
 

  תשע"הלשנת הלימודים  ורפואה ספרות  -21110110קורס בחירה מס' 

 לסטודנטים לרפואה, רפואת שיניים, התכנית המשולבת הקורס מיועד

 אביב -ותלמידי שאר הפקולטות באוניברסיטת תל מקצועות הרפואה

 אליעזר שרייבמןלזכרו של  דו שיח סופרים רופאים -שם הקורס: ספרות ורפואה

)באולם לולה   41.01.00 -החל מה 00:11-00:11הקורס יתקיים בסמסטר א' יום ה' בין השע' 

 בקומת הכניסה בבניין סאקלר(.

 במסגרת הקורס יופיעו לפני הסטודנטים מבחירי הסופרים והמשוררים שיקראו מיצירותיהם וביניהם: 

, אשר רייך,  ימור שריר, לא. ב. יהושע, חיים באר, דן בניה סרי,  יוסי שריד ,עמוס עוז

פרופ' דן פרופ' רון מרגולין,  פרופ' שלמה שוהם, כמו כן החוקרים : מיכל סנונית 

 , פרופ' צבי נאור, פרופ' נסים מזרחיפרופ' פיליפ רוזנאופרופ' יוסי יזרעלי, לאור, 

  ועוד

 רופאים בכירים. -יגיבו

עולם  ועל זווית הראייה שלהם לגביהקורס ישים את הדגש על רב שיח בין הסטודנטים לסופרים 

 חולה ויעסוק בחיבור בין כתיבה ורפואה.-הרפואה, על יחסי רופא

קיימת אפשרות  על אחד מנושאי ההרצאות.  נדרשת עבודה קצרה –אין בחינה. בסיום הקורס  

. היצירות יפורסמו בספר ) גם שירה( שתכתב על ידי הסטודנטים להגיש יצירה ספרותית מקורית

 חובת נוכחות.   יצירות הסטודנטים של קורס ספרות ורפואה שיונח בספריית הפקולטה ובספריית הדיקן.

ניתן לצפות בהרצאות קורס ספרות ורפואה הקודם ביוטיוב של אוניברסיטת ת"א ובאתר הקורס. ניתן 

 לקרא ולהתרשם מספרי יצירות הסטודנטים המונחים בספריית רפואה באוסף ספרות ורפואה.

 *תכנית ההרצאות: 

אתיות כמניע לכתיבה ספרותית על רפואה.  הקדמה: ד"ר לימור  -סוגיות ביו -. פרופ' רון מרגולין 0

  41.01.00 . המשורר אשר רייך יקרא משיריו.שריר

. במצבים נפשיים חריגיםים עוסקה יהעל סיפור  : ד "ר לימור שריר. השיגעון בעולם התבונה.  סופרת2

 ואף שיר פרי עטו   והכסף"  הזהביונות "תעודת הצטיינות" מתוך ד  סיפור פרי עטה: המשורר יואב איתמר יקריא 



פרופ' משה  דיון : ניתוח ובנושא. שירים פרי עטו  יקראו על השיגעון  ישוחחפרופ' יוסי יזרעלי 

 0.00.00 וד"ר לימור שריר  קוטלר

. דיון: פרופ' סם טיאנו ו ד"ר (חתן פרס ישראל ) גיורא שוהםפרופ' שלמה  - על טירוף וגאונות  .4

 04.00.00 לימור שריר 

. ראש החוג לסוציולוגיה ואנטרופולוגיה  -פרופ' נסים מזרחי -.  הרפואה בראי התרבות והחברה0

    21.00.00המשוררת מיכל סנונית תקרא משיריה 

הרפואה ביצירותיו". דיון: ד"ר לימור שריר  כתיבה ספרותית ועל עולם א. ב. יהושע  על עולם  -סופר. 5

21.00.00 

על כתיבתו על התנסותו האישית בניתוח מוח שעבר וכן  -יוסי  שריד על ספרו:   "זה הניתוח שלי  "  .0

 0.02.00 וד"ר לימור שריר :  פרופ' משה הדנייםמשיריו.  מגיבוקריאה 

 00.02.00"בין חברים"  דיון: ד"ר לימור שריר   עמוס עוז על ספרו: -. סופר1

 01.02.00פרופ' אבי עורי   על הנכות בספרות .9

דיון: ד"ר  ביצירותיו ועל למצבים רפואיים ספרו החדש: "חלומותיהם החדשים" חיים באר על -. סופר01

 25.02.00 לימור שריר 

 פרופ' צבי   .רפואה ביצירותיהםעולם העל  ד"ר לימור שריר וד"ר נפתלי ברזניאק סופרים רופאים: . 00

   0.0.05 נאור על "הכמיה של האהבה"

 1.0.05 . דיון: ד"ר לימור שריר דן בניה סרי על דמותו של הרופא ביצירותיו -. סופר02

: יפתח .וההיסטוריה חברהדמות הרופא בראי ה: ) קצין רפואה ראשי לשעבר(  פרופ' ערן דולב. 02

 05.0.05 בקריאת שירים פרי עטו רוזנאופרופ' פיליפ 

 פרופ' :ים מגיב מאת אריאל דורפמן "העלמה והמוות"על :  רפואה בשרות הרוע :פרופ' דן לאור . 04

 22.0.05 ד"ר לימור שריר   ,משה רווח ) קצין רפואה ראשי לשעבר( 

  !מספר המקומות מוגבל 

עבור הפקולטות להם הוקצו מקומות בקורס. הקורס  באמצעות הבידינגהרשמה לקורס תתקיים  

מזכירת הסטודנטים  נוספים אצל ניתן לברר פרטים .נקודות 0מקנה לתלמידי הפקולטות השונות 



:  מרכזת  ואצל hadarm@post.tau.ac.il  20-4629441סליבאנוב טל'  -הדר מליחי לרפואה

 1521421012שריר נייד:  -שרייבמן  הקורס: ד"ר לימור

 בתכנית הקורס עשויים לחול שינויים. 
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