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Ouvrages et articles généraux 

 
  אוניברסיטת תל אביב -וג הדיבור המזרחי בסיפורת העברית ייצ

 

. מבוא. במאמר זה יידונו שני נושאים בסיפורת העברית הדיבור המזרחי ייצוג .רבקה בליבוים ,יוחאי אופנהיימר

וההבדל בין ייצוגו בכתיבה של יוצרים  בסיפורת הישראלית המזרחי הדיבור ייצוג עיקריים. הנושא הראשון הוא
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 .על קורס שעסק בספרות מזרחית מימי חסקין -שירים בדיו שחורה  

 
La littérature israélienne aujourd’hui : miroir d’une société multiple, Yod, INALCO, Numéro 

14, 2009. 

 

CIVILISATION 

 

Juifs ashkénazes et Juifs 'orientaux' en Israël, des années 1950 à l'aube du XXIe 

siècle. 
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