'הלילה' פרסם אלי ויזל עוד חמישים וששה ספרים. 
חמישה ספרים תוכנם הוא לקחים, ומחשבות בעקבות 

השואה. ספריו האחרים נחלקים לכמה קבוצות: ספרים 
ביהדות ותוכנם דמויות מן המקרא, התלמוד והחסידות, חלק 

נכבד מספרים אלה תורגמו לעברית בסדרה 'הנשמה היהודית-
המקראית, התלמודית, החסידית' ,הוא פרסם רומנים לא 

מעטים - עיר המזל,שערי היער,הקבצן מירושלים,הבן החמישי, 
עי העקורים, משפט זונדברג, והאוטוביוגרפיה 'כל הנחלים 

הולכים אל הים' ועוד ספרים שלא תורגמו לעברית כמו, למשל 
'ניתוח לב פתוח', 'בן ערובה'. בצד כל אלה פרסם ספרי עיון 

שיסודם במאמרים והרצאות שנשא או כתב. שלושת הכרכים 
)שלא תורגמו( של ספרו 'נגד השתיקה' הם היום ספרי חובה 

למתעניינים בדעותיו של ויזל. 

אלי ויזל היה הראשון שיצא לפעול בגלוי למען יהודי ברית 
המועצות. ספרו 'יהודי הדממה' שפורסם לאחר ביקורו הראשון 
היה למיליוני בני-אדם בעולם כולו בבחינת גילוי על מצבם של 

היהודים תחת השלטון הקומוניסטי. ויזל, ציוני ותומך ישראל, 
התגייס למאבק הגדול למען יהודי ברית המועצות ופעל ללא 
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הייד פארק

אנו מזמינים אתכם למסע קצר אל הפינה הצפון מזרחית של 
הייד פארק בלונדון, בריטניה, שם נמצאת  פינת הנואמים 

המפורסמת. 

מאז 1872 באופן לא רשמי ומאז 1885 באופן רשמי הדוברים 
יכלו לדבר על כל נושא בהייד פארק עד בשלב אותו קבעה 

המשטרה ועמדה כי חוקי. במקום זה ביקרו אישים רבים כמו 
קרל מרקס, ג 'ורג' אורוול, ולדימיר לנין, ועוד רבים אחרים. 

אנחנו ננסה לשחזר את הסיטואציה במסגרת לימוד אילת, 
מקום בו כל אחד יוכל להביע את דעתו או לספר משהו מעניין. 

נוכחות משטרתית לא תהיה במקום כי נוגד לעקרונות שלנו. 

כל דובר יקבל 15 דקות משלו, אך יש לזכור כי, גם אנחנו 
מוגבלים בזמן ביחס לתוכנית הכללית הייד פארק וירטואלי 

אישי שלנו יפתח שעריו למשך שעתיים בלבד. 

.HELP DESK ניתן וצריך להירשם מראש מיום שישי ב  

יריד ארגונים 

לימוד - הוא לא רק הרצאות וכיתות אמן, אלא גם פלטפורמה 
לחשיפות חדשות וליצירת קשרים חדשים.  זו הסיבה שאנו 

מציעים אותה במתכונת מיוחדת של יריד, שבו ארגונים 
ויחידים יוכלו להציג את עצמם, לאפשר לקנות משהו מעניין, 

לערוך היכרות עם רעיונות חדשים ואולי למצוא שותפים 
אמינים. 

אתה רוצה לקנות ספר? לפגוש ארגוני נוער בישראל? או אולי 
יש לך הצעה עבור עסק קטן? כל זאת ועוד נפגוש באווירה 

ייחודית ומיוחדת. 

  יריד פתוח 16. 12,  יום שישי 09:00 - 16:00, ביום שבת  
14:00 - 09:00

ליאות במשך עשרים וחמש שנים. באחד ממאמריו מצאתי 
כתוב 'כי יותר מכל הוא מבקש להיזכר בהיסטוריה היהודית 
כמי שפעל למען יהודי ברית המועצות'. ביקשתי שיסביר לי, 

כיצד המאבק למען יהודי ברית המועצות חשוב יותר ממאבקו 
למען תודעת השואה. על כך הוא ענה לי בצורה חד-משמעית 
'יהודי אירופה הושמדו פיסית על ידי הנאצים ,את יהודי ברית 

המועצות רצו הרוסים להשמיד מבחינה רוחנית'. זו השמדה 
וזו השמדה. את הראשונה לא הצליח העם היהודי למנוע ,את 

השנייה אנו חייבים למנוע'. 

את הלקחים מהשואה הוא יישם גם בטיפול הנמרץ למען 
זכויות אדם ומניעת רצח עם-באוגנדה, דרפור, דרום אפריקה 

קמבודיה ושבטי האינדיאנים בברזיל. על פעילותו הענפה 
בתחום זה הוענק לו ב-1986 פרס נובל לשלום. ועדת הפרס 

אמרה עליו כי הוא "שליח לאנושות שבמאבקו להשלים עם 
חוויותו האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו 
המעשית למען השלום, העביר מסר רב עוצמה של שלום, 

כפרה וכבוד אנושי". 

מעל לכל הייתה אהבתו הגדולה נתונה להוראה. הוא אהב 
להיות מורה. הוא אהב ללמד. כל העולם היה פרוש לרגליו 

של אלי ויזל שהוגדר לא פעם כיהודי המשפיע ביותר בעולם 
במחצית השנייה של המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21. 

ארמונות מלוכה ובתי נשיאים טרחו להזמין אותו באופן קבוע. 
אך האיש שהיה עסוק ללא הפסקה היה בראש ובראשונה 
'מורה'. תלמידיו אהבו אותו, העריצו אותו, הוקירו אותו כמי 

ששינה את מהלך חייהם. 

אלי ויזל איננו עוד. הוא חסר לרבים ובהרבה תחומים. אך אין 
ספק שאיש לא יכתוב עליו כפי שהיה הוא כותב בעצמו.

  פתיחה ביום חמישי ב20:00

סרט "פעם הייתי" 

״פעם הייתי״ הוא סרט קולנוע ישראלי, בבימויו של אבי נשר. 
בתפקידים הראשיים - אדיר מילר ומיה דגן. 

התסריט נכתב בהשראת הספר "בשבילה גיבורים עפים", מאת 
אמיר גוטפרוינד. הסרט יצא למסכים בשנת 2010. 

ישראל, קיץ 68. ילד טוב חיפה-עילית מתחיל לעבוד כבלש 
עבור שדכן, ניצול שואה, בעיר התחתית, ובדרך מתאהב, 

מסתבך ומתבגר. 

סרט חכם על אהבה ,זיכרון השואה וגם קצת על ישראליות 
של פעם שנעלמה לבלי שוב. 

פסטיבל לימוד < תכנית הפסטיבל
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סיור בקניון שחורת, תצפית 
הר שחמון, נחל עמרם

במהלך הסיור בקניון שחורת מטפסים על הר, יורדים במדרון, 
גולשים במפלים יבשים ומקנחים בקניון שחורת הצר והמוצל, 
שאבני הגרניט השחורות-אדומות שלו זרועות גבישי מינרלים 

עתירי צורות וצבעים. מסלול אתגרי ומלא הרפתקאות, עם 
קיצור דרך שאפשר להימלט אליו. 

כמו כן נבקר בעמודי עמרם, שנוצרו בעצם מחתירת מים 
בסלע. ניתן לטפס, אל בין העמודים לשבת בצילם וליהנות 

מעוצמתם והדרם. הילדים ייהנו לגלוש על הסלע ולהסתתר 
בין העמודים. 

במהלך הסיור נכיר את הר שחמון שהוא אחד מגושי הגרניט 
הבולטים באזור אילת.

מסלול אתגרי, לא מתאים לילדים מתחת לגיל 10.

סיור בפארק צפרות, 
שמורת דקלי אדום, בארות 

שרשרת פוגרות, בריכות 
פלמינגו, תצפית הר שחמון 

אילת הוא אחד המקומות החשובים בעולם עבור הציפורים 
הנודדות. הגשר היבשתי היחיד המחבר את אירופה, אסיה 

ואפריקה הוא גם צוואר בקבוק המשרת מאות מיליונים 
של ציפורים נודדות. יתרה מכך, הציפורים הנוחתות באילת 

מתכוננות לאחת המשימות המאתגרות ביותר בחייהן - חציית 
מדבר הסהרה. 

הפיתוח המואץ של אזור אילת פגע קשה בבית הגידול העשיר 
- המלחה, שהיוותה "תחנת תדלוק" אחרונה בהחלט לפני 

המדבר עבור ציפורים אלו. עבודתו העיקרית של פארק 
הצפרות היא לחדש את מקור המזון החשוב הזה עבור 

הציפורים הנודדות ולבצע מחקר שידע לכוון אותנו כיצד 
לשמור עליהן בצורה הטובה ביותר. 

במהלך הסיור נבקר גם בשמורת דקלי אדום, בריכות פלמינגו 
ותצפית הר שחמון. 

הסיור מאורגן באדיבות קק״ל

תחרות צילום

בכל שנה, כל אחד מאתנו מגיע לימוד עם עשרות תמונות. 
השנה אנו מציעים לכם לא רק לאסוף אותם בזיכרון, אלא גם 

להשתמש בהם )כמובן, מהצד הטוב של המילה(!

גיור ההלכה, רשת של בתי דין רבניים אורתודוקסיים 
עצמאיים, יחד עם לימוד FSU ישראל מזמינה אתכם להשתתף 

בתחרות צילום!

כן ,כן בתחרות אמיתית עם פרסים לזוכים. אתם מצלמים, ו 
גיור הלכה מעניק שני פרסים לתמונה הטובה ביותר, אשר 
יבחר על ידי חבר שופטים מקצועי.  את המקום השלישי - 
חביב הקהל, בוחרים אתם באמצעות לייק לעבודות אותם 

אהבתם.  

הפרס הראשון - החזר תשלום בגובה 100% מן העלות של 	 
השתתפות בלימוד אילת 2016. 

מקום שני - החזר תשלום בגובה 75% מן העלות של 	 
השתתפות בלימוד אילת 2016. 

בפרס חביב הקהל - החזר תשלום בגובה 50% מהתשלום 	 
של עלות השתתפותך בלימוד אילת. 

איך להתמודד על הפרס?

אם אתם רוצים להתמודד על הפרס הראשון או השני 
עליכם לשלוח את התמונות שלכם יחד עם השם שלכם ל 

WhatsApp במספר 055-9766500. 

כדי לזכות בפרס חביב הקהל - פשוט צריך לפרסם את 
 hashtag# התמונה שלכם באינסטגרם או פייסבוק שלכם עם

LimmudIsrael#. ולאסוף לייקים 

אז קדימה, - שימו לייקים, תצביעו ותהנו מהתהליך!

.HELP DESK מידע נוסף ניתן לקבל בעמדת

פסטיבל לימוד < תכנית הפסטיבל
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 תוכנית ילדים
לימוד אילת 2016

חברים יקרים!

בשנה הזאת ההשתתפות של הילדים 
בלימוד תהיה מעניינת וכיפית לא 

פחות משל המבוגרים. 

בנינו תכנית לילדים בין הגילאים 
3-12, אשר תהיה מלאה בפעילויות, 
משחקים, יצירה ותקשורת באותה 

המידה כמו תכנית המבוגרים.

כל הילדים יתחלקו ל2 קבוצות לפני גיל בית הספר ו6 קבוצות 
אחרי.  

בכל קבוצה יעבדו אנשי מקצוע, אשר יהיו כל הזמן עם הילדים 
ויהיו ה"אמא ואבא" של הקבוצה. בקבוצות גילאים 3-4 אלה 

יהיו מחנכים מוסמכים ובקבוצת הגילאים המבוגרות יותר אלה 
יהיו מדריכים, אשר עברו קורסי הדרכה מקצועיים של ארגונים 
יהודיים שונים ובעלי ניסיון עבודה עם קבוצות ילדים בגילאים 

האלה בפרוקייטים שונים במסגרת החינוך היהודי הלא 
פורמאלי הן בארץ והן במדינות ברית המועצות לשעבר. 

בתוכנית של כל קבוצה יש משחקים פעילים מפתחים, סוגי 
יצירה שונים, טיולים, לימודים והרבה מאוד תקשורת עם 

ילדים אחרים וגם עם מבוגרים. כל התוכנית בנויה בהתחשבות 
במגבלות יום שבת, אף על פי כי תופתעו לטובה מהרב-גוניות 

של הפעילויות והשיטות שלנו. 

בתוכניות נוטלים גם חלק המרצים המוזמנים, אשר מגיעים 
לקבוצות הילדים ומעבירים סדנאות. 

 בנוסף לכך אנו רוצים להסב את תשומת לבכם כי חוץ 
מתוכניות הילדים של לימוד יש בתוכנית המשותפת גם 

פעילויות לילדים והורים יחד. הפעילויות האלה מתוכננות 
לאותם זמנים, בהם לא מתקיימת תכנית הילדים. אנו מאוד 

ממליצים לכם לקחת בהן חלק - הדבר יתן לכם אפשרות 
לבלות עם הילדים שלכם - הרי זה משהו שאין לנו הרבה זמן 
אליו בחיי היומיום. הדבר גם ישאיר אצלכם זכרונות מלימוד 

ואפשרות לראות את הילד שלכם באווירה שונה לחלוטין.

פסטיבל לימוד < תכנית הפסטיבל
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"ואני המנגינה שלכם"
מופע מוזיקאלי מרגש של ישי לפידות בהשתתפות 

הקהל

ישי לפידות, סולן להקת "אופשימחעס", יוצר מלחין וזמר, זוכה 
פרס אקו"ם, מעלה על הבמה את "ואני המנגינה שלכם" - מופע 

ססגוני ומרגש עם שירים חסידיים וישראלים העוברים דרך 
תחנות חייו של היוצר הידוע אשר הגיע מהציבור החרדי וכבש 

את עולם הזמר היהודי.

לפידות מגיע לבמה בליווי 3 נגנים, מספר ושר עם הקהל 
את הלהיטים הגדולים אשר ליוו את המוזיקה היהודית מאז 

היווסדה.

ישי לפידות אשר הופיע מעל במה יהודית בעולם, מיטיב 
להתחבר בשיר ושיח לכל ציבור, לכל מאזין וצופה באולם, 
ומצליח לחבר את הקהל אל חוויית התרבות של המוזיקה 

והמסורת היהודית והישראלית. 

סגירת
הפסטיבל

זמני הפעילות של תכנית הילדים: 
 שישי

מ09:00 עד 18:00 )הפסקת צהריים בין 13:00 - 15:00, יש לאסוף 
את הילד להפסקת הצהריים(

 שבת
מ09:00 עד 17:00 )הפסקת צהריים בין 13:00 - 15:00 , יש לאסוף 

את הילד להפסקת הצהריים(

את הפירוט של תכנית הילדים יקבלו ההורים והילדים בעת 
הגעתם לפסטיבל. פירוט של תוכנית הילדים כל הורה וילד 

יקבלו בעת הגעתם לפסטיבל. 

בקשה חשובה: הורים יקרים, אנא שמרו על גבולות הגילאים 
של כל קבוצה ואל תביאו את הילדים לקבוצות גלאים אחרות 

שאינן מתאימות להם - הדבר יצער את הילד שלכם. 

התוכנית של כל קבוצה בנויה במיוחד עבור גילאי הילדים 
שנמצאים בה. 

הורים יקרים! אנא תוודאו כי כאשר אתם מביאים את הילד 
לקבוצה או אוספים אותו, סימנתם את עצמכם ברשימת 

הילדים, השארתם את פרטי ההתקשרות שלכם, מספר החדר 
במלון וחתימה - הדבר נעשה לשם הבטיחות הפיזית והנפשית 

של הילד שלכם! אנו רוצים שהילד שלכם יהנה בלימוד בצורה 
מקסימאלית ושתהיה לו אפשרות לשמור אתכם על קשר 

במהלך תוכנית הילדים. 

ברוכים הבאים ללימוד! אנו שמחים לראות אתכם ואת 
הילדים שלכם!

חברים יקרים!

אנא הקדישו מזמנכם בלהכיר את תכנית 
הפסטיבל שלנו, בה תוכלו למצוא מידע על 

הרצאות, סדנאות, אירועים מיוחדים. את 
המידע על המנחים והמרצים ניתן למצאו 

בעמודים מס' … 

שימו לב כי אכן ראיתם וקראתם על 
היסטוריית הפסטיבל שלנו. שם תוכלו 

למצוא מידע נוסף על פעילותנו בעולם ועל 
איך תוכלו להיות חלק מהפרויקט!

פסטיבל לימוד < תכנית הפסטיבל
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יום חמישי
15 בדצמבר

ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

סיור 2סיור 1אירועי חוץורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום

קפה רץהרשמה והתכנסותהרשמה והתכנסות16:30-15:00

רינה זסלבסקי, אניה 16:50-16:00
פיבוברוב

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד
רוסית\עברית

יואב קרקובסקי18:00-17:00
מראיין אישי ציבור ישראלים

20:30-17:30
עברית

 נועה סיגל
איך נזכור את השואה ללא 

עדים?
רוסית

אנה שטיינגרט
מוטיבים תנ״כיים ביצירותיו של לאונרד 

כהן
עברית

 חיים צ’סלר, רומן קוגן,
רינה זסלבסקי

איך לא ללכת לאיבוד 
בלימוד

רוסית\עברית

נחמה פולונסקי
אופטימיות ופסימיות במגילות 

שנכתבו על ידי שלמה המלך
רוסית 

אביגדור ירדני19:20-18:20
המיתוסים הכלכליים והשפעתם ההרסנית

רוסית 

זהרה רון
סמלים יהודיים )ואחרים( 

בקלפי הטארוט
עברית

אסתר רייזר
יהודים הם בעלים הכי טובים - 

האם זה נכון?
רוסית

דוד ויינשטיין
 הארץ התנ”כית של התנ”ך

הארצי
רוסית

ארוחת ערב

20:30 - 18:45

נטליה יותם20:40-19:40
עסקים קטנים בישראל - סוגים 

שונים. יתרונות וחסרונות
רוסית

מיכאל ריז’יק
שירה, מפאות, ציור: רנסנס וגילוי אמריקה

רוסית

אנה פיבוברובה
יחסינו עם אוכל

רוסית

אירוע פתיחה22:00-21:00
מופע מוזיקלי "קפה פושקין, כיכר דיזנגוף"

בית הספר למשחק "בית צבי" 
ברכות: 

חה"כ אביגדור ליברמן: שר הביטחון 
חה״כ גילה גמליאל: השרה לשיוויון אזרחי

FSU מתיו ברונפמן: יו"ר ועדת היגוי בינלאומית, לימוד
FSU אהרון פרנקל: נשיא, לימוד

הרב אברהם קריגר: ראש מכון ״שם עולם״

איגור דמצ’נקו
הנדסת ההתיישבות במאה 

ה-21
רוסית

הקרנת סרטו של אבי נשר
“פעם הייתי”

עברית

קפה רץ

מיכאל סנדיגורסקי23:10-22:10
מהפכת המים בישראל

רוסית

געפילטע דרייב00:15-23:15
Neo-klezmer party 

 קונצרט
התחלה — 23:00

אלכסי פלוצר-סרנו
וידיאו-ארט:10 ה-שערוריות 

הגדולות של המאה ה-21
רוסית

מרייאן בלנקי, ולדימיר 
וורובייב, נדז’דה טיחונובה

”מכתב לאלוקים” - הקרנת 
 סרט קצר. 

תיארטרון של מיניאטיורות 
יהודיות

רוסית 01:25-00:25
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ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

סיור 2סיור 1אירועי חוץורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום

קפה רץהרשמה והתכנסותהרשמה והתכנסות16:30-15:00

רינה זסלבסקי, אניה 16:50-16:00
פיבוברוב

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד
רוסית\עברית

יואב קרקובסקי18:00-17:00
מראיין אישי ציבור ישראלים

20:30-17:30
עברית

 נועה סיגל
איך נזכור את השואה ללא 

עדים?
רוסית

אנה שטיינגרט
מוטיבים תנ״כיים ביצירותיו של לאונרד 

כהן
עברית

 חיים צ’סלר, רומן קוגן,
רינה זסלבסקי

איך לא ללכת לאיבוד 
בלימוד

רוסית\עברית

נחמה פולונסקי
אופטימיות ופסימיות במגילות 

שנכתבו על ידי שלמה המלך
רוסית 

אביגדור ירדני19:20-18:20
המיתוסים הכלכליים והשפעתם ההרסנית

רוסית 

זהרה רון
סמלים יהודיים )ואחרים( 

בקלפי הטארוט
עברית

אסתר רייזר
יהודים הם בעלים הכי טובים - 

האם זה נכון?
רוסית

דוד ויינשטיין
 הארץ התנ”כית של התנ”ך

הארצי
רוסית

ארוחת ערב

20:30 - 18:45

נטליה יותם20:40-19:40
עסקים קטנים בישראל - סוגים 

שונים. יתרונות וחסרונות
רוסית

מיכאל ריז’יק
שירה, מפאות, ציור: רנסנס וגילוי אמריקה

רוסית

אנה פיבוברובה
יחסינו עם אוכל

רוסית

אירוע פתיחה22:00-21:00
מופע מוזיקלי "קפה פושקין, כיכר דיזנגוף"

בית הספר למשחק "בית צבי" 
ברכות: 

חה"כ אביגדור ליברמן: שר הביטחון 
חה״כ גילה גמליאל: השרה לשיוויון אזרחי

FSU מתיו ברונפמן: יו"ר ועדת היגוי בינלאומית, לימוד
FSU אהרון פרנקל: נשיא, לימוד

הרב אברהם קריגר: ראש מכון ״שם עולם״

איגור דמצ’נקו
הנדסת ההתיישבות במאה 

ה-21
רוסית

הקרנת סרטו של אבי נשר
“פעם הייתי”

עברית

קפה רץ

מיכאל סנדיגורסקי23:10-22:10
מהפכת המים בישראל

רוסית

געפילטע דרייב00:15-23:15
Neo-klezmer party 

 קונצרט
התחלה — 23:00

אלכסי פלוצר-סרנו
וידיאו-ארט:10 ה-שערוריות 

הגדולות של המאה ה-21
רוסית

מרייאן בלנקי, ולדימיר 
וורובייב, נדז’דה טיחונובה

”מכתב לאלוקים” - הקרנת 
 סרט קצר. 

תיארטרון של מיניאטיורות 
יהודיות

רוסית 01:25-00:25
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יום שישי
16 בדצמבר

ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

אירועי ורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום
חוץ

סיור 2סיור 1

ויטלי סיגלוב8:50-8:00
 בריאותכם בידכם: 

עיסוי תינוקות וילדים סדנא
רוסית

יאנה פלוצר-סרנו
פילטס - סדנא על הכיסא...  

30 תרגילים נגד כאבי גב
עברית\רוסית

דריה אימרמן
תרגול בוקר 

 של חטחה-יוגה
)גילאי 120-14(

רוסית\ עברית

ברוך שוב, יוסי שוב10:00-9:00
המלחמה לחיים יצירתיים אחרי 

השואה הנוראית
עברית

אלכס סלסקי
דיבור עם הציבור: איך לשכנע 

 המונים בלי לשלם על זה. 
הרצאה אינטראקטיבית

עברית

יוני )דידייה( אלבז
SALSA 

סדנת אמן
עברית\רוסית

זאב חנין
קול העם: עלייה “רוסית” בעיני 

החברה הישראלית לאחר 
רבע מאה של השתלבותם 

בארץ
רוסית

לנה יופה קרסנר
”מתמטיקה של הדמות” 

- איך ללמוד לשלב 
בגדים בצורה אופנתית 

סדנא
רוסית

אלכסנדרה בן ארי
אימהות מהאש  - ילדים 

מהאדמה: הדור השני 
לניצולי שואה בקולנוע 

הישראלי
רוסית

נדב קגן
מה אתם לא יודעים על 

הילדים שלכם?
עברית 

13:30-9:00
 סיור

בקניון שחורת, 
תצפית הר 

שחמון, נחל 
עמרם. מסלול 

אתגרי, לא 
מתאים לילדים 
 מתחת לגיל 10.

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

13:30-9:00
סיור בפארק 

צפרות, שמורת 
דקלי אדום, בארות 

 שרשרת
פוגרות, בריכות 

פלמינגו,תצפית הר 
שחמון

בהדרכת מדריך 
קק”ל 

 ארוחת
בוקר

10:00 - 7:00

ואדים בלומין11:20-10:20
 האף של קלאופטרה או 

 מה מניע את גלגלי
ההיסטוריה?

עברית

נחמה דואק
מראיינת את דני עטר

 על התכנית הסודית של קק”ל 
להורדת מחירי הדירות

עברית 

יוני )דידייה( אלבז
LINDY HOP 

סדנת אמן
עברית \רוסית

איליה וסילייב, מיכאל 
יחילביץ

כיבוש גרמני דרך עיני הצייר: 
אוסף לא ידוע של ציורי מאיר 

אקסלרוד בנושא השואה
רוסית

אוקסנה יחילביץ
 “נסתדר ללא יהלומים”

יצירת תכשיטי עור. 
סדנא

רוסית\עברית

חגי בן שמאי
גניזות קהיר: אלף שנים 

במנהרת הזמן של תרבות 
החברה היהודית במזרח 

התיכון
עברית

מרטה כתרו
סודות בלוגר פופולארי: איך 

לכתוב בלוג בלי לריב עם כל 
העולם. סדנת אומן בכתיבת 

בלוגים
רוסית

אירינה ליטמנוביץ
“עננים עבודת יד”. הקרנת 
סרטי אנימציה ושיחה עם 

היוצרת
רוסית

קפה רץ

מתיו ברונפמן, אהרון פרנקל 12:40-11:40
שיחה על כלכלה, פוליטיקה, 

 פילנתרופיה ועתיד העם היהודי 
מנחה: נחמה דואק

אנגלית\עברית

אלכסנדר קגן
פייסבוק חבר ופסיכולוג - 

טיפול בבעיות אישיות ברשת
רוסית 

גל בן יהודה
נקודת מבט קוגניטיבית על דו-לשוניות

עברית 

גדעון מאיר
אירופה לאן? לאן פונה היבשת 

האירופית בעקבות גלי 
ההגירה והברקסיט

עברית 

מריה שילינה
ברוכאים הבאים לעולם 

 הרקמה. 
סדנא

רוסית\עברית\אנגלית

מיכאל רודמן
פתרונות לא סטנדרטיים 

לסכסוך הישראלי-
פלסטיני

רוסית

איליה רודוב
לראות את הבלתי נראה: 

אמנות וקבלה
רוסית

יואב לימור
מראיין אישי ציבור 

ישראלים
עברית

“המסע של ילדי 
טהרן” הקרנת סרט 
ופגישה עם מפיקת 
הסרט דליה גוטמן 

עברית

לנה איידלמן13:55-13:00
איך לדבר עם הילדים על כסף: 

חינוך פיננסי לילדים
רוסית

מיכאל יחילבי’ץ
100 שנות אומנות ישראלית: 

מבית ספר “בלצאל” ועד 
פוסט-ציונות

רוסית

ויקה שטיימן
דור וחצי: היום ומחר

עברית

 ארוחת
 צהריים

14:15 - 12:30

אולג קובייב 14:55-14:00
סדרות אנימציה עצמאיות: שאלת 

ההישרדות
רוסית 

פנחס פולונסקי
”משולש ללא אהבה”: סכסוך 

דתי כבסיס להתנגשות 
הציוויליזציות

רוסית

שחר אלון
כיצד ישראל הפכה לאחד ממרכזי 

הסייבר של העולם?
עברית

רפי אוסטרוף
יחסי יהודים ופולנים מ- 1946 

ועד ימינו: היכן היהודים שכל 
שך אהבנו לשנוא

עברית

אינה פינקל, אירינה 
אלניצקיה

הרכבת זרים מפרחים, 
 ירקות ופירות 

סדנא
רוסית

אלכסנדר צ’רניצקי
כשרות של גים:  הויכוחים 

ההלכתיים ממשיכים גם 
במאה ה-21

רוסית

אינה לסובוי
דודה מוסיה מסלוויטא, 

המטפלת האצילה והאחיין 
- הדיסידנט: קיצור תולדות 

היהודים במאה ה-20
רוסית

איגור חפץ
פשיטת רגל בתלמוד 

ובכלכלה המודרנית
רוסית

ויקטור שנדרוביץ’, אירינה 16:05-15:05
ליטמנוביץ

”טרוליבוס מס’ 22 וסיפורים 
אחרים”. השקת הספר החדש

רוסית

אריאל שנבל
טראמפ והשאלה היהודית: 

יחסי ארה״ב, יהודיה וישראל 
לאור תוצאות הבחירות

עברית

ישי לפידות
קבלת שבת עם היוצר והמלחין ישי 

לפידות. 
שיח ומזמור על שבת

עברית 

יורי הופמן
פיזיקה ותורה: האם יש סתירה 

ביניהם?
רוסית

אלכסנדר קוסקו
 הקול והביטחון הפנימי. 

סדנת אמן
רוסית

יואל רפל 
ויזל-בין ״הלילה״ ל-״יהודי 

הדממה״, מוביל המאבק 
ליציאת יהודי ברית המועצות

עברית 

טניה מנוסוב
שברי הזכרון בראי השואה

 רוסית 

מרים גורוב
”לכלוכית” - יורשת 
מיירהולד. הרצאה-

מופע-קולנוע
רוסית

קפה רץ

הדלקת נרות הדלקת נרות 16:23
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ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

אירועי ורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום
חוץ

סיור 2סיור 1

ויטלי סיגלוב8:50-8:00
 בריאותכם בידכם: 

עיסוי תינוקות וילדים סדנא
רוסית

יאנה פלוצר-סרנו
פילטס - סדנא על הכיסא...  

30 תרגילים נגד כאבי גב
עברית\רוסית

דריה אימרמן
תרגול בוקר 

 של חטחה-יוגה
)גילאי 120-14(

רוסית\ עברית

ברוך שוב, יוסי שוב10:00-9:00
המלחמה לחיים יצירתיים אחרי 

השואה הנוראית
עברית

אלכס סלסקי
דיבור עם הציבור: איך לשכנע 

 המונים בלי לשלם על זה. 
הרצאה אינטראקטיבית

עברית

יוני )דידייה( אלבז
SALSA 

סדנת אמן
עברית\רוסית

זאב חנין
קול העם: עלייה “רוסית” בעיני 

החברה הישראלית לאחר 
רבע מאה של השתלבותם 

בארץ
רוסית

לנה יופה קרסנר
”מתמטיקה של הדמות” 

- איך ללמוד לשלב 
בגדים בצורה אופנתית 

סדנא
רוסית

אלכסנדרה בן ארי
אימהות מהאש  - ילדים 

מהאדמה: הדור השני 
לניצולי שואה בקולנוע 

הישראלי
רוסית

נדב קגן
מה אתם לא יודעים על 

הילדים שלכם?
עברית 

13:30-9:00
 סיור

בקניון שחורת, 
תצפית הר 

שחמון, נחל 
עמרם. מסלול 

אתגרי, לא 
מתאים לילדים 
 מתחת לגיל 10.

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

13:30-9:00
סיור בפארק 

צפרות, שמורת 
דקלי אדום, בארות 

 שרשרת
פוגרות, בריכות 

פלמינגו,תצפית הר 
שחמון

בהדרכת מדריך 
קק”ל 

 ארוחת
בוקר

10:00 - 7:00

ואדים בלומין11:20-10:20
 האף של קלאופטרה או 

 מה מניע את גלגלי
ההיסטוריה?

עברית

נחמה דואק
מראיינת את דני עטר

 על התכנית הסודית של קק”ל 
להורדת מחירי הדירות

עברית 

יוני )דידייה( אלבז
LINDY HOP 

סדנת אמן
עברית \רוסית

איליה וסילייב, מיכאל 
יחילביץ

כיבוש גרמני דרך עיני הצייר: 
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אקסלרוד בנושא השואה
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אוקסנה יחילביץ
 “נסתדר ללא יהלומים”

יצירת תכשיטי עור. 
סדנא

רוסית\עברית

חגי בן שמאי
גניזות קהיר: אלף שנים 

במנהרת הזמן של תרבות 
החברה היהודית במזרח 

התיכון
עברית

מרטה כתרו
סודות בלוגר פופולארי: איך 

לכתוב בלוג בלי לריב עם כל 
העולם. סדנת אומן בכתיבת 

בלוגים
רוסית

אירינה ליטמנוביץ
“עננים עבודת יד”. הקרנת 
סרטי אנימציה ושיחה עם 

היוצרת
רוסית

קפה רץ

מתיו ברונפמן, אהרון פרנקל 12:40-11:40
שיחה על כלכלה, פוליטיקה, 

 פילנתרופיה ועתיד העם היהודי 
מנחה: נחמה דואק

אנגלית\עברית

אלכסנדר קגן
פייסבוק חבר ופסיכולוג - 

טיפול בבעיות אישיות ברשת
רוסית 

גל בן יהודה
נקודת מבט קוגניטיבית על דו-לשוניות

עברית 

גדעון מאיר
אירופה לאן? לאן פונה היבשת 

האירופית בעקבות גלי 
ההגירה והברקסיט

עברית 

מריה שילינה
ברוכאים הבאים לעולם 

 הרקמה. 
סדנא

רוסית\עברית\אנגלית

מיכאל רודמן
פתרונות לא סטנדרטיים 

לסכסוך הישראלי-
פלסטיני

רוסית

איליה רודוב
לראות את הבלתי נראה: 

אמנות וקבלה
רוסית

יואב לימור
מראיין אישי ציבור 

ישראלים
עברית

“המסע של ילדי 
טהרן” הקרנת סרט 
ופגישה עם מפיקת 
הסרט דליה גוטמן 
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לנה איידלמן13:55-13:00
איך לדבר עם הילדים על כסף: 

חינוך פיננסי לילדים
רוסית

מיכאל יחילבי’ץ
100 שנות אומנות ישראלית: 

מבית ספר “בלצאל” ועד 
פוסט-ציונות

רוסית

ויקה שטיימן
דור וחצי: היום ומחר

עברית

 ארוחת
 צהריים

14:15 - 12:30

אולג קובייב 14:55-14:00
סדרות אנימציה עצמאיות: שאלת 

ההישרדות
רוסית 

פנחס פולונסקי
”משולש ללא אהבה”: סכסוך 

דתי כבסיס להתנגשות 
הציוויליזציות

רוסית

שחר אלון
כיצד ישראל הפכה לאחד ממרכזי 

הסייבר של העולם?
עברית

רפי אוסטרוף
יחסי יהודים ופולנים מ- 1946 

ועד ימינו: היכן היהודים שכל 
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אינה פינקל, אירינה 
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 ירקות ופירות 

סדנא
רוסית

אלכסנדר צ’רניצקי
כשרות של גים:  הויכוחים 
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רוסית

אינה לסובוי
דודה מוסיה מסלוויטא, 
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רוסית

איגור חפץ
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רוסית
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הדממה״, מוביל המאבק 
ליציאת יהודי ברית המועצות

עברית 
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קפה רץ

הדלקת נרות הדלקת נרות 16:23
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יום שישי
16 בדצמבר

ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

אדוםירוקכתום
 

אירועי ורודחוםסגולצהובלבןכחול
חוץ

סיור 2סיור 1

 קסניה סובה17:30-16:30
רוסיה ים תיכונית

ו”כפרושקי” על הבלוג שלה
רוסית 

קבלת שבת לפי הנוסח 
 הרפורמי

מנחה: הרב גריגורי קוטלר
רוסית

אטילה שומפלבי
מראיין אישי ציבור ישראלים

עברית

אנה טליסמן
חינוך מגדרי בישראל. מה זאת 

אומרת?
רוסית

ניקולאי דמיאנוב
מחקרי שדה - זיכרון 

ושכחה: מה זוכרים 
ומדוע?
רוסית 

אמירה מאיר
עיון בפרשת השבוע. 

יעקוב ועשו - קונפליקט 
ומאבק בין אחים

עברית 

בוריס ינטין
תאטרון הציוויליזציה 

היהודית: תנ”ך על בימות ארץ 
ישראל בשנות ה-20 וה-40

רוסית

דוד ויינשטיין
קבלת שבת - משמעות, 

הגיון וקצת סודות
רוסית

קפה רץ

ג’ודי שלום ניר מוזס18:50-17:50
״מסע בין תחנות״: המשפחה, 

 המדיה, הפוליטיקה
החדשה, היהדות, והשלום

עברית 

דיון על ביון
ויקטוריה דולינסקי

משוחחת עם אפרים לפיד
 על סוגיה המרגלים

עברית 

טניה טומנוב
ארט-אוביקט עם מבט מושך: 

 משחק באומנות עכשווית
סדנא

רוסית

לאוניד גוגל
בינה מלאכותית - האם 

אנחנו מוכנים לעתיד?
רוסית

צבי צמרת
סיפור המעברות: האמת 

והמיתוס
עברית

אריאל בולשטיין
ישראל בין ידידים לאוייבים 

- המאזן הגיאו-אסטרטגי של 
ישראל בעולם

רוסית

פול רוברט מגוצי, יוחנן 
פטרובסקי-שטרן, 
ולדיסלב הרינביץ’

היסטוריה וזיכרון: 
תולדות יחסי יהודים 

ואוקראינים. באביי יאר 
 ומקרי בוחן נוספים

שולחן עגול
רוסית

דינה פורת20:10-19:10
מחקרים קליניים 

באונקולוגיה: אתיקה 
וחידושים

עברית

מקסים קרסנר
קהילה חרדית: מה אנו יודעים עליה?

רוסית

חיים בן יעקב 
הקהילות היהודיות 

בעולם והגנה על 
האינטרסים המרכזיים 

של מדינת ישראל: סוגיית 
“נאמנות הכפולה” בעולם 

המודרני
רוסית

 ארוחת
 ערב

18:00 - 21:00

יוליה קלמן21:30-20:30
התרבות האתנית האמריקאית 

מנקודת מבטה של גאוגרפית 
ממוסקבה - ״מכור היתוך״ לאתנו-

מובלעות עירוניות
רוסית 

יורי רדצ’נקו
חלקה של אוכלוסיה 

האוקראינית הלא-יהודית 
בשואה: תעמולה מול שיח 

מדעי
רוסית

סשה טבק
מקום עבודה: בית, משרד, קו-וורקינג. 

זירת הסטארטאפים בתל אביב
רוסית

שלמה ווסקובויניק
התחדשות יהודית בישראל: 

האם זאת מהפכה?
רוסית

נתן שרנסקי
לא אירא רע: על “שלח 

את עמי” ועל דיסידנטים, 
על גולג ועל מאבק, על 

חופש ו”אסירי מצפון”, על 
זהות יהודית ועל העשייה 

שאחרי
עברית

מריאנה קורנפלד זבידוב
ה"אחר" היהודי הראשון - 

הסיפור האמיתי על אלישע 
בן אבויה

עברית

לב ברמן
תורה שבדרך: פסיכולוגיה 

 של מסע. 
בית מדרש על טיולים 

ומסעות
רוסית

אטילה שומפלבי, 
אריאל שנבל, 

סנדרה קאהן
סיקור תקשורתי של 

הבחירות לנשיאות 
 בארה”ב

 שולחן עגון 
מנחה: רומן ינושבסקי

עברית

מיטיה גורביץ22:50-21:50
התפתחות יקבי בוטיק בישראל

רוסית

סשה קלצ’קינה, מיקי גיצין
מקודשת, מקודשת, 

מקודשת... 
יש אלטרנטיבה לרבנות

עברית\רוסית

איליה אקסלרוד, גיורא זינגר
 ”גובורים פו רוסקיי” )מדברים רוסית(

מופע סטנדאפ 
עברוסית

יבגני קוגן
10 ספרים שלא שמעתם 

עליהם וחייבים להכיר
רוסית

מיכאל קיפניס
הורים "ינשופים", 

"פילים" "שוורים"...  
כיצד ילדים יכולים 

לשרוד ב"גן חיות" הזה?
רוסית

דוד ויינשטיין
בואו נברר מהי השבת!

רוסית

רפי אוסטרוף
הומואים ויהדות - יחסי 

שינאה-אהבה
עברית

ישי לפידות
האמן החרדי והשואו-ביזנס

עברית

 “הו הו ג’וליה”
 מחזה מאת אפרים קישון 

קריאת המחזה על ידי 
 שחקנים

משתתפים: 
נדז’דה טיחונובה, 

ולדימיר וורוביוב, מריאן 
בלנקי
רוסית 

קפה רץ

 “אושר ועושר” 00:10-23:10
נשחק במונופול בנושא ישראל עם 

המפתח של המשחק 
קונסטנטין זינקוב

ההשקה הראשונה בישראל
רוסית

דיסקו
DJ SONYA S

יש לך שיניים יפות 
אלוהים

משה לביא מקריא משיריו
עברית\רוסית

קטיה קצמן01:30-00:30
על סקס עם אהבה

18+
רוסית
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סשה קלצ’קינה, מיקי גיצין
מקודשת, מקודשת, 

מקודשת... 
יש אלטרנטיבה לרבנות

עברית\רוסית

איליה אקסלרוד, גיורא זינגר
 ”גובורים פו רוסקיי” )מדברים רוסית(

מופע סטנדאפ 
עברוסית

יבגני קוגן
10 ספרים שלא שמעתם 

עליהם וחייבים להכיר
רוסית

מיכאל קיפניס
הורים "ינשופים", 

"פילים" "שוורים"...  
כיצד ילדים יכולים 

לשרוד ב"גן חיות" הזה?
רוסית

דוד ויינשטיין
בואו נברר מהי השבת!

רוסית

רפי אוסטרוף
הומואים ויהדות - יחסי 

שינאה-אהבה
עברית

ישי לפידות
האמן החרדי והשואו-ביזנס

עברית

 “הו הו ג’וליה”
 מחזה מאת אפרים קישון 

קריאת המחזה על ידי 
 שחקנים

משתתפים: 
נדז’דה טיחונובה, 

ולדימיר וורוביוב, מריאן 
בלנקי
רוסית 

קפה רץ

 “אושר ועושר” 00:10-23:10
נשחק במונופול בנושא ישראל עם 

המפתח של המשחק 
קונסטנטין זינקוב

ההשקה הראשונה בישראל
רוסית

דיסקו
DJ SONYA S

יש לך שיניים יפות 
אלוהים

משה לביא מקריא משיריו
עברית\רוסית

קטיה קצמן01:30-00:30
על סקס עם אהבה

18+
רוסית
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יום שבת
17 בדצמבר

ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

אירועי ורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום
חוץ

סיור 2סיור 1

דריה אימרמן8:50-8:00
תרגול בוקר של חטחה-

יוגה )גילאי 120-14(
רוסית\ עברית

קסניה סבטלובה, רמי שני, 10:00-9:00
אבי בניהו

 ביטחון ישראל: פנימה והחוצה 
שולחן עגול מנחה: חיים צ’סלר

עברית 

ויקה שטיימן
התפתחות מושג ה”ילד” ו”ילדות” 

בתרבות מערבית
רוסית 

אנה פלוורט
מאין באים החידושים?

רוסית

ילנה קלוז’סקיה
 החטא ועונשו: האם
 ?חברה זקוקה לכלא
PELMEN-SEMINAR 

רוסית

יאן גיצלטר, זהרה רון, 
ואדים בלומין

חבר הטעמים: זיכרונות 
ומתכונים של יוצאי ברית 

המועצות
עברית

בנימין אולג מיניץ’
איפה ואיפה של הנישואין 

היהודיים: מן התורה ועד 
ימינו

רוסית

13:30-9:00
 סיור

בקניון שחורת, 
תצפית הר שחמון, 
נחל עמרם. מסלול 
אתגרי, לא מתאים 

לילדים מתחת 
 לגיל 10.

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

13:30-9:00
סיור בפארק 

צפרות, שמורת 
דקלי אדום, 

 בארות שרשרת
פוגרות, בריכות 
פלמינגו,תצפית 

הר שחמון

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

 ארוחת
בוקר

10:00 - 7:00

דניאלה גרדוש סנטו11:20-10:20
תולדות המדינה בקריקטורה: על 

שרוליק ודוש
עברית 

ארקדי מיופיס
YOFFI-מ”גדוד אל-מוות” ל 
הדרך מטומסק לקיסריה

רוסית

גנדי )נדי( גינדין, אנה אוסמינובה
BACHATA

סדנת ריקודים לטיניים )מהצעד 
הראשון(

עברית\רוסית

יגאל יאסינוב, אמיר שניידר
הפנומן היהודי - יהדות דוברת 

רוסית וקק”ל 115
רוסית

אלכסנר קגן
תפקיד הקב”ן בצבא - 

סדנא להורי מתגייסים 
וחיילים

רוסית

אריאל בולשטיין
ישראל בשדה המלחמות 

המשפטיות
רוסית

אביגדור ירדני
מדעיי הרוח, האם הם 
יכולים להיות מדעים 

מדויקים?
עברית 

קפה רץ

דינה רובינה12:40-11:40
אמן ומקום

רוסית

דנה רומנו שביט
מי יזיז את הכאב שלי? איך לנצח 

את הכאב הכרוני
עברית

ולדימיר ביידר
אדמה יהודית: הרצאה על תופעת 

האיכר היהודי
רוסית

מרטה כתרו
עליה תל אביבית חדשה - איך 

אנחנו רואים את העיר ואת 
המדינה

רוסית

אנה מינביץ‚
בצק סוכר

סדנא
רוסית\עברית

יאן גיצלטר
אמנות הבישול 

והיסטוריה - או - וינגרט 
וז’וליין: מה זה באמת

רוסית

אסתר רייזר
יהלומים החברים הכי טובים 

של האישה
רוסית

משה לביא
גברים, נשים ויין - מה יש 

לתלמוד לומר?
עברית

אבי בניהו
אתגרי הביטחון של 

ישראל בלב מזרח תיכון 
משוגע
עברית

בת אל גיטלמן13:55-13:00
טיולים העתיד של זכרונותינו: איך 

לטייל נכון
רוסית

ואדים בלומין
 גולה תל אביב - גאולה תל אביב. 

בית מדרש
עברית

גריגורי קוטלר
 כל ישראל ערבים

זה לזה. מיתוס או מציאות
רוסית

 ארוחת
 צהריים

14:45 - 12:15

הלנה קובלסקי14:55-14:00
תנועה למעמקים: סדנא לריקוד 

מדיטטיבי
רוסית\עברית

יוליה מירסקי
מה עושה אותנו “ישראלים” - 

זרות, איום, התגוננות והתפוררות, 
לעומת האופציה לאסוף את 

הסיפור המשותף
עברית

הקרנת סרט דוקומנטרי
 “מבצע חתונה”

במאית ענת זלמנסון-קוזנצוב
רוסית/עברית/אנגלית

פבל פיבוברוב
למה לתת לילד במתנה 

משחקי שולחן?
רוסית

אירינה ניקיפורובה
בואו לעשות 

 סיכות בצורת פרג! 
סדנא

רוסית

עמנואל רייזר
שניים מסתכלים 

בטלית: צהוב ושחור או 
כחול ולבן?

רוסית

פנחס פולונסקי
“בני נוח”  - לא יהודים בעלי 

דת יהודית
רוסית

וולף מוסקוביץ, אלטי 
רודל

הדיאלוג התרבותית 
והשפעות הדדיות ביחסי 

יהודים ואוקראינים
עברית 

הייד  פארק 

ויקטור שנדרוביץ׳16:10-15:10
מבט מתוך רוסיה - אל תוך רוסיה, 

ולא רק
רוסית

אילנה בר אל
 ריקודי עם - מחול ישראלי

סדנת אומן
עברית 

ויקטוריה צ’רנייק
אינסטגרם

סדנא ביצירת פרופיל
רוסית

אינסה שפובלוב
שוקולד

סדנא ליצור 
שוקולדים

רוסית

נתן שרנסקי
מצב העם היהודי 

ואתגריו
עברית

אליעזר לסובוי
סטארט-אפים יהודיים 

בשירות האנושות: מזכות 
המנוחה וחופש הביטוי - עד 

צדק חברתי ושוויון בין המינים
רוסית

צבי צמרת
בן גוריון ו”שיגעון” הנגב

עברית 

יואב קרקובסקי
מראיין אישי ציבור 

ישראלים
עברית

אלכס אגרנוב 17:20-16:20
מפתחות לעמי ולארצי. איך עובדת 

אבטחת מידע באינטרנט?
רוסית

אנסטסיה סימפרובסקה
ציירים יהודים באמנות 

אוקראינית: לקלוט את האחר, 
להגדיר את עצמך מחדש

רוסית

מנחם הכהן
השנאה לעם היהודי -

אנטישמיות, שנאת 
זרים - קסנופוביה, 

קנאה או חוק טבע?
עברית

רינה זסלבסקי
מאי חנוכה? חג הסופגניות, 
החג החילוני המרכזי בלוח 
היהודי או בכל זאת חוגגים 

את הנס?
רוסית

אפרים לפיד
קהילת המודיעין 

והתקשורת - אמ”ן, המוסד 
ושב”כ - במתח בין ביטחון 

המדינה וחופש העיתונות
עברית

טקס הבדלה בליווי מוסיקאלי - לובי לאונרדו קלאבטקס הבדלה בליווי מוסיקאלי - לובי לאונרדו קלאב18:00-17:30

 ואני המנגינה שלכם... אירוע סיום מרכזי בלובי לאונרדו קלאב. ישי לפידות ולהקתו במופע19:00-18:00
זמר יהודי ישראלי בהשתתפות הקהל

 ואני המנגינה שלכם... אירוע סיום מרכזי בלובי לאונרדו קלאב. ישי לפידות ולהקתו במופע
זמר יהודי ישראלי בהשתתפות הקהל

פיזורפיזור19:30
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ארוחותאירועים נוספיםמלון לאונרדו רזורטמלון לאונדרו קלאב 

אירועי ורודחוםסגולצהובלבןכחולאדוםירוקכתום
חוץ

סיור 2סיור 1

דריה אימרמן8:50-8:00
תרגול בוקר של חטחה-

יוגה )גילאי 120-14(
רוסית\ עברית

קסניה סבטלובה, רמי שני, 10:00-9:00
אבי בניהו

 ביטחון ישראל: פנימה והחוצה 
שולחן עגול מנחה: חיים צ’סלר

עברית 

ויקה שטיימן
התפתחות מושג ה”ילד” ו”ילדות” 

בתרבות מערבית
רוסית 

אנה פלוורט
מאין באים החידושים?

רוסית

ילנה קלוז’סקיה
 החטא ועונשו: האם
 ?חברה זקוקה לכלא
PELMEN-SEMINAR 

רוסית

יאן גיצלטר, זהרה רון, 
ואדים בלומין

חבר הטעמים: זיכרונות 
ומתכונים של יוצאי ברית 

המועצות
עברית

בנימין אולג מיניץ’
איפה ואיפה של הנישואין 

היהודיים: מן התורה ועד 
ימינו

רוסית

13:30-9:00
 סיור

בקניון שחורת, 
תצפית הר שחמון, 
נחל עמרם. מסלול 
אתגרי, לא מתאים 

לילדים מתחת 
 לגיל 10.

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

13:30-9:00
סיור בפארק 

צפרות, שמורת 
דקלי אדום, 

 בארות שרשרת
פוגרות, בריכות 
פלמינגו,תצפית 

הר שחמון

בהדרכת 
מדריך קק”ל 

 ארוחת
בוקר

10:00 - 7:00

דניאלה גרדוש סנטו11:20-10:20
תולדות המדינה בקריקטורה: על 

שרוליק ודוש
עברית 

ארקדי מיופיס
YOFFI-מ”גדוד אל-מוות” ל 
הדרך מטומסק לקיסריה

רוסית

גנדי )נדי( גינדין, אנה אוסמינובה
BACHATA

סדנת ריקודים לטיניים )מהצעד 
הראשון(

עברית\רוסית

יגאל יאסינוב, אמיר שניידר
הפנומן היהודי - יהדות דוברת 

רוסית וקק”ל 115
רוסית

אלכסנר קגן
תפקיד הקב”ן בצבא - 

סדנא להורי מתגייסים 
וחיילים

רוסית

אריאל בולשטיין
ישראל בשדה המלחמות 

המשפטיות
רוסית

אביגדור ירדני
מדעיי הרוח, האם הם 
יכולים להיות מדעים 

מדויקים?
עברית 

קפה רץ

דינה רובינה12:40-11:40
אמן ומקום

רוסית

דנה רומנו שביט
מי יזיז את הכאב שלי? איך לנצח 

את הכאב הכרוני
עברית

ולדימיר ביידר
אדמה יהודית: הרצאה על תופעת 

האיכר היהודי
רוסית

מרטה כתרו
עליה תל אביבית חדשה - איך 

אנחנו רואים את העיר ואת 
המדינה

רוסית

אנה מינביץ‚
בצק סוכר

סדנא
רוסית\עברית

יאן גיצלטר
אמנות הבישול 

והיסטוריה - או - וינגרט 
וז’וליין: מה זה באמת

רוסית

אסתר רייזר
יהלומים החברים הכי טובים 

של האישה
רוסית

משה לביא
גברים, נשים ויין - מה יש 

לתלמוד לומר?
עברית

אבי בניהו
אתגרי הביטחון של 

ישראל בלב מזרח תיכון 
משוגע
עברית

בת אל גיטלמן13:55-13:00
טיולים העתיד של זכרונותינו: איך 

לטייל נכון
רוסית

ואדים בלומין
 גולה תל אביב - גאולה תל אביב. 

בית מדרש
עברית

גריגורי קוטלר
 כל ישראל ערבים

זה לזה. מיתוס או מציאות
רוסית

 ארוחת
 צהריים

14:45 - 12:15

הלנה קובלסקי14:55-14:00
תנועה למעמקים: סדנא לריקוד 

מדיטטיבי
רוסית\עברית

יוליה מירסקי
מה עושה אותנו “ישראלים” - 

זרות, איום, התגוננות והתפוררות, 
לעומת האופציה לאסוף את 

הסיפור המשותף
עברית

הקרנת סרט דוקומנטרי
 “מבצע חתונה”

במאית ענת זלמנסון-קוזנצוב
רוסית/עברית/אנגלית

פבל פיבוברוב
למה לתת לילד במתנה 

משחקי שולחן?
רוסית

אירינה ניקיפורובה
בואו לעשות 

 סיכות בצורת פרג! 
סדנא

רוסית

עמנואל רייזר
שניים מסתכלים 

בטלית: צהוב ושחור או 
כחול ולבן?

רוסית

פנחס פולונסקי
“בני נוח”  - לא יהודים בעלי 

דת יהודית
רוסית

וולף מוסקוביץ, אלטי 
רודל

הדיאלוג התרבותית 
והשפעות הדדיות ביחסי 

יהודים ואוקראינים
עברית 

הייד  פארק 

ויקטור שנדרוביץ׳16:10-15:10
מבט מתוך רוסיה - אל תוך רוסיה, 

ולא רק
רוסית

אילנה בר אל
 ריקודי עם - מחול ישראלי

סדנת אומן
עברית 

ויקטוריה צ’רנייק
אינסטגרם

סדנא ביצירת פרופיל
רוסית

אינסה שפובלוב
שוקולד

סדנא ליצור 
שוקולדים

רוסית

נתן שרנסקי
מצב העם היהודי 

ואתגריו
עברית

אליעזר לסובוי
סטארט-אפים יהודיים 

בשירות האנושות: מזכות 
המנוחה וחופש הביטוי - עד 

צדק חברתי ושוויון בין המינים
רוסית

צבי צמרת
בן גוריון ו”שיגעון” הנגב

עברית 

יואב קרקובסקי
מראיין אישי ציבור 

ישראלים
עברית

אלכס אגרנוב 17:20-16:20
מפתחות לעמי ולארצי. איך עובדת 

אבטחת מידע באינטרנט?
רוסית

אנסטסיה סימפרובסקה
ציירים יהודים באמנות 

אוקראינית: לקלוט את האחר, 
להגדיר את עצמך מחדש

רוסית

מנחם הכהן
השנאה לעם היהודי -

אנטישמיות, שנאת 
זרים - קסנופוביה, 

קנאה או חוק טבע?
עברית

רינה זסלבסקי
מאי חנוכה? חג הסופגניות, 
החג החילוני המרכזי בלוח 
היהודי או בכל זאת חוגגים 

את הנס?
רוסית

אפרים לפיד
קהילת המודיעין 

והתקשורת - אמ”ן, המוסד 
ושב”כ - במתח בין ביטחון 

המדינה וחופש העיתונות
עברית

טקס הבדלה בליווי מוסיקאלי - לובי לאונרדו קלאבטקס הבדלה בליווי מוסיקאלי - לובי לאונרדו קלאב18:00-17:30

 ואני המנגינה שלכם... אירוע סיום מרכזי בלובי לאונרדו קלאב. ישי לפידות ולהקתו במופע19:00-18:00
זמר יהודי ישראלי בהשתתפות הקהל

 ואני המנגינה שלכם... אירוע סיום מרכזי בלובי לאונרדו קלאב. ישי לפידות ולהקתו במופע
זמר יהודי ישראלי בהשתתפות הקהל

פיזורפיזור19:30



 הרצאות
ומנחים
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הרצאות ומנחים

אגרנוב אלכס
אלכס אגרנוב - מהנדס מחשבים, תוכנה ומערכות. לאלכס 

יש ניסיון של למעלה מ-20 שנה בפיתוח תוכנה עבור מערכות 
תקשורת וזמן אמת, ניהול צוותי פיתוח, ניהול פרויקטים 

 AUDIO CODES והנדסת מערכת. כעת הוא עובד בחברת
כארכיטקט תוכנה ראשי ומנהל צוות הנדסת מערכת. 

הרצאה: מפתחות לעמי ולארצי. איך עובדת אבטחת 	 
מידע באינטרנט?

בכל פעם שאתם קונים משהו באינטרנט ומכניסים את 
מספר כרטיס האשראי שלכם קורה נס קטן - פרטי. 

כרטיס האשראי נשלחים בצורה מיוחדת כך שאף אחד, 
חוץ המחנות כמובן, לא יכול לקרוא אותם. 

בהרצאה נלמד אך עובדות טכנולוגיות אבטחת מידע בעת 
העברת נתונים, מי המציא אותן ובשביל מה ומה צריך 

לדעת בשביל להשתמש בהן בצורה נכונה. 

אימרמן דריה
דריה אימרמן -בת 26, נולדה בקמרובו, רוסיה. מוסמכת בתולדות 

המוסיקה מהאקדמיה למוסיקה ע"ש גלינקה, נובוסיבירסק, 
 .ISRAEL WAY רוסיה. מורה ליוגה, מדריכה בתוכנית מסע של

בשנת 2010 החלה לתרגל יוגה. בוגרת קורס מורי יוגה של 
מרכז אשטאנגה-יוגה מוסקבה. בשנת 2014 עברה התמחות 

ב-ASHTANGA-YOGA STUDIO בתל אביב במסגרת תוכנית 
'מסע', ושנה לאחר מכן עלתה לישראל. כיום עובדת כמדריכה 

KPJAY-ולומדת ב ISRAEL WAY בחברת
)SHRI K PATTABHI JOIS ASHTANGA YOGA INSTITUTE(

תרגול חטחה-יוגה בבוקר )גילאי 14-120(	 
קומפלקס תרגילים מרענן, מתאים לכל הרמות. 

איידלמן לנה
לנה איידלמן - מאמנת פיננסית עסקית לנשים. בוגרת תואר 
ראשון והסמכה מטעם מועצת רואי החשבון בשראל, ותואר 

שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. אמא לשלושה ילדים 
נפלאים. במשך תשע השנים האחרונות עוסקת בליווי של 

נשים, באופן פרטני ובקבוצות, כדי לממש את ייעודן ולעזור 
לנשים להגיע לעצמאות כלכלית. 

איך לדבר עם הילדים על כסף. חינוך פיננסי לילדים	 
כשהיינו ילדים, אף אחד לא לימד אותנו מה עושים עם 

כסף. היום, כאנשים בוגרים, אחדים מאיתנו הצליחו ללקט 
ידע וכלים בנושא, ואחדים מאיתנו קופאים כשהם מגיעים 

להתמודדות בנושאים הכספיים. מה לעשות אם יש לנו 
ילדים? כיצד נלמד אותם את הנושא הסבוך הזה? הרי 

כהורים התחייבנו לעצמינו להיות הורים טובים, שמכינים את 
הילדים לעולם שבחוץ. איך נממש את זה בנושא של כסף? 
בהרצאה יינתנו כלים פרקטיים וידע, כיצד לדבר עם ילדים 

על הנושאים הכספיים. כל הורה יצא עם רעיונות ברורים 
וישימים, אותם יוכל לממש כבר באותו היום עם הילד שלו. 

אוסטרוף רפאל
רב ומחנך בגוש עציון. יו"ר המועצה הדתית גוש עציון ושותף 
להקמת מרכז יה"ל להדרכה וייעוץ מיני בחברה הדתית. בוגר 

ישיבת הר עציון ובעל סמיכה לרבנות מהרבנות הראשית 
לישראל ותואר מוסמך מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. בין 

עיסוקיו הוא גם חוקר, לומד ומדריך את נושא השואה בארץ 
ובפולין. 

היכן היהודים שכל כך אהבנו לשנוא: יחסי יהודים 	 
ופולנים מ- 1946 ועד ימינו

סקירה של יחסי יהודים - פולנים אחרי השואה, בדגש 
על התחייה היהודית בפולין בשנים האחרונות. למה גויים 

גמורים מחיים את הנוכחות היהודית בפולין?

 הומואים ויהדות - יחסי שנאה - אהבה	 
ההרצאה תעסוק ביחסי המקורות היהודיים להומואים 

וללסביות, ותתמקד בשינויים של השנים האחרונות ביחס 
לקהילה מצד החברה הדתית והרבנית. 

אוסמינובה אנה
ילידת סוצ'י, רוקדת מגיל 4 ריקודי עם, זכתה בתחרויות 

בינלאומיות, ביניהן תחרויות סלסה בשנים 2014 ו-2015 בסנט-
פטרבורג, רוסיה. את בן זוגה לריקוד ובעלה לעתיד, גנדי )נדי(, 
היא פגשה בפסטיבל בצ'טה. כיום הם מגדלים יחד את בתם, 

ניקול, ומלמדים בצ'טה וקיזומבה בזמנם הפנוי. לאנה תואר 
שני בכלכלה מהאוניברסיטה הממלכתית של סנט-פטרבורג. 

סדנת ריקודים לטיניים BACHATA )מהצעד הראשון( 	 
כיתת אמן של הבצ’טה - אחד הריקודים הלטיניים 

הפופולריים ביותר בימינו, שמקורו ברפובליקה 
הדומיניקנית. במהלך שיעור אחד, נלמד את יסודות 

הבצ’טה, אשר יגרמו לכם להרגיש כמו כוכבים בכל רחבת 
ריקודים. 
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אלון שחר
שחר אלון, עו"ד )חבר בלשכת עורכי הדין של ישראל ושל ניו 

יורק(, יועץ משפטי בחברת צ'קמרס, חברה בתחום אבטחת 
הסייבר מתל אביב. החברה נוסדה לפני 10 שנים על ידי שני 

יזמים, וכיום מונה 260 עובדים, ויש לה שותפים ולקוחות 
בלמעלה מ-70 מדינות. 

היה חלק מהמשלחת הכלכלית בקונסוליה הישראלית בניו 
יורק, ובעבר התמחה בלשכה המשפטית של הכנסת. 

שחר הוא גם איש חינוך בתחום החינוך היהודי, ובעבר הוא 
לימד בבתי ספר בירושלים, בהונג קונג ובקראקס. 

בצבא הוא שימש כחובש קרבי. 

כיצד הפכה ישראל לאחד ממרכזי הסייבר של העולם?	 
מדינת ישראל, מרכז טכנולוגי עולמי, הפכה לאחד ממרכזי 

הסייבר המובילים בעולם. מה הם הגורמים לכך?

אלבז יוני )דידייה(
כוראוגרף ורקדן מקצועי, יליד פריז שעלה לארץ בשנת 2000. 

יוצר, מופיע ומלמד בכל רחבי הארץ מזה 16 שנה. במשך שש 
שנים מנהל סטודיו לריקוד בירושלים, המציע מבחר רחב של 

שיעורי ריקוד למבוגרים.

מורה בעל ניסיון עשיר ורקדן בעל סגנון ייחודי המתמחה 
בריקודי זוגות: סלוניים, סלסה, לטיניים, וסט קוסט סווינג, 

לינדי הופ ועוד. 

שיעור לינדי הופ - כיתת אמן	 
שיעור סלסה - כיתת אמן	 

 אלניצקי אירינה
ואינה פינקל

 FIVE SEASONS אירינה ואינה הן הבעלים של בוטיק-סדנא
לשזירת זרים וסידורי פרחים, פירות וירקות. הן נפגשו 

לראשונה בתכנית "מסע" והחליטו לעלות לישראל ולהקים 
ביחד עסק: לשזור זרים מקוריים וייחודיים מהפרחים, 

מהפירות ומהירקות שהארץ בורכה בהם. הסדנא שפיתחו 
השתיים מציעה מגוון של זרים וסידורי פרחים אכילים. 

 כיתת אמן לשזירת זרים וסידורי פרחים,	 
פירות וירקות 

אקסלרוד איליה
עלה לישראל ב-1990 ממינסק, בלרוס. בגיל 15 החל לשחק 

 BATTLE ב-"ק. ו. נ" והפך לאלוף ישראל. משתתף בתכנית
COMEDY בערוץ הרוסי TNT. מנחה בתוכנית סטנד אפ בישראל. 

עובד בערוץ 9 כמנחה תכנית בוקר ומפיק תכניות בידור. 

 "גובורים פו רוסקיי" )מדברים רוסית( אקסלרוד וגיורא 	 
זינגר - מופע סטנדאפ

מופע סטנדאפ שיגרום לכם לצחוק, להסתכל במראה 
ולהבין שאף אחד אינו מושלם, להיפך... 

בן ארי אלכסנדרה )סשה(
ילידת מוסקבה. עלתה לישראל בגיל צעיר. סיימה את לימודיה 

בחוג לתקשורת ובחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל 
אביב והמשיכה ללימודי תואר שני באמנות בינתחומית עם 

התמחות בקולנוע ישראלי. עובדת בסוכנות היהודית לישראל 
ומנהלת מערך הכשרה לשליחים חינוכיים הפועלים במחנות 

קיץ בקהילות יהודיות בברית המועצות לשעבר. מרצה 
על קולנוע ותרבות ישראלית פופולארית בתוכניות מסע 

ובמסגרות חינוכיות נוספות. 

אמהות מהאש - ילדים מהאדמה: הדור השני לשואה 	 
בקולנוע ישראלי

בקולנוע הישראלי בפרט, ובחברה הישראלית בכלל, 
לא אהבו ולא ידעו לדבר על השואה. בהרצאה נפגוש 
מספר דמויות בודדות שבאו “מאש הגיהינום” וילדיהן, 

שמשלמים את המחיר על המסך הגדול, כסממן למה 
שקרה מחוץ לבתי בקולנוע. 

ברמן לב
איש חינוך ומומחה בהקמה וניהול מיזמים חינוכיים חברתיים.  
)B. SW, M. ED(. כעת מנהל מרכז יזמות לבני נוער - תיכון שבח 

מופת )תל אביב( ומנהל מחנות קיץ וסמינרים למדעים וחינוך 
יהודי-חברתי "המפץ הגדול". 

תורה שבדרך - פסיכולוגיה של מסע. בית מדרש על 	 
טיולים ומסעות

מה מניע אדם מודרני לצאת למסע? למה מסעות וטיולים 
הפכו לאחת השאיפות המרכזיות של האדם המודרני? 

מה אנו מחפשים וכל כך רוצים למצוא במהלך מסעותינו? 
סדנא על אומנות המסע המודרני תוך כדי חיבור 

לשורשים ומקורות של מסעות בהיסטוריה יהודית. 
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בולשטיין אריאל
עורך דין ואיש ציבור, מומחה בתחום ההסברה, בוגר משפטים 
מאוניברסיטת תל אביב, ומוסמך מנהל עסקים מאוניברסיטת 
בר - אילן. בעבר מייסד ומנכ"ל פרויקט ההסברה "הפנים של 
ישראל". פרשן בענייני פוליטיקה ומשפט באמצעי תקשורת 

בארץ ובחו"ל. בעל טור בעיתון "ישראל היום". יו"ר שדולת 
הליכוד לקידום החינוך. חבר הנהלת מכון ז'בוטינסקי והמועצה 

הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי שליד משרד ראש הממשלה. 

ישראל בין ידידים ואויבים - המאזן הגאו-אסטרטגי 	 
של ישראל בעולם

 ניתוח מקיף של זירת האיומים וההזדמנויות, העומדים 
בפני המדינה היהודית, בשנת 2016. מיהם הידידים 

של ישראל, וכמה ניתן לסמוך עליהם? מיהם האויבים 
שמפניהם יש להישמר? מהן המגמות הגלובליות 

שמשפיעות על המעמד האסטרטגי של ישראל, וכיצד יש 
להיערך לקראתן?

 ישראל בשדה המלחמות המשפטיות	 
מלחמות מסורתיות, שקבעו את גורל העמים, התנהלו 

בשדה הקרב של ממש באמצעות כלי נשק שהלכו 
והשתכללו. עם הזמן נוספו אליהן מלחמות על תדמית 

ומלחמות על דומיננטיות כלכלית. כעת מתפתח סוג חדש 
של לחימה, שחשיבותה עולה בהתמדה בשנים האחרונות 
- הלחימה המשפטית. הלחימה המשפטית מתייחסת לכל 

סוגי המלחמות האחרים, והיא משפיעה באופן ישיר על 
היכולות של המדינה לנצח בלחימה צבאית, תדמיתית או 

כלכלית. כל שבוע מביא עמו ביטויים חדשים לכך: בתי 
משפט במדינות מסוימות פותחים בחקירה נגד קצינים 
ישראליים, חברות רב-לאומיות נתבעות על השתתפותן 

בפרויקטים בירושלים, ומעל הכל עולה האיום בסנקציות 
משפטיות מטעם האו”ם או ארגונים אחרים...  ישראל 

נאלצת להתמודד עם אתגרים משפטיים בפורומים 
בינלאומיים ובמדינות ספציפיות, היא מותקפת ומתגוננת 

כמעט על בסיס יומי, אך במקביל גם לומדת יותר ויותר 
לרתום את הלחימה המשפטית לטובתה. 

בלנקי מריאן
סופר, מתורגמן, עיתונאי. חתן פרסים בינלאומיים בספרות. 

תרגם לרוסית ספרים ומחזות מאת אפרים קישון וחנוך לוין, 
תרגומים אשר זכו להכרה בינלאומית ונעשה בהם שימוש 
נרחב בתיאטראות ברוסיה, באוקראינה, בארצות הברית, 
בגרמניה ובישראל. משמש מנחה תוכניות ברדיו "שיקגו" 

ברוסית ובעל טור בעיתון במוסקבה. מחבר מערכונים 
סאטיריים ומופיע כסטנדאפיסט. 

הקרנת סרט קצר "מכתב לאלוהים". תאטרון 	 
מיניאטורות יהודיות

15 דק' של סרט בבימויה של מריה איברגימוב )באקו, 
אזרבייג'ן( על פי סיפור קצר מאת מריאן בלנקי, אשר זכה 

בכמה פרסים בתחרותיות ספרותיות בינלאומיות: חולה 
הנוטה למות מחליט לכתוב מכתב לאלוהים, ומקבל 

מכתב תשובה… במקור, הסיפור מתרחש בירושלים - 
בסרט החליטה הבמאית להעביר את העלילה לבאקו. 

זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל הסרט הקצר בוושינגטון, 
ארה"ב, ופרס התסריט בפסטיבל קייב. 

 "הו הו ג’וליה” - מחזה מאת אפרים קישון 	 
קריאת המחזה על ידי שחקנים

משתתפים: נדז’דה טיחונובה, ולדימיר וורוביוב, מריאן בלנקי

בן יהודה גל
חברת סגל בכיר במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה 

הפתוחה. בעלת ד"ר במדעי המוח וההתנהגות מהפקולטה 
למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. עשתה פוסט-דוקטורט 

באוניברסיטת פיטסבורג, במכון לחקר הלמידה והתפתחות 
האדם. מחקריה עוסקים בהיבטים תפיסתיים וקוגניטיביים 
של קריאה תוך התמקדות באוכלוסיות מגוונות, כמו לקויי 

קריאה ודו-לשוניים, ובהשפעת הטכנולוגיה על השפה הדבורה 
והכתובה. 

 הרצאה: נקודת מבט קוגניטיבית על דו-לשוניות	 
מרבית אוכלוסיית העולם יודעת יותר משפה אחת. אבל 

דו-לשוניות אינה מצב הומוגני, יש אנשים החשופים 
לשתי שפות מהינקות ואילו אחרים לומדים שפה שניה 

רק בבית הספר. לידיעת שתי שפות השפעה מורכבת על 
התפתחותן של יכולות קוגניטיביות, והיא תלויה בהקשר 

שבה נלמדת השפה השנייה. בהרצאה זו אציג מיתוסים 
ועובדות על יתרונותיה הקוגניטיביים של דו-לשוניות 

ואדון באתגרים העומדים בפני חברה דו-לשונית. 

בלומין ואדים
היסטוריון, איש חינוך ופעיל חברתי. מנהל תכנית מנדל 

למצוינות בסוכנות היהודית. מומחה תוכן והכשרה ׳מקום׳, 
יחידת התוכן האסטרטגית של הסוכנות היהודית. בין השנים 

2006-2010, כיהן כראש מינהל חינוך סנט-פטרבורג, צפון 
מערב רוסיה והמדינות הבלטיות )אסטוניה, לטביה וליטא( 

מטעם הסוכנות היהודית. לפני כן, במשך 5 שנים, היה 
מנכ"ל של '1+1 התאחדות נוער וצעירים עולים'. בוגר תוכנית 

משמעו"ת - למנכ"לי עמותות במגזר השלישי בישראל 
)אלכ"א-ג'וינט(; בוגר תכנית 'גוונים' לפיתוח מנהיגות יהודית 
פלורליסטית )פדרציית סן-פרנסיסקו(; אחד המייסדים של 

קבוצת 'דור 1. 5 - ישראלים דוברי רוסית' חבר הנהלה של 
הקרן החדשה לישראל, חבר הועד המנהל של 'ישראל 

חופשית', חבר ועדת התכנים של 'לימוד לדוברי רוסית'. מחבר 
הספר "חבר הטעמים: זיכרונות ומתכונים של יוצאי בריה"מ 

לשעבר". מתגורר ברמת-גן מאז 1990, בן זוג לרומן ואבא 
לדניאל. 

האף של קליאופטרה או מה מניע את גלגלי 	 
ההיסטוריה?

סקירה מדגמית של חוקרים ומחקרים, אשר ניסו 
להצביע על הסיבה והמסובב בהיסטוריה האנושית: מה 

תפקידו של היחיד והמנהיג בהיסטוריה? מה תפקידה של 
עצמה צבאית? האם הכלכלה היא זו שמניעה את גלגלי 

ההיסטוריה? אולי הטכנולוגיה היא היא המקור לכל? או 
אולי כל אלה הם רק ביטויים לסיבה האמתית שמעלה 

ומפילה אימפריות, מובילה מהפכות ובוראת עולמות: 
היסטוריה של רעיונות? הייתכן שכל אלה אינם אלא 

ביטויים חומריים לתהליכים עמוקים יותר המבטאים את 
"רוח התקופה"? או שמא המניע לכל הוא יחסי הכוחות 
החברתיים, מאבקים בין מעמדות ומלחמות בכורה בין 
אליטות מתחלפות? ובכלל, אולי בסוף הכל - חיידקים 

ופלדה?

משחר דברי הימים עולים ונופלים מודלים מטא-
היסטוריים המבקשים להסביר את העבר ולנבא את 

העתיד. אנחנו ננסה לבחון את הכלים החדשניים שהציע 
כל אחד מהם, ולזכך מתוכם תובנות לגבי תיאוריות השינוי 

הרלוונטיות לזמננו. 
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 הרצאה: הספר "חבר הטעמים: זיכרונות ומתכונים של 	 
יוצאי ברית המועצות"

בארון הספרים הקולינרי-ישראלי יש ביטוי למטבח 
המרוקאי, העיראקי, ההונגרי, ולמטבחים אחרים, והגיע 

הזמן לצרף גם את קולה של אחת העליות הגדולות 
שידעה המדינה, ולתעד את המטבח היהודי-סובייטי. 

לאחר מסע גיוס-המונים מוצלח, ומשהפך לרב-מכר, "חבר 
הטעמים" מגיע ללימוד-אילת ומציע מפגש עם היוצרים, 

טעימה מהסיפורים ומתהליך היצירה המשותפת, ושיחה 
על אוכל ותרבות, שם וכאן. 

עם זהרה רון, יאן גיצלטר, ואדים בלומין. 

בית המדרש: גולה תל אביב - גאולה תל אביב?	 
מדרש שיר ומסע קריאה של תל אביב-יפו מנבואת 

יחזקאל עד שיריו של ברי סחרוף. 

 בן יעקב חיים
מרצה וחוקר, פעיל ציבורי. ד"ר חיים בן יעקב, מנכ״ל הקונגרס 

היהודי האירו - אסיאתי, ראש מדור פיתוח קשרי חוץ 
באוניברסיטת תל אביב, חבר צוות במכון לחקר פתרונות 

לאתגרים גלובליים ע"ש ב.

מינץ באוניברסיטת תל אביב. בעבר שימש כראש נציגות של 
סוכנות היהודית במוסקבה ובמדינות הבלטיות, ראש תחום 

במחלקה לחינוך יהודי ציוני בסוכנות היהודית. ייסד וניהל מכון 
ללימודי היהדות והכשרת עובדים קהילתיים במוסקבה, מרצה 

במכון ללימודי היהודית בירושלים, באוניברסיטאות בארץ 
ובעולם, יו"ר פורום "התפוצה היהודית דוברת רוסית בעולם - 

אתגרים משותפים" במסגרת כנס הרצליה. 

הקהילות היהודיות בעולם והגנה על האינטרסים 	 
המרכזיים של מדינת ישראל: סוגיית "הנאמנות 

הכפולה" בעולם המודרני
ההרצאה תעסוק בבעיות פוליטיות, חברתיות ואחרות 
הקשורות לסוגיית “הנאמנות הכפולה” ושל כלל יהודי 

חשוב “כל ישראל ערבים זה בזה”, דרכי התמודדות של 
מנהיגות יהודית מול דילמות מסוג זה. כמו כן, נעבור באופן 

פנורמי על סוגיות במערכת היחסים בין יהדות התפוצות 
ומדינת ישראל. 

בר-אל אילנה
מדריכת ריקודי עם באילת והערבה. מתגוררת באילת 35 שנים, 

מנהלת חשבונות ומדריכת רקודי עם. הפכה את התחביב 
למקצוע לפני 12 שנים מתוך אהבה לריקודי עם ולמוסיקה 

הישראלית )רוקדת כ-30 שנה(. 

סדנא: ריקודי עם - מחול ישראלי	 

בן שמאי חגי
פרופסור בגמלאות בחוג לשפה וספרות ערבית, 

האוניברסיטה העברית. בשנים שונות שימש כנשיא ומנהל 
תכניות אקדמיות ופרויקטים רבים: נשיא החברה לחקר 

התרבות הערבית-היהודית, ראש מכון בן-צבי לחקר קהילות 
ישראל במזרח, מנהל של תכנית לימודי מקרא ועברית, 

אוניברסיטת המדינה בסנט - פטרבורג, מנהל אקדמי, מפעל 
פרידברג לחקר הגניזה, מנהל אקדמי של הספרייה הלאומית 

בשנים 2009 - 2015. 

פרופ' בן שמאי עוסק בתחומי עניין רבים כמו: פרשנות 

מקרא ופילוסופיה בערבית-יהודית, תולדות הקהילות 
היהודיות בארצות האסלאם, בייחוד קהילות קראים, 

תיאולוגיה אסלאמית. פרסם מאמרים רבים בכתבי עת 
ופרקים בספרים בנושאים אלה, ערך והשתתף בעריכת 

ספרים. 

גניזות קהיר: אלף שנים במנהרת הזמן של תרבות 	 
החברה היהודית במזרח התיכון

מהי גניזה? שתי הגניזות בקהיר העתיקה: הגניזה הרבנית 
והגניזה הקראית. 

הגניזה התיעודית והגניזה הספרותית. תולדות גילוי 
הגניזות ומחקרן. מה הוסיפו הגניזות לידיעותינו על 

תולדותיה ותרבותה של החברה היהודית באגן הים 
התיכון?

בניהו אבי
מנכ"ל ובעלים של חברת "בניהו יעוץ ואסטרטגיה" בע"מ. 

בעבר דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל. עיתונאי ודובר, בעל טור 
בעיתון "מעריב". 

ביטחון ישראל: פנימה והחוצה - שולחן עגול 	 
מנחה: חיים צ'סלר

"אתגרי הביטחון של ישראל בלב מזרח תיכון משוגע״	 
מצד אחד אין כרגע איום קיומי על מדינת ישראל 

מצד צבא סדיר ערבי - מצד שני, מסביבנו קורסות 
מדינות וארגוני טרור משתלטים על השטח ולאורך 

הגבול עם ישראל. בתווך, ישראל היא אי של יציבות 
ומעין וילה בתוך הג’ונגל. בהרצאה ידובר בין השאר 
על האתגרים הניצבים בפניה, ובהם הממשל החדש 

בארה״ב על רקע חתימת ההסכם הסיוע הביטחוני בין 
ישראל למעצמה הגדולה בעולם, הסכם הפיוס הטרי 
מול טורקיה בצל המחלוקות הלא פשוטות בין שתי 

המדינות, מאזן הכוחות החדש בסוריה, לרבות כניסתה 
של רוסיה אליו ומקומה ותפקידה של ישראל במצב 

חדש ורגיש זה ועודד. 

ביידר ולדימיר
עיתונאי, עורך, תסריטאי, מנחה טלוויזיה. בוגר הפקולטה 

לעיתונאות של האוניברסיטה הממלכתית של לנינגרד, 
בריה"מ. עבד בעיתונים, כתבי עת וקולנוע תיעודי. עלה 

לישראל בשנת 1995 וכיהן כסגן העורך הראשי של העיתון 
"ווסטי", והעורך הראשי של כתבי עת פופולריים.

במשך שמונה שנים הגיש את תוכניתו "פרסונה" בערוץ 9, 
והיה העורך האחראי של שורת תכניות בידור בערוץ. חיבר 

שישה ספרים, סרט תיעודי ובעל טורים קבועים בירחונים כגון 
"אוגוניוק", "לחיים" )מוסקבה( ואתרים מקוונים בשפה הרוסית 

בארץ ובעולם. חתן פרס "כנר על הגג" לשנת 2013. 

 

האדמה היהודית: סיפור הנס של החקלאות היהודית	 
כיצד קרה שבמדינה - אשר שני שליש משטחה הוא 
מדבר, ועם אשר במשך כמה מאות שנים היה מנותק 

מעבודת אדמה ועבר תהליכי עיור מתקדמים, פותחה 
אחת המערכת החקלאית המתקדמות בעולם, ובוודאי 

הייחודיות ביותר?
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ברונפמן מתיו
מתיו ברונפמן )ניו-יורק, ארה"ב( יזם, פילנתרופ, ויו"ר ועדת 

 BHB היגוי לימוד בריה"מ. מתיו ברונפמן משמש כיו"ר ומנכ"ל
אחזקות, שהיא חברת השקעות עם אינטרסים רבים. הוא 

אחד מבעלי השליטה ברשת המרכולים הגדולה - שופרסל 
 ,FSU ישראל, ושולט בזיכיון איקאה בישראל. בנוסף ללימוד
האינטרסים הפילנתרופיים של מתיו כוללים יו"ר בתוכנית 

 ,TEAMWORK אקסס של הוועדה היהודית אמריקאית, יו"ר קרן
וחבר במועצת המנהלים במרכז הקהילתי היהודי לצעירים 

בשם “92ND STREET Y”. קיבל תואר ראשון ממכללת ויליאמס 
ותואר MBA מבית הספר לעסקים של הרווארד. 

  שיחה על כלכלה ,פוליטיקה,	 
פילנתרופיה ועתיד העם היהודי

מנחה: נחמה דואק

גיטלמן בת אל
מטיילת, מורה והרפתקנית. ילידת אוקראינה, בגיל 16 עלתה 

לבדה לישראל. שירתה בצה"ל ביחידת הצנזורה הצבאית, 
בוגרת החוג לפסיכולוגיה, מעצבת ובעלת תעודת הוראה. 

למעלה מעשור לימדה בבתי ספר ובזמנה הפנוי חובבת ריצה 
וקרוס-פיט. השתתפה בחצאי-מרתון רבים בארץ ובעולם. 

עוסקת בפיתוח עסקי של תכנון טיולים ומסעות. 

טיולים - העתיד של זכרונותינו: איך לטייל נכון	 
ממה מתחיל הטיול? כיצד לבחור את ארץ היעד? מה 
הדרך הנכונה לתכנן את הזמן ואת התקציב? מה צריך 

לדעת מראש? מה לארוז ומה לא?

גינדין גנדי )נדי(
רופא, מומחה ברפואת משפחה ורפואה אסתטית, מורה 

לבצ'טה וקיזומבה. נולד וגדל בבריה"מ. מילדותו רקד ריקודי 
עם וריקודים סלוניים. עם עלייתו לישראל היה לעולה הראשון 

שהועסק כרופא בבית החולים יוספטל באילת. כיום הוא 
ממשיך לעסוק ברפואת משפחה ורפואה אסתטית, עדיין 

מתגורר באילת, ומלבד אהבתו הגדולה לריקוד הבצ'טה 
וקיזומבה, חובב טניס וסקי. גנדי )נדי( למד ב'צטה מן המורים 
הטובים בעולם: בלונדון, ברלין, ורשה, ליסבון, סנט-פטרבורג 
וקאדיס. משנת 2012 מלמד בעצמו בצ'טה, קיזומבה וריקודים 
 SEXY פופולריים אחרים. ב-2013 הוזמן להופיע וולמד במסגרת
SENSUAL LATIN DANCE FESTIVAL & בוינה, אוסטריה. אגב, גם 

את זוגתו לחיים, אנה, הוא פגש בפסטיבל בצ'טה. 

סדנת ריקודים לטיניים BACHATA )מהצעד הראשון( 	 
כיתת אמן של הבצ’טה - אחד הריקודים הלטיניים 

הפופולריים ביותר בימינו, שמקורו ברפובליקה הדומיניקנית. 
במהלך שיעור אחד, נלמד את יסודות הבצ’טה, אשר יגרמו 

לכם להרגיש כמו כוכבים בכל רחבת ריקודים. 

גוגל לאוניד
דוקטורנט במתמטיקה שימושית באניברסיטת תל אביב. 

מומחה עיבוד נתונים )DATA SCIENTIST( במעבדת הרובוטיקה 
 .GENERAL ELECTRIC של חטיבת המחקר בחברת

לפני עלייתו ארצה היה פעיל בקהילה היהודית של מוסקבה 
במסגרת תכניות נוער וסטודנטים. סיים בהצטיינות תואר ראשון 

ושני בפקולטה למתמטיקה ומחשבים באוניברסיטת בר-אילן. 

משנת 2008 עובד כמומחה אלגוריתמים בתחום עיבוד נתונים 
רפואיים בחברת GENERAL ELECTRIC ומספר פטנטים של שימוש 

במודלים מתמטיים באפליקציות רפואיות רשומים על שמו. 
החל מ-2012 דוקטורנט בבית ספר למתמטיקה באוניברסיטת 

תל אביב. עוסק במידול מתמטי של בינה מלאכותית, בניית 
רשתות ניירונים על בסיס נתונים במימד גבוה, ושימוש בלמידת 

מחשב עבור עיבוד אותות ביו-רפואיות. כל הטכנולוגיות הללו 
מאפשרות לפתח שיטות חדשניות להתראה מוקדמת של 

התקפי אפילפסיה ופיתוח תוכנות הנשלטות ע''י המוח. כמו 
 )DATA SCIENTIST( כן, במסגרת עבודתו כמומחה עיבוד הנתונים

 ,GENERAL ELECTRIC במעבדת הרובוטיקה בחטיבה למחקר של
הוא מפתח את מערכות העתיד ל"אינטרנט של הדברים" 

)INTERNET OF THINGS( לקידום ערים חכמות. 

בינה מלאכותית — האם אנחנו מוכנים לעתיד?	 
האם ניתן ללמד את המחשב לפתח אינטליגנציה אנושית, 

או שהוא רק מסוגל לדמות אותה? מה יישאר לבני אנוש 
בעידן מכונות חכמות? ההרצאה תכלול סקירה של 

ההישגים האחרונים בתחום הבינה מלאכותית, וגם דיון 
פתוח על מראה העתיד. 

גורוב מרים
ילידת סברדלובסק )יקטרינבורג של ימינו(, רוסיה. סיימה 

בשנת 1988 את לימודיה באקדמיה לתאטרון במגמת בימוי. 
עבדה כמפיקה בתאטרון לקומדיה מוזיקלית. עלתה לישראל 

ב-1991 והייתה מפיקה ועוזרת פרלמנטרית של חבר הכנסת יורי 
שטרן. עסקה רבות בשליחויות לרוסיה ולאוקראינה, ובארבע 

השנים האחרונות עובדת עם סטודנטים יהודים מחמ"ע 
במסגרות חינוכיות שונות כגון מסע, תגלית ומסע ישראלי. 

הרצאה-מופע-קולנוע -"לכלוכית" - יורשת מיירהולד	 
נעסוק בסרט האיקוני של הקולנוע הסובייטי “לכלוכית” 
)לנפילם, 1948(. אמנם, אפשר לתהות מה הקשר לבמאי 

הדגול, מיירהולד, ומורשתו? את הסרט הגו והפיקו 
תלמידיו )בשעה שהוא עצמו נאסר ב-1939 ונרצח 

ב-1940(, ותלמידי-תלמידיו, מעין “נכדיו האמנותיים”. על 
בסיס הסרט הזה כמקרה בוחן, ננסה להבין מהי אותה 

ה”ביומכניקה” המפורסמת של מיירהולד. שהרי שני 
הכוכבים הגדולים של הסרט, ארסט גרין וינינה ז’יימו, 

יצרו את תפקידיהם על פי השיטה הזו. כמו כן, ננסה לבאר 
את סוגיית יהדותו של מיירהולד. ההרצאה כולה תלווה 

בקטעים נבחרים מהסרט ובקטעי ארכיון נדירים. 

גיצין מיקי
מנכ"ל תנועת "ישראל חופשית", המקדמת חופש דת 

ופלורליזם יהודי בישראל וחבר מועצת עיריית תל אביב 
- יפו מטעם סיעת מרצ. מוסמך במדיניות ציבורית מטעם 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON. בן להורים ילידי ברית המועצות 

שעלו בשנות ה-70. גר בתל-אביב עם בן זוגו. בעבר היה שליח 
של הסוכנות היהודית בקהילה יהודית בצפון אינדיאנה. כיום 

במסגרת תפקידו בעירייה מיקי גיצין אמון על פיתוח גלובלי 
וחדשנות, פלורליזם וגיוון חברתי ומדיניות עירונית בתחום 

השכירות. 

מקודשת, מקודשת, מקודשת... יש אלטרנטיבה 	 
לרבנות

הרצאה אינטראקטיבית, שבה תוכלו ללמוד על החתונה 
היהודיה האורתודוקסית, לשמוע מדוע זוגות רבים 

בישראל מוותרים עליה, ומה האלטרנטיבות שקיימות 
מחוץ לקירות הרבנות. תוכלו להכיר את המושג “טקס 
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חתונה יהודי חילוני” ומדוע הוא נחוץ בישראל המודרנית, 
בה לא ניתן לקיים חתונה שלא דרך ממסד דתי. 

גוטמן דליה
מפיקה ובמאית של סרטים תיעודיים. במשך 30 שנה שימשה 
בתפקידי הפקה, עריכה וניהול ברשות השידור - קול ישראל 

וערוץ 1 בטלוויזיה. בין היתר, הפיקה תכניות אולפן ומגזין 
תרבות שבועי, ועמדה בראש דסק התרבות של 'מבט'. 

בתפקידה האחרון הייתה מנהלת התכניות של ערוץ 1. כמפיקה 
עצמאית - הפיקה סרטים תיעודיים וכתבות טלוויזיה. בשנת 
2007 הפיקה את הסרט "המסע של ילדי טהרן". זהו התיעוד 
הראשון והיחיד של פרשה מכוננת זו. מאז הפיקה 6 סרטים 

תיעודיים על נושאים הקשורים בהיסטוריה של מדינת ישראל. 

המסע של ילדי טהרן, הקרנת סרט ופגישה עם מפיקת 	 
הסרט. 

גרדוש סנטו, דניאלה
דניאלה סנטו גרדוש, עורכת תוכן, מפיקה ואוצרת תערוכות 

עצמאית, עד לאחרונה מנהלת שידורי הילדים והנוער - בערוץ 
הראשון, רשות השידור. 

בוגרת החוגים להיסטוריה כללית ולאמנות באוניברסיטה 
העברית והחוג למוזיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. עורכת 

ומפיקת תכניות טלוויזיה בתחומים שונים - אקטואליה, 
ילדים ונוער, תרבות ועוד. עורכת ספרי הילדים הקלסיים כמו 

"מאה סיפורים ראשונים", "מאה שירים ראשונים". אוצרת 
תערוכות, בין השאר, במוזיאון חולון לאומנות על סמל המדינה 

בקריקטורות. בימים אלו עוסקת במחקר מקיף על מכלול 
יצירתו של אביאה, הקריקטוריסט המפורסם - דוש. 

תולדות המדינה בקריקטורה: על סרוליק ודוש	 
“תמונה אחת שווה אלף מילים” זהו קיסמה של אמנות 

הקריקטורה הפוליטית המהווה גם תיעוד היסטורי ייחודי 
וכאלה הן גם יצירותיו של דוש )קריאל גרדוש(, שהיה 

הקריקטוריסט הפוליטי המוביל בישראל במשך שנים 
ארוכות. דוש יצר את “שרוליק”, דמות הצבר המיתולוגי 

עם כובע הטמבל כסמלה של ישראל בקריקטורות 
שלו והציב אותו במרכזם של אירועים משמעותיים 
בתולדותינו. סיפורו של שרוליק, לידתו והתבגרותו 

בקריקטורות של דוש, הוא סיפורה של המדינה. 

גיצלטר יאן
שף, מסעדן ויועץ קולינרי. עלה לישראל בשנת 1990 מבאקו, 
אזרבייז'ן, עם אשתו ובתו בת השלושה חודשים. בשנת 2003 

סיים בהצטיינות את בית הספר הגבוה לקולינריה "בישולים", 
השלים התמחות במוסקבה ובבודפשט. בין השנים -2006

2007 הנחה תכנית בישול שבועית ופינות קולינריות בתכנית 
הבוקר בערוץ 9. מ-2006 ועד היום מרצה בכיר בקורסי 

הכשרה של טבחים ושפים "אינטר-שף". מעביר סדנאות-אמן 
במוסקבה, בקייב, בחארקוב ובבאקו מטעם לשכת הקשר 
"נתיב" ומשרד ראש הממשלה. הוראה והנחייה של כיתות 
אמן במערכות גזפרום, רוסיה. הפקה והנחייה של השקות 

וסעודות חגיגיות במוסקבה, בלונדון, באמסטרדם ובברלין. 
חבר באגודת השפים של רוסיה ושל אוקראינה. מחבר 

הספר "חבר הטעמים: זיכרונות ומתכונים של יוצאי בריה"מ 
לשעבר"

 "חבר הטעמים: זיכרונות ומתכונים של יוצאי ברית 	 
המועצות"

בארון הספרים הקולינרי-ישראלי יש ביטוי למטבח 
המרוקאי, העיראקי, ההונגרי, ואחרים. הגיע הזמן לצרף 

גם את קולה של אחת העליות הגדולות שידעה המדינה, 
ולתעד את המטבח היהודי-סובייטי. לאחר מסע גיוס-

המונים מוצלח, ומשהפך לרב-מכר, "חבר הטעמים" 
מגיע ללימוד-אילת ומציע מפגש עם היוצרים, טעימה 

מהסיפורים ומתהליך היצירה המשותפת, ושיחה על אוכל 
ותרבות, שם וכאן. עם זהרה רון, יאן גיצלטר, ואדים בלומין. 

אמנות הבישול והיסטוריה - או - וינגרט וז'וליין: מה זה 	 
באמת?

הרצאה על הקשר שבין קולינריה להיסטוריה, ועל מוצאן 
של מנות רוסיות אותנטיות ומתכונים הקיימים במרחב 

הפוסט-סובייטי בלבד, בשעה ששמותיהם מסמנים משהו 
אחר לחלוטין בשאר העולם. 

דולינסקי ויקטוריה
עיתונאית רדיו וטלוויזיה רב תחומית, בוגרת פקולטה 

לתקשורת של האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה. בעבר 
סגנית עורך ראשי של "קול ישראל" ברוסית - רדיו רק"ע, 

חברה בנשיאות מועצת העיתונות, בהנהלת אגודת העיתונאים 
בת"א וקרן "ידע" של עיתונאים רשות השידור. 

ילידת באקו, אזרביג'אן. בגיל 13 התחילה בקרירה עיתונאית 
ככתבת צעירה בעיתון עירוני. לאחר לימודים בפקולטה 

לתקשורת עבדה במערכות תקשורת מרכזיות בברית 
המועצות. עם עלייתה בשנת 1990 הצטרפה לצוות הראשון של 

רשת קליטת עלייה )רק"ע( בקול ישראל ברוסית והתקדמה 
לסגנית העורך הראשי בתחנה. היא נבחרה לנשיאות מועצת 

העיתונות ולהנהלת אגודת העיתונאים בתל אביב. היא מסקרת 
נושאי אקטואליה, תרבות, בריאות ואיכות חיים ומופיעה 

באירועים ציבוריים רבים. 

דיון על ביון ויקטוריה דולינסקי משוחחת עם אפרים 	 
לפיד על סוגית המרגלים

גורביץ' מיטיה
מומחה ליינות ישראל, סומילייה מדופלם WSET 3 )אנגליה(, 

מנכ"ל חברת ד. ב. עתיד מרקטינג בע"מ )שיווק יינות איכות(. 
מוותיקי תעשית היין והאלכהול. 

התחיל את דרכו מאחורי הבר, עסק בהדרכה והכשרה של 
צוותי בר, עבד במחלקת מכירות של יקב בוטיק פלם )בניית 

תדמית וניהול עבודה מול חנויות ורשות הכוללת הרצעות 
 ,DIAGIO ובנציגת קונצרן IBBLS לקהל לקוחות רחב(, בחברת

יבואיני מותגי על כגון ג'וני ווקר וסמירנוף. בשנת 2010 הצטרף 
ליקב אמפורה כמנהל פיתוח עסקי ואחראי לשיווק ומכירה 

של היינות לחו"ל )אנגליה, ארה"ב ויפן(. 

התפתחות יקבי בוטיק בישראל	 
התפתחות תרבות יקבי בוטיק בישראל ב 20 שנה 

האחרונות. 

דמיאנוב ניקולאי
היסטוריון ומורה דרך. יליד לנינגרד, בריה"מ. בוגר הפקולטה 

להיסטוריה של האוניברסיטה היהודית בסנט פטרבורג. מורה 
להיסטוריה כללית ותולדות עם ישראל בבתי ספר ממלכתיים 
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כלול מחלקות יהודיות. משנת 2004 מרצה בתולדות עם 
ישראל ומשנת 2005 מורה דרך בקהילות יהודיות במזרח 

אירופה. 

מחקרי שדה -זיכרון ושכחה: מה זוכרים ומדוע?	 
בהרצאה אנו נתייחס לאנדרטות במקומות קבורה לזכר 

יהודים שנרצחו על ידי השלטון בברית המועצות. ליד כל 
עיר גדולה בברית המועצות לשעבר יש שטח שבו נקברו 

קרבנות שנרצחו על ידי נציגי השלטון. השטחים הללו 
היו מגודרים וקרבנות שנעלמו למשפחות שלהם נקברו 

בברית  בחשאי. עד שנות ה-80 נחשבו אנשים אלה 
המועצות כנעדרים שמקום קבורתם לא נודע. חלקם 

נמצאו וזוהו במקומות קבורה בסוף שנות ה-80. בשנות 
ה-90 נפתחו מקומות אלה לקהל כאתרי זיכרון והנצחה. 

במקומות הללו נקברו אנשים בני לאומים שונים. בכל 
אחד מהמקומות יש אנדרטה יהודית וגם נקודות הנצחה 

אישיות למשפחות יהודיות. בפרויקטים החינוכיים 
בהיסטוריה של קהילות יהודיות במזרח אירופה וברית 

המועצות לשעבר, מופיע נושא זה לעתים רחוקות. הנושא 
הזה כמעט לא מדובר בתכניות הלימודים מסיבות שונות. 

בהרצאה יוצגו סיפוריהם של המקומות הללו והסיבות 
להשתקתם עד כה. 

דמצ'נקו איגור
דוקטורנט בהנדסת מכונות, מעבדה לממשקי מח מחשב, 

הטכניון. יליד מולדובה. עלה לישראל בשנת 1998. נשוי ואב 
לשניים. אחד ממובילי הקבוצה "ביתנו בגליל". בוגר הפקולטה 

להנדסת מכונות ופיזיקה ומוסמך בהנדסת מכונות. 

"הנדסת ההתיישבות" במאה ה-21	 
 ציונות במאה-21 אמתי או מדומה? על השאלה הזאת 
יכולה לענות קבוצת התיישבות עם נטייה טכנולוגית 

“ביתנו בגליל”. הרצאה תהיה מוקדשת להיסטוריה של 
הקבוצה, הקשר שלה עם דור 1. 5, וגם תכניות לעתיד. 

דואק נחמה
עיתונאית בכירה. את הקריירה העיתונאית החלה בעיתון 

"העיר". בשנת 1981 עברה ל"ידיעות אחרונות", שימשה ככתבת 
ופרשנית פוליטית במשך 15 שנים. באוקטובר 2005 החלה 
לכתוב במוסף המדיני-פוליטי של העיתון, "המוסף לשבת", 

לצד כתיבת מאמרי דעה. בנוסף לעבודתה ב"ידיעות אחרונות", 
מזה 10 שנים מגישה את תכנית הטלויזיה השבועית, "חיידק 

פוליטי", בערוץ הכנסת, שמשודרת גם בערוץ 10. משנת 1999 
היא מנחה את אירוע "שבתרבות" בתיאטרון חולון, ומארחת 

דמויות פוליטיות וציבוריות מובילות. 

נחמה דואק מראיינת את דני עטר על התכנית הסודית 	 
של קק"ל להורדת מחירי הדירות

שיחה על כלכלה ,פוליטיקה, פילנתרופיה ועתיד העם 	 
היהודי - מתיו ברונפמן ואהרון פרנקל - מנחה: נחמה 

דואק

הכהן מנחם
סגן נשיא ועידת התביעות. הרב של תנועת מושבי העובדים 

בישראל. חבר הכנסת ה-8, 9, 10, 11, 12 מטעם מפלגת העבודה 
והמערך. הרב הראשי ליהדות רומניה, רב הסתדרות העובדים 

הכללית )לשעבר(. מייסד "מרכז ספיר" - לתרבות ולחינוך יהודי 
בירושלים העתיקה. מחבר 16 ספרים ומאמרים רבים. 

 "השנאה לעם היהודי" –	 
אנטישמיות, שנאת זרים -קסנופוביה?

קנאה או חוק טבע?	 
מחקרים רבים ותיאוריות מגוונות קיימים סביב הנושא 

של שנאת ישראל

בתקופות שונות. יש שקיוו שאם היהודים יתבוללו, 
האנטישמיות תיעלם. אך ההיפך הוא הנכון. למה? האם יש 

סיבות הגיוניות לכך או שזה פשוט חלק מחוקי הטבע. 

הופמן יורי
מדען בכיר, דוקטור בפיזיקה ומתמטיקה. בוגר בהצטיינות 

של החוגים לפיזיקה ומתמטיקה של האוניברסיטה הלאומית 
בקייב, אוקראינה, ומוסמך בהצטיינות מהמחלקה לפיזיקה של 

האוניברסיטה הלאומית בחארקוב, אוקראינה. בוגר הקורס 
הגבוה ל"שיטות יצירתיות לפתרון בעיות מדעיות והנדסיות" 

במכון הפטנטים של הוועדה הממלכתית לענייני המצאות 
ותגליות במוסקבה, רוסיה. השלים את התזה שלו במעבדת 

תגובות גרעיניות של המכון המאוחד למחקרים גרעינים במחוז 
מוסקבה, רוסיה. עבד כפרופסור לטכנולוגיות פיזיקליות חדשות 
באוניברסיטה הלאומית של חארקוב, אוקראינה. עבד בהיי-טק 
הישראלי, לימד פיזיקה, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, פילוסופיה 

ופיתוח חשיבה באוניברסיטאות ומכללות שונות בארץ. חתן פרס 
"ירושלים בעלייה" בתחום מדע והיי-טק, חבר באגודה הישראלית 
לפיזיקה, חבר במועצה המייעצת לכתב עת מזרח-אירופי לפיזיקה. 

פיזיקה ותורה - האם יש סתירה ביניהם?	 
תורה היא האוצר הגדול של העם היהודי. נתיב עתיק של 
ידע בתחומי דת, פילוסופיה, מדע, ספרות ואמנות, אמונה 

וחשיבה רציונלית. האם האמונה זקוקה לאישוש? כיצד 
ניתן לשלב תפיסות מדעיות עם אמונה דתית? ההרצאה 

תעמוד על כמה הוגים מרכזיים במחשבת ישראל לצד 
כמה עקרונות ותפיסות מדעיות. 

הרינביץ‚ ולדיסלב
ד"ר למדע המדינה, מרצה באוניברסיטה הלאומית של קייב-

מוהילא, עמית מחקר בכיר במכון ללימודים אתניים ופוליטיים 
ע"ש קוראס, האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. 

עמית בוועידה ההיסטורית המשותפת אוקאינה-גרמניה, חבר 
המועצה האקדמית של הארגון הקנדי ל"מפגש אוקראיני-

 .)UKRAINIAN JEWISH ENCOUNTER( "יהודי

היסטוריה וזיכרון: תולדות יחסי יהודים ואוקראינים. 	 
 באביי יאר ומקרי בוחן נוספים

שולחן עגול 
ב - 28 בספטמבר 2016, צוין יום השנה ה-75 לטבח באבי-

יאר. במסגרת רב-השיח נדון בזוועות שהתרחשו בקייב 
בשלהי ספטמבר 1941 ובאופן שבו הפך באבי-יאר לסמל, 

לפני השואה ואחריה. כמו כן, יוצגו באור חדש היבטים 
שונים ומורכבים ביחסי הגומלין שבין יהודים ואוקראינים, 

לצד הטענה שההיסטוריה האוקראינית לא רק הפרידה 
בין השני העמים, אלא גם קירבה ביניהם. משתתפים 
בדיון: ד”ר פול רוברט מאהוצ’יי, ד”ר יוחנן פטרובסקי-

שטרן, ד”ר ולדיסלב הרינביץ’. 

וסילייב איליה
חוקר מדע המדינה, מנהל הקרן ע"ש אלכסנדר פצ'רסקי. 

בוגר האקדמיה לשירות ציבורי תחת נשיא הפדרציה הרוסית. 
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בעל תואר שלישי במדע המדינה. משנת 2007 מכהן כמומחה 
מייעץ לקבוצה פרלמנטרית האחראית לקשרי החוץ של 

הדומה הרוסית עם כנסת ישראל. בשנים 2007-2008 עמית 
מחקר במכון הסוציולוגיה של האקדמיה הרוסית למדעים. 
בשנים 2008-2009 יועץ לראש מטה הבחירות של מפלגת 

"הליכוד". בשנים 2009-2013 יועץ למשרד ההסברה והתפוצות. 
בשנים 2014-2015 יועץ ליושב ראש הכנסת. מחבר של חמישה 
ספרים ופרסומים מדעיים ופובליציסטים. רכז פרויקט הזיכרון 

הבינלאומי "שושלת מדלייה". 

 כיבוש גרמני דרך עיניי הצייר: אוסף לא ידוע של ציורי 	 
מאיר אקסלרוד בנושא השואה

סיפורו של אוסף הציורים “הכיבוש הגרמני” מאת הצייר 
הנודע מאיר אקסלרוד, מפי הבעלים של האוסף, איליה 

ווסילייב, ונכדו של האמן, מיכאל יחילביץ’. השניים 
יציגו בפני באי לימוד-אילת יצירות שמעולם לא הוצגו 

בפני הקהל הרחב ובחלקן אפילו אינן ידועות למומחים. 
הזדמנות נדירה להיחשף לעולם הטראגי של השואה דרך 
יצירותיו של אקלסרוד, ולהכיר מקרוב ולו מעט מגאונותו. 

*יחידה משותפת עם מיכאל יחילביץ’. 

וורוביוב ולדימיר
במאי, שחקן תאטרון וקולנוע, מורה למשחק, סופר ומחזאי. 

בשנת 1970 השלים את לימודיו בכיתת בימוי ומשחק של 
המכון לתאטרון, מוסיקה וקולנוע של לנינגרד. עבד כבמאי 

בתאטרון ע"ש לנסובייט, תאטרון הקומדיה ע"ש אקימוב, אחד 
המייסדים של תאטרון הנוער, והבמאי הראשי של תאטרון האי 

ואסילייבסקי. עלה לישראל בשנת 1990. והיה הבמאי הראשי 
של תאטרון "דרור" )2001( ושל תאטרון "ירושלים" )2004(. 
לימד בבית ספק למשחק ב"בית צבי" ברמת גן. ביים כ-120 

הצגות על בימות רוסיה, אוקראינה, בלרוס וישראל. שיחק 
כ-50 תפקידים בתאטרון, קולנוע וטלוויזיה. 

הקרנת סרט קצר "מכתב לאלוהים". תאטרון 	 
מיניאטורות יהודיות

15 דק' של סרט בבימויה של מריה איברגימוב )באקו, 
אזרבייג'ן( על פי סיפור קצר מאת מריאן בלנקי, אשר זכה 

בכמה פרסים בתחרותיות ספרותיות בינלאומיות: חולה 
הנוטה למות מחליט לכתוב מכתב לאלוהים, ומקבל 

מכתב תשובה… במקור, הסיפור מתרחש בירושלים - 
בסרט החליטה הבמאית להעביר את העלילה לבאקו. 

זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל הסרט הקצר בוושינגטון, 
ארה"ב, ופרס התסריט בפסטיבל קייב. 

  “הו הו ג’וליה” - מחזה מאת אפרים קישון 
 קריאת המחזה על ידי שחקנים

משתתפים: נדז’דה טיחונובה, ולדימיר וורוביוב, מריאן בלנקי

ווסקובויניק שלמה
איש חינוך, מורה למחשבת ישראל, תנ"ך והיסטוריה. דיפלומט 

לשעבר, המזכיר הראשון בשגרירות ישראל במוסקבה. כעת, 
רפרנט תרבות יהודית ישראלית במשרד החינוך. רכז פרויקט 

"גשר חי". בעל תואר שני במחשבת ישראל, מכון שכטר 
בירושלים. 

התחדשות יהודית בישראל: האם זאת מהפכה?	 
בקרב האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל המודרנית 

מתפתחות גישות חדשות כלפי היהדות. האם מדובר 
באופנה חולפת או בשלב חדש בהתפתחותה של הדת 

היהודית, הדת המונותאיסטית העתיקה בעולם

ויינשטיין דוד
דוד ויינשטיין, מורה דרך מוסמך, מרצה ליהדות. יליד בלרוס. 

בגיל 15 עלה ארצה, למד בישיבת ההסדר הר עציון, במסגרתה 
שירת כלוחם בגבעתי. בוגר קורס עמיאל להכשרת מנהיגים 

רוחניים לתפוצות. מורה דרך מוסמך ומרצה ליהדות. נשוי, אב 
לשלושה, מתגורר בגוש עציון. 

 הארץ התנ"כית של התנ"ך הארצי	 
המחברים של ספרי התנ"ך חיו בארץ הזאת, תיארו את 
נופיה, מקומותיה, אווירה ומציאותה. אך מפרשי התנ"ך 

במשך מאות שנים היו מנותקים מהמציאות הזו. הכרותינו 
המחודשת עם ארץ ישראל מאפשרת לנו גילויים חדשים 

ותובנות מפתיעות בטקסט התנ"כי. 

קבלת שבת - משמעות, הגיון וקצת סודות	 
בואו נברר מהי השבת. האם אנחנו מכירים את הסיבות 

לשמירת השבת ואת מצוותיה המרכזיות? האם יכולים אנו 
להגדיר את מטרותיה או את חוקיה? על כל אלה ועוד נדון 

בהרצאה שמתייחסת לשבת כאל תופעה ייחודית

זינקוב קונסטנטין
מאמן עסקי, קאוצ'ר, יזם, מחבר משחק השולחן "האושר 

היהודי". 

משנת 2002 פעיל בקהילה היהודית של צ'לבינסק, רוסיה. 
בשנת 2013 התמנה למנהל מחלקת הדרכה ופיתוח כוח-האדם 

ברשת בתי מלון גדולה בעיר סוצ'י, רוסיה )4200 חדרים( לרבות 
הכנתם לתקופת המשחקים האולימפיים בעיר. בחודש מאי 

2016 עלה לישראל ומתוגרר כעת בחיפה. 

"אושר ועושר" -נשחק במונופול בנושא ישראל עם 	 
המפתח של המשחק קונסטנטיק זינקוב. ההשקה 

הראשונה בישראל
“האושר היהודי” הוא משחק שולחן בתחום האסטרטגיה 

הכלכלית. עקרונותיו מזכירים את משחק “המונופול”. 
ההבדל המהותי הוא שכל החברות במשחק “האושר 

היהודי” מקבילות לחברות ישראליות קיימות, וכל 
תרחישי המשחק נושאים מרכיב חינוכי, וסידור הפריטים 

על לוח המשחק תואם את הימצאותם על המפה. 

זסלבסקי רינה
ילידת ירוואן, ארמניה. למדה ולימדה עברית בשנות ה-80. מאז 

עלייתה לישראל מתגוררת בגוש עציון. כיום מנהלת חינוכית 
ומנהלת תחום שפה וזהות ביחידה ליהדות דוברת רוסית בעולם 

של הסוכנות היהודית. בין השנים 2002 - 1996 הייתה סגנית המנהל 
של מכון ירושלים להשכלה )מכון מיל"ה(. עוסקת בשיטות 

בהוראת עברית כשפה שנייה, היסטוריה ומסורת יהודית, 
היסטוריה של ירושלים בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. 

חברה בוועדת התכנים ובוועדה המארגנת של פסטיבל לימוד 
בישראל. משנת 2012 יושבת ראש ועדת התכנים של לימוד 

לדוברי רוסית בישראל. 

"איך לא ללכת לאיבוד בלימוד"	 
 מהי חנוכה? חג הסופגניות, החג החילוני המרכזי בלוח 	 

היהודי או בכל זאת חגיגת הנס?
שבוע מהיום נדליק את הנר הראשון של חנוכה. זה הזמן 

לדבר על החג ולסייר בין התקופות ההיסטוריות השונות - 
בכל תקופה הודגש היבט אחר של החג. ומהי חנוכה היום:  

האם הפך החג לחג הסופגניות?
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זינגר גיורא
גיורא, הסטנדאפיסט עם השם המוזר, מפצה על זה עם המון 
חוש הומור, חדות וכריזמה, ומוכיח שלא חייבים לרדת נמוך 

כדי להצחיק עם סטנדאפ איכותי ונקי מגסויות. גיורא התחיל 
את הקרירה שלו ב-2005.  אחרי שלוש שנים על הבמה הוא 

השתחרר משירות הקבע שעשה ביחידת מחשבים בצבא, 
ובחר בבמה כפרטנר לחיים. מאז הוא הספיק לסיים שלוש 

שנים של לימודי משחק בסמינר הקיבוצים, בעזרתם הבין יותר 
איך אפשר להשתמש בכישורי משחק כדי לעשות סטנדאפ 

טוב יותר. 

בנוסף לסטנדאפ, לפני שנה, ביחד עם עוד שני סטנדאפיסטים 
הוא הקים שלישיית אינטרנט שנקראת "בערך".  הם יוצרים 

באינטרנט מערכונים, על כל מה שמצחיק אותם. 

 "גובורים פו רוסקיי" )מדברים רוסית(	 
אקסלרוד וגיורא זינגר - מופע סטנדאפ	 

מופע סטנדאפ שיגרום לכם לצחוק, להסתכל במראה 
ולהבין שאף אחד אינו מושלם, להיפך... 

חנין זאב
נולד בזפורוז'יה, אוקראינה. בשנת 1989 ,קיבל תואר דוקטור 
מהמכון ללימודי אפריקה של האקדמיה למדעים של ברית 

המועצות במוסקבה. בשנת 1991 עבר הכשרה מדעית

)פוסט-דוקטורט( באוניברסיטת אוקספורד. כיום מכהן כמדען 
הראשי של משרד העלייה והקליטה, ומרצה למדע המדינה 

באוניברסיטת אריאל בשומרון ובאוניברסיטת בר-אילן. לפני 
הצטרפותו לשירות המדינה היה גם פרשן פוליטי בקול 

 RADIO LIBERTY ,"הרדיו הראשון", ,RTVI ,9 ישראל, בערוץ
ו-SERVICE RUSSIAN BBC. חיבר שמונה ספרים, חיבר וערך 
תשעה פרסומים ועשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים 

בנושאים חברתיים ופוליטיים של ישראל, אפריקה, מזרח 
אירופה והקהילות היהודיות המודרניות. 

קול העם: עליה "רוסית" בעיניי החברה הישראלית 	 
לאחר רבע מאה של השתלבותם בארץ

גם עם התגברות גל העלייה ממדינות בריה”מ לשעבר 
בחמש-שש השנים האחרונות, הוא איננו בר השוואה 

לסדרי הגודל של העלייה הגדולה מבריה”מ בשנות ה-90. 
עם זאת, העולים “הרוסים” של העשור השני של המאה 
ה-21, למעשה, הדור הפוסט-סובייטי הראשון של יהדות 

מזרח-אירופה, הופכים לגורם ניכר במרחב החברתי 
והתרבותי של “ישראל הרוסית” בפרט, והמדינה היהודית 

בכלל. אך עד כמה באמת מתקבלת העלייה הזו בשמחה 
ובזרועות פתוחות מצדם של הצברים והעולים הוותיקים? 

עד כמה דוברי הרוסית בישראל, בהתבסס על רבע מאה 
של קליטתם, רואים בגל העלייה החדש את “הטוב 

המוחלט” או שמא המחיר של קליטת עולה על התועלת? 
ההרצאה תנסה להשיב על השאלות הללו תוך שימוש 

במחקרים שיזם המשרד לעלייה וקליטה בין השנים 
 .2010-2015

חפץ איגור
בוגר החוג למכניקה ומתמטיקה של אוניברסיטת מוסקבה. 

דוקטור לכלכלה מאוניברסיטת קרלוס השלישי במדריד. 
מאשתדק חי ועובד במקסיקו. עוסק במחקר כלכלי ותיאוריות 

כלכליות. 

פשיטת רגל בתלמוד ובכלכלה המודרנית	 
מה לעשות, אם חובותיו של נפטר עולים על החסכונות 

שהלה הותיר אחריו? במחשבה ראשונה, הגיוני לחלק את 
הנכסים בין הנושים באופן יחסי לסכומי החוב. עם זאת, 

התלמוד מציע גישה שונה. בהרצאה נבחן, כיצד יש לחלק 
את רכושו של הנפטר על פי התלמוד, ולאחר מכן נשווה 

את הגישה התלמודית עם זו של התיאוריה הכלכלית 
המודרנית. 

טיחונובה נדז'דה
שחקנית קולנוע ותאטרון. בוגרת המכון לתאטרון, מוסיקה 

וקולנוע של לנינגרד, רוסיה. עבדה בתאטרון גשר. 

הקרנת סרט קצר "מכתב לאלוהים". תאטרון 	 
מיניאטורות יהודיות

15 דק' של סרט בבימויה של מריה איברגימוב )באקו, 
אזרבייג'ן( על פי סיפור קצר מאת מריאן בלנקי, אשר זכה 

בכמה פרסים בתחרותיות ספרותיות בינלאומיות: חולה 
הנוטה למות מחליט לכתוב מכתב לאלוהים, ומקבל 

מכתב תשובה… במקור, הסיפור מתרחש בירושלים - 
בסרט החליטה הבמאית להעביר את העלילה לבאקו. 

זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל הסרט הקצר בוושינגטון, 
ארה"ב, ופרס התסריט בפסטיבל קייב. 

 “הו הו ג’וליה” - מחזה מאת אפרים קישון	 
 קריאת המחזה על ידי שחקנים

משתתפים: נדז’דה טיחונובה, ולדימיר וורוביוב, מריאן 
בלנקי

טליסמן אנה
עובדת סוציאלית, מרצה, חוקרת, פעילה חברתית לזכויות 

האדם. 

נולדה באודסה ב-1974. בשנת 1991 עלתה לישראל. סיימה שני 
תארים בעבודה סוציאלית. החלה את המחקר שלה בנושא 

העולים מחבר העמים: פערים מנטליים ומערכות בריאות. 
עמדה בייסודו של טיפול פסיכו-סוציאלי רגיש תרבות. בשנת 

2000 החלה בפעילות למען להט"ב באשר הם בישראל. ב-2005 
החלה לפעול למען זכויות נשים דוברות רוסית. 

חינוך מגדרי בישראל. מה זאת אומרת?	 
עבור מרבית האנשים, בעיקר עבור דוברי רוסית, עולם 

החינוך המגדרי סובל מחוסר ידע, ולכן נתון לדעות 
קדומות מרובות. זאת בזמן שבישראל מזה כמה שנים 

מייחסים חשיבות רבה לחינוך המתייחס למגדר. 

הבדלים מסורתיים בחינוך בין בנים ובנות משתנים באופן 
מרחיק לכת לאורך השנים. הדבר מייצר ומעצים פערים 

חברתיים קשים בין גברים לנשים, אותם קשה לשנות 
מאוחר יותר בחברה בוגרת. הסללה מגדרית משפיעה 

עלינו ועל ילדינו מגיל צעיר ובצורה לא חיובית. מערכת 
חינוך מחושבת, השפעה מודעת של החברה ככלל, 
והמשפחה בפרט, יכולים להשפיע באופן חיובי על 

הדורות הבאים. 

טומנוב טניה
מייסדת ומנהלת חינוכית של מכון לחינוך, אומנות וזהות 

״מלחאוז״, מפיקת-תוכן ומנהלת-תוכן. עוסקת במרחב 
הבינתחומי של NEW MEDIA, אומנות וחינוך. יוצרת של תכניות 
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בינתחומיות לילדים ולמבוגרים. מפתחת מודלים של עבודה 
עם תוכן עבור עסקים, מוסדות ללא כוונות רווח, איגודים 

מקצועיים ותכניות מדיה. 

ארט-אוביקט עם מבט מושך: משחק באומנות 	 
עכשווית. סדנא

חלק מהפרויקטים של האומנות העכשווית מזכירים 
לעתים קרובות משחקי ילדים. אבל כאלה, שגם מבוגרים 

רוצים לשחק בהם. הם מזמינים את האדם להיות שותף, 
מאפשרים לו למקם את עצמו ולכונן דעת. האין זה כל מה 

שנחוץ כדי להיות מאושרים? נדבר על פרויקטים כאלה 
ונשחק בהם בעצמנו. 

טבק סשה
מהנדס, יזם, מתמטיקאי, מתכנת, כלכלן, מנכ"ל ומייסד 

קלאסטר - מרכז לטכנולוגיות חדשניות. 

מנכ"ל ומיסד קהילות טכנולוגיות פרצות דרך: רובוטיקה, 
אינטרנט של הדברים, צ'טבוטס, מסכות למציות מדומה, 

OLIM STARTUP CLUB מדפסות תלת מימד ועוד... מייסד

בוגר בה"ס למתמטיקאים ) לבוב (, השכלה גבוהה ראשונה 
קיבל בסנט פתרסבורג ) לנינגרד(. פעיל באוניברסיטה יהודית 

בסנט פטרסבורג בזמן הקמתה

שחמט.  טניס ברמה מקצועית. תחביבים: שירה, ספרות, 
מוזיקה, טכנולוגיות חדשניות, זרמים חדשניים בפוליטיקה 

וכלכלה

 מקום עבודה: בית, משרד, קו-וורקינג. זירת	 
הסטארטאפים בתל אביב

בהרצאה תיוצג עבודת מרכז היזמות וחללים משותפים 
כדוגמה למקום עבודה של מאה 21. 

כמו כן תינתן סקירה של זירת הסטארטאפים בתל אביב 
ושיטות הקמת סטארטאפ בישראל. 

 יחילביץ׳ מיכאל
צייר ומרצה בתולדות האמנת. נולד בשנת 1956 במוסקבה. 

למד אצל הסב, הצייר מאיר אקסלרוד, ולאחר מכן למד בבית 
הספר הגבוה לאמנת ליד התיאטרון האקדמי במוסקבה. סיים 

את לימודיו בשנת 1979. משנת 1983 חבר באגודת הציירים 
של ברית המועצות. השתתף במספר רב של תערוכות 

בינלאומיות. יצר ועיצב תפאורות ליותר מ-50 תאטראות 
ברחבי ברית המועצות לשעבר. הקים את "מסילות" - קבוצת 

ציירים עולים. מציג את יצירותיו בגלריות ובמוזיאונים 
בישראל, בארצות הברית ובגרמניה. מתגורר ועובד במעלה 

אדומים. 

100 שנות אומנות ישראלית: מבית הספר "בצלאל" ועד 	 
הפוסט ציונות

בתולדותיה הקצרות של האומנות הישראלית, היא עברה 
כברת דרך מהירה לצד עיקולים רבים וחדים. אנחנו 

נתבונן בכמה מהרגעים המכריעים בדרך זו, ונשוחח על 
עברה ועתידה. 

כיבוש גרמני דרך עיניי הצייר: אוסף לא ידוע של ציורי 	 
מאיר אקסלרוד בנושא השואה

סיפורו של אוסף הציורים “הכיבוש הגרמני” מאת הצייר 
הנודע מאיר אקלרוד, מפי הבעלים של האוסף, אילייה 

ווסילייב, ונכדו של האמן, מיכאל יחילביץ’. השניים 
יציגו בפני באי לימוד-אילת יצירות שמעולם לא הוצגו 

בפני הקהל הרחב ובחלקן אפילו אינן ידועות למומחים. 

הזדמנות נדירה להיחשף לעולם הטראגי של השואה דרך 
יצירותיו של אקלסרוד, ולהכיר מקרוב ולו מעט מגאונותו. 

ינטין בוריס
בוגר האקדמיה לתיאטרון במוסקבה, דוקטורנט באוניברסיטה 

העברית בירושלים. עבד בכלי תקשורת ישראליים בשפה 
הרוסית - העיתון "וסטי", ערוץ 9 ,אר-טי-וי-אי. עובד בארכיון 

לתאטרון ע"ש ישראל גור בירושלים ובמכון מחקר "עם 
הזיכרון". 

תאטרון הציוויליזציה היהודית: תנ"ך על בימות ארץ 	 
ישראל בשנות ה-20 וה-40. 

החלוצים של התאטרון העברי ראו בעבודתם לא רק 
כלי להחייאת השפה העברית. רבים מהם האמינו 
שהתאטרון צריך להיות סמל ומבשר של התרבות 

העברית החדשה שתצמח מן המיתולוגיה היהודית, 
וביסודה - התנ"ך. מרחיקי הלכת והקיצוניים ביניהם 

האמינו שהתאטרון החדש חייב להיות שונה מזה 
האירופי, כמו זה היפני או ההודי. באיזו מידה הצליחו 
במשימתם, ומה הם עשו למען הצלחתה? על שאלות 

אלו ננסה להשיב בהרצאה זו. 

יחילביץ' אוקסנה
מבקרת אמנות, אשת חינוך, מעצבת תכשיטים. בוגרת 

האוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה. עבדה כמבקרת 
אמנות באיגוד הציירים באוניברסיטה. בשנת 1990 עלתה 
לישראל. עבדה במוזיאון ישראל. יותר מ-20 שנה מלמדת 

אמנות בבית ספר בירושלים

"נסתדר ללא יהלומים". יצירת תכשיטי עור	 
ניצור תכשיטים מעור. כל משתתף יכין תכשיט בעיצוב אישי. 

יותם נטליה
 רואת חשבון ובעלת משרד לשירותים חשבונאיים. בעלת 

תואר שני בניהול וכלכלה, למדה באקדמיה לבניין ואדריכלות 
ברוסטוב-על-הדון, רוסיה. משנת 2000 עבדה כשכירה בחברות 

ראיית חשבון, לרבות הוראת הנהלת חשבונות במכללת תל 
אביב. בשנת 2015 יצאה לדרך עצמאית ופתחה משרד רו"ח 

משל עצמה. 

משנת 2013 מתנדבת בעיריית רמת גן במחלקת למשפחות חד-
הוריות. תומכת בנשים בעלי עסקים עצמאיים. 

 עסקים קטנים בישראל - סוגים שונים. יתרונות וחסרונות

אני רוצה להתמקד בהסבר של מושגים של צורות 
התאגדות שקיימות בארץ כמו חברה, עצמאי, שותפות. 
מה הבדל בינהם, מה היתרון ומה החיסרון של כל אחד 

מהם. למי מאתים לפתוח חברה, למי מספיק להיות 
עצמאי. הסבר על סוגים של מיסים שחלים על עצמאים. 

בהרצאה המשתתפים יקבלו טיפים לפתיחת עסק. 

יופה קרסנר לנה
סטייליסטית ויועצת תדמית. עוסקת בהתאמה ויצירה של 

סגנון אישי וייחודי ללקוחותיה, לרבות ליווי אישי במסע 
קניות. מקיימת כיתות-אמן, מנחה ימי עיון וסמינרים, 

ומעבירה הרצאות על סגנון ואפנה. בוגרת 'האקדמיה לסגנון' 
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 STYLE GURU בנובוסיבירסק, רוסיה, בית הספר לסטייליסטים
בתל אביב, ישראל, וכן השתלמות מקצועית ליועצי סגנון 

"STYLE STATEMENT" במוסקבה, רוסיה. בעלת תואר שני ביחסי 

ציבור. 

"מתמטיקה של הדמות". איך ללמוד לשלב בגדים 	 
בצורה אפנתית

אנחנו נדבר על מהי תדמית מסוגננת? כיצד לשלב את 
הפריטים מהמלתחה שלנו כדי שיהיו מסוגננים באמת, 
וכיצד לשדרג דימויים ויזואליים שאינם רלוונטיים עוד, 

וכיצד לזהות שילובים אפנתיים?

יאסינוב יגאל
עלה לישראל מאוקראינה ב-1993. בין תפקידיו הקודמים: סגן 

יו"ר קק"ל עולמי, יו"ר ועדה להעצמת עצמאות כספית של 
ההסתדרות הציונית העולמית, חבר כנסת בכנסת ה-16, יו"ר 

ועדה לתמיכה במדענים עולים, חבר בהנהלת הועד המנהל של 
ארגון מורים עולים בישראל. כיום מנכ"ל קק"ל אירו-אסיה. 

"הפנומן היהודי - יהדות דוברת רוסית וקק"ל 115 שנים 	 
יחד"

לפני 115 שנים יהודים ציונים מהאימפריה הרוסית היו 
בשורות הראשונות של הלוחמים למען הקמת המדינה 

היהודית בארץ ישראל. 

רק בהרצאה זו משתתפי הכנס יוכלו לדעת איך “פושקה” 
היהודי קשור לבניית הארץ, מה הוא “הקו הירוק” ואיך 

קרה שתוך מאה שנים הפכה ישראל ממדבר צחיח 
למדינת חקלאות מפותחת שמלמדת את כל העולם? 

ומדוע בכל העולם יש רק 3 אקוויפרים ובישראל יש 4?

ינושבסקי רומן
עיתונאי, עורך ומנחה בערוץ 9, ערוץ הטלוויזיה הישראלי בשפה 

הרוסית. צלם ומתנדב בפסטיבל לימוד כבר יותר מ-6 שנים. 

 סיקור תקשורתי של הבחירות לנשיאות בארה”ב	 
 שולחן עגון 

מנחה: רומן ינושבסקי

ירדני אביגדור
מהנדס אלקטרוניקה ומוסמך בכלכלה ומנהל עסקים. נולד 
בטבליסי, גיאורגיה בשנת 1959 לאימא יהודיה ואבא ארמני. 

מסוף שנות ה-70 פעיל יהודי וציוני. עלה לישראל בשנת 
1991 עבד כמהנדס ציוד רפואי, היה שליח הסוכנות היהודית 

בסיביר, למד במכללה האקדמית רמת גן, מנהל עסקים ומסחר 
בינלאומי. ייצג חברות מסחריות מארה"ב בחמ"ע ומדינות מזרח 
אירופה. משנת 2009 עובד בבית ספר החדש לכלכלה ובמקביל 

מנהל שם את עסקיו. 

 המיתוסים הכלכליים והשפעתם ההרסנית	 
 מה בדיוק לא יספרו לכם אודות מדעי הכלכלה המודרנית 

מומחים בעלי דעות פוליטיות?

מדוע התחזיות לא מתממשות לעיתים קרובות כל כך?

האם ניתן לחזות איזו תחזית בטוח לא תתממש ומתי? 
איזה מחיר אנחנו משלמים כאשר אנחנו מאמינים 

באגדות מפי העיתונאים והכלכלנים?

 מדעיי הרוח, האם הם יכולים להיות מדעיים מדויקים?	 
בעיות של תורת ההכרה במדעיי החברה, במיוחד 

בכלכלה. במילים אחרות איך להבדיל בין מה ששייך 
למדע אמיתי לבין דת אידאולוגית במסווה מדעי? מדוע 

התחזיות של סוציולוגים, חלק מהכלכלנים ו”סטודנטים 
נצחיים” אחרים לא מתממשות לעיתים קרובות כל כך?

קצמן קטיה
מטפלת זוגית, מטפלת מינית ועובדת סוציאלית קלינית. 

מוסמכת בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב 
ובסקסולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן. מטפלת מוסמכת של 

האגודה הישראלי לטיפול משפחתי וזוגי. למעלה מעשור 
עבדה בתחנה לטיפול משפחתי וזוגי של שירותי רווחה 

עירוניים. משנת 2006 מקיימת פרקטיקה פרטית - אישית, 
זוגית ומשפחתית, מעבירה הרצאות, סדנאות וסמינרים בארץ 

ובעולם בסוגיות של הורות, חינוך מיני וצמיחה אישית. 

 על סקס עם אהבה	 
מדוע וכיצד משפיעים כישורי התקשורת על יחסי 

המין? או להיפך - כיצד יחסי המין משפיעים על איכות 
התקשורת? אנחנו נדבר על: הדרכים שבהן אפשר לשמר 

את העניין זה בזה, על ההבדל בחיי המין בזוגיות ארוכה 
וקצרה, על מה כל אחד יכול וחייב )האמנם חייב?( לקחת 

אחריות, על מה משפיע על ההנאה שלנו ועוד.. 

כתרו מרתה
בלוגרית, בעלת טור. חברת באיגוד הסופרים של מוסקבה, בעלת 

טור, בלוגרית פופולרית בקרב כארבעים אלף עוקבים. מחברת 
כעשרים ספרים, עורכת. מדצמבר 2014 מתגוררת בתל-אביב. 

 סודות בלוגר פופולרי: איך לכתוב בלוג בלי לריב עם 	 
כל העולם. סדנת אמן בכתיבת בלוגים

יתרונותיו וחסרונותיו של הפרסום ברשת. טרולים, 
וכיצד להתמודד אתם. מאפייני התנהגותו של בלוגר 

בארץ חדשה. וכיצד עולה חדש יכול להשתמש ברשתות 
חברתיות בצורה בטוחה ויעילה?

עליה תל אביבית חדשה: כיצד אנו רואים את המדינה 	 
ואת העיר?

למה דווקא ישראל? הלם טרום-נסיעה: כיצד עוזבים 
העולים המודרניים? כיצד תל-אביב מפתיעה - לטובה 

ולרעה? מה אנחנו יכולים לתת למדינה?

לפיד אפרים
תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד - מרצה למדע המדינה 

באוניברסיטת בר-אילן, לשעבר דובר צה"ל, דובר הסוכנות 
היהודית וקצין מודיעין בכיר. 

אפרים לפיד שירת שלושים שנה בצה"ל, בתפקידי פיקוד 
מטה והדרכה בחיל המודיעין ובתקשורת הצבאית - דובר 

צה"ל, מפקד גלי צה"ל ומדריך במכללה לביטחון לאומי. 
בחייו האזרחיים היה בין השאר מנכ"ל "יפעת", המרכז למידע 
תקשורתי; יועץ התקשורת של שר החינוך זבולון המר ודובר 

ומנהל קשרי הציבור של הסוכנות היהודית. בשנים האחרונות 
הוא מרצה במדע המדינה באוניברסיטת בר-אילן. אפרים פעיל 

בהנהלות של ארגונים רבים, מתנדב למשימות לאומיות, אך 
בראש ובראשונה נשאר תמיד עם לב חם לאנשים הרבים 

שעבד בתחנות השונות בחייו המקצועיים. 

קהילת המודיעין והתקשורת - אמ"ן, המוסד ושב"כ במתח בין 
ביטחון המדינה וחופש העיתונות
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מודיעין הוא תחום עיסוק ביטחוני הטעון שמירה על סודיות 
הפעלתו. בדמוקרטיה קיים ערך חשוב לחופש העיתונות 

וגם צורך חיוני לפרסום של נושאי ביטחון למטרות הרתעה. 
במתח בין שני ערכים אלה מתקיים דיאלוג סמוי מהציבור, 

בעל עניין רב להכיר את "מאחורי הקלעים" של העיסוק 
המודיעיני. 

דיון על ביון	 
ויקטוריה דולינסקי משוחחת עם אפרים לפיד על סוגית 

המרגלים

קהילת המודיעין והתקשורת - אמ”ן, המוסד ושב”כ - 	 
במתח בין ביטחון המדינה וחופש העיתונות

לסובוי אינה
סופרת, משוררת, ציירת ופסלת. נולדה בקייב, אוקראינה, 

בשנת 1947. ציירת בהשכלתה. במשך שנים רבות פיסלה 
בובות, עליהן צמחו כמה דורות של ילדים סובייטים. בשנת 
2016 עלתה לישראל ומתגוררת בכפר אלדד. החלה לכתוב 
בשנות ה-80. כתביה הראשונים ראו אור בכתב העת הניו-

יורקי ברוסית "הזמן ואנחנו", איתו המשיכה לשתף פעולה 
למעלה מעשור. סיפורת ושירה פרי עטה התפרסמו בכתבי 

עת נוספים ברוסית בגרמניה, ישראל, אוקראינה ורוסיה. 
כלת פרסים ספרותיים בינלאומיים: ע"ש יורי דולגורוקי 
)2006, 2008(, ע"ש ארסני ואנדרי טרקובסקי )2011(. על 

אף אבדן ראיה כמעט מוחלט בגיל 30, היא עדיין ממשיכה 
לצייר "מזיכרון". מרבית יצירותיה צוירו על עיוור, פשוטו 

כמשמעו. 

דודה מוסיה מסלוויטא, המטפלת האצילה והאחיין-	 
הדיסידנט: קיצור תולדות היהודים במאה ה-20. 

הפסיפס המופלא של הגורל היהודי במאה ה-20 הוא 
הנושא המרכזי ביצירותיה של אינה, בציור ובסיפור 

כאחד. במפגש איתה היא תציע הצצה נדירה אל הדמויות 
והסיפורים הססגוניים שיצרה בעט ובמכחול. 

לסובוי אליעזר
בלשן, מרצה ומחנך, מתמחה בפיתוח פרויקטים בתחום הזהות 

היהודית, מנהל של עמותת "TREND VISION" ומנהל חינוכי של 
יוזמת ENERJEW, חבר בוועדת התכנים של "לימוד" בישראל. 

אליעזר נולד בקייב בשנת 1976. מתורגמן, עיתונאי, מרצה 
ליהדות ותולדות ישראל, אחד ממייסדי המדרשה הציונית 
)רשת חינוך ציוני דתי לדוברי רוסית(. עלה לישראל בשנת 

2004. במשך שנים רבות היה מנהל התכנים ביחידה לדוברי 
רוסית של הסוכנות היהודית. כיום מנהל חינוכי של תנועת 
הנוער ENERJEW ומנהל עמותת TREND VISION אשר עוסקת 

בפיתוח יוזמות חינוכיות. חבר בוועדת התכנים של לימוד 
בישראל. תושב הישוב כפר אלדד בגוש עציון, בו הוא מעורב 

בהקמת הקהילה הצעירה של דוברי רוסית. 

 סטארט-אפים יהודיים בשירות האנושות: מזכות 	 
המנוחה וחופש הביטוי - עד צדק חברתי ושוויון בין 

המינים
אלוקים היה פמיניסט שרוף. בני אדם ידעו את זה - אך 

פחדו להכיר בזה בקול רם. היהדות נתנה לגיטימציה 
לאבטלה שבועית, נתנה אישור לבקר את המלכים, 

ואלפי שנים לפני מרקס הציעה חלוקה שוויונית של 
ההון הגשמי. נדבר על המצאות יהודיות אלו ואחרות, ועל 

התגלגלותן בעולם המודרני. 

לימור יואב
יואב לימור הוא מגיש תכנית "הבוקר של קשת" בערוץ 2, 

והפרשן הצבאי של "ישראל היום". לימור הוא עיתונאי ותיק, 
שמסקר את הנעשה במזרח התיכון ב-30 השנים האחרונות. 

הוא החל את הקריירה שלו בעיתון "במחנה", ובהמשך בעיתון 
"מעריב", שם שימש כשליח העיתון בלונדון, כתב פוליטי וכן כתב 
ופרשן צבאי. ב-2003 הצטרף לימור לערוץ 1, ובמשך עשור שימש 

כפרשן צבאי וכן כמגיש תכניות שונות בערוץ. מזה חמש שנים 
הוא מגיש את תכנית הבוקר בערוץ 2. 

לימור מופיע בקביעות בכלי תקשורת בארץ ובעולם, ומרצה 
בפורומים שונים בישראל ובחו"ל. 

יואב לימור מראיין אישי ציבור ישראלים	 

ליטמנוביץ' אירינה
במאית סרטי אנימציה, ציירת. ילידת 1980 ברוסטוב-על-

הדון, רוסיה. משנת 1997 למדה בישראל במסגרת תוכניות 
של הסוכנות היהודית ובשנת 2002 סיימה את החוג לעיצוב 
ואנימציה ב"בצלאל", האקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים. 

בוגרת בית הספר הגבוהה לבימאים במוסקבה. כלת פרסי 
בימוי בפסטיבלים בינלאומיים. 

  "עננים עבודת יד".	 
הקרנת סרטי אנימציה ושיחה עם היוצרת

ויקטור שנדרוביץ', אירינה ליטמנוביץ "טרוליבוס מס' 	 
22 וסיפורים אחרים". השקת הספר החדש 

השקת הספר המשותף לשנדרוביץ' וליטמנוביץ'. בספר 
- מסות וזיכרונות פרי עטו של שנדרוביץ'; דיוקנאות 

וציורים - של ליטמנוביץ'. 

 לביא משה
מרצה לתלמוד ומדרש, ראש המרכז לחקר הגניזה והתכנית 

למדעי הרוח הממוחשבים, אוניברסיטת חיפה, משורר. מרצה 
ושותף למעגלי שיח יהודיים ובין-דתיים, ומקדם יוזמות לחיזוק 
הקשר בין האקדמיה לבין הציבור הרחב בתחומי מדעי הרוח. 

 יש לך שיניים יפות אלוהים	 
"יציאה מהארון" של חוקר התלמוד בתור משורר. לקראת 

צאת ספר שיריו "עודי בין שיניך", משה לביא יקרא מן 
השירה העוסקת באלוהים, באדם, בסבא וסבתא שהיגרו 
מפולין ומאוקראינה, ובמצוקות של אמונה, הגירה וזהות 

מקום המדינה ועד היום. חלק משיריו תורגמו לרוסית על 
ידי חוקרת הספרות סבטלנה נטקוביץ, כך שנוכל לקרוא 

בהם בשתי השפות. 

גברים, נשים ויין - מה יש לתלמוד לומר?	 
מה קורה לחכם מחכמי התלמוד אחרי שהוא החליף כמה 

מילים על יין עם אישה בבית הדין? בהרצאה זו נלמד 
סוגיה מרתקת מהתלמוד הבבלי, המציפה מתחים הקיימים 
מהעת העתיקה ועד ימינו: מי קובע את סדרי החברה? כיצד 
נתפסות נשים בעיני גברים, ומה הם המסלולים המפתיעים 

בהם חודרת המחאה הנשית נגד הפסיקה הגברית. 

 לפידות ישי
מלחין, יוצר, ומפיק מוזיקלי. זוכה "פרס אקו"ם". לפידות 

גדל בבני ברק ולמד בישיבות החרדיות הנחשבות בישראל 
- ישיבת "אור ישראל בפ"ת, "קול יעקב" ו"מיר" בירושלים. 
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את דרכו במוזיקה החסידית החל כמלחין, וכתב לחנים בין 
השאר לדודו פישר, אברהם פריד, צמד רעים, יידל ורדיגר, מנדי 

וולד, האחים ברונר, ועוד. בשנת 1995 הקים את להקת "אוף 
שימחע'ס" אשר מופיעה למעלה מ-20 שנה בארץ ובעולם. 

משנת 1998 מגיש לפידות את "אישי בשישי" - תכנית הרדיו 
הפופולרית שלו ברדיו "קול חי" ] 93 אף. אם. [ לפידות גם 

מנחה את תכנית הטלוויזיה - "חמישה בעקבות פרשה" בערוץ 
10 וכן מספר תכניות בערוץ 20. לפני שמונה שנים הקים את 
להקת הילדים ה"קינדרלעך" שכבשה בזמן קצר את בימות 

העולם היהודי. הלהקה כבר הופיעה ברחבי העולם, בין השאר 
במקסיקו, צרפת, ספרד, שוויץ, ברזיל, דרום אפריקה וניו 

יורק. בשנתיים האחרונות עסוק עם ההרכב הייחודי והמצליח 
שלו: "מועצת השירה היהודית" - מופע מוזיקלי המחזיר את 

הנוסטלגיה החסידית אל הבמה. 

קבלת שבת מוסיקלית עם היוצר והמלחין ישי לפידות	 
שיח ומזמור על שבת

 האמן החרדי ושואו-ביזנס

חייו של אמן חרדי בעידן של פייסבוק, יו-טיוב והרכילות 
הצהובה. 

 הבדלה בליווי מוסיקאלי

אירוע סיום מרכזי. ישי לפידות ולהקתו. מופע ישראלי 
–יהודי בהשתתפות הקהל

“ ואני המנגינה שלכם...”

מינביץ‚ אנה
אנה מינביץ‚, גרה בארץ משנת 2000. אמא ל-4 ילדים, בעלת 
תואר שני במנהל עסקים )אוניברסיטת תל אביב(. עזבה את 

הקרייקה ככלכלנית בחברת היי טק מצליחה והקימה את 
אנושקה - חברה שמתמחה בתחום הפעלות וסדנאות בצק 

סוכר לילדים ולמבוגרים. צוות של אנושקה מעביר הפעלות 
ימי הולדת יחודיות ומרתקות לילדים מגיל 5. 

 אנה מכינה עוגות מעוצבות מיוחדות ויודעת לפסל אנשים 
מתמונה. עוגות של אנושקה הופיעו בתוכנית "ארץ נהדרת" 

ב-2016. 

אנה מגשימה חלומות לילדים ולאימהות שלומדות אצלה 
בסדנאות בצק סוכר. 

סדנא: פיסול דמויות בבצק סוכר	 
סדנת בצק סוכר למתחילים עם אנושקה היא הזדמנות 

ללמוד עיצוב ופיסול בבצק סוכר. תכירו טכניקות שונות 
לפיסול ועבודה נכונה עם בצק סוכר, תגלו איך מחברים 

חלקים בקלות ולומדים לפסל דמויות. 

בכיתת האמן עם אנושקה נצלול לתוך העולם המופלא 
של דמויות מפוסלות בבצק סוכר. 

מאיר אמירה
מרצה למקרא. בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית, 

תואר שני )בהצטיינות( מאוניברסיטת בלטימור ותואר שלישי 
מאוניברסיטת מק-גיל )מונטריאול(.  נושא עבודת הדוקטורט 

שלה: פרשנות ימי הביניים לשירת התורה. שנים רבות שמשה 
כראש החוג למקרא במכללת בית ברל, כמו כן לימדה בהיברו 

יוניון קולג' בירושלים ובניו יורק, באוניברסיטת UCL בלונדון 
ובאוניברסיטה הגריגוריאנית ברומא ובאוניברסיטאות של 

פירנצה ובולוניה. הפרסומים של ד"ר אמירה מאיר עוסקים 
בפרשנות ימי הביניים וכן בנושאים אחרים. 

 עיון בפרשת השבוע.	 
יעקוב ועשו - קונפליקט ומאבק בין אחים

במסגרת המפגש נדון ביחסים של יעקב ועשו - 
בקונפליקט ובמאבק ביניהם כפי שהוא מתואר בספר 
בראשית מסיפור הריונה של רבקה אמם ועד למפגש 

ביניהם וכן בשאלה האמנם “עשו שונא ליעקב”. 

מינץ' בנימין )אולג(
בנימין מיניץ', תלמיד בית המדרש הישראלי לרבנות של 

היברו יוניון קולג' וסטודנט לחינוך יהודי במרכז מלטון של 
האונברסיטה העברית בירושלים. נולד וגדל בעיר קרץ', בחצי-
האי קרים, עלה לארץ בשנת 2002. בוגר תכנית נעל"ה, ישיבה 
תיכנות "מגדל אור" בעפולה. אחרי שירות צבאי, עבד כמחנך 

עם תלמידי נעל"ה בכפר הנוער ימין אורד. סיים לימודים 
לתואר בוגר במחשבת ישראל ופסיכולוגיה באוניברסיטת 
חיפה. עובד כמתמחה רבני בקהילת "קודש וחול" בחולון 

ומנחה חוג בני ובנות מצווה בקהילת "כל הנשמה" בירושלים. 
גר בירושלים עם אשתו אלנה ובן הדר יוסף. 

ֵאיָפה ְוֵאיָפה של הנישואין היהודיים: מן התורה ועד 	 
ימינו

נשוחח על השוויון בין המינים ביהדות

כבר בתורה קיים טקס שמטרתו לבדוק את האישה 
שנחשדה בבגידה, בזמן שהאיש לא נבדק. במסכת סוטה 

בתלמוד הבבלי הבדיקה הזאת הופכת לטקס ענישה 
פומבי ומשפיל. ועל אף שהטקס איננו מתקיים היום, הוא 

נמצא בתרבות היהדות בכך שלומדים אותו בישיבות 
ובחוגי לומדי תלמוד אחרים. מה שכמובן לא מוסיף 

למאבק הנשים למען השוויון. במיוחד במערכת נישואין 
וגירושין של הרבנות הראשית לישראל. 

מאיר גדעון
שגריר, יועץ עצמאי בתחומי תקשורת, יחסי ציבור ועסקים 

וחבר במועצה המקומית מבשרת ציון. יליד ירושלים. 
איש שירות החוץ של מדינת ישראל. שרת במשרד החוץ 

בתפקידים דיפלומטיים שונים בארץ ובחו"ל, ביניהם קונסול 
בשגרירות ישראל בוושינגטון, משנה לשגריר בשגרירויות 
ישראל באוטווה ובלונדון. היה חבר במשלחת הישראלית 

לשיחות השלום בקמפ דיויד ב-1978. בשנים 2012 - 2006 כיהן 
כשגריר ישראל באיטליה. לאחר מכן כיהן כמשנה למנכ"ל 

משרד החוץ וראש המערך לדיפלומטיה ציבורית. 

אירופה לאן? לאן פונה היבשת האירופית בעקבות גלי 	 
ההגירה והברקסיט

ההרצאה תעסוק בהתפתחויות שחלו באירופה בשנים 
האחרונות בעקבות גלי ההגירה, הטרור ומשאל העם 

בבריטניה. 

מאיופיס ארקדי
המבוגר האחראי במשפחת. YOFFI. עיתונאי בהשכלתו. בשנת 

1990 הקים את אחד מערוצי התקשורת הלא-ממשלתיים 
הראשונים בבריה"מ TV-2. הערוץ התקיים במשך 25 שנה, זכה 

ב-23 פרסי האקדמיה הרוסית לטלויזיה )המקבילה הרוסית 
לפרס ה'אמי' האמריקאי(, ונסגר על ידי השלטונות בשנת 2015. 

חבר האקדמיה הרוסית לטלויזיה, חתן פרס TEFI על תרומתו 
לפיתוח שידורי הטלוויזיה, ופרס מנהל המדיה הטוב של 
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הפדרציה הרוסית בקטגורית "טלויזיה". בשנת 2015 משפחת 
 YOFFI מאיופיס עלתה לישראל וייסדה את חברת השיווק

המייצאת מארזים מהודרים של מטעמי ישראל: תאנים, דבש, 
חרובים, סילן, טחינה, תה צמחים ועוד. 

 מ"גדוד אל-מוות" ל-YOFFI - הדרך מטומסק לקיסריה	 
במשך 25 שנים עסקתי בפיתוח ערוצי תקשורת ומדיה 

אזוריים ברוסיה. בזמן הזה הוקמה חברת החזקות 
“טומסק מדיה גרופ”, שכללה ארבעה ערוצה טלויזיה, 

ארבעה ערוצה רדיו, שתי חברות פרסום, חברת השקה 
עצמאית ופורטל חדשות אינטרנטי. בחברה הועסקו 350 

עובדים. וכל זה - נותר מאחור. מסיבות שונות, החיים 
בישראל התחילו מאפס. בלי תקשורת או קשרים, 

בלי כסף ובלי ניסיון, משום שהחיים החדשים לא היו 
קשורים לעולם המדיה. לפני שנה וחצי הקמנו את 

העסק המשפחתי המייצר מזכרות אכילות מישראל. את 
הסיפור הזה אשמח לחלוק עם באי לימוד-אילת: איך 
זה להתחיל חיים חדשים ועסק חדש במדינה חדשה. 
זאת לא הדרכה, כיצד להימנע מטעויות )אנו לומדים 

רק מטעויות של עצמנו(. זאת לא שיחת-יעוץ לקבלת 
אשראי נוח )בשום מקום לא נותנים הלוואות לאדם מן 

הרחוב(. זאת לא הרצאה לבחירת אסטרטגיה עסקית 
נכונה )אף אחד לא יודע להגדיר, מהי האסטרטגיה 

הנכונה(. זהו סיפור על אנשים שאין להם ברירה. או על 
כאלה שחושבים שאין להם ברירה. זהו סיפור על כך, 
שחשוב להסתכל קדימה, גם כשכל מה שרוצים - זה 

להביט לאחור. 

מנוסוב טניה
יועצת למנכ”ל בענייני קרן ג'נסיס, יד ושם. נולדה במוסקבה, 
בעלת תואר שני במתמטיקה יישומית. לאחר העלייה לארץ 

עשתה הסבה מקצועית וסיימה קורס דו שנתי בהוראת יהדות. 
לאחר סיום הקורס לימדה בבתי ספר יהודיים במוסקבה. 

מאוחר יותר ניהלה בארגון הג’וינט תחום של השכלה גבוהה 
וחינוך יהודי. במשך 7 השנים האחרונות עוסקת בפיתוח 

תוכניות עבור קהלים דוברי רוסית ביד ושם בתמיכת קרן 
ג’נסיס. 

שברי הזיכרון בראי השואה	 
חפצים המוצגים בכל מוזיאון נושאים בתוכם מטען של 

משמעות, בהיותם עדים בעל כורחם להיסטוריה. החפצים 
באוספים של יד ושם ואלה המוצגים בתערוכותיו השונות 

הם בעלי ערך מיוחד. לא מדובר בערך כספי, כמובן. חלק 
מהמוצגים הללו אינם “שווי פרוטה” - השווי המינימאלי 

של טבעת הנישואין של כלה יהודית, ואילו אחרים יכולים 
להוות עתיקות או פרטי אספנות יקרים ביותר. אך כל 
אחד מהחפצים האלה, השמורים כבבת עין ביד ושם, 

הינם בעלי ערך מוסרי עצום. 

הדור ששרד את השואה, הדור שהולך ונעלם, מאמין 
אמונה שלמה שהזיכרון הזה יישמר לעד, ולא יושלך 

לאשפת השכחה עקב בורות וחוסר ידע... 

המשימה שלנו היא לנקוט בצעדים פעילים לשימור כל 
פריט ופריט אצל משפחות הניצולים והנספים - תצלומים 
ישנים, תעודות, עיטורים, חפצים אחרים - אצלנו ברשות 

הזיכרון, לכל הדורות. הרי לעתים קרובות פיסת מסמך 
רשמי טומנת מאחורי הנוסח היבש שלה סיפור חיים 

שלם! ולפעמים אלה חיים של מישהו שלא הותיר 
מאחוריו אף אחד שיזכור אותו, אף אחד שיגיד עליו 

קדיש. לכן זה חשוב כל כך שהקדיש הזה יאמר על ידינו...  

מירסקי יוליה
פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן-גוריון, יוזמת פרויקט 

פע"ם בישראל - למחקר וחינוך על חיי עולים ומהגרים 
בישראל. ילידת סנט-פטרבורג, הגיעה לישראל )דרך פולין( 

כנערה. למדה בתיכון חדש בתל-אביב. לאחר שירותה הצבאי 
השלימה את לימודי התואר הראשון והשני באוניברסיטה 

העברית בירושלים במחלקה לפסיכולוגיה. התמחתה 
בפסיכולוגיה קלינית ועסקה בה במשך שני עשורים. בהמשך, 

פנתה גם למחקר והשלימה את הדוקטורט. מאז 1998 חברת 
סגל במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון 

בנגב. מחקריה ועבודתה המעשית עוסקים בחוויות של עולים 
ומהגרים. פרסמה עשרות מאמרים מדעיים ומספר ספרים, 

ומנחה דוקטורנטים רבים. לאחרונה יזמה באוניברסיטת 
בן-גוריון פרויקט למחקר וחינוך על חיי עולים ומהגרים. 

מטרת הפרויקט - לאסוף, לתעד ולהפיץ את סיפורי החיים 
של עולים ומהגרים בישראל, מתוך אמונה כי חוויות אלה הן 
בסיס משותף יציב ופורה להגדלת לכידות וסובלנות בחברה 

הישראלית. 

מה עושה אותנו ל"ישראלים" - זרות, איום, התגוננות 	 
והתפוררות, לעומת האופציה לאסוף את הסיפור 

המשותף
מעל לשני שליש מהיהודים בישראל לא נולדו בארץ או 
הם ילדים להורים שלא נולדו בישראל. למרות מציאות 

זאת, עלייה, הגירה והחוויות הכרוכות בה אינן זוכות 
לבולטות בשיח החברתי בישראל. במקרה והנושא 

עולה, הוא מגיע מבעד לפריזמה העדתית ומעודד פיצול 
וקיטוב חברתי. בהרצאתה דר’ מרסקי תציע פריזמה 

אחרת להסתכלות המניחה כי שורשי המשבר שעובר על 
החברה הישראלית - שנעשית מפוררת, מכותבת, חסרת 

סולידריות וסובלנות - שואבים בין היתר מהאיום שמהווה 
הנרטיב של עולים ומהגרים מזה עשורים רבים. באמצעות 
סרטון סאטירי יודגמו מנגנוני ההגנה המופעלים כנגד איום 

זה, אשר הובילו לזהות ישראלית רעועה. כנגד תהליכים 
אלה יוצע מנגנון של תיקון וריפוי על ידי הכללת הנרטיב 

של עולים ומהגרים בשיח החברתי. 

מאגוצ‚י פול רוברט
 פרופ' פול רוברט מאגוצ‚י הוא פרופסור להיסטוריה ומדעי 

המדינה באוניברסיטת טורונטו, והוא מכהן שם גם כפרופסור 
וראש החוג לחקר אוקראינה )מאז 1980(. הוא עשה דוקטורט 

באוניברסיטת פרינסטון בשנת 1972, ולימודי דוקטורט 
באוניברסיטת הרווארד )אגודת עמיתים, 1976(. הוא פירסם 
למעלה מ-700 פרסומים, ובינהם 30 ספרים. בין ספריו ניתן 

למצוא את הספר "יהודים ואוקראינים: מילניום של דו-קיום". 
פרופ' מאגוצ'י מכהן גם כעורך הראשי של "אנציקלופדית 
העמים של קנדה" )אוניברסיטת טורונטו, 1999(, וכן כעורך 

משותף ומחבר עיקרי של "האנציקלופדיה להיסטוריה 
ולתרבות של הרותנים" )הוצאת אוניברסיטת טורונטו, 

2002(. הוא גם לימד באוניברסיטת הרווארד, ובאוניברסיטה 
העברית בירושלים. בשנת 1996 הוא התמנה כעמית קבע 

בחברה המלכותית של קנדה )המוסד הקנדי הלאומי המורכב 
משלושת אקדמיות: האקדמיה לאמנויות ומדעי הרוח, 

האקדמיה למדעי החברה והאקדמיה למדעים(. בשנת 2015 
הוענק לפרופ' מאגוצ'י תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת 

פרשוב בסלובקיה; כמו כן הוא התמנה לפרופסור לשם כבוד 
באוניברסיטת קמיאנץ-פודילסקי באוקראינה; והוא גם זכה 

בפרס רודולף ֶמֶדק עבור תרומתו לאורך כל חייו ללימודי 
היסטוריית טרנסקרפטיה ותולדות הרותנים הקרפטיים, 
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שהוענק לו על ידי הספרייה הסלאבית הלאומית )המחלקת 
העצמאית בספרייה הלאומית של הרפובליקה הצ'כית(. 

היסטוריה וזיכרון: תולדות יחסי יהודים ואוקראינים. 	 
 באביי יאר ומקרי בוחן נוספים

שולחן עגול 
ב - 28 בספטמבר 2016, צוין יום השנה ה-75 לטבח באבי-

יאר. במסגרת רב-השיח נדון בזוועות שהתרחשו בקייב 
בשלהי ספטמבר 1941 ובאופן שבו הפך באבי-יאר לסמל, 

לפני השואה ואחריה. כמו כן, יוצגו באור חדש היבטים 
שונים ומורכבים ביחסי הגומלין שבין יהודים ואוקראינים, 

לצד הטענה שההיסטוריה האוקראינית לא רק הפרידה 
בין השני העמים, אלא גם קירבה ביניהם. 

 משתתפים בדיון: ד”ר פול רוברט מאהוצ’יי, ד”ר יוחנן 
פטרובסקי-שטרן, ד”ר ולדיסלב הרינביץ’. 

מוסקוביץ' וולף
פרופ' וולף מוסקוביץ הוא פרופסור אמריטוס, ובעבר פרופסור 

ויו"ר החוג ללימודים הרוסיים והסלאביים באוניברסיטה 
העברית בירושלים )1976–2004(. תחומי העניין המרכזיים שלו 

כוללים את הלימודים הסלאביים )ובפרט חקר אוקראינה(, 
התרבות וההיסטוריה של יהודי מזרח אירופה ומרכזה 

)ובפרט חקר היידיש(, יחסי הגומלין בין יהודים ונוצרים, וכן 
אינטראקציה בין שפות ותרבויות. הוא למד באוניברסיטת 

צ'רנוביץ באוקראינה, עשה דוקטורט )PH. D( בשנת 1965 במכון 
לשפות זרות במוסקבה, ובשנת 1971 הוא עשה דוקטורט 

)DR. HAB( באקדמיה למדעים של ברית המועצות בלנינגרד. 

מ-1965 עד 1974 הוא כיהן כחוקר בכיר ומנהל מעבדת הבלשנות 
החישובית והלימודים הקוגניטיביים של ועדת ההמצאות 

והתגליות של ברית המועצות במוסקבה. הוא שימש כפרופסור 
אורח מן המניין באוניברסיטאות לונדון, אוקספורד, קורנל, 

פנסילבניה, רומא וברטיסלבה. פרופ' מוסקוביץ פרסם 
למעלה מ-300 פרסומים, כולל 12 מונוגרפיות, בעיקר בתחומי 

הבלשנות התיאורטית, הבלשנות הסלאבית, חקר התרבות 
היהודית והתרבות האוקראינית. מאז שנת 1993 הוא היה העורך 

הראשי של סדרת הספרים "JEWS AND SLAVS" )כרכים 1–25, 
ירושלים(. כיום הוא מכהן כנשיא הוועד הישראלי של חוקרי 

הסלאבים וחבר הוועד הבינלאומי של חוקרי הסלאבים. 
תארים ומדליות: חבר זר באקדמיות הלאומיות למדעים של 

אוקראינה וסלובניה; חתן מדליית הזהב על שם ז'בוטינסקי של 
אגודת הידידות אוקראינה-ישראל )קייב( לקידום הבנה הדדית 

בין העמים. 

הרצאה: היהודים והאוקראינים - אינטראקציה 	 
תרבותית וייצוג הדדי

באילו דרכים האוקראינים והיהודים שחיו זה לצד זה 
במשך מאות שנים השפיעו זה על תרבותו של זה? כיצד 

הם תיארו זה את זה באמנות, בפולקלור ובספרות? האם 
היו מקורות משותפים והקבלות בדרך הביטוי התרבותית 

של כל אחד מהם? מה התשובות לשאלות אלו מספרות 
לנו על ההיסטוריה המשותפת שלהם ועל היחסים בין 

היהודים לאוקראינים?

ניקיפורובה אירינה
פסיכיאטרית, MD, PHD, וחברה באיגוד המעצבים של מוסקבה. 

ילידת ויטבסק, בלרוס. מתמחה בעיצוב פנים, עיצוב פרחים 
ועיצוב קרמיקה. מפרסמת מאמרים מקצועיים בכתבי-עת 

לפלוריסטיקה משתתפת בתערוכות רבות ברוסיה ומחוצה 
לה, לרבות תערוכת יחיד בישראל )ירושלים, תל אביב, חיפה( 

בנושא "שבעת המינים". מרצה קבוע בלימוד לדוברי רוסית 
)רוסיה, ישראל, בלורוס, אוקראינה(. 

סדנא: יצירת סיכות "כלנית" מחימר פולימרי	 
באביב המדבר מתכסה מרבד כלניות ופרחי פרג בוהקים. 

לכבוד החורף שהגיע לארצנו אנחנו נפריח את “לימוד 
אילת” במצב רוח חגיגי ובים של כלניות, ונעצב ביחד 

סיכות דש עזות ובוהקות בצורת פרח הכלנית, תוך 
שימושב חימר פולימרי. 

סבטלובה קסניה
חה"כ קסניה סבטלובה )"המחנה הציוני"(, נולדה במוסקבה 
בשנת 1977 ועלתה לארץ בגיל 14 עם אמה וסבתה. מזרחנית 
ומומחית למזרח תיכון ואיסלאם. דוברת ערבית בניב מצרי, 

ובמהלך 13 שנים שימשה ככתבת שטח ופרשנית של העולם 
הערבי, האישה היחידה עם תכונות אלו. בין היתר דיווחה 

מלוב, מצרים, לבנון, סוריה ועוד. ראיינה בכירים במדינות אלו, 
לרבות ברש"פ. בפעילותה הפרלמנטרית חברה בועדת חוץ 

וביטחון )מ"מ( וועדת העליה, הקליטה והתפוצות ועומדת בראש 
השדולה לשימור וטיפוח תרבות ומורשת ארצות ערב ואסלאם 

והשדולה למען חופש הביטוי והעיתונות.

בכל תפקידיה, והן ביחס לחזונה לחברה הישראלית ח"כ 
סבטלובה מביאה לידי ביטוי את היכרותה ומומחיותה עם 

המבנה הגיאו-פוליטי ותרבותי-דתי של המזרח התיכון על שלל 
מורכבויותיו והיבטיו, ורותמת את ידיעותיה על מדינות האיזור 

הן כדי לתת ביטוי למעמדה של מדינת ישראל בתוך איזור 
הים התיכון, והן בתוך מדינת ישראל בענייני דמוקרטיה, חופש 

וזכויות אדם וענייני דת ומדינה.

ביטחון ישראל: פנימה והחוצה - שולחן עגול 	 
מנחה: חיים צ'סלר

סיגלוב ויטלי
ויטלי סיגלוב, מעסה רפואי בכיר, מומחה בחינוך גופני וספורט, 

 .VITAMASSAGE אח מוסמך,בעל המרפאה לרפואה משלימה

הוא נולד בשנת 1979 באוקראינה. כבר בילדותו הוא מאוד 
התעניין בספורט ובשנת 1997 הוא התקבל לאקדמיה לחינוך 

גופני וספורט, וסיים אותה בהצטיינות בשנת 2001. במהלך 
הלימודים באקדמיה הוא החל לעסוק בעיסוי ופיזיותרפיה. 

בשנת 2002 עלה לארץ, לאחר העלייה למד במכללת מדיטבע 
עיסוי רפואי, עיסוי לספורטאים ועיסוי לתינוקות וילדים. בשנת 

2010 הוא עשה הסבה וסיים תואר של אח מוסמך. מאז הוא 
עובד כאח מוסמך בבית החולים איכילוב, ולפני כשנה פתח 

 .VITAMASSAGE מרפאה פרטית לרפואה משלימה

סדנא: בריאותכם בידיכם - עיסוי לתינוקות וילדים	 
טכניקות טיפול בעזרת עיסוי ופיזיוטרפיה

סיגל נועה
היסטוריונית, מומחית בתולדות האמנות, ורכזת סמינים 

בשפה הרוסית בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ב"יד 
ושם". נולדה בשנת 1954 באוקראינה. למדה תולדות האמנות 

באוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה. בוגרת בית הספר 
לחינוך של לוצק, אוקראינה. בבריה"מ היא לימדה היסטוריה 

במסגרות חינוך פורמליות. בין 1988 - 1993 היא עבדה במרכז 
הלאומי לקולנוע של מרכז אסיה וקזחסטן )טשקנט( כעורכת 

תכנית חינוכיות ורכזת פסטיבלים ומועודני קולנוע. עלתה 
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לישראל ב1993 והיא היא בוגרת בית הספר לקולנוע ואמנויות 
"מעלה". כמו כן היא השתתפה הקורס ההדרכה של "יד ושם", 

שם היא עובדת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה, 
משנת 2000. בין היתר היא השתתפה בחיבור, בתרגום ובעריכה 

של פרסומי "יד ושם" ברוסית, וכן תירגמה לאוקראינית שורה 
של סרטים של "יד ושם". 

 סרט והרצאה: איך נזכור את השואה ללא עדים	 
השקת הפרויקט “עדים וחינוך” של בית הספר הבינלאומי 

להוראת השואה. נציג את אחד הסרטים האחרונים של 
פרויקט “נשארנו בני אדם”, שצולם בתמיכת קרן ג’נסיס. 

גיבורת הסרט, פניה ברנצובסקי, חברה במחתרת היהודית 
ותנועת הפרטיזנים בליטא, מספרת לנו על התקופה 

ועל עצמה, תוך שהיא עוברת יחד עם הצופים במקומות 
ההתרחשות. 

סובה קסניה
מעצבת גרפית בהשכלתה, מייסדת ומנהלת הבלוג "רוסייה 

ים תיכונית" - שחקנית, זמרת, תסריטאית ובמאית בדמות 
אחת. בוגרת המכון הטכנולוגי בחולון בתקשורת חזותית. 

עובדת כארט-דירקטור בסוכנות פירסום. מנהלת בלוג סאטירי 
המוקדש לנושא העלייה והקליטה בארץ, אשר מונה למעלה 

מ-20,000 עוקבים. הייתה מועמדת לפרס "אשת השנה" של 
ערוץ 9 לשנת 2016. 

הבלוג "רוסיה ים תיכונית" וכפרושקי	 
כיתת אמן לניהול הבלוג “מרוסיה ים-תיכונית”. דוגמאות 

אישיות, שיאים ונפילות. 

סלסקי אלכס
אלכס סלסקי, מנכ"ל תנועת ישראל ביתנו העולמית, וחבר 

בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית. בעבר יועץ לראש 
הממשלה, דובר המועצה הלאומית לכלכלה, ושליח הסברה 

וחינוך ציוני בניו יורק. מרצה בחוג לפוליטיקה ותקשורת 
במכללה האקדמית הדסה בירושלים. 

במסגרת שירות מילואים משרת במערך ההסברה של 
פיקוד העורף כאחראי על הסברה בחירום בכלי התקשרות 

הישראלים בשפה הרוסית. בשנת 1993, בהיותו בגיל 16, עלה 
לישראל מעיר אופה שברוסיה במסגרת תכנית נעל”ה. 

 בוגר תואר ראשון במינהל עסקים ותואר שני למנהלים 
במדיניות ציבורית מהאוניברסיטה העברית. 

הרצאה אינטראקטיבית: דיבור עם הציבור: איך 	 
לשכנע המונים בלי לשלם על זה

ההרצאה תאפשר הצצה אל תוך סודות עולם יחסי 
הציבור - ובה נלמד טכניקות שיווק ושכנוע המונים בעזרת 
אמצעי תקשורת המונים. נלמד כיצד בעולם היחסי ציבור 

ניתן לחסוך במשאבים על ידי בניית “סיפור תקשרותי” 
אשר יהיה מספיק מעניין, כדי שלאמצעי התקשורת יהיה 

עניין לפרסם אותו )עבורנו(, ומבלי שנצטרך להוציא 
כספים עבור הפרסום. 

סנדיגורסקי מיכאל
סנדיגורסקי מיכאל, מהנדס כימיה. יועץ אקולוג, מרצה 

באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נולד בעיר וולגוגרד ברוסיה, 
שם סיים לימודים במכון הפוליטכני. עבד כמנהל מרכז ניטור 

סביבתי - אוויר ומים של מחוז וולגוגרד. מייסד של אגודת יהודי 

מחוז וולגוגרד, וחבר בועד היהודי של ברית המועצות. עלה 
ארצה בשנת 1991, עבד במשרד להגנת הסביבה בתפקידים 

שונים, ובנוסף עבד כיועץ סביבתי בועדת לענייני פנים ואיכות 
הסביבה בכנסת ישראל. כבר למעלה מ - 15 שנה מרצה בתחום 

מים ושפכים באוניברסיטת בן גוריון שנגב. מרצה בתחום 
איכות הסביבה במכללה אקדמית להנדסה עזריאלי בירושלים 

ומשתתף בתוכניות בתחום איכות הסביבה ברדיו ובטלויזיה. 

מהפכת המים בישראל	 
ההתייחסות של המקורות היהודיים ושל התפיסות 
המודרניות, לנושא חלוקת משאבי מים בין מדינות, 

ובין ערים, אשר מנצלים מים ממקור מים אחד, וסדר 
העדיפויות בתחום ניצול מים לבישול, כביסה וכו’. 

סמפרובסקה אנסטסיה
היא דוקטורנטית במחלקה ללימודים הסלאביים 

באוניברסיטת נורת'ווסטרן בארה"ב, וחוקרת בגלריה הלאומית 
לאמנות בלבוב, אוקראינה. 

הרצאה: ציירים יהודים באמנות אוקראינית: שילוב 	 
האחר, בחינה-עצמית מחדש

ההרצאה תוקדש לציירים מזרח-אירופיים ממוצא יהודי 
בשלהי המאה ה-19 בהקשר לאמנות אוקראינית בת 
זמנם. ננסה לבחון, כיצד ציירים יהודים ואוקראינים 

למדו זה מזה, כיצד פנו לאותה שפה ויזואלית ולאותם 
דימויים אמנותיים. כמו כן, נבחן את המגמה של חוקרים 

אוקראינים בני זמננו לשלב את מורשת הציירים היהודים 
עם תולדות האמנות האוקראינית. 

 עטר דני
דני עטר נשוי ואב לשלושה ילדים. נולד בישראל במושב 
דבורה שלרגלי הגלבוע. בעל תואר ראשון במדעי המדינה 

ובמסלול רב תחומי ממכללת עמק יזרעאל. בעל תואר שני 
במדעי המדינה ומנהל ציבורי, עם התמחות בשלטון מקומי, 
מאוניברסיטת חיפה. שירות צבאי בגולני: סא"ל במילואים 
ומג"ד, ובעבר שימש כמנכ"ל יחידת הפיצוח החקלאי. איש 

מפלגת העבודה למעלה מ-35 שנה )משנת 1980(, ושימש 
בתפקידים הבאים: מזכיר המשמרת הצעירה במפלגה, רכז 

המטה הצעיר של יצחק רבין ז"ל, חבר לשכת המפלגה, חבר 
מרכז המפלגה וחבר ועידת המפלגה. בינואר 2015 לקראת 

הבחירות לכנסת העשרים, נבחר מר עטר במקום ה-15 של 
רשימת המחנה הציוני )במקום המשוריין לנציג הקיבוצים 
ומושבים(. באוקטובר 2015הוא נבחר לשמש כמועמד של 

מפלגת העבודה לתפקיד יו"ר קק"ל, ובנובמבר 2015 הוא נבחר 
רשמית לתפקיד )מה שגרם לו להגיש את התפטרותו מהכנסת(. 

ראיון: נחמה דואק מראיינת את דני עטר על התכנית 	 
הסודית של קק”ל להורדת מחירי הדירות

פיבוברוב פבל
מהנדס, פסיכולוג, מחנך, מעצב משחקים. יליד מוסקבה. 

עלה לישראל בשנת 2001. מתגורר בכפר סבא. במשך שנים 
רבות עבד בתחום החינוך המשלים בארגונים יהודיים ברוסיה 
ובישראל. מילדותו מרותק למשחקי לוח. כיום מארגן אירועים 

וערבים של משחק שולחן למבוגרים. בעל אוסף של למעלה 
מ-200 משחקי שולחן. מייסד מועדון TRENDL, מועדון חובבי 

משחקי שולחן בישראל. 
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שיחה: למה לקנות משחק שולחן לילדים - כיצד 	 
להימנע מטעויות

נדבר על סוגים שונים של משחקי שולחן, כיצד והיכן 
כדאי לקנות אותם, ואיך לעשות את הבחירה הנכונה? וגם, 

מה עלינו לעשות כדי שמשחק השולחן לא יהפוך לעוד 
קופסה אוגרת אבק עם חלקים מבולגנים וחסרים, אלא 

למשהו בעל ערך ועניין עבור הילדים. 

פיבוברוב אנה
פסיכולוגית משפחתית, אשת חינוך יהודי, מעריצה נלהבת 
של אוכל חכם וספרים טעימים. אנה חלמה מילדות להיות 

פסיכולוגית. בדרכה להגשמת החלום, עבדה שנים רבות 
בארגונים יהודים כמומחית בחינוך יהודי בלתי פורמלי. בעבר 
ניהלה את מחלקת הנוער והצעירים של "טבעת הזהב", ואת 

המרכז המשפחתי של הסוכנות היהודית במוסקבה. כמו כן 
שימשה כמנהלת החינוכית של "הילל-רוסיה". 

 מוסמכת בפסיכולוגיה, עם התמחות בפסיכולוגיה משפחתית 
וחינוכית, והכשרה מעשית במרכז הלאומי למשפחות ונוער 
בסיכון. בוגרת קורס להנחיית קבוצות הורים וקורס לעבודה 

עם הפרעות אכילה. בישראל מנחה קבוצות בנושא יחסים 
הוריים וקבוצות תמיכה לאנשים עם משקל עודף. נותנת יעוץ 

אישי ליחידים ולמשפחות. 

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד	 
סדנא: יחסינו עם האוכל	 

במהלך הסדנא נעסוק בשאלות: מהו יחסינו עם האוכל? 
האם זהו רומן, דרמה או סאגה משפחתית בת חמישה 
דורות? האם יש לנו תשוקה, אהבה, או תלות באוכל? 

האם זה הדדי ומדוע אנו זקוקים זה לזה?זוהי סדנא למי 
שכבר ניסו לא פעם לעמוד על טיב היחסים שלהם עם 
אוכל. לאלה שלא אכלו, או שאכלו ונזפו בעצמם. זוהי 

סדנא למי שעלו במשקל, ירדו במשקל, יורדים במשקל, 
וכאלה שעוד יירדו. המטרה היא לא לדחוק באף אחד 

לרדת במשקל, וכנראה שאין בנמצא נוסחת קסם לגוף 
החטוב, אבל במהלך הסדנא ננסה להציע מהם הצעדים 

שכדאי לנקוט רגע לפני שמסתבכים. 

פלוצר - סרנו אלכסי
חוליגן וונדליסט. יליד 1962 ממוסקבה. הוגה ואמן של קבוצת 
המדיה-ארט "מלחמה". שירת בצי הצפוני של הצבא האדום. 

סיים את הקתדרה לפילוסופיה באוניברסיטת טרטו, אסטוניה. 
תלמידו של יורי לוטמן. מחבר "מילון הקללות הרוסי", "מילון 

סלנג הימאים", "אינצקלפודיה השיכרות הרוסית". הומלס בין 
טאלין לתל-אביב. 

וידיאו-ארט:01 השערוריות הגדולות של המאה ה-21	 
מבוא לארט-פרפומנס בן זממנו. כיתת אמן, הקרנה ודיון 

חסרי-תקינות פוליטית )מוגבל לבני +18(. 

פולונסקי נחמה
נולדה במוסקבה. למדה בבית ספר המפורסם #2 שכלל לימוד 

מעמיק במתמטיקה. קיבלה תואר באלקטרוניקה, ועבדה 
כמתכנתת מחשבים. עלתה לארץ אחרי שבע שנים שבהן 

הייתה מסורבת עלייה. בישראל עבדה כוובמאסטר וכמורה 
ליהדות. באוניברסיטה העברית קיבלה תואר מוסמך בחינוך 

יהודי. מתגוררת בבית אל, אם לשמונה, סבתא לשלושה עשר. 

אופטימיות ופסימיות במגילות שנכתבו על ידי שלמה 	 
המלך. שלמה המלך כתב שתי מגילות:  את שיר השירים 

וקהלת. איזה מהספרים מלמד אותנו אופטימיות?

פולונסקי פנחס
אחד המרצים הכי שנויים במחלוקת למדעי היהדות ברוסית. 

מעדיף לחיות "במוקד רעש האדמה". יליד מוסקבה, 1958. שנים 
רבות היה מסורב עלייה והיה אחד ממייסדי הרשת המחתרתית 
של לימוד תורה במוסקבה, שבה ארגן כתיבה והדפסה חשאית 

של ספרי יהדות. עלה ארצה בשנת 1987. חיבר כעשרים 
ספרים בנושאי יהדות בשפה הרוסית, בהם הסידור הפופולרי 

"שערי תפילה", פירש לשפה הרוסית את ספרי בראשית 
ושמות בספר ששמו "אבות בתנועה". כיום מרצה ליהדות 

באוניברסיטת אריאל וכותב מאמרים קבוע בעיתונות הרוסית. 
תושב בית-אל, נשוי ואב לשמונה. 

"משולש ללא אהבה": סכסוך דתי כבסיס להתנגשות 	 
הציוויליזציות 

המערב )וישראל( חושש להכיר בכך שהקונפליקט 
העולמי אינו כלכלי או טריטוריאלי מיסודו, אלא דתי. קרי 

- התנגשות בין יהדות, איסלאם ו)פוסט(-נצרות. הסיבה 
לחשש הזה נעוצה בחוסר ההבנה שלהם )של המערב 

ושל ישראל כאחד( את מהותה של הדת, ולכן - תפיסה 
מוטעית כי לא ניתן לנצח במלחמת דת. אבל ההיסטוריה 

האנושית מלמדת אחרת. להציע ניתוח דתי למנגנון 
מלחמת העולם בת-זמננו - משמעו לעשות צעד לקראת 

הניצחון בקונפליקט הזה. 

"בני נוח" - גויים בני דת משה	 
מסתבר - בניגוד לדעה הרווחת - שהמסורת היהודית 
האורתודוקסית מספקת את האפשרות ללא-יהודים 

לחיות על פי היהדות, אך לא להפוך יהודים. יתרה מזו, 
הם רשאים לבחור מתוך 613 המצוות, על אילו לשמור 

ועל אילו - לא. במשך מאות רבות האפשרות הזו הייתה 
תאורטית בלבד, אך כיום המגמה הזו ביהדות הופכת 

למציאות. כיצד הדבר ישנה את העולם סביבנו?

פלוצר - סרנו יאנה
מאמנת מוסמכת לפולטיס, סטודיו PLUTSER PILATES. שחיינית 

מקצועית. 

פילאטיס על הכיסא:03 תרגילים נגד כאבי גב	 
התעמלות טיפולית. אדם צעיר בדיוק כמו שעמוד השדרה 

 .”PLUTSER PILATES" שלו צעיר. שיעור מסטודיו

פורת דינה
דינה פורת, הינה בוגרת תואר ראשון ושני)M. SC( במדעי 

הרפואה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

מ - 2010 ועד היום, משמשת כמתאמת מחקרים קליניים במכון 
הסרטן בבית-חולים תל-השומר. בין המחקרים הקליניים 

הרבים שהיא היתה שותפה בהם, היא גם לקחה חלק בצוות 
הבינלאומי WINTHER שהיה הראשון אשר החל בביצוע 

מחקרים מתואמים אישית לחולי הסרטן. בנוסף, ביצעה מחקר 
קליני המבוסס על תרופות אימונותרפיות, שמפעילות את 

מערכת החיסון כנגד הגידול הסרטני, בסוגי סרטן נדירים

 מחקרים קליניים באונקולוגיה: אתיקה וחידושים	 
כיום השתתפות במחקרים קליניים היא האופציה 
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המועדפת לחולי סרטן במצב מתקדם. 

בהרצאה נדון בשאלות: מהו מחקר קליני, איך שומרים 
על זכויות המטופל, על בטיחותו ועל רווחתו במסגרת 

המחקר. ומהם המחקרים הקליניים החדשניים המהווים 
פריצת דרך בטיפול בסרטן. 

פלוורט אנה
 SENIOR ,מומחית בחדשנות ובתכניות תמיכה ביזמנות

CONSULTANT В GRANT THORNTON ISRAEL. בעלת ניסיון של 

שנים רבות בליווי חברות בתהליכים אסטרטגיים לרבות יעוץ 
בתהליכי ניהול, מחקר ופיתוח של מודלים עסקיים לחברות. 
 .GRANT THORNTON כעת עובדת בחברה פיננסית בינלאומית
בעבר - מנהלת מרכז תרבות ישראל שליד שגרירות ישראל 
במוסקבה. בוגרת בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטה 

הממלכתית של סנט-פטרברוג, ומוסמכת החוג למנהל עסקים 
באוניברסיטת תל אביב. 

מאין באים החידושים?	 
הסביבה העסקית הישראלית רוויה בחדשנות. ננסה 

לעשות סדר ולברר, מה פירושו של דבר? כיצד מודדים 
חדשנות? מי ממציא אותם והאם תמיד זהו מסלול מהיר 

לעושר ולהילה? אנו נפנה להיסטוריה עתיקה, נתבונן 
בדוגמאות בני זמננו ובוודאי נתנסה בעצמנו. 

פרנקל אהרון
נשיא לימוד FSU ,איש עסקים ופילנתרופ. יו"ר ועידת הנשיא. 

שיחה על כלכלה ,פוליטיקה, פילנתרופיה ועתיד העם 	 
היהודי

מנחה: נחמה דואק

פטרובסקי - שטרן יוחנן
יוחנן פטרובסקי-שטרן הוא פרופסור למדעי היהדות ופרופסור 

להיסטוריה יהודית במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת 
נורת'ווסטרן )ארה''ב(. הוא לימד באוניברסיטאות שונות בצפון 

אמריקה, באירופה ובישראל. הוא התמנה לתפקידים של 
פרופסור אורח מן המניין על ידי קרן קושצ'ושקו באוניברסיטת 

ורשה, פרופסור אורח מן המניין באוניברסיטה העברית 
בירושלים, פרופסור אורח מן המניין לשם כבוד באוניברסיטה 

האוקראינית החופשית במינכן. 

בתור פרופסור אורח מן המניין לימד פעמים רבות 
באוניברסיטה הקתולית בלבוב, דוקטור לשם כבוד 

באוניברסיטת KYIV MOHYLA ACADEMY באוקראינה, וגם עמית 
חבר במכון המחקר האוקראיני בהרווארד. הוא פרסם למעלה 

מ - 100 מאמרים ושבעה ספרים; שלושה מהם זכו בפרסים, 
וביניהם הספר שיצא לאחרונה: "יהודים ואוקראינים: מילניום 

של דו-קיום". 

היסטוריה וזיכרון: תולדות יחסי יהודים ואוקראינים. 	 
 באביי יאר ומקרי בוחן נוספים

שולחן עגול 
ב - 28 בספטמבר 2016, צוין יום השנה ה-75 לטבח באבי-

יאר. במסגרת רב-השיח נדון בזוועות שהתרחשו בקייב 
בשלהי ספטמבר 1941 ובאופן שבו הפך באבי-יאר לסמל, 

לפני השואה ואחריה. כמו כן, יוצגו באור חדש היבטים 
שונים ומורכבים ביחסי הגומלין שבין יהודים ואוקראינים, 

לצד הטענה שההיסטוריה האוקראינית לא רק הפרידה 

בין השני העמים, אלא גם קירבה ביניהם. 

 משתתפים בדיון: ד”ר פול רוברט מאהוצ’יי, ד”ר יוחנן 
פטרובסקי-שטרן, ד”ר ולדיסלב הרינביץ’. 

צ'רניאק ויקטוריה
בלוגרית, וידיאובלוגרית, מייסדת סוכנות לתיירות ישראלית 

“MY ISRAEL TODAY". בתקופת מגוריה בישראל הוציאה לאור 

ספר על 12 הרגשות הקשורים בחיים בישראל. מתגוררת בתל 
 ,INSTAGRAM, YOUTUBE, ВКОНТАКТЕ-אביב, מנהלת ערוצים ב

ומגלה את ישראל - לעצמה ולטובת תיירים מרחבי העולם. 

INSTAGRAM: סלפי חסרי תועלת או ערוץ פרסום 	 

ושיווק עצמתי? )למתחילים(
פתיחת פרופיל אינסטגרם וקידומו. הסדנא תהיה מועיל 
ומעניינת לכל מי שמחפש\ת לרכוש מקצוע חדש, לזכות 

בפופולריות ברשת, או ליזמים המבקשים להגדיל מכירות 
באמצעות מנויים חדשים. במהלך הסדנא: נפתח פרופיל 

חדש, נמלא אותו בתוכן ונחשוף כלים ושיטות לקידום 
הפרופיל. 

צ'רניצקי אלכסנדר
ביולוג ימי, מייסד האתר "דג-פיש אילתי" ומחבר הספר "דגים 

טעימים בישראל". 

נולד בלנינגרד בשנת 1950. עלה לישראל בשנת 1994, התגורר 
בקיבוץ ועבד באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. משנת 1997 

»RED SEA FISH PHARM« מתגורר באילת. עובד בחברת

כשרות דגים: ויכוחים הלכתיים ממשיכים במאה ה-21. 	 
שיחה על התמורות שחלו בפסיקה ההלכתית בענייני 

כשרות דגים לאורך הודורת, ובחינת הסוגיות והאתגרים 
שעדיין עומדים לפתחם של הפוסקים כיום. 

צמרת צבי
ד"ר צבי צמרת, מחנך והיסטוריון. יליד נתניה. היה חבר 

בקיבוץ האון. בעל דוקטורט ביהדות בת זמננו. היה מנהל בית 
ספר תיכון בקריית שמונה, מנהל יד בן צבי בירושלים ויו"ר 
המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך. היה בברית המועצות 

פעמים אחדות מטעם "נתיב". מלמד ב"שערי משפט" 
וב"מכללת הרצוג". 

הרצאה: סיפור המעברות. האמת והמיתוס	 
איך מדינת ישראל קלטה עולים בשנות המדינה 

הראשונות. 

הרצאה: בן גוריון ו”שיגעון” הנגב	 

צ'סלר חיים
חיים צ'סלר הוא יושב ראש ומייסד לימוד FSU ברחבי 

העולם. לשעבר גזבר הסוכנות היהודית וכן ראש המשלחת 
של הסוכנות היהודית בברית המועצות לשעבר, כן בארצות 

הברית.  

 "איך לא ללכת לאיבוד בלימוד" 	 
 ביטחון ישראל: פנימה והחוצה - שולחן עגול 	 

מנחה: חיים צ’סלר
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קגן נדב
נדב קגן. בן 14, גר ברחובות ולומד בכיתה ט'. מאז שזוכר את 
עצמו הוא אוהב לעצב דברים, פעם זה היה תחפושות, פעם 
זה היה תפאורה, היום זה צילום ועריכת סרטים, עריכה עם 

אפקטים ויזואלים. לנדב ערוץ יוטיוב משלו בשם KAGANFX בו 
תוכלו למצוא כל מה שתרצו. 

 הרצאה: מה אתם לא יודעים על הילדים שלכם?

בהרצאה אספר לכם מה אתם לא יודעים על הילדים 
שלכם. מה עכשיו תופס בעולם של הנוער ומה מעניין 

אותו. איך הם מעבירים את הזמן ומה הם מרוויחים מזה?

 קגן אלכסנדר
ד"ר אלכסנדר קגן ׂ)PHD( - קרימינולוג קליני: דוקטור, בוגר 

אוניברסיטת בר - אילן בתוכנית פסיכואנליזה ופרשנות. מחבר 
מאמרים בנשואים הקשורים לאימפולסיביות, תכונות אישיות, 

דימוי עצמי ודימוי גוף. משמש בצבא כקצין בריאות הנפש 
)קב"ן( ב-18 השנים האחרונות. משתמש בהערכה פסיכו-

סיציאלית קלינית לשם אבחון פסיכופתולוגיה, קווי אישיות, 
סיכון, וקשיי הסתגלות בקרב המתגייסים לצה"ל על מנת 

לשבצם ליחידות שונות )קרביות, לא קרביות, מיוחדות וכו'(. 
כמו כן משמש כיועץ בשפה הרוסית בערוץ הטלוויזיה הבין-

לאומי "ILAND TV" בנושאים: קרימינולוגיה וצבא. 

שיחה: פייסבוק - חבר ופסיכולוג - טיפול בבעיות 	 
אישיות ברשת

מדוע חלק מאתנו מעדכן את הסטטוס בפייסבוק על 
בסיס יומי, כאשר האחרים מחברים סיפורים אישיים 

עליזים וחבריהם מפרסמים את תמונותיהם ולבודדים 
מאיתנו כלל אין עמוד?האם מדובר במאבחן ופסיכולוג 

חדש של אישיותנו? האם שימוש מוגבר בפייסבוק מעיד 
על התמכרות באינטרנט? או מדובר בג'מי'ק חדש שיחלוף 

עם הזמן?הרהורים בקול רם של מאבחן, מטפל או מכור 
לפייסבוק, המבוססים על מחקרים בין-לאומיים, הנצפה 

ברשת ודוגמאות אישיות של המרצה והמשתתפים. 

סדנא: תפקיד הקב"ן בצבא - סדנה להוריי מתגייסים 	 
וחיילים

השירות הצבאי מהווה מבחן חשוב ורציני בחיי המתבגר, 
לכן בשיבוץ הראשוני טמונה הצלחה או כישלון של 

השירות כולו. הפחדים והדאגות של המתגייסים 
מתגברים בסמוך לגיוסם, ובאים לידי ביטוי באיבוד איזון 

נפשי, סף גירוי נמוך, חוסר תאבון ושינה, תוקפנות ואף 
דיכאון.  מדובר בסימפטומים המעידים על לחץ ומצוקה 

נפשית בפני המצב הבלתי ידוע - שירות בצבא. במקרים 
חריגים יכולות להתקבל החלטות אימפולסיביות ולא 

נכונות כגון השתמטות ועריקות מהשירות הצבאי 
וכתוצאה מכך בעיות עם החוק. על ההורים להיות 

מודעים למצב ילדיהם טרם גיוסם ובסמוך לכך, על מנת 
למנוע החלטות ומעשים בלתי רצויים. 

קוטלר גרגורי
בוגר האוניברסיטה העברית, היברו יוניון קולג, ומכון מנדל 

למנהיגות חינוכית. רב קהילה רפורמית דוברת רוסית בחיפה 
"שירת הים"; ומזכיר בית הדין לענייני הגיור של התנועה 

הרפורמית בישראל. 

קבלת שבת לפי הנוסח הרפורמי	 
שיחה: כל ישראל ערבים זה לזה. מיתוס או מציאות	 

קובייב אולג
צייר ואנימטור. יוצר הסדרות המצוירות "מסיאניה" ו-"החנות 

של בו". נולד בסנט-פטרבורג בשנת 1967. למד בהרבה מקומות 
אך לא סיים אף אחד מהם. משנת 1990 עבד כציר ופסל 

בגרמניה. משנת 1997 עסק באנימציית תלת-מימד. בשנת 2002 
שחרר לאינטרנט את סדרת האנימציה שלו "מסיאניה" שזכה 

בפופולריות אדירה וזכה בשורה ארוכה של פרסים. בשנת 
2003 הסדרה שודרה בטלוויזיה. בשנת 2006 עלה לישראל. 

סדרות אנימציה עצמאיות: שאלת ההישרדות	 
מציאות היצירה והייצור של סדרות אנימציה עצמאיות 

- סיפור אישי. סיפורה של הסדרה "מסיאניה". בעיות 
ופתרונוץ של יוצרי-מדיה עצמאיים. אינטרנט כסביבת 

הפצה לתוצרי-מדיה עצמאיים. שאלות של יצירה ושגעון. 

קליאצ'קינה סשה
סשה קליאצ'קינה, אשת חינוך בלתי פורמאלי, עורכת טקסי 
חתונה חילוניים ופעילה חברתית. סשה עלתה מקאזאן בגיל 
14, בשנת 1996. עוד מימי שירותה הצבאי, שם שימשה כמורה 
חיילת, היא מעורבת בתחום החינוך היהודי. עד אוגוסט 2015, 

סשה שימשה כשליחת חינוך לקהילה היהודית דוברת הרוסית 
 ."KANGARUSSKI" במלבורן, אוסטרליה, שם הקימה את המותג

כמו כן היא כיהנה כיו"ר של פסטיבל לימוד הראשון לדוברי 
רוסית באוסטרליה. כעת סשה מתגוררת בישראל ועובדת 

כמנהלת יחסי ציבור ופרויקטים חינוכיים של עמותת "הורים 
לצברים", אשר נוסדה על ידה ביחד עם ושותפה נוספת לפני 

כ-5 שנים, וכן היא מכהנת כשליחה ניידת של הסוכנות היהודית 
לארץ ישראל בסנט פטרסבורג. סשה ובעלה יוני - הם ההורים 

של אילן ודפנה. 

הרצאה: מקודשת, מקודש, מקודשים... יש 	 
אלטרנטיבה לרבנות

הרצאה אינטראקטיבית, שבה תוכלו ללמוד על החתונה 
היהודיה האורתודוקסית, לשמוע מדוע זוגות רבים 

בישראל מוותרים עליה, ומה האלטרנטיבות שקיימות 
מחוץ לקירות הרבנות. תוכלו להכיר את המושג "טקס 

חתונה יהודי חילוני" ומדוע הוא נחוץ בישראל המודרנית, 
בה לא ניתן לקיים חתונה שלא דרך ממסד דתי.. 

קרקובסקי יואב
יואב קרקובסקי, הוא עיתונאי זה 18 שנה ברשות השידור, 
ומשמש כראש הדסק הפוליטי של רשת ב', בקול ישראל 

ברדיו. הוא מגיש את התוכנית הפוליטית המרכזית ״המזנון״ 
ברשת ב', )חמישי 10 בבוקר(, ובנוסף עורך יומני חדשות 
ומגיש משדרים מיוחדים. בעשור האחרון משמש ככתב 

וכפרשן הפוליטי של התחנה, לצד פעילויות נוספות כעורך 
וכמגיש. תפקידים עיתונאיים קודמים: עורך "בחצי היום 

השישי", מגזין סוף השבוע של רשת ב', מגיש תוכניות בערוץ 
הכנסת, ערוץ 99 ,'כתב קול ישראל לענייני איכות הסביבה 

וכתב בדסק הכלכלי ברשת ב', כתב לענייני משטרה ומשפט, 
וכן ממלא מקום הכתב הצבאי בערוץ 10, כתב הצפון של 

קול ישראל )החליף את אילן רועה ז"ל, שנהרג בלבנון(, והוא 
הוכתר כחתן פרס מנכ"ל רשות השידור לכתב קול ישראל 

המצטיין ע"ש אילן רועה ז"ל בשנת 2007. עיסוקים נוספים: 
מדריך קבוצות בפולין מטעם יד ושם ומשרד החינוך, מגיש 
שבתרבות במרכז רוזין ברמת אביב ג',ומרצה אורח בנושאי 
פוליטיקה ותקשורת. בעל תואר ראשון מאוניברסיטת תל 

אביב בפקולטה ללימודי עם ישראל. בוגר קורס מדריכי 
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קבוצות שנערך ביד ושם על ידי משרד החינוך מינהל חברה 
ונוער בינואר 2014. 

יואב קרקובסקי מראיין אישי ציבור ישראלים	 

קרסנר, מקסים
מקסים קרסנר, מורה, מרצה לאזרחות והיסטוריה. בעל תואר 

ראשון בקרימינולוגיה ותואר שני בהיסטוריה.  

הרצאה: הקהילה החרדית: מה אנו יודעים עליה?	 
רבים מאיתנו מקבלים את הידע שלנו על החרדים 

מאמצעי התקשורת, אולם מה באמת אנחנו יודעם על 
האוכלוסיה הזאת? באיזה מידה המידע שנמסר לנו 

בחדשות הוא סטריאוטיפי ומכליל? בהרצאה זו ננמד 
להכיר עמדות חרדיות שונות כלפי לאומיות יהודית. 

קובלסקי הלנה
הלנה קובלסקי, מטפלת רגשית מוסמכת בתנועה ומחול, 

מומחית בעבודה עם ילדים, כוריאוגרפית ורקדנית. עלתה 
לארץ בשנת 2006, בעלת תואר בחינוך ובהיסטוריה של 

אמנות. לאחר העלייה לארץ עשתה הסבה מקצועית לתחום 
הפסיכותרפיה. היא סיימה את לימודיה לפסיכותרפיה 
במכללה ע''ש דוד ילין בירושלים, וכבר 8 שנים עובדת 

בתחום. היא מעבירה סדנאות להתפתחות אישית למבוגרים 
בהן אנשים לומדים לזהות את הרגשות, לשלוט בהן, ולהגיע 
לשלווה ושלום עם עצמם, וכל זה דרך תנועה וריקוד. כמו כן, 
היא משתתפת בפרויקטים חברתיים קהילתיים, שמשלבים 
בהם ריקוד ונושאים חברתיים חשובים. בנוסף, היא מלמדת 

בתוכנית להכשרה לטפלים בתנועה במוסקבה. 

סדנא: תנועה למעמקים - סדנת ריקוד מדיטטיבי	 
סדנא תכלול תנועה מדיטטיבית שבנויה על בסיס 

הטכניקות של תנועה אותנטית, וכן כתיבה וציור 
אינטויטיביים. השיטה פותחה על בסיס תיאורית 

הפסיכולוגית של קארל יונג והיא עוזרת לעצור, להקשיב 
פנימה ולמצוא תשובות לשאלות המציקות לנו בחיינו יום 
יום. בזמן הסדנה ניקח את הזמן להיות עם עצמנו, לשמוע 
מה המסר ממעמקי התת-מודע שלנו וננסה לפענח אותו. 
נעבור מסע בעולמות הפנימיים, נכיר שם היבטים שונים 

של עצמנו, ונחזור משם לחיים מלאים והרמוניים

קורנפלד זבידוב מריאנה
מריאנה קרונפלד, חוקרת "מחשבת ישראל", פעילה שכונתית, 

תזונאית ואם. מריאנה קרונפלד, נשואה למר זבידוב ואם 
לשניים: לריצ'י ולתמרה. יהודיה, חילונית, הומניסטית ואשת 
חינוך. חוקרת מחשבת ישראל בהתמחות במיסטיקה עברית 

קדומה. ממנהלות סניף ירושלים לחקר שורשי משפחה 
בישראל. פרסמה וערכה מספר פרסומים, ביניהם: "מחשבות 

ישראל" )2000, הוצאת ידיעות אחרונות(, "תוכנית ליבה" )2007, 
סילבוס יהודי-ישראלי לעם היהודי, הוצאת הסוכנות היהודית(. 

פעילה שכונתית ברמת שרת לקימום מחדש של שכונה 
חילונית בירושלים המתחרדת. פועלת להקים מרחב חשיבה 

על חזונות ועתידם של העם היהודי וישראל. 

הרצאה: ה"אחר" היהודי הראשון - הסיפור האמיתי על 	 
אלישע בן אבויה

ארבעה נכנסו לפרדס התלמודי - ורק אחד יצא “אחר” 
- אלישע. בהרצאה נפגוש את מי שהפך להיות ה”אחר” 

הראשון והאולטימטיבי בעולם היהודי, זה שניתן להגיד 
שבעקבותיו ושעליו הומצא הקונספט. נבין באמצעות 

המקרה הטרגי והקשה של מי שהיה ראשון ו”אחד” 
החכמים הבולטים בעולם היהודי הקדום, את המנגנון 
הספרותי שהפך אותו ל”אחר” - מופרד, שונה ולבסוף 

מנודה. ונחשוף, דבר שהוא לדעתי אחד הסודות השמורים 
ביותר של תקופת מרד בר כוכבא ועד חתימת המשנה: מי 

היה אלישע בן אבויה. 

קוגן יבגני
סופר, בעלים-שותף של חנות הספרים "באבל", תל אביב. נולד 
בשנת 1974 בלנינגרד. קיבל השכלה טכנולוגית, אך לא עבד ולו 

יום אחד במקצוע. עבד כ-18 שנה כעיתונאי ועורך. בשנת 2006 
עבר למוסקבה, שם המשיך את עיסוקיו העיתואים ואף התמנה 

 .CORPUS לעורך הספרות של ההוצאה לאור

חיבר ארבעה ספרי פרוזה, וערך את אוסף הסיפורים "כבר 
לתמיד" על ילדותם של ילידי שנות ה-70'. מחבר והעורך 

המבואות וההקדמות לספריהם של וולף ארליך, מיכאל פרומן. 
כותב שירה. עלה לישראל בספטמבר 2015 ובצמבר פתח את 

חנות הספרים בשפה הרוסית. 

10 ספרים שלא שמעתם עליהם ואתם חייבים להכיר	 
בשנים האחרונות ראו אור המון ספרים, אשר אמנם 

נותרו עלומים לקהל הקוראים הרח, אך אסור להמשיך 
ולהתעלם מהם. בסנדא יובא סיפורים של הסופרים 

והספרים, נקרא קטעים מתוך הסיפורים הקצרים. 

ברמת שרת לקימום מחדש של שכונה חילונית בירושלים 
המתחרדת. פועלת להקים מרחב חשיבה על חזונות 

ועתידם של העם היהודי וישראל. 

קלמן יוליה
יוליה קלמן, דוקטור לגיאוגרפיה חברתית, מומחית 

לתחום ארצות הברית. נולדה וגדלה במוסקבה ושם גם 
סיימה בשנת 2016 את לימודי הדוקטורט שלה בנושא 

״גיוון אתני-תרבותי של האוכלוסייה העירונית בארה״ב 
ושיטות מחקר באספקט הגאוגרפי״ אשר נכתבה בהנחייתו 

של דר׳ סמרניאגין מאוניברסיטת MGU, אחד המומחים 
הרוסים המובילים בתחום חקר ארה״ב. במקביל ללימודי 

הדוקטורט, דר' קלמן אוהבת הרפתקאות וטיולים, והיא 
הרבתה להשתתף בשליחויות ופרוייקטים חינוכיים, 

התנדבותיים, והדרכתיים בעולם היהודי, )שם גם מצאה 
את הבן זוגה(. היא השתתפה בתוכנית מסע, ומשנת 2014 
היא חיה בישראל. היא ממשיכה לפעול בשני "העולמות 

המקבילים", וכיום היום היא עוסקת בכתיבת ערכים עבור 
האנציקלופדיה הרוסית הגדולה, ובמקביל היא מפתחת את 

העמותה המדהימה ״הורים לצברים״, פוגשת אנשים מכל 
רחבי תבל במרכז היזמות של ״תגלית״, וצוללת בעניין רב 

לתוך הגיוון האתני-תרבותי הישראלי בתקווה לאיסוף חומר 
ומוטיבציה לכתיבת הפוסט-דוקטורט. 

הרצאה: התרבות האתנית האמריקאית מנקודת מבטה 	 
של גאוגרפית ממוסקבה - ״מכור היתוך״ לאתנו-

מובלעות עירוניות
מאיפה הגיע ״כור ההיתוך״ האמריקאי ואיך הוא הפך 

״לקערת סלט״? האם ארה״ב היא באמת ״מדינת מהגרים״ 
ואיך מסתכלים עליה מומחי גאוגרפיה? במה מתבטא גיוון 

האוכלוסייה העירונית במרחב ואיך מתפתחות שכונות 
אתניות? איך מתבצע מחקר שטח בעיר כמו ניו-יורק? איך 
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אפשר למצוא זכר נוסטלגי לתקופה הסובייטית, ולאן 
הולך העולם היהודדי חסידי בברוקלין?

בשביל לענות על השאלות הללו נצטרך להתבונן 
על הגיוון האמריקאי מגובה מעוף הציפור, ונבחן את 

קונספציות האינטגרציה, ושאר נתונים סטטיסטיים, 
ומפות, תוך התבוננות במובלעות האתניות של העיר 

ניו-יורק. לאחר מכן נבחן את ה״חממות״, וה״מוזיאונים״, 
ב״איטליה הקטנה״, ונבדוק מה המצב בחברה “שלנו” 

בבריטון ביץ׳ ובג׳קסון הייטס. בואו נגלה ביחד את 
אמריקה!

קלוז'סקאיה, ילנה
עיתונאית לשעבר, מהגרת, בלוגרית, בעליו של קפה תל-אביבי 

VATRUSHKA

ילידת נובוסיבירסק, 1966. בהשכלתה אנטומולוגית )חקר 
חרקים( ופסיכולוגית קלינית. התגוררה בנובוסיבירסק 

ובמוסקבה, ועבדה כפסיכולוגית, עיתונאית, מנהלת 
תיאטרון, ומנהלת אירועים של מרכז קהילתי. גידלה ושלחה 

לישראל שני ילדים ובשנת 2015 הגיעה גם היא ופתחה 
בתל-אביב בית קפה קטן. אופה עוגות ומפסלת כופתאות. 

מאושרת מאוד. 

סמינר-כופתאות: החטא ועונשו - האם חברה זקוקה 	 
לכלא?

בסיביר פיסול כופתאות )פלמני( היה לא רק הכנה 
של אוכל, אלא נשא אופי של כנס. בתהליך השתתפה 

המשפחה כולה, ונוצרה הזדמנות ייחודית לדון 
בחלוקת המשאבים המשפחתיים ובשאלות ברומו 

של עולם: חינוך הילדים, בנייה למגורים, חלוקת 
תפקידים ומשימות. סמינר הכופתאות הניסויי שלנו 

הוא ניסיון להחיות את המסורת הנפלאה הזו של דיון 
אינטלקטואלי תוך כדי עיסוק יומיומי. בתהליך יצירת 
הכופתאות מוצע לדון בסוגיות של חופש ובשלילתו, 
ככלי לשמירת הסדר החברתי: האם הכלי יעיל? מה 

תפקידו בחברה? מה הוא מאפשר לה )ומה הוא מונע 
ממנה(, והאם קיימות חלופות לשיטה העתיקה הזו של 

ענישה ונקמה חברתית. 

קיפניס מיכאל
קואוצ'ר )PH. D(, מחנך ובמאי תיאטרון, עיתונאי, מארגן אירועי 

תרבות, מנהיג קהילתי. 

ראש מרכז "מאיה' - מרכז חינוך ארצי למשפחות במעבר 
תרבותי בסמינר הקיבוצים. מתמחה בסוגיות של הורות, מעבר 

בין-תרבותי והכשרה של מאמנים מוסמכים. חיבר למעלה 
מתריסר ספרים, שראו אור בעברית וברוסית, שבשמך 

שנים רבות מובילות את רשימות רבי-המכר בקטוגיה של 
פסיכולוגיה שימושית. למעלה משלושה עשורים יוצר ומקדם 
כלים ושיטות אינרקטיביות בחינוך פורמאלי ובלתי-פורמאלי. 

יוצר המתודה לתיאטרון אינטרקטיבי "דרמה. אלתור. דילמה 
 .)1995(

 הורים "ינשופים", "פילים" "שוורים"...	 
כיצד ילדים יכולים לשרוד ב"גן חיות" הזה?

סמינר מעשי המציע הזדמנות להתנסות בהתמודדות 
עם אחד האתגרים הגדולים של המשפחה המודרנית: 
סמכות הורית. הסמינר יציג בצורה אינטרקטיבית את 

המודל החינוכי של סמכות הורית מאת אריה טבעון: מודל 
הסמכות השלימה

קוסקו אלכסנדר
מנחה סדנאות, מנהל מרכז "URBAN TAO", יוצר ומורה דרך, 

מנהל ומנחה של בית הספר לפיתוח קול ודיבור. מתגורר 
בישראל. החל משנת 1986 עוסק בשיטות פיתוח אישי 

המבוססות על שפת גוף ותנועה, מדיטציה, התעמלות סינית 
ציגון וטאי-ציגון. אלתור-קונטקט ופרפומנס, פיתוח קול קלאסי 
ושיטות ווקאליות אחרות, פסיכולוגיה מעשית וטיפול קבוצתי. 

קול והביטחון הפנימי	 
מטרתה של כיתת-אמן זו היא הקניית מיומנויות שליטה 
בקול על מנת לשפר את יכולות התקשורת הבין-אישית 

והעסקית שלנו. המשתתפים יכירו, כיצד קשורים 
זה לזה מצבו הנפשי של האדם, דרכי הביטוי הגופני 

שלו, קולו, וכן, כיצד תופסים אותו אחרים? יוצגו כמה 
פיתוחים לשליטה עצמית בקול ובמצבי לחץ. לכל 

משתתף תינתן ההיזמנדות להתנסות בעצמו בשיטות 
הללו ולקחת איתו כמה כלים שימושיים ובעלי ערך 

בתקשורת יומיומית. 

קאהן סנדרה
הגב' סנדרה קאהן, תושבת ניו יורק ארה"ב, היא אחת ממייסדי 

LIMMUD FSU, ומשמשת כיו"ר ועדת התכנון של הארגון. 

היא כונתה על ידי מגזין לייף סטייל כ"אשת פלא", ובנוסף 
לפעילותה למען LIMMUD FSU, ולפעילות פילנתרופית שלה, 

היא גם מעורבת רבות בגיוס כספים למספר ארגונים חשובים 
וגדולים. כמו כן היא פעילה בוועדה הנשית של הפדרציה 

היהודית האמריקאית )UJA( בניו יורק, שאותה ייסדה, ארגון 
הפועל לקידום ולתמיכה בנשים בתפקידים בכירים בארגונים 

חשובים. הגב' קאהן מילאה תפקידים בכירים הן בסקטור 
העסקי והן בארגונים ללא מטרות רווח. כיום היא חלק 

 ,)UJA( ממועצת המנהלים של הפדרציה היהודית של ניו יורק
ושל הועדה היהודית האמריקאית, ובעבר היא גם כיהנה 

כנשיאה של מכללת הלל בקווינס. 

  סיקור תקשורתי של הבחירות לנשיאות בארה”ב	 
שולחן עגון 

מנחה: רומן ינושבסקי

קוגן רומן
יליד טאלין, אסטוניה. עלה לארץ בשנת 1991. בוגר 

האוניברסיטה העברית בירושלים, ובעל תואר שני בתקשורת 
ועיתונות. בעבר עבד בכנסת כדוברו של ח“כ רומן ברונפמן, 

וכן שימש כשליח הסוכנות היהודית בסנט פטרבורג ובמדינות 
 .LIMMUD FSU הבלטיות. מאז 2010 הוא מנכ“ל לימוד

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד	 

רודל אלטי
אלטי רודל היא אחת המייסדים של הארגון הקנדי "המפגש 

היהודי-אוקראיני" )UKRAINIAN JEWISH ENCOUNTER(, וגם 
משמשת כמנכ"לית משותפת שלו. ניסיונה המקצועי כולל 
הוראה באוניברסיטאות במונטריאול, אוטווה ואוקספורד, 

ומחקר וכתיבה בתחומי האקדמיה והמדיניות, ועוד נושאים. 
היא כיהנה בסוכנויות מרכזיות של ממשלת קנדה וועדות 

חקירה מלכותיות. היא ערכה מגוון רחב של מחקרים ודוחות 
עבור הממשלה והאקדמיה על ההיסטוריה והתרבות היהודית, 

וכן על קשרים בין-קהילתיים. 
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הרצאה: היהודים והאוקראינים - אינטראקציה 	 
תרבותית וייצוג הדדי

באילו דרכים האוקראינים והיהודים שחיו זה לצד זה 
במשך מאות שנים השפיעו זה על תרבותו של זה? כיצד 

הם תיארו זה את זה באמנות, בפולקלור ובספרות? האם 
היו מקורות משותפים והקבלות בדרך הביטוי התרבותית 

של כל אחד מהם? מה התשובות לשאלות אלו מספרות 
לנו על ההיסטוריה המשותפת שלהם ועל היחסים בין 

היהודים לאוקראינים?

רובינה דינה
סופרת. נולדה בטשקנט, והתגוררה במוסקבה. חיה בישראל 

משנת 1990. חיברה תשעה רומנים ואוספים רבים של סיפורים 
קצרים, אשר תורגמו ל-32 שפות. זכתה בשורה ארוכה 

של פרסי ספרות ישראלים, רוסים ובינלאומיים. על רבות 
מיצירותיה התבססו סרטי קולנוע וטלוויזיה שונים. 

שיחה: "האומן והמקום"	 
בשיחה נדון על השפעתו של מקום מגוריו של האמן 

על יצירתו, וכן על הנושאים המעסיקים אותו, ועל מגוון 
הדמויות ביצירותיו, ונתבונן על על חייו של האמן, שלא 

פעם אינם זהים לספריו. 

רייזר עמנואל
עמנואל רייזר איש היי-טק. מסתובב המון בעולם במסגרת 

תפקידו, ומתעניין בכל הנושאים הקשורים בציוויליזציה 
עברית, במיוחד בהשפאותיה על תרבויות אחרות ולהיפך. 

נולד במוסקבה ב-1969. בגיל 17, לאחר סיום תיכון ושנה אחת 
של אוניברסיטה, עזב את משפחתו ועבר לגור בקליפורניה, 

ארה"ב. אחרי שסיים את לימודי התואר הראשון בפיזיקה 
ומתמטיקה שימושית, עלה לארץ. לאחר העלייה, למד בישיבה 

ועשה תואר שני במתמטיקה שימושית בטכניון.  לאחר סיום 
הלימודים עבד לענף ההיי-טק. גר כיום בישוב טלמון עם אשתו 

אסתר ולהם ששה ילדים. 

הרצאה: שניים מסתכלים בטלית. צהוב ושחור או 	 
כחול ולבן

ננסה להבין את הבחירות שעמדו מול יהודים משכילים 
במאות ה -19 וה -20, בעזרת השוואת התפיסה החזותית 

של “הטלית” בעיני אוסיפ מנדלשטם ודוד וולפסון. 

רודוב איליה
דר' איליה רודוב, חוקר תרבות חזותית. דר' רודוב הוא ראש 
החוג לאמנות יהודית באוניברסיטת בר-אילן, עורך של כתב 

 ARS JUDAICA: THE BAR-ILAN JOURNAL OF JEWISH עת מדעי
ART, ויו"ר אימגו: האגודה הישראלית לתרבות חזותית בימי 

הביניים. למד באקדמיה לאמנויות בסנקט פטרבורג וקיבל 
תואר דוקטור באוניברסיטת העברית בירושלים. איליה רודוב 
פרסם ספרים ומאמרים רבים על אמנות בתי כנסת באירופה, 

תוך התמקדות בהיסטוריה, הפטרונות, וסמליות של ציורי קיר, 
פסלים, עיצוב אדריכלי ועיצוב פנים של בתי כנסת. 

 שיחה: לראות את הבלתי נראה: אמנות וקבלה	 
נלמד על תרשימים וציורים שבעזרתם העבירו מקובלים 

יהודים בימי הביניים את חכמת הנסתר. תמונות אלה 
עזרו למקובלים לעסוק בהדמיית האותיות של שם 

ההוויה במבטם הפנימי. תורת הסוד היהודית השפיעה על 

המיסטיקנים הנצרים שגם הם השתמשו בשפה החזותית 
לרישום ולהעברת ידע. בעת החדשה ציירו מקובלים 
יהודים את ציורי האילנות הקבליים )תרשימים שהיו 

מגיעים עד אורך של כמה מטרים( על מנת להשפיע על 
המציאות. 

רייזר אסתר
אסתר רייזר. מורה במכון ללימודי יהדות ובמדרשה ציונית, 

ומשמשת גם כמדריכת כלות ויועצת זוגית. בעלת תאר ראשון 
בהוראת חינוך מיוחד ויהדות. בנוסף למדה הדרכת כלות, יעוץ 

זוגי והנחיית קבוצות. עובדת בהוראת יהדות באולפני גיור 
ומדרשה ציונית, וגם כמדריכת כלות ויעצת זוגית. 

 יהודים הם בעלים הכי טובים -האם זה נכון? 	 
ננסה להבין על אילו עקרונות מושתתת המשפחה 

היהודית, והאם לשמועה שהבעלים היהודיים הם בעלים 
הכי טובים ישנו ביסוס כלשהו. 

יהלומים החברים הכי טובים של האישה	 
צורפות - זהו מקצוע יהודי עתיק. בהרצאה נראה תפקיד 
של תכשיטים בתרבויות שונות ומקומם בהקשר רומנטי. 

ריז'יק מיכאל
נולד במוסקבה בשנת 1960. בשנת 1981 סיים תואר שני 

בביולוגיה באוניברסיטת מוסקבה. לאחר מכן עבד במכון 
לחקר פיזיולוגי של הצמח ובמכון הגנטיקה של האקדמיה 
למדעים של ברית המועצות. בשנים 1990-1989 למד ולימד 

בישיבה של הרב שטיינזלץ במוסקבה. בשנת 1990 עלה לארץ 
ולמד בישיבת הר עציון. לאחר מכן למד באוניברסיטה העברית 

במחלקה ללשון העברית. בשנת 2001 קיבל תואר דוקטור. 
היום פרופסור במחלקה ללשון העברית באוניברסיטת בר - 

אילן ובמקביל עובד באקדמיה ללשון העברית. נושא מחקרו: 
העברית של ימי הביניים (בעיקר באיטליה) שפתה של 

המשנה, הגותם של יהודי איטליה ושפתם של דרשות הכמרים 
הפוסט-טרידנטים באיטליה. 

אּות. ציור: רנסנס וגילוי אמריקה	  שירה, ַמָפּ
כישוריו של קולמובוס כנווט וימאי לא היו הגומרים 

היחידים שהובילו לגילוייה של אמריקה. נוצר הרושם, 
שהגורם המשמעותי מכולם, הייתה היכולת להתבונן 

בעולם מלמעלה, גם אם מכוח הדמיון והמחשבה בלבד. 
ראשיתה של היכולת הזו דווקא בגאונותם של משוררים: 

תחילה - דנטה, מאוחר יותר - פטררקה. רק אחריהם 
הועתקה היכול הזו אל אמנות הציור, ואחר כך - למפות. 

רומנו שביט דנה
 נה רומנו שביט, מנחה, מרצה ומאמנת אישית, מתמחה בטיפול 
בתנועה ובדמיון מודרך באנשים הסובלים מכאב כרוני. מאסטר 

NLP, מדריכת פילאטיס ובוגרת לימודי תקשורת חזותית. 

נולדה בישראל בשנת 1970, ובעצמה סובלת מכאבים כרוניים. 
מהמקום הנמוך בו התקווה הופכת לייאוש, דנה בחרה להפוך 
את החיסרון ליתרון ולחיות את החיים במלואם. בגיל 40 דנה 
עשתה הסבת מקצוע מתחום אפור אל העיצוב והטיפול עם 
התמחות באנשים הסובלים מכאבים כרוניים. דנה מאמינה 

שבאמצעות חשיבה מכוונת ותנועה ניתן לפרוץ את מעגל הכאב 
ולקיים חיים מלאים ואיכותיים. קהל היעד של דנה הם בעיקר 

מדריכי יוגה, פילאטיס, הידרוטרפיה, פזיוטרפסטים, רופאים 
וכל מי שמעוניין לשפר את איכות חייו לצד הכאב. 
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הרצאה: מי הזיז את הכאב שלי? איך לנצח את הכאב 	 
הכרוני

בהרצאה דנה תשלב הסברים אודות כאבים כרוניים 
דוגמת מחלת הפיברומיאלגיה-דאבת השרירים ותסמונת 

העייפות הכרונית לצד מתן כלים ממשים להתמודדות עם 
כאבים כרוניים באמצעות חשיבה ממוקדת מטרה, דמיון 

מודרך ותנועה. 

רודמן מיכאל
פיזיקאי בחברת APPLIED MATERIALS. עבד כפיזיקאי 
באקדמיה למדעים של מוסקבה. פוטר בגין פעילות 

ציונית. בשנת 1987 עלה לישראל ועבד על הדוקטורט 
שלו באוניברסיטה העברית בירושלים. על בסיס המחקר 
הזה הוקמה חברת היי-טק. עבד באוניברסיטת תל אביב. 

השתתף בהקמת חברות היי-טק בתחום האלקטרו-
אופטיקה. בעלים של עשרות פטנטים ופרסומים מדעיים. 

הופיע בכנסים מדעיים בארץ ובעולם. כעת עובד בחברת 
APPLIED MATERIALS, החברה הגדולה בעולם לייצור ציוד 

אלקטרוניקה תעשייתי. נשוי, אב לשלושה ילדים וסבא 
לחמישה נכדים. 

פתרונות לא סטנדרטיים לסכסוך ישראלי - פלשתיני	 
הסדנא תציע סקירה של עשר הצעות ליישוב הסכסוך 

הישראלי-ערבי. לכל אחת מההצעות היסטוריה משלה, 
יתרונות וחסרונות, חסידים ומתנגדים. תוכלו לגלות כאן 

פרטים משפטיים, השלכות ביטחוניות וכלכליות, ואף 
לבחון הצעות ופתרונות משלכם. מיכאל רודמן מציע לא 
עוד ויכוח פוליטי - אלא ניסיון לבחון פתרונות חדשניים 

ולא-סטנדרטיים. 

רדצ'נקו יורי
יליד חרקוב, אוקראינה, 1986. מוסמך החוג להיסטוריה של 
האוניברסיטה הלאומית בחרקוב. מחקרו עוסק בתולדות 

השואה במזרח אירופה. כעת משלים את המונוגרפיה שלו על 
השתתפותה של המשטרה המקומית ברדיפה ורצח יהודים 

בשטח הגבול האוקראיני-רוסי-בלרוסי. זכה בשורה של מלגות מחקר
 Saul Kagan Claims Conference Fellowship for Advanced

 Shoah Studies, European Holocaust Research Infrastructure
 Fellowship, L. Dennis and Susan R. Shapiro Fellow, Center
 for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust

 Memorial Museum, DAAD, Petro Jacyk Visiting Scholar and
 the Scholar in Residence at the Anne Tanenbaum Centre

 for Jewish Studies )CJS( at University of Toronto, Yad
 .Hanadiv/Beracha Foundation post-doctoral Fellowship

מנהל המרכז ללימודי היחסים הבין-עדתיים במזרח אירופה. 

חלקה של האוכלוסייה האוקראינית הלא-יהודית 	 
בשואה: תעמולה מול שיח מדעי. 

כיצד משתקפת חלקה של האוכלוסייה האוקראינית 
הלא-יהודית בשואה במחקר המדעי, בכתיבה 

הפובליציסטית, בתעמולה ובקולנוע? כיצד אירועים 
אלה משתלבים בתפיסות "לאומניות" ותפיסות 

")לא(סובייטיות" של מלחמת העולם השנייה 
באוקראינה? כיצד מתעצבת "הפוליטיקה של 

הזיכרון"', אילו שאלות מושתקות או "נשכחות" על ידי 
השלטונות?כיצד התעמולה )הפרו-(רוסית משתמשת 

במשתפי הפעולה האוקראינים בשואה?אלו הן 
השאלות שידונו בסדנא זו. 

רון זהרה
זהרה רון, עיתונאית ועורכת. זהרה רון הינה בוגרת החוג לקולנוע 

בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב. כותבת ועורכת 
בעיתון "גלובס" ובהוצאת הספרים LUNCHBOX המתמחה בספרי 

אוכל ותרבות. ערכה בין היתר את הספר "חבר הטעמים - 
זיכרונות ומתכונים של יוצאי ברית המועצות לשעבר" מאת רינת 

גולדברג, ואדים בלומין, יאן גיצלטר וקירה קלצקי. מתעניינת 
בתרבות ימי הביניים, בדתות ובמיתולוגיות מכל הסוגים. 

הרצאה: סמלים יהודיים )ואחרים( בקלפי הטארוט	 
תבוננות בקלפי הטארוט, המשמשים בעיקר לניבוי 

עתידות, כמערכת סמלים מתרבויות, דתות ותקופות 
שונות, המערבבת נצרות ויהדות, אלכימיה ומיסטיקה, 

תרבות פופולרית ומסורות עתיקות

הרצאה: הספר "חבר הטעמים: זיכרונות ומתכונים של 	 
יוצאי ברית המועצות"

בארון הספרים הקולינרי-ישראלי יש ביטוי למטבח 
המרוקאי, העיראקי, ההונגרי, ואחרים, והגיע הזמן לצרף 

גם את קולה של אחת העליות הגדולות שידעה המדינה, 
ולתעד את המטבח היהודי-סובייטי. 

לאחר מסע גיוס-המונים מוצלח, ומשהפך לרב-מכר, “חבר 
הטעמים” מגיע ללימוד-אילת ומציע מפגש עם היוצרים, 

טעימה מהסיפורים ומתהליך היצירה המשותפת, ושיחה 
על אוכל ותרבות, שם וכאן. עם זהרה רון, יאן גיצלטר, 

ואדים בלומין. 

רפל יואל
ד"ר יואל רפל, היסטוריון, חוקר יהדות, סופר, מייסד ומנהל 

ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון )2009-2015(. נולד 
בקבוצת יבנה. ד"ר להיסטוריה וליהדות, חיבר למעלה 

משלושים ספרים ועורך של כשמונים ספרים. במשך עשרות 
שנים עבד בקול-ישראל וממשיך לשדר גם היום. מייסד ומנהל 

ארכיון אלי ויזל, באוניברסיטת בוסטון )2009-2015(. פעיל 
במסגרת LIMMUD FSU מאז שנת 2008, והשתתף בכנס "לימוד" 

באשקלון. 

הרצאה: אלי ויזל-בין 'הלילה' ל-'יהודי הדממה',מוביל 	 
המאבק ליציאת יהודי ברית המועצות. 

עשר שנים לאחר השואה )1955( פרסם אלי ויזל, חתן 
פרס נובל לשלום, את ספרו ‘הלילה’-הספר הנפוץ ביותר 

בעולם על השואה. עשר שנים לאחר מכן )1965( פרסם 
את הספר ‘יהודי הדממה’ שהחל את המאבק הבינלאומי 

למען יהודי רוסיה. רפל יואל מצביע על קשר הדוק 
וישיר בין שני הספרים. לדבריו של אלי ויזל: ”הגרמנים 

רצחו ששה מיליון יהודים. הרוסים רצו לחסל את הזהות 
היהודית של שלושה מיליון יהודים. המשימה שלקחתי 

על עצמי הייתה להילחם לבד ועם רבים נוספים נגד 
המדיניות הרוסית. הצלחנו וניצחנו”. 

שני רמי
כתב הדרום של גלי צה״ל משנת 3991 ועד היום. בנוסף כתב 
של וואלה וערוץ החדשות של הוט באזור הדרום. כותב גם 

בידיעות הנגב/דרום, ״על המשמר״, ״דבר ראשון״ ורדיו דרום.
נולד ב-1958, מתגורר בבאר שבע. בוגר בית הספר לעיתונות 

ולתקשורת ״כותרת״, אוניברסיטת תל אביב.

מומחה בתחום תקשורת במבצעי צה״ל ברצועת עזה, 
והתפתחות איום המנהרות מול עוטף עזה.
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ביטחון ישראל: פנימה והחוצה. שולחן עגול 	 
זה לא סוד שישראל משקיעה חלק נכבד מתקציב 

המדינה בנושאים הקשורים לביטחון הפנים והחוץ שלה , 
ולבטחון גבולותיה.

הסוגיות לא מעטות - החל מהגבול הצפוני החם מתמיד 
עם כניסתה של רוסיה ללחימה בסוריה, דרך המתח 

המתמשך מול איראן והמאמץ למנוע ממנה להשיג יכולת 
גרעינית, ועד לאיום המנהרות והחמאס בגבול הדרומי של 

המדינה, שלמרות סבבי הלחימה האחרונים עדיין מאיים 
על בטחון תושבי הדרום.

בהרצאה זו מומחים בעלי ניסיון ארוך שנים בתחום - 
דובר צה״ל לשעבר אבי בניהו, ח״כ והמומחית למזרח 

התיכון והעולם הערבי קסניה סבטלובה)המחנה הציוני(, 
וכתב בכיר של גל״צ רמי שני- יספרו על הסוגיות החמות 

והמורכבות ביותר איתן מתמודדת ותתמודד מדינת 
ישראל בשנים הקרובות, ומה עוד צופה לנו העתיד באזור 

הבוער של המזרח התיכון.

את הפאנל ינחה מייסד לימוד , חיים צ׳סלר

שוב ברוך
ברוך שוב נולד, בשנת 1924, בירושלים דליטא- ווילנה. הוא 

בן שני למשפחה חסידית בת שש נפשות. בשנת 1939, כאשר 
הסובייטים כבשו את וילנה, הוא היה בן 15  ביוני 1940 הם 

סיפחו את ליטא והשליטו בה את הקומוניזם הסטליניסטי. 
האוניברסיטאות נפתחו בפני היהודים, וברוך התקבל לבית 

הספר הטכני הגבוה שבו למד הנדסת מכונות.

בחודש יוני 1941, וילנה נכבשה. וכבר ביולי 1941 החלו הנאצים 
לרצוח את יהודי העיר באתר פונאר. ברוך הצליח לקבל עבודה 

במוסך גרמני שבו תוקנו מכוניות צבאיות. במקביל , לרצח 
בפונאר, בחודש ספטמבר 1941, נכלאו יהודי העיר בגטו, וממנו 
נמשכו השילוחים לפונאר. ברוך שוב ואחותו הבכורה ציפורה 
הסתתרו בתוך משאית והגיעו לעיירה רדושקוביצה, שם עבד 

ברוך במוסך של הצבא הגרמני.

 ב-11 במרס 1942 הצטוו היהודים להתרכז בכיכר העיירה. 
ברוך הצליח להסתתר במוסך .באותו יום נרצחו במקום  840  

יהודים, ובהם ציפורה, אחותו של ברוך.ברוך הצליח לקבל 
אישור לצאת מהגטו ולשוב לווילנה, שם עבד במפעלים 

שייצרו תוצרת עבור הגרמנים. בתוך כך הקים מחתרת עם 
חברו יעקב )קובה( קושקין והשניים רכשו אקדחים. בהמשך 

הצטרף ברוך למחתרת אף-פה-או , ארגון פרטיזנים מאוחד.

בספטמבר 1943 חוסל גטו וילנה. ברוך חבר ליחידת צנחנים 
רוסית והשתתף בפעולות קרביות כגון הורדת רכבות 

מהמסילות, פיצוץ עמודי קשר וגשרים והתקפות על משלטים 
ועל יחידות גרמניות. ביולי 1944 כבש הצבא האדום את וילנה, 

וברוך הגיע לעיר, שם גילה שכל בני משפחתו נרצחו. הוא 
הצטרף לצבא האדום, נלחם בחזית, נפצע ואושפז בבית 

חולים. חודשים מספר לאחר שחרורו מהצבא החליט לעלות 
לארץ ישראל. ברוך עבר בהונגריה, ברומניה ובאיטליה, 

ובאוקטובר 1945 הגיע לארץ ישראל, לחוף שפיים, באניית 
המעפילים "פטרי 2". ברוך שירת בארגון ה"הגנה", גויס 

לחטיבת גבעתי ובמלחמת העצמאות גויס לחיל האוויר, שם 
שימש טכנאי מטוסים. לאחר שנתיים הועבר עם טייסת 

התובלה לחברת "אל על". ברוך הצטרף לקורס מהנדסי טיס 
והתקדם מתפקידי פיקוח לדרגת מנהל מהנדסי הטיס של 

החברה, מהנדס טיס ראשי ומדריך. לאחר 33 שנים פרש 
מחברת "אל על". בנו, ד"ר יוסי שוב הוא קברניט ב"אל על" 

וסיפורו של הבן והאב הוא סיפור של תקומה.

ברוך פועל שנים רבות להנחלת זיכרון השואה והגבורה. הוא 
משמש יושב ראש ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי 

הגטאות בישראל. הוא חבר בהנהלת יד ושם, בוועדת חסידי 
אומות העולם, בדירקטוריון ועידת התביעות נגד גרמניה 
ובמרכז הארגונים של ניצולי השואה. הוא מרצה בנושא 

אנטישמיות והכחשת השואה. בנו ד"ר יוסי שוב הולך בדרכי 
האב והוא פעיל בעמותה של הדור השני של ניצולי השואה.

המלחמה לחיים יצירתיים אחרי השואה הנוראית	 
הסיפור של הפרטיזן ברוך שוב, שבין יתר תפקידיו הוא 

חבר הדירקטוריון של וועידת התביעות כנגד גרמניה, 
וסיפורו של בנו, שבין יתר תפקידיו, הוא קברניט בחברת 

"אל על", ד"ר יוסי שוב, הוא סיפור של משפחה שהצליחה 
ליישם הלכה למעשה את הביטוי משואה לתקומה. החיים 

של המשפחה היא תקומה יומיומית אחרי רצח עם נורא 
שבני משפחת האב ברוך הם קרבנותיה בתוך כלל ששת 

מיליוני הנרצחים היהודיים בשואה.

שוב יוסי
בנו של ברוך שוב  ,יוסי שוב התגייס לצה"ל והיה לטייס פנטום.

בעבר, שימש כמפקד טייסות הדרכה בחיל האוויר וכמנהל 
תחומי הדרכה ומו"פ בתעשיות ובחברת "אל על". לאחר 

עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר הוא משלב כיום טיסה 
פעילה בתעופה האזרחית יחד עם הוראה ומחקר. הוא הקים 

וניהל בהתנדבות עמותות וארגונים חברתיים ושימש כיו"ר 
הועד המנהל של מכון אדלר בישראל.

היום - ד"ר יוסי שוב עוסק כבר 30 שנה בתחום הגורם האנושי 
בתעופה והוא מומחה בהנחיית צוותי משימה. הוא בעל 

דוקטורט בגנטיקה מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת"א 
ובעל תואר שני בלימודי הנדסה ופסיכולוגיה קלינית. הוא עסק 

בפיתוח מערכות בדגש על ממשקי אדם-מכונה.

הסיפור הזה, של האב והבן, הם סיפור של שואה ותקומה. 
בנייה נחושה של חיים יצירתיים עם תרומה לחברה 
הישראלית לאחר מאבק קשה ברוצחי העם היהודי.

המלחמה לחיים יצירתיים אחרי השואה הנוראית	 
הסיפור של הפרטיזן ברוך שוב, שבין יתר תפקידיו הוא 

חבר הדירקטוריון של וועידת התביעות כנגד גרמניה, 
וסיפורו של בנו, שבין יתר תפקידיו, הוא קברניט בחברת 

"אל על", ד"ר יוסי שוב, הוא סיפור של משפחה שהצליחה 
ליישם הלכה למעשה את הביטוי משואה לתקומה. החיים 

של המשפחה היא תקומה יומיומית אחרי רצח עם נורא 
שבני משפחת האב ברוך הם קרבנותיה בתוך כלל ששת 

מיליוני הנרצחים היהודיים בשואה.

שטיימן ויקה
מייסדת ומנהלת פרויקטים בעמותת "הורים לצברים". נולדה 

באוקראינה ועלתה לישראל כשהייתה בת 13, בשנת 1991. ב-14 
השנים האחרונות מתעניינת ומתמחה בחינוך יהודי ציוני בלתי 

פורמלי. דוקטורנטית בתוכנית ליהדות זמננו באוניברסיטת 
בר - אילן, בעלת תואר שני במנהל ומנהיגות חינוכית 

מאוניברסיטת תל אביב ובעלת תעודת הוראה במדעי החברה. 
תחומי העניין והמחקר: סוציולוגיה ודמוגרפיה של העם היהודי, 

דפוסי זהות והזדהות יהודית בקרב יהודים דוברי רוסית 
בישראל ובעולם, הוראה וזיכרון של שואה בשטחי ברית 

המועצות לשעבר, הערכת פרויקטים ותוכניות בתחום החינוך 
הבלתי פורמלי. אימא לליה, לעידן ולמיכל - צברים קטנים. 
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הרצאה: דור וחצי היום ומחר	 
מהם סדרי העדיפויות ודפוסי זהות והגדרה עצמית של 

דור 1. 5: צעירים שעזבו את בריה"מ לשעבר בגילאי 10-17? 
מה הם מבקשים להנחיל לילדיהם? מחקר השוואתי 

של נציגי שתי הקבוצות הגדולות ביהדות דוברת-רוסית: 
ישראל וארה"ב. 

הרצאה: התפתחות מושג "הילד" "והילדות" בתרבות 	 
מערבית

ילדים או מבוגרים קטנים? איך התלבשו, במה שיחקו 
וכיצד הוגדרו ילדי אירופה במאה 15 - וה - 16? האם תמיד 

היה “כחול לבנים, וורוד לבנות”? נלמד יחד על שינוים 
שעברו על מושגי ילדים וילדות דרך התבוננות ביצירות 

אמנים אירופאים בני מאה ה-15 עד המאה ה - 16. ההרצאה 
מתבססת על ספרה של פרופ’ זהר שביט “מעשה ילדות”, 

וספרו של פיליפ אריאס “הילד וחיי המשפחה במשטר 
הישן”. 

שרנסקי נתן
ו"ר הנהלת הסוכנות היהודית. יליד ברית המועצות לשעבר, 

אסיר ציון, מראשי המאבק לעליית יהודי ברית המועצות 
לישראל וכן ממובילי המאבק לזכויות אדם. בעקבות בקשתו 

לעלות לישראל, נעצר והואשם באשמת שווא על ריגול לטובת 
ארה"ב. נכלא בכלא הסובייטי בתנאי בדידות קשיים במשך 

תשע שנים ושוחרר לאחר מאבק ציבורי רחב של מדינת 
ישראל , יהדות התפוצות ומנהיגי העולם המערבי.  עם שחרורו 
עלה מיד לישראל. בשנים הראשונות הקים את הפורום הציוני, 

שתמך בקליטת עולים מברה"מ.  בשנות התשעים הקים את 
מפלגת "ישראל בעליה" על מנת להאיץ את קליטתם של יהודי 

ברה"מ,  כמו כן שימש בתפקידים בולטים בארבע ממשלות 
ישראל, ביניהם סגן ראש הממשלה וכשר.  פרסם שלושה 

ספרים רבי-מכר, קיבל מדליית הכבוד מטעם הקונגרס בארה"ב 
ואת המדליה הנשיאותית לחירות.

כאז גם כיום, נתן שרנסקי ממשיך להגן על זכותם של כל 
האנשים לחיות בחירות, ומאמין שקידומה הכרחי לצורך 

השגת שלום ובטחון ברחבי העולם.

בשנת 2009, התמנה נתן שרנסקי ליו"ר הנהלת הסוכנות 
היהודית. בין יתר משימותיו;  הבטחת קיומו של העם היהודי 

באשר הוא.

 לא אירא רע: על “שלח את עמי” ועל דיסידנטים, על 	 
גולג ועל מאבק, על חופש ו”אסירי מצפון”, על זהות 

יהודית ועל העשייה שאחרי 
מצב העם היהודי ואתגריו, נסקור את תמונת מצב עדכנית 

של העם היהודי בעולם ונדבר על המגמות

ואתגרים בעתיד. 

שטיינגרט אנה
אנה שטיינגרט, עוסקת בתחום חינוך לא פורמאלי בישראל 

ובתפוצות בוגרת תואר יעוץ חינוכי וחינוך לא פורמאלי 
מאוניברסיתת בר אילן. אנה שטיינגרט עלתה ארצה בשנות 

ה90 במסגרת תוכנית נעל"ה, המשיכה לשירותה הצבאי 
כמדריכה בתוכנית שרא"ל.  מזה 10 שנים אנה עוסקת בתחום 

חינוך לא פורמאלי בישראל ובברה"מ שלעבר, ועובדת עם 
ילדים, נוער וסטודנטים בתחומי זהות יהודית, חברה ישראלית 

ומחשבת ישראל. כיום אנה עובדת בסוכנות היהודית לארץ 
ישראל ביחידה ליהדות דוברת רוסית בעולם, באגף חינוך 

בלתי פורמאלי, ומסיימת את לימודיה כמורת דרך. 

מוטיבים תנ״כיים ביצירותיו של הזמר לאונרד כהן	 
במהלך ההרצאה נכיר מקרוב את יצירותיו של זמר האגדי 

לאונרד כהן. נראה איך סיפור חייו השפיע על עבודתו 
ואיזה מקום שמור בה למוטיבים מהמקורות והמסורת 

היהודית. נקשיב למספר שיריו וננתח את פירוש מילותיו. 
תגיות המתאימות ביותר ליחידה: היסטוריה, יהדות 

ומסורת, אומנות, תרבות

שנדרוביץ' ויקטור
יליד מוסקבה, 1958. למד בסטודיו של אולג טבקוב ולימד 
תנועה באקדמיה הרוסית לאמנויות הבמה, ובבית הספר 

למשחק ע"ש שוקין. 

משנות ה-80 כותב קבוע בעיתונים וכתבי עת. בעל טור בעיתון 
"חדשות מוסקבה". יוצר תכניות טלוויזיה "הבובות" ו"סך הכל" 

)1995-2001(. משתף פעולה עם תחנות הרדיו "הד מוסקבה" 
ו"רדיו סוובודה )חירות(" ועם ה - »The New Times«. זוכה 

פרס קבוצת הלסינקי בקטגורית "הגנה על זכויות אדם 
באמצעות תרבות ואמנות". כתביו מתורגמים באופן קבוע 
לאנגלית, גמרנית, צרפתית, אוקראינית, אסטונית, פינית 

ופולנית. 

ויקטור שנדרוביץ', אירינה ליטמנוביץ "טרוליבוס מס' 	 
22 וסיפורים אחרים". השקת הספר החדש 

השקת הספר המשותף לשנדרוביץ' וליטמנוביץ'. בספר 
- מסות וזיכרונות פרי עטו של שנדרוביץ'; דיוקנאות 

וציורים - של ליטמנוביץ'. 

מבט מתוך רוסיה - אל תוך רוסיה, ולא רק	 

שפובלוב אינסה
שוקולטייה ומנחת התכנית "בטעם על הטעים". 

עבדה שנים רבות כאשת שיווק ברשתות גדולות של בתי 
קפה. נשבתה בקסמיו של השוקולד ובשילוביו עם חומרי 

גלם אחרים. במהלך ההיריון סיימה קורס שוקולטייה, ולאחר 
הלידה פתחה עסק קטן לייצור שוקולד בעבודת יד. בנוסף, 

אינסה מארגנת ערבי אווירה וטעימות המוקדשים לשוקולד, 
שבמהלכם באי האירוע יכולים לטעום 6-7 טעמי שוקולד לא 

שגרתיים. מראשית 2016 מנחה את התכנית "בטעם על הטעים" 
ILAND בערוץ

סדנא: שוקולד... סדנא לייצור שוקולדים	 
על שוקולד וסוגיו השונים, טעימות וכיתת אמן להכנת טס 

עם מילויים ותוספות שונות. 

שילינה מריה
מחנכת ורוקמת נלהבת. פיתחה ומיישמת בהצלחה שיטה 

ייחודית לרקמה עדינה. 

נולדה וגדלה בסנט-פטרבורג, רוסיה. עלתה לישראל בשנת 
2015. מורה לאנגלית וספרדית, מתורגמנית מוסמכת. במשך 

שנים רבות עבדה כמנהלת כספים בעסקים קטנים ובינוניים, 
לרבות תכנון אסטרטגי וניתוח תחזיות של תזרימים פיננסיים 

ומגמות תיקצוב. הקימה מועדון חובבי רקמה וחנות-בוטיק 
למכירת ציוד אקסקלוסיבי למלאכת יד. 

למדה רקמה בבית הספר המלכותי של אנגליה ומלמדת 
אחרים במסגרת שיעורים פרטיים, סדנאות וסמינרים. כיום 

מעבירה סדנאות בעברית, אנגלית ורוסית. 
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סדנא: ברוכים הבאים לעולם הרקמה	 
משתתפי הסדנא יכירו כמה שיטות רקמה ויקבלו 

הזדמנות לרקום במו-ידיהם יצירת מופת קטנה. ניתן יהיה 
לבחור בין רקמת צמר יעקובינית, רקמת סרטי משי או 

סיכת דש מסרטי משי. 

 שנבל אריאל
אריאל שנבל, 41, עיתונאי ובעל טור בעיתון "מקור ראשון", 

פרשן לענייני ארה"ב, בעל תואר ראשון בתקשורת ומדעי 
המדינה ותואר שני בהיסטוריה אמריקנית מאוניברסיטת בר 

אילן. בשלוש מערכות הבחירות האחרונות בארה"ב סיקר 
מר שנבל את הקיטוב בחברה האמריקנית כפי שהשתקף 
בקמפיינים לנשיאות ובבחירות לקונגרס, וכן בחן מקרוב 

את מצב הקהילות היהודיות בדמוקרטיה החשובה בעולם. 
במסגרת שליחותיו כעיתונאי שנבל נדד באמריקה לאורכה 

ולרוחבה, פגש אמריקנים שונים ולעתים משונים, והביא את 
רשמיו ופרשנותו מדי שבוע לקוראיו בעיתון מקור ראשון 

ובאתר NRG. במערכת הבחירות האחרונה שהסתיימה 
בניצחונו של דונלד טראמפ, שנבל היה בין הפרשנים 

הבודדים שלא נסחף עם העדר שהיה משוכנע בניצחונה 
של קלינטון, וגם כשהמועמד הרפובליקני היה בשפל עמוק 

בסקרים, הדגיש מר שנבל את סיכוייו של טראמפ לזכות 
בנשיאות. 

הרצאה: טראמפ והשאלה היהודית: יחסי ארה״ב, 	 
יהודיה וישראל לאור תוצאות הבחירות

לאן הולכת אמריקה בארבע השנים הקרובות בהנהגתו 
של דונלד טראמפ? כיצד התרחשה הבחירה של אזרחי 
ארה"ב למרות כל הפרשנות והסקרים? כיצד הטלטלה 
העזה שחוללה בחירתו של טראמפ תשפיע על אזרחי 

ארה"ב, יהודיה, ויחסי המעצמה החשובה בעולם עם 
מדינת ישראל. 

 

 סיקור תקשורתי של הבחירות לנשיאות בארה”ב
 שולחן עגול 

מנחה: רומן ינושבסקי

שניידר אמיר
נולד בשנת 1981, שירת בגולני, למד משפטים באוניברסיטת 
חיפה, במהלך לימודיו שימש כסגן יו"ר אגודת הסטודנטים. 

לאחר הלימודים שימש בתפקידים מגוונים - כעוזר שר 
התשתיות הלאומיות וכרכז תחום רגולציה וקשרי ממשל 

בחברת מקורות ועוד. כיום - משמש כדירקטור בקרן קיימת 
לישראל ,כיו"ר הדירקטוריון בחברת אירו אסיה וכיועץ משפטי 

וסמנכ"ל רגולציה בהתאחדות האיכרים בישראל. 

גר בתל אביב. 

הרצאה: "הפנומן היהודי - יהדות דוברת רוסית וקק"ל 	 
115 שנים יחד"

לפני 115 שנים יהודים ציונים מהאימפריה הרוסית היו 
בשורות הראשונות של הלוחמים למען הקמת המדינה 

היהודית בארץ ישראל. בהרצאה זו משתתפי הכנס יוכלו 
להבין איך “פושקה” היהודי קשור לבניית הארץ, מהו 

“הקו הירוק”? ואיך קרה שארץ ישראל, תוך מאה שנים, 
הפכה ממדבר צחיח למדינת חקלאות מפותחת שמלמדת 

את כל העולם? ומדוע בכל העולם יש רק 3 אקוויפרים 
ובישראל יש 4. 

שלום ניר מוזס ג׳ודי
ג׳ודי שלום ניר מוזס, אשת תקשורת, ודמות המשפיעה ביותר 
במדיה החברתית. נכדתו של מייסד “ידיעות אחרונות” יהודה 

מוזס. נולדה גדלה ומתגוררת עד היום ברמת גן. לאחר שרותה 
הצבאי למדה בחוג לקולנוע וטלויזיה באוניברסיטת ת״א. ג׳ודי 
החלה את הקריירה שלה כעיתונאית בידיעות אחרונות, אח״כ 

בערוץ 2 וברשת ב׳ של ״קול ישראל״. ב-1982 נישאה לעמירם 
ניר מי שכיהן כיועץ ראש הממשלה לטרור ונהרג בתאונה 

מסתורית במקסיקו. 

ב-1992 נישאה לסילבן שלום, פוליטיקאי ואיש ציבור שכיהן 
ב-7 ממשלות ישראל. כיום ג'ודי מגישה תוכנית רדיו ברשת ב' 

ובערוץ 2, ומשמש כנשיאת עמותת ״חום״ למען ילדים רעבים, 
עמותה שדואגת לאלפי ילדים. 

אם ל-5 ילדים. 

הרצאה: ״מסע בין תחנות״:  המשפחה, המדיה, 	 
הפוליטיקה החדשה, היהדות, והשלום

סיפורו של כל אדם הינו מסע בין התחנות השונות 
והמשמעותיות בחייו, השזורות בחיי המדינה כולה. אשת 

התקשורת ג׳ודי ניר מוזס שלום תספר בהרצאתה את 
סיפורה של אחת המשפחות המוכרות ביותר בישראל. 

משפחה שייסדה את ״ידיעות אחרונות״ והשפיעה על 
התקשורת הישראלית בכלל. דרך הסיפור המשפחתי 

האישי, חוויותיה וגם הטרגדיות לאורך שנות הפעילות 
הציבורית-תקשורתית של ג'ודי ,נחשף לרבדים העמוקים 

הקשורים באופן הדוק לחוויות הלאומיות של כל 
אדם שקשר את גורלו במדינת ישראל.  כמו כן, נעסוק 
בשאלות הבוערות ביותר שעל סדר היום האקטואלי, 

כמו:  מה בין הפוליטיקה הישנה לחדשה, השיח 
הדיפלומטי אז והיום, ומהו מקום של הסכסוך הישראלי-

פלסטיני בשיח העכשווי? מהם מקומה והשפעתה של 
התקשורת היום על חיינו, מהי מידת ההשפעה של המדיה 

החברתית והרשתות המשתלטות על השיח, והאם ייתכן 
שהן עתידות להחליף את העיתון, הרדיו והטלוויזיה 

לחלוטין?

שומפלבי אטילה
אטילה שומפלבי, המגיש הראשי באולפן teny ופרשן פוליטי. 

מגיש התוכנית "המשחק המרכזי" בערוץ הכנסת, מרצה 
לתקשורת פוליטית במכללת עמק יזרעאל.

נולד ברומניה ב-9791, עלה לארץ ב-0991 עם הוריו. גדל בחיפה. 
 teny-שירת בעיתון במחנה ככתב וכעורך. החל לעבוד כמבזקן ב
עוד בשירותו הצבאי, אחר כך שימש ככתב משטרה בתל אביב 

ומאז 3102 מסקר את התחום הפוליטי-מדיני. 

גר בתל אביב, נשוי ואב לשחר, בן שנה וחצי. 

אטילה שומפלבי מראיין אישי ציבור ישראלים 	 
 סיקור תקשורתי של הבחירות לנשיאות בארה”ב	 

שולחן עגון 
מנחה: רומן ינושבסקי
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