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 סמסטר א', תשפ"ב  - עברית ספרותהמחלקה ל
 
 

 קורסים מרמת תואר ראשון  
 

    

 הערה שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס
 
 

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

 
 

  14:00-16:00 א' פרופ' אילנה רוזן 

מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות   122-1-2401
 א'  -מהמקרא ועד החסידות העברית 

 
 

 16:00-18:00 א' פרופ' חיים וייס 
 

 

 חלק א'  -מי מפחד משירה?   122-1-1491
 

  12:00-14:00 ג' ד"ר שירה סתיו 

 חלק א'  -מי מפחד משירה?   
 
 

  8:00-10:00 א' ד"ר רועי גרינוולד 
 

 חלק א'   -איך לקרוא סיפור?  122-1-1611
 

  12:00-14:00 ב' שמעוני ד"ר בתיה 

 חלק א'   -איך לקרוא סיפור?  
 
 

  10:00-12:00 ב' ד"ר יותם פופליקר 

 משוררים עבריים בעולם מוסלמי  122-1-1561
 
 

  12:00-14:00 ג' פרופ חביבה ישי 

קריאה בטקסטים עבריים מספרד   122-1-1566
 ל יתרג  –המוסלמית 

 
 

גב' שירה שורצמן  
 מציאל 

  16:00-18:00 ג'

מבוא לספרות העברית של המאה   122-1-4481
 פרוזה  –העשרים 

 
 

  10:00-12:00 ג' ד"ר בתיה שמעוני 

 * מאפלטון עד ניטשה  -תורת הספרות 122-1-2571
 

  12:00-14:00 ה' ד"ר ענת ויסמן 

 ישנן מספר קבוצות תרגול*
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 סמסטר א', תשפ"ב  - עבריתספרות המחלקה ל

 
     

 הערה שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס
 
 

על בצלים ואנשים: תחנות בסאטירה   122-1-4961
 הישראלית 

 
 

 16:00-18:00 ב' פרופ גדעון נבו 
 

 

מחשבים ורוח: מבוא ידידותי למדעי   122-1-0700
 הרוח הדיגיטליים 

 
 

 18:00-20:00 ג' ד"ר איתי מרינברג 
 

 

לחשי ריפוי מגיים בתרבות יהודית   122-1-0224
 ספרדית 

 
 

 18:00-20:00 א' ד"ר אליעזר פאפו 
 

 

ספרות ופוליטיקה: קורס בקריאה   122-1-0162
 וכתיבה אקדמית 

 
 

  14:00-16:00 ד' אמיר בנבג'י ד"ר 
 

ח אז והיום: הספרות העברית  "תש" 122-1-1670
  המדינה והקמת

 
 

  10:00-12:00 ד' ד"ר שירה סתיו 

איך התחילה )בערך( הספרות העברית   122-1-0712
היכרות עם הספרות העברית    -החדשה? 

 של תחילת המאה העשרים  
 
 

  14:00-16:00 א' פרופ' חמוטל צמיר 

מה עברית בספרות   -לדעת מבעד הצעיף   122-1-0682
 העברית לנוכח תרגומים לאנגלית 

 18:00-20:00 ד' ד"ר פיטר לנרד 
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 סמסטר א', תשפ"ב  - המחלקה לספרות עברית

 קורסים מרמת תואר שני  
 

    

 הערה שעות יום שם המרצה  שם הקורס מס' הקורס
 
 

 א'  -פרקים בתורת הספרות )השלמה(  122-2-0102
 

  12:00-14:00 ד' ד"ר אמיר בנבג'י 

 מושגי יסוד בשירה )השלמה(  122-2-0171
 

  10:00-12:00 ד' פרופ' חמוטל צמיר 

 הנשגב בספרות העברית החדשה 122-2-0351
 

 סמינר  10:00-12:00 ג' ד"ר אמיר בנבג'י 

 יואל הופמן  - "אבק של כוכבים" 122-2-0781
 

 סמינר  8:00-10:00 ד' פרופ' יגאל שורץ 

 שולחן עורך  122-2-0551
 

 סמינר  8:00-10:00 ג' פרופ' יגאל שורץ 

מחשבות חדשות   -היענויות  קריאה של   122-2-0712
 ביקורת -על ביקורת ופוסט

 

-ד"ר חנה שווגר
 סוקר 

 סמינר  10:00-12:00 ד'

גולדברג, אלתרמן וחיות אחרות: מדריך   122-2-0300
 הטרמפיסט לשירה 

 

 סמינר  16:00-18:00 ג' פרופ גדעון נבו 

קופסה שחורה: על התהומות )וקצת   122-2-0522
 הפרוזה ה אולי גם על הפסגות( של 

 

 סמינר  18:00-20:00 ד' פרופ גדעון נבו 

מגמות עכשוויות   -קריאה בעולם חדש  122-2-0438
 א'  -בביקורת הספרות 

 

 סמינר  14:00-16:00 ד' ד"ר שירה סתיו 

שירת שנות החמישים והששים: עיונים   122-2-0502
 א  –חדשים 

 

 סמינר  12:00-14:00 ג' פרופ' חמוטל צמיר 

הסיפור היהודי הבלקני בין שתי   122-2-0702
 מלחמות העולם 

 

 סמינר  18:00-20:00 ג' ד"ר אליעזר פאפו 

תינוק בעל שני ראשים": ייצוגיה של   122-2-0752
 א'    -הגרוטסקה בספרות העברית 

 

 סמינר  12:00-14:00 ד' פרופ' חיים וייס 

ספרות לסוגיה של ועל הקיבוץ  לאורך   122-2-0662
 מאה שנותיו 

 

 סמינר  8:00-10:00 ד' פרופ' אילנה רוזן 

עיון בתורת   ;"הנאהבים איך יתאפקו" 122-2-0059
  העברית והערבית בימי הביניים האהבה

 

 סמינר  16:00-18:00 ד' פרופ חביבה ישי 

קריאה בשירה   –פנטזיות יהודיות  122-2-0682
 ובפרוזה יהודיים ועבריים מעוררי 

 סמינר  8:00-10:00 ג' ד"ר פיטר לנרד 
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