
פ"תש- ספרות עברית 

הערהשעהיוםשם המרצהשם קורסמספר קורס

ספרות ותרבות עממית 122-1-1471

מושגי יסוד-ותיעודית

14:0016:00ארוזן.א' פרופ

: ך ועד החסידות"מהתנ122-1-2401

תחנות בספרות העברית 

- מהמקרא ועד החסידות 

חלק א

שנתי16:0018:00אוייס. ח' פרופ

סתיו .ש' דר?מי מפחד משירה122-1-1491

חמוטל צמיר' דר
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12:00

 12:00

14:00

14:00

שנתי

יותם ' דרחלק א- איך לקרוא סיפור122-1-1611

פופליקר 

נירית קורמן' דר

ב 

ב

12:00 

14:00

14:00

 16:00

שנתי

משוררים עבריים בעולם 122-1-1561

המוסלמי

14:0016:00גחביבה ישי' דר

מאפלטון עד -תורת הספרות122-1-2571

ניטשה

10:0012:00הויסמן. ע' דר

גלגולי מיתוסים בספרות 122-1-0261

העברית החדשה

10:0012:00בצמיר. ח' דר

קריאה - סיפור רחוק מקרוב 122-1-0820

מחודשת בסיפורים עבריים 

מימי הביניים

08:0010:00בפיטר לנרד' דר

שאלוהים אמר בפעם "122-1-0680

המקרא בשירה ": הראשונה

העברית המודרנית

, שירה סתיו' דר

ערן ויזל' דר

12:0014:00ד

תחנות : 3נקמתו של הבצל 122-1-4961

בסאטירה הישראלית

18:0020:00בנבו. ג' דר



פ"תש- ספרות עברית 

הערהשעהיוםשם המרצהשם קורסמספר קורס

האב בספרות היהודית 122-1-0810

, קפקא, פרויד: המודרנית

שלום עליכם ואחרים

16:0018:00דגרינוולד. ר' דר

מבוא : מחשבים ורוח122-1-0700

ידידותי למדעי הרוח 

הדיגיטליים

-מרינברג. א' דר

מיליקובסקי

18:0020:00ג

וחה והרשלה מבקרים 'ג122-1-0690

עיונים - במקידה ובחלם

סנס העממית-בספרות הנון

10:0012:00בפאפו. א' דר

שירה : שלמה אבן גבירול122-1-0144

פילוסופיה וייסורים

14:0016:00גכפיר. א' דר

סיפורי : לעלות על המוקד122-1-0780

ל בספרד בימי הביניים"חז

12:0014:00בלסרי. מר ר

מבוא היסטורי לספרות 122-1-4481

העברית של המאה 

 סיפורת: העשרים

10:0012:00גשורץ. י' פרופ

פרקים בתורת הספרות 122-2-0102

חלק א - (השלמה)

שנתי12:0014:00דרונן. ע' גב

מושגי יסוד בשירה 122-2-0171

(השלמה)

10:0012:00דגרינוולד. ר' דר

תיאולוגיה ופוליטיקה 122-2-0480

בשירתו של אורי צבי 

גרינברג

14:0016:00דגרינוולד. ר' דר

: חושבים עם מחשבים122-2-0388

מדעי הרוח הדיגיטליים 

במבט ביקורתי

-מרינברג. א' דר

מיליקובסקי

16:0018:00ד



פ"תש- ספרות עברית 

הערהשעהיוםשם המרצהשם קורסמספר קורס

מגמות : קריאה בעולם חדש122-2-0438

-עכשוויות במחקר הספרות

חלק א

שנתי10:0012:00גסתיו. ש' דר

: קח שירים ואל תקרא122-2-0290

מגמות בשירת שנות 

השבעים

14:0016:00גצמיר. ח' דר

שמרנות : אביב חדש"122-2-0420

ומהפכנות בשירה העברית 

חלק א" - החדשה

שנתי12:0014:00גויסמן. ע' דר

אלתרמן וחיות , גולדברג122-2-0300

הרצאות על שירה: אחרות

18:0020:00דנבו. ג' דר

ביקורת התרבות והשיח 122-2-0086

הפסיכואנליטי

-סוקר. ח' פרופ

שווגר

10:0012:00ד

סיפורי : הסיפור של הסיפור122-2-0601

חלק א- התלמוד בהקשרם 

שנתי12:0014:00דוייס. ח' פרופ

- קרוא וכתוב אקדמית 122-2-0339

בתגובה ליצירות ספרות 

ותרבות

08:0010:00'גרוזן. א' פרופ

עיונים – בין טקסט לביצוע 122-0-0930

בטכסי ומנהגי שירת 

הבקשות

18:0020:00'גאליעזר פאפו' דר

": גחל בתוך מים ולא יכבה"122-2-0373

אמנות היין בשירה העברית 

ובשירה בימי הביניים

12:0014:00'גחביבה ישי' דר

ראשית הספרות העברית 122-2-0360

באירופה

08:0010:00'דפיטר לנרד' דר


