
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג

המרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה
המכון לחקר הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן

ה�ש�נזי�   כנס

בסיוע: ההסתדרות הציונית, מכון קרן קימת לישראל
הפוסטר באדיבות גלריה פרקש, יפו העתיקהלתולדות הציונות וההתיישבות, עמותת דור ההמשך אוהבי יידיש

יום רביעי, 27 בפברואר
מושב ראשון, 12:00-10:00

יושבת ראש: אניטה שפירא, ראש המכון לחקר הציונות וישראל

ברכות:
צבי גליל, נשיא אוניברסיטת תל-אביב

דניאל גלאי, יו"ר בית לייוויק, אגודת סופרי ועיתונאי יידיש 
בישראל

ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים
אשכנז כמולדת: חלופה לאומית שלא התממשה? 

מרגלית שילה, אוניברסיטת בר-אילן
תפיסתו המיגדרית של היישוב הישן האשכנזי

שלום רצבי, אוניברסיטת תל-אביב
פסיקה אורתודוכסית: בין פרקטיקה לתיאוריה

מושב שני, 14:30-12:30
יושב ראש: סקוט אורי, אוניברסיטת תל-אביב

מרקוס זילבר, אוניברסיטת חיפה   
האשכנזים: היש דבר כזה? הרהורים וערעורים על 'אשכנזים' 

כקטגוריה אנליטית
יצחק שטרנברג, האוניברסיטה הפתוחה   

זהות ותרבות אשכנזית: היבטים השוואתיים
מגיב: דניאל גוטוויין, אוניברסיטת חיפה

מושב שלישי, 17:30-15:30
יושבת ראש: אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

רחל רוז'נסקי, אוניברסיטת חיפה
תרבות יידיש בישראל: שיח אשכנזי או שיח ישראלי?
עמוס מוריס-רייך, האוניברסיטה העברית בירושלים

תכל'ס: מלת מפתח אשכנזית?
עוז אלמוג, אוניברסיטת חיפה    
נינט, ז'אקו ובני דורם: לא אשכנזים ולא מזרחיים

יום חמישי, 28 בפברואר
מושב רביעי, 12:00-10:00

יושבת ראש: איריס מילנר, אוניברסיטת תל-אביב

יגאל שוורץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   
'ספרות הפה והאוזן' ו'ספרות העין': הנוסח הפולני, הנוסח האוסט-יודני והנוסח האוסטרו-הונגרי 

בספרות העברית החדשה
איריס פרוש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

'שבט אשכנז', 'הספרות הראשה' וכור ההיתוך במסת המבוא של דב סדן 'על ספרותנו'
נסים קלדרון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

אבות ישורון: איזו תמורה חולל הקול האשכנזי בשירה העברית בשנות השבעים?

מושב חמישי, 14:00-12:15
יושבת ראש: נעמה שפי, המכללה האקדמית ספיר

חוי דרייפוס )בן-ששון(, האוניברסיטה העברית בירושלים  
'שפת האם שנהייתה לאויבת': התרבות האשכנזית בעיני יהודים בתקופת השואה

חנה יבלונקה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   
אירופה בארץ-ישראל: מכוות האור של ניצולי השואה 

ענת הלמן, האוניברסיטה העברית בירושלים  
אידיש ואשכנזיּות בשנים שלאחר קום המדינה 

מושב שישי, 16:45-15:00
יושב ראש: יוסף גורני, אוניברסיטת תל-אביב

דן בר-און, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   
האשכנזים בישראל בתחילת המאה ה-21: לכודים בתבניות חשיבה שאינן רלוונטיות למציאות 

המשתנה או הגמוניה אשר לומדת לוותר על בכורתה?
נסים ליאון, אוניברסיטת בר-אילן    

הצבר והצימעס: 'אשכנזיות' בקהילה הציונית הדתית  
אליעזר בן-רפאל, אוניברסיטת תל-אביב   

אשכנזיות ישראלית: חידה סוציולוגית

סימפוזיון, 18:30-17:00

האם קיימת מהות אשכנזית?
מנחה: אניטה שפירא

משתתפים: אלאונורה לב, אהרן מגד, נאוה סמל, יורם קניוק 

הכנס יתקיים בימים רביעי וחמישי 
כ"א-כ"ב באדר א' תשס"ח , 28-27 בפברואר 2008 

במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, אוניברסיטת תל–אביב


