עמקים תבור י"א תשע"ג

לו"ז לסמינר:
יום  Iלסמינר
רביעי 26.12
סמלים ועם ,מפגש עם האורתודוכסיה
10:00-11:30

מיהו יהודי?
הכרות ופתיחה לסמינר
12:00-14:30

"ירושלים של מעלה
וירושלים של מטה"
סיור על סמלים וקדושה ברובע היהודי
14:30-15:15

יום  IIלסמינר
חמישי 27.12
זהות יהודית ריבונית
8:30-9:45

למה לעסוק ביהדות?
על יהדות ריבונית ועיצוב פניה של מדינת ישראל

10:30-13:00

פעילות חוקרת בקבוצות בספריה
הלאומית ,ושיחה עם רות קלדרון
13:45-15:00

סמלים ועם

כיצד ניתן לנהוג כריבוני ביהדות?

פעילות עיבוד לסיור בעיר העתיקה

מפגשים עם בתי מדרש חילוניים וקהילות המגשימות
יהדות כתרבות

15:45-17:30

סיור בנחלאות ומפגש עם תושבי השכונה

15:30-16:30

כיצד להגשים את היהדות היום

פעולה בקבוצות עניין:
18:00-19:00
 .1היחס אל הגר" :כי גרים הייתם בארץ מצרים"
החולמים בהקיץ והקצים בחלומות
 .2השבת :חוק של צדק חברתי
את
להמשיך
מי הם המהפכנים הריבוניים ומה דרוש כדי
 .3סדנת חנוכה :מ"נס גדול היה פה" ל"נס לא קרה
בשאלת
העיסוק
דרכם? דרך משחק תפקידים נפתח את
לנו"
הזהות היהודית
 .4מעגל החיים ביהדות :צרכנות חילונית
 .5נשים במרחב הציבורי :הדרת נשים
19:00-20:30
 .6תג מחיר ותורת המלך" :תורה אחת ומשפט אחד
ארוחת ערב והתארגנות בחדרים
יהיה לכם ולגר הגר איתכם"

20:30-22:30

צפייה בסרט "החצר" ומפגש עם יוצרו
על חיפוש ועיצוב זהות בחצר ירושלמית

16:45-18:00

סיכום הסמינר

סיכום מורים ומדריכים

"העולם הרבני נברא בתבנית האות "ב" .עולם תחום וחתום .תקרתו שמים ורצפתו תהום .בעלי האגדה הרבניים
מגבילים את תחום עולמו של האדם הרבני ,ומסמנים לו את התחומים האסורים באותיות מזהירות של קידוש-
לבנה" :אסור לדרוש מה-למעלה-מה-למטה!"...
בעל האגדה הריבוני ,לעומתם ,מרשה לעצמו לשאול ,לדרוש ולהסתכל .הוא אף משתף ילדים קטנים בנסיונות
ההתמודדות שלו עם סוגיית מה למעלה מה למטה .יחד הם עולים בעולם ויורדים בו .נודדים ומתנדנדים .יחד הם
נכנסים לפרדס האגדי ,יוצאים ממנו בשלום ותשובה בידם:
מה-למעלה-מה-למטה
ארי אלון
רק אני אני ואתה".
בסמינר נפגוש יהדות אחרת .יהדות ציונית ,יהדות כתרבות  -רחבה הרבה יותר מהגדרתה כדת .נביט אל
תוך יהדותנו וחלקה בזהות האישית שלנו ונשאל  -איזה חלק מתוך עצמנו אנחנו נותנים לה? במה
מתבטאת היהדות שלנו? במה מתבטאת החילוניות שלנו? במה אנחנו מאמינים? האם יש או צריך להיות
בסיס רוחני לחיינו?
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