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סופ”ש

הומור 
14-16.7.2016 | מלון דן כרמל, חיפה

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

17:00  הרצאה: סיפורים מאחורי המיקרופון    
משה טימור משדר בקול ישראל משנת 1957 עד היום. בתקופה 
זו הוא נתקל בהרבה אירועים הקשורים לשידור. כמי שערך והגיש 
את תכנית המתיחות בקול ישראל הוא ישמיע קטעים משעשעים 

מאותה תכנית.

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: צחוק יהודי
אי אפשר לעבור את החיים האלה בלי 
צחוק יהודי עמוק וטוב. יהודי אחד זה 
מצחיק, שניים יחד זה כבר צחוק גדול, 
ומה קורה לשלושה יהודים יחד? מאילו 
מעמקים מגיע הצחוק היהודי ומהו סודו? 

מפגש עם צחוק יהודי טוב!
מנחה ומספר: יוסי אלפי

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

10:00  הרצאה: קנטטה לגשש החיוור 
בשנת 1963 יזם האמרגן אברהם דשא )"פשנל"( את הקמת להקת 
ה"גששים" עבור מופע חדש המשלב שירים ומערכונים, המשמשים 
קטעי אתנחתא בין השירים. עד מהרה הסדר המקורי התהפך 
ושלישיית הזמר הפכה ללהקת בידור. בהרצאה ישולבו השפה 
ה"גששית" וכמובן שירים ומערכונים שנכנסו לפנתיאון הישראלי. 
מרצה: אסנת גולדפרב-ארזואן, מרצה וחוקרת הזמר העברי, 

דוקטורנטית במחלקה למוסיקה באונ' בר-אילן

11:45  הרצאה: אפרים קישון - העולה שירד לחיינו 
סיפור חייו ויצירתו המופלא של אפרים קישון כפי שמסופר על ידי 

בנו הבכור שהיה גם איש סודו. 
סיפורים מעניינים ומרגשים
ואנקדוטות משעשעות המלוות 
בקטעים מסרטיו ומסיפוריו 

המופלאים.
מרצה: ד"ר רפי קישון

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

17:00  הרצאה: צ'פלין - ההומוריסט כפילוסוף
לא במקרה נחשב צ'פלין מזה מאה שנים כגדול ההומוריסטים 
בקולנוע העולמי, כי בתוך המניפה הססגונית של המצאותיו 
ההומוריסטיות מסתתרת אמת קיומית בדבר תלאותיו ומצוקותיו של 
האדם. הרצאה זו תצוד כמה מהרגעים המלהיבים ביותר שבהם מיזג 
צ'פלין את חוכמתו עם ליצנותו לשלמות אמנותית בלתי נשכחת.

מרצה: ד"ר הנרי אונגר, אונ' תל אביב

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: "אני זוכר אותם מן המכולת" 
ההומור היהודי, העברי, הישראלי עבר גלגולים שונים ומפתיעים מאז 
קום המדינה ועד היום. מבחר שירים מחייכים ומחוייכים מתכניות 
הצ'יזבטרון, 'שלושה בסירה אחת', 'רביעיית מועדון התיאטרון', 
'בצל ירוק', 'יוסי-חזקי-יונה', 'שלכם לשעה קלה', 'הדודאים', 
'הגשש החיוור', 'כוורת', ומהופעות היחיד של שמעון ישראלי, גדי יגיל 

והסטנד-אפיסטים של ימינו.
מנחה ומספר: דן אלמגור
ניהול מוסיקלי: גבי ארגוב

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: הומור יהודי בקולנוע 
המסע של ההומור היהודי מהשטעטל לארה"ב ומשם לישראל: 
דז'יגן ושומכר, כנר על הגג, מל ברוקס, בילי קריסטל, וודי אלן, 
סיינפלד, אפרים קישון, שייקה אופיר, חבורת לול. מאפייני ההומור 

היהודי, האמא היהודיה, מקומו של אלוהים ועוד.
מרצה: אלון גור אריה, במאי ותסריטאי

12:15  מופע: דרור קרן - "מצד שני" 
השחקן דרור קרן במופע סטנד-אפ שנון וחד 
על החיים. דרור קרן מתחשבן עם כולם ובעיקר 
עם עצמו במופע על החיים שהבטיחו לנו לעומת 

המציאות המצחיקה והכואבת...

סוף שבוע של הומור בו נצחק על העולם ובעיקר על עצמנו. צוחקים בקולנוע, ברדיו, במוסיקה. בהוויה היהודית 
ובחברה הישראלית. מהגששים ועד אפרים קישון, מוודי אלן ועד האחים מרקס ומחבורת לול ועד שלושה בסירה אחת.

לפרטים והרשמה : רח’ גולדה מאיר 3, ת.ד 4075, פארק המדע נס ציונה, 7414001 
info@ktarbut.co.il 08-9396040 :טל: 08-9396030 / פקס 


