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 נושא שנה סוג תיזה שם תיזה מחבר מס' התזה

היסוד האנטיתנ"כי  ברזל הלל 1
 בשירתנו החדשה

   תשכ"ג ע.ד.

קוי מתאר ליצירות  זוהר נעמי 2
נשכחות של משכילים 

תורניים במזרח אירופה 
 בתקופת ההשכלה

בוכנר זאב,  תשמ"ג ע.ד.
פרישמן, גולדברג 

אברהם, לינונד 
יהודה, גילברט 

 ישראל

התשתית בשיר החדש  ברק לאה 3
)לפי שירי א. גלבוע, ט. 

 ריבנר וי.עמיחי(

ריבנר טוביה,   תשל"ח מ.א.
עמיחי יהודה, 

 וגלבוע אמיר

 תמורות אופיניות וינברגר מרים 4
בתהליך חילון הלשון 

העברית בספרות 
העברית החדשה 

כמשתקף ביצירותיהם 
של י.ל. גורדון, ח.נ. 

 ביאליק, א.צ. גרינברג

גורדון יהודה ליב,  תשל"ג מ.א.
ביאליק חיים נחמן, 

 וגרינברג אורי צבי

לובנשטין, -סדן 5
 נילי

מגמות דקדנטיות 
בספרת המהגרים 

 בא"י 20-בשנות ה

 התנונות בספרות. תשל"ו ע.ד.

התפתחות הבלדה  יניב שלמה 6
 בספרות העברית

 בלדות תשמ"א ע.ד.

ישראל -תיאורי ארץ כהן טובה 7
 בספרות ההשכלה

ספרות תקופת  תשל"ח ע.ד.
ההשכלה, ארץ 

 ישראל

מוטיב האימה  בורכוב רחל 8
-בסיפורים ארץ

ישראליים >מאת: ס. 
יזהר, יגאל מוסנזון 

 ומשה שמיר< 

סמילנסקי יזהר,  תשל"ה מ.א.
מוסנזון יגאל, שמיר 

 משה

ברנהולץ  9
 שלומית

ערכים והגשמתם כיסוד 
-לעיצוב סאטירי של דור

האבות במחזאות 
 הישראלית

שחם נתן, מגד  תשל"ח מ.א.
אהרון, קישון 

אפרים, רז אברהם 
 ולוין חנוך

התפתחותה של  לנדאו דב 12
הסונטה בספרות 

 העברית

 סונטה תש"ל ע.ד.

למהותה של ספרות  ברלוביץ יפה 13
 ילדים

 ספרות ילדים תשל"ג מ.א.

מציאות ואדם בספרות  לוז צבי 14
 הארץ ישראלית

שנהר יצחק, רטוש  1967תשכ"ח/ ע.ד.
יונתן, ראב אסתר, 

ס יזהר, גלבע 
 אמיר, שמיר משה

ספרות העליה  ברלוביץ יפה 15
הראשונה כ"ספרות 
 מתיישבים ראשונים"

זאב, ברזלי  יעבץ תש"ם ע.ד.
יהושע בן מאיר 

יהודה -משה,בן
 חמדה



עולם הילדות בסיפורת  תקוה בנימין-בר 16
העברית מתקופת 

ביאליק ועד קום 
 המדינה

 ילדים בספרות תשל"ח ע.ד.

דמויות מקראיות  גרנות משה 18
בספרות ההשכלה 

 1789-1829בשנים 
>מגמות אידיאיות 

 והשגים אמנותים<...

תקופת ספרות  תשל"ט ע.ד.
 ההשכלה

הציוריות בשירת דוד  אשכולי אברהם 20
 רוקח

 רוקח דוד תשכ"? מ.א.

תנודות בעיצוב ההמון  וילין יוסף 22
היהודי בסיפורת 

 העברית במאה הי"ט

 יהודים בספרות תשל"ז מ.א.

גלגולים בנושא  אבישר אסתר 26
הסמכות בספרות 

-העברית: בשנים תר"ן
 1930-1890תר"ץ, 

 סמכות בספרות 1970תשל"א  מ.א.

דמותו של משה  אלפר מתוקה 28
בספרות העברית 

 החדשה

   1962תשכ"ג/  מ.א

נוף ירושלים  כץ שרה 30
ביצירותיהם של שני 

מספרים בסיפורת 
העברית החדשה חיים 

 הזז ודוד שחר

 הזז חיים, שחר דוד תשל"ח ע.ד.

השאיפה אל המרכז  ויס אביעזר 31
 -בשירת א. שלונסקי 

גילוייה ביחס למציאות, 
 בסדר התמונות ובדימוי

 שלונסקי אברהם תש"ם ע.ד.

תימאטיקה ודרכי עיצוב  ברוך מירי 32
בשירת דליה רביקוביץ 

לבחינתם של נושאי  -
הקיפוח, הארוס והמוות 

 בשירתה

     מ.א.

עולם -למהות היחס אני מהלו אביבה 33
בשירת המשורר 
אברהם שלונסקי 

>בדיקת התנודות 
עולם -עצוב היחס אניב

בתחנות: גלבע, בוהו, 
 פיוס<

-שלונסקי, אברהם  תשל"ג מ.א
 בקרת ופרשנות. -

מעמד הבלדה בשירתו  אורבך לילי 35
של נתן אלתרמן: עיון 
מדגים בפואטיקה של 

"כוכבים בחוץ" 
בהקבלה לפואטיקה של 

הבלדה העממית 
 אנגלית-הסקוטית

 אלתרמן נתן תשמ"ד ע.ד.

תחנות ותמורות  אורציוןברתנא  37
באמנות הסיפור של 

 מרדכי דוד ברנדשטטר

ברנדשטטר מרדכי  תשמ"א ע.ד.
 דוד

פואמת  -עמא דדהבא  מאיר צביה 38
הזקונים של שאול 

 טשרניחובסקי /

טשרניחובסקי,  תשמ"ב מ.א
 שאול. עמא דדהבא



שירת יעקב לרנר:  מליק לאה 40
מוטיבים דמויים 

ותמונות >לעצוב היחס 
 עולם< - אני

עברית, שירה  תשל"ז מ.א
נושאים  --מודרנית 
 ומוטיבים.

הקשרים האסטתיים  חנצ'ינסקי מרים 41
והתמתיים בין "שירה" 

 וכתבי עגנון האחרים

 עגנון שמואל יוסף תשל"ד מ.א.

זילברפרב  42
 דבורה

מוטיבים מקראיים 
במחזות "יריחו" 

וב"אלהי ברזל לא 
תעשה לך" למתתיהו 

 שוהם

 שהם מתתיהו 1973תשל"ד/ מ.א.

האינדיוידואליזם  זילכה אורי 43
והספקנות בשירת יעקב 

 שטיינברג

שטינברג יעקב בן  תשל"ה מ.א.
 שלמה

דרכי  -הצדף והחי  טנא נעמי 44
עבודתו של עגנון בקובץ 

"סיפורים נאים של ר' 
 ישראל בעש"ט"

עגנון שמואל יוסף,  תשנ"ב מ.א.
 בעש"ט

למקומו של המספר  טוקר נפתלי 46
במלאכת סיפור יוסף 

 נ(-ואחיו )בראשית לז

 הסיפור בתנ"ך תשל"ה מ.א.

תנודות בהיענות  ויס אביעזר 47
האמנותית לאתגר 
המציאות בארבעה 
מסיפורי י.ח. ברנר 
"בחורף" "מסביב 

לנקודה" "מכאן ומכאן" 
 "שכול וכשלון"

 ברנר יוסף חיים תשל"ג מ.א.

יצירתו הסיפורית של  טוקר נפתלי 48
אשר ברש: תימאטיקה 

 וצורות

 בראש אשר תשל"ח ע.ד.

אדם'  -העימות 'יהודי  כהן מרים 49
 בסיפורי י. ד. ברקוביץ

 ברקוביץ יצחק דב תשל"ה מ.א.

ערכי יסוד בשירת אורי  דבי לילין-גורי 50
צבי גרינברג: תנודות 

 שחלו במשמעותם

 גרינברג אורי  צבי תשל"ז ע.ד.

חומר מציאות בסיפוריו  יצחקי ידידיה  51
 של אברהם ב. יהושע

 יהושע אברהם ב תשל"ז מ.א.

לובנשטין, -סדן 53
 נילי

הזמן החויתי 
והמשמעותי ביצירת 

 יהודה עמיחי

 --עמיחי, יהודה  .1969תש"ל  מ.א.
 בקרת ופרשנות.כ

להמן -אלקד 57
 אילנה

 טמקין מרדכי תשמ"ג מ.א. שירת מרדכי טמקין

מקורות מסורתיים  הלל ויס 58
ותפקידם בשני סיפורי 

חתימה של עגנון "הדום 
 וכסא" ו"כסוי הדם"

 עגנון שמואל יוסף תשל"ח ע.ד.

שירתו האוטוביוגרפית  נצר אסתר 63
של יעקב שטינברג 
בקשריה עם מכלול 

 שירתו /

שטינברג, יעקב בן  1961 מ.א
בקרת  --שלמה 

 ופרשנות.

ההיסטורית התשתית  מיזליש פנינה 64
ברומן אורח נטה ללון 

 מאת ש"י עגנון

עגנון, שמואל יוסף.  תשמ"ד מ.א
 אורח נטה ללון



חזון הגאולה בשירי  לב תמר-בר 68
"רחובות הנהר" לאורי 

 צבי גרינברג

 גרינברג אורי צבי תשל"ב מ.א.

שניר -ורדיגר 70
 רותי

קווי מיתאר לדרשה 
כסוגה סיפרותית על פי 

ף דרשותיו של הרב יוס
 דב הלוי סולובייצ'יק

סולוביצ'יק יוסף דב  תשמ"ה מ.א.
 בן משה

תודעת הלוחם ודרך  האופטמן שרה 72
עיצובה ביצירותיהם של 

 ס. יזהר ומ. שמיר  

סמילנסקי יזהר,  תשל"ה מ.א.
 שמיר משה  

העני: דיוקן האני  -האני  דודוביץ נצה 74
הלירי בשירת אברהם 

 חלפי

 חלפי אברהם תשמ"ה מ.א.

ברנהולץ  77
 שלומית

יצובים סאטיריים 
כפונקציה של תמורות 

בתפיסת ערכים 
 בסיפורת הישראלית

באר חיים, שחר  תשמ"ה ע.ד.
דוד, מגד אהרון, 
עוז עמוס, יהושע 
אברהם ב ותמוז 

 בנימין

סיפורת השואה  יעוז חנה 79
בעברית : כסיפורת 

-היסטורית וטרנס
 היסטורית

 שואה תשל"ט ע.ד.

למה יווני?, "למה  סיגל גוטר 80
ישן?", תסמונת המלט 

במלאכת האבל של 
מחקר  -חנוך לוין 

 אינטרטקסטואלי

לוין חנוך,  שקספיר  תשס"ג ע.ד.
 וילים )המלט(

חמרי תשתית ביצירת  יצחקי ידידיה 81
 אברהם ב. יהושע

 יהושע אברהם ב תשמ"ו ע.ד.

הלוי יוסף בן  83
 יחיא

תמורות פואטיות 
ביצירתו של מרדכי 

 טביב

 טביב מרדכי תשמ"ו ע.ד.

האובייקט: מכמיהה  גלעד מירי 84
להתבוננות ועד 

התגלות: דיון משווה 
ביצירתם של וירג'יניה 

 וולף וס. יזהר

וולף וירג'יני  2003תשס"ד/ ע.ד.
 סמילנסקי יזהר 

 -שלמה זמיר  חייק עידית 84
 האימאז'יזם בשירתו

 זמיר שלמה תשמ"ז מ.א.

המטפוריקה בשירי  בינשטוק שלמה 86
 ספר חי רואי לש. שלום

 שלום. ש תשכ"ט מ.א.

המטפוריקה בשירי  בינשטוק שלמה 86
 ספר חי רואי לש. שלום

 שלום. ש תשכ"ט מ.א.

תבניות יסוד ערכיות  ידין צבי 87
כמשקפות את 

המציאות הספרותית 
של "דור בארץ" 

בהתפתחותו )על פי 
הדגם של יצירות נתן 

 שחם(

 שחם נתן תשמ"ד ע.ד.

תנודות בעיצוב דיוקן  וילין יוסף 88
ההמון היהודי כדמות 
בסאטירות של פרל, 

ארטר, שור ומאפו על 
רקע מאבקי תרבויות 

וזרמים ביהדות במאה 

ארטר יצחק, פרל  תשמ"ד ע.ד.
יוסף, שור יהושע 

 השל, מפו אברהם



 י"ט-ה

מן המסורת  תשתיות וינברגר מרים 92
ביצירת דבורה בארון 

כגורמים של תוכן, 
עיצוב, עלילה, סגנון, 
 אפיון והשקפת עולם

תשמ"ז/  מ.א.
1986 

 ברון דבורה

מאפיינים לשירתו  גנוסר יאורה 94
הלירית של אברהם 
שטרן המכונה יאיר, 

של  30-בשנות ה
 המאה

שטרן אברהם בן  תשמ"א מ.ב.
 מרדכי

ניסנבוים הרב יצחק  מיזליש פנינה 95
ויצחק ליבוש פרץ: שני 

מאפינים מרכזיים 
בפובליציסטיקה 

הספרותית במזרח 
אירופה בראשית המאה 

 העשרים

עתונות ועתונאות  1987 ע.ד
 בספרות.

סיפורי המסגרת בספר  גרשי חוה 96
"תחכמוני" ליהודה 

 אלחריזי

אלחריזי יהודה בן  תשמ"ח מ.א.
 שלמה, תחכמוני

לנצרות ולאירופה  היחס דבי לילין-גורי 98
הנוצרית בשירת 

 גרינברג

 גרינברג אורי צבי 1966תשכ"ו/  מ.א.

בחינות ספרותיות  בן סעדון אתי 99
בקצידות פרשת השבוע 

 של רבי דוד קיים

דוד בן משה,  תשמ"ז מ.א.
זמירות ופיוטים, 

 מרוקו

בחינות ספרותיות  בן סעדון אתי 99
בקצידות פרשת השבוע 

 של רבי דוד קיים

דוד בן משה,  תשמ"ז א.מ.
זמירות ופיוטים, 

 מרוקו

קווי אפיון לדמותו של  ידידיה צביה 100
האני המספר ב"הוא 
הלך בשדות" וב"יונה 

מחצר זרה" מאת משה 
 שמיר

 שמיר משה תשמ"ח מ.א.

עיון במחזה "סיסרא"  זהר אהובה-אבן 101
מאת נחמן יצחק הכהן 

 פישמן  

 פישמן נחמן יצחק תשמ"ח מ.א.

בין שני נופים: תמורות  מהלו אביבה 102
תמטיות וצורניות 

בספורת דור המעבר 
בין נופי הגולה לנופי 
ארץ ישראל בין שתי 

 מלחמות עולם

עברית, ספרות  תשמ"ח ע.ד
 --מודרנית 

 היסטוריה ובקרת.

הדואליות בדמות  אברבנאל ניצה 106
האישה בספרות 

העברית במאות התשע 
 עשרה והעשרים

   תשמ"ח ע.ד.

הכתבה לחג השבועות,  נזרי מאיר 108
ירד דודי לגנו, לרבי 

ישראל נג'רה: >נתוח 
 ופרשנות ופרקי מבוא<

נג'רה, ישראל בן  תשמ"ט מ.א
משה. כתבה לחג 

 השבועות



ספורי ברוך קורצוייל  אברמסון יעקב 109
וזיקות הגומלין ביניהם 

 לבין מסותיו

-קורצויל  ברוך  תשל"ה מ.א
 ביקורת ופרשנות

גבאי יוסף בן  110
 ישראל

אזהרות רב סעדיה גאון 
באור הפיוט ומבוא 
 בענייני תוכן וצורה

תשמ"ט/  מ.א.
1989 

 סעדיה בן יוסף גאון

מוטיב הנדיבות ומוטיב  ארז רחל 111
הכילות בספר 

"תחכמוני" ודרכי 
 עיצובם

   תש"ן מ.א.

אברהם יוסף בן  112
 אברהם יצחק

מנגנון חוסר ההכרעה 
כיסוד  בתחום הדתי

 בונה ביצירת עגנון

   תש"ן מ.א.

האני היהודי החצוי  זילברמן  דורית 113
ביצירותיהם של א. ב. 

עיון  -יהושע ופיליפ רות 
 משווה

רות פיליפ, יהושע  1989תש"ן/ ע.ד.
 א.ב.

מצב האדם ביצירות  ברץ לאה 114
 יעקב שבתאי

 שבתאי יעקב תש"ן מ.א.

מחגנה אחמד  116
 סעוד

והשאלה דמות הערבי 
הערבית ביצירות של: 

ס. יזהר, א. מגד, עמוס 
 עז, א. ב. יהושע

 ערבים בספרות. תש"ן מ.א

החוויה הדתית בשירת  יניב אורה 117
מוטיבים,  -זלדה 

דימויים ותמונות כיסוד 
פואטי )לעיצוב היחס 

 עולם(-אני

 מישקובסקי זלדה תש"ן מ.א.

דרכי העיצוב  האופטמן שרה 118
הגבור הפיגורטיבי של 

המודרני ביצירות א. א. 
 קבק

 קבק אהרן אברהם תש"ן ע.ד.

אלימלך משה  120
 גיורא

הלכה ומעשה 
בפואטיקה של יהודה 

 קרני

 קרני יהודה תשל"ה מ.א.

קוים ליצירתו  מרגלית משה 121
האמנותית של 

-המלבי"ם >תקס"ט
 1879>-1809תר"ם, 

על פי משל ומליצה 
 1867>תרכ"ז, >

מאיר מלבים,  תש"ם מ.א
ליבוש. משל 

 ומליצה

מוטיבים כאמצעי עיצוב  ויס הלל 122
בארבעה מספורי ש"י 

 עגנון

 עגנון שמואל יוסף תשל"ב מ.א.

 -נודדים, נדודים ודרך  אהרוני אירית 123
בדיקת תימת הנדודים 

 ביצירות בנימין תמוז

   תש"ן מ.א.

 שטינברגיעקב  תשנ"א ע.ד שירת יעקב שטינברג סיון ציפורה 126

פואטיקה והגות בשירת  ערידי נעים 127
אורי צבי גרינברג לאחר 

-רחובות הנהר, תש"י
 תשל"ז /

-גרינברג, אורי צבי  תשמ"ט ע.ד.
 בקרת ופרשנות. -

הקינה בשירת אורי צבי  הורביץ טליה 130
 גרינברג

 גרינברג אורי צבי תש"ן ע.ד.



סיפור עלילותיו  גילגולי חטר אסתר 131
כוש -של משה בארץ

-ונישואיו לציפורה בת
יתרו בסיפור היהודי 

 הביניים-בימי

משה )אישיות  תשנ"א מ.א.
 תנכית( בספרות

 -הפואמה מתי מדבר  נתן אסתר 132
שורשיה בשירה 
הרוסית ובשירה 

 העברית

ביאליק, חיים נחמן.  1986 ע.ד
 --מתי מדבר 

 מקורות.

פיש  -אוסטפלד 134
 מרים

השואה בין גמול עתליה 
לפרנקו מנדס לבין 

 עתליה לרסין

מנדס דוד, -פרנקו תשכ"ד מ.א.
 גמול עתליה

סמל האש כפי שהוא  חשן דליה 135
מופיע בפרשנות 

 אגדית-תלמודית

   תשמ"ט ע.ד.

המצב האנושי בסיפורי  אלבג רוחמה 137
דרכי  -יעקב שטיינברג 

עיצובו, תפיסתו ומקומו 
 בסיפוריו של מצב יסודי

   תש"ן מ.א.

האידיליה בספרותנו  חלואני שושנה 138
החדשה בין השנים 

1900-1980 

טשרניחובסקי, זך,  תשנ"ב מ.א.
שלו מאיר, חזק 

יחיאל, לנסקי חיים 
 ועוד

זיקות ספרותיות לעולם  דאום רחל 140
 החסידי ביצירות עגנון

 עגנון שמואל יוסף תשנ"ב מ.א.

הילדים החרדית ספרות  מלחי אסתר 141
כתופעה תרבותית 

 ישראלית /

ספרת דתית  תשנ"ב מ.א
יהודית לילדים 

היסטוריה  --ולנער 
 ובקרת.

מעשה ר' יוסף דילה  כהן יונה 142
עיון משווה  -רינה 

 בתימה

מעשה רבי יוסף  תשנ"ג מ.א.
דלה רינה, מעשיות 

 יהודיות

אפיוני הז'אנר של  הנדלר חנה 147
 עיון -סיפורת היראים 

בספר "הולך תמים 
ופועל צדק" כמדגם 

 מייצג

 מוסר, צדיקים תשנ"ג מ.א.

בין  -תעודה ויצירה  אופז אביבה 149
יומנים קבוצתיים 

וסיפורת התיישבותית 
 של העליה השלישית

   תשנ"ג ע.ד.

הדקאדנס כמאפיין  מצוב עפרה-כהן 150
סאטירי בעיצוב ירידת 

פי שני -הדורות על
 רומאנים של מאיר שלו

 שלו מאיר 1993תשנ"ד/ מ.א.

דרכי עיצוב הסיפור  טנא נעמי 152
 בספר הזוהר

 הסיפור בזהר 1992תשנ"ג/ ע.ד.

דמות אנשי העליה  בר בתיה 153
מריאליזם  -השניה 

 לפנטסיה

דמיות ואפיונים  תשנ"ד מ.א.
בספרות, חלוצים 

 בספרות

ייצוגו ומשמעותו של  יניב טלי 156
עולם הילדות בסיפורת 

 ישראלית בת זמננו

 ילדים בספרות תשנ"ד מ.א.



מגמות וקוי יסוד  מרגלית משה 157
המאפינים את הספרות 

העברית החרדית 
מתנגדית >לא 

משכילית< באירופה 
במאות הי"ח והי"ט: עיון 

ביצירות מלכי קדם 
מאת יהושע כהן סגרי 

>התק"ו<, משל ומליצה 
מאת המלבי"ם 

>התרכ"ז< וחזיון חיי 
מה זלמן דוד מאת של

 הלוי אבעל >התרל"ב<

עברית, ספרות  תשנ"ג ע.ד
-תקופת ההשכלה 

היסטוריה  -
 ובקרת.

מחבר משתמע, קורא  ארגוב אביבה 158
משתמע ומגמה 

 משתמעת בספורי מגד

 מגד אהרון תשנ"ד מ.א.

מציאות לובשת צורה  זמירי חוה 160
פואטית: פואטיקה, 

אידיאולוגיה ותקשורת 
בסיפורת שנות 

 השמונים

קניוק יורם, אורפז  1994תשנ"ה/ ע.ד.
יצחק, כרמון 

עמילה, יהושע 
 א.ב.

עיון בהיסטוריוסופיה  כהן אברהם אבי 161
של חיים הזז ע"פ 

 מבחר יצירות

 חיים הזז תשל"ו מ.א.

קוי יסוד ליצירתו של  גרנות שחר 162
ישראל אקסנפלד 

 בספור ובדרמה

 אקסנפלד ישראל תשנ"ה ע.ד.

גיבוש הפואטיקה  מונזון תמרוולף  163
ישראלית של -הארץ

אורי צבי גרינברג 
 תרפ"ז(-)תרפ"ד

 גרינברג אורי צבי 1995תשנ"ו/  ע.ד.

השואה בראי הסיפורת  בקרמן שרה 164
 של "בני הדור השני"

 שואה בספרות תשנ"ו מ.א.

מוקדים בלשון  נוימן סלעית 165
הפיגורטיבית של שירת 

 לאה גולדברג /

 --גולדברג, לאה  תשנ"ו מ.א
 בקרת ופרשנות.

הטרילוגיה רחוק  בן מאיר ציפי 168
מפנינים למשה שמיר 

בראי הלשון 
 הפיגורטיבית

 שמיר משה 1995תשנ"ו/ מ.א.

ארכיטיפים נשיים  אלפא אלה 169
 בשירת איציק מנגר

   תשנ"ה ע.ד.

בין ספרות  אלבז מזל 170
קווי  -לאידיאולוגיה 

ביצירתו  מיתאר
 המסאית של עמוס עוז

 עוז עמוס תשנ"ה מ.א.

לייחודו של משל  יפת רויטל 171
הקדמוני ליצחק אבן 

סהולה: זיקת "לבוש" 
 ותוך

משלים, ימה"ב,  תשנ"ה מ.א.
 אבן סהולה

עיון  -תריין חסידין"  אשחר צילה 173
תימטולוגי בהתפתחות 
-הגרסאות מן המאה ה

 20-ועד המאה ה 4

 אגדות חז"ל תשנ"ו מ.א.

ברזלי יהושע בן  174
 מרדכי יצחק

יוסף צבי רמון : חייו 
ויצירתו הספרותית 

רמון יוסף צבי בן  תשכ"ט מ.א.
 אפרים אליעזר



 היפה

 -החכמה ובקשתה  אור שרה 175
נושא אישי בשירת החל 

של רבי שלמה אבן 
 גבירול

 אבן גבירול שלמה תשנ"ג מ.א.

בשירת הגות ופואטיקה  גניאל גינה 176
אברהם בן יצחק: עיון 

 רעיוני, פואטי ולשוני

 יצחק אברהם-בן תשנ"ז מ.ב.

מאפינים בפיוטי  עמרני מזל 178
התוכחה של רבי 
 אברהם אבן עזרא

אבן עזרא, אברהם  תשנ"ז מ.א
בקרת  --בן מאיר 
 ופרשנות.

הכינויים כשיטה לשונית  באבד רחל 179
וספרותית בפיוטי 

הקינה של ר' אלעזר 
 רהקלי

 קליר אלעזר 1995תשנ"ו/ מ.א.

הכינויים כשיטה לשונית  באבד רחל 179
וספרותית בפיוטי 

הקינה של ר' אלעזר 
 הקליר

 קליר אלעזר 1995תשנ"ו/ מ.א.

בין  -דיוקן המשכיל  אברבנאל הדס 180
ספרות למציאות, בין 
אידיאל לדקדנס, עיון 

בשירי תפארת לנפתלי 
הרץ וויזל ובניר דוד 

 לשלום הכהן

ויזל נפתלי הרץ,  תשנ"ז מ.א.
הכהן שלום בן 

 יעקב

רצף ותמורה בשירת  גרון רבקה 181
-הילדים של מרים ילן

 שטקליס

 שטקליס מרים-ילן 1995תשנ"ו/ ע.ד.

קווי אפיון לעיצוב דמותו  זלכה יפה 182
של "איש ההלכה" 

 בסיפורי אגדה

יוחנן בן נפחא,  תשנ"ו מ.א.
עקביא בן מהללאל, 

אליעזר בן 
הורקנוס,  יהושע 

 בן חנניה

שין -השכל 184
 חסידה

משלי שעלים לרבי 
ברכיה בן נטרונאי 

 הנקדן

ברכיה בן נטרונאי  תשנ"ו מ.א.
 הנקדן

סוגיות בשירת אנדה  בר שביט בתיה 185
פינקרפלד כשירת -עמיר
 אישה

פינקרפלד -עמיר תשנ"ז מ.א.
 אנדה

 -שירת יונה וולך  ויג שושנה 186
 ופואטיקהביוגרפיה 

 ולך יונה תשנ"ז מ.א.

תשתיות מן המקרא  עגן ציפורה 189
ומשירת החשק 

הערבית בשירת החשק 
העברית בספרד 

>משמואל הנגיד עד 
 יהודה הלוי< /

 שירת החשק תשנ"ו ע.ד.

שירת עזרא זוסמן: קוי  סוכרי יואב 190
התפתחות פואטיים 

-1926תשל"ג >-תרפ"ו
<1973 

 זוסמן, עזרא. תשנ"ז מ.א

 האפיפיור היהודי': עיון' במברגר יוסף 191
-תימטולוגי באגדה ימי

 ביניימית

האפיפיור היהודי  תשנ"ז מ.א.
 בספרות



האפיפיור היהודי': עיון ' במברגר יוסף 191

-ימי תימטולוגי באגדה
 ביניימית

האפיפיור היהודי  תשנ"ז מ.א.
 בספרות

אדרי שלום בן  194
 חביב

פיוטי "רשות לקדיש" 
במורשתו השירית של 

ר' שמואל בר יהודה 
אלבאז, על רקע מנהגי 

שילוב הפיוטים בתפילה 
 ביהדות מרוקו

אלבז שמואל בן  תשנ"ז מ.א.
 יהודה

בעיית הזהות של  ברץ לאה 195
-הישראלי-היהודי

החילוני בן זמננו כפי 
שהיא משתקפת 

 ביצירותיו של יצחק אורן

 יצחק,ארן  תשנ"ז ע.ד.

בערוב היום: עיון  ורון מירי 197
ביצירות שנכתבו 

 בשלהי החיים

ביאליק, עגנון,  1996תשנ"ז/  ע.ד.
חלפי, ראב אסתר, 

 סמילנסקי

להמן -אלקד 198
 אילנה

תמורות פואטיות 
 בשירת ישראל אפרת

   תשנ"ו ע.ד.

 -שירתו של עוזר רבין  טמיר צדוק 199
 בין קונבנציה לייחוד

 רבין עוזר תשנ"ח מ.א.

הפרוסודיה של הקצידה  נזרי מאיר 200
העברית בשיר ידידות 

לאור הקצידה הערבית 
 ))אלמלחון(( במרוקו /

 --עברית, שירה  תשנ"ז ע.ד
היסטוריה  --מרוקו 

 ובקרת.

עמיר יהודה בן  201
 שמעון

תחושת המשבר ודרכי 
עצובה בשירתם 

החדשה של משוררים 
 יוצאי המזרח

עברית, שירה  תשמ"ט מ.א
הבטים  --מודרנית 

 חברתיים.

נדודים וחיפושי דרכים:  אהרוני אירית 202
בדיקת יסוד הנדודים 
בסיפורת הישראלית 
של תקופת המדינה, 

עיון ביצירות ס. יזהר, 
עמוס עוז, א. ב. יהושע, 

יעקב שבתאי ואורלי 
 בלום-קסטל

יזהר,  סמילנסקי תשנ"ז ע.ד.
עוז עמוס, שבתי 

בלום  -יעקב, קסטל
 אורלי, יהושע א.ב.

עיון  -החלום ושברו  גולן נאוה 203
בספרות העליה 

 השלישית

עליה שלישית  תשנ"ח מ.ב.
 בספרות

שירי יאיר, אברהם  גנוסר יאורה 205
 שטרן

שטרן אברהם בן  תשנ"ג ע.ד.
 מרדכי

יצירותיה המוקדמות  וינקלק צילה 209
אלמוג בראי של רות 

 הפסיכולוגיה היונגיאנית

תשנ"ט/  מ.א.
1999 

 אלמוג רות

עמיר: -אנדה פינקרפלד כהן חיה 211
 מונוגרפיה

פינקרפלד -עמיר תשנ"ט ע.ד.
 אנדה

הכתיבה הנשית של  הראל מיכל 212
בצרפת  70-שנות ה

 במבחן התרגומיות

נשים סופרות  1993תשנ"ג/  מ.א.
 צרפתיות

האהבה ב"ספר נושא  גואטה אסתר 213
המשלים" של יעקב בן 

 אלעזר

יעקב בן אלעזר  תשנ"ט מ.א.
 הספרדי,



שנאה עצמית יהודית  ויס יהודית לאה 215
בראי הספרות העברית 
החדשה בתקופה שבין 

אמצע המאה הי"ט 
לראשית המאה הכ' 

ביצירות: "התועה 
בדרכי החיים" ו"קבורת 
חמור" לפרץ סמולנסקין 

)תקופת ההשכלה( 
" ו"שכול ו"בחורף

וכשלון" ליוסף חיים 
ברנר )תקופת 

 התחיה(...

סמולנסקין פרץ,  תשנ"ט מ.א.
 ברנר יוסף חיים

         אידר דרור 216

זיקות תשתית ביצירות  הלר רחל 217
הפרוזה המוקדמות של 

 פנחס שדה

 שדה פנחס 1999תש"ס/ מ.א.

הבאתוס בשירת יהודה  זנודה מרים 218
 עמיחי

 עמיחי יהודה 1999תש"ס/ מ.א.

עיון  -הפיקדון  זגדון מחולה 219
תימטולוגי בגרסאות 

הסיפור הנדפסות 
מהמדרש ועד לשבת 

 העולם של ש. שלום

 ש. שלום תשנ"ט מ.א.

פרשת דריפוס ורשומה  דורי ניצה 220
 בספרות הלדינו

 דריפוס אלפרד תש"ס מ.א.

סיפורי התורה  אביגל מרים-גז 222
הנביאים' של  שב'שירת

 יהודי ג'רבא

יהודית ערבית,  תש"ס מ.א.
שירה,תוניסיה, 

 ג'רבה

שירה אישית ופריצת  אור שרה 223
מוסכמות בשירת החול 

 של שלמה אבן גבירול

 אבן גבירול שלמה תשנ"ט ע.ד.

ספר הישר כיצירה  סרנגה כרמלה 225
-ספרותית

 היסטוריוגרפית 

תש"ס  ע.ד
(1999) 

 ספר הישר

בוכריס - נוימן 226
 רחל

 -הקדושתא האחרונה
הקדושתא לפורים של 

 רבי אליהו סדבון.

 הקדושתא לפורים תש"ס מ.א

יצירתו הפיטנית של ר'  מלחי אסתר 228
יוסף בר שמואל טוב 

 עלם

צרפת,  -יהודים  תש"ס ע.ד
זמירות  --פרובנס 
 ופיוטים.

לוינטל, -אזולאי 229
 נעמה

האחר ו"האחרות" 
ביצירותיו המוקדמות 

 של סמי מיכאל

 מיכאל סמי 2000תשס"א/ מ.א.

משורר  -רבי משה נתן  חטא אסתר 230
יהודי ספרדי בן המאה 

 יד-ה

-משוררים עבריים  תש"ס ע.ד.
 ספרד -

יצירת עגנון נדבך נוסף  חושן דליה 231
בספרות המדרש 

 והאגדה

 עגנון שמואל יוסף תש"ס ע.ד.

התפתחות האידיליה  חלואני שושנה 233
העברית בשירה 

החדשה בין השנים 
1900-1990 

טשרניחובסקי, זך,  תשס"א ע.ד.
שלו מאיר, חזק 

יחיאל, לנסקי חיים 
 ועוד



החתירה תחת המסכה  יניב טלי 234
מגמות מודרניות ופוסט 

מודרניות בסיפורת 
 ישראלית בת זמננו

שלו צרויה, מגד  2000תשס"א/ ע.ד.
אייל, קרת אתגר, 

 בלום אורלי-קסטל

עקירה, בטויה הספרותי  גרפינקל לאה 236
ודרכי ההתמודדות 

השירית אתה ביצירת 
משה ליב הלפרן על פי 

הקורפוסים: די 
גאלדענע פאווע ))ניו 

((; 1924יורק, 
ערשטער באנד, 

 צווייטער באנד

 הלפרן משה ליב תשנ"ט ע.ד.

עמיר יהודה בן  238
 שמעון

שירתו של רבי יוסף בן 
סוף  -ישראל ))תימן 

המאה הט"ז וראשית 
 הי"ז(( /

 --עברית, שירה  2000 ע.ד
היסטוריה  --תימן 

 ובקרת.

מגמות עריכה בסיפורי  זלכה יפה 239
"מעשי חכמים" בויקרא 

רבה ובמקבילותיהם 
 התלמודיות

 מעשיות בתלמוד תשס"א ע.ד.

היסוד הדתי כגורם  אלבג רוחמה 242
מעצב בפואטיקה של 

"שירה" כרומן  -עגנון 
 רפלקטיבי, בוחן ומסכם

 עגנון שמואל יוסף תשנ"ט ע.ד.

טל -ברלינסקי 243
 אביבה

-שירתה של מלכה חפץ
 מונוגרפיה -טוזמאן 

 טוזמן מלכה חפץ תש"ס ע.ד.

לדעת מאין ולאן: עיון  אברבנאל יעקב 245
בקובץ הכל הולך 

 לאמיר גלבע

 אמיר גלבע תשס"א מ.א.

ליברליזם ופמיניזם  ברקלי גילה 247
במחזות המשפחתיים 

 של חנוך לוין

 לוין חנוך 2001תשס"ב/ מ.א.

אזולאי אסתר  248
 בת יעקב

אינטרטקסטואליות 
 ברומנים של עמוס עוז

 עוז עמוס 2001תשס"ב/ ע.ד.

עתון  -קינדער זשורנאל  מורג שרה 251
הילדים ביידיש, יחודו 

ותרומתו למערכת 
החנוך היהודית 

 בארה"ב

 עתונים, יידיש.  2002 מ.א

בין נשות חלב לנשות  מאיר צביה 253
אלכסנדריה: עצוב 

רטרוספקטיבי של נשים 
יהודיות בספורי אמנון 

 שמוש ויצחק גרן

עדות המזרח  2001 ע.ד
 בספרות.

עיון במחזה 'אהבת  חלילי גלית 255
קואימברה' ליעקב 

מיתוס,  -אורלנד 
ומציאות היסטוריה 

 עכשווית

 יהודי פורטוגל,  תשס"ב מ.א.

גרוסמן עופרה  256
 בת יוסף

לשונה הציורית של 
עמליה כהנא כרמון 

וזיקתה לזרם 
 האימפרסיוניסטי

כרמון עמליה,   תשס"ב מ.ב.
אימפרסיוניזם 

בספרות,  לשון 
פיגורטיבית 

 בספרות



יחסי אמהות ובנות  מיסטר רותי 260
נשים עברית  בספורת

 במאה העשרים

עברית, ספרות  תשס"ב מ.א
נשים  --מודרנית 
 סופרות.

אפשרויות תרגום של  תקוה בנימין-בר 262
 כתבי עגנון

 עגנון שמואל יוסף תשכ"ט מ.א.

הסיפור החסידי,  הנדלר חנה 264
עיצובים ספרותיים 

ועמדות מטפיזיות: עיון 
ביצירתו של מנחם 

 מנדל בודק

 בודק מנחם מנדל תשס"ג ע.ד.

שאלוניקי היהודית  גרוס סוזי 265
בכתביהם של מיכאל 

מולכו ואנריקה ספורטה 
 אי ביז'ה: מחקר משווה

 יהודי יון בספרות תשס"ד מ.א.

עקרונות עריכה של  מאיר תמר 266
מעשי חכמים ברות 

רבה: פרשה ג' כמקרה 
 בחן

 --מדרש רבה. רות  2008 מ.א
 בקרת ופרשנות.

בחינות ספרותיות  אביגל מרים-גז 268
בשירת הנשים 

יהודית של -בערבית
 יהודי ג'רבא

תשס"ד/  ע.ד.
2003 

נשים משוררות,  
 תוניסיה,ג'רבה

בחינות ספרותיות  בן סעדון אתי 269
ביצירתו הפיוטית של 

רבי שמעון בר צמח 
 -דוראן )הרשב"ץ( 

 מבוא ומהדורה מדעית

 דורן שמעון בן צמח 2003תשס"ד/ ע.ד.

בחינות ספרותיות  בן סעדון אתי 269
ביצירתו הפיוטית של 

רבי שמעון בר צמח 
 -דוראן )הרשב"ץ( 

 מבוא ומהדורה מדעית

 דורן שמעון בן צמח 2003תשס"ד/ ע.ד.

שירת ר' שמואל אלבאז  אלדר שלום 270
מבוא ופרקים ממהדורה 

 מדעית

אלבז שמואל בן  2003תשס"ד/ ע.ד.
 יהודה

 דוברובנסקי 272
 לילך 

השתקפות משבר 
האמונה בעקבות 

השואה ביצירתו של 
 יעקב ברזילי

שואה בספרות,  תשס"ד מ.א.
 אהבה בספרות

ראשית השירה הדתית  אידר דרור 273
המודרנית בארץ ישראל 

מיתוס, אתוס  -
ומיסטיקה ביצירתו של 

 יוסף צבי רימון

רימון יוסף צבי בן  2002תשס"ג/ ע.ד.
 אפרים אליעזר

ויגדורצ'יק  277
 אהובה

שלושה שערים בקובץ 
הצימודים גן המשלים 

והחידות לטודרוס 
 אבולעפיה

אבולעפיה טודרוס  תשס"ד מ.א.
 בן יוסף

הבית כביטוי לזהות  אריאלי רחל 279
הנשית בסיפור העברי 

הנשי הקצר במאה 
 העשרים

   2004תשס"ה/ מ.א.

כהן  -מצוב 280
 עפרה

בין שיח חברתי לשיח 
הקבצים ספרותי: 

"קהליתנו" ו"מחיינו" 
מול "רומן רוסי" ו"כימים 
 אחדים" של מאיר שלו /

 --ישראל  תשס"ד ע.ד
המאה  --היסטוריה 

 .20-ה



פנומנולוגיה של תימה  טהר ורד 285
בספרות עם ישראל: 

 "אברהם בכבשן האש"

מגד אהרון, שמעוני  2004תשס"ה/ ע.ד.
דוד, ויזלטיר מאיר, 

כהן יעקב בן 
אברהם בנימין, 
 )תנ"ך(

סיפורי השבחים של  במברגר יוסף 287
חסידי אשכנז: קוי יסוד 

להגיוגרפיה היהודית 
 באשכנז בימי הביניים

   תשס"ה ע.ד.

סיפורי השבחים של  במברגר יוסף 287
חסידי אשכנז: קוי יסוד 

להגיוגרפיה היהודית 
 באשכנז בימי הביניים

שמואל בן  תשס"ה ע.ד.
קלונימוס, יהודה בן 

 שמואל

גבאי יוסף בן  288
 ישראל

בחינות ספרותיות 
ב"משכיל שיר 

הידידות", אזהרות ר' 
 משה אבן צור

תשס"ה/  ע.ד.
2004 

צור משה בן יצחק 
 ן'

 -שפת האימפרסיוניזם  ארן רחל 291
מודל השוואה בין 

ספרות לבין אמנות 
חזותית ))"אצל" לגנסין 

ויצירותיו של קלוד 
 מונה((

תשס"ה/  מ.א. 
2004 

 גנסין אורי ניסן

מיעוט חברתי, פוליטי  ארדריך איריס 292
ומגדרי ביצירה של 

 נר-יצחק בן

 נר יצחק-בן 2004תשס"ה/ ע.ד.

משל הקדמוני ליצחק  יפת רויטל 293
אבן סהולה: ספר ויכוח, 

מוסר ועצה טובה 
 ב'לבוש' שעשועים

משלים, אבן  2001תשס"ב/ ע.ד.
 סהולה

בשבחי הפיוטים  יצחקי מזל 293
הצדיקים בשירתו של 
הרב יוסף חיים ודרכי 

 עיצובם

 יוסף חיים בן אליהו תשס"ב מ.א.

טיפוסי נשים ביצירות  חוברה אילה 294
שלום יעקב אברמוביץ' 

)"מנדלי מוכר ספרים"(: 
קורבן, שטן ומה 

 שביניהן

 מנדלי מוכר ספרים תשס"ה מ.א.

עיצוב המספר ב'תמול  טבול ראובן 295
 כהבניית זהותשלשום' 

עגנון שמואל יוסף,  2005תשס"ו/ מ.א.
קוק אברהם יצחק, 

 ציונות

השפעתו של אחד העם  מדר שירי 296
 -על שירת ביאליק 

האם אכן אחד העם הנו 
אביו הרוחני של 

 ביאליק?

פסיכואנליזה  2004 מ.א
 וספרות.

גירא בעיניה דשטן:  חברוני עדו 299
סמלים ומרחבי 

סיפורי משמעות בקובץ 
פיתוי מתלמוד בבלי 

 ע"ב-קידושין פא ע"א

אגדות חז"ל,  תשס"ה ע.ד.
 נישואין, יצר הרע

לביא -גלעד 301
 נאוה

הקינות האישיות 
-באלג'יר במאות ט"ז

י"ז: תכנים, צורות 
 וסגולות שירה

אלג'יריה,  שירה  תשס"ה ע.ד.
 אלגית



         כהן פנחס 302

עיון  -עגונה  לה נוב'ייה ויסברג טובה 303
במפעל ספרות הלאדינו 

של אליה ר' קארמונה 
-1935)איסתנבול 

 (1931צ"ל  1869

קרמונה, אליה בן  תשס"ו מ.א.
רפאל, עגנון 
 שמואל יוסף

אברהם איתן  305
 חלי

הריאלי והמטאפיסי 
הנופים של -בשירת כפל

ישראל אפרת ואיתמר 
 קסט: עיון משווה-יעוז

-יעוזאפרת ישראל  2004תשס"ה/ ע.ד.
 קסט איתמר

קווים  -איל מכביאו  דורי ניצה 305
לדמותו של שנתון 

ציוני בלאדינו, -ספרותי
-1931שאלוניקי )

1914) 

תשס"ז/  ע.ד.
2006 

 כתבי עת, לדינו

בחינות ספרותיות ב'יגל  בן שבת יוסי 310
 יעקב' לר' יעקב בן שבת

בן שבת יעקב בן  תשס"ו מ.א.
 יחיא

קדמאין, מיתוס מלכין  הר שפי אבישר 311
מלכי אדום בספרות 
האדרות: ההופעה 

 הראשונה

מלכים ושליטים  2006תשס"ז/ מ.א.
 בקבלה, מיתוס

חתן דמים: מחקר  בן שושן תמר 313
תימטולוגי בעיצוב רב 

גרסאי בספרות 
 העברית לדורותיה

הזז חיים, משה  תשס"ו ע.ד.
 )דמות תנכית(

ביידיש:  איטינרריה אדרת ענת 314
רשמי מסעות לארץ 

-י"ז-הקודש במאות ה
 י"ח

 מסעות לארץ  תשס"ו ע.ד.

השואה וייצוגיה בשירי  בנצור מיטל 315
"הטור השביעי" לנתן 

 אלתרמן

 אלתרמן נתן תשס"ו מ.א.

צבי יאיר ))צבי מאיר  מנוביץ יהודית 317
שטינמץ((, אחרון 
משוררי העברית 

בהונגריה ערב השואה 
ושירתו: האיש  -

 מונוגרפיה

שירה דתית יהודית  תשס"ו ע.ד
היסטוריה  --

 ובקרת.

-יהודה בורלא תרמ"ו ארגוב אביבה 318
((: 1886-1969תש"ל ))

פואטיקה של יחיד על 
 רקע תקופתו 

   תשס"ו ע.ד.

ספר המשלים ליעקב בן  גואטה אסתר 319
 אלעזר: מהות וצורה

יעקב בן אלעזר  תשס"ז ע.ד.
 הספרדי

בין 'אדם' ל'מקום':  אראלי יעל 320
חברון כסמל תרבותי 
במקורות ובסיפורת 

 העברית מימי הביניים

 חברן בימה"ב תשס"ז ע.ד.

בחינות ספרותיות  כהן רותי-ביתן 321
בפיוטי ר' עמרם בר 

 יעקב עמאר

עמאר עמרם בן  תשס"ז מ.א.
 יעקב

בחינות ספרותיות  כהן רותי-ביתן 321
בפיוטי ר' עמרם בר 

 עמאר יעקב

עמאר עמרם בן  תשס"ז מ.א.
 יעקב



השיר בלאדינו במאה  הבסי רבקה 322
העשרים: עיון בקובצי 

השירים של אמילי סני 
-ובואינה צרפתי

 גרפינקל

גרפינקל -צרפתי תשס"ז ע.ד.
 בואינה, סני אמילי

בחינות ספרותיות  הירשנברגר פני 324
בשירת הנשים 

היהודית של -בערבית
 יהודי מרוקו

נשים משוררות  תשס"ז ע.ד.
 מרוקאיות

הדיבוק הגלותי: על  אפלפלד בתיה 325
האחרות שרודפת את 

 הבמה הישראלית

   תשס"ז ע.ד.

המסע בעקבות האם  נחמיה חנה 326
החסרה: גבוש הזהות 

הנשית בשירתה של 
 אסתר רב

פסיכואנליזה  תשס"ז מ.א
 וספרות.

בחפוש אחר הקול  מיסטר רותי 328
 האמהי:

חוית האמהות יצוגי  
 בספרת

נשים עברית במאה  
העשרים ]משאב 

 אלקטרוני[

עברית, ספרות  תשס"ז ע.ד
 --מודרנית 

 היסטוריה ובקרת.

ברוך קורצויל כפרשן  גולצ'ין משה 330
 של תרבות

 קורצויל ברוך, 2003תשס"ד/ ע.ד.

תחנות בעיצוב נושא  ארז רחל 331
השבת, מן הפיוט 

הקדום בארץ ישראל 
המאוחר בצפון לפיוט 

 אפריקה

 שבת, פיוט תשס"ח ע.ד.

שירת דוד אבידן  אברבנאל יעקב 333
-1950המוקדמת ))

1954)) 

 אבידן דוד תשס"ז ע.ד.

ספורים בהקשרם ברות  מאיר תמר 334
רבה: פואטיקה של 

עריכה ]משאב 
 אלקטרוני[

 --מדרש רבה. רות  2008 ע.ד
 בקרת ופרשנות.

'שעות עניים' קונטרס  וולף רחל -סבע 335
]שועת עניים[ בלדינו 

((: עיון 1874))איזמיר 
ז'נרי ותמטי בקורותיו 
-של פלוג חברתי פנים

קהלתי ובטויו בשני 
-שירי קופלאס ספרדיים

 יהודיים

 --קופלאס  תשס"ח מ.א.
 היסטוריה ובקרת.

תורה מבחוץ: הספורים  ניקריטין דניאל 336
התלמודיים על רבי 

מאיר כמכונני שיח של 
 גבולות תרבות

ספורי  --תנאים  תשס"ט ע.ד
 מעשיות.

ההתמודדות עם נושא  טל מרים 337
הזהות האישית והזהות 

הלאומית בסיפורת 
הישראלית בשנות 

 התשעים

הראבן, קרת,  תשס"ה ע.ד.
קמחי, עוז, שלו 

 צרויה ועוד

זמן ונרטיבה  גורי דליה 338
בהרמנויטיקה של פול 

 ריקר

תשס"ח/  ע.ד.
2007 

פול, שבתי  ריקר
 יעקב



-הגותו הספרותית ענברי אסף 339
 תרבותית של ביאליק /

 --לשון ותרבות  תשס"ח ע.ד
 ישראל.

שלמה ישראל שיריזלי  חגואל יעקב 340
)שי"ש(: האיש, מפעלו 

הספרותי ותרומתו 
למפעל הספר בלאדינו 

בירושלים בראשית 
 המאה העשרים

שלמה  שיריזלי 2009תשס"ט/ ע.ד.
ישראל, לדינו, 

 עיתונים

גלגולי דמותו של שאול  עפר רחל 342
המלך בספרות העברית 

החדשה: תמטיקה, 
-פואטיקה ואינטר

 טקסטואליות

 אינטרטקסטואליות. תשס"ט ע.ד.

בוכריס -נוימן  345
 רחל

שירי משפחת גבישון: 
מבוא ספרותי ומהדורה 

 מדעית

 משפחת גבישון תשס"ט ע.ד

חורבן הבית ותיקונו:  יפעתאשכנזי  347
סיפור החניכה ברומן 

בעל ואישה מאת צרויה 
 שלו

   2009תש"ע/ מ.א.

כתב העת 'משיב  כהן דקלה 348
הרוח': מגמות וכיוונים 

 פואטיים

משיב הרוח, שירה  2009תש"ע/ מ.א.
 ישראלית

מורשתו הפיוטית של  עובדיה מרגלית 351
 רבי נתן בן יעקב בלחן /

טבת תש"ע  ע.ד.
(2009.) 

 בלחן, נתן בן יעקב

הצדיק הפשוט': הקשר ' מור אורי 355

דמויות הצדיק  שבין
והאיש הפשוט בספור 

החסידי ובהשואה 
לתופעה מקבילה 

 בעולם הסּופי

 חסידות. 2009 מ.א

חוני המעגל כדמות  אביגד נחמה 356
פרדיגמטית בשירה 

 העברית החדשה

   תש"ע מ.א.

נשית הבניית זהות  בקרמן שרה 357
ביצירותיהן של סופרות 

בנות הדור השני 
 לשואה

 שואה בספרות 2009תשע/  ע.ד.

האתוס המשתמע  טבול ראובן 359
 ביצירת משה שמיר

 שמיר משה תש"ע ע.ד.

החיים כישות -בעל מישיקר דן 360
עצמאית ודמונית 

ביצירת עגנון: עיון 
ברומנים 'ספור פשוט', 

'הכנסת כלה', 'תמול 
שלשום' והספורים 

הקצרים 'על השחיטה', 
'מעשה העז' ו'מזל 

-דגים' מזוית בעלי
 החיים

בעלי חיים  תשע"א מ.א
 בספרות.

הומור בשירות תיאוריי  גליס שלומית 362
מוות ביצירות יצחק 

זינגר ושמואל -בשביס
 יוסף עגנון

תשס"ט/  ע.ד.
2008 

 בשביס יצחק,

יהודה חיים פרחיה  גרוס סוזי 362
(( 1970-1886הכהן ))

 פרחיה יהודה חיים תשס"א ע.ד.



איש קסנתי ויצירתו  -
 בלאדינו: מונוגרפיה

הגירה ושינוי תרבותי  לב בתיה-בר 363
בחייו וביצירתו של 

 זינגר-יצחק בשביס

 בשביס יצחק תשע"א ע.ד.

מלכין קדמאין': מיתוס ' הר שפי אבישר 364

אדום בספרות  מלכי
 הזוהרית

מלכים ושליטים  2010תשע"א/ ע.ד.
 בקבלה

פנומונולוגיה של  נתנאל לילך 365
כתיבה: עברית ויידיש 

בפרוזה של דוד פוגל / 
 ]משאב אלקטרוני[ /

פנומנולוגיה  תשע"א ע.ד
 וספרות.

נשיכת הקולמוס של  אליאורהאוליאל  367
אביגדור המאירי: 

היבטים סאטיריים 
בשנות העשרים בכתבי 
העת 'לב חדש' ו'המחר' 

 ובתיאטרון 'הקומקום'

 המאירי אביגדור 2009תשס"ט/ מ.א.

גולדברג יניב  368
 שמעון

עיונים בתפיסות רבניות 
בתעודות על גירושי 

דיבוק והתגובה 
 הספרותית עליהם

 זמיןלא  תשע"א ע.ד.

השפעת ההגות  ברטל אליה 370
הניטשיאנית על שירתו 
האקספרסיוניסטית של 

 אורי צבי גרינברג

תשע"ב/  ע.ד.
2012 

 גרינברג אורי צבי

די פאעטישע  אדרת ענת 372
כאראקטעריסטיק פון 
דער שאפונג פון דער 

יידישער דיכטערין 
 יאסני-ראזא גוטמן

 משוררים יידים תשנ"ח מ.א.

יצוג המציאות, הלשון  עמיתעסיס  374
והסוביקט הדובר 

 ביצירתו של ס. יזהר

פילוסופיה ודת  תשס"ה מ.א
 בספרות

הספרות -ביקורת גלסנר אריק 375
העיתונאית בישראל 
 בעידן הפוסטמודרני

 פוסטמודרניזם, 2001תשע"א/ ע.ד.

-1933יעקב שכביץ  זוי שרה 376
 : איש העליה 1844

הראשונה כ'חרש 
תרבות' : חקר השיח 

באיגרותיו בעברית 
 וביידיש

שכביץ יעקב, עליה  2012תשע"ב/ ע.ד.
ראשונה, חלוצים 

 דתיים

גוף האשה בשירתן של  מידן מירב 378
'תלמידות חכמים' 

 ]משאב אלקטרוני[ :

נשים ציוניות דתיות  2011 ע.ד
 ישראל. --

פיוטי האופן, האהבה  בלום איריס יעל 380
והמאורה במורשתו של 

 רבי יצחק אבן גיאת

תשע"ג/  ע.ד.
2012 

אבן גיאת יצחק בן 
 יהודה

פיוטי האופן, האהבה  בלום איריס יעל 380
והמאורה במורשתו של 

 רבי יצחק אבן גיאת

תשע"ג/  ע.ד.
2012 

אבן גיאת יצחק בן 
 יהודה

חקר המחוות ביצירות  אבני אירית 382
שלום  נבחרות של

עליכם, שלום אש, חיים 
גראדה וישראל יהושע 

 סופרי יידיש 2013תשע"ג/ ע.ד.



 זינגר

מושג המלכות בשירת  הר שפי סיון 383
אורי צבי גרינברג : 

מקורות, מבנה 
 ומשמעות

 גרינברג אורי צבי 2012תשע"ב/ ע.ד.

הגולם קם על יוצרו :  סקר, ישל 384
לייוויק על הסיכוי 

 והסיכון שבמודרנה

   תשע"ג ע.ד.

אימאנסיפאסייון -אוטו מנור פנינה 385
לי"ל פינסקר בתרגום 

( 1931ללדינו )סלוניקי 
 ]משאב אלקטרוני[

 --יון  --ציונות  2003 מ.א
 סלוניקי.

הקאנון התימני  -יעיש  דרורי איתמר 388
של חיים הזז: 

פואטיקה, פרשנות של 
 תרבות והיסטוריוסופיה

 הזז חיים תשע"א ע.ד.

מן העברית אל הלדינו  סיגלר  ויואלה 390
 ובין מדע לאמונה

 --גאוגרפיה  תשע"ד מ.א
 חבורים קדומים.

דמותו של יוסף  בוזגלו, שי 396
המקראי כפרדיגמה 

תשתיתית בפואטיקה 
של מרדכי דב גאורג 

 לנגר

תשע"ה  מ.א.
2015. 

לנגר, מרדכי גאורגו 
 בקרת ופרשנות. --

מרים  דמותה של ברטוב, עידית 397
הנביאה בספרות 

העברית החדשה : 
מנהיגה, משוררת, 

 מורדת / עידית ברטוב.

תשע"ה  מ.א.
2015. 

מרים )אישיות 
 בספרות. --תנכית( 

אוונגרד יהודי בין טקסט  צאושו, נעה 398
לבין דימוי: "די קופע" : 

פואמה מאת פרץ 
 מארקיש / נועה צאושו.

אונגרד  2015תשע"ה  מ.א.
 --)אסתטיקה( 

 יה"מ.בר

ייחודם הספרותי של  שידלובי, פנינה 399
פיוטים לטכס ההבדלה 

ולמוצאי שבת מצפון 
אפריקה / מאת: פנינה 

 שידלובי.

תשע"ה  ע.ד.
2015. 

אפריקה  --יהודים 
זמירות  --הצפונית 
 ופיוטים.

ספרות השבחים  קיציס, זאב 400
החסידית : מראשיתה 
ועד למלחמת העולם 

השנייה : תקופות, 
קנוניזציה ותהליכי 
גיבוש / מאת: זאב 

 קיציס.

תשע"ה  ע.ד.
2015. 

ספורי  --חסידים 
 מעשיות.

מפעלו הספרותי של  מישר, מיכל 401
גבריאל טלפיר : מחקר 
מונוגרפי / מאת: מיכל 

 מישר.

תשע"ה  ע.ד.
2015. 

 --גבריאל טלפיר, 
 בקרת ופרשנות

איל ג'ידיו: שנתון  צור, שרה 403
דתי -ציוני-ספרותי

בלדינו, שראה אור 
בסלוניקי בתקופה שבין 

שתי מלחמות העולם 
(1937-1924) 

 --עתונות יהודית  .2016תשע"ו  ע.ד.
 --סלוניקי  --יון 

המאה  --היסטוריה 
 .20-ה



 טראומה וזכרון זרקה, אביבה 404
 בסיפוריה של הסופרת 

אידה פינה; פלנטת 
 השואה 'פה'

   תשע"א ע.ד.

405           

בחדרי הליל נרדם:  הניג, חדוה 406
כינוס חטיבת שירי 

 הערש של לאה
תימטיקה,  -גולדברג

 פואטיקה ומשמעות

   תשע"ו מ.א.

מקומו של הסופק  אהרן, קרן 407
-אביגדור דגן כסופר דו

 לשוני 
 הישראליתבספרות 

   תשע"ו מ.א.

סדרת 'היכל הכלים  רבין, אריאל 408
 השבורים'

לדוד שחר: נרטולוגיה, 
 היסטוריה
 ומיסטיקה

   תשע"ו ע.ד.

ז'אנר:  -מז'אנר לאנטי שוואלב, טלי 409
הדיאלקטיקה ככוח 

 מניע
 בשירי ערש ישראליים

   תשע"ז מ.א.

"הלא עלמה הנני ובכל  פרם כהן, מיכל 410
אירא אם אך זאת לא 

 יקרא ה' לי דרור"
שרה פייגה פונר לבית 

(: 1937 -1854מיינקין )
הסופרת העברית 

 הראשונה

   תשע"ז ע.ד.

היבטים בין תרבותיים  ברין, גלית 411
 -ב"חיבור יפה מהישוע:

 סוגה,
תמטיקה, ומגמות 

 עריכה

   תשע"ז ע.ד.

ההתקבלות של 'ספר  בינוסוביץ', חיה 412
 הקטרוג והאמונה' 

 לאצ"ג

   תשע"ז ע.ד.

כהן שטרקמן,  413
 מירה

ספרות רפואה 
יהודית  -בספרדית
 )לאדינו(

לקראת מיפוי ז'אנר 
 תמטי

   תשע"ז ע.ד.

נרטיבים מן ההיסטוריה  שוורץ, איילה 414
 של יהודי ספרד 

וביטוייהם במחזאות 
 העברית בין השנים

1847- 2010 

   תשע"ז ע.ד.

סמט שינברג,  415
 יהושבע

החברה היהודית 
 ותרבותה בראי שירת

האפיטפים של משוררי  
 ההשכלה

   תשע"ז ע.ד.

הניאוף ככלי פרשני  קור, מוריה 416
 בכתבי אמונה אלון

   תשע"ז מ.א. 



סיפור גירוש הגר  רייכרט, חגית 417
 בראייה דיאכרונית:

היסטים בעיצוב דמותה 
 של הגר בגרסאות 

סיפור יהודיות כבסיס 
 פרשני

   תשע"ז מ.א.

עיון בפואטיקה של חזי  פורת, עדית 418
 לסקלי כשירה

 מדיומלית'-'פוסט

   תשע"ז מ.א.

עיון ז'אנרי ותמטי  רצון, עמוס 419
 ב"ספר המוסר" 

 לר' זכריה אלצ'אהרי

   תשע"ז ע.ד.

ארזי,  -צור 420
 אילנה

מאשליה להתפכחות 
 בנובלות של

 יהודית קציר 

   תשע"ח ע.ד.

סטינגר,  421
 מרגלית

עיתונות הלאדינו 
 בראשית שנות המדינה

   תשע"ח  ע.ד.

 


