
 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 ב לשנת תשפ"הנחיות מחלקתיות  

 המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן 

 ראש המחלקה:  ויוונטה-רויטל רפאל פרופ'

   קוטלרמן בער דבפרופ'  , שמואל רפאלפרופ' צבי מרק, פרופ' רומן כצמן, פרופ' 

פרופ'  גדרון,  -רחל אלבקפרופ'  ,  כהן  ן נתפרופ'  מונזון,  -תמר וולףפרופ'  ,  ן מירון איזקסופרופ'  
 הויוונט-רויטל רפאלפרופ' ,  ר קופפ-קלאודיה רוזנצוויג

 פרופ' מן המניין: 

 חבר:  פ'פרו

ד"ר ,  ןדב הכהד"ר  ,  ןאבי שמידמד"ר  משה שושן,  ד"ר  ,  לילך נתנאלד"ר  ד טוהר,  ורד"ר  
 רורי איתמר ד

 מרצה בכיר: 

 יניב גולדברג ד"ר 

-סיון הרד"ר שפי, -אבישר הר ד"ר , גסר-שאמא סילבינהד"ר סוזי גרוס, ד"ר ניבי גומל, ד"ר 
 מיכאל לוקין ד"ר , קרקסוןתמיר ד"ר  שפי,

 מרצה: 

 אה: עמית הור

 בך ליקר-דהןגלית גב'  ,קופלורד גב' יבה טל, באד"ר 

פרופ'  תקוה,  -בנימין ברפרופ'  ברלוביץ,    ה יפפרופ'  הלל ברזל,  פרופ'  ,  לשטייןאב אויפרופ'  
דישון,   ויס,  פרופ'  יהודית  חזן,  פרופ'  הלל  כהן,  פרופ'  אפרים  לוז,  פרופ'  טובה  פרופ'  צבי 

 קושלבסקי  רלה פרופ' יהודה פרידלנדר, פרופ' אבידב ליפסקר, 

 : םימור

 פרופ' אמריטוס: 

c.il.are.biuratuteli-ewhttp://hebr 

https://www.facebook.com/Hebrew.Literature.biu 

 : רנטאתר האינט

 דף הפייסבוק: 

u.ac.ililiterature.dept@b-hebrew ניורטאלק דואר : 

03-5318235 ; 03-5318621     

03-7384170 

  טלפון:

 : פקס

 קבלת קהל:    15:00 –  9:00בשעות ה'  –א' ימים 

 

 מבוא 

המחלקה לספרות עם ישראל )ספרות עברית וספרויות בלשונות היהודים( מבקשת לחשוף את תלמידיה לעושר 

החדשה העברית    פרותד לסועה  קדומ ית הברות העתיה, למן הספרוהרוחני והתרבותי של היצירה העברית לדור 

תכנו הטקסטואלי   תיהעכשווית.  הדיאלוג  ואת  העברית  הספרות  של  ההיסטורי  הרצף  את  מדגישה  הלימודים 

 המתקיים בין תקופות היסטוריות, דורות ספרותיים, זרמים אסתטיים ומרכזי תרבות. 

מתוודעים   הראשון  לתואר  הלימודים  לספרהבמסגרת  העסטודנטים  ושהחדית  ברות  ליכשווהעה  ספרות ת, 

השונות של ספרות ימי הביניים ושלוחותיה, לפיוט הארץ ישראלי הקדום וכן לספרות   תוהחסידות, לסוגההשכלה ו

יידיש, שמעניקים לסטודנטים הכשרה לשונית לימודי  המדרש והאגדה. במחלקה פועלים המכון ללאדינו והמרכז ל

המאפ אלה  טקסטשבשפות  קריאת  ספרת  ומרותיי ים  מגומצין  וכ ,  יםדעים  לתארים עים  מחקריים  קורסים  ון 

 מים.    דקמת

במהלך לימודי התואר הראשון נחשף הסטודנט באופן מעמיק לדגמים ולתהליכים בספרות העברית לדורותיה.  

 .ידיש והלאדינויהספרות העברית נלמדת מתוך הקשרים היסטוריים ותרבותיים, מתוך זיקתה לשתי אחיותיה ה

http://hebrew-literature.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/Hebrew.Literature.biu
mailto:hebrew-literature.dept@biu.ac.il


 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 חות תמומי ההחת

 (21-וה 20-עכשווית )ספרות המאות החדשה וברית ת ערוספ .1

  ספרות ההשכלה והתחייה וספרות החסידות הקלאסית והעכשווית. 2

 השירה, הפיוט והפרוזה בימי הביניים, הרנסנס וראשית העת החדשה . 3

 מדרש ואגדה –ספרות העברית הקדומה ה. 4

   וופותי י לתקפור העם היהודי. פולקלור וס5

 זה ואר שני ללא תתמגמה ב  –צרת  ויבה תי. כ6

 זה ללא תעם / ואר שני תמגמה ב  –רוסית -. ספרות יהודית7

להקנות הכרות עם חומרי המקור וכן  מטרת המגמה היא  – זה ללא תעם / ואר שני תמגמה ב –  חסידיתספרות . 8

אפשר למורים  המגמה ת  .תענף חשוב בספרות עם ישראל הוא הסיפורת החסידי  עם מחקר הסיפורת החסידית.

 להם רקע ללמד לבגרות בספרות חסידית. ותיתן ולמתעניינים אחרים ללמוד סיפורת חסידית  לספרות

 

בעלי תואר ראשון    וריםמיועדת למ  –  תואר שני ללא תזהבמגמה    –  2.0ספרות עם ישראל  חדשנות בלימודי  .  9

לספרות( מורים  שאינם  כאלו  היא    .)גם  המגמה  ללהכשיר  מטרת  גבוהה, מורים  אקדמית  ברמה  ספרות  למד 

חדשות פדגוגיות  מתקדמים.    בשיטות  טכנולוגיים  שמעוניינים  ובאמצעים  למורים  שמיועד  איכותי  בתואר  מדובר 

אה. המגמה בנויה על קורסים בחדשנות חדשנות בהור, ולהשתלם בתחום שנקרא  ום הדעתבהרחבת הידע בתח

 . ההקיים לתואר שני במחלקושאר הקורסים לתואר הם על בסיס ההיצע 

 

 ישראל בלשונות היהודים:  ספרויות עם  .10
 מרכז לימודים  –ספרות היידיש הקדומה והחדשה  א. 
 מכון לימודים  –ספרות ולשון לאדינו  ב. 
  

 זה תואר שני ללא ת –ד( תלמו ל המחלקה שיתוףדה )בדי המדרש והאגומחלקתית בלימ-. התמחות בין11
 

בין  .12 ושלישי  בתארים  –  חסידותבלימודי    תיתחלקמ-התמחות  לתו  שני  המחלקות  ישראל  דל)בשיתוף  ות 
ישראל( מחשבת    .ולמחשבת  הם  שבהם  המרכזיים  שונים,  ידע  לתחומי  בהשתייכותו  מתאפיין  החסידות  מחקר 

שת המחלקות דרך אחת משלו  חסידות  ודיימבלת  נירשם לתכם להייכולית. הסטודנטים  ויסטוריה וספרהשראל,  י
לחקר    ות.זכרנה הקתדרה  ראש  עומד  התוכנית  החסידות  חהבראש  בתחום  מרק, שמחקריו  צבי  פרופ'  סידות, 

 נוגעים לשלושת הדיסציפלינות המרכזיות בתחום ההגות, ההיסטוריה והספרות. 
 

 

 תיקים ולסטודנטים ו  ם תנאי קבלה למועמדים חדשי

 ומטרי*. כפסי  מבחןו תעודת בגרות
 

 .טריתמוומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכ 90ל ות שגרעלי ממוצע ב* מועמדים ב

 

 

 מבנה הלימודים  

 הלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים:
 

 מקצוע נוסף. אמאפשר התמחות מעמיקה ונרחבת בספרות עם ישראל, לל -ש"ש(  46) חד חוגימסלול 
 

 ראשיים.   עות מקצוים ללמוד שני המעוניינ ועד לסטודנטים ימ  - ש"ש( 27) חוגי ל דומסלו
 

דו )  חוגי   מסלול  ישראל   -ש"ש(    25מובנה  עם  לספרות  המחלקה  בין  זיקה  וקשרי  פעולה  שיתוף  על  מבוסס 
זמ ויהדות  ישראל  תולדות  תלמוד,  תנ"ך,  הן:  המשיקות  המחלקות  אחרות.  עברינלמחלקות  לשון  או נו,  מנות ת, 

 במדעי הרוח.  ימרב תחו רפתית, ערבית, לימודים קלאסיים, ב"אפרות משווה, צס  יהודית,
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 פירוט חובות הלימודים להשלמת התואר 

חובה:  א. )  קורסי  השירה  ימימב  , (13/600יסודות  לספרות  )-וא  ביבליוגר,  (13/602הביניים  ית  פהדרכה 

   .(13/609ן סיפור )ביהל, (13/6060)שה דח תעבריספרות  למבוא , (13/605)

לסמינריון: ב.   קדם  ביבלי1)  תנאי  הדרכה  קורס  בתחום  2)  ,וגרפית(  לפחות  אחד  בחירה  קורס  נכתב  (  עליו 

 ים ביידיש. טיידיש מחויבים בקריאה והבנה של טקסלימודי ( תלמידי המרכז ל3) ,הסמינריון

 ת.  חומי ההתמחואת רשימת ת לי ראו לע -וג' א', ב'  ורמד התמחות:  ירומדשלושה  ג.

בכל שועי המחלקה:  ריאד.   באירועי המחלקה  להשתתף  לפחובה  בהיקף של  האירועים.    50%חות  נה  מכלל 

 טופס נוכחות בפני נציג המחלקה.  חויב לחתום על מהסטודנט 

 
 

 קה.המחל עיורתפות באיתשה חובתחלה בכל התארים על כל הסטודנטים  •

 ה על פי התקנון. טיברסישות האוניחלות כל דרם התאריל בכ ודנטיםכל הסט על •
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 תואר ראשון 

 "ש ש  46 – חד חוגימסלול 

 מסלול זה מיועד לשוחרי ספרות, המבקשים לרכוש השכלה רחבה ושלמה בתחום.  

להגיע   מומלץ  והרישום  השעות  מערכת  הכנת  במח*לפני  מוקדם  לק  ה,לקלייעוץ  י  תחומעל    סברה  לבכדי 

י  סים למדוריקורה  את שיוכם של  ולהבין  השונים  תמחותהה מנע י ההתמחות השונים. באמצעות הייעוץ האישי, 

 ת בבחירת הקורסים שעלולות לעכב את סיום התואר.נט מטעויוהסטוד

 

 פירוט הדרישות: 

 ש"ש  8 מבואות )קורסי חובה(

 ש"ש 10 מדור התמחות א'

 ש ש"   8 ב' ותמדור התמח

 ש"ש   4 ' ות גמדור התמח

 ש"ש  6 (םהתמחות שונימשני מדורי  ) ריוניםסמינ 3

לוסופיה יהודית או כללית,  לימודי השלמה ממחלקות אחרות )אמנות יהודית, פי

 ישראל, ספרות משווה(לשון עברית, תולדות 

 ש"ש 10

 

 

 

 . המרכזרות כי, נא ליצור קשר עם מזיידיש לימודי במרכז להדרישות  לפירוט

 ירות המכון. ר קשר עם מזכנא ליצוללאדינו, במכון  הדרישות ירוטפל
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 ש"ש   27 –)לא מובנה(  חוגי מסלול דו 

מאפשר זה  במחלקה  מסלול  מיועד    התמחות  המסלול  אחרות.  למחלקות  זיקה  ללא  ישראל  עם  לספרות 

 שיים. ני מקצועות ראלסטודנטים המעוניינים ללמוד ש

מע הכנת  לפני  ורכ*  השעות  מוקדם  יע  להג  ץלמומ  שוםיהרת  הס  במחלקה,לייעוץ  לקבל  תחומי  כדי  על  בר 

ולהבין את שיוכם של הקורסים למדורי ההתמ יההתמחות השונים  מנע י חות השונים. באמצעות הייעוץ האישי, 

 .הסטודנט מטעויות בבחירת הקורסים שעלולות לעכב את סיום התואר

 

 שות: פירוט הדרי

 ש ש"  8 ( בהחוקורסי מבואות )

 ש"ש  8 ת א'וחור התמדמ

 ש"ש  4 חות ב'מדור התמ

 ש"ש  3 ת ג' התמחומדור 

 ש"ש  4 (משני מדורי התמחות שונים)סמינריונים  2

 

 

 . המרכז, נא ליצור קשר עם מזכירות יידיש לימודי לבמרכז  הדרישות  לפירוט

 לפירוט הדרישות במכון ללאדינו, נא ליצור קשר עם מזכירות המכון.  
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 ש"ש   25 –מובנה    גיוח ו מסלול ד

ן ת קרובות, ועל הכרה הדדית בקורסים. להלן פרוט המחלקות בהן ניתמחלקו  זיקה בין שתיוסס על  מסלול זה מב

תנ"ך,  מובנ  חוגי-דו  ללמוד ישראל:  עם  לספרות  המחלקה  עם  בצרוף  אומנות לתה  לשון,  ישראל,  תולדות  מוד, 

וארכיאול ישראל  ארץ  לימודי  ספרותוגיהודית,  לוה,  ומש  יה,  קלאסיים,  צרפתית,  רבבימודים  במדעי   .א.   תחומי 

 הרוח. 

להגיע   מומלץ  והרישום  השעות  מערכת  הכנת  לפני  ב*  מוקדם  הסבר  מחלקה,לייעוץ  לקבל  תחומי    כדי  על 

י  לשחות השונים ולהבין את שיוכם  ההתמ מנע י הקורסים למדורי ההתמחות השונים. באמצעות הייעוץ האישי, 

 ר.ום התואות לעכב את סילולקורסים שערת היבבחמטעויות  נטהסטוד

 

 רישות: פירוט הד

 ש"ש  8 ( קורסי חובהמבואות )

 ש"ש  8 מדור התמחות א'

 ש"ש  5 ות ב'מדור התמח

  (משני מדורי התמחות שונים)יונים סמינר 2

 סמינריונים בתואר(  3-)אלא אם יש הסכם בין שתי המחלקות ל

 ש"ש  4

 

 

 . כזהמר רות שר עם מזכייצור ק , נא ליידיש י דלימולבמרכז  ת שוהדרי לפירוט

 נא ליצור קשר עם מזכירות המכון.  ,הדרישות במכון ללאדינו לפירוט 
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 י תואר שנ

 הלימודים לקראת התואר השני במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים בשני מסלולים:

 - א' מסלול "שש 14 -  תזההכולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת  ,מחקרי

 ש"ש  18 -  זהללא כתיבת ת

  

 - 'במסלול 

 ש"ש   41  –א' מסלול 
 

 חובה  - ורת, תיאוריה וביקאסתטיקהקורס  ש"ש  2

 חובה  - חשיבה מחקרית וכתיבה עיוניתקורס  ש"ש  1

 קורסים במדור ההתמחות  ש"ש  4

 סמינריונים במדור ההתמחות 2 ש"ש  4

 קורסים ממדור אחר  ש"ש  3

 הגשת עבודת מחקר 

 יים ם ביבליוגרפטיי ר פרזה ומבחהת ל ע המבוססתפה -בחינת סיום בעל 

 

 

 מחלקה וחדות בתכניות מי

 לפנות לד"ר ענת אדרת  תןנינוספים רטים לפ - חסידותמסלול 

 מענה להתעניינות הגוברת והולכת בתחום החסידות ופתוחה גם לתלמידים  נותנתהתוכנית   •

 שוחרי העמקה הלומדים במחלקות אחרות.

בהשתייכותו   • מתאפיין  החסידות  ידע  לתמחקר  המרםשוניחומי  שב,  מחשבת כזיים  הם  הם 

היסישרא וספרות. וטל,  ישנם    ריה  וואכן  הדוקים  בימגעים  פורה  חוקרי החסידות דו שיח  ן 

השונים הידע  מתחומי  מהמציאות   ,הבאים  החסידית  ההגות  את  לנתק  אפשר  אי  שכן 

מבלי   ותההיסטורית והחברתית של תנועת החסידות, ואי אפשר לעסוק בהיסטוריה או בהג

 ת החסידית. ת הסיפורבון אשת בחלקח

מהתכנ • שהחסידוס סבוית  מרצים  סגל  על  התמת  תחום  היא  באית  הם  אך  ם חותם 

שונות במחלקות  ומלמדים  שונות  ישראל   : מדיסציפלינות  מחשבת  ישראל,  עם  ספרות 

 ישראל. הסטודנטים יכולים להירשם לתכנית דרך אחת משלושת המחלקות.ותולדות 

 , פרופ' צבי מרק. לחקר החסידותה קתדרבראש התכנית עומד ראש ה •

 

 

 

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 

 רוסית -לספרות יהודיתמה מג

 .זהללא תעם תזה ובמסלול מסלול בשני במסגרת לימודי תואר הינה  רוסית-יהודית לספרותהמגמה  •

רוסית  -יהודית  לספרותמיועדת לבעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים להיחשף באופן מקצועי  המגמה   •

העולם של  א,  בכל  ובמנות  רוסיה  לשעביהודי  המועצות  סוצרית  מברית  יור,  יהודים  מהגרים  של  לוגיה 

הרוסית,   בשפה  ישראלית  ספרות  לשעבר,  המועצות  יההמועצות  ברית  יהודי  של  רוסיהסטוריה  -ויחסי 

 ישראל. 

   סופרים ידועים.  ברוסית בהדרכת כתיבה יוצרת  במגמה קורס •

   נלמדים בעברית.  כל הקורסים במגמה •

מצ • לימויעה  המגמה  פנתכנית  על  הנפרשת  שנתידים  משווה,    יםי  לספרות  המחלקות  בשיתוף  והינה 

 .הוסוציולוגי אמנות יהודית, היסטוריה כללית, תולדות ישראל

 בראש המגמה עומד פרופ' רומן כצמן.   •

 

 

 חסידית לספרות מה מג

 . זהללא תעם תזה ובמסלול מסלול בשני במסגרת לימודי תואר  הינה  חסידית לספרותהמגמה  •

היא   • המגמה  עםמטרת  הכרות  החסידית.  להקנות  הסיפורת  מחקר  עם  וכן  המקור  חשוב    חומרי  ענף 

   .בספרות עם ישראל הוא הסיפורת החסידית

מיועדת   • ראשוןהמגמה  תואר  ב  לבעלי  עברית  בספרות  ההמתעניינים  הרוצים  לו  ,חסידותתחום  מורים 

התמחו תחום  נוס ללמד  בספת  החסידי  ף  שהסיפור  נעיר  בחומר    קייםרות.  תוכנית  של  בחירה  ההיום 

 הלימודים בספרות. 

ת • לספרותהמגמה  למורים  חסידית    אפשר  סיפורת  ללמוד  אחרים  ללמד ותיתן  ולמתעניינים  רקע  להם 

 לבגרות בספרות חסידית. 

 .יםי שנתידים הנפרשת על פנתכנית לימויעה המגמה מצ •

 . צבי מרקבראש המגמה עומד פרופ'   •

 

 

  .המרכזזכירות , נא ליצור קשר עם מיידיש לימודי לבמרכז  הדרישות  לפירוט

 מכון. נא ליצור קשר עם מזכירות ה ,לפירוט הדרישות במכון ללאדינו 

 

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 

 ש"ש   18 – ל ב' מסלו
 

 ש"ש  2
   חובה -, תיאוריה וביקורת אסתטיקהס ורק

 התמחות  מדוריקורסים לפי בחירה משלושה  ש"ש 10

 התמחות שונים  ממדוריסמינריונים  3 ש"ש   6
 

 מיוחדות במחלקה  תכניות 

 ענת אדרת ניתן לפנות לד"ר נוספים רטים לפ - חסידותלול מס

ות ופתוחה גם לתלמידים ידום החסגוברת והולכת בתחה להתעניינות המענ  נותנתהתוכנית   •

 שוחרי העמקה הלומדים במחלקות אחרות.

מחשבת  • הם  שבהם  המרכזיים  שונים,  ידע  לתחומי  בהשתייכותו  מתאפיין  החסידות  מחקר 

וספי היסטוריה  בי  רות. שראל,  פורה  ודו שיח  הדוקים  מגעים  ישנם  חוקרי החסידות ואכן  ן 

מתחו השוניםהבאים  הידע  לנ  ,מי  אפשר  אי  את  שכן  מהמציאות ההתק  החסידית  גות 

ההיסטורית והחברתית של תנועת החסידות, ואי אפשר לעסוק בהיסטוריה או בהגות מבלי 

 לקחת בחשבון את הסיפורת החסידית. 

ס ה • על  מבוססת  מתוכנית  באגל  הם  אך  התמחותם  תחום  היא  שהחסידות  ים  רצים 

ומלמ שונות  שומדיסציפלינות  במחלקות  יש  : נותדים  עם  מספרות  ישראל חשראל,  בת 

 ישראל. הסטודנטים יכולים להירשם לתכנית דרך אחת משלושת המחלקות.ותולדות 

 מרק. כנית עומד ראש הקתדרה לחקר החסידות, פרופ' צבי בראש הת •

 

 
 צרת יו כתיבהלמגמה 

 . זהמסלול ללא ת בשני י תואר במסגרת לימודהינה המגמה לכתיבה יוצרת  •

ראשוןמיועדת  המגמה   • תואר  ת  לבעלי  הכתיבה  חובכל  לטכניקות  מקצועי  באופן  להיחשף  המעוניינים  ם 

 היצירתית בשירה ובפרוזה. 

והכוללת   • שנתיים  פני  על  הנפרשת  לימודים  תכנית  מציעה  המח המגמה  של  הליבה  קורסי  קה, לאת 

 ות עם ישראל.רה וסמינרים של המחלקה לספרסדנאות כתיבה בפרוזה ובשירה, וקורסי בחי

 בראש המגמה עומד פרופ' מירון איזקסון.   •

 
 

 : בה יוצרתתיגמה לכהמ  פירוט דרישות

 ש"ש  2 חובה  -, תיאוריה וביקורת אסתטיקהס ורק

 ש"ש  6 חובה  -סדנאות כתיבה 

 ש"ש  6 בחירה  סמינריונים לפי  3

 ש"ש  4 קורסי בחירה   2

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 רוסית -לספרות יהודית מגמה

 .זהללא תעם תזה ובמסלול מסלול בשני י תואר ודרת לימבמסגהינה  רוסית-יהודית לספרות המגמה •

רוסית  -יהודית  לספרותמיועדת לבעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים להיחשף באופן מקצועי  המגמה   •

העולם רוסיה  א,  בכל  יהודי  של  סוציולומנות  לשעבר,  המועצות  מברית וברית  יהודים  מהגרים  של    גיה 

לשעבר ישראלית  המועצות  ספרות  ה,  המועצות  יהסית,  רובשפה  ברית  יהודי  של  רוסיהסטוריה  -ויחסי 

 ישראל. 

   סופרים ידועים.  ברוסית בהדרכת כתיבה יוצרת  במגמה קורס •

   כל הקורסים במגמה נלמדים בעברית.  •

מציעה   • ליהמגמה  שנתיים  תכנית  פני  על  הנפרשת  לספרותומודים  המחלקות  בשיתוף  משווה,    הינה 

 .הוסוציולוגי תולדות ישראל, כללית יהודית, היסטוריהאמנות 

 בראש המגמה עומד פרופ' רומן כצמן.   •

 

 חסידית לספרות מה מג

 . זהללא תעם תזה ובמסלול מסלול בשני במסגרת לימודי תואר  הינה  חסידית לספרותהמגמה  •

היא  מטרת   • החסידית.המגמה  הסיפורת  מחקר  עם  וכן  המקור  חומרי  עם  הכרות  חשוב    להקנות  ענף 

   .בספרות עם ישראל הוא הסיפורת החסידית

מיועדת   • ראשוןהמגמה  תואר  ב  לבעלי  עברית  בספרות  ההמתעניינים  הרוצים  לו  ,חסידותתחום  מורים 

התמחו תחום  נוס ללמד  בספת  החסידי  ף  שהסיפור  נעיר  בחומר  היו  קייםרות.  תוכנית  של  בחירה  הם 

 הלימודים בספרות. 

ת • לספרותהמגמה  למורים  חסידית    אפשר  סיפורת  ללמוד  אחרים  ללמד ותיתן  ולמתעניינים  רקע  להם 

 לבגרות בספרות חסידית. 

 .יםי שנתידים הנפרשת על פנתכנית לימויעה המגמה מצ •

 . צבי מרקבראש המגמה עומד פרופ'   •

 

   2.0ישראל  ספרות עםחדשנות בלימודי  מגמה ל

 . זהמסלול ללא ת בשני י תואר במסגרת לימודהינה  2.0לחדשנות בלימודי ספרות עם ישראל המגמה  •

מעוניינים בהרחבת הידע  , ה)גם כאלו שאינם מורים לספרות(בעלי תואר ראשון    וריםמיועדת למהמגמה   •

 אה.חדשנות בהור, ולהשתלם בתחום שנקרא ום הדעתבתח

היא   • המגמה  ממטרת  חדשותלהכשיר  פדגוגיות  בשיטות  גבוהה,  אקדמית  ברמה  ספרות  ללמד    ורים 

 ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים.  

שני   • לתואר  הקיים  ההיצע  בסיס  על  הם  לתואר  הקורסים  ושאר  בחדשנות  קורסים  על  בנויה  המגמה 

 . הבמחלק

 ומדת ד"ר נאוה כהן. בראש המגמה ע •

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 

 תכנית ספרות אגדה ומדרש 

בעיון ספרותי במדרש ובאגדות חז"ל לסוגיה: מעשי חכמים, הסיפור הדרשני, ו עוסקים בתכנית זתלמידי המחקר 
 המשל והסיפור העממי.

 

 

   יידיש תכנית בספרות 

 . יידיש י לימודללמרכז  לפנות  נארטים לפ

 

 

  ית בספרות לאדינותכנ

 ללאדינו. לפנות למכון   נא יםלפרט

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 תואר שלישי 

מחקר מאפשרת  ישראל  עם  לספרות  העברית   המחלקה  הספרות  חקר  תחומי  בכל  השלישי  התואר  לקראת 

היהודים:   לספרויות בלשונות  כן, מאפשרת המחלקה מחקר במרכזים  כמו  ולאדינו. לתקופותיה.  יידיש  בספרות 

 ת יהודית.ה הספרותית בערביירביצ יםשרות לביצוע מחקרקה גם נותנת אפהמחל

 

 תחומי המחקר המרכזיים במחלקה: 

 ספרות עברית חדשה 

בתחום זה עוסקים תלמידי המחקר בכתיבת דוקטורט העוסק בסוגיות תיאורטיות והיסטוריות, ובסוגיות בתחום  

ד מיהתל  שלד ימינו. ההכשרה  קופת ההשכלה ועשל הספרות העברית החדשה, מתבשירה ובפרוזה    ,הפואטיקה

בסוגיות ובארץ  מתמקדת  באירופה  העברי  המודרניזם  בתחום  במגמ-פואטיות  בספרות  ישראל,  מרכזיות  ות 

ה  המאה  של  השנייה  במחצית  המודרנית  הפוסט  20-העברית  תלמידי  -ובספרות  העברית.  בספרות  מודרנית 

ת, תורת השיח ריתיאוה  ת הכללית: פואטיקאוריה של הספרומתמחים בגישות עדכניות בתי  המחקר במסלול זה

 תחומי ועוד. -במחקר בין מודרניות בקריאת הטקסט הספרותי ועיוני,-שות מודרניות ופוסטוגי

 

 ספרות ההשכלה 

מאה ועד סוף ה   18-מסוף המאה ה  ,בתחום זה נחקרת הספרות העברית שנכתבה באירופה בתקופת ההשכלה

היו19-ה ההשכלה  ספרות  לאידא.  שופר  החברתיתותה  תנועתה  ותיתרבת-ולוגיה  של  ההשכלה,    מהפכנית 

בסוגות הספרותיות שהושפעו מן הספרות האירופאית בת  וכותביה יצרו גם מהפך בלשון העברית ושינוי מרכזי  

חברתיים  -ן יסודות תרבותייםהזמן. מתוך כך, יילמדו היצירות הספרותיות בנות הזמן כמבוססות על הפגישה שבי

)חילו הזמן  החברבני  תיקון  אירופאדיהיהוה  ניות,  תנועות  פואטיתת,  חדשנות  ובין  מהפכניות(  ספרותית,  -יות 

ימינו על סוגותיה השונות    שעשתה את ספרות השירה לסוגיה,    –ההשכלה לבסיסה של הספרות העברית בת 

 הסאטירה, הסיפור הקצר והרומן החברתי וההיסטורי. 

 

 הספרות החסידית 

ע זה  החסתחום  בספרות  הוסק  במאות  התפתחות  ו  ,19-וה  18-ידית  את  לתקופותיה  פורש  החסידית  היצירה 

תחומי  -ת נלמדת כבעלת איכויות פואטיות ייחודיות ומשלבת לימוד ומחקר רבולסוגותיה השונות. הספרות החסידי

  נעשית באמצעות   הערכים הפואטיים והאסתטיים  הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת החסידית. הדגשת

עדכ ביקורתי  טקסטואמ  בצד   נישיח  קלאסי  את הרנסנס חקר  לחקור  ניתנת האפשרות  זה  במסלול  וספרותי.  לי 

ההחסי במאה  שנכתבו  החסידיות  הספרות  יצירות  ואת  בימינו  המתרחש  ה  20-די  המאה  הן    21-ובראשית 

 ו. ננחסידיות בנות זמ-והתנועות הניאורת 'העידן החדש' )ניואיג'( במסגרת החברה החסידית המסורתית והן במסג

ב תומכות במחקרים  שם שניידרמן והקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשתדרה לחסידות על  הק

 הנעשים בתחום זה במסגרת המחלקה. 

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 

 השירה, הפיוט והסיפורת בימי הביניים 

למ והפיוט  השירה  חקר  את  כולל  זה  הפיוט  תחום  ולתקופותיהן:  הקדרכזיהם  הקדום  הארצישראלי  הפיוט  ום, 

ספרד  ש  זרח,במ בפרובאנקודש    -ירת  והפיוט  השירה  ובאשכנז,  באיטליה  העברית  השירה  והשירה וחול,  ס 

 את חקר הסיפורת העברית בימי הביניים לסוגיה כולל גם העברית בצפון אפריקה ובארצות האסלאם. המסלול  

 ם העברית וכיו"ב.ת, ספרות המשליסוגה, הספרות ההיסטוריוגרפיוכן המקאמה ובנות 

 

 האגדה והמדרשת ספרו

ל לסוגיה: מעשי חכמים, הסיפור הדרשני, ום זה עוסקים תלמידי המחקר בעיון ספרותי במדרש ובאגדות חז" בתח

 המשל והסיפור העממי.

 

 טולוגיה תמ

וע וללשונותיה,  לדורותיה  היצירה היהודית  סיפורים בהופעותיהםתחום החוצה את   בספרות המקרא,  וקב אחר 

חז"  ואגדת  הסילהמדרש  הבפו,  בימי  העברי  והספרות ר  ובהשכלה  בחסידות  הסיפור  ובאשכנז,  במזרח  יניים 

כן,  העברי כמו  החדשה.  זה  תת  ישראל  מציע  חום  עדות  של  ההיגוד  ממסורת  עממיים  בסיפורים  לטיפול  כלים 

 השונות.

 

 יידיש ולאדינו( ספרויות בלשונות היהודים )

ירת המחלגבמס יידיש ע"ש רינמוללי  כזהמרשראל, פועלים  קה לספרות עם  והמכון לחקדי  ר הלאדינו ה קוסטה 

 תרבותי.-יתן לחקור ספרויות ביידיש ובלאדינו בהקשר לשוני, פואטי והיסטוריבהם נ, ע"ש נעימה ויהושע סלטי

 

 המרכז ללימודי יידיש

 שע התה  מאות יידיש בשלהי המודרניים בספר  באים: מונוגרפיות על יוצרים מאפשר כתיבת דוקטורט בתחומים ה

יידיש; מחקר ביצירה הספרותית  ותחילת המא   עשרה ישנהה העשרים; הקלסיקונים בספרות  ביידיש   ;הכתובה 

ובארצות דרום אמריקה; היצירה הספרותית  יידיש במרכזי החיים היהודיים באירופה, בארצות הברית  עיתונות 

 שירה; קולנוע.    טרון; פולקלור;עליה; תיאהש בתקופת השואה וביידי

 

 לימודי לאדינו ל מכוןה

לתקופומא ולשונה  לאדינו  בספרות  תחומיים  בין  מחקרים  כתיבת  ולפזורותיה,  פשר  מן  התיה  מסורת הספרות 

א-שבעל המותאמים  מחקריים  בפרויקטים  פעילים  המכון  תלמידי  ולסוגיה.  לזרמיה  הכתובה  והספרות  ישית פה 

של הקודם  הלימודי  התעלרקע  ולתחומי  לאפהם  כדי  ה-רב  ובשיל  שרניינותם,  בחקר  ספרותה תחומי  לאדינו, 

 תם של המתעניינים.ותרבותה. מלגות לימוד ייחודיות עומדות לרשו

 

 



 ב" פנת הלימודים התשישות המחלקה לשדר
 

 

 

 פירוט הדרישות לתואר השלישי 

 ש"ש 12  בתיאום עם המנחה קורסים

  הגשת עבודת מחקר

  ישישלון לתלמידי תואר ניברסיטה ולתקנביהדות, בהתאם לדרישות האו לימודי יסוד 

  רישות האוניברסיטה ולתקנון לתלמידי תואר שלישי אנגלית, בהתאם לד

  ם לדרישות האוניברסיטה ולתקנון לתלמידי תואר שלישישפה זרה שנייה, בהתא

 

 דינו. תלמידי המרכז ללימודי יידיש והמכון ללאלגם  ותאלה תקפ דרישות

 

 

 

 

 


