
 בית הספר למדעי התרבות 
התכנית למחקר תרבות הילד והנוער

ילדים בעיר הגדולה
 הכנס ה-5 של התכנית לתואר השני 

במחקר תרבות הילד והנוער
אוניברסיטת תל–אביב בשיתוף ספריית שער ציון - בית אריאלה

שלישי-רביעי, 26-25 במרץ 2014  

הזכות לשינויים שמורה | איור: רותו מודן, מתוך "אורי כדורי", ספריית 
נח הקיבוץ המאוחד | עיצוב: סיגלית אורגד-דורון 

אוניברסיטת תל–אביב | רח' חיים לבנון, תל–אביב
http://tiny.cc/tbb4ax

http://humanities.tau.ac.il/child_culture

אוניברסיטת תל-אביב 
הפקולטה למדעי הרוח ע”ש לסטר וסאלי אנטין

בית אחוזת  עד  באתונה  מהפוליס 
עירונית ילדּות  של  היסטוריה 
יום שלישי, 25 במרץ | בניין גילמן, אולם 496, אוניברסיטת תל–אביב

13:00 התכנסות

13:30-13:15 ברכות ודברי פתיחה
אייל זיסר, דקאן הפקולטה למדעי הרוח 

הדה בן בסט, ראש בית הספר למדעי התרבות 
מרים פוזנר, מנהלת בית אריאלה ומחלקת הספריות

15:00-13:30 ילדּות בעיר הלבנה
יו"ר | יעל דר, אוניברסיטת תל–אביב

זהר שביט, אוניברסיטת תל–אביב | ההיפסטרים של הלשון 
העברית — בני הנוער במאבק על השלטת הלשון

חזקי שהם, אוניברסיטת בר–אילן | מאחוזת בית לאחוזת דג'אני: 
ילדּות מדומיינת ביפו ובתל–אביב

 אליה אתקין, אוניברסיטת תל–אביב | "מהר, הילדים מחכים!" — 
גן החיות בתל–אביב כמעצב ומייצג ילדּות עירונית

15:30-15:00 הפסקה וכיבוד

17:00-15:30 ילדים בערים אחרות
יו"ר | טלי ברנר, אוניברסיטת תל–אביב

 פיה האוסקר, אוניברסיטת תל–אביב | על שיכרון וִחברות — 
ילדים והעיר באתונה הקלאסית

גליה בנזימן, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל–אביב | 
להיות מישהו אחר — הילד, אובדן התמימות ופיצול הסובייקט 

בלונדון של דיקנס 
והכפר:  היתומים  בית  הבית,   | תל–אביב  אוניברסיטת  אילון,  אלה 
הוויכוח על הטיפול ביתומי הקהילה היהודית בפלשתינה-א"י לאחר 

מלחמת העולם הראשונה

17:15-17:00 הפסקה

18:30-17:15 ילדים מהסרטים 
יו"ר | זהר שביט

יעקב גרוס, חוקר עצמאי | ילדי העיר בסרטי ארץ ישראל

חלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים בתכנית למחקר תרבות הילד 
והנוער

העירונית בתרבות  ונעורים  ילדּות 
יום עיון ליוצרים ולמעצבי תרבות, 

להורים ולמחנכים
יום רביעי, 26 במרץ | אודיטוריום בית אריאלה

13:00 התכנסות

13:30-13:15 ברכות
איריס מור, מנהלת אגף התרבות והאמנויות 

זהר שביט, ראש התכנית למחקר תרבות הילד והנוער, אוניברסיטת 
תל–אביב

15:00-13:30 משפחה בתל–אביב
 | חדשה"  "משפחה  ארגון  ומנכ"לית  מייסדת  רוזנבלום,  אירית  עו"ד 

תל–אביב כמעוז המשפחה החדשה  
דפנה ליכטמן, מנהלת ספריית גן לוינסקי | משפחות מהגרות

יהלי חפץ, מסדנת "ילדים כותבים" בבית אריאלה | להיות ילד בתל–
אביב )קטע קריאה(

15:30-15:00 הפסקה וכיבוד

17:00-15:30 פנאי עירוני
לינה רוז, אוניברסיטת תל–אביב | נערות מדברות — דימויי יופי 

ומיניות נשית
 מרים פוזנר, מנהלת בית אריאלה ומחלקת הספריות | 

ילדים קוראים בתל–אביב-יפו
יובל גוז'נסקי, מכללת ספיר ואוניברסיטת תל–אביב | ילדי העיר 

והמדיה

17:15-17:00 הפסקה

18:30-17:15 לאייר את העיר — פאנל
מנחה | יעל דר, אוניברסיטת תל–אביב

משתתפים: ליאורה גרוסמן, מישל קישקה, נעם נדב

ילד קטן וילד גדול — מופע שירי ילדים תל–אביבים 
אוסנת זיביל | משחק   נתן סלור | שירה ונגינה 

בית אריאלה | שד' שאול המלך 25, תל–אביב
http://www.tel-aviv.gov.il/ariela

https://www.facebook.com/tlv.libraries

ההשתתפות בכל המושבים ללא תשלום. מספר המקומות מוגבל.
 מותנה בהרשמה מראש.  

טל': 6910141-5 )שלוחה 237 — אורי(; פקס: 6919024


