
דרך עץ החיים
תיקון ליל שבועות בבית דניאל 

מוצ״ש | 4.6.22 | ו' בסיון | משעה 21:30 

על המרצים
ל-17  תורגמו  ספריו  לפילוסופיה,  וד״ר  סופר  איצקוביץ'  יניב   | מתקדמת  ליהדות  דניאל  מרכזי  ראש  אזרי  מאיר  הרב 

ומדריכת  ושחיקה,  לחצים  בהפחתת  מתמחה  אישית,  ומאמנת  ארגונית  יועצת  בר  טל   | רבים  בפרסים  וזכו  שפות 

סוקולוב פרס  וכלת   929 מיזם  ראשת  לשעבר  ישראלית,  קריינית  חדשות,  מגישת  עיתונאית,  גבאי  גל   | מוסמכת  מיינדפולנס 

שדה  טל  ליאור   |   ;2014-2016 בשנים  הקומיקס  במוזאון  אוצר  התפוצות;  בבית  המוזיאוני  החינוך  מחלקת  מנהל  גמזו  אסף 

בקהילת  רבה  סדן   גליה  הרבה   |  )2022 )כרמל,  למטה"  מה  למעלה  "מה  הספר  ומחבר  הדמוקרטי  המכון  של  שותף  מנכ"ל 

עדר  אלון   | והזוהר  הקבלה  ספרות  על  אנשים  עם  ומשוחחת  קוראת  סובול  נטע  ד"ר   | הרפורמי  הדין  בית  ואם  דניאל  בית 

ומעבדת  מוזיקאית  זמרת,  צ'לנית,  פוסטל   קרני   | העכשווית  הישראלית  במוזיקה  הבולטים  הקולות  אחד  ויוצר,   מוזיקאי 

תסריטאית  רויכמן  גלית   | הרפורמית  התנועה  כמנכ"ל  שימש  העבודה;  מפלגת  מטעם  כנסת  חבר  קריב  גלעד  הרב  ח"כ 

ג'יפים. טיולי  ומדריכת  רוק  להקת  מובילת  ת״א,  באונ'  לספרות  בחוג  דוקטורנטית  למקרא,  מרצה  שגיב   נויה   | לקולנוע  ומרצה 

Noga Gonen The Director of Education at Beit Daniel. A certified tour guide, specializing in Jewish education and her 

beloved city Tel Aviv-Jaffa | Benji Lovitt Since  making aliyah in 2006, comedian Benji Lovitt has entertained groups 

in Israel and around the world | Josh Scharff A rabbinical student at Hebrew Union College, songleader, lover of 

all things history and baseball and works at Beit Daniel in resource development and external communications 

Rabbi Galia Sadan Rabbi of Congregation Beit Daniel and the Head Rabbi of the Reform Rabbinical Court.

9:30 תפילת שחרית לשבועות ומעמד יזכור עם הרבה גליה סדן והחזן פרדי פאר 

מרכז איילת )קומה 1-(אולםבית הכנסת*שעה
מעמד תפילה ופתיחת תיקון ליל שבועות עם הרב מאיר אזרי והחזן פרדי פאר21:30

 יחפות בגורן  22:00
 קריאה ישראלית 

מוזיקלית במגילת רות
נויה שגיב וקרני פוסטל

העץ שהוא הכול - אילן 
הספירות כמתווך בין שמים 

לארץ במקורות הקבלה
ד"ר נטע סובול

Life and The City  
the Jewish story of Tel 
Aviv )the first Hebrew city(
Noga Gonen

מה נוכל לשמוט מחיינו?23:00
על הקשר בין שנת שמיטה 

לרווחה אישית וחברתית
ח"כ הרב  גלעד קריב

 ההומניזם של 
 דרך עץ החיים  

קריאה מחדש במקורות
ליאור טל שדה

Megilat Ruth  
A Tale of Two Widows 
Rabbi Galia Sadan

תיקון חצות    24:00
 משוחחים על נשמת 

האדם והחברה
הרב מאיר אזרי משוחח 

עם יניב איצקוביץ'

 אמנות החיים  
מסע קולנועי אופטימי 

גלית רויכמן

Shavuot Laughs 
Interactive Improv Games
A workshop with 
comedian Benji Lovitt

 'עץ חיים היא'  1:00
עשרת הדיברות, עשרה 

כיוונים של צמיחה
 הרבה גליה סדן משוחחת

עם גל גבאי

הקדושה של היום-יום
 איך יכול קומיקס לעזור 

לנו לקרוא מחדש את 
העולם שמסביבנו? 

אסף גמזו

Back to the  
Rhythm of Life

 A Musical study with 
Josh Scharff

 אלון עדר 2:00
במופע לילי

 הבה נטעינה  
 גישה חדשה ומרעננת 

למילוי מצברים אישיים
עם טל בר

מעמד סיום: הרבה גליה סדן והמוזיקאי ג'וש שרף3:00

* ההרצאות בבית הכנסת ישודרו גם בעמוד הפייסבוק של מרכזי דניאל,   מרכזי דניאל ליהדות מתקדמת 


