
ח"ל תשע"שנה- מערכת שעות תואר ראשון 
!!שימו לב לשינויים- לא סופי 

'קורסי חובה שנה א
הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

16:0018:002'אאילנה רוזן' פרופשעורמושגי יסוד- ספרות ותרבות עממית ותיעודית 12211471א

12:0014:002'גר שירה סתיו"דשעור(1קבוצה )' חלק א- ? מי מפחד משירה12211491-01א

12:0014:002'גר שירה סתיו"דשעור1קבוצה )' חלק ב- ? מי מפחד משירה12212411-01ב

12:0014:002'אר רועי גרינוולד"דשעור(2קבוצה )' חלק א- ? מי מפחד משירה12211491-02א

12:0014:002'אר רועי גרינוולד"דשעור(2קבוצה )' חלק ב- ? מי מפחד משירה12212411-02ב

12:0014:002'בר בתיה שמעוני"דשעור'חלק א- ? איך קוראים סיפור12211611א

12:0014:002'בר בתיה שמעוני"דשעור'חלק ב- ? איך קוראים סיפור12212421ב

14:0016:002'גר חביבה ישי"דשעורמשוררים עבריים בעולם מוסלמי12211561א

10:0012:001'דמציאל-שירה שורצמן' גבתרגיל(1קבוצה )קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית .תר12211566-01א
תרגיל חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

מחלקתי בלבד-ראשית ובמסלול  דו

10:0012:001'גמציאל-שירה שורצמן' גבתרגיל(2קבוצה )קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית .תר12211566-02א
תרגיל חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

מחלקתי בלבד-ראשית ובמסלול  דו

10:0012:002'בי'ר אמיר בנבג"דשעוראורות וצללים  בעידן ההשכלה והנאורות12210208ב

12212371ב
הפנים החדשות של השירה העברית : נזירים ונוכלים, אבירים

בספרד הנוצרית
14:0016:002'גר אוריה כפיר"דשעור

10:0012:001'דנופר רשקס' גבתרגיל(1קבוצה )קריאה בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית .תר12212376-01ב
תרגיל חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

מחלקתי בלבד-ראשית ובמסלול  דו

10:0012:001'גנופר רשקס' גבתרגיל(2קבוצה )קריאה בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית .תר12212376-02ב
תרגיל חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

מחלקתי בלבד-ראשית ובמסלול  דו

'קורסי חובה שנה ב
הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

08:0010:002'גאילנה רוזן' פרופפרוסמינריוןאיך לכתוב עבודת מחקר12210130א
יש לבחור קבוצה . קורס סמסטריאלי

אחת מבין השתיים

14:0016:002'בר אוריה כפיר"דפרוסמינריוןאיך לכתוב עבודת מחקר12210130ב

12214481א
היכרות עם גדולי הספרות העברית של : איפה היינו ומה עשינו

'חלק א- המאה העשרים 
10:0012:002'גר רועי גרינוולד"דשעור

12214491ב
היכרות עם גדולי הספרות העברית של : איפה היינו ומה עשינו

'חלק ב- המאה העשרים 
10:0012:002'גיגאל שוורץ' פרופשעור



הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

10:0012:003'הר ענת ויסמן"דשעורמאפלטון עד ניטשה- תורת הספרות12212571א

תרגול חובה12:0014:000'התהל פרוש' גבתרגיל(1קבוצה )מאפלטון עד ניטשה - תורת הספרות.תר12212571-11א

תרגול חובה14:0016:000'דדקל שי שחורי' גבתרגיל2קבוצה )מאפלטון עד ניטשה - תורת הספרות.תר12212571-12א

10:0012:003'השווגר-ר חנה סוקר"דשעורמניטשה עד דרידה- תורת הספרות 12212101ב

תרגול חובה12:0014:000'המר יותם פופליקרתרגיל(1קבוצה )מניטשה עד דרידה - תורת הספרות .תר12212101-11ב

תרגול חובה14:0016:000'דטל נדלר-מי' גבתרגיל(2קבוצה )מניטשה עד דרידה - תורת הספרות .תר12212101-12ב

'סמינרים שנה ג
הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

מדור לספרת עברית חדשה

14:0016:002'בר בתיה שמעוני"דסמינריוןא- פוליטיקה , פואטיקה, זהות: קולות מזרחיים בספרות העברית12210138א

14:0016:002'בר בתיה שמעוני"דסמינריוןב- פוליטיקה , פואטיקה, זהות: קולות מזרחיים בספרות העברית12210278ב

10:0012:002'גר שירה סתיו"דסמינריון'א-משפחה ותשוקה בספרות העברית החדשה: יחסים מסוכנים12210448א

10:0012:002'גר שירה סתיו"דסמינריון'ב-משפחה ותשוקה בספרות העברית החדשה: יחסים מסוכנים12210458ב

14:0016:002'גר ענת ויסמן"דסמינריון'א- שקיעה ותחייה  מביאליק עד פוגל  ": יראתי האושר הבא לי12210148א

14:0016:002'גר ענת ויסמן"דסמינריון'ב- שקיעה ותחייה מביאליק עד פוגל  ": יראתי האושר הבא לי12210158ב

מדור לספרות עממית ותיעודית

122-1-1471קוד קורס : דרישות קדם12:0014:002'דאילנה רוזן' פרופסמינריון'א- ך כספרות עממית "לקרוא תנ12210606א

122-1-1471קוד קורס : דרישות קדם12:0014:002'דר אליעזר פאפו"דסמינריון'ב- ך כספרות עממית "לקרוא תנ12210616ב

מדור לספרות המדרש והאגדה

12210236א
השיח המחקרי על מעמדו של המיתוס - המיתוס העברי קם לתחייה 

בתרבות
08:0012:004'בר חיים וייס"דסמינריון

122-1-2401/2861קוד קורס : דרישות קדם

מדור לספרות ימי הביניים

12210418א
 שנים של התמודדות ביצירות             2500- חורבן ותגובה יצירתית 

'א-  ספרותיות 
12:0014:002'בר פיטר לנרד"דסמינריון

122-1-151/2371קוד : דרישות קדם

12210428ב
 שנים של התמודדות ביצירות             2500- חורבן ותגובה יצירתית 

'ב- ספרותיות 
12:0014:002'בר פיטר לנרד"דסמינריון

122-1-151/2371קוד : דרישות קדם

122-1-151/2371קוד : דרישות קדם12:0014:002'הר אוריה כפיר"דסמינריון'א-הילד הרע של הספרות העברית בימי הביניים: עמנואל הרומי12215631א

122-1-151/2371קוד : דרישות קדם12:0014:002'הר אוריה כפיר"דסמינריון'ב-הילד הרע של הספרות העברית בימי הביניים: עמנואל הרומי12215641ב



קורסי בחירה
הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

18:0020:002'דר פיטר לנרד"דשעורמסורת חיה של הפיוט בעדות ישראל- קהילות שרות 12210498א

14:0016:002'בר אוריה כפיר"דשעורסערה בלב המשורר, משורר בלב הסערה: יהודה הלוי12211551א

12210595א
, ספרד: יחסים בין מרכזי שירה עברית בימי הביניים? למה בכוח

מצריים, איטליה
12:0014:002'גר אוריה כפיר"דשעור

18:0020:002'בר גדעון נבו"דשעורתחנות בסאטירה הישראלית: שובו של הבצל12214961א

16:0018:002'דמר רון לסרישעורל בקרב יהודי ספרד לפני הגירוש"סיפורי חז: אגדות באספמיה12210268א

12210028א
אברהם : מגדר וציונות בשירה העברית של שנות העשרים, ארוטיקה

שלו
08:0010:002'דנירית קורמן' גבשעור

16:0018:002'גיונית נעמן' גבשעורדתיים בספרות עברית מודרנית-יחסים בין- אהבות אסורות 12210438א

12210665ב
עיונים במסורות ספרותיות לדמותו של אלכסנדר : מיהו גיבור

מוקדון
10:0012:002'דר פיטר לנרד"דשעור

12210018ב
סוגיות : ועד לסטטוס בפייסבוק, מים"דרך המ, מסטיקר

ופרקטיקות עממיות
16:0018:002'אר אליעזר פאפו"דשעור

12:0014:002'גר רועי גרינוולד"דשעורשירת שנות הששים12210507ב

16:0018:002'דמר שמעון אדףשעוררגע של הולדת12210478ב

12210118ב
על שעשועי החצר בתרבות - חמשה ימלאו הלבבות בשמחות 

העברית והערבית
16:0018:002'בר חביבה ישי"דשעור

14:0016:002'דר חן שטרס"דשעורמשפחה וקהילה בספרות העברית, בית: לקסיקון משפחתי12210508ב

10:0012:002'בר נגה כהן"דשעורמוות וכבוד בסיפור העם העברי, נשים: הורגות ונהרגות12210488ב

16:0018:002'גחיים באר' פרופשעורחיים באר- קורס בחירה 1221ב

סדנאות בכתיבה יצרתית
הערותז"נקעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסקורס' מססמסטר

16:0018:002'בנידאא  חורי' פרופסדנאסדנת שירה- לדעת למחוק 12210348א

14:0016:002'דמר  אתגר דוד קרתסדנאיסודות הכתיבה סדנת פרוזה למתחילים12210546א

18:0020:002'במר שמעון אדףסדנאסדנת פרוזה לתלמידי תואר ראשון- להתחיל בהתחלה 12210632ב

14:0016:002'גמר רוני סומקסדנאסדנת שירה12210518ב


