
הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 12/08/20 
  שעות20:00סה''כ  'סמ': א  מערכת שעות עבור:כתיבה יוצרת 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

תחביר עברי הסיפור הקצר: סדנת פרוזה מתקדקריאה בטקסטים: מלשון המקרא 10:00 
 0614140301 0680605501 0614140701

שיעור סדנה שיעור 
ד"ר עינת גונן גב' איילת צברי גב' עינב פלק 

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

בין כתיבה לאמנות אקטיביסטית: סדנה בעריכת תרגום סדנה: מילים כפעולה 12:00 
 0680605801 0680702801 0680605901

סדנה סדנה סדנה 
גב' עדי קיסר ד"ר רן הכהן מר יונתן לוי 

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

סדנה בפרוזה (לשנה א') סדנה בשירה (לשנה א') 14:00 
 0680200201 0680600001

סדנה סדנה 
מר דרור משעני גב' ליאת קפלן 

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

סמנטיקה העברית ממעוף הציפור 16:00 
 0614140201 0614243401

שו"ת שיעור 
ד"ר ורד סיידון ד"ר עמנואל  מסטיי 

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

 18:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   



הפקולטה למדעי הרוח החוג לספרות 12/08/20 
  שעות20:00סה''כ  'סמ': ב  מערכת שעות עבור:כתיבה יוצרת 

יום ה יום ד יום ג יום ב יום א שעה 

 08:00

כתיבת טבע: סדנת פרוזה מתקדמת10:00 
 0680605301

סדנה 
פרופ' דרור בורשטיין 

סמ' ב' 
 10:00-12:00

סדנה בפרוזה (לשנה א') קריאה בטקסטים: מלשון המקרא תחביר עברי 12:00 
 0614140702 0614140302 0680600002

סדנה שיעור שיעור 
מר דרור משעני גב' עינב פלק גב' עינב פלק 

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

 ------------------------------
סדנה בתרגום פרוזה 

 0680601601
סדנה 

ד"ר רן הכהן 
סמ' ב' 

 12:00-14:00

מוולך ועד סאפפו: סדנת שירה מתק14:00 
 0680620701

סדנה 
גב' שרון אס 

סמ' ב' 
 14:00-16:00

סדנה: התרגום כשער לכתיבה סדנה בשירה (לשנה א') סדנת ביקורת כתיבה ז'אנרית: סדנה פרוזה מתקד16:00 
 0680620601 0680601901 0680600202 0680701401

סדנה סדנה סדנה סדנה 
מר דרור משעני גב' ליאת קפלן ד"ר שאול סתר מר דרור משעני 

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

 18:00

1 ©  כל הזכויות שמורות לאמיר לופו   


