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תבנית נוף מולדתו

יום א'  23.3.14  
מושב פתיחה (18:30 עד 20:00)

יו"ר: עמינדב דיקמן, ראש החוג לספרות עברית 
ברכות: ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח ואריאל הירשפלד, החוג לספרות עברית,

בשם "דעת המקום"
•  אריאל הירשפלד (האוניברסיטה העברית), טשרניחובסקי - שבעה אופנים של מקומיות   

•  תמר ברגר (בצלאל), תמונת נוף ישראלי

יום ב'  24.3.14 
מושב 1 (9:30 עד 11:00)

 יו"ר: דנה שלו (האוניברסיטה העברית)
•  עמינדב דיקמן (האוניברסיטה העברית), טשרניחובסקי המתרגם 

,(University of Wisconsin) פטרישה רוזנמאייר  •
Tchernichovsky’s Shirei Anakreon: Translation as Cultural Strategy  

•  עוזי שביט (אוניברסיטת תל-אביב), מ-"אני לי משלי אין לי כלום" עד "כוכבי שמים רחוקים":  
  בשבחי הפלורליזם ובגנות המוניזם והטוטליטריות

מושב 2 (11:15 עד 13:00)

יו"ר: ענת הלמן (האוניברסיטה עברית)
•  דוד פישלוב (האוניברסיטה העברית), כבר לא תאומים: על מעמדם הקנוני

  של ביאליק וטשרניחובסקי 
•  תמר הס (האוניברסיטה העברית), מה הקטע עם השפם: הערות על הפרסונה

  התרבותית של טשרניחובסקי 
•  עידו בסוק (האוניברסיטה העברית), איך לַספֵרת את החיים ואיך לַחיות את הספרות:

  תרומת הביוגרפיה של טשרניחובסקי להבנת עולמו ויצירתו

הפסקת צהריים (13:00 עד 14:30)

מושב 3 (14:30 עד 15:30)

יו"ר: שמרית פלד (האוניברסיטה העברית)
Leah Goldberg: The Landscape of Collage  ,(Jewish Theological Seminary ) ברברה מאן  •

•  ישראל ברטל (האוניברסיטה העברית), "נוף מולדתו"? ארץ ישראל בערבה האוקראינית

מושב 4 (15:45 עד 17:30) 

מושב לימוד - קריאה בשירי טשרניחובסקי, בהנחיית אריאל הירשפלד,
ובהשתתפות כל דוברי הכנס ותלמידי מחקר. 

מושב נעילה בספרייה הלאומית (20:30 עד 22:00)

יו"ר: אריאל הירשפלד (האוניברסיטה העברית)
•  המשוררת אגי משעול, נוף מולדת – תבנית 

•  מעוז עזריהו (אוניברסיטת חיפה), על הנצחת טשרניחובסקי   
•  מיכאל וולפה ועפר כלף - ביצוע מוסיקלי לשיריו המולחנים של טשרניחובסקי

תוכניה זו מהווה אישור כניסה לאוניברסיטה בימי הכנס



נתמך ע"י תכנית מרכזי המצוינות של הועדה
לתכנון ותקצוב והקרן הלאומית למדע (1798/12)

שאול טשרניחובסקי
70 שנה למותו


