
               

            
 

 

  
 
 

  ִמְרָקִמים
              

  פולקלור  ספרות  תרבות
  

  רוקם- לגלית חזן

  ראשוןכרך 

  



              
  

   

    
 

    
  

 Galit Hasan-Rokem  רוקם- גלית חזן

  Photo: Varda Polak-Sahm  ורדה פולק סאם: צילום
  



               

            
 

 

          

  ִמְרָקִמים
 פולקלור  ספרות  תרבות

  

  רוקם- לגלית חזן

  
  

  בעריכת
  ןהגר סלמון ואביגדור שנא

  
  

  מזכירות מערכת
  צבע- מורן בנית וליטל בלינקו

  
  

  כרך ראשון
  
  

  כרך משותף של
  

  )ג"תשע( כח מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי 
  )ג"תשע( כה מחקרי ירושלים בספרות עברית 

  
  
  

  ש מנדל"המכון למדעי היהדות ע
  הפקולטה למדעי הרוח

  ירושלים  בהאוניברסיטה העברית
  ג"תשע



              
  

   

  
  :כתובת המערכת

  

  ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי

  התכנית לחקר פולקלור ותרבות עממית

  ,האוניברסיטה העברית בירושלים

  9190501ירושלים , הר הצופים

jsijfolklore@gmail.com  

  או

  ,החוג לספרות עברית, מחקרי ירושלים בספרות עברית

  ,האוניברסיטה העברית בירושלים

  9190501ירושלים , הר הצופים

myerushalayim@gmail.com  

  

  

  רונאלה מרדלר: עריכת לשון

  

  

  הכרך יוצא לאור בסיועה של

  גוריון למדעי היהדות מיסודה של משפחת פדרמן- ש פולה ודוד בן"הקרן ע

  ובסיוען של קרנות נוספות המנויות בפתח הדבר

  

  

  אלף עד תו, רביב שלו: סדר ועימוד
  דפוס גרפוליט: הדפסה

  

  9139001ירושלים , 29099ד "ת, הוצאת מאגנס: הפצה

 www.magnespress.co.il: דואר אלקטרוני, )02 (5633370: פקס

  

  

  978-965-493-709-2ב "מסת

ebook ISBN 978-965-493-710-8  

  

   כל הזכויות שמורות©

  2013/ג"ירושלים תשע

  נדפס בישראל



 
         

העניינים   תוכן 

  פתח דבר  1
    

  רוקם- רשימת פרסומיה של גלית חזן  11
    

  רוקם נעמה ואריאל  29

  רוקם- מבט פרטי על שירתה של גלית חזן: דיאלוג אינטימי  
    

  זקוביı יאיר  33

  בשיר השירים' מי זאת'על שלוש שאלות   
    

  ויאריןדניאל ב  41

  התלמוד הבבלי והסטירה הֶמִניֵּפִאית, רבי מאיר  
    

  לוינסון יהושע  63

  ל"תפיסת הסובייקט בספרות חזאנתרופולוגיה ספרותית ו: מפואטיקה לפרקסיס  
    

  יןישט דינה  87

 ופרשנות הסיפור, יתהספרות העממ, המדרש:  וחיות אחרות,משפחתו, נח  

  )או מחווה לסטרוקטורליזם(המקראי 
    

  שי- עיר עודד  107

על מסורת אפוקליפטית יהודית גלילית משלהי העת : 'הרעש בבקעת ארבל'  

  העתיקה והקשריה ההיסטוריים והליטורגיים
    

  שפירא ענת  133

  ל"לאור המשל הדרשני בספרות חז' סדר אליהו'בספרותי - המשל הנרטיבי  
    

  גרנט יהושע  153

  על נשים אומרות שיר בשירה העברית בספרד: 'ֶאל קֹול ִׁשיֵרי ַהַּנֲעָרה'  
    

  אליצור שולמית  169

  ישראל לספרד- בין ארı: השיבוı כצופן  
    

  מנור- מינı אופיר  187

  שירי ויכוח יהודיים ונוצריים על אודות היחס בין הנפש והגוף: 'ועם רוחי גווייתי'  
    

  אלכסנדר תמר  211

  המכשף בלעם על פי מדרש מעם לועז  



     

              
  

   

    
    

  לנדא לואיס  225

  למיגל דה סרוונטס' ון קיחוטהד'הפתגם הפלבאי והלמדני על פי   
    

  הלד מיכל  237

תנועה בין יהודי ספרדי כממי ירושלים בשיר עתפיסת : 'אמא, ללכת רוצה אני'  

  בין נופים וכיסופים, מיתוס ופרקסיס
    

  סרוסי אדוין  267

  שיר השירים וקוראים נבוכים ,דייםספר- יםישירי וצף יהוד :יופי נשי בל יתואר  
    

  עמוס- בן דן  297

  דמות היהודי בפתגם היידי  
    

  ובר'נציפ- הכהן רות  305

  מנדלסון) פליקס(גרסת , מדרש אליהו  
    

  ברזלי תימשול  323

  דוס של היהודי הנודפרויד והטוּפ  
    

  ריינר מרים  וכהן ירחמיאל  343

  שובו של היהודי הנודד ביצירתו של שמואל הירשנברג  
    
    

  רשימת משתתפים  379
    

  רשימת קיצורים  381
    

XI תקצירים באנגלית  

    



 
        

  כרך שני

    

  צבר שלום  383

 הדימויים החזותיים של שלוש מצוות האישה בקרב יהודי אירופה –ה "מצוות חנ  

  מימי הביניים ועד שלהי המאה התשע עשרה
    

  אבדר כרמלה  415

- גברי ויהודי-  מפגש נשי:שחור ולבן בבגדי חתן יהודי מהעיר רדאע שבתימן  

  מוסלמי על בגד מגי
    

  יוהס ראסת  461

  חפצים ביוגרפיים –אזמיר כלות יהודיות מנדוניות של   
    

  יסיף עלי  485

  חקר הפולקלור ותהליך חילונה של התרבות היהודית בעת החדשה  
    

  לורברבוים) זלק(ת חבצל  503

   לתפקידו של פתגם בסיפור עגנוני–כוחו של פתגם   
    

  וייס חיים  517

יחסי חכמים בבית המדרש בין התלמוד : ארבעה תלמידי חכמים שהיו בעירנו  

  י עגנון"לש
    

  הירשפלד אריאל  531

  עגנוןי "עם בשני סיפורים של ש-  בין סיפור לסיפור–המקור ותהום הנשייה   
    

  סדפר אילנה  551

  והחיפוש אחר השיר'עידו ועינם': האתנוגרפיות המקראיות של עגנון  

  האולטימטיבי
    

  שנהר עליזה  571

   תשתיות סיפוריות:'האדונית והרוכל, 'י עגנון"ש  
    

  הס ' סתמר  583

  לאה גולדברג נפגשת עם ברנר: בדרך אל המושבה הסמוכה  
    

  חבר חנן  601

  יזהר. מאת ס' חזעה- חרבת'על : 'שום גירוש לא פותר כלום'  
    
    



     

              
  

   

    

  ספיר- אריה נילי  615

   קרנבל בתל אביב של שנות השמוניםפורים בשינקין   
    

  רוזן אילנה  631

 קריאה בסיפור החיים ובפתגמים :)יהודי מוצא עצה(ַא ייד געפינט ַאן עצה   

  ואמירות של ישראלי יוצא טרנסילבניה על חייו ברומניה הקומוניסטית
    

  בילו יורם  651

  ד המשיחית"הולדה ובריאה בחב, עקרות: 'לעשות עוד הרבה מנחם מענדלים'  
    

  יצחק- בר חיה  679

על השימוש במיתוס להעברת  –גברים ונשים מספרים את מיתוס בריאת האישה   

  מסר הגמוני וחתרני
    

  סלמון הגר  691

  בחקר תרבות חומרית' חפı מעבר'לפיתוח קטגוריית : בישראל' גובלן'רקמות   
    

  דהאמשה מראע  715

 קריאה ספרותית –שמות מקומות עבריים בפי ערבים : יהודים במפה הערבית  

  ותרבותית
    

  ס והאני מוסאיאבקס- פינטונינה   737

   פרטיים המבוססים על העבריתכינוייםהשתקפות זהותם של ערביי ישראל ב  
    

  זרובבל יעל  755

  סטירה פוליטית וזיכרון לאומי, ִעכשּוו: 'ך עכשיו"תנ'ה  
    

  שולמן דוד  775

  מעשייה מדרום הודו: בת המלך בתוך האבן  
    

  רוקם פרדי  789

  'מי שנוסע למרחקים יודע הרבה'  
    
    

  רשימת משתתפים  797
    

  רשימת קיצורים  799
    

XI תקצירים באנגלית    


