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 ספרות יידישתואר שני בהמסלול הבין אוניברסיטאי ל – 22-1220 – בקוריקולום תשפ"

 :תוואי תכנית הלימודים
 ש"ס) 8חטיבת קורסי ליבה () 1

 .ש"ס 4אחד של , כל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים-באוניברסיטת תל ניתניםשני קורסי ליבה ה
 אישור המרצה.בשפה, או ימודי שנתיים של לניתן להירשם אחרי . רוב הקריאה היא ביידיש

 ש"ס) 8בספרות ותרבות יידיש ( חובה (מאגר)חטיבת קורסי ) 2
  מתעדכנת בכל שנה, ומתפרסמת לקראת מועדי רישום לקורסים. )מאגרחובה (רשימת קורסי ה

 תינתן אופציה להשלים את חומר הקריאה ביידיש. . למעוניינים/ותמת ביידישקורסים האלו לא נדרשת ידיעה מוקדהב ובר
 ש"ס במסלול העיוני) 20-ש"ס במסלול המחקרי ו 12חטיבת סמינרים לבחירה () 3

 יועצת המסלול.יועץ/אביב ובאוניברסיטה העברית, באישור -מתוך רשימת הסמינרים לתואר שני באוניברסיטת תל
 

 אביב ובאוניברסיטה העברית-באוניברסיטת תל – קורסי ליבה
 נ"ז 8
 

כקורסי  אלו . כדי לקבל קרדיט עבור קורסים (מאגר) הכקורסי ליבה או קורסי חוב לבחור אותם ם וניתן לביהינם קורסים משו אלו קורסים*השנה 
 קורסים אלו בתור קורסי חובה אינם חייביםברוצים ללמוד ה. תלמידים הכוללות הוכחת בקיאות קריאה ביידישליבה, יש לבצע משימות נוספות 

 .תוך שימוש בתרגוםלקרוא  ות בטקסטים ביידיש, אלא יכוליםאלהוכיח בקי

 אביב-קורסי חובה (מאגר) בתכנית לספרות יידיש באוניברסיטת תל
  נ"ז 8

 

 

סוג  מרצה סמסטר יום שעה אוניברסיטה
 קורס

 מספר קורס שם הקורס

אוניברסיטת תל 
  אביב

16:00-12:00 גלאי-ד"ר חנה פולין א' שני   -ספרות יהודית מהי? סמינר 
 המקרה של יידיש

* 

 
0680831601 

האוניברסיטה 
 העברית בירושלים

19:00-15:00 מקור התרבות: תרגום  סמינר ד"ר יעקב הרשקוביץ ב' שני 
ותרגום עצמי בין יידיש 

 *לעברית

18840 

סוג  שם הקורס מספר קורס
 קורס

 חוג  שעה יום סמסטר מרצה

יהודים ונוצרים מתרגמים  0680831501
 את התנ"ך

סמינר 
 

רומן-כהןד"ר אורן  18-16:00 שני א'    החוג לספרות 00:

הגולם, הדיבוק, והזיכרון  0851674701
הקולקטיבי: הדי תרבות 
 היידיש בקולנוע העולמי

 ד"ר זהבית שטרן שיעור
 

 12:00-16:00 שלישי ב'
שיעור שעתיים 

 ושעתיים הקרנה

 -לקולנוע ביה"ס
 בנין מקסיקו
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  תואר שני בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביבלתלמידי  חובה יקורס
 מתוך קטגוריית ׳׳חטיבת קורסי חובה׳׳ עבור תלמידי המסלול לספרות יידישלא 

 לקחת עד הסמסטר השלישי ללימודים (בסמס' א' או ב')
 

קורססוג  שם הקורס מספר קורס  חוג שעה יום סמסטר מרצה 
 16:00-18:00 רביעי א' פרופ' מיכאל גלוזמן סדנה מפגשי מחקר 680502201

 
 החוג לספרות

 18:00-20:00 שלישי ב' פרופ' עירן דורפמן סדנה  מפגשי מחקר 680502202
 

 החוג לספרות

 16:00-18:00 שלישי שנתי ד"ר דינה ברדיצ'בסקי סמינר חוגיסמינר  680900101
 

 החוג לספרות

 

 אוניברסיטת תל אביב  - יידיש -קורסי שפה 

 חוג שעה יום סמסטר מרצה שם קורס מספר קורס
 בי"ס לשפות 12:00-16:00 רביעי שנתי ד"ר דניאל בירנבאום יידיש למתחילים 2172162001

 16:00-20:00 רביעי שנתי ד"ר דניאל בירנבאום יידיש למתקדמים 2172262001
 

 בי"ס לשפות

 

 השלמות לתואר שני בספרות יידיש באוניברסיטת תל אביב - קורסי השלמה

 

 ידע מקיף על ההיסטוריה של תרבות יידיש ומשמש רשמית כמבוא לספרות יידישמקנה *הקורס **

 חוג שעה יום סמסטר מרצה סוג קורס שם קורס מספר קורס

מגדר,   ספרות נשים? 0680318801
 *מיניות ותרבות יידיש**

 החוג לספרות 14:00-16:00 חמישי א' גלאי-ד"ר חנה פולין שיעור

תחנות בתולדות הביקורת  680800001
 העברית

 החוג לספרות 12:00-14:00 רביעי ב' פרופ' אבנר הולצמן שיעור

לקרוא סיפור: מונחי יסוד  680100001
 בסיפורת

 החוג לספרות 10:00-12:00 שלישי ב' פרופ' איריס מילנר שיעור

680111101 
680111102 
680111103 

 

 תרגיל בלקרוא סיפור: 
 מונחי יסוד בסיפורת

 תרגיל
 (רשות)

 גב' יערה אדלסבורג
 גב' אור נוי פיינר

 גב' נגה לביא

 רביעי ב'
 רביעי
 חמישי

10:00-12:00 
12:00-14:00 
10:00-12:00 

 החוג לספרות
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 בירושלים אוניברסיטה העבריתב יידישל חוגב) מאגר( חובהקורסי 

 

מספר 
 קורס

 חוג שעה יום סמסטר מרצה סוג שם קורס

קברט סאטירה ותאטרון:  20608
 תיאטרון יהודי ושואה

 החוג 16:45-15:00 שני ב' ד"ר דיאגו רוטמן  סמינר
 לתולדות
 התאטרון

מפגש בין  -יידיש וגרמנית 39852
תרבותי בפרספקטיבה 

 וריתטהיס

החוג  14:45-13:00 שני ב' איה אלידע ד"ר איה סמינר
להיסטורי

 ה

מרחבים אורבניים ותרבות  18870
 יהודית מודרנית

 13:15-10:30 -16.5שני   ב' **פרופ' שחר פינסקר סמינר
 1531-10:30: -18.5רביעי 

 1531-10:30: -23.5שני 
 1531-10:30: -25.5רביעי 

 1531-10:30: -30.5שני 
 1531-10:30: -1.6רביעי 

 1531-10:30: -6.6שני 
 3010:-1531: -8.6רביעי 

 3010:-13:15 -13.6שני 
 
 

החוג 
 ליידיש

 ** קורס מרוכז לפי המפגשים המופיעים בטבלה

 

 בירושלים אוניברסיטה העבריתה -יידיש  -קורסי שפה 

 

 שעה יום סמסטר מרצה שם קורס מספר קורס

 שני שנתי ד"ר מרים טרין יידיש למתחילים  18106
 חמישי

10:00-12:00 
10:00-12:00 

 
 שני שנתי ד"ר מרים טרין יידיש למתקדמים  18102

 חמישי
13:00-15:00 
12:00-14:00 

 
יידיש: קריאת מקורות בהקשרם התרבותי  18703

 פטור) -(פוסט
 'ב ד"ר מרים טרין

 
 08:00-10:00 חמישי
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  122-1202 – בקוריקולום תשפ" -חטיבת סמינרים לבחירה באוניברסיטת תל אביב 
  המסלול הבין אוניברסיטאי לתואר שני בספרות יידיש

 ש"ס במסלול העיוני 20-ש"ס במסלול המחקרי ו 12

 

סוג  שם הקורס מספר קורס
 קורס

 חוג שעה יום סמסטר מרצה

אין דבר כזה יחסים  680522801
 מיניים

 10:00-14:00 ראשון א' ד"ר עידית אלפנדרי סמינר
 

החוג 
 לספרות

קריאה פוסט  680480401
 קולוניאלית

החוג  0021-10:00: שני א' ד"ר אלמוג בהר סמינר
 לספרות

החוג  14:00-10:00 שני א' ד"ר דנה אולמרט סמינר אתה חברה שלי 680590801
 לספרות

תשוקה וכוח  680522901
בתיאטרון של חנוך 

 לוין

פרופ' יוחאי  סמינר
 אופנהיימר

 ד"ר גל הרץ

החוג  10:00-14:00 רביעי א'
 לספרות

החוג  14:00-10:00 חמישי א' פרופ' מישל קאהן סמינר בעקבות גיבורי הבדיון 680523201
 לספרות

יצירתיות בלשון  680523010
 הספרות

החוג  16:00-18:00 חמישי 'א פרופ' ישעיהו שן סמינר
 לספרות

מבואות לספרות  680590601
 השוואתית

גלילי שחרפרופ'  סמינר  
*למצטיינים בלבד 

 ברשום ידני

החוג  14:00-16:00 שני שנתי
 לספרות

שואה וחקרה: בין  677414501
 מרכז לפריפריה

החוג  10:00-12:00 ראשון א' פרופ' חוי דרייפוס סמינר
להיסטוריה 

 של עם ישאל
בין  -יהודים וערים 677409701

היסטוריה קהילתית 
 והיסטוריה עירונית

סקוט אוריד"ר  סמינר החוג  16:00-20:00 חמישי א' 
להיסטוריה 

של עם 
 ישראל

האם יש דובר בשיר  680518001
 הזה?

החוג  10:00-14:00 ראשון ב' ד"ר אריאל זינדר סמינר
 לספרות

הולדת הטרגדיה:  680523101
 בעקבות ניטשה 

החוג  16:00-20:00 ראשון ב' פרופ' עירן דורפמן סמינר
 לספרות

החוג  12:00-16:00 שלישי ב' פרופ' איריס מילנר סמינר מכתבים 680522501
 לספרות
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הנוסח הפטרבורגי   680522601
 מגוגול ועד ברודוסקי

ד"ר דינה  סמינר
 ברדיצ'בסקי

החוג  10:00-14:00 חמישי ב'
 לספרות

המשפחה היהודית  677405301
במזרח אירופה: 

היסטוריה וספרות , 
 דימוי ומציאות.

דוד אסף, פרופ'  סמינר
 פרופ' אבנר הולצמן

החוג  16:00-20:00 רביעי ב'
היסטוריה ל

של עם 
 ישראל

העת החדשה הסוערת:  677414201
שבתאות חסידות 

 והשכלה

החוג  16:00-20:00 רביעי ב' פרופ' מעוז כהנא סמינר
להיסטוריה 

של עם 
 ישראל

626489001 Modern Poetry of 
Mourning and 

Love 

 רועי"ר ד סמינר
 טרטקובסקי

 החוג 14:00-16:00 שני 'ב
 לספרות
 אנגלית

626489201 American 
Literature and the 

Question of Belief 

מוריסון ספנסר"ר ד סמינר  החוג 14:00-18:00 שני 'ב 
 לספרות
 אנגלית

 


