
                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 

ח"בשיתוף ליבא תוכנית לימודים לשנת התשע 1מגדל                      

 

 .ורוח בנווה צדק חברה בית ליבא הוא מרכז לתרבות 
שיח ומפגש יצירתי ומאחד ברוח ישראלית עכשווית ויהודית , במה למוסיקה 

 .מקורית 
דרך למידה משותפת שיח , צר דיאלוג בין קצוות החברה הישראליתהמקום מיי
 .המניע למעשה ויצירהודיון פתוח 

בין  הבית מהווה אכסניה ובמה לאירועי תרבות מגוונים ומיזמים חברתיים שונים
 .ת להרמוניית הצליליםהמילה המדובר

המרכז נמצא בין נווה צדק לים בתוך מבנה היסטורי המחולק לארבעה חללים 
 הפתוחות לקהל הרחבקורסים וסדנאות , הופעות מתקיימים בהם מרכזיים 

 . ולקהילות אורגניות יוצרות 
לבוא לידי ביטוי ,בית ליבא מעניק הזדמנות לקולות שונים ולפנים שונות בחברה 

 בשיח ובלימוד משותף , ביצירה, במפגש
 . בחלל המזמין שיתוף והסרת מחיצות וביתית והכל באווירה אינטימית

 
 ח"ן סדרות התוכן והמוזיקה שלנו לשנת התשע"להל

 

 " בחזרה לשאלה"
 

 ד שירת האומה והיקום כולויחיחיפוש במרחבי שירת נפשו של האדם ה
בעידן שהכל חשוף ופתוח הגבולות מטשטשים והקצוות מקצינים אנו נקראים יותר 

ה לדלות חברלחבור לשורשים התרבותיים שלנו כיחידים וכלהיפגש יחד ומתמיד 
ם שנוכל להיות האנשי ,החיים והסביבה מימדיהשאלות שעולות ב ולהציף את

 .ולהתחדש יחד הרלוונטים לעצמינו לזמן ולמרחב
בין תחיית השפה העברית הנע למסע , בשכונת נווה צדקבסיור  נפתח את היום 

 מחוזות התרבות הישראלית המתחדשתל
ועד  השראתו של מאיר אריאלדרך  הרב קוק  שי עגנון ביאליק מתפיסתו של ברנר

 . לימינו אנו
 ,מתוך כתבי הרב קוק  ,לאחר הסיור נשוב ללימוד משותף עם הרב צבי שפיגל

 ,בוצרעם היוצר , ושירים מקוריים מקורת שירמופע מוזיקאלי של נקיים 
שירת המשוררים הקראת טקסטים מ  ,עם המשתתפיםשינחה במה אקטיבית  

 . בליווי מוזיקה מקורית וחיה  מהעת הזו םוכתבי
 

 שעות5-כ  -משך התוכנית 
 שח 5555 -עלות 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 
 "אמונה ואומנות,אימון "

 
 . יפו היא עיר רומנטית ויפיפייה היושבת בלב גוש דן המודרני

 .ייחודה של יפו בא לה מהסיפורים המקומות הסמטאות והנמל העתיק
 ,דמויות ססגוניות, היא משלבת מגוון מרתק של סיפורי הארץ והשמים

 .חגיגות של אוכל משובח וקניות ומעל לכל קסם
לצד אופרות , של שירה מזרחית, לצד אומנות החיים, זוהי עיר של אומנות חזותית

 .מעשני נרגילות לצד מטילי חכות אל המים, קלאסיות
 .שלה ויופייה פותח את הלבעשרות סיפורים שזורים בעברה ובהווה 

 .דן בן אמוץ, אילנה גור, פטרוס, נפוליאון, שי עגנון, יונה הנביא
 .שליטים וסוחרים עברו בה ושזרו את סיפורם בסיפורה של העיר

בנופים ובריחות , במיתולוגיות הקדומות, באגדות, בטיולנו אנו עוברים במקומות
 .של העיר

ושאים שעניינם פתיחה ופיתוח היצירתיות הטיול מפעיל את המשתתפים במגוון נ
 .וההתבוננות

 
 

 .את הסיור נסיים אצלנו בבית ליבא בלימוד משותף בנושא אימון אמונה ואומנות 
והאמונה אינה " אומנים"נראה כיצד האומנות אינה מוגבלת ל בלימוד המשותף 

 "מאמינים"מוגבלת ל
 .אלא בשתיהן צדדים רלוונטיים לכל אדם 

משותף ממקורות החסידות ופנימיות התורה נעמיק בתהליכי הבניין  מתוך לימוד
והצמיחה של גילוי הכוחות הנפשיים והרוחניים אצל כל אחד ואחד מאיתנו באופן 

 . מעשי
 .בהנחיית הרב צבי שפיגל והאומן אליעזר בוצר 

 .סיור בהדרכת יזהר הס
 

 ..ניתן לבנות את היום גם רק כסיור או רק כלימוד 
 

 כשעתיים -פגש קצר משך המ
 ח"ש 0555-עלות מפגש חלקי 

 ש״ח  5555עלות מפגש ליום שלם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 
 

 "תל אביב של מטה ותל אביב של מעלה-לילה לבן "
 

 . עיר מודרנית בישראל -תל אביב 
 .מייצגת דרכים שונות ומשונות לחיפוש מציאה וקניה של אושר

מצבים מורכבים , הלילה בתל אביב מפגיש אותנו עם צורות חיים מיוחדות
 . ומעניינים ועם השאיפה האנושית לאושר

 ,טיול הלילה בתל אביב מתבצע במקומות של התבוננות
 ,מפגיש עם בני אדם מיוחדים 

ויוצר אצל המשתתפים בו לילה מיוחד של שיטוט התבוננות השתתפות ושיחה בחיי 
 .שלהם העיר ובחייהם

 : הלילה בתל אביב חושף ועוסק בנושאים הבאים
, בחירה חופשית, אסתטיקה, ערכים, התמכרות, מיניות, צרכנות, כבוד האדם

 .אהבה, תיקון
 , מפגשים, תרגילים מיוחדים, במהלך הלילה המודרך יהיו שיחות

 .וצורת הדרכה מיוחדת שעניינה הצד הרגשי והרוחני של העיר ושל המטיילים
 

 .ביחד אתכם בשלב התכנון בכל מסע ישנם דגשים שיבחרו : ת לבכםלתשומ
 .אנו מוסיפים ומתאמים מפגשים מיוחדים בהתאם לרצון ולאפשרויות

 
 ".לעלות על טיול פנימי: "רציף שבע קומה שבע00:55

 .מפגש בתחנה המרכזית החדשה
 

 .התחנה המרכזית 00:95
 .וסעיה המיוחדיםסבוב בתחנה החדשה על שלל קולותיה מכוניה ונ

 
 ".פועלי כל העולם התאחדו: "מדרחוב נווה שאנן 05:95

 .אחד מהאזורים הצבעוניים והמרגשים בלילה התל אביבי
 . הרחוב מהווה מרכז לפועלים זרים מעשרות מדינות

בשעות הערב נפתחים מסעדות ובתי בירה בהם משדרות עשרות טלוויזיות את 
 . הסרטים בשפות המקור

 . ולות מגישות מאכלים מכל המדינותעשרות מכ
 .תחנות תקשורת, שוק יד שנייה

בשנים  ״אהבה״ ואלו שסוחרים בה ודברים נוספים שהרחוב והאזור הזה מזמן 
 .האחרונות 

מצאותם של פליטי מלחמה מסודאן ודרפור יצרה פרויקטים חברתיים חיוביים יה
 .אליהם נחשף במהלך הסיור

 
 ". אני בעולםהיכן : "התחנה הישנה 00:95

 .תרגיל מפעיל בתחנה הישנה
 , של התחנה המרכזית הישנה בלילה,שיטוט בין התחנות החנויות והרציפים 

 .השיטוט מתבצע במטרה לאפשר מגע בלתי אמצעי עם הרחוב
 . לגבש דעה שאלה ובחינה של עצמנו ושל מה שאנו רואים

 
 



                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 
 

את השאלות הטיול בשלב זה מלווה לעיתים במעשיות חסידיות שמעוררות 
 והתשובות
 .בהתאם לקבוצה –ובהפעלות 

 
 

 דלתות של תקווה: מפגש
 

 ".לראות את הקולות –ללכת בדממה " 00:95
שדרות " דרך . עשרים דקות של הליכה בדממה בין התחנה הישנה לרחוב שנקין

 . ורחובות שמתרחשת בהם פעילות" רוטשילד
האם כל הבנקים האלו ומשרדי עריכת הדין , החוצה לבלות" יוצאים"מדוע אנו 

 .מגדילים את כבוד האדם
 

 : הדרכה ברחוב האופנתי ביותר בישראל על שלל מותגי התרבות שבו 09:55
לוחות , "הינדיק -ברסלב בשנקין "מקדונלד , המספרה של בני זאבי, קפה תמר
 . מכון שרשים, האוזן השלישית, המודעות

  –גלגל שפעם זה למטה ופעם זה למטה  -מילה אופןאופנה באה מה
 !!??האם לאדם בעיר מודרנית יש מרכז משלו

 
הפסקה ושתייה חמה ". בגינה הציבורית בית קפה פתוח בתוצרת עצמית" 00:55

עשרה בלילה בגינת -כריות שטיחים תה וקפה חם בשתים –בגינה במרכז העיר 
 (בתוספת תשלום. )שנקין הידועה

 .טרייה ובמחיר סביר בהחלט, טובה –בשנקין " ה עגבניהפיצ"או 
 

 :מעבר באזור הבילויים -"בילויים" 50:55
 .לילינבלום, נחלת בנימין', ורג'קינג ג, אלנבי 

, בתי קפה אופנתיים, ברים, פאבים –בשעה זו האזור שמתחת רחוב שנקין מתעורר 
: או לעשות חיים, ותלבלות או להתבל... והסיכוי שהם נותנים שלא להישאר לבד

 .בנחלת בנימין" גאה"מעבר מאלנבי עד פלורנטין דרך שוק הכרמל והאזור ה
 .בדרך נראה גם כמה מנקודות ההיסטוריה הראשונות של תל אביב

תהליך של נתינת . לצאת בשניים להיות אחד: אפשרות לתרגיל מפעיל בפאבים
 .לחברים שנפגוש בלילה" קלפי דרך הלב"
 

 ..."החיים די קלים: "נטיןבפלור 50:55
סיבוב וביקור בשכונה המיוחדת המשלבת בתוכה תושבים ותיקים בעלי עסקים 

 ".שאחרי הצבא –חוזרי הטיול הגדול "שונים וצעירים רבים 
 .מעגל מסכם בבית ליבא בנווה צדק

 
 שעתיים-משך המפגש
 .שח 9555עלות מפגש 

 
 הסיור בהדרכת יזהר הס

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 
 
 

 מה באתי לעשות פה?!
 

 מפגש עומק עם דמויות מפתח בתרבות ובחברה הישראלית 
 והתפתחו דמויות אלו ומה היו אותם רגעיםבמפגש ננסה להבין כיצד התעצבו 
 ,ספרות, מוזיקה, עיתונות, שייה החברתיתבע,ששלחו אותם למסע החיים שלהם

 .חיי רוח ודת 
 .נבקש להבין את חיינו כאן,בין האישי לכללי

 בהנחיית יונתן ברג
רות ,עמיר לב,חיים באר ,קובי עוז,רמה בורשטיין , דפני ליף : דמויות מתארחות

 ריף כהן ,עלמה זוהר,אתגר קרת,קלדרון
 .(אפשר להעלות דמויות נוספות)בחירת הדמויות נתונה לבחירתכם 

 
 כשעתיים-משך המפגש 

 (המחיר עשוי להשתנות בהתאם לדמות)שח 0555-עלות
 

  " תרבותבין זהות ל"
 

 התרבויות והזהויות , בחברה הישראלית היום רבים המגזרים
 .מתלהם וקיצוני, והשיח בחלקו הגדול מתריס

 מוסיקה מטבעה מפרקת מחסומים ויכולה ליצר סביבה לדיאלוג מסוג אחר 
 .פגש עם תהליכי יצירה משלויולאפשר לכל אחד לה

 ( בבית ליבא אחד מן הפורמטים היחודיים שצמחו) בין זהות לתרבות 
 ,תעצב במה השואפת לייצר מפגש יצירתי מוסיקאלי חי ודינאמי 

 :או כפי שאנחנו אוהבים לקרוא להם, של הצפה ואלתור 
 ".מייצרים מפגשים מייצרים" 

כל דמות המגיעה לבמה מביאה איתה עולם שלם עם זהות מגוונת ומלאה 
 המאפשרת מפגש ויציאה אל מסע דיאלוגי מוסיקאלי,
 .את נושאי השעה  שנוגע ומברר 
 

 
 ,מבוסס על שלושה נגנים  בוצר המפגש בהנחייה המוזיקאלית של 

שירים ומונולוגים העוסקים בבירור וחיבור בין זהויות , שני אומנים אורחים  
 .ודתות

בני עדות שונות על הפסיפס הישראלי  דרוזים ויהודים ,נוצרים,יוצרים מוסלמים
 .אנו חייםשבו 

יארח מוסיקאים ..יוצר ומוסיקאי ממקימי המקום, אליעזר בוצר הוא משורר 
 ואומני ספווקן וורד שונים 

 
 כשעתיים -משך המפגש 

 שח 9555--עלות 
 

 



                                                                                                                                                                                                                   
        

                                          

 
 

 ר יוסף זהר"חמש שנים במעצר על רצח שלא היה סיפורו האמיתי של ד
 

 .חוקר ומרצה למשפט פלילי -מפגש מטלטל עם ד״ר יוסף זוהר 
 ,החל מרגע המעצר הפתאומי ועד לזיכוי המיוחל, סיפורו האישי, בהרצאה

 .המאבק לתיקון החוק ואישור הדוקטורט
 .לימוד מתוך החזון של הפילוסוף עמנואל לוינס לתיקון המשפט

 
 

- נעלה במפגש
 !?כיצד יתכן שבמדינת ישראל מוגש כתב אישום ברצח שלא היה* 
 ?הישנות של מקרים כאלהמה ניתן וצריך לעשות כדי למנוע *
 ?מה עבר על יוסף ומשפחתו במשך המעצר*
 ? מה משפיע על החלטות השחקנים המשפטיים ועל הכרעות הדין*
 ? מה יוצר הטיות שיפוטיות*
 מה הקשר בין ההסתברות לאשמה והסיכוי להרשעה*
 ? ובין רף ההוכחה וחזקת החפות 
 כיצד תופעת עסקאות הטיעון משפיעה על כל אלה ומשנה את אופי*
 ?המשפט הפלילי 
 

 תלווה בצפייה בקטעי חקירה ותקשורת מזמן אמת ההרצאה 
 ,והקרנת קטעים נבחרים מסרטיה הדוקומנטריים של עפרה ביקל 
 .הבימאית האמריקאית ממוצא ישראלי 
 .לבהקבצן השביעי מתוך סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברס*

 שאלות ותשובות * 
 

 כשעתיים  -משך המפגש 
 ח"ש 0555-עלות

 

 לפרטים ניתן לפנות למייל 

Migdal1.info@gmail.com  
 

  0382770250: או לנייד 
 

תקציר -קישור למפגש מכינות בנווה צדק   

 

mailto:Migdal1.info@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=rVpJ-Nw6Nso&feature=youtu.be

