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 פולקלורלימודי החטיבה ל
 

 חתכנית הלימודים לתואר ראשון לשנה"ל תשע"

 
 

 חובה לשנה א
 

 חלק א – מבוא לתרבות עממית 1144-4-461

 342/09    47-41ב  סמסטר א   (7) ש    כהן-נגה ליביד"ר    

 

 חלק ב – מבוא לתרבות עממית 1174-4-461

     47-41ב  סמסטר ב   (7) ש     כהן-נגה ליביד"ר   

 

  עבודת שדה – שיטות מחקר בפולקלור 1101-4-461

 .* הקורס יינתן אחת לשנתיים. על התלמידים לקחת אותו בשנה הבאה  

 
 חובה לשנה ב

 
   כתיבה-תאוריה-שדה – בפולקלורשיטות מחקר  1470-4-461

 .אה* הקורס יינתן אחת לשנתיים. על התלמידים לקחת אותו בשנה הב  

 

 חלק א –  אמונה, טקס, סיפור, זהות –תרבות עממית  1147-4-461

 902/43    46-48 ב סמסטר א   (7) ש     פרופ' יובל הררי  

 

 חלק ב –  אמונה, טקס, סיפור, זהות –תרבות עממית  1417-4-461

 46-48ב  סמסטר ב   (7) ש     פרופ' יובל הררי  

 
 סמינרים

 
 חלק א – גדר בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאםגוף לבוש ומ 1114-4-461
 41-46ב  סמסטר א   (7) מס    ד"ר כרמלה אבדר   

 
 חלק ב – גוף לבוש ומגדר בקרב נשים יהודיות בארצות האסלאם 1164-4-461
 41-46ב  בסמסטר    (7) מס    ד"ר כרמלה אבדר   

 
   חלק א – החזיונות היהודיתמלאכים, רקיעים וכסא הכבוד: קריאה בספרות  1111-4-476

 47-41ב  סמסטר א   (7) מס     פרופ' יובל הררי   
 

   חלק ב – מלאכים, רקיעים וכסא הכבוד: קריאה בספרות החזיונות היהודית   
 47-41ב  סמסטר ב   (7) מס     פרופ' יובל הררי   
    
 חלק א – לקרוא תנ"ך כספרות עממית 6161-4-774
 47-41ד  סמסטר א   (7) מס     רוזןפרופ' אילנה    
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 בחלק  – לקרוא תנ"ך כספרות עממית 6461-4-774
 47-41ד  סמסטר ב  (7מ )ס                  פרופ' אילנה רוזן   

 
   בתרבות היהודית על מעמדו של המיתוס השיח המחקרי  –המיתוס העברי קם לתחייה  1706-4-774
  8-47ב  סמסטר א              (1) מס     ד"ר חיים וייס   
 שעות שבועיות, סמסטר א בלבד 1*    

 

 
 קורסי בחירה

 
 סמסטר א

 'ריאליטי על הפרק' ין תרבות עממית לתרבות פופולרית:ב 8211-4-461

 342/03   47-41ג  סמסטר א   (7ש )   אביטל-ד"ר ליטל ליברמן  

 

 מאגיית החלום היהודיתלחש, נחש וחלום: על  1111-4-476

 41-46ד  סמסטר א   (7ש )     פרופ' יובל הררי  

 

 מושגי יסוד     –ספרות ותרבות עממית ותיעודית  4124-4-477

 46-48 א סמסטר א   (7) ש    פרופ' אילנה רוזן  

 

  הגירוש לפני ספרד יהודי בקרב ל"חז סיפורי: באספמיה אגדות 1768-4-477

 41-46ד  סמסטר א   (7ש )     מר רון לסרי  

 

 שובו של הבצל: תחנות בסאטירה הישראלית 1164-4-477

 48-71ב  סמסטר א   (7ש )     ד"ר גידי נבו  

 

 בסמסטר 

                                                   והרפואה האלטרנטיבית המסורתית הרפואה על תרבותי מבט – 'קונבנציונאליות לא' 461-4-1111

 בישראל

 46-48ג  בסמסטר    (7ש )   אביטל-יברמןד"ר ליטל ל  

 

 מעשית בישראל קבלה 1111-4-476

 41-46ד  סמסטר ב   (7ש )     פרופ' יובל הררי  

 

 מסטיקר, דרך המ"מים, ועד לסטטוס בפייסבוק: סוגיות ופרקטיקות עממיות 1148-4-477

 46-48א  סמסטר ב   (7ש )    ד"ר אליעזר פאפו  

 
 

נק"ז מחוץ לתוכנית  1ללמוד במהלך לימודיהם קורסים רלוונטיים בהיקף של עד רשאים התלמידים/ות 

  אישור מראש החטיבה טרם ההרשמה לקורס.כל בחירה כזו מצריכה . הלימודים של החטיבה


