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תוכן עניינים

ברוכים הבאים ללימוד

תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל

תכנית הפסטיבל

הרצאות ומנחים

מחברת
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ללימוד
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ברוכים הבאים 
ללימוד אילת 2017!

אנו שמחים לראותכם בפסטיבל לימוד אילת 2017! 

השקענו מחשבה ומאמצים רבים כדי ששלושת הימים הקרובים יהיו יפים, מעניינים ובלתי 

נשכחים.  צפויה לכם חוויה מיוחדת: הרצאות מרתקות, מפגשים מרגשים, סיורים מעניינים, דיונים 

ערים ועוד הרבה הפתעות נעימות ורגעים קסומים.

לימוד - זו הרפתקה מרגשת, שמשנה את פניה כל פעם מחדש. גם אותנו היא לא מפסיקה 

להפתיע ומשאירה שובל ארוך של זיכרונות נעימים. כיצד זה ייתכן? הסוד של לימוד הוא האנשים! 

לימוד - הוא חגיגה יחידה במינה של תרבות יהודית-ישראלית, אשר בנויה ב 100% על מתנדבים.

כל אישה ואיש בלימוד - בין אם מרצה או מנחה, ובין אם צלמת או עוזרת בעמדת מודיעין – עושים 

זאת בהתנדבות. על כן, תכנית הפסטיבל כולה בנויה על ידי אנשים שאכפת להם וחשוב להם כל 

מה שקורה כאן. חשוב לנו שתאהבו ותיהנו, חשוב לנו שתספרו על לימוד לחברים, חשוב שתחזרו 

אלינו שנה הבאה!

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

FSU אהרון פרנקל • נשיא, לימוד

FSU חיים צ'סלר • מייסד ויו"ר, לימוד

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

FSU רומן קוגן • מנכ"ל, לימוד
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לימוד אילת
!2017

למה שוב אילת? נגלה לכם סוד – ההצלחה הגדולה של לימוד אשתקד לא הותירה לנו 

ברירה. קיבלנו המון תגובות חיוביות ולא יכולנו לסרב. אנו מקווים שנוכל לשחזר את אותה 

ההצלחה, ואולי אף למנף את הניסיון של שנה שעברה כדי לשפר ואף לעלות על הציפיות. 

בלימוד 2017  ייקחו חלק כ- 2,000 משתתפים, מתוכם מספר לא מבוטל של ילדים - הדור 

העתיד של לימוד, ולצדם – גם המרצים והאמנים שלנו מגיעים לא רק להעביר סדנא או 

הרצאה, אלא הופכים למשתתפים פעילים בכל הפסטיבל, ומביאים איתם את המשפחות  

ואת החברים שלהם. 

ללימוד 2017 ייחוד נוסף: השנה אנו חוגגים את העשור הראשון לקיומו בישראל. זאת, לצד 

ציון יובלות נוספים: 

120 שנה לקונגרס הציוני הראשון 

100 שנה להצהרת בלפור 

50 שנה לאיחוד ירושלים, בירת ישראל 

וכאמור, 10 שנים ללימוד FSU בישראל 

שיהיה לכם לימוד מוצלח ומהנה!
הועדה המארגנת של לימוד אילת 2016

שחכנו משהו? תגלו לנו!!! 

"סיבה למסיבה" אומרים בעברית? זה 

בדיוק מה שמצפה לכם בשלושת הימים 

הקרובים: חגיגה של רוח, תרבות וסקרנות 

של משתתפים מכל רחבי העולם – 

אוקראינה, ארצות הברית, ישראל, קנדה, 

רוסיה ועוד. 

 אנו מזמינים אתכם לצלול יחד אתנו 

לתוך אווירת החג הזו וליהנות מפסטיבל 

לימוד יובלות . 
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מתיו ברונפמן • יו”ר

אהרון פרנקל • נשיא

חיים צ’סלר • מייסד

סנדרה קאהן • מייסדת שותפה

אביעד הכהן • נשיא המכללה האקדמית 

"שערי משפט" 

אבנר שלו • יו”ר הנהלת ”יד ושם”

אברהם אינפלד • נשיא, הילל ישראל

אברהם דובדבני • יו”ר ההסתדרות 

הציונית העולמית

COJECO ,אדוורד מרמלשטיין  • נשיא

אהרון אברמוביץ • יו”ר מסע

איליה סליטא • מנכ”ל ונשיא קרן ג’נסיס

איזי תפוחי •  נשיא ומנכ"ל קרן 

Birthright  ישראל 

אלכסנדר בלינקס • יו”ר הקהילה היהודית 

של מולדובה

אלי כהן • מנכ"ל , הסתדרות 

הציונית העולמית 

אליקים רובינשטיין • שופט בדימוס, 

בית המשפט העליון  

אלכסנדר משקביץ • נדבן, 

קרן משפחת משקביץ’

אלן הופמן • מנכ”ל הסוכנות היהודית לא”י

אלן גיל • מנכ”ל לשעבר, הג’וינט העולמי

אניטה פרידמן • נשיאה, קרן קורט 

אריה צוקרמן • מזכ”ל,  הקרן 

היהודית האירופית

 – UJA אריק גולדשטיין • מנכ"ל

הפדרציה היהודית של ניו יורק 

גדעון מאיר • חבר מועצת העיר 

מבשרת ציון 

ג'וליוס ברמן • נשיא, ועידת התביעות 

גידי גרינשטיין • נשיא, מכון "רעות" 

גידי מארק • מנכ”ל ”תגלית”

גרג שניידר • מנכ”ל ועידת התביעות

גרדה פוירשטיין - פרלמן • מנכ"ל, 

קרן פינקוס דבורה–

ליפשטאדט  • פרופסור, אוניברסיטת 

אמורי, ארה”ב

דוד בילכיץ • יו"ר, לימוד אינטרנשיונל 

דוד הופמן • יו”ר, לימוד אינטרנשיונל

KWALU ,דוד הורביץ • נדבן ויו"ר

דוד הריס • סגן נשיא, 

הועד האמריקאי-יהודי

דוד קיסלין •  נדבן, ניו יורק 

דוד שיזר • סגן נשיא ומנכ"ל, הג'וינט 

ג'ונתן ארקוש •  נשיא, ועד יהודי בריטניה 

דיאן ווהל • נדבנית, ניו-יורק

דליה רבין • יו”ר ומנכ”ל, מרכז יצחק רבין

דני עטר • יו"ר קק"ל 

דניאל מריאשין • מנכ”ל,  ”בני ברית”

הלנה גלזר •  יו"ר, המועצה הציונית

הרב אברהם  וולף • הרב הראשי של 

חב”ד באודסה

הרב אברהם קליגר  •  ראש מכון 

"שם עולם"  

הרב אנדריו בקר • מנהל המחלקה 

הבינלאומית, הועד האמריקאי-יהודי

 UCLA הרב חיים סנלדר – פלר • הילל

הרב מנחם הכהן • נשיא מכון ”ספיר”

הרב מרק שנייר • מייסד ונשיא הקרן 

להבנה בינעדתית

הרצל מקוב • ראש מרכז מורשת 

מנחם בגין

ועדת היגוי בינלאומית 
FSU לימוד
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 ודים רבינוביץ’ • נשיא הקונגרס 

היהודי האוקראיני

 ויליאם  הס • נשיא התנועה 

הציונית האמריקנית 

זאב חנין • מדען ראשי, 

משרד העלייה והקליטה 

חיים בן יעקב • מנכ"ל, 

הקונגרס האירו אסייתי 

טום בלומברג • נדבן, ניו יורק

טימור חיחינשוילי )בן יהודה(  •  נשיא, 

מועצת העסקים ישראל-רוסיה 

יחיאל לקט • יו"ר לשעבר, 

הסתדרות הציונית העולמית 

יואל ראפל • היסטוריון

יורי זלבנסקי • נדבן 

יורי קנר • נשיא הקונגרס היהודי הרוסי

יורם דורי • יועץ איסטרטגי

יעקב ליבנה • מנהל מחלקת אירו – אסיה, 

משרד החוץ 

ישראל מימון • נשיא ומנכ"ל

 Israel Bonds

לן בלבטניק • נשיא, 

קרן משפחת בלבטניק 

לין שוסטרמן • נשיאה, 

קרן משפחת שוסטרמן

מיכאל מירילאשוילי • נשיא, 

הקונגרס האירו-אסיאתי

  JCS ,מיכל גרייבסקי • נשיאה

מיכל פרנק • מנכ”ל, 

מחלקת חמ”ע, הג’וינט

UJIA מייקל ויגר • מנכ”ל

JCRC  ,מייקל מילר • סגן הנשיא ומנכ”ל

מירי יכין • ראש אגף טקסים ואירועים, 

כנסת ישראל 

מלקולם הונליין • יו”ר ועידת הנשיאים של 

ראשי הארגונים היהודיים האמריקנים

מרק וילף • נדבן, קרן משפחת וילף

מרק לוין • מנכ”ל המועצה הציבורית למען 

יהודי ברה”מ לשעבר בצפון אמריקה

מרק צסרסקי • נדבן

משה ויגדור • מנכ”ל קרן מנדל - ישראל

משה קנטור • נשיא הקונגרס 

היהודי האירופאי

משה שניאורסון  וד”ר נונה קוכינה  •  

ד”ר נונה אינטרנשיונל

נורמן ליפוף • יו”ר הקרן הזיכרון ע”ש 

רוברט ראסל

נעמי בן עמי • חברת דירקטוריון, 

"אפריקה – ישראל" 

נטע בריסקין – פלג , ראש "נתיב" - 

משרד ראש הממשלה 

נתן שרנסקי • יו”ר הנהלת הסוכנות 

היהודית לא”י

פיני גלינקביץ' • מנהל רשות 

הקליטה, עיריית ירושלים

COJECO ,פליקס פרנקל • יו”ר

צביה ולדן • פרופסור, 

אוניברסיטת בן גוריון

שמואל רוזנמן • יו"ר, מצעד החיים 

רוברט זינגר • מזכ”ל, 

הקונגרס היהודי העולמי

רומן פולונסקי •  מנהל היחידה ליהדות 

דוברת רוסית בעולם, הסוכנות היהודית

רון וייזר  •  נשיא לשעבר, הפדרציה 

הציונית של אוסטרליה 

רון לאודר •  נשיא, 

הקונגרס היהודי העולמי 

ריימונד סימונסון  •  מנכ"ל, 

מרכז קהילתי JW3  , לונדון
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מממנים ותומכים 
FSU לימוד

תודה מקרב לב לכל הארגונים והאישים ולכל המממנים הנדיבים שלנו אשר 

מסייעים לנו בפעילותינו! לא יכולנו לעשות זאת בלעדיכם!

מתיו ברונפמן

אהרון פרנקל

רונאלד לאודר

ועידת התביעות 

הג’וינט

דיין ווהל

הקונגרס האירו-אסיאתי 

קרן קיימת לישראל

קרן ג'נסיס 

נתיב - משרד ראש הממשלה

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

קרן קורט

יורי זלבנסקי

קרן משפחת בלבטניק

אדוורד מירלשטיין

איקאה- ישראל

ג’ו קופר

ד”ר נונה אינטרנשיונל

ההסתדרות הציונית העולמית

 UJA -  הפדרציה היהודית של ניו יורק

 UJA – הפדרציה היהודית של טורנטו

הקונגרס היהודי העולמי  

יוג’ין גראנט

ישראל בונדס

מצעד החיים

משרד החוץ 

מיכאל זורכינסקי

מריל קריינס

סנדרה וסטיוארט קהאן 

קרן אווה ולואיס גלפרין

 Benevity קרן

קרן ג'ם ג'וזף 

קרן היסוד

קרן משפחת פוקסמן 

קרן משפחת וילף 

קרן סמואל ברונפמן 

קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות

קרן קובננט

רובן לנדסברגר

שולם פישר

Ukrainian Jewish Encounter
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תומכים ושותפים
פסטיבל לימוד 

אילת 2017

הקונגרס האירו אסיאתי 

קרן ג'נסיס

הקונגרס היהודי העולמי

ועידת התביעות 

קרן קיימת לישראל 

bekitzur.com - מייקל פיליפ

מרכז ספיר לתרבות ולחינוך יהודי

אנו מודים על שיתוף הפעולה ל:

רשת בתי מלון לאונרדו 

חברת "Israel Way  ובאופן אישי לדני מור 

המנכ"ל  ולסשה רויטמן מנהל הפרויקטים 

מרכז פרס לשלום לחדשנות 
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 FSU חיים צ'סלר • מייסד ויו"ר לימוד

סנדרה פ. קאהן • מייסדת שותפה, יו"ר 

 FSU הוועדה לפיתוח משאבים, לימוד

רומן קוגן • מנכ"ל עמותת "לימוד - דוברי 

 FSU רוסית, ישראל", מנכ“ל לימוד

חיים ניגוס • יועץ פיננסי ואירגוני 

רפי הלצר • יו"ר עמותת "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"

 FSU יאן בירברייר • מנהל פרויקט לימוד

 FSU בישראל ומנהל לוגיסטי לימוד

צוות לימוד FSU והנהלת 
״לימוד - דוברי רוסית, 

ישראל״ 2017

נטשה צ'צ'יק • מנהלת יחסי ציבור וקשרי 

ממשל, לימוד

  Krasny International Consulting

• גיוס משאבים

קטיה דימשיץ )מינקובה( • פיתוח 

משאבים ותוכן 

אשר וייל • כתיבה ועריכה באנגלית

סטודיו אנזלביץ • מיתוג הפסטיבל
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המתנדבים של 
לימוד אילת 2017 

הביטו סביבכם. אתם רואים את הצעירים המתרוצצים מכל עבר? הם כל הזמן ממהרים, 

מדברים במכשירי קשר ובכל רגע ישמח לעזור. 

אז הבה נעצור לרגע ונכיר: אנחנו המתנדבים של לימוד. אנחנו עושים הכל על מנת 

שפסטיבל לימוד יתקתק כמו שעון. 

אחד העקרונות המרכזיים של לימוד הוא ההתנדבות.

זה אומר שלא רק אנחנו, אלא כל המארגנים והמרצים בפסטיבל נמצאים כאן בהתנדבות. 

המרצים לא מקבלים שכר עבור הרצאותיהם, ועל ארגון הפסטיבל אמונים מתנדבים, אשר 

משקיעים הרבה מחשבה, זמן ואנרגיה למען המטרה המשותפת. למעשה, מתנדבי לימוד 

לוקחים חלק בתהליך מרתק ומאתגר- יצירת הפסטיבל. הניסיון והאדרינלין האלה - שווים 

הרבה!  ויש לומר, שאנחנו קבוצה גדולה ומגובשת -  והשנה אנו מונים כ-130 איש! 

רוצה להצטרף אלינו בעתיד? 

 volunteer@limmudfsu.org.il :צריך פשוט לשלוח מייל לרכזת המתנדבים שלנו

www.limmudfsu.org.il/volunteer :או למלא טופס בקשה להצטרפות באתר



15

הוועדה המארגנת של 
לימוד אילת 2017

ועדת יחסי 
ציבור

הפקת אירוע 
הפתיחה

סבטלנה נוטקין

מיכאל וינטר 

ראיה פלדמן

אלכס אגרנוב 

פאבל פיבוברוב

טטיאנה פשייבה 

אנה גוטרמן גורליק

סבטלנה וג'בסקי

תכנית ילדים

ועדת הרישום
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רינה זסלבסקי

גנדיי פוקסמן אליעזר לסובוי

ואדים בלומין

אאליטה מור

אנה פיבוברוב

קירה קורוליובה 

מאיה אקסקלוב

ועדת התכנים מודה לאינה בישבסקי, ד״ר אמירה מאיר, טטיאנה פשייבה, מריה דוברובסקי, אנגלינה 

דמנטייב, אנה סביצקיה, דמיטרי וייסמן, נעמי פינקלשטיין ומאיה יאשוק על העזרה לאורך כל הדרך.

ועדת התכנים

Help Desk ועדת

אלכסנדר ברסקיאירינה לוט
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ועדת המתנדבים מודה לאנה סברוסקי, ואדים יונג, שולמית 

לוי, ויקה קגנובסקי, נעמי פינקלשטיין, ולדה רבוטניקובה 

ודימה ויסלוב על עזרתם.

אנגלינה דמנטייבה

מרינה סויפר 

יוליה צרניוקמקס רוסינוב

אינה בשבסקי  

אנה קרפוחינה 

ועדת לוגיסטיקה

ועדת מתנדבים
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המתנדבים של פסטיבל 
לימוד אילת  2017 

דניס רייב 

מירי מיירוביץ' 

לידיה שטלמך 

אנסטסיה איבנובה

אלכסיי מושניקוב

רומן ינושבסקיי 

ירוסלב דובצ'יס 

נטליה אבולמזובה 

לנה קודינוב 

מריה לדיגינה 

מאשה בת אל גיטלמן 

מרינה מיסנגיסר 

אלכסנדרה קוניאבסקי 

דניק ג'זמר 

יוליה קובליובה

לבנה דורום 

אנה סאווארובסקיה 

אנסטסיה טיסביץ' 

קסניה רוסקובה 

ליזה אסתר איבנובה 

זינאידה נבזלין 

דימה גרקבליוק 

דמיטרי מלניצ'בסקי 

דמיטרי ויסלוב 

ויקטוריה קגנובסקי 

דמיטרי דיאקוב 

לינה ליפקין 

ודים יונג 

יהודית זיונצ'יק 

ארטור וירניק 

אנה שפירו 

ליזה בסטריצקיה 

סשה שילדקוט 

יקטרינה ינושבסקי 

ודים ירוחין 

מיכאל פיטרמן 

אריאל סמירנוב 

ולריה שטוטלנד 

נדב קגן 

מאיה יאצ'וק 

נעומי פילקנשטיין 

סבינה ריבקובסקי 

רומן גולשטיין 

רוסלנה מסלובסקי 

דניאל גולדפלד 

ולדה רבוטניקובה 

טניה רבוטניקובה 

דמיטרי אוסטרובסקי 

אולגה מלוב 

לאוניד נטנסון 

שולמית לוי 

אולגה שרליי 

פאבל סוחנוב 

אנה מטבייב 

אנה פוסרייקוב 

סוניה סווילוב 

יבגני צי'ג'בסקי 

גלינה סבטלובה 

מיכאל שפירו 

ויקטוריה שפירו 

ארטיום סבירצ'ק 

דמיטרי וייסמן 

אנדריי ויגובסקיי 

אנב צ'יושבה 

מריה קול יעקוב 

יאנה לבקוביץ' 

אריום אוסטין 

פדיור וורביוב 

יאנה ניקולצ'בה 
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ולנטינה יפאנובה 

נטליה דובג'אנסקי 

ויקטוריה דנילובה 

מריה דוברובסקיה 

ולדימיר זמוג'ין 

יוליה קורנילובה 

רות בלטובסקיה 

ורוניקה ברויסובה 

אירינה זק 

נטליה נוסובה 

אלה קובליוב

דוד מיופיס 

מיכאל רוג'קוב שכמן 

יבגניה ברזילבסקיה 

פולינה קצמן 

ילנה אוסטרובסקי 

יוליה אנדרייבה 

יאנה אוסטינובה 

סבינה יוסופוף 

אנדריי רוזנבלט 

מרינה שמידט 

יוליה קלמן 

סבטלנה יגורנקו 

אלינה פומינה 

אלכסנדרה פרבדוחינה 

נינה פחומובה 

ויקטור קורבלין 

אנה קוזל 

ג'ניה קוליקוב 

אולג קוליגין

יורי יורובניק 

פילי, ארטמקוב 

אנטון ברונשטין 

איגור גולמן 

קסניה בודילוביץ' 

אנה נדייבה 
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לימוד - מה זה?

כנסי לימוד של יהודים בכל הגילאים ומכל 

הגוונים והרקעים, מתקיימים מזה למעלה 

מ-37 שנה בכל רחבי העולם: מקנדה 

עד אוסטרליה, משווייץ ועד טורקיה. 

כנס לימוד בנוי על מודל ייחודי המשלב 

הרצאות, סדנאות, כיתות אמן ומעגלי 

שיח המכסים שורה ארוכה של נושאים 

רחבים ומגוונים. החל מההיסטוריה של 

הקהילות היהודיות בעולם וחלה בסוגיות 

מורכבות של פוליטיקה ישראלית, דיונים 

על מחלוקות דתיות לצד מופעי רוק 

והצגות תאטרון, שיחות על זהות, רוחניות 

ופילוסופיה ועד לטעימות של מטבח יהודי, 

סדנאות יצירה, מחול, קולנוע ואמנות. 

כל אלה – לצד תערוכות, מופעים 

ומפגשים פורמליים ובלתי פורמליים עם 

סופרים, משוררים, פעילים חברתיים 

ונבחרי ציבור. יש כאן ייצוג מכובד ועיסוק 

רחב ומגוון במדעי הרוח והחברה, באמנות, 

בטכנולוגיה, ביזמות וחדשנות וכמעט כל 

נושא שניתן להעלות על הדעת. 

המרצים בלימוד  -  חלקם חוקרים 

בעלי שם, פוליטיקאים מוכרים ואמנים 

מפורסמים. חלקם  –  אנשים מהשורה, 

אשר מוכנים לחלוק מהידע ומהניסיון 

האישי שלהם, ומצליחים לעשות זאת 

בצורה נגישה ומעניינת. חשוב לציין כי 

המארגנים והמרצים כולם לוקחים חלק 

בכנס בהתנדבות מלאה .

לימוד זו הזדמנות ייחודית לבנות תכנית 

משלך, לבחור רק את מה שבאמת מעניין 

וחשוב עבורך. כל משתתפת וכל משתתף 

בלימוד בוחרים הרצאות וסדנאות בהתאם 

לתחומי העניין שלהם. לא זו בלבד, אלא 

שכל אחת ואחד מהמשתתפים מוזמן לא 

רק ללמוד אלא גם ללמד. כל מה שנחוץ 

הוא להגיש הצעה להרצאה, הסדנא או 

כיתת אמן.

ועוד דבר, לימוד - הוא מקום נפלא 

להכיר אנשים. באווירה חמה וידידותית 

של הפסטיבל יש לך הזדמנות למצוא 

לימוד – הוא האירוע החינוכי-תרבותי היהודי, הראשון והיחיד, המיועד לכולם באופן 

מוחלט, המספק הזדמנות ללמידה פעילה, אינטנסיבית ומרגשת.

מעסיק או עובד עתידי, להכיר שותף 

עסקי פוטנציאלי ולדון בפרטים של העסק 

המשותף,   להצטרף לנסיעה משותפת של 

חופשת החלומות הבאה שלך, אולי לפגוש 

את החצי השני שלך או אפילו לקחת איתך 

מכאן חברים לכל חיים.

לימוד פועל כיום ב 12 קהילות בעולם. 

כנס ראשון של לימוד FSU 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 הפרויקט לצעירים 

יהודים דוברי רוסית.
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בשנת 2011 לימוד הגיע לבירה התרבותית של רוסיה, סנט פטרבורג. בשנת 2012 – 

למולדובה, בשנת 2013 - לבלרוס, בשנת 2014 לקנדה, ובשנת 2015 נפתחו שני מוקדי 

פעילות נוספים: באוסטרליה ובאזור וולגה שברוסיה )כנס היסוד נערך בעיר קזאן, בירת 

טטרסטאן(. בשנת 2016 הפרויקט הושק בחוף המערבי של ארצות הברית )בכנס היסוד 

בלוס אנג'לס השתתפו כ-700 משתתפים( ובשנת 2017 במערב אירופה בכנס היסוד 

שנערך בלונדון, אנגליה.

בכל אחד מכנסי לימוד משתתפים בין 500 ל- 2,000 יהודים בגילאים 20-40 . מאז 2006 

השתתפו בכנסי "לימוד" לדוברי רוסית כ- 45,000 אנשים.

כל האירועים מופקים 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 ומשתתפת. הוא יוצר 

מרחב חינוכי ותרבותי פתוח ודינאמי ללמידה, שיח כנה ותקשורת בלתי פורמלית. כל כנס 

בנוי בצורה כזאת, שבכל שעה נתונה ניתנת למשתתפים אפשרות בחירה רבות ומגוונות. 

בדרך כלל למשתתף יש בין 5 ל- 10 אפשרויות בחירה בכל שעה נתונה. על כן, כל משתתף 

זוכה לבנות את תכנית הכנס האישית שלו בהתאם לתחומי עניינו, העדפותיו ורצונו החופשי. 

בממוצע בכל אחד מהכנסים, התכנית מורכבת מכ-150 מושבים ופעילויות )הרצאות 

אקדמיות, בתי מדרש, סיורים, שולחנות עגולים, תערוכות, מופעי התרבות ועוד(. 

כנסי "לימוד" לרוב אורכים 3 ימים ועוסקים במגוון רחב של נושאים הקשורים ליהדות, 

ציונות וישראליות, על כלל היבטיהן. כל המרצים המופיעים בכנסים עושים זאת בהתנדבות, 

ולצד זאת - מכל משתתף נגבים דמי השתתפות.

FSU לימוד
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פלורליזם ודמוקרטיה
"לימוד" פתוח לכולם ולכולן: לילדים ולמבוגרים, לנשים ולגברים, לדתיים ולחילונים, לימנים, 

לשמאלנים ולמי שכלל לא מתעניין בפוליטיקה. כאן - כמו בכל כנס אחר של "לימוד" - גיל, 

מגדר, אמונה או תפיסות פוליטיות לא ישפיעו כלל על היכולת שלך ליהנות מהפסטיבל. 

בתוך שפע גדול של מושבים מגוונים, כל אחת תוכל למצוא משהו מעניין עבורה.

חופש בחירה
בלימוד מוצעים מושבים רבים ושונים מבחינת צורה ותוכן, המתקיימים במקביל. כל 

משתתפת ומשתתף חופשיים לבחור מושב לפי טעמם ותחומי העניין שלהם – מהרצאה על 

פילוסופיה יהודית ועד סדנת יוגה. כאמור, גם צורת הלימוד משתנה ממושב למושב: הרצאה, 

דיון, שולחן עגול, בית מדרש, כיתת אמן או סדנא. כל משתתף בונה את לוח הזמנים שלו. זו 

ההזדמנות שלך לבחור להשתתף במושב שמעניין אותך, בבוצרה ובתוכן המתאים עבורך.

התנדבות
מארגני הפסטיבל, כמו כל המרצים והמנחים ב"לימוד" עושים זאת בהתנדבות. אף מרצה 

לא מקבל שכר, ולמעשה, כל הכנס מאורגן ומופק על ידי מתנדבים שמוכנים לתרום מזמנם, 

מהאנרגיה, מהידע ומהניסיון שלהם למען המטרה המשותפת.

השתתפות בתשלום
מאז הקמת הפרויקט כל באי הפסטיבל משלמים בעצמם עבור השתתפותם ב"לימוד". אמנם 

המשתתפים כאן זוכים לסבסוד חלקי, והמתנדבים נהנים מהנחה, אבל העקרון נשאר בעינו: 

כל אחת ואחד מאתנו כאן שילם על השתתפותו\ה.

אנו קוראים לכל משתתפות ומשתתפי "לימוד" לכבד אחד את השני ולהיות סובלניים. 

מקווים שפסטיבל לימוד אילת 2017 יהיה מוצלח, ושעקרונותיו יהפכו לחלק מחיינו 

כאן בישראל.

עקרונות לימוד
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כללי התהנהגות 
בשטח המלון

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

יש איסור מוחלט על עישון נרגילות בכל רחבי המלונות והשטחים• 

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 

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 • 

נא לא להשאיר חפצים יקרי ערך בחדרים • 

הנהלת הפרויקט אינה אחראית על חפצים אשר הושארו ללא השגחה • 

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 

2017. בהתאם לכללי הפסטיבל הם לא יורשו להיכנס למתחם ולהשתתף בהרצאות או 

באירועי הפסטיבל. אנא, חסכו אי-נוחות מעצמכם ומחבריכם. אנו מזכירים כי קיימת 

אפשרות להשתתפות בפסטיבל ללא לינה. לקבל המידע הרלוונטי אנא פנו לעמדת מודיעין.

כל הבריכות והמגלשות בשטחי המלון תהיינה סגורות במהלך הפסטיבל. הרחצה בבריכות 

אסורה בהחלט במהלך כל ימי הפסטיבל. בשטח המלונות אין מציל, וכן אין כיסוי ביטוחי 

לכל מקרה ו\או תאונה ו\או כל אירוע אחר הקשור בבריכות השחייה של שני בתי המלון.
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מה? 
איפה? מתי?

לימוד FSU ישראל 2017  מתקיים בעיר אילת בין ה-21 וה-23 בדצמבר בשני בתי מלון 

סמוכים:   Leonardo Royal Resort Hotel Eilat & Leonardo Club Hotel Eilat . שני 

בתי המלון, לרבות השטחים הפתוחים וחדרי הפעילות שלהם, עומדים לרשותם של באי 

הפסטיבל בלבד. 

 .Leonardo Club Hotel Eilat שימו לב, כי פעילויות הפסטיבל מתקיימות במלון

חלק מאולמות הפעילות הם אוהלים שהוקמו במיוחד לטובת הפסטיבל בשטחים הפתוחים 

של המלון. על מנת להתמצא בשטח יש לעקוב אחרי החצים הצבעוניים - כל אולם פעילות 

מסומן בצבע משלו:

Leonardo Club Hotel Eilat  מלון

תכלת, כתום , סגול , צהוב , אדום, כחול, ירוק 

 Leonardo Royal Resort Hotel Eilat מלון

כאן נמצאים אולמות וכיתות הפעילות של תכנית הילדים. אם ילדכם רוצה לקחת חלק 

בתוכנית,  אל תשכחו לבקש חוברת של תכנית ילדים בעמדת מודיעין.
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רישום  HELP DESK
עמדת מודיעין

ספר לימוד

בספר אספנו את כל המידע על כל מה 

שקורה בכנס לימוד, וכמו כן, הרכבנו 

לוח זמנים של כל ההרצאות, הסדנאות 

הפעילויות וההופעות. 

השנה הפקנו גם ספר בגרסה דיגיטלית, 

אותו ניתן למצוא בקישור הבא:

limmudFSU.org.il/webapp

ב-Help Desk ניתן יהיה למצוא מידע 

עדכני על מיקום מועד הפעילות, 

ולהתעדכן בשינויים בתכנית. 

כאן ניתן גם להירשם לסיורים במסגרת 

הפסטיבל.

מתנדבי Help Desk ישמחו לעזור לכם 

ולתת מענה לכל שאלה ובקשה.

אנא גשו ל-Help Desk גם במידה 

שחלילה תזדקקו לעזרה רפואית.

בעת הרישום קיבלתם:

תג אישי - תג זה מהווה אישור כניסה 

לכל האירועים המתקיימים במהלך 

הפסטיבל. יש לשאת את תג השם 

בכל ימי הפסטיבל.  התג הינו אישי ולא 

ניתן להעברה. 

חוברת הפסטיבל - זהו הספר שאתם 

מחזיקים כעת, שכולל את תכנית 

הפסטיבל וכל מידע הקשור אליו.

צמיד המהווה אישור כניסה לחדר 

האוכל – שימו לב , כי אתם אוכלים 

באותו מלון בו אתם לנים. צבע הצמיד 

מסמן את מועד הארוחות )לאור מספר 

המשתתפים הרב, חילקנו את באי 

הפסטיבל לכמה סבבים בכל ארוחה 

על מנת למנוע עומסים בחדר האוכל(. 

אם אינכם לנים בפסטיבל – במעטפה 

תמצאו שוברים לארוחות מלון 

ליאונרדו קלאב.  



26

מה צריך לדעת?

אוכל 
פסטיבל לימוד מקפיד על מזון איכותי לגוף ולנשמה. לכן, השנה כל משתתפי לימוד 

מחולקים לשני סבבים של ארוחות )ארוחות הבוקר יוגשו ללא חלוקה לסבבים(. בעת 

הרישום קיבלתם תג שם וצמיד צבעוני. צבעו של הצמיד מסמן את זמני הארוחות  שלכם. 

בכל מלון יש צבע מיוחד לכל סבב. 

אנא תקפידו להיצמד ללוח הזמנים של סבבי הארוחות. מתנדבי הפרויקט יעמדו בכניסה 

לחדר האוכל ויוודאו כניסת סועדים בהתאם לסבבים שלהם.  

להלן חלוקת הצמידים\ הסבבים וזמני הארוחות בהתאם :

מלון לאונדדו קלאב – 

סבב ראשון – צמיד כתום 

סבב שני – צמיד כסוף 

מלון לאונרדו רזורט 

סבב ראשון – צמיד כחול  

סבב שני – צמיד סגול 

  21.12.17

ארוחת ערב 

סבב 1 -  18:45-19:30

סבב 2 – 19:45-20:30

 22.12.17

ארוחת בוקר

7:00-10:00 

ארוחת צהריים 

סבב 1 – 12:30-13:15   

סבב 2 – 13:30-14:15 

ארוחת שישי: 

סבב 1 – 18:00-19:15

סבב 2 – 19:45-21:15

 23.12.17

ארוחת בוקר

7:00-10:00

ארוחת צהריים 

סבב 1 – 12:30-13:30

סבב 2 – 13:45-14:45

להלן זמני הארוחות

המשתתפים מתבקשים להגיע בזמן ובשעות הנקובות. 
האוכל הינו כשר בהשגחת רבנות הראשית אילת 
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במהלך שלושת ימי הפסטיבל תוצב עמדת שתייה חמה, קרה.

להלן שעות פעילות: 

21 דצמבר: 16:00-00:00

22 דצמבר: 10:00-00:00

23 דצמבר: 10:00-18:00 

בשני בתי מלון ישנו בר פעיל המציע אוכל ומשקאות  בתשלום נוסף. 

פסטיבל לימוד לא נושא באחראיות על פעילות הברים.

 בשני בתי המלון ישנם בתי כנסת, תפילה מאורגנת תתקיים בבית הכנסת של 

מלון לאונרדו קלאב

אינטרנט אלחוטי יפעל בכל שטח הפסטיבל  כולל מתחמי הפעילות, לובי וחדרים בכל 

תקופת הפסטיבל בשני בתי המלון 

כולנו חיים בעידן הסלפי! במהלך שהותכם בפסטיבל לימוד אילת 2017 אנו ממליצים בחום 

להוסיף לכל תמונה, עדכון או פוסט ברשתות החברתיות #hashtag של לימוד. הדבר יעזור 

לכולנו להיות שותפים גם בחגיגה הווירטואלית של לימוד וליהנות מהפרסומים השונים 

שמשתתפי לימוד מעלים ברשתותיהם.

כיבוד ושתייה

בית כנסת

אינטרנט

#HASHTAGS שלנו

#Limmudisrael 

#наЛимуде

#LimmudEilat2017
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תכנית
הפסטיבל
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אירוע פתיחת פסטיבל 
לימוד אילת 2017

שלומי מתבלט בכישרון ההופעה הנדיר, בחוש ההומור וביכולת להפנט את הקהל באמצעות 

כריזמה יוצאת דופן. במופע, מפגין שלומי וירטואוזיות מופלאה בנגינת הפסנתר, ומשלב 

מוסיקה קלאסית ורוק שמולידים סגנון המיוחד רק לו.

מארינה מקסימיליאן - פסנתרנית קלאסית בהכשרתה, מוזיקאית וזמרת וירטואוזית, 

מהכשרונות הגדולים ביותר בישראל, מארינה מקסימיליאן הוגדרה לא אחת כ"כשרון 

שמגיע פעם בדור".  מארינה כבר הופיעה לא פעם בפסטיבלי לימוד לדוברי רוסית, בארץ 

ובעולם, כאמנית אורחת וכמנחה של כיתות אמן. השנה, לרגל חגיגות העשור של לימוד 

ישראל, היא שבה אל הבמה כאורחת מיוחדת של שלומי שבן.

בפתיחת הערב, לפני תחילתו של המופע, יעלו על הבמה אורחי הכבוד של לימוד לדוברי 

רוסית וידידיו, ויברכו את באי הפסטיבל לרגל חגיגת העשור: רב אלוף במיל' בני גנץ, מנכ"ל 

הקונגרס היהודי העולמי רוברט זינגר, מנכ"ל מרכז פרס לשלום ולחדשנות אפרת דובדבני, 

נשיא לימוד FSU אהרון פרנקל, מייסד לימוד FSU חיים צ'סלר. את אירוע הפתיחה ינחו 

ילנה לגוטינה וואדים בלומין.

פסנתרנית קלאסית בהכשרתה, מוזיקאית וזמרת וירטואוזית, מהכשרונות הגדולים ביותר 

בישראל, מארינה מקסימיליאן הוגדרה לא אחת כ"כשרון שמגיע פעם בדור“.

בשנת 2010 עבדה עם המפיק המוסיקלי תמיר מוסקט ושיחררה את הסינגל "עמוק בטל", 

בו שילבה רוסית עם טקסט בעברית של לאה גולדברג. באותה שנה העלתה את מופע 

הפסנתר "עמוק בטל" ושיחררה בהמשך את הסינגל "אני הולכת".

 ,""Step into my world באוגוסט 2013 מארינה שיחררה את אלבום הבכורה שלה

הכולל שירים באנגלית שכתבה והלחינה ושיר קנון ברוסית. האלבום הוא פרי שיתוף פעולה 

עם המפיק עופר מאירי, שיצר יחד איתה את השפה המוסיקלית העשירה של האלבום. 

 שלומי שבן - ממיטב 
שיריו מכל האלבומים. 

 אורחת מיוחדת: 
מארינה מקסימיליאן

 יום חמישי, 21:00 
באולם הירוק

מארינה מקסימיליאן
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בהקלטות ליוו את מארינה חברי הטריו "ליירז", )LayerZ( בו חברים הגיטריסט יונתן אלבלק, 

הבאסיסט גלעד אברו והמתופף אביב כהן, המופיעים ויוצרים איתה מעל לעשור.

 ,"Two Pigs" ,"Tango" ,"I Trust This Man" ,"Hurricane" מתוך האלבום בלטו השירים

שכבשו את תחנות הרדיו, ומארינה נבחרה ל"אשת השנה במוזיקה" במצעד השנתי של 

תחנת הרדיו גלגלצ. האלבום "Step into my world" הגיע למעמד אלבום זהב ומכר עד 

כה למעלה מ-25 אלף עותקים. סיבוב ההופעות המצליח שנשא את שם האלבום נמשך מעל 

לשנתיים בכל רחבי הארץ.

באפריל 2016 מארינה שיחררה את אלבומה השני "ארמונות עשן" בשפה העברית. האלבום 

כולל 8 שירים בעברית ושיר אחד באנגלית ,)"Easy Life"( בהקלטתו מארינה שיתפה 

פעולה עם גיא מנטש ויהל דורון )הצמד גיא ויהל( האחראים על ההפקה המוזיקלית. מתוך 

האלבום שוחררו הסינגל "1990", טקסט אישי שכתבה בהשראת סיפור עלייתה לישראל 

מאוקראינה, שקיבל תגובות מרגשות, והסינגל "ימים חדשים בפתח”.

זמר, כותב שירים, מלחין ופסנתרן. אחד מהמוזיקאים המפורסמים והמוכרים בישראל. זכה 

במספר פרסים יוקרתיים בזכות הכשרונות הייחודיים שלו וסגנון מוזיקלי מיוחד. בעל שליטה 

רחבה בשלל הז'נרים כגון רוק, פופ, ז'אז, בלוז, מוזיקה יהודית ומוזיקה קלאסית, בשילוב 

עם יכולות כתיבה יוצאות מן הכלל מאפשרות לו ליצור שירים עם תוכן עמוק ועשיר. שילוב 

של ניגון מקצועי על פסנתר, כריזמה וחוש הומור מיוחד הופך את כל אחת מהופעתיו לחוויה 

מרתקת לצופים. 

שבן נולד בשנת 1976 בתל-אביב ובגיל צעיר החל ללמוד נגינה על פסנתר. בוגר מצטיין 

של Imperial Collegen London. הופיע בתור סולן עם התזמורת הפילרמונית של 

ישראל תחת הנהלת מהטה זובין. בשנת 1998 שבן החליט להתנסות במוזיקת רוק ופופ. 

האלבום הראשון שהוא הוציא בגיל 23 הכיל את השירים שהוא כתב וקיבל ביקורות וציונים 

חיוביים. שלומי זכה בפרס "אקו"ם" בעולם המוזיקה. האלבום השני של שבן בשם "עיר" 

גם זכה בפרסים ותגובות חמות.אלבום בשם "מגדל הפזמון" המורכב כולו מגרסאות כיסוי 

לשירים עבריים או מתורגמים של לאונרד כהן ורנדי ניומן, בהן ליווה את עצמו בפסנתר. 

שבן הוא מעריץ גדול של שיתוף פעולה עם זמרים אחרים וכעת מופיע יחד עם אגדת הבמה 

הישראלית חוה אלברשטיין. כמו כן הוא כתב מוזיקה ללהקת המחול "בת-שבע" והופיע יחד 

עם התזמורת הסימפונית רעננה.

שלומי שבן
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אם לא שמעתם עד כה על הזמרת קמילה - הגיע הזמן שתשמעו! קמילה היא אחת 

התופעות המסקרנות והכריזמטיות בסצנת המוסיקה הישראלית העכשווית. תופעה שקשה 

להסביר וצריך לחוות, לשמוע ולראות אותה מכלי ראשון. המוזיקה שלה מלאה טעמים, 

ריחות וצלילים מסורתיים, מתובלת בקולות מפתיעים. אהבת המוסיקה האלקטרונית 

הובילה את קמילה לשתף פעולה עם המתופף יונתן אלטר, שביצועיו מעבירים את מאזיניו 

לממד אחר: ממד הביט האלקטרוני.

קמילה שרה גם בשפת האם שלה וגם בעברית, מה שיוצר מרחב מוזיקלי חדש, שנקרא 

MUGAM ELECTRO. במרחב הזה שזורים ניגונים עתיקים מאזרביג'ניים בתוך מוסיקה 

אלקטרונית עכשווית, ויחד הם יוצרים עולם שלם של מוסיקה ייחודית. המופע שלה הופך 

מהר מאוד למסיבה אחת גדולה, אשר מטבעה, לא מפסיקה לנוע ולרקוד!

ילדותה של הזמרת קמילה )39( נסבה כולה סביב הנגינה בפסנתר. כבת לנגנית פסנתר 

מקצועית באזרבייג'ן, היא למדה באקדמיה למוזיקה וניגנה שעות ארוכות מדי יום. אבל 

כשברחה לפני 26 שנים עם אימה ואחותה הגדולה, הן נאלצו להשאיר מאחור את אביה 

וגם את הפסנתר. "לא רצינו להיזכר", היא אומרת. "מוזיקה ישר לוקחת אותך לנוסטלגיה 

ואנחנו העדפנו להתרחק כדי לא להיות עצובים".

רק לאחר 14 שנים בארץ חזרה קמילה לנגן בפסנתר, ועם המוזיקה חזרה גם לשורשיה. 

את אלבום הבכורה שהוציאה עם להקתה, "קמילה", הקליטה באזרבייג'ן והיא מופיעה עם 

 שיריה בכל הארץ. ב-14 בדצמבר היא תופיע בירוחם בפסטיבל דוקאביב נגב בירוחם, 

וב-28 בדצמבר היא תעלה מופע ב"מרכז ענבל" בסוזן דלל, בו היא מארחת את הזמרת 

מיכל שפירא )"עלובי החיים"( ואת אמן תוף ה"פאנטם" )תוף ממתכת( גל ורבורג.

 אמא אדמה,
קונצרט מאת קמילה

 יום חמישי, 23:00 
באולם האדום

קמילה

אירועים מיוחדים
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60 דק' - עברית )כתוביות ברוסית(

הניצחון הסופי: סיפורו של ד"ר פליקס זנדמן - ניצול שואה, מדען, ממציא, 

איש עסקים ומייסד של קונצרן "וישיי" העולמי. הקרנת סרט ומפגש עם רותה זנדמן. 

מנחה: אירה דשבסקי.

הניצחון הסופי, רותה זנדמן

 יום חמישי, 19:30 
באולם הצהוב

השקת התערוכה ״הרב 
מנחם הכהן - רב, מנהיג 

ונון-קונפורמיסט״

 יום חמישי, 20:15 
באולם הכחול

60 דק' - עברית, גרמנית, פולנית )כתוביות בעברית וברוסית(

הסיפור האמיתי של מרד גטו וארשה. בתמהיל ייחודי של שחזורים תקופתיים, אנימציה 

ותיעוד דוקומנטרי מציג הסרט לראשונה את סיפור גבורתם של לוחמי הארגון הצבאי היהודי 

ששמם הועלם מדפי ההיסטוריה. הסרט מתאר את הקרב הגדול של המרד, את הדגלים 

שהונפו בשמי הגטו ואת המאבק של הלוחמת האחרונה בהנדסת הזיכרון.

ונזכור את כולם? שמעון 
שכטר ויובל חיימוביץ'

 יום שישי, 9:00 
באולם הכתום

תערוכה לכבוד יום הולדתו ה-85 של רבה של לימוד הרב מנחם הכהן תושק לראשונה 

במסגרת פסטיבל לימוד ישראל 2017 באילת. 

התערוכה הופקה ביוזמת מייסד הארגון חיים צ׳סלר ובעריכת בנו, פרופ׳ אביעד הכהן-נשיא 

המרכז האקדמי שערי משפט. היא סוקרת את כל נקודות הציון החשובות והרבות בחיים 

של הרב הכהן, ובהן: משפחה וילדותו בירושלים, שירותו הצבאי בנח״ל ובחיל הים, תקופתו 

כעורך כתב העת ״מחניים״ֿ, שחרור הכותל המערבי, פעילותו הפוליטית במסגרת מפלגת 

העבודה, הקמת ״מרכז ספיר״, פעילותו בתור רבה הראשי של רומניה, ועידת התביעות, 

הג׳וינט ולימוד FSU ועוד. 

מברכים: הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, האלוף בני גנץ, יו״ר מפלגת העבודה אבי גבאי, 

פרופ׳ אביעד הכהן. את אירוע השקת התערוכה ינחה חיים צ׳סלר.
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יריד הארגונים

 יום שישי, 9:00 
לובי לאונרדו קלאב

משחק ״מה, איפה, מתי?״ 
ממועדון ״60 שניות״

 יום שישי, 22:45 
האולם האדום

לימוד איננו רק הרצאות וסדנאות, אלא גם במה להיכרויות וגילויים חדשים. זו הסיבה שאנו 

מציעים מקיימים גם השנה יריד מיוחד של ארגונים ויחידים. כאן תוכלו להיחשף לרעיונות 

חדשים, להכיר יוזמות חברתיות ועסקיות מעניינות, לפגוש שותפים חדשים או לקנות דבר 

מה. מעוניינים לרכוש ספרים מרתקים? להכיר מקרוב יוזמות חדשות ומסעירות? כל זאת 

ועוד מצפה לכם במרחב הפתוח של היריד. בואו בהמוניכם!

היריד יפתח ביום ו' ה-22.12, בשעה 09.00 ויפעל עד השעה 15.00 באותו היום.

"60 שניות" הוא משחק אינטלקטואלי מרתק. משתתפים בו 40 ערים שונות בכל רחבי 

רוסיה, וכן קבוצות מטאלין, ריגה, ברלין, שטוקהולם, הלסינקי, בודבה, דובאי, פראג, תל 

אביב, וכעת  - גם מאילת! המשחק שלנו בנוי על תחרות בין קבוצות, כאשר מטרתה של 

כל קבוצה הוא לענות בצורה נכונה על המספר מרבי של שאלות המוצגות על ידי המנחה. 

לרוב, שאלות אינן דורשות ידע מעמיק בתחום כזה או אחר – אלא נשענות על הגיון בריא, 

אסוציאציות, חוש הומור ועבודת צוות. "60 שניות" הוא משחק דומה לפורמט המוכר של 

"מה? היכן? מתי? " אשר יכולות להשתתף בו כמה קבוצות בו זמנית.
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סיורים

 יום שישי, 9:00-12:30 
 יום שבת, 9:00-12:30 

במסגרת פסטיבל לימוד אילת 2017 יתקיימו מספר טיולים וסיורים מאורגנים ברחבי אילת 

והאזור. מספר המקומות בסיור מוגבל. את הסיורים יובילו מורי דרך מוסמכים:

פבל ברנשטיין, מרינה קרמר, סשה צויירף.

לקבלת מידע מפורט על זמני היציאה של האוטובוסים והרישום המוקדם לכל הסיור, יש 

.HELP DESK – לגשת לעמדת המודיעין

שימו לב, ההשתתפות בסיורים תתאפשר רק על ידי רישום מראש ובעלות של 50 ש״ח.

סיור בפארק תמנע 

נסייר באחד האתרים העתיקים ביותר בישראל - מכרות שלמה המלך. נראה את מכרות 

הנחושת, אשר רבים לחמו עליהן, ורבים שמרו כאוצר יקר ערך; את עמודי שלמה, את 

"פטריית הפלאים" של הגיאולוגיה, קשתות הסלעים הוורודים ועוד.

סיור באילת

נעלה לרחבת התצפית על אילת ונדבר על שכנינו. נבקר ליד הגבול עם מצרים ונדון ביחסינו 

עם שכנינו מדרום-מערב. נגיע לגבול עם ירדן ונזכיר את הסכם השלום שנחתם ב 1994-. 

לבסוף, נתקרב לאנדרטת 'דגל הדיו' לזכר מבצע "עובדה" - המבצע האחרון של מלחמת 

העצמאות.

סיור בקניון האדום

הקניון מרשים הזה הוא, למעשה, עותק מיניאטורי של הגרנד קניון של ארצות הברית. את 

שמו הוא קיבל בזכות הצבע של אבני החול והסלעים שיצרו אותו. ביום בהיר אפשר יכול 

לראות, כיצד הקניון משנה את צבעו - מגווני זהב-כתום לצבעי אדמה וארגמן. מתחת 

לכיפת השמים הכחולים, הנופים המקומיים נראים מרשימים במיוחד.
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תכנית ילדים
לימוד אילת 2017

חברים יקרים!

השנה תכנית הילדים בלימוד תהיה מעניינת וכיפית לא פחות מזו של המבוגרים. 

בנינו תכנית מיוחדת לילדים בגילאי 3-12, אשר תהיה עשירה בפעילויות, משחקים, יצירה 

ושיח, בדיוק כמו זו של המבוגרים. הילדות והילדים יתחלקו לכמה קבוצות גיל: קבוצה אחת 

לגיל הרך ושמונה קבוצות לילדים הבוגרים. 

בכל קבוצה יעבדו אנשי מקצוע, אשר יהיו כל הזמן עם הילדים ויהיו ה"ההורים" של 

הקבוצה. בקבוצה לגילאי 3-4 יעבדו מטפלים ומחנכים מוסמכים, ובקבוצות לילדים 

הבוגרים יותר – יהיו אלה מדריכים אשר עברו מסלולי הדרכה והכשרה מקצועיים במסגרת 

ארגונים יהודיים שונים. לכל המדריכים ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים בגילאים אלה 

במסגרות שונות של חינוך יהודי בלתי-פורמאלי בארץ ובמדינות בריה"מ לשעבר. לכל 

קבוצה תכנית וסדר יום משלה, הכוללים משחקים פעילים מפתחים, סדנאות יצירה שונות, 

טיולים, לימוד חווייתי והרבה תקשורת בינאישית. על מנת לאפשר לכל הילדים ליטול חלק, 

תכנית הילדים תתנהל במתכונת של שמירת שבת )מרגע כניסת השבת(, אך אתם תופתעו 

לטובה עד התכנית תישאר מגוונת ויצירתית אפילו בתוך המגבלות.

חלק מהמרצים המופיעים בפני כלל באי הפסטיבל יגיעו להרצות ולהעביר סדנאות גם 

בתוכניות הילדים.

בנוסף, יש בתוכנית גם פעילויות משותפות, המיועדות לילדים ולהוריהם. הפעילויות האלה 

מתוכננות לזמנים בהם לא מתקיימת תכנית הילדים. אנו ממליצים בחום לקחת בהן חלק- 

הדבר יעניק לכם הזדמנות מיוחדת לבילוי חווייתי ולזמן איכות עם ילדיכם. הדבר גם ישאיר 

אצלכם זיכרונות יפים מהפסטיבל ויאפשר לכם לראות את ילדיכם באווירה שונה ומיוחדת.
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זמני הפעילות בתכנית הילדים

שישי – 09:00 עד 18:00 

)הפסקת צהריים בין 12:30-14:30, יש 

לאסוף את הילד\ה להפסקת הצהריים(

שבת – 09:00 עד 17:00 

)הפסקת צהריים בין 12:30-14:30, יש 

לאסוף את הילד\ה להפסקת הצהריים(

כל הורה יוכל לקבל פירוט של תכנית הילדים עם הגעתו\ה ובעת הרישום 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 בכל קבוצת גיל פותחה במיוחד עבור גיל הילדים המסוים, ומותאמת לשלבים 

ההתפתחותיים שלהם.

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 שבו אתם לנים, שם המלון וחתימה. הדבר נעשה לשם הבטיחות הפיזית והנפשית 

של הילד\ה שלכם! אנו רוצים שהילד שלכם יהנה בלימוד בצורה מירבית, ושתהיה לו\לה 

אפשרות לשמור אתכם על קשר במהלך התכנית ובמידת הצורך.



 Makom.IL

מחנה קיץ בינלאומי בישראל, מטעם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

מזה שמונה שנים אנחנו מפגשים ילדים דוברי רוסית עם שורשים יהודיים בגילאי 13-17 

מישראל, ממדינות חבר העמים, מאירופה ומארה"ב.

מחנה Makom.IL הוא הזדמנות  לפיתוח אישי, רכישת כישורים מקצועיים, מסעות ברחבי 

הארץ, מסיבות, משחקים, בריכה, וכמובן, תענוג מיוחד להכיר ולעבוד עם צוות של מנחים 

מנוסים ויצירתיים! תנו לילדים שלכם חוויה של קיץ מופלא!

 https://www.facebook.com/MakomILCamps :פרטים

בטלפון 052-8503601.

גן ילדים "ארץ קטנה", כפר סבא

מנהלת - קריאצ'קו אולייה

aaretz-aktana.co.il :אתר הגן

"Dance Time Studio"

סטודיו מחול למבוגרים

מנהלת וכוריאוגרפית: נטליה קוניגינה, 

בת ים.

 Dance Time Studio :פייסבוק

dancetime_s :אינסטגרם

Masha Krasnaya סטודיו לאנימציה חינוכית

האנימציה היא שפה אוניברסלית. היא היכולת להמציא ולממש רעיונות, להחיות את 

ההמצאות , להתחבר ולשתף פעולה, לדמיין ולתכנן, לשתף במחשבות ובתחושות, ליצור 

עבודות נצחיות, ולהגיע לקהל עצום.

אנימציה חינוכית היא כלי  לפיתוח יצירתיות שצבר ניסיון של 40 שנה. אנחנו יודעים כי בכל 

אדם יש שמש, ופשוט עוזרים לה לזרוח ולהאיר!

ברוכים הבאים - יש פרויקטים רבים, יפים ושונים! 052-7082709

 "Family Fest" פרויקט

ארגון והפקה של אירועים לילדים הוא 

 מרחב מיוחד לתקשורת בין הורים וילדים!

מנהלת - בירין ולריה, 053-9530777 

השותפים של
תכנית הילדים



תכנית הילדים מתאפשרת תודות לתמיכה של קרן "ג'נסיס". 

בשם צוות לימוד ומשתתפי הפסטיבל אנו מבקשים להביע את 

הערכתנו ותודתנו.
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יום חמישי / 21.12.17

הרשמה והתכנסות 14:00-16:30

רינה זסלבסקי, חיים צ'סלר, 
רומן קוגן

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד
18:30-19:30

יגאל רביד מראיין פוליטיקאים 
ואישי ציבור

 18:30 - יו"ר מפלגת העבודה 
אבי גבאי 

 19:00 - יו"ר יש עתיד 
ח"כ יאיר לפיד

17:00-18:00

נחמה פולונסקי
בסוד שיח הנערות היוצאות לשאוב מים

18:15-19:15

19:30-21:00
הניצחון הסופי: סיפורו של ד"ר פליקס 

זנדמן - ניצול שואה, מדען, ממציא, איש 
עסקים ומייסד של קונצרן "וישיי" העולמי

הקרנת סרט ומפגש עם רותה זנדמן 
מנחה: אירה דשבסקי

 19:45 - 20:15
ישראל 2067 - מבט למדינה 

בעוד 50 שנה
שיחה של הרב הראשי לישראל 

הרב דוד לאו 

 20:15
השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן 

- רב, מנהיג ונון קונפורמיסט״
מברכים: הרב הראשי לישראל הרב 

 דוד לאו, רב אלוף במיל' בני גנץ, יו״ר 
מפלגת העבודה אבי גבאי, פרופ׳ 

אביעד הכהן
מנחה: חיים צ׳סלר

19:30-20:30

 21:00
אירוע פתיחה

שלומי שבן - ממיטב שיריו מכל האלבומים. 
אורחת מיוחדת: מארינה מקסימיליאן

 מברכים: נשיא לימוד FSU אהרון פרנקל, 
רב אלוף במיל' בני גנץ, מנכ"ל הקונגרס היהודי 

 העולמי רוברט זינגר, מנכ"ל מרכז פרס 
לשלום ולחדשנות אפרת דובדבני

מנחים: ילנה לגוטינה וואדים בלומין

20:45-21:45

נתנתק מהבלי היום. נדבר על שירה. 
יעקב בנסמן קורא מיצירתם של השירה 

הקלאסית ועוד...

22:00-23:00

23:00
קמילה

״אמא אדמה״ 
קונצרט

23:15-00:15

קונסטנטין זינקוב 
משחק שולחן "אושר יהודי"

00:25-01:25

ע

עע

Pע

Pע

P

P

P

כחול צהובאדוםירוק
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קפה רץ 14:00-16:30

אנה שטיינגרדט
האישה האחרת - 

שברונות הלב שעיצבו 
את השירה הלאומית 

17:00-18:00

ארוחת ערב 
18:45-19:30
19:45-20:30

יבגני נורדשטיין 
איך לשתול עץ 

משפחה?

מיכאל רודמן 
אינטל או סטרטאפ? 

הייטק בישראל: 
היסטוריה, התפתחות, 

קריירה

אודי דקל 
הערכה אסטרטגית 

לישראל: איך זה עובד?

18:15-19:15

מיכאל ריז'יק 
הבנת המקרא 

וכתיבת ההבנה: תרגומי 
ספר הספרים לקתולית

ולפרוטסנטית

מאשה בת אל גיטלמן 
טיול מסביב לעולם: 

סיפור של חלום 
אחד קטן

שירה בן ששון 
פורסטנברג

חופה בבחירה? 
כל מה ש)לא(רציתם 

לשאול על חתונה 
בישראל אבל כדאי 

לכם לדעת!

19:30-20:30

קפה רץ יוליה קלמן
"זרים" באמריקה, רוסיה 
וישראל. מדוע במדינות 

שונות היחס ל"זרים" 
בכלל ולמהגרים 

בפרט שונה?

20:45-21:45

זאב וולקוב
1919-1935: העיר 
העברית הראשונה

22:00-23:00

מריה זבין 
איך לצחוק למוות 

בפרצוף: ליצנות 
רפואית בישראל  

שיחה עם הקרנת 
קטעי סרט תעודי 

מריאן בלנקי 
יש חיים בישראל?

ערב סטנד אפ

23:15-00:15

00:25-01:25

ע

ע

P

PP

P

P P

PP

P

ארוחותסיור 2סיור 1תכלתכתוםסגול

פעילות בשפה הרוסית

פעילות בשפה העברית

פעילות בשפה האנגלית

ע

P

E
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כחול צהובאדוםירוק

ויטלי סיגלוב 
שיטות הטיפול 

האלטרנטיביות ברפואה 
קונבנציונלית

8:00-8:50

מאיה אקסקלוב 
תכשיטנות מבקבוקי פלסטיק

סדנא 

קטיה סבילוב 
Salsa

סדנת ריקודים

מנחם הכהן 
מיהו יהודי או מהו יהודי: בין הלכה 

ופוליטיקה למציאות
המגיב: אביעד הכהן, מי אינו יהודי 

ומהי אינה יהדות?

יעל פדהצור לבנה
מדינת ישראל - הסטארט אפ 

הישראלי הראשון

9:00-10:00

קטיה סבילוב 
Bachata

סדנת ריקודים

בועז ביסמוט
יהדות התפוצות בעידן טראמפ - 

לאן עכשיו?

10:15-11:15

מאחורי הקלעים של 
הדיפלומטיה היהודית 

ילנה לגוטינה 
מראיינת את רוברט זינגר, 

מנכ"ל הקונגרס היהודי 
העולמי

סשה אוקון 
כיצד לצייר דמות?

הרצאה

מריה שילין, 
גלינה רוסינוב

קסם הקמה 
סדנא

11:30 - 12:50
אירה וגרישה פאפיש 
בחיפוש אחר קתרזיס: 

הטרגדיה של יהדות אירופה, 
המסופרת בשפת המוסיקה

11:30-12:30

אורן סימניאן
הסביבה העסקית של 

הסטארט אפ הישראלי - 
למה זה אכפת לנו?

סשה אוקון 
כיצד לצייר דמות?

כיתת אמן

12:45-13:45

מריה פרייגר
בוראות עולמות 

כיתת אומן ליצירת תמונות 
בטכניקה מעורבת 

יאנה צ'חנובץ 
מקורות וחיקויים: זיוף 

העתיקות בארץ בקודש

תאטרון כמאתגר דעת הקהל - 
"להציל את טוראי פושקין" 

קוראים: מיכאל חייפץ ויעקב בנסמן
קריאת מחזה על ידי השחקנים 

זאב חנין 
סטריאוטיפים ומציאות 

על הגירה מישראל - "רוסים" 
ואחרים

14:00-15:00

בנימין מיניץ'
קבלת שבת מוסיקאלית 

יבגני קוגן 
ביטקוין ושוקי ההון 

הבינלאומיים, או כמה זמן עוד 
תמשיך החגיגה?

15:15-16:15
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ארוחת בוקר 
7:00-10:00

   8:00-8:50

9:00-12:30
הקניון האדום

סיור 
אלכסנדר 

צוירף

9:00-12:30
פארק תמנע 

סיור 
פבל 

ברנשטיין 
מרינה קרמר

"ונזכור את כולם?"
מרד גטו וארשה - 

הקרב האמיתי. 
הקרנה מיוחדת של סרטם 

של סימון שכטר ויובל 
חיימוביץ-זוסר ושיחה עם 

הבמאי

לנה איידלמן 
גבר, אישה וכסף - 

משולש בלתי אפשרי

9:00-10:00

קפה רץ לאוניד מרגוליס 
יהודי ארה"ב על 

פרשת דרכים: משבר 
הזהות העצמית

10:15-11:15

ואדים בלומין
אני קונה משמע אני 

קיים 

יוסף חרסונסקי 
כך לא כתוב בתורה, 

טעויות הכי שכיחות

יבגני כץ
מסעותיו של המדען התייר 
בזמן ובמרחב: מארכימדס 

ולאונרדו, קפלר וטיכו 
ברהה, שפינוזה ואיוילר, ועד 

חוקרים בני זמננו

11:30-12:30

ארוחת צהריים 
12:30-13:15
13:30-14:15

אלכסנדר יודשקין 
מקלוד גרמון לדן רייזינגר: 
האלפבית העברי מנקודת 

המבט של המעצב הגרפי

פנחס פולונסקי 
ספר דברים. 

מבטו החדש של משה

12:45-13:45

ורד ליפשיץ
לשוחח עם הסיפור

סדנת כתיבה

אירה דשבסקי
בין חנוכה לפורים - 

היכולת לעמוד איתנים
כנגד כל הלחצים

גבריאל רוזנברג, 
לאה קרולין אלבז

האנטישמיות האירופית 
בעידן המודרני. כלים 

פרקטיים למאבק מקוון נגד 
התפשטותה

14:00-15:00

קפה רץ יוליה ברשדסקי ליבוביץ
יהודים ונוצרים בשיתוף 

פעולה אינטלקטואלי 
בתקופת הרנסנס

שיחה עם גדעון סער: 
ישראל ואתגריה לקראת 

.2018
משוחח: יגאל רביד

15:15-16:15

ע

ע

ע

PPע

PP

P

P

P

P

P

P

P

E

פעילות בשפה הרוסית

פעילות בשפה העברית

פעילות בשפה האנגלית

ע

P

E



44

כחול צהובאדוםירוק

טקס הדלקת נרות שבת
הטקס יתקיים באולם האדום, לאונרדו קלאב

16:23

לנה גולדנברג 
עבודת מערכת חדשות ומהו 

תאגיד השידור הציבורי

אנדריי בורובסקי 
טלית כפריט 
אופנה עלית

אולג אקלס 
לנינגרד + ירושלים = אמסטרדם

שמואל עצמון-וירצר
שלום עליכם 

והאנשים הקטנים
סיפור הקמתו של תאטרון 
היידישפיל במדינת ישראל

מוקדש ל-101 שנים למותו של 
שלום עליכם

16:30-17:30

ז'ניה פוקשנסקי
 לחצים בחיים יום 

יומיים - מה זה ואיך אפשר 
להתמודד איתם

קסניה סובה 
"פה-בולטאיקה" עם 

רוסייה ים תיכונית

יאנה אגמון 
יהונתן גפן - בין לבין - האני בין 

ספרות לחיים

מרק רוזובסקי
לאלו שמשלנו

17:45-18:45

מיכאל קיפניס 
"האם נפגש על הגשר?!" - 
סוגיות של מעבר בין תרבותי

מפגש אינטראקטיבי

ולרי גולובנבסקי 
אופנה ישראלית מנקודת 

מבט של מעצבת בגדים

רובן לנדסברגר 
עמנואל מקרון: כיצד 
ומדוע נבחר לנשיא. 

הבט יהודי וישראלי

19:00-20:00

הלנה קובלסקי 
שפת הקשב לילדים 

ולמבוגרים

20:30
אולג פרבר קובייב

מופע סטנד-אפ: בלבולי 
מוח פטרבורגיים

אפרים פודוקסיק 
ליברליזם, תרבות ועתיד מדעי 

הרוח: הרהורים בעקבות עיון 
בספריו של יובל הררי

מרינה קונצביה 
הסנדרומים הירושלמיים: בין עבר 

לעתיד, בין חילונים ודתיים, בין 
מזרח ומערב

20:15-21:15

אלכסנדר פרלמן 
ביוטכנולוגיה ותנ"ך

מריה טלנוב ארבר
המוסיקה "הטעימה" 

של ישראל
כתת אומן

21:30-22:30

מעין אגמון 
Spoken Word
מיקרופון פתוח
הרצאה וסדנא 

משחק  אינטלקטואלי 
"מה? איפה? מתי?"

מנחים: מועדון 
"60 שניות"

אלכסיי פלוצר סרנא
שערוריות אמנותיות בישראל: 

חילול קדש, קורבנות אדם ושאר 
סטיות של האמנות העכשווית

קטיה כצמן 
אמא, יש לי את ה... זה! 
או מה שההורים של בני 

נוער חייבים לדעת

22:45-23:45

00:00-00:45

דיסקו 
DJ Sonya S

00:45-01:45
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טקס הדלקת נרות שבת
הטקס יתקיים באולם האדום, לאונרדו קלאב

16:23

קפה רץ אנה פיבוברוב 
אגדות שבת ככלי טיפולי

יורם דורי 
מנהיגות - אליפות 

העולם בשחייה נגד 
הזרם

גריגורי קוטלר 
 קבלת שבת לפי 
הנוסח הרפורמי 

16:30-17:30

ארוחת ערב 
18:00-19:15
19:45-21:00

 - 19:00
קידוש משותף 

למעוניינים  
יוסף חרסונסקי - 
עם הסבר והדגמה

יוסף חרסונסקי
demo שבת: גרסת

מתי מורגנשטרן
חברת "צים" כסיפורה של 

מדינת ישראל

17:45-18:45

19:00-20:00

מיכאל קרא-איוונוב
אתגרים הלכתיים, מוסריים 

ואתיים של החדשנות 
הטכנולוגית

וועלוול טשרנין
ישראל, מדינה 

שנוצרה ע''י ספרות

מרים שכטר 
לא תעמוד על נפש רעך - 
מה בין אלברט איינשטיין, 
סלבדור דאלי ואנג'לינה 

ג'ולי?

20:15-21:15

קפה רץ אנה טליסמן 
כל התינוקות, ככל הידוע, 

נולדים בכדור הארץ. אז מדוע הן 
גדלות לנשים מונוס והם גדלים 

לגברים ממאדים? 

אליעזר ליסובוי
50 גוונים של אבן 

ירושלמית 
בית מדרש

הדר ליפשיץ 
המודל הקהילתי - בנייה 

מחדש של יחסי דת 
ומדינה בישראל

21:30-22:30

יוג’ין קוגן
10 ספרים שלא שמעתם 

עליהם ואתם חייבים 
להכיר

22:45-23:45

00:00-00:45

00:45-01:45
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דרינה פריבלקו 
יוגה עבור הפנים 

8:00-8:50

קרינה ציקל 
הכנת חרוזי זכוכית בעזרת 

מבער
סדנא

אלכסנדר צ'רניצקי 
דגי ישראל

אירנה קודמן
על מה לדבר עם אנשים 

מבוגרים? 
תתפלאו לשמוע - על אהבה

רמי שרמן 
מבצע אנטבה )יונתן(- 

המבצע הנועז 
ביותר בעולם 

9:00-10:00

אלכסנדרה 
פרבדוכינה 

סורגים צעיף טבעת, עם הידיים, 
ללא מסרגות או ווים

סדנא

סשה אוקון 
 אנטומיה של ציור, או כיצד 

להתבונן בתמונה?

אלכסנדרה בן ארי
לצחוק מתחת לשפם

10:15-11:15

מריה מלביץ’ 
סטרינג ארט

סדנא

יבגני קוגן 
חילופי מס אוטומטיים: השלכות 

והמלצות

אפרים לפיד 
הרקע האסטרטגי למלחמת 

ששת הימים

גדי טאוב 
יהודית ודמוקרטית: סתירה 

פנימית או שני צדדים של 
אותו מטבע?

11:30-12:30

יעל ולצר 
מה בין רכילות צהובה לרכילות 

עסקית

אנה פליוורט 
איך להיות חולדה: אמנות 

המשחק הארגוני

12:45-13:45

אנה מינביץ’
קסם של פיסול - לומדים לפסל 

דמויות מקסימות מבצק סוכר
סדנא

לאה שולקו 
Je suis GMO

רמי שני
להיות בגדול - 

האיש הקטן שברדיו
סדנה חווייתית

נסטיה אוצ'קובסקי
הנגישות הטכנולוגיות 

לילדים או שפת המכונה 
כשפת אם השנייה בעולם 

המודרני

14:00-15:00

אלכס אגרנוב 
קריפטוגרפיה למתחילים

סולומון פרל 
הייתי סולומון 
מהיטלר יוגנד

אלה קלנדריוב 
כיצד ללמוד שפה זרה 

מבלי להשתגע 

15:15-16:15

אנסטסיה גרומצב 
בניית קווסט בבית - דרך 

יצירתית להביא מתנה
סדנא

יוליה ברשדסקי ליבוביץ
"האם הבעל היהודי יכול להיות 
מאושר?" יחסי משפחה ומיניות 
בחברה היהודית והנוצרית בימי 

הביניים וברנסנס

זהרה רון 
יהודים בקאריבים - סיפורה של 

קהילה לא מוכרת

שמואל עצמון-וירצר, 
מרק רוזובסקי 

השפעת ההומור היהודי 
על התאטרון האירופאי

16:30-17:30

טקס הבדלה ואירוע סיום הפסטיבל
מברכים: דורית גולנדר, סגנית הנשיא, קרן "ג'נסיס",
רינה זסלבסקי, יו"ר ועדת התכנים, לימוד אילת 2017

הטקס יתקיים באולם האדום, לאונרדו קלאב

17:30-18:30

פיזור 19:00

צהובאדוםכחול
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ארוחת בוקר 
7:00-10:00

8:00-8:50

9:00-12:30
הקניון האדום

סיור 
אלכסנדר 

צוירף

9:00-12:30
סיור באילת 

פבל 
ברנשטיין 

מרינה קרמר

אירה מלטר 
מלח, שמן, גלוטן, 

לקטוזה, סוכר וכדומה: 
אמת ובדיון

אלה קלנדריובה
האם העולם נראה זהה 

בכל שפה?

9:00-10:00

קפה רץ אליעזר ליסובוי, קטיה 
קופצ'יק, אולה ויינשטיין

אופי יהודי של מדינת 
ישראל / דיון

מנחה: מאיה אקסקלוב

דבי )דבורה( גולדמן 
גולן

לך לך - בחינת משמעות 
המצווה הראשונה

 ליהודי הראשון
מדרש-מחול

אלכסנדר קגן 
תסביך אדיפוס בהתגלמותו- 

מדוע וכיצד ילדנו "הורגים" 
אותנו?

10:15-11:15

ואדים בלומין 
ה:  ָנּ ֶנה ִמֶמּ אּוַלי ִאָבּ
 פונדקאות במקרא

בית מדרש 

פנחס פולונסקי 
מהפכה השקפתית

 בתורת הרב קוק

חיים בן יעקב 
"גיס חמישי" ו"נאמנות 

כפולה" - חיי יהודים 
בתפוצות

11:30-12:30

ארוחת צהריים 
12:30-13:30
13:45-14:45

יוסף חרסונסקי 
הקהילה היהודית ופוטין, 

לאן הולכים הדברים?

12:45-13:45

שלמה ווסקובויניק,
מיכאל פליוורט 

אינני מכיר ארץ כמותה: 
על הדת במדינה חילונית

פולמוס - קטטה
מנחה: רינה זסלבסקי 

חנה פרידמן-רוס 
המעבר מהתנחלות 

לכיכר רבין: 
כשהסטראוטיפים 

מתפוצצים לך בפנים

גריגורי קוטלר 
כיצד התגיירה רות 

המואביה?
בית מדרש

14:00-15:00

קפה רץ בנימין מיניץ 
להיות רב רפורמי: לאהוב 
את המלאכה ולשנוא את 

הרבנות

אביעד פרידמן 
מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף. 

בין יוסף הצדיק המקראי 
לבין יוסף סטאלין - קריאה 

כלכלית בפרשת השבוע

15:15-16:15

אנדריי נזרטסקי 
ישראל כחלק מהעולם 

הגלובאלי - היבטים 
משפטיים

וועלוול טשרנין 
המבנה האתני והדתי של 

אוכלוסיית ישראל: עובדות, 
בעיות ופרספקטיבות

16:30-17:30

טקס הבדלה ואירוע סיום הפסטיבל
מברכים: דורית גולנדר, סגנית הנשיא, קרן "ג'נסיס",
רינה זסלבסקי, יו"ר ועדת התכנים, לימוד אילת 2017

הטקס יתקיים באולם האדום, לאונרדו קלאב

17:30-18:30

פיזור 19:00

ע

ע

ע P

P

P

P

P

P

P
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PP PP

P

P

P

פעילות בשפה הרוסית

פעילות בשפה העברית

פעילות בשפה האנגלית

פעילות שומרת שבת

ע

P

E



48



49

הרצאות 
ומנחים
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יאנה אגמון, בוגרת תואר שני במדעי החברה אונ' תל-אביב וספרות טונ' בר אילן . עובדת 

במשרד ראש הממשלה "נתיב". כותבת, מרצה בתחום ספרות עברית, מנחה קבוצות 

ומאמנת אישית. עלתה לישראל ב-1990. בשנת 1994 קיבלה תואר ראשון במדעי המדינה 

מאוניברסיטת תל -אביב. מ-1995 ועד 2000 - שליחות באוקראינה ומולדובה מטעם 

 ’’נתיב’’, 2002-2001 - שליחות של ’’נתיב’’ באזרבאיג'אן. 

 2002 - 2004  - מנהלת מרכז תרבות ישראלי במוסקבה, ’’נתיב’’.

2004 - 2005 - מכללת סמינר הקיבוצים, הסבה להוראה. בשנת 2006 יאנה קיבלה 

 תואר שני בלימודי עבודה, תכנית מנהלים, אוניברסיטת תל-אביב.

 2005 - 2010  - משאד החינוך, הוראה.

 2008 - 2009 - אמון אישי, קואוץ' סקול, תל-אביב.

 2008 - היום - עובדת במשרד ראש הממשלה ’’נתיב’’. ראש אזור רוסיה, בלאוס 

ומדינות הבלטיות.

יהונתן גפן, בין לבין. ספרות וחיים

יצירות של יהונתן בהקשר התרבותי והחברתי. האני והחברתי בספרות העברית.

מעיין אגמון, בוגרת תיכון בינלאומי, עשתה שנת שירות בחברה למתנ"סים ובספוקנוער, 

משוררת ועוסקת בפרפורמנס. התחילה ללכת למפגשי כתיבה שבועיים של הספוקנעור. 

בסוף השנה החליטה להמשיך עם התנועה לשנת שירות בשיתוף פעולה עם החברה 

למתנ"סים. שם היא גרה בקומונה, נכנסה לקיהלה חדשה, עזרה בלימודים בבתי הספר 

בעיר בשעות הבוקר והעבירה תכנים חינוכיים בלתי פורמליים בשעות אחר הצהריים. בין 

הדברים שעשתה הקשורים בספוקן וורד היה לקחת חלק בהפקת אירועים של הספוקנוער 

)כמו סלאם של התנועה בשיתוף עם הפואטרי סלאם, שלושה סמינרים, האקאטון ועוד(, 

לפתוח קבוצה של הספוקנוער בעיר אליה נכנסה, להעביר סדנאות ספוקן וורד בבתי ספר 

ולהיות שותפה בליווי הדור החדש שעומד לעשות שנת שירות בתנועה. בנוסף זו כבר השנה 

אגמון 
יאנה

אגמון 
מעיין 

הרצאות
ומנחים
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אגרנוב 
אלכס

מתכנת, מהנדס מערכת, חבר ועדה מארגנת של לימוד. נולד בסנקט פטרבורג. עלה ארצה 

ב-1997.מקצוע - מתכנת. תחום עיסוק - פיתוח מערכות תקשורת Voice Over IP וציודים 

 .AudioCodes לרשתות מחשבים. כאת - מנהל קבוצת הנדסת מערכת בחברת 

מ-2106 - חבר ועדה מארגנת של לימוד FSU ישראל.

קריפטוגרפיה למתחילים

קריפטוגרפיה היא ענף במתמטיקה ומדעי מחשב העוסק במחקר ופיתוח שיטות 

אבטחת מידע ותקשורת נתונים. או, במילים פשוטות, הצפנת נתונים. מתי הופיעו 

צופנים הראשונים? איך הם התפתחו והשפיעו על מהלך ההסטוריה. באילו צופנים 

אנחנו משתמשים היום ועד כמה הם בטוחים? הרצאה לא רצינית על טכנולוגיה, לאלה 

שלא מבינים בה כלום.

השנייה שלה בפרויקט DiVERSITY!- פרויקט שמאחד סוגים שונים של אומנות וכך גם 

אמנים מרקעים שונים )פלסטינאים, ישראלים וגרמנים( במטרה ליצור מרחב פלורליסטי 

ליצירה משותפת. 

Spoken Word

בואו לשמוע קצת ספוקן וורד, להבין יותר לעומק מה זה הדבר הזה שממלא יותר 

ויותר את הפייסבוק, לכתוב בעצמכם/ן ולאמיצים/ות שמבינכם/ן... להופיע בבמה 

הפתוחה בסוף! וכמובן בואו לגלות כלי חינוכי חדש ומיוחד. כולם/ן מוזמנים/ות, בין אם 

כתבתם/ן בעבר ובין אם לא. *מומלץ להביא מחברת וכלי כתיבה 
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נסטיה אוצ'קובסקי, מהנדסת תוכנה ומנהלת יחידת פיתוח, יועצת סטארטאפים בתחילת 

 הדרך, מייסדת ומנכ"לית עמותת אליסקוד בנות לומדות תכנות, אמא ל-3 ילדים מקסימים.

נסטיה קיבלה את ההסמכה הראשונה שלה מחברת מייקרוסופט בגיל 15. היא שירתה 

ביחידה 8200 בתור קצינה אקדמאית. לאחר סיום השירות הצבאי, הקימה חברה שעסקה 

 בפיתוח ובתמיכה של מערכות ואפליקציות עבור מגוון חברות וסטרטאפים.

בשנת 2015 חזרה לעבוד כשכירה, והתקבלה מיד לתפקיד מובילת פיתוח front end ב- 

HP. בימים אלה, נסטיה מובילה צוות פיתוח בחברת TGS. כרגע במקביל לעיסוק העיקרי 

נסטיה מנהלת עמותת "אליסקוד בנות לומדות תכנות" להעשרת ילדות ונערות בנושאים 

טכנולוגיים בה השתתפו בשנתיים אחרונים מעל 400 ילדות.

אוריינות טכנולוגית בקרב ילדים - המדריך המלא

אבני דרך בהמצאות וקידום הטכנולוגי, צפי לעתיד הקרוב, מה זה טכנולוגיה לילדנו, 

מה ילדינו צריכים לדעת כדי להתמודד עם אתגרי העתיד, על טכנולוגיה ומשפחה + 

התנסות מעשית וטיפים להורים.

אוצ’קובסקי 
נסטיה

אוקון 
סשה

צייר ישראלי נודע. עבודותיו הוצגו במוזיאונים ובגלריות של אוסטריה, איטליה, אנגליה, 

ארצות הברית, ארמניה, בלרוס, ישראל, צרפת, קולומביה, ורוסיה. יצירתויו נמנות על 

תצוגות הקבע של מוזיאונים נחשבים בארץ ובעולם. ביניהם:  אלברטינה )וינה(, מוזיאון 

ישראל )ירושלים(, המוזיאון הרוסי )סנט-פטרבורג(. חיבר את הספרים "קאמוב וקמינקה", 

"שוליית הרוקח", וכן יחד עם איגור גוברמן "ספר על חיים טעימים ובריאים", "מדריך לארץ 

זקני ציון". במשך שנים רבות הנחה לצדו של גוברמן את תכניות הרדיו "שמונה וחצי" ואת 

תכנית הטלויזיה "בשלושה".

כיצד לצייר דמות? הרצאה וכיתת אמן 

בתחילה נשוחח על גישות שונות לציור של דמות אנושית, על הגומרים השונים 

שהשפיעו על מופעיה ביצירות אמנות בתקופות שונות, על גבי חומרי גלם וחומרי 

יצירה שונים, ומתוך תפיסותיהם הייחודיות של אמנים שונים.  לאחר מכן, ננסה ליישם 

את החומר הנלמד באופן המעשי בכיתת אמן.

אנטומיה של ציור, או כיצד להתבונן בתמונה?

ניתוח טכניקות של קומוזיציה, ככלי לביטוי כוונות אמנותיות.
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איידלמן 
לנה

אלבז 
לאה 

קרולין

שמי לנה איידלמן. אני יועצת ומאמנת לכלכלת משפחה. בתחום הכספים עובדת כבר 16 

שנה, ומאמנת כבר כעשר שנים. היעוד שלי זה לעזור לאנשים להגיע ליציבות ובטחון כלכלי 

בחייהם. אני בעלת תואר שני MBA במנהל עסקים עם התמחות במימון מאניברסיטת ת''א 

ורישיון רו''ח. במשך שש שנים ראשונות לקריירה שלי עבדתי במשרד רו''ח דלוייט ברייטמן 

אלמגור בעיקר מול חברות ציבוריות. במהלך עשר שנים אחרונות ליוויתי משפחות, יחידים 

ועסקים קטנים להצלחה כלכלית. אני מאמינה כי כסף מנוהל היטב מפנה את הזמן ואת 

הלב לדברים הבאמת חשובים בחיינו.

גבר, אישה וכסף - משולש בלתי אפשרי

כסף זו סיבה עיקרית לגירושים בעולם המערבי. אבל את המספרים האלה אפשר 

לשנות. אחת הסיבות לקונפליקט סביב הכסף בזוגיות זה העדר תקשורת אפקטיבית 

בנושא. ההרצאה הזו תתן כלים פרקטיים שכל זוג וזוג יוכל ליישם כדי לתחיל לדבר עם 

 נושא הכסף עם בן הזוג ברוגע ואולי אפילו בהנאה.

 הנושאים העיקריים עליהם נדבר:

איך סגנון ההתנהלות האישי שלנו עם הכסף משפיע על הזוגיות שלנו; כיצד לבנות 

אינטימיות פיננסית במשפחה; אילו מלכודות של כסף ממתינו לזוג מעבר לפינה וכיצד 

להתגבר עליהן; נושאים מפוצצים – הסכם ממון, ביטוחים, מי משלם על מה?, האם 

לחסוך או לבזבז, מי מרוויח ומי מוציא, ירושה ונושאים נוספים טעונים. כיצד מדברים 

עליהם בנינוחות וברוגע.

חברת הסגל הדיפלומטי של הקונגרס היהודי העולמי, עורכת דין המתמחה בטכנולוגיות 

חדשות וקניין רוחני. נולדה וגדלה בצרפת, עלתה לישראל בניו יורק ב-2013. כפעילה 

חברתית וציונית, מגיל צעיר הייתה מעורבת בתנועות נוער והתארגנויות לתמיכה בישראל. 

חברה פעילה בקונגרס היהודי העולמי במסגרת הקורפוס הדיפלומטי שלו. בתוך כך, נאמה 

מטעם הקונגרס במועצת זכויות האדם של האו"ם. עם השלמת ההסמכה שלה בישראל, 

הצטרפה למחלקת ההיי-טק הבינלאומית במשרד עורכי דין מוביל בישראל. מתוך ראייתה, 

כי עולים חדשים הם נכס אסטרטגי לישראל, היא החלה להתנדב באופן פעיל בעמותת 

“גבהים”, הפועלת להגדלת השפעתם של עולים חדשים באמצעות סיוע במימוש המקצועי 

שלהם בישראל . משנת 2017 מכהנת כמנהלת הפיתוח האסטרטגי ויחסי ממשל של 

העמותה. לאה בעלת תואר ראשון במשפטים, עם התמחות בקניין רוחני מאוניברסיטת 

ברקלי, קליפורניה )2010(, תואר שלישי במנהל עסקים ובניהול עסקים בינלאומיים מבית 

הספר לעסקים בפריז, צרפת )2008(, ותעודת התמחות במשפט גרמני  מאוניברסיטת 

קלן, בגרמניה )2007(.
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האנטישמיות המודרנית באירופה: כלים מעשיים למאבק מקוון 

גבריאל רוזנברג ולאה אלבז ישתפו בניסיונם האישי במאבק באנטישמיות במדינות 

המוצא שלהם: בשוודיה ובצרפת. חלקו השני של המושב יוקדש לדיון בנתונים 

סטטיסטיים של תופעת האנטישמיות המודרנית, לרבות התוכן האנטישמי המופץ 

ברשת האינטרנט. לבסוף, הדוברים יציעו שורה של כלים פרקטיים למאבק 

באנטישמיות ולהסרת תוכן אנטישמי ברשתות החברתיות.

אקלס 
אולג

צלם ובמאי טלויזיה ווידיאו, מורה דרך, מפיק אירועים ומנהל קריאטיב של חברת

AleGoTour. יליד לנינגרד )1965(. בתום לימודים התקבל בהצלחה לשורה ארוכה של 

מוסדות אקדמיים ולמד בהם ללא הצלחה יתרה. עד שנת 1988, אז התקבל ללימודים 

במכון הממלכתי לאומנויות הבמה, בפקולטה לבימוי לטלוויזיה. עבד כתאורן, עוזר צלם, 

צלם, תסריטאי ובמאי של קליפים. משנת 1989 היה ההוגה, הבמאי והמנחה של תכנית 

טלוויזיה שבועית "סודי ביותר".  בין 1991 - 2001 התגורר בישראל. עבד בערוץ הראשון 

של השידור הציבורי. משנת 2001 עבר להתגורר בהולנד והחל לעסוק בוידיאו-ארט. בין 

 Achter de zwarte" 2005-2006 השתתף כתסריטאי וכמבאי בהפקת הסרט התיעודי

bergen" "בסוף העולם" המביא את סיפורו של של יהודי שהיה למפכ"ל הראשון של 

המשטרה הרוסית. משנת 2009 ועד היום מכהן כמנהל הקריאטיב של חברת תיירות 

.AleGoTour אירועים

לנינגרד + ירושלים = אמסטרדם

מבט השוואתי על שלושת הערים לא מנקודת מבט של נוף עירוני, גיאוגרפיה או 

אדריכלות, אלא מתוך תהליכים ותופעות חברתיות שונות המתקיימות בהן. כל זאת, 

מתוך ניסיון חיים של מגורים ממושכים בכל אחת מהן, ביחד ולחוד, בצורה עוקבת 

ובמקביל.
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אקסקלוב 
מאיה

בורובסקי 
אנדרי

 ביסמוט 
בועז

אשת חינוך, עוסקת בחינוך בלתי פורמאלי יהודי. במהלך הקריירה מלאה תפקידים רבים 

בסוכנות היהודית. בין תחומי העניין העיקריים שאלות של זהות ובניית זהות יהודית. בוגרת 

בית ספר מנדל למנהיגות החינוכית. היום מנהלת פיתוח תוכן באגף לחינוך בלתי פורמאלי 

ליהדות דוברת רוסית בסוכנות היהודית. לצד עיסוקה המקצועי תמיד היה עניין נוסף 

ביצירת תכשיטים מכל מיני חומרים: עץ, כסף, כפתורים, חרוזים, אבני חן ועוד. "מה שמושך 

אותי – זו אפשרות לשנות, להפוך דבר מוכר למשהו אחר, לחשוף צד אחר בחומר מוכר".

סֶֹלת ִאּיּוָמּה  ם ֵאיזֹו ּפְ ַאְרּתֶ  "לּו ַרק ּתֵ

יט" )אנה אחמטובה( יר ַרב יִֹפי ְלַהְנּבִ  יֹוַדַעת ׁשִ

כיתת אמן לצורפות מבקבוקי פלסטיק - חומר מוכר, שימוש חדש!

אופיה היהודי של מדינת ישראל שולחן עגול

אמן, מבקר אמנות, חוקר תרבויות מסורתיות, היסטוריה ואנתרופולוגיה של אופנה. לאחר 

שעסק בפרויקטים קהילתיים בתחילת דרכו של החינוך היהודי הבלת- פורמלי, פיתח 

תכניות חינוך ומתודולוגיות ייחודיות לעיסוק בתרבות יהודית. מטפל באמנויות ומומחה 

בחינוך מזיאלי. עמית במרכז התרבות היהודי ע"ש ר 'גולדמן ובמוזיאון היהודי והמרכז 

.)AIS( לסובלנות. חבר באיגוד הבינלאומי של מבקרי האמנות

טלית כפריט אפנה עלית

טלית - תשמיש קדושה או פריט לבוש מסורתי? באילו טליתות התעטפו יהודים 

בארצות שונות בתקופות שונות, ומה מגלה הטלית על בעליה? האם אפשר להסביר 

את הגיוון ואת התמורות במסורת באמצעות חוקי האפנה?

 בועז ביסמוט הוא העורך הראשי של ״ישראל היום״, העיתון הנפוץ ביותר כיום בישראל.

עד למינויו לתפקיד בשנת 2017 שימש ככתב החוץ של העיתון וכפרשן הפוליטי המוביל בו.  

לפני כן שימש כשגריר ישראל למאוריטניה, בין 2004-2008. מ1990-2004 שימש ככתב 

החוץ בפריז של ידיעות אחרונות, בו הוא התמחה בדיווחים על אזורי מלחמה וסיקור מדינות 

ערב. מחזיק בתואר ראשון במדע המדינה מאונ׳ בר אילן, ובתואר שני ביחסים בינלאומיים 

מאונ׳ סורבון בפריז. נשוי עם 4 ילדים.
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יהדות התפוצות בעידן טראמפ - לאן עכשיו?

ההרצאה תעסוק ביחסים המיוחדים אך הרגישים של מדינת ישראל עם יהדות 

התפוצות, בדגש על יהדות ארצות הברית. במיוחד יינתן דגש על המצב החדש בעידן 

 טראמפ, והיחסים החמים שבינו לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. 

מה חושבים יהודי התפוצות על מדינת ישראל? איך ישפיע הממשל החדש והאוהד על 

היחסים המיוחדים אך המתוחים? ומה צופן לנו העתיד?

בלומין 
ואדים

היסטוריון, איש חינוך ופעיל חברתי. מנהל תכנית מנדל למצוינות בסוכנות היהודית. במשך 

שש שנים היה מומחה תוכן והכשרה של Makōm, יחידת התוכן האסטרטגית של הסוכנות 

היהודית. בעבר, בין השנים 2006-2010, כיהן כראש מינהל חינוך סנט-פטרבורג, צפון 

מערב רוסיה & המדינות הבלטיות בשליחות הסוכנות היהודית. קודם לכן, במשך 5 שנים, 

היה מנכ"ל של '1+1 התאחדות נוער וצעירים עולים'. בוגר תכנית 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'. חבר בכוח המשימה של 

מיזם "לחיות יחד". מתגורר ברמת-גן מאז 1990, בן זוג לרומן ואבא לדניאל.

אירוע פתיחה

אני קונה, משמע אני קיים

על תרבות הצריכה מימי יוון ורומא ועד ימינו. התבוננות השוואתית בעולם הצרכנות 

כתופעה היסטורית שהפכה בימינו למוסד חברתי, כלכלי ותרבותי מרכזי בעולם 

המערבי. לצד סקירה קצרה של גישות מחקר ותיאוריות מרכזיות, נבחן דוגמאות 

היסטורית של תרבות הצריכה המערבית )עם הצצה קטנה לסין ויפן(. ובפרט נשאל, 

כיצד באים הדברים לידי ביטוי בישראל: מימי המנדט הבריטי ועד ימינו אנו. האתוס 

החלוצי מול האתוס ההדוניסטי, עולם הפרסום ומסריו הגלויים )והסמויים(, צריכת 

בידור ופנאי, מתחים ע\דתיים, וכמובן - השפעותיה של הצרכנות כערך על היחסים 

החברתיים והבין-אישיים, על התרבות העברית ועל החלומות והשאיפות שלנו.

ה:  פונדקאות במקרא ָנּ ֶנה ִמֶמּ אּוַלי ִאָבּ

בית מדרש פתוח
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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

האם יש חיים בישראל?

מופע סטנד-אפ, מונולוגים, סקיצות, מאמרים סאטיריים וקטעי עיתונאות.

בן ארי 
אלכסנדרה

בן יעקב 
חיים

 אלכסנדרה בן ארי )סשה( - עוסקת בחינוך, קריאייטיב וחקר התרבות הפופולארית.

ילידת מוסקבה. עלתה לישראל בגיל צעיר. סיימה לימודי תואר ראשון ושני באוניברסיטת תל 

אביב בתחום תקשורת, קולנוע וטלוויזיה, ולימודי קריאטייב וקופירייטינג בACC, "תרצה גרנות". 

עובדת בסוכנות היהודית לישראל ביחידה ליהדות דוברת רוסית, אגף חינוך בלתי פורמאלי. 

מרצה על קולנוע ותרבות ישראלית פופולארית במסגרות חינוכיות שונות.

לצחוק מתחת לשפם - היטלר כגיבור של קריקטורות ישראליות )ולא רק( 

מה קורה כשהאיש הרשע בעולם הופך למושא צחוק, ומה זה אומר עלינו, הישראלים, 

שמעיזים לצחוק עליו? מתי הקריקטורה היא סאטירה נוקבת, עמדה פוליטית, מחאה 

חברתית ומתי היא טעם רע שמעורר סקאנדל? והאם לנו, ליהודים, מותר, ולכל השאר לא?

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

"גיס חמישי" ו"נאמנות כפולה" - חיי יהודים בתפוצות

ארגונים יהודים בינלאומיים:  דפוסי פעילות, מנהיגות, קשרים עם ישראל. מצב 

קהילות יהודיות באזור יורו - אסייאתי ב"ימים ההם בזמן הזה".
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בן ששון 
פורסטנברג 

שירה 

שירה בן ששון פורסטנברג היא ראש מטה הקרן החדשה לישראל, פעילה למען פלורליזם 

דתי וחופש דת. ראש מטה הקרן החדשה לישראל. ילידת ירושלים, בעלת תואר שני 

באנתרופולוגיה מהאוניברסיטה העברית. שירה שימשה כרכזת מענקים בקרן החדשה 

לישראל ורכזת פרויקט הפלורליזם בשתיל. שירה ריכזה את יוזמת iRep לקידום חופש 

בנישואין בפדרציות היהודיות צפון אמריקה, ועבדה כעובדת מחקר במרכז המחקר והמידע 

של הכנסת. שירתה כקצינת הוראה בחיל החינוך. חברה ב"הקהל- מניין שויוני בקעה" גרה 

בירושלים, עם יאיר, וילדיהם שי מעין ואושרי.

חופה בבחירה? כל מה ש)לא(רציתם לשאול על חתונה בישראל אבל כדאי לכם לדעת!

זוגות רבים בוחרים להינשא בחו"ל – אבל מתברר שגם בתוך ישראל ישנן יותר 

מאופציה אחת להתחתן. האם זה סוף העולם להתחתן מחוץ לרבנות? מה נגיד 

לסבתא? מה יקרה לילדים שלנו? הם יהיו ממזרים? האם אנחנו חייבים לטוס 

 לקפריסין? הכרת האופציות הללו מחזירה את יכולת הבחירה לידיכם/ן. 

שירה בן-ששון פורסטנברג תוביל הרצאה בליווי ווידיאו-קליפים קצרים על האופציות 

להינשא במדינת ישראל נכון להיום והשלכותיהן המשפטיות והחברתיות. מהי ברית 

זוגיות? למה לחתום על הסכם קדם-נישואין המסדיר גירושין דווקא בשיא האהבה? 

כיצד תוכלו לעצב טקס חתונה שמשקף את הערכים החשובים לכם כבני זוג? – ועוד. 

שירה עסקה שנים רבות בנושא והיא עצמה מנחה טקסי חתונה.

בנסמן 
יעקב

שחקן ובמאי. יליד טשקנט, אוזבקיסטן. בוגר מגמת בימוי ומרצה למשחק במכון הממלכתי 

של אוזבקיסטן לתרבות ואמנות ע"ש אוסטרובסקי. משנת 1991 מתגורר בישראל ולמעלה 

משני עשורים מופיע כשחקן בהצגות ילדים בעברית. 

נתנתק מהבלי היום. נדבר על שירה. יעקב בנסמן קורא מיצירתם של השירה 

הקלאסית ועוד...

בתכנית: שיריו של פושקין, לרמנטוב, מייקובסקי, יסנין, עומר ח'יאם, בראנז'ה, בודלר, 

משוררי 'תור הכסף'.

תאטרון כמאתגר דעת הקהל "להציל את טוראי פושקין" 

השקת המחזה הפופולרי ביותר בעשור האחרון "להציל את טוראי פושקין". המחזה 

זכה במספר שיא של פרסים, הוצג בעשרות תאטראות ועורר מחלוקת ציבורית רחבה. 

לראשונה יציג המחבר את הגרסה המלאה של המחזה, יחד עם השחקן יאן בן-סימון, 

בפורמט של קריאה תיאטרלית.
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ברנשטיין 
פבל

מורה דרך, מרצה, מדריך חינוך בלטי פורמאלי. הגיע לארץ מבלרוס בשנת 1999. סיים 

בהצלחה את שתי האוניברסיטאות: חיפה והעברית.  מורה דרך מוסמך של ארץ ישראל. 

מדריך ומורה דרך בקבוצות של הפרויקטים כמו ״תגלית״ ו״מסע״. בשנים האחרונות פבל 

עובד כמורה דרך בפרויקט של ״מסע שורשים״ אל פולין, ליטא, ובלרוס במסגרת של בתי 

ספר יהודיים של ״חבציבה״.

סיור בפארק התמנע

אנו נבקר באחד האתרים הוותיקים בישראל- המכרות של מלך שלמה:  מחפרות 

נחושת שרבים לחמו למענם ושמרו כעוצרות.  נראה את עמודי מלך שלמה, פלאות 

ה״פטרייה״ הגאולוגים, קמרונות של צוקים וורודים ועוד. 

סיור באילת

נעלה אל נקודת תצפית מעל אילת ונדבר על השכנים שלנו. נבקר בגבול מצריים 

ונשוחח על  מערכות יחסינו המדיניים,  נגיע אל גבול עם ירדן וניזכר ב הסכם שלום 

משנת 1994.  ולבסוף, נגיע אל דגל הדיו המזכיר לנו על  מבצע ״עובדה״- המבצע 

האחרון במלחמת העצמאות.

ברשדסקי 
ליבוביץ 

יוליה

יוליה ברשדסקי ליבוביץ, מרכזת ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, מנהלת מכון הגליל 

למחקר ביהדות ונצרות.

יהודים ונוצרים בשיתוף פעולה אינטלקטואלי בתקופת הרנסנס

מהי "אמת יהודית" ומדוע היא כה חשובה לנצרות? כיצד התפתחה מערכת היחסים 

האינטלקטואלית בין יהודים לנוצרים בתקופת הרנסנס? איך נוצרים גילו את הקבלה 

ואיך איזו שימוש הם עשו בה? מדוע הדפיסו ספרים בעברית בבתי דפוס נוצריים 

בוונציה ומי היה קהל היד שלהם? בנושאים אלה ואחרים נדון בהרצאה.

"האם הבעל היהודי יכול להיות מאושר?" יחסי משפחה ומיניות בחברה היהודית 

והנוצרית בימי הביניים וברנסנס

מה גורם לבעל יהודי להיות מאושר? ולאשתו? מהו האידיאל הנישואין? האם הוא 

התגשם במציאות? מה היו היחסים בין בעל ואישה לאור היום ובחושך הלילה? האם 

חיי הנישואין של יהודים ונוצרים נבדלות זו מזו? נדון בהרצאה בשאלות אלו ואחרות.
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גולדמן גולן 
דבי )דבורה(

דבי )דבורה( גולדמן-גולן, יזמית חברתית-תרבותית ואשת חינוך המחויבת לתיקון עולם, 

פלורליזם דתי, דיאלוג בין-תרבותי, גישור על פערים בחברה הישראלית וחיבור בין יהודי 

 ישראל והתפוצות, היא מייסדת-שותפה ונשיאה של עמותת "עתיד במידבר", ירוחם.

דבי גולדמן גולן היא ילידת ארה"ב, עלתה לישראל ב-1972 והתיישבה בירוחם ב-1987. 

דבי מייסדת-שותפה ונשיאה של עמותת "עתיד במידבר", היוצרת חיבורים בין ישראלים 

מרקעים שונים סביב מכנה משותף של תרבות יהודית וישראלית. בעלת תארים במדעי 

יהדות מאוניברסיטת אילינוי )BA(, מכללת ספרטוס למדעי יהדות )BHL, תעודת הוראה( 

וטורו קולג' )MA(. עסקה במחקר, כתיבה, תרגום, עריכה, הנחיה, הוראה, ובנתה תוכניות 

לימודים בנושאי "יהדות המזרח" וחינוך יהודי-ערכי למערכת החינוך הממלכתית )מכון שון, 

גשר, 1979-1986(. רכזת פרויקטים ב"מרכז הנגב לפיתוח אזורי", אוניברסיטת בן-גוריון 

)1993-2000(. מייסדת-שותפה של יוזמות בתחום התיעוד הקהילתי, איכות הסביבה, 

מדרש-מחול ופיוט, בירוחם ובנגב, פורום ארצי לזהות יהודית-ישראלית עם דוברי רוסית, 

רשת בתי מדרש בישראל ועוד. חברה פעילה בקבוצות לשיח בין-דתי/יהודי-בדואי וצדק 

חלוקתי. חברה בוועד ההיגוי של שותפות ביחד מיאמי-ירוחם )2007-2016(. זכתה במילגת 

הקרן החדשה לישראל עבור מנהיגות בתחום הפלורליזם הדתי )1987(, הדליקה משואה 

ביום העצמאות ה-40 )1988(, קיבלה שבתון קרן אבי חי )2000(, פרס ליבהבר לעידוד 

פתיחות תרבותית וסובלונת דתית בישראל )2006(, ואות הצטיינות של האגף לתרבות 

תורנית )2009(. נשואה לדוד, אמא ל-3, סבתא ל-4

לך לך - בחינת משמעות המצווה הראשונה ליהודי הראשון - מדרש-מחול

בסדנה זו של מדרש מחול - נחווה את ונתבונן במשמעויות אותה הליכה ארכיטיפית 

של אברהם ושרה, ונפרש את המקורות השונים מהתנ"ך והמדרש בגוף, בתנועה, תוך 

השלכת הדברים על חיינו ונדודינו-אנו.  אין צורך בניסיון קודם במחול או תנועה, רק 

נכונות לזוז!

גבאי 
אבי

יו״ר מפלגת העבודה. יליד ירושלים 1967, מתגורר כיום בתל-אביב, נשוי לאיילת 

ואב לשלושה ילדים. בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני )MBA( במנהל עסקים 

מהאוניברסיטה העברית. היה חבר מפלגת "כולנו" וחבר ממשלת ישראל השלושים וארבע. 

החל את דרכו המקצועית באגף התקציבים במשרד האוצר . בעברו היה מנכ"ל "בזק" ו"בזק 

בינלאומי" בשנים 2003 עד 2013.

יגאל רביד מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן - רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״
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גולדנברג 
ילנה

ילנה גולדנברג, רכזת אולפני חדשות בכאן - תאגיד השידור הציבורי, לשעבר דוברת 

מפלגת עבודה, מפיקה ורכזת חדשות. ילנה גולדנברג התחילה את דרכה בתקשורת 

בערוץ 9 ועבדה שם כעשור בתפקידי הפקה ותוכן שונים. בתפקידה האחרון בנתה וניהלה 

את מערכת ריכוז החדשות בערוץ. בנוסף, עבדה בערוץ RTVi כמפיקה ועורכת משנה 

והשתתפה במספר פרויקטים בערוץ 2 ו-10.בשנת 2012, ילנה הצטרפה לצוות הדוברות 

של מפלגת עבודה ועבדה בקמפיין הבחירות 2013. בשנים האחרונות ילנה עבדה כמנהלת 

איזור בסטארט-אפ תקשורת בינלאומי ומנהלת פרויקטים בארגון איטרפיס, המהווה חלק 

מתכניות הפיתוח של האו"ם. לאחרונה, ילנה החלה את עבודתה בכאן, תאגיד השידור 

הישראלי בתפקיד רכזת אולפנים וליוותה את העליה לשידור של הערוץ החדש.

עבודת מערכת חדשות ומהו תאגיד השידור הציבורי

איך בונים את מהדורת החדשות, מה התפקידים הקיימים במערכת חדשות, איך 

בוחרים מה עולה לשידור ומה מעניין את הציבור. מטרות של השידור הציבורי, בעיות 

שליוו את העליה לאויר של התאגיד.

גולובנבסקי 
ולרי

שמי ולריה גולובנבסקי. אני עליתי לארץ בתחילת שנות ה-90. בעשר השנים האחרונות אני 

מנהלת עסק בתחום העיצוב והייצור של בגדים, בעלת מותג Klea. אני מעצבת קולקציות 

עבור נשים עירוניות המשלבות קריירה או עסק עם חיי משפחה. לפני שנה התחלתי לפתח 

עסק חדש - ייעוץ לבעלי עסקים בנושא ניהול זמן ופרויקטים. אני עוזרת להתיידד עם תכנון 

ולארגון את החיים כך שיהיה מספיק זמן לכל דבר חשוב. בחודש ינואר השנה, יחד עם 

חברתי ושותפתי נטליה יופה, פתחנו את הקבוצה "סדר בראש" בפייסבוק. מטרתה היא 

לאחד אנשים שמבינים את החשיבות של סדר בחיים ושואפים להגשים את עצמם בתחומים 

שונים. בקבוצה זו אני כותבת על תכנון וניהול זמן, משתפת ידע וניסיון. יש לי שני ילדים, הבן 

שלי בן שש, הילדה בת שלוש וחצי. אני גרה בתל אביב. אני עוסקת בטאי צ'י, מציירת בצבעי 

מים. אני אוהבת לבלות עם ילדים ולארגן פעילויות מרגשות עבורנו.

אופנה ישראלית מנקודת מבט של מעצבת בגדים

אדבר על ישראלים ואופנה. יש אנשים שאוהבים אופנה ישראלית, אחרים אומרים 

שאין אופנה בארץ. עם זאת, קשה להתווכח עם העובדה שיש לנו סגנון ייחודי בארצנו. 

ישראלים גאים ללבוש את העיצוב "כחול לבן" מפני שהוא משקף את המציאות שלנו 

ואת הערכים. אופנה מושפעת מאהבה של ישראלים למינימליזם ומעשיות, אקלים חם, 

דת, אהבה לנסיעה למזרח הרחוק. זה יוצר שילוב מדהים של סגנונות וכיוונים שמעורר 

סקרנות ורצון להבין.
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גיטלמן
 בת אל

גנץ בני
)בנימין(

יועצת טיולים, פוטובלוגרית, הרפתקנית. נולדה באוקראינה, בגיל 16 עלתה לישראל. 

בוגרת תואר ראשון בפסיכולוגיה ובעלת תעודת הוראה במקצוע. שירתה ביחידת צנזורה 

Bali Bali" https://www."צבאית. סוכנת נסיעות ויועצת טיולים מוסמכת בפרוייקט אישי

facebook.com/letaelimbatel/. מנהלת בלוג מוצלח באינסטגרם על טיולים בארץ 

ובחו"ל www.instagram.com/gingy_travel_cat השנה הגשימה את חלומה ויצאה 

לטיול מסביב לעולם. 

טיול מסביב לעולם: סיפור של חלום אחד קטן

האם אפשר להקיף את כדור הארץ ב-30 יום? האם חייבים לשדוד בשביל זה בנק? 

הרפתקה או נסיעה שיגרתית? הרצאה עם תמונות מרהיבות, סיפורים מעניינים והמון 

טיפים והמלצות בתכנון טיולים חסכוניים ובלתי נשכחים.

רב אלוף במיל' בני )בנימין( גנץ )נולד ב-9 ביוני 1959(, הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל בין 

השנים 2011–2015. במהלך שירותו בצה"ל שימש, בין היתר, בתפקידים הבאים: מפקד 

יחידת שלדג, מפקד חטיבת הצנחנים, מפקד יק"ל, מפקד אוגדת איו"ש, מפקד פיקוד 

הצפון, מפקד זרוע היבשה, נספח צה"ל בארצות הברית וסגן הרמטכ"ל. בעל תואר ראשון 

בהיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה. בעל 

תואר שני נוסף בניהול משאבים לאומיים מאוניברסיטת הביטחון הלאומי של וושינגטון. גנץ 

מתגורר כיום בראש העין, נשוי לרוי.

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן -  רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״

אירוע פתיחה

גולנדר 
דורית

סגנית הנשיא לקשרי חוץ של קרן "ג'נסיס". בין השנים 2-10-2015 כיהנה כשגרירת 

ישראל ברוסיה. בעברה המקצועי - עיתונאית,  ניהלה ושימשה כעורכת ראשית של רדיו 

רק"ע. עלתה לישראל ב 1967. בוגרת הפקולטות לשפה האנגלית וסובייטולוגיה של 

האוניברסיטה העברית בירושלים. נשואה לאלי גולנדר, אם לשני בנים וסבתה לשמונה 

נכדים.

אירוע סיום
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גרומצב 
אנסטסיה

דובדבני 
אפרת

אנסטסיה גרומצב, בעלת מתחם חדרי בריחה באילת - ראן אאוט. בת 24, נשואה. עליתי 

לארץ ב2012, סטודנטית למשפטים במכללת ספיר, בעלת תעודת איתונאים ממדינת 

ישראל - GPO. בעלת מתחם חדרי בריחה באילת - ראן אאוט

בניית קווסט בבית - דרך יצירתית להביא מתנה

קווסט - היא הרפתקה שבה אתה הדמות הראשית. מתנה - היא סימן של תשומת 

לב אהבה. קווסט, אשר מוביל למתנה, שנכתב על ידינו - זה מה נעשה =(. נדבר על 

סוגים שונים של משימות וחידות ונלמד כיצד לשלב אותם. במהלך המפגש שלנו נצור 

הקווסט הקטן שלנו, שבו אתה יכול לקחת כבסיס ליצירת משחקים דומים בבית או 

בעבודה, עבור חברים ואהובים.

אפרת דובדבני היא מנכ"לית מרכז פרס לשלום ולחדשנות. כיהנה במגוון תפקידי ניהול 

בכירים בשירות הציבורי בראשם מנכ"לית בית הנשיא בתקופת כהונתנו של נשיא 

המדינה התשיעי שמעון פרס, מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל וראש מטה השר 

לפיתוח אזורי. דרכה הציבורית החלה לצדו של יצחק רבין ז"ל בשנת 1992. עם נצחונו 

בבחירות לראשות הממשלה מונתה למנהלת תחום פניות ציבור ולאחר מכן למנהלת מטה 

האירועים והסיורים. לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, המשיכה לצדו של ראש 

הממשלה דאז שמעון פרס ז"ל ובמשך 21 השנים האחרונות ליוותה אותו במגוון תפקידים 

ניהוליים בשירות הציבורי.

אירוע פתיחה

דורי 
יורם

מומחה לטקטיקה פוליטית- תקשורתית יורם דורי הוא משמש כיועץ לטקטיקה פוליטית- 

תקשורתית.דורי לווה את שמעון פרס מאז 1990 ושימש כיועצו האסטרטגי המיוחד של פרס 

ברציפות מ1995 בתפקידיו כיו"ר מפלגת העבודה, כראש האופוזיציה כשר החוץ, כמשנה 

לראש הממשלה, כמועמד לנשיאות, כנשיא המדינה ובמרכז פרס לשלום. דורי נטל חלק 

בפגישות מדיניות רבות ובמו"מ מול הרשות הפלסטינית )כולל במו"מ לתיאום ההתנתקות(.

דורי שימש כדובר מפלגת העבודה תחת רבין, פרס וברק. יורם דורי הוא אוצר תערוכת 

צילומים המתבססת על הביוגרפיה של שמעון פרס )מרחוב וילנה בוישנייבה לרחוב הנשיא 

בירושלים( . התערוכה כבר הוצגה בבלרוס, בארצות הברית ובישראל במסגרת לימוד 

FSU.בנוסף דורי הוא אוצר התערוכות על חייהם ופעילותם של גולדה מאיר וברל כצנלסון 

שהוצגו גם הן במסגרת לימוד FSU. בין היתר פעל דורי במסגרת לשכת דובר ההסתדרות 

הציונית והסוכנות היהודית והשתתף במאבק לפתיחת שערי ברה"מ בשנות ה-80 של 

המאה העשרים. דורי שימש כדובר הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש )איל"ר( והוביל 
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את המאבק התקשורתי בנושא החשבונות הרדומים מתקופת השואה בבנקים השוויצרים 

וחברות הביטוח. יורם דורי שימש כיועץ מיוחד וכדובר מצעד החיים הבינלאומי. יורם דורי 

מכהן כדובר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. דורי פרסם מאמרים בישראל היום, 

מעריב, ג'רוזלם פוסט, מחלקה ראשונה , הארץ ועוד.

מנהיגות- אליפות העולם בשחיה נגד הזרם

מנהיגות = שחיה נגד הזרם וחשיבה מחוץ לקופסא )דרך ניתוח קבלת החלטות 

דרמטיות של בתולדות המדינה- חלוקת הארץ )דוד בן גוריון( ,הקמת התעשייה 

האווירית היחסים עם צרפת, מבצע קדש, אופציה גרעינית , בלימת האינפלציה ועוד 

)שמעון פרס( הסכמי אוסלו )יצחק רבין( הסכם השלום עם מצרים )מנחם בגין(.

דקל 
אהוד

אודי דקל )תא"ל מיל'( -2013 מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS וחוקר בכיר במכון. 

2010-2012: מנכ"ל משותף BIKS לתכנון אסטרטגי ופתרונות מודיעיניים. 2008-2009: 

ראש יחידת המשא ומתן עם הפלסטינים במשרד ראש הממשלה, תהליך אנפוליס, תקופת 

ממשלת אולמרט. 2004-2007: ראש החטיבה האסטרטגית במטה הכללי בצה"ל. -2002

2003: ראש החטיבה לקשרי חוץ ומפקד היחידה לקישור לזרים במטה הכללי בצה"ל. 

1999-2001: רמ"ח אסטרטגי אזורי ועוזר להסדרים מדיניים באגף התכנון במטה הכללי. 

 - MBA : 1994-1998: ראש מחלקת מחקר בלהק מודיעין חיל האוויר. השכלה 

 מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית . BA - ביחסים בינלאומיים וכלכלה, 

האוניברסיטה העברית.

הערכה אסטרטגית לישראל: איך זה עובד?

בחינת מצבה האסטרטגי של ישראל בת ה-70

דשבסקי  
אירה

אירה דשבסקי, יו"ר ארגון מחניים - מרכז לחינוך יהודי ציוני לדוברי רוסית בארץ ובעולם, 

עובדת במשרד החינוך הישראלי. אירה דשבסקי, מסורבת עליה לשעבר, יו"ר ואחת 

המייסדות של ארגון מחניים - מרכז לחינוך יהודי ציוני לדוברי רוסית בארץ ובעולם. בנוסף 

אירה עובדת במשרד החינוך ומרכזת תחום הוראת מסורת וספרות יהודית ב-46 בתי ספר 

יהודיים בחמ"ע. בעלת תאר שני בפיזיקה ובחינוך.

הניצחון הסופי: סיפורו של ד"ר פליקס זנדמן - ניצול שואה, מדען, ממציא, איש עסקים 

ומייסד של קונצרן "וישיי" העולמי.

הקרנת סרט ומפגש עם רותה זנדמן. מנחה: אירה דשבסקי
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הכהן 
אביעד

פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט", לשעבר דיקן וראש ביה"ס 

למשפטים במרכז האקדמי; מרצה למשפט חוקתי באוניברסיטה העברית בירושלים; עמית 

מחקר בכיר, מכון "ון ליר" בירושלים; חבר הוועדה למונחי משפט, האקדמיה ללשון העברית; 

פרשן משפטי, עיתון "ישראל היום".

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן - רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״

מיהו יהודי או מהו יהודי: בין הלכה ופוליטיקה למציאות

המגיב : אביעד הכהן, מי אינו יהודי ומהי אינה יהדות?

בין חנוכה לפורים - היכולת לעמוד איתנים כנגד כל הלחצים…

"מעשה אבות סימן לבנים" לא פעם לאורך ההסטוריה היהודית הייתה סכנה ממשית 

מעל ראשינו. הדבר מחייב אותנו ללמוד ולנתח את הנסיבות... היכולת להישאר 

איתנים ברגעים קריטיים ולא לבגוד בעקרונות נלמדת מהמקורות הקשורים בחנוכה 

ופורים. השיעורים האלה אקטואליים עבורינו כאן ועכשיו, בעיקר בגלל התופעה של 

הרס עצמי…

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.

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן - רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״

מיהו יהודי או מהו יהודי: בין הלכה ופוליטיקה למציאות המגיב : אביעד הכהן, מי אינו 

יהודי ומהי אינה יהדות?

 חזן ומוזיקאי, הוא מבצע קטעי חזנות, וכן שירים ביידיש ושירים ישראליים וחסידיים. 

 נולד בשכונת מאה שערים בירושלים, למשפחה המשתייכת לחסידות קרלין-סטולין. 

 נינו של המקובל הרב משה יאיר וינשטוק. גדל בבית מוזיקלי שבו ספג חזנות ומוזיקה 

יהודית שורשית.

הדלקת נרות

טקס הבדלה

 הלר 
דב



66

ויינשטיין 
אולגה

וולקוב 
זאב

משלימה תואר שני ב"תלמוד, הלכה ומדרש" במכון שכטר בירושלים, ובקרוב תוסמך 

לרבנות. לפני העלייה לישראל ואחריה, עסקה רבות בחינוך יהודי בלתי פורמאלי. ניהלה 

את מדור הסטודנטים בסוכנות היהודית ברוסיה, את מחלקת הקהילות של התנועה 

הקונסרבטיבית בישראל, ריכזה את הקהילות הקונסרבטיביות ברוסיה מטעם התנועה 

המסורתית העולמת. כיהנה כסגנית מנהל של הקרן ע"ש יורי שטרן ורכזת המחלקה 

הרוסית של מכון 'עתים'. לפני שנתיים החלה לעבוד כמנהלת תכניות חינוכיות בפרויקט 

"קשר" - ארגון בינלאומי לנשים דוברות רוסית.

אופיה היהודי של מדינת ישראל

מדריך טיולים ועובד מוזיאון ביאליק ו״בית העיר״ בת״א. זאב וולקוב יליד אודסה, אוקראינה. 

בגיל 18 עלה ארצה ומאז מתגורר בישראל. בוגר ישיבת ״מכון מאיר״ בירושלים. לאחר 

שירותו הצבאי למד קולנוע במכללת הדסה. מ-2005 מתגורר בת״א. מ-2011 מדריך 

טיולים באוקראינה, ומ-2015 גם בניו יורק. זאב בונה סיורים מקוריים במגוון נושאים כגון: 

״קייב – בחיפוש אחר בית המקדש השלישי״, "קייב וירושלים – מקבילים נפגשים", ״אודסה 

– שערי ציון״, ״אודסה״ בתל אביב״, ״50 גוונים של עיר הלבנה״ סיור בנושא הארכיטקטורה 

בת״א, ״ת״א – אשליות של עיר הגדולה״. אחד ממייסדי הפרויקט ״שני מורי דרך – שתי 

נקודות מבט״ טיולים מקוריים ברחבי ת״א. משתתף בפרויקט הדוקומנטרי של העיתונאי 

ולדימיר פוזנר בתור מורה דרך מלווה בת״א.

1919-1935: העיר העברית הראשונה

כיום אנו שוכחים שת״א לא תמיד הייתה "עיר שלא ישנה". בראשית ימיה, כעיר 

העברית הראשונה - היא גילמה את שאיפותיהם של היהודים ואת חלומותיהם. עיר 

שבה לא היו כנסיות ומסגדים, העיר הראשונה עם מאה אחוז של אוכלוסייה יהודית. 

תור הזהב של ת״א הוא 1920-1930, ובתקופה הזו נמקד את שיחתנו. נדבר על חיי 

העיר, האדריכלות והמוזיקה שלה, האפנה והפוליטיקה - על כל מה שיכול לשפוך אור 

על אותה תקופת הזוהר.

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. 

אינני מכיר ארץ כמותה: על הדת במדינה חילונית. פולמוס-קטטה

מדינת ישראל: חילונית או דתית? מילה לזכותו של החילוני בישראל. יהדות בבתי ספר 

ממלכתיים: הדתה - האמנם? רוסים, ישראלים, יהודים: שילוב או בלבול. לאן פנינו 

מועדות? עתידה של החברה הישראלית.
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ולצר 
יעל

זבין 
מריה

יעל ולצר, אשת תקשורת. בעלת מדור רכילות עסקית ומראיינת מנכ"לים בכירים ואנשי 

עסקים במדור הכלכלה ב ynet. בוגרת ספרות ומינהל החינוך, אונ' תל אביב יעל ולצר, אם 

ל-3 בנות. בעלת תואר בספרות ומינהל החינוך, מורה לספרות בתיכון אוסטרובסקי ברעננה 

במשך 10 שנים. מאז 1998 עיתונאית: כתבת ועורכת. ב-4 השנים האחרונות כתבת במדור 

הכלכלה ב ynet: ייסדה את מדור הרכילות העסקית וראיונות מנכ"לים. לפני כן שימשה 

מראיינת ראשית ב"ליידי גלובס" וכתבת מדיה בדה- מרקר. 

מה בין רכילות צהובה לרכילות עסקית

רכילות - למה אוהבים לקרוא רכילות? על אילו יצרים עונה הרכילות? מה ההבדל בין 

רכילות צהובה לרכילות עסקית? תפקיד הרשתות החברתיות בהפצת רכילות. הסכנות 

שבשיימינג. כיצד אפשר להפוך את הרכילות לדבר מועיל ומקדם אנשים וארגונים. 

מריה זבין, מפיקה ומחברה של הסרט התיעודי I clown you, עובדת של מרכז רפעוי 

הדסה."מריה זבין, נולדה וגדלה במוסקבה, רוסיה. החל מ- 2009 עד 2011 עבדה בחברת 

קולנוע ״לאופוליס״ במוסקבה.  בשנת 2010 עשתה עליה יחד עם חברה ועמיתה  שלה 

סאשה קפוסטין והקימה את החברה לקולנוע Goldfish films distribution״ שלאחר מכן 

הפחה להיות Buffonarium films- חברת הפקה של הסרט תיעודי "I clown you". החל 

מ- 2010 מאשה הצטרפה לצוות מרכז רפואי הדסה והכירה את האנשים הנפלאים שעבדו 

שם- ליצנים רפואיים. זה היה גורם לתחילת עבודה על הסרט התיעודי על המקצוע המיוחד 

הזה. בשנת 2015 פרויקט הצליח לגייס כספים בפלטפורמה Kickstarter ולהמשיך להפיק 

את הסרט. בשנת 2017 צוות הקים את משלה של הבחור מעזה חולה סרתן לשעבר ולייצר 

צייר להגיע להדסה להדרכה על ידי אחד הליצנים הותיקים בארץ. הסיפור הזה התפרסם 

במדיה ישראלית כולל את הערוץ 10, הארץ, i24 israel news, Jerusalem post. נכון 

להיום מריה מפתחת את תחום החדש של תיירות קולינרית בישראל וממשיכה לעבוד על 

הסרט בשלב סופי של ההפקתו. 

איך לצחוק למוות בפרצוף: ליצנות רפואית בישראל 

מה זה ליצנות רפואית וסיבות להצלחה של ישראל בתחום זה. בית חולים ישראלי 

כמקום של אנושות במזרח התיכון. ליצנות כאומנות לצפות פנים של החיים ולגשר 

בין הניגודים. סיפורים אישיים של המטופלים, ליצנים וצוות רפואי בחומרים של הסרט 

I clown you התיעודי
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זינגר 
רוברט

רוברט זינגר, מנכ"ל הקונגרס היהודי העולמי. רוברט זינגר מכהן כמנכ"ל הקונגרס היהודי 

העולמי, ארגון הגג של  מעל 100 קהילות יהודיות מרחבי העולם, מאז 2013. במסגרת 

תפקידו, חצה מר זינגר בכל רחבי הגלובוס, במטרה לחזק את נוכחותו הדיפלומטית של 

הארגון. בחלק מהמפגשים, התלווה מר זינגר לנשיא ה- WJC, רונלד לאודר, ונפגש עם 

מנהיגים פוליטיים ורוחניים, אנשי עסקים בולטים ומובילי דעת הקהל בחברה האזרחית 

ביניהם - האפיפיור פרנציסקוס, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, נשיא ארה"ב ברק אובמה, 

נשיא צרפת פרנסואה הולנד, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וראש ממשלת ישראל בנימין 

נתניהו.  מר זינגר השתתף ונאם כנציג ה-WJC באין ספור אירועים בינלאומיים ברמות 

הגבוהות ביותר כמו נאומו בהפגנה של 1,200 איש מול משרדי מועצת זכויות האדם של 

האו"ם בז'נבה, שם קרה למועצה "להתגבר על האובססיה שלה כלפי מדינת ישראל. 

אובססיה כה הרסנית אשר עומדת בדרכה של מדיניות זכויות אדם יעילה, הנחוצה כל כך". 

מר זינגר גם נאם בטקס הזיכרון לציון 75 שנים לטבח בבאבי יאר, לצידו של נשיא אוקראינה 

פטרו פורושנקו, נשיא המועצה האירופאית דונלד טוסק ונשיא גרמניה יואכים גאוק. טרם 

הצטרף לשורות ה-WJC, כיהן מר זינגר במשך 14 שנים כמנכ"ל World ORT – אחד 

הארגונים הלא-ממשלתיים המובילים בתחום החינוך וההדרכה. כיום מר' זינגר מכהן גם 

כנשיא סאסא סטון קו אור, עמותה ממשלתית המספקת שירותי השכלה למעל ל-100 

אלף ילדים מאושפזים ב- 28 בתי חולים בישראל. זינגר גם מכהן כנשיא ארגון אלומות אור 

– ארגון הפועל בשיתוף עם משרד החינוך בפיתוח ותפעול בתי ספר לחינוך מיוחד. זינגר 

נולד באוקראינה בשנת 1956 ועלה לישראל בגיל 15. בעל תואר ראשון במדע המדינה 

והיסטוריה מאוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שני בהנדסת ניהול מאוניברסיטת בריג'פורט 

)קונקטיקוט(. זינגר שירת בצה"ל במשך 11 שנים, והגיע לדרגת סגן אלוף. לאחר מכן עבד 

12 שנים במשרד ראש הממשלה בישראל, שם שרת במגוון תפקידים. 

מאחורי הקלעים של הדיפלומטיה היהודית - ילנה לגוטינה מראיינת את רוברט זינגר, 

מנכ"ל הקונגרס היהודי העולמי

אירוע פתיחה

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. 
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זנדמן 
רותה

זסלבסקי 
רינה

רותה זנדמן, נולדה בעיר חדרה, ישראל. סיימה סמינר מורים וגננות, שירתה כמשק"ית 

חינוך בפיקוד צפון. לאחר מכן שירתה בשירות קבע, בלשכתו של יצחק רבין בהיותו סגן 

הרמטכ"ל. בשנת 1977, פגשה את ד"ר פליקס זנדמן - השניים נשאו והיו לשותפים בצמיחה 

והתרחבות קונצרן האלקטרוניקה ווישיי. 

הניצחון הסופי: סיפורו של ד"ר פליקס זנדמן - ניצול שואה, מדען, ממציא, איש עסקים 

ומייסד של קונצרן "וישיי" העולמי.

הקרנת סרט ומפגש עם רותה זנדמן. מנחה: אירה דשבסקי

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. 

 אינני מכיר ארץ כמותה: על הדת במדינה חילונית. פולמוס-קטטה

מדינת ישראל: חילונית או דתית? מילה לזכותו של החילוני בישראל. יהדות בבתי ספר 

ממלכתיים: הדתה - האמנם? רוסים, ישראלים, יהודים: שילוב או בלבול. לאן פנינו 

מועדות? עתידה של החברה הישראלית.

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד

אירוע סיום

משחק שולחן "אושר יהודי"

אנו מזמינים אתכם למשחק שולחן מדליק על ישראל! חווית המשחק "אושר יהודי", 

לא רק מרגשת, אלא מציפה זיכרונות מתולדותיה יוצאי הדופן של ישראל, מזמנת 

פגישות עם אישים מפורסמים וביקורים במספר עצום של אטרקציות. אבל יותר מכל 

אלה - היא מזמינה אותך לחוות את כישרון היזמות שלך בפועל! במהלך המשחק 

אפשר להיות הבעלים של מפעל צבאי, דוכן פלאפל או מלון על שפת ים המלח. 

אפשר  להתניע עסקים ברשת, להפוך איל הון או סוחר יהלומים. בכנס לימוד האחרון 

התקיימה ההשקה הרשמית הראשונה של המשחק. השנה אנו מביאים לכנס את 

הגרסה המעודכנת והמשופרת. מומלץ להצטייד במלאי נדיב של משקאות וחטיפים 

ולבלות ערב נפלא עם החברים.
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חייפץ 
מיכאל

במאי ומחזאי. יליד לנינגרד. חתן פרסים בינלאומיים רבים בתחום של ספרות ותאטרון. 

הצגות על פי מחזותיו של מיכאל חייפץ מוצגים על בימותיהם של עשרות תאטראות וזכו גם 

הן להצלחה, הכרה ופרסים בפסטיבלים בינלאומיים כדון "מסיכת הזהב" ו"זרקור הזהב".

תאטרון כמאתגר דעת הקהל "להציל את טוראי פושקין" 

השקת המחזה הפופולרי ביותר בעשור האחרון "להציל את טוראי פושקין". המחזה 

זכה במספר שיא של פרסים, הוצג בעשרות תאטראות ועורר מחלוקת ציבורית רחבה.

לראשונה יציג המחבר את הגרסה המלאה של המחזה, יחד עם השחקן יאן בן-סימון, 

בפורמט של קריאה תיאטרלית.

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. 

 ,"RTVI, 9 לפני הצטרפותו לשירות המדינה היה גם פרשן פוליטי בקול ישראל, בערוץ

,הרדיו הראשון", LIBERTY RADIO ו-BBC RUSSIAN SERVICE .חיבר שמונה ספרים, 

חיבר וערך תשעה פרסומים ועשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים בנושאים חברתיים 

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

סטריאוטיפים ומציאות על הגירה מישראל - "רוסים" ואחרים 

ההגירה היהודית תמיד הייתה נושא כואב לחברה הישראלית. בשנים האחרונות 

תשומת הלב המירבית בהקשר זה הופנתה לקהילה הרוסית-ישראלית. התקשורת 

הישראלית והשיח הציבורי רוויים העובדות בנוגעות בדבר, אך יותר מכך - 

בסטריאוטיפים שליליים. ההרצאה תנסה להסביר את הסיבות לתופעה זו. בנוסף, 

נסקור את ההיקף האמיתי, מגמות, והתמונה החברתית של קהילת יוצאי ברית 

המועצות בישראל.
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חרסונסקי 
יוסף

יוסף חרסונסקי, רב ובן אדם. מייסד ומנהל קהילת ״Sredi Svoih״ )מוסקבה(, קהילת 

״Jewish point״ )תל אביב( וסמנכ״ל פיתוח ״חב״ד בעליה״. יוסף חרסונסקי - רב חב״די 

ובן אדם רחב אופקים, המשלב עקרונות יהדות ומסורת עם מבט מודרני ופורמטים חדשניים. 

 Jewishבשנת 2017, אחרי גירושו מרוסיה ע״י השב״כ המקומי, ייסד בתל אביב את ״

point״, קהילת דוברי רוסית ומרכז לחינוך בלתי פורמאלי בתחומי יהדות והסטוריה. משתף 

פעולה עם ארגונים שונים, ביניהם ״חב״ד בעליה״, ״מסע״ וכו׳. בשנות 2002-2017 שהה 

 Srediבשליחות בבקהילה יהודית במוסקבה וייסד פרוייקטים חדשניים והפורצים בזמנם: ״

Svoih״, קהילה יהודית חדשנית ופופולרית אצל אנשי מעמד ביניים בקהילה היהודית 

בעיר )Jewish.ru .)2008-2017 רב האתר ואחד המייסדים של פרוייקט Rabbi.ru שו״ת 

אונליין בנושאי יהדות, הראשון בעולם בשפה הרוסית )2003(. אחד המייסדיים של אולפן 

הגיור שע״י הרבנות הראשת לרוסיה )2002(.עלה לארץ יחד עם משפחתו ב1991, אחרי 

סיום לימודו בישיבות ולימודי הסמכה לרבנות בניו יורק, התגייס לחיל האויר בצה״ל ושירת 

בתפקיד קצין מחשוב

כך לא כתוב בתורה: טעויות נפוצות בלימוד תורה

רבים, הנגשים להכיר את התורה ואת היהדות, חושבים כי תורה היא חומר לימודי 

הרבה יותר פשוט מרפואה, לדוגמא. לא פלא כי טעות זו מביאה לכך שיהדות נראת 

מוזרה, בלשון המעטה. שלא נדבר על אלה שלומדים על יהדות ממבזקי חדשות 

אודות אירועים בקהל החרדי. בזמנו גם אני התפלאתי כי התלמוד אינו אוסף סיפורים 

הזויים. משום מה רוב מלמדי היהדות לא מתחילים את פעילותם החינוכית מהוראת 

אקסיאומות. בהרצאה זו נלמד את בסיס הדברים שיעזור לשומעים להתקדם עצמאית 

באופן הוגן.

הקהילה היהודית ופוטין: מגמות צפויות

צמיחת חיי הקהילה היהודית ברוסיה הייתה בתקופת שלטונם של גורבצ׳וב וילצין. 

פריחת חיים יהודיית ופיתוח מוסדות חינוך החל בתקופת פוטין. על בסיס סקירה 

הסטורית והבנת המצב העכשיוי נדון על טרנדים בשאיפה למצוא תשובה לשאלה 

״האם עברו שבע שנות השובע?״ בחיים יהודיים במדינה.

demo שבת: גרסת
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טאוב 
גדי

ד"ר להיסטוריה של ארצות הברית, סופר, תסריטאי ועיתונאי. בין ספריו: "המרד השפוף: על 

תרבות צעירה בישראל" והרומן רב המכר "אלנבי".  גדי טאוב נולד בירושלים בשנת 1965. 

הוא שימש כמגיש ותסריטאי בתובניות הילדים של טלוויזיה הישראלית ובקול ישראל. בין 

ספריו נמנים ספרים לילדים, ספרות יפה, וספרי עיון. את תואר הדוקטור שלו בהיסטוריה 

של ארצות הברית, קיבל טאוב מאוניברסיטת רטגרז בניו ג'רזי, בשנת 2003, ומאז הוא 

משמש מאז כמרצה בחוג לתקשורת ובבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית 

בירושלים. הוא מרבה לכתוב מאמרי דעה בעיתונים בארץ ובחו"ל. סופר, תסריטאי, עורך 

תסריט, עיתונאי והיסטוריון. טאוב מלמד במחלקה לתקשורת ובבית הספר למדיניות 

ציבורית באוניברסיטה העברית, והוא בעל טור בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות". 

ספרי הילדים שלו - ביניהם "דברים שאני לא מגלה ליעל", "המכשפה מרחוב מלצ'ט 3", 

"הג'ירף שאהב לרחם על עצמו" – היו לרבי מכר וזכו בפרסים. בין ספריו למבוגרים ישנו 

קובץ סיפורים )"מה היה קורה אם היינו שוכחים את דב"( הרומן רב המכר "אלנבי" שגם 

עובד על ידו )יחד עם ארז קו-אל( לסידרה מצליחה בערוץ 10, וספרי עיון )"המרד השפוף", 

"המתנחלים"(. טאוב מחזיק בדוקטורט בהיסטוריה של ארצות הברית מטעם אונברסיטת 

רטגרז, ניו ג'רזי. טאוב מרצה על החברה הישראלית, על ציונות, על היסטוריה של ארצות 

הברית, ועל ספרות.

יהודית ודמוקרטית: סתירה פנימית או שני צדדים של אותו מטבע?

בימינו רבים טוענים שמדינה לא יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית, ובכך קוראים 

תיגר על יסודות המפעל הציוני. אבל האם המבנה החוקתי של ישראל, לרבות היחס בין 

אופיה הלאומי לצורת משטרה אכן שונה כל כך מזה של דמוקרטיות אחרות? 

טליסמן 
אנה

אנה טליסמן, חוקרת בתחום הבדלי תרבות, כותבת בנושאי פסיכולוגיה חברתית מגדרית. 

ילידת אודסה, בגיל 17 עלתה לארץ. בוגרת שני תארים בעבודה סוציאלית, את מיקרה 

ערכה בתחום הבדלים בין מגדריים ותרבותיים ביוצאי חבר העמים לישראלים 2005. אחת 

העורכות דוח גזענות טסקסיזם בחברה ישראלית 2017.

כל התינוקות ככל הידוע נולדים בכדור הארץ. אז מדוע הן גדלות לנשים מונוס והם 

גדלים לגברים ממאדים? 

האם זה מפליא שעבור בנות ובני כדור הארץ הבוגרים פתאום תקשורת בינמגדרית - 

מהווה קושי רציני? תמיד נשאל - את מי ומה זה משרת? האם כך היה וכך יהיה לנצח? 

ומדוע שאלת המגדר הפכה לשאלת המאה  ה-21? כמה מילים על מסע הקוסמי הזה, 

או, ליתר דיוק, על המסעות המגדריים.
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 טלנוב
ארבר מריה

 טשרנין
וועלוול

אני זמרת, מנצחת ומורה למוסיקה. אני בת 35, נשואה עם בן בשם דוד אני עוסקת 

במוסיקה מילדות. סיימתי מיכללת מוסיקה באוקראינה כמנצחת, בוגרת האקדמיה על״ש 

רובין בירושלים. אני מנהלת מוסיקאלית של 3 אנסבמלים ווקאליים ובנוסף שרה במקהלה 

הקאמרית הישראלית. שרה במקהלה הבינלאומית המאורגנת על ידי יונסקו. שרתי בטקס 

חגיגי לפרס נובל לשלום באוסלו 2011 כנציגת ישראל.

המוסיקה "הטעימה" של ישראל

אני אספר על ההשפעה של עליות שונות מכל העולם למוסיקה הישראלית. אתחיל 

מזמני פלסטינה עד היום. אלמד כמה קצבים שונים ובסוף נשיר יחד שיר יפה.

דר' וועלוול טשרנין, חוקר ספרות, אתנוגרף, משורר. אניברסיטת אריאל בשומרון.נולד 

במוסקבה בשנת 1958. בוגר קתדרא לאתנוגפיה של הפלקולטה להיסטוריה באוניברסיטת 

לומונוסוב, מוסקבה. עלה ארצה בשנת 1990. קיבל תואר דוקטור לספרות עם ישראל 

באוניברסיטת בר אילן בשנת 1999. עובד באוניברסיטת אריאל בשומרון. תושב כפר אלדד 

שבגוש עציון.תרגם לרוסית מיידיש יצירות של שלום עליכם, אברהם גולדפדן, חיים גראדה, 

זלמן שניאור, ישראל יהושע זינגר, יצחק בשביס זינגר ועוד. מחבר של הספרים: זהות, 

התבוללות ותחיה: תהליכים אתנו-חברתיים בקרב האוכלוסייה היהודית בברית המועצות 

לשעבר. זאב חנין וועלוול טשרנין, רמת גן: מרכז רפפורט לחקר התבוללות ולחיזוק החיוניות 

היהודית - אוניברסיטת בר-אילן - הפקולטה למדעי היהדות, 2007 )יחד עם ז. חנין( 

הפרונטיר המזרח-תיכוני. ההתיישבות הישראלית: תולדותיה ומצבה כיום(, מוסקבה - 

ירושלים, 2010 )ברוסית( אני מאמין שאינני בן חורג. אנשי ספרות אוקראינית ממוצא יהודי, 

לבוב, 2016 )באוקראינית( מדינת-ישראל: מדיניות וחברה, לבוב, 2017 )באוקראינית. יחד 

עם ז. חנין וא. רומניוק( נָאענט צו מיר )קרוב אליי(. מסות, תל אביב, 2017 )ביידיש( ושל 

מספר ספרי שירה ביידיש, עברית ואקראינית. מעורכי אנתולוגיית שירת היידיש באוקראינית 

)קייב, 2007(, מעורכי אונתולוגיית "גבוהה מן הפחד אשיר. מאה שנות שירת יידיש", 

ירושלים, 2016.

ישראל, מדינה שנוצרה על ידי ספרות

לספרות עם ישראל היה תפקיד חשוב ביותר בעיצובה של דמותה הנוכחית של מדינת 

ישראל בהיבטיה השונים - בשפתה, האידיאולוגיה שלה, בשמות הגיאוגרפיים שלה, 

אבל העיקר - בשימור הקשר הרגשי בין עם ישראל בגולה לבין מולדתו ההיסטורית.
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המבנה האתני והדתי של אוכלוסיית ישראל: עובדות, בעיות ופרספקטיבות

במשך של למעלה ממאה שנה מתפתח בארץ ישראל תהליך עיצובה של האומה 

הישראלי-יהודית החדשה על בסיס תחייתה של השפה העברית המדוברת וגיבושן 

של עדות יהודיות שונות אשר קמו בתפוצות. על רקע התהליך ההיסטורי הזה נתפסת 

לעיתים קרובות אוכלוסיית הארץ הנוכרית הדוברת ערבית בתור מסה אחידה העומדת 

מול הקולקטיב היהודי הלאומי. אלא שבמציאות מדובר במכלול שלם של קבוצות 

אתניות ודתיות הנבדלות לפי מוצאם אשר רבות מהן מעדיפות לבנות יחסים מיוחדים 

משלהם עם הרוב היהודי.

יודשקין 
אלכסנדר

מעצב גרפי, מאייר, חובב אותיות ואלפביתים, מעצב קבוע של פסטיבלי לימוד. נולד בקייב 

בשנת 1985. סיים את אוניברסיטת קייב פוליגרפיה עם תואר "אמן הספר", בית הספר 

הגבוה של בריטניה לעיצוב במוסקבה בכיתה של "עיצוב גופן וטיפוגרפיה". עבד כמעצב 

הראשי של בביאנלה אמנות מודרית ראשונה באוקראינה בשנת 2012; מנהל האמנות של 

המגזין לאמנות הגדולה ביותר באוקראינה. מחבר שותף למריך אלטרנתיבי של ירושלים, 

חובב אותיות ואלפביתים, מעצב קבוע של פסטיבלי לימוד.

מקלוד גרמון לדן רייזינגר: האלפבית העברי מנקודת המבט של המעצב הגרפי

מתוך קלוד גרמון לדן רייזינגר: האלפבית העברי מנקודת המבט של המעצב הגרפי. 

מה היא הסיבה שכותבים יהודים מימין לשמאל, כמה קשה ליצור גרסה עברית של 

"טיימס ניו רומן", קליגרפיה עברית ומדוע האותיות נראות בדיוק כך. ניתוח הלוגו של 

אלל, טבע, דלק, תיאטרון אבימה ומקום בית הספר הישראלי לעיצוב בהקשר עולמי.

כצמן 
קטיה

מטפלת זוגית ומינית ועובדת סוציאלית קלינית. מוסמכת בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת 

ת״א ובסקסולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן. מטפלת מוסמכת של האגודה הישראלית 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.

״אמא, יש לי את ה.. זה!”  או מה הורים של מתבגרים חייבים לדעת

שיחה פתוחה וכנה על נושאים רגישים ביותר, אשר מעסיקים את בניכם ובנותיכם 

המתבגרים נדון, כיצד ומה צריכים ההורים להגיד )ומה לא צריכים(. מדוע תחומי 

העניין של מתבגרים משתנים, כמו גם התחביבים ודפוסי ההתנהגות. וכן, למה וכיצד 

צריכים ההורים להיות מוכנים?
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כץ 
יבגני                                                                            

לאו 
דוד

פיזיקאי, פרופסור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, פרסם למעלה מ200 חיבורים אקדמיים 

במגוון רחב של שאלות מחקר מדעיות בתחום אנרגיה סולארית, וכן מספר מאמרים של 

מדע פופולרם וספרים בתולדות המדע. 

מסעותיו של המדען התייר בזמן ובמרחב: מארכימדס ולאונרדו, קפלר וטיכו ברהה, 

שפינוזה ואיוילר, ועד חוקרים בני זמננו

ההרצאה מוקדשת לגורלם של מדענים ופועלם, אך אין זו אסופה של ביוגרפיות. אני 

אשתף בניסיונותיי להתחקות אחר גורלם של מדענים דגולים, ורשמיי מניסיונות אלה. 

מעין קריאה ביומן מסע של חוקר. ובכל זאת, העיקר בסיפור שלי הוא מפגשים עם 

מדענים בני זמננו, עם אנשים שהם צאצאים ישירים או קרובי משפחה של המדענים 

הגדולים של העבר: עובדים בארכיונים, מוזיאונים וספריות

הרב דוד ברוך לאו, נולד ב1966, הוא הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית. 

בעבר שימש רב העיר מודיעין והיישוב שוהם. בן לרב ישראל מאיר לאו, לימים הרב הראשי 

לישראל, וחיה איטה, בתו של הרב יצחק ידידיה פרנקל, רבה של תל אביב. את שירותו 

בצה"ל, אותו סיים בדרגת רב סרן, עשה ברבנות חיל המודיעין. הרב לאו היה הרב הראשון 

בישראל שעסק במתן תשובות הלכתיות באמצעות האינטרנט, באתר האינטרנט "מורשת".

ישראל 2067 - מבט למדינה בעוד 50 שנה

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן - רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״

לגוטינה 
ילנה

מגישת טלוויזיה ועיתונאית, עלתה לארץ עם משפחתה ב 1991 מוולגוגרד, רוסיה. מאז 

משתתפת בפרויקטים הישראליים הפופולריים ביותר ברוסית - עיתונים, רדיו, וטלוויזיה. 

בתחילת שנות ה-90 כתבה עבור עיתון "וסטי" )לשעבר "ורמיה"(, ערכה תוכנית שבועון 

ברדיו המקומי של ירושלים, במשך כמעט עשר שנים ראיינה בתוכנית "קלידוסקופ" ברוסית 

בערוץ 1. לגוטינה שימשה כמנחה של אירועים מיוחדים וקונצרטים, עבדה עבור הסוכנות 

היהודית לישראל, משרד העלייה והקליטה, עיריית ירושלים. מאז נובמבר 2002, כשערוץ 

9 התחיל את עבודתו, לגוטינה הייתה המגישה הקבועה של מהדורת החדשות המרכזית 

במשך יותר מ 12 שנים. בחודש אוגוסט 2013 חתמה על חוזה לשנתיים עם משרד ראש 

הממשלה, נתיב, ועבדה כמזכירה הראשונה של שגרירות ישראל ומנהלת המרכז התרבותי 

במוסקבה. מאז חזרתה לארץ היא ממשיכה לעבוד כעיתונאית. חיה בירושלים.

מאחורי הקלעים של הדיפלומטיה היהודית - ילנה לגוטינה מראיינת את רוברט  זינגר, 

מנכ"ל הקונגרס היהודי העולמי

אירוע פתיחה
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ליפשיץ 
הדר

ד"ר הדר ליפשיץ, מרצה למדעי המדינה, מורה לאזרחות וחוקר בפורום קהלת נשוי ואב 

לחמישה, גר באלון שבות.

המודל הקהילתי - בניה מחדש של יחסי דת ומדינה בישראל

ביחידה יוצג המודל הקהילתי ביחסי דת ומדינה. הממסד הרבני במדינת ישראל בנוי 

באופן ריכוזי ומונופוליסטי. יסודו של המבנה בתקופה העותמאנית, ובהקמת הרבנות 

הראשית בימי היישוב. התפיסה הריכוזית הלמה את 'רוח הזמן' במאה התשע-עשרה 

וברוב המאה העשרים - של מערכות ציבוריות ריכוזיות והיררכיות. אולם, המבנה 

ההיררכי איננו מתאים לתרבות הפוליטית היהודית ולעידן ביזור הממסדים. המודל 

מציע להפוך את המבנה על ראשו - במקום מערכת רבנית וממסדית הנשלטת 

מהשלטון המרכזי - הפיכת הציבור ובתי הכנסת למוקד שירותי הדת בישראל, 

ושותפים לקביעת המדיניות ההלכתית והדתית במדינת ישראל. במקום ריכוזיות 

 ומונופול יש לחתור לביזור ותחרות. בהרצאה תוצג התמודדות המודל עם סוגיית 

הגיור במדינת ישראל. 

ליפשיץ
 ורד

ורד ליפשיץ ביבליותרפסיטית ומנחת קבוצות מורים. בוגרת אוניברסיטת חיפה, למדה 

קורסים בטיפול נרטיבי, טיפול דינמי מוגבל בזמן, ותוכנית 'איכה'. מתמחה בפסיכותרפיה 

בשירותי הייעוץ של האוניברסיטה העברית. ורד ליפשיץ בתור ביבליותרפיסטית, מטפלת 

בנוער ובמבוגרים. במקביל, מנהלת בעשור האחרון את השתלמויות 'לב לדעת' בחמ"ד. 

העבירה קבוצות כתיבה ההשתלמויות, לימדה בתוכניות הכשרה שונות הן בתחום 

הביבליותרפיה והן בתחום החינוך. נשואה להדר, ואם ל-5 ילדים, מתגוררת באלון שבות.

לשוחח עם הסיפור-סדנת כתיבה

הטקסט הספרותי מזמין אותנו לשוחח איתו, וליצור מפגש בין אופק הקורא ובין אופק 

הטקסט. הסיפור מתגלה דרך הכתיבה ובמקביל מתגלה הכותב אל מול הטקסט. 

 לנדסברגר
 רובן

יועץ בתחום שיווק דיגיטלי, מדיה חברתית ורישות.  נולד בפריז, עבד כעורך דין למיסים בין-

לאומיים במדריד ופריז, מייסד של "Afterwork Fashion Show" בקייב. עכשיו מתמחה 

בשיווק דיגיטלי. מכור ל-"לימוד" משנת 2009 

עמנואל מקרון: כיצד ומדוע נבחר לנשיא. הבט יהודי וישראלי

כיצד עמנואל מקרון, בן 39, נבחר לנשיא. אנו נסביר את הנסיבות הפוליטיות של 

בחירתו, תוכניתו וחוקיו הראשוניים. כמו כן נתפקס על ישראל והקהילה הצרפתית 

היהודית במהלך הקמפיין שלו ומאז בחירתו
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 לפיד
אפרים

תא"ל מיל' ד"ר אפרים לפיד - מרצה למדעי 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 במדעי 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. 

הרקע האסטרטגי למלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים הייתה אבן דרך בתולדות המדינה כמעט בכל תחום בחיינו - 

מדיני, צבאי, כלכלי, חברתי, ביחסי ישראל והעם היהודי בעולם ומהווה עד היום סלע 

מחלוקת בציבור הישראלי לגבי השפעתן של תוצאות המלחמה על עתיד החברה 

הישראלית ועל ישראל במזרח התיכון. חשוב להכיר את הרקע והתוצאות של המלחמה 

כדי לנקוט עמדה לגבי העתיד.

 לפיד
יאיר

יושב-ראש מפלגת יש עתיד. לשעבר שר האוצר של מדינת ישראל וחבר הקבינט המדיני-

ביטחוני. נולד בישראל בשנת 1963, נשוי לליהיא ואב ליואב, ליאור ויעל. בנם של יוסף 

לפיד ז”ל. בשנת 2012 הודיע לפיד על כניסתו לחיים הפוליטיים וייסד את מפלגת יש עתיד 

שבראשה הוא עומד. במשך שנים רבות היה לפיד עיתונאי, מגיש טלוויזיה, יוצר וסופר. 

הוא פרסם 11 ספרים פרי עטו. בשנת 2013 נכלל לפיד ברשימת 100 האישים המשפיעים 

.TIME בעולם של כתב העת

יגאל רביד מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור

לסובוי 
אליעזר

בלשן, מרצה ומחנך, מתמחה בפיתוח פרויקטים בתחום הזהות היהודית, מנהל של עמותת 

TrendVision 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 החינוך הציוני הדתי 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 

TrendVision 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.
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50 גוונים של אבן ירושלמית

לרגל היובל לאיחוד ירושלים, בית מדרש ייקח אותנו לירושלים של מעלה וירושלים של 

מטה, עיר שבליבה חומה ואף עיר שחוברה לה יחדיו, המרוממת והיומיומית. המסע 

דרך הטקסטים של נביאים, משוררים, מקובלים וסופרים יכיר אותנו עם הרבה גוונים 

של אבן ירושלמית שלא הכרנו קודם.

אופיה היהודי של מדינת ישראל

מורגנשטרן 
מתי

נולד בשנת 1934 ברומניה. בגיל 13 עלה לבדו לישראל. בין השנים 1950-1957 קודם 

בהדרגה והגיע לתפקידי ניהול בכירים בחברת צים ישראל, עד שהתמנה לנשיא החברה 

ובין השנים 1984-1997 כיהן כחבר במועצת המנהלים שלה. בין השנים 1998-2006 

מילא שורה של תפקידים בכירים בתאגידים מרכזיים, ביניהם: רשות הנמלים הממשלתית 

של ג'מייקה, חבר דירקטריון אל-על, רשות הנמלים והרכבות, חברת ‘כלל’ ורבים אחרים. 

קונסול הכבוד של רפובליקה מלטה בישראל, דובר מרכזי בכנסים בינלאומיים נחשבים 

בארה”ב, קנדה, גרמניה, איטליה, יוון וישראל, מרצה באוניברסיטת לונדון, בבית הספר 

למנהל עסקים, תובלות ופיננסים, במרכז האקדמי פרס ברחובות, ובאוניברסיטת בר-אילן. 

 זכה בפרסים ובאותות כבוד רבים, ביניהם:

UJA\USA 1981 - "איש השנה" של אגף מסחר ותובלה בינלאומיים 

 1991 -  "איש הים" מטעם אגודת הימאים הישראלית

1994 - נכנס "היכל התהילה" של איגוד הסחר העולמי בלוס אנג'לס כאביר ‘מסדר הכבוד 

 של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה’ 

"צו של המעמד הראשון" שהוענק לו על ידי נשיא הרפובליקה הפדרלית של  גרמניה. וכן, 

פרס "המאה העשרים" על ידי מועצת המנהלים של "המכון הביוגרפי האמריקאי" שתועד 

בפרסומי המכון תחת הכותר: "500 המנהיגים המשפיעים" שראה אור בדצמבר 1995.

מדינת ישראל וצים

שיחה על יחסי הגומלין בין מדינת ישראל הצעירה לבין חברת צים. עובדות ונתונים 

אודות צעדיה הראשונים של המדינה שבדרך, צרכיה ומדיניותה תוך כדי ימי מלחמת 

העצמאות, ובמקביל תרומתה החשובה של צים למדינה. בין השאר, נעסוק בסוגיות 

מרכזיות לתקופה זו: מהי עלייה בלתי חוקית וחוקית? ונתייחס גם לשיתוף הפעולה בין 

צים לצה"ל בסוגיות בטחון המדינה.
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מינביץ' 
אנה

גרה בארץ משנת 2000 .אמא ל-4 ילדים, בעלת תואר שני במנהל עסקים )אוניברסיטת 

תל אביב(. אחרי שבע שנים בתפקיד כלכלנית בחברת היי טק החליטה על הסבה מקצועית 

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. 

קסם של פיסול - לומדים לפסל דמויות מקסימות מבצק סוכר

סדנת בצק סוכר תאפשר לכל אחד ליצור דמות מקסימה, לגלות עולם שלם של יצירה 

ודימיון ללא גבולות. נלמד להכין דמות מרשימה, נכיר טכניקות שונות לעבודה נכונה 

עם בצק סוכר ונדבר על יצירת דמויות אהובות מבצק ברמה גבוהה. אחרי הפגישה 

אתם תוכלו לקשט עוגות בית בעצמכם!

 מיניץ׳
בנימין

בנימין מיניץ - תלמיד בית המדרש הישראלי לרבנות בירושלים, מורה, מנחה תפילות 

וטקסים, איש ואבא. בנימין מיניץ נולד בקרים, עלה לארץ בגיל 15 במסגרת פרויקט נעל"ה. 

בוגר אוניברסיטת חיפה בחוג למחשבת ישראל. בני גר בירושלים עם אשתו אלנה ושני 

בניהם - הדר ולוי. תלמיד בבית המדרש הישראלי לרבנות של היברו יוניון קולג' ולומד 

לתואר שני בחינוך יהודי פלורליסטי במרכז מלטון לחינוך יהודי באוניברסיטה העברית. בני 

עבד עם תלמידי נעל"ה בכפר הנוער הדתי ימין אורד, השתתף במחזור ראשון של מחנה 

"גשר" עבור ילדים יהודים דוברי רוסית בקליפורניה, לימד בלימוד FSU ב-3 מדינות. חבר 

הנהלת הארגון "שומרי משפט - רבנים למען זכויות אדם".

קבלת שבת מוזיקלית

להתכונן לשבת עם מוזיקה, שירים וריקודים.

להיות רב רפורמי: לאהוב את המלאכה ולשנוא את הרבנות

 במסכת אבות שמעיה אמר "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות". שלא יהיה 

ספק - שמעיה היה רב. אז את מה )או את מי( הוא ביקש לשנוא? ואיך אמור להבין את 

עצתו רב עכשווי השייך לתנועה דתית שאינה מוכרת במדינת ישראל? ומי זה בכלל - 

רב רפורמי?



80

מלביץ' 
מריה 

ציירת, מעצבת פנים, מורה לאמנות הציור, אמנות הגרפי, אמנות הקומפוזיציה, קרמיקה, 

סטרינג ארט. למדה בבית הספר לאמנות אירקוטסק בתחום באמנות דקורטיבית-יישומית 

וקרמיקה. אחרי הלימודים התקבלה לאוניברסיטת אירקוטסק לפקולטה למדעי התרבות 

"תרבות תקשורת המונים" ולפקולטה לפרסום ויחסי ציבור. השתתפה בתערוכות עירוניות, 

אזוריות וכלל רוסיות. עבדה כמנהלת ומעצבת באולפן של צבעים ועיצוב פנים "דלייט" 

ובגלריה לאמנות. לימדה ילדים ומבוגרים אמנות הציור, אמנות הגרפי, אמנות הקומפוזיציה, 

קרמיקה וצברה ניסיון רב בקישוט ועיצוב פנים החדרים )בתים פרטיים, מופעי תיאטרון, 

צילום, אולמות אירועים במסעדות, משרדים, מרכזים עסקיים וגלריות לאמנות(. מריה 

עובדת עם הרבה חומרים כגון צבעי מים, אקריליק, דיו, גואש, עיפרון, פסטל ועוד. מכירה 

טכניקת עבודה עם בטיק חם וקר, מתעסקת בפיסול, קרמיקה )חימר, גבס, פיינס, אנבייה, 

פיגמנטים צבעוניים, זיגוג, אמייל(.שולטת באופן עצמאי בטכניקה של "סטרינג ארט" 

)עבודה עם מסמרים וחוטים(.

סטרינג ארט

"סטרינג ארט" - אחת המגמות באמנות, המבוססת על מסמרים וחוטים. תרגום 

המילה "סטרינג" מאנגלית הוא מיתר או חוט - "אמנות המיתרים, החוטים".

 משתמשים בחוטים בגוונים שונים ליצירת תמונות חד-גוניות וצבעוניות.

"סטרינג ארט" מפתחת תפיסת צבע - שילוב של חוטים בצבעים שונים, פיתוח חשיבה 

מופשטת ופנטזיה.

 מלטר
אירינה

מטפלת אינטגרטיבית, מומחית בתחום ייעול משאבי הבריאות. נולדה בניז'ני נובגורוד. 

מתגוררת בירושלים. בוגרת אקדמיה לניהול והתעסקה 20 שנים בניהול חינוך בלתי 

פורמלי. לפני 6 שנים גילתה לעצמה את העולם של שמנים אתריים וארומתרפיה, מאז 

לומדת ומיישמת שיטות שונות של רפואה אינטגרטיבית כגון: אירידיולוגיה, רפלקסולוגיה, 

תזונה מרפאת, רפואה אורתומולקולרית, פיטותרפיה, ארומתרפיה, וריפוי בעזרת תמציתים 

צמחיים של ד"ר באך. למדה במכללת מעיינות, מרכז חיים שלוס, אקדמייה למדעי הבריאות 

של הממלכה המאוחדת, המכון הבין-לאומי לארומתרפיה מקצועית במוסקבה, מכללת 

רידמן. מקבלת מטופלים בירושלים ותל-אביב

מלח, שמן, גלוטן, לקטוזה, סוכר וכדומה: אמת ובדיון

האינטנרט שופע במאמרים על הנזקים הנגרמים על ידי גלוטן, ויתור על מלח ועל 

זה ששמן סותם עורקים עם כולסטרול. פורסמו עשרות ספרים על חלב שהורג, ולפני 

 שנתיים ארגון הבריאות העולמי הכריז שצריכת בשר מעובד גורמת לסרטן. 

אוכל - זה דבר מאוד מפחיד! או שלא? בואו נבין.



81

 מרגוליס
לאוניד

נולד במוסקבה בשנת 1956, בוגר פקולטה לכימיה של אוניברסיטת מוסקבה. הגן על 

התזה לתואר שלישי במכון לפיסיקה כימית בשנת 1986. עזב את מוסקבה ב-1989 ועבר 

לגור בארה"ב ל-27 שנים, עבד ככימיקאי בכמה חברות התרופות. אחד מהתחביבים של 

לאוניד הוא דמוגרפיה של יהודים ישראלים ואמריקאים. הוא הופיע עם ההרצאות בנושא 

הזה מספר פעמים ברוסית ובאנגלית מול קהלים שונים בארה"ב ובישראל. לימד ילדים 

יהודים דוברי רוסית תורה, תנ"ך ופילוסופיה יהודית במשך 9 שנים בקונקטיקוט. עלה ארצה 

.Foamix Pharmaceutical ב-2016 וכעת גר בירושלים ועובד בחברת  ברחובות

יהודי ארה"ב על פרשת דרכים: משבר הזהות העצמית

נסתכל על הנתונים הדמוגרפיים והסוציאליים של יהודים אמריקאים משנת 1900 

ועד היום. נדון על זרמים שונים של ארה"ב )יהדות רפורמית, יהדות מסורתית, 

אורתודוקסיה מודרנית, יהדות חרדית(, היווצרות והתפתחות שלהם, ההבדלים 

ביניהם. ננתח את השייכות הפוליטית של יהודים אמריקאים והיחס שלהם לישראל. 

נשווה דמוגרפיות של יהודים אמריקאים וישראלים בדגש על בעיית טמיעה ונישואים 

מעורבים והשפעתם על העתיד של הקהילה היהודית בארה"ב. כמו כן נסתכל על 

המודל הסטטיסטי המבוסס על נתונים דמוגרפיים שמאפשר לראות את ההתפזרות 

של יהודים אמריקאים אחרי כמה דורות.

נורדשטיין 
יבגני

יליד מוסקבה, מגיע מתחום ניהול הפרויקטים וביטחון מידע. אב לשני ילדים ובזמנו החופשי 

עוסק גם בגנאלוגיה ובהיסטוריה. כבר מגיל 16 היה פעיל בקהילה יהודית וניהל מחנות קיץ 

לילדים יהודים ולאחר מכן כיהן כראש מחלקת הנוער בסוכנות היהודית. עם סיום לימודיו 

באוניברסיטה, עלה ארצה והחל לעבוד בתחום ביטחון המידע ופיתח יחד עם אביו מערכת 

מתקדמת ליצירת עץ משפחה והנגשת מידע. מסע שורשים משפחתי שיזם בעקבות אבותיו 

היהודים, הביא אותו אל יעדים בהם חיו יהודים רק בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה. 

מה שחיזק את אמונתו כחוקר ההיסטוריה המשפחתית. זה גם מה שהביא אותו למסקנה  

שהיסטוריה אנושית מסייעת בהבנת המציאות העכשווית.

איך לשתול עץ משפחה?

חקר המשפחה ממכר ומעניין יותר מכל סדרת טלוויזיה. רוצים לדעת מה עשו אבות 

אבותיכם בימי התנ"ך? רוצים לדעת היכן בעולם יש לכם קרובי משפחה? כל מה 

שצריך לדעת על מנת לחקור וליצור את עץ המשפחה שלכם: איך לאסוף ולעבד מידע, 

באלו כלי מחקר רצוי להשתמש, כיצד להיערך למסעות המפרכים. נחקור את הכלים 

ליצירת עצי משפחה באופן כללי ו- my heritage בפרט. כל ההזדמנויות החדשות 

לביצוע אנליזה מקיפה של הדי אן איי שלנו.
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נזרצקי 
אנדרי

סבילוב 
קטיה

אנדרי נזרצקי, עו"ד ונוטריון, שותף במשרד "אלברט, נזרצקי ושות'", עורכי דין ונוטריון. נולד 

בשנת 1971 בסנט פטרבורג, רוסיה. בעל תואר ראשון במשפטים )LLB( מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים. בעל רשיון עריכת דין בישראל משנת 1999. 

ישראל כחלק מהעולם הגלובאלי - היבטים משפטיים

העולם משתנה במהירות ונקרע בין פיקוח גלובאלי לבין בחירה חופשית, שיתוף מידע 

ואוטונומיה של פרט, אמצעי תקשורת מגוונים ורצון המדינה לדעת הכל על אזרחיה. 

היכן ממוקמת ישראל? 

מורה למחול, רקדנית והבעלים של בית ספר לריקוד Jdance. קטיה ילידת בלארוס 

)ברסט(. עלתה לארץ 1996 ומתגוררת בירושלים. עם תום לימודיים התיכוניים התקבלה 

לאקדמיה הגבוהה למוסיקה ומחול ע"ש רובין )האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת 

רם( ובשנת 2008 וקיבלה את תואר ראשון בהוראת מחול. במקביל ללימודיה האקדמיים 

לקחה חלק בתחרויות רבות בארץ ובחו"ל )ריקודים סלוניים(. ובשנת 1999 בעקבות זכייתה 

במדלית כסף באליפות ישראל ייצגה את ישראל באליפות העולם בלונדון. בנוסף, כ-4 שנים 

התנדבה בנבחרת ישראל לספורט הריקוד לאנשים עם מוגבלויות ובמסגרת העבודה שלה 

זכתה במדלית כסף בגביע העולם בריקודים סלוניים עם נכים על כסאות גלגלים בהולנד 

)2007( והגיעה לגמר אליפות העולם בשנת 2008. בשנת 2009 יסדה את בית הספר 

לריקוד בירושלים. היום ידועה בשם Jdance ומזה 9 שנים מנהלת אותו. מאות תלמידים 

בכל הגילאים מדי שנה לומדים ריקוד בליווי הצוות המקצועי בניהולה של קטיה. למרות 

עברה הספורטיבי שלה קטיה מקדמת את תחום הריקוד החברתי )social dancing( ולא 

תחרותי, מתוך אמונה שכל אחד יכול, בכל גיל ומצב, לגלות את עצמו מחדש דרך הריקוד.

ריקוד לטיני )סלסה/בצ'אטה(

שיעור ריקוד זוגי לטיני, מהצעד הראשון, מתאים לאנשים ללא רקע בריקוד.

סובה 
קסניה

יוצרת הבלוג "רוסיה-תיכונית", תסריטאית, שחקנית, זמרת, במאית, אומנית, מעצבת 

ומורה. הבלוג של קסניה הינו דף סאטירי-הומוריסטי המוקדש לנושא העליה והקליטה 

בישראל. כעת לבלוג יש כ30,000 עוקבים. בוגרת המכון הטכנולוגי חולון, התמחות 

בתקשורת חזותית. עובדת כמנהלת אמנותית. מלמדת תקשורת חזותית וחשיבה יצירתית 

בHIT. היא היתה מועמדת לתואר "איש השנה" בערוץ 9 במינוי "אישיות באינטרנט". 

משתתפת בפרויקט אשר מטרתו להכיר את "נובי גוד" כחג בישראל. השיר "תגובות רעות", 

בו היא מתנגדת להטרדות באינטרנט. השתתפה גם בתכנית החינוכית בבתי הספר 

בישראל. עד כה מוצגים עבודות וידיאו ותצלומים של קסניה במספר תערוכות בארץ, כולל 

מוזיאון "ארץ ישראל".
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סולוביוב
 סוניה  

)DJ Sonya(

עלתה לישראל ב-1991, כשהייתה בת 8. בוגרת החוג לאנגלית באוניברסיטת תל-אביב. 

התחילה לתקלט לפני כשמונה שנים, מתוך רצון לשמוע מוזיקה שמעניינת אותה במקומות 

שהייתה יוצאת אליהם. מוזיקה תמיד הייתה מקום מאוד מרכזי בחייה.  השירים האהובים 

עליה הם הפסקול לחייה.

דיסקו

מוזיקת פופ מעורבת בשפות רוסית, אנגלית ועברית מכל הזמנים.

"פה-בולטאיקה"  עם רוסייה ים תיכונית

אני מזמינה אותכם לשוחח איתי! בלימוד זה רציתי מאוד לדבר על צמיחה יצירתית 

ועל התפתחות עצמית, על בלוגים ועל אמנות, על המשבר היצירתי ועל המורכבות של 

התקשורת. וגם על בתי מלון במוסקבה, על איך הילדות קובעת את החיים הבוגרים 

שלנו, וכמות המשאבים בכל אחד מאיתנו! אבל קיבלתי רק שעה של זמן, אז החלטתי 

לשוחח קצת על הכל :( אדבר על האומנות שלי. מנסיוני אספר לכם איך לחפש השראה 

באירועים היומיום וכיצד, בעזרתם להתגבר על הקיפאון היצירתי. כמו כן אשמח לשתף 

אותכם במקרים יצירתיים ובהירים, סיפורים על אנשים מוכשרים, וסרטונים המעניקים 

לי השראה אישית. אשמח לראותכם בהרצאה שלי!

סיגלוב 
ויטלי

מעסה רפואי בכיר, מומחה בחינוך גופני וספורט, אח מוסמך,בעל מרפאה לרפואה משלימה 

"VITAMASSAGE". נולד בשנת 1979 באוקראינה. כבר בילדותו התעניין מאוד 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 עשה הסבה וסיים תואר של אח מוסמך. מאז הוא עובד 

כאח מוסמך בבית החולים איכילוב, ולפני כשנה פתח מרפאה פרטית לרפואה משלימה 

.VITAMASSAGE

שיטות הטיפול האלטרנטיביות ברפואה קונבנציונלית

לעיתים קרובות יותר, שמנו לב שברפואה קונבנציונלית – קופות חולים, בתי חולים 

ומרפאות התחילו להשתמש בשיטות של רפואה משלימה. מה זה - אופנה חדשה, 

תרופת פלא לכל המחלות? בסדנא שלנו נדבר על שיטות הטיפול "החדישות" הללו - 

ונתנסה קצת על עצמנו.
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סימניאן 
אורן

 StarTau  אורן סימיניאן הינו המייסד והמנכ״ל של מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב

)אותו הקים בגיל 27 בלבד(.  כאיש מפתח במערכת האקולוגית של סטארט-אפים בישראל 

הוא מסייע ליזמים לקחת אותם לשלב הבא.מתמחה בגיוס המונים. בנוסף, הינו נציג של 

חברת "אינדיגוגו" בישראל. מייעץ לחברות שנות, לרבות "פיליפ מוריס","אשפורד" ועוד 

בנושאי מימון, יזמות וחדשנות. נשוי, בוגר כלכלה וסטודנט לחשבונאות באוניברסיטת ת''א. 

מרבה להרצות ברחבי העולם, במסגרת הרצאות TED ועוד. 

הסביבה העסקית של הסטארט אפ הישראלי - למה זה אכפת לנו?

בהרצאו של אורן סימיניאן, הוא ידבר על הפוטנציאל העתידי שמעבר לפינה בכל 

הקשור לטכנולוגיה ולחדשנות, שילוב הטכנולוגיות בחברה, החשיבות של קהילות 

הסטארטאפים, ועוד. שאלות בוערות ואקטואליות שלאו דווקא מדברים עליהן בדר״כ.

סער 
גדעון

נולד בתל אביב ב9 בדצמבר 1966. בעל תואר ראשון בהצטיינות במדע המדינה ותואר 

ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב. שימש ככתב לענייני משפט בחדשות 2. ב-1999 

מונה בפעם הראשונה לתפקיד מזכיר הממשלה, בממשלת נתניהו הראשונה. ב-2003 

נבחר לראשונה לכנסת מטעם הליכוד וכיהן כיו״ר סיעת הליכוד ויו״ר הקואליציה. ב-2009 

מונה לתפקיד שר החינוך בממשלתו השנייה של בנימין נתניהו, בו כיהן ארבע שנים. 

ב- 2013 מונה לתפקיד שר הפנים. ב2014 התפטר סער מתפקידיו בכנסת ובממשלה 

בעקבות הודעתו על לקיחת פסק זמן מהחיים הפוליטיים. לאחרונה חזר לפעילות הציבורית. 

נשוי לגאולה אבן, ואב ל4.

שיחה עם גדעון סער: ישראל ואתגריה לקראת 2018. משוחח: יגאל רביד

עצמון-
וירצר 

שמואל

נולד ב-1929 בפולין למשפחה דתית-ציונית בה דיברו יידיש ועברית. את השואה עבר 

בחלקה תחת המשטר הנאצי ובחלקה במזרח אסיה ובסיומה חזר לפולין ומשם נדד ברחבי 

אירופה. בגיל 17 התנדב לפלי"ם ובקום המדינה עלה ארצה, גויס לצה"ל ולחם במלחמת 

השחרור. עם שחרורו מצה"ל, התקבל לסטודיו של תיאטרון "האוהל" בה מילא תפקידים 

מגוונים ולאחר מכן הוזמן להצטרף ללהקת צעירי התיאטרון הלאומי "הבימה". ב-1958 

יחד עם קבוצת שחקנים, הקים את התיאטרון האוונגרדי הראשון בישראל-"זווית". בתקופה 

 Ford" זו זכה בשתי מלגות יוקרתיות להשתלמות בשטח התיאטרון: ב-1962, מלגת

Foundation" וב- 1968 מלגה מטעם "UNSECO". עם שובו, הוזמן להצטרף לתיאטרון 

הלאומי "הבימה", שם המשיך לפעול כשחקן ובמאי במשך 25 שנים. ב-1969 הקים את 

"הסדנה למחזה המקורי" שהיוותה במה ראשונה למחזאים צעירים. במקביל  למד ספרות 

יידיש באוניברסיטת ת"א. ב-1980 יזם וייסד יחד עם שמואל רודנסקי ז"ל ושמואל סגל 
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ז"ל את "שלושת השמוליקים" שהעלה את המופע: "די קליינע מענטשעלעך", מאת שלום 

עליכם אשר הוצג מעל 750 פעם ברחבי העולם. ב-1988, ייסד את תיאטרון "יידישפיל" ועד 

היום הפיק מעל 70 הצגות ומופעים והופיע ב-27 פסטיבלים בינלאומיים בפני מאות אלפים 

אנשים.  ב-1993 יזם את כנס "יום היידיש בכנסת", בעקבותיו נחקק "החוק לשימור היידיש" 

וייסד את "הרשות הלאומית לתרבות היידיש" בה שימש כמ"מ יו"ר הרשות.שמואל עצמון-

וירצר זכה בפרסים רבים.

שלום עליכם והאנשים הקטנים. סיפור הקמתו של תאטרון "היידישפיל"  במדינת 

ישראל. מוקדש ל-101 שנים למותו של שלום עליכם

השפעת ההומור היהודי על התאטרון  האירופאי

פאפיש 
אירה 

וגרישה

עלו לישראל ממוסקבה בסוף 2014 ומתגוררים מאז בכפר-סבא. בוגרי האקדמיה הרוסית 

למוסיקה ע"ש גנסין: אירה כמנצחת מקהלות, גרגורי ככנר. עוד בתקופת לימודיה, אירה 

 התקבלה למקהלת התיאטרון "הליקון אופרה" ועבדה שם 20 שנ, כשבמקביל היא 

מפתחת קריירת ג'אז ומופיעה עם הרכבים שונים, ומלמדת פיתוח קול ילדים ומבוגרים. 

בטרם פגש את אירה, הספיק לעבוד בתזמורת בתאטרון הילדים המוזיקלי של מוסקבה 

ע"ש נ.סץ. ובהתזמורת הסימפונית הממלכתית הקטנה.  אירה וגרישה הכירו בשנת 1999 

ב"הליקון-אופרה" ומאז לא נפרדו. יש לם ארבעה ילדים: סאשה )16(, מתי )14( יאנה )10( 

ואמיליה )7(.

בחיפוש אחר קתרזיס: הטרגדיה של יהדות אירופה, המסופרת בשפת המוסיקה

הקדשה מוסיקלית לזכר יקירינו שמתו בשואה.הפרויקט החל לפני כשנה, ומהותו 

היא לספר את סיפורה של שואת היהדות בשפתה של המוזיקה. בתוכנית נשמעות 

מנגינות של מלחינים גרמנים ושירים ביידיש. על הבמה ניצבות שלוש דמויות עיקריות: 

אישה-קול, גבר-כינור ומסך שעל גביו מוקרן הווידאו. השילוב בין השלושה יוצר מתח 

ומאפשר האזנה מחודשת לנעימות ידועות, ותפיסה שונה של תמונות מוכרות. כל 

המשפחה נוטלת חלק במופע, לרבות כל ארבעת הילדי, וכמעט כל החומרים מבוצעים 

על הבמה בהופעה חיה.
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פדהצור 
לבנה יעל

יעל פדהצור לבנה היא סמנכ"לית יזמות ותקשורת במרכז פרס לשלום ולחדשנות. בחמש 

השנים האחרונות כיהנה כסגנית יועצת התקשורת לנשיא המדינה שמעון פרס ז"ל ומנהלת 

תקשורת וקשרי קהילה במרכז פרס לשלום ולחדשנות, וכיום מובילה את פיתוח התוכן 

העתידי למרכז החדשנות של ישראל. בעלת תואר שני במדיניות ציבורית ומתמחה בקידום 

מעמדה של ישראל דרך סיפור החדשנות הישראלית בזירה התקשורתית והציבורית, וכן 

בחיבור בין עולם היזמות לגופים ציבוריים.

מדינת ישראל - הסטארט אפ הישראלי הראשון

על יזמות, חדשנות ותיקון עולם.

פודוקסיק 
אפרים

אפרים פודוקסיק הוא מרצה בכיר למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא 

נולד בשנת 1973 בלנינגרד ועלה לארץ ב-1991. הוא למד מדע המדינה באוניברסיטה 

העברית ועשה את שירותו הצבאי במפקדת קצין חינוך ראשי. בין השנים 1999 – 2002 

הוא למד באוניברסיטה קיימברידג', שם הוענק לו תואר דוקטור. בשנים 2002 – 2004 

הוא לימד באוניברסיטת בילקנט, אנקרה טורקיה, ומשנת 2004 הוא מלמד וחוקר 

באוניברסיטה העברית. ד"ר פודוקסיק הוא מומחה לתולדות הרעיונות והמחשבה המדינית. 

הוא מתעסק בין השאר במחשבה האנגלית והגרמנית במאות ה-19 וה-20. בשנת 2003 

 In Defence of Modernity: Vision and Philosophy in Michael יצא לאור ספרו

Oakeshott וכיום הוא עובד על ספרו החדש שיוקדש לדיון בהגותו של הפילוסוף הגרמני 

גיאורג זימל.

ליברליזם, תרבות ועתיד מדעי הרוח: הרהורים בעקבות עיון בספריו של יובל נח הררי

מאחורי הפופולריות שלה זכו רעיונותיו של יובל הררי מסתתרת פסימיות עמוקה בדבר 

ערך התרבות והציביליזציה הליברלית, אשר התפשטה בתודעה של חוגים רחבים 

בקרב הצווארון הלבן המערבי החדש. השיחה תוקדש לניתוח שורשי התפיסה הזאת 

ושל מגבלותיה.

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

בסוד שיח הנערות היוצאות לשאוב מים

שאול בדרכו למלוכה פוגש את הנערות היוצאות לשאוב מים. מה משמעות המפגש? 

ננסה לעמוד על קשר בין פשט הכתובים מדרשי חז"ל ופרוש פילוסופי של הרב קוק.
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פולונסקי 
פינחס

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 ללימוד 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

ספר דברים. מדוע  משה שינה את גישתו לתורה?

ספר דברים שונה מאוד מספרי תורה אחרים. ולעיתים מופיעים בו דברים הסותרים 

למה שנכתב קודם בתורה. למה משה שינה את גישתו, למה המצוות שניתנות בספר 

דברים שונים? ובאופן כללי, איך להתייחס בצורה קונסטרוקטיבית לסתירות הקיימות 

בכתובים?

מהפכה השקפתית בתורת הרב קוק

לעיתים רואים חשיבות בתורתו של הרב קוק רק בזה שהיא מהווה יסוד  לציונות 

הדתית. ולאמתו של דבר, תורת הרב קוק חוללה מהפכה מחשבתית, אשר נגעת 

ביסודות של כול יהדות כולה, ונמשכת עד היום הזה. בהרצאה, כמובן, לא נוכל לדון על 

כול היבטים של אותה מהפכה, אך נצייר כמה כוונים שבהם היא מתפתחת.

פוקשנסקי 
ז'ניה

פוקשנסקי ז'ניה - פסיכוטראפיסטית, עובדת סוציאלית בתחום רפואה , לשעבר מנכ"לית 

עמותת "גשר חינוכי" אני בת 51. עליתי לארץ מקייב, אוקראינה, בשנת 1990. בקייב 

בשנים 1987-1990 השתתפתי בתנועה ציונית בתנאי מחתרת. במסגרת ארגון בשם 

"לביא" לימדתי עברית . במסגרת הארגון הצלחנו להקים רשת של מרכזי לימוד של שפה 

עברית, היינו מוצאים ספרים לאור, ומקיימים פעילות חברתית ותרבותית למטרת הכרות עם 

ישראל ועידוד העלייה. ב1993-2005 עבדתי בקידום נער. 2005-2009 -ניהלתי מרכז 

למניעת אלימות במשפחה. משנת 2010 עובדת בתור עובדת סוציאלית בקופת חולים . 

משנת 2005-2016 עבדתי במנהלת פרויקטים בעמותת "גר חינוכי". משנת 2013-2016 

שימשתי כמנכ"לית העמותה. ברשותי תאר ראשון ושני בעבודה סוציאלית. אני למדתי טיפול 

משפחתי וגם פסיכוטראפיה CBT. נשואה, אם שני בנים בוגרים

לחצים בחיים יום יומיים - מה זה ואיך אפשר להתמודד אתם

במהלך המפגש אנחנו נדבר על לחצים יום יומיים ועל השפעתם על חיינו. אני אתן 

כלים מעשיים והמלצות להתמודדות עם לחצים ועם השפעתם. נלמד טכניקות של 

CBT ו DBT להתמודדות עם הלחצים. הפעילות תתקיים בפורמט של סדנא.
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פיבוברוב 
אנה

פלוצר 
סרנא 

אלכסיי

פסיכולוגית, מנחת קבוצות, מטפלת באמצעות אגדות, מומחית בחינוך יהודי. ילידת 

מוסקבה, גדלה במשפחה גדולה ששימרה זיכרונות של מסורת יהודית. מגיל מוקדם מאוד 

חלמה לעבוד עם ילדים, להיות פסיכולוגית, סופרת ומנהלת בית יתומים. החלה להגשים 

את חלומותיה בשנת 1992 כמדריכה בארגונים יהודיים, מנהלת מחנות קיץ לילדים ולבני 

נוער. השלימה את השכלתה כפסיכולוגית עם התמחות בטיפול משפחתי. ב-2011, יחד עם 

בעלה, עלתה לישראל. עובדת כמנחת קבוצות הורים, יועצת משפחתית. בימים אלה מכינה 

לדפוס את ספר הביכורים שלה, על כיצד לספר אגדות לילדים?

אגדות שבת ככלי טיפולי

האם אתם יודעים לספר סיפורים? אני - כן! ואני משוכנעת, כי המיומנות הזו יכולה 

להיות שימושית גם לכם, ללא קשר לגיל, מין או העדפות אחרות. אני יכולה להראות 

לכם כיצד להופוך לנגישים יותר, מעניינים יותר ומשמעותיים יותר לאדם אחר - וכל 

זאת, רק באמצעות סיפור. אב זה לא כל כך פשוט, כמו שזה נשמע... אני אספר לכם 

אגדות יהודיות שהומצאו על ידי חכמים, על ידי אנשים, על ידי. אני אראה לכם, מה 

גדול כוחם של רעיונות כשהם עוטים מחלפות חג של סיפורים ואגדות, ומלווים בפס 

קול של פיוטים וניגונים עתיקים,  אתם תעזרו  לי, ותגלו בדרך שגם אתם מספרי 

סיפורים נפלאים, מלאי יצירתיות ודמיון!

צייר, סופר, מילונאי. יליד מוסקבה )196(. בוגר החוג לפילוסופיה מאוניברסיטת טארטו, 

אסטוניה. שירת בצי הצפוני של הצבא הרוסי. אמן של הפרעת-סדר חברתי, אשף של 

פרובוקציה אמנותית, האמן הראשי של קבוצת "המלחמה". מחברם של  "מילון הקללות 

והגסויות הרוסי" )ב-12 כרכים(, "רישומים מרוסיה" )לונדון, 2007(, "אנציקלופדית 

השכרות הרוסית" )St. Petersburg, 2012(, "פילוסופית השכרות רוסית" )לונדון, 2017(. 

עוסק בעריכת מילונים ואנציקלופדיות.

שערוריות אמנותיות בישראל: חילול קדש, קורבנות אדם ושאר סטיות של 

האמנות העכשווית

מפגני-אמנות מודרנית בישראל: וידאו-ארט, דיונים, פרובוקציות וטרולינג.

פליוורט 
אנה

 SENIOR ISRAEL THORNTON GRANT В ,מומחית בחדשנות ובתכניות תמיכה ביזמנות

CONSULTANT .בעלת ניסיון של שנים רבות בליווי חברות בתהליכים אסטרטגיים לרבות 

יעוץ בתהליכי ניהול, מחקר ופיתוח של מודלים עסקיים לחברות. כעת עובדת בחברה 

פיננסית בינלאומית THORNTON GRANT . 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. 
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פליוורט 
מיכאל

פרבדוכינה 
אלכסנדרה

מיכאל פליוורט, איש עסקים, מייסד ומנכל BMY Holdings, בעבר דיפלומט, חוקר במכון 

ללימודי אירופה, האוניברסיטה העברית עלה לישראל במסגרת תכנית נעלה, בהמשך כיהן 

 Polis Jerusalem Institute of Languages כיו״ר עמותת בוגריי נעלה, מייסד שותף של

and Humanities, עבד בשגרירות ישראל במוסקבה, בגיוס כספים, מנהל בית ספר, 

חבר בפורום היועצים הצעירים ליד נשיא המדינה. בשנים באחרונות איש עסקים. מחבר: 

 Still God's Continent?: Reflections on the Place of Religion in Shaping a

Common European Identity

אינני מכיר ארץ כמותה: על הדת במדינה חילונית. פולמוס-קטטה

מדינת ישראל: חילונית או דתית? מילה לזכותו של החילוני בישראל. יהדות בבתי ספר 

ממלכתיים: הדתה - האמנם? רוסים, ישראלים, יהודים: שילוב או בלבול. לאן פנינו 

מועדות? עתידה של החברה הישראלית.

בעלת מותג קטן של אפנה סרוגה  Sasha's knits. בוגרת הפקולטה לביולוגיה 

באוניברסיטת מוסקבה ע"ש לומונוסוב. לאחר שעבדה בתחום במשך חמש שנים, היא עזבה 

את עולם הביולוגיה והרפואה לטובת עולם היצירה. פיתחה מותג עצמאי של אופנה סרוגה, 

חברת הוועדה המארגנת של לימוד לדוברי רוסית במוסקבה, מארגנת  פסטיבל האנימציה 

"נדודי שינה", מתנדבת  באירועים ובארגונים רבים נוספים, ושרה ג'אז.

סורגים צעיף טבעת -  עם הידיים, ללא מסרגות או ווים

כיתת אמן שבה אפשר במו ידיך )תרתי משמע( ללא שימוש בעזרים נוספים )מסרגות 

או ווים( לסרוג צעיף טבעת מחמם - פריט אופנתי ושימושי מאוד שימשיך איתך הלאה 

בתום הסדנא. סריגה על הידיים היא עיסוק נעים ומרגיע. מעבר לרכישת מיומנות 

 שימושית, כאן אפשר יהיה לנוח ולהירגע כמעט כמו בסדנת ריפוי בעיסוק. 

מספר המקומות מוגבל.

איך להיות חולדה: אמנות המשחק הארגוני

כיצד לרקום מזימות כדי לכרסם את דרכנו מעלה בהיררכיה הארגונית? חלק עושים 

זאת בצורה ויזטואוזית, אחרים עובדים קשה אך אינם זוכים להכרה, הוקרה או העלאה 

בשכר. במודע או לא, אנשים משחקים משחקים במאבק על כוח, כסף והכרה. אנחנו 

ננסה לעשות סדר בכללי המשחק הזה,ולמצוא דרכים לעקוף את המלכודת ולצאת 

מהמשחק ללא פגע.
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פרבר 
קובייב אולג

פריבלקו 
דרינה

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.

מופע סטנד-אפ: בלבולי מוח פטרבורגיים

סטנד-אפ עם סיפורים ומעשיות על פטרבורג, סרטים מצוירים, מסיאניה וצרות אחרות.

 Marom אנליסטית אסטרטגית של קבוצת .J-Sport מנהלת מחנה הספורט הבינלאומי

Group ישראל/אוקראינה. בעלת ניסיון של למעלה מ-20 שנה בפרויקטים קהילתיים, 

עבודה עם בני נוער ועשייה חברתית, תרבותית והתנדבותית בחמ״ע, ארה"ב, ישראל וקנדה. 

עבדה כמארגנת קהילתית וכמפיקה, מדריכה, מאמנת, מורת דרך, מתרגמת ויועצת בתוך 

כך, בין השנים 2003-2011 כיהנה כמנהלת פיתוח של HILLEL CASE )אוקראינה, 

בלארוס, מולדובה, גאורגיה, אזרבייג'ן, אוזבקיסטן(. מייסדת המרכז לתיירות יהודית חינוכית 

JUkraine, המפגיש מבקרים מכל רחבי העולם עם העושר התרבותי של המורשת היהודית 

בחמ״ע, במדינות הבלטיות ובמזרח אירופה. משנת 2012 מנהלת את מחנה הספורט 

היהודי הבינלאומי J-Sport פרויקט בצמיחה שפונה לבני נוער יהודים דוברי רוסית, 

המתעניינים בספורט, מגלים יצירתיות, ושואפים ללמוד יותר על השורשים היהודיים יחד 

עם קבוצת השווים להם מכל רחבי העולם. כל זאת, בהדרכת צוות מרצים ומנחים מנוסים 

 ,Marom Group מישראל ומחמ״ע. במקביל עובדת כאנליסטית ומנהלת פרויקטים של

המתמחה בפיתוח פתרונות משולבים ומותאמים לשיפור יעילותם של ארגונים חברתיים.

יוגה לפנים

יהודה הלוי אמר: "החיים קצרים, והמלאכה מרובה". לזה אפשר רק להוסיף, כי מרץ 

ונעורים נעלמים אפילו עוד יותר מהר, וזה עצוב.  עם זאת, לכל אחד מאיתנו יש חברים 

שהזמן לא נותן בהם סימנים. אותם אלה שבפגישות מחזור נראים בדיוק אותו דבר 

כמו לפני עשרים שנה. ומה יעשו כל האחרים, שלא שפר עליהם מזלם, ולא נתברכו 

בגנטיקה משובחת? כיצד להישאר צעיר ורענן משנה לשנה? אני מזמינה אתכם 

להתאמן בכיתת יוגה לפנים - נלמד להחליק קמטי הבעה להסיר "שקיות" מתחת 

לעיניים, למשטר סנטר שני, להמריץ את זרימת האנרגיה באמצעות עיסוי התנוך, ועוד. 

אדגים טכניקות משולבות וגישות של מאמנים שונים לתרגילי מתיחת פנים טבעית. 

אני מקפידה לבצע את התרגילים האלה בעצמי כמה פעמים בשבוע - וטפו טפו - 

מתבוננת במראה בשמחה :(  למעוניינים אשלח בדוא"ל רשימה של תרגילים בסיסיים 

וקישורים לערוצי המאמנים האהובים עליי, כי כאשר מדובר בטיפולי פנים, באמת, "ִאם 

יו, ֵאיָמָתי?" ֵאין ֲאִני ִלי, ִמי ִלי, ְוִאם לֹא ַעְכָשׁ
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פרידמן 
אביעד

איש עסקים . יושב ראש חברת המתנ"סים בישראל.  אביעד נשוי לחנה ואבא לחמישה 

ילדים. אביעד שרת בחטיבת גולני וכיום הוא משרת במילואים בדרגת רב סרן.אביעד עבד 

במשרד רוה"מ בן השנים 92 ל96 במסגרת נתיב. בשנים אלו עסק בהדרכה ובניהול 

פעילות יהודית בכל רחבי ברית המועצות לשעבר והיה מראשוני תוכנית נעלה.. אביעד 

שמש כשלוש שנים כראש מטה שר הקליטה בין השנים 96 ל99. אביעד היה שותף להקמת 

משרד התפוצות . במסגרת זו היה אביעד שותף להקמת פרוייקט תגלית והוא מכהן כחבר 

הנהלת התוכנית עד היום. אביעד שמש כיועצו של מר אריאל שרון לענייני תפוצות. החל 

משנת 2001 אביעד איש עסקים . אביעד כיהן כמשנ"כל מעריב בין השנים 2002 ל2006 . 

אביעד חבר בדירקטוריונים של חברות הנסחרות בבורסות בישראל ובניו יורק . אביעד כהן 

כיושב ראש וכחבר במספר חברות ובהם רוזטה גרין, מעין ונצרס קפיטל פוניט , אורמד, 

טבת גרין פילד ועוד. אביעד היה שותף להקמת חברת ריתמיה וליווה את החברה מיום 

הקמתה עד למכירתה לחברת בוסטון סיינטפיק. משנת 2012 אביעד משמש בהתנדבות 

כיושב ראש חברת המתנ"סים הארצית. והוביל שם את תוכנית ההבראה של החברה. 

אביעד משמש כסגן נשיא ארגון המתנ"סים העולמי. 

מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף. בין יוסף הצדיק המקראי לבין יוסף סטאלין - קריאה 

כלכלית בפרשת השבוע

ספר בראשית מתאר לנו את מעשיו של יוסף במצרים. יוסף פועל בצורה אמיצה 

וייחודית ומציל את מצרים מי אמץ את השיטות של יוסף מה המחיר שלהם ואיך זה 

קשור לימינו אנו 

 פרידמן-רוס
חנה

הרבנית ד"ר חנה פרידמן, מורה ומנהלת חינוכית, ד"ר לתלמוד, תל אביב. ד"ר לתלמוד, 

מורה וחוקרת, נשואה לאביעד ואם לחמישה. חנה נולדה בירושלים למדה במוסדות לימוד 

של הציונות הדתית, המשיכה בלימודיה באוניברסיטה העברית והשלימה דוקטורט בתלמוד, 

havruta- חברותא ,www.lind.org.il לימדה בבתי מדרש מגוונים: מדרשת לינדנבאום

huji.co.il, קולות www.kolot.info, עלמא www.alma.org.il ובית מדרש לאנשי 

תקשורת. לפני כאחת עשרה שנים עקרה משפחת פרידמן מביתה בהתנחלות נווה דניאל 

שבגוש עציון, לדירה במרכז תל אביב מתוך רצון לשמוע ולהשמיע, להשפיע ולהשתנות.

בתל אביב ייסדו את 'יחד', קהילה דתית תל אביבית המושכת אליה ציבור מגוון, ובתי מדרש 

שונים. בשנים האחרונות חנה שותפה בהקמת תיכון דתי ליברלי לבנות בתל אביב. חנה היא 

 ,www.bmj.org.il/third_level/38/ בוגרת בית המדרש למורות הלכה בבית מורשה

חברה בארגון רבני בית הלל, www.beithillel.org.il/ משתתפת בכנסים וכותבת מאמרים 

בתחומים שונים הנוגעים לזהות דתית בימינו. שיעור תלמוד של חנה במסגרת המיזם 

'הסוגיא האהובה עלי' של מכון שפע
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 פרייגר
מריה

אמנית, סופרת, יוצרת ומנהלת אמנותית של ארגון ללא מטרות רווח UNITY ART ושל 

הגלריה UNITY ART HOUSE, מארגן אירועי תרבות ופסטיבלים. בישראל משנת 1996. 

בשנת 1997 התקיימה התערוכה האישית הראשונה שלה באשדוד. אוהבת להמציא 

סיפורים ואגדות, שחלקן זכו לפרסים ספרותיים ברוסיה. עבדה כעורכת ראשית בעיתון 

הישראלי "טריבונה". שיריה הולחנו על ידי  ב.'בר, והיו בסיס לפרויקט השירה המוסיקלי 

"עתי הגורל", אשר זכה במקום השני בתחרות הבינלאומית ע"ש דונייבסקי לשנת 2016. 

מאז 2014 - מייסדת ומנהלת של התאחדות היוצרים  UNITY ART. ארגנה והפיקה למעלה 

מ-50 אירועי תרבות ואמנות: תערוכות, פסטיבלים, ירידי אמנות. מאז תחילת 2016 - 

המנהלת האמנותית  של הגלריה  UNITY ART HOUSE ביפו. לקחה חלק בתערוכות רבות 

בארץ ובעולם. עבודותיה מוצגות באוספים פרטיים בישראל, בארה"ב, בקנדה, וברוסיה. 

עוסקת רבות בטיפוח וקידום של יוצרים ואמנים. מעבירה סדנאות וסמינרים בנושא קידום 

ושיווק בשוק האמנות, וסדנאות יצירה ומלאכת יד.

בוראות עולמות. כיתת אומן ליצירת תמונות בטכניקה מעורבת

גם אם מעולם לא ציירת, אבל יש לך את הרצון לנסות - הסדנא הזו היא ההדמנות 

שלך. כאן ניצור תמונה  באמצעות חומרים שונים ומגוונים ובטכניקה מעורבת: צבעים, 

דבקים מיוחדים ואלמנטים דקורטיביים שונים. שילוב החומרים השונים יאפשר לך 

ליצור תמונה תלת מימדית, מיוחדת ויוצאת דופן שיכול לעטר כל בית או משרד, או 

להיות מתנה נהדרת.

המעבר מהתנחלות לכיכר רבין: אתכשהסטריאוטיפים מתפוצצים לך בפנים.

לפני אחד עשרה שנים עברתי לתל אביב מתוך התנחלות קטנה בגוש עציון. כאישה 

דתיה נדהמתי לגלות את שפע התופעות והסיפורים האנושיים, ואת הרנסאנס הדתי 

המפתיע שעוברת העיר העברית הראשונה. בהרצאתי אשתף בסיפורים חוויות 

ותובנות, "עלילות חנה בעיר הגדולה".
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פרל שלמה 
)סולומון(

פרלמן 
אלכסנדר

הורי של שלמה פרל היגרו לגרמניה מרוסיה זמן קצר לפני המהפכה. כאשר הנאצים עלו 

לשלטון בגרמניה, עברה המשפחה לפולין. ב 1939- נשלחו הוריו של שלמה ואחותו לגטו, 

והאח הבכור, ששירת בצבא הפולני, נשלח למחנה השבויים. שלמהואחיו יצחק הצליחו 

לעבור לבלורוס המערבית. שלמה בן ה 15- נשלח לבית יתומים בגרודנו. ב 1941-, עם 

תחילת הכיבוש, שלמה, שגדל בגרמניה ודיבר גרמנית שוטפת, התנהג כבן לגרמנים 

הבלטיים. כשנה עבד כמתורגמן בצבא הגרמני, ולאחר מכן נשלח לבית הספר של הנוער 

היטלראי. לאחר המלחמה למד שלמה כי הוריו ואחותו נספו, אך הוא הצליח למצוא את 

האחים שנותרו בחיים. בשנת 1946 שלמה התקבל ללימודיפ במכללת אורט. לאחר שרכש 

עלה לישראל, התגייס לשורות צה"ל. בבגרותו היה לאיש עסקים.

הייתי סולומון מהיטלר יוגנד

במשך שנים רבות, שלמה פרל נערך לספר את סיפור חייו. למעלה מ-40 שנה אחרי 

המלחמה ראה אור ספרו האוטוביוגרפי "Iich War Hitlerjunge Salomon" )"הייתי 

שלמה מהיטלר יונגר"(. על עלילת הספר מתבסס הסרט של אגנישקה הולנד "סולומון 

היטלר" )"אירופה, אירופה"(. הסרט צא למסכים בשנת 1992, היה מועמד לאוסקר 

במועמדות "התסריט הטוב ביותר" וזכה בפרס גלובוס הזהב. כעת, כסופר, נואם ואיש 

הציבור, שלמה פרל, מסתובב ברחבי בעולם כדי להביא את סיפורו לאנשים.

דוקטור לביולוגיה, מנהל מחלקת יישום של חברת "RENIUM". יליד במוסקבה. לאחר סיום 

הלימודים עלה לישראל בשנת 1995, והשלים אתי הדוקטורט באוניברסיטת בר-אילן. 

במשך 10 שנים עמד בראש מעבדת השירות המדעי באוניברסיטת בר-אילן. במשך 6 

השנים האחרונות, מנהל מחלקה בחברה לציוד מדעי.

ביוטכנולוגיה ותנ"ך

שמעת בוודאי על "ביוטכנולוגיה". אבל מה המושג באמת אומר? אמנם המילה זו 

לא היתה קיימת בימי המקרא, אבל האם היתה ביוטכנולוגיה? איזה גבינה עמדה על 

השולחן ארוחת הבוקר  של אברהם? האם אפשר לכנות את יעקב 'המהנדס הגנטי 

הראשון'?  האם אורגניזמים מהונדסים גנטית - כשרים?



94

פרנקל 
אהרון

צוירף 
אלכסנדר

 צ'חנובץ 
יאנה

אהרון גובר פרנקל , יליד 1957, איש עסקים ויזם בינלאומי. מסוף שנות ה-80, הבעלים 

של קבוצת Loyd's, העוסקת בהשקעות בתחום הנדל"ן, התעופה האזרחית, האנרגיה 

וההיי-טק. בשנות ה- 90 סייע פרנקל רבות בהבאת עולים חדשים מברית המועצות לשעבר 

לישראל, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הסוכנות היהודית ועם ממשלת ישראל . נוסף על 

פעילות עסקית חובקת עולם, נוטל פרנקל חלק פעיל בשורה של יוזמות ציבוריות בארץ 

ובעולם ועל כך זכה בעיטור הכבוד של הלגיון הצרפתי, שהוענק לו על ידי נשיא צרפת 

ניקולא סרקוזי, בעיטור הכבוד Chevallier de l‘Ordre de Grimaldi שהוענק לו בידי נסיך 

מונקו, אלבר השני ובעיטור Mecenate of Russia מטעם נשיא הפדרציה הרוסית. פרנקל 

שימש בעבר יו"ר ועידת הנשיא בתקופת כהונתו של שמעון פרס ז"ל והיום ממלא שורה של 

תפקידים ציבוריים ובהם: נשיא ארגון לימוד Limmud FSU, יו"ר הנהלת הקונגרס היהודי 

האירו-אסייתי ,קונסול כבוד של רפובליקת קרואטיה בירושלים, נשיא הקהילה היהודית 

במונקו ועוד .

אירוע פתיחה

נולדתי לפני כ38 שנים בעיר צ'רקסי שבאוקראינה. בשנת 1994 עליתי ארצה במסגרת 

נעל''ה ומאז מחשב את ארץ ישראל כביתי ומולדתי. אחרי שירות צבאי בצנחנים וטיול בעולם 

החלטתי להתמוקד בידיעת הארץ וסימתי תואר בלימודי ארץ ישראל. במקביל עשיתי קורס 

מורי דרך ומשנת 2011 עוסק בהדרכת אורחי מדינתינו ויחד איתם מגלה מחדש את יופיה 

של  ישראל.

סיור בקניון האדום

כ-20 ק''מ דרומית לאילת נמצא אחד הקניונים היפים בארץ. נלך במסלול מעגלי בתוך 

קניון פסטורלי, עם אבן חול נובית בצבע אדום שהזמן, המים והרוח פיסלו בה ויצרו 

יצירת פאר שקשה לא להתפעל ממנה. במסלול תפגשו גם סולמות ומעקה שיסייעו 

לכם לרדת קטעים גבוהים בקלות ובביטחה.

דר' יאנה צ'חנובץ, ארכיאולוגית של רשות העתיקות, ירושלים. ארכיאולוגית חופרת - 

חוקרת של רשות העתיקות, מנהלת חפירות גבעתי בירושלים. מתמחה בארכיאולוגיה 

ביזנטית, צליינות לארץ הקודש ונוכחות של קהילות קווקאזיות בא''י. תחום עיון נוסף: 

תולדות החקר הארכיאולוגי של ירושלים וא''י. מחברת של שלוש מונוגרפיות מדעיות 

ועשרות מאמרים.



95

מקורות וחיקויים: זיוף העתיקות בארץ הקודש

זה מזמן זיוף העתיקות הפך לאחד המלאכות המסורתיות של ארץ הקודש. לא נמצא 

כאן כדים יווניים או מומיות מצריות למכירה; כאן יספקו לנו לפחות מחותמות של מלכי 

המקרא, גלוסקמאות השליחים וכתבי המיסתורין שבהם חבויה האמת לאמיתה. אז 

למה אנחנו עדיין מוכנים להאמין בכל זיוף ארכיאולוגי?

ציקל 
קרינה

צ'סלר 
חיים

קרינה ציקל ויטראג'יסטית ומעצבת תכשיטים מזכוכית. במקצועה והשכלתה מתכנתת, 

כמו כן מייסדת קבוצה גדולה בפייסבוק לישראלים דוברי רוסית, המיועדת לעזרה, עצות 

והמלצות. קרינה מתכנתת במקצועה ובעלת השכלה גבוהה במחשבים ופסיכולוגיה, אך 

מאז ומתמיד נמשכה לכל מה שקשור באומנות ונשמתה שאפה לצבע ויופי. היא אוהבת את 

כל מה שקשור ביצירה ואת זמנה הפנוי מעבירה בתחביבים אהובים. קרינה רוקדת טנגו, 

לומדת שפה יפנית ומפסלת בזכוכית, בין היתר - עושה ויטראג'ים וחרוזי זכוכית במבער. 

את העבודות שלה ניתן לראות באתר: www.karina.co.il, ובכדי לצפות בתכשיטים, תוכלו 

להכנס ללשונית Jewelry בתפריט העליון. בסדנה זו תוכלו לראות איך להכין חרוזי זכוכית 

בעזרת מבער וכלים שונים. יהיה קצת קשה לאפשר לנוכחים להשתתף בסדנה, מכיוון 

שבשביל זה יצטרכו ללמוד להשתמש בכלים, אך תוכלו לצפות בכל תהליך ההכנה מקרוב, 

ואולי אפילו התחביב הזה יסחוף גם אותכם. ההשתתפות בסדנה לא מסוכנת גם לילדים.

הכנת חרוזי זכוכית בעזרת מבער

למפוורק- זוהי עשיית חרוזי זכוכית בעזרת מבער. אל להבת האש שבמבער מקרבים 

מקלות זכוכית צבעוניים, מלפפים את הזכוכית הנמסה על מקלות מתכת, וכך נוצרים 

חרוזי זכוכית מהממים. לאחר מכן אפשר לעצב את החרוז ולוסיף פסים, נקודות 

ופרחים גם מזכוכית.

חיים צ'סלר הוא יושב ראש ומייסד לימוד FSU ברחבי העולם. לשעבר גזבר הסוכנות 

היהודית וכן ראש המשלחת של הסוכנות היהודית בברית המועצות לשעבר ובארה״ב. 

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד 

השקת התערוכה ״הרב מנחם הכהן - רב, מנהיג ונון-קונפורמיסט״
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צ'רניצקי 
אלכנדר 

קגן 
אלכסנדר

קובלסקי 
הלנה

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 

PHARM FISH SEA” .”RED גוריון בבאר שבע. משנת 1997 מתגורר באילת. עובד בחברת

דגי ישראל

אילו דגים חיים בימיה ואגמיה של ישראל? איזה מינים אפשר למצוא רק כאן? מי מהם 

מגדלים בארץ, ומאילו יבשות ואוקיינוסים מייבאים דגים לחנויות שלנו?  

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 "TV ILAND "בנושאים: קרימינולוגיה וצבא.

תסביך אדיפוס בהתגלמותו - מדוע וכיצד ילדנו "הורגים" אותנו?

אחד המושגים המרכזים של התיאוריה הפרוידיאנית הינו תסביך אדיפוס אשר נובע 

מהמיתולוגיה היוונית והמחזה על אדיפוס המלך. האם אכן יש קשר בין הסיפור לבין 

המושג של פרויד? וכשאנו משתמשים במושג הזה האם מבינים מה משמעותו? כיצד 

פרויד ותיאוריות פסיכואנליטיות אחרות מציגים את המשולש המסובך: אם-אב-תינוק, 

מה פתרונו המוצלח וכיצד הוא משפיע על המשך חיינו? והם אכן רוצים "להרוג" 

אותנו...שאלה רק כיצד? 

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
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קוגן 
יבגני

קוגן 
יוג'ין

כלכלן ואיש עסקים. נשיא קבוצת המשקיעים  "שותפים מוסקבאים". בשנת 1987 סיים 

בהצטיינות את המכון הממלכתי הפיננסי במוסקבה. בין השנים 1990-1997 עבד בישראל. 

לאחר מכן ניהל את מחלקת קשרי לקוחות ומסחר בקבוצת "Centrinvest", מחלקת 

קשרי לקוחות בחברת ההשקעות נוספת. במשך שש שנים, עמד בראש "אנטאנטה קפיטל" 

כמנכ"ל ושותף. היה שותף בכיר בחברת ההשקעות "רומא" השלישית.

ביטקוין ושוקי ההון הבינלאומיים, או כמה זמן עוד תמשיך החגיגה?

חילופי מס אוטומטיים: השלכות והמלצות

נדבר, כיצד נכון להבנות ולנהל את הנכסים שלנו.

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 

לעורך הספרות של ההוצאה לאור CORPUS . 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 

הרחב, אך אסור להמשיך ולהתעלם מהם. בסדנא יובאו סיפוריהם של הסופרים 

והספרים, נקרא קטעים מתוך הסיפורים הקצרים.

שפת הקשב לילדים ולמבוגרים

כל כך הרבה שמענו החיינו: "אל תתרגש! תתרכז! תרפה! לא לדאוג!", אבל לא הצלחנו 

לעשות את זה. כל כך הרבה אמרנו לילדים שלנו: "תתרכז! אל תתרגש! תרפה!" אבל 

זה לא עובד, הם ממשיכים. למה? הם מתעללים בנו? או שאולי הם פשוט לא יודעים 

איך לעשות את זה? איך ללמוד וללמד את הילדים להתרכז ולהתפקס? איך להסביר 

להם מה אפשר לעשות כדי להירגע?ברור שדרך המשחק! ולאלה שגדולים יותר אפשר 

להסביר מה גילו במחקרי המוח עכשויים על העבודה שלו ועל מנגנוני הוויסות שלו.

בהרצאה אנחנו נדבר על איך המוח שלנו עובד, ואיך הגוף שלנו מגיב, מה עוזר לנו "לא 

להתרגש", איך להרפות ולהרגיש בטחון, איך להגיע לוויסוט ושליטה ברגשות. וגם איך 

לעשות כל זה בצורה לא משעממת, דרך משחק וחוויה. 
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קוגן
 רומן

קודמן 
אירנה

יליד טאלין, אסטוניה. עלה לארץ בשנת 1991. בעל תואר שני בתקשורת ועיתונות 

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בעבר עבד בכנסת כדוברו של ח”כ רומן ברונפמן, 

 וכן שימש כשליח הסוכנות היהודית בסנט פטרבורג ובמדינות הבלטיות. 

.FSU מאז 2010 מכהן כמנכ”ל לימוד

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד

מרצה, מורה,יועצת חינוכית,מנחה קבוצות, מנהלת תכניות לישראלים דוברי רוסית 

 בעמותת "עתיד במדבר".

עלתה לישראל בשנת 1993. מאז ועד היום  עובדת בביה"ס המשלים "אימפולס" בבאר 

שבע. הקימה את "בית ספר להורים" כדי לסייע להורים דוברי רוסית להתמודד עם הפערים 

המנטליים והתרבותיים בינם לבין ילדיהם הגדלים בישראל. ממשיכה לעבוד עם הורים דוברי 

רוסית, להרצות על יהדות וישראל ברוסית ועברית, ולהכשיר פעילים קהילתיים,מתנדבים, 

 קבוצות צעירים, ומחנכים בערי הנגב השונים.

 משנת 2011 מובילה תכניות עם ולמען דוברי רוסית ברמה האזורית והארצית.

בין התוצרים וההצלחות של פרויקט "אימפולס חדש בישראל" שריכזה בין השנים -2005

2011 אפשר למנות:  פיתוח והפקה של ספרים ברוסית על חגי ישראל, לרבות מערכי שיעור 

באומנות, רוסית, משחקים מפתחים,מתמטיקה, אנגלית. ובמסגרת פעילותה בעמותת 

"עתיד במדבר" בין השנים 2011-2017 היא גאה במיוחד בפרויקט "ילדי המלחמה" 

שבמסגרתו נאספו מעל 90 סיפורים על גיבורי מלחמת העולם השנייה, תושבי נגב. יצוא 

לאור 7 ספרים בשתי שפות,פוסטרים וסרטונים. הפרויקט אף זכה במגן משרד קליטת 

העלייה לשנת 2016. ולצדו פרויקטים רבים נוספים לפעילים מבוגרים בני +70 דוברי 

רוסית ואמהרית,  פרויקט להורים וילדים, סדרת הרצאות, פיתוח משחקי לומדה, וכתבה 

ספר להורים וילדים- "מוכנות רגשית לבית הספר".לאירנה תאר שני. בייעוץ חינוכי , הוראת 

פסיכולוגיה ופדגוגיה.

על מה לדבר עם אנשים מבוגרים? תתפלאו לשמוע - על אהבה…

הורים מגדלים את הילדים ובאופן לא צפוי מגלים, שהוריהם הופכים להיות ילדהם.על 

מה לדבר עם הורים?איך ולאיזה נושא אפשר למשוך קהל במועדונים. אהבה-נושא 

מושך לכול גיל. איך לדבר על אהבה...
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 קוטלר
גרגורי

קונצביה 
מרינה

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. 

כיצד התגיירה רות המואביה?

קריאה מודרכת בספר רות עם פירוש רש"י ומאיר שלו.

קבלת שבת לפי הנוסח הרפורמי

מרינה קונצביה - עיתונאית, דוברת, עורכת ומגישת תוכניות רדיו וטלוויזיה, פעילה ציבורית, 

חברת מועצת העיר ירושלים, מחזיקה תיק קליטה ועלייה ותיק גימלאים/ מרינה קונצביה 

– קידום פרויקטים קהילתיים – ברמה ארצית. פתיחת "שערי גטו רוסי" למען הכירות בין 

קהילה דוברי רוסית לבין דוברי עברית, למען שיפור תדמיתה של מדינת ישראל, למען 

עתידה של עליה הגדולה של שנות ה-90 ולמען עלייה חדשה של יהודי חבר העמים של 

היום לישראל.  החל משנות ה-70 ועד לעלייתה ארצה הייתה מרינה קונצביה פעילה 

במחתרת יהודית במוסקבה. בעודה בברית המועצות הצטרפה לחוגי "עליה" – חוגי יהדות 

במוסקבה, התחילה ללמוד עברית והשתייכה לקבוצת צעירים יהודים שהקימו מחדש את 

מסורת הפורים-שפיל )אחרי הרבה שנים שלא היו הצגות כאלה בגלל איסור שלטונות 

סובייטיות(. בגלל השתתפותה בהצגות פורים-שפיל שכללו גם סטירה נגד המשטר 

הטוטליטרי, - נרדפה על-ידי שלטונות, פוטרה מעבודתה כמורה לרוסית וספרות כללית 

בתיכון בבית ספר מוסקבאי. בקיץ 1985 בעקבות איומים מצד אנשי ה-ק.ג.ב לאסרה בגלל 

פעילותה, - קיבלה באופן מפתיע אישור יציאה מבריה"מ ועלתה לארץ. )כך היה מקובל 

בשנים האלו ברוסיה: קודם רצו לבדוק, האם אפשר "לשבור" ולהפחיד בן-אדם ואם הוא לא 

 נשבר – לזרוק אותו, לגרש מגבולות בריה"מ(.

בארץ הצטרפה לתנועות יהודים –יוצאי בריה"מ למאבקם בעד מימוש זכותם של יהודי ברית 

המועצות לעלות לישראל. השתתפה בפעילות של ארגונים כמו "הפורום הציוני" ו"הפעולה 

הישראלית". עם "פריחת" העיתונות בשפה הרוסית בארץ התחילה לעבוד בתקשורת בשפה 

הרוסית כעיתונאית ומתרגמת. תחקירים בנושאי קליטת ועלייה, ריאיון של נציגי השלטון 

דחפו אותה להיכנס לפעילות ציבורית למען העלייה בבחירות מוניציפאליות לעירית ירושלים 
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כאשר נבחר אהוד אולמרט לראש עיריית ירושלים והוגש פרויקט הקמת בית קהילות 

העולים בעיר – הייתה דוברת מתא של סקטור רוסי וכממונה על הפרויקט הזה נעשתה 

המנהלת הראשונה של בית קהילות העולים בבירת ישראל. ב-1995 שוב חזרה לעבודה 

עיתונאית בתקשורת בשפה הרוסית – עורכת ומגישה תוכניות רדיו, כותבת בעיתון "ווסטי" 

ועורכת חדשות בתוכנית אקטואליה "קליידוסקופ" בערוץ ראשון בטלוויזיה ישראלית. אבל 

החיים הפוליטיים גוררו אותה שוב. ובמערכות הבחירות לכנסת שמשה דוברת הליכוד 

לעבודה עם אמצעי התקשורת בשפה הרוסית בארץ. הרצון לפעילות ציבורית הביא לכך 

שמרינה עברה מבחנים בסוכנות היהודית ומ-2002 ועד 2005 הייתה שליחת עלייה מטעם 

הסוכנות היהודית בעיר סנט-פטרבורג. במשך השנים האלו עבדה עם פרויקטים שונים, 

מיוחדים ומיועדים להכרות עם ישראל, היהדות, תולדותיה ותדמיתה של מדינת ישראל. 

לאחר 2005 שוב חזרה לעבוד בתקשורת בשפה הרוסית, אבל עניינים פוליטיים היו בסדר 

עדיפויות במקום הראשון כמו תמיד: כך במשך השנים האחרונות עבדה עם פרויקטים 

שונים,אחרי כל כך הרבה שנים של פעילות ציבורית למען העלייה הרגישה צורך להצטרף 

לרשימה של ראש העיר ניר ברקת והיום - חברת מועצת העיר ומחזיקה תיק עלייה וקליטה 

וגמלאים.

הסנדרומים הירושלמיים: בין עבר לעתיד, בין חילונים ודתיים, בין מזרח ומערב…

ההרצאה מוקדשת לירושלים היום, לכבוד יום השנה ה 50- לאיחוד העיר, בעיות 

הבירה הישראלית, הפרדוקסים בתוך החברה הירושלמית, חלוקת העיר באוכלוסיות 

שונות, תחזיות לעתיד.

קופצ'יק 
קטיה

דוברת ויועצת תקשורת. בעלת תואר שני ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית 

בירושלים. מנהלת פרויקטים בתנועת ״ישראל חופשית״, הפועלת לשינוי יחסי דת ומדינה 

בישראל וליצירת חברה דמוקרטית ופלורליסטית יותר. קטיה היא אחת ממייסדיה של תנועת 

״דור 1.5״,  צעירים דוברי רוסית בישראל, שהוקמה בשנת 2011 וחרטה על דגלה להביא את 

סיפורה של הקהילה הרוסית ואתגריה לסדר היום הציבורי בישראל. בעברה עסקה בחינוך 

יהודי בלתי פורמלי. חברת ועד המנהל במכון ״שחרית״. עלתה לישראל בשנת 2000 

מחרקוב )אוקראינה(, וכבר מחצית מחייה חייה בירושלים. 

אופיה היהודי של מדינת ישראל
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קיפניס 
מיכאל 

 קלמן
יוליה

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( 

"האם נפגש על הגשר?!" - סוגיות של מעבר בין תרבותי

גשר בין העולמות, אנשים, תרבויות - מטפורה נפוצה. מי אנכנו על הגשר? מה 

תפקידנו? מה הסוגיות שהופחות את הגשר הזה לכל כך משמעותי והמעבר ללא צפוי, 

כואב משמעותי?

 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״ וצוללת בעניין רב לתוך הגיוון האתני-תרבותי הישראלי בתקווה לאיסוף חומר 

ומוטיבציה לכתיבת הפוסט-דוקטורט. 

"זרים" באמריקה, רוסיה וישראל. מדוע במדינות שונות היחס ל"זרים" בכלל 

ולמהגרים בפרט שונה?

השאלה היהודית התמידית על חייהם של מיעוטים ברוב אתני-שונה הפכה במאה 

ה-21 לשאלה כלל-עולמית, במיוחד במדינה בה היהודים הם הרוב האתני. במהלך 

ההרצאה נדון בהגירה והשוני שלה בראי העובדות, הסטטיסטיקה והגישה לנושא שלא 

תמיד מסתדרת עם הנתונים היבשים ונבחן את הגישה המדעית הסוציו-אקונומית 

בגאוגרפיה מול גישתן של המדינות. הרי מדינות שונות הן כמו אנשים - לכל אחת יש 

את הצרות הפנימיות שלה, דימוי-עצמי ואופי ייחודי. 
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במקרה בוחן ניקח שלוש מדינות, המוכרות לכולנו, בהן עומדת שאלת גיוון 

האוכלוסייה, פרויקטי הגירה וגישות "אנחנו והם" שונות:

ארה"ב - מדינת המהגרים, היכן "שמגוון הוא המאחד"• 

רוסיה - אחידה ורב-תרבותית אבל עם גישת ה-"понаеахали" )"הם" הגיעו(.• 

ישראל - צעירה וצבעונית, היכן "שברוכים הבאים עולים חדשים"• 

בבחינה ניגע בשאלות הגיוון התרבותי בערים, הרובעים האתניים בארה"ב, תיאורי 

"הגטו" הרוסי ונחשוב ביחד על המציאות הישראלית - האם גם כאן ישנן שכונות 

אתניות ואם כן, מדוע?

 קלנדרב
אלה

אלה קלנדרב עסקה ועוסקת בלימוד והוראת מגוון שפות זרות שאת מקצתן למדה 

באוניברסיטת תל אביב ואת חלקן באופן עצמאי.  בזכות כל השנים של לימוד, הוראה, 

מחקר, תרגום, ועיסוק כללי בשפות, כמו כן בזכות האינסטינקט של אלה ללמידה עצמית, 

פיתחה מתודולוגיה ייחודית ללימוד שפות שיישמה בהצלחה בקרב מעל לאלף תלמידיה.  

ב-2010 יסדה אלה את העסק הראשון שלה "לינגוהאוס", שהתמחה בלימוד רוסית 

לבוגרים. לאחר כשנתיים, פרסמה את ספר הלימוד הראשון שלה ללימוד רוסית שכלל 

 LoLo אוצר מילים נרחב ודקדוק רוסי בסיסי. ב-2016 ייסדה אלה את המיזם הייחודי שלה

– כרטיסיות לימוד רוסית לדוברי אנגלית המתבסס על קונספט חדשני ויעיל להקניית אוצר 

המילים השכיחות ברוסית. ב-2017 כתבה אלה את ספרה השני ללימוד רוסית לדוברי 

עברית – "להתאהב ברוסית" בהוצאת סטימצקי.

כיצד ללמוד שפה זרה מבלי להשתגע 

לימוד שפה זרה משלב בעצמו אלמנטים מתמטים ופסיכולוגים. בהרצאה הזאת נדבר 

על שני מרכיבי יסוד אלה. הבנת המנגנונים הפסיכולוגיים והאלגוריתמים המתמטיים 

המעורבים בתהליך לימוד שפה, עשויה לסייע בהגברת תחושות ההנאה והביטחון של 

התלמיד, שהינם חיוניים לתהליך רכישת השפה.

האם העולם נראה זהה בכל שפה? 

האם השפה משקפת את תרבות החברה הדוברת אותה במובנה העמוק, וזאת מעבר 

לסוגיות כגון מספר המילים השונות הקיימות בשפה לתיאור: שלג או גמלים. ואף 

יותר שנוי במחלוקת מכך: האם שפות שונות עשויות להוביל את הדוברים בהן בהכרח 

לתפיסת מציאות שונה?
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קרא-
 איוונוב
מיכאל

 קרמר
מרינה

מנהל בהתנדבות את הקמת "בית המדרש הלאומי" במרכז החינוכי "מחניים". מתגורר 

במעלה אדומים, עובד חברת Mobileye בירושלים, מומחה ואדריכל להגנת סייבר, ובמקביל 

לומד ומלמד מורשת יהודית. יליד במוסקבה, למד בבתי ספר מתמטיים מס' 2 ומס' 7. 

השלים את לימודיו באוניברסיטה במוסקבה. במשך שמונה שנים נאבק על זכותו לעלות 

לישראל.  בשנים אלו למד עברית ותורה במוסקבה בחשאי, בתנאי מחתרת. ולאחר מכן, 

בין השנים 1978-1987 עסק בהוראת תלמוד ומחשבת ישראל  במסגרת תנועה יהודית 

עצמאית. חי בישראל משנת 1987, בשנת 1993 קיבל תואר שלישי בביופיזיקה ממכון ויצמן.

אתגרים הלכתיים, מוסריים ואתיים של החדשנות הטכנולוגית: 

הגישה הקלאסית, חזון איש: הגישה החדשנית, השלכות

עיתונאית, מדריכת חינוך בלטי פורמאלי. ,נולדה באוליאנובסק, רוסיה, שם סיימה את 

לימודיה וקיבלה תואר בפקולטה לעיתונאות. עבדה בעיתון ״קומסומולסקאיה פראבדה״ 

ובהוצאה לאור אחרים. גרה בישראל משנת 2006. סיימה כאן אוניברסיטה וקורסים למורי 

דרך. עבדה בארוץ 9 ככתבת חדשות מנחה של תוכנית תיירות. כעת משלבת את עבודתה 

כמדריך דרך עם הסמינרים  בענף החינוך הבלטי פורמלי.

סיור בפארק התמנע

אנו נבקר באחד האתרים הוותיקים בישראל- המכרות של מלך שלמה:  מחפרות 

נחושת שרבים לחמו למענם ושמרו כעוצרות.  נראה את עמודי מלך שלמה, פלאות 

ה״פטרייה״ הגאולוגים, קמרונות של צוקים וורודים ועוד. 

סיור באילת

נעלה אל נקודת תצפית מעל אילת ונדבר על השכנים שלנו. נבקר בגבול מצריים 

ונשוחח על  מערכות יחסינו המדיניים,  נגיע אל גבול עם ירדן וניזכר ב הסכם שלום 

משנת 1994.  ולבסוף, נגיע אל דגל הדיו המזכיר לנו על  מבצע ״עובדה״- המבצע 

האחרון במלחמת העצמאות.

 רביד
יגאל

עורך ומגיש תכניות וחדשות לשעבר ברשתות הרדיו והטלוויזיה של קול ישראל והערוץ 

הראשון. בוגר מדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב ולימודי תקשורת בארה״ב. כיום כותב 

ומשדר במספר תחנות וערוצים ומנחה אירועים בינלאומיים בארץ ובחו״ל.

יגאל רביד מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור 

שיחה עם גדעון סער: ישראל ואתגריה לקראת 2018. משוחח: יגאל רביד
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רודמן 
מיכאל

רוזובסקי 
מרק

פיזיקאי בחברת MATERIALS APPLIED .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 חברת היי-טק בתחום האלקטרו- אופטיקה. בעלים של עשרות 

פטנטים ופרסומים מדעיים. הופיע בכנסים מדעיים בארץ ובעולם. כעת עובד בחברת 

MATERIALS APPLIED ,החברה הגדולה בעולם לייצור ציוד אלקטרוניקה תעשייתית. 

נשוי, אב לשלושה ילדים וסבא לחמישה נכדים.

אינטל או סטרטאפ? הייטק בישראל: היסטוריה, התפתחות, קריירה

אנו נדבר על ה״הייטק היהודי בברית המועצות״, על התפתחות הענף הזה בישראל 

ומיקומו בכלכלה של המדינה, ניגע בנושא של ההייטק היהודי מחוץ לגבולות ישראל.

כמו כן, נשוחח על דרכים מסוימות לבניית קריירה בענף ההייטק ובפרט, מה לבחור- 

חברה גדולה או סטאראפ?

האומן הלאומי של רוסיה. מנהל האמנותי של התיאטרון.)U Nikitzkikh vorot( )״לצד 

שערי ניקיטה״(. במאי, מחזאי, מלחין. נולד ב 1937 בעיר פטרופבלובסק-קמצ׳צק. בשנת 

1955 התקבל לפקולטה של תקשורת ועיתונאות באוניברסיטת מוסקבה הממלכתית 

על שם מיכאיל לומונוסוב וסיים את לימודיו בהצלחה בשנת 1960. בזמן שהיה סטודנט 

באוניברסיטה, בשנת 1958 ייסד יחד עם איליה רוטברג ואלברט אקסלרוד את הסטודיו 

למשחק של אוניברסיטת מוסקבה- ״הבית שלנו״ )"נאש דומ"( וניהל אותו עד כדי סגירתו 

בשנת 1969 עקב סיבות אידיאולוגיות. נוסף לכך ב 1964 מארק סיים את הקורס הדו-

שנתי הגבוה לתסריטאים. בשנות ה-70 עבד ברדיו, בעיתון ’’יונאסט’’ )״הנעורים״(. 

שם ניהל את המחלקה לסאטירה. ב 1974-1975 כיהן כבמאי הראשי בבית המחזמר 

המוסקבאי.  יחד עם להקת ״גאיה״ מבאקו ביים את המחזמר ״אורות העיר הגדולה״ ואת 

אופרת רוק ״ישו הנוצרי-כוכב על״. בשיתוף עם להקת ״יאלה״ מאוזבקיסטאן ביים הצגות 

שירה רבות, עם להקת ״הגיטרות השרות״ מלנינגראד )סנקט-פטרסבורג של ימינו( ביים 

 את אופרת רוק הסובייטית הראשונה בשם ״אורפאוס ואורידיקה״.

כבמאי תיאטרלי עבד אצל גיאורגי טובסטונוגוב בתיאטרון לנינגראד הגדול וגם: בתיאטרון 

האופרה ובלט על שם קירוב, בתיאטרון האקדמי של פושקין, בתיאטרון ה״לנסובט״ 

בלנינגראד, בתיאטרון הרוסי בריגה, בתיאטרון האקדמי ואמנותי של מוסקבה, ביתאטרון 

מאיאקובסקיי, בתיאטרון הבובות הממלכתי של סרגיי אוברצזצוב במוסקבה. 
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רוזנברג 
גבריאל

רכז התוכנית "האגף היהודי ידיפלומטי" של הקונגרס הציוני העולמי. היועץ הפוליטי בדימוס 

של שגרירות ישראל בשוודיה )2013-2017(. לשעבר, חבר בהנלהת ההסתדרות הציונית 

העולמית בשוודיה. בעל תואר ראשון בפיזיקה מאוניברסיטת ניו יורק. גבריאל שותף פעיל 

במאבק הדה-לגיטימציה של ישראל ברשת החברתית בעזרת אלפי תומכים. 

האנטישמיות האירופית בעידן המודרני. כלים פרקטיים למאבק מקוון נגד התפשטותה 

גבריאל רוזנברג ולאה אלבז ישתפו בניסיונם האישי במאבק באנטישמיות במדינות 

המוצא שלהם: שוודיה וצרפת. החלק השני של ההרצאה יוקדש לדיון בעובדות ונתונים 

סטטיסטיים אודות תופעת האנטישמיות המודרנית ותוכן אנטישמי המופץ ברשת 

האינטרנט. ובסוף הפעילות המומחים יחלקו עם המשתתפים כלים פרקטיים למאבק 

באנטישמיות והסרת תוכן אנטישמי ברשתות החברתיות.

ההצגה ״אמדאוס״ בבימויו של רוזובסקיי משנת 1983 כיהנה על הבמה קרוב לשלושים 

שנה עם הצלחה אדירה ומתמשכת. ב 1983 מרק רוזובסקיי פותח את התיאטרון של עצמו 

בשם ״לצד שערי ניקיטה״  ועד כה הוא המנהל האמנותי שלו. לאורך תקופה של יותר מ 

 שלושים שנה על בימת התיאטרון ״לצד שערי ניקיטה״ ביים מארק יותר מ135 הצגות. 

מארק רוזובסקיי הינו המחזאי והמלחין היחיד מרוסיה שיצירותיו )"strider" ו״סיפורה של 

סוסה״(  נלקחו ל״ברודוואי״ אל הבמה של הלן הייס )עונת 1979-1980(. רוזובסקיי כתב 

כמה תסריטי קולנוע והמפורסם בין הכל הוא ״ד׳ארטנייאן ושלושת המוסקטרים״ )1978(. 

מארק הינו חבר בברית פעילי התיאטרון של רוסיה, מזכיר בארגון הסופרים של מוסקבה, 

חבר במחלקת העורכים של העיתון ״חיי התיאטרון״, חבר האקדמיה האמריקנית על שמו 

של פושקין, חבר במועצה הציבורית של הקוגרס היהודי  ברוסיה.

לאלו שמשלנו

שיחה בפורמט חופשי בנושאי תאטרון ופוליטיקה. קטעים מיצירות המחזמר הרבים 

של מארק רוזובסקיי בביצוע זכויות יוצר. ההרצאה בשיתוף עם האמנית ושחקנית 

הלאומית מרוסיה, המנהלת המוסיקאית של התאטרון ״לצד שערי ניקיטה״ טטיאנה 

רבזינה.

השפעת ההומור היהודי על התאטרון האירופאי
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רון 
זהרה

רוסינוב 
גלינה 

עיתונאית ועורכת. שימשה כעורכת של המגזין "מסע אחר" ובמסגרת זו יצאה למסע 

בעקבות שרידי קהילות יהודיות באיים הקאריביים לצורך תחקיר וסדרת כתבות בנושא. 

כיום עורכת בעיתון גלובס ובהוצאת הספרים לאנצ'בוקס.

יהודים בקאריבים - סיפורה של קהילה לא מוכרת

איך הגיעו יהודים לאיים הקאריביים? למה הרצפה בבתי הכנסת שלהם מכוסה בחול 

גם היום? מי היו הפיראטים היהודים, ולמה נסגר הפרלמנט בג'מייקה ביום כיפור? 

סיפורה של הקהילה הכי אקזוטית בתולדות העם היהודי

 Thread Shop פסיכולוגית, אשת חינוך, רוקמת וסורגת בלהב, אחת ממייסדי הפרויקט

Club )חנות מוצרי בוטיק לסריגה, סטודיו לסריגת יד, מועדון אוהדי מלאכת יד(.  נולדה 

וגדלה בסנט-פטרסבורג, רוסיה. בעלת תואר שני בפסיכולוגיה. לפני כ שנתיים וחצי עברה 

עם הוריה לארץ. בחייה של גלינה תמיד היו ויהיו שתי תשוקות: סריגה ופסיכולוגיה. היא 

התחילה לסרוג, מספרת אמה, כשהייתה בת שלוש וחצי שנים. כעבור 20 שנים אמה של 

גלינה פתחה חנות למוצרי תפירה ועבודות יד במקביל עם הסטודיו לאוהבי סריגה. שם יחד 

עם  גלינה הן הכירו לתושבי העיר סנט-פטרסבורג את סגנונות הסריגה האבודים. עכשיו 

המשפחה הביאה את הפרוייקט לישראל. 

קסם הרקמה

משתתפי הסדנא יעשו רקמה לא מורכבת, אך אלגנטית אשר תוכל להשתלב היטב 

בכל בית. נשתמש בעבודתינו בחוטים "פרלה" ו"מולינה", חרוזים ובסרטי משי. תוכלו 

ליהנות הן מהתהליך והן מהרגע בו תראו את התוצאה הסופית. אף על פי שניעזר 

בשיטות לא מאוד מורכבות שמתאימות גם למתחילים, בעלות מלאכה מנוסות 

יוכלו לצאת מהסדנה עם ידע וכלים חדשים. ייתכן כי השתתפות בסדנה תסייע לכם 

להתחבר לרקמה – תחביב שימושי המהווה בילוי משפחתי נעים וייחודי. 
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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 1989-1990 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. 

הבנת המקרא וכתיבת המובן: תרגומי ספר הספרים לקתולית ולפרוטסנטית

כידוע, טקסט התנ"ך עומד ביסוד כמה דתות. ננסה לראות איך מתרגמים קתוליים 

ופרוטסטנטיים של כתבי הקודש הציגו את תכנם כהוכחה לאמיתת דתם.

שולקו 
לאה

רוקחת בהכשרתה, כימאית אנליטית במקצועה, עוסקת בפופולריזציה של המדע בזמנה 

החופשי. נולדה באוקראינה, בעלת תואר ראשון ושני ברוקחות מאוניברסיטת חרקוב. 

פרסמה מאמרים בכתבי עת מדעיים בינלאומיים ובמגזינים מדע פופולרי. עלתה לארץ לפני 

שנה וחצי, עובדת במעבדת מחקר בחברת "טבע".  תחביבים: פופולריזציה של המדע – כל 

מה שרציתם לדעת על כימיה, אבל פחדתם לשאול. 

Je suis GMO

האם זה נכון שמזון אורגני הוא בריא יותר מהמזון הרגיל? האם קולה יכולה למסמס 

את הקיבה שלנו? האם חומרים משמרים יכולים להרוג את כל חיידקים החיוניים 

שנמצאים בגופינו? למה הומיאופתיה מסוכנת? על מה אנחנו משלמים בבית 

המרקחת: מה ההבדל בין תרופה זולה ליקרה? האם זה נכון שאכילת תפוח אדמה 

מהונדס גנטית גורמת להיווצרות זימים? קבלו תשובות מבוססות מדע לשאלות אלו 

ולסוגיות אחרות המעסיקות את הקהל. 
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שכטר 
סימון

במאי, תסריטאי ומפיק, מייסד ובעלים של חברת ההפקות ״מטאפור״. בעל תואר במדעי 

המדינה ותקשורת מאוניברסיטת בר אילן ובוגר לימודי קולנוע באוניברסיטת תל אביב. 

במסגרת יצירת סרטים ומיצגים עבור מוזיאונים שונים בנושא היסטוריה של העם היהודי, 

הקדיש שנים רבות לחקר ותיעוד בנושא השואה ומלחמת העולם השנייה. במאי הסרט 

״ונזכור את כולם?״ אודות הסיפור האמיתי של מרד גטו וארשה.

"ונזכור את כולם?" מרד גטו וארשה - הקרב האמיתי

הקרב המרכזי במרד גטו וארשה אירע בכיכר מוראנובסקי, במהלכו הונף דגל כחול 

לבן מעל גגות הגטו הלוחם. קרב זה נוהל על ידי ארגון צבאי של תנועת בית"ר, אולם 

סיפורם של הלוחמים הרוויזיוניסטים הועלם מספרי ההיסטוריה ומקומם נפקד מן 

מיתוס של הגבורה היהודית בשואה. כיצד קרה שהסיפור האמיתי של מרד גטו וארשה 

מעולם לא סופר? 

שכטר 
מרים

מרים שכטר, עובדת סוציאלית, רכזת תכנית "חונכות אקדמית של חברת נתן" 

באוניברסיטת בר אילן - פרויקט ייחודי העוזר לסטודנטים שמתמודדים עם מחלות נפש 

להשתלב באקדמיה ובחברה. מרים שכטר עלתה לפני תשע שנים מאוקראינה. בעלת 

תואר ראשון במדעי ההתנהגות ותואר שני בעבודה סוציאלית טיפולית. בעברה רכזת 

תכניות חברתיות רבות, בין היתר "עמיתים" ו"רעים". מתמחה בתהליכי שיקום חברתי 

והשתלבות בקהילה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, אוטיזם, בעיות תקשורת 

ולקויות למידה. כיום רכזת פרויקט "חונכות אקדמית של חברה נתן", המלווה סטודנטים 

המתמודדים עם מחלת נפש בדרכם האקדמית, פרויקט אשר מטרתו הרחבה יותר להילחם 

בסטיגמות הקיימות בחברה הישראלית כלפי המתמודדים עם מחלות והפרעות נפשיות. 

לא תעמוד על נפש רעך - מה בין אלברט איינשטיין, סלבדור דאלי ואנג'לינה ג'ולי?

ידוע שכל גאון ניחן במעט טירוף, אך לא כל מטורף ניחן במעט גאונות. במשך מאות 

שנים מנסה החברה האנושית להבין היכן בדיוק עובר הגבול בין השניים, מה כלול 

בתחום הנורמליות ומה נמצא מחוץ לגבולות ההגיון הבריא. וככל שאנו מעמיקים 

בחקר אותו תחום אפור, אנו יודעים פחות ופחות. באופן פרדוקסלי, למרות שאנו חיים 

בעידן הסובלנות, ההכלה וקבלת האחר, הסטראוטיפים שלנו כלפי נפגעי הנפש נותרו 

כמעט ללא שינוי. בגללם אנו דוחים את אלה שיותר מכל זקוקים לקרבה. פרוייקט חדש 

ומקורי שואף לשנות באופן יסודי את הדרך בה אנו מתייחסים לנפגעי הנפש ולשילובם 

בחברה הישראלית.
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שטיינגרט 
אנה

אנה שטיינגרט, עוסקת בתחום חינוך בלתי פורמאלי בישראל ובתפוצות. בוגרת תואר ביעוץ 

חינוכי ובחינוך בלתי פורמאלי מאוניברסיטת 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 בלתי 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, כמו כן היא מורת דרך מוסמכת.

האישה האחרת - שברונות הלב שעיצבו את השירה הלאומית

שלושה סיפורי אהבה במדינה שלא קמה. ההרצאה תעסוק בשלושה סיפורי אהבה 

ואכזבה של הבוהמה הספרותית והתרבותית בארץ ישראל בשנות ה30, נכיר מי הם 

גיבורי הסיפורים, מה עלה בגורלם וכיצד סיפורם השפיע על יצירותיהם.

שילין 
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 

ועסקה בתכנון 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.

קסם הרקמה

משתתפי הסדנא יעשו רקמה לא מורכבת, אך אלגנטית אשר תוכל להשתלב היטב 

בכל בית. נשתמש בעבודתינו בחוטים "פרלה" ו"מולינה", חרוזים ובסרטי משי. תוכלו 

ליהנות הן מהתהליך והן מהרגע בו תראו את התוצאה הסופית. אף על פי שניעזר 

בשיטות לא מאוד מורכבות שמתאימות גם למתחילים, בעלות מלאכה מנוסות 

יוכלו לצאת מהסדנה עם ידע וכלים חדשים. ייתכן כי השתתפות בסדנה תסייע לכם 

להתחבר לרקמה – תחביב שימושי המהווה בילוי משפחתי נעים וייחודי.  
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 שרמן
רמי

נולד בקיבוץ להבות הבשן ב-4/4/1953 , חול המועד של פסח התשי"ג .הורים, ניצולי 

השואה, הם הגיעו לקיבוץ לפני מלחמת העצמאות. קיבוץ להבות הבשן, שכן עד מלחמת 

ששת הימים, כ- 600 מטר בלבד מהגבול הסורי. בשנת 1972 התגייס רמי לצבא, לסיירת 

מטכ"ל. באותה תקופה, היחידה הייתה סודית ושמה "המפורש", בקושי נהגה בפי האזרחים 

או החיילים. בשנת 1976 היה הקמב"ץ של יוני נתניהו ז"ל, אשר פיקד באותה שנה על 

היחידה.בחודש יוני- 1976, נחטף מטוס אייר פראנס לאנטבה, ומצאה עצמו כקמב"ץ, שותף 

מלא בתכנון ובהכנת היחידה למבצע חילוץ בני הערובה. השתתף בלחימה לשחרור בני 

הערובה, הוביל את יוני הפצוע להרקולס שבו היו הרופאים. הוביל את בני הערובה למטוס 

שלקח אותם לחופשי - הביתה. המשיך רמי בשרות קבע ביחידה עד שנת 1980. נשוי 

לרונית ואב לשתי בנותינו וסבא לחמשת נכדינו. בשנת 1993 עברה משפחה לקיבוץ מעגן 

מיכאל, בו מתגוררת עד עכשיו.

מבצע אנטבה )יונתן( - המבצע הנועז ביותר בעולם

בשנת 2016 מלאו 40 שנה למבצע אנטבה שהוא מבצע שחרור בני הערובה הנועז 

בעולם. חיילים ישראלים טסו 4000 ק"מ כדי לחלץ את היהודים שנחטפו בצד השני 

של כדור הארץ. עד היום מומחים תוהים כיצד ישראל הצליחה לתכנן ולבצע מבצע של 

הסתערות על נמל תעופה עם קבוצה קטנה של קומנדו. בני הערובה הוצלו והוחזרו 

למולדת וכל הטרוריסטים נהרגו. במהלך המבצע נהרג יונתן נתניהו. רמי שרמן היה 

חלק מהצוות שתכנן וביצע את מבצע אנטבה.

 שני
רמי

כתב הדרום של גלי צה״ל משנת 1993 ועד היום. בנוסף כתב של וואלה וערוץ החדשות 

של הוט באזור הדרום. כותב גם בידיעות הנגב/דרום, ״על המשמר״ , ״דבר ראשון״ ורדיו 

דרום. נולד ב1958, 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.

להיות בגדול - האיש הקטן שברדיו סדנה חווייתית 

הסדנה שיעביר העיתונאי הוותיק מגלי צה״ל רמי שני הינה אירוע התנסות ראשוני 

בשידור רדיו ,והתנסות בהגשה. במהלך ההרצאה יספר שני על מערכות הרדיו, וגם 

יעשה הדגמה של מערכת הרדיו, כיצד היא עובדת, ויאפשר למשתתפים להתנסות 

בהגשה ושידור הרדיו בעצמם.
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פנקס
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