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  ותשע" - 'בסמסטר ימי רביעי,  ,ארץ לדעתהמגמה                  

 
 פירוט שכר הלימוד

 

מספר  שם הקורס ושם המרצה 
 מפגשים

עלות 
 הקורס

מחיר 
בהרשמה 
 מוקדמת 

   17:30 – 16:00   שעותין הקורסים ב -ימי רביעי 

 ₪  712 ₪ 750 12 שירלי בן דור אבין ומרצים אורחיםד"ר  – חידושים במחקר הארכיאולוגיה

 ₪    712  ₪ 750 12 ד"ר יואל רפל – התנועה החסידית

  19:15 – 17:45  שעותין הקורסים ב -ימי רביעי 

מיכל לסקי,  ד"ר זאב רי -)חלק ב'(   : מציוויליזציה למעצמההדרקון הסיני המתעורר
  זלצר לביד

12 750 ₪  712   ₪  

 ₪    712  ₪ 750 12 ד"ר אריה דון –בעיות הרע והפסימיזם הפילוסופי  –ארתור שופנהאור 

 ₪    712  ₪ 750 12 עופר רגב –מחלוקת לשם שמיים 

משה חרמץ                –הדרמות הגדולות במלחמת העצמאות  –לא נשכח את תש"ח 
  וד"ר אבי קוהל

12 750 ₪  712    ₪ 

 ₪    712  ₪ 750 12   נינו אבסזדה –דול עד ולדימיר פוטין מפטר הג –רוסיה 

 ₪    712  ₪ 750 12 ד"ר אבי קוהל, יריערי, עידן בר ד"ר מיכל  -כיצד הפך האביב הערבי לחורף אסלאמי? 
 ₪    712  ₪ 750 12  רפי שרגאי –היו זמנים בקולנוע 

   21:15 – 19:45  שעותין הקורסים ב - רביעיימי 

 ₪ 712  ₪ 750 12 אלון קליבנוב – יגים הגדולים בהיסטוריההמנה

 ₪ 712  ₪ 750 12 יסכה הרני – תולדות הנצרות )חלק ב'(קיצור 

 ₪ 712  ₪ 750 12  נורית שרת –מבעד לעדשת המצלמה 

 ₪ 712  ₪ 750 12 ד"ר אמנון ניר – עלייתה ונפילתה של אימפריית האינקה

 ₪ 712  ₪ 750 12  ד"ר צבי בראל – תרבות ופוליטיקה במזרח התיכון

 ₪ 712  ₪ 750 12  אבשלום קאפח –פוליטיקה ומשטר במקרא 

 ₪ 712  ₪ 750 12 בני מרום  - מחולל, עומד מן הצד, קורבן ומציל – פסיכולוגיה ושואה

 

 

 * פתיחת הקורסים מותנית במספר המשתתפים. 

   .50%-קורס שלישי ב –חדת הטבה מיותינתן קורסים באותו סמסטר  3-* לנרשמים ל

 * רשימת סיורי המגמה תפורסם בידיעון. 

 

 

 
 58-027-569-1עמותה רשומה מס'  –מיסודה של הסתדרות המורים העובדים הכללית החדשה  –מכון אבשלום לידיעת הארץ ע"ש חיים אבשלום 

 (.440החינוך של ת"א )חדר  , קריית 15קמפוס מכללת לוינסקי, רח' שושנה פרסיץ  המשרדים ומקום הלימודים:
 inst.co.il-www.avshalom 7411389-03פקס:  6990735-03:טלפון,61484ת"א, 48303ת.ד. כתובת דואר: 

 

http://www.avshalom-inst.co.il/

