
 

                 אוניברסיטת בר אילן          ב"ה

 ע"ש רנה קוסטההמרכז ללימודי יידיש 
  2018-2017 חע"לשנת הלימודים תשמערכת שעות  

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
10:00-

12:00 
  
 

 

 מבוא לספרות יידיש מודרנית )עברית(
 13-903-01                נתי כהן ופ'רפ

 328חדר  410ת יהדו
 

______________ 
יידיש בעת יצירות מופת של ספרות 

דרושה יכולת החדשה המוקדמת )
 (קריאת טקסטים ביידיש

13-9180-01 
 קופפר-ד"ר קלאודיה רוזנצווייג

 026חדר  410יהדות 

מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם וי"ל פרץ, 
שלושת הקלאסיקונים של ספרות יידיש 

 ()סמינריון, ביידיש
 13-957-01                   נתי כהן      ופ'רפ

 328חדר  410יהדות 
 

                  

 

 יידיש למתחילים
 13-900-03                 ורד קופל

 063חדר  604מ. ישראל 
_________________ 

מבוא לספרות יידיש לפני ההשכלה 
 ()בעברית

                               13-914-01   
 קופפר-ד"ר קלאודיה רוזנצווייג

 006חדר  410יהדות 
 

  למתמחיםיידיש 
 13-902-01            ורד קופל

 328חדר  410יהדות 
 

12:00-
14:00 

 יידיש למתחילים
 13-900-01                   ורד קופל

 002חדר  403יהדות 

: ה׳מעשה׳ וה׳משל׳ סיפורת ביידיש
יאת )דרושה יכולת קרבספרות יידיש 

 (טקסטים ביידיש
  13-928-01 

 קופפר-ד"ר קלאודיה רוזנצווייג
 328חדר  410ת יהדו

 

-קריאה בסיפורי -בית, משפחה וסביבה 
  חיים ביידיש )ביידיש(

 13-9460-01                   נתי כהן      ופ'רפ
 328חדר  410יהדות 

 
 
 

 

 יידיש למתחילים
 13-900-04                 ורד קופל

 003חדר  504מ. ישראל 
 

_____________________ 
סמסטר א: בשבח הקריאה האיטית: 

 13-904-01     מבוא לפילולוגיה
 006חדר  410יהדות 

סמסטר ב: ספרים חיצוניים בספרות 
יידיש )ספר יהודית, ספר טוביה, ספר 

 13-919-01     מכבים(
 006חדר  410יהדות 

 קופפר-רוזנצווייג ד"ר קלאודיה

 יידיש למתחילים
 13-900-05                 ורד קופל

 007חדר  504מ. ישראל 
 

_____________________ 
השואה ביצירת הסופרים היהודים  

 בבריה"מ )יידיש ועברית(
13-913-01   

 בער קוטלרמן   -פרופ' דב
            328חדר  410יהדות 

14:00-
16:00 

 יידיש למתחילים
 13-900-02                   ורד קופל

 002חדר  403יהדות 

היה  –"אמאל איז געווען א מעשה 
עיון מודרך בסיפור  –היה פעם" 

 )יידיש הקצר ובשירה היידית.
 (ועברית

 13-923-01           ד"ר יניב גולדברג
 328חדר  410יהדות  

 

 יידיש למתקדמים 
 13-901-01                 ורד קופל
 025חדר 502 ראלמ. יש -סמס' א' 
 022חדר  502 מ. ישראל -סמס' ב' 

 

 למתחיליםיידיש 
 13-000-06                  ורד קופל

 007חדר  504מ. ישראל 
 

________________ 
 תיאטרוןלשלום עליכם בין ספרות 

 )ביידיש(
13-556-01 

 בער קוטלרמן-פרופ' דב
 328 חדר 410יהדות 

16:00-
18:00 

 
 

 רנית על מסך הכסףספרות יידיש מוד 
 )עברית/יידיש(

13-956-01 
 בער קוטלרמן-פרופ' דב

 328חדר  410יהדות 

  

18:00-
20:00 

-ראשיתה של עיתונות יידיש במאות י"ז  
 י"ט )הרצאה( 

13-9260-01 
 13-9260-01        ןבער קוטלרמ-פרופ' דב

 328 חדר 410יהדות 
 סמסטר ב'

 

ניגונה של העיירה: מוסיקה ומחול 
 אירופה-אצל יהודי מזרח

13-567-01 
 מיכאל לוקין

 סמסטר ב'
 

 

 Yiddish@mail.biu.ac.il, 5318564-03, 5318630-03 – 303חדר  410המרכז ללימודי יידיש, בנין יהדות 
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