
מקלטאולםבית כנסת

מרכז אילת - מסלול אנגלית

 MERKAZ AYELET
ENGLISH TRACK

זולה בחוץ 
מסלול לילדים

21:30 מעמד תפילה וקבלת החג עם הרב מאיר אזרי והחזן פרדי פאר

22:00

מאיר שלו
 רות המואביה: 

סיפור של אהבה, 
 פוליטיקה וקבלת

הזר והזרה

הרב מאיר אזרי 
וניצן והורוביץ
מה לא קורקט 

בפוליטיקלי קורקט?

מי אני? שיחה על 
זהויות שונות עם 

סהר מלכה 

23:00

הרבה גליה סדן 
לא בשמים היא – 

בין מגוון קולות 
להשתקה בסיפור 

תלמודי

שמעון בוזגלו
רות הנוכרייה ושמעון 

המתייוון - שירה 
מכאן ומשם

Benji Lovitt
 Wall Street vs Main

 Street: Overcoming
 Cultural Differences

Workshop

ליאורה לונדי ברש
 שונים ביחד -
 שיעור חוויתי

)בשיתוף שונים ביחד 
פרויקט אמנותי-חינוכי(

24:00

פרופ' יפעת ביטון
תרבות מרוקאית, 

רב-תרבותיות ומשפט: 
האם אפשר לשלב 

ביניהם?

הרב עו"ד גלעד קריב
הציר האנכי והציר 

האופקי: הכלה, גיוון 
וקבלה במעמד הר סיני 

ובמגילת רות

 קולות רבים: 
 שירה ביחד עם 

שמעון סמיט

)בשיתוף תלמים -
צעירי התנועה 

הרפורמית(

Rabbi Meir Azari
The Hidden Stories

of King David

01:00

 אורטל בן דיין 
ורון כחלילי 

פוליטיקת זהויות 
בעולם מעורב

פרופ' יעקב רז 
 בשיחה עם 

 הרב מאיר אזרי.
 תרבותיות 

ואוניברסליות: 
 אפשרות לדיאלוג 

בין מזרח למערב

אין דרך לאהבה, 
האהבה היא הדרך: 

מפגש מעורר השראה 
עם אורה ואיהאב 

בלחה

Galit Roichman
 A Religious Jew, an
 Arab and a Russian
 Walk into a Cinema:

 Multiculturalism 
in Israel

02:15

הופעה מוזיקלית:

אפרים שמיר 
בהופעה חיה

נעם פרתום
 הזהות היא דבר זז: 

כתיבת העצמי 
החברתי-תרבותי

03:30

גלית רויכמן
 מפלאפל עד פיוז'ן: 

 רב תרבותיות
בקולנוע הישראלי

צ'יקונג לפתיחת הלב 
עם נירה רבינוביץ'

)בפארק הירקון(

 על המרצים:
הרב מאיר אזרי ראש מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת; עורך 

הספר 'חושבים יהדות מתקדמת' בהוצאת משכל-בבל, 
ידיעות אחרונות // שמעון בוזגלו משורר ומתרגם // 

פרופ' יפעת ביטון משפטנית, מרצה במכללה למנהל, 
יו"ר מרכז תמורה לקידום השוויון // אורה ואיהאב בלחה 
מקימי עמותת 'בוסתן בני אברהם' לדו-קיום וגישור בין בני 
אדם מכל הדתות; מהווים בחייהם השראה לפיוס, דו קיום 

ולהנחלת תרבות של שלום // אורטל בן דיין פובליציסטית, 
מעצבת ופעילה חברתית // ניצן הורוביץ עיתונאי, פרשן לעניינים 

בינלאומיים ויוצר דוקומנטרי; ח"כ לשעבר // רון כחלילי יוצר 
דוקומנטרי ואיש תקשורת // ליאורה לונדי ברש סטודנטית לרבנות, 

בוגרת תכנית חותם, מחנכת // סהר מלכה רכזת אזורית של תנועת 
הנוער הרפורמית // הרבה גליה סדן רבה בקהילת בית דניאל וחוקרת 
בתחום התפילה והפיוט // שמעון סמיט מוסיקאי, זמר ויוצר; מתמחה 

בהנחיית קבוצות בשירה ישראלית ויהודית // פרדי פאר חזן ועורך 
טקסים // נעם פרתום משוררת, פרפורמרית, עיתונאית ומנחת סדנאות כתיבה וספוקן 

וורד; זוכת פרס שרת התרבות תשע"ו // הרב עו"ד גלעד קריב מנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת // 
נירה רבינוביץ' שחקנית, מנהלת מגמת הצ'יקונג בקמפוס ברושים; עובדת בבי"ח בילינסון במרכז דוידוף לחקר 

וטיפול בסרטן // גלית רויכמן תסריטאית ומרצה לקולנוע // פרופ' יעקב רז מרצה בחוג ללימודי מזרח 
אסיה באונ' ת"א, חוקר ומתרגם של זן בודהיזם, תרבות ושירה יפנית // מאיר שלו כותב וקורא //  

 Benji Lovit Comedian/Educator. Made aliyah in 2006 // Rabbi Meir Azari Senior Rabbi at the 
 Daniel Centers // Galit Roichman Screenwriter and Lecturer in Cinema Studies

הכניסה חופשית 
תרומה מומלצת: 50 ₪ 
ההרשמה מראש באתר

 www.beit-daniel.org.il 
או בטלפון 03-5442740 שלוחה 0

מספר המקומות מוגבל. 
הישיבה על בסיס מקום פנוי. 

04:30 התרעננות בוקר עם קפה ומאפים
 05:00 שחרית על גדות הירקון עם הרבה גליה סדן 

         והמוסיקאי שמעון סמיט

09:30 תפילת שחרית לבוקר שבועות

 לילה שכולו 
שיעורים, סדנאות, 
מוזיקה וחוויה של 

התרוממות רוח


