
יום חמישי 10.5.2018

יום שישי 11.5.2018

יום שבת 12.5.2018

סופ”ש

להיות ישראלי - מסע במבוך הזהויות
10-12.5.2018 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: "מה אנחנו?" 
מסע לנבכי הזהות היהודית של מדינת ישראל   

ניתוח המגמות הקיימות במאבק התרבויות בחברה הישראלית, 
תוך הצעת מרכיבי יסוד לזהות יהודית משותפת.

מרצה: הרב דוד סתיו, רב העיר שוהם, יו"ר ארגון רבני צהר

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: משירי אריק איינשטיין 
להקת טרנזיסטור במופע מחווה לשיריו הגדולים מכל הזמנים. 
בין השירים: אבשלום, עטור מצחך, כשאת בוכה את לא יפה, 

למה לי לקחת ללב, סע לאט, אמא שלי ועוד.
אהרל'ה סייקס - שירה וגיטרה |  אבי חן - שירה וגיטרה 

ארז זינגר - גיטרה חשמלית וקולות  | נועם לונדון - גיטרה בס
אייל קוחל - תופים |  משה לוי - ניהול מוסיקלי, קלידים ואקורדיון

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

10:00  הרצאה: הגודל כן קובע - 
שפים ישראליים מבשלים לאומיות 

ההרצאה תדון באחת מן השאלות המרתקות והשנויות במחלוקת 
בישראל: מהו המטבח הישראלי? ההרצאה תתבסס על מחקר 

אנתרופולוגי, שנערך במהלך 20 השנים האחרונות, 
במסעדות, בתי קפה מלונות ומטבחים ביתיים.

מרצה: פרופ' ניר אביאלי, נשיא האגודה 
האנתרופולוגית בישראל, אונ' בן-גוריון

11:45  הרצאה: 
ציונות וחרות - הזכות להיות עצמך   

ההרצאה תתאר את הציונות, כניסיון להשיב על הבעיה 
שתפסה מקום מרכזי בחיי היהודים מאז ההשכלה ועד היום: 

כיצד להיות אנשים חופשיים מבלי לאבד את הזהות היהודית. 
על הקשר בין חרות, זהות, דמוקרטיה ולאומיות.

מרצה: ד"ר גדי טאוב, האונ' העברית, עיתונאי, פובליציסט וסופר

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

17:00  הרצאה: דמות הישראלי בקולנוע
מלח הארץ או עולה חדש, שרמנטי או חלטוריס? מסע קולנועי 
משעשע ונוסטלגי, עם קזבלן, סאלח שבתי, חבורת "לול", הגששים 
ואחרים, ששיקפו את החברה שלנו באמצעות מסך הקולנוע הישראלי.
מרצה: אלון גור אריה, תסריטאי, במאי ומפיק קולנוע וטלוויזיה

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: "גבירותי ורבותי חתני פרס ישראל"
המופע יסקור את מיטב יצירותיהם, של כלות וחתני פרס ישראל לזמר 
עברי לדורותיהם: משה וילנסקי, חיים חפר, נעמי שמר, סשה ארגוב, 
שושנה דמארי, יעקב אורלנד, יפה ירקוני, אהוד מנור, יהורם גאון, 

דובי זלצר, נחום היימן, נורית הירש.
אייל חביב – שירה, הנחיה, אקורדיון ופסנתר        

גבי ארגוב – פסנתר, גלוקנישפיל, וקולות
סלעית להב – כלי נשיפה, אקורדיון וקולות

אורחת מיוחדת: אולה שור סלקטר
עיבודים – גבי ארגוב ואייל חביב

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: "להיות עם חופשי בארצנו"  
על המשמעות הנחשקת של ריבונות האדם בישראל. 

מדינת ישראל היא יצירתה של התנועה הציונית, ששמה במרכז 
יהודי חדש ריבוני. העוד ציונים אנחנו או שמא יאבדו הישראלים 
בעתיד הלא רחוק את ריבונותם כבני אדם לטובת כח עליון ונציגיו?

מרצה: פרופ' מוטי גולני, אונ' תל אביב

12:15  מופע: "אומרים ישנה ארץ"
הזמר העברי מלווה את המפעל הלאומי מראשיתו ומשקף את 
נפתולי הדרך. במופע ייחודי נבחן ביחד את שאלת הזהות הישראלית 
ונעסוק בתפקידה התרבותי של הארץ, הנופים והטבע, הטיול והמסע 

בגיבוש הזהות שלנו כישראלים.
ד"ר מוטי זעירא - מספר ועורך 

מיטל טרבלסי - שירה

האתוס, המיתוס, הדימוי והסטריאוטיפ. בין יהדות לישראליות, בין חברה חילונית לדתית, בין חזון דור המייסדים למציאות 
.. ובאוכל. סוף שבוע בו ננסה לברר – מי אנחנו?  . . דור הנכדים וגם על הישראליות בתרבות, במוסיקה, בספרות, בקולנוע.
בערגה לישראליות שאבדה ובעניין לישראליות החדשה. סוף שבוע שכולו חוויה אינטלקטואלית, ריגוש מוסיקלי והנאה תרבותית.

 הסעות

מתל אביב
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