
פנים רבות 
 הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית

בשיתוף עם הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה

והישראלית  היהודית  החברה  של  והניגודים  המתחים  רווי  והמרתק,  העשיר  בפסיפס  עוסקת  התכנית 
ובהשתקפותו בקולנוע הדוקומנטרי. סרטי הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה שיוקרנו הינם סרטים דוקומנטריים 
איכותיים חדשים המוצגים בפסטיבלי הקולנוע המובילים בארץ ובעולם. כמו כן יוצגו סרטים דוקומנטריים 

נדירים וסרטים המופקים כיום הכלולים באוספיו של בית התפוצות.
המרצים: במאי קולנוע, אנשי תקשורת וצילום ואוצרים.
ימי רביעי, אחת לשבועיים,  בין השעות  20:00-16:30  

מועד הפתיחה: 4.11.15  |  מחיר הסדרה: 750 ₪ לזכאי הנחה: 685 ₪

 הספרדים
 היסטוריה, תרבות, זהות

בעקבות היהודים הספרדים מאז גירוש ספרד ועד היום

בין הנושאים: כיוונים עכשוויים בחקר התרבות היהודית הספרדית, היווצרות שמות המשפחה של יהודי 
ספרד לפני הגירוש, דונה גראציה ברומן ההיסטורי, סיפורם המיוחד של יהודי אלבניה - ארץ הנשרים, יהודי 
מרוקו הספרדית והגירתם לאמריקה הלטינית ולישראל, המסורת המוסיקלית בבתי הכנסת באמשטרדאם, 
לונדון וניו יורק, סיפור חייה של גדולת זמרות הרמבטיקו של יוון - רוזה אשכנזי, החיים בחצרות הספרדים 

בירושלים, חוק האזרחות: פיצוי היסטורי או אינטרס לאומי ספרדי?
המרצים מתחומי ההיסטוריה, האמנות, הספרות, המוסיקה הקולנוע והתקשורת וביניהם: 

רפאל,  פרופ’ שמואל  צבר,  פרופ’ שלום  סרוסי,  אדווין  פרופ’  חננאל מאק,  פרופ’   פרופ’ תמר אלכסנדר, 
פרופ’ יגאל שוורץ, ד”ר נינה פינטו – אבקסיס, יצחק גורן - גורמזאנו,  דן בניה - סרי, הנריקה צימרמן, 

אריאלה אמר.
 ימי שני, אחת לשבועיים , בין השעות: 19:45-16:15 

מועד הפתיחה: 2.11.15  |  מחיר הסדרה: 750 ₪ לזכאי הנחה: 685 ש"ח

על המדף  
ספרי מקור ותרגום חדשים

ספרים המייצגים את הישראליות העכשווית ומבחר ספרים מן העולם היהודי

ואוצרים. קולנוע  אנשי  עורכים,  מתרגמים,  משוררים,  סופרים,  עם  מפגשים  כוללת  התכנית 
זינגר/  , יצחק בשביס  תשמעו סיפור!   / אל המקום - בדרכים בעקבות ספרים, רוחמה אלבג  הספרים: 
מי שנפלה  סוויטה צרפתית,  אירן נמירובסקי/  מלאך החדר, אגי משעול /  עוד חמש דקות, יונתן ברג / 
לנוריקו  סאן,  דבורית שרגל בסרטה הדוקומנטרי  ומה קרה  איפה אלה קרי   / ניר  עליו מפולת, אלחנן 
ויסלבה שימבורסקה. דואר ספרותי,  חרוזים שחורים, אברהם סוצקבר/   / "ילדי העולם"  בעקבות ספרי 
גלאי, פרופ' רפי וייכרט,  יעל  מולצ'דסקי,  נועה  המשתתפים: ד"ר רוחמה אלבג,  יונתן ברג,  אסף 
מנהיים, אגי משעול, בני מר, אלחנן ניר , דבורית שרגל, בני ציפר, ניר רצ'קובסקי, ד"ר בלהה רובינשטיין, 

 ד"ר סמדר שפי.
ימי שני, אחת לחודש, בין השעות: 19:45-16:15 

מועד הפתיחה: 9.11.15   |   מחיר הסדרה: 650 ₪ לזכאי הנחה: 585 ₪

לתשומת לב מורים ואנשי חינוך: הסדרות מתקיימות בשיתוף עם המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך באוניברסיטת ת”א ומקנות גמול 
השתלמות. מחיר כל סדרה: 675 ₪    
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