סמינר זהות יהודית אישית
2/12/09
12/09/09-3/12/09
/12/09
היום הראשון -זהות יהודית אישית
 08:10-08:55פתיחה בקבוצות
הצגת מטרות ומהלך הסמינר ,יצירת חוזה קבוצתי והיכרות עם המנחה בקבוצה.

" 09:05-09:50לאן אני שייך"
נבחן את מרכיבי השייכות של המשתתפים לקבוצות שונות על מנת לאפשר דיון מעמיק
במושג "זהות" ונתמקד בקבוצת השייכות היהודית תוך בחינת היבטים שונים של המושג "יהדות".

 09:50-10:10הפסקה ) 20דקות(.

 10:10-11:00הרצאה בנושא זהות יהודית חילונית  /הקרנת פרק מתוך התוכנית "החברה הטובים")ניר
ברוידא(
מפגש עם היהדות בגישה הומאניסטית ותרבותית.
" 11:10-11:55חוליה ועוד חוליה"
נבחן את מקומו של המרכיב ההיסטורי בזהותם היהודית-ישראלית של המשתתפים ,תוך בחינת היחס שלהם
לאירועים בתולדות העם והאופן בו הם מעצבים ,לטוב ולרע ,את הזהות האישית והציבורית.

 11:55-12:15הפסקת צהריים ) 20דקות(.

" 12:15-13:20בונים זהות"
דיון במרכיבי הזהות האישית תוך ניסיון לאבחן את נקודות ההשקה בין הזהות היהודית והזהות הישראלית
כביטוי למרכיבי הזהות התרבותית והלאומית .ננסה לבחון את הבסיס הערכי והמעשי של כל אחת מהן תוך
הבנת המורכבות מצד אחד וחיזוק הזיקה והשייכות כלפיהן מצד שני + .סיכום היום והכנה לקראת היום הבא.

היום השני -מפגשים עם זרמים
 11:00הגעה לירושלים
" 11:00-11:45אמת ומשל"
דרך "משל המערה" נדון במושגי האמת והפלורליזם ,ובסיוע מקורות יהודיים ודילמות עכשוויות נבחן את
תפיסת האמת כמוחלטת מול התפיסה הפלורליסטית כהכנה למפגשים עם זרמים שונים ביהדות.

 12:00-12:50מפגש עם נציג הזרם החרדי )אליהו לוי -חב"ד(
 12:50-12:25ארוחת צהריים ארוזה )מהבית( ופיצול השכבה לבנים-בנות לקראת היציאה למפגשים

בנים
12:25
13:00-14:30

בנות

נסיעה לישיבת בית אורות

12:25

נסיעה למדרשת נשמת

מפגש עם דתיים לאומיים

13:00-14:30

מפגש עם דתיות לאומיות

14:30

נסיעה לעיר העתיקה -הר ציון

 15:00משחק ניווט בעיר העתיקה
משחק ניווט חוויתי המשלב תחנות אתגריות בסמטאות ,והיכרות עם העיר העתיקה ,ע"ב שמש היהדות
שהוצגה ביום הראשון של הסמינר.

 17:00סיום המשחק ונסיעה חזרה לאכסניה

" – 17:20-18:00אסיף גוונים"
עיבוד המפגשים עם הזרמים השונים.

" 18:00-19:00יהדות בדרך שלי"
את השפע הערכי ,הרוחני והתרבותי של היהדות יחוו המשתתפים באמצעות "מסע" בין "תחנות"
ביהדות ובחירה של ההיבטים בהם הם מוצאים רלוונטיות לחייהם ומביעים את אחריותם כלפי
היהדות כביטוי של זהות אישית ושל אחריות ציבורית.

 -19:00סיום משוער

* יש אפשרות להוסיף מפגש עם מרצה רפורמי .בשנה שעברה ההרצאה זכתה לציונים נמוכים.

