
 מאחורי סיפורי הילדים: מה מגלים לנו היוצרים המבוגרים על תרבותם וזמנם

 התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

 בהנחיית פרופ' יעל דר
 בבניין גילמן 281, באולם 18:00-16:00הסדרה תתקיים בסמסטר ב',  בימי ג', בשעות 

 
מפגשי הסדרה ייוחדו לשאלה, מה ניתן ללמוד מספרי ילדים על יוצריהם, על זמנם ועל 
מקומם: מי נרתם להמציא את חגי ישראל לילדי הגן? מדוע הקפידו ביאליק, אלתרמן, 

יהודי ארצות האסלאם? שלונסקי וגולדברג לכתוב גם לילדים? מה חשב אליעזר שמאלי על 

ון? מה קרה לשירי הילדים של קדיה מולודובסקי במעבר ומה גילתה לנו עליהם רונית מטל
מיידיש לעברית? וכיצד השתנו תרגומיהם לעברית של מהרשק וצ'וקובסקי במהלך השנים? 
איזו תפנית קיבל המאבק על דמותו של יאנוש קורצ'אק בתרבות הילד הישראלית? איזה 

תן לילדים? מדוע שונה כל מודלים חדשים של אימהות העמידו תרצה אתר ונורית זרחי ביציר
כך הילדות בספרי הילדים של דויד גרוסמן לילדים מזו שבספריו למבוגרים? ומה מלמדת 

 אותנו ספרות הילדים העכשווית עלינו כחברה?    
בכל מפגש נעסוק ביוצר/ת אחד/ת לילדים, תוך התמקדות בסוגיה תרבותית אחרת. בסדרה 

 בצד יוצרים לילדים.  ירצו חוקרי ספרות, תרבות והיסטוריה,
לקראת כל מפגש מוזמנים משתתפי הסדרה לקרוא את הטקסטים שיידונו בו, שיועלו בעוד 

 מועד לאתר התכנית למחקר תרבות הילד והנוער.
 

 נושא ההרצאה שם המרצה תאריך 

  –"התדע מאין נחלתי את שפתי"  זהר שביט      17.3.20
 כתיבתו של ביאליק לילדים

 לוין קיפניס: כשילדים ממציאים חגים חזקי שוהם 24.3.20

 דיוקן הצבר כאמן צעיר:  יעל דר      31.3.20
 יצירתם לילדים של לאה גולדברג ואברהם שלונסקי  

 של שירי קדיה מולודבסקי  התרגומים הציוניים אמיר שומרוני      21.4.20
 עליהם לילדים ותגובתה

 הג'ונגל לגן החיות: בעלי החיים של נחום גוטמןבין  טל קוגמן        5.5.20

 מבטים על יהודי ארצות האסאלם בסיפוריו של  דוד גדג'      12.5.20
 אליעזר שמאלי

 להחזיר לילדים את קורצ'אק תמי שם טוב 19.5.20

 דויד גרוסמן לילדים ולמבוגרים:  סמדר שיפמן 26.5.20
 קהל שונה או פרספקטיבה שונה?

 ילדות אחרת: כתיבתה של רונית מטלון לילדים דרור משעני 2.6.20

  –"בכל מקום רק אמא וילד"  רתם וגנר        9.6.20
 אמהות ביצירת נורית זרחי ותרצה אתר

 כך ולא כך: תרגומי צ'וקובסקי ומהרשק לעברית רימה שיכמנטר      16.6.20

 "מראה מראה שעל הקיר":  יעל דר 23.6.20
 הישראלית בראי ספרות הילדים העכשוויתהחברה 

 
 

 ₪ 55מחיר הרצאה בודדת: ₪                 550מחיר הסדרה כולה: 
 ₪ 500מחיר הסדרה:   – 2020נואר בי 1לנרשמים מראש, עד 

 ללא תשלום עם הצגת תעודת סטודנט –סטודנטים 
 ברישום לכל הסדרה 10%להנחה בסך  עובדי האוניברסיטה, גמלאיה וידידיה זכאים

 
  13:00-10:00הרישום הטלפוני )באמצעות כרטיסי אשראי( יתקיים בימים א, ג, ד בין השעות 

 03-6409995בטלפון 
 

 * יתכנו שינויים בסדר ההרצאות 


