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קי לוי'גהסופר, זקהייםאסתי השחקניתעם 
(  בן גוריון' אונ)ניסים קלדרון ' ופרופ

לבעדית הרב –המושב ר "יו

חרדים חדשים וחילונים חדשים
?אולי המפתח ליחסי דת ומדינה לא עובר דרך הציונות הדתית

(ישראל חופשית)אורי קידר , (הארץ)פפראנשילעם
(החרדים החדשים)פויפרפנינה ו

ר'לסטרגהרבה נטלי –ר המושב "יו

שופטיםמלמד את פרשת אלשיך רוני . בדימצ "רנ
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22:00מושב שלישי 
.  הגזענות לא. הקורונה עיוורת

–יוצאי אתיופיה ועובדים זרים , ערבים, חרדים
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(הפרשן המשפטי של מקור ראשון)יפרחיהודה ר"עם דמשוחחת 
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כיתת אמן  : רדאאסתר 
בשיחה  רדאאסתר הזמרת והשחקנית 

כנפונריה רפאל הפייטן עם 
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יהדות רדיקאלית וחג מתן תורה

עם  משוחחת לימור רובין 
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הרב צביקה גרץ–ר המושב "יו

–תורה לשמה 
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קורא עגנון  פרידלנדריהויכין 
פרידלנדריהוכיןהדקה ובקולו הייחודי מצליח ברגישותו 

:  והפעם. לצייר במילים את הטקסט של עגנון( תיאטרון החאן)
'הגלגול'מתוך 

איך להבין את משבר הערכים  
?  שמדינת ישראל עוברת
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ירח מאירסדורףהרב 
:  לומדים בספר הזוהר

הקבליים של הפסוק  על המקורות 

גריצבסקיההרב אירנה 

עיןשל מראית מקומה 
ישראל ומחוצה להבתרבות 

המושב באנגלית

המושב באנגלית ובעברית

יותם גלאון: צלם
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להרשמה
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שרצר–דקלה דרוקמן הרבה 

?  או בעליאישי 
אז והיום, הזוג-כינויו הראוי של בןעל 
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Can the Jewish Center Hold? 
Theologies of Exile and Redemption 
and Relations between American 
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