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  תוכנית הכנסתוכנית הכנס

  
 

 הנחיה 4.7.10ב תמוז "יום ראשון כ שעות

15:00 – 16:00 
  יםבאורנ" בית הדומי"התכנסות ורישום באולם 

 הלנים באורנים מוזמנים להקדים ולהתארגן בחדרים
 

  המסע אל הניגון 17:30 – 16:00
 פתיחה חגיגית והכרות

  שי זרחי

 "ניגון הלב"קהילת , המדרשה באורנים

  תפילת האדם, ברק השמים 19:15 – 17:45
 ניגונים של קדושה בזמר העברי

  מוטי זעירא

  א"קהילת גח, מנהל המדרשה באורנים
  נתאורלי ק

 בגן יבנה" בית תפילה ישראלי"קהילת 

  ארוחת ערב במבואה של אולם ההתכנסות 19:50 – 19:15

  ניגונים חסידיים 22:00 – 20:00
 משמעותו של הניגון בחסידות

  זאב קיציס

 ישיבת מעלה גלבוע

 הנחיה 5.7.10ג תמוז "יום שני כ שעות

  ארוחת בוקר במבואה של אולם ההתכנסות 8:50 – 8:00

9:00 – 11:15 

  סדנת שחרית

  עבודה רוחנית עם ניגונים לתפילה
 עבודה עם מוסיקאים, שירה מקודשת, כוונות

  גןק רות גן
  דפנה רוזנברג

 "נאוה תהילה"קהילת 

  ארבע רמות של חוויה –מוסיקה  12:45 – 11:45
 סדנה עם הדגמות

  דניאל שליט

 מורה ליהדות ולפילוסופיה, מוסיקולוג



  ארוחת צהרים בקפיטריה 13:30 – 12:45

  

13:30-14:30 
  מסע אל הקדושה - תפילה וניגון 

 לימוד והתנסות
 דניאל שליט

  שירת תפילה 16:30 – 15:00
 סדנה

  מיכל טליה

 ומורה לגילוי הקול, זמרת, מוזיקאית

  שיתוף באתגרים -ניגונים בקהילות  17:45 – 16:40
 שיח בשלוש קבוצות

 מנחי המדרשה

  ניגונים לשבת לקהילות החדשות 19:30 – 18:00
 לימוד ניגונים ואימון בשירה שבתית

  אופק מאיר

 ס ליאו בק"הרב בי

  ארוחת ערב במבואה של אולם ההתכנסות 20:00 – 19:30

 מעגל שירת הלב 22:30 – 20:00

  שמעון לב טהור

  מנחה מעגלי שירה מקודשת
  ירון פאר

 יר ומוסיקאייצ
  

 

 הנחיה 6.7.10ד תמוז "יום שלישי כ שעות

  ארוחת בוקר בקפיטריה 8:50 – 8:00

  לשיר פיוט מזרחי 11:00 – 9:00
 גם למי שאיננו אמון על רבעי טונים

  יאיר הראל

  ,זמר ומוסיקאי

 "הזמנה לפיוט"מנהל אתר 

  ניגונים של שבת תל אביבית 12:45 – 11:15
 אביב המשמשים לתפילה- כולל ניגונים מהזמר התל

  אסטבן גוטפריד

  "בית תפילה ישראלי" - יל תפילה מוב
  עם מוסיקאים של קהילת

 "בית תפילה ישראלי"

  ארוחת צהרים בקפיטריה 13:30 – 12:45

  שירת הבית של הקהילות 15:30 – 13:30
 מעגל סיכום

 יחד

 

  
  

  המדרשה באורנים 

  מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל
 04-9830232פקס    04-9838753' טל

midrasha@hamidrasha.org.il    www.hamidrasha.org.il 


