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שירי לב ארי :פינת התרבות  -הרבה תמר
אלעד אפלבוים :עונת התרבות בירושלים

יוסי הדר  :עכשיו ,אנחנו מגיעים אל התרבות ,שלום ,שירי לב
ארי.
שירי לב ארי  :שלום ,יוסי הדר .תרבות ,בואו נתחיל.
הצגת ערב ,תרבות היום הזה.
שירי לב ארי  :עונת התרבות בירושלים נפתחת היום ותימשך עד
ה -23בחודש ,הפעם תחת הכותרת  -מקודשת ,יצירה שנובעת
מירושלים .כחלק מעונת התרבות ייפתח הערב ולמשך שבוע בית
תפילה משותף לשלוש הדתות ,מדי ערב יתכנסו נציגים מהיהדות,
הנצרות והאסלאם ,לדיונים בנושאים שונים ,למשל על אהבה ,על
סליחה ,על ידידות .שלום לרבה תמר אלעד אפלבויים.
תמר אלעד אפלבויים  :שלום.
שירי לב ארי  :מה הולך לקרות בשבוע הקרוב? זו באמת יוזמה
ייחודית ויוצאת דופן.
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תמר אלעד אפלבויים  :זאת יוזמה מדהימה .קודם כל חודש טוב
ותודה רבה .מה שיקרה כאן זה דבר שהנביאים שלנו חלמו אותו,
וקשה להאמין שאנחנו זכינו לפחות לרגע להגשים אותו .אנשי דת
משלוש הדתות המונותאיסטיות  :נוצרים ,יהודים ומוסלמים,
מתאספים יחד כדי להכיר זה לזה ,את התפילות שלהם .תפילה
בעולם שאנחנו חיים בו ובכלל ,היא נושא מאוד מורכב שמצריך
גם ענווה מאוד גדולה ,גם קצת שקט .אז אנחנו מתחילים את כל
אחד מהערבים הללו בסוג של שקט בוואדי ,בגיא בין הינום ,ממש
סמוך למרכז היהודי-ערבי למוזיקה ואנשים יישבו בשלוש קבוצות
ופשוט יקשיבו ואחר כך נעבור דרך צעיפים ,כמו ווילונות ,כמו
טליתות ,כמו שיהודה עמיחי מתאר את עיר הקודש ואחרי שכל
אחד יעבור דרכם ,נכנסים לבית התפילה ,שהוא כמו איזה שדה
הפוך ,שיש בו פסוקים ,פסוקי תפילה בעברית ,באנגלית ובערבית
כמובן .הערב הראשון יהיה שיחה על האחד ,שישתתפו בה אנשים
כמו דוקטור מאיר בוזגלו והאב דוד נויהאוז ודוקטור ברקאת
פאוזי וכל אחד הוא באמת בתחומו הוגה גדול בעולם התפילה
ומשם אנחנו נמשיך לשירה מקודשת ולקצת ניסיון גם לשבת
ולשתוק ביחד ולהתפלל על מה שיקרה לנו .כמו שאמרתי ,הערב
הראשון הוא על האחד ,הערב השני הוא על הבקשה והוא מובל
על ידי הרב דורי וינגר ,הערב השלישי הוא ערב על הסליחה ,הוא
מובל על ידי האב ראפיק ,מהקהילה הנוצרית ואחר כך הערב
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הרביעי ,הוא ערב על ידידות והוא מובל על ידי השייח' איהד
דלאחה ,והוא יהיה סוג של  ...כשאנחנו אחר כך ,בחלק השני,
נכיר זה לזה את בתי התפילה שלנו ואנחנו נבוא אל בית תפילה
מוסלמי ,אנחנו מקווים בהר הזיתים ואחר כך נעבור לקבלת שבת
בקהילת ציון שהיא שותפה יחד עם עונת התרבות למיזם הזה,
שאני הרבה שלה ואחר כך משם אנחנו נעבור למיסה בקהילה
הנוצרית דוברת עברית ובמוצאי שבת ,יהיה ליל סיום ,הוא יהיה
עם רבי חיים לוק ועם מקהלת הפייטנים של וואן ליר ..יהיו שם
הרב בני לאו והרבנית הדסה פרומן ואנשי דת מוסלמים ונוצרים
וכולם ידברו על היכולת שלנו באמצעות תפילה..
שירי לב ארי  :הרבה תמר אלעד אפלבויים ,בית תפילה משותף
בעונת התרבות בירושלים ,החל מהערב ולמשך השבוע הקרוב,
תודה רבה לך.
תמר אלעד אפלבויים  :תודה לך ,שירי ,חודש טוב.
שירי לב ארי  :חודש טוב.
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