
חובה - שה א'
הערותק"זעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסמס' קורססמסטר

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

10:0012:002ב'ד"ר אמיר בבג'ישעוראורות וצללים  בעידן ההשלה והאורות12210208ב

16:0018:002א'פרופ' חיים וייסשעורמהת"ך ועד החסידות: תחות בספרות העברית מהמקרא ועד החסידות - א12212401א

16:0018:002א'פרופ' חיים וייסשעורמהת"ך ועד החסידות: תחות בספרות העברית מהמקרא ועד החסידות - ב12212861ב

16:0018:002ב'ד"ר רועי גריוולדשעורמי מפחד משירה? - חלק א'12211491א

16:0018:002ב'ד"ר רועי גריוולדשעורמי מפחד משירה? - חלק ב'12212411ב

14:0016:002ב'ד"ר בתיה שמעוישעוראיך לקרוא סיפור? - חלק א'12211611א

14:0016:002ב'ד"ר ריה ז'אן ברוךשעוראיך לקרוא סיפור? - חלק ב'12212421ב

16:0018:002ג'פרופ חביבה ישישעורמשוררים עבריים בעולם מוסלמי12211561א

10:0012:002ד'ד"ר שירה שורצמן מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד המוסלמית12211566א
חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

ראשית ודו-מחלקתית

16:0018:002ג'ד"ר אוריה כפירשעורהפים החדשות של השירה העברית בספרד הוצרית12212371ב

10:0012:002ד'ד"ר שירה שורצמן מציאלתרגילתר.קריאה בטקסטים עבריים מספרד הוצרית12212376ב
חובה לתלמידי ספרות בתכנית 

ראשית ודו-מחלקתית

חובה - שה ב'
הערותק"זעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסמס' קורססמסטר

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

קבוצה אחת מבין השניים

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

10:0012:002ג'ד"ר בתיה שמעוישעורמבוא לספרות העברית של המאה העשרים - פרוזה12214481א

10:0012:002ג'ד"ר רועי גריוולדשעורמבוא לספרות העברית של המאה העשרים - שירה12214491ב

10:0012:002ב'ד"ר עת ויסמןשעורתורת הספרות- מאפלטון עד יטשה12212571א

14:0016:002ג'גב' אפרת רביוביץתרגילתר.תורת הספרות- מאפלטון עד יטשה12212571א

10:0012:002ב'פרופ' חה שווגר-סוקרשעורתורת הספרות - מיטשה עד דרידה12212101ב

14:0016:002ג'מר יוי ליבהתרגילתר.תורת הספרות - מיטשה עד דרידה12212101ב

                          המחלקה לספרות עברית

                          לא סופי - שימו לב לשינויים !!!

              מערכת שעות תואר ראשון - שנה"ל תשפ"ג



חובה - שה ג'
הערותק"זעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסמס' קורססמסטר

12:0014:002ג'פרופ' חה שווגר-סוקרסמירקפקא והספרות העברית - בין פרשות לאטי-פרשות - א'12210159א

12:0014:002ג'פרופ' חה שווגר-סוקרסמירקפקא והספרות העברית - בין פרשות לאטי-פרשות - ב12210169ב

12:0014:002ג'ד"ר עת ויסמןסמירלאה גולדברג דיוקה של משוררת - א12210367א

12:0014:002ג'ד"ר עת ויסמןסמירלאה גולדברג דיוקה של משוררת - ב12210377ב

דרישות קדם: 10:0010:002122-1-2401ה'ד"ר איתי מריברגסמירצורה ותוכן בסיפור התלמודי - א'12210671א

דרישות קדם: 10:0012:002122-1-2861ה'ד"ר איתי מריברגסמירצורה ותוכן בסיפור התלמודי - ב'12210681ב

דרישות קדם: 10:0012:002122-1-2401ג'פרופ' אילה רוזןסמירשירה תיעודית עכשווית על התבגרות בישראל של שות החמישים והשישים-א'12210733א

דרישות קדם: 10:0012:002122-1-2861ג'פרופ' אילה רוזןסמירשירה תיעודית עכשווית על התבגרות בישראל של שות החמישים והשישים-ב'12210753ב

דרישות קדם: 14:0016:002122-1-1561/2371ד'פרופ חביבה ישיסמירקריאה חדשה בשירה ישה "על מעשה הקריאה" בשיר עברי מימי הבייים-א'12210600א

דרישות קדם: 14:0016:002122-1-1561/2371ד'פרופ חביבה ישיסמירקריאה חדשה בשירה ישה "על מעשה הקריאה" בשיר עברי מימי הבייים-ב'12210610ב

דרישות קדם: 12:0014:002122-1-1561/2371ה'ד"ר אוריה כפירסמיריהודה הלוי פית אבן גבירול: שירת ימי הבייים בימים ההם בזמן הזה-א'12210803א

דרישות קדם: 12:0014:002122-1-1561/2371ה'ד"ר אוריה כפירסמיריהודה הלוי פית אבן גבירול: שירת ימי הבייים בימים ההם בזמן-ב'12210813ב

קורסי בחירה
הערותק"זעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסמס' קורססמסטר

16:0018:002ב'פרופ' גדעון בושעורמאלתרמן עד ברי סחרוף: גיבורי תרבות ישראליים12210786א

16:0018:002ד'ד"ר אליעזר פאפושעורסוגות ופרקטיקות עממיות בעידן המסכים: סיפורים, סטטוסים, סטיקר12210018א

18:0020:002ג'ד"ר אליעזר פאפושעורבין טקסט לביצוע - עיוים בטכסי ומהגי שירת הבקשות12210823א

12:0014:002ד'פרופ' חמוטל צמירשעורגלגולי מיתוסים בשירה העברית החדשה12210261א

10:0012:002ב'ד"ר בתיה שמעוישעור(לא) ערסים (לא) פרחות - קריאה מגדרית בספרות המזרחית12210853א

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

12:0014:002ב'ד"ר פיטר לרדשעוראובדן ורווחה - מדרש איכה רבה12213561א

12:0014:002ד'ד"ר רועי גריוולדשעורמשירה עברית לשירה ישראלית 122109031959-1934א

08:0010:002ג'ד"ר פיטר לרדשעורעל חודו של קול - על משלי איסופוס וחידודים אחרים בספרות העברי12210756א

10:0012:002ד'פרופ' חיים וייסשעורחיפשתי ספר, שאולי לא קראתיו , עדיין": חקר עגון לאור דימויו כגאון12220893א

10:0012:002ד'פרופ' חיים וייסשעוראיש היה בישראל בר כוסבה שמו:דמותו של שמעון בר כוסבה במסורת היהודית12210643ב

16:0018:002ד'ד"ר אליעזר פאפושעורפתגם - שימוש חברתי אסטרטגי במטפורה12210873ב

18:0020:002ג'ד"ר אליעזר פאפושעוראמות הדרש - בין טכיקה פרשית לסוגה אורלית12210863ב

14:0016:002ד'פרופ' חמוטל צמירשעורהשירה העברית בין "חילויות" ל"דתיות"12214361ב

10:0012:002ה'ד"ר אוריה כפירשעוריהודה הלוי: משורר בלב הסערה12211551ב

12:0014:002ד'ד"ר עת ויסמןשעורהו תל אביב הגדולה" - עיר עולם ושירה עברית"12210750ב

קורס בחירה בשפה האנגלית*16:0018:002ג'ד"ר פיטר לרדשעורלדעת מבעד הצעיף - מה עברית בספרות העברית לוכח תרגומים לאגל12210682ב



12:0014:002ב'ד"ר פיטר לרדשעורמיהו גיבור - עיוים במסורות ספרותיות לדמותו של אלכסדר מוקדון12210665ב

08:0010:002ד'ד"ר תמר סתרשעורשמעו סיפור - הפקת פודקאסט רטיבי12210943ב

12210953ב
ברצלוה, ברצלוה: ספר שעשועים בהקשרה של קהילה ספרותית מתחדשת בימי 

הבייים
08:0010:002ב'ד"ר פיטר לרדשעור

16:0018:002ד'מרצים אורחיםשעור הכי ישראלי: היצירה של הישראליות     (סדרת מפגשים)12210973ב

סדאות בכתיבה יצירתית

הערותק"זעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסמס' קורססמסטר

14:0016:002ד'פרופ'  אתגר דוד קרתסדאפרוזה למתחילים12210546א

16:0018:002ד'ד"ר מיכל בן פתליסדאבעקבות "אמות הסיפור" של לאה גולדברג12210843ב

12:0014:002ד'ד"ר סיון הר שפיסדאמאוחרי השיר עומד שיר" - סדת שירה"12210883ב

16:0018:002ב'פרופ' ידאא חוריסדאלדעת למחוק12210348ב

               סטודטים שהחלו לימודיהם בשתון תשפ"א מחוייבים בקורס אחד בשפה האגלית (לא כולל אגלית מתקדמים 2)*

                                                                                                                          סטודטים שהחלו לימודיהם בשתון תשפ"ב מחוייבים בשי קורסים בשפה האגלית (הקורס אגלית מתקדמים  2חשב לאחד משי הקורסים. סטודט שקיבל פטור מאגלית מחוייב שי קורסים)


