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מעשה  -ד"ר איתמר דרורי  13-201-01  
נסים: סיפורי נסים ותודעת הנס של יהודי  

 )הרצאה( בגדד במאה הי"ט
מעשה  - דרוריד"ר איתמר  13-529-01

נסים: סיפורי נסים ותודעת הנס של יהודי  
 ( סמינריון)  בגדד במאה הי"ט

סיפור עקדת יצחק מהמקרא   - ד"ר משה שושן  13-1621-01
 ()הרצאה ועד שירת ימי הביניים

סיפור עקדת יצחק מהמקרא ועד   - ד"ר משה שושן  13-525-01
 ( )סמינריון שירת ימי הביניים 

 

פרופ'   13-8960-01
- יגוקלאודיה רוזנצו

רות ותפוחים  עי  - קופפר
 מכושפים:  פרקים  

בתולדות ספרות היידיש  
)הרצאה(   לפני ההשכלה 

 מתוקשב סמס' א',  
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 - ויוונטה-פרופ' רויטל רפאל 13-147-01
ימי  עברית ב הומור וסאטירה בספרות 

 היברידי )הרצאה( הביניים
 - ויוונטה-רפאלפרופ' רויטל  13-418-01

ימי  עברית ב הומור וסאטירה בספרות 
 היברידי   (סמינריוןהביניים )

 
מבוא    - ד"ר איתמר דרורי 13-6060-01

חובה  )הרצאה(  לספרות עברית חדשה 
 היברידי תואר ראשוןל

פרופ' רומן   13-2450-01
קאנון ושברו:    - כצמן

הסיפורת העברית בצומתי  
 20-מאה הההתרבויות של 

  )שטיינברג, שופמן, עגנון,
,   בלום-קסטלשלו,  אורן, 

 )הרצאה(  (קרת, אפשטיין
  פרופ' רומן כצמן  13-543-01

קאנון ושברו: הסיפורת   -
העברית בצומתי התרבויות  

)שטיינברג,   20-מאה ההשל 
שלו,   אורן, שופמן, עגנון,

,  קרת,  םבלו-קסטל
 )סמינריון(  (אפשטיין

 
  -ב הכהן דד"ר  13-682-01

סוליטריאו: פליאוגרפיה,  
קריאה ופיענוח של כתבי יד  

מהמרחב התרבותי של  
  )הרצאה( סמס' א' הלאדינו 

 זום
 

  -ד"ר דב הכהן  13-6811-01
פיענוח של כתב היד  

קורסיבי  -הספרדי
  )סוליטריאו( למתקדמים

 )הרצאה( סמס' ב' 
 

  - כהן ןפרופ' נת  13-569-01
ספרות יידיש בעידן של חילון  

 [עבריתנלמד ב] )הרצאה(
 
 

  - מונזון-פרופ' תמר וולף 13-505-01
 )הרצאה(  שלונסקי, אלתרמן ומה שביניהם

  - מונזון-פרופ' תמר וולף 13-487-01
שלונסקי, אלתרמן ומה שביניהם  

 סמינריון()
 

חמלה, חיוך   - כהן ן רופ' נתפ 13-9160-01
  עיונים ביצירתו של שלום עליכם - וביקורת 
 זום  )הרצאה(

חמלה, חיוך   - כהן ן פרופ' נת 13-9440-01
עיונים ביצירתו של שלום עליכם   -וביקורת 

 זום (סמינריון)
 

עולמה   - שפי-ד"ר אבישר הר 13-1801-01
  תורות, אישים, סיפורים - של החסידות 

 )הרצאה( 
 

 - גסר-ד"ר סילבינה שאמא  13-6911-01
  סודות שקרים ותהילה: ספרד והשואה

 זום )הרצאה( סמס' א' 
 

חברה    -ד"ר תמיר קרקסון  13-7360-01
  ספר "מעם לועז"הותרבות לאדינו בראי 

גם קורס יסוד  } )הרצאה( סמס' ב'
 { ביהדות

 
יידיש   - גב' ורד קופל  13-900-01
 )הרצאה( למתחילים 

  אסתטיקה, תאוריה, ביקורת  - פרופ' רומן כצמן  13-8450-01
   )הרצאה( חובה לתואר שני

 
  "לקראת"חבורת  - מונזון-פרופ' תמר וולף 13-259-01

  זך, עמיחי, אבידן ומהפיכת המודרניזם בשירה העברית:
 )הרצאה( 

חבורת לקראת ומהפיכת   - מונזון-פרופ' תמר וולף 13-3240-01
 )סמינריון(  המודרניזם בשירה העברית: זך, עמיחי, אבידן

 
הטוב, הרע והמכוער:   - גסר-ד"ר סילבינה שאמא  13-6750-01

 )הרצאה( סמס' ב' יהודי ספרד בקולנוע ובתיאטרון הספרדי 
 

אונדזער ניגון: השיר העממי    - ד"ר מיכאל לוקין 13-5200-01
 ' א' )הרצאה( סמס אירופהאצל יהודי מזרח  

 
 

ורד  גב'  13-9080-01
יידיש    - קופל

קריאה    -למתקדמים 
 )הרצאה(  ושיחה

 
פרופ' דב   13-9401-01

גדולי   -בער קוטלרמן 
ספרות עם ישראל בין  

יידיש לעברית )ביאליק,  
עליכם   עגנון, שלום

)הרצאה( סמס' א' )דרוש  
 זום  ידע ביידיש(

 
פרופ' רומן   13-2480-01

ש"י עגנון: בין   - כצמן
 )הרצאה(  שגב לצחוק 

פרופ' רומן   13-4420-01
ש"י עגנון: בין   - כצמן

 שגב לצחוק )סמינריון( 
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 ויוונטה-לפרופ' רויטל רפא 13-1330-01
און ושלטון בספרות    - אריות ושועלים -

 היברידי  )הרצאה( ימי הביניים
 ויוונטה-רפאלפרופ' רויטל  13-4170-01

און ושלטון בספרות   -אריות ושועלים -
 היברידי (סמינריון)  ימי הביניים

 
מבוא    -ר אבי שמידמן "ד 13-602-01

  ,)הרצאה( סמס' ב' ימי הביניים לספרות 
 היברידי   חובה לתואר ראשון

 
 
 
 
 
 

ד"ר סוזי גרוס   13-7670-01
הנובלה בלאדינו: גלגולו   -

 א' סמס'  )הרצאה(   של ז'אנר 
 זום

 
  ד"ר אביבה טל 13-9070-01

מרכזי ספרות יידיש במאה   -
העשרים ומשוררי  
 )הרצאה(  האוואנגרד בתוכם

 
ד"ר איתמר   13-387-01

מצֵבי תפילה בפרוזה   - דרורי
העברית החדשה: י' בן נר, ס'  
ליברכט, א' אפלפלד, הרב ח'  

 )הרצאה(  סבתו ועוד
ד"ר איתמר   13-5180-01

תפילה בפרוזה  מצֵבי  - דרורי
העברית החדשה: י' בן נר, ס'  
ליברכט, א' אפלפלד, הרב ח'  

 )סמינריון( סבתו ועוד
 
 

המשפחה   -כהן  ן פרופ' נת 13-9300-01
 היהודית במשבר בראי ספרות יידיש

 זום [יידישנלמד ב] )הרצאה(
המשפחה  -כהן   ןפרופ' נת-13-9580-01

היהודית במשבר בראי ספרות יידיש 
 זום  [יידישנלמד ב] מינריון(ס)
 

  - בער קוטלרמןדב פרופ'  13-9591-01
  משפחה בראי קולנוע יידיש , חתונה ,שידוך

גם }  [נלמד בעברית] )הרצאה( סמס' א' 
 זום { יסוד ביהדות קורס 

 
מי )באמת(    - נתנאל ד"ר לילך 13-3780-01

היום? על תרבות הספר  קורא ספרות 
  הישראלית במאה השנים האחרונות

 )הרצאה( 
מי )באמת(    - נתנאל ד"ר לילך 13-528-01

קורא ספרות היום? על תרבות הספר  
  הישראלית במאה השנים האחרונות

 (סמינריון)
 

כתיבה   - שפי-ד"ר סיון הר 13-617-01
למגמת כתיבה  , (סדנה) יוצרת: סדנת שירה
 זום  בלבדיוצרת בתואר שני 

 
תרגומי   -  פרופ' אורה שורצולד 13-747-01

טקסטים בלאדינו: מן התנ"ך ועד לשירה  
 המודרנית )הרצאה( סמס' ב' 

 
  -ד"ר תמיר קרקסון  13-7291-01

טקסטים היסטוריים בלאדינו )הרצאה(  
 זום  סמס' א'

ספרות עברית   - קופפר -פרופ' קלאודיה רוזנצוויג 13-521-01
יידיש בעת החדשה המוקדמת )כולל קריאת  ותרגומיה בספרות  

 )הרצאה( טקסטים ביידיש(
ספרות עברית   - קופפר -פרופ' קלאודיה רוזנצוויג 13-533-01

ותרגומיה בספרות יידיש בעת החדשה המוקדמת )כולל קריאת  
 ( סמינריון) טקסטים ביידיש(

 
ספר זיכרונותיו של סעדי הלוי    - ד"ר דב הכהן 13-6790-01

 )הרצאה( סמס' ב' עיונים חדשים  -( 1903-1819מסלוניקי )
 

יונים ספרותיים ותיאולוגיים  ע - ד"ר משה שושן  13-1140-01
 הרצאה() באגדה התלמודית 

יונים ספרותיים ותיאולוגיים  ע - "ר משה שושן ד 13-4010-01
 )סמינריון(  באגדה התלמודית 

 
למידה בית מדרשית   -לביא -ד"ר ענת שפירא 13-535-01

 בלבד  בתואר שני  למגמת חדשנות  ,(הרצאה) -והוראה עכשווית 

ד"ר לילך   13-611-01
קריאה וכתיבה:   -נתנאל 

מיומנויות למידה  
ומחקר )לסטודנטים  
שעברית היא שפתם  

)הרצאה(  סמס'   השנייה(
 א' 
 

ד"ר לילך   13-839-01
חשיבה מחקרית   -נתנאל 

וכתיבה עיונית:  
לתלמידי מחקר בתואר  

 הרצאה( סמס' ב' )שני 
 

ורד קופל   גב' 13-901-01
  מתקדמיםיידיש ל -

 )הרצאה( 
 

- פרופ' דב 13-9710-01
דמויות    - ער קוטלרמןב

חסידיות בספרות יידיש  
  )הרצאה( 20-במאה ה
 זום  סמס' א'
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להבין   - ד"ר משה שושן  13-609-01
סיפור: יסודות תורת הפרוזה )הרצאה(  

 היברידי   חובה לתואר ראשון
 

לקרוא   -ד"ר ורד טוהר  13-2170-01
 היברידי  ( הרצאה) ספרות נשים עברית 

 
 

ד"ר יניב  13-9650-01
אויפן וועג שטייט   - גולדברג
איציק מאנגער   -א בוים 

  מהבלדה אל התיאטרון
 [יידישנלמד ב] )הרצאה(

 
  -ד"ר דב הכהן  13-7232-01

-1960 העיתונות בלאדינו 
: פנורמה של זרמים  1845

 זום  ומגמות )הרצאה(
  - ד"ר דב הכהן 13-7780-01

-1960 העיתונות בלאדינו 
: פנורמה של זרמים  1845

 זום ומגמות )סמינריון(
 

קריאה   - מקורות בלאדינו   - ד"ר דב הכהן 13-6950-01 אירועי מחלקה  13-5243-01
 זום  סמס' א')סדנה(  מודרכת: סדנה לתלמידי מחקר 

 
מתודות בחקר הלאדינו   -  פרופ' שמואל רפאל 13-6951-01

 )סדנה( סמס' ב'  וספרותה: סדנה לתלמידי מחקר 
 

׳בדוק   - קופפר -פרופ' קלאודיה רוזנצוויג 13-9880-01
כישופים, לחשים, רפואות וסגולות )קריאת טקסטים   :ומנוסה׳ 

)הרצאה( סמס' ב'   איטלקית(-דינו, יהודיתאבעברית, יידיש, ל
 גם קשור לחסידות( ופולקלור  )
 

איפה מרכז העולם?   -גדרון -פרופ' רחל אלבק 13-2631-01
 )הרצאה(  עיונים בעבודתו של יואל הופמן 

איפה מרכז העולם?   -גדרון -פרופ' רחל אלבק 13-8880-01
 )סמינריון(  עיונים בעבודתו של יואל הופמן 

ורד קופל   גב' 13-900-03
  יידיש למתחילים -

 )הרצאה( 
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  - מונזון-פרופ' תמר וולף 13-600-01
חובה לתואר  ( הרצאה)  השירה יסודות 
 היברידי   ראשון

 
 - פרופ' מירון איזקסון  13-399-01

קריאה בשירה עברית חדשה )הרצאה(  
 היברידי   'אסמס'  

 
 - זקסון יפרופ' מירון א 13-398-01

,  סמס' ב'  כתיבה יוצרת בשירה )הרצאה(
  למגמת כתיבה יוצרת בתואר שני בלבד

 היברידי 
 
 
 

פרופ' רחל   13-2251-01
הגירה וספרות   -  גדרון-אלבק

  מודרניתבפרוזה עברית 
   )הרצאה(

פרופ' רחל   13-4561-01
הגירה וספרות   -  גדרון-אלבק

  בפרוזה עברית מודרנית
   )סמינריון(

 
פרופ' צביקה   13-1730-01

רבי לוי יצחק   -  מרק
מברדיטשב: דמותו  
    )הרצאה( ההיסטורית והגותו 

 מתוקשב 
 

ד"ר אבי   13-1300-01
המטפורה בתורת   - שמידמן 

גבירול,  השיר של שלמה אבן 
  משה בן עזרא ויהודה הלוי 

 זום )הרצאה( סמס' א' 
 

"ר יניב ד 13-9310-01
  -צא דיבוק צא   - גולדברג

מתעודות גירושי דיבוק אל  
 )הרצאה(  בימת התיאטרון 

 
  -  ד"ר ניבי גומל 13-701-01

  )הרצאה(לאדינו למתחילים 
 זום

 

השפעות   - ד"ר ורד טוהר  13-3830-01
  העברית החדשהותשתיות בספרות  

 )הרצאה( 
השפעות   - ד"ר ורד טוהר  13-4521-01

ותשתיות בספרות העברית החדשה  
 סמינריון()
 

מדעי הרוח    -ד"ר אבי שמידמן  13-619-01
  הדיגיטליים בשירות חקר הספרות העברית

 )הרצאה( 
 

  -  קרליבך- גב' גלית דהן 13-618-01
, (סדנה ) כתיבה יוצרת: סדנת פרוזה

 זום יוצרת בתואר שני בלבדלמגמת כתיבה 
 

עדויות   -  פרופ' שמואל רפאל 13-7571-01
וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי לאדינו:  
  סדנה מחקרית לתלמידי תואר שני ושלישי

 זום  )הרצאה(
עדויות   -  פרופ' שמואל רפאל 13-7690-01

וזיכרונות של ניצולי שואה דוברי לאדינו:  
  סדנה מחקרית לתלמידי תואר שני ושלישי

 זום (סמינריון)
 

יידיש   -ורד קופל גב'  13-900-02
 )הרצאה( למתחילים 

 
-פרופ' קלאודיה רוזנצוויג 13-605-01

)הרצאה(   הדרכה ביבליוגרפית  - ופפרק
 תואר ראשון ל חובה סמס' א', 

 
-קלאודיה רוזנצוויג  פרופ' 13-9381-01

עלילות דם בהיסטוריה ובספרות   - ופפרק
 סמס' ב' )הרצאה( 

קריאה ביצירת זלדה:    - פרופ' צביקה מרק 13-1920-01
  התחדשות חסידית בשפה פיוטית  -  שירים, מכתבים וסיפורים

 זום  )הרצאה(
קריאה ביצירת זלדה:    - פרופ' צביקה מרק 13-5710-01

התחדשות חסידית בשפה פיוטית   - שירים, מכתבים וסיפורים 
 זום סמינריון()

 
סדנה לתלמידי   - ויוונטה-פרופ' רויטל רפאל 13-8003-01

  'חלק ב  - פרשנות ופרשנות יתר :בספרות ימי הביניים מחקר 
 זום

 
הלאומית:  הספרות ועמוס עוז  - לילך נתנאלד"ר  13-235-01

 זום )הרצאה( עיון מקיף ביצירת עמוס עוז 
עמוס עוז והספרות הלאומית:   - לילך נתנאלד"ר  13-527-01

 זום  (סמינריוןעיון מקיף ביצירת עמוס עוז )
 
 
 
 

ד"ר ורד   13-3330-01
דימויים וסמלים   - טוהר

ילדים   זום בספרות 
 )הרצאה( עברית

ד"ר ורד   13-5060-01
דימויים וסמלים   - טוהר

בספרות ילדים עברית  
 זוםסמינריון( )

 
ד"ר תמיר   13-7430-01

-The Judeo - קרקסון

Spanish Community: 

Literature and 

Society   'הרצאה( סמס(
 זום  [נלמד באנגלית]ב' 
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  - פרופ' מירון איזקסון  13-616-01
איך יוצרים דמות? עיצוב דמות בפרוזה  

למגמת כתיבה  , ובשירה )סדנה( סמס' ב'
 היברידי יוצרת בתואר שני בלבד

 
-פרופ' קלאודיה רוזנצוויג 13-9120-01

   - ופפרק
Sex in the City: Literature for and 

by Women in Old Yiddish 
   זום [באנגליתנלמד  ] ()הרצאה

- ד"ר אבישר הר 13-177-01
  מבוא לסיפור החסידי   - פיש

 מתוקשב )הרצאה(  
 

  -  ד"ר ניבי גומל 13-702-01
 לאדינו למתקדמים )הרצאה( 

  זום

   - מזל טוב   - ד"ר אבי שמידמן 13-1500-01
 )הרצאה(  לשמחת כלולותיוטים פ

   - מזל טוב   - ד"ר אבי שמידמן 13-4120-01
 (סמינריוןלשמחת כלולות )פיוטים 

 
שיח   - גדרון-פרופ' רחל אלבק 13-8940-01

  - מחקרי, לוגיקה טיעונית והספרות היפה
 זום )הרצאה( שני ושלישי תואר תלמידי ל

שיח   - גדרון-פרופ' רחל אלבק 13-8780-01
  - מחקרי, לוגיקה טיעונית והספרות היפה

 זום  )סמינריון( תלמידי תואר שני ושלישי ל

  סיפורי רבי נחמן מברסלב  -פרופ' צביקה מרק  13-175-01
 זום  )הרצאה(

פרופ'   13-7450-01
לאדינו:   -שמואל רפאל 

מסע היסטורי, ספרותי,  
)הרצאה( סמס'   תרבותי

 מתוקשב , ב'

 


