
יום חמישי 7.10.2021

יום שישי 8.10.2021

יום שבת 9.10.2021

סופ”ש

אותי זה מצחיק
7-9.10.2021 | מלון גליליון, יסוד המעלה

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

17:00  הרצאה: צחוק זה עניין רציני    
השפעת ההומור והצחוק על הבריאות הנפשית, 

הפיזית והקוגנטיבית שלנו.
מרצה: פרופ' אריה סובר, חוקר הומור,
יו"ר האגודה הישראלית לחקר ההומור

18:30 - ארוחת ערב

21:00  הצגת יחיד: מילה טובה
דב נבון, שחקן, קומיקאי וסטנדאפיסט, 
במסע בעקבות הילד שקראו לו ליצן, 
ואף אחד לא האמין שיצליח ויהיה שחקן. 

דובל'ה מוכיח, שבעזרת כוח רצון, 
השמיים הם הגבול.

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

10:00  הרצאה: 
"מה בין קובה סלק לצ'רלי צ'פלין?"

על שימוש בהומור וחשיבה חיובית כדרך 
חיים. הרצאה הסוקרת את ההומור כאמצעי 
תקשורת אפקטיבי בכל תחום, ומשלבת 
קטעים קומיים, סיפורים מצחיקים ולימוד 
טכניקות פרקטיות, תוך שימוש בהדגמות 

משעשעות ומרתקות כאחד.
מרצה: ענת אביעד, שחקנית, קומיקאית 

ועובדת סוציאלית בעברה 

11:45  הרצאה: עם נבחר – עם נמכר 
הומור יותר עמוק מרצינות. יאיר יספר על שימוש בטקסט בתוך 

ציוריו, על שיבושי הלשון, על הומור מילולי וצורני ומשפטים 
מוכרים שעברו "התעללות".

מרצה: יאיר גרבוז, צייר, סופר, עיתונאי, סאטיריקן ופובליציסט

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

17:00  הרצאה: מהו הסרט המצחיק בעולם?
במפגש סוחף ומצחיק במיוחד יחשוף אלון את הסיפורים מאחורי 
הסצנות הקומיות הטובות בהיסטוריה. מה נמצא מתחת ל"מכסה 
המנוע" של ההומור הקולנועי מהמצאת הרעיון, לווירטואוזיות 

הביצוע ועד לבימת טקס האוסקר.
מרצה: אלון גור אריה, במאי, תסריטאי וחוקר קולנוע

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: "דבר מצחיק קרה" 
הומור וסאטירה בזמר העברי

מיטב השירים המצחיקים ברפרטואר הזמר העברי לדורותיו: 
משירי משוררים, הלהקות הצבאיות, "כוורת", מונולוגים ודיאלוגים 
פיקנטיים של חנוך לוין, יוסי בנאי, דן אלמגור, אפרים סידון ועוד.

עומרי רוזנצוייג, אתי וקנין, צביקי לוין - שירה, משחק והנחייה 
קלאודיו כהן טריקה - אקורדיון וכלי הקשה

איתמר ארגוב - כלי נשיפה ואקורדיון
גבי ארגוב – ניהול מוסיקלי, עיבודים, פסנתר

9:30-7:00 - ארוחת בוקר של שבת

10:00  הרצאה: "שחקן זה לא מקצוע"   
מפגש מצחיק, מרגש ומעשיר. דטנר לא בחר להיות שחקן, המשחק 
בחר אותו. כיצד התמודד עם סיטואציות פחות נעימות תוך כדי הצגה, 
חדשות רעות רגע לפני... מה קרה בשידור החי של האירוויזיון ועוד.

מרצה: נתן דטנר, שחקן, קומיקאי, במאי ומפיק

12:15  מופע: "צחוק בצלילים"
שילוב מפתיע של הומור בעולם האופרה הקלאסית - האריות 

המצחיקות, הרגעים המביכים, עם שירים והומור בזמר העברי. 
בין הוואלס של אדל'ה מתוך "העטלף" ועד חיימק'ה שלי...

זמרות: יעל לויטה וטלי קצף | נגינה והנחיה: דוד זבה

"הצחוק יפה לבריאות" - שמענו את המשפט הזה עשרות פעמים.
האם הצחוק באמת משפיע עלינו באופן כימי ופיזיולוגי? האם ידעתם שקיים יום הצחוק העולמי? סדנאות יוגה צחוק וחקר הומור? 

בסוף השבוע שלפנינו, נדון במגוון הנושאים, נבטא את הצדדים המשעשעים, המגוחכים והאבסורדיים של החיים, 
מתוך ראייה רחבה ויחס של אהדה סלחנית. נצחק על עצמנו )ועל האחרים..( ונתבונן בחיוך בקשיי היום-יום. 
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