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 , דרורי יתמרד"ר א - 5220/01 
מסע בלשי בעקבות סיפורים: גלגולי 
 מוטיבים וגרסאות בספרות היהודית

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

  דרורי, יתמרד"ר א - 4140/01
מסע בלשי בעקבות סיפורים: גלגולי 
 מוטיבים וגרסאות בספרות היהודית

]פתוח לתלמידי התכנית (, )סמינריון
 למדרש ואגדה[

 , דרורי יתמרד"ר א - 3540/01
קולות 'מזרחיים' בספרות הישראלית 

 )כללי( )הרצאה(, במאה העשרים
 
 
 
 
 
 
 

 , שושן שהד"ר מ - 1061/01
סיפורם של רבי עקיבא, אלישע בן  - הקדוש והכופר

 )כללי( )הרצאה(, מהתלמוד יותמואבויה ועוד ד
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 ,דרורי יתמרד"ר א - 6060/01
, )הרצאה(מבוא לספרות עברית חדשה 

 (תואר ראשוןל)חובה )כללי(, 
 

 , נטהוויו-רפאל ויטלד"ר ר - 1420/01
המקאמה מסעות, עלילות ומסכות: 

)הרצאה(,  העברית ובנות סוגה בספרד
 )כללי(

 , נטהוויו-רפאל ויטלד"ר ר - 4110/01
המקאמה מסעות, עלילות ומסכות: 

 (סמינריון) העברית ובנות סוגה בספרד
 
 

 הכהן,  בד"ר ד - 743/01
ספרדית בין -החברה היהודית
בראי ספרות  מסורת למודרנה

]סמס'  )כללי(, )הרצאה(, הלאדינו
 א'[

 
 הכהן,  בד"ר ד - 6850/01

: עיונים "דבר בִעתו מה טוב"
 מועד בלאדינו בטקסטים קצרי

 ]סמס' ב'[ )כללי(,)הרצאה(, 
 

 , נתן כהןפרופ'  - 9391/01
ספרות יידיש שנכתבה בתקופת 

 , )כללי(הרצאה()השואה 
 

 ,  כצמן ומןפרופ' ר - 2460/01
ש"י עגנון: קריאות חדשות וישנות  

 )כללי( )הרצאה(,
ש"י  ,כצמן ומןפרופ' ר - 4640/01

עגנון: קריאות חדשות וישנות 
 )סמינריון(

 
 

 , ויוונטה-רפאל ויטלד"ר ר - 8002/01
בימי סדנה לתלמידי מחקר המתמחים 

פרשנות ופרשנות יתר בחקר  :הביניים
 )סדנה( ימי הבינייםספרות 

 , שושן שהד"ר מ - 609/01
הפרוזה  תורתלהבין סיפור: יסודות 

 (תואר ראשוןל)חובה  )כללי(, )הרצאה(,
 

 , שפי-הר בישרד"ר א - 1800/01
)הרצאה(,  מבעד סיפוריה ותהחסיד
 )כללי(

 
  ,מונזון-וולף תמר פרופ' - 2780/01

יצירתו של אורי צבי גרינברג משלהי 
שנות העשרים ואילך: פואטיקה 

 , )כללי()הרצאה(ורטוריקה 
 

 , כהן ןנתפרופ'  - 563/01
שלום אש: קלסיקון או פרובוקטור? 

 סמינריון()
 

 , פרופ' שמואל רפאל - 7591/01
קהילה מגירוש ספרד ועד לשואה: 

, (הרצאה) - ותרבות בבלקן היהודי
 (לימודי תעודה)
 

 , כצמן ומןפרופ' ר - 661/01
הספרות מאתיים שנים של כאוס: 

 הרוסית-הרוסית והישראלית-היהודית
 )הרצאה(, )כללי(

 , כצמן ומןפרופ' ר - 655/01
הספרות מאתיים שנים של כאוס: 

 הרוסית-והישראליתהרוסית -היהודית
 )סמינריון(

 , כצמן ומןפרופ' ר - 8450/01
)חובה , )הרצאה(, )כללי( אסתטיקה, תאוריה, ביקורת

 לתואר שני(
 

 , מונזון-וולף תמר פרופ' - 298/01
דרכי ההבניה של הלשון הפיגורטיבית בשירה: נתן 

אלתרמן, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', יהודה עמיחי, 
 , )כללי()הרצאה(אגי משעול 

  ,מונזון-וולף תמר פרופ' - 461/01
דרכי ההבניה של הלשון הפיגורטיבית בשירה: נתן 

אלתרמן, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', יהודה עמיחי, 
 (סמינריון)אגי משעול 

 
 , גסר-שאמא ילבינהד"ר ס - 6911/01

)הרצאה(,  סודות, שקרים ותהילה: ספרד והשואה
 ]סמס' א'[, )כללי(

 
 , גסר-שאמא ילבינהד"ר ס - 744/01

 הלאדינו ומדיניות החוץ של ספרד העכשוויתעולם 
 '[ב]סמס'  )כללי(, )הרצאה(,

 
 , איבון לרנר גב' - 780/01

 )כללי( (,)הרצאה [וונטסרמטעם מכון ס]ספרדית 

 ערבדב פרופ'  - 9930/01
 , קוטלרמן

מדרשים נדירים עפ"י החיבור 
המקורי של "צאינה וראינה" 

 (סמינריון)( 1622)
 

 , קופל רדגב' ו - 9080/01
קריאה  -למתקדמים יידיש 
 )כללי( הרצאה(,) ושיחה
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, ויוונטה-רפאל ויטלד"ר ר - 128/01
שירת החול של שלמה : יחיד וחברה
]סמס' , )כללי(, )הרצאה( אבן גבירול

 '[א
 

 ,שמידמן ביא ר"ד - 602/01
 (,הרצאה, )ימי הביניים לספרות מבוא

' סמס], (ראשון תוארל חובה) )כללי(,
 '[ב
 

 ,קופל ורדגב'  - 900/01
 )כללי( יידיש למתחילים )הרצאה(,

 
 
 
 
 

 , ד"ר אביבה טל - 5601/01
 במאה יידיש בשירת ותמורותדורות 

  )הרצאה(, )כללי( 20-ה
 

 , פרופ' שמואל רפאל - 5555/01
על  :קוראים, חושבים, כותבים

תואר  סדנה לשנה א' -השירה 
 -מיועד לכל הפקולטות  ,ראשון

עדיפות לתלמידי המחלקה לספרות 
 ]סמס' א'[)כללי(, (, סדנה)עמ"י 

 , נתנאל ילךד"ר ל - 203/01
, )הרצאה( חיים נחמן ביאליק: קריאה

 '[ב]סמס' )כללי(, 
 

 , נתן כהןפרופ'  - 9461/01
בעיני המסתכל: עיונים בסיפורי חיים 

 (, )כלליהרצאה()ביידיש 
 

 , קוטלרמן ערב בפרופ' ד - 9590/01
מנהגים וטקסים יהודיים בקולנוע 

 )כללי( )הרצאה(,ביידיש 
 

 , שפי-ד"ר סיון הר - 617/01
 (סדנהשירה )סדנת  :כתיבה יוצרת

 
 גרוס, סוזיד"ר  - 797/01
-כבבואה חברתית לאדינוספרות 

 )לימודי תעודה( )הרצאה(, קהילתית
 ]סמס' א'[ 

 
 , וקונסטנטינד"ר אריאדנה  - 669/01

לימודי ))הרצאה(,  פנורמה על יוון
  '[ב]סמס' , (תעודה

 

 , נתנאל ילךד"ר ל - 839/01
חשיבה מחקרית וכתיבה עיונית: לתלמידי מחקר 

, (מסלול א' חובה לתואר שני), )הרצאה(  בתואר שני
 ]סמס' ב'[

 
 , שושן שהד"ר מ - 401/01

  )סמינריון(קריאות ספרותיות במדרש האגדה 
 

 , פרופ' אורה שורצולד - 693/01
הלשון בשירות הספרות: ניתוח לשוני של טקסטים 

 '[א]סמס'  )כללי(, )הרצאה(,בלאדינו 
 

 ,ד"ר דב הכהן - 7480/01
מאגיים מן התרבות סגולות ולחשים: עיון בטקסטים 

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

 , נתנאל ילךד"ר ל - 611/01
עברית כשפה  תקריאה וכתיב

: מיומנויות למידה שנייה
עברית ש)לסטודנטים ומחקר 

, ה(ישניה שפתםהיא 
 ]סמס' ב'[, )הרצאה(

 
 , טוהר רדד"ר ו - 499/01

המעיל, המטפחת והסרפן: 
הפואטיקה של האופנה 

 (סמינריון) בספרות העברית,
 

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

 )כללי(
 

 ערבדב פרופ'  - 571/01
 , קוטלרמן

ייצוג החסידות בספרות יידיש 
 )הרצאה(, )כללי( מודרנית
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, ויוונטה-רפאל רויטלד"ר  - 145/01
משורר בחצר המלך: טדרוס הלוי 

 ['א]סמס' , )כללי(, )הרצאה( האבולעפי
 

 ,שמידמן ביא ר"ד - 605/01
 )כללי(, (,הרצאה) ביבליוגרפית הדרכה

 '[ב' סמס], (ראשון תוארל חובה)
 

 , טוהר רדד"ר ו - 115/01
המעשייה העממית והמעשייה 
 הספרותית: תיאוריה וביקורת

 )הרצאה(, )כללי(
 

 ,קופל רדגב' ו - 900/02
 )כללי( יידיש למתחילים )הרצאה(,

 

 , גולדברג ניבד"ר י - 9421/01
 - "מכשפה"ועד ל "שני קונילמל"מ

אבי התיאטרון  ,אברהם גולדפאדן
 )כללי( ,)הרצאה( היידי

 
 , הכהן בד ר"ד - 687/01

 מקורות: ספרדית-יהודית גנאלוגיה
 (כללי(, )הרצאה) המשפחה לחקר

 , ד"ר דב הכהן - 779/01
ספרדית: מקורות -גנאלוגיה יהודית

 לחקר המשפחה )סמינריון(
 
 
 

 אירועי המחלקה  - 5242/01
 )חובה לכל התארים(

 , מרק ביפרופ' צ - 8671/01
נרטיבים מיתיים ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב: 

לתואר שני ושלישי בעלי רקע  - ואוטוביוגרפיים
 )סמינריון( בחסידות

 
 , גדרון-אלבק חלר פרופ' - 3200/01

מודרניזם בספרות עברית של המאה  מודרניזם ופוסט
 )כללי( )הרצאה(,העשרים 
 , גדרון-אלבק חלר פרופ' - 4270/01

מודרניזם בספרות עברית של המאה  מודרניזם ופוסט
 (סמינריון)העשרים 

 
 , קופל רדגב' ו - 901/01

 )כללי( יידיש למתקדמים )הרצאה(,
 

 , ד"ר דב הכהן - 7510/01
 ]סמס' א'[, )הרצאה(סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו א' 

 
 , פרופ' שמואל רפאל - 7511/01

 '[ב]סמס' , )הרצאה(סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו ב' 
 

 , נתנאל ילךד"ר ל - 378/01
 מי קורא ספרות עברית?

 ]סמס' ב'[ , )כללי(,)הרצאה(
 

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

 )כללי(
 

 , גולדברג ניבד"ר י - 531/01
 )הרצאה(, יסודות ניתוח מחזה

 )כללי(
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 ,מונזון-וולף תמר פרופ' - 600/01
 )כללי(, ,)הרצאה(יסודות השירה 

 (תואר ראשוןל)חובה 
 

 , איזקסון ירוןפרופ' מ - 399/01
קריאה בשירה עברית חדשה )הרצאה(, 

 ]סמס' א'[)כללי(, 
 

 ,איזקסון ירוןפרופ' מ - 398/01
 )כללי(,  ,(כתיבה יוצרת בשירה )הרצאה

 ]סמס' ב'[
 

 ,קופל רדגב' ו - 900/03
 )כללי( יידיש למתחילים )הרצאה(,

 
 

 , גומל יביד"ר נ - 701/01
 )כללי( דינו למתחילים )הרצאה(,אל
 

 ,גדרון-רחל אלבק פרופ' - 3520/01
(, )הרצאה הספרות כנושא בספרות

 )כללי(
 ,גדרון-רחל אלבק פרופ' - 875/01

 (סמינריון) הספרות כנושא בספרות
 

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

, )כללי()הרצאה(,  ספרות וניגון, הגות
 {מתוקשב}
 
 
 

 ,  כצמן ומןפרופ' ר - 660/01
-המבע האומנותי בספרות יהודית

 תאוריה ומעשה -רוסית גלובלית 
 )כללי( )הרצאה(,

 
 , גומל יביד"ר נ - 7130/01

 והדיבורלאדינו: הבנת הנשמע 
 [א]סמס'  ,)כללי(, )הרצאה(

 
 , קרליבך-גב' גלית דהן - 618/01

 (סדנה) פרוזה תסדנכתיבה יוצרת: 
 

 , ד"ר ורד טוהר - 4970/01
תולדות ספרות הילדים העברית: 
מחמדה בן יהודה ועד דוד גרוסמן 

 סמינריון()
  

 ,רפאל מואלפרופ' ש - 6840/01
: מיומנויות קריאה למשתלמים לאדינו
 )כללי(, )הרצאה(, טקסטיםוניתוח 
 '[ב]סמס' 

 
  שמידמן, ביד"ר א - 1190/01

המשורר והחצרן: שמואל הנגיד ויצחק 
 '[ב' סמס], )כללי(, )הרצאה( אבן כלפון

 
 , הכהן בד"ר ד - 7231/01

עיתונות הלאדינו כמקור למחקר של 
 )כללי(,)הרצאה(,  קהילה וחברה

 '[ב]סמס' 
 

 , מרק ביפרופ' צ - 175/01
 ר' נחמן מברסלב )הרצאה(, )כללי( סיפורי

 
 , קופל רדגב' ו - 900/04

 )כללי( יידיש למתחילים )הרצאה(,
 
 
 
 
 

 מואלפרופ' ש - 7450/01
 רפאל, 

לאדינו: מסע היסטורי, 
, )הרצאה(ספרותי, תרבותי 

 '[א' סמס] ,מתוקשב{, })כללי(
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 ,איזקסוןירון פרופ' מ - 616/01
יוצרים דמות? עיצוב דמות איך 

 ]סמס' ב'[ (,סדנה) בפרוזה ובשירה

 , שפי-הר בישרד"ר א - 177/01
)הרצאה(,  מבוא לסיפור החסידי 

 {מתוקשב}, כללי()
 

 , גומל יביד"ר נ - 702/01
 )כללי( )הרצאה(, למתקדמיםדינו אל
 
 

 , גדרון-אלבק חלר פרופ' - 612/01
קריאה מחקרית, קריאה ספרותית 

שני תואר לתלמידי  - שביניהןומה 
 (הרצאה) שלישיו
 

 

 רפאל,  מואלפרופ' ש - 741/01 
תעודה  לתלמידיפרקטיקום 

, (לימודי תעודה) בלאדינו
 [קיץ' סמס]

 


