
 2020-21כנית הרב תחומית הצעה למערכת והת

 

הנהלת אורנים החליטה שעד חנוכה כל שיעורים יהיו בהוראה   בקורונהומצב התחלואה עקב הסגר 

 יצולמו כך אפשר יהיה לצפות בהם גם בזמנים אחרים יםהשיעורים הסינכרוני מרחוק.

 כמו כן, יש קורסים שמראש הוגדרו כמקוונים ו/או היברידים.

 

 חובה

  סמינריון

 בחירה

 תיזה( -ABR) שנה ב' מחקר

 סמסטר ב' סמסטר א'  

9.45-8.15   

 מחקר פעולה- שנה א- חובה

קורס מקוון    

  

   42מוזה  -אמן מורה -שנה ב רותי הלביץ כהן

 

 ד"ר אילה צור- מרחבי למידה רב תחומים שנה א- חובה

  -42מוזה  -אמן מורה -שנה ב רותי הלביץ כהן

 

 

 סמינריונים א  ב

 חובת בחירה

 

11.30-10.00  

ב-סמינריון א  

 ד"ר אסולין  -, קולנוע ופילוסופיהעדות ואתיקה

  אוהד אופזו

 אפשרות לכתוב ע"ג

ב-סמינריון א  

 מחשבת חינוך הומניסטית- ד"ר משה שנר

  אפשרות לכתוב ע"ג

) אומנויות, קולנוע,  -ABR -סטודיו כמרחב של חקר

ד"ר אלה קריגר, ד"ר יעל  אמנות לקיימות חברתית(

 תור, עו"ה(-)איתי קן רותי הלביץ כהןגילעת, 

 שנה א

 

  

ב-סמינריון א  

ד"ר אסולין ןאוהד  -, קולנוע ופילוסופיהעדות ואתיקה

   אופז

ב-סמינריון א  

 מחשבת חינוך הומניסטית- ד"ר משה שנר

 

) אומנויות, קולנוע,  -ABR -סטודיו כמרחב של חקר

אמנות לקיימות חברתית( ד"ר אלה קריגר, ד"ר יעל 

 תור, עו"ה(-איתי קן) רותי הלביץ כהןגילעת, 

 שנה א

 

13.30-12.00  ד"ר קובי אסולין פרשנות הטקסט 

 שנה א חובה 

ד"ר יעל גילעת- ד"ר אלה קריגר עבודות גמר  שנה 

 ABRב'  

 ד"ר אסולין מבוא ללימודי תרבות

 חובה שנה א

 עבודות גמר  שנה ב'ד"ר אלה קריגר  -ד"ר יעל גילעת

ABR 



 ד"ר אילת אטינגר- תור הזהב בספרד

  ב-סמינריון א

 אפשרות לכתוב ע"ג

 

ד"ר יעל אברהמי- וד"ר יעל גילעת  קורס מחקר 

 מתקדם- ומפגש תזאים   שנה ב

 

 ד"ר אילת אטינגר- תור הזהב בספרד

היברידיקורס  ב-סמינריון א  

ד"ר יעל אברהמי-  וד"ר יעל גילעת  קורס מחקר מתקדם 

 ומפגש תזאים  קורס שנה ב

 

 

15.30-14.00 ד"ר יעל אברהמי -מה אתה יודע על טעם וריח  

 בתנ"ך

ה עבודה שיתופית, עבוד-פרופ' דוד וקשטיין 

  בחירה -מורה -אמן ?במשותף

 

 

פרופ' אילת שמיר-    

 קיצור "תולדות האהבה "- בחירה א+ב בחירה 

 - ד"ר ישראל קורן- מיסטיקה וקבלה א-ב בחירה  

 

17.15-15.45 מחשבות על מגדר וביטויים -ד"ר יעל גילעת  

  -בחירהב -.  אבאמנות בת זמננו

-------------------------------------------------------- 

נוער ותקשורת: מרחבים, -ד"ר אריאלה פרידמן

 רהבחיב  -א וטקסטיםזהויות 

קורס היברידי   

 

פרופ' אילת שמיר "מועדון קריאה" – מפגש אינטימי עם 

 יצירות מופת ) פקולטטי- לימודי חוץ( א-ב  בחירה

מסע ושיחה רב  -חומות של תקווה " -פרופ' משה יצחקי

האבסורד, הרוח השבויה  בעקבות   תחומיים 

 בחירה א+ב בחירה  "והמחשבה הכלואה

 בחירהא +ב 

 

19.00-17.30 מיכל שפירא רזניק שנה א חובה- תרגול פרשנות  

 הטקסט- 

קורס  מקוון    

פריד אבו שקרה  וד"ר יעל גילעת- תצוגה ודיון אמן 

 מורה שנה ב' 

  

 

פריד אבו שקרה ן וד"ר יעל גילעת- תצוגה ודיון אמן 

 מורה שנה ב'

 

 

 

 כמצע לדיאלוג פנימי ועם האחרשירה   - פרופ' רפי ויכטר : בחירה קיץ   קורס  

 שילוב אמנויות בהוראת מדעי הרוח- ד"ר רונן ברגר -: קורס קיץ בחירה 

 קורס מקוון – מדע ואמנות -: ד"ר יהודה רוט ד"ר אלה קריגרקורס פקולטטי  

 

 

 

 

 


