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,  ב סמסטר   – ספרות עברית  המחלקה ל   פ"א תש '

  

' הקורס    שעות  יום   שם המרצה     שם הקורס   מס

  

  אורות וצללים  בעידן ההשלה והנאורות   122-1-0208

  

  

  10:00-12:00  ב  בנבג'י  .ד"ר א  

הפנים החדשות של השירה העברית בספרד    122-1-2371
  הנוצרית 

  
  

  14:00-16:00  ג  כפיר  .ד"ר א  

מבוא לספרות העברית החדשה במאה    122-1-4491

  שירה  –העשרים 

 

  10:00-12:00  ג  גרינוולד  .ד"ר ר  

  מניטשה עד דרידה  - תורת הספרות   122-1-2101

  

 

- סוקר .פרופ' ח  

  שווגר 

  10:00-12:00  ה

בראי   מחלה ורפואיה -אנא רפא נא לה'   122-1-0409

  השירה העברית בימי הביניים

 

  12:00-14:00  ה  סתר  .גב' ת  

מאלתרמן עד ברי סחרוף: גיבורי תרבות    122-1-0786

  ישראלים 

 

- גלברד .גב' מ  

 עזיזה 

  14:00-16:00  ד

שירה נהנתנית   נמות":  אכול ושתה כי מחר" 122-1-0149

  בימי הביניים 

  

  10:00-12:00  א לנרד  .ד"ר פ  

  הסיפור העממי במדרש מעם לועז  122-1-0450

  

  

  18:00-20:00  ד נבו  . פרופ' ג  

  -והתלת לבנך ביום ההוא: פרודיות ספרדיות  122-1-0773

  יהודיות על ההגדה של פסח 

  

  16:00-18:00  ד ישי  .ד"ר ח  

  14:00-16:00  ה פאפו  .ד"ר א    לאה גולדברג דיוקנה של משוררת  122-1-0364
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, תש ב סמסטר   – ספרות עברית  המחלקה ל   פ"א '

  
' הקורס    שעות  יום   שם המרצה     שם הקורס   מס

  

  מערבית לעברית   -ספרות פוליטית בישראל   122-2-0388
  
 
 

  10:00-12:00  ד  חורי   .פרופ' נ  

  אבק של כוכבים  122-2-0781
  
  
  

  8:00-10:00  ג  שורץ  .פרופ' י  

  העברית איך לקרוא את ספרות התחיה   122-2-0681
  
  
 

  16:00-18:00  ד  ויסמן  .ד"ר ע  

עיונים בסוגת   -הרומנטיקה הטובה והישנה    122-2-0477
  הרומנסה והבלדה 

  
  
  

  14:00-16:00  ג  פאפו  .ד"ר א  

מעבר למילים: צליל ומשמעות בשירה העברית    122-2-0621
  בימה"ב 

  
  
 

  10:00-12:00  ג כפיר  .ד"ר א  

הטקסט העברי מימי  על הטקסטורה של   122-2-0566
  הביניים 

  
 

  14:00-16:00  ג  ישי  .ד"ר ח  

  נשים מזרחיות בספרות   122-2-0591
  
  
  

 שמעוני . ד"ר ב  
  

  12:00-14:00  ג

מעבדה ספרותית הלכה למעשה: ממחקר    122-2-0370
  מסורתי למחקר חישובי 

  
  
  

 מרינברג . ד"ר א  

  

  18:00-20:00  ג

 ד"ר א. מרינברג     בנרטולוגיה מושגי יסוד   122-1-0031

  

  10:00-12:00  ד

  

  

  

  


