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* כל מושב יארך 50 דקות ובסופו הפסקה בת 10 דקות

ברכות    10:00-9:30
יגאל ברונר, תמר הס, בנימין פולק  

יו"ר: תמר הס    11:00-10:00
אפרת גל-עד: "נטשתי את השפה הגרמנית כשפת הכתיבה שלי" –   

על עברית וגרמנית ביצירתו של טוביה ריבנר  

מיכל בן-חורין: בין גרקכוס לפטר – ריבנר שב אל קפקא  

יו"ר: אמיר אנגל  12:00-11:00
רפי וייכרט: ביקור במוזיאון – שירים, פסלים וציורים בשירת טוביה ריבנר   

גיא רז: מבט כפול – היסטוריה קצרה של צילום ושירה   

יו"ר: בנימין פולק  13:00-12:00
אורי הולנדר: "ַהִאם ָהעֵץ הוּא עֵץ?" | ריבנר, זך ו"הירוק"   

ו נִבְָרא יָרֹק" –  נעמה בר-איתן סדובסקי: "ֲאבָל עַכְׁשָ  
על שתי תחבולות פואטיות לייצוגו של האין ביש בשירת ריבנר  

ארוחת צהרים )בבניין מנדל, על פי הזמנה(   14:00-13:00

ֹ יב גַּם בְּׁשִבְרו יר מֵׁשִ וְׁשִ
לֵב אָָדם ַעל אָָדם וְכֵּן ַעל לֹא



יו"ר: ִסדרה דיקובן אזרחי   15:00-14:00
 Rachel Tzvia Back: "Always already in translation" –
On the Poetics of Tuvia Rübner

גדעון טיקוצקי: ריבנר ועגנון על פרשת הדרכים  

יו"ר: אפרת גל-עד   16:00-15:00
יאן קינֶה: 'חיים ארוכים קצרים', מקוצרים ומורחבים –   

הבדלים באוטוביוגרפיות הגרמנית והעברית של טוביה ריבנר   

יָרה": טוביה ריבנר כתלמידו  יהונתן ורדי: "וְקֹול ַהיְִדידוּת ּכְקֹול ׁשִ  
וכידידו של אריה לודוויג שטראוס  

חיים קצרים ארוכים: לזכר | יו"ר: גדעון טיקוצקי  17:30-16:00
בניין מנדל, קומה 4, אולם ברברה מנדל  

גלילה ריבנר | ליאת קפלן | עמרי ליאור | ינון ויגודה | יאן קינֶה  
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הכנס בתמיכת: 
תכנית עמיתי מרטין בובר 

מרכז מנדל סכוליון
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

החוג לספרות עברית, הפקולטה למדעי הרוח
מרכז מינרבה ע"ש פרנץ רוזנצווייג לחקר הספרות ותולדות התרבות היהודית-הגרמנית

האוניברסיטה העברית בירושלים
מכון ליאו בק ירושלים לתולדות יהודי גרמניה ותרבותם

 מכון גנזים על שם אשר ברש לחקר תולדות הספרות העברית בעת החדשה 
מיסודה של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

לִכְּתֹב הַיּוֹם ׁשִיר
כְּמוֹ לֶאֱחֹז בְַּקׁש

לֹּא לִטְִבַֹּע. ׁשֶ


