קיץ חם

במרכז ברודט

סיוון-אלול תשע”ח | יוני-אוגוסט 2018

להזמנת כרטיסים בטלפון03-6954522 :

תוכן עניינים

תיקון ליל שבועות
חזית ברוחב של כביש
ערב תרבות ומחשבה
תל-אביבים מגלים את ירושלים
עד שמצאנו
נס הורים
לילה לבן במרכז ברודט
אוכלים סרטים
החגים בעש"ן
משנכנס אב מרבים באהבה
לוח האירועים

3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15

חנייה חופשית על בסיס מקום פנוי למבקרי מרכז ברודט בחצר הפנימית של
בי"ס צייטלין (הכניסה לחניון מרחוב צייטלין דרך רחוב ליאונרדו דה-וינצ'י)
בין השעות  .22:00-16:00לאחר השעה  22:00החניון ננעל.
חנייה בתשלום בחניון מגדל המוזיאון ובחניון גולדה.

מרכז ברודט ת״א Brodt Tel Aviv
מרכז ברודט לתרבות יהודית | צייטלין  ,22תל–אביב 64955

ליל שבועות | ה’ בסיון | מוצאי שבת | 19.5.18
מהשעה  21:45ועד השעה  05:00בבוקר

הזכות לשינויים שמורה

טלwww.brodt-center.org | 03-6954522 .

תיקון
ליל שבועות
תורה תל־אביבית

צילום שער :רונן ללנה ,יוסי צבקרAdam Newby ,

הקופה פתוחה בימים א׳-ה׳ בשעות .16:00-8:00
כרטיסים ישמרו עד  20דקות אחרי תחילת האירוע.
החזר כספי עבור כרטיסים שבוטלו בהודעה מוקדמת של שבעה ימים ומעלה.
בהודעה מוקדמת של פחות משבעה ימים יינתן זיכוי למופע אחר.

לפרטים על אירועים ,להזמנת כרטיסים
ולהצטרפות לרשימת התפוצה ,צרו קשר:

הכניסה
חופשית

איך נראית התורה כשהיא חוצה את איילון?
שיעורים ,הרצאות ולימוד בית מדרש לאורך הלילה,
בעברית ,אנגלית ,צרפתית למבוגרים וילדים

בין הדוברים והדוברות
סגן השר מייקל אורן | אופיר אפק | שבי ברטמן | תהילה אונגר
ד”ר אפרים חלמיש | הרב שלמה חן | אנדרו טרייטל | שמואל לונדנר
הלל מאיר | הלל נוייאר | עו”ד דקלה סרקיס | ינאי עופרן | אביעד פרידמן
ד”ר חנה פרידמן | אלישב רבינוביץ | הרב חננאל רוזן | יאיר שלג ועוד
לוח השיעורים המלא יתפרסם באתר המרכז וברשתות החברתיות
בשיתוף הקהילות בן יהודה  ,126יקר תלֿֿ–אביב ויחד
ובשיתוף WHITE CITY SHABBAT

צילום :יניב אדרי

שלישי | כ"ב בסיון | 20:00 | 5.6

צילום :לשכת העיתונות הממשלתית

צילום :יוסי צבקר

 ₪ 40לכרטיס

שלישי | כ"ט בסיון | 20:00 | 12.6

רוחבו של כביש ירושלים  -תל–אביב בשנת  1948היה  6מטרים בלבד ועדיין הוא מיקד
את תשומת הלב של בן גוריון והפיקוד העליון בארץ .דרך סיפור זה נבחן את יחסו של
בן גוריון לירושלים ונעמוד על מיתוסי הגבורה של לוחמי הפלמ"ח במערכה זו.
מרצה :משה חרמץ

צילום יח״צ

המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח

תה
מרוקאי

מנחה :גל גבאי

משתתפים:
רובי פורת-שובל ,מחזאית ,תסריטאית ושחקנית
דוד דרעי ,במאי "סלאח פה זה ארץ ישראל"
עוזיאל חזן ,סופר
רקפת אמסלם ,פייטנית
ברכות  -דר׳ שמעון אוחיון ,יו"ר ברית יוצאי מרוקו בישראל
 ₪ 30לכרטיס

לכרטיסים03-6954522 :

לכרטיסים03-6954522 :

בשיתוף
ברית יוצאי מרוקו בישראל

צילוםtomoyuki hotta :

חזית ברוחב
של כביש

 70למדינה

אישים ומאורעות
שעיצבו את פני
המדינה

ערב תרבות
ומחשבה

מעוגשיומתחיו חיך

תל–אביבים

מרכז ברודט לתרבות יהודית בשיתוף מגל"ים מבית עיר דוד בכנס
מיוחד הכולל סדרת הרצאות היסטוריות מרתקות ,מופע מוזיקה
ומופע ספוקן וורד .חוויה ירושלמית במיטבה!

התכנסות

18:45

19:00

יום חמישי · א' בתמוז · 18:45 · 14.6

בין מקרא
לארכיאולוגיה

תגליות חדשות
בארכיאולוגיה ירושלמית

פרופ' אבי פאוסט
דרום ארץ ישראל במאה ה10-
לפנה”ס והויכוח אודות
הממלכה המאוחדת

נחשון זנטון
“חזרנו אל בורות המים” -
רחוב עולי הרגל מימי המקדש

הפסקה

20:00
20:15

פרופ’ יוסף גרפינקל
ממצאים חדשים מממלכת דוד
מחורבות קיאפה ואל  -רועי

ד”ר אבי סולומון
ההצגה הטובה בעיר -
שנתיים של חפירות ותגליות
במנהרות הכותל

21:15

הופעה  -ניגון ירושלמי

ספוקן וורד ירושלים/ת”א

כרטיסים במחיר מוזל
ברישום מוקדם
עד ה₪ 49 :7.6-
ברישום מאוחר₪ 59 :

הכניסה לכנס מותנית בהרשמה מראש
לכרטיסים03-6954522 :

בשיתוף
מכון מגל״ים מבית עיר דוד

ליל ט"ו באב | 20:30 | 26.7

נס הורים

מפגשים על כוס קפה בנושא הורות דתית
"כמה פעמים כבר אמרתי לך"? "חינוך דתי בעידן של ספק"

עד שמצאנו

על סמכות ,גבולות ,לחץ חברתי
ונורמות משפחתיות
ד"ר רות רוזן צבי ,פסיכולוגית
קלינית ,עובדת עם הורים ומתבגרים

איך מחנכים ילדים למחויבות,
כשהמציאות היא של בחירה,
חופש ורלטיביזם
הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה,
פסיכולוג ,ראש מכינת "רוח השדה"

"בין הבית והחוץ"

יום שישי ,כ"ג בתמוז6.7.18 ,

יום שישי ,כ"ה בסיון8.6.18 ,

מופע ט"ו באב לצעירים

הם היו בחיפוש ארוך ,כל אחד מתוך המנהרה הארוכה והחשוכה שלו מתוך החלטה שלא
לוותר ,נסעו כל אחד אל היעד ששינה את חייהם לנצח.
המופע "עד שמצאנו" עוסק בערכים כמו ראיית הטוב ,שבירת הסטיגמות ובעיקר תקווה
ואמונה במציאות שנראית חסרת מוצא .במופע מרתק ,מרגש עד דמעות ומלא הומור,
הם חושפים דרך סיפורם את הדרך שעברו כדי למצוא זוגיות.

מה חשוב לי בחינוך ילדיי ומהם
החששות שלי במפגש של ילדיי עם
"החוץ"? מי יותר משפיע  -הבית או
החוץ?
הרב שי פירון ,רב היישוב אורנית,
לשעבר שר החינוך
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יום שישי ,ט' בתמוז22.6.18 ,

"שמה פסים"
הורות כקריקטורה

סדנה על מהומת גידול הילדים
רחלי שלו ,מאיירת ומרצה במכללה
למנהל.
יום שישי ,ח׳ באב20.7.18 ,

המפגשים בשעות 11:00-9:00
המפגשים ללא עלות בהרשמה מראש -
לכל מפגש בנפרד או לכל הסדרה
לכרטיסים03-6954522 :

בשיתוף
המחלקה לתרבות תורנית

להרשמה03-6954522 :

בשיתוף יקר תל–אביב
ונאמני תורה ועבודה

"מה מחבר בינינו"
שיחה על מחלוקות וחיבורים בחברה הישראלית עם
זיו שילון ,שרה רוזנפלד ,מתן יפה ומירי רוזן

"עוד חוזר הניגון פוגש את שלום לבן דודי"

לבן
לילה
במרכז ברודט
חמישי | טז’ בתמוז | 20:30 | 28.6.18

לילה לבן במרכז ברודט
ברי סחרוף במופע טריו

ברי סחרוף  -שירה וגיטרה ,עומרי מור  -פסנתר
איתמר דוארי  -כלי הקשה

מדברים חיבורים מתקיים זו השנה השלישית
לזכרו של מלאכי רוזנפלד ז"ל

 20:30פתיחת דלתות 21:00 ,תחילת האירוע
האירוע יתקיים באודיטוריום ויוקרן החוצה בשידור במעגל סגור
לרחבת מרכז ברודט.
*הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי .לא ניתן לשריין מקומות.

הכניסה
חופשית*
בשיתוף האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך ,תנועת פנימה ומשפחת רוזנפלד

צילום :רונן ללנה ,יוסי צבקרAdam Newby ,

מרכז ברודט מזמין אתכם ללילה של
חיבורים במוזיקה ,תרבות ושיח במסגרת
אירועי לילה לבן בתל–אביב

חמישי | ח׳ בתמוז | 20:30 | 21.6
המחברות של אליש

אלישבע רייז הלכה לעולמה בגיל  .82אחרי מותה האם שלא חיבקה
השאירה יומנים לכל אחד משבעת ילדיה ובהם תיעדה את חייהם במשך
 57שנה מיום הולדתם ועד יום מותה .בעקבות האוצר שהשאירה הם
יוצאים למסע מרגש וכואב בו ילמדו על ילדות ,אימהות והורות.
לאחר הסרט יתקיים דיון עם הבמאי גולן רייז

חמישי | כ"א באב | 20:30 | 2.8

מרתון הקרנת סרטי מעלה החדשים
דיבוק (עלילתי 21 ,דק' ,במאי  -אריאל פרימנטה)
אב ובנו (תיעודי 32 ,דק' ,במאי  -הלל ראטה)
קרן אור (תיעודי 29 ,דק' ,בימאית  -ליהי סבג)
פיגוע (עלילתי 16 ,דק' ,בימאי  -יונתן שחוח)
כרטיסים במחיר ( ₪ 40כולל כיבוד)
לכרטיסים03-6954522 :

20:00 | 24.7 | 28.8

מיטב הסרטים החדשים
והמסקרנים בהקרנה מיוחדת

הכניסה
חופשית

החגים בעש"ן

מפגשי לימוד ומוזיקה חיה סביב לוח השנה העברי עם אורי וייל

בהשראה המושג הקבלי עש"ן  -עולם .שנה .נפש .נצלול למפגש קיומי עם פשטן וסודן
של נקודות בלוח השנה :מקומות ,היסטוריה ואקטואליה (עולם)  /עולם הטבע ,החקלאות
ומחזור השנה בעולם המודרני (שנה)  /עולמו של האדם ונפשו (נפש).
בלווי מוזיקה יהודית ,ישראלית ומקורית ,כיבוד ויין .מתאים לכל גווני הקשת הישראלית.

המפגשים הקרובים:
אהבה .רכות .נחמה.
מיוחד לקראת ט"ו באב
מפגש אינטימי במעגל .נכנס בסוד הטבע,
ההיסטוריה והנפש של יום ט"ו באב ,יום
מלא אהבה הטומן בו חידה.

סוף הזמן .ראשית הזמן.
לקראת תשרי
נצלול לסודם של ראש השנה וחודש תשרי
מפסוקי התורה ועד ספר הזוהר .נעמיק
בסוד הפקידה ,ההריון והלידה כבסיס
לעולם הסליחה והתיקון של אלול ותשרי.

יום שלישי ,י"ב באב24.7.18 ,

יום שלישי ,י"ז באלול28.8.18 ,

צילום :יוני זוננשיין

פופקורן
ושתייה
עלינו!

אוכלים
סרטים

האירוע

יום רביעי | ו' באב | 20:30 | 18.7

משנכנס אב
מרבים באהבה

שיעור עם ד"ר מיכה גודמן ,סופר וחוקר המחשבה היהודית
"החטאים שבגללם ירושלים חרבה והחטאים שבזכותם ירושלים נבנית"

צילום :יונית שילר

הכניסה
חופשית

תיקון ליל
שבועות

19.5.18

תורה תל־אביבית

-21:45
05:00

הכניסה חופשית

חזית ברוחב
של כביש

5.6.18

משה חרמץ  -המערכה על הדרך
לירושלים בתש"ח

20:00
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ערב תרבות
ומחשבה

12.6.18

בהשתתפות :רובי פורת-שובל,
דוד דרעי ,עוזיאל חזן ,רקפת אמסלם
וגל גבאי

20:00
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תל-אביביים
מגלים את
ירושלים

14.6.18

כנס בשיתוף מכון מגל״ים עם הרצאות
היסטוריות ,מופע של ניגון ירושלמי
ומופע ספוקן וורד

18:45

₪49
ברישום מוקדם
₪59
ברישום מאוחר

עד שמצאנו

26.7.18

מופע ט"ו באב לצעירים

20:30

 ₪40לכרטיס

8.6.18

"כמה פעמים כבר אמרתי לך"?
ד"ר רות רוזן צבי

22.6.18

"בין הבית והחוץ"
הרב שי פירון

6.7.18

"חינוך דתי בעידן של ספק"
הרב אילעאי עופרן

20.7.18

"שמה פסים" הורות כקריקטורה
רחלי שלו

28.6.18

פאנל ״מה מחבר בינינו?״,
"עוד חוזר הניגון פוגש את שלום לבן
דודי" ברי סחרוף במופע טריו מיוחד

21.6.18

המחברות של אליש  -הקרנה ודיון

מיטב הסרטים
החדשים

2.8.18

מרתון הקרנת סרטי מעלה החדשים

החגים בעש"ן

24.7.18

אהבה .רכות .נחמה .מיוחד לט"ו באב

28.8.18

סוף הזמן .ראשית הזמן .לקראת תשרי

18.7.18

שיעור עם ד"ר מיכה גודמן,
סופר וחוקר המחשבה היהודית

נס הורים

מפגשים על
כוס קפה בנושא
הורות דתית

לילה לבן
אוכלים סרטים

מפגשי לימוד
ומוזיקה חיה
עם אורי וייל

הכניסה חופשית

תאריך ותוכן

שעה מחיר

משנכנס אב
מרבים באהבה

ללא עלות
-09:00
בהרשמה מראש
11:00
בטל׳03-6954522 :

החל מ -כניסה חופשית
 20:30על בסיס מקום פנוי

20:30

 ₪40לכרטיס
כולל פופקורן
ושתיה

20:00

הכניסה חופשית

20:30

הכניסה חופשית

להזמנת כרטיסים בטלפון03-6954522 :
www.brodt-center.org

מרכז ברודט ת״א Brodt Tel Aviv
מרכז ברודט לתרבות יהודית | צייטלין  ,22תל–אביב 64955

