
 

 
 

 

 2020בדצמבר  7

 מנהיגי תרבות יהודית ת להכשר הזמנה להשתתף בפרויקט

 בקהילות חילוניות באירופה 
 

ודוברות עברית    חילוניותבקהילות  יהודית    מנהיגי תרבות  להכשרתבפרויקט    להגיש בקשה להשתתף הנכם מוזמנים  

   בלבד, והיא מופנית אל נשים ואל גברים כאחד. ה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות  נהזמ. באירופה

של ארגון 'חזון' מארה"ב בשותפות עם משרד התפוצות    'הקהל'במסגרת מיזם    מכון קהילותיוזמה של  פרי  הפרויקט הוא  

    .ומנחיםובהשתתפות מגוון של מרצים   אורניםהמדרשה בידנו בשותפות עם -על   יבוצע, והוא הישראלי 

   –ו מנת שיוכל- ידע וכלים מעשיים על   וירכשו משתתפיהפרויקט במסגרת 

 אירועי החגים הקהילתייםלהוביל פעילויות שייצקו תוכן בעל משמעות ערכית ותרבותית ב  -

 וכד'  , "זיכרון בסלון" , בתי מדרש חילוניים"יהדות בסלון"  –  למבוגרים  לימוד משותףמפגשי להנחות  -

 טקסי לידה, בר ובת מצווה, טקסי נישואין וטקסי אבלות –  הבקהיל טקסי מעגל חיים לערוך  -

, באמצעות  מפגשים קבוצתיים בשעות הערב  15ברוח התקופה, הפרויקט יתבצע ברובו אונליין ובמסגרתו יתקיימו  

zoom   .10  ינואר ו 2021  מאי -מפגשים יתקיימו בחודשים  . לוח  2021  אוקטובר החל ממפגשים נוספים יתקיימו    5-, 

 . בעמוד הבא מצורף   ונושאיהם  מועדי המפגשים 

 : לצד המפגשים הקבוצתיים, יתקיימו במסגרת הפרויקט המרכיבים המשלימים הבאים

 חוצות קהילות או    בקבוצות קהילתיותידי משתתפי הפרויקט -עלמפגשי לימוד משותף הנחיית  ( א)

   ולטקסים ומסכות לאירועים  מערכי פעילות שירים, ליקוט כתבים,  –  בשירות הקהילות יצירת מאגר תכנים ( ב)

 לקהילות חילוניות בתפוצות  םהמותא  מקורי פיתוח תוכן     (ג)

  ן, באופן שייאפשר לההקהילותסל המיומנויות והכלים העומדים לרשות  שכתוצאה מהפרויקט יגדל  נו שואפים לכך  א

המקיימים    קהילתייםתרבות    מנהיגי תיווצר רשת של  , וכן כי  פעילויות מעניינות ועשירות בתוכן וברוחעבור חבריהן  לקיים  

 . ביניהם קשרי גומלין ושיתופי פעולה 

עד  ,  דוברי עברית מקהילות חילוניות ברחבי באירופהמשתתפות ומשתתפים    24-לא יותר מ  קבל לפרויקטבכוונתנו ל

שיחה  ידנו מתאימים לאחר  -שלהם, ושיימצאו על  האשר יקבלו לשם כך את תמיכת ועד הקהיל,  שלושה מכל קהילה 

, אולם  מקהילות שכבר בקשר עם מכון קהילותללא עלות עבור משתתפים    היא . ההשתתפות בפרויקט  שנקיים עמם

ולשתף פעולה בכל  מחויבות    המבקשים להצטרףנדרשת מכל   כמנהיגי  וכן מוכנות לשמש  המפגשים,    15להשתתף 

 .  2022תרבות בקהילותיהם לפחות עד תום שנת 

פרטים נוספים    .בכך המעוניינים  משתתפי הפרויקט  ישלם מכון קהילות שכר ל  בקהילות  מפגשי הלימודעבור הנחיית  

 בעניין זה ימסרו בהמשך. 

יות  . הטופס ההרשמה אליו תוכלו להגיע בלחיצה כאן   מנת להגיש בקשה להשתתפות בפרויקט מלאו בבקשה את-על 

 ם.  מקדימים להירשומספר המקומות מוגבל, ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי ותינתן עדיפות ל

 . 2020בדצמבר  25פרויקט הוא  ב להשתתפותהמועד האחרון להגשת בקשה 

, ומייחלים לכך  מכמה שיותר קהילות חילוניות ודוברות עברית באירופהנציגים    בפרויקטאנו מצפים ומקווים שישתתפו  

   .שכולנו נעבור את התקופה הזו בריאים ושלמים ואיתנים בכל המובנים

  

https://www.machon-kehilot.org/
https://hazon.org/hakhel/hakhel-home/
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/pages/default.aspx
https://www.oranim.ac.il/sites/heb/hamidrasha/pages/default.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesRhDIX_W7ZI1yqeIElfZZEbvwzyskVx3LIbt1k61dCfVGDA/viewform?usp=sf_link


 

 
 

 

  להכשרת מנהיגי תרבות יהודית בקהילות בפרויקט תכנית המפגשים
 

 (CETשעון מרכז אירופה ) 20:00כל המפגשים יתקיימו במשך כשעתיים, החל מהשעה 

 

 מנהל תחום קהילה וזהות יהודית ישראלית במדרשת אורנים  –את המפגשים מרכז ומוביל ערנ שפיר  -

 תימסר הודעה בהמשך ( ובחג השבועות בקהילה טקסי לידה, שיעסקו ב15-ו 14)מספר של שני המפגשים האחרונים הם על מועדי -

 לשינויים נה התכנית נתו -

מספר  
 מפגש 

 מנחה  נושא  יום ותאריך 

1 
 רביעי יום  

6.1.2021 

בין   –היהדות כסיפור משותף  )א( :זהות יהודית וישראלית
  –לוח השנה העברי )ב( זהות אישית לסיפור קולקטיבי; 

 קווים לדמותו )משטח ההמראה של העם היהודי וה"מקום" 
 בו אנו נפגשים 

, מנהל תחום קהילה וזהות  ערנ שפיר
 אורנים ב היהודית ישראלית במדרש

2 
 יום רביעי 

20.1.2021 

 )ב(? טקס משפחתי, קהילתי; מהו טקס)א( : ט"ו בשבט 
 ט"ו בשבט בקהילה 

, רבה ישראלית,  דותן אריאליהרבה 
 חברת קיבוץ שער העמקים 

3 
 יום רביעי 

3.2.2021 

טקס קבלת השבת   )ב( ;לימוד   –קבלת השבת )א(  :שבת
 בקהילה 

, ממקימי המדרשה באורנים,  שי זרחי
ניגון הלב בעמק  ממובילי קהילת 

 יזרעאל 

4 
 יום רביעי 

17.2.2021 

  –)א( סיפורה של מגילת אסתר; )ב( פורים בקהילה   :פורים
 חופש, חיפוש ותחפושת 

 [ המשךביפורסם ]

5 
 יום רביעי 

3.3.2021 

: )א( החומרים מהם  מסורת וחידוש  – גלגולו של חג 
פסח כמקרה מבחן; )ב( המסע אל החירות    –עשויים החגים 

 סיפורו של פסח  –

, מנהל תחום קהילה וזהות  ערנ שפיר
 יהודית ישראלית במדרשה באורנים 

6 
 יום רביעי 

17.3.2021 

                )א( מבנה הסדר המשפחתי;  : הכנות לפסח בקהילה
 קהילתית הזדמנויות לעשייה  )ב(

, מנחה ומלוות קהילות,  יעל ליפשיץ 
 מכון שלום הרטמן 

7 
 יום רביעי 

31.3.2021 

יום השואה; )ב( יום הזיכרון לחללי   )א( :החגים הלאומיים
 מערכות ישראל; )ג( יום העצמאות 

ממייסדי המדרשה   ,מוטי זעירא
 באורנים וד"ר לספרות עברית 

8 
 יום רביעי 

21.4.2021 

 משימה אינסופית;  כקהילה  ה)א( בינוי  :בינוי קהילה
 בית מדרש קהילתי  )ב(

 ערנ שפיר 
, מנהל רשת קהילות  עומר זוננשיין

 המדרשה באורנים 

9 
 יום רביעי 

5.5.2021 

)א( על גמילות   מוסדות נוספים בקהילה: – גמילות חסדים
 חסדים ותיקון עולם; )ב( מוסדות קהילתיים לעזרה הדדית 

 [ המשךביפורסם ]

10 
 יום רביעי 

19.5.2021 

היהדות כסיפור   : )א(הכנות לראש השנה ויום כיפור
הצעה לטקס   בריאת האדם בראש השנה; )ב( – אוניברסאלי 

 ראש השנה בקהילה; )ג( הצעה למודל יום כיפור בקהילה 

 ערנ שפיר 
, מובילה קהילתית בשכונת  נעמי קרן

 הדר בחיפה 

11 
 יום רביעי 

6.10.2021 
 בקהילות  בר/בת מצווה עריכת אירועי 

, מנהלת מרכז מפת"ח  רונית גילת עזר
פיתוח תוכן חווייתי במדרשה   –

 באורנים 

12 
 יום רביעי 

20.10.2021 
 עריכת טקסי נישואין  –בקהילה   חתונה

, מובילת טקסי ד"ר אליזבט גולדווין
 נישואין בהוויה 

13 
 יום רביעי 

3.11.2021 
 לוויה ואבלות  עריכת טקסי 

, ממקימי המדרשה זריז הדס רון 
 באורנים ומובילת טקסי חיים 


