בית יד-לבנים
אירועי שבת תרבות בהתאם לבקשת קבלת מידע
תכנית ראיונות ואקטואליה בהנחיית העיתונאי איתן דנציג.
פוליטיקאים ,אנשי ציבור ,אנשי תרבות ורוח ומספרי סיפורים.
כל שבת שלישית בחודש ,בין השעות  10( .13:00-11:00חודשים בשנה) כניסה חופשית.
עלות למנחה בלבד( :אין תשלום למרואיינים)
 ₪ 2,900 – 2013-2012לכל שבת תרבות.
מ ₪ 3,400 – 2014-לכל שבת תרבות.

שבתות תרבות לשנת תשע"ה:
 – 15.11.14מרואיינים:
ניצב בדימוס ח"כ דוד צור ,הסופר והעיתונאי הנריקה צימרמן ,פרופ' דב ויסברג ומספרת הסיפורים לימור טל-כהן.
 – 20.12.14מרואיינים:
ח"כ איציק שמולי ,ניצב משנה בדימוס ניסים עידן ,הבדרן דני ליאונוב.
 - 17.1.15מרואיינים:
ח"כ אראל מרגלית ,ח"כ בועז טופורובסקי ,ח"כ אבשלום וילן ,הסופר רמי בר-אדון ,השחקן שלמה מוסמן.
 – 21.2.15מרואיינים:
פנל בחירות :ח"כ יעקב פרי ,ח"כ זהבה גלאון ,פרופ' יוסי יונה ,ד"ר מייקל אורן ,פרופ' אבי שמחון ,עו"ד עודד פורר,
הפרשן הפוליטי ד"ר בועז שפירא.
 – 21.3.15מרואיינים:
היועצים האסטרטגים ד"ר עינת וילף ויגאל גלאי ,ד"ר נבו מרגלית ,הסטנדפיסט אילן ברק.
 – 18.4.15מרואיינים:
סגן שר החוץ לשעבר דני אילון ,העיתונאי והסופר אהרון קליין ,הפילוסוף והסופר ד"ר שמעון אזולאי.
 – 16.5.15מרואיינים:
ח"כ עיסאווי פריג' ,מומחה לבעיות קשב וריכוז שמר ארזי ,חרדית שחזרה בשאלה בלה מנדל.
 – 20.6.15מרואיינים:
ד"ר רונן הופמן ,ד"ר גיל סמסונוב ,הסטנדאפיסטית דורית לוז.
 – 18.7.15מרואיינים:
ח"כ יאיר לפיד ,מישל מזאל ,להקת הזמר "אינפוזיה".
 – 17.10.15מרואיינים:
אלוף במיל' ח"כ איל בן-ראובן ,ד"ר ליאור סילורה ,מקהלת "נגה".
 – 21.11.15מרואיינים:
ד"ר גיא בכור ,שרה גוטר-דודזון ,ענת אביעד.

 – 19.12.15מרואיינים:
פרופ' עוזי רבי ,ד"ר אילן טל ,הסופר גיורא טל ,אומן החושים ערן בליזובסקי.
 – 16.1.16מרואיינים:
ניצב בדימוס ח"כ מיקי לוי ,ציונית פתאל-קופרווסר ,אופיר שמיר-כספי.
 – 20.2.16מרואיינים:
ח"כ יאיר לפיד ,ד"ר קרלוס גרוזמן ,הזמר ערן לברון.
 – 19.3.16מרואיינים:
נחמיה שטרסלר ,אלי אבידר ,צחי לירון.
 – 21.5.16מרואיינים:
ח"כ דוד ביטן ,אורנה קליין ,אהרון קוטלר.
 – 18.6.16מרואיינים:
ח"כ איל בן ראובן ,אבנר אברהם ,העיתונאי דני אדינו אבבה.
 – 16.7.16מרואיינים:
ד"ר ליאוניד אידלמן ,פרופ' מיכאל בר-זוהר ,הזמר צחי לירון.
 – 19.11.16מרואיינים:
ח"כ איילת נחמיאס-ורבין ,פרופ' יונה קוסשוילי ,יוסי רזי ורענן נוטמן.
 – 17.12.16מרואיינים:
פרופ' עוזי רבי ,אורנה קליין ,שלישיית 'תלתן'.
 – 21.1.17מרואיינים:
זלמן שובל ,דביר קריב ,ערן לב-רון.
 – 18.2.17מרואיינים:
ח"כ עיסאווי פריג' ,עו"ד יוסף תמיר ,להקת טריו קובנו.
 – 18.3.17מרואיינים:
פרופ' רוני גמזו ,ניצה סקולניק ,דרור בן-יעקב.
 – 20.5.17מרואיינים:
אבי גבאי ,עו"ד דן שינמן ,יעל קפיטולניק.
 – 17.6.17מרואיינים:
ח"כ עומר בר-לב ,צביקה קרוכמל ,דני בודיסקי.
 – 15.7.17מרואיינים:
ח"כ איל בן-ראובן ,פרופ' ליאוניד אידלמן ,דני ליאונוב.

