
ייתכנו שינוייםתשעט. א.קטלוג ב    

ז"נקס"שששעותיוםמרצהשם קורס

סיוםהתחלהחובה לכלל התלמידים שנה אקוד קורס וסמסטר

12:0016:0044בברםשחרמבוא לשירה01א122.1002

12:0014:00א משתתפים מינימום10פתיחת תגבור דיקנאט מותנית ב 

08:3010:0044ד+בזבה אלרןצפימבוא לפרוזה01ב122.1001

10:0012:00א משתתפים מינימום10פתיחת תגבור דיקנאט מותנית ב 

14:0018:0044גדוידיעינתמבוא לדרמה ותיאטרון01א122.1700

" צעד אחד לפני כולם"חובה לבוגרי המכינה החוגית בלבד 

12:0014:0022הסליבאסלוא(כולל הדרכה ביבליוגרפית וכישורי שפה)כתיבה אקדמית 01ב122.1013

חובה למתמחים בספרות עברית שנה א

10:0012:0044ה+אשטייןדינהשיעור-מבוא למדרש ואגדה 01א122.1101

12:0014:0021הסלעגלתרגיל-מבוא למדרש ואגדה01א122.1113

12:0014:0022גפיאלקובהלריסה חלק א-מבוא לספרות עממית 01א122.1118

12:0014:0022גפיאלקובהלריסה חלק ב-מבוא לספרות עממית 01ב122.1119

18:0020:0044ה+באטינגראילת(כולל שיעורים מתוקשבים)מבוא לשירה העברית בימי הביניים 01ב122.1208

חובה למתמחים בספרות עברית שנה ב

08:3010:0022בזבה אלרןצפי (מחליף את תחנות בספרות: חדש)יצירות מופת בספרות העברית החדשה חלק א 01א122.2241

14:0016:0022הגורדינסקינטשה (מחליף את תחנות בספרות: חדש)יצירות מופת בספרות העברית החדשה חלק ב 01ב122.2242

חובה למתמחים בספרות השוואתית שנה א

12:0014:0044ד+בלב כנעןורדחלק א-פרספקטיבות היסטוריות ומושגי יסוד : ספרויות אירופה01א122.1440

10:0012:0044ד+בלב כנעןורדמיתולוגיה יוונית ורומית: מומלץ01א122.1446

חובה למתמחים בספרות השוואתית שנה ב

12:0016:0044בסובולבדניסחלק ב-פרספקטיבות היסטוריות ומושגי יסוד : ספרויות אירופה01ב122.2492

חובה לכלל התלמידים שנה ב או ג

08:3012:0044בעמררות(גישות ומושגי יסוד)? מהי ספרות01ב122.2490

קורסי בחירה בספרות עברית 

16:0020:0044דפפרניולדימיראמנות הסיפורת 01א122.2000

12:0014:0022גוגנררתםילדות בסיפורת העברית בדור המדינה01ב122.2385

08:3012:0044השטייןדינההסוגות הקצרות במדרש ובאגדה01ב122.2055

10:0014:0044הפיאלקובהלריסה פולקלור בעולם המודרני01ב122.2047

16:0018:0000גוייכרטרפיחלק א -מפגשים עם יוצרים ומתרגמים:  בין הלשונות01א122.3555

רילובאיריסתרגול

16:0018:0044גוייכרטרפיחלק ב-מפגשים עם יוצרים ומתרגמים:  בין הלשונות01ב122.3556

רילובאיריס תרגול

יש לגלול מטה



(ניתן ללמוד גם כקורס בחירה)סמינרים ספרות עברית 

08:3012:0044גשטייןדינה(טקסטים מארכיון הספור העממי)י "עיונים באסע01ב122.3042

01א122.4696

חלק א  -הספרות והאמנות, דיוקנם הקולקטיבי בראי הפולקלור: יוצאי ברית המועצות

10:0012:0022גפיאלקובהלריסה ( רק באישור מרצה4דרג )

01ב122.4697

חלק ב  -הספרות והאמנות, דיוקנם הקולקטיבי בראי הפולקלור: יוצאי ברית המועצות

10:0012:0022גפיאלקובהלריסה ( רק באישור מרצה4דרג )

10:0014:0044דגורדיסקינטשה לשוניות-ספרויות דו01ב122.3557

16:0020:0044גגורדיסקינטשה שירה עברית במזרח אירופה : מקום-אדם01א122.3027

08:3012:0044דגורדיסקינטשה (רק באישור מרצה. א. מ4דרג )חיי נישואין ושאלת הארוס בפרוזה העברית 01ב122.4085

12:0016:0044בוייכרטרפיערבי בראי השירה-הסכסוך היהודי01א122.3026

קורסי בחירה בספרות השוואתית

12:0016:0044הדוידיעינתריאליזם ומאגיה בספרות אמריקה הלטינית01ב122.2477

14:0016:0022אליסיהמאורמחלוקות ,השפעות: ספרות ופילוסופיה01א107.2287

אלמוגמירב

16:0018:0000גוייכרטרפיחלק א -מפגשים עם יוצרים ומתרגמים:  בין הלשונות01א122.3555

רילובאיריסתרגול

16:0018:0044גוייכרטרפיחלק ב-מפגשים עם יוצרים ומתרגמים:  בין הלשונות01ב122.3556

רילובאיריס תרגול

12:0016:0044אראונרעיליהיבטים תמטיים וסגנוניים במחשבת הספרות המודרנית . המלחמה, החיה, העיר: זמנים מודרניים01ב122.2482

44ראופמןרוית הוראה מתוקשבת-נשים ונשיות בספרות העממית01א122.2046

44ראופמןרויתהוראה מתוקשבת-מעשיות וחלומות01ק122.2045

16:0020:0044אפפרניולדימירהפרוזה הפסיכולוגית הרוסית01ב122.2483

(ניתן ללמוד גם כקורס בחירה)סמינרים בספרות השוואתית 

10:0014:0044הפיאלקובהלריסההפואטיקה של מיכאיל בולגקוב01א122.3487

10:0014:0044בלב כנעןורדשפת האהבה בימי הביניים01ב122.3485

08:3012:0044דפפרניולדימיר20-הרוע בספרות אירופה של המאה ה: השטן כבר כאן01ב122.3469

16:0020:0044אעמררותהרומן הצרפתי וייצוגו בקולנוע 01א122.4715

12:0016:0044געמררות 19-טקסטים נבחרים בספרות הצרפתית של המאה ה01א122.3510

16:0020:0044דסובולבדניסספרות נוצרית מהברית החדשה למודרניזם01א122.3488

12:0016:0044גדוידיעינתעל זנות וזנאות והשתקפותן בספרות01ב122.3468

10:0014:0044דגורדיסקינטשה לשוניות-ספרויות דו01ב122.3557

12:0016:0044בוייכרטרפיערבי בראי השירה-הסכסוך היהודי01א122.3026

קורסים בתכנית ספרות ופילוסופיה

14:0016:0022אאלמוגמרבמחלוקות ,השפעות: ספרות ופילוסופיה01א107.2287

12:0016:0044אראונרעיליהיבטים תמטיים וסגנוניים במחשבת הספרות המודרנית . המלחמה, החיה, העיר: זמנים מודרניים01ב122.2482

10:0014:0044דגורדיסקינטשה לשוניות-ספרויות דו01ב122.3557






