המכללה האקדמית בית ברל
األكاديمية بيت بيرل
الكلية
ّ
Beit Berl College

הילד הזה הוא אנחנו:
כנס לכבוד יהודה אטלס בהגיעו לגבורות

החוג לספרות עברית וכללית ,הפקולטה לחברה ולתרבות
מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה והמכון האקדמי הערבי ,הפקולטה לחינוך

יום ד' | ב' בניסן תשע"ז |  | 29.3.2017אודיטוריום הספרייה
9:15 – 8:30

התכנסות וכיבוד קל  -קפטריה

 10:15 – 9:15מושב פתיחה – ברכות
פרופ' תמר אריאב ,נשיאת המכללה האקדמית בית ברל
פרופ' נורית בוכוויץ ,דקאן הפקולטה לחברה ולתרבות
ד"ר חנה לבנת ,ראש מרכז ימימה לחקר ספרות ילדים ונוער ולהוראתה
הרצאת פתיחה
ד"ר עינת ברעם אשל ,המכללה האקדמית בית ברל
יהודה אטלס ומרים ילן שטקליס :המשך או מהפכה?
 11:45 – 10:15מושב  - 2מי אנחנו? שירת אטלס כמוקד רב-תרבותי
יו"ר :ד"ר אורית אבוהב – המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר לילי גלזנר ,אוניברסיטת בר אילן ,מכללת סמינר הקיבוצים
והילד הזה הוא שכני
ד"ר יעל שגב ,מכללת אורות ישראל ,מכללת בית וגן
כש"הילד הזה" חובש כיפה :בין יהודה אטלס לאורי אורבך
הסופר והמשורר יהודה אטלס
מיהו ,בעצם ,הילד הזה?
לקראת צאתו לאור של הספר "הילד הזה" ובו ביוגרפיית ילדּות ונערּות של יהודה אטלס
(הוצאת עם עובד)
 12:15 – 11:45הפסקת צהריים  -קפטריה
 13:45 – 12:15מושב  – 3סובב שירה :הקשרים והשתמעויות
יו"ר :ד"ר עבדאלנאסר ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה ,המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר ערגה הלר ,המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
האסופה 'ילדים גדולים' כנקודת התייחסות בתהליכי קבלת ספרות ילדים מתורגמת
בתרבות הישראלית
גב' רות מימרוד וגב' חני פינקלשטיין ,בית מעצר הדרים
מסע מזיכרונות ילדות לפצעי בגרות :פרויקט בבית מעצר הדרים
המאייר דני קרמן
חלונות
 14:15 – 13:45הפסקת קפה  -קפטריה
 15:45 – 14:15מושב  – 4לאור המהפכה האטלסית
יו"ר :ד"ר ירדן קדר ,המכללה האקדמית בית ברל
		
ד"ר עמרי יבין ,מכללת סמינר הקיבוצים ,גב' דור יעקובי ,אוניברסיטת תל אביב
לילות בלי ירח :יסודות קפקאיים בספרות הילדים של אתגר קרת
ד"ר אסתי אדיבי שושן ,מכללת סמינר הקיבוצים
"ה ֵּנה ַא ָּתהֶ ,א ָחד וְ יָ ִחיד" :בריאה ואובדן ביצירתו המאוחרת של דויד גרוסמן לילדים
ִ
הרצאת סיכום
ד"ר אילון שמיר ,המכללה האקדמית בית ברל
'והילד הזה הוא אני' :שינויים פרדיגמטיים בתפיסת ה"אני" בתרבות הישראלית
* מכירת ספרי יהודה אטלס תתקיים במהלך הכנס בקפטריה
* החניונים בקמפוס בבעלות קרן ברל כצנלסון .עלות החניה  15ש“ח

לבירורים09-7473141 :
לאישור השתתפות>>>

