
מסלול ותיקים
תשפ"ב הלימודים  לשנת  קורסים 

 מינהלת אזרחים ותיקים כפר-סבא והמכללה האקדמית בית ברל מזמינים אתכם ותיקות וותיקי העיר,
להירשם לקורסים אקדמיים בכל תחום שתבחרו: 

 | | לשון עברית  וכללית  | ספרות עברית  | מדעי החברה ואזרחות  | היסטוריה  ולימודי א"י  | גיאוגרפיה  מקרא ותרבות ישראל 
לימודי הסביבה | אנגלית

הלימודים מתקיימים באווירה סטודנטיאלית וכפרית. 
כל שעליכם לעשות הוא לבחור לכמה קורסים ברצונכם להירשם ולמלא את הפרטים.

עלויות:
קורס אחד - 400 ₪

שלושה קורסים - 1,000 ₪
חמישה קורסים - 1,500 ₪

 לפרטים ורישום מקוון לחצו כאן

09-7476345 | meida@beitberl.ac.il | מרכז ייעוץ ורישום, המכללה האקדמית בית ברל

 רשימת השיעורים המוצעים בהמשך

עמוד 1
המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים

oritb@ksaba.co.il | 097649278 | מינהלת אזרחים ותיקים

https://www.beitberl.ac.il/registration/rishoom_mekuvan/pages/free.aspx


רשימת הקורסים המוצעים לגמלאי כפר-סבא
לשנת הלימודים תשפ"ב

עמוד 2

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

אנגלית 

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 14:15 - 15:45 ב'מבוא לניתוח פרוזהא

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 16:15 - 17:45 ב'מבוא לדרמהא

ד"ר הדר דודפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'תחנות יסוד בספרות הבריטית שנתי

שנתי
התפתחות הנרטיב)קורס 

בבלשנות (
פרופ' סטבנס ענת למידה משולבת 12:15 - 13:45 ד'

מדעי החברה

א
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

הקלאסי
ד"ר סיגל בן רפאל גלנטיפנים אל פנים 10:15 - 11:45 ד'

ב
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

המודרני
ד"ר סיגל בן רפאל גלנטיפנים אל פנים 10:15 - 11:45 ד'

ב
סוגיות במגדר:היבטים מקומיים 

וגלובליים
ד"ר שנקר דניאלהפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

א
גישות קלאסיות לחקר המדינה 

והחברה
ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'החברה הישראלית לרבדיהב

ד"ר שטרנברג יצחקפנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'כלכלה פוליטית גלובלית ב

א
פופוליזם פוליטי ותרבות 

דמוקרטית 
ד"ר מחאג'נה מוהנדפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ד"ר מחאג'נה מוהנדפנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'פוליטיקה של זהות והכרהב

ד"ר לבקוביץ אלון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'המשטר בישראלא

היסטוריה

א
הנצרות מראשיתה ועד 

הרפורמציה
ד"ר טפלר יעקבפנים אל פנים 8:30 - 10:00ב'

ד"ר פאוקר אלון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'סוגיות בתולדות מדינת ישראל ב

ד"ר מיכאל-ברגר ליפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'אירופה במאה ה-19 הארוכהב

א
הציונות יסודות רעיוניים 

ופופולאריים א 
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ב

ב
הציונות יסודות רעיוניים 

ופופולאריים ב
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ב

א
מיישוב למדינה - היסטוריה 

וקולנוע
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים13:45 - 12:15ד

ד"ר ענת ואטורילמידה משולבת11:45 - 10:15דתולדות האנטישמיות א

ד"ר עמיר ירוחם פנים אל פנים15:45 - 14:15דמבוא לעת העתיקה: יווןא

ד"ר עמיר ירוחםפנים אל פנים10:15 - 11:45במבוא לעת העתיקה: רומאב

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 3

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

ספרות 

ב
משמעות החיים , בין ספרות 

לקולנוע
ד"ר שי בידרמן פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

א
הכל אודות אבא:הפטריארכיה 
וקריסתה בספרות ילדים לגיל 

הרך 
ד"ר ברעם אשל עינת פנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'

ד"ר טל הולץפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'עדות וספרות ב

א
מבוא לספרות העברית מימי 

הביניים :שירת תור הזהב
ד"ר עידית עינת נובפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

ב
מבוא לספרות העברית מימי 
הביניים :הסיפורת המחורזת

ד"ר עידית עינת נובפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'

לשון עברית 

א
עיוני לשון וסגנון בעברית 

המקרא
ד"ר גרילק ליאורהפנים אל פנים 10:15 - 11:45א'

א
פענוח הטקסט בגיל הרך 

וביסודי:היבטים לשוניים, מבניים 
וסגנוניים 

פרופ' גילה שילההוראה משולבת 12:15 - 13:45א'

פרופ' גילה שילהפנים אל פנים 12:15 - 13:45א'דקדוק לשון חז"ל א

ד"ר אבו בכר רפיקפנים אל פנים 16:15 - 17:45א'יסודות הדקדוק הערבי א

ד"ר תמי יאירהוראה משולבת 10:15 - 11:45 א'שפה , חברה ותרבות ב

גיאוגרפיה וארץ ישראל 

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 16:15 - 17:45ב'מבוא לגיאוגרפיה אנושית ב

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 18:15 - 19:45ב'א"י לגבולותיה ב

א
סיפורי המקרא והשתקפותם 

בממצא הארכיאולוגי 
ד"ר דגן עמיתפנים אל פנים 10:15 - 11:45ב'

ד"ר קרטין אמנון פנים אל פנים 10:15 - 11:45ב'גיאוגרפיה וגלובליזציהא

א
היבטים גאוגרפים של חוסן 

לאומי
ד"ר קרטין אמנון סינכרוני 18:15 - 19:45ד'

ב
יחסי יהודים - ערבים 

בפרספקטיבה גיאוגרפית 
ד"ר קרטין אמנון סינכרוני 18:15 - 19:45ד'

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 4

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

מקרא ותרבות ישראל 

ד"ר שגית מורא-סינכרוני מעשי חכמים בספרות חז"לא

א
בין פרדס למרכבה:מבוא 

למיסטיקה קדומה וקבלה - 
חלק א'

ד"ר שגית מורפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'

ב
בין פרדה למרכבה:מבוא 

למיסטיקה קדומה וקבלה - 
חלק ב'

ד"ר שגית מורפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'

א
טקסי החיים של התרבות 

היהודית 
ד"ר שגית מורפנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'

א
האחר בספרות חז"ל ובמחשבה 

היהודית
ד"ר שגית מורא-סינכרוני 

ד"ר אילון שמיירהוראה משולבת 10:15 - 11:45ד'דמות הצבר חלום נשבר א

ב
מבוא להגות יהודית במאה 

ה-20
ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

א
מבוא להגות יהודית בימי 

הביניים 
ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

ד"ר שמיר אילון למידה משולבת14:15 - 15:45ד'על הראש, הלב ומה שביניהם ב

ד"ר שמיר אילון פנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'הצצה לסידור תפילה ב

א
קריאה יחפה בספורי יציאת 

מצרים 
ד"ר שמיר אילון הוראה משולבת 18:15 - 19:45ד'

ד"ר שירלי נתן יולזריסינכרוני 20:15 - 21:45ד'ישעיהו בן אמוץ ב

א
קריאות הגותיות בסיפורי 

בראשית 
ד"ר כהן עדיאלא-סינכרוני 

ב
נשים במקרא- קריאה ספרותית 

ופמיניסטית 
ד"ר כהן עדיאלא-סינכרוני 

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 5

שם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

מדעי סביבה וחקלאות

פרופ' אילוז דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'מבוא לאקולוגיה - א

ד"ר דוד קדישמשולב13:45 - 12:15ד'הגנת הצומחב

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים 11:45 - 10:15ד'צמחי תבלים,רפואה ובושםא

א
מיפוי וניטור של מפגעים 

סביבתיים
ד"ר מדמוני ענתמשולב13:45 - 12:15ד'

א
המשבר הסביבתי וקיימות- כולל 

סיור
פרופ'  גולדמו דפנהמשולב15:45 - 14:15ד'

פרופ' אילוז דודאסינכרוניסוגיות סביבתיות אטואליותב

ב
סוגיות סביבתיות אקטואליות 

בהיבט  הגלובלי 
פרופ' גולדמן דפנהמשולב15:45 - 14:15ד'

ב
חרקים כיואינדיקטורים 

סביבתיים
דר קדיש דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'

דר קדיש דודפנים אל פנים 11:45 - 10:45ד'חקר וחקלאות מדייקתא

ב
מבוא לחישה מרחוק וחקלאות 

מדייקת
פרופ' אילוז דודמשולב17:45 - 16:15ד'

א
ריבוי וטיפוח זנים בעידן מודרני 

מואץ
דר עובדיה אלונהפנים אל פנים 13:45 - 12:15ד'

א
אגרואקולוגיה וחקלאות 

מדייקת-כולל סיור
דר מדמוני ענתפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'

דר עובדיה אלונהפנים אל פנים 15:45 - 14:15ד'חגים וסביבה ב

דר קדיש דודפנים אל פנים 10:00 - 08:30ד'חצר הגן כגן בוטניא

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים


