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אסיפה כלליתוועידת מר"ם13:00-9:00
אולם ראשונים וכיתות מתחם ראשונים

השתלמות מובילי תפילה 
 מוזיקאלים:

)9:30( שחרית מוזיקלית 
כיתת אלון

 )12:00-10:30( חוכמת המעגל
הקניית כלים ויסודות בהובלת מעגל 

שירה ותפילה בהנחיית אוריה צור.
כיתת אלון + כיתת ברוש

)12:00-10:30( נוסח ערב שבת 
ושחרית לשבת תרגול, והתנסות 

מתקדמת בשירת נוסח שבת בצורה 
יצירתית - בהנחיית החזן אבן כהן.

כיתת אלון + כיתת ברוש
)13:00-12:00( בניית שפה משותפת 

לרבנים ומוזיקאים סדנה משותפת 
 לכנס ״הללו״ ולרבני מר״מ - בהנחיית 
הרב גבי דגן והמוסיקאי נועם ספרבר. 

כיתת אלון 

Morning Tour at Beit Hatfutsot - 
Museum of the Jewish People in 
Tel-Aviv
9:00 Transport from Shefayim to Beit 
Hatfutsot
9:30 Meet at Beit Hatfutsot and light 
refreshments
10:00   Welcome to the IMPJ's Biennial! 
10:30   "Jewish Humor around the World": 
 Tour and workshops at the new exhibitions  
of Beit Hatfutsot.
12:00  Lunch
12:30 Transfer by Bus to Shefayim
13:00  Registration

12:00

13:00

הרשמה וקבלת תגי שם 

קבלת חדרים בשפיים

)12:00( קבלת חדרים 
 והרשמה במלון 

"פארק נתניה"

)13:30( הסעה לשפיים

קבלת פנים חגיגית: משירי אהוד מנור ורחל שפירא. מנגנים: טלי מן ונעם ספרבר14:15-13:30
מבואת מרכז הכנסים

הסונגלידר הישראלי סדנת ניגונים, 
לחנים וטיפים בהנחיית שמעון סמיט.

כיתת אלון
כלים לעבודה מוזיקאלית עם ילדים 

מירב לוי משולם.
כיתת ברוש

 מליאת פתיחה חגיגית:15:30-14:15
ברכות, נאומים רעיוניים, מעמד יזכור, קבלת קהילות חדשות, חגיגת הענקת ספר תורה לנוער תלם. פרס יוצר אור לדוד ברוזה.

אודיטוריום מרכז הכנסים

 הגנדרן הענק 
הצגת ילדים עם רמית כהן 

מהסיפוריה. 
מחפשים את המנהיג 

הבא עם חן פעילות 
לילדים מב עד ו'.

כיתת תמר

Opening Plenary
Convention Center - Auditorium

17:00-16:00
מושבים 
מרכזים 

בסימן 
שבעים שנה 

למדינה

החזון של המנהיגות 
הצעירה בעקבות שבעים 

 שנה למדינה 
פאנל בהשתתפות חברי כנסת 

צעירים: איציק שמולי, מיכל 
רוזין, שרן השכל הרן.

אודיטוריום

המגילה השישית : מגילת 
 העצמאות כטקסט מקודש 

קריאה מחודשת במגילת 
העצמאות. הרב פרופ' יהוידע 

אמיר משוחח עם הסופר 
וההוגה דב אלבוים.

כיתת יערה

אתגרי הדמוקרטיה 
הישראלית שיחה 

עם השופטת בדימוס 
 עדנה ארבל 

מושב לזכרו של משה נגבי ז"ל. 
בהנחיית עורכת הדין אורלי 

ארז- לחובסקי.
כיתת דולב

 להיות עם חופשי בארצנו 
שיחה על יהדות ליברלית 
ויהדות חילונית, הרבה חן 

בן אור צפוני והרב תמיר ניר 
ישוחחו עם ניר ברוידא וד"ר 

אריאל לווינסון ראשי הישיבה 
החילונית בבינה. 

כיתת אורן

זהות מחבר התפילה לשלום 
 המדינה-המחלוקת והפתרון

הרבה פרופ׳ דליה מרקס 
משוחחת עם ד״ר יואל 

רפל, מחבר הספר ׳התפילה 
לשלום המדינה׳. דברי ברכה: 

חה"כ יצחק הרצוג.
כיתת ברוש

בית מדרש: אשריך ארץ 
שמלכך בן חורין  

נקרא מקורות מן המקרא, 
מדרש וקבלה שיעסקו במתח 

בין מידות הענווה והזהירות,
למידות האומץ והנועזות 

במנהיגות. ד"ר מלילה הלנר 
אשד חוקרת ספרות הקבלה.

כיתת ראשונים

 יעלה בואי לגני 
קולות מקבלת שבת ספרדית אשכנזית 

ירושלמית עם החזנית הדס פל ירדן 
)שירה וניהול מוסיקלי(, יניב רבה )עוד 

ושירה(, גיא חורש ) גיטרה ושירה (

מתחם הללו

מקבלים את השבת 
במעגל כלי נגינה 

מוזיקאלי עם דורי קליין.
 בונים קהילה -

 פעילות חוויתית 
עם חן לילדי ב' עד ו'.

כיתת תמר

Piyut for Shabbat: 
for Voices of 
Sephardic musical 
tradition   
Hallelu - Music Stage

Meet with the Young 
Generation of 
Israel's Members of 
Knesset: The vision 
of Israel's young 
leaders after 70 years 
of independence

  
Auditorium

Preparations for Shabbatכאפיקים בנגב - מתכוננים לשבת על הדשא18:00-17:15

 מדרש שבת
 חברותות על הדשא עם 

הרב עזי אנדי. 

 מדרש שבת
 חברותות על הדשא עם 

הרבה טללית שביט. 

 ריו אבירטו
 תנועה ומחול עם 

הרבה גילי צדקיהו.
כיתת חצב

שוק שבת של נוער תלם 
נכנסים לאווירת השבת 

עם תחנות על הדשא של 
מוסיקה, יצירה לקראת שבת, 
ומשחקים עם המדריכים של 

תנועת הנוער הרפורמית.

אהיה אשר אהיה
תפילה חווייתית, מדיטציה, התבוננות 

וחיבור לעולם, בשילוב, הקשבה ושירה 
 מקודשת. הרב תמיר ניר 

ומיכל טל-יה.
כיתת ראשונים

 Shabbat "Shuk":  
Music, Dance and Art Sessions in Preparation 
for Shabbat   
Main Lawn

"היינו שמחים" - קבלת שבת בהובלת הקהילות יזמ"ה וקודש וחול, ליווי מוסיקלי: אנסמבל יזמ"ה 19:30-18:15
רחבת הדשא המרכזי

Kabbalat Shabbat: 
Led by Congregations YOZMA in Modi'in and 
Kodesh V'chol in Holon    
Main Lawn

סעודת ערב שבת 21:00-20:00
מתחם הגן השקוף

Shabbat Dinner/Kiddush Light Buffet
HaGan HaShakuf - Shabbat Dining Hall

"בוא יבוא ברינה" - עונג שבת: שמעון סמיט וההרכב אדמה ושמיים מארחים את: הרב אור זוהר ופליזה זוהר, החזן פרדי פאר, החזן אבן כהן, נועם ספרבר, טלי מן, הדס פל ירדן, מיכל טל-יה. 22:00-21:00
רחבת הדשא המרכזי

Oneg Shabbat : Shimon Smith and Friends 
in a Musical Shabbat Celebration
Main Lawn 

 23:15-22:15
במות ספר 

ומעגלי שיח 
וריקוד

בימת ספר: "ספר הדרשות"
על מקומה של הדרשה 

הפוליטית בבית הכנסת. 
מנחה : הרבה אלונה ליסיציה. 

משתתפים הרב יהורם מזור, 
הרב גבי דגן, הרבה אלונה 
ניר,והסטודנטית לרבנות 

יעל וורגן. 
כיתת ברוש

 בימת ספר: אסתר
לכבוד יציאתו לאור של רומן 
הביכורים של רומן הביקורים 

אסתר של הרב ניר ברקין 
הרבה חן בן אור צפוני תשוחח 

עמו על ספרו החדש.
כיתת ערבה

בימת ספר: ירמיהו בציון- 
דת ופוליטיקה בעולמו 

של יהודה לייב מגנס ספרו 
החדש של דוד ברק ברודצקי 

על הרב יהודה לייב מאגנס, 
רב רפורמי, אמריקאי שעלה 

לארץ, פציפיסט וסוציאליסט.
דוברים: הרב גוש ווינברג, 

דוד ברק ברודצקי.
כיתת רקפת

נביאים, שוטים ושותים: 
 בית מדרש לילי

שיחה על ספרי הנביאים, 
ישעיהו ויחזקאל, על נביאים 

מודרניים, עמיחי וביאליק, על 
היחס בין נביא ואיש רוח לבין 
שוטה או משוגע עם תלמידי 

הרבנות: דנה שרון ורודריגו 
באמוורצל.

כיתת רותם

כביסה מלוכלכת: מסיפור 
אישי לאקטיביזם פוליטי 

פמיניסטי הרבה אילה מירון 
 שעשוע תשוחח עם יעל שרר

פעילה פוליטית, במאית 
ועיתונאית, על סיפורה האישי 

כנפגעת אלימות מינית על 
המאבק המשפטי שניהלה נגד 

אביה, ויצירת הסרט התיעודי 
'כביסה מלוכלכת' .

כיתת חבצלת

 הנהלה על הבר 
שיחה פתוחה וזורמת עם חברי 

הנהלת התנועה על כוס בירה 
או יין והפעם נתמקד בתחום 

הקהילות, נוער וצעירים.
כיתת דולב

ובלילה חסדו עמי
 מעגל שירה מקודשת 

 בהובלת אוריה צור, 
מיכל טל-יה וחברים וחברות. 

גלריה, מרכז הכנסים

 ריקודי עם 
עם הרבה נועה מזור.

כיתת ראשונים

בית מדרש רועש 
 להורים צעירים  

עם נעמי אפרת.
מלון "פארק נתניה"

מסיבת פיגמות לילדים  
עם אבירם.

מלון "פארק נתניה"

Israeli Dancing  
Led by Rabbi Noa Mazor   

IMPJ Board & Beer:  
Meet with IMPJ board members for an open 
Q&A about the vision of the movement.
Ilanot Compound - Oren Classroom

Hebrew      English      Simultaneous Translation       Musical/Dance/Art Session      Prayer Service יום שישי / יח' סיון / 1.6 

ט.ל.ח
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Breakfast ארוחת בוקר9:30-7:00

 מדיטציה )7:00(10:30-8:00
 נפגשים בדשא ליד חדר האוכל עם 

הרבה חן בן אור-צפוני 

שחרית לשבת בסימן הסידור החדש 
 וחלוקת אותות יקירי התנועה 

הרבות דליה מרקס, והרבה אלונה ליסיציה.
גלריה, מרכז הכנסים

)10:30-9:00( שחרית נוער תלם.
מתחם הללו

)8:45( שחרית 
למשפחות 

בהובלת הרבה סטייסטי 
בלנק והחזן אבן כהן.

מלון "פארק נתניה"

)7:00 am( Morning Meditation  
)8:00 am( Shacharit Service
Presentation of the new IMPJ Siddur and conferring 
certificates of honor  
Convention Center - Small Gallery

קידוש 11:00-10:30
מבואת מרכז הכנסים

Kiddush Hayom with special honors and appreciations

12:30-11:00
מושבים 
מרכזיים 

בנושא חרות 
ואחריות

 נביאים או חולמים 
על שאלת המעורבות האמריקאית היהודית 

 הרפורמית בהחלטות מדיניות בישראל: 
 פאנל בהשתתפות: פרופ' עופר שיף , 

 גב' יעל פתיר, מנהלת גי סטריט בישראל, 
מנחה דוד ברק ברודצקי.

כיתת ברוש 

 חרות ומצוות 
למי מתאים להיות רפורמי ? אידאת החירות 

וחלום הבחירה בעולם היהודי והמערבי, הרב 
גולן בן חורין והרבה גליה סדן משוחחחים.

כיתת ערבה

ואתה ידעת את נפש הגר מסע של מבקשי 
המקלט בישראל אל החרות. שיחה עם 

נילי דותן יוצרת הסרט "פצעי מדבר" )יוקרנו 
חלקים ממנו( והרב נאוה חפץ ממקלט ישראל, 

ומבקשת המקלט גב' סרגיי.
כיתת דולב

לפתיחת "ארון" הקודש מוזמנותים מפגש 
ושיח על פיתוח מנהיגות להט"בניקית בקהילה. 

שיחה עם הרבה נעמה דפני קלן והרב גבי דגן, 
ומשתתפים מתוכנית 'ואהבת' להכשרת 

מנהיגות גאה, ענת מנילביץ פעילה בחושן ורכזת 
חינוך נוער תלם ונדב שחמון, מנהל נוער תלם. 

כיתת אורן

חופש הדעה מול כיתה על חירות הביטוי של 
המורה וגבולותיו. שיחה עם היוצרת רננה רז 
בעקבות יצירתה השימוע על פיטורי המורה 

אדם ורטה, וד"ר אדר כהן מנסיונו האישי 
כמפמ"ר האזרחות במשרד החינוך.

כיתת חצב

 )11:00( דרור יקרא 
לימוד פיוטים ותפילות לשבת מטורקיה 

ומאגן הים התיכון בהנחיית הפייטנית 
הדס פל ירדן.

כיתת חבצלת
 )11:00-11:45( פרוייקט תהילים 

המלחינה והמבצעת מאיה רביב מציגה 
לחנים מקוריים לפרקי תהילים בליווי 

פסנתר ושירה.
מתחם הללו

 )11:45( ניגוני המכינה 
חניכי מכינת תל״ם מבצעים את 

פס הקול המוזיקלי המלווה אותם 
בשנתם במכינה.

מתחם הללו

 12:30-11:00 
 משחקי מחשבה

 עם גילי קלינברגר, 
לכיתות ג' עד ו'.

כיתת תמר

 11:45-11:00 
תנועה להורים וילדים 

עם הרבה נועה מזור.
כיתת תמר

 12:30-11:45 
יצירה לקטנים

כיתת תמר

From Crisis to Vision:  
Discuss Israel-Diaspora 
relations with Reform and 
Progressive leaders from 
Israel and around the world.
Ilanot Compound - 
Rakefet Classroom

ממשבר לחזון של תקווה
דיון על יחסי ישראל והתפוצות 

ועל ההתחדשות היהודית 
ברחבי העולם עם מנהיגים 

ומנהיגות מהתפוצות.
כיתת רקפת

IMPJ’s 'Women of Valor': 
Meet with women leaders 
of different generations in 
the IMPJ.
Rishonim Compound - 
Rotem Classroom 

אמת ופיוס – על החירות והאחריות סביב 
העיסוק בפצעי העבר הישראלי  

שיחה על פצעי העבר והווה של החברה 
הישראלית, על הדרך לעסוק בהם ועל הסיכוי 

לעתיד ישראלי מפויס והוגן. משתתפים: נעמה 
לזימי פעילה מזרחית; שלומי חתוכה מעמותת 

עמרם ויעקב יוניש, יו"ר צועדים לעתיד משותף.  
מנחה: טל אבוטבול- נבו . 

כיתת ארסוף 

 החברה האזרחית והעתיד הישראלי 
נשוחח על אקטיביזם ויזמות חברתית ומהי 

החלוציות החברתית בשנות השבעים של 
המדינה: רמי הוד, מנכ"ל קרן כצנלסון, רן מלמד 

מעמותת ידיד, ניר מאיר המזכ"ל של התנועה 
הקיבוצית, ענבר בלוזר שלם, פורום רשות הרבים 

ומיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה לישראל. 
כיתת ראשונים 

בית מדרש: תפיסת האחריות החברתית 
 במשנותיהם של לוינס ובובר 

 קריאה משותפת בהגותם של שני ההוגים, 
ומה ניתן ללמוד מהם כיום. 

הרב פרופ' יהוידע אמיר, וד"ר רגב יעקובוביץ.
כיתת אשל 

 חירות ללא גבולות? 
שאלת האחריות שלנו לפליטים סורים ומבקשי 
עזרה מחוץ למדינה, שיחה עם פרופסור אנתוני 

לודר ופרופ' רפי ולדן מנחה פרופ' רונן בארי.
כיתת אלון 

האחריות של הרוב והאחריות של המיעוט   
יחסי יהודים וערבים במדינת ישראל

הרב גלעד קריב משוחח עם חבר הכנסת ד"ר 
יוסף ג'בארין )הרשימה המשותפת( ואייל רונדר 

על המתח הגואה בין יהודים וערבים בישראל, 
 על האחריות כלפי העבר וכלפי 

העתיד המשותף. 
כיתת יערה 

Shabbat Lunch ארוחת צהריים וסעודה שניה14:00-12:30

 15:45- 14:15 
מעגלי שיח 

בנושאים 
פנים-

תנועתיים

מהקהילה אל הרחוב: מעורבות חברתית 
ותיקון עולם בקהילות התנועה- פעילותה 

 של קרן בכבוד 
פעילות צדק חברתי בקהילות. מנחות: ניקי 
קריגר ושרונה יקותיאל. בהשתתפות הרבה 

רינת צפניה, הרבה תמרה שפרין, בת הר ארגון 
ה.ל.ל, ארגון היוצאים בשאלה.

כיתת ברוש 

 ?Me too 
רבות בנות דינה משוחחות על יצירת מרחב 

בטוח לנשים בקהילות להתמודד עם פגיעות 
מיניות. בהשתתפות הרבה טללית שביט, הרבה 

אריאלה גרץ, הרבה אילה מירון שעשעוע.
כיתת ראשונים 

הגשמה בתנועה חזון ארכאי או צו השעה 
כיצד נייצר רצף המשכי מתנועת הנוער והמכינה, 

לקהילות צעירים ולקהילות בכלל. שיחה 
פתוחה על רצף, המשכיות והאתגרים של שימור 

הבוגרים. בהנחיית נדב שחמון ובהשתתפות גלי 
גברוביץ, ענת מנילביץ, יפתח שביט ועדי בלום. 

כיתת אלון 

 "קטונתי מכל החסדים...״
יחד כולם קדושה- כיצד יוצרים קהילה נגישה 

ומשתפת. נחשוב ביחד איך יוצרים גיוון ושילוב 
בקהילות התנועה. מנחה יובל ניומן, בהשתתפות 

יואב קריים עו"ד דיויד לפופסקי, גוש ארונסון, 
הרב דני מאיר , וניצה הראל אטיאס.

כיתת אורן 

ספיד דייטינג עם המרכז הרפורמי לדת 
ומדינה סקרנים לשמוע על המאבק אימוץ 

במשפחות גאות? מה זה המרכז לנפגעי גזענות? 
רוצות לעזור במאבק נגד הפרדה בטיסות? 

ועוד בואו למפגשים קצרים עם צוות המרכז 
הרפורמי לדת ומדינה כדי לשמוע על המאבקים 

וההצלחות של המאבק התנועתי לצדק חברתי.
כיתת דולב 

רק מילה בעברית :על נבואה, חירות 
ושירה בית מדרש מוסיקלי בהובלת 

הסטודנטית לרבנות דליה שחם.
כיתת חבצלת

ליבי במזרח שיחה וסדנה מוזיקלית 
לרגל הוצאת הספר ״ליבי במזרח״ הסדנא 

היא חלק מהמסלול הבין לאומי ותועבר 
באנגלית. בנושא השורשים המוזיקליים 

כאן ומעבר לים. מתארחים: החזנית 
אנדריאה מרקוביץ׳ )שיקאגו(, הזמרת 

פרי סמילו, בהנחיית הרב אור זוהר 
ובהשתתפות בועז דורות ושמעון סמיט.

מתחם הללו

 פעילות שקטה
בחדר הילדים.

כיתת תמר

Promoting Academic 
Research about Pluralistic 
Jewish Streams in 
Israel: Study with current 
researchers in the field.
Ilanot Compound - 
Rakefet Classroom

"My Heart is in the East" 
– and "My Roots in Two 
Disparate Landscapes":  
A musical journey studying 
the mutual inspiration of 
liturgy created in Israel and 
around the world. 
Hallelu - Music Stage

 יהדות רפורמית והתנועה הקיבוצית 
מפגש עם מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, 

בהשתתפות יעקב יוניש, הרבה מיכל קן תור, 
והרב גדי רביב.

כיתת חצב 

 מתי זורקים את הסוכריות?
דיון פתוח על האתגר וההזדמנות בשנת המצווה. 
בהשתתפות: הרבה מירה חובב, יוסי כהן, מנכ"ל 
קהילת רענן והרב מייקל דולגין. מנחה ענבל כהן.

כיתת ערבה 

למי מיועד סידורנו החדש ?
מנחות הרבות דליה מרקס ואלונה ליסיציה. 

בהשתתפות: הרבה גליה סדן, הרבה נעמה דפני 
קלן והרב עודד מזור.

גלריה, מרכז הכנסים

לדור ודור- חילופי הדורות במנהיגות 
הרבנית שיחה פתוחה עם רבני התנועה ופרחי 

הרבנות על השליחות בפרספקטיבה תקופתית. 
בהנחיית הרב לוי ויימן קלמן, הרבה חן בר אור 

צפוני, והסטודנטית לרבנות דבי שוע חיים.
כיתת אשל 

תפילת מנחה בהנחיית התוכנית הישראלית לרבנות16:30-16:00
גלריה, מרכז הכנסים

 17:45-16:45 
סעודה 

שלישית: 
לימוד תורה 

עם רבני 
התנועה

הטורפים ככל יכולתם
 על חמדנות ויכולת החברה לבנות חברה הוגנת 

ומאפשרת. הרב מאיר אזרי.
כיתת אלון

על החירות להחליט - מעבדי אלילים 
 לשותפים במעשה הבריאה 

מסע מרתק מספרות המזרח בקדום אל 
החדשנות שבתנ"ך, הרב אדגר נוף.

כיתת דולב

 רפורמיות מסירות את הכ]פ[פות
הרבה מירה חובב והרבה גלית כהן-קדם 

משחררות את האמת על עבודתה המורכבת 
והמצחיקה של רבה-אישה בישראל.

כיתת ראשונים

 שבת רפורמית כהלכתה 
 האם וכיצד ניתן לדבר על שבת רפרומית: 

שלמה זגמן, הרבה נועה מזור, הרב עודד מזור, 
הרב יאיר טוביאס ואורית רוזנבלט. 

כיתת אורן

מהו השיח ההלכתי הרפורמי
השוואה בין הרב מרק וושופסקי לרב שלמה 

פריהוף ז"ל. הרב בנגי גרובר.
כיתת ברוש

"הקול הפנימי" האומנית מירב משולם 
לוי תתחקה אחר חיפוש הקול הפנימי 

של כל אדם, בסדנא ילמדו קטעי הגות 
ולחנים מקוריים לתפילה. 

כיתת חבצלת

כי מגליל יצא ניגון שירה רפורמית 
מקודשת ומתחדשת - עם פליזה והרב 

אור זוהר ומוסיקאים מהגליל. 
מתחם הללו

 המזוודה של קלרה
 הצגת ילדים עם 

דורי קליין
כיתת תמר

פעילות של נוער תלם 
לכיתות ג' עד ו'.

כיתת תמר

The Israeli Health System 
as a Model for Shared 
Society 
Leading health professionals 
discuss Jewish-Arab 
coexistence, through the 
lens of the Israeli health 
system.
Ilanot Compound - 
Rakefet Classroom

Tikkun Olam 
"Speed Dating" 
Repairing the world, one 
IMPJ program at a time! 
Rishonim Compound - 
Rotem Classroom מה בין השגחה פרטית לחירות ובחירה 

נבדוק האם שני המושגים סותרים האחד את 
השני? וגם נבחון את מושג השגחה בעולם 

המודרני. הרבה רינת צפניה.
כיתת ערבה

 השאיפה לחירות 
היא כל התורה על רגל אחת מפי הרב ישי רון.

כיתת אשל

 עול מצוות ללא מצווה 
בעולם הדתי ללא אל מצווה - כיצד נחנך 

לקבלת מחוייבות, מה ישכנע את האדם לקבל 
אחריות של התמדה.. הרב שלמה פוקס. 

כיתת יערה

"אם נרצה, אין זו אגדה" 
מה באמת רוצים, ומה אנו מוכנים לעשות לשם 
 כך? מבט מחודש על האידאל החברתי היהודי. 

הרבה סילבנה קנדל.
כיתת חצב

חרותא ואחריותא
נשים יוצאות, מחירים, סיכונים, נתיבים חדשים 

 ושפה מקודשת. הרבה גילי צדקיהו 
והרבה אילה סמואלס.

גלריה, מרכז הכנסים

 19:00-18:00
מושבי 
נעילה 

עם אורחי 
הוועידה

 הקרנת הסרט 'בן גוריון אפילוג'
בן גוריון יהדות נבואית והתנועה הרפורמית 

בישראל. הקרנת הסרט בן גוריון אפילוג ושיחה 
עם דוד ברק ברודצקי החוקר את יחסו של בן 

גוריון ליהדת הרפורמית.
כיתת יערה

 "חיים בתוך האש" דב אלבוים 
בקריאה חתרנית של עשרת הדיברות לאור 

מוטיב האש שמוציאה אותם מההבנה 
המצומצמת של מצוות והלכות פרטיות 

והופכת אותם למבשרים הגדולים של אידיאל 
החרות והאחריות. 

כיתת דולב

  היהודים באים: 
הומור עצמי הנשק הסודי של היהודים 

מפגש עם אסף ביידן ונטלי מרכוס, יוצרי הסדרה 
המצליחה היהודים באים. עיסוק בשאלה למה 

חשוב לחזור להיסטוריה שלנו ולבקר אותה.
כיתת תמר

 "השמיעיני את קולך" שיחה עם פרופ' 
אליס שלוי לזלי זקס מנכל"ית נשות הכותל 

בשיחה אישית עם פרופ' אליס שלוי, כלת פרס 
ישראל ומחנכת ופעילה פמיניסטית על המסע 
שלה מהאורתודוקסיה ליהדות הליברלית, על 

יהדות פמיניזם ומאבקים לחופש דת.
כיתת אורן

 הרקוד כדת פולחן ותפילה: רנה שיינפלד
שיחה מרתקת על מהות הריקוד עם היוצרת 

והרקדנית רנה שיינפלד על גוף האדם כמקדש 
בו שוכנת הנשמה, הנפש והרוח. על הריקוד 

כפולחן דתי - שבטי, כתפילה לאלוהים, כתודה 
ובקשה. על הריקוש כמיסטי וסודי, כלא מוסבר, 

הנותן ביטוי לכל הרגשות השוכנים בגופו - 
שהוא ביתו. סדנא חוויתית בשילוב חפצים.

כיתת ראשונים

מלווה מלכה - טיש מוסיקלי
מסע מוזיקלי בזמן ובמרחב בעקבות 
ניגוני שבת. ניגונים והגיגים, סיפורים 

ומנגינות. רגעי קסם של פרידה מקדושת 
השבת. הנחיית הרב גולן בן חורין, הרבה 

ליאורה אזרחי ורד והרכב מוסיקלי 
בהובלת מתן קליין.

מתחם הללו

 U'Faratzta Yama"עפיפוניאדה על הדשא
VaKedma": 
Meet leaders who are at 
the cutting edge of Israeli 
Reform Judaism in Israel's 
geographic periphery.
Ilanot Compound - 
Rakefet Classroom

"The Masses Will Join 
Them": 
View the new movie "Ben 
Gurion - Epilogue" followed 
by discussion.
Rishonim Compound - 
Rotem Classroom 

מליאת סיום - מבט לשנתיים הבאות. דברי סיכום, פרסי יוצר אור לסמי מיכאל ולרנה שיינפלד, ברכת "צאתכם לשלום" לבוגרי י"ב, שנת השירות והמכינות. מוזיקה ושירה: דוד לביא20:15-19:15
אודיטוריום מרכז הכנסים

 Closing plenary

הבדלה חגיגית בהובלת חברי המכינות ביפו ובחולון לציון 15 שנים להקמת מכינת מכמנים20:30
בדשא ליד האודיטוריום 
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