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המחלקה לספרות עברית

הכנס השבעה-עשר של תלמידי המחקר במחלקה לספרות עברית
ערד ,18-19.5.2017 ,כ"ב-כ"ג באייר תשע"ז

יום חמישי18.5.17 ,
 9:00הסעה מבאר שבע ,חניון מול מרכז משפחת הלן דילר
()74
 10:15-9:45התכנסות
 10:30-10:15דברי פתיחה :חביבה ישי ,ראשת המחלקה

 12:30-10:30מושב ראשון :הבִּ יצה הספרותית
יו"ר :חנה סוקר-שווגר
יפתח אשכנזי ,בסכנת הכחדה :המערכת האקולוגית של
הספרות העברית באביב 2008
תמי ישראלי" ,וכל אבותיי מתגוללים לרגלי והם אינם
יודעים מה פשר הציפור הזו שבחיקי" :כניסתה
המסוכסכת של חדוה הרכבי לשדה השירה העברית
יתי ַתעֲ ר ֹוְך?":
שירה מציאל-שוורצמן" ,אֵּ יכָה לְ ִּחּצָך חֲ נִּ ִּ
התנצחות שירית היתולית בין משוררי המאה ה13-
אלי אשד ,יעקב אשמן :הכנעני של הארץ שלנו,
מקיצוניות אידיאולוגית להתמתנות טקטית
 13:45-12:30הפסקה וארוחת צהריים

 14:45-13:45מושב שני :על סף המוות
יו"ר :גידי נבו
ּצּורה וְ עָ זַב הַ ִּד ְמיוֹן" :הקינה כמקרה
נופר רשקס" ,וְ ל ַָקח הַ ָ
בוחן לשאלת הז'אנרים בשירה העברית האנדלוסית בימי
הביניים
אדם רצון ,תודה על מה שלי נתת :הכרת תודה בסיפורת
אישית ובשיח של נוטים למות
 15:15-14:45הפסקה

 16:30-15:15מושב שלישי :לׂשים במילים :מיצירתם של
תלמידי המסלול לכתיבה
הנחיה :שמעון אדף
בהשתתפות :עדית שמעוני ,אודליה גולדמן ,עמית הכט,
עמוס דגני ,אורן קרבל ,ארז שחר
הצגת הגיליון החדש של כתב העת צריף :דינה עזריאל-
סמדר ,רחלי מדר

 18:30-17:30מושב רביעי :מדרש :עיבוד ועריכה
יו"ר :אילנה רוזן
רון לסרי ,שליחי מצווה ושליחי מוות :עריכה ,עיבוד,
תרגום ומסירה של ספרות החכמים במנורת המאור לר'
ישראל אלנקאוה
עדי צביאלי ,בושה ונִּ ְראּות :סיפור אשת ר' חנינא והחלות
ועיבודיו לילדים
 19:30-18:30ארוחת ערב
 19:30יציאה רגלית לכיוון הספרייה
 19:45קבלת פנים בספרייה

 20:15ערב חגיגי בספרייה
הנחיה :חיים וייס
חלוקת פרסי התחרות לכתיבה בקהילת ערד

הדר לוי במופע סטנדאפ
יום שישי19.5.17 ,
 9:00-8:00ארוחת בוקר; מסירת מפתחות בקבלה עד 9

 10:00-9:00מושב חמישי :בין מעמדות ,בין לאומים ,בין
מגדרים
יו"ר :חמוטל צמיר
יונית נעמן ,השיקסע :עזר כנגדו ,משרתות גויות ואדונים
יהודים פלוס חריגים
עדי אישה" ,כלואה ונמלטת" :מרחבי המילוט ביצירתה של
שושנה שבבו
 10:15-10:00הפסקה

 10:45-10:15הענקת מלגת התפנות ליוצר
הנחיה :יגאל שוורץ
זוכת המלגה :מיכל ספיר
 11:00-10:45הפסקה

 12:30-11:00מושב שישי :דומם ,חי ,מדבֵּ ר
 17:00-16:30פרסי הצטיינות :המחלקה לספרות עברית
ומכון הקשרים
הנחיה :יגאל שוורץ וחביבה ישי
 17:30-17:00הפסקה

יו"ר :פיטר לנרד
שחר לבנון ,ה'דברים' בשירת אבות ישורון
חניתה ברבירו ,סיפורי בעלי חיים בראי המגדר :עיון
השוואתי בסיפורי בעלי חיים של דוברי לאדינו ודוברי
יידיש
יואב רונאל ,אהבה כמות שהיא :בין בארת לאגמבן
 12:30הסעה לבאר שבע ,חניון מול מרכז משפחת הלן דילר ()74

