
 

 

 
 (//520שעה   /510102/5 )מעודכן   המחלקה לספרות עם ישראל, מערכת לשנה"ל תשע"ה 

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

, מעשה ד"ר א' דרורי -2/50/5  /8-5
נסים: סיפורי נסים ותודעת הנס 

של יהודי בגדד במאה הי"ט 
 )הרצאה(0

, גם ד"ר א' דרורי -1220/5
סיפורים מתגלגלים: גלגולי 

תימות בספרות העברית 
 והיהודית )הרצאה(0

, גם ד"ר א' דרורי-5/0/5/
סיפורים מתגלגלים: גלגולי 

תימות בספרות העברית 
 והיהודית )סמינריון(0

, הפרוזה פרופ' ה' ויס-0/0/5/  
והשירה של  דור הפלמ"ח 

 [0סמס' א'])סמינריון(

8-5/ 

 -ויוונטה-ר' רפאלד"ר  -1/20/5 52-/5
הביניים -מבוא לספרות ימי

 [.סמס' א'], )הרצאה(
 

תרבות  – ד"ר מ' גולצ'ין -2/20/5
בוויכוח: הפולמוס ככלי ביקורתי 

בהגותם של אחד העם, 
 ברדיצ'בסקי, ברנר וא"ד גורדון

 )הרצאה())ת0 הוראה(0
תרבות  – ד"ר מ' גולצ'ין  -0/2345

בוויכוח: הפולמוס ככלי ביקורתי 
בהגותם של אחד העם, 

 ברדיצ'בסקי, ברנר וא"ד גורדון
 )סמינריון)ת0 הוראה(0

 
, עגנון פרופ' ה' ויס -2/00/5

-5302המתוקשב, ספר המעשים )
( לרומנים של עגנון, 5315

 0[סמס' א')הרצאה()]
 

, רבי לוי מר ז' קיציס – 51/0/5
ריאליה  –יצחק מברדישטוב 
, (הרצאה)ספרות ופולקלור, 

 [0סמס' ב']
 
 

ש"י  – ר' כצמן פרופ'-1/0/5/
עגנון: רעיונות, גישות, שיטות 

 מחקר )סמינריון(0 
 

, פרופ' קושלבסקי -85/0/5
קורא בסיפורי -דיאלוג טקסט

 התלמוד והמדרש, )הרצאה(0
, קושלבסקי' פרופ -8110/5
 בסיפוריא קור-טקסט דיאלוג

 0(סמינריון) ,והמדרש התלמוד
 

, מבוא נ' כהן פרופ' – 3/00/5
לספרות יידיש מודרנית 

 )הרצאה()עברית(0

 ,ויוונטה-ד"ר ר' רפאל -82/0/5
הוויכוח בספרות היפה 

סמס' בימיה"ב,)סדנת מחקר( ]
  '[א

, מצבי ד"ר א' דרורי-1580/5
תפילה בפרוזה העברית החדשה 

 )הרצאה(0
 

,  ר' כצמן פרופ' -8080/5
אנתרופולוגיה ספרותית היום: 

אלימות ומשבר התרבות: ברנר, 
שטיינברג, עגנון, הזז, שופמן, 

()מיועד הרצאה)אורן, אפלפלד 
 לתארים מתקדמים(0

 
, אבקסיס-ד"ר נ' פינטו -1320/5

סיפורים  –"פותחים שולחן" 
-ומטעמים מן המטבח היהודי

הספרדי בספרות 
 0סמס' א'[הלאדינו)הרצאה(]

 
, אבקסיס-ד"ר נ' פינטו -1830/5

"תיעוד משפחתי: לחקר 
-המשפחה והקהילה היהודית

 [0סמס' ב']הספרדית" )הרצאה(
, נפשות נ' כהן פרופ' -3350/5

 –תועות בגופים חסרי מנוח 
עיונים ביצירתו של יצחק בשביס 

 )יידיש(0 זינגר )סמינריון(
 

 -רוזנצוויגד"ר ק'  – 1120/5
במרחב , ספרות יהודית קופפר

, סיפור ין'ד"ר מ' גולצ -0850/5
משפחתי: על זוגיות, הורות 
ושושלות בספרות העברית  

 0 (הרצאה)
 

, תחנות ד"ר ל' נתנאל - 1/10/5
בספרות העברית החדשה 

 )הרצאה()חובה תואר ראשון(0
 

, פרופ' ר' קושלבסקי -8/50/5
טקסי שידוכים, מלחמות אבירים 

שביניהם: קריאה בסיפורים ומה 
הביניים )הרצאה()שנה ג' -בימי

 תארים מתקדמים( 0
, פרופ' ר' קושלבסקי -8130/5

טקסי שידוכים, מלחמות אבירים 
ומה שביניהם: קריאה בסיפורים 

הביניים )סמינריון()שנה ג' -בימי
 תארים מתקדמים(0

 
 סוליטריאו, הכהן' ד ר"ד-1820/5

 בלאדינו ופליאוגרפיה
 [0'א' סמס(]הרצאה(,)מתחילים)
 

, סוליטריאו ד"ר ד' הכהן-1850/5
ופליאוגרפיה בלאדינו : מחקר 

וההדרה, )מתקדמים(, 
 [0סמס' ב')הרצאה()]

 
 יידיש, קופל' ו' גב – 0/0//3

 (0הרצאה, )למתחילים
 

, מסורות ד"ר מ' שושן- 5150/5
סיפור בא"י ובבל: מתודולוגיה 

סמס' למחקר השוואתי )הרצאה(]
 0[א'
 

 יידיש, קופל' ו' גב – 0/1//3
 (0הרצאה, )למתחילים

 
, שירת נקליד"ר ל' גרפ -3/00/5

הטרובדורים היהודית: איציק 
מאנגר ונתן אלתרמן 

 )הרצאה()עברית(0

, הפרוזה פרופ' ה' ויס -0/0/5/
והשירה של  דור הפלמ"ח 

 .[סמס' א'])סמינריון()

5/-52 



 

 

 0(עברית)(הרצאה)איטלקי ה
 

, ד"ר י' גולדברג – 1180/5
ההשפעות על ספרות יידיש 

ותרבותה על המחזאות, התיאטרון 
 , )הרצאה(0 והקולנוע בישראל

 
-ד"ר ק' רוזנצווויג -3280/5 

, מעשיות בספרות היידיש קופפר
ועד 'שבחי הבעש"ט'  /5-מהמאה ה

 )הרצאה()יידיש0עברית(0

, להבין ד"ר מ' גולצ'ין – 1/30/5 /52-5
 0סיפור )הרצאה(

 
, ויוונטה-רפאל ד"ר ר' -5010/5

האישה בספרות המחברות, 
  0 '[א' סמס])הרצאה()

 
, עגנון פרופ' ה' ויס -2/00/5

-5302המתוקשב, ספר המעשים )
( לרומנים של עגנון, 5315

 (0סמס' א'),)הרצאה(
 

 יידיש, קופל' ו' גב – 0/5//3
 (0הרצאה, )למתחילים

 
 
 

תשתיות ד"ר ו' טוהר,  -0800/5
החדשה: קדומות בשירה העברית 

עמיחי, זך, רביקוביץ 
 (0)הרצאה,ואחרים
 תשתיות, טוהר' ו ר"ד -120/5/

 :החדשה העברית בשירה קדומות
 ,ואחרים רביקוביץ, זך, עמיחי

 סמינריון(0)
 
, פרופ' ר' קושלבסקי -5/50/5 

 (0הרצאה),המיניאטורי הסיפור
 

, איזהו ד"ר א' דרורי -5110/5
גיבור: גיבורי תרבות בסיפורי 
 ,יראים מן המזרח במאה הי"ט

 0)הרצאה(
 

 מן הכול, רפאל' ש' פרופ-1/10/5
 והנשי האישה  על: האישה

 ,הלאדינו בספרות
 '[0א' סמס],(הרצאה)

 
, אברהם ד"ר א' טל -31/0/5

סוצקבר במלחמות ישראל 
 )הרצאה( )יידיש(0

 
, בצוק נ' כהן פרופ' – 11/0/5

 -ויוונטה-רפאל' ר ר"ד -82/0/5
, ב"בימה היפה בספרות יכוחוהו

 0['א' סמס])סמינריון(
 

, ספרות  ד"ר ל' נתנאל -1510/5
ותיאוריה )הרצאה()תארים 

מתקדמים()חובה במקום 
 אסתטיקה(0

 
, ליצני  ר' כצמן פרופ' -0310/5

קרנבל  -העיר: קרנבל ואנטי
בספרות החדשה : עוז, עגנון, 

בלום, -לוין, קישון , שלו, קסטל
 קרת )הרצאה(0

 
 ספר, הכהן' ד ר"ד -118 50/

-היהודים ומנהגי אליעזר דמשק
 [0'א' סמס(}הרצאה) הספרדים

, עיתונות ד"ר ד' הכהן-1120/5
היתולית בלאדינו: זרמים 

 [0סמס' ב'ומגמות )הרצאה()
 

 -ד"ר ק' רוזנצוויג -35/0/5
, מבוא לספרות היידיש קופפר

בעת החדשה המוקדמת 
 )הרצאה()עברית(0

 

הגניזה  – ד"ר א' שמידמן -8550/5
 0[סמס' ב'](הרצאה) הקהירית,

 
-גדרון-ד"ר ר' אלבק -8880/5

קורס מונוגרפי על הופמן 
 '[0סמס' א)סמינריון(]

  
, פסיקה  ד"ר מ' גולצ'ין -8850/5

ויצירה: ספרות ושירה עברית 
כחלק מהליך הפסיקה 

Adjudication) בבתי המשפט )
בישראל )סמינריון( )מיועד 

לתלמידי ספרות ומשפטים לתואר 
 שני(0

, פסיקה  ד"ר מ' גולצ'ין-82/0/5
ויצירה: ספרות ושירה עברית 

כחלק מהליך הפסיקה 
Adjudication) בבתי המשפט )

אל )הרצאה())מיועד לתלמידי בישר
 ספרות ומשפטים לתואר שני(0

 
פרופ' א' )רודריגז(  -1020/5

, תחנות בהתפתחות שורצולד
הלאדינו: לשון במבחן העיתים, 

 [0סמס' ב'])הרצאה(
 

 יידיש, קופל' ו' גב – //0//3

הסיפורים  -ד"ר ו' טוהר -0250/5
המוקדמים של עוז, יהושע, 

 0[סמס' א'כרמון0]-אפלפלד, כהנא
 

שירת  - ד"ר ו' טוהר - 0510/5
 [0סמס' ב'וולך, ויזלטיר, הורביץ ]

 
 5350, בין ד"ר ל' נתנאל -2500/5

: על הכלכלה של הספר 2/50-ל
 0העברי )הרצאה(

 
 יידיש, קופל' ו' גב – 0/1//3

 (0הרצאה, )למתחילים
 

, בער קוטלמן-פרופ' דב -3510/5
פרשת השבוע ביידיש עפ"י בעל 

)יידיש()סמס'  ,"צאינה וראינה" 
 0ש"ש( /א'=

 52-5/ 



 

 

תגובתם של סופרי  –העיתים 
יידיש למצוקה הקיומית היהודית 

לנוכח שנאת ישראל )הרצאה( 
 עברית(0)

 

 
 

 (0הרצאה, )למתחילים
 

, "מתחת ד"ר א' טל – 11/0/5
לצעיף"  שירת אהבה ביידיש 

 0(עברית) העשרים )הרצאה(במאה 
 

, קופפר-ד"ר ק' רוזנצווייג -1180/5
יידיש והכתיבה על אירועים 

היסטוריים מגזרות תתנ"ו ועד 
 )יידיש0עברית(0  השואה )הרצאה(

 

פיוטי   – ד"ר א' שמידמן -5250/5 /51-5
ר' משה בוג'נאח איש טריפולי 

 0]סמס' ב'[,)הרצאה(
 

סיפורי  – פרופ' צ' מרק -5110/5
 0ר' נחמן מברסלב )הרצאה(

 
 יידיש, קופל' ו' גב – 0/2//3

 (0הרצאה, )למתחילים
 
 

עיונים , ד"ר ו' טוהר -8510/5
בסיפור העברי הקדום: טקסט 
ותיאוריה, מיועד שנה ג' ותואר 

 0)הרצאה(שני 
 
 

 ספרות, גרוס' ס ר"ד -13/0/5
, הבלקן אל מספרד: לאדינו

 [0'א' סמס(,]הרצאה)
, אגדות ד"ר ד' הכהן -1010/5 

הלאדינו וספר מעם לועז 
 [0סמס' ב')הרצאה(]

 
, השירה פרופ' א' חזן -8580/5

אפריקה העברית בצפון 
)הרצאה(שנה ג' תואר שני 

 ושלישי(0
, השירה פרופ' א' חזן -8100/5

העברית בצפון אפריקה 
)הרצאה()שנה ג' תואר שני 

 ושלישי(0
 

, ד"ר א' טל -1120/5
אונטרערוועלט )עולם תחתון(: 

עולם הדמדומים והפשע בספרות 
 יידיש מודרנית, הרצאה()יידיש(0

 

, ד"ר שמואל עצמון -11/0/5
 לתיאטרון יידיש )הרצאה(מבוא 

 0(עברית)

הגניזה  – "ר א' שמידמןד -8550/5
 0[סמס' ב'הרצאה(]) הקהירית,

 
-גדרון-ד"ר ר' אלבק -8880/5

קורס מונוגרפי על הופמן 
 '[0סמס' א)סמינריון(]

 
, עיתונות פרופ' ש' רפאל -1130/5

( 53/2-5302הלאדינו ערב השואה )
סדנא לתלמידי מחקר –

 [0סמס' א')סמינריון(]
 

 בחקר כלים, הכהן' ד ר"ד -11/0/5
 חשוביומ מאגרים: הלאדינו

 '[0ב' סמס(]הרצאה)
 

, יידיש גב' ו' קופל -3/50/5
 למתקדמים )הרצאה(0

 
, הסיפור ד"ר א' טל -3050/5

הקצר בעברית וביידיש: י0ח0 ברנר, 
זינגר -דוד פוגל, יצחק בשביס

 0(עברית)()הרצאה

משוררים , ד"ר ו' טוהר –2180/5
לגדולים ולקטנים: ביאליק, 
 שלונסקי, גולדברג, אלתרמן

 0)הרצאה(
 

, שירה ד"ר ל' נתנאל -2/30/5
צעירה: ח0נ0 ביאליק וזלמן 

 שניאור )הרצאה(0
, שירה ד"ר ל' נתנאל -010/5/

צעירה: ח0נ0 ביאליק וזלמן 
 שניאור )סמינריון(0

 
, מתודות גב' ו' קופל -3/10/5

ושיחה להוראת יידיש: קריאה 
 )הרצאה()יידיש(0

 5/-51 



 

 

 

, הדרכה ד"ר א' שמידמן -1/10/5 58-51
]סמס' ,הרצאה(),ביבליוגרפית

 0[ב'
 

,  פרופ' צ' מרק -0020/5
מיסטיקה וניואייג' בספרות 

 העברית החדשה )הרצאה(0
 מיסטיקה ,מרק' צ' פרופ-310/5/
 העברית בספרות' וניואייג
 (0סמינריון) החדשה

 
 – איזקסוןפרופ' מ'  -0380/5

סמס' ] )הרצאה(,,כתיבה יוצרת
 (0א'
 

 – פרופ' מ' איזקסון -0330/5
שישה מבטים בשירה העברית 

החדשה: אצ"ג, אלתרמן, עמיחי, 
ח' גורי, ד' רביקוביץ, זלדה 

 0[סמס' ב'] ,)הרצאה(
 

, שירת  מר י' בן שבת -5130/5
 –הפיוטים ושירת הבקשות 

תמורות ומגמות בביצוע מנהג 
שירת הבקשות של יהודי מרוקו 

 )הרצאה( (
 

, לאדינו ד"ר נ' גומל -1/50/5
 0(הרצאה )למתחילים

 
, המקברי ד"ר א' טל -3230/5

והצחוק: י"ל פרץ ושלום עליכם 
)מונולוגים דיאלוגים ורשימות 

 (0יידיש)קצרות, )הרצאה(

לשון , ד"ר א' שמידמן-5110/5
 0'[]סמס' ב (הרצאה) הפיוט,

 
 – גדרון-ד"ר ר' אלבק -8010/5

קורס לדוקטורנטים 
 .[סמס' א')הרצאה(]

 
הסיפור  – פרופ' צ' מרק -51/0/5

 החסידי )הרצאה(0
הסיפור  – פרופ' צ' מרק -210/5/

 (0סמינריוןהחסידי )
 
 

 , לאדינוד"ר נ' גומל – 1/20/5
למתקדמים: שפה וטקסט 

)הרצאה()מיועד למסיימי לדינו 
 [0סמס' א'למתחילים(]

 
 – פרופ' ד' ב' קוטלרמן -3510/5

"סומטוגרף": שלום עליכם 
  (הרצאהבראינוע ובקולנוע )

 (,)עברית(0ש"ש 0סמס' א' =)

 – ד"ר א' שמידמן -5210/5
שיבוצים מקראיים בשירת ספרד 

 0[סמס' ב'] (חדש()הרצאה)
 – שמידמן' א ר"ד -0/5///

 ספרד בשירת מקראיים שיבוצים
 [.'ב' סמס]( חדש( )סמינריון)
 

 – גדרון-ד"ר ר' אלבק-8030/5
קורס הדרכה למסטרנטים 

 (0חדש[)סמס' א')הרצאה(]
 

 עיתונות, רפאל' ש' פרופ -1130/5
( 53/2-5302) השואה ערב הלאדינו

 מחקר לתלמידי סדנא–
 [0'א' סמס(]חדש()סמינריון)
 

, אל העולם ד"ר א' טל -11/0/5
החדש: חוויית ההגירה מאירופה 
אל מעבר לימים בפרוזה ובשירה 

יידית0 
 )הרצאה()עברית()חדש()כללי(0

 

  51-58 

תפילה , ד"ר א' שמידמן-0/5//5   /58-2
ופיוט: התפתחות התפילה לאור 

 (הרצאה), הפייטנות הקדומה
 0 [סמס' ב']
 

, גדרון-ד"ר ר' אלבק -8010/5
קורס לדוקטורנטים 

 .[סמס' א'(]הרצאה)
 

 – קוטלרמן' ב' ד' פרופ -3510/5
 עליכם שלום": סומטוגרף"

  (הרצאה) ובקולנוע בראינוע
 (0עברית(,)ש"ש 0' =א' סמס)

 – שמידמן' א ר"ד -5210/5
 ספרד בשירת מקראיים שיבוצים

 0(חדש) (הרצאה[)'ב' סמס]
 – שמידמן' א ר"ד -0/5///

 ספרד בשירת מקראיים שיבוצים
 (0חדש) סמינריון('[)ב' סמס]
 

 – גדרון-ד"ר ר' אלבק-8030/5
קורס הדרכה למסטרנטים 

 (0חדש[)סמס' א')הרצאה(]
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  יום ו'  יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

 

 


