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הםוהסדנמטקבגיןמורשתמרכז

אתשי־ארחוהתרבותממוסדות

פרהגיעצפוי־י־םיהםשאהתיקונים

וגברים,נשיםודתיים,חילוניםאנשי־ם

מהרצאות,ש״־הנוומבוגרי־םצעירים

ומסיוריםממופעים

נירנבותשרוןמאת

amבסוףתפנושאליובעירהתרבותממוסדותאחרשבכלדמה

המ־לתיקוניםשבועות.לילתיקוןתמצאוהקרובהשבוע

סורתיים

$TS1$המסורתיים$TS1$

$DN2$המסורתיים$DN2$תיקוניםהאחרונותבשניםנוספוהכנסתבבתי

mm,במ־וחילוניים.פלורליסטייםעכשוויים,אלטרנטיביים

תנ״ס,

$TS1$,במתנ״ס$TS1$

$DN2$,במתנ״ס$DN2$ברחבישוניםובמרכזיםבאולמותאוהילד,שלהספרבבית

ישהשבועותשבחגמתבררכן,לתקן.אתכםמזמיניםכולםהעיר.

בחיידקנרבקתםלאער״ןואםלבן,ומאוכללבןמלבושיותרקצת

כברירושלמייםאלפיואףמאותהזמן.הגיעאוליהלילהלמידת

ומהבזה?סוחףכךכלמהמדובר?בדיוקבמהאזזה.אתעושים

מתקנים?כולם

השבו־בלילהתורהלמידתמצוותלמעשההואהמסורתיהתיקון

עות

$TS1$השבועות$TS1$

$DN2$השבועות$DN2$בח־עריץמתק״מתזומצווההתורה.קבלתיוםולכבודלקראת

ברה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$,ששואבלימודשלחרשהמסורתאליהוהצטרפההאורתודוכסית

עכשוויות.סוגיותעםמתמידדיאלוגומקייםמהמקורות

כקישוטהתורהתיקוןמתוארשםמהקבלה.מגיעתיקון"המושג

במכוןלתרבותהספרביתמנהליגר,רנימסבירשלה״,בשיפורשלה,

שברשלבאיחוישקשורתיקוןשלהמשמעותאתיש"בנוסף,הרטמן,

שמ־מהלךאיזשהולעשותבאיםהעכשווייםהתיקוניםואכן,מסוים.

שפר

$TS1$שמשפר$TS1$

$DN2$שמשפר$DN2$לדחוףשמנסהעש״הלמידה,רקולאעשייהכאןישהעולם.את

מסרטות״.להבנותהתרבותואתהחברהאת

000

התו־האחרונות.בשניםממששללטרנרהפכוהתיקוניםכאמור,

פעה

$TS1$התופעה$TS1$

$DN2$התופעה$DN2$שונים,מגיליםשונים,מרקעיםאנשיםוסוחפתוגדלההולכת

חילונים.המוןובעיקרדתיים,גברים,נשים,

אח־רבריםשלבדעיכהקשורההזוהתופעהשל״ההתפשטות

רים

$TS1$אחרים$TS1$

$DN2$אחרים$DN2$שלהדעיכהלמשל"כמויגר,מסבירהשבועות״,בחגהקשורים

עובד׳עםהאמרהאבללעשות,מהאיןהחג.שלהחקלאיההקשר

שהמ־כך30וה־20ה־בשנותמאשרהיוםרלוונטיתפחותאדמה׳

קום

$TS1$שהמקום$TS1$

$DN2$שהמקום$DN2$,בלתילהיותהופךבעבר,אליוהלכההחילוניתשהציונותהזה

הזההתהליךתורה.מתןשלהרובדחידודאתישזמניתבורלוונטי.

כש־גלות,שלבמצביםבעיקרהיהודיהעםשלבהיסטוריהקרה

לא

$TS1$כשלא$TS1$

$DN2$כשלא$DN2$הזההתהליךעכשיוודווקאבארץ.האדמהאתלעבודהיהניתן

אלאטראומה,מתוךלאמהארץהינתקותשלרקעעללאקורה
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המשמעויותכלאתממלאתלאלארץהחזרהאופןשבאיזשהומכיוון

ההתעסקותכלהת״חסות.דורשתורהמתןוהמושגמחפש,שהאדם

עםשבוהרגעזהשבועותבו.שבוחריםכמשהוכ׳פרויקט',ביהדות

בת־בחירהשלרציניאקטעושההתורה,אתלקבלמתח״בישראל

רבות

$TS1$בתרבות$TS1$

$DN2$בתרבות$DN2$,האלהבתיקוניםהיוםעושיםשאנחנומהזהובעצםמסוימת

אחת.כמקשהבהבוחריםולאתרבותעםדיאלוגלקייםבוחרים

נו־מגווןלראותניתןשמתקיימיםהרביםהתיקוניםשלבתוכניות

שאים

$TS1$נושאים$TS1$

$DN2$נושאים$DN2$ישכלום,אוהכלשלתרבותלאזושנשמעים.קולותומגוון

בחירה.שלאקטכאן

ביןיחסיםמערכותיחסיםבמערכותעוסקתרותמגילת״בנוסף,

לראותמדהיםהזה,בהקשרהתרבות.עםיחסיםמערכותוגםאנשים

שנה15לפניבתרבות.השתרשוהתיקוניםאיךסוציולוגיתמבחינה

הגיעזהוהיוםבכלל,אםכנסת,בבתישאינםתיקוניםמאודמעטהיו

הסרט,שכוכברואיםלאוסקרשהגיעשוליים׳׳הערתשבסרטלמצב

תיו־להרבהלהגיעוצריךשבועותבלילמאורעמוסליהדות,מרצה

נים

$TS1$תיונים$TS1$

$DN2$תיונים$DN2$בתופעה.שמדוברלעצמךאומראתהואזבירושלים.שמתקיימים

אלפייש'אינית׳.להיותהפכההזושהתופעהנפלאשזהחושבאני

מרגשמאודוזהלימורלערבילעירשגוהריםהארץרחבימכלאנשים

ולה־מתוחכמיםדבריםלקחתשאפשרההוכחההואהזההחגומשמח.

פוך

$TS1$ולהפוך$TS1$

$DN2$ולהפוך$DN2$איכותית״.פופולריתלתרבותאותם

מאודבהרבהכולההשנהלאורךמתקיימיםשכאלהלימורערבי

כמוכךכלרחבלביקושזוכיםלאזאתבכלוהםבירושלים,מקומות

תראילאאבלהאשעללעשותאפשריוםשבכלכמו"זהבשבועות.

״ישיגר,טועןהעצמאות״,ביוםכמובאנשיםמלאיםהפארקיםאת

זהכשיעור,רקלאלימודשזהזהבזהשחזקמהמסוימת.חגיגהכאן

שלהמסויםבזמןגםשקשורלימודיטקסלמידהשלאירועממש

ולש־ביחדללמודההזדמנותאתשחוגגהזמןגםזהשבועותהחג.

בור

$TS1$ולשבור$TS1$

$DN2$ולשבור$DN2$רצוןגםכאןישבנוסף,וחילונים.דתייםשלהדיכוטומיותאת

ציבוריאירועשלמשהווגםמסוימת,תרבותיתלמסורתלהתקשר

אתלחוותוכדיללמודכדימהביתלצאתרוציםאנשיםוחברתי.

המשותף״.מהלימודשנוצריםוההתרגשותהכוח

מגזרשלישראליתסצנהבתוךתרבותיבילוישלבסוג״מדובר

אלאורתמרפרופ׳מסבירהתרבות״,שוחרישלמגזרמסוים,מאוד

לבי־שצמאמגזר״זהוהעברית,באוניברסיטהלסוציולוגיהמהחוג

לויים

$TS1$לבילויים$TS1$

$DN2$לבילויים$DN2$ומעניינתמגוונתתרבותלושיציעומקוםולכלהזה,מהסוג

תוכן,בושישמשהומקבלכשהואבוודאייגיע,הואגבוהבמחירולא

אינטל־מאודחיבורזהוטובים.ומרציםשלה,המקומיבמובןיהדות

קטואלי

$TS1$אינטלקטואלי$TS1$

$DN2$אינטלקטואלי$DN2$מאודחגהואהשבועותחגשורשים.שלבמובןואמוציונלי

והישרא־העובדת,ההתיישבותידיעלכבושהיהשבעברישראלי,

לים

$TS1$והישראלים$TS1$

$DN2$והישראלים$DN2$שלו,התנ״כיתלמהותגםמתקשריםאנשיםבבית.בומרגישים

רומנטי,ומאודישראלימאורשהואובועז,המואבייהרותעללסיפור

החיטהעםבקיץ,נכוןהואבשנההזמןגםבטוב.שנגמרתאגדה

מכנהכאןישבלבן.הואוהלבושחגיגיותשלתחושהישהקצורה,

הלילה,לאורךלמדנותשלהמנהגאתישמאוד:רחבישראלימשותף

מתוךיציאהשלהתרכובתעלעלוכךללמוד.אוהבהישראליוהקהל

בקונטק־לימינורלוונטייםטעמיםולתתקלאסיותיהודיותסוגיות

סט

$TS1$בקונטקסט$TS1$

$DN2$בקונטקסט$DN2$וכר.מוזיקהקולנוע,אופנה,דברלכללהתחברשיבולעכשווי

להתחבר״.ולאןלצאתמאיפהישתמיר

כברשמרצהלמנהיגותמנדלבמכוןסגלחברחברוני,עידוד״ר

להספיקומשתדלשבועותלילמתיקוניכמהבמסגרתשניםחמש

״קודםכיוטועןמוסיףבהם,מרצהלאשהואבאלוגםלהשתתף

בירושלים.שבועותבלילשקיימתהאווירהאתלהביןחשובכל

אווירתזולתיקון.מתיקוןשעובריםבאנשיםוהומהתוססתהעיר

אחרים.אנשיםעשרותמושכתעצמהשהיאבטוחואנימיוחדתחג

יותרלמרכזיוהופךמתרחבוהיהשהלוואידברכאןמתרחשבנוסף,

$j$1STונ$$1STנו־סביבנפגשיםאנשיםמאותשבועות.בלילרקלאבירושלים,

$2ND$ונj$2ND$והמסורתהמורשתהדת,אלואםעבורםמשמעותייםשהםשאים

ודניםהישראליתלמציאותורלוונטייםבועריםנושאיםאלוואם

מתקייםמחשבה.ושלהגותשלהסתכלות,שלמקוםמתוךבדברים

מכאןיוצאתכלומרוהמינים.הסוגיםמכלאנשיםביןאמיתידיאלוג

קהילותשליצירהרחבה,משמעותעםלמידהשלגדולהתקווה

והמר־העיקריוהבירוראינסטנטמאודבעולםחייםאנחנולימוד.

חב

$TS1$והמרחב$TS1$

$DN2$והמרחב$DN2$שהטלוויזיהמההםוהתובענייםהעמוסיםלחייםמחוץהפתוח

פעמיםהרבההאחר,עיקריים:חסרונותשניישובהלנו,מספקת

אמיתיודיאלוגקהילהמספקתלאהיאוהשני,נמוכים.הםהתכנים

חיהצרכנותיששבועותבתיקוניכמולימודבמפגשיאנשים.בין

עםבמגעלבואאנשיםשלוהזדמנותאקטיביתצרכנותתכנים,של

דווקאלאונמצאתשהמורשתלהביןחוזריםאנשיםשלהם.המורשת

וכלאחרלכלשייכתהיאשלה,שוניםפרשניםבידיאוהדתבירי

שלוהעולמותוביןבינהולחברשלוהמקוםאתבהלמצואיכולאחד

שלו״.היומיומיתוהמציאות

לה־שונהנושאבחרהתיקוניםאתשמקיימיםמהמוסדותאחדכל

עמיק

$TS1$להעמיק$TS1$

$DN2$להעמיק$DN2$המ־באמצעותבוערתסוגיהעלנוספתהסתכלותדרךהשנהבו

קורות.

$TS1$.המקורות$TS1$

$DN2$.המקורות$DN2$אבלנשים,הדרתנושאהואהשנהשהלהיטלומרבהחלטניתן

לבחור.הואשצריךוכלנושאיםשלמגווןמציעיםהתיקוניםשלל

iwnnהבאבעמוד

וזיאביבית

תדמוראוריהצילום

שמואלבית

גוזנימגדצילום

בגיןמורשתרכזןמ

ית״צצילום
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סטרישאנן

חימוןבןדניאל

הכנסתאתרבאדיבותצילום

שבועותלילתיקוןא׳־רועי15ב־תתמוךלישראלהחדשההקרן

שבעהומתוכםשקל,אלף40כ־שלכוללתבעלותהארץרחביבכל

000,2ל־500ביןנעיםהמענקסכומיבירושלים.שייערכותיקונים

התיקוןאירועיאתהמקדישותנבחרותלקהילותמיועדיםוהםדולר

״זודתית.והקצנהנשיםבהדרתמאבקחברתי,צדקלנושאיהשנה

ברוחשהםשבועותלילבתיקוניתומכיםאנחנושבההשנייההשנה

למסורת״,יהפוךשזהמקווהואניבהם,מאמיניםשאנחנוהערכים

מחפשים"אנחנוליאל,רחללישראלהחדשההקרןמנכ״למסבירה

ומא־היהדותשללערכיםהאלההערכיםביןהחיבוראתהזמןכל

מינים

$TS1$ומאמינים$TS1$

$DN2$ומאמינים$DN2$ויונ־ועכשיוכאןשלברוחשהםדבריםקיים.כזהשחיבור

קים

$TS1$ויונקים$TS1$

$DN2$ויונקים$DN2$.עוסקיםבהםתומכיםשאנחנוהחברתייםהארגוניםמהמסורת

התע־שלחברתיות,עוולותשלתיקוןבתיקוןהשנהכללאורך

מרות

$TS1$התעמרות$TS1$

$DN2$התעמרות$DN2$,טרנ־מאורהפךהזההחיבורועור.נשיםהדרתשלבחלשים

די,

$TS1$,טרנדי$TS1$

$DN2$,טרנדי$DN2$ההיענותסמךעללשפוטאםרלוונטית.הופכתהיהדותגםוכך

לחיבורבציבורמאודגדולצמאשישכנראההתיקון,לערב־שיש

בוערים".חברתייםנושאיםוביןיהדותבין

המתק״מיםהתיקוניםשבכלכךעלעמדהלישראלהחדשההקרן

ולמרציםולנוערלצעיריםגםביטויושיהיהנשים,גםילמדומטעמה

וית־הללביתעםבשיתוףייערךהקרןשלהמרכזיהתיקוןחילונים.

קיים

$TS1$ויתקיים$TS1$

$DN2$ויתקיים$DN2$.הרצאותשלבמתכונתשיתק״םהאירוע,בסינמטקtedמפי

בתי־יעסוקוהכלכלה,התרבותהחברה,מתחומימובילותדמויות

קונים

$TS1$בתיקונים$TS1$

$DN2$בתיקונים$DN2$יתקייםוהואבישראל,הציכוריהיוםלסדרהנוגעיםחברתיים

היועץשמחון,אביד״רהמרכזיות:בהרצאות00:22-00:1בשעות

ה״כהישראלי;במשקחברתי־כלכליתיקוןעלהאוצרשרשלהכלכלי

סטריטשאנןהזמריםהחינוך;דרךהחברהתיקוןעלסימוןבןדניאל

עלטהיירסשבישראל;מקלטמבקשיועלפליטיםעלזהרועלמה

עלבוזגלומאירהד׳׳רהפילוסוףבגזענות;האתיופיתהקהילהמאבק

ועוד.בוחןכמקרההזמןהשבת

בירוש־מקוםבכלשבועותשבלילבכךמקסיםמשהויש״בעיני

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$ריל,ליבנהמרבמציינתבתיקונים״,שמשתתפיםאנשיםרואים

ללמודמאפשריצרנושאנחנו״התיקוןהלל,בביתפרויקטיםמנהלת

שמש־שהאנשיםמאורלנוחשובולכןדתי,דווקאולאויהודיממקום

תתפים

$TS1$שמשתתפים$TS1$

$DN2$שמשתתפים$DN2$לאוהחברתית.הכלכליתהתרבותית,הקשתגונימכליהיובו

אחת,כלרקות20שלקצרותבהרצאותאלאטקסטיםבלימודמדובר

ירושלמים".יהיוהמרציםשכלחשובלנווהיה

ומ־בסינמטק,לתיקוןשיגיעואנשים250לכ־מצפיםהללבבית

רגישים

$TS1$ומרגישים$TS1$

$DN2$ומרגישים$DN2$מיוחדבמיקרופוןישתמשוואףשבתמחילוליימנעוהםכי

בשניםהתופעהלהתפשטותמודעתרילליבנהגםבשבת.שמאושר

אתמחפשיםאנשיםכיפופולרייםהפכושבועות״תיקוניהאחרונות:

ההזדמנותזושבועותלילדתית.בהכרחלאשהיאהיהודיתהזהות

ולישראליות״.ליהדותהיומיומייםהדבריםאתלחבר

בביתלישראל:החדשההקרןבחסותהמתקיימיםנוספיםתיקונים

לכ־המיועדיםשיעוריםארבעהיתקיימוחינוך,ביתהספרבביתאלול,

700

$1ST$700$1כלST$

$2ND$700$2כלND$שכותרתותיקוןתעבירדוברנועהוחילונים:דתייםתיכוןתלמידי

והאח־״האחרעלתדברגורתמרשבתוכי״,האחרעלואני:שלי״הצל

ר׳־ות״,

$TS1$,והאחר׳ות״$TS1$

$DN2$,והאחר׳ות״$DN2$העצ־למגילתרותמגילתביןוצדקהב״צרקיעסוקברמןנדב

מאות״

$TS1$העצמאות״$TS1$

$DN2$העצמאות״$DN2$ואחווה״.שוויוןחירותותמורה״גאולהעלירצהעסיסועמית

על"שיחותשכותרתושיעוריתקייםב-רושליםהכרםביתבשכונת

איש.50כ־המונהאלוללקהילתהמיועדניר,תמירבהנח״תהאחר״

אתתייחדתלפיותבשכונתהשוויוניתהאורתודוכסיתהישיבה

והשוויוןהפמיניזםברוחתיקוניםשמונהשללסדרהשבועותערב

פמיני־"עלרוס(,)תמרהמתמשכת״הכלותתפיסת״עלהמגררי:

זם

$TS1$פמיניזם$TS1$

$DN2$פמיניזם$DN2$שביניהם״ומהפמיניזםחסידות,״עלהרטמן(,)טובהותיאולוגיה

לוברבוים(,)מנחםתורה״ותלמודמתמשכת״התגלותקויפמן(,)ציפי

ומהקולבת״שכינה,זידמן(,)אסףואימננטיות"טרנסצנדנטיות״על

רוטנברג)שעיההפמיניסטית״התפילהו״שפתכהן()שושנהשביניהן"

קמבל(.ואביטל

ג׳־שייחסולידריותתנועתידיעליתקיימונוספיםתיקוניםשני

ראח

$TS1$ג׳ראח$TS1$

$DN2$ג׳ראח$DN2$חופשית.ישראלתנועתידיועל

בשיתוףשמואלבביתיתקייםהקרןבתמיכתנוסףגדולאירוע

בנושאישיתמקדותיקוניםשישהייערכושבוקולג',יוניההימ־ו

בקו־בספרות,מובחרותויצירותראשוניותיצירותיצירות,ביכורי

לנוע

$TS1$בקולנוע$TS1$

$DN2$בקולנוע$DN2$.יהושעא.ב.ראשון,תיקוןעלתדברקלמןנעמההרבובשירה

ידברדייןניסיםומתמידים,ראשוניםלביכוריםתיקונואתיקדיש

תייחדמרקסדליהר׳׳רבקולנוע,גדוליםבמאיםשלהתחלותעל

עליספרפוקסשלמההרבהמקדש,בביתלנשיםתיקונהאת

בסיורהלילהאתיחתוםאילןדורור״רוחתימתההתורהפתיחת

סקריבל.במוזיאון

האחרונות״,בשניםללהיטהפכובהחלטשבועותליל״תיקוני

העיוניותוהתוכניותהקורסיםמחלקתמנהלתברילנט,מיכלמציינת

שערכומהראשוניםהיינושאנחנולהרגישחשוב״אבלשמואל,בבית

הסיוריםהםאותנושמייחדומהבירושלים,אלטרנטיבייםתיקונים

בזמןהמערביבכותלומסתיימיםהבוקראורערשמתקיימיםהליליים

שמדוברכמובןבלבן.לבושיםכולםשבהההמוניתהשחריתתפילת

כמוהו״.מאיןומרגשמיוחדבמעמד

כבכללתיקוןשיגיעומשתתפים600לכ־מצפיםשמואלבבית

אלינושמגיעים״האנשיםלירושלים.מחוץיגיעומהםרביםשנה,

כיפה״,חובשיוגםחילוניםוהמינים,הגיליםמכלתרבותשוחריהם

התורהלימודמנהגאתלפתוחהואהרעיון״כלברילנט,מבהירה

כמריםשגםבעברפעמיםהיולכולם.שפתוחללימורשבועותבליל

שבועותליללתיקוניהנהירהשלהתופעהבתיקון.להשתתףהוזמנו

אתללמודהקודש,ספריאתלפתוחבכמיההוקשורהיותררחבההיא

האורתודוכסיה״.באמצעותדווקאלאולשורשיםולהגיעהיהדות

000

בעי־ר,גדולהכיהתיקוןהמסורתכמיטבייערךשםחי,אביבבית

בציונות,היהודית,במסורתוקבלהנתינהשלבהיבטיםלעסוקבחרו

וע־חברהוהאזרח,המרינהוהאדם,אלוהיםוביחסיובחברה,בהלכה

סקים

$TS1$ועסקים$TS1$

$DN2$ועסקים$DN2$.ועור

סיפוריםמקורי,טישסדנאות,שיעורים,תציעהליליתהתוכנית

קבלהעלהלברטלמשהפרופ׳הלילה:במהלךבדובריםומערכונים.

בסיפורוקבלהנתינהעלמזורלאהר״רוהאדם;אלוהיםביחסיונתינה

נותנת,המדינה״מהעלמרקר״,״רהעורךרולניק,גיאואחיו;יוסף
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פרטייםאנשיםשל״הנתינהעללאובניר״רהרבמקבלת״;היאומה

בספ־וקבלה״נתינהעלוייסרוחמהד״רהמוניים״;נתינהאירועימול

רות

$TS1$בספרות$TS1$

$DN2$בספרות$DN2$וטובים.רביםועודחז׳׳ל״

סי־שלבמקבץאלפייוסייופיעוהאמנותייםהמוזיקלייםבחלקים

פוריים

$TS1$סיפוריים$TS1$

$DN2$סיפוריים$DN2$דודבמקביליופיעובלילהלשלושאחתרבי־ןונתעהקבלהעל

והופעהבציבורשירהמדרשים,שיכלולמיוחדבטישלבויוסימנחם

שבת.קלבתאנסמבלשל

מושבגםיתקייםהמוזיקליותולאתנחתאותלהרצאותבמקביל

יריעלשיריםהקראתמרתוןיתקייםבנוסףהאנגלית.בשפהמיוחד

הנושא,עלשכתבוהרוחמשיבמקבוצתירושלמיםמשורריםשבעה

חוהזינדר,אריאלגוברץ,מיכלהראש,בןמואיזאטינגר,אסתרובהם

המ־הואהערבומנחהעורךקולמן.אלובתשביליבנימיןפנחס־כהן,

שורר

$TS1$המשורר$TS1$

$DN2$המשורר$DN2$הרוח״."משיבהעתכתבמעורכ-ניםינוביץ,יורם

אתהו׳מההכסףאיפהשואליםרביםשבהםאלה,בימים״דווקא

ומהקיבלתימהלשאולאנשיםמזמיניםאנוהמרעה׳בשבילעשית

חי,אביבביתהתוכניותמנהלתנקר,מיכלמסבירהלתת",יכולאני

שאלותהןאלהכלכליות,אופוליטיותשאלותאינןאלה״שאלות

וביןלרעהואדםביןביחסהחיים,בפילוסופייתהקשורותמהותיות

אתהעולםבכלהיהודיהעםמצייןשבוהשבועות,חגלאלוהיו.אדם

אנושית,והכללהיהודיתהחברהאתומגבששמאחדחגהתורה,קבלת

והתרבותייםהרוחנייםההיבטיםאתלהרגישמצוינתהזדמנותהוא

ממנו״.חלקכולנואשרהגדולוהקבלההנתינהמערךשל

00

״מגילתהנושאתחתלילהלימודייתקיימובגיןלמורשתבמרכזגם

אריאלי,קוביהעיתונאישלהרצאותעםהחברה״,ותיקוןצדקחסד,רות:

בסיומןסג״ל.אראלוהעיתונאיחברוניעירור״ררוזנק,אבינועםד׳׳ר

ותיקין.לתפילתהמערבילכותלמודרךסיודייערךההרצאותשל

במוצאייתקיימודודמגדלבמוזיאוןשבועותלילתיקוןאירועי

שלבדרכןויעסקולדרכן״יוצאות״כשנשיםהכותרתתחתשבת

שלהרצאותיתקיימוהערבבמהלךהחופש.ואלהחירותאלנשים

הכהןאבנרושלוחרותה״;נעמירות,של״סיפורןוייסרוחמהד״ר

כפורצתהאשהגברית,תרבותמעצבותנשיםלנעמימחכה״בועז

בקטעיתלמוסרביעייתחבריאחראיםיהיוהאמנותיהצדעלדיר״.

תהלים.ספרמתוךא־קפלה

השבועותחגלכבודלימודערבישלושהיקייםהרטמןשלוםמכון

״תיקון:הכותרתתחתיתקיימוהלימורערביהרחב.לקהלהפתוחים

ישראל״.תיקוןהתורה,תיקוןהאל,תיקוןהטרילוגיה.

מצייןתורה״,ללמודררכיםכמהוישתורהמתןחגהוא״שבועות

לשמהתורהללמודהיאאחת״דרךהרטמן,ממכוןאוןברשרגאד״ר

אק־הקשרשוםלהיהיהשלאכזהובאופןבלבד,המצווהקיוםלשם

טואלי

$TS1$אקטואלי$TS1$

$DN2$אקטואלי$DN2$הענייןאתלהפוךהיאפופולרית,מאורשהפכההשנייה,הדרך

שלנו.הדרךאינהמהןאחתואףשחקן,אואמןעםבידורילאירוע

מכוןשלעיסוקווזהוהערב,במרכזעומדהתיקוןשבועותלילבתיקון

נעסוקהישראלית.החברהבתיקוןעוסקהשנהכלשלאורךהרטמן,

שוניםמתחומיםשמגיעיםאנשיםבאמצעותונשאליהדותבמושג

צריכיםושאנחנוהציעההיהודיתשהתרבותהתיקוניםמהםומגוונים

שבההרגילמגדריוצאתתחייהחוויםאנחנולאחרונההיום.לעשות

כו־החברההשם,וברוךשלהם,התרבותאתומאמציםחוזריםיהודים

לה

$TS1$כולה$TS1$

$DN2$כולה$DN2$ביחד".תורהמתןאתחוגגת

סוציולוגיתאלאור,תמרפרופ׳

דודמגדלמוזיאוןבאדיבות
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