
         המחלקה לספרות עברית

מערכת שעות תואר ראשון - שנה"ל תש"פ
                                             לא סופי - שימו לב לשינויים!!  

קורסי חובה לשנה א'

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

14:0016:002א'פרופ' אילנה רוזןשעורספרות ותרבות עממית ותיעודית - מושגי יסוד12211471א

10:0012:002ב'ד"ר אמיר בנבג'ישעוראורות וצללים  בעידן ההשלה והנאורות12210208ב

12212401א
מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות העברית 

מהמקרא ועד החסידות - א'
16:0018:002א'פרופ חיים וייסשעור

12212861ב
מהתנ"ך ועד החסידות: תחנות בספרות העברית 

מהמקרא ועד החסידות - ב'
16:0018:002א'פרופ חיים וייסשעור

12:0014:002ג'ד"ר שירה סתיושעורמי מפחד משירה? - חלק א'12211491-01א

12:0014:002א'ד"ר חמוטל צמירשעורמי מפחד משירה? - חלק א'12211491-02א

12:0014:002ג'ד"ר שירה סתיושעורמי מפחד משירה? - חלק ב'12212411-01ב

12:0014:002א'ד"ר חמוטל צמירשעורמי מפחד משירה? - חלק ב'12212411-02ב

12:0014:002ב'ד"ר יותם פופליקרשעוראיך לקרוא סיפור? - חלק א'12211611-01א

14:0016:002ב'ד"ר נירית קורמןשעוראיך לקרוא סיפור? - חלק א'12211611-02א

12:0014:002ב'ד"ר בתיה שמעונישעוראיך לקרוא סיפור? - חלק ב'12212421-01ב

14:0016:002ב'גב' רינה ז'אן ברוךשעוראיך לקרוא סיפור? - חלק ב'12212421-02ב

14:0016:002ג'ד"ר חביבה ישישעורמשוררים עבריים בעולם מוסלמי12211561א

10:0012:001ד'גב' שירה שורצמן-מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית12211566-01א
חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

ראשית ודו-מחלקתית

10:0012:001ג'גב' שירה שורצמן-מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית12211566-02א
חובה לתלמידי ספרות תכנית 

ראשית ודו מחלקתית

14:0016:002ג'ד"ר אוריה כפירשעורהפנים החדשות של השירה העברית בספרד הנוצרית12212371ב

10:0012:001ד'גב' שירה שורצמן-מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית12212376-01ב
חובה לתלמידי ספרות בתכנית 
ראשית ותכנית דו-מחלקתית

10:0012:001ג'גב' שירה שורצמן-מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד הנוצרית12212376-02ב
חובה לתלמידי ספרות בתכנית 
ראשית ותכנית דו-מחלקתית



חובה לשנה ב'

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

14:0016:002ב'ד"ר אוריה כפירפרו"סאיך לכתוב עבודת מחקר12210130א
קורס סמסטריאלי. יש לבחור 

קבוצה אחת מבין השניים

14:0016:002ב'פרופ' אילנה רוזןפרו"סאיך לכתוב עבודת מחקר12210130ב

12214481א
   איפה היינו ומה עשינו: היכרות עם גדולי הספרות 

העברית של המאה העשרים - א'
10:0012:002ג'פרופ' יגאל שורץשעור

12214491ב
    איפה היינו ומה עשינו: היכרות עם גדולי הספרות 

העברית של המאה העשרים - ב'
10:0012:002ג'ד"ר חמוטל צמירשעור

12:0014:003ה'ד"ר ענת ויסמןשעורתורת הספרות- מאפלטון עד ניטשה12212571א

10:0012:000ה'גב' מעין איתןתרגילתר.תורת הספרות- מאפלטון עד ניטשה12212571-11א

14:0016:000ד'מר יפתח אשכנזיתרגילתר.תורת הספרות- מאפלטון עד ניטשה12212571-12א

12:0014:003ה'פרופ' חנה סוקר-שווגרשעורתורת הספרות - מניטשה עד דרידה12212101ב

10:0012:000ה'גב' תמר סתרתרגילתר.תורת הספרות - מניטשה עד דרידה12212101-11ב

14:0016:000ד'גב' מעין גלברד-עזיזהתרגילתר.תורת הספרות - מניטשה עד דרידה12212101-12ב

סמינרים שנה ג'

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

המדור לספרות עברית חדשה

10:0012:002ג'פרופ' חנה סוקר-שווגרסמינרקפקא והספרות העברית - בין פרשנות לאנטי פרשנות - א12210159א

10:0012:002ג'פרופ' חנה סוקר-שווגרסמינרקפקא והספרות העברית - בין פרשנות לאנטי פרשנות - ב12210169ב

08:0010:002ד'פרופ' יגאל שורץסמינרדור יום הכיפורים בספרות הישראלית-א12210710א

08:0010:002ד'פרופ' יגאל שורץסמינרדור יום הכיפורים בספרות הישראלית-ב12210720ב

12210612א
ההיכל שחרב: המרחב הישראלי בספרות הישוב  

והמדינה - א
14:0016:002א'ד"ר גדעון נבוסמינר

12210622ב
ההיכל שחרב: המרחב הישראלי  בספרות הישוב 

והמדינה- ב
14:0016:002א'ד"ר גדעון נבוסמינר

המדור לספרות עממית, המדרש והאגדה

1221790א
כאשר בעל המדרש חוזר מבית הכנסת-על ייחודם של 

פרקי דרבי אליעזר - א
12:0014:002ג'ד"ר פיטר לנרדסמינר

    דרישות קדם:                          
    קורס 122-1-2401

1221800ב
כאשר בעל המדרש חוזר מבית הכנסת-על ייחודם של 

פרקי דרבי אליעזר - ב
12:0014:002ג'ד"ר פיטר לנרדסמינר

      דרישות קדם:                        
            קורס 122-1-2861

12210730א
וכל העם רואים את הקולות - טקסט,צליל וביצוע, טעמי 

המקרא בספרות העברית - א'
14:0016:002ה'ד"ר אליעזר פאפוסמינר

      דרישות קדם:                        
            קורס 122-1-1471

12210740ב
וכל העם רואים את הקולות - טקסט,צליל וביצוע, טעמי 

המקרא בספרות העברית - ב'
14:0016:002ה'ד"ר אליעזר פאפוסמינר

דרישות קדם:                         
קורס 122-1-1471



המדור לספרות ימי הביניים

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

12210600א
קריאה חדשה בשירה ישנה; על מעשה הקריאה בשיר 

מימי הביניים-א
14:0016:002ב'ד"ר חביבה ישיסמינר

    דרישות קדם:                          
קורס 122-1-1561/2371

12210610ב
קריאה חדשה בשירה ישנה; על מעשה הקריאה בשיר 

מימי הביניים-ב
14:0016:002ב'ד"ר חביבה ישיסמינר

    דרישות קדם:                          
קורס 122-1-1561/2371

12210620א
עולים על המשקל: הפרוזודיה של השירה העברית במבט 

היסטורי-א
12:0014:002ה'ד"ר אוריה כפירסמינר

       דרישות קדם:                       
            קורס 122-1-1561/2371

12210630ב
עולים על המשקל: הפרוזודיה של השירה העברית במבט 

היסטורי-ב
12:0014:002ה'ד"ר אוריה כפירסמינר

       דרישות קדם:                       
     קורס 122-1-1561/2371

קורסי בחירה

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

10:0012:002ב'ד"ר חמוטל צמירשעורגלגולי מיתוסים בספרות העברית החדשה12210261א

12210820א
סיפור רחוק מקרוב - קריאה מחודשת בסיפורים עבריים 

מימי הביניים
08:0010:002ב'ד"ר פיטר לנרדשעור

12210680א
"שאלוהים אמר בפעם הראשונה": המקרא בשירה 

העברית המודרנית
12:0014:002ד'ד"ר שירה סתיו,ד"ר ערן ויזלשעור

18:0020:002ב'ד"ר גדעון נבושעורנקמתו של הבצל3: תחנות בסאטירה הישראלית12214961א

12210810א
האב בספרות היהודית המודרנית: פרויד, קפקא, שלום 

עליכם ואחרים
16:0018:002ב'ד"ר רועי גרינוולדשעור

18:0020:002ג'ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקישעורמחשבים ורוח: מבוא ידידותי למדעי הרוח הדיגיטליים12210700א

12210690א
ג'וחה והרשלה מבקרים במקידה ובחלם- עיונים בספרות 

הנון-סנן העממית
14:0016:002ד'ד"ר אליעזר פאפושעור

14:0016:002ג'ד"ר אוריה כפירשעורשלמה אבן גבירול: שירה פילוסופיה וייסורים12210144א

12:0014:002ב'מר רון לסרישעורלעלות על המוקד: סיפורי חז"ל בספרד בימי הביניים12210780א

10:0012:002ב'ד"ר אפרים שוהםשעורהמרת דת - מבט בין דתי משווה - חלק א12510300א
קורס מקוון באנגלית. הנחיה 

בעברית. מיועד לתלמידים 
מתקדמים בתואר הראשון

10:0012:002ב'ד"ר אפרים שוהםשעורהמרת דת - מבט בין דתי משווה - חלק ב12510330ב
קורס מקוון באנגלית. הנחיה 

בעברית. מיועד לתלמידים 
מתקדמים בתואר הראשון

14:0016:002ג'ד"ר חביבה ישישעוראחודה לכם חידה" - עיון בחידות ספרותיות קדומות"12210641ב

12210024ב
"שקיעה ורודה בין הגגות": שירי משוררים במוסיקה 

הישראלית הפופולארית
16:0018:002ב'ד"ר גדעון נבושעור

08:0010:002ב'ד"ר פיטר לנרדשעורנשים בעולמו של יניי12210333ב



שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

12210770ב
חלומות באספמיה: סיפורי חלום במסורת יהודית-

ספרדית
18:0020:002ג'ד"ר אליעזר פאפושעור

12210750ב
 הו, תל אביב הגדולה": תל-אביב ושירה העברית ושירת"

עולם
12:0014:002ד'ד"ר ענת ויסמןשעור

12:0014:002ד'ד"ר איתי מרינברג-מיליקובסקישעורתגובת הקורא: פרשנות אנושית וקריאה דיגיטלית12210760ב

10:0012:002ד'ד"ר בתיה שמעונישעורמזרחים כותבים שואה12211801ב

10:0012:002ב'מר אדם רצוןשעורקורס בחירהב

סדנאות בכתיבה יצרתית

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן 

הוראה
הערהנק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

16:0018:002ד'מר  אתגר דוד קרתסדנאסדנת פרוזה12211124א

16:0018:002ג'גב' ענת זכריהסדנאלשמוע כפית נופלת בפינלנד - סדנת שירה12210190א

14:0016:002ה'מר סעד אבו-גאנםסדנאאני כותב משמע אני כאן - סדנה לכתיבה בערבית12210640ב

08:0010:002ה'מר אלי אליהוסדנאריב אוהבים עם העולם - סדנת שירה12210650ב

12210660ב
הקול אותו משאב יקר של הכתיבה - סדנת פרוזה 

למתקדמים
12:0014:002ב'פרופ' שמעון אדףסדנא

16:0018:002ג'מר ערן צורסדנאהמוסיקה של השירה12210670ב


