
 

 "ר יהודית מנוביץד

 תקציר קורות חיים

 

  תפקיד במכללה

 ראש החוג לספרות 

 

 תחומי התמחות

 ספרות עם ישראל

 ספרות עולמית )משווה(

 מתודיקה להוראת הספרות

 הדרכה פדגוגית בספרות

 

 תחומי הוראה

 ספרות האגדה התלמודית והמדרש

 מבוא לספרות העברית החדשה

 יםסיפורת עברית בראשית המאה העשר

 ספרות השואה

 שירה אמונית

 מדור הפלמ"ח ועד ימינו –שירה ישראלית מודרנית 

 ועד ימינו 91סיפורת  קצרה עולמית  ממחצית המאה ה

 .02-ועד תום המאה ה 91 -, ממחצית המאה הריאליזם ואבסורד –דרמה מודרנית 

 דרכי הוראת הספרות

 

 רסומיםפ

, שנתון המכללה, ח, תלפיות, "לצבי יאיר 'אל תפן' ב משמעות בשירעיצו – 'שגרה' אל מול 'זיקה'" .9

 תשנ"ו.-תשנ"ה

 , שנתון המכללה, ט, תשנ"ז.תלפיות, "קולאז' בסיפור קצר של זריצקי'סוריאליזם ותמונות " .0

בסיפוריו  סיון התמודדות עם מציאות שואה יהלשון הפיגוראטיבית כנ –פיגוראטיביות אל מול שואה " .3

 תש"ס.-תון המכללה, יא, תשנ"ט, שנתלפיות, "של זריצקי

, חיבור  האיש ושירתו -צבי מאיר שטיינמץ(, אחרון משוררי העברית בהונגריה ערב השואה ) צבי יאיר. 4

 לשם קבלת תואר דוקטור באוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ו.

האחרונה,  "'אספת נמירוב' )בן שלמה(: הפואמה שדקלמו יהודי הונגריה בדרכם, . מנוביץ, יהודית5

 התקבל. אך טרם (0293) נשלח לפרסום -השואה",  ת"ט ועם ביאליק מתוככי-'משוחחת' עם ת"ח

 
 השתלמויות מוריםכנסים ו

 
 .  מנוביץ, יהודית,  "מבנה, טכניקה, משמעות וכוונות ב'תיאום כוונות' לחיים סבתו",9
 ,00.99.0222חינוך, הרצאה ביום עיון ארצי למורים ומרכזי ספרות בחמ"ד מטעם משרד ה  
 אוניברסיטת בר אילן.   

                      
 . מנוביץ, יהודית,  "הספרות העברית בין 'מזרח' ל'מערב' ",0 
 ,00.90.0225הרצאה בכנס מורים לספרות מטעם משרד החינוך,  
 אוניברסיטת בר אילן. 

                  



 . מנוביץ, יהודית, "דילמות תרבותיות ועיצוב של מחאה בשירת ארז ביטון",3 
 ,0220הרצאה ביום עיון למורים לספרות, המכללה ירושלים בשיתוף משרד החינוך,  דצמבר,  
 מכללה, ירושלים. 

                      
 אמנון שמוש",עיון בשיר החובה 'פרוכת' ל –. מנוביץ, יהודית, "חוט, מילים ומנגינה 4

 ,0.3.0292הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם משרד החינוך,   
 מרכז פסג"ה בני ברק.

                
 זינגר", -. מנוביץ, יהודית, "עיון בסיפור החובה 'המפתח' ליצחק בשביס5

 ,95.99.0292הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם משרד החינוך,  
 ה בני ברק.מרכז פסג"

                    
מפגש של תודעות מיוסרות עם ייצוגי  –. מנוביץ, יהודית, "על 'עשן' ו'ערפל', 'סכר שכחה' ו'אגם סואן' 6

 עיון בשירי החובה של עמיחי ורחל: 'והילד איננו' ו'פגישה, חצי פגישה' ",   –מציאות חומקת 
 ,  90.90.0299רד החינוך, הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם מש 

 מרכז פסג"ה בני ברק.
 
מפגש של תודעות מיוסרות עם ייצוגי  –. מנוביץ, יהודית, "על 'עשן' ו'ערפל', 'סכר שכחה' ו'אגם סואן' 0

 עיון בשירי החובה של עמיחי ורחל: 'והילד איננו' ו'פגישה, חצי פגישה' ",   –מציאות חומקת 
 ,  91.90.0299ת ספרות מטעם משרד החינוך, הרצאה בהשתלמות מחוזית בהורא 

 . מרכז פסג"ה באר שבע
 
 עיון בסיפור 'יד ושם' לאהרן מגד",–. מנוביץ, יהודית, "'לכל איש יש שם' 0

 ,03.90.93הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם משרד החינוך, 
 מרכז פסג"ה באר שבע.

 
 ן בסיפור 'יד ושם' לאהרן מגד",עיו–. מנוביץ, יהודית, "'לכל איש יש שם' 1

 ,04.90.93הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם משרד החינוך, 
 ה אשקלון.מרכז פסג"

 
 עיון בסיפור החובה 'יד ושם' לאהרן מגד", –. מנוביץ, יהודית, "בין 'יד' ל'שם' 92

 ,6.9.94הרצאה בהשתלמות מחוזית בהוראת ספרות מטעם משרד החינוך, 
 פסג"ה בני ברק.מרכז 

 
 


