
אוניברסיטת קיימברידג', אוניברסיטת בן־גוריון בנגב,
מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית

הוועדה המארגנת: פרופ' חיים וייס, ד"ר מי־טל נדלר, פרופ' ירון פלג, פרופ' יגאל שוורץ

ד ו ב כ ל י  מ ו א נל י ב ס  נ כ

חיים באר
22.5.22-20.5.22 | אוניברסיטת קיימברידג׳

יום שישי  20.5

13:00 התכנסות

 18:30-17:00
ה  ח י ת פ ב  ש ו מ

יו"ר ודברי פתיחה: פרופ' ירון פלג, 
אוניברסיטת קיימברידג'

פרופ' אבנר הולצמן, אוניברסיטת תל אביב 
חיים באר והאמנות הפלסטית

פרופ' חיים וייס, אוניברסיטת בן־גוריון
"דיברה תורה בלשון בני אדם": קווים לדמותו 

של 'האדם המצטט' ביצירתו של חיים באר

ארוחת ערב ‡ עצמאית 

יום שבת 21.5

09:30-08:45 ‡ ארוחת בוקר

 11:00-09:30
ן  ו ש א ר ב  ש ו מ

יו"ר: פרופ' חביבה ישי, אוניברסיטת בן־גוריון 
פרופ' חנה סוקר-שווגר, אוניברסיטת בן־גוריון

כמו תכריך הנפרם מאליו – על הרומן ״צל ידו״ מאת 
חיים באר

גב' טלי אשר, אוניברסיטת תל אביב
הספרייה רועדת: ריבוד ספרייתי ביצירתו של חיים באר 

פרופ' דוד אסף, אוניברסיטת תל אביב
המסע עדיין לא תם: המסעות הספרותיים של חיים באר

11:30-11:00 ‡ הפסקת קפה

 13:00-11:30
י  נ ש ב  ש ו מ

יו"ר: פרופ' גידי נבו, אוניברסיטת בן־גוריון
מר אריאל הורוביץ, אוניברסיטת סטנפורד 

מלים ללא ארץ – חיים באר והאופציה הדיאספורית
ד"ר יעל שנקר, מכללת ספיר

ִזקנה בעיניים של ילד: על הזדקנות, ילדות, וילדות 
מזדקנת בספרות של חיים באר

14:00-13:00 ‡ ארוחת צהרים קלה
   

 19:00-17:00
י  ש י ל ש ב  ש ו מ

יו"ר: פרופ' יגאל שוורץ, אוניברסיטת בן־גוריון
פרופ' גדעון טיקוצקי, האוניברסיטה העברית

רשרוש בלב: בין רגש לבין ציטוט ביצירת חיים באר
ד"ר מי־טל נדלר, אוניברסיטת בן־גוריון

לוחות העבר זזים: אתיקה טקטונית ביצירתו של חיים באר
פרופ' שמעון אדף, אוניברסיטת בן־גוריון

אשליית הארכיון
דברי סיכום: פרופ' חיים באר, אוניברסיטת בן־גוריון

20:30-19:30 ‡ ארוחת ערב חגיגית 

יום ראשון  22.5

09:30-08:45 ‡ ארוחת בוקר
12:00-10:00  חיים באר בעקבות י"ח ברנר 

Bawden Room הכנס יתקיים באולם


