
בית המדרש החברתי חוזר!
"בין מזרח למערב" 
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רינה הולנדר
סגנית ראש העיר  ראש העיר 

עליזה בלוך

sifriyab.s1@gmail.comלפרטים והרשמה בהודעת טקסט בלבד: 052-215-1053 או במייל:

הספריה העירונית גאה להציג:

חורף חם
בבית המדרש החברתיבבית המדרש החברתי

בברכה,

ספריה עירונית, רח‘ סמטת ויצו 4, בית שמש
יום שני | כ“ב שבט | 17/2/20 | בשעה 20:00 

סבא שלי היה רב אבא שלי היה חילוני

על המסע האישי מנטורי קרתא
לעולם של סימני שאלה

תמר צייטלין - אמנית וציירת
צחי צייטלין - מחנך ופעיל חברתי

 הרב דורון יוסף רוזיליו ובתו רות רוזיליו
על המסע האישי מהעולם החילוני 

לעולם של תורה ומצוות והאתגרים הרבים שבדרך

גיבורי הסרט הדוקומנטרי "אור חוזר"
ר''מ בישיבת "בנייך ציון" לבעלי תשובה

פאנל עם תשובות ושאלות מהקהל

סוגיות מעולמם של חוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה 
על החוויות ועל האתגרים של הנעים בין שני העולמות המנוגדים,

על הדומה ועל השונה.

עו"ד רינה הולנדר
סגנית ראש העיר

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

בברכה,

מימונה זה לא רק מופלטה 
נכסי צאן תרבות ,תיקון , קולינריה , פולקלור אבל לא רק ... נתוודע אל מיזמי וסוכני תרבות חוצי גבולות.

יחד נלמד כיצד להעמיק בתרבות מבית, על ההזדמנות ביצירתה של חברה מרובת גוונים השואבת את 
מקורותיה מכלל עדות ישראל.

המרצה - עפר נמימי הלוי - פעיל חברתי , יזם וחוקר תרבות
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"השמיעיני את קולך"
מי הייתה פרחה ששון ומי זאת האדמורית ציזיה חנה?  

שרה ב"ק מספרת לנו על נשים מעוררות השראה לאורך ההיסטוריה היהודית. 
בליווי הפייטנית שיר יפרח. 

שרה ב"ק ראשת המיזמים:  חכימא- סיפורים ברוח חכמי המזרח וזושא- מגלים את הסיפור החסידי
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ציונות ספרדית- יש דבר כזה?
מפגש עם אופיר טובול, עורך הספר החדש ״קול התור״ 
שמספר את הסיפור הציוני מעיניים ספרדיות ומסורתיות. 

בעקבות הספר "גלבי". חטיפות ילדי תימן מזרח ובלקן.
אל תשאלו האם היה, כי אם למה היה. בכל דור ודור אנו חייבים לספר בחטיפות ילדי תימן מזרח ובלקן

איריס אליה כהן, סופרת ומשוררת, מחברת הספר "גלבי" זוכה פרס יצחק נבון ומועמד לפרס ספיר, בשיחה מרתקת על 
פרשת חטיפות ילדי תימן. על המוטיבציה לכתיבת הספר, התקבלותו והסערה שחולל עם צאתו. 

רותי דרעי
מנהלת הספריה העירונית


