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המרכז למורשת היהדות 
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יום שני, י"א אדר ב׳, התשע"ו
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 הרצאות הכנס יתקיימו באודיטוריום של 
המרכז למורשת היהדות ע״ש צימבליסטה, 

אוניברסיטת תל אביב

הכנס מתקיים בתמיכת: 

הקרן ע"ש יצחק ארצי, מיסודו של דן דוד, 
באוניברסיטת תל אביב

בית שלום עליכם  תל אביב

יו"ר הכנס: ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לאמנות 
התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב

בשיתוף עם

בתמונה: מציורי "המגילה" של שמואל בונים



פתיחה  9:45-9:00

פרופ" דן לאור, ראש מרכז צימבליסטה

פרופ" צביקה סרפר, דקאן הפקולטה לאמנויות

הסופרת נאוה סמל, נציגת הקרן ע"ש יצחק ארצי

שירים מתוך "המגילה": 
דורי אנגל – שחקן 

מישה בלכרוביץ׳ – פסנתר 

מושב ראשון  11:15-9:45

"שירי המגילה" של  איציק מאנגר —
מבט ספרותי והיסטורי

יו"ר: פרופ" דוד אסף )אוניברסיטת תל אביב(

פרופ" חוה טורניאנסקי )האוניברסיטה העברית(: 
״מקורות ההשראה ל׳מגילה-לידער׳ של איציק מאנגר"

פרופ" דוד רוסקיס )בית המדרש לרבנים באמריקה 
והאוניברסיטה העברית(: ״בזכות האוראליות: המיתוס 

ההיתולי של איציק מאנגר"
)ההרצאה תתקיים בשפה האנגלית(

ד"ר אפרת גל-עד )אוניברסיטת היינריך היינה, 
דיסלדורף(: ״דרכי איציק מאנגר בתיאטרון"

הפסקת קפה  11:30-11:15

מושב שני  12:45-11:30

הצגת "המגילה" כציון דרך בתרבות 
הישראלית )רב-שיח(

מנחה: ד"ר יאיר ליפשיץ )אוניברסיטת תל אביב(

ד"ר דורית ירושלמי )אוניברסיטת חיפה(

ד"ר שלי זר-ציון )אוניברסיטת חיפה(

ד"ר גלי דרוקר בר-עם )אוניברסיטת תל אביב(

ארוחת צהריים   14:00-13:00

מופע  14:45-14:00

ביצועים עכשוויים של כמה משירי 
המגילה

בבימוי תלמידות החוג לאמנות התיאטרון 
באוניברסיטת תל אביב, בהנחיית פרופ׳ אופירה הניג 

וד"ר יאיר ליפשיץ

במאיות: נופר ברקול, רוני טוביאס, אנה מינייב, 
אילאיל סמל, יעל פינקלשטיין 

מושב שלישי  16:30-15:00

זוכרים את "המגילה"
מנחה: פרופ׳ שולמית לב-אלג׳ם )אוניברסיטת תל 

אביב(

מייק בורשטיין )ראיון מצולם(

דב )דובי( זלצר 

יעקב אגמון

הפסקה וכיבוד קל  16:45-16:30

פתיחת תערוכה  18:00-16:45

"כשבונים מצייר את המגילה"

המוזיאון ליהדות ע"ש אנריקו שטרנגר, מרכז 
צימבליסטה 

ד"ר חגית שקדי-בונים דברים:  

 דורון פולק, אוצר

ד"ר אולגה לויטן ורוני כהן )המרכז הישראלי לתיעוד 
אמנויות הבמה, אוניברסיטת תל אביב(

נעילה  20:00-18:15

הקרנת הסרט התיעודי ״הקומדיאנטים" 
דברי פתיחה: ארנון גולדפינגר, במאי הסרט

אודיטוריום רעיה ויוסף יגלום, בניין הסנאט        


