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  יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

, גם סיפורים ד"ר א' דרורי  -522/01   8-10
מתגלגלים: גלגולי תמות בספרות העברית 

, )פתוח גם לתלמידי והיהודית, )הרצאה(
 תכנית "מדרש ואגדה"(

גם סיפורים  דרורי,ד"ר א'  -414/01
מתגלגלים: גלגולי תמות בספרות העברית 

פתוח גם לתלמידי ,)והיהודית, )סמינריון(
 ("מדרש ואגדה"תכנית 

, גיבורי על בס"ד: ד"ר א' דרורי -185/01
גיבורי תרבות בסיפורי יראים מן המזרח 

 במאה הי"ט )הרצאה(,)כללי(
 

, אסתטיקה, פרופ' ר' כצמן -8450/01
תואר לחובה ביקורת )הרצאה(,)תאוריה, 

 שני(
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, ויונטה-ד"ר ר' רפאל -147/01 10-12
הומור וסאטירה בספרות העברית 

 בימי הביניים )הרצאה(
, ויונטה-ד"ר ר' רפאל -418/01

הומור וסאטירה בספרות העברית 
 (סמינריוןבימי הביניים )

, יצירת עגנון: בין פרופ' ר' כצמן-248/01
 )הרצאה(,)כללי(צחוק לפתוס, 

, יצירת עגנון: בין פרופ' ר' כצמן-442/01
 צחוק לפתוס, )סמינריון( 

 
, מבוא לספרות פרופ' נ' כהן -903/01

 יידיש מודרנית )עברית(,)הרצאה(,)כללי(
 

, קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג -9180/01
יצירות מופת של ספרות יידיש בעת 

החדשה המוקדמת )דרושה יכולת קריאת 
 ביידיש(,)הרצאה(טקסטים 

 
סוליטריאו: ד"ר ד' הכהן,  -682/01

פליאוגרפיה קריאה ופיענוח של כתבי יד 
מהמרחב התרבותי של הלדינו, 

  ]סמס' א'[למתחילים )הרצאה(, 
, ההדרה של כתבי ד"ר ד' הכהן – 677/01

יד בלדינו )קבוצת מחקר(,)מיועד 
]סמס'  למסיימי סוליטראו(, )הרצאה(,

  ,ב'[

, סופרים כסוכני ד"ר א' דרורי -198/01
סיפור מן  -תרבות: קריאה בשלוש אסופות

 ,)כללי(המאה הי"ט במזרח )הרצאה(
 

, אנשים  קושלבסקי ר' פרופ'  -8160/01
ומקומות בסיפורי האגדה של חז"ל 

)הקורס נכלל בתוכנית הבין )הרצאה(,
 .מחלקתית לתואר שני: "מדרש ואגדה"(

, אנשים  פרופ' ר'  קושלבסקי -8610/01
ומקומות בסיפורי האגדה של חז"ל 

)הקורס נכלל בתוכנית הבין סמינריון(,)
 מחלקתית לתואר שני: "מדרש ואגדה"(

 
, מנדלי מוכר ספרים, פרופ' נ' כהן -957/01

שלושת  –שלום עליכם וי"ל פרץ 
הקלאסיקונים של ספרות יידיש )ביידיש(, 

 )סמינריון(
 

 –חכתייה , אבקסיס-ד"ר נ' פינטו-719/01
לשונם של יהודי מרוקו הספרות: לשון, 

 )כללי( ,]סמס' א'[ טקסט, תרבות )הרצאה(,

, שלונסקי, מונזון-פרופ' ת' וולף -505/01
 אלתרמן ומה שביניהם )הרצאה(

, שלונסקי, מונזון-פרופ' ת' וולף -487/01
 (סמינריוןאלתרמן ומה שביניהם )

 
, הגולה מנחלאות: ד"ר א' דרורי -247/01

 חייו ויצירתו של חיים הזז )הרצאה(,)כללי(
 

, רבי מכר פרופ' ר' קושלבסקי -803/01
הקורס נכלל ) קובצי סיפור–בימי הביניים 

בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני: 
 ,)הרצאה("מדרש ואגדה"(

 
תקשורת בלתי , פרופ' רומן כצמן -3110/01

 סמס' ב'[, )הרצאה(,]מילולית בספרות
 

, יידיש למתחילים קופל גב' ו' -900/03
 )הרצאה(,)כללי(

 
, מבוא קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג -914/01

לספרות יידיש לפני ההשכלה )בעברית(, 
 )הרצאה(

 
, ספר "דמשק ד"ר ד' הכהן -717/01

אליעזר" ומנהגי היהודים הספרדים, 
 , )כללי( ]סמס' א'[ )הרצאה(,

 
, ספרדית יהודית בין א' באום גב' – 721/01

שימור לחידוש: פרספקטיבה כלל 
  ]סמס' ב'[ היספאנית )הרצאה(,

ספרות  -ד"ר ו' טוהר  -295/01
דור המדינה: פרוזה, שירה, 

 ביקורת )הרצאה(, )כללי(
 

, יידיש גב' ו' קופל-902/01
למתמחים 

 ,)כללי()יידיש(,ה(הרצא)
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, מבוא שושןד"ר מ' -609/01 12-14
)חובה  סיפורלהבין –לפואטיקה

 , )הרצאה(תואר ראשון(
 

 -ויוונטה-ד"ר ר' רפאל -133/01
 –מאיזופוס ועד מיקי מאוס 
משלי חיות בימי הביניים 

 )הרצאה(
 -ויוונטה-ד"ר ר' רפאל -417/01

 –מאיזופוס ועד מיקי מאוס 
משלי חיות בימי הביניים 

 (סמינריון)
 

, יידיש גב' ו' קופל -900/01
 למתחילים )הרצאה(,)כללי(

, ספרות עברית פרופ' ר' כצמן -3790/01
היום: הגל האחר וגלים אחרים )שלו, 

 קרת, חרמוני, אפשטיין ועוד(, )הרצאה(
, ספרות עברית פרופ' ר' כצמן -4920/01

היום: הגל האחר וגלים אחרים )שלו, 
 קרת, חרמוני, אפשטיין ועוד(, )סמינריון(

 
, קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג -928/01

דיש: "המעשה" וה"משל" ספרות ביי
בספרות יידיש )דרושה יכולת קריאת 

 טקסטים ביידיש(,)הרצאה(
 

, שירת רבי ישראל פרופ' א' חזן -105/01
 נג'ארה ובני דורו )הרצאה(

, שירת רבי ישראל פרופ' א' חזן -415/01
 נג'ארה ובני דורו )סמינריון(

 
, מיכאל מולכו פרופ' ש' רפאל -668/01

וכתיבת הפולקלור של יהודי סלוניקי: 
ההדרה מחקרית  )קבוצת 

 ]סמס' א'[מחקר(,)הרצאה(, , 
 

השואה והיהודים  ד"ר ס' גרוס,-691/01
הספרדיים: זיכרונות, רומן, שירה בין 

 ,]סמס' ב'[ לדינו לעברית )הרצאה(
 )כללי(

 

, תחנות בספרות ד"ר ל' נתנאל – 606/01
חובה תואר )הרצאה(, ) העברית החדשה,

 (ראשון
 

, יחיד וחברה ויונטה-ד"ר ר' רפאל-800/01
בספרות ימי הביניים, סדנה לתלמידי מחקר 

 המתמחים בימי הביניים )סדנה(
 

, בית, משפחה וסביבה פרופ' נ' כהן-9460/01
קריאה בסיפורי חיים ביידיש  –

 )יידיש(,)הרצאה(, )כללי(
 

ת בלדינו: העיתונו ד"ר ד' הכהן, – 723/01
 )כללי( ,]סמס' א'[ מגמות וזרמים,)הרצאה(,

 
, העיתונות ד"ר ד' הכהן – 6720/01

 ההיתולית בלדינו: מגמות וזרמים )הרצאה(,
 , )כללי(]סמס' ב'[

 

, מבוא לחקר ד"ר ל' נתנאל -523/01
הספרות היהודית המודרנית, 

 (תואר ראשוןלחובה )הרצאה(,)
 

חבורת , מונזון-פרופ' ת' וולף -259/01
'לקראת' ומהפיכת המודרניזם בשירה 

העברית )נ' זך, י' עמיחי, ד' אבידן(, 
 )הרצאה(

 
, דיאלוג ר' קושלבסקיפרופ'  -810/01
קורא בסיפורי התלמוד והמדרש -טקסט

 הבין בתוכנית נכלל הקורס))הרצאה(, 
 "(ואגדה מדרש: "שני לתואר מחלקתית

, דיאלוג פרופ' ר' קושלבסקי -855/01
קורא בסיפורי התלמוד והמדרש -טקסט

הקורס נכלל בתוכנית הבין ) ,(סמינריון)
 "(מחלקתית לתואר שני: "מדרש ואגדה

 
, יידיש למתחילים, גב' ו' קופל -900/04

 )הרצאה(,)כללי(
 

בשבח  קופפר,-ד"ר ק' רוזנצוייג -904/01
הקריאה האיטית: מבוא לפילולוגיה 

 )הרצאה(, 
 [א'סמס' ],(עברית/) יידיש
ספרים  :קופפר-ד"ר ק' רוזנצוייג-919/01

חיצוניים בספרות יידיש )ספר יהודית, ספר 
טוביה, ספר מכבים(, )הרצאה(, 

 ]סמס' ב'[ ,)יידיש/עברית(
 

, תרגומי פרופ' א' שורצולד -747/01
טקסטים בלדינו: מן התנ"ך עד השירה 

המודרנית )תארים מתקדמים(,)הרצאה(, 
 סמס' ב'[]

-יוסףד"ר ל' נתנאל,  -202/01
 )הרצאה( חיים ברנר,

-יוסףד"ר ל' נתנאל,  -425/01
 (סמינריון) חיים ברנר,

 
יידיש  גב' ו' קופל,-900/05

 למתחילים, )הרצאה(,)כללי(
 

, פרופ' ד' ב' קוטלרמן -913/01
השואה ביצירת הסופרים 
היהודים בבריה"מ )יידיש 

 ועברית(,)הרצאה(
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, מונזון-פרופ' ת' וולף -600/01 16-14
חובה יסודות השירה, )הרצאה(, )

 (תואר ראשון
 

, חגים ד"ר א' שמידמן -1540/01
ומועדים: בין הפיוט הקדום 

 לפיוט הספרדי, )הרצאה(, )כללי(
 

, יידיש גב' ו' קופל – 900/02
 למתחילים )הרצאה(,)כללי(

אוצרות  ד"ר א' שמידמן, – 811/01
הקורס נכלל הגניזה הקהירית, )הרצאה(,)

בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני: 
 ("מדרש ואגדה"

, אוצרות ד"ר א' שמידמן -403/01
הקורס ) ,(סמינריוןהגניזה הקהירית, )

נכלל בתוכנית הבין מחלקתית לתואר 
 שני: "מדרש ואגדה"(

 
, ביוגרפיות ד"ר  מ' שושן -106/01

חכמים בסיפורי  רוחניות של דמויות
הקורס נכלל בתוכנית )התלמוד )הרצאה(,

הבין מחלקתית לתואר שני: "מדרש 
 ואגדה"(
, ביוגרפיות ד"ר  מ' שושן -404/01

רוחניות של דמויות חכמים בסיפורי 
 התלמוד 

הקורס נכלל בתוכנית הבין ),(סמינריון)
 מחלקתית לתואר שני: "מדרש ואגדה"(

הסיפור  , ילקוטיד"ר ו' טוהר -258/01
העברי במאה העשרים: ביאליק, 

 ברדיצ'בסקי ברש ואחרים,)הרצאה(
 

, "אמאל איז ד"ר י' גולדברג-923/01
עיון  –היה היה פעם"  –געווען א מעשה 

מודרך בסיפור הקצר ובשירה היידיש 
 )יידיש ועברית(,)הרצאה(,)כללי(

 
גניאולוגיה  ד"ר ד' הכהן, – 687/01

ר יהודית ספרדית: מקורות לחק
 המשפחה )הרצאה(, )כללי(

גניאולוגיה   ד"ר ד' הכהן,-779/01
יהודית ספרדית: מקורות לחקר 

 )סמינריון( המשפחה

)חובה לכל אירועי המחלקה  -524/01
 התארים(

, סיפור לחיות אתו: פרופ' צ' מרק -867/01
 – סגנון ומשמעות בספר ליקוטי מוהר"ן

רבי נחמן מברסלב: )סמינר לתואר שני 
ושלישי לבעלי רקע בחסידות, קבלה לקורס 

 לאחר ראיון(,)סמינריון(
 

, קריאות ספרותיות ד"ר מ' שושן -114/01
הקורס נכלל ),()הרצאה במדרש האגדה 

בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני: 
 "מדרש ואגדה"(

, קריאות ספרותיות ד"ר מ' שושן -401/01
הקורס נכלל ),()סמינריון האגדה, במדרש

בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני: 
 "מדרש ואגדה"(

 
קורס גדרון, -ד"ר ר' אלבק -888/01

 מונוגרפי על יואל הופמן )סמינריון(
 

, יידיש למתקדמים גב' ו' קופל-901/01
 )הרצאה(,)כללי(

 
כלי יעץ בחקר  ד"ר ד' הכהן, -698/01

 ]סמס' ב'[הלדינו, )הרצאה(, 
 

, כיוונים בחקר פרופ' ש' רפאל -753/01
סדנה לפוסט דוקטורטים בלדינו,  -הלדינו 

 ]סמס' א'[)הרצאה(,  
 

, המעשייה העממית ד"ר ו' טוהר -115/01
] סמס'  והמעשייה הספרותית )הרצאה(,

 א'[
 

, תשתיות קדומות ד"ר ו' טוהר -299/01
סמס' בשירה העברית החדשה )הרצאה(, ]

 '[ב

-, חייםל' נתנאל ד"ר -203/01
 נחמן ביאליק: קריאה, )הרצאה(

-, חייםד"ר ל' נתנאל -433/01
קריאה,  נחמן ביאליק:

 (סמינריון)
 

, יידיש גב' ו' קופל-900/06
 למתחילים, )הרצאה(,)כללי(

 
, פרופ' ד' ב' קוטלרמן -556/01

שלום עליכם בין ספרות 
 (,)הרצאה(לתיאטרון )יידיש
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הדרכה  ד"ר א' שמידמן,-605/01 18-16
חובה ביבליוגרפית )הרצאה(, )

 ]סמס' א'[(, תואר ראשון
 

, מבוא ד"ר א' שמידמן -602/01
)חובה תואר לספרות ימיה"ב, 

 ]סמס' ב'[)הרצאה(,  ,ראשון(
 

, פרופ' מ' איזקסון-399/01
קריאה בשירה עברית חדשה 

 []סמס' א')הרצאה(, 
 

, פרופ' מ' איזקסון-398/01
 (,כתיבה יוצרת בשירה )הרצאה

   ]סמס' ב'[
 

 - מונזון-פרופ' ת' וולף -2550/01
שירה ופוליטיקה בין יישוב 

 ]סמס' ב'[למדינה )הרצאה(, 

, שמחת חיים: ד"ר א' שמידמן -150/01
 פיוטים לסעודת חתנים, )הרצאה(, )כללי(

 , שמחת חיים:ד"ר א' שמידמן -412/01
 (סמינריוןפיוטים לסעודת חתנים, )

 
לדינו למתחילים  ד"ר נ' גומל, -701/01

 )כללי(,]מתוקשב מלא[ )הרצאה(
 

, לגדול בא"י: ד"ר ו' טוהר -501/01
ייצוגי ילדות ונעורים בספרות העברית: 

 יזהר, אלמוג ואחרים )הרצאה(
, לגדול בא"י: ד"ר ו' טוהר -495/01

ייצוגי ילדות ונעורים בספרות העברית: 
 ואחרים )סמינריון(יזהר, אלמוג 

, ר' לוי יצחק פרופ' צ' מרק-173/01
מברדיטשב: היסטוריה, הגות ספרות וניגון, 

 , )הרצאה(]מתוקשב מלא[
 

, ספרות גדרון-ד"ר ר' אלבק -884/01
 מהגרים עברית )סמינריון(

 
, ספרות יידיש פרופ' ד' ב' קוטלרמן -956/01

מודרנית על מסך הכסף 
 כללי(,))הרצאה(,)עברית/יידיש(

 
 לדינו למתמחים,ד"ר נ' גומל,  -715/01

  )כללי( ,]סמס' א'[ )הרצאה(,

, סיפורי ר' נחמן פרופ' צ' מרק -175/01
 מברסלב, )הרצאה(, )כללי(

 
, לדינו למתחילים, א' באום גב' -701/02

 )הרצאה(,)כללי(
 
 

, סדנה לתלמידי פרופ' ש' רפאל-751/01
מחקר, )הרצאה(, )תארים מתקדמים(, 

 ]סמס' א'[
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, תיאוריה גדרון-ד"ר ר' אלבק -836/01   18-20
לדוקטורנטים )סמינריון(,  ומתודולוגיה

 לתלמידי תואר שלישי[ בחירה]
 

, ראשיתה של פרופ' ב' קוטלרמן -9260/01
י"ט )הרצאה(, -עיתונות יידיש במאות י"ז

 ]סמס' ב'[

ניגונה של העיירה:  – מר מ' לוקין -567/01
אירופה, -מוסיקה ומחול אצל יהודי מזרח

 ,)כללי(סמס' ב'[)הרצאה(, ]

 18-20 

   יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 

 קיץ קורסי

  מלא מתוקשב – החסידי לסיפור מבוא – קיציס זאב ר"ד  13/177/01

  מלא מתוקשב עיצוב ודרכי מסירה - החסידית הספרות - קיציס זאב ר"ד 13/1940-01

 . כיתה חדר לו ואין שיבוץ לו אין האוניברסיטה של השעות במערכת, מלא  מתוקשבכ במערכת המופיע קורס: הערה

 


