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 מטרת הלימודים 
ת הבנת השינויים בעולם החברתי והארגוני תוך דגש  בעידן הגלובלי ובכלל, דורש הצלחה בעולם העבודה

בסביבה רב תרבותית  על סוגיות אקטואליות, ודורשת ידע ומיומנויות לניהול שינויים ארגוניים וחברתיים 
עובדים זוכים להשתייך לארגונים בכל רחבי העולם ונדרשים להתמודד עם   .ומגוונת ובמציאות גלובאלית

תרבויות ארגוניות שונות. בישראל, כניסת החברות הבינלאומיות לשוק יוצרת הזדמנויות לחשיפת העובדים  
הן ברמת   ,לית חשופה לשינויים הגלובליים למאפייני ארגונים וקודים תרבותיים שונים. גם החברה הישרא 

 האוכלוסייה במגוון הרחב של התרבויות והן ברמת הארגונים מבחינת התרבות הניהולית.  
ם ארגון וניהול, הובלת שינויים ארגוניים וחברתיים, הכרות עם מגוון חברתי:  משלבת ידע בתחו  תכנית הלימודים

תכנית הלימודים תואמת   ית משלבת בין למידה עיונית וחווייתית. תרבויות, מגדר, דפוסי זוגיות ומשפחה. התכנ
כניות הלימודים המקבילות המוצעות באוניברסיטאות בארץ. עם זאת, התכנית נועדה להביא לידי ביטוי  את ת

 את הלכי הרוח, המגמות והשינויים בחברה הישראלית.  
חוגית וניתן לשלבם עם לימודים באחד מהחוגים הבאים: פסיכולוגיה,  -הלימודים מתקיימים במתכונת דו
עם   ואנתרופולוגיה השילוב של סוציולוגיה .והחוג הרב תחומי במדעי החברהקרימינולוגיה, חינוך, מדע המדינה 

להשתלבות בשוק התעסוקה  ים נוספים מקנה כל , נוסף מרחיב את בסיס הידע של הסטודנטיםלימודים חוג 
 ומאפשר להם המשך לימודים לתארים מתקדמים במגוון רחב של מקצועות. 
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עידן הנוכחי של שינויים את ה שקפיםהתוכנית מאורגנת סביב שלושה דגשים יישומיים המ
 :מתמידים

  

 לימודי ארגון וניהול  .1
, וידע  מבנה והתנהגות ארגונית -סוציולוגי הובלת שינויים ארגוניים בעידן המורכבות, תוך שילוב בין ידע 

 . תרבות ארגונית, כהכנה לתואר השני בפיתוח ויעוץ ארגוני  - אנתרופולוגי
הלימודים מכוונים לסייע לסטודנטים לזהות את התהליכים המרכזיים בארגון, ולהקנות להם כלים בסיסיים  

גלובלי, תוך  הניהול הניהול המשאב האנושי ועולם העבודה,  בלימודים שמים דגש על  לאבחון ולפיתוח ארגוני. 
 . הבנת ההבדלים התרבותיים והשפעתם על הצלחת חברות 

 
   תחומי הלימוד: בין 

מיומנויות תקשורת בינאישית  , פוליטיקה ארגונית , תרבות ארגונית, ניהול ומנהיגות, סגנונות התנהגות ארגונית
 . יבטים משפטיים בעולם הארגונים והעבודההת, מו"מ וגישור בארגונים, בעבודת צוו

 

 לימודי הובלה וניהול שינוי חברתי .2
רכישת ידע ומיומנויות בתחומי: מנהיגות חברתית, אקטיביזם חברתי, בינוי קהילות ושותפויות, סוגיות סוציולוגיות  

 מו"מ וגישור בקהילה.  אקטואליות,
 

 תרבותי-לימודי מגוון חברתי .3
הקניית ידע וכלים בתחומי תרבויות, מאפייני החברה הישראלית, תרבות  אנתרופולוגיה תרבותית וחברתית, 

 דיגיטלית, מגדר, התמודדות עם דפוסי זוגיות ומשפחה שונים. 
 

  . לימודי האנתרופולוגיה באקדמית עמק יזרעאל מתאפיינים בגישה רחבה המאפשרת לכם ליהנות משני העולמות
תלמדו קורסים המעשירים את  הדעת בשאלות הנוגעות בטבע האדם, השוני בין תרבויות, והקניית דרכים  אצלנו  

 .  האנתרופולוגיהשל והיישומי דגש על הפן המעשי   יםשמלהבין את השונה והאחר וזאת לצד קורסים ה
 

 
  מסלול ישיר לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני

ולוגיה מאפשרים מסלול כניסה ישיר לתוכנית ללימודי תואר שני בפיתוח  הלימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופ
 וייעוץ ארגוני ללא צורך בהשלמות, בכפוף לתנאים הבאים: 

 

 ים. חוגשני הלתואר ראשון כנדרש בעמידה בממוצע   •

 ראיון קבלה.  •

 עמידה בממוצע הנדרש לתואר שני בסיום שנה ב'.  •
 
 
 

   :םה הישירמסלול לבוגרי ה יםהמוענק אריםהת
 B.A.+ )בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה )ובחוג לימודים נוסף M.A. בפיתוח וייעוץ ארגוני. 
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  למידה משלבת התנסות – התנסות מעשית במסגרת הלימודיםתכנית 

 

השתלבות בארגונים  ,  ן תעסוקתי כבר בזמן הלימודים צבירת ניסיו,  חשיפה לעולם העבודה  ,  התנסות מעשית 
 . ציבוריים ועסקיים ועמותות חברתיות 

 
בהתנסות המעשית ובשילוב הסטודנטים בקהילה העסקית   רואה חשיבות רבה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההחוג  
הלימודים. בכך זוכים הסטודנטים לצבור ניסיון, לפתח קשרים וליישם את הידע התיאורטי שרכשו  במהלך עוד 

 במהלך לימודיהם.  

 
  בחברות השמה,   - בין היתרישובצו  , אשר  חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהבסטודנטים משנה ג'  ל   התכנית מיועדת 

 . ועמותות  עסקיים ,  , ארגונים ציבוריים ארגוני וסקרים ייעוץבמחלקות משאבי אנוש, בחברות בתחום 
קחו חלק בתכנית יידרשו  י הסטודנטים אשר י תוכר כחלק מנקודות הזכות לתואר. תכנית ההתנסות המעשית

 ואנתרופולוגיה. במסגרת החוג לסוציולוגיה מלווה אקדמי שנתי  ללמוד קורס 
ייהנו הסטודנטים מסדנאות הכנה לשוק העבודה, העוסקות בבניית קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה,   , כמו כן

 במרכזי הערכה, שיווק עצמי ועוד.  כלים להצלחה 

 
 
 

 כיווני התפתחות וקידום מקצועי
במגוון תפקידים ניהוליים, ארגוניים  מידי שנה משתלבים בוגרי התואר הראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

תפקידי מחקר במכוני מחקר,   הול פרויקטים קהילתיים, וחברתיים כגון: ניהול משאבי אנוש, הדרכת עובדים וני
 ריכוז וניהול בחברות כ"א, מגוון תפקידים בבנקים וארגונים נוספים בסקטור הפרטי, הציבורי ובמגזר השלישי. 

כניות לימודים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה )דוגמת  לב במגוון ת, יוכלו הבוגרים להשת כמו כן 
פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני, סוציולוגיה יישומית, מנהל ציבורי, לימודי מגדר, ניהול משאבי אנוש, לימודי עבודה,  

 . מנהל עסקים ועוד( 

 

 מבנה תכנית הלימודים 
שנים )שישה סמסטרים(. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור  חוגית נמשכים שלוש  -הלימודים בתוכנית הדו 

נ"ז, שמורכבים מקורסי חובה, לימודי יסוד, קורסי בחירה וסמינריון כמפורט להלן. קורסי החובה, המורכבים   60
ומלימודי היסוד המקנים לסטודנטים ידע ומיומנויות  מי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, ממקצועות הליבה בתחו

ש בשפה ובכלים אקדמיים שיאפשרו להם, במידה ויבחרו בכך בעתיד, להתמקצע בתחום. במסגרת פיתוח  שימו
סמינריון מסכם בהנחיית אנשי הסגל   יכולת הבנה וחשיבה אקדמית הסטודנטים חייבים בבחירה והגשה של 

 האקדמי הבכיר.  
 

 החלוקה לפי שנים
החובה ולימודי היסוד נקבעים במערכות השעות מראש ולא  הלימודים מתפרסים על פי המפורט בהמשך. קורסי  

בכל שנה קורסים מחוג הלימוד הנוסף כך שמכסת נקודות הזכות בשני החוגים   למדניתנים לשינוי. הסטודנט י 
 נ"ז בכל שנת לימודים.  42עד  38ביחד תעמוד על 
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 תכנית הלימודים 
 

 * שנה א
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     לימודי חובה

  5 6 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת(  21011

  5 6 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת(  21009

  2 2 בעולם דיגיטלי  פסיכולוגיה חברתית     21169

סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית   21170
 בעידן העכשווי 

2 2  

  2 2 מבוא לחברה הישראלית   21171

     יסודלימודי 

  2 4 סטטיסטיקה תיאורית )שו"ת(  21150

 סטטיסטיקה תיאורית  2 4 סטטיסטיקה הסקתית )שו"ת(  21152

  2 2 כתיבה מדעית   27012
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
      ולימודי יסוד.  בכל קורסי החובה 60א. ציון עובר 

 
 * שנה ב

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     לימודי חובה

 מבוא לסוציולוגיה 2 2 תיאוריות סוציולוגיות  21172

 מבוא לאנתרופולוגיה  2 2 תיאוריות אנתרופולוגיות  21017

  2 2 מבוא לחברה הישראלית   21171

  2 2 בקהילות מו"מ וגישור בארגונים ו -סדנא 21143

21173 
 

סוגיות חברתיות עכשוויות: מניתוח  
 לשינוי חברתי ביקורתי  

2 2  

     לימודי יסוד

יות  נשיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכות 21021
 ( )שו"ת

4 3  

,  ית כתיבה מדע 3 4 שיטות מחקר א' )שו"ת(  21154
 סטטיסטיקה הסקתית 

 שיטות מחקר א  3 4 שיטות מחקר ב' )שו"ת(  21156

     קורסי בחירה  

  יולוגיה סוצבחוג ל בחירה   י קורס 
כמות קורסי הבחירה  רופולוגיה: ואנת

הנדרשים משתנה ותלויה בחוג הנוסף  
יש לבדוק באתר בשנתון   הנלמד.

     .חוגיות -תכניות דו

     

 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'  
 ולימודי יסוד.  בכל קורסי החובה 60א. ציון עובר 
 בכל קורסי  הבחירה.  56ב. ציון עובר 

     
ב' בהתאם  - בהשלמת כל הרמות באנגלית ובהשלמת כל קורסי החובה של שנים א' והרשמה לסמינריון מותנית 

 לדרישות. 
 

*בשנה א' ובשנה ב' לימודי היסוד ולימודי החובה ניתנים במסגרת החוג לסוציולוגיה 
 במסגרת החוג הנוסף. אוואנתרופולוגיה 
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 שנה ג
 

 קורסי קדם נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

     חובה לימודי 

  והיסוד  קורסי החובה  x 1    6 6סמינריון   
ב',  -של שנים א' ו 

אנגלית ברמת  
 .   ב'מתקדמים 

     קורסי בחירה 

קורסי בחירה בחוג לסוציולוגיה   
כמות קורסי הבחירה  ואנתרופולוגיה: 

הנדרשים משתנה ותלויה בחוג  
הנוסף הנלמד. יש לבדוק באתר  

     .חוגיות- דובקובץ שנתון תכניות  

     

 
 . 60 - המעבר בסמינריון ציון 

      . 56 -ציון המעבר בקורסי הבחירה  
 
 
 

כנית "משיב הרוח" )לימודי  נ"ז בת 6 על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של - קורסי "משיב הרוח"
 . כניות דו חוגיות" "תשנתון   עפ"י הפירוט שמופיע בקובץ    -העשרה( 

 "משיב הרוח" שיפורסם בנפרד.   בקובץ  הקורסים ניתן למצוא בשנתוןאת רשימת 
 
 

 תנאים לקבלת התואר
 בהתאם לדרישות דלעיל. בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  נקודות זכות  60השלמת 
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 קורסי חובה שנה א'<<
 

 שיעור-סטטיסטיקה תיאורית
ויישומי במושגי יסוד בסטטיסטיקה תיאורית. במסגרת הקורס נדון בכלים להצגה  הקורס יקנה ידע בסיסי, עיוני 

התפלגות    לוחות, גרפים, ערכים מרכזיים, מדדי פיזור, וכן נדון בנושא של שברונים,  ותיאור נתונים באמצעות 
 נורמלית ומדדי קשר. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45א'     מיכל רז ד"ר  21150א' 
 

 תרגיל-סטטיסטיקה תיאורית
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     12:15-13:45   ' א    סיביה סוסונוב גב'     21150א' 
 

 מבוא לסוציולוגיה 
הסוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר יחסי הגומלין בין בני אדם ובניתוח מאפיינים של חברות ותרבויות שונות.  

תחומים שונים הנוגעים למדע הסוציולוגיה )כגון תרבות, סטייה  מטרת הקורס היא להפגיש את התלמיד עם 
חברתית, ריבוד חברתי, סוציאליזציה וכו'(, ולבחון אותן דרך נקודת המבט הסוציולוגית תוך ניתוח ביקורתי  

 המציאות החברתית באמצעות הפרספקטיבות התיאורטיות השולטות בתחום.  של
   60 נ"ז / ש' / 5שש"ס /  4
   08:30-11:45'  ה  גולן פדידהד"ר  21011' א
 

 תרגיל-מבוא לסוציולוגיה
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 14:15-15:45'   ה      דוד יהלום   מר   21011' א

 ( 01.09.20 - )מעודכן נכון ל  17:45-19:15'   ה     דוד יהלום מר     21011א' 
 

 סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית בעידן העכשווי
עוסק בניהול והתנהגות ארגונית ונועד להקנות ראייה כוללת ורחבה של מערכות ארגוניות ושל האנשים  קורס זה  

הפועלים בהן ומפעילים אותן.  במסגרת הקורס נבחן את זיקת הגומלין בין התהליכים האישיים והקבוצתיים לבין  
 לניהול ארגונים בתקופתנו. המערכת הארגונית וסביבתה, ונבליט את ההשלכות היישומיות של הידע הנלמד  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 01.09.20 -)מעודכן נכון ל   16:00-17:30בלדרמן    ה'  - ד"ר אורית שמיר 21170א' 
 

 כתיבה מדעית
במהלך הקורס נלמד את היסודות של כתיבה מדעית ועקרונות החיפוש במאגרי מידע מדעיים. נקרא מאמרים  

עת ונתרגל כתיבה של מאמרים  -המבנה הבסיסי של הצגת חומר מדעי בכתבי מתחומים שונים, ננתח את 
 בנושאים רלוונטיים. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 כתיבה מדעית  23183ז: 

 08:30-10:00ד"ר אורית שמיר בלדרמן   א'     27012ב'  

 
 שיעור-סטטיסטיקה הסקתית

סטטיסטיקה תיאורית . ייעודו העיקרי של הקורס הינו הקניית  קורס זה מהווה המשך לנושאים אשר נלמדו בקורס  
ידע בפרוצדורות הסטטיסטיות המקובלות במדעי החברה. במסגרת הקורס נניח את אבני היסוד למחקר  
האמפירי, במטרה לאפשר קריאה והבנה של נתונים סטטיסטיים המופיעים במאמרים מדעיים, בחירה מתאימה  

 .ת מחקר ויכולת ניתוח ודיווח של פלטים סטטיסטייםבמבחנים סטטיסטיים בעבודו 
 60נ"ז / ש' /  2 שש"ס / 2

 סטטיסטיקה תיאורית  21150ק : 
 10:15-11:45   א'  מיכל רז ד"ר   21152ב' 

 
 תרגיל-סטטיסטיקה הסקתית

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
    12:15-13:45'  א   גב' סיביה סוסונוב    21152ב' 
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  הישראליתמבוא לחברה 
מטרת הקורס היא לפרוש בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות  
אתניות, מגזרים דתיים, לאומיים, שכבות חברתיות,  תרבויות משנה ואידיאולוגיות הנפרסות על פני קשת רחבה.  

החברה הישראלית, גבולות החברה  היסטוריים של - הקורס ינסה לספק לסטודנט ידע על המקורות החברתיים
 הישראלית והשסעים המאפיינים אותה. 

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00'  ה    ד"ר גולן פדידה   21171ב' 
 

 מבוא לאנתרופולוגיה
- החברתית בקורס זה נערכת היכרות בסיסית עם אופן החשיבה, תחומי העניין ודרך החקירה של האנתרופולוגיה  

תרבותית, הפיסית, והאנתרופולוגיה של השפה. בקורס נסקור מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות; נדון,  
מפרספקטיבה אנתרופולוגית, בסוגיות כגון: הפרהיסטוריה האנושית ומיקום האדם כבעל חיים פיסי בעולם החי,  

שרי שארות ומשפחה, שלבים במחזור  האבולוציה של מערכות תרבות, אנתרופולוגיה כלכלית ואופני ייצור, ק 
החיים, טקסים, סמלים ומיתוסים, תפיסות תרבותיות של בריאות וחולי ונתרגל התנסות מעשית בדרכי החקירה  

 והפקת התובנות המאפיינות את האנתרופולוגיה. 
    60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  4

 ( 10.12.20 - נכון ל)מעודכן     10:15-13:45ה'    ורטש-ד"ר דפנה שיר  21009ב' 
 

 תרגיל-מבוא לאנתרופולוגיה
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

 ( 10.12.20 -)מעודכן נכון ל     14:15-15:45א'     מר דין שושנה  21009ב' 
 ( 10.12.20 - )מעודכן נכון ל    16:15-17:45' ה    מר דין שושנה  21009ב' 

 
 פסיכולוגיה חברתית בעולם דיגיטלי

החברתית חוקרת את השפעת הזולת על מחשבותיו, הרגשותיו והתנהגותו של הפרט. זהו תחום  הפסיכולוגיה 
מחקרי ענף ומתפתח, במסגרתו נחקרים נושאים כגון קבלת החלטות, התנהגות בקבוצה, קונפורמיות, תוקפנות,  

כיום לידי ביטוי  סטריאוטיפים ודעות קדומות, ועוד. נושאים אלה רלוונטיים מאוד גם בימינו, אך חלקם באים 
טלי בו אנו חיים. מטרה מרכזית של  יבאופנים חדשניים נוכח השינויים הטכנולוגיים המאפיינים את העולם הדיג 

הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע לגבי תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, מושגים מרכזיים ומחקרים  
 היבטים אלה בעולם הדיגיטלי, על מאפייניו השונים. מובילים בתחום, תוך מתן דגש על יישום 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 פסיכולוגיה חברתית בעולם דיגיטלי  21078מבוא לפסיכולוגיה חברתית /  21015: ז
 ( 04.08.20 -)מעודכן נכון ל    14:15-15:45    ' ה  גב' יעל סקורקוביץ'    21169' ב
 

 
 

 שנה ב' קורסי חובה << 
 

 שיעור-מחקר א'שיטות 
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלי יסוד להבנתה של החקירה המדעית, ולאפשר להם להעריך מחקר בצורה  

אפשר לסטודנטים תכנון מחקר בסוגיה חברתית העומדת על הפרק. נושאים שיידונו: מושגי  מביקורתית. הקורס  
והגדרות אופרטיביות; מדידה; מהימנות ותוקף; דגימה; איסוף  יסוד בשיטות מחקר; תיאוריות והשערות; משתנים  

סולמות, סוציומטריה,  - שיטות של הסתכלות, שאלון וריאיון; ניתוח תוכן; ניסוי; שיטות עיבוד נתונים-נתונים
 עיבודים בשיטות מכניות; בעיות מוסריות במחקר חברתי. 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
סטטיסטיקה תיאורית,    31311או    31301או    33021או    21150כתיבה מדעית,    23182או    31304או    27012ק :  

 סטטיסטיקה הסקתית.   31312או  31301או  33022או  21152
 14:15-15:45'  ג   בלדרמן -ד"ר אורית שמיר   21154א'  

 

 תרגיל-שיטות מחקר א'
   נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

    10:15-11:45   ' גב' הדר אליאש   ג   21154א'  
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 )סדנא( משא ומתן וגישור בארגונים ובקהילות
קרימינולוגיה ,   - בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשילוב עם החוגים ות /מיועד לסטודנטים - )בסמסטר א'

 ( לסטודנטים/ות בשילוב פסיכולוגיה, חינוך  - . בסמסטר ב'מדע המדינה , רב תחומי במדעי החברה
אישיים,  - וגישור אשר נועדו לקדם התמודדות בונה עם קונפליקטים ומתחים ביןהסדנא תעסוק ביישומי משא ומתן  

בתוך צוותים ובין קבוצות בארגונים ובקהילות.  שימוש מושכל בגישות אלו מעודד שיתופי פעולה ובניית שותפויות  
ם הגישה של  בסביבות עבודה ומגורים מורכבות ומגוונות. הקורס ישלב בין הגישה של הפסיכולוגיה החברתית ע

הסדנא תתבסס על למידה חווייתית והשתתפות אקטיבית של הסטודנטיות/ים   הסוציולוגיה הביקורתית. 
שים של משא ומתן וגישור  במסגרת הסדנא הסטודנטיות/ים ילמדו על מהות, עקרונות ושימו  בהעברת הפעילויות.  

 ובקהילות וכן ירכשו כלים ראשוניים ליישומם בארגונים, קהילות ובחיים האישיים שלהן/ם.    בארגונים 
 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

   16:15-17:45ג'     סביליה סינה -פרופ' הלנה דה  21143א' 
   10:15-11:45ה'    סביליה סינה -פרופ' הלנה דה  21143ב' 

 
 יות נשיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכות

עקרונות היסוד ודרכי הפעולה המרכזיות של שיטות המחקר האיכותניות ויקנה, באמצעות   הקורס יציג את
  כלים ומיומנויות שנדרשים לעריכת מחקר איכותני. התנסות ותרגול,

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
 08:30-10:00'  ה ד"ר דניאלה אריאלי   21021א' 
 

 תרגיל -שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
 14:15-15:45'  ה   גב' מיטל מסורי   21021' א

 
 תיאוריות אנתרופולוגיות

תרבותית. בין הנושאים  - הקורס יעסוק בסקירת התיאוריות המרכזיות בהתפתחות האנתרופולוגיה החברתית 
תרבותי, פרנץ בואז ואסכולת תרבות ואישיות, עבודת שדה ותיאוריות  -חברתישיידונו בקורס: אבולוציוניזם 

, אנתרופולוגיה סמלית ופרשנית, שיח פוסט מודרני  סטרוקטורליזם -פונקציונאליסטיות, סטרוקטורליזם וניאו
 ופמיניסטי באנתרופולוגיה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 מבוא לאנתרופולוגיה   21009ק : 
 12:15-13:45'  ה ניאלה אריאלי  ד"ר ד 21017א' 
 

 שיעור -שיטות מחקר ב'
קורס זה הוא המשך לשיטות מחקר א'. מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים כלים בסיסיים לעריכת מחקר, תוך  
התנסות מעשית בכל שלבי תכנון המחקר וביצועו, כולל איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת דו"ח מחקר. הדגש  

לות המחקר, איסוף הנתונים,  בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שא
 ל"חלונות", וכתיבת דו"ח המחקר.  SPSSמדידה וניתוח נתונים בעזרת תוכנת 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
 שיטות מחקר א'  21154ק : 
 08:30-10:00'  ג אורית שמיר בלדרמן  ד"ר    21156ב'  

 

 תרגיל-שיטות מחקר ב'
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

     10:15-11:45'  ג   גב' הדר אליאש   21156ב'  

 
 מניתוח בקורתי לשינוי חברתי סוגיות חברתיות עכשוויות:

של סוגיות מורכבות בחברה   והמעשיים התיאורטיים  ובחינת ההיבטים נעסוק בניתוח, דיון  במהלך הקורס 
קבוצות   וביניהן קבוצות מיעוט לאומיות,מגוונות     נבחן את מעמדן החברתי, כלכלי ופוליטי של קבוצות   הישראלית.

ונדון באפשרויות לשפר את מצבן תוך צמצום   אתניות שונות, נשים וגברים, להט"בים, קבוצות עם צרכים מיוחדים, 
נדון במפגש בין הקבוצות השונות, בדינמיקה של היחסים בין ובתוך הקבוצות, ובמגמות   שוויון. - אי

וגיה באמצעים שונים, כגון: עיתונות, שירה, מדיה, ספרות, קולנוע, פרסומות  נבחן כל ס  לאורך זמן.  ובשינויים 
 ורשתות חברתיות. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45גב' לירון עינצ'י    ג'      21173ב' 
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 תיאוריות סוציולוגיות

וצגו התיאוריות העיקריות  השיעור דן בסוגיות המרכזיות בהן עוסקת התיאוריה הסוציולוגית.  בחלק הראשון י 
האנושית וההתפתחויות החלות בה.    של הסוציולוגיה הקלאסית )מרקס, דורקהיים וובר ואחרים( להבנת החברה 

הקורס יסקור את האסכולות המרכזיות של התיאוריה הסוציולוגית )קונפליקט, פונקציונליזם, אינטראקציה  
תיאוריות אלה והתיאוריות הקלאסיות. חלקו השני של השיעור יעסוק  סימבולית, חליפין( ואת הקשרים בין 

.  נדון בהגותם של  21- ובתחילת המאה ה 20-בתיאוריות הסוציולוגיות ובחשיבה החברתית בסוף המאה ה
בורדייה, גידנס, הברמס ואחרים. בנוסף, ננסה להבין מושגים ההופכים להיות יותר ויותר  : תיאורטיקנים בולטים 

מודרניזם, גלובליזציה, רב תרבותיות, חברה אזרחית, ונבדוק כיצד אפשר  -בשיח הציבורי כגון פוסטנפוצים 
 להסביר באמצעותם תופעות חברתיות.  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 מבוא לסוציולוגיה  21011ק : 

 12:15-13:45'  ה   מיכל שמיר ד"ר   21172'  ב
 

 מבוא לחברה הישראלית 
רב תחומי  שילוב עם החוגים: סטודנטים/ות בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ב מיועד ל -תשפ"א  בשנה ב')

 מינולוגיה(  י קרו , מדע המדינה, חינוך במדעי החברה 
מטרת הקורס היא לפרוש בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות  

שכבות חברתיות,  תרבויות משנה ואידיאולוגיות הנפרסות על פני קשת רחבה.  אתניות, מגזרים דתיים, לאומיים,  
היסטוריים של החברה הישראלית, גבולות החברה  - הקורס ינסה לספק לסטודנט ידע על המקורות החברתיים

 הישראלית והשסעים המאפיינים אותה. 
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   08:30-10:00   'ה      ד"ר גולן פדידה   21171ב' 
 
 
 

   קורסי בחירה<< 
 

 שילוב ואיזון בין עבודה למשפחה בקרב נשים וגברים בחברה המודרנית
אף מקומות העבודה יוצאים   גבוהה.נשים שמצליחות לשלב ולאזן בין עבודה למשפחה זוכות לאיכות חיים 

נשכרים ונהנים מהפרודוקטיביות שלהן. למרות שהמשפחה נחשבת לתחום החשוב ביותר עבור רובנו, תכנונה  
. מתי להתחתן? מתי ללדת את הילד הראשון? מתי ללדת  מתקיים או לכל הפחות לוקה בחסר בדרך כלל אינו 

ירה מוצלחת? על שאלות אלו יינתן מענה בקורס.  הקורס  את הילד השני כך שגידול הילדים לא יחבל בפיתוח קרי 
יעסוק בהיבטים תיאורטיים, התנהגותיים ויישומים בתחום השילוב בין עבודה למשפחה, ובין היתר יבחן את  

 הדרכים להגיע לתוצאות מיטביות בתחום הקריירה והמשפחה.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45ד"ר עולא נבואני   ג'     21176א'  
 

 למה לי פוליטיקה )ארגונית( עכשיו?
 פוליטיקה אך ואינטרסים. פוליטיקאים ,לבחירות  לרוב ומקושר  היוונית מהשפה שמקורו  מושג היא פוליטיקה

 הפוליטיקה מאזו(. ( הביניים ורמת  המיקרו רמת , המאקרו רמת -השונות  ברמותיו  ארגונים  של  גם נחלתם  הינה
 סמכות  הפעלת  יחסי חליפין,  ,שכנוע  בחובה טומנת והיא פורמאליות  ובלתי פורמאליות צורות ללבוש  יכולה

בארגון   קבוצתית או אישית ומשרתות תועלת לשינויים נתונות אלו,  התנהגויות  .ומגוונות רבות בטקטיקות  ושימוש
 פוליטיקה המונח את  להבין היא הקורס הארגוניות(. מטרת המטרות את  תואמת שאינה או תואמת היא אם בין(

,  עובדים  אנו בו בארגון או  במשרד-בארגון  במערכת היחסים תפקידה את גם כמו ומאפייניה שורשיה , ארגונית
 בנוסף . בארגון שונות ויחידות  קבוצות ובין לממונים בין עמיתים  יחסים לעבודה, עמיתים בין היחסים במערכות

 על  כמשפיעה הפוליטיקה  ; ארגוניים ותהליכים מבנים על  הפוליטיקהשל  השפעתה בנושא  בהרחבה  ידון  הקורס 
 .מרחוק  ועבודה הארגונית  הלמידה  התרבות, ,ארגוני  מבנה ארגונית,  אסטרטגיה

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 הפוליטיקה  בראי ארגונים ניהול  80157 ז:
 10:15-11:45    ה' אורית שמיר בלדרמן    ד"ר  21066' א
 
 
 
 
 
 
 



 

 11  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -תשפ"א שנתון 

  יזמות וחשיבה עסקית לסוציולוגים ואנתרופולוגים -למידה משלבת התנסות*
 התנסות מעשיתתכנית חובה לסטודנטים המשתתפים ב -קורס מלווה

 ( אשר התקבלו לתכנית התנסות מעשית  מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד קורס שנתי, )
- כ)בהיקף של  במסגרת תכנית התנסות מעשית  הקורס יעסוק בהיכרות תיאורטית המשלבת התנסות מעשית

( עם עולם היזמות הן בבחינת התיאוריות המלוות את התחום והן בבחינת ההיבטים  התנסות שעות 120
כנית עסקית, תכנון והתנהלות פיננסית, גיוס משאבים,  ום ולניהול מיזמים )כגון פיתוח תהניהוליים הייחודיים לקיד

ד(. הקורס יציג בפני הסטודנטים/ות מקצת מן האתגרים איתם מתמודדים יזמים  שיווק למשקיעים ולקוחות ועו 
מהשלבים הראשונים במטרה לשפר את התנהלותם היזמית ולקדמם באימוץ דרכי החשיבה האסטרטגית  

הלך  יהיו אלה מיזמים חברתיים, חינוכיים או עסקיים. במ . והטקטית הנדרשים בייזום ומימוש מיזמים חדשים
עם יזמים ומנהלים מתחומים שונים במשק במערכת הציבורית, העסקית, וארגוני החברה  יימו פגישות  הקורס יתק 

וודאות,  ה -האזרחית. דגש מיוחד יושם על הממדים הפסיכולוגיים של מעשה היזמות ובראשם ההתמודדות עם אי
 ועם הפער שבין החזון והאמונה במיזם לבין המציאות היום יומית.   עם הכישלון

 56 סד' /  נ"ז /  6שש"ס /  4
  -)מעודכן נכון ל   18:00-19:30ה'   ' ב': ססמ  +  10:15-11:45ה'    ' א: ססמ   ד"ר ענבל אבו   21099ש'  

10.12.20 ) 

הרישום לקורס יתבצע ע"י מזכירות החוג עבור סטודנטים שנה ג' אשר התקבלו לתכנית התנסות  *

 מעשית. 

 (סדנא) החברתית: בין פנאי לעבודההרשת 
הסדנא תקנה ללומדים כלים מעשיים אפקטיביים לקידום ופיתוח רעיון ברשת האינטרנט, הן באמצעות רשתות  
חברתיות מובילות והן באמצעות משאבים דיגיטליים אחרים, ובתוכם בלוג, עיצוב גראפי בסיסי, יצירת עמוד עסקי  

. הסדנא תשלב  LinkedInקצועית בפייסבוק ושימוש באפליקציות גיוס ומיון עובדים של הרשת החברתית המ 
שיעורים עיוניים לצד שיעורים מעשיים, ובהם יעמדו הסטודנטים על יתרונותיה של רשת האינטרנט, ובתוך כך  

יום מאידך גיסא. השיעורים  - תעסוקתי מחד גיסא, וכאמצעי לשיפור חיי היום-הרשת החברתית, כאמצעי לימודי 
נות של רשת האינטרנט, כמו גם למבנים הקהילתיים שצמחו בו,  העיוניים יספקו הצצה חטופה לעולם הרעיו

   ובשיעורים המעשיים יתורגם עולם הרעיונות לכלים מעשיים.  
 56נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45    ה'     מר דותן בלייס  21073  'א

 
 מקוון  קורס משולב: פרונטלי+  )סדנא( צילום ככלי אנתרופולוגי

תית. במהלך הסדנא נעסוק באופן שבו ניתן להשתמש  ימשלבת בין ידע תאורטי להתנסות מעשית וחוויהסדנה 

בצילום על מנת להבין את המציאות והתרבות וכן כיצד ניתן לשקף אותן. נלמד ל"קרא" ולמיין דימויים צילומיים  

ונבחן את השפעת הצילום על   וכן ליצור אותם בעצמנו. נעסוק במתח בין תיעוד אובייקטיבי לאקטיביזם חברתי 

ההשתתפות בסדנה  . השדה האתנוגרפי. )סוזאן סונטאג,רולאנד בארת, ויק מוניץ, איתן מכטר, אדוארד הרפר(

נים או מצלמות( וכן  יצירת סדרת  תכלול התנסויות בצילום  ושכלול השפה הצילומית שלכם )צילום בטלפו

   תצלומים העוסקת בנושא חברתי. 

 מפגשים בכיתה למפגשים מרחוק. בין   מבנה הקורס ישלב 

 56נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 12:00-14:15ה' גב' תמר שליט אבני     21560א'  

 )סדנא( מין ומגדר: חוויות, מחשבות, רגשות
מטרת הסדנה היא להעלות את המודעות לאופנים השונים בהם מגדר נוכח בעולמנו ומעצב את חיינו: התפיסות  
שלנו את עצמנו ואת אחרים, הפרשנות שאנו מעניקים לתופעות, השאיפות שלנו וההתנהגות שלנו. הסדנה  

הילתית משפחתית וכן הזירה  תעסוק במגדר בזירות שונות, לרבות זירת יחסי העבודה וארגוני עבודה, הזירה הק
אנתרופולוגיות על הקשר בין מין ומגדר  -גופנית. במהלך הסדנה יוצגו מושגים וגישות סוציולוגיות -האישית 

 בהקשרים תרבותיים מגוונים, ויערכו דיונים רפלקטיביים במשמעויות של מושגים אלו עבור משתתפי הסדנה.  
 56' / סדנ"ז /  2שש"ס /  2
                    16:00-14:30דניאלה אריאלי    ה'   ד"ר     21175 'א

 
 הצצה לעולם הייעוץ ארגוני

הוא תפקיד מאתגר אשר יוצר ערך חשוב ומשמעותי עבור הארגון, מנהליו ועובדיו. המטרה של יעוץ   ייעוץ ארגוני 
מטרת הקורס היא להציג בפני   ארגוני היא להביא לשיפור ביצועי הארגון באמצעות פעילות של פיתוח ארגוני. 

ם בעבודתם. הקורס  הסטודנטים את העבודה המבוצעת על ידי יועצים בארגונים והכרת כלים המשמשים אות
גישות מקובלות לתפיסת ארגונים המהוות בסיס לעבודת היועץ, מודלים לאבחון ארגוני וסוגים    , בין השאר, יכלול

 שונים של התערבויות. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
                    :17:45-1516'   ה    ד"ר אריאלה הראל  21174 'א



 

 12  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -תשפ"א שנתון 

 

 )סדנא( לעדשה של תרבות ארגוניתסיפורים ארגוניים מבעד 
 הסדנא בוחנת את הספרה הארגונית ומנתחת אותו מזוויות וממודלים שונים של תרבות ארגונית.  

תרבות ארגונית היא כלל הערכים, האמונות הבסיסיות, הנחות היסוד והמנהגים המשותפים לכלל חברי הארגון.  
התרבות הארגונית כוללת הן את הרובד הגלוי של ערכי הארגון, דברים חיצוניים ומוחשיים כגון, מבנה פיזי,  

ד שפועלים באופן בלתי מודע ונלקחים  לבוש, שפה, סמלים ומיתוסים, והן את הרובד הסמוי, ערכים והנחות יסו 
לכל ארגון תרבות המאפיינת אותו, המתפתחת בצורה ספונטאנית לאורך זמן, כתוצאה של   כמובנים מאליהם. 

פעילות גומלין בין חברי הארגון. טענה רווחת היא כי תרבות ארגונית "חזקה", המתאימה לסביבה החיצונית,  
טענה זו תרמה לפיתוח של גישה הרואה בתרבות הארגונית כלי לניהול   יכולה לתרום לאפקטיביות של הארגון. 

הארגון. לתרבות הארגונית השפעה על הערכים, הרגשות וההתנהגות של חברי הארגון כפרטים, ועל תפקוד  
לאורך הקורס יתנסו הסטודנטים בניתוחי אירוע ארגונים על פני אספקטים שונים של תרבות   הארגון כשלם. 

, שליטה ועוד. לבסוף הסטודנטים גם יתרגלו הצגת אירוע מעולמם הארגוני וניתחו  ה גלובליזציגדר, ארגונית: מ 
 על בסיס המודלים שנלמדו. 

 56' / סדנ"ז /  2שש"ס /  2
     12:15-13:45   ' ג    שלם - ד"ר אורית פישר    21178ב' 
 

 (24.08.20 - )מעודכן נכון למבוטל   מנושא לימוד למקצוע עבודה-פרופסיה-אנתרו
 

 מבוא לאבולוציה של האנושות
האנתרופולוגיה   מטרת הקורס להקנות לסטודנטים שהתחום חדש להם ידע עדכני רחב באספקטים השונים של 

לביולוגיה המולקולרית   האבולוציונית. נסקור תחילה את התפתחות התאוריה האבולוציונית, נקשר אותה
כיום, הקרובים לנו אבולוציונית   חר מכן, נדון בפרימטים החיים המודרנית, ונלמד כיצד מתפתחים המינים. לא

על מאובנים של אבות האדם ונסקור את   ונשווה אותם גנטית, פיזית והתנהגותית לאדם. בהמשך הקורס, נלמד 
החל מאבותינו דמויי השימפנזים באפריקה, דרך  -האבולוציה האנושית לאורך ששת מיליוני השנים האחרונות 

נסיים את הקורס בדיון בתהליכי ההשתנות וההסתגלות   ה ואירופה, וכלה באוסטרליה ואמריקה. מאובני אסי
 הארץ ועל עתיד החיים עליו. -כדור  העוברים על האדם המודרני ובהשפעתו על

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 24.08.20 - )מעודכן נכון ל 10:15-11:45ד"ר איתי רופמן   ה'     21087ב'  

 

 כלכליות בישראל -זכויות חברתיות
כלכליות" ואשר נחשבות ככאלה,  -הקורס יעסוק בהכרת זכויות האדם מהדור השני, המכונות "הזכויות החברתיות 

המספקות רשת הגנה לזכויות האדם והאזרח של הדור הראשון. נבחן את מהותן של הזכויות המרכזיות בתחום  
נאותים, הזכות לדיור הולם, הזכות לבריאות, הזכות לחינוך, זכויות עובדים, זכויות  זה, לרבות הזכות לתנאי קיום  

מיניים; שוויון לאנשים עם  -בהקשר המשפחתי, הזכות לשוויון בהקשרים חברתיים )זוגות ומשפחות חד 
- מוגבלויות( והזכות לאיכות הסביבה. נכיר בחשיבותן המשתנה של זכויות אלה, בהתאם לנסיבות החברתיות

כלכליות בחברה נתונה, ובמבט ביקורתי נשאל עד כמה זוכות זכויות אלה להגנה במשפט הישראלי, בין היתר,  
 תוך השוואה למדינות העולם. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 כלכליות בישראל -זכויות חברתיות 22511ז: 
 12:00-14:15    ' ה     גרוס  מיכל    עו"ד ד"ר   21061'  ב
 

)מעודכן   היבטים תרבותיים של מזון, אנתרופולוגיה של אוכל -יש מה להתווכחעל טעם ועל ריח 
 ( 24.08.20 -נכון ל 

 על זהויות בדויות של סושי ופסטה, על צריבה של גבריות במנגל, על הון תרבותי בחליצת פקק בקבוק היין, 
 ועוד על מה שאנו אוכלים.  על הבנייה של זמן רומנטי וזמנים נוספים. השפעות היסטוריות, כלכליות , מגדריות

 על טעם ועל ריח כמובן שיש מה להתווכח! 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  14:30-16:00   ה'    מר רז שרבליס   21093  ב'

 
 קורס מקוון - אנתרופולוגיה פילוסופית )סדנא(

ז המחקר האנתרופולוגי מאחר והוא בוחן את הקשר בין האדם וסביבתו, את אופי החברה  רכטבע האדם עומד במ 
שהוא יוצר ואת צביון התרבות שהוא מפתח. בסדנא נדון בארבע גישות שונות. הראשונה היא דטרמיניזם הטוען  

פיעים על  שהאדם הוא מכונה ומקומו כבורג במבנה הטבע; אם נדע את כל התנאים הפיזיקליים המקדימים ומש
האדם ברגע מסוים, נוכל להסביר את פעולותיו ולחזות את מעשיו באופן מוחלט. הגישה השנייה תתבסס על  

אנו באים לעולם עם משהו כמו תוכנת הפעלה שצרובה במוחנו   -רעיון האדם הטרנסנדנטלי של עמנואל קנט 
רבות שלנו. ככל שאנו מבינים ונבונים  והמאפשרת לנו להפוך גירויים חושיים למשמעויות שמשותפות לכל בני הת

יותר, ככה מתחדדות ההבנה שלנו את הסביבה ואפשרות ההרמוניה החברתית. הגישה השלישית מבוססת על  
הרעיון ההדוניסטי של אריסטיפוס שטבע האדם למקסם עונג ולמזער כאב. בשילוב עם דרוויניזם חברתי, נקבל  
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, חופשיים ושווים, ואת הגישה הקפיטליסטית לגבי אופי הקשרים  את הגישה הליברלית שאנו יצורים עצמאיים 
הבינאישיים ומבנה החברה. לעומתן, הגישה הרביעית, שהיא תוצר של החשיבה הפמיניסטית, טוענת שאופי  
האדם להיות מרושת ונטוע בקשרים הבינאישיים שבהם הוא חי מיום היוולדו ועד יום מותו. האספקט הפילוסופי  

חה אותנו לבחון את האמיתות, ולהבחין בין היתרונות והחסרונות של כל גישה. בדרך זו ירכוש כל  של הקורס ינ
סינכרוני  -סטודנט את הכלים לבחור ולעצב את האנתרופולוגיה הפילוסופית שלו. הסדנא תתנהל באופן מקוון א 

  לתוצרים של עמיתיהם. תוך שימוש בטקסטים, מצגות, שאלונים, בחנים, פורומים והתייחסויות של משתתפים 
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 סמינריון: משמעות העבודה בחיי הפרט בהיבט החברתי והארגוני 
במרכזיות העבודה  מטרת הסמינר לספק מסגרת תיאורטית ומחקרית והבנה מעמיקה לגבי ההיבטים הקשורים 

תעשייתית, תוך התייחסות להשפעות שיש לחילופי   - בחיי הפרט ובערכי עבודה בחברה התעשייתית והפוסט
( ולגורמים דמוגרפיים כגון: גיל, מגדר, השכלה, דת, אזור מגורים, ועוד,  Y-ודור ה X-דורות )בעיקר דור ה

עבודה ובמרכזיותה בישראל, לעומת מדינות המערב  ייבחנו השינויים המתחוללים בערכי  ערכים אלו.   על 
המתקדמות, וההשפעות שיש למגמות ערכיות אלו, על ארגונים ועל הצורך בהתאמת הערכים והנורמות בארגון  

 לציפיות ולצרכי העובדים. 
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 סמינריון: המקורות להבדלי מין בהתנהגות האנושית
הסמינר יעסוק בהבדלי מין בביטויי התנהגות שונים תוך בחינת תפיסות מנוגדות: חברתיות למול מולדות להסבר  
קיומם של הבדלים אלו. הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות חברתיות )מגדר, הבניה חברתית( ומנגד לתיאוריות  

מדעיות שונות: אנתרופולוגיה,   ת נומדיסציפליאבולוציוניות, זאת, תוך חשיפה לממצאים אמפיריים -ביולוגיות 
אישית,  -ביולוגיה ועוד. בין הנושאים שיידונו: הבדלי מין בתפיסת יופי ומשיכה בין - סוציולוגיה, פסיכולוגיה, סוציו

אישית. במסגרת הסמינר יערכו  -בתוקפנות, בהורות, בבריאות נפשית, בהיררכיה וסטטוס ובתקשורת בין
י מין באחד מהנושאים הנלמדים תוך שימוש במצע התיאורטי והמחקרי  הסטודנטים מחקר אמפירי הבוחן הבדל

 של תורת האבולוציה למול תיאוריות חברתיות. 
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