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התכנסות  13:30

מושב ראשון  15:45-14:00

יו"ר: איתמר אבן–זהר  

איתמר אבן–זהר  

דברי פתיחה  

שלמה בידרמן, דקאן הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל–אביב  

ברכות  

מרים  שלזינגר )אוניברסיטת בר אילן(  

על ספר היובל לגדעון טורי  

רחל ויסברוד )אוניברסיטת בר אילן(  

רב–לשוניות בישראל: השלכות לחקר התרגום  

רקפת סלע–שפי )אוניברסיטת תל–אביב(  

"כוכבים" ו"מקצוענים": דימוי עצמי וסטאטוס של מתרגמים  

ניצה בן–ארי )אוניברסיטת תל–אביב(  

מתרגמים כגיבורי ספרות: מטדי בר ועד סאמאר  

הפסקה  16:15-15:45

מושב שני  18:00-16:15

יו"ר: חני עמית–כוכבי  

מרים שלזינגר )אוניברסיטת בר אילן(  

על חלקו של חקר המתורגמנות במחקר התרגום  

מחמוד כיאל )אוניברסיטת תל–אביב(  

'המסע אל האי אולי': תרגום ספרות ילדים עברית לערבית  

איתמר אבן–זהר )אוניברסיטת תל–אביב(  

"משמאל לימין", או "שמאלה וימינה"?  

גדעון טורי  

דברים  
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 בית–הספר למדעי התרבות, מכון פורטר לפואטיקה וסמיוטיקה,

 התוכנית ללימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום,

הקתדרה לסמיוטיקה ע"ש פורטר

הוועדה המארגנת: 

איתמר אבן–זהר, מרים שלזינגר


