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 נרשם(ת) נכבד(ת)
 
 

אנגלית ובהם קורסים בלימודי היסוד ביהדות,  טמגוון קורסים שיינתנו בקיץ תשע" /י בחוברת זו תמצאי
 קורסי מבוא ועוד.כשפה זרה, 

 
 בשנה זו יתקיים מחזור אחד של קורסי קיץ, שייפתח במועד הבא:

 
 4.8.19, תשע"ט, אבב ג'יום ראשון,   -מועד פתיחה   

   13.9.19 תשע"ט, אלולב ג, י"שישייום   -מועד סיום      

 
 

 ה, נא עיין בפרטים שליד כל קורס.קיימים קורסים שמועד פתיחתם שונ

 
 

ץ קי רסי  קו ל הרשמה  עד   מו

 
   14.7.19  בתמוז, תשע"ט י"א   ,ראשוןיום 

   15.7.19  י"ב בתמוז, תשע"ט , שנייום 

     16.7.19  י"ג בתמוז, תשע"ט , שלישייום 

      17.7.19  י"ד בתמוז, תשע"ט , רביעייום 

  

 רישום לקורסים יתקיים בימי ההרשמה שנקבעו בלבד.
 
 

ההרשמה ך   תהלי

 הרישום לקורסי קיץ השנה,  יתקיים בשני אופנים:
 
 תואר. לקראת בשנה"ל תשע"ט עבור סטודנטים הלומדים  – ביועץ הוירטואליאמצעות חלונות זמן ב •

בחוברת זו)  3בעמוד (פרטים על תשלום בשובר תשלום  בתשלום באשראי או בשובר במערכת האינבר
. 
 
(כולל: מתקבלים לתש"פ, מועמדים שעדין  עבור שומעים חופשיים  טפסים ושוברי תשלום באמצעות •

 . לא התקבלו וסטודנטים ממוסדות אחרים)
 
 
 
 

 .המבטלים רישומם לקורסים לנרשמים אינו מוחזרשכר הלימוד בקורסי הקיץ 
 

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
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 :יועץ הוירטואליבאמצעות הרישום 
 

המערכת תציג את הסכום  –מעבר לתשלום באשראי ----רישום לקורסים מאשכול קיץ ----יועץ וירטואלי 
 ידי בכרטיס אשראי .ילתשלום עבור כל הקורסים שנרשמו ותאפשר תשלום מ

 . תעריפי קיץ תשע"ט הסבר על אופן חישוב תעריף קורסי הקיץ  ׁ 
 שכ"ל שישולם עבור לימודים בקורסי קיץ ייצבר לשכר לימוד לפי שעות התקן לתואר

 ושומעים חופשיים). (למעט קורסי אנגלית

 

 חלונות זמן  

 
 באמצעות ת.ז. וסיסמא אישית. – אינברמערכת הל  כניסה

 
  –בר -חלונות זמן לרישום במערכת האינ

 
 (בתפריט בצד שמאל)חלונות זמן ----יעוץ וירטואלי  ----שנה: תשע"ט ( בתפריט מימין למעלה) 

 
 תאם לשיוך המחלקתי. חלונות זמן יפתחו לכל סטודנט בה

 
 החלונות נקבעו בהתאמה לתחילת הלימודים בקורסים.

 
 סטודנט שקיבל חלונות זמן במועדים המוקדמים יוכל להירשם  במועדים 

 
 .במחלקת הלימודאלו, רק לקורסים 

 
 ה זרה יפתחו חלונות לצורך הרישום לקורסי יסוד ביהדות ואנגלית שפ

 
 זמן נוספים במועדים הכלליים הרשומים מעלה. 

 
 

 (למי שאינו מעוניין לשלם באשראי) תשלום באמצעות שובר תשלום

לאחר הרישום ביועץ הוירטואלי יש לפנות למחלקת שכר לימוד ולבקש שובר תשלום לקורס קיץ ולשלמו 

 מחק.ילא ילקורסים  ע"מ שהרישוםע הרישום גשעות מר 24לכל המאוחר תוך 

 

קומת  1004ומעוניינים לשלם בשובר יפנו למחלקה לאגלית שפה זרה בנין  הנרשמים לקורס אנגלית בלבד

 כניסה לרישום וקבלת השובר.

 שימו לב! 

 .שכר הלימוד, הקורסים ימחקו בחשבון שעות לא עודכן תשלום 24אם כעבור  –המערכת בודקת תשלום 

 

 שום ושוברי תשלוםרישום באמצעות טופסי רי
 

מועמדים ללסטודנטים שהתקבלו ללמודים בשנה"ל תש"פ , , שמיעה חופשיתלומדים במסגרת מיועד ל

 שטרם התקבלו ולסטודנטים הלומדים במוסדות אחרים.

 . 17.7.19-14.7.19 המתקיימים בתאריכיםבימי הרישום  במחלקות הלימודהרישום מתבצע  

 מראש עם המחלקה. יש לתאםיותר,  לרישום במועד מוקדם

 

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/tryp_shkr_lymvd_bqyts_tsht.pdf
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx
https://www1.biu.ac.il/faculties
https://www1.biu.ac.il/faculties
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 ₪ 1099 –שמיעה חופשית  שנתית שעה 1עלות  :תשלום

 ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים פרט לבנק הדואר.

 

ושובר התשלום המשולם חתום ע"י החתום ע"י המחלקה לאחר התשלום ניתן להעביר את טופס הרישום 

או בתיבת הדואר הנמצאת בסמוך לכניסה למדור  טופס פניה למדור תל"מר תל"מ באמצעות הבנק למדו

 1חדר  404בבנין 

ולצרף  בי שובר תשלוםנא להקפיד למלא את הפרטים האישיים בכתב קריא וברור על טופס הרישום ועל ג

 .צילום ת.ז. קריא

 
 ! במערכת האינבר –עליך לבדוק כי הקורסים נקלטו בתוכניתך שים לב ! 

 
 

סטודנט לתואר ש"גורר" את לימודיו מעבר לשנים התקניות ונרשם לקורס קיץ או שמיעה חופשית בשנה 
 שאינו רשום בה יחויב בדמי תקורה בנוסף לשכ"ל עבור הקורסים.

 
 
 

יברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים על פי מתכונתם המתפרסמת בזה. עם זאת שומרת לעצמה האונ
האוניברסיטה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר 

 סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.
 

https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
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הדות בי ד  סו י די  מו  לי

 
 חדר ימים ושעות ינ' זיכו המרצה הנושא מס' הקורס

 תנ"ך
 

     

 ספרי התורה 01-097-95
 (עיונים בספר בראשית)

 12.9.19 –25.8.19מועד הקורס 

 - מתוקשב נק"ז 2 ד"ר צ. שמעון

      
אושר, אהבות ואתגרים בחמש  01-809-95

 מגילות
 12.9.19 –25.8.19מועד הקורס 

 - מתוקשב נק"ז 2 ע. נחשוןד"ר 

      
 תלמוד

 
     

 תלמוד הלכה ומנהג –חגי ישראל  02-099-95
 21.8.19 –4.8.19מועד הקורס 

 - מתוקשב נק"ז 2 ד"ר ע. כהן

      
 הבית היהודי 02-513-95

 21.8.19 –4.8.19מועד הקורס 
 ה-א נק"ז 2 י. בן פזיד"ר 

8-12 
מ. ישראל 

 3חדר  507
      

 ניהםינישואין, גירושין ומה שב 02-844-95
 21.8.19 –4.8.19ס מועד הקור

 - מתוקשב נק"ז 2 א. סג"ל ד"ר 

      
 פילוסופיה יהודית

 
    

 טעמי המצוות במחשבה היהודית 03-095-95
 12.9.19 –25.8.19מועד הקורס 

ד"ר א. 
 גורפינקל

 - מתוקשב נק"ז 2

      
 הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית 03-099-95

 21.8.19 –4.8.19מועד הקורס 
 - מתוקשב נק"ז 2 ךד"ר ד. ארלי

      
 תולדות עם ישראל

 
    

היחסים בין היהודים והנוצרים  04-010-95
 בתקופת המשנה והתלמוד

 21.8.19 –4.8.19מועד הקורס 

 - מתוקשב נק"ז 2 ד"ר ד. יפה

      
 מגילות מדבר יהודה 04-099-95

 21.8.19 –4.8.19מועד הקורס 
 - מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א. רגב

      
16-286-01 The Dead Sea scrolls: 

An lntroduction 
 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 21.8.19-4.8.19 מועד הקורס 

 מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א.רגב
חלק מן 

ההרצאות 
והסיורים 
באתרים 

הארכיאולוגיים 
 מצולמים

_ 
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 חדר ימים ושעות כוינ' זי המרצה הנושא מס' הקורס
      

ירושלים בימי הבית השני,  16-269-01
ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור 

 התגליות החדשות
  21.8.19-4.8.19 מועד הקורס 

 מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א.רגב
חלק מן 

ההרצאות 
והסיורים 
באתרים 

הארכיאולוגיים 
 מצולמים

_ 

 
 
 
 

שיתקיימו במחלקה ללימודי The Dead Sea scrolls  16-286-01, יירושלים בימי הבית השנ 16-269-01 קורסים 
 בחוברת זו.   8א"י יוכרו כקורסי יסוד ביהדות, ראה ע"מ 
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"ך לתנ קה   המחל

 
 

 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
      

 ספר יונה 08-350-01
    31.7.19 –18.7.19מועד הקורס 

 ה -א נק"ז 1 שמעוןצ. ד"ר' 
8-12 

 403יהדות 
 218חדר 

      
 מגילת אסתר 08-357-01

   15.7.19 –1.7.19מועד הקורס 
 ה -א נק"ז 1 א. סיידלר  ד"ר

8-12 
 403יהדות 
 218חדר 

      
 בין אלוקים וב(י)ן אדם:  08-370-01

 סוגיות יסוד במחשבת המקרא
      15.7.19 –1.7.19מועד הקורס 

 ה -א נק"ז 1 רג'וןי. פד"ר 
12-16 

 403יהדות 
 218חדר 

      
 עיונים ספרותיים בספר שופטים 08-371-01

      31.7.19 –18.7.19מועד הקורס 
 ה -א נק"ז 1  מר נ. קליין

12-16 
 403יהדות 
 218חדר 
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קה  ישראלהמחל ארץ  די  מו  ללי
 
 

 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
16-286-01** The Dead Sea scrolls: 

An lntroduction 
 הקורס יינתן בשפה האנגלית

 21.8.19-4.8.19 מועד הקורס 

 מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א.רגב
חלק מן 

ההרצאות 
והסיורים 
באתרים 

הארכיאולוגיים 
 מצולמים

_ 

      
ירושלים בימי הבית השני,  **16-269-01

ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור 
 ליות החדשותהתג

  21.8.19-4.8.19 מועד הקורס 

 מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א.רגב
חלק מן 

ההרצאות 
והסיורים 
באתרים 

הארכיאולוגיים 
 מצולמים

_ 

      
התגליות  –ירושלים הקדושה  16-343-01

 הארכיאולוגיות 
  21.8.19-4.8.19 מועד הקורס 

 _ מתוקשב נק"ז 2 פרופ' א.רגב

      
 
 
 
 
 
 
 

 יכול להיות מוכר כקורס יסוד ביהדות. קורסה   **
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ל קה   ערביתהמחל

 
 

 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס

 מכינה -ערבית למתחילים  36-002-20
 1.8.19 –23.6.19 מועד הקורס

ש. שטרית ד"ר 
 ששון

מ. נדלר ד"ר 
 עקירב

 א,ב,ד,ה נק"ז 6
15-21 

  502מ. ישראל 
 26חדר 

      

 מכינה -ערבית למתקדמים  36-003-20
  12.9.19 –4.8.19 מועד הקורס

ש. שטרית ד"ר 
 ששון

ד"ר מ. נדלר 
 עקירב

 א,ב,ד,ה נק"ז 4
9-14 

  502מ. ישראל 
 7חדר 

      

 דיבייט קלאב 36-006-20
  9.9.19 –4.8.19 מועד הקורס

 גב' א. אבו קישק
 

 ד,גב, נק"ז 2
9-13 

  1004רוח 
  212חדר 

      

 ערבית של אמצעי התקשורת 36-115-20
 12.9.19 –4.8.19 מועד הקורס

 מר י. דגן
 

 א,ה נק"ז 2
15-20 

  1002רוח 
 61חדר 

      

 ערבית מדוברת 36-214-20
 6.9.19 –29.7.19 מועד הקורס

 ט.נ
 

 ,ג,הא נק"ז 2
16-20 

  502מ. ישראל 
 7חדר 

      

 תקשורת פוליטית ורשתות חברתיות 36-652-20
  9.9.19 –4.8.19 קורסמועד ה

 ד"ר ל. לביא
 

 ב,ג,ד נק"ז 2
17-21 

  1002רוח 
  61חדר 
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ל קה  אנגליתהמחל ת  ספרו ו ת  ו  בלשנ

 
 

 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
 טרנס לאומיות 37-730-01

 26.9.19 –16.9.19 מועד הקורס
פרופ' ד. 
 בדולסקו 

 

 ב,ג,ד,ה נק"ז 2
16-21 

  404 יהדות
 114חדר 
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זרה  כשפה  ת  גלי לאנ דה  חי  הי
  
 

 תהליך ההרשמה לקורסים באנגלית:  
 

 : ידניתאו  אינטרנטית -ההרשמה לקורסי הקיץ תיערך באחת משתי הדרכים הבאות  .א
 רישום אינטרנטי:  •

 , בלבד אינטרנטיתחייבים להירשם בשנה"ל תשע"ט,  הלומדים, וותיקיםסטודנטים 
 ).2(הוראות מפורטות בעמ' בר -באמצעות מערכת אינ

 רישום ידני:  •
 סטודנטים חדשים שיתחילו לימודים בשנה"ל תש"פ: 

 בימי הרישום:קומת כניסה, ב 4חדר  1004הרישום ייערך ביחידה לאנגלית כשפה זרה , בנין 
   בלבד! 15:00-9:00בין השעות:  14.7.19-17.7.19

 רישום שיינתן ביום ההרשמה ביחידה לאנגלית כשפה זרה. הרישום יתבצע באמצעות טופס
 

 יש להביא צילום של תעודת זהות.
 

   אחד בלבד. ביום ההרשמה ובתשלוםבאמצעות שובר תשלום  יש לשלם את מלוא שכר הלימוד
 

צילום +  טופס ההרשמהלאחר הרישום ביחידה לאנגלית ולאחר התשלום בבנק יש להעביר את:
  למדור תל"מ, ע"י הבנק בר התשלום חתום+ שו תעודת הזהות

 
 באחת מהדרכים הבאות:

 מדור תל"מלטופס בקשה  – באמצעות טופס דיגיטלי .1
   1חדר  404מדור תל"מ , בנין ב שים בתיבת הדוארל –באופן ידני  .2

 
. לא נוכל לשמור מקום למי שלא השלימו את ביום הרישום בלבדכל התהליך יתבצע 

 באותו היום כנדרש.התהליך 
 
החייבים לסיים חובת , ימודיהםברמת מתקדמים א' ובשנה ב' ומעלה לל אילן בלבד-תלמידי בר .ב

41-ב' () + מתקדמים 90-014-41מתקדמים א' (  , ירשמו לקורסים המרוכזיםבקיץ הנוכחי אנגלית
90-022 .( 

 ההרשמה ידנית בלבד, ביום הראשון של ההרשמה. 
 
  .בכפוף למקום פנוי 17.7.19 הינו אילן-שאינם לומדים בברמועד ההרשמה לסטודנטים  .ג

 הינו ידני.  הרישום
 

לא יתקבלו אילן. -של בר חשבחייב להופיע במ אמיר"ם /אמי"ר/  פסיכומטריהציון אנגלית במבחן  .ד
 !םאישורים פרטניי

 אילן.-לכן, יש לבקש מראש מהמרכז הארצי לבחינות להעביר את הציון לאוניברסיטת בר
 

 בכל הקורסים נדרשת נוכחות מלאה. .ה
 
 ).כל הקודם זוכהפתיחת הקורסים מותנית במספר משתתפים נדרש ומספר המקומות מוגבל. ( .ו

https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/ReferenceToSecretairiat.aspx?TOPIC=37
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 ימים  המרצה הנושא מס' הקורס
 ושעות

 חדר

     
 יסי בטרום בס 41-002-90

 8.9.19-4.8.19מועד הקורס: 
 א,ב,ד,ה ג. וייס גב'

 8-12 
 507מ. ישראל 

 2חדר 
     

41-002-91 
 

 טרום בסיסי ב
    8.9.19-4.8.19מועד הקורס: 

 א,ב,ד,ה גב' ו. יעקבי
16-20 

 507מ. ישראל 
 2חדר  

     
 בסיסי 41-004-90

 8.9.19-4.8.19מועד הקורס: 
 א,ב,ד,ה ד"ר ר. נגר

8-12 
 507מ. ישראל 

 4חדר 
     

41-004-91 
 

 בסיסי
 8.9.19-4.8.19מועד הקורס: 

 א,ב,ד,ה ד"ר א. ששון
16-20 

 507מ. ישראל 
 4חדר 

     
41-014-90 

רישום ידני 
 בלבד

 

 מתקדמים א
 מיועד רק לנרשמים גם לקורס

. לתלמידי שנה ב' ומעלה 41-022-90
 החייבים לסיים חובת אנגלית.

 5.8.19-17.7.19מועד הקורס: 

 ה-א ד"ר א. חן
 8-12 

 507מ. ישראל 
 6חדר 

     
41-014-91 

 
 מתקדמים א

 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 
 א,ג,ה ד"ר א. ליובמן

 8-12 
 507מ. ישראל 

 204חדר 
     

41-014-92 
 

 מתקדמים א
 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 

  א,ג,ה גב' מ. ארט
8-12 

 507מ. ישראל 
 203דר ח

     
 מתקדמים א 41-014-93

 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 
 א,ג,ה ד"ר א. ליובמן

 16-20 
 507 מ. ישראל

 6דר ח
     

 מתקדמים א 41-014-94
 4.9.19-7.8.19מועד הקורס: 

 16-20ב,ד   גב' מ. ארט
 8-12ו 

 507 מ. ישראל
 6דר ח

     
41-022-90 

רישום ידני 
 בלבד

 מתקדמים ב
 41-014-90קורס מיועד רק לבוגרי 

 8.9.19-18.8.19מועד הקורס: 

  א,ב,ד,ה גב' ר. אלנבוגן
8-12 

 507מ. ישראל 
 6חדר 

     
 מתקדמים ב 41-022-91

 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 
  א,ג,ה ד"ר ז. בורשטיין

8-12 
 507מ. ישראל 

 202חדר 
     

41-022-92 
 

 מתקדמים ב
 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 

 א,ג,ה רגב' י. אדל
 8-12 

 504 מ. ישראל
 6דר ח

     
 מתקדמים ב 41-022-93

 5.9.19-6.8.19מועד הקורס: 
  א,ג,ה ד"ר ז. בורשטיין

16-20 
 507 מ. ישראל

 202דר ח
     

 מתקדמים ב 41-022-94
 4.9.19-7.8.19מועד הקורס: 

 16-20 ב,ד  גד-מר א. בר
 8-12ו 

 504 מ. ישראל
 6דר ח
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 תואר שני
 

   

 ימים  המרצה הנושא מס' הקורס
 ושעות

 חדר

     
 )M  )MA -רמה 41-030-90

 29.8.18-24.7.19 מועד הקורס: 
 ה-א ד"ר ט. כהן

 16-20 
 604מ. ישראל 

  103חדר 
     

 )M2 )MA -רמה 41-032-90
 28.8.19-5.8.19 מועד הקורס: 

 ב,ד ד"ר ע. קמינסקי
 16-19 

 1002רוח 
  202חדר 

     
41-034-90 

 
 ) M4 )MAרמה 

  29.8.19-30.7.19 מועד הקורס: 
 א,ג,ה ד. חן גב'

16-20 
 1002רוח 

 202חדר 
 
 
 
 
 
 
 



 14  

 

לכלכלה קה   המחל

 
 
 

ימים  נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
 ושעות

 חדר

66-102-11  
66-102-12 

 מקרו –מבוא לכלכלה 
 מקרו –מבוא לכלכלה 

 תרגיל)(הרצאה + 
 9.9.19-12.8.19 מועד הקורס:  

  8-12א,ג  נק"ז 2 י. מעלם פרופ'
 15-19 -ב

 

 504מ. ישראל 
 4חדר 

      
66-202-11 
66-202-12 

 מקרו כלכלה ב'
 מקרו כלכלה ב'

 (הרצאה + תרגיל)
  10.9.19-13.8.19 מועד הקורס:  

 גא, נק"ז 1.5 י. מעלם פרופ'
12-15  

   15-18ה 
  

 504מ. ישראל 
 4חדר 

      
66-214-11 
66-214-12 

 תורת המחירים ב'
 תורת המחירים ב'
 (הרצאה + תרגיל)

 10.9.19-13.8.19 מועד הקורס:  

  15-19א,ג  נק"ז 2 פרופ' י. מילכטייך
  11-15ה 

   
    

 504מ. ישראל 
 4חדר 

      
 
 

 
 
 
 

. טעדים מיוחדים עם נבחני קיץ תשע"מאשרת מו אינההמחלקה   - טמועדים מיוחדים עם נבחני קיץ תשע"

ובכלל ולהבחן עם נבחני הקיץ צריכים  טסטודנטים אשר מתכננים לדחות את מועדי הבחינות של סמסטר ב' תשע"

 המבוקש.    להרשם לקורס הקיץ ולשלם תמורת הקורס

לקה מציעה סטודנטים שנרשמו ולמדו את קורס הקיץ יהיו רשאים להבחן עם נבחני הקיץ בקורסים שהמח רק

 . טתשע"בקיץ 
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סקים ע למנהל  ה"ס   בי

 
 

 
נ'  המרצה הנושא מס' הקורס

 זיכוי
 חדר ימים ושעות

 מיקרו - מבוא לכלכלה 70-683-01
 22.9.19-4.8.19 מועד הקורס: 

 604מ. ישראל  17-21א  נק"ז 1 נ. נוישטיין מר
 101חדר 

      
 קרואמ - מבוא לכלכלה 70-802-02

  26.9.19-8.8.19 מועד הקורס: 
 604מ. ישראל   17-21ה  נק"ז 1 נ. נוישטיין מר

 101חדר 
      

 מתמטיקה 70-943-01
 27.9.19-26.7.19 מועד הקורס: 

 1.5 גב' נ. מושקוביץ 
 נק"ז

 504מ. ישראל   9-13ו 
 7חדר 
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להנדסה לטה  קו  הפ

 
 

 חדר עותימים וש נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
      

83-009-01 
83-009-02 

 סדנת אנדרואיד
  סדנת אנדרואיד

 )מעבדה(הרצאה + 
 11.9.19-5.8.19 מועד הקורס: 

 מר פ. טנדייטניק
 

 ב,ד נק"ז 0
16-19 

 1103הנדסה 
 223חדר 

      
83-114-08 
83-114-09 

 2חדו"א 
  2חדו"א 

 (הרצאה + תרגיל)
   10.9.19-4.8.19 מועד הקורס: 

 א,ג נק"ז 3 א. ראיצ'יק גב'
9-16 

 

 1104הנדסה 
 243חדר 

      
83-115-07 
83-115-08 

 משוואות דיפרנציאליות רגילות
 משוואות דיפרנציאליות רגילות 

 (הרצאה + תרגיל)
  9.9.19-5.8.19 מועד הקורס:  

 ב נק"ז 1.5 גב' ז. צבי
 9-17 

 
 

 1104הנדסה 
 243חדר 

      
83-204-05 
83-204-06 

 כניקה קוונטית שימושית מ
 מכניקה קוונטית שימושית

 (הרצאה + תרגיל)
 8.9.19-4.8.19 מועד הקורס:  

 א נק"ז 2 ט.נ
 9-17 

  
 

  1002רוח 
 305חדר 

      
83-223-06 
83-223-07 

   תכנות מונחה עצמים
 תכנות מונחה עצמים

 (הרצאה + תרגיל)
 8.9.19-4.8.19 מועד הקורס:  

 ד"ר נ. סלייטר
 ח. שפיר מר

 א  נק"ז 2
9-17 

 1104הנדסה 
  249חדר 

      
83-253-06 
83-253-07 

 

 תכן לוגי 
 תכן לוגי

 (הרצאה + תרגיל)
 10.9.19-6.8.19 מועד הקורס:  

 פרופ' ש. וימר
 מר ב. פרנקל

 

 נק"ז 1.5
 

 ג
9-15 

 1104הנדסה 
  249חדר 

      
83-308-06 
83-308-07 

   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים

 (הרצאה + תרגיל)
  11.9.19-5.8.19 מועד הקורס: 

 פרופ' א. פיש
 מר ד. זביב צוקר

 ב,ד נק"ז 2.5
11-16 

 1104הנדסה 
  249חדר 
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קה סי לפי  המחלקה 

 
 

 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס
      

86-154-07 
86-154-08 

 

 דיפרנציאליות רגילותמשוואות 
 משוואות דיפרנציאליות רגילות 

 (הרצאה + תרגיל)
 27.8.19-9.7.19 מועד הקורס: 

 ג,ה נק"ז 1.5 מר ח. ויסמן
 9-12 

 
 

  402יהדות 
 63חדר 

      
86-209-06 
86-209-07 

 גלים
 גלים

 (הרצאה + תרגיל)
 11.9.19-5.8.19 מועד הקורס: 

 מר מ. רבינוביץ
 גב' ע. שני

 ב,ד נק"ז 2.5
 10-16 

  
 

  403יהדות 
 67חדר 

      
86-312-07 
86-312-08 

 2תורת הקוונטים 
 2תורת הקוונטים 

 (הרצאה + תרגיל)
  10.9.19-4.8.19 מועד הקורס: 

 מר י. שרייבר
 מר י. מסיקה

 א,ג,ה  נק"ז 2.5
9-14 

  403יהדות 
 2חדר 

      
86-232-05 

 
 מעבדה ממוחשבת

 )מעבדה(
 11.9.19-5.8.19 ס: מועד הקור 

  9-13 -ב נק"ז 1.5 מר י. שוורצברג
  13-17 -ד

  202טבע 
 205חדר 
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קה למתמטי קה   המחל

 
 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס

      
88-112-11 
88-112-12 

  1אלגברה לינארית 
 1אלגברה לינארית 
 (הרצאה + תרגיל)

 21.8.19-7.7.19מועד הקורס: 

 ד"ר א. מצרי
 מר ר. אבל

 א,ג נק"ז 3
 9-15 

 

יפורסם ע"י 
 המחלקה

      
88-153-04 
88-153-05 

 מבוא לתכנות מתמטי
 מבוא לתכנות מתמטי

 (הרצאה + תרגיל)
 26.8.19-15.7.19מועד הקורס:  

 פרופ' ג. אריאל
א.  גב'

 סימנובסקי

 א,ה נק"ז 1.5
 9-12 

  
 

 604מ. ישראל 
   61חדר 

      
88-195-14 
88-195-15 

 מתמטיקה בדידה
 מתמטיקה בדידה
 (הרצאה + תרגיל)

  21.8.19-7.7.19מועד הקורס: 

 ד"ר א. כהן
 ע. נטרמר 

 ב,ד נק"ז 3
 9-15  

יפורסם ע"י 
 המחלקה

      
88-201-08 
88-201-09 

 ודיפרנציאלית  אנליטיתגיאומטריה 
 ודיפרנציאלית אנליטית גיאומטריה 

 תרגיל) (הרצאה +
  20.8.19-21.7.19מועד הקורס: 

 ד"ר ש. גול 
 גב' נ. בלשוב

 ב,ד נק"ז 2.5
12-17 

 9-14ג 
 

 507מ. ישראל 
 1חדר 

      
88-235-03 

 
 פורייה ויישומים אנליזת

 (הרצאה)
 20.8.19-21.7.19מועד הקורס:  

 גב' א. ראיצ'יק
 

 ד,ב נק"ז 1.5
9-12 

 14-17ג 
  

 507מ. ישראל 
 1חדר 

      
88-240-07 
88-240-08 

 משוואות דיפרנציאליות רגילות
 משוואות דיפרנציאליות רגילות 

 (הרצאה + תרגיל)
   18.8.19-7.7.19מועד הקורס: 

 פרופ' ר. כהן
א.  גב'

 סימנובסקי

 ב, ד נק"ז 2.5
9-14 

 504מ. ישראל 
 4חדר 

      
88-376-08 
88-376-09 

 1 שיטות נומריות
 1 שיטות נומריות

 אה + תרגיל)(הרצ
 26.8.19-15.7.19מועד הקורס:  

 פרופ' ג. אריאל
 מר מ. יעקוב

 א, ה נק"ז 2
12-16 

 604מ. ישראל 
  61חדר 
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ל   קה  המחשבהמחל  מדעי 

 
 חדר ימים ושעות נ' זיכוי המרצה הנושא מס' הקורס

      
89-113-11 
89-113-12 

 2אלגברה לינארית 
 2אלגברה לינארית  

 + תרגיל)(הרצאה 
 25.8.19-7.7.19מועד הקורס: 

 גב' ת. בר און 
 מר א. ויצמן

 א,ג  נק"ז 2
9-13 

 

 507מ. ישראל 
  5חדר 

      
89-220-14 
89-220-15 

  1אלגוריתמים 
  1אלגוריתמים 

 (הרצאה + תרגיל)
  29.8.19-4.7.19מועד הקורס: 

 ד"ר צ. קופלוביץ
 מר ש. גולן

 ב,ה נק"ז 2.5
 11-16 

 

 502ל מ. ישרא
   6חדר 

      
89-226-11 
89-226-12 

 חישוביות וסיבוכיות
 חישוביות וסיבוכיות

 (הרצאה + תרגיל)
   28.8.19-24.7.19מועד הקורס: 

 ד"ר א. פורן
 מר ד. מס

 א,ד נק"ז 2.5
9-14 

 

 105מ. ישראל 
   106חדר 

      
89-310-09 
89-310-10 

 שפות תכנות והידור
 שפות תכנות והידור

 צאה + תרגיל)(הר
   28.8.19-24.7.19מועד הקורס: 

 א,ד נק"ז 1.5 א. רוטד"ר 
14-17 

 

 105מ. ישראל 
   106חדר 
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