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סופ”ש
היה היו זמנים

בחזרה לארץ ישראל הישנה והטובה
22-24.4.2021 | מלון גולדן קראון, נצרת

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

17:00  הרצאה: שנות ה-30 העליזות של תל אביב   
על החגיגות הגדולות והארועים המכוננים בחיי התרבות של ת"א 
הקטנה. נספר על הקברטים ובתי הקפה המיתולוגים, העדלאיעדות 
הראשונות וכמובן על יקירי הבוהמה שלונסקי, אלתרמן, אלכנסדר 

פן, חנה רובינא וברוך אגדתי.  
מרצה: אילן שחורי, עיתונאי, היסטוריון וחוקר תולדות תל אביב

18:30 - ארוחת ערב

21:00  הצגה: סיפור אהבה ארץ ישראלי
פגישה מקרית מציתה "אהבה ממבט ראשון" על רקע הארועים 

הסוערים שלפני קום המדינה. הצגת יחיד מרגשת ואינטימית. 
סיפור אהבה בין בת נהלל לפלמ"חניק יליד ירושלים. 

פרשת חיים מרתקת ודרמה מרגשת שכמעט 
מובילה להגשמת החלום...

מחזאית ובמאית: פנינה גרי
שחקנית: נוהר קורן

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

10:00  הרצאה: גאווה ודעה קדומה  
הדור שמכאן מול הדור שבא משם. מראשית המאה העשרים וביתר 
שאת אחרי מלחמת העולם הראשונה, הלכה וגדלה השפעתם של בני 
הארץ, אלה שנולדו כאן.. מולם עמדו "העולים" שלעולם היו מהגרים 
שזה מקרוב באו. השסע בין אלה לאלה הגיע לשיאו בימי מלחמת 
העולם השנייה והשואה. הוא לא אוחה גם ערב הקמת מדינת ישראל.

מרצה: פרופ' מוטי גולני,  אונ' תל אביב

11:45  הרצאה: נחום גוטמן - שביל קליפות התפוזים 
ארץ ישראל בצבעים ובמילים על פי הצייר והסופר נחום גוטמן: 
"אני ציירתי את מה שראיתי" כך אמר שראה את ארץ-ישראל 
הולכת וצומחת עימו. מי שהגיע לארץ כילד, ראה את העיר שקמה 
מהחולות, צייר את נופיה של הארץ והתבונן באהבה בכל מה 

שקלטה עינו. על תולדותיו, בליווי מבחר מציוריו וסיפוריו.
מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

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

17:00  הרצאה: הדרמה שקדמה להכרזת המדינה
הדבר היחיד שהיה ברור הוא שבחצות הלילה, 14 במאי 1948, 
יורד הדגל הבריטי בארץ ישראל, בהתאם להחלטת האו"ם ב-כט' 
בנובמבר. אבל איזה דגל יונף במקומו? האם צריך להניף דגל? 
האם להכריז על הקמת מדינת ישראל, כאשר הכל כמעט מייעצים 
שלא לעשות כן, לפחות לא בעיתוי הזה? על השבוע המכריע 

שהוביל להחלטה הגורלית והלא מובנת מאליה.
מרצה: אורן נהרי, מרצה, היסטוריון ועיתונאי

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: להקת הגבעטרון במיטב שיריה
הלהקה המיתולוגית במופע חגיגי משירי ארץ ישראל ושירת העמק. 
הלהיטים והניגונים שהפכו לנכס צאן ברזל בזמר העברי ונצרבו 

בזכרון הקולקטיבי כפס הקול 
של שירת נעורינו.

מנהל מוסיקלי: אילן גלבוע

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: על הגורן בליל לבנה    
סערות ויצרים במאבקן של הנשים לשוויון בימים של ראשית התנועה 
הקיבוצית. סיפורים מעין-חרוד וקיבוצים אחרים – צעירות וצעירים 
הגיעו ארצה ללא משפחות, והתנסו בחיים קשים של עמל ואידיאולוגיה 
חדשה, באקלים קשה וסביבה חדשה. כיצד התמודדו עם שאלות 

החיים הטריוויאליות?
מרצה: ד"ר מיכל אורן, חוקרת ומרצה לתולדות ארץ ישראל

12:15  מופע: נועה נולדה בשדה
סיפור חייה ויצירתה של נעמי שמר.

מספר: ד"ר מוטי זעירא  | שירה: מיטל טרבלסי
נעמי שמר - יוצרת, משוררת ומלחינה שהעניקה 
לתרבות הזמר העברי מרוחה וניחוחה של ארץ 
ישראל הישנה והאהובה. על סיפור חייה ומיטב 

שיריה במופע הסיום של סופ"ש זה.

בחזרה לימי הישוב, לימים שבגרוש היה חור, אל הבחורות עם הקוקו והסרפן, אל תל אביב הקטנה, "המטאטא" ו"הקומקום", 
חניתה ותל עמל, בית אלפא ונהלל, אל הפו"ש והפלמ"ח, היו לילות, כלניות, חבורה שכזאת... היה היו זמנים - 

על כל אלה בסופ"ש שכולו געגועים וזיכרונות מארץ ישראל שהייתה ואיננה עוד.
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