
 ע"ש יוסף ונחום ברמן המחלקה לספרות עם ישראל
 (3/7/18   )מעודכן 2019 – 2018 מערכת לשנה"ל תשע"ט

 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
, ד"ר ו' טוהר -5101/01  8-10

ספרות הילדים העברית: 
שטקליס  -קיפניס, ילן

 )כללי( ואחרים )הרצאה(,
 

, ד"ר מ' שושן – 1650/01
 הקול הנשי בתלמוד

בתוכנית נכלל ] )הרצאה(,
הבין מחלקתית לתואר 

, [שני: "מדרש ואגדה"
 ]סמס' א'[)כללי(, 

 
פרופ' ר'  –101/01

י, הסיפור קושלבסק
המיניאטורי באגדת חז"ל 

נכלל בתוכנית הבין ]
מחלקתית לתואר שני: 

, )הרצאה(, ["מדרש ואגדה"
 )כללי(, ]סמס' ב'[

, מעשה ד"ר א' דרורי -201/01
הנס נסים: סיפורי נסים  ותודעת 

י בגדד במאה הי"ט של יהוד
 )כללי( )הרצאה(,

 
, תשתיות ד"ר ו' טוהר-2990/01

קדומות בשירה העברית החדשה: 
עמיחי, רביקוביץ ואחרים 

]פתוח לתלמידי , )כללי( )הרצאה(,
 התוכנית למדרש ואגדה[

 
, תשתיות ד"ר ו' טוהר -4520/01

קדומות בשירה העברית החדשה: 
יחי, רביקוביץ ואחרים עמ

]פתוח לתלמידי , )סמינריון(
 התוכנית למדרש ואגדה[

 
 

, מצבי תפילה ד"ר א' דרורי -387/01
נר, ס' -בפרוזה העברית החדשה: י' בן

ליברכט, א' אפלפלד, הרב ח' סבתו ועוד, 
 )הרצאה(,)כללי(

 
, המעשייה ד"ר ו' טוהר – 1150/01

העממית והמעשייה הספרותית: 
תיאוריה וביקורת )הרצאה(, 

 ,]סמס' ב'[()כללי
 

 

-ד"ר ר' רפאל -1080/01 10-12
חצרנות ויחצנ"ות , ויונטה

בשירת החול העברית בימי 
הביניים )שבח וגנאי( 

 כללי())הרצאה(, 
 

, גם ד"ר א' דרורי  -522/01
סיפורים מתגלגלים: גלגולי 

תימות בספרות העברית 
]פתוח , הודית )הרצאה(והי

לתלמידי התוכנית למדרש 
 [ואגדה

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

רות העברית תימות בספ
(, )סמינריון  והיהודית

]פתוח לתלמידי התוכנית 
 [למדרש ואגדה

 
 

, פרופ' נ' כהן-9030/01
חילופי דורות בספרות יידיש 

. 20 -וה 19 -במאות ה
 )עברית( )הרצאה(,

 
,  פרופ' ר' כצמן-2460/01

חדשות  ש"י עגנון: קריאות
)כללי(,  וישנות  )הרצאה(,

 )חדש(
 ,פרופ' ר' כצמן-4640/01

ש"י עגנון: קריאות חדשות 
 וישנות )סמינריון(

 
 

, ד"ר ד' הכהן-685/01
מכתבים, אגרות ופרסומים 

מועד )אפמרה(  קצרי
 בלאדינו, )הרצאה(

 

, הקול הנשי פרופ' נ' כהן-9690/01
בספרות יידיש: סופרות ומשוררות 

  לספרות יידיש המודרניתותרומתן 
 )סמינריון(, )יידיש(

 
מגירוש  ,פרופ' ש' רפאל -7590/01

ספרות לשון  –ספרד ועד לשואה 
 ותרבות של יהודי יוון )הרצאה(,

די התוכנית ]פתוח אך ורק לתלמי
 לימודי תעודה בלדינו[

 
 

מבוא , שפי-ד"ר א' הר -177/01
)הרצאה(,   לסיפור החסידי
 , )כללי()מתוקשב מלא(

 
 
 
 

הסיפור , ד"ר מ' שושן -1690/01
המקראי בלבוש מדרשי: בין פרשנות 

נכלל בתוכנית הבין ] )הרצאה(,לסיפורת 
מחלקתית לתואר שני: "מדרש 

 ]סמס' א'[)כללי(,  ,[ואגדה"
 

, אנשים פרופ' ר' קושלבסקי -1100/01
ומקומות: פואטיקה של מרחב באגדת 

נכלל בתוכנית הבין מחלקתית ] חז"ל 
 )הרצאה(,, לתואר שני: "מדרש ואגדה"

 סמס' ב'[]
 

, אסתטיקה, פרופ' ר' כצמן -8450/01
 )חובה לתואר שני(,תאוריה, ביקורת 

 )כללי()הרצאה(, 
 

 קופפפר,-ד"ר ק' רוזנצווייג -565/01
סיפורי פלאות ונפלאות –הפלא ופלא! 

 מראשית ספרות יידיש ועד החסידות
של )דרושה יכולת קריאה    )הרצאה(,

]פתוח לתלמידי  (,טקסטים ביידיש
  התוכנית לחסידות[

, פרופ' ד' ב' קוטלרמן -9130/01
תרבות יידיש בבריה"מ  אחרי 

 )עברית/יידיש(, השואה )הרצאה(,
 ]סמס' א'[)כללי(, 

 
, יידיש גב' ו' קופל-902/01

 )כללי( הרצאה(,)למתמחים 



, יהודי ספרד ד"ר א' שוורץ -675/01
וייצוגם בתיאטרון העברי )הרצאה(, 

 , )כללי( ]סמס' ב'[
 

, החזרה לספרד, ד"ר ס' גסר -674/01
הקהילות היהודיות והזיכרון בחצי האי 

 )כללי(, ]סמס' א'[ (,האיברי )הרצאה
 

, ד"ר א' דרורי-609/01 12-14
 (,)הרצאה  להבין סיפור

 ()חובה תואר ראשון
 
-ד"ר ר' רפאל-1410/01 

האישה בספרות  ויוונטה,
 העברית בימי הביניים

 )הרצאה(
-ד"ר ר' רפאל -4050/01
האישה בספרות  ויוונטה,

  העברית בימי הביניים
 )סמינריון(

 
, יידיש גב' ו' קופל -900/01

 )כללי( למתחילים )הרצאה(,
 

, פרופ' ר' כצמן -3790/01
ספרות עברית היום: הגל 

האחר וגלים אחרים )שלו, 
, אפשטיין קרת, חרמוני

 )כללי(ועוד(, )הרצאה(, 
, פרופ' ר' כצמן -4920/01

ספרות עברית היום: הגל 
האחר וגלים אחרים )שלו, 

קרת, חרמוני, אפשטיין 
 ועוד(, )סמינריון(

 
פרופ' ש' רפאל,  -6680/01

מיכאל מולכו וכתיבת 
הפולקלור של יהודי יוון 

 ]סמס' א'[)הרצאה(, 
 

-ד"ר נ' פינטו -719/01
 –"חכתייה , אבקסיס

לשונם של יהודי מרוקו 
הספרדית: לשון, טקסט, 

 ]סמס' ב'[ (,תרבות" )כללי
 

ד"ר מ' שושן,  -1090/01
ייצוגים ספרותיים של 
שאלות יסוד במחשבת 

חז"ל: עיון במסכת ברכות, 
נכלל ](, )הרצאה פרק א'

בתוכנית הבין מחלקתית 
לתואר שני: "מדרש 

 ]סמס' א'[ ,[ואגדה"
 

, מבוא ד"ר ל' נתנאל – 6060/01
לספרות העברית החדשה )הרצאה(, 

  (חובה תואר ראשון)
 

בין העולמות: פרופ' נ' כהן, -9450
נושאים והיבטים ביצירתו של 

 (,)הרצאה יצחק בשביס זינגר
 )עברית(

 
, כלי יעץ ד"ר ד' הכהן -6980/01

בחקר הלדינו: מאגרים מקוונים 
]סמס' )סדנת מחקר(,  )הרצאה(, 

די ]פתוח אך ורק לתלמי , א'[
 התוכנית לימודי תעודה בלדינו[

 
, עיתונות ד"ר ד' הכהן -7230/01

בלדינו ביוון כבבואה קהילתית 
 ,]סמס' ב'[)הרצאה(, 

אך ורק לתלמידי תכנית  מיועד]
 לימודי תעודה בלדינו(

 
, ויוונטה-ד"ר ר' רפאל-8000/01

סדנה ) ,חלק ב' ,יחיד וחברה
ושלישי לתלמידי תואר שני 

 (הביניים-בתקופת ימי
 

, קריאה וכתיבה: ד"ר ל' נתנאל -611/01
)מיועד מיומנויות למידה ומחקר, 

לסטודנטים שהלשון העברית היא שפה 
 ]סמס' א'[ (,, )הרצאהשנייה שלהם(

 
, חשיבה ל' נתנאלד"ר  – 839/01

(, הרצאה) וכתיבה עיוניתמחקרית, 
 מסלול א'[, ]סמס' ב'[ תואר שני )חובה

 
הנץ  קופפר,-ד"ר ק' רוזנצווייג -9140/01

החמה: ספרות יידיש בטרם השכלה 
חובה ] )כללי(, )עברית(, )הרצאה(,

לתלמידי יידיש הלומדים תואר ראשון 
ביידיש; פתוח לתלמידי התוכנית 

  [לחסידות
 

סיפור עקדת ד"ר מ' שושן, -1620/01
יצחק בספרות העברית הקלאסית 

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

 )כללי( ]סמס' א'[,, [ואגדה"
 

מדרש פרופ' ר' קושלבסקי,  –1070/01
עשרת הדיברות: בין מדרש לקובץ 

נכלל בתוכנית הבין מחלקתית ]סיפורים 
 )הרצאה(,[, לתואר שני: "מדרש ואגדה"

 ]סמס' ב'[

, ספרות פרופ' ר' כצמן-3111/01
-ומציאות: תפיסות הריאליזם במאות ה

, עוז, שלו )שטיינברג, שופמן, אורן 21-20
 ]סמס' ב'[)הרצאה(, ואחרים( 

 
שיטות  -פרופ' א' שורצולד -6800/01

)הרצאה(,  במחקר הלאדינו ובהוראתה
)מיועד לתלמידי מחקר , []סמס' ב'
 בלאדינו(

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

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

 
יידיש  גב' ו' קופל,-900/05

 )כללי( למתחילים )הרצאה(,
 

, פרופ' ב' קוטלרמן -9320/01
יידיש עולמית: תרבות יידיש 

 בתפוצות אקזוטיות )הרצאה(,
 , )כללי(]סמס' א'[

 
 



, גב' ו' קופל – 900/02 16-14
 )הרצאה(,יידיש למתחילים 

 )כללי(
 

, ר' פרופ' צ' מרק-173/01
לוי יצחק מברדיטשב: 

היסטוריה, הגות ספרות 
]מתוקשב  (,)הרצאה  וניגון
 מלא[

 
 ד"ר א' שמידמן, –1510/01

שיבוצים מקראיים בשירת 
 ()הרצאה  ימי הביניים

 

, ד"ר י' גולדברג – 9420/01
תור הזהב של התיאטרון 

 (,עברית) )הרצאה(, היידי
 )כללי(

 
ד"ר ו' טוהר, -5020/01

קריאה מגדרית בשירה 
העברית: רחל, זלדה 

 , )כללי(ואחרות )הרצאה(
 

-ד"ר ק' רוזנצוייג-9180/01
יצירות מופת של קופפר, 

ספרות יידיש בעת החדשה 
(, )הרצאה המוקדמת

 )יידיש( כללי(,)
 

, ד"ר ד' הכהן -6820/01
-סוליטריאו: פיענוח כתבי

 יהודיים,-יד ספרדים
  ]סמס' א'[ )הרצאה(,

 
ד"ר ד' הכהן,  -7480/01

עיון  סגולות ולחשים:
בטקסטים מאגיים מן 

 ספרדית-התרבות היהודית
 ]סמס' ב'[)הרצאה(, 

)חובה אירועי המחלקה  -5240/01
 לכל התארים(

, ליקוטי מוהר"ן  פרופ' צ' מרק -873/01
ספרותי  )סמינר לתואר שני  כפרוייקט

ה ושלישי לבעלי רקע בחסידות, קבל
 )סמינריון( לקורס לאחר ראיון(,

 
אורי  –גדרון -ד"ר רחל אלבק-3940/01

 )הרצאה(שיחו   ניסן גנסין ובני
אורי  –גדרון -ד"ר רחל אלבק-4600/01

 שיחו )סמינריון(  ניסן גנסין ובני
 

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

 
 
 

, סדנה פרופ' ש' רפאל -6710/01
 )סדנה( לתלמידי מחקר,

 
  –, פיוט ופרשה פרופ' א' חזן -1570/01

השתקפות פרשות השבוע  בפיוט  העברי 
 )כללי( ,[]סמס' א' (,לדורותיו )הרצאה

, על הסבל ד"ר ל' נתנאל -234/01
בספרות העברית החדשה: 

ספרים ועד לאה -ממנדלי מוכר
 )הרצאה(גולדברג 
, על ד"ר ל' נתנאל -4280/01

הסבל בספרות העברית החדשה: 
ספרים ועד לאה -ממנדלי מוכר

 גולדברג )סמינריון(,

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

 
 

, פרופ' מ' איזקסון-399/01 18-16
קריאה בשירה עברית 

 ]סמס' א'[חדשה )הרצאה(, 
 

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

 (, ]סמס' ב'[)הרצאה
 

, ד"ר א' שמידמן -154/01
חגים ומועדים בפיוט: בין 

ארץ ישראל לספרד, 
]פתוח (, )כללי, ()הרצאה

לתלמידי התוכנית למדרש 
 [ואגדה

 
, יידיש גב' ו' קופל -900/03

 )כללי( למתחילים )הרצאה(,

, לדינו ד"ר נ' גומל -701/01
 )כללי( למתחילים )הרצאה(,

 
, שפי-ד"ר א' הר -1790/01

'הסיפור הזוהרי' )הרצאה(, 
 )כללי(

 
 

הדרכה ד"ר א' שמידמן, -605/01
, )חובה ביבליוגרפית )הרצאה(

 תואר ראשון(, ]סמס' א'[
 

מבוא ד"ר א' שמידמן,  -602/01
)חובה , )הרצאה(, ימה"בלספרות 

 תואר ראשון(, ]סמס' ב'[
 

 ,פרופ' ד' ב' קוטלרמן -9400/01
תקופת גליציה ביצירת עגנון: בין 

)עברית/יידיש(,  יידיש לעברית
 , )כללי(]סמס' א'[ )הרצאה(,

 
 
 
 
 

ר'   , סיפוריפרופ' צ' מרק -1750/01
בין אקזיסטנציאליזם  -נחמן מברסלב

 למיסטיקה )הרצאה(, )כללי(
 

 אולוגיהי, גנד"ר ד' הכהן -687/01
ספרדית: מקורות לחקר -יהודית

 )כללי( המשפחה )הרצאה(,
, גניאולוגיה ד"ר ד' הכהן -779/01
ספרדית: מקורות לחקר -יהודית

 )חדש( המשפחה )סמינריון(,
 

, יידיש למתחילים גב' ו' קופל -900/04
 )כללי( )הרצאה(,

 
 

 



 
 

 
 

, גדרון-ד"ר ר' אלבק -2250/01
 )הרצאה(, ספרות מהגרים עברית

 )כללי(
, גדרון-ד"ר ר' אלבק -4560/01

 )סמינריון( ברית,ע ספרות מהגרים 
 

יהודי יוון ד"ר ס' גרוס,  -6910/01
בין עברית  –ייצוגים ספרותיים 

]סמס' א[,   )הרצאה(, לאדינו
אך ורק לתלמידי תכנית  מיועד]

 לימודי תעודה בלדינו[
 

עדות פרופ' ש' רפאל ,  –7570/01
 ת וקהילתית,יוביוגרפיה איש

אך  ניועד]סמס' ב'[, ] )הרצאה(,
ורק לתלמידי תכנית לימודי תעודה 

 בלדינו[
 

, לדינו ד"ר נ' גומל -702/01
 ,)כללי((, למתקדמים, )הרצאה

  א'[]סמס' 
 

ד"ר ק'  -9380/01  18-20
ספרות קופפר, -רוזנצוייג

 והיסטוריה ביידיש בעת 
החדשה המוקדמת )דרושה 
יכולת של קריאת טקסטים 

, ביידיש(, )סמינריון(
]פתוח לתולדות )יידיש(, 
 ישראל[

 

תפילה ד"ר א' שמידמן,  – 166/01
 (,ופיוט: היבטים ביצועיים )הרצאה

 , ]סמס' ב'[)כללי(
 

, גדרון-ד"ר ר' אלבק -836/01
קורס תיאורטי ומתודולוגי 

 הרצאה(לדוקטורנטים )
 

ניגונו של ניגון:  – מר מ' לוקין -566/01
המוסיקה והמחול בחסידות וביצירה 

)הרצאה(,  ,]סמס' ב'[ביידיש לדורותיה 
 )כללי(

 

  יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 


