
הערותחוגתאריכי הקורסימים ושעותשם המרצהס"ששז"נמספר הקורסשם הקורס

!נוכחות חובה, במסגרת הקורס יתקיימו שני סיורים בארכיונים10/07/2018-4/9/2018 12:00-16:00'  גפרופ יחיעם ויץ115.219444ארכיונים ומלאי מידע

קורס מתוקשב08/07/2018-2/9/2018קורס מתוקשבגור אלרואי' פרופ115.238144ההגירה היהודית לארצות הברית ולארץ ישראל

Crusader Castles and Battle Site115.330764לתלמידי החוג בלבד8:00-16:0008/07/2018-2/9/2018' אאדריאן בועז' פרופ

!נוכחות חובה, במסגרת הסמינר יתקיימו שני סיורים בארכיונים. א"סמינר ב8:00-12:0010/07/2018-4/9/2018'  גר אסף זלצר"ד115.334764היסטורי-הסיפור הגיאוגרפי- ? מה קרה לנחל

; באב'  במקום חופש ט19.7-שעור אחד יתקיים ב14-188.7-19.8' ארוזנטל0122ק289.3021ניהול ותכנון 

קורס מאוגם שייך לחוג לסוציולוגיהקורס מתוקשברטנר0144ק204.1001מבוא לסוציולוגיה

לתלמידי החוג בלבד; שעורים מתוקשבים 4 +10-149.7-8.8' ד; 10-14' בחשין0154ק289.2152התנהגות עובדים וניהול בארגוני שירות 

באב'  במקום חופש ט19.7-שעור אחד יתקיים ב14-188.7-19.8' אכהנא0122ק289.2055מיון המשאב האנושי

תלמידי החוג בלבד14-188.7-22.8' ד; 10-14' אחן-אור0144ק289.1068סטטיסטיקה

פילוסופיה16-207.9.2018-8.7.2018א וד פרופ עדו לנדאו107.291244הקולנוע כטקסט פילוסופי

3/7/18-7/9/18מתוקשבר אלי וינוקור"ד212.67984קבלה במילים פשוטות 

3/7/18-7/9/18מתוקשבר גיל ברוש"ד212.56074חינוך פיננסי

3/7/18-7/9/18מתוקשבאור-ר נורית טל"ד212.594פסיכולוגיה חברתית 

3/7/18-7/9/18מתוקשבב'ר עופר פרצ"ד212.47114מערכת פוליטית ישראלית

3/7/18-7/9/18מתוקשבמן'ר אסף תורג"ד212.47314משנאת ישראל לאנטישמיות

18.6.18-17.9.18מתוקשבר סבי קלור"ד104.241822יהדות אמריקה הלטינית

18.6.18-17.9.18מתוקשבר דוד ברק גורדצקי"ד104.24522מבוא ליהדות ארצות הברית

08:30:00-12:0008/07/18-07/09/18מגלי214.19646שיעור-תכנות מונחה עצמים

12:00:00-14:0008/07/18-07/09/18טרם נקבע214.196תרגיל-תכנות מונחה עצמים

14:00:00-16:0008/07/18-07/09/18טרם נקבע214.196מעבדה-תכנות מונחה עצמים

10:00:00-14:0008/07/18-07/09/18שקד214.2846שיעור-תכן של מסדי נתונים

14:00:00-16:0008/07/18-07/09/18אביטל214.28תרגיל-תכן של מסדי נתונים

אור דונקלמן' פרופ203.344434מבוא לקריפטוגרפיה
9:00-13:00- ' א

13:00-17:00- ' ד
8.7.18-23.8.18

פתוח לתלמידי החוג 

למדעי המחשב ותכנית אתגר בלבד

ר רועי פורן"ד203.37144גרפיקה ממוחשבת
12:00-16:00- ' ג

8:00-12:00- ' ה
8.7.18-16.8.18

פתוח לתלמידי החוג 

למדעי המחשב ותכנית אתגר בלבד

ר אורן וימן"ד203.800633מבני נתונים מתקדמים
14:00-17:00- ' א

9:00-12:00- ' ד
8.7.18-16.8.18

פתוח לתלמידי אתגר והחוג 

למדעי המחשב  בלבד

מעבדה למידת נתונים 

במערכות זמן אמת
8.7.18-16.8.18מעבדהר דן פלדמן"ד203.32743

פתוח לתלמידי החוג 

למדעי המחשב ותכנית אתגר בלבד

טרם נקבע203.800143תכנות מונחה עצמים
9:00-12:00- ' א

9:00-12:00- ' ה
8.7.18-16.8.18

פתוח לתלמידי אתגר והחוג 

למדעי המחשב  בלבד

ר יעל זפקוביץ"ד2203.801854א "חדו
13:30-18:00- ' ב

13:30-18:00- ' ד
8.7.18-16.8.18

פתוח לתלמידי אתגר והחוג 

למדעי המחשב  בלבד

ר קרן אור חן"ד203.39344מבוא לפסיכולוגיה
9:00-13:00- ' ב

9:00-13:00- ' ד
פתוח לתלמידי אתגר בלבד8.7.18-16.8.18

תאופיק מנסור' פרופ203.801954מתמטיקה דיסקרטית
14:00-18:00- ' א

9:00-13:00- ' ה
פתוח לתלמידי אתגר בלבד8.7.18-16.8.18

ר יעל זפקוביץ"ד203.801554אלגברה ליניארית
9:30-13:00- ' ב

9:30-13:00- ' ד
פתוח לתלמידי אתגר בלבד8.7.18-16.8.18

ר יעל זפקוביץ"ד203.18623אתגר במתמטיקה

9:00-13:00- ' א

8:30-9:30- ' ב

8:30-9:30- ' ד

פתוח לתלמידי אתגר בלבד8.7.18-16.8.18

ס להיסטוריה"ביה4.9.18 - 8-1210.7.18' גר עידן שרר"ד1400-1800123.306044מלחמה וחברה באירופה הקדם מודרנית בין השנים : רובים ותותחים, אבירים: סמינר

סמינר משותף לתואר ראשון ושני16:00-20:0019.06.2018-4.9.2018'   גר יניב לויתן"ד0164ק108.3791מתעמולה ללוחמת מידע סמי:לוחמה פסיכולוגית

סמינר משותף לתואר ראשון ושני12:00-16:0019.06.2018-4.9.2018'  גר אלי קוק"ד0164ק108.3792קיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי סמינריון

קורס בחירה מתקדם לתואר ראשון בלבד08.07.2018מתוקשב

17.07.2018-28.08.2018ריבי212.132822שיעור- מרחבים בתנועה מתמדת : מגדר וטיפול

02.07.2018-03.09.2018חן-אור212.422744שיעור-התמודדות במצבי לחץ: קבלת החלטות

11.07.2018-29.08.2018מאור212.220244שיעור-לימודי נשים ומגדר

04.07.2018-05.09.2018לכטמן212.280244שיעור-תקשורת בין אישית

04.07.2018-05.09.2018ישראלי212.265144שיעור-תרבותי על אמהות-מבט פסיכולוגי

02.07.2018-03.09.2018חן-אור212.422744שיעור-התמודדות במצבי לחץ: קבלת החלטות

03.07.2018-04.09.2018שני212.202744(אומנויות)פסיכולוגיה התפתחותית

03.07.2018-04.09.2018חן-אור212.305064סמנריון-פסיכולוגיה חיובית

02.07.2018-03.09.2018גיל212.421544שיעור-מיומנויות בין אישיות

04.07.2018-05.09.2018רון212.302164שיעור-שחיקה נפשית בעבודה

04.07.2018-05.09.2018חיים-בן212.423964'סמ-סייגים לאחריות פלילית

04.07.2018-05.09.2018מן'תורג212.425522שיעור-מנהיגות בארגונים

09.07.2018-03.09.2018מן'תורג212.425622שיעור-תיאוריה פוליטית

10.07.2018-04.09.2018אלוני212.113914פיסול במרחב הציבורי- פיסול 

12.07.2018-06.09.2018משולם212.122314יסודות הפיסול- פיסול 

11.07.2018-05.09.2018חלאק212.126414גוף האדם- רישום 

08.07.2018-02.09.2018אלוני212.126914סדנה- מדו ממד לתלת ממד - פיסול 

09.07.2018-03.09.2018קרמר212.143314תנועה-דמות בחלל

09.07.2018-03.09.2018קרמר212.143414דיוקן בשמן

08.07.2018-02.09.2018אלוני212.146314עורות ושלדים סדנה

09.07.2018-03.09.2018גולן וסרמן212.147414המימד השלישי סדנה

09.07.2018-03.09.2018גולן וסרמן212.147714חומר למחשבה סדנה

10.07.2018-04.09.2018אלוני212.148914העתק והדבק

10.07.2018-04.09.2018טראקנוב כץ212.149014מריאליסטי למופשט

11.07.2018-05.09.2018סודאי212.157414טכניקה מעורבת- ציור 

12.07.2018-06.09.2018משולם212.157614הצד האפל של פינוקיו  קורס מריונטות

11.07.2018-05.09.2018סודאי212.157814דיאלוג בין קו לכתם

ח"סמסטר קיץ תשע

: שם החוג

לימודי ישראל

לשירותי אנוש

לתלמידי החוג בלבד מערכות מידע

תולדות ישראל

מערך אשכול

מדעי המחשב

היסטוריה כללית

פתוח לחוגים אחרים רב תחומי



12.07.2018-06.09.2018בן כנען212.158014בעקבות האולד מאסטרס

12.07.2018-06.09.2018בן כנען212.158314רישום טונאלי

08.07.2018-02.09.2018חלאק212.175714יסודות הציור האקדמי

08.07.2018-02.09.2018חלאק212.176714יסודות הרישום האקדמי סדנה

11.07.2018-05.09.2018חלאק212.204414לצייר דיוקן- ציור 

10.07.2018-04.09.2018טראקנוב כץ212.205014לרשום דיוקן סדנה- רישום 
16.00-20.308.7.18-2.8.18ה בין השעות ,ד,ב,א(שעות בשבוע20) 75כ "סה701.1232טרום בסיסי ב

8.30-13.00/16.00-20.308.7.18-2.8.18ה בין השעות ,ד,ב,א(שעות בשבוע20) 75כ "סה701.1233בסיסי

8.30-13.00/16.30-21.008.7.18-25.7.18ה בין השעות ,ד,ב,אשעות בשבוע20) 50כ "סה701.1234מתקדמים א

8.30-13.00/16.30-21.008.7.18-25.7.18ה בין השעות ,ד,ב,אשעות בשבוע20) 50כ "סה701.1235מתקדמים ב

16.00-20.3012.8.18-5.9.18ה בין השעות ,ד,ב,א(שעות בשבוע20) 75כ "סה701.1333בסיסי

8.30-13.00/16.30-21.0012.8.18-27.8.18ה בין השעות ,ד,ב,אשעות בשבוע20) 50כ "סה701.1334מתקדמים א

8.30-13.00/16.30-21.0012.8.18-27.8.18ה בין השעות ,ד,ב,אשעות בשבוע20) 50כ "סה701.1335מתקדמים ב

8.30-13.3010.7.18-24.8.18ו בין השעות , 16.30-20.15ג בין השעות ( שעות בשבוע11) שעות 77כ "סה701.1233בסיסי

8.30-11:4510.7.18-21.8.18ו בין השעות , 16.30-19:45ג בין השעות  ( שעות בשבוע8) שעות 52כ "סה701.1234מתקדמים א

100.1034בקוד " דרך הרוח"בחירה פתוח לשפה וספרות ערבית08/07-07/09/2018מתוקשבאהרון גבע קלינברגר' פרופ105.267644(מתוקשב מלא)שפות העולם 

פתוח לכלל הסטודנטים10-148.7.18-7.9.18ד + ב אסעד גאנם' פרופ205.211754פוליטיקה במשבר: פלסטינים בישראל

פתוח לכלל הסטודנטים10-148.7.18-7.9.18ג + א אהרון כהן' פרופ205.210354א בסקטור הציבורי"ניהול מש

תלמידי החוג בלבד17-2117.6.18-7.9.18א ר עופר ישראלי"ד205.19354ל"מבוא ליחב

תלמידי החוג בלבד17-2117.6.18-7.9.18א ר איתי בארי"ד205.29344שיטות מחקר

פתוח לכלל הסטודנטים17-2117.6.18-7.9.18א ר יאיר זלמנוביץ"ד205.395254קביעת מדיניות ציבורית

18-208.7.18-7.9.18תרגיל מקוון יום א : קורס מקווןיריב צפתי' פרופ208.156מבוא לתקשורת המונים

18-208.7.18-7.9.18תרגיל מקוון יום  ב : קורס מקווןק"ר רבקה ריב"ד208.102156מבוא לתקורת כתרבות

17-188.7.18-7.9.18תרגיל מקוון יום א   : קורס מקווןר נורית טל אור"ד208.102433פסיכולוגיה חברתית

16-188.7.18-7.9.18תרגיל מקוון יום ב : קורס מקווןיריב צפתי' פרופ208.2834שיטות מחקר כמותיות

16-188.7.18-7.9.18תרגיל מקוון יום ג : קורס מקוון ר אורן מאיירס"ד208.280134שיטות מחקר איכותניות

16-198.7.18-7.9.18ימי רביעי בין השעות מתן אליגור208.121512צילום ועריכת וידיאו: סדנה

אנגלית10-149.7.18-16.8.18ימי שני וחמישי בין השעות קארולין מארוין' פרופ208.316644תאוריה מערבית של חופש הביטוי ובעיות עכשוויות

(תרגיל בניתוח יצירות, מבוא לאמנות קלאסית- תנאי מקדים )פתוח לחוגים אחרים 10-148.7-23.8ד +בר סוניה קלינגר"ד111.338268גברים ונשים באמנות יוון

ניתן לפתוח גם לדרך הרוח, פתוח לחוגים אחרים ולשומעים חופשיים10-148.7-23.8ג ר סוניה קלינגר"ד111.236824אלים וגיבורים בתרבות יוון

Beginners 101ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1040525.ק 

Beginners 201ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1041525.ק 

Beginners 301ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1042525.ק 

Lower  Intermediate  101ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2040525.ק 

Lower  Intermediate  201ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2041525.ק 

Upper  Intermediate  101ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2045525.ק 

Upper  Intermediate  201ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2046525.ק 

Lower  Advanced  101ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3020525.ק 

Lower  Advanced  201ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3021525.ק 

Advanced 1 702.3025.01525ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן 

Advanced  201ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3026525.ק 

Spoken Arabic702.1512525ביולי 26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית 

Models of Mentorship in Education Practice- Academic course combined with intensive internship in education702.4998416ביולי 26 עד 2יולי טרם נקבעטרם נקבע 

Contemporary Arab Thought and Culture702.2956310ביולי 26 עד 2יולי 10-13רביעי וחמישי , שניר רנא זאהר"ד 

Terrorism and Responses702.2199310ביולי 26 עד 2יולי 14-17רביעי וחמישי , שנימר ישראל נאמן 

The Mediterranean: Past, Present and Future: Summer course on the Geology, Biology and Resource Management of the Mediterranean702.5003414באוגוסט23 עד 31יולי טרם נקבעטרם נקבע 

Beginners 101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1060525.ק 

Beginners 201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1061525.ק 

Beginners 301באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.1062525.ק 

Lower  Intermediate  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2061525.ק 

Lower  Intermediate  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2062525.ק 

Upper  Intermediate  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2067525.ק 

Upper  Intermediate  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.2068525.ק 

Lower  Advanced  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3061525.ק 

Lower  Advanced  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3062525.ק 

Advanced  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3064525.ק 

Advanced  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.3026525.ק 

Modern Standard   Arabic Elementary 101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית702.1510525.ק 

Modern Standard   Arabic Elementary 202באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית702.1511525.ק 

פתוח לכל החוגים19.6-5.9.2018מתוקשברטנר אריה' פרופ204.100144מבוא לסוציולוגיה

פתוח לכל החוגים17:00-21:0019.6-5.9.2018' דמר ירון קונלי204.192644רפואה ובריאות בחברה טכנולוגית

פתוח לכל החוגים17:00-21:0019.6-5.9.2018' גטלי דרסלר פורת' גב204.345154סוגיות בסוציולוגיה של עבודה ותעסוקה

המזרח התיכון לאחר מלחמת העולם –' מבוא מתקדם שנה ב

הראשונה
07.09 - 12:00-16:0008.07'  ד- ' אאון וינקלר ' פרופ106.264344

07.10 - 16:00-20:0008.07' ד- ' איצחק ויסמן' פרופ106.271554" אסלאם ונפט, מלוכה: ערב הסעודית"ס "פרו

טרם נקבע10-14', ד', בר איילת בן ישי"ד109.230944עבודה ויקטוריאנית

טרם נקבע10-14', ה', גר איילת בן ישי"ד109.312144אמפריות והרומן

10-12שלישי וחמישי עודד זהבי' פרופ124.262822מוסיקה לקולנוע תיאוריה ופרקטיקה
 השבועות המקובלים 7במסגרת 

8.7.18-7.9.18

סמינריון124.362964

שיעור124.262944

תלמידי החוג 09:00-12:009.7.18-3.9.18ד , במר יובל אופק שני 0143.00ק206.1120שיעור - מבוא לכלכלה ב 

תלמידי החוג 12:00-14:009.7.18-3.9.18ד , במר מתן שטרית 022.00ק206.1120תרגיל- מבוא לכלכלה ב

תלמידי החוג 08:00-11:008.7.18-2.9.18ג  , 13:00-16:00א ר יעל זפקוביץ"ד0143.00ק206.1190חשבון אינפטיסימלי ב שיעור

אומנות

12-16שלישי וחמישי עודד זהבי' פרופ20חמישה מבטים על מוסיקה של המאה ה
 השבועות המקובלים 7במסגרת 

8.7.18-7.9.18

החוג לשפה וספרות אנגלית

תולדות האמנות

ס הבינלאומי" ביה

סוציולוגיה

פתוח לכולםלימודי המזרח התיכון והאסלאם

כלכלה 

מרתון- מחזור יולי

מרתון- מחזור אוגוסט

קורסים ארוכים

היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה

פתוח לחוגים אחרים רב תחומי

מדעי המדינה

 תקשורת

http://overseas.haifa.ac.il/images/Rana_-_Arab_Culture.pdf
http://uhaifa.org/images/Terrorism_and_Response_HU_July_2017.pdf


תלמידי החוג 11:00-12:008.7.18-2.9.18ג  , 16:00-17:00אר יעל זפקוביץ"ד022.00ק206.1190חשבון אינפטיסימלי ב תרגיל

תלמידי החוג  15.7.18-14.8.18 16:30-19:30ה , ג, אח אמיר בר שלום "רו0104.00ק206.1388רישום מידע חשבונאי

תלמידי החוג 09:00-12:008.7.18-2.9.18ג , א ר דן לדרמן "ד0153.00ק206.2020מיקרו כלכלה ב שיעור

תלמידי החוג 12:00-14:008.7.18-2.9.18ג , א סתו פדרמן' גב022.00ק206.2020מיקרו כלכלה ב תרגיל

תלמידי החוג 09:00-12:009.7.18-3.9.18ד , ב מר שאמי לביב 0153.00ק206.2040מאקרו כלכלה ב שיעור

תלמידי החוג 9.7.18-3.9.18 12:00-14:00ד , ב מר יונתן ווגנר 022.00ק206.2040מאקרו כלכלה ב תרגיל

תלמידי החוג 08:00-12:0011.7.18-5.9.18ד  אבישי דינר, ח גולן מוזס"רו0112.00ק206.2251דיני מיסים א שיעור

תלמידי החוג 12:00-16:0011.7.18-5.9.18ד אבישי דינר, ח גולן מוזס"רו0112.00ק206.2261דיני מיסים ב שיעור

תלמידי החוג 14:00-20:008.7.18-2.9.18א  ח שלום מימרן"רו0134.00ק206.2950שיטת השווי המאזני שעור

תלמידי החוג 17:00-19:0011.7.18-5.9.18ד  0234.00ק206.2950שיטת השווי המאזני תרגיל 

תלמידי החוג 08:00-12:008.7.18-2.9.18א  ח אייל בן עזרא"רו0133.00ק206.2961סוגיות במדידה חשבונאית א

תלמידי החוג 08:00-13:009.7.18-17.9.18, ב ר אמיר להט"ד0144.00ק206.5515דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 

תלמידי החוג  9.7.18-17.9.18 14:00-18:30, בר מחמוד קעדאן"ד0144.00ק206.5516סמינר אקונומטרי בבניה וניהול תיקי  שיעור

 קיץמתוקשב- קיץ אהרן גבע קלינברגר' פרופ100.10342מסע לשוני תרבותי: שפות העולם

 קיץ10-14' יום גר נטליה גורדינסקיה"ד100.17314מושג הזמן בשירה הישראלית

 קיץ12:00-16:00ג +אאון וינקלר' פרופ100.14224מבוא למזרח התיכון לאחר מלחמת העולם הראשונה

 קיץמתוקשב- קיץ ר סבי קלור"ד100.16132עתיד/הווה/עבר:יהדות אמריקה הלטינית

 קיץמתוקשב- קיץ גורודצקי-ר דויד ברק"ד100.16122מבוא ליהדות ארצות הברית

03-28.09.2017ר עדי ארליך"ד100.12792חפירות ארכיאולוגיות בבית שערים העתיקה

 קיץמתוקשב- קיץ גורודצקי-ר דויד ברק"ד100.16122מבוא ליהדות ארצות הברית

 קיץמתוקשב- קיץ ר סבי קלור"ד100.16132עתיד/הווה/עבר: יהדות אמריקה הלטינית

 קיץמתוקשב- קיץ 100.15944משנאת ישראל לאנטישמיות

 קיץמתוקשב- קיץ 100.12524פסיכולוגיה חברתית

 קיץמתוקשב- קיץ 100.13354מערכת פוליטית ישראלית

 קיץמתוקשב- קיץ עמוס מגד' פרופ100.17374 מתוקשב21מהעת העתיקה ועד ל: זיכרון חברתי

08:30-12:00: בין השעות' ה' ג' בימים איצחקי-ר הלה פולק"ד100.33224 מתוקשב21מהעת העתיקה ועד ל: זיכרון חברתי
 יתקיים בין התאריכים

29.07.2018-28.08.2018

 קיץ08:30-12:00- 'יום אמר אופיר רייכמן100.14844מיתוג והקמת מיזם השידור הדיגיטלי, איפיון

דרך הרוח 

כלכלה 


