
מסלול ותיקים
תשפ"ג 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

yaelbd@beitberl.ac.il | 09-7476331 לייעוץ והרשמה, המכללה האקדמית בית ברל -  יעל בן דוד

 רשימת השיעורים המוצעים בהמשך

עמוד 1
המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים

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

https://m3web.beitberl.ac.il/ex/registration/gimlai 
https://m3web.beitberl.ac.il/ex/registration/gimlai


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

עמוד 2

הערותשם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

אנגלית 

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

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

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

מדעי החברה

א
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

הקלאסי
פנים אל פנים 12:15 - 13:45 ד'

פרופ' סיגל בן רפאל 
גלנטי

ב
הפילוסופיה של המדינה בעידן 

המודרני
פנים אל פנים 12:15 - 13:45 ד'

פרופ' סיגל בן רפאל 
גלנטי

ד"ר שלי שנהבפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'מבוא לאנתרופולוגיהב

היסטוריה

ד"ר לי מיכאל ברגרפנים אל פנים 12:15 - 13:45ב'מבוא לעידן המודרניא

א
האדם הרוקד: על מוסיקה, 

חברה והיסטוריה
ד"ר עמיר ירוחםפנים אל פנים 14:15 - 15:45ב'

ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים 10:15 - 11:45ד'חגי ישראל במאבקא

א
מיישוב למדינה - היסטוריה 

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

ד"ר עמיר ירוחם פנים אל פנים10:15 - 11:45ב'מבוא ללימודי להט"בב

ב
מרומא לרנסנס: מבוא לימי 

הביניים
ד"ר עמיר ירוחם פנים אל פנים14:15 - 15:45ב'

ב
יש גבול: תכנון בהתיישבות 

הציונית והישראלית
ד"ר אלון פאקורפנים אל פנים08:30 - 10:00ד'

ב
הדרה ועלבון: היסטוריה אחרת 

של החברה הישראלית
ד"ר בועז לב טובפנים אל פנים10:15 - 11:45ד'

ספרות 

א
מבוא לסיפורת: עלילה, מבנה 

וזמן
ד"ר טל הולץפנים אל פנים 8:30 - 10:00ד'

א
מבוא לספרות העברית מימי 

הביניים :שירת תור הזהב
ד"ר עידית עינת נובקורס משולב10:15 - 11:45ד'

* מחצית 
מהמפגשים בזום

ד"ר יעל בלבןפנים אל פנים 12:15 - 13:45ד'הומור וסטירהא

ד"ר יעל בלבןפנים אל פנים 14:15 - 15:45ד'מבוא לשירה: מה זה שיר?א

ב
מבוא לספרות העברית מימי 
הביניים :הסיפורת המחורזת

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

מהמפגשים בזום

הסופר ניר ברעםפנים אל פנים12:15 - 13:45ד'רעידות אדמה, ואז הספרותב

ד"ר יעל בלבןפנים אל פנים14:15 - 15:45ד'מבוא לשירה: לשון השירב

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 3

הערותשם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

לשון עברית 

א
קריאה מונחית בטקסטים 

עבריים מן המקורות
ד"ר ורד סיידוןפנים אל פנים 11:45-10:15א'

ד"ר אבי גבורהפנים אל פנים 19:30-18:00א'תחביר הטקסט המשפטיא

ד"ר תמי יאירקורס משולב 17:45-16:15א'שפה , חברה ותרבות ב
*מרבית 

השיעורים פנים 
אל פנים

גיאוגרפיה 

א
העיר המכילה ריב תרבויות או 

רב תרבותיות
ד"ר רוית גולדהברפנים אל פנים10:00-08:30ב'

א
מבוא לאקלים ואקלים ארץ 

ישראל
פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים11:45-10:15ב'

ד"ר אמנון קרטיןפנים אל פנים11:45-10:15ב'גיאופוליטיקה של ישראלא

ד"ר אמנון קרטיןפנים אל פנים13:45-12:15ב'גיאופוליטיקה של המיםא

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים13:45-12:15ב'מפה ומיפויא

פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים15:45-14:15ב'איכות הסביבה בשנת ה-2000א

א
מבוא לגיאולוגיה 

וגיאומורפולוגיה
ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים18:45-16:15ב'

ד"ר רוית גולדהברפנים אל פנים10:00-08:30ב'צדק סביבתי ונחלת הכללב

ב
גיאוגרפיה היסטורית של הישוב 

היהודי בארץ ישראל
ד"ר שלומית לנגבויםפנים אל פנים13:45-12:15ב'

ב
אדם ומדבר בארץ ישראל 

בתקופה הנבטית
פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים15:45-14:15ב'

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים15:45-14:15ב'גיאולוגיה של ארץ ישראלב

פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים17:45-16:15ב'אקלים אדם וסביבהב

ב
הצומח של ארץ ישראל, 
ביוגיאוגרפיה של צמחים

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים19:45-18:15ב'

סינכרונית בזוםד"ר אמנון קרטיןזום19:45-18:15א'ארץ ישראל לגבולותיהב

סינכרונית בזוםד"ר אמנון קרטיןזום19:45-18:15ג'מבוא לגיאוגרפיה אנושיתא

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 4

הערותשם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

ארץ ישראל

ד"ר עמית דגןפנים אל פנים10:00-08:30ב'ארץ ישראל לתקופותיה ב'א

א
מבוא לאקלים ואקלים ארץ 

ישראל
פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים11:45-10:15ב'

ד"ר אמנון קרטיןפנים אל פנים11:45-10:15ב'גיאופוליטיקה של ישראלא

ד"ר אמנון קרטיןפנים אל פנים13:45-12:15ב'גיאופוליטיקה של המיםא

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים15:45-14:15ב'מפה ומיפויא

פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים15:45-14:15ב'איכות הסביבה בשנת ה-2000א

א
מבוא לגיאולוגיה 

וגיאומורפולוגיה
ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים18:45-16:15ב'

ב
התרבות הקלאסית 

והשתקפותה בתרבות החומרית
ד"ר עמית דגןפנים אל פנים10:00-08:30ב'

ב
גיאוגרפיה היסטורית של הישוב 

היהודי בארץ ישראל
ד"ר שלומית לנגבויםפנים אל פנים13:45-12:15ב'

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים15:45-14:15ב'גיאולוגיה של ארץ ישראלב

פרופ' עודד פוצ'טרפנים אל פנים17:45-16:15ב'אקלים אדם וסביבהב

ב
הצומח של ארץ ישראל, 
ביוגיאוגרפיה של צמחים

ד"ר אלי אשכנזיפנים אל פנים19:45-18:15ב'

סינכרונית בזוםד"ר אמנון קרטיןזום19:45-18:15א'ארץ ישראל לגבולותיהב

מקרא 
ותרבות 
ישראל 

א
בכל דרכיך דעהו - חסידות 

בדורות ראשונים
ד"ר אילון שמירפנים אל פנים10:00-08:30ד'

ד"ר שירלי נתן יולזריפנים אל פנים10:00-08:30ד'המקרא ועולמושנתי

א
היהדות המצליחה בעולם? 

הגות יהודית באמריקה
ד"ר אילון שמירפנים אל פנים11:45-10:15ד'

ד"ר שגית מורפנים אל פנים13:45-12:15ד'מועדי ישראל ערכים וגלגוליםא

ד"ר שגית מורפנים אל פנים14:15-15:45ד'מירושלים ליבנהא

ב
קריאה יחפה, דמותו של משה 

ויציאת מצרים
ד"ר אילון שמירפנים אל פנים10:00-08:30ד'

ב
שפינוזה פינת אחד העם - הגות 

יהודית עד המאה ה-19
ד"ר אילון שמירפנים אל פנים11:45-10:15ד'

ב
מדינה יהודית לאור חזון 

הנביאים
ד"ר אילון שמירפנים אל פנים13:45-12:15ד'

שירלי נתן יולזריפנים אל פנים13:45-12:15ד'המקרא ועולמוב

ד"ר שגית מורפנים אל פנים15:45-14:15ד'מירושלים ליבנהב

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים



עמוד 5

הערותשם המרצהאופן ההוראהשעהיום שם הקורססמסטרחוג 

סביבה 
וחקלאות

א
מבוא לאקולוגיה )כולל קמפוס 

אכזיב-יומיים(
* סיור בן יומייםפרופ' דוד אילוזפנים אל פנים + סיור08:30 – 10:00 ד'

כולל סיורפרופ' דפנה גולדמןפנים אל פנים + סיור14:15 – 15:45 ד'המשבר הסביבתי וקיימותא

כולל סיורד"ר ענת מדמוניפנים אל פנים + סיור12:15 – 13:45 ד'גינון טיפוליב

א
ניהול וממשק שטחים פתוחים 

ונוף סביבתי
כולל סיורד"ר ענת מדמוניפנים אל פנים + סיור12:15 – 13:45 ד'

א
רובוטיקה ומחשוב 

באגרוטכניקה סביבתית
כולל סיורד"ר מיכל שרון- כהןפנים אל פנים + סיור08:30 – 10:00  ד'

א
מדעי הצמח – מצמחים ירודים 

לעילאיים- כולל מעבדה
דר' ענת מדמוניפנים אל פנים14:15-15:45ד'

ב
מבוא לחישה מרחוק וחקלאות 

מדייקת
מר אהוד רםפנים אל פנים16:15-17:45ד'

ב
סוגיות סביבתיות אקטואליות 

בהיבט הגלובלי
פרופ' דפנה גולדמןפנים אל פנים14:15-15:45ד'

א
ביו - חקר ביחסי גומלין קרקע 

מים וצמח 
ד"ר דייויד קדישפנים אל פנים בשדה12:15-13:45ד'

*רישום על בסיס 
מקום פנוי

ב
חרקים כביואינדיקטורים 

סביבתיים
ד"ר דייויד קדישפנים אל פנים בשדה12:15-13:45ד'

*רישום על בסיס 
מקום פנוי

ד"ר מיכל שרון- כהןפנים אל פנים בשדה10:15-11:45ד'חקר וחקלאות מדייקתשנתי
*רישום על בסיס 

מקום פנוי

ב
תמורות ביחסי גומלין חקלאות-

סביבה 
ד"ר מיכל שרון- כהןפנים אל פנים08:30-10:00ד'

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים בשדה12:15-13:45ד'צמחים בשירות האדםא

א
צמחי תר"ב )תבלין, רפואה 

ובושם(
ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים בשדה10:15-11:45ד'

*רישום על בסיס 
מקום פנוי

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים בשדה14:15-15:45א'חקר בגן הירק ובחצרא
*רישום על בסיס 

מקום פנוי

ד"ר מיכל שרון- כהןפנים אל פנים בשדה12:15-13:45א'חצר הגן כגן בוטניא
*רישום על בסיס 

מקום פנוי

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים בשדה12:15-13:45א'הצמח בסביבתוב
*רישום על בסיס 

מקום פנוי

ד"ר אלונה עובדיהפנים אל פנים בשדה14:15-15:45א'חגים וסביבה )סדנה(ב
*רישום על בסיס 

מקום פנוי

המכללה האקדמית בית ברל. האנשים שמשנים


