
הצטרפו לתוכנית המשלבת מגורים, עשייה קהילתית ולימודי יהדות ותרבות ישראלית. 
חווית הלימוד והעשייה בישיבה החילונית בירושלים מלאה, עשירה ומגוונת וכוללת 

סדנאות, לימוד בית-מדרשי, סיורים בירושלים, מפגשים עם סוכני שינוי ואקטיביסטים 
ושלל אירועי תרבות. בואו להיות חלק מקהילה צעירה ומובילה בחיי התרבות בירושלים.
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תוכנית בת ארבעה חודשים
של חיים משותפים, לימוד מרחיב ומעמיק, 

עשייה קהילתית ויצירה תרבותית.
אם אתם צעירים וצעירות

מלאי סקרנות בני ובנות 20-30,
שבוער בכם הצורך לברר ולהעמיק

בשאלות של זהות ודרך,
למצוא שותפים ולהשפיע על סביבתכם –

בואו לישיבה החילונית בירושלים.

מסע בנופי התרבות היהודית והישראלית



הדגבא
7:30-8:308:00-9:00

שחרית יוגה
לימוד תנועת ומחשבת 

היוגה

שחרית פיוט
לימוד שירה מהתרבות 

היהודית המזרחית

יאיר הראלליה עמית

10:30-11:3009:00-10:309:00-10:3009:00-10:309:30-11:00

פתיחת שבוע
פותחים יחד את השבוע 

ואת הנושא השבועי

החילונים 
הראשונים

על לידת התרבות 
היהודית החדשה 

זמן קבוצה

הנקודה הפנימית 
והמעגלים 
המתפשטים

מסע חברתי-פנימי 
בויקרא י"ט

חכמי יהדות ספרד 
והמזרח

מפגש עם הוגים 
ורעיונות מיהדות 

המזרח

חכם דוד מנחםהרבה מירה רגבשני אוסטרייכראריאל לוינסוןמור שגיא

12:00-13:3010:45-12:1511:00-12:3011:00-12:3011:30-13:30

קריאה מבראשית
הנושא השבועי דרך 

סיפורי התנ"ך

הסוגיה
The greatest hits של 

ארון הספרים היהודי

עשייה קהילתית
 פרויקט קהילתי
בהובלת הקבוצה

מבוא לנצרות 
ואסלאם

מפגש עם התרבויות 
והדתות השכנות

שוליית קוסם
 למידת מיומנויות 

אמנותיות שונות

 חנה בנדקובסקי / עפרה רגבשני אוסטרייכראריאל לוינסוןאבישי וול
13:30-14:3012:15-13:3012:30-17:3012:30-14:0013:30-14:30

הפסקת צהרייםהפסקת צהריים

סיור בירושלים
לפגוש כל שבוע 

מזווית אחרת את העיר 
המרתקת והמגוונת 

בעולם!

הפסקת צהרייםהפסקת צהריים

14:30-16:0013:30-15:0014:00-15:3014:30-16:00

שאלת החכמה
מסע בפילוסופיה 

המערבית

סקס, כספים 
ורוקנרול

פמיניזם, מגדר וכלכלה

כתיבה יוצרת
התנסות באמנות 

הכתיבה
סיכום שבוע
 מסכמים יחד
את השבוע

שרון מייבסקי/ שני יאיא טוביאס
ילי שנראוסטרייכר

16:30-18:0015:30-17:0016:00-17:30

אירוע תרבות 
פתוח לקהל 

הרחב - מוזיקה, 
אנשי תרבות 

ורוח, אוכל ויין! 

אקופואטיקה
מפגש ספרותי עם 

הסביבה

קונטקט 
ואימפרוביזציה
 טכניקות של תנועה

עם הגוף

לתת סימנים בזמן
מהי תרבות יהודית 
חילונית? איך נחגוג 

את מעגל השנה וטקסי 
החיים?

מור שגיאניר עמיתמיכל שטרנבךניר עמית

18:0017:00-20:0018:00-19:3018:00-19:30

 ארוחת ערבארוחת ערב
ומשבצת תלמידים 

סוכני שינוי
מפגש עם סוכני שינוי 

תרבותיים בישראל

קורות היהודים 
בדורות האחרונים

עמנואל אטקס19:0020:30

חברותא
לימוד עצמאי

ערב עירוני
בילוי משותף באירוע 

תרבות ירושלמי

זמן קבוצה

שבוע לדוגמא
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