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שמות מרציםחדרתקופהסוג מפגשמועדשםקוד מלא

ברייר קופלוביץ ענת209 - 1005-רוחשנתיהרצאה10:00-12:00'אתולדות הספרות33299-01

לפידוס רינה209 - 1005-רוח'סמסטר אהרצאה12:00-14:00'אאנטישמיות ביצירות ספרות ובאגדות עם אירופאיות33199-01

על גלגולי תימות מספר בראשית : מבראשית לבראשיתיות33253-01

בספרות המערבית

ברייר קופלוביץ ענת103 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה12:00-14:00' א12:00-14:00'א

על גלגולי תימות מספר בראשית :מבראשית לבראשיתיות332530-01

בספרות המערבית

ברייר קופלוביץ ענת103 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אסמינריון12:00-14:00' א12:00-14:00'א

לפידוס רינה103 - 902-חברה'סמסטר אהרצאה14:00-16:00'אבין גברים לנשים בספרות הרוסית33381-01

יצחק חן-בר201 - 1005-רוח'סמסטר אהרצאה14:00-16:00'אהווה ועתיד, בין עבר: נוסטלגיה33926-01

חורין מיכל-בן209 - 1005-רוחשנתיהרצאה16:00-18:00'אגרמניה וישראל לאחר השואה: תרבויות של זכרון334040-01

חורין מיכל-בן209 - 1005-רוחשנתיסמינריון16:00-18:00'אישראל וגרמניה לאחר השואה: תרבויות של זיכרון33404-01

חורין מיכל-בן65 - 505-ישראל.מ'סמסטר אהרצאה18:00-20:00'ארומנטיקה ותרבויות אקזוטיות33066-01

הורוביץ רועי112 - 1005-רוח'סמסטר אסדנה08:00-12:00'בסדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת בטקסטים דרמטיים33056-01

חורין מיכל-בן210 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה10:00-12:00' ב10:00-12:00'בהחידה של קפקא33040-01

חורין מיכל-בן210 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אסמינריון10:00-12:00' ב10:00-12:00'בהחידה של קפקא330400-01

-עד המאה ה–תולדות הקומדיה בצרפת : לצחוק עם הצרפתים33651-01
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אלקולומברה יהושע102 - 1002-רוח'סמסטר אהרצאה12:00-14:00'ב

הורוביץ רועי103 - 902-חברה'סמסטר אהרצאה12:00-16:00'בבין מגמות עולמיות לאפיונים מקומיים- מחזאות ישראלית33925-01

שמעוני יובל203 - 1004- רוח203 - 1004-רוח'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה14:00-16:00' ב14:00-16:00'בסדנת פרוזה- כתיבה יוצרת33161-01

מן הטרגדיה היוונית ועד – נשים במלחמה כמבחן מוסרי 33916-01

התיאטרון בן זמנינו

אלקולומברה יהושע101 - 902-חברהשנתיהרצאה16:00-18:00'ב

מן הטרגדיה היוונית ועד – נשים במלחמה כמבחן מוסרי 339160-01

התיאטרון בן זמנינו

אלקולומברה יהושע101 - 902-חברהשנתיסמינריון16:00-18:00'ב

כהן אליעז203 - 1004- רוח203 - 1004-רוח'סמסטר ב' סמסטר אסדנה16:00-18:00' ב16:00-18:00'בסדנא לכתיבת שירה- כתיבה יוצרת33160-01

גלרון הדר402 - 1004-רוחשנתיסדנה18:00-20:00'בכתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית33057-01

עמיר אילה112 - 1005-רוח'סמסטר אהרצאה10:00-12:00'גספרות ופסיכואנליזה33069-01

עמיר אילה'סמסטר בהרצאה10:00-12:00'גספרות מדברת כאב ואמפתיה: הקול והגוף33168-01

ברייר קופלוביץ ענת104 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה10:00-12:00' ג10:00-12:00'גהתפתחות הסיפורת הבלשית33208-01

ברייר קופלוביץ ענת104 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אסמינריון10:00-12:00' ג10:00-12:00'גהתפתחות הסיפורת הבלשית332080-01

עמיר אילה210 - 902-חברהשנתיהרצאה12:00-14:00'גרומן החניכה הגברי והנשי33914-01

עמיר אילה210 - 902-חברהשנתיסמינריון12:00-14:00'גרומן החניכה הגברי והנשי339140-01

מועלם שלומי103 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה12:00-14:00' ג12:00-14:00'גהחוויה המיסטית במזרח ובמערב33167-01

מועלם שלומי103 - 902-חברה'סמסטר ב' סמסטר אסמינריון12:00-14:00' ג12:00-14:00'גהחוויה המיסטית במזרח ובמערב331670-01

ברייר קופלוביץ ענת201 - 902-חברה'סמסטר אהרצאה14:00-16:00'גההתמכרות לאלכוהול בספרות33179-01

מועלם שלומי112 - 1005-רוח'סמסטר אהרצאה16:00-18:00'גהחיפוש אחר הגאולה מהודו העתיקה ועד לבודהיזם333280-01

לפידוס רינה101 - 902-חברה'סמסטר אהרצאה16:00-18:00'גהשפעות רוסיות33492-01

הורוביץ רועי207 - 1005-רוח'סמסטר אהרצאה08:00-12:00'ד'ספר הספרים'שימוש דרמטי ותיאטרוני ל-ממקרא לבמה33915-01

הורוביץ רועי207 - 1005-רוח'סמסטר אסמינריון08:00-12:00'ד'ספר הספרים'שימוש דרמטי ותיאטרוני ל-ממקרא לבמה339150-01

מעשה היצירה ופענוחה בספרות - מספרים ודמויות , סופרים33513-01

ובביקורת

עמיר אילה202 - 1002-רוח'סמסטר אהרצאה10:00-12:00'ד

מאשיטי יעקב999-  נלמד בזום 999- נלמד בזום 'סמסטר ב' סמסטר אהרצאה10:00-12:00' ד10:00-12:00'דמחזותיו של שייקספיר33297-01

מאשיטי יעקב999-  נלמד בזום 999- נלמד בזום 'סמסטר ב' סמסטר אסמינריון10:00-12:00' ד10:00-12:00'דמחזותיו של שייקספיר332970-01

עמיר אילה112 - 1005-רוחשנתיהרצאה12:00-14:00'דצילום וקולנוע, אמנות, ספרות: השיח בין האמנויות33089-01

ספרות ואסתטיקה מיוון העתיקה עד - חיוכה של אפרודיטה 33210-01

הרנסנס

אלקולומברה יהושע209 - 1005-רוחשנתיהרצאה12:00-14:00'ד

מועלם שלומי201 - 1005-רוחשנתיהרצאה12:00-14:00'ד"ספרות ופילוסופיה במפגש:" לולאה מוזרה33392-01

מועלם שלומי201 - 1005-רוחשנתיסמינריון12:00-14:00'ד"ספרות ופילוסופיה במפגש: "לולאה מוזרה333920-01

יצחק חן-בר209 - 1005-רוחשנתיהרצאה14:00-16:00'דהעיר בספרות ובתרבות33928-01

מאשיטי יעקב999- נלמד בזום שנתיסמינריון14:00-16:00'דתורת הספרות ועקרונות מתודולוגים33494-01

יצחק חן-בר209 - 1005-רוחשנתיסמינריון14:00-16:00'דהעיר בספרות ובתרבות339280-01

שמעוני יובל203 - 1004-רוח'סמסטר אסדנה16:00-18:00'דסדנה לכתיבת פרוזה מתקדמים33165-01


