
חדרמועדשםקוד מלא

207 - 1005-רוח10:00-12:00'אתולדות הספרות33299-01

207 - 1005-רוח10:00-12:00'אתולדות הספרות33299-02

על גלגולי : מבראשית לבראשיתיות33253-01

תימות מספר בראשית בספרות 

המערבית

207 - 1005- רוח207 - 1005-רוח12:00-14:00' א12:00-14:00'א

על גלגולי :מבראשית לבראשיתיות332530-01

תימות מספר בראשית בספרות 

המערבית

207 - 1005- רוח207 - 1005-רוח12:00-14:00' א12:00-14:00'א

ישראל וגרמניה : תרבויות של זיכרון33404-01

לאחר השואה

102 - 1002-רוח14:00-16:00'א

גרמניה וישראל : תרבויות של זכרון334040-01

לאחר השואה

102 - 1002-רוח14:00-16:00'א

בין טריסטן לפאוסטוס : תומאס מאן33047-01

(תשתית)

112 - 1005-רוח16:00-18:00'א

203 - 1002-רוח16:00-18:00'ארומנטיקה ותרבויות אקזוטיות33066-01

, היבטים ספרותיים: קוראים וקוראות33507-01

פסיכולוגיים ותרבותיים

203 - 1002-רוח10:00-12:00'ב

מעשה - מספרים ודמויות , סופרים33513-01

היצירה ופענוחה בספרות ובביקורת

207 - 1005-רוח10:00-12:00'ב

102 - 1002- רוח102 - 1002-רוח10:00-12:00' ב10:00-12:00'במחזותיו של שייקספיר33297-01

102 - 1002- רוח102 - 1002-רוח10:00-12:00' ב10:00-12:00'במחזותיו של שייקספיר332970-01

, אמנות, ספרות: השיח בין האמנויות33089-01

צילום וקולנוע

207 - 1005-רוח12:00-14:00'ב

203 - 1002-רוח12:00-14:00'באסתטיקה מודרנית: חידת היופי33352-01

אסתטיקה מודרנית : חידת היופי333520-01

וספרות

203 - 1002-רוח12:00-14:00'ב

999- חדר מחלקה 14:00-16:00'בסדנה לכתיבת פרוזה מתקדמים33165-01

102 - 1002-רוח14:00-16:00'בתורת הספרות ועקרונות מתודולוגים33494-01

ממחזה כתוב - סצינות ניתוח וביצוע33911-01

להצגה

207 - 1005-רוח14:00-16:00'ב

בין מגמות עולמיות - מחזאות ישראלית33925-01

לאפיונים מקומיים

207 - 1005-רוח14:00-16:00'ב

-סדנה לכתיבת שירה-שיר נס השיר33141-01

מתקדמים

101 - 902-חברה16:00-18:00'ב

112 - 1005-רוח16:00-18:00'במתקדמים-'ארגז כלים לכותבי פרוזה ב33146-01

העולם הפנימי : בין ספרות לפסיכולוגיה33067-01

בסיפורת

402 - 1004-רוח10:00-12:00'ג

402 - 1004-רוח10:00-12:00'גספרות ופסיכואנליזה33069-01



402 - 1004-רוח12:00-14:00'גרומן החניכה הגברי והנשי33914-01

402 - 1004-רוח12:00-14:00'גרומן החניכה הגברי והנשי339140-01

114 - 404-יהדות12:00-14:00'גספרות וסביבה33929-01

נשים כותבות בעת החדשה ובעידן 33125-01

הנאורות

114 - 404-יהדות14:00-16:00'ג

נשים כותבות בעת החדשה ובעידן 331250-01

הנאורות

114 - 404-יהדות14:00-16:00'ג

102 - 901-חברה14:00-16:00'גהדרכה בכתיבה מחקרית33918-01

14:00-16:00'גהדרכה בכתיבה מחקרית33918-02

112 - 1005-רוח14:00-16:00'גהווה ועתיד, בין עבר: נוסטלגיה33926-01

-עיונים בספרות אפרו: אז הזה'כל הג33927-01

אמריקאית

102 - 901-חברה14:00-16:00'ג

102 - 1002-רוח16:00-18:00'גההתמכרות לאלכוהול בספרות33179-01

209 - 1005-רוח16:00-18:00'גההתמכרות לסמים בספרות33295-01

112 - 1005- רוח207 - 1005-רוח10:00-12:00' ד10:00-12:00'דהחידה של קפקא33040-01

112 - 1005- רוח207 - 1005-רוח10:00-12:00' ד10:00-12:00'דהחידה של קפקא330400-01

203 - 1004-רוח12:00-14:00'דארגז כלים לכותבי פרוזה33158-01

כליו של הסופר לעומת -ספרות וקולנוע33164-01

כליו של הבמאי

203 - 1004-רוח12:00-14:00'ד

ספרות : תורת הסוד וספרות עולם33453-01

וקבלה במפגש

102 - 1002-רוח12:00-14:00'ד

ספרות : תורת הסוד וספרות עולם334530-01

וקבלה במפגש

102 - 1002-רוח12:00-14:00'ד

203 - 1004-רוח14:00-16:00'דסדנת פרוזה- כתיבה יוצרת33161-01

102 - 1002-רוח14:00-16:00'דהעיר בספרות ובתרבות33928-01

102 - 1002-רוח14:00-16:00'דהעיר בספרות ובתרבות339280-01

16:00-17:00'דקולקויום מחלקתי33950-01

112 - 1005-רוח16:00-18:00'דכתיבה ומשחק מתוך יצירה אישית33057-01

207 - 1005-רוח16:00-18:00'דמדיטציה, תרבות, ספרות: זן בודהיזם33157-01

203 - 1004-רוח16:00-18:00'דסדנא לכתיבת שירה- כתיבה יוצרת33160-01



החיפוש אחר הגאולה מהודו העתיקה 333280-01

ועד לבודהיזם

65 - 505-ישראל.מ16:00-18:00'ד

שימוש דרמטי -ממקרא לבמה33915-01

'ספר הספרים'ותיאטרוני ל

201 - 1005-רוח18:00-20:00'ד

שימוש דרמטי -ממקרא לבמה339150-01

'ספר הספרים'ותיאטרוני ל

201 - 1005-רוח18:00-20:00'ד

סדנת דרמטורגיה וקריאה מודרכת 33056-01

בטקסטים דרמטיים

209 - 1005-רוח20:00-22:00'ד


