
 
 

 תשפ"ג -לו"ז קורסי סדנאות

 104; כיתה 103כיתה   ; 3, כיתה 505בניין  - ת הסדנאותוכית

 יום ו' יום ה' יום ד'  יום ג' יום ב'  יום א' 

10:00-08:00 

03-088-01 
 ארליך דרור ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
02-042-01 

 שושטרי רבין ד"ר 
 (103) סמס' א' 

 
02-054-01 

 ד"ר עמיחי כהן 
 ( 104)  שנתי

01-206-01 
שפירא ענת  - ד"ר 

 לביא 
 ( 3) סמס' א' 

 
03-161-01 

שפירא ענת  - ד"ר 
 לביא 

 ( 103) סמס' ב' 
 

03-162-01 
 רוזנר  ד"ר רבקה

 ( 104)  שנתי

03-137-01 
 ארליך דרור ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-163-01 

עופר  עירית ד"ר 
 שטרק 
 ( 103)  שנתי

 
04-058-01 

 ד"ר עמית דגן 
 ( 104) ' בסמס' 

02-1499-01 
 שפיגל בעז ד"ר 
 ( 3)  שנתי

02-132-01 
 אלניר גל גב' 

 (104) סמס' א' 

 
 

12:00-10:00 

02-042-02 
 שושטרי רבין ד"ר 

 ( 3) סמס' א' 
 

03-088-02 
 ארליך דרור ד"ר 
 ( 103)  שנתי

 
02-020-01 

 ד"ר עמיחי כהן 
 שנתי 

(104 ) 

04-036-01 
 ד"ר דן יפה 

 ( 3)  שנתי
 

03-144-01 
 שילה  ד"ר אלחנן

 ( 103)  שנתי
 

04-054-01 
 ל ברוך יד"ר אי

 שנתי 
(104 ) 

 

04-018-01 
 וילפנד יעל  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-155-01 

עופר  עירית ד"ר 
 שטרק 
 ( 103) ' בסמס' 

 
02-044-01 

 סג"ל אילת ד"ר 
 שנתי 

(104 ) 
 

02-0375-01 
 שפיגל בעז ד"ר 

 ( 3) סמס' א' 
 

02-0376-02 
 שפיגל בעז ד"ר 

 ( 3) סמס' ב' 
 

02-130-01 
תהילה  ד"ר 

 אליצור 
 ( 103)  שנתי

 
 

01-130-02 
 פריאל יוסף  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-056-01 

 גורפינקל אלי ד"ר 
 ( 103)  שנתי

 
02-132-02 

 אלניר גל גב' 
 סמס' א' 

(104 ) 

 
 
 



 
 

 יום ו' יום ה' יום ד'  יום ג' יום ב'  יום א' 
 
 

04-062-01 
 ד"ר דן יפה 

 ( 104)  שנתי

14:00-12:00 

02-0040-74 
 ד"ר ברק כהן 

 ( 3)  שנתי
 

04-060-01 
 ד"ר חזי כהן 

 ( 103)  שנתי
 
 

01-0999-01 
 נחשון עמיחי ד"ר 
 שנתי 

(104 ) 

02-134-01 
 גוטליב אברהם ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-058-01 

 קיציס זאב  ד"ר 
 (103)' אסמס' 

 
03-135-02 

 קיציס זאב  ד"ר 
 ( 104) ' בסמס' 

 
03-0505-01 

 שרלו  סמדר  ד"ר
 ( 4/   505)  שנתי

04-044-01 
 וילפנד יעל  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
01-160-01 

 ברנדס יוכי גב' 
 ( 103)  שנתי

 
 ד"ר אלחנן שילה 

03-143-02 
 סמס' א' 

(104 ) 
 

 ד"ר אלחנן שילה 
03-145-01 

 ( 104) סמס' ב' 

02-131-01 
תהילה  ד"ר 

 אליצור 
 ( 3)שנתי

 
02-362-01 

חיים  ד"ר 
 בורגנסקי 

 ( 103) סמ' א' 
 

02-0364-01 
חיים  ד"ר 

 בורגנסקי 
 ( 103) סמס' ב' 

 
בן  חנוך  פרופ' 

 פזי 
03-172-01 

 ( 104)  שנתי
 
 
 

01-0044-01 
 פריאל יוסף  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-120-01 

 גורפינקל  אלי  ד"ר
 ( 103)  שנתי

 
 

 
 
 

16:00-14:00 

03-159-01 
רון  ד"ר   אהרן 
 שויקה 

 ( 3) סמס' א' 
 
 
 
 
 

03-0503-02 
 שרלו סמדר ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-148-01/02 

 שוחט רפאל ד"ר 
 ( 103) ב'-סמס' א' ו

 
 

04-032-01 
 וילפנד יעל  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
02-138-01 

 גוטליב אברהם ד"ר 
 ( 103)  שנתי

 
 

03-139-01 
מרים   ד"ר

 פלדמן קיי 
 ( 3)  שנתי

 
02-508-02 

יונתן  ד"ר 
 פיינטוך 

 ( 103)  שנתי

03-147-01 
 גורפינקל אלי ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
 
 



 
 

 יום ו' יום ה' יום ד'  יום ג' יום ב'  יום א' 
03-158-01 

אהרן רון  ד"ר 
 שויקה 

 ( 3) סמס' ב' 
 

 ד"ר חזי כהן 
01-198-01 

 ( 103)  שנתי
 

03-137-02 
 ארליך דרור ד"ר 
 ( 104)  שנתי

 
 
 
 
 
 

03-152-01 
 פלדמן קיי מרים ד"ר 
 ( 104)  שנתי

 
01-128-01 

 ד"ר שרה שורץ 
 ( 125/   410)  שנתי

 

01-0072-01 
 פרופ' יעל שמש 

 ( 104)  שנתי

18:00-16:00 

03-0102-01 
זקס   ליאור  ד"ר 

 שמואלי 
 ( 3) סמס' א' 

 
03-0104-01 

זקס   ליאור  ד"ר 
 שמואלי 
 ( 3) סמס' ב' 

03-135-01 
 קיציס זאב  ד"ר 

 ( 3) סמס' א' 
 

03-058-02 
 ד"ר קיציס 

 ( 3) סמס' ב' 
 

03-060-01/02 
 שילה אלחנן ד"ר 

 ( 103) ב'-סמס' א' ו
 

01-0070-01 
 ד"ר יסכה זימרן 

 ( 104)  שנתי
 

03-160-01 
 שוחט רפאל ד"ר 
 105/  505  שנתי

01-192-01 
 ד"ר שרה שורץ 

 ( 3) סמס' א' 
 

01-120-01 
 ד"ר שרה שורץ 

 ( 3) סמס' ב' 
 

01-226-01 
 פרג'ון יאשיהו ד"ר 
 ( 103)  שנתי

 
01-160-02 

 גב' יוכי ברנדס  
 ( 104)  שנתי

01-128-02 
 ד"ר שרה שורץ 

 ( 3)  שנתי
 

03-0283-01 
 ד"ר שרון שלום 

 ( 103)  שנתי
 

01-234-01 
 ד"ר מרים כהנא 

 ( 104)  שנתי
 

01-130-01 
 פריאל יוסף  ד"ר 
 ( 3)  שנתי

 
03-108-02 

עופר  עירית  ר "ד
 שטרק  

 זום  -סמס' ב' 

 
 
 

20:00-18:00 

01-190-01 
 ד"ר צבי שמעון 

 ( 3)  שנתי
 
 
 

 01-136-01 
 ד"ר צבי שמעון 

 ( 3)  שנתי
 
 
 

01-028-02 
איילת  ד"ר 

 סיידלר  
 ( 3)  שנתי

 
 

03-155-02 
 עירית ר "ד

 עופר שטרק  
 זום  -מס' ב' ס

 
 
 



 
 

 יום ו' יום ה' יום ד'  יום ג' יום ב'  יום א' 
01-028-01 

 סיידלר  איילת ד"ר 
 ( 103)  שנתי

02-508-01 
 פיינטוך יונתן  ד"ר 
 ( 103)  שנתי

 
01-192-02 

 ד"ר שרה שורץ 
 (104) סמס' א' 

 
01-120-02 

 ד"ר שרה שורץ 
 ( 104) סמס' ב' 

03-146-01 
 ד"ר שרון שלום 

 ( 103)  שנתי
 

01-236-01 
 ד"ר מרים כהנא 

 (104) סמס' א' 
 

01-235-01 
 ד"ר מרים כהנא 

 ( 104) סמס' ב' 
 

 מערכת שעות /גתשפ/ תשפג קורסי סדנאותלו"ז  

 

 

 

 


