
הערהעד שעהמשעהיוםמרצהאופן הוראהשם קורסנקזמס' קורססמסטר

קורסים שנתיים

קורס חובה10:0012:00ב'ד"ר הילה זהבישעורהאיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה187-10039012א

קורס חובה10:0012:00ב'ד"ר הילה זהבישעורהאיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה187-10329022ב

16:0018:00ד'פרופ' שרון פרדושעורמבוא למשפט בינלאומי187-10019012א

16:0018:00ד'פרופ' שרון פרדושעורמבוא למשפט בינלאומי187-10029022ב

16:0018:00א'ד"ר עדו נבושעורמבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - א5 .138-10171012א

12:0013:00א'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - א138-1017111א

13:0014:00א'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - א138-1017112א

18:0019:00ג'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - א138-1017113א

19:0020:00ג'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - א138-1017114א

16:0018:00א'ד"ר עדו נבושעורמבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - ב5 .13810181012ב

12:0013:00א'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - ב1381018111ב

13:0014:00א'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - ב1381018112ב

18:0019:00ג'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - ב1381018113ב

19:0020:00ג'תרגילתר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת-זמננו - ב1381018114ב

10:0012:00ד'ד"ר תומר פדלוןשעורכלכלה פוליטית13810431012א

10:0012:00ד'ד"ר תומר פדלוןשעורכלכלה פוליטית13810220022ב

חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

מערכת שעות תשפ"א 2020-2021



קורסים סמסטר א'

שעוריחסים בילטרליים בין ישראל לרוסיה187114א
ד"ר דינה זיסרמן-

ברודסקי
קורס חדש18:0020:00א'

שעוריחסים בילטרליים בין ישראל לרוסיה187102א
ד"ר דינה זיסרמן-

ברודסקי
קורס חדש18:0020:00ג'

16:0018:00ב'פרופ' שרון פרדושעורמבוא לדיפלומטיה בינלאומית18710016014א

12:0014:00ד'פרופ' שרון פרדושעורמבוא לדיפלומטיה בינלאומית1871001602א

14:0016:00א'ד"ר הילה זהבישעוריחסי האיחוד האירופי וישראל187122א

102-103312א
גרמניה החדשה: מערב, מזרח, וגרמניה המאוחדת 

ילמד באנגלית12:0014:00ב'ד"ר דני קרנץשעורלאחר 1945

14:0016:00ב'פרופ' גל אריאלישעורמבוא לפוליטיקה השוואתית13810291014א

10:0012:00ד'פרופ' גל אריאלישעורמבוא לפוליטיקה השוואתית1381029101א

10:0012:00א'ד"ר מנצור נסאסרהשעורהפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון13810186012א

10:0012:00ד'פרופ' אחמד סעדישעורקולוניאליזם כבסיס להבנת העולם המודרני138-10227012א

127-1-01852א
מבוא למאה ה-20: מבטים על אירועי מפתח בעידן 

העכשווי, 1914-2001
12:0014:00א'פרופ' גיא ביינרשעור

127-105012א
גילויה מחדש של "השפעת הספרדית": 

היסטוריה, שכחה וזיכרון של המגפה העולמית 
הגדולה במאה ה-20

10:0012:00א'פרופ' גיא ביינרשעור

187-1-0009א
האיחוד האירופי, מדיניות השכנות האירופית 2

ה'שעורומזרח אגן הים התיכון

השעות נתונות 
לשינוי



187-1-0091א
2

11:0012:00ב'פרופ' תומס קוניגשעורתאוריות פולטיות בחקר האיחוד האירופי
הקורס יועבר בשפה 

האנגלית

11:0012:00ד'פרופ' תומס קוניגשעורתאוריות פולטיות בחקר האיחוד האירופי
הקורס יועבר בשפה 

האנגלית

127-136812א
לצאת מהמטריקס: תיאוריה וביקורת גרמנית בעת 

0012:00;10ב'ד"ר נתן מרקוסשעורהחדשה

10:0012:00ג'פרופ' רות ג'ינאושעורסקנדלים: צרפת במאות ה-19 וה-127-10355220א

127-10190א
2

12:0014:00ג'פרופ' רות ג'ינאושעורדה-קולוניזציה: מאבקי שחרור בעולם הקולוניאלי

18:0020:00א'ד"ר רון דודאישעורצפון אירלנד: סוציולוגיה של חברה שסועה102-106092א

קורסים סמסטר ב'

קורס חובה16:0018:00ב'פרופ' שרון פרדושעורהאיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות187-10021014ב

קורס חובה12:0014:00ד'פרופ' שרון פרדושעורהאיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות187-1003102ב

187-10139014ב
רוסיה, שכנותיה והאיחוד האירופי: "המרחבים 

המשותפים" ומכשולים
שעור

ד"ר דינה זיסרמן-
ברודסקי

18:0020:00א'

187-1013902ב
רוסיה, שכנותיה והאיחוד האירופי: "המרחבים 

המשותפים" ומכשולים
שעור

ד"ר דינה זיסרמן-
ברודסקי

18:0020:00ג'

14:0016:00ד'ד"ר אביב גאוןשעורכלכלה פוליטית באירופה187-10120012ב

מותנה בתנאי קדם- 
אם הושלם או נלמד 
במקביל: "האיחוד 
האירופי: משטר 

192-191ב
2

משטרי גירוש בישראל ובאירופה: חיי היומיום של 
פליטים ומבקשי מקלט במערכות אכיפת הגירה

שעור
ילמד באנגלית10:0012:00ד'ד"ר אילן עמית



12:0014:00א'ד"ר עדו נבושעורספורט ופוליטיקה138-10057012ב

10:0012:00ד'ד"ר נתן מרקוסשעורמבוא לעת החדשה המאוחרת127-160912ב

10:0012:00ב'ד"ר נתן מרקוסשעוראוסטריה תחת כיבוש: 21955-1945ב

14:0016:00ד'ד"ר נתן מרקוסשעורתולדות הכסף של אירופה בעת החדשה127-100892ב

127-101862ב
יום בהיסטוריה ובזיכרון: "בלאדי סאנדיי", צפון 

אירלנד 1972-2010
10:0012:00בפרופ' גיא ביינרשעור

14:0016:00ד'ד"ר נתן מרקוסשעורתולדות הכסף של אירופה בעת החדשה127-100892ב

התמחות פוליטית

ראיון קבלה16:0018:00ג'גב' אילה הנדיןשעוראקטיביזם ומדיניות - התמחות בארגונים חברתיים138-10641014א

16:0018:00ג'גב' אילה הנדיןשעוראקטיביזם ומדיניות - התמחות בארגונים חברתיים138-1064201ב

138-10278014א
התמחות במשרדי ממשלה - היבטים משפטיים 

וציבוריים פרקטיקה ותיאו
ראיון קבלה16:0018:00ג'עו"ד יובל ריינפלדשעור

138-1033902ב
התמחות במשרדי ממשלה - היבטים משפטיים 

וציבוריים פרקטיקה ותיאו
16:0018:00ג'עו"ד יובל ריינפלדשעור

סמינרים

4א
קהילות  יוצאי ברהמ לשעבר בפוליטיקה וחברה 

אזרחית של ישראל
סמינר

ד"ר דינה זיסרמן-
ברודסקי

16:0018:00א'

ב
קהילות  יוצאי ברהמ לשעבר בפוליטיקה וחברה 

אזרחית של ישראל
סמינר

ד"ר דינה זיסרמן-
ברודסקי

16:0018:00א'



187100504א
פוליטיקה, משפט וממשל - אתגרים טכנולוגיים 

באירופה
18:0020:00ד'ד"ר אביב גאוןסמינר

18710060ב
פוליטיקה, משפט וממשל - אתגרים טכנולוגיים 

באירופה
18:0020:00ד'ד"ר אביב גאוןסמינר

127-101184ב
ציפיות וחרדות מהמאה ה-20: היסטוריה 

08:0012:00ג'פרופ' גיא ביינרסמינרתרבותית של מעבר המאות

קורסי תואר שני המוכרים בחטיבה כסמינרים או 
קורס בחירה

08:0010:00ג'פרופ' גל אריאלישעורמחקרים, סקרי דעת קהל ומה שביניהם138-20015012א
מותנה באישור 

המרצה

16:0020:00ג'פרופ' אחמד סעדיסמינרהמפגש הקולוניאלי13804ב
מותנה באישור 

המרצה

קורסי שפה

08:0010:00האלקסנדר פיששעוריידיש למתחילים152-11211/12212

12:0014:00ב'ד"ר נורית שובלשעורלטינית למתחילים152-11041/11614

12:0014:00ה'

10:0012:00ב'ד"ר נורית שובלשעוריוונית עתיקה למתחילים152-11061/12714

10:0012:00ה'

12:0014:00א'ד"ר איגור דריירשעורצרפתית למתחילים- קבוצה 152-11011/119141

12:0014:00ד'

14:0016:00א'ד"ר איגור דריירשעורצרפתית למתחילים- קבוצה 152-11011/119142



14:0016:00ד'

12:0014:00א'גב' רמונה פוןשעורגרמנית למתחילים- קבוצה 152-11021/113141

10:0012:00ד'

14:0016:00א'גב' רמונה פוןשעורגרמנית למתחילים- קבוצה 152-11021/113142

12:0014:00ד'

14:0016:00א'גב' רמונה פוןשעורגרמנית למתקדמים152-11031/11412

12:0014:00ד'

12:0014:00ב'ד"ר קריסטינה בטיןשעוראיטלקית למתחילים- קבוצה 152-11091/117141

12:0014:00ד'

14:0016:00ב'ד"ר קריסטינה בטיןשעוראיטלקית למתחילים- קבוצה 152-11091/117142

14:0016:00ד'

16:0018:00ד'ד"ר קריסטינה בטיןשעוראיטלקית למתקדמים152-11111/11812

12:0014:00ב'גב' דבי יהושפטשעורספרדית למתחילים- קבוצה 152-11281/129141

12:0014:00ה'

14:0016:00ב'גב' דבי יהושפטשעורספרדית למתחילים- קבוצה 152-11281/129142

14:0016:00ה'

10:0012:00ב'גב' דבי יהושפטשעורספרדית למתקדמים152-10038/03802

12:0014:00א'מר דוד מנריקהשעורלאדינו למתחילים152-10027/372

12:0016:00ב'ד"ר חי כהן ינרג'יקשעורתורכית למתחילים152-10048/584


