
ייתכנו שינוייםג"תשפ. א.קטלוג ב    

ז"נקס"שששעותיוםמרצהשם קורס

סיוםהתחלהחובה לכלל התלמידים שנה אקוד קורס וסמסטר

10:0012:0021'גבסןאיילקריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים01א122.1017

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

16:0020:0044'גגורדינסקיהנטשהמבוא לשירה01ב122.1002

08:3012:0044'בדוידיעינתמבוא לדרמה01ב122.1705

חובה למתמחים בספרות עברית שנה א

12:0016:0044'אפיאלקובהלריסהמבוא לספרות עממית01א122.1105

12:0016:0044'גדוידיעינתמבוא לשירת ימי הביניים01ב122.1214

12:0016:0044' גשטייןדינהמבוא למדרש ואגדה01א122.1101

חובה למתמחים בספרות עברית שנה ב

16:0018:0022'בזבה אלרןצפי'חלק א-יצירות מופת בספרות העברית החדשה01א122.2241

10:0012:0022'גבסןאייל'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

12:0016:0044'דלב כנעןורדפרספקטיבות היסטוריות  א:ספרויות אירופה01ב122.1440

חובה לכלל התלמידים שנה ב או ג

12:0016:0044'דעמררות(גישות ומושגי יסוד)? מהי ספרות01א122.2490

קורסי בחירה בספרות עברית 

14:0016:0022'ברביניאןדורית 'חלק א- המסע בעקבות הסיפור : מטיוטה לטיוטה- סדנת כתיבה 01א122.1342

14:0016:0022'ברביניאןדורית 'חלק א- המסע בעקבות הסיפור : מטיוטה לטיוטה- סדנת כתיבה 01ב122.1343

08:3012:0044בוייכרטרפאלעל אמנות השירה של יהודה עמיחי-עכשיו ובימים אחרים01א122.2545

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

16:0020:0044'דגורדינסקיהנטשהשפת הרגש במודרניזם העברי? מה זאת אהבה01א122.2546

08:3012:0044'בוייכרטרפאלעל הבדידות בשירה הישראלית החדשה-כולם מעשים בודדים01ב122.2547

12:0016:0044'גברםשחרסיפורי רכבות01ב122.2548

12:0016:0044'בשטייןדינה חידה, פתגם: הצורות הקצרות01ב122.2549

18:0020:0022'דאלרן-זבהצפיבין ספרות עממית לספרות פופולארית: כוחו של סיפור01ב122.2550

סמינרים ספרות עברית 



08:3012:0044'בוייכרטרפאלעל אמנות השירה של יהודה עמיחי-סמינר עכשיו ובימים אחרים01א122.3545

12:0016:0044'בברםשחר סמינר קולו של המדבר01א122.3397

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

12:0016:0044'דוייכרטרפאלדיוקנה של כלת פרס נובל לספרות ויסלבה שימבורסקה-סמינר יריד הקסמים01א122.3144

16:0020:0044'דגורדינסקיהנטשהשפת הרגש במודרניזם העברי" ?מה זאת אהבה"סמינר 01א122.3546

08:3012:0044'בוייכרטרפאלעל הבדידות בשירה הישראלית החדשה-סמינר כולם מעשים בודדים01ב122.3547

12:0016:0044'בברםשחרסמינר על הידידות01ב122.3145

16:0020:0044'בשטייןדינה גברים ומה שביניהם, סמינר נשים01ב122.3147

12:0016:0044'גברםשחרסמינר סיפורי רכבות01ב122.3548

12:0016:0044'בשטייןדינה חידה, פתגם: סמינר הצורות הקצרות01ב122.3549

12:0016:0044'דגורדינסקיהנטשהסמינר הגירה בספרות ובקולנוע הישראליים01ב122.3146

קורסי בחירה בספרות השוואתית

08:3012:0044' בדוידיעינתספרות וסביבה, תרבות וטבע? קריטיסיזם-מה זה אקו01א122.2758

10:0014:0044'גפיאלקובהלריסהמזרח ומערב בספרות הרוסית01ב122.2759

44מתוקשבראופמןרויתמתוקשב-נשים ונשיות בספרות העממית01א122.2046

12:0016:0044'בפיאלקובהלריסה01Folk Literature and its Application for Literary Researchב122.2760

44מתוקשבראופמןרויתמתוקשב-מעשיות וחלומות01ק122.2045

סמינרים בספרות השוואתית 

08:3012:0044' בדוידיעינתספרות וסביבה, תרבות וטבע? קריטיסיזם-סמינר מה זה אקו01א122.3758

16:0020:0044'בפיאלקובהלריסהסמינר הפואטיקה של מיכאיל בולגקוב01א122.3484

08:3012:0044'דדוידיעינתצנזורה ופריצת גבולות,טאבו,חופש ביטוי-סמינר מותר ואסור בספרות01א122.3825

10:0014:0044'גפיאלקובהלריסהסמינר מזרח ומערב בספרות הרוסית01ב122.3759

12:0016:0044'בפיאלקובהלריסה01Folk Literature and its Application for Literary Researchב122.3760

16:0020:0044'גסובולבדניס"שר הטבעות"ספרות נוצרית מהברית החדשה ל01ב122.3826

16:0020:0044'דסובולבדניסיניה וולף'וירג, קפקא, סמינר פרוסט01ב122.3827


