
 פ"א תש ,רשימת קורסים לתוכנית המורחבת 

 

 א  סטרסמ

 , ארכיאולוגיה והמזרח הקדום המחלקה למקרא

 כתובות מתקופת המקרא   -יות כתובות עבר 121.1.0070

 16-14       יום ד    גלעד  ד"ר ד'

 מקראית-איך להבין ולפרש את התנ"ך?: מהפרשנות הפנים 121-1-1521

 הביניים )מבוא(ועד לפרשנות המקרא בימי 

 16–14      יום ב    ויזל  ע'פרופ' 

 בימים ההם אין מלך בישראל: עיונים בספר שופטים )מבוא(  121-1-0121

 12–10      יום ג    טרגן 'ד"ר ח

 תורה מעודכנת: עיונים בספר דברים   121.1.0141

  10-8       יום ב              ד"ר  ד' גלעד 

 למתחילים אכדית   135.1.1191

 18-14       יום ד   מר א' וייסרט 

 

 עברית  המחלקה לספרות

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

 14–12      יום א   ד"ר ר' גרינוולד 

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

   16–14      יום א    פרופ' א' רוזן 

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

 14–12      יום ב   ד"ר י' פופליקר 

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

 16–14      יום ב    ד"ר ב' שמעוני 

 פרוזה )מבוא(  –מבוא לספרות העברית החדשה במאה העשרים  122-1-4481

  12–10      יום ג    שוורץפרופ' י' 

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

   14–12      יום ג   ד"ר ש' סתיו 

 מאלתרמן עד ברי סחרוף: גיבורי תרבות ישראלים  122-1-0786

 20–18      יום ד   ד"ר ג' נבו 



 

 העברית   ללשון המחלקה

 שינוי לשוני בעברית אגרמטיציה: סוגיות של  123-2-0221

 18-16       יום ד   ד"ר ד' כלב 

 

 המחלקה למזרח תיכון

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

 20-18       יום ג   ד"ר ש' רז 

 א  –פרסית למתחילים  124.1.0831

 16-12       יום ד   גב' ש' מוסאי 

 פרסית למתקדמים  א  124.1.1351

 20-16       יום ד   גב' ש' מוסאי 

 מיועד לבעלי רקע בפרסית או בוגרי פרסית למתחילים

 

 היסטוריה של עם ישראל המחלקה ל 

 ( )שנתי כוחן של מלים: הפולמוס היהודי נגד הנצרות בימי הביניים 125-1-0086

 12–10      יום ג            שטיינר -פרופ' א' שהם

 היסטוריונים ביהודה והיסטוריוגרפיה על יהודה בימי בית שני )שנתי(  125-1-0741

 16–14      יום ד   פרופ' כ' ורמן 

 טקסטים יהודיים קאנוניים של ימי הביניים א 125.1.0012

 10-8       יום ה   פרופ' א' פראם 

 

 מחשבת ישראלהמחלקה ל

 מקומראן ועד חתימת המשנה הלכה וספרות הלכה:  126-1-0289

   18–16        יום ד   ריינר  'פרופ' ר

 תלמוד למתחילים: מבואות וסוגיות שונות   126-1-3271

   14–12        יום ה   ארליך ' פרופ' א

 נסים וכשפים בספרות חז"ל )א(: חסידים ואנשי מעשה 126-1-0501

 16–14                          יום ב   הררי  'פרופ' י

 היבטים רעיוניים וספרותיים –מדרש רבה   126.1.0115

 12-10           יום ג   ד"ר ע' קדרי 



 מיתוס וריטואל בספרות חז"ל  126.1.0299

 16-14       יום ד   ד"ר ע' קדרי 

 אמת או חובה? שפה דתית בהגות יהודית חדשה וישנה  126.1.0471

 18-16       יום ב   ד"ר נ' רוס 

 מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות התנאית  126.1.1011

 18-16       יום ג   פרופ' א' ריינר 

 

 מחלקה לספרויות זרות ובלשנות ה

 חיים-שפה טבעית ותקשורת בעלי 132.1.0314

 18-16       יום ד   ד"ר א' קגן

 הקורס מועבר באנגלית 
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 ב  סטרסמ

 היסטוריה של עם ישראל המחלקה ל 

 פרקי אבות בראי ההיסטוריה 125-1-0711

 18–16       יום ב   טרופר  'ד"ר ע

 כוחן של מלים: הפולמוס היהודי נגד הנצרות בימי הביניים )שנתי(  125-1-0096

 12–10      יום ג  שטיינר -שהם 'פרופ' א

 והיסטוריוגרפיה על יהודה בימי בית שני )שנתי( היסטוריונים ביהודה  125-1-0841

 16–14        יום ד   ורמן   'פרופ' כ

   

 מחשבת ישראל 

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

   16–14       יום א   צדיק 'ד"ר ש

 חכמים, כשפים ומכשפות   –נסים וכשפים בספרות חז"ל )ב(   126-1-0511

   16–14      יום ב   הררי  'פרופ' י

 מדרשי האגדה המאוחרים: עיונים בסדר אליהו רבה  126-1-0125 

 12–10      יום ג   קדרי  'ד"ר ע

 תורה ומדרש: עיונים במדרשי התנאים 126-1-0164

  10–8      יום ד  אשר סיגל -בר 'פרופ' מ

 

 , ארכיאולוגיה והמזרח הקדום המחלקה למקרא

 לספר את התנ"ך מחדש: פרקים נבחרים בספרות הבית השני  121-1-0059

 10–8       יום ב  לבנה  'ד"ר ע

 מפרשנות המקרא בימי איך להבין ולפרש את התנ"ך? 1522-1-121

 הביניים ועד לפרשנות המקרא בימינו 

 16–14       יום ב            ויזל ' פרופ' ע

 דוד מלך ישראל: עיונים בספר שמואל ב  121-1-1031

    12–10       יום ג            טרגן 'ד"ר ח

 

 ספרות עברית המחלקה ל 

 ( )מבוא( 2חלק ב )חלופה  –מי מפחד משירה   122-1-2411-02

  14–12        יום א       גרינוולד ' ד"ר ר



 ( )מבוא( 2)חלופה חלק ב  –איך לקרוא סיפור    122-1-2421-02

 14–12       יום ב          ברוך  ז'"רד"ר 

 ( )מבוא( 1חלק ב )חלופה  –איך לקרוא סיפור    122-1-2421-01

 16–14       יום ב          שמעוני  'ד"ר ב

 שוטים ועקרבים: סאטירה ישראלית יהודית  122-1-4961

 18–16       יום ב          נבו  'ד"ר ג

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

 12–10       יום ג        גרינוולד 'ד"ר ר

 ( )מבוא( 1חלק ב )חלופה  –מי מפחד משירה   122-1-2411-01

  14–12                יום ג          סתיו  'ד"ר ש

 נהנתנית בימי הבינייםאכול ושתה כי מחר נמות: שירה  122-1-0149

 18–16       יום ד         ישי 'ד"ר ח

 דיוקנה של משוררת  –לאה גולדברג  122-1-0367

 14–12       יום ד          ויסמן  'ד"ר ע

 אתניות, לאומיות ומגדר  –ספרות נשים בתקופת היישוב   122.1.0294

 16-14         יום ג             ד"ר ב' שמעוני 

 יהודית-תרבות ערביתהתוכנית ל 

 מרבי סעדיה גאון ועד תום וג'רי: הכרות עם חיבורים ערביים יהודיים 193.1.0010

 14–12       יום ג       חסון קנת 'ד״ר ר

 * דרישה מוקדמת: ידיעת ערבית 

 לאן נעלמה התרבות הערבית יהודית?    193.1.0008

 14–12       יום ד      שבת נדיר 'ד״ר ה

 אבני דרך בתרבות הערבית יהודית  193.1.0018

 16–14       יום ד     שבת נדיר  'ד״ר ה

 

 ביחידה להוראת שפות שפות קורסי 


