** לאחר ההרשמה ייתכנו שינויים -יש להתעדכן בפורטל ובאפליקציה

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

מספר קורס

שם הקורס

א

חינוך

6029118

עיצוב דמות מחנכת

6029004

פסיכולוגיה התפתחותית א' -יסודות בפסיכולוגיה התפתחותית

6029004

פסיכולוגיה התפתחותית א' -יסודות בפסיכולוגיה התפתחותית

א

א

נ"ז
2
2
2
4

שם המרצה

יום

ד"ר טל ישראלי

ה

08:45-10:15

ד"ר אלון גולדברג

ג

10:30-12:00

ד"ר אלון גולדברג

ד

12:30-14:00

פרופ' תמר הגר ,גב' תופאחה סאבא

ג

10:30-12:00

6032825

דיאלוג בחברה הישראלית )שנתני( *יתכנו שינויים

6023387

מבוא לפסיכוביולוגיה

2

ד"ר עומר הורוביץ

6023387

מבוא לפסיכוביולוגיה

ב

שעות

08:45-10:15

2

ד"ר סיון רז

ה

10:30-12:00

6029006

תיאוריות אישיות א'

2

גב' רויטל תמרי

ד

10:30-12:00

6029006

תיאוריות אישיות א'

2

גב' רויטל תמרי

א

14:30-16:00

6033836

פסיכופתולוגיה א'

2

גב' רויטל תמרי

ד

08:45-10:15

6033836

פסיכופתולוגיה א'

2

גב' רויטל תמרי

6011128

צילום בחברה ובתרבות

א

12:30-14:00

4

ד"ר יערה גיל-גלזר

ד

08:45-12:00

א

עוס

5011208

מבוא לסוציולוגיה שנתי

4

ד"ר תמר ברקאי

ג

14:30-16:00

א

כלכלה וניהול

8011110

מבוא לניהול

2

ד"ר חגי אורנשטיין

8011302

משפט עסקי

2

8011107

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

א

4

ג

12:30-14:00

עו"ד אביבה באומל

ה

12:30-14:00

מר אמיל שיינפלד

ה

14:30-17:00

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

א

רב תחומי

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

יום

שעות

ד"ר מירב סקר

ימי
שישי
,25/10
,15/11
,6/12
,13/12
,27/12
3/1

8:30-13:45

8012106

יסודות החשבונאות

4

ד"ר אמיר להט

ב

8:45-12:00

8011101

מבוא לכלכלה א' -מיקרו

3

יסודות השיווק

4

מר יובל אופק שני

ג

9:30-12:00

7077710-00

מבוא ללוגיקה א'

2

ד"ר פיטקובסקי אלי

ב

14:30 16:00

7013107-01

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'

3

ד"ר רייכמן אורן

א

14:30 16:00

7013107-02

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'

3

ד"ר רייכמן אורן

ה

14:30 16:00

7034534-00

מנחם בגין והימין במדינת ישראל  -מהאצ"ל ל'מהפך

2

פרופ' גולדשטיין אמיר

ב

10:30 12:00

7022707-00

ניהול ויישוב סכסוכים :מתיאוריה למעשה  -חלק ב'

3

ד"ר אריאלי תמר

ה

12:30 15:15

7077707-00

תיאוריות סוציולוגיות א'

2

ד"ר ברקאי תמר

ג

16:15 17:45

7012342-00

1948
סמינר במקבץ ארץ ישראל  -שלטון הבריטים בארץ ישראל )6 -1917

פרופ' עבאסי מוסטפא

ב

08:45 10:15

7072728-00

אלימות כלפי נשים  -היבטים פסיכולוגיים וחברתיים

4

ד"ר מור אביגיל

א

16:15 19:30

7077729-00

אקטיביזם סביבתי

2

ד"ר דואני מאיה

ב

12:30 14:00

7066636-00

בריאות וסביבה

4

ד"ר אולנובסקי חגית

ג

10:30 14:00

7034577-00

גבריות בעידן המודרני

2

ד"ר טורצקי נחום

א

12:30 14:00

7077741-00

דתות בשיח

2

ד"ר קדר יעל

ג

14:30 16:00

7077711-00

המשטר הפוליטי של מדינת ישראל

2

ד"ר עבו אופיר

ד

14:30 16:00

7044422-00

הפוליטיקה של הזהויות בישראל :בין עבר להווה

2

ד"ר עבו אופיר

ד

12:30 14:00

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

יום

7021441-00

הפסיכולוגיה של שליטה והשפעה

2

ד"ר קרש נעם

ד

12:30 14:00

7044405-00

אפיקים
2
השואה שלנו  -כשהיסטוריה פוגשת את האישי והחברתי  -תכנית

ד"ר גולדברג אלון

ג

18:00 19:30

7044403-00

התפתחות מחשבה לאומית במזרח התיכון במאה העשרים

2

ד"ר בן זאב נעמה

ג

10:30 12:00

7012305-01

חדו"א  1תגבור

0

גב' נסונוב טניה

א

14:30 16:00

7012305-02

חדו"א  1תגבור

0

גב' נסונוב טניה

א

16:15 17:45

7023468-00

חדו"א  1תרגיל

0

גב' נסונוב טניה

ד

12:30 14:00

7044408-00

יסודות המשפט במדינת ישראל

2

עו"ד גוטגולד כהן תמר

ב

16:15 17:45

7044401-00

מתקדם
2
למי אכפת ולמה? על אחריות חברתית וסמכות פוליטית  -קורס

ד"ר ברקאי תמר

ד

10:30 12:00

פרופ' כרמי נורית

ב

08:45 10:15

ד"ר שניצר מירב

ד

14:30 16:00

7034546-00

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון

2

פרופ' עבאסי מוסטפא

א

10:30 12:00

7023463-00

מבוא לכלכלה א'  -מיקרו

4

ד"ר נבו הילה

ה

11:30 14:00

7012316-02

מבוא לכלכלה א'  -תרגול

0

גב' סרוחנוב שבתאי רוזה

א

14:30 16:00

7012316-01

מבוא לכלכלה א'  -תרגול

0

גב' סרוחנוב שבתאי רוזה

א

16:15 17:45

7044425-00

מבוא ללוגיקה א'  -תרגול

0

גב' אשד-סילבר יעל

ב

12:30 13:15

7022102-00

מבוא ללימודי מגדר

4

ד"ר שמחאי דלית

ד

12:30 16:00

7011902-00

מבוא לסוציולוגיה

5

גב' קורלנדר יהל

ד

08:45 12:00

7011903-01

מבוא לסוציולוגיה  -תרגיל

0

גב' שמש מירנדה

א

10:30 12:00

7011903-02

מבוא לסוציולוגיה  -תרגיל

0

גב' שמש מירנדה

א

12:30 14:00

7013100-01

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'  -תרגיל

0

מר יעקובי יונתן

א

10:30 12:00

7013100-02

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'  -תרגיל

0

מר יעקובי יונתן

א

12:30 14:00

7013100-03

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'  -תרגיל

0

מר יעקובי יונתן

ב

08:45 10:15

2

7066637-00

מבוא לאקולוגיה

7066612-00

הצרפתית
מבוא להיסטוריה של המאות  :16-18מגילוי אמריקה ועד המהפכה 2

שעות

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

יום

7013100-04

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'  -תרגיל

0

מר יעקובי יונתן

ג

16:15 17:45

7013100-05

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'  -תרגיל

0

מר יעקובי יונתן

ד

10:30 12:00

7066617-00

מבוא לפילוסופיה חדשה :הרציונליסטים

2

ד"ר קדר יעל

ה

10:30 12:00

7044415-00

מבוא לפילוסופיה יוונית  -סוקרטס ואפלטון

2

פרופ' שביט אילת

ד

10:30 12:00

7044431-00

מבוא לפילוסופיה יוונית  -סוקרטס ואפלטון תרגיל

0

מר אולשנסקי יובל

ג

10:30 11:15

7012702-00

מבוא לפסיכולוגיה

5

ד"ר הירסטון אילנה

ב

10:30 12:00

7012703-01

מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל

0

גב' חיוט הודיה

ה

10:30 12:00

7012703-02

מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל

0

גב' חיוט הודיה

ה

10:30 12:00

7012703-03

מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל

0

גב' חיוט הודיה

ה

12:30 14:00

7012703-04

מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל

0

גב' חיוט הודיה

ה

12:30 14:00

7169845-00

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

2

ד"ר גולדברג אלון

ג

14:30 16:00

7044410-00

מבט רב תחומי על ארץ סוערת  -תכנית אפיקים

2

פרופ' גולדשטיין אמיר

ג

16:15 17:45

7012901-00

מבנה חברתי של מדינת ישראל

4

ד"ר שמחאי דלית

ב

12:30 16:00

7066605-00

מגדר ,אינטימיות ומיניות

2

ד"ר פרסר רות

ב

10:30 12:00

7021459-00

מהגרים בארץ ישראל  /פלסטין במאות  :20-19מאפיינים מקומיים של2

ד"ר בן זאב נעמה

ג

14:30 16:00

7044430-00

במערב
2
מהפאב לצלחת :מסע היסטורי בעקבות תרבות האוכל והשתייה

ד"ר שניצר מירב

ד

16:15 17:45

7012344-00

מציידים לקטים לחקלאים ורועים

2

פרופ' שרון גונן

ג

12:30 14:00

7055501-00

סוגיות אקולוגיות בגליל

2

ד"ר קפוטה דרור

ד

12:30 14:00

7044429-00

עבר שנשאר :זיכרון השואה בישראל

2

ד"ר הוד תמיר

ב

14:30 16:00

7098458-00

פילוסופיה פוליטית

2

ד"ר קדר יעל

ג

08:45 10:15

7021450-00

פסיכולוגיה קוגניטיבית

2

ד"ר קרש נעם

ג

08:45 10:15

7077718-00

פרו"ס  -אירועים פוליטים וחברתיים בהיסטוריה של ארצות הברית

4

ד"ר גיל גלזר יערה

ה

12:30 16:00

שעות

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

א

שירותי אנוש

מזרח אסיה

מספר קורס

שם הקורס

7066645-00

ופתולוגיה
2
פרו"ס  -גוף ,זהות ושייכות :איך מיוצרות קטגוריות של בריאות

ד"ר פרסר רות

7077701-00

פרו"ס  -העם רוצה צדק חברתי! :סוגיות עכשוויות בריבוד ואי שוויון 2

ד"ר ברקאי תמר

ג

7045603-00

רטוריקה ודיבייט

2

ד"ר קדר יעל

ב

10:30 12:00

7022907-00

שיטות מחקר כמותניות

3

גב' ברזילי שחם יסמין

א

08:45 10:15

7022909-00

שיטות מחקר כמותניות  -תרגיל

0

גב' שובל רותם

ב

10:30 12:00

7021716-00

תיאוריות אישיות

2

גב' תמרי רויטל

א

10:30 12:00

7044413-00

תמונות ומילים

2

ד"ר פיטקובסקי אלי

ב

12:30 14:00

6800034-01

יסודות החשבונאות התמחור

3

רו"ח קאלו עירן

א

09:30-12:00

6800050-00

מפגשים

3

גב' קורלנדר יהל

א

12:30-15:00

6800071-01

שיטות מחקר כמותניות  -תרגיל

0

גב' שוובל רותם

א

16:15-17:45

6800070-00

שיטות מחקר כמותניות

2.5

ד"ר זיבנברג אלכסנדר

ב

10:30-12:00

6800005-00

יסודות המשפט במדינת ישראל

3

עו"ד גוטגולד כהן תמר

ב

12:30-15:00

6800052-00

לשנות את העולם

2

פרופ' בר-און ארנון

ג

08:45-10:15

6800040-00

שלטון מקומי ומרכזי

2

ד"ר בהט סמי

ג

14:30-16:00

6800007-00

מבוא לניהול

2

ד"ר אורנשטיין חגי

ג

16:15-17:45

6800061-00

פיתוח והדרכה בארגון

2

ד"ר דגני דיניסמן אורית

ד

08:45-10:15

6800051-00

שיוון הזדמניות בעבודה

2

עו"ד גוטגולד כהן תמר

ד

10:30-12:00

6800001-01

מבוא לשירותי אנוש

4

ד"ר האס ורד

ה

08:45-10:15

6900052

גיאוגרפיות של שינוי :מרחב ,חברה ,וסביבה בסין העכשווית

2

ד"ר דרור קוכן

ג

12:30 14:00

6900018

מחשבת סין המודרנית

2

ד"ר גדי ישי

ב

10:30-12:00

6900070

סין בזירה המדינית באסיה

2

ד"ר אבט עודד

6900116

ממשל ודת בסין המודרנית

2

ד"ר אבט עודד

נ"ז

שם המרצה

יום
ב

08:45 10:15
12:30 14:00

ג
ג

שעות

16:15-17:45
10:30-12:00

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

א

מוסמך לימודי גליל

א

ביוטכנולוגיה

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

6900055

פילוסופיה סינית

2

ד"ר גדי ישי

א

6900003 + 6900028

שפה יפנית מתחילים א+ב

10

גב' היסאה סאטו

ב

10:20-12:50

ה

11:30-14:00

6900034 + 6900033

שפה יפנית מתקדמים א+ב

10

גב' היסאה סאטו

ב

13:00-15:30

ה

8:45-11:15

6900030 + 6900002

שפה סינית למתחילים א+ב

8

ד"ר סופיה כץ

ב

10:30-12:00

ה

08:45-10:15

6900030 + 6900002

שפה סינית למתקדמים א+ב

8

ד"ר סופיה כץ

ב

08:45-10:15

3000047-00

אירופה ואירופאים בגליל במאה ה 19

2

פרופ' חיים גורן

ב

12:30-14:00

3000039-00

בעולמם של חכמי הגליל

2

פרופ' ציונה גרוסמרק

א

18:00-19:30

3000040-00

ישומיי  GISבלימודים רגיונאליים של הגליל -קורס שנתי

3000075-00

קונפליקטים סביבתיים בעמק החולה

3000038-00

יום

שעות
14:30-16:00

4

ד"ר גד שפר

ב

12:30-16:00

2

ד"ר מיה דואני

ב

10:30-12:00

ניהול משאבי טבע וסביבה בגליל

2

ד"ר עזרא יונה

א

16:15-17:45

1011221

ביולוגיה של התא )לקורס יש גם תרגיל (

3.5

ד"ר חכם יעל

א

13:30-16:15

1011221

ביולוגיה של התא )לקורס יש גם תרגיל (

3.5

פרופ' אמיר רחל

ג

08:45-11:15

1011221

ביולוגיה של התא )לקורס יש גם תרגיל (

3.5

פרופ' אמיר רחל

ג

11:30-14:00

3.5

ד"ר סלוצקי סמית אילנה

א

3.5

ד"ר סולימן חטיב

כימיה אורגנית א' )לקורס יש גם תרגיל(
1012303

14:30-16:00

ה
כימיה אורגנית א' )לקורס יש גם תרגיל(
1012303

8:45-10:15
14:30-16:00

ב
08:45-10:15
ה

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

א

מדעי החי

א
מדעי המחשב

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

יום

1011601

פרקים נבחרים בחקלאות מודרנית

2

פרופ' שטרן רפי

ד

1011501

שעות
16:15-17:45

נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה

2

ד"ר אלון מרגלית

א

10:30-12:00

5100000

זואולוגיה חסרי חוליות

2.5

ד"ר איתי אפטובסקי

ד

8:45-10:15

5100011

זואולוגיה חסרי חוליות -מעבדה

ד"ר אורן פרלסון

ה

12:30-15:15

5700003

פילוסופיה של המדע וביואתיקה

1

ד"ר אלי פיטקובסקי

ד

15:15-16:00

5211004

מבוא לאקולוגיה

2.5

ד"ר יוני וורטמן

ג

8:45-11:15

111100

מבוא לחדו"א

מר אלכסנדר רואינסקי

ה

8:45-10:15

111101

חדו"א )1ש(

5

ד"ר אדם צ'פמן)סמס' א'(

ג

14:30-16:00

111102

אלגברה לינארית)ש(

5

פרופ' יזהר לבנר

ד

14:30-16:00

ה

12:30 14:00

111304

מערכות ספרתיות ותכן לוגי )ש(

4

ד"ר דוניטה כהן

ד

8:45-10:15

ה

14:30-16:00

111401

מבוא למדעי המחשב)ש(

5

פרופ' דני קוטלר

א

10:30-12:00

ג

12:30 14:00

11210

חדו"א )2ש(

2

מר אלכסנדר רואינסקי

ה

12:30 14:00

112402

ארגון ותכנות המחשב

3

ד"ר דוניטה כהן

ג

10:30-12:00

121108

מתמטיקה דיסקרטית)ש(

4

ד"ר אדם צ'פמן)סמס' א'(

א

14:30-16:00

ג

10:30-12:00

121109

לוגיקה למדעי המחשב

3

פרופ' דני קוטלר

א

10:30-12:00

121405

מבוא לתכנות מערכות

3.5

ד"ר איתי שרון

ב

10:30-12:01

122107

מבוא להסתברות

4

ד"ר צ'פמן אדם

ה

12:30 14:00

199808

תכנות בסביבת האינטרנט

2

מר ערן דנן

א

16:15-18:45

199415

מערכות זמן אמת

3.5

ד"ר תמר צמח

ה

12:30-14:00

מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר א' -תש"ף
סמסטר

חוג

מספר קורס

שם הקורס

נ"ז

שם המרצה

יום

א

מדעי המזון

2100009

הבטחת איכות ויישומה ברצפת ייצור

4

גב' ליאורה שושני

א

2100016

פרקים נבחרים במדע וטכנולוגיה של מזון

2

ד"ר אופיר בנימין

טרם
נקבע

א

מדעי הסביבה
מדעי התזונה

7066622
2023336

רב גוניות החיים היבטים מעשיים ופילוסופים
תזונה בריאות וסביבה

3
2

פרופ' איילת שביט
ד"ר סיגל טפר

א
ג

שעות
9:00-11:15

16:15-17:45
9:30-11:15

