
שפות למתחילים 

שם פרטי מרצהשם משפחה מרצהתואר מרצהס"ששז"נסיוםהתחלהיוםתיאור אירועקצר- אירוע מספר קורס

דנהלוי'גב10:0014:0024'בשיעור-'איטלקית למתחילים א01א212.1617212.1617

דנהלוי'גב10:0014:0024'בשיעור-'איטלקית למתחילים ב01ב212.1618212.1618

רינתדוברט'גב14:0016:0024'אשיעור-גרמנית למתחילים א01א212.1619212.1619

רינתדוברט'גב14:0016:0024'דשיעור-גרמנית למתחילים א01א212.1619212.1619

רינתדוברט'גב14:0016:0024'אשיעור-גרמנית למתחילים ב01ב212.1620212.1620

רינתדוברט'גב14:0016:0024'דשיעור-גרמנית למתחילים ב01ב212.1620212.1620

רינתדוברט'גב08:0012:0024'ה(2קבוצה )הבנת הנקרא -'גרמנית למתחילים א02א212.1633212.1633

רינתדוברט'גב08:0012:0024'ה2קבוצה-הבנת הנקרא- 'גרמנית למתחילים ב02ב212.1634212.1634

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'אשיעור-לטינית למתחילים א01א212.1621212.1621

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'דשיעור-לטינית למתחילים א01א212.1621212.1621

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'אשיעור-לטינית למתחילים ב01ב212.1622212.1622

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'דשיעור-לטינית למתחילים ב01ב212.1622212.1622

נטליה רוטנברגר"ד10:0014:0024'גשיעור-רוסית למתחילים א01א212.1623212.1623

נטליה רוטנברגר"ד10:0014:0024'גשיעור-רוסית למתחילים ב01ב212.1624212.1624

חסוסמוהדנומר08:0012:0024'בשיעור-ספרדית למתחילים א01א212.1625212.1625

חסוסמוהדנומר08:0012:0024'בשיעור-ספרדית למתחילים ב01ב212.1626212.1626

חסוסמוהדנומר12:0014:0024'בשיעור-(2קבוצה )'ספרדית למתחילים א01א212.1635212.1635

חסוסמוהדנומר12:0014:0024'השיעור-(2קבוצה )'ספרדית למתחילים א01א212.1635212.1635

חסוסמוהדנומר12:0014:0024'בשיעור-(2קבוצה )'ספרדית למתחילים ב01ב212.1636212.1636

חסוסמוהדנומר12:0014:0024'השיעור-(2קבוצה )'ספרדית למתחילים ב01ב212.1636212.1636

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'בשיעור-יוונית עתיקה למתחילים א01א212.1627212.1627

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'השיעור-יוונית עתיקה למתחילים א01א212.1627212.1627

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'בשיעור-יוונית עתיקה למתחילים ב01ב212.1628212.1628

איוורלודלםר"ד14:0016:0024'השיעור-יוונית עתיקה למתחילים ב01ב212.1628212.1628

קורסי שפה זרה  
 .קורסים שנתיים

לקחת   חובה
סמסטר  

'סמסטר ב+'א  



אנגליקיקומנודיסר"ד12:0014:0044'בלמתחילים: שפה ותרבות יוונית מודרנית01א212.1629212.1629

אנגליקיקומנודיסר"ד12:0014:0044'הלמתחילים: שפה ותרבות יוונית מודרנית01א212.1629212.1629

אנגליקיקומנודיסר"ד12:0014:0044'בשיעור-שפה ותרבות יוונית מודרנית מתחילים01ב212.1630212.1630

אנגליקיקומנודיסר"ד12:0014:0044'השיעור-שפה ותרבות יוונית מודרנית מתחילים01ב212.1630212.1630

סופיר"ד10:0012:0024'בשיעור-'צרפתית למתחילים א01א212.1631212.1631

סופיר"ד10:0012:0024'דשיעור-'צרפתית למתחילים א01א212.1631212.1631

סופיר"ד10:0012:0024'בשיעור-'צרפתית למתחילים ב01ב212.1632212.1632

סופיר"ד10:0012:0024'דשיעור-'צרפתית למתחילים ב01ב212.1632212.1632



שפות למתקדמים 

10:0014:0044'השיעור-'איטלקית מתקדמים א01א212.2617212.2617

10:0014:0044'השיעור-'איטלקית מתקדמים ב01ב212.2618212.2618

רינתדוברט'גב08:0012:0044'גשיעור-'גרמנית למתקדמים א01א212.2619212.2619

רינתדוברט'גב08:0012:0044'גשיעור-'גרמנית למתקדמים ב01ב212.2620212.2620

איוורלודלםר"ד18:0020:0022'אשיעור- ' שנה ג-  לטינית קריאת טכסטים01א212.2621212.2621

איוורלודלםר"ד18:0020:0022'אשיעור-' שנה ג-לטינית קריאת טכסטים 01ב212.2622212.2622

נטליה רוטנברגר"ד12:0014:0022'השיעור- 'רוסית למתקדמים א01א212.2623212.2623

נטליה רוטנברגר"ד12:0014:0022'השיעור- 'רוסית למתקדמים ב01ב212.2624212.2624

חסוסמוהדנומר08:0012:0044'השיעור-'ספרדית למתקדמים א01א212.2625212.2625

חסוסמוהדנומר08:0012:0044'השיעור-'ספרדית למתקדמים ב01ב212.2626212.2626

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'בשיעור-'יוונית עתיקה למתקדמים א01א212.2627212.2627

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'השיעור-'יוונית עתיקה למתקדמים א01א212.2627212.2627

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'בשיעור-'יוונית עתיקה למתקדמים ב01ב212.2628212.2628

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'השיעור-'יוונית עתיקה למתקדמים ב01ב212.2628212.2628

אנגליקיקומנודיסר"ד18:0020:0022'השיעור-'מתקדמים א (שפה)סדנא יוונית 01א212.2629212.2629

אנגליקיקומנודיסר"ד18:0020:0022'השיעור-'סדנה יוונית ב01ב212.2630212.2630

סופיר"ד10:0014:0044'השיעור- 'צרפתית מתקדמים א01א212.2631212.2631

סופיר"ד10:0014:0044'השיעור-'צרפתית מתקדמים ב01ב212.2632212.2632

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'אשיעור-'לטינית למתקדמים א01א212.2633212.2633

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'דשיעור-'לטינית למתקדמים א01א212.2633212.2633

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'אשיעור-'לטינית למתקדמים ב01ב212.2634212.2634

איוורלודלםר"ד16:0018:0044'דשיעור-'לטינית למתקדמים ב01ב212.2634212.2634

איוורלודלםר"ד12:0014:0022'הקריאת טקסטים מדעייםשיעור-'יוונית עתיקה ג01א212.2635212.2635

איוורלודלםר"ד12:0014:0022'ה'ב-קריאת טקסטים מדעיים-'יוונית עתיקה ג01ב212.2636212.2636

אנגליקיקומנודיסר"ד14:0018:0044'ה'א-בינוני : שפה ותרבות יוונית מודרנית01א212.2637212.2637

קורסי שפה זרה  
 .קורסים שנתיים

לקחת   חובה
סמסטר  

 'סמסטר ב+'א



אנגליקיקומנודיסר"ד14:0018:0044'ה''ב-בינוני : שפה ותרבות יוונית מודרנית01ב212.2638ש212.2638

נטליה רוטנברגר"ד10:0012:0022'ה('סמסטר א)שיעור -'רוסית לדוברי רוסית א01א212.2639212.2639

נטליה רוטנברגר"ד10:0012:0022'השיעור-'רוסית לדוברי רוסית ב01ב212.2640212.2640

יעדבירןמר12:0016:0040'גיידיש למתחילים סמסטר א 01א104.1213104.1213

יעדבירןמר12:0016:0040'גיידיש למתחילים סמסטר ב 01א104.1214104.1214

יעדבירןמר10:0012:0012'גיידיש למתקדמים סמסטר א01א104.4882104.4882

יעדבירןמר10:0012:0012'גיידיש למתקדמים סמסטר ב 01ב104.4883104.4883

08:3010:0022'גשפה וספרות רומנית למתחילים א01א104.1120104.1120

08:3010:0022'גשפה וספרות רומנית למתחילים ב01ב104.1121104.1121


