המחלקה ללשון העברית
קורסים מומלצים ללומדים בתוכנית המורחבת
ולפטורים מערבית ששפת אמת עברית
מתוך קובץ הקורסים!)!(h$ps://bgu4u.bgu.ac.il/pls/scwp/!app.gate?app=ann
מחלקה ומס
קורס

שם קורס

מרצה

26.8.18

יום

שעות

ספרות עברית
"לא תיארנו לעצמנו שאתה כזה" :מבוא
 122.1.0029לשירה להט"בית

ד"ר ד .מנור

ג - 18:00
20:00

פואטיקה ואידיאולוגיה בסיפורת אנוסי
 122.1.0529ספרד

ד"ר א .פאפו

ג - 12:00
14:00

ד"ר ר .גרינוולד

- 16:00
ד 18:00

איפה המדינה בדור המדינה? שירת שנות
 122.1.0646החמישים במבט ביקורתי

ד"ר ח .צמיר

ב - 10:00
12:00

על חודו של קול  -על משלי איסופוס
 122.1.0756וחידודים אחרים בספרות העברית
הקדומה

ד"ר פ .לנרד

ב - 10:00
12:00

קול אישה 100 :שנות שירת נשים
 122.1.0871בעברית )מרחל ועד ימינו(

ד"ר ש .סתיו

ד - 10:00
12:00

ספרות ותרבות עממית ותיעודית  -מושגי
 122.1.1471יסוד

פרופ' א .רוזן

א - 14:00
16:00

 122.1.1491מי מפחד משירה?  -א ]קבוצה א[

ד"ר ש .סתיו

- 12:00
ג 14:00

ד"ר ר .גרינוולד

- 12:00
א 14:00

ייצוגי הפוגרומים בספרות המודרנית
 122.1.0569בעברית וביידיש

מי מפחד משירה?  -א ] 2קבוצה ב[
 122.1.1561משוררים עבריים בעולם מוסלמי
 122.1.1611איך קוראים סיפור?  -א ]קבוצה א[
איך קוראים סיפור?  -א ]קבוצה ב[
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ד"ר א .כפיר
ד"ר ב .שמעוני
ד"ר נ .קורמן

ג - 14:00
16:00
ב - 12:00
14:00
- 14:00
ב 16:00

מהתנ"ך ועד החסידות :תחנות בספרות
 122.1.2401העברית מהמקרא ועד החסידות  -א

פרופ' ח .וייס

- 16:00
א 18:00

איפה היינו ומה עשינו? היכרות עם גדולי
 122.1.4481הספרות של המאה העשרים  -א

ד"ר ח.
סוקר-שווגר

ג - 10:00
12:00

מזרח קדום מקרא וארכיאולוגיה
 121.1.0019הספרות המשפטית במקרא
כתובות עבריות  -כתובות מתקופת
 121.1.0070המקרא

121.1.0121

בימים ההם אין מלך בישראל :עיונים
בספר שופטים  -א

מסע בעקבות הנוסח המקורי של התנ"ך
 121.1.1011לביקורת נוסח המקרא
 121.1.1071ספר משלי
מי כתב את התנ"ך :תהליכי התהוות
 121.1.1551התורה

ד"ר ד .עמארה

 14:00ד
16:00

ד"ר ד .גלעד

 16:00ד
18:00

ד"ר ח .טרגן

ג 10:00 -
12:00

ד"ר ע .לבנה

 16:00ב
18:00

פרופ' ט .פורטי

 08:00ב
10:00

ד"ר ע .ויזל

ג 12:00 -
14:00

מחשבת ישראל
 126.1.0059פירוש רמב"ן לתורה  -פשט וסוד
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי
 126.1.1051הביניים
מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית-
 126.1.1141מאות 17-19

פרופ' ע .ישראלי ב 16:00 -
18:00
 14:00א
ד"ר ש .צדיק
16:00
ד"ר נ .רוס

ב 12:00 -
14:00

שפות זרות
אנחנו מעודדים לקחת שפה זרה כגון ערבית מדוברת ,יידיש ,לאדינו ,רוסית ,ספרדית,
איטלקית ,גרמנית ,צרפתית ,תורכית ...שימו לב ,רוב השפות ברמת מתחילים נלמדות
פעמיים בשבוע ,כל’  4נק”ז בסמסטר .בחלק חובה להשלים שנה שלמה ,כל  8נקז.
עליכם מוטלת האחריות לבדוק בדיוק מה חובה בכל שפה
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