
(01-04)לימודי יסוד יהדות  

כןר נילי סמט"ד01-194-36

כןר יסכה זימרן"ד01-0070-01

לאאריק לוואי' פרופ01-068-03

לאר הלל מאלי"ד01-0045-01

כןר עמיחי נחשון"ד01-0999-01

לאר אריאל קופילוביץ"ד01-154-01

לאר נילי סמט"ד01-194-36

לאון'ר יושי פרג"ד01-122-01

לאיהונתן יעקובס' פרופ01-142-02

לאיהודא גלינסקי02-064-35

לאיהודא גלינסקי02-035-36

לאר בנימין קצוף"ד02-499-74

לאר רבין שושטרי"ד02-062-35

לאר רבין שושטרי"ד02-602-01

לאר רבין שושטרי"ד02-603-01

לאר ארנון עצמון"ד02-0800-36

לאר חיים בורגנסקי"ד02-080-35

לאר חיים בורגנסקי"ד02-476-01

לאר חיים בורגנסקי"ד02-0364-11

כןר יונתן פיינטוך"ד02-998-10

כןר יונתן פיינטוך"ד02-998-35

כןר יונתן פיינטוך"ד02-998-38

לא/השגחה בזום כןשם המרצהקורס' מסמחלקה

     (מועדי א) 26.6-5.8רשימת קורסים שיתקיימו בתומקס בין התאריכים 

14.6.22מעודכן לתאריך         *



ר שושטרי רבין"ד02-038-02

כןר יונתן פיינטוך"ד02-998-39

לאר זאב קיציס"ד03-066-01

לאר זאב קיציס"ד03-136-02

לאר זאב קיציס"ד03-058-02

לאר זאב קיציס"ד03-135-02

לאר אלי גורפינקל"ד03-062-01

לאר אלי גורפינקל"ד03-095-35

לאר אלי גורפינקל"ד03-147-01

לאר אלי גורפינקל"ד03-056-01

איל רגב' פרופ04-099-35

ר ריינר מרים"ד04-747-01

ר פרלמוטר חיים"ד04-026-10

לאר ליאור גוטליּב"ד 08-157-01(08)ך "תנ

לאר ליאור גוטליּב"ד08-251-01

לאר אריאל קופילוביץ"ד08-6373-01

לאר נילי סמט"ד08-604-01

לאיהונתן יעקבס' פרופ08-211-01

לאאריק לווי' פרופ08-6368-01

לאון'ר יושי פרג"ד08-6366-01

לאסבתו מרדכי09-078-01(09)תלמוד 

לאסבתו מרדכי09-554-01

לאעצמון ארנון09-071-01

לאעצמון ארנון09-1077-01

לאעצמון ארנון09-563-01

לאקצוף בנימין09-1384-01



לאקצוף בנימין09-080-01

לאקצוף בנימין09-546-01

לאבורגנסקי חיים09-1071-01
(13)ספרות עברית 

13-602-01

כןר אבי שמידמן"ד

13-619-01

ר אבי שמידמן"ד

13-1500-01

כןר אבי שמידמן"ד

המחלקה ללימודי ארץ 
(16)ישראל וארכיאולוגיה 

ר רביב דביר"ד16-0053-01

כן
ר משה נתן"ד16-252-01

לא
ר משה נתן"ד16-252-02

לא
ר משה נתן"ד16-002-01

לא
רובין יונתן' פרופ16-0056-01

לא
ר פיקאר אבי"ד16-091-01

לא
ר ברוך איל"ד16-237-01

לא
ארום נעמה-ר אוחנה"ד16-862-01

לא
רובין יונתן' פרופ16-312-01

לא

לאבועז זיסו' פרופ16-340-01

לאבועז זיסו' פרופ16-152-01
(17)חוג משולב יהדות 

ר פרלמוטר חיים"ד17-2304-01

לאד״ר טל טובי18-3101-01(18)היסטוריה כללית 

לאד״ר טל טובי18-3102-01

לאד״ר טל טובי18-745-01

לאד״ר טל טובי18-791-01

לאפרופ׳ יוסי ליברזון18-122-01

לאפרופ׳ יוסי ליברזון18-1012-01 

לאפרופ׳ יוסי ליברזון18-562-01

לאדורון אברהם' פרופ18-3093-01



לאדורון אברהם' פרופ18-3093-02

לאדורון אברהם' פרופ18-3094-01

לאדורון אברהם' פרופ18-3096-01

לאדניאלה דוויק' פרופ18-1014-01

לאר אפרת אביב"ד18-3084-01

לאר אפרת אביב"ד18-3086-01

לאר אפרת אביב"ד18-3106-01
(19)מזרח תיכון 

ר מכליס אלישבע"ד19-103-01

ר מכליס אלישבע"ד19-4011-01

ר מכליס אלישבע"ד19-4012-01

ר מכליס אלישבע"ד19-4015-01

ר מכליס אלישבע"ד19-4016-01

כןר אלשיך אליהו"ד19-339-01

כןר אלשיך אליהו"ד19-340-01

כןר אלשיך אליהו"ד19-828-01

כןר אלשיך אליהו"ד19-828-56

כןר אלשיך אליהו"ד19-4021-01

כןר אלשיך אליהו"ד19-4022-01
(21)אמנות יהודית 

21-149-01

לאר מור פרסיאדו"ד

21-234-01

כןאיליה רודוב' פרופ

21-704-01

לאר אליה ברטל"ד

21-747-01

לאמרים ריינר' פרופ

21-822-01

לאר צבי אורגד"ד

21-894-01

לאמרים ריינר' פרופ

21-978-01

לאמרים ריינר' פרופ

21-522-01

לאר מרקמן דפנה"ד



(27)יישוב סכסוכים 

27-721-01

לאר חנן מנדל"ד

27-744-01

לאר חנן מנדל"ד

27-7394-01

לאר חנן מנדל"ד

27-613-01

כןאקסלרוד ודים

27-7395-01

לאחלמיש-ר כרמית קלר"ד

27-7431-01

לאחלמיש-ר כרמית קלר"ד

דולב יובל' פרופ31-105-01(30-31)פילוסופיה כללית 

ר אלמלח אבשלום"ד35-867-01(35)לימודי מידע 

כן 
ר נדב"ד35-975-01

כן
ששון-ר שרון שטרית"ד36-154-01(36)ערבית 

לא
ששון-ר שרון שטרית"ד36-233-01

לא

36-384-01
ר גאולה אלימלך"ד

לא

36-123-01
ר אלמוג כשר"ד

לא

36-1230-01
ר אלמוג כשר"ד

לא

לאלבנת הולצמן' פרופ36-119-01

לאלבנת הולצמן' פרופ36-169-01

לאר חן גפני"ד37-286-01(37)בלשנות וספרות אנגלית 

ר רוז סטאמפ"ד37-529-01

לא 
לאליסה מוריס46-052-01(46)לימודים קלאסיים 

לאדניאלה דוויק46-3300-01

לאאריאדנה קונסטנטינו46-002-01

לאאהוד בודנר' פרופ47-969-01(47)מוסיקה 

לאיובל הדס' דר55-703-01(55)ניהול

כןשרון חובב' דר55-600-01

לאליאורה שמואלי' דר55-837-01

כןחנן מעוז' דר55-724-01



לאאריק אידלמן55-096-02

כןר חנן מעוז"ד55-225-01

כןר חנן מעוז"ד55-225-02

לאר דניאל פומרנץ"ד ד"עו55-221-01

כןר שלום ברויאר"ד55-051-01

מר אייל דוד55-088-01

לאד איתן עבדו"עו55-078-01

לאד איתן עבדו"עו55-078-02

לאדניאל כהן55-231-01

לאשלמה ארליך55-034-01
כןר יוגב קיוויתי"ד60-213-01(60)פסיכולוגיה 

כןאוחיון-אילנית חסון' פרופ60-306-01

כןחיים נוי' פרופ63-243-01(63)בית הספר לתקשורת 

לאר אבי בר"ד71-100-18

לאר אבי בר"ד71-101-18

כןר אביטל פלפל"ד63-002-18

כןר אביטל פלפל"ד71-003-18

כןר אביטל פלפל"ד71-108-18

לאר נועם פישמן"ד71-205-18

כןר גילעד גרינוולד"ד63-001-18
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

(64)
כןדירה עופר64-207-01

לאניסים ליאון64-209-01

כןשירה עופר64-8000-01

כןלימור גבאי אגוזי64-8000-02

לאר אלון עירון שירי"ד66-154-01(66)חשבונאות + כלכלה 

לאר אלון עירון שירי"ד66-154-03



לאשרה רוזנווסר' גב66-154-05

לאר פרידמן סוקולר נעמי"ד66-237-01

לאר שנן ינאי"ד66-237-03

לאר פרידמן סוקולר נעמי"ד66-237-05

לאר טילמן אבי"ד66-251-01

לאר טילמן אבי"ד66-251-03

כןר ברכה מט"ד66-262-01

לאליברמן עופר' פרופ66-816-01

לאלוי דניאל' פרופ66-838-01

לאציון-ר שרייבר בן"ד66-856-01

ר שידלובסקי אלדד"ד66-875-01

לאח יאיר שהרבני"רו66-282-01

לאח יאיר שהרבני"רו66-282-03

לאח יאיר שהרבני"רו66-282-20

לאח יאיר שהרבני"רו66-392-01

לאח יאיר שהרבני"רו66-392-80

לאח יאיר שהרבני"רו66-394-01

לאח יאיר שהרבני"רו66-394-80

לאח פיאטקובסקי"רו66-398-01

לאח פיאטקובסקי"רו66-398-80

לאח חזי בטש"רו66-711-03

לאח חזי בטש"רו66-711-82

לאח חזי בטש"רו66-711-74

לאאלעזר חיה' גב66-711-50

לאח חזי בטש"רו66-713-05

לאח חזי בטש"רו66-713-82



לאח חזי בטש"רו66-713-72

כןגול אלון66-193-01

כןגול אלון66-193-20

כןד אידלברג דוד"עו66-198-01

כןד אידלברג דוד"עו66-198-20

כןח דקלה דגן"רו66-256-80

כןד גלעד ברמן"עו66-283-01

כןד אידלברג דוד"עו66-283-20

כןד אידלברג דוד"עו66-287-50

כןר טל פטל"ד66-289-01

כןר טל פטל"ד66-289-03

כןדב משה66-289-20

כןח מנדי חדד"ארו66-291-01

כןח מנדי חדד"ארו66-291-02

כןח גד אורטל"רו66-705-01

ח "ח סימה כהן ורוח"רו66-712-03
אופיר שער

כן

ח "ח סימה כהן ורוח"רו66-712-73
אופיר שער

כן

ח "ח סימה כהן ורוח"רו66-712-82
אופיר שער

כן

כן66-972-01

כן66-972-03

כן66-977-01

כן66-979-01

כן66-984-01

כן66-987-01

כן66-992-01

לאמתי רחמים70-916-01(70)מנהל עסקים 



לאמתי רחמים70-664-01

לאאון שחורי70-798-01

לאאודי לבקוביץ70-634-01

לאאודי לבקוביץ70-634-15

כןאורי גרוסמן70-793-01

כןאורי גרוסמן70-793-03

כןאורי גרוסמן70-132-01

לאאלון ברטל70-651-01

לאאלון ברטל70-833-01

לאישראל רוזן70-623-01

לאישראל רוזן70-625-01

לאישראל רוזן70-684-01

כןקריזברג עלי70-630-15

כןטלי שמעוני70-842-04
(71)מדעי המדינה 

יהודה חמדה-ר בן"ד71300-01
לא

סטולמן אלישבע-ר רוסמן"ד71126-01
לא

סטולמן אלישבע-ר רוסמן"ד71114-01
כן

ר שמיר איתן"ד71514-01
לא

ר קליין מנחם"השופט ד71751-39
כן

הלינגר משה' פרופ71109-01
לא

הלינגר משה' פרופ717770-01
לא

הלינגר משה' פרופ718390-01
לא

הלינגר משה' פרופ71100-01
לא

פרז נחשון' פרופ71108-01
לא

פרז נחשון' פרופ71887-01
לא

פרז נחשון' פרופ71704-01
לא



שפירא שלמה' פרופ71847-01
לא

ח רייך יפעת"רו71718-39
כן

כןר לשם רותם"ד73-106-01(73)קרימינולוגיה 

כןבן סימון משה' פרופ73-8790-01

כןר גואטה קרן"ד73-387-01

לאר אשכנזי צחי"ד73-122-01

החוג המשולב למדעי 
כןר אסף שרעבי"ד74-123-01(74)החברה 

כןר אסף שרעבי"ד74-123-10

כןלוין-ר שגית שילה"ד74-215-01

כןלוין-ר שגית שילה"ד74-215-10

לאר יואל פטשניק"ד74-2141-01

כןאהוד בודנר' פרופ74-035-01

לאר מוריה צוריאל"ד74-201-01
לאר יונתן גנות"ד75-515-01(75)גיאוגרפיה 

ס לעבודה סוציאלית "ביה

כןר מיכל שגב ליברטי"ד76-109-01(76)

כןר שירה סובול"ד76-231-01

כןר שירה סובול"ד76-403-01

כןר שלומית וייס דגן"ד76-404-01

כןר ניווין עלי סאלח דראושה"ד76-420-01

כןר ניווין עלי סאלח דראושה"ד76-614-01

לאשלמה-ר שירלי בן"ד76-632-01

לאר שגית לב"ד76-666-01

כןפורת-ר ענת בן"ד76-667-01

כןר עפרה שלו"ד76-865-01

כןר ענב קרניאל לאואר"ד76-7200-01

כןר הראל לורנץ"ד76-842-01



כןר הראל לורנץ"ד76-878-01

כןר ניווין עלי סאלח דראושה"ד76-7400-01
כןר אור כץ"ד77-0310-01(77)חינוך 

שלו הילה-ר גנדלר"ד77-432-01

כןר משה נתן"ד80-339-01(80)מדעי החיים 

כןבתיה לרר80-988-01

כןרותם עפרוני80-875-01

כןר נדב אופיר''ר נתן שרית וד''ד80-131-01

כןר נדב אופיר''ר נתן שרית וד''ד80-131-10

כןר שלמה יעקובי"ד80-898-01

כןנינט אמריליו' פרופ80-353-01

כןדפנה עציון 80-150-01

80-150-10

כןדפנה עציון 

80-150-30

כןדפנה עציון 

כןרונית שריד ' פרופ80-204-01

כןרונית שריד ' פרופ80-204-10

כןרונית שריד ' פרופ80-204-30

כןחיים כהן' פרופ80-983-01 

80-223-01
אורית ' רפי פרל טרבס ודר' פרופ

כןשאול

לאניסן יששכר' דר80-301-01

לאאיתי קורן' דר80-308-01

כןליאור אפלבום' פרופ80-334-01

כן בנין אהוד' פרופ80-387-01

כןבנין אהוד' פרופ80-977-01

לאר אופיר חכים"ד80-7162-01

לאר אופיר חכים"ד80-7162-12



(93)תוכניות מובנות 

כןר עמיחי כהן"ד02-371-51

כןר יאיר אורבך"ד93-480-03

כןר יאיר אורבך"ד93-479-03

כןר דוד שלום"ד93-485-03

כןר דביר קוה"ד93-255-03

כןר אירית קאופמן"ד93-739-02

כןדוד שלום  ר"ד93-220-02

כןר יוסף הלר"ד93-440-02

כןר נתנאל דרורי"ד93-222-02

כןאבי טילמן93-400-12

כןי קזקרו'לוצ93-022-12

כןמיכל ובר93-450-12

כןיוסף הלר93-440-12

כןאייל ברגר93-459-12

כןר דביר קווה"ד93-005-02

כןר אבי טילמן"ד93-401-01

כןר שרית נתן מנור"ד93-451-01

כןר לוצי קזקרו"ד93-023-04

כןר מוטי חזיזה"ד93-098-02

כןאיבשיץ-ר יפעת עוז"ד93-201-01

כןר אמיר זילבר"ד93-250-01

כןר יפעת עוז"ד93-202-01

כןר שוקי אמרני"ד93-134-01

כןר ניר שנידרמן"ד93-143-01

כןאבהר  ר קרן"ד93-203-01

כןרגין'ר עופר קצ"ד93-219-01



כןר אמר מוטי"ד93-056-01
(94)רנטגן 

לאברגר-ר יותם ציפר"ד94-905-01

לאר יוסי טובול"ד94-619-01
כןר חבה יעקב"ד99001-01(99)משפטים 

כןרדזינר עמיחי' פרופ99002-01

כןברנד יצחק' פרופ99007-01

לורברבוים יאיר' פרופ99072-03

כןר סלע איילת"ד991001-01

כןר סלע איילת"ד991001-02

כןר שפירא חיים"ד99103-02

ביטון עדי רבקה מר ' גב99104-01

יחזקאל משה מר מילבאום  

' ר פרבר שי גב"תום ד ביטון עדי רבקה מר ' גב99104-02

יחזקאל משה מר מילבאום  

' ר פרבר שי גב"תום ד כןובראן מנאל'ר תותרי ג"ד99109-01

כןשמואלי בנימין' פרופ99110-01

ר גלבוע מיטל מר לוי מאור "ד99110-02

סגל זיו ' מרגוליס שרון גב' גב

זוהרה

כן

ש991102-01

ר "מר אטינגר יאיר משה ד99111-01

חבה יעקב

כן

ר "מר אטינגר יאיר משה ד99111-02

חבה יעקב

כן

נוסים יעקב קרמרמן ' פרופ99150-01

ניר

כן

הלינגר משה' פרופ99152-01

טוב איתי-סימן-ר בר"ד99204-01

ר ליבזון עדי"ד99205-01

' אפשטיין אפרת פרופ' גב99205-02

יזרלביץ ספיר' האן דוד גב

כןר סלע איילת"ד99206-01

ר שטרן שי"ד99208-01

כןליפשיץ שחר' פרופ99212-02



מרקוביץ ' טבק רועי פרופ99307-01

דרור -ר קן"ביטון מרים ד

פלדמן דלית מרקוביץ ביטון מרים ' פרופ99307-02

פלדמן תהילה-רוזנצוויג

כןר בן דוד גיא"ד99309-01

קייקוב ' ר הראל אסף גב"ד99310-02

ד רייפמן זגורי ורד"מיטל עו

כןר לנדי יעל"ד99316-01

ד "אלברשטין מיכל עו' פרופ99389-01

כהן רונית

ר בן אליהו הילה"ד995000-01

כןברנד יצחק' פרופ99501-01

כןרדזינר עמיחי' פרופ99507-01

נוסים יעקב' פרופ99542-01

ר בורר זיו"אורבך דן ד' פרופ99563-01

ר שגב יהושע"ד99611-01

ר שגב יהושע"ד99611-03

ר בריס מיכאל"ד99614-01

ר גליקסברג שלמה"ד99618-01

כןזינימן רויטל-ר חמי"ד99621-01

ר ליבזון עדי"ד99622-01

מרקוביץ ביטון מרים ' פרופ99650-02

פלדמן תהילה-רוזנצוויג

ר יורמן עדה"ד99658-01

טוב איתי-סימן-ר בר"ד99664-01

כןשטרן צפורה-ר ארמן"ד99669-03

בוחניק דדון עדי השופט ' גב996721-01

סגל צבי

כן

השופט פליטמן יגאל996725-01

כןר הלפגוט דוד"ד996727-01

אבן חן הילי-ר מודריק"ד996730-01

-ר קמין"נדב ד' דוידוביץ' פרופ996733-01

פרידמן שלי



ד איציקוביץ ישי נחמן"עו996735-01

נוסים יעקב' פרופ99676-01

ר ואקי יניב"אשכנזי טל ד99697-01

כןר שהב סיגל"ד997006-01

כןמר גלבוע מאיר99703-01

ר דויטש אורנה"ד99725-01

ר פלפל דרורה"גילן עדי ד' גב99786-01

כןר קפלן יותם"ד999003-01

רייך אריה' פרופ999006-01

ד גלרט  אלון"עו999014-01

יזרלביץ ' האן דוד גב' פרופ999026-01

ספיר

ר פרבר שי"ד999032-01

ר שרון אורי"ד999043-01

יזרלביץ ' ר גלבוע מיטל גב"ד999058-01

ספיר

כן

לאר דסקל שירה"ד999060-01

ר פלד עומר"פינס טליה ד999062-01

ד דויטש ניר"עו999066-01

כןאייל עדי' פרופ999070-01

כןר מישלוב שפרה"ד999075-01

כןבנדור אריאל' פרופ999080-01

כןר שפט שובל"ד999088-01

כןלורברבוים יאיר' פרופ99928-01

כןשמואלי בנימין' פרופ99930-01


