
יום רביעי / י״ג כסלו
משכנות שאננים 25.11 יום שני / י״א כסלו

תמול שלשום 23.11
19:00-20:00

איוון גרין )בריטניה(, שרה ווטצל )ארה”ב(
ומרצ’לה צולק )ישראל(

קריאה מתוך ספריהן החדשים
< הכניסה חופשית 

 20:30-22:00
ערב שירה חדשה בשפה האנגלית

גאולה גאורץ, ג’ואנה חן, ג’יין מדבד 
אקילה מוסלי ונטלי פישר  

< הכניסה חופשית 

בין לאדינו לספרדית 
)עברית / ספרדית / לאדינו(:  

ד”ר דינה קטן בן ציון, מרים מוסקונה 
)מקסיקו(, מרגלית מתתיהו ויעקב שיבי
מנחה ומשתתפת: מיכל הלד-דילהרוזה 

ספרות ואמנות - רשתות של 
סגנונות ושפות )רוסית(: 

מרים גמבורד, מיכאל גרובמן ויליזבטה 
מיכייליצ’נקו. מנחה: ויקטוריה רייכר

לכתוב כדי לזכור: סדנת כתיבה 
 Memoir אנגלית(: איך כותבים(

מנחה: ד”ר אילנה בלומברג

14:00-16:00 הפסקה

16:00-17:30
קולו של היחיד 2 

קוראים: טומיסלב אוסמנלי )מקדוניה( 
טאריק גונרזל )תורכיה(,  גלי-דנה זינגר, 

מאהמט ישין )קפריסין(  גלינה זלנינה 
)רוסיה(, מרים מוסקונה )מקסיקו( ופרופ’ 

חביבה פדיה | מנחה ומשתתפת: ד”ר דיתי רונן               

17:30-18:00 הפסקה

 18:00-20:00
יידיש עכשיו פתיחה: בני מר 

שיחה בשנים: שומעים את הקולות: 
על היידיש בתוך העברית: בלהה בן-

אליהו בשיחה עם חיים באר. קריאת שירה 
ביידיש: דב בר- קרלר )ארה”ב(, רבקה 

בסמן, דניאל גלאי, וועלוול טשרנין ומשה 
למסטר | ליווי אמנותי: מנדי כהאן ויעל יצקוביץ’

20:00-20:30 הפסקה   

  20:30-22:00
האינטלקטואל הישראלי והעם 

היהודי - הזדהות וזרות: 
פתיחה: איליה קמינסקי )ארה”ב( 

משתתפים: פרופ’ אווה אילוז, יוסי קליין 
הלוי איליה קמינסקי )ארה”ב( וג’יל רוזייה 

)צרפת( | מנחה: ליעד מודריק 
שירת לאדינו: רקפת אמסלם

21:30-23:00
מפגש שירה וסיפורת צעירה 

כותבים צעירים בשירה וסיפור קצר 
משתתפים: בת-שבע דורי-קרליה

תום הדני נוה, אלפרד כהן, נדב נוימן
איתי עקירב מוריה רחמני, ילי שנר 

ונועה שקרגי
מנחה: עמיחי חסון

יום שלישי / י״ב כסלו
משכנות שאננים 24.11

19:30-21:30 אירוע פתיחה חגיגי

19:30-20:00 ברכות: מר מוטי שוורץ
מנכ”ל משכנות שאננים, מר ניר ברקת
ראש העיר ירושלים, עו״ד יוסי שרעבי

מנכ”ל משרד התרבות והספורט 
מר אמי בוגנים - קרן מתנאל, גב’ חוה

פנחס-כהן - מנהלת אמנותית כנס כיסופים

הענקת פרס מתנאל למשורר צעיר ומבטיח 
לשני הזוכים והקראת נימוקי השופטים
פרופ’ חביבה פדיה - למשורר יעקב ביטון

רומן כצמן - למשוררת גלינה זלנינה )רוסיה(
מוזיקה: הרכב בוצר

 20:00-21:30
שיחה מחוץ לזמן: דוד גרוסמן וגבי 
גלייכמן )נורבגיה( בשיחה אחד על אחד 

מנחה: אילנה דיין

21:30-23:00
ערב שירה צעירה - סוס אחד נכנס לבר 
מחווה למשורר יהודי: יאיר אגמון - ג’ונתן 

ליטל. יאיר אסולין - פבלו נרודה. עמיחי חסון 
- אלן גינצבורג. יעל לוי - יעקב גלאטשטיין

אורי צבי תור - ליאונרד כהן 

זרות והזדהות
23-27.11.15 / י״א-ט״ו כסלו תשע״ו 
כנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודים

משכנות שאננים / בית אבי חי / תמול שלשום

יום שלישי / י״ב כסלו
משכנות שאננים 24.11

 16:00-17:00
קולו של היחיד 1 

ברכות: רפי גמזו, סמנכ”ל משרד החוץ 
ראש האגף לקשרי תרבות ומדע 

ומוטי שוורץ, מנכ”ל משכנות שאננים 
קוראים: ישראל אלירז, מישל אקהרד  

)צרפת(, ארז ביטון וג’ניפר ברבר )ארה”ב( 
מנחה ומברך מטעם כנס “כיסופים״:

פרופ׳ מירון ח. איזקסון. 
מוזיקה: הרכב בוצר  - שירה, פיוט ורוק 

אליעזר בוצר - שירה, אלכס הולינס - בס
ניסן ונטורה - גיטרות

17:00-17:30 הפסקה

 17:30-19:00
ספרות אירו-ים תיכונית: 

פאנל בחסות המכון האירו - ים תיכוני 
אלמוג בהר, אמי בוגנים, ארז ביטון

מיכאל וולפה ויוסי סוכרי 
מנחה ומשתתפת: פרופ’ חביבה פדיה 

מוזיקה: הרכב בוצר     

19:00-19:30 הפסקה
             

יום רביעי / י״ג כסלו
משכנות שאננים 25.11

 9:00-10:30
מפגש משתתפי הכנס )סגור לקהל(

מנחים: פרופ’ חביבה פדיה, 
חוה פנחס-כהן, פרופ’ מייקל קרמר 

 11:00-12:00
נבילה בהלסינקי: סמי מיכאל 
בשיחה עם קארי קלמלה )פינלנד(

מנחה: ד”ר דיתי רונן
< הכניסה חופשית 

12:00-12:30 הפסקה

 12:30-14:00
שיחות בגבולות השפה

< הכניסה חופשית  

יידיש עכשיו )יידיש(:  רבקה בסמן, דב 
בר- קרלר )ארה”ב(, דניאל גלאי וועלוול 

טשרנין, משה למסטר וג’יל רוזייה )צרפת( 
מנחה: מנדי כהאן



יום חמישי / י״ד כסלו
בית אבי חי 26.11

 9:30-12:00
בוקר חוצה גבולות: 
בהנחיית: שירי לב-ארי

< הכניסה חופשית 
1. מי זוכר את רחל הקטנה? 

טומיסלב אוסמנלי )מקדוניה( בשיחה עם 
חוה פנחס-כהן )אגלית( 

2. מעברים: מישל אקהרד )צרפת( ופרופ’ 
מירון ח. איזקסון משוחחים על שירה ותרגום
3. הנאמנות למקור היא הנאמנות לדיאלוג 
עם הקורא: אנה בירקנהאור מולד בשיחה 

עם מירי שרף
4. ארץ פלישתים: שיחה בין חביבה פדיה 

ועורך הספר והמו”ל גרשון גירון. 
קריאה אמנותית: דינה פון-שוורצה

5. שפמו של סטאלין: 
שיחה בעקבות ספרה של דניאל קריגל.

קורין אלאל, פגי סידור ודניאל קריגל     

12:00-12:30 הפסקה

 12:30-14:00
שיחות בגבולות השפה

< הכניסה חופשית  

זרות ושירה )אנגלית(: ג’ניפר ברבר 
)ארה”ב(, איוון גרין )בריטניה(, שרה ווטצל 

)ארה”ב(, לינדה זיסקויט, מארשה פאלק 
)ארה”ב(, מרסלה צולק ואיליה קמינסקי 

)ארה”ב(. מנחה: פרופ’ מייקל קרמר

אקסטרים היסטורי )רוסית(: לודמילה 
אוליצקיה )רוסיה(, פרופ’ חמוטל בר-יוסף 

נקודא זינגר, גלינה זלנינה )רוסיה( - 
כלת פרס מתנאל, מיכאיל יודסון, יורי נסיס

פרופ’ דניס סובולב וויקטוריה רייכר 
מנחה: פרופ’ רומן כצמן

פאריס-ירושלים ובחזרה )צרפתית(: 
מישל אקהרד )צרפת(, דניאל קריגל וג’יל 

רוזייה )צרפת( | מנחה: פגי סידור

נקבה, יגוסלבית, סופרת ויהודיה 
)עברית(: ד”ר ציפי לוין בירון משוחחת עם 

ד״ר דינה קטן בן ציון, אנה שומלו ואיוון 
ניניץ’ על סופרות יהודיות בשפה הסרבית                                                        

מהים הצפוני לים התיכון )אנגלית(: 
גבי גלייכמן )נורבגיה(, דנה כספי 

והמתרגמת סבינה מסג. קריאה: דינה פון 
שוורצה. מנחה: פרופ’ מירון ח. איזקסון

14:00-16:00 הפסקה

 16:00-17:30
קולו של היחיד 3 

איגור ביאלסקי, פרופ’ חמוטל בר-יוסף, 
יליזבטה מיכייליצ’נקו, מארשה פאלק 

)ארה”ב( וחוה פנחס-כהן 
מנחה ומשתתפת: ד”ר מירי גלעד      

< הכניסה חופשית       

                                        

        

17:30-18:00 הפסקה

 18:00-19:30
בית או גטו, מי צריך כתבי עת 

בעידן הדיגיטלי
איגור ביאלסקי, ג’ניפר ברבר )ארה”ב( 

אירינה וורובל-גולובקינה, מרים גמבורד 
גלי-דנה זינגר, נקודא זינגר, מיכאל יודסון

וד״ר דוד רוזנסון | מנחה: חוה פנחס-כהן
< הכניסה חופשית  

19:30-20:00 הפסקה   

 20:00-20:30
“כצדף אין פנינים בו” -  

מחווה למנדלשטאם: 
לודמילה אוליצקיה )רוסיה(, יעקב ביטון

- חתן פרס מתנאל, גלינה זלנינה )רוסיה( - 
כלת פרס מתנאל 

מנחה באנגלית ורוסית: יורי נסיס

 20:30-21:30
בית הדין של אבא )בשביס זינגר( 

המשפחה היהודית סיפור או בדיה 
דברי פתיחה: ד״ר דוד רוזנסון, מנכ”ל בית 

אביחי. משתתפים: גבריאלה אביגור-רותם
לודמילה אוליצקיה )רוסיה(, גבי גלייכמן 

)נורבגיה( נאווה סמל ואתגר קרת 
מנחה: ליאת רגב

ליווי מוזיקלי: מאי ישראלי - שירה 
מיכל סלומון - פסנתר                                                                                                      

21:30-23:00
“שירהגירה” - דור 1.5 צעירים 

דוברי רוסית קוראים משירת הגירה
אריק אבר: ספוקן וורד

ליאל אלכסנדרה אדמון: 
הקראת שירה מקורית.

שמואל זלצר: שירים מקוריים ושירים 
מתורגמים של ויסוצקי, בליווי גיטרה                                           

יעל טומשוב הולנדר: 
הקראת שירה מקורית

מיכאל “טלאש” פרלמוטר: 
הקראת שירה מקורית

נדיה עדינה רוז: הקראת שירה מקורית
ריטה קוגן: הקראת שירה מקורית 

ומתורגמת מרוסית - צבטייבה ואחמטובה      
גרמן רייטרמן: 

שירים מקוריים, בליווי גיטרה
מנחה ומקריאה שירה מקורית: אלכס ריף

< הכניסה חופשית  
                                                                                                                                    

יום שישי / ט״ו כסלו
משכנות שאננים 27.11

זרות והזדהות
23-27.11.15 / י״א-ט״ו כסלו תשע״ו 
משכנות שאננים / בית אבי חי / תמול שלשום

כנס ירושלים לסופרים ומשוררים יהודים

כרטיסים:

משכנות שאננים 
הרשמה ומכירה באתר הכנס:
 mishkenot.org.il/kisufim

  prog@mishkenot.org.il :דוא״ל
 

הכניסה לאירועי הבוקר והצהריים 
ללא תשלום | מחיר כרטיס לאירועי הערב 

)החל מ 16:00( - 50 ₪ לערב
כרטיס לערבי השירה הצעירה - 20 ₪

 
בית אבי חי

הרשמה לאירועי הבוקר והצהריים 
)9:30-19:30( וכן לאירוע “שירהגירה” 
)21:30-23:00(, החל מ-22.11 בקופת 

בית אבי חי בטלפון: 02-6215900  
ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי

מכירת כרטיסים לאירוע הערב - 50 ₪, 
סטודנטים 30 ₪ - באתר בית אבי חי

www.bac.org.il | קופת בית אבי חי: 
02-6215900

 9:00-11:00
ריח הגשם בבלקן: 

פאנל בחסות המכון האירו - ים תיכוני 
מישל אקהארד )צרפת(, אלמוג בהר, טאריק 

גונרזל )תורכיה(, מאהמט יאשין )קפריסין( 
ופרופ׳ חביבה פדיה

מנחה: דן אורין, מנהל מחלקת הבלקנים 
שגריר נייד למקדוניה, משרד החוץ 

ליווי מוזיקלי: הרכב יגל הרוש
יגל הרוש - שירה, אילן קינן  - גיטרה, שירה, 

אביעד בן יהודה - כלי הקשה
< הכניסה חופשית 

11:00-11:30 הפסקה   

11:30-13:00 נעילה: 
על יהודים ומילים 

פרופ׳ מנחם לורברבוים בשיחה עם
פרופ׳ פניה עוז-זלצברגר
מוזיקה: הרכב יגל הרוש

< הכניסה חופשית 


