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 השתתפות בכנסים מדעיים:

יס ואוקסימורון ביצירתו הסיפורית של גנסין', הכנס הבינלאומי הראשון 'סינאסתז  1984אפריל 

 אביב.-לחקר הספרות, אוניברסיטת תל

'קומפוזיציות מוחמצות ב"איש הסיפון" של ח"נ ביאליק', כנס ביאליק,   1984מאי 

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

', כנס בנושא: The poetic status of direct speech in the stories of Isaac Babel 1984דצמבר 

 'ספרות יהודית שנכתבה בלשונות סלביות', פריס.

 'היחסיות של הרוע החברתי ב"כחום היום" של טשרניחובסקי', 1985מרץ 

 הכנס הבינלאומי השני לחקר הספרות העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים

העולמי התשיעי למדעי היהדות תשמ"ה, 'האם היה פיארברג רומנטיקן?', הקונגרס   1985 'אוג

 האוניברסיטה העברית בירושלים

'אגואיזם ורגישות מוסרית בספרות העברית החדשה', כנס בנושא 'ספרות ומוסר',  1986 'אפר

 האוניברסיטה העברית בירושלים .

'הפואטיקה של ה"רשימות" ורישומה בספרות העברית בתחילת המאה', הכנס   1987מרץ 

 רסיטאי הרביעי לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת חיפה.הבינאוניב

הסיפור והסרט', יום עיון בנושא:  -'הנשים ומה שמאחוריהן ב"שלושה ימים וילד"  1987יוני 

אביב והאוניברסיטה -סטריאוטיפים ושבירתם בספרות ובקולנוע, אוניברסיטת תל -דמות האחר 

 אביב.-הפתוחה, תל

   Proposal for the functional organization of departments of literature in Universitiesקיץ

 לשיפור ההוראה באוניברסיטאות, אוניברסיטת חיפה. 13-, הקונגרס ה 1987

אוניברסיטאי לתורת  -'הבינום הממוקף בסיפוריו המוקדמים של גנסין', כנס כלל 1988מרץ 

 המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.אילן, -הסגנון והטקסט הספרותי, אוניברסיטת בר

"דקאדנס" ביצירתו של ברנר', הכנס הבינאוניברסיטאי החמישי לחקר הספרות   1988 'פבר

 גוריון.-העברית, אוניברסיטת בן

', כנס בנושא: ספרות ואמנות של נשים   The genesis of modern misogyny'      1989מרץ 

 אביב.-יטה הפתוחה ואוניברסיטת תלהברית, האוניברס-בישראל ובארצות

ד"ר ג'קיל ומר הייד של ספרות התחיה העברית', הכנס  -'רומנטיזם ודקאדנס   1989 'אפר

 אביב.-תל אוניברסיטתהבינאוניברסיטאי השישי לחקר הספרות העברית, 

ההומור קונגרס ; A humorous view of  pre-state Israel in the stories of Y. Hurgin 1989יוני 

 אביב.-היהודי, אוניברסיטת תל
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'בן גוריון בשירתו של אהרון שבתאי', כנס בנושא: בן גוריון והספרות העברית,   1989יוני 

 בוקר.-מדרשת שדה

'השפעת ה"דקאדנס" בספרות הרוסית על שירת ביאליק', הקונגרס העולמי העשירי  1989 'אוג

 למדעי היהדות, ירושלים, האוניברסיטה העברית.

'שמחת עניים והסימבוליזם הרוסי, כנס במלאת עשרים שנה לפטירת נתן אלתרמן,  1990מרץ 

 אביב.-מכון כץ ומוסד אלתרמן, אוניברסיטת תל

כנס על      Heine cult in Hebrew literature of the 1890s and its Russian contextאפריל

 גוריון בנגב.-יטת בןההתקבלות של היינריך היינה בתרבות היהודית, אוניברס

' הקונגרס העולמי הרביעי של האגודה Was Haim Lenski a Schlimazl'?       1990 'אוג

 (,  הרוגייט, אנגליה.AAASSהאמריקנית ללימודים רוסיים )

'משבר האמונה באחווה ובאלטרואיזם בשירת ביאליק בהקשרה הרוסי', הכנס   1991 'אפר

 אילן.-העברית, אוניברסיטת ברהשמיני של החברה לחקר הספרות 

'תחיית השפה והספרות העברית ומאבקה עם היידיש, )ברוסית(, כנס של החברה  1991 'ספט

 האוקראינית לתרבות רוסית, קייב

, 1992,  יוני Slovo I Chas)ההרצאה סוכמה במפורט ע"י מארטה ארוֶנה בכתב העת האוקראיני 

 . (82.-83עמ' 

וליזם וציונות בשירה העברית המודרנית', כנס במלאת מאה שנה 'דקאדנס, סימב 1992 'דצמ

 אביב.-לשירה העברית המודרנית, אוניברסיטת תל

'גנסין ובודלר', הכנס הבינאוניברסיטאי התשיעי לחקר הספרות העברית,  1993 'אפר

 אוניברסיטת חיפה.

 The Israeli Literary Scene', International Conference: Documenting Israel - A'    1993מאי 

Case Study, Focus on: The Role of Research Libraries in Documenting Societies to Meet 

the Needs of Scholars Now and in the Future in a Rapidly Changing Environment, Harvard 

College Library, Harvard University 

קאדנס בסיפורת של ברדיצ'בסקי', הקונגרס היהודי העולמי למדעי 'יסודות של ד 1993יוני 

 היהדות, ירושלים, האוניברסיטה העברית.

'גלגוליה של "הגברת הנהדרת" מסולוביוב עד אלתרמן', כנס אלתרמן, החוג לספרות  1993 'דצמ

 אביב.-עברית, אוניברסיטת תל

ברית', כנס לזכר יוסף האפרתי, 'המעבר ממרומנטיקה לסימבוליזם בשירת הטבע הע 1994מאי 

 אביב.-החוג לתורת הספרות, אוניברסיטת תל
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 Rereading'מלשון פיגורטיבית לרגישות מוסרית: קריאה מחדש של א"נ גנסין', כנס  1994יוני 

Novels/ Rethinking Critical Presuppositions  המרכז ללימודי הספרות של האוניברסיטה ,

 ת שאננים.העברית בשיתוף עם משכנו

 Sobornost' versus Egoism: The Influence of a Russian  moral Dilemma on'   1994יולי  

Hebrew Literature at the Turn of the Twentieth Century', International seminar on: 

Conceptions of Legality and Ethics in Russian Thought, Leeds 7-10 July. 

 Zionism, Decadence and the Revolution of the Spirit at the Turn of the' 1995מרץ  

Century',  The Atlantic Slavistic Association Conference, (March 1995) Columbia Un., 

New York. 

קריאה במחזור "על הפריחה" של לאה גולדברג', כנס לאה גולדברג, החוג לספרות   1995 'דצמ

 ית, האוניברסיטה העברית. עבר

-'סופיולוגיה סימבוליסטית בשירת ביאליק, שלונסקי ואלתרמן', כנס בין 1996 'פבר

 אביב. -אוניברסיטאי לספרות עברית, אוניברסיטת תל

-תל אוניברסיטתשנה למות ברנר,  75ישראל',  כנס למלאת -'פסיכופתולוגיה בארץ  1996 'אפר

 אביב.

 Sofiology and the Concept of Femininity in Russian Symbolism and Hebrew     1996יוני 

Poetry', Conference on Gender and Sexuality in Russian Civilization, University of  Surrey, 

Guilford 

   'Bialik's  "Autumnal" and Lermontov's "Listok" (The Leaf)'      1996יולי  

רות עברית, האיגוד העולמי של מורים לעברית בתפוצות בחסות בית הנשיא, סדנה להוראת ספ

 ירושלים.  

 ", The reception of Leonid Andreev in Hebrew and Yiddish Literature"  1996 'ספט

 של אוריול, רוסיה.  אוניברסיטתשנה להולדתו של ולדימיר אנדרייב,  ה 125כנס למלאת 

1996            ‘Lermontov’s “Vetka Palestiny” and Bialik’s “El Ha-tsipor”’  כנס על ירושלים

 העברית בירושלים.  אוניברסיטתבתרבויות ומסורות דתיות סלאביות, ה

'הציונות והקוסמופוליט היהודי', כנס למלאת מאה שנה לציונות המדינית, אוניברסיטת   1997

 זלמן שזר, ירושלים. הרווארד ואוניברסיטת ברנדייס, בוסטון; מרכז

 חיפה.  אוניברסיטת'מדוע הואשם ברדיצ'בסקי בדקאדנטיזם?', כנס על מ"י ברדיצ'בסקי,  1997

'הפולמוס של ביאליק עם ולדימיר סולוביוב ועם נ' פיודורוב ב"מגילת האש", כנס  1998

 אילן-בר אוניברסיטתבינאוניברסיטאי לספרות, 
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 , כנס לימודים רוסיים, קיימברידג', אנגליהההתקבלות היהודית של אנדרייב' 1998

 אוניברסיטתשנות ספרות ישראלית,  50'האם השירה הישראלית היא שירה יהודית?' כנס      

 אביב.-תל

 – The Sacred Female in Modern Hebrew Literature and its Russian Context 1999' פבר

 Centre for Modern Hebrew Studiesאוניברסיטת קיימברידג', 

 Mental Illness in Modern Hebrew Literature ,Centre for Jewish Studies, School 1999מרץ 

of Oriental and African Studiesאוניברסיטת לונדון , 

1999        "The Jewish Reception of Vladimir Solovyov"   כנס ללימודים סלאביים של

 ., קיימברידג' BASEESאגודת

"חותמו של ולדימיר סולוביוב במחשבה ההיסטורית והתיאולוגית היהודית", כנס על    1999

 סולוביוב והיהודים, אוניברסיטת פטרבורג )ברוסית(. 

 -23עשרה בתרבות הרוסית והשלכתו על הציונות", הכנס השנתי ה-"סוף המאה התשע  1999

 ית, ירושלים. להיסטוריה, מרכז זלמן שזר והחברה ההיסטורית הישראל

"אפוקליפסה בשירת ביאליק ובשירת אלתרמן", הכנס הבינאוניברסיטאי השנתי       2000מאי 

 גוריון. -לספרות עברית, אוניברסיטת בן

"אפוקליפטיקה בשירה העברית במחצית הראשונה של המאה העשרים", כנס על         2000יוני 

 כולל אירגון הכנס(.גוריון )-אפוקליפטיקה ביהדות, אוניברסיטת בן

(,  ICCEES(", כנס סלביסטיקה )1917, 1905"ביאליק והמהפיכות ברוסיה )     2000  'אוג

 טאמפרה, פינלנד.

 "סולוביוב וביאליק", כנס על ולדימיר סולוביוב, המכון לפילוסופיה, מוסקבה.  2000 'ספט

צבי, -קדושת הארץ, יד בןישראל בשירה הארצישראלית", כנס על -"קדושת ארץ      2000 'נוב

 ירושלים.

עשרה -"הריהביליטציה של המיסטיקה במחשבה היהודית בסוף המאה התשע      2001מרץ 

 אביב.-, אוניברסיטת תלWissenschaft des Judentums-ותחילת המאה העשרים", כנס על ה

ל דבורה "מה לעשות עם הכעס? קריאה בסיפור קין והבל ובסיפור 'תרמית' ש    2001מאי  

לחקר הספרות העברית: הספרות העברית והמקרא,  -16אוניברסיטאי ה-בארון", הכנס הבין

 אביב.-אוניברסיטת תל

 "לאה גולדברג והשירה העממית הליטאית", אוניברסיטת ריגה, לאטויה.    2002ינואר 

 Borderlines", כנס  ”Apocalypticism in Yiddish and modern Hebrew Literature  2002אפריל 

 אוניברסיטת סירקיוז, ארה"ב

 , כנס על ולדימיר סולוביוב, אוניברסית איבנובו, רוסיה. ”Bialik and Vl. Solovyov“  2002אפריל 
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"משמעותה של הצורה האסתטית הצרופה בשירת דן פגיס", הכנס        2002מאי 

 העברית. עשר לחקר הספרות העברית, האוניברסיטה -הבינאוניברסיטאי השבעה

 ןגוריו-, אוניברסיטת בןNAPH"לאה גולדברג והשיר הליטאי העממי", כנס    2002יולי 

אוניברסיטאי לספרות עברית, -יצחק", הכנס הבין-רת אברהם בןי"מיסטיקה בש  2003פברואר 

 אילן-אוניברסיטת בר

ת, "סימבוליזם בספרות העברית החדשה", כנס על סימבוליזם בספרות הרוסי 2003מאי 

 האוניברסיטה העברית, ירושלים. 

 כגשר בין תרבותי", כנס האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, ירושלים. "מיסטיקה 2003יוני 

 על מגילת קוהלת, בית הקונפדרציה, ירושלים.    2004מאי 

 , בוסטון. AAASSרוסית", כנס -"אנטישמיות בספרות יהודית  2004דצמבר 

וויה מיסטית על רקע התרבות הרוסית", כנס על השפעת "חברותא כח   2005ינואר 

 אילן-התרבות הרוסית על התרבות היהודית במאה העשרים, אוניברסיטת בר

"הפוטנציאל האינטרדיסציפלינרי של לימודי הספרות", כנס בנושא חינוך יהודי    2005ינואר 

 במגזר הממלכתי, מרון ון ליר, ירושלים. 

ישראל, יד בן -בספרות הישראלית", הרצאה במרכז ללימודי ארץ "אבל ושכול   2005ינואר 

 צבי, בית אריאלה

דרה "פרשת השבוע", עמות "לעילא", המכללה יה על פרשת יתרו בסאהרצ   2005ינואר 

 חי-האקדמית תל

-"פילוסופיה ומיסטיקה בחוגו של הלל צייטלין בעשור האחרון של המאה ה  2005נובמבר 

 גוריון, נוה שלום. -ם ברינקר, אוניברסיטת בן",  כנס לכבוד מנח19

"סולוביוב קורא ומפרש את התלמוד", כנס על ספרות רוסית בהקשר         2006מרץ 

 אילן.-ספרות העולם, אוניברסיטת בר

(, 23-24ות בשיר העברי הראשון" )שירת למך, בראשית ד ע"סגנון ומשמ   2006מרץ 

צאת חוברת "ביקורת ופרשנות" העוסקת בסגנון, כנס של החוג לספרות עם ישראל לרגל 

 אילן. -אוניברסיטת בר

המודרניזציה "מזרח" לעומת "מערב" אירופה בספרות העברית, כנס בינלאומי בנושא     2006יוני 

 אביב. -, אוניברסיטת תלשל יהדות מזרח אירופה

 השתתפות בסמינריונים מחלקתיים ובמסגרות אקדמיות אחרות:

 ,העברית אוניברסיטתפורה הגולשת ביצירתו של גנסין', החוג לספרות עברית, ה'המטא  1984

 ירושלים.

 'דיבור בתוך מטאפורה', החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים.  1986
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-תל אוניברסיטת"עיצבון" של אהרון ראובני כפרוזה מודרניסטית', החוג לספרות עברית, '  1986

 אביב .

פעת הדקאדנס על עיצוב המרחב בשירי ח"נ ביאליק', הרצאה בסמינריון לתלמידי מ.א. 'הש  1988

 אילן.-ודוקטורנטים, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בר

'קריאה נוספת ב"גבעולי אשתקד" של ביאליק', סמינריון מחלקתי של החוג לשון ולספרות   1989

 גוריון בנגב.-עברית, אוניברסיטת בן

אורח במסגרת קורס על הספרות העברית בשנות -סף קטן" של יהודית הנדל', הרצאת'על "כ 1990

 אביב.-השבעים והשמונים, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת תל

1990   'The legitimation of egoism in modern Hebrew literature במסגרת יום עיון מסכם  '

, המרכז ללימודי הספרות, Ethical Paradigms in the Study of Characterלסמינר השנתי בנושא: 

 אוניברסיטה העברית בירושלים.ה

אורח במסגרת קורס על ביוגרפיה וספרות, -'החתולים של ביאליק ושל בודלר', הרצאת   1990

 אביב.-החוג לספרות עברית, אוניברסיטת תל

את אורח במסגרת קורס 'המשולש הבודלרי : שיממון, חתול, עכביש בשירת ביאליק', הרצ   1991

 אילן.-לתלמידים מתקדמים, החוג לספרות, אוניברסיטת בר

"מהפכה" ו"דקאדנס" בספרות התחיה העברית', הרצאה במסגרת סמינר  מחלקתי של החוג '  1991

 לספרות השוואתית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

בתחילת המאה העשרים' בעיות בחקר הספרות העברית  -'אידיאולוגיה ומתודולוגיה  1991

 )ברוסית(, האקדמיה הלאומית למדעים, קייב.

1992 Romanticism and Decadence in the Hebrew literature of Revival 

 סמינר קיץ למורים לספרות בהדרכתו של פרופ' בנימין הרשב, אוניברסיטת ייל.

Elements of Decadence in Bialik's Poetry        1992 נר קיץ למורים לספרות עברית', סמי 

 באוניברסיטאות בחו"ל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

גוריון, -'שירת ביאליק על רקע המושגים "אגואיזם" ו"אלטרואיזם"', המכון לחקר מורשת בן 1991

 בוקר.-שדה

, היום?'  כנס לכבוד פרופ' מאיר וייס, האוניברסיטה העברית -'שירה כנבואה      1993

 לייר.-לים ומכון וןירוש

משתתפים בחוג לספרות עברית, -'דמות האשה בשירת ביאליק', שיעור במסגרת קורס רב 1994

 אביב.-אוניברסיטת תל



 7 

'הדקאדנס האירופי והשפעתו על הספרות העברית', סמינר מחלקתי לרגל צאת הספר מבוא  1994

 גוריון בנגב.-לדקאדנס האירופי, אוניברסיטת בן

The influence of Russian on Hebrew literature      1995( הסמינר היהודי לרבנים ,(JTSניו ,-

 יורק.

The poetry of Esther Raab       1995 הרצאה במסגרת קורס על שירת נשים, אוניברסיטת ,

 קולומביה, ניו יורק.

Demanticized Zionism in Modern Hebrew Literature     1995ל המחלקה , סמינר מחלקתי ש

 יורק.-ללשונות ותרבויות המזרח התיכון, אוניברסיטת קולומביה, ניו

Women Poets and the Israeli Political Experience       1995.אוניברסיטת וושינגטון, סיאטל , 

'הסינדרום האיטלקי בשירה העברית החדשה', כנס לכבוד ספרה של דבורה ברגמן 'צרור  1996

 נט האיטלקי(.זהובים' )על הסו

 1996      "Literatura na ivrite I russkii kontekst ,רצאה ה" )הספרות העברית בהקשרה הרוסי

 )האוניברסיטה הרוסית הממשלתית למדעי הרוח(.  RGGUברוסית(, 

 'מודרניזם בשירה העברית', האוניברסיטה היהודית, מוסקבה.   1996

גוריון )בהשתתפות פרופ' -קאדנס, אוניברסיטת בןהרצאה בערב לכבוד צאת ספרי, מגעים של ד

 בנימין הרשב ומר יורם ברונובסקי(. 

, המחלקה לתאולוגיה ולימודי Jewish Christian Relations in Hebrew Literature   1999 'פבר

 הדתות, אוניברסיטת בריסטול, אנגליה.

  The Sacred Female in Hebrew Literature and its Russian 1999 'פבר

Context", Centre  for Jewish-Christian Relations,  ;'קיימברידג 

  המכון ללימודי היהדות, יוניברסיטי קולג', לונדון. 

 Mental Illness in Modern Hebrew Literature", Centre for Modern Hebrew“ 1999מרץ 

Studies .'אוניברסיטת קיימברידג , 

 Grief and Bereavement in Zelda's Poetry", International Conference on Grief 2000יולי 

and Bereavement, Jerusalem. 

'הנשיות הגואלת בשירת ביאליק', כנס לציון הופעת שירי ביאליק מהדורה מדעית  2001ינואר 

 אביב.-, אוניברסיטת תל'חלק ג

 אילן-יברסיטת בר"היחס לאחר בשירת זלדה", השתלמות מורים באונ 2002ינואר 

"ההתקבלות של ליאוניד אנדרייב בספרות ובתיאטרון בעברית   2002נובמבר   

 וביידיש", המכון ללימודי יהדות מתקדמים, אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה. 
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 "ביאליק והסימבוליזם הרוסי", המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה העברית   2003יוני 

קיץ על מיסטיקה בספרות העברית לסטודנטים מתקדמים, דוקטורנטים וחוקרים  קורס    2007יולי 

 צעירים, מוסקבה )פעולה משותפת של האוניברסיטה העברית ומכון "ספר", מוסקבה(. 

  

 הרצאות  במסגרות לא  אקדמיות:

ואילך: עשרות השתלמויות קיץ והרצאות לאורך השנה במסגרת השתלמויות למורים   1971

יסודיים שנערכו על ידי אוניברסיטאות שונות בארץ ועל ידי משרד החינוך ; -ספר על-בבתילספרות 

אביב; הרצאות בקיבוצים -הרצאות למבוגרים בנושאי ספרות ב'בית הסופר' בירושלים ובתל

 ובמועדונים שונים )'צוותא', 'מעלה' ועוד(.

 ערבית'.השתתפות בתכנית טלויזיה בנושא: 'שירה לאומית יהודית ו  1987

 'זהות נשית וזהות גברית בספרות העברית', מרכז זלמן שז"ר, ירושלים.  1991

'זלדה ומשוררים דתיים אחרים בישראל', סמינר לסופרים עולים מרוסיה, גבעת חביבה,   1991

 )ברוסית(.

'תחיית הלשון העברית ויחסיה עם היידיש', כנס  של אקדמאים ואנשי רוח מרוסיה    1991

 ינה על היחסים בין התרבות האוקראינית והרוסית . ומאוקרא

  'הספרות העברית החדשה בזיקתה ליהדות' לקבוצת מנהיגים יהודים מארה"ב, 1991

  Jewish Theological Seminary.)ירושלים )באנגלית , 

', סדרת הרצאות על גבולות -19'השגעון הרומנטי לעומת השגעון בספרות של סוף המאה ה 1994

 ן' במסגרת ההצגות הקליניות של המרכז לבריאות הנפש 'טלביה', ירושלים.השגעו

המועצות לשעבר,  -רוח ממדינות ברית-הרצאה בנושא 'הספרות הישראלית' לקבוצת אנשי 1994

 ירושלים )ברוסית(.

סמינר  -'האם הנאמנות היא מלכודת? )על ההיבט המוסרי בספרות העברית החדשה(' , כרם  1994

 רושלים.למורים, י

'שירת אסתר ראב', קורס על שירת נשים, המחלקה לשפות ותרבויות של המזרח הקרוב,  1995

 אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק )באנגלית(

 יורק, )באנגלית(.-, ניוQueens College'ההיבט הפוליטי של שירת נשים בישראל',  1995

 ורק )באנגלית(, ניו י EXPOכנ"ל, בכנס על ספרות נשים בישראל,  1995

 סדרת הרצאות על 'ביאליק בהקשר האירופי', בית עגנון, ירושלים.  1996

 'לצאת מן הבור עם זלדה: הערך התראפויטי של שירי זלדה', במסגרת הסידרה 'ספרות 1996

 ותראפיה' של האוניברסיטה הפתוחה, משכנות שאננים, ירושלים.
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נכר, בית -ספרו של פרופ' דן מירון הסתכלות ברב'המוזרות העגנונית והוריה', ערב לכבוד  1997

 עגנון, ירושלים.

 'הנשיות הגואלת בספרות העברית החדשה', מכון ון ליר, ירושלים.  2000

ליר, -'יש יהדות ישראלית', ערב לכבוד קבלת פרס ישראל לאביעזר רביצקי, מכון ון 2001

 ירושלים. 

 וע", מכון ון ליר.'קריאה בבראשית פרק ד'' במסגרת הסידרה "פותחים שב 2002

 אביב.-"ההקשר הרוסי של הספרות העברית", בית שלום עליכם, תל 2001 'פבר

 אביב.-"דקאדנס בספרות העברית בתחילת המאה העשרים", בית שלום עליכם, תל 2001מרץ 

"היהודיות הישראלית של זלדה", במסגרת הקורס: מסע בעקבות ארון הספרים  2001 'אפר

 י, ירושלים.צב-היהודי, מכון בן

סדרת של ארבע הרצאות על מיסטיקה בספרות העברית החדשה: ביאליק,  2001מאי -'אפר

 אלתרמן, אמיר גלבוע, זלדה במכון רבין, ירושלים

 אביב-.  "המגע עם הזולת כחוויה מיסטית בשירת זלדה", בית שלום עליכם, תל2002פברואר 

 זלמן שזר, ירושלים. "מיסטיקה בספרות העברית החדשה", יד  2003ינואר 

 "שירת אהבה יהודית", מכון הרטמן, ירושלים 2003פברואר 

"ביאליק והשירה הרוסית", כנס של המכון ללימודים מתקדמים, האוניברסיטה          2003יוני 

 העברית בירושלים. 

"מה טוב ומה רע בעיני ה'?", במסגרת הסדרה "פותחים שבוע", מכון ון ליר,   2003דצמבר 

 רושלים.י

 : ת הרצאות במרכז זלמן שז"ר ובבית שלום עליכםוסדר 2004-2005

גברים ונשים ביצירת גנסין; גברים ונשים ביצירת ברנר; אודסה בסיפורים ומחזות של איסאק 

 באבל. 

 סדרת הרצאות על אפוקליפטיקה בספרות העברית ב"בית אבי חי", ירושלים.                2007

ירופה )הונגריה, רומניה, סרביה, סלובקיה( סמינר לסטודנטים מתקדמים ממרכז א 2005

 על ישראל והיהדות, פליץ' )סרביה(, הסוכנות היהודית. 

 על פרשת "מקץ" במכון ון ליר במסגרת הסידרה "פותחים שבוע".   2012

 


