
הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות54:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:שיעור 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

פלסטינים, יהודים, ושאלת המודרנ בתים וחורבות: ייצוגי הבית בסיפ מזשיר: מונחי יסוד בשירה מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המער"מעשיות מטורפות": בין ניקולאי 10:00 
 0680319101 0680280101 0680100501 0680322301 0680290301

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
ד"ר מנאר מח'ול פרופ' איריס מילנר ד"ר דנה אולמרט פרופ' גלילי שחר ד"ר יחיל צבן 

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

 ------------------------------
מרומנטיזם לנטורליזם: סטנדל, בל 

 0680318901
שיעור 

פרופ' מישל קאהן 
סמ' א' 

 10:00-12:00

 12:00he Holocaust in American Cult הכנה לרומאן: הקורס האחרון של שירה בעידן הקיצוניות התיאוריה של הספרות והתרבות במבין עברית לערבית - ספרות, היסט
 0680212601 0680327501 0680111201 0680213801 0680318601

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
מר דרור משעני מר שי עבדי פרופ' מיכאל גלוזמן ד"ר אלמוג בהר ד"ר חנה פולין-גלאי 

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

 ------------------------------ ------------------------------
ארטו ופזוליני: תרבות בלא נחת מבוא לתורת התרגום 

 0680730301 0680319201
שיעור שיעור 

ד"ר שאול סתר ד"ר רן הכהן 
סמ' א' סמ' א' 

 12:00-14:00 12:00-14:00
 ------------------------------

שפת נשים? מגדר, מיניות ותרבות 
 0680318801

שיעור 
ד"ר חנה פולין-גלאי 

סמ' א' 
 12:00-14:00

נוכחות-נפקדות: סופרות נשים וקאאתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא לההמצאת האדם: תחנות יסוד בספרוז'אנרים, קונבנציות וקלישאות הסיפורת הלטינו-אמריקנית במאה14:00 
 0680208301 0680210101 0680130501 0680316101 0680213901

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
מר גיא ארליך ד"ר רן הכהן פרופ' אורי ש. כהן ד"ר ננה אריאל ד"ר דניאל בלאושטיין 

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

 ------------------------------
אורלי קסטל-בלום: מונוגרפיה 

 0680300801
שיעור 

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות54:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:שיעור 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

ד"ר סמדר שיפמן 
סמ' א' 

 14:00-16:00
 ------------------------------

בעיות יסוד בתורת הספרות בראי ה
 0680130201

שיעור 
פרופ' ישעיהו שן 

סמ' א' 
 14:00-18:00

גוגול והמדינה : מא20תיאוריה צרפתית במאה ה-בעיות יסוד בתורת הספרות בראי ה: מא20תיאוריה צרפתית במאה ה-מבוא לספרות העממית 16:00 
 0680120301 0680324201 0680130201 0680324201 0680318401

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי פרופ' עירן דורפמן פרופ' ישעיהו שן פרופ' עירן דורפמן ד"ר דוד רוטמן 

סמ' א' סמ' א' סמ' א' סמ' א' סמ' א' 
 16:00-18:00 16:00-18:00 14:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00

 ------------------------------
גוגול והמדינה 

 0680318401
שיעור 

ד"ר דינה ברדיצ'בסקי 
סמ' א' 

 16:00-18:00

 18:00

2 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות58:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:שיעור 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

ספרות ומגדר - של מי הספרות הזא08:00 
 0608100801

שיעור 
פרופ' נוה חנה 

סמ' ב' 
 08:00-10:00

י"ח ברנר כסופר מודרניסט המצאת האדם המודרני: תחנות יסשירת ימי הביניים, מזרח ומערב Of Monsters and Men - Travelinאשמדאי: גלגוליה של השטניות בס10:00 
 0680213601 0680144601 0680111601 0680131201 0680213001

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי פרופ' אורי ש. כהן ד"ר אריאל זינדר ד"ר אריאל זינדר ד"ר יחיל צבן 

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

 ------------------------------ ------------------------------
החוויה הנאראטיבית ספרות מדוברת: סדנת רטוריקה מע

 0680144701 0680312901
שיעור סדנה 

ד"ר רונן סלמן צדקה ד"ר ננה אריאל 
סמ' ב' סמ' ב' 

 10:00-14:00 10:00-12:00
 ------------------------------

המצאת האדם המודרני: תחנות יס
 0680131201

שיעור 
פרופ' אורי ש. כהן 

סמ' ב' 
 10:00-12:00

ספרות ונוכלות מודרניזם ולאומיות: הספרות העברלקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפור ספרות מדוברת: סדנת רטוריקה מעהספרות במעבדה - לקראת מחקר ק12:00 
 0680319001 0680144701 0680100001 0680203601 0680318701

שיעור שיעור שיעור סדנה שיעור 
מר דרור משעני פרופ' אבנר הולצמן פרופ' איריס מילנר ד"ר ננה אריאל מר אמיר חרש 

סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' 
 12:00-14:00 10:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00

 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
יונה וולך -  השירה הישראלית לפ אשמע את קולו המתוק: ייצוגי הקוהפואטיקה של המקרי 

 0680314501 0680209701 0680212901
שיעור שיעור שיעור 

ד"ר דנה אולמרט ד"ר אריאל זינדר ד"ר אייל דותן 
סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' 

 12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-14:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 06/08/19 
  שעות58:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:שיעור 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 - סיפורה של שנה בשירה העב1955 קריאה בסיפורי היינריך פון קליי צמיחתה של סיפורת עברית מודרניספרות גרמנית במאה העשרים (מאהמבול: הפלגה בסיפור תיבת נח 14:00 
 0680213401 0680318301 0680100101 0680302201 0680213201

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
פרופ' מיכאל גלוזמן ד"ר רן הכהן ד"ר מיכל ארבל פרופ' גלילי שחר פרופ' דרור בורשטיין 

סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' 
 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-16:00

 ------------------------------
הפנטסטי בראי הקוגניציה 

 0680327201
שיעור 

פרופ' ישעיהו שן 
סמ' ב' 

 14:00-16:00
 ------------------------------

הפנטסטי בראי הקוגניציה 
 0680327201

שיעור 
פרופ' ישעיהו שן 

סמ' ב' 
 14:00-16:00

התיאוריה והפילוסופיה הספרותית סביבה עוינת - הדקונסטרוקציה שלמזג האוויר ומצב הרוח: איך מרגי יחסי מחבר/ת-קורא/ת בספרות פוספוטוריזם: בחזרה לעתיד 16:00 
 0680212801 0680213501 0680213301 0680213701 0680318501

שיעור שיעור שיעור שיעור שיעור 
ד"ר דינה ברדיצ'בסקי ד"ר רוני הלפרן ד"ר איל בסן ד"ר חן אדלסבורג ד"ר ננה אריאל 

סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' סמ' ב' 
 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00 16:00-18:00

 18:00

2 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   


