אורחים ,מבקרים ,איזה כיף שאתם פה!
קשה לי לתאר כמה מרגש אותי לראות אלפי אנשים
מכל קבוצות האוכלוסיה הישראלית מוצאים פה,
אצלנו ,בגליל עליון ,את המשותף ,המחבר ,המלכד.
יהודים ,ערבים ,דתיים וחילוניים ,ימנים
ושמאלניים ,צפוניים ודרומיים ,ישראלים
ו....ישראלים!
השנה ההתרגשות גדולה אפילו יותר.
אחרי מגיפה ,מלחמה ועימותים פנימיים ,אני שמח לראות אתכם חוזרים
אלינו ,ומאחל לכולנו שנדע להמשיך ולהתאחד  -לא רק סביב טראומות
ומצוקות ,אלא גם סביב התרבות המשותפת ,המגוונת והנפלאה שלנו.

תיהנו!

גיורא זלץ
ראש מועצה אזורית הגליל העליון

צילום :נאדר הייב
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מוקירי ומכרי "פסטיבל לא בשמים",
מגפת הקורונה אילצה אותנו להסתגר בביתנו,
להמנע ממפגשים ומהתקהלויות ,משיח פנים אל פנים,
איש אל רעהו ,ולצערנו הרב לבטל את הפסטיבל בקיץ
שעבר.
לשמחתנו ,שנה חלפה והמגפה הסתיימה.
הותר להיפגש שוב ,להתקהל ,לרקוד ולשמוח
ואנו נרגשים ושמחים להזמינכם הקיץ לחגיגת הלימוד
היהודית–ישראלית שלנו ,בגליל העליון.
הרגשנו צורך לפצות על החסרים של השנה שעברה
והכנו עבורכם תכנית גדושה בכל טוב!
כ 70-אירועי תרבות ותוכן ותרבות ביניהם:

מנהיגות ברגעי הכרעה
רוֹע וְ ֵעת ִל ְתפּוֹר'  -אמנות במבחן הזמן
ֵ'עת ִל ְק ַ
ערבות הדדית? דין וחשבון על ימי מגפה
ציוני דרך –  500שנה למהר"ל מפראג 100 ,ליצחק נבון 100 ,לרצח י.ח.ברנר
שפה אחת ,ספרים אחדים
עוד נציין 80 :לפלמ"ח 60 ,למשפט אייכמן ,פרידה מנתן זך ,סיורי טבע ומורשת בגליל
ובגולן .נחגוג בזמר  40שנים לתוכנית הרדיו "ארבע אחר הצהריים" בגלי צה"ל ואלבום
חדש לשירי רחל.
מופעים תחת כיפת השמים :הזמר האהוב יהודה פוליקר יופיע בחצר תל חי .אביתר
בנאי יארח את אמיר דדון בחצר יקב הרי גליל בין הכרמים והשדות ועוד ועוד...

נרגשים ומצפים להיפגש שוב ולחגוג יחד,
שלכם,

רותם מנור ,מנהלת הפסטיבל
מועצה אזורית הגליל העליון
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רשימת המשתתפים בפסטיבל
אטינגר יאיר ,איש תקשורת | אליטוב יוסי ,עורך העיתון החרדי 'משפחה' | אלכסנדר תמר,
פרופ' ,אונ' בן גוריון בנגב ,מכללת אחווה ,יו"ר הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו | אסבן אברהם,
מנכ"ל  DNAideaולשעבר מנכ"ל ומייסד הקרן לחברה האזרחית | אסולין שפרה ,ד"ר ,האונ' העברית
י-ם ,המרכז האקדמי שלם ,מכללת אחווה ,ביהמ"ד ''זוהר חי" | אפשטיין הילה ,נגנית | ארז יעלי ,זמרת |
ארזי יערה ,מדריכה | ארצי-סרור חן ,עיתונאית | באט אייל ,נגן | בוזגלו מאיר ,פרופ' ,האונ' העברית י-ם
| בן נון יואל ,הרב ד"ר ,המכללה האקדמית הרצוג | בן רובי עומר ,איש תקשורת | בנאי אביתר ,מוזיקאי
| ברג אביחי ,מורה דרך ומרצה ,חוקר מלחמת העצמאות | ברדוגו סמי ,סופר | גוברין נורית ,פרופ',
אונ' ת"א ,סופרת | גון-גרוס ציפי ,עורכת ומגישת "ספרים רבותי ספרים" בגל"צ | גן אלון ,ד"ר ,סמינר
הקיבוצים | גרוסמן רותם ,ראש המדרשה למנהיגות חברתית כפר הנשיא | דבור אבו-סאלח רתיבה ,יועצת
עסקית-ארגונית ופעילה חברתית בחברה הערבית | דבור ספאא ,שחקנית | דבורה עמית ,שחקן | דדון
אמיר ,מוזיקאי | דוארי מעין ,נגנית | הורוביץ אריאל ,מוזיקאי | הכהן אביעד ,פרופ' ,נשיא המרכז האקדמי
שערי משפט | הכהן אליהו ,חוקר הזמר העברי | הכהן אפרת ,זמרת | הכהן גרשון ,אלוף במיל' ,חוקר
במרכז בס"א אונ' ב.א | .הראל עמית ,נגן | הרשקוביץ צחי ,הרב ד"ר ,אונ' בר אילן | ויינברג יונתן ,מומחה
לחדשנות חברתית ומייסד 'נאמני חיים' | וייס רוני ,מוזיקאי | ורדי מרדכי ,רב ,בימאי ,מרצה בביה"ס
לקולנוע 'מעלה' | זכאי דודו ,זמר | זליחובסקי ניר ,שחקן | זקוביץ יאיר ,פרופ' ,האונ' העברית י-ם |
זרחי רון ,מנצח | זרט אלעד ,משורר | חביב אייל ,מוסיקאי | חסון עמיחי ,משורר ,עורך ,אוצר ,תסריטאי,
במאי ויוצר קולנוע | טולדנו עידן ,מוזיקאי | טימור דורון ,ד"ר ,האונ' הפתוחה | טישמן הגר ,שחקנית |
טל אדם ,נגן | יבלונקה חנה ,פרופ'  ,אונ' בן גוריון בנגב | ימיני בן דרור ,איש תקשורת | ינון דרור ,ד"ר,
מכון ון ליר | יעקבס ינון נורית ,בימאית "האישה מהסינימטק" | כורם איה ,מוזיקאית | להב סלעית ,נגנית
| לויטל יונתן ,נגן | לחמיש יהלה ,זמרת ונגנית | ליפשיץ שחר ,פרופ',אונ' בר אילן | מאלי יהודה ,רב,
מרצה לתנ"ך | מאלי יעל ,מרצה לאמנות ויהדות | מדן יעקב ,רב ,ראש ישיבת ההסדר הר עציון | מוסקט
תמיר ,הפקה מוזיקלית | מקהלת הגליל העליון בניצוח רון זרחי | נבון ארז ,בנו של הנשיא נבון ,שותף
בקבוצת הנדל"ן קנדה-ישראל | נבון חיים ,רב ,הוגה ,סופר ופובליציסט | נחמיאס חני ,שחקנית | ניקי,
נגנית | סוויסה שמעון ,ראש המועצה חצור הגלילית | עופר דלית ,עורכת גל"צ | ערמוני אורה ,מדריכה,
מלכיה | עתריה יוחאי ,ד"ר ,המכללה האקדמית תל חי | פוליקר יהודה ,מוזיקאי | פוליקר יוני ,נגן | פוקס
אורן ,מדריך | פורת-שובל רותי ,שחקנית | פינטו אמיר ,נגן | פישר נתנאל ,ד"ר ,יו"ר מינהל קהילתי גנים
בירושלים | פלאות איתי ,ד"ר ,מדריך | פפר אנשיל ,איש תקשורת | צ' מאיר יעקב ,סופר | צבר שלום,
פרופ' ,האונ' העברית בי-ם | צור מוקי ,היסטוריון וסופר | צור ערן ,זמר | צרור רינו ,איש תקשורת | קובן
רוני ,איש תקשורת | קורנובסקי ליהי ,שחקנית | קלדרון נסים ,פרופ' ,אונ' בן גוריון בנגב | קפלן יונת,
יועצת תקשורת ומנהלת קהילות נשים חרדתיות ברשת | ראובני דורית ,זמרת | רגב ליאת ,אשת תקשורת
| רובין ענבר ,מדריכה ,אגמון החולה | רוזנק אבינעם ,פרופ' ,האונ' העברית י-ם | רון-פדר-עמית גלילה,
סופרת | רותם יורם ,עורך מוזיקלי גל"צ | רייז אסף ,נגן | רנד שולי ,מוזיקאי | שביט זהר ,פרופ' ,אונ'
ת"א | שביט יעקב ,פרופ' ,אונ' ת"א | שביט מתן ,שחקן | שביט שרי ,משוררת | שגיא אבי ,פרופ' ,אונ' בר
אילן ,מכון הרטמן | שדה יגאל ,שחקן | שדה סנדרה ,שחקנית | שלו הילה ,שחקנית | שלום אורית ,זמרת
| שלומוביץ יובל ,שחקן | שנאן אביגדור ,פרופ' ,האונ' העברית י-ם | שניידר טל ,אשת תקשורת | שפיץ
אנה ,מוזיקאית | שריד ישי ,סופר | שרלו יובל ,רב ,ישיבת אורות ישראל
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סיורים על הדרך
"גיבורי תרבות בעמק"
 בהדרכת איתי פלאותסיור ייחודי של סיפורים ושירים מפס הקול של התקופה.
בעקבות ראשית ההתיישבות בעמק יזרעאל.
אחד מסמלי ההתיישבות הזו היה אלכסנדר זייד .נפתח את הסיור באנדרטה שבראש גבעת זייד.
משם אל העיגול המפורסם של נהלל  -היישוב היהודי הראשון בעמק יזרעאל החוגג .100
סיום בתל שימרון  -בית הקברות של נהלל ,פנתיאון אצולת העמק ודור המייסדים.
סיור מזמר המלווה בשירה ,נגינה ושירונים.

מסע בפקיעין וקבר הרשב"י
– בהדרכת אוריאל רוזנבאום
מסע מנגן בסמטאות הקסומות של הכפר העתיק .סמטת הדתות ,גרעין הכפר ,בית הכנסת
העתיק ועד מערת הרשב"י .ביקור במוזיאון בית זינאתי – המשפחה שלא עזבה את המקום
 2000שנה ,כנראה מימי בית שני .נסיים במיצג אורקולי מדהים של מי שמכונה 'שומרת
הגחלת היהודית'.

"מצווה לשמוע דברי חכמים"
סיור ב״שביל הסנהדרין״ וקבר יהודה הנשיא
– בהדרכת אודי סגל
"והיה יחיד בדורו ואחד בזמנו ,איש שנמצאו בו כל החמודות והמידות הטובות״ (רמב"ם)
סיור במקטע מ״שביל הסנהדרין״ שהוקם לרגל  70שנות מדינה .ביקור בקבר רבי יהודה
נשיאה ,נכדו של חותם המשנה וציפורי העתיקה  -מקום פטירתו.
אנדרטת אלכסנדר זייד,
צילום :דר' אבישי טייכר ,מתוך אתר פיקיויקי
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' .1שם משפחה'
רינו צרור בשיחה עם ליאת רגב על ספרו החדש
 45 | 14:30-15.45ש״ח
איך התחלתי? במקרה ,כדרכם של סיפורים.
חיפשתי לרגע אחרי שם המשפחה שלי' ,צרור' .זה אני ,והשם לא מעוברת.
ביקשתי לברר פרט קטן ומצאתי את עצמי הולך בעקבות השם ,מראשית ישראל לטריפולי,
לרחבי המגרב ,ובחזרה לכאן .מהלך ארוך במיוחד.
שתי נקודות מוצא היו לי" :שאול בן קיש בן אביאל בן צרור" (שמואל א) ,המלך הראשון.
ואבי ,שלמה צרור ז"ל ,מבני טריפולי שבלוב.
אז יצאתי לי בעקבות השניים ,בעקבות שם המשפחה ,לאט לאט .זו הדרך...

 .2רמברנדט ,התנ"ך והיהודים
פרופ' שלום צבר
 39 | 14:30-15.45ש"ח
רמברנדט היה בלי ספק האמן החשוב הראשון אשר ניסה לחדור למשמעויות האנושיות של
סיפורי מקרא דרמטיים ומסעירים ,כמו גם להבין את הרגשות ,המניעים והדרמה האישית
בחייהן של דמויות מקראיות אהובות (יצחק ,אברהם ,משה ,שמשון ,דוד ,ועוד) ,ולהעביר את
כל אלה באופן מופלא ומרגש בעזרת מכחול וצבע לדורות רבים של צופים .לרמברנדט היה
יחס מיוחד ליהודי זמנו – שונה לחלוטין מהדורות של אמנים נוצרים שקדמו לו .פרופ' צבר
יבחן את הקשרים שנוצרו בינו לבין אחדים מבני קהילת האנוסים הפורטוגלית שהתיישבה
באמסטרדם בעיקר באמצעות כתובות עבריות מתוחכמות אשר שילב ביצירתו עפ"י עצתם
והדרכתם של חבריו בקהילה.


 .3סרוגים ופרומים
יאיר אטינגר
 39 | 14:30-15.45ש"ח
העיתונאי יאיר אטינגר בעקבות הספר 'פרומים' ,המסכם מחקר מעמיק על התמורות
והשנויים האדירים שחלו בקבוצה המכונה 'הסרוגים' ועל המחלוקות שמפצלות את הציונות
הדתית והמערבולת שמעורר הפיצול.
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 .4בין אזרחות לסולידריות וערבות :מי כלול ב"אנחנו" הישראלי
פרופ' אבי שגיא
 39 | 16:30-17:45ש"ח.
הרצאה חוזרת תתקיים ביום רביעי בשעה 09.00
שאלת משמעותה של הסולידריות במרחב החיים הדמוקרטי ליברלי ,תוך מיקוד בחברה
בישראל.
טענת היסוד של פרופ' שגיא היא כי אזרחות במדינה ליברלית מאפשרת פיתוח יחס של
ניכור לזולת ,שכן עניינה של המדינה הוא בחירויות של היחיד ולא בזיקה שבין בני אדם.
מדינה שהיא גם ליברלית וגם יהודית פורצת אמנם את גבולות היחיד אל עבר ה"אנחנו"
היהודי ,אבל פריצה זו היא מוגבלת מיסודה.
היציאה אל הזולת המתחוללת על ידי הסולידריות ,מבטאת את עובדת היותנו עם האחרים.
סולידריות אינה רק מציאות ,היא בראש ובראשונה ערך אתי ראשוני במעלה שמבליט את
העובדה ש"האדם אינו אי בודד" ,כדברי המשורר ג'והן דאן.
פרופ' שגיא יציג שתי תיאוריות מרכזיות על הסולידריות ,ויבחן את יישומן על המציאות
הישראלית והיהודית.

' .5שירים שונים'  -איזו תפנית הביא נתן זך לתרבות הישראלית?
פרופ' נסים קלדרון ,ערן צור
 55 | 16:30-17:45ש"ח
"רגע אחד שקט בבקשה .אנא .אני רוצה לומר דבר מה"
 כך פתח נתן זך ב 1960-את ספר השיריםשקרא לו "שירים שונים".
פרופ' קלדרון יסביר במה אכן היו השירים האלה
שונים מקודמיהם; למה בקשה צנועה כל כך לשקט
היתה ,בסופו של דבר ,דרמטית ומהפכנית לא רק
בשדה השירה העברית אלא בשדה התרבות
הישראלית; איך הגיע זך מן השקט אל המוזיקליות
הדיבורית שהתווכחה עם המוזיקליות החגיגית של
אלתרמן; לאן התפתח זך ,ואיך שמר על הרעננות
של שירתו ,לאורך השנים הרבות של יצירתו.

ליווי מוסיקלי משירי נתן זך
 -הזמר והיוצר  -ערן צור
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 .6רב שיח' :מדינת ישראל היא 20 - '...שנה ל״אמנת כנרת״
בהשתתפות :אלוף מיל׳ גרשון הכהן ,פרופ' מאיר בוזגלו ,הרב יואל בן נון,
בן דרור ימיני ,רותם גרוסמן.
מנחה :טל שניידר
 52 | 16:30-17:45ש"ח
 53שנים אחרי הקמתה ,ובאין לה חוקה ,ניבעו בחברה הישראלית סדקים בשאלות יסוד בין
מגזרים ומגדרים ,קבוצות ומיעוטים.
ניסיון של 'הפורום לאחריות לאומית' לנסח הסכמות – אולי בהמשך להצהרת העצמאות?
הוליד אמנה חברתית בת עשרה סעיפים בנושאי ערכי היסוד של מדינת ישראל.
היתה לפרויקט תהודה ,היו ציפיות ותוכניות פעולה.
אחרי  20שנה – האם הוגשמה אפילו בחלקה? האם ניתן היה לעשות אחרת?
האם שנת המגפה שינתה משהו בגבולות החברתיים? היש מקום לאמנה להתחדש ,והפעם
להתגשם?
חלק ממנסחי האמנה יושבים כאן ,אחרים מעורבים בנקודות מפתח בחברה .דיון אופטימי.

 .7חוקר הספרות ְכ ַּב ָלּש
פרופ' נורית גוברין
 39 | 16.30-17.45ש"ח
השקפת העולם המחקרית של פרופ' נורית גוברין ,מן החוקרים המרכזיים של הספרות
בדורות האחרונים ,מדגישה את הצורך וההכרח לחקור את הספרות בהקשריה הרחבים:
הביוגרפיים ,ההיסטוריים ,הפואטיים.
הספרות אינה נכתבת בחלל ריק ,ולכן גם מחקרּה צריך להתבסס על היכרות עם מלוא
עולמו של היוצר ,על הרקע ההיסטורי ,הביוגרפי והחברתי שלו.
בין הנחות היסוד למחקריה :הצורך לעסוק לא רק בסופרים שהם דרך-המלך ,אלא גם
בסופרים נידחים הנמצאים בשולי-הדרך.
בין היוצרים שעליהם כתבה :דבורה בארון; חמדה בן-יהודה; מיכה יוסף ברדיצ'בסקי; יוסף
חיים ברנר; חיים גורי; אהרן מגד; גיטל מישקובסקי; נחמה פוחצ'בסקי; שלומית פלאום;
ג .שופמן ורבים אחרים.
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 .8סוד הקטורת ועצירת המגפה בספרות הזוהר והקבלה
ד"ר שפרה אסולין
 39 | 16.30-17.45ש"ח
איך מקשיבים לדופק השעה? איך נענים לקריאת השכינה  -לב העולם הדופק בעורקיו?
"השתא" ,בקשב לדופק השכינה  -עיון בסוד הקטורת ועצירת המגיפה בספרות הזוהר,
הקבלה והחסידות כמקרה מבחן.

רב-שיח
		
		

" .9כל הדרך"  -יצחק נבון
מושב כבוד לרגל יום הולדתו ה100-

		
		

בהשתתפות :ארז נבון ,פרופ' תמר אלכסנדר ,גלילה רון-פדר-עמית,
שמעון סוויסה ,חני נחמיאס.

		

מנחה :ליאת רגב

 65 | 18:30-19:45ש"ח
		
"זכיתי להיוולד בירושלים ,בטבורו של עולם ומוקד כיסופיו של עם ישראל .על כך חייב
אני להודות לאבות אבותיו של אבי ,מקהילת יוצאי ספרד ,אשר באו מתורכיה לכאן ,לפני
למעלה משלוש מאות שנה ,ומאז לא זזו ממנה יוצאי חלציהם"...
מתוך נאום ההשבעה לנשיאות במשכן הכנסת (.)29/5/1978
סיפור ,שירה וגעגוע לנשיא ,סופר ,מחזאי ,מחנך ,דיפלומט
ותמיד ירושלמי.

 .10תרבות יהודית או תרבויות היהודים?
פרופ' יעקב שביט
 39 | 18:30-19:45ש"ח
פרופ' שביט ,מגדולי החוקרים בתחום ההיסטוריה האורבנית ,הכלכלית והתרבותית של
ארץ ישראל ותפיסתם כמכלול של עמים ותרבויות ,יסקור את הופעת המושג "תרבות" ואת
משמעויותיו השונות .הוא יברר את מערכת היחסים בין "דת" ו"תרבות" ובין "לאומיות"
ו"תרבות" ,ישאל האם בהיסטוריה של עם ישראל קיימים רצף תרבותי ואחדות תרבותית,
יתאר את בניית התרבות העברית החדשה מהמאה ה 19-ואילך ,ולבסוף יפנה ליחס בין
"תרבות ישראלית-יהודית" ו"תרבות יהודית-ישראלית" במדינת ישראל.
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 .11המהר"ל מפראג – על מהות המדינה היהודית  
ד"ר צחי הרשקוביץ
 39 | 18:30-19:45ש"ח
המהר"ל מפראג חי אמנם במאה ה ,17-אבל במובנים רבים היה המטרים של המדינה
היהודית בשלהי ימי הביניים ובראשית העת החדשה .השקפותיו על גלות וגאולה ,על הבנת
ההגדרה הלאומית כמכוננת את האתוס הלאומי הן לא פחות ממהפכניות ,וצריך לראותן
באור ההישגים של התנועה הציונית בשיבת ציון של המאה ה.20-

 .12הדילמות האתיות בתחום השתלת אברים מן החי
הרב יובל שרלו
 39 | 18:30-19:45ש"ח
אחת התופעות המופלאות במדינת ישראל הוא ריבוי התורמים האלטרואיסטים של כליה מן
החי .תרומות מבורכות אלה נפגשות עם הרבה מאוד שאלות אתיות ,כגון :אולי הגיע הזמן
שזה יהיה בתשלום? האם לקבל תרומה מותנית ,המדירה קבוצה מסוימת מלקבל את הכליה?
האם מי שפגע בעצמו בניסיונות התאבדות זכאי לקבל אבר מן החי? האם ראוי שהמדינה
תעודד תרומה מן החי וכדו'? מה מקומן של עמותות פרטיות במערכת ההשתלות?
הרב יובל שרלו הוא ראש המרכז לאתיקה של רבני צהר ומרכז הוועדה האתית שליד מרכז
ההשתלות בישראל.

" .13חמור"
סמי ברדוגו ,זוכה פרס ספיר ,בשיחה עם ציפי גון גרוס
 45 | 18:30-19:45ש"ח
סמי ברדוגו ,קיבל בשנת  2020את פרס ספיר וגם את פרס ברנר על ספרו השמיני "חמור".
גיבור הסיפור הוא רוסלאן איסקוב ,בן החמישים ,שגר במושב בית הדר .יום אחד הוא פוגש
שני שוטרים ,האוחזים בחמור קשור לחבל ומעבירים אותו לידיו .בניגוד למה שהבטיחו
השוטרים  -הם לא באים לקחת ממנו את החמור ,והחמור נשאר לגור עם רוסלאן בחלקת
החצר העזובה שלו.
מה מקבל החמור ומה רוסלאן ,מהטיפול בחמור? מה דומה בין רוסלאן לבין החמור
האפרפר-חום? ואולי החמור הוא רק מטאפורה? מטאפורה למה?

9

סרט ומפגש יוצרים
.14

10

מופע תחת כיפת השמים ביקב הרי גליל ,קיבוץ יראון

.15

צילום :ארתור לנדה
צילום :רגב גל
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 .16שחריתלמודית – על אהבה ,ציפורים וחיות אחרות
סיור צפרות באגמון החולה
הדרכה :ענבר רובין
 55 | 06.30-08.30ש"ח
סיור רגלי מודרך בשבילי אגמון החולה הקסומים ,בדגש חיזור ,זוגיות ומשפחתיות בציפורים
ובחיות אחרות.
ביקור בתחנת המחקר וטיבוע ציפורים מאפשר הצצה ייחודית אל עולם הציפורים והצפרים
החוקרים אותן .המפגש הקרוב להפליא עם הציפורים החמקמקות הוא חוויה רב חושית של
טבע ,סביבה ,והקשר שלהם עם בעלי החיים והכנף.

 .17סיור בעקבות  80שנה לפלמ"ח – הקרב על מלכיה
הדרכה :אורה ערמוני
 55 | 06:30-08:30ש"ח
לקראת סוף המנדט הבריטי בארץ ישראל וההכרזה על הקמת מדינת ישראל ברור היה כי
צפויה פלישה של צבאות ערב למדינת ישראל .אחד מצירי הפלישה האפשריים היה דרך
מלכיה ,ממנה אפשר היה להתקדם ללב הגליל ולרדת לעמק החולה .יותר מקרב אחד התנהל
במקום.
 600לוחמי הפלמ"ח עלו ביום  15למאי  ,1948ממש אחרי ההכרזה של בן גוריון ולחמו
בגבורה עילאית עד שנכבש המקום.
חללים רבים השאיר הפלמ"ח בקרב זה .רק בליל ה 28-29-במאי כבש הגדוד הראשון של הפלמ"ח
את מלכיה ,בפעם השנייה .סיור באחד המקומות החשובים לשלום הגליל בתש"ח ,מבט מהמצפור
אל מסלול הדרך שעברו ועד 'גבעת גנדי' ע"ש רחבעם גנדי ,שהשתתף בקרב הגיבורים.

אגמון החולה .צילום :לילך שדה
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" .18מדינה קטנה לעם גדול"
הרב חיים נבון
 39 | 09:00-10:15ש"ח
מדינה יהודית בדור הזה אינה יכולה להיות מדינת הלכה .אבל מה כן? מה אפשר ללמוד
מתורת ישראל על התנהלותה של מדינה יהודית בת ימינו.
הרב חיים נבון ,בעקבות ספרו החדש.

* .4בין אזרחות לסולידריות וערבות :מי כלול ב"אנחנו" הישראלי
פרופ' אבי שגיא
 39 | 9:00-10:15ש"ח
שאלת משמעותה של הסולידריות במרחב החיים הדמוקרטי ליברלי ,תוך מיקוד בחברה
בישראל.
טענת היסוד של פרופ' שגיא היא כי אזרחות במדינה ליברלית מאפשרת פיתוח יחס של
ניכור לזולת ,שכן עניינה של המדינה הוא בחירויות של היחיד ולא בזיקה שבין בני אדם.
מדינה שהיא גם ליברלית וגם יהודית פורצת אמנם את גבולות היחיד אל עבר ה"אנחנו"
היהודי ,אבל פריצה זו היא מוגבלת מיסודה.
היציאה אל הזולת מתחוללת על ידי הסולידריות ,מבטאת את עובדת היותנו עם האחרים.
סולידריות אינה רק מציאות ,היא בראש ובראשונה ערך אתי ראשוני במעלה שמבליט את
העובדה ש"האדם אינו אי בודד" ,כדברי המשורר ג'והן דאן.
פרופ' שגיא יציג שתי תיאוריות מרכזיות על הסולידריות ,ויבחן את יישומן על המציאות
הישראלית והיהודית.

 .19רב-שיח" :מי זו עולה מן המדבר" (שיר השירים)
 מחווה לפרופ' יאיר זקוביץ לרגל זכייתו בפרס ישראל לחקר המקראבהשתתפות :פרופ' יאיר זקוביץ ופרופ' אביגדור שנאן
מנחה :ליאת רגב שירה – אייל חביב
 52 | 09:00-10:15ש"ח
למה בחר פרופ' זקוביץ דווקא במקרא? מי הם גיבורי התנ"ך האהובים עליו ,איך צריך ללמד
תנ"ך ,מה אפשר ללמוד מספר הספרים לימינו אלה?
שיח על מיזוג מקרא ומידרש ,המאפיין את עולמו המחקרי של יאיר.
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 .20רב שיח :דת ו/או מדינה?
הרב יעקב מדן ופרופ' אביעד הכהן
 45 | 09:00-10:15ש"ח
מדינת ישראל כמדינה יהודית וגם כמדינה דמוקרטית-ליברלית היא משימה של יישוב
סתירות ,משום כך סוגיות דת ומדינה אינן יורדת מסדר היום הישראלי :נישואין אזרחיים,
גיור ,צביונו של יום השבת ,מעמד המשפט העברי ,כשרות ,שוויון מגדרי.
לפני כעשרים שנה חברו יחדיו פרופ' רות גביזון ע"ה והרב יעקב מדן לחיבור אמנה שתציע
הסדרה חדשה של יחסי הדת והמדינה בישראל.
בחלוף פרק זמן משמעותי מאז ,יבחנו הרב מדן ופרופ' אביעד הכהן מה השתנה ומדוע ,והאם
עדיין יש סיכוי להסדרת יחסי הדת והמדינה בישראל בדרך של הסכמה ולא מחלוקת.
לזכרה של פרופ' רות גביזון ז"ל.

 .21שיח בין מגזרים בעת קורונה
פרופ' שחר ליפשיץ
 39 | 09:00-10:15ש"ח
פרוץ משבר הקורונה היווה טריגר משמעותי בהעצמת המתחים בין קבוצות הזהות בחברה
הישראלית .במציאות זו ,שבה נדמה כי הסולידריות החברתית עומדת למבחן והשסעים
החברתיים מתעמקים ,התחדד הצורך לטפל דווקא ביכולת לחבר בין חלקי החברה השונים
תוך בחינת צרכים הייחודיים לכל חברה ,בצד הבלטת יתרונותיה של עשייה משותפת.
בתקופה מורכבת זו ,נוצרה הזדמנות מעניינת לבחינה ההיתכנות של תהליך חברתי  -גם אם
נקודתי  -המבוסס על מתודולוגיית בניית ההסכמות תחת אותו קונטקסט חברתי משוסע.
פרופ' ליפשיץ ,ממובילי ״הקונגרס הישראלי״ ,יציג מקרה בוחן ייחודי של מועצת הסכמות
בין נציגים יהודים ושאינם יהודים שהתקיימה תחת מגפת הקורונה ,במסגרת פעילות
הקונגרס .מועצה זו היוותה הזדמנות לבחון את הרעיונות המסדרים ואת המתודולוגיות של
בניית הסכמות ותהליכי דיאלוג בין זהותי ועל הדרך שבה הקורונה הקשתה על המהלך מחד
אך גם יצרה הזדמנויות חדשות לקשר מאידך.
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' .22אור מתוך הסדק'
פרופ' אבי שגיא
 39 | 11:00-12:15ש"ח
דין וחשבון של פילוסוף על המפגש בין פילוסופיה לבין החיים הממשיים בעת הזאת ,שבה
הסדר ,פוגעת בהבנת העולם המנחה את
אנו מתנסים במגפת הקורונה .המגפה מערערת את ֵ
חיינו ,משבשת את הזיקה הבין-אנושית ומותירה בנו חותם של אימה ופחד.
ימי חולי ומגפה מציפים מחדש שאלות יסוד יומיות ,אתיות פוליטיות ודתיות ,שבשגרת חיינו
מוסטות לשוליים .בימי מחלה מתערער המובן מאליו של חיינו וסדק עמוק נפער בחיינו.
סדק זה יכול להצמית אותנו ,לפגוע ברקמת חיינו ואפילו לשלול את משמעותם .אבל הסדר
יכול להיות גם הזדמנות לגילוי אפשרויות חדשות של הקיום .בלב החולי עולה ובוקע אורה
של הסולידריות ,ההתייצבות האנושית כנגד עולל ,התשוקה לקירבה אנושית .החולי מגלה
את החמלה האנושית חוצת-גבולות ,המתגברת על ההבדלים .הסדק המאיים עשוי להיות
גם החרך שדרכו בוקע אורה של האנושיות ,שבכוחה להתייצב ולסרב לאימה ...הספר 'אור
מתוך הסדק' ,הוא ניסיון מתמשך לעקוב אחר האפשרויות החדשות העולות מתוך מציאות
של אבדן הביתיות והבטחון בעולם .זהו האור הגנוז באדם ביכולתו להיאבק ברע ולחוות את
הוויית הקים הבין-אנושית.

 .23היינריך היינה :השבת ,החמין וההתעוררות היהודית
פרופ' מאיר בוזגלו
 39 | 11:00-12:15ש"ח
שירתו של היינה משופעת בנושאים יהודיים .את שירו 'הנסיכה שבת' מתוך הקובץ הקרוי
'מנגינות עבריות' כתב כפרודיה על 'האודה לשמחה' של שילר.
היינה מזכיר בו את הצ'ולנט (חמין של שבת) כאלטרנטיבה למשקה האלים היווני .זו למעשה
התשובה יהודית לאוניברסליות האירופאית .בדרכו הייחודית מהדהד פרופ' בוזגלו שיר זה
גם לתפיסת השבת של ביאליק וגם להתחדשות המימונה הישראלית.
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 .24איתמר בן אב"י ומיתוס "הילד העברי הראשון"
פרופ' זהר שביט
 39 | 11:00-12:15ש"ח
אליעזר בן-יהודה תרם תרומה מכרעת להפיכת העברית לשפה המדוברת של היישוב היהודי
בארץ ישראל ולהיותה נכס לאומי ממדרגה ראשונה ,אולי הנכס החשוב ביותר של החברה
היהודית בארץ ישראל.
מכתבים בצרפתית שנמצאו בארכיון חברת "אליאנס — כל ישראל חברים" בפאריס,
ומסמכים ארכיוניים נוספים ,מציבים כמה סימני שאלה על מיתוס אליעזר בן יהודה וקנאותו
לשפה העברית .עולה מהם שמי שהטיף ל"ארץ ,שפה לאומית והשכלה לאומית" הפך
עולמות והפעיל את כל הקשרים האפשריים כדי שבנו ,איתמר בן אב"י ,יתקבל ללימודים
בפאריס ויקבל השכלה צרפתית .גם הבן דאג מצדו לשנות כמה עובדות בביוגרפיה שלו כדי
להתאימו למיתוס הילד העברי הראשון.
פרופ' שביט בוחנת מחדש את תיאורי הילדות של בכורו של אליעזר בן-יהודה ,וטוענת
שאמנם בן-יהודה גידל את בנו כ"ילד העברי הראשון" אך בה בעת גם כ"ילד אוניברסלי".

 .25רב שיח :מנהיגות ברגעי הכרעה
 52 | 11:00-12:15ש"ח
מנחה :רינו צרור
בהשתתפות :פרופ' חנה יבלונקה – בהיבט היסטורי ,אלוף מיל .גרשון הכהן – בהיבט
צבאי ,הרב יובל שרלו – בשאלות הלכה ,מוסר ואתיקה  ,ורותם גרוסמן המתמודד עם חינוך
הדור הבא.
'אין לי בטחון גמור שלולא בן גוריון היינו מעיזים על הכרזת המדינה' (גולדה מאיר).
וודאי היתה זו אחת ההכרעות הגורליות של מנהיגות אותה שעה ,אך לאורך כל ההיסטוריה
נדרשו מנהיגים לשעתם לקבל הכרעות גורליות המקיפות את חיי החברה ,הן לפני הקמת
המדינה והן אחריה.
איך העזו? מה חשבו על אחריות ואשמה? על מצפון ומצפן? צו השעה ושאלת המחיר?
מנהיגות במבחן הזמן.
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 .26הרהורים בשאלת האנטישמיות/ז'אן פול סארטר
ד"ר דרור ינון
 39 | 11:00-12:15ש"ח
מספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם המערבי עולה והאנטישמיות שבה למרכז
השיח הפוליטי והחברתי .כיצד מצליחה האנטישמיות להמשיך ולהתקיים דווקא במסגרות
ליברליות-דמוקרטיות? בחיבורו ״הרהורים בשאלה היהודית״ שפורסם מיד לאחר מלחמת
העולם השנייה הציע הפילוסוף הצרפתי ז׳אן-פול סארטר תשובה לבעיה מטרידה זו .על רקע
תפיסות אחרות שהוצעו באותו הזמן ועמדות חדשות המוצגות כיום ,נראה כיצד עמדתו של
סארטר שומרת על חיוניותה להבנת התופעה גם בתנאים הנוכחיים.
צילום :אילן בשור

מפגש כורסא

' .28גן הילדים ,המסע לפולין ,בית המקדש – מסע לעומק הנפש הישראלית'
ישי שריד
 39 | 13:00-14:15ש"ח
ישי שריד בשיחה על הדרמה הגדולה של היהדות בישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בספריו,
ובהם "גן נעמי"" ,השלישי"" ,מפלצת הזיכרון" ו"מנצחת" ,ובדמויות המאכלסות אותם.
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 .29״עיוורים במראה״ – דימוי היהודים והיהדות באמנות הנוצרית של אירופה
פרופ' שלום צבר
 39 | 13:00-14:15ש"ח
למן ראשית הנצרות נוצרה השקפה כי היהודים שלא קיבלו את הדת החדשה איבדו את
מעמדם כעם הנבחר ,ואילו הנוצרים הם יורשי ההבטחה והבחירה האלוהית .אבות הכנסייה
חיזקו השקפות אלה ופירשו סיפורי מקרא אהובים וטקסטים נבחרים אחרים לאור השקפה
זו ,אשר הלכה והעמיקה את שנאת ישראל והיחס המשפיל ליהודים .פרופ' צבר יבדוק סוגיות
אילו לאור דימויים שנוצרו באמנות הנוצרית של ימי הביניים באירופה ועד תקופת הבארוק
(מאה  .)17דימויים אלה כוללים נושאים מורכבים כגון ,יחסים בין צמדי אחים במקרא (קין
והבל ,יעקב ועשיו ,מנשה ואפרים) אשר פורשו כמנבאים את המאבק בין שתי הדתות,
דימויים אלגוריים של היהודים והיהדות (למשל ,סינגוגה ואקלסיה) ,עלילות דם ,אות
הקלון אותו חויבו היהודים לחבוש על ראשיהם או לתפור על בגדיהם ,ודימויים של דמויות
בהיסטוריה של יהודי אירופה.

' .30קסם החינוך הקיבוצי'
ד"ר אלון גן
 39 | 13:00-14:15ש"ח
החל מראשית דרכו היה החינוך הקיבוצי כמעבדה יוצרת לחינוך אלטרנטיבי:
החינוך הקיבוצי עסק ב"למידה משמעותית" עוד הרבה לפני ששר החינוך שי פירון ביקש
להטמיע תפיסה זו בשיח החינוכי ,עסק בהערכה חלופית כאלטרנטיבה ל"הערכה מודדת"
של בית הספר החרושתי ,הרבה לפני שמושגים אלה היו לנכסי צאן ברזל בשיח החינוכי.
החינוך הקיבוצי עסק בקיימּות ובחינוך סביבתי הרבה לפני שמושגים אלה הפכו למושגי
מפתח בשיח הציבורי בכלל ובשיח החינוכי בפרט.
ד״ר גן ינסה לבחון תהליכי יסוד בהתפתחות החינוך הקיבוצי ,מתוך מגמה לעסוק לא רק
במה שהיה ,אלא גם במה שיכול להיות ,משמע :מחשבות על יכולתו של החינוך הקיבוצי,
לשמש מקור השראה המשפיע על עיצוב שדה החינוך העתידי.

צילום :רם שדמון

18

מופע מוזיקלי
.31

 .32המהר"ל מפראג  -אחדות ההפכים ,תרבות המחלוקת ופוליטיקה אחרת
פרופ' אביעם רוזנק
 39 | 15:00-16:15ש"ח
המהר"ל מפראג היה אחת הדמויות המרתקות של ההגות היהודית בתחילת העת
החדשה; דמות ביניים בין פילוסופיה לקבלה ובידיו הכלי שעמד בבסיס המחשבה הקבלית
והתלמודית" :אחדות ההפכים" .כלי זה הוא מפתח לתובנות מרתקות על טיבם של
ההיסטוריה ,האדם ,העולם ,אלוהים והזיקות ביניהם .משנתו של המהר"ל היא גם מפתח
לתובנות חדשות ,מה פירושו "שלום״? איך מיישבים סכסוכים? היש לברך קיומה של
מחלוקת? אתם מוזמנים למסע לנבכי "אחדות ההפכים" של המהר"ל.

' .33אמנות כפרשנות'
יעל מאלי
 39 | 15:00-16:15ש"ח
"קרבת א-לוהים לי טוב"? תיאורי התגלות באמנות היהודית והישראלית.
בעקבות סדרת הספרים" :אמנות כפרשנות".
ספרי התנ"ך מלאים בתיאורי התגלות של א-לוהים או של מלאכים .לצערנו ,אין לנו מושג
מה ראו הנביאים או האנשים שזכו להתגלות .לאורך הדורות ,אמנים רבים תיארו התגלויות,
בעיקר בהקשרים דתיים-נוצריים .חלק מהתיאורים נשענו כפי הנראה על חוויות מיסטיות
שפקדו את האמנים עצמם ,והם שילבו את רשמיהם בציורים ההיסטוריים.
הספרים "אמנות כפרשנות" עוסקים במעמד הסנה ,במתן תורה ולהבדיל ,בהתגלות המלאך
לאתון בלעם .מדרשי חז"ל ואפילו קטעי שירה עברית יסייעו לנו להתחקות אחר ההסברים
לתיאורים המגוונים.
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" .34קיבוץ עכשיו יותר מתמיד" – החברה הקיבוצית ואתגרי ההתמודדות עם
מגפת הקורונה
ד"ר דורון טימור
 39 | 15:00-16:15ש"ח
בימים שבהם ערכים כמו "קהילתיות" ו"ערבות הדדית" הפכו לנחלת רבים ,קהילות
שיתופיות בארץ ובעולם נתפסו כרעיון אטרקטיבי ומעורר הערצה .חרף הקושי לקיים את
חיי הקהילה תחת מגבלות "הריחוק החברתי" ,קיבוצים רבים עיצבו מודלים שיתופיים
חדשים שביטאו סולידריות חברתית וכללו פעילות תרבותית פנימית לצד התנדבות
הומניטרית ומחאה פוליטית .בתוך כך ,קשיים כלכליים וחברתיים שהופיעו בתקופה
האחרונה ,ילוו קיבוצים גם לאחר משבר הקורונה.
אורח – ראש מועצה אזורית הגליל העליון גיורא זלץ.

 .35רב שיח :שירה על סף העולם
עמיחי חסון מארח את אלעד זרט ושרי שביט
 45 | 15:00-16:15ש"ח
בין החוץ לבית ,הקורנה והחדשות ,השירה מנסה לתפוס את המציאות ולתרגם אותה
למילים .המשוררים אלעד זרט ,שרי שביט ועמיחי חסון בשיחה אינטימית על המפגש בין
השירה והחיים ,בשירים שלהם ובשירים של אחרים.

 .36רב שיח" :האוטונומיה החרדית"
בהשתתפות :אנשיל פפר ,יוסי אליטוב ,יונת קפלן .מנחה – יאיר אטינגר
 52 | 15:00-16:15ש"ח
מה גילתה שנת הקורונה על יחסי המיעוט החרדי עם חברת הרוב בישראל ,ולאן זה הולך?
מפגש בלתי אמצעי עם העולם החרדי המוכר והבלתי מוכר.

צילום :יונתן בוברוב

צילום :אביהו שפירא
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 .37סופר ההתלבטות – ברנר בדורו ולדורות
פרופ' נורית גוברין
 39 | 17:00-18:15ש"ח
שנים רבות השקיעה פרופ' גוברין בחקר חייו ויצירתו של י.ח.ברנר :ממאפייני יצירתו והגותו
אל עמדותיו בשאלות הקיום של היחיד ושל העם ,השתקפות דמותו במכתביו ובזיכרונות
עליו ,התהוות מיתוס ברנר עוד בחייו ובדורות הבאים והשפעתו על מספרים ומשוררים
לאורך הדורות ועד היום.
במרכזו הניסיון לפתור את חידת-ברנר :כיצד נעשה ל"קדוש החילוני" ,למקור השפעה
לדורות על אף הביקורת הקשה שמתח על המציאות בארץ ישראל .איך נעשה "הייאוש" שלו
ל"ייאוש פורה" ,שאינו ְמרפה ידיים ,אלא דווקא מעורר לפעילות אנושית וחברתית.
"המֹוצא" (תר"ף- )1920/
ָ
מהביוגרפיה המורכבת של ברנר ועד קריאה מודרכת בסיפורו:
אמנות הסיפור של ברנר ודרכו ביצירת המשמעות.

מופע מוזיקלי

		

" .38העמק הוא חלום" -
שירים ידועים ומוכרים מאת מלחינים נשכחים
בהשתתפות מקהלת הגליל העליון
עורך ומנחה אליהו הכהן
סולנית :אפרת הכהן .פסנתר :אייל באט .מנצח :רון זרחי
 65 | 17:00-18:30ש"ח
בין השירים :שיר השומר ,פזמון ליקינתון ,שיר הנמל ,יש לי כנרת ,שדות שבעמק ואחרים.

 .39א.ד.גורדון – מציאות ואגדה
גלילה רון-פדר עמית
 39 | 17:00-18:15ש"ח
אהרון דויד גורדון נודע כמי שייסד את דת העבודה ,היה סוציאליסט ,האדמו''ר של החלוצים
ומאבות הקיבוצים ,אבל התעמקות בחייו מוכיחה בדיוק ההיפך :הוא היה אנטי סוציאליסט,
שלל את אופי חיי הקיבוץ והחשיב את עצמו כיהודי אורתודוקסי.
על השאלה איך צמח המיתוס המוטעה ומי באמת היה א.ד .גורדון ,תשיב הסופרת גלילה
רון-פדר-עמית ,שכתבה את סיפור חייו" :העורג".
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 .40בין מערת רשב"י למערת אפלטון
הרב חיים נבון
 39 | 17:00-18:15ש"ח
הפילוסוף היווני אפלטון והחכם היהודי רבי שמעון בר יוחאי יצרו שני סיפורים מכוננים על
חכם בתוך מערה .בסיפורים הללו מוצפנים שני מסרים שונים בתכלית על היחס בין חיי
חוכמה לחיי מעשה  .

 .41רב שיח :משילות ויזמות חברתית במשבר ובעידן פוסט-קורונה

בהשתתפות :אברהם אסבן ,מנכ"ל  DNAideaולשעבר מנכ"ל ומייסד הקרן לחברה
האזרחית ,יונתן ויינברג ,מומחה לחדשנות חברתית ומייסד 'נאמני חיים' ,רתיבה דבור אבו-
סאלח ,יועצת עסקית-ארגונית ופעילה חברתית בחברה הערבית,
מנחה-משתתף :ד"ר נתנאל פישר ,יו"ר מינהל קהילתי גנים בירושלים
 52 | 17:00-18:15ש״ח
מגפת הקורונה הציפה ,בין השאר ,את קשיי המשילות בישראל ואת כוחה של החברה
האזרחית למלא את החלל ולגשר על הפערים שבין השלטון לאזרחים.
המושב יארח יזמים/ות ומנהיגים/ות חברתיים שהובילו במהלך תקופת הקורונה מספר
יוזמות אזרחיות מרשימות.
חשיפה לסיפורים מעוררי השראה והדרכים לעדכן מחדש את מערכת היחסים שבין השלטון
המרכזי לחברה האזרחית.

 .42ארון השירים היהודי
עומר בן רובי
 39 | 18:45-20:00ש"ח
מסע תרבותי-מוזיקלי מרתק ומרגש על הדרך שעברה המוזיקה היהודית מבתי הכנסת
ושולחן השבת והחג  -ועד ללב הזרם המרכזי של המוזיקה הישראלית בשנות ה.2000-
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הצגה
.43

סרט

" .44חתונה הפוכה"

סרט ומפגש עם הבמאי ,הרב מרדכי ורדי
 30 | 21:00-22:30ש"ח
הסרט מביא את סיפורם של גברים ונשים מקהילת הלהט"ב ,שמסיבות דתיות בוחרים להתחתן בניגוד
לנטייתם ,כדי לציית לחוקי התורה ,ולהתקבל בחברה הדתית ובמשפחות שגדלו בהן .לפעמים שיתפו את
בני הזוג ,לפעמים הסתירו את הסוד ,ויש שהדחיקו ולא סיפרו גם לעצמם .אחרי הגירושים ,הם מתמודדים
עם הקונפליקט הפנימי מול האמונה וחוקי הדת ,עם המשפחה והקהילה הדתית ,עם החשיפה מול החברה
והילדים ,ועם חיפוש בן זוג .הדמויות עוברות מסע של קבלה עצמית ,ועוסקות בפעילות שנועדה להביא
לשינוי תודעה בסביבה הדתית .הסרט עוקב גם אחרי הנשים שהתחתנו והתגרשו מבני זוג הומוסקסואלים,
וגם רבנים ופסיכולוגים ,שמחפשים פתרונות לקונפליקט בלתי פתור .מועמד לפרס ״מעבר למסך״.
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מופע חצר

.45

צילום :שלומי פינטו
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 .46סיור" :שעת נעילה" .יציאה וחזרה משער מכללת תל חי
הדרכה :אורן פוקס
 55 | 06:00-10:00ש"ח
בעקבות הסדרה עטורת השבחים בשלושה אתרים:
מורשת קרב תל סאקי :במלחמת יום הכיפורים ,בתוך בונקר קטן שהו  28חיילים ,פצועים
והרוגים במשך  30שעות ,נצורים ותחת אש הסורים .חייל אחד ,גיבור גדול ,יצחק נגרקר,
יצא להודיע לסורים "שכולם נהרגו" והלך לשבי בסוריה .בדרך זו הציל את חיי הנצורים.
מעבר קוניטרה :לא הרבה יודעים אבל הגדר בין ישראל לסוריה לא ממש סגורה ,יש דברים
שעוברים ביננו לסורים אחת לכמה זמן ,אפילו על בסיס
יומי ...נראה את השער עצמו ואם נהיה מספיק ברי מזל
אולי נראה אותו אפילו נפתח.
עמק הבכא :איך אפשר לתאר את "ההפתעה" של
המלחמה למי שלא היה כאן ,למי שלא קפא על מקומו
כששמע את יבבת הצופרים ,בצהרי יום הכיפורים
 ,"...1973איתן הבר .ה-מקום שאפשר לראות מהיכן
הגיע נחשול עצום של שרשראות ברזל ואותם בחורים
שעמדו בגופם וחסמו את הסורים מלרדת לכנרת.

 .47שחריתלמודית – מסכת סוכה דף ט"ו
הרב יובל שרלו
 | 07:00-08:00הכניסה חופשית | מדשאה בחצר המכללה
מפגש עם הדף היומי:
בתלמוד הבבלי ישנם כ 2700-דפים .בראש השנה ,בשנת  1923הציע רבי מאיר שפירא
בלובלין שכל היהודים בעולם ילמדו בכל יום דף אחד ממנו" ,כדי שיהיה להם על מה לדבר
כשהם נפגשים" ,ובראש השנה 11/9/1923 ,התחיל המחזור הראשון של הלימוד .מאז לומדים
עשרות אלפים של יהודים ,גברים ונשים ,את אותו "דף יומי".
לפני כשנה וחצי התחיל המחזור ה 14-של הלימוד המופלא הזה .ביום חמישי ,יג׳ באב ()22/7
ילמדו כולם את דף ט״ו ( )15במסכת סוכה ,וגם אנחנו ,בפסטיבל ,נלמד יחד עם הרב יובל
שרלו.
האירוע פתוח לכל ,ומותאם גם לאלה שזו להם הפעם הראשונה לראות כיצד נראה התלמוד
הבבלי.
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" .48ילדים בסדר גמור"
פרופ' חנה יבלונקה
 39 | 09:00-10:15ש"ח
זהו סיפורם של דור ילידי המדינה .הישראלים הראשונים 300,000 .ילדים שנולדו במדינת
ישראל בשנים  ,1955–1948השנה בה נולדו בני השנתון האחרון שלחם במלחמת יום
הכיפורים .זהו הדור שנולד לדור ההורים המיתולוגי ששואה ,מלחמת עולם ועצמאות
רשומים על שמו .דור שגילם יהודים מזן חדש לגמרי ,כזה שבסיס קיומו מאופיין בשיגרה,
בנורמליות ומעל לכל בביטחון קיומי בסיסי .עם גבולות! חייו שביומיום ,הדינמיקה עם דור
ההורים ,המורים ,המנהיגים ,מקומה של תבנית נוף המולדת בעולמו ,כל אלו ידוברו בהרצאה
בפרספקטיבה כפולה :זו של ארבעת העשורים הראשונים למדינה וזו של מציאות ההווה
כשבני הדור הם כבר בעשור השביעי לחייהם.

 .49התנ"ך-ספר הספרים של המשפטן!? על מקום התנ"ך בבית המשפט
פרופ' אביעד הכהן
 39 | 09:00-10:15ש"ח
"בארץ-ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה חי חיי
קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את
ספר הספרים הנצחי".
משפטים אלה ,הפותחים את מגילת העצמאות של מדינת ישראל ומבטאים את המקום
הגדול שניתן לתנ"ך במסורת ובתרבות הישראלית .גם פסקי הדין של מדינת ישראל
משקפים זאת .אכן ,במשך  73שנות המדינה חלה תמורה משמעותית בעניין זה ,המשקפת
תהליכי עומק בחברה הישראלית ובמקומו של התנ"ך בה .בעקבות שופטי ישראל ,נצא
למסע בשבילי בית המשפט ,נעמוד על מקום התנ"ך כמצפן ערכי ומוסרי בפסיקתם ,ועל
השימוש המגוון שנעשה בו במערכת המשפט.

' .50שנמשל שיר השירים למנעול שברחו מפתחותיו' (רס"ג)  -סודו של
שיר השירים
ד"ר שפרה אסולין
 39 | 09:00-10:15ש"ח
חידת שיר השירים  -מה סודו של חיבור מקראי? זה שאותו הכתיר ר' עקיבא כ'קדש קדשים'?
מה היחס בין פשטו כשיח אוהבים לפנים המרובות והמגוונות שקיבל לאורך הדורות ,ובעיקר
 לסודותיו בספרות הזוהר.לקראת ט"ו באב ,נסה לגעת בליבת הארוס בשיר ,במקום שבו הפשט והסוד נפגשים.
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 .51ר' חיים אבולעפיה ור' מנחם מנדל נפגשים בטבריה
ד"ר צחי הרשקוביץ
 39 | 09:00-10:15ש"ח
במהלך המאה ה 18-התחוללו כמה תהליכים משמעותיים בארץ ישראל .הקמתו של
הישוב היהודי בטבריה היתה לא רק הקמה של חצר קטנה בה גרו יהודים ,מסביב לבית
כנסת קטן .באותם ימים נוסדה גם היכולת לבנות קהילה משולבת ,אשכנזית וספרדית,
משולהבת מבחינה משיחית ,ומחברת עולמות תוכן גדולים של הלכה ,מוסר ,חסידות
ואוצרות אמונה גדולים .על כמה וכמה מההיבטים המרתקים של קהילה ראשונית זו.

 .52שאול המלך – כף הזכות
הרב יעקב מדן
 39 | 09:00-10:15ש״ח
המקרא בספר שמואל (א) ביקורתי כלפי שאול ,המלך הראשון שקם לעם ישראל .יש לו
סיבות טובות לכך .חז''ל ,במספר מקומות יותר סלחניים כלפיו ,ורואים היטב את מעלותיו
ואת יתרונותיו כמלך .גם להם יש סיבות טובות .נעמוד על דמותו ,בעיקר דרך שלוש
מלחמות הענק שנאלץ לנהל ,בחזית המזרחית ,המערבית והדרומית ,על אישיותו המשתקפת
דרכן ועל ההיסטוריה ששינה עד לבלי הכר .נלמד מכך משהו גם על מלחמות ישראל בדורות
האחרונים.

(****) "תל חי וצומח" -תערוכה קבוצתית
הדרכה  -יערה ארזי

צילום :דרור מילר

 | 10:15-10:45כניסה חופשית ברישום .קמפוס מזרח,
בנין  ,2קומה .1-
החי והצומח מהווה חלק בלתי נפרד מהווית הגליל .אמנים
רבים חוקרים את הנושא באמצעות עבודותיהם ועושים
זאת דרך מגוון נקודות מבט ופרשנויות הנעות בין
התבוננות נאיבית לביקורתית ,בין התייחסות לאומית
קולקטיבית לאישית ,אקספרסיבית או אינטימית ,בין
הטבעי למלאכותי ,בין הארצי לרוחני ,בין פריחה לקמילה.
בתערוכה ביטויים של דימויים מעולם החי והצומח
ביצירתם של אמנים עכשוויים תושבי הצפון /הגליל.
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 .53מושג הקדושה ,פלוראליזם והתנגשות הציביליזציות  -קריאה בכתבי הרב
קוק וישעיהו ליבוביץ
פרופ' אבינעם רוזנק
 39 | 11:00-12:15ש"ח
כיצד מושג הקדושה על צדדיו השונים מהווה סלע מחלוקת בין ציוויליזציות שונות
מאד המצויות בעולם היהודי .דרכו נבחן את גבולות הפלורליזם והגיונו; נכיר טקסטים
העוסקים בזהות יהודית בכתבי הרב קוק וישעיהו ליבוביץ .מושג "הקדושה" ייחשף כמפתח
להרבה מהמחלוקות המטלטלות את השיח הציבורי.

" .54נשים קטנות" בספר בראשית
פרופ' אביגדור שנאן
 39 | 11:00-12:15ש"ח
לא רק חוה ,שרה ,רבקה רחל ולאה .בספר בראשית נזכרות עוד למעלה מ 15-נשים אך
רובן נזכרות בו בחטף בלבד" .נשים קטנות" אלו זכו לטיפול ולהרחבה בספרות חז"ל ,שעוד
הוסיפו דמויות נשיות רבות לסיפור המקראי.
פרופ' שנאן בחר להתמקד בשתיים מהן :אשת לוט שהפכה לנציב מלח ובתה המסתורית של
דינה בת יעקב.

 .55בניית הסכמות בחברה מרובת גוונים
פרופ' שחר ליפשיץ
 39 | 11:00-12:15ש"ח
מימיה הראשונים מתמודדת החברה הישראלית עם מתחים ושסעים שונים ,לאומיים ודתיים.
השאלה כיצד להתמודד עם שסעים אלה התעצמה לנוכח הגדרתה הכפולה של המדינה
כיהודית ודמוקרטית והמתח שהגדרה זו מייצרת בשאלות מהותיות ופרגמטיות הנוגעות
לזכויותיהם של הציבורים ,לחלקן של קבוצות הזהות השונות במארג הישראלי ולמגמות
השינוי בדמוגרפיה הישראלית .לשם התמודדות עם שסעים חברתיים אלה ועם המתח
האינהרנטי בין אבני היסוד יהדות ודמוקרטיה ,יושמו לאורך השנים אסטרטגיות שונות ,החל
בניסיונות לכינון חוקה ,פנייה לבית המשפט כמבוגר אחראי ,ועוד .בצד הדרכים שנמנו לעיל,
אחת מהמתודולוגיות העומדות לרשות החברה הישראלית ומוסדותיה ,היא מתודולוגיה של
בניית הסכמות .בעבר נערכו כמה ניסיונות ברוח זו ,אולם ,דומה שניסיונות אלה לא הובילו
לשינוי חוקתי או ממסדי בעל תוקף משפטי פורמאלי ולא הניעו תהליך חברתי מקיף .פרופ'
שחר ליפשיץ יסביר מהו תהליך בניית הסכמות וכיצד שימוש בשיח של גישור מבוסס זהות
עשוי להביא מזור לשסעים מהם סובלת החברה הישראלית.
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מופע

" .56ארבע אחה"צ"-
חוגגים  40בפסטיבל ובגל"צ
בהשתתפות :המייסדים והעורכים המזוהים ביותר עם התוכנית :דלית עופר
ויורם רותם ,הזמרים דורית ראובני ודודו זכאי במיטב שיריהם והמלחין רוני וייס.

מנחה :ציפי גון -גרוס
 65 | 11:00-12:15ש״ח
תוכנית הרדיו היומית של גלי צה"ל "ארבע אחרי הצהריים" (דה בה דה בה דה )....הגיעה
לשנתה ה 40-והיא תוכנית המוסיקה היומית הוותיקה ביותר שמשודרת כיום!!! אלפי שעות
שידור של זמר עברי במיטבו ,מאזינים נאמנים רבים ונתוני האזנה גבוהים גם בעידן הרייטינג
של ימינו ,סדרת אלבומי אוסף ,שהפכה כבר מזמן לרב-מכר ,מצדיקים ארוע חגיגי במסגרת
הפסטיבל.
(האירוע יוקלט לשידור ע"י גלי צה"ל).

 .57בג"צ הגיור הרפורמי :הפרטה או אנרכיה?
ד"ר נתנאל פישר
 39 | 11:00-12:15ש"ח
בג"ץ הגיור הרפורמי הוא רעידת אדמה בעולם הגיור ובעולם האזרחות הישראלי .בנוסף
ללגיטימציה שניתנה לתנועות הלא אורתודוקסיות ,בית המשפט קבע למעשה שכל בית דין
פרטי מוסמך לגייר אנשים ומכוח כך לזכות באזרחות ישראלית.
במילים פשוטות :האזרחות הישראלית עברה הפרטה .מהו המעמד שניתן לתנועות הלא
אורתודוקסיות בישראל בעקבות הבג"ץ? כיצד ישפיע הבג"ץ על תהליכי הגיור בישראל?
כיצד תתמודד המדינה עם מהלך ההפרטה והאם קבלת האזרחות הישראלית עוברת מעתה
לידיים פרטיות.

 .58רחב הזונה מיריחו – בוגדת או דמות מופת?
הרב יהודה מאלי
 39 | 13:00-14:15ש"ח
תשובות לשאלה זו נחפש באמצעות קריאה ספרותית ביהושע פרק ב׳ ,ודרך זוית המבט של
בעלי המדרש והפרשנים הקלאסיים.
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" .59דיבוק צא"!
פרופ' תמר אלכסנדר
 39 | 13:00-14:15ש"ח
הדיבוק הוא רוח של מת (חוטא) שחודרת לגוף אדם חי ומענה אותו .נציג הקדושה (רב,
מקובל ,מרפא) מגרש את הדיבוק באמצעות טקס מיוחד.
הדיבוק התפתח בתרבות היהודית במאה ה 16-מתוך תורת הגלגול הקבלית.
גם בחיים המודרניים לא חדלה התופעה .פרופ' אלכסנדר תדגים באמצעות סיפורים ומקרים,
כולל עיבודים לתיאטרון ולקולנוע ,כיצד נמשכת התופעה עד ימינו.

 .60״עם יצר ספר ,ספר יצר עם״
פרופ' יאיר זקוביץ
 39 | 13:00-14:15ש"ח
התהליך הממושך במהלכו יצר עם ישראל את ספר התנ״ך וספר התנ״ך ההולך ומתגבש תרם
ליצירתו ,לעיצובו ולביצור גבולותיו של עם ישראל.

הרצאה

.61

צילום :רפי גולדמן
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" .62שירים מבראשית"
עמיחי חסון
 39 | 13:00-14:15ש״ח
שירים על בריאת העולם ,קין והבל ,תיבת נח ,האבות והאימהות ,יוסף והשבטים  -עמיחי
חסון על משוררים ומשוררות הכותבים שירה מתוך סיפורי ספר בראשית .מסע לימוד
וקריאה בעקבות שירי ספר בראשית של זלדה ,לאה גולדברג ,אברהם חלפי ,אבות ישורון,
יהודה עמיחי ועוד.

 .63הראי"ה קוק מול י"ח ברנר והלל צייטלין  -האם אפשר "לאחד את הבלתי
מתאחד"?
הרב ד"ר יואל בן נון
 39 | 15:00-16:15ש״ח
צייטלין וברנר היו חברים מנוער ,שפנו לדרכים הפוכות ,ושניהם נרצחו עם פרדס
בחירתם  -ברנר ליד הפרדס החקלאי שבארץ ,וצייטלין בפולין ,עם ספר הזוהר בידו,
ב'פרדס החסידות והקבלה'.
שניהם העריכו מאד את הרב קוק ואת הגותו ,אבל ברנר סירב "לאחד את הבלתי מתאחד",
וצייטלין נותר בגולה .האם ,במבט לאחור ,יכולה הגותו של הרב קוק לאחד את העולמות?

" .64נחמיה"
ד"ר יעקב צ' מאיר
 39 | 15:00-16:15ש״ח
״נחמיה״ (ידיעות אחרונות )2019 ,הוא רומן היסטורי ישראלי שהיה מועמד לפרס ספיר
ברשימה הקצרה ,המספר את סיפורו של נחמיה כהן ,תלמיד־חכם ,בעל־שם ,רמאי קטן ונווד
מושבע .עם שש אצבעות בידו האחת ,תשוקה בלתי נשלטת לספרים וחוט־שדרה מוסרי
מפוקפק יוצא נחמיה למסע אל המשיח שזה עתה קם :שבתאי צבי .נחמיה מזמין את הקורא
אל אחת התקופות הסוערות בהיסטוריה היהודית ,מזרח־אירופה של המאה ה ,17-שלא
דרך שחקניה הראשיים והמוכרים אלא דרך שלל גיבורי שוליים .תלמידי־חכמים ,שודדים,
נביאות ,שחקנים־נודדים ,הוזי־הזיות וחולמי־חלומות יהודים ,מוסלמים ונוצרים ,נעים במסע
זה לצדו של נחמיה ברגל ,בעגלות ובאוניות רעועות ברחבי אירופה ,מפולין ועד קושטא.
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 60 .65שנה למשפט אייכמן – התעלפותו של ק.צטניק
ד"ר יוחאי עתריה
 39 | 15:00-16:15ש"ח
משפט אייכמן הוא אירוע מכונן בזיכרון השואה בארץ .במשפט היו כמה רגעי שיא -
התעלפותו של ק.צטניק (יחיאל דינור) בזמן עדותו היא ללא ספק אחד מהם .ספרו של
ק.צטניק משנת  ,1946״סלמנדרה״ ,הוא מהספרים הראשונים שהקורא בעברית פגש ומכאן
לק.צטניק תפקיד קריטי בשיח השואה בארץ – בוודאי בעשורים הראשונים של מדינת
ישראל .התעלפותו במשפט אייכמן מסמלת את כישלוננו להאזין לניצולי השואה .נבחן האם
מדובר בהזדמנות שהוחמצה או שיש דרך לחלץ את עדותו של ק.צטניק מתוך קריסתו.

' .66ודרך אין אחרת'
אביחי ברג

צילום :איל בן יעיש

צילום :אבישג שאר ישוב

 39 | 15:00-16:15ש״ח
ב 15-שנים אחרות ,נפגש אביחי ברג עם לוחמי תש"ח וגיבורי מלחמת העצמאות .עכשיו
נבחרו  17סיפורים ,שהובאו בספר יחד עם הרחבות על חלק מהקרבות .נשוחח על המסע
לכתיבת הספר ,על הלוחמים והלוחמות שנכנסו לספר ,ועל אלו שלא.
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צילום :ניר סלקמן
צילום :שרון דרעי

צילום :אורי אלקיים

מופע סיום מוזיקלי
.68

33

פ״א 20-22 ,ביולי 021
י״א-י״ג באב תש

 ,2קמפוס מזרח ,המכ

ללה האקדמית תל-חי

בקרו אותנו באתר הפסטיבלwww.lo-bashamayim.org.il :
הזמנת כרטיסיםtickets.galil-elion.org.il :
לפרטים נוספים :מחלקת תרבות מ.א .הגליל העליון 04-6816481
בימי הפסטיבל :המכללה האקדמית תל-חי
קופת כרטיסים | 04-8181562 :מודיעין 054-9014400
מבצעים:
 cברכישת  6אירועים שונים ומעלה –  10%הנחה
 cברכישת  12אירועים שונים ומעלה –  15%הנחה
 cברכישת  15אירועים שונים ומעלה –  20%הנחה
עד שני כרטיסים ללקוח לאירוע בהנחה ,מותנה ברכישה מרוכזת ,אין כפל מבצעים .הנהלת הפסטיבל שומרת
לעצמה את הזכות להפסיק את המבצעים בכל עת .לא כולל את אירועים60 ,44 ,43 ,42 ,41 ,39 ,13 :

הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח

חברי ועדת ההיגוי:
מרכזת :רותם מנור – מנהלת מח' תרבות ,מועצה אזורית הגליל העליון .הרב איתיאל בר-לוי,
גדי להב ,ד״ר אמיר גולדשטיין ,ד״ר יוחאי עתריה ,אתי אורלב ,ד"ר אלון גן ,מיכה ינון ,ליאת רגב ,אוסי אבן צור.
צוות הפסטיבל:
מפיקי תוכן :מקום ערכים ויוזמות אדם בנוף בע"מ ,מאיר כהן – מנכ"ל ,יעל לבנון – מרכזת התוכנית
הפקה בפועל :מחלקת תרבות מועצה אזורית הגליל העליון –רינת אברג'יל ,שירי בן גל ,מיטל צליכובר
יחסי ציבור :עמליה אייל ואלינור גליקמן
פרסום :פרסום מטרה

