
כנס מלגאים שני

התכנסות וכיבוד קל
פתיחה )ירחמיאל כהן; יעל סלע טייכלר( והיכרות

"נרטיבים שסועים" - יו"ר: קרולה הילפריך
•  יובל ריבלין – "שפה )קולנועית( שסועה": ההגירה כנושא-על בסרטים דוברי היידיש של

  אדגר ג'י אולמר. הקרנה של קטע מסרט בתוך ההרצאה
•  קציעה עלון - משה סרטל: הפואטיקה של הסובייקט הקרוע

•  יעל אילת ון-אסן – בין מרחב לאומי למרחב מפורק: על תהליך ההתחדשות של מוזיאון ישראל 

"כאן, שם ובכל מקום" - יו"ר: אלי לדרהנדלר
•  זהר אלמקייס – תצורות משתנות של תנועה ואימפריה בתחנת הרכבת יפו, 2010-1892

•  שמואל ברנאי – קייב, אודסה ומה שביניהן ביצירותיו של שלום עליכם
•  יונתן פיאלקוף – "ְבָּכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָוּם": השימוש של קהילות יהודיות בטלגרף במאה ה-19 

ארוחת צהריים והפסקה

) Home / House/ סדנה: בית ) منزل
אורין שחר, דיאגו רוטמן, הילה שלם בהר"ד, לוי יצחק קופר, שרון כץ

כיבוד קל 

"בית סיסטם עאלי: מוסיקה, בית, זהות ומקום"
נילי בלקינד 

התכנסות וכיבוד קל

"מקומות סודיים" - יו"ר: עמוס נוי 
•  אליעזר באומגרטן - נוכחות האל והסדר במרחב: השיח הקבלי באיטליה

  בראשית המאה ה–18
•  דביר צור – ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה: מיסטיקה, חציית גבולות וההקשר  

  הירושלמי ב"החיים כמשל" לפנחס שדה וב"קיץ בדרך הנביאים" לדוד שחר 
•  הדס שבת-נדיר - חידת האחים המתים וגילויה של תורת סוד גנוזה ממרוקו בטרילוגיה  

  "ורד יהודה" לשמעון אדף 

"שיבת ציון: ירושלים כמקום, כאוטופיה או כמטאפורה" - יו"ר: אמנון רז-קרקוצקין
•  יעל סלע טייכלר – מוסיקה, גאולה, והמקום בתודעת הגלות היהודית.

  רגעים מוסיקלים וא-מוסיקלים 
•  אנריקו לוקה - הקבלה הראשונה של רוזנצוייג בארץ ישראל במחשבתם של הוגו ברגמן,  

  גרשום שלום וארנסט סימון )1930–1956(
•  נח גרבר - מאתיופיה לציון: מיסיון ומיסיון שכנגד במאה הי"ט

ארוחת צהריים והפסקה

"דעת המקום על המפה" - יו"ר: רולי בלפר
•  אדוין סרוסי - חזון מפת "דעת המקום"

•  ג'וזף שפרינצק - מפה מרובת ממדים: תוכן, רעיון ויישום של מפת דעת המקום
•  זף סגל - גיאומטריה לא-אוקלידית בשירות הבנת המרחב היהודי

•  לוי יצחק קופר, זף סגל, צבי זוהר, מנחם בלונדהיים - "המאסף": רשתות של תקשורת הלכתית
•  דויד פרץ - "פסקול של מקום": קולות מן השטח

•  נעמי כהן צנטנר - "כל מקדש שביעי": לחן נודד כמפה תרבותית
•  עמוס נוי - תגובה, דיון עם הקהל

סיור במוזיאון ישראל וארוחת ערב משותפת )סיום משוער סביב 20:00(
רחל צרפתי - בין השופר לצפירה: החשיבה האוצרותית מאחורי תצוגת מועדי הזיכרון 

במוזיאון ישראל המחודש

היום השני, 2 ביוליהיום הראשון, 1 ביולי
09:30-09:00
10:00-09:30

11:30-10:00

13:10-11:40

14:30-13:10

16:30-14:30

17:00-16:30

18:00-17:00

09:30-09:00

11:00-09:30

12:30-11:00

14:00-12:30

16:30-14:00

18:30-17:30


