
 ֶיֶלד ֵחן, ַיְלַּדת ֵחן: 
שירי הזמר של ילדי היישוב העברי )1948-1882(

לרגל השקת תקליטור של שירי ילדים מאוסף ארכיון 
הצליל הלאומי בהפקת המרכז לחקר המוזיקה היהודית 

של האוניברסיטה העברית.
יום ה', כ"ח בטבת, 10 בינואר 20:30 

האירוע מתקיים בשיתוף עם זֶֶמ�   ֶׁת – מיזם להצלת הזמר העברי המוקדם
ברכות: ד"ר גילה פלם, הספרייה הלאומית

פרופ' אדוין סרוסי, מרכז לחקר המוזיקה היהודית
על שירי הילדים הראשונים: ד"ר דן אלמגור 

גיטרה והובלת שירה: נֹגה אשד
הכניסה בתשלום: ₪30 לכרטיס. 

ניתן לרכוש כרטיסים באשראי בימים א'–ה' בין השעות 9:30 – 15:00
בטל': 6584679–02 או במזומן במחלקת הכספים בספרייה )קומה 1–(

*ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע. 

חוקר בצהריים עם ראובן קמפניינו
יום ב', ג' בשבט, 14 בינואר 14:00 

ד"ר אביעד סטולמן, הספרייה הלאומית – דברי פתיחה
ראובן קמפניינו, מחבר הספרים "לקט מפאה" ו"פירות שביעית"

 המשולש הבין דתי: 
יהודים נוצרים ופגאנים בארץ ישראל בראי התלמוד הירושלמי

 קונצרט במסגרת פסטיבל למוזיקה יהודית: 
מוזיקה יהודית אמנותית

יום ג', ד' בשבט, 15 בינואר 19:00 

יצירות מופת מאת מלחיני האסכולה של מוזיקה אמנותית-יהודית של תחילת 
המאה ה–20 אלכסנדר קריין, שמואל אלמן, יוסף אחרון, יואל אנגל וישראל 

ברנדמן. מאוצרות ארכיון המוזיקה של הספרייה הלאומית.
בתמיכת המשרד לקליטת העלייה – מרכז לקליטת אמנים עולים

ברכות: ד"ר גילה פלם, הספרייה הלאומית
פרופ' אדוין סרוסי, מרכז לחקר המוזיקה היהודית

בביצוע: 
גלעד הראל, קלרינט; משה אהרונוב, יונה צור, כנורות; יונתן קרן, ויולה; 

רחלי גלאי, צ'לו; מיכאל אנוחין, קונטרבס; רפאל פריימן, כלי הקשה
ניהול מוזיקלי: רחלי גלאי  

 הכניסה ללא תשלום. מספר המקומות מוגבל. 
יש להרשם מראש בטלפון: 02-6585060 

"זווית חדה" – העיתונות הישראלית על פרשת דרכים
 עם קליטת ארכיונו של שלום רוזנפלד 

בספרייה הלאומית
יום ב',  י"ז שבט, 28 בינואר, 19:00 

ד"ר חזי עמיאור, הספרייה הלאומית – דברי פתיחה  
תמר )רוזנפלד( גיא – דברי ברכה

ד"ר רפי מן, המרכז האוניברסיטאי אריאל
שלום רוזנפלד – עיתונאי מדור אחר

פאנל: העורך כחונך עיתונאים
מנחה – פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת תל אביב

חנוך מרמרי, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עורך "העין השביעית"
Jerusalem Post הירש גודמן, לשעבר סגן נשיא

יצחק לבני, לשעבר מפקד גלי צה"ל ומנכ"ל רשות השידור 
פאנל: העיתונאי והעיתונות כמובילי תרבות - עבר והווה

מנחה – אבי בטלהיים, לשעבר סגן עורך מעריב 
יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי

ד"ר מרדכי נאור, סופר וחוקר ארץ ישראל והתקשורת הישראלית
בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות, עיתון "הארץ" 

דווקא יידיש במאה העשרים ואחת
יום ג',  יח' שבט, 29 בינואר, 20:30 

מנחה: פרופ' חגי בן שמאי, המנהל האקדמי של הספרייה הלאומית
דוד בלומברג, יו"ר הדירקטוריון של הספרייה הלאומית 

דברי פתיחה: יידיש ותרבות ישראלית
ד"ר אביעד סטולמן, אוצר אוסף יהדות, הספרייה הלאומית

אוספי היידיש של הספרייה הלאומית: עבר, הווה ועתיד
אהרן לנסקי, מנהל המרכז הלאומי האמריקני לספרי יידיש 

Outwitting History:  
The Last-Minute Rescue of a Million Yiddish Books

)ההרצאה באנגלית ויינתן תרגום סימולטני(
בני מר, עורך מוסף ספרים, "הארץ"

יידיש בלי אידישקייט?
אבישי פיש יופיע בקטעים ממיטב היצירה ביידיש

הכניסה בתשלום: ₪30 לכרטיס. 
ניתן לרכוש כרטיסים באשראי בימים א'–ה' בין השעות 9:30 – 15:00

בטל': 6584679–02 או במזומן במחלקת הכספים בספרייה )קומה 1–(
*ניתן לבטל עד 3 ימים לפני האירוע. 

תצוגה חד-פעמית: 
שמונה מאות שנות יידיש כתובה: אוצרות היידיש בספרייה הלאומית
בתצוגה יוצגו פריטים נדירים מאוספי הספרייה הלאומית וביניהם: מחזור 

וורמס הכולל את התיעוד הכתוב הראשון של היידיש, כתבי יד ממיטב 
הסופרים והמשוררים, וכן ספרים מודפסים שיצאו לאור בין המאות ה–16 

וה–21 

הכניסה
ללא תשלום

הכניסה
ללא תשלום

הכניסה
ללא תשלום

ציור של נחום גוטמן - ילדים על שפת הים באדיבות מוזיאון נחום גוטמן תל אביב

 NationalLibraryIsrael | www.nli.org.il
סיורים בספרייה הלאומית: סיורים מודרכים יתקיימו בימי שישי 

בשעה 10:00, בהרשמה מראש וללא תשלום  
סיורים לקבוצות: ניתן לתאם סיורים לימים א'–ו', בשעות הפעילות 

של הספרייה. הרשמה מראש במחלקת ההדרכה: 6585799–02 
הספרייה הלאומית קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם, ירושלים 

טלפון:  6585027–02 / פקס: 6586315–02 

תרבות בספרייה הלאומית
ינואר 2013 טבת - שבט תשע"ג

...נּוִדי ַהְרֶכם ִצּפֹור ]תהלים יא, א[

הכניסה
בתשלום

הכניסה
בתשלום

תכנית בר ובת מצווה בספרייה הלאומית
מסע גילוי חוויתי בין אוצרות הספרייה

 המחזור הקרוב יפתח ביום ג', ד' בשבט, 15 בינואר 2013. 
כיתות בית-ספר בתיאום מראש. 

 barbat.mitzvah@nli.org.il 02-5494031 :פרטים והרשמה

אתם מוזמנים להירשם באתר הספרייה 
ולקבל עדכונים על אירועי התרבות המתקיימים בה.


