
נק"זשש"סשעותיוםמרצהשם קורסמספר קורס וסמסטר

חובות לכלל התלמידים, 2 מבואות לפחות בשנה א

שימו לב: מבוא לפרוזה, מבוא לשירה, הדרכה ביבליוגרפית 

יש לבחור רק באחד הסמסטרים

סמסטר א

08:0010:0044ב+ההדישייטד"רמבוא לפרוזה 122.1001א01

סמסטר ב

18:0020:0044א+גניצהבן דבפרופ'מבוא לפרוזה 122.1001ב01

סמסטר א

14:0016:0044ב+דאראלהבריפמןד"רמבוא לשירה 122.1002א01

סמסטר ב

12:0014:0044א+השחרברםד"רמבוא לשירה 122.1002ב01

סמסטר א בלבד

12:0014:0044בישראלהמאיריד"רמבוא לדרמה ולתיאטרון122.1700א01

10:0012:00דמבוא לדרמה ולתיאטרון122.1700א01

סמסטר א

18:0020:0020דמלצרנטעגב'הדרכה ביבליוגרפית122.1010א01

סמסטר ב

18:0020:0020דמלצרנטעגב'הדרכה ביבליוגרפית122.1010ב01

מבואות חובה בהתמחות עברית, קדם לסמינריון בשנה ג

14:0016:0044ב+האילתאטינגר ד"רמבוא לשירה העברית בימי הביניים 122.1208א01

10:0012:0044ב+החיהמילואד"רמבוא לספרות עממית 122.1105א01

08:0010:0044גדינהשטייןד"רמבוא למדרש ואגדה 122.1101ב01

10:0012:00המבוא למדרש ואגדה 122.1101ב01

חובה לכלל התלמידים בשנים ב או ג

10:0012:0044אשחרברםד"רגישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית 122.2440א01

12:0014:00גגישות ומושגי יסוד בתיאוריה הספרותית 122.2440א01

חובה בהתמחות עברית - שנה ב

10:0012:0022בהדישייטד"רתחנות בספרות העברית החדשה-חלק א' 122.2100א01

10:0012:0022בהדישייטד"רתחנות בספרות העברית החדשה-חלק ב' 122.2101ב01

מבואות חובה בהתמחות השוואתית - שנה ב(אפשר גם א)

16:0018:0044ב+הדניססובולבפרופ'זרמים מרכזיים בספרות המערב: מיוון להשכלה122.1440א01

16:0018:0044ב+הדניססובולבפרופ'זרמים מרכזיים בספרות המערב: מרומנטיקה לפוסט מודרניזם122.1441ב01

התמחות עברית - בחירה שנה א

12:0014:0022אאסתריוהסד"רמחזור חיי האשה היהודיה -חפצים ומנהגים 122.1009א01

08:0010:0022באסתריוהסד"רתמונה אמונה זכרון-תמונות במסורת היהודית122.1050ב01

16:0018:0044א+האילתאטינגר ד"רספרות הפרוזה החרוזה בימי-הביניים122.1222א01

התמחות עברית - בחירה שנה ב

10:0012:0022גצפיזבה-אלרןד"רסופרים מספרים: ביאליק, ברדיצ'בסקי,עגנון122.2025ב01

14:0016:0022האילתשמירד"רספרות ישראלית בזמן מלחמה122.2033ב01

08:0010:0044א+דרויתראופמןד"רמעשיות וחברה122.2036א01

10:0012:0044ג+הדינהשטייןד"רהיבטים עמיים של ספרות חז"ל122.2042א01

14:0016:0044ב+דבריפמןאראלהד"רמילים של משוררים-הפואטיקה של מטא-שירה122.2324ב01

12:0016:0044גחיהשחםפרופ'משירי ארץ אהבתי:שיריה המולחנים של לאה גולדברג122.2381א01

עודדזהביפרופ'

סמינריונים שנה ג התמחות עברית (קדם: מבוא רלוונטי, אנגלית)

16:0020:0044גניצהבן דבפרופ'הרומן האוטוביוגרפי - בין בדיון למציאות (חדשה)122.3016א01

08:0010:0044א+דרויתראופמןד"רמעשיות העם של העדות בישראל (עממית)122.3136ב01



12:0016:0044גדינהשטייןד"רהסוגות הקצרות בספרות האגדה ובספרות העממית (אגדה, עממית)122.3137ב01

16:0018:0044א+האטינגראילת ד"רסמינר ימה"ב: משולם בן שלמה דאפיירה (ימה"ב)122.3222ב01

התמחות השוואתית - בחירה שנה א

10:0012:0044א+השחרברםד"רמסעות בספרות העולם122.1439ב01

16:0018:0044ג+היוליהמטבייבד"ר ספרות המהגרים בגרמניה122.1448א01

18:0020:0044ג+היוליהמטבייבד"ררומן חניכה גרמני: מתקופת הנאורות122.1449א01

08:0010:0044גגבריאלצורןפרופ'דרמה ותיאטרון ביוון העתיקה122.1701ב01

10:0012:00דגבריאלצורןפרופ'דרמה ותיאטרון ביוון העתיקה122.1701ב01

12:0014:0044ב+הולדימירפפרניד"רהדרמה הרוסית מפושקין עד צ'כוב122.1702ב01

התמחות השוואתית - בחירה שנה ב

14:0016:0044ב+דרותעמרד"רשירת מחאה פרנקפונית במאה ה- 122.246220ב01

14:0016:0044א+הפיאלקובהלריסהד"רהמציאות בראיה הדמונית ביצירת מ. בולגקוב122.2463א01

12:0014:0044א+הלריסהפיאלקובהד"רספרות עממית של עמים סלאביים122.2464ב01

08:0010:0044ב+דרוברטאלבזפרופ'הרומאן הצרפתי במאה ה- 122.246520א01

12:0014:0044ברותעמרד"רהתפתחות הרומן הצרפתי122.2461א01

10:0012:00דהתפתחות הרומן הצרפתי122.2461א01

12:0014:0044א+הולדימירפפרניד"רגוגול והרומנטיזם הרוסי והאירופי122.2511א01

סמינריונים שנה ג' התמחות השוואתית (קדם: מבוא רלוונטי, אנגלית)

14:0016:0044א+הלריסהפיאלקובהד"רסיפורים אישיים כז'אנר של ספרות עממית 122.3404ב01

14:0016:0044ב+דרותעמרד"רייצוגי השואה ברומן ובקולנוע האירופיים122.3451א01

12:0016:0044גורדלב כנעןד"רתיבת פנדורה: תולדות הדימוי ומשמעויותיו122.3452ב01

10:0012:0044א+הולדימירפפרניד"רהפנטסטיקה והאוטופיה בספרות הרוסית122.3453א01

16:0020:0044גיוליהמטבייבד"רזהות נרטיבית ברומן הגרמני לאחר 122.34541945ב01

08:0010:0044ב+דרוברטאלבזפרופ'ז'אן ז'אק רוסו122.3455ב01

10:0014:0044ברוברטאלבזפרופ'הספרות המוגרבית122.3456ב01

16:0020:0044דאברהםעוזפרופ'טרגדיה שיקספירית122.3716ב01

סדנאות בחירה ב.א. לתלמידי שנים ב, ג

10:0012:0022ברוניתמטלוןפרופ'סדנה בכתיבת בקורת-חלק א122.2037א01

10:0012:0022ברוניתמטלוןפרופ'סדנה בכתיבת בקורת-חלק ב122.2038ב01

16:0018:0022בוייכרטרפיפרופ'סדנה לכתיבה יוצרת122.2039ב01


