
ייתכנו שינוייםב"תשפ. א.קטלוג ב    

ז"נקס"שששעותיוםמרצהשם קורס

סיוםהתחלהחובה לכלל התלמידים שנה אקוד קורס וסמסטר

16:0018:0021'ברצקובסקינירקריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים01ב122.1017

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

08:3012:0044'דגורדינסקיהנטשהמבוא לשירה01ב122.1002

12:0016:0044'בדוידיעינתמבוא לדרמה ולתיאטרון01ב122.1700

או

10:0014:0044'בלב כנעןורדהמיתולוגיה היוונית והרומית01א122.1436

חובה למתמחים בספרות עברית שנה א

12:0016:0044'דפיאלקובהלריסהמבוא לספרות עממית01א122.1105

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

חובה למתמחים בספרות עברית שנה ב

08:3010:0022'בזבה אלרןצפי'חלק א-יצירות מופת בספרות העברית החדשה01א122.2241

10:0012:0022'בבסןאייל'חלק ב-יצירות מופת בספרות העברית החדשה01ב122.2242

חובה למתמחים בספרות השוואתית שנה ב

16:0020:0044'גסובולבדניס'חלק ב- פרספקטיבות ומושגי יסוד:ספרויות אירופה01א122.2492

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- מכישרון לכישור - סדנת כתיבה 01א122.1338

14:0016:0022'ברביניאןדורית 'חלק ב- מכישרון לכישור - סדנת כתיבה 01ב122.1339

08:3012:0044בוייכרטרפאלמשוררות בישראל בשנות האלפיים01א122.2540

12:0014:0022'בבסןאיילסיפורים על כתיבה בפרוזה העברית: הספרות והחיים01א122.2493

16:0020:0044'גבסןאיילפואטיקה של התנגדות: הפרוזה הישראלית01א122.2541

08:3012:0044 'דמילואחיההסיפור האישי בפולקלור הישראלי01א122.2544

08:3012:0044'בוייכרטרפאלשירי אהבה ישראליים: אהבות מקומיות01ב122.2542

14:0018:0044'בברםשחרמשוררים כותבים על משוררים:שנינו נכווים באש ושלג של כוכבים, הוא ואני01ב122.2543

סמינרים ספרות עברית 



08:3012:0044'בוייכרטרפאלסמינר משוררות בישראל בשנות האלפיים01א122.3540

14:0018:0044בלחמןלילךבין מזרח למערב: סמינר כתיבה של משוררות נשים01א122.3394

16:0020:0044'דוייכרטרפאלעל תרגומי שירה משפות שונות-סמינר גשרים בין תרבויות01א122.3395

16:0020:0044'גבסןאיילפואטיקה של התנגדות: סמינר הפרוזה הישראלית01א122.3541

08:3012:0044 'דמילואחיהסמינר הסיפור האישי בפולקלור הישראלי01א122.3544

08:3012:0044'בוייכרטרפאלשירי אהבה ישראליים: סמינר אהבות מקומיות01ב122.3542

14:0018:0044'בברםשחרמשוררים כותבים:ואני שנינו נכווים באש ושלג של כוכבים, סמינר הוא01ב122.3543

08:3012:0044'גגורדינסקיהנטשה20-הרנסנס וספרות המאה ה, ימי הביניים: סמינר שובו של ההומאניזם01ב122.3396

קורסי בחירה בספרות השוואתית

14:0016:0022'בלב כנעןורדהקול האנושי01א122.2494

12:0016:0044'בפיאלקובהלריסהקושצקי בן העל מוות ואחרים לפני שנים רבות ובימינו, באבה יגה01א122.2495

12:0016:0044' בדוידיעינתצרפת וספרד, הנובלה הקצרה באיטליה01א122.2753

12:0016:0044'גפפרניולדימיר19-הסיפור הקצר הרוסי של המאה ה01א122.2754

12:0016:0044'דעמררותערכים פמיניסטיים בכתיבה של נשים בספרות וברשתות החברתיות01א122.2755

44מתוקשבראופמןרויתמעשיות בעידן המידע-כיפה אדומה ביער האינטרנט01א122.1052

12:0016:0044'בפיאלקובהלריסה19-ספרות ילדים ברוסיה במאה ה? מה פותח מפתח זהב01ב122.2756

12:0016:0044'גפפרניולדימיראומנות הסיפור מתקופת הפולקלור עד ימינו01ב122.2496

12:0016:0044'דפפרניולדימירהטירוף החולני בין טפשות ונבואה:יצוגי השיגעון בספרות הרומנטית01ב122.2757

44מתוקשבראופמןרויתגישות פסיכולוגיות לספרות עממית01ק122.2043

סמינרים בספרות השוואתית 

12:0016:0044'בדוידיעינתצרפת וספרד, סמינר הנובלה הקצרה באיטליה01א122.3753

12:0016:0044'גפפרניולדימיר19-סמינר הסיפור הקצר הרוסי של המאה ה01א122.3754

08:3012:0044'דפפרניולדימירסמינר המיתוס והספרות01א122.3820

12:0016:0044'דעמררותסמינר ערכים פמיניסטיים בכתיבה של נשים בספרות וברשתות החברתיות01א122.3755

16:0020:0044'דסובולבדניסמושגי יסוד והיסטוריה,גישות:סמינר ספרות השוואתית כתחום דעת01א122.3821

12:0016:0044'בדוידיעינתסמינר הלב הפראי של קלאריסה ליספקטור01א122.3822

12:0016:0044'בפיאלקובהלריסה19-ספרות ילדים במאה ה? סמינר מה פותח מפתח זהב01ב122.3756

08:3012:0044'דעמררותסמינר יצירות מופת בספרות הצרפתית וייצוגן בקולנוע01ב122.3823

12:0016:0044'דפפרניולדימירהטירוף החולני בין טפשות ונבואה: סמינר יצוגי השיגעון בספרות הרומנטית01ב122.3757

12:0016:0044' דדוידיעינתסמינר אלימות וספרות ברומן הלטינו אמריקאי בן זמננו01ב122.3824


