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סופ”ש
הדור הראשון למדינה - סיפור חיים

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

28-30.10.2021 | סופ"ש בלייב

16:45  דברי פתיחה: דור ילדי המדינה 
מאת פרופ' חנה יבלונקה, מחברת הספר "ילדים בסדר גמור"

17:15  הרצאה: 
עברית של בין השמשות - המפה הלשונית של הדור 

באיזו שפה דיברו ילדי דור המדינה, כיצד השפיעה עליהם שפת 
אחיהם הבוגרים, הפלמ"חניקים ואנשי המחתרות? איך גדלו ילדי 
תש"ח תחת דור הורים המדבר בשלל שפות, וכיצד ביטאו שמות 

ילדי הדור את ציפיות ההורים ואת זהותם העצמית? 
מרצה: ד"ר רוביק רוזנטל, בלשן, מילונאי, עיתונאי וסופר

21:00  מופע: ילדות של פעם 
מופע אינטימי, מוסיקלי ותיאטרלי, שיחזיר את כולנו לרגעים הכי 
נשכחים, חבויים, כואבים ומתוקים. אל הרגעים בהם היינו ילדים. 

משירי הילדות הישנים והקסומים של הדור הראשון. 
בהשתתפות זמרים ונגנים בניהולה המוסיקלי של  גבי ארגוב

10:00  הרצאה: שיר השכונה 
על המוסיקה ששמעו ואהבו בנעוריהם בני דור המדינה וגם אלה 

שקצת אחרי... התרנגולים, החמציצים, הגששים, השלושרים, 
גשר הירקון, החלונות הגבוהים, וכמובן, אריק איינשטיין.

מרצה: יואב קוטנר, עורך מוזיקה ושדרן רדיו ישראלי, 
מבקר מוזיקה, זוכה פרס אקו"ם

11:45  הרצאה: 
"אסקימו לימון" פוגש את "בלוז לחופש הגדול"  

בהרצאה נסקור את הסרטים שליוו את הדור שנולד אחרי קום 
המדינה, מילדותם בשנות החמישים ועד לבגרותם בשנות השבעים: 
שמונה בעקבות אחד, הוא הלך בשדות, סלאח שבתי, אסקימו לימון, 

הלהקה, בלוז לחופש הגדול ועוד.
מרצה: רון פוגל, התוכנית לתואר שני בתרבות הקולנוע, אונ' חיפה

17:00  פרופ' חנה יבלונקה משוחחת עם ירון לונדון
יליד פלשתינה וילידת ישראל בשיחה על זהות, ילידות וילדות, 
הורים ביוגרפיה ותל אביב. דיאלוג שבליבתו טילטולן של אמיתויות 

מוסכמות.
ירון לונדון, עיתונאי, פזמונאי, איש רדיו וטלויזיה

21:00   מופע: "את ואני והרוח" 
במופע קצבי ומצחיק מסכם יורם טהר לב את שבעים ואחת שנות 
המדינה דרך הסיפורים המשעשעים והשירים המרגשים על חברות, 
אהבה, היסטוריה, פוליטיקה ועל כל מה שקרה כאן בעשורים 
האחרונים. מופע שכולו ביצועים לשירים שהפכו זה מכבר לפס הקול 

של החוויה הישראלית. 
 בהשתתפות: יורם טהר לב  | דלית כהנא - שירה  

 אבי חן, אהרל'ה סייקס - שירה וגיטרה אקוסטית 
יונתן מילר - כלי נשיפה, כינור חשמלי, מנדולינה 

10:00  הרצאה: גיבורי תרבות ישראלים 
בשנות ה-60, 70, וה-80 בעיניו של נעם סמל

ההרצאה מוקדשת לזכרו של עמרי ניצן, ז"ל. על גיבורי התרבות 
מימי ששת הימים ואילך, דרך סיפוריו האישיים של נעם סמל: 
נתן אלתרמן, רביעיית מועדון התיאטרון, יוסי בנאי, יהושע סובול, 

חנוך לוין ואמיל חביבי.
מרצה: נעם סמל, לשעבר קונסול התרבות של ישראל בארה"ב, 
מנכ"ל התיאטרון הקאמרי ותיאטרון חיפה. כיום, מנכ"ל תיאטרון הבימה

 California Dreamin' :12:15  מופע
מסע מוסיקלי לקליפורניה של שנות ה-60. ימי הנעורים, החופש, 
ילדי הפרחים, אונ' ברקלי, שירי המחאה והפולק האמריקאי במיטבו. 
מופע מיוחד עם הלהיטים הגדולים של פיט סיגר ולהקת האורגים, 
ג'ואן באאז, ג'ון דנוור, בוב דילן, לאונרד כהן, נערי החוף ומחזמר "שיער".

בהשתתפות: להקת הסיקסטיז ואמנים אורחים

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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