
 לתוכנית מורי דרך  תשפ"א-מערכת שעות 
 

מורי דרך תשפ"א-סמסטר א'   

לשנה ב' -יום ג'  שנה א' 2יום ג' אופציה   שנה א' 1יום ג' אופציה    שעות 

קמפוס נוכחות מעצמות  
 אירופה ביפו
נ"ז 4שנה א'+ב'   

 ימי הקמפוס: 
22.12.20-21  

115.2294 

)חובה( אוריינות מידע  
ברונשטיין ד"ר יהודית 

נ"ז. 2שנה א',   
123.1000 

 מתוקשב

הדרכה מתודולוגית   
 )חובה(

 ד"ר ענת קדרון
נ"ז. 2, שנה א'  

115.1103 

10:00-8:00  

 גיאוגרפיה ישראלית   
)חצי  1900-1967

 מתוקשב(
 ד"ר אסף זלצר

נ"ז. 4שנה א',   
115.1516 

12:00-10:00  

הנצרות בארץ ישראל בעת  
הביניים-העתיקה וימי  

אריה קופסקיפרופ'   
נ"ז 4שנה א'+ב',   

115.2363 

  19-מבוא למאה ה
 ד"ר ירון פרי

נ"ז. 4שנה א',   
115.1413  

16:00-12:00  

 ניהול וישוב סכסוכים
נ"ז 4  

212.2903 
 

 מבוא למנהיגות 
 ד"ר אסף תורג'מן

נ"ז 4שנה א'+ב',   
212.1271 

 20:00-16:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מורי דרך תשפ"א-' בסמסטר   

 4אופציה יום ג' 
 שנה א'

 3יום ג' אופציה 
 שנה א'

שנה  2יום ג' אופציה 
 א'

  1יום ג' אופציה 
 שנה א'

 שעות

הרעיון הציוני 
והקמת מדינת 

 ישראל
 פרופ' גור אלרואי

נ"ז 4שנה א'+ב',   
115.2568 

מבוא לחברה 
 הישראלית

 פרופ' עוז אלמוג
נ"ז 4שנה א'+ב',   

115.1515 

 דורות של צעירים 
Y   -: מצבר לבישראל

 פרופ' עוז אלמוג
נ"ז 4, שנה א'+ב'  
115.2552 

  20-מבוא למאה ה
 ד"ר משה נאור 

נ"ז 4שנה א',   
115.1407 

 מתוקשב

 - FROM THE 
TETHYS TO THE 
MEDITERRANEAN 
CAMPUS. 

ד"ר נורית שטובר 
ו. זיס  

אלא אם  -שנה ב'
 נורית מאשרת

  אחרת.
115.2595 

עיר: תל אביב -ארץ
הישובבתקופת   

 ד"ר גליה השרוני
נ"ז 4שנה א'+ב',   

115.2265 

מבוא לג"ג פיסית 
ישראל-של ארץ  

-ד"ר נורית שטובר
 זיסו

.נ"ז 4שנה א',   
115.1511 

12:00-8:00  

אנתרופולוגיה של  
 החברה

מין ומיניות בתרבות 
 שיעור–האסלם 

 ד"ר חסן חליליה
נ"ז, שנה ב'  4שנה א' 

 נ"ז 6
212.1924/212.3924 

בחברה סוגיות 
 שיעור-הישראלית

 ד"ר סבי קלור
 נ"ז 4שנה א'+ב', 

212.1782 

20:00-16:00  

 

 

 

מורי דרך תשפ"א –סמסטר קיץ   

שנה  2יום ג' אופציה  יום ג' שנה ב'
 א'

 1יום ג' אופציה 
 שנה א'

 שעות

ההגירה היהודית   
לארץ ישראל 

 ולארצות הברית
 פרופ' גור אלרואי

נ"ז 4שנה א'+ב',   
115.2381 

 מתוקשב

מנהיגות ואתיקה   
 עסקית

גלית בורנשטוקד"ר   
נ"ז 4שנה א'   

212.2686 

20:00-16:00  

 


