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 ף"תשסמסטר ב',  –ספרות עברית המחלקה ל
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

 אורות וצללים בעידן ההשלה והנאורות 122-1-0208
 
 
 

 10:00-12:00 ב בנבג'י .ד"ר א 

122-1-2861 

 

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות 
 **חלק ב' -העברית מהמקרא ועד החסידות

 
 

 16:00-18:00 א וייס .ח 'פרופ 

122-1-2411 

 

 **חלק ב'   -מי מפחד משירה? 
 
 
 

 12:00-14:00 ג סתיו. ד"ר ש 

122-1-2411 

 

 **חלק ב'   -מי מפחד משירה? 
 
 
 

 12:00-14:00 א צמיר. ד"ר ח 

 **חלק ב' -איך לקרוא סיפור?  122-1-2421
 
 
 

 12:00-14:00 ב שמעוני .ד"ר ב 

 **חלק ב' -לקרוא סיפור? איך  122-1-2421
 
 
 

 14:00-16:00 ב ז'אן ברוך .גב' ר 

הפנים החדשות של השירה העברית בספרד  122-1-2371
 הנוצרית

 
 

 14:00-16:00 ג כפיר .ד"ר א 

מבוא לספרות העברית החדשה במאה  122-1-4491
 שירה –העשרים 

 
 

 10:00-12:00 ג צמיר .ד"ר ח 

 מניטשה עד דרידה -תורת הספרות  122-1-2101
 
 
 

-סוקר .פרופ' ח 
 שווגר

 12:00-14:00 ה

עיון בחידות ספרותיות  - "לכם חידה אחודה" 122-1-0641
 קדומות

 14:00-16:00 ג ישי .ד"ר ח 

 

 

 ** רישום לקורס חלק ב' פתוח בפני משתתפי חלק א' בקורס.
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 ף"תשסמסטר ב',  –ספרות עברית המחלקה ל

 
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס הקורסמס' 

 

"שקיעה ורודה בין הגגות": שירי משוררים  122-1-0024
 במוסיקה הישראלית הפופולארית

 
 

 16:00-18:00 ב נבו .ד"ר ג 

 נשים בעולמו של יניי 122-1-0333
 
 
 

 08:00-10:00 ב לנרד .ד"ר פ 

חלומות באספמיה: סיפורי חלום במסורת  122-1-0770
 ספרדית-יהודית

 
 
 

 18:00-20:00 ג פאפו .ד"ר א 

אביב ושירה -תל  :"תל אביב הגדולה ,הו" 122-1-0750
 העברית ושירת עולם

 
 

 12:00-14:00 ד ויסמן. ד"ר ע 

תגובת הקורא: פרשנות אנושית וקריאה  122-1-0760
 דיגיטלית

 
 
 

-מרינברג .ד"ר א 
 מיליקובסקי

 12:00-14:00 ד

 מזרחים כותבים שואה 122-1-1801
 
 
 

 10:00-12:00 ד שמעוני .ד"ר ב 

סיפורי אהבה על סף  –אהבה בצל המוות  122-1-0850
 המוות בספרות ישראלית 

 
 
 

 10:00-12:00 ב רצון. מר א 

 מושגי יסוד בנרטולוגיה 122-2-0031
 
 
 

 10:00-12:00 ד שי שחורי. ד"ר ד  

בשירה העברית  חדש: שמרנות ומהפכנות אביב 122-2-0430
 **חלק ב' -החדשה

 
 

 12:00-14:00 ג ויסמן .ד"ר ע 
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 ף"תשסמסטר ב',  –ספרות עברית המחלקה ל

 
 

 שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס

 

ממחקר   מעבדה ספרותית הלכה למעשה:  122-2-0370
 חישובימסורתי למחקר 

 
 

-מרינברג .ד"ר א 
 מיליקובסקי

 18:00-20:00 ג

מבוא להיסטוריוגרפיה  ספרותית  122-2-0380
לדור  דיאולוגית: המעבר מדור הפלמ"ח 

 המדינה
 

 08:00-10:00 ג שורץ .פרופ' י 

מגמות בשירת שנות  -"שיר בלתי עביר"  122-2-0340
 השמונים

 
 

 14:00-16:00 ג צמיר .ד"ר ח 

 הפואטיקה של סיפורי אהבה 122-2-0182
 
 
 

 16:00-18:00 ג בן מרדכי. פרופ' י 

הסיפור של הסיפור: סיפורי התלמוד  122-2-0610
 **חלק ב' -בהקשרם  

 
 

 12:00-14:00 ד וייס .ח 'פרופ 

ספרות ותרבות  -מזון למחשבה ולסיפור  122-2-0320
 אוכל ישראלית

 
 

 08:00-10:00 ד רוזן .פרופ' א 

שירת הבקשות העות'מאנית: זמירות  122-2-0490
 ישראל לר' ישראל נג'ארה, הטקסט

 
 

 14:00-16:00 ד פאפו .ד"ר א 

אל תהי מאמין"; על  -"אם הזמן יצחק לך  122-2-0405
 הזמן בשירה העברית ובשיר

 
 

 12:00-14:00 ג ישי .ד"ר ח 

 ראשית הספרות העברית באשכנז 122-2-0350
 

 
 

 16:00-18:00 ד לנרד .ד"ר פ 

גיבורי על: משוררי ספרד בספרות העברית  122-2-0330
 לדורותיה

 

 10:00-12:00 ד כפיר .ד"ר א 

 

 ** רישום לקורס חלק ב' פתוח בפני משתתפי חלק א' בקורס.
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