
 ב רשימת קורסים לתוכנית המורחבת תשפ" 

 

 בסתו תשפ"   -   סמ' א

 המחלקה למקרא 

ועד לפרשנות המקרא בימי   מקראית-מהפרשנות הפניםאיך להבין ולפרש את התנ"ך?:  1521-1-121

    הביניים )מבוא(

 16–14      יום ב    פרופ' ע' ויזל 

 

   התהוות התורהמי כתב את התנ"ך: תהליכי         121.1.1551

 12:00  - 10:00                                       יום ב                פרופ' ע. ויזל

 

  סיפור מלכות ישראל ומלכות יהודה. ממקורותיו ועד פרסומו        121.1.0162

 12:00 - 10:00                                     יום ג            ד"ר ד. ויינשטוב 

  

 המחלקה למחשבת ישראל

   תלמוד למתחילים: מבואות וסוגיות שונות  3271-1-126

    12–10                 יום ה      ד"ר ש. פוגל

 

     מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות התנאית 126.1.1011

 18-16       יום ג   פרופ' א' ריינר 

 

 המחלקה לספרות עברית

    ( )מבוא(2)חלופה חלק א  –מי מפחד משירה   02-1491-1-122

 14–12      יום א   ד"ר ר' גרינוולד 

 

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

   16–14      יום א    פרופ' א' רוזן 

 

    ( )מבוא(2)חלופה  חלק א –איך לקרוא סיפור   02-1611-1-122



 14–12      יום ב   ד"ר י'  פופליקר 

 

   ( )מבוא(1)חלופה  חלק א –איך לקרוא סיפור    01-1611-1-122

 16–14      יום ב    ד"ר ב'  שמעוני 

 

    ( )מבוא(1)חלופה  חלק א –מי מפחד משירה   01-1491-1-122

   14–12      יום ג   ד"ר ש' סתיו 

 

 דגמים, דיגומים, דוגמאות  -סדנת שירה         122.2.0772

 18:00  - 16:00                            יום ג    ד"ר ר. גרינוולד 

 

   מבוא היסטורי לספרות העברית במאה העשרים: סיפורת         122.1.4481

 12:00  - 10:00                                            יום ג             ד"ר ב. שמעוני 

 

 יהודיים ועבריים מעוררי דמיון פנטזיות יהודיות ? קריאה בשירה ובפרוזה      122.2.0682

 10:00  - 08:00                                      יום ג                           ד"ר פ. לנרד 

 

 המחלקה למזרח תיכון 

     אחלק  יהודית בימי הביניים-לסאן, אדב ונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית 124.1.0209

 20-18       יום ג   ד"ר ש' רז 

 

   אחלק  – פרסית למתחילים 124.1.0831

 16-12       יום ד   גב' ש' מוסאי 

 

   אחלק   פרסית למתקדמים  124.1.1351

 20-16       יום ד   גב' ש' מוסאי 

 מיועד לבעלי רקע בפרסית או בוגרי פרסית למתחילים

 



 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל 

  אחלק  טקסטים יהודיים קאנוניים של ימי הביניים 125.1.0012

 10-8       יום ה   פרופ' א' פראם 

 

 המחלקה לספרויות זרות ובלשנות

  אחלק  –  פרגמטיקה היסטורית    132.1.0372

   16 – 14                                                  יום ג        ברדנשטייןד"ר ר. 

 הקורס מועבר באנגלית 

 

 מבוא לסמנטיקה     132.1.2301

   16  – 14                                           יום א                        "ר א. קגןד

 16  – 15או     15  – 14   יום ד   גב' מ. מלוב   )אנגלית(   תרגיל+ 

 באנגלית  -והתרגול הקורס 

 

           יסודות הסמנטיקה של שפה טבעית       132.1.0442

 10:00 - 08:00                                                      יום ה            מר א. שונפלד 

 11–10או    9–8                            יום ד      גב' ב. סלימאן )אנגלית(   תרגיל+ 

 באנגלית  -והתרגול הקורס 

 

 המחלקה לפילוסופיה 

         מבוא לפילוסופיה של הלשון    131.1.1111

  מקוון  12:00  - 09:00                                   יום ג           פרופ' ח. בנבג'י 

 

 המחלקה למדעי המחשב

 נושאים מתקדמים בעיבוד שפה טבעית          202.2.6491

 12:00 - 10:00                                      יום א            פרופ' מ. אלחדד 

 הקורס מועבר באנגלית 

 



 

 

 אביב תשפ"ב   -     סמ' ב

 המחלקה למקרא 

 מי כתב את התנ"ך: תהליכי התהוות ספרות המקרא        121.1.2791

 12:00 - 10:00                                           יום ב        פרופ' ע. ויזל 

 

 מפרשנות המקרא בימי הביניים ועד לפרשנות המקרא בימינואיך להבין ולפרש את התנ"ך?      121.1.1522

 16:00 - 14:00                                               יום ב       פרופ' ע. ויזל 

 

 המחלקה למחשבת ישראל

 תלמוד למתחילים: סוגיות נבחרות מסדר מועד ומסדר נשים      126.1.3281

 12:00  - 10:00                                          יום ה             פרופ' א. ארליך 

 

 )מבוא(  הביניים: קריאה בכתבי הרמב"ם-לפילוסופיה של ימימבוא   1771-1-126

  12 –10                                            יום א   צדיק 'ד"ר ש

 

 

 גיבורי המקרא בעיני חז"ל      126.1.0088

 16:00  - 14:00                                               יום ב           פרופ' ע. קדרי 

 

 המחלקה לספרות עברית

    ( )מבוא(2)חלופה  בחלק  –מי מפחד משירה   02-1142-1-122

 14–12      יום א   ד"ר ר' גרינוולד 

 

 

    ( )מבוא(1)חלופה  בחלק  –מי מפחד משירה   01-1142-1-122

   14–12      יום ג   ד"ר ש' סתיו 



 

    ( )מבוא(2)חלופה  בחלק   –איך לקרוא סיפור  022421-1-122

 14–12      יום ב    גב' ר. ג'. ברוך

 

   ( )מבוא(1)חלופה  בחלק  –איך לקרוא סיפור    01-1242-1-122

 16–14      יום ב    ד"ר ב'  שמעוני 

 

 

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

 12–10       יום ג        גרינוולד 'ד"ר ר

 

 לספר סיפור     122.9.0012

 16:00 - 14:00                                                            יום ג      ד"ר ת. מרין 

 

 השפה ומתרחקים אל השוליים הרחבים שלהיוצאים מאמצע     122.2.0532

 14:00  - 12:00                                                          יום ד      מר ס. ברדוגו 

 

 המחלקה למזרח תיכון 

  ב  חלק  יהודית בימי הביניים-לסאן, אדב ונור: שפה ותרבות רוחנית ערבית   124.1.0419

 20-18       יום ג   ד"ר ש' רז 

 

   ב חלק – פרסית למתחילים  124.1.0841

 16-12       ג יום    גב' ש' מוסאי 

 

   ב חלק  פרסית למתקדמים  124.1.1361

 20-16       יום ד   גב' ש' מוסאי 



 

 המחלקה להיסטוריה של עם ישראל 

  בחלק  טקסטים יהודיים קאנוניים של ימי הביניים 21125.1.00

 10-8       יום ה   פרופ' א' פראם 

 המחלקה לספרויות זרות ובלשנות

  בחלק  –  פרגמטיקה היסטורית    132.1.0372

   16 – 14                                                  יום ג        ד"ר ר. ברדנשטיין

 הקורס מועבר באנגלית 

 

 

 יהודית -המחלקה לתרבות ערבית

 ום וג'רי: הכרות עם חיבורים ערביים יהודייםטמרבי סעדיה גאון ועד   193.1.0031

 14–12       יום ג            ד״ר ר' חסון 

 


