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 ותפות גליל מרכזי ש

 
 קול קורא

 

  4 -השנתי התשרי  כנס
     "רציתי שתדע -שלי "אלוהיםבנושא: 

  2011בספטמבר  – 11  -ב ,במכללה האקדמית עמק יזרעאל 
  בשעות אחר הצהריים והערב 

 
 

 חגי תשרי לקראת כנס פורום בתי קהילה, הסוכנות היהודית והחברה למתנסים מזמינים אתכם ל
 יוצא לדרך, הנכם מוזמנים בזאת להיענות לקול קורא.  4 -י ההשנת

 
 

 תודה על שיתוף הפעולה!
 חברי/ות ועדת ההיגוי

 

 למי מיועד הכנס? 

 בהתחדשות יהודית ובזהות היהודית ובכלל זה:  /ותלכל העוסקיםהכנס מיועד 

 בתי קהילה, בתי תפילה, בתי מדרש, קהילות לומדות וכו' ,קהילות ,אירגונים

 טרות הכנסמ

  .הבאים לידי ביטוי בחגי תשריבין אלוהים לאדם שימוד וחוויה בנושאים ובשאלות ל

 /ותקיםסהעועם סוגיות אלה וכיצד מתמודדים בראש השנה כיפור וסוכות  –דיאלוג עם אלוהים 

 בהתחדשות היהודית. 

 לדוגמא   -נושאים לדיון 

( 6 .אלוהים ישמור (5 בצלם ברא אותי.( 4 .התפילה שלי( 3עם אלוהים.  שיחות( 2אלוהים שלי (1

 מקומו של אלוהים בתפילה החדשה )בתי קהילה(. (8וכו'.  אין לי אולהים.. (7. עשרת ימי תשובה

   ( אלוהים בשרשרת הדורות. 10זה לא הוא זו היא.  –( אלוהים 9

 ן./הצעות ללימוד/סדנא בנושא הקרוב לליבכם , לשלוח/ותמוזמניםגם אתם 

 כנסמבנה ה

 נים )פרוט שום שאיבנו מקבילים לבחירה /סדנאותמושבים .והרצאה כנספתיחת המליאת 

 סיום במליאה והופעה חגיגית. נושאי המסלולים בהמשך(

 אופן הגשת ההצעות ומושבים בכנס לסדנאות ו/או להזמנה להגשת הצעות 

  . הצעות לקיום סדנא/מושבהנכם מוזמנים להגיש 

 אנא הגישו הצעותיכם בצמוד לטופס )או צילום הטופס המצורף( בצרוף תקציר מודפס שכולל 

 נא להקפיד ולמלא את כל הפרטים בטופס..   mail -e  :jscp2000@gmail.com -לכתובת ה

 לוח זמנים 

 21.00.11ההצעות יש להגיש עד  את 

      

 הינו ארגון התנדבותי העוסק בהתחדשות יהודית 2000תי קהילה שותפות פורום ב

 הסוכנות היהודית – 2000והפועל במסגרת ובחסות שותפות 
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 הגשת הצעה  – טופס
 

 לכבוד:
 

   4 -השנתי התשרי כנס 
   30095רמת ישי ,  859ת.ד. 

 רעות המר   050 -6547680: טל
 גולן  משעלי  0528960003טל: 

  jscp2000@gmail.comל: "דואב

 

 
 אנו נענים ל"קול קורא" ולהלן הצעתנו:                                   

 

   הלימוד נושא

 

  שם המרצה 

 

שם הארגון 

  והתפקיד בארגון

 

 

 איש/אשת קשר

 אם יש

 

  כתובת 

  כתובת דוא"ל

   נייד

  טלפון 

 מילים( או קובץ מצורף 022יר ההצעה )עד תקצ

 

 

 

 

 תקציר קו"ח של מציע הלימוד

 

 

 

 

 

 הערות

 

 

 

ציוד/עזרים 

 טכניים

 נדרשים
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