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הצטרפו אלינו למולטיברסיטה 
תוכנית אקדמית ייחודית 

במסגרת הלימודים לתואר בוגר 
באוניברסיטה העברית בירושלים, 

הפתוחה לתלמידי כל החוגים, 
ומאפשרת למידה חוויתית 

ואינטרקטיבית. התכנית מציעה 
קורסים רב תחומיים בלמידה 

מבוססת פרויקטים, בקבוצות רב 
תרבותיות ומגוונות של סטודנטים 

יהודים ופלסטינים".

4 נ"ז, יכולים להיחשב עבורכם כקורס  במסגרת התכנית, תוכלו לבחור קורס אחד מהרשימה. הקורסים בהיקף של 
בחירה או כקורס אבני פינה בכל תחום )ניסויי, רוח וחברה( בהתאם ליתרת הקורסים הנחוצה לכם.

הלמידה בקורסים היא ייחודית ומבוססת על שיתוף פעולה בצוותים קטנים במסגרתם תוכלו לפתח רעיונות והצעות 
לשינוי מעשי בשטח.

פיתוח  בתוכנית:  ולסטודנטיות  לסטודנטים  מיוחדות  מעשירות  בפעילויות  חלק  לקחת  גם  תזכו  השנה   במהלך 
, סדנאות מעשירות על  חשיבה יצירתית, סיורים בירושלים, יכולת הצגה תמציתית ומשכנעת בדקה של רעיון שלכם 

לימוד ועבודה בסביבה רב תרבותית ועוד.

קורסי מולטיברסיטה בשנת הלימודים תשפ"ב:

ימי שני 15:00-18:45
פלייסמייקינג: הקמפוס 

כמרחב משותף )40775(  
ד"ר יערה רוזנר-מנור, ת'ראא קירש 

ימי שני 17:00-20:45
מסכסוכים קטנים לפיוסים 

משמעותיים )58648(
ד"ר יובל בנזימן, ד"ר אינאס דיב

ימי ראשון )שעה טרם נקבעה(
יזמות אימפקט 

ד"ר דן מרום, עו"ד ד"ר סאמי ארשיד

ימי חמישי 08:30 
חינוך, מגדר ואי-שוויון: 

)34163 או 34259(
ד"ר תניא ציון וולדקס , יעל בוים פיין

ימי שלישי 11:30-15:15
צדק וכבוד במרחב הציבורי: עיון 

מחודש בשמות מקומות בירושלים 
בראיה תרבותית, היסטורית, דתית 

ופוליטית  )62957(
ד"ר לימור יהודה, ד"ר אינאס דיב

ימי שלישי 10:30-14:15
מורשת תרבות בין המקומי 

לאוניברסלי: היבטים משפטיים, 
חברתיים ופוליטיים )62827 (  

פרופ' תומר ברודי, ד"ר אינאס דיב

הנכם מוזמנים להגיע 
למפגש הכרות עם התוכנית 

ועם המרצים של הקורסים בשני 
מועדים אפשריים באמצעות הזום 

דרך הקישורים הבאים:

סמסטר בסמסטר א

יום שני 23.8.2021 בשעה 14:00 
מרבית המפגש יתקיים בשפה העברית

לינק למפגש

יום שלישי 24.8.2021 בשעה 14:00 
מרבית המפגש יתקיים בשפה הערבית

לינק למפגש 

לפרטים נוספים והגשת 
מועמדות לחצו כאן

מועד אחרון להגשת 
מועמדות: 2.9.2021
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https://huji.zoom.us/j/83091285290?pwd=RUNhZEV5b055QnpPZ1YzelJYM2pxZz09
https://huji.zoom.us/j/82940574529?pwd=OEgwejZGREZoczNmM1c1NzFFQUd1UT09
https://en.minervacenter.huji.ac.il/about-multiversitas

