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"דון יצחק 
אברבנאל" 

קולו של אחד החשובים 
בהוגי היהדות לדורותיה

מעטות הן 
הדמויות 

בהיסטוריה 
היהודית 
שגילמו 
בדמותן 
שילוב 

מורכב של 
זהויות 

כדון יצחק 
אברבנאל 
– מאבות 
המודרנה 
היהודית, 

היה 
מגדולי המנהיגים 

וההוגים של יהדות ספרד בדור הגירוש. 
סוחר ובנקאי, מלומד בעל השכלה יהודית 

ונוצרית, דרשן ופרשן, ודמות בולטת 
בפוליטיקה של חצרות מלכים ושל קהילות 

יהודיות. 
הספר החדש משמיע את קולו באמצעות עיון 
מעמיק בספריו ובתכתובות שהותיר אחריו, 
ומתוך קשב לסביבה התרבותית בה חי ופעל, 
ומתחקה אחר היבטים ביוגרפיים, היסטוריים 
והגותיים בדמותו המורכבת - לצד האינטראקציה 
המדינית תרבותית ואישית בין היהדות לנצרות 

באותה התקופה. 
ד"ר סדריק כהן סקלי, מחבר הספר, מרצה 
לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת חיפה. חוקר 
את תולדות הפילוסופיה היהודית והנוצרית 
למן ראשית העת החדשה, פרסם שני ספרים 
על יחסי הגומלין בין הוגים ומנהיגים יהודים 
לחברה, לתרבות ולפוליטיקה בשלהי ימי הביניים 
וברנסנס, ומאמרים רבים על דון יצחק אברבנאל 

ועל היחסים בין הוגים יהודים לנוצרים.

"ישראל מבעד 
לעדשה"

60 שנות צילום של אומן 
הצילום סמי פרג' ז"ל

לרגל השקת קונספט מלון ישראלי – נוף גינוסר 
המלון הקיבוצי הראשון, נבחרה תערוכת הצילומים 
של אמן הצילום המיתולוגי סמי פרג' ז"ל לסמל 
את הישראליות במיטבה מבעד לעדשה. בתערוכה  
יוצגו צילומים שנבחרו מתוך אלפי נגטיבים אשר 
יוצגו בחשיפה ראשונה של ארכיון הצילומים 

המגוון של סמי פרג' ז"ל.
ארכיון הצילומים הנדיר משלב בצילומיו את 
והתפתחות עולם  התפתחותה של המדינה 
הצילום. סמי פרג' ז"ל תעד לאורך 60 שנה את 
נופיה של ארץ ישראל שכה אהב ונופי העולם, 
אירועים היסטוריים חשובים של המדינה וכמובן 
אהבתו הגדולה בצילום לילדים ומשפחות אותם 

צילם לאורך דורות.
בין הצילומים המוצגים: אירועים היסטוריים 
כמו הגעת נשיא מצרים סאדאת לישראל, הגעת 

ירקוני,  יפה  חטופי אנטבה, פורטרטים של 
שושנה דמארי, אריס סאן, מיס תבל רינה מור 
1950, החיים  נופי ארץ ישראל משנת  ועוד, 
זאת תוך  ועוד - כל   50 במעברה בשנות ה 
שמירה על אותנטיות התמונות וללא עיבודי 

מחשב ופוטושופ.

המפגש
מארז ספר ודיסק עם 13 

 סיפורים ושישה שירים
שכתב קובי לוי

מיזם יוצא דופן וראשון מסוגו מחבר את הסופר 
והעיתונאי המוערך קובי לוי עם אמן המוזיקה 
החסידית יהודה דים. השניים משיקים בימים אלה 
את "המפגש" - מארז ספר ודיסק עם 13 סיפורים 

ושישה שירים 

היצירה  לוי.  קובי  שכתב 
המשותפת מביאה לאוזן הישראלית תוכן יהודי 
עכשווי בועט, שנוגע בתחומי החיים: ניסיונות, 
בעיות ופתרונות מחיי היומיום של שומר המצוות, 
וסוגיות חינוכיות וחברתיות המעסיקות את החברה 

הישראלית, כולה, או בעצם: אמונה ואומנות.
החלק הכתוב שבמארז מכנס בתוכו סיפורים 
מקוריים שאסף הסופר המחונן בשנים האחרונות, 
הנגעים כמעט בכל תחומי חיינו, סיפורים מרגשים, 
מרתקים ומעוררי מחשבה כמיטב היצירה המוכרת 
של לוי. השותף השני למיזם הוא יהודה דים, 
זמיר מוכר בתחום המוזיקה החסידית יהודית 
המקורית. שירתו המרגשת מנהלת שיח עם 
המילים העוצמתיות, ויחד עם העדינות הכובשת 
של דים, נכנסים השירים אל הלב ו... נשארים שם. 
הספרדיסק החדש מהווה קדימון למופע ייחודי 

מחזק של השניים שצפוי  לעלות בקרוב.
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