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ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות, אך מותנית בהרשמה מראש
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כנס
דימונה

השני
לתרבות 

ולפריפריה

10:30 | ברכות
בני ביטון ראש עיריית דימונה

פרופ' ירחמיאל כהן מנהל מרכז דעת המקום, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר רותי קלמן מנהלת ספריות דימונה 

10:45–11:15 | משרד התרבות והפריפריה
רינה מצליח מראיינת את שרת התרבות והספורט מירי רגב 

11:15–13:00 | דמיונה, דמעונה, דימונה - התחלה של עיר
מנחה: ד"ר שרון ליבנה האוניברסיטה העברית בירושלים

הילה בהרד האוניברסיטה העברית בירושלים
אורן קלמן אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר מוטי גיגי המכללה האקדמית ספיר
יספרו על דימונה:

אלברט אסף מ״מ ראש עיריית דימונה בעבר 
ולה בן-סימון מנהלת סניף ויצ"ו בדימונה 

15:00–16:45 | ייצוגי פריפריה בתרבות ובתקשורת הישראלית
מנחה: פרופ' חביבה פדיה יו"ר מרכז אליישר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

ד"ר עמית קמה המכללה האקדמית עמק יזרעאל
מיטל אבוקסיס המכללה האקדמית ספיר

דויד פרץ עמית מרכז אליישר
מרב בטיטו אשת תקשורת

17:00–19:00 | סוף העולם דרומה: קולנוע ופריפריה
מושב לזכרו של לאון אדרי ז"ל

מנחה: אלברט גבאי מרצה וחוקר קולנוע  
ד"ר מירב אלוש לברון אוניברסיטת תל-אביב 

גילה אלמגור שחקנית
חנה אזולאי-הספרי שחקנית 

אבי נשר בימאי 
משה אדרי יזם ומפיק 

דודי גוזלן שחקן

20:30 | "בוא ונדבר על העוול" קובי אוז בשירה ושיחה אינטימית עם דויד פרץ
יתקיים בתיאטרון דימונה

10:00 | התכנסות בספרייה העירונית בדימונה
10:30–11:30 | פגישת מחזור: סיור ברחבי דימונה )הסעה תצא מהספרייה העירונית(

11:30–13:30 | מושב שיח: בלדה לעוזב פריפריה? יתקיים בתיכון מקיף ע"ש ליהמן
מנחה: פרופ' ניסים אוטמזגין האוניברסיטה העברית בירושלים ובוגר תיכון ליהמן

•  השופטת קרן אזולאי בית משפט השלום ירושלים
•  פרופ' אבי בסר משנה לנשיא המכללה האקדמית ספיר 

•  אופירה אסייג אשת תקשורת
•  פרופ' משה בר אוניברסיטת בר-אילן   

•  יוסי גביזון יזם ואיש עסקים  
•  דידי ומירית הררי איש תקשורת | מטפלת ויזמית 

•  ד"ר עדי ועקנין אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
•  ח"כ מאיר כהן מפלגת כחול לבן  

•  פרופ' מיכאל )מיקי( מלול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
•  תת אלוף אילן סבג קצין הנדסה ראשי 

•  האלוף יואל סטריק מפקד זרוע היבשה    
•  סמי פרץ עיתון "הארץ"

•  פרופ' חיים קלמן אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
•  הדס שטייף גלי צה"ל    

•  השופטת שושנה שטרית בית משפט השלום אילת

15:30–16:30 | המזרח החדש: אמני "כולנא ירוחם" שרים ומדברים
מנחים: יגל הרוש וצורית בוסקילה

17:00–18:00 | פאטה מורגנה: "שירים על פי דימונה" יתקיים בתיאטרון דימונה
דברי פתיחה: אורי וידיסלבסקי מנהל אמנותי תיאטרון דימונה

18:00–20:00 | תרבות מקומית: מנהיגות בפריפריה–לאן פני התרבות? יתקיים בתיאטרון דימונה
מנחה: לינוי בר-גפן עיתונאית ואשת תקשורת 

בני ביטון ראש עיריית דימונה 
עליזה בלוך ראשת עיריית בית-שמש

טל אוחנה ראשת מועצת ירוחם 
ליאת שוחט ראשת מועצת אור יהודה 

אירועי תרבות נלווים לכנס
•  "פריפריית הזיכרונות": מלי אלבז אלמנדין ודניאלה מלר מציירות זיכרונות מהפריפריה    

  התערוכה תוצג בתיאטרון דימונה
•  הקרנות של סרטי קולנוע ישראלי העוסקים בפריפריה 

•  הכנס ילווה על ידי ניידת שידור של גלי צה"ל

יום שלישי – 26 במרץ 2019יום שני – 25 במרץ 2019

25- 26 במרץ 2019
י"ח-י"ט אדר ב', תשע"ט
הכנס יתקיים בספרייה העירונית בדימונה

אנדרטת "עידן המדע", יגאל תומרקין
צילום: דויד פרץ

מרכז לחקר
תרבויות מקום
בעולם היהודי

המודרני


