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תגבור מבוא לשירה(ג,ב,א)מבוא לדרמה ותיאטרון (ג,ב,א)הסיפור הקצר בספרות אמריקה הלטינית 

טלי גל אפלר עינת דוידי"דר עינת דוידי"ד

א

(ג)אוטופיה בספרות האירופית -סמינר אוטופיה ואנטי(ג,ב)סיפורים בגוף ראשון:יצאתי לחקור את ממלכת אבי(ג,ב,א)מחלוקות , השפעות:ספרות ופילוסופיה(ג,ב,א)מבוא לשירה (ג,ב)יצירות מופת בספרות העברית 

ר ולדימיר פפרני"דר שחר ברם"דמירב  אלמוג, ר יעל חזן לוי"דר שחר ברם"דר צפי זבה אלרן"ד

(ג)ואן בספרות האירופית 'סמינר דון ז(ג,ב,א)תרגיל ספרות ופילוסופיה ב

לריסה פיאלקובה' פרופניר פירסטנברג

(ג)אוטופיה בספרות האירופית -סמינר אוטופיה ואנטי(ג,ב)מפגש עם יוצרים ומתרגמים :בין הלשונות(ג,ב,א)תרגיל מבוא למדרש ואגדה (ג,ב)ל  "גיבורי תרבות בספרות חז(ג,ב,א)מבוא למדרש ואגדה 

ר ולדימיר פפרני"דר ברם"ד,מטלון' פרופ122.1113גל סלע דינה שטיין' פרופדינה שטיין' פרופ

(ג,ב,א). א.סדנת פרוזה לב(ג,ב,א)מבוא לדרמה ותיאטרון (ג,ב,א)הסיפור הקצר בספרות אמריקה הלטינית ג

רונית מטלון' פרופר עינת דוידי"דר עינת דוידי"ד

מפגשי החוג(ג,ב)סיפורים בגוף ראשון:יצאתי לחקור את ממלכת אבי(ג,ב,א). א.סדנת שירה לב(ג,ב,א)מבוא לשירה (ג,ב)יצירות מופת בספרות העברית 

פרסום באתר החוגר שחר ברם"דרפי וייכרט' פרופר שחר ברם"דר צפי זבה אלרן"ד

(ג)ואן בספרות האירופית 'סמינר דון ז

לריסה פיאלקובה' פרופד

(ג)חלק א -סמינר מחקר בפילוסופיה וספרות

ר ליאור לוי"ד,ר ורד לב כנען"ד

(ג,ב)ל "גיבורי תרבות בספרות חז(ג,ב,א)מבוא למדרש ואגדה 

דינה שטיין' פרופדינה שטיין' פרופה

 

למי  מיועד הקורס=בסוגריים שנות לימוד:     הערות

לאחר השלמת מבוא והגעה לרמת פטור באנגלית=כניסה לסמינר

יש לגלול למטה לסמסטר ב

(ג)סמינר סיפורים קלאסיים ואזוטריים של עגנון 

ניצה בן דב' פרופ

(ג)סמינר מבט אל המזרח 

רונית מטלון' פרופ



למי  מיועד הקורס= בסוגריים שנות לימוד.א.בח"סמסטר ב תשע

ייתכנו שינויים

8:00-10:0010:00-12:0012:00-14:0014:00-16:0016:00-18:0018:00-20:00

(ג,ב)הפרוזה בספרות הרומנטית (ג,ב)פרוזה רוסית מודרניסטית (ג,ב,א)ספרויות אירופה חלק ב (ג,ב)פנטסטיקה בספרויות הסלאביות (ג,ב,א)מבוא לפולקלור סלאבי (ג,ב,א)מבוא לספרות עממית 

ר ולדימיר פפרני"דר ולדימיר פפרני"דדניס סובולב' פרופלריסה פיאלקובה' פרופלריסה פיאלקובה' פרופר צפי זבה אלרן"ד

(ג,ב)? מהי ספרותא

ר צפי זבה אלרן"ד

(ג,ב)הפרוזה בספרות הרומנטית  (ג,ב)פרוזה רוסית מודרניסטית (ג,ב,א)ספרויות אירופה חלק ב  (ג,ב)תרגיל מהי ספרות (ג,ב,א)ב "מבוא לשירה העברית בימה

ר ולדימיר פפרני"דר ולדימיר פפרני"דדניס סובולב' פרופ122.2491טרם נקבע ר אילת אטינגר"דב

(ג,ב,א)מבוא לפרוזה (ג,ב) על ההתאבדות באפוס ובטרגדיה היוונית (ג,ב,א)שירי משוררים :אהבות מנגנות

בן דב' פרופמאור ליסיהרפי וייכרט' פרופ

(ג,ב)מפגש עם יוצרים ומתרגמים :בין הלשונות(ג,ב,א). א.סדנת פרוזה לב(ג,ב)פנטסטיקה בספרויות הסלאביות 

ר ברם"ד,מטלון' פרופרונית מטלון' פרופלריסה פיאלקובה' פרופג

(ג,ב,א)מבוא לפולקלור סלאבי 

לריסה פיאלקובה' פרופ

(ג,ב,א)מבוא לפרוזה מפגשי החוגתגבור מבוא לפרוזה(ג,ב,א)שירי משוררים :אהבות מנגנות(ג)חלק ב -סמינר מחקר בפילוסופיה וספרות

בן דב' פרופפרסום באתר החוג?NAME#רפי וייכרט' פרופר ליאור לוי"ר ורד לב כנען ד"ד

(ג,ב,א)מבוא למיתולוגיה יוונית ורומית (ג,ב,א)ספרויות אירופה חלק א (ג,ב,א)ב "מבוא לשירה העברית בימה

ר ורד לב כנען"דר ורד לב כנען"דר אילת אטינגר"דד

(ג,ב) על ההתאבדות באפוס ובטרגדיה היוונית (ג,ב,א)תחנות בספרות ילדים (ג,ב,א)כתיבה אקדמית (ג,ב)? מהי ספרות(ג,ב,א)מבוא לספרות עממית 

מאור ליסיהר רתם פרגר וגנר"דיעודכן בהמשךר צפי זבה אלרן"דר צפי זבה אלרן"ד

(ג,ב,א)ספרויות אירופה חלק א (ג,ב,א)מבוא למיתולוגיה יוונית ורומית ה

ר ורד לב כנען"דר ורד לב כנען"ד

ר רוית ראופמן הוראה מתוקשבת" גישות פסיכולוגיות לספרות עממית ד:סמסטר קיץ 

(ג,ב,א)מבוא למיתולוגיה יוונית ורומית 

ר ורד לב כנען"ד

(ג)ל ובספרות העממית " סמינר טקסט וקונטקסט בספרות חז

דינה שטיין' פרופ


