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(33) 2008 "Translating Words into Visual Signs: Face Photography in The Summer of 

Aviya and The Island on Bird Street", Journal of Adaptation in Film and Performance 
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 23). ביקורת ופרשנותפי שקספיר", -( "תרגום כחלק ממערך היחסים עם טקסט מקור ביצירות על39)
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"אינטרפרנציה לשונית בתרגומי סיפורת מאנגלית לעברית בשנות השישים והשבעים", בתוך:  1993
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