
 

 
               

   
  

 

  

 

    

 

 כוהכנס ותעלוכוים רשמים
 חיפה באוניברסיטת

רב בן ניעה פו־ופ׳ לכבוד

 ניצה ’פרום לכבוד כנם חיפה באוניברסיטת התקיים 2019 ביוני 11ו- 10 בימים
.”תרבות כגיבורת הספרות“ ושמו בן־דב,

 ש״י המרכזיים: והיוצרים העברית, בספרות המרכזיים הנושאים עמדו הכנס בלב
 ענברי אסף הסופר היו המרצים בין ועוד. קארו יוסף רבי עמיחי, יהודה עגנון,
 מוסקטי גבריאלה ופרופי ”הנרקיסיזם בעידן אוטוביוגרפיה“ על שדיבר

 קיומי שורשי אל אישי "מסע על שדיברה - מילנו( אמברוסיאנה, )מהאקדמיה
הכתיבה". דרך

 השחקן והשתתף באר חיים הסופר הרצה עגנון, ש״י יצירת על המרכזי, במושב
 עגנון יצירות על הרצו כן עגנון. מיצירת פרקים שקרא פרידלנדר יהויכין

 המדרש ספרות על מושבים גם התקיימו בהמשך אזרחי, ובן לאור דן ’פו־ופ
 על הנעילה הרצאת את רביקוביץ. ודליה שבתאי יעקב של יצירותיהם ועל

 אלטר אורי רוברט ’פו־ופ נשא ”השוואתית כספרות עברית ספרות“
בן־דב. ניצה פו־ופ׳ סיכום דברי השמיעה ובסיום ברקלי. מאוניברסיטת

 והשוואתית עברית לספרות בחוג המניין מן פרופסור היא בן־דב ניצה
 את גם כמו ובמקרא עברית בספרות הראשון התואר את חיפה. באוניברסיטת

 השני התארים את בירושלים. העברית מהאוניברסיטה קיבלה ההוראה תעודת
 שנים לימדה בברקלי. קליפורניה מאוניברסיטת קיבלה משווה בספרות והשלישי

 באוניברסיטת הברית. בארצות ופרינסטון מישיגן ברקלי, באוניברסיטאות רבות
.Associate Professor^ שימשה פרינסטון

 והשוואתית עברית לספרות החוג סגל על נמנתה היא 1989 משנת
 ועמדה פתחה כך ואחר ומגדר נשים תכנית בראש עמדה חיפה, באוניברסיטת

 של ראשית כעורכת שימשה כן גבוהים. לתארים תרבות לימודי תכנית בראש
 יצחק בפרס זכתה האקדמי. הערוץ וכיו״ר האוניברסיטה של הספרים הוצאת

 לוי ע״ש הממשלה ראש בפרס מלחמה, חיי ספרה על צבאית לספרות שדה
העברית. הספרות לחקר קריב ובפרס אשכול,
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 הפקולטה דיקן אלרוא׳, גור פרופ' מימין: למטה באר. ה״ם והסופר דב בן ניצה פרופ' למעלה:
ענברי אסף והסופר היפה באוניברסיטת הרוה למדעי

53 | 48 גיליון I גג



 

 אלטר אורי רוברט פרופ' למטה: ו״כרט, רפי והמשורר יהושע א.ב. הסופר למעלה:
למדעים הישראלית האקדמיה נשיאת כהן, נילי ופרופ' קליפורניה ברקל׳, מאוניברסיטת
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