כנס תרבויות הים התיכון:
בעקבות התרבות הערבית-יהודית
 9-8בדצמבר 6102
כנס תרבויות הים התיכון מוקדש השנה לתרבות הערבית-יהודית .בכנס זה אנו חוגגים את
פתיחתה של התכנית החדשה ללימודי תרבות ערבית-יהודית לתלמידי תואר ראשון ,שתתחיל
לפעול באוקטובר  7102באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטת תל-אביב .אתם מוזמנים לשיח
פתוח עם חוקרים ויוצרים על מקומה של התרבות הערבית-יהודית בתרבות הישראלית ,על
הניסיון לדחוק אותה ועל שיבתה ומרכזיותה בשנים האחרונות והפוטנציאל שהיא מציעה לעתידה
של החברה הישראלית.
ניהול אקדמי :ד"ר הדס שבת-נדיר וד"ר אלמוג בהר

יום חמישי:
 03:51התכנסות

02:11-07:31
ברכות:
מוטי שוורץ ,מנכ"ל משכנות שאננים
ד"ר חנה סוקר שווגר ,המחלקה לספרות עברית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' סמי שלום שטרית ,חוקר ,משורר וסופר .ביה״ס לקולנוע מכללת ספיר

מושב ראשון :מ-ערב :פאנל
דיון מחודש בשאלת המערב כנגזרת של דיאלוג ומפגש עם התרבות הערבית והמזרח :אופי
היחסים הפורה וההרסני כאחד הקיים בין המערב והמזרח ומערכת היחסים המורכבת בין
היהדות ,האסלאם והנצרות.
מנחה :ד"ר חנה סוקר-שווגר

משתתפים:
פרופ' גלילי שחר ,החוג לספרות ,אוניברסיטת תל אביב
פרופ' סמי שלום שטרית ,חוקר ,משורר וסופר .ביה״ס לקולנוע מכללת ספיר
ד"ר הדס שבת נדיר ,החוג לספרות קמפוס אילת אוניברסיטת בן גוריון בנגב וסמינר הקיבוצים
שבא סלהוב ,משוררת ,סופרת וחוקרת אמנות ויהדות

02:51-00:11
הפסקת קפה

08:11-09:31
מושב שני :רב שיח של סופרים ויוצרים :מה בין הספרות הערבית-יהודית לספרות המזרחית
של אתמול ,היום ומחר
מנחה :פרופ' גלילי שחר
משתתפים:
ד"ר אלמוג בהר ,אקדמיית פולונסקי ,מכון ון -ליר
המשוררת יונית נעמן ,המחלקה לספרות עברית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
הסופר סמי ברדוגו
סיסטאם עאלי :חברי ההרכב יונתן קונדה וניזאר חליווה
03:51-71:51
הפסקה

 - 71:51תכנית אמנותית:
נסרין קדרי במופע "בנאדיק"

יום שישי:
 – 0:51התכנסות
13:11-01:11
מושב שלישי :מושג המסורת בתרבות הערבית-יהודית
אחד המוקדים העכשוויים בשאלות של חילון בשיח הישראלי הוא הדיון במושגים "מסורת"
"מסורתי" ו"מסורתיות" ,שזכו לאחרונה למספר מחקרים מעמיקים ומעוררי השראה .דיון
במושג המסורת כקטגוריה מורכבת הנמצאת בתווך שבין דתיות לחילוניות.
מנחה :הסופר שמעון אדף ,המחלקה לספרות עברית ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
משתתפים:
ד"ר מאיר בוזגלו ,החוג לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית ויו"ר תנועת תיקון
ד"ר יעקב ידגר  ,המחלקה למדעי המדינה ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' חביבה פדיה ,חוקרת ,משוררת וסופרת ,ראש מרכז אליישר לחקר תרבות יהדות ספרד
והמזרח ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' יוסף שוורץ ,מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ,ראש בית הספר
לפילוסופיה ,בלשנות ולימודי מדע ,אוניברסיטת תל אביב

01:11-01:51
הפסקה

01:51-00:51
מושב רביעי :יהודי-ערבי ,מזרחי ופלסטיני נפגשים על המסך
במושב זה נפנה זרקור אל היוצרים והאמנים היהודים-הערבים בקולנוע הערבי ובמוזיקה
הערבית במאה ה ,61-אל הדרכים שבהם הקולנוע המזרחי המשיך מסורות ערביות-יהודיות
וננסה להשוות בין ייצוג הפלסטיני על המסך הישראלי וייצוג היהודי על המסך הערבי.
מנחה :ד"ר אלמוג בהר
משתתפים:
איל שגיא ביזאוי ,חוקר תרבות ויוצר דוקומנטרי
רון כחלילי ,יוצר דוקומנטרי ואיש תקשורת
סיגלית בנאי ,במאית משוררת וחוקרת תרבות ,אוניברסיטת תל-אביב ומכללת ספיר
מירה עווד  ,זמרת ,פזמונאית ושחקנית

00:51-07:51
הפסקה

 07:51תכנית אמנותית:
מורין נהדר במופע "פרח החיטה"

* התכנית נתונה לשינויים
* מספר המקומות מוגבל

