
 אוניברסיטת בר אילן                          ב"ה     
 המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה

 2022-2021 פ"בלשנת הלימודים תשמערכת שעות 
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א' 

08:00 
- 

10:00 

   
 

פרקים בתולדות  רות ותפוחים מכושפים:עי 
 )הרצאה(  ספרות היידיש לפני ההשכלה

 סמס' א' )מתוקשב(
 קופפר-פרופ' קלאודיה רוזנצוויג

13-8960-01 
10:00-

12:00 
  

 
 

 )עברית( ספרות יידיש בעידן של חילון
                                13-569-01 

 פרופ' נתי כהן
 
 

עיונים ביצירתו של  –חמלה, חיוך וביקורת 
 )זום( )יידיש( שלום עליכם

 פרופ' נתי כהן                    
 13-9160-01  הרצאה

 13-9440-01  סמינריון
 

_____________ 
 יידיש למתחילים

 13-900-01                          ורד קופל
 

ניגון: השיר העממי אצל  אונדזער
  )עברית(   יהודי מזרח אירופה

 13-5200-01     ד"ר מיכאל לוקין
 סמס' א'

  קריאה ושיחה –למתקדמים יידיש 
 13-9080-01            ורד קופל

 
_______________ 

יידיש לעברית  גדולי ספרות עם ישראל בין
( )יידיש ברמת ליכםעלום )ביאליק, עגנון, ש

 קריאה לפחות(
                                    13-9401-01             

 א'סמס'          בער קוטלרמן-פרופ' דב
 

12:00-
14:00 

 במאה העשרים מרכזי ספרות יידיש 
 ומשוררי האוואנגרד בתוכם

                        13-9070-01 
 אביבה טלד"ר 

 

 המשפחה היהודית במשבר בראי ספרות יידיש
 )זום( )יידיש(

 פרופ' נתי כהן                    
 13-9300-01  הרצאה

 13-9580-01  סמינריון
___________ 

משפחה בראי קולנוע יידיש  ,חתונה, שידוך
 )עברית(
 13-9591-01בער קוטלרמן        -פרופ' דב
 סמס' א'

ספרות עברית ותרגומיה בספרות 
יידיש בעת החדשה המוקדמת )כולל 

  קריאת טקסטים ביידיש(
 קופפר -פרופ' קלאודיה רוזנצוויג

 13-521-01  הרצאה
 13-533-01  סמינריון

 
 
 

 יידיש למתקדמים
 13-901-01                 ורד קופל

 
_______________ 

 20-דמויות חסידיות בספרות יידיש במאה ה
 ()יידיש

13-9710-01 
 סמס' א'     בער קוטלרמן   -פרופ' דב

 

14:00-
16:00 

 
 

איציק  –אויפן וועג שטייט א בוים 
 מאנגער מהבלדה אל התיאטרון

 )יידיש(
 13-9650-01ד"ר יניב גולדברג     

 ,לחשים ,כישופים : ומנוסה׳ ׳בדוק 
 טקסטים קריאת( וסגולות רפואות
-יהודית ,לאדינו ,יידיש ,בעברית

 , (איטלקית
 )לחסידות קשור וגם פולקלור(

   קופפר-רוזנצוויג פרופ' קלאודיה
 'ב' סמס הרצאה 13-9880-01

 יידיש למתחילים
 13-900-03                 ורד קופל

 
 

16:00-
18:00 

 
 

מתעודות גירושי דיבוק  -צא דיבוק צא 
 אל בימת התיאטרון )הרצאה(

 ד"ר יניב גולדברג
                              13-9310-01 

)הקורס ניתן במסגרת המחלקה 
 לספרות עם ישראל(

 יידיש למתחילים
 13-900-02                   ורד קופל

 
___________ 

)הרצאה( סמס' א', חובה  הדרכה ביבליוגרפית
 לתלמידי תואר ראשון

 קופפר-פרופ' קלאודיה רוזנצוויג
13-605-01 

עלילות דם בהיסטוריה ובספרות סמס' ב' 
 )הרצאה(

 קופפר-פרופ' קלאודיה רוזנצוויג
13-9381-01 

 
 

 

18:00-
20:00 

Sex in the City:  
Literature for and by 

Women in Old Yiddish 
 )זום( )באנגלית(

                    13-9120-01 
 קופפר-ד"ר קלאודיה רוזנצוייג
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