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סופ”ש

ארץ ישראל הישנה והטובה 
24-26.11.2016 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: היכן היא ארץ ישראל?   
כיצד ראו ראשוני העולים ומנהיגי היישוב את 
תיחומה המיועד של מדינת היהודים שחשבו 
להקים. מה היו תחומי "ארץ ישראל הישנה"?

מרצה: פרופ' גדעון ביגר, אונ' תל אביב

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: כמו קול של הלב 
מה אנו יודעים על המלחין הצנוע, דוד זהבי, 
מחבר "המנון הפלמ"ח", "אלי אלי", "אני נושא 
עמי" ושירים נוספים רבים ואהובים, שעקבותיו 
היטשטשו עם השנים? מופע מרגש, המוקדש 
לחייו וליצירתו של אחד המלחינים החשובים 

בתולדות הזמר העברי.
מספר: ד"ר מוטי זעירא 
שירה: מיטל טרבלסי 

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: היה או לא היה  
הזיכרון האישי והקולקטיבי של "ארץ ישראל הישנה והטובה" 
נע באותה התלהבות בין תיאור אידילי לבין קטסטרופלי. מה בכל 
זאת היה כאן? בכל מקרה, היה מעניין. ננסה לבחון את הדברים 

בצורה מאוזנת ואנושית.
מרצה: פרופ' מוטי גולני, אונ' ת"א

11:45  הרצאה: הוי ארצי מולדתי  
לאה גולדברג ושאול טשרניחובסקי - הוא יליד כפר אוקראיני, 
היא ילידת עיר גדולה בליטא. שניהם הגיעו לארץ אחרי נדודים 
באירופה וגילו את המקום החדש-ישן שהיה להם מקור השראה 
עצום. היא כתבה בהתרגשות על תל-אביב, הוא שר על הפרדסים 
ועל נופי המולדת החדשה, ושניהם חשפו את היופי שבמפגש עם 

ארץ חמדת אבות.
מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: ארץ ישראל היפה והתמימה 
לקט סרטי ראינוע וקולנוע מראשית המאה ה-20 במבטים נדירים 
על ההתיישבות בארץ ישראל החל מהתקופה העות'מאנית וימי 
המנדט הבריטי. חלוצי הראינוע והקולנוע תיעדו בסרטים את אנשי 
הישוב הישן, את חלוצי העליות השונות וכן את מאבק היישוב 

לקראת הקמת המדינה.
מרצה: יעקב גרוס, במאי וחוקר תולדות הסרט העברי

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: מה יפים הלילות בכנען
מסע מוסיקלי אל התרבות הישראלית החדשה שנולדה בארץ ישראל. 
שירי רועים וחלילים, שירי תנועות הנוער מסביב למדורה, שירי 
ההתיישבות ופאתי הכפר, ביניהם "שני שושנים", "היו לילות", "מה 
יפים הלילות בכנען" ועד להיטי זמר רבים המשלבים בין מזרח למערב.  

בימוי והנחיה: עופר שפריר
ניהול מוסיקלי: אייל גלבוע

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: הקמת המדינה - הספירה לאחור 
הדבר היחיד שהיה ברור הוא שבחצות הלילה, 14 במאי 1948, 
יורד הדגל הבריטי בארץ ישראל. אבל איזה דגל יונף במקומו? 
האם צריך להניף דגל? להכריז על הקמת מדינת ישראל, כאשר 
כמעט הכל מייעצים שלא לעשות כן? על השבוע המכריע והדרמטי 

שהוביל להחלטה הגורלית והלא מובנת מאליה.
מרצה: אורן נהרי, עורך חדשות החוץ של הערוץ הראשון

12:15  מופע: בכל זאת יש בה משהו
סיפורה של תל-אביב הקטנה בראשית המאה הקודמת והשירים 
שהפכו לאייקון בזמר העברי: "שיר השקמים", "שיר החולות", "שני 

בנאים", "היו זמנים" ועוד. 
ניהול מוסיקלי: אורי קריב

בחזרה לימי הישוב, לימים שבגרוש היה חור, אל הבחורות עם הקוקו והסרפן, אל ביאליק ותל אביב הקטנה, "המטאטא" ו"הקומקום", 
חניתה ותל עמל, בית אלפא ונהלל, אל הפו"ש והפלמ"ח, היו לילות, כלניות, חבורה שכזאת..... היה היו זמנים -

על כל אלה בסופ"ש שכולו געגועים וזיכרונות מארץ ישראל שהייתה ואיננה עוד...
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