
הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות22:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:מבואות 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה א 08:00 
 0680144501

סדנה 
ד"ר דנה אולמרט 

סמ' א' 
 08:00-10:00

תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה מזשיר: מונחי יסוד בשירה 10:00 
 0680100501 0680100601 0680100602

תרגיל תרגיל שיעור 
מר עידו פוקס גב' מרים שורץ ד"ר דנה אולמרט 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרמיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה א התיאוריה של הספרות והתרבות במ12:00 
 0680111201 0680144502 0680111303

תרגיל סדנה שיעור 
מר יונתן תדמור פרופ' איריס מילנר פרופ' מיכאל גלוזמן 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00

תרגיל במזשיר: מונחי יסוד בשירה תרגיל בתיאוריה של הספרות והתרהמצאת האדם: תחנות יסוד בספרו14:00 
 0680130501 0680111302 0680100603

תרגיל תרגיל שיעור 
מר עמרי לבנת מר עידו פלד פרופ' אורי ש. כהן 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

תרגיל בתיאוריה של הספרות והתר16:00 
 0680111301

תרגיל 
גב' יעל איזנברג 

סמ' א' 
 16:00-18:00

 18:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות14:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:מבואות 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד שירת ימי הביניים, מזרח ומערב מיומנויות יסוד: קריאה וכתיבה א 10:00 
 0680144503 0680111601 0680111102

תרגיל שיעור סדנה 
גב' מאיה שבאלבו ד"ר אריאל זינדר ד"ר מיכל ארבל 

סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' 
 10:00-12:00 10:00-12:00 10:00-12:00

תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפור 12:00 
 0680100001 0680111103

תרגיל שיעור 
גב' שני פוקר פרופ' איריס מילנר 

סמ' ב' סמ' ב' 
 12:00-14:00 12:00-14:00

צמיחתה של סיפורת עברית מודרני14:00 
 0680100101

שיעור 
ד"ר מיכל ארבל 

סמ' ב' 
 14:00-16:00

תרגיל בלקרוא סיפור: מונחי יסוד 16:00 
 0680111101

תרגיל 
מר מיכאל אילוז 

סמ' ב' 
 16:00-18:00

 18:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   


