
 תחומית במדעי הרוח-#התכנית הרב
 

 #לימודי התאר הראשון
 

 רכת המדע הדיסציפלינרי:ביוהקינג, דעת וביואתיקההפ 0662.2629.01
 שיעור גילמן 326 12-10 א' סמ' א' ד"ר מישורי דניאל

 
 אתיקה עסקית ואחריות תאגידית 0662.2630.01

 שיעור גילמן 280 14-12 א' סמ' א' ד"ר מישורי דניאל
 

 מבט מהפסיכואנליזה -מלנכוליה  0662.2624.01
 שיעור גילמן 326 16-14 א' סמ' א' ד"ר אלון יפה

 
 העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית 0662.3121.01

 שיעור גילמן 326 18-16 א' סמ' א' ד"ר וייסמן כרמל
 מתקרבת**סגור בפני מי שלמד את הסמינר הסינגולריות 

 
 מסע בין עבר להווה -העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט   0662.2259.01

 שיעור גילמן 361 14-12 ב' סמ' א' ד"ר יובל חרובי
 

 תרבות וקוגניציה 0662.1962.01
 שיעור גילמן 326 12-10 ב' סמ' א' ד"ר רונן סלמן צדקה

 
 תרבות הסייבר ומדע בדיוני 0662.2603.01

 שיעור גילמן 280 14-12 ב' סמ' א' ד"ר יעל מאורר
 

 אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה 0662.2621.01
 יעורש גילמן 326 16-14 ב' סמ' א' פרופ' דרור בורשטיין

 
 ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים 0662.2245.01

 שיעור גילמן 326 18-16 ב' סמ' א' ד"ר פפרמן טליה
 

 מיתוסים בראי הפסיכואנליזה 0662.2094.01
 שיעור גילמן 281 12-10 ג' סמ' א' ד"ר מעין מזור

 
 ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי 0662.2620.01
 שיעור גילמן 280 14-12 ג' סמ' א' ד"ר קרן סדון

 
 מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד 0662.1013.01

 שיעור גילמן 282 18-14 ג' סמ' א' ד"ר רימה שיכמנטר
 

 םליברליז-מליברליזם  לניאו -הגות כלכלית בת זמננו  0662.2246.01
 שיעור גילמן 281 16-14 ג' סמ' א' ד"ר ירון כהן צמח

 
 מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית 0662.2628.01

 שיעור גילמן 282 12-10 ד' סמ' א' ד"ר אביב לבנת
 

 יות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאיתסוג 1843.0621.01
 שיעור  12-10 ד' סמ' א' ד"ר אלחנתי משה

 
 רטוריקה ויזואלית 0662.2254.01

 שיעור גילמן 281 12-10 ד' סמ' א' ד''ר שרון אביטל
 

 יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד 0662.2613.01
 שיעור גילמן 326 14-12 ד' סמ' א' ד"ר אביב לבנת

 **סגור בפני מי שלמד את הקורס "כאשר אשוב ואהיה קטן"
 

 תחומיות-לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב 0662.1308.01
 שיעור גילמן 326    16-14 ד' סמ' א' ד"ר נועה גדי,ד"ר ירון כהן צמח

 
 כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי 0662.2247.01

 שיעור גילמן 326 18-16 ד' סמ' א'   נורד"ר עופר 
 

 זהות בעולם המודרני 0662.1180.01
 שיעור גילמן 282 18-16 ד' סמ' א' נועה גדיד"ר 



 
 דגמים של יזמות 0662.2625.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' א' ד"ר ירון כהן צמח
 

 לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע 0662.2623.01
 שיעור גילמן 326 12-10 ה' סמ' א' ד"ר נדיה אליס

 
 תולדות מדינת הרווחה האירופית 0662.1756.01

 שיעור גילמן 326 14-12 ה' סמ' א' ד"ר אפרים דוידי
 

 היסטוריה ותיאוריה -משחקי מחשב  0662.2607.01
 שיעור גילמן 326 18-16 ה' סמ' א' ד"ר רנארד גלוזמן

 
 סמסטר ב'

 
 בחירה/חובה בהקבציםשיעורי 

 
 קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע 0662.1755.01

 שיעור גילמן 280 12-10 א' סמ' ב' ד"ר מישורי דניאל
 

 נליזהביון וויניקוט ותרומתם לפסיכוא 0662.2249.01
 שיעור גילמן 326 12-10 א' סמ' ב' ד"ר גד בן שפר

 
 רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים* 0662.2235.01

 שיעור גילמן 282 14-12 א' סמ' ב' ד"ר ננה אריאל
 *סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר

 
 שיח דיגיטלי 0662.3103.01

 שיעור גילמן 326 14-12 א' סמ' ב' ד"ר וייסמן כרמל
 

 יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות 0662.1340.01
 שיעור גילמן 282 12-10 ב' סמ' ב' ד"ר רונן סלמן צדקה

 
 פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית 0662.2241.01

 שיעור גילמן 326 16-14 ב' סמ' ב' ד"ר חיים דעואל לוסקי
 

 עובדות ופרשנות 0662.3125.01
 שיעור גילמן 326 18-16 ב' סמ' ב' פרופ' שי פרוגל

 
 יונגיאנית פסיכולוגיה 0662.2618.01
 שיעור גילמן 281 12-10 ג' סמ' ב' ד"ר מעין מזור

 
 : מושגים ואתגרים21 -ניהול במאה ה 0662.1305.01

 שיעור גילמן 305 14-12 ג' סמ' ב' ד"ר עידן שמעוני
 

 רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער 0662.2615.01
 שיעור גילמן 279 14-12 ג' סמ' ב' ד"ר חנה לבנת

 
 היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול 0662.2244.01
 שיעור גילמן 280 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר אלי אילון

 
 רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית 0662.2616.01

 שיעור גילמן 280 14-12 ג' סמ' ב' פרופ' שי פרוגל
 

 רטוריקה והמסר התקשורתי 0662.1031.01
 שיעור גילמן 326 16-14 ג' סמ' ב' ד"ר ירון כהן צמח

 
 פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים 0662.1965.01

 שיעור גילמן 326 18-16 ג' סמ' ב' ד"ר עופר נורדהיימר נור
 

 אתיקה יישומית 0662.2604.01
 שיעור גילמן 282 18-16 ג' סמ' ב' ד"ר ירון כהן צמח

 
 קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים 0662.1961.01
 שיעור גילמן 326 10-8 ד' סמ' ב' ד"ר חפץ שרון



 
 תרבות זמננו: רעיון המודרניות 0662.2231.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ד' סמ' ב' ד"ר נועה גדי
 

 שים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסיםהאנ 0662.2129.01
 שיעור גילמן 326 14-12 ד' סמ' ב' ד"ר משה אלחנתי

 
 יתמות: ילד/ה, עם, עולם 0662.2631.01

 שיעור גילמן 326 16-14 ד' סמ' ב' אביב לבנתד"ר 
 

 חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה 0662.1757.01
 שיעור גילמן 326 18-16 ד' סמ' ב' ד"ר איתי שניר

 
 21-יזמות ואסטרטגיה במאה הלוגיקה בפעולה: תכנון,  0662.2626.01

 שיעור גילמן 326 20-18 ד' סמ' ב' ד"ר דורון אביטל
 

 ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה 0662.1964.01
 שיעור גילמן 326 10-8 ה' סמ' ב' ד"ר יובל גוז'נסקי

 
 והמערכה לצדק חברתי 20-אמריקה הלטינית במאה ה 0662.1758.01

 שיעור גילמן 326 12-10 ה' סמ' ב' ד"ר אפרים דוידי
 

 יסודות בניתוח רטורי 0662.2074.01
 שיעור גילמן 279 12-10 ה' סמ' ב' ד"ר נדיה אליס

 
 עידן של פריצת גבולות -מודרניזם 0662.2124.01

 שיעור גילמן 326 16-14 ה' סמ' ב' ד"ר טטיאנה לנדא
 


