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כנס מלגאים

יום ב', ה' בתשרי תשע"ה  /  29 בספטמבר 2014

09:00–09:20   התכנסות וכיבוד קל

09:20–10:30   פתיחה והיכרות
•  דברי מבוא: ירחמיאל כהן, על "דעת המקום" ועל  

  משמעות של מקום בתרבות היהודית המודרנית
•  הצגת חברי "דעת המקום"

•  הצגת המלגאים

10:35–13:20   עולמות נפגשים? בין מזרח למערב
יו"ר: אלי לדרהנדלר

•  נח גרבר, עלילת דמשק: מבטים ממזרח
•  עודד כהן, "אין לך דבר שאין לו מקום?": על לוקאליות

  וא-לוקאליות בדמותו של החיד"א

11:35–11:50   הפסקה וכיבוד קל

•  רולי בלפר, "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב": מפה
  וטריטוריה, כיוון ומשמעות בהיסטוריה של הרעיונות

  ובמחשבה היהודית
•  ורד מדר, ספרי זיכרונות של נשים מתימן: אתרים

  לעיצוב מקום וזמן

13:20–14:30   ארוחת צהריים

14:30–17:00  גורל הספר בין מקום למקום
יו"ר: אלחנן ריינר

•  גיל וייסבלאי, ברלין- ירושלם, והמקף שביניהן: ערי
  הספר והדפוס בין דמיון למציאות

"Much more than just another ,שטפני מהרר  •
private collection." The Rescue of the Schocken  

Library from Berlin to Jerusalem  
•  אנה קוואלקו, "מרחבי הזיכרון": על גורלה של ספרייה

  יהודית מברסלאו לאחר מלחמת העולם השנייה

15:45–16:00   הפסקת התרעננות

•  בלהה שילה, "שרידים דוממים": תהליך הרסטיטוציה  
  של אוסף ייווא מאופנבך לייווא ניו יורק לאחר מלחמת  

  העולם השנייה
•  גלי דרוקר בר-עם, על תפקיד ייסודן מחדש של קהילות  

  מדומיינות באמצעות הזיכרון

17:00–17:30   הפסקה וארוחה קלה

17:30–19:15   על יצירת אמנות במרחב
יו"ר: אריאל הירשפלד

•  קרולה הילפריך ועופר אשכנזי, דיון על הרצאתה של  
  אירית רוגוף

•  אליק מישורי, מושבות אמנים בישראל  
  Contemporary Jewish Music and the ,אסף שלג  •

 Disarticulation of Place  
•  אורין שחר, עולם מעגלי, עולם ישר זווית: בין תל חצור  

  לקבר חוני המעגל

מושב פתיחה

מושב ראשון

מושב שלישי

מושב שני



יום ג', ו' בתשרי תשע"ה  /  30 בספטמבר 2014

09:00–09:30   התכנסות וכיבוד קל

09:30–11:20   מכאן ומשם
יו"ר: אמנון רז – קרקוצקין

 "Shir Hama’alot." Linking ,נעמי כהן-צנטנר  •
  German-Jewish Liturgical and Domestic  

Spheres through Music  
•  יעקב צ. מאיר, פירושי חסידי אשכנז למסכת שקלים 

•  זף סגל, גילויה של אמריקה בספרות השו"ת
  האירופאית-חסידים, מתנגדים והקשר בין מרחק לסמכות
•  מרים סמט, ״החדש היה אצלנו!״: מקומה של הרפורמה  
  הפדגוגית הגרמנית בשיח החינוך העברי בתקופת המנדט

11:20–11:35   הפסקה וכיבוד קל

Only in America?   12:45–11:35
יו"ר: עופר אשכנזי

•  לוי קופר, חזנות מחוץ למרחב בית הכנסת: הונגריה,  
  גליציה, אמריקה

•  דניאל גרוס, בן הלפרן והאסכולה של היסטוריונים  
  יהודים אמריקאים

•  חוה אלדובי, הקולנוע הניסיוני של פיל סולומון: לצלם  
  ב"מקום" שאיננו מקום      

12:45–13:30   נופי צליל
יו"ר: חביבה פדיה

•  רותי אבליוביץ, ג'וזף שפרינצק ודיאגו רוטמן,
  "נופי הצליל": מיפוי מקומות דרך קול וסאונד

13:30–14:30   ארוחת צהריים

14:30–16:30   חיפושי דרך חדשים
יו"ר: קרולה הילפריך

•  יונתן שילה דיין, "מקומם בעתיד": כתב-העת של אנשי   
  השמאל יוצאי מרכז  אירופה בארץ-ישראל, 1945-1943

   Shmuel H. Bergman, a Prague Jew ,אנריקו לוקה  •
 in Jerusalem between Politics and Institutional Roles  

•  עדי לבני, "במורד הר הצופים": ורנר סנטור
  והאוניברסיטה העברית בתקופת ההסתגלות שלאחר   

  מלחמת 1948
•  רפי צירקין-סדן, "אני לא מכאן, אבל לא ממש זר": ייצוגי   

  ההגירה הפוסט-סובייטית בספרות העברית

16:30–17:00   הפסקה וכיבוד קל

17:00–18:00   דיון כללי בהשתתפות חברי האייקור   
                   והמלגאים

19:00               מפגש סיום וארוחת ערב משותפת

מושב ראשון

מושב שני
מושב סיכום

מושב רביעי

מושב שלישי



כנס מלגאים
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