מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת

בית דניאל • משכנות רות דניאל • קהילת הלב

~ כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה ~
תלמוד בבלי ,תענית ,י ,ע"א

תיקון ליל שבועות בבית דניאל
לילה שכולו שיעורים ,סדנאות,
מוסיקה וחוויה של התרוממות רוח

מוצ"ש  23.5.15ו בסיון

משעה  21:00ועד הזריחה

בית הכנסת

אולם זמר

21:00
21:15

מקלט  -חדר סדנאות
מעמד תפילה
סיור מודרך בגן עדן

עם הרב מאיר אזרי והחזן פרדי פאר
הפרופ’ צביה ולדן ואורחים

22:00

שערי גן עדן בין יהדות לאיסלאם
השייח' מחמיד וואל והרב מאיר אזרי

לא בשמיים היא :מחשבות מדבריות על כמיהה
וגעגוע לגן העדן האבוד
הפסיכולוג אבנר הכהן

23:00

גן עדן בתרבות היהודית ובמסורת העמים
פרופ' רחל אליאור

ֶההיית או חלמתי חלום? אוטופיה מול מציאות
במימוש החזון החלוצי
מוקי צור

24:00

גן ועדנה בכתיבה
שיחה בין שירה גפן לגלית רויכמן

לצייר גן עדן
האוצר ד"ר דורון לוריא
ֵ
שיחה עם
ָוה ַר ָ ּבה גליה סדן

עדן ,הר ,אל
סדנת פיוטים
עם מורין נהדר

01:00

גן עדן של מטה
הרב גלעד קריב וחה"כ סתיו שפיר

הדרך לגן עדן –
סיפורי מסע וחיפוש
צור שיזף

הצצה אל גן העדן הפרטי שלנו:
סדנת תיאטרון פלייבק
נדב שם-טוב

02:00

מופע מוסיקלי
עם קורין אלאל

עלילות ועלילות דם בגן עדן
סדנת כתיבה עם רוני גלבפיש

03:30

האם יש גן עדן בקולנוע הישראלי?
גלית רויכמן

 04:30קפה ומאפה
 05:00שחרית על גדות הירקון עם הרבה גליה סדן והמוסיקאי שמעון סמיט
* בשעה  9:30תפילת שחרית לשבועות

מרכז איילת

הזולה בחצר

מפרי עץ הדעת -
ְּ
גרלנדות ,מוביילים וקישוטי קיר מנייר
עם נועה ניר קריב

Ruth, David and the Messiah

Rabbi Galia Sadan
?Who Ate the Apple
A guided reading of the story
of The Garden of Eden

גן עדן מוסיקלי בזוּלה
שירה חופשית
עם המוסיקאי שמעון סמיט

Rabbi Meir Azari
Is there a heaven in the Israeli
?cinema

Galit Roichman

'ויהי בחצי הלילה'  -על דברים
המתרחשים בחשיכה
לימוד לילי נינוח עם מיכל יניב

הסוף לגירוש מגן עדן?
שעת מדיטציה והרהור עם הפסיכולוג דני רוט
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תיקון ליל שבועות — לילה של התבוננות ,חזרה אל המקורות,
שיח משותף וחוויות רוחניות.
לאורך הלילה כולו נחפש ,ואולי גם נמצא ,את גן העדן הפרטי שלנו –
במקורות ,בסיפורים ,בפיוטים ,במוסיקה ,בקולנוע ובאמנות.
הצטרפו אלינו למסע בחיפוש אחר גן העדן.

מרכזי דניאל תפילה ,קהילה ,חוויה רוחנית ולימוד באווירה פתוחה ,שוויונית
ומזמינה ,ברוח ערכי היהדות המתקדמת .אצלנו תוכלו למצוא מקום של חיבור
לזהות היהודית ,להתיידד עם מקורות יהודיים ולחגוג טקסי מעגל חיים באופן
משמעותי ושוויוני .אנו מזמינים אתכם להצטרף לאחת משלוש הקהילות שלנו —
הבית שלנו תמיד פתוח ,לכל גיל ובכל עת.
התיקונים יתקיימו בשלושה מוקדים :בבית דניאל ,במשכנות רות דניאל ביפו ובקהילת הלב במרכז תל אביב .שימו לב למיקום כל אחד מהמרכזים.
בית דניאל – רחוב בני דן  ,62תל-אביב | טלפוןoffice@beit-daniel.org.il | 03-5442740 :
משכנות רות דניאל – שד' ירושלים  ,47יפו | טלפוןmiravraz@gmail.com | 03-5442740 :
קהילת הלב – מרכז צוקר ,רחוב רש"י  ,48תל אביב | טלפוןefratrotem@gmail.com | 03-5442740 :

 | beit-daniel.org.ilמרכזי דניאל ליהדות מתקדמת

פעילות בית דניאל מתקיימת בסיוע התנועה ליהדות מתקדמת בישראל ,הסוכנות היהודית לארץ ישראל ,עיריית תל אביב
יפו-האגף לקהילה ,נוער וספורט ,וקרן ידידי בית דניאל-ארצות הברית.

