
 לימוד FSU ירושלים 2018 | 3 

תוכן עניינים

ברוכים הבאים ללימוד

תורמים, שותפים, צוות הפסטיבל

תכנית הפסטיבל

הרצאות ומנחים

מחברת

6

10

27

48

111



4 | לימוד FSU ירושלים 2018



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 5 

ברוכים 
הבאים 
ללימוד



6 | לימוד FSU ירושלים 2018

ברוכים הבאים ללימוד 
ירושלים 2018 !

אנו שמחים לראותכם בפסטיבל לימוד ירושלים 2018 ! 

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 

להפתיעה 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 בעמדות מודיעין – 

עושים זאת בהתנדבות. על כן, תכנית הפסטיבל כולה בנויה על ידי האנשים שאכפת להם וחשוב 

להם כל מה שיקרה כאן. חשוב לנו שתאהבו ותיהנו, חשוב לנו שתספרו על לימוד לחברים, חשוב 

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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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

COJEC אדוורד מרמלשטיין • נשיא

אהרון אברמוביץ • יו”ר מסע

איליה סליטא • מנכ”ל ונשיא קרן ג’נסיס

אירווין קוטלר • לשעבר שר המשפטים וחבר 

הפרלמנט של קנדה

אלכסנדר בלינקס • יו”ר הקהילה היהודית 

של מולדובה

אלכסנדר משקביץ • נדבן, קרן 

משפחת משקביץ’

אלעזר שטרן, חבר כנסת

אליוט גולדשטיין, לימוד בינ"ל

אלן הופמן • מנכ”ל הסוכנות 

היהודית לא”י

אלן גיל • מנכ”ל לשעבר, הג’וינט העולמי

אריה צוקרמן • מזכ”ל, הקרן היהודית האירופית

בוריס קרסני, נשיא חברת "פוליסי״

גבריאל מירלי, נשיא הקונגרס העולמי 

של יהודי גאורגיה

גדעון מאיר • חבר מועצת העיר 

מבשרת ציון

ג'וליוס ברמן • נשיא, ועידת התביעות

ג'רי לוין, פילנטרופ, לשעבר נשיא הפדרציה 

היהודית של ניו יורק

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 הריס • סגן נשיא, הועד 

האמריקאי-יהודי

דוד קיסלין • נדבן, ניו יורק

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”

הרב אברהם וולף • הרב הראשי של 

חב”ד באודסה

הרב אנדריו בקר • מנהל המחלקה 

הבינלאומית, הועד האמריקאי-יהודי

הרב מנחם הכהן • נשיא מכון ”ספיר”

הרב מרק שנייר • מייסד ונשיא הקרן 

להבנה בינעדתית

הרצל מקוב • ראש מרכז מורשת 

מנחם בגין

ודים רבינוביץ’ • נשיא הקונגרס 

היהודי האוקראיני

ויליאם הס • נשיא התנועה הציונית 

האמריקנית

חיים בן יעקב • מנכ"ל, הקונגרס 

האירו אסייתי

יואב צור, עיתונאי

יואל ראפל • היסטוריון

יורי זלבנסקי • נדבן

יורי קנר • נשיא הקונגרס היהודי הרוסי

יורם דורי • יועץ איסטרטגי

ועדת היגוי בינלאומית 
FSU לימוד
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לין שוסטרמן • נשיאה, קרן משפחת 

שוסטרמן

מיכאל ידוביצקי, מנהל המחלקה לפעילות 

בגרמניה, הסוכנות היהודית

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

מייקל שניידר, הקונגרס היהודי העולמי

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

עמנואל גרינשפון, יו"ר הקהילה היהודית של 

מולדובה

פיני גלינקביץ' • מנהל רשות הקליטה, עיריית 

ירושלים

COJECO פליקס פרנקל • יו”ר 

צביה ולדן • פרופסור, אוניברסיטת 

בן גוריון

ראובן מרחב, יו"ר ההנהלה, ועידת התביעות 

נגד גרמניה

רוברט זינגר • מזכ”ל, הקונגרס 

היהודי העולמי

רומן פולונסקי • מנהל היחידה ליהדות 

דוברת רוסית בעולם, הסוכנות היהודית

רון לאודר • נשיא, הקונגרס 

היהודי העולמי

רות אורן, פילנטרופית
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מממנים ותומכים - 
FSU לימוד

תודה מקרב לב לכל הארגונים והאנשים, לכל 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

קרן משפחת בלבטניק

אדוורד מרלשטיין

איקאה- ישראל

ג’ו קופר

ג'ואל פסיק

ההסתדרות הציונית העולמית

UJA - הפדרציה היהודית של ניו יורק

UJA – הפדרציה היהודית של טורנטו

הקונגרס היהודי העולמי

טום בלומברג

יוג’ין גראנט

מצעד החיים

משרד החוץ

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 לנדזברגר

שולם פישר

Ukrainian Jewish Encounter
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תומכים ושותפים 
לפסטיבל לימוד 

ירושלים 2018

Limmud FSU

עיריית ירושלים - הרשות העירונית לעלייה וקליטה

הקונגרס האירו אסיאתי

קרן ג'נסיס

ועידת התביעות

Ukrainian Jewish Encounter

ג'ואל פסיק

AleGoTour • אולג אקלאס

מצעד החיים הבינלאומי
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 FSU חיים צ'סלר • מייסד ויו"ר לימוד

סנדרה קאהן • מייסדת שותפה, 

יו"ר הוועדה לפיתוח משאבים

רומן קוגן • מנכ"ל "לימוד - דוברי רוסית, 

 FSU ישראל", מנכ“ל לימוד

חיים ניגוס • יועץ פיננסי ואירגוני 

רפי הלצר • יו"ר הועד המנהל, 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 לוגיסטי, לימוד

 FSU טניה פשאייב, מנהלת פרויקט לימוד

בישראל

צוות לימוד FSU והנהלת 
העמותה "לימוד - דוברי 

רוסית, ישראל"

נטשה צ'צ'יק • מנהלת יחסי ציבור וקשרי 

FSU ממשל, לימוד

דבורה ליפסון • פיתוח משאבים ומידע

אשר וייל • כתיבה ועריכה באנגלית

סטודיו אנזלביץ • עיצוב מיתוג הפסטיבל
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מתנדבים של פסטיבל 
לימוד ירושלים 2018

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

במכשירי קשר ובכל רגע ישמחו לעזור. 

אז בוא 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 - שווים הרבה!  ויש לומר, 

שאנחנו קבוצה גדולה ומגובשת -  והשנה אנו מונים כ-100 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
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הוועדה המארגנת של 
לימוד ירושלים 2018

אלכס אגרנוב 

מרינה סויפר

ועדת הרישום

ועדת Help Deskועדת אוירה

ארטיום אוסטין

אירינה זדנוביץ׳-פיטרמן

סבטלנה וג'בסקי

סבטלנה נוטקין
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ועדת התכנים מודה בינימין מיניץ׳, ענת קוזל, טטיאנה רבוטניקובה, דניס ראיב, אלכסי מרון, ילנה 

סקאפינקר, מריה ונגרדוב ואנה קרפוחנה על העזרה לאורך כל הדרך.

ועדת תכנים

אנה פיבוברובואדים בלומיןרינה זסלבסקי

גנדיי פוקסמןמאיה אקסקלוב

אינה בשבסקיאליעזר לסובוי

קירה קורוליובה 



16 | לימוד FSU ירושלים 2018

הוועדה המארגנת של 
לימוד ירושלים 2018

ועדת ארגון תחבורה

ועדת לוגיסטיקה

זינאידה נבזליןאירינה לוט

אנגלינה דמנטייבה דניאל ז׳זמרמקס רוסינוב
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גריגורי אומנסקימאיה אקסקלוב

פאבל פיבוברוב

אנה קרפוחינה

ועדת יחסי ציבור

ועדת ילדים

ועדת מתנדבים

טטיאנה רבוטניקובה ריטה אגפוב

דניאל ז׳זמר
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מתנדבי פרוייקט לימוד 
ירושלים 2018

אוברוב ניקולאי

אוסטינובה יאנה

אוסטרובסקי דמיטרי

ארטמנקוב פיליפ

בודילוביצ׳ קסניה

בוריסוב ורוניקה

ברונשטיין אנטון

ברושטות אלכס

גולדפלד דניאל

גורג סבינה

גושצ׳ינסקי פאבל

גיטלמן מאשה בת על

גראצ׳בסקייה אנה

גרושקו יבגניה

קוב דמיטרי

דנילובה ויקטוריה

הרקבליוק משה

ואינר סופיה

ווינוגראדוב מאריה

ווינוקורובה אליונה

וינדבר לבנה

ויסלוב דמיטרי

ונגרוב מקס

זלניוק מאריה

זמוז׳ין ולדימיר

חאיס אינה

טבל אנה

יארוכין וואדים

יבנוב אנסטסיה

יגורנקו סבטלנה

יגרמינה קטרינה

יוטם נטשה

יצקובה טטיאנה

לב דניאל

לבינה אלינה

לדיגין מרינה

מאירוביץ׳ מירי

מושניקוב אלקסי

מיז׳ריצקיי אלקסנדר

מלניצ׳נסקי דמיטרי

מרון אלקסי

ניקולצ׳ב יאנה

נתנסון לאוניד

סובולבה נטלי

סטפמן דריה

סמואל אולגה

סמירנוב אריאל

סקפנקר ילנה

פד אלכסנדרה

פיטרמן מיכאל

פישר דמיטריי

פבל פרוסקוריאקוב

ויקטוריה ומרק צ׳רנייק

קבזון ליור

קבצקייה סופיה

קובליובה יוליה

קוזל ענת

קוליגין אולג

קוליקוב יבגני

קורוטקובה דריה

קלמן יוליה

ראייב דניס

רבוטניקובה ולדה

רוזנבלט אנדריי

שטרנברג יבגני

שיינין מיכאל

שילדקרוט אלכס

שינדר מאריה

שטלמך לידייה
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לימוד - מה זה?

כנסי לימוד של יהודים בכל הגילאים ומכל 

הגוונים והרקעים, מתקיימים מזה למעלה 

מ-35 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. 

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

מוחלט, המספק הזדמנות ללמידה פעילה, אינטנסיבית ומרגשת.

המרצים בלימוד  -  חלקם חוקרים 

בעלי שם, פוליטיקאים מוכרים ואמנים 

מפורסמים. חלקם  –  אנשים מהשורה, 

אשר מוכנים לחלוק את הידע והניסיון 

האישי שלהם, ומצליחים לעשות זאת 

בצורה נגישה ומעניינת. חשוב לציין כי 

המארגנים והמרצים כולם לוקחים חלק 

בכנס בהתנדבות מלאה .

לימוד - 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. אבל לא זו בלבד, 

אלא שכל אחת ואחד מהמשתתפים מוזמן 

לא רק ללמוד אלא גם ללמד. כל מה 

שנחוץ הוא להגיש הצעה להרצאה, סדנא 

או כיתת אמן.

ועוד דבר, לימוד  - הוא מקום נפלא 

להכיר אנשים. באווירה חמה וידידותית של 

הפסטיבל יש לך הזדמנות למצוא מעסיק 

או עובד, להכיר שותף עסקי עתידי ולדון 

בפרטים של העסק המשותף,   להצטרף 

לנסיעה משותפת של החופשה החלומית 

הבאה שלך, אולי לפגוש את החצי השני 

שלך או אפילו לקחת איתך מכאן חברים 

לכל החיים.
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לימוד פועל כיום ב 13 קהילות בעולם. כנס ראשון של לימוד לדוברי רוסית התקיים בשנת 

2006 בבירת רוסיה, מוסקבה. משנת 2008 החל הפרויקט לפעול באוקראינה ובישראל, 

ומשנת 2009 גם במזרח הרחוק הרוסי ובניו- יורק, ארה"ב, בה פונה הפרויקט לצעירים 

יהודים דוברי רוסית.

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

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

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(.

בשנת 2017 הושק פרוייקט חדש - לימוד כלל-אירופאי. בכנס היסוד שנערך בלונדון לקחו 

חלק למעלה מ 700 משתתפים ממדינות מערב ומרכז אירופה

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 אפשרויות 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 אורך 3 ימים ועוסק 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: לילדים ולמבוגרים, לנשים ולגברים, לדתיים ולחילונים, ימנים, 

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. 

כל אחד יוכל למצוא משהו מעניין עבורו.

חופש בחירה
בלימוד  מוצעים מושבים רבים ושונים מבחינת הצורה והתוכן, 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, בזמן ובמקום שנוח לך.  

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 ירושלים 2018 יהיה מוצלח, ושעקרונותיו יהפכו לחלק מחיינו 

כאן בישראל.

עקרונות לימוד
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מה? איפה? מתי?

בזמן ההרשמה קיבלתם:

תג המשתתף: התג מהווה שובר כניסה לקמפוס קריית מוריה ולכל פעילויות הפסטיבל. על כן, 

הנכם מתבקשים לענוד את התג במהלך כל הפסטיבל. היעדרות התג עלולה לשלול את זכותכם 

להשתתף בפעילויות הפסטיבל. התג הינו אישי ואינו ניתן להעברה לאדם אחר.

צמיד:  הצמיד הוא אישור כניסה לחדר האוכל. הנכם מתבקשים לא להסיר את הצמיד על מנת 

למנוע בעיות בכניסה לחדר האוכל. צבע הצמיד מציין זמן של ארוחות צהריים וערב – כפי שרשום 

בתוכנית הפסטיבל. 

המשתתפים שלא לנים בקריית מוריה, אוכלים ארוחת בוקר במלון / מקום בו הם שוהים. 

ספר הפסטיבל:  הספר מכיל מידע על כל מה שקורה בלימוד, ומציג לוח זמנים של הרצאות, 

תיאורים של כל הפעילויות והאירועים, כמו כן  הוא כולל מידע אודות כל המרצים.

ניתן לעיין בתוכנית הפסטיבל גם דרך אפליקציית האינטרנט שלנו. 

על מנת לפתוח את האפליקציה גשו לכתובת limmudfsu.org.il/webapp או סירקו את 

ה-QR קוד.

רישום

לימוד FSU ישראל 2018  מתקיים בעיר ירושלים בין ה-20 עד ה-22 בדצמבר בקרית מוריה ומלון 

דן בוטיק. 

שימו לב, כי פעילויות הפסטיבל מתקיימות בקרית מוריה בלבד באולמות:

אולם קונצרטים

אודיטוריום

אולם רחל

כץ 2

כץ 3

כץ 4

כץ 5

כץ 9

כל האולמות וכיתות הפעילות של תכנית הילדים נמצאים גם בקרית מוריה - באזור מצדה. אם 

ילדכם רוצה לקחת חלק בתוכנית - אל תשכחו לבקש חוברת של תכנית הילדים 

בעמדת מודיעין. תוכנית ילדים תתחיל ביום שישי בבוקר אבל בחמישי בערב תהיה הצגה מיוחדת 

לכל הילדים.
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להלן כללי התנהגות 
בשטח המלונות

אסור לעשן נרגילה וסיגריות בכל מקום, למעט באזורים המיועדים לכך.• 

אסור לשתות אלכוהול בשטח המתחם.• 

נא לשמור על שקט בשעות המקובלות, כדי לא להפריע למשתתפים אחרים • 

)מ-23:00 עד-06:00(

אסור להשמיע מוסיקה בשעות הלילה.• 

נא לא להשתמש במדרגות המיועדים לשימוש בעת הפינוי.• 

המארגנים אינם אחראים לגניבות או אבידות בשטח המלונות ו/או שטח הפסטיבל. • 

נא להקפיד על ניקיון בכל שטח הפסטיבל. • 

אסור לקחת את הרהיטים של החדרים, כמו גם להעביר את הרהיטים מחדר לחדר.• 

 • Help נא  להתייחס לציוד בזהירות, על כל תקלה או נזק של הפריטים יש להודיע לעמדת

.Desk

 •.Help Desk לכל בעיות מקומיות יש לפנות לעמדת

אנו מבקשים לא להזמין לאירועי הפסטיבל אנשים שאינם רשומים כמשתתפים. 

בהתאם לכללי הפסטיבל, הם לא יוכלו להשתתף בפעילותנו.

להזכירכם, המארגנים והמרצים של פסטיבל לימוד הינם מתנדבים. המרצים אינם מקבלים 

תשלום עבור הרצאותיהם, ואילו המארגנים משקיעים מזמנם ומכישוריהם במהלך שנה 

שלמה בהכנת הפסטיבל והוצאתו לפעול ללא תמורה כספית. 

מתנדבים של הועדה המארגנת של לימוד FSU  ישראל
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 HELP DESK
עמדת מודיעין

בכל ימי הפסטיבל "לימוד ירושלים 2018", יופעל מרכז מידע )Help Desk( למען נוחות 

המשתתפים והמשתתפות, שימוקם בלובי של בניין כץ. 

 

ב-Help Desk ניתן יהיה למצוא מידע עדכני על מיקום מועד הפעילות, ולהתעדכן 

בשינויים בתכנית.

כאן ניתן 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.
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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:

משתתפים עם לינה בלימוד 

לנים בקרית מוריה

סבב ראשון – צמיד כתום 

סבב שני – צמיד  אפור 

משתתפים שלנים במלון דן ומשתפפים ללא לינה בלימוד

סבב ראשון – צמיד סגול 

סבב שני – צמיד כחול 

  20.12.18

ארוחת ערב 

סבב 1 -  18:00-19:15

סבב 2 – 19:30-21:00

 21.12.18

ארוחת בוקר  

7:00-10:00

ארוחת צהריים 

סבב 1 –12:30-13:45   

סבב 2 –14:00-15:30 

ארוחת שישי: 

סבב 1 –  18:00-19:15

סבב 2 –  19:30-21:00 

 22.12.18

ארוחת בוקר 

7:00-10:00

ארוחת צהריים 

סבב 1 –  12:30-13:30 

סבב 2 – 13:45-15:00

להלן זמני הארוחות

המשתתפים מתבקשים להגיע בזמן ובשעות הנקובות. 

האוכל הינו כשר בהשגחת רבנות הראשית ירושלים
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במהלך שלושת ימי הפסטיבל תוצב עמדת שתייה חמה, קרה.

להלן שעות פעילות: 

20 דצמבר: 16:00-00:00

21 דצמבר: 10:00-00:00

22 דצמבר: 08:00-18:00

בית כנסת נמצא בבנין אודיטוריום בקומת קרקע.

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 ירושלים 2018 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. 

#Limmudisrael :לרשותכם  #hashtag - להלן רשימת ה

#LimmudJerusalem2018

כיבוד ושתייה

בית כנסת

אינטרנט

#HASHTAGS
שלנו
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תכנית
הפסטיבל
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אירועים מיוחדים
לימוד ירושלים 2018

דוד דאור אחד הזמרים הישראלים המפורסמים של השנים האחרונות. זכה ב 17 אלבומי הזהב 

והפלטינום, מופיע בלא מעט אירועים גם בארץ וגם בחו"ל. שירים של דאור זה סימביוזה של מערב 

ומזרח, מוזיקה קלאסית שמתחברת יחד עם מוזיקה עממית. הצלילים המוכרים גורמים לנוסטלגיה. 

במופעים שלו הצופים אף פעם לא נשארים אדישים לשירים: 

הם בוכים, הם צוחקים, הם מתרגשים ורוקדים.

דברי ברכה:

 •FSU אהרון פרנקל,  נשיא לימוד

השר זאב אלקין, השר לענייני ירושלים• 

יצחק הרצוג,  יו״ר הסוכנות היהודית• 

פיני גלינקביץ׳, מנהל הרשות העירונית לעליה וקליטה, עיריית ירושלים• 

השגרירה קולט אביטל, יו״ר אירגון הניצולים ומזכ״לית ועידת התביעות• 

 •Genesis דורית גולנדר, קרן

מיכאל מירילשווילי - נשיא הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי• 

קולט אביטל - מזכירת ועידת התביעות• 

דוד ד'אור - המיטב

יום חמישי, 20.12.18, 20:45

אולם הקונצרטים

אירוע פתיחת הפסטיבל

Rabbi Menachem Hacohen: Rabbi, Leader, Non-confromist

דברים: הסופר פרופ' חיים באר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

הרב מנחם הכהן, רבו של ארגון Limmud FSU  נולד בירושלים, למד בישיבת "חברון", ועם גיוסו 

לצה"ל שירת בנח"ל ובהמשך דרכו כיהן כרב צבאי בחיל הים ועורך פרסומי של הרבנות הצבאית. 

הוא שימש כיד ימינו של הרב שלמה גורן, הרב הראשי לצה"ל, והיה בין הראשונים שהגיעו לכותל 

המערבי במלחמת ששת הימים. לימים היה לרב ההסתדרות, ולרב תנועת ההתיישבות העובדת, 

כהונה שאותה הוא ממלא עד היום, למעלה מיובל שנים. בין השנים 1988-1974 כיהן כח"כ מטעם 

מפלגת העבודה, ובין השנים 2012-1997 כיהן כרב הראשי ליהדות רומניה. כיום, מכהן הרב הכהן 

פתיחת התערוכה: הרב 
מנחם הכהן: רב, מנהיג, לא 

הולך בתלם

יום חמישי, 20.12.18, 

בשעה 19:15 

אולם אודיטוריום
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המושב שיוקדש לציון 90 שנה להולדתו של אלי ויזל, יוקדש לנושא "הנחלת תודעת השואה 

והמאבק באנטישמיות ובביטויי שנאה״.

אליעזר )אלי( ויזל, חתן פרס נובל לשלום, נולד בעיר סיגעט )כיום ברומניה( שבו חיו ערב מלחמת 

העולם השנייה כ-10,000 יהודים. בשנת 1944 רוכזו היהודים בגטו, ולימים נשלחו למשרפות 

המוות באושוויץ. רק מעט מהם, ביניהם אלי ויזל שרדו. לאחר המלחמה הגיע ויזל לפריז ולימים 

לארצות הברית, והקדיש את כל חייו להוראת לקחי השואה ולמאבק חסר פשרות בגזענות, 

אנטישמיות וביטויי שנאה.

הנחלת תודעת השואה 
והמאבק באנטישמיות 

ובביטויי שנאה

יום חמישי, 20.12.18, 

בין השעות 19:30-20:45

אולם אודיטוריום

המושב שיוקדש לציון 90 שנה להולדתו של אלי ויזל, יוקדש לנושא "הנחלת תודעת השואה 

והמאבק באנטישמיות ובביטויי שנאה״.

המושב בשותפות עם: מצעד החיים הבינלאומי ומרכז אקדמאי ״שערי מדע ומשפט״

משתתפים: 

יו"ר: פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"

השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון

כחבר הנהלת ארגון הג'וינט וכסגן נשיא ועידת התביעות.

התערוכה סוקרת את פועלו של הרב מנחם הכהן ומתמקדת, בין השאר, בפועלו למען הצלת יהודים 

וסיוע להם בכל רחבי העולם, ובמדינות חבר העמים לשעבר בפרט. 
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מפקד גל״צ לשעבר ועיתונאי מוערך, ירון דקל, יראיין אישי ציבור בולטים על כל הנושאים הבוערים 

שעל הפרק, החל מפוליטיקה המתבקשת, כלכלה, מדיניות חוץ, יהדות התפוצות, וגם בנימה קצת 

יותר פרסונלית.

10:00 - אביגדור ליברמן

12:00 - גדעון סער

12:30 - ציפי לבני

13:15 - מבקר המדינה יוסף שפירא )מרואיין אביעד הכהן(

אנשים שלא מכירים אחד את השני לומדים שיר עם 3 תפקידי קול שונים ובסוף מקליטים אותו.

הם לא מוזיקאים, הם סתם באים ושרים ביחד. וזה יוכל לעשות כל אחד שאוהב מוזיקה!

כל אחד מהמשתתפים מקבל תפקיד קולי משלו, לשמוע אותה ו...שר עם אנסמבל נשים, גיטריסט 

וזמר דני גלבוע וחברים אחרים שמשתתפים בניסוי שלה.

מריה טלנוב ארבר סיימה את האקדמיה למוסיקה על שם רובין בכיתה של ניהול ותיאוריה של 

המוסיקה. השתתפה במקהלה הבינלאומית של אונסק"ו, שהופיעה במדינות רבות בעולם, כולל 

כנציגה הישראלית היחידה בפרס נובל לשלום באוסלו. כיום, מריה טלנוב ארבר מובילה שלוש 

מקהלות ושרה במקהלה הקאמרית הישראלית ע''ש הארי ברטיני.

ירון דקל - 
אחד על  אחד עם 

פוליטיקאים

יום שישי, 21.12.18, בין השעות 

10:00-13:15

אולם אודיטוריום

"יחד במקהלה"  ניסוי 
מוסיקאלי

יום שישי 21 בדצמבר, בין השעות 

11:00-12:00

אולם רחל

LimmudFSU ;הרב מנחם הכהן, רב ההתיישבות העובדת

בועז ביסמוט, עורך ראשי, עיתון "ישראל היום"

פרופ' אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(

הרב מיכאל מלכיאור, השר לענייני חברה ותפוצות לשעבר 

ד"ר שמואל רוזנמן, יו"ר "מצעד החיים"

FSU אהרון פרנקל, נשיא לימוד

פרופסור ארווין קוטלר, שר המשפטים וחבר פרלמנט קנדי לשעבר

דברים: ד"ר יואל רפל, אוצר התערוכה ומייסד ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון

SFU חיים לר, מייסד לימוד

אהרון טמיר, סגן יו״ר מצעד החיים הבינלאומי

ד״ר צבי ברקוביץ׳, קונסול הכבוד של רומניה בישראל

פתיחת התערוכה: אלי ויזל, 
חייו ומורשתו

יום חמישי, 20.12.18,

20:45-21:00

אולם אודיטוריום
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סרט טרילוגיה"העדים" מתחיל באמצע המאה העשרים במזרח אירופה.

דרמה היסטוריה-צבאית מספרת על השואה. הסיפור מתפתח דרך דברים שבהם השתמשו יהודים.

דרך הנעלים של אישה, סיפור מתחיל בחלון הראווה של חנות ומסתיים במצגת זיכרון באושוויץ.

כלבלב, שהפך לחיה הרוצחת באחד ממחנות המוות. הכינור שעובר עם בעלו שלה כל 

אימי המלחמה.

במאי:קונסטנטין פאם 

תסריטאי:קונסטנטין פאם, מקסים ווסקובויניקוב, סרגיי רכלין.

מוזיקאי: יגור רומננקו.

שחקנים: אוקסנה פנדרה, פיליפ יאנקובסקיי, לן קודרוויצקי, מיכאל גורבוי, ולדימיר קושבויי, 

וויאצ'סלב צ'פורנקו, משה קינג, אלים קנדור, אננה צ'ורינה, אלכסיי פטרוכין, אוליאנה אלינה, 

מאריה זיקובה, אנג'ליקה קשירינה, וויאצ'סלב גננקו, מרטה דרוזדובה.

אורך הסרט: 104 דקות

הקרנת סרט "עדים"

יום שבת, 22.12.18, 

בשעה 15:15

אולם רחל

מתאילנד, דרך אסיה, על דרך המשי, עד לישראל. 40,000 ק”מ, בכבאית ישנה שהמירו לקרוואן. 

המסע הוא הגשמת חלום וסיכוי לבניית המשפחתיות והצלת הנישואים. סרט על “בית” ועל 

“משפחה”. סרט על אנשים בטבע ועל טבעם של אנשים.

המפגש יעסוק בחווית המפגש עם ההרמנים, שמעבר להכל- הם אנשים שחושבים מחוץ לקופסא- 

מה שהכניס אותם ל"קופסא" בת 12 מ"ר למשך שנה כדי להתגבש כמשפחה.

גלעד )גילי( גולדשמידט 
משפחה במסע. הקרנת 

סרט תעודי ודיון עם הבמאי.  
ביחידה יתקיים מפגש 

עם הבמאי והמפיק גילי 
גולדשמידט והקרנת סרטו 

להציל את ההרמנים.

יום חמישי, 20.12.18, 

בשעה 22:00

אולם אודיטוריום
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קווסטוריה-ישראל

יום חמישי, 20.12.18, 

בשעה 22:00

כיתת כץ 5

משחק אינטלקטואלי 
ReQuizit

יום שישי, 21.12.18, 

בשעה 18:45

אולם רחל

ICE HOKKU

יום שישי, 21.12.18, 

בשעה 18:45

אולם הקונצרטים

קווסט תפקידים מאוד דינמי המשלב משתתפים בתוך המשחק והופך אותם לשחקנים ראשיים...

אתם תצטרכו לפתור סיפור דטקטיבי מעניין ומפותל תוך כדי יצירת עלילה משלכם...

רוצים לדעת יותר? תבואו ותגלו ..

קווסטיריה זה סגנון חדש של נופש אקטיבי - משחקי קווסט עם עלילות ייחודיות ויצירתיות 

שמתאימים לקבוצות גדולות, ערבי גיבוש, חגים, ימי הולדת, ופגישות עם חברים. נכון להיום אנחנו 

עובדים במדינות חבר העמים לשעבר, ארצות הברית ונכון להיום גם בישראל.

ReQuizit - תחרות קבוצתית. חידון בו משתתפים מציגים את יכולתם השכלית ומהירות התגובה. 

כמות השחקנים בקבוצה מעלה את רמת היכולת השכלית בקבוצה אך מקשה על יכולת הקשבה  

של המשתתפים זה לזה בתוכה.

ReQuizit היא תערובת של התרגשות והתלהבות, היכרויות חדשות. והעיקר - כל משתתף במהלך 

המשחק לומד דברים חדשים. בקיצור, עדיף לנסות פעם אחת מלתאר באלף מילים.

דוגמה למופת של מוזיקה מודרנית, דואו אקוסטי-אלקטרוני שמשלב בהופעותיו עיבודים של קולות, 

גיטרות, סינטיסייזרים, ביטים אלקטרוניים, עמדות לופר, תוך שימוש גם בידיהם וגם ברגליהם כדי 

ללחוץ על כל הכפתורים האפשריים. מקוריות, סרוב ללכת בתלם, רקע במוזיקה קלאסית, 

ראש פתוח והרגל מתמיד של שיפור עצמי. Ice Hokku זו מוזיקה יפה, מנטרתית, בעלת סאונד 

מורכב אבל קלה לקליטה, עם שירה עוצמתית, טקסטים פילוסופיים באנגלית והופעות שמושכות 

את הקהל עמוק פנימה. מקימים: יוליה גרניץ ואנטון דמיטרייב.

"היקום, בו אנו נוגעים בעקיפין באמצעות ההופעה שלנו - זה אינסוף של מילים והתפיסות שלהן, 

תמונות תת-הכרתיות מופשטות, שיכולות להפוך לממשיות בזכות האדם, ולחזור חזרה ל"שלם 

הגדול". זה על כך שכולנו מחוברים למקור אנרגיה אחד, ממנו מגיעים רעיונות וסימנים, 

אנחנו בעצמנו חלק ממשהו גדול מאוד, כמעט חלק מהיקום הזה. תכונה אנושית מיוחדת שלנו, 

היא שאנחנו יכולים להרגיש, לתפוס מחשבות ואנרגיות, ולתת להן פרשנות שתשקף את היופי של 

העולם ו/או את תכניתו של הכוח העליון. למעשה אנחנו מדברים על עומק תת המודע והקשר שלו 

עם הלא נודע הרב."
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"בבל" אבי בנימין טריו

יום שבת, 22.12.18, 

בשעה 14:00

אולם הקונצרטים

קיום המופע התאפשר 

תודות לסיוע קרן ג׳נסיס

ההצגה :"432 הרץ". 
המסתורין של המיסטיקה 
הספרותית הגדולה ביותר.

יום חמישי, 20.12.18, 

בשעה 23:15

אולם רחל

שלושה מוזיקאים וירטואוזים שממציאים את המוזיקה מחדש בצורה מוטרפת, ליצנית, עוצרת 

נשימה, מרגשת ומפתיעה.

אבי בנימין - משוגע על מוזיקה, מלחין, פסנתרן, טאלין אסטוניה, תיאטרון גשר, תל אביב, 

פריס, מוסקבה.

במופע המוזיקלי יקח אתכם למסע עולמי משוסטקוביץ', באך, תפילות גרגוריאניות, אפריקה, 

סיביר, מוזיקה אליזבטנית, ב'ליווד ואפילו השטעטל.

 

על הפרויקט:

המוסיקאי אבי בנימין מוביל טריו של נגנים למסע מוסיקלי - פיוז׳ן של סגנונות, תקופות ושפות 

שונות: יצירות קלאסיות, מוסיקת בארוק, מלחינים מתקופת הרנסנס. ומצד שני ג׳אז בסגנון ארול 

גרנר וסטן גטס, שירי עמים מקורסיקה, מסיביר, מהשטאטעל היהודי ועד למוסיקת רוק, בוסה 

נובה והיפ הופ.

הטריו ״מתפרע״ מוסיקלית ותיאטרלית תוך שהוא שומר על המהות המוסיקלית, וזה מאפשר 

לצופה לחוש את הקשר בין ז'אנרים ותקופות ולקבל חויה רגשית ואסתטית. הופעה ייחודית, 

עיבודים מוסיקליים מקוריים ומפתיעים וחיבור בלתי אמצעי לקהל בכל הגילאים.

אבי בנימין - פסנתר, מלודיקה וקולות

איגור ממונוב - שירה, באס, כלי הקשה

אליהו סרבייסקי - גיטרות, באס, קולות

עיצוב סאונד - מיכאל וייסבורד  | ניהול טכני: דימה אליישיב

ייעוץ אמנותי - רוני ניניו | הפקה - עינת בסר

המחבר מיכאל חיפץ, יחד עם השחקן דניאל פושנסקי מציגים את המחזה "432 הרץ", בו הם ינסו 

לגלות את המסתורין של המיסטיקה הספרותית הגדולה ביותר - תעלומתו של שקספיר. האם  

המשורר הגדול באמת היה קיים? ואם לא, מי הסתתר תחת מסכת אישיותו של שייקספיר?
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טקס הבדלה וסגירת 
הפסטיבל

יום שבת, 22.12.18, 

בשעה 17:35

אולם אודיטוריום

יריד הארגונים

יום שישי, 21.12.18, בין השעות

09:00-15:00

כניסה לבניין אודיטוריום

מארח: בני מיניץ׳

דברי ברכה:

FSU חיים צ'סלר, מייסד ויו"ר, לימוד

רינה זסלבסקי, ויו"ר ועדת התוכנית, לימוד ירושלים 2018

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

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! 
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טיול לעיר העתיקה ומגדל דוד - פבל ברנשטיין

כך גם אנחנו נצא לגלות את סודותיה של העיר העתיקה. נגלה מתי העיר הפסיקה להיות עתיקה, 

לאן נעלמו לוחות הברית, מי היו הלוחמים הקטנים של מלחמת השחרור, אילו סוגיות עלו לאחר 

שחרור הר הבית במלחמת ששת הימים. ננסה גם להבין במה שונה הכותל המערבי בשבת ממראהו 

בימי חול.

ראשית ההתחלות - עיר דוד - דוד ויינשטיין

לפני כ3000 שנה דוד,  מלכם החדש של בני ישראל,  בחר בגבעה קטנה מדרום להר המוריה 

להיות לו לבירה החדשה.  יתכן שהעניין שגילה בגבעה זו מקורו בשיקולים מדיניים,  טופוגרפיים,  

או,  אולי,  מיסטיים,  אך מאותו הרגע השתנו תולדות האנושות.  השם ירושלים מאז ועד היום לא 

מפסיק להשמע בכל קצות תבל.  אנו נבקר במקום ששינה את פני האנושות,  מקום שממנו הכל 

התחיל.

 עיר גנים ותושביה סיור בשכונת תלפיות - נוטקין רוסטיק

במהלך הסיור אנחנו נחזור מאה שנה אחורה, לתחילת המאה ה20, כדי להכיר את ההיסטוריה 

של האזור הירושלמי המקורי והציורי, המהווה שלב משמעותי בהתפתחותה של "העיר החדשה". 

בתים, רחובות, פארקים של אזור תלפיות יספרו לנו את סיפוריהם ויאפשרו לכם לגעת בגורלם 

של הדמויות המעניינות ביותר שחיו כאן ויצרו את ההיסטוריה של השכונה, של העיר ושל המדינה. 

עיירת החדשנים, עיר גנים מיוחדת במינה, הפרוור הקפריזי של הבירה, הגבול, עיר הסופרים 

והיוצרים - כל זה תלפיות, הנפלא והרב-צדדי. אני מזמין אתכם לטייל!

דמויות, סיפורים, שירים: ירושלים בין 1948 ל -1967 - וולד טלמן

מלחמת ששת הימים שינתה פנים של המזרח הקרוב. סיפור אנשים שנלחמו במלחמת ששת הימים 

וטיול בירושלים.

בעקבות הטמפלר הגרמני - הליכה למושבה גרמנית בתוך ירושלים - אנה שטיינגרט

הליכה מקרית מוריה למושבה גרמנית בתוך ירושלים ולמתחם התחנה הראשונה.

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

לעמדת המודיעין – HELPDESK. שימו לב, ההשתתפות בסיורים תתאפשר רק על ידי רישום 

מראש ובעלות של 50 ש״ח לסיור למשתתף.

סיורים
במסגרת פסטיבל לימוד ירושלים 2018 

יתקיימו מספר טיולים וסיורים מאורגנים 

ברחבי ירושלים והאזור. מספר המקומות 

בסיור מוגבל. את הסיורים יובילו מורי 

דרך מוסמכים:
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תוכנית ילדים
לימוד ירושלים 2018

חברים יקרים!

אנו שמחים מאוד לראות אתכם ואת ילדיכם!

ברוכים הבאים ללימוד ירושלים 2018!

בנינו תכנית מיוחדת ומעניינת לילדים בגילאי 3-12, אשר תהיה עשירה בפעילויות, סדנאות, 

משחקים, יצירה ושיח.הילדות והילדים יתחלקו לחמש קבוצות גיל: קבוצה אחת לגיל הרך וארבע 

קבוצות לילדים הבוגרים. בכל קבוצה יעבדו אנשי מקצוע שיהיו ה"ההורים" של הקבוצה.

בקבוצה לגילאי 3-5,5  יעבדו גננת מוסמכת, ועם הילדים הבוגרים יעבדו מדריכים שעברו מסלולי 

הכשרה מקצועיים במסגרות שונות. לכל המדריכים יש ניסיון מוכח בעבודה עם ילדים בגילאים 

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

השנה החלטנו להמשיך וליישם את העקרונות של לימוד בתכנית הילדים – לתת למשתתפי לימוד 

לצעירים אפשרות לבחור מה הם רוצים לעשות. הם יוכלו לבחור בין 5 או 6 סדנאות בכל פעם.  

בין האופציות שהילדים יכלו לבחור: סדנאות יצירה שונות, סדנאות קונדיטוריה, מוזיקה, משחקים, 

לימוד חווייתי והרבה תקשורת בינאישית.

חלק מהמרצים שיעשו סדנאות לקהל הילדים באים במיוחד אלינו וחלק מרצים גם בלימוד הכללי.

לפני ואחרי כל סדנה לפי הבחירה הילדים באים לקבוצת "בית" שלכם בה הם יכלו לחלוק את 

החוויות שלהם, לשחק ואולי ללמד אחרים במה שלמדו בסדנה.

בכל משבצת הזמן ישנה אופציה להשתתף בקבוצה ובסדנה שמאפשרות שמירת שבת.

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

מתוכננות לשעות  בהן לא מתקיימת תכנית הילדים. אנו ממליצים בחום לקחת חלק בהן- הדבר 

יעניק לכם הזדמנות לבילוי חווייתי עם ילדיכם וישאיר זיכרונות יפים מהפסטיבל.

תוכלו לקבל פירוט על תכנית הילדים עם הגעתכם 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.

השנה רוב התכנית תתקיים בקבוצות לפי האינטרסים, כך שעניין הגיל לא ישחק תפקיד!

הורים יקרים! אנא וודאו בזמן הגעתכם בבוקר לקבוצה ובזמן עזיבתכם עם הילד/ה  כי רשמתם את 
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זמני הפעילות בתכנית הילדים

שישי –  09:00 עד 18:00

)הפסקת צהריים בין 13:00 – 15:00, 

יש לאסוף את הילד\ה להפסקת הצהריים(

שבת – 09:00  עד 17:00 

)הפסקת צהריים בין 13:00 – 15:00, 

יש לאסוף את הילד\ה להפסקת הצהריים(

בחמישי בערב בתכנית לילדים ולהוריהם  

הצגה מוזיקלית חדשה של תאטרון אורנה 

פורט "פלפלים"

קיום תוכנית הילדים 
התאפשר תודות לסיוע 

קרן ג׳נסיס

עצמכם והשארתם את פרטי הקשר שלכם, מספר החדר שבו אתם לנים וחתימה.  הדבר 

יסייע לנו לשמור על 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 במידת הצורך.

השותפים שלנו:

קרן ג'נסיס

קרן ג'נסיס הינה קרן גלובלית שממקדת את תמיכתה הפילנתרופית העיקרית בפיתוחה 

וחיזוקה של הזהות היהודית בקרב יהודים דוברי רוסית ברחבי העולם

 קרן ג'נסיס יוזמת פרויקטים רבים ומגוונים ומעניקה תמיכה לארגונים שפועלים לשימור 

התרבות, המורשת ועולם הערכים שהיו בקהילות של יהודים דוברי רוסית. מידע מפורט יותר 

www.gpg.org ניתן לקבל באתר הקרן

גן ילדים "ארץ קטנה", כפר סבא

מנהלת - קריאצ'קו אולייה

aaretz-aktana.co.il :אתר הגן

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

)Банда умников( בנדה אומניקוב

אנחנו מתמחים במשחקי שולחן מפתחי מחשבה בתחום המתמטיקה ולא רק. אנחנו 

מעבירים סשנים של המשחקים בכל רחבי הארץ. המשחקים שלנו מיועדים לגילי 4-10

https://www.facebook.com/bandaumnikovisrael/ תוכלו להתרשם מפעילותינו 

בעמוד הפייסבוק שלנו:

LaMa אניה לנדברג וחברה

פיתוח והעברת כווסטים לילדים, נוער, מבוגרים ומשפחות. אנחנו כותבים כווסטים מותאמים 

לבקשות הלקוחות. נדאג שהבילוי שלכם יהיה איכותי ומשאיר טעם של עוד. למה לא?!

Landberg.a@gmail.com ,053528169

אנו שמחים מאוד לראות אתכם ואת ילדיכם!

ברוכים הבאים ללימוד ירושלים 2018!



אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4 כיתת קץ 3 כיתת קץ 2 אודיטוריום אולם קונצרטים

יום חמישי 20.12.18
קפה רץ 14:00-16:30 הרשמה והתכנסות

חים צ'סלר, רומן 
קוגן, רינה זסלבסקי
איך לא ללכת לאיבוד 

בלימוד

רובי ברמן
מוות מוחי ותרומת איברים בהלכה

יורי מור
מפתחות לפיענוח 

סודות
השפה העברית

17:00-18:00

ארוחת ערב
18:00-19:15
19:30-21:00

עמנואל 
דיאמנט

באבי יאר, 
שאינו מוכר לך 

ילנה לוצ'ין
כיף לזהות: סממנים 

של רוסית

נחמה פולונסקי
תנועת בני נח בימינו - 

חלום או מציאות?

עידו חברוני
גברים מבבל, 

נשים מארץ 
ישראל

19:15: פתיחת התערוכה "הרב 
מנחם הכהן: רב, מנהיג, לא הולך 

בתלם"
דברים: חיים באר

18:15-19:15

יוסף חרסונסקי
יהדות היום ולפני 

3000 שנה:
מצאו 10 הבדלים

זאב וולקוב
הכרזת העצמאות: 

סיפורה של הרפתקה.
מוקדש לחגיגות ה 70

מיכאל ריז'יק
בעיית השאלה: מדוע ״סנונית״ 

איננה יוגה, וה״מבול״ של אובידיוס 
איננו המבול שלנו?

מלכה 
פיוטרקובסקי

"נשים - עם בפני 
עצמן?!" האם

נשים יובילו 
מעתה, את העולם 

היהודי?

"הנחלת תודעת השואה והמאבק 
באנטישמיות ובביטויי שנאה 

שולחן עגול" אהרון פרנקל, אסתר 
חיות, ארווין קוטלר, מנחם הכהן, 

בועז ביסמוט, אליקים רובנשטיין, 
 מיכאל מכיאור, שמואל רוזנמן

מנחה: אביעד הכהן

19:30-20:30

קפה רץ  אירינה 
גריצבסקיה

הלכה ונוביי גוד

20:45-21:00: פתיחת התערוכה 
"אלי ויזל, חייו ומורשתו״

דברים: חיים צ'סלר, יואל ראפל, 
צבי ברקוביץ, אהרון תמיר

 אירוע פתיחה.
 דוד ד׳אור - מיטב

 מברכים: 
 אהרון פרנקל, 

 זאב אלקין,
 יצחק הרצוג, 

 דורית גולנדר, 
 פיני גלינקביץ, 

 מיכאל מירילשבילי,
 קולט אביטל, 

 מנחים: 
 ילנה לגוטינה, 
וואדים בלומין

20:45-21:45

 משחק "קווסט" 
מ–קווסטוריה - ישראל

מחנה: אנה לנדברג

מיכאל קיפניס
איך המוח חושב ומה אנו יכולים

לעשות עם זה?

יוג'ין קוגן
10 ספרים שלא 
שמעתם עליהם

ואתם חייבים 
להכיר

גלעד )גילי( וחדווה גולדשמידט
מסע משפחתי הקרנת סרט תיעודי 

"להציל את ההרמנים" ודיון עם 
הבמאי

22:00-23:00

מיכאל חפץ, דניאל 
 פוקשנסקי 

סוד התעלומה 
הספרותית הגדולה:

הצגה “432 הרץ“

מיכאל יחילביץ
אנשים או חיות? 

סמלים
יהודיים באמנות

23:15-00:15
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אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4 כיתת קץ 3 כיתת קץ 2 אודיטוריום אולם קונצרטים
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אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4 כיתת קץ 3 כיתת קץ 2 אודיטוריום אולם קונצרטים

יום שישי 21.12.18
ארוחת בוקר

7:00-10:00
דריה אימרמן

שיעור חטחה יוגה
8:00-8:50

ולד טלמן
דמויות, 

סיפורים, 
שירים: 

ירושלים 
בין 1948 
 ל-1967 

סיור רגלי 
באבו תור

דוד 
ויינשטיין

ראשית 
ההתחלות 

- עיר דוד

אירינה בורילו
שפת התכשיטים

סדנת אומן להכנת 
עגילים

אלטי רודל, שמעון 
ברימן

מפגש יהודי-
אוקראיני: מימי קדם 

ועד 1914

יבגני כץ
מסעות המדען 

המטייל במרחב וזמן 
2: עם ברוך שפינוזה 

ורנה דקרט

אלקסנדרה 
ז'רובסקיה

למה רוסים לא 
מחייכים, והיבטים 

נוספים בחינוך
הסובייטי

דניאל קאופמן
מערכת מיסוי בישראל

9:00-9:50

קפה רץ סטאס גברילוב
בוא נקיש ביחד!

סדנה בסגנון מיומנה

שגיא שחר
איך משנים את 

העולם ב-4 שעות 
בשבוע )ולמה זה גם 

הדבר הכי טוב שיכול 
לקרות

לקריירה שלכם(

אלכסיי פלוצר-סרנא
"הריבוע השחור" 

של מלביץ ואמנות 
ישראלית 2018

ירון דקל מראיין פוליטיקאים
ואישי ציבור

אביגדור ליברמן

זאב )ולדימיר( 
חנין

"צרפתים" 
ו"רוסים" בישראל

10:00-10:50

מריה טלנוב ארבר
שרים יחדיו
כיתת אומן

יקטרינה לישנסקי
קרמיקה

סדנת אומן

בנימין צבי )בני( 
לאו

פסוקי התנ"ך: 
מימין 929 לשמאל 

ומשמאל לימין

משה )בוגי( יעלון
אתגרי ישראל – פנים 

 וחוץ 
מנחה: אנדריי 

קוז׳ינוב

מרים גורובה
פאיינה רנבסקאיה. 

"החלום" שלא 
התגשם?

רוטה ונאגייטה
רצח ודממה: 

איך להבין את 
השואה בליטא?

11:00-12:00

ארוחת צהריים
12:30-13:45
14:00-15:30

ראובן גרינברג ,גרשון 
לייזרסון, בני וילנר
 עולם הניגון החסידי 

סדנא

אודית קורינלדי 
סירקיס

חנינה, משפט ומה 
שביניהם

לנה יופה קרסנר
מלתחה בסיסית 

וקולקצית קפסולה: 
מיתוסים ומציאות

ילא יאנבאי
קרים מניאנדרטאלים 

ועד ימינו: שוב היהודים 
האלה?

ירון דקל מראיין פוליטיקאים
ואישי ציבור

גדעון סער 12:00
 ציפי לבני 12:30

 אביעד הכהן 
מראיין את מבקר המדינה 
יוסף חיים שפירא 13:15

12:15-13:15

יוני דידיה אלבז
Lindy Hop

 ריקודים
כיתת אומן

קרינה ציקל
הכנת חרוזי זכוכית 

בעזרת מבער
סדנת אומן

טלי ברנר
ילדים וטקסי חיים

אריה זיידן
קיצור תולדות הבורסה 

הישראלית

פנחס פולונסקי
רעיונות מרכזיים 

בקבלה

13:30-14:30

יוני דידיה אלבז
 Salsa 

 ריקודים
כיתת אומן

לי אור אברבך
רעידת אדמה: 

השינויים
הטקטוניים בשוק 

התקשורת הישראלי

יהודית ויינשטיין 
גרוס

מדרש ויזואלי: 
רעיונות לא 

טריוויאליים של חגים 
שגרתיים

מרק נוביקוב
טכנולוגיה של 

מניפולציות 
חברתיתיות ברשת, או 
איך טראמפ שינה את 

"כללי המשחק״

וועלוול טשרנין
 אוויר יהודי-רוסי מיוחד:
 ספרות יהודית ברוסית

או יהודים בספרות
הרוסית?

ואדים בלומין
כיצד להצליח ולשנות את 

העולם: סגנונות ניהול 
וקבלת החלטות 

14:45-15:45
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אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4 כיתת קץ 3 כיתת קץ 2 אודיטוריום אולם קונצרטים
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אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4

שומר שבת
כיתת קץ 3
שומר שבת

כיתת קץ 2
שומר שבת

אודיטוריום אולם קונצרטים

הדלקת נרות 16:04

קפה רץ גריגורי קוטלר
קבלת שבת לפי הנוסח

הרפורמי

אניה פיבוברובה, 
בלקה לוין

מסיבת תה חכמה
בית מדרש

אפרים 
פודוקסיק

פופוליזם 
ודמוקרטיה

אמירה מאיר
חוקי המלחמה 

בתנ"ך - מהו 
מקור הסמכות

 בצבא?

יוסף חרסונסקי
קבלת שבת - גרסת דמו

יבגני נורדשטיין
מסע גנאלוגי - יריקה 

מהעבר

16:15-17:15

מרינה קרמר
שני גורלות לחופי אגם 

אחד: רחל המשוררת 
ואלישבע

ויקה רויטמן
חלונות גדילה - 

עליה מתבגרת

רעיה קובל 
אומנסקיה

עיתונות זרה בישראל 
וישראל בעיתונות זרה

ויקטור רדוצקי, 
שמעון ברימן 

שמואל יוסף 
עגנון ואהרון

אפלפלד: שני 
בנים חוזרים 

לאוקראינה

18:00 - 17:30
זאב חנין, חיים בן 

יעקב
יהודים דוברי רוסית 

ואחרים ממזרח אירופה 
ואסיה: איפה?

כמה? ומה אנחנו עוד 
לא יודעים עליה?

19:00 - 18:00
חיים בן יעקב

זהות כפולה של יהודים
סובייטים ופוסט-

סובייטים

גיל חובב
אהבת ירושלים

17:30-18:30

ארוחת ערב
18:00-19:15
19:30-21:00

קידוש 
משותף-19:00

מנחה: יוסף 
חרסונסקי

ReQuizit
משחק אינטלקטואלי

 מנחים: 
קסניה קובלנקו, 

מיכאל בוטובסקי, 
קונסטנטין אהרון

אנטון ברונשטיין
 ישראפוליס: 

עיר-מדינה

יוג'ין קוגן
דמעת 

הסוציאליזם. 
בית הסופרים 

הנשכחים - 
השקת ספר חדש

גדעון מאיר
האם משרד החוץ עדיין 

נחוץ?

18:45-19:45

זואי סבר
צורה וצבע: החיים 
העירוניים שסביבן

מיכל שיינין
תעשיית היין הישראלית: 

דקויות נילוות, חוכמה, 
חוכמולוגיה

שמואל )שמוליק(
לנגר

מופע של סיפורים 
ירושלמיים משעשעים

20:00-21:00

קפה רץ בנימין מיניץ
עונג שבת מוסיקאלי

חגי בן שמאי
ירושלים: 12 
מאות תחת 

שלטון האסלאם

אליעזר לסובוי
עשרת המנהגים 

המוזרים ביהדות: 
בין קבלה 

לאמונות תפלות

אריה אולמן
גנים של שפה - האם 

קיימים?

אודי דקל
תרחישים אפשריים 

לזירה ישראלית-
פלסטינית: לאן צועדת 

ישראל?

קטיה כצמן
מי צריך את כל 
הסקס הזה, או 

סיפורים ממשרדה של 
סקסולוגית

21:15-22:15

מרייאן בלנקי
מופע צחוק סימולטני: 

ראקוגו יהודי-יפני ברוסית

אלינה פוזין )אולמן(
 ״לישון. אולי לחלום״: 

חכמי התלמוד על 
חלומות ופרשנותם

אולג אקלאס
העם, סמים והשלטון

Ice hokku
קונצרט

יוליה גרניץ, אנטון 
דמיטרייב

22:30-23:00
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אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4

שומר שבת
כיתת קץ 3
שומר שבת

כיתת קץ 2
שומר שבת

אודיטוריום אולם קונצרטים

הדלקת נרות 16:04

קפה רץ גריגורי קוטלר
קבלת שבת לפי הנוסח

הרפורמי

אניה פיבוברובה, 
בלקה לוין

מסיבת תה חכמה
בית מדרש

אפרים 
פודוקסיק

פופוליזם 
ודמוקרטיה

אמירה מאיר
חוקי המלחמה 

בתנ"ך - מהו 
מקור הסמכות

 בצבא?

יוסף חרסונסקי
קבלת שבת - גרסת דמו

יבגני נורדשטיין
מסע גנאלוגי - יריקה 

מהעבר

16:15-17:15

מרינה קרמר
שני גורלות לחופי אגם 

אחד: רחל המשוררת 
ואלישבע

ויקה רויטמן
חלונות גדילה - 

עליה מתבגרת

רעיה קובל 
אומנסקיה

עיתונות זרה בישראל 
וישראל בעיתונות זרה

ויקטור רדוצקי, 
שמעון ברימן 

שמואל יוסף 
עגנון ואהרון

אפלפלד: שני 
בנים חוזרים 

לאוקראינה

18:00 - 17:30
זאב חנין, חיים בן 

יעקב
יהודים דוברי רוסית 

ואחרים ממזרח אירופה 
ואסיה: איפה?

כמה? ומה אנחנו עוד 
לא יודעים עליה?

19:00 - 18:00
חיים בן יעקב

זהות כפולה של יהודים
סובייטים ופוסט-

סובייטים

גיל חובב
אהבת ירושלים

17:30-18:30

ארוחת ערב
18:00-19:15
19:30-21:00

קידוש 
משותף-19:00

מנחה: יוסף 
חרסונסקי

ReQuizit
משחק אינטלקטואלי

 מנחים: 
קסניה קובלנקו, 

מיכאל בוטובסקי, 
קונסטנטין אהרון

אנטון ברונשטיין
 ישראפוליס: 

עיר-מדינה

יוג'ין קוגן
דמעת 

הסוציאליזם. 
בית הסופרים 

הנשכחים - 
השקת ספר חדש

גדעון מאיר
האם משרד החוץ עדיין 

נחוץ?

18:45-19:45

זואי סבר
צורה וצבע: החיים 
העירוניים שסביבן

מיכל שיינין
תעשיית היין הישראלית: 

דקויות נילוות, חוכמה, 
חוכמולוגיה

שמואל )שמוליק(
לנגר

מופע של סיפורים 
ירושלמיים משעשעים

20:00-21:00

קפה רץ בנימין מיניץ
עונג שבת מוסיקאלי

חגי בן שמאי
ירושלים: 12 
מאות תחת 

שלטון האסלאם

אליעזר לסובוי
עשרת המנהגים 

המוזרים ביהדות: 
בין קבלה 

לאמונות תפלות

אריה אולמן
גנים של שפה - האם 

קיימים?

אודי דקל
תרחישים אפשריים 

לזירה ישראלית-
פלסטינית: לאן צועדת 

ישראל?

קטיה כצמן
מי צריך את כל 
הסקס הזה, או 

סיפורים ממשרדה של 
סקסולוגית

21:15-22:15

מרייאן בלנקי
מופע צחוק סימולטני: 

ראקוגו יהודי-יפני ברוסית

אלינה פוזין )אולמן(
 ״לישון. אולי לחלום״: 

חכמי התלמוד על 
חלומות ופרשנותם

אולג אקלאס
העם, סמים והשלטון

Ice hokku
קונצרט

יוליה גרניץ, אנטון 
דמיטרייב

22:30-23:00

pp

ppp

p

p

p

pע

p



אירועים נוספים קרית מוריה
ארוחות סיור 3 סיור 2 סיור 1 אולם רחל כיתת קץ 9 כיתת קץ 5 כיתת קץ 4

שומר שבת
כיתת קץ 3
שומר שבת

כיתת קץ 2
שומר שבת

אודיטוריום אולם קונצרטים

שבת 22.12.18
ארוחת בוקר

7:00-
10:00

רוסטיק 
נוטקין

עיר גנים 
ותושביה

סיור בשכונת 
תלפיות

סיור רגלי 

אנה 
שטיינגרדט

בעקבות 
הטמפלרים.

המושבה 
הגרמנית
סיור רגלי

פבל 
ברנשטיין

עיר העתיקה
ומוזיאון מגדל 

דוד

טטיאנה סולומטין
ריפוי באמצעות תנועה, 

ומה זה קשור ליהודים

ענבר אורן
חופש דת ורשויות 

מקומיות - 
מה הקשר?

בנימין מיניץ
ירושלים כושינגטון: 

ערי בירה כסמלים של 
״הדת האזרחית״

מרינה קונצביה
עיתונאות ופוליטיקה  
מה יותר משפיע  על 

חיינו?

מריה טברובסקיה
סדנא לווקאל 

ופיתוח קול

9:00-10:00

מריאנה קרונפלד
איך בונים את התשתית 

לשכונה חילונית 
בירושלים - ניתוח אירוע

 מ״חיי חילוני״ רמת 
שרת-דניה

סשה 
קליאצ’קינה

לזכור אסור 
לשכוח

ויקטוריה אלקסייבה
״זיי גזונד!״ וקללות 

אחרות ביידיש

ענבר אורן, יותם 
ברום

חתונות מחוץ לרבנות:
סטטיסטיקה ומעמד 

משפטי בישראל 
2018

 אלכסנדר קגן
13 סיבות למה...

קיריל שרברמן
ישראל - מדינה של 

ניגודים?
ייחודיותה חברתית-

כלכלית של
ישראל

10:15-11:15

קפה רץ סטאס ואנה גברילוב
"שתלתם ניגונים"
מפגש מוסיקאלי

גלינה כץ, 
יקטרינה 

מוחמטולינה
קלפים מטאפורים: 
גם פסיכולוגיה גם 

משחק

ירון דקל
״שונאים, סיפור 

אהבה״ 
פוליטיקה ותקשורת - 

מערכת של תלות
ויריבות 

גרירוגי קוטלאר
כיצד )לא( קיימו חכמי 

התלמוד
את חובת עונתם

אביעד ואברומי 
פרידמן

ביום בו תקרא לי 
אבא

סשה אוקון
על היתרונותיה של 

חסר התועלת, או מי 
הוא אמן אמיתי:

מוצרט או סליירי?

11:30-12:30

ורה גורמן
 ריקודי עם
כיתת אומן

איליה שצ’וקין
רפואה ממוחשבת 

וחידושיה

אהרון וייס
היהודים ושכניהם 
בתקופת השואה: 

סיפרו אישי 

ולדימיר מסמד
הקהילה היהודית 

באיראן תחת
שלטון האיסלאם

ראובן גרינברג
״תברך אותי" - זום אין וזום 

אאוט על פרשת השבוע ועל 
ספר בראשית 

12:45-13:45

ארוחת 
צהריים
12:30-
13:30

13:45-
15:00

ויקה שטיימן
האם ללמד רוסית 
לילדים ממשפחות 

דוברי רוסית 
בישראל

וארה"ב? הורים 
בני דור וחצי 

בישראל וארה"ב - 
שוני ודמיון

שלמה ווסקובויניק, 
אולג אולינסקי

בין ירושלים לתל 
אביב. חיפוש אחרי 

ישראל האמתית

חנה פנחסי
כיבוד הורים – על דברים 

שלא העזנו לשאול

נחמה פולונסקי
מתפרדים או 

מתיחדים? על
המשמעות של 

מחלוקות ביהדות

קטיה טוב
איך ציירים "רוסים" 
צעירים הדהימו את 

ירושלים

אבי בנימין וטריו בבילון 
שלושה מוזיקאים 
וירטואוזים - אבי

בנימין, איליה 
סרבייסקי ואיגור 

ממונוב שממציאים את 
המוזיקה מחדש בצורה 

מוטרפת, ליצנית, עוצרת 
נשימה, מרגשת ומפתיעה

14:00-15:00

הקרנת הסרט "עדים״
במאי: קונסטנטין פאם

'ד 104

אנה צייריף 
עברית

סקטצ'-אפ 
לכולם - הדמיה 

ממוחשבת של 
דירה בשעה

אורי מילשטיין
עלילת דם בדיר יאסין 

או איך בדיר יאסין קמה 
האומה הפלסטינית

אנה צייריף

ילנה לגוטינה 
משוחחת עם דורית 

גולנדר על 70 שנות 
דיפלומטיה ישראלית

״תחום מושב״ - 
ראיון אחד על אחד 

ירון דקל מראיין את 
עורך מעריב דורון 

כהן

אבי בנימין
ישראל: תבשיל מוסיקלי. 

המבט מתל אביב 

15:15-16:15

 יורי הופמן
פיזיקה מודרנית בזמן 
בית המקדש הראשון

זיו אבירם
כיצד בינה מלאכותית 

מסייעת לאנושות?

16:30-17:30

 טקס הבדלה-בנימין מיניץ
אירוע סיום. ברכות:חיים צ׳סלר, רינה זסלבסקי

17:35-18:30

פיזור 19:00
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מסייעת לאנושות?

16:30-17:30

 טקס הבדלה-בנימין מיניץ
אירוע סיום. ברכות:חיים צ׳סלר, רינה זסלבסקי

17:35-18:30

פיזור 19:00

p ע
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הרצאות 
ומנחים
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בשנת 1999, ייסד מר זיו אבירם )בשיתוף עם פרופ׳ אמנון שעשוע( את חברת מובילאיי, חברת 

טכנולוגיה ישראלית המשמשת כמובילה העולמית בפיתוח מערכות ראיה ממוחשבות ובינה 

מלאכותית, ניתוח נתונים, מיקום ומיפוי לסיוע לנהגים ולנהיגה אוטונומית. כיום 90% מיצרני הרכב 

המובילים בעולם שמים את מבטחם בטכנולוגיה המהפכנית של מובילאיי בכדי להפוך את כלי 

הרכב שלהם לבטוחים יותר לנהיגה. באוגוסט 2014, הונפקה החברה בבורסת ניו יורק וקטפה את 

תואר ההנפקה הישראלית הגדולה ביותר בכל הזמנים. באוגוסט 2017, מובילאיי נרכשה על ידי 

חברה אינטל תמורת סכום של 15.3 מיליארד דולר, רכישה שהוגדרה כרכישה הגדולה ביותר של 

חברת היי-טק ישראלית.

מאז ייסודה המשותף של חברת אורקם בשנת 2010, מכהן מר אבירם כנשיא ומנכ״ל החברה. 

אורקם רותמת את כוחה של הראייה המלאכותית לכדי סיוע ושיפור חייהם של אנשים לקויי ראייה, 

עיוורים, בעלי קושי בקריאה או אלו החווים עייפות מקריאה. הטכנולוגיה מאפשרת קריאה של כל 

טקסט מודפס, זיהוי פרצופים בסיטואציות חברתיות שונות, זיהוי מוצרים, זיהוי צבעים זיהוי שטרות 

כסף ועוד, כך שהיא מספקת רמה גבוהה של עצמאות למשתמש. לאחרונה, חשפה החברה את 

הדור החדש של מוצר הדגל שלה הOrCam MyEye 2.0 . מדובר בטכנולוגיה לבישה מהפכנית 

וראשונה מסוגה בתחום הראייה הממוחשבת ומערכות לומדות, המשלבת אינטליגנציה מלאכותית 

מתקדמת ומאפשרת סיוע בפעולות שגרתיות. עשרות אלפי אנשים בעולם כבר בחרו לאמץ את 

הטכנולוגיה פורצת הדרך של אורקם. 

לפני תפקידיו כנשיא ומנכ״ל חברת מובילאיי, מר אבירם שימש מנכ"ל של שלוש חברות ישראליות 

מובילות בתחומן. למר אבירם תואר B.Sc. בהנדסת תעשייה וניהול מטעם אוניברסיטת בן גוריון.. 

כיצד בינה מלאכותית מסייעת לאנושות

אבירם זיו

הרצאות
ומנחים
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סמנכ״ל חטיבת הרדיו של ״כאן״ תאגיד השידור הישראלי. ממקימי תאגיד השידור הישראלי, 

הצטרף לתאגיד עוד בטרם עלייתו לאוויר. במסגרת תפקידו אחראי על תחנות הרדיו הלא 

חדשותיות ובהן כאן רקע, כאן תרבות, כאן מורשת ותחנות המוזיקה - כאן קול המוזיקה, 

כאן 88 וכאן גימל. כמו כן הקים את מערך הפודקאסטים של כאן שהפך למוביל בשוק 

התקשורת. לפני הגעתו לשידור הציבורי שימש במשך שנים כעורך, כפרשן וככתב תקשורת 

בעיתונים גלובס ומעריב ובאתר וואלה. ערך את המגזין ״פירמה״ במשך 5 שנים. את ראשית 

דרכו התקשורתית עשה ברדיו דרום בבאר שבע.

רעידת אדמה: השינויים הטקטוניים בשוק התקשורת הישראלי

בין פרשת וואלה-בזק לפרשת נתניהו-מוזס, בין סגירת רשות השידור לפתיחת 

התאגיד, בין הפיצול בטלוויזיה המסחרית למיזוג, בין הטוויטר לפייסבוק - התקשורת 

הישראלית נכנסת לעידן חדש.

אברבך לי-אור

מייסד-עמית של ReQuizit. בעברו איש מחקר, יושב-ראש החבורה המדעית באוניברסיטה, אהרון קונסטנטין

 .ReQuizit Russia מנהל מכירות בחברת מחשבים, מנהל מועדונים ומסעדות, מייסד-עמית של

בהווה - עולה חדש, רכז אתגרים בחברת InterContinental Exchange, מייסד-עמית של 

.ReQuizit Israel

ReQuizit משחק אינטלקטואלי

ReQuizit - תחרות קבוצתית.

חידון בו משתתפים מציגים את יכולתם השכלית ומהירות התגובה. 

כמות השחקנים בקבוצה מעלה את רמת היכולת השכלית בקבוצה אך מקשה על יכולת 

הקשבה  של המשתתפים זה לזה בתוכה.

ReQuizit היא תערובת של התרגשות והתלהבות, היכרויות חדשות. והעיקר - כל משתתף 

במהלך המשחק לומד דברים חדשים. בקיצור, עדיף לנסות פעם אחת מלתאר באלף מילים.
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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".

לאחרונה נטל חלק בתערוכת היובל לרגל 250 שנה של האקדמיה המלכותית לאמנויות בלונדון.

על היתרונותיה של חסר התועלת, או מי הוא אמן אמיתי: מוצרט או סליירי?

עובד באקדמיה ללשון העברית. נולד בשנת 1969 בלנינגרד, רוסיה. תואר ראשון בלשון העברית אולמן אריה

ובתנ"ך )אוניברסיטת בר-אילן(, תואר שני באנתרופולוגיה תרבותית, תואר דוקטור בעברית של 

המקרא. השכלה נרחבת בבלשנות. לימד בלשנות עברית באוניברסיטאות הממלכתיות של 

מוסקבה סנט פטרסבורג, לימד במחלקות ללשון העברית במכללות לוינסקי, אחוה, אוהלו. 

כ-30 פרסומים בכתבי עת מדעיים.

גנים של שפה - האם קיימים?

איך מתנהלת רכישת השפה על ידי ילדים? האם שפה היא נלמדת או מּולדת? האם קיימת 

במוח תבנית תורשתית של שפה, או שמא אנחנו לומדים שפה מדף חלק, וכל ילד מסיק 

מסקנות על תבנית השפה באופן עצמאי? שתי ההנחות לא נקיות מפגמים. תבנית השפה 

התורשתית בינתיים לא נתגלתה לחוקרים, יתרה מזו - גם בחקר השפות החיות היא לא 

נתגלתה. ולימוד שפה חדשה ללא הוראה מכוונת קשה גם למבוגר, קל וחומר לילד בן שנה. 

איזה מחקרים וניסויים נעשו בשנים האחרונות?

אוקון סשה

משנת 20016 ועד היום: מנהל שיווק דיגיטלי למספר חב  מנהל חטיבת השיווק של ROSNO חברה אולינסקי אולג

לביטוח מקבוצת Allianz )2003-04, רוסיה( 

מנהל שיווק למגזרים החרדי והרוסי בפלאפון תקשורת )2000-2002, ישראל(

בין ירושלים לתל אביב. חיפוש אחרי ישראל האמתית

מדינת תל אביב או ממלכת ירושלים? ירושלים של מלא או תל אביב של מטה? דיון פתוח על 

מהות החברה הישראלית תוך התבוננות בסמליות של שתי הערים המרכזיות של המדינה. 

שיח ערכי, היסטורי, עכשווי סביב השאלות הקיומיות הנוגעות לאופיה ודמותה של החברה. 

ניסיון להביט קדימה לעתיד המדינה.
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סמנכ"לית ישראל חופשית ומנהלת את הויה, מרכז הטקסים של התנועה המקיים טקסי חתונה אורן ענבר

מחוץ לרבנות. פעילה חברתית ופוליטית, בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה ותואר שני 

במדעי המדינה.

מתגוררת בתל אביב, אם לתאומות בנות 3.

חופש דת ורשויות מקומיות- מה קשור?

מדד החופש של ישראל חופשית דירג את אחוזי החופש לתושבי 20 ערים בישראל והתפרסם 

לקראת הבחירות המוניציפאליות . כך עלו אחוזי ההצבעה של הציבור החילוני ברחבי הארץ 

בבחירות: מקרה בוחן לקראת הבחירות הארציות.

 יחד עם יותר ברום ) ואדיק יגרד את היו שלו(

חתונות מחוץ לרבנות: סטטיסטיקה ומעמד משפטי בישראל 2018

איך נראית חתונה יהודית מחוץ לרבנות? מה המעמד המשפטי שלה ומה מעמד הילדים וכמה 

באמת מתחתנים מחוץ לרבנות בכל שנה? סדר במידע מאחורי המספרים ההולכים וגדלים של 

זוגות שמתחתנים מחוץ לרבנות.

נולדה בקמרובו, רוסיה. מוסמכת בתולדות המוסיקה מהאקדמיה למוסיקה ע"ש גלינקה, אימרמן דריה

נובוסיבירסק, רוסיה.

.Israel Way מורה ליוגה, מדריכה בתוכנית מסע של

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

2014 עברה התמחות ב-Ashtanga-yoga studio בתל אביב במסגרת תוכנית 'מסע', ושנה 

KPJAY-ולומדת ב Israel Way לאחר מכן עלתה לישראל. כיום עובדת כמדריכה בחברת

)Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute(

שיעור חטחה יוגה

תירגול חטחה יוגה, מתאים לכל רמה )מתחילים, מתקדמים...(.

משך השיעור בין שעה לשעה וחצי, כולל תרגילי נשימה וגוף,וגם עבודה עם ריכוז שכל.

כוריאוגרף ורקדן מקצועי, יליד פריז שעלה ארצה בשנת 2000. יוצר, מופיע ומלמד בכל רחבי הארץ אלבז יוני )דידייה(

מזה 18 שנה. במשך שמונה שנים מנהל סטודיו לריקוד בירושלים, המציע מבחר רחב של שיעורי 

ריקוד למבוגרים. מורה-בעל ניסיון עשיר ורקדן בעל סגנון ייחודי המתמחה בריקודי זוגות:

סלוניים, סלסה, לטיניים, וסט קוסט סווינג, לינדי הופ ועוד.

Salsa

Lindy-hop
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בעלת תואר במדעי היהדות של אוניברסיטה הממלכתית של סנט פטרסבורג, סטודנטית לתואר אלקסייבה ויקטוריה

שני בפקולטה ליידיש באוניברסיטה העברית בירושלים. עיתונאית מדעית,  חוקרת ומפרסמת מדע 

פופולרי ביידיש. מרצה ב Moishe House, Jewish Point ושל פורומים אחרים בתל אביב, חיפה 

ואשדוד. בעלת תור מדעי-פופולרי "מדעי היהדות להמונים" בפורטל JEvents. עוזרת מחקר 

בפרוייקט "מפעל דב סדן" באוניברסיטה העברית בירושלים.

"זיי גזונד!" וקללות אחרות ביידיש

כנראה שאין תרבות שתוכל להתחרות עם תרבות היהודים האשכנזים בענייני הקללות 

ואיחולים לא נעימים אחרים - "שתצמח כבצל - ראש לתוך האדמה", "שהאושר יאיר עליך 

כירח בסוף החודש", "שתקבל רעם בבטן וברק במכנסיים" וכמובן "שאלוהים ישכח ממך" או 

שווה ערך "שאלוהים לא ישכח ממך לעולם".

בהרצאה נקרא את הקללות האסיסיות ביותר, נדבר על משמעותן ואסביר למה לא צריך לפחד 

מהן בכלל.

בנוסף, נדבר על המשותף בין קללות ביידיש וזכרי עכבישי פיזאורה ונסיים בסיפור אהבה 

שקרתה דווקא בגלל ה"קלול'ס" - הקללות ביידיש.

נולד ב- 1971 בחרקוב, אוקראינה, ולמד מתמטיקה באוניברסיטת חרקוב בין השנים 1987 - 1990. אלקין זאב

במקביל ללימודיו ייסד את ההתאחדות למורים לעברית ויהדות בחרקוב, היה סגן ראש הקהילה 

היהודית בעיר בשנת 1990, ומזכ"ל בני עקיבא בברית המועצות. אלקין עלה ארצה בדצמבר 1990 

ולמד בישיבת הר עציון עד 1995, כשבמקביל עבד בארגון גשר במחלקת עלייה.

ח"כ אלקין נבחר לכנסת לראשונה בשנת 2006 ובכנסת ה-17 כיהן כחבר בוועדות הכספים, 

החינוך, החוקה, העלייה והקליטה והתפוצות. בכנסת ה-18 כיהן אלקין כיו"ר סיעת הליכוד וכיו"ר 

הקואליציה, כיו"ר ועדת המשנה ליהודה ושומרון בועדת החוץ והביטחון, כיו"ר שדולת ארץ ישראל, 

יו"ר שדולת ירושלים, יו"ר שדולת השכלה גבוהה ויו"ר השדולה למען מפוני גוש קטיף. בכנסת ה-19 

מונה אלקין לסגן שר החוץ, עד מאי 2014 כשמונה ליו"ר ועדת חוץ ובטחון של הכנסת.

החל מאוקטובר 2014 כיהן חבר הכנסת אלקין כיו"ר הקואליציה, במקביל לתפקידו כיו"ר ועדת 

החוץ והביטחון. בכנסת ה-20 מונה לתפקיד שר העלייה והקליטה ושר לירושלים ומורשת.

אירוע פתיחה

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

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. 
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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. 

 Achter de« בין 2005-2006 השתתף כתסריטאי וכמבאי בהפקת הסרט התיעודי

»zwarte bergen

"בסוף העולם" המביא את סיפורו של יהודי שהיה המפכ"ל הראשון של המשטרה הרוסית.

.AleGoTour משנת 2009 ועד היום מכהן כמנהל הקריאטיב של חברת תיירות אירועים

העם, סמים והשלטון

סטנדאפ היסטורי-דוקומנטרי-סאטירי, לא כל כך מצחיק אבל עם הפסקת עישון. מבוסס על 

מחקר מאפיינים סיבתיים של לגיליזציית מריחואנה באמסטרדם ב1975 ותוצאותיה. אופן 

המופע מכיל בתוכו דיאלוג עם קהל ומבוסס על האקטואליות של הנושא היום במדינות רבות.

אציע לכם את הראייה הפרטית שלי של ההיסטוריה המורכבת של יצירה וקיום המצב הנוכחי 

של המודל ההולנדי.

הסופר חיים באר נולד בירושלים ב-1945 וגדל בבית דתי. הוא סיים את שירותו הצבאי ברבנות באר חיים

הצבאית ובמערכת כתב העת "מחניים" כשבמקביל עבד כעורך בעיתון "דבר" ולאחר מכן כעורך 

בהוצאת עם עובד. לצד הפעילות המו"לית הענפה היה באר עיתונאי פעיל. משנת 1963 ואילך 

פרסם באופן שוטף כשבע-מאות רשימות ומאמרים בנושאי ספרות, תרבות, חברה והיסטוריה 

של ארץ ישראל. בשנים1981–1992 שימש חבר מערכת העיתון "דבר" ופרסם מדור קבוע ב"דבר 

השבוע". באר שימש כמרצה באקדמיה לאמנות בצלאל )בשנת 1988(, כמרצה בחוג לתולדות 

עם ישראל באוניברסיטת חיפה )1988-1987(, כמרצה אורח בחוג לספרות עברית באוניברסיטה 

העברית בירושלים )1999( ובחוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב )2000(,  ובמוסדות 

אקדמיים נוספים. בשנת 2000 מונה לפרופסור חבר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוא מלמד 

במחלקה לספרות ומשנת 2011 הופקד בראש הקתדרה ללימודי יידיש על שם אנה והארי 

זינגר באוניברסיטה.  

פתיחת התערוכה "הרב מנחם הכהן: רב, מנהיג, לא הולך בתלם"

מייסד-עמית של ReQuizit. בעל תואר מוסמך במתמטיקה, מחנך בתחומי יהדות שונים, מדריך בוטובסקי מיכאל

בתכנית "מסע בית"ר". עלה לארץ ב2016 אחרי "מסע בית"ר". עוסק בחינוך בסוכנות היהודית.

נשוי, גר בירושלים.
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ReQuizit משחק אינטלקטואלי

ReQuizit - תחרות קבוצתית.

חידון בו משתתפים מציגים את יכולתם השכלית ומהירות התגובה. כמות השחקנים בקבוצה 

מעלה את רמת היכולת השכלית בקבוצה אך מקשה על יכולת הקשבה  של המשתתפים זה 

לזה בתוכה.

ReQuizit היא תערובת של התרגשות והתלהבות, היכרויות חדשות. והעיקר - כל משתתף 

במהלך המשחק לומד דברים חדשים.

בקיצור, עדיף לנסות פעם אחת מלתאר באלף מילים.

מדריכת טיולים, עובדת סוציאלית.בורילו אירינה

נולדה בבלרוס, עלתה לארץ ב1995, במסגרת נעל"ה בגיל 15.

אמא של שני ילדים מדהימים.

נכון לעכשיו אירינה עובדת במקביל בכמה תחומים - עובדת סוציאלית במרכז שיקומי תל השומר, 

מדריכה בפארק אריאל שרון, יוצרת תכשיטים ומנחה סדנאות ליצירת תכשיטים.

שפת התכשיטים סדנת אומן להכנת עגילים

תכשיטים הינם מרכיב חשוב ביחסים בין-אישיים לא-מילוליים. בחירת התכשיטים יכולה לספר 

עלינו הרבה לסובבים אותנו. בעזרת התכשיטים אנחנו יכולים להביע את היחס כלפי מישהו 

או משהו. דוגמא בולטת לשימוש בתכשיטים הינה "שפת התליונים" של מזכירת המדינה 

של ארה"ב לשעבר מדלן אולברייט. בסדנא המשתתפים יגלו דברים מעניינים רבים מעולם 

התכשיטים, יספרו את סיפוריהם האישיים הקשורים לתכשיטים ויצרו תכשיטים במו ידיהם.

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

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
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סופר, מתורגמן, עיתונאי. חתן פרסים בינלאומיים בספרות. תרגם לרוסית ספרים ומחזות בלנקי מראיין 

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.

落語 מופע צחוק סימולטני: ראקוגו יהודי-יפני ברוסית

כיצד להצליח ולשנות את העולם: סגנונות ניהול וקבלת החלטות

איזה טיפוס אני? מה מניע ומה מעכב אותי? במילים אחרות: מהם סגנונות הניהול ותהליך 

קבלת ההחלטות שלי, וכיצד הם משפיעים על היכולת שלי להצליח? בהתבסס על שיטתו של 

ד"ר יצחק אדיג'ס, מומחה עולמי לניהול ולהתנהגות ארגונית, אני מזמין אותך לבחינה אישית 

של סגנונות העבודה והניהול שלך. נתחיל בשאלון אישי שיעזור לנו לאבחן, איזה מארבעת 

הטיפוסים של אדיג'ס מתאים לך. נמשיך בסקירת המאפיינים של כל טיפוס, העוצמות 

והחולשות של כל אחד מהארבעה, נטיות תעסוקתיות ואזורי להט, גורמים מקדמים ומעכבים 

בהנעה ובתקשורת. בסוף הסדנא אנסה להציע, כיצד ניתן להתגבר על תבניות ודפוסים 

אוטומטיים, להגיע להצלחות ולהגשים חלומות.

ארוע פתיחה

מרצה וחוקר, פעיל ציבורי. ד"ר חיים בן יעקב, מנכ״ל הקונגרס היהודי האירו - אסיאתי, ראש מדור בן יעקב חיים

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.

זהות כפולה של יהודים סובייטים ופוסט-סובייטים

נאמנות כפולה משמע - יהודי העומד לצידה של מדינת ישראל ללא קשר למדינת מושבו, אך 

לעומת זאת שומר על העקרון התלמודי "דינא דמלכותא דינא" המחייב את היהודים לשמור 

על חוקי המדינה בה הם חיים )ואולי גם להיות נאמן לה(.

בהקשר הזה נראה את זהותם של היהודים הסוביטים - אוהבי בריה"מ מחד ואוהבי ישראל 

מאידך. הנושא הזה אקטואלי גם היום - הרי יהודים החיים במרחב הפוסט-סוביטי הרבה 

פעמים משלבים בין אהבת מדינותיהם לבין תמיכה בישראל.

יהודים דוברי רוסית ואחרים ממזרח אירוה ואסיה: איפה? כמה? ומה אנחנו עוד לא
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בן שמאי חגי

בנימין אבי

פרופסור בגמלאות בחוג לשפה וספרות ערבית, האוניברסיטה העברית. בשנים שונות שימש כנשיא 

ומנהל תכניות אקדמיות ופרוייקטים רבים: נשיא החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית, ראש 

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, מנהל של תכנית לימודי מקרא ועברית, אוניברסיטת 

סנט- פטרבורג, מנהל אקדמי,  מפעל פרידברג לחקר הגניזה, מנהל אקדמי של הספרייה הלאומית 

בשנים 2009-2015.

פרופ' בן שמאי עוסק בתחומי עניין רבים כמו: פרשנות מקרא ופילוסופיה בערבית-יהודית, תולדות 

הקהילות היהודיות בארצות האסלאם, בייחוד קהילות קראים, תיאולוגיה אסלאמית. פרסם 

מאמרים רבים בכתבי עת ופרקים בספרים בנושאים אלה, ערך והשתתף בעריכת ספרים.

ירושלים: 12 מאות תחת שלטון האסלאם

האסלאם הופיע על בימת ההיסטוריה באזור שבו היו שתי דתות מונותאיסטיות פעילות, 

היהדות והנצרות. עד הופעת האסלאם שלטה מעצמה נוצרית בירושלים. כיבוש ירושלים 

בידי המוסלמים )638( שינה את מעמדה הדתי והפוליטי. מאותה שעה ועד מלחמת העולם 

הראשונה, להוציא 88 שנים של שלטון צלבני, היתה העיר בשלטון מדינות מוסלמיות. קליטת 

מסורות יהודיות ונוצריות רבות במסורות האסלאם השפיעה על מעמדה הדתי באסלאם. 

נסקור בהרצאה את ההתפתחויות בתחומים אלה של תולדות האסלאם ותולדות העיר.

נולד בטאלין, אסטוניה. כתב מוסיקה ליותר ממאה הצגות תיאטרון, סרטים וטלוויזיה בכל העולם, 

בין היתר ברוסיה, צרפת, אסטוניה, גרמניה וישראל. היה מלחין הבית של תיאטרון גשר במשך 20 

שנה וכתב את המוסיקה למרבית הצגותיו. ב -2012 הוציא את פרוייקט הסולו הראשון שלו- “פסי 

קול לסרטים שאינם קיימים”. לאחרונה הלחין את הפסקול לסדרת הדרמה המצליחה “כבודו"

אבי בנימין וטריו "בבילון" שלושה מוזיקאים וירטואוזים - אביבנימין, איליה סרבייסקי 

ואיגור ממונוב שממציאים את המוזיקה מחדש בצורהמוטרפת, ליצנית, עוצרת נשימה, 

יודעים עליהם?

ריכוז היהודים הגבוה ביותר בימינו נמצא בישראל, צפון אמריקה ומערב אירופה. יחד עם זאת, 

המולדת "הקדם היסטורית" של רוב הקבוצות הללו הן מדינות ברית המועצות לשעבר, מזרח 

אירופה והבלקניים, כאשר שם עדיין חיים מאות אלפים רבים של יהודים.

יתרה מזאת, כרגע זהו החלק הנייד ביותר בכל התפוצות היהודיות ולכן אוכלוסיה זאת מהווה 

מקור לרוב העליות לישראל והגירה למדינות מערב. לאור זה , קיים צורך ממשי למחקר 

אקדמי ויישומי של תהליכים בקרב הקבוצות הללו וזו המטרה של הקמת המכון לחקר יהדות 

אירו-אסיה – פרויקט חדש שישמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה אקדמי ומקצועי של מומחים 

בתחום יהדות ברית המועצות לשעבר, מדינות מזרח אירופה והבלקן, וכמו כן, מדינות אסיה.
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מנהל קשרי ממשל הפנים, איגוד ארגוני יהדות ישראלית, עמית ב'דרך' - תוכנית עמיתים של קרן ברום יותם

ברל כצנלסון ומרצה בתחום הדת והמדינה בישראל. בוגר החממה ליזמות חברתית במכללת סמינר 

הקיבוצים ומשמש כיו"ר אגודת הסטודנטים והסטודנטיות במכללה. עבד כעוזר פרלמנטרי של ח"כ 

פרופ' אבישי ברוורמן.

חתונות מחוץ לרבנות: סטטיסטיקה ומעמד משפטי בישראל 2018

מדד החופש של ישראל חופשית דירג את אחוזי החופש לתושבי 20 ערים בישראל והתפרסם 

לקראת הבחירות המוניציפאליות . כך עלו אחוזי ההצבעה של הציבור החילוני ברחבי הארץ 

בבחירות: מקרה בוחן לקראת הבחירות הארציות.

 יחד עם יותר ברום 

מרגשת ומפתיעה

המוסיקאי אבי בנימין מוביל טריו של נגנים למסע מוסיקלי — פיוז׳ן של סגנונות, תקופות 

ושפות שונות יצירות קלאסיות של שוסטקוביץ׳, באך, פרסיל, מוסיקת בארוק, מלחינים 

מתקופת הרנסנס. ומצד שני ג׳אז בסגנון ארול גרנר וסטן גטס, שירי עמים מקורסיקה, 

מסיביר, מהשטאטעל היהודי ועד למוסיקת רוק, בוסה נובה והיפ הופ אבי בנימין חיפש את 

המהות המוסיקלית: הומור. שמחה. עצב. הוא מצא אותם בקורל גרגוריאני.

מהמאה ה- 7, באיצ׳יקדנה של בוליבוד, ובסולו של גיטרת רוק בקטע שיא מלא פאתוס 

ביצירה של פרסיל מהמאה ה - 17 . כל אלה ואחרים הם עיבודים מוסיקליים מקוריים ליצירות 

אייקוניות. הטריו ״מתפרע״מוסיקלית ותיאטרלית תוך שהוא שומר על המהות המוסיקלית, 

וזה מאפשר לצופה לחוש את הקשר בין ז'אנרים ותקופות ולקבל חויה רגשית ואסתטית.

ישראל: תבשיל מוסיקלי. המבט מתל אביב

מפגש אומנותי עם המלחין אבי בנימין, ממייסדי תיאטרון "גשר". אבי יספר על פרויקטים שלו, 

בהם נפגשות תרבויות מוסיקליות שונות - מעתיקות ועד טכנולוגיות חדשות, מבוכרה ועד 

מזרח אירופה.

אדריכל ישראלי, מרצה באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים.ברונשטיין אנטון 

אדריכל אנטון ברונשטיין, בן 34, גר בתל אביב. עלה ארצה מרוסיה עם משפחתו בגיל 11.

למד אדריכלות והנדסת בניין בישראל ודנמרק. סיים לימודי אדריכלות בהצטיינות באקדמיה 

לאמנות ועיצוב בצלאל בירושלים.

."TLV Aerotroplis" היה מועמד לפרסי "עזריאלי" ו"אות העיצוב" על פרויקט גמר בנושא

שירת בחיל האוויר כקצין פרויקטים הנדסיים במערך הבינוי. מהנדס חילוץ במילואים.

כיום, פועל כאדריכל עצמאי בפרויקטים בקנה מידה שונים ומלמד באקדמיה לאמנות ועיצוב 

בצלאל בירושלים.
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ישראפוליס: עיר-מדינה 

התפתחותה של מדינת ישראל הולכת ומגבירה תאוצה בתחומים רבים, בין היתר,גם 

בדמוגרפיה. תופעה זו מקרינה באופן ישיר על חיינו וסביבתנו העירונית כאחד.

אחת המשימות העיקריות של אורבניזם ואדריכלות - לחזות ולהגיב לאתגרים הצפויים 

לקראתנו בעתיד, להבטיח סביבה נוחה והרמונית לתושביה כחברה הומוגנית אשר גדלה 

באופן בלתי פוסק.

איך תראה העירוניות במדינתנו מחר מנקודת מבט של שגרת החיים היומיומית שלנו? 

לאילו אתגרים עלינו לצפות במציאות המורכבת של המדינה הקטנה רב-גונית?

ביחד נבחן תופעות יוצאות דופן באבני הדרך המשמעותיים בהתפתחות המדינה מנקודת 

מבט של העיר והסביבה. נעביר קו מקביל של הפרקטיקות המקובלות בארכיטקטורה 

הישראלית כיום ונגלה את זהותה הייחודית. נעיז לדמיין כיצד יראה "קו האופק" העירוני של 

ארצנו מחר.

עיתונאי והיסטוריון ישראלי. יליד חרקוב, אוקראינה. בוגר הפקולטה להיסטוריה של אוניברסיטת ברימן שמעון

חרקוב. הוא חבר באיגוד העיתונאים של ישראל. ברימן כותב על יחסי אוקראינים-יהודים, השואה 

באוקראינה, זיכרון היסטורי, וכן על שיתוף פעולה מודרני בין אוקראינה לישראל. הוא המתאם 

הישראלי של הקרן הקנדית

מפגש יהודי-אוקראיני: מימי קדם ועד 1914

הרצאה ושיחה על הספר החדש "מסע לפגישה היהודית-אוקראינית: מימי קדם ועד 1914", 

המבוססת על התערוכה, שהוצגה בקנדה ב 2015-. כרך בן 168 עמודים מאויר ועשיר הוא 

סיפור משולב על החוויה ההיסטורית של שני עמים אלה בכל מורכבותה - באמצעות תקופות 

של משברים ואלימות אפיזודית, וכן תקופות ארוכות של דו-קיום נורמלי ואינטראקציה 

תרבותית רב-גונית. הספר זכה בפרס הראשון ב"פסטיבל המוזיאונים", שהתקיים בעיר 

דנייפרו האוקראינית בספטמבר 2018. הכרך החדש החשוב הזה יוצג על ידי אלטי רודאל - 

מנהלת של קרן קנדית "המפגש יהודי-אוקראיני" ומחברת הספר.

שמואל יוסף עגנון ואהרון אפלפלד: שני בנים חוזרים לאוקראינה

שני אלה הם ענקים ספרותיים בישראל, אבל כמה אנשים יודעים ששניהם נולדו על אדמות 

שהיום חלק של אוקראינה? ויקטור רדוצקי, המתרגם של אהרון אפלפלד זמן רב, ועיתונאי 

שמעון ברימן, דנים כיצד השפיעו אדמות אוקראינה על עולמה הפנימי של הנפש ועל הספרות 

של עגנון ואפלפלד.
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מייסד ומנכ"ל עמותה לתרומת איברים לפי הלכה.ברמן רובי

בוגר אוניברסיטת הרווארד, מכללת ברוך )MBA(, ישיבה יוניברסיטי )BA(, כולל גראס וישיבת 

הכותל. הוא פורסם במגזין ניו יורק, בג'רוזלם פוסט, בשבוע היהודי, במוזיאון מומנט, ב"הארץ ", 

ב"זמנים של ישראל" ובדו"ח ירושלים. הוא המייסד והמנהל של אגודת תורמי האיברים הלכתיים.

מוות מוחי ותרומת איברים בהלכה

על מנת להיות מוכן לתרום איברים ולהציל נפשות יש להבין הרבה דברים רפאויים והלכתיים. 

מתי תתחילו? בבית חולים שאתם בוכים? תתחילו עכשיו.

ד"ר טלי ברנר היא מרצה בתכנית לתואר השני במחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל-ברנר טלי

אביב. מחקריה עוסקים בחיי המשפחה והחברה באשכנז בעת החדשה המוקדמת. ספרה: "על פי 

דרכם: ילדים וילדות באשכנז", ראה אור בשנת 2018 בהוצאת זלמן שזר.

ילדים וטקסי חיים

ביחידה נכיר את האפשרויות השונות של שיתוף ילדים בטקסי חיים ואת טקסי החיים השונים 

שנוצרו עבור ילדים במסורת האשכנזית. באמצעות טקסטים כתובים ותיעוד ויזואלי נראה 

כיצד השתתפו ילדים בטקסי מעבר, בחתונות ובאירועים בבית הכנסת ובבית, ונכיר כמה 

טקסים אשכנזיים ייחודיים שעברו מן העולם - החולקרייש וטקס הבאת הוימפל.

מורה דרך, מרצה, מדריך חינוך בלתי פורמאלי. הגיע לארץ מבלרוס בשנת 1999. סיים בהצלחה ברנשטיין פבל

אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטה העברית בירושלים. 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״.

טיול לעיר העתיקה ומוזיאון מגדל דוד

טיול רגלי בירושלים כמעט תמיד הופך להיות מרדף אחרי חוויות עבור המטיילים. כך גם אנחנו 

נצא לגלות את סודותיה של העיר העתיקה. נגלה מתי העיר הפסיקה להיות עתיקה, לאן 

נעלמו לוחות הברית, מי היו הלוחמים הקטנים של מלחמת השחרור, אילו סוגיות עלו לאחר 

שחרור הר הבית במלחמת ששת הימים. ננסה גם להבין מה שונה הכותל המערבי בשבת 

ממראהו בימי חול.
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חלילנית של התזמורת הסימפונית חיפה, נגנית ומורה למוסיקה, בוגרת האקדמיה למוסיקה של גברילוב אנה

מוסקבה ע"ש צ'ייקובסקי והאקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל אביב. מוסמכת אוניברסיטת תל 

אביב בייעוץ פדגוגי. עוסקת בחקר התפתחות החשיבה ובהוראה. מתגוררת בישראל מאז 1992. 

חברה בקיבוץ יזרעאל.

שתלתם ניגונים

הופעה אקוסטית אינסטרומנטלית. דואט נגנים בעיבודים מקוריים ויחודיים לשירים ישראלים 

"הישנים והטובים".

המלווה בסיפורים, שירת משוררים, תמונות וציורים.

"כמו שטונים ההרמוניים מהדהדים זה לזה במנגינה, כך גם הנפש מגיבה ומהדהדת למוטיבים 

השתולים בה. גם כשאלו השירים הלא מוכרים, החדשים, גם אם הנם בשפה לא מובנת"

מייסד ומנהל בית המוסיקה יזרעאל גלבוע משנת 1995. מוסיקאי , נגן קלרינט ,סקסופון ופסנתר, גברילוב סטאס

מורה למוסיקה ולנגינה, מורה למוסיקה בגיל הרך , מנחה סמינרים וסדנאות בשילוב אומנויות, 

מדריך נוער וסטודנטים. יוצר ומפעיל את תוכנית אמדאוס בבתי הספר השונים בתחום מועצה 

איזורית גלבוע בוגר האקדמיה למוסיקה באוניברסיטת תל-אביב , המכון לאומנויות הבמה 

בטז'קיסטאן , והאקדמיה למוסיקה במוסקווה.

בוא נקיש ביחד!

סדנת תיפוף משותפת להורה וילד, דואט אמיתי!

תיפוף בסגנון מיומנה משלב מוסיקה בסגנונות שונים ותנוע, משחק ופנטומימה, כלי הקשה 

מוכרים יותר ולא מוכרים בכלל. הרבה מצב רוח טוב והמון הנאה!

שתלתם ניגונים

הופעה אקוסטית אינסטרומנטלית. דואט נגנים בעיבודים מקוריים ויחודיים לשירים ישראלים 

"הישנים והטובים".

המלווה בסיפורים, שירת משוררים, תמונות וציורים.

"כמו שטונים ההרמוניים מהדהדים זה לזה במנגינה, כך גם הנפש מגיבה ומהדהדת למוטיבים 

השתולים בה. גם כשאלו השירים הלא מוכרים, החדשים, גם אם הנם בשפה לא מובנת"

גולדשמידט גלעד 
)גילי(

במאי ומפיק סרטים. יוצר עצמאי בתחום הקולנוע והטלויזיה. הוא יוצר בתחום הדוקומנטרי, 

העלילתי, החינוכי והמסחרי. ב- 22 שנות פעילותו יצר מאות סרטים, עבור לשכת הפרסום 

הממשלתית, ערוצים משדרים, פרוייקט נטע ובצורה עצמאית. בין עבודותיו האחרונות הדרמה 

מרכבה ירוקה )רשת(, הסרט הדוקומנטרי "משפחה עד הקצה" )ערוץ 8( והסדרה הדוקומנטרית 

"דרקון האש" )ערוץ 1(על עבודותיו זכה במספר פרסים מקומיים ובינ"ל,בין השאר בפסטיבל ניו-

יורק לסרטי פרסום, ובפרס סיגניס בפסטיבל RTFF באיטליה.
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מסע משפחתי. הקרנת סרט תיעודי "להציל את ההרמנים" ודיון עם הבמא

ביחידה יתקיים מפגש עם הבמאי והמפיק גילי גולדשמידט והקרנת סרטו להציל 

את ההרמנים.

"להציל את ההרמנים" הוא תיעוד המסע הבלתי ייאמן, של משפחת הרמן, מתאילנד, דרך 

אסיה, על דרך המשי, עד לישראל. 40,000 ק”מ, בכבאית ישנה שהמירו לקרוואן. המסע הוא 

הגשמת חלום וסיכוי לבניית המשפחתיות והצלת הנישואים. סרט על “בית” ועל “משפחה”. 

סרט על אנשים בטבע ועל טבעם של אנשים.

המפגש יעסוק בחווית המפגש עם ההרמנים, שמעבר להכל- הם אנשים שחושבים מחוץ 

לקופסא- מה שהכניס אותם ל"קופסא" בת 12 מ"ר למשך שנה כדי להתגבש כמשפחה.

מייסדת ומנהלת Go2Films ואם לחמישה ילדים, מפיצת סרטים מזה 20 שנה, ובעלת רקע חינוכי גולדשמידט חדווה

עשיר בתחום החינוך הבלתי פורמלי.

מעצבת גרפית ומאיירת בעברה, בוגרת המרכז ללימודי עיצוב )"ויטל"(. חדוה הקימה את החברה 

ב2005, לאחר שניהלה את מחלקת ההפצה בבית הספר לקולנוע מעלה במשך 7 שנים .

היא משמשת כיועצת ההפצה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ומרצה על קולנוע והפצת סרטים 

בארץ ובחו"ל.

שותפה מקימה של ארגון Women of Faith for Peace לקידום שיח והעצמת נשים במזרח 

בתיכון, פעילות אשר זיכתה את הארגון בפרס אריה הזהב לשלום מטעם פסטיבל ונציה 2017. 

מסע משפחתי. הקרנת סרט תיעודי "להציל את ההרמנים" ודיון עם הבמאי 

ביחידה יתקיים מפגש עם הבמאי והמפיק גילי גולדשמידט והקרנת סרטו להציל 

את ההרמנים.

"להציל את ההרמנים" הוא תיעוד המסע הבלתי ייאמן, של משפחת הרמן, מתאילנד, דרך 

אסיה, על דרך המשי, עד לישראל. 40,000 ק”מ, בכבאית ישנה שהמירו לקרוואן. המסע הוא 

הגשמת חלום וסיכוי לבניית המשפחתיות והצלת הנישואים. סרט על “בית” ועל “משפחה”. 

סרט על אנשים בטבע ועל טבעם של אנשים.

המפגש יעסוק בחווית המפגש עם ההרמנים, שמעבר להכל- הם אנשים שחושבים מחוץ 

לקופסא- מה שהכניס אותם ל"קופסא" בת 12 מ"ר למשך שנה כדי להתגבש כמשפחה.

סגנית הנשיא של קרן ג'נסיס לקשרי חוץ. בעברה המקצועי: שגרירת ישראל ברוסיה, מנהלת גולנדר דורית

ועורכת ראשית של רדיו רק"ע. עלתה לישראל בשנת 1967. בוגרת הפקולטות לשפה וספרות 

אנגלית וסובייטולוגיה של האוניברסיטה העברית בירושלים. נשואה לאלי, אם לשני בנים וסבתה 

לשמונה נכדים. 
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70 שנות דיפלומטיה ישראלית

בין השנים 2012-2017 דורית גולנדר כיהנה כשגרירת ישראל בפדרציה הרוסית. בראיון אישי 

שם ילנה לגוטין, דורית תספר על רגעי השיא הבלתי נשכח של כהונתה, ועל ההתפתחויות 

ביחסי ישראל-רוסיה. גולת הכותרת של השיחה תהיה הצצה אל "המטבחון הדיפלומטי" - 

ולא רק באופן מטאפורי: לאחרונה ראה אור ספר המתכונים של השגרירה לשעבר. שהרי אף 

קבלת פנים דיפלומטית איננה שלמה בלא הכיבוד המתאים, וכל שיחה דיפלומטית תהיה קלה 

ונעימה יותר לצד ארוחה טעימה.

אירוע פתיחה

ילידת סברדלובסק )יקטרינבורג של ימינו(, רוסיה. סיימה בשנת 1988 את לימודיה באקדמיה 

לתאטרון במגמת בימוי. עבדה כמפיקה בתאטרון לקומדיה מוזיקלית. עלתה לישראל ב-1991 

והייתה מפיקה ועוזרת פרלמנטרית של חבר הכנסת יורי שטרן. עסקה רבות בשליחויות לרוסיה 

ולאוקראינה, ובארבע השנים האחרונות עובדת עם סטודנטים יהודים מחמ"ע במסגרות חינוכיות 

שונות כגון מסע, תגלית ומסע ישראלי.

פיינה רנבסקאיה. "החלום" שלא התגשם?

השחקנית הגדולה פאינה רנבסקאיה התפרסמה בקולנוע הסובייטי, למרות העובדה שהיא 

שיחקה תפקידים קומיים קטנים. היא עצמה חלמה על טרגדיה ודרמה. פאני פלדמן, נערה 

פרובינציאלית מטגאנרוג, נטלה את השם הבדוי ממחזהו של א. 'צ'כוב, חלמה להגיע 

למוסקבה כדי להפוך לשחקנית רוסייה גדולה. התפקיד הטרגי היחיד שקיבלה בסרט של 

מיכאיל רום "החלום" )1940(. וזה היה התפקיד של הזקנה היהודיה רוזה סקורוחוד. לסרט 

היה גורל טרגי: כמעט אף אחד לא ראה אותו בזמן... האם ניתן לומר כי החלום של רנבסקאיה 

עצמה לא התגשם גם?

מרים גורוב תציג בפניכם עובדות לא ידועות על השחקנית, בהתבסס על פגישות עם עמיתיה, 

חלק מהסיפורים הללו עדיין לא פורסמו. תוכלו לראות קטעים מתוך סרטים והופעות 

עם רנבסקאיה.

גורוב מרים 

כוריאוגרפית עם פרופיל רחב, מנהיגה קבוצת ריקודים, בוגרת המחלקה ללימודי הכוריאוגרפיה של גורמן ורה

צ'ליאבינסק ובמקביל בסטודיו למשחק של תיאטרון מאנקין, בשנת 1999 חזרה לארץ. עם עלייתה 

ארצה השתתפה בפרויקטים לתיאטרון של זיגמונד באבלביץ 'וגנאדי בביצקי. כיום היא חיה ועובדת 

בנצרת עילית. מובילה קבוצות ילדים של ריקודים סלוניים ריקודים עממיים למבוגרים."

ריקודי עם

ריקודי מעגלים וריקודי עם
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מנהל הרשות העירונית לעלייה וקליטה.  במסגרת תפקיד זה הוא אחראי על גיבוש מדיניות גלינקביץ׳ פיני

הקליטה בירושלים בתיאום עם אגפי העירייה, משרדי ממשלה- הקליטה , חינוך, רווחה  ענייני 

ירושלים הסוכנות היהודית ועמותות, על הפעלת תכניות לעידוד עלייה וקליטה של עולים בעיר 

בתיאום ובשותפות מקצועית עם כול הגופים הרלבנטיים לפיתוח שירותים לעולים,  בניית מאגרי 

מידע ופיתוח ידע מקצועי מוביל בארץ לנושא קליטת עולים ושילובם-רצף קליטה ופיתוח מענים 

ייחודיים לאוכלוסיות העולים הרב תרבותיות בעיר. 

ירושלים בשנים האחרונות הפכה לעיר הקולטת עולים בשיעור הגבוה בארץ ומודל לחיקוי 

לערים אחרות.

אירוע פתיחה

איש חינוך יהודי. גרינברג ראובן

ראובן נולד במוסקבה, בגיל 8 עלה ארצה יחד עם הוריו, נשוי ואב לשלושה, גר באפרת 

אשר ביהודה.

ב20 שנה עוסק בחינוך יהודי בלתי פורמאלי לצעירים יהודים דוברי רוסית.

מנהל תחום חמ"ע בפרויקט מסע.

עוסק בהכשרת מדריכים, בשיח יהודי עם צעירים ובחינוך יהודי דרך מוסיקה.

עולם הניגון החסידי

המוזיקה מהווה חלק מרכזי במסורת היהודית, בסדנא אנחנו נשיר, נרקוד וגם קצת נספר על 

הניגון החסידי ועל המוזיקה של השטייטל החסידי.

אנחנו נהיה 3 נגנים )כינור, פסנתר וכלי הקשה( ויחד ניכנס לאווירה של טיש חסידי.

"תברך אותי" - זום אין וזום אאוט על פרשת השבוע ועל ספר בראשית

מבט חינוכי על ברכותיו של יעקב לבניו, אין מוצאים את "הדרך" לכל ילד.

מבט כללי על ספר בראשית ועל פועלם של שלוש האבות

רב מסורתי של הקהילה החדשה של רמת אביב, תל אביב ומנחה של קולות, בית מדרש פלורליסטיגריצבסקיה אירנה 

משפטנית בהשכלתה ורב לפי נטיית לבה. סיימה תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה העברית, 

תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במחשבות ישראל מ JTS בניו יורק. סיימה 

בית מדרש לרבנים על שם שכטר. רב מסורתי, עובדת הקהילה החדשה של רמת אביב, תל אביב, 

מנחה בבית מדרש פלורליסטי, קולות, מנחה קבוצות גיור, מחתנת, ומובילה טקסי מעגל חיים 

אחרים. סקרנית ולומדת מכל אדם.

הלכה ונוביי גוד
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נוביי גוד מתקרב וכמו המחלוקות הבלתי פוסקות: האם מותר וצריך להציב את עץ אשוח ליד 

הכנסת; האם הרבנות רשאית לבטל תעודת כשרות מבתי מלון שמציבים עצי אשוח; ובכלל 

האם מדובר בנוביי גוד או בסילבטר. נוביי גוד הוא עולה חדש בארץ כמונו. איך עברה הקליטה 

שלו והאם יש לו סיכוי להפוך לצבר אמיתי. רב מסורתי יבחן שאלות אלה ואחרות מבחינת 

ההלכה היהודית והשכל הישר.

זמרת, משוררת ומלחינה בפרויקט Ice Hokku. בוגרת אסכולה קלאסית וכתוצאה מכך גרניץ יוליה

בעלת מיומנות נדירה לשיר בסגנונות שונים ובביצועים מגוונים - מביטויי רוק כבדים ועד נימות 

ליריות עדינות.

לפני Ice Hokku יוליה שרה ויצרה בכמה הרכבי רוק. לצד הפרויקט העיקרי מלמדת פיתוח קול 

ועוסקת בפרויקטים מוסיקלים חינוכיים.

Ice Hokku הופעת דואט אקוסטי-חשמלי

דואט עולים חדשים מרוסיה - יוליה גרניץ ואנטון דמיטרייב - מבצע שילוב רב-תרבותי של 

מסורות מוסיקליות שונות - ארץ מוצאם ומוסיקה מזרחית, וכמובן גישה מערבית מודרנית 

לצליל וקצב.

ביסודם של ביצועי Ice Hokku - שירים מקוריים באנגלית ובעברית וגם שירים ישראלי 

מפורסמים בעיבודים מקוריים.

בהופעה חיה ההרכב נשמע בתזמורת שלמה בעזרת לולאות מוקלטות אשר יוצרות נגינה 

מקבילה של קצב, הרמוניות ומנגינות בפני הצופים, רובד אחרי רובד.

מסגר-אינטלקטואל בדימוס, עלה לישראל בשנת 1971, כיום - פנסיונר עם מדופלם, תושב קרית דיאמנט עמנואל

אונו. נולד בשנת 1937. סיים בית ספר ב-1954 ובשנת 1959 השלים את לימודיו המקצועיים במכון 

המים והנדסה סביבתית של קייב. בשנת 2000 פרש מתפקידו כמהנדס מחקר בכיר במחלקה 

לאופטיקה אטמוספרית של המרכז הישראלי למחקר גרעיני. בין שני האירועים הללו - חיים שלמים, 

שאינם מעבר רציף מנקודה א לנקודה ב, אלא מגוון רחב של מעברים ושינוי מצבי צבירה, שעליהם 

עמנואל מקפיד עד עצם היום הזה.

באבי יאר, שאינו מוכר לנו

הליבה של ההיסטוריה היהודית במאה ה-20 )ובמובן מסוים, גם זו הכלל-עולמית( הייתה 

ועודנה יציאתם של יהודי ברית המועצות ממצרים האדומה. באבי יאר היתה אבן דרך 

משמעותית במסע הזה. הסדנא תוקדש לזכרון הנרצים ולזכר המאבק של יהודי בריה"מ למען 

הגאווה הלאומית והכבוד לנופלים ולחיים.
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מוזיקאי, גיטריסט, מלחין, עולה חדש מרוסיה, המייסד של הדואו האקוסטי-אלקטרוני Ice Hokku.דמיטרייב אנטון

Ice Hokku ההופעה של הדואו האלקטרוני-אקוסטי

Ice Hokku - אלה ג'וליה גרניץ ואנטון דמיטרייב - העולים החדשים מרוסיה שעושים את 

המיקס הרב-תרבותית של המסורות המוזיקליות של מדינת הלידה, מוזיקה אוריינטלית 

ומזרחית וגם נקודת המבט המערבית המודרנית על סאונד וגרוב.

המופע של דואו מבוסס על השירים המקוריים באנגלית ובעברית ועל המוזיקה הישראלית 

בביצוע מקורי.

בהופעות Ice Hokku נשמע כמו הרכב שלם בזכות המכשירים שקוראים להם “לופרים” 

שמשתמשים בהם כדי להקליט את הקצב, ההרמוניות והמנגינות של השירים שכבה אחרי 

שכבה מול הקהל.

אודי דקל )תא"ל מיל'(דקל אהוד

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.

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

השכלה : MBA - מוסמך במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית . BA - ביחסים בינלאומיים 

וכלכלה, האוניברסיטה העברית.

תרחישים אפשריים לזירה הישראלית-פלסטינית: לאן צועדת ישראל?

קיימת הסכמה רחבה בציבור הישראלי באשר ליעודה של מדינת ישראל - יהודית, דמוקרטית, 

בטוחה ומוסרית; עם זאת ישנן שתי גישות מתחרות, בחברה ובמערכת הפוליטית בישראל, 

בייחס לאופן שבו על ישראל להתמודד עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המהווה את האיום 

העיקרי על יעודה וציביונה של המדינה. האחת, מעדיפה את ניהול הסכסוך ושמירת המצב 

הקיים, על בסיס הערכה שאין דרך לגשר על הפערים בין ישראל לפלסטינים, ובעידן של 

תהפוכות אזוריות הסיכונים הכרוכים במצב הקיים נמוכים יותר מהשלכות של הסכמים 

אפשריים עם הפלסטינים. השניה, דווקא גורסת כי זה הזמן לפעול, כי למדינת ישראל חלון 

הזדמנויות נדיר, מצבה האסטרטגי משופר, היא משוחררת מאיומים קיומיים, לצידה ממשל 

אוהד מאד בארצות הברית, והרעיון הציוני מבוסס על יוזמה וחתירה להגשמת היעדים 

הלאומיים. כדי לשפוט בין הגישות, במכון למחקרי ביטחון לאומי בחנו תריסר אופציות/
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חלופות לישראל והרצנו תרחישים עתידיים לבחינת השפעותיהם על החלופות המתחרות. 

בהרצאה יוצגו תוצאות התהליך ואופן בחירת החלופה העדיפה למדינת ישראל.

מבכירי העיתונאים בישראל, חתן פרס סוקולוב לתקשורת, ועד לאחרונה מפקד גלי צה"ל. כיום דקל ירון

מגיש התכנית "דקל-סגל" בגלי צה"ל, ופרשן פוליטי בערוץ 13.

החל את עבודתו העיתונאית בגלי צה"ל, ככתב לענייני פלילים, ואח"כ ככתב פוליטי. בין השנים 

2002-2007 היה שליח רשות השידור בוושינגטון. זוכה פרס "בני ברית" לסיקור העולם היהודי, על 

סדרת כתבותיו בנושא הזהות היהודית של יהודי ארה"ב.

בין  1985 ל 2002 - משך 17 שנים ברציפות - סיקר דקל את המערכת הפוליטית ככתב ופרשן 

לענייני מפלגות בכלי תקשורת שונים.  

זוכה פרס מפקד גלי צה"ל על מצוינות מקצועית, ופרס סוקולוב לתקשורת.

בנימוקי ועדת הפרס שבו זכה ב 2008 כתבה ועדת הפרס כי עבודתו "מתאפיינות בעומק ובעבודה 

עיתונאית אמינה, מקצועית ובלתי מתפשרת".

 הגיש משך חמש שנים בקירוב את תכנית הרדיו הפופולארית "הכל דיבורים" ברשת ב'.

במהלך כהונתו כמפקד גל"צ הוביל שורה של רפורמות שידוריות וניהוליות, שהגבירו את 

הרלוונטיות של התחנה בשיח הישראלי.

בעל תואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן. השתלם במכון העיתונות העולמי במיניסוטה, 

ובתכנית לעיתונאים באוניברסיטת אוקספורד. בוגר קורס הדירקטורים של "להב" ואוניברסיטת 

ת"א, ומגשר מוסמך של מכון הגישור "נווה – צדק".

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור - אביגדור ליברמן • 

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור - גדעון סער• 

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור - ציפי לבני• 

״שונאים, סיפור אהבה״ - פוליטיקה ותקשורת - מערכת של תלות ויריבות• 

עד כמה באמת מחוברים הפוליטיקאים לתקשורת, ועד כמה הם זקוקים לה? מי מדליף 

ולמה? האם יצליחו הפוליטיקאים לעקוף את כל התקשורת באמצעות הרשתות החברתיות? 

ומה פשר האובססיה שלהם לטוויטר? העיתונאי ומפקד גל״צ לשעבר ירון דקל יענה על כל 

השאלות הללו ועוד. 

״תחום מושב״ - ראיון אחד על אחד ירון דקל מראיין את אורך מעריב דורון כהן

העיתונאי ומפקד גל״צ לשעבר ירון דקל מראיין את העורך הראשי של מעריב, דורון כהן, 

אודות ספרו החדש, ״תחום מושב״ . זהו ספרו הראשון של כהן, שמתייחס ב-32 שירים לחייו 

בין העולמות מילדותו ועד היום: בין מזרח למערב, בין דת לחילוניות, בין קודש לחול, בין 

ימין לשמאל, בין יהדות לישראליות, בין דרום תל אביב לצפון תל אביב, בין שכונת שפירא 

לגימנסיה הרצליה, בין יגדל אלוהים חי לג׳ימי הנדריקס חי, בין בית הכנסת לעולי אפגניסטן 
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לפינגווין ולקולנוע דן. שיריו של דורון כהן מספרים את סיפורה של תקופה ואת סיפורו של אדם 

שֹבע-גלגולים, מי שהעז לחצות את "קו המשווה" הבלתי-עביר שהפריד בתודעתו בין "החצי 

הדרומי" ו"החצי הצפוני" של כדור הארץ, וכעת הוא שב לבחון במבט אוהב ומלא תובנות-

חיים את שני העולמות שביניהם הוא נע הלוך ושוב מאז נעוריו. אם המשורר מימי תור הזהב 

בספרד, יהודה הלוי, כתב על חייו בסוף מערב בעוד לבו במזרח, הרי שכהן מתאר מצב של 

גלות דווקא בארץ ישראל, בה הוא חי במזרח אך לבו בסוף מערב.

מדען בכיר, דוקטור לפיזיקה ומתמטיקה. בוגר בהצטיינות של החוגים לפיזיקה ומתמטיקה הופמן יורי

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

האוניברסיטה הלאומית בחרקוב, אוקראינה. בוגר קורס הגבוה "שיטות יצירתיות לפתרון בעיות 

מדעיות והנדסיות" במכון הפטנטים של הוועדה הממלכתית לענייני המצאות ותגליות במוסקבה, 

רוסיה. השלים את התזה שלו במעבדת תגובות גרעיניות של המכון המאוחד למחקרים גרעינים 

במחוז מוסקבה, רוסיה. עבד כפרופסור לטכנולוגיות פיזיקליות חדשות באוניברסיטה הלאומית של 

חרקוב, אוקראינה.  עבד בהיי-טק הישראלי, לימד פיזיקה, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, פילוסופיה 

ופיתוח חשיבה באוניברסיטאות ומכללות שונות בארץ. חתן פרס "ירושלים בעלייה" בתחום מדע 

והיי-טק, חבר באגודה הישראלית לפיזיקה, חבר במועצה המייעצת לכתב עת מזרח-

אירופי לפיזיקה.

פיזיקה מודרנית בזמן בית המקדש הראשון

המסורת היהודית טענה שהתורה היא תוכנית הבריאה והעברית היא שפת הקודש. ניתוח של 

מקורות אלה מביא לתוצאות סנסציוניות. אנו מוצאים בתורה מודל קוונטי של האטום, למשל. 

מתברר ששמות הצבעים של הקשת וכוכבי הלכת קשור באופן ייחודי לתכונותיהם הגופניות, 

ואנו מוצאים כאן הרבה יותר מעניינים ויוצאי דופן. הבנה של חוקי עולמנו ביהדות אפשרה לנו, 

לראשונה מאז גילויה, לפתח באופן משמעותי את תורת היחסות של איינשטיין, מאידך גיסא. 

הפיזיקה המודרנית רק פותחת מחדש את חוקי הטבע, הידועים בימי קדם לאבותינו ,בדרך זו.

נולד בשנת 1960 בתל-אביב. אביו, האלוף חיים הרצוג, לימים הנשיא השישי של מדינת ישראל, הרצוג יצחק )בוז'י(

כיהן באותה עת כראש אגף המודיעין של צה"ל. 

באוגוסט 2018 התמנה יצחק הרצוג ליושב ראש הסוכנות היהודית לארץ ישראל, לאחר שנבחר 

פה אחד על ידי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

לשעבר חבר כנסת ושר בממשלות ישראל מטעם מפלגת העבודה מאז הכנסת ה-16.

בשנת 2013 נבחר לכהן כיושב-ראש מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה. בתפקידו כיו"ר 

מפלגת העבודה כיהן כיושב-ראש האופוזיציה בכנסת ישראל.
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יצחק הרצוג פרסם מאמרים רבים ושני ספרים – "איך יוצאים מזה" )2004(, ו"מתכון לרווחה כלכלית" )2010(. 

הרצוג נשוי למיכל, עו"ד במקצועה, העוסקת בתחומים חברתיים, ולהם שלושה בנים.

אירוע פתיחה

מדריך, עובד מוזיאון ביאליק ומתחם 'בית העיר' בתל אביב.וולקוב זאב

יליד אודסה, מאז 1997 חי בישראל.

למד בישיבת "מכון מאיר" בירושלים ושירת בצה"ל. אחרי הצבא למד קולנוע במכללת הדסה, ומאז 

2005 מתגורר בתל אביב. מדריך טיולים באוקראינה, לרבות סיורים מקוריים שפיתח: "קייב - 

בחיפוש אחר המקדש השלישי", "קייב כמו ירושלים", "אודסה - שערי ציון", "אודסה בתל אביב".

אחד מיוצרי הפרויקט "שני מדריכים - שתי דעות",  "מסע אדריכלי: חמישים גוונים של תל אביב", 

"תל אביב - אשליות של העיר הגדולה" ועוד.

הכרזת העצמאות: סיפורה של הרפתקה. מוקדש לחגיגות ה-70

זירת הפעולה היא תל אביב. התאריך הוא 14 במאי 1948. שעה - 16.00. 

זה הרגע ששינה את העולם במזרח התיכון ואת גורלם של שני עמים לפחות. בהרצאה אביא 

את סיפורו מעשה אחד, על האירועים שקדמו לו ועל האנשים שעומדים מאחוריו. נתבונן 

איש חינוך, מורה למחשבת ישראל, תנ"ך והיסטוריה. דיפלומט לשעבר, המזכיר הראשון בשגרירות ווסקובויניק שלמה

ישראל במוסקבה. כעת, רפרנט תרבות יהודית ישראלית במשרד החינוך. רכז פרויקט "גשר חי". 

בעל תואר שני במחשבת ישראל, מכון שכטר בירושלים. 

בין ירושלים לתל אביב. חיפוש אחרי ישראל האמתית

מדינת תל אביב או ממלכת ירושלים? ירושלים של מלא או תל אביב של מטה? דיון פתוח על 

מהות החברה הישראלית תוך התבוננות בסמליות של שתי הערים המרכזיות של המדינה. 

שיח ערכי, היסטורי, עכשווי סביב השאלות הקיומיות הנוגעות לאופיה ודמותה של החברה. 

ניסיון להביט קדימה לעתיד המדינה.

מורה דרך מוסמך, מרצה ליהדות. יליד בלרוס. בגיל 15 עלה ארצה, למד בישיבת ההסדר הר עציון, ויינשטיין דוד

במסגרתה שירת כלוחם בגבעתי. בוגר קורס עמיאל להכשרת מנהיגים רוחניים לתפוצות. מורה 

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

ראשית ההתחלות - עיר דוד
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יצחק הרצוג פרסם מאמרים רבים ושני ספרים – "איך יוצאים מזה" )2004(, ו"מתכון לרווחה כלכלית" )2010(. 

הרצוג נשוי למיכל, עו"ד במקצועה, העוסקת בתחומים חברתיים, ולהם שלושה בנים.

אירוע פתיחה

לפני כ3000 שנה דוד, מלכם החדש של בני ישראל, בחר בגבעה קטנה מדרום להר 

המוריה להיות לו לבירה החדשה. יתכן שהעניין שגילה בגבעה זו מקורו בשיקולים מדיניים, 

טופוגרפיים, או, אולי, מיסטיים, אך מאותו הרגע השתנו תולדות האנושות. השם ירושלים 

מאז ועד היום לא מפסיק להשמע בכל קצות תבל. אנו נבקר במקום ששינה את פני האנושות, 

מקום שממנו הכל התחיל.

ויינשטיין גרוס 
יהודית

מומחית בחינוך יהודי, מפתחת תוכניות חינוכיות ושיטות הוראה.

עלתה לישראל בשנת 1998, מתגוררת באפרת ואם לשלוש בנות. ליהודית תואר ראשון בספרות 

לטינו-אמריקאית ותואר שני במנהל עסקים, ומזה 17 שנה היא עוסקת בחינוך יהודי. כיום היא 

עובדת כמתודולוגית בכירה בפלטפורמת הלמידה המקוונת 'גרנטום', וממשיכה להיות מעורבת 

בפרויקטים חינוכיים שונים, כגון קורס הגיור 'נתיב' ותכנית מסעות הלמידה 'יורוסטארס'.

מדרש ויזואלי: רעיונות לא טריוויאליים של חגים שגרתיים

הזדמנות נדירה לצלול לתוך עולם החגים והמועדים היהודיים באמצעות סדרה של

סרטים מצוירים מקוריים, שמטרתם - לבחון את הרעיונות הפילוסופיים האוניברסליים של 

כל חג ומועד.

יליד גליציה מזרחית ,היסטוריון , מחבר מחקרים רבים על קהילות יהודיות במזרח אירופה בתקופה  וייס אהרון

המודרנית תוך התמחות בתקופת השואה. עורך לשעבר של קובץ מחקרים של "יד ושם". במשך 

25 שנים עבד בג'ויינט )JDC( במחלקת חבר העמים. אהרון הוא ניצול שואה , וניצל בזכות חסידי 

אומות העולם. 

היהודים ושכניהם בתקופת השואה: סיפרו אישי

בשיחה זאת נדבר על יחסה של האוכלוסייה המקומית במזרח אירופה אל היהודים ובשטחים 

הכבושים של ברה"מ בשלב של ה"פתרון הסופי". כמו כן נדון באפשרויות של הישרדות והצלה 

של היהודים אשר במידה רבה היו תלויים ביחסם של השכנים.

מוסיקאי ישראלי, פסנתרן, מלחין ומעבד. בעל תואר שני בהלחנה של האקדמיה למוסיקה וילנר בני

בירושלים. בני גם מלמד במגמות מוסיקה בתיכונים. מופיע עם השורה הראשונה של המוסיקאים 

בישראל.

עולם הניגון החסידי

המוזיקה מהווה חלק מרכזי במסורת היהודית, בסדנא אנחנו נשיר, נרקוד וגם קצת נספר על 

הניגון החסידי ועל המוזיקה של השטייטל החסידי.

אנחנו נהיה 3 נגנים )כינור, פסנתר וכלי הקשה( ויחד ניכנס לאווירה של טיש חסידי.
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ילידת ליטא, היתה המנהלת האמנותית של תיאטרון הנוער הלאומי, אחת המייסדות והמנהלת ונאגייטה רוטה

של הפסטיבל הראשון והגדול לתיאטרון במדינות הבלטיות: פסטיבל "LIFE". כיהנה כיועצת ראש 

ממשלת ליטא ליחסי ציבור. וב 1993- זכתה בתואר אשת השנה בליטא.

רב המכר שלה "האנשים שלנו: מסע עם האויב", שנכתבו בשיתוף עם ד"ר אפרים זורוף 

)צייד נאצים ישראלי בעל שם עולמי(, מוקדש לפשע ליטאי בפשעים. הנושא שנדון בספר העניק 

השראה לליטאים צעירים רבים ללמוד לעומק את נושא השתתפותה של ליטא בפשעי השואה.

ספרה החדש של רוטה "הוא" ראה אור בשנת 2016, הפך מיד לרב מכר ועוסק באתגריו של 

הגבר המודרני. 

רצח ודממה: איך להבין את השואה בליטא?

כיצד נרצחו 200,000 יהודים וקומוניסטים בליטא, שבה נותרו 600 נאצים בלבד? ומדוע 

הליטאים מסרבים בעקשנות לשים לב לבורות ההריגה, שבהם קבורים מאות אלפי נשים, 

ילדים וזקנים?

אלכסנדרה ז'רובסקי, מנחת קבוצות בתחום הפסיגולוכיה החיובית והחינוך הבלתי פורמלי.ז'רובסקי אלכסנדרה

עליתי לארץ בגיל 7 מקייב. מאז אני מתגוררת בירושלים, ואוהבת אותה מאד. את בית הספר 

התחלתי וסיימתי בארץ. שירתתי כקצינה במערך הנפגעים, וכיום במילואים אני משמשת כמודיעת 

נפגעים. את שנות הלימודים האקדמיים שלי ביליתי באוניברסיטה העברית, בלימודי פסיכולוגיה, 

סוציולוגיה וקרימינולוגיה, ולאחר מכן המשכתי לתחומי הפסיכולוגיה החיובית והנחיית הקבוצות. 

כמו כן, מזה 5 שנים אני עובדת בחינוך הבלתי פורמלי, כמנחה בפרויקטים חינוכיים שונים. אוהבת 

לעבוד עם צעירים, לטייל עם הכלב שלי ולאכול תפוח אדמה מטוגן :(

למה רוסים לא מחייכים, והיבטים נוספים בחינוך הסובייטי

למה רוסים לא מחייכים? נתקלתם בשאלה הזו? אני נשטלתי לא פעם על ידי ישראלים שאינם 

דוברי רוסית. אני תמיד עונה שברור שהם מחייכים, פשוט הם צריכים סיבה טובה, כי הם 

יודעים ש"צחוק בלי סיבה הוא סימן לטפשות".

אריה זיידן, בן 36, נשוי ואב לשתיים, מפקד לוחם רס"ן במיל', סוחר בתכלית מיטב דש, חבר מועצת זיידן אריה

עיריית בת ים, אקטיביסט תנועה "ישראל חופשית", פעיל מרכזי ומנהל תת דוברי רוסית במפלגת 

"ישר", עלה מאקראינה בשנת 1999.

קיצור תולדות הבורסה הישראלית

נדבר על היסטורית ההתפתחות של שוק ההון הישראלי. נראה מגמות וכיווני ההתפתחות, 

וכמובן שלא נשאיר בצד את השפעת המדיניות הממשלתית על שוק ההון.
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ילידת ירוואן, ארמניה. למדה ולימדה עברית בשנות ה-80 .מאז עלייתה לישראל מתגוררת בגוש זסלבסקי רינה

עציון. כיום מנהלת חינוכית ומנהלת תחום שפה וזהות ביחידה ליהדות דוברת רוסית בעולם של 

הסוכנות היהודית. בין השנים 2002 - 1996 הייתה סגנית המנהל של מכון ירושלים להשכלה (

מכון מיל"ה). עוסקת בשיטות בהוראת עברית כשפה שנייה, היסטוריה ומסורת יהודית, היסטוריה 

של ירושלים בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 . חברה בוועדת התכנים ובוועדה 

המארגנת של פסטיבל לימוד בישראל. משנת 2012 יושבת ראש ועדת התכנים של לימוד לדוברי 

רוסית בישראל. 

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד

אירוע סיום

חוקר ספרות חז״ל, מרצה לספרות קלאסית ולתיאוריה פסיכואנליטית, מנהל חינוכי של המרכז חברוני עידו

האקדמי שלם. בוגר ישיבה גבוהה, בעל תואר ראשון בספרות ובפסיכולוגיה ובעל תואר שלישי 

בספרות חז״ל. כיום הוא משמש כמנהל החינוכי של המרכז האקדמי שלם, שבו הוא מלמד קורסים 

בספרות קלאסית )איליאדה ואודיסיאה, אינאיס, מטאמורפוזות(, בתיאוריה פסיכואנליטית 

)פרויד, יונג ונוימן(, ובספרות פנטסיה )האחים גרים, ק״ס לואיס, טולקין, הארי פוטר(. ספרו, ״חיות 

הקודש: יצורי הפרא בבית מדרשם של חז״ל״, ראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות בשנת 2016. 

גברים מבבל, נשים מארץ ישראל

במוקד המפגש יעמדו שני סיפורי חז״ל על נשים הנקלעות למשבר בחיי הנישואין בשל 

הנורמות המעניקות כוח לגבר )שיר השירים רבה ב, ח; בבלי נדרים סו ע"ב(. המעקב אחר 

פעולותיהן האמיצות ומתוחכמות של הגיבורות יביא אותנו למצוא בטקסטים האלה לא רק 

הבנה כלפי עולמה הרגשי של הרעיה, אלא גם הכרה ביתרונותיה היחסיים על הגבר. בניגוד 

למלומדים ולחוקרים המדגישים את ההיבט הדכאני ביחסה של המסורת היהודית לנשים, 

נדגיש בהקשר זה את ההבדל בין הגישה ההלכתית, המתווה את המסגרת הפורמלית של חיי 

הנישואין תוך הטיה גברית מובהקת, לעמדה המופיעה בסיפורי האגדה, שבה ניכרת 

שאיפתם של חז"ל להעמיד את מערכת היחסים הזוגית על בסיס שוויוני יותר של דיאלוג 

ושל כבוד הדדי.

יליד ירושלים 1962, סופר, מו"ל ואיש טלוויזיה. נינו של אליעזר בן יהודה, נכדו של איתמר בן-אב"י.חובב גיל

אהבת ירושלים

גיל חובב, יליד ירושלים, מספר לרגל היובל לאיחוד הבירה על התקופה שלפני ואחרי מלחמת 

ששת הימים בעיר המחולקת והמאוחדת, משמיע את ההודעה ההיסטורית על שחרור 



74 | לימוד FSU ירושלים 2018

ירושלים בקולו של משה חובב, וקורא סיפורים העוסקים בפנים שונות של העיר וטיפוסיה, אבל 

בעיקר עוסקים באהבה.

נולד בזפורוז'יה, אוקראינה. בשנת 1989, קיבל תואר דוקטור מהמכון ללימודי אפריקה של חנין זאב )ולדימיר(

האקדמיה למדעים של ברית המועצות במוסקבה. בשנת 1991 עבר הכשרה מדעית 

)פוסט-דוקטורט( באוניברסיטת אוקספורד. 

כיום מכהן כמדען הראשי של משרד העלייה והקליטה, ומרצה למדעי המדינה באוניברסיטת 

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

 .BBC RUSSIAN SERVICE-ו LIBERTY RADIO ,"הרדיו הראשון ,"RTVI, 9 בקול ישראל, בערוץ

חיבר שמונה ספרים, חיבר וערך תשעה פרסומים ועשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים בנושאים 

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

"צרפתים" ו"רוסים" בישראל

ההרצאה מוקדשת לשתי קבוצות המהגרים השבים הגדולות ביותר ב-10 שנים האחרונות, 

העולים מברית המועצות לשעבר והעולים מצרפת.

על סמך המחקרים האחרונים שנעשו ע"י משרד העלייה והקליטה, ההרכב החברתי-

הדמוגרפי, מניעי השיבה, ניסיון הקליטה בישראל, היחסים עם הוותיקים והמגמות בשימור 

והתרבות היהודית המקובלת של שתי מדינות מוצא אלו היו מושווים.

כאשר תשומת לב מיוחדת תינתן לתקשורת הישראלית ברוסית ובצרפתית ותפקידם 

בהשתלבות בחברה הישראלית

יהודים דוברי רוסית ואחרים ממזרח אירוה ואסיה: איפה? כמה? ומה אנחנו עוד לא 

יודעים עליהם?

ריכוז היהודים הגבוה ביותר בימינו נמצא בישראל, צפון אמריקה ומערב אירופה. יחד עם זאת, 

המולדת "הקדם היסטורית" של רוב הקבוצות הללו הן מדינות ברית המועצות לשעבר, מזרח 

אירופה והבלקניים, כאשר שם עדיין חיים מאות אלפים רבים של יהודים.

יתרה מזאת, כרגע זהו החלק הנייד ביותר בכל התפוצות היהודיות ולכן אוכלוסיה זאת מהווה 

מקור לרוב העליות לישראל והגירה למדינות מערב. לאור זה , קיים צורך ממשי למחקר 

אקדמי ויישומי של תהליכים בקרב הקבוצות הללו וזו המטרה של הקמת המכון לחקר יהדות 

אירו-אסיה – פרויקט חדש שישמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה אקדמי ומקצועי של מומחים 

בתחום יהדות ברית המועצות לשעבר, מדינות מזרח אירופה והבלקן, וכמו כן, מדינות אסיה.
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במאי ומחזאי. יליד לנינגרד. חתן פרסים ותחרויות ספרות ותיאטרון בינלאומיים.חפץ מיכאל

מחזותיו מוצגים וקוצרים הצלחות בעשרות תיאטראות, וממשיכים לזכות בפרסים בפסטיבלים 

יוקרתיים, לרבות "מסכת הזהב" ו"זרקור הזהב".

סוד התעלומה הספרותית הגדולה: "432 הרץ" )הצגה(

המחבר, יחד עם השחקן דניאל פוקשנסקי, מציגים את המחזה "432 הרץ", שבו הם ינסו 

לחשוף את הסוד של התעלומה הספרותית הגדולה ביותר - חידת דמותו של שייקספיר.

האם המשורר הגדול באמת היה קיים? ואם לא, מי הסתתר מאחורי המסכה של שייקספיר?

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

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.

בשנת 2017, אחרי גירושו מרוסיה ע״י השב״כ המקומי, ייסד בתל אביב את ״Jewish point״, 

קהילת דוברי רוסית ומרכז לחינוך בלתי פורמאלי בתחום יהדות והסטוריה. משתף פעולה עם 

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

יהודית במוסקבה וייסד פרוייקטים חדשניים והפורצים בזמנם:

״Sredi 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 הראשית 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.

יהדות היום ולפני 3000 שנה: מצאו 10 הבדלים 

יהדות. א-ל, רעיון, דת וציבור שעברו בתוך תרבויות ותקופות שונות ומצאו פורמטים ודרכים 

שונים בסביבות תחרותיות, אוינות וידידותיות. איך ובמה יהדות השתנתה? במה נשארה 

כמות שנולדה? עד כמה רחוק ואם בכלל הלכה מהרעיון הראשוני של הבורא? נשווה תקופות 

תנ״ך, תלמוד, קודקסים הלכתיים ותקופת קום המדינה בשביל לקבל חומר למחשבה: איך היא

יכולה להראות מחר? 

קבלת שבת - גרסת דמו

קידוש משותף

בעלת תואר שלישי בחינוך מבוגרים ומורה לפיתוח קול.טברובסקי מריה

ילידת רוסטוב, רוסיה, מתגוררת בישראל משנת 2015 בקריית ים. בוגרת האקדמיה הממלכתית 
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של רוסטוב ע"ש רחמנינוב. מלמדת פיתוח קול במשך 25 שנה, אחת מתלמידיה של מריה השתתף 

בתוכנית "The Voice" באנגליה, ותלמידתה העפילה לגמר בתחרות הזמר בסאן-רמו.

סדנא לפיתוח קול

זה לא סוד כי מורים, מאמנים ומנחים משתמשים בקול ככלי העבודה העיקרי שלהם. איך לא 

לעייף ולא להעמיס על הקול? מהן הטכניקות הנשימה והקול המשמשים את אמני הבל-קנטו 

האיטלקים? מה לעשות אם הקול "נעלם", אבל צריך להופיע - ללא כדורים, חליטה, שפשוף, 

אלא בצורה מושכלת מבחינה טכנית ווקאלית? איך לפתח את המיומנויות הקוליות שלך 

ולהשמיע את דעתך בקול רם וברור? תשובות לשאלות אלה, הרבה תרגילים מעשיים, וכמובן, 

שירים לבקשת הקהל, כל זה - בכיתת האמן שלנו.

מנהלת מרחב ירושלים ויהודה במשרד העלייה והקליטה. המשך כ20 שנים עסקה בפרויקטים טוב קטיה 

לאמנים עולים, כיהנה כחברה בדירקטוריון "פסטיבל ישראל", במשך כמה שנים הייתה חברה 

בוועדת אמנות עירונית בעיריית ירושלים.

נולדה ב1971 בלנינגראד, ב1989 סיימה בהצטיינות לימודים במכללה לחינוך, ב1995 סיימה 4 

שנות לימוד במכון לחינוך ע"ש הרצן ועלתה לארץ. ב2000 קיבלה תואר מוסמך עם הצטיינות 

באוניברסיטה העברית בירושלים. במקביל ללימודים באוניברסיטה משנת 1997 התחילה לעבוד 

ב"תאנה" - קהילה תרבותית-חינוכית, בה ריכזה את נושא התערוכות וניהלה את הפרויקט כולו.

מ2002 מובילה את הפרויקט "ספקטרום" שמטרתו - לקלוט ציירים עולים לחברת הציירים 

הישראלית. מ2002 ועד 2016 ארגנה מעל 80 תערוכות.

בין 2008 לבין  עבדה כיועצת בכירה לסגן ראש עירית ירושלים, מ2014 ראש מחוז ירושלים 

במשרד לקליטת העליה.

איך ציירים "רוסים" צעירים הדהימו את ירושלים

ירושלים בשנים אחרונות הפכה לעיר מובילה במספר העולים שהיא קולטת. העולים לירושלים 

שונים לא רק במספרים, אלא גם בארצות המוצא ובמאפינים אחרים. כמנהלת מרחב ירושלים 

ויהודה במשרד העלייה והקליטה אשמח לשתף אתכם במאפיינים ייחודיים של העלייה בעיר 

הבירה של מדינה ישראל.

היסטוריון, מדריך טיולים, ירושלמי. מרגע עלייתו לארץ המובטחת, ממשיך לחקור ולגלות את כל מה טלמן ולד

שקורה סביבו, ולחלוק את הידע הזה עם כל הנקרה בדרכו.

דמויות, סיפורים, שירים: ירושלים בין 1948 ל-1967

מלחמת ששת הימים שינתה את פני המזרח התיכון. סיפורם של גיבורי השינוי תוך כדי הליכה 

למקומות שבהם התרחש השינוי בירושלים.
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מריה היא מנצחת מקהלות, זמרת ומורה לפיתוח קול. סיימה את האקדמיה למוסיקה בירושליםטלנוב ארבר מריה

שרה במקהלה קאמרית ישראלית, השתתפה במקהלה הבינלאומית במדינות רבות כולל טקס פרס 

נובל לשלום באוסלו 2011.

מריה היום מהנהלת 3 מקהלות ומלמדת פיתוח קול.

שרים יחדיו - כיתת אומן

נלמד יחד שיר ונקליט אותו במקום.

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

נולד במוסקבה בשנת 1958. בוגר קתדרא לאתנוגפיה של הפקולטה 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.

"אוויר יהודי-רוסי מיוחד": ספרות יהודית ברוסית או יהודים בספרות הרוסית?

במושב נדבר על תופעה מיוחדת - ספרות רוסית-יהודית ברוסית על רקע תרומתם של יוצרים 

יהודים לספרות רוסית. חשיבותה של תופעה זו עולה במיוחד כעת, כאשר המעבר הלשוני של 

יהודי מזרח אירופה מיידיש הושלם , והרוסית ביססה את עצמה כשפתם העיקרית של סופרים 

יהודים שגדלו בסביבה דוברת רוסית.

מה יהודי ומה רוסי ביצירה הזו? מיהם, אבי הדקדנס הרוסי, ניקולאי מינסקי, פייטן הציונות 

המוקדמת, סמיון פרוג, המתרגם הנודע, סמואל מרשק, הוגה התנועה הרוויזיוניסטית, זאב 

ז'בוטינסקי, חבר המחתרת הצרפתית, דוד קנוט, משורר 'תור הכסף', ולדיסלב חודסביץ', 

המשורר והסופר סשה צ'ורניי,  ואחרים?
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דוקטור לבלשנות, פנסיונר.יאנבאי ילא

בוגרת אוניברסיטת לנינגרד, מומחית לשפות טורקיות באזורי הוולגה, הקווקז וקרים; חיברה 

מאמרים רבים על שפת תושבי קרים, לרבות מחקרים ותרגומים של מגילת רות, ספר "נסים 

ונפלאות", שירי השירים, וכן שירי המשורר של ראשית המאה העשרים מרסל פריץ; הידור ופרסם 

את המילון הראשון של קרימצ'אק-רוסית-אנגלית.

קרים מימי הניאנדרטאלים ועד ימינו: שוב היהודים האלה?

אפשר לומר שבני אדם תמיד חיו בקרים. העקבות הקדומים ביותר של מושבות אדם בקרים 

מתוארכות לתקופה הפליאוליתית.

כיום חיים בחצי האי אוקראינים ורוסים, טטרים ויוונים, יהודים )קרימצ'אקים ואשכנזים(, 

קראים וצאצאים של גנואה, ואחרים. היישוב היהודי ,בקרים הוא אחד העתיקים ביותר. קברים 

יהודיים שנמצאו כאן תוארכו למאה ה-1 לספירה. קרימצ'אקים - הם קבוצה קטנה מקרב 

האוכלוסייה המקומית, הדוגלת ביהדות התלמודית. שפתם היא הדיאלקט היהודי של השפה 

הטטרית בקרים. הם יצרו פולקלור עשיר, תרגמו חלקים מהתנ"ך לניב המקומי, לרבות תרגומו 

של "שיר השירים". בסדנא נתמקד ביצירה הספרותית היהודית הזו - אולי המפורסמת ביותר 

בעולם: מי חיבר אותה, שלמה המלך? האמנם? במה עוסק החיבור? על האהבה והתשוקה 

ההדדית בין גבר ואשה? או על עם ואלוקיו?

סטייליסטית ויועצת תדמית. עוסקת בהתאמה ויצירה של סגנון אישי וייחודי ללקוחותיה, לרבות יופה קרסמר לנה

ליווי אישי במסע קניות. מקיימת כיתות-אמן, מנחה ימי עיון וסמינרים, ומעבירה  הרצאות על סגנון 

 Style Guru ואפנה. בוגרת 'האקדמיה לסגנון' בנובוסיבירסק, רוסיה, בית הספר לסטייליסטים

בתל אביב, ישראל, וכן השתלמות מקצועית ליועצי סגנון "Style Statement " במוסקבה, רוסיה. 

בעלת תואר שני ביחסי ציבור.

מלתחה בסיסית וקולקצית קפסולה: מיתוסים ומציאות

נדבר על איך ליצור מלתחה רב תכליתית שמתאימה לך, לאורח חייך וצרכיך. נדבל על מהו 

ארון בגדים בסיסי וכיצד למצוא פריטים שיהיו הבסיס לתדמיות שונות וניתן יהיה לשלב 

ביניהם בקלות. ננסה  להבין מהן 'קולקציות קפסולה' וכיצד 'הכמוסות' הללו הופכות את 

החיים לקלים יותר, חוסכות כסף ומייצרות תדמיות וסדר בארון.

בין לבין, ננסה להפיג כמה מיתוסים, להגדיר כיוונים אפשריים ולבנות מלתחה 

"שעובד" עבורינו.
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צייר ומרצה בתולדות האמנת. נולד בשנת 1956 במוסקבה. למד אצל הסב, הצייר מאיר אקסלרוד, יחילביץ מיכאל

ולאחר מכן למד בבית הספר הגבוה לאמנת ליד התיאטרון האקדמי במוסקבה. סיים את לימודיו 

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

תערוכות בינלאומיות. יצר ועיצב תפאורות ליותר מ-50 תיאטראות ברחבי ברית המועצות לשעבר. 

הקים את "מסילות" - קבוצת ציירים עולים. מציג את יצירותיו בגלריות ובמוזיאונים בישראל, 

בארצות הברית ובגרמניה. מתגורר ועובד במעלה אדומים, ירושלים.

אנשים או חיות? סמלים יהודיים באמנות

נשרים עם ראש כפול, ארנבות ואריות, פילים ודובים, סנאים ודגים, גלגל המזלות - מה 

המשמעות של הסמלים האלה? ננסה להבין את השפה המטאפורית של האמנות היהודית 

בתחום המושב, ולבחון כיצד זו השפיעה על האמנים הגדולים של המאה ה-20: שאגאל, 

ליסיצקי, אלטמן וטישל.

שר הביטחון לשעבר והרמטכ"ל ה-17 של צה"ל ) בוגי ( יעלון נולד ב24 ליוני 1950 בקריית חיים. יעלון משה )בוגי(

במהלך שירותו הצבאי התקדם מדרגת טוראי לדרגה הגבוה ביותר בצה"ל. יעלון פיקד על סיירת 

מטכ"ל, אוגדה סדירה, פיקוד, וראש אמ"ן . בשירותו השתתף אישית בעשרות מבצעים, כאשר 

המבצע הידוע ביותר הוא חיסול אבו-ג'האד בטוניס.

במהלך הקריירה הפוליטית יעלון שימש כשר לעניינים אסטרטגיים, משנה לראש הממשלה וחבר 

בקבינט המדיני-הביטחוני. ב-17 במארס 2013 מונה יעלון לשר הביטחון, והוביל שורה של תהליכים 

משמעותיים לחיזוק עוצמתם של צה"ל ומערכת הביטחון, בראשם מימוש התוכנית הרב-שנתית. 

כמו כן עמד בראש מערכת הביטחון במהלך מבצע "צוק איתן", שהביא לשנתיים של שקט בדרום. 

כמו כן הוביל את ההתמודדות עם הטרור הפלשתיני, והוביל מאבק נחרץ בסוגיות ערכיות ומוסריות 

בצה"ל ומחוץ לו. ב-20 במאי 2016 הודיע יעלון על התפטרותו מהממשלה ומהכנסת בשל חילוקי 

דעות מהותיים עם ראש הממשלה נתניהו. עם התפטרותו הודיע יעלון על כוונתו להתמודד על 

ההנהגה הלאומית של מדינת ישראל, והקים את "העמותה למנהיגות אחרת". כמו כן, משקיע יעלון 

.INSS(( חלק מזמנו כעמית בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי

אתגרי ישראל – פנים וחוץ

עם חיזבאללה, חמאס ואחרים נדע להתמודד, פעילות הפנים הם אלה שמדאיגות יותר.

מה הם האתגרים המרכזיים של ישראל? נדבר על האיום האיראני, מאמץ גרעיני וטרור של 

גרורותיה של איראן , מזרח התיכון המשתנה ובתוכו עתידה של סוריה, מעורבות המעצמות 

כגון רוסיה, ארה"ב וטורקיה, מצבינו מול הפלשתינים באיו"ש ורצועת עזה. הכיצד מתמודדים 

עם המצב לנוכח אתגרי הפנים שמחייבים מנהיגות?
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כהן דורון

הכהן אביעד

עורך העיתון מעריב אשר היה לאדם שנבחר להקים מחדש את העיתון, כמו גם את אתר האינטרנט 

של מעריב, הוא "מעריב אונליין". כהן משמש בתפקידי עריכה שונים כבר מגיל צעיר. בין התפקידים 

ניתן למנות את העריכה בעיתון "חדשות", שם החל את דרכו ושם רכש את תפיסת העיתונות 

הראשונית שלו.

כהן הינו מהעורכים הבולטים ביותר בתקשורת הישראלית ובאמתחתו תפקידי עריכה מרכזיים 

ומהותיים ביותר. ביניהם ניתן למצוא את העיתונים "חדשות", "הארץ", "ידיעות אחרונות", "העיר" 

ו"מעריב". באמתחתו תפקידים כגון עריכת האתר nrg ועורך הדגל של מוסף "סופשבוע".

״תחום מושב״ - ראיון אחד על אחד ירון דקל מראיין את אורך מעריב דורון כהן

העיתונאי ומפקד גל״צ לשעבר ירון דקל מראיין את העורך הראשי של מעריב, דורון כהן, 

אודות ספרו החדש, ״תחום מושב״ . זהו ספרו הראשון של כהן, שמתייחס ב-32 שירים לחייו 

בין העולמות מילדותו ועד היום: בין מזרח למערב, בין דת לחילוניות, בין קודש לחול, בין 

ימין לשמאל, בין יהדות לישראליות, בין דרום תל אביב לצפון תל אביב, בין שכונת שפירא 

לגימנסיה הרצליה, בין יגדל אלוהים חי לג׳ימי הנדריקס חי, בין בית הכנסת לעולי אפגניסטן 

לפינגווין ולקולנוע דן. שיריו של דורון כהן מספרים את סיפורה של תקופה ואת סיפורו של אדם 

שֹבע-גלגולים, מי שהעז לחצות את "קו המשווה" הבלתי-עביר שהפריד בתודעתו בין "החצי 

הדרומי" ו"החצי הצפוני" של כדור הארץ, וכעת הוא שב לבחון במבט אוהב ומלא תובנות-

חיים את שני העולמות שביניהם הוא נע הלוך ושוב מאז נעוריו. אם המשורר מימי תור הזהב 

בספרד, יהודה הלוי, כתב על חייו בסוף מערב בעוד לבו במזרח, הרי שכהן מתאר מצב של 

גלות דווקא בארץ ישראל, בה הוא חי במזרח אך לבו בסוף מערב.

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".

הנחלת תודעת השואה והמאבק באנטישמיות ובביטויי שנאה

גליה כץ, פסיכולוגית חינוכית מומחית, מדריכה, 20 שנים אחרונים עובדת בשירות פסיכולוגי כץ  גליה

חינוכי בבאר-שבע, יצרה מספר ערכות של קלפים טיפוליים פופולריים ברוסיה בשיתוף עם יקטרינה 

מוכמטולינה. נולדתי ולמדתי בבית ספר בעיר פנזה. בוגרת פקולטה לפסיכולוגיה של אוניברסיטה 

על שם לומונוסוב במוסקבה. ב1995 עליתי ארצה. אמא לשני בנים. 11 שנה גרתי בשדה בוקר. היום 

גרה בבאר-שבע. עובדת בשירות פסיכולוגי חינוכי.
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קלפים מטאפורים: גם פסיכולוגיה גם משחק

גליה וקטיה, המנחות הסדנה עם שימוש קלפים טיפוליים הן יצרו מספר ערכות של קלפים 

טיפוליים פופולרים מאד ברוסיה. התבננות בקלף עוזר לבן אדם ללמוד דברים חדשים על 

עצמו. בסדנה נמצע למשתתפים לשחק במשחקים שונים לבדיקה עצמית, מודעות לחוויות 

פנימיות. נכיר ערכות: "עצים" )טובה במיוחד למטאפורה תפיסה עצמית(, "גבולות ומקלטים" 

)טובה במיוחד למטאפורה של הגנה(, "תיבת העבר" )טובה במיוחד למטאפורה של עיבוד 

חוויות בילדות(, "דרכים" )טובה במיוחד למטאפורה של מסלול בחיים( ואחרים.

פיסיקאי, פרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון. חיבר למעלה מ 200- מאמרים מדעיים על כץ יבגני    

מגוון רחב של סוגיות מדעיות בתחום האנרגיה הסולארית.

בשנת 2018 זכה בעיטור IAAM )International Association of Advanced Materials( על 

הישגים יוצאי דופן במחקר ופיתוח של חומרים וטכנולוגיות חדשות עבור תעשיית החשמל.

מסעות המדען המטייל במרחב וזמן 2: עם ברוך שפינוזה ורנה דקרט

זו ההרצאה השנייה מסדרת "מסעות המדען המטייל במרחב וזמן": הראשונה ניתנה 

בפסטיבל "לימוד-אילת" אשתקד, וזו השנייה תתמקד בשני המדענים הדגולים, ברוך שפינוזה 

ורנה דקרט. זו לא תהיה אסופה ביוגרפית, אלא סיפורם של הניסיונות שלי לגעת בגורלם של 

ההוגים האלה ולשתף אתכם ברשמים ובתבונות שלי ממה שראיתי וגיליתי אודותם. על כן, 

במובן מסוים, זהו יומן מסע אישי.

MSW, מטפלת משפחתית וסקסולוגית.כצמן קטיה

בנוסף לפרקטיקה פרטית בארץ ובחו"ל, היא עורכת סמינרים והרצאות ברחבי העולם. אורחת קבע 

בתוכניות רדיו וטלוויזיה בישראל.

מי צריך את כל הסקס הזה, או סיפורים ממשרדה של סקסולוגית

מזה שלוש שנים אני מספרת על סקס ב"לימוד ישראל". מי צריך את זה בכלל? אולי אפשר 

בלעדיו? על זה בדיוק נדבר בפגישתנו. זאת, לצד  סיפורים נבחרים מחדר הטיפולים שלי, 

שאספתי באהבה במשך למעלה מחמש-עשרה שנה.

הרב ד"ר בנימין צבי )בני( לאו נולד ב1961 בתל אביב. הוא רב בית כנסת הרמב"ן בשכונת קטמון לאו בנימין צבי )בני(

בירושלים, ראש מיזם 929 - תנ"ך ביחד ועמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה.

למד בישיבת הר עציון והתגייס לשירות צבאי מלא בחטיבת גולני, לאחר מכן סיים לימודי תואר 

ראשון בהיסטוריה ובתלמוד באוניברסיטה העברית, ותואר שני ודוקטורט באוניברסיטת בר-אילן 
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והשלים את לימודי הרבנות בישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. הרב לאו לימד או שימש כרב במוסדות 

חינוך רבים ,פרסם מאמרים רבים , היה לו טור קבוע בימי שישי במוסף תרבות וספרות של עיתון 

"הארץ". הרב לאו הופיע בימי שישי בערוץ הראשון בתוכנית פרשת שבוע יחד עם אבי רט.

מאז 2014 עומד הרב לאו בראש מיזם "929 - תנ"ך ביחד", מיזם ללימוד התנ"ך, פרק אחד כל יום.

בין השנים 2005 2017- כתב ופרסם 10 ספרים. הרב לאו נשוי ואב לשישה.

929 פסוקי התנ"ך: מימין לשמאל ומשמאל לימין

בהרצאה נדבר על התנ"ך ועל החברה היישראלית , מראשית הציונות ועד היום. נדון על 

מקומה של חברת דוברי הרוסית במהלך הגדול הזה. האם אפשר לנתק ביהדות בין 

דת לתרבות?

ציפי לבני נולדה בשנת 1958. שירתה כקצינה בצה"ל ומאוחר יותר עבדה ב״מוסד״. למדה משפטים לבני ציפי

באוניברסיטת בר אילן והינה עורכת דין במקצועה. ציפי לבני נבחרה לכנסת בשנת 1999, מטעם 

סיעת הליכוד. בשנת 2001 מונתה לשרה בממשלה ה- 29 וכיהנה בתפקידים הבאים: השרה 

לשיתוף פעולה אזורי, שרה ללא תיק ושרת החקלאות. בשנת 2003 מונתה לשרה בממשלה 

ה-30, וכיהנה בתפקידים הבאים: השרה לקליטת העלייה, שרת הבינוי והשיכון, שרת המשפטים 

ושרת החוץ. בממשלה ה-31 כיהנה ציפי לבני כממלאת מקום ראש הממשלה ושרת החוץ. 

ב-2008 נבחרה לעמוד בראש ״קדימה״. בין 2009-2012 כיהנה בתור ראש אופוזיציה. ב2012 

הקימה את מפלגת ״התנועה״ וב2013 מונתה לשרת המשפטים. ב2014 הקימה יחד עם מפלגת 

העבודה את רשימת ״המחנה הציוני״. ב-2018 מונתה לראש האופוזיציה מטעם ״המחנה הציוני״. 

לבני נשואה ואם לשני בנים.

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואנשי ציבור

ציפי לבני

עיתונאית ומגישת טלוויזיה, במשך שנים רבות הובילה את המהדורה המרכזית של ערוץ 9 לגוטין ילנה

הישראלי, יוצרת ומנחה של תוכנית הראיונות "סלע המחלוקת" מתנדבת וותיקה של 'לימוד' 

ברוסיה ובישראל.

70 שנות דיפלומטיה ישראלית

בין השנים -2012 2017 דורית גולנדר כיהנה כשגרירת ישראל בפדרציה הרוסית. 

בראיון אישי שם ילנה לגוטין, דורית תספר על רגעי השיא הבלתי נשכח של כהונתה, ועל 

ההתפתחויות ביחסי ישראל-רוסיה. גולת הכותרת של השיחה תהיה הצצה אל "המטבחון 

הדיפלומטי" - ולא רק באופן מטאפורי: לאחרונה ראה אור ספר המתכונים של השגרירה 
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לשעבר. שהרי אף קבלת פנים דיפלומטית איננה שלמה בלא הכיבוד המתאים, וכל שיחה 

דיפלומטית תהיה קלה ונעימה יותר לצד ארוחה טעימה.

אירוע פתיחה

ילידת 1973 חיה ויוצרת בחיפה )ישראל( אומנית קראמיקאית אוטודידקטית. יוצרת באופן עצמאי לוינה בלקה

משנת .2013 למדה טכנולוגיה ועיצוב קרמי בקורס פרטי אצל אלקסנדר וטטינה בוזלנוב במוסקבה 

)רוסיה( בשנת 2013 עושה פסלים תבליטים וכלים פיגורטיבים ומופשטים מחימר. משתמשת בבניה 

ידנית ופיסול ,ועבודה על האובניים, גילוף וחריטה.

בעבודה שלה עושה האומנית חיבור בין עולם המיטוסים ואגדות לעולם התוכן הפנימי שלה, היא 

משתמשת בשפה סימבולית כדי לדבר על נושאים אישיים ואוניברסלים. בלקה לוינה מושפעת 

מאנטוני גאודי באהבה שלו לקווים וצורות טבעים וזורמים וגם צייר מיקולאס צורליוניס ופסל ודים 

סידור בשפה הסימבולית ואמוציאונלית שלהם. חומריות ופשטות של החימר והפלסטיות שלו 

מתאימות לדיבור בנושאים פשוטים ואוניברסלים על דרכי האדם ועולמו.

עבודותיה נמצאים אצל לקוחות פרטיים בארץ ובעולם.

מסיבת תה חכמה

מפגש בין יוצר ליצירתו, הלימה בין צורה ותוכן: לכבוד זה נרים כוסית של... תה! בית המדרש 

הוא דיון בכמה מהטקסטים היהודיים הקלאסיים, שהפכו להשראה עבור יצירותיה בקרמיקה 

של האמנית בלקה לוין. נטעם תה בטעמים שונים מהקומקומים שיצרה ונדבר על רעיונות 

ומשמעויות.

נולדה במוסקבה. למדה בלשנות תיאורטית וחישובית באוניברסיטה הממלכתית של מוסקבה, ואחר לוצ'ין ילנה

כך עברית, יידיש ולדינו בפריז. למדה יידיש בתוכניות קיץ רבות. כרגע דוקטורנטית באוניברסיטה 

העברית בירושלים, חוקרת את ההשפעה ההדדית של שפות גרמניות וסלאביות בשיטות 

סטטיסטיות. עובדת במוזיאון העם היהודי בבית התפוצות, מורה לשפות זרות בעולם המודרני

כיף לזהות: סממנים של רוסית בעברית

המתיישבים הראשונים היו דוברי שפות אחרות )בעיקר רוסית או יידיש(, ותרגמו ביטויים 

משפת האם שלהם. לכן מאפיינים לשוניים מקראיים שלא התקיימו בשפות הללו  פשוט לא 

השתרשו בעברית המודרנית! נבחן כמה דוגמאות ונראה איך זה עוזר לנו לשלוט בעברית! 

ילנה לוצ'ין, בלשנית, מורה לשפות בעולם המודרני 
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יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, נולד ב-5 ביולי 1958 במולדובה. עלה לישראל בגיל 20, ולאחר  ליברמן אביגדור

שירות בצה"ל סיים תואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש כמזכיר 

הסתדרות העובדים הלאומית. בממשלת בנימין נתניהו בין 1996 ל-1998 שימש כמנכ"ל משרד 

ראש הממשלה. הקים את תנועת ישראל ביתנו ב-1999, ונבחר לראשונה לכנסת ה-15, מונה לשר 

התשתיות הלאומיות, וכן היה חבר בוועדת החוץ והבטחון ובוועדה לענייני ביקורת המדינה. בכנסת 

ה-16 מונה לשר התחבורה בממשלתו של אריאל שרון. בכנסת ה-17 שימש אביגדור ליברמן כסגן 

ראש הממשלה ושר לעניינים אסטרטגיים בממשלתו של אהוד אולמרט. בכנסת ה-18 מונה ל סגן 

ראש הממשלה ושר החוץ. עם תחילתה של הכנסת ה-19, מונה ח"כ ליברמן לתפקיד יו"ר ועדת 

החוץ והבטחון. בכנסת ה-20 קיבל את תפקיד שר הביטחון. נשוי לאלה, אב למיכל, קובי ועמוס, סב 

לשתי נכדות ונכד, ומתגורר בישוב נוקדים במדבר יהודה.

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור

אביגדור ליברמן

מוסיקאי ישראלי, בוגר האקדמיה למוסיקה בתל אביב. גרשון הוא כנר, קונטרבסיסט, זמר ומלחין לייזרסון גרשון 

המתמחה בביצוע אותנטי של מוסיקת כליזמר, מורה ומרצה בבית הספר הגבוה למוסיקה –" 

מזמור". לאחר שירות צבאי במקהלת הרבנות הצבאית למד קונטרבס באקדמיה למוסיקה 

בתל אביב. תוך כדי הלימודים הקים את להקת "אוי דיוויז'ן"- אחד הפרויקטים החשובים בעולם 

שעוסק בביצוע מוסיקת כלייזמר אותנטית. עם " אוי דיוויזן" הקליט שלושה אלבומים של מוסיקה 

אינסטרומנטלית ושירים פוליטיים ביידיש.

ככנר סולן הופיע עם תזמורות סימפוניות מובילות בעולם עם יצירותיו של מאסטרו גוראן ברגוביץ' 

לכינור כלייזמר סולו.

ב2016 הוציא אלבום סולו של שירי יידיש מולחנים עם הפרויקט היידי- עכשיוי -יידיש בלוז.

ב2017 הקים את תזמורת הכלייזמר הישראלית- תזמורת קאמרית הראשונה מסוגה בעולם 

המבצעת באופן מקצועי מוסיקת כלייזמר ושירי יידיש עתיקים וחדשים.

עולם הניגון החסידי

המוזיקה מהווה חלק מרכזי במסורת היהודית, בסדנא אנחנו נשיר, נרקוד וגם קצת נספר על 

הניגון החסידי ועל המוזיקה של השטייטל החסידי.

אנחנו נהיה 3 נגנים )כינור, פסנתר וכלי הקשה( ויחד ניכנס לאווירה של טיש חסידי.
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אמנית קרמיקה, מורה והבעלים של סטודיו K-Clay. עלתה לישראל עם משפחתה לפני 5 שנים לישנסקי יקטרינה

ממוסקבה. למדה קרמיקה בצ'כיה, רוסיה וישראל. כעת מתגוררת ומנהלת הסטודיו שלה בראשון-

לציון, ונהנית ללמד קרמיקה ילדים ומבוגרים. משתתפת בפסטיבלים ותחרויות קרמיות רבות.

רוב הזמן עובדת על אובניים בשילוב עם טכניקות שונות לעיטור. קתרין אוהבת לנסות דברים 

חדשים בעבודתה, להתנסות בצבע ובשיטות שריפה וקדרות שונות.

קרמיקה - כיתת אומן

מטרת כיתת האומן היא להכיר למשתתפים את החומר ולהתנסות ביצירה קרמית נאה 

שתקשט כל בית - מתוך מגוון אפשרויות - חמסה, רימון וכו׳

לנגר שמואל 
)שמוליק(

מורה דרך בכיר )בשלוש שפות(, מרצה, חידונאי ומספר סיפורים ירושלמיים.

מורה דרך ירושלמי )בעל ותק של 19 שנים( אשר חי ונושם את העיר היחידה והמיוחדת הזו: הוא 

מדריך אותה, חוקר את צפונותיה, מלמד את קורותיה, מרצה אודותיה - והוא גם די מאוהב בה...

שמוליק מלמד בקורסים של מורי דרך המתקיימים מטעם ביה"ס הארצי לתיירות, הוא מדריך 

בירושלים שועים ונגידים מרחבי העולם, והוא גם בונה מסלולי סיור בירושלים עבור גופים כגון 

ההסתדרות הציונית העולמית, מרכז מורשת מנחם בגין ועוד. המומחיות שלו, בסיורים ובהרצאות 

שהוא מקיים בירושלים ומחוצה לה, היא התקופה המודרנית בארץ ישראל )מתחילת המאה ה-19( 

וכן מורשת הקרב של המחתרות ושל צה"ל.

שמוליק גם עובד במוסד יד ושם כמדריך בכיר וכמרצה.

מופע של סיפורים ירושלמיים משעשעים

לירושלמים הוותיקים יש שפה משלהם, ביטויים מיוחדים והווי חיים שאין דומה לו ביתר 

הארץ. אם הפסטיבל בחר לחזור לירושלים - אז מדוע שלא לשתף אתכם במבחר מהסיפורים 

הירושלמיים המשובחים והמצחיקים הללו? מדוע שלא לחשוף ישראלים, שזה מקרוב באו 

לכאן, לדמויות גדולות מהחיים כמו אברם סורמללו, יוסי בנאי, חיים אהרון ולירו, אמנון דנקנר 

ועוד?

את הסיפורים הללו ליקטתי במשך שנות עבודתי כמורה דרך בירושלים וכן ב-57 שנות החיים 

שלי בעיר הנפלאה הזו. אדבר, בין היתר, על הכנסת, על שכונותיה השונות של ירושלים, על 

הבוהמה הירושלמית ועל מגוון העדות החיות בעיר הבירה של כולנו.

מומחית בהנחיית קבוצות, יוצרת ומארגנת אירועים ומשחקי משימה.לנדברג אניה

ילידת חרקוב, אוקראינה. במשך 10 שנים ניהלה את מחלקת הנוער בנציגות הסוכנות היהודית. 

המייסדת ואחד הבעלים של אחת מסוכנויות האירועים הגדולה בחרקוב. הובילה וארגנה אירועים 

המוניים בכל רחבי חבר המדינות לשעבר. כיום הוא מתגורר בישראל ואחד הבעלים של חברת 

.Questoria.IL
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בלשן, מרצה ומחנך, מתמחה בפיתוח פרויקטים בתחום הזהות היהודית, מנהל של עמותת לסובוי אליעזר

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.

עשרת המנהגים המוזרים ביהדות: בין קבלה לאמונות תפלות 

כבר בתחילת דרכה הרימה יהדות את נס המאבק נגד עבודה זרה, אמונות תפלות ומנהגי 

הגוים מסביב. יחד עם זאת, במהלך הדורות הצטברו בחיי יום יום היהודיים לא מעט מנהגים 

מוזרים בלשון עדינה. לפעמים המנהגים האלה נשארים ללא פירוש, אך לעיתים קרובות 

המסורת היהודית מוצאת להם בסיס בתורה שבעל פה, בדברי האגדה ואף בסודות של קבלה. 

במפגש נדבר על תשליח וכפרות, חתונות בבית קברות, חביטת ערבות, פתקים ששולחים 

לצדיקים דרך קבריהם, מסכות פורים ותהלוכות עדילאידע, קבורת ציפורניים ושערות גזורים 

באדמה... נשתדל להבדיל בין מיסטיקה מקודשת של קבלה למנהגי טעות ואלה שנשאלו 

מתרבויות זרות.  

קווסטוריה - ישראל

קווסט תפקידים מאוד דינמי המשלב משתתפים בתוך המשחק והופח אותם לשחקנים 

ראשיים...אתם תצטרכו לפתור סיפור דטקטיבי מעניין ומפותל תוך כדי יצירת עלילה 

משלכם...רוצים לדעת יותר? תבואו ותגלו ..

מרצה למקרא. בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית, תואר שני )בהצטיינות( מאוניברסיטת מאיר אמירה

בלטימור ותואר שלישי מאוניברסיטת מק-גיל )מונטריאול( . נושא עבודת  הדוקטורט שלה: 

פרשנות ימי הביניים לשירת התורה. שנים רבות שמשה כראש החוג למקרא במכללת בית ברל, 

כמו כן לימדה בהיברו יוניון קולג' בירושלים ובניו יורק, באוניברסיטת UCL בלונדון ובאוניברסיטה 

הגריגוריאנית ברומא ובאוניברסיטאות של פירנצה ובולוניה. הפרסומים של ד"ר אמירה מאיר 

עוסקים בפרשנות ימי הביניים וכן בנושאים אחרים.

חוקי המלחמה בתנ"ך – מהו מקור הסמכות בצבא?

מהו מקור הסמכות בצבא? במסגרת המפגש נדון בתוכנם של חוקי המלחמה במקרא על רקע 

המציאות של המזרח הקדום. וכן בשאלת האקטואליות של החוקים הללו לתקופתנו בכלל 

ובשאלת מקור הסמכות בצבא בפרט.
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שגריר, יועץ עצמאי בתחומי תקשורת, יחסי ציבור ועסקים וחבר במועצה המקומית מבשרת ציון. מאיר גדעון

יליד ירושלים. איש שירות החוץ של מדינת ישראל. שרת במשרד החוץ בתפקידים דיפלומטיים שונים 

בארץ ובחו"ל, ביניהם קונסול בשגרירות ישראל בוושינגטון, משנה לשגריר בשגרירויות ישראל 

באוטווה ובלונדון. היה חבר במשלחת הישראלית לשיחות השלום בקמפ דיויד ב-1978. בשנים 

2012 - 2006 כיהן כשגריר ישראל באיטליה. לאחר מכן כיהן כמשנה למנכ"ל משרד החוץ וראש 

המערך לדיפלומטיה ציבורית.

האם משרד החוץ עדיין נחוץ?

הרהורים ומחשבות בדבר תפקידו הקלאסי של משרד החוץ בעולם הישן ובעולם החדש?

אמא לשלושה ילדים, דוקטור בפסיכולוגיה, מנהלת ההוצאה לאור "ג'נסיס".מוחמטולין יקטרינה

ילידת מוסקבה, בוגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת מוסקבה, כתבה את עבודת הדוקטורט 

שלה על תאומים, ברחה מהמחלקה לפסיכולוגיה חינוכית כדי לעסוק בעבודה אמיתית. 

מייסדת ומנהלת של הוצאה לאור לספרות פסיכולוגית. מנחה סמינרים בכל רחבי העולם ומארגנת 

פסטיבלים וכנסים המוקדשים לשימוש בקלפים מטאפוריים ולפיתוח משחקים.

קלפים מטאפורים: גם פסיכולוגיה גם משחק

קלפים מטאפוריים - הם כלי פסיכולוגי מקצועי המבוסס על עבודה עם מטאפורה 

חזותית. עם זאת, הם יכולים לשמש גם על ידי "אנשים רגילים" ללא הכשרה פסיכולוגית, 

כהזדמנות להתבונן ולבחון את עצמך.בסדנא נציע למשתתפים דרכים שונות לבחינה 

עצמית, להתבוננות בחוויות ולחיפוש אחר משאבים פנימיים. וכל אלה - באמצעות הקלפים 

המטאפוריים. במהלך הסדנא יעשה שימוש בקלפים מקוריים שפותחו על ידינו: "דרכים 

ונתיבים", "חלונות ודלתות", "אדם כעץ השדה", "על טבע ומזג אוויר".

סופר, מחברם של חמשת הספרים מסדרת 'עברית – שפה מרתקת', שהפכו לרבי מכר.מור יורי

סופר, מחזאי, פובליציסט. מחברם של חמשת הספרים מסדרת 'עברית שפה מרתקת' שהפכו 

לרבי מכר ברחוב הרוסי בישראל, שני אוספי סיפורים בלשיים. באחרונה פרסם ספר הביכורים שלו 

בעברית. בעל טור שבועי ברדיו בשפה הרוסית רק"ע ובמספר עיתונים המובילים בשפה הרוסית 

בארץ. מאמריו מתפרסמים בעשרות אתרים בעברית וברוסית בארץ ובחו"ל. זה מספר שנים כותב 

גם בעברית. עליתי ארצה בשנת 1992, מתגורר בתל אביב

מפתחות לפיענוח סודות השפה העברית

ההרצאה מבוססת על הניסיון האישי לרכישת השפה העברית עד לרמה בה אני כותב ומפרסם 

בתקשורת בשפה העברית מאמרים, סיפורים, מפרסם ספרים ומחזות. בהרצאה אני מציג גם 

חמשת הספרים שלי מסדרת 'עברית – שפה מרתקת' אשר הפכו בארץ לרבי מכר.
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נכד אחותה של רחל המשוררת, פילוסוף ביטחוני והיסטוריון צבאי, פרסם עשרות ספרים בעברית, מילשטיין אורי

באנגלית וברוסית, ואלפי מאמרים שקוד עכשיו על כתיבה ופרסום של תולדות מלחמת העצמאות 

והקמתה של מדינת ישראל.

עלילת דם בדיר יאסין או בדיר יאסין קמה האומה הפלסטינית

ביום שישי, 9 בחודש אפריל 1948 התחולל בירושלים אחד האירועים החשובים ביותר 

במלחמות ישראל בכלל ובמלחמת העצמאות בפרט - אירוע דיר יאסין )היום בית חולים לחולי 

נפש כפר שאול( רוב הישראלים אינם מכירים את הפרשה. ד"ר אורי מילשטיין יבהיר אתה 

בהרצאתו ובכך יתבהרו עוד נושאים רבים במלחמות ישראל.

מיניץ בנימין

מיכאיל מירילשווילי

רב רפורמי. יליד אוקראינה. בוגר תכנית נעל״ה, בארץ מגיל 15.

בוגר אוניברסיטת חיפה בחוג למחשבת ישראל, ומוסמך בחינוך יהודי פלורליסטי מהאוניברסיטה 

העברית בירושלים. חוקר מדרש, הלכה, ליטורגיה וכן "הדת האזרחית".

גר בפתח תקוה. נשוי לאלנה ואב לשני בנים - הדר ולוי.

ירושלים כמו ושינגטון: ערי בירה כסמלים של ״הדת האזרחית״

מאבק בין הר הבית הר הרצל וגבעת רם, חיבור בין משכן הכנסת להיכל הספר. ירושלים 

בתרבות הישראלית המודרנית, בהשוואה לערי בירה אחרות. עונג שבת מוסיקאלי, 

ערב ניגונים ושירים לכבוד שבת.

טקס הבדלה

עונג שבת מוסיקלי

מיכאיל מירילשווילי. איש עסקים, נדבן. נשיא הקונגרס היהודי האירו-אסיאתי וסגן הנשיא הקונגרס 

היהודי העולמי. מר מירילשווילי מעורב בפרוייקטים רבים למען עם ישראל ומדינת ישראל בתחומים 

של פיתוח הקהילות היהודיות, חינוך יהודי, שיקום והקמה של בתי כנסת ומרכזים קהילתיים יהודים, 

הידוק קשרים בין ישראל והתפוצות.

אירוע פתיחה

נולד באופה, בשקיריה, רוסיה. שר בכמה מקהלות מקצועיות ברוסיה )מקהלת הצבא האדום(.ממונוב איגור 

Embraceband וגרמניה. ניגן ושר בלהקות רוק שונות באירופה. מ -2009-2012 היה סולן להקת

בגרמניה. חי בישראל מ -2012 ומשתתף בהצגות תיאטרון גשר כזמר ומוסיקאי.
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מזרחן חוקר איראן, מתרגם, מורה, מסאי, פרשן ברדיו ובטלוויזיה.מסמד ולדימיר

גדל במזרח הרחוק של ברית המועצות, בבירוביג'אן. בוגר הפקולטה למזרחנות של אוניברסיטת 

טשקנט, אוזבקיסטן, והשלים את התזה המחקרית שלו במכון ללימודי המזרח של האקדמיה 

למדעים במוסקבה. בישראל מאז 1994. לפני העלייה ניהל את מחלקת השידור של הטלוויזיה 

והרדיו האיראנית בטשקנט. בשנים 1995-2004 עבד כחוקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית 

בירושלים. מאז 1996 הוא מלמד במכון אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית. בשנים -1995

2008 עבד במחלקת השידור של קול ישראל לאיראן. הוא מחברם של 40 מאמרים מדעיים על 

היבטים שונים של לימודי איראן. מחבר ומחבר-שותף של 10 מונוגרפיות. 

iimes.ru כותב קבוע באתר

הקהילה היהודית באיראן תחת שלטון האיסלאם

הקהילות היהודיות במזרח נעלמות בהדרגה. עבור מדינות ערב, הטענה הזו רלוונטית בכל 

מקום מלבד במדינות המגרב הערבי. מבין כל המדינות באזור, עם אוכלוסייה מוסלמית 

ברובה, קיימות קהילות יהודיות בנות קיימא רק באיראן ובתורכיה. הקהילה היהודית באיראן 

הצטמצמה פי חמישה בתקופת השלטון האסלאמי של 40 השנים האחרונות, וממשיכה 

להצטמק. נבחן את תנאי קיומה של קהילה על רקע שני גורמים: המדיניות הרב-תרבותית 

הנוכחית באיראן )שלושה מיעוטים דתיים מוכרים - יהודים, נוצרים וזורואסטרים(, עם 

הדומיננטיות של האסלאם השיעי; ואת העימות החריף והבלתי מתפשר בין איראן לישראל, 

שנמשך מאז

אבי בנימין וטריו "בבילון"

שלושה מוזיקאים וירטואוזים - אבי בנימין, איליה סרבייסקי ואיגור ממונוב שממציאים את 

המוזיקה מחדש בצורה מוטרפת, ליצנית, עוצרת נשימה, מרגשת ומפתיעה

המוסיקאי אבי בנימין מוביל טריו של נגנים למסע מוסיקלי — פיוז׳ן של סגנונות, תקופות 

ושפות שונות, יצירות קלאסיות של שוסטקוביץ׳, באך, פרסיל, מוסיקת בארוק, מלחינים 

מתקופת הרנסנס. ומצד שני ג׳אז בסגנון ארול גרנר וסטן גטס, שירי עמים מקורסיקה, 

מסיביר, מהשטאטעל היהודי ועד למוסיקת רוק, בוסה נובה והיפ הופ. אבי בנימין חיפש את 

המהות המוסיקלית: הומור. שמחה. עצב. הוא מצא אותם בקורל גרגוריאני.

מהמאה ה- 7, באיצ׳יקדנה של בוליבוד, ובסולו של גיטרת רוק בקטע שיא מלא פאתוס 

ביצירה של פרסיל. מהמאה ה - 17. כל אלה ואחרים הם עיבודים מוסיקליים מקוריים ליצירות 

אייקוניות. הטריו ״מתפרע״. מוסיקלית ותיאטרלית תוך שהוא שומר על המהות המוסיקלית, 

וזה מאפשר לצופה לחוש את הקשר ביןז'אנרים ותקופות ולקבל חויה רגשית ואסתטית.
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דוקטורט למשפט חוקתי. מנהל ערוץ הטלגרם "אחמ"ש ישראל" t.me/israeltoday. עסק בייעוץ נוביקוב מרק

פוליטי וארגוני, באסטרטגיה תקשורתית ועיתונאות. מחברם של מאמרים מדעיים ופובליציסטיים 

רבים. לאחרונה עשה הסבה מקצועית ועובד בהיי-קטי.

טכנולוגיה של מניפולציות חברתיתיות ברשת, או איך טראמפ שינה את "כללי המשחק"

כיצד להימנע מלהפוך לקורבן של תעמולה ומניפולציות חברתיות במאה ה-21? כיצד להגן 

על עצמך ועל ההצבעה שלך בבחירות? כיצד להגן על המחשב ועל הטלפון החכם מפני 

מטכנולוגיות זדוניות של ארגונים מסחריים ופוליטיים? בואו נדבר על זה בפגישה שלנו.

עובד בסוכנות היהודית לא''י, ביחידה ליהדות דוברת רוסית. מזה עשרים שנה פועל בתחום החינוך נוטקין רוסטיק

היהודי הבלתי - פורמלי בישראל ובמדינות ברית המועצות לשעבר. מורה דרך.

עיר גנים ותושביה, סיור בשכונת תלפיות

במהלך הסיור אנחנו נחזור מאה שנה אחורה, לתחילת המאה ה20, כדי להכיר את 

ההיסטוריה של האזור הירושלמי המקורי והציורי, המהווה שלב משמעותי בהתפתחותה של 

"העיר החדשה".

בתים, רחובות, פארקים של אזור תלפיות יספרו לנו את סיפוריהם ויאפשרו לכם לגעת בגורלם 

של הדמויות המעניינות ביותר שחיו כאן ויצרו את ההיסטוריה של השכונה, של העיר ושל 

המדינה. עיירת החדשנים, עיר גנים מיוחדת במינה, הפרוור הקפריזי של הבירה, הגבול, עיר 

הסופרים והיוצרים - כל זה תלפיות, הנפלא והרב-צדדי.

אני מזמין אתכם לטייל!

יליד מוסקבה, מגיע מתחום ניהול הפרויקטים וביטחון מידע. אב לשני ילדים ובזמנו החופשי עוסק נורדשטיין יבגני

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.

מסע גנאלוגי - יריקה מהעבר

יותר ויותר אנשים יוצרים את אילן היוחסין שלהם. התחביב הזה נמצא במקום השני 



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 91 

בפופולריות שלו אחרי גינון. למעשה, שני התחביבים מאפשרים ליצור הכל במו ידיך ואפילו 

לטעום מפרי עמלך. האם גם ברצונך לשמור על ההיסטוריה המשפחתית שלך? למצוא את 

קרוביך הפוזרים בכל רחבי העולם? יותר ויותר אנשים עוברים בדיקות גנטיות ואנחנו נדבר על 

כיצד והיכן כדאי "לירוק על" השורשים שלך, ואיך בדיקות DNA מן העבר מאיימות עלינו, לאן 

המחקר הגנטי בתחום הזה יוביל  בעתיד, וכיצד הוא משנה את תולדותנו.

ציירת, פסלת, אדריכלית, בעלת סטודיו.סבר זואי 

זואי סבר, אדריכלית, ציירת, פסלת , בוגרת מחלקה לארכיטקטורה של בצלאל. בעלת סטודיו 

לאומנות. עובדת בגבעתיים וירושלים. נושא העיסוק היקרי - רב גויות של העיר כל צבעיה. המציאה 

וממשיכה לעבוד בסגנון שלה- “קליידוסקופ אורבני” , זוהי הדרך הנוחה ביותר עבור האמנית 

להביע את עצמה. בתחום הפיסול עוסקת בפיסול סביבתי שימושי, צבעוני וחי, בטכניקה של אנטוניו 

גאודי. חולמת להפוך את ערי ישראל, ואת הפרקים להתגשמות הפנטזיות הצבעוניות שלה.

עלתה לארץ מאוקראינה בגיל 15, סיימה תיכון אומנויות בתל-אביב,,שירתה בצבא , נשואה, מגדלת 

3 בנים, כלבות, שינשילות, תוכים וכנרים:( 

צורה וצבע: החיים העירוניים שסביבנו 

בהיותי אדריכלית בהשכלה , ציירת ופסלת בעיסוקי , אני מתעסקת לרוב בעולם הרגש של 

האדם, ההשפעה של הסביבה הפיזית על התח׳ושה שלנו במרחב. אינני מוטרדת מנזקי 

האקלים , התחממות גלובלית ושאר הבעיות האובייקטיביות .., אני משחקת במשחק מאוד 

יום-יומי שכולנו בלי להיות מודעים לכך, שחקנים בו: אנשי העיר, אנחנו עוברים 20 פעם ביום 

מבלי לתת את הדעת לסגנון הארכיטקטוני, צבע ואור, קנה מידה ועוד אלף פרטים ההופכים 

את העיר לחלק מאחינו ואותנו - לאיבר החי של העיר . “ילד אשר גדל ברחובות רומה אינו 

דומה בכלום ליד שגדל בדימונה”- אמרה אחת המרצות שלי בפקולטה לארכיטקטורה. ואכן, 

אני אשמח לשוחח על אופי העיר- ישראלי או מחוצה לה ועל המרכיבים ממנה העיר נבנית.

מדריכה הקשורה למכון "Bones for Lifeסולומטין טטיאנה

שמי טטיאנה סולומטין. נולדתי ב- 1960 בעיר רוסטוב-על-הדון ברוסיה. אני בוגרת האוניברסיטה 

הממלכתית של רוסטוב, ובעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה. הגעתי לארץ בשנת 2006. ב- 2014 

קיבלתי את הדיפלומה הראשונה שלי מטעם המכון "Bones for Life". מאז התחלתי לעבוד 

כמאמנת, גם בקבוצות וגם בשיעורים אישיים אחד-על-אחד. אמני מרבה לעבוד עם ניצולי שואה. 

כמו כן, יצא לי לעבוד עם אנשים על הספקטרום האוטיסטי )סינדרום אספרגר(, ועם אנשים עם 

סינדרום דאון. במסגרת עבודתי, אני גם מאמנת אנשים שעברו טראומה, ניתוח או שבץ מוחי.
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ריפוי באמצעות תנועה, ומה זה קשור ליהודים

אציג מערכת תרגילים, המבוססים על שיטתו של משה פלדנקרייז, אשר נועדו לשפר את 

יכולות ההליכה והתנועה שלכם. אינטגרציה של כל מרכיבי היציבה והתנועה תאפשר לנוע 

ביתר קלות, בחופשיות ובבטחה, ואף תבטיח תנועה יפה יותר – דבר הנעים בכל גיל. מנהלת 

המכון "Bones for Life", הגב' רותי אלון, מצאה לכך שם קצר וקולע – אינטליגנציה 

תנועתית. ביצוע התרגילים יסייע בהמרצת מחזור הדם, וכן יתרום לשיפור פעולת מערכות 

העצבים, הנשימה והעיכול, היכולות הקוגניטיביות, הריכוז והקואורדינציה. במסגרת השיעור 

אספר על משה פלדנקרייז עצמו, ואסביר לכם כמה עקרונות בסיסיים, העומדים מאחורי 

התרגילים שנבצע ביחד. חלק מהתרגילים, שאותם ניתן לבצע גם ללא מדריך, יימסרו לכם גם 

בכתב, לשימושכם העתידי.

סער גדעון

סרבייסקי איליה 

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.

ירון דקל מראיין פוליטיקאים ואישי ציבור

גדעון סער

נולד בטוליאתי, רוסיה. עלה לישראל ב    1995 - והשתתף כגיטריסט ומעבד מוסיקלי בכמה 

להקות רוק. ביים וידיאו קליפים ללהקות רוק בתל אביב ובתיאטרון גשר, שם גם השתתף כנגן 

בהצגות שונות. עובד כמעצב תאורה ללהקות מוסיקליות

אבי בנימין וטריו "בבילון"

שלושה מוזיקאים וירטואוזים - אבי בנימין, איליה סרבייסקי ואיגור ממונוב שממציאים את 

המוזיקה מחדש בצורה מוטרפת, ליצנית, עוצרת נשימה, מרגשת ומפתיעה.

המוסיקאי אבי בנימין מוביל טריו של נגנים למסע מוסיקלי — פיוז׳ן של סגנונות, תקופות 

ושפות שונות. יצירות קלאסיות של שוסטקוביץ׳, באך, פרסיל, מוסיקת בארוק, מלחינים 

מתקופת הרנסנס. ומצד שני ג׳אז בסגנון ארול גרנר וסטן גטס, שירי עמים מקורסיקה, 

מסיביר, מהשטאטעל היהודי ועד למוסיקת רוק, בוסה נובה והיפ הופ. אבי בנימין חיפש את 
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המהות המוסיקלית: הומור. שמחה. עצב. הוא מצא אותם בקורל גרגוריאני.

מהמאה ה- 7, באיצ׳יקדנה של בוליבוד, ובסולו של גיטרת רוק בקטע שיא מלא פאתוס 

ביצירה של פרסיל מהמאה ה - 17 . כל אלה ואחרים הם עיבודים מוסיקליים מקוריים ליצירות 

אייקוניות. הטריו ״מתפרע״ מוסיקלית ותיאטרלית תוך שהוא שומר על המהות המוסיקלית, 

וזה מאפשר לצופה לחוש את הקשר בין ז'אנרים ותקופות ולקבל חויה רגשית ואסתטית.

מרצה בכיר למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא נולד בשנת 1973 בלנינגרד ועלה פודוקסיק אפרים  

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 

 In Defence of במחשבה האנגלית והגרמנית במאות ה-19 וה-20. בשנת 2003 יצא לאור ספרו

Modernity: Vision and Philosophy in Michael Oakeshott וכיום הוא עובד על ספרו החדש 

שיוקדש לדיון בהגותו של הפילוסוף הגרמני גיאורג זימל.

פופוליזם ודמוקרטיה

בזמן האחרון שומעים הרבה על הפופוליזם. פופוליזם נמצא כביכול בכל מקום. הוא נחשב 

בו-זמנית לאיום על הדמוקרטיה ולביטוי הדמוקרטיה. טראמפ נחשב לפופוליסט אך גם 

אנרכיסטים דרום-אירופאיים. אז מהו באמת פופוליזם, וכיצד הוא קשור לדמוקרטיה? לדיון 

בשאלות אלה מוקדשת הרצאתו של אפרים פודוקסיק.

מורה לעברית, תנ"ך, מסורת יהודית, אחד ממחברי ספרי הלימוד "דרכנו" ; עורכת ומתרגם.פוזין )אולמן( אלינה 

נולדה וגדלה בפטרבורג. בוגרת החוג לבלשנות של האוניברסיטה ע"ש הרצן והאוניברסיטה 

היהודית בפטרבורג. עלתה לישראל בשנת 1999 וקיבלה תעודת הוראה בתנ"ך ממכללה הרצוג 

באלון שבות.

כיום מלמדת עברית עולים חדשים, מתרגמים ועורכים טקסטים יהודיים קלאסיים, וכותבת מערכי 

פעילות למועדוני נוער יהודיים.

"לישון. אולי לחלום": חכמי התלמוד על חלומות ופרשנותם

מהו חלום? האם הוא שיקוף המציאות או הזיה של תודעה עייפה?האם יש  חלומות 

"נבואיים"? אנשים עסקו בשאלות אלה מאז ימי קדם. חכמי התלמוד הקדישו עמודים רבים 

לנושא החלומות, שבו מוצגת קשת רחבה של דעות, לעתים קרובות סותרות ושונות זו את זו. 
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נולדה במוסקבה. למדה בבית ספר המפורסם מספר 2 שכלל לימוד מעמיק במתמטיקה. קיבלה פולונסקי נחמה 

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.

תנועת בני נח בימינו - חלום או מציאות?

רעיון של יהודות לכול האנושות. איך הוא מתפתח היום. אנשים וקהילות.

מתפרדים או מתיחדים? 

על המשמעות של מחלוקות ביהדות

איך מסורת מתיחסת למחלוקות. קטעים ממשנה, גמרה ותוספתא.

ובכל זאת, כמו בכל מחלוקת תלמודית, "אלו ואלו דברי אלוהים חיים" ...

במהלך הסדנא נבחן את השקפותיהם השונות של חכמי התלמוד על שינה ופשר חלומות. 

כמובן, לא נעקוף את סיפורו של "החולם" היהודי הראשי - יוסף - וננסה לחשוב עליו בהקשר 

של המחשבה התלמודית. מבטיחה שאף אחד לא יירדם בסדנא!

אחד המרצים הכי שנויים במחלוקת למדעי היהדות ברוסית. מעדיף לחיות "במוקד רעש האדמה". פולונסקי פינחס

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.

רעיונות מרכזיים בקבלה

תורת הקבלה נדמית לרבים כתורה מעורפלת, אך למעשה עומדים בבסיסה מספר קווים 

מרכזיים, וסביבם שזורים הרעיונות שבה. בהרצאה ננסה להציג את הקווים הללו.

שחקן ,יוצר ומבצע של הצגות יחיד. 

נולד בלנינגרד. למד באקדמיה לתיאטרון וקולנוע בלנינגרד בקורס של פרופ' לב דודין .

לאחר עלייתו ארצה בשנת 1990  , המשיך לשתף פעולה עם תיאטרון "בני אדם ובובות" של לאוניד 

חאית יוצר של הצגות יחיד רבות , ביניהן  הצגות לפי מרינה צבטייבה ולפי יצחק בשביס-זינגר. 

בפסטיבל לימוד דניאל מציג את הצגת היחיד על פי מחזה של מיכאל חפץ "432 הרץ" .

פוקשנסקי דניאל
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פסיכולוגית, מנחת קבוצות, מומחית בחינוך יהודי. ילידת מוסקבה, גדלה ב"גטו היהודי" של מסורות פיבוברוב אנה

כמעט נשכחות, אגדות וסיפורים משפחתיים. מגיל 15 עבדה בארגונים יהודיים כמדריכה, ראש 

צוות, יוצרת תוכניות חינוכיות. בעלת תואר ראשון ושני בפסיכולוגיה, הנחתה קבוצות הורים, עבדה 

בפרויקטים לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. עלתה לישראל בשנת 2011.

מסיבת תה חכמה

מפגש בין יוצר ליצירתו, הלימה בין צורה ותוכן: לכבוד זה נרים כוסית של... תה! 

בית המדרש הוא דיון בכמה מהטקסטים היהודיים הקלאסיים, שהפכו להשראה עבור 

יצירותיה בקרמיקה של האמנית בלקה לוין. נטעם תה בטעמים שונים מהקומקומים שיצרה 

ונדבר על רעיונות ומשמעויות.

סוד התעלומה הספרותית הגדולה: "432 הרץ" )הצגה(

המחבר, יחד עם השחקן דניאל פוקשנסקי, מציגים את המחזה "432 הרץ", שבו הם ינסו 

לחשוף את הסוד של התעלומה הספרותית הגדולה ביותר - חידת דמותו של שייקספיר.

האם המשורר הגדול באמת היה קיים? ואם לא, מי הסתתר מאחורי המסכה של שייקספיר?

למדה תלמוד בבית ספר התיכון 'פלך' בירושלים. לאחר השירות הצבאי, למדה תואר ראשון פיוטרקובסקי מלכה 

בתלמוד באוניברסיטת בר אילן ותואר שני בתלמוד באוניברסיטת ת"א. לומדת ומלמדת גמרא 

והלכה למעלה מ-30 שנה, בהתחלה בבית ספר 'פלך' ולמעלה מעשרים שנה, במדרשות ומוסדות 

שונים ברחבי הארץ. מעורבת ביוזמות של שילוב טוב יותר של ההלכה במרחב הפרטי והציבור, 

במדינת ישראל, כמו : שותפותה בהקמת פורום תקנה - לטיפול ומניעת פגיעות מיניות ע"י בעלי 

מרות סמכות, וכן - היתה חברה בוועדת סל התרופות של משרד הבריאות. לפני כארבע שנים, 

הוציאה ספר שותי"ם : 'מהלכת בדרכה', בו עיון בסוגיות הלכתיות ש'על סדר היום', כמענה 

לשאלות הלכתיות שנשאלה במהלך השנים.

"נשים - עם בפני עצמן"?! האם נשים יובילו מעתה, את העולם היהודי?

יחידה זו, נתאר את השינויים המשמעותיים שחלו במעמד הנשים היהודיות, מהמאה ה- 19 

עד ימינו ונדגים חלק מהמשמעויות וההשלכות של שינויים אלה, ביחס למקום הנשים בביתן 

וב'רשות הרבים', והשפעתן המתהווה על השיח הציבורי-הלכתי-רוחני-אמוני.

בריון וונדליסט, סמכות פלילת של כנופית "מלחמה". מעורב בחמישה תיקים פליליים כתוצאה פלוצר-סרנא אלקסי 

הפעילות האמנותית של הכנופיה.  שירת בצי הצי הצפוני. תלמידו של פרופ' לוטמן, בוגר החוג 

לפילוסופיה של אוניברסיטת טרטו, אסטוניה. מחבר הספר: "מילון הקללות הרוסי" )פטרבורג, 
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כרכים 2005 ,2000 ,1-2(, »Notes from Russia« )לונדון, 2007(, "אנציקלופדית השכרות 

הרוסית" )פטרבורג, 2012(, »Alcohol: Soviet Anti-Alcohol Posters« )לונדון, 2017(, 

ואחרים. לסירוגין חסרי בית בין ירושלים לתל אביב.

"הריבוע השחור" של מלביץ' ואמנות ישראלית 2018

"הריבוע השחור" של מלביץ' כראשיתה של ההפשטה, ציור לא פיגורטיבי, לא עלילתי, 

וביטויה של "נטישת המבע' הזו באמנות חזותית בישראל בשנת 2018. הדרך להבנת האין 

האוניברסלי.

ד"ר חנה פנחסי מנהלת בית הספר להוראת תרבות ישראל של תכנית בארי במכון הרטמן, ומלמדת פנחסי חנה

בתכנית זו ובתכניות נוספות במכון. בוגרת המחזור הראשון של תכנית 'משכילות' במכון הרטמן. 

הדוקטורט שכתבה במסגרת התכנית למגדר באוניברסיטת בר אילן מציע פרשנות פמיניסטית 

למדרש איכה רבה.

בנוסף יזמה והובילה את התכנית "חיידר משלך" במכון הרטמן המיועדת לנשים בעלות השפעה 

בחברה הישראלית ועסקה באתגר שמציב הפמיניזם לחיים יהודיים בימינו.

בצד כתיבה אקדמית ועשיה חינוכית כותבת חנה גם כתיבה פובליציסטית בטורים בעיתונים, 

)הארץ, מקור ראשון, מעריב( באתרי חדשות )YNET, הארץ( ובכתבי עת )דעות, אקדמות(.

בשנים 2004-2001 שימשה חנה נציגת מחלקת החינוך של הסוכנות היהודית בקנדה והייתה 

אחראית על מערך השליחות בהיבטים חינוכיים וארגוניים.

מעבר לעבודתה במכון, חנה חברת ועד מנהל במכון "שחרית".

חנה נשואה לגילי ויש להם שתי בנות ושני בנים.

כיבוד הורים – על דברים שלא העזנו לשאול

למה התורה לא מצווה "ואהבת את אביך ואת אמך", ומדוע אין בתלמוד אף סיפור על אישה 

שמכבדת את הוריה? למה ר' טרפון לא נתן לאמא שלו את סנדליו, ומהם הקשרים המורכבים 

בין מטפלים פיליפינים לעשיית מצווה?

השיעור יציע קריאה ספרותית בטקסטים עתיקים ומודרניים, שמהם יתבהר מה השתנה 

ביחסינו עם ההורים שלנו ומה נשאר כשהיה מעולם.

פרידמן אביעד 
ואברומי 

איש עסקים. יושב ראש חברת המתנ"סים בישראל. 

אביעד נשוי לחנה ואבא לחמישה ילדים. אביעד שירת 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..

כשלוש שנים אביעד שימש כראש מטה שר הקליטה בין השנים 96 ל99.
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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.

ביום בו תקרא לי אבא

אביעד ואברומי פרידמן מספרים על רב המכר של השנה , הספר "ביום בו תקרא לי אבא" , 

אשר מספר את סיפור המסע של אברומי פרידמן , נער על הספקטרום האוטיסטי מיום הולדתו 

ועד להתנדבות בצה"ל.

פרנקל אהרון

צ׳סלר חיים

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

חיים צ'סלר הוא יושב ראש ומייסד לימוד FSU ברחבי העולם. לשעבר גזבר הסוכנות היהודית וכן 

ראש המשלחת של הסוכנות היהודית בברית המועצות לשעבר, כן בארצות הברית.

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד

פתיחת התערוכה "אלי ויזל, חייו ומורשתו"

אירוע סיום
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הנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים. מרצה לתכנון ועיצוב פנים. מרצה לתוכנות שרטוט ותלת צייריף אנה

מימד Sketchup, Autocad V-ray. אנה צייריף, הנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים, אמא 

לשלושה ילדים חמודים, מנהלת סטודיו בתכנון ועיצוב פנים והדמיות תלת ממדיות פוטוריאלסתיות. 

עובדת בשיתוף פעולה עם אדריכלים, מעצבי פנים וסטודנטים לאדריכלות )לעמוד הפייסבוק 

העסקי https://www.facebook.com/AnnaTseirifArc/( נותנת שיעורים פרטיים בתוכנות 

AutoCad, SketchUp, V-ray מזה כבר 7 שנים לסטודנטים לאדריכלות ועיצוב פנים, אדריכלים 

https:// : ומעצבים, מהנדסי חשמל, קבלנים ואנשי מקצוע אחרים. להמלצות ותגובות תלמידים

 AutoCad, SketchUp, V-ray מורה-פרטי/אנה-צייריף מרצה לתוכנות/www.limudnaim.co.il

במכללות בקורסים לעיצוב פנים והום סטיילינג ברחבי. מלמדת לפי שיטה יחודית שמאפשרת לא 

רק ללמוד את התוכנות עצמן, אלה גם ללמוד לתכנן באמצעותן. סובלנית, יודעת להעביר חומר 

בצורה מקצועית ופשוטה ,להגיע לכל תלמיד גם אם יש לו רקע בעיצוב ואדריכלות וגם ללא ידע 

קודם בתחום מנהלת ערוץ יוטיוב ויוצרת הדרכות וידאו עבור תלמידים ואנשי מקצוע בתחומי 

) Anna Tseirif העסקי YOUTUBE לערוץ( .Autocad, SketchUp + V-ray :תוכנות

בעלת תיק עבודות עשיר של פרויקטים בתכנון אדריכלי, עיצוב פנים ומודלים תלת ממדיים.

סקטצ'-אפ לכולם - הדמיה ממוחשבת של דירה בשעה

סדנה לימודית בעבודה על תוכנה לבניית הדמיות.

ניתן לבנות ולעצב כל חלל לפני שעושים שיפוץ כדי לראות איך הוא יראה אחרי.

ויטראג'יסטית ומעצבת תכשיטים מזכוכית. מקצועה והשכלתה- מתכנתת, כמו כן, מייסדת קבוצה ציקל קרינה

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 האהובים.

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, מכיון 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.
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עו"ד, עובד רשות המיסים.קאופמן דניאל

עובד בחטיבת שומה וביקורת, רשות המיסים.

נולד באוקראינה, בעיר לבוב. עלה לישראל ב-1998 במסגרת תוכנית של הסוכנות היהודית.

שירת בחטיבת "גולני", כלוחם ומפקד, בוגר קורס פיקודי בצה"ל. בוגר אוניברסיטה בר-אילן ומרכז 

אקדמי למשפט ולעסקים. עבר התמחות בעריכת דין בלשכה המשפטית של משרד התחבורה.  

 מערכת המס בישראל

סוגי מיסים על מה מתבסס חוסן הכלכלי של ישראל הרכב תקציב המדינה, חלק ההכנסות. 

מסים "המוזרים" במדינות שונות.

פרופסור RSUH פקולטה לפסיכולוגיה בשם ויגוטסקי, מוסקבה; מרצה למחלקה לקרימינולוגיה קגן אלכסנדר

של מכללה אקדמית אשקלון; ד"ר מאטניברסיטת בר-אילן, תוכנית לפסיכואנליזה ופרשנות.

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-19 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(. 

13 סיבות למה…

לפי ארגון הבריאות הבינלאומי )WHO( כל 40 שניות בעולם מתבצעת התאבדות. ננסה 

להצביע על 13 סיבות )שם הספר/הסרט על התאבדות המתבגרת( לתופעה הנ"ל על בסיס 

המאמרים הפסיכואנליטיים הטובים ביותר שנכתבו בנושא הזה.

רעיה קובל-אומנסקי, בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר שני בניהול מלכר"ים, מנהל קובל אומנסקי רעיה

Jerusalem Press Club -פרויקטים וקשרי עיתונות ב

ילידת סנט-פטרסבורג, מ-2006 גרה בירושלים. מיד לאחר העליה התקבלתי למכינה 

באוניברסיטה העברית בירושלים, המשכתי ללימודי סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומדע המדינה, 

ותואר שני בניהול מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים אזרחיים. בשלוש שנים האחרונות פועלת 

ב-JPC לקידום תדמיתה של ישראל במדיה העולמי, תוך קיום מפגשים וסיורים לנציגי המדיה 

השונים מרחבי העולם, משתתפת בפורומים בינלאומיים. 

עיתונות זרה בישראל וישראל בעיתונות זרה

בכל עת בישראל פועלים עיתונאים רבים ממקורות מדיה מדיה שונים מהעולם, הן גדולים והן 
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פחות. בכל עת הם שולחים דוחות על מתרחש בישראל ולא תמיד המידע הנשלח משקף את 

התמונה המלאה. במיוחד זה בולט בתקופות המשבר בישראל, גם משבר ביטחוני, גם פוליטי 

וגם חברתי. באותה העת ישנם ארגונים בישראל אשר פועלים לשינוי המצב ושיפור תדמיתה 

של ישראל במדיה עולמי. מטרת ההרצאה להעלות את הבעיות, לדון במצב הקיים ופעולות 

אשר נוקטים הארגונים לשינוי המצב הקיים.

קוגן יוג'ין

קוגן רומן

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

כיצד לבחור ספרים, איך לעקוב אחר חידושים שיוצאים לאור, למה חשוב לשים לב, והכי חשוב: 

זרקור ספרים שראו אור לאחרונה ומסיבות שונות נעלמו מתשומת הלב ציבור הקוראים, אבל 

חובה להכיר.

"דמעת הסוציאליזם. בית הסופרים הנשכחים - השקת ספר חדש

הספר "דמעת הסוציאליזם. ביתם של הסופרים הנשכחים "- סיפור יציאתו לאור של ספר, על 

מה שהצלחתי למצוא ועל ספרות נשכחת של לנינגרד בשנות השלושים של המאה הקודמת.

יליד טאלין, אסטוניה. עלה לארץ בשנת 1991 .בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, ובעל תואר 

שני בתקשורת ועיתונות. בעבר עבד בכנסת כדוברו של ח”כ רומן ברונפמן, וכן שימש כשליח 

.FSU הסוכנות היהודית בסנט פטרבורג ובמדינות הבלטיות. מאז 2010 הוא מנכ”ל לימוד

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד

אנדריי קוז'ינוב עלה לארץ לפני יותר מעשרים שנים. סיים תואר ראשון ביחב"ל ותקשורת, תואר קוז'ינוב אנדריי 

שני בחקר סכסוכים. שירת בצה"ל כראש מדור תקשורת רוסית והיה אחראי על על התקשורת 

הישראלית והזרה בשפה הרוסית.

במהלך הקריירה העיתונאית שימש אנדריי ככתב צבאי של ערוץ 9 במשך כ-11 שנים. כעת אנדריי 

הינו חוקר תקשורת רוסית בכיר במכון ממר"י.
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אתגרי ישראל – פנים וחוץ 

עם חיזבאללה, חמאס ואחרים נדע להתמודד, פעיות הפנים הם אלה שמדאיגות יותר.

מה הם האתגרים המרכזיים של ישראל? נדבר על האיום האיראני, מאמץ גרעיני וטרור של 

גרורותיה של איראן , מזרח התיכון המשתנה ובתוכו עתידה של סוריה, מעורבות המעצמות 

כגון רוסיה, ארה"ב וטורקיה, מצבינו מול הפלשתינים באיו"ש ורצועת עזה. הכיצד מתמודדים 

עם המצב לנוכח אתגרי הפנים שמחייבים מנהיגות?

בוגר האוניברסיטה העברית, היברו יוניון קולג, ומכון מנדל למנהיגות חינוכית. רב קהילה רפורמית קוטלר גרגורי

דוברת רוסית בחיפה "שירת הים"; ומזכיר בית הדין לענייני הגיור של התנועה הרפורמית בישראל.

כיצד )לא( קיימו חכמי התלמוד את חובת עונתם 

נלמד טקסטים מן המשנה והתלמוד העוסקים בסוגיה כיצד קיימו )או לא קיימו( החכמים את 

חובתם כלפי נשותיהם. בצורת בית המדרש.

קבלת שבת בנוסח רפורמי

עיתונאית, עורכת, בין שנת 2016 ל2018  כיהנה כחברת מועצת העיר ירושלים והיתה אחראית קונצביה מרינה

על עבודה עם עולים וגמלאים. לפני עלייתה לישראל ב-1985 היתה חברה בתנועת "הסירוב" 

ומשתתפת במחתרת "הפורימשפיל" במוסקבה.

עבדה כעורכת חדשות ברדיו ובערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית )קליידוסקופ(, כתבת 

לעיתון "וסטי", היתה המנהלת הראשונה של בית הקהילה בירושלים, שליחת עלייה של הסוכנות 

היהודית בסנט פטרבורג, ערכה את תוכנית האקטואליה "רומן פוליטי" בערוץ השני של הטלוויזיה 

הישראלית, והיתה העורכת האחראית של רשת העיתונים "אפוק". נשואה, אימא לשני בנים 

ומתגוררת בירושלים.

עיתונאות ופוליטיקה - מה יותר משפיע על חיינו?

ההיסטוריה של העיתונאות בישראל, ובעיקר העיתונאות הדוברת רוסית.

שערוריות פוליטיות ותולדות הדרמות הפוליטיות בירושלים בעשר השנים האחרונות 

בבירה, שהביאו לכך שירושלים מתחילה להיות בירתה המוכרת של ישראל, מושפעת 

ממאמרים עיתונאיים ומפעילות העיתונאים והפוליטיקאים לשינוי מעמדה של ירושלים. 

מדוע העיתונאות קשורה לפוליטיקה, ומי משני סוגי השלטון האלה היעיל ביותר בחייהם 

של ישראלים, ובייחוד דוברי רוסית. מהו תפקידו של פייסבוק, טוויטר, בלוגים במונחים של 

פוליטיקה ועיתונאות.

 Возможные сценарии развития на израильско-палестинской арене:

?куда движется Израиль
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קורינלדי סירקיס 
אודית

אודית מכהנת כיועצת המשפטית לנשיא המדינה. במסגרת תפקידה, היא מנהלת את הלשכה 

המשפטית ומחלקת החנינות וחברה בצוות הניהול והייעוץ האסטרטגי בבית הנשיא. היא שותפה 

לקידום יוזמות ופרויקטים, בהם "תקוה ישראלית" לקידום שותפות בין חלקיה השונים של החברה 

הישראלית, פרויקט חנינות שנת ה – 70, הקמת מרכז מבקרים במשכן הנשיא ועוד. בתפקידה 

הקודם, כיהנה אודית כפרקליטה בכירה במחלקת הבג"צים וייצגה את המדינה בבג"ץ במאות 

עתירות, ביניהן מרכזיות ורגישות בנושאי חינוך, דת ומדינה, בטחון, ועוד, אודית היא בעלת תואר 

ראשון ושני במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה מהאוניברסיטה העברית, בהצטיינות. היא שימשה 

כמרצה בפקולטה למשפטים, באוניברסיטה העברית והיתה עמיתה במכון מנדל למנהיגות. בנוסף 

לעבודתה, פעילה אודית בהתנדבות בעמותות העוסקות בקידום דיאלוג בין קבוצות קונפליקט 

בחברה הישראלית ובתמיכה במתמודדים נפשית

חנינה,  משפט ומה שביניהם

"רואים אותו כשומר החסד, הדוחה בנדיבות-לבו את מידת הדין מפני מידת הרחמים, והדואג 

דאגות אנוש בשעות צרה ומצוקה, שבתי-המשפט אינם מוסמכים או אינם מסוגלים לדאוג" 

)בג"צ 9631/07 משה כץ נ' נשיא המדינה (.

כך תיאר בית המשפט העליון את סמכותו של נשיא המדינה במתן חנינה. מה משמעות 

הדברים? האם הם ממצים? מהו תפקידו של נשיא המדינה כשהוא מפעיל את סמכות 

החנינה?

בהרצאה נעסוק במהותו וייחודו של מוסד החנינה, וביחסיו המורכבים עם המשפט. ניגע 

במקורותיה של סמכות החנינה, נבחן מה היא כוללת, מתי ואיך נעשה בה שימוש, ונרחיב עם 

דוגמאות וסיפורים מהחיים

מייסדת-שותפה של ReQuizit.קובלנקו קסניה

עלתה לישראל באוגוסט 2018. בעבר הדריכה וניהלה צוותי מדריכים בתוכניות חינוכיות של 

הסוכנות היהודית בנובוסיבירסק.

ReQuizit משחק אינטלקטואלי

ReQuizit - תחרות קבוצתית.

חידון בו משתתפים מציגים את יכולתם השכלית ומהירות התגובה. כמות השחקנים בקבוצה 

מעלה את רמת היכולת השכלית בקבוצה אך מקשה על יכולת הקשבה  של המשתתפים זה 

לזה בתוכה.

ReQuizit היא תערובת של התרגשות והתלהבות, היכרויות חדשות. והעיקר - כל משתתף 

במהלך המשחק לומד דברים חדשים.

בקיצור, עדיף לנסות פעם אחת מלתאר באלף מילים.
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קיפניס מיכאל

קליאצ׳קינה סשה

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(.

איך המוח חושב ומה אנו יכולים לעשות עם זה?

הסמינר המעשי הזה מוקדש לפעילות של האונה השמאלית והימנית של המוח. 

ננסה להבין איזה מהאונות  מפותחת אצלנו יותר, לתרגל את השילוב של חשיבה הימנית-

השמאלית, להבין מדוע חשוב לדעת איך אני תופס העולם החיצוני, וכיצד להפוך את 

"הדיאלוג" שלנו לעולם יעיל יותר.

אשת חינוך בלתי פורמאלי, עורכת טקסי חתונה חילוניים ופעילה חברתית. סשה עלתה מקאזאן 

בגיל 14, בשנת 1996. עוד מימי שירותה הצבאי, שם שימשה כמורה חיילת, היא מעורבת בתחום 

החינוך היהודי. עד אוגוסט 2015, סשה שימשה כשליחת חינוך לקהילה היהודית דוברת הרוסית 

במלבורן, אוסטרליה, שם הקימה את המותג "Kangarusski". כמו כן היא כיהנה כיו"ר של פסטיבל 

לימוד הראשון לדוברי רוסית באוסטרליה.כעת סשה מתגוררת בישראל ועובדת כמנהלת יחסי 

ציבור ופרויקטים חינוכיים של עמותת "הורים לצברים", אשר נוסדה על ידה ביחד עם ושותפה 

נוספת לפני כ-5 שנים, וכן היא מכהנת כשליחה ניידת של הסוכנות היהודית לארץ ישראל בסנט 

פטרסבורג.סשה ובעלה יוני – הם ההורים של אילן ודפנה.

לזכור אסור לשכוח

טקסים של ימי הזכרון )יום הזכרון ליצחק רבין, יום הזכרון לחללי מלחמות ישראל ופעולות 

איבה, יום השואה( במערכת החינוך הישראלית: מה צריך אותם, כיצד )והאם בכלל כדאי( 

לשנות אותם ואיפה הילדים שלנו מוצאים )או מאבדים( את עצמם בתוך כל הסיפור הזה.

חוקרת מחשבת ישראל, פעילה שכונתית, תזונאית ואם. מריאנה קרונפלד, נשואה למר זבידוב קרונפלד מריאנה

ואם לשניים: לריצ'י ולתמרה. יהודיה, חילונית, הומניסטית ואשת חינוך. חוקרת מחשבת ישראל 

בהתמחות במיסטיקה עברית קדומה. ממנהלות סניף ירושלים לחקר שורשי משפחה בישראל. 

פרסמה וערכה מספר פרסומים, ביניהם: "מחשבות ישראל" )2000, הוצאת ידיעות אחרונות(, 

"תוכנית ליבה" )2007, סילבוס יהודי-ישראלי לעם היהודי, הוצאת הסוכנות היהודית(. פעילה 

שכונתית ברמת שרת לקימום מחדש של שכונה חילונית בירושלים המתחרדת. פועלת להקים 

מרחב חשיבה על חזונות ועתידם של העם היהודי וישראל.
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איך בונים את התשתית לשכונה חילונית בירושלים - ניתוח אירוע מחיי חילוני "רמת 

שרת-דניה"

רבים מהחילונים בירושלים נוטשים את העיר שנתפסת בעיניהם יותר ויותר כחרדית, נשלטת 

על ידי גורמים אנטי ציונים וגלותיים, מושחתת ופוגעת בחירויות הפרט.

בשכונת רמת שרת התכנסה קבוצת תושבים שבונה באופן עקבי, תוך התמודדות עם קשיים 

מכל הסוגים, את התשתית הרעיונית והמעשית לחיי חילונים בירושלים.

במפגש-שיחה נפרוש את המטרות, הדרכים וההתארגנות של משפחות ויחידים חילונים 

המבקשים שלא לותר על ירושלים לאחר 2000 שנה, ומנסים להפוך אותה לבית.

מדריכת טיולים, מגישת טלוויזיה, מנחה במסגרות חינוך יהודי בלתי-פורמלי.קרמר מרינה

עלתה לישראל מאוליאנובסק, רוסיה, בשנת 2006. עיתונאית בהשכלתה, השלימה תואר ראשון 

נוסף  בניהול תיירותי. מורת דרך מוסמכת משנת 2012, עבדה בחינוך יהודי בלתי-פורמלי, ככתבת 

חדשות בערוץ 9 ואף הנחתה שם  תוכנית שהוקדשה לנופי ישראל: "טיולים עם מרינה".

שני גורלות לחופי אגם אחד: רחל המשוררת ואלישבע

שתי משוררות שנולדו על גדות נהר הוולגה. שתי משוררות שנקברו אל מול גדות הכנרת. 

שתיהם היו בין הראשונות לכתוב בעברית, אך את שם משפחתה של האחת איננו זוכרים בגלל 

תהילתה, ואילו השנייה, שיצרה תחת שם בדוי - נשכחה כמעט לחלוטין. 

האחת התעקשה שלא לקבל עזרתם של גברים. השניה - על פי שמועות ולשונות רעים - רק 

כך בנתה את הקריירה. שני גורלות של שתי נשים שנשבו בקסמן של שקיעות לחופי 

באגם הגדול.

מתרגם מנוסה לרוסית ואוקראינית על יצירותיהם של אהרן אפלפלד ועמוס עוז, שזכה בפרסים רדוצקי ויקטור 

רבים על הישגיו. הוא תירגם לאחרונה את הספר "קטרינה" של אפלפלד לאוקראינית.

שמואל יוסף עגנון ואהרון אפלפלד: שני בנים חוזרים לאוקראינה

 שני אלה הם ענקים ספרותיים בישראל, אבל כמה אנשים יודעים ששניהם נולדו על אדמות 

שהיום חלק של אוקראינה? ויקטור רדוצקי, המתרגם של אהרון אפלפלד זמן רב, ועיתונאי 

שמעון ברימן, דנים כיצד השפיעו אדמות אוקראינה על עולמה הפנימי של הנפש ועל הספרות 

של עגנון ואפלפלד.
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אחת המייסדים של הארגון הקנדי "המפגש היהודי-אוקראיני" )Ukrainian Jewish Encounter(, רודל אלטי

וגם משמשת כמנכ"לית משותפת שלו. ניסיונה המקצועי כולל הוראה באוניברסיטאות במונטריאול, 

אוטווה ואוקספורד, ומחקר וכתיבה בתחומי האקדמיה והמדיניות, ועוד נושאים. היא כיהנה 

בסוכנויות מרכזיות של ממשלת קנדה וועדות חקירה מלכותיות. היא ערכה מגוון רחב של מחקרים 

ודוחות עבור הממשלה והאקדמיה על ההיסטוריה והתרבות היהודית, וכן על קשרים בין-קהילתיים.

מפגש יהודי-אוקראיני: מימי קדם ועד 1914

הרצאה ושיחה על הספר החדש "מסע לפגישה היהודית-אוקראינית: מימי קדם ועד 1914", 

המבוססת על התערוכה, שהוצגה בקנדה ב 2015-. כרך 168 עמודים מאויר עשיר הוא סיפור 

משולב על החוויה ההיסטורית של שני עמים אלה בכל מורכבותה - באמצעות תקופות של 

משברים ואלימות אפיזודית, וכן תקופות ארוכות של דו-קיום נורמלי ואינטראקציה תרבותית 

רב-גונית. הספר זכה בפרס הראשון ב"פסטיבל המוזיאונים", שהתקיים בעיר הדנייפרו 

האוקראינית בספטמבר 2018. הכרך החדש החשוב הזה יוצג על ידי אלטי רודאל - מנהלת 

של קרן קנדית "המפגש יהודי-אוקראיני" ומחברת הספר.

בוגרת תואר שני של האוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד. עובדת רויטמן ויקה

כפסיכולוגית מלווה בפרוייקט נעל"ה ומטפלת בקליניקה פרטית. עבדה כפסיכולוגית מדריכה 

במנהל לסטודנטים עולים של משרד הקליטה. את ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית עשתה בפנימיה 

פוסט-אשפוזית לילדים של עמותת "אור שלום" וביחידה הפסיכו-סוציאלית של המנהל לחינוך 

התיישבותי ועליית הנוער. ריכזה והפיקה פרוייקטים אומנותיים לסטודנטים דוברי רוסית ב"בית 

הלל" באוניברסיטה העברית. עלתה ארצה בגיל 9 ולאורך כל החיים ניסתה לשמר ולפתח רוסית 

ראויה לכתיבה.

חלונות גדילה - עליה מתבגרת

תזכרי באותם הזמנים המרגשים בהם גילית לראשונה עולם חדש מופלא של עצמאות וחופש 

ממבוגרים, כשהכל אפשרי, את כבר בת 16, כל הדרכים פרוסות בפנייך, את יכולה הכל, עוד 

מעט תהפכי לכוכבת עולמית מפורסמת, והחבר הכי טוב שלך מהשכבה התנשק עם החברה 

הכי טובה שלך. וכל הדרכים סגורות, היקום שונא אותך, אף אחד בחיים לא יאהב אותך, את 

לא יכולה כלום ולא יודעת כלום, וכל החיים תעבדי כמנקת רחובות. תחת השמש הלוהטת 

בשכונה ישראלית מרופטת, לשם הביאו אותך ההורים שלך, כאילו היית מזוודה, כי פתאום 

החליטו לעשות עליה. או שאת בעצמך החלטת, מה זה בעצם משנה, במילא אף אחד אף 

פעם לא מחכה לך בשום מקום. אולי חוץ מהחבורה על הברזלים בפארק ששומעת פופ רוסי 

שהתיישן כבר לפני שני עשורים, מוזגת וודקה זולה ומדברת בשפה שאף בנאדם נורמלי לא 

מבין לא פה ולא שם. 16 לא יגמרו לעולם. החיים הם באסה נצחית.
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במפגש שנקרא "חלונות הגדילה: עלייה בגיל ההתבגרות" ויקה רויטמן, פסיכולוגית קלינית 

ומחברת הספר על פרויקט נעל"ה "יירבה מאסדו" תספר על הקשיים והנפלאות של הגירה 

בגיל ההתבגרות. על מורטוריום, הסתגלות, השתלבות, שוליות, תסכול, אמביוולנטיות, 

גיבוש זהות ועוד מילים שלא באמת קיימות בשפה רוסית. נדבר על החיים הדואליים בין ילדות 

לבגרות, בין תלות לעצמאות, בין שתי שפות, בין המולדת לארץ האבות, בין העולם הפנימי 

לחיצוני. ואיך זה להיות מתבגר במצב כזה. ואיך להיות עם המתבגר.

נולד במוסקבה בשנת 1960 .בשנת 1981 סיים תואר שני בביולוגיה באוניברסיטת מוסקבה. ריז׳יק מיכאל

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.

בעית ההשאלה: מדוע"סנונית" איננה יוגה, ו"המבול" של אובידיוס איננו המבול שלנו?

מספר הסיפורים שאנשים מספרים, כמו מספר התנועות שאדם יכול לעשות, גדול, אבל לא 

אינסופי. לכן, סיפורים נעים מאומה אחת לאחרת ומדת אחת לאחרת, והתנועות חוזרות 

על עצמן בתרבויות שונות. האם משמעות הדבר כי סיפורי התנ"ך הם רק סיפור מחדש של 

עלילות גילגמש, ויוגה איננה, אלא חיקוי הינדי לאימונים של הצבא הבריטי? או שבכל זאת, 

מדובר בתופעות שונות?

ד"ר יואל רפל, היסטוריון, חוקר יהדות, סופר, מייסד ומנהל ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון רפל יואל 

)2009-2015(. נולד בקבוצת יבנה. ד"ר להיסטוריה וליהדות, חיבר למעלה משלושים ספרים ועורך 

של כשמונים ספרים. במשך עשרות שנים עבד בקול-ישראל וממשיך לשדר גם היום. מייסד ומנהל 

ארכיון אלי ויזל, באוניברסיטת בוסטון )2009-2015( .פעיל במסגרת Limmud FSU מאז שנת 

2008, והשתתף בכנס "לימוד" באשקלון.

פתיחת התערוכה "אלי ויזל, חייו ומורשתו"
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יזם ישראלי ודובר TED. שגיא הקים את פלטפורמת הצמיחה "נחשונים" המחברת בין הכישרונות שחר שגיא 

המבטיחים ביותר של ה'סטארט-אפ ניישן' לבין הצרכים הבוערים ביותר של החברה הישראלית. 

שגיא הוא גם מייסד משותף ומנכ"ל הסטארט-אפ FiveYearsFromNow הפועל לשנות מן 

היסוד את האופן בו אנשים מקבלים החלטות קריירה בעולם החדש. בתפקידים קודמים, שגיא 

 Better ולפני כן מנהל הפיתוח העסקי של חברת TEFEN היה שותף בחברת הייעוץ האסטרטגי

Place. לשגיא תואר שני במנהל עסקים בתכנית המשותפת של אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת 

Columbia בארה"ב.

איך משנים את העולם ב-4 שעות בשבוע )ולמה זה גם הדבר הכי טוב שיכול לקרות ֿ

לקריירה שלכם(

העולם משתנה. הדור החדש של העובדים והמנהלים – המילניאלז – כבר כאן. זהו דור שרוצה 

לעבוד בחברות הכי מתקדמות ולהרוויח היטב – אבל גם דור שרוצה לשנות את העולם. זהו 

דור שרוצה לעשות הכול ולטעום מהכול – אבל לא רוצה לוותר על שום דבר. זהו דור שרוצה 

לעשות "גם וגם". האם יש דרך ליהנות מכל העולמות? האם עולם העבודה העתידי מאפשר 

הזדמנויות חדשות שלא היו קיימות עד היום? והאם אנחנו יכולים לשנות את העולם תוך 

פיתוח הקריירה האישית שלנו? התשובה המפתיעה של שגיא שחר כבר מציתה את דמיונם 

של אלפי אנשים בארץ ובעולם, ויוצרת שינוי מציאות של ממש – בשטח.

נולדה באוקראינה ועלתה לישראל ב1991 בגיל 13 יחד עם משפחתה. מתעניינת ומתמחה שטיימן ויקה 

בסוציולוגיה של החינוך ובחינוך בלתי-פורמאלי ב-18שנים אחרונות. מייסדת -שותפה של עמותת 

"הורים לצברים", עמותה חינוכית המפתחת תכניות ופרויקטים למשפחות עולות בישראל.  ב-2017 

סיימה לימודי תואר שלישי בתכנית ליהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן, תואר שני במינהל 

ומנהיגות חינוכית, אוניברסיטת תל אביב, תעודת הוראה במדעי החברה. 

תחומי עניין ומחקר: הערכת פרוייקטים ותכניות בתחום חינוך פורמאלי ובלתי-פורמאלי, סוציולוגיה 

ודמוגרפיה של העם היהודי, דפוסי זהות והזדהות יהודית בקרב יהודים דוברי רוסית בישראל 

ובעולם.

כרגע עובדת כמנהלת תחום מחקר, ידע והערכה בעמותת תובנות בחינוך.

בת זוג של מרק ואימא של ליה, עידן ומיכל - צברים קטנים.

האם ללמד רוסית לילדים ממשפחות דוברי רוסית בישראל וארה"ב? הורים בני דור וחצי 

בישראל וארה"ב - שוני ודמיון

האם כולנו עדיין מאותו כפר? צעירים שהגיעו בשנות ה90 מברית המועצות לשעבר לארצות 

הברית ולישראל, היום מגדלים ילדים בני דור שני להגירה. האם לילדים תהיה עדיין שפה 

משותפת או רקע תרבותי משותף, או שהסיפור של "תפוצה עולמית" של יהדות דוברת רוסית 

תגיע בקרוב לסיומה?
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עוסקת בתחום חינוך בלתי פורמלי בישראל ובתפוצות. בוגרת תואר ביעוץ חינוכי ובחינוך בלתי שטיינגרט אנה

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 פורמלי בישראל ובברה"מ לשעבר, 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 פורמלי, כמו כן היא מורת דרך מוסמכת.

בעקבות הטמפלרים. המושבה הגרמנית

סיור רגלי מקריית מוריה למושבה הגרמנית ולתחנת הרכבת הראשונה.

טועמת יין מקצועית ושופטת. לדבריה של מיכל שיינין, אין אנשים שלא אוהבים יין, ישנם אנשים שיינין מיכל

שפשוט לא מצאו את היין ״שלהם״.

מיכל הינה טועמת יין מקצועית. ושופטת בתחרויות יין. בילדותה היא הקדישה את מרבית זמנה 

הפנוי כשהיא עוזרת לסבתה בכרם הגפן שגדל ליד ביתה, מיכל לא תארה לעצמה שהגפן יהפוך 

להיות תשוקתה ועיסוקה בעתיד.

מיכל עשתה עלייה בשנת 2007 מאוקראינה ובשנת 2008 היא התגייסה לצה״ל.

לאחר שחרורה מצה״ל מיכל התחלה ללמוד ולעבוד באקדמיה היוקרתית ״איש הענבים״

ב2011 הצטרפה לראשונה לתחרות בין לאומית בישראל של ״טרווינו״כאשר ב2018 כבר הוזמנה 

לתחרות ״טרווינו״ בתור שופטת אורחת.

עובדות נוספות מחייה של מיכל:

8 שנים במצטבר בתעשיית היין בישראל. השתתפות בתחרויות ותערוכות יין בין לאומיות בתור צוות 

הפקה/ טועמת יין.

2016 מנהלת מחלקת יין של קבוצת אלרוב בירושלים, מלון ממילא ומצודת דוד.

עיקר תפקידה היה לבחור את מגוון היינות לתפריטי היין.

בהווה מייסדת פרויקט “Winery With Michal” אשר בשיתוף עם “AyzikTours” מעבירים סיורי יין 

בלעדיים ביקבים ישראליים הכוללים הכירות עם תעשיית היין והמשק הישראלי ובנוסף עם אתרים 

הסטוריים ושמורות הטבע.

בנוסף מיכל מנחה הדרכות יין לחובבנים ואנשי יין מקצועיים.

תעשיית היין הישראלית: דקויות נילוות, חוכמה, חוכמולוגיה

טועם יין-האם זה מקצוע?

למה ייננים וטועמים לרוב נשמעים כמבקרי אומנות מודרנית.

 תעשיית היין הישראלית-עוד פלא ישראלי למרות הכל?• 

 מהי הרמת היין הישראלי בתחום העולמי?• 

 איך לזהות את רמת היין בטעימה?• 

 חוקי הכשרות בתעשייה ואיך זה משפיע על המחיר.• 
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 איך לבחור יין ממגוון לא מוכר כחובבן ולא לשלם הון.• 

 איך לאחסן יין• 

 גאג׳טים ליין ועד כמה הם עוזרים.• 

 מיתוסים על יין.• 

בשנת 1971 סיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים והוסמך לעורך דין. בשנת שפירא חיים יוסף

2000 סיים לימודי תואר שני בקרימינולוגיה באוניברסיטה הבריטית לסטר. בשנים 1974-1972 

שימש עורך דין במשרד עורכי הדין ארד ורובין בירושלים; בשנים 1976-1974 היה עורך דין עצמאי 

שותף במשרדו של עורך הדין חמן שלח בירושלים; בשנים 2003-1976 היה עורך דין עצמאי 

שותף במשרד עורכי הדין קרמר, שפירא ושניידר בירושלים. בשנים 1985-1978 כיהן כתובע צבאי 

במילואים בבית המשפט הצבאי באזור יהודה ושומרון )איו"ש(. שפירא כיהן כיו"ר ועד מחוז ירושלים 

של לשכת עורכי הדין וכסגן יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין. במאי 2005 

מונה לכהונת שופט בית המשפט המחוזי בירושלים.

במאי 2012 נבחר על ידי הכנסת לכהן כמבקר המדינה ונציב תלונות הציבור השמיני של מדינת 

ישראל.

אביעד הכהן מראיין את יוסף חיים שפירא

קיריל שרברמן - חוקר בתחום מדיניות חברתית-כלכלית בישראלשרברמן קיריל

נולד ב-1979 בלבוב, אוקראינה. ב-1992 עלה עם משפחתו לשיראל. סיים לימודי תואר שני 

בכלכלת משאבי טבע ואיכות הסביבה באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז 2009 עובד כחוקר 

במרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל על שם הנרי טאוב. מחבר ושותף בכתיבת מחקרים מתחום 

שוק העבודה, אי-השוויון בהכנסות, מסים וחינוך קדם-יסודי

ישראל - מדינה של ניגודים? ייחודיותה חברתית-כלכלית של ישראל

אי שוויון בהכנסות בישראל הוא מן הגבוהים בקרב מדינות מפותחות, אך גם שיעורי צמיחה 

הם מן הגבוהים. כיצד ניגודים אלו מתקיימים בחברה כה קטנה?

כלכלה, חינוך, בריאות ושירותי רווחה - תחומי חיים שנוגעים בכל אחד. מה היה? מה יהיה?

ניתוח מגמות של מדדים כלכליים של מגזרים חברתיים השונים מתחילת מאה ה-21 יאפשר 

לענות על שאלה מורכבת הזו, ואולי גם שאלות אחרות.
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שצ'וקין איליה, רנטגנאי, בית חולים "שערי צדק" ירושליםשצ'וקין איליה

שצ'וקין איליה, בוגר אוניברסיטת "בר אילן" ובית חולים אוניברסיטאי "הדסה". 

רפואה ממוחשבת וחידושיה

מה זה רפואה ממוחשבת. סוגים ואפשרויות. סיטי, מרי, אולטרה סאונד, רפואה 

גרעינית, פטסיטי



 לימוד FSU ירושלים 2018 | 111 

פנקס



112 | לימוד FSU ירושלים 2018

פנקס


