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7 קורסי העשרה   

8 משפטים על קצה המזלג   
10 דיון וניתוח אנשים ואירועים- עבר הווה ועתיד   
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22 מסע קולנועי   
24 התנ״ך מזוית אחרת   
26 מדע בגובה העיניים   
28 סודות האומנות וקסמה   
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44 הפקולטה למדעי הרוח   
היסטוריה כללית |  פילוסופיה כללית  |  ספרות משווה |  צרפתית

לימודים קלאסיים  |  מוסיקה   

49 הפקולטה למדעי החברה   
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  |  מדעי המדינה

50 לוח זמנים אקדמי   

51 טופס הרשמה   

      לחיצה על הסעיף או על מספר העמוד תפתח את העמוד המבוקש
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תלמידי ברוקדייל היקרים,
את  בפניכם  להציג  מתכבד  אני  שנה  כמידי 
תכנית ברוקדייל – בר אילן– לימודים לבני +60.

תכנית ברוקדייל – בר אילן, מציעה מגוון רחב של 
אישית,  להעצמה  קורסים   - העשרה  קורסי  קורסים, 
וכן, קורסים אקדמיים. הרחבת אופקים והשכלה כללית  

הלימודים ככלל מתקיימים בקמפוס אוניברסיטת בר אילן,  המרצים 
לתת את  מנת  על  זאת  כל  והם מהטובים בתחומם,  בקפידה  נבחרים  שלנו 

השירות והמוצר הטובים ביותר!

נהלי  אודות  המידע  כלל  את  בה  למצוא  ותוכלו  עבורכם  נכתבה  זו  חוברת 
התכנית, פרטי הקורסים ודרכי הרישום. 

והנאה. בשגשוג  תעבור  לטובה  עלינו  הבאה  הלימודים  ששנת  תפילה  אנו 

מאחלים לכולכם קיץ בריא ומתרגשים לפגוש אתכם בקרוב,

בברכה,
יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל

ברוכים הבאים בשערי 
תכנית ברוקדייל בר-אילן

במסגרת תכנית ברוקדייל תוכלו למצוא קורסי העשרה אשר בנינו במיוחד עבורכם, במגוון רחב 
של נושאים.  כמו כן, ניתן להשתתף בחלק מהקורסים האקדמיים הקיימים במסגרת הטבעית 

של האוניברסיטה במחלקות השונות.

יום היכרות לקראת שנה”ל תשפ”ג
יתקיים ביום חמישי ה’ באלול תשפ”ב 1.9.22

בשעות 8:45 - 13:30 באולם מינץ 403
אוניברסיטת בר-אילן 

לרישום ליום ההיכרות     לחצו כאן

תחילת שנת הלימודים תשפ”ג - קורסי ההעשרה וקורסים אקדמיים יחלו בהתאמה   
ביום ראשון, כ”ח בתשרי תשפ”ג, 23.10.22

ויתקיימו לפי לוח הזמנים האקדמי של האוניברסיטה.

עריכת תכנית לימודים
לנוחיותך מספר דרכי הרשמה:

brookdale.biu@gmail.com – במייל   •
•   טלפונית – 03-5317505
•   בפקס – 077-3643539

בעמוד האחרון של החוברת מצורף טופס הרשמה. יש למלא את כל הפרטים באופן ברור 

טופס הרשמה ללא חתימה וללא פרטי תשלום לא יטופל. התשלום באמצעות כרטיס 
אשראי )על תשלום יגבו דמי טיפול בסך 1%( 

•   אם לא תאושר הרשמה לקורס מכל סיבה שהיא, יוחזר מלוא הסכום ששולם )ללא ריבית והצמדה(.
•   פתיחת קורס מותנת במינימום נרשמים. במקרה של אי פתיחת קורס עקב מיעוט משתתפים או כל  

      סיבה אחרת יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד )ללא ריבית והצמדה(.

•   היעדרות מהרצאות אינה מקנה כל זכות!
הודעה על אישור ההרשמה ומיקום הקורסים תשלח אליכם במייל סמוך לפתיחת 

הסמסטר.

https://forms.gle/wSaetum7YfnFTzmy6
https://forms.gle/wSaetum7YfnFTzmy6


6

קורסי העשרה

הנכם 
מתבקשים 

לעקוב אחר המסרונים 
והדואר האלקטרוני 

הנשלחים אליכם על כל שינוי 
שיחול, כמו: ביטול שיעור, 

החלפת חדר וכו’.

7

תחבורה ציבורית וחניה
קיימים חניונים בתשלום מסביב לאוניברסיטה  •

לשירותכם אפשרות להתניידות בפנים הקמפוס על ידי שאטלים חינמיים  •
מחלקת הביטחון באוניברסיטה מאשרת לסטודנטים רשומים שמלאו להם 70 שנה ומעלה הסדר      •

חנייה בתוך הקמפוס בתשלום. שנתי של 100 ש״ח ללומדים יום אחד בשבוע, ו-200 ש״ח ללומדים        
פעמיים בשבוע, וכן, לסטודנטים בעלי תג חניה לנכה, ללא תשלום. הכניסה לקמפוס לאחר קבלת   

המדבקה הינה משער 10.  

/https://vac.biu.ac.il :בקשה לאישור חניה בקמפוס תעשה באופן מקוון באתר של מדור החניה  •
)אחר< סטודנט < תכניות מיוחדות(  

לאחר שליחת הטפסים הנדרשים באתר מדור חניה, יש לגשת למדור חניה לתשלום וקבלת המדבקה.  

קבלת קהל במדור חניה: בימים א׳ - ד׳ בין השעות 9:00  עד 14:00, בבניין 501, טלפון: 03-5318550   •

האוניברסיטה רשאית לשנות את מיקומם של הקורסים ואת מועדיהם, לשנות את תאריכי פתיחת וסיום 
שנה”ל לבצע כל שינוי אחר בלו”ז מכל סיבה שהיא רואה לנכון.

טלפון אוניברסיטת בר-אילן:   9392*  /  03-5318111.
יש לעדכן אותנו בכל שינוי החל בפרטים האישיים שלכם.

  

בברכת שנת לימודים מהנה ופורייה,     
                                                          יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל

ביטול ההרשמה ללימודים
•   ביטולים ניתן לבצע עד 6.11.22 בלבד, בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ש״ח. 

     ההחזר הכספי יעשה בשיק בלבד. 
•   שינויים ניתן לבצע עד 6.11.22  בלבד.  

    לאחר תאריכים אלו לא ניתן יהיה לבטל הרישום ולהחזיר שכר-לימוד. 
    לא תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס אקדמי שנתי במהלך השנה. 

    לא ניתן לזכות בקורס נוסף או להחזיר תשלום בגין שביתה, מילואים או מחלת מרצה. 
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משפטים על קצה המזלג 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 10:00 – 11:30

עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר,  )בכל סמסטר 12 מפגשים(. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה 
של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
מפגשים מרתקים עם טובי המשפטנים בהם נכיר לעומק סוגיות בדיני נזיקין, משפחה, ביטוח, פלילים 

ועוד...

שם המרצה הנושא  תאריך
פרופ' יפה זילברשץ הדין הבינלאומי 23.10.22

פרופ' מרים ביטון קנין רוחני, זכויות יוצרים ופסיקת בית בית המשפט העליון 30.10.22

השופט ציון קאפח על וועדות שחרורים ועוד 6.11.22

ד"ר עומר פלד תובנות יצוגיות 13.11.22

ד"ר מיטל גלבוע בירור מושג העוולה - בין קונבנציה חברתית, מוסר ודיני נזיקין 20.11.22

עו"ד אל"מ דוד יהב פרשת צאלים ב' 27.11.22

פרופ' עמיחי רדזינר
מימי הביניים למשפט הישראלי – על הכלים העומדים לרשות בית 

הדין להתמודדות עם סרבנות גט 4.12.22

השופטת אביגיל כהן סוגיות משפטיות בעידן הרשתות החברתיות 11.12.22

עו"ד עידן אבוהב מי אוהב את השבת? 18.12.22

ד"ר שי שטרן קהילות ומשפט: על הדרה, הכלה וצדק 1.1.23

ד"ר אביעד בקשי אקטיביזם שיפוטי – מבט ביקורתי  8.1.23

איתמר לוין משפטי הקפאוס בישראל 15.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות

משפטים על קצה המזלג 
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 10:00 – 11:30

עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

במה יעסוק הקורס: 
מפגשים מרתקים עם טובי המשפטנים בהם נכיר לעומק סוגיות בדיני נזיקין, משפחה, ביטוח, פלילים ועוד...

סמסטר א'   מספר הקורס: 25-101-01   

שם המרצה הנושא  תאריך
פרופ' איתי בר סימן טוב פרלמנטים בתקופת הקורונה 19.3.23

השופטת מירית פולוס משולחנה של שופטת בית דין למשפחה  26.3.23

עו"ד מורן קבלו שמעוני  אלימות נגד נשים ובמשפחה  16.4.23

ד"ר מיכאל בריס הדומה שבין משפט ומוסר במסורת היהודית  23.4.23

עו"ד עידן אבוהב
משחקי הכס בישראל – על מאבקי הכח בין המערכת 

הפוליטית למערכת המשפט מאז הזקן ועד היום. 30.4.23

השופט מנחם פינקלשטיין תאונות אימונים ותאונות מבצעיות בצה"ל 7.5.23

איתמר לוין משפט דמניוק  - למה הורשע ומדוע זוכה? 14.5.23

השופטת אפרת לקסר חופש הביטוי של העובד )לזכרה של פרופ' פנינה קליין( 21.5.23

ד"ר יעקב חבה משפט עברי דילמות מוסריות 28.5.23

השופט אלון אופיר דילמות משפטיות בתאונות קטלניות 4.6.23

ט.נ. 11.6.23

השופט חנן מלצר מורכבות בית המשפט העליון  18.6.23

 <<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר ב׳   מספר הקורס: 25-201-01   
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דיון וניתוח אנשים ואירועים
עבר, הווה ועתיד

מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 12:00 – 13:30

עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של      
100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
נסקור את האירועים והאישים ששינו את פני ההיסטוריה היהודית, הארצית והעולמית

שם המרצה הנושא תאריך
פרופ' איתן גלבוע 60 שנה למשבר הטילים בקובה 23.10.22

אל"מ ד"ר נדב קפלן ראול ולנברג 30.10.22

סא"ל מיל' גדעון מיצ'ניק  רצח ארלוזורוב  6.11.22

ד"ר יעקב לאטס 100 שנה לעלייתו של בניטו מוסולני 13.11.22

ד"ר יצחק פס 70 שנה להסכם השילומים – מאבקי הימין – "על סף מלחמה"  20.11.22

גב' נינו אבסזדה 70 שנה למותו של סטלין "שמש העמים" 27.11.22

פרופ' משה אורפלי שלטון פרנקו בספרד ויחסו ליהודים 4.12.22

ד"ר אפרים זורוף "מי יחיה ומי ימות"? פעולותיה של ועדת ההצלה של רבני ארה"ב 11.12.22

רא"ל שאול מופז עשרים שנה לחומת מגן 18.12.22

הרב פרופ' בנצי רוזנפלד 110 שנה להולדת הרב נריה ז"ל 1.1.23

אל״מ )מיל( מוקי בצר 50 שנה לאביב נעורים  8.1.23

מר איתמר לוין 90 שנה לעליית הנאצים לשלטון, מה עלינו ללמוד? 15.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

דיון וניתוח אנשים ואירועים
עבר, הווה ועתיד   

מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 12:00 – 13:30

עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(. 

במה יעסוק הקורס: 
נסקור את האירועים והאישים ששינו את פני ההיסטוריה היהודית, הארצית והעולמית

סמסטר א'   מספר הקורס 25-098-01   

שם המרצה הנושא  תאריך
ד"ר שירה סובול  ההתמכרויות למסכים, האם יש דרך יציאה? 19.3.23

ד"ר אילה אליהו זקנה מיטבית – יש דבר כזה? 26.3.23

ד"ר אפרת אביב יחסי ישראל – תורכיה בעידן ארדואן 16.4.23

הרב ד"ר אורן דובדבני 110 שנה להולדת הרב סולוביצ'יק: – 30 שנה למורשתו  23.4.23

סא"ל מיל' גדעון מיטשניק 50 שנה למלחמת יום הכיפורים 30.4.23

רו"ח אוריאל דגן עוגן – יצירת אימפקט חברתי בעולם הפיננסי  7.5.23

מר איתמר לוין 80 שנה למרד גיטו ורשה  14.5.23

אל"מ ד"ר נדב קפלן משה נובומיוסקי - מייסד מפעלי ים המלח 21.5.23

ד"ר מוטי קידר המזרח התיכון לאן? 28.5.23

פרופ' אלעד בן דרור ישראל ואתגר החמאס: טעויות העבר ומחירן 4.6.23

מר רמי אפרתי הסייבר כאיום והזדמנות 11.6.23

פרופ' איתן גלבוע האם סין תהפוך למעצמה הגמונית? 18.6.23

 <<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר ב׳  מספר הקורס 25-099-01  
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להתבונן אל המעבר: הפסיכולוגיה של 
התודעה לשיפור איכות החיים, 

להתיידד עם הפחד ולבחור בשמחה והחוסן הרגשי 
כדרך חיים

מרצה: ד”ר שחר צדוק 
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 12:00 – 13:30

עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר.  )בכל סמסטר 12 מפגשים(. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 
₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הגל הרביעי של הפסיכולוגיה הוא "הפסיכולוגיה הטראנס-פרסונאלית" המתייחסת לתודעת האדם. גישה זו משלבת 

תורות עתיקות יומין, פילוסופיה של טבע האדם, תורת הקוונטים ופסיכולוגיה של כל הזמנים: הגישה הפסיכואנליטית 
של פרויד, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והפסיכולוגיה החיובית.

הפסיכולוגיה של התודעה מאפשרת לאדם לקחת אחריות על מציאות חייו מתוך ההבנה שמה שנמצא בתוכנו 
מוקרן כמציאות. הקורס יתמקד בחקר התודעה ויקנה כלים משמעותיים לשינוי השפה כדרך חיים.

מחקרים מראים כי בכח האמונה לשפר את בריאותנו הפיזית והנפשית ואף להשפיע על תהליכי הזקנה. 
האמונה הזו ביכולת להשפיע, לחיות טוב ולהתחדש יכולה לשנות חיים מקצה לקצה.

אני מזמין אתכם לקורס שהוא "מסע העצמה מרתק" המשלב למידה של טקסטים עתיקים ממקורות עמנו 
ועמים אחרים לצד מחקרים עכשוויים שיאפשרו לכם התבוננות פנימה על משמעות החיים, שיפור תחושת 

האושר, ההתמודדות עם אתגרים, ופיתוח חוסן רגשי.
הלמידה מועברת באופן חוויתי, מרגש ומהנה באמצעות פעילויות חווייתיות, צפייה בסרטים, דמיון מודרך, קלפי 

מודעות, מקורות אקדמיים, יהודיים ועממיים ועוד.

במסגרת הקורס ובמידת האפשר יתקיימו שני מפגשי העשרה הכוללים מופע והרצאת אורח. 

להתבונן אל המעבר: הפסיכולוגיה של 
התודעה לשיפור איכות החיים, 

להתיידד עם הפחד ולבחור בשמחה והחוסן הרגשי 
כדרך חיים

מרצה: ד”ר שחר צדוק 
הקורס יתקיים: בימי א' בין השעות: 12:00 – 13:30

עלות הקורס: 700 ₪.  )12 מפגשים(. 

במה יעסוק הקורס: 
הגל הרביעי של הפסיכולוגיה הוא "הפסיכולוגיה הטראנס-פרסונאלית" המתייחסת לתודעת האדם. גישה זו משלבת 

תורות עתיקות יומין, פילוסופיה של טבע האדם, תורת הקוונטים ופסיכולוגיה של כל הזמנים: הגישה הפסיכואנליטית 
של פרויד, הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והפסיכולוגיה החיובית.

הפסיכולוגיה של התודעה מאפשרת לאדם לקחת אחריות על מציאות חייו מתוך ההבנה שמה שנמצא בתוכנו 
מוקרן כמציאות. הקורס יתמקד בחקר התודעה ויקנה כלים משמעותיים לשינוי השפה כדרך חיים.

מחקרים מראים כי בכח האמונה לשפר את בריאותנו הפיזית והנפשית ואף להשפיע על תהליכי הזקנה. 
האמונה הזו ביכולת להשפיע, לחיות טוב ולהתחדש יכולה לשנות חיים מקצה לקצה.

אני מזמין אתכם לקורס שהוא "מסע העצמה מרתק" המשלב למידה של טקסטים עתיקים ממקורות עמנו 
ועמים אחרים לצד מחקרים עכשוויים שיאפשרו לכם התבוננות פנימה על משמעות החיים, שיפור תחושת 

האושר, ההתמודדות עם אתגרים, ופיתוח חוסן רגשי.
הלמידה מועברת באופן חוויתי, מרגש ומהנה באמצעות פעילויות חווייתיות, צפייה בסרטים, דמיון מודרך, קלפי 

מודעות, מקורות אקדמיים, יהודיים ועממיים ועוד.

במסגרת הקורס ובמידת האפשר יתקיימו שני מפגשי העשרה הכוללים מופע והרצאת אורח. 

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-058-01

•   משמעות וסבתאות בעידן החדש 
•    זקנה? לא מה שחשבתם

•    השפעתה של התודעה על איכות החיים 
•    שיטת העבודה והגישה הקוגניטיבית לשינוי התודעה.

•    אימון לעיכוב תהליכי זיקנה – יש דבר כזה?

מועדי ההרצאות: 19.3.23  ו  26.3.23  ו  16.4.23  ו  23.4.23  ו  30.4.23  ו  7.5.23  ו  14.5.23  ו          
21.5.23  ו  28.5.23  ו  4.6.23  ו  11.6.23  ו  18.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובתאריכים

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-056-01
•   כוחות הנפש של הרמב"ם  •   מהי תודעה? 

•   אמונה ומימוש עצמי בעידן הפוסטמודרני •   עקרונות הפיזיקה הקוונטית   
•   הרפואה החדשה של הרגשות  •   השפעת התודעה על חיינו: גורל ובחירה  

•   להתמודד עם פחד וחרדה – פיתוח חוסן נפשי  •   אשליה, פרשנות ומציאות  
•  הפסיכולוגיה של האושר – יש דבר כזה? •   מפילוסופיה יהודית לפסיכולוגיה מעשית 

מועדי ההרצאות: 23.10.22  ו  30.10.22  ו   6.11.22  ו  13.11.22  ו  20.11.22  ו  27.11.22  ו  4.12.22  ו  
11.12.22  ו  18.12.22  ו  1.1.23  ו  8.1.23  ו  15.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

•    הביולוגיה של האמונה
•    אינטליגנציה רגשית וחברתית כמנוף לצמיחה אישית  ובריאותית

•    "לא חוזרים על טעויות" - כלים לשיפור התקשורת הבין אישית 
•    פרישה בריאה, איכות חיים וניהול זמן 

•    אדם, טבע וסביבה – הקשר שבין הסביבה לאיכות חיים
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לחיות בריא
מרצה: ד"ר רחל שטיינר

רכז אקדמי: פרופ' חיים גמליאל
הקורס יתקיים: בימי ב' בשעות 10:00 – 11:30 

עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר.  )בכל סמסטר 12 מפגשים(. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 
₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
אורח חיים פעיל ובריא ותזונה נכונה בגיל הזהב עפ"י רפואה מונעת תכליתית, למניעת מחלות ולבריאות מיטבית.

מטרת הקורס לספק הכוונה ליישום אורח חיים בריא על ידי הקניית הידע המדעי של רכיבי התזונה הנבונה והמונעת 
תכליתית, להקנות פרקטיקה יישומית של התזונה, לספק רקע קולינרי, להניע לאימוץ הרגלי בריאות וליישום השינוי 

לאורח חיים בריא.

איזון בריאות מיטבית
ע"י טיפול במחלות על פי הרפואה המונעת תכליתית, 

והרפואה הטבעית.
מרצה: ד"ר רחל שטיינר

רכז אקדמי: פרופ' חיים גמליאל
הקורס יתקיים: בימי ב' בשעות 10:00 – 11:30

עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(. 

מטרות הקורס: 
הבנת אסטרטגיות הטיפול והתהליך הטיפולי בקבוצות מחלות נפוצות על פי מנגנוני פעולתן, תוך יישום עקרונות 

טיפוליים ברפואה המונעת תכליתית והרפואה הטבעית.

קבוצות המחלות העיקריות :
פתולוגיות מערכת העיכול

מחלות מטבוליות ]סוכרת ולחץ דם[
מחלות ממאירות

מחלות אוטואימיוניות
פוריות הגבר והאישה

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-422-01

בין הנושאים
•   חוסר אינזימטי, היפוכלורידיה, היפרכלורידיה, צרבות, המיקרוביום האנושי

•   מחלות מעיים שכיחות- שלשול, עצירות, מעי רגיז, דברטיקוליטיס. 
•   תסמונת מטבולית, דיסליפדמיה וכבד שומני

UTI-בריאות האישה - מנופאוזה, אוסטאופרוזיס ודלקות בדרכי השתן   •
•   בריאות הגבר BPH- הגדלת בלוטת הערמונית, פרוסטטיס- דלקת בלוטת הערמונית

•   יתר לחץ דם
•   בלוטת התריס - תת ויתר פעילות, כיצד לאזן?

•   מחלות לב-טרשת עורקים, תעוקת חזה, התקף לב, אי ספיקת לב, שבץ מוחי
•   מחלות מפרקים- ראומטיק- אטריטיס ואוסטאו- אטריטיס

•   מחלות ממאירות- התהליך הסרטני, תזונה, משלימי תזונה וסרטן
•   ניקוי כבד. מהו ומה חשיבותו?

•   אלצהיימר ודימנציה

מועדי ההרצאות: 20.3.23  ו 27.3.23  ו 17.4.23  ו 24.4.23  ו 1.5.23  ו 8.5.23  ו 15.5.23  ו 22.5.23  ו 
29.5.23  ו 5.6.23  ו 12.6.23 ו 19.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובתאריכים

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-421-01

בין הנושאים
אבות המזון - אבני בנין הגוף

•   פחמימות - צורות רבות לו לסוכר.
•   שמנים ושומנים - אלו סוגי שמנים להכניס למטבח? 

•   חלבונים - כמות וסוג החלבונים הנדרשים לתחזוקת הגוף המתבגר
רפואה תכליתית מונעת מחלות

•   תזונה נבונה והשלמת תזונה לשיפור הבריאות- ויטמינים ומינרלים לתחזוקה נכונה של גוף ונפש,             
     מזונות מומלצים המכילים רכיבים רפואיים למניעה, וסביבה חימצונית כגורם לחולי והזדקנות.

•   קמפיין ירקות בחמישה צבעים לבריאות מיטבית.
•   חשיבות השתייה המרובה והרכבה.

•   קלוריות טובות לעומת רעות במזון התעשייתי.
•   תחזוקת מערכת חיסון חזקה - מניעה וטיפול בשפעת ומחלות נגיפיות.

•   הדגשים למעקב בדיקות דם תקופתיות.
מחלות הגיל השלישי

•   מערכת עיכול תקינה כבסיס לבריאות מיטבית. 
•   טרום סוכרת / סוכרת - מניעה וריפוי ללא פגימה בהנאת האכילה.

•   האמת על הכולסטרול -  חשיבותו ואיזונו ע"י תזונה והשלמות תזונה.
•   תחזוקת מוח חד, זיכרון מיטבי, ואיזון קשב וריכוז. 

•   מניעת אלרגיות, דלקות כרוניות ומחלות אוטואימוניות.
•   מניעת חסר שריר ודלדול עצם בגיל המבוגר.

•   השמנה ודיאטה נכונה.
שיפור והכוונה לאורח חיים פעיל ובריא

•   חשיבות הפעילות הגופנית,  חשיבות מנוחת הגוף בלילה ובצהריים, חשיבות פעולות רגיעה ואיזון נפשי.

מועדי ההרצאות: 24.10.22  ו  31.10.22 ו  7.11.22  ו 14.11.22  ו 21.11.22  ו 28.11.22  ו  5.12.22  ו  
12.12.22  ו  19.12.22  ו  26.12.22  ו  2.1.23  ו  9.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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כל העולם במה – בימת אמן מארחת
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי א' בימי ב' בשעות 12:00 – 13:30 
700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר בנפפ  עלות הקורס:

רד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
"כל העולם במה ואנחנו שחקנים" )וויליאם שייקספיר(... האמנות מאירה קונפליקטים מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק 

בעולם המרתק של הבמה ומפגשה עם חיי הצופים. נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיאטרון, בקולנוע ובזמר, סוגיות ודילמות 
מתחום המשפחה, הדת, התרבות הפוליטיקה והמשפט. נלמד על אחורי הקלעים, וכיצד האמן ניגש לברוא חיים בטקסט 

שאיתו הוא צריך להופיע. 
השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות ומחזות זמר, שיביאו לנו רגעי 

צחוק ושמחה, אושר והתרגשות.                                                  

כל העולם במה – בימת אמן מארחת
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ב' בשעות 12:00 – 13:30 
עלות הקורס: 700 ₪ . )12 מפגשים( 

במה יעסוק הקורס: 
"כל העולם במה ואנחנו שחקנים" )וויליאם שייקספיר(... האמנות מאירה קונפליקטים מכל תחומי החיים. הקורס יעסוק 

בעולם המרתק של הבמה ומפגשה עם חיי הצופים. נבחן כיצד באים לידי ביטוי בתיאטרון, בקולנוע ובזמר, סוגיות 
ודילמות מתחום המשפחה, הדת, התרבות הפוליטיקה והמשפט. נלמד על אחורי הקלעים, וכיצד האמן ניגש לברוא 

חיים בטקסט שאיתו הוא צריך להופיע. 
השנה נעסוק בהצגות מיוחדות שהטביעו חותם על התרבות הישראלית, קומדיות, דרמות ומחזות זמר, שיביאו לנו רגעי 

צחוק ושמחה, אושר והתרגשות.     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-215-01

בין ההצגות בהן נעסוק השנה:
•   נשים לא מציירות – שלוש נשים, שלושה דורות של משפחה יהודית אמריקאית, חלומות והגשמה.

•   הלהקה – מסרט קולנוע אל במת התיאטרון.
•   מועדון האלמנות העליזות – החיים המאושרים בגיל השלישי.

•   להציל את איש המערות – אבי קושניר בעקבות המחקר המגלה הבדלים התפתחותיים בין גברים לנשים.
•   מותו של סוכן – ארתור מילר – המחזה הריאליסטי כטרגדיה מודרנית
•   משפחת צנעני – בין פליני לבועז דוידזון על האנשים הקטנים בחיים.
•   בית הבובות – המחזה הריאליסטי הראשון על הרצון במימוש עצמי.

•   דודה קלרה – המשפחה הפולנית מגיעה לתל אביב.
במהלך הקורס צפויים להתארח שחקנים ואמנים מתחומי התרבות והתיאטרון, ביניהם ציפי שביט, הבמאי  

יצחק שאולי )קרובים קרובים(. 

• יתכנו שינויים בהרצאות ובאורחים וכן מעברים בהרצאות ובאירוחים בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך 
     ולאילוצי השחקנים והמרצה במהלך שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 13.3.23  ו  20.3.23   ו  27.3.23  ו  17.4.23  ו  1.5.23  ו  8.5.23  ו  15.5.23  ו  15.5.23  ו  
22.5.23  ו  29.5.23  ו   5.6.23  ו  12.6.23  ו  19.6.23 ו  26.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-115-01

בין ההצגות בהן נעסוק השנה:
•   מירל'ה אפרת – המחזה היהודי המצליח ביותר בכל הזמנים מאת יעקב גורדין.

•   הרטיטי את ליבי – אני הייתי פשוניאק זה היה תפקיד חיי – אחד המחזות המצחיקים והנוגעים ללב של חנוך לוין. 
•   איש חסיד היה – חסידות בג'ינס – המחזמר שהביא את החסידות לקדמת הבמה ופתח את גל החזרה בתשובה.

•   מאמא מיה – מבימת האירוויזיון אל הבמה ממריל סטריפ אל מיקי קם - שירי להקת אבבא מגיעים משבדיה ליוון.
•   החיים על פי לסלאו – בניית התא המשפחתי ופירוקו בצחוק ודמע.

•   הפושעים החדשים – עד להיכן ניתן להגיע בעקבות יוקר המחיה.
•   הנהג של מיס דייזי – האם ניתן להזדקן בכבוד ובחן?

•   הבדלה – בין עולים לותיקים על רקע השואה ומלחמת ששת הימים
•   מחוברים לחיים – מפגש בין אינטלקטואל משותק מהצוואר ולמטה עם המטפל שלו, עולמות שונים נפגשים ומתחברים.

במהלך הקורס צפויים להתארח שחקנים ואמנים מתחומי התרבות והתיאטרון, ביניהם שמואל וילוז'ני, הבמאי  
יצחק שאולי )קרובים קרובים(. 

• יתכנו שינויים בהרצאות ובאורחים וכן מעברים בהרצאות ובאירוחים בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך 
     ולאילוצי השחקנים והמרצה במהלך שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 24.10.22  ו  31.10.22  ו  7.11.22  ו  14.11.22  ו  28.11.22  ו  21.11.22  ו  5.12.22  ו  
12.12.22  ו  19.12.22  ו  26.12.22  ו  2.1.23  ו  9.1.22

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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אומנות השכנוע
והתקשורת האסטרטגית:

על מה כל הסיפור?
מרצה: ד"ר כלילה מגן

הקורס יתקיים: בימי ב' בשעות 13:30-12:00.
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
משחר ההיסטוריה האנושית ניסו בני האדם להשפיע אלה על אלה, לשכנע, להעביר מסרים בצורה אפקטיבית, להניע 

לפעולה. על ציר הזמן הלך והשתכלל תחום זה וחיבר בין עולמות ידע רבים וביניהם רטוריקה ושכנוע, פסיכולוגיה 
וסוציולוגיה, פוליטיקה, כלכלה, תקשורת אסטרטגית וחשיבה יצירתית. הקורס יפתח צוהר רחב אל תחום מרתק זה, 

המקיף את חיינו כיום, לעיתים קרובות מבלי שנשים לב לכך רגעי צחוק, שמחה, אושר והתרגשות.                                                  

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-053-01

מנושאי הקורס:
•   רטוריקה במנהרת הזמן: מה היה אומר אפלטון על נתניהו ולפיד? 

•   התקשורת השכנועית בחמישה צעדים    
•   מסודות הקמפיין הפוליטי: להכניס הגיון בשיגעון  

•   ניהול משברים: מה בין קורונה, סלמונלה ואייל גולן? 
•   מה הסיפור שלך? ארגז הכלים לתקשורת בינאישית אפקטיבית

•  במסגרת הקורס ישולבו במידה ויתאפשר שני מפגשים של מרצים אורחים מתחומי התקשורת השכנועית.

מועדי ההרצאות: 24.10.22  ו  31.10.22  ו  7.11.22  ו  14.11.22  ו  21.11.22  ו  28.11.22  ו  5.12.22  ו   
12.12.22  ו  19.12.22  ו  26.12.22  ו  2.1.23  ו  9.1.23 

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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ק לימודים וסיורים בארץ ישראל
מרצה ומדריכה: גב’ הדס ניב 

הקורס יתקיים: בימי ג’ בשעות 11:30-10:00
יציאה לסיורים 7:30 - 18:00/17:00 )בהתאם לעונה ולמסלול(.

עלות הקורס: 1100 ₪ לכל סמסטר. )9 הרצאות ו-3 סיורים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר     
בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ל- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בנושאים שונים: כח המגן והיישוב העברי טרום הקמת מדינה, שנים ראשונות של מדינת ישראל, נשים 

בהיסטוריה הישראלית, מיעוטים, ערים  ועוד. 
נדבר על מהלכים ההיסטוריים, על ההתיישבות, על התפתחות הערים, נעסוק בדמויות בולטות שהשאירו את חותמם 

בתקופות השונות ונבקר באתרים נבחרים  - אתרי מורשת, תרבות וטבע.

לימודים וסיורים בארץ ישראל
מרצה ומדריכה: גב’ הדס ניב 

הקורס יתקיים: בימי ג’ בשעות 11:30-10:00
יציאה לסיורים 7:30 - 18:00/17:00 )בהתאם לעונה ולמסלול(.

עלות הקורס: 1100 ₪. )9 הרצאות ו-3 סיורים(. 

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בנושאים שונים: כח המגן והיישוב העברי טרום הקמת מדינה, שנים ראשונות של מדינת ישראל, נשים 

בהיסטוריה הישראלית, מיעוטים, ערים  ועוד. 
נדבר על מהלכים ההיסטוריים, על ההתיישבות, על התפתחות הערים, נעסוק בדמויות בולטות שהשאירו את חותמם 

בתקופות השונות ונבקר באתרים נבחרים  - אתרי מורשת, תרבות וטבע.

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-112-01
בין הנושאים

•   כח המגן העברי 
•   מלחמת העצמאות והקמת המדינה   

•   מדינת ישראל – שנים ראשונות   
•   נזירות ומנזרים 

מועדי ההרצאות: : 25.10.22   ו  8.11.22  ו  22.11.22  ו  29.11.22  ו  6.12.22  ו  20.12.22  ו  27.12.22  ו  
10.1.23  ו  24.1.23

סיורים:
מישור חוף דרומי - נבקר בנגבה ונשמע את קורותיו של הקיבוץ במלחמת העצמאות, נעלה לגבעת תום      15.11.22

ותומר מחללי אסון המסוקים ונתארח ב "ילדודס", פרוייקט חינוכי ייחודי.   
באר שבע – נבקר מוזיאון אנז"ק ובית הקברות הבריטי, נהנה ממרחבים מירוקים ואגם בפארק נחל באר      13.12.22

שבע , נתארח אצל הבדואיות בשגב שלום ונשמע את סיפורן יוצא הדופן.  
נזירות במדבר יהודה – נבקר במנזר אבתימיוס שליד מעלה אדומים, נמשיך ל"קאסר אל יהוד", אתר      17.1.23

חשוב במורשת היהודית והנוצרית, נסיים בביקור בקומראן )נזירים יהודיים?(  

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-212-01
בין הנושאים

•   יפו ותל אביב
•   מיעוטים, דתות וכתות בישראל

•   חיפה והכרמל
•   her storey נשים שהשפיעו על ההיסטוריה הישראלית 

מועדי ההרצאות:  14.3.23  ו  21.3.23  ו  18.4.23  ו  2.5.23  ו  9.5.23  ו  23.5.23  ו  30.5.23  ו 
13.6.23  ו  20.6.23

סיורים:
שביל העצמאות בתל אביב – מסלול הליכה בתל אביב המחבר אתרים הקשורים בתולדות העיר ובהקמת       28.3.23

המדינה-  הגימנסיה העברית, מוזיאון ההגנה, בית העצמאות ועוד.  
דתות וכיתות בחיפה  - הכרמל הצרפתי והגרמני, המתחם הרוסי, בית רוטנברג, הטמפלרים, טבע      16.5.23

עירוני  ועוד.  
סיפורי נשים בין דגניה לכנרת– חנה מייזל שוחט, רחל, מרים ברץ ועוד, נספר בחוות כנרת, בבית הקברות      6.6.23

של כנרת, בדגניה וכן נבקר בתחנת הרכבת בצמח .  

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות



מסע קולנועי 
מרצה: מר עמנואל כהן

הקורס יתקיים: בימי ג' בשעות 13.00-10.00
עלות הקורס: 850 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר      

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הוליווד לא רק נחשבת ללב תעשיית הקולנוע העולמית, היא גם הצמיחה מתוכה במאים מוכשרים. בקורס זה נצפה     

ונדון בכמה מסרטי המופת של ארבעה מגדולי הבמאים האמריקאיים - אלפרד היצ'קוק, סטיבן שפילברג, רוב ריינר       
וודי אלן – ונעמוד על ייחודו של כל אחד מהם.                                       

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-123-01

הבמאים הגדולים:
•   זרים ברכבת )1951, ב: אלפרד היצ'קוק(

•   מזימות בינלאומיות )1959, ב: אלפרד היצ'קוק( 
•   פסיכו )1960, ב: אלפרד היצ'קוק(

•   מנהטן )1979, ב: וודי אלן(
•   חנה ואחיותיה )1986, ב: וודי אלן(

•   חצות בפריז )2011, ב: וודי אלן(
•   הנסיכה הקסומה )1987, ב: רוב ריינר(

•   בחורים טובים )1992, ב: רוב ריינר(
•   מתים על החיים )2007, ב: רוב ריינר(

•   אינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה )1984, ב: סטיבן שפילברג(
•   דו"ח מיוחד )2002, ב: סטיבן שפילברג(

•   תפוס אותי אם תוכל )2003, ב: סטיבן שפילברג(
כל הסרטים עם כתוביות בעברית.

מועדי ההרצאות: 25.10.22  ו  8.11.22  ו  15.11.22  ו  22.11.22  ו  29.11.2  ו  6.12.22  ו   13.12.22  ו  
20.12.22  ו  27.12.22  ו  10.1.23  ו  17.1.23   ו  24.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-223-01

פנינים מהקולנוע העולמי:
•   לה סטרדה )איטליה 1954, ב: פדריקו פליני(

•   לילות קביריה )איטליה 1957, ב: פדריקו פליני(
•   רחוב הסטר )ארה"ב 1975, ב: ג'ואן מיקלין סילבר(

•   מרכבות האש )אנגליה 1981, ב: יו הודסון(
•   התעוררות )ארה"ב 1990, ב: פני מרשל(

•   מזוודה אבודה )הולנד 1998, ב: ירון קרבה(
•   נפלאות התבונה )ארה"ב 2001, ב: רון הווארד(

•   באולינג לקולומביין )ארה"ב 2002, ב: מייקל מור(
•   סיביסקיט )ארה"ב 2003, ב: גארי רוס(

•   דרום אמריקה באופנוע )אמריקה הלטינית 2004, ב: ולטר סאלס(
•   חיי פיי )ארה"ב 2012, ב: אנג לי(

•   נורמן )ארה"ב/ישראל 2016, ב: יוסף סידר(
כל הסרטים עם כתוביות בעברית.

מועדי ההרצאות: 14.3.23  ו  21.3.23  ו  28.3.23  ו  18.4.23  ו  2.5.23  ו  9.5.23  ו  16.5.23  ו  23.5.23  ו   
30.5.23  ו  6.6.23 ו  13.6.23 ו  20.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

2223

מסע קולנועי 
מרצה: מר עמנואל כהן

הקורס יתקיים: בימי ג' בשעות 13.00-10.00
עלות הקורס: 850 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
בקורס צבעוני זה נצפה בפנינים של הקולנוע העולמי ונדון ביצירותיהם של במאים מגוונים ובינלאומיים כגון פדריקו 
פליני, רון הווארד, ולטר סאלס, גארי רוס ואנג לי. מבין יצירות המופת הנכללים בקורס נמצאים הן סרטים זוכי פרסי 

אוסקר והן סרטים עם נגיעה יהודית.                                    
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להצטייד 

בתנ"ך
להרצאות!

התנ"ך מזוית אחרת  
מרכז הקורס: פרופ' שמואל ורגון

הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות 13:30-12:00 
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל                           
סמסטר בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב', ההנחה תקפה עד ה- 23.10.

במה יעסוק הקורס: 
התנ"ך, "ספר הספרים", הוא רב-המכר הכלל-עולמי של כל הזמנים. כדי ללמוד ביצירה הגדולה והחשובה 

הזאת אין צורך להיות פרשן בעל תואר אקדמי או חוקר במקצוע התנ"ך, שכן "ספר הספרים" פתוח לכל וניתן 
להיקרא ברמות שונות ומנקודות מבט מגוונות. בסדרה  "התנ"ך מזווית אחרת", ירצו במשך השנה מיטב המרצים 

בארץ מתחומי מקצוע שונים, כשכל אחד מהם מתעניין בתנ"ך מזווית הראייה של עיסוקו ומומחיותו. המרצים 
והנושאים בקורס משקפים נקודות תצפית שונות של קריאה משמעותית בתנ"ך.

שם המרצה הנושא תאריך
פרופ' אביגדור שנאן חברי הסנהדרין בשירות צבאו של דוד המלך 25.10.22

ד"ר שרה שוורץ לאן נוליך את החרפה – פרשת אונס תמר )שמ״ב יג( 8.11.22

ד"ר מירב טובול כהנא "וֵשם הגדולה לאה": לדמותה של לאה בעיני חז"ל 15.11.22

ד"ר אפרים יצחקי המקרא בעיני חז"ל – פשט, דרש והרחבה 22.11.22

עו"ד נעם ורגון על נדר ונודרי נדרים – יעקב אבינו ויפתח הגלעדי 29.11.22

פרופ' בן ציון רוזנפלד חזקיה המלך – האם התאים להיות משיח בעיני חז"ל 6.12.22

ד"ר יצחק )צחי( הרשקוביץ "בין אחים לשבטים: מה אפשר ללמוד מפרשיות יוסף ואחיו?" 13.12.22

ד"ר צבי שמעון ערי מקלט: פשרה או אידיאל? 20.12.22

פרופ' יוסף פליישמן "נחמיה המנהיג המאוכזב" 27.12.22

פרופ' ארנון עצמון "לידת משה – בין מקרא למדרש" 10.1.23

פרופ' חננאל מאק "יהואש מלך יהודה, האחות הטובה, גובה התקווה ועומק האכזבה" 17.1.23

מר אריה ארזי מנהיגותו של משה רבנו- עבד ה׳ וגדול המנהיגים- לאור תיאוריות 
מודרניות על מנהיגות 24.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

שם המרצהסמסטר א'   מספר הקורס: 25-132-01    הנושא תאריך
ד"ר איילת סיידלר חנה ֵאם שמואל 14.3.23

הרב ד"ר יהודה יונגסטר על זדון, שגגה ואונס, על  כוונה ועל רצון: עיון לאור קרבן 
החטאת במקורות חז"ל 21.3.23

ד"ר דב הרמן פ"והגדת לבנך" – ילד הנולד בעזרת טכנולוגיות פריון מתקד
מות, האם הוא בנך? 28.3.23

הרב ד"ר ניר ורגון איך תיראה הגאולה לפי המקרא ולפי חז"ל 18.4.23

ד"ר לאה הימלפרב מעשה אבות סימן לבנים – מהמקרא למדינה 2.5.23

ד״ר חזוניאל טוויטו "בין מתן תורה לחזון אחרית הימים – ִהרהורים ותובנות" 9.5.23

ד"ר איילת לוי רייפר "ירושלים – מפגש בין ארכיאולוגיה למקרא" 16.5.23

הרב ד"ר משה פינצ'וק 'אלהי שמשון ואלקי הרקולס' – עיון משווה. 23.5.23

ד"ר ישעיהו בן-פזי פריון בתנ"ך ובמדרש: מבט מגדרי 30.5.23

ד"ר יצחק עמר על מלוכה וגבורה: הופעתו של שאול בספר דה"י 6.6.23

פרופ' מירי פאוסט פרשנות מילים בתנ"ך – מבט פסיכולוגי ומוחי 13.6.23

ד"ר דרור ארליך 'על העיוורון' מסע בעקבות מה שאיננו רואים – מבלעם עד 
סאראמאגו" 20.6.23

 <<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר ב׳   מספר הקורס: 25-232-01   

התנ"ך מזוית אחרת  
מרכז הקורס: פרופ' שמואל ורגון

הקורס יתקיים: בימי ג' בין השעות 13:30-12:00 
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
התנ"ך, "ספר הספרים", הוא רב-המכר הכלל-עולמי של כל הזמנים. כדי ללמוד ביצירה הגדולה והחשובה 

הזאת אין צורך להיות פרשן בעל תואר אקדמי או חוקר במקצוע התנ"ך, שכן "ספר הספרים" פתוח לכל וניתן 
להיקרא ברמות שונות ומנקודות מבט מגוונות. בסדרה  "התנ"ך מזווית אחרת", ירצו במשך השנה מיטב המרצים 

בארץ מתחומי מקצוע שונים, כשכל אחד מהם מתעניין בתנ"ך מזווית הראייה של עיסוקו ומומחיותו. המרצים 
והנושאים בקורס משקפים נקודות תצפית שונות של קריאה משמעותית בתנ"ך.

יש 
להצטייד 

בתנ"ך
להרצאות
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שם המרצה הנושא תאריך
ד"ר שלומית דגן עוני בגיל זקנה 26.10.22

פרופ׳ גל ידיד שימוש בחומרים פסיכודליים לטיפול בתחלואות נפש - פורץ דרך או 
מדרון חלקלק 2.11.22

פרופ' מירה ברדה סעד מנגנוני בקרה של התגובה החיסונית 9.11.22

פרופ' שמואל קליין חכמת העבר, טכנולוגיות העתיד. פרויקט השו"ת 16.11.22

פרופ' איתן אוקון הזדקנות מוחית 23.11.22

ד"ר מורן דבלה - לויט "מוסר כליות" 30.11.22

ד"ר צפנת בראלי התמכרויות 7.12.22

פרופ' יוסי הראל
אתגרים בקידום רווחתם של בני נוער בארץ ובעולם בעקבות מגפת 

הקורונה
14.12.22

פרופ' אורי ניר פיתוח תרופות חדשות כנגד לסרטנים גרורתיים 28.12.22

פרופ' משה בר יצירתיות ומצב רוח במוח האנושי 4.1.23

ד"ר שוקי וולפוס מוליכות על )הרצאה חדשה( 11.1.23

פרופ' בנימין שרדני טיפול חדש על הקשר בין המוח והמערכת החיסונית 18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים, במרצים ובמועדי ההרצאות 

סמסטר א'   מספר הקורס: 25-130-01   

אשנב למדע- מדע בגובה העיניים  
מרכז הקורס: מר יונה טילמן, מנהל תכנית ברוקדייל 

הקורס יתקיים: בימי ד' בין השעות 11:30-10:00 
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
המהפכה המדעית שעוברת האנושות היא מדהימה. העולם לפני עשור אינו דומה לעולם שאנו מכירים היום 
בהרבה תחומים. מדענים חוזים כי בתוך כמה עשורים, העולם יהיה שונה ללא הכר ממה שהוא כיום. בסדרת 

הרצאות זו, ינסו טובי המרצים והחוקרים מאוניברסיטת בר אילן ומחוצה לה להביא על קצה המזלג מקצתה של 
אותה מהפכה מדעית על מנת שנצעד עם הזמן. השנה נלמד גם על מחקרים מתחום מדעי החברה.
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סודות האומנות וקסמה 
מרצה: ד"ר רות דורות

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 11.30-10.00
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר       

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
שכיות חמדה מקיפות אותנו ומבצבצות מתוך מוזיאונים, בניני ציבור, פארקים, חללים סגורים ופתוחים. הסקרנות 

הטבעית והרצון לפענח את שרואות עינינו מעבר לפן הגלוי, מלווים אותנו משחר ההיסטוריה. צורך זה מחייב לרכוש 
כלים, כללים, חוקים ושליטה בשפת האומנות, שיסייעו בידנו לפענח את סודות האומנות ולהבין את הסובב אותנו. 

מגוון ההרצאות העשיר המלווה במצגות מרהיבות, יקנה מפתחות וכלים לפיענוח סודות האומנות וקיסמה.
                                     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-059-01

מנושאי הקורס:
•   מהאקרופוליס באתונה אל הבסטיליה בפריס

•   מכיכר הקונקורד בפריס אל כיכר הטיים בניו יורק

•   ארמונות ורסאי כמציאות וכמשל

•   הרומנטיקה בציור, בספרות ובמוזיקה

•   מוטיב הזמן באומנות

•   הספר בראי האומנות

•   פרחים באומנות

•   הדיוקן הזוגי 

•   "חוות החיות" בראי הציור

•   ארכיטקטורה במשיכת מכחול

•   ברצלונה עירו של גאודי

•   "מוזיאון - תיאטרון" דאלי בפיגרס

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו  
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23  ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-063-01

מנושאי הקורס:
•   שורשי המודרניזם במאה התשע עשרה

•   האימפרסיוניזם בציור, בשירה ובמוזיקה

•   ואן גוך אומן הרגש והנשמה

•   אדוארד מונק אומן המלנכוליה

•   פבלו פיקאסו והנשים בחייו

•   פול קלה וסודות אומנותו

•   דיוקן הילד על בדי הציירים

•   התמונה הקטנה שבתמונה הגדולה

•   אנדרטאות לשואה

•   מארק שאגאל והחוש השישי-ההומור

•   יעקב אגם-אומן הסגנון הקינטי

•   וינה עיר הדנובה הכחולה

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו       
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

סודות האומנות וקסמה 
מרצה: ד"ר רות דורות

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 11.30-10.00
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(.

במה יעסוק הקורס: 
שכיות חמדה מקיפות אותנו ומבצבצות מתוך מוזיאונים, בניני ציבור, פארקים, חללים סגורים ופתוחים. הסקרנות 

הטבעית והרצון לפענח את שרואות עינינו מעבר לפן הגלוי, מלווים אותנו משחר ההיסטוריה. צורך זה מחייב לרכוש 
כלים, כללים, חוקים ושליטה בשפת האומנות, שיסייעו בידנו לפענח את סודות האומנות ולהבין את הסובב אותנו. 

מגוון ההרצאות העשיר המלווה במצגות מרהיבות, יקנה מפתחות וכלים לפיענוח סודות האומנות וקיסמה.
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המזרח כבר לא רחוק יותר  
מרצה: גב' הדס ניב

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:15-11:45
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר 

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בארצות בדרום מזרח אסיה, בתרבויות השונות, אתרים, אירועים היסטוריים, אישים ומנהיגים, שווקים 

וחיי יום יום, אמונות ופילוסופיות. וילווה במצגות צבעוניות .                                     

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-120-01

בין הנושאים:
•   סין – היסטוריה – מסין הקיסרית ועד סין המודרנית, מנהגים, מסורת ושינוי, אתרים, חקלאות, מעמד האישה.

•   קונפוציוניזם, דאואיזם והדת העממית בסין

•   בודהיזם – דת או דרך חיים?

•   הונג קונג – ההיסטוריה המטלטלת, הפריחה הכלכלית.

•   תאילנד – בנקוק ואתריה, שבטי הגבעות, תרבות הנהרות, האיים ועוד.

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו    
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23 ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

המזרח כבר לא רחוק יותר
מרצה: גב' הדס ניב

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:15-11:45
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

במה יעסוק הקורס: 
הקורס יעסוק בארצות בדרום מזרח אסיה, בתרבויות השונות, אתרים, אירועים היסטוריים, אישים ומנהיגים,   

שווקים וחיי יום יום, אמונות ופילוסופיות. וילווה במצגות צבעוניות .                                     

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-220-01

בין הנושאים:
•   הודו וההינדואיזם – תרבות עתיקת יומין מול מציאו

    משתנה, ארץ של קצוות וניגודים.

•   נפאל ולאדאק – עמק קטמנדו, החיים בהרים הגבוהים

    בעולם, גג העולם - קרחונים ומדבריות הרמה הטיבטית, 

     התרבות הלאדאקית המופלאה.

•   אוזבקיסטאן – ערים לאורך דרך המשי, יהדות בוכרה

•   יפן – החיים בצל כוחות הטבע, ערים מודרניות  וכפרים

    מסורתיים, דת השינטו, "ראש אחר" – מנהגים והרגלים 

     שונים ומשונים.

•   בורמה/מיאנמר – עם במאבק על חירותו, ינגון הבריטית

    אסיאתית, פאגאן העתיקה, אגם אינלה – שבטים וחקלאות

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו      
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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ק דמויות מופת בעולם היהודי  
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:30-12:00
עלות הקורס: 700 ₪ לכל סמסטר. )בכל סמסטר 12 מפגשים(. ניתן להירשם מראש לכל השנה או לכל סמסטר 

בנפרד. לנרשמים מראש לשני הסמסטרים הנחה של 100 ₪ על סמסטר ב' ברישום עד ה-23.10.

במה יעסוק הקורס: 
"ממשה עד משה לא קם כמשה", כך אנו יודעים, אולם במהלך ההיסטוריה היהודית קמו לנו לא מעט אנשים שהטביעו 

את חותמם על ההיסטוריה היהודית, על החיים התרבותיים, הדתיים, הפוליטיים, הצבאיים, הבריאותיים ועוד. במסגרת 
קורס זה נעסוק במספר דמויות כאלו שהטביעו את חותמן על העולם היהודי.

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-050-01

בין הדמויות בהן נעסוק:
•   דוד בן גוריון

•   גולדה מאיר 

•   אסתר המלכה ואסתרק'ה מלכת פולין

•   הרמב"ם

•   לאה גולדברג

•   מנדלי מוכר ספרים

•   שלום עליכם 

•   איציק מאנגר

•   ש"י עגנון

•   נעמי שמר

•   הבעל שם טוב

•   דז'יגאן ושומאכר

יתכנו שינויים בהרצאות וכן מעברים בהרצאות בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך ולאילוצי  המרצה במהלך       
שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 26.10.22  ו  2.11.22  ו  9.11.22  ו  16.11.22  ו  23.11.22  ו  30.11.22  ו  7.12.22  ו  
14.12.22  ו  28.12.22  ו  4.1.23  ו  11.1.23   ו  18.1.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

 סמסטר ב'     מספר הקורס: 25-051-01

בין הדמויות בהן נעסוק:
•   מנחם בגין

•   שלמה אנ-סקי )המשלחת האתנוגרפית לחקר הפולקלור(

•   פרופ' ישעיהו ליבוביץ

•   הרב עובדיה יוסף

•   יצחק בשביס זינגר

•   הגאון מוילנא

•   חיים נחמן ביאליק

•   שושנה דמארי

•   חנה רובינא

•   ר' יוסף קארו

•   ר' משה איסרליש

•   ר' נחמן מברסלב

יתכנו שינויים בהרצאות וכן מעברים בהרצאות בין סמסטר לסמסטר בהתאם לצורך ולאילוצי  המרצה במהלך       
שנת הלימודים.

מועדי ההרצאות: 15.3.23  ו  22.3.23  ו  29.3.23  ו  19.4.23  ו  3.5.23  ו  10.5.23  ו  17.5.23  ו 
24.5.23  ו  31.5.23  ו  7.6.23  ו  14.6.23  ו  21.6.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות

דמויות מופת בעולם היהודי
מרצה: ד"ר יניב גולדברג

הקורס יתקיים: בימי ד' בשעות 13:30-12:00
עלות הקורס: 700 ₪. )12 מפגשים(

במה יעסוק הקורס: 
"ממשה עד משה לא קם כמשה", כך אנו יודעים, אולם במהלך ההיסטוריה היהודית קמו לנו לא מעט אנשים 

שהטביעו את חותמם על ההיסטוריה היהודית, על החיים התרבותיים, הדתיים, הפוליטיים, הצבאיים, הבריאותיים 
ועוד. במסגרת קורס זה נעסוק במספר דמויות כאלו שהטביעו את חותמן על העולם היהודי.
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ספרים וסרטים פוגשים חיים 
מרצה: גב' שרה אוסטרוב

הקורס יתקיים: בימי ה' בשעות 12:00 - 13:30
עלות הקורס: 650. סה"כ: 11 מפגשים

במה יעסוק הקורס? חיבור בין ספרים לחיים.
במהלך הקורס ננתח יצירות ספרות קלסיות ומודרניות, מספרות ישראל והעמים , שהיו לרבי מכר של כל הזמנים. 

העיון בטקסטים הספרותיים , יעשה מזווית פסיכולוגית ופילוסופית ובכך יעורר את המשתתפים להרהר על אודות 
חייהם.

המפגשים ייצרו סיעור מוחות ורגשות אשר ימשיכו להדהד בלב השומעים גם בחיי היומיום.
יש לציין , כי ההשתתפות בקורס אינה מחייבת קריאה מוקדמת ביצירות הספרות.

 סמסטר א'     מספר הקורס: 25-055-01

היצירות שיידונו:
•   "סיפור על אהבה וחושך" - עמוס עוז, בנושא: פצעיי ילדות והשפעתם על החיים הבוגרים.

•   "סטונר" - ג'ון וויליאמס, בנושא: עוצמה וחולשה.

•   "סיפור פשוט" - ש"י עגנון, בנושא: על הגבול הדק שבין שפיות ושיגעון.

•   "אלף שמשות זוהרות" - חלאד חוסייני, בנושא: עוצמה מתוך משבר.

•   "אנה קארנינה" - טולסטוי, בנושא: מחירה של בחירה.

•   "כשניטשה בכה" - יאלום, בנושא: כשפסיכולוג פוגש פילוסוף )יוקרנו קטעים מתוך הסרט(.

•   מצגת שירי זלדה - חולין וקדושה. 

•   "קוצר רוחו של הלב" - סטיפן צוויג, בנושא: רחמים – מלכודת דבש.

•   מצגת שירי ויסלבה שימבורסקה )זוכת פרס נובל 1996(,  בנושא: שירה חכמה.

•   "פנים אחרות" - עגנון, בנושא: משמעותה של אינטימיות.

•   "השיר של מריון" - סרט בריטי. הקרנת קטעים מתוך הסרט, בנושא: משמעותה של אופטימיות.

•   "תרה" - צרויה שלו , בנושא : ריגוש וביטחון.

מועדי ההרצאות: 27.10.22  ו  3.11.22  ו  10.11.22  ו  24.11.22  ו  8.12.22  ו  15.12.22   ו  29.12.22  ו  
5.1.23  ו  19.1.23  ו  26.1.23  ו  2.2.23

<<<  יתכנו שינויים בנושאים ובמועדי ההרצאות
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קורסים אקדמיים

השתתפות תלמידי ברוקדייל בקורסים האקדמיים היא במעמד של שומע חופשי. הלימודים אינם מקנים 

תואר אקדמי או נקודות זכות לתואר אקדמי ומיועדים  להעשרה בלבד.  הרישום וההשתתפות בקורס 

מקנים את הזכות להבחן ולהשתמש בספריות האוניברסיטה. ניתן לצפות בסילבוס של כל קורס באתר 

האוניברסיטה, https://dory.os.biu.ac.il/BIH/, וכן, ניתן לצפות באתר

האוניברסיטה בקורסים נוספים שאינם מופיעים בחוברת ויש להם

דרישות אקדמיות מוקדמות. הרישום לקורסים  אלו טעון אישור

בכתב של המחלקה בה ניתן הקורס. במידה של ביטול שיעור,

השלמתו תלויה בהחלטת המרצה והמחלקה בלבד. 

הפקולטה למדעי היהדות 

תנ״ך    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 113   ••    טל. 03-5318229

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 14-12פרופ' י' עופריסודות הלשון והתחביר במקראא'08-155-01

550ד' 12-10פרופ' י' יעקבסמבוא למקראא'08-204-01

1100ד' 10-08ד"ר י. יעקבסמבוא לפרשנות היהודית לדורותיהשנתי08-211-01

550ג' 18-16ד"ר ל. גוטליבארמית מקראיתא'08-250-01

550ה' 14-12 ד"ר י. פרג'וןרש"י ופירושו למקראא'08-509-01

1100ה' 18-16פרופ' א. עסיסספר בראשיתשנתי08-531-01

1100ד' 14-12ד"ר נ. גולןט.נ.שנתי08-539-01

1100ב' 18-16ד"ר צ. שמעוןספר יהושעשנתי08-540-01

550ב' 16-14ד"ר י. זימרןספר עמוסא'08-576-01

1100ג' 12-10פרופ' י. שמשסיפורי אליהו ואלישעשנתי08-851-01

1100ג' 16-14פרופ' א. לוויהתקבלות פירוש רש"י לתורהשנתי08-881-01

1100ב' 12-10פרופ' מ. אביעוזמלכים א׳ )סמינריון(שנתי08-4546-01

1100א' 14-12פרופ' י. ברמן ספר שמואל א׳שנתי08-5450-01

ישעיהו א – לט בראייה היסטוריתא'08-5620-01
 פרופ' ז.

אסטרשון
550ג' 12-10

550ה' 16-14ד"ר י. פרג'וןעיונים במזמורי תהיליםא'08-6000-01

1100ב' 14-12ד"ר ר. אייכלרמקורות חיצוניים לתקופת המקראשנתי08-6801-01

א'08-6950-01
 אוצר הכתובות בעולם המקרא חלק א': כתובות

פניקיות ועבריות
550א' 16-14פרופ' א. אשל

550ג' 14-12פרופ' י. גרוסמןסיפור יציאת מצרים )שמות א-יב(א'08-7090-01

550ה' 12-10ד"ר י. זימרןרטוריקה נבואיתא'08-8905-01

שאלות 
והבהרות לגבי 

קורסים אקדמיים 
יש להפנות למזכירות 
המחלקה בה  מתקיים 

הקורס
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תלמוד/תושב"ע   ••   המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 127   ••   טל. 03-5318612

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 16-14ד"ר א. ארנדהדרכה ביבליוגרפיתא'09-101-01

550ג' 18-16ד"ר א. עמיתהספרות התנאית: התהוותה ועריכתהא'09-380-01

1100ג' 20-18פרופ' א. עצמוןמבוא למדרש ואגדהשנתי09-563-01

550ג' 18-16ד"ר ב. קצוףמבוא לתושב"ע: תנאיםא'09-1382-01

ת
דו

ה
הי

עי 
מד

על כל מועמד ליצור קשר עם המחלקה על מנת לקבוע אם הרקע שלו מתאים לקורס המבוקש

תולדות ישראל   ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 27   ••    טל. 03-5318353

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 18-16פרופ' י. לויןכנען וישראלא'11-021-01

שנתי11-031-01
 במדרון החלקלק: ירמיהו וההיסטוריה המקראית ערב

חורבן הבית הראשון
1100ב' 20-18ד"ר ע. ברייר

550א' 12-10ד"ר י. שרביטהישוב במאה הי"ט – מארץ לא נודעת לארץ נושבתא'11-614-01

א'11-0560-01
 זהות יהודית בעידן של משבר: יהדות אי בעקבות

חורבן בית שני
550ד' 18-16פרופ' ע. שרמר

א'11-0579-01
 היהודים במשפט הרומי והביזנטי – מסובלות

לדיכוי
    פרופ' ע.

פרידהיים
550ד' 12-10

שנתי11-3110-01
 מבוא לאימפריה העות'מאנית – משותפת עם

מזרח תיכון
1100ה' 12-10ד"ר ד. ארד

550ג' 10-08פרופ' ק. קפלןבעין סערת ההגירה הגדולה, 1970-1924א'11-6620-01

שנתי11-6680-01
 השפה העברית החדשה בקהילות המזרח התיכון

וצפון אפריקה
1100ב' 20-18ד"ר ג. ברכה

א'11-6690-01
 רכבת לילה לקהיר: תמורות בקהילות היהודיות

במצרים  במאה ה- 19
550ב' 16-14פרופ' י. הראל

לשון עברית    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 002   ••    טל. 03-5318226

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ב' 18-16ד"ר ח. אביעוזתורת הניקוד )ללא מתמחים( )נלמד בזום(שנתי12-001-01

1100ב' 16-14ד"ר ח. אביעוזתורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחיםשנתי12-100-01

ספרות עם ישראל    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 323   ••    טל. 03-5318235

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

 מסעות ומסעות תודעתיים בספרות העבריתא'13-377-01
המודרנית

פרופ' ר.
550ד' 16-14אלבק גדרון

1100ג' 10-08ד"ר א. דרורי גם סיפורים מתגלגליםשנתי13-522-01

 מדעי הרוח הדיגיטליים בשירות ניתוח טקסטיםשנתי13-619-01
1100ג' 20-18ד"ר א. שמידמןעבריים

פרופ' ר. שירת יין חשק וגןא'13-1530-01
550א' 14-12רפאל-ויוונטה

1100ב' 12-10פרופ' ר. כצמןש"י עגנוןשנתי13-2490-01

 נשים בעולם גברי: סיפורים תלמודים על נשיםא'13-2720-01
550ב' 18-16ד"ר מ. שושןבבית המדרש

פרופ' ת. 'בוא שיר עברי' – הזמר העברי מיישוב למדינהא'13-3090-01
550ה' 14-12וולף-מונזון

פרופ' ת. הדובדבן שבקצפת' – הלשון הפיגורטיבית בשירה'שנתי13-3140-01
1100ד' 12-10וולף-מונזון

 טקסט, ציור, צילום, איור וטיפוגרפיה ביצירותא'13-3900-01
ספרות עברית

פרופ' ר. 
550ב' 18-16אלבק-גדרון

1100ד' 18-16ד"ר ל. נתנאלא"ב יהושע – קריאה ביצירה המוקדמתשנתי13-3910-01

1100ב' 14-12ד"ר א. דרורי צרות של דתיים בפרוזה הישראליתשנתי13-4300-01

1100ב' 16-14ד"ר ו. טוהרפרקי יסוד בספרות ילדים עבריתשנתי13-5061-01

 משפחה שכזאת – ניתוח מחזות משפחהשנתי13-5550-01
1100ב' 18-16ד"ר י. גולדברגבתיאטרון הישראלי

1100ג' 14-12ד"ר א. הר-שפי הדמות הפלאית בסיפורי הזוהר והחסידותשנתי13-5661-01

פרופ' ר. מבוא לספרות ימי הביניים - חלק א׳א'13-6020-01
550א' 12-10רפאל-ויוונטה

550ד' 10-08ד"ר ו. טוהרסוגיות מגדריות בספרות ילדים עברית'א13-8051-01

 אלימות, תרבות, אתיקה: הספרות העברית'א13-8380-01
550ד' 14-12פרופ' ר. כצמןהמודרנית

פרופ' ר. תיאוריה, פרשנות וטקסטא'13-8680-01
550ג' 20-18אלבק-גדרון

 פרופ' ק.ספרות יהודי איטליהא'13-9780-01
550ד' 16-14רוזנצוייג-קופפר
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מד מכון סלטי לחקר הלאדינו   ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 308   ••    טל. 03-5317242

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ד' 18-16ד"ר נ. גומללאדינו למתחיליםשנתי13-701-01

550ג' 18-16ד"ר נ. גומללאדינו מתקדמיםא'13-702-01

העולם היהודי וייצוגו בספרות היוונית המודרניתא'13-6691-01
ד"ר א. 

קונסטנטינו
550ב' 16-14

א'13-6741-01
לכתוב את העבר, להבטיח את העתיד: ספרות 

זיכרון מן המרחב היהודי - הספרדי
ד״ר ס. 

גרוס-דורה
550ב' 12-10

550א' 14-12ד"ר ד. הכהןספר "דמשק אליעזר" ומנהגי היהודים הספרדיםא'13-6781-01

סודות, שקרים ותהילה: ספרד והשואהא'13-6911-01
ד"ר ס.

שאמא-גסר
550ג' 14-12

550ד' 14-12פרופ' ש. רפאלשירה עכשווית בלאדינו: קריאה ויצירהא'13-7281-01

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 237   ••              
   טל. 03-5318350

ההשתתפות בסיורים כרוכה בתשלום של 100 ₪ לכל סיור, שישולם ישירות במח' ללימודי א"י. חובה 
להביא אישור רפואי בעת ההרשמה. הסיורים אינם חובה.

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטר    מספר קורס

א'16-111-01
 מהפכות קדומות: גילויים והמצאות

בפרהיסטוריה של האדם
 פרופ' נ.

אלפרסון-אפיל
550ב' 20-18

א'16-319-01
 אלים אלות ומקדשים – מקדשים ופולחן

בלבנט בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל
550ד' 16-14ד"ר ע. דגן

550א' 18-16 פרופ' א. וייס'צמחים בשירות האדם חלק אא'16-526-01

אומנות פרהסטוריתא'16-0010-01
 פרופ' נ.

אלפרסון-אפיל
550ב' 16-14

550ד' 18-16ד"ר ד. רביבחבלים ומקורות בארץ ישראלא'16-0039-01

א'16-0079-01
 המרות דת ומגעים בין-דתיים בארץ ישראל

בימה"ב
550ד' 14-12ד"ר מ. יגור

א'16-0095-01
"המצביאים" – מערכות ומסעות קרב ימי קדם 

בלבנט
550ד' 12-10ד"ר ע. דגן

א'16-1005-01
חידושים בחקר תקופות הכלכולית והברונזה 

הקדומה
550א' 20-18.ט.נ המרכז ללימודי יידיש    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 303   ••    טל. 03-5318630

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ה' 12-10גב' ו. קופליידיש למתחיליםשנתי13-900-01

1100ה' 16-14גב' ו. קופליידיש למתקדמיםשנתי13-901-01

1100ה' 14-12גב' ו. קופליידיש למתחיליםשנתי13-900-02

550ב' 14-12ד"ר א. טלספרות ילדים ביידישא'13-3331-01

שנתי13-5640-01
מחזור החיים היהודי בקולנוע יידיש במחצית 

הראשונה של המאה ה-20
פרופ' ד. ב. 

קוטלרמן
1100ג' 14-12

שנתי13-9301-01
פכאן ועכשיו: חיי יום יום במזרח אירופה בראי תעו

דות ומקורות – נדרשת יכולת קריאה ביידיש
1100א' 16-14פרופ' נ. כהן

שנתי13-9361-01
פבין מסורת למודרנה: זמנים ותכנים משתנים בספ

רות יידיש
1100ב' 12-10פרופ' נ. כהן

שנתי13-9510-01
לאכן איז געזונט – הקומדיה ביידיש על הבמה 

בישראל )נדרשת ידיעת יידיש
1100ב' 16-14ד"ר י. גולדברג

41
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מחשבת ישראל )פ. יהודית(    ••    המזכירות – יהדות , בניין יעקובוביץ 1002 חדר 2       
טל. 03-5318421

    מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ב' 10-08פרופ' ד. שוורץקריאה בטקסטים בהגות היהודית בימי הבינייםשנתי30-124-01

תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה שנתי30-201-01
1100ב' 14-12פרופ' ח. בן פזי)קורס מבוא(

1100ג' 14-12פרופ' ד. אברמסקריאה בספר הזוהר שנתי30-213-01

עמנואל לוינס: אתיקה והפילוסופיה של א'30-747-01
550ג' 18-16פרופ' ח. בן פזיהיהדות )סמינריון(

550ב' 18-16ד"ר ג. ווברהמהפכה המדעית היהודית א'30-755-01

קריאה באוצר החיים לר' יצחק אייזיק א'30-756-01
מקאמרנא: על גבול הקבלה והחסידות 

ד"ר ל. זקס 
550ב' 14-12שמואלי

ד"ר י. כלים ויישומים דיגיטליים לחקר מחשבת ישראלשנתי30-764-01
1100ג' 16-14הרשקוביץ

ד"ר י. ספרות המוסר היהודי לדורותיה )סמינריון(שנתי30-774-01
1100ד' 16-14הרשקוביץ

ד"ר מ.עקידת יצחק בפילוסופיה היהודית המודרניתא' 30-776-01
550ג' 14-12פלדמן קיי

550ג' 12-10פרופ' ד. בנוןהשורשים הספרדיים של המודרנה היהודית א'30-781-01

הידמות לא-ל בין המחשבה היהודית א'30-786-01
550ב' 20-18ד"ר ח. אבו ראסוהמוסלמית 

פרופ' ד.״סודות״ בקבלה  )סמינריון(שנתי30-788-01
1100ג' 12-10 אברמס

500ד' 18-16ד"ר ע. בלומןאתגרים חברתיים במחשבה בישראל א'א׳30-794-01

ד"ר ל. מבוא לקבלה  )קורס מבוא(שנתי30-814-01
1100ב' 18-16זקס שמואלי

ד"ר ל. חקר רגשות בטקסטים מראשית החסידותשנתי30-824-01
1100א' 14-12זקס שמואלי

ת
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הפקולטה למדעי הרוח 

היסטוריה כללית    ••    המזכירות – יהדות , בנין 410, חדר 213/214   ••    טל. 03-5318390
   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ה' 14-12ד"ר י. פוקסעולמם של המרובינגיםא'18-229-01

550ד' 16-14פרופ' א. דורוןצ'ארלס דארווין ומורשתו באירופהא'18-390-01

א'18-554-01
הדמוקרטיה האתונאית: הגות ותהליכים 

550ד' 12-10פרופ' י.ליברזוןחברתיים 

1100א' 20-18פרופ' י. ליברזוןאלכסנדר הגדול והממלכות ההלניסטיותשנתי18-3004-01

550ה' 16-14ד"ר מ. זוהרגרמניה והלבנט 1868 – 1939: תיאוריה ומעשהא'18-3026-01

א'18-3027-01
דת, מגדר ואתנוס – זהות בשלהי העת העתיקה 

550ב' 10-08ד"ר י. פוקסובימי הביניים המוקדמים 

550ב' 14-12פרופ' א. דורוןהטרור הנאצי ומחנות הריכוזא'18-3108-01

א'18-3109-01
מקורות כתובים, ממצא חומרי ושחזור העבר: 

ממלכת ישראל המאוחדת כמקרה בוחן
פרופ' א. 

550ב' 16-14פאוסט

א'18-3110-01
המאה ה- 20: המתקדמת ביותר והאלימה 

550ג' 16-14פרופ' א. דורוןביותר

א'18-3112-01
בית המגורים, המשפחה ומשק הבית בעת 

העתיקה: ארץ ישראל בתקופת הברזל כמקרה 
בוחן

פרופ' א. 
550ג' 18-16פאוסט
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פילוסופיה כללית    ••    המזכירות – בניין יעקובוביץ 1002, חדר 2   ••    טל. 03-5318256
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ד' 18-16פרופ' פ. איפרגןמבוא לפילוסופיהא'31-101-01

1100ה' 20-16פרופ' א, חסידמבוא לתורת ההכרהא'31-208-01

1100ב' 18-16ד"ר א. רם טיקטיןמבוא לפילוסופיה של המוסרשנתי31-487-01

550ג' 20-18פרופ' א. חסידסוגיות בפילוסופיה של הדמיוןא'31-726-01

1100ב' 20-18ד"ר א. רם טיקטיןסוגיות באתיקה רפואיתשנתי31-733-01

ספרות משווה    ••    המזכירות – בניין 1004, חדר 105   ••    טל. 03-5318281
   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ד' 12-10פרופ׳ מ. בן חוריןהחידא של קפקאשנתי33-040-01

550א' 18-16פרופ׳ מ. בן חוריןרומנטיקה ותרבויות אקזוטיותא'33-066-01

א'33-067-01
בין ספרות לפסיכולוגיה: העולם הפנימי 

550ג' 12-10ד"ר א. עמירבסיפורת

שנתי33-089-01
השיח בין האמנויות: ספרות, אמנות, צילום 

1100ב' 14-12ד"ר א. עמירוקולנוע

א'33-144-01
התעוררות הבודהה: צמיחת הבודהיזם 

550ד' 18-16פרופ׳ ש. מועלםבהודו

550ג' 18-16ד"ר ר. לפידוסרצח, מין – מה עוד חייב להיות בסיפור?א'33-145-01

ד"ר ע.ההתמכרות לאלכוהול בספרותא'33-179-01
550ג' 18-16ברייר קופלוביץ

א'33-199-01
אנטישמיות ביצירות ספרות ובאגדות עם 

550א' 16-14ד"ר ר. לפידוסאירופאיות 

1100ב' 12-10ד"ר י. מאשיטימחזותיו של שייקספירשנתי33-297-01

1100ב' 14-12פרופ׳ ש. מועלםחידת היופי: אסתטיקה מודרניתשנתי33-352-01

550א' 14-12ד"ר ר. לפידוסבין גברים לנשים בספרות הרוסיתא'33-381-01

שנתי 33-453-01
תורת הסוד וספרות עולם: ספרות וקבלה 

1100ד' 14-12פרופ׳ ש. מועלםבמפגש

1100ג' 14-12ד"ר א. עמיררומן החניכה הגברי והנשישנתי33-914-01

שנתי33-915-01
ממקרא לבמה – שימוש דרמטי ותיאטרוני 

1100ד' 20-18ד"ר ר. הורביץל'ספר הספרים'

א'33-925-01
מחזאות ישראלית – בין מגמות עולמיות 

550ב' 16-14ד"ר ר. הורביץלאפיונים מקומיים

1100ד' 16-14ד"ר ח. בר יצחקהעיר בספרות ובתרבותשנתי33-928-01

שנתי33-4040-01
תרבויות של זכרון: גרמניה וישראל לאחר 

1100א' 16-14פרופ׳ מ. בן חוריןהשואה
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מד לימודים קלאסיים    ••    המזכירות - בניין 1002 קומה 4 חדר 401 א׳                          
טל. 03-5318231

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

א' 12-10ד"ר א. קונסטנטינויוונית למתחילים א'א'46-001-01
1100ג' 12-10

א' 12-10פרופ' ל. מוריסלטינית למתחילים א'א'46-051-01
1100ג' 10-08

550א' 16-14ד"ר ס. בינדרכתיבה אקדמיתא'46-3100-01

א'46-3500-01
"והשאר היסטוריה" על היסטוריוגרפיה 

550ג' 16-14ד"ר א. פארעתיקה 

1100א' 14-12ד"ר א. קונסטנטינומיתולוגיה יוונית ורומיתשנתי46-3700-01

1100ב' 12-10ד"ר א. קונסנטינויוונית מודרנית למתחיליםשנתי46-5016-01

1100ג' 14-12ד"ר א. קונסטנטינויוונית מודרנית ב'שנתי46-5017-01

550ב' 16-14ד"ר א. פארהעת העתיקה על המסך המודרני א'46-5115-01

שנתי46-5120-01
מסע הגיבור מיוון ועד ימינו: גיבורים 

1100ג' 14-12ד"ר א. פארוגבורה מהעת העתיקה ועד ימינו

550א' 18-16ד"ר ס. בנידרתדמית היהודים בכתבי היוונים והרומאיםא'46-5500-01

בלשנות וספרות אנגלית    ••   המזכירות – בניין 404 חדר 203   ••   טל. 03-5318236
  

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

ג' 10-08ד"ר ל. לקסמבוא לחקר הלשוןא'37-184-01
1100ה' 10-08

 פרופ' ו.רקע היסטורי לספרותא'37-193-01
קולברנר

ב' 16-14
1100ד' 16-14

ב' 14-12ד"ר ד. פלדמןמבוא לשירהא'37-194-01
1100ד' 14-12

ב' 12-10ד"ר ק. גלאטספרות אמריקאיתא'37-254-01
1100ד' 12-10

צרפתית    ••    המזכירות – בניין קורט 1004, קומה ג' חדר 306   ••   טל. 03-5318232
   קיימים במחלקה קורסי כתיבה ושיחה בצרפתית, לפרטים ניתן לפנות לגב' שרון

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

2200ג' 20-16ד"ר א. דותןצרפתית 1 – רמת מתחילים שנתי43-062-01

550ג' 16-14ד"ר א. דותןצרפתית 3 – רמת מתקדמים א' א'43-065-01

550ד' 16-14פרופ' ג. ינושבסקישיח התיירות 1א'43-085-01

א'43-092-01
בצרפתית: התנסויות רומנסקיות אצל דניס 

דידרו וז'אק רובו
פרופ' ד.

550ב' 12-10גארי-דוד

550ב' 20-18פרופ' ט. ביברינגמולייר 350 שנה למותו: מולייר והקומדי בלטא'43-096-01

א'43-113-01
מבוא לתרבות ולספרות צרפתית 3 – 

550ג' 16-14ד"ר א. דותןמאות 19-18

1100א' 16-14ד"ר א. דותןבצרפתית: הבעה בכתב ובע"פ 1שנתי43-200-01

א'43-408-01
מניפסטים ומניפסטציות של האוונגרד בצרפת 

550ג' 18-16פרופ' ג. ינושבסקיבמאה ה- 20

שנתי43-543-01
בצרפתית: הסמיוטיקה של התשוקה באמנות 

החילומים בימי הבינים )סמינריון(
פרופ' ד.

1100ה' 12-10גארי-דוד

מוסיקה    ••   המזכירות – בניין מוסיקה 1005 קומת כניסה   ••   טל. 03-5318623
    קיים מגוון קורסים במחלקה שאליהם נדרש רקע קודם בתחום. ניתן לפנות למחלקה

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100ג' 10-08ד"ר ט. אלירםשירי ארץ ישראל –הז'אנר ותוכנו )נלמד בזום(שנתי47-072-01

550ג' 20-18ד"ר י. גרינברגאנסמבל קאמרי - תרגיל )באישור המרצה(א'47-565-01

550ג' 20-18ד"ר י. גרינברגאנסמבל קאמרי - תרגיל )באישור המרצה(ב'47-566-01
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הפקולטה למדעי החברה 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר 401     
טל. 03-5318376

   מספר המקומות מוגבל לחמישה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ד' 18-16פרופ' א. ששון לוימבוא לסוציולוגיהא'64-101-01

550ד' 10-08ד"ר ד. נווהמבוא לאנתרופולוגיהב'64-103-01

מדעי המדינה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר  231   ••    טל. 03-5318578
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

1100א' 16-14פרופ' י. ריינהולדסין והפוליטיקה הבינ"ל של המזרח הרחוקשנתי71-551-01

1100ג' 20-18ד"ר ט. גריןהפוליטיקה הבינלאומית של אירופה )באנגלית(שנתי71-2440-01

1100ב' 18-16ד"ר ד. שנקרשחיתות ודמוקרטיה שנתי71-6981-01

1100א' 18-16פרופ' מ. הלינגרהגות פוליטית יהודית מודרניתשנתי71-7770-01

ה
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גיאוגרפיה    ••    המזכירות – מדעי הטבע בניין 213 חדר  319   ••    טל.003-5318341
   מספר המקומות מוגבל לשלושה משתתפים בכל קורס

שכ”ליום ושעהשם המרצהנושא הקורססמסטרמספר קורס

550ג' 14-12פרופ' י. רסקיןגיאוארכיאולוגיה של א"יא'75-043-01

550ד' 16-14פרופ' י. וינשטיןאסונות טבעא'75-283-40
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טופס הרשמה לשנה"ל תשפ״ג 2023-2022 

הנני בעל/ת תעודת זהות שמספרה   |___| - |___|___|___|___|___|___|___|___|   

תלמיד ברוקדייל        ■  חדש        ■  ותיק

שם משפחה _________________________שם פרטי  _________________________ 

 _____________________ First Last  __________________  Last Name         תאריך לידה  _____/____/____ _____/____/____

רחוב _________________________ מס' ______  עיר ____________________ מיקוד __________ 

טלפון _________________ נייד ___________________

כתובת דוא"ל ______________________________________________________

                                                                                                          סה"כ  לתשלום  _________________

ביטולים או שינויים ניתן לבצע עד ליום 6.11.22 בלבד,  בניכוי דמי הרשמה בסך 100 ₪.  לא תתקבלנה בקשות לשינויים של קורס   

אקדמי שנתי במהלך השנה. 

נא חייבו את כרטיס האשראי שלי מסוג:     ■ ויזה       ■  ישראכרט        ■  מסטרקארד        ■  אמריקן אקספרס      ■  לאומי קארד 

           I__I__I   I__I__I   בתוקף          I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I__I  מספר

• יגבה 1% דמי טיפול על התשלום  באשראי

סה"כ לתשלום __________________ מספר התשלומים ______   ת.ז. בעל כרטיס האשראי ________________________   

אני הח"מ מאשר/ת כי ידועים לי כל נהלי האוניברסיטה והתכנית המופיעים בדף הרשמה זה ובחוברת התכנית לשנה"ל תשפ״ג, לרבות נהלי 

הרשמה, ביטול הרשמה, תשלום שכר לימוד, לוח שנה אקדמי וכו'. אני מתחייב/ת לפעול בהתאם לנהלים אלו ובהתאם לנהלים חדשים שיפורסמו. 

תאריך ___________________                                             חתימת הסטודנט   ___________________________  

לשימוש המשרד: תאריך   ______________________                              חתימת המטפל   __________________________________

אישור
שם המרצהנושא הקורסמספר הקורסהמחלקה

סמסטר
א׳/ב׳/
שנתי

מחיר הקורס

.1

.2

.3

.4

.5

CVV: I__I__I__I

ה
מ
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ט לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ג 2023-2022
•   יום ראשון ללימודים,   יום ראשון, כ"ח תשרי תשפ"ג, 23.10.2022

•   חופשת חנוכה *,    מיום רביעי, כ"ז כסלו תשפ"ג, 21.12.2022 ועד יום ראשון, א' טבת תשפ"ג, 25.12.2022 )כולל(

•   צום י' בטבת )אין לימודים(,  יום שלישי, י' טבת תשפ"ג, 3.1.2023

•   יום אחרון ללימודים בסמסטר א',  יום שישי, ה' שבט תשפ"ג, 27.1.2023

•   חופשה בין הסמסטרים,  מיום ראשון, ז' שבט תשפ"ג, 29.1.2023 ועד יום שני, כ' אדר תשפ"ג, 13.3.2023 )כולל(

•   חופשת פורים )בחופשת הסמסטר(,  מיום שני, י"ג אדר תשפ"ג, 6.3.2023 ועד יום רביעי, ט"ו אדר תשפ"ג, 8.3.2023 )כולל(

•   יום ראשון ללימודים בסמסטר ב',  יום שלישי, כ"א אדר תשפ"ג, 14.3.2023

•   חופשת פסח,  מיום ראשון, י"א ניסן תשפ"ג, 2.4.2023 ועד יום חמישי, כ"ב ניסן תשפ"ג, 13.4.2023 )כולל(

•   חידוש הלימודים,  יום שישי, כ"ג ניסן תשפ"ג, 14.4.2023

•   יום הזיכרון ויום העצמאות,  מיום שלישי, ד' אייר תשפ"ג, 25.4.2023 ועד יום רביעי ה' אייר תשפ"ג, 26.4.2023 )כולל(

•   חופשת יום ירושלים,  יום שישי, כ"ח אייר תשפ"ג, 19.5.2023

•   חופשת חג שבועות,  מיום חמישי, ה' סיון תשפ"ג, 25.5.2023 ועד יום שבת , ז' סיון תשפ"ג, 27.5.2023 )כולל(

•   יום הסטודנט,  טרם נקבע. הפסקת לימודים משעה 16:00 ואילך.

•   יום אחרון ללימודים סמסטר ב',  יום שישי, י"א תמוז תשפ"ג, 30.6.2023

•   חופשת בחינות סמסטר ב',  מיום ראשון, י"ג תמוז תשפ"ג, 2.7.2023 ועד יום שישי, י"ז אב תשפ"ג, 4.8.2023 )כולל(

•   צום י"ז תמוז,  יום חמישי, י"ז תמוז תשפ"ג, 6.7.2023 )אין לקיים בחינות(

•   צום ט' באב )אין לימודים(,  יום חמישי, ט' באב תשפ"ג, 27.7.2023

•   יום ראשון ללימודים בשנת תשפ"ד,  יום רביעי, ג' חשון תשפ"ד, 18.10.2023

הערות:
הספריות תהיינה סגורות כאשר מתקיימות עצרות זיכרון )עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל, יום השואה, יום הזיכרון        •

לחללי מערכות ישראל(.  

ביום ראשון, י"א בחשון תשפ"ב, 17 באוקטובר 2021, בשעות 14:00-12:00, תתקיים עצרת זיכרון ליצחק רבין ז"ל.       •
בשעות אלה לא יתקיימו לימודים.  

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום רביעי, כ"ו בניסן תשפ"ב, 27 באפריל 2022, ייפסקו הלימודים בשעה 18:00.    •
ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום חמישי, כ"ז בניסן תשפ"ב, 28 באפריל 2022, בשעות 14:00-12:00, תתקיים     •

עצרת זיכרון. בשעות אלו לא יתקיימו לימודים.  

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל )הוקדם(, יום שלישי, ב' באייר תשפ"ב, 3 במאי 2022, לא יתקיימו לימודים    •
בין השעות 14:00-12:00 עקב     

קיום עצרת זיכרון. באותו היום יסתיימו הלימודים בשעה   •
להרשמה, יש להדפיס עוד זה, 

brookdale.biu@gmail.com :או  ללחוץ על הקישור כאן,  להדפיס, למלא ולשלוח למייל

https://uploads-ssl.webflow.com/5f312b12892d4ac573ac6af5/62ea2f2aec0812823a2265cd_%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.pdf
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