המחלקה לספרות עם ישראל ,מערכת לשנה"ל תשע"ו
יום א'
8-10

יום ב'
 -319/01ד"ר א' דרורי ,הליכה אל
הפריפריה בפרוזה העברית :הזז,
עוז ,יהושע ,הנדל ועוד (הרצאה)
(אתר מלווה קורס )118

יום ג'
 -522/01ד"ר א' דרורי ,גם
סיפורים מתגלגלים :גלגולי
תמות בספרות העברית
והיהודית (הרצאה(אתר מלווה
קורס )118
-414/01ד"ר א' דרורי ,גם
סיפורים מתגלגלים :גלגולי
תמות בספרות העברית
והיהודית (סמינריון)(אתר מלווה
קורס )118

יום ד'
 -510/01ד"ר ו' טוהר ,ספרות
הילדים העברית :עומקים
ושורשים :קיפניס ,ילן-שטקליס,
כהן-אסיף ואחרים (הרצאה)(אתר
מלווה קורס )118
 -497/01ד"ר ו' טוהר ,ספרות
הילדים העברית :עומקים
ושורשים :קיפניס ,ילן-שטקליס,
כהן-אסיף ואחרים
(סמינריון)(אתר מלווה קורס )118

 -816/01פרופ' ר' קושלבסקי,
אנשים ומקומות בסיפור האגדה
של חז"ל  -המרחב כקטגוריה
פואטית( ,הרצאה)(אתר מלווה
קורס )118

 -576/01פרופ' נ' כהן ,סופרים
שלא הכרנו -יוצרים וטקסטים
נשכחים בספרות יידיש מתקופת
ההשכלה ועד למדינת ישראל
(יידיש)(סמינריון)

 -197/01ד"ר מ' גולצ'ין – המשכיל
בעת ההיא – השכלה (הרצאה)
(אתר מלווה קורס )118

 -198/01ד"ר איתמר דרורי,
סופרים כסוכני תרבות :קריאה
בשלוש אסופות – סיפור מן
המאה הי"ט במזרח)(הרצאה)
(אתר מלווה קורס )118

 -896/01ד"ר ק' רוזנצווייג-
קופפר ,מבוא לספרות יידיש עד
תקופת ההשכלה
(הרצאה)(עברית)
(תואר ראשון ,כללי)

 -275/01פרופ' וולף-מונזון,
ראשית יצירת אורי צבי גרינברג
( :)1926-1912פואטיקה ורטוריקה
(הרצאה)

 -391/01פרופ' ר' כצמן ,קריאה
כמעשה וכיצירה .הספרות
העכשווית (קסטל-בלום ,שלו,
קרת ועוד)(הרצאה)(כללי)
-486/01פרופ' ר' כצמן ,קריאה
כמעשה וכיצירה .הספרות
העכשווית (קסטל-בלום ,שלו,
קרת ועוד)(סמינריון)

 -823/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
סדנה לתלמידי מחקר מתמחים
בימי הביניים (סדנה)

-990/01ד"ר ק' רוזנצוויג-קופפר,
אלכסנדר מוקדון בספרות היידיש
ברנסנס (סמינריון)(יידיש)

 -758/01ד"ר נ' פינטו-אבקסיס,
"מחיתול ועד תכריך" :טקס
ומנהג בתרבות הלאדינו
(הרצאה)[סמס' א']

-716/01ד"ר ד' הכהן ,חקר הספר
בלאדינו :רסטורציה של תרבות
וקהילה (הרצאה)[סמס' א']

-876/ 01פרופ' א' ליפסקר,
הדרכה בתימטולוגיה לכותבי
ערכים [סמינריון] [סמס' א']

10-12

 -380/01ד"ר מ' גולצין ,שושלות
וחבורות בספרות העברית
החדשה (הרצאה) (אתר מלווה
קורס )118
 -602/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
מבוא לספרות ימי הביניים,
(הרצאה) [סמס' א'](חובה שנה
א')
 -145/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
משורר בחצר המלך – טדרוס
אבולעפיה (הרצאה)[סמס' ב']

(מעודכן  11/8/2015שעה )10.00

 -682/01ד"ר ד' הכהן,
פליאוגרפיה ,קריאה ופענוח של
כתבי-יד ממרחב תרבות הלאדינו
(הרצאה)[סמס' א']
-677/01ד"ר ד' הכהן ,ההדרה של
כתבי-יד בלאדינו (קבוצת
מחקר)(הרצאה)[סמס' ב']
 -903/01פרופ' נ' כהן ,מבוא
לספרות יידיש מודרנית (עברית)
(הרצאה)

-748/01ד"ר נ' פינטו-אבקסיס,
"לכל הרוחות והשדים":
מסתורין ומאגיה בפולקלור
הלאדינו (הרצאה)[סמס' ב']
 -606/01ד"ר ל' נתנאל ,מבוא
לתולדות הספרות העברית
החדשה (הרצאה)(חובה שנה א',
תואר ראשון) (אתר מלווה קורס
()118סמס' א') המשך הקורס
ביום רביעי 12-14

 -900/03ד"ר ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה)

 -740/01ד"ר ד' הכהן" ,תור
הזהב" של ספרות הלאדינו
(הרצאה)[סמס' ב']

יום ה'
 -195/01ד"ר ו' טוהר ,הסיפור של
הספר :הספר העברי בראשית
הדפוס (כללי)(אתר מלווה קורס
)118

יום ו'
 -301/01ד"ר ו' טוהר ,דור תש"ח:
הסופרים :שמיר ,מגד ואחרים
(הרצאה)(סמס'
א')(כללי)(מתוקשב מלא )119

8-10

 -299/01ד"ר ו' טוהר ,דור תש"ח:
המשוררים :גורי ,עמיחי ואחרים
(הרצאה) (סמס'
ב')(כללי)(מתוקשב מלא )119

 -900/05גב' ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה)

10-12

12-14

 -609/01ד"ר מ' גולצ'ין – להבין
סיפור (חובה תואר ראשון) (אתר
מלווה קורס )118
 -813/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
הגות מוסר ומדע בספרות היפה
בימי הביניים (הרצאה)
 -851/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
הגות מוסר ומדע בספרות היפה
בימי הביניים (סמינריון))
 -900/01גב' ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה)

 -244/01פרופ' ר' כצמן –עגנון:
סמלים ,אגדות ,מיתוסים
(הרצאה)(כללי)
 - 465/01פרופ' ר' כצמן –עגנון:
סמלים ,אגדות ,מיתוסים
(סמינריון)
-735/01פרופ' ש' רפאל ,מנהגים
והליכות של יהודי סלוניקי
(קבוצת מחקר פתוח רק לתלמידי
המרכז ללדינו)(הרצאה)
 -947/01פרופ' נ' כהן,
"מושחתים נמאסתם" :מנדלי
מוכר ספרים בעברית
וביידיש(הרצאה)
-161/01ד"ר מ' שושן ,הסיפור
בספרות האגדה והמדרש,
(הרצאה)

 -914/01ד"ר ק' רוזנצווייג-
קופפר ,יצירות מפתח בספרות
יידיש עד תקופת ההשכלה -
שעור חובה לתלמידי תואר שני,
(ידיעת יידיש – חובה)(הרצאה)

 -606/01ד"ר ל' נתנאל ,מבוא
לתולדות הספרות העברית החדשה
(הרצאה)(חובה שנה א' ,תואר
ראשון) (אתר מלווה קורס
()118סמס' א')

 -133/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
מאיזופוס ועד מיקי מאוס :משלי
חיות בימי הביניים (הרצאה)
 -417/01ד"ר ר' רפאל-ויוונטה,
מאיזופוס ועד מיקי מאוס :משלי
חיות בימי הביניים (סמינריון)

 -881/01ד"ר מ' גולצ'ין  ,פסיקה
ויצירה :ספרות ושירה עברית
כחלק מהליך הפסיקה
) )Adjudicationבבתי המשפט
בישראל (סמינריון) (מיועד
לתלמידי ספרות ומשפטים לתואר
שני)( .אתר מלווה קורס )118
-824/01ד"ר מ' גולצ'ין  ,פסיקה
ויצירה :ספרות ושירה עברית
כחלק מהליך הפסיקה
 )Adjudicationבבתי המשפט
בישראל (הרצאה)(,מיועד לתלמידי
ספרות ומשפטים לתואר שני).
(אתר מלווה קורס )118

-845/01פרופ' כצמן ,אסתטיקה,
תיאוריה ביקורת לתארים
מתקדמים (חובה לתואר שני)
(הרצאה)
 -523/01ד"ר ל' נתנאל ,חקר
הספרות העברית החדשה:
תיאוריה וביקורת( ,הרצאה)
(שנה ב' ומעלה ,מורחב ,ראשי
ודו-ראשי מובנה ולא מובנה
חובה) (אתר מלווה קורס )118
 -750/01ד"ר ד' הכהן ,החברה
היהודית הספרדית  ,בין מסורת
למודרנה בראי ספרות הלאדינו
(סמינריון)
 -956/01פרופ' נ' כהן ,עולם
חדש-עולם ישן:קריאה ועיון
ביצירותיהם של אברהם רייזן
וש' מיללער (הרצאה)(יידיש)

16-14

 -600/01פרופ' ת' וולף-מונזון,
יסודות השירה (הרצאה)(חובה
שנה א')
 -900/02גב' ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה)

 -574/01ד"ר י' גולדברג ,שני
הטרובדורים – השירה העממית
של מרדכי גבירטיג ואיציק מנגר
ועיצובה בתיאטרון (הרצאה)
- 814/01פרופ' א' חזן ,שירת
החול ותורת השיר לרמב"ע ובני
דורו (הרצאה)[סמס' א']
-694/01ד"ר ס' גרוס ,ספרות
לאדינו מספרד אל הבלקן,
(הרצאה)[סמס' א]

 – 761/01אירועי המחלקה
והשתתפות בקולקוויום – ללא
ניקוד ,חובת השתתפות לכל
התארים

 -291/01ד"ר ל' נתנאל ,מודרניזם
עברי :סיפורת עברית בעשור
הראשון של המאה העשרים
(הרצאה)(אתר מלווה קורס )118
 -427/01ד"ר ל' נתנאל ,מודרניזם
עברי :סיפורת עברית בעשור
הראשון של המאה העשרים
(סמינריון)(אתר מלווה קורס )118

12-14

 -900/06גב' ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה)
 -921/01פרופ' ד"ב קוטלרמן ,
ספרות יידיש על מסך הכסף
(מנדלי ,שלום עליכם ,פרץ,
הירשביין ,אש)(עברית)(הרצאה)
{סמס' א']

 -505/01פרופ' ת' וולף-מונזון,
שלונסקי ,אלתרמן ומה שביניהם
(הרצאה)
 -487/01פרופ' ת' וולף-מונזון,
שלונסקי ,אלתרמן ומה שביניהם
(סמינריון)
-900/04גב' ו' קופל ,יידיש
למתחילים (הרצאה))
 -928/01ד"ר ק' רוזנצווייג-
קופפר ,קריאה ב"מעשה בוך"
(יידיש) )(הרצאה)
-729/01פרופ' א' (רודריגז)
שורצולד ,טקסטים ליטורגיים
בלאדינו :הלשון בהתפתחותה
(הרצאה)[סמס' ב']
 -170/01פרופ' צ' מרק ,הסיפור
החסידי (הרצאה)
 -426/01פרופ' צ' מרק ,הסיפור
החסידי (סמינריון)
 -810/01פרופ' ר' קושלבסקי,
דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי
התלמוד והמדרש (הרצאה) (אתר
מלווה קורס )118
 -855/01פרופ' ר' קושלבסקי,
דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי
התלמוד והמדרש (סמינריון) (אתר
מלווה קורס )118

 -209/01ד"ר ל' נתנאל ,שירה
צעירה :חיים נחמן ביאליק ,זלמן
שניאור ויעקב שטיינברג (הרצאה)
 -437/01ד"ר ל' נתנאל ,שירה
צעירה :חיים נחמן ביאליק ,זלמן
שניאור ויעקב שטיינברג
(סמינריון)
 -906/01גב' ורד קופל ,מתודות
להוראת יידיש :קריאה ושיחה
(יידיש)(הרצאה)
 -949/01פרופ' ד"ב קוטלרמן,
תורת הנסתר :השירה והפרוזה
של דער נסתר (הרצאה)[סמס' א']

14-16

 -688/01ד"ר ד' הכהן ,גניאולוגיה
יהודית-ספרדית :מקורות לחקר
המשפחה
הספרדית(הרצאה)[סמס' ב']

18-16

 -398/01פרופ' מ' איזקסון,
כתיבה יוצרת בשירה[ ,סמס' ב']
 -305/01פרופ' ת' וולף-מונזון,
שירה ופוליטיקה בין יישוב
למדינה (הרצאה)[סמס' ב']

 -130/01ד"ר א' שמידמן ,דימוי
ומטאפורה בתור הזהב בספרד
(הרצאה)(אתר מלווה קורס )118
-402/01ד"ר א' שמידמן ,דימוי
ומטאפורה בתור הזהב בספרד
(סמינריון) (אתר מלווה קורס
)118
-701/01ד"ר נ' גומל ,לאדינו
למתחילים (הרצאה)(כללי)
-832/01פרופ' א' ליפסקר –
תורת השיח ,השיח על הטרופים
הספרותיים – (קורס
לדוקטורנטים) [סמס' א']

 -884/01ד"ר ר' אלבק-גדרון,
ספרות מהגרים (סמינריון)
 -901/01גב' ו' קופל ,יידיש
למתקדמים (הרצאה)

 -605/01ד"ר א' שמידמן,
הדרכה ביבליוגרפית
(הרצאה)[סמס' א']
-166/01ד"ר א' שמידמן ,תפילה
ופיוט :היבטים ביצועיים
(הרצאה) [סמס' ב'] (אתר מלווה
קורס )118
 -871/01ד"ר ר' אלבק-גדרון,
גנסין ומסורתו (סמינריון)
 - 949/01פרופ' ד"ב קוטלרמן,
תורת הנסתר :השירה והפרוזה
של דער נסתר (הרצאה)[סמס'
א']
 -749/01ד"ר נ' גומל ,לאדינו
ולשונה בראי ה"קואינטוס"
(הרצאה)[סמס' א']
 – 723/01ד"ר ד' הכהן ,העיתון
בלאדינו כמראה קהילתית :בין
סלוניקי לאיסתאנבול
(הרצאה)[סמס' ב']

18-20

 -150/01ד"ר א' שמידמן ,פיוטים
לסעודת חתנים (הרצאה) (אתר
מלווה קורס )118
 -876/01פרופ' א' ליפסקר,
הדרכה בתימטולוגיה לכותבי
ערכים [סמס' א'][סמינריון]

 - 872/01אנציקלופדיה אנליטית
של נרטולוגיה יהודית (סדנה)(רק
תואר שלישי) [סמס' א']
 -154/01ד"ר א' שמידמן ,חגים
ומועדים בפיוט :בין ארץ ישראל
לספרד(הרצאה)(אתר מלווה
קורס )118
 -173/01פרופ' צ' מרק ,סיפור
וניגון  -דמותם של ר' לוי יצחק
מברדיטשב וצדיקים אחרים
בסיפור ובניגון החסידי
ובגלגוליהם בתרבות העברית
המודרנית (הרצאה) (מתוקשב
מלא )119

-739/01פרופ' ש' רפאל ,ממשבר
לפריחה :יצירת לאדינו בראשית
המאה ה( ,21-סדרה לתלמידי
מחקר)
 -175/01פרופ' צ' מרק ,סיפורי ר'
נחמן מברסלב (הרצאה)

16-18

 -801/01פרופ' ר' קושלבסקי,
טקסי שידוכין ,מלחמות אבירים
ומה שביניהם :הסיפור העברי
בימי הביניים (הרצאה) (אתר
מלווה קורס )118
 -859/01פרופ' ר' קושלבסקי,
טקסי שידוכין ,מלחמות אבירים
ומה שביניהם :הסיפור העברי
בימי הביניים (הרצאה) (אתר
מלווה קורס )118
 -757/01פרופ' ש' רפאל ,נתיבי
זיכרון :עדויות וזיכרונות של
ניצולי שואה דוברי לאדינו
(סמינריון)
-832/01פרופ' א' ליפסקר – תורת
השיח ,השיח על הטרופים
הספרותיים – (סמינריון
לדוקטורנטים ) [סמס' א']

 -178/01זאב קיציס ,מיכאל לוקין
– הניגון החסידי (הרצאה)
 – 872/01פרופ' א' ליפסקר,
אנציקלופדיה אנליטית של
נרטולוגיה יהודית (סדנה)(רק
לתלמידי תואר שלישי) [סמס' א']

18-20

 -836/01ד"ר ר' אלבק-גדרון,
קורס מתודולוגי לדוקטורנטים )
 -921/01פרופ' ד"ב קוטלרמן ,
ספרות יידיש על מסך הכסף
(מנדלי ,שלום עליכם ,פרץ,
הירשביין ,אש)(הרצאה){סמס'
א']
 -876/01פרופ' א' ליפסקר,
הדרכה בתימטולוגיה לכותבי
ערכים [סמס' א'][סמינריון]
יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ו'

