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 21קורסי המאה 
בעולם מתחוללים שינויים מהירים בעלי משמעות רבה. העיקריים שבהם ניתנים להכללה בארבעה תחומים: 

 ביולוגית האדם, הקיימות, הטכנולוגיה והגלובליזציה. 

חובת המרכז הבינתחומי היא לצייד אתכם, הסטודנטים, בכלים שיסייעו לכם להתמודד עם אתגרי המחר. 

  להכשיר אתכם למנהיגות העתיד באופן שזו תהיה רלוונטית.עלינו 

 

 

 הקורסים יילמדו בשפה האנגלית

 ש"ס במסגרת היחידה ללימודים כלליים 2השתתפות בקורס מקנה 

 

 

* The courses are open to all students. 

* Students who achieve a passing grade in the course will be entitled to 2 credits in the 

framework of the General Studies Unit.  

Code 

course 
Course Lecturer Semester Credits 

7485 
Networks, Cellphones, and Robots - 

Computers in the 21st Century 

Dr. Oren 

Zukerman & Dr. 

Guy Hoffman 

A 2 

5932 
Planet Earth: a citizen's guide for the 

21st century 
Prof. Yoav Yair B 2 

8906 Body and Mind: The Sciences of Life Dr. Daniel Levy  B 2 

4692 Globalization in the 21th Century Dr. Matias Shavit B 2 

 
 

 לשנים א' ב' ג'* הקורס מיועד 
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 היחידה ללימודים כלליים
 ניתן לראות את מועדי הקורסים בידיעון הממוחשב באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי

 
 

 : )קורסים שנתיים(שפות
 

מספר 

 הקורס

סה"כ נקודות  מקצוע הלימוד

 זכות

מטלה סופית   

 בקורס

        
  שפה איטלקית למתחילים 906

  אדריאנה מלוניד"ר 

 בחינה     2

        
 שפה ספרדית למתחילים 609

 ד"ר דיאנה לוין 

 בחינה     2

        
 שפה צרפתית למתחילים 486

 גב' רקל אביטבול

 בחינה     2

        
 שפה סינית למתחילים 716

 ג'נג יואןגב' 
 בחינה     2

  :לתשומת לבכם 

 שעות סמסטריאליות. 3נ"ז גם אם בפועל הקורס נלמד במשך  2 -מזכה ב השנייכל קורס בשפה זרה 

 נ"ז עבור קורס ברמת מתחילים  2זרה: נ"ז עבור השתתפות בקורסי שפה  4סטודנט יכול במהלך התואר לצבור לכל היותר  .1

 נ"ז עבור קורס ברמת מתקדמים. )למען הסר ספק, לא ניתן ללמוד שני קורסי שפות ברמת מתחילים( 2 -ו        

 (איטלקיתת, ספרדית, סיניאמם אינה השפה הנלמדת )צרפתית,  מיועד רק לסטודנטים ששפת. 

 .האנגלית. הקורס יועבר בשפה קורס משותף לסטודנטים ממסלולים ישראלים ובינלאומיים ▪
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 מחשבה חברתיתאשכול 

 אדריכלות וחברה 6151

 מר צפריר פיינהולץ

 בחינה    *2

      

      

 קולנוע וחברה 6718

 ד"ר מרינה ארביב 

 

 בחינה    *2

      

 צעירים במבטסקס סמים  ורקונ'רול?תרבויות  6723

 היילברונר עודדד"ר 

 בחינה   *2

      

 הסיפורים שאנו מספרים 6731

 גורביץ דודד"ר 

 בחינה   *2

      

 מניטשה לפוקו: ביקרות הכוח 6719

 ון דר הוון אלכסנדרפרופ' 

 בחינה   *2

      

 שוויון-שווים ושווים יותר: בעד ונגד אי 6716

 שניר איתיד"ר 

 בחינה   *2

      

פתרון סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות: דיאלוג  4201

 ***ישראלי-ערבי-יהודי

  טל לירוןגב' 

 בחינה בחינה   *2

      

 נאציזם ומדעי החברה 6732

 היילברונר עודדד"ר 

 בחינה   *2

      

 למחשבה פמיניסטיתמבוא  6111

 לומברוזו-ד"ר רות ברזילי

 בחינה   **2

      

 21 -ה דת במאה 6687

 ון דר הוון אלכסנדרפרופ' 

 בחינה   **2

      

 מהי פרשנות? מבוא לפילוסופיה של מדעי החברה 6153

 לרנר ברלפרופ' 

 בחינה   **2

      

 תל אביב: היסטוריה עירונית, תכנון וחוזים עתידיים 6729

 מר מרום נתן

 בחינה   **2

      

 ביקורתיתממרקס להברמס: מבוא למחשבה  6152

 מר איתי שניר

 בחינה   **2

 , אישור המרצה ובמינימום נרשמים.  lirontal95@gmail.comלמייל *** הרישום לקורס מותנה בשליחת קורות חיים 
 הרישום מתבצע ע"י מנהל הסטודנטים.      

 אמנות, מוסיקה, ספרות
      

mailto:lirontal95@gmail.com
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 לאמנות מודרנית מבוא 178

 גב' איה מירון

 בחינה   *2

      

בין ג'יוטו למיכלאנג'לו: מבוא לאמנות הרנסאנס  6105

 באיטליה

 די נפי סימונהגב' 

 בחינה   *2

      

  

 

    

לאמנות בין ג'יוטו למיכלאנג'לו: מבוא  6105

 ) ישראלי(הרנסאנס באיטליה

 גב' פלביה לבוב

 בחינה   **2

      

"תשוקה ומוות" פרקים בתולדות האופרה  6722

 האיטלקית"

 שני מיכאלמר 

 בחינה   **2

 
 היסטוריה ופילוסופיה של המדע

      

 יסודות הפיסיקה המודרנית 550

 מר עמי שטיינר

 בחינה                        *2

      

מגמות אתגרים  21-אנרגיה במאה ה 6728

 .והזדמנויות

 פרג כהן מינץ יעלד"ר 

 בחינה                       *2

      

 מבוא לביולוגיה תאית ומולקולרית 6161

 ד"ר אסף גנות

 בחינה                        *2

      

 מידענות בינתחומית ותרבות מידע גלובלית 6037

 עינתגבאי גב' 

 בחינה                        *2

      

 ההמכונה המופלא -מבוא לגוף האדם  6720

 ד"ר אסף גנות

 

 בחינה                        **2

      

6088 Great Explorers 

 ד"ר שמעון שוקן

 בחינה                      **2
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 התוכנית בעמיות יהודית )תכנית נבזלין(
 

 היסטוריהמדור 

 ופהמערב ומרכז איר –זהות יהודית בעולם משתנה  6164

 גלבר  פרופ' יואב

2* 

 

 בחינה   

      

6680 

 

מיישוב למדינה: בנייתה של החברה היהודית 

 בארץ ישראל

 פרופ' יואב גלבר

 

2* 

   

 בחינה

      

-1948בנייתו של צה"ל ומלחמות ישראל:  6165

1967 

 פרופ' יואב גלבר

 בחינה   *2

      

 שואת יהודי אירופה 6697

 מר ליאור אלפרוביץ

 בחינה   *2

      

 שואה וזיכרון בישראל 6057

 מר ליאור אלפרוביץ

 בחינה   **2

      

 מזרח אירופה –זהות יהודית בעולם משתנה  6178

 פרופ' יואב גלבר

 בחינה   **2

      

 1967-1973שנות האופוריה ישראל וצה"ל  6179

 פרופ' יואב גלבר

 בחינה   **2

  

 

    

 יהודים בין נוצרים ומוסלמים 6724

 ד"ר ברזין גבריאלה

 בחינה   **2

 

 

 מדור מקרא

      

 שירת האהבה המקראית 6220

 פרופ' יאיר זקוביץ

 

 בחינה   *2

 ספר התנ"ך, מהו? 6706

 פרופ' יאיר זקוביץ'

 בחינה   *2

      

לישראלים בספרות הארץ בין עברים  6725

 הישראלית

 באר )רכלבס חייםפרופ' 

 בחינה   **2
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 מדור מחשבת ישראל

      

6726 selected topics in the teaching of 

maimonides 

 ד"ר ברזין גבריאלה

 בחינה   *2

      

 

 מדור תרבות וספרות

      

 עם חדש, תרבות חדשה -ביאליק 6176

 זיוה שמירפרופ' 

 עבודה מסכמת   *2

      

 

6217 

, 70 -השיר הישראלי מראשיתו ועד שנות ה

 בראיה היסטורית, חברתית ותרבותית

 ד"ר אורי לשמן

 בחינה   *2

      

 תולדות החינוך במדינת ישראל 6224

 ד"ר צבי צמרת

 בחינה   *2

      

 דמות הישראלי בספרות העברית המודרנית 6135

 עמנואלה רובינשטייןד"ר 

 בחינה   *2

      

עד  70 -השיר הישראלי החדש משנות ה 6218

, בראיה היסטורית, 21 -תחילת המאה ה

 חברתית ותרבותית

 ד"ר אורי לשמן

 בחינה   **2

      

 ילדים והוריהם בספרות 6184

 פרופ' חיים באר

 בחינה   *2

      

 קפקאהספרות היהודית משלום עליכם ועד  6734

 פרופ' דן מירון

 בחינה   **2

      

 האשה הישראלית 6216

 ד"ר עמנואלה רובינשטיין

 בחינה   *2

 

 

 

 

     

     מקצוע הנלמד בסמסטר א'. *
     מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **

 

 
 הקורס אינו מיועד  לתלמידי בית ספר למשפטים.
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 חטיבה בעמיות יהודית

 

יוכלו סטודנטים המעוניינים )למעט סטודנטים מביה"ס למשפטים( ללמוד חטיבה בעמיות  גמשנת הלימודים תשע"

 יהודית, בנוסף ללימודי התואר הרגילים.

 

 לסטודנטים אשר יבחרו בחטיבה זו תוענק תעודה בלימודי חטיבה בעמיות יהודית.

 ש"ס. 13לימודי החטיבה בעמיות יהודית כוללים 

 

 ש"ס: 8 –קורסי יסוד 

 

 ש"ס: 2 –בחירה מתקדם  קורס

 נ"ז 2 –קורס אחד מקורסי הבחירה המוצעים במסגרת התוכנית בעמיות יהודית 

 

 ש"ס: 3 –סמינריון 
קורס אחד מקורסי הבחירה המוצעים במסגרת התוכנית בעמיות יהודית, אשר בסופו תוגש עבודה 

 נ"ז 3 –סמינריונית 
 

 התאמות לתוכניות הלימודים

 עסקים בית ספר אריסון למנהל

 .היחידה ללימודים כללייםש"ס מקורסי  4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 .או מקורסי הבחירה במנע"ס ייםבינתחומש"ס מקורסי הבחירה ה 2הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 

 בית ספר לאודר לממשל

 ש"ס מקורסי היחידה ללימודים כלליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 ש"ס מקורסי הבחירה הבינתחומיים. 2פטור של הסטודנטים יקבלו  •

 ש"ס מקורסי הבחירה הממשליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 

 בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב

 ש"ס מקורסי היחידה ללימודים כלליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 ש"ס מקורסי הבחירה הבינתחומיים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 

 ספר סמי עופר לתקשורתבית 

 ש"ס מקורסי היחידה ללימודים כלליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 ש"ס מקורסי הבחירה הבינתחומיים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

 

 בית הספר לפסיכולוגיה

 החטיבה בעמיות יהודית תחשב כלימודי חטיבה משלימה  •
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 : לתשומת לבכם
 תשע"א, קיימת יחידה ללימודים כלליים באנגלית עבור תלמידי בתי הספר הבינלאומיים. החל משנת הלימודים

 מומלץ ביותר לסטודנטים ישראלים לקחת גם קורסי בחירה באנגלית מהיחידה ללימודים כלליים הבינלאומית.
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 כלליים, ביחידה ללימודים סטודנטים ישראלים רשאים לכתוב בחינות בעברית, בקורסים המועברים באנגלית

 בתנאי שהמרצה דובר עברית.

 

 

 

 מועדי בחינות 
 מועדי הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הבינתחומי הרצליה 

 "חיפוש בחינות לפי מסלול"  "ידיעון ותקנונים"  תחת לשונית "שירות לסטודנט" 

 או "חיפוש בחינות לפי קורסים כליים ובתי ספר". 

 מפורסם בתחנת המידע לסטודנט.לוח בחינות אישי 

 


