
יום שישי 6.5.2022

יום שבת 7.5.2022

סופ”ש
העמק הוא חלום

סיורים: אתר רכבת העמק והר הקפיצה

שלושה מחזורים: 11:00 / 12:00 / 13:00  
ביקור והדרכה באתר רכבת העמק, כפר יהושע

קרוב ל-50 שנה פעלה תחנת הרכבת "אל-שמאם", הסמוכה 
לכפר יהושע. זו אחת מהתחנות הראשיות והמרשימות של 
הרכבת המפורסמת. הקו נסלל ע"י הטורקים וחיבר בין חיפה 
לדרעה שמעבר לירדן ומשם התחברה לרכבת החיג'זית - 
מדמשק לחצי האי ערב. מסילת העמק בין חיפה לבית שאן 

חודשה על ידי רכבת ישראל.

12:30 / 13:30 / 14:30  סיור בהר הקפיצה, נצרת
תצפית פנורמית על עמק יזרעאל בהדרכת פרופ' גדעון ביגר

ניתן להגיע לאתרי הסיור במכוניות פרטיות או להצטרף 
להסעה שתצא מתל-אביב, תעצור באתרים ותגיע למלון.

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

17:00  מפגש זמר: 
"שירו לי כי טוב הזמר" 

סיפור ושיר עם עופר גביש, 
מנחה שירת רבים וחוקר זמר עברי 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: שירתו של יעקב אורלנד  
שירתו של אורלנד מתפרשת על פני תקופה רבת משמעות. 
מילדות באוקראינה, עליה לארץ והתמזגותו בצמתים המכריעים 

בתולדות המדינה, בה הושרו בפי כל רבים משיריו. 
מרצה: ד"ר רוחמה אלבג, החוג לספרות, מכללת לוינסקי

12:15  מופע: "מבית אלפא עד נהלל"
גלגוליו של העמק בזמר העברי. עמק יזרעאל הוא סמל תרבותי 
רב עוצמה בתרבות הישראלית. הזמר העברי לדורותיו נתן 
לכך ביטוי בשירים ובפזמונים רבים. יוצרות ויוצרים רבים גדלו 

בעמק ותרמו תרומה מכרעת לתרבות שלנו. 
מספר ומנחה: ד"ר מוטי זעירא | שירה: מיטל טרבלסי

18:30  ארוחת ערב 

21:00  מופע: "עוד חוזר הניגון" 
מופע ממיטב שירי פס הקול של הזמר העברי לדורותיו.

שירה: קרן הדר, עופר כלף, הילה הררי, רביעיית כרמל 
הנחיה: יורם רותם | ניהול מוסיקלי: אורי קריב

23:00  מפגש זמר: "בגורן בליל לבנה"   
שירה מסביב לבריכה. בהשתתפות רביעיית כרמל

אקורדיון: יוסי גרושקה

לפרטים והרשמה : דרך מאיר ויסגל 2, ת.ד 4075, פארק המדע רחובות, 7414001 
 info@ktarbut.co.il | www.ktarbut.co.il | 08-9396040 :טל': 08-9396030 | פקס 

חגיגת זמר עברי במלאת 100 שנה להתיישבות העובדת בעמק
סופ"ש לשוחרי הזמר העברי. יומיים של זמר ממיטב המלחינים, המשוררים והמבצעים של בני העמק: 

דניאל סמבורסקי, נחום היימן, נתן יונתן, הגבעטרון, חמישיית גלבוע ועוד. מפגשי זמר, מופעים, הרצאות, סיורים ושירת רבים.
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