**

לאחר ההרשמה ייתכנו שינויים  -יש להתעדכן בפורטל
ובאפליקציה
מערכת קורסים לתכנית שומעים חופשיים סמסטר ב' -תש"ף

סמסטר חוג
חינוך
ב

מספר קורס
6044412
6023400
6044416
6044428

שם הקורס
אחד בשביל כולם? חידת האלטרואיזם
יזמות ואלטרנטיבות בחינוך בין תיאוריה לפרקטיקה
קהילה והמעשה החינוכי
הערכה והנעה בחינוך
תכנון חברתי וקידום פרויקטים בארגוני החברה
האזרחית
תיאוריות אישיות ב'
פסיכופתולוגיה ב'
פסיכוביולוגיה למתקדמים
פסיכולוגיה התפתחותית ב' התפתחות מינקות עד
התבגרות
פסיכולוגיה התפתחותית ב' התפתחות מינקות עד
התבגרות

2
2
2
2

ד"ר סמי בהט
גב' רויטל תמרי
גב' רויטל תמרי
טרם נקבע

ד
ד
ד
טרם נקבע

12:30-14:00
12:30-14:00
10:30-12:00

2

ד"ר אלון גולדברג

ד

10:30-12:00

2

ד"ר אלון גולדברג

ג

14:30-16:00

5011208
5021210
5021144

מבוא לסוציולוגיה
היבטים חברתיים של הזקנה
גישות יסוד בתחום משפחה

4
2
2

8032188

הגינות מוסר ואתיקה באינטראקציות עסקיות ומקצועיות 2

ד
ד"ר תמר ברקאי
ב
ד"ר סמיר זועבי
א
ד"ר שרון אגוזי
סמסטר
קיץ
,20/8
,3/9 ,21/8
עו"ד אביבה באומל 10/9

6044423
6033923
6033914
6023399
6029005
6029005
ב

עבודה
סוציאלית

ב

כלכלה
וניהול

נ"ז שם המרצה
פרופ' אילת שביט
2
גב' רוני היינבך
2
ד"ר אורלי גנני
2
ד"ר מרסל עמאשה
2

יום
ה
ב
ד
ה

שעות
10:30-12:00
12:30-14:00
16:15-17:45
12:30-14:00

14:30-16:00
10:30-12:00
14:30-16:00

14:15-19:45

סמסטר חוג

ב

רב תחומי

מספר קורס

שם הקורס

8022123
8012103
8012205
8022118
7077715-00
7013108-01
7013108-02
7022706-00
7077708-00

יסודות השיווק
מבוא לכלכלה ב' -מאקרו
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
תמחיר וחשבונאות ניהולית
מבוא ללוגיקה ב'
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'
ניהול ויישוב סכסוכים :מתיאוריה למעשה  -חלק א'
תיאוריות סוציולוגיות ב'
סמינר במקבץ ארץ ישראל  -שלטון הבריטים בארץ(
ישראל )1948 -1917
מהי תודעה?
אקטיביזם מגדרי-התיאוריה והפרקטיקה
ארץ ישראל בתקופת בית שני
אתיקה
אתנוגרפיות של מיעוטים אתניים ולאומיים בישראל
ובמזרח אסיה
גבריות ומיניות בציונות ובמדינת ישראל :דרכו רצופת
המכשולים של ״הגבר היהודי החדש״
גלובליזציה והשפעתה על האדם והסביבה
דמוקרטיות :עקרונות ,ערכים ומוסדות
דתיים וחילוניים בישראל :ממכתב הסטטוס-קוו ועד
ל"שוויון בנטל"
האבולוציה התרבותית של האדם

7012351-00
7077704-00
7044426-00
7077742-00
7012306-02
7012306-01
7023470-00
7034555-00
7066640-00
7044427-00
7044417-00

האישי הוא הפוליטי -כתיבה ואקטיביזם  -תכנית אפיקים 2
ההיסטוריון מול סערות ההיסטוריה
2
היסטוריה מקומית ומקומנו בהיסטוריה
2
הפוליטיקה של הרגשות
2
חדו"א  2תגבור
0
חדו"א  2תגבור
0
חדו"א  2תרגיל
0
חינוך לקיימות
2
כלכלה סביבתית
2
כסף ,כוח ודת :כלכלה פוליטית של המזרח התיכון
2
לבן על גבי שחור :תיאוריה וביקורת על כוח וגזענות
2

7012342-00
7077734-00
7012350-00
7066644-00
7077724-00
7044406-00
7077731-00
7044419-00
7044407-00
7077747-00
7098546-00

נ"ז שם המרצה
3
4
4
3
3
3
3
3
2

יום

שעות

טרם נקבע
ד"ר מירב סקר
ה
ד"ר עמי ראזניק
ד
מר אמיל שיינפלד
רו"ח אורית הלפרין ג
ד"ר פיטקובסקי אלי ב
ד
מר שיינפלד אמיל
ה
ד"ר רייכמן אורן
ד
ד"ר אריאלי תמר
ג
ד"ר ברקאי תמר

12:30-15:00
11:30-14:00
8:45-10:30
14:30 16:00
14:30 16:00
14:30 16:00
12:30 15:00
10:30 12:00

6
2
2
2
2

פרופ' עבאסי מוסטפאב
ג
ד"ר דהאן אורלי
ד
ד"ר הגר תמר
ד"ר אזבנד מיכאל ב
ד"ר אורי משי משה ה

12:30 14:00
12:30 14:00
10:30 12:00
10:30 12:00
12:30 14:00

2

ד"ר אבט עודד

ג

14:30 16:00

2
2
2

ד"ר בורד מתן
ד"ר שפר גד
ד"ר עבו אופיר

ג
ג
א

12:30 14:00
10:30 12:00
10:30 12:00

2
2

ד"ר עבו אופיר
פרופ' שרון גונן

א
ג

12:30 14:00
14:30 16:00

ג
ד"ר הגר תמר
פרופ' גולדשטיין אמירד
ג
ד"ר בורד מתן
ב
ד"ר פרסר רות
א
גב' נסונוב טניה
א
גב' נסונוב טניה
ד
גב' נסונוב טניה
ד"ר אלקחר איריס א
ד
ד"ר פרחה ינאי
ה
ד"ר אריאלי תמר
א
גב' לוי נועה

14:30 16:00
08:45 10:15
10:30 12:00
12:30 14:00
14:30 16:00
16:15 17:45
12:30 14:00
14:30 16:00
12:30 14:00
10:30 12:00
16:15 17:45

סמסטר חוג

מספר קורס
7077739-00
7022904-00
7022902-01
7022902-02
7023465-00
7012317-01
7012317-02
7012312-00
7066634-00
7066638-00
7013101-01
7013101-02
7013101-03
7013101-04
7013101-05
7066635-00
7066618-00
7044416-00
7044432-00
7012702-00
7012703-01
7012703-02
7012703-03
7012703-04
7045605-00
7034514-00
7070151-00
7044420-00
7044428-00
7034578-00
7070125-00
7044411-00
7044409-00
7098742-00
7021712-00
7069745-00

שם הקורס
למידה חוץ כיתתית :חינוך לפליאה התבוננות וחשיבה
ביקורתית
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית -תרגיל
מבוא לאנתרופולוגיה חברתית -תרגיל
מבוא לכלכלה ב' -מאקרו
מבוא לכלכלה ב'  -תרגול
מבוא לכלכלה ב'  -תרגול
מבוא ללוגיקה ב  -תרגיל
מבוא למחשבה מדינית
מבוא לסביבה וחברה
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'  -תרגיל
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'  -תרגיל
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'  -תרגיל
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'  -תרגיל
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'  -תרגיל
מבוא לפוליטיקה וממשל
מבוא לפילוסופיה חדשה :האמפיריציסטים וקאנט
מבוא לפילוסופיה יוונית  -אריסטו וההלניסטים
מבוא לפילוסופיה יוונית  -אריסטו וההלניסטים תרגיל
מבוא לפסיכולוגיה
מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל
מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל
מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל
מבוא לפסיכולוגיה  -תרגיל
מגדר ומשפט
מדע וערכים
מעבדות לחירות ולשוויון אזרחי
משגרה לחירום  -מצבי לחץ
נשים בעולם הערבי :מעבר לשיח האוריינטליסטי
סוגיות בהיסטוריה התרבותית של ארצות הברית
סוגיות בהיסטוריה סביבתית
עבר ,הווה  -עתיד? יחסי אדם וסביבה בעבר הרחוק
ובעתיד הקרוב  -תכנית אפיקים
על החיים ועל המוות
פסיכולוגיה חברתית
פסיכולוגיה של נשים
פסיכופתולוגיה

נ"ז שם המרצה

יום

שעות

2
5
0
0
4
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
2
2
2
0
5
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2

ד"ר אלקחר איריס א
גב' גרוסמרק אורנה ד
א
גב' טל אילת
א
גב' טל אילת
ה
ד"ר רזניק עמי
גב' סרוחנוב שבתאי א
רוזה
גב' סרוחנוב שבתאי א
רוזה
גב' אשד-סילבר יעל ב
א
גב' לוי נועה
ד"ר רומנו גל חגית ג
א
מר יעקובי יונתן
א
מר יעקובי יונתן
א
מר יעקובי יונתן
ב
מר יעקובי יונתן
ג
מר יעקובי יונתן
א
גב' לוי נועה
ה
פרופ' שביט אילת
ד
פרופ' שביט אילת
מר אולשנסקי יובל ג
ד"ר הירסטון אילנה ב
ה
גב' חיוט הודיה
ה
גב' חיוט הודיה
ה
גב' חיוט הודיה
ה
גב' חיוט הודיה
עו"ד גוטגולד כהן תמרב
ד
פרופ' שביט אילת
ד
ד"ר אריאלי תמר
ד"ר רבהון דמתי נטע ה
ד
ד"ר זהר רנא
ד"ר גיל גלזר יערה ד
ב
ד"ר דואני מאיה

16:15 17:45
08:45 12:15
12:30 14:00
14:30 16:00
08:45 11:15
14:30 16:00
16:15 17:45
08:45 09:30
12:30 14:00
12:30 16:00
10:30 12:00
12:30 14:00
14:30 16:00
08:45 10:15
14:30 16:00
10:30 12:00
08:45 10:15
10:30 12:00
10:30 11:15
10:30 12:00
10:30 12:00
10:30 12:00
12:30 14:00
12:30 14:00
10:30 12:00
08:45 10:15
10:30 12:00
10:30 12:00
14:30 16:00
12:30 14:00
12:30 14:00

2
2
2
4
2

ג
פרופ' שרון גונן
ד"ר פיטקובסקי אלי ב
ד
ד"ר קרש נעם
א
ד"ר מור אביגיל
א
גב' תמרי רויטל

16:15 19:30
12:30 14:00
12:30 14:00
16:15 19:30
10:30 12:00

סמסטר חוג

מספר קורס

שם הקורס

7077725-00
7077713-00
7098412-00
7036973-00
7022908-00
7022910-00
7077723-00
7044418-00
7066639-00
6800114-01
6800072-00
6800031-00
6800073-02
6800028-00
6800032-01
6800060-00
6800081-00
6800010-00
6800065-00
6800004-00
6802345-00
6800017-00

פרו"ס  -מוסר כמורה דרך
פרו"ס  -שייכות והדרה במרחב הציבורי
קשר משפחתי מבט עכשווי על משפחות בישראל
רבגוניות החיים :היבטים מעשיים ופילוסופיים
שיטות מחקר איכותניות
שיטות מחקר איכותניות  -תרגיל
שיקולי מדיניות בזירה הבינלאומית
תולדות הצילום כתולדות התקופה המודרנית
תקשורת וגישור בקונפליקט
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים  -תרגיל
שיטות מחקר איכותניות
ארגוני הגזר השלישי
שיטות מחקר איכותניות  -תרגיל
מגר בעולם העבודה
יחסי עבודה בראיה משפטית
תיאוריות ארגוניות
סוגיות באחריות תאגידית
מבוא לסוציולוגה והחברה הישראלית
דילמות משפטיות בארגונים
מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
פסיכולוגיה חברתית
ניהול משאבי אנוש א'

יום

נ"ז שם המרצה
ד"ר אורי משי משה ד
2
ב
ד"ר פרסר רות
2
ד
ד"ר שמחאי דלית
2
א
פרופ' שביט אילת
2
גב' ברזילי שחם יסמיןא
3
ב
גב' שובל רותם
0
ג
ד"ר שפר גד
2
ד"ר גיל גלזר יערה ה
2
ג
עו"ד סגל מיכל
2
א
גב' מזרחי מירית
0
 2.5גב' ברזילי שחם יסמיןא
א
ד"ר בהט סמי
2
ב
גב' שובל רותם
0
ב
ד"ר שמחאי דלית
2
עו" גוטגולד כהן תמר ב
3
ד"ר אורנשטיין חגי ג
2
ד
ד"ר ברקאי תמר
2
ד
ד"ר שמחאי דלית
4
עו" גוטגולד כהן תמר ד
2
ד
ד"ר פרחה ינאי
3
ד"ר זיבנברג אלכסנדרה
2
ה
גב' שחר מרגלית
2

שעות
12:30 14:00
08:45 10:15
10:30 12:00
16:15 17:45
08:45 10:15
08:45 10:15
08:45 10:15
12:30 14:00
14:30 16:00
08:45-10:15
10:30-12:00
16:15-17:45
10:30-12:00
12:30-14:00
12:30-15:00
16:15-17:45
10:30-12:00
12:30-16:00
12:30-14:00
14:30-16:00
08:45-10:15
14:30-16:00

