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 מטרת הלימודים  
  הראשון במכללה תואר ל  והסטודנטיות  הסטודנטים הרחבת האופקים של לימודי העשרה מיועדת לכנית ות

תחום הידע  חומי דעת מגוונים בנוסף ללהעניק לבוגריה רקע עשיר בת   מבקשת   המכללה .  האקדמית עמק יזרעאל
  ים מתמח וידע תיאורטי ויישומי  ים אנו רואים לנגד עינינו משלב ם אות והבוגרות  ים בו בחרו להתמחות. הבוגר

 דע אחרים. בקיאות בתחומי י   יובעל אופקים  י רחב ללמוד,   ואו בדיסציפלינות אותן בחר בדיסציפלינה 
 

 
 כנית הלימודים ומבנה ת

הסטודנט קורס  בכל שנה אקדמית ילמד במשך שלוש שנות לימודיו.  כניתונ"ז בת  6כל סטודנט במכללה ילמד 
מגוון  את קורסי ההעשרה מתוך  כל סטודנט יבחר ים. קורס שלושהכנית וסה"כ ילמד בת נ"ז,  2בהיקף  אחד

 הקורסים הקיים. 
 . הסמסטר   של האחרון  בשיעור תתקיימנה " הרוח"משיב    בקורסי הבחינות 

 
 

 רשימת החוגים שהסטודנטים בהם מחויבים ברישום לקורסי "משיב הרוח" : 

 
 

 תחומי במדעי החברה-החוג הרב

 החוג למדעי ההתנהגות 

 החוג לכלכלה וניהול 

 המדינההחוג למדע 

 החוג למערכות מידע  

 החוג למנהל מערכות בריאות 

 החוג לשירותי אנוש 

 ואנתרופולוגיה סוציולוגיה ל  החוג

 תקשורת החוג ל

 החוג לעבודה סוציאלית 

 פסיכולוגיה ל  החוג

 החוג לקרימינולוגיה 

 חינוך החוג ל
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 רשימת הקורסים: 
 

 ציון עובר שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס

 56 2 2 בני אדם ומכונות חושבות אחרות  17116

עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות   17117
 וייחודה של העת החדשה 

2 2 56 

 56 2 2 רוח האדם  17121

 56 2 2 מעברים ושינויים בחיי המשפחה 17123

 56 2 2 גיל ההתבגרות: הגיל הלא רגיל?  17133

 56 2 2 רגש ורגשות  17140

 56 2 2 דברים רעים קורים לאנשים טובים למה  17141

סיפורה של קהילה: יהודי מרוקו מגירוש ספרד ועד   17142
 ימינו 

2 2 56 

מערים מבוצרות לערי עולם: תפיסות בתכנון עיר   17146
 ואזור 

2 2 56 

 56 2 2 היבטים חברתיים וביולוגיים  - סמים 17149

 56 2 2 התיכון  במזרח רון, מאבק וזהויות פוליטיות זיכ 17151

 56 2 2 ערבי  - אבני דרך בסכסוך הישראלי  17162

 56 2 2 המפרץ הפרסי בעידן המודרני 17166

 56 2 2 המשפחה בראי ההיסטוריה  17177

 56 2 2 לידתה של התרבות המערבית 17178

 רפואה עממית בתרבויות  - "לעופף על מטאטא"   17179
 עולם 

2 2 56 

סינדרלה: תרבות חומרית, מגדר  להעיר את  17180
 סטוריה והי

2 2 56 
 

 56 2 2 י הביניים ים בתוך חידה: סודות נשים בימ חי 17181

 56 2 2 מוסיקה כתקשורת פוליטית  17184

 56 2 2 תכנון מרחבי ובריאות האדם: מימי רומא ועד ימינו  17186

 56 2 2 בתי סוהר  17191

הישגיה וקשייה של  מה נשאר בחלום האמריקאי?  17192
 הדמוקרטיה האמריקנית, מוושינגטון עד טראמפ 

2 2 56 

 56 2 2 יסודות, עקרונות, זיקות  – פילוסופיה של המדע  17193

 56 2 2 21-בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה  17197

קרה לילדים? חטיפת ילדי תימן בהקשר  מה  17199
 השוואתי 

2 2 56 
 

 56 2 2 התארגנות קהילתית ויזמות חברתית  17204

 56 2 2 היכן נמצא גן עדן?  17208

 56 2 2 האם כל הרשעה היא הרשעת אמת?  17209

 56 2 2 ארץ זבת חלב ודבש  17210

 56 2 2 אדם וסביבה  17212

 2 2 2 קריירות עברייניות  17213

ההיסטוריה של הפשיעה במדינת  "אור לגויים"?  17215
 ישראל 

2 2 56 

תולדות קהילת יהודי ספרד מהתיישבותה בספרד   17220
 1492-ועד לגירושה ב

2 2 56 

 56 2 2 בריאות נפש, משפט וחוק  17224

 56 2 2 אתיקה ומוסר בסרטים  של מי החיים האלה?  17225

 56 2 2 פגיעות מיניות בילדים  17229

 56 2 2 האומנם סוף?  -תרבותיות רב  17230

 56 2 2 מוסר, חוק וחירות  17231

 56 2 2 האירועים שהשפיעו על חיינו  - חוצה ישראל 17233

 56 2 2 היבטים ביטחוניים של משאבי טבע וסביבה 17234

 56 2 2 עבריינות נוער  17235

מהפאב לצלחת: מסע בעקבות תרבות האוכל   17236
 והשתייה במערב 

2 2 56 
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 56 2 2 נפגעי עבירה  17237

 56 2 2 תולדות היופי והכיעור בתרבות היהודית הקדומה 17238

 56 2 2 טיפול והתערבות באלימות במשפחה 17239

בין הסקטורים הציבורי, העסקי   -ארגוני בריאות  17240
 והשלישי 

2 2 56 

 56 2 2 משפחות שליטות במפרץ  -נשאר במשפחה  הכל 17241

 
 

 תקצירי הקורסים

 
הישגיה וקשייה של הדמוקרטיה האמריקנית, מוושינגטון עד מה נשאר בחלום האמריקאי? 

 טראמפ
  ים החלום האמריקאי מורכב מכמה היבטים: הצלחה כלכלית, ניידות חברתית, קליטת מהגרים, שילוב בני מיעוט

משתנה בעידן הנשיא    הוא  בהליכי הדמוקרטיה ועוד. הקורס בוחן את החלום: האם הוא מיתוס או מציאות? האם  
טראמפ, לטוב או לרע? מהו הקשר בין החלום האמריקני וחוסנן של דמוקרטיות אחרות בעולם, כולל מדינת  

שלנו ובמדינות   ישראל? האם משבר ביישום ערכי דמוקרטיה בארה"ב מבשר על קשיים בדמוקרטיה
יסקור את קשיים ביישום ערכי  והקורס ידון על יסודות הדמוקרטיה בארה"ב, כמו המערכת החוקתית,   אחרות? 

הדמוקרטיה שצצו מתקופה לתקופה, בין השאר ביחסים בין לבנים ושחורים ובתחומי מגדר. נוסף על כך, הקורס  
להעריך את עתידו של החלום  ו האמריקני"  משפיעות על "החלום וינסה לזהות מגמות שמתחוללות היום 

 במדינות אחרות. ו  הדמוקרטי בארה"ב
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  א'      מתיו סילברפרופ'  17192' א
 

 בני אדם ומכונות חושבות אחרות    
לבעלות תכונות  מה מותר האדם מן המכונה? מה הופך אותנו לאנושיים ומדוע אנו מבקשים להפוך מכונות 

אנושיות? הקורס עוסק ביסודות הרעיוניים של תחום הבינה המלאכותית, מקומן המורכב של מכונות חושבות  
בחיינו המעשיים, ובאתגרים החברתיים והמוסריים של תרבות חיים מתפתחת, שבה אנו חולקים את חיינו עם  

 גם לגמרי בעצמן. מכונות שכבר מאד דומות לנו. מכונות שחושבות אתנו, עבורנו ו 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    14:15-15:45    ' א   ד"ר ערן גוטר   17116א' 
 

 רפואה עממית בתרבויות עולם -""לעופף על מטאטא
הקורס מציג בפני הסטודנטים גישות תיאורטיות לחקר הרפואה העממית בתרבויות עולם ומעמיק אל דמותם של  

הריפוי שלהם. המרפא העממי נתפש כדמות לימינאלית בעלת כוחות מאגיים וכבעל  המרפאים העממיים ומתודות  
יכולת תקשור עם עולמות אחרים, כמו גם בעל בקיאות בעולם של צמחי מרפא, מאגיה וכישוף. המרפא העממי  

ולוג  כיהן בין היתר בתפקידים נוספים בקבוצה שבה הוא חי, כמו כהן דת, מספר סיפורים, אמן, מורה דרך אסטר 
הקורס   היו את המרפאים העממיים שעבדו במתודות ייחודיות שעברו מדור לדור. , ונביא. לכל שבט, לכל קבוצה

תולדות הרפואה העממית  בתרבויות עולם: בתרבות השמאנית, בתרבות   א. יפרוס בפנינו שני אשכולות לימוד: 
ים, של הילידים באוסטרליה.  הישראלית הקדומה והמצרית הקדומה. בתרבותם של שבטי המאיה והאצטק

שימושים ברפואה העממית בעידן החדש ובקרב קבוצות אתניות   ב.  בתרבויות המזרח; סין, יפן, טיבט והודו. 
 ודתיות בישראל.   

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 04.08.20 -)מעודכן נכון ל    14:15-15:45'    א בר צור   -ד"ר צילה זן 17179 א'

 
    רגש ורגשות

רגש הינו האופן בו מתבטא מצבו הנפשי של אדם מבחינת החוויה הסובייקטיבית שלו. בחלקו הראשון של הקורס  
נדון במושג הרגש, מרכיבי הרגש ובגורמים המשפיעים על הרגש. בחלקו העיקרי של הקורס נדון ברגשות השונים  

ו של הקורס נעסוק בהשפעת הרגש על  וכיצד הם משפיעים על תחומי חיינו והאם אנו יכולים לשלוט בהם? בסופ
 בריאותינו ובהפרעות מצב רוח. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45  ב'   ד"ר אוהד מרכוס 17140א' 
 

   מערים מבוצרות לערי עולם: תפיסות בתכנון עיר ואזור
מבנה הערים וקשרי הגומלין שהן מקיימות עם סביבתן ועם ערים אחרות משקפים את הטכנולוגיה והערכים של  
החברה. מטרת הקורס היא לסקור את תופעת העיר, החל משחר ההיסטוריה, כאשר ערים בצורות ומוקפות  
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( של ימינו. העיר  Megacitiesחומה אפשרו הגנה טובה לתושביהן מפני הסביבה העוינת, עד לערי הענק ) 
איבדה את מעמדה ההגנתי. העיר היא "הבטן הרכה" של שדה המערכה המודרני, שכן ההתקבצות העירונית  
חושפת אוכלוסייה גדולה לאיומים של התקפות אוויריות מסיביות ושל טרור. אבל, לערים בעולם הגלובלי יש  

( הן מרכזי הייצור והחדשנות, ושיעור  Global citiesתפקיד חשוב יותר מזה שהיה להן אי פעם. ערי העולם ) 
כניות  והאוכלוסייה העירונית גדל בהתמדה. הקורס יסקור את תפקודן של הערים בתקופות שונות בהיסטוריה ות

 שונות להקמת ערים, בעולם ובישראל. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  ב'  ד"ר גילת בן שטרית  17146' א
 

 עדן?היכן נמצא גן 
והנחש. נוספים אליהם דמויות  בסיפור גן עדן שבספר בראשית, ארבעה גיבורים מרכזיים: אלוהים, אדם, חווה, 

זוהי התבנית הסיפורית    . והרקע לסיפור הוא הגן והעצים הקסומים שבמרכזו  ,המשנה, שטיבם לא נודע )הכרובים( 
את המאפיינים שמייחדים את מסורותיהם    הבסיסית שמופיעה בספר בראשית, ועליה מוסיפים האסלם והנצרות

שלהם. גם התרבות היהודית אינה מסתפקת בפסוקי התורה, אלא מוסיפה לאורך הזמן תוספות משל עצמה  
 לסיפור. 

במהלך הקורס נקרא את סיפור גן עדן; נבדוק מה כל אחת מן הדתות המונותאיסטיות מוסיפה עליו; נבחן כיצד  
נה השימוש במושג )"גן עדן"(. בנוסף נבחן את הכמיהה הנוסטלגית אל גן העדן,  השתנה הסיפור גופו, וכיצד השת

יחשפו ההשלכות העצומות של הסיפור על החברה, התרבות, הדת   , ונברר כיצד ניתן להגיע אליו. תוך כדי כך
 והמוסר של היהדות, האסלם והנצרות.  

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד"ר ח"ן מרקס   ב'    17208 א'
 

 ארץ זבת חלב ודבש 
מהי "ארץ הקודש"? כיצד נוצרים המקומות הקדושים ומה משמעותם עבור המאמינים?  מהו המקום הקדוש? 

 מדוע אנשים יוצאים למסע הצליינות? מדוע התחילו מסעי הצלב? סוגיות אלו ואחרות נבחן במסגרת הקורס.  
יסטיות: יהדות, נצרות, אסלאם. נבחן את הפיכתה של  נדון במקומה של ארץ ישראל בשלוש דתות מונותיא 

את מעמדה של   ,דתות, את מקומה של העיר ובית המקדש ביהדות ובנצרותהירושלים לעיר הקדושה לשלוש 
שינויי השלטון בארץ ישראל  ל והשינויים בתפיסת ירושלים שנעשו לאורך הזמן. נתייחס,  ,ירושלים  באסלאם 

  יה של הממשלות השונות לבנייה והתפתחות של ארץ ישראל ומקומות  ן תרומתלו  , תקופות ההיסטוריות שונות ב
 הקדושים )בירושלים ובגליל(. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ב'    17210 '  א

 
 והחוג לחינוך(גיל ההתבגרות: הגיל הלא רגיל?  )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג למדעי ההתנהגות  

הקורס יתמקד בהיבטים תרבותיים, חברתיים, פיזיולוגיים וקליניים של גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות מאופיין  
במספר שנים  המהוות גשר בין תקופת הילדות ובין החיים הבוגרים, במישור הפיזי הנפשי והרגשי. במהלך  

ם את הגיל, ויתמקדו בתיאוריות המרכזיות התורמות  הקורס יחשפו הסטודנטים לשינויים רב תרבותיים המאפייני 
להבנת תקופת גיל ההתבגרות. תקופת ההתבגרות מאופיינת בקשר הדוק בין השינויים הגופניים המואצים  
והשינויים הנפשיים והחברתיים ובעלת השפעה רבה על המשך החיים הבוגרים. תקופה בעלת אפיונים ייחודיים  

תייחסות לשינויים המואצים בשלב התפתחותי זה בתחום הפיסי, הרגשי, החברתי  שיש להתייחס אליהם. תובא ה
כן, נעסוק  -פיזיולוגיים והקוגניטיביים, המתחוללים בתקופה זו. כמו-והמשפחתי, על רקע השינויים הגופניים

בגיל זה(,  בפסיכופתולוגיה האופיינית לגיל ההתבגרות )כמו: הפרעות אכילה, והפרעות שינה, בדידות ומצבי רוח  
 כום, נעסוק במאפיינים הייחודיים של  המתבגרים. יולס 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45    ב'    פרופ' אורנה צ'שינסקי   17133 א'
 

 למה דברים רעים קורים לאנשים טובים?
מסיפורו של  מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים? החל  - התרבות היהודית עוסקת פעם אחר פעם בשאלה 

איוב בתנ"ך, ועד לדיונים שנערכו בעקבות השואה. במהלך הקורס נבחן את התשובות השונות שניתנו לשאלת  
הגמול בספרות חז"ל, ונבחן את הדרך בה רעיונותיהם של חז"ל עושים שימוש ברעיונות שקדמו להם, וכיצד  

 דבריהם של חז"ל מהדהדים במחשבתם של הדורות שיבואו אחריהם. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ' ב  ד"ר ח"ן מרקס     17141 א'
 18:15-19:45  ב'  ד"ר ח"ן מרקס     17141 ב'
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 ערבי-אבני דרך בסכסוך הישראלי
ערבי תוך בחינת הגורמים המעצבים את  -הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה של הסכסוך הישראלי 

פלסטיני במארג רחב זה. הצגת הנרטיבים השונים, תעשה תוך כדי דיון  -הישראלי   נתן למימד יאופיו. דגש מיוחד י 
בשאלת המקורות ומיקומם על רצף הזמן. מתוך הנחה כי כל היסטוריה היא היסטוריה בת זמננו, שכן ההיסטוריון  

ההיסטורי    בוחן את העבר מנקודת מבטו בהווה, נבחן את הכתיבה על הסכסוך ונדון בבניית )או הבניית?( הרצף 
והגורמים התרבותיים המרכיבים אותו מנקודות מבט ישראלית וערבית. הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה  

הקורס   במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על אמיתותם של נרטיבים מתחרים.
ול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של  יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי ניה 

 ערבי. - הסכסוך הישראלי
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45    ' ב  ד"ר עידו זלקוביץ   17162' א
 

 זיכרון, מאבק וזהויות פוליטיות במזרח התיכון
את גבולות  ת מזרח תיכוניות, החוצות וכלים להבנה וניתוח סוגיות פוליטיות והיסטורי  ים הקורס יקנה לסטודנט

במאה  וזרח התיכון כאזור אסטרטגי, היווה זירת התגוששות לאורך ההיסטוריה,  מהאזור ומשפיעות על העולם. ה
התחוללו בו מאבקים רבים שעיצבו את אופיו ואת גבולותיו. עיצוב הגבולות, כלל גם עיצוב זהות פוליטית.   20-ה

את המאבקים הצבאיים  נמקם פוליטית, -גאו  לאורך הקורס נדון בדרך בה המזרח התיכון התגבש ליחידה 
השפיעו על הזיכרון הקולקטיבי ויצרו זהויות פוליטיות   םונדון באופן בו ה ,שהתחוללו בו בקונטקסט פוליטי 

  מודרניות. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45    ' ב  ד"ר עידו זלקוביץ   17151' א
 

 מגירוש ספרד ועד ימינוסיפורה של קהילה: יהודי מרוקו 
כלכלי של הקהילה היהודית הגדולה שהייתה  -הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות המתייחסות לעולמם החברתי

. בקורס יידונו הסוגיות הבאות: מפגשים  20-נפש במאה ה  250,000-במגרב, היא קהילת יהודי מרוקו שמנתה כ
ובין היהודים והחברה הנוכרית, מעמדם המשפטי, חיי  בין תושבי מרוקו היהודים הוותיקים לבין מגורשי ספרד 

המשפחה ומעמד האישה, החינוך המסורתי, עולמם של חכמים ומשכילים והמעבר מהעולם המסורתי לעולם  
 המודרני. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45 '   ג  ד"ר משה עובדיה  17142' א

 
 העסקי והשלישיבין הסקטורים הציבורי,  -ארגוני בריאות

ארגוני בריאות בתחומים    השינויים העולמיים יחד עם התפתחויות כלכליות וחברתיות הובילו למגוון רחב של 
בתוך כך נמצא ארגוני בריאות הניתנים     שונים לעיתים אף חדשים, המספקים כיום את מרבית השירותים לאזרח.

וחלקן מסגרות ללא כוונות רווח המוגדרות מגזר שלישי.  סקיות ל מסגרות, חלקן ציבוריות, חלקן ע במגוון רחב ש 
במסגרת הקורס נלמד את התפיסה התלת מגזרית, נבין כל מגזר ומשמעותיו כולל שיתופי פעולה ושילובים בין  
מגזריים בדגש על התפתחות ארגוני ושירותי הבריאות השונים החל מבתי החולים וקופות החולים דרך בתי  

יוע, הצלה ועזרה ראשונה. בנוסף, נעמוד על ההבדלים בין הארגונים השונים בכל אחד  האבות ועד לארגוני ס
 מהמגזרים ונבין את המשמעויות עבור העובדים, המטופלים והקהילה. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  19:00-17:30    ג'   שני אלפסי קקון ר  " ד   17240' א
 )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  :3018-:2020ד'      שני אלפסי קקון ר  "ד   17240 ' ק
 

 1492-רושה ביתולדות קהילת יהודי ספרד מהתיישבותה בספרד ועד לג
כלכליים,  -להציג בפני הסטודנטים את התפתחות הקהילה היהודית בספרד מהיבטים חברתייםמטרת הקורס 

רוש הגדול"  י"תור הזהב", ובתקופת השלטון הנוצרי עד ה"ג - שכינויה תקופת הזוהרבתקופת השלטון המוסלמי 
מבוא להתיישבות היהודים בספרד, מוסדות הקהילה, יחסי   ; הנושאים בהם ידון הקורסבין . 1492-מספרד ב

 נוסים.   הא-יהודים מוסלמים ונוצרים, חיי הרוח, כלכלת היהודים, חיי נשים יהודיות ותופעת "הנוצרים החדשים" 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   18:15-19:45'  ג  משה עובדיה ד"ר  17220א' 
 

 ה: תרבות חומרית, מגדר והיסטוריהלהעיר את סינדרל
גילוי מבנה חרב בעיר בגרמניה ומפתח כסף עתיק במוזיאון בצרפת הובילו לחשיפתם של סיפורים היסטוריים  

שאבדה. אלו רק שניים מבין הסיפורים הרבים ההולכים ונחשפים כך  מרתקים, סיפורים על היסטוריה נשית 
בנה וחפץ יכולים להוות מקורות לסיפור היסטורי, מדוע יש  יבעשורים האחרונים. בקורס נברר באיזה אופן מ

חשיבות למקורות הללו? מדוע יש חשיבות לסיפורים שהם חושפים? האם זו הדרך היחידה להגיע לסיפורים  
 ?   שרצו להסתיר
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   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ד"ר מירב שניצר  ד'   17180' א

 )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  18:15-19:45   א'  ד"ר מירב שניצר   17180ק' 
 

    מוסיקה כתקשורת פוליטית
.  בפרט  פוליטיקה להקורס יעסוק בתיאוריות הבוחנות את הקשר בין תרבות ופוליטיקה בכלל, ובין שירה ומוסיקה  

נבחן את השפעות השירה והמוסיקה על הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית תוך ניסיון לבדוק האם השירה  
עשים על ידי המערכת הפוליטית.  רק מייצגת שינויים אשר נ , משפיעה על שינויים פוליטיים  וחברתיים או שמא

נתח תהליכים בחברה הישראלית ובחברות נוספות, של השפעת המוסיקה והשירה  להרקע התאורטי יאפשר לנו  
 על יצירת קהילות, אחדות, משברים והסלמה.  

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00    ד'ד"ר דודי מקלברג    17184' א
 

)אינו מיועד לסטודנטים    )מוכר לצרכי דמ"מ(של הפשיעה במדינת ישראל  ההיסטוריה אור לגויים"?"
 מהחוג לקרימינולוגיה( 

על אף יומרתם של מקימיה להפוך את המדינה הצעירה ל"אור לגויים" נטול פשיעה, פעלו עבריינים בשטחה מאז  
 יומה הראשון, ועוד קודם לכן, בתקופת המנדט ובתקופה העות'מאנית.  

הקורס יעסוק בפרשיות שהתרחשו במדינת ישראל בשלושת העשורים הראשונים לקיומה, לרבות סחר בסמים,  
ח, גניבת כספי שילומים מניצולי שואה, סחר במזון בשוק השחור בניגוד למדיניות הצנע, שחיתות  אונס ורצ

סטוריה של העם היהודי  י פוליטית, עבריינות נוער ועוד. הקורס יתחקה אחר עקבותיה של פשיעה זו, שורשיה בה
 והתהליכים שנלוו לה במשפט הישראלי ובחברה הישראלית. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45'   ד   נעמי לבנקורןד"ר  17215' א
 

)אינו מיועד לסטודנטים מהחוג   )מוכר לצרכי דמ"מ(  טיפול והתערבות באלימות במשפחה
   לקרימינולוגיה(

חברתית, שאינה מייחדת מגזר ספציפי והשפעותיה ניכרות בטווח הקרב    – אלימות במשפחה היא בעיה ציבורית  
בשנים האחרונות גוברות העדויות על מקרי אלימות ויש צורך במתן הדרכה, הנחיה וטיפול הן  והרחוק כאחד. 

לפוגעים והן לנפגעים. אלימות, כתופעה שלילית ומזיקה, באה לידי ביטוי בקרב ילדים, גברים ונשים הסובלים  
בדרך כלל מורכב וזאת   הטיפול במקרי אלימות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת.

משום שלא תמיד מי שנתון בתוך מערכת יחסים אלימה אכן יודע שהוא נמצא בסיטואציה קשה ומסוכנת. רבים  
מדחיקים את היותם נתונים למערכת יחסים אלימה ולוקחים על עצמם, שלא בצדק, את האשמה לאלימות  

די ביטוי בכל רבדי החברה ובכל תחומי החיים,  מאחר ומדובר בתופעה חוצת תרבויות הבאה לי   המופנית כלפיהם. 
ידע עדכני, רחב היקף ורלבנטי   יעניק הקורס חשיבות רבה ניתנת לטיפול בבעיה כמו גם איתור, זיהוי ומניעה.

אודות תופעת האלימות. במהלך הקורס ייבחנו היבטים משפטיים, מקצועיים וטיפוליים לצורך אבחון התופעה  
 ואיתורה כמו גם עקרונות הטיפול בה. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45יואל שפרן  ד'   ד"ר  17239א' 
 ( 18.08.20 -)מעודכן נכון ל  20:00-21:30  ד'    ד"ר יואל שפרן   17239ק' 
 

 ( לקרימינולוגיהאינו מיועד לסטודנטים מהחוג )  )מוכר לצרכי דמ"מ( נפגעי עבירה
על רקע ההתעניינות האקדמית והציבורית הגוברת בנפגעי העברה בשלוש העשורים האחרונים מבקש הקורס  

במישורים השונים הקשורים בסוגיות אלו. הקורס  דיסציפלינרי להתפתחויות, מגמות ועשייה - לתת ביטוי מולטי
- עוסק בכלל ההיבטים המלווים את סוגיית נפגעי העברה: היבטים משפטיים, חברתיים, ציבוריים, פסיכולוגיים 

קליניים, שיקומיים ואחרים. הקורס יתמקד בנושאים כדוגמת פרופילים של נפגעי עברות שונות )קורבנות לעבירות  
מות במשפחה, קורבנות לעבירות המתה ועוד( קורבנות חוזרת ותפיסת הקורבנות, היבטים  מין, קורבנות לאלי

משפטיים וחוקיים הקשורים לנפגע העברה, תגובות פסיכולוגיות אופייניות לפגיעה והשלכות נפשיות כגון פוסט  
 טראומה מעגלי תמיכה ושיקום לנפגעי עברה שונים, צדק מאחה ונפגעי עברה ועוד. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר רונית פלד לסקוב   ד'    17237' א
 

 לידתה של התרבות המערבית
ן בסוגיות  בקורס נבחן את השאלה: כיצד נולדה הציוויליזציה המערבית כפי שאנחנו מכירים אותה כיום? נדו 

של המדינות  המערביות, התגבשות הרעיונות הפוליטיים והחברתיים, ההתפתחות   ן השונות, כגון היווצרות
העתיקה,    נתחיל את הדיון בשולי העת   הכלכלית, השפעת התפיסות הדתיות, התהוות השפות ושגשוג האמנויות. 

הקמת הציוויליזציה המערבית בתקופת ימי  כן נבחן את רבויות ההלניסטים והרומית; נעסוק בהשפעה של הת
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עשרה והאיטלקי( ואת  - הרנסנסים המערביים )הקרולינגי, המאה השתיים  תשלושת הביניים, את השפע
 ההשלכות של כל אלו על העולם העכשווי. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(  18:30-20:00גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ד'    17178' א

 
 הביניים יחיים בתוך חידה: סודות נשים בימ

,  זאת עם יחד . ונזירות  זונות , מלכות , קדושות  נמצא  ביניהן, באירופה הערים  במרכזי כל לעיני מוצגות  דמויותיהן 
,  האחרונות  בשנים  ומתבררת הולכת  הזו החידה . נסתרת חידה  נשים אותן של חייהן נותרו , שנים  מאות  במשך

  התרבות   על  העמוקה  השפעתן  ואת  הסיפורים,  הנשים  את  נחשוף  בקורס.  שבה   והמתחים  הניגודים ,  הפסגות   על
 ? קולן  אבד מדוע  להבין  גם  ננסה. היום  שלנו 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   18:30-20:00'  ד   מירב  שניצר"ר ד  17181' א
 

 ( לקרימינולוגיה אינו מיועד לסטודנטים מהחוג  )  )מוכר לצרכי דמ"מ(  האם כל הרשעה היא הרשעת אמת?
קשה למצוא  עוול שגורמת המדינה לאזרח, הגדול מהרשעתו של אדם חף מפשע. קורס זה בוחן את ההיבטים  
השונים המלווים את פועלה של מערכת אכיפת החוק בדרכה לתוצאה הבלתי רצויה של הרשעות שווא. בראשיתו  

משפטית, לאחר מכן, מספר  מוצגים שורה של היבטים ארגוניים ופורנזיים העלולים להביא להטיה בחקר האמת ה
היבטים פסיכולוגיים חברתיים הקשורים להרשעות שווא, ולבסוף מועלים  היבטים יישומיים העלולים לעמוד  

 בדרכה של מערכת אכיפת החוק לרדת לחקר האמת.  
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45ד"ר רונית פלד לסקוב   ד'    17209' א
 )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  17:30-19:00ד"ר רונית פלד לסקוב   ד'    17209' ב
 

אינו מיועד לסטודנטים מהחוג  )   )מוכר לצרכי דמ"מ(  21ה במאה ושיטור משטרה  ":המדים לכחולי "בלוז
 ( לקרימינולוגיה 

למטרה זו מופקד  המשטרה היא הזרוע המבצעת של כל מדינה והיא משמשת כלי מרכזי לאכיפת החוק הפלילי.  
נתן נסיבות מתאימות. היא נדרשת  יח רב המאפשר לה לשלול את חייו או את חירותו של כל אדם בהובידיה כ

לתת מענה לצרכים משתנים ואף סותרים של קבוצות שונות בתוך המדינה, ולפיכך היא עומדת לא פעם במרכזם  
, במיוחד בחברות  21-האתגרים הניצבים בפניה בפתח המאה השל ניגודי אינטרסים. הקורס מבקש לעקוב אחר  

טחוני, הפוליטי, העדתי והדתי לא פעם לפתחה  ימרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הב
של המשטרה. הקורס יעסוק בסוגיות יסוד אוניברסאליות הקשורות בפעילותה של כל משטרה באשר היא,  

ית, ב"אישיותו המקצועית" של השוטר, בתופעות של אלימות ושחיתות  ובעיקר בתת התרבות המשטרת
 במשטרה, בדרך אכיפתן של עבירות כלפי נשים בידי המשטרה ועוד. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 30.09.20  -)מעודכן נכון ל   )מיועד לקבוצה סגורה( :00:12-0319ן  ד'   ד"ר נעמי לבנקרו 97171' א
 

 אדם וסביבה
 בין אמונות ודתות לשמירת הסביבה. והציג בפני הלומדים את הקשר בין האדם והסביבה,  ל הקורס מטרת 

משחר ההיסטוריה הקשר בין האדם לסביבה היה הדוק. עד למאות האחרונות, השפעת האדם על הטבע הייתה  
זניחה. מאז המהפכה התעשייתית אוכלוסיית האדם גדלה, רמת החיים עלתה ותפיסת האדם את הטבע  

 השתנתה.   
האם דוגמא זו מתקיימת   . ה על ידי המבולבו נוח מציל את בעלי החיים מכליתיבת נוח, סיפור בתנ"ך מוזכר 

 היום? כיצד אנו משפיעים על מערכות אקולוגיות ובעלי חיים בהווה? 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45   ה'ד"ר שי לוי   17212א' 
 

 )מוכר לצרכי דמ"מ(  ? חטיפת ילדי תימן בהקשר השוואתימה קרה לילדים
גם הפעילות הציבורית לגילוי האמת וחשיפת הארכיונים  רב הנסתר על הנגלה בפרשת ילדי תימן. ספק אם 

שהעלו שוב את פרשת ילדי תימן לסדר היום הציבורי יבואו לגילוי האמת בפרשה. הקורס יעסוק בחטיפתם של  
ילדי תימן, בהשתלשלות הפרשה במשך השנים, ניסיונות הטיוח וועדות החקירה והסיבות לכך. כן ייבחן ההקשר  

ות ילדים בני קבוצות מסוימות במדינות רבות בעולם. בסיכום הקורס נבחן האם וכיצד ניתן  הרחב של מקרי חטיפ
 להגיע לחקר האמת, פיוס וסליחה. 

 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30 '   ו    רות אמיר ד"ר  17199' א

 
   )מוכר לצרכי דמ"מ( היבטים ביטחוניים של משאבי טבע וסביבה 
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בפני הסטודנטים את ההשפעות הביטחוניות הנגרמות משינויים במשאבי טבע והסביבה.  מטרת הקורס להציג 
קורס זה ידון בגורמים העיקריים המשפיעים על חיינו בכדור הארץ, ועל חיינו בישראל, השפעות דמוגרפיות, ייצור  

יטחון של תושבי כדור  מזון, אנרגיה, רעידות אדמה, שינויי אקלים, שריפות ועוד גורמים המשפיעים על תפיסת הב
האקולוגיה ואיכות הסביבה אל מול תפיסות ביטחון   של היסוד הבסיסיים במושגי הקורס ידון  זו  במסגרת הארץ.
 שונות. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 11:30-13:00ד"ר שי לוי  ו'    17234א' 
 

 פילוסופיה של המדע: יסודות, עקרונות, זיקות
עוסקת בראש ובראשונה בניסיון להבין מהו מדע, לבדל ולייחד את העיון והמחקר המדעי  הפילוסופיה של המדע  

מסוגים אחרים של חקירה ופרשנות של העולם הסובב אותנו. כמו כן, עוסקת הפילוסופיה של המדע בסוגיות  
. שאלת  ספציפיות הנוגעות למתודולוגיה מדעית, למשמעותן של תוצאות מדעיות ולמהותה של תיאוריה מדעית 

יסוד נוספת בפילוסופיה של המדע נוגעת לסוגיית התקדמותו הרציונאלית של המדע. קורס זה נועד לאפשר  
בה  יהיסטוריים של הפילוסופיה של המדע ולהכיר את נושאי הל-לסטודנטים להתמצא במקורות הרעיוניים 

ובנוסף לבחון גם את ההשלכות היישומיות  והעמדות התיאורטיות המרכזיות, אשר מאפיינות את התחום בזמננו,  
של מושגי היסוד ובעיות היסוד של התחום. במסגרת זו נקדיש תשומת לב מיוחדת לאורך הקורס למקורותיו,  

 התפתחותו, מורכבותו הדיסציפלינרית ומאפייניו הייחודיים של המדע הפסיכולוגי. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45     'א    ערן גוטר  ד"ר  17193ב' 

 
 מהפאב לצלחת: מסע בעקבות תרבות האוכל והשתייה במערב

מה הקשר בין הפאב הראשון באנגליה לצלבנים בירושלים? מדוע חשוב לדעת שנזירים באיטליה שתו יין ובבלגיה  
בירה? ומה הקשר בין הגשרים הכי יפים באירופה לבשר איכותי? שאלות אלו עומדות במרכז הדיון בקורס העוסק  

והבירה, הלחם והבשר, חושפים רבדים   באוכל ושתייה מזווית חדשה וייחודית. בקורס נברר כיצד תולדות היין
לא ידועים בתרבות המערב באירופה  וגם כאן בארץ. זוהי נקודת מבט מרתקת, המעסיקה היום את מיטב  

 החוקרים. נכיר את המחקרים, המקורות והממצאים, אולי גם נצליח לטעום ממש מהצלחת, אולי גם מהפאב.   
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    16:15-17:45    ' א    ירב שניצר מד"ר   17236 '  ב

 
   )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לתקשורת(     רוח האדם

מטרת הקורס היא להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע האדם, ערכיו והתכלית האנושית  
דיאלוג עמוק עם שאלות יסוד  באמצעות טקסטים גדולים של תרבות המערב. עיון פילוסופי טקסטואלי מאפשר 

האם יצר לב האדם טוב או רע מנעוריו? מהו רצון חופשי? ומה מבחין בין האדם לשאר   -בדבר טבע האדם 
ידי מערך של צרכים, יצרים ואינטרסים או אנו יכולים לפעול מתוך בחירה   - הברואים? האם חיינו מוכתבים על 

ם התנאים לכינונה של אמנה חברתית. מה היא אחריותו של  וחירות אישית. הקיים קשר בין שכר ועונש ומה
 האדם הבודד במדינה והאם יש בסיס ערכי לחיינו בצוותא. 

              56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 04.08.20 -)מעודכן נכון ל   16:15-17:45   א'     ד"ר בינה ניר 17121' ב
 

 התארגנות קהילתית ויזמות חברתית
במציאות הכלכלית, הפוליטית והחברתית של ימינו, אנו עדים לעלייה במספר היוזמות החברתיות הקמות  
במטרה לתת מענה לצרכים המתרבים של האזרחים בישראל. חלקם הגדול של יוזמות אלו מתארגן ברמה  

זרת הרשתות  לעיתים בע -המקומית ו/או הקהילתית, ומחזק את הערבות ההדדית וההון החברתי של הקהילה 
ולעיתים בעזרת קשרים אישיים או סיוע מהרשות המקומית. מטרת הקורס היא    ,המדיה החברתיתוהחברתיות   

קהילה וקהילתיות, המניעים להתארגנויות   - להקנות ידע תיאורטי ולחשוף את הסטודנטים לנושאים כמו 
ליטית של  קהילתיות ומאפייני היזמות החברתית, והמשמעות האישית, החברתית והפו

engagement  civic    מעורבות אזרחית( בקהילה אשר סביבם, בעזרת תצפיות אישיות וקבוצתיות על(
 התארגנויות ויוזמות אלו. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 13:45-12:15   ' ב    שני אלפסי קקוןר "ד  17204' ב

 11:45-10:15   ד'     שני אלפסי קקוןר "ד  17204ב' 
 

 האומנם סוף? -תרבותיותרב 
בקורס נבחן תפישות שונות באשר לאחידות או מגוון חברתי, נתבונן באופן שבו מדינות וחברות מתמודדות עם  

מערביים, וכיצד עושים זאת בארצות הברית,  -תרבותי. נדון כיצד מתמודדים באירופה עם מהגרים לא -מגוון אתנו 
וציות לחלק מהקבוצות? כיצד מתמודדות מדינות שונות עם גלי  קנדה ואוסטרליה. האם יש להעניק זכויות קיב

 תרבותיות באמת מאיימת על הזהות הלאומית?  - הגירה ופליטים? האם רב
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 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד"ר רות אמיר  ב'    17230ב' 
 

 תולדות היופי והכיעור בתרבות היהודית הקדומה
היפה והמכוער הם מושגים שחוזרים ומופיעים בתרבות העברית, החל מספר בראשית. בדומה לתרבויות אחרות,  
גם בתרבות העברית המושגים יפה ומכוער, לא פעם מרמזים על האבחנה בין טוב ורע.במהלך הסמסטר נסקור  

. ננסה למפות את  את הופעותיהם של המושגים הללו בסיפורים שונים שהתרבות היהודית בוחרת לספר
ונעמוד על הדרך בה משמעויות אלה מתפתחות   -גבולותיהם, נבחן את המשמעויות שנקשרות במושגים הללו 

לאורך הזמן.תוך כדי כך נשווה בין הסיפורים העבריים, ובין סיפורים מתרבויות אחרות. בנוסף, נבחן כיצד  
ונתהה האם היפה באמת   - וי בסיפורים העבריים תיאוריות ספרותיות, אסתטיות, ופילוסופיות באות לידי ביט

 תמיד טוב, והאם המכוער הוא בהכרח רע. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ב'        חן מרקסד"ר  17238' ב

 
 תכנון מרחבי ובריאות האדם: מימי רומא עד לימינו

ההיסטוריה האנושית רצופה בתיעוד של גלי רעב ומגיפות אשר הכחידו שיעורים ניכרים של אוכלוסיית האדם.  
בתחילת המילניום השלישי, פיתוחים בתחומי החקלאות והרפואה הפכו את האיומים של רעב ומגיפות לפחות  

שה את עצמה מאז תום  מוחשים עבור חלק מהאנושות. אך, הגידול המהיר של אוכלוסיית האדם, אשר שיל
מלחמת העולם השנייה, מציב איומים חדשים על הסדר החברתי ועל עתיד האנושות, לאור התכלות משאבי  

. הקורס יציג מושגי יסוד בדמוגרפיה ויסקור פרקים שונים של התמודדות עם אירועים מאיימים. במימד  כדה"א
  , תוהסוכרמגפת ההשמנה  - , ובמימד העכשוויהתמודדות עם התפרצות מגיפות של מחלות מדבקות - ההיסטורי 

 . ושינויי אקלים ואסונות אקולוגיים הקשורים בהפקת אנרגיה  כדה"אהתחממות 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45'   ב  ד"ר גילת בן שטרית  17186' ב

 
 אתיקה ומוסר בסרטים של מי החיים האלה?

בחיי מטופלים עולה עם התפתחות הטכנולוגיה. בצד היכולת לטפל  יכולת ההתערבות של המערכת הרפואית 
במחלות עולים אתגרים חדשים ומורכבים. מהם שיקולי הדעת המנחים קבלת החלטות? מהן זכויות המטופל?  
ושל מי החיים האלה? במסגרת הקורס תתקיים צפייה מונחית בסרטים הרלוונטיים לנושאים אלה תוך קישור  

מחקרית עדכנית. כמו כן, יתקיימו דיונים בשאלות מוסריות הרלוונטיות למערכת הבריאות   לתיאוריות וספרות
במדינת ישראל מנקודת מבט של חקיקה, קודים אתיים וזכויות אדם במדינה דמוקרטית. הקורס מיועד  

 אתיקה, פילוסופיה והיסטוריה של הרפואה ויחסי מטפל מטופל. -לסטודנטים המתעניינים בנושאים: ביו 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 '  ג   ד"ר גילה יעקב  17225' ב
 

   )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה( )מוכר לצרכי דמ"מ( בריאות נפש, משפט וחוק 
מה הקשר בין בריאות הנפש   אשם או לא אשם? איך מחליטים?  -אדם שביצע רצח בהשפעה של מחלה נפשית  

מכניס את הסטודנט אל תוך העולם המרתק מחד אך האפל מאידך של הממשק בין   זהקורס לחוק בישראל? 
בריאות הנפש לחוק ולמשפט. בקורס זה נלמד את המבוא להכרת מחלת נפש כגורם המוריד מאשמה לביצוע  

ם, נבין את אופן האבחון הפסיכיאטרי על מנת  פשע, נבין את הקשר שבין חוק ונפש, נדבר על החוקים העיקריי
לקבוע מחלה נפשית, נדבר על המחלות העיקריות בהקשר זה, נכיר את הכלים להערכת מסוכנות לאלימות  

וכן השילוב בין    פיזית או פגיעה מינית ונקנח בעולם הסמים המגוון שגם הוא גורם בלתי נפרד מעולם הפשע
 ביצוע פשעים אלימים ומסוכנים.  בהקשר של מחלת נפש ושימוש בסמים 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45יואל שפרן  ג'    ד"ר  17224ב' 
 

  המפרץ הפרסי בעידן המודרני
הקורס יבחן מגוון סוגיות המעסיקות את מדינות המפרץ הערביות )סעודיה, כווית, בחריין, קטר, איחוד האמירויות  

בנושאים כגון המדינה במפרץ ותהליכי צמיחתה, המשטר המונרכי הייחודי, הנפט  ועומאן(. הדיון יתמקד 
והשינויים הכלכליים, התפתחות תפיסת הביטחון על רקע המאבקים בעשורים האחרונים, המפרץ וישראל, מעמד  

שיעים, השפעת "האביב הערבי" וכן אתגרי החברה השבטית במפגש המודרניות, האסלאם  -הנשים, יחסי סונים 
 והמערב. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ג'   ד"ר ערן סגל     17166 ב'  
 

 עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות וייחודה של העת החדשה
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יתכן שרעיון ה"מהפכה" הוא שמפריד בין העידן המודרני ותקופות מוקדמות בהיסטוריה. תופעות "גדולות"  
הביניים, כגון מסעות הצלב, לאו דווקא הוגדרו כמהפכות, ואילו מתחילת העת החדשה ועד ימינו,  שאירעו בימי 

החברתי  -האירועים המשמעותיים בהיסטוריה, באזורים שונים, נושאים את השם "מהפכה". במישור הפוליטי 
לכן  - עם פרוץ המהפכה הצרפתית, גם קודם 18 - כי העת החדשה נפתחה לקראת הסוף המאה ה , נוטים לקבוע

החברתיים בצרפת נסללה על ידי סדרה של "מהפכות" בהגות ובמדע. גם היום,  -הדרך לזעזועים הפוליטיים
בין השאר  "מהפכני" מוכר )ש  מתוארים בהתאם למינוח  במזרח התיכון, התקוממויות ושינוי משטר בארצות שונות

(.  1848  - עמים" ב  מעלה השוואות בין אירועים במצריים או בסוריה היום ולבין מהפכות באירופה בתקופת "אביב 
משמעויותיו של המונח עשוי להעלות   ניסיון מדעי לנתח את כל  כן, הוא מונח יסודי בעת החדשה ולכן -מהפכה, אם

 מאפיינים בסיסיים של העת החדשה. 
 56/   נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
    14:15-15:45'   דמתיו סילבר   פרופ'  17117 ב'
 

 ( לקרימינולוגיה)אינו מיועד לסטודנטים מהחוג   )מוכר לצרכי דמ"מ(   בתי סוהר
מטרתו של  הקורס היא הכרות עם מאפייני המאסר והשפעותיהם על האסירים. הקורס יעסוק בהתפתחות  

ובבעיותיו, תוך דיון בתכונות סוציולוגיות ותרבותיות הקשורות בו )הכלא כמוסד טוטאלי, תת   יו המאסר, במטרות
תרבות אסירים, מכאובי המאסר, פריזוניזציה, רצידיביזם, התמכרות לכלא(. כמו כן, יוצגו מסגרות טיפול ושיקום  

לקטרוני צו מבחן...(, תפישות  בכלא,  דילמות בניהול בית הכלא, הצעת חלופות למאסר )עבודות שרות, איזוק א
ביטול בתי  חברתיות מודרניות בהתייחס למאסר ולבתי הסוהר )הפיכת בתי הסוהר למוסדות טיפוליים סגורים, 

, הפרטת בתי סוהר(. לבסוף, יתוארו  boot camps  –אבוליסיונזם, הקניית מתכונת צבאית לבתי סוהר    - הסוהר
 מוסדות הקשורים לשיקום האסיר. 

 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45    'ד     רונית פלד לסקוב ד"ר  17191' ב
 

  , חוק וחירותמוסר
קורס זה מיועד להקנות מסגרת מושגית בסיסית אך משוכללת וישימה לחשיבה מוסרית בחיי היומיום. נעמוד על  

כללי( ולהסתמכותה על הנחות  מאפייניה וטבעה של החשיבה המוסרית, בייחסה למושג החוק )וחוקיות באופן 
יסוד בדבר חופש הבחירה הנתון לאדם המוסרי ולחירותו. בהקשרים אלו נעיין במבחר טקסטים יסודיים בתורת  
המוסר. בחלקו הראשון של הקורס ננסה לברר מה בדיוק אנו עושים כאשר אנו מבצעים שיפוט מוסרי. האם אנו  

מבקשים לבסס טענה אובייקטיבית, אשר נתונה לאימות בלתי   מביעים תגובה רגשית, מציגים דעה אישית, או 
תלוי? בחלקו השני של הקורס ננסה לברר מה הופך פעולה לראויה מבחינה מוסרית. האם אלו תוצאותיה של  
הפעולה, האם חלה עלינו חובה לבצעה, או האם מדובר במשהו שאנשים טובים נוטים לעשות מתוך אופיים?  

ס נתייחס להשלכות של העמדות השונות על האופן בו אנו מבינים סוגיות מוסריות  בחלקו האחרון של הקור 
 אקטואליות. 

   16:15-17:45     'ד     ערן גוטר ד"ר  17231' ב
 

 חוצה ישראל : האירועים שהשפיעו על חיינו
מחלוקת  אירועי    –בתקופת היישוב ולאחר קום המדינה    –התהוותה של החברה היהודית במדינת ישראל   במהלך

בין חלקיה השונים של    המתח האידיאולוגי  אידיאולוגיים עיצבו את פניה של מדינת ישראל כפי שהיא כיום.
פשרה. בחלק מהאירועים   באירועי מחלוקת יותר מאשר פתרון מתוך   הכרעה  החברה הישראלית, עיצב דפוס של

לתרבות   יש הטוענים, כי   למלחמת אזרחים. הצורך להכריע תרם להקצנת הדעות והתגובות עד כדי חשש 
וההקצנה יש שורשים בתרבות היהודית הקדומה והם משפיעים גם על החברה היהודית במדינת    המחלוקת 

מחלוקת   במספר אירועים  ותקשורתית  פוליטית, תרבותית   במהלך הקורס נעסוק מנקודת מבט  ישראל.
נכיר את הרקע לאירועים, נבחן את הסיקור   .שחצו את החברה בישראל ועיצבו את דמותה  מרכזיים

פרשת  , המאבק על זכות הבחירה לנשים  בין האירועים שידונו: ונדון בהשלכות ארוכות הטווח.  התקשורתי 
הסכמי אוסלו ורצח  , תכנית ההתנתקות, פרשת סבסטיה, ראשית ההתנחלות ,פרשת רצח קסטנר, השילומים

  רבין.
 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר אורלי צרפתי  ד'      17233' ב
 

  מעברים ושינויים בחיי המשפחה
סקירה, ניתוח ודיון במעברים ובשינויים הנובעים מהם על פני מעגל חיי המשפחה. בחינת השינויים שחלו במבנה  

מדעי ומחקרי  הגילי והמשפחתי והשלכותיהם, בקרב אוכלוסיות שונות בישראל ובעולם. בקורס נלמד בצד ידע 
כמו גם הערכה ביקורתית של ההיבטים   , דורית במשפחה-גם דרכים להתמודדות עם מעברים ותקשורת בין 

העיוניים, המחקריים והיישומיים של המעברים והשינויים במשפחה. נושאי הקורס: הקורס יעסוק בהיבטים  
בין דוריים, שלבים שונים בחיים   סוציולוגיים, פסיכולוגיים ותרבותיים של המשפחה. ביתר פירוט:  יחסים

המשפחה, מעבר מילדות לגיל ההתבגרות, הבגרות הצעירה ומאפייניה )מגורים משותפים, יציאה מבית ההורים  
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טיפול בילדים והורים מבוגרים, קונפליקט עבודה משפחה, פרישה מהעבודה, מעבר לסבאות  -ועוד(, דור הביניים
 והמשפחה המזדקנת.   

 56ש' /  / נ"ז  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   17:00-18:30 ' ד   ד"ר דפנה הלפרין    17123ב' 
 )מיועד לקבוצת סגורה(   19:30-21:00 ' ד   ד"ר דפנה הלפרין    17123ב' 
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(  )מוכר לצרכי דמ"מ(  ילדים ונוער במשפט הפלילי
לבין עולם   ונוער מוסריים ומשפטיים הקשורים לנקודות המפגש שבין עולמם של ילדים הקורס יעסוק בהיבטים 

  - נזקקות  ,הגנה על ילדים , דרכי ענישה ושיקום - ילדים עוברי חוק נדון בסוגיות כגון:  במהלך הקורס  .המשפט
נית לילדים,  , אלימות במשפחה וענישה גופחובת הדיווח על עבירות אלימות והזנחה בילדים ה, טיפול והשגח

במהלך הדיון בנושאי הקורס, תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים    . עבירות מין בקטינים ושל קטינים
 . על סדר היום בארץ ובעולם

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 בוצה סגורה( ק)מיועד ל  19:00-20:30ד'        ענבל פלג קוריאטד"ר     17165' ב
 

 ההיסטוריההמשפחה בראי 
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחיי המשפחה והתפתחותה במהלך ההיסטוריה. נדון במוסד הנישואין, טקסי  

יחס לגירושין. נבחן את מעמדם ותפקידם של בני הזוג, את האידיאליזציה של חיי המשפחה  וההאירוסין והחתונות  
את הבעיות במערכת הזוגית והתמודדות  ו תפיסות השונות של "כבוד המשפחה" והשפעתן הוהמציאות, את 

  איתן. נציג את הגישות השונות כלפי המיניות, נבחן את היחס לילדים ותהליך חינוכם במסגרת המשפחה 
נמחיש  אלו רכת המשפחתית והיחס למוות. סוגיות ובמוסדות ההשכלה. נתייחס למקומם של הזקנים במע

 אזורים. דוגמאות לאורך ציר הזמן ובמגוון ב
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(  19:30-21:00גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ד'     17177   'ב
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(   )מוכר לצרכי דמ"מ( פגיעות מיניות בילדים 
מותאמות ופוגעניות בקרב ילדים ובני נוער תוך  -הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי בתחום התנהגויות מיניות לא

נות במגמה מדאיגה של  מתן דגש מיוחד לסוגיית ההתנהגות המינית הפוגענית. תופעה זו נמצאת בשנים האחרו
החמרה מבחינת שכיחות ואופני הביטוי. עקב כך, מופנית כיום תשומת לב מחקרית, חברתית וטיפולית הולכת  
וגוברת בניסיון להבין את התופעה על רצף ההתפתחות הפסיכולוגית והמינית, ואת דרכי ההתמודדות היעילים  

  לטיפול ומניעה.  
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
      08:00-09:30'   ו   טל ליאור"ר ד  17229' ב
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(   )מוכר לצרכי דמ"מ(    היבטים חברתיים וביולוגיים  -סמים
השפעות  ב ,רעה, תלות, סבילות, מינון יתר(הקורס יעסוק במושגי יסוד של השימוש בסמים ואלכוהול )שימוש ל 

אותם סמים הנמצאים בשימוש רחב בישראל, תוך מתן דגש לסמים ותופעות חדשות  הגופניות והנפשיות של 
מניעה   ,יובאו היבטים של חינוך אצל בני נוער וצעירים. ייסקר הרקע ההיסטורי, התרבותי והדתי של השימוש. 

השוואת  דוגמאות מהנעשה בישראל בכל היבט תוך  יוצגו  בנושאים אלו    -והסברה, חקיקה ואכיפה, טיפול ושיקום 
  . 1: במהלך הקורס תינתן התייחסות מיוחדת ודיון פתוח בשאלות אקטואליות  המצב לנעשה במדינות אחרות.

 . תרמילאות וסמים. 3  . . הדיון בלגליזציה של הקרויים סמים קלים2   .מתן קנביס למטרות רפואיות בישראל 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15ו'    ד"ר חיים מהל    17149' ב
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(   )מוכר לצרכי דמ"מ(קריירות עברייניות 
ולעמוד על   ם, אלו שפיתחו קריירות עברייניותימטרת הקורס לבחון את מסלולי החיים של העבריינים הכרוני

ויים לנווט את הפרט למסלולי  ש ולנתח מצבים הע. הכרת מושגי היסוד ופיתוח יכולת לזהות, להכיר  סוגיהם השונים 
חיים עברייניים. תובא התייחסות לתקופות התפתחות שונות בחיים והמאפיינים שלהן בהקשר למעורבות  

 בהתנהגות עבריינית. 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   10:15-11:45ד"ר ורד תמיר    17213  ' ק
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(   )מוכר לצרכי דמ"מ(עבריינות נוער 
בנושא התנהגות עבריינית בקרב בני נוער תוך  ויישומיות  ת ידע והכרות עם גישות תיאורטיות  נועד להקנו  הקורס 

של עבריינות נוער,  בקורס נדון בסוגיות אישיות וחברתיות בהקשר    התייחסות לתתי קבוצות וסוגי עבירות שונות.
דיסציפלינרית )ביולוגיות, פסיכולוגיות,  -תוך הקניית ידע בתחום עבריינות בקרב בני נוער מנוקדת מבט מולטי 
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סוציולוגיות, משפטית וקרימינולוגית(. נלמד גישות והסברים תיאורטיים לתופעה, לצד הגדרות קליניות וסוגיות  
 .ות, טיפול ושיקום משפטיות. בנוסף, נסקור ונדון בדרכי התערב 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   08:00-09:30ד"ר ליאור טל ו'   17235 ' ק

 
 הכל נשאר במשפחה? משפחות שליטות במדינות המפרץ

כל מדינות המפרץ )סעודיה, כווית, בחריין, קטאר, איחוד האמירויות ועומאן( הן מונרכיות, כאשר באופן מעשי  
מוקד הכוח העיקרי מצוי בידי המשפחה השלטת. קורס זה יעסוק במודל הייחודי שהתפתח במדינות המפרץ,  

אמצעותן נבין את המנגנונים  שליטה באמצעות המשפחה. נדון בסיפורן של כל המשפחות השליטות במפרץ, וב 
השונים שמאפשרים את יציבותן של המונרכיות במפרץ. כמו כן נערוך השוואה בין המשפחות וננתח את תקופות  

 המשבר במודל סדר הירושה.  
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   08:00-09:30ד"ר ערן סגל  ו'    17241 ' ק
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


