
הפקולטה למדעי היהדות
המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה 

מפגש בין-אוניברסיטאי של חוקרי יידיש בישראל
יום רביעי, יד כסלו תשע"ז, 14 דצמבר 2016

אולם בק, בניין יהדות (410)

סדר יום
ברכות:

פרופ' אלי עסיס, דקן הפקולטה למדעי היהדות, 
אוניברסיטת בר אילן

ד"ר אורן רומן, אוניברסיטת היינריך היינה, דיסלדורף
פרופ' אברהם נוברשטרן, ראש התכנית ליידיש 

באוניברסיטה העברית ומנהל בית שלום עליכם

מושב ראשון: פולקלור ביידיש
יו"ר: נתי כהן, אוניברסיטת בר אילן

אסופת האגדות היהודיות על ההתקוממות הפולנית (1863) 
של א' אלמי ותרומתה למחקר 

חיה בר-יצחק, אוניברסיטת חיפה
המעשֹה-בוך בפולקלוריסטיקה היהודית-גרמנית 

במאה ה- 19 ובראשית המאה ה- 20  
איה אלידע, האוניברסיטה העברית

שירים מקרוניים בפולקלור יידיש: מאפיינים, מקורות 
ומקבילות

חוה שמולביץ‘, אוניברסיטת אריאל
הפסקה

מושב שני: הגות והיסטוריוגרפיה 
יו"ר:  אורן רומן, אוניברסיטת היינריך היינה

ּפרָאבלעמען ֿפון דער ייִדישער געשיכטע: משה כץ 
וההיסטוריוגרפיה היהודית המרקסיסטית ביידיש             

תום נבון, אוניברסיטת חיפה
זעסטו נישט דעם רויטן ָאּפשַײן ווָאס נעמט 

דעם הימל?- הגותה של אסתר פרומקין 
נורית אורחן, האוניברסיטה העברית

גלות וחרות: היהדות של יצחק בשביס זינגר
דוד שטרומברג, האוניברסיטה העברית

הפסקת צהריים 

מושב שלישי: ספרות יפה
יו"ר: מרים טרין, האוניברסיטה העברית

דָאס מעשֹה-בוך – ַאלטע מעשֹיות אין ַא נַײ בוך
קלאודיה רוזנצווייג-קופפר, אוניברסיטת בר אילן

הניסיון החוץ-ספרותי כפי שבא לידי ביטוי בכתיבה 
הבדיונית של רחל פייגנברג   

יהודית לוין, אוניברסיטת בר אילן
יצירתו הספרותית של ירחמיאל בריקס (1912 – 1974) 

בגטו לודז'       
בלה בריקס-קליין, האוניברסיטה העברית

הפסקה
מושב רביעי: יידיש במרחב הארצישראלי 

והישראלי
יו"ר: גלי דרוקר בר-עם, אוניברסיטת תל אביב

רחוֿבות ווי די נַײע ירושלים: יהואשעס רַײזע קיין 
ארץ-ישֹראל, 1914

יעד בירן, האוניברסיטה העברית
מה עלה בגורלו של אוסף העיתונים של ייִוו"ָא? 

פרשה של מאבק על קניין ומעמד      
בלהה שילה, האוניברסיטה העברית

מַײלשטיינער ֿפונעם ייִדישן טעַאטער אין מדינת-ישֹראל
                    אוניברסיטת בר אילן

דברי סיכום: פרופ‘ נתי כהן, אוניברסיטת בר-אילן
מעמד חלוקת מלגות מקרן על שם 
שלמה זלמן וברכה קלפפיש הי"ד

דברים בשם מקבלי המלגות: 

9:45 - 9:30

11:15 - 9:45

11:30 - 11:15

13:00 - 11:30

14:00 – 13:00

 15:30 – 14:00

15:45 – 15:30

17:15 – 15:45

18:00 – 17:30

לייבל רויטמן,

ַארום
17:30 – 17:15

לייבל בוטוויניק
מפגש החוקרים מתקיים בתמיכת 

בית שלום עליכם


