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שלמה 
שבקס  

מסע מרתק 
מבריאת העולם 

עד ימינו 
בלווי מצגת מרתקת

יוחאי גולוב  
אמן ויוצר  
מעט אור   
מופע שירים 

מקוריים ומהמקורות 
שמוסיפים הרבה אור

יעקב שווי 
לראות 

עולם 
ורוד  

ארגז כלים 
מעשיים לחשיבה 

חיובית

אהרון לוי 
סופר ומרצה  

בניין האישיות 
עפ"י  הרמח"ל    

סדר השלבים בבניין 
נפש האדם 

חיה מאיר  
מנחת קבוצות 

תקשורת 
מקרבת -

גורמי מתח בקשר 
הזוגי, דרכי התמודדות 

עם פערים, כעסים  
רגשות ורצונות    

יהודה 
אנסבכר  

חופשי 
לבחור  

הקשר בין חורבן 
לבחירה וכיצד נרחיב 

את החופש בחיינו?

טל קידישמן  
סרן במיל'  ומטפל  

לרגל יום הוקרה 
לפצועי צה"ל

עזה- כמוות- אהבה 
סיפורו האישי של סגן 

במיל' )קצין בפלס"ר 
גבעתי( טל קידישמן על 
הלחימה בעזה ומאבקי 

הנפש שלאחר מכן

דודי פרישמן 
שירה + גיטרה 

בני שוורץ 
גיטרה  

משירת העשבים
מופע שירה לכבוד 

ראש חודש שבט 
משירי ארץ ישראל 

ומהמקורות 

מאיר דורפמן  
חזן מרצה וסופר 

שירים ישראליים 
כתפילות- 

על המשותף בין שירת 
רחל, לאה גולדברג והרב 

קוק, לניגוני קרליבך 
ופזמוני רחל שפירא

גילי עטרי  
ד"ר שינוי 

 nlp מאסטר
כוחו של 

התת מודע 
הכוח הטמון במוח 

האדם, מה בין המודע 
לתת מודע, מי השולט 

עליך?

ישי וליס 
והאמן 

תומר מתנה
באנו חושך 

לגרש  
מלחמת האור והחושך
הדלקת נר ראשון של 

חנוכה

אפרים 
אפשטיין  

צמיחה 
לדרך חדשה 

יצירת שינוי לדפוסי 
חשיבה חיוביים
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5.11
ד' כסלו

24.12
ט"ז טבת

 19.11
י"א כסלו

31.12
כ"ג טבת

 26.11
י"ח כסלו

7.1
א' שבט

 3.12
כ"ה כסלו

14.1
ח' שבט

29.10
כ' חשוון

17.12
ט' טבת

22.10
י"ג חשוון

10.12
ב' טבת



שרה בר-אשר 
נטרופטית  

שבחה של ארץ 
ישראל ניכר גם 

בפירותיה  
סדר ט"ו בשבט הסודות 

הרוחניים מלווה בהסברים 
על ערכם התזונתי של 

הפירות היבשים הרגילים 
והאורגנים

חמוטל 
בן זאב 

פיזמונאית  
כי הם חיינו   

כל שיר והסיפור שלו 
מלווה בסרטונים 

משיריה 

יוסי רובין 
אלוקים 

מחפש שותף  

ד"ר אברהם לוי 
"והלכת בדרכיו"- 

משמעות החיים- 
שורשן הרוחני של 

המחלות.וההשפעות 
הרוחניות של 

המאכלים.

ד"ר שלום 
סרברניק 

סדנת תקשורת 
אינטראקטיבית 
פתרונות מעשיים 

ורוחניים לבעיות
תקשורת בינאישית

צבי ענבל  
אור וחושך – 

חומר ורוח
המשמעות של אור 

וחושך בתורה ובעולם 
הגשמי בלווי מצגת

משה ברוורמן  
שירת הלויים

השפעת המוסיקה 
על נפש האדם בליווי 

ניגונים 

שלמה שוב  
איש חינוך  

המתנה של 
מתני'ה

סיפור אישי על נתינה 
ואהבה ללא גבולות על 
משפחה ברוכת ילדים 

שאימצה ילד מיוחד 

"מתוק מדבש" 
להקת הכלייזמרים 

זכרון יעקב :
דויד צבי ויינקרנץ – 

מנהל מוסיקלי ואומן האקורדיון 
ברוך אולשבסקי – אומן החצוצרה 

שמוליק בן  משה – מוסיקאי 
רב תחומי, חליל צד 

מירי גרוסברג – אומנית הקלרינט
דובי אברמוביץ – תופים וטרומבון 

מסיבת ראש חודש אדר

חדווה אריאל  
עו"ס ומטפלת 

זוגית  
שכל השכונה 

תשמע
תקשורת זוגית 

אפקטיבית ומקרבת

אורן בן-דוד  
קוד ההצלחה?  

כיצד נתגבר 
על קשיים ואתגרים

בדרך להעצמה 
אישית

דודי ברוורמן 
בליווי מוסיקלי

דויד צבי 
ויינקרנץ 

עושים סדר 
בסדר 

הכנה מעשית ורוחנית 
לליל הסדר 
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4.2
כ"ט שבט

18.3
י"א אדר ב'

11.2
ו' אדר א' 

25.3
י"ח אדר ב'

18.2
י"ג אדר א' 

1.4
כ"ה אדר ב' 

25.2
כ' אדר א' 

8.4
ג' ניסן 

28.1
כ"ב שבט

 11.3
ד' אדר ב' 

21.1
 ט"ו בשבט

4.3
כ"ז אדר א' 
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המחלקה לתרבות יהודית בשיתוף הקרן למורשת הכותל  

תוכנית הכנה 
לבר מצווה 
)לזכרו של רא"ל אמנון ליפקין שחק ז"ל(

במסגרת התוכנית נכללים הנושאים הבאים: 

הכנה 
לעליה 
לתורה

סדנת 
תפילין 

לימוד 
חוויתי על 
ערכי בר 
המצווה 

מעגלי 
הזהות 
שלי 

שיתוף ההורים בתהליך ההכנה 

התוכנית הינה אישית. 
במסגרת התוכנית יתקיים סיור ייחודי לנער והוריו בירושלים.

סדנת 
הכנה 

לבת מצווה 

אומנות 
הטקסטיל 

בליווי אישי 

פרויקט יצירתי המשלב את האומנות והאמונה דרך המסורת היהודית 
בסדנה ניצור: 

מפת שבת לחלות  | ברכת הבית | תיק אישי | מפת שולחן מעוצבת ועוד...
הסדנה תפתח יכולות בשימוש במכונת התפירה, 

רקמה וצביעה על בדים 
ובנוסף  הפרשת חלה  משמחת ומרוממת עם קרובי המשפחה 

בהנחיית הגב' רבקה לפרטים והרשמה רבקה- 054-2094363

סעודת מלווה מלכה קהילתית 
ניגונים  ושירים 

עם רועי אדרי
זמר, כותב, מלחין ומפיק. 
 THE VOICE בוגר התוכנית
כתב מוסיקה מקורית לסרט 
לעבור את הקיר ולסדרה ילדות רעות 

אירועי 
שבת 
עולמית

אירועי 
שבת 
עולמית

אירועים נוספים 
במסגרת שבת עולמית 
יפורסמו בהמשך




