
19- 20 ביוני 2018 / ו'– ז' בתמוז תשע"ח 
צילום: דויד פרץהכנס יתקיים בספרייה העירונית בדימונה, שדרות הרצל 91

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

10:00–11:30 | סיור בדימונה למוזמני הכנס )בהרשמה מראש(
 טובי אלטלף פרויקט פארקור 

קהילת העבריים מדימונה  

הפסקה 

13:00–15:00 | שאלת השתקפות הפריפריה בתרבות הישראלית 
 יו"ר: אריאל הירשפלד האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז דעת המקום

מברכת: רותי קלמן הספרייה העירונית דימונה
•  סמי שלום שטרית ראש ביה״ס לאמנויות הקול והמסך, מכללת ספיר

  שירה כמודל למהפכה תרבותית
•  נועה בן-סעדיה האוניברסיטה העברית בירושלים

  ספיריטואלס אפרו-אמריקניים בישראל: ייצוגים מקומיים של שחורות
  בשנות החמישים-שישים 

•  דרורית גור אריה מנהלת מוזיאון פתח-תקוה לאומנות ומרכז אליישר
  אמן חברה קהילה - מקרה אופקים - זוזף דדון

•  שרון כץ האוניברסיטה העברית בירושלים ומרכז דעת המקום 
  "דימונה מולדתי"- האני והמקום בשירי "חול ולימונים" למשה אוחיון

 
15:10–16:40 | רב-שיח: "עושים מקום" - תרבות מקומית,

המעמד היצירתי כמנוע שינוי עירוני
 יו"ר: דויד פרץ אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרכז אליישר  

•  שירה לפידות המחלקה לתרבות יצירה והפקה, מכללת ספיר 
•  אורן עמית מנהל המרכז לאמנות עכשווית בערד

•  נועם כהן מנהל המתנ"ס בדימונה 
•  אבישג טביב יזמית תרבות בבאר-שבע 

 הפסקה

17:00–18:30 | רב-שיח: קולנוע, שירה ופואטיקה – השאלות שמספק מבט מן הצד 
 יו"ר: חביבה פדיה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מרכז אליישר ומרכז דעת המקום 

•  יגל הרוש מוסיקאי ומשורר
•  משה אוחיון משורר ומוסיקאי 

•  שירה אוחיון משוררת וחוקרת תרבות
•  אבנר פיינגלרנט יוצר וחוקר קולנוע, מכללת ספיר

20:15 | מופע "אינתי עומרי", אולם המתנ"ס בדימונה )כניסה ללא תשלום(
מיכה שיטרית ויוצרי "אינדימונה" 

מברך: בני ביטון ראש העיר דימונה 

9:30–11:00 | סיור היסטורי ותרבותי מודרך בדימונה 
•  מאיר חזן מנהל אגף התרבות בעיריית דימונה

•  דויד פרץ פרויקט אינדימונה
•  עדיאל אלגי מנהל מרכז הצעירים בעיריית דימונה

 
12:00-11:15 | הופעת סדנת דרומית-מזרחית מסות וניגון פרי עבודת הסדנה 

סדנה שנתית בהנחיית חביבה פדיה
•  מתנאל בוזגלו דימונה

•  אביעד הנדל באר שבע

הפסקה 

15:00-13:30 | תרבות בפריפריה: רב-שיח על תרבות ספר
ומקומה של מנהיגות

יו"ר: רותם ברסלר גונן מרכז מנדל למנהיגות בנגב
•  דנה אריאלי דקאן הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי חולון

  ומרכז מנדל למנהיגות בנגב
•  יוסף אבו מדיעם קולנוען ובוגר מרכז מנדל למנהיגות בנגב

•  יעלה חזות ינוקא המועצה הבריטית בישראל

הפסקה 

16:00–17:30 | רב-שיח: קובעי מדיניות ומקבלי החלטות
 מנחה: ירחמיאל כהן האוניברסיטה העברית ומרכז דעת המקום

•  מירי רגב שרת התרבות והספורט 
•  בני ביטון ראש עיריית דימונה 

•  חיים ביבס יו"ר השלטון המקומי ועיריית מודיעין מכבים-רעות
•  טלאל אל קרינאוי ראש עיריית רהט

•  יעלה מקליס ראשת העיר יהוד מונסון 
•  מיכאל ביטון ראש מועצת ירוחם 

•  סיגל מורן ראשת מועצה אזורית בני שמעון  

כנס דימונה
לתרבות

ולפריפריה

יום רביעי – 20 ביוני 2018יום שלישי – 19 ביוני 2018

anat.reches@mail.huji.ac.il :הרשמה מראש
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