פרספקטיבות פרספקטיבות
יהודיות מזרחיות
כנס מסכם לקבוצת המחקר במכון ון ליר בירושלים

ימים רביעי–חמישי ,כד–כה בתשרי תשע”ו 8–7 ,באוקטובר  2015במכון ון ליר בירושלים

יום רביעי  7באוקטובר
9:15–9:00
9:30–9:15
11:00–9:30

התכנסות
דברי פתיחה :אמנון רז־קרקוצקין

יום חמישי  8באוקטובר

9:30–9:00
11:00–9:30

הכפילות של המקום (א) :הקשר

התכנסות

יצירה מתוך תנועה

יו”ר :עמוס נוי
חיה סספורטס ,מיקום ,אימפריה והיסטוריה :תודעה של מרחב בכתבי אלי כדורי
אסף תמרי ,הפרספקטיבה של צפת :על מיקומה של צפת כמרכז וכפריפריה
תרצה קלמן“ ,כי התחלתיו באדרינופילי” :עולם התורה הבלקני ויצירת הבית יוסף
 11:30–11:00הפסקת קפה
 13:00–11:30הכפילות של המקום (ב) :תנועה
יו”ר :הדס שבת־נדיר
אביעד מורנו ,מסורות בתנועה :התהוותן של זהויות יהודיות-מרוקניות-ספרדיות
בהקשרי הגירה
מנשה ענזי ,תימנים בים האדום :פזורה תימנית? פזורה יהודית?
רעי חגי“ ,זה כמו מוגלה ,כמו מעיין זנוח” :המבעים הצליליים והקוליים של גלות
יהודי ערב
 14:00–13:00הפסקת צהריים

יו”ר :אלי אושרוב
הדס שבת נדיר ,חידת האחים המתים וגילויה של תורת סוד גנוזה ממרוקו:
על “ערים של מטה” לשמעון אדף
אבי-רם צורף ”Flaneur“ ,בבגדאד :על חוויית השוטטות באחד מפירושיו
של ר’ יוסף חיים
תמיר קרקסון ,קווים לדמותה של ההשכלה היהודית באימפריה העות’מאנית
 11:30–11:00הפסקת קפה
 13:00–11:30גאולה ושינוי
יו”ר :לילך תורג’מן
יאלי השש ,עוני וגאולה במשנתו של הרב חיים דוד חזן
אליעזר באומגרטן ,גבול ישמעאל ואדום :גיאוגרפיה ,נבואה וזהות דתית
בפולמוס השבתאי
הדר פלדמן ,פרקטיקות פולחניות במקורות שבתאיים
 14:00–13:00הפסקת צהריים

 15:30–14:00מקומו של העבר

 15:30–14:00קרבה והתבדלות

יו”ר :מנשה ענזי
מלכה כ”ץ“ ,המזרח” ב”מזרחי” :מקומה של המזרחיות בתנועת המזרחי
בין “איילת השחר” לשקיעה
גיא ברכה“ ,על-ידי הערבית נוכל ליצור תרבות עברית(?!)” :גיבוש תרבות יהודית
בנהצ’ה
עמוס נוי ,האתנוגרפיה של הערבים כמפתח פרשני לכתבי הקודש :המקרה המוזר
של ד”ר קליין ורבה בר בר חנה
 16:00–15:30הפסקת קפה
 17:30–16:00שפתו של המזרח
יו”ר :חיה סספורטס
שלי אלקיים ,סידור הסידור של הסֿופים הישראלים :שפת המזרח בפרספקטיבה
פוסט-מודרנית
קרן דותן ,פריפריאליות ,חילון והרומן :הסופר המזרחי בתחילת המאה העשרים
אלמוג בהר ,אריאל בן-ציון ושאלת מזרחיותה של הספרות העברית החדשה

משתתפים

אלי אושרוב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר שלי אלקיים ,אוניברסיטת גטינגן
ד”ר אליעזר באומגרטן ,אוניברסיטת חיפה
ד”ר אלמוג בהר ,האקדמיה ע”ש פולונסקי במכון
ון ליר בירושלים
ד”ר יוחאי בן גדליה ,הארכיון המרכזי לתולדות
העם היהודי ,הספרייה הלאומית
ד”ר גיא ברכה ,אוניברסיטת בר־אילן
ד”ר נח גרבר ,אוניברסיטת תל־אביב
קרן דותן ,אוניברסיטת ניו־יורק
ד”ר דורון דנינו ,אוניברסיטת בר־אילן

יו”ר :מלכה כ”ץ
עידו הררי ,אשכנזים וערבים :קרבה והתבדלות ב”יישוב הישן” בירושלים
ערן חכים ,ניהול זהות נעדרת :ילדים ערבים בבית ספר ממלכתי יהודי
אלי אושרוב ,בנים חורגים לציונות :אנקדוטות מהעיתונות הפלסטינית
המנדטורית
 16:00–15:30הפסקת קפה
 18:00–16:00פנים וחוץ
יו”ר :אליעזר באומגרטן
לילך תורג’מן“ ,ומה נעשה אל הבנים שיקומו אחריהם שאפילו אבותיהם לא
הכירו שלוחי א”י :”...התנגדותו של הרב נתן עמרם לרעיון שבבסיס ביטול מוסד
השד”רות
יוחאי בן גדליה ,פקיד מסחר ,דרגומן ,רופא ופראנקוס :ארבעה דגמים של סוכן
קולוניאלי מקומי
דורון דנינו ,שינויים ומאבקים סביב מעמדן של הנשים היהודיות באטלס במחצית
המאה העשרים
נח גרבר ,מי הוא יליד? ניתוח מגזרי של גילוי גניזת קהיר

ד”ר יאלי השש ,המכללה האקדמית בית ברל
ואוניברסיטת תל־אביב
עידו הררי ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
רעי חגי ,אוניברסיטת תל־אביב
ערן חכים ,אוניברסיטת תל־אביב
ד”ר מלכה כ”ץ ,המכללה האקדמית לחינוך ע”ש
דוד ילין והמכללה האקדמית הרצוג
ד”ר אביעד מורנו ,אוניברסיטת תל־אביב
ואוניברסיטת בן־גוריון בנגב
ד”ר עמוס נוי ,המכללה האקדמית אחווה
ואוניברסיטת בן גוריון בנגב
ד”ר חיה סספורטס ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

ד”ר מנשה ענזי ,דעת המקום ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
הדר פלדמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אבי־רם צורף ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
תרצה קלמן ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
פרופ’ אמנון רז־קרקוצקין ,אוניברסיטת בן־גוריון
בנגב ומכון ון ליר בירושלים
תמיר קרקסון ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ד”ר הדס שבת־נדיר ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
לילך תורג’מן ,אוניברסיטת בר־אילן
אסף תמרי ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

מכון ון ליר בירושלים ,רחוב ז’בוטינסקי  ,43ירושלים
טלwww.vanleer.org.il 02-5605222 .
הכניסה חופשית

לא תתאפשר חניה בשטח המכון  (חניה מוסדרת ברחובות הסמוכים)
תמונות שיצולמו במהלך האירוע יפורסמו באתר המכון וברשתות החברתיות

נתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות של הוועדה לתכנון
ותקצוב והקרן הלאומית למדע ()1798/12

