אביגיל ברקוביץ
תרבויות ,אנשים ומה שביניהם
סדרת הרצאות על תרבויות וקהילות מזווית אחרת ,הפותחות צוהר לעולם מפתיע ויוצרות חוויה מעשירה.
כל הרצאה מלווה במצגת תמונות מרהיבה ,מעוררת השראה ובין השורות מלמדת אותנו גם עלינו...

הצד האחר של האסלאם

קהילת השומרונים

הקראים -יהדות אחרת

האחמדיה ,זרם מתון באסלאם,
המטיף לנאורות ולסובלנות.
הצצה לחיי הקהילה בכבאביר
שבחיפה ,השתלבותם ונאמנותם
לישראל ,לצד אתגרים מול
האסלאם הקיצוני.

היכרות עם עולמה הייחודי של
הקהילה ,מאבקה על הישרדותה
והקשר שלה ליהדות )תוך חשיפת
מנהגים מפתיעים ותופעת הנידוי
מהקהילה(.

למרבה ההפתעה ,דווקא הקהילה
המקיימת את התורה כפשוטה ,היא
זו המתגלה כליברלית וכשוויונית.
ההרצאה תציג את סיפורם המרתק
של הקראילאר וקורותיהם בשואה.

אתיופיה -עלייה וסודות

אדיגה -אדם שלם ואצילי

הצצה למסע בהודו

היכרות עם מאפייני העלייה
מאתיופיה ,חיי היהודים שם ,חווית
המסע הקשה לארץ ,הצצה
לפעילות המוסד וחשיפה לנושאים
עליהם 'לא מדברים'.

העם הצ'רקסי .לוחמים פגאנים,
שהתנצרו ,התאסלמו ,ובפועל חיים
לפי קוד מוסרי ,המנחה איך להגיע
לשלמות )מתבטא גם בשוויון
האישה לצד מנהגים קסומים ,כמו
'חטיפת הכלה'(.

חוויות מסע של בת ואם )בת (70
בהודו המרתקת .טעימה
מההתמודדויות בהן נתקלים 'רק
בהודו' ,הצצה לנושאים חברתיים
ודתיים והשפעתם על חיי היומיום,
קשיים ועוני לצד שמחה
ואופטימיות.
לפרטים והזמנות054-4405220 :

כת האמיש-
מאה שערים של אמריקה
הצצה מרתקת לחיי הקהילה,
שאמנם חיה בלב ארה"ב ,אך נעצרה
אי שם בזמן .היכרות עם מנהגים
יחודיים ,שמרנות לצד פתיחות
מפתיעה ,והשוואה בינם לבין
החרדים.

שואה מזוית אחרת

קהילתיות בעולם החי

מה איפשר לעמוד בתנאים הקשים
ביותר?
על ערכים ,משמעות ,חוש הומור
ועזרתם של 'חסידי אומות עולם'.
כל אלו יומחשו בסיפורו של נער
יהודי ,שהצליח לסגור מעגל מול
הנאצים ,ולנצחם בדרכו האצילית.

הצצה להתנהלות החברתית של
בעלי החיים ,המלמדת אותנו גם על
חיינו אנו :זוגיות והורות ,פרזיטיות
ואלטרואיזם ,התחזות ,יריבות
וחמלה ,ועוד התנהגויות מפתיעות,
שחלקן מעוררות השראה.

אביגיל ברקוביץ
חוקרת תרבויות וקהילות.
בעלת ) MBAאוניברסיטת ת"א( ומנחת סדנאות )בר אילן(.
מרצה בעברית ,אנגלית וצרפתית.
משלבת מחקר מעמיק והיכרות אישית ,במטרה לקרב בין קהילות שונות בחברה.

ההרצאות מתאימות:
 לארגונים :השקעה בעובדים וגיבוש ,פסק זמן מרענן וקידום .diversity לקתדרות ,דיור מוגן ,חוגי בית ,ארגוני גמלאים ,בתי ספר ועוד. לציון אירועים וימים בלוח השנה )יום האישה ,חגים ,יום השואה ועוד(.סדנאות ייחודיות :ניתן להזמין סדנא מעשית המבוססת על ההרצאה ,ובהשראתה ,במסגרתה ייושמו התובנות
בצוות ,ויביאו להתנהלות נעימה ואפקטיבית יותר.
לקוחותיי :ארגונים ,צוותי עבודה ,קתדרות ,עיריות ,דיור מוגן אקסקלוסיבי ,חוגי בית ,בתי מלון ועוד.

טלפון054-4405220 :
מיילavigailber@gmail.com :
אתרwww.nifgashim.biz :

