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סופ”ש
הדור הראשון למדינה - סיפור חיים

בעקבות ספרה רב המכר של פרופ' חנה יבלונקה "ילדים בסדר גמור"

21-23.11.2019 | מלון דן כרמל, חיפה

16:00-15:00  הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: ילדים בסדר גמור - 
דור הישראלים הילידים הראשונים 

כ-300,000 ילדים נולדו במדינת ישראל, "באור התכלת העזה", 
בין השנים 1948 – 1955. המדינה היתה עבורם עובדה ולא 
חלום. חייהם נוהלו בצל קורותיה. קופלה בהם התקווה הגדולה. 
ההרצאה תשרטט את חייהם בטעמי המתוק והמריר בשילוב 

שבין הסטוריה אישית ולאומית.  
מרצה: פרופ' חנה יבלונקה, אונ' בן-גוריון, 

מחברת הספר "ילדים בסדר גמור"

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: מסיבה סלונית 
מופע מרשים וסוחף עם הלהיטים הגדולים של שנות ה-60 
שכבשו בסערה את העולם ואת המסיבות הסלוניות. ביצועים 
לשיריהם הידועים של פרנק סינטרה, פול אנקה, ניל סדקה, 

אלביס פרסלי, קליף ריצ’רד, תום ג’ונס ועוד.
שירה: אסף אברבוך, שם טוב מוראדי, עדי ורסנו, ניר גבע

ניהול מוסיקלי: אורי קריב | בליווי הרכב נגנים

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: 
הדרמות הפוליטיות של שנות ה-50 וה-60 

מבט אל הדרמות הגדולות של התקופה: משבר השילומים 
מגרמניה, עסק הביש עם מצרים, השבר במפלגת השלטון, 
לאן נעלם מבצע סיני?, המשבר העדתי בוואדי סאליב ועד 

המשבר הפוליטי ערב ששת הימים.
מרצה: העיתונאי דן מרגלית

11:45  תחנות הזמן בחייו של בן דור המדינה  
במפגש יתארח הסופר מאיר שלו, וישתף אותנו בתחנות 
הזמן במסלול החיים של מי שנולד עם המדינה. בין רשמי 
הילדות שהשפיעו עליו כסופר, ימי הנעורים ונקודת מבט 

אישית על הדרמות שהסעירו את המדינה בתקופה זו.

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: 
הדור הראשון של ישראל נפגש עם הקולנוע העולמי    
בימים בהם הארץ היתה מפוצצת בבתי קולנוע, בית הקולנוע היה 
כמעט מקדש בהציגו סרטים פופולריים מכל העולם, ביניהם מרד 
הנעורים, גונבי האופניים, שיר אשיר בגשם, הנודד ההודי, הגל 
הצרפתי החדש, ומנגד סרטים שעניינם ישראל הצעירה, כמו גבעה 
24 אינה עונה, אקסודוס ועץ או פלסטיין. על הפולקלור שליווה את 
הביקור בקולנוע, כמו תרגום בצד או ספסרים ועד סלאח שבתי, 

אבן הפינה לקולנוע הישראלי לדורותיו.
מרצה: נסים דיין, במאי וחוקר קולנוע

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: קרנבל בנח"ל 
משירי שנות השישים בזמר העברי, שירי להקת הנח"ל, 
שירי להקת התרנגולים, שלישיית גשר הירקון, הגששים, 

החלונות הגבוהים, שלישיית התאומים, השלושרים ועוד.
בהשתתפות: ששי קשת, אהרון פררה ולהקת שיר-לי

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: 
אמרו להם שאין ברירה - האמנם לא היתה?  

בשנים 1973-1948 לא היו מלחמות. היתה מלחמה אחת בת 25 
שנים. דור המדינה נולד אל תוך המלחמה הזו, התבגר במהלכה 
וסופו שאף נשלח להלחם באותה מלחמה, שהרי אי אפשר אחרת 
ובעיקר כי אין ברירה. מה עשתה המלחמה לדור שחי כדבריו של 

חיים גורי באווירה של "נצורים וצודקים"? 
מרצה: פרופ' מוטי גולני, אונ' ת"א

12:15  מופע: חולצה כחולה – משירי תנועות הנוער 
בשנות החמישים והשישים תנועות הנוער החלוציות זכו לפריחה 

וחניכיהן נחשבו למיטב הנוער הישראלי. נחזור לשירים 
ולניגונים שהיו לנכס צאן ברזל בהווי התנועתי.

מספר - ד"ר מוטי זעירא | שירה - מיטל טרבלסי

סיפורו של הדור הראשון שגדל עם המדינה. סופ”ש נוסטלגי על שלושת העשורים הראשונים של מדינת ישראל בראשית דרכה. 
השירים, המשחקים, הסיפורים והאירועים הדרמטיים. השכונה ונוף הילדות, תלושי הצנע והמיתון, תנועת הנוער 

והחברה הסלונית, תרנגולים על גשר הירקון, וגם אורי זוהר ואריק איינשטיין, סאלח שבתי וקזבלן.
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