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תכנית הכנס �بر�نام�ج المؤ�قمر

16:30-16:00

17:30-16:30

18:00-17:30

19:00-18:00

20:15-19:15

20:30

התכנסות והרשמה 

�يل   و�قس�ب مع  �ق�ب

 תמצית הסיפור: הסופר אתגר קרת בשיחה

עם ד"ר דקל שי-שחורי

ر كرت   الاك�قب ا�ق�چ
ف

صة: م�اد�ثة �ب�ي� ص ال�ق مل�ن
وري �ف اي �ث والدك�قور �ث

מעבר לספרייה הלאומית והפסקה

الوط�ف�ية وا��قراحة المك�ق�بة  لى  اإ ال  �ف�ق�ق الإ

קצר וקולע? מעגל לימוד וקריאה – סבב ראשון

وج الأول راءة ودرا�ة- ال�ف ة �ق �يد؟ حل�ق �قصر م�ن م�ن

קצר וקולע? מעגל לימוד וקריאה – סבב שני

وج ال�ثا�فىي راءة ودرا�ة- ال�ف ة �ق �يد؟ حل�ق �قصر م�ن م�ن

�قام סיום حف

באולם וויז
 في قاعة فايز

בספרייה הלאומית
في المكتبة الوطنية

3



ع أماك�ن ال�قعل�يم מיקום מרחבי הלמידה  مو�ق

אלבר קאמי - המיתוס של סיזיפוס
זיו ליסון, המרכז ללימודי רוח ויאס"א

< קולב, קומה 2

חוליו קורטאסר - סוף המשחק
ד"ר דפנה הורניק, רוח צעירה

< אוסף שלום, קומה 1

וירג'יניה וולף - מות העש
יהודה גזבר, רוח צעירה

< מרכז מורים, קומת כניסה

ישעיהו ברלין - הקיפוד והשועל
סופי פפר, פלך

< אולם רב תכליתי, קומה 1

יואל הופמן - על שירי הייקו
אורי כרמלי, רוח צעירה והמרכז האקדמי שלם

< אולם קריאה מוזיקה, קומה 1

אריך פרום - אמנות האהבה
שגיא דרורי, רוח צעירה

< מטמונים, קומה 2

 ולטר בנימין - יצירת האמנות 
בעידן השעתוק הטכני

ד"ר נדב צבר, רוח צעירה ויאס"א
< אולם קריאה כתבי יד, קומה 1-

 מישל דה מונטין - על הדיבור המהיר 
או על האיטי

צבי לובושיץ, רוח צעירה
< ברמן 2, קומת כניסה

פלוטינוס - על האחד
ד"ר אבינועם נאה, רוח צעירה

< ברמן 1, קומת כניסה

 אלע'זאלי  - דרכי החסידות 
الغزالي - الطرق الصوفية

 נע'ם אבוליל, רוח צעירה; ותומר סויססא, 
המרכז האקדמי שלם نغم أبو ليل، بيت الحكمة; 

تومر سويسا، المركز األكاديمي شاليم
 < אוסף אדלשטיין, مجموعة ايدلشتين,  

קומה 2 طابق 2

 אלפאראבי - דרגות הנמצאים 
الفارابي - الدرجات الموجودة

מלחם בדר, רוח צעירה; ויעל בן שמעון, המרכז 
האקדמי שלם ملحم بدر، بيت الحكمة; يعيل بن 

شمعون، المركز األكاديمي شاليم
< אוסף לאור مجموعة لئور, קומה 2 طابق 2

הקדמת הרמב"ם למשנה תורה 
ד"ר יואל קרצ'מר־רזיאל, רוח צעירה

< פטיו, קומת כניסה 

ישראל שפלר - סיסמאות בחינוך
ד"ר גדי פרודובסקי, יאס"א

< חדר הדרכה, קומת כניסה

תלמוד בבלי מסכת מכות 
והבשורה על פי מתי

ד"ר ימית רחמן־שרירא, רוח צעירה
< סלון שלום, קומה 1

רמון קנו - תרגילים בסגנון
ד"ר יעל יוסטוס־סגל, יאס"א

< הולצמן, קומה 1-

4



ر�يطة المك�ق�بة מפת הספרייה �ن

יעץ

תערוכת
מטמונים

יד
בי 

ת
 כ

ה
א

רי
 ק

ם
ול

א

ברמן 2

ברמן 1

5



אלבר קאמי   
המיתוס של סיזיפוס

אלבר קאמי היה סופר ופילוסוף צרפתי שנולד באלג'יריה בשנת 
1913 ונהרג בתאונת דרכים בשנת 1960. חתן פרס נובל לספרות. 

קאמי ידוע בזכות חיבוריו הזר והמיתוס של סיזיפוס - שבהם באה 
לידי ביטוי ספרותי ועיוני תורתו האקזיסטנציאליסטית.

בחיבורו המיתוס של סיזיפוס הקביל קאמי בין חייו של האדם 
המודרני ובין גורלו של סיזיפוס, הגיבור מהמיתולוגיה היוונית. 

על פי המיתוס היווני, נגזר על סיזיפוס לגלגל אבן לראש הר 
גבוה, ובכל עת שהגיע לפסגה, התגלגלה האבן חזרה לתחתית 

ההר וסיזיפוס נאלץ לדחוף אותה חזרה למעלה, וכך חוזר חלילה, 
לנצח... סיזיפוס מורד בחייו וממשיך בהם מתוך מודעות תמידית 

למהותם האבסורדית. 

 מנחה: זיו ליסון
המרכז ללימודי רוח ויאס"א

< קולב, קומה 2

"די במאבק אל הפסגה כשלעצמו 
כדי למלא בשמחה את לב האדם. 

יש לחשוב על סיזיפוס שמח." 

אלבר קאמי, המיתוס של סיזיפוס: מסה על האבסורד 

תרגום: צבי ארד. תל אביב: עם עובד 1978
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חוליו קורטאסר
סוף המשחק

בשיאו של גל פופולריות בינלאומי לספרות הלטינו-אמריקאית 
חוליו קורטאסר מפרסם את סוף המשחק )1956(, אוסף של 

סיפורים קצרים המותחים את הגבול הקונבנציונלי בין מציאות 
ובדיון. הריאליזם המאגי, ז'אנר ייחודי לאמריקה הלטינית, תופס 

בסערה את במת הספרות הלאומית והופך שמות כמו חורחה 
לואיס בורחס וגבריאל גרסיה מרקס לכוכבים עולים. ב"המשכיות 

הפארקים" קורטאסר לוקח את הסיפור הקצר לגבהים חדשים, 
עם יכולתו לפתח רעיון מורכב בטקסט שאורכו 446 מילים בדיוק. 
מחד דומה שסיפור זה הוא פסגת המודרניות הקצרנית, שיר הלל 

לקורא הממהר, טקסט שאפשר לקרוא בנסיעת רכבת אחת קצרה. 
מאידך זהו סיפור על המשכיות, סוף שמזמין התחלה שמתחברת 
לסוף, קריאה מעגלית מבלבלת ומאתגרת. איזו מהקריאות נכונה 
יותר במקרה הזה? האם קורטאסר מזמן קריאה נקודתית, קצרה, 

החלטית, או שמא יש לנו כאן ביקורת על קריאה שכזאת ויצירת 
פרקטיקת קריאה המשכית, חסרת גבול?

מנחה: ד"ר דפנה הורניק 
רוח צעירה

< אוסף שלום, קומה 1

"דו-שיח עמוס כמיהה עבר בדפים כמו נהר של נחשים, 
והוא חש שהכול היה כבר מוחלט מאז ומתמיד."

חוליו קורטאסר, סוף המשחק
תרגום: יורם מלצר. ירושלים: כרמל תשס"ה
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וירג'יניה וולף 
מות העש

וירג'יניה וולף הייתה סופרת, מבקרת ספרות והוגה פמיניסטית 
אנגלייה. היא נחשבת לאחת הסופרות המודרניות החשובות של 

המאה ה-20 ולחלוצת זרם התודעה בספרות. 
בחיבור הקצר מות העש מתארת וולף את חייו ומותו של עש 
כפי שהם נגלים לה במשך כשעה אחת בבוקר נאה של אמצע 

ספטמבר. חיי העש המתוארים בסיפורה מנקזים לתוכם באופן 
מזוקק את המסתורין של החיים ושל המוות, דווקא משום שהם 

קצרים כל כך.

מנחה: יהודה גזבר, 
רוח צעירה

< מרכז מורים, קומת כניסה

"כאילו נטל מישהו טיפה זעירה של חיים טהורים, הלביש 
אותם בעדינות ככל האפשר בפלומה ובנוצות, ושילח אותה 

לחולל אנה ואנה כדי להראות לנו את טבעם האמיתי של 
החיים."

וירג'יניה וולף, מות העש: מסורת רשמים ומאמרים 
תרגום: כרמית גיא. ירושלים: כתר 2008
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ישעיהו ברלין 
הקיפוד והשועל

ישעיהו ברלין היה פילוסוף והיסטוריון יהודי רוסי-בריטי. אחד 
מההוגים הליברלים המובילים של המאה ה-20. הוא עסק 

בפילוסופיה פוליטית ובהיסטוריה של הרעיונות. כתיבתו על 
התאוריה הליברלית הייתה בעלת השפעה מרחיקת לכת על 

הליברליזם המערבי. במאמרו מ-1958, "שני מושגים של חירות", 
הבדיל בין חירות חיובית לחירות שלילית. מאמר זה נחשב אבן 

דרך בתולדות הדיון על היחס בין חירות ושוויון.
האם כלל מחשבותיו של אדם ומעשיו מתלכדים סביב עיקרון 

אחד, מערכת אחת או חזון אחד? או שמא בני האדם חותרים אל 
מטרות רבות ושונות חסרות קשר ואף סותרות? בחיבורו, הקיפוד 

והשועל, שנכתב בעקבות משל סתום של משורר עתיק, מנסה 
המחבר להסביר את תפיסת ההיסטוריה של הסופר והוגה הדעות 

לב טולסטוי.

מנחה: סופי פפר 
פלך

< אולם רב תכליתי, קומה 1

"דברים הרבה יודע השועל, אך הקיפוד יודע דבר 
גדול אחד." 

ישעיה ברלין, הקיפוד והשועל
תרגום: יעקב שרת. תל אביב: רשפים 1979
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יואל הופמן
על שירי הייקו

 ַהייקּו הוא סגנון שירה קצרה שמקורו ביפן המסורתית. 
שירי הייקו עוסקים בדרך כלל ברגע כלשהו בהווה, שהמשורר 

מתבונן בו ומתאר אותו באופן אובייקטיבי ומיידי ככל האפשר. 
להייקו מבנה טיפוסי וקבוע, והוא מורכב משלוש יחידות משמעות 

שבהן יש בדרך כלל 17 הברות בסך הכל. יואל הופמן הוא סופר 
ומשורר ישראלי, החוקר ומתרגם תרבות ושירה יפנית. בגיל צעיר 

נסע ליפן, בה שהה במשך שנתיים במנזר ֶזן, ולמד ספרות והגות 
יפנית וסינית. 

מנחה: אורי כרמלי, רוח צעירה 
והמרכז האקדמי שלם

< אולם קריאה מוזיקה, קומה 1

"יש בשירי ההייקו ניסיון לאמור משהו בלא לאמור דבר. 
השתיקה אומרת יותר מן המילים, אך היא אינה ברורה 

בלא המילים." 

יואל הופמן, אומרי שיר על סף המוות
מבחר שירים יפניים, גבעתיים: מסדה 1985 
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אריך פרום
אמנות האהבה

אריך פרום )1980-1900( היה פילוסוף ופסיכולוג הומניסט יהודי 
גרמני. הוא עסק בשאלת מקומו של האדם בחברה, ובייחוד 

בהשפעת החברה המודרנית על האדם. ספרו המפורסם והמשפיע 
ביותר היה אמנות האהבה, שבו הציג את האהבה כמיומנות לא 

קלה שצריך ללמוד אותה ושניתן ולתרגל אותה. אחד היסודות 
לאמנות האהבה על פי פרום הוא היכולת להתרכז ולהתמקד - 

יכולת אשר הולכת ונעשית קשה עבור האדם המודרני הנוטה 
לפיזור וחוסר ריכוז.

מנחה: שגיא דרורי
רוח צעירה

< מטמונים, קומה 2

"מה שטוב למכונות בוודאי טוב גם לאדם – אומר ההיגיון. 
האדם המודרני חושב שהוא מאבד דבר מה – זמן – כשאינו 

עושה דברים במהירות; אולם אין הוא יודע מה לעשות 
בזמן שהוא מרוויח – חוץ מלהרוג אותו."

אריך פרום, אמנות האהבה
תרגום: דפנה לוי. לוד: מחברות לספרות תשס"א
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ולטר בנימין - יצירת האמנות 
בעידן השעתוק הטכני

ולטר בנימין )1940-1892( היה הוגה דעות יהודי גרמני. עסק 
בסוגיות שונות של חברה, אמנות ותרבות, על רקע תהליכי השינוי 
והטלטלות שעברו בזמנו על החברה באירופה ובעולם כולו. כאשר 

כבשו הגרמנים את צרפת ניסה לברוח מגרמניה, אולם על גבול 
ספרד נכשל ניסיונו והוא שם קץ לחייו. בחיבורו יצירת האמנות 
בעידן השעתוק הטכני דן בנימין בשינויים העמוקים בתרבות, 

באמנות ובאופן שבו אנו תופסים את העולם בהשפעת התפתחות 
טכנולוגיות השעתוק – צילום והסרטה.

מנחה: ד"ר נדב צבר
רוח צעירה ויאס"א

< אולם קריאה כתבי יד, קומה -1

"אף השעתוק המושלם ביותר חסר דבר אחד: את הכאן 
והעכשיו של יצירת האמנות – את נוכחותה החד פעמית 

במקום אשר בו היא נמצאת."

ולטר בנימין, יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני
תרגום: שמעון ברמן. תל אביב: ספרית פועלים תשמ"ג
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מישל דה מונטין
על הדיבור המהיר או על האיטי

מישל דה מונטין )1592-1533( היה הוגה דעות והומניסט צרפתי 
שחי בתקופת ראשית המודרנה ומלחמות הדת בין הקתולים 

לפרוטסטנטים. מונטין ידוע בעיקר כמי שהמציא את המסה, סוגה 
ספרותית־עיונית שמציגה את נקודת המבט של הכותב על נושא 
כלשהו. במסה על הדיבור המהיר או על האיטי משווה מונטין 

בין שני סוגים של דיבור - המהיר והמבריק לעומת האיטי והיסודי. 
מונטין סבור ששני סוגי הדיבור מייצגים שני סוגים מנוגדים של 

חשיבה וכן שני סוגים מנוגדים של אופי אנושי.

מנחה: צבי לובושיץ
רוח צעירה

< ברמן 2, קומת כניסה

"דומה כי השכל מתייחד יותר בפעולה מהירה ומפתיעה 
בעוד כוח השיפוט מתייחד יותר בפעולה איטית 

ומחושבת."

מישל דה מונטין, המסות
תרגום: אביבה ברק. תל אביב: שוקן תשס"ז
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פלוטינוס
על האחד

פלוטינוס )270-205 לספירה( היה מגדולי הפילוסופים בעת 
העתיקה. נחשב למייסד האסכולה הנאופלטונית - ממשיכת דרכו 
של אפלטון, אסכולה אשר השפיעה רבות על הפילוסופיה הדתית 

של ימי הביניים ביהדות, בנצרות ובאיסלאם. פלוטינוס חיבר 
בתורתו בין ההוויה ובין האחדות - מה שקיים במלוא המובן חייב 
להיות "אחד" במלוא המובן, וככל שאחדותו של הדבר מעורערת, 
כך גם קיומו מעורער בהתאם. בחיבורו, על האחד, טען פלוטינוס 

כי למעשה קיים רק "אחד" אחד, האחד העליון, שנמצא מעבר 
לקיום ולאי-הקיום, מעל לכל תכונה או מחשבה, והמציאות כולה 

משתלשלת ממנו. הריבוי שאנו רואים בדברים אינו אלא הסחת 
דעת. מהות הדברים כולם טמונה באחדותם ובצמצומם לאחדות 

האחת והיחידה שממנה נגזר הכל.

מנחה: ד"ר אבינועם נאה
רוח צעירה

< ברמן 1, קומת כניסה

"אין הוא אפוא לא דבר ולא איכות ולא כמות, לא שכל ולא 
נפש; אין הוא לא בתנועה ולא במנוחה, לא במקום ולא 

בזמן. הוא 'הייחודיות כשהיא לעצמה'."

פלוטינוס, אנאדות
תרגום: נתן שפיגל. ירושלים: מוסד ביאליק 1978
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אלע'זאלי  – דרכי החסידות
�ية ال�ي – طرق الصو�ف رن العن

אבו חאמד מחמד בן מחמד אלע'זאלי 
)1111-1058( היה איש הלכה ותיאולוג 

מוסלמי. נולד בטוס שבצפון פרס. נחשב 
לחכם דת מרכזי, ממייסדי התנועה 

ה'אשערית׳ בסכולסטיקה המוסלמית.
החיבור הפודה מן התעיה והטעות הוא 

אוטוביוגרפיה רוחנית של אלע'זאלי. לאחר 
שעיין בכל הדרכים והשיטות הפילוסופיות, 

הוא מצא את מבוקשו בדרך אחת - דרכם 
של הסּופים, אשר כל אמונתם מתומצתת 

במעשים.

أبو حامد محمد الغزالي )1111-1058( 
فقيه وعالم مسلم، ولد في طوس، 

شمال إيران. يعتبر الغزالي كأحد 
مؤسسي المدرسة األشعرية في علم 

الكالم.
في الكتاب المنقذ من الضالل يكتب 

الغزالي عن حياته الروحية، فبعد االطالع 
على جميع الطرق والمذاهب الفلسفية 
وجد الغزالي مطلبه في طريٍق واحدة - 
طريٌق يمشي الصوفيون حيث يتجّسد 

باألفعال. ايمانهم 

מנחים: נע'ם אבוליל, רוח צעירה; ותומר 
סויססא, המרכז האקדמי שלם

 المرشدون: نغم أبو ليل، بيت الحكمة; 
تومر سويسا، المركز األكاديمي شاليم 

< אוסף אדלשטיין, קומה 2
   مجموعة إيدلشتين, طابق 2

"אז ידעתי בוודאות כי יש להם לסוּפים חוויות של ממש 
ולא דיבורים בעלמא."

�ية  �بلت �بهم�قىي على طر�يق الصو�ف  هذه العلوم أ�ق
ف

ت م� رعف "�ثم ا�فىي �ف
�فما �ق�قم �بعلم وعمل." هم اإ وعلمت ان طر�ي�ق

אלע'זאלי, הפודה מן התעיה והטעות
תרגום: חוה לצרוס יפה. תל אביב: דביר תשכ"ה

الغزالي, المنقذ من الضالل
تونس : دار التونسية للنشر 1984

קבוצה 
דו לשונית 
مجموعة 

اللغة  ثنائّية 
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אלפאראבי  – דרגות הנמצאים
ودة ات الموحب ارا�ب�ي –  الدرحب ال�ن

אבו נצר אלפאראבי )950-870( היה 
פילוסוף, מדען ורופא מוסלמי, נולד 
בפאראב שבתורכסטאן. נודע בכינוי 

״הפילוסוף השני״ - ממשיכו של אריסטו 
בימי הביניים. תרם רבות למדע הלוגיקה, 

לפסיכולוגיה ולמוזיקה. עיקר מפעלו 
הוא יישוב הפילוסופיה היוונית עם דת 

האסלאם.

על פי תפיסת העולם של אלפאראבי כל 
היקום נובע מתוך האחד המושלם. את 
חוסר השלמות בעולם הוא מסביר על 
ידי השתלשלות הדרגתית של ישויות 

שמתפצלות מן האחדות אל הריבוי.

أبو نصر الفارابي )870-950( فيلسوف، 
عالم وطبيب مسلم. ولد في فاراب، 

اقليم تركستان. ُسمي »المعلم الثاني« 
نسبة للمعلم االول أرسطو وهو يعتبر 

من أهم من شرح مؤلفات أرسطو 
الفلسفي  الفارابي  المنطقية. مشروع 
يتمحور حول مالئمة الفلسفة اليونانية 

مع تعاليم الدين اإلسالمية.

حسب وجهة نظر الفارابي كل العالم 
يتكّون من الواحد الكامل. يشرح انعدام 

الكمال في العالم بسبب التسلسل 
التدريجي للكيانات من الوحدة إلى الكثرة.

מנחים: מלחם בדר, רוח צעירה; ויעל בן 
שמעון, המרכז האקדמי שלם.

المرشدون: ملحم بدر، بيت الحكمة; يعيل 
بن شمعون، المركز األكاديمي شاليم

 < אוסף לאור, קומה 2 
   مجموعة لئور, طابق 2

"הראשון הוא מה שממנו נובע כל הקיום."

د" "والأول هو الذي ع�فه وحب

אלפאראבי, דעותיהם של אנשי העיר המעולה
תרגום: אחמד אע'באריה. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב תשס"ז

الفارابي, آراء اهل المدينة الفاضلة
تل أبيب: جامعة تل أبيب 2007

קבוצה 
דו לשונית 
مجموعة 

اللغة  ثنائّية 
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הרמב"ם
הקדמה למשנה תורה

מה עושים כשמדף הספרים עולה על גדותיו וכבר אי אפשר 
להקיף את כל הקורפוס הרחב? מה עושים כאשר הידע הפרקטי 

הנצרך מפוזר במאות חיבורים ואין מפתח או מנוע חיפוש?
על שאלות אלה ניסה לענות הרמב"ם במאה ה־12, כשחיבר את 

ספרו משנה תורה.

הרמב"ם קיפל בתוך תשובותיו תפיסות אידאולוגיות מהפכניות 
ושנויות במחלוקת שעוררו לא רק הערצה אלא גם התנגדות עזה. 
האם הצליח במהפכתו? מה ניתן ללמוד ממפעלו על קיצורי דרך 

מהפכניים בכלל?

מנחה: ד"ר יואל קרצ'מר־רזיאל
רוח צעירה

< לויתן, קומת כניסה 

"ומפני זה נערתי חצני אני משה בן מיימון הספרדי... 
וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים... 

כולם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא תורה שבעל פה 
כולה סדורה בפי הכל."

ר' משה בן מימון, הקדמה למשנה תורה
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ישראל שפלר 
סיסמאות בחינוך

מחבר המאמר, ישראל שפלר )2014-1923(, הוא הוגה יהודי 
אמריקאי שהתמקד בפילוסופיה של החינוך. הדיון שלו על 
השימוש בסיסמאות משקף את מחויבותו להשקפת עולם 

פרגמטיסטית, השקפה שבוחנת כל אמירה בתוך ההקשר שבו 
נאמרה. מנקודת מבט זו לסיסמאות יש תפקיד חברתי חשוב גם 

כאשר, מפאת קוצרן, הרעיון שמובע בהן הוא חסר ולעתים שקרי.

מנחה: ד"ר גדי פרודובסקי
יאס"א

< חדר הדרכה, קומת כניסה

"סיסמאות בחינוך מספקות סמלים כונסים לעמדות 
ולעיקרי הרעיונות של תנועות חינוכיות. הן מבטאות 

ומטפחות שותפות רעיונית, מושכות חסידים חדשים, 
ומרגיעות ומחזקות אוהדים ותיקים."

ישראל שפלר, שאלה של חינוך: מבחר מאמרים 
ירושלים: כתר 2011
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תלמוד בבלי מסכת מכות 
והבשורה על פי מתי

התלמוד הבבלי מכיל בתוכו אמרות חכמים, דיונים פרשניים 
והלכתיים ומדרשים ואגדות מן המאה השלישית ועד למאה 

השישית לספירה. עם עריכתו הסופית והעלאתו על הכתב במאה 
השביעית והשמינית הפך התלמוד לטקסט הנלמד והמשפיע 

ביותר בעולם היהודי.

הבשורה על פי מתי נכתבה בסוף המאה הראשונה לספירה. היא 
אחת מארבע ה"בשורות" הכלולות בברית החדשה – המספרות 

את תולדות חייו של ישוע מנצרת על פי האמונה הנוצרית, מלידתו 
ועד למותו ולתחייתו. מבין ארבע הבשורות היא נחשבת לזו 

הקרובה ביותר בתכניה לעולם הרעיונות של חז"ל.

הטקסטים הקצרים שנקרא מן התלמוד ומן הבשורה על פי מתי 
בוחנים האם יש יותר מדי מצוות, האם ניתן לתמצת אותן וכיצד.

מנחה: ד"ר ימית רחמן-שרירא
רוח צעירה

< סלון שלום, קומה 1 

"שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה... בא 
חבקוק והעמידן על אחת שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'."

תלמוד בבלי מסכת מכות דף כג עמוד ב

"כל אשר תרצו שיעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי 
זאת התורה והנביאים"

הבשורה על פי מתי ז, יב
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רמון קנו
תרגילים בסגנון

רמון קנו )1976-1903( היה סופר ומשורר צרפתי ידוע בשנינות 
ובהומור ספרותי ייחודי. ממייסדי תנועת האוליפו שניסתה 

להגדיר מחדש את הטקסט הספרותי דרך יצירת מבנים ודגמים 
ספרותיים הכופים מראש על הכותב אילוצים שונים.

תרגילים בסגנון הוא ספרו הידוע ביותר של רמון קנו. הספר הוא 
ניסוי: יש בו ניסיון לספר סיפור קצר, שבמרכזו פגישה מקרית 

באוטובוס, בלא פחות מ־99 דרכים חדשות, יצירתיות ומשעשעות.

מנחה: ד"ר יעל יוסטוס־סגל
יאס"א

< הולצמן, קומה 1-

"זו לא הייתה אונייה, גם לא מטוס, אלא אמצעי תחבורה 
יבשתי. זה לא היה בוקר, גם לא ערב, אלא שעת צהריים. זה 

לא היה תינוק, גם לא קשיש, אלא אדם צעיר."

רמון קנו, תרגילים בסגנון
תרגום: רותם עטר. ירושלים: מקום לשירה תשע"ו
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�قصار... בקיצור...     �با�ن
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אמ;לק: דיוק ותמצות בכתיבה

הכנס מבקש לבחון את אחת השאלות הגדולות בעולם המילים: האם 
אנו קוראים אותן באמת? האם אורך הטקסט משפיע על העניין שאנו 
מוצאים בו? על הבנתינו אותו? מה המחיר של קיצור? האם התקופה 
שלנו המציאה את מושג התמצות? מדוע התרבות שלנו מאדירה את 

הקצר והמידי? באיזה מושגים אנו חושבים על הזמן שלנו? על שעות 
הפנאי שלנו? מה מידת הסבלנות שלנו? האם הקיצור הוא ערך בפני 

עצמו? האם היה מספיק שנכתוב בכותרת 'דיוק ותמצות בכתיבה' או 
שחשוב היה לפרט את כל זה? אולי היינו צריכים לכתוב רק 'אמ;לק'?



רוצים לקרוא עוד? בואו לבקר באתר הכנס!


