המחלקה לספרות עם ישראל  -מערכת לשנה"ל תש"פ
שעות

יום א'

8-10

10-12

 - 6060/01ד"ר איתמר דרורי,
מבוא לספרות עברית חדשה
(הרצאה)( ,חובה לתואר ראשון)
 - 133/01ד"ר רויטל רפאל-
ויוונטה ,מאיזופוס ועד מיקי
מאוס :משלי חיות בימי הביניים
(הרצאה)( ,כללי)
 - 417/01ד"ר רויטל רפאל-
ויוונטה ,מאיזופוס ועד מיקי
מאוס :משלי חיות בימי הביניים
(סמינריון)

יום ב'

( מעודכן ל)6.11.2019 -

יום ג'

יום ד'

 - 5101/01ד"ר ורד טוהר,
ספרות הילדים העברית :קיפניס ,ילן-
שטקליס ואחרים (הרצאה)[ ,סמס' א'],
(כללי)

 - 185/01ד"ר איתמר דרורי,
גיבורי על בס"ד :גיבורי תרבות בסיפורי
יראים מן המזרח במאה הי"ט( ,הרצאה),
(כללי)

 - 5260/01ד"ר ורד טוהר,
מיטב הסיפור העברי הקדם מודרני :הטוב,
הרע והמכוער (הרצאה)( ,כללי)[ ,סמס' א']

 - 522/01ד"ר איתמר דרורי,
גם סיפורים מתגלגלים :גלגולי תימות
בספרות העברית והיהודית (הרצאה),
[פתוח לתלמידי התוכנית למדרש ואגדה]
 - 414/01ד"ר איתמר דרורי,
גם סיפורים מתגלגלים :גלגולי תימות
בספרות העברית והיהודית (סמינריון),
[פתוח לתלמידי התוכנית למדרש ואגדה]

 - 9280/01ד"ר קלאודיה רוזנצוייג-קופפר,
משלים בספרות יידיש( ,יידיש)( ,כללי)

 - 1650/01ד"ר משה שושן,
הקול הנשי בתלמוד (הרצאה)[ ,נכלל
בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני:
"מדרש ואגדה"]( ,כללי)[ ,סמס' ב']
 - 5020/01ד"ר ורד טוהר,
קריאה מגדרית בשירה העברית :רחל,
זלדה ואחרות (הרצאה)[ ,סמס' א']( ,כללי)
 - 6810/01ד"ר דב הכהן,
קריאה ופיענוח של טקסטים בלאדינו
בכתב יד ספרדי (סוליטריאו) למשתלמים,
(הרצאה)[ ,סמס' א']( ,כללי)
 - 679/01ד"ר דב הכהן,
"מיס מימורייאס" :עיון בדמותו המיוחדת
של סעדי הלוי-אשכנזי מסלוניקי ובספר
זיכרונותיו (הרצאה)[ ,סמס' ב']
 - 566/01ד"ר מיכאל לוקין,
גלגולו של ניגון :המוסיקה והמחול
בחסידות וביצירה ביידיש לדורותיה
[סמס' ב']( ,הרצאה)( ,כללי)

 - 1060/01ד"ר משה שושן,
אמנות הסיפור התלמודי (הרצאה)[ ,נכלל
בתוכנית הבין מחלקתית לתואר שני:
"מדרש ואגדה"]( ,כללי)[ ,סמס' ב']

 - 8001/01ד"ר רויטל רפאל-ויוונטה,
סדנה לתלמידי מחקר המתמחים בספרות
ימי הביניים  -קריאה בטקסטים :סוגיות
נבחרות (חלק ב')

 - 8450/01פרופ' רומן כצמן,
אסתטיקה ,תאוריה ,ביקורת (חובה לתואר
שני)( ,הרצאה)( ,כללי)

 - 609/01ד"ר משה שושן,
להבין סיפור :יסודות הוראת הפרוזה
(הרצאה)( ,חובה לתואר ראשון)

 - 230/01פרופ' תמר וולף-מונזון,
שירה ,תרבות ,חברה – במעבר מיישוב
למדינה (הרצאה)
 - 4510/01פרופ' תמר וולף-מונזון,
שירה ,תרבות ,חברה – במעבר מיישוב
למדינה (סמינריון)

 - 1710/01ד"ר אבישר הר-שפי,
קריאה ופרשנות בסיפור החסידי לדורותיו
וסוגותיו (הרצאה)( ,כללי)
 - 825/01פרופ' תמר וולף-מונזון,
יצירתו המוקדמת של אורי צבי גרינברג
(הרצאה)
 - 9180/01ד"ר קלאודיה רוזנצוייג-קופפר,
יצירות מופת של ספרות יידיש בעת
החדשה המוקדמת (הרצאה)( ,כללי),
(יידיש){ ,קורס באנגלית}

יום ה'

 - 6740/01ד"ר סילבינה שאמא-גסר,
החזרה לספרד :ספרד ויהודיה במאה ה20-
(הרצאה)[ ,סמס' א']( ,כללי)
 - 676/01ד"ר סילבינה שאמא-גסר,
אינטלקטואלים ספרדיים כסוכני התרבות
הספרדית-היהודית (הרצאה)[ ,סמס' ב'],
(כללי)
 - 914/01ד"ר קלאודיה רוזנצווייג-קופפר,
מבוא לספרות יידיש לפני ההשכלה
(הרצאה)( ,כללי)

 - 2460/01פרופ' רומן כצמן,
ש"י עגנון :קריאות חדשות
וישנות (הרצאה)( ,כללי)
 - 4640/01פרופ' רומן כצמן,
ש"י עגנון :קריאות חדשות
וישנות (סמינריון)
 - 9321/01פרופ' דב בער
קוטלרמן,
יידיש "מחוץ לתחום" :יצירה
ביידיש הרחק ממרכזיה
המסורתיים (הרצאה)( ,כללי)
 - 9080/01גב' ורד קופל,
יידיש למתקדמים – קריאה
ושיחה (הרצאה)( ,כללי)

שעות
12-14

יום א'
 - 813/01ד"ר רויטל רפאל-
ויוונטה ,הגות ,מוסר ומדע
בספרות היפה בימי הביניים
(הרצאה)( ,כללי)
 - 851/01ד"ר רויטל רפאל-
ויוונטה ,הגות ,מוסר ומדע
בספרות היפה בימי הביניים
(סמינריון)( ,כללי)
 - 900/01גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה),
(כללי)
 - 6940/01ד"ר סוזי גרוס,
זמנים מודרניים – ייצוגים
ספרותיים בלאדינו (הרצאה),
[סמס' א'] (כללי)

יום ב'
 - 3791/01פרופ' רומן כצמן,
מריאליזם להיפר-ריאליזם :ברשדסקי,
ברקוביץ ,שטיינברג ,שופמן ,עוז ,אורן,
אפלפלד ,שלו ,קציר ,קרת ,קסטל-בלום,
אפשטיין( ,הרצאה)( ,כללי)
 - 4921/01פרופ' רומן כצמן,
מריאליזם להיפר-ריאליזם :ברשדסקי,
ברקוביץ ,שטיינברג ,שופמן ,עוז ,אורן,
אפלפלד ,שלו ,קציר ,קרת ,קסטל-בלום,
אפשטיין( ,סמינריון)
 - 5600/01ד"ר אביבה טל,
"שיכורה מהאמת המרה"  -זרמים
מודרניסטיים וקבוצות ספרותיות בשירת
יידיש במאה ה( 20-הרצאה)( ,כללי)

יום ג'
 - 523/01ד"ר לילך נתנאל,
מבוא לחקר הספרות העברית המודרנית
(הרצאה)( ,חובה לתואר ראשון)
 - 6730/01ד"ר דב הכהן,
"הבדחן והבדחנות" :ביקורת חברתית
בעיתונות הלאדינו( ,הרצאה)[ ,סמס' ב']
 - 6722/01ד"ר דב הכהן,
"החתולה צוחקת" :עיון בעיתון ההיתולי
בלאדינו "לה גאטה" (הרצאה)[ ,סמס' א'],
(כללי)
 - 9820/01פרופ' דב בער קוטלרמן,
שלום עליכם כסופר פוליטי (הרצאה),
(כללי)
 - 1640/01ד"ר משה שושן,
Original Sins and Founding Fathers:
( Midrash and Sefer Bereishitהרצאה),
[נכלל בתוכנית הבין מחלקתית לתואר
שני" :מדרש ואגדה"]( ,באנגלית)( ,כללי)
 - 2470/01ד"ר איתמר דרורי,
אני מזרח מערבי :חיים הזז היהודי-רוסי
כותב על תימנים? (הרצאה),
[סמס' ב']( ,כללי)

14-16

 - 900/02גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה),
(כללי)
 - 600/01פרופ' תמר וולף-
מונזון ,יסודות השירה (הרצאה),
(חובה לתואר ראשון)

 - 5560/01ד"ר יניב גולדברג,
"עמך!"  -התיאטרון של שלום עליכם –
ניתוח מחזותיו של שלום עליכם" :טוביה
החולב"" ,הזכייה הגדולה" ו"קשה להיות
יהודי" (הרצאה)( ,כללי)
 - 687/01ד"ר דב הכהן,
גנאלוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר
המשפחה (הרצאה)( ,כללי)
 - 779/01ד"ר דב הכהן,
גנאלוגיה יהודית-ספרדית :מקורות לחקר
המשפחה (סמינריון)

 - 617/01ד"ר סיון הר-שפי,
כתיבה יוצרת :שירה (סדנה)
 - 5241/01אירועי המחלקה
(חובה לכל התארים)

יום ד'
 - 611/01ד"ר לילך נתנאל,
קריאה וכתיבה עברית שפה שנייה:
מיומנויות למידה ומחקר (לסטודנטים
שעברית היא שפה שנייה שלהם),
(הרצאה)
 - 9190/01ד"ר קלאודיה רוזנצווייג-
קופפר,
מסורת תרגומי התנ"ך בספרות יידיש,
(באנגלית)( ,הרצאה)
 - 4040/01ד"ר משה שושן,
יבנה וחכמיה :הסיפורים המכוננים של
היהדות הרבנית[ ,נכלל בתכנית הבין
מחלקתית לתואר שני" :מדרש ואגדה"],
(סמינריון)

יום ה'
 - 2140/01ד"ר לילך נתנאל,
ספרות עברית אירופאית:
תרגומים עבריים בשנים 1862-
( 1920הרצאה)
 - 4281/01ד"ר לילך נתנאל,
ספרות עברית אירופאית:
תרגומים עבריים בשנים 1862-
( 1920סמינריון)
 - 900/05גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה),
(כללי)

 - 7290/01פרופ' אורה שורצולד,
טקסטים ליטורגיים בספרדית-יהודית
(הרצאה)[ ,סמס' ב']( ,לתלמידי מחקר
בלאדינו)
 - 7480/01ד"ר דב הכהן,
סגולות ולחשים :עיון בטקסטים מאגיים
מן התרבות היהודית הספרדית (הרצאה)
[סמס' א']( ,כללי)

 - 8670/01פרופ' צבי מרק,
"כל תורה יש לה מעשה" – בין דרשה
לסיפור בספר ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן
מברסלב (סמינר לתואר שני ושלישי לבעלי
רקע בחסידות)( ,סמינריון)
 - 3940/01ד"ר רחל אלבק-גדרון,
אורי ניסן גנסין ובני שיחו (הרצאה)
 - 4600/01ד"ר רחל אלבק-גדרון,
אורי ניסן גנסין ובני שיחו (סמינריון)
 - 901/01גב' ורד קופל,
יידיש למתקדמים (הרצאה)( ,כללי)
 - 7510/01פרופ' שמואל רפאל,
סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו א'
(הרצאה)[ ,סמס' א']

 - 2310/01ד"ר לילך נתנאל,
מנדלי מוכר ספרים עבריים:
יצירתו העברית של שלום יעקב
אברמוביץ (הרצאה)
 - 4282/01ד"ר לילך נתנאל,
מנדלי מוכר ספרים עבריים:
יצירתו העברית של שלום יעקב
אברמוביץ (סמינריון)
 - 900/06גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה),
(כללי)

שעות

16-18

יום א'

יום ב'

 - 399/01פרופ' מירון איזקסון,
קריאה בשירה עברית חדשה
(הרצאה)[ ,סמס' א']

 - 701/01ד"ר ניבי גומל,
לאדינו למתחילים (הרצאה)( ,כללי)

 - 8110/01ד"ר אבי שמידמן,
הגניזה הקהירית וחקר השירה והפיוט,
(הרצאה)( ,כללי)

 - 398/01פרופ' מירון איזקסון,
סדנת אומן :כתיבה יוצרת
בשירה (הרצאה)[ ,סמס' ב']

 - 835/01ד"ר רחל אלבק-גדרון,
יואל הופמן (הרצאה)( ,כללי)
 -888/01ד"ר ר' אלבק-גדרון,
יואל הופמן( ,סמינריון)

 - 5580/01פרופ' דב בער קוטלרמן,
ספרות יידיש בראינוע ובקולנוע (הרצאה),
(כללי)

 - 900/03גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה),
(כללי)

 - 5670/01ד"ר מיכאל לוקין,
"סיפורי סבתא" :מבוא לפולקלור יהודי
במזרח אירופה [סמס' ב']( ,הרצאה),
(כללי)

 - 605/01ד"ר אבי שמידמן,
הדרכה ביבליוגרפית (הרצאה),
(חובה תואר ראשון)[ ,סמס' א']

 - 616/01פרופ' מירון איזקסון,
איך יוצרים דמות? עיצוב דמות
בפרוזה ובשירה (סדנה)[ ,סמס'
ב']

 - 7130/01ד"ר ניבי גומל,
הבנת הנשמע והדיבור בלאדינו( ,הרצאה),
(כללי)[ ,סמס' ב']
 - 618/01גב' גלית דהן-קרליבך,
סדנה בכתיבת פרוזה (סדנה)

 - 7511/01ד"ר דב הכהן,
סדנה לתלמידי מחקר בלאדינו ב'
(הרצאה)[ ,סמס' ב']
 - 555/01ד"ר יניב גולדברג,
"אמא יקרה לי?" – דמות האם במחזות
חנוך לוין (הרצאה)( ,כללי)
 - 175/01פרופ' צבי מרק,
סיפורי ר' נחמן מברסלב (הרצאה)( ,כללי)

 - 173/01פרופ' צבי מרק,
ר' לוי יצחק מברדיטשב:
היסטוריה ,הגות ספרות וניגון
(הרצאה){ ,מתוקשב מלא},
(כללי)

 - 900/04גב' ורד קופל,
יידיש למתחילים (הרצאה)( ,כללי)
 - 13-701/02ד"ר אילאיל באום,
לאדינו למתחילים (הרצאה)( ,כללי)

 - 6840/01פרופ' שמואל רפאל,
לאדינו :מיומנויות קריאה וניתוח של
טקסטים (הרצאה)[ ,סמס' א']

 - 602/01ד"ר אבי שמידמן,
מבוא לספרות ימה"ב( ,הרצאה),
(חובה לתואר ראשון)[ ,סמס' ב']

18-20

יום ג'

יום ד'

יום ה'

 - 177/01ד"ר אבישר הר-שפי,
מבוא לסיפור החסידי (הרצאה),
{מתוקשב מלא}( ,כללי)

 - 619/01ד"ר אבי שמידמן,
מדעי הרוח הדיגיטליים בשרות ניתוח
טקסטים עבריים (הרצאה)( ,כללי)
 - 377/01ד"ר רחל אלבק-גדרון,
מסעות ומסעות תודעתיים בספרות
העברית המודרנית (הרצאה)
 - 456/01ד"ר רחל אלבק-גדרון,
מסעות ומסעות תודעתיים בספרות
העברית המודרנית (סמינריון)

 - 7450/01פרופ' שמואל רפאל,
לאדינו :מסע היסטורי ,ספרותי,
תרבותי (הרצאה)[ ,סמס' א']
{מתוקשב מלא}( ,כללי)

