
שמיטה: אוטופיה או דיסטופיה
חזון השמיטה מתוך משבר הקורונה

יום ה' 14.5יום ד' 13.5יום ג' 12.5

"ביתי אינו מבצרי"
הרב איתמר חייקין

10:00

"רבי פנחס בן יאיר והשמיטה: 
עממיות ואליטיזם"

ד"ר יואל קרצמר רזיאל

10:00
"כי לי כל הארץ - הדממה 

הקשבה וענווה" 
הרב יהודה גלעד

15:15

"עולמם המופלא של נחילי הדבורים" 
יוסי אוד

17:00

"משבר הקורונה בראי חזון 
השמיטה - ולהיפך"
ד"ר ג'רמי בנשטיין

18:00

"שמיטה וקהילה"
ערנ שפיר

19:30

"לשמוט ולנשום – בדיבור אחד?!" 
הרבנית יפית קליימר

20:30

"להיכנס פנימה"
הרב טוביה ארונסון

21:00

"שהות. השתהות. השתאות"
ענבל לויטה

21:15

"מחפש אדם את מקומו בעולמו 
של הבורא"

הרב דוב ברקוביץ

13:00

ץ, ְולֹא ִתְקּפֹץ"  מֹוט, לֹא ְתַאמֵּ "שָׁ
איתמר לפיד

17:30

"שמיטה, זקנה ואהבה"
גלעד הסה

18:00

"כשמכרחים אותנו לעצור ואנחנו 
מביטים אל האופק"

הרב חן שריג וקרן גוטליב

19:00

"מה שמטתי ומה קיבלתי" 
נעמה שקד

*סדנא בהרשמה מראש

20:00

"בלאגן מאורגן"
אהרון אריאל לביא

20:00

"עובד האדמה או קונה הארץ?" 
אביעד שלמה מוריה

20:30

"כותבים טבע"
צוריאל אסף

21:00

"שמיטה, סביבה וקורונה"
הרב רונן לוביץ

17:30

"שבת לה'? לכם? למי 
מיועדת השמיטה?"

הרבנית רחל קרן

18:00

"כוסבר שבהר - צמחי הבר 
בשנת שמיטה"

ד"ר טובה דיקשטיין

18:00

"לשמוט ולנשום – בדיבור אחד?!"
הרבנית יפית קליימר

19:00

"אז תרצה הארץ את שבתותיה" 
תמר ביטון

20:30

"שמיטה, קורונה והזמן המחזורי"
ד"ר גדעון אלעזר

20:30

"'הרפו ודעו את ה''
הרבנית כרמית פיינטוך והרב תני פיינטוך 

21:00

"אם תפגוש 'קורונה' בדרך, הרוג אותה!" 
מורן פלד

21:00

 A Journey Inward
Rav Tuvia Aronson 

21:45

יום ו' 15.5

"בין שבת הארץ להשבתת המדינה - 
לימוד וקבלת שבת ישראלית"

עם שי זרחי, הרב יצחק בן פזי, 
ד"ר זאב קיציס, עינט ושחר קרמר

10:30

"קבלת שבת חגיגית עם 929, ברוח 
חזון השמיטה לימי הקורונה" 

עם הרב בני לאו, עינט קרמר, הרבה 
תמר אלעד אפלבאום וקהילת ציון

17:30

שבת 16.5

מושב פתיחה: "שמיטה - אוטופיה 
או דיסוטופיה" 

הרב יובל שרלו ועינט קרמר 

9:00

"שבת הארץ - אדם שב אל טבעו"

הרב בני לאו

20:00

"גיבורי כח עושי דברו"
הרב אילעאי עופרן

20:00
"מפגש סיכום וחשיבה הלאה לקראת 

שנת השמיטה"
עינט קרמר ותהילה סולטנה שפר

20:30

תנועת הקיבוץ הדתי

תוכנייה מלאה וקישורים להרצאות:
ב- של טבע עברי ובקהילות

 עשרות קהילות ומוסדות מארחים את מיטב המרצים והמרצות לכנס מקוון של לימוד, שיח וחגיגה

"מי רוצה לצאת מגן עדן?"
הרב תמיר ניר

20:00

"שפע והשפעה- הרהורים בצל הקורונה"
 הרבנית אשרה קורן 

14:00

   

 בס"ד

 

 בנושא: שיחה-ם להרצאהכאת פעילי ותיקים בסביבה מזמינים

 ולהיפך –משבר הקורונה בראי חזון השמיטה 

 

עורך אתר  ו סביבתית,  י מרכז השל לקיימות, מרצה לאתיקה ממייסד , ' ג'רמי בנשטייןדר ידי-על
 . 929במיזם 

 18:00בשעה , 12.5.20ל"ג בעומר, י"ח באייר 
 . נא להגיע כמה דקות קודם, כדי שנוכל להתחיל בזמן.דרך זום שיחה-ההרצאה

 https://us02web.zoom.us/j/89290455009       Meeting ID: 892 9045 5009  הקישור
חיינו הפרטיים, הכלכליים, הרגלי הלימוד והרוח שלנו,   משבר הקורונה מכניס את כולנו לחשבון נפש עמוק.

רבים מחפשים תובנות או תוצאות חיוביות ממשבר הקורונה. מה נוכל  .כולם מאותגרים בחודשים האחרונים
לטובת תיקון החברה, שיפור החיים, ואף קידום הקיימות   ללמוד מזה? איך נצליח לא לבזבז את המשבר הזה

איך פסק זמן כללי,  :שאלה שואלים לגבי שמיטה האיך נצליח לא לחזור לנורמלי הקודם? אות -בעולם? משמע 
או האטת גלגלי המשק )ייצור, צריכה, נסיעות( והעצמת המקומיות, לתקופה קצובה, יכולים לתרום ליתר 

 ?החיים

שמאורגן , אוטופיה או דיסטופיה: חזון השמיטה מתוך משבר הקרונה"  -- "שמיטה  ,חלק מכנסהוא אירוע ה 
-יותר מ .)שבו מופיעה השמיטה(פרשת בהר  מתוכנן בשבוע של הכנס ."טבע עברי" ו"שמיטה ישראלית" ע"י
במסגרת הזאת, קהילת   בכנס. מרצים ואנשי רוח מובילים מתחומים שונים התנדבו להעביר שיעורים 30

הקישור לתכנית הכנס   את דר' בנשטיין. מארחיםממגדל העמק, ופעילי ותיקים בסביבה מרחובות פסיפס 
  *https://bit.ly/3cjHnRCכולו:  
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