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   תחומי במדעי החברה-הרבהחוג 
 
 חוגית -חוגית, דו -כנית לימודים חדת
 

 ראש החוג
 ניר בינה ד"ר 

 
 לענייני סטודנטים יועצת

 קוריאט פלג ענבל ד"ר 

 
 חברי הסגל האקדמי 

 
 מתיו, פרופ', פלג אורה.  פרופ' סילבר פרופ' חבר: 

  
ד"ר אמיר רות, ד"ר גוטר ערן, ד"ר זלקוביץ עידו, ד"ר מרכוס אוהד**, ד"ר צרפתי   מרצה בכיר: 

 אורלי. 

  
 קוריאט ענבל. -ד"ר אליעז יועד, ד"ר פלג  מרצה: 

  
נעמי, ד"ר מרקס ח"ן, גב'   סיוון ענבל, מר בלייס דותן, ד"ר לבנקרון - ד"ר בכלר סגל עמית: 

סקורקוביץ יעל, ד"ר פרידמן עירית, גב' שטיין שירי, ד"ר שניצר מירב, ד"ר שפרן יואל,  
 ירדן ורד. -ד"ר תמיר 

  
ליבוביץ יוליה, גב' ודס לימור, ד"ר  -עו"ד בן חיים יצחק, גב' ברשדסקי מר אילת עמרי,   מורה מן החוץ: 

יץ שלמה, עו"ד נבון מוטי, ד"ר סגל ערן, ד"ר  יהודה לימור, ד"ר מהל חיים, עו"ד מוש
 לסקוב רונית, ד"ר פרבר שי.  - עבוד סאלח, ד"ר פז עמרי, ד"ר פלד

 
 

 **דרגה מוצעת. 
 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה 

 
 ת החוג מזכירּו
   04-6423489טלפון: 

   10:00-12:30ה' בין השעות -שעות קבלה:            ימים א' 
   09:00-10:30ה' בין השעות - ימים א' שעות מענה טלפוני:  

 
 מרכזת החוג 

   יסעור קלרה גב' 
e-mail: klaray@yvc.ac.il 

 
 מזכירת החוג 

 מורן עדי  גב' 
e-mail: adimo@yvc.ac.il  
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 מטרת הלימודים 

מעידה, כי השכלה רב תחומית   21 -בראשית העשור השלישי של המאה ה  והרב תרבותית המציאות הגלובלית
הופכת להיות צורך חיוני ונדרש הן בהתפתחות האישית והמקצועית שלנו והן  כמענה לצרכים של אירגונים  

ומספקת כלים להבנת    , כלי ניתוח ותובנות ממגוון תחומים   לשלב   מאפשרת    וחברות.   גישה רב תחומית  גדולים  
   הנמצאת בתהליך שינוי מתמיד.  ות בסביבה המציא

מיועד גם לאנשים עובדים ומציע לימודי ערב בדגש יישומי. תכנית הלימודים   תחומי במדעי החברה -החוג הרב 
לבחור בתכנית לימודים    וסטודנטית    מודולארית ומורכבת מחטיבות. מבנה הלימודים גמיש ומאפשר לכל סטודנט

 .  ים.הפיתוח האישי והמקצועי העתידי ולכיווני   הםהמתאימה לצרכי
 

 
 מבנה תכנית הלימודים 

 נקודות זכות )נ"ז(.   120לתואר אקדמי על הסטודנטים לצבור לקבלת זכאות 
 חד חוגי ודו חוגי   הלימודים מתקיימים בשתי תוכניות:

 
 

 : החטיבות  להלן פירוט
 

 ללימודי תרבות ישראל והעמים חטיבה •
 

 ראש החטיבה:  פרופ' מתיו סילבר 
הרחבת אופקים במגוון נושאים מתחום התרבות, הפילוסופיה,   הלימודים בחטיבה מאפשרים לסטודנטים 

הספרות, האמנות, ההיסטוריה, המקרא, ולימודי המגדר. בחטיבה לומדים גם על תרבויותיהם של עמים אחרים  
 עמם מקיימת תרבות ישראל דיאלוג מתמיד ומפרה. ובמיוחד של אלו ש 
 הלימודים מקנים: 

 ידע מקיף ושיטתי אודות תרבות ישראל על גילוייה המגוונים •
 הכרות עם מגוון תרבויות  •
 עיסוק בסוגיות עכשוויות מנקודת מבט היסטורית או פילוסופית •
 הזדמנות ל"טעימות" מתחומי דעת שונים    •
 

 חינוך וחברה לימודי לחטיבה  •

 אליעז יועד ד"ר :  ראש החטיבה 
הגבולות בין הדיסציפלינות הוותיקות הולכים ונעשים מטושטשים. תהליכים רחבי היקף חברתיים, היסטוריים,  
כלכליים ופוליטיים פועלים באתרים חברתיים, בזירות חברתיות ובמוסדות חברתיים שונים. מוסדות החינוך הם  

אולוגיות. לימודי החינוך נלמדים  אתרים שבהם משתקפים מאבקי כוח חברתיים, וזירות להתגוששות בין אידי 
בדגש אינטרדיסציפלינרי בזיקה למקצועות ממדעי הרוח והחברה להענקת מבט כולל ורחב על תפיסות, שיטות  

 ומערכות החינוך בימינו.   
 הלימודים מקנים: 

 בסיס אקדמי להמשך לימודים לתארים מתקדמים  •

 יתהבנה של תהליכים פוליטיים ואידיאולוגיים בחברה הישראל  •

 הכרות עם רעיונות חינוכיים כפי שבאים לידי ביטוי בקרב קבוצות שונות בחברה הישראלית •

 הבנה של פרקטיקות חינוכיות בהן מעוצבות זהויות   •

 חטיבה ללימודי משפט  •

   קוריאט ענבל פלג    ר"ד :  ראש החטיבה 
המשפט משפיע על תחומים הולכים וגדלים בחיינו. הוא אינו קשור רק ליחסינו עם המדינה והממשל אלא גם  

 ליחסים הבינאישיים שלנו במשפחה, בחברה, בארגונים ובשוק העבודה.  
 הלימודים מקנים:  

 היכרות עם תחומי המשפט השונים  •

 בסיס למיומנויות חשיבה משפטית והבנת השפה המשפטית •

 סקירת הכלים המשפטיים  •

 הבנה של יחסי הגומלין בין המשפט לתחומים אחרים בחיינו •
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 קרימינולוגיהלימודי טיבה לח •

   תמיר  ירדן  ורד "ר ד :  ראש החטיבה 
לקרימינולוגיה נקודות מפגש מרתקות עם מגוון תחומים אחרים, כמו משפט, פוליטיקה, כלכלה, תרבות, תקשורת  

 תופעת הפשיעה והעבריינות.  תחומים אלה מסייעת להבנה ולהתמודדות עםוחברה. הבנת הקשרים בין 
 הלימודים מקנים: 

 בסיס להבנת התנהגות האדם  •

 הבנת תופעת הסטייה והפשיעה •

 הבנת המורכבות של הסטייה החברתית  •

 הכרות עם כלים להתמודדות עם מניעה, טיפול ושיקום עבריינים  •

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון •

   זלקוביץ עידו "ר  ד   :החטיבה ראש 
המזרח התיכון הוא אזור שמעסיק את קובעי המדיניות הבכירים בעולם ואת התקשורת העולמית. להתפתחויות  

 רחב מבט באזור השלכות על הפוליטיקה העולמית ועל החברה במדינות רבות. הלימודים בחטיבה מאפשרים 
 להתרחש  עתידיים או פוליטיים ותרבותיים המתרחשים תהליכים  ניתוח  ויכולת  חיים אנו  בה  המציאות  על יותר 

   .באזורנו 
 הלימודים מקנים: 

 היכרות עם ההתפתחויות הפוליטיות באזור  •

 הבנה של הזרמים הפוליטיים המרכזיים במזרח התיכון  •

 היכרות עם המגוון הדתי והתרבותי בעולם הערבי  •

 המעסיקות את הפוליטיקה העולמית הקניית כלים לניתוח והתמודדות עם הסוגיות  •
 

 חטיבה ללימודי תקשורת, חברה ופוליטיקה •

   אורלי   צרפתי ד"ר :  ראש החטיבה 
החטיבות הוא מתבקש וחיוני.   שאר ל פוליטיקהתקשורת , חברה ומדעי החברה שלובים זה בזה. החיבור בין 

לשלב  ובה בעת  להרחיב את הדעת בתחומים המשפיעים על עיצוב סביבת חיינו  הלימודים בחטיבה מאפשרים 
 נושאים הנלמדים בחטיבות האחרות. לקורסים המציעים היבטים משלימים 

 
 הלימודים מקנים: 

 בסיס אקדמי איתן ללימודים לתואר שני במגוון תחומים  •

 תחומית בסוגיות הנמצאות בלב הדיון הציבורי; -מבט רחבה ורב נקודת  •

 הבנה של תהליכי קבלת החלטות •

   ;הבנה של הגורמים המשפיעים על דעת קהל, עיצובה, ושינוי עמדות •
 

 המצורפת.   מתוך הרשימה חובה קורסי 3על הסטודנט לבחור 
 

 
 תקשורת חזותיתחטיבה ללימודי  •

 מר אבירם מאיר  :  ראש החטיבה 
 *החטיבה מיועדת לסטודנטים הלומדים במקביל בבי"ס גורן לתקשורת חזותית בלבד.  

תוכנית הלימודים בחטיבה לתקשורת חזותית נועדה להקנות לסטודנטים הבנה בתחום הנלמד ולעודד תפיסת  
תוך התנסות, חקירה וחיפוש, המאפשרים צורות ביטוי אישיות והתמודדות עם תהליכים   , עולם אישית. זאת

עיצוב דיגיטלי, טיפוגרפיה, תקשורת חזותית  , כגון: יצירתיים, הבאים לידי ביטוי בקורסים אקדמיים ומקצועיים 
בדו מימד, תלת מימד ומדיה, פרסום, צילום, רישום ואיור, פיתוח חשיבה יצירתית ותמסורת מילולית.במסגרת  

צורה לפונקציה, להשגת המסר   הלימודים בחטיבה תודגש החפיפה המתמדת בין היצירתי למקצועי ובין
 התקשורתי האפקטיבי. 

יסודות הטיפוגרפיה והעיצוב הטיפוגרפי יהוו ציר מרכזי בתהליכי ההוראה והידע אותם יחוו הסטודנטים. הם  
י, המעוגן בתחומים של מדעי הרוח ותולדות האמנות והעיצוב, ויביאו ידע  טאוריילמדו בתחום זה את הידע הת

 י בכל אחד מן התחומים העיצוביים: העיצוב הגרפי, הפרסום והמולטימדיה. זה  לידי ביטוי מעש
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 חוגי -מסלול חד
שלושה סמסטרים  מתקיימים שנים. הלימודים  3נ"ז בתקופה של עד  120במסלול זה על הסטודנטים לצבור 

 בשנה. 
 
 

 החד חוגית )סטודנטים שיחלו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א(  חטיבות בתכנית  ץ מקב
 

    פירוט החטיבות במקבץ   שם המקבץ 

חינוך   חינוך וחברה 
 )סמינריון( 

תקשורת, חברה   קרימינולוגיה 
 ופוליטיקה

תרבות ישראל  
והעמים  

 )סמינריון( 

 נ"ז  120

 
 
  :  קורסי יסוד הכוללים    - וכתנאי מקדים לסמינריונים  –  על הסטודנטים לסיים במהלך הלימודים* 

 נ"ז  4  סטטיסטיקה תיאורית והסקתית
 נ"ז  4    שיטות מחקר וכתיבה מדעית  

 נ"ז  8          סה"כ                          
 

 
 תכנית הלימודים 

 
 שנה א' 

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

  4 4 אידיאולוגיות בחינוך       29036

  2 2 היהודים בעת החדשה      29036

  4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון      11082

  2 2 תיקון עוולות היסטוריות      11149

  2 2 משמעות החיים      29406

  2 2 היבטים פילוסופיים בתרבות המערב  29054

  4 4 מבוא לחברה הישראלית     23138

  4 4 מבוא לקרימינולוגיה     12243

  4 4 תיאורית והסקתית  סטטיסטיקה     12199

  תיאורית סטטיסטיקה  4 4 וכתיבה מדעית שיטות מחקר     12198
 הסקתית ו

  12 12 קורסי בחירה     

  2 2 קורס "משיב הרוח"*     

  64 64     סה"כ 
 
 
 

 שנה ב'  
 

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

  4 4 סוגיות בתקשורת וחברה     12331

  4 4 חינוך בחברה הישראלית     11216

  2 2 סוגיות בעת החדשה     29418

 מבוא לקרימינולוגיה 4 4   תורת הענישה    12034

  4 4 פילוסופיה של החינוך     11217

 הענישה תורת  4 4 סטייה חברתית     11029

  30 30 קורסי בחירה     

  2 2 "משיב הרוח"  קורס     

  54 45     סה"כ 
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 שנה ג'
 

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

  6 4 בחטיבת חינוך סמינריון   

סמינריון בחטיבת תרבות ישראל    
 והעמים 

4 6  

  6 6 קורסי בחירה   

  2 2 קורס "משיב הרוח"  

  20 16     סה"כ
 

 כתנאי לרישום לסמינריון ולימודי אנגלית קורסי החובה בכל חטיבה ,  * על הסטודנט לסיים את כל קורסי היסוד
סך של  בתכנית  קורס אחדבכל שנה אקדמית על הסטודנטים ללמוד לימודי העשרה":  –* תכנית "משיב הרוח 

 בנפרד. המתפרסם  ,בקובץ "משיב הרוח" את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בתואר.   נ"ז 6
 
 
 

 באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל   -סטודנט שנה ג' 
 נ"ז.  120חובותיו והשלים לפחות 

 
 
 
 

 )סטודנטים שהחלו את לימודיהם עד שנה"ל תש"פ( חוגית-מקבצי חטיבות בתכנית החד
 

  30 של    בהיקףהיא  כל חטיבה  .  מתוך הרשימה מטה  מוד חטיבות לי  4הכולל  מקבץ חטיבות אחד ללמוד עליכם  
 נ"ז.   120סה"כ  -  נ"ז

נ"ז   6סמינריונים )בשני  עליכם לבחור  , וחובות החטיבה  האנגליתולאחר סיום חובות בשנת הלימודים השלישית  
   בהתאם למקבץ שנלמד. כל אחד( 

    פירוט החטיבות במקבץ   שם המקבץ 

קרימינולוגיה   חוק ומשפט 
 )סמינריון( 

תקשורת,   משפט
חברה  

 ופוליטיקה

תרבות ישראל  
והעמים  

 )סמינריון( 

 נ"ז  120

חינוך   חינוך וחברה 
 )סמינריון( 

תקשורת,   משפט
חברה  

 ופוליטיקה

תרבות ישראל  
והעמים  

 )סמינריון( 

 נ"ז  120

המזרח  
 התיכון 

המזרח  
 התיכון 

תקשורת,   משפט
חברה  

 ופוליטיקה

תרבות ישראל  
והעמים  

 )סמינריון( 

 נ"ז  120

 
 חובות קדם לסמינריון: 

 
כתנאי לרישום   וכן את לימודי אנגלית * על הסטודנט לסיים את כל קורסי  היסוד וקורסי החובה בכל חטיבה

 . לסמינריון 
 
 
  :  יסוד ה קורסי את    על הסטודנטים לסיים במהלך הלימודים* 

 נ"ז  4  סטטיסטיקה תיאורית והסקתית
 נ"ז  4    שיטות מחקר וכתיבה מדעית  

   לימודי העשרה":   –"משיב הרוח   תכנית  *
את רשימת הקורסים ניתן  בתואר.  נ"ז  6 , סך הכל  בתכניתבכל שנה אקדמית קורס אחד על הסטודנטים ללמוד  

 בנפרד. המתפרסם  ,למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח" 
 

 
 באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל   -סטודנט שנה ג' 

 נ"ז.  120חובותיו והשלים לפחות 
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 חוגי -מסלול דו

 
  60ג יש לצבור  בשילוב חוג נוסף. בכל חובמדעי החברה  במסלול זה הלימודים מתקיימים בחוג הרב תחומי  

 (. נ"ז  120נ"ז, )סה"כ 
תחומי במדעי החברה עם החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, החוג לסוציולוגיה  - ניתן לשלב את הלימודים בחוג הרב

 החוג למדע המדינה.  וואנתרופולוגיה, החוג לקרימינולוגיה 
 
 
 

 המקבץ הקצר   -  חוגית -מקבצי חטיבות בתכנית הדו 
יש   בשנה ג' . נ"ז(  54לחטיבה  )סה"כ  נ"ז 18חטיבות לימוד בהיקף של  3מכיל  חוגית -בתכנית הדומקבץ כל 

  60 -תחומי במדעי החברה -נ"ז. סה"כ בתכנית זאת בחוג הרב 6של בהיקף  סמינריון באחת החטיבותללמוד 
 . נ"ז

   פירוט החטיבות במקבץ   שם המקבץ 

קרימינולוגיה   חוק ומשפט 
 נ"ז(  18)

תרבות ישראל והעמים   נ"ז(  18משפט )
 נ"ז(  18)

נ"ז   6נ"ז )+  54
 60סמינריון( = 

תקשורת, חברה   נ"ז(  18חינוך ) חינוך וחברה 
 נ"ז(  18ופוליטיקה )

תרבות ישראל והעמים  
 נ"ז(  18)

נ"ז   6נ"ז )+  54
 60סמינריון( = 

המזרח התיכון   המזרח התיכון 
 נ"ז(  18)

תקשורת, חברה  
 נ"ז(  18ופוליטיקה )

תרבות ישראל והעמים  
 נ"ז(  18)

נ"ז   6נ"ז )+  54
   60סמינריון( = 

 
 חובות קדם לסמינריון: 

 כתנאי לרישום לסמינריון  ולימודי אנגלית  * על הסטודנט לסיים את כל קורסי  היסוד וקורסי החובה בכל חטיבה
סך של  בתכנית,  בכל שנה אקדמית קורס אחד  על הסטודנטים ללמוד  לימודי העשרה":    –תכנית "משיב הרוח    *
 .  בתואר    נ"ז 6
נ"ז( במסגרת החוג הנוסף.   2)  תחומי במדעי החברה וקורס נוסף-נ"ז( ילמדו במסגרת החוג הרב  4קורסים ) 2

 בנפרד. המתפרסם  את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון, בקובץ "משיב הרוח", 
 

 

 להלן פירוט חטיבות הלימוד בחוג:
 

 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים •

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 29054 56 2 2 היבטים פילוסופיים בתרבות המערב 

 29036 56 2 2 היהודים בעת החדשה 

 29406 56 2 2 משמעות החיים 

 29418 56 2 2 סוגיות בעת החדשה 

 11149 56 2 2 תיקון עוולות היסטוריות 

   חוגי -דו מסלול  בחירה קורסי 

נ"ז בתכנית "משיב   4נ"ז בחירה+  4)

 הרוח"( 

8 8 56  

  56 14 14   חוגי - חד  מסלולבחירה קורסי 

  60 4 6   חד חוגי מסלול  סמינריון
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 לחינוך וחברה  חטיבה  •

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11215 60 4 4 אידיאולוגיות בחינוך 

 11216 60 4 4 חינוך בחברה הישראלית 

 11217 60 4 4 פילוסופיה של החינוך

  56 6 6 חוגי -דו מסלול  בחירה קורסי 

  56 18 18 חוגי - חדמסלול  בחירה קורסי 

  60 4 6 חוגי -מסלול חד סמינריון 

 
 

 חטיבה ללימודי משפט  •

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11080 60 4 4   משפט הישראלימבוא ל

 11042 60 4 4 הפלילי מבוא למשפט  

 11203 60 4 4 תורת המשפט מבוא ל

  56 6 6 חוגי       -דו מסלול   בחירהקורסי 

   חוגי - חד  מסלולבחירה קורסי 

 "משיב הרוח"(  קורסי  נ"ז  6בחירה + קורסי  נ"ז  12)

18 18 56  

 
 

 טיבה לקרימינולוגיהח •

 הכרות עם כלים להתמודדות עם מניעה, טיפול ושיקום עבריינים.  •
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 12243 60 4 4 מבוא לקרימינולוגיה 

 12034 60 4 4 תורת הענישה 

 11029 60 4 4 סטייה חברתית 

  56 6 6 חוגי -דו מסלול  בחירה קורסי 

  56 12 12 חוגי-חד מסלול  בחירה  קורסי 

  60 4 6   חוגי-מסלול חד  סמינריון

 
 

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון •

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון 

 28017 60 4 4 ולמיעוטים    לדתות  מבוא לדת האסלאם

 29419 60 4 4 מבוא למזה"ת העותמאני 

  56 6 6 חוגי -דו מסלול  בחירה קורסי 
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  56 12 12 חוגי - חדמסלול  בחירה קורסי 

  60 4 6   חד חוגי מסלול  סמינריון

 
 

 חטיבה ללימודי תקשורת, חברה ופוליטיקה •

חוגי לא ילמדו קורסים המופיעים ברשימה זאת, אשר נלמדים כקורסי חובה או חובת  -סטודנטים במסלול דו
חוגי לא ילמדו קורסים המופיעים ברשימה זו אשר  -סטודנטים במסלול חדבחירה בחוג הלימוד הנוסף שלהם. 

 נלמדים כקורסי חובה בחטיבות הנוספות במקבץ.  
 

 קוד הקורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

 23138 60 4 4 מבוא לחברה הישראלית  

   12243 60 4 4 מבוא לקרימינולוגיה  

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון 

 28017 60 4 4 לדתות ולמיעוטים    מבוא לדת האסלאם

 29419 60 4 4 מבוא למזה"ת העותמני 

 11215 60 4 4 אידיאולוגיות בחינוך 

 11216 60 4 4 בחברה הישראלית חינוך 

 11203 60 4 4 מבוא לתורת המשפט 

 11042 60 4 4 מבוא למשפט פלילי 

 11080 60 4 4 מבוא למשפט ישראלי 

  60 12 12 בחטיבה   קורסי חובה  3סה"כ 

  56 6 6 חוגי -דו מסלול  בחירה קורסי 

  56 18 18 חוגי - חדמסלול  בחירה קורסי 

 
 
 

 תקשורת חזותיתחטיבה ללימודי  •

 קוד קורס  ציון עובר  שש"ס  נ"ז חובה 

     חובה שנה א' 

 23697 60 4 1 יישומים בסיסיים בטיפוגרפיה 

 23686 60 4 2 הבעה אישית באמצעים חזותיים 

 23690 60 4 2 יסודות בטיפוגרפיה

 23685 60 4 1 עיצוב בסיסי 

 23691 60 4 1 1להעברת המסר  ת חשיבה יצירתי

 23692 60 4 1 2להעברת המסר  ת חשיבה יצירתי

     חובה שנה ב' 

 23759 60 4 2 טכניקות ומסרים בעיצוב 

 23708 60 4 2 פרשנות חזותית של טקסטים 

 60342 60 4 2 מסר, קריאייטיב ומה שבניהם  



 

 10 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 23724 60 4 2 ארגון מידע כתוב 

 60348 60 4 2 מבוא לעיצוב אריזה 

     חובה שנה ג' 

 60308 60 4 2 עיצוב טיפוגרפי מתקדם 

 23744 60 4 2 מיתוג 

 23754 60 8 6 מחקר בעיצוב -סמינריון: תוצאות בחיפוש 

 60339 60 4 2 תוכן, צורה ומסר 

   64 30 סה"כ 

 
 

 טבלת סמינריונים 
 

 

 בכם,ילתשומת ל
 

 .יםהרישום הינו באחריות הסטודנט - יש להירשם לקורסים באנגלית
 יש לסיים את חובות האנגלית עד תום השנה השנייה.

 

 חוגית: -סטודנטים הלומדים בתכנית דו
אם קורסי חובה אלה מקבילים או דומים בתוכנם  תחומי במדעי החברה  -הרב לקורסי חובה בחוג    להירשם  ניתן  לא

 לקורסי חובה בחוג הנוסף בו  בחרתם.  
 

 תנאים לקבלת התואר 
חוגי בהתאם למבנה  -במסלול דובכל חוג  נ"ז  60חוגי או השלמת - נקודות זכות במסלול חד 120השלמת 

 . ם בכל אחת מחטיבות הלימוד הלימודים ולחובות הנדרשי
  

 

 
 
 
 
 
 

קוד   סמינריון חטיבה 
 הקורס 

ציון  
 עובר 

 60 29426 ובתי ספר לימודי ילדים  חינוך
 

 60 12027  פילוסופיה  פוליטיקה,  משפטו של סוקרטס: חברה, תרבות ישראל והעמים 

 60 12026 יסטוריה בספרים הגדולים ההרומן בין הספרות ל 

מרחב  כבין תרבות ותקשורת: השדה הסמלי  
 משמעות 

29437 60 

 60 29423 ופסיכולוגים היבטים חברתיים  –ההליך הפלילי   קרימינולוגיה 

 60 29425 הגירה ופשיעה )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  
 

 משטרה ושיטור )מיועד לקבוצת לימוד סגורה(  
 

29414 60 

תגובה לפשיעה: ענישה או שיקום )מיועד לקבוצה   
 סגורה( 

12310 60 

 טרור ומדיניות במזרח התיכון בן זמננו  המזרח התיכון  
 

12318 60 
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 הקורסים פירוט  
 

 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים 
 

 קורסי חובה  <<
 

 היהודים בעת החדשה מאמנציפציה לשואה, ומשואה לתקומה
מטרת הקורס: סקירה כללית של תולדות היהודים בעת החדשה, באירופה, בצפון אמריקה ובארצות האסלאם.  

ערבי,  -מודרניזציה במזרח התיכון והסכסוך היהודי הקורס יבדוק את האינפורמציה וההשכלה באירופה, תהליכי 
היבטים שונים בחיי היהודים בארצות דמוקרטיות במערב )אנגליה, ארה"ב, צרפת(. דיונים על השואה יתמקדו  כן  ו

 זהות היהודית העכשווית. על הבמאמצי הצלה ובמיוחד בהתמודדויות עם השואה לאחר האסון ובהשפעת השואה  
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ' אפרופ' מתיו סילבר   29036 א'
 14:15-15:45 ' אפרופ' מתיו סילבר   29036ב' 

 ( 03.09.20 -)מעודכן נכון ל   * קורס חובה לתלמידי בי"ס גורן במסגרת חטיבת תח"פ
 

 סוגיות בעת החדשה
כמבוא להיסטוריה בעת החדשה, הקורס סוקר אירועים, תהליכים ורעיונות שהשפיעו על תרבויות העולם מסוף  

ה של  ננסה לבחון את חשיבותבו דיון על המהפכה הצרפתית ותוצאותיה בועד ימינו. הוא ייפתח  18-המאה ה
"מהי   - להציג תשובה לשאלה, כדי 19-מהפכות פוליטיות שהתחוללו לאורך המאה הבנדון כן  . מהפכה זו
 מהפכה"?
קשר בין התהליכים הכלכליים ובין  במגמות במשק המודרני, החל מהמהפכה התעשייתית, ו בהקורס ידון  בהמשך  

התפשטות הקולוניאליזם באפריקה ובאסיה   ; 19-עליית הלאומיות במאה ה; פוליטיות-חברתיות התמורות ה
בהתמודדויות של מדינות ולאומים בעולם הלא מפותח עם  פרק חשוב בקורס יעסוק   לקראת סוף מאה זו.

פוליטיות חדשות כמו הפמיניזם, ויסיים בדיון על מצבה  -כן, הקורס יסקור השקפות חברתיות -המודרניזציה. כמו

 . הנוכחי ועתידה של הדמוקרטיה המודרנית

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    13:00-14:30ו'    פרופ' מתיו סילבר 29418א' 
 

 משמעות החיים
הקורס עוסק בבעיה יסודית אשר עשויה לצוץ בחייו של אדם: האם לחיים יש משמעות, אשר אינה נגזרת במישרין  
מהצלחות או הנאות שהחיים הארציים עשויים לזמן לנו? שאלה זו מחריפה מאד לנוכח מודעות הולכת וגוברת  

ממתין לכל אדם ואשר זמנו לרוב אינו ידוע מראש. נדון בשאלה לגבי משמעות    לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר
החיים, בקשר בינה לבין המודעות למוות, ולתחושת האבסורד, אשר מתעוררת כאשר נדמה לנו כי לחיים אין  
בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר ולהבין את הקשר השיח התרבותי והאישי של השאלה לגבי משמעות  

נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב התרבותי, שבו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות עולם  החיים. 
דתיות ורוחניות לצדן של תיאוריות מדעיות ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי הנפש  

ו לשאול אותה?  ולחרדות של אלה בינינו המעלים אותה ותוהים עליה. מה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנ
עד כמה היא חשובה לנו? מה הן התשובות שאנחנו מייחלים אליהן בהקשרה? נסתייע בטקסטים תרבותיים  

 . כדי להעמיק הבנתנו בנדון - הגותיים, עיוניים, ספרותיים ואף אמנותיים -מגוונים 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 21.10.20 -)מעודכן נכון ל  לקבוצה סגורה( )מיועד   13:00-11:30   ' ו     ד"ר ערן גוטר 29406' א

 13:00-14:30ד"ר ערן גוטר   ו'    29406א' 
 

 תיקון עוולות היסטוריות
בשנים האחרונות נפוצות בישראל ובעולם תביעות להכרה ולתיקון של עוולות היסטוריות, שנגרמו לקבוצות על  
ידי מדינות בעבר הרחוק או הקרוב יותר. כך למשל, תביעות של שחורים, ילידים, מהגרים ו"אחרים" התובעים  

נגד פרטים   פליה הסיות ובעיקר את המדינה או גופים הקשורים עמה בגין הפרה נרחבת של זכויות אדם בסי 
תרבותית. הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תופעת תיקון העוולות  -רבים המבוססת על דת, גזע או שונות אתנו

 ההיסטוריות ובשאלה באיזו מידה יש בכוחם של תהליכים אלו לסייע לפיוס בין קבוצות. 
 56ש' /  / ז "נ  2 ס /"שש  2

 11:30-13:00  ו'      ד"ר רות אמיר  11149א' 
 

 היבטים פילוסופיים בתרבות המערב
מבואי בקשת רחבה של אבני דרך פילוסופיות בתולדות תרבות המערב. נדון בכמה מן השאלות הגדולות   עיון

ביותר, כגון אמונה וידיעה, קיומה של נפש וקיומו של אלוהים, משמעות החיים והמוות. נתייחס לטקסטים  
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ם, ליצירות אמנות, תגליות מדעיות ואף לתרבות פופולארית. מטרת הדיון תהיה לפתח את  פילוסופיים וספרותיי
 היכולת להעריך אבני דרך אלו בהקשרן התרבותי והפילוסופי הרחב. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45'   אד"ר ערן גוטר    29054' ב

 ( 21.10.20 - )מעודכן נכון ל   לקבוצה סגורה( )מיועד   :51:20-5418ד"ר ערן גוטר  ד'    29054ב' 
 
 
 

 סמינריונים <<
 

 חברה, פוליטיקה, פילוסופיה -משפטו של סוקרטס
הסמינר יעסוק בדמותו החידתית של הפילוסוף היווני הקדום סוקרטס, מגדולי הפילוסופים של תרבות המערב,  

והוצא להורג בשתיית רעל. הדיאלוגים של  אשר חי באתונה במאה החמישית לפנה"ס, הועמד למשפט פומבי 
אפלטון, אשר מתארים את סוקרטס לפני המשפט )אותיפרון(, במהלכו )אפולוגיה(, ואחריו )קריטון, פיידון(,  
ישמשו ציר דיון מרכזי לאורך הסמינר. אנו נקרא את הדיאלוגים הללו בעיון, כמו גם עדויות עתיקות אחרות  

את   ה על דמותו של סוקרטס בקומדיה "העננים" מאת אריסטופנס(. נבקש להבין )למשל, כתבי קסנופון והפרודי
המבטים השונים שהם מעניקים על דמותו של סוקרטס, את הרלבנטיות של הנסיבות ההיסטוריות, חברתיות  

 ופוליטיות של משפטו והוצאתו להורג, וגם את הרעיונות הפילוסופיים היסודיים שניתן ללמוד מהם. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198אנגלית מתקדמים ב'/ פטור,  10047ק: 
 תרבות  

 16:15-19:45    ' א  ערן גוטר ר "ד  12027' א
 

 מרחב משמעותכבין תרבות ותקשורת: השדה הסמלי 
וידאו, קמפיינים, סרטים...( מנקודת מבט  בסמינריון נבחן מגוון טקסטים תקשורתיים )פרסומות, מודעות, 

שותפים לעיצוב המרחב  המהווים כר פורה ליצירה בתחום העיצוב,  ,סוציולוגית. טקסטים אלה - תרבותית
תפיסות אידיאולוגיות, לאומיות, פוליטיות, תהליכים חברתיים, כלכליים  הם מושפעים ומייצגים . הסימבולי שלנו 

.  כך למשל, נבחן  כיצד תפיסות פוליטיות וכלכליות  מתורגמות לשדה  אחד כ הגלובלי וור המקומי במיש ועוד 
 וכיצד ייצוגים סימבולים תורמים להגדרת הזהות, לזיכרון הקולקטיבי  ולתחושת השייכות שלנו.     ,התרבותי 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4
, סיום קורסי החובה בחטיבת  שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 

 תרבות  
     12:15-15:45 ד    ד"ר אורלי צרפתי  29437' ב

 
 19 -הרומן בין הספרות וההיסטוריה: אהבה, בגידה, עושר ואושר בספרים הגדולים של המאות ה

 20-וה
ובמאה    19-הצלחה בתרבויות המערב במאה השל  ב אחר מגמות ותמורות ביחסי אהבה, ובתפיסות  והסמינר יעק

. האם בזמנים המודרניים האדם מממש את רצונותיו במוסדות המקובלים )בנישואים למשל, או בקרירה  20-ה
מידת האושר של הפרט? כיצד אירועים היסטוריים "גדולים"  ומקצועית(? מהם הקשרים בין מעמד חברתי 
 בתחומים האינטימיים של חייו?  השפיעו על דפוסי התנהגות של ה"איש הקטן"

הסמינר יבדוק תשובות לשאלות אלו ואחרות שניתנו על ידי מספר סופרים גדולים, שהתמודדו עם נסיבות   
עד תקופת מלחמת העולם השנייה.    19-היסטוריות מורכבות ברוסיה, במערב אירופה ובארה"ב מאמצע המאה ה 

וגם ירחיבו על ההקשרים ההיסטוריים בהם הספרים הושפעו  הדיונים ינתחו שלושה טקסטים ספרותיים חשובים  
, על מוטיבים בספרים  סופו , השנייה לקראת הסמסטרסטודנטים יכתבו שתי עבודות, אחת במחצית הונכתבו. 

סונטת קרויצר )טולסטוי(, מאדאם בובארי  ספרים:     הללו, או על קשרים בין הטקסטים וסביבותיהם ההיסטוריות.
 הגדול )פיצג'רלד(. )פלובר( גטסבי 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4
סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 

 תרבות  
     16:15-19:45   ' ד פרופ' מתיו סילבר   12026' ב
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 קורסי בחירה <<

 
   הון שלטון וגאווה בתרבות העברית הקדומה

נשווה    בקורס נעסוק בדמויות המרכזיות שבפרקי אבות, חייהן, שאיפותיהן לתיקון עולם, יצריהן ועולמן הרגשי. 
בין המאמרים שמופיעים בפרקי אבות ובין הסיפורים שנותרו בידינו על אודות החכמים. נתהה, האם אפשר  

דה, ונבחן את הפואטיקה הייחודית  לכתוב ביוגרפיות של חכמים על פי החומרים שפזורים בספרות המדרש והאג 
 של פרקי אבות. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45    'ד ד"ר ח"ן מרקס  29424' א
 

 )קורס מתוקשב(    הרנסנס האיטלקי
  : בקורס נבחן את הרקע ההיסטורי והגורמים לרנסנס, התבצרותם של הרעיונות החדשים בתחומים שונים כגון 
  תפיסת העולם, מקומו של האדם, מחשבה מדינית, חברתית ודתית, השלכתם של רעיונות אלו על ימינו. נוסף 

יום, אופנה, מטבח   - , נדון בלידתה ומאפייניה של אמנות הרנסנס, נתייחס להשפעת התקופה על חיי היוםעל כך
 ועוד. 

 56 /מתוקשב  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 ליבוביץ    - יוליה ברשדסקי  גב'  11188' א
 

 שנאת היהודים, השואה וייחודיותה והתמודדות עם אנטישמיות
בסוגיות היסוד בנושאי אנטישמיות והשואה. השיעורים ישלבו ניתוחים כרונולוגיים וגם ניתוחים  יעסוק הקורס 

נושאים  וכן  נלמד על "תולדות האנטישמיות" מימי עליית הנוצרות ועד ימינו,   . דים בנושאים מהותייםקוממ
ציונות בימינו והאנטישמיות, מצבן של קהילות יהודיות בעולם בין מלחמות  - ספציפיים, כגון, מהו הקשר בין האנטי

ההבדל בין שנאת    כן שיעורים יוקדשו להתמודדות הציונות עם האנטישמיות, -אידיאולוגיה הנאצית. כמו ה העולם ו
היהודים בימי ביניים והאנטישמיות המודרנית, קווי ייחוד של השואה, נוכחותה של אנטישמיות במדינות  

 ועד ימינו, ונושאים אחרים.   19-דמוקרטיות, כמו ארה"ב, מהמאה ה
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 ( 25.08.20 - )מעודכן נכון ל  20:00-21:30א' פרופ' מתיו סילבר    29178א' 
  

 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום
חשיבה מעשית יעילה נשענת על היכולת להבין, להעריך ולדעת ליישם מבנה מוצלח של טיעון. היכולת לניתוח  
טיעונים מניבה הבנה של שיח, של סיטואציה, והבנה זו מניבה יכולת להתמודד בהצלחה עם אתגרים מקצועיים  

אקדמיים. בקורס נלמד כלים יסודיים ואפקטיביים לניתוח, ביקורת ובנייה של טיעונים. נלמד להכיר  ואף 
אסטרטגיה מוצלחת של הפניית השאלות למקורות מידע רלבנטיים והערכה של מהימנות מקורות מידע. נלמד  

ורי, בתקשורת  אף לזהות כשלים והטעיות במבני טיעון. הטעיות רטוריות כאלו נפוצות מאד בשיח הציב 
ובפוליטיקה. החומרים שנעבוד עליהם בקורס יכללו חומרים מהחיים: קטעי עיתונות, פנינים מפיהם של  

 פוליטיקאים ויחצ"נים ועוד, אבל גם חידות בלשיות, מעשיות מסתורין ולא מעט בדיחות טובות. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   20:00-21:30    'א      ד"ר ערן גוטר  12226' ב

  

   לחלום קרטייה בפריז: מסע תרבותי וקולינרי
בין הנתיבים התיירותיים של פריז מסתתרים סיפורים היסטוריים סמויים מן העין, בהם סיפורה של דרך אבודה,  
מלכה מיוחדת, צופן סודי ואבירים. הסיפורים האלו מובילים אותנו גם אל הרגעים שבהם נולדו כמה מהמאכלים  

יותר. בקורס נחשוף את הסיפורים תוך קריאה בטקסטים היסטוריים, ונעשה שימוש גם  הצרפתים המוכרים ב
 במקורות מתחום האומנות, התרבות החומרית והספרות. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30    ' דד"ר מרב שניצר   29395ב' 

 
 מוזיקת רוק כתרבות -בין האסתטיקה לפוליטיקה

הסגנון המוסיקלי המתקרא 'רוק' עמד במרכזה של מגמה תרבותית צעירה, ששאפה   60 –במהלך שנות ה 
לשנות סדרי עולם. האסתטיקה של הרוק הדגישה רוח נוערים, הנאה ו'כיף' ודחתה על הסף את ה'רציני', ה'מבוגר'  

 , חתרני ולעתים אף למסוכן. וה'אחראי'. הרוק גילם בתוכו את מרד הצעירים במבוגרים, וככזה נחשב למאיים

הרוק סחף אחריו דור של אנשים צעירים אשר מאסו בערכים של הוריהם. בפסטיבל הרוק 'וודסטוק' קראו 'ילדי  
הפרחים' לעשות אהבה ולא מלחמה; בבריטניה הגדולה הביטלס והרולינג סטונס שרו על כעס ואהבה. בשתי  

 ים של התרבות הצעירה. היבשות הייתה זו המוזיקה שעיצבה את סגנון החי
במהלך הקורס נדון במרכיבים הפוליטיים והאסתטיים של מוזיקת הרוק, כסגנון אמנותי המקפל בתוכו משמעות  

ועד   50-מוזיקאלי מאז הפציע בשנות ה-חברתית עבור קהליו ומאזיניו; נסקור את התפתחות הסגנון התרבותי 
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המגמה התרבותית שהוביל הרוק מהדהדת לתוך ההווה.   -ואם בכלל  -לזמננו אנו. בתוך כך נשאל עד כמה 
 בקורס ישולבו תיאוריות סוציולוגיות רלוונטיות עם קטעי האזנה וצפייה. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2 

 16:15-17:45    ' אמר דותן בלייס     11196 ' ק

 
 מפרה קדושה ועד טקסי נישואין
בישראל: לכל קבוצה חברתית תרבות ייחודית האופיינית לה, ובכל תרבות  שבט ה"טיב" בניגריה או מושבניקים 

נמצא ייצוגים אמנותיים המהווים חלק בלתי נפרד ממנה. בקורס זה נלמד על תרבויות שונות בעולם במבט  
השוואתי, תוך הבנה מעמיקה של הייצוגים הגרפיים ומשמעותם בהקשר התרבותי. נעסוק בסמלים כמייצגי  

ימוים החזותי המרתק, נבין את הקשר הקדום בין אמנות לפולחן שמלווה תרבויות עד היום, ניכנס  משמעות ובד 
 לעומקם של טקסים ונכיר צורות שונות של קשרי משפחה ושארות. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30א'    גב' שירי שטיין    12329' ק

 
 

   חינוך לימודי לחטיבה 
 

 קורסי חובה <<
  

 אידיאולוגיות בחינוך
המעשה החינוכי לעולם אינו פעולה טהורה של הוראה ולמידה: תמיד מעורבים בו ממדים אידיאולוגיים, בין אם  
אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת בין תיאוריה  

התהליך הפדגוגי שרלוונטית גם לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך  ומעשה, יפתחו הסטודנטים/ות הבנה עמוקה של 
וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו את מושג האידיאולוגיה באופן יסודי.  
בחלקו השני, יכירו לעומק כמה מההשקפות האידיאולוגיות הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש  

הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות בחיבור  להתנסות של 
שבין אידיאולוגיה לחינוך. הקורס יעניק לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית,  

 כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן בהמשך לימודיהם/ן ועבודתם/ן. 
      60/   ש' "ז / נ  4שש"ס /  4
   16:15-19:45 '   א    עירית פרידמןד"ר   11215 א
 

 מתוקשב(  קורס ) חינוך בחברה הישראלית
  ילמדו  הקורס במסגרת. בחינוך הישראלי  האידיאולוגית  התשתית על  הקורס הן לעורר חשיבה מטרות

  תוך  ישראליות לימודים  כניות ות  ילמדו ובנוסף , העברי  החינוך  של  ההיסטורי  בהקשר חינוכיות אידיאולוגיות
   .משרתות  הן אותן  האידיאולוגיות חשיפת

 60 /  מתוקשב נ"ז / ש'   4שש"ס /  4
 יועד אליעז    ד"ר  11216' א
    

 
 סמינריונים <<

 

 לימודי ילדים ובתי ספר
"לימודי  בשלושת העשורים האחרונים מתפתחת פרדיגמה חדשה לחשיבה על ילדים ועל הילדות. במסגרת שיח  

ילדים" הילדות אינה מצב התפתחותי, ולא הכנה לבגרות. ילדים נתפסים כבעלי קיום עצמאי שאינו ה"אחר" של  
מחד  ( במגוון תקופות ותרבויות. constructedהמבוגר. הסמינריון יעסוק באופנים השונים בהם ילדות מובנית )

יתם כסוכנים חברתיים וכמשתתפים בעלי זכויות  הבני גיסא,  ומאידך  ה תבחן הבנייתם כ"עתיד" של ההווגיסא, 
בחברות בהן הם חברים. מחקר אתנוגרפי של בתי נעשה לעתים במסגרת לימודי ילדים, אך גם כשדה מחקר  
נפרד ועצמאי. בתי הספר בישראל מגוונים מאוד, יש שיאמרו מגוונים מדי. עדיין, המחקר של בתי הספר  

 שונים עדיין מצומצם מאוד.  המשרתים אוכלוסיות שונות, ומעמדות 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  / ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 חינוך  

 16:15-19:45אליעז   ד'    יועד ד"ר   29426   'א
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 קורסי בחירה <<
 

 ( 26.10.20 -מבוטל )מעודכן נכון ל  משפחה
 

 ( 26.10.20 - )מעודכן נכן ל  חינוך מסביב לעולם
חינוך הוא האמצעי דרכו אנו מפנימים את התרבות שלנו וכתוצאה מכך אנו מבססים אמונות, התנהגויות  

יום. פרקטיקות ותפיסות חינוכיות )במשפחה, בבית הספר ועוד( בתרבויות שונות ברחבי  -ומחשבות בחיי היום
וכיות מסביב לעולם ונשתמש  העולם, מבטאות את המאפיינים התרבותיים המקומיים. בקורס זה נכיר מסגרות חינ

בהן כצוהר להכרת תרבויות שונות וכבמה לדיון במשמעות החינוך, בהיבטים אוניברסליים ובהיבטים  
 פרטיקולריים שלו. הקורס ילווה בסרטים בפרטי קריאה בנושא חינוך מרחבי העולם. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   16:15-17:45ד"ר עירית פרידמן  א'    29439ב' 
 

 חינוך מיוחד 
את אוכלוסיית    להכיר   ולשילוב, וכן  מיוחד ההקשורים לחינוך    מרכזיים מושגי יסוד ומונחים  להציג  מטרות הקורס הן  

על מנת  משולבים בכיתות רגילות, הלומדים במסגרות החינוך המיוחד או התלמידים עם הצרכים המיוחדים 
 . אלו  תלמידיםל והבנה מודעותלפתח 

,  תפיסות חברתיות, מודלים ומשמעותם להתוויית החינוך המיוחד ולסוגים שונים של שילובבמהלך הקורס יוצגו 
של אוכלוסיות הילדים עם הצרכים המיוחדים )הפרעות על הרצף   אפיונים לימודיים, רגשיים וחברתיים וכן 

חין, הפרעות התנהגות, לקויות  האוטיסטי, לקות ראיה, לקות שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, שיתוק מו
 למידה והפרעות קשב וריכוז(.  

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    18:15-19:45  'א    סיון - ענבל בכלר  ד"ר  29433  'ב
 

 קוגניציה ולמידה
קורס זה יעסוק בהכרות עם הקוגניציה האנושית הכוללת חישה, תפיסה, זיכרון ולמידה. נדון באופן שבו אנו  

מידע על העולם, מקודדים אותו, שומרים ושולפים אותו לפי הצורך. במהלך הקורס נעסוק בתהליכי  מזהים 
 .חשיבה, ייצוג, למידה, נכיר שיטות מחקר רלוונטיות ונתנסה במשימות ומבחנים הקשורים בפרקים השונים 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  14:15-15:45א'    ד"ר עירית פרידמן   29438ק' 
 
 

 לימודי משפטלחטיבה 
 

 קורסי חובה <<
  

חוגי בשילוב עם החוג למדה"מ ועם החוג -ומסלול דו  חוגי-חדמסלול  )סטטיסטיקה תיאורית והסקתית  
 לקרימינולוגיה(   

תיאורית: הקורס מקנה מושגי יסוד וידע בסיסיים, שיאפשרו לסטודנטים לעשות שימוש בסטטיסטיקה לצורך  
ניתוח נתונים גולמיים וכן לצורך הבנה של ניתוחים אשר מופיעים בספרות ובפרסומים מדעיים. הסקתית: מטרת  

לגבי האוכלוסייה מתוך נתוני  הקורס היא להציג לסטודנטים את עקרונות ההסקה הסטטיסטית: ביסוס מסקנות 
 המדגם. הקורסים מקנים ידע בשיטות של עיבוד, תיאור והצגה של נתונים כמותיים במחקר המדעי. 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 11:30-14:30  ו'     גב' לימור ודס  12199' ב 

 )מיועד לקבוצה סגורה(  11:30-14:30   ו'              ד"ר אוהד מרכוס            12199ב' 
  - )מעודכן נכון ל  בוטל  )מיועד לקבוצה סגורה(    14:30-11:30              ו' ד"ר אוהד מרכוס                12199ק' 

16.06.21 ) 
     

 חוגי(-מחקר וכתיבה מדעית )חד שיטות
המסקנות.  מטרת הקורס היא ללמד עקרונות המחקר על שלביו השונים, החל מבחירת נושא מחקר ועד להסקת  

.  3. ניסוח שאלת המחקר. 2. הבנת מושגים בסיסיים במחקר. 1הקורס יקנה לסטודנט את המיומנויות הבאות: 
.  5. הבנת עקרונות הדגימה. 4הסתכלות ביקורתית על הכלים, כולל לימוד השיטות לבדיקת טיב כלי המחקר. 

 פיתוח יכולת לתכנן מערך מחקר ניסויי. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 12199ק: סטטיסטיקה תיאורית והסקתית 
    11:30-14:30ו'    גב' יעל סקורקוביץ   12198 ' ק



 

 16 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 
 מבוא למשפט פלילי

מטרת הקורס הינה פתיחת צוהר לעולם המשפט הפלילי והצגת הכללים והמושגים העומדים בבסיסו. במהלך  
הנדרשים לכל עבירה. נדון בעקרונות המרכזיים  הקורס נלמד לנתח ולבחון עבירות פליליות שונות לאור היסודות  

של המשפט הפלילי, במטרות הענישה, נכיר את הפרוצדורה הפלילית, את הצדדים לעבירה ואת העבירות  
הנגזרות, נבחן את גבולות המשפט הפלילי ואת הסייגים ואת ההגנות הקיימות. במהלך הדיון בנושאי הקורס,  

ם העומדים על סדר היום בארץ ובעולם. בנוסף לחומר הנלמד יוקדש זמן  תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרי
   לשם דיון פתוח בנושאים חדשותיים בתחום הפלילי. 

    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 11:30-14:30     ו'   ד"ר ענבל פלג קוריאט 11042א' 
   14:30-11:30      ו' עו"ד יצחק בן חיים          11042ב' 
 ה סגורה( לקבוצ  מיועד)  08:30-11:45ד'       עו"ד יצחק בן חיים         11042 ' ק
 לקבוצה סגורה(   מיועד) 11:30-14:30ו'          עו"ד יצחק בן חיים       11042 ' ק
 

 מבוא לתורת המשפט
מטרת הקורס להציג תיאוריות משפט שונות ולבחון את התשובות האפשריות לשאלות כגון מהו משפט? מהי  
הזכות המשפטית? מהו כלל משפטי? מה מקומן של עקרונות במשפט? מהם המאפיינים של מערכת משפט?  
מהם תפקידיה? מהו הקשר שבין משפט ומוסר? מהן מקורות המשפט? מהו מקור החובה לציית לחוק ומהן  

ינים הייחודיים  הגבולות הרצויים של המשפט? כיצד יש לפרש חוקים ומהו טיבו של ההליך השיפוטי? מהם המאפי
של מערכת משפט דמוקרטית ומהם מאפייניה של דמוקרטיה חוקתית? מהו תפקידו של בית המשפט בחברה  
דמוקרטית? האם, ובאיזו מידה, נורמות מוסריות מעורבות בפרשנות הולמת של החוק. האם יש תשובה משפטית  

( כרונית.  indeterminacyהיקבעות )-אחת למחלוקות משפטיות או שמא מערך הכללים המשפטיים מתאפיין באי
 האם מוטלת על האזרח, הפקיד והשופט חובה מוסרית לציית לחוק?  

    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   11:30-14:30   ' ו   עו"ד שלמה מושיץ   11203' א
 )מיועד לקבוצה סגורה(   11:30-14:30ו'     עו"ד מוטי נבון         11203' ק
 

 )קורס מתוקשב(   הישראלימבוא למשפט 
 חקיקה,  מגילת העצמאות, חוקה,  הקורס יהווה קורס בסיסי בנושא חוק ומשפט ויעסוק בין היתר בנושאים הבאים: 

בנוסף יוצגו מבואות לתחומי   משפט פלילי ומשפט אזרחי. פסיקה, האדם הסביר, רשויות המדינה ובתי המשפט,  
דיני מקרקעין, זכויות אדם, דיני ראיות   דיני משפחה ועיזבון, דיני חוזים, לרבות דיני נזיקין, משפט מהותיים,

 .בקורס יידונו סוגיות משפטיות עדכניות ואקטואליות  .במשפט האזרחי והפלילי ודיני מעצר 
 60 /מתוקשב  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
   בן חיים   יצחקעו"ד    11080 ק' 
 

 
 קורסי בחירה <<

 
  חברתיות בישראלזכויות האדם וזכויות 

מטרת הקורס הנה להציג בפני הסטודנטים את זכויותיו של האדם באשר הוא אדם, ואת זכויותיו החברתיות,  
כפי שהם במשטר הנוהג בישראל. במסגרת הקורס נכיר את הזכויות בהן מדובר, נדון בעקרונות המשפטיים  

כויות האדם והזכויות  המשמעות וההשפעה של ז –וכללי היסוד המשפיעים על הזכויות הנ"ל, וכפועל יוצא 
החברתיות על החיים במדינת ישראל. בין השאר נדון במושגי היסוד הרלוונטיים, ובהם "כבוד האדם וחירותו",  
היקפם, מגבלותיהם; נדון במגילת העצמאות, חוקי היסוד וחוקים אחרים העוסקים בזכויות אלו, החל מהזכות  

"למות בכבוד", "המתת חסד", פאסיבית ואקטיבית, הפלות,    אשר למולה עומדת הזכות   – לחיים ול"חיים בכבוד"  
עונש מוות, ועוד; נדון במספר סוגיות משפטיות הקשורות לזכויות האדם והזכויות החברתיות המוענקות בישראל,  
ובהגבלותיהן; נבחן ונשווה בין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אל מול חוק היסוד המכונה "חוק הלאום". לבסוף  

, מה הם הכלים המשפטיים העומדים בפני האזרח כשהוא נלחם על זכויותיו כנגד הממשל והרשויות  נבחן
  2הניצבים בפניו במלחמתו זו למימוש זכויותיו. -משפטיים, כלכליים ואחרים  –הציבוריות, ומה הם המחסומים 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס / 
   08:00-09:45'   ו    עו"ד מוטי נבון   29435' א
 )מיועד לקבוצה סגורה(   10:15-11:45   'מוטי נבון   ד עו"ד   29435' ק

 
 המהפכה החוקתית והמשפט הפלילי הישראלי

אירעה במדינת ישראל "מהפכה חוקתית". אחד מתחומי    1992עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בשנת  
ו ההליך הפלילי הוא הליך פוגעני  המשפט שהושפעו בעיקר מחקיקת חוק היסוד הוא המשפט הפלילי, שכן במהות

שבו נעשה שימוש בכוחה של המדינה כנגד האזרח. קורס זה יעסוק במהפכה החוקתית ובהשפעתה על המשפט  
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הפלילי, תוך בחינת חוקי היסוד והשפעתם על זכויות האדם המוקנות לתושבי המדינה, בפרט ככל שהדבר נוגע  
 להליך הפלילי.   

 56 /  ש'  /  נ"ז  2 /  שש"ס 2

 09:45-11:15ו'     יצחק בן חיים עו"ד   13805' ב

 
 ומה שביניהם –הגלימה השחורה והעיתונות הצהובה: על משפט ותקשורת 

האם המעורבות התקשורתית משפיעה על ניהול המשפט ועל גזרי הדין של נאשמים מפורסמים? התופעה לפיה  
קשורת והמדיה החברתית גם "משפט  לצד "ההליך המשפטי", המתנהל בבתי המשפט, מתקיים באמצעי הת

הולכת וגוברת. בנימין נתניהו, אהוד אולמרט, משה קצב, אלאור עזריה, רומן זדורוב, חיים רמון, בר   – ציבורי" 
אלו רק מקצת הפרשיות שעמדו/עומדות בלב הסיקור התקשורתי והסערה   –רפאלי, אייל גולן וקובי פרץ 

רשיות אלו יעמדו גם במרכז הדיון בקורס זה, בו נדון ביחסי הגומלין  הציבורית, במקביל להליכים המשפטיים. פ
שופטים, תובעים וסנגורים,   -בין התקשורת, על סוגיה ומאפייניה, לבין מערכת המשפט ושחקניה הראשיים 

 אותם חשודים ונאשמים, אנשי ציבור, פוליטיקאים, וידוענים )"סלבס"( מתחום הבילוי והפנאי.  – כשבתווך 
 56נ"ז / ש' /  2/   שש"ס 2
 09:45-11:15'   ו עו"ד מוטי נבון     12317' ק
 

 הגנות במשפט פלילי
כאשר אדם מפר הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי מוטלת עליו אחריות פלילית. יחד עם זאת, החוק  
הישראלי מכיר במספר הגנות הניתנות לאדם העומד לדין פלילי. במסגרת הקורס נבחן, תחילה, את התנאים  

יות הדעת. בהמשך, נכיר  המקדימים הפוטרים מנשיאה באחריות פלילית, כגון: קטינות, היעדר שליטה ואי שפ
את הסייגים שבהתקיימותם נשללת אחריותו הפלילית של אדם, כגון: הגנה עצמית, הגנת הצורך והכורח.  
במסגרת הדיון בהגנות השונות, נדון גם בסוגיות כגון "תסמונת האשה המוכה", מקומם של נפגעי עבירה בהליך  

גמאות ממשפטים אשר התנהלו בבתי המשפט בארץ  החסד. החומר הנלמד יומחש על ידי דו-הפלילי והמתות
 ובעולם. 

 56 /  נ"ז / ש' מתוקשב 2שש"ס /  2
 ד"ר ענבל פלג קוריאט     12319ק' 
 

 פשיעת סייבר
מהפכת הדיגיטציה ומהפכת האינטרנט חוללו "מהפכה" במפת הפשיעה העולמית. תופעות פשיעה חדשות נוצרו  

מידע ממוחשב(. תופעות פשיעה אחרות הועתקו מן המרחב הפיזי אל  )כגון: עבירות נגד מערכות מחשב ונגד 
המרחב הווירטואלי )כגון הימורים באינטרנט או עבירות מרמה מקוונת(. בקורס זה נדון, אפוא, במספר נושאים:  

 מיפוי תופעות הפשיעה 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 21.10.20 -)מעודכן נכון ל  לקבוצה סגורה( )מיועד   30:09-00:08    'ד"ר שי פרבר   ו   13806' ק
 

 צווארון לבןעבריינות 
הקורס יבחן את המונח "עבריינות צווארון לבן", את התגבשותה של דיסציפלינה זו במהלך השנים האחרונות,  
ואת משמעותה בחוקי מדינת ישראל )כגון: עבירות השוחד, המרמה, הפרת האמונים, ניירות ערך והגבלים  
עסקיים(. נבחן את ההבדלים בין עברייני "צווארון לבן" לבין "עבריינות רגילה", תוך שימוש בתאוריות  
קרימינולוגיות שונות. החלק השני של הקורס יעסוק בשאלה מה מחירה החברתי של עבריינות הצווארון הלבן:  

כיצד? חלקו האחרון    – לבן, ואם כן  האם מחירה הכלכלי שונה מפשיעה רגילה? האם ניתן למנוע עבריינות צווארון  
 של הקורס יוקדש לבחינת הפערים שבין התיאוריה והמעשה באכיפת וענישת עברייני "צווארון לבן". 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   09:45-11:45    'ד"ר שי פרבר   ו   13807' ק

 
 

 קרימינולוגיה לימודי החטיבה ל 
 

 קורסי חובה <<
 

 תורת הענישה 
הקורס מקנה לסטודנט ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה  
המודרנית; הבנת תפיסת הענישה מן ההיבט הפילוסופי, המוסרי, הדתי, החברתי והפסיכולוגי; יידונו נושאים  

נישה החל מתקופת התורה ועד לתקופה  הקשורים למטרות הענישה, מגבלות הענישה ותוצאותיה; סקירת דרכי ע
המודרנית; הבנת דרכי ענישה, דרכי יישומן והשימוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במהלך  
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כן יידונו יתרונות וחסרונות של דרכי הענישה השונות, דרגות הפעלתן ומטרותיהן, תוך התמקדות   . התפתחותה
 בתקופה המודרנית; המאסר ועונשים חלופיים. 

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12243ק: 
 )מיועד לקבוצה סגורה(  11:30-14:30   ו'ד"ר  ורד  ירדן תמיר    12034א' 
 11:30-14:30ו'      יואל שפרן            ד"ר  12034א' 

 
 )קורס מתוקשב(  מבוא לקרימינולוגיה

הקורס מקנה לסטודנט ידע והבנה בתחומי ההוויה האנושית הנורמאלית והסוטה. יוצגו תיאוריות קרימינולוגיות  
שונות, דרכי מחקר בקרימינולוגיה, תיאוריות להבנת הפשיעה, הסברים סוציולוגיים, ביולוגיים ופסיכולוגיים  

פחה והסוציאליזציה כגורמי עבריינות,  לעבריינות. הקורס יעסוק בליקויים במבנה האישיות ועבריינות, המש
תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים, אנומיה וסטייה חברתית, הסטיגמה של סטייה חברתית ועבריינות; כל זאת  

 תוך הצגת דוגמאות מההוויה הישראלית בכלל ומתוך עולם הפשע בפרט.  
 60 /מתוקשב  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4

   ד"ר לימור יהודה 12243ב' 
 

 סטייה חברתית
  תיאורטית להתהוות הסטייה והפשיעה תוח הבנה  ימטרת הקורס היא היכרות עם מושגי יסוד בסטייה חברתית, פ

דיון ביחסיות הסטייה בחברה ובתגובה   , ברמת היחיד, הקבוצה והחברה. ניתוח מספר תופעות של סטייה

 . החברתית כלפיה. ניתוח תופעות שונות של סטייה ברמת הפרט והקבוצה
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

   12034ק: 
 )מיועד לקבוצה סגורה(   11:30-14:30ו'   ד"ר ורד ירדן תמיר      11029ב' 
 11:30-14:30    ו'           יואל שפרן   ד"ר   11029ב' 
 
 

 סמינריונים << 
 

 היבטים חברתיים ופסיכולוגים –ההליך הפלילי 
הסמינר יעסוק בנקודות ההשקה הרבות הקיימות בין עולם הפסיכולוגיה לבין עולם המשפט הפלילי. בשלב  

כרונות  יכרון, וזיראשון, נדון בסוגיות פסיכולוגיות וחברתיות הקשורות להליך הפלילי, כגון :עדויות ראיה, הטיות ז
מודחקים, זיהוי פרצופים ומסדרי זיהוי, משקלה של הודאה והרשעות שווא, הטיות בשיפוט ובתהליכי קבלת  
ההחלטות של השופט. בשלב השני, נכיר דרכים וגישות חלופיות ליישוב סכסוכים פליליים, כגון: משפט טיפולי,  

עבודה סמינריונית מחקרית. העבודה תתבסס על   גישור והליכי צדק מאחה. בתום הקורס יגישו הסטודנטים
הספרות המוצעת בקורס וכן, יעשה שימוש בספרות עדכנית התומכת בנושא העבודה הנבחר, על פי בחירת  

   הסטודנטים.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  / ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 קרימינולוגיה  

    08:00-11:30ד"ר ענבל פלג קוריאט  ו'      29423א' 
 

 הגירה ופשיעה
תופעת ההגירה על פניה השונים הפכה בשנים האחרונות לתופעה חובקת עולם. הקורס יעסוק בסוגי הגירה  

גיל ההתבגרות, כוללת משברים  שונים, במדיניות ההגירה בישראל ובקשר שבין הגירה ופשיעה. הגירה ב
הקשורים למעבר לחברה חדשה אשר מתווספים למשברים המאפיינים את גיל ההתבגרות. התמודדויות אלה,  
יוצרות משבר הגירה אשר עשוי לנתב את הנער המהגר להתנהגות עבריינית ולמסלול חיים עברייני. הקורס  

הסטודנטים ייחשפו לחקר תופעת ההגירה והקשר  יבדוק את הקשר שבין הגירה ופשיעה. במסגרת הסמינר, 
 שלה עם עבריינות. בנוסף, ייסקרו התיאוריות המרכזיות העוסקות בתחום. 

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4
סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  / ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 

 קרימינולוגיה  
    )מיועד לקבוצה סגורה( 08:30-11:45'    ד   ורד ירדן תמירד"ר     29425' ב

 
 משטרה ושיטור

הסמינר יעסוק בהקשרים החברתיים הרחבים של עבודת המשטרה, תוך בחינה תיאורטית וביקורתית שלהם  
-ועד היום. הסמינר יעקוב אחר האתגרים הניצבים בפני המשטרה בפתח המאה ה  1948מאז הקמתה בשנת 

י, העדתי  , במיוחד בחברות מרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הבטחוני, הפוליט 21
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והדתי לפתחה, תוך ניתוח סוגיות יסוד אוניברסליות הקשורות לפעילותה של כל משטרה באשר היא. בין היתר,  
נדון בשאלות הבאות: מהן המטרות  והיכולות של המשטרה? מהן מגבלות פעולתה? מהם הגורמים המעצבים  

זוכה המשטרה מן הציבור? בסיום  את דרך טיפולה של המשטרה בקבוצות מיעוט? מה מידת הלגיטימציה לה 
הסמינר יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית מחקרית הבוחנת אחת מסוגיות אלה. העבודה תתבסס על הספרות  

 והתכנים שנלמדו במהלך הקורס, וכן בספרות נוספת התומכת בטיעוני העבודה. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  / ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 קרימינולוגיה  

    )מיועד לקבוצה סגורה(  08:00-11:15'    ו   נעמי לבנקרון ד"ר    29414' ב
 

 תגובה לפשיעה: ענישה או שיקום
ולאפשר  מטרות הקורס הן הקניית ידע והבנה באפיונים השונים של מסגרות ענישה, טיפול ושיקום עוברי חוק 

לסטודנט/ית להתעמק באופן עצמאי בסוגיה המעניינת אותו/ה בתחום הענישה והתקון תוך כתיבת עבודה עיונית  
בנושא. במסגרת הקורס, ייחשף הסטודנט למהותם של הענישה, הטיפול,  השיקום והפיקוח במוסדות שונים  

מבני והן   -ייבדק הן ההיבט הארגוני כגון בית הסוהר, שירותי המבחן, ומוסדות לשיקום אסירים משוחררים. 
 התהליך הטיפולי שיקומי שנעשה בהם.  

 במהלך הקורס יינתנו הרצאות פרונטליות וכן הנחיות אישיות. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

, סיום קורסי החובה בחטיבת  שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  / ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 קרימינולוגיה  

 ( 26.08.20 -)מעודכן נכון ל   )מיועד לקבוצה סגורה( 08:30-11:45ד"ר רונית פלד לסקוב  ד'       12310ב' 

 

 
 קורסי בחירה <<

 
 )קורס מתוקשב(  נערות במצוקה

הסברים תיאורטיים בהיבט פסיכולוגי,  הקורס יעסוק בתופעה ומאפייניה, יציג פרופילים שונים של נערות במצוקה,  
 קרימינולוגי וסוציולוגי תוך עיון בממצאי מחקרים עדכניים. 

   56/   מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
     ד"ר לימור יהודה 12053' א

 
 הפרעות אישיות

לידי ביטוי  כיצד הן נוצרות, כיצד הן באות  להבין את הפרעות האישיות הנפוצות:הקורס נועד להכיר, לחקור ו 
עיקריות. הטיפולים הידועים כיום  ת של כל אחת מההפרעות ה והכרה ספציפיודרכי  סיווג שלהןהאבחון וה קליני,

 השפעתם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. התפתחויות ומגמות לעתיד.   ביולוגיים ופסיכולוגיים, -
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30  ' חיים מהל  וד"ר  12104' ב
 

 התנהגות אובדנית
מטרת הקורס להגדיל ולפתח את הבנת תופעת ההתאבדות, הניסיונות להתאבדות ומניעי ההתאבדות באמצעות  
ידע תאורטי מהספרות המדעית. יושם דגש על קבוצות סיכון מיוחדות להתאבדות ובמסגרות שונות, וכן תיעשה  

התאבדות, והתאבדות סופנית. כמו כן, תוצגנה השיטות הקיימות בעולם  אבחנה בין מחשבות התאבדות, ניסיונות  
למניעת התאבדות והתערבות ברמות שונות ויינתנו גישות, כלים וטכניקות טיפוליות ברמות פרטניות  

 ומשפחתיות. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ( 06.08.20 -)מעודכן נכון ל   ()מיועד לקבוצה סגורה   08:30-10:00 '  ורד ירדן תמיר  ד ד"ר   29431' ק

 
 )קורס מתוקשב( טרור ופשיעה  

שונות של טרור ובסוגיות המתעוררות בתלות במונחים המשמשים את אותן הגדרות.  עוסק בהגדרות קורס ה
פשיעה, תוך ניתוח מעמיק של  ללעבריינות ו ם שבין פעילות טרור בנוסף, יתמקד הקורס בבדיקת הממשקי

פשיעה. בנוסף,  קיפה של המשותף והשונה בין טרור לסקירה מהאופיינית לעיסוק בכל תחום ותוך הדינמיקה 
ים מתחומים שונים וממצאי מחקרים בנושא עיסוק בפעילות טרור, בפרופילים  ייעסוק הקורס במודלים תיאורט

, שאהידים ואחרים ולבסוף, יוקדש פלח נושאי לעיסוק באופן  ומאפיינים של משלחי טרוריסטים ושל פעילי טרור 
    שבו הטרור משתמש באמצעים "כשרים" על מנת לקדם מטרותיו. 

 56 /מתוקשב  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
   לימור יהודה  ד"ר   12309ק' 
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 חטיבה ללימודי המזרח התיכון 

 
   קורסי חובה<<

 

 מתוקשב( )קורס  מבוא לפוליטיקה של המזה"ת
פוליטית במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים המעצבים  -הקורס יעסוק בתיאור התפתחותה של המערכת הגיאו 

את אופייה. הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, המדינית והחברתית של מדינות הלאום במזה"ת, בסכסוכים  
של התופעה הלאומית. הסקירה   השונים ומערכות היחסים ביניהן וידון בהיבטים היסטוריוגראפיים שונים

כלומר לצד תהליכים  -ההיסטורית תעשה מנקודת מבט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל המיקרו
גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתרחש ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד  

ת, לצד הבנה היסטורית עמוקה של מרכיבי  כלים להבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיות בקבלת החלטו
 הסכסוך בין ישראל לשכנותיה. 

   60/   מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 ד"ר עידו זלקוביץ   11082' א
 )מיועד לקבוצה סגורה(   ד"ר עידו זלקוביץ 11082' ב

 
 מבוא למזה"ת העות'מאני

בסיס ידע ראשוני של ההיסטוריה של המזרח  לבנות  ,  הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם חשיבה היסטורית 
התיכון בעת החדשה ולהקנות מושגים בסיסיים להבנת האזור, להבהיר קווי מתאר כלליים של האירועים  
הפוליטיים והתהליכים החברתיים באזור.  הידע  הנרכש בקורס זה נועד להוות בסיס  להעמקה והרחבה בקורסים  

,  מאז ראשית המודרניזציה והמפגש עם המערב ועד שלהי  20-וה 19-מתקדמים יותר. הקורס יתמקד במאה ה
. הפגישות הראשונות יוקדשו לסקירה כללית של התפתחות האזור מאז עליית האסלאם ושל מספר  20-המאה ה

מאפיינים  של האסלאם כדת, כתרבות וכשיח. בנוסף לתהליכים כלל אזוריים יידונו ההתפתחויות הספציפיות  
 באזור.  במספר מדינות 

   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    11:30-14:30    ו' ד"ר עומרי פז      29419ק' 

 
 , לדתות ולמיעוטיםהאסלאם תרבותמבוא ל

ועוקב אחרי התפתחות דת האסלאם והפצתה בתקופה   דתית טרום אסלמית -הקורס מציג סקירה היסטורית
הקלסית, ומבליט את התחנות ההיסטוריות המרכזיות שעברה בהן כדת מונותאיסטית בסביבה פגאנית עד  

  – אסלאמית בחצי- לביסוס המדינה המוסלמית הראשונה בחצי אי ערב. הנושאים הנדונים בקורס: התקופה הטרום
מד ועליית האסלאם, הקוראן, מצוות היסוד באסלאם, עיקרי האמונה  האי ערב "הג'אהלייה", הנביא מוח

פה )ספרות חדית' וסונה(, אסכולות ההלכה המוסלמית, התפתחות  -והתיאולוגיה, התפתחות התורה שבעל 
קברים    -המשפט המוסלמי, זרם הסגפנות והמיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, הדת הדרוזית, פולחן עממי 

 לאם. קדושים במורשת האס 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 )מיועד לקבוצה סגורה(  08:30-11:45'  ד ד"ר סלאח עבוד    28017 ' ק
    11:30-14:30ד"ר סלאח עבוד  ו'     28017' ק
 
    

 סמינריון <<
 

 טרור ומדיניות במזרח התיכון בן זמננו
מטרת הקורס היא להבין את תופעת הטרור באופן עמוק ויסודי. נדון בתופעת הטרור מבחינה היסטורית,  
במאפייני הטרור המודרני ודרכי פעולתו. הקורס ידון במטרות הטרור תוך כדי בחינתם בהקשר המדיני. נדון  

דיאולוגיות שבהן הם  במספר מקרי חקר של ארגוני טרור הפועלים במזרח התיכון ונבחן את המעטפות האי
 משתמשים על מנת להצדיק את פעולותיהן.  

בקורס נבחן את הספרות העדכנית לגבי טרור ונדון בשינויים שעברו ארגוני הטרור בפרק הזמן של מחצית המאה  
העשרים ועד ימינו אנו. לצד בחינה זאת, ננהל גם דיון באופן שבו מדינות הלאום מתמודדות עם אתגר הטרור  

 לשנות את הסדר הפוליטי הקיים ורצונו 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

סיום קורסי החובה בחטיבת  , שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  /  ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 המזה"ת  

    08:00-11:15    ' ו   ד"ר עידו זלקוביץ 12318' ב
 



 

 21 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 
 קורסי בחירה  <<

 
 )קורס מתוקשב( ישראל, העולם הערבי והשאלה הפלסטינית: מעימות להשלמה? 

הקורס יעניק לסטודנט תמונה רחבה של ההתפתחויות ונקודות המפנה במערכות היחסים המורכבות בין התנועה  
הציונית ולאחר מכן מדינת ישראל למדינות ערב והפלסטינים. לאורך הקורס נעמוד על חשיבותם של אירועים  

למערכות הכוח ולעמדות השונות של    פו חשיי   ים סטוריים שהובילו התפתחויות פוליטיות משמעותית. הסטודנטהי
ערבי. הקורס יקנה כלים שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים  -הגורמים המעורבים בסכסוך הישראלי 

ערביים לבין התהליכים והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות  -בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראלים
 הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית. 

יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על   הקורס 
אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי  

 ערבי.  -ניהול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של הסכסוך הישראלי 
 56 /מתוקשב  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
      עידו זלקוביץד"ר     29407 'ב
 

 הפוליטיקה של התנועה הלאומית הפלסטינית
הקורס יעסוק באירועים המרכזיים בהתהוותה של התנועה הלאומית הפלסטינית מהמחצית השנייה של המאה  

והכרת הזרמים הרעיוניים  ועד ימינו אנו. זאת תוך כדי מתן דגש על תהליכי קבלת ההחלטות באש"ף  20-ה
במהלך הקורס נעמוד על המחלוקות האידיאולוגיות בין התנועות השונות המרכיבות    השונים הפועלים במסגרתו. 

את אש"ף ואת הדיאלקטיקה בינן והתנועות האסלאמיות )חמאס, ג'האד אסלאמי ומפלגת השחרור האסלאמית(  
אש"ף. השינויים בהתנהלות הפוליטית, יצירתם של   אשר נמצאות מחוץ למערכת קבלת ההחלטות המדינית של 

מוקדי כוח חדשים והמאבקים הפנימיים, יבחנו לאורם של השינויים החברתיים וההשפעות החיצוניות שהקרינו  
על הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה. בהקשר זה נדון גם בשיח המתקיים בין הפלסטינים בשטחי הפנים  

רה סביב שאלת דמותה הרצוי של הישות הפלסטינית העתידית ומערכת יחסיה עם  והקהילה הפלסטינית בפזו
מדינת ישראל והעולם הערבי. סוגיות אלו מהותיות להבנת דרך קבלת ההחלטות בהנהגת התנועה הלאומית  
הפלסטינית. זאת תוך כדי אחיזה בפרספקטיבה היסטורית, המתייחסת לחילופי הדורות בהנהגה הפלסטינית  

 ים הגיאופוליטיים בזירה הבין לאומית. ולשינוי 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2 

 )מיועד לקבוצה סגורה(   10:15-11:45   ד' עידו זלקוביץ   ד"ר  28233 ב'

 
 המפרץ הפרסי

הקורס יבחן מגוון סוגיות המעסיקות את מדינות המפרץ הערביות )סעודיה, כווית, בחריין, קטר, איחוד האמירויות  
ועומאן(. הדיון יתמקד בנושאים כגון המדינה במפרץ ותהליכי צמיחתה, המשטר המונרכי הייחודי, הנפט  
והשינויים הכלכליים, התפתחות תפיסת הביטחון על רקע המאבקים בעשורים האחרונים, המפרץ וישראל, מעמד  

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

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   09:45-11:15ו'    ערן סגל   ד"ר   12049 ק' 

 
 (26.08.20 - )מעודכן נכון ל   כלכלת המזרח התיכון: משדות הכותנה לשדות הנפט

מסוף המאה השמונה עשרה מתנהלות מדינות המזרח התיכון, בראשית האימפריות העות׳מאנית והקאג׳ארית  
ובהדרגה לאורך המאה העשרים יותר ויותר מדינות לאום, במצב של משבר כלכלי. הצורך המתמיד ברפורמות  

הלכת של מעורבות  מעמיקות, מצוקות דמוגרפיות שונות, אי המעבר למשקים מתועשים וההשלכות מרחיקות 
מעצמות מערביות הותירו מורשה כלכלית )וחברתית( סבוכה מאוד במזרח התיכון. הקורס נועד להקנות ידע  

ועד ימינו. בחינת   19-והיכרות עם התהליכים הכלכליים העיקריים שחווה המזרח התיכון מראשית המאה ה
התיכון )חקלאות, תעשייה, אנרגיה,  התהליכים תתבצע דרך לימוד אודות ענפי המשקים החשובים במזרח 

תיירות( וניהול המשקים על ידי מדינות וסוכנויות בינלאומיות )סחר חוץ, אשראי, דמוגרפיה(. מעבר לבקיאות  
ההכרחית בתהליכים הבסיסיים, נדון בקורס בשאלות אזוריות ועולמיות שמעלה ההיכרות עם ההיסטוריה  

יכון מצוי במשבר בגלל גורמים חיצוניים או קבלת החלטות פנימית?  הכלכלית של המזרח התיכון. האם המזרח הת
האם הגורמים המעצבים של גורלות חברות אנושיות נעוצים בקבלת החלטות או בתנאי סביבה נתונים עליהם  
אין לאנשים שליטה? היכן מדע הכלכלה רלוונטי לניהול מדיניות ומהן מגבלותיו? האם ניתן לדבר על עתיד המזרח  

ון על בסיס היכרות עם ההיסטוריה של משקיו השונים? שאלות אלו ועוד תהוונה התנעה לתהליכי חשיבה  התיכ
 שילוו את הקורס לכל אורכו. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(  08:30-10:00  ד'   מר עמרי אילת  28240ק' 
 



 

 22 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 

 תקשורת, חברה ופוליטיקה לימודי חטיבה ל
 

 חובת בחירה קורסי  <<
 

 אידיאולוגיות בחינוך
המעשה החינוכי לעולם אינו פעולה טהורה של הוראה ולמידה: תמיד מעורבים בו ממדים אידיאולוגיים, בין אם  
אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת בין תיאוריה  

נה עמוקה של התהליך הפדגוגי שרלוונטית גם לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך  ומעשה, יפתחו הסטודנטים/ות הב
וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו את מושג האידיאולוגיה באופן יסודי.  
  בחלקו השני, יכירו לעומק כמה מההשקפות האידיאולוגיות הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש 
להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות בחיבור  
שבין אידיאולוגיה לחינוך. הקורס יעניק לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית,  

 כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן בהמשך לימודיהם/ן ועבודתם/ן. 
      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
   16:15-19:45 ד"ר עירית פרידמן   א'    11215 א'
 

 )קורס מתוקשב(  חינוך בחברה הישראלית
  ילמדו  הקורס במסגרת. בחינוך הישראלי  האידיאולוגית  התשתית על  הקורס הן לעורר חשיבה מטרות

  חשיפת   תוך  ישראליות  לימודים   תכניות  ילמדו  ובנוסף,  העברי   החינוך  של  ההיסטורי  בהקשר   חינוכיות  אידיאולוגיות
   . משרתות הן  אותן  האידיאולוגיות 

 60 /מתוקשב  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 יועד אליעז    ד"ר  11216' א
 

 ( )קורס מתוקשב  מבוא לפוליטיקה של המזה"ת
פוליטית במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים המעצבים  -הקורס יעסוק בתיאור התפתחותה של המערכת הגיאו 

את אופייה. הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, המדינית והחברתית של מדינות הלאום במזה"ת, בסכסוכים  
השונים ומערכות היחסים ביניהן וידון בהיבטים היסטוריוגראפיים שונים של התופעה הלאומית. הסקירה  

כלומר לצד תהליכים  -ט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל המיקרוההיסטורית תעשה מנקודת מב
גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתרחש ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד  
כלים להבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיות בקבלת החלטות, לצד הבנה היסטורית עמוקה של מרכיבי  

 אל לשכנותיה. הסכסוך בין ישר 
    60/   מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4

 ד"ר עידו זלקוביץ  11082א' 
 ד"ר עידו זלקוביץ )מיועד לקבוצה סגורה(  11082ב' 

 
 מבוא לחברה הישראלית

 פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת..." )אמיר גלבוע( 
הישראלית מתקופת היישוב ועד ימנו.  במהלך הקורס נתמקד בתהליך התגבשותה והתפתחותה של החברה 

במטרה להעמיק את הבנת התהליכים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים יתמקד הדיון  
האידיאולוגיה הציונות והרלוונטיות שלה      סוגיות יסוד המתוות את אבני הבניין של החברה בישראל כגון :  במגוון  

- זהות יהודית יהודית;  - יטית; על המתח המובנה בהגדרה דמוקרטיתבעידן הגלובלי; כינונה של המערכת הפול
- מגזרים ועדות, הסכסוך הישראלי   ותיקים,- ימין, עולים -חילוניים, שמאל  - דתיים  -  ישראלית; שסעים בחברה 

   ערבי, מרכז ופריפריה.  
     60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 16:15-19:45    ' אורלי צרפתי  אד"ר     12245ב' 

 
 )קורס מתוקשב(   מבוא לקרימינולוגיה

הקורס מקנה לסטודנט ידע והבנה בתחומי ההוויה האנושית הנורמאלית והסוטה. יוצגו תיאוריות קרימינולוגיות  
שונות, דרכי מחקר בקרימינולוגיה, תיאוריות להבנת הפשיעה, הסברים סוציולוגיים, ביולוגיים ופסיכולוגיים  

ורס יעסוק בליקויים במבנה האישיות ועבריינות, המשפחה והסוציאליזציה כגורמי עבריינות,  לעבריינות. הק 
תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים, אנומיה וסטייה חברתית, הסטיגמה של סטייה חברתית ועבריינות; כל זאת  

 תוך הצגת דוגמאות מההוויה הישראלית בכלל ומתוך עולם הפשע בפרט.  
 60/   מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4

 ד"ר לימור יהודה   12243ב' 

 
 



 

 23 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 מבוא למזה"ת העות'מאני
הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם חשיבה היסטורית  ולבנות בסיס ידע ראשוני של ההיסטוריה של המזרח  
התיכון בעת החדשה ולהקנות מושגים בסיסיים להבנת האזור, להבהיר קווי מתאר כלליים של האירועים  

וליטיים והתהליכים החברתיים באזור.  הידע  הנרכש בקורס זה נועד להוות בסיס  להעמקה והרחבה בקורסים  הפ
,  מאז ראשית המודרניזציה והמפגש עם המערב ועד שלהי  20-וה 19-מתקדמים יותר. הקורס יתמקד במאה ה

האזור מאז עליית  . יחד עם זאת הפגישות הראשונות יוקדשו לסקירה כללית של התפתחות 20-המאה ה
האסלאם ושל מספר מאפיינים  של האסלאם כדת, כתרבות וכשיח. בנוסף לתהליכים כלל אזוריים יידונו  

 ההתפתחויות הספציפיות במספר מדינות באזור. 
   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

    11:30-14:30    ו' ד"ר עומרי פז      29419ק' 

 
 ולמיעוטים, לדתות האסלאם תרבותמבוא ל

ועוקב אחרי התפתחות דת האסלאם והפצתה בתקופה   דתית טרום אסלמית -הקורס מציג סקירה היסטורית
הקלסית, ומבליט את התחנות ההיסטוריות המרכזיות שעברה בהן כדת מונותאיסטית בסביבה פגאנית עד  

  – אסלאמית בחצי- לביסוס המדינה המוסלמית הראשונה בחצי אי ערב. הנושאים הנדונים בקורס: התקופה הטרום
מד ועליית האסלאם, הקוראן, מצוות היסוד באסלאם, עיקרי האמונה  האי ערב "הג'אהלייה", הנביא מוח

פה )ספרות חדית' וסונה(, אסכולות ההלכה המוסלמית, התפתחות  -והתיאולוגיה, התפתחות התורה שבעל 
קברים    -המשפט המוסלמי, זרם הסגפנות והמיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, הדת הדרוזית, פולחן עממי 

 לאם. קדושים במורשת האס 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 )מיועד לקבוצה סגורה(  08:30-11:45ד"ר סלאח עבוד  ד'    28017ק' 
    11:30-13:00ד"ר סלאח עבוד  ו'     28017ק' 
 

 

 קורסי בחירה <<
 

 לאהבה לחצו כאן: על רגשות בתרבות דיגיטלית
מבטאים רגשות בכיכר העיר, ומנגד  התרבות הדיגיטלית הפכה את עולם הרגש ל'מרחב פומבי' שבו אנשים 

חווים בעוצמה רגשות של אחרים. יש הסבורים כי התרבות הדיגיטלית יצרה סוג חדש של 'אינטימיות קרה' ויש  
 המזהים בה פוטנציאל להעצמה רגשית של בני נוער, נשים ומיעוטים אחרים. 

טים הדיגיטליים של אהבה ורומנטיקה,  הזיקה בין התרבות הדיגיטלית לעולם הרגשי ניכרת בעולם הילדות, בהיב
שחק המחשב 'פורטנייט' ולחשבון  במגדר )גבריות ונשיות( ועוד. במובן זה, לאפליקציית ההיכרויות 'טינדר', למ 

 נסטגרם יש משמעויות תרבותיות עמוקות, וניתן ללמוד מהם כיצד בני אדם חווים רגשות ומעבדים אותם. יהא
ן תופעות רגשיות המיוחדות לעולם הדיגיטלי, ובתוכן חדוות הקנייה באינטרנט,  במהלך הקורס נעיין ונדון במגוו 

 אהבה עצמית ו'סלפי', תסכול וזעם במשחקי מחשב, ביוש ובושה ברשתות חברתיות ועוד.   
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 20:00-21:30    ' דמר דותן בלייס     12322 'א

 
 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

הקורס נכיר את התחומים בהם עוסקת הפסיכולוגיה החברתית ואת התיאוריות והגישות המרכזיות  במהלך 
בתחום. הנושאים המרכזיים בהם נעסוק הם תפיסה חברתית ועיבוד מידע בהקשר החברתי, גיבוש עמדות,  

עורים תכלול  סטריאוטיפים, ציות וקונפורמיות, משיכה בינאישית, תוקפנות ותהליכים קבוצתיים. מתכונת השי
 הרצאה של חומר תיאורטי, התנסויות הממחישות את הנלמד, צפייה בסרטים ודיונים. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
      16:15-17:45    ' ד"ר אוהד מרכוס    א 11061' א
 

 שנאת היהודים, השואה וייחודיותה והתמודדות עם אנטישמיות
הקורס יעסוק בסוגיות היסוד בנושאי אנטישמיות והשואה. השיעורים ישלבו ניתוחים כרונולוגיים וגם ניתוחים  

וכן נושאים    נלמד על "תולדות האנטישמיות" מימי עליית הנוצרות ועד ימינו,   ממוקדים בנושאים מהותיים. 
מצבן של קהילות יהודיות בעולם בין מלחמות  ציונות בימינו והאנטישמיות,  - ספציפיים, כגון, מהו הקשר בין האנטי

כן שיעורים יוקדשו להתמודדות הציונות עם האנטישמיות, ההבדל בין שנאת  -העולם והאידיאולוגיה הנאצית. כמו 
היהודים בימי ביניים והאנטישמיות המודרנית, קווי ייחוד של השואה, נוכחותה של אנטישמיות במדינות  

 ועד ימינו, ונושאים אחרים.   19-ה הדמוקרטיות, כמו ארה"ב, מהמא
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 ( 25.08.20 - )מעודכן נכון ל  20:00-21:30א'    פרופ' מתיו סילבר 29178א' 
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   קורס מתוקשב()ישראל, העולם הערבי והשאלה הפלסטינית: מעימות להשלמה? 
ונקודות המפנה במערכות היחסים המורכבות בין התנועה  הקורס יעניק לסטודנט תמונה רחבה של ההתפתחויות  

הציונית ולאחר מכן מדינת ישראל למדינות ערב והפלסטינים. לאורך הקורס נעמוד על חשיבותם של אירועים  
חשף למערכות הכוח ולעמדות השונות של  יהיסטוריים שהובילו התפתחויות פוליטיות משמעותית. הסטודנט י

ערבי. הקורס יקנה כלים שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים  -וך הישראלי הגורמים המעורבים בסכס
ערביים לבין התהליכים והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות  -בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראלים
 הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית. 

צוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על  הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה במציאות של מאבק פוליטי, ר
אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי  

 ערבי.  -ניהול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של הסכסוך הישראלי 
 56 /מתוקשב  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
      עידו זלקוביץד"ר     29407 'ב
 

 מוזיקת רוק כתרבות - האסתטיקה לפוליטיקהבין 
הסגנון המוסיקלי המתקרא 'רוק' עמד במרכזה של מגמה תרבותית צעירה, ששאפה   60 –במהלך שנות ה 

לשנות סדרי עולם. האסתטיקה של הרוק הדגישה רוח נוערים, הנאה ו'כיף' ודחתה על הסף את ה'רציני', ה'מבוגר'  
 מרד הצעירים במבוגרים, וככזה נחשב למאיים, חתרני ולעתים אף למסוכן. וה'אחראי'. הרוק גילם בתוכו את 

הרוק סחף אחריו דור של אנשים צעירים אשר מאסו בערכים של הוריהם. בפסטיבל הרוק 'וודסטוק' קראו 'ילדי  
הפרחים' לעשות אהבה ולא מלחמה; בבריטניה הגדולה הביטלס והרולינג סטונס שרו על כעס ואהבה. בשתי  

 ות הייתה זו המוזיקה שעיצבה את סגנון החיים של התרבות הצעירה. היבש
במהלך הקורס נדון במרכיבים הפוליטיים והאסתטיים של מוזיקת הרוק, כסגנון אמנותי המקפל בתוכו משמעות  

ועד   50-מוזיקאלי מאז הפציע בשנות ה-חברתית עבור קהליו ומאזיניו; נסקור את התפתחות הסגנון התרבותי 
המגמה התרבותית שהוביל הרוק מהדהדת לתוך ההווה.   -ואם בכלל  -אנו. בתוך כך נשאל עד כמה לזמננו 

 בקורס ישולבו תיאוריות סוציולוגיות רלוונטיות עם קטעי האזנה וצפייה. 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2 

 16:15-17:45    ' אמר דותן בלייס     11196 ' ק
 

 הגנות במשפט פלילי
הוראת חוק המוגדרת כחלק מהחוק הפלילי מוטלת עליו אחריות פלילית. יחד עם זאת, החוק  כאשר אדם מפר 

הישראלי מכיר במספר הגנות הניתנות לאדם העומד לדין פלילי. במסגרת הקורס נבחן, תחילה, את התנאים  
שך, נכיר  המקדימים הפוטרים מנשיאה באחריות פלילית, כגון: קטינות, היעדר שליטה ואי שפיות הדעת. בהמ

את הסייגים שבהתקיימותם נשללת אחריותו הפלילית של אדם, כגון: הגנה עצמית, הגנת הצורך והכורח.  
שה המוכה", מקומם של נפגעי עבירה בהליך  יבמסגרת הדיון בהגנות השונות, נדון גם בסוגיות כגון "תסמונת הא 

ממשפטים אשר התנהלו בבתי המשפט בארץ  החסד. החומר הנלמד יומחש על ידי דוגמאות -הפלילי והמתות
 ובעולם. 

 56 / מתוקשבנ"ז / ש'  2שש"ס /  2
    ענבל פלג קוריאטד"ר   12319' ק
 
 
 

 ללימודי תקשורת חזותית חטיבה 
 

 <<שנה א' –  קורסי חובה
 

 יישומים בסיסיים בטיפוגרפיה
 באמצעים טיפוגרפיים, שימוש נכון בטקסט תוך חיפוש פתרונות טיפוגרפיים שונים. הבעת נושא 

ריווחים בין אותיות, ריווחים בין שורות, היכרות עם כל האלמנטים המרכיבים פסקה: יישור טקסט, רוחב טור,  
 קריאות ואי קריאות של טקסט, פונט כותרות ופונט לטקסט רץ, עבודה עם משקלים, הטיות והדגשות בטקסט.  

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  4
 12:00-15:00ג'        הן מאירסון גב' נטלי כ 23697א' 
 

 הבעה אישית באמצעים חזותיים
 שהם המוצרים מידע עבור יותר ודורשים מודעים יותר כיום הצרכנים ופתוח. תחרותי שוק להיות הופך העולם 

 המותג של  ההוויה  את להרגיש  צורכים אותו, שהם לפניי  המותג  מאחורי  החוויה  את לחוש רוצים  קונים, הם 
 מהפרויקט  כחלק  נתמקד במיתוג. הפרויקט בבסיס  כאשר למקום וויזואלי רעיוני קונספט מרחבי. פיתוח באספקט

 במהלך  מרחב.  באותו שונים  חללים  של  מותג  לבנות תת  וכן  למקום  ויזואלית  תדמית לעצב  הסטודנטים  ידרשו 
 הזמנים.  ולוחות  תהליך הפרויקט ניהול  על דגש  נשים הקורס 
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 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 12:00-15:00א'         מר בן אלחדף  23686 ב'

         

 יסודות בטיפוגרפיה
תמצות ושימת דגש על השלבים המשמעותיים ביותר לתהליך התפתחות סוגיות הקשורות ישירות לפיתוח  

המבט  הסטודנט, כמי שמתחיל את צעדיו המקצועיים בתחום המעשי ובפיתוח מצבור הידע שלו. בדיקת נקודת 
של הסטודנט על סוגיות המועלות בדף הפרויקט. פיתוח יכולת הסטודנט לעמד טקסט ואילוסטרציה טיפוגרפית  
במסגרת פורמט נתון. הכרת הפרמטרים על בסיסם הופכת אינפורמציה כתובה, מודפסת, לתצוגה צורנית  

 מעניינת ואפקטיבית. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /    4
     08:30-11:30ד'         ראובן גב' ענבל   23690' א
 

 עיצוב בסיסי 
עקרונות חשיבתיים בסיסיים בעיצוב ויישומם לכדי שפה אישית תקשורתית תוך בחינת תבניות מוכרות, חשיבה  

 על היבטים שונים ואף מנוגדים של הנושא וחיפוש אחר פתרונות מקוריים ויצירתיים. 
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס / 4

   12:00-15:00   'ג גב' נטלי כהן מאירסון      23685ב'  
 

 1חשיבה יצירתית להעברת מסר 
בבסיס השפה החזותית מצויים: הצורה, הצבע, הקומפוזיציה, הטקסטורה והחומר. הסטודנטים ילמדו לזהות את  

 המרכיבים הללו ביצירות אמנות ובאמנות השימושית על מנת להשתמש בהם באופן עצמאי. 
 60נ"ז / ש' /  1/  שש"ס 4

   08:30-11:30ב'   גב' איריס גורדון        23691א'  
 

 2חשיבה יצירתית להעברת מסר  
שכלול ההבנה ומיומנויות השימוש בשפה החזותית תוך יישום החומר הנלמד דרך מטלות העוסקות בסוגיות  

 תרבותיות. -חברתיות
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס / 4

 12:00-15:00ה'       נורית וינד קדרון גב'   23692ב'  
 
 
 

 <<שנה ב' –  קורסי חובה
 

 טכניקות ומסרים בעיצוב
מטרתו של הקורס הינה פיתוח מיומנויות חשיבה, יכולת ניסוח מסרים ולימוד  טכניקות שונות בהן ניתן להעביר  

בטכניקות שונות  מעולם העיצוב הגרפי וחיבור בין  אותם מסרים באמצעות שפה חזותית. כל זאת תוך התנסות 

 .ליצירת שפה חזותית מקורית, יצירתית ובעלת משמעות   -המרכיבים השונים   

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
                          12:00-15:00ענת סאקס       ד'   גב'     23759א' 
 

 פרשנות חזותית של טקסטים
הקורס מתרגל עבודה במגוון כלים וטכניקות במטרה לבדוק את תפקיד הטכניקה באיור,   , הקניית יסודות האיור 

 וכבסיס לאפיון של תוכן תוך שימת דגש על סגנון, והעברת מסר בכלים איורים. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:30א'           גב' גיל לי אלון    23708' א

 
 מסר, קריאייטיב ומה שביניהם   

ות המסר בעולם התקשורתי, איך מפצחים אותו ואיך יוצרים לו דימוי אחר, שונה ומבדל בעולם שכולו  חשיב 
טיב, החשיבה והפתרון, והיישום  יטיבי זו המהות של אנשי קריאי ילהפוך מסר לתוצר קריאי  דימויים נשחקים.

 הגרפי על ידי עיצוב נכון. 
   60 /  ש'  /  נ"ז  2 /  שש"ס 4

 08:30-11:30גוסטבו ישמח   א'  מר  60342ב' 
 

 ארגון מידע כתוב
 ביצירת סדרה ומערכת טיפוגרפית מורכבת עם טקסטים מסוגים שונים, בעלי היררכיות שונות.   הקורס עוסק



 

 26 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -פ"א שנתון תש

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /    4
   12:00-15:00א'      גב' אנקטי קנדלשיין    23724' א
 

 מבוא לעיצוב אריזה  
 . לצרכן המותג בין הקשר ביצירת תפקיד לה יש ,עצמו המוצר לפני עוד פוגשים אנחנו ואותה הפנים היא אריזה

 לא  או תתבצע אם  להכריע שיכולה זו  היא ,מכירה בנקודת הזדמנות היא . אותי״ ״קח להגיד  שצריכה זו  היא
 תלת חשיבה  , פונקציונאליות   מול  אל  אסתטיקה  כמו  שאלות עם  מתמודדים  אנחנו  אריזות בעיצוב   .עסקה  תתבצע 
 פנים  .וגב  לפנים להתייחס ויש מרגישים  ,בו שנוגעים  משהו  היא  אריזה .הפיזי בעולם משתמש וחווית מימדית

 קביעת  תוך  ,ויזואלית שפה  בגיבוש  ושוטפים בסיסיים מושגים להקנות מיועד הקורס .ומבנה חומר .וחוץ
 נבחן  דרכה  הפלטפורמה  .ומשכנעת  מקורית,,קונספטואלית , רחבה עיצובית  חשיבה  ,ויזואלי  ומחקר  אסטרטגיה

   . וצרת חווית מפגש ייחודית בין הצרכן למותג  י  שמעצם תפקידה,ונבנה קונספט עיצובי היא האריזה   המושגים את
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

   12:00-15:00ניר   ה'  -גב' הגר אשחר  60348א' 
 

 <<שנה ג' –  קורסי חובה
 

 עיצוב טיפוגרפי מתקדם
איכות העיצוב כאיכות שירות. נעסוק    -הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם מהות תפקיד המעצב )טיפוגרף( 

הנובעים ממבנה/מגריד, טיפול  בהבנת חווית הקריאה, הבנת הצרכים של פרויקט עיצוב והענקת פתרונות 
טיפוגרפי, המצאת חוקים ושבירה שלהם כמענה לאותם צרכים. הקורס נועד לערוך היכרות עם חוקים טיפוגרפיים  

 ושימוש בהם בהיררכיה מורכבת ויחידאית. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
        08:30-11:30ד'       יין טגב' אנקטי קנדלש  60308' ב
 

 מיתוג
מיתוג באמצעות הקניית כלים לעיצוב רחב היקף ופיתוח שפה עיצובית ייחודית למטרות המוגדרות. עיצוב  
 כאמצעי מבדל ומייחד. יושם דגש על מקסום המשאבים היצירתיים של המעצב בתהליך העבודה ויישומם בעיצוב. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /    4
   12:00-15:00ר נוי ניימן          ה'   מ 23744ב' 

 
 מחקר בעיצוב-: תוצאות החיפושסמינריון

תפקידו של סטודנט באקדמיה לעיצוב בין היתר הוא לבחון את עצמו ואת העולם בו הוא פועל ויוצר. לאתגר את  
המקצועי   תבניות החשיבה והיצירה הידועות והמוכרות, אותן הוא רוכש כיוצר וכאיש מקצוע לעתיד במרחב 

והפרטי. בקורס  ייבחנו  כמו ב"מעבדת עיצוב" אלמנטים בתהליך היצירה. בניית תשתית תוכן, רעיון, ומרכיבים  
חזותיים ליצירת פרויקט חזותי הבא להציע מחקר הבוחן ובודק את גבולות החומר, העיצוב, מרחב הפעולה  

וחזותי. בדרכי הבעה חזותית ומילולית,   הקורס יעסוק במחקר תוכני והפורמט עליהם בנויה עבודת עיצוב.
חומרים, טכניקות, גבולות הפורמט, קריאות המסר, הטקסט, הדימוי, חווית המשתמש, גריד, קומפוזיציה, צורה,  

 צבע ועוד. 
 60נ"ז / ש' /  6שש"ס /  8

 08:30-11:30,  סמס' ב': ג' 12:00-15:00סמס' א': ד'   לביא  - גב' לירון טורקניץ 23754ש' 
 

 תוכן, צורה ומסר
 עיצוב הוא יישום של כוונה וצורך חיצוניים או אישיים ומסירתו באמצעים חזותיים לקהל מוגדר מראש.  

 דורש חיפוש אחר הדרך היעילה ביותר לתרגם את המסר ולהעבירו באופן מדויק ליעדו.   עיצוב
    חשיבה גרפית וקונספטואלית שבמטרתה לפתח יכולת תקשורתית עיצובית באמצעים חזותיים. הקורס יעסוק ב

פיתוח שפה גרפית המבוססת על מחקר, איסוף מידע, תוכן והבאה לידי ביטוי בצורות, צבעים, קומפוזיציה, מלל,  
 וסגנון של רעיון לכדי ביטוי חזותי.   תמצותסגנון ויחסים בין המרכיבים,  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /    4
 12:00-15:00  ג'    מר אבירם מאיר 60339' א

 

 
 

 

 
 
 

   


