
תואר מרצהשם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתיאור אירועמספר קורס

ר"דשחרברםמבוא לשירה122.1002

'פרופדינהשטייןמבוא למדרש ואגדה122.1101

'פרופדינהשטייןמבוא למדרש ואגדה122.1101

'גבגלסלעתרגיל-מדרש ואגדה122.1113

'פרופלריסהפיאלקובה'חלק א- מבוא לספרות עממית 122.1118

ר"דורדלב כנעןפרספקטיבות היסטוריות  א:ספרויות אירופה122.1440

ר"דורדלב כנעןפרספקטיבות היסטוריות  א:ספרויות אירופה122.1440

ר"דורדלב כנעןמבוא למיתולוגיה יוונית ורומית122.1446

ר"דורדלב כנעןמבוא למיתולוגיה יוונית ורומית122.1446

ר"דעינתדוידימבוא לדרמה ולתיאטרון122.1700

ר"דולדימירפפרניאמנות הסיפורת122.2000

ר"דצפיזבה אלרןחלק א-יצירות מופת בספרות העברית החדשה122.2241

'פרופרפאלוייכרטערבי בראי השירה-סמינר הסכסוך היהודי122.3026

'פרופרותעמרהרומן הצרפתי וייצוגו בקולנוע122.3467

'פרופלריסהפיאלקובהסמינר הפואטיקה של מיכאיל בולגקוב122.3487

'פרופדניססובולבמהברית החדשה למודרניזם:ספרות נוצרית122.3488

'פרופרותעמרסמינר טקסטים נבחרים בספרות צרפתית במאה ה122.3510

'פרופרפאלוייכרטחלק א-בין הלשונות מפגשים עם יוצרים122.3555

ר"דצפיזבה אלרןתרבות עממית ואידיאולוגיה122.4057

ר"דנטליהגורדינסקיהשירה עברית במזרח אירופה: מקום-אדם122.4084

ר"דנטליהגורדינסקיהחיי נישואין ושאלת הארוס בפרוזה העברית122.4085

ר"דשחרברםאיטליה בשירה העברית החדשה122.4236

מריובלשמעונידיני משפחה: סדנת פרוזה122.4348

'גבשרהשילהסדנת פרוזה למתחילים122.4420

ר"דרחלצורןאינטרוספקציה של תהליך קריאה וכתיבה122.4442

'פרופרפאלוייכרטחלק א-בין הלשונות מפגשים עם יוצרים122.4555

'פרופלריסהפיאלקובהפולקלור-מ"דיוקן קולקטיבי של יוצאי בריה122.4696

'פרופרותעמרהרומן הצרפתי וייצוגו בקולנוע122.4715

ר"דולדימירפפרניאנרים בספרות'ז122.4722

'פרופדניססובולבמהברית החדשה למודרניזם:ספרות נוצרית122.4724

ר"דעינתדוידיפרק וחבורת אוליפו' ורז'ז: משחק הספרות122.4933



סיוםהתחלהיוםתיאור חדר

12:0016:00'ב298 חדר 2בניין הספרייה קומה 

10:0012:00'א617 חדר 600בניין ראשי קומה 

10:0012:00'ה726 חדר 700בניין ראשי קומה 

12:0014:00'ה464 חדר 4בניין חינוך קומה 

12:0014:00'ג207 חדר 2יקובס קומה 'בניין ג

12:0014:00'ב297 חדר 2בניין הספרייה קומה 

12:0014:00'ד612 חדר 600בניין ראשי קומה 

10:0012:00'ביש לעקוב בפורטל. יעודכן בהמשך

10:0012:00'דיש לעקוב בפורטל. יעודכן בהמשך

14:0018:00'ג705 חדר 700בניין ראשי קומה 

16:0020:00'ד205 חדר 2יקובס קומה 'בניין ג

08:0010:00'ב717 חדר 700בניין ראשי קומה 

12:0016:00'ב618 חדר 600בניין ראשי קומה 

16:0020:00'א607 חדר 600בניין ראשי קומה 

10:0014:00'ה298 חדר 2בניין הספרייה קומה 

16:0020:00'ד403 חדר 4בניין חינוך קומה 

12:0016:00'ג245 חדר 2בניין ראשי ספריה קומה 

16:0018:00'ג715 חדר 700בניין ראשי קומה 

08:0012:00'ד726 חדר 700בניין ראשי קומה 

16:0020:00'ג18חדר סמינרים קומה , 1821חדר 

08:0012:00'ד18חדר סמינרים קומה , 1821חדר 

12:0016:00'ג621 חדר 600בניין ראשי קומה 

16:0018:00'ד17חדר סמינרים קומה , 1719חדר 

12:0016:00'ד18חדר סמינרים קומה , 1821חדר 

10:0012:00'ד17חדר סמינרים קומה , 1719חדר 

16:0018:00'ג715 חדר 700בניין ראשי קומה 

10:0012:00'ג18חדר סמינרים קומה , 1821חדר 

16:0020:00'א607 חדר 600בניין ראשי קומה 

12:0016:00'א717 חדר 700בניין ראשי קומה 

16:0020:00'ד403 חדר 4בניין חינוך קומה 

12:0016:00'דיש לעקוב בפורטל. יעודכן בהמשך


