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* הזכות לשינויים שמורה להפקה
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19:00-17:45
 'ללא הבדל מין'... האומנם?  ::  

ח"כ ד"ר עליזה לביא    פרופ' יערה בר און  
 הרב גלעד קריב    דבורה עברון    

סמדר דקל נעים )שולחן מגדר – 'פנים'(

 "באנו להיות מושפעים"  :: 

על מסע הרבנים למושבות

 ח"כ ד"ר רות קלדרון    ד"ר יוסי אבנרי    
 ד"ר תומר פרסיקו    עופר גביש    

הרב יוחנן פריד )בית הרב קוק(

 העיתונות הישראלית וצדק חברתי   ::

במבי שלג    נעמה צפרוני    אריק גלסנר    
פרופ' דני גוטווין )ארץ אחרת(

 מגילת העצמאות - המגילה השישית  :: 

פרופ' יוסי יונה    דב אלבוים    נאוה חפץ 
)שומרי משפט, בינ"ה( 

 שכול וזיכרון  ::  

 פרופ' אסא כשר    רחל אטון    
מיכל פורת    דליה פרידלנד    מוקי צור

 ישעיהו, כציפורים עפות   :: 

 הרב יואל בן נון    מור שמעוני    
יותם שבח    ערן ברוך

 "אני יהודי פשוט"  :: 

 מירון ח. איזקסון    שלמה נקדימון    
אבי אמבר    משה פוקסמן  )מרכז מורשת בגין(

 חינוך ציבורי, חינוך פרטי  ::  

 ד"ר ניר מיכאלי    ד"ר ורדה שיפר    
אור קשתי    לילי בן עמי    דני בר גיורא    

נעמיקה ציון )מרכז חזן בון ליר(

 'בואו נעשה לנו חג'   :: 

 עזריה אלון    בנימין )בוג'ה( יוגב    
 חגי בן גוריון    רונית אופיר    

רמי הראל )מכון שיטים(

 האם הגיעה שעתה של ינטל?  :: 

 ד"ר חנה קהת    ד"ר רותי פויכטוונגר    
הרב נעמה קלמן    ד"ר חנה פרידמן )קולך(

 בוא שיר עברי  ::  

 בני הנדל    הרבה מירה חובב 
)התנועה הרפורמית(

 'מפני דרכי שלום'?  ::  

ד"ר יעל וילפנד )מעגל טוב(

 איך קרה שהחיים עברו לידינו?  :: 

נעמה שקד    רועי הורן )אלול(

20:45-19:30
 'ואהבת לו כמוך'   :: 

עלמה זהר    שיבי פרומן

 תלמוד בשני קולות  :: 

הרב ד"ר בני לאו    ארי אלון )בינה(

 שירותי הדת – מה עושים?   ::  

 ח"כ ד"ר רות קלדרון    ד"ר הדר ליפשיץ  
שרי דיסקינד    יאיר שלג )נאמני תורה ועבודה(

 טיש חסידי־חלוצי   ::  

ד"ר מוטי זעירא    זאביק קיציס )המדרשה בארנים(

 שבת שלום. ערה?   ::  

 שהרה בלאו    הרב עודד מזור    
הרב אבי נוביס־דויטש    הרבה חיה בקר )התנועה 

המסורתית(

 'גם לתפילות תפרחת ושלכת'  ::  

אורי הייטנר    עופר גביש    אסתי כץ )יובלים(

 'חטא כמוס'  ::  

 אילת כהן־וידר    שרון מייבסקי     
נחום פצ'ניק      ד"ר אביעד הכהן )קולך(

 מיהו 'הבוגר האידאלי'?  :: 

 שרה ב"ק    פרופ' אשר כהן    
יואב זימרן    ד"ר ערן רום )צו פיוס(

 הזמנה לאותנטיות  :: 

 משה שריקי    אורלי סרוסי דדון 
)ממזרח שמש(

 בין קודש לחול    ::  

 ד"ר נורית פיינשטיין    יובל דניאלי 
)יד טבנקין(

 מיהו גר יהודי?  ::  

הרב אפרים זדוף )מרח"ב(

 ::  I אז מה נשמט? נעשה ונשמע 

 הרב יוסף צבי רימון    יוסי צוריה    
 ד"ר יעקב עזרא    עינט קרמר 

)טבע עברי וקולות(

 'עד רדת מחשכי תהום'  :: 

עידו רותם )המעורר(

 22:15-21:00
 ה'עין' הקבלית והפעמה המוסיקלית  ::

אריאל הורוביץ    חכם דוד מנחם

 סוד קסמו של ספר האגדה  :: 

 פרופ' אביגדור שנאן    ד"ר מיכה גודמן 
)קרן אבי חי(

 משיבי הרוח  :: 

 אליעז כהן    יורם ניסנוביץ    נעמה שקד   
 איתמר הולין )משיב הרוח(

 תבלין של שבת  :: 

ד"ר שמוליק פאוסט    הרב אורי מלמד

 כיצד לתקן מבלי לפרק?  :: 

דנה שמסיאן

 גדּולה וענווה  :: 

ד"ר יאיר כספי )פסיכולוגיה ביהדות(

 "אני אבחר בך ואת בי תבחרי..."  ::

ד"ר אליזבט גולדוין וזוגות שהתחתנו בדרכם )הויה(

 קוראות בקהלת  ::  

מירה מגן    ד"ר גילי זיוון )מרכז יעקב הרצוג(

 בין התפוררות לחידוש הברית   :: 

פרופ' יהוידע עמיר    ד"ר אילון שמיר    
 הרבה טליה אבנון־בנבנישתי 

)היברו יוניון קולג'( 

 כשבטהובן ניגן עם אליהו הנביא   :: 

יורם גלילי )מכון הרטמן(

  ::   II אז מה נשמט? נעשה ונשמע 

דוד ליברמן    צבי גילת )קולות וטבע עברי(

 הומניזם וגזענות יהודית   ::  

 דודי נתן    ד"ר אבנר דינור 
)קולות בנגב ומרכז "כלנית"(

17:15-16:00
 'נא להתנהג בהתאם'  

 הצעות לתרבות פנאי אחרת ::  
במעמד שר החינוך, הרב שי פירון

ברכות: איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית
             דני דניאלי, מנכ"ל "האגודה"

 מציעים: אברי גלעד    עדינה בר־שלום   
יאיר שלג    ירון קנר 

 גלגולי יונה   :: מדרש תיאטרון

 הרב רוברטו ארביב    עודד ליפשיץ   
גלעד אדלר    אלון שטיינברג    זהר כהנוב    

עדילי ליברמן )נווה שכטר(

 'רוח עצוב' - מפגש עם משורר   ::  

מוקי צור    עדי נוביק    שגיא אברג'יל    
תומר בורוכוב    גיל זמיר    גיא טובול

 בעל הבית השתגע?!  ::  

 מויש לוי     אלי גור    אורלי קנת    
ענבל בריסקין־פרי )ניצנים(

 המהלכים בין העולמות   ::  

 ד"ר שלומי דורון    ד"ר ענת פלדמן    
ד"ר תומר פרסיקו )הקיבוץ המאוחד(

 'רואים שחורות'?  ::  

הרב שמואל חיים פפנהיים    ניצן ברוך    
אילן גאל־דור )גשר(

 דת ומדינה־ לקראת מהפכה?   :: 

 הרב גלעד קריב    ד"ר חנה קהת    
 שמואל שטח    הרב אורי רגב 

)המרכז הרפורמי לדת ומדינה(

 בלוז תלמודי  :: 

אסף קרסיק    יוחאי עדן )מכון הרטמן(

 צוואת הדון  :: 

שמעון )שימקו( אל־עמי )מכון גנדל(

 'שאלת גורלנו התרבותי' 

מיכאל ליבני )צל תמר(

 צבא העם?  ::  

ידידיה חזני )מרכז חינוכי חנתון(

   22:30
 מופע סיום – שיר חדש

  הדבר שהלב שלי יוצא אליו – 
  הוא הדבר שאסור לי לבקש  ::  
  ג'קי לוי    רוני שוויקה    דוד לביא    

דניאלה ספקטור )בית אבי חי( על הדשא בהפסקות :: תזמורת 'בלקן במחסן’
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 חגיגה של זהות יהודית 
ותרבות ישראלית


