
בתוכנית:
20:00 | תפילה בהובלת חברי וחברות הקהילה, נחגוג בצוותא את כניסת החג

20.30 | הבדלה
20.35 | ארוחה משותפת )אתם מוזמנים להביא: מנה עיקרית צמחונית/חלבית, קינוח, שתייה(

22.00 | תיקון ליל שבועות תשע''ה בקהילת סיני - תל אביב 

תיקון ליל שבועות תשע''ו

אזרחותי העולם:
אוניברסליות מול קהילתיות

חג שבועות, חג הקציר, חג מתן תורה, 
חג המחבר את קבלת התורה עם לימוד, המעשה ואהבת האחר. 

בואו לקהילת סיני ונלמד יחד אל תוך הלילה!

מוצאי שבת 11 ביוני 2016 בבית קהילת סיני
רח' בוגרשוב 88 תל אביב - הכניסה חופשית

תוכנית בספרדית / בצרפתיתתוכנית באנגליתתוכנית בעבריתשעה

"מי מפחדמזכויות אדם?" - 22.00 - 23.00
מדוע הפכוזכויות האדםלמושג 

מרתיעבישראל, והאםזה מוצדק.
אורי זכי - יועץ שר המשפטים 

לשעבר ונשיא ועידת מרצ

"The Shortest Distance: On 
Finding a Place Between 
Community and Universality"
Gahl Becker   -News Editor at 
Ynet and Psychologist

''Un modelo de comunidad: 
La Escuelita en Israel''
Julieta Kriger- Directora 
de la Escuelita, Centro 
Comunitario de 
trabajadores extrajeros 
latino americanos

0.00 - 23.0023.30 - 23.00
האם היה מקום לגוים במעמד הר 

סיני?
ד''ר רניירו פונטנה - סופר

 
0.00 - 23.30

אומנות וקהילה. השפעות ויצירת 
כתובות באיטליה

ג'ק ארביב - יו"ר מוזיאון יהדות 

איטליה בירושלים
 

Mordecai Kaplan say: 
individualism and 
particularism in the 21st 
century
Rabbi Fredi Cooper
Reconstructionist Rabbinical 
College – Philadelphia

Particularisme et universalité, 
quelques exemples français.
Ruth Ouazana– Juriste et 
fondatrice de Limoud en 
France

ביבליו דרמה קבוצתית בנושא: 0.00 - 1.00
קהילה אוניברסלית במגילת רות.

יורם קנצלר, מרצה לחינוך 
ויהדות בסמינר הקיבוצים

Bereaved Families Supporting Peace, Reconciliation and 
Tolerance - Yuval Rahamim

פאנל - יוצרים קהילה1.00 - 2.00
בנהחיית שבט אילת - עובדת סוציאלית וחברת קהילתסיני 

בהשתתפות עדו דרור - 'קהילה', בית ספר הדמוקרטי בתל אביב
                רינה כהן - עמותת החברות של חללי צה''ל

                יובל רחמים - פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני למען פיוס ושלום

סוגרים בשירה עם הדס אור גנוז והרב אליהו פרץ2.00 - 3.00

קהילת סיני | רחוב בוגרשוב 88, תל אביב-יפו
tlvsinai@gmail.com :טלפון: 054-7938560 | דוא"ל

מחבקים
את המסורת
ומחבקים 

אותך


