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ש"י עגנון – הדרך לפרס נובל

 50לפטירתו |  70ל"תהילה"
סדרת מפגשים על האמן ,האמנות ,התקופה והפרס.
יח' אלול  18.9התזמורת – להתכונן לראש השנה עם עגנון | .סמוך ונראה
ז' חשון  5.11אגדת הסופר ,חלק א'  -איש אשה ואש בינהם | אלו ואלו
כא' חשון  19.11אגדת הסופר ,חלק ב' – לרקוד עם תורה-אשה | אלו ואלו
ה' כסלו  3.12הנדח ,חלק א' – מלחמות היהודים עפ"י עגנון | אלו ואלו
יט' כסלו  17.12הנדח ,חלק ב' – זיווגין ואמנות :סודו ורזים | אלו ואלו
ג' טבת  31.12 -בת רב חסדא ורבא – גילגוליה של דמות בספרות חז"ל.
י' טבת  7.1.20 -בין שתי ערים – פרק בסיפור היהודי הגדול | סמוך ונראה
כד טבת  21.1פרנהיים – רסיסי חיים אחרי המלחמה | עד הנה
ט' שבט  4.2תהילה ,א' – סיפורה של ירושלים | אלו ואלו
כג' שבט  18.2תהילה ,ב' – משוגעת או צדקת? | אלו ואלו
ז' אדר 3.3

יעקילי – סיפורה של קהילה אחת בישראל | עיר ומלואה

כא' אדר  17.3יעקילי ,נוסח אחר  -מה בין עגנון לדוד פרישמן | עיר ומלואה
ו' ניסן  31.3לבית אבא – אבות ובנים בסיפורי עגנון | סמוך ונראה
כז' ניסן  21.4לפי הצער השכר – לעטוף את החורבן במילים וחרוזים | האש והעצים
יא אייר  5.5קליפת תפוח זהב – מנקים את המדינה מפסולת | סמוך ונראה
כה' אייר  19.5התעודה – בעקבות היעוד והיעד בספר המעשים | סמוך ונראה
ישֹור ,א' – הנפילה ושורשיה | אלו ואלו
י' סיון  2.6וְ הָ יָ ָ֤ה ֶֽהעָקֹ ב֙ לְ ִמ ׁ֔
כד סיון  16.6וְ הָ יָ ָ֤ה ֶֽהעָקֹ ב֙ לְ ִמי ׁ֔שֹור ,ב' – הסוציולוגיה של העולם היהודי
ישֹור ,ג' – האמנם התחרט עגנון על סופו של הסיפור?
ח' תמוז  30.6וְ הָ יָ ָ֤ה ֶֽהעָקֹ ב֙ לְ ִמ ׁ֔
טו תמוז  7.7עד עולם – התמודדות עם חורבן לאומי ופרטי | האש והעצים
**התוכנית נתונה לשינויים.
מחיר כניסה  30ש"ח

