פורום בתי קהילה
שותפות 2000
) בתי קהילה  -קהילות שבת ,חגים וטקסי חיים (
הכנס מזמין ופתוח לכל קהילות ישראל ובכלל זה  -קהילות משויכות ולא משויכות

הזמנה לכנס

"לקראת חגי תשרי"
* לימוד ,טקס וחוויה לקראת חגי תשרי
* הדרכה וליווי לקהילות יהודיות מתחדשות

ביום שישי כ"ב אלול תשס"ט

11.09.2009
בין השעות 09.00-14.30

במכללה האקדמית עמק יזרעאל
ארגון הכנס ע"י מתנדבי פורום בתי קהילה שותפות  2000בגליל מרכזי:

להרשמה באתר בתי קהילהhttp://jewishspiritualcommunities.org :
או jscp2000@gmail.com
לפרטים נוספים :רעות המר yhammer@netvision.net.il :או jscp2000@gmail.com
nancyjeans@gmail.com
 ....................... falkrs@gmail.comננסי פורת:
שרית פלק:
golan012@012.net.il
גולן משעלי:
kozoribo@smile.net.il
ארדה רבוא:
מכאל בן נעיםmichnoa@netvision.net.il :
שלומית מאירסshlomit@golan-plastic.com :
 ...................... koby_v@mizra.org.ilמירי שטיינברגmiris@emekyizrael.org.il :
קובי וינר:

תוכנית הכנס
09:30 - 09:00

התכנסות ,מפגש חברים וכיבוד קל

10:30 – 09:30

פתיחה חגיגית :התחדשות יהודית קהילתית
בנות להקת "הרכבית" מעמק יזרעאל בשירים וניגונים של התחלות טובות
בהשתתפות דימון רוז  -מנהל שותפות  2000איזור צפון ונציגי הקהילות המתחדשות

 11:45 -10:45סבב סדנאות ראשון
שם הסדנא
"גם לתפילת יחיד
צריכים שניים"
)יהודה עמיחי(
"מחליפים פנים של
חילוי בפנים של חולין"

תוכן הסדנא

המנחה

על המנחה בקצרה

מה למעלה ומה למטה –
חשבון עובר ושב) .עיון
משותף בטקסטים(

דר' משה יצחקי

משורר ,ראש החוג לספרות באורנים ,שותף
להובלת קהילת "אל מול תבור".

עיון בסיפור קצר של עגנון
לימים נוראים.

שי זרחי

ממובילי תוכנית "קהילות" להכשרת מובילי
קהילה במדרשה באורנים ושותף להובלת
קהילת "ניגון הלב".

קהילה יהודית מתחדשת
– ֶל ֶבנה או חלק מבניין?
ההקשר הלאומי

קהילה יהודית מתחדשת
בהקשר הלאומי הרחב.

מאיר יפה

מנכ"ל עמותת פנים להתחדשות יהודית
בישראל ,איש חינוך ,חברה וקהילת קיבוצו
רמת יוחנן) .בעל מדרש "מאיר פנים"
לסקרנים ,לכו עם הלינק(.

חשבון נפש חברתי

איזו אחריות קהילתית
יש לנו?!

תניא ציון ולדקס

עורכת הספר "סיפורי ראשית" ,פעילה
חברתית ,חברה וגבאית בקהילת "שירה
חדשה" בירושלים .ורכזת "קהילת צדק" –
מרכז לפיתוח אחריות חברתית.

שיתוף פעולה בגיוס
משאבים

דרכים וכלים לפיתוח
שותפויות וגיוס משאבים

דרור איתן
וחווה יואל

דרור-יועץ ארגוני  -שתי"ל.
חווה-יועצת לפיתוח משאבים ויועצת
ארגונית משתי"ל

 12:15 -11:45אתנחתא שיח רעים וכריכים
 13:15 -12:15סבב סדנאות שני
שם הסדנא
פרשת השבוע
ותיקון עולם

תוכן הסדנא

המנחה

על המנחה בקצרה

פסוקים של תיקון עולם
בפרשת השבוע והיכולת
ליישם אותם במסגרת
קהילתית מתוך שאיפה
לצדק חברתי ותיקון עולם.

הרב חיים כהן

פעיל למען זכויות אדם ושלום ,מורה רוחני
של האגודה להתחדשות היהדות בישראל.

ככה בונים קהילה

הקמת בית קהילה –
דגשים ,אתגרים וטיפים
קטנים.

יאיר המר
ועו"ד גולן משעלי

ממייסדי "ניגון הלב" בנהלל ופורום בתי
קהילה שותפות 2000

יום כיפור בקהילה
חילונית

כיצד יוצרים קדושה
הומניסטית ,חשבון  -נפש,
ותפילה ,מעמדה של מהפכה
בהתחדשות יהודית?

הרב קובי וינר

רב חילוני ,בוגר "תמורה" ,מוביל קבלות
שבת בקהילת "שבת שלום במזרע" .עורך
טקסי חיים וחגים יהודיים הומניסטיים.

קבל רינת עמך

הפיוט "אנא בכוח" והדיאלוג
עמו בשירה העברית
החדשה.

אורי הייטנר

חבר קהילת קיבוץ אור-טל ומנהל מתנ"ס
הגולן.

חידוש חודשים –
לוח השנה העברי במבט
נשי

חידוש החודש וחידושה של
שנה – הקשר בין מחזורי
זמן אלו לבין נשים.

הילה טוכמכר -
משעלי
ונועה ברקת

הילה– מייסדת "תתחדשי  -חגיגת ראש
חודש" וחברה בקהילת "ניגון הלב".
נועה  -יועצת ביוגרפית ועורכת ספרים

" 14:30 - 13:30בואו נצא לקראת כלה"  -טעמים של שבת עם מובילי קבלות השבת של בתי
קהילה ותפילה בעמק יזרעאל..................................

דמי השתתפות ₪ 20

בואכם לשלום

