 / 16:15מפגש רעים

 / 19:15מושב שני :עדויות ממחנות
המעפילים בקפריסין
יו"ר :דודו יוגב | הארגון להנחלת מורשת מעפילי קפריסין

מחנה עולים בקפריסין ,לע"מ

 / 16:30ברכות
יעקב יניב | מנכ"ל יד יצחק בן־צבי
עמרי שלמון | מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
נחמה פרידמן | הארגון להנחלת מורשת מעפילי קפריסין
השגריר בדימוס שמי צור | יו"ר העמותה לקידום יחסי
ישראל  -קפריסין

הספר שירת הנוער  -מה שרו בתנועות הנוער עוסק בתחום זה והוא
מהווה סיכום למחקר מקיף אודות השירה בציבור בתנועות הנוער
השונות ,תוך בחינת מהותה ,התפתחותה ,ייחודה ,מטרותיה ,אופיה,
צורתה ודרכי התנהלותה במהלך השנים.
כאחד עשר אלף שירים נאספו ולוקטו במהלך המחקר ,וכל אחד מהם
מוין ,מודר ,קוטלג וסווג בהתאם לתוכנו ,לתכונותיו ולתפקודו .כל
השירים הושרו בסניפי התנועות ,בקנים ,במחנות הקיץ ובהשתלמויות,
בקומזיצים ,במסעות ,בטיולים ובעוד אין ספור פעילויות תנועתיות.
אף שספר זה איננו שירון ,ניתן למצוא בו את תמצית רפרטואר ’שירי
תנועות הנוער’ ,אם כאזכור ואם כמובאה ,לרבות תווים ומידע נוסף.
בספר מתוארת שירת הנוער התנועתית על הנושאים המיוחדים לה
ובהם’ :שירי מולדת’’ ,שירי מעמד’’ ,השירים הרוסיים’’ ,שירי מחנה’,
’שירי משאית’ ועוד ,המשקפים את האידאולוגיה החלוצית-ציונית
כמו גם את ההווי ואת רוח הנעורים.
מחבר הספר ,המוסיקאי והמוסיקולוג ד”ר נתן שחר ,מורה ,מרצה וחוקר
הזמר העברי לדורותיו ,החל את דרכו המוסיקלית כמנצח מקהלות,
מעבד ומלחין שירים ,שחלקם זכו בפרסים ראשונים בפסטיבלי זמר
שונים .ד”ר שחר פרסם עד כה ספרים ומאמרים רבים בתחום זה
בארץ ובחו”ל.

נתן שחר שירת הנוער מה שרו בתנועות הנוער

שירת היחד התנועתית היא אחד המאפיינים המרכזיים והבולטים
ביותר של כל תנועות הנוער בארץ .על אף העובדה שתנועות הנוער היו
עד היום נושא למאות מחקרים ומאמרים בהיבטים שונים ומגוונים,
טרם נחקרה שירה זו ,שירת הנוער הקרויה בפי כל ’שירה בציבור’.
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שירת הנוער

'שירת הנוער' :מה שרו בתנועות
הנוער ובמחנות בקפריסין?
ד"ר נתן שחר

דאנאקוד 222-6971
מחיר | ₪149 :אפריל 2018

קטעי שירה בציבור  /נֹגה אשד ,זֶ ֶמ ֶר ֶׁשת

מחנות המעפילים
בקפריסין

יש על מה לספר...
הזמנה ליום עיון

יום רביעי | כ' בכסלו | 20:30 -16:15 | 28.11.18
יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים
הכניסה בתשלום ₪30 :בהרשמה מראש להרשמה
 act.ybz.org.il | 02-5398855ישירה >>

השקת הספר:

מסע הגבורה לארץ הנכספת
1949-1946
בעריכת חנה ויס

ד"ר נחום בוגנר
מעפילי קפריסין  -מבט אחרי  70שנה
משה (מושקו) מושקוביץ
מחוויותיו של שליח ארץ-ישראלי במחנות המעצר
בקפריסין
מרגלית פריד
האחות שליוותה את אוניית התינוקות ארצה
לפני  71שנה

קטעי שירה בציבור  /נֹגה אשד ,זֶ ֶמ ֶר ֶׁשת

 / 17:30מושב ראשון :מבט היסטורי
על מחנות המעפילים בקפריסין

שירת 'התקווה'

יו"ר :ד"ר אמנון רמון | סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל
ויישובה ,יד יצחק בן-צבי
פרופ' חנה יבלונקה | אוניברסיטת בן־גוריון
מחנות עקורים באירופה ומחנה מעצר בדרך:
התחנות שבין השואה לארץ ישראל
פרופ' אריה כוכבי | אוניברסיטת חיפה
מדיניות בריטניה כלפי העלייה הבלתי ליגאלית
וההחלטה על גירוש המעפילים לקפריסין
זהבית רוטנברג | מנהלת מחנה המעפילים עתלית,
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מעפילי קפריסין במחנה עתלית :בוחרים בחיים -
נחישות ,אופק ושייכות

בשיתוף:

קטעי שירה בציבור  /נֹגה אשד ,זֶ ֶמ ֶר ֶׁשת

קפריסין מהסגר לתקומה,
הארגון להנחלת מורשת
מעפילי קפריסין

המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל

מחנה עולים בקפריסין ,לע"מ

מחנות המעפילים
בקפריסין

יש על מה לספר...
בשיתוף:

הזמנה ליום עיון
יום רביעי | כ' בכסלו | 20:30 -16:15 | 28.11.18
יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים

קפריסין מהסגר לתקומה,
הארגון להנחלת מורשת
מעפילי קפריסין

המועצה לשימור
אתרי מורשת בישראל
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