סופ”ש
הקיבוץ וההתיישבות העובדת
 | 6-8.7.2017מלון יערים ,מעלה החמישה

מ הסעות
ותמל אביב
חיפה

יצירה ישראלית מקורית וייחודית ,שהשאירה חותם עצום בתולדות הציונות וההיסטוריה של ארץ ישראל.
התנועה הקיבוצית השפיעה מעל ומעבר למשקלה היחסי באוכלוסייה ,והייתה כור היתוך וגורם מעצב בתרבות
ובחברה הישראלית ,כמו גם בחינוך ,בביטחון ,בפוליטיקה ובמנהיגות .נספר ונשיר בערגה לא"י היפה שהייתה ואיננה עוד...

יום חמישי 6.7.2017
 - 16:00-15:00הגעה למלון ,קבלת פנים והתארגנות בחדרים

 17:00הרצאה :הקיבוץ כחלום -
מנקודת מבטו של נער עולה בא לקיבוץ

ההרצאה תעסוק בזיכרונות של נער עולה מבגדד .בקליטה הקשה
והמרתקת בחברת הילדים של הקיבוץ .אלי עמיר ישלב פרקים
מתוך ספריו והשקפת עולמו
על החברה בישראל היום.
מרצה :אלי עמיר ,סופר ,נולד
בבגדד וגדל בקיבוץ משמר העמק
 - 18:30ארוחת ערב

 21:00מופע" :אגדת דשא"

ממתתיהו שלם ועד מתי כספי.
דויד זהבי ועד נחום היימן (נחצ'ה).
היוצרים הגדולים של התנועה
הקיבוצית שהטביעו את חותמם
על הזמר העברי .בין השירים:
רועה ורועה ,ניגונים ,החליל ,אגדת דשא ועוד רבים אחרים.
שירה :מאי ישראלי ,עופר כלף | ניהול מוסיקלי :ד"ר אורי לשמן

יום שישי 7.7.2017
9:30-7:00

 -ארוחת בוקר עשירה ומפנקת

 10:00הרצאה" :פרה למאוחד ,פרה לאיחוד"-
הפילוג בתנועה הקיבוצית

על התפלגות התנועה הקיבוצית והתוצאות הקשות של הפילוג.
על הסיבות ועל השפעת הפילוג.
מרצה :ד”ר מרדכי נאור ,סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל ,ממייסדי
קיבוץ נחל עוז

 11:45הרצאה :מנהיגי התנועה הקיבוצית

על דמותם ופועלם של מנהיגיה המרכזיים של התנועה הקיבוצית
לזרמיה השונים .מהיכן באו ,תרומתם והשפעתם על אורח החיים
בתנועה הקיבוצית ,במישור החברתי ,הערכי והפוליטי .בין היתר נעסוק
בדמותם של :יצחק טבנקין ,יעקב חזן ,מאיר יערי ,יגאל אלון ועוד.
מרצה :מוקי צור ,היסטוריון תנועת העבודה

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

 הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון -קפה ומאפה

 17:00הרצאה :הוא חסר לנו

הקיבוץ והמפעל הציוני .הקיבוץ וההיסטוריה של הישוב בארץ ישראל
במאה הקודמת .הרהורים ,עדות ומחקר של בן קיבוץ והיסטוריון.
מרצה :פרופ' מוטי גולני ,אונ' ת"א
 - 18:30ארוחת ליל שבת חגיגית

 21:00מופע" :בין אביב לענן" -
סיפור חייו ויצירתו של נתן יהונתן

למעלה מ 200-משיריו של נתן יהונתן הולחנו והפכו לחלק בלתי
נפרד מפס הקול הישראלי .תחנות חייו בקיבוץ ,בעיר ,בתנועת הנוער
"השומר הצעיר" ובאקדמיה .בשכול ובאהבה ,כל אלה הפרו את יצירתו
העצומה ורבת הממדים .בין השרים :הרדופים ,אניטה וחואן ,חופים...
מספר :ד"ר מוטי זעירא | שירה :מיטל טרבלסי

יום שבת 8.7.2017
 - 9:30-7:00ארוחת בוקר עשירה של שבת

 10:00הרצאה :מדגניה לעין חרוד

מה בישלו ב"מעבדה ההתיישבותית"? בימי העליות השנייה והשלישית
עוצבו כמה צורות התיישבות חדשות .בהרצאה נבין כיצד נולדו
הרעיונות מאחורי שתיים מהן :הקבוצה והקיבוץ .נשאל ,האם הרעיון
מאחורי הקבוצה הראשונה – דגניה – יובא ,או "נולד מהחיים";
וכן ,כיצד צמח הקיבוץ מגדוד העבודה.
מרצה :ד"ר מיכל אורן ,מרצה בתחום גיאוגרפיה היסטורית

 12:15מופע" :שיבולת בשדה" שרים על הקיבוץ

חיי הקיבוץ כפי שבאים לידי ביטוי
בזמר העברי .השירים שהולחנו
ונכתבו על ידי רחל ,לאה גולדברג,
נעמי שמר ועוד רבים .בין השירים:
מה עושה החלוץ ,כאן ביתי אל מול
גולן ,שיבולת בשדה ועוד.
מנחה :דן אלמגור
ניהול מוסיקלי :גבי ארגוב
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