יום בן-גוריון
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ו
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ש
ידורים
מיוחד!

 22בנובמבר / 2020 ,ו כסלו ,התשפ''א
"אין סוף לעליה המתמדת של אדם ואין סוף לעליה האפשרית של עם"

המכון למורשת בן-גוריון מציין את יום פטירתו ה 47-של ראש הממשלה הראשון,
דוד בן-גוריון ,הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד.

תכנית האירועים:
 09:30-09:00פתיחת היום  -איתן דוניץ ,המכון למורשת בן-גוריון

סיור וירטואלי בצריף בן-גוריון
" 10:10-09:30ילדים מנהיגים"  -יובל מלחי עם סיפורי גבורה על ילדים

שידור חוזר ב16:15-

10:55-10:15
11:50-11:00
12:20-12:00
13:00-12:30
13:30-13:15
14:00 - 13:30
14:30 - 14:00

בעלי תושיה לאורך ההיסטוריה.
"תפישת הביטחון" – שלומית הוך גרונוול בראיון עם רא“ל במיל‘ ,גדי איזנקוט
שידור חוזר ב20:40-
ואלוף במיל‘ ,עמוס ידלין ,על תפישת הביטחון של בן-גוריון.
שידור חי בגלי צה"ל  -ד“ר אלעזר בן לולו מארח את אנשי המכון למורשת בן גוריון,
בליווי קטעי שמע מן הארכיון ובשיח על ממלכתיות והקשר בין מנהיג לציבור.
סיור וירטואלי בצריף בן-גוריון ” -הצצה מאחורי החבלים“ אל הסיפורים הקטנים מחייו של
אדם ומנהיג.
"לילדים אשיב ראשונה"  -עם עדי זהר – בן-גוריון אהב להשיב למכתבים אותם הוא קיבל
מהעם ,באופן אישי .הקשר עם העם עיצב אותו כמנהיג ולילדים הוא נהג להשיב במהירות ובהנאה.
הצצה קטנה אל המכתבים הנדירים שיעלו חיוך ורגש אצל כל צופה.
השאלה“
על
”סליחה
מספרים
יום
מידי
בבן-גוריון
שעוסקים
האנשים
–
שי
דו
ר
חו
זר ב21:20-
על ה“זקן“ כפי שהם חווים אותו ועונים על שאלות מאתגרות.
בחדר העבודה של בן-גוריון – איתן הוניג מדבר על דפוסי ההתנהגות של מנהיגים נחשבים
בעולם ומהם קווי הדימיון בינם לבין דוד בן-גוריון.
"כיצד מצטיירת מנהיגות בימים אלה של משבר והזדמנות?" הרצאות טד :רוביק דנילוביץ',
ד"ר עליזה בלוך ,טל אוחנה ,רותם ידלין ,הרב בני לאו ,ערן דורון ואיתן דוניץ.

 16:00-15:00טקס אזכרה ממלכתי לדוד בן-גוריון במלאת  47שנים למותו.
 16:15-16:00תיאטרון צלליות – הצגת תיאטרון על פי הספר ”עץ במדבר“ .שידור חוזר ב19:10-
 17:30-17:00גילי מבשלת במטבח של פולה – ד"ר גילי גופר מדברת על אוכל ציוני – מה לעגבניה ולקום

המדינה? מבט אל הרב תרבותיות של הישראלים החלוצים דרך המטבח .שידור חוזר ב19:30-
 18:40-18:00איזה אדם היה בן-גוריון? – בסלון של פולה ודוד ,ד"ר גילי גופר וד"ר עדי שרצר משוחחים
ומעלים אנקדוטות מחייו הפרטיים של דוד בן-גוריון.
שידור חוזר ב20:00-
 19:10-18:40גרובטרון – מופע מוזיקלי תוסס ומקפיץ של שירי "חברת מופת" – ישראל היפה!
דור חוזר ב21:35-
שי
*תכניה מלאה בדף הפייסבוק ובאתר האינטרנט של המכון למורשת בן-גוריון
**ייתכנו שינויים בלו"ז .יש להתעדכן לפני האירוע.

מחכים לכם בעמוד הפייסבוק של המכון למורשת בן-גוריון!
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