
 א"רשימת חדרים סמסטר ב תשע

 

 שם מרצה שם קורס  

 

 סיום התחלה יום תיאור חדר

  

108.1058 10ב  קרן-חד 14:00 12:00 'ג 016חדר  011בניין ראשי קומה  דר שלו שיעור חדשה-אירופה מרנסאנס להשכלה 

108.1288 10ב  14:00 12:00 'ב 016חדר  011בניין ראשי קומה  דר אלידע תרגיל חדישה-,תרבות עילית ועממית בצרפת 

 108.1288 10ב  14:00 12:00 'ד 016חדר  011בניין ראשי קומה  דר אלידע תרגיל חדישה-,תרבות עילית ועממית בצרפת 

 

108.1493 10ב  שיעור חדישה - 0106-0292החברה האירופאית  

שפייר 

 12:00 10:00 'ב 406חדר  4בניין חינוך קומה  פרופ מקוב

 108.1554 10ב  16:00 14:00 'ב 016חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ מנשה ב"תרגיל ימה-מחברה שבטית להיוסדה של ממלכה 

 108.1554 10ב  16:00 14:00 'ד 016חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ מנשה ב"תרגיל ימה-מחברה שבטית להיוסדה של ממלכה 

 108.1611 10ב  16:00 14:00 'א 001חדר  011בניין ראשי קומה  דר סולימני תרגיל עתיקה-אימפריה, רפובליקה במשבר3רומא 

 108.1611 10ב  16:00 14:00 'ה 0116חדר  0בניין מדרגה קומה  דר סולימני תרגיל עתיקה-אימפריה, רפובליקה במשבר3רומא 

 108.1687 10ב  10:00 08:00 'ב 010חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ ציגלר תרגיל חדשה -פירנצה בתקופת הרנסאנס  

 108.1687 10ב  10:00 08:00 'ד 064חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ ציגלר תרגיל חדשה -פירנצה בתקופת הרנסאנס  

 108.1777 10ב  קרן-חד 16:00 14:00 'ג 016חדר  011בניין ראשי קומה  דר אמיתי שיעור עתיקה -מבוא 3 העולם ההלניסטי 

108.2000 10ב  12:00 10:00 'ג 0190חדר  0בניין רבין קומה  דר אמיתי ס עתיקה"פ-המאה של היוליו-עולם חדש מופלא 

 108.2000 10ב  12:00 10:00 'ה 0190חדר  0בניין רבין קומה  דר אמיתי ס עתיקה"פ-המאה של היוליו-עולם חדש מופלא 

 108.2018 10ב  14:00 12:00 'א 0190חדר  0בניין רבין קומה  דר אמיתי סדנא למיומנויות מחקר 

 108.2255 10ב  12:00 10:00 'א 000חדר  011בניין ראשי קומה  דר מגד ס חדשה"פ-סוגיות בחקר מלחמות הדת באירופה 

 108.2255 10ב  דר מגד ס חדשה"פ-סוגיות בחקר מלחמות הדת באירופה 

 

 12:00 10:00 'ג

 108.2520 10ב  קרן-חד 12:00 10:00 'ב 010חדר  011בניין ראשי קומה  דר מרגלית ס חדישה"פ - 0246גרמניה מאז  

108.2520 10ב  קרן-חד 12:00 10:00 'ד 001חדר  011בניין ראשי קומה  דר מרגלית ס חדישה"פ - 0246גרמניה מאז  

108.2571 10ב  20:00 18:00 'א 000חדר  011בניין ראשי קומה  דר פנסר ב"ס ימה"פ-נזירים וקדושים במערב המדיאבלי 

 108.2571 10ב  20:00 18:00 'ג 060חדר  011בניין ראשי קומה  דר פנסר ב"ס ימה"פ-נזירים וקדושים במערב המדיאבלי 

 

108.3078 10ב  סמינריון חדישה-המשפחה הויקטוריאנית 

שפייר 

 16:00 14:00 'ב 010חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ מקוב

 

108.3078 10ב  סמינריון חדישה-הויקטוריאניתהמשפחה  

שפייר 

 16:00 14:00 'ד 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ מקוב

 



 

 

 

108.3177 10ב  20:00 16:00 'ג 061חדר  011בניין ראשי קומה  דר ברונשטיין סמינריון ימהב-מוסלמים ונוצרים בארץ הקודש 

 108.3357 10ב  18:00 16:00 'ב 010חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ יזיק'צ סמינריון חדשה -זכויות האדם ומעמד האישה  

 108.3357 10ב  18:00 16:00 'ד 060חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ יזיק'צ סמינריון חדשה -זכויות האדם ומעמד האישה  

 108.3444 10ב  14:00 12:00 'ג 0902חדר  09בניין אשכול קומה  דר פנסר ?היסטוריה או היסטוריונים3 היסטוריוגרפי 

 108.3713 10ב  20:00 18:00 'ב 004חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ דוד סמינר עתיקה-המשפחה והמדינה ביוון הקלאסית 

 108.3713 10ב  20:00 18:00 'ד 002חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ דוד סמינר עתיקה-המשפחה והמדינה ביוון הקלאסית 

 108.4069 10ב  18:00 16:00 'ד 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ כוכבי 'סמינר מחקר למסלול עם תיזה ב 

   



 

108.4098 10ב  התמחות-ב 0211-0201חברה ותרבות באירופה  

שפייר 

 14:00 12:00 'ב 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ מקוב

 108.4109 10ב  16:00 14:00 'ה 0190חדר  0בניין רבין קומה  דר אמיתי סמינר מתודולוגי -מיתוס והיסטוריה  

 108.4208 10ב  18:00 16:00 'ד 000חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ מנשה בעיות מתודולוגיות במחקר הסט-סמינר מחקר א 

 108.4209 10ב  קרן-חד 16:00 14:00 'ג 0902חדר  09בניין אשכול קומה  דר שלו מ חדשה"ק -היסטוריה ומרחב  

108.4317 10ב  

 

 

 20:00 18:00 'ב 0402חדר  04בניין אשכול קומה  פרופ כוכבי מ חדישה"ק -והשואה  IIע "כרון מלחיעיצוב ז

 108.4319 10ב  20:00 18:00 'ד 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ כוכבי התמחו-גישות אינטרדיסציפלינריות בחקר שואה 

 108.4433 10ב  18:00 16:00 'ב 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ מנשה ב"התמחות ימה-בחברהמחאה ונון קונפורמיזם  

 108.4468 10ב  20:00 18:00 'ב 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ יזיק'צ התמחות חדשה-יהודים ושחורים בהגות הנאורות 

 108.4501 10ב  18:00 16:00 'א 601חדר  6בניין חינוך קומה  דר פנסר ב"מ ימה"ק-ב"מגדר בחקר ימה 

 108.4516 10ב  20:00 18:00 'ד 016חדר  011בניין ראשי קומה  פרופ ציגלר ב"התמחות ימה-סוגיות במדע3 טבע וסדר טבעי 

 108.4560 10ב  16:00 14:00 'ד 006חדר  011בניין ראשי קומה  דר מרגלית מתודול-עלייתה ושקיעתה של היסטוריה חברתית 

 108.4712 10ב  20:00 18:00 'א 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ דוד סמינר התמחות עת עתיקה-של ספרטהייחודה  

 108.4712 10ב  20:00 18:00 'ג 0902חדר  09בניין אשכול קומה  פרופ דוד סמינר התמחות עת עתיקה-ייחודה של ספרטה 

  


