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ארוחת בוקר
טיול בחיפה

מספר אפשרויות – נא לבחור אחת:
1. סיור פנורמי בחיפה – סיור הכולל תצפית מטיילת לואי על חיפה והצפון, ביקור בכנסיית 

סטלה מאריס הכרמליתית(מותנה בשעות הסיור), סיור במושבה הגרמנית בעקבות הטמפל־
רים, ביקור במרכז קסטרא לאומנויות. משך הסיור 4 שעות

2. סיור של ישן וחדש – סיור בשכונות השונות של חיפה הכולל סיור בדגש אדריכלות בשכונת 
הדר הכרמל ובעיר התחתית, שילוב של בנייה ישנה וחדשה בקריית הממשלה, סיור רגלי 

ברחובות וואדי ניסנאס והעיר התחתית תוך התמקדות בסגנונות הבנייה השונים והייחוד של 
כל תקופה ועדה בבנייה בחיפה.  משך הסיור 3-4 שעות

3. חיפה של מעלה – סיור בעקבות סיפור היהדות בחיפה – מערת אליהו הנביא, קבר אבדימי, 
העיר התחתית, שכונת הדר הכרמל, בית הכנסת הגדול ועוד. משך הסיור כ 4 שעות

ארוחת צהרים עצמאית באזור

קפה ועוגה

רחל אסתרקין - "להפוך דמעות לצחוק ולצחוק עד דמעות"
הרצאה בליווי קטעי סרטים, תבחן צמתים חשובים בתולדות הקולנע  האידי, בשימוש 

באידיש כגימיק בקולנע האמריקאי, וביחסים הטעונים בין אידיש לציונות.

רחל אסתרקין, תסריטאית ומרצה לקולנע ורב-תרבותיות,מרצה באוניברסיטת תל אביב בחוג 
לקולנע.

ארוחת ערב
שמואל וענת עצמון - דז'יאגן ושומאכער לנצח (הופעה מוסיקלית)

דיי אייביקע דזיאגן און שומאכער.
המופע הנוסטלגי שבא להעלות בפני הקהל את ההומור הייחודי והיהודי של שניים מגדולי 

הקומיקאים היהודיים של המאה העשרים. במופע יגלה הקהל סיפורים הומוריסטיים על 
חייהם הסוערים דרך מבט הומוריסטי שיתובל בשירים וקטעי משחק ובהקרנת סרטי ווידיאו.

אוניברסיטת בר-אילן העניקה תואר דוקטור לשם כבוד לשמואל עצמון-וירצר, שחקן, במאי 
ומייסד תיאטרון ה'יידישפיל', לאות הוקרה על פועלו בשימור ובהפצת שפת היידיש, נשמתה 

ותרבותה המפוארת של יהדות מזרח אירופה.
ענת עצמון שחקנית ששיחקה באינספור סרטים ומחזות, חזרה לקריירה מוסיקלית, זוכת 

פרס" כינור דוד", רואה את תיאטרון האידישפיל כמפעל הגדול ביותר לשימור תרבות זו.

שישי



ארוחת בוקר
קובי לוריא - קינדערי�רן (שנות ילדות)

על כותב השירים הדגול מרדכי גבירטיג, חייו ושיריו
מפגש מוסיקלי שכולו סביב יצירת המשורר והנגר מקרקוב  מרדכי גבירטיג,  גדול הטרובדו־

רים שלנו, על חייו ועל שיריו הגדולים: מתי והיכן כתב את קינדעריארן, ואת הוליעט הוליעט, 
מיהי רייעזלע? מתי כתב את 'עס ברענט, ואיפה שר אותו לראשונה, פוליטיקה ומחאה 

חברתית בשיריו. אתם מצטרפים לשירים, וגם מבינים כל מילה בתרגום סימולטני.

הרצאה מוסיקלית עם הפזמונאי והחוקר קובי לוריא על תרבות היידיש (ואתם מצטרפים 
לשירים ומבינים כל מילה!)

קובי לוריא, פזמונאי, שדר רדיו ומלחין. כותב תוכניות  טלויזיה  ועוסק  בהחייאת  תרבות 
היידיש באמצעות שירים.

שבת


