
ייתכנו שינוייםא"תשפ. א.קטלוג ב    

ז"נקס"שששעותיוםמרצהשם קורס

סיוםהתחלהחובה לכלל התלמידים שנה אקוד קורס וסמסטר

16:0018:0021'ברצקובסקינירקריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים01א122.1017

16:0018:0044'דזבה אלרןצפי(שעתיים נוספות מתוקשבות)לקרוא סיפור 01א122.1014

08:3012:0044'גברםשחרמבוא לשירה01א122.1002

12:0016:0044'בדוידיעינתמבוא לדרמה ולתיאטרון01א122.1700

או

10:0012:0044'ד-'בלב כנעןורדהמיתולוגיה היוונית והרומית01א122.1436

חובה למתמחים בספרות עברית שנה א

16:0020:0044'בפיאלקובהלריסהמבוא לספרות עממית01ב122.1105

12:0016:0044' גשטייןדינהמבוא למדרש ואגדה01א122.1101

16:0018:0021'גסלעגלתרגיל-מבוא למדרש ואגדה01א122.1113

16:0020:0044'גאטינגר סלמהאילתמבוא לשירה העברית בימי הביניים01ב122.1208

חובה למתמחים בספרות עברית שנה ב

08:3012:0044'גגורדינסקיהנטשה'וב' חלק א-יצירות מופת בספרות העברית החדשה01ב122.2243

חובה למתמחים בספרות השוואתית שנה ב

12:0014:0044'ד-'בלב כנעןורדפרספקטיבות היסטוריות  א:ספרויות אירופה01א122.1440

12:0016:0044'גסובולבדניס'ב-פרספקטיבות ומושגי יסוד:ספרויות אירופה01ב122.2492

חובה לכלל התלמידים שנה ב או ג

12:0016:0044'בעמררות(גישות ומושגי יסוד)? מהי ספרות01ב122.2490

רצקובסקינירתרגיל- מהי ספרות 01ב122.2489

קורסי בחירה בספרות עברית 

14:0016:0022'ברביניאןדורית חלק א"-מרכז בעלי המלאכה: "סדנת כתיבה01א122.1336

14:0016:0022'ברביניאןדורית חלק ב"-מרכז בעלי המלאכה:"סדנת כתיבה01ב122.1337

08:3012:0044'בברםשחראיטליה בשירה העברית החדשה:מסע באיטליה01א122.2368

16:0020:0044בוייכרטרפאלעל שירת שנות השישים בישראל-השנים המופלאות01א122.2369

08:3012:0044'גבסןאיילסודות ושקרים בסיפורת הישראלית01א122.2382

0020:0044"16'דמילואחיהדימויים של גבריות ונשיות בפולקלור הציוני- אני ואנחנו , הוא01א122.2050

08:3012:0044'בברםשחרסופרים כותבים על ציירים:כאחיו האוחז במברשת01ב122.2370

12:0016:0044'בשטייןדינהל"נשים ומה שביניהם בספרות חז, גברים01ב122.2051

12:0016:0044'גבסןאיילמרחב בפרוזה העכשווית:כתיבה ומקום01ב122.2383



16:0020:0044'גלחמןלילךזהות ופואטיקה, גוף: הקול הנשי01ב122.2384

08:3012:0044'דגורדינסקיהנטשהשפת האם ושפת האב בשירה הישראלית01ב122.2387

08:3012:0044'גגורדינסקיהנטשהספרות ישראלית בקולנוע01ק122.2388

סמינרים ספרות עברית 

08:3012:0044'בברםשחראיטליה בשירה העברית החדשה:סמינר מסע באיטליה01א122.3340

16:0020:0044בוייכרטרפאלעל שירת שנות השישים בישראל-סמינר השנים המופלאות01א122.3343

08:3012:0044'גבסןאיילסמינר סודות ושקרים בסיפורת הישראלית01א122.3382

16:0020:0044'דמילואחיהדימויים של גבריות ונשיות בפולקלור הציוני- אני ואנחנו , הוא01א122.3050

16:0020:0044'בוייכרטרפאלציור ומוזיקה, שירים על קולנוע-סמינר שיחה בין אחיות01ב122.3097

12:0016:0044'בשטייןדינהל"נשים ומה שביניהם בספרות חז, סמינר גברים01ב122.3051

12:0016:0044'גבסןאיילמרחב בפרוזה העכשווית:סמינר כתיבה ומקום01ב122.3383

08:3012:0044'דוייכרטרפאלהסיפור הישראלי הקצר והקצרצר-סמינר במילים מועטות01ב122.3098

16:0020:0044'גלחמןלילךזהות ופואטיקה, גוף: סמינר הקול הנשי01ב122.3384

08:3012:0044'דגורדינסקיהנטשהסמינר שפת האם ושפת האב בשירה הישראלית01ב122.3387

08:3012:0044'גגורדינסקיהנטשהסמינר ספרות ישראלית בקולנוע01ק122.3388

08:3012:0044'דגורדינסקיהנטשהסמינר חיי נישואין ושאלת הארוס במודרניזם העברי01ק122.3143

קורסי בחירה בספרות השוואתית

16:0020:0044'בפיאלקובהלריסהחלון לספרות הרוסית01א122.2538

12:0014:0022'בליסיהמאור שיעור- השפעות מחלוקות -פילוסופיה וספרות01א107.2287

12:0016:0044'געמררותבאמנות ובלשון הדיבור היומיומי, היבטים של מינימליזם בספרות01א122.2539

08:3012:0044'בדוידיעינתיצירתו הדרמטית של פדריקו גרסיה לורקה01ב122.2752

44ראופמןרויתהוראה מתוקשבת-נשים ונשיות בספרות העממית01א122.2046

44ראופמןרויתהוראה מתוקשבת-מעשיות וחלומות01ק122.2045

סמינרים בספרות השוואתית 

16:0020:0044'בפיאלקובהלריסהסמינר חלון לספרות הרוסית01א122.3538

12:0016:0044'געמררותבאמנות ובלשון הדיבור היומיומי, סמינר היבטים של מינימליזם בספרות01א122.3539

08:3012:0044'דדוידיעינת אוטוביוגרפיה כמשחק ספרותי-פרק' ורז'סמינר ז01א122.3934

16:0020:0044'דפיאלקובהלריסהסמינר פולקלור בעולם המודרני01א122.3619

08:3012:0044'בדוידיעינתסמינר יצירתו הדרמטית של פדריקו גרסיה לורקה01ב122.3752

12:0016:0044'בכנען-לבורדסמינר ספרות ופילוסופיה01ב122.3489



16:0020:0044'געמררותמודרני ועד ימינו-התפתחות הרומן הצרפתי בעידן הפוסט01ב122.3524

12:0016:0044'דכנען-לבורדספרות וקולנוע, מיתוס: פוסט קולוניאליזם01ב122.3481

16:0020:0044'דפיאלקובהלריסה19-סמינר הדרמה הרוסית במאה ה01ב122.3735

16:0020:0044' דדוידיעינתסמינר דמות הזונה בספרות אמריקה הלטינית01ב122.3935


