
הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 03/08/20 
  שעות32:00סה''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

פמיניזמים, משפט וחברה בישראל מיהו יהודי ומהי היהדות: מבוא ל קווים מאפיינים בספרות הקלאסיתקריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספר10:00 
 0612200501 0631222001 0616102201 0608112201

שיעור שיעור שיעור שיעור 
פרופ' דפנה הקר פרופ' רון מרגולין ד"ר אמיר לרנר ד"ר אסנת ברתור 

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

 ------------------------------
אימפריות: "מערב", "מזרח", מודר

 0621118001
שיעור 

פרופ' בלהה מלמן 
סמ' א' 

 10:00-12:00

השירה האפית ביוון וברומא מבוא למיסטיקה יהודית מבוא למקרא (א) 12:00 
 0612100701 0616131101 0672154501

שיעור שיעור שיעור 
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ 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

 ------------------------------ ------------------------------
הדרמה היוונית והרומית מבוא לרטוריקה 

 0662145001 0672154701
שיעור שיעור 

פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ ד"ר ננה אריאל 
סמ' א' סמ' א' 

 12:00-14:00 12:00-14:00

תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף ב מבוא לדת ולתרבות האסלאם מבוא לבלשנות: מבט פנורמי  בראי הספרות, ה19צרפת במאה ה-14:00 
 0668140001 0627101001 0622100301 0608100301

שיעור שיעור שיעור שיעור 
ד"ר טל דקל ד"ר לאה קינברג פרופ' איה מלצר-אשר ד"ר עילי ראונר 

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

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 03/08/20 
  שעות32:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:קורס מגוון 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

העברית ממעוף הציפור 16:00 
 0614140201

שיעור 
ד"ר עמנואל  מסטיי 

סמ' א' 
 16:00-18:00

 18:00

2 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 03/08/20 
  שעות18:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:קורס מגוון 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

מבוא לברית החדשה שער לעולם העתיק: מקורות ומתוד10:00 
 0672152201 0677128301

שיעור שיעור 
ד"ר יפעת מוניקנדם פרופ' אורי יפתח 

סמ' ב' סמ' ב' 
 10:00-12:00 10:00-12:00

 ------------------------------
ארכיאולוגיה מהי?** 

 0671100102
שיעור 

דר' יובל גדות 
סמ' ב' 

 10:00-12:00

1939-1600יהודי מזרח אירופה  מבוא לפילוסופיה הודית שיח דיגיטלי 12:00 
 0662310301 0618104201 0677158901

שיעור שיעור שיעור 
ד"ר סקוט אורי פרופ' דני רוה ד"ר וייסמן כרמל 

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

מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעו14:00 
 0616100401

שיעור 
פרופ' גדעון בוהק 

סמ' ב' 
 14:00-16:00

מבוא לפילוסופיה חדשה 16:00 
 0618103202

שיעור 
ד"ר נועה נעמן צאודרר 

סמ' ב' 
 16:00-18:00

מבוא לפילוסופיה של המוסר 18:00 
 0618101802

שיעור 
ד"ר נוה פרומר 

סמ' ב' 
 18:00-20:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   


