
  
     2021-2020מערכת שעות תשפ"א  

 חטיבת אדנאואר ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית    
 המערכת נתונה לשינויים 

   

 

אופן  שם קורס נקז  מס' קורס סמסטר
עד  משעה יום מרצה הוראה

 הערה שעה

             קורסים שנתיים       

                    

 קורס חובה 12:00 10:00 ב' ד"ר הילה זהבי  שעור האיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה  2 187-1003901 א
 שנה א מומלץ ב

 קורס חובה 12:00 10:00 ב' ד"ר הילה זהבי  שעור האיחוד האירופי, משטר ופוליטיקה  2 187-1032902 ב
 בשנה א  ץמומל

                    

   18:00 16:00 ד' פרופ' שרון פרדו  שעור מבוא למשפט בינלאומי  2 187-1001901 א

   18:00 16:00 ד' פרופ' שרון פרדו  שעור מבוא למשפט בינלאומי  2 187-1002902 ב

                    

 .2 138-1017101 א
   18:00 16:00 א' ד"ר עדו נבו שעור א   -זמננו -מבוא היסטורי לפוליטיקה בת 5

                    
   13:00 12:00 א'   תרגיל  א  -זמננו  -היסטורי לפוליטיקה בת תר.מבוא   138-1017111 א
   14:00 13:00 א'   תרגיל  א  -זמננו  -תר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת   138-1017112 א
   19:00 18:00 ג'   תרגיל  א  -זמננו  -תר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת   138-1017113 א
   20:00 19:00 ג'   תרגיל  א  -זמננו  -היסטורי לפוליטיקה בת תר.מבוא   138-1017114 א
                    

 .2 1381018101 ב
   18:00 16:00 א' ד"ר עדו נבו שעור ב  -זמננו -מבוא היסטורי לפוליטיקה בת 5

                    
   13:00 12:00 א'   תרגיל  ב  -זמננו  -היסטורי לפוליטיקה בת תר.מבוא   1381018111 ב
   14:00 13:00 א'   תרגיל  ב  -זמננו  -תר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת   1381018112 ב



   19:00 18:00 ג'   תרגיל  ב  -זמננו  -תר.מבוא היסטורי לפוליטיקה בת   1381018113 ב
   20:00 19:00 ג'   תרגיל  ב  -זמננו  -היסטורי לפוליטיקה בת תר.מבוא   1381018114 ב

                    
   12:00 10:00 ד' ד"ר תומר פדלון שעור כלכלה פוליטית  2 1381043101 א
   12:00 10:00 ד' ד"ר תומר פדלון שעור כלכלה פוליטית  2 1381022002 ב

                    

                    
             קורסים סמסטר א'      

                    

- ד"ר דינה זיסרמן שעור יחסים בילטרליים בין ישראל לרוסיה  4 18711 א
 קורס חדש 20:00 18:00 א' ברודסקי

- ד"ר דינה זיסרמן שעור יחסים בילטרליים בין ישראל לרוסיה    187102 א
 קורס חדש 20:00 18:00 ג' ברודסקי

                    

   18:00 16:00 ב' פרופ' שרון פרדו  שעור מבוא לדיפלומטיה בינלאומית 4 1871001601 א

   14:00 12:00 ד' פרופ' שרון פרדו  שעור מבוא לדיפלומטיה בינלאומית   1871001602 א

                    

מדיניות השכנות האירופית   2 187-1-0009  א
 12:00 10:00 ה' ד"ר הילה זהבי  שעור התיכון  הים אגן ומזרח

ף עם אונ' בשיתו
פיראוס ואונ' 

משטט.דר  
הקורס יועבר 
 בשפה האנגלית 

                    

   16:00 14:00 א' ד"ר הילה זהבי  שעור יחסי האיחוד האירופי וישראל  2 18712 א

                    

ב',  פרופ' תומס קוניג  שעור תאוריות פוליטיות בחקר האיחוד האירופי  2 187-1-0091 א
הקורס יועבר  12:00 11:00 ד'

 בשפה האנגלית 
                    



 102-10331 א
גרמניה החדשה: מערב, מזרח, וגרמניה   2

 14:00 12:00 ב' ד"ר דני קרנץ  שעור 1945המאוחדת לאחר 
הקורס יועבר 
 בשפה האנגלית 

                    
   16:00 14:00 ב' פרופ' גל אריאלי  שעור מבוא לפוליטיקה השוואתית 4 1381029101 א
   12:00 10:00 ד' פרופ' גל אריאלי  שעור מבוא לפוליטיקה השוואתית   1381029101 א

                    
   12:00 10:00 א' ד"ר מנצור נסאסרה  שעור הפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון  2 1381018601 א

                    
   12:00 10:00 ד' פרופ' אחמד סעדי שעור העולם המודרניקולוניאליזם כבסיס להבנת   2 138-1022701 א

                    

: מבטים על אירועי מפתח  20-מבוא למאה ה  2 127-1-0185 א
 14:00 12:00 א' פרופ' גיא ביינר שעור 1914-2001בעידן העכשווי, 

  

                    

 2 127-10501 א
הספרדית": גילויה מחדש של "השפעת  

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

 12:00 10:00 א' פרופ' גיא ביינר שעור

  

                    

 127-13681 א
לצאת מהמטריקס: תיאוריה וביקורת גרמנית   2

   12:00 00;10 ב' ד"ר נתן מרקוס שעור בעת החדשה 

                    

   12:00 10:00 ג' פרופ' רות ג'ינאו  שעור 20-וה 19- סקנדלים: צרפת במאות ה 2 127-10355 א

                    

 127-10190 א
קולוניזציה: מאבקי שחרור בעולם -דה 2

   14:00 12:00 ג' פרופ' רות ג'ינאו  שעור הקולוניאלי 

                    

   20:00 18:00 א' ד"ר רון דודאי שעור צפון אירלנד: סוציולוגיה של חברה שסועה  2 102-10609 א



                    
             קורסים סמסטר ב'      

                    

 קורס חובה 18:00 16:00 ב' פרופ' שרון פרדו  שעור האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות  4 187-1002101 ב
 מומלץ בשנה ב 

 קורס חובה 14:00 12:00 ד' פרופ' שרון פרדו  שעור האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות    187-1003102 ב
 מומלץ בשנה ב 

                    

 NATO- History and Current 2 187-1-0038 ב
Development הקורס יועבר  14:00 12:00 ה' ד"ר הילה זהבי  שעור

 בשפה האנגלית 
                    

רוסיה, שכנותיה והאיחוד האירופי:  4 187-1013901 ב
- ד"ר דינה זיסרמן שעור "המרחבים המשותפים" ומכשולים

   20:00 18:00 א' ברודסקי

רוסיה, שכנותיה והאיחוד האירופי:    187-1013902 ב
- ד"ר דינה זיסרמן שעור "המרחבים המשותפים" ומכשולים

   20:00 18:00 ג' ברודסקי

                    

 192-191 ב
2 

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

 אכיפת הגירה 
 שעור

 12:00 10:00 ד' עמית ד"ר אילן 
הקורס יועבר 
 בשפה האנגלית 

                    
   14:00 12:00 א' ד"ר עדו נבו שעור ספורט ופוליטיקה  2 138-1005701 ב

                    

   12:00 10:00 ד' ד"ר נתן מרקוס שעור מבוא לעת החדשה המאוחרת 2 127-16091 ב

                    

   12:00 10:00 ב' ד"ר נתן מרקוס שעור 1955-1945אוסטריה תחת כיבוש:  2   ב

                    

   16:00 14:00 ד' ד"ר נתן מרקוס שעור תולדות הכסף של אירופה בעת החדשה  2 127-10089 ב

                    



יום בהיסטוריה ובזיכרון: "בלאדי סאנדיי",  2 127-10186 ב
   12:00 10:00 ב פרופ' גיא ביינר שעור 1972-2010צפון אירלנד 

                    

   16:00 14:00 ד' ד"ר נתן מרקוס שעור תולדות הכסף של אירופה בעת החדשה  2 127-10089 ב

                    

                    
             התמחות פוליטית       

                    

התמחות בארגונים   -אקטיביזם ומדיניות   4 138-1064101 א
 ראיון קבלה  18:00 16:00 ג' גב' אילה הנדין  שעור חברתיים 

התמחות בארגונים   -אקטיביזם ומדיניות     138-1064201 ב
   18:00 16:00 ג' גב' אילה הנדין  שעור חברתיים 

                    

היבטים   - התמחות במשרדי ממשלה   4 138-1027801 א
 ראיון קבלה  18:00 16:00 ג' עו"ד יובל ריינפלד  שעור משפטיים וציבוריים פרקטיקה ותיאו

היבטים   - התמחות במשרדי ממשלה     138-1033902 ב
   18:00 16:00 ג' עו"ד יובל ריינפלד  שעור משפטיים וציבוריים פרקטיקה ותיאו

                    

             סמינרים       

                    

לשעבר בפוליטיקה   קהילות  יוצאי ברהמ 4   א
- ד"ר דינה זיסרמן סמינר וחברה אזרחית של ישראל 

   18:00 16:00 א' ברודסקי

קהילות  יוצאי ברהמ לשעבר בפוליטיקה       ב
- ד"ר דינה זיסרמן סמינר וחברה אזרחית של ישראל 

   18:00 16:00 א' ברודסקי

                    

אתגרים    -וממשל פוליטיקה, משפט  4 18710050 א
 20:00 18:00 ד' ד"ר אביב גאון סמינר טכנולוגיים באירופה

  



אתגרים    -פוליטיקה, משפט וממשל    18710060 ב
 20:00 18:00 ד' ד"ר אביב גאון סמינר טכנולוגיים באירופה

  

                    

 127-10118 ב
: היסטוריה 20- ציפיות וחרדות מהמאה ה 4

 12:00 8:00 ג' פרופ' גיא ביינר סמינר מעבר המאות תרבותית של 
  

                    

                    

                    

קורסי תואר שני המוכרים בחטיבה כסמינרים        
             או קורס בחירה 

                    

מותנה באישור   10:00 8:00 ג' פרופ' גל אריאלי  שעור שביניהם מחקרים, סקרי דעת קהל ומה  2 138-2001501 א
 המרצה

מותנה באישור   20:00 16:00 ג' פרופ' אחמד סעדי סמינר המפגש הקולוניאלי  4 1380 ב
 המרצה

                    

    
 קורסי שפה  

          

ומלץ להתעדכן  מ
מול המחלקה  

 תלהוראת שפו

                    
   10:00 8:00 ה אלקסנדר פיש  שעור יידיש למתחילים  2 152-11211/1221  

                    

   14:00 12:00 ב' ד"ר נורית שובל   שעור לטינית למתחילים   4 152-11041/1161  

   14:00 12:00 ה'            

                    

   12:00 10:00 ב' ד"ר נורית שובל   שעור יוונית עתיקה למתחילים  4 152-11061/1271  

   12:00 10:00 ה'            



                    

   14:00 12:00 א' ד"ר איגור דרייר  שעור 1קבוצה  -צרפתית למתחילים 4 152-11011/1191  

   14:00 12:00 ד'            

   16:00 14:00 א' ד"ר איגור דרייר  שעור 2קבוצה  -צרפתית למתחילים 4 152-11011/1191  

   16:00 14:00 ד'            

                    

   14:00 12:00 א' גב' רמונה פון  שעור 1קבוצה   - גרמנית למתחילים 4 152-11021/1131  

   12:00 10:00 ד'            

   16:00 14:00 א' גב' רמונה פון  שעור 2קבוצה   - גרמנית למתחילים 4 152-11021/1131  

   14:00 12:00 ד'            

                    

   16:00 14:00 א' גב' רמונה פון  שעור גרמנית למתקדמים  2 152-11031/1141  

   14:00 12:00 ד'            

                    

ד"ר קריסטינה   שעור 1קבוצה  -איטלקית למתחילים 4 152-11091/1171  
   14:00 12:00 ב' בטין

   14:00 12:00 ד'            

ד"ר קריסטינה   שעור 2קבוצה  -איטלקית למתחילים 4 152-11091/1171  
   16:00 14:00 ב' בטין

   16:00 14:00 ד'            

                    

ד"ר קריסטינה   שעור איטלקית למתקדמים  2 152-11111/1181  
   18:00 16:00 ד' בטין

                    

   14:00 12:00 ב' גב' דבי יהושפט שעור 1קבוצה  -ספרדית למתחילים 4 152-11281/1291  

   14:00 12:00 ה'            

   16:00 14:00 ב' גב' דבי יהושפט שעור 2קבוצה  -ספרדית למתחילים 4 152-11281/1291  



 

   16:00 14:00 ה'            

                    

   12:00 10:00 ב' גב' דבי יהושפט שעור ספרדית למתקדמים  2 152-10038/0380  

                    

   14:00 12:00 א' מר דוד מנריקה  שעור לאדינו למתחילים  2 152-10027/37  

                    

   16:00 12:00 ב' ד"ר חי כהן ינרג'יק  שעור תורכית למתחילים  4 152-10048/58  


