
 כנס ביוזמת קבוצת המחקר 'תרבות עברית' המרכז ללימודי ישראל שבאוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 
והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן־צבי

חלק ראשון ‰  בצריף הנשיא

 11:00-10:30 הקדמות 
ברכות, קטעי סרטים ועדויות
 13:00-11:00 מושב ראשון 

התקווה - היצירה והתקבלותה
יו"ר: פרופ' גדעון כ"ץ 

פרופ' אדווין סרוסי, התקווה כשיר מזרחי
עדי שרצר, התקווה ושירים לאומיים אחרים

יונתן תורג'מן, מ'לוח נודד' להתעוררות חסידית: ַמנגינת 
'התקווה' במחקרו של אברהם צבי אידלזון

ד"ר רונה יונה, בין 'התקווה' והאינטרנציונל: הוויכוח על 
ההמנון וזהותה של התנועה החלוצית

13:30-13:00 הפסקה
 15:00-13:30 מושב שני

הציונות - בין תקווה לייאוש
יו"ר: ד"ר אמנון רמון

פרופ' אריה ספוזניק, מ'רקב מוסרי' ל'בניין התחייה הגדול': 
משברים, ייאוש ותקווה ביצירת תרבות עברית

פרופ' ישראל ברטל, הציונות – תקווה לאומית וייאוש אירופי
ד"ר גתית הולצמן, התקווה והחזון - תחיית המתים 

במסורת היהודית הקלסית ובמחשבה הציונית המודרנית

16:15-15:00 הפסקת צהריים

חלק שני ‰  באודיטוריום יד יצחק בן־צבי

 16:40-16:15 הקדמה לחלק השני 
ברכות, קטעי סרטים ועדויות

 17:00-16:40 פתיחה מוזיקלית 
המנונים ושירי תקווה

בביצוע: ליאן חנון ורועי אביבי

 18:10-17:00 מושב שלישי
היש תקווה בשירה העברית? קטעי שירה של משוררים 

ישראלים ושיח על מקומה של התקווה בשירה
מנחה: ד"ר דביר צור

משתתפים: פרופ' חמוטל בר־יוסף, אגי משעול, פרופ' מירון איזקסון

18:40-18:10 הפסקה
 19:00-18:40  מוזיקה, שירה ותקווה

שירי משוררים מולחנים 
בביצוע: ליאן חנון ורועי אביבי

 20:30-19:00  מושב רביעי 
שולחן עגול - תקווה מול ייאוש בחברה הישראלית 

לגווניה - האם אפשר להגיע לחזון משותף?
מנחה משתתפת: אפרת שפירא־רוזנברג, אשת תקשורת 

ופובליציסטית, מנהלת פרויקטים קרן אבי חי
משתתפים: מוקי צור, סופר וחוקר, עין־גב

ד"ר יהודה מימרן, מנכ"ל כי"ח 
תאמר סעיד, פעיל בחברה הפלסטינית במזרח ירושלים

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה 
הדסה פרומן, אלמנתו של הרב מנחם פרומן, מורה ומנחת קבוצות, תקוע

מספר 
המקומות 

מוגבל
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מ’התקווה’ לתקווה
בין ייאוש לתקווה בציונות ובחברה הישראלית
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