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279גילמן 8:00א'ר עידו יזרעלוביץ"דאמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאלימודים קלאסיים

רוזנברג ,10:00106אר אהובה אשמן"דמחניכה לחינוך: סיפורי יוסףמקרא

279גילמן 10:00  אר גיא שטיבל"דמבוא לארכיאולוגיה קלאסיתק"ארכיאולוגיה ותרבויות המזה

:י"על סדר היום התנכמקרא

סוגיות במחלוקת מאז ועד עצם היום הזה

רוזנברג ,12:00106אשילוני-דלית רום' פרופ

גילמן 12:00307אאבנר הולצמן' פרופבין שתי מלחמותספרות

326גילמן 12:00אר לבנת חנה"ד:מעשיות האחים גרים- מגרים לוולט דיסני תכנית רב תחומית

רוזנברג ,14:00001אר גיא דרשן"דנוסחים ותרגומים של המקראמקרא

220גילמן 14:00אאמיר גילן' פרופטקסט ותמונהק"ארכיאולוגיה ותרבויות המזה

223גילמן 14:00אאסף גולדשמידט' פרופמהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו- ' מבוא סין בלימודי מזרח אסיה 

א362גילמן 14:00אאורי יפתח' פרופשער לעולם העתיק: מיומנויות יסודלימודים קלאסיים

רוזנברג ,16:00105אחזי מוצפי' פרופארמית חדשה מדוברת וכתובהלשון עברית ובלשנות שמית

001רוזנברג 16:00איובל גדות' פרופארכיאולוגיה מהיק"ארכיאולוגיה ותרבויות המזה

גילמן ,8:00280במעוז כהנא' פרופישראליות וחרדיותהיסטוריה של עם ישראל

רוזנברג ,10:00001בשמחה גולדין' פרופ'ב ב"יהודים ונוצרים בימההיסטוריה של עם ישראל

רוזנברג ,10:00102ברון מרגולין' פרופחסידות ותנועת המוסרפילוסופיה יהודית ותלמוד

רוזנברג ,10:00105בר אשבל רצון"דמגילות קומראןפילוסופיה יהודית ותלמוד

רוזנברג ,10:00205בעינב פלק' גבניקוד עברילשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,10:00206בורד נעם' פרופספרותם ועולמם- האמוראים פילוסופיה יהודית ותלמוד

223גילמן 10:00בנועם ריזנר' פרופ(מועבר באנגלית)' מבוא לתרבות אנגליה אאנגלית ולימודים אמריקניים

רוזנברג ,10:00103ב ר עינת גונן"דהלכה ומעשה: התגבשות התקן בעברית הישראליתלשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,12:00205ב עינב פלק' גבתחביר עברילשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,12:00104בר עומר מיכאליס"דב"ההגות היהודית בימהפילוסופיה יהודית ותלמוד

גילמן 12:00281בצור-נדין קופרטי' פרופספרות מסעות ברנסנסהתכנית לתרבות צרפת

223גילמן 12:00בר סזן אונלואונן "דNarrative Analysis  (מועבר באנגלית)אנגלית ולימודים אמריקניים

ווב 14:00001בר עליזה שניצר"ד(מבוסס על ידע בערבית)תרגיל בטקסטים דתיים  לימודי ערבית ואסלאם

רוזנברג ,14:00001ברוני שטאובר' פרופ?האם השפיעה השואה על הקמת מדינת ישראלהיסטוריה של עם ישראל

רוזנברג 14:00104בול'ר מנאר מח"ד(מבוסס על ידע בערבית)הרומן הערבי המודרני לימודי ערבית ואסלאם

רוזנברג ,14:00105בר חנן אריאל"דתורת הצורות: 'דקדוק לשון המקרא בלשון עברית ובלשנות שמית

גילמן ,14:00281ברון מרגולין' פרופ('חלק ב)מבוא להגות היהודית בעת החדשה פילוסופיה יהודית ותלמוד

גילמן 14:00307בר ננה אריאל"דרטוריקה של כנותספרות

144גילמן 14:00בר נוה פרומר"דמבוא לפילוסופיה של המוסרפילוסופיה

223גילמן 14:00בר רעות הררי"דמהעת החדשה המוקדמת ועד ימינו- 'מבוא יפן בלימודי מזרח אסיה 

 280גילמן 14:00בבורשטיין דרור' פרופאגדות יהודיות על הורים וילדיםתכנית רב תחומית

 102ווב 14:00בר אוון כהן"דפונולוגיה של מילים שאולותבלשנות

רוזנברג ,16:00105ברקווליני'ר לטיציה צ"דערבית מצריתלשון עברית ובלשנות שמית

 144גילמן 16:00בר מיכל שפירא"דמגדר בהיסטוריה של אירופה המודרניתהיסטוריה כללית

326גילמן 16:00בר שניר איתי"דתיאוריה ומעשה: חשיבה ביקורתיתתכנית רב תחומית

צימבליסטה16:00בר שי ווזנר"דסדנה בקריאת טקסטים תלמודייםפילוסופיה יהודית ותלמוד

רוזנברג ,18:00105ברקווליני'ר לטיציה צ"דך לימינו"מהתנ: מחשבה ותרבות בעברית, שפהלשון עברית ובלשנות שמית

144גילמן 18:00בחגי כנען' פרופמבוא לאסתטיקה ופילוסופיה של האמנותפילוסופיה

רוזנברג ,10:00001גר יפעת מוניקנדם"דמבוא לברית החדשההיסטוריה של עם ישראל

רוזנברג ,10:00208גצבי-ישי רוזן' פרופירושלמי ומדרשי האגדה, בבליפילוסופיה יהודית ותלמוד

281גילמן 10:00גר חן אדלסבורג"דפרספקטיבות פסיכואנליטיות על מיניותלימודי נשים ומגדר

גילמן 10:00326גאיריס מילנר' פרופמונחי יסוד בסיפורתספרות

279גילמן 10:00גר גיא שטיבל"דמבוא לארכיאולוגיה קלאסיתק"ארכיאולוגיה ותרבויות המזה

ווב 12:00102גמר יונתן סיטבוןהיסטוריה של יהודי? צרפתים בדיוק כמו כולםהתכנית לתרבות צרפת

רוזנברג ,12:00104גמר שניר לפידעלייתה ונפילתה של ממלכת ישראל: ספר מלכיםמקרא

רוזנברג ,12:00105גר חנן אריאל"דקריאת טקסטים: 'לשון חכמים בלשון עברית ובלשנות שמית

גילמן 12:00282גר אריאל זינדר "דשירת ימי הבינייםספרות

גילמן ,12:00307גיובל גובני' פרופעל ביקורת הדת של שפינוזה: חילוניות רלגיוזיתפילוסופיה יהודית ותלמוד

001ווב 12:00גלב-ר משה בר"דמבוא לסמנטיקהבלשנות

ווב 14:00001גמר עמנואל הלפרין'קולנוע צרפתי קלאסי בהתכנית לתרבות צרפת

רוזנברג ,14:00205גאשד-ר אביטל דוידוביץ"דמגדר וכח בין יהדות לנצרות, מין: על הבתוליןפילוסופיה יהודית ותלמוד

גילמן 14:00282גר מיכל ארבל"דסיפורת עברית מודרניתספרות

גילמן 14:00456גר עמוס נדן"דת"היסטוריה כלכלית של המזהת ואפריקה"היסטוריה של המזה

223גילמן 14:00גר אהוד הלפרין"דמהעת החדשה ועד ימינו-' מבוא הודו בלימודי מזרח אסיה 

16.3.2023 - 12.3.2023- רשימת קורסים לשבוע פתוח 

12.3.2023' יום א

13.3.2023' יום ב

14.3.2023' יום ג
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16.3.2023 - 12.3.2023- רשימת קורסים לשבוע פתוח 

רוזנברג ,16:00104גר ורד סיידון"דסמנטיקהלשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,16:00105גחזי מוצפי' פרופארמית חדשה מדוברת וכתובהלשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,16:00205גרמי פוגל'ר ג"דקריאות בהגות יהודית מודרנית- כהן ובובר פילוסופיה יהודית ותלמוד

גילמן 16:00456גר רז צימט"דמדינה וחברה: הרפובליקה האיסלאמיתת ואפריקה"היסטוריה של המזה

144גילמן 16:00גר נועה נעמן צאודרר"דמבוא לפילוסופיה חדשהפילוסופיה

223גילמן 16:00גר טליה פפרמן"דכסף מסובב את העולםלימודי נשים ומגדר

326גילמן 16:00גצמח ירון-ר כהן"דדגמים של יזמותתכנית רב תחומית

326גילמן 18:00גר ולנר גילת גלית פנינה"דהפילוסופיה של הטכנולוגיהתכנית רב תחומית

326גילמן 8:00דר שהם יקותיאל"דכוח ועיצוב התודעה בתאגידים: עבדי התאגידתכנית רב תחומית

ווב 10:00103דר כפיר גרוס"ד(מבוסס על ידע בערבית)מעמד האישה באסלאם לימודי ערבית ואסלאם

רוזנברג ,10:00105דר איילת קמינצקי"דלשון האמוראים עד לשון ההשכלהלשון עברית ובלשנות שמית

רוזנברג ,10:00205דעינב פלק' גבניקוד עברילשון עברית ובלשנות שמית

144גילמן 10:00דדומניקו אגוסטיני' פרופאימפריה וציווליזציה:היסטוריה של פרס העתיקההיסטוריה כללית

278גילמן 10:00דשלומית שמחי' גבאקופמיניזםלימודי נשים ומגדר

282גילמן 10:00דאשר-איה מלצר' פרופבונים תיאוריה: מבוא לבלשנותבלשנות

326גילמן 10:00דפרוגל שי ישראל' פרופשפה מגלה ושפה מכסהתכנית רב תחומית

גילמן 10:00306דר רן הכהן"דסיפורי הברית החדשהספרות

281גילמן 10:00דר עומר סרגי"דארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנטק"ארכיאולוגיה ותרבויות המזה

רוזנברג ,12:00205דעינב פלק' גבלשון המקרא עד לשון התנאיםלשון עברית ובלשנות שמית

גילמן 12:00280דר דינה חרובי"ד(1920-2020)מאה שנות ספרות נשים התכנית לתרבות צרפת

מנהיג והנהגה בתולדות היישוב היהודי ומדינת היסטוריה של עם ישראל

ישראל

גילמן ,12:00281דמוטי גולני' פרופ

144גילמן 12:00דדני רוה' פרופמבוא לפילוסופיה הודיתפילוסופיה

307גילמן 12:00דר פיה האוסקר"דשער לעולם העתיקלימודים קלאסיים

326גילמן 12:00דר צדקה רונן"דדמויות ורגשותתכנית רב תחומית

גילמן 14:00307דר כהן נגה"דהורגות ונהרגותספרות

326גילמן 14:00דר לבנת אביב"דממיתוס לאוונגרדתכנית רב תחומית

רוזנברג ,16:00105דרקווליני'ר לטיציה צ"דערבית מצריתלשון עברית ובלשנות שמית

גילמן 16:00280דר דורית שילה"דסדנת תרגום ועריכההתכנית לתרבות צרפת

גילמן 16:00306דאורי כהן' פרופהמשך- המצאת האדם המודרני  ספרות

326גילמן 16:00דר נור עופר"ד?אזרחים? צרכנים? רשתות חברתיותתכנית רב תחומית

רוזנברג ,18:00105דרקווליני'ר לטיציה צ"דך לימינו"מהתנ: מחשבה ותרבות בעברית, שפהלשון עברית ובלשנות שמית

326גילמן 8:00הנסקי יובל'ר גוז"דהמקרה של המדיה: ילדים ויצירתיותתכנית רב תחומית

גילמן ,10:00282המאיר חזן' פרופהיישוב בין שתי מלחמות עולם: המדינה שבדרךהיסטוריה של עם ישראל

279גילמן 10:00האשד-ר אביטל דוידוביץ"דמבוא להיסטוריה ומגדר: היה היתהלימודי נשים ומגדר

306גילמן 10:00הר שרון גבע"דזיכרון ומגדר, היסטוריה: נשים בתקופת השואהלימודי נשים ומגדר

326גילמן 10:00הנועם ריזנר' פרופ(מועבר באנגלית)' מבוא לתרבות אנגליה אאנגלית ולימודים אמריקניים

001ווב 10:00הלב-ר משה בר"דמבוא לסמנטיקהבלשנות

 גילמן ,10:00144המוסנזון-מירי שפר' פרופמאנית'מבוא לתולדות האימפריה העותת ואפריקה"היסטוריה של המזה

 103ווב 12:00הר אביב אמית"דשלטון ושפה בצרפת, מושגי יסוד בחברההתכנית לתרבות צרפת

גילמן 12:00278הבסקי'ר דינה ברדיצ"דהסיפור הרוסי הקצרספרות

גילמן 12:00282הר עליזה שניצר"ד(מבוסס על ידע בערבית)קוראן ופרשנות לימודי ערבית ואסלאם

גילמן ,12:00307המוסנזון-מירי שפר' פרופסביבה,חברה,מדינה: תורכיהת ואפריקה"היסטוריה של המזה

בניין הסנאט, יגלום12:00האורלי נוי ' גביצירה ומחאה באיראן, נשיםלימודי נשים ומגדר

144גילמן 12:00הר שרון וייסר"דמבוא לפילוסופיה יווניתפילוסופיה

223גילמן 12:00הר סזן אונלואונן "דNarrative Analysis  (מועבר באנגלית) אנגלית ולימודים אמריקניים

326גילמן 12:00הר דוידי אפרים"דהכלכלה הפוליטית של קשרי ישראל עם השטחיםתכנית רב תחומית

ווב 14:00103הקמילה אדנג' פרופIntroduction to Shi'i Islamלימודי ערבית ואסלאם

גילמן 14:00279הר עילי ראונר"דזרמים ספרותיים ותנועות אינטלקטואליות בצרהתכנית לתרבות צרפת

144גילמן 14:00הר נחמה ורבין"דמבוא לפילוסופיה של הדתפילוסופיה

001ווב 14:00הר רוני הלפרן"דמבוא לספרות נשים: מה אשה רוצהלימודי נשים ומגדר

ווב 18:00102הר אופיר וינטר"ד(מבוסס על ידע בערבית)השלום באסלאם לימודי ערבית ואסלאם

16.3.2023' יום ה

המשך - 14.3.2023' יום ג

15.3.2023' יום ד
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