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קורסים אקדמיים

השתתפות תלמידי ברוקדייל בקורסים האקדמיים היא במעמד של שומע חופשי. הלימודים אינם מקנים 

תואר אקדמי או נקודות זכות לתואר אקדמי ומיועדים  להעשרה בלבד.  הרישום וההשתתפות בקורס 

מקנים את הזכות להבחן ולהשתמש בספריות האוניברסיטה. ניתן לצפות בסילבוס של כל קורס באתר 

האוניברסיטה, https://dory.os.biu.ac.il/BIH/, וכן, ניתן לצפות באתר

האוניברסיטה בקורסים נוספים שאינם מופיעים בחוברת ויש להם

דרישות אקדמיות מוקדמות. הרישום לקורסים  אלו טעון אישור

בכתב של המחלקה בה ניתן הקורס. במידה של ביטול שיעור,

השלמתו תלויה בהחלטת המרצה והמחלקה בלבד. 

הפקולטה למדעי היהדות 

תנ״ך    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 113   ••    טל. 03-5318229

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 14-12פרופ' י' עופריסודות הלשון והתחביר במקראא'08-155-01

550ד' 12-10פרופ' י' יעקבסמבוא למקראא'08-204-01

1100ד' 10-08ד"ר י. יעקבסמבוא לפרשנות היהודית לדורותיהשנתי08-211-01

550ג' 18-16ד"ר ל. גוטליבארמית מקראיתא'08-250-01

550ה' 14-12 ד"ר י. פרג'וןרש"י ופירושו למקראא'08-509-01

1100ה' 18-16פרופ' א. עסיסספר בראשיתשנתי08-531-01

1100ד' 14-12ד"ר נ. גולןט.נ.שנתי08-539-01

1100ב' 18-16ד"ר צ. שמעוןספר יהושעשנתי08-540-01

550ב' 16-14ד"ר י. זימרןספר עמוסא'08-576-01

1100ג' 12-10פרופ' י. שמשסיפורי אליהו ואלישעשנתי08-851-01

1100ג' 16-14פרופ' א. לוויהתקבלות פירוש רש"י לתורהשנתי08-881-01

1100ב' 12-10פרופ' מ. אביעוזמלכים א׳ )סמינריון(שנתי08-4546-01

1100א' 14-12פרופ' י. ברמן ספר שמואל א׳שנתי08-5450-01

ישעיהו א – לט בראייה היסטוריתא'08-5620-01
 פרופ' ז.

אסטרשון
550ג' 12-10

550ה' 16-14ד"ר י. פרג'וןעיונים במזמורי תהיליםא'08-6000-01

1100ב' 14-12ד"ר ר. אייכלרמקורות חיצוניים לתקופת המקראשנתי08-6801-01

א'08-6950-01
 אוצר הכתובות בעולם המקרא חלק א': כתובות

פניקיות ועבריות
550א' 16-14פרופ' א. אשל

550ג' 14-12פרופ' י. גרוסמןסיפור יציאת מצרים )שמות א-יב(א'08-7090-01

550ה' 12-10ד"ר י. זימרןרטוריקה נבואיתא'08-8905-01

שאלות 
והבהרות לגבי 

קורסים אקדמיים 
יש להפנות למזכירות 
המחלקה בה  מתקיים 

הקורס
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תלמוד/תושב"ע   ••   המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 127   ••   טל. 03-5318612

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 16-14ד"ר א. ארנדהדרכה ביבליוגרפיתא'09-101-01

550ג' 18-16ד"ר א. עמיתהספרות התנאית: התהוותה ועריכתהא'09-380-01

1100ג' 20-18פרופ' א. עצמוןמבוא למדרש ואגדהשנתי09-563-01

550ג' 18-16ד"ר ב. קצוףמבוא לתושב"ע: תנאיםא'09-1382-01

ת
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על כל מועמד ליצור קשר עם המחלקה על מנת לקבוע אם הרקע שלו מתאים לקורס המבוקש

תולדות ישראל   ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 27   ••    טל. 03-5318353

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 18-16פרופ' י. לויןכנען וישראלא'11-021-01

שנתי11-031-01
 במדרון החלקלק: ירמיהו וההיסטוריה המקראית ערב

חורבן הבית הראשון
1100ב' 20-18ד"ר ע. ברייר

550א' 12-10ד"ר י. שרביטהישוב במאה הי"ט – מארץ לא נודעת לארץ נושבתא'11-614-01

א'11-0560-01
 זהות יהודית בעידן של משבר: יהדות אי בעקבות

חורבן בית שני
550ד' 18-16פרופ' ע. שרמר

א'11-0579-01
 היהודים במשפט הרומי והביזנטי – מסובלות

לדיכוי
    פרופ' ע.

פרידהיים
550ד' 12-10

שנתי11-3110-01
 מבוא לאימפריה העות'מאנית – משותפת עם

מזרח תיכון
1100ה' 12-10ד"ר ד. ארד

550ג' 10-08פרופ' ק. קפלןבעין סערת ההגירה הגדולה, 1970-1924א'11-6620-01

שנתי11-6680-01
 השפה העברית החדשה בקהילות המזרח התיכון

וצפון אפריקה
1100ב' 20-18ד"ר ג. ברכה

א'11-6690-01
 רכבת לילה לקהיר: תמורות בקהילות היהודיות

במצרים  במאה ה- 19
550ב' 16-14פרופ' י. הראל

לשון עברית    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 002   ••    טל. 03-5318226

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ב' 18-16ד"ר ח. אביעוזתורת הניקוד )ללא מתמחים( )נלמד בזום(שנתי12-001-01

1100ב' 16-14ד"ר ח. אביעוזתורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחיםשנתי12-100-01

ספרות עם ישראל    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 323   ••    טל. 03-5318235

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

 מסעות ומסעות תודעתיים בספרות העבריתא'13-377-01
המודרנית

פרופ' ר.
550ד' 16-14אלבק גדרון

1100ג' 10-08ד"ר א. דרורי גם סיפורים מתגלגליםשנתי13-522-01

 מדעי הרוח הדיגיטליים בשירות ניתוח טקסטיםשנתי13-619-01
1100ג' 20-18ד"ר א. שמידמןעבריים

פרופ' ר. שירת יין חשק וגןא'13-1530-01
550א' 14-12רפאל-ויוונטה

1100ב' 12-10פרופ' ר. כצמןש"י עגנוןשנתי13-2490-01

 נשים בעולם גברי: סיפורים תלמודים על נשיםא'13-2720-01
550ב' 18-16ד"ר מ. שושןבבית המדרש

פרופ' ת. 'בוא שיר עברי' – הזמר העברי מיישוב למדינהא'13-3090-01
550ה' 14-12וולף-מונזון

פרופ' ת. הדובדבן שבקצפת' – הלשון הפיגורטיבית בשירה'שנתי13-3140-01
1100ד' 12-10וולף-מונזון

 טקסט, ציור, צילום, איור וטיפוגרפיה ביצירותא'13-3900-01
ספרות עברית

פרופ' ר. 
550ב' 18-16אלבק-גדרון

1100ד' 18-16ד"ר ל. נתנאלא"ב יהושע – קריאה ביצירה המוקדמתשנתי13-3910-01

1100ב' 14-12ד"ר א. דרורי צרות של דתיים בפרוזה הישראליתשנתי13-4300-01

1100ב' 16-14ד"ר ו. טוהרפרקי יסוד בספרות ילדים עבריתשנתי13-5061-01

 משפחה שכזאת – ניתוח מחזות משפחהשנתי13-5550-01
1100ב' 18-16ד"ר י. גולדברגבתיאטרון הישראלי

1100ג' 14-12ד"ר א. הר-שפי הדמות הפלאית בסיפורי הזוהר והחסידותשנתי13-5661-01

פרופ' ר. מבוא לספרות ימי הביניים - חלק א׳א'13-6020-01
550א' 12-10רפאל-ויוונטה

550ד' 10-08ד"ר ו. טוהרסוגיות מגדריות בספרות ילדים עברית'א13-8051-01

 אלימות, תרבות, אתיקה: הספרות העברית'א13-8380-01
550ד' 14-12פרופ' ר. כצמןהמודרנית

פרופ' ר. תיאוריה, פרשנות וטקסטא'13-8680-01
550ג' 20-18אלבק-גדרון

 פרופ' ק.ספרות יהודי איטליהא'13-9780-01
550ד' 16-14רוזנצוייג-קופפר
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מד מכון סלטי לחקר הלאדינו   ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 308   ••    טל. 03-5317242

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ד' 18-16ד"ר נ. גומללאדינו למתחיליםשנתי13-701-01

550ג' 18-16ד"ר נ. גומללאדינו מתקדמיםא'13-702-01

העולם היהודי וייצוגו בספרות היוונית המודרניתא'13-6691-01
ד"ר א. 

קונסטנטינו
550ב' 16-14

א'13-6741-01
לכתוב את העבר, להבטיח את העתיד: ספרות 

זיכרון מן המרחב היהודי - הספרדי
ד״ר ס. 

גרוס-דורה
550ב' 12-10

550א' 14-12ד"ר ד. הכהןספר "דמשק אליעזר" ומנהגי היהודים הספרדיםא'13-6781-01

סודות, שקרים ותהילה: ספרד והשואהא'13-6911-01
ד"ר ס.

שאמא-גסר
550ג' 14-12

550ד' 14-12פרופ' ש. רפאלשירה עכשווית בלאדינו: קריאה ויצירהא'13-7281-01

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 237   ••              
   טל. 03-5318350

ההשתתפות בסיורים כרוכה בתשלום של 100 ₪ לכל סיור, שישולם ישירות במח' ללימודי א"י. חובה 
להביא אישור רפואי בעת ההרשמה. הסיורים אינם חובה.

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטר    מספר קורס

א'16-111-01
 מהפכות קדומות: גילויים והמצאות

בפרהיסטוריה של האדם
 פרופ' נ.

אלפרסון-אפיל
550ב' 20-18

א'16-319-01
 אלים אלות ומקדשים – מקדשים ופולחן

בלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל
550ד' 16-14ד"ר ע. דגן

550א' 18-16 פרופ' א. וייס'צמחים בשירות האדם חלק אא'16-526-01

אומנות פרהסטוריתא'16-0010-01
 פרופ' נ.

אלפרסון-אפיל
550ב' 16-14

550ד' 18-16ד"ר ד. רביבחבלים ומקורות בארץ ישראלא'16-0039-01

א'16-0079-01
 המרות דת ומגעים בין-דתיים בארץ ישראל

בימה"ב
550ד' 14-12ד"ר מ. יגור

א'16-0095-01
"המצביאים" – מערכות ומסעות קרב ימי קדם 

בלבנט
550ד' 12-10ד"ר ע. דגן

א'16-1005-01
חידושים בחקר תקופות הכלכולית והברונזה 

הקדומה
550א' 20-18.ט.נ המרכז ללימודי יידיש    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 303   ••    טל. 03-5318630

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ה' 12-10גב' ו. קופליידיש למתחיליםשנתי13-900-01

1100ה' 16-14גב' ו. קופליידיש למתקדמיםשנתי13-901-01

1100ה' 14-12גב' ו. קופליידיש למתחיליםשנתי13-900-02

550ב' 14-12ד"ר א. טלספרות ילדים ביידישא'13-3331-01

שנתי13-5640-01
מחזור החיים היהודי בקולנוע יידיש במחצית 

הראשונה של המאה ה-20
פרופ' ד. ב. 

קוטלרמן
1100ג' 14-12

שנתי13-9301-01
־כאן ועכשיו: חיי יום יום במזרח אירופה בראי תעו

דות ומקורות – נדרשת יכולת קריאה ביידיש
1100א' 16-14פרופ' נ. כהן

שנתי13-9361-01
־בין מסורת למודרנה: זמנים ותכנים משתנים בספ

רות יידיש
1100ב' 12-10פרופ' נ. כהן

שנתי13-9510-01
לאכן איז געזונט – הקומדיה ביידיש על הבמה 

בישראל )נדרשת ידיעת יידיש
1100ב' 16-14ד"ר י. גולדברג

41
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מחשבת ישראל )פ. יהודית(    ••    המזכירות – יהדות , בניין יעקובוביץ 1002 חדר 2       
טל. 03-5318421

    מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ב' 10-08פרופ' ד. שוורץקריאה בטקסטים בהגות היהודית בימי הבינייםשנתי30-124-01

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה שנתי30-201-01
1100ב' 14-12פרופ' ח. בן פזי)קורס מבוא(

1100ג' 14-12פרופ' ד. אברמסקריאה בספר הזוהר שנתי30-213-01

עמנואל לוינס: אתיקה והפילוסופיה של א'30-747-01
550ג' 18-16פרופ' ח. בן פזיהיהדות )סמינריון(

550ב' 18-16ד"ר ג. ווברהמהפכה המדעית היהודית א'30-755-01

קריאה באוצר החיים לר' יצחק אייזיק א'30-756-01
מקאמרנא: על גבול הקבלה והחסידות 

ד"ר ל. זקס 
550ב' 14-12שמואלי

ד"ר י. כלים ויישומים דיגיטליים לחקר מחשבת ישראלשנתי30-764-01
1100ג' 16-14הרשקוביץ

ד"ר י. ספרות המוסר היהודי לדורותיה )סמינריון(שנתי30-774-01
1100ד' 16-14הרשקוביץ

ד"ר מ.עקידת יצחק בפילוסופיה היהודית המודרניתא' 30-776-01
550ג' 14-12פלדמן קיי

550ג' 12-10פרופ' ד. בנוןהשורשים הספרדיים של המודרנה היהודית א'30-781-01

הידמות לא-ל בין המחשבה היהודית א'30-786-01
550ב' 20-18ד"ר ח. אבו ראסוהמוסלמית 

פרופ' ד.״סודות״ בקבלה  )סמינריון(שנתי30-788-01
1100ג' 12-10 אברמס

500ד' 18-16ד"ר ע. בלומןאתגרים חברתיים במחשבה בישראל א'א׳30-794-01

ד"ר ל. מבוא לקבלה  )קורס מבוא(שנתי30-814-01
1100ב' 18-16זקס שמואלי

ד"ר ל. חקר רגשות בטקסטים מראשית החסידותשנתי30-824-01
1100א' 14-12זקס שמואלי
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הפקולטה למדעי הרוח 

היסטוריה כללית    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 213/214   ••    טל. 03-5318390
   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ה' 14-12ד"ר י. פוקסעולמם של המרובינגיםא'18-229-01

550ד' 16-14פרופ' א. דורוןצ'ארלס דארווין ומורשתו באירופהא'18-390-01

א'18-554-01
הדמוקרטיה האתונאית: הגות ותהליכים 

550ד' 12-10פרופ' י.ליברזוןחברתיים 

1100א' 20-18פרופ' י. ליברזוןאלכסנדר הגדול והממלכות ההלניסטיותשנתי18-3004-01

550ה' 16-14ד"ר מ. זוהרגרמניה והלבנט 1868 – 1939: תיאוריה ומעשהא'18-3026-01

א'18-3027-01
דת, מגדר ואתנוס – זהות בשלהי העת העתיקה 

550ב' 10-08ד"ר י. פוקסובימי הביניים המוקדמים 

550ב' 14-12פרופ' א. דורוןהטרור הנאצי ומחנות הריכוזא'18-3108-01

א'18-3109-01
מקורות כתובים, ממצא חומרי ושחזור העבר: 

ממלכת ישראל המאוחדת כמקרה בוחן
פרופ' א. 

550ב' 16-14פאוסט

א'18-3110-01
המאה ה- 20: המתקדמת ביותר והאלימה 

550ג' 16-14פרופ' א. דורוןביותר

א'18-3112-01
בית המגורים, המשפחה ומשק הבית בעת 

העתיקה: ארץ ישראל בתקופת הברזל כמקרה 
בוחן

פרופ' א. 
550ג' 18-16פאוסט

ח
רו
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י 
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מ

פילוסופיה כללית    ••    המזכירות – בניין יעקובוביץ 1002, חדר 2   ••    טל. 03-5318256
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ד' 18-16פרופ' פ. איפרגןמבוא לפילוסופיהא'31-101-01

1100ה' 20-16פרופ' א, חסידמבוא לתורת ההכרהא'31-208-01

1100ב' 18-16ד"ר א. רם טיקטיןמבוא לפילוסופיה של המוסרשנתי31-487-01

550ג' 20-18פרופ' א. חסידסוגיות בפילוסופיה של הדמיוןא'31-726-01

1100ב' 20-18ד"ר א. רם טיקטיןסוגיות באתיקה רפואיתשנתי31-733-01

ספרות משווה    ••    המזכירות – בניין 1004, חדר 105   ••    טל. 03-5318281
   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ד' 12-10פרופ׳ מ. בן חוריןהחידא של קפקאשנתי33-040-01

550א' 18-16פרופ׳ מ. בן חוריןרומנטיקה ותרבויות אקזוטיותא'33-066-01

א'33-067-01
בין ספרות לפסיכולוגיה: העולם הפנימי 

550ג' 12-10ד"ר א. עמירבסיפורת

שנתי33-089-01
השיח בין האמנויות: ספרות, אמנות, צילום 

1100ב' 14-12ד"ר א. עמירוקולנוע

א'33-144-01
התעוררות הבודהה: צמיחת הבודהיזם 

550ד' 18-16פרופ׳ ש. מועלםבהודו

550ג' 18-16ד"ר ר. לפידוסרצח, מין – מה עוד חייב להיות בסיפור?א'33-145-01

ד"ר ע.ההתמכרות לאלכוהול בספרותא'33-179-01
550ג' 18-16ברייר קופלוביץ

א'33-199-01
אנטישמיות ביצירות ספרות ובאגדות עם 

550א' 16-14ד"ר ר. לפידוסאירופאיות 

1100ב' 12-10ד"ר י. מאשיטימחזותיו של שייקספירשנתי33-297-01

1100ב' 14-12פרופ׳ ש. מועלםחידת היופי: אסתטיקה מודרניתשנתי33-352-01

550א' 14-12ד"ר ר. לפידוסבין גברים לנשים בספרות הרוסיתא'33-381-01

שנתי 33-453-01
תורת הסוד וספרות עולם: ספרות וקבלה 

1100ד' 14-12פרופ׳ ש. מועלםבמפגש

1100ג' 14-12ד"ר א. עמיררומן החניכה הגברי והנשישנתי33-914-01

שנתי33-915-01
ממקרא לבמה – שימוש דרמטי ותיאטרוני 

1100ד' 20-18ד"ר ר. הורביץל'ספר הספרים'

א'33-925-01
מחזאות ישראלית – בין מגמות עולמיות 

550ב' 16-14ד"ר ר. הורביץלאפיונים מקומיים

1100ד' 16-14ד"ר ח. בר יצחקהעיר בספרות ובתרבותשנתי33-928-01

שנתי33-4040-01
תרבויות של זכרון: גרמניה וישראל לאחר 

1100א' 16-14פרופ׳ מ. בן חוריןהשואה
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ח
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מד לימודים קלאסיים    ••    המזכירות - בניין 1002 קומה 4 חדר 401 א׳                          
טל. 03-5318231

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

א' 12-10ד"ר א. קונסטנטינויוונית למתחילים א'א'46-001-01
1100ג' 12-10

א' 12-10פרופ' ל. מוריסלטינית למתחילים א'א'46-051-01
1100ג' 10-08

550א' 16-14ד"ר ס. בינדרכתיבה אקדמיתא'46-3100-01

א'46-3500-01
"והשאר היסטוריה" על היסטוריוגרפיה 

550ג' 16-14ד"ר א. פארעתיקה 

1100א' 14-12ד"ר א. קונסטנטינומיתולוגיה יוונית ורומיתשנתי46-3700-01

1100ב' 12-10ד"ר א. קונסנטינויוונית מודרנית למתחיליםשנתי46-5016-01

1100ג' 14-12ד"ר א. קונסטנטינויוונית מודרנית ב'שנתי46-5017-01

550ב' 16-14ד"ר א. פארהעת העתיקה על המסך המודרני א'46-5115-01

שנתי46-5120-01
מסע הגיבור מיוון ועד ימינו: גיבורים 

1100ג' 14-12ד"ר א. פארוגבורה מהעת העתיקה ועד ימינו

550א' 18-16ד"ר ס. בנידרתדמית היהודים בכתבי היוונים והרומאיםא'46-5500-01

בלשנות וספרות אנגלית    ••   המזכירות – בניין 404 חדר 203   ••   טל. 03-5318236
  

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

ג' 10-08ד"ר ל. לקסמבוא לחקר הלשוןא'37-184-01
1100ה' 10-08

 פרופ' ו.רקע היסטורי לספרותא'37-193-01
קולברנר

ב' 16-14
1100ד' 16-14

ב' 14-12ד"ר ד. פלדמןמבוא לשירהא'37-194-01
1100ד' 14-12

ב' 12-10ד"ר ק. גלאטספרות אמריקאיתא'37-254-01
1100ד' 12-10

צרפתית    ••    המזכירות – בניין קורט 1004, קומה ג' חדר 306   ••   טל. 03-5318232
   קיימים במחלקה קורסי כתיבה ושיחה בצרפתית, לפרטים ניתן לפנות לגב' שרון

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

2200ג' 20-16ד"ר א. דותןצרפתית 1 – רמת מתחילים שנתי43-062-01

550ג' 16-14ד"ר א. דותןצרפתית 3 – רמת מתקדמים א' א'43-065-01

550ד' 16-14פרופ' ג. ינושבסקישיח התיירות 1א'43-085-01

א'43-092-01
בצרפתית: התנסויות רומנסקיות אצל דניס 

דידרו וז'אק רובו
פרופ' ד.

550ב' 12-10גארי-דוד

550ב' 20-18פרופ' ט. ביברינגמולייר 350 שנה למותו: מולייר והקומדי בלטא'43-096-01

א'43-113-01
מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 – 

550ג' 16-14ד"ר א. דותןמאות 19-18

1100א' 16-14ד"ר א. דותןבצרפתית: הבעה בכתב ובע"פ 1שנתי43-200-01

א'43-408-01
מניפסטים ומניפסטציות של האוונגרד בצרפת 

550ג' 18-16פרופ' ג. ינושבסקיבמאה ה- 20

שנתי43-543-01
בצרפתית: הסמיוטיקה של התשוקה באמנות 

החילומים בימי הבינים )סמינריון(
פרופ' ד.

1100ה' 12-10גארי-דוד

מוסיקה    ••   המזכירות – בניין מוסיקה 1005 קומת כניסה   ••   טל. 03-5318623
    קיים מגוון קורסים במחלקה שאליהם נדרש רקע קודם בתחום. ניתן לפנות למחלקה

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ג' 10-08ד"ר ט. אלירםשירי ארץ ישראל –הז'אנר ותוכנו )נלמד בזום(שנתי47-072-01

550ג' 20-18ד"ר י. גרינברגאנסמבל קאמרי - תרגיל )באישור המרצה(א'47-565-01

550ג' 20-18ד"ר י. גרינברגאנסמבל קאמרי - תרגיל )באישור המרצה(ב'47-566-01
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הפקולטה למדעי החברה 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר 401     
טל. 03-5318376

   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ד' 18-16פרופ' א. ששון לוימבוא לסוציולוגיהא'64-101-01

550ד' 10-08ד"ר ד. נווהמבוא לאנתרופולוגיהב'64-103-01

מדעי המדינה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר  231   ••    טל. 03-5318578
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100א' 16-14פרופ' י. ריינהולדסין והפוליטיקה הבינ"ל של המזרח הרחוקשנתי71-551-01

1100ג' 20-18ד"ר ט. גריןהפוליטיקה הבינלאומית של אירופה )באנגלית(שנתי71-2440-01

1100ב' 18-16ד"ר ד. שנקרשחיתות ודמוקרטיה שנתי71-6981-01

1100א' 18-16פרופ' מ. הלינגרהגות פוליטית יהודית מודרניתשנתי71-7770-01

ה
בר

ח
ה

עי 
מד

גיאוגרפיה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר  319   ••    טל.003-5318341
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 14-12פרופ' י. רסקיןגיאוארכיאולוגיה של א"יא'75-043-01

550ד' 16-14פרופ' י. וינשטיןאסונות טבעא'75-283-40


