
'סמסטר ב, ד"מערכת שעות מתוכננת לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנת תשע

יתכנו שינויים, המערכת אינה סופית

ו"סמסטר קיץ תשע

:מדעי הרוח

הערותמרצהשיעורשעותיום

חובהקורס הכרת הספריה

בחירה משאבי אנושר פרנקל צבי"דדיני חוזים ועסקים15:00-18:00ג

ג

18:00-19:30

 שנות חינוך בישראל 100/ ' משיחיות וציונות ב

סיפורי - 'בזיעת אפיך'/ ' ב - (1855-1958)

עבודה וקריירה של נשים מראשית הציונות ועד 

תגמול / ' קנאות יהודית בישראל ב/ ב - ימינו 

מדיניות הביטחון , והרתעה מגבלות הכוח

ב - 1967 - 1957הישראלית בשנים 

' גב/ מר קדמן אמנון 

ר "ד/ קריסטל רננה 

ר חן "ד/ זילברמן יעל 

ר כהן אביחי"ד/ שרינה 

סמינר מדינת ישראל

ג

19:30-21:30

/ ב - מתודולוגיה : סיפורי חיים בגישה נרטיבית

ההיבטים - תרבות עממית בעולם העתיק 

טקסי : מעגל החיים/ ב - חומריים ואמנותיים 

'מעבר ושייכות ב

ר "ד/ ר זילברמן יעל "ד

ר גבעון "ד/ ני נעמה 'וילוז

אהוד

סמינר פולקלור

בחירה מדינת ישראלר פלדמן ענת"דזרמים ותמורות ביהדות בת זמננו08:00-09:30ו

בחירה מדינת ישראלר חפיף דמי ויויאן"דהעלייה ההמונית למדינת ישראל09:30-11:00ו

חובה משאבי אנושלב שריד אביבית' גבכתיבה עסקית11:00-12:30ו

פילוסופיה וקולנוע/ תקשורת וביקורת 12:30-14:00ו
/ לב שריד אביבית ' גב

ר לין יעל"ד
קורס כללי

:מדעי החברה

הערותמרצהשיעורשעותיום

חובהקורס הכרת הספריה

בחירה משאבי אנושר פרנקל צבי"דדיני חוזים ועסקים15:00-18:00ג

ג

18:00-19:30

 שנות חינוך בישראל 100/ ' משיחיות וציונות ב

סיפורי - 'בזיעת אפיך'/ ' ב - (1855-1958)

עבודה וקריירה של נשים מראשית הציונות ועד 

תגמול / ' קנאות יהודית בישראל ב/ ב - ימינו 

מדיניות הביטחון , והרתעה מגבלות הכוח

ב - 1967 - 1957הישראלית בשנים 

' גב/ מר קדמן אמנון 

ר "ד/ קריסטל רננה 

ר חן "ד/ זילברמן יעל 

ר כהן אביחי"ד/ שרינה 

סמינר מדינת ישראל

בחירה מדינת ישראלר פלדמן ענת"דזרמים ותמורות ביהדות בת זמננו08:00-09:30ו

בחירה מדינת ישראלר חפיף דמי ויויאן"דהעלייה ההמונית למדינת ישראל09:30-11:00ו

חובה משאבי אנושלב שריד אביבית' גבכתיבה עסקית11:00-12:30ו

ו
פילוסופיה וקולנוע/ תקשורת וביקורת 12:30-14:00

/ לב שריד אביבית ' גב

ר לין יעל"ד
קורס כללי

.30.09.16- ויסתיים ב24.07.16-הסמסטר יתחיל ב

:להלן פירוט המפגשים

'יום ו'יום גמפגש

126.729.7

22.85.8

39.812.8

416.819.8

523.826.8

630.82.9

76.99.9

(השלמת מפגשים- 'יום א) 813.911.9

920.916.9

10
השלמת - 'יום א) 25.9

(מפגשים
23.9

1127.930.9

 28/9, 14/9, 31/8, 17/8, 3/8 בתאריכים 17:00-20:00' ילמדו במהלך הסמסטר גם בימי ד, סטודנטים הלומדים אנגלית בסיסית


