סופ”ש
ארץ הגליל

 | 9-11.3.2017אחוזת אסיינדה ,מעלות
הגליל – ארץ רבת תהפוכות ודרמות ,מהתנ"ך ועד תש"ח .ארצם של כנענים וצידונים ,מורדים וקנאים ,חרדים ומשיחיים ,חולמים וחלוצים,
לוחמים ופורצי דרך .חצור הכנענית ,טבחה הנוצרית ,עכו הצלבנית ,צפת הקבלית ,כפר קמה הצ'רקסי ,תל חי והמיתוס ,חניתה של חומה ומגדל,
שיירת יחיעם וגם פארק היי-טק בתפן .על כל אלה באווירה גלילית קסומה נבלה סוף שבוע באחוזת אסיינדה ,נספר ונשיר אל יבנה הגלילה...

יום חמישי 9.3.2017
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

16:00-13:00
17:00-16:00

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :עכו בירת הממלכה הצלבנית

בשלהי המאה ה 12הפכה עכו לבירתם של
הצלבנים .התפתחות העיר מימי הכיבוש ועד
נפילתה בידי הממלוכים ,הפכו אותה לגדולה
בתולדות הצלבנים .ההרצאה תעסוק בעיר
ובייחוד שלה.
מרצה :ד"ר ענת פלד,
חוקרת התקופה הצלבנית
 - 18:30ארוחת ערב

 21:00קונצרט" :בניחוח הגליל"

התזמורת הערבית-יהודית בניצוחו של
פרופ' תייסיר אליאס מורכבת מנגנים וזמרים
בני הגליל :מוסלמים ,דרוזים ,נוצרים ויהודים.
בתכנית :המיטב של הקלאסיקה הישראלית
והקלאסיקה הערבית יחד עם יצירות חדשות
ועיבודים בלבוש חדש .בשורה מוסיקלית
רעננה ומקורית שיש בה ישן וחדש ,מזרח
ומערב ,קלאסי ועממי ,יהודי וערבי.
חוויה מוסיקלית גלילית בלתי נשכחת.

יום שישי 10.3.2017
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה :לחיות בגליל – בין חזון למציאות

מפגש ושיחה עם שלמה בוחבוט ראש העיר מעלות תרשיחא.
מר בוחבוט משמש כראש העיר המעורבת מעלות תרשיחא
מעל שלושה עשורים .פעל רבות למען הפיכת הישוב לעיר
פורחת יפה ומשגשגת.

 11:45הרצאה:
קנאים ומורדים במערות המקלט בגליל

ההרצאה היא פרי עבודת מחקר שערך ד"ר שבטיאל במרחבי
הגליל וההיסטוריה שלו .על האתרים ,מערות המסתור וערי
המקלט למורדים בתקופת המרד הגדול בגליל.
מרצה :ד"ר ינון שבטיאל ,חוקר תולדות א"י ומערות הגליל

 17:00הרצאה :הגליל – בין הזכרון למחקר ההיסטורי

דרמות גליליות בזכרון הקולקטיבי ובמחקר ההיסטורי .הדרמות
הגדולות בתולדות הגליל בעת החדשה ,מתל-חי ועד קרבות תש"ח,
מחומה ומגדל ועד מלחמת לבנון.
מרצה :פרופ' מוטי גולני ,אונ' ת"א
 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע :אל יבנה הגלילה -
שירים גליליים לדורותיהם

ערב זמר עם מיטב השירים בזמר
העברי שנכתבו בהשראת מקומות,
אתרים ואירועים בתולדות הגליל.
בין השירים :בדרך לתבור ,לילה
בחוף אכזיב ,קסם על ים כנרת,
שבת בבקעת גנוסר ,חורשת האקליפטוס ועוד.
מנחה :יורם רותם | ניהול מוסיקלי :גבי ארגוב

יום שבת 11.3.2017
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :הגליל במבט גאוגרפי-אתני

מה יש בגליל שעשה אותו לחבל ארץ כל כך מעניין? על נופים
וגאולוגיה פראית ,עמים ,תרבויות וקבוצות אתניות ,התיישבות
ודרמות היסטוריות ,הגבול הצפוני ובעיות מרכז פריפריה.
מרצה :פרופ' ארנון סופר ,אונ' חיפה

 12:15מופע:
שיר התחדשות בניה ועליה

מסע מוסיקלי בין שירי חלוצים ואוהבים.
שירים בניחוח של ארץ ישראל הישנה,
על מה שהיינו ומה שחלמנו.
בביצוע :מקהלת הגליל העליון
מנצח :רון זרחי
מנחה ומגיש :ד"ר מוטי זעירא
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