אלעזר אלפרן (ברדה) וחברה ,חלוצי גדוד העבודה בירושלים ()1923אוסף
אלעזר אלפרן ,ארכיון התצלומים ,יד יצחק בן-צבי

יום רביעי ,כ' בכסלו20:00-17:45 | 18.12.19 ,
ערב פתיחה חגיגי באודיטוריום הכט,
אוניברסיטת חיפה
 / 17:45התכנסות
 / 18:00ברכות
מושב פתיחה:
העלייה השלישית – בין היסטוריה לדימוי
יו"ר :פרופ' גור אלרואי
מוקי צור ,מפרוזה בלתי אפשרית לשירה על הסף – מן העלייה
השנייה לעלייה השלישית
פרופ' אביבה חלמיש ,מ'קהילתנו' ל'ליל העשרים' :מה באמת קרה
בביתניה בשנת תרפ"א?
המחזאי יהושע סובול ,יום הכיפורים ו'ליל העשרים' – על כתיבת
המחזה 'ליל העשרים'

קטעי משחק מתוך המחזה:

'ליל העשרים'
ההסתדרות
הציונית העולמית

העלייה השלישית,
מחקרים ומבטים
חדשים
במלאת  100שנים לבואה של האוניה
רוסלאן לנמל יפו (דצמבר )1919
ימים רביעי  -שישי | כ'-כ"ב בכסלו | 18-20.12.19
ביד יצחק בן־צבי ובאוניברסיטת חיפה
בהרשמה מראש | act.ybz.org.il | 02-5398855

ביצוע יסמין ראש ,עינה בריאנטוס בארי ועמית רייס  -סטודנטים מהחוג
לתיאטרון של אוניברסיטת חיפה  -ובהנחיית פרופ׳ עתי ציטרון

 / 10:00מושב ראשון:
ההיסטוריה של העלייה השלישית
יו"ר :ד"ר אמנון רמון
ד"ר מאיר מרגלית ,השבים בדמעה  -הירידה מהארץ בשנות העשרים
פרופ' גדעון ביגר ,מי מימן את סלילת כביש צמח-טבריה?
הבריטים והעלייה השלישית
ד"ר מתן בורד ,משוליים רדיקליים למרכז הגמוני :העלייה השלישית
והיחס למגדר ולמשפחה ביישוב בשנות העשרים

 / 11:15הפסקת קפה
 / 11:30מושב שני :יומנים ,תיעוד וזיכרון
יו"ר :פרופ' ריכב (בוני) רובין
רות בקי־קולודני ,על נשים בגדוד העבודה – סיפורה של שירה
גורשמן מירושלים לוויו-נובה ובחזרה
ד"ר צפרירה שחם־קורן ,יומני חלוצות – על כתיבתן האינטימית
והכואבת של נשות עין חרוד
ניר אורטל ,העלייה השלישית בארכיון התצלומים
של יד יצחק בן־צבי
פרופ' מעוז עזריהו ,מגרוסלובה לגבעתיים :על זיכרון ושכחה

 / 13:15הפסקת צוהריים

יום חמישי ,כ"א בכסלו18:00-9:15 | 19.12.19 ,
יום עיון באודיטוריום יד יצחק בן־צבי,
אבן גבירול  ,14ירושלים
 / 9:15ברכות
אברהם דובדבני ,יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
יעקב יניב ,מנכ"ל יד יצחק בן־צבי
עמרי שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 / 9:30הרצאת פתיחה
פרופ' גור אלרואיּ'ִ ,פ ְת ִחיַ ,מ ָּס ָדהְ ,ש ָע ַריך ָוְאב ָֹאה ַה ָּפ ִליט!' -
העלייה השלישית בצל השואה הקטנה באוקראינה

 / 14:15מושב שלישי :אמנות ,ספרות ותרבות
יו"ר :ד"ר גליה השרוני
ד"ר גליה בר אור ,עבודת כפיים ועבודת הרוח – 'הקבוצה הגדולה'
והקמת המשכן לאמנות בעין חרוד
ד"ר תמר הס ,האוניה רוסלאן והיצירה 'אלף לבבות' מאת דן צלקה
ד"ר דורית ירושלמי ,הסטודיה הדרמטית – א ֶֹהל :נופים ומופעים של
קומונת תיאטרון חלוצית

 / 15:45הפסקת קפה

 / 16:30מופע מיוחד
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הסיפורים
שמאחורי שירי
העלייה השלישית
ד"ר מוטי זעירא והזמרת מיטל טרבלסי

 / 18:00סיום ויציאה למוזיאון ישראל
 / 18:30והספינה שטה – חלוצי תרבות על
סיפון ה'רוסלאן'

פתיחת התערוכה לרגל  100שנות הארכיון הציוני המרכזי

(בגלריה האמצעית ,אולמות תצוגת הקבע של אמנות ישראלית,
מוזיאון ישראל)

יום שישי ,כ"ב בכסלו12:00-9:00 | 20.12.19 ,
סיורים > בעקבות חלוצי העלייה השלישית
 .1בעקבות חלוצי גדוד העבודה באזור רחביה
מדריך :ניר אורטל | המסלול :מתחם יד יצחק בן־צבי,
המוסדות הלאומיים ,בית הכנסת ישורון (מבחוץ) ,שכונת רחביה
 .2בעקבות חלוצי העלייה השלישית בקיבוץ קריית ענבים
מדריך :ד"ר יוסי שפנייר | המסלול :הרפת הראשונה ,חדר האוכל,
בתי המגורים הראשונים ,גן צילה ,ארכיון קריית ענבים,
בית הקברות של הקיבוץ
ההשתתפות בתשלום :ערב הפתיחה בחיפה ₪ 20 -
הכנס ביד בן־צבי בירושלים ,כולל מופע מוסיקלי ₪ 30 -
סיורים ביום שישי ₪ 50 -

להרשמה
ישירה >>

מקומות המפגש לסיורים יינתנו בעת ההרשמה .הגעה עצמית לסיורים

02-5398855 | act.ybz.org.il

