
הערותחוגMAתאריכי הקורסימים ושעותשם המרצהס"ששז"נמספר הקורסשם הקורס

מלחמה וחברה באירופה הקדם : רובים ותותחים, אבירים: סמינר

1400-1800מודרנית בין השנים 
ס להיסטוריה"ביה4.9.18BA/ MA - 8-1210.7.18' גר עידן שרר"ד123.306044

 פתוח לכלל הסטודנטים על בסיס ,MA שפתוח גם לתלמידי BA סמינר *

ס"ניתנת עדיפות לתלמידי ביה,  סטודנטים20פתוח ל)מקום פנוי   

(להיסטוריה

לתלמידי תכנית תזונה בריאות והתנהגות18MA\7\8-1610,11,16,17ב ', ד', גיעל לצר' פרופ286.48074תאוריות של משפחה וטיפול משפחתי

לתלמידי תכנית תזונה בריאות והתנהגות18MA\8\18-16\7\8-1512' יום הנטע לוטרמן' גב286.48234טיפול קבוצתי

מינהל וניהול מערכות בריאות18MA\7\1615,17,19 - 8' ה', ג', ימים אר יצחק זיידיס"ד286.44352מדיניות עסקית ושיווק

CBT 18\7\/8-1615,18,23' ב', ד', ימים אר שרון נחמני"ד286.48152ממוקד בהפרעות אכילהMAלתלמידי תכנית תזונה בריאות והתנהגות

SPSS286.4974218\7\8-1415,17,18,19'  ה'ד'ג'ימים אר שרון שניטמן"דMAמסלול תיזה ודוקטורט- ס "פתוח לכלל הסטודנטים בביה

מינהל וניהול מערכות בריאות18MA\7\8-1624,25,26' ה', ד', ימים גר שולי ברמלי גרינברג"ד286.44392סדנא בקבלת החלטות בתנאי אי ודאות

לתלמידי תכנית תזונה בריאות והתנהגות וקידום בריאות18MA\8\5,6,12,13 18\7\16-2029,30'  ב,ימים אר משה משעלי"ד286.48282גישת יישומים, צעדים 12

ס"פתוח לכלל הסטודנטים בביה18MA\9\2,4,7 18\8\16-2024,28,31', א, ג, 8-12ימים ששי ר ירון דנקמפ"ד286.44372אינפורמטיקה רפואית

GLOBAL HEALTH SYSTEM286.416318\8\2,5,6,7 18\7\1416,19,26,30 - 9ה  ,ד,ב,ימים ארד שוסטר'ריצ' פרוMA

ORGANITATION & MANAGEMENT286.4741218\7\8-1411,15,18,25,29'  ד'ימים אשי צפריר' פרופMA

SEXUAL & REPRODUCTIVE HEALTH286.4763218\7\1,2,3 18\6\8-1424,25,26' ג', ב', ימים אביל פישר' פרופMA

SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS286.4166218\7\5,9,10,12 18\6\8-1427,28ה ,ד,ג,ימים בר שרון שניטמן"דMA

08:00-13:009.7.18-17.9.18MA, ב ר אמיר להט"ד0144ק206.5515דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית 

MA 9.7.18-17.9.18 14:00-18:30, בר מחמוד קעדאן"ד0144ק206.5516סמינר אקונומטרי בבניה וניהול תיקי  שיעור

פתוח לכלל הסטודנטים תולדות ישראל12:00-16:0010.7.18-17.9.18MA' יום גשרה בנדר' פרופ104.43024סוגיות  מרכזיות בחיי היהודים בפולין הכבושה 

16:00-20:0019.06.2018-04.09.2018MA'  גר יניב לויתן"ד0164ק108.3791מתעמולה ללוחמת מידע סמי:לוחמה פסיכולוגית

12:00-16:0019.06.2018-04.09.2018MA'   גר אלי קוק"ד0164ק108.3792קיצור תולדות הקפיטליזם האמריקאי סמינריון

27.06.2018-28.06.2018MAבאופן מרוכז 08.00-14.00

03.07.2018-04.07.2018MA

05.07.2018MA

17:00-22:0003/07/2018MA

17:00-22:0005/07/2018MA

17:00-22:0008/07/2018MA

17:00-22:0010/07/2018MA

17:00-22:0015/07/2018MA

17:00-22:0021/08/2018MA

17:00-22:0023/08/2018MA

17:00-22:0026/08/2018MA

17:00-22:0027/08/2018MA

17:00-22:0028/08/2018MA

09:00-17:0017/07/2018MA

09:00-17:0018/07/2018MA

09:00-17:0019/07/2018MA

09:00-17:0008/07/2018MA

09:00-17:0010/07/2018MA

09:00-17:0015/07/2018MA

08.00-16.0008/07/2018MA

08.00-16.0009/07/2018MA

08.00-16.0012/07/2018MA

08.00-14.0013/07/2018MA

08.00-16.0015/07/2018MA

08.00-16.0010/07/2018MA

08.00-16.0011/07/2018MA

08.00-16.0012/07/2018MA

08.00-16.0023/07/2018MA

08.00-16.0029/07/2018MA

08.00-16.0015/07/2018MA

08.00-16.0016/07/2018MA

08.00-16.0017/07/2018MA

08.00-16.0018/07/2018MA

08.00-16.0019/07/2018MA

6.6.18MA - 20:007.9.18 - 17:00, רביעיר מירב סקר"ד013ק316.4051סמינר-שינוי וחדשנות במערכת החינוך

ס "ס לע"ביה ס לעבודה סוציאלית "ביה

אין דרישה לקורסי קדם - (ל"צה)תוכנית סגורה - תואר שני - מנהיגות ומדיניות בחינוך 

בית הספר לבריאות הציבור

סמינר משותף לתואר ראשון ושניהיסטוריה כללית

IMPH

תלמידי החוג כלכלה

ח"סמסטר קיץ תשע

: שם החוג

פזיותרפיה והפרעות בתקשרות , הקורס משותף לחוגים ריפוי בעיסוקחוג לריפוי ועיסוקמיכל ויסמן ' גב320.42382לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות 

288.4689 ר שרון גיל"ד2גברים- טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות

דיויד רועה' פרופ

ר חביבה איל"ד

ר שרון גיל"ד

יעל לצר' פרופ

אירית הרשקוביץ' פרופ

288.4256

288.429

נשים- טיפול זוגי מערכתי 

אירית הרשקוביץ' פרופ 288.4601 אלימות כלפי ילדים

טראומה וזכרון

4טיפול משפחתי בראיה בינדורית

4

4

2גברים- ניהול מחלה והחלמה 

2

2

288.4694

288.4791

288.4773נשים- טיפול דינמי בקורבנות גילוי עריות



6.6.18MA - 11:007.9.18 - 08:00, שישיר רומי וייס"ד013ק316.4105סמינריון-מנהיגות חינוכית היום

6.6.18MA - 17:007.9.18 - 14:00, רביעיר מוטי מרדלר"ד013ק316.4109שיעור-ניהול עצמי: בתי ספר אוטונומיים

6.6.18MA - 14:007.9.18 - 11:00, שישיר טלי הדסה בלנק"ד013ק316.4121שיעור-יזמות וחדשנות בחינוך

16008,9,15.7MA - 0830ר מיכל בת אור"ד300.411022גישות השלכתיות

160011,12,16.7MA - 0830ר דפנה רגב"ד300.461122טיפול באמנות ילדים ונוער

16001,2,4.7MA - 0830ר לימור גולדנר"ד1300.460922טיפול באמנות במבוגרים 

160010,17,18.7MA - 0830ר לימור גולדנר"ד2300.460922טיפול באמנות במבוגרים 

14309,10,12,15,17,19.7MA - 0830מילכה ליאון' גב300.435033ניתוח תנועה לאבאן

16001,2,3,4,5,8.7MA - 0830ר ליאת אילון"ד300.484344התקשרות וגוף

MAשעורים מתוקשבים 2 + 16001-5.7 - 0830ר הוד אורקיבי"ד300.432144שיטות הערכת בטיפול

14301,3,5,8,10,12,15,17.7MA - 0830ר דקלה כרם"ד300.492944הערכה מבוססת מוסיקה

16001,4,10,15,18,23.7MA - 0830ר אלון רז"ד300.497744פסיכולוגיה בודהיסטית

MAמתוקשבר אוית ראופמן"ד300.497844סוגיות תיאורטיות בטיפול קבוצתי

16003,8,11,17,24,25.7MA - 0830ר יונתן דוידוב"ד300.496344חירות ויצירתיות במצבי משבר

3,8,11,17,24,26.7MA 1600 - 0830ר דני יניב"ד300.498644פסיכודרמה

16002,5,9,12,16,19.7MA - 0830ר שי לוינגר"ד300.497144גורמים יוצרי שינוי בטיפול הדינמי

16002,5,9,12,16,19.7MA - 0830ר תמר ארונסון"ד300.497644מיומנויות התערבות במטופל המאתגר

16005,8,9,10,11,12.7MA - 0830ר אילנה אליקים"ד300.426644שיטות הערכת בטיפול פסיכודרמה

16002,3,4.7MA - 0830ר נטע אורן"ד300.426222מושגי יסוד בדרמה ב

140015,16,17,18.7MA - 0830ר ערן לייטנר"ד300.426922פסיכותרפיה מתקדמים

16005,8,9.7MA - 0830דפנה בן אמיתי' גב300.429822פסיכודרמה בשילוב אמנויות

16005,8,9.7MA - 0830עדנה לשם' גב300.424822עבודה עם הורים וילדים

16002,3,4.7MA - 0830ר ברכה אזולאי"ד300.424322פסיכודרמה נרטיבית

16002,3,4,5,11,12.7MA - 0830ר מאיה וולקן"ד300.454944טיפול דיאדי

16008,9,10.7MA - 0830ואנה כהן'ר ג"ד300.458622מושגי יסוד בטיפול באמנות ב

16003,10,17.7MA - 0830עירית בן עזר' גב300.453422ביטוי רגשי

16008,9,10.7MA - 0830תמר סלע' גב300.455122פוטותרפיה

16002,3,4.7MA - 0830ר תמר איינשטיין"ד1300.454722טיופל באמנות מתקדמים ב

16005,8,9.7MA - 0830ר תמר איינשטיין"ד2300.454722טיפול באמנות מתקדמים ב

MAמתוקשבר דונה אבקאסיס"ד300.459222שיטות מחקר כמותני

16004,5,9,16,18,19.7MA - 0830ר דפנה מרקמן"ד300.460244טיפול דיאדי

1600114,15,16.8MA - 0830ר כוכבית אלפנט"ד300.452822מוסיקה ומילים בטיפול במוסיקה

16002,3,8.7MA - 0830ויזל-רחל לב' פרופ300.458722פגיעות מיניות

160010,11,12.7MA - 0830ר תמי איינשטיין"ד300.452522רגיש תרבות- טיפול באמנות 

0830-1330MA - 1.7 .160015,17.7 - 0830ר נטע אורן"ד300.455522אוטוביוגרפיה וטיפול נרטיבי א

8:00-12:00MAקלינברגר-גבע105.49702דיאלקטולוגיה ערבית

8:00-12:00MAקלינברגר-גבע105.49462טכסטים שמיים להבנת הערבית

12:00-16:00MAדרה'אבו ח105.49014נתוח רטורי של שירה קלאסית

12:00-16:00MAדרה'אבו ח105.49014נתוח רטורי של שירה קלאסית

8:00-12:00MAקלינברגר-גבע105.49112תאוריות וכלים בלשניים

קארולין מארוין' פרופ208.316644תאוריה מערבית של חופש הביטוי ובעיות עכשוויות
-10ימי שני וחמישי בין השעות 

14
9.7.18-16.8.18BA/ MAאנגליתתקשורת

Beginners 101ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10405.ק BA/ MA

Beginners 201ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10415.ק BA/ MA

Beginners 301ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10425.ק BA/ MA

Lower  Intermediate  101ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20405.ק BA/ MA

Lower  Intermediate  201ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20415.ק BA/ MA

Upper  Intermediate  101ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20455.ק BA/ MA

Upper  Intermediate  201ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20465.ק BA/ MA

Lower  Advanced  101ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30205.ק BA/ MA

Lower  Advanced  201ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30215.ק BA/ MA

Advanced 1 702.3025.015ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן BA/ MA

Advanced  201ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30265.ק BA/ MA

Spoken Arabic02/12/19015ביולי26 עד 2יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית BA/ MA

Models of Mentorship in Education Practice- Academic 

course combined with intensive internship in education
!תוכנית סגורהBA/ MA ביולי26 עד 2יולי טרם נקבעטרם נקבע02/12/19014

Contemporary Arab Thought and Culture02/12/19013ביולי26 עד 2יולי 10-13רביעי וחמישי , שניר רנא זאהר"ד BA/ MA
פתוח לכל סטודנט תואר ראשון ושני  כל עוד משלם עבור הקורס

פתוח לכל סטודנט תואר ראשון ושני  כל עוד משלם עבור הקורס

שפה וספרות ערבית

אין דרישה לקורסי קדם - (ל"צה)תוכנית סגורה - תואר שני - מנהיגות ומדיניות בחינוך 

ס לטיפול באמנויות"ביהס לטיפול באמנויות"ביה

א למורים לערבית"תכנית סגורה מ

ס הבינלאומי"ביה

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


Terrorism and Responses02/12/19013ביולי26 עד 2יולי 14-17רביעי וחמישי , שנימר ישראל נאמן BA/ MA

The Mediterranean: Past, Present and Future: Summer 

course on the Geology, Biology and Resource 

Management of the Mediterranean

!תוכנית סגורהBA/ MA באוגוסט23 עד 31יולי טרם נקבעטרם נקבע02/12/19014

Beginners 101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10605.ק BA/ MA

Beginners 201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10615.ק BA/ MA

Beginners 301באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.10625.ק BA/ MA

Lower  Intermediate  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20615.ק BA/ MA

Lower  Intermediate  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20625.ק BA/ MA

Upper  Intermediate  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20675.ק BA/ MA

Upper  Intermediate  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.20685.ק BA/ MA

Lower  Advanced  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30615.ק BA/ MA

Lower  Advanced  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30625.ק BA/ MA

Advanced  101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30645.ק BA/ MA

Advanced  201באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות עברית אולפן702.30265.ק BA/ MA

Modern Standard   Arabic Elementary 101באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית702.15105.ק BA/ MA

Modern Standard   Arabic Elementary 202באוגוסט23 עד 31יולי 8:00-14:00ה -אמורות ערבית702.15115.ק BA/ MA

14:00-17:0019.6-31.8.2018MA' גר אלכס זיבנברג"ד204.45233התנהגות ארגונית במערכת החינוך

17:00-20:0019.6-31.8.2018MA'גאילן תלמוד' פרופ204.45243ניהול ידע

10:00-14:0019.6-31.8.2018MA' גר דנה זרחין"ד204.45284רפואה וחברה, בריאות

05.09MA - 12:0013.06 - 08:00'    דאון וינקלר' פרופ106.40074חברה ודמוגרפיה במרחב הערבי לאחר מלחמת העולם שנייה, כלכלה

05.10MA - 16:0013.06 - 12:00'   דמחמוד יזבק' פרופ106.40084חברה פלסטינית בעת החדשה 

05.11MA - 20:0013.06 - 16:00'  דירון פרידמן' דר106.40094שיעי -הסכסוך הסוני

'ג- ו' קורס מרוכז ימי בר טליה גרין"ד285.43322פסיכולוגיה חיובית
16.7.18

17.7.18
MAהקורס מלא

'ה- ן' קורס מרוכז בימי דר עמית באומל"ד285.44412תכניות התערבות דיגיטליות

11.7.18

12.7.18

18.7.18

19.7.18

MA
, הקורס מיועד לסטודנטים לתואר שני מהחוג לבריאות נפש קהילתית

הרשמה . עבודה סוציאלית ופסיכולוגיה בעלי ידע בהתערבות נפשית

דרך מזכירות החוג לבריאות נפש קהילתית

הקורס מלאMAקורס מתוקשבנעה פיגלמן-ר כרמית"ד285.43312התמודדות המשפחה של האדם עם המוגבלות

החוג לשפה וספרות אנגליתMAטרם נקבע10-14', ה', גר איילת בן ישי"ד109.412104אמפריות והרומן

א בשנה"סגור לתוכנית מ

בריאות נפש קהילתית

לימודי המזרח התיכון 

והאסלאם

פתוח לכל סטודנט תואר ראשון ושני  כל עוד משלם עבור הקורס

פתוח לכל סטודנט תואר ראשון ושני  כל עוד משלם עבור הקורס

לתלמידי החוג בלבד

ס הבינלאומי"ביה

א"סוציולוגיה מ

http://uhaifa.org/images/Terrorism_and_Response_HU_July_2017.pdf

