
שיעורי השלמה ללא נק"ז לתלמידים עם רקע חסר בספרות עברית (יש להשלים בשנה הראשונה ללימודים)

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

12:0014:000ד'ד"ר יואב רואלשעורפרקים בתורת הספרות (השלמה) - א'12220102א

12:0014:000ד'ד"ר אמיר בבג'ישעורפרקים בתורת הספרות (השלמה) - ב'12220112ב

10:0012:000ד'פרופ' חמוטל צמירשעורמושגי יסוד בשירה (השלמה)12220171א

10:0012:000ד'ד"ר איתי מריברגשעורמושגי יסוד ברטולוגיה12220031ב

קורס חובה לתלמידים עם רקע חסר  בספרות עברית

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

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

הקורס נכלל במסגרת ה-8 

נק"ז מתואר ראשון, אותם 

ניתן ללמוד במלך התואר

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

הקורס נכלל במסגרת ה-8 

נק"ז מתואר ראשון, אותם 

ניתן ללמוד במלך התואר

קורס חובה לתלמידי המסלול המחקרי

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

10:0012:002ד'ד"ר אמיר בבג'יסמירסדה לכתיבה עבודת מחקר12227251ב

מיועד לסטודנטים בשנה 

השניה ללימודים במסלול 

המחקרי

  מערכת שעות תואר שני - שנה"ל תשפ"ג

לא סופי - שימו לב לשינויים !!!

המחלקה לספרות עברית



סמירים לבחירה

המדור לספרות עברית חדשה

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

12:0014:002ג'פרופ' גדעון בוסמירגולדברג, אלתרמן וחיות אחרות: מדריך הטרמפיסט לשירה12220300א

16:0018:002ד'פרופ' גדעון בוסמירקופסה שחורה: על הפרוזה עברית וקצת אולי גם על קולוע12220522א

10:0012:002ג'פרופ' חמוטל צמירסמירספרות, היסטוריה והיסטוריה ספרותית - א'12220613א

10:0012:002ג'פרופ' חמוטל צמירסמירספרות, היסטוריה  והיסטוריה ספרותית - ב'12220623ב

10:0012:002ד'ד"ר איתי מריברגסמירמשבר האקלים במבט תלמודי: אקולוגיה וסביבה בספרות חז"ל12220663א

12:0014:002ד'פרופ' חה שווגר-סוקרסמירביקורת התרבות והשיח הפסיכואליטי12220086א

14:0016:002ד'ד"ר עת ויסמןסמיריטשה והספרות העברית - א'12220088א

14:0016:002ד'ד"ר עת ויסמןסמיריטשה והספרות העברית -ב'12220098ב

קורס שנתי של המחלקה14:0016:002ד'ד"ר איריס אידלסון-שיין סמיריהודים מתרגמים: היסטוריה של תרגום יהודי - א'12520383א

להיסטוריה של עם ישראל14:0016:002ד'ד"ר איריס אידלסון-שיין סמיריהודים מתרגמים: היסטוריה של תרגום יהודי - ב'12520393ב

12:0014:002ד'פרופ' חמוטל צמירסמירהרומטיקה - מושג יסוד בתרבות המערבית ובספרות העברית12220633ב

12:0014:002ג'ד"ר איתי מריברגסמירמעבדה ספרותית הלכה למעשה12220370ב

16:0018:002ד'ד"ר רועי גריוולדסמירכוכב ידח באפלה: שירת חיים חמן ביאליק12220773ב

14:0016:002ד'פרופ' חה שווגר-סוקרסמירמכאן - כתב עת ספרותי - הלכה למעשה - א'12220223א

14:0016:002ד'פרופ' חה שווגר-סוקרסמירמכאן - כתב עת ספרותי - הלכה למעשה - ב'12220225ב

14:0016:002ג'ד"ר תמר מריןשעורסיפור לא פשוט-מין ומייות בספרות העברית והישראלית19620239ב

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

קורס ברמת תואר ראשון , 

נכלל במסגרת 8 הנק"ז 

המותרים  בתואר השני. מס' 

מקומות מוגבל

המדור לספרות עממית ותיעודית, אגדה ומדרש

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהיוםמרצה

18:0020:002ד'ד"ר אליעזר פאפוסמירעיון ספרותי ופולקלוריסטי ביומים המיסטיים של חכמי צפת12220643א

16:0018:002ג'פרופ' אילה רוזןסמירמחלות, חולים, מטפלים ומלווים בספרות ביוגרפית לסוגיה12220383א

08:0010:002ג'פרופ' חיים וייססמירבין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה בספרות חז"ל - א'12220563א

08:0010:002ג'פרופ' חיים וייססמירבין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה בספרות חז"ל - ב'12220573ב

18:0020:002ד'ד"ר אליעזר פאפוסמירפואטיקה ואידיאולוגיה בסיפורת אוסי ספרד12220653ב

מיועד לתלמידים מצטיינים 

במסלול המחקרי בכפוף 

לקבלה מראש. פרטים 

נוספים יפורסמו בהמשך



המדור לספרות ימי הבייים

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהמרצה

08:0010:002ד'ד"ר פיטר לרדסמיראירוע ופיוט - סיפור והיסטוריה12220087ב

12:0014:002ג'ד"ר אוריה כפירסמירגיבורי על - משוררי ספרד בספרות העברית לדורותיה12220330ב

16:0018:002ג'פרופ' חביבה ישיסמיריום לך ויום עליך: על אדם וגורל בשירה העברית בספרד בימי הביים12220763ב

המסלול לכתיבה יצירתית

סדאות 

שם קורסמס' קורססמסטר
אופן      
הוראה

הערהק"זעד שעהמשעהמרצה

סדנת חובה למתחילים14:0016:002ד'גב' עית יקירסדאכלי המלאכה של הכותבים - סדת יסוד בפרוזה - קב' א'12220444-01א

סדנת חובה למתחילים14:0016:002ד'פרופ' שמעון אדףסדאכלי המלאכה של הכותבים - סדת יסוד בפרוזה - קב' ב'1222444-02א

10:0012:002ג'ד"ר מיכל בן פתליסדאבין ממואר לבדיון12220460א

סדנת חובה למסיימים12:0014:002ג'פרופ' שמעון אדףסדאסוגיית המכלול - סדה מעשית12220424א

14:0016:002ג'גב' עת זכריהסדאלשמוע כפית ופלת בפילד - סדת שירה12220417א

18:0020:002ג'ד"ר רועי גריוולדסדאשפת הדימויים בשירה ובקולוע12220783א

16:0018:002ד'פרופ'  אתגר דוד קרתסדאסדת כתיבה לילדים12220408א

12:0014:002ד'פרופ' שמעון אדףסדאהצעד השי: סוגיות מתקדמות בפרוזה12220673א

10:0012:002ד'פרופ' ערן ויזלסדאאיך תאמרו לפשי?! סדת שירה בעקבות השירה המקראית12220723א

14:0016:002ג'גב' סלין אסייגסדאלקטורה ועריכה במערכת כתב העת צריף12220434א

12:0014:002ג'גב' אילה ברשטייןסדאטיוטה ראשוה - סדת רומן - א12220703א

12:0014:002ג'גב' אילה ברשטייןסדאטיוטה ראשוה - סדת רומן - ב12220713ב

סדנת חובה למתחילים14:0016:002ד'גב' עת זכריהסדאמה זה לעזאזל מים? - סדת חובה למתחילים12220458ב

18:0020:002ד'פרופ'  אתגר דוד קרתסדאעולמות אפשריים - סדה בכתיבה לא ריאליסטית12220061ב

12:0014:002ד'גב' שייח'א חליוואסדאהפסקת חשמל פתאומית - תק, פערים וסיומות בסיפור הקצר12220743ב

14:0016:002ג'פרופ' שמעון אדףסדאהיישויות שלא אהיה עוד - סדה בפרוזה אישית12220693ב

10:0012:002ד'ד"ר סיון הר שפיסדאהזדהרות: קריאה וכתיבה בשדה השירה המיסטית12220733ב

08:0010:002ג'פרופ' דאא  יצה חוריסדאכותבים בשאלה - סדה לכתיבת שירה 12220258ב

10:0012:002ג'ד"ר מיכל בן פתליסדאקריאות בובלות וברומים ישראליים בי זמו12220753ב

16:0018:002ג'פרופ' שמעון אדףסדאבין עורב ובין בורג: סיפור האימה והסיפור המודרי12220683ב

16:0018:002ד'פרופ' שמעון אדףסדאלהביט בעצמך בעייים שאולות - סדת עריכה לכותבים12220433ב



לתלמידי המסלול המחקרי:
רישום לעבודת גמר (תואר שני):

עם תחילת כתיבת עבודת הגמר יש להירשם במערכת ל-8 נק"ז  לפי הפירוט הבא:

122-2-9991 – סמסטר א' – כתיבת עבודת גמר. מזכה ב-4 נק"ז

122-2-9992 – סמסטר ב' – כתיבת עבודת גמר. מזכה ב-4 נק"ז

122-2-7777 - כתיבת עבודת גמר –תזה (לממשיכים) – בסמסטר העוקב לאחר הרישום ל-8 נק"ז, נרשמים בכל סמסטר עד להגשת התיזה.. לא מזכה בנק"ז.

(מותר להירשם פעם אחת בתואר)122-2-4991 קריאה מודרכת – חלק א' (2 נק"ז) - לתלמידי המסלול המחקרי בלבד

(מותר להירשם פעם אחת בתואר)122-2-7221- קריאה מודרכת חלק ב' (2 נק"ז) - לתלמידי המסלול המחקרי בלבד

*  באישור יו"ר ועדת מוסמכים


