
מה? איפה? מתי? עקרונות לימוד

פלורליזם ודמוקרטיה
ולחילונים,   לדתיים  ולגברים,  לנשים  ולמבוגרים,  לילדים  לכולם:  פתוח  "לימוד" 
לימנים, לשמאלנים ולמי שכלל לא מתעניין בפוליטיקה. כאן - כמו בכל כנס אחר 
של "לימוד" - גיל, מגדר, אמונה או תפיסות פוליטיות לא ישפיעו כלל על היכולת 
שלך ליהנות מהפסטיבל. בתוך שפע גדול של מושבים מגוונים, כל אחת תוכל 

למצוא משהו מעניין עבורה.

חופש בחירה
בלימוד  מוצעים מושבים רבים ושונים מבחינת צורה ותוכן, המתקיימים במקביל. 
כל משתתפת ומשתתף חופשיים לבחור מושב לפי טעמם ותחומי העניין שלהם – 
מהרצאה על פילוסופיה יהודית ועד סדנת יוגה. כאמור, גם צורת הלימוד משתנה 
ממושב למושב: הרצאה, דיון, שולחן עגול, בית מדרש, כיתת אמן או סדנא. כל 
משתתף בונה את לוח הזמנים שלו. זו ההזדמנות שלך לבחור להשתתף במושב 

שמעניין אותך, 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 המ
שותפת.

השתתפות בתשלום
השתתפותם  עבור  בעצמם  משלמים  הפסטיבל  באי  כל  הפרויקט  הקמת  מאז 

־ב"לימוד". אמנם המשתתפים כאן זוכים לסבסוד חלקי, והמתנדבים נהנים מהנ
חה, אבל העקרון נשאר בעינו: כל אחת ואחד מאתנו כאן שילם על השתתפותו\ה.

השתתפות בתשלום
השתתפותם  עבור  בעצמם  משלמים  הפסטיבל  באי  כל  הפרויקט  הקמת  מאז 

־ב"לימוד". אמנם המשתתפים כאן זוכים לסבסוד חלקי, והמתנדבים נהנים מהנ
חה, אבל העקרון נשאר בעינו: כל אחת ואחד מאתנו כאן שילם על השתתפותו\ה.

אנחנו קוראים לכל משתתפות ומשתתפי "לימוד" לכבד אחד את השני ולהיות סובלניים. 
מקווים שפסטיבל לימד אשדוד 2019 יהיה מוצלח, ושעקרונותיו יהפכו לחלק מחיינו כאן 

בישראל.

אנחנו מבקשים לא להזמין לאירוע אורחים  אשר לא נרשמו כמשתתפים בפסטיבל 
לימוד 2019. בהתאם לכללי הפסטיבל הם לא יורשו להיכנס למתחם ולהשתתף 

בהרצאות ו/או באירועי הפסטיבל.

במהלך  המתקיימים  האירועים  לכל  כניסה  אישור  מהווה  זה  תג   - אישי  תג 
הפסטיבל. יש לשאת את תג השם בכל ימי הפסטיבל.  התג הינו אישי ולא ניתן 

להעברה.

צמיד המהווה אישור כניסה לחדר האוכל – בתנאי ששילמת עבור ההשתתפות 
הצמיד  צבע  אשדוד.  פלאזה  לאונרדו  במלון  יתקיימו  הארוחות  כל  בארוחות. 

מסמן את מועד הארוחות.  

עם  הפסטיבל  תוכנית  השנה   - פסטיבלים  תוכנית 
תיאור מפורט של המפגשים והביוגרפיות של המגישים 

זמינה רק בצורה אלקטרונית:
http://limmudfsu.org.il/webapp

סבב ראשון – צמיד כתום  
סבב שני – צמיד אפור 

סבב שלישי – צמיד כחול
סבב רביעי  – צמיד סגול 
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כיתות לימוד

HELP DESK – עמדת מודיעין

#HASHTAGS שלנו

בכל ימי הפסטיבל "לימוד אשדוד 2019", יופעל מרכז מידע )Help Desk( למען 
 Help נוחות המשתתפים והמשתתפות, שימוקם בלובי של שני המלונות. מתנדבי
Desk ישמחו לעזור לכם ולתת מענה לכל שאלה ובקשה. ב-Help Desk ניתן 
יהיה למצוא מידע עדכני על מיקום מועד הפעילות, ולהתעדכן בשינויים בתכנית.

אשדוד  לימוד  בפסטיבל  שהותכם  במהלך  הסלפי!  בעידן  חיים  כולנו 
ברשתות  פוסט  או  עדכון  תמונה,  לכל  להוסיף  בחום  ממליצים  אנו   2019
גם  שותפים  להיות  לכולנו  יעזור  הדבר  לימוד.  של   hashtag# החברתיות 
השונים  מהפרסומים  וליהנות  לימוד  של  הווירטואלית  בחגיגה 
  hashtag#  - ה  רשימת  להלן  ברשתותיהם.  מעלים  לימוד  שמשתתפי 

לרשותכם:

קומה 1-

ים תיכון 1
ים תיכון 2

שונית

קומה 1

בית כנסת
מעגן 1
מעגן 2

צדף

כאן ניתן להירשם לסיורים במסגרת הפסטיבל.
אנא גשו ל-Help Desk גם במידה שחלילה תזדקקו לעזרה רפואית.

#Limmudisrael   #LimmudAshdod2019   #наЛимуде

14.12 13.12 12.12
שבתיום שישייום חמישי

ארוחת ערב
סבב ראשון - 18.00-18.45 

סבב שני - 18.45-19.45

סבב שלישי - 20:00-21:00 

ארוחת בוקר
 07:00-10:00

ארוחת צהריים
סבב ראשון - 12.45-13.30

סבב שני - 13.45-14.30

סבב שלישי - 14:45-15:30 

ארוחת שבת
סבב ראשון - 18.30-19.30

סבב שני - 19.45-20.45 

ארוחת בוקר
 07:00-10:00

ארוחת צהריים
סבב ראשון - 12.45-13.30

סבב שני - 13.45-14.30

סבב שלישי - 14:45-15:30 

בנוסף לארוחות במהלך שלושת ימי הפסטיבל תוצב עמדת  שתייה חמה, קרה.
למשתתפים תינתן האפשרות לרכוש במהלך כל ימי הפסטיבל כריכים וסלטים מעמדת מכירה בלובי 

המלון שתופעל על-ידי צוות המלון. שומרי שבת יוכלו לרכוש את המזון לפני כניסת שבת.

 FSU מממנים ותומכים – לימוד

צוות לימוד FSU והנהלת העמותה "לימוד - דוברי רוסית, ישראל"

לימוד – מה זה?

הקונגרס האירו-אסיאתי 
קרן קיימת לישראל

קרן ג'נסיס 
נתיב - משרד ראש הממשלה

הסוכנות היהודית לארץ ישראל
קרן משפחת בלבטני

מתיו ברונפמן
אהרון פרנקל

רונאלד לאודר
ועידת התביעות 

הג’וינט
המשרד לירושלים והתפוצות  

דיין ווהל

FSU חיים צ'סלר, מייסד ויו"ר לימוד
סנדרה קאהן, מייסדת שותפה, יו"ר הוועדה לפיתוח משאבים

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

אירה זדנוביץ', מנהלת פרויקט לימוד FSU בישראל
FSU נטשה צ'צ'יק, מנהלת יחסי ציבור וקשרי ממשל, לימוד

דבורה ליפסון, פיתוח משאבים ומידע
אשר וייל, כתיבה ועריכה באנגלית

פרויקט "לימוד FSU" )Former Soviet Union( לדוברי רוסית הינו פרויקט
בינלאומי הפונה אל קהל  של יהודים דוברי רוסית בעולם, בדגש מיוחד על 

צעירים ומשפחות צעירות. 

מאז הקמתו ב 2006 הפרוייקט מבקש  לייבא את המודל החינוכי-קהילתי 
המצליח של "לימוד" מאנגליה אל יהדות דוברת רוסית. הפרוייקט מתבצע 
באמצעות כנסים או פסטיבלים רב-משתתפים הנמשכים מספר ימים )בדרך 
כלל בסופי שבוע( ומאורגנים על-ידי מתנדבים. כל כינוס מהווה מרחב 
חינוכי-קהילתי פתוח, פלורליסטי ודינאמי ללמידה, החלפת דעות ומפגש בלתי 
פורמלי בין משתתפיו. "לימוד" מציע מגוון רחב של פעילויות הן למבוגרים והן 
לילדים בנושאים הקשורים לתרבות ואוריינות יהודית וישראלית, כשלכל משתתף 
ניתנת אפשרות בחירה בין פעילויות מגוונות )הן מבחינת הנושא והן מבחינת 

מתודת ההעברה( המתקיימות בו-זמנית. 

חיזוק הזהות היהודית, מאבק בהתבוללות וחיזוק הקשר לישראל מהווים את 
מטרות העל של הפרוייקט.   

 
הארגון פועל מאז 2006 ב 13 קהילות דוברות רוסית בעולם )מוסקבה אוקראינה 
בלרוס, מולדובה, סנט פטרבורג, אזור וולגה – אורל, המזרח הרחוק הרוסי,
ישראל, ניו יורק, החוף המערבי של ארה"ב, קנדה, אוסטרליה ואירופה. במשך 
12 שנות פעילות, התקיימו למעלה מ 75 כנסי לימוד, בהם הועברו כ-8,000 

פעילויות שונות, כ 57,000- איש השתתפו לרבות כ-6,000 מתנדבים.

אדוואד מירמלשטיין
איקאה - ישראל

ההסתדרות הציונית העולמית
ג'ואל פסיק

 UJA -  הפדרציה היהודית של ניו יורק
 UJA – הפדרציה היהודית של טורנטו

מריל קריינס
סנדרה וסטיוארט קהאן 

קרן אווה ולואיס גלפרין
 Benevity קרן

קרן משפחת פוקסמן 
קרן משפחת וילף 

קרן פינקוס לחינוך יהודי בתפוצות
קרן קובננט

רובן לנדסברגר
שולם פישר

ברוכים הבאים ללימוד אשדוד 2019!

הוועדה המארגנת של לימוד אשדוד 2019

מתנדבי פרוייקט לימוד אשדוד 2019

תומכים ושותפים לפסטיבל לימוד אשדוד 2019

הביטו סביבכם. אתם רואים את הצעירים המתרוצצים מכל עבר? הם כל הזמן 
ממהרים, מדברים במכשירי קשר ובכל רגע ישמח לעזור. אז הבה נעצור לרגע 
ונכיר: אנחנו המתנדבים של לימוד. אנחנו עושים הכל על מנת שהכל בלימוד 

יתקתק כמו שעון. 

הועדה המארגנת אחראית על הכנה וארגון של פסטיבל הלימוד FSU בישראל. כל
 משתתפי הועדה הינם מתנדבים

ועדת תכנים
מאיה אקסקלוב

ואדים בלומין
אלכסנדרה פד
גנאדי פוקסמן
אנה פיבוברוב

ולאדה רבוטניקוב
טניה רבוטניקוב 

ועדת רישום 
אלכס אגרנוב
טניה פשאייב

מיכאל פיטרמן

בנימין מיניץ'
גרגורי אוסטנובסקי

 גרינביין ויטאלי
דמיטרי אוסטרובסקי
קונסטנטין אזיאטצב

אנסטסיה איוונוב
יקטרינהארפייב

ליליה גולד
אנה גרצ'בסקי

מריה דוברובולסקיה
דמיטריי דיאקוב

ראב דניס
משה הרקוולוק

יורי וורונין
מריה זלניוק

יליזבטה חורגין
תהילה ישראילבסקי

דניאל לב

ועדת גיוס כספים
מרינה סוייפר
ריטה אגפוב 

 Help Desk ועדת
לאנה ווג'בסקי

ענת קוזל
ועדת לוגיסטיקה
אנגלינה דמנטייב

מקס רוסינוב
יבגני קוליקוב

מרינה לדיגין
סשה לוט
אנה לויטין

אדוארד לזרנקו
מירי מארוביץ'

אלכסיי מושניקוב
דריה מיחאילובה

דמיטרי מלניצ'נסקי
יבגני מלניקוב
נטליה נוסוב

יאנה ניקולצ'ב
דריה סטפמן
טניה סיגלמן
אולגה סמואל

אריאל סמירנוב
ניקה פוטפנקובה

דמי פישר
יבגני צ'יז'בסקי

ועדת התחבורה
אירינה לוט

ארטיום אוסטין
ועדת תכנית הילדים

סבטלנה נוטקין
זינה נבזלין 

ועדת יחסי ציבור 
פאבל פיבוברוב

ריטה אגפוב
יאנה אוסטינוב 
ועדת מתנדבים

אנה קרפוכין
דניאל ז'זמר

אלה קובליוב
אנג׳לי קולומינסקי
סלבה קולומינסקי

אולג קוליגין
מקסים קולסניקוב
ראיסה קוסטנקו

אנסטסיה קוצ'טקובה
אלכסנדרה קזצ'נקו

ילנה קמנוי
יוליה קרסיק
אולגה שבקו

לידיה שטלמח
מישה שיינין

אלכס שילדקרוט
מריה שינדר
וולרייה שפירו
סוניה שרייבמן

אנה תבל

  • Limmud FSU
• עיריית אשדוד

• הקונגרס האירו אסיאתי 
• קרן ג'נסיס

• ועידת התביעות
• מפעל הפיס

• קרן קיימת לישראל 
 • Moishe House TLV RSJ

• Jewish Point
• מרכז בינלאומי לשפה ותרבות יידיש 

של הקונגרס היהודי העולמי

12-14.12.2019
WWW.LIMMUDFSU.ORG.IL

2019
שבת, 14 דצמבר

מעגן 2מעגן 1בית כנסתצדףשוניתים תיכון 2ים תיכון 1

15:15

16:30

RUS

RUSRUSRUS

RUSRUSRUS

RUSRUS

זאב ז'בוטינסקי איש החזון ואיש 
המעשה

מיטשניק גדעון

מוזיקה גלובלית - 
הרצאה/מופע 

Ice Hokku מדואט מוזיקלי
דמיטרייב אנטון 

וגרניץ יוליה

ישראל ו / או הפזורה. 
היכן טוב לחיות ליהודי?

קוטלר גרגורי

אפריקאים בארץ - 
פליטים או מסתננים?

רוזינה אירה

השקעות הון סיכון
קריינין יבגני

איך זה נשמע ברוסית - שירה 
בציבור של שירים ישראליים 

ידועים מתורגמים לשפה רוסית
פוקשנסקי ז'ניה

מהו המזרח התיכון?
לינצקי משה

HEB

סדנה
 ביטחון בהופעה מול קהל

קוסקו אלכסנדר

בינה מלאכותית לעומת מוח אנושי
גוגל לאון

ממטרה לתוצאה: איך בשנת 2020 
להשיג את מה שחלמת עליו בשנת 

2019
גולובנבסקי ולרי

כוחם וסודותיהם של טקסים יהודיים
בן יעקב חיים

HEB
RUS

טקס הבדלהאירוע סיום17:35

12:45 – 13:30
13:45 – 14:30
14:45 – 15:30

ארוחת צהריים

אירוע לזכרו של הקוסמונאוט הרוסי אלכסיי לאונוב, האדם הראשון שצעד בחלל, 
בהשתתפות האסטרונאוט היהודי-אמריקאי גארט רייזמן, נציג שגרירות רוסיה בישראל לאוניד פרולוב. 

FSU מנחה: סנדרה קאהן, מייסדת שותפה, לימוד

מייסד לימוד FSU חיים צ'סלר, יו"ר הסוכנות היהודית יצחק בוז'י הרצוג, השופט אליקים רובינשטיין. 
בחלקה האמנותי - החזן מאיר גפני, על הקלידים יאנקי אזולאי

 HEB
RUS

- עברית
- רוסית



12:45 – 13:30
13:45 – 14:30
14:45 – 15:30

ארוחת צהריים

9:00 - 12:00
9:00

10:15

11:30

12:45

15:15

14:00

סיור פנורמי 
באשדוד כולל 

ביקור במוזיאון 
לתרבות 

הפלשתים

RUS

23:45

22:30

18:00 – 18:45
19:00 – 19:45
19:45 – 20:45

ארוחת ערב

18:30 – 19:30
19:45 – 20:45

ארוחת ערב

קידוש

9:00 - 11:30

11:30 - 13:30

17:45

19:00

20:30

21:45

23:00

HEB
RUS

HEB
RUS

HEB
RUS

HEB
RUS

HEB
RUS

HEB
RUS

RUS

RUS

RUS

RUSRUS

RUSRUSRUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS RUS

RUS

RUSRUS RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUSRUSRUSRUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUSRUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUSRUS

RUSRUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUS

RUSRUSRUSRUS

RUSRUS

RUSRUS

RUS

RUSRUS

RUS RUS

RUSRUS

RUS

RUSRUS

RUS

RUS

RUSRUS

RUS

RUSRUS

RUS

RUSRUS

RUSRUS RUS

RUSRUS

RUSRUSRUS

RUS

RUSRUS

RUS

15:00 – 16:30

16:30

8:00

8:00

9:00

10:15

11:30

חמישי, 12 דצמבר

שישי, 13 בדצמבר

שבת, 14 דצמבר

ים תיכון 1

ים תיכון 1

ים תיכון 1

ים תיכון 2

ים תיכון 2

ים תיכון 2

שונית

שונית

שונית

צדף

צדף

צדף

בית כנסת

בית כנסת

בית כנסת

מעגן 1

מעגן 1

מעגן 1

מעגן 2

מעגן 2

מעגן 2

איך לא ללכת לאיבוד בלימוד
צ'סלר חיים

קוגן רומן
רבוטניקוב טניה
אקסקלוב מאיה

intenSati אימון
צ'רנומיס טולגה

אירוע פתיחה
מופע "ג'אז בלוז ורוקנרול

נפגשים עם מוזיקה קלאסית"

התכנית האומנותית:
פטשקה לאוניד

שוחט גיל
יאנג רוי

מברכים:
ליברמן אביגדור
כצנלסון שמעון

ברונפמן מתיו
פרנקל אהרון
גולנדר דורית

מירילשוילי מיכאל
שר שלום ג'רבי 

מנחה:
בלומין ואדים

הסכמי שלום עם ירדן ומצרים
רובינשטיין אליקים

גלעד עמוס
פרי סמדר

מעמדו ומקומו של בית המשפט 
העליון בחברה הישראלית

דנציגר יורם
פרוקצ'יה אילה

רובינשטיין אליקים
הכהן אביעד

עליית הימין הקיצוני
והאנטישמיות בעולם

פורת דינה
רובינשטיין אליקים

הלוי אפרים
פלטי אורי

בן יעקב חיים
רפל יואל

100 שנה לאנייה "רוסלן"
מילשטיין אורי

רובינשטיין אליקים
רפל יואל

־איך מייסדים פאב חברתי חילוני בירו
שלים? סיפורו של פאב המפלצת

קרונפלד מריאנה

הים כמשאב לאומי – פיתוח נמלי 
העתיד של ישראל

כוכבי אזרן

גבולות המותר. גוף עירום באמנות
אוקון סשה

הפקת לקחים ממלחמות ישראל
מילשטיין אורי

ממשפט אייכמן למתווה הכותל - 
הוויכוחים המתוקשרים של ישראל 

ויהדות ארה״ב
קלמן אהרון

עיון מחודש בסיפור התלמודי תנורו 
של עכנאי

שמואל זרובניק שיראל

ישראל הלא מוכרת: שמות,
אירועים, עובדות
מור-מורדוב יורי

עולם התחתון היהודי
אליקסייבה ויקטוריה

פתיחת תערוכה
־לכבוד המשנה לנשיאת בית המש

פט העליון לשעבר

עשרה ספרים שלא שמעת עליהם, 
אך עליהם אתה צריך לשים לב

קוגן יוג'ין )יבגני(

סדנה
טיפים ליצירת איפור מחמיא לפנים, 

זריז ועמיד תוך 10-15 דקות
פליישר יוליה

דמויות של ז'בוטינסקי בפרוזה 
נוסטלגית ודרמה פוליטית

מיסיוק אנה

פלסטינה במאה ה-19
ברנשטיין פבל

70 שנה יחד, או כיצד ניתן להתגבר 
על השפעת ה"קוליס" בכלכלה 

הישראלית
רודמן מיכאל

סדנה
המדיה החדשה - בניית סרטונים 

לרשתות חברתיות ויוטיוב
קיסילבסקי טניה

סדנה
קונג פו וינג צון

פושקוב ניקולאי

הצגת הספר 
"סודות הבית של מטבח השגרירות"

גולנדר דורית

ניגון הנשמה היהודית
יעקובוביץ' מרינה
יושקובסקי מרדכי

מופע
גפילטע דרייב

הפחדים הם שונים
קגן אלכסנדר

ישראל: אופנה כנושא חברתי
וולקוב זאב

אמנות לאומית: מדוע הרוסים 
לא מציירים כמו שהצרפתים 

עושים, ומה לעשות עבור 
יהודי עני

אוקון סשה

ריקודי עם
גורמן ורה

דויוובר לווין - אבוריאות שנשכח
קוגן יוג'ין )יבגני(

"נקיש יחד בשמחה"
גברילוב סטס

את מי צריך להיחשב כיהודי?
קוטלר גרגורי

תורה כבתולה - המוטיבים 
הארוטיים של חז"ל

מיניץ' בנימין

מי מפחד מעובד סוציאלי?
רייר לסניק סווטה

כיצד "להתמודד" עם החיים על 
פי הכללים, או שיטות ההגנה 

הפסיכולוגית במצב משבר, 
קונפליקט ובעיות

קיפניס מיכאל

שנה עברית - זמר יהודי
מיניץ' בנימין

קוטלניקוב קונסטנטין

קבלת שבת סיגנון הקהילות 
הרפורמיות בישראל

מיניץ' בנימין

קבלת שבת
חרסונסקי יוסף

שבת אפתר - פארטי
חרסונסקי יוסף

תפילת שחרית

אלכוהול ונהיגה - החטא ועונש
קגלסקי אלכס

ברנט יורי

האופרה היהודית
דשבסקי שיראל

תיירות הנגישה לכולם
מילר דמיר

"לפרגן" - איך לעשות זאת, 
אני לא יודע מה?

ז'רובסקי אלכסנדרה

פיתוח ילדים דו לשוניים דרך המשחק
בלקין ולדימיר 
ואורלובה ילנה

תקשורת המונים לישראלים 
דוברי רוסית
פינקל יבגני

שירותי ביטחון - החברים הכי 
טובים של ההיסטוריון

מיסיוק אנה

ישראלים ברוסיה ובמדינות חבר 
העמים: תכונות של דיוקן חברתי

חנין זאב

מהפכה פוליטית באינטרנט
נוביקוב מרק

בין אירו-אסיה והמערב: 
התרבות החברתית והפוליטית 

של התפוצות היהודיות 
דוברות רוסית

חנין זאב

מהי ספרות ומהי ספרות עבורי 
באופן אישי

גונזלס גלגו ראובו דוד

הילדים הקשישים של המדינה 
הצעירה

גליצקי סשה
ציטקין טטיאנה

תפיסת הביטחון של ישראל
רבובסקי שגיא

עיר פנטזיה
סבר זואי

תחבורה ציבורית בשבת
קופצ׳יק קטיה

מדוע הירח מושפל?
סימנוביץ' נחמה

מהו רעב רגשי
קריינין אולגה

קורס הישרדות לסופרים
אדרה פרד

עיצוב נרות
ווז'בסקי לנה

זכויות חולים: איך להיות בריאים 
ולא לבזבז את האחרון?

לוצנקו נינה

סטוריטלינג בהדרכה, מכירות 
ותקשורת פנימית של חברות

זינקוב קונסטנטין

Dance music party
ציטקין איתן

"למה קראתם לי, חופי הפלא? 
למה כזבתם, אורות רחוקים?"

קרמר מרינה

להיתקע באבני היסוד. 
על יהדות לחילונים
ווסקובויניק שלמה

הסוד של כתר סייטופרנס
בנין גלי

גורל המזל של השיכון הישראלי. עידן 
מבני החרוש'ובקות בישראל

ברונשטיין אנטון

וגנר בישראל. מהות הבעיה
קוטלניקוב קונסטנטין

מד״א - הקרביים
פיטרמן מיכאל

Афтара РУ - שירים משירה רוסית 
לכל פרשת השבוע

עמנואל רייזר

הלוואות וירטואליות. בעיות אמיתיות. 
הזדמנות רצינית.
לופינסקי איגור

אנשי עסקים זרים וישראל: 
קומדיה של טעויות

שפר קיריל

מהי בינה מלאכותית?
מיכאל פטרין

צריכת אלכוהול כ׳עובר׳ ועד 
הגיל החוקי
שיינין מיכל

"להיות או לא להיות ?!", 
או שיחה על בגידה

כצמן קטיה

משחק 
"מה? איפה? מתי?"

בלקין ולדימיר 
ואורלובה ילנה

נימוסין והליכות: תולדות הנימוס 
מאיש המערות למשתמש 

הדיגיטלי
בלומין ואדים

התוכנית "שאלה לא ילדותית 
לילדים"

בריקמן דמיטרי

איך מוצאים כסף?
טוב קטיה

"תרעיל אותי בריא" – תעשיית 
התרופת בארץ ובעולם

דמנטייבה אנגלינה

בחזרה לעתיד: דיאלוג אמיתי על 
מצב כלכלת המשפחה שלנו

איידלמן לנה

איך להתחיל את השיפוץ כדי 
שהוא ייגמר?

צייריף אנה

שייכת לא שייכת
מודל ליאור סבטה

מיתוסים על יהדות ותל אביב
חרסונסקי יוסף

מה למדתי ולימדתי באפריקה - 
מחוויותיו של שגריר ישראל בניגריה

פלטי אורי

מיתוסים לאומיים, התקדמות 
וגלובליזם של העולם המודרני

ניידרף מרק

קיצור תולדות הבורסה הישראלית
זיידן אריה

משמעות של מים היום: 
עילה למלחמות, מי שתיה נגישים 

בתור תנאי חיוני לעצמאות ומים בתור 
משאב הכי יקר בעולם

כץ יהונתן

האם ילדים שלנו ממושמעים וזה 
טוב/רע?

גולשטיין דניאל

בעקבות הלב
מנוסובה טניה

תכנון פתרונות הנדסיים לצורך 
הקטנת תוואי הקיים של נחל איילון.

איזנשטיין ולרי

"הכוח הרך" של ישראל 
בעימות עם איראן

מסמד ולדימיר

סדנה
עברית מאפס
קיפניס בוריס

"סודי ביותר"
הלוי אפרים

רובינשטיין אליקים

"אין מי שלא טועה, אפילו אלוהים"
בוגוסלווסקי שלום

מהפכה בשמחה - נישואים אזרחיים 
בישראל

דקל נעים סמדר

הרצאה-סדנה
בעלי חיים מקראיים באמנות וסמלים

גורוואיה ילנה

משחק אינטלקטואלי
"Clever Fun Show"

וורונין יורי
וורונין ילנה

חולסטר דריה

קולנוע משפחתי יהדות ודתות אחרות: 
היסטוריה של מערכות יחסים

דבורקין אליה

משטעטל לתהילה עולמית: 
אייזק אזימוב - סופר מדע בדיוני, 

פרופסור ביוכימאי ובן דודי
אזימוב סרפימה

סרט תיעודי
״נשיקות בעברית״, 

הקרנה בנוכחות הבמאית
לוזובסקי מניה

המשפחה היא המבצר שלי:
 דיני משפחה והמעמד האישי 

במשפט ישראלי
רויטמן ויקטוריה

האם העתיד משפיע על העבר?
סימנוביץ' נחמה

הנסיך הקטן וריק יקומי: 
אמנות השערוריה בעיני האמן

פלוצר-סרנו אלכסי

איך גרמו להט"בים דתיים לשינוי
אייזנר חורש נדיה

כיצד הפילוסופיה היהודית יכולה 
לענות על שאלות זמננו

דבורקין אליה

מעבדת תיאטרון
נבזלין זינאידה

מרקסים יש שונים
פיבוברוב פבל

תפילת שחרית

השואה והגניאלוגיה: המשפחה שלי 
כספר לימוד להיסטוריה

נורדשטיין יבגני

 HEB
RUS

- עברית
- רוסית הרשמה והתכנסות

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

HEB

12:45 – 13:30
13:45 – 14:30
14:45 – 15:30

ארוחת צהריים

20:00

23:00

00:00

7:00 – 10:00

7:00 – 10:00

ארוחת בוקר

RUS

סדנה
מעגל קולי ואלתור ספונטני

יפרמנקו דאריה
RUS

9:00-10:00

הספרים 
הראשונים 

בעברית 
לפעוטות
בית נתי

גן ילדים

סיור בנמל אשדוד
כולל ביקור במרכז

המבקרים של הנמל.

סיור טעימות 
"טעמי אשדוד"

HEB

RUS

14:00

15:00

16:20

17:30

18:45

20:00

12:45

RUS

סדנה
תכשיטים ויחסים

בורילו אירה

סדנה
סדנת צילום

בריקמן דמיטרי

סדנה
קרב מגע

קגלסקי אלברט

סדנה
מונוטייפ: ציור דיו

נוטריוס סופיה

סדנה
יצירתיות רדיקלית

בביץ' אולג
אגטוב אלכסנדר

קווסט
קווסטוריה

לנדברג אניה

סדנה
מנושי: מהי נוירורלקסציה מישוש?

מיכאילובה דאריה

הדלקת נרות16:10

21:15

00:45
HEB
RUS

HEB
RUS

פעילויות במתכונת של שמירת שבת

19:45 – 20:45


