מרכז לחקר
תרבויות מקום
בעולם היהודי
המודרני

כנס מלגאים שלישי

 4-3ביולי ( 2016כ"ז – כ"ח בסיון תשע"ו) יד השמונה

כנס מלגאים שלישי
היום הראשון 3 ,ביולי

היום השני 4 ,ביולי

09:15-08:45
09:30-09:15

התכנסות וכיבוד קל
ברכות  -ירחמיאל כהן

06:15
09:00-07:30

שינה  /תפילת שחרית  /הליכת בוקר  /יוגה וכל פעילות אחרת המתאימה לכם
ארוחת בוקר ופינוי חדרים

11:30-09:30

"חוקרים והוגים על מרחב המזרח"  -יו"ר :אמנון רז-קרקוצקין
• 		אבי-רם צורף – " 'מדבר' מדומה ,שבאמת הוא עצם הישוב" -ר' בנימין וביקורת ההיגיון המרחבי הציוני
• 		דקלה ריבלין כ"ץ  -מעות'מאניות לישראליות :תודעה לאומית וזהות מרחבית אצל אליהו אלישר
• 		חנן חריף – מהשתלבות במזרח להשתלבות במערב :מעברו של שלמה דב גויטיין לארצות הברית
		בפרספקטיבה רחבה
• 		חיה במבג'י-ששפורטש – דברים שרואים משם רואים גם מכאן" :אימפריה" ואימפריאליזם בביוגרפיה
		של אלי כדורי ובכתביו

11:00-09:00

"היצירה הספרותית ויחסה למקום"  -יו"ר :קרולה הילפריך
• 		סינתיה גבאי  -אוטופית גן עדן בעיניו של מומר פרואני :העבודה האנציקלופדית של
		אנטוניו דה לאון פינלו במאה ה17-
• 		סוניה דיקו – ?The Sukkah - A Space of Transnational Encounter and Dialogue

11:45-11:30

הפסקה קצרה

13:00-11:10

13:15-11:45

"צפת ועולם המיסטיקה היהודית המודרנית"  -יו"ר :אלחנן ריינר
• 		אסף תמרי – מקומה של צפת ומשמעות השוליים ליצירת הידע
• 		אליעזר באומגרטן – צפת ומה שממזרח לה :צפת וכורדיסטן בראשית העת החדשה
• 		רות קרא איבנוב קניאל – גלגולה של מערת רשב"י מספר הזוהר ועד למירון של היום

15:00-13:15

ארוחת צהריים וכניסה לחדרים ( :14:45-13:15ישיבת צוות של חברי המרכז)

15:45-15:00

המשך המושב על צפת
• 		רועי הורן – "מקום בו מחשבתו של אדם נמצאת  -שם הוא כולו" :על מושג המקום אצל הבעש"ט
		ואצל ר' נחמן
• 		חגי פלאי – "כי גדולי העיר היו יושבים תחת צלו"? :מעמדו של האר"י בקהילת צפת במאה ה16-

17:15-16:00

"המקום כמייצר שיח פוליטי ,תרבותי וחברתי"  -יו"ר :יפעת וייס
• 		עדה גבל – מאגודת ישראל ירושלים לפועלי אגודת ישראל תל אביב
• 		עמרי שפר-רביב – לָ ַד ַעת ָמקֹום :הכלים האקדמיים של הכיבוש הישראלי
• 		יהודית אופנהיימר – הפגנות הימין בכיכר ציון  :1995-1948פתיחתו וסגירתו של מרחב אזרחי דיסקורסיבי

17:30-17:15

הפסקה וכיבוד קל

18:15-17:30

המשך המושב  -יו"ר :מנחם בלונדהיים
• 		רונאל עטיה – בין עיר לאי – השפעות מקומיות בהתמודדות הקהילות היהודיות בתהליכי המודרנה בתוניסיה
• 		עדו הררי – העולה שנשאר בגלות :שפה ,גלות וגאולה בהגותו של נתן בירנבאום

20:00-19:00

ארוחת ערב

21:30-20:00

שיחה עם הסופר רובי נמדר ,בעקבות ספרו "הבית אשר נחרב"  -מנחה :שרון כץ

		
		Reading Michal Govrin and Barbara Honigmann

• 		ייטב בוסירה  -המחבר-מספר כמקום :על יסודות ארכיטקטוניים בספרות
• 		שרון כץ  -צפת כעיירת פיתוח :קריאה ב'המקווה האחרון בסיביר' מאת אשכול נבו
"ייצוגים ויזואליים של מקום"  -יו"ר :עופר אשכנזי

• 		רבקה גרוסמן – Contested Place - Conflicted Gaze: Palestine in Nazi German
		Photojournalism

• 		יובל ריבלין  -מבט מן השוליים אל המרכז :הביוגרפיות הקולנועיות של "האחים וורנר"
• 		זהר אלמקייס  -לראות כפול :סטריאוגרפים של המזרח התיכון במאה ה  19 -באוסף המחלקה
		לצילום של מוזיאון ישראל
• 		מורן פרל " -לקרוא אנדרטאות-לבנות זיכרונות"  -ייצוג של ספרים וספריות באנדרטאות לשואה
		ובאמנות העכשווית
14:00-13:00

ארוחת צהריים

16:00-14:00

"דעת המקום על המפה"  -הצגת המפה החדשה ומספר פרויקטים נבחרים
אדוין סרוסי ,ג׳וזף שפרינצק ,יונתן פיאלקוף וגיל וייסבלאי

16:15-16:00

הפסקה קצרה

17:15-16:15

בין גרמנית לעברית לערבית :תרגום של ידע ותרגום של שפה ביצירתם של משכילים ואנשי רוח
יהודים-גרמנים בישראל  -לינה ברוך ויוני מנדל

18:15-17:15

"קולות"  -יו"ר :אריאל הירשפלד
• 		נעמי כהן צנטנר  -גלויה מוסיקלית מצפת :מרחבי צליל משותפים בהקלטות ההיסטוריות
		של מרגוליס אבולעפיה
• 		דוד פרץ  -גבריאל בלחסן והסאונד של הדרום

18:15

דברי סיום וכיבוד קל

כנס מלגאים שלישי

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

