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 ג לשנת תשפ"הנחיות מחלקתיות  

 המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן 
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 הויוונט-רויטל רפאלפרופ' ,  ר קופפ-אודיה רוזנצוויגלק

 פרופ' מן המניין: 

 חבר:  פ'פרו

ד"ר ,  ןדב הכהד"ר  ,  ןאבי שמידמד"ר  משה שושן,  ד"ר  ,  לילך נתנאלד"ר  ד טוהר,  ורד"ר  
 רורי איתמר ד

 מרצה בכיר: 

 

-הר וןסיד"ר שפי, -ר הר אבישד"ר , רס ג -שאמא סילבינהד"ר סוזי גרוס, ד"ר ניבי גומל, "ר ד
 , ד"ר יניב גולדברג מיכאל לוקיןד"ר  שפי,

 מרצה: 

 אה: עמית הור

 בך ליקר-דהןגלית גב'  ,קופלורד גב' יבה טל, באד"ר 

פרופ'  תקוה,  -בנימין ברפרופ'  ברלוביץ,    ה יפפרופ'  הלל ברזל,  פרופ'  ,  לשטייןאב אויפרופ'  
דישון,   ויס,  פרופ'  יהודית  חזן  פרופ'הלל  כהן,פרופ'  ,  אפרים  לוז,  פרופ'    טובה  פרופ'  צבי 

 קושלבסקי  רלה פרופ' יהודה פרידלנדר, פרופ' אבידב ליפסקר, 

 : םימור

 פרופ' אמריטוס: 

c.il.are.biuratuteli-ewhttp://hebr 

/www.facebook.com/Hebrew.Literature.biuhttps:/ 

 : רנטאתר האינט

 דף הפייסבוק: 

u.ac.ililiterature.dept@b-hebrew ניורטאלק דואר : 

03-5318235 ; 03-5318621     

03-7384170 

  טלפון:

 : פקס

 קבלת קהל:    15:00 –  9:00ות עשבה'  –א'  ימים

 

 

 תיאור המחלקה 

במסגרת המחלקה לספרות עם ישראל נחשפים הסטודנטים לעושר הרוחני והתרבותי של היצירה הספרותית 
והשוליים של עם  מדעי ומעשי לטקסטים הספרותיים מהמרכז -העברית והיהודית לדורותיה, ומקבלים בסיס עיוני

 ישראל באמצעות תיאוריה ומתודולוגיה. 
דגישה את הרצף ההיסטורי של הספרות העברית ואת הדיאלוג הטקסטואלי המתקיים בין  ימודים מתכנית הל

התקופות השונות ובין שפות היהודים השונות כחלק ממרקם תרבותי אחד גדול. במסגרת הלימודים לתואר 
רות דשה, לספמחקר שונים ולתקופות שונות: לספרות העברית הח-לתחומיהראשון מתוודעים הסטודנטים 

דמת, לספרות ימי הביניים המוקדמים והמאוחרים ולספרות לה והחסידות, לספרות העת החדשה המוקההשכ
 המדרש והאגדה.

ץ תכנית הלימודים מדגישה את היצירה הספרותית בקהילות יהודיות שונות בכל מרחבי הפזורה היהודית באר
 . היהודים ובלשונותישראל ובגולה לכל ארוך ההיסטוריה היהודית, בעברית 

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים בתואר הראשון, השני והשלישי אשר מתמחים בחקר ספרות עם ישראל 
 בעברית ובלשונות היהודים.

 
 

http://hebrew-literature.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/Hebrew.Literature.biu
mailto:hebrew-literature.dept@biu.ac.il
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 לימודי התואר הראשון במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים:
 נוסף. מאפשר התמחות נרחבת בספרות עם ישראל, ללא מקצוע  -ש"ש(  46מסלול חד חוגי ) •
 מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים.     -ש"ש(  27מסלול דו חוגי ) •
ישראל מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה לספרות עם  -ש"ש(   25מסלול דו חוגי מובנה ) •

 למחלקות משיקות אחרות. 
 ם:מסלוליבשני  הלימודים לקראת התואר השני במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים

 ש"ש.  14 -מחקרי  -מסלול א' )עם תזה(  •

 ש"ש.  18 -לא מחקרי  -מסלול ב' )ללא תזה(  •
חקרי(, תרבות בשנת תשפ"ג יפעלו במסגרת לימודי התואר השני ארבע מגמות: כתיבה יוצרת )מסלול לא מ

קרי( וספרות לא מח ומסלולהלאדינו והנחלתה )מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי(, ספרות חסידית )מסלול מחקרי 
 יהודית רוסית )מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי(.

במחלקה פועלים מכון סלטי לחקר הלאדינו והמרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה, המעניקים לסטודנטים מכל  

 לשונית ומחקרית של היצירה הספרותית בלשונות היהודים. התארים הכשרה 
 
 

 תואר ראשון 
 

 תיקים ים ו דנטסטוול ם תנאי קבלה למועמדים חדשי

 ומטרי*. כפסי  מבחןו תעודת בגרות
 

 .טריתמוומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכ 90ל ות שגרעלי ממוצע ב* מועמדים ב

 

 ודים  מבנה הלימ 

 הלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים:
 

 נוסף. מקצוע אלמאפשר התמחות מעמיקה ונרחבת בספרות עם ישראל, ל -ש"ש(  46) חד חוגימסלול 
 

 ראשיים.   עות מקצוי ים ללמוד שנהמעוניינ ועד לסטודנטים ימ  - ש"ש( 27) חוגי ל דומסלו
 

דו )  חוגי   מסלול  ש  -ש"ש(    25מובנה  על  זמבוסס  וקשרי  פעולה  ישראל יתוף  עם  לספרות  המחלקה  בין  יקה 
ז ויהדות  ישראל  תולדות  תלמוד,  תנ"ך,  הן:  המשיקות  המחלקות  אחרות.  לשנמלמחלקות  עברנו,  או יון  מנות ת, 

 במדעי הרוח.  ימרב תחו ם, ב"ארפתית, ערבית, לימודים קלאסייפרות משווה, צס  יהודית,
 
 

 

 "ש ש  46  – חד חוגיהמסלול  ת ה דרישו

 רוט הדרישות: יפ

 ש"ש  9 מבואות )קורסי חובה(

 ש"ש 21 קורסי בחירה 

 ש"ש  6   ריוניםסמינ 3

לוסופיה יהודית או כללית,  יית, פיהודלימודי השלמה ממחלקות אחרות )אמנות 
 משווה( ישראל, ספרותלשון עברית, תולדות 

 ש"ש 10
 

 

 

 ש"ש  27 –)לא מובנה(  חוגי  דוהמסלול  ת ה רישוד

מאפש זה  במחלקה  רמסלול  ה  התמחות  אחרות.  למחלקות  זיקה  ללא  ישראל  עם  מיועד  לספרות  מסלול 

 ם. שייני מקצועות ראלסטודנטים המעוניינים ללמוד ש
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 שות: יפירוט הדר

 ש ש"  9 ( בהחוקורסי מבואות )

 ש"ש 14 קורסי בחירה 

 ש"ש  4 סמינריונים   2

 

 ש"ש   25 –מובנה ה  גיוח  ודהמסלול  ה דרישות 

 ןת קרובות, ועל הכרה הדדית בקורסים. להלן פרוט המחלקות בהן ניתמחלקו  זיקה בין שתיוסס על  מסלול זה מב

הממובנ  חוגי-דו  ללמוד עם  בצרוף  עה  לספרות  ת  םחלקה  אומנות לתנ"ך,  ישראל:  לשון,  ישראל,  תולדות  מוד, 

וארכיאול ישראל  ארץ  לימודי  ספרותוגיהודית,  לוה,  ומש  יה,  קלאסיים,  צרפתית,  רבבימודים  במדעי   .א.   תחומי 

 הרוח. 

 רישות: פירוט הד

 ש"ש  9 ( קורסי חובהמבואות )

 ש"ש 13 קורסי בחירה 

 ש"ש  4 יונים סמינר 2

 

 

 י נשואר ת

 ימים בשני מסלולים:במחלקה לספרות עם ישראל מתקית התואר השני הלימודים לקרא

 - א' סלולמ "שש 14 -  תזהת הכולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבוד ,מחקרי

 ש"ש  18 -  זהללא כתיבת ת

 המגמות הבאות:ת באחת נוסף על כך, ניתן להתמחו

 מגמה בכתיבה יוצרת

 מגמה לספרות חסידית

 ללאדינו הובלת תרבות והנחלתה מהמג

 יתמגמה לספרות יהודית רוס

 ף פרק התואר השני(המגמות בסו תיאור)ראו 

  

 - 'במסלול 

 ש"ש  41 – יזההמחקרי עם ת   מסלולדרישות ה 
 

 חובה  - ורת, תיאוריה וביקאסתטיקהקורס  ש"ש  2

 חובה  - חשיבה מחקרית וכתיבה עיוניתקורס  ש"ש  1

 ה קורסי בחיר ש"ש  7
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 סמינריונים במדור ההתמחות 2 ש"ש  4

 תיזה הגשת עבודת  

 הגנה על התיזה פה -בחינת סיום בעל 

 

 ש"ש  18 – א מחקרי ללא תיזה דרישות המסלול הל
 

   חובה -, תיאוריה וביקורת אסתטיקהס ורק ש"ש  2

 בחירה  קורסי ש"ש 10

 סמינריונים   3 ש"ש   6
 

 

 ש"ש   18 –' סלול במ  : בה יוצרתתי גמה לכהמ דרישות 

 ש"ש  2 חובה  -, תיאוריה וביקורת אסתטיקהס ורק

 ש"ש  6 חובה  -סדנאות כתיבה 

 ש"ש  6   סמינריונים   3

 ש"ש  4 ורסי בחירה  ק

 
 

 דרישות המגמה ללאדינו:
 

 ש"ש  14  – מחקרי עם תיזה מסלול

 ש"ש  2 חובה  –קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת 

 ש"ש  1 ובה ח -  18-16ולם הספר בלאדינו: מאות ע

 ש"ש  1 חובה  -  20-19עולם הספר בלאדינו: מאות 

 ש"ש  1 חובה - לשון לאדינו בין הלומד למלמד: אתגרי ההנחלה 

 ש"ש  1 חובה   - שירה עכשווית בלאדינו: קריאה ויצירה 

 ש"ש  1 חובה - מחקרית וכתיבה עיונית: לתלמידי מחקר בתואר שניחשיבה 

 ש"ש  4 סמינריונים לבחירה  2

 ש"ש  3 בחירה  ורסיק

 
 ש"ש  18 –זה לא מחקרי ללא תי מסלול 

 ש"ש  2 חובה  –קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת 

 ש"ש  1 חובה  - ) 18-16עולם הספר בלאדינו: מאות 

 ש"ש  1 חובה  -  20-19עולם הספר בלאדינו: מאות 

 ש"ש  1 חובה - לשון לאדינו בין הלומד למלמד: אתגרי ההנחלה 

 ש"ש  1 חובה   - דינו: קריאה ויצירה כשווית בלאשירה ע

 ש"ש  6 סמינריונים   3

 ש"ש  6 בחירה  ורסיק

 
 

 : תיאור המגמות המיוחדות לתואר שני

 צרת יו כתיבהלגמה מה

 . זהמסלול ללא ת בשני י תואר במסגרת לימודהינה המגמה לכתיבה יוצרת  •

צועי לטכניקות הכתיבה ף באופן מקמעוניינים להיחשם החובכל ת לבעלי תואר ראשוןמיועדת מה המג •

 היצירתית בשירה ובפרוזה. 
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קה, סדנאות לאת קורסי הליבה של המחהמגמה מציעה תכנית לימודים הנפרשת על פני שנתיים והכוללת  •

 ם ישראל.ות ערה וסמינרים של המחלקה לספרכתיבה בפרוזה ובשירה, וקורסי בחי

 

 חסידית לספרות מה מגה

 . זהללא תעם תזה ובמסלול מסלול בני שלימודי תואר  במסגרת ה הינ חסידית לספרותהמגמה  •

בספרות ענף חשוב  חומרי המקור וכן עם מחקר הסיפורת החסידית. להקנות הכרות עםמטרת המגמה היא  •

   .יפורת החסידיתעם ישראל הוא הס

ים ללמד  מורים הרוצלו ,חסידותתחום ההמתעניינים בספרות עברית ב לבעלי תואר ראשוןהמגמה מיועדת  •

הלימודים תוכנית של בחירה  ההיום בחומר  קייםרות. נעיר שהסיפור החסידי  ף בספסת נוחום התמחות

 בספרות.

להם רקע ללמד ותיתן חסידית   ולמתעניינים אחרים ללמוד סיפורת אפשר למורים לספרותהמגמה ת •

 לבגרות בספרות חסידית. 

 .יםי שנתידים הנפרשת על פנתכנית לימויעה המגמה מצ •

 . צבי מרקה עומד פרופ'  בראש המגמ •

 

 הובלת תרבות והנחלתה  - מגמה ללאדינוה

 ,בעשורים האחרונים יודעת הלאדינו תמורות רבות בישראל. היא חווה תחייה תרבותית •

 .)קהיליית השיח שלה הולכת וגדלה (חרף החשש שהלאדינו עתידה להיעלם מן העולם           

 עניין ציבורי רחב. רבים מגלים מושא לכן שלה הפכו יה התוכיבהשפה, התרבות וכל מר           

 במורשת הלאדינו עניין, הם מעוניינים להעמיק בקורותיה ואפילו לעסוק בהובלתה            

 . התרבותית ובהנחלתה לדורות הבאים, במסגרות תוכן שונות           

 .נוהתרבותי של הלאדי םעוללהכשיר לומדים מובילי תרבות ומנחילי תוכן במסגרת ה מטרת המגמה •

 יים להובלת התרבות ולהנגשת התוכן הייחודי. הם הלומדים ייצטיידו בכלים מעש           

 – ייחשפו למיטב המרצים שבמכון סלטי כולם חוקרים מהשורה הראשונה, הם יבקרו            

 .ם הלאדינוללעובמוסדות תרבות וזיכרון, יעשו היכרות עם ממשקי תוכן הקשורים            

 בראש המגמה עומד פרופ' שמואל רפאל.  •

 

 רוסית -לספרות יהודיתמה מגה

 .זהללא תבמסלול עם תזה ומסלול בשני במסגרת לימודי תואר הינה  רוסית-יהודית לספרותהמגמה  •

ת רוסי-יהודית לספרותמיועדת לבעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים להיחשף באופן מקצועי המגמה  •

לוגיה של מהגרים יהודים מברית  יור, סוצות לשעבועצרית המיהודי רוסיה ובמנות של א, ל העולםבכ

-ויחסי רוסיהסטוריה של יהודי ברית המועצות יה המועצות לשעבר, ספרות ישראלית בשפה הרוסית, 

 ישראל. 

   סופרים ידועים.  ברוסית בהדרכת כתיבה יוצרת  במגמה קורס •
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    בעברית.נלמדים  כל הקורסים במגמה •

והינה בשיתוף המחלקות לספרות משווה, אמנות  יםי שנתית על פנפרשדים הנתכנית לימויעה המגמה מצ •

 . הוסוציולוגי ישראליהודית, היסטוריה כללית, תולדות 

 בראש המגמה עומד פרופ' רומן כצמן.   •

 תואר שלישי 

לחשיבה מחקרית   המחלקה לספרות עם ישראל מכשירה את הסטודנטיות והסטודנטים של התואר השלישי

ת לידע הקיים בתחום נושא הדיסרטציה.  מקורי ובעל חידושים ולתרומה משמעותי מחקרעצמאית, להעמדת 

 מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי מעניקים אפשרויות מגוונות להתמחות:

 הספרות העברית החדשה: פרוזה, שירה ודרמה .1

 הספרות החסידית .2

 יוט ספרות ימי הביניים: פרוזה, שירה ופ .3

 ודרמה שירהספרות קדם מודרנית: פרוזה,  .4

 אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים .5

 תימטולוגיה  .6

 ספרות ילדים עברית: פרוזה, שירה ודרמה .7

 ספרות יהודית רוסית .8

 ותרבות יידיש ספרות .9

 רות ותרבות לאדינו פס .10

 

הרישום.   קבלה לתואר שלישי, בכל מסלול ובכל התמחות, מותנית בראיון קבלה ובמציאת מנחה עוד טרם

 "ש.ש 12ת במסלול זה יש לשמוע לפחו

 

 פירוט הדרישות לתואר השלישי 

 ש"ש 12  בתיאום עם המנחה קורסים

  דוקטורט הגשת עבודת 

 

 

 

 

 

 


