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  :'קורסי שנה א

  :קורסי שפה
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

  10-12  'ב  שנתי  'א  תרגיל  8  ניר שטרןמר   מכינה ברומית  28203
  10-12  'ה  שנתי  'א          
                  
                  

  10-12  'א  שנתי  'א  תרגיל  8  דנה שלו 'פרופ  מכינה ביוונית  28102
  10-12  'ד  שנתי  'א          

  

  :קורסי מבוא
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

: מבוא לתרבות הקלאסית  28218
  יוון

  14-16  'א  'א  'א  שעור  2  דנה שלו' פרופ

                  
: מבוא לתרבות הקלאסית  28219

  רומא
  14-16  'ג  'ב  'א  שעור  2  ר עמיאל ורדי"ד

  

  :'קורסי שנה ב

 :קורסי שפה

 

 

 

 

' מס
  קורס

  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

חלק (יוונית למתקדמים   28107
  )'א

  12-14  'ד  'א  'א  תרגיל  2  דנה שלו' פרופ

                  
חלק (יוונית למתקדמים   28117

  )'ב
  14-16  'א  'ב  'א  תרגיל  2  דנה שלו' פרופ

                  
חלק (רומית למתקדמים   28222

  )'א
  12-14  'ה  'א  'א  תרגיל  2  ר עמיאל ורדי"ד

                  
חלק (רומית למתקדמים   28223

  )'ב
  14-16  'ד  'ב  'א  תרגיל  2  חנה רוזן' פרופ



  ):תרגילי קריאה בשפות מקור(' ג- ו' שנים ב קורסי

  :יוונית
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

  16-18  'א  'א  'א  תרגיל  2  דבורה גרא' פרופ  אפולוגיה, אפלטון  28116
                  

  16-18  'א  'ב  'א  תרגיל  2  דבורה גרא' פרופ  הומרוס  28309
                  

  12-14  'ד  'ב  'א  תרגיל  2  דבורה גרא' פרופ  הרודוטוס  28314
                  

  16-18  'ד  'א  'א  תרגיל  2  דבורה גרא' פרופ  אלקסטיס, אוריפידס  28420
  

  : רומית
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

  14-16  'ג  'א  'א  תרגיל  2  ורדיר עמיאל "ד  מכתבי קיקרו ופליניוס  28317
                  

  12-14  'ג  'ב  'א  תרגיל  2  ר עמיאל ורדי"ד  פלאוטוס 28232
                  

  12-14  'ג  'א  'א  תרגיל  2  ורדיר עמיאל "ד  גיאורגיקה, ורגיליוס  28233
                  

ר אילנה "ד  הביניים-לטינית של ימי  28509
  קלוטשטיין

  10-12  'ג  'ב  'א  תרגיל  2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ):סמינרים(' קורסי שנה ג

  :יוונית
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

  12-14  'ד  'א  'א  סמינר  2  דבורה גרא' פרופ  שירה לירית יוונית  28803
                  

: אפלטון ואבות הכנסיה  28821
  טקסטים נבחרים

 דבורה גרא' פרופ
  ר דוד סתרן"וד

  16-18  'ד  'ב  'א  סמינר  2

                  
  8-10  'ד  'א  'א  סמינר  2  דנה שלו' פרופ  רומן יווני  28886

  

  :רומית
' מס

  קורס
  שעות  יום   סמסטר   קבוצה   סוג שיעור  ז"נ  שם המרצה  שם הקורס

  14-16  'ה  'א  'א  סמינר  2  ר עמיאל ורדי"ד  סאטירה: הורטיוס  28831
                  

  14-16  'ה  'ב  'א  סמינר  2  ר עמיאל ורדי"ד  העצמי אצל סנקה ופליניוס  28835
                  

 –רפואה ברומא העתיקה   28840
  במקורות לטינייםקריאה 

ר אורלי "ד
  לואיס

  14-16  'ב  'א  'א  סמינר  2
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