”צדק צדק תרדוף” -סמינר זיקה
יהדות ,צדק חברתי ואחריות סביבתית
סמינר זיקה השני לשנת תשע“ ב יוקדש לנושאים של צדק חברתי ואחריות סביבתית כפי שבאים לידי
ביטוי בתוך החכמה היהודית .הסמינר יכלול סדנאות חוויתיות ,לימוד בית מדרשי ,סיורים ,הרצאות
ומפגשים עם אנשים שבחייהם האישיים מחברים את שלשת התחומים.
מטרת הסמינר לבדוק כיצד צדק חברתי ,אחריות סביבתית וזהות יהודית פוגשים אותנו כפרטים ואת
זיקה כארגון .כהרגלנו ,גם הפעם נשאף ללימוד שמוביל לידי מעשה .הסמינר יתן לנו אפשרות לשדרג
את עשייתנו ולדייק אותה תוך מחויבות לערכים יהודיים של רדיפת צדק כלפי אדם ואדמה.

מיקום הסמינר ביום חמישי :בגן יבנה.
מיקום הסמינר ביום שישי :בכפר האמנים האקולוגי ורטיגו שקיבוץ נתיב הל“ה (עמק האלה)
נסיעה ביום שישי :נפגשים במתנ“ס ,ממלאים מכוניות ונוסעים ביחד.
עלות 05 :ש“ח לאדם
הרשמה :עד יום ראשון 22.2.22 ,אצל אורלי  505-3276320או אורית 500-3252076
משתתפים :הסמינר מיועד לחברי צוות זיקה אבל יש לנו מקום לעוד כמה אורחים (לא הרבה מדי).
נא להזדרז להרשם כדי להבטיח מקום!
ציוד :כלי כתיבה ,מחברת למי שרוצה לרשום לעצמו מחשבות ורעיונות .בגדים נוחים לסיור ולסדנא
של יום שישי.

”צדק צדק תרדוף” -סמינר זיקה
יהדות ,צדק חברתי ואחריות סביבתית
תוכנית הסמינר:
יום חמישי ,ב‘ שבט 21.6.62 ,בגן יבנה
 - 00:11התכנסות ,קפה ועוגה
 -26:75משחק קבוצתי” :קונים פרות” -שבו נגלה מי יצליח בחיים באמצעות עדר הפרות
הרווחי שלו (אולי שלה)...
 -00:11הרצאה :מה ענין ”יהדות” עם ”אקולוגיה” ,מה לשניהם ולצדק חברתי ולמה כל זה צריך
לעניין אותנו כחברי זיקה? מרצה :עינט קרמר מנהלת עמותת ”טבע עברי”
 - 03:91ארוחת ערב
 - 01:91ערב תרבות :מה מסתתר מאחורי החג התמים ”ט“ו בשבט“? מסתבר שהרבה יותר ממה
שחשבנו ....ערב חוויתי שבו ”נעשה סדר“ בחג.

יום שישי :ג‘ שבט 21.6.62 ,בכפר האמנים האקולוגי ”ורטיגו”  -קיבוץ נתיב הל”ה
 - 10:11מפגש במתנ”ס גן יבנה -יציאה ברכבים פרטיים לכפר האמנים האקולוגי ”ורטיגו”
בקיבוץ נתיב הל“ה
 - 0:55סדנא” :רוצים לדעת איך להגשים חלומות?” -מפגש חוויתי הכולל את סיפור הכפר
האקולוגי ורטיגו וסדנת תנועה שבאמצעותה נלמד איך יוצרים קשר עם עצמנו ועם אנשים
אחרים (לבוא בבגדים נוחים)
 - 00:11סדנא עם תיאטרון פלייבק” :התמודדות עם אתגרים וקשיים בדרך להובלת שינוי
בארגון” -כיצד יוצרים שינוי אפקטיבי בארגון קהילתי חברתי -סוגיות פרקטיות  -סדנא
שתכלול משחק פנים קבוצתי בליווי שחקני תיאטרון פלייבק
 -22:75שיחת סיכום
 - 27:75פיזור .שבת שלום!

