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התכנסות  9:30

מושב פתיחה: הקול האחר | יו"ר: גלית חזן־רוקם  11:30-10:00

ברכות: תמר ס' הס, ראשת החוג לספרות עברית | משה סלוחובסקי, ראש 

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר וראש המכון להיסטוריה

מיכאל גלוזמן, אוניברסיטת תל אביב | ״ּוְבעֹוד ֲאִני ַחָּיה, ֹלא ִיָּכֵרת ָאִבי ִמן 

ָהָאֶרץ״: שירה וסמכות ביצירת דליה רביקוביץ

 Adriana X. Jacobs, University of Oxford | Tirza Returns: Ravikovitch and
 the Afterlife of Poetry

 דינה ֶּברדיצ'בסקי, מכון שמעון דובנוב להיסטוריה ותרבות יהודית, לייפציג |

קריאת אנטיגונה של דליה רביקוביץ

הפסקת קפה  12:00-11:30

מושב שני: "שירים של אחרים" – דליה רביקוביץ בזיקה ליוצרים אחרים  13:30-12:00

יו"ר: מיכאל גלוזמן  

רפי וייכרט, אוניברסיטת חיפה | לחלום עולמות אחרים: בין המצוי לנשאף 

בשירתם של דליה רביקוביץ, יונה וולך ויאיר הּורביץ

דנה אֹולמרט, אוניברסיטת תל אביב | מה רוצה משוררת? שירים שכתבו 

משוררות על רביקוביץ ואליה

איה אליה, אוניברסיטת תל אביב | "קֹוָלּה ִּבי ָרן" – זיקותיה של דליה 

רביקוביץ לרחל המשוררת

הפסקת צהריים  14:30-13:30

מושב שלישי: "משהו זע במעמקים" – מבני עומק ביצירת רביקוביץ  16:00-14:30

יו"ר: אריאל הירשפלד  

חמוטל צמיר, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב | דיבורים ושתיקות אצל 

רביקוביץ

נוית בראל, אוניברסיטת תל אביב | "עוד יש מקום בים הזה״ – הים 

כפיגורת־מפתח בפואטיקה של דליה רביקוביץ

גדעון טיקֹוצקי, האוניברסיטה העברית | האפשרות השלישית של דליה 

רביקוביץ



בניין מנדל | אודיטוריום ברברה מנדל

קבלת פנים, תערוכת "'שאר רוח' – חוקרים־יוצרים בפקולטה למדעי הרוח'"  17:00-16:00

ברכות: דניאל שוורץ, ראש אקדמי - מנדל סכוליון 

          מיכל מור, אוצרת האוניברסיטה

          גדעון טיקוצקי

מושב נעילה חגיגי | יו"ר: רות קרטּון־בלום  19:00-17:00 

אריאל הירשפלד, האוניברסיטה העברית | האומץ לחולין של דליה רביקוביץ 

תמר ס' הס, האוניברסיטה העברית | "הנעקדים על קיסם": רביקוביץ 

כקוראת שירה

יעל דיין | מילת אהבה אחת 

אמן־אורח: שם טוב לוי

הכנס מאורגן על ידי מרכז מנדל סכוליון למחקר רב־תחומי במדעי הרוח והיהדות, והחוג 

לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ביוזמת תמר ס' הס וגדעון טיקוצקי, ונערך בתמיכת:

מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, האוניברסיטה העברית

מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב



ּוַבחֶֹמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ִנְטָּבעּו ְּכָתִמים ֶׁשל אֹור
ְוֹלא ִנְׁשַמע ָּבֶהם קֹול ְוַרַחׁש ָּבם ֹלא ַיֲעֹבר

ְוֵהם ְּכמֹו ֶׁשֶמן ַהֹּמר ִנָּגִרים ְוזֹוְלִפים ִמן ַהָּפְך. 

ְוֵהם ִנָּגִרים ִּכְבָׂשִמים ְוַרָּכה ּוְׁשֵלָוה ְּתנּוָעָתם
ּוַבֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ֵהם ִנְקִוים ְלַמּבּוַע ָקָטן

ְוֵיׁש ָּבֶהם ֵחן ְוֶחְמָּדה ֶׁשּגֹוִאים ְועֹוְבִרים ַעל ְּגדֹוָתם.

ּוַבחֶֹמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ִנְבֶעה ִמְכֶרה ֶׁשל ָזָהב
ְוַהֹחֶמר ַהֶּזה ָהָאֵפל ְמַגֶּלה ֶאת ַמֲעַמָּקיו

ְוֵיׁש ַאֲהָבה ֲעֻנָּגה ֵּבין ָהֹאֶפל ְלֵבין ַהָּזָהב.

)דליה רביקוביץ, פתיחת השיר "כתמי אור"(

שימו לב – הכנס ייערך ביומו הראשון של שעון החורף

הכניסה חופשית, על בסיס מקום פנוי

פרטים על אודות הכנס באתר מרכז מנדל סכוליון ובפייסבוק


