 16:30-17:30מושב ה שיח אמנים :מרוקו וישראל ,זהות והגירה
יו"ר פרופ' חיים מאור
אתי אברג'ל ,שמעון פינטו ,מרב סודאי ,נטע אלקיים ,אלי דור כהן,
נעם אדרי ,מיכה שמחון
 18:00פתיחת שתי תערוכות
חרוזים שבורים :אמנים עכשוויים על זהותם המרוקאית
גלריית הסנאט במרכז המבקרים ע"ש ג'ורג' שרוט ,המרכז
האוניברסיטאי ע"ש סמואל ומילדה איירטון ,הקמפוס ע"ש
משפחת מרכוס ,באר-שבע

גיא יחיאלי" :אם שמעת את קריאת המזרח לא תשמע עוד
קריאה אחרת"
הגלריה ע"ש אברהם ברון בספריה המרכזית ע"ש זלמן ארן
בתוכנית
דברי פתיחה פרופ' רבקה כרמי נשיאה
ד"ר דני אונגר רמ"ח אמנויות
פרופ' חיים מאור אוצר התערוכה
רוני צורף נציגת הסטודנטיות בקורס אוצרות
מופע מוזיקלי נטע אלקיים שירים מרוקאים
הש ִדים"
מופע חזותי אלי דור-כהן "מגדל ֵ
נעילת התערוכות 20 :ביוני 2014

ר לחקר יהדו
תס

מרכז אליישר לחקר יהדות ספרד והמזרח המחלקה לאמנויות
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אנחנו )שברי( חרוזים
 11במאי
 19במאי
 19ביוני

2014

משתתפים:
אתי אברגיל ,נעם אדרי ,שגיא אזולאי ,מיכאל אלקיים ,נטע אלקיים,
איתן בוגנים ,דודי בן הראש ,מאיר גל ,אלי דור-כהן ,אריק ונונו,
מרים כבסה ,פנחס כהן-גן ,שולי נחשון ,מרב סודאי ,קובי סיבוני,
ז'אק פימה ,שמעון פינטו ,טל שושן ,מיכה שמחון ,ליהי תורג'מן,
ז'אק ז'אנו

עירית באר-שבע

פרד והמזרח

 16:00-16:15תגובות
 16:15-16:30הפסקת קפה

המחלקה להיסטוריה של עם ישראל

מרכז א
לייש

 15:00-16:00מושב ד מחשבה ,פוליטיקה ,ממשל
יו"ר פרופסור מאיר בוזגלו האוניברסיטה העברית
הסופר סמי ברדוגו
חבר הכנסת דניאל בן סימון
ד"ר פיני איפרגן אוניברסיטת בר-אילן

הכנס ב 11-למאי יתקיים בשעה 09:00
באולם הסנאט ע"ש ו' א' מינקוף
קריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס

בפרוייקט ראשון וחדשני מסוגו ,אנו מבקשים להתבונן ביהדות
המרוקאית משלל פרספקטיבות  -אקדמיות ,אמנותיות ותרבותיות.
סדרת האירועים כוללת כנס ,תערוכה באוצרות חיים מאור ,השקת ספר
מאמרים ראשון למשורר ארז ביטון ,הופעה של המוזיקאי דויד פרץ
וקונצרט מיוחד של התזמורת האנדלוסית ,מרתון משוררים והקרנת סרט
תיעודי שנעשה על המשורר ארז ביטון ,בבימויו של סמי שלום שטרית.
הפרויקט הוא פרי יוזמתם של פרופסור חביבה פדיה העומדת בראש
מרכז אליישר לחקר יהדות ספרד והמזרח ופרופסור חיים מאור מן
המחלקה לאמנויות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,באר-שבע.
ב 11 -למאי יערך הכנס "אנחנו )שברי( חרוזים" ,המבקש להנכיח את
יהדות מרוקו ,אז והיום ,במרוקו ובישראל .בתום הכנס תיפתח
התערוכה חרוזים שבורים :אמנים עכשוויים על זהותם המרוקאית,
שנאצרה על ידי פרופסור חיים מאור והסטודנטיות בקורס אוצרות.
בתערוכה משתתפים  21אמנים יוצאי מרוקו החיים בישראל ועוסקים
בזהותם .במושב השני יוגש למשורר ארז ביטון ספר מחקר ראשון
המוקדש כולו ליצירתו השירית פורצת הדרך ,בהוצאת הקיבוץ
המאוחד ומרכז אליישר
ב 19 -למאי תיערך הופעה של המוסיקאי דויד פרץ ,הקראת שירה מפי
ארז ביטון ,וכן יוקרן בהקרנה חגיגית הסרט "משהו על רוח תזזית" ,סרט
תיעודי שעשה הבמאי סמי שלום שטרית על ארז ביטון .ההקרנה
בנוכחות הבמאי .הערב בהנחיית פרופסור חביבה פדיה.
מקום :אודיטוריום  06בנין 26
שעות 16:00 :עד 20:00
ב 8-9 -ביוני במסגרת פסטביל קולנוע דרום של בית הספר לקולנוע
בספיר יוקדשו שני מושבים לדיון בזהות מרוקאית ובזהות דרומית-מזרחית
ב 19 -ליוני יערך קונצרט חגיגי ומיוחד של התזמורת האנדלוסית,
קונצרט שיכלול הקראת שירים מפי שלל משוררים,בראשות ארז ביטון.
יופיעו :סיגלית בנאי ,שלומי חתוקה ,ישראל דדון ,רועי חסן ואחרים.
מקום :אולם זוננפלד
שעה20:00 :
הקונצרטים בחסות עירית באר-שבע ,קואליציית לבי במזרח
וקרן מתנאל

תוכנית הכנס
 9:00-10:00התכנסות
 10:00ברכות
כבוד ראש העיר מר ראובן דנילוביץ
פרופסור רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופסור דייויד ניומן דיקן מדעי הרוח ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופסור חביבה פדיה המחלקה להיסטוריה של עם ישראל
פרופסור חיים מאור המחלקה לאומנויות
חבר הכנסת שמעון אוחיון
מר שמעון אלקבץ ראש מינהל התרבות במשרד התרבות
 10:30-11:30מושב א מרחבים נודדים :לשון ,מקום ,עקירה
יו"ר ד"ר אבי אלקיים אוניברסיטת בר-אילן
הסופר אלברט סויסה
המוסיקאי שלמה בר
הפייטן ליאור אלמליח
 11:30-11:45שאלות ותשובות דיון פתוח לקהל
 11:45-12:45מושב ב השקת ספר הבכורה על שירתו של ארז ביטון
בעריכת קציעה עלון ויוחאי אופנהיימר הוצאת הקיבוץ המאוחד
ומרכז אליישר ובהשתתפות המשורר ארז ביטון
יו"ר פרופסור חביבה פדיה
פרופסור יוחאי אופנהיימר אוניברסיטת תל-אביב
פרופסור עוזי שביט אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר קציעה עלון מרכז אליישר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הקראת שירה ארז ביטון ,מואיז בן הראש ,שמעון אדף
 12:45-13:45הפסקת צהריים
13:45-14:45
מושב ג טראומות וזיכרונות :מהעלייה הסלקטיבית לפנתרים השחורים
יו"ר פרופסור ירון צור אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר אבי פיקאר אוניברסיטת בר-אילן
מר עמרי בן יהודה האוניברסיטה העברית
פרופסור הנרייט דהאן כלב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
 14:45-15:00דיון ותגובות

