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כמה מלים על  הסדנא המנחה
 הסדנא

כמה מלים על 
 המנחה

אמנון "מאלוהים של  ביני תלמי
ועד אלוהים " ממגנצה

 "אמנון ישראלי"של 

מה אלוהים חושב 
בין שומרי הגן  –עלינו 

 לחרס הנשבר

דיקן הסטודנטים 
 במכללת אורנים

מוביל תפילה בקהילת 
 ניגון הלב 

מנחה ומורה לתרבות 
 יהודית

סים כבתי "מתנ יעקוב מעוז' דר
 תפילה

דיון בשאלות 
הסיכונים והסיכויים 

סים להוות "של מתנ
 בתי תפילה

מנחה ביחידה 
להתחדשות יהודית 

 סים"בחברה למתנ
 מרצה במכון שכטר

מוביל תוכנית 
 הארצית" גוונים"

אהבת אלול ואהבת  אייל ריס
 תשרי

חגי תשרי כמקפצה 
 צמה אישיתלהע

הכנה רוחנית ובניית 
מודעות לאהבת 

הבורא ואהבת האדם 
 ברוח הקבלה בצפת

מנהל המרכז הבין 
 לאומי לקבלה בצפת

 קהילה בת קיימא עינט קרמר
איך לעסוק בנושא בלי 

 ....להיות נודניק
 

שילוב הנושא 
הסביבתי חברתי 

בהתנהלות קהילה 
סביב מעגל השנה 

 העברי

טבע "מנהלת ארגון 
מנחת קבוצות  "עברי

ובוגרת תוכנית 
תהודה ותוכנית 

עמיתי סביבה של 
 מרכז השל 

יהדות כתרבות  ניחם רוס' דר
ותפילה לאלוהי 

הילכו  –ישראל 
 ?שניהם יחדיו

מגוון תפיסות 
היסטוריות 

והתייחסויות לאלוהי 
ישראל והדרכים בהן 

 יתפלל האדם

מנהל אקדמי של מכון 
גנדל להשכלה יהודית 

אלית ומרצה וישר
באוניברסיטת בן 

 גוריון

מערכות יחסים  שרית אידל תנחום
משלימות לאדם 

ולאלוהים בתחילת 
 השנה

 

מה קורה למערכת 
היחסים בין האדם 

והאל בתחילתה של 
שנה ואילו הזדמנויות 

 ?חדשות ניתן לגלות

מדריכת הורים , מורה
ומנחה קבוצות הורים 

, בתי מדרש , ומורים
אגודה , אפיקים

 לחמה בסמיםלמ

אמנון ריבק ומשה 
 פלאם

 

ואתה תשמע מן "
ניגונים  –" השמים

 ופיוטים לחגי תשרי

הלב ייתן את הקצב 
, והפה יאמר שירה
, ניגונים לסליחות

לכיפורים ולשמחת 
 תורה

 ,שני חברים
, מלחינים ומשוררים

 ,מנגנים ושרים
 מרגשים ומעוררים

 חן בן אור צפוני
 
 

לדבר עם ילדים על 
 אלוהים

 על מגרש המשחקים 
ילדים , של מבוגרים 

 והשכינה

רבה בקהילת ניגון 
הלב ובבתי ספר של 

 י"רשת תל

 
 

 סיום חגיגי  מופע
 :בהשתתפות הקהל

 ניגונים ושירים בין אב לתשרי, פיוטים –לעמוד לפניך בתפילה 
 שיקה אל עמי 


