
 תשפ"בסמסטר א'  –תואר השני במדעי הרוח במערכת שעות 
 

 הלימודים מתקיימים ביום א'

 

 סמסטר א' סמסטר א' סמסטר א' קורס שעה

"שמך הולך לפניך?" הנהגה שמטביעה חותם  סיפורי אליהו ואלישע. ד"ר חיים חיון קורסי בחירה 10:15
 היסטורי. ד"ר תמר קטקו

 

שהיה פה שמח לפני שנולדתי": "אומרים  קורסי בחירה 12:15
החברה הישראלית בשנות השישים. ד"ר אלון 

 גן

משבר העדים בספרות, בקולנוע ובהיסטוריה. 
 ד"ר לילך ניישטט

 

"רק על עצמי לספר ידעתי?" אוטוביוגרפיות  קורסי בחירה 14:15
)ספרותיות, חברתיות ומצולמות( וזהות 

 יהודית / ישראלית מודרנית. ד"ר אלה באואר

הולדת החילוניות מתוך הפילוסופיה. פרופ' 
 שי פרוגל

 

סמינריון: החלום בספרות, בפילוסופיה  סמינריונים 16:00
 ובפסיכואנליזה. פרופ' שי פרוגל

סמינריון: דמויות מקראיות בראי האמנויות 
 השונות. ד"ר אסנת זינגר

סמינריון: לחיות בסרט, לחיות בספר: קולנוע, 
 "ר אמנון יובלהיסטוריה וזיכרון. ד

סדנת ראשית א': קריאה ביקורתית במדעי  סדנאות חובה 17:45
הרוח )חובה לסטודנטים וסטודנטיות שנה 

 א'(. ד"ר שרון גבע

סדנת פרויקט גמר )חובה לסטודנטיות 
וסטודנטים שנה ב' במסלול ללא תזה( ד"ר 

 מרב שניצר

סדנת תזה )חובה לסטודנטיות וסטודנטים 
 תזה(. פרופ' חגית הלפריןשנה ב' במסלול 

 

 :בחירה מרחפיםקורסי 

  
  'ד"ר אלון גן10-13.4.2022עתיד.  -הווה -החלוציות של מחר: הרעיון השיתופי עבר –מרתון: החלוציות של אתמול  –סמסטר א . 

  'ם הכהן. ד"ר מורן גא27.5.22, 29.4.22, 17.3.22, 5.12.21קורס מרחף: מהמקרא  ועד תכנית הלימודים.  –סמסטר ב 

  



 

 סמסטר ב' תשפ"ב –מערכת שעות בתואר השני במדעי הרוח 
 

 הלימודים מתקיימים ביום א'

 

 סמסטר ב' סמסטר ב' סמסטר ב' קורס שעה

ביונסה ומיכלאנג'לו נפגשים בכיתה. ד"ר  קורסי בחירה 08:30
 מיכל ווסר

  

נשים בישראל בין דת למדינה. פרופ' חנה  קורסי בחירה 10:15
 קהת

  מקומיקס ועד שייקספיר. ד"ר ליל גלזנר

"איני רואה הבדל בין לחיצת יד לשיר":  קורסי בחירה 12:15
 שאלות בהוראת ספרות. ד"ר טלי סגל

הגירה וזהות בישראל בראי האמנויות. ד"ר 
 טל דקל

 

הקרב על אמריקה: היסטוריה ויזואלית  קורסי בחירה 14:15
 שרגאיאמריקנית. ד"ר עתליה  -והדרך הפאן

  ספרות ילדים למבוגרים. פרופ' שי פרוגל

סמינריון: החלום בספרות, בפילוסופיה  סמינריונים 16:00
 ובפסיכואנליזה. פרופ' שי פרוגל

סמינריון: דמויות מקראיות בראי האמנויות 
 השונות. ד"ר אסנת זינגר

סמינריון: לחיות בסרט, לחיות בספר: קולנוע, 
 אמנון יובלהיסטוריה וזיכרון. ד"ר 

תווים:  140-סדנת ראשית ב': אפלטון ב סדנאות חובה 17:45
מדעי הרוח בעידן הגלובליזציה )חובה 

לסטודנטים וסטודנטיות שנה א'(. ד"ר אמנון 
 יובל

סדנת פרויקט גמר )חובה לסטודנטיות 
וסטודנטים שנה ב' במסלול ללא תזה( ד"ר 

 מרב שניצר

וסטודנטים סדנת תזה )חובה לסטודנטיות 
 שנה ב' במסלול תזה(. פרופ' חגית הלפרין

 


