רשימת קורסים לתוכנית המורחבת תש"ף
המחלקה למקרא
 121.1.0070כתובות עבריות  -כתובות מתקופת המקרא ד"ר ד .ויינשטוב יום ד 18-16
המחלקה להיסטוריה
 125.1.3361ספרות רבנית מימי הביניים ותחילת העת החדשה כמקור היסטורי פרופ' א'
פארם יום א 14-10
 125.1.0087מבוא לספרות בית שני ,המשנה והתלמוד
 125.1.0240התלמוד בראי היסטורי
 125.1.1921תולדות עם ישראל בימי הבית השני
התכנית ללימודי מדינת ישראל
 167-1-0197מבוא לתרבות ישראלית פרופ' ג' כ"ץ יום א' 12-10
 167-1-0381החברה הישראלית :היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים – חלק א ד"ר ב'
הרצוג יום ד' 14-12
 167-1-0217הישראליות והמאבק על עיצובה ד"ר נ' קרלינסקי יום ב'

16-14

החטיבה ללימודי מגדר
 165.1.0113חברה ומגדר – חלק א שו"ת  2נק"ז
 165.1.0153התנועה הפמיניסטית במערב
 165.1.0030לכתוב את האהבה שאין לנקוב בשמה :סיפורת הומואית
המחלקה למחשבת
126-1-3271תלמוד מתחילים :מבואות וסוגיות שונות פרופ' א' ארליך יום ב 10-8
 126-1-1011מבוא למחשבת חז"ל וספרותה :הספרות התנאית פרופ' מ' בר אשר-סיגל
יום ג 18-16
 126.1.0380תורת ארץ ישראל  :סוגיות בתלמוד הירושלמי והשוואתם לתלמוד הבבלי
פרופ' א' ארליך יום ד 10-8
 126-1-0317זמן מקום וטקסט מקודש במדרשי האגדה ד"ר ע' קדרי יום ד 16-14

המחלקה לתקשורת
 183.1.0070פמיניזם ותקשורת ד"ר רבקה בן שחר יום ד  3 20-17נק"ז
הקורס ייפתח רק בשבוע השני של תקופת השינויים באישור ראש המחלקה לתקשורת
המחלקה לשפות זרות

המחלקה מעודדת לקחת שפה זרה ,כגון :ערבית מדוברת ,יידיש ,לאדינו,
רוסית ,ספרדית ,איטלקית ,גרמנית ,צרפתית ,תורכית .רוב השפות נלמדות
ברמת מתחילים פעמיים בשבוע  4נק"ז כל סמסטר .חובה להשלים בשנה אחת
את שני החלקים  8נק"ז.
המחלקה לספרות
 122.1.1471ספרות ותרבות עממית ותיעודית-מושגי יסוד פרופ' א' רוזן סמ' א
יום א 16-14
 122.1.2401מהתנ"ך ועד החסידות תחנות בספרות העברית מהמקרא ועד
החסידות חלק א סמ' א פרופ' ח' וייס יום א 18-16
 122.1.2861מהתנ"ך ועד החסידות תחנות בספרות העברית מהמקרא ועד
החסידות חלק ב סמ' ב פרופ' ח' וייס יום א 18-16
 122.1.1491מי מפחד משירה חלק א סמ' א ד"ר ס' שירה יום ג 14-12
קבוצה א
 122.1.1491מי מפחד משירה חלק א סמ' א ד"ר ח' צמיר יום א 14-12
קבוצה ב
 122.1.2411מי מפחד משירה חלק ב סמ' ב ד"ר ס' שירה יום ג 14-12
קבוצה א
 122.1.2411מי מפחד משירה חלק ב סמ' ב ד"ר ח' צמיר יום א 14-12
קבוצה ב
 122.1.1561איך לקרוא סיפור חלק א סמ' א ד"ר י' פופליקר יום ב 14-12
קבוצה א

 122.1.1561איך לקרוא סיפור חלק א סמ' א ד"ר נ' קורמן יום ב 16-14
קבוצה ב
 122.1.2421איך לקרוא סיפור חלק ב סמ' ב ד"ר ב' שמעוני יום ב 14-12
קבוצה א
 122.1.2421איך לקרוא סיפור חלק ב סמ' ב גב' ר' ז'אן ברוך יום ב 16-14
קבוצה ב
 122.1.1561משוררים עבריים בעולם מוסלמי סמ' א ד"ר ח' ישי יום ג 16-
14
 122.1.4481איפה היינו ומה עשינו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה
העשרים חלק א סמ' א פרופ' י' שוורץ יום ג 12-10
 122.1.4491איפה היינו ומה עשינו? היכרות עם גדולי הספרות של המאה
העשרים חלק ב סמ' ב ד"ר ח' צמיר יום ג 12-10
 122.1.0261גלגולי מיתוסים בספרות העברית החדשה סמ' א ד"ר ח' צמיר
יום ב 12-10
 122.1.0802סיפור רחוק מקרוב  -קריאה מחודשת בסיפורים עבריים מימי
הביניים סמ' א ד"ר פ' לנרד יום ב 10-8
" 122.1.0680שאלוהים אמר בפעם הראשונה" :המקרא בשירה העברית
המודרנית סמ' א ד"ר ש' סתיו וד"ר ע' ויזל יום ד 14-12
 122.1.4961נקמתו של הבצל :3תחנות בסטירה הישראלית סמ' א ד"ר ג' נבו
יום ב 20-18
 122.1.0144שלמה אבן גבירול :שירה פילוסופיה וייסורים סמ' א ד"ר א'
כפיר יום ג 16-14
 122.1.0780לעלות על המוקד :סיפורי חז"ל בספרד בימי הביניים סמ' א מר
ר' לסרי יום ב 14-12
 122.1.0641אחודה לכם חידה"  -עיון בחידות ספרותיות קדומות" סמ' ב
ד"ר ח' ישי יום ג 16-14

" 122.1.0024שקיעה ורודה בין הגגות" :שירי משוררים במוסיקה הישראלית
הפופולארית סמ' ב ד"ר ג' נבו יום ב 18-16
 122.1.0333נשים בעולמו של יניי סמ' ב ד"ר פ' לנרד יום ב 10-8

תלמיד הבוחר קורס שנתי חייב ללמוד את חלק א' וחלק ב' של אותו הקורס
באותה שנה אקדמית

