
לתוכנית מורי דרך תשפ"ב-מערכת שעות   

מורי דרך תשפ"ב –סמסטר א'   
 3יום ג' אופציה 

 לשנה א'
 2אופציה יום ג' 

 לשנה א'
 1יום ג' אופציה 

 לשנה א'
 שעות

קמפוס נוכחות  
 מעצמות

 אירופה ביפו
נ"ז. 4שנה א'+ב',   

 ימי הקמפוס:
13-14.12.21 

ייערכו מספר מפגשים 
 מקדימים

115.2294 

 אוריינות מידע )חובה(
 ד"ר יהודית ברונשטיין

נ"ז. 2שנה א',   
123.1000 

 
 
 
קמפוס /מתוקשב  

 הדרכה מתודולוגית  
 )חובה(

 ד"ר ענת קדרון
.נ"ז 2שנה א',   

115.1103 

 
 
10:00-8:00  

גיאוגרפיה ישראלית   
)חצי  1967-1900

ד"ר אסף  מתוקשב(
נ"ז. 4שנה א',  זלצר  

115.1516 

 
 
12:00-10:00  

רושלים הנוצרית י 
בעת העתיקה ובימי 
הביניים פרופ' אריה 

 קופסקי
נ"ז. 4שנה א'+ב',   

115.2366 
 

19 -מבוא למאה ה  
 ד"ר ירון פרי

.נ"ז 4שנה א',   
115.1413 

 
 
 
16:00-12:00  

 מבוא למנהיגות  
 ד"ר אסף תורגמן

נ"ז. 4שנה א'+ב',   
212.1271 

 
20:00-16:00  

 

123.1110 -מר שמיר ייגר –היסטוריה, פרה היסטוריה ומה שלפניהם היסטוריה גדולה: על *   

חובה ללמוד את הקורס במהלך השנתיים הראשונות - זנ" 4  12.00-16.00יום ד'  . 

 

 



 

 

 

מורי דרך תשפ"ב –' בסמסטר   

 4יום ג' אופציה 
'שנה א  

 3יום ג' אופציה 
 שנה א'

 2יום ג' אופציה 
 שנה א'

 1יום ג' אופציה 
 שנה א'

 שעות

דומם": -צומח-חי"
קמפוס רב תחומי 
 בהר הנגב ובערבה
ד"ר נורית שטובר 

 זיסו
נ"ז. 4שנה א'+ב',   

 ימי הקמפוס:
10.3.22-7  

ייערכו מספר מפגשים 
 מקדימים

115.2369 
 

 הרעיון הציוני
 והקמת מדינת

 ישראל
 פרופ' גור אלרואי

.נ"ז 4שנה א'+ב',   
115.2568 

 מבוא לחברה
 הישראלית

עוז אלמוגפרופ'   
 4שנה א'+ב', 

.נ"ז  
115.1515 

 דורות של צעירים
 בישראל: מצבר ל

Y 
 פרופ' עוז אלמוג

.נ"ז 4שנה א'+ב',   
115.2552 

 

 
 
 
 

 /מתוקשב
 קמפוס

 
 
 

זיקנה  –היינו  כך  
נוכחת עבר 

והווה  ד"ר גליה 
 השרוני

 4שנה א'+ב', 
 נ"ז.

115.2382 

 מבוא לג"ג פיסית
לישרא-של ארץ  

 ד"ר נורית שטובר
וזיס  
.נ"ז 4שנה א',   

115.1511 

 
 
 
 
12:00-8:00  
 
 

 -מבוא למאה ה   
20 

 ד"ר משה נאור
נ"ז. 4שנה א',   

115.1407 

 
 
16:00-12:00  

מין ומיניות   
 בתרבות האסלם
 ד"ר חסן חלילה

.נ"ז 4שנה א',   
212.1924 

סוגיות בחברה 
 הישראלית

 ד"ר סבי קלור
נ"ז. 4שנה א'+ב',   

212.1782 

 
 
20:00-16:00  

 

 

 

 

 



 

 

במורי דרך תשפ" –סמסטר קיץ   
3יום ג' אופציה   

'שנה א  
2יום ג' אופציה   

'שנה א  
1יום ג' אופציה   

'שנה א  
 שעות

הנצרות וארץ הקודש   
 בעת העתיקה

 ד"ר אורלי מזרחי
נ"ז. 4שנה א'+ב',   

115.2242 

 
 
16:00-12:00  

מנהיגות וקבלת  
החלטות בסכסוך 

 הישראלי ערבי
 ד"ר עידו זלקוביץ

נ"ז. 4שנה א'   
212.4039 

 קבלת החלטות
 ד"ר קרן אור חן

נ"ז. 4שנה א'+ב',   
212.2061 

 
 
20:00-16:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סמינריונים
 סמסטר א' סמסטר ב' סמסטר קיץ

 
 שעות 

דומם": -צומח-חי" 
קמפוס רב תחומי 
 בהר הנגב ובערבה
-ד"ר נורית שטובר

וזיס  
 ימי הקמפוס:

10.3.22-7  
ייערכו מספר מפגשים 

.מקדימים  
115.3500 

סמינריון בגיאוגרפיה 
פיזית: חקר 

 התפתחות הנוף
ד"ר נורית שטובר 

 זיסו
 ימי הסמינר:

3.11.21-1  
 ייערכו מספר מפגשים

 מקדימים.
6115.353  

 
 
 
קמפוס /מתוקשב  

החברה הים תיכונית  
בימי הביניים בראי 

 הגניזה
 פרופ' אפרים לב 

115.3341 

 12:00-8:00  
 

הנצרות וארץ הקודש 
 בעת העתיקה

ד"ר אורלי מזרחי  
2115.334  

ציונות: תיאוריה 
ומעשה ד"ר אסף 

88115.34שמיס    

ירושלים הנוצרית 
בעת העתיקה ובימי 
הביניים פרופ' אריה 

 קופסקי
3115.356  

16:00-12:00  

 -מקום, מחקר טקסט
 התנסות מעשית
 ד"ר אסף זלצר

115.3502 

מנהיגות וקבלת 
החלטות בסכסוך 

 הישראלי ערבי
 ד"ר עידו זלקוביץ

212.3039 

מין ומיניות בתרבות 
 האסלם

 ד"ר חסן חליליה
212.3924 

 20:00-16:00  

קהילות ערביות 
ומוסלמיות בישראל: 

 חברה ופוליטיקה
ד"ר עידו זלקוביץ 

99115.34  
 


