
המחלקה לספרות עם ישראל
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות משווה, הפקולטה למדעי הרוח

ִּים ּה לְַחי ָּ ַאךְ ִמלָּה לְבַד
לקראת המגמה לספרות יהודית-רוסית

יום ד', כ"ה בטבת תש"פ, 22 לינואר 2020
בניין 410, חדר 312, קומה 3

9.00-9.30

9.30-10.00

רב-שיח על ספרות, אמנות, תרבות והיסטוריה

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-14.00

14.00-14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

ַהּפְִסיק ַהּפוֵֹרַח יו"ד
ערב סופרים לזכרו של מיכאל יודסון ז"ל

)21.11.2019 – 20.01.1956(
והשקת ספרו "מוזגובוי"

)האירוע יתקיים ברוסית עם תרגום סימולטני לעברית(

בניין 410, אולם בק

18.00

התכנסות וכיבוד קל

ברכות
פרופ' ירון הראל )דקן הפקולטה למדעי היהדות(, 

פרופ' אליעזר שלוסברג )דקן הפקולטה למדעי הרוח(, 
ד"ר רויטל רפאל-ויונטה )ראשת המחלקה לספרות עם ישראל(,

ד"ר מיכל בן-חורין )ראשת המחלקה לספרות משווה(, 
פרופ' רומן כצמן

קהילה, תרבות וספרות

מקורות היצירתיות של קהילות יהודיות-רוסיות – 
ילידיות ומהגרות

אסיה אנגלה, פרופ' מיה בלקירסקי-כץ, פרופ' רומן כצמן, 
דריה סטריקשקינה, פרופ' לריסה רמניק

האם קיימת קהילה ספרותית ישראלית-רוסית?
נלי גוטינה, פרופ' לאוניד קציס, פרופ' לריסה פיאלקובה, 

אנה פיין, אלנה פרומישלנסקי

ישראל, רוסיה, אירופה

יהדות רוסיה כאן ושם: זהות לאומית ויצירה תרבותית
איגור ביאלסקי, פרופ' אפרים זיכר, לאוניד לוינזון, ד"ר ולדימיר 

פפרני, יעקב שכטר

יהודים ורוסיה, ישראל וברית המועצות –
היסטוריה וספרות

ויקטוריה אהרונוביץ'-רויטמן, ד"ר אורי בר-נוי, ויקטוריה רייכר, 
ד"ר הלנה רימון, דוד שכטר

הפסקת צהריים

ספרות ואמנות

עולמות של דימוים: רוסי, יהודי, ישראלי. מרגינלי, 
מינורי, אוונגרדי?

מיכאל גרובמן, אירינה ורובל-גולובקינה, יעל טומשוב-הולנדר,
ריטה קוגן, פרופ' איליה רודוב

בין תחילת המאה ה20 לתחילת המאה ה21: 
המשכיות?

מרים גמבורד, פרופ' ילנה טולסטוי, אירינה מאולר, נדיה עדינה 
רוז, ד"ר מרים ריינר

רוסית ועברית

עברית ורוסית כשפות של מקור ותרגום בישראל
גלי-דנה זינגר, רועי חן, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, לאוניד 

פקרובסקי, ד"ר רפי צירקין-סדן

ספרויות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית כחלק 
מספרות העולם: השפעות ותמורות

לינור גורליק, נקודא זינגר, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר נינה סגל-
רודניק, פרופ' דניס סובולב

ולדימיר יודסון, יוליה אלקסייבה: על מישה
יעקב שכטר: בעקבות המבט

משתתפים:
מרק גלסניק, אירינה מאולר, דוד מרקיש, פטר מז'וריצקי, 

יליזבטה מיכייליצ'נקו, יורי נסיס, פאבל עמנואל, דניס סובולב, 
דניאל קלוגר, דינה רובינה

מנחה: רומן כצמן

המחלקה לספרות עם ישראל
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות משווה, הפקולטה למדעי הרוח

ִּים ּה לְַחי ָּ ַאךְ ִמלָּה לְבַד
לקראת המגמה לספרות יהודית-רוסית

יום ד', כ"ה בטבת תש"פ, 22 לינואר 2020 
בניין 410, חדר 312, קומה 3

9.00-9.30

9.30-10.00

רב-שיח על ספרות, אמנות, תרבות והיסטוריה

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-14.00

14.00-14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

ַהּפְִסיק ַהּפוֵֹרַח יו"ד
ערב סופרים לזכרו של מיכאל יודסון ז"ל

)21.11.2019 – 20.01.1956(
והשקת ספרו "מוזגובוי"

)האירוע יתקיים ברוסית עם תרגום סימולטני לעברית(

בניין 410, אולם בק

18.00

התכנסות וכיבוד קל

ברכות
פרופ' ירון הראל )דקן הפקולטה למדעי היהדות(, 

פרופ' אליעזר שלוסברג )דקן הפקולטה למדעי הרוח(, 
ד"ר רויטל רפאל-ויונטה )ראשת המחלקה לספרות עם ישראל(, 

ד"ר מיכל בן-חורין )ראשת המחלקה לספרות משווה(, 
פרופ' רומן כצמן

קהילה, תרבות וספרות

מקורות היצירתיות של קהילות יהודיות-רוסיות – 
ילידיות ומהגרות

אסיה אנגלה, פרופ' מיה בלקירסקי-כץ, פרופ' רומן כצמן, 
דריה סטריקשקינה, פרופ' לריסה רמניק

האם קיימת קהילה ספרותית ישראלית-רוסית?
נלי גוטינה, פרופ' לאוניד קציס, פרופ' לריסה פיאלקובה, 

אנה פיין, אלנה פרומישלנסקי

ישראל, רוסיה, אירופה

יהדות רוסיה כאן ושם: זהות לאומית ויצירה תרבותית
איגור ביאלסקי, פרופ' אפרים זיכר, לאוניד לוינזון, ד"ר ולדימיר 

פפרני, יעקב שכטר

יהודים ורוסיה, ישראל וברית המועצות –
היסטוריה וספרות

ויקטוריה אהרונוביץ'-רויטמן, ד"ר אורי בר-נוי, ויקטוריה רייכר, 
ד"ר הלנה רימון, דוד שכטר

הפסקת צהריים

ספרות ואמנות 

עולמות של דימוים: רוסי, יהודי, ישראלי. מרגינלי, 
מינורי, אוונגרדי?

מיכאל גרובמן, אירינה ורובל-גולובקינה, יעל טומשוב-הולנדר, 
ריטה קוגן, פרופ' איליה רודוב

בין תחילת המאה ה20 לתחילת המאה ה21: 
המשכיות?

מרים גמבורד, פרופ' ילנה טולסטוי, אירינה מאולר, נדיה עדינה
רוז, ד"ר מרים ריינר

רוסית ועברית

עברית ורוסית כשפות של מקור ותרגום בישראל
גלי-דנה זינגר, רועי חן, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, לאוניד

פקרובסקי, ד"ר רפי צירקין-סדן

ספרויות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית כחלק 
מספרות העולם: השפעות ותמורות

לינור גורליק, נקודא זינגר, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר נינה סגל-
רודניק, פרופ' דניס סובולב

ולדימיר יודסון, יוליה אלקסייבה: על מישה
יעקב שכטר: בעקבות המבט

משתתפים:
מרק גלסניק, אירינה מאולר, דוד מרקיש, פטר מז'וריצקי,

יליזבטה מיכייליצ'נקו, יורי נסיס, פאבל עמנואל, דניס סובולב,
דניאל קלוגר, דינה רובינה

מנחה: רומן כצמן

פרופ' רומן כצמן,
ד״ר איסנה גולדין )עורכת ראשית ומו״לית הוצאת ׳קדימה׳(

ד"ר יבגני סושקין, ריטה קוגן, פרופ' איליה רודוב

ד"ר חוה-ברכה קורזקובה, נדיה עדינה רוז, ד״ר מרים ריינר

המחלקה לספרות עם ישראל
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות משווה, הפקולטה למדעי הרוח

ִּים ּה לְַחי ָּ ַאךְ ִמלָּה לְבַד
לקראת המגמה לספרות יהודית-רוסית

יום ד', כ"ה בטבת תש"פ, 22 לינואר 2020
בניין 410, חדר 312, קומה 3

9.00-9.30

9.30-10.00

רב-שיח על ספרות, אמנות, תרבות והיסטוריה

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-14.00

14.00-14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

ַהּפְִסיק ַהּפוֵֹרַח יו"ד
ערב סופרים לזכרו של מיכאל יודסון ז"ל

)21.11.2019 – 20.01.1956(
והשקת ספרו "מוזגובוי"

)האירוע יתקיים ברוסית עם תרגום סימולטני לעברית(

בניין 410, אולם בק

18.00

התכנסות וכיבוד קל

ברכות
פרופ' ירון הראל )דקן הפקולטה למדעי היהדות(, 

פרופ' אליעזר שלוסברג )דקן הפקולטה למדעי הרוח(, 
ד"ר רויטל רפאל-ויונטה )ראשת המחלקה לספרות עם ישראל(,

ד"ר מיכל בן-חורין )ראשת המחלקה לספרות משווה(, 
פרופ' רומן כצמן

קהילה, תרבות וספרות

מקורות היצירתיות של קהילות יהודיות-רוסיות – 
ילידיות ומהגרות

אסיה אנגלה, פרופ' מיה בלקירסקי-כץ, פרופ' רומן כצמן, 
דריה סטריקשקינה, פרופ' לריסה רמניק

האם קיימת קהילה ספרותית ישראלית-רוסית?
נלי גוטינה, פרופ' לאוניד קציס, פרופ' לריסה פיאלקובה, 

אנה פיין, אלנה פרומישלנסקי

ישראל, רוסיה, אירופה

יהדות רוסיה כאן ושם: זהות לאומית ויצירה תרבותית
איגור ביאלסקי, פרופ' אפרים זיכר, לאוניד לוינזון, ד"ר ולדימיר 

פפרני, יעקב שכטר

יהודים ורוסיה, ישראל וברית המועצות –
היסטוריה וספרות

ויקטוריה אהרונוביץ'-רויטמן, ד"ר אורי בר-נוי, ויקטוריה רייכר, 
ד"ר הלנה רימון, דוד שכטר

הפסקת צהריים

ספרות ואמנות

עולמות של דימוים: רוסי, יהודי, ישראלי. מרגינלי, 
מינורי, אוונגרדי?

מיכאל גרובמן, אירינה ורובל-גולובקינה, יעל טומשוב-הולנדר,
ריטה קוגן, פרופ' איליה רודוב

בין תחילת המאה ה20 לתחילת המאה ה21: 
המשכיות?

מרים גמבורד, פרופ' ילנה טולסטוי, אירינה מאולר, נדיה עדינה
רוז, ד"ר מרים ריינר

רוסית ועברית

עברית ורוסית כשפות של מקור ותרגום בישראל
גלי-דנה זינגר, רועי חן, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, לאוניד

פקרובסקי, ד"ר רפי צירקין-סדן

ספרויות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית כחלק 
מספרות העולם: השפעות ותמורות

לינור גורליק, נקודא זינגר, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר נינה סגל-
רודניק, פרופ' דניס סובולב

ולדימיר יודסון, יוליה אלקסייבה: על מישה
יעקב שכטר: בעקבות המבט

משתתפים:
מרק גלסניק, אירינה מאולר, דוד מרקיש, פטר מז'וריצקי,

יליזבטה מיכייליצ'נקו, יורי נסיס, פאבל עמנואל, דניס סובולב,
דניאל קלוגר, דינה רובינה

מנחה: רומן כצמן

המחלקה לספרות עם ישראל
הפקולטה למדעי היהדות

המחלקה לספרות משווה, הפקולטה למדעי הרוח

ִּים ּה לְַחי ָּ ַאךְ ִמלָּה לְבַד
לקראת המגמה לספרות יהודית-רוסית

יום ד', כ"ה בטבת תש"פ, 22 לינואר 2020
בניין 410, חדר 312, קומה 3

9.00-9.30

9.30-10.00

רב-שיח על ספרות, אמנות, תרבות והיסטוריה

10.00-10.45

10.45-11.30

11.30-12.15

12.15-13.00

13.00-14.00

14.00-14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-17.00

ַהּפְִסיק ַהּפוֵֹרַח יו"ד
ערב סופרים לזכרו של מיכאל יודסון ז"ל

)21.11.2019 – 20.01.1956(
והשקת ספרו "מוזגובוי"

)האירוע יתקיים ברוסית עם תרגום סימולטני לעברית(

בניין 410, אולם בק

18.00

התכנסות וכיבוד קל

ברכות
פרופ' ירון הראל )דקן הפקולטה למדעי היהדות(, 

פרופ' אליעזר שלוסברג )דקן הפקולטה למדעי הרוח(, 
ד"ר רויטל רפאל-ויונטה )ראשת המחלקה לספרות עם ישראל(,

ד"ר מיכל בן-חורין )ראשת המחלקה לספרות משווה(, 
פרופ' רומן כצמן

קהילה, תרבות וספרות

מקורות היצירתיות של קהילות יהודיות-רוסיות – 
ילידיות ומהגרות

אסיה אנגלה, פרופ' מיה בלקירסקי-כץ, פרופ' רומן כצמן, 

פרופ' לריסה רמניק דריה סטריקשקינה, ד"ר ולוול צ'רנין,

האם קיימת קהילה ספרותית ישראלית-רוסית?

נלי גוטינה, פרופ' לאוניד קציס, פרופ' לריסה פיאלקובה, אנה 

פיין, אלנה פרומישלנסקי

ישראל, רוסיה, אירופה

יהדות רוסיה כאן ושם: זהות לאומית ויצירה תרבותית 

איגור ביאלסקי, פרופ' אפרים זיכר, פרופ' זאב חנין, לאוניד 

לוינזון, ד"ר ולדימיר פפרני, יעקב שכטר

יהודים ורוסיה, ישראל וברית המועצות –
היסטוריה וספרות

ויקטוריה אהרונוביץ'-רויטמן, ד"ר אורי בר-נוי, ויקטוריה רייכר, 
ד"ר הלנה רימון, דוד שכטר

הפסקת צהריים

ספרות ואמנות

עולמות של דימוים: רוסי, יהודי, ישראלי. מרגינלי, 
מינורי, אוונגרדי?

מיכאל גרובמן, אירינה ורובל-גולובקינה, יעל טומשוב-הולנדר,
ריטה קוגן, פרופ' איליה רודוב

בין תחילת המאה ה20 לתחילת המאה ה21: 
המשכיות?

מרים גמבורד, פרופ' ילנה טולסטוי, אירינה מאולר, נדיה עדינה
רוז, ד"ר מרים ריינר

רוסית ועברית

עברית ורוסית כשפות של מקור ותרגום בישראל
גלי-דנה זינגר, רועי חן, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, לאוניד

פקרובסקי, ד"ר רפי צירקין-סדן

ספרויות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית כחלק 
מספרות העולם: השפעות ותמורות

לינור גורליק, נקודא זינגר, פרופ' רינה לפידוס, ד"ר נינה סגל-
רודניק, פרופ' דניס סובולב

ולדימיר יודסון, יוליה אלקסייבה: על מישה
יעקב שכטר: בעקבות המבט

משתתפים:
מרק גלסניק, אירינה מאולר, דוד מרקיש, פטר מז'וריצקי,

יליזבטה מיכייליצ'נקו, יורי נסיס, פאבל עמנואל, דניס סובולב,
דניאל קלוגר, דינה רובינה

מנחה: רומן כצמן

ה א צ ו ה ת  י ב ה  מ י ד ק
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