
 ה"תשעתכנית לימודים 
   החטיבה לספרויות יהודיות

 981חטיבה ' מס           

 מבנה התכנית
 :  ז כל אחד"נק 88בהיקף של שני מסלולי לימוד החטיבה מציעה 

 

 תרבות יהודי מזרח אירופה ואמריקההמסלול ליידיש ו

  :' שנה א -חובה 

  (ז"נק 8)'   חלק א – שפה ותרבות למתחיליםיידיש  9918-9-988
98-91' ד   'אסמסטר   (8) ש         ויקי שיפריס' גב  

      

 (ז"נק 8)'   חלק ב – שפה ותרבות למתחיליםיידיש       9998-9-988

98-91' ד      'בסמסטר  (8) ש       ויקי שיפריס' גב   

    

 ' שנה ב –חובה 

   (ז"נק 8)'   חלק א – מתקדמיםיידיש שפה ותרבות ל 9631-9-988

99-98' ד    'אסמסטר  (8) ש      ויקי שיפריס' גב  

   

     (ז"נק 8)   'בחלק  –יידיש שפה ותרבות למתקדמים  9631-9-988

99-98' ד   ''בסמסטר  (8) ש      ויקי שיפריס' גב   

                                                                                                                   

 'שנה ג –חובה 

 (ז"נק 8) אומנותו של שלום עליכם     9110-8-988

 91-93' ד  'סמסטר ב  (8)ס ר רועי גרינוולד "ד

 

 (ז"נק 8)ספרות יידיש באמריקה הרומאנים הגדולים  9900-8-988

 93-98' ד  'סמסטר ב  (8)ס  ר מתן חרמוני"ד  

 

 

 :קורסי בחירה

 (ז"נק 8)  החסידית השבחים וספרות ט"הבעש בחיש 126.1.0155

 93-98 'ד     'אסמסטר   ש        יונתן מאיר' פרופ

   

 (ז"נק 8) נחמן מברסלב' קריאה בספר סיפורי מעשיות לר      126.1.0145

 91-93 'ג  'סמסטר א  ש יונתן מאיר   ' פרופ  

 

 (ז"נק 8) מסותיו של ביאליק  9831919910

 98-91 'ב  ' סמסטר ב  ש  כץ 1 ר ג"ד  

 

     (ז"נק 8) 9310  עד  1656משנת פולין יהדות  125.1.6081

 99-98' ד  'סמסטר ב  ש  פראם 1 א' פרופ  

 

   (ז"נק 8) 91-היחס למסורת בתנועות וזרמים ביהדות המאה ה: בין רצף לתמורה 125.1.0513

 99-98' ג     ש   גפני1 ר ח"ד  

 

 'חלק א –( ז"נק 8)לעגנון   ל"בין חז 9310-9-988

 99-98' ג   'סמסטר א  (8)ס  ר חיים וייס"ד  

 

 'בחלק  –( ז"נק 8)ל לעגנון  "בין חז 9300-9-988

 99-98' ג   'בסמסטר   (8)ס  ר חיים וייס"ד  

 

 -------------------------------------------------------
 ס חובה ללמוד שני חלקי הקור, קורס שנתי1  9

 חובה ללמוד שני חלקי הקורס , קורס שנתי1  8



 

 המסלול ללאדינו ותרבות יהודי ספרד

    'שנה א –חובה 

 ( ז"נק 8)כתובה יהודית   - סוגות וסוגיות בספרות ספרדית     9919-9-981

 91-93' ג 'אסמסטר    (8)ש   ר אליעזר פאפו    "ד   

 

 (ז"נק 8)שפה ותרבות  ( ספרדית  יהודית)ינו לאד 9608-9-988

 98-91' ב 'סמסטר ב  (8)ש   רחל וולף' גב                        

 

  'שנה ב -חובה  

 (ז"נק 1)מאנית  'מבוא לתולדות האימפריה העות    9919-9-981

  99-98' א  'סמסטר ב   (8)ש ר אבי רובין"ד            

 

 מאנית 'ות מבוא לתולדות האימפריה העותקריאת מקור981-9-9919-99

 98-91' א  'סמסטר ב   (8)ת ר אבי רובין"ד  

  

 מאנית 'קריאת מקורות מבוא לתולדות האימפריה העות981-9-9919-98

 98-91' א  'סמסטר ב   (8)ת ר דן סגל"ד  

    

 מאנית 'קריאת מקורות מבוא לתולדות האימפריה העות981-9-9919-96

  91-93' א  'סמסטר ב   (8)ת  ר דן סגל"ד  

 חובה ללמוד במקביל לקורס גם אחת מקבוצות התרגיל 

 

 תרבותיות ולאומיות של יוצאי ספרד באימפריה : שאלה של זהות' 988-9-9131

 (ז"נק 8)  91-במאה ה' מנית'העות

  93-98' ב   'סמסטר ב  (8)ש        רחל וולף' גב                       

 'גשנה  –חובה 

 :סמינרים

 'חלק א –( ז"נק 8)מאת גדולי משוררי ספרד  " אישיים"שירים : בנימה אישית    1909-9-988

 98-91' ג   'סמסטר א  (8)ס  ר אוריה כפיר"ד  

 

 'חלק ב –( ז"נק 8)מאת גדולי משוררי ספרד  " אישיים"שירים : בנימה אישית    1939-9-988

 98-91' ג   'סמסטר ב  (8)ס  ר אוריה כפיר"ד  

 

 :שיעורי בחירה

 (ז"נק 8)  עבודת שדה -שיטות מחקר בפולקלור 931-9-9969

 98-99ב    סמסטר א  (8)ש ר אילאיל  הרציון"ד   

 

 (ז"נק 8)  כתיבה-תאוריה-שדה: שיטות מחקר בפולקלור 931-9-9986

 98-99ב    סמסטר ב  (8)ש ר אילאיל הרציון"ד   

 ודת שדהמתאים למי שמעוניין לערוך עב 

 

 (   ז"נק 8)ראשיתה של האסכולה הספרדית   –מסוף מזרח לראשית מערב  0045-1-122

 98-99' ג   'סמסטר א  (8)ש  ר פיטר לנרד   "ד

      

 (   ז"נק 8)עיונים במסורות ספרותיות לדמותו של אלכסנדר מוקדון  –? מיהו גיבור 9330-9-988

 91-93 'ד   'סמסטר ב  (8)ש   ר פיטר לנרד  "ד

 

 ( ז"נק 8)מצריים ועירק,איטליה,יחסים בין מרכזי שירה עברית בימי הביניים ספרד" ?למה בכוח"     9010-9-988

 98-91' ה   'סמסטר א  (8)ש  ר אוריה כפיר"ד

 

 ( ז"נק 8)משורר בעין הסערה: יהודה הלוי     9009-9-988

 98-91' ה   'סמסטר ב  (8)ש  ר אוריה כפיר"ד

 



 

 

 ( ז"נק 8) 89-וה 91-מבוא לצפון אפריקה במאות ה     9989-9-918

 98-91' ג   'סמסטר ב  (8)ש  מר אביעד מורנו

 

 ( ז"נק 8)אסלאם , לאומיות: תורכיה המודרנית     9838-9-981

 93-89' ג   'סמסטר ב  (8)ש  ר עמרי פז"ד

 

 

 

 באישור ראש החטיבה ניתן לרכז הלימודים בשנתיים

 

              


