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הפקולטה למדעי הרוח והחברה
המחלקה לספרות עברית

הכנס התשעה-עשר של התלמידים לתארים מתקדמים
ע"ש טלי לטוביצקי ז"ל
ערד 6-5 ,ביוני  ,2019ב'-ג' בסיוון תשע"ט

יום רביעי5.6.19 ,
 9:00הסעה מבאר שבע ,חניון מרכז משפחת הלן דילר ()74
 10:15-9:45התכנסות
 10:30-10:15דברי פתיחה :חיים וייס ,ראש המחלקה
וארוחת צהריים
הפסקהראשון
 13:00-12:00מושב
12:00-10:30
\\\\
יו"ר :רועי גרינוולד
עירית רונן ,שירת אהרון שבתאי :שולחן ערוך חדש
יוני ליבנה" ,המילה נתגלתה פתאום" :הפואטי כסוד פנימי
וכמעטפת בהיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה
רון לסרי" ,אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה":
קריאה ספרותית בטקסט היסטורי ,התיעוד העברי למשפט פריז
 13:00-12:00הפסקה וארוחת צהריים
 14:30-13:00מושב שני
 15:00-14:30רוזן
יו"ר :אילנה
הפסקה וחלוקת מפתחות
אפרת רבינוביץ-לסרי ,דיבור בשירה ובמודרניזם
אבי יפרח ,פה אני עומד :על מיזנסצנה בתלמוד
דניאל אשוש ,המבוך והחבל :קריאה ב-בארץ גזירה של רות
אלמוג לצד מיתוס אריאדנה
 15:00-14:30הפסקה
 16:00-15:00מושב שלישי
בתוך צריף ומחוצה לו :חדשנות ,מרכז ,שוליים
הצגת הגיליון השישי של כתב העת צריף
דיון בהשתתפות סלין אסייג ודינה עזריאל (עורכות
הגיליון) ,רועי גרינוולד ורינה ז'אן ברוך; קריאה מיצירות
תלמידי המסלול היצירתי המתפרסמות בגיליון
 16:30-16:00הפסקה
 17:30-16:30מושב רביעי
יו"ר :חמוטל צמיר
אליהו רוזנפלד ,בלב המהומה :על המספר הנעדר בסוגיה
ההלכתית בתלמוד הבבלי
רחל וולף" ,איזו שפה יורה לילדיו"? פולמוס השפות
כפולמוס זהויות בעיתונות הספרדית-יהודית באזמיר
 18:15-17:30חלוקת פרסי הצטיינות :המחלקה לספרות
עברית ומכון הקשרים
הנחיה :חיים וייס
פרס אופירה בן-אריה
יו"ר ועדת השיפוט :נירית קּורמן
זוכת המלגה :מור קדישזון

 18:45יציאה רגלית לכיוון הספרייה
 19:45-19:00ארוחת ערב בספרייה
 19:45ערב חגיגי בספרייה
הנחיה :ענת ויסמן
חלוקת פרסי התחרות לכתיבה בקהילת ערד

רונה קינן בהופעה
יום חמישי6.6.19 ,
 9:00-8:00ארוחת בוקר; מסירת מפתחות בקבלה עד 9:00
 10:00-9:00מושב חמישי
יו"ר :חנה סוקר-שווגר
לירון בירן-ניסנהולץ" ,הוא אמר לקריבאי ,היא אמרה
לקריבה" :דמות האם כסמכות מזווגת בסיפורי קידושין בבבלי
יצחק מלר ,ה"דו"צ היהודי" והלם הקרב :המקרה של יורם
קניוק על פי פוסט מורטם ו-העיטים
 10:30-10:00הפסקה
 12:00-10:30מושב שישי
הנחיה :שירה סתיו
כותבים קוראים :עדי קוגלר על נורית זרחי; עומר שיבולת
על אבות ישורון; רוני אלדד על דליה פלח; דרור אל-על על
אנדרו שון גריר
הענקת מלגת התפנות ליוצרת
זוכת המלגה :אילה בן-לולו
 13:00-12:00ארוחת צהריים
 14:30-13:00מושב שביעי
יו"ר :בתיה שמעוני
מעיין גלברד-עזיזה" ,למרות הפשע העולם לא השתנה" :יום
שניתנו לקבורה כסיפור יסוד לקריאת סיפוריה של רביקוביץ
רונית רפ" ,גם תמונה צריכה שפה להצטייר בה" :אקפרסיס
וסוריאליזם ב-קצכן מאת יואל הופמן
עירית נזר ,גולם או אדם; עד הנה כאבן בוחן לקריאה
אינטרטקסטואלית מדרשית בסיפורי עגנון
 14:30נעילת הכנס
הסעה לבאר שבע ,חניון מרכז משפחת הלן דילר ()74

