
 
 
 
 
 
 

 המחלקה לספרות עברית
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 המחלקה לספרות עבריתתלמידי המחקר של עשר של -לושההש כנסה
2.5.01..9-0קיבוץ משאבי שדה   

 
 
 9.2.01יום חמישי, 

 
 התכנסות .1:.0-..:00
שווגר, ראש -דברי פתיחה: ד"ר חנה סוקר ..:00:02-00

 המחלקה
 
 

 הפרובינציאלי והשולימושב ראשון:  05:22-00:02
 

 יו"ר: פרופ' טובה רוזן
סמי שלום שטרית ורוני סומק כמשוררים אריאלה אופיר: 

 מזרחים
קריאה  – עדות אישית על אשמה ומוות יעל בן צבי:

שלוש אוטוביוגרפיות של נשים -השוואתית בשתיים
 ציוניות

כך שלהגיד שהמקום הזה הוא 'שנהר: -יעל רובין
'מלאכת  – 'נציאלי, זה ממש קומפלימנט בשבילופרובי

 התרגום' ביצירתו של יהושע קנז
 
 

 הפסקה וארוחת צהריים 02:02-05:22
 
 

 הממשי מושב שני:  02:22-02:02
  אירוע השקה לאסופה מיצירות תלמידי המסלול לכתיבה

  
 אלמגור-מנחה: מיכל פלס

 ד"ר ענת ויסמן ושמעון אדףדוברים: 
כהן, -ראיריס בר ני הם: גיתית בן דור,קוראים מיצירותי

 גלעד-אלנתן מיה ושירה שמי
 
 

 הפסקה 01:02-02:22
 
 

מושב מיוחד לרגל הענקת פרס פרופ' גרשון  01:02-.03:1
שקד לעבודת מחקר מצטיינת; חלוקת פרסים לתלמידים 

 מצטיינים מטעם מכון 'הקשרים' והמחלקה
 

 ' יו"ר: פרופ' יגאל שוורץ, ראש מכון 'הקשרים
 ברכות: פרופ' רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה

 פרופ' דיויד ניומן, דיקאן הפקולטה
 שווגר, ראש המחלקה-ד"ר חנה סוקר

 ד"ר מלכה שקד, נציגת משפחת שקד
 –חיים הזז הרצאת זוכה פרס שקד, ד"ר איתמר דרורי: 

 העברית-נוסע של היהודיּות-סוכן
 
 

 הפסקה .03:1-..:00

 הלאומי והאישימושב שלישי:  ..:00-.09:1 
 

 אילנה רוזןיו"ר: פרופ' 
קריאה במרים  –אהבה כאסון פרשני יואב רונאל: 

 לברדיצ'בסקי
המבט והחניכה  כינון –העין  של חניכתהחן שטרס: 
 קנז ליהושע מוסיקלי' ב'מומנט האוקיולרית
ההשגחה  –'ברגע זה נתגלתה לו ובאה לו' יעל דקל: 
 'גילוי אליהו' לס. יזהרהעליונה ב

 
 

 ארוחת ערב .09:1-.1:.5
 
 

  כושילאמאשלהם המופע: .1:.5-..:55 
  הוצאת 'רעב' ודויד 'בום בום' פרץ

 
דוד, משתתפים: נירית בן ארי, אילן בר 

רון דהן, יעל דקל, יעל חזן, אפרת 
שבח, נור שמעי, דויד פרץ,  ירדאי, נוגה 

  ערן צלגוב
 
 

 2.01..0יום שישי 
 

 ארוחת בוקר .0:1-.9:1
 
 

 המרחבימושב רביעי:  .9:1-..:00
 

 יו"ר: פרופ' תמר אלכסנדר
מושג ה'בית' במחזותיו המוקדמים של יוסף מורן פרי: 

 מונדי 
 הפואטיקה האדריכלית של רונית מטלוןיובל בן עטיה: 

מסע אותנטי או סיפור בנוי לתלפיות? מאירה טורצקי: 
ז, 'פה ושם בארץ ישראל עיון בספרו של עמוס עו –

 '0905בסתיו 
 
 

 הפסקה ..:00:02-00
 
 

 הפרוזאיחמישי:  מושב 05:22-00:02
 

 זהבה כספי יו"ר: ד"ר
'הפסימיזם של האינטלקט, אלמגור: -מיכל פלס

 לעגנון 'סיפור פשוט'קריאה ב – האופטימיזם של הרצון'
 –'ילדותי היתה ספינה, שרק כאילו שטה'  מעין גלברד:

 טקסט הפרוזאי של תרצה אתרבצוף לבני הרי
מה שלומך, קריאה ב' –מה שלומך, יואל? ערן צלגוב: 

 ליואל הופמן 'דולורס?
 


