
 חנתוןו' בסיון,  , מוצא"שתיקון ליל שבועות תשע"ח

ים ְבעִׁ  שִׁ

 

21:00 

 לחג באולם בית תמ"ר ערביתתפילת  – 21:00
 "לחיים!" : ובאולם בית תמ"ר במבואתרעים עם כיבוד ויין מפגש  - 21:20

 

 .םוכולנו נזכה לטעום מה₪...  שבעיםיינות מעולים שבחר בפחות מ 3לפתיחת הערב, יהודה נהר, יינן הבית, יציג לנו  טעימת יינות:
 

 
 ספריית בית תמ"ר :

 פנים לתורה" שבעים"
 אולם בית תמ"ר:

 למדינת ישראל שבעים

 הכנסת:בית 

 מעגל החיים –לשיבה"  שבעים"בן 

22:00 
Mini TED-talks :בהנחיית שירה לוין 

פנים: ארבעה  שבעיםדקות על  שבע 
 דוברים מציגים את "סיפור התורה שלי" 

 –לצה"ל, תש"ח והיום  שבעיםאל"מ שי בן ישי : 
 סיפורי לחימה שני השוואת 

 רותם חפץ: 
 באנתרופוסופיה 7מספר ה

22:35 
 הרב ג'יימס ג'ייקובסון מייזלס: 

  תורת הגוף, תורת החוויה: עבודה בגשמיות

 פאנל בהנחיית הרב עודד מזור :
חנתון כמיקרוקוסמוס  –פנים ביהדות זמננו  שבעים

 החברה הישראלית

בלחם נשכרו ורעבים  שבעים": שירה גורה

 סדנת אכילה מודעת –חדלו" 

23:10 
 יעל נחשון: 

 השנה לירמיהו שבעיםנבואת 

שנות חדשנות: האם אומת  70   :שחר קוטינסקי

 ?start-over  צריכה לעשות - startupה

ה רוצה לחיות /את איך :דבי ג'ייקובסון מיזלס
המדריך לחיים גדולים עד  – ?י/כשתגדל

 ומעבר, לפי תורתה של טארה מור  שבעים
  

23:45 
 מצטרפים לטקס המסכם של "מתן תורה" בתיקון הילדים, על מדרגות בית הכנסת )ספוילר: שמענו שיביאו גם את פטר רחם..!( 

24:00 
 טעמים )פלוס מינוס( ברחבת בית תמ"ר  שבעיםמסיבת חצות: גלידה ב

 ומיד אחריה:

 ערן קראוס: קלבת שבועות באולם בית תמ"ר!, אפ-הופעת סטנד

1:10 

 חובב בשן: 

 פנים לתורה:  שבעים

 מת וחינוך.אאמת, חוסר ב

איך  -שנה שבעיםימי שנותנו בהם  הרב איימי לוין:

 )שם לא סופי( מתכוננים לזיקנה?

 

1:40 
 איל ביר: 

TBD   

  -שנות השבעים הנועזות   אלעד ארנון:

 אל תוך הלילה השבעיםשירי שנות 

 

 "תיקון שבועות לילדים: 

 "חג ביכורים תעשה לך

ג' מוזמנים לתיקון ילדים בו נחזור -ילדי כיתות א'

שנה אחורה וניקח חלק  אלפיים במנהרת הזמן

 . במסע עליה לרגל והבאת הביכורים לבית המקדש

  התכנסות וכיבוד בפרגולה של בית תמ"ר - 21:30

 תחילת תיקון הילדים – 21:45

עם הקהילה ומשם טקס הבאת הביכורים   - 23:45

 למסיבת הגלידה בחצות ולסיום.

 

, יב-ח וט'-ו, ז'-ייערכו גם לילדי ד' רדיםפנתיקונים 

 עם פרסומים בנפרד.

 


