פעמיים כי טוב תש"פ
סדרות איכות בימי שלישי
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11.00 – 9.30

12.45 -11.15

תנ"ך – לא מה שחשבתם :הסיפורים
המפתיעים של התנ"ך

העשור הראשון בביטחון :המנהיגים שעיצבו את
המיתוס של העשור הראשון במדינת ישראל

ד"ר נח חיות – מרצה למקרא

משה חרמץ – מרצה ומורה דרך בנושא שואה ותקומה

 29.10.19מעשה בני האלהים ובנות האדם (בראשית ה)
ל' תשרי
 05.11.19נח ובניו ,לוט ובנותיו (בראשית ט; יט)
ז' חשוון
 12.11.19מאבק יעקב והאיש (בראשית לב)
י"ד חשוון
 19.11.19מקדש מיכה – ככה לא בונים מקדש! (שופטים יז-יח)
כ"א חשוון
 26.11.19רצפה בת איה – גיבורה אילמת (שמ"ב כא)
כ"ח חשוון
 03.12.19אריות ,נביא ומלך – למה לא ממלאים פקודות? (מל"א כ)
ה' כסלו
 10.12.19אלישע הנביא לא מת! (מל"ב יג)
י"ב כסלו

האיש דיין :המצביא המשפיע ביותר על עיצוב תורת הביטחון בעשור הראשון
ירושת תש"ח :הולדת בעיית הפליטים הפלסטינים והשלכותיה על הסכסוך
הערבי-ישראלי
מסתננים :האתגר הביטחוני הגדול בעשור הראשון
הלוחם בקולנוע הישראלי – ד"ר אייל בורס
יחידה  :101ניצוץ שהדליק להבה
על הכוונת :הכפר קיביה; העיר עזה
בן גוריון ומשה שרת :שתי אסכולות מתנגשות
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17.12.19
י"ט כסלו
31.12.19
ג' טבת
07.01.20
י' טבת
14.01.20
י"ז טבת
21.01.20
כ"ד טבת
28.01.20
ב' שבט
04.02.20
ט' שבט

11.00 – 9.30

12.45 -11.15

כה עשו חכמותינו :על נשים בתלמוד

פרשיות שהסעירו את המדינה

עו"ד עדי בלוט – מרצה ליהדות ומגדר ומנחת קבוצות

מנחם טילמן – מרצה וחוקר תולדות מדינת ישראל בעת החדשה

על שפחה אחת ושתי הלכות  -שפחתו של רבי

רצח ארלוזורוב :ירייה אחת ,שבעה רוצחים – מי באמת רצח את ארלוזורוב?

"שלי ושלכם שלה הוא?"  -המתח בין חיי משפחה ללימוד תורה

מדיניות הביטחון בעשור הראשון – פעולות התגמול של הצנחנים

איך שגל(ג)ל מסתובב לו  -על נשים באגדות החורבן

קו  :300פרשת הדרכים של השב"כ  -מה באמת קרה שם?

ילתא  -בת מפונקת או תלמידת חכמים?

פרשת אל"מ ג'ו אלון ,נספח חיל האוויר בוושינגטון :מבוא למלחמת יום
הכיפורים
פרשת איראנגייט – מה באמת קרה לעמירם ניר?

ברוריה  -סוף אלטרנטיבי לסיפור
נשים שמתחפשות  -מה הן מחפשות?
"אמרה לי אם"  -חכמי התלמוד מספרים על אמותיהן – ד"ר
גילה וכמן

נחום מנבר  -עבריין או קורבן?
"פרשת השחיתות העלובה ביותר"  -תא"ל רמי דותן והמעילה בכספי הסיוע
האמריקני

11.00 – 9.30

12.45 -11.15

עולמם של חכמי המזרח

הייתכן מפגש בין אלוהים ואדם?

הרב ש"י ויצמן – רב ,איש חינוך ומוביל יוזמות חברתיות
1
2
3
4
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 11.02.20מבוא לקהילה היהודית בארצות ערב והרב בן ציון מאיר חי
ט"ז שבט עוזיאל  -הלכות מדינת ישראל
 18.02.20הרב משה כלפון הכהן  -התגשמות חזון הנביאים
כ"ג שבט
 25.02.20הרב יוסף חיים מבגדאד (הבן איש חי) -הלכה ותורת הסוד
ל' שבט
 03.03.20הרבנית אסתר אדוני ברזאני  -הנהגה תורנית נשית
ז' אדר
 17.03.20הרב עובדיה יוסף  -הפסיקה הספרדית בארץ ישראל
כ"א אדר
 24.03.20הרב יוסף משאש  -כשהלכה ומציאות נפגשים
כ"ח אדר
 21.04.20הרב חיים דוד שלוש  -כוחה של מסורת
כ"ז ניסן

הרבנית יפית קליימר – מרצה לתנ"ך ומדרש ומנחת בתי מדרש

"אין אתר פנוי מיניה  -יחסי אלוהים ואדם בחסידות
"צמאה נפשי לאלוהים"  -אדם וא-לוהיו בהגותו של הלל צייטלין
"אלוהים מבקש את האדם"  -האל האישי בתורתו של הרב אברהם יהושע
השל
"להיות חלק א-לוה ממעל"  -יחסי אדם ואלוהים בכתבי הראי"ה קוק
האל הטרנסצנדנטלי בהשקפת פרופ' ישעיהו לייבוביץ
איש האמונה ומושא אמונתו בתורת הרי"ד סולובייצ'יק
יחסי אלוהים ואדם בהגותו של פרנץ רוזנצוויג

11.00 – 9.30

12.45 -11.15

היהודי הנודד -מסע קולנועי ,אמנותי ומוזיקלי

העברית ,שפתו המתחדשת של העם היושב בציון

עינת קאפח ,אביבה וינטר ,מיכל מינצר

ד"ר ענת גואטה  -היסטוריונית ומרצה להיסטוריה של עם ישראל

מומחיות לקולנוע ,מוזיקה ותיאטרון
1
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05.05.20
י"א אייר
12.05.20
י"ח אייר
19.05.20
כ"ה אייר
26.05.20
ג' סיון
02.06.20
י' סיון
09.06.20
י"ז סיון
16.06.20
כ"ד סיון

הרצאת אורח -ט.נ.
היהודי הנודד בקולנוע – עינת קאפח

מנדלי כותב ספרים ומקדים את זמנו ,בעברית וביידיש
ביאליק וחברים כותבים מאודסה

היהודי הנודד במוזיקה – מיכל מינצר

היהודי הנודד באמנות – אביבה וינטר

אליעזר וחמדה בן יהודה" ,אבירי השפה העברית" בירושלים
מהגן עד התיכון – חינוך עברי בארץ ישראל הוא הנכון
מלחמת השפות ותוצאותיה

היהודי הנודד בקולנוע – עינת קאפח

מי העזה ובעברית החריזה – ראשית השירה הנשית

