
 חדרים רשימת

    תיאור חדר  משפחה שם קורס קורס' מס
108.1058 10א  
 12:00 10:00 'ב 410חדר  4בניין חינוך קומה  ר"ד שלו שיעור חדשה-אירופה מרנסאנס להשכלה 

108.1290 10א  
 16:00 14:00 'א 621חדר  611בניין ראשי קומה  ר"ד סולימני תרגיל עתיקה-ורפובליקה דמוקרטיה:אתונה ורומא 

108.1290 10א  
ר"ד סולימני תרגיל עתיקה-ורפובליקה דמוקרטיה:אתונה ורומא   16:00 14:00 'ה 609חדר  611בניין ראשי קומה  

108.1366 10א  
 14:00 12:00 'ב 606חדר  611בניין ראשי קומה  'פרופ שפייר מקוב שיעור חדישה-התגבשותה של אירופה המודרנית  

108.1557 10א  
 12:00 10:00 'ד 313חדר  3קובס קומה יי'בניין ג 'פרופ ציגלר ב"שיעור ימה -לא מה שחשבתם ב הם "ימה 

108.1558 10א  
 16:00 14:00 'ב 607חדר  611בניין ראשי קומה  'פרופ ציגלר ב"תרגיל ימה - 01-02הקיסרות הרומית מאת  

108.1558 10א  
 16:00 14:00 'ד 210כיתה  2בית הסטודנט קומה  'פרופ ציגלר ב"תרגיל ימה - 01-02הקיסרות הרומית מאת  

108.1612 10א  
 18:00 16:00 'א 210כיתה  2בית הסטודנט קומה  ר"ד ינברגישט תרגיל חדישה-חינוך במערב בעידן של תמורות 

108.1612 10א  
 18:00 16:00 'ג 0309חדר סמינרים קומת החוג  ר"ד נברגישטי תרגיל חדישה-חינוך במערב בעידן של תמורות 

108.2016 10א  
 10:00 08:00 'ב 413חדר  4בניין חינוך קומה  ר"ד ברונשטיין סדנה למיומנויות מחקר 

108.2029 10א  
 12:00 10:00 'ב 0309חדר סמינרים קומת החוג  ר"ד מרגלית חדישה 'ספרו –הטלר ובשורתו החברתית  

108.2029 10א  
 12:00 10:00 'ד 0309חדר סמינרים קומת החוג  ר"ד מרגלית חדישה 'ספרו –הטלר ובשורתו החברתית  

108.2240 10א  
 14:00 12:00 'א 415חדר  4בניין חינוך קומה  ר"ד פנסר ב"ימה' פרוס -ימי הביניים בסרטים  

108.2240 10א  
 14:00 12:00 'ג 4140חדר  4בניין מדרגה קומה  ר"ד פנסר ב"ימה' פרוס -ימי הביניים בסרטים  

108.2241 10א  
 18:00 16:00 'א 714חדר  711בניין ראשי קומה  ר"ד אלידע חדישה 'רוספ 0789-0870-עידן המהפכות בצרפת 

108.2241 10א  
 18:00 16:00 'ג 026חדר  0בית סאלה קומה  ר"ד אלידע חדישה 'פרוס 0789-0870-עידן המהפכות בצרפת 

108.3048 10א  
 18:00 16:00 'ב 210 כיתה 2בית הסטודנט קומה  'פרופ יזיק'צ סמינריון חדשה-השלב המתון-כה הצרפתיתהמהפ 

108.3048 10א  18:00 16:00 'ד 0309חדר סמינרים קומת החוג  'פרופ יזיק'צ סמינריון חדשה-השלב המתון-כה הצרפתיתהמהפ 



 

108.3183 10א  
 20:00 18:00 'ב 0409חדר  04חדר סמינרים קומה  'פרופ דוד סמינר עתיקה-התהוותה וצמיחתה של הדמוקרטיה 

108.3183 10א  
 20:00 18:00 'ד 0409חדר  04חדר סמינרים קומה  'פרופ דוד סמינר עתיקה-התהוותה וצמיחתה של הדמוקרטיה 

108.3422 10א  
 12:00 10:00 'א 026חדר  0בית סאלה קומה  'פרופ מגד סמינר חדשה-04-07מאות ":אחר"היסטוריה של ה 

108.3422 10א  
 12:00 10:00 'ג טרם נקבע 'פרופ מגד סמינר חדשה-04-07מאות ":אחר"של ההיסטוריה  

108.4264 10א  
 20:00 18:00 'ב 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  'פרופ יזיק'צ התמחות חדשה -ספרות וסוציולוגית הספרות  

108.4264 10א  
 20:00 18:00 'ד 0309חדר  03קומה חדר סמינרים  'פרופ יזיק'צ התמחות חדשה -ספרות וסוציולוגית הספרות  

108.4266 10א  
 

התמחות -המלחמה הפלופונסית' אתונה בתק
 20:00 18:00 'א 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  'פרופ דוד העתיק

108.4266 10א  
 

התמחות -המלחמה הפלופונסית' אתונה בתק
 20:00 18:00 'ג 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  'פרופ דוד העתיק

108.4268 10א  
 14:00 12:00 'ב 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  ר"ד שלו מ חדשה"ק-היסטוריוגרפיה של הים התיכון 

108.4270 10א  
 

 התמחות-גבריות ונשיות בבריטניה וגרמניה א
 16:00 14:00 'ב 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  'פרופ שפייר מקוב חדישה

108.4280 10א  
 18:00 16:00 'ב 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  ר"ד פנסר ב"ימה התמחות-ותרבויות ארגשות :ישות אבודהרג 

108.4322 10א  
 16:00 14:00 'ד 0309חדר  03חדר סמינרים קומה  ר"ד מרגלית מתודולוגי -? מי מפחד מהיסטוריה תרבותית 

        

 


