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סופ”ש

הומור - אותי זה מצחיק
1-3.11.2018 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: למה אנחנו צוחקים?
מה גורם לנו לחייך או לפרוץ בצחוק גדול? מה הם המנגנונים 
והטכניקות בעזרתם יוצרים הומור? הסטיריקן אפרים סידון והמאייר 
דני קרמן ינסו להבהיר בעזרת דוגמאות ויזואליות מה באמת מצחיק 

אותנו - ומדוע.

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע אור-קולי: "אותי זה מצחיק"
מבט נוסטלגי למערכונים ולמופעי ההומור הגדולים שליוו 

את פס הקול של חיינו. במוסיקה, בקולנוע ובטלוויזיה, 
הן בארץ והן בעולם. תכנית מוסיקלית המשלבת 

קטעי ווידאו וקליפים נדירים מתוך הופעות 
של גדולי הקומיקאים מכל הזמנים.

בהשתתפות: קובי בן עטר, 
שרונה בן עטר וצבי שיסל

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

10:00  הרצאה: ההומור... גם באמנות  
האמנות משקפת את החיים, והחיים מלאים גם בהומור ובצחוק. 
ההרצאה תסקור יצירות אמנות הקורצות למתבונן בהן, בהומור 
ובבדיחות הדעת. אמנים שדיברו אל הצופה מתוך מטרה לגרום לו 

לחייך ולצחוק, ויצירות משעשעות בהן האמן חמד לו לצון.
מרצה: ד"ר אפי זיו, מרצה לתולדות האמנות

11:45  הרצאה: ההומור היהודי ואמנות הסיפור
מה המיוחד בסיפור היהודי? מדוע כשיהודי מספר, הוא שר? 
מהי המנגינה הטמונה בסיפור? נדגים את תכונותיו של הסיפור 
היהודי עם ההומור המיוחד לפי יצירותיהם של שלום עליכם, 

בשביס זינגר, שלום אש ועוד.
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי, מומחה לתרבות ושפת היידיש

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

17:00  הרצאה: הקומיקאים - סודות מחדרי החזרות   
אילן רונן, המנהל האמנותי לשעבר של תיאטרון הלאומי הבימה ומי 
שביים עשרות קומדיות מצליחות בארץ ובעולם משתף את הקהל 
במפגשים האישיים, המצחיקים והמרגשים שהיו לו עם כמה מגדולי 
הקומיקאים בישראל )יוסי בנאי, ספי ריבלין, יעקב כהן, אדיר מילר, 
אלי יצפן, מאיר סוייסה, בראבא ומוני מושונוב(. ההרצאה תלווה 
במבחר קטעי ווידאו של כל אחד מהקומיקאים אותם ביים אילן רונן.

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: שירים וחיוכים
שירי ההומור בזמר העברי והשירים שהצחיקו את המדינה, 

בשילוב מערכונים, חיקויים וקטעי צחוק פרוע. 
שירה: פליקס זלצר, אסנת זנו ותום סטרוסקי
מנהל מוזיקלי: אורי קריב | בליווי הרכב נגנים

הנחיה: טוביה צפיר 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: הומור בקולנוע 
הרצאה סוחפת, נוסטלגית ומצחיקה בליווי קטעי 
סרטים על כוכבי הקומדיה הגדולים של הקולנוע, 
במחצית השניה של המאה ה-20. כיצד הפכו דני 
קיי, ג'רי לואיס, מל ברוקס, פיטר סלרס ואחרים 
לכוכבי קולנוע שגרמו לנו לצחוק עד דמעות.

מרצה: אלון גור אריה, במאי ותסריטאי

12:15  קונצרט: הומור ביצירות הקלאסיות
הפסנתרן והמנצח גיל שוחט, יחד עם אמנים אורחים, ינגנו ויציגו 
יצירות מפתיעות ומצחיקות מעולם המוסיקה הקלאסית. בין היצירות: 
סימפוניית הההפתעה, חליל הקסם, סיפורי הופמן, תעלולי טיל 

אולינשפיגל ועוד.

צוחקים בקולנוע, בתיאטרון, באמנות ובמוסיקה. מצליפים וצוחקים על עצמנו בהוויה היהודית, בחברה הישראלית ובפוליטיקה המתעתעת. 
סוף שבוע של הומור משלום עליכם ועד יוסי בנאי, מדני קיי ועד וודי הלן ומניקוי ראש ועד מדינת היהודים.

"יום בלי צחוק הוא יום מבוזבז"  צארלי צ'פלין
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