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  מכללה האקדמית עמק יזרעאלה
  
  

 :בגליל מרכזי 2000שותפות  י מתנדבי פורום בתי קהילה"רגון הכנס עא
 



 

  "בואו נצא לקראת כלה" 
 טעמים של שבת עם מובילי קבלות השבת 

 ותפילה בעמק יזרעאל קהילה   בתישל  
  

  :תוכנית
  ניגונים ללא מלים •
  ידיד נפש •
   שי זרחי -פתיחה דברי  •
  הנה מה טוב ומה נעים •
 בעת הדלקת נרות ות/כה לילדיםבר -ברכת הכהנים  •

     מיכאל בן נעים וזך עומר – בקהילת שמשית
 רחל  מאת שיר שבת •
 שלומית מאירס –הזמנה לפרידה מהשבוע  •
 מי האיש •
  ר משה יצחקי"ד -מול תבור לקראת שבת •
  מול תבוראל ובנות  טליה ראוף –ירדה השבת  •
   קובי וינרהרב  –על פרשת ניצבים  •
  לכה דודי •
  ובנות מזרע וינר קובי –שבת של חסדים  •
  ר משה יצחקי"ד –תפילה לשלום יקירים  •
  שיר המעלות •
  אנא בכוח •
  מאירס שלומית–אהבת עולם  •
  זרחישי  –סיום דברי  •
 שיר העמק •
  תפילה לשלום •
  עוד יבוא שלום עלינו •



 

  ְיִדיד ֶנֶפׁש
  

  . ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרֲחָמן
  . ְמׁשֹוְך ַעְבְדָך ֶאל ְרצֹוֶנךָ 

  . ָך ְּכמֹו ַאָּילָירּוץ ַעְבְּד 
  . ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרךָ 

  ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתיָך 
  :ִמּנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם

  
  . ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם

  . ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶתךָ 
  . ָאָנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה
  . ְּבַהְראֹות ָלּה נֹוַעם ִזיֶוךָ 

  . ֵּפאָאז ִּתְתַחֵזק ְוִתְתרַ 
  :ְוָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַחת עֹוָלם

  
  . ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיךָ 

  . ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶבךָ 
  ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפִּתי

  . ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶזךָ  
  . ֵאֶּלה ָחְמָדה ִלִּבי

  :ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם
  

  ִביִבי ִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹוס חֲ 
  . ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמךָ 
  . ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוֶדךָ 
  . ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבְך 

  ַמֵהר ֱאהֹוב ִּכי ָבא מֹוֵעד 
  .ְוָחֵננּו ִּכיֵמי עֹוָלם

  
  )16מאה (אלעזר בן משה אזקרי 

 מתוך סדר מנחה לערב שבת



 

      
  טוב ומה נעים שבת אחים גם יחדה הנה מ

  
  

  ניםברכת הכה
  

  :ְוִיְׁשְמֶרך' ְיָבֶרְכָך ה
   :ָּפָניו ֵאֶליך ִויֻחֶּנך' ָיֵאר ה 
  )פרק ו, במדבר(ְוָיֵׂשם לך ָׁשלֹום , ָּפָניו ֵאֶליך' ִיָּׂשא ה 

 
 ַׁשָּבת
  .זַֹהר יֹום ְמלֹא: ַיְרֵּדן חֹוֵפי
  ֶאְׁשֶּתה ֶאְׁשַּכב; ּדּוָגה ִסיַרת
  .ָׁשלֹום ִׁשּקּוי

   
  !ָמה ָרב ָהאֹור: ֶאל ָעל ַאִּביט
  ְּכַבַיְלדּותַּבֵּלב  ְוַגם
  .ָעבֵצל ֶׁשל  ַאף

   
  .ַהּכֹל – ּפֹה: ָיַדְעִּתי ַעָּתה

  ִּדְכִפין ָּכל, ְוֵקֶצה ֵראִׁשית
  .ִיּטֹל, הֶיֱאֶת 

  1920, דגניה, רחל 

  פרידה מהשבוע החולף

  מי האיש
  טו-יג, תהילים לד: מילים
  ברוך חייט: לחן

  :ֵהב ָיִמים ִלְראֹות טֹובאֹ ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים

  :ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך ִמַּדֵּבר ִמְרָמה

  :ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב
  



 

  

  מול תבור לקראת שבת 

  ִּבי ַאט ַאט  ִאּלּו ָהיּו ָּבִאים

  ְרִביָצתֹו ַהְּׁשֵלָוה ֶׁשל ָהָהר ֶהָעטּוף

  ַרַחׁש ִלּטּוף , אֹוֶדֶמתְּבִהינּוַמת ָעִבים 

  ִנָּצִבים ְּכמֹוטֹות      ,ָהרּוַח ְּבקֹוֵצי ַהַּקִיץ

  , ַאִּפְריֹון ַּבָּׂשֶדה ֶהָחרּוׁש ִּבְתנּוַחת ֵליל ְּכלּולֹות

  הֹו ֶיה , אֹוהֹו, ָהִייִתי. ְיֵלל ַהַּתִּנים ְּבִבְקַעת ְּכסּולֹות

  ר טֹוֵבל ְּכמֹוָתם ָּברּוַח ְּבאֹו. הֹוֶוה ִאָּתם

  ָהִייִתי ָיכֹול, ִּכְפלּוַמת ֶאְפרֹוחַ 

  ַלֵּצאת ִמּגּוִפי ִלְקַראת ַהַּמְלָּכה ִּבְתנּוָעה

  ְמֻעְרֶטֶלת  , ְּכמֹו ֶׁשִהיא, ִּבְלִּתי ַמְרֶּגֶׁשת

  ֵּתֵצא ִלְקָראִתי ְּבַאַחת ְּכִדּבּוק  

  ְלָכה: "ָּתבֹוא ְּבגּוִפי ְּבִנּגּון

  ִׁשיר ַוֲאִני ָאבֹוא ָּבּה ְּב , "ּדֹוִדי

  ְוֵנֵצא " ִלְקַראת ַּכָּלה"

  

  , ָׂשֶדה ָחרּוׁש ְואֹור ְּפלּוָמִתי, ָׁשד-ּבֹואּו ַהר

  ,  קֹוֵצי ֶחְמָּדה ִויֵלל

  ּבֹואּו ִּבי ַאט ַאט ְוַיַחד ֵנֵצא ִמּגּוֵפינּו 

  ֲחבּוִקים ִלְקַראת

  

  משה יצחקי



 

  
  ָיְרָדה ַהַּׁשָּבת 

  
 ,ֹוָסרִּגּנ ָיְרָדה ַהַּׁשָּבת ֶאל ִּבְקַעת
 .ְוִניחֹוַח ַעִּתיק ְּבׁשּוֶליהָ 

 ֲהָרִרים ׁשֹוְׁשִביִנים ַוַּיַעְמדּו ִמָּסִביב
 .ָלֵׂשאת ַאַּדְרָּתּה ַהּזֹוֶהֶבת

 ,יֹוִנים ִמִּכֶּנֶרת ַהָּים ַּתֲעֶליָנה
 .ַקֵּבל ֶאת רּוָחּה ַהּלֹוֶהֶבת

 
 ,ַהַּׁשָּבת ְלרֹאׁשֹו ֶׁשל ַהְּברֹוׁש ָנְׁשָקה

 .ָנָׁשָקה ֶּסַלעָלֵאזֹוב ֶׁשּבַ 
 ַוְּיִהי ַהַּדְרַּדר ְלַׁשְרִביט ֶׁשל ַמְלכּות

 .ְּדָמָמה ְמרֹוֶנֶנת ַעל ָרמֹות
 ִיְמׁשְֹך ָאז ַהּתֹור ְּבקֹולֹו ַהָּמתֹוק

 .ִּכּסּוִפין ְמַעֶּדֶנת ֶחְמַּדת
 

 ִהְרִטיָטה ַׁשָּבת ְּבִחָּנּה ַהָּגנּוז
 .ַחּלֹונֹות ִמָּכל ֵעֶבר ֵעיֵני

 ָּבנֹות ֶאל ָהֶעֶרב ַזֵּמר ַוֵּתֵצאָנה
 .ְּבֶעְרָּגה ְמַצְלֶצֶלת ְזִמירֹות

 ִּגּנֹוָסר ְוָהְיָתה ָהֶעְדָנה ְּבִבְקַעת
  .ְלִנְׁשַמת ִעְבִרּיּות ֶנֱאֶצֶלת

 
 )קבוץ גבת( יהושע רבינוב :מילים
  דוד זהבי :לחן



 

  
  פרשת ניצבים -פרשת השבוע

  
  

  קובי וינרהרב   -דורש
  

 ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך ַהּיֹום"
 

ת ַהָּמֶו-ַהּטֹוב              ְוֶאת-ַהַחִּיים ְוֶאת-ֶאת

 ...ָהָרע-ְוֶאת

 ָאֶרץָה-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ַהִעדִֹתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת

ַהַחִּיים                         

 ְוַהָּמֶות

 ָנַתִּתי ְלָפֶניָך

ַהְּבָרָכה                         

 ְוַהְּקָלָלה

 ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים

  



 

  
  . ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה. ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה

  
  .לֹא ֵתבֹוִׁשי ְולֹא ִתָּכְלִמי  ר ֶאָחדָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּו

  .ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי    .ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד
  .ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי    .ְיהָֹוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

  . ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה  ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה
  :לכה דודי                                  :             לכה דודי

  
  .ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ׁשֹאָסִיְך   .ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה
  .ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִיְך     .ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה
  . ָיִׂשיׂש ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְך     ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה 

  .ִּכְמׂשֹוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה  . ה ְּתִחָּלהסֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשבָ 
  :לכה דודי:                                              לכה דודי

  
  .ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרֹוִצי    .ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה
  . ְוֶאת ְיהָֹוה ַּתֲעִריִצי  .קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה

  .  ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי  .ֶמק ַהָּבָכאַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבעֵ 
  .  ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה  . ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה

  :לכה דודי:                                              לכה דודי
  

  .ּבֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה    . ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
  גם בשמחה ובצהלה  י ִתְפַאְרֵּתְך ַעִּמיִלְבִׁשי ִּבְגדֵ 

  ּתֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה  .ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי
  .. ּבֹוִאי ַכָּלה. ּבֹוִאי ַכָּלה              .ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה

  . ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה                            :     לכה דודי
  :ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה                                                  

  . ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי
  . ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי
  . עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי

                                     שלמה אלקבץ ' ר.                            ְּכבֹוד ְיהָֹוה ָעַלִיְך ִנְגָלה



 

  
  שבת  של חסדים

  אהוד מנור: מילים
  נחום היימן: לחן

  

  



 

  תפילה לשלום יקירים
  

  ,ְלֶנֶפׁש ַהּנֹוֵׂשאת ֶאת ְיגֹוָנּה ,ְלֵלב ּדֹוֵאב ְלגּוף ּכֹוֵאב

  ,ַצר ּומּול אֹוֵיב ַּבֲאֵפָלה ֲאֶׁשר עֹוְמִדים מּול ְלכֹל

      ,ּוְמִזָּמה ֶׁשִּתָּׁשֵמר ַנְפָׁשם ְוַגם ּגּוָפם ִמָּכל חֹוְרֵׁשי ָרָעה
  .ְלָׁשלֹום ְוַהָּצָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ֲאֶׁשר אֹוֵרב ִנָּׂשא ְּתִפָּלה

  

  ,ַיִּקיר ִנְטָמן ָּבֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ְּבֶטֶרם ֵעתי ִמ לְ 
  ִלְׁשַעת ַהֶּנָחָמה ,ָמזֹורְנַפֵלל ּוְנַיֵחל ְלבֹוא 

  

  ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים ֲאֶׁשר ְּבֵעין ַהְּסָעָרהל
  ִנְׁשַלח ְּתִפָּלה ִמֵּלב אֹוֵהב ְלֶנֶפׁש ַיִּקיָרה

  , ִּבְקֵצה ַהֲחֵׁשָכה ִלְראֹות ְּכַנף אֹור ִיְהֶיה ֶאְפָׁשרֶש 

  .  אּוַלי ַזֲהרּוֵרי ְזִריָחה
                                   

  משה יצחקי
  
כמחוות הלב ,  ילה זו נהוג לומר בקהילת אל מול תבור כביטוי של אחווהתפ

להשתתפות בכאב וצער חברי הקהילה ומשפחותיהם , וכמיהתו לנחמה
 .המבקשים מזור להם וליקיריהם

  )תהילים פרק קכא( ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר

  :ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר
  .ָיבֹא ֶעְזִרי, ִיןֵמַא     -- ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאָּׂשא ֵעיַני

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, עֵֹׂשה    --ֵמִעם ְיהָוה, ֶעְזִרי
  .ׁשְֹמֶרךָ , ָינּום- ַאל   ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךָ -ַאל

  .ִיְׂשָרֵאל, ׁשֹוֵמר    -- ְולֹא ִייָׁשן, ָינּום- ִהֵּנה לֹא
  .ַיד ְיִמיֶנךָ -ַעל, ְיהָוה ִצְּלךָ    ; ְיהָוה ׁשְֹמֶרךָ 

   .ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה   ; ַיֶּכָּכה- ֶמׁש לֹאַהֶּׁש , יֹוָמם
  .ַנְפֶׁשךָ -ֶאת, ִיְׁשמֹר   : ָרע-ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל, ְיהָוה

   .עֹוָלם- ְוַעד, ֵמַעָּתה --ֵצאְתָך ּובֹוֶאךָ -ִיְׁשָמר, הְיהוָ 



 

  ְּבכֹחַ , ָאָּנא

  

 : ְּבכַֹח ְגֻּדַּלת ְיִמיְנָך ַּתִּתיר ְצרּוָרה, ָאָּנא
  : נֹוָרא, ַטֲהֵרנּו, ַׂשְּגֵבנּו, ת ַעְּמךָ ַקֵּבל ִרּנַ 

  : דֹוְרֵׁשי ִיחּוְדָך ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם, ָנא ִגּבֹור

  : ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָּתִמיד ָגְמֵלם, ַטֲהֵרם, ָּבְרֵכם

  : ְּברֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתךָ , ֲחִסין ָקדֹוׁש

  : זֹוְכֵרי ְקֻדָּׁשְתךָ , ְלַעְּמְך ְּפֵנה, ָיִחיד ֵּגָאה

  : יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות, ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו



 

  ַאֲהַבת עֹוָלם
  

  ְּתבְֹרִכי ַהַּׁשָּבת ַהְּמִביָאה ַאֲהַבת עֹוָלם
  .ְלָכל ַהִּנְבָרא ַהַחי ְוַהַּקָּים

  ָּבְרִכינּו ַּכָּלה ְלַבל ָּתסּור ְּכַנף ָהַאֲהָבה
  ַבל ֶּתְחַסר זֹוָּבְרִכינּו לְ , ִמִּלֵּבנּו ְוגּוֵפנּו

  .ִלְבֵני ֵּביֵתנּו ּוִבְקִהָּלֵתנּו
  

  ּבֹוִאי ַׁשַּבת ַהַּמְלָּכה ְלַהְׁשִּכין ָׁשלֹום ְוַאֲהַבת עֹוָלם
  ְוִנְפרֹׁש ְלֻכָּלם, ֵּבין ּדֹוד ְוַכָּלה, ֵּבין ִאיׁש ְלִאָּׁשה

  , ֶצֶדק ְוַאֲהָבה ,ֶחְמָלה, ֻסַּכת ָׁשלֹום
  .ַלַּמָּכר ְוַלָּזר, לְלָעֵיף ַלַּדל ְוַלֶּנֱחָׁש 

  
  , ְנַבֵּקׁש ּוְנַיֵחל ֵּבין ְּפִעיַמת ַהֵּלב ְוַהְּזַמן

  ַאֲהָבה ְוָׁשלֹום ֶׁשָּיבֹואּו
  .ַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ָּכל יֹוְׁשֵבי ֵּתֵבל

  
   ,ָּבְרִכינּו ַהַּׁשָּבת ִויֻמְּלאּו ָּבנּו ַהֵּלב ְוַהּכֹחַ 

  ,הֶלֱאהֹב ֶאת ְיִפי ַהְּבִריָא
  .ְלַהִּגיד ְוִלְׁשמֹעַ , ָלזּון ְוִלְׂשּבֹעַ 

  
  ָּבְרִכינּו ַּכָּלה ֶלֱאהֹב ְּבגּוף ְוֶנֶפׁש 

  ,ֶאת ַהָחְכָמה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה
  , ֶאת ַהִּלּמּוד ְוֶאת ָהֲעבֹוָדה
  .ֶאת ַהֻחִּלין ְוֶאת ַהְּקֻדָּׁשה

  
  ִנְתַעֵּטף ַהַּׁשָּבת ִּבְכסּוֵתְך ּוְכָנַפִיְך 

  , ַלֲעמלֹ ְוַלְחמֹל ָלנּו ַהּכֹחַ ְוִיָּנֵתן 
  .ְלַחֵּדׁש ְוִליצֹר, ִלְׁשּכַֹח ְוִלְנצֹר, ִלְזּכֹר ְוִלְׁשמֹר

  ִּכי ָּבַאֲהָבה ֵניִטיב ָיֵמינּו ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ַהּזֹו
  .ְּבבֹוֵאנּו ּוְבֶלְכֵתנּו, ְּבקּוֵמנּו ּוְבָׁשְכֵבנּו

  
  משה יצחקי

  
כנגד תפילה בשם זה '  ניגון הלב'לת נכתב לרגל ייסוד קהי' אהבת עולם'

התפילה בנוסח זה נכנסה לסידור קבלות שבת  .הנאמרת בערבית לשבת
  .בקהילות מתפללות רבות



 

  דניאל סמבורסקי/ נתן אלתרמן   שיר העמק

  

  ָּבָאה ְמנּוָחה ְלָיֵגַע 

  .ּוַמְרּגֹוַע ֶלָעֵמל 
  ַלְיָלה ִחֵּור ִמְׂשָּתֵרעַ 

  .ֶעאלַעל ְׂשדֹות ֵעֶמק ִיְזְר 

  ,לַטל ִמְּלַמָּטה ּוְלָבָנה ֵמעַ 
  .ִמֵּבית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל

  

  ?ַמה ַּלְיָלה ִמֵּליל , ַמה
  .ְּדָמָמה ְּבִיְזְרֶעאל

  ֶאֶרץ ִּתְפֶאֶרת, נּוָמה ֵעֶמק

  .ָאנּו ְלָך ִמְׁשֶמֶרת
  

  

  

  ,ָּים ַהָּדָגן ִמְתנֹוֵעעַ 

  ,ִׁשיר ָהֵעֶדר ְמַצְלֵצל
  ,יהָ זֹוִהי ַאְרִצי ּוְׂשדֹוֶת 

  .ֶזהּו ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

  ְּתבַֹרְך ַאְרִצי ְוִתְתַהֵּלל
  .ִמֵּבית ַאְלָפא ַעד ַנֲהָלל

   ...ַמה, ַמה

  ,אֶֹפל ְּבַהר ַהִּגְלּבֹועַ 
  .סּוס ּדֹוֵהר ִמֵּצל ֶאל ֵצל

  ,קֹול ְזָעָקה ָעף ָּגבֹוּהַ 

  .ִמְּׂשדֹות ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל
  לִמי ָיָרה ּוִמי ֶזה ָׁשם ָנפַ 

  ?ית ַאְלָפא ְוַנֲהָללֵּבין ּבֵ 

    ...ַמה, ַמה 
  

  
  תפילה לשלום

ְוַעל ָּכל  .להּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵא , עֶֹׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו
  ,עמי עולם

  :ְוִאְמרּו ָאֵמן

  

  

  

  .עֹוד ָיבֹוא ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ֻּכָּלם
  .ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ָהעֹוָלם –סאלאם 

  .שלום, סאלאם

  



 

  תוכנית הכנס

  לקמפגש חברים וכיבוד  ,התכנסות  09:30 -  09:00
" הרכבית"בנות להקת  התחדשות יהודית קהילתית: פתיחה חגיגית 10:30 – 09:30

מנהל  - מעמק יזרעאל בשירים וניגונים של התחלות טובות בהשתתפות דימון רוז
  דשות  נציגי הקהילות המתחו איזור צפון 2000שותפות 

  סבב סדנאות ראשון  11:45 -10:45
   המנחה  תוכן הסדנא  שם הסדנא

גם לתפילת יחיד "
  " צריכים שניים

  )יהודה עמיחי(

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

  משה יצחקי ' דר

מחליפים פנים של "
חילוי בפנים של 

  "חולין

עיון בסיפור קצר של עגנון לימים  
  .נוראים

  שי זרחי
  

קהילה יהודית 
ֶלֶבנה או  –מתחדשת 
ההקשר ? חלק מבניין

  הלאומי

קהילה יהודית מתחדשת בהקשר 
  .הלאומי הרחב

  מאיר יפה 

  איזו אחריות קהילתית   חשבון נפש חברתי  
 !?יש לנו

  ולדקס תניא ציון
  

פעולה בגיוס  ףשיתו
  משאבים

דרכים וכלים לפיתוח שותפויות 
  וגיוס משאבים

  דרור איתן 
  וחווה יואל

  אתנחתא שיח רעים וכריכים  12:15 -11:45
  סבב סדנאות שני  13:15 -12:15

   המנחה  תוכן הסדנא  שם הסדנא
  פרשת השבוע 
  ותיקון עולם

פסוקים של תיקון עולם בפרשת 
השבוע והיכולת ליישם אותם 

במסגרת קהילתית מתוך שאיפה 
  .לצדק חברתי ותיקון עולם

  ןהרב חיים כה

, דגשים –הקמת בית קהילה   ככה בונים קהילה
  .אתגרים וטיפים קטנים

  יאיר המר 
גולן ד "ועו

  משעלי 
יום כיפור בקהילה 

  חילונית
, כיצד יוצרים קדושה הומניסטית

 ,ותפילה, נפש - חשבון 
מעמדה של מהפכה בהתחדשות  

  ? יהודית

  הרב קובי וינר 
  

  

וג עמו והדיאל" אנא בכוח"הפיוט   קבל רינת עמך
  .בשירה העברית החדשה

  אורי היטנר

   –חידוש חודשים 
לוח השנה העברי 

  במבט נשי

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

 .נשים

 - הילה טוכמכר
   משעלי

  ונועה ברקת
של שבת עם מובילי קבלות השבת  םטעמי -" בואו נצא לקראת כלה" 14:30 -  13:30

   לילה ותפילה בעמק יזרעאשל בתי קה
  

  golan012@012.net.il:גולן משעלי ,yhammer@netvision.net.il:  רעות המר

  kozoribo@smile.net.il:  ארדה רבוא,   nancyjeans@gmail.com:ננסי פורת


