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על הדשא - תזמורת "בלקן במחסן"

 בין המושבים הקהל מוזמן לבקר בתערוכה "בין קודש לחול"

במוזיאון יד טבנקין )שיח גלריה ב - 19:30(



 ‘נא להתנהג בהתאם’   :: בית חּומה

הצעות לתרבות פנאי אחרת 

במעמד שר החינוך, הרב שי פירון
בתוך תרבות הסמארטפונים וה’בת מיצווש’, החברּות 
הווירטואלית והראליטי המשתולל; ובמקביל למירוץ 

אחרי “הכי גדול, הכי מהר, הכי יפה” —

 גלגולי יונה  :: בית ברנד

 מדרש תיאטרון 
סיפורו של יונה הנביא בראייה פרשנית מודרנית: 

על הדילמה שבין מימוש עצמי למחויבות המוסרית 
לחברה, לסביבה ולאלוהים.

 הרב רוברטו ארביב 
 ושחקני אנסמבל מדרש יוצר ‘נווה שכטר’

 בימוי: עודד ליפשיץ 
 שחקנים: גלעד אדלר    אלון שטיינברג    

זהר כהנוב    עדילי ליברמן 
)נווה שכטר(

17:15-16:00
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 ‘רואים שחורות’?  :: כיתה 3 

האם צפוי עתיד משותף לחרדים ולשאר החברה 
הישראלית? בית שמש כמקרה בוחן.

היחסים המורכבים בין המגזר החרדי לקבוצות 
אחרות בחברה הישראלית, הגיעו לאחרונה לשיא 

חדש של חיכוך בעקבות סוגיית הדרת הנשים ושאלת 
גיוס החרדים. החברה הישראלית עומדת בפני צומת 
הכרעה מרכזי שבו עליה להחליט לאן פניה: לשילוב 
או להיפרדות. המאבק של העיר בית שמש אינו רק 

על צביונה של העיר עצמה, כי אם גם על אופייה של 
המדינה כולה. 

 מפגש עם תושבי בית שמש: 
הרב שמואל חיים פפנהיים, חסידות תולדות אהרון 

 ניצן ברוך, הקיבוץ העירוני ‘תמוז’
מנחה: אילן גאל־דור 

)גשר(

האם יש למגמת ההתחדשות היהודית ולערכי 
היהדות מה להציע? האם היא יכולה להוות 

אלטרנטיבה? וכיצד ניתן לשלב בין העולמות מבלי 
ללכת לאיבוד ערכית ותרבותית.

 מציעים: אברי גלעד    עדינה בר שלום
 יאיר שלג    ירון קנר, מנכ”ל פנים 



  ‘רוח עצוב’ - 
 מפגש עם משורר  :: חדר אוכל

 ‘מה יפים הלילות בכנען’, ‘רוח עצוב’, 
‘חמש שנים על מיכאל’

 שלושת השירים הכל כך שונים הללו נכתבו 
על ידי משורר אחד. מפגש עם המשורר והמחנך 

יצחק קצנלסון שנרצח באושוויץ ועם שירתו 
 המבקשת לטפח את תקוות הדורות הכואבים, 

את הזיכרון ואת המאבק למען התיקון.

 מספר: מוקי צור
 שירה: עדי נוביק, שגיא אברג’יל, 

 תומר בורוכוב, גיל זמיר, גיא טובול, 
מתנועת הבוגרים של השומר הצעיר

 בעל הבית השתגע?!  :: כיתה 5

 מהפכת ההתחדשות היהודית־ישראלית הגיעה 
גם לרשויות המקומיות. ואיך אצלכם?

 מויש לוי, סגן ראש עיריית מודיעין  
אלי גור    אורלי קנת    ענבל בריסקין־פרי 

 )ניצנים(

 הְמהלכים בין העולמות  :: מוזיאון יד טבנקין

על התרחבות והתגוונות תופעות של “חזרה בתשובה” 
ו”חזרה בשאלה” בחברה הישראלית, והתפתחות 

דיאלוג בין הזהויות בקרב ההולכים ו”חוזרים”, שבים 
ושואלים.

 ד”ר שלומי דורון, מחבר הספר
ד”ר ענת פלדמן, חוקרת פולקלור ומיסטיקה

ד”ר תומר פרסיקו, חוקר דתות זמננו
)הקיבוץ המאוחד(

  יחסי דת ומדינה בישראל - 
 לקראת מהפכה?  :: תאנה

השילוב הנוכחי בין דת ומדינה בישראל מקים עליו 
מזה שנים ביקורת רבה, הן בשל הפגיעה שהוא גורם 

לזכויות הפרט והן בשל השחיתות שהוא מעודד 
בממסד הדתי. מהו החזון של הקבוצות השונות בתחום 

זה? כיצד יתבטא השילוב על פי השאיפות השונות? 
האם הדת תוסיף  להיות ממלכתית? כיצד יישמר 

עקרון ‘מדינת העם היהודי’, ומה יהיה תפקידם של 
הממסדים הדתיים? אלטרנטיבות שונות וייחודיות 

לדת ולמדינה. 

 הרב גלעד קריב, התנועה הרפורמית 
 ד”ר חנה קהת, קולך

שמואל שטח, נאמני תורה ועבודה 
הרב עו”ד אורי רגב, חידו”ש 

)המרכז הרפורמי לדת ומדינה(
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 בלוז תלמודי   :: כיתה 7

מופע מוסיקלי בהשראת מדרשים מהתרבות 
היהודית, ממסורות בכתב ובעל פה וממקורות 

אישיים. קריאה בקצב קצת שונה של הטקסטים 
התלמודיים ושל מקורות אחרים, המעניקה להם 

פרשנות חדשה ומפתיעה.

 אסף קרסיק    יוחאי עדן 
)מכון הרטמן(

  ‘ככה נתחבט בימים הבאים 
 בשאלת  גורלנו התרבותי’ 

)ברל כצנלסון(  :: כיתה 4

האם בכוחנו לייצר תרבות יהודית־ציונית מתחדשת?
שיטוט במבוך התרבותי בישראל וניסוח קווים 

לקביעת ‘גורלנו התרבותי’. 

מיכאל לבני 
)צל תמר, קיבוץ לוטן(

 צוואת הדון  :: כיתה 1

בין דוד המלך ל’הסנדק’ של פרנסיס פורד קופולה
עיון משווה בין פרקים נבחרים בתנ”ך לקטעים 

בסרט. 

שמעון )שימקו( אל־עמי, ראש מכינה קד”צ תל”ם
)מכון גנדל(
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 צבא העם?  :: ספריה

תמורות ביחסי צבא וחברה ומבט לעתיד.
מאז קום המדינה היה לצבא תפקיד מרכזי בעיצוב 

הזהות הישראלית.
נראה כי בשנים האחרונות מרכזיותו הולכת ונחלשת. 
כיצד משפיעות התמורות הללו עלינו כחברה? איזה 
‘דבק’ חלופי יכול לחבר למטרה משותפת ציבור כה 

גדול ומגוון? וכיצד משפיע הדבר על קבוצות שעד כה 
הודרו מהשיח בשל נפקדותן מהשירות הצבאי?

ידידיה חזני 
)מרכז חינוכי חנתון(



 'ללא הבדל מין' - האומנם?  :: בית חּומה

ההתחדשות היהודית במבחן השוויון המגדרי. 
האם תנועת ההתחדשות היהודית, שחרטה על דגלה 

את השוויון בין המינים ואת הצדק החברתי, עיוורת 
להבניות מגדריות המוטמעות בתרבות היהודית? 

חשבון נפש נוקב על האופן שבו דווקא אנחנו, אנשי 
ההתחדשות היהודית, מַשמרים מבנים היררכיים, 
נמנעים מעיסוק ציבורי בסוגיות של הדרת נשים 

ומגדר, ומחזקים הבניות חברתיות־מגדריות בחברה 
הישראלית. מהי הבשורה שאנו יכולים להביא היום 

בתחום זה? 

דברי פתיחה: ירון קנר, מנכ”ל פנים 
 ח”כ ד”ר עליזה לביא, ‘יש עתיד’

 פרופ’ יערה בר־און, נשיאת מכללת אורנים 
 הרב גלעד קריב, התנועה הרפורמית

דבורה עברון, ‘ניגון נשים’ במדרשה באורנים 
מנחה: עו”ד סמדר דקל נעים, 'הויה'

)שולחן עגול למגדר והתחדשות יהודית — “פנים”(

  מגילת העצמאות - 
 המגילה השישית  :: מוזיאון יד טבנקין

האם מגילת העצמאות עדיין רלוונטית?

דב אלבוים    פרופ' יוסי יונה    הרב נאוה חפץ
)שומרי משפט — רבנים לזכויות אדם ובינ"ה(

 “באנו להיות מושפעים”  :: בית ברנד
 במלאות מאה שנה למסע הרבנים למושבות 

)תרע”ד־תשע”ד(.

ב־1913 יצאה קבוצת רבנים בראשות הראי”ה קוק 
והרב יוסף חיים זוננפלד למסע למושבות ולקבוצות 

בצפון הארץ. מה השתנה מאז ומה נשאר כפי שהיה? 
מי מושפע ומי משפיע, אז והיום? האומנם אכן 

המטרה היא ‘אחדות’? על דרכים שונות ומניעים 
שונים למפגש עם האחר ועל אפשרות אמיתית של 

הכלה וקבלה.

 ח”כ ד”ר רות קלדרון    ד”ר יוסי אבנרי
ד”ר תומר פרסיקו
 שירה: עופר גביש 

מנחה: הרב יוחנן פריד
)בית הרב קוק(

  העיתונות הישראלית 
 וצדק חברתי  :: חדר אוכל

האם העיתונות הישראלית מסקרת כראוי את סוגיית 
הצדק החברתי בישראל? 

האם באחריותה הדבר? ואם לא — באחריותו של מי?
על הקשר בין הון ושלטון ועל הצורך בדיון רחב 

ומעמיק בסוגיות הכלכליות־חברתיות שעל הפרק.
 במבי שלג    פרופ’ דני גוטוויין    

 נעמה צפרוני    אריק גלסנר 
)ארץ אחרת(

19:00-17:45
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 שכול וזיכרון  :: כיתה 5

על המתח שבין הכאב האישי לזיכרון הקולקטיבי 
ועל ההיררכיה של השכול בחברה הישראלית — האם 

 יש שווים ושווים יותר? 
בעקבות הספר ‘עשר אמהות במסע אל הבן’ 

 פרופ’ אסא כשר
 רחל אטון, בית מדרש “שבר ותיקון”

מיכל פורת, מחברת הספר
 קריאה: השחקנית דליה פרידלנד

מנחה: מוקי צור

 ‘בואו נעשה לנו חג’  :: כיתה 7

מפגש זמר, סיפורים וזיכרונות במלאות 15 שנה 
לפטירתו של אריה בן גוריון מייסד שיטים — מכון 

החגים הקיבוצי.

 עזריה אלון, חתן פרס ישראל 
בנימין יוגב )בוג’ה(    חגי בן גוריון 

שירה: רונית אופיר    רמי הראל 
)שיטים — מכון החגים הקיבוצי(

 ישעיהו, “כציפורים עפות”  :: תאנה

האם לנבואה התנ”כית יש אמירה הרלוונטית לחברה 
הישראלית היום? ממה מורכב החוסן הישראלי? 

האם הגאולה תבוא “בחרב איש” או “בחרב לא איש”? 
ר לחברה  ניסיון להקשיב לנביא ישעיהו — כמדּבֵ

הישראלית ולדור הצעיר. 

 הרב ד”ר יואל בן נון, מחבר הספר )יחד עם הרב 
 ד”ר בני לאו(    יותם שבח    מור שמעוני, 

בוגרי הישיבה החילונית. 
מנחה: ערן ברוך, מנכ"ל בינ"ה

 האם הגיעה שעתה של ינטל?  :: כיתה 1

על מנהיגות רבנית של נשים 
הקרנת קטעים מהסרט ‘ינטל’ ודיון בעקבות הצפייה

 ד”ר חנה קהת    ד”ר רותי פויכטוונגר    
 הרבה תמר אלעד אפלבום    

הרבנית ד”ר חנה פרידמן 
)קולך(
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 “אני יהודי פשוט”  :: כיתה 3

במלאות מאה שנים להולדתו של ראש הממשלה 
השישי, מנחם בגין.

על האדם שמאחורי המנהיג  והיהודי שמאחורי האדם.
צפייה בסרט “אני יהודי פשוט” ושיחה בעקבותיו 

 אבי אמבר, במאי הסרט 
מירון ח. איזקסון, משורר

שלמה נקדימון, עיתונאי   
מנחה: משה פוקסמן 

)מרכז מורשת בגין( 

 ‘מפני דרכי שלום?’   :: ספריה
יחס חז”ל לנתינת צדקה לנזקקים גויים 

מהי גישתם של חכמי ארץ־ישראל )תנאים ואמוראים( 
כלפי נתינת סיוע לגויים עניים?

מהו היחס הראוי כלפי לא־יהודים ובאיזו שפה יש 
להשתמש ביחס אליהם?  

עיון במקורות חז”ל ארצישראליים.

ד”ר יעל וילפנד 
)מעגל טוב(

 איך קרה שהחיים עברו לידינו?  :: כיתה 24
מחשבות בעקבות א”ד גורדון 

לימוד משותף בכתבי גורדון ובמקורות נוספים — 
האדמו”ר מפיאסצ’נה, ג’ידו קרישנמורטי, ימימה אביטל 

ועוד. על השגיאה החוזרת ונשנית שלנו באכילה מעץ 
הדעת וניסיון לגעת בפוטנציאל של עץ החיים.

רועי הורן    נעמה שקד 
)אלול(
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 חינוך ציבורי, חינוך פרטי  :: כיתה 25

האם מיסוד החינוך הפרטי )שח”פ( בתוך המערכת 
הממלכתית יעצים ויחזק את החינוך הציבורי, כפי 

שטוען משרד החינוך, או שהוא דווקא מחזק תהליכי 
הפרטה בחינוך והשלמה עם הרחבת הפערים 

הנלווית להם? האם מערכת החינוך הולכת ומתרחקת 
מהסיכוי להעניק לתלמידיה שוויון הזדמנויות? האם 
התרחבות תופעת ‘מורי קבלן’ יוצרת מעמדות בקרב 
המורים? וכיצד משפיע מהלך זה על איכות ההוראה 

ועל תפקודם של המורים ושל הלומדים כאחד? 

 ד”ר ניר מיכאלי, מרכז חזן, מכון ון ליר
 ד”ר ורדה שיפר, מרכז חזן, מכון ון ליר

 אור קשתי, עיתונאי
 לילי בן עמי, מייסדת המטה להעסקה הוגנת בהוראה
 דני בר גיורא, מנהל בי"ס ‘מנדל’ למנהיגות חינוכית. 

מנחה: נעמיקה ציון 
)מרכז חזן לצדק חברתי ודמוקרטיה, מכון ון ליר בירושלים(

 ‘בוא שיר עברי’  :: כיתה 4

האם המפגש בין תפילה לזמר העברי הוא חיבור 
מלאכותי או מתבקש? האם זהו אמצעי שיווקי או 

ביטוי ערכי ואותנטי לצורך של האדם להתפלל 
בשפתו הוא?

לימוד משותף על מקומו של הזמר העברי בתפילה 
הישראלית

 בני הנדל, שדרן רדיו
הרבה מירה חובב 

)התנועה הרפורמית בישראל(
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 שירותי הדת: מה עושים?  :: בית חּומה

דמותו ומעמדו של הממסד הדתי בישראל עומדים 
בפני שינוי. מהם המודלים השונים האפשריים 

לשירותי הדת בישראל? מה קורה היום ולאיזה כיוון 
אנו רוצים ללכת בעתיד?

 ח”כ ד"ר רות קלדרון     ד”ר הדר ליפשיץ
 שרי דיסקינד, מתמחה בתקשורת חרדית, משרד רוה"מ

מנחה: יאיר שלג
)נאמני תורה ועבודה(

 טיש חסידי־חלוצי  :: חדר אוכל

מעשיות חלוציות וחסידיות, ניגונים ושירים עבריים 
בטיש מיוחד במינו.

חזרה לנקודת החיבור בין הרוח החסידית־מסורתית 
והרוח החלוצית־ציונית, שהזינו יחד את מעשה 

ההתחדשות היהודית בישראל.

 מוטי זעירא
שירה: זאביק קיציס

)המדרשה באורנים(

 ‘ואהבת לו כמוך’  :: כיתה 7

ֶכם  ר ִאְתּ ר ַהָגּ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהֵגּ ֶאְזָרח ִמֶכּ  ‘ְכּ
מֹוָך’ )ויקרא יט, לד( ְוָאַהְבָתּ לֹו ָכּ

לימוד משותף ופתוח על יחסה של החברה 
הישראלית אל המיעוט שבתוכה. איזה מרחב קיום 

אנחנו משאירים לשונה ולזר שבתוכנו, וכיצד זה 
משפיע על פני החברה כולה?

מבט רחב היוצא מתוך המקורות היהודיים, התרבות 
העברית והאקטואליה.

שיבי פרומן    המוסיקאית עלמה זהר

 תלמוד בשני קולות  :: כיתה 5

סוגיה תלמודית בשפות שונות.

הרב ד”ר בני לאו    ארי אלון
)בינ”ה(

20:45-19:30



 שבת שלום. ערה?  :: כיתה 25

על שמירת הנגיעה מהנייד בשבת ובכלל.
תופעת ‘המסמסים בשבת’ הסעירה לאחרונה את 

השיח הדתי־ליברלי. הדיון לא חדש, ובכל זאת 
נדמה שהפעם זה קצת אחרת. המסורתיות מרימה 
ראש, מדברת מהשטח, והמתח שבין ‘שומרי שבת’ 
ל’זוכרי שבת’ כבר הרבה פחות נחרץ. האם שמירת 

השבת תובעת הגדרה מחודשת? האם תקשורת 
אלקטרונית היא בהכרח חילול שבת? ובכלל, מי 

מגדיר את ה’דתומטר’ בעידן שבורח מהגדרות אך 
מגדיר את עצמו ללא הרף?

 שהרה בלאו    הרב עודד מזור  
הרב אבי נוביס־דויטש 
מנחה: הרבה חיה בקר 

)התנועה המסורתית(

 ‘עד רדת מחשכי תהום’  :: ספריה

קריאה בספר ‘תורת המלך’ שיצא בשנת 2009, הדן 
בצורה ‘הלכתית’ בדיני הריגת גויים ופגיעה בחפים 

מפשע. הספר הוא תוצר של לימוד בישיבת ‘עוד 
יוסף חי’. 

שיחה על גבולות הפלורליזם היהודי ועל 
הדמוקרטיה בחברה הישראלית. 

עידו רותם  
)‘המעורר’(

 ‘חטא כמוס’  :: כיתה 3

על פגיעות מיניות בקהילה הדתית. הקרנת קטעים 
מהסרט “חטא כמוס“ ושיחה.

 אילת כהן־וידר, פסיכולוגית קלינית 
 שרון מייבסקי, פעילה פמיניסטית דתייה 

 נחום פצ’ניק, משורר
עו”ד ד”ר אביעד הכהן, מכללת ‘שערי משפט’

)קולך(

 מיהו ‘הבוגר האידאלי’?  :: כיתה 1

פרופיל יוצא מערכת החינוך הישראלית
כיצד מתנהל מאבק הזהויות בארץ דרך מערכת 

החינוך? מה עושים עם ריבוי הקולות החינוכיים? 
ומה יוצא מכל זה לחברה הישראלית? 

 פרופ’ אשר כהן, בר אילן
 ד”ר ערן רום, הורה מעורב 

 יואב זימרן, מנהל בי”ס הניסויי בירושלים
מנחה: שרה ב”ק

)צו פיוס(

 הזמנה לאותנטיות  :: תאנה

מהי אותנטיות ומה אפשר לעשות כדי להגן עליה? 
האם צריך בכלל לשמור עליה? איזה מחיר נגבה 

על כך והאם השינוי והניסיון להיות משהו אחר הוא 
רע? שיחה על יחסי כוח בחברה ועל זהות ועיצובה.

 משה שריקי    אורלי סרוסי דדון 
)ממזרח שמש(
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 בין קודש לחול  :: מוזיאון יד טבנקין
חגי הקיבוץ כיצירה יהודית משותפת  

על הקיבוץ כקהילה מחדשת בתרבות היהודית ועל 
מקומם של אמני הקיבוץ ביצירת החג. 

שיח־גלריה לרגל פתיחת התערוכה  ‘בין קודש 
לחול’ במוזיאון יד טבנקין. התערוכה מציגה כרזות־

 חג מאת האמן והיוצר ירמי בן צבי, חבר קיבוץ
רמת יוחנן )אוצרת: דליה קינן(

ד”ר נורית פיינשטיין    יובל דניאלי
)יד טבנקין(

 מיהו )ֵגר( יהודי?  :: כיתה 24

לאורך ההיסטוריה של עם ישראל חלו שינויים 
מרחיקי לכת בהגדרת מעגלי השייכות ודרכי 

ההצטרפות לעם היהודי. מקורות יהודיים מעידים 
על מגוון הדעות בנושא. נתבונן בעמדות השונות 

תוך ניתוח מקורות, וננסה להסביר את הצרכים 
המשתנים של ימינו בהקשר זה.

הרב אפרים זדוף 
)מרח”ב — רבנות חילונית(

 ‘גם לתפילות תפרחת ושלכת’  :: בית ברנד

שירתו היהודית של אברהם שלונסקי

 מנחה: אורי הייטנר 
שירה: עופר גביש    אסתי כץ

)יובלים(

  אז מה נשמט? 
 בואו ‘נעשה ונשמע’!   :: כיתה 4

)מושבים ברצף: 19:30 — ‘נעשה’, 21:00 — ‘נשמע’(

בשנה הבאה תחול שנת השמיטה, שנת השבע. 
נדמה כי לאורך השנים “נשמט” הרעיון האוטופי 

העומד בבסיס המצווה, לטובת הלכות כשרות 
למיניהן המעניינות ציבור מצומצם בלבד. לאחרונה 

מתגבש מהלך שמטרתו “להוציא את השמיטה 
מהמטבח ומהמגזר” ולהחזירה למקומה הראוי — 

כמצפן לחברה הישראלית וכמקור השראה לשש 
השנים שלאחריה. 

נעשה: יוזמות שונות לקראת שנת השמיטה 
 הקרובה: “שמיטה ישראלית”

הרב יוסף צבי רימון —”זמן שמיטה” — ‘הפקרת’ 
שעות התנדבות ונתינה לאחר

יוסי צוריה  — כיצד ניתן לקיים שמיטה בהייטק 
ובתעשיות המתקדמות

ד”ר יעקב עזרא — חידוש שמיטת הכספים כדרך 
שבירת מעגל העוני
מנחה: עינט קרמר

)'טבע עברי' וקולות(



  ה’עין’ הקבלית והפעמה 
 המוסיקלית  :: בית חּומה

בית מדרש מוסיקלי. 

בין טכניקות מודרניות לכתיבת שירים לתובנות 
בפילוסופיה היהודית.

מפגש מרתק בין ההגות היהודית למוסיקה 
 העכשווית, המשלב שיחה, נגינה ולימוד משותף 

עם הקהל.

 חכם דוד מנחם, רב, פייטן ומוסיקאי
אריאל הורוביץ, מוסיקאי וכותב השירים

  סוד קסמו 
 של ספר האגדה  :: מוזיאון יד טבנקין

כיצד מצליח הספר, שנתחבר לפני למעלה ממאה 
שנה, להיות עדיין כה נצרך ומבוקש בארון הספרים 

היהודי־עברי? כיצד לשו ועיבדו רבניצקי וביאליק 
את המקורות הקלאסיים שעמדו לפניהם כך 

שישמשו את צורכי הדורות הבאים? וכיצד נוכל אנו 
להמשיך את הדיאלוג עם ספר האגדה, כך שירעיד 

את לב הקורא העברי גם במאה השנים הבאות?

פרופ’ אביגדור שנאן    ד”ר מיכה גודמן
)קרן אבי חי(

 משיבי הרוח   :: כיתה 7

לרגל צאת הספר ‘משיבי הרוח’, זוכה פרס היצירה 
הציונית, מפגש של הקראת שירה ומוסיקה טובה.

אליעז כהן    יורם ניסנוביץ    נעמה שקד 
מוסיקה ושירה: איתמר הולין

)כתב עת ‘משיב הרוח’(

 תבלין של שבת  :: חדר אוכל
לימוד, הומור ואוכל תלמודי 

טעימות )תרתי משמע( מבדחות ומעשירות מאגדות 
חז”ל העוסקות באוכלים ובמאכלים. 

 ד”ר שמוליק פאוסט, מחבר ‘אגדתא’; 
הרב אורי מלמד, סטנדאפיסט ומבקר המסעדות 

של עיתון ‘מקור ראשון’ 
)מרכז יעקב הרצוג(

 איך לתקן מבלי לפרק?  :: ספריה

על מסורת יהדות המזרח כמאפשרת לנשים לדרוש 
ולשנות את מעמדן החברתי. 

דנה שמסיאן, ממזרח שמש- מנהלת תכנית 
"תדרשי - לשם שינוי"

22:15-21:00
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 גדּולה וענווה  :: כיתה 1

מחלת הדור היא העצמתו המוגזמת של האדם 
והפיכתו ל’כול יכול’ — הוא יכול להכיל את הכול; 

מגיע לו הכול. הפסיכולוגיה המערבית יודעת 
לתאר את ההפרעה הנרקיסיסטית אך אין בידה 

תרופה. התשובה כיצד להרפות, לומר ‘איני יודע’, 
להשתחרר מאחריות שאינה שלנו ולוותר על 

המרוץ, מצויה במקורות יהודיים וחוזרת גם בכתבי 
‘נביאי התנועה הציונית’. הסוד הוא להחזיר את 

הגדולה לאלוהים.
 ד”ר יאיר כספי
)פסיכולוגיה ביהדות(

 ‘אני אבחר בך ואת בי תבחרי’  :: כיתה 24
על חתונות ובחירות 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי בטקסי 
הנישואין בחברה הישראלית. זוגות רבים, דתיים 

ושאינם דתיים, בוחרים להתחתן בדרך עוקפת 
רבנות, בחופה שוויונית וחופשית. שיחה עם זוגות 

שנישאו בטקס יהודי חופשי, על הבחירה שקיבלו, 
על התגובות של הקהל והמשפחה, ועל משמעות 

הנישואין ללא רבנות.  

מנחה: ד”ר אליזבט גולדוין, עורכת טקסי חיים
)‘הויה’ - טקס ישראלי( 
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 קוראות בקהלת  :: כיתה 25

קריאה בשתיים ושיחה על קהלת

מירה מגן, סופרת
ד"ר גילי זיוון

)מרכז יעקב הרצוג(

 בין התפוררות לחידוש הברית  :: כיתה 5

האם החברה הישראלית והעם היהודי בדרך 
להתפוררות והיפרדות או בדרך לכריתה מחודשת 

של הברית ביניהם? מבט על אמונה ועל מצווה, על 
ספקות ועל כפירה.

לקראת המהדורה העברית של הספר ‘חידושה 
של הברית — תיאולוגיה ליהודים הפוסט־מודרנים’ 

לפרופ’ יוג’ין בורוביץ’.

הרב פרופ’ יהוידע עמיר    ד”ר אילון שמיר    
הרבה טליה אבנון־בנבנישתי

)היברו יוניון קולג’(



 כשבטהובן ניגן עם אליהו הנביא  :: כיתה 3

ההתגלות לאליהו, אחד המעמדים המרגשים בתנ”ך, 
זוכה למקבילה מפתיעה בסימפוניה התשיעית של 

בטהובן. נכיר כמה צדדים מפתיעים בדמותו של 
אליהו הנביא, תוך האזנה לקטעים מיצירת המופת 

במוסיקה הקלאסית. מה הקשר בין לודוויג ואליהו? 
בואו לגלות!
יורם גלילי 

)מכון הרטמן(

 הומניזם וגזענות יהודית  :: תאנה

דתות שואפות ברובן להחיל את אמונתן על כל בני 
האדם, ולעתים הן אף פועלות באלימות להגשמת 

מטרה זו. היהדות, לכאורה, נמנעת ממגמות 
מיסיונריות אלה ומוגדרת בדרך כלל כדת המיועדת 

לעם ספציפי בלבד. ואולם, השילוב הייחודי שבין 
לאומיות לדת מוליד ביהדות יחס קשה כלפי האחר.

האם היהדות מובילה לגזענות? מהו מקומם של 
ערכים אוניברסליים־הומניסטיים במחשבה 

היהודית? 

דודי נתן    ד”ר אבנר דינור 
)קולות בנגב ומרכז ‘כלנית’(

  אז מה נשמט? 
 בואו ‘נעשה ונשמע’!  :: כיתה 4

)מושבים ברצף: 19:30 ‘נעשה’, 21:00 ‘נשמע’(

בשנה הבאה תחול שנת השמיטה, שנת השבע. 
נדמה כי לאורך השנים “נשמט” הרעיון האוטופי 

העומד בבסיס המצווה, לטובת הלכות כשרות 
 למיניהן המעניינות ציבור מצומצם בלבד. 

לאחרונה מתגבש מהלך שמטרתו “להוציא את 
השמיטה מהמטבח ומהמגזר” ולהחזירה למקומה 

הראוי — כמצפן לחברה הישראלית וכמקור השראה 
לשש השנים שלאחריה

נשמע: נלמד על האופן שבו רעיון השמיטה 
מאתגר את תפיסותינו הבסיסיות ביחס לקניין 

ולתרבות הצריכה ועל המתח המתמיד שבין אחיזה 
לאפשרות ההרפיה. כיצד ניתן לקיים את “שבת 

הארץ” במעגלי חיינו היומיומיים?

 דוד ליברמן    צבי גילת 
)'טבע עברי' וקולות(
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 ‘הדבר שהלב שלי יוצא אליו — הוא הדבר שאסור לי לבקש’  :: בית ברנד

24:00-22:30

מיצירותיהם של המוסיקאים דניאלה ספקטור 
 ודוד לביא ובהשתתפות רוני שוויקה,

מחבר הספר “שיר חדש — דרשות על יצירות רוק 
ישראליות".

מנחה: ג’קי לוי
)בית אבי חי(

מופע סיום - שיר חדש: 

על הכמיהה לגן העדן האבוד, האכילה מעץ 
הדעת והגירוש מגן עדן, וגם סיפור על מלך שלא 
יכול להתעורר לבדו. דיאלוג חי ומרתק בין הרוק 

 הישראלי לספרות היהודית הקלאסית.
לימוד בית מדרשי של שירים ישראליים על פי 

מקורות התלמוד והאגדה. 



כיתה 3  כיתה 5   כיתה 7  חדר אוכל   בית חּומה    בית ברנד  

רואים שחורות?
בעל הבית 
השתגע?!

בלוז תלמודי רוח עצוב
נא להתנהג 

בהתאם
גלגולי יונה 17:15-16:00

אני יהודי 
פשוט

שכול וזיכרון
בואו נעשה 

לנו חג

העיתונות 
הישראלית 
וצדק חברתי

ללא הבדל מין.. 
האומנם?

באנו להיות 
מושפעים

19:00-17:45

חטא כמוס
תלמוד בשני 

קולות
ואהבת לו כמןך

 טיש
חלוצי־חסידי

שירותי דת - 
מה עושים?

גם לתפילות 
תפרחת ושלכת

20:45-19:30

כשבטהובן 
ניגן עם אליהו 

הנביא

בין התפוררות 
לחידוש הברית

משיבי הרוח תבלין של שבת
העין הקבלית 

והפעמה 
המוסיקלית

22:15-21:00

מופע סיום
שיר חדש

22:30



כיתה 25 כיתה 24 תאנה   ספריה
 מוזיאון

יד טבנקין
כיתה 1  כיתה 4 

 דת ומדינה - 
לקראת 
מהפכה?

צבא העם
המהלכים בין 

העולמות
צוואת הדון

ככה נתחבט 
בימים הבאים 
בשאלת גורלנו 

התרבותי

חינוך ציבורי, 
חינוך פרטי

איך קרה 
שהחיים עברו 

לידינו?

ישעיהו, 
כציפורים עפות

מפני דרכי 
שלום?

מגילת 
העצמאות 
- המגילה 
השישית

האם הגיעה 
שעתה של 

ינטל?
בוא שיר עברי

שבת שלום, 
ערה?

מיהו )ֵגר( יהודי
הזמנה 

לאותנטיות
עד רדת מחשכי 

תהום
בין קודש לחול

שיח גלריה
מיהו 'הבוגר 
האידיאלי?'

אז מה נשמט? 
נעשה

קוראות בקהלת
אני אבחר בך 
ואת בי תבחרי

הומניזם 
וגזענות יהודית

איך לתקן מבלי 
לפרק?

סוד קסמו של 
ספר האגדה

גדולה וענווה
אז מה נשמט? 

נשמע

** יתכנו שינויים במיקום  ובשעות



לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים:  
"איוונטים"

www.eventim.co.il  
*9066

03-5111777





הפקת הפסטיבל - חמי סל, אירועים והפקות
הפקת תוכן - עירית מהל

פנים - איגוד ארגוני ההתחדשות היהודית בישראל  
ת.ד. 9189 רמת אפעל 52190

טלפון: 03-6359372  ::  פקס: 03-6359382
panim@panim.org.il :דוא"ל


