
  2017ספטמבר 

  

  כית המורחבתולתלמידי הת

כדי להשלים את  שאפשר להירשם אליהםמחלקות אחרות קורסי פירוט להלן 

  ק"ז). 22(כית המורחבת ותה לשמכסת הקודות 

  

  ברמה של שלוש יחידות ויותרלבעלי בגרות בערבית 

להשלים את  כדי להירשם אליהםשאפשר מחלקות אחרות קורסי פירוט להלן 

  .ק"ז) 6(למתחילים" ספרותית קודות במקום הקורס "ערבית ה

  

  

  עברית המחלקה לספרות

  (קורס כללי) מסורת חיה של הפיוט בעדות ישראל –קהילות שרות  122-1-0498

  ק"ז) 2( 20–18ד"ר פיטר לרד, סמסטר א, יום ד' 

  

  (קורס כללי) שובו של הבצל: תחות בסאטירה הישראלית 122-1-4961

  ק"ז) 2( 20–18גידי בו, סמסטר א, יום ב' ד"ר 

  

  מושגי יסוד –ספרות ותרבות עממית ותיעודית  122-1-1471

  ק"ז) 2( 18–16 א', סמסטר א, יום פרופ' אילה רוזן

  

מסטיקר, דרך המ"מים, ועד לסטטוס בפייסבוק: סוגיות ופרקטיקות  122-1-0018

  עממיות

  ק"ז) 2( 18–16ד"ר אליעזר פאפו, סמסטר  ב, יום א' 

  

  

  התכית ללימודי מגדר

  מבוא לתיאוריה פמייסטית

  ק"ז) 4( 12–10, יום ג' סמסטר א+ב, ד"ר שרי אהרוי

  

  ק"ז) 4( שיעור+תרגיל –חברה ומגדר 

  18–16, יום ב' סמסטר א+ב, ד"ר מאיה מאורשיעור: 

  10–9, יום ג' סמסטר א+ב, גב' אביגיל חוצןתרגיל: 

  לתרגיל (ללא ק"ז)חובה להירשם גם 

  



  קדוםהמזרח הו , ארכיאולוגיההמחלקה למקרא

  (קורס כללי) האוגריתית המקרא והמיתולוגיה – מיתוסים של ימי קדם 121-1-1201

  ק"ז) 2( 20–18ד' , יום א, סמסטר יותן יוגבד"ר 

  (קורס כללי) האוגריתית המקרא והמיתולוגיהספרות  – אלים וגיבורים 121-1-2431

  ק"ז) 2( 20–18ד' , יום ב, סמסטר יותן יוגבד"ר 

  אפשר ללמוד כל אחד משי הקורסים בפרד

  

(קורס  לביקורת וסח המקרא :מסע בעקבות הוסח המקורי של הת"ך 121-1-1101

  כללי)

  ק"ז) 2( 18–16ד"ר עתר לבה, סמסטר א, יום ב' 

  

  

  מחשבת ישראלהמחלקה ל

  (קורס כללי) מבואות וסוגיות שוות :תלמוד למתחילים 126-1-3271

  )ק"ז 2( 16–14 'יום ב, א סטרסמפרופ' אורי ארליך, 

  

  (קורס כללי) הספרות התאית: ל וספרותה"מבוא למחשבת חז 126-1-1011

  )ק"ז 2( 18–16 'גיום , א סטרסמ, רמי ריירפרופ' 

  םהאמוראי: ל וספרותה"מבוא למחשבת חז 126-1-1721

  )ק"ז 2( 18–16 'גיום , ב סטרסמ, רמי ריירפרופ' 

אפשר ללמוד כל קורס בפרד, אבל מומלץ ללמוד את שיהם. החלק השי של הקורס סמך על ידע 

  הלמד בחלק הראשון

  

  

  היסטוריה של עם ישראל

  (קורס כללי) מבוא לתולדות עם ישראל בימי הבית השי 125-1-1921

  ק"ז) 2( 12–10פרופ' כה ורמן, סמסטר א, יום ג' 

  (קורס כללי) המשה והתלמוד ימימבוא לתולדות עם ישראל ב 125-1-1921

  ק"ז) 2( 12–10פרופ' כה ורמן, סמסטר ב, יום ג' 

  

  (קורס כללי) לספרות בית שי, המשה והתלמודמבוא  125-1-0087

  ק"ז) 2( 14–12ד"ר חן גפי, סמסטר א, יום ב' 

  

  (קורס כללי) ומשמעות היסטוריה תכיםהתפילה בישראל:  126-1-0030

  ק"ז) 2( 14–12סמסטר א, יום א' פרופ' אורי ארליך, 



  

  

  המחלקה לפילוסופיה

  (קורס כללי) מבוא לפילוסופיה 131-1-1011

  ק"ז) 2( 12–10סמסטר א, יום ד'  ד"ר מריוס כהן,

  

  (קורס כללי) קיצור תולדות הפילוסופיה 131-1-0168

  ק"ז) 2( 18–16 'סמסטר ב, יום ג, לפילוסופיהסגל המחלקה 

  

  

  לימודי שפות

  ).כאן(אפשר לגשת לקובץ גם מ כאןראו את רשימת הקורסים 

  


