
הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות30:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:קורס מגוון 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחש08:00 
 0608111001

שיעור 
ד"ר מירי רוזמרין 

סמ' א' 
 08:00-10:00

מבוא לפילוסופיה חדשה יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספר10:00 
 0612200501 0677106101 0618103201

שיעור שיעור שיעור 
ד"ר נועה נעמן צאודרר פרופ' שמחה גולדין ד"ר אסנת ברתור 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

 ------------------------------
קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

 0631222001
שיעור 

ד"ר אמיר לרנר 
סמ' א' 

 10:00-12:00
 ------------------------------

הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר
 0616101901

שיעור 
פרופ' ישי רוזן-צבי 

סמ' א' 
 10:00-12:00

מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדימבוא למיסטיקה יהודית מבוא למקרא (א) 12:00 
 0612100701 0616131101 0622100101

שיעור שיעור שיעור 
פרופ' מאיר ליטבק פרופ' אדם אפטרמן ד"ר גיא דרשן 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00

 ------------------------------
מבוא לרטוריקה 

 0662145001
שיעור 

ד"ר ננה אריאל 
סמ' א' 

 12:00-14:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות30:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:קורס מגוון 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

מבוא לבלשנות: מבט פנורמי התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד14:00 
 0621121601 0627101001

שיעור שיעור 
פרופ' איה מלצר-אשר פרופ' אביעד קליינברג 

סמ' א' סמ' א' 
 14:00-16:00 14:00-16:00

מבוא למחשבה הומאניסטית מבוא להגות היהודית בעת החדשההשירה האפית ביוון וברומא 16:00 
 0672154501 0616102201 0662101101

שיעור שיעור שיעור 
ד"ר יקותיאל שהם פרופ' רון מרגולין ד"ר פיה האוסקר 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00

 18:00

2 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות10:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:קורס מגוון 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

נשים, גברים ומודרניות: מגדר וה 10:00 
 0621116501

שיעור 
פרופ' בלהה מלמן 

סמ' ב' 
 10:00-12:00

 ------------------------------
מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי 

 0616100501
שיעור 

ד"ר עומר מיכאליס 
סמ' ב' 

 10:00-12:00

בין קודש לחול: מבוא לתולדות הח שיח דיגיטלי 12:00 
 0662310301 0677138001

שיעור שיעור 
פרופ' דוד אסף ד"ר וייסמן כרמל 

סמ' ב' סמ' ב' 
 12:00-14:00 12:00-14:00

ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמי14:00 
 0608100501

שיעור 
ד"ר להד כנרת 

סמ' ב' 
 14:00-16:00

 16:00

 18:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   


