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 שירה בהקשרה: ספרות, מוסיקה 
 וחיי היומיום במרחב העות'מאני 

 בעת החדשה המוקדמת
 



 
  

  (אוניברסיטת חיפה) מינה רוזן
 נשים יקרות: השירים בכתובות המצבה של נשי אסתאנבול העשירות במאה על מות

  השמונה עשרה
  

  הפסקה  14:15-12:45
  

  מושב שלישי: ביכורי מחקר על השירה העברית באימפריה   15:30-14:15
  16-העות'מאנית במאה ה    

  אביב)- (אוניברסיטת תל טובה בארי: יושב ראש
  

   אביב)-יברסיטת תל(אונ שרון ביבי
  פייטן ומיסטיקאי: אפשרות לקריאה כפולה בשיריו חם די לונזאנומנ
  

  אביב)-(אוניברסיטת תל כנרת שוצמן
  יוסף גאנשו האיש והמשורר

  
  אביב)-(אוניברסיטת תל שנהב ברטוב

'נא גשו הלום תחזו חיל זמירים': טוקבקיסטים עבריים באימפריה העות'מאנית בשלהי 
  16- המאה ה

  
  הפסקה  16:00-15:30

  
   –מושב רביעי: הלחן ב'שארית ישראל' לר' ישראל נג'ארה   18:00-16:00

  ממצאים חדשים    
  (האוניברסיטה העברית) ירון בן נאה: יושב ראש

  
   (האוניברסיטה העברית) אדוין סרוסי

  דברי מבוא
  

   אביב)-(אוניברסיטת תל טובה בארי
  הלחן העברי

  
   (האוניברסיטה העברית) רבקה הבסי

  הלחן הספרדי
  

   (האוניברסיטה העברית) קנת-רחל חסון
  הלחן הערבי

  
  )(האוניברסיטה העברית הדר פלדמן

  הלחן התורכי
  

  הועדה האקדמית: פרופ' טובה בארי, ד"ר שמחה גולדין,
  פרופ' אדוין סרוסי, פרופ' מינה רוזן

  

  01, בנין רוזנברג, אולם 2012בנובמבר  20יום ג', 
  

  אירוע פתיחה  20:00-18:00
  וד קלכיב

  
  אביב)-(אוניברסיטת תל ירון צור: יושב ראש

  
  ברכות 

  המרכז לחקר התפוצות) אביב, ראש-(אוניברסיטת תל שמחה גולדין
  

   הרצאת פתיחה
  )ועמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן(האוניברסיטה העברית  פרופ' משה אידל

  שירה ותורת הסוד בצפת
  

  קונצרט
  (נאי וקול) מנחם והרב דוד(עוד),  יניב רבה(קאנון),  יאלעד גבאמוסיקה עות'מאנית בביצוע 

  

  
  203, בנין קרטר, חדר 2012בנובמבר  21יום ד', 

  
  מושב ראשון: מוסיקה ושירה בהקשרן ההיסטורי   10:45-09:30

  (האוניברסיטה העברית) אדוין סרוסי: יושב ראש
  

Walter Zev Feldman (New York University in Abu Dhabi)  

Musical Populism in the Sixteenth Century Ottoman Empire 

  
   (האוניברסיטה העברית) יוסף יהלום

  מן הצליל אל התמליל

  
  הפסקה  11:00-10:45

  
  מושב שני: השירה בהקשרה החברתי  12:45-11:00

  אביב)- (אוניברסיטת תל רות למדן: יושב ראש
  

   (האוניברסיטה העברית) יוסף הקר
הספרות בשכבת האינטליגנציה וההנהגה של הציבור היהודי באימפריה מקומה של השירה ו

  עשרה והשבע עשרה-העות'מאנית, במאות השש
  

   (האוניברסיטה העברית) ירון בן נאה
  'תוכחה מגולה' לר' יום טוב מאגולה כמקור היסטורי

  
  
  


