
אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:ספרות עברית וכללית שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר א

0ד"ר שמיר אילתקריאה מודרכת - ספרות כללית6990-01 1.00.50

0מילמן שלומיתקריאה מודרכת - ספרות עברית6991-01 1.00.50

0ד"ר שמיר אילתיסודות הסיפורת10:0011:306950-01א 4.002.00

בין "עקרות בית נואשות" ל-"אחת10:0011:307054-00א
שיודעת": דיוקן הגיבורה בסיפור הנשי

הקצר

ד"ר בן-ישראל
קסוטו גוני

2.001.00

ד"ר בן-ישראליסודות השירה12:0013:306951-01א
קסוטו גוני

0 4.002.00

(יחסים מסוכנים - נשים בסיפורת,12:0013:307047-00א
שירה וקולנוע (סמינריון

6.002.00ד"ר שמיר אילת

ד"ר בן-ישראל'צמתים בספרות עברית וישראלית א14:0015:306959-00א
קסוטו גוני

2.001.00בית 57 כיתה 101

ושתי ו"הג'גולו מקונגו": הומור וצחוק14:0015:302073733-00א
אמנות ופסוכולוגיה

2.001.00מילמן שלומית

ללכת שבי אחריהם - יחסי מורים10:0011:307030-00ב
ותלמידים בספרות

4.002.00ד"ר דה-מלאך נעמי

סדנה לכתיבת שירה למתחילים12:0013:307058-01ב
וממשיכים

0גלוברמן יעל 2.001.00

האבסורד והתקווה המרפאת – עיון14:0015:309875723-00ב
ביצירות פרנץ קפקא

0פרופ' יצחקי משה 2.001.00

0ד"ר המאירי ישראליסודות הדרמה10:0013:306952-01ה 4.002.00בית 46 כיתה 303

סיפור בורא עולם: בין סיפור, מספר12:0013:307021-01ה
וקהל

ד"ר אטינגר-סלמה
אילת

0 2.001.00

ד"ר אטינגר-סלמהיסודות שירת החול בספרד14:0015:306954-01ה
אילת

0 4.002.00

0פרופ' וייכרט רפינשים בשירה - ושירת נשים14:0015:302073736-00ה 4.002.00בית 46 כיתה 201

סדנת תיאטרון: כתיבה, עיבוד ותרגום14:0015:309875730-00ה
לתאטרון

0בוזגלו שמעון 2.001.00בית 46 כיתה 403

0פרופ' וייכרט רפיקרוא וכתוב: סדנת מתחילים15:4517:1543102-01ה 2.001.00בית 46 כיתה 201

המוזיקה שבשירים - על שירי משוררים17:3019:009875725-00ה
שהולחנו ועל פזמונים שהם שרים

0פרופ' וייכרט רפי 2.001.00בית 46 כיתה 201

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

0ד"ר שמיר אילתקריאה מודרכת - ספרות כללית6990-01 1.00.50 המשך

0מילמן שלומיתקריאה מודרכת - ספרות עברית6991-01 1.00.50 המשך

עדות אחרת: השתקפויות השואה08:1509:459876017-00א
בספרות

2.001.00ד"ר רווה ענבר

0ד"ר שמיר אילתיסודות הסיפורת10:0011:306950-01א 4.002.00 המשך

יבשת אבודה: ייצוגי אימהות בספרות10:0011:309875996-00א
העברית

2.001.00ד"ר רווה ענבר

ד"ר בן-ישראליסודות השירה12:0013:306951-01א
קסוטו גוני

0 4.002.00 המשך

(יחסים מסוכנים - נשים בסיפורת,12:0013:307047-00א
שירה וקולנוע (סמינריון

6.002.00ד"ר שמיר אילת המשך

10/07/2017

טז' תמוז תשע"ז

08:12

2מתוךעמודעמוד 1



אורנים-המכללה האקדמית תואר ראשון   חוג:ספרות עברית וכללית שנה:א,ב,ג,ד תשעח

ש"שנ.זיכוי החדר שם שיעור תל.בפועלהמרצהקוד שיעוריום עד שעהמשעה

סמסטר ב

פלוטו, אתגר קרת ואליס בארץ12:0013:307115-00א
הפלאות - התבגרות בספרות ובאמנות

2.001.00מילמן שלומית

2.001.00ד"ר שמיר אילת'צמתים בספרות עברית וישראלית ב14:0015:306963-00א

ללכת שבי אחריהם - יחסי מורים10:0011:307030-00ב
ותלמידים בספרות

4.002.00ד"ר דה-מלאך נעמי המשך

0ד"ר דה-מלאך נעמיביקורת ותאוריה12:0013:306966-01ב 2.001.00בית 49 קרוואן 101

אמרו את זה קודם לפני, לא משנה:08:1509:459875995-00ה
אינטרטקסטואליות במרחבי הספרות

העברית

ד"ר בן-ישראל
קסוטו גוני

2.001.00

עצמאות, כיפור, לבנון: ספרות10:0011:309876023-00ה
ישראלית בזמן מלחמה

2.001.00ד"ר שמיר אילת

אהבה, חשק, ונשים בספרות ימי12:0013:307050-00ה
הביניים

ד"ר אטינגר-סלמה
אילת

2.001.00בית 46 כיתה 403

ד"ר אטינגר-סלמהיסודות שירת החול בספרד14:0015:306954-01ה
אילת

0 4.002.00 המשך

0פרופ' וייכרט רפינשים בשירה - ושירת נשים14:0015:302073736-00ה 4.002.00בית 46 כיתה 201 המשך

0פרופ' וייכרט רפיקרוא וכתוב: סדנת ממשיכים15:4517:15100361-00ה 2.001.00בית 46 כיתה 201

10/07/2017

טז' תמוז תשע"ז

08:12

2מתוךעמודעמוד 2


