
 
 (/81818108)  ד"המחלקה לספרות עם ישראל מערכת לשנת תשע

  יום ו' יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
הגולה  -ד"ר א' דרורי -10/710  8-01

חייו ויצירתו של חיים  מנחלאות:
 הזז )הרצאה(

, ד"ר י'  הילמן -017110711
קורס הניתן ע"י ] ,תורת הניקוד

 )הרצאה(, [המחלקה ללשון

, ביאליק פרופ' ה' ויס-018710  
סמס'   (וטשרניחובסקי )סמינריון

  'א

8-01 

01-01  
ויוונטה, -ד"ר ר' רפאל-000710

יחיד וחברה: שירת החול של 
 סמס' ב'רשב"ג )הרצאה( , 

 
רבי לוי מר ז' קיציס,  – 0/0710

ריאליה  –יצחק מברדישטוב 
 )הרצאה( ,ספרות ופולקלור

 
סיפור  – ד"ר מ' גולצ'ין  -080710

משפחתי על זוגיות, הורות 
ושושלות בספרות העברית 

אליעזר, נתן  )משפחת שטיינמן:
ודוד, חיים הזז ובת מרים, 

אהרון ואיל, צרויה  משפחת מגד:
 )הרצאה( ,שלו ואידה צורית

 
 -נטהוויו-ד"ר ר' רפאל -111710

 הביניים-מבוא לספרות ימי
 סמס' א', אה(צ)הר

 
, פרופ' א' ליפסקר – 88/710

סדנה לדוקטורנטים 
בתמאטולוגיה, )סדנה תואר 
 ,שלישי(, ]לפי בחירת המרצה[

 סמס' א'
 

, עגנון פרופ' ה' וייס -101710
(, הרצאה) בתקופה המוקדמת,

  סמס' א'(, ]מתוקשב[

 
סופרים  -, ד"ר א' דרורי – 018710

כסוכני תרבות: קריאה בשלוש 
אסופות, סיפור מן המאה הי"ט 

 במזרח )הרצאה(
 

ספרות ד"ר ד' הכהן,  -811808
 )הרצאה( ,קודש ומוסר בלאדינו

 
, מבוא ד"ר נ' כהן-10/808

 ,(לספרות יידיש מודרנית )הרצאה
 כללי(), [עברית]
 

-ד"ר ק' רוזנצווייג-108710
, ה'אחר' בספרות יידיש קופפר

 ,בעת החדשה המוקדמת
 [יידיש] )הרצאה(,

 
, תורת טובול-כהנא -01711710

יתן ע"י קורס הנ] הניקוד
 [המחלקה ללשון

, ספרות ד"ר ל' נתנאל -0/710/
)במקום  ,ותיאוריה )הרצאה(

 אסתטיקה בתשע"ד(
 

-ויוונטה-ד"ר ר' רפאל-000710
משלי  מאיזופוס ועד מיקי מאוס:

 הביניים, )הרצאה(-חיות בימי
-ויוונטה-ד"ר ר' רפאל-00/710

מאיזופוס ועד מיקי מאוס: משלי 
 יון()סמינרהביניים, -חיות בימי

 
, ספרות ד"ר נ' כהן -11/710

 -יידיש מחוץ ל"בית הישן"
ספרות יידיש ברחבי העולם 

  ,)סמינריון(,מחוץ למזרח אירופה
 [יידיש]
 

, עיתונות ד"ר ד' הכהן-8710//
, ו, מגמות וזרמיםבלאדינ

 )סמינריון(
 

 – ד"ר ר' דלמון -017110710
תחביר העברית החדשה 

קורס הניתן ע"י ])הרצאה(, 
 סמס' ב'[,  לקה ללשוןהמח

 

, מונזון-ד"ר ת' וולף-111710
חילופי משמרות בשירה מדור 

אלתרמן,  תש"ח לדור המדינה:
 ,גורי, גלבוע, חלפי, עמיחי

 )הרצאה(
, מונזון-ד"ר ת' וולף-08/710

חילופי משמרות בשירה מדור 
אלתרמן,  תש"ח לדור המדינה:

י, גלבוע, חלפי, עמיחי, גור
 )סמינריון(

 
, "המשכיל ד"ר מ' גולצ'ין -018710

תנועת ההשכלה בין  בעת ההיא":
'ירושלים' של מנדלסון לבין 'אהבת 

ציון' של מאפו, מגמות, סוגות 
 כללי,, ))הרצאה( ,ויצירות

 ת.הוראה(
 

, תחנות ד"ר ל' נתנאל – 111710
 )הרצאה( ,בספרות העברית

 
 :סוליטריאו, ד"ר ד' הכהן-181710

-ספרדיםפיענוח וקריאה בכתבי יד 
 סמס' א' ,)הרצאה( ,קורסיבים

 
 

, יידיש גב' ו' קופל-111710
 )כללי(, )הרצאה(, למתחילים

 
, ד"ר י' גולדברג  -101710

 –סקי -גולדפאדן, גורדין ואנ
שלושת הקלסיקונים של 

 ,)הרצאה(,המחזאות ביידיש
 )כללי([, עברית]
 

, קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג-101710
–ידיש כתיבה היסטוריוגרפית בי

 ,מספר יוסיפון לשירים היסטוריים

 
, הסיפורת ד"ר ל' נתנאל -100710

העברית במפנה המאות: פרישמן, 
, ביאליק, ברנר )הרצאה(

 )ת.הוראה(
 

, יידיש גב' ו' קופל -/11171
 )כללי(, למתחילים )הרצאה(

 
, ב' קוטלרמן ד"ר ד' - 101710

ת כתיבה עיתונאית ביידיש: מסור
 [  יידיש)הרצאה(, ] וחדשנות 

 

, ביאליק פרופ' ה' ויס-018710
סמס'  (וטשרניחובסקי )סמינריון

 'א

01-01 



  [יידישהרצאה(, ])
 

, להבין ד"ר מ' גולצ'ין – 111710 01-00
 (סיפור )הרצאה

 
, ויוונטה-ד"ר ר' רפאל -800710

הגות מוסר ומדע בספרות היפה 
 בימה"ב )הרצאה(

ויוונטה, -ד"ר ר' רפאל -8/0710
וסר ומדע בספרות היפה הגות מ

 (סמינריון) בימה"ב
 

, פרופ' א' ליפסקר – 88/710
לדוקטורנטים  הסדנ

תואר  התמאטולוגיה, )סדנב
]לפי בחירת , סמס' א' , שלישי(

 המרצה[
 

, יידיש גב' ו' קופל -111710
 )כללי(, )הרצאה(,למתחילים 

 
עגנון , פרופ' ה' וייס -101710

 )הרצאה(, בתקופה המוקדמת
 [מתוקשב], א'סמס' 

 

 
ספרות ד"ר ו' טוהר,  -01710/

הילדים העברית: עומקים 
-ושורשים: ל' קיפניס, מ' ילן
 שטקליס, נ' זרחי )הרצאה(

 
עולם פרופ' ש' רפאל, -111710

הלדינו בספרות העברית 
העכשווית: רומן, שירה, מחזה 

סמס'  וספרות לילדים )הרצאה(,
 ב'
 

, מספרד פרופ' ש' רפאל -10710/
ז'אנרים שיריים  -הבלקן  אל

סמס'  ,בספרות הלדינו, )הרצאה(
 'א
 

, קופפר-ד"ר ק' רוזנצוויג-110710
מבוא לספרות יידיש ישנה, 

 )הרצאה(, ]יידיש[
 

, זוגיות הורות ד"ר נ' כהן-1/8710
ומשפחה בראי ספרות יידיש 

 )כללי([, ]עברית)הרצאה(, 
 

, החול והאש ד"ר א' טל-110710
מות של על אדמת ישראל בפוא

אברהם סוצקבר, )הרצאה(, 
 [יידיש]

, נטהוויו-ד"ר ר' רפאל -81/710
סדנה לתלמידי מחקר תואר שני 

: מקורות בלבד ושלישי
ומקוריות ומשמעותם בטקסטים 

 ה()סדנ מימי הביניים
 

, אבקסיס -ד"ר נ' פינטו -181710
ספרות,  "לספר את החיים":

ביוגרפיה של -ביוגרפיה ורה
, ]כללי[ ,רצאה(דוברי הלדינו, )ה

 סמס' א'
 

אבקסיס,  -ד"ר נ' פינטו-111710
 –ל נשאר במשפחה" ו"הכ

הספרדית  -המשפחה היהודית
בראי הספרות והפולקלור 

 מס' ב'ס, ]כללי[ ,)הרצאה(
 

, ב' קולטרמן ד"ר ד'-710//1
"מארק טוויין היהודי": 

שלונותיו והצלחותיו של יכ
 [עברית, ])הרצאה(, עליכם-שלום
 ]כללי[

 
, גדרון-ד"ר ר' אלבק-1/8808

קורס מתודולוגי תלמידי תואר 
 שלישי )הרצאה()חובה(

 

, גדרון-ד"ר ר' אלבק-880710
אפלפלד, : ספרות מהגרים עברית

גושן -מטלון, הופמן, פינק, גונדר
 )סמינריון(, ואחרים

 
ספרות  – ד"ר מ' גולצ'ין -01710/

אפלפלד, פינק, האש,  השואה:
, )הרצאה( ,קובנר, פגיס ואחרים

 הוראה, כללי( )ת.
 

, מונזון-וולףת' ד"ר  -710//1
יסודות השירה והפואטיקה 

והפובליציסטיקה של אורי צבי 
 גרינברג משלהי שנות העשרים 

 )לשון, ת., )הרצאה(, ואילך
 הוראה(

 
, שוורצוולדא' פרופ'  - 180710

שיטות וכלים בלשניים במחקרי 
 טקסטים בלדינו, )הרצאה

 סמס' א' ,(בלדינו רלתלמידי מחק
 

, כלי יעץ ד"ר ד' הכהן -118710
מיועד לתלמידי , לחקר הלדינו
 סמס' ב' ,)הרצאה(מחקר בלדינו

 
יידיש גב' ו' קופל,  -111710

 )כללי(, )הרצאה(, למתחילים
 

, "טווסת הזהב ד"ר א' טל -111710
הפולקלור  -פרשה לה כנפיים"

היהודי כאמצעי מכונן בשירת 
, )הרצאה(, יש המודרניזם בייד

 )כללי([, עברית]
 

, קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג-111710
עיבודים וגלגולים של יצירות 

ביידיש ישנה בספרות 
 [יידישהרצאה(,  ])המודרנית,

 

, תקומה, מר י' בן שבת -01/710
מלחמה וניצחון בפיוטי ר' דוד 

 ת. )כללי,, בוזגלו )הרצאה(
 לשון( הוראה,

 
מודרניזם , ד"ר ל' נתנאל -01/710

זלמן שניאור  –בספרות העברית 
 )סמינריון(ודוד פוגל 

 
, יידיש גב' ו' קופל – 111711

 )כללי(, למתחילים )הרצאה(
 

, ב' קוטלרמן ד"ר ד'-10/710
 –"צאינה וראינה בנות ציון" 

פרשת השבוע ביידיש מתחילת 
המאה הי"ז עפ"י בעל "צאנה 

 )הרצאה()חדש(וראינה"
 
, הדרכה רד"ר ו' טוה –11/710 

 סמס' א' ,ביבליוגרפית )הרצאה(
, הדרכה ד"ר ו' טוהר – 11/711

 סמס' ב' ,ביבליוגרפית )הרצאה(
 

 01-00 

, עיון פרופ' צ' מרק-710//0 01-00
בסיפורי ר' נחמן מברסלב 

 )הרצאה(, ובהגותו 

, קולות ד"ר ו' טוהר -011710
סופות רחוקים וקרובים: א

הסיפור העברי מראשית הדפוס 

, וירצר-ד"ר ש' עצמון -1710//
 [,עברית] ,מבוא לתיאטרון יידיש

 כללי[)

, גדרון-ד"ר ר' אלבק -0/1710
ומסעות תודעתיים מסעות 

 ,העברית המודרנית בספרות 

, קריאה גב' ו' קופל-11/710
)הרצאה(, ושיחה מודרכת ביידיש 

 [יידיש]

 00-01 



 
האמנויות  , גב' מ' וניג -1710//

החזותיות תיאטרון וקולנוע 
 ,כחוויה פרשנית )הרצאה(

 )כללי( ,[עברית]
 

, מונזון-ד"ר ת' וולף-111710
 יסודות השירה, )הרצאה(

 
, יידיש גב' ו' קופל -111711

 )כללי(, )הרצאה( ,למתחילים
 

, ד"ר ל' גרפינקל – 119708
ריאליה ופנטזיה ביצירת יצחק 

 ,[עברית] )הרצאה(,בשביס זינגר 
 כללי()
 

 , )הרצאה(ועד המאה העשרים
ד"ר ד' הכהן, -811808

 סמס' ב' ,)הרצאה( ,גניאולוגיה
 

, מסע ד"ר ס' גרוס – 110710
תרבותי בעולמם של -ספרותי

 דוברי הלדינו, )הרצאה(, סמס' א'
 

, יסודות ד"ר א' טל-188710
הפולקלור היידי במאה העשרים 

 [,יידיש, ], )הרצאה(ב'חלק 
 )כללי(

 
 

 )סמינריון(
 

, ספרות פרופ' ש' רפאל-710///
 ,לדינו בין שתי מלחמות עולם

 (בלדינו מחקר )סדנה לתלמידי
 

, יהודה פרופ' א' חזן -80/710
 )הרצאה( ,הלוי, שירת חייו

, יהודה  פרופ' א' חזן -8/0710
 )סמינריון( ,הלוי, שירת חייו

 
, יידיש גב' ו' קופל -110710

 )כללי(, )הרצאה ,למתקדמים
 

, הרומן ד"ר א' טל -1/0710
הריאליסטי במאה העשרים 

פוגל,  –באירופה בעברית וביידיש 
 [ עברית], )הרצאה(, זינגר

 

 
, ילדות ד"ר ו' טוהר – 00710/

ונעורים בספרות העברית: יזהר, 
 תמוז, אלמוג )הרצאה(

 
, ילדות ד"ר ו' טוהר - 01/710

יזהר,  ונעורים בספרות העברית:
 (סמינריוןתמוז, אלמוג )

 
שפת  ,פרופ' מ' אלטשולר-18/808

היידיש בבריה"מ כביטוי לחיים 
 [,עברית] ,לאומיים? )הרצאה(

 סמ' א'
 

, דבקות פרופ' צ' מרק -111710 08-01
שיגעון ואכסטזה: משקעי 
חסידות בספרות העברית 

 )הרצאה( ,החדשה
, דבקות פרופ' צ' מרק -011710

שיגעון ואכסטזה: משקעי 
חסידות בספרות העברית 

 (סמינריון) ,החדשה
 

פרופ' מ' איזקסון, כתיבה -018710
 )הרצאה( ,סמס' א'יוצרת בשירה, 

 

, לדינו ד"ר נ' גומל -10710/
 , )כללי()הרצאה( ,למתחילים

 
, ד"ר א' שמידמן -188808

אוצרות הגניזה הקהירית ע"ש 
 ח.מ. להימן, )הרצאה(

 
, חלוצי ד"ר א' טל -110710

ושירת בניין העלייה השלישית 
 [יידיש] )כללי( הארץ , )הרצאה(,

 

, פרופ' א' ליפסקר -810710
 ,)סמינריון ,מטאפורההשיח על ה

 תואר שלישי(מיועד ל) סמס' א'
 

, הסיפור פרופ' צ' מרק -0/1710
 )הרצאה( ,החסידי
, הסיפור פרופ' צ' מרק -011710

 (סמינריון),החסידי 
 

, פיוטים ד"ר א' שמידמן-0/1710
)פתוח , לסעודת חתנים )הרצאה(

 ות.הוראה( ללשון
 

, מעם ד"ר ד' הכהן -01710/
לועז, סוגיות בתרגום בלאדינו 

 סמס' א' )הרצאה(
 
 

, לדינו: ד"ר נ' גומל -10710/
סוגיות בתרגום )מיועד 

 ,)הרצאה(,תקדמים(מלתלמידים 
 סמס' ב'

 
ד"ר ד' ב' קולטרמן, -191808

ספרות יידיש  "המזל היהודי":
בראינוע ובקולנוע 

, פרופ' א.ב. יהושע -818710
משפטי  שאלות של מוסר וצדק

 סמס' ,ביצירות ספרות )הרצאה(
 )משפטים וספרות(ב' 

 
, דוברי פרופ' ש' רפאל -710///

הלדינו והחברה בישראל 
 )סמינריון(

 
, קווים לעיצובו ד"ר א' טל-100710

של הסיפור הקצר בעברית וביידיש 
 [עברית, ])הרצאה(

 
שפת  ,פרופ' מ' אלטשולר-18/808

כביטוי לחיים  היידיש בבריה"מ
 [,עברית,]לאומיים? )הרצאה( 

 'סמ' א

 01-08 



 כללי[][, עברית)הרצאה(,]
 סמס' ב'

 
, דימוי ד"ר א' שמידמן-001710  08-11

 ,ומטאפורה בתור הזהב בספרד
 ת.הוראה( )לשון,, )הרצאה(

 

, פרופ' א' ליפסקר - 810710
, המטאפורההשיח על 

 מיועד) סמס' א' ,)סמינריון(
 תואר שלישי(ל
 

, חגים ד"ר א' שמידמן-0/0710
ומועדים בפיוט: בין ארץ ישראל 

)פתוח ללשון , )הרצאה( ,לספרד
 ות.הוראה(

 
ד"ר ד' ב' קולטרמן, -191808

ספרות יידיש ה "המזל היהודי":
, )הרצאה(, בראינוע ובקולנוע 

 סמס' ב' ]כללי[[, עברית]
 

   
 

08-11 

  יום ו'  יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 
 
 

 


