
חלק ראשון: הוקרה לפעילי ומוקירי יד טבנקין לדורותיהם 
16:00 – התכנסות וקפה 

 17:15 - 16:15
מנחה: ד"ר פז אלניר, מנהלת יד טבנקין

דברי פתיחה: אלישע שפירא, יו"ר

אבני דרך בחיי יד טבנקין 

הוקרה לפעילי ומוקירי יד טבנקין לדורותיהם

יום שלישי, 6 בספטמבר 2022, י’ באלול, תשפ”ב 
יד טבנקין, סמינר אפעל, רח’ היסמין 1, רמת אפעל 

 בשעות 16:00 – 17:15 – הוקרה לאנשי יד טבנקין

 בשעות 17:15 – 21:15 – כנס לציבור הרחב



חלק שני: אירוע לציבור הרחב

להרשמה - הקישו כאן

17:15 | התכנסות | כיבוד | תערוכה 'גשר-עין' 

18:00 'הם לא יגורו בבתים שהם בונים' - קטע 
ממופע מחול של רקדני 'מרכז אדמה' בשדרות 

 בניהולם של ליאת דרור וניר בן גל.
כוריאוגרפיה ודברי הקדמה: עירד בן גל. 

18:15 | התכנסות באולם - חלק ראשון
מנחה: ד"ר פז אלניר, מנהלת יד טבנקין

תזמורת הבוסתנאים – 'נוף ילדות' 

יד טבנקין - חמישים שנות: תעודת זהות 

מה נברך? 
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

חלוצים, ילדי תנובה ומשייכי דירות: גלגולי המילון 
הקיבוצי 

ד"ר רוביק רוזנטל, סופר וחוקר שפה; חתן פרס 
סוקולוב; חבר קיבוץ נחשון בעבר 

שלושת האדמו"רים - טבנקין, יערי וסנה: בין חלומות 
 משיחיים להתפכחות כואבת קטע מראיון עם

אסף ענברי, מחבר 'הספר האדום' 
מאיר ומעיר: ד"ר אלון גן, יד טבנקין וסמינר הקיבוצים

הקיבוץ וסביבתו בשנות ה-50: בניית חומות או 
שבירת חומות? 

רן כהן, חבר כנסת ושר לשעבר; מחבר הספר 'סעיד' 
על עלייתו מעירק וקליטתו בקיבוץ

"בית זה לנשום אחרת מבכל מקום אחר" 
מיכל סנונית, משוררת וסופרת; בת קיבוץ עין החורש

20:00 | חלק שני
מנחה: נעמיקה ציון, יד טבנקין

תזמורת הבוסתנאים - 'השיר על הארץ' 

ברכת שר התרבות לרגל שנת היובל ליד טבנקין 
חילי טרופר, שר התרבות 

הקיבוץ בסערות הזמן: שיחה על סיפור ושני מחזות 
יהושע סובול, מחזאי וסופר; חבר קיבוץ שמיר בעבר

הקיבוץ והתרבות היהודית - כרוניקה של זהות. מבט 
מעין עירונית 

ד"ר רות קלדרון, מייסדת בית מדרש אלול ועלמא בית 
לתרבות עברית 

הבית, הזירה והחלום 
רחל שפירא, משוררת, קיבוץ שפיים 

"היי שקטה", רחל שפירא
בביצוע להקת שסק, תנועת תרבות  

ספוקן וורד: "טרקטור עם כנפיים" – על קיבוץ כפרי 
וקיבוץ עירוני 

אור אדם )אבא( ותום אדם )בת(, חברי הקיבוץ 
העירוני מגוון בשדרות 

שיר סיום, "כל החלומות"
בביצוע להקת שסק, תנועת תרבות 

21:15 | פיזור 

הכניסה ללא תשלום אך מחייבת הרשמה מראש

nomika@migvan.org.il  |  054-7689181 לפרטים: נעמיקה ציון

בחסות

https://forms.gle/8WH57ZKJiFZ8bgFn9

