
 תיקון שבועות בחנתון תשע"ו: 
 חיבורים בין שמים וארץ

 
 "לא עופות מרום אנחנו ואל גובה השמים

 גם אתם גם אנוכי לא נגיע כנראה" )נתן זך(
 

סיונות יאל הלא נודע. נושאפו להתנתק מהאדמה,  ניסומאז ומעולם חיפשו בני האדם נתיבי המראה, 
רבים נעשו בתרבות האנושית לחבר בין שמים וארץ, חלקם גשמיים וחלקם רוחניים. איקרוס ודדלוס 

. הבנאים סללו דרך למטוסים, חלליות ותשדורות לוויין ,אל השמש שלמדו מהציפורים ופרשו כנפיים
 חיפשוים נביאים ומיסטיקונ של מגדל בבל העתיק עוררו השראה באדריכלים שתכננו גורדי שחקים.

אחד החיבורים המרגשים , ולהתחבר לצינורות השפע בין השמים לארץ ושאפו רוחנייםנתיבים 
נוצר לרגע קט ושבועות, כאשר בחצות הליל נפתחים שערי שמים בכל שנה במתרחש על פי המסורת 

 , יםחיבור נכסף בין שמים וארץ. בתיקון ליל שבועות השנה נעסוק בחיבורים הללו מכיוונים מגוונה

 גילאי:-רבההתיקון 
. בזמן זה להתרועעות והכרות עם כיבוד משמחעם התכנסות, זמן  21:30בית תמר יפתח ב 

 ם למצוא את התוכנית המתאימה להם:יסייעו ההורים לילדיה
 

 מסור.  שמרטפיםבהם צוות  שבה יטפל יוזמנו ל"מסיבת פיג'מות" 6ילדים עד גיל 

, הכנה הטקסט של מתן תורהאת  "מעמד הר סיני":  לימודיחוו את  ד'-בכיתות א'ילדים 

לתחתית ההר  מסע התנקות כמו שעשו בני ישראל, – רוחנית )צ'נטינג או יוגה(, הכנה פיסית

  ומפגש מרגש עם משה ובת קול משמים.)שכונת הרקפות( 

 נעורים.ישתתפו בתיקון ילדים עם שירה לוין ועם מדריכים משכבת ו' -בכיתות ה'ילדים 

ובו יסתובבו בין בתים ייעודיים ישתתפו ב"תיקון נוער"  13-15בני נוער מגיל 

 יעבירו שיעור ב"תיקון הילדים". וילמדו ממורים שונים.  בעקבות הלימוד בחנתון 
 

. בשעה זו ההורים ילכו להשיב את הילדים לישון 24:00כל תיקוני הילדים יסתיימו עד השעה 
 המבוגרים.וישובו להמשך לימוד 

 תוכנית תיקון המבוגרים:
 .בית תמ"ר יפתח את שעריו, להתכנסות על גבינות ויין – 21:30

 

 . 22:40- 22:00דקות,  40שיעורים בני  - מושב ראשון – 22:00

שונאים, סיפור אהבה?  - גורדי שחקים  -: פאנל אדריכלים מפגש א' באולם תמ"ר
 וטין, מאיה רנד, איילת סופר, רנן קרני( -)דניאלה נוביס

מפגש ב' בספריית תמ"ר: מפקד הטייסת אבי יעקובי על סיפורי שמים: חוויות של 
 טייס קרב. 

 )יעודכן בהמשך(מרצה מחבורת תל אביב מפגש ג' בחדר הישיבות: 

 

 עור מרכזי משותף באולם תמ"ר:שי – 22:50
 דקות שיעור( 40) גאווה ודעה קדומה במקרא ובימינו על איריס יניב ד"ר הרב

 
 
 



 
 24:10 - 23:40דקות,  30מושב שני של שיעורים בין  - 23:40

 

 בין המגדל לסולם: על החיפוש אחר "שער השמים": יעל נחשון: בספריה מפגש א'
 בסיפורי המקרא

הדשא: שירה לוין: "כחול אשר בארץ וככוכבי הרקיע לרוב...."  מפגש ב' בחוץ על
 מבט אישי על עצמי בין החול לרקיע.

 עפות בין שמים וארץ  –בבית הכנסת: קרן שחם על צפרות  גמפגש 
 

 מסיבת גלידות משותפת להורים וילדים באולם תמ"ר – 24:15
 

 הפסקה להשכבת הילדים –1:00- 24:30
 

 שלישי מושב -  04:1 – 1:00
   על מסורת פתיחת השמים בליל שבועות "ר ג'יימס מייזלס:מפגש א': הרב ד

': אביטל בר צורי תעביר סדנת קונטקט למבוגרים הממוקדת בריחוף בין במפגש 
 שמים וארץ. 

 

 מושב רביעי – 2:20 – 1:45
תרגום משמים או מן הארץ? התגלות או חטא? על "הרב עודד מזור: ': אמפגש 
 סיפורו של תרגום השבעים". גילגולי
 מודרכת עם ידידיה חזני  כוכבים: תצפית , נפגשים ליד בית תמ"ר'במפגש 

 

 מושב רביעי: – 2:30 – 3:00

 לא בשמים היא? –ס: הלכה חילונית : ד"ר עמית עסי' בספריהאגש מפ
 

 מושב חמישי: – 4:00 – 02:3

 גורדון על ארץ ושמיים במשנתו של א.ד. מפגש ב': יאיר בר צורי

 

 


