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 גפ"תש – שומעים חופשייםתכנית לימודים ל

 
שומעים חופשיים רשימה של קורסים, בחוגים שונים, שפתוחים ללכם בזה אוניברסיטת חיפה שמחה להגיש 
 מותנית ברישום כמפורט להלן:ההשתתפות בקורסים . גפ"תשהמבקשים ללמוד בשנת הלימודים 

 
 כל קורס רשום תחת החוג שבו הוא נלמד והוא מצוין כדלקמן:

 ;מספר נקודות זכות (נ"ז) ;)שש"סמספר שעות שבועיות סמסטריאליות ( ;(אירוע) שם הקורס ;(אירוע) מספר הקורס
 ה. שם המור ;זמני הוראה

 ).רשימת הקורסים ערוכה לפי סמסטרים (סמסטר א', סמסטר ב'
 

במידה ושומע חופשי יהיה מעוניין לבטל הרשמתו לאחר התרשמות מהקורס, הוא יוכל לעשות זאת עד 
 ולקבל את כספו בחזרה. 23.11.2022ולכל המאוחר, עד תאריך  שבועיים מיום הרישום

 ב במלוא הסכום עבור הקורס.לאחר תאריך זה יחוי
 

 או ציון בקורס שאינם מבקשים לקבל אקרדיטציהשכר הלימוד לגימלאים 
 לקורס בן שעה עד שעתיים שבועיות סמסטריאליות.₪  393
 לקורס בן שלוש שעות סמסטריאליות ומעלה.₪  584

 
 שכר הלימוד לשומעים חופשיים (לא גימלאים) שאינם מבקשים לקבל אקרדיטציה או ציון בקורס

 לקורס בן שעה עד שעתיים שבועיות סמסטריאליות.₪  519
 לקורס בן שלוש שעות סמסטריאליות ומעלה.₪  978

 
) מזכה בתעודת 2022(צמוד למדד יולי ₪  268תשלום דמי שירותים בסך לשומעים חופשיים ללא אקרדיטציה 

 .התלמיד, קבלת אישורים ושימוש בשירותי הספריי
 

 שכר הלימוד לשומעים חופשיים המבקשים אקרדיטציה או ציון בקורס
בתוספת כל התשלומים  )2022צמוד למדד יולי ₪  738.7המלא לכל שעה סמסטריאלית (משכר הלימוד  5%

 ₪ 500ודמי אבטחה בסך ₪  434דמי רווחה בסך : הנלווים
 

 אגודת הינו תשלום עבור שירותים לרווחת הסטודנט אשר ניתנים על ידי האוניברסיטה או על ידידמי רווחה 
 באוניברסיטה. אתר המחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימודבראה פירוט . הסטודנטים

 
 ניתן להיכנס לקישור הבא: באמצעות כרטיס אשראי רשמה לשומעים חופשייםהל
  https://applicants.haifa.ac.il/freeListen/#/instructions    
 

 ◄ לסרוק את הקוד או

 
 

 בחלק מהקורסים ההשתתפות מותנית באישור המרצה.
באתר האוניברסיטה עשויים לחול שינויים בזמני ההוראה. רצוי לוודא זאת בראשית שנת הלימודים   לתשומת ליבכם:

http://www.haifa.ac.il. 
 

   .65וגבר מעל גיל  60שה מעל גיל יכגימלאים ייחשבו: א
 

  .23.10.2022 גפ"תש, כ"ח בתשרישנת הלימודים תחל ביום א', 
 

 בברכת שנת לימודים טובה ומהנה                                 
 טלי גלבוע                 
 ראש אגף מינהל תלמידים        

https://www.haifa.ac.il/2020/05/14/%D7%A9%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93/
https://applicants.haifa.ac.il/freeListen/#/instructions
http://www.haifa.ac.il/






תכנית לשומעים חופשיים לשנת הלימודים תשפ"ג

הפקולטה למדעי הרוח

בית הספר להיסטוריה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

בלידשטייןמשה בנימיןד"ר10:0012:00ג'20האדם והטבע מגילגמש ועד גילה גמליאל123.4030א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

ברונשטייןיהודיתד"ר08:0012:00ג'123.2053The Crusader World42ב01



עמוד 2

החוג לאמנות יצירה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

08:0010:00א'22חובה עכשווית א:מבוא לאמנות עכשווית,שיעור113.1304א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

08:0010:00ה'22חובה עכשוית ב':מושגי יסוד בפילוסופיה, שי113.2108ב01
12:0014:00א'22חובה עכשוית ג'-"אמנות ומה תעשה, שיעור113.3108ב01



עמוד 3

החוג לארכיאולוגיה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

שימלמיץרוןד"ר10:0012:00ג'22הקריירה האנושית: חלק א'-שיעור119.1000א01
איזנברגמיכאלד"ר10:0012:00ב'44מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי119.1108א01
איזנברגמיכאלד"ר14:0016:00ב'44מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי119.1108א01
יפהיצחקד"ר16:0020:00ב'44מושגי יסוד בארכיאולוגיה-שיעור119.1113א01
ישורוןראובןד"ר08:0010:00ג'22אדם ונוף: מבוא לארכיאולוגיה סביבתית119.1204א01
בר-עוזגיאפרופ'10:0012:00ב'22האדם וחיות אחרות-שיעור119.2002א01
יפהיצחקד"ר08:0010:00ג'22מבוא לאנתרופולוגיה לארכיאולוגים-שיעור119.3510א01
מרוםנמרודד"ר12:0014:00ד'119.4800ARCHAEO-ZOOLOGY-LAB22א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

שימלמיץרוןד"ר12:0014:00ג'22הקריירה האנושית: חלק ב'-שיעור119.1010ב01
רוזנברגדניאלפרופ'10:0012:00ג'22ממהפכה למהפכה: מבוא לתקופות הניאוליתיות119.1040ב01
גלבועאיילתפרופ'14:0016:00ג'22מבוא לארכיאולוגיה של אי בתק' הברזל119.1107ב01
בר-עוזגיאפרופ'08:0010:00ב'22האדם וחיות אחרות-שיעור119.2002ב01
גלבועאיילתפרופ'16:0018:00ב'22עלייתה של ממלכת ישראל-שיעור119.3506ב01
אשלצילהד"ר18:0020:00ג'22מבוא לארכיומטלורגיה שיעור119.4209ב01



עמוד 4

החוג להיסטוריה כללית
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

גוטגרץאנהד"ר12:0014:00א'22מבוא לימי הביניים, ב"א, מבוא108.1096א01
גוטגרץאנהד"ר16:0018:00ה'22ערים היסטוריות, ב"א, קורס מתקדם108.2044א01
גוטגרץאנהד"ר10:0012:00א'22ערים היסטוריות, ב"א, קורס מתקדם108.2044א01
בלוטיאליסה סלואןד"ר14:0016:00ה'44מהפכות במאה העשרים, ב"א, מתקדם108.2045א01
בלוטיאליסה סלואןד"ר14:0016:00א'44מהפכות במאה העשרים, ב"א, מתקדם108.2045א01
ציגלריוסיפרופ'08:0010:00ב'44תנועות מינות ומחאה עממית 1000-1400, מת108.2046א01
ציגלריוסיפרופ'08:0010:00ד'44תנועות מינות ומחאה עממית 1000-1400, מת108.2046א01
פנסרנירהד"ר12:0014:00ב'44אהבה, סקס ומגדר. ב"א, מתקדם108.2047א01
פנסרנירהד"ר12:0014:00ד'44אהבה, סקס ומגדר. ב"א, מתקדם108.2047א01
שלוערןפרופ'14:0016:00ב'44מלחמת האזרחים האמריקאית. ב"א, מתקדם108.2048א01
שלוערןפרופ'14:0016:00ד'44מלחמת האזרחים האמריקאית. ב"א, מתקדם108.2048א01
ציגלריוסיפרופ'08:0012:00ג'46אבירות קדם מודרנית, סמינר108.3187א01
פנסרנירהד"ר12:0014:00ג'22רגשות וחושים, קריאה מודרכת108.4290א01
איריששטפןפרופ'14:0016:00ג'22גרמניה הנאצית, 1933-1945, מתודולוגי108.4291א01
פנסרנירהד"ר16:0018:00ג'22היסטוריוגרפיה מודרנית ועכשווית, מתודולוג108.4292א01
בלידשטייןמשה בנימיןד"ר18:0020:00ג'22מרחב ומקום באגן הים התיכון, קריאה מודרכת108.4294א01
בלידשטייןמשה בנימיןד"ר08:0010:00ג'22ההיסטוריה של הגוף האנושי, מתודולוגי108.4295א01



עמוד 5

החוג להיסטוריה כללית - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

שלוצורד"ר12:0014:00א'22אירופה מרנסאנס להשכלה, ב"א, מבוא108.1235ב01
קוקאליד"ר12:0014:00ב'22ארצות הברית במאה ה20 שעור מבוא108.1929ב01
גוטגרץאנהד"ר14:0016:00ה'44מסעי הצלב, ב"א, קורס מתקדם108.2049ב01
גוטגרץאנהד"ר14:0016:00א'44מסעי הצלב, ב"א, קורס מתקדם108.2049ב01
פנסרנירהד"ר10:0012:00ב'44אחרי רומא, ב"א, קורס מתקדם108.2051ב01
פנסרנירהד"ר10:0012:00ד'44אחרי רומא, ב"א, קורס מתקדם108.2051ב01
בלידשטייןמשה בנימיןד"ר14:0016:00ב'44הנצרות המוקדמת, ב"א, מתקדם108.2052ב01
בלידשטייןמשה בנימיןד"ר14:0016:00ד'44הנצרות המוקדמת, ב"א, מתקדם108.2052ב01
שלוצורד"ר08:0012:00ג'46הגירות בים התיכון, ב"א + מ"א, סמינר108.3188ב01
שלוערןפרופ'12:0016:00ג'46מוסיקה ומחאה, ב"א + מ"א, סמינר108.3189ב01
פנסרנירהד"ר16:0020:00ג'46זהויות מגדריות ומיניות, ב"א + מ"א, סמינר108.3204ב01
שלוצורד"ר14:0016:00ג'22ההיסטוריה של הספר, מ"א, קריאה מודרכת108.4296ב01
גוטגרץאנהד"ר10:0012:00ג'22היסטוריה, אקלים וסביבה, מ"א, מתודולוגי108.4297ב01



עמוד 6

החוג להיסטוריה של עם ישראל
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

ניומןהללפרופ'10:0012:00ד'22גווניה של יהדות העת העתיקה וספרותה- א'104.1036א16
בן-אליהואייל צביפרופ'12:0014:00ד'22מבית מקדש לבית מדרש104.1038א17
כהן סקליסדריקד"ר14:0018:00ג'44אמונה וכפירה: האר"י ועד עמנואל לוינס104.2787א01
פרימיכהד"ר16:0018:00ד'22היסטוריה ופולקור בימי הביניים היהודיים ש104.4433א01
באואר-ברמןאלה ישראלהד"ר10:0012:00ג'22ילדות ונעורים ויהדות מזרח אירופה104.4564א01
גולדויןאליזבטד"ר12:0024:00ד'22קהילה לומדת ופדגוגיה של זהות א שיעור104.5517א01
הדרגילהד"ר08:0012:00ד'46היסטוריה, חברה ומגדר בתפוצה היהודית שיעו104.5538א01
בן-אליהואייל צביפרופ'14:0016:00ד'20מסע בארון הספרים היהודי-מגמות בחקר תרבו104.5540א01
שטייןדינהפרופ'14:0016:00ד'20מסע בארון הספרים היהודי-מגמות בחקר תרבו104.5540א01
חיותיוסףפרופ'16:0020:00ד'104.5714KABBALAH: A MAGICAL MYSTERY TO40א01
ניומןהללפרופ'14:0016:00ג'104.5715Jews and Christians in Late Antiquity a20א01



עמוד 7

החוג להיסטוריה של עם ישראל - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פרימיכהד"ר08:0010:00ד'22יהודי ימי הביניים בין הסהר לצלב ש104.1021ב01
ניומןהללפרופ'10:0012:00ד'22גווניה של יהדות העת העתיקה וספרותה- ב'104.1037ב15
בן-אליהואייל צביפרופ'12:0014:00ד'22מבית מקדש לבית מדרש- ב'104.1039ב16
שגבזהרפרופ'16:0020:00ד'44מעמק הטנסי לעמק הירדן:ציונות ובניין אומה104.2825ב12
ניומןהללפרופ'14:0016:00ד'20הסטוריה וארכיאולוגיה104.3855ב17
פרימיכהד"ר16:0018:00ד'20תכשיטים מצבות ואוכל104.3857ב18
באואר-ברמןאלה ישראלהד"ר10:0012:00ג'20ילדות ונעורים ויהדות מזרח אירופה104.4565ב01
בן-אליהואייל צביפרופ'14:0016:00ד'20מסע בארון הספרים היהודי-מגמות בחקר תרבו104.5541ב01
ניומןהללפרופ'14:0016:00ג'104.5716Jews and Christians in Late Antiquity b20ב01
104.5719COPING WITH MEMORIES: HOLOCAUב01 בורדה-פישרדורותהד"ר16:0018:00ג'20  
104.5723MOTHERS AND DAUGHTERS IN RABב01 לביא לבקוביץמשהד"ר10:0014:00ג'40 



עמוד 8

החוג ללימודי אסיה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קובנררותםפרופ'14:0018:00ב'44מבוא לציוויליזציה היפנית-שיעור125.1102א01
מורןאריהד"ר16:0020:00א'44מבוא לציוויליזציה ההודית-שיעור125.1503א01
פלדהדסד"ר14:0018:00ג'44עסקים בסין-שיעור125.2111א01
ברנוביץנמרודד"ר14:0018:00ה'44סביבה, פוליטיקה וחברה בסין-שיעור125.2112א01
פודולרגיאד"ר12:0014:00ג'22תרבות פופולארית בדרום ובצפון קוריאה-שיעו125.2506א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

דליות - בולמיכלפרופ'4400:0000:00חברה ותרבות ביפן המודרנית - שיעור125.1135ב01
ברנוביץנמרודד"ר14:0016:00א'44סין בת זמננו-שיעור125.1307ב01
ברנוביץנמרודד"ר18:0020:00א'44סין בת זמננו-שיעור125.1307ב01
שניארניתפרופ'4400:0000:00תולדות הודו המודרנית-שיעור125.1507ב01
פודולרגיאד"ר14:0018:00ב'44תולדות קוריאה המודרנית שיעור125.1605ב01



עמוד 9

החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

סימונסוןאוריאלד"ר08:0012:00ד'44מבוא לתקופה המוסלמית הקלאסית106.1001א01
שאהוורסוליפרופ'14:0018:00ד'44מדיניות ויחסי החוץ של איראן – מאות 106.272219א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

וינקלראוןפרופ'08:0012:00ג'44כלכלת המזרח התיכון106.2059ב01
בן-בסטיובלפרופ'12:0016:00א'44תרגיל היסטורי פטיציות בעולם האסלאם106.2721ב01



עמוד 10

החוג ללימודי ישראל
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פוקסגדעוןפרופ'12:0014:00ב'43קווי יסוד בתולדות ישראל משיבת ציון עד תח115.1209א01
פוקסגדעוןפרופ'12:0014:00ד'43קווי יסוד בתולדות ישראל משיבת ציון עד תח115.1209א01
גולנימוטיפרופ'14:0016:00ג'44מבוא למאה ה-115.140720א01
גולנימוטיפרופ'08:0010:00א'44מבוא למאה ה-115.140720א01
פריירוןד"ר14:0018:00ב'44מבוא למאה ה-115.141319א01
לבאפריםפרופ'10:0014:00ב'44יסודות הבוטניקה וצומח ארץ-ישראל115.2240א01
שלוצורד"ר14:0016:00ב'44צליינים ונוסעים בארצות הלבאנט115.2361א01
שלוצורד"ר14:0016:00ד'44צליינים ונוסעים בארצות הלבאנט115.2361א01
זלצראסףד"ר12:0016:00ג'44המסע, הסיור, הטיול, בתולדות ארץ-ישראל115.2509א01
ויץיחיעםפרופ'08:0012:00ד'46פוליטיקה ואידיאולוגיה בעשור הראשון115.3407א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פרנקליהושעד"ר08:0012:00ג'44תולדות ארץ-ישראל בימי הביניים115.1310ב01
שטובר-זיסונוריתד"ר10:0014:00א'44מבוא לגיאוגרפיה פיסית של ארץ-ישראל115.1511ב01
אלמוגעוזפרופ'12:0016:00ב'43מבוא לחברה הישראלית115.1513ב01
לבאפריםפרופ'14:0018:00ב'46סוגיות נבחרות בהיסטוריה של הרפואה והרוקח115.3541ב01



עמוד 11

החוג ללימודים רב תחומיים
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

לודלםאיוורד"ר14:0016:00ד'42לטינית למתחילים א-שיעור212.1621א01
לודלםאיוורד"ר14:0016:00א'42לטינית למתחילים א-שיעור212.1621א01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ב'44יוונית עתיקה למתקדמים א'-שיעור212.2627א01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ה'44יוונית עתיקה למתקדמים א'-שיעור212.2627א01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ד'44לטינית למתקדמים א'-שיעור212.2633א01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00א'44לטינית למתקדמים א'-שיעור212.2633א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

לודלםאיוורד"ר14:0016:00ד'42לטינית למתחילים ב-שיעור212.1622ב01
לודלםאיוורד"ר14:0016:00א'42לטינית למתחילים ב-שיעור212.1622ב01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ב'44יוונית עתיקה למתקדמים ב'-שיעור212.2628ב01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ה'44יוונית עתיקה למתקדמים ב'-שיעור212.2628ב01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00ד'44לטינית למתקדמים ב'-שיעור212.2634ב01
לודלםאיוורד"ר16:0018:00א'44לטינית למתקדמים ב'-שיעור212.2634ב01



עמוד 12

החוג ללשון העברית
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

בוניסעבריד"ר16:0018:00ב'22לשון חכמים - א103.2205א01
צביתמרפרופ'12:0014:00ב'22העברית בראי הבלשנות השמית103.2316א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

בוניסעבריד"ר10:0012:00ד'22תולדות הלשון העברית103.2233ב01
בוניסעבריד"ר08:0010:00ד'22לשון חכמים ב103.2234ב01
אסוליןדליתד"ר14:0016:00ד'22עברית בתקופת ההשכלה103.2305ב01
בוניסעבריד"ר14:0016:00ג'22טקסטים בלשון חכמים ממדרש האגדה בראשית103.2918ב01
אסוליןדליתד"ר14:0016:00ב'20לשונות היהודים והעברית103.4048ב01



עמוד 13

החוג למוסיקה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

הישגתומר נועם ארד"ר17:0019:00ב'21מקהלה וניצוח מקהלות סדנא124.1210א01
אליאסתייסירפרופ'16:0018:00ד'21התזמורת הערבית-יהודית 124.1215א01
שטיינברגאיתןפרופ'16:0018:00א'21אנסמבלים - שיעור סדנא124.1219א01
יונגרמןעיריתד"ר10:0012:00ב'22מבוא לתולדות המוסיקה המערבית- שיעור*124.1311א01
גוטרענבלד"ר12:0014:00ד'22מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית , שיעור*124.1314א01
שבאלוןד"ר08:0010:00א'22נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק124.1323א01
שטיינברגאיתןפרופ'12:0016:00ב'44נושאים במוסיקה שלה מאה 20 שיעור124.1408א01
וודאביגיל חיהד"ר10:0012:00ד'22מבוא לאתנומוסיקולוגיה ש124.2318א01
כהןדןד"ר08:0010:00ב'22אילתור ג'אז-מתחילים שיעור וסדנא**124.2380א01
אליאסתייסירפרופ'12:0014:00ג'22תורת המקאם שיעור*124.2412א01
זהביעודדפרופ'14:0016:00א'22סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית שיעור תרגיל124.2459א01
שבאלוןד"ר12:0014:00ה'22החי והצומח במוסיקה-דימוי והשראה שיעור124.2658א01
וודאביגיל חיהד"ר14:0016:00ד'22סביב העולם במוסיקה ואוכל(באנגלית)124.2660א01
וודאביגיל חיהד"ר12:0014:00ב'22מוסיקת כלייזמר: מלודיות ומודוסים שיעור124.2662א01

 מותנה באישור המרצה *
נדרש ידע בנגינה **



עמוד 14

החוג למוסיקה - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

הישגתומר נועם ארד"ר17:0019:00ב'21מקהלה וניצוח מקהלות, שיעור סדנא124.1211ב01
אליאסתייסירפרופ'16:0018:00ד'21התזמורת הערבית-יהודית124.1216ב01
אליאסתייסירפרופ'16:0018:00ג'21אנסמבלים - חלק ב - שיעור סדנא124.1220ב01
יונגרמןעיריתד"ר10:0012:00ב'22מבוא לתולדות המוסיקה המערבית- שיעור*124.1312ב01
גוטרענבלד"ר12:0014:00ד'22מבוא למוסיקה קלאסית ורומנטית-חלק ב שיעור124.1315ב01
שבאלוןד"ר08:0010:00א'22נושאים במוסיקה של הרנסנס המאוחר והבארוק124.1324ב01
וודאביגיל חיהד"ר10:0012:00ד'22מבוא לאתנומוסיקולוגיה חלק ב - שיעור124.2319ב01
גוטרענבלד"ר14:0016:00ד'22מוסיקה אמנותית בישראל124.2407ב01
יונגרמןעיריתד"ר12:0014:00ב'22מחשבה במוסיקה, שיעור124.2408ב01
זהביעודדפרופ'14:0016:00א'22סדרת הקונצרטים האוניברסיטאית, שיעור124.2460ב01
שבאלוןד"ר12:0014:00ה'22ניתוח שירים בפופ וברוק שיעור***124.2659ב01
שקדיובלפרופ'14:0016:00ג'22נושאים וואריאציות, וואריציות עליהם שיעור*124.2661ב01

מותנה באישור המרצה *
נדרש ידע בהרמוניה ***



עמוד 15

החוג למחשבת ישראל
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קניאלרותד"ר2200:0000:00מבוא למחשבת ישראל א' חלק ראשון116.1038א02
כהן סקליסדריקד"ר2200:0000:00מבוא למחשבת ישראל א' חלק ראשון116.1038א02
שטמלריוסףד"ר16:0018:00ב'22מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית שיעור116.2016א01
חיותיוסףפרופ'10:0012:00ד'22מאגיה יהודית116.3405א03
קניאלרותד"ר12:0014:00ד'20על חלומות וחולמים בזוהר- תואר שני116.4010א03
כהן סקליסדריקד"ר10:0012:00ג'22תפיסות התפוצה היהודית והגלות במאה ה-116.490820א01
116.5600JEWS AND CHRISTIAN IN THE MIDDLא01 פרימיכהד"ר14:0016:00ד'20  
פדריצחקד"ר12:0014:00ב'116.5603ISRAEL AMONG THE NATIONS PART  20א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קניאלרותד"ר12:0014:00ד'22משיחיות בספרות הקבלה116.2020ב02
שטמלריוסףד"ר16:0018:00ב'22אקזיסטנציאליזם יהודי שיעור116.2223ב01
חיותיוסףפרופ'10:0012:00ד'20מאישיות ליישות: תולדות אלוהי ישראל116.3409ב01
פדריצחקד"ר12:0014:00ב'116.5604ISRAEL AMONG THE NATIONS PART  20ב01



עמוד 16

החוג למקרא
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קאהן קנרמיכאל דן-אלפרופ'14:0016:00א'22מקרא על רקע המזרח הקדום א' שיעור101.1611א04
קוגלרגיליד"ר08:0010:00א'22מאבקי שאול ודוד: מסורת וביקורת101.1614א01
כסלואיתמרפרופ'16:0018:00א'22סיפורי התורה - א'101.1616א05
קאהן קנרמיכאל דן-אלפרופ'10:0012:00א'22האבות והאימפריות: כנען באלף השני לפנה"ס101.1618א02
כסלואיתמרפרופ'12:0014:00א'23מקומות פולחן והנוכחות האלוהית במקרא א-סמ101.3031א03
גולדמןליאורהד"ר18:0020:00א'22מגילות מדבר יהודה101.3055א10
קוגלרגיליד"ר10:0012:00ב'22אלוהי המקרא- קווים לדמותו - א'101.4098א07
כסלואיתמרפרופ'16:0018:00ב'22קהלת וספרות החכמה א101.4632א12
כסלואיתמרפרופ'12:0014:00ב'20אלים מלאכים ושדים במקרא- א'101.4896א08

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קוגלרגיליד"ר18:0020:00א'22התנ"ך בראי השפה101.1620ב06
קוגלרגיליד"ר10:0012:00ב'22אלוהי המקרא- קווים לדמותו - ב'101.4099ב09
כסלואיתמרפרופ'12:0014:00ב'20אלים מלאכים ושדים במקרא- ב'101.4897ב10



עמוד 17

החוג לספרות עברית והשוואתית
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

זבה אלרןצפיד"ר16:0018:00ד'44לקרוא סיפור122.1014א01
בסןאיל אהרןד"ר10:0012:00ג'21קריאה וכתיבה של טקסטים אקדמיים-שעור122.1017א01
שטייןדינהפרופ'12:0016:00ג'44מבוא למדרש ואגדה122.1101א01
פיאלקובהלריסהפרופ'12:0016:00א'44מבוא לספרות עממית122.1105א01
רבניאןדורית דבורהגב'14:0016:00ב'22סדנת כתיבה-מטיוטה לטיוטה:המסע בעקבות-א122.1342א01
זבה אלרןצפיד"ר16:0018:00ב'22יצירות מופת בספרות העברית החדשה-חלק א122.2241א01
עמררותפרופ'12:0016:00ד'44מהי ספרות? (גישות ומושגי יסוד)122.2490א01
סובולבדניספרופ'16:0020:00ג'44ספרויות אירופה:פרספקטיבות ומושגי יסוד-ב'122.2492א01
וייכרטרפאלפרופ'08:0012:00ב'44עכשיו ובימים האחרים-על אמנות השירה של יה122.2545א01
גורדינסקיהנטליהד"ר16:0020:00ד'44מה זאת אהבה?" שפת הרגש במודרניזם העבר122.2546א01
דוידיעינתד"ר08:0012:00ב'44מה זה אקו-קריטיסיזם? תרבות וטבע,ספרות122.2758א01
בסןאיל אהרןד"ר08:0012:00ד'44סמינר סודות ושקרים בסיפורת הישראלית122.3382א01
וייכרטרפאלפרופ'12:0016:00ד'40יריד הקסמים-דיוקנה של כלת פרס נובל לספרו122.4144א01
ברםשחרפרופ'12:0016:00ב'44קולו של המדבר122.4397א01
פיאלקובהלריסהפרופ'16:0020:00ב'44הפואטיקה של מיכאיל בולגקוב122.4484א01
ברםשחרפרופ'12:0016:00ד'40מתודולוגיות ותאוריות בחקר הספרות122.4720א01
דוידיעינתד"ר08:0012:00ד'44מותר ואסור בספרות-חופש ביטוי,טאבו, צנזור122.4825א01



עמוד 18

החוג לספרות עברית והשוואתית - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

גורדינסקיהנטליהד"ר16:0020:00ג'44מבוא לשירה122.1002ב01
דוידיעינתד"ר12:0016:00ג'44מבוא לשירת ימי הביניים122.1214ב01
רבניאןדורית דבורהגב'14:0016:00ב'22סדנת כתיבה-מטיוטה לטיוטה:המסע בעקבות-ב122.1343ב01
לב כנעןורדפרופ'12:0016:00ד'44ספרויות אירופה:פרספקטיבות היסטוריות  א122.1440ב01
דוידיעינתד"ר08:0012:00ב'44מבוא לדרמה122.1705ב01
בסןאיל אהרןד"ר10:0012:00ג'22יצירות מופת בספרות העברית החדשה-חלק ב122.2242ב01
וייכרטרפאלפרופ'08:0012:00ב'44כולם מעשים בודדים-על הבדידות בשירה הישר122.2547ב01
ברםשחרפרופ'12:0016:00ג'44סיפורי רכבות122.2548ב01
שטייןדינהפרופ'12:0016:00ב'44הצורות הקצרות: פתגם, חידה122.2549ב01
זבה אלרןצפיד"ר18:0020:00ד'22כוחו של סיפור:בין ספרות עממית לספרות פופ122.2550ב01
פיאלקובהלריסהפרופ'10:0014:00ג'44מזרח ומערב בספרות הרוסית122.2759ב01
פיאלקובהלריסהפרופ'12:0016:00ב'122.2760Folk Literature and its Application for44ב01
ברםשחרפרופ'12:0016:00ב'44על הידידות122.4145ב01



עמוד 19

החוג לפילוסופיה
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

שגיאגילפרופ'14:0016:00ב'44לוגיקה פורמלית107.1620א01
שגיאגילפרופ'10:0012:00ד'44לוגיקה פורמלית107.1620א01
לנדאועדופרופ'14:0018:00ד'44משמעות החיים107.2011א01
לבנסשמואל ראובןפרופ'16:0018:00ג'22חוויה דתית107.2026א01
לבנסשמואל ראובןפרופ'12:0014:00ה'22פילוסופיה של בדיה107.2029א01
אנטונימייקלד"ר14:0018:00ב'44מבוא לפילוסופיה של הנפש107.2400א01
סמילנסקישאולפרופ'14:0018:00א'44מבוא לאתיקה107.2700א01
שגיאגילפרופ'12:0014:00ב'44מבוא לפילוסופיה אנליטית107.3018א01
שגיאגילפרופ'12:0014:00ד'44מבוא לפילוסופיה אנליטית107.3018א01
חמומאירפרופ'14:0018:00ג'44סמינר מחקר: פילוסופיה של הפיזיקה107.3070א01
סמילנסקישאולפרופ'16:0020:00ב'44איך לכתוב מאמרים בפילוסופיה107.3747א01
אנטונימייקלד"ר16:0020:00ד'44מבוא לפילוסופיה של הדת107.3915א01



עמוד 20

החוג לפילוסופיה - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

16:0018:00ג'44תורת ההכרה107.2300ב01
קרןארנוןד"ר16:0018:00א'44תורת ההכרה107.2300ב01
לנדאועדופרופ'16:0020:00ב'44אתיקת עסקים ומינהל ציבורי107.2710ב01
לבנסשמואל ראובןפרופ'10:0012:00ד'44נושאים מתקדמים בפילוסופיה של הדת107.3050ב01
לבנסשמואל ראובןפרופ'10:0012:00א'44נושאים מתקדמים בפילוסופיה של הדת107.3050ב01
לנדאועדופרופ'12:0016:00א'44ניהיליזם, פסימיזם ואופטימיזם פילוסופי107.3063ב01
חמומאירפרופ'14:0018:00ג'44סמינר מחקר: פילוסופיה של הנפש107.3071ב01
מירבאריאלד"ר12:0016:00ד'44פילוסופיה של התקווה107.3076ב01
שגיאגילפרופ'10:0012:00ב'44לוגיקה פילוסופית107.3623ב01
שגיאגילפרופ'10:0012:00ג'44לוגיקה פילוסופית107.3623ב01
סמילנסקישאולפרופ'16:0020:00א'44אתיקה משוגעת107.3729ב01



עמוד 21

החוג לציוויליזציות ימיות
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פריזםדודד"ר08:0010:00ב'120.2031SCIENTIFIC WRITING22א01
מרוםנמרודד"ר14:0016:00ב'22שיעור 120.2033MARITIME CIVILIZATIONS Aא01
מרוםנמרודד"ר16:0018:00ב'22ציוויליזציות ימיות א שיעור120.2101א01
אנג'לדרורפרופ'08:0010:00ב'22חקר ים תיכון שיעור120.3044א01
אנג'לדרורפרופ'16:0018:00ב'22שעור 120.3073ENCE OF THE MEDITERRANEANא01
120.3085GENERAL AND COASTAL GEOARCHAא01 גרוסרותפרופ'12:0014:00ג'22 
אנג'לדרורפרופ'08:0012:00ג'44זיהום מיקרופלסטיק בים סמינר120.3098א01
ננטהעמנואלד"ר16:0018:00ג'24שיעור 120.3406E ATHENIAN THALASSOCRACYא01
גרוסרותפרופ'14:0016:00ב'20כתיבה מדעית שיעור120.3601א01
גרוסרותפרופ'10:0012:00ב'24גיאוארכיאולוגיה כללית וחופית שיעור120.3803א01
יסעור-לנדאואסף מיכאלפרופ'08:0012:00ג'44סTRADE IN BRONZE AND IRON AGES 120.4000א01



עמוד 22

החוג לציוויליזציות ימיות - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

גמבשגילפרופ'08:0010:00ב'120.2039MARITIME CIVILIZATIONS B22ב01
גמבשגילפרופ'10:0012:00ב'22מבוא לציוויליזציות ימיות ב' שיעור120.2047ב01
פריזםדודד"ר08:0010:00ב'22היסטוריה סביבתית של הים התיכון שיעור120.2109ב01
אליאביוסףמר10:0012:00ג'22גליות, עבדים ופיראטים בים התיכון שיעור120.3099ב01
גרוסרותפרופ'12:0014:00ג'120.3103PRINCIPLES OF PETROGRAPHY FOR 22ב01
08:0010:00ג'22שיעור ND EASTERN MEDITERRANEAN 120.3104ב01
ננטהעמנואלד"ר10:0012:00ד'22שיעור 120.3105NISTIC SEAS: NAVAL WARFAREב01
אנג'לדרורפרופ'12:0014:00ג'22שינויי אקלים וההשלכות הימיות שיעור120.3106ב01
08:0012:00ד'44ס120.3107ODS IN BOTANICAL ARCHAEOLOGYב01
120.3120INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGICב01 גרוסרותפרופ'10:0012:00ב'22 
אשלצילהד"ר12:0014:00ב'20ס120.4074SCHOOL SEMINARא01
גמבשגילפרופ'12:0014:00ב'20ס120.4074SCHOOL SEMINARא01
גמבשגילפרופ'14:0018:00ג'44יין בעת העתיקה בארץ ישראל סמינר120.4075ב01
בר-עוזגיאפרופ'14:0018:00ג'44יין בעת העתיקה בארץ ישראל סמינר120.4075ב01
ננטהעמנואלד"ר14:0018:00ג'44סLEE: HISTORY AND ARCHAEOLOGY  120.4103ב01



עמוד 23

החוג לשפה וספרות אנגלית
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע
עבלינימוריס ריאדד"ר16:0018:00ב'44מבוא לסיפורת109.2002א01
עבלינימוריס ריאדד"ר16:0018:00ד'44מבוא לסיפורת109.2002א01
פלדמןבנדיקטד"ר16:0018:00ג'44סיפורת של סוף המאה109.2023א01
פלדמןבנדיקטד"ר16:0018:00ה'44סיפורת של סוף המאה109.2023א01
מייהילג'וןפרופ'08:0010:00ב'44סמנטיקה אנגלית109.2140א01
מייהילג'וןפרופ'08:0010:00ה'44סמנטיקה אנגלית109.2140א01
לוזוןדניד"ר12:0014:00ד'44סקירת הספרות האמריקאית109.2520א01
לוזוןדניד"ר12:0014:00א'44סקירת הספרות האמריקאית109.2520א01
בן-ישיאיילתד"ר18:0020:00ד'44מבוא לתיאוריה וביקורת109.2623א01
בן-ישיאיילתד"ר16:0018:00א'44מבוא לתיאוריה וביקורת109.2623א01
עמריקרןד"ר14:0016:00ב'45ספרות האקלים109.3011א01
עמריקרןד"ר14:0016:00ד'45ספרות האקלים109.3011א01
מייהילג'וןפרופ'10:0012:00ב'45סמנטיקה חברה ועימות109.3018א01
מייהילג'וןפרופ'10:0012:00ה'45סמנטיקה חברה ועימות109.3018א01
עבלינימוריס ריאדד"ר16:0020:00ג'45יצירת העולם והטקסט109.3126א01
רזיוספהד"ר08:0012:00ג'45שירת הציפור והעצם: עבודה עם תבנית109.4134א01
פלדמןבנדיקטד"ר14:0018:00א'40חידוש במלוכה ובדרמה: תיאטרון בריטי109.5203א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פלדמןבנדיקטד"ר16:0018:00ד'44סקירת המאה ה-109.252520ב02
פלדמןבנדיקטד"ר16:0018:00א'44סקירת המאה ה-109.252520ב02



עמוד 24

החוג לתולדות האמנות
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

פישהוףגילד"ר08:0012:00ג'44מבוא לאמנות ימי הביניים111.1015א01
וילוז'נינעמהד"ר08:0012:00ב'44מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית111.1212א01
ארליךעדיפרופ'10:0012:00ג'22פיסול הלניסטי: עולם אחד - עולמות רבים111.2323א01
מעיין-פנראמהד"ר10:0012:00ד'22הפנים הקדושות: איקונות בתקופה הביזנטית111.2812א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

צ'רנצקיאירינהד"ר14:0018:00ב'44מבוא לאמנות הרנסנס111.1412ב01
10:0014:00ג'44מבוא לאמנות מודרנית111.1612ב01
רוזןיוחאיפרופ'14:0016:00ה'22הרנסנס הגרמני111.2360ב01
קלורמן- עראקינעמהד"ר12:0014:00ה'22מבוא להיסטוריה של הצילום: מדיום חסר גבול111.2384ב01



עמוד 25

החוג לתאטרון
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

צור ישראליקרןגב'12:0015:00א'32פעולת הדיבור-סדנה118.1261א01
מעין שלוארזד"ר12:0014:00ד'21עבודת השחקן סדנא118.1268א01
זר-ציוןשלי חנהד"ר12:0014:00ה'22עיונים בתיאטרון מערבי-שיעור118.2529א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

מעין שלוארזד"ר14:0016:00ד'21עבודת השחקן סדנא118.1269ב01
מלכאמשהמר16:0019:00ה'32משחק ורוח שטות סדנה118.1301ב01
זר-ציוןשלי חנהד"ר12:0014:00ה'22עיונים בתיאטרון מערבי-שיעור118.2530ב01
חמדאןמסעודד"ר14:0018:00ג'44התיאטרון של חנוך לוין שיעור118.2549ב01
רוזנברג קיציסשולמיתד"ר12:0014:00ג'22מאחורי הסורגים-תיאטרון בבתי כלא כתיאטרון118.2550ב01



עמוד 26

תרבות הקולנוע
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

קוזלובסקי גולןאיבוןפרופ'08:0012:00ד'40מתודות לחקר אינטראקציה בין חברה וקולנוע126.4060א01
פרוכטר-רונןאיריסד"ר12:0016:00ד'40מהוליווד לאבו-דאבי:קולנוע בעולם הערבי126.4061א01

סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

גילרונןד"ר16:0018:00ד'22סדרת הטלוויזיה העכשווית126.4000ב01
קוזלובסקי גולןאיבוןפרופ'14:0016:00ד'20פורום קולנוע - סמינר126.4073ב01
קוזלובסקי גולןאיבוןפרופ'12:0014:00ד'22מתודות מחקריות לאינטראקציה בין נרטיב-סמי126.4078ב01



עמוד 27

הפקולטה למשפטים
סמסטר א'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

עוז-זלצברגרפניהפרופ' אמריטה14:0016:00ג'22תולדות הרעיון המדיני - שיעור250.1012א01
רייכמןאמנוןפרופ'10:0012:00ג'44משפט ציבורי א - שיעור250.1030א01
רייכמןאמנוןפרופ'10:0012:00ד'44משפט ציבורי א - שיעור250.1030א01
שגיאיאירד"ר10:0012:00ג'44משפט חוקתי250.1035א01
שגיאיאירד"ר10:0012:00ד'44משפט חוקתי250.1035א01
14:0017:00ד'66משפט פלילי - שיעור250.1040א01
09:0012:00א'66משפט פלילי - שיעור250.1040א01
רימלטנויהפרופ'14:0017:00ד'66משפט פלילי - שיעור250.1040א02
רימלטנויהפרופ'10:0013:00א'66משפט פלילי - שיעור250.1040א02
קפלןיחיאלפרופ'12:0014:00א'22מבוא למשפט עברי - שיעור250.1055א01
קפלןיחיאלפרופ'14:0016:00א'22מבוא למשפט עברי - שיעור250.1055א02
ארןיפעתד"ר14:0016:00ד'44דיני תאגידים - שיעור250.2010א01
ארןיפעתד"ר13:0015:00ה'44דיני תאגידים - שיעור250.2010א01
קמחיעומרד"ר14:0017:00ד'66דיני תאגידים מורחב - שיעור250.2011א01
קמחיעומרד"ר11:0014:00א'66דיני תאגידים מורחב - שיעור250.2011א01
קדראלכסנדרפרופ'10:0012:00ג'55דיני קניין - שיעור250.2035א01
קדראלכסנדרפרופ'10:0013:00ה'55דיני קניין - שיעור250.2035א01
ז'רסקיטלפרופ'14:0017:00ג'55דיני קניין - שיעור250.2035א02
ז'רסקיטלפרופ'16:0018:00ה'55דיני קניין - שיעור250.2035א02
יפתכרמית-קאריןד"ר14:0017:00א'33דיני משפחה - שיעור250.2050א01
יפתכרמית-קאריןד"ר09:0012:00ד'55דיני משפחה וירושה - מורחב250.2052א01
יפתכרמית-קאריןד"ר09:0011:00א'55דיני משפחה וירושה - מורחב250.2052א01
ז'בוטינסקיהדר יוענהד"ר10:0012:00א'22דיני ניירות ערך - שיעור250.2176א01
שנידורישיעו"ד16:0018:00ב'22דיני מכרזים - שיעור250.2185א01



עמוד 28

הבראלדרפרופ'14:0018:00ד'44קניין רוחני- שעור250.2584א01
אילןיריבד"ר18:0020:00ב'22מבוא לדיני משפט האיחוד האירופי- שיעור250.2903א01
עאסירביעד"ר09:0012:00ה'33דיני ראיות - שיעור250.3020א01
זלצברגרעליפרופ'10:0012:00ג'22אתיקה מקצועית-שיעור250.3040א01
זלצברגרעליפרופ'15:0017:00ג'22אתיקה מקצועית-שיעור250.3040א02
עאסירביעד"ר09:0012:00ב'55דיון אזרחי - שיעור250.3050א01
עאסירביעד"ר14:0016:00ד'55דיון אזרחי - שיעור250.3050א01
עאסירביעד"ר09:0012:00ד'55דיון אזרחי - שיעור250.3050א02
עאסירביעד"ר12:0014:00ה'55דיון אזרחי - שיעור250.3050א02
גזל איילאורןפרופ'08:0012:00ד'44דיון פלילי - שיעור250.3060א01
גזל איילאורןפרופ'08:0012:00ב'44דיון פלילי - שיעור250.3060א02
רייכמןהרןעו"ד15:0017:00ג'33מיומנויות עריכת דין - שיעור250.3090א01
רייכמןהרןעו"ד10:0012:00ג'33מיומנויות עריכת דין - שיעור250.3090א02
מילמן-סיוןפאינהד"ר08:0012:00ה'33הפרקליט בבית המשפט- קורס מעשי בפרקליט250.3149א01
קמחיעומרד"ר08:0012:00ה'33דיני שלטון מקומי-שיעור250.3188א01
בן-אוליאלדניאלפרופ'12:0015:00ה'33דיני פטנטים- שיעור250.4423א01
גנאיםחאלדפרופ'10:0013:00א'33האחראים בפלילים - שיעור250.4822א01
שפירארוןד"ר18:0020:00ג'22סדרי הדין ודיני הראיות במשפט המנהלי-שעור250.4932א01
שרשבסקייהלי יהודה אר ד"ר14:0016:00ד'22משפט פלילי בינ"ל250.4957א01
קדראלכסנדרפרופ'13:0016:00ב'33גיאוגרפיה משפטית של ישראל והשטחים250.4962א01
יובליונתןפרופ'09:0012:00ג'33איך המשפט חושב? שפה,אלימות,תרבות וקוגנ250.4965א01

הערה: מותנה באישור הפקולטה
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הפקולטה למשפטים - המשך
סמסטר ב'

שם משפחהשם פרטיתואר מרצהעד שעהמשעהיוםנ"ז לקורסשש"סשם אירועאירוע

מן - כנוביץ'איתמר יוסףפרופ'08:0010:00ג'44תורת המשפט - שיעור250.1010ב01
מן - כנוביץ'איתמר יוסףפרופ'08:0010:00ה'44תורת המשפט - שיעור250.1010ב01
בן שחרתמרד"ר14:0016:00ג'44תורת המשפט - שיעור250.1010ב02
בן שחרתמרד"ר12:0014:00א'44תורת המשפט - שיעור250.1010ב02
אהרנסוןעיליד"ר09:0012:00ד'33שיטות משפט זרות-היבטים היסטורים והשוואת250.1018ב01
אהרנסוןעיליד"ר14:0017:00ד'33שיטות משפט זרות-היבטים היסטורים והשוואת250.1018ב02
רייכמןאמנוןפרופ'10:0012:00ג'44משפט ציבורי ב - שיעור250.1031ב01
רייכמןאמנוןפרופ'10:0012:00ה'44משפט ציבורי ב - שיעור250.1031ב01
שגיאיאירד"ר10:0012:00ג'44משפט מינהלי - שיעור250.1036ב01
שגיאיאירד"ר10:0012:00ה'44משפט מינהלי - שיעור250.1036ב01
אדריהודהד"ר14:0017:00ד'66דיני חוזים - שיעור250.1050ב01
אדריהודהד"ר12:0015:00א'66דיני חוזים - שיעור250.1050ב01
אדריהודהד"ר09:0012:00ד'66דיני חוזים - שיעור250.1050ב02
אדריהודהד"ר09:0012:00א'66דיני חוזים - שיעור250.1050ב02
נבו-אילןהילהד"ר10:0012:00א'22מבוא לניתוח כלכלי של המשפט- שיעור250.1093ב01
נבו-אילןהילהד"ר08:0010:00ג'22מבוא לניתוח כלכלי של המשפט- שיעור250.1093ב02
מורשגיתד"ר08:0012:00ד'44דיני נזיקין - שיעור250.2025ב01
פרירונןפרופ'09:0012:00ג'66דיני נזיקין מורחב - שיעור250.2026ב01
פרירונןפרופ'09:0012:00ד'66דיני נזיקין מורחב - שיעור250.2026ב01
בן-אוליאלדניאלפרופ'12:0015:00ה'33מבוא למשפט בינלאומי פומבי - שיעור250.2074ב01
שרשבסקייהלי יהודה אר ד"ר09:0012:00ה'33מבוא למשפט בינלאומי פומבי - שיעור250.2074ב02
מילמן-סיוןפאינהד"ר12:0015:00א'33דיני עבודה250.2075ב01
רנן-ברזיליאריאןד"ר14:0016:00ד'55דיני עבודה מורחב - שיעור250.2076ב01
רנן-ברזיליאריאןד"ר12:0015:00א'55דיני עבודה מורחב - שיעור250.2076ב01
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ברזיליגדפרופ'14:0016:00ג'22משפט ותיאוריות חברתיות - יסודות - שיעור250.2078ב01
ברזיליגדפרופ'10:0012:00א'22משפט ותיאוריות חברתיות - יסודות - שיעור250.2078ב02
דאואליאסד"ר16:0018:00ב'22דיני המעמד האישי של העדות הנוצריות בישרא250.2808ב01
ישראל-פליסהואורעמוס אריאלד"ר10:0012:00ב'22משפט עברי - שיעור250.3095ב01
להואניזיאדעו"ד16:0018:00ב'22משפט מוסלמי - שיעור250.3097ב01
שגיאיאירד"ר09:0013:00ב'44רגולציה במאה ה-21 ורגולציה של קנאביס250.4460ב01
מנשהדורוןפרופ'14:0017:00ד'33משפט פלילי:שק"ד בקביעת עובדות-שיעור250.4480ב01
קדראלכסנדרפרופ'14:0017:00ג'33שסעים בחברה הישראלית:היבטים סוציו משפט250.4537ב01
גלמיכלפרופ'08:0012:00ה'44דיני תחרות- שיעור250.4588ב01
גזל איילאורןפרופ'08:0012:00א'44ההליך הפלילי-הלכה למעשה (חטיבת התביעות250.4699ב01
מירונימרדכיפרופ' אמריטוס14:0017:00ד'33ניהול משא ומתן, גישור ובוררות-שיעור250.4732ב01
רימלטנויהפרופ'09:0012:00ד'33נשים וגברים במשפט250.4948ב01
מנשהדורוןפרופ'10:0012:00ד'22בין דיני נפשות למשפט הפלילי250.4959ב01
פקין גסלביץניצןד"ר14:0017:00ג'33משפט עסקי בעידן הבלוקצ'יין250.4967ב01
פרחאיהאבד"ר09:0012:00ג'33דיני מיסים בסביבת העסקים וההייטק250.4968ב01
פקין גסלביץניצןד"ר2200:0000:00כלכלה משתפת250.4976ב01

הערה: מותנה באישור הפקולטה
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