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בתמיכתם של סטיוארט ב’ ז''ל וטוני יאנג

יום שלישי, 12.5.15

11:15 הסעה מחניית מרכז משפחת הלן דילר (74), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, לאכסניית ערד

12:30 התכנסות וכיבוד קל 

13:00 דברי פתיחה: ד“ר אוריה כפיר, בשם הוועדה המארגנת

15:15-13:15 מושב ראשון - אינטרטקסטואליות
יו"ר: ד“ר גידי נבו

אוראל שרפ, "קווים ירוקים-אדמדמים וניצוצות של אש לבנה": התגלות והלכה 
ב“מסביב לנקודה“ של יוסף חיים ברנר

ֵאילאור פורת, השפה הפרטית של יונה וולך והמפטי דמפטי
עירית נגר, "פת שלימה" לעגנון כאלטרנטיבה תיאולוגית

רונית רפ, התגנבות ציורים: אקפראסיס ואיקונוקלזם בהתגנבות יחידים
של יהושע קנז

15:45-15:15 הפסקה

17:15-15:45 מושב שני - יצירה, עריכה, עיבוד
יו"ר: ד“ר חנה סוקר-שווגר

אפרת גרבר ארן, מדרש משל: מדרשים מודרניים של נשים, כתיבה נשית בשפה גברית
עלמה כהן-ורדי, סוגיות מרכזיות בעריכה ספרותית בעקבות עיון בחלופת המכתבים בין 

ברש לבורלא
איתי מרינברג-מיליקובסקי, כמעיין המתגבר: פרק בתולדות ייצוגו הספרותי 

של בית המדרש החז"לי

17:15 הסעה לטקס בקונסרבטוריון ערד

17:45 התכנסות וכיבוד קל

20:00-18:00 טקס חלוקת פרסים על-שם עמוס עוז, תשע"ה 
יו“ר: ד"ר חביבה ישי, ראש המחלקה לספרות עברית

דברי פתיחה: פרופ‘ יגאל שוורץ, המחלקה לספרות עברית
ברכות: פרופ' דיוויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גב' מרינה גלייזר, מנהלת מחלקת אירועי תרבות וקליטת עלייה, עיריית ערד

חלוקת פרסים:
פרסי יצירה בתחרות הסיפור הקצר

פרס סופר/ת מלגת התפנות
פרסי הצטיינות לתלמידי מחקר, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרצאה:
חן בר יצחק, המחלקה לספרות עברית

 The Dissolution of Utopia: Literary Representations of the City of Haifa,
between Herzl’s ‘Altneuland’ and Later Israeli Writing

קטעי נגינה:
חלק א'

Jerome Kern "Smoke Gets In Your Eyes" from Broadway musical "Roberta"    
בביצוע טריו: איגור קצבמן [כינור], איגור ריינגולד [צ'לו], ילנה מטוסוב [פסנתר]

חלק ב' 
    דואט כינורות מאת וו‘ א‘ מוצארט, בביצוע טל אוחנה[כינור] ודים אוזרסקי [כינור]  

   ואלס מס' 7 מאת פ‘ שופן  |  ליבר-טנגו מאת א‘ פיאצולה 
בביצוע טריו: איגור קצבמן [כינור], איגור ריינגולד [צ'לו], ילנה מטוסוב [פסנתר]

20:00 הסעה לאכסנייה

20:30 ארוחת ערב וחלוקת מפתחות

יום רביעי, 13.5.15

9:30-8:30 ארוחת בוקר, פינוי חדרים ומסירת מפתחות בקבלה עד שעה 9:30

11:30-9:30 מושב שלישי - דוברים וקולות, אחדות וריבוי
יו"ר: ד“ר פיטר לנרד

אפרת רבינוביץ', שיחה מנומסת בשעת ִאיּום: קריאה בשיר "מרגוט" לדליה הרץ
עדי אישה, דמות הגיבורה הכפולה: שושנה שבבו 

תום קלנר, הצעה להתבוננות בברנהרט של יואל הופמן בעקבות הזן-בודהיזם ודלז וגואטרי
רבקה רוזנר, גבר, אישה, ומה שביניהם: קוויריות בסיפורי אתגר קרת

12:00-11:30  הפסקה

13:30-12:00 מושב רביעי - המסלול לכתיבה: כתיבה היא לפעמים בית
הנחיה: שמעון אדף

צריף: הצגת הגיליון השני של כתב העת של תלמידי המסלול
תמר אגמון, עמית הכט, דינה עזריאלי-סמדר

חדר העבודה: קריאת יצירות של תלמידי המסלול ודיון בהן
דינה עזראלי-סמדר, נועה סדן-שהרבני, רחלי מדר

15:00-13:30 ארוחת צהרים

 16:30-15:00 מושב חמישי - מרחב, גבול, זהות
יו"ר: ד“ר אליעזר פאפו

יודית מילר, גבולות ללא גבולות: תפיסת האזור באירופה הקטנה של אהרון אפלפלד
ליטל ליברמן-אביטל, היד, הספר והחלום: מוטיבי מפתח בסיפורן האישי של מרפאות 

מקצועיות, יוצאות צפון אפריקה בישראל
מי-טל נדלר, "תקשיב, לשבילים בארץ יש קול": מרחב ואתיקה באשה בורחת מבשורה 

של דויד גרוסמן  

נעילה: ד“ר חביבה ישי, ראש המחלקה לספרות עברית

16:45 הסעה מערד לחניית מרכז משפחת הלן דילר (74) אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

עיריית ערד


