תוכנית פעמיים כי טוב
סדרות איכות תשע"ט
סדרות א' ו -ב'
12.45 -11.15

11.00 – 9.30

1
2
3
4
5
6
7

23.10.18
י"ד חשוון
30.10.18
כ"א חשוון
06.11.18
כ"ח חשוון
13.11.18
ה' כסלו
20.11.18
י"ב כסלו
27.11.18
י"ט כסלו
11.12.18
ג' טבת

נביא מול מלך  -מבקר המדינה מול ראש
הממשלה

ע' לציון צופיה ומזמרת:
 70שנה למדינה בראי הזמר העברי

ד"ר נח חיות – מרצה למקרא

ד"ר אביבה סטניסלבסקי – מוסיקולוגית ומרצה לשירה ומוסיקה

שאול ושמואל  -האם קיבל שאול הזדמנות הוגנת?
דוד ונתן  -כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה?
ירבעם ואחיה  -גיבור משחרר או חוטא ומחטיא?
אחאב ומיכיהו בן ימלה  -מוות הירואי בשדה הקרב והזונות רחצו
יהוא אלישע ואליהו  -ובני הנביאים יודעים הכל ,רק לא למחול
ירמיהו וצדקיהו א'  -אויב מתדפק על השער
ירמיהו וצדקיהו ב' – כניעה :גבורה או בגידה?

מלחמת הקוממיות ותקומת המדינה בראי הזמר
"עוד לא אבדה תקוותנו"  -שירי תקווה בראי זמנים משתנים
מלחמה ושלום בזמר העברי במהלך תולדות המדינה
"איזהו גיבור?"  -על תפיסות משתנות ביחס לגבורה ודמות הגיבור בזמר העברי
"אנו באנו ארצה" :חלק א'  -שירי עלייה והתיישבות במהלך הדורות
"אנו באנו ארצה" :חלק ב'  -שירי עלייה והתיישבות במהלך הדורות
ירושלים – שירים סביב לה

יום חמישי  – 13.12.18טיול (ראו פירוט סדרת טיולים בהמשך)

סדרות ג' ו -ד'
11.00 – 9.30

האם תיתכן מדינה יהודית?  -לשאלת יכולת
ההתמודדות של ההלכה שנוצרה בגלות עם
תקומתה של מדינת ישראל
הרב אילעאי עופרן  -רב קבוצת יבנה ,ראש מכינת רוח השדה,
פסיכולוג ומרצה
1
2
3
4
5
6
7

25.12.18
י"ז טבת
01.01.19
כ"ד טבת
08.01.19
ב' שבט
15.01.19
ט' שבט
22.01.19
ט"ז שבט
29.01.19
כ"ג שבט
05.02.19
ל' שבט

12.45 -11.15

 70שנות ספרות עברית:
'גיוס עצמי' או 'מקהלת קולות'
יהודית בר יש"ע גרשוביץ  -מומחית לספרות עברית חדשה

מדינה יהודית  -מה הבעיה?

הקדמה' :ספרות מגויסת – משפיעה או ספרות מעורבת – מושפעת'

צבא יהודי?  -מהרב ראטה לרב גורן

מעשור 'המדינה בדרך' לעשור 'המדינה מתאכלסת',
מ  48-ועד שנות ה50 -
חבורת ה"אנחנו" מכירה בקיומו של ה"אני".
על התפר שבין שנות ה 50 -ל.60 -
"האורב ממתין בחדר"  -פריצת דרך לנושאים ש"לא מדברים עליהם".
שנות ה60-
"איך זה קרה לנו ?"  -אירועים מכונני "ספרות אחרת" בשנות ה.70

משטרה יהודית?  -הרב הרצוג מול הרב ישראלי
האם יש להלכה פתרונות?  -בין הרב נריה לפרופ' ליבוביץ'
הלכות מדינה  -כלים הלכתיים חדשים
פולמוס השמיטה  -התיתכן מדינה שומרת הלכה?
"יהודית ודמוקרטית"  -סתירה מדומה או שילוב בלתי
אפשרי?

שרִים'  -שנות ה80-
ַחנּו ּכָּאן ָּ
ִתכֵן ּ...כָּל עֹוד ֲאנ ְ
..הּכל עֹוד י ָּ
תּוח ַ
אּולַי ' ַהכל ָּפ ַ
וה90-
עיסוק בשאלה :האם אפשר לזהות בספרות העברית מגמות של
"מחשבה יהודית ומחשבה ישראלית"  -עשורים אחרונים

יום שלישי – 12.2.19 ,טיול (ראו פירוט סדרת טיולים בהמשך)

סדרות ה' ו -ו'

1

19.02.19
י"ד אדר א'
26.02.19
כ"א אדר א'
05.03.19
כ"ח אדר א'
12.03.19
ה' אדר ב'
19.03.19
י"ב אדר ב'

6

26.03.19
י"ט אדר ב'
02.04.19
כ"ו אדר ב'

2
3
4
5

11.00 – 9.30

12.45 -11.15

'ליבי במזרח'  -ארץ ישראל בהגותם שך ר' יהודה
הלוי ושל הרמב"ן

מסעות באין כניסה  -קהילות יהודיות לעין המצלמה בארצות
שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל

אברהם שטיין  -מומחה לפילוסופיה יהודית

נפתלי הילגר  -מרצה ,צלם גאוגרפי וחוקר תרבויות

ריה"ל – מבוא

תימן :סיפור אישי – אלף לילה ולילה מהדורת המאה ה.21-

סגולות הארץ

לבנון (והרובע היהודי בדמשק) :השכנים מזווית אחרת.

גולה וגאולה

בלב הדתות :מה מאחד אותנו?  /גליה הילגר

המניעים לעלייתו של ריה"ל – העוקץ!

הפרדוקס האיראני

רמב"ן – מבוא .הבסיס המטאפיזי למעמד הייחודי של א"י

מה שלא ידענו על  ...סעודיה

חופשת פסח
7

השלכות .מצוות כיבוש ויישוב א"י – הרקע ההלכתי וההיסטורי

לוב ודובאי – איפה הכסף?

העלייה של הרמב"ן – תהיות ותעלומה.

היהודי :קהילות נעלמות בין ג'רבה לקובה

יום שלישי  – 9.4.19טיול (ראו פירוט סדרת הטיולים בהמשך)

סדרות ז' ו -ח'
11.00 – 9.30

12.45 -11.15

להיות יהודי בגרמניה בראשית הזמן החדש

'מדינה קמה בסערת מלחמה' :על מלחמת העצמאות

ד"ר ענת גואטה – היסטוריונית ,מרצה בארץ ובחו"ל

משה חרמץ – מרצה ומורה דרך בנושאי השואה והתקומה

בשילוב מיני סדרת הרצאות בקולנוע  -ד"ר אייל בורס  ,ראש המסלול לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת אריאל
1
2
3
4
5
6
7

30.04.19
כ"ה ניסן
07.05.19
ב' אייר
14.05.19
ט' אייר
21.05.19
ט"ז אייר
28.05.19
כ"ג אייר
04.06.19
א' סיוון
11.06.19
ח' סיוון

משפחת רוטשילד – המייסד ובניו (א)

החברים לכיתה של אנה פרנק  -ד"ר אייל בורס

משפחת רוטשילד  -המייסד ובניו (ב)

חזית ברוחב של כביש  -המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח

נשות הסלונים בברלין

מחלקת ההר האילמת – סיפור מחלקת הל"ה

לחיות או למות באנטבה – ד"ר אייל בורס

מצדה בירושלים  -קרב סן סימון ,קרב שהפך לסמל וציון דרך במורשת צה"ל

הקיבוץ בראי הקולנוע הישראלי – ד"ר אייל בורס

קוממיות ונכבה  -שני מנהיגים שעיצבו היסטוריה :האחד הוביל את עמו
לקוממיות (דוד בן גוריון) והשני הוביל את עמו לנכבה (חאג' אמין אל חוסייני)
היום השמח ביותר בתולדות המפעל הציוני  -הדרך אל החלטת החלוקה,
כ"ט בנובמבר29.11.1947 ,
מגש הכסף  -תש"ח בפרספקטיבה של מי שקנה לו מעמד של המשורר
הלאומי :נתן אלתרמן

היינריך היינה – משורר יהודי?
משה הס – מהסוציאליזם אל הציונות

סדרת טיולים

שלושה סיורים
1

יום חמישי
 ,13.12.18ה' בטבת

2

יום שלישי
 ,12.02.19ז' אדר א'

3

יום שלישי
 ,09.04.19ד' ניסן

משה חרמץ
"יד ושם טוב מבנים ומבנות" – מסע אל הזכרון באתר הזכרון יד ושם
שעת יציאה מעין צורים ,14:30 :שעת סיום ויציאה מיד ושם20:00 :
אוריאל פיינרמן
המלך מתיא בארץ ישראל – מסע בעקבות ביקוריו של יאנוש קורצ'אק בארץ ישראל :תל יזרעאל ,קיבוץ עין חרוד ,בית
העלמין גדעונה והר שאול בגלבוע
שעת יציאה מעין צורים8:00 :
משה חרמץ
"המליון השביעי" – הישראלים והשואה :רמת רחל והר ציון (בית הקברות הקתולי ומרתף השואה ,בית העם מבחוץ ,הצריף
של הנשיא השני – יצחק בן צבי)
שעת יציאה מעין צורים8:00 :

