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

 ראש החוג
 צרפתי אורליד"ר 

 
 לענייני סטודנטים יועצת

 ענבלקוריאט פלג ד"ר 

 
 חברי הסגל האקדמי 

 

 
 מוצעת. **דרגה

 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה

 
 ת החוגמזכירּו
  04-6423489טלפון: 
  04-6423616פקס:  

  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 

 
 ת החוגמזכירֹו

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ד"ר ד"ר זלקוביץ עידו,  ערן,ד"ר גוטר , ד"ר אמיר רותד"ר אזואלוס יעקב,  מרצה בכיר:
 .ד"ר צרפתי אורלי ענתר ענת )מומחה(,-ירון

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

  
, ענבלסיוון -בכלר"ר דקקון שני, -גב' אלפסימר אייל הלל, גב' אגוזי נעמה,  עמיתי הוראה:

ד"ר ברגר רון,  גב' בן שטרית גילת, איציק,בן חיים עו"ד  ,דותן בלייסמר 
בר צור צילה, -ד"ר זןמר וילהלם דוד, גב' ודס לימור,  ברשדסקי יוליה, גב'

ד"ר מהל פלד רונית, -ד"ר לסקובלבנקרון נעמי, ד"ר ד"ר יהודה לימור, 
 ,ערן סגל ר"ד ,עו"ד נבון מוטי מרקס ח"ן,ד"ר  ,עו"ד מושיץ שלמהחיים, 

פרידמן  ד"רד"ר פז עמרי,  ,סאלחד"ר עבוד  ,)חל"ד( סקורקוביץ' יעל ב'ג
מר שפרן יואל, ד"ר שניצר מרב, גב' שטיין שירי, , עמית רוטמןגב' עירית, 

 ירדן ורד.-ד"ר תמיר
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 מטרת הלימודים

ארגונים בותחומיות היא צורך חיוני ונדרש בחברות -, רב21-גלובלית והרב תרבותית של המאה הבמציאות ה
גדולים. היא מאפשרת להשתמש בשילוב של כלי ניתוח ותובנות ממגוון תחומים ומספקת כלים להבנת המציאות 

לאנשים עובדים ומציע לימודי ערב בדגש יישומי.  גםתחומי במדעי החברה מיועד -החוג הרבבסביבה המשתנה. 
מיש ומאפשר לכל סטודנט לבחור בתכנית תכנית הלימודים מודולארית ומורכבת מחטיבות. מבנה הלימודים ג

 לימודים המתאימה לצרכיו ולכיווני הפיתוח האישי והמקצועי העתידי שלו. 

 
 מבנה תכנית הלימודים

בשני נקודות זכות )נ"ז(. תכנית הלימודים מתקיימת  120כדי להיות זכאים לתואר אקדמי על הסטודנטים לצבור  
 פירוט:הלהלן  חוגי.-דוחוגי ומסלול -: מסלול חדםמסלולי

 

 חוגי-מסלול חד
שלושה סמסטרים מתקיימים שנים. הלימודים  4נ"ז בתקופה של עד  120במסלול זה על הסטודנטים לצבור 

 בשנה.
 

 חוגית-מקבצי חטיבות בתכנית החד
 של  בהיקףהיא כל חטיבה  . מודחטיבות לי 4מתוך הרשימה מטה, הכולל  מקבץ חטיבות אחדללמוד עליכם  

 נ"ז.  120סה"כ  - נ"ז 30
נ"ז  6בשני סמינריונים )עליכם לבחור , וחובות החטיבה האנגליתולאחר סיום חובות בשנת הלימודים השלישית 

 (19.09.19 -)מעודכן נכון ל 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 וחברה  חינוך
 )סמינריון(

תקשורת,  משפט
חברה 

 ופוליטיקה
 

תרבות ישראל 
 והעמים

 )סמינריון( 
 

 
 נ"ז 120

המזרח 
 התיכון

 המזרח התיכון
 )סמינריון( 

תקשורת,  משפט 
חברה 

 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                         
 

 -)מעודכן נכון ל החובה בכל חטיבה כתנאי לרישום לסמינריון* על הסטודנט לסיים את כל קורסי  היסוד וקורסי 
29.10.19) 

סך של בתכנית בכל שנה אקדמית קורס אחד על הסטודנטים ללמוד לימודי העשרה":  –תכנית "משיב הרוח  *
 בנפרד.המתפרסם  ,את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח"בתואר.  נ"ז 6
 

 
 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
 ע המדינה. החוג למדוואנתרופולוגיה, החוג לקרימינולוגיה 
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 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.

 

  פרוט החטיבות במקבץ שם המקבץ 

 קרימינולוגיה   ומשפט חוק

 נ"ז( 18)  

 משפט

 נ"ז( 18)

תרבות ישראל 

 והעמים

 נ"ז( 18)

 

ז "נ 6)+ נ"ז 54

 60סמינריון( =

 חינוך וחברה  חינוך

 נ"ז( 18)

תקשורת, חברה 

 ופוליטיקה 

 נ"ז( 18)

תרבות ישראל 

 והעמים

 נ"ז( 18)

 

ז "נ 6נ"ז )+ 54

 60=סמינריון( 

 המזרח

 התיכון 

 המזרח התיכון 

 נ"ז( 18) 

תקשורת, חברה 

 ופוליטיקה

 נ"ז( 18)

תרבות ישראל 

 והעמים

 נ"ז( 18)

 

ז "נ 6נ"ז )+ 54

 60סמינריון( =

 
 
 
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 תקשורת, חברה ופוליטיקה 

  אורלי צרפתיד"ר : ראש החטיבה
מדעי החברה שלובים זה בזה. החיבור בין פוליטיקה, חברה, תקשורת לבין שאר החטיבות הוא מתבקש וחיוני. 
הלימודים בחטיבה מאפשרים לשלב קורסים המציעים היבטים משלימים )תקשורתיים, פוליטיים או חברתיים( 

 של הנושאים הנלמדים בחטיבות האחרות.
 

 הלימודים מקנים:

 לימודים לתואר שני במגוון תחומים;בסיס אקדמי איתן ל 

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

 ;הבנה של תהליכי קבלת החלטות 

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

  המצורפת מתוך הרשימה חובה קורסי 3על הסטודנט לבחור . 

 
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. 

 
 הקורס קוד ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 21158 60 4 4 מבוא לחברה הישראלית 

  12243 60 4 4 מבוא לקרימינולוגיה 

 11061 60 4 4 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

 12226 60 4 4 חשיבה ביקורתית 
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 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון

 28017 60 4 4 לעדות ולמיעוטים  מבוא לדת האסלאם

 29419 60 4 4 העותמנימבוא למזה"ת 

 11215 60 4 4 אידיאולוגיות בחינוך

 11216 60 4 4 חינוך בחברה הישראלית

 11217 60 4 4 פילוסופיה של החינוך

  60 12 12 בחטיבה  קורסי חובה 3סה"כ 

  56 6 6 חוגי-דומסלול בחירה קורסי 

  56 18 18 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

 
 

  לחינוך וחברה חטיבה 

 אליעז יועדד"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 
 

 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-דומסלול בחירה קורסי 

  56 18 18 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

  60 4 6 חוגי-מסלול חדסמינריון 

 
 

 חטיבה ללימודי משפט 

  קוריאטענבל 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 

 הכלים המשפטיים; סקירת 

 .הבנה של יחסי הגומלין בין המשפט לתחומים אחרים בחיינו 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 11203 60 4 4 תורת המשפט 

 11080 60 4 4 מבוא למשפט הישראלי
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 11042 60 4 4 מבוא למשפט הפלילי

  56 6 6 חוגי      -דומסלול  בחירהקורסי 

  חוגי-חד מסלולבחירה קורסי 

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

18 18 56  

 
 

 טיבה לקרימינולוגיהח 

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

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

 ;בסיס להבנת התנהגות האדם 

 ;הבנת תופעת הסטייה והפשיעה 

 ;הבנת המורכבות של הסטייה החברתית 

 .הכרות עם כלים להתמודדות עם מניעה, טיפול ושיקום עבריינים 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 12243 60 4 4 לקרימינולוגיהמבוא 

 12034 60 4 4 תורת הענישה

 11029 60 4 4 סטייה חברתית

  56 6 6 חוגי-דומסלול בחירה קורסי 

  56 12 12 חוגי-חדמסלול  בחירה קורסי 

  60 4 6  חוגי-מסלול חד סמינריון

 
 

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון 

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

 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 

 .הקניית כלים לניתוח והתמודדות עם הסוגיות המעסיקות את הפוליטיקה העולמית 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון

 28017 60 4 4 לעדות ולמיעוטים  מבוא לדת האסלאם

 29419 60 4 4 מבוא למזה"ת העותמאני

  56 6 6 חוגי-דומסלול בחירה קורסי 

  56 12 12 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

  60 4 6  חד חוגימסלול  סמינריון
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 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים 

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

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

 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 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 29204 56 2 2 עולמו של הסיפור המקראי

 29418 56 2 2 סוגיות בעת החדשה

 29036 56 2 2 היהודים בעת החדשה

 11149 56 2 2 תיקון עוולות היסטוריות

 29054 56 2 2 היבטים פילוסופיים בתרבות המערב

  חוגי-דומסלול 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 חוגימסלול  סמינריון

 

 

 טבלת סמינריונים

 (09.09.19 -מבוטל )מעודכן נכון ל

 לתשומת לבכם,
 

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

 

קוד  סמינריון חטיבה
 הקורס

ציון 
 עובר

 60 29426 לימודי ילדים ובתי ספר חינוך
 פילוסופיה פוליטיקה, משפטו של סוקרטס: חברה, תרבות ישראל והעמים

 
12027 60 

 הסיפור המקראי לאור הפרשנות המסורתית
 

29195 60 

 60 12026 יסטוריה בספרים הגדוליםההרומן בין הספרות ל

  60 

 קרימינולוגיה
 

 60 29423 היבטים חברתיים ופסיכולוגים –ההליך הפלילי 

 60 29425 הגירה ופשיעה 
 

 משטרה ושיטור
 

29414 60 

 טרור ומדיניות במזרח התיכון בן זמננו המזרח התיכון 
 

12318 60 
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 חוגית:-סטודנטים הלומדים בתכנית דו
אם קורסי חובה אלה מקבילים או דומים בתוכנם תחומי במדעי החברה -הרבלקורסי 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 

 .בכל אחת מחטיבות הלימודם הלימודים ולחובות הנדרשי
  

 
 

 פירוט הקורסים
 

 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים
 

 קורסי חובה <<
 

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

וקיומו של אלוהים, משמעות החיים והמוות. נתייחס לטקסטים ביותר, כגון אמונה וידיעה, קיומה של נפש 
פילוסופיים וספרותיים, ליצירות אמנות, תגליות מדעיות ואף לתרבות פופולארית. מטרת הדיון תהיה לפתח את 

 היכולת להעריך אבני דרך אלו בהקשרן התרבותי והפילוסופי הרחב.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  18:15-19:45ר  ד'  ד"ר ערן גוט 29054א' 
  18:15-19:45ד"ר ערן גוטר  ד'   29054ב' 
 

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

ה חשיבות ננסה לבחון אתבו דיון על המהפכה הצרפתית ותוצאותיה בועד ימינו. הוא ייפתח  18-מסוף המאה ה
, כדי להציג תשובה 19-נדון על סדרה שלמה של מהפכות פוליטיות שהתחוללו לאורך המאה ה . כן מהפכה זושל 

 "מהי מהפכה"?  - לשאלה
הקשר בין התהליכים הכלכליים ובין על מגמות במשק המודרני, החל מהמהפכה התעשייתית, וההקורס ידון על 

על התפשטות הקולוניאליזם באפריקה ו, 19-עליית הלאומיות במאה הפוליטיות. נלמד על -חברתיותהתמורות ה
פרק חשוב בקורס יעסוק בהתמודדויות של מדינות ולאומים בעולם הלא מפותח   ובאסיה לקראת סוף מאה זו.

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

 .כחי ועתידה של הדמוקרטיה המודרניתמצבה הנו

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  14:15-15:45פרופ' מתיו סילבר  ד'   29418א' 
  18:15-19:45פרופ' מתיו סילבר  ד'   29418ב' 
 

 עולמו של הסיפור המקראי
מטרת הקורס היא לצייד את הלומד בכלים אשר יאפשרו לו לקרוא סיפור מקראי כהלכתו. הקורס יעסוק באופיו 
של הסיפור המקראי, במבנהו הספרותי, דרכי עיצוב הדמויות והרעיונות, הזיקה בין הסיפור המקראי לחקר 

 חיצונית והמודרנית. המקרא, סיפורים כפולים במקרא ומשמעותם, גלגולו של סיפור מקראי בספרות ה
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (27.02.20 -)מעודכן נכון ל 16:15-17:45  ד'   ח"ן מרקס ד"ר 29204' ב

 
 תיקון עוולות היסטוריות

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

את המדינה או גופים הקשורים עמה בגין הפרה נרחבת של זכויות אדם בסיסיות ובעיקר הפלייה נגד פרטים 
לות תרבותית. הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תופעת תיקון העוו-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

 18:15-19:45   'א  ד"ר רות אמיר 11149א' 
  11:30-13:00    ו'  ד"ר רות אמיר 11149ב' 
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 היהודים בעת החדשה מאמנציפציה לשואה, ומשואה לתקומה
כללית של תולדות היהודים בעת החדשה, באירופה, בצפון אמריקה ובארצות האסלאם.  מטרת הקורס: סקירה

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

 זהות היהודית העכשווית.על הבמאמצי הצלה ובמיוחד בהתמודדויות עם השואה לאחר האסון ובהשפעת השואה 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45 ד'פרופ' מתיו סילבר   29036 א'
 14:15-15:45 'אפרופ' מתיו סילבר   29036ב' 
 
 

 סמינריונים<<
 

 חברה, פוליטיקה, פילוסופיה -משפטו של סוקרטס
הסמינר יעסוק בדמותו החידתית של הפילוסוף היווני הקדום סוקרטס, מגדולי הפילוסופים של תרבות המערב, 
אשר חי באתונה במאה החמישית לפנה"ס, הועמד למשפט פומבי והוצא להורג בשתיית רעל. הדיאלוגים של 

לפני המשפט )אותיפרון(, במהלכו )אפולוגיה(, ואחריו )קריטון, פיידון(,  אפלטון, אשר מתארים את סוקרטס
ישמשו ציר דיון מרכזי לאורך הסמינר. אנו נקרא את הדיאלוגים הללו בעיון, כמו גם עדויות עתיקות אחרות 

את  )למשל, כתבי קסנופון והפרודיה על דמותו של סוקרטס בקומדיה "העננים" מאת אריסטופנס(. נבקש להבין
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 , וכתיבה מדעית שיטות מחקר 12198אנגלית מתקדמים ב'/ פטור,  10047ק: 
 (19.09.19 -תרבות )מעודכן נכון ל

 16:15-19:30  'א  ערן גוטר ר"ד 12027' א

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

 20-וה
ובמאה  19-הצלחה בתרבויות המערב במאה ההסמינר יעקב אחר מגמות ותמורות ביחסי אהבה, ובתפיסות על 

. האם בזמנים המודרניים האדם מממש את רצונותיו במוסדות המקובלים )בנישואים למשל, או בקרירה 20-ה
מקצועית(? מהם הקשרים בין מעמד חברתי לבין מידת האושר של הפרט? כיצד אירועים היסטוריים "גדולים" 

 קטן" בתחומים האינטימיים של חייו?השפיעו על דפוסי התנהגות של ה"איש ה
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
יים בהם הספרים הושפעו הדיונים ינתחו שלושה טקסטים ספרותיים חשובים וגם ירחיבו על ההקשרים ההיסטור

, על מוטיבים בספרים סופו , השנייה לקראת הסמסטרונכתבו. סטודנטים יכתבו שתי עבודות, אחת במחצית 
סונטת קרויצר )טולסטוי(, מאדאם בובארי ספרים:   הללו, או על קשרים בין הטקסטים וסביבותיהם ההיסטוריות.

 )פלובר( גטסבי הגדול )פיצג'רלד(.
 60"ז / ס' / נ 6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת , שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 (19.09.19 -תרבות )מעודכן נכון ל

    08:00-11:15  'ו פרופ' מתיו סילבר  12026' ב

 

  << סמינר בית ספרי, של בית הספר לתקשורת, חברה וממשל

תחומי(. -לפחות מהחוגים: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה, הרב 85)סטודנטים עם ממוצע 
במרכז הסמינר עומד נושא נרחב אחד אשר יש לו מחד גיסא השלכות מובהקות על השיח היומיומי ומאידך גיסא 

ם, חוקרים ויוצרים לאורך הדורות. השיח היומיומי מכסה על פני עומקים עיוניים, אשר טרדו מנוחתם של הוגי
 לאורך הסמסטר ייחשפו הסטודנטים להיבטים דיסציפלינאריים שונים של הנושא הנדון ולהקשרים בינתחומיים. 

 
 בדידות: תיאור הנושא לשנה"ל תש"פ

נושא הבדידות של היחיד בחברה מעסיק את האנושות משחר ימיה. לנושא נרחב זה ישנן השלכות מובהקות על 
יח היומיומי והוא טורד מנוחתם של הוגים, חוקרים ויוצרים רבים לאורך הדורות. לאורך הסמסטר ייחשפו הש

הסטודנטים להיבטים דיסציפלינאריים שונים של נושא הבדידות ולהקשרים בינתחומיים. נושא הבדידות עולה 
ובד בבד נעשה גם יותר  האדם נעשה יותר עצמאי, ביקורתי וסומך על עצמו –ביתר שאת בחברה המודרנית 

מבודד ונפחד. זאת, בעקבות טשטוש החלוקה המקובלת בין הזירה הציבורית לפרטית שהחלה במהלך המאה 
ובעקבותיה חלה עלייה בהתמקדות הפרט בעולמו הרגשי היחידני בעיקר על ידי שימוש בטכניקות לחשיפת  20-ה

ילוסופיה האקזיסטנציאליסטית וגישתה לנושא "העצמי" וזיקתו לאחרים. במהלך הסמינר נעמיק בנושא הפ
 הבדידות, נלמד על הבדידות בסיפור העממי ובספרות, ועל הבדידות היצירתית כמנוף לצמיחה אישית. 
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                     60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
    16:00-20:30  א'    ד"ר בינה ניר 23973ב' 
 

 קורסי בחירה<<
 

 דתות .א
 

 והתפתחותו בסביבה היהודיתי הרעיון הנוצר
בקורס נדון בהתגבשות הרעיון הנוצרי ובשורשיו היהודים. נבחן את דמותו של ישו ההיסטורי, יחסו עם העולם 

פעילותו בגליל ובירושלים. נעקוב אחר הדמויות המרכזיות בסביבתו של והמשיחית של ישו  והיהודי, יצירת דמות
יהודה איש קריות. נבחן את היחסים בין ושמעון )פטרוס(, יוחנן המטביל אימו מרים, מרים המגדלית,  ;ישו כגון

היחס לתורה  ,ישו לזרמים השונים ביהדות, טיב הוויכוחים ביניהם בסוגיות התיאולוגיות השונות בין היתר
 ולמצווות ומקומו של בית המקדש. 

ויחסה עם  הרכבהירושלים, נעסוק בגורלם של תלמידיו של ישו לאחר צליבתו, הקמת הקהילה הנוצרית ב
את סוגיית כן נבחן האוכלוסייה היהודית. נדון בדמותו של פאולוס, יחסו ליהדות ועצוב התיאולוגיה הנוצרית. 

 הפרדת הדרכים בין הנצרות ליהדות והשפעתה עד ימינו. 
 רים.הקורס מתבסס על קריאה וניתוח המקורות: תנ''ך, הברית החדשה, ספריו של פלביוס יוספוס ואח

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ליבוביץ   ד'  -גב' יוליה ברשדסקי 11208' א

 
 מבוא לדת האסלאם

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

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

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

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

  11:30-14:30ד"ר סאלח עבוד  ו'   28017ק' 
 
 

 פילוסופיה .ב

 
   משמעות החיים

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

נדון בשאלה לגבי משמעות  לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר ממתין לכל אדם ואשר זמנו לרוב אינו ידוע מראש.
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 

ו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות עולם החיים. נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב התרבותי, שב
דתיות ורוחניות לצדן של תיאוריות מדעיות ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי הנפש 
ולחרדות של אלה בינינו המעלים אותה ותוהים עליה. מה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנו לשאול אותה? 

ובות שאנחנו מייחלים אליהן בהקשרה? נסתייע בטקסטים תרבותיים עד כמה היא חשובה לנו? מה הן התש
 .כדי להעמיק הבנתנו בנדון -הגותיים, עיוניים, ספרותיים ואף אמנותיים -מגוונים

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30    א'  גוטרד"ר ערן  29406' א

 
 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום

יעילה נשענת על היכולת להבין, להעריך ולדעת ליישם מבנה מוצלח של טיעון. היכולת לניתוח חשיבה מעשית 
טיעונים מניבה הבנה של שיח, של סיטואציה, והבנה זו מניבה יכולת להתמודד בהצלחה עם אתגרים מקצועיים 

ים. נלמד להכיר ואף אקדמיים. בקורס נלמד כלים יסודיים ואפקטיביים לניתוח, ביקורת ובנייה של טיעונ
אסטרטגיה מוצלחת של הפניית השאלות למקורות מידע רלבנטיים והערכה של מהימנות מקורות מידע. נלמד 
אף לזהות כשלים והטעיות במבני טיעון. הטעיות רטוריות כאלו נפוצות מאד בשיח הציבורי, בתקשורת 

טעי עיתונות, פנינים מפיהם של ובפוליטיקה. החומרים שנעבוד עליהם בקורס יכללו חומרים מהחיים: ק
 פוליטיקאים ויחצ"נים ועוד, אבל גם חידות בלשיות, מעשיות מסתורין ולא מעט בדיחות טובות.



 

 11 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12:15-15:45   ד'    ד"ר ערן גוטר 12226' ב
 

 מוסיקה, אמנות, תרבות .ג
 

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

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

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 הצעירה.היבשות הייתה זו המוזיקה שעיצבה את סגנון החיים של התרב
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  -לזמננו אנו. בתוך כך נשאל עד כמה 

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

 18:15-19:45   'ד   בלייסדותן מר  11196 'א
 

 שבעה עשורים של מבט קולנועי על השואה
הקולנוע המקומי והעולמי ביחסו למלחמה ולשואה. נברר כיצד  בקורס ייבחן התהליך המורכב והמרתק שעשה

משקפות ומעצבות יצירות קולנועיות שונות את תודעת ההמון בארץ ובעולם ומשמשות כאספקלריה לזיכרון 
והיסטוריה. נעסוק בנושאים שהיוו אבני דרך בעיצוב פניה של החברה הישראלית ביחסה לשואה ולשורדיה, וכן 

דו את השואה וזכרה במרכז השיח הציבורי של מדינות אירופה השונות. ההרצאות תאפשרנה באירועים שהעמי
 צפייה מושכלת וביקורתית בסרטים.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'דגב' נעמה אגוזי    12324 'א
 

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

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.

ניכרת בעולם הילדות, בהיבטים הדיגיטליים של אהבה ורומנטיקה, הזיקה בין התרבות הדיגיטלית לעולם הרגשי 
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
במהלך הקורס נעיין ונדון במגוון תופעות רגשיות המיוחדות לעולם הדיגיטלי, ובתוכן חדוות הקנייה באינטרנט, 

 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
 

 )קורס מתוקשב(   האיטלקיהרנסנס 
 :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  -נתייחס להשפעת התקופה על חיי היום, נדון בלידתה ומאפייניה של אמנות הרנסנס, על כך
 ועוד.

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

  

 יסודות תרבות המערב
פוליטיים, כלכליים,   - בקורס נבחן את עקרונות התרבות המערבית, את שורשיה והתפתחותה בהיבטים השונים

 ;נדון בנושאים כגוןוחברתיים, דתיים ותרבותיים. נכיר את מושגי היסוד של הציוויליזציות היוונית והרומית 
נבחן כן  .התרבות הקלאסית, המיתולוגיה, התפתחות הדמוקרטיה והרפובליקה, אלכסנדר הגדול ויוליוס קיסר

; יהדות, נצרות ואסלאם באירופה המערבית –בין הדתות את ראשית התהוותה של הדת הנוצרית, את היחסים 
רעיונות הרנסנס והרפורמציה על החברה המודרנית; נעיין בהישגים של תנועת ההשכלה  תנברר את השפע

בתחומים שונים של המחשבה והמדע; נבחן את תחילתו של הרעיון הלאומי במהפכה הצרפתית והתפתחותו 
 קודם.לא נדרש ידע  באירופה המודרנית.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2



 

 12 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

  14:15-15:45ד'      ליבוביץ  -יוליה ברשדסקי גב'  15552' ב

 
 מקדשים דרקונים ובר רפאלי

אינם נראים לעין. למרות זאת, האנושות שואפת אליהם, מייחלת  -מעצם הגדרתם  -הקסום, הקדוש, והנשגב 
 להניח עליהם את היד.להם, ומגשימה אותם, מתארת את הדרך שיש לעבור כדי 

המסעות הללו, אל המופשט, יעמדו במרכז הקורס. אנו ננסה לבחון את השווה והשונה בין הקסום, הקדוש 
 בתרבות בכלל -והנשגב באמצעות שלושה מקרי מבחן. במהלך השיעור נעמוד על סוד קסמם של דרקונים 

האישה היפה והבלתי מושגת, וכיצד ובסדרה משחקי הכס בפרט. נקרא כיצד התרבות היוונית מתארת את 
ומה הם עושים כאשר המקדש  -התקשורת בימינו מציגה את בר רפאלי. נתהה מדוע בני אדם בונים מקדשים 

 נחרב עד היסוד.
תוך כדי כך, ננסה לתאר את המנגנון שעומד ביסוד התשוקה אל מה שניצב מחוץ להישג ידינו. נברר מה שווה 

ונבחן את התפקיד של ה"סיפור" בעיצוב התודעה של  ,מייצגים מושגים מופשטים ומה שונה בדרכי ההבעה בהן
 האדם הפרטי והקבוצה לה הוא משתייך.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  20:00-21:30א'        ח"ן מרקס ד"ר  12321' ב
 

 קוסקוס סושי ספגטי
כי מערכת האוכל היא שפה, ובעיקרה  מתוך תרבות האוכל והאכילה של קבוצות אתניות בארץ ובעולם אנו למדים

שפה מוצפנת. מערכת האוכל על כל מרכיביה: כלי בישול, אופני בישול, תבשילים, ארוחה ואירוח, משמשת  –
 כמערכת של תקשורת בין חברה זהות ומגדר.

 בקורס נעמוד על הקשר שבין אוכל ופוליטיקה של זהויות, שימור המסורת אל מול חידוש התפריט במטבחים
 האתניים ובארוחות הגלובאליות, סוגיות מגוונות של אוכל בהקשר של טקסים, מאגיה וריפוי.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:15-19:45ד'       גב' צילה זן בר 29403' ב
 
   

 מגדר .ד

 
 (02.10.19 -)מעודכן נכון ל מבוטל  יחסי הסביבה –הפרד ומשול 

 
 וקולנוע: מבט פנורמי על מגדר "עונג חזותי"

ג'ין פונדה, בתלבושת שלגיה, מוזגת רעל לקפה של הבוס ומרלין מונרו הרוקדת עם יהלומים, הן שתיים מדמויות 
הנשים המוצגות בקולנוע ההוליוודי. בין שתי הדמויות הללו פעורה תהום, מדוע? בתולדות העשייה הקולנועית 

רס נברר כיצד יוצגו הנשים בקולנוע העלילתי במשך חלפו על המסך דמויות רבות של נשים, שונות ומשתנות. בקו
ועד היום? מדוע בחרו לייצג אותן כך והאם הייצוג שלהן משקף מציאות? נצפה במבחר מרתק של  20 -המאה ה

 סרטים, ננתח אותם ונתייחס גם לטקסטים מרכזיים בהגות הפמיניסטית.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30  'מרב שניצר   דד"ר  29398' ב
 

 "פ(בתש)לתלמידי שנה ג' בלבד     חטיבה לניהול עסקי ותעשייתי

 

 סמינריונים<<
 מחלום למציאות - אסטרטגיה עסקית

מאתנו ישנו תחום עניין, עיסוק או  בכל אחד מאתנו נטוע הכוח והיכולת להפוך חלום אישי למציאות. לכל אחד
כישרון אשר ממלא אותנו בסיפוק ובהנאה. השאלה העיקרית היא כיצד ניתן להפוך חלום למציאות בתנאי אי 
וודאות, חשש מלקיחת סיכונים והצורך בפרנסה שוטפת. בסמינר נעסוק בהבנת תהליכי ייזום וקידום עסקים 

כיצד ניתן לשפר רעיון טוב למצוינות עסקית. כיצד ניתן בהשקעה חדשים ולהיערכות מחודשת בעסקים קיימים. 
של זמן, דמיון, אסטרטגיות נבונות מבוססות פסיכולוגיה ובתקציב מינימאלי להיעזר במגוון כלים שיווקיים בכדי 

 לעמוד בתחרות העסקית בתחום שבו בחרתם. 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

סיום קורסי החובה בחטיבת , שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198 פטור, /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
  (19.09.19 -ניהול עסקי ותעשייתי )מעודכן נכון ל

       16:15-19:45   ד'  ד"ר רון ברגר 11202 'ב
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 קורסי בחירה<<
 

 היבטים משפטיים בניהול עמותות
מגמת עלייה משמעותית ומתמדת נרשמת "המגזר השלישי" הולך ותופס מקום נכבד במרקם השוק הישראלי. 

בתחומים נוספים והעמותות והארגונים ההתנדבותיים, אשר עיסוקם המהותי בתחומי הרווחה  במספרם של
המדינה כלל אינה פועלת בהם. ניהול עמותה ומלכ"ר שונה בעיקרו מניהול תאגיד עסקי וקיימת מערכת מורכבת ש

של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעסוק בהכרת הסביבה 
דות העמותה, בדרכי המשפטית בה פועלות העמותות, באופן ייסוד עמותה, בתקנון העמותה, בחברי ומוס

 ההתקשרות של העמותה וניגוד עניינים וכן בעבירות עונשיות הקשורות לפעילות עמותות. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'א   עו"ד איציק בן חיים 12056' א

 
 

  לחינוךחטיבה 
 

 קורסי חובה<<
 

 פילוסופיה של החינוך
. פילוסופית בדרך חינוכיות סוגיות לבחון יכולת ובפיתוח לחינוך פילוסופיה בין הקשר בהכרת נעסוק בשיעורים

שונים לאורך  הוגים של טקסטים על יתבסס הדיון. והלמידה החינוך מהות של פילוסופיות בסוגיות נדון, בנוסף
 .בחינוך ההיסטוריה שעסקו

 60 / נ"ז / ש' 4שש"ס /  4
     16:15-19:45'   א   יועד אליעזד"ר  11217' א

 
 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 

עמוקה של התהליך הפדגוגי שרלוונטית גם לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך ומעשה, יפתחו הסטודנטים/ות הבנה 
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 

תנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות בחיבור לה
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 /  4ש"ס / ש 4
  16:15-19:45 '   א   עירית פרידמןד"ר  11215' ב
 

 מתוקשב( קורס) 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' ב
 
   

 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  התבחן 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



 

 14 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

סיום קורסי החובה בחטיבת , שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 (19.09.19 -חינוך )מעודכן נכון ל

 16:15-19:45אליעז   ד'   יועד ד"ר   29426  'ב
 
 

 קורסי בחירה<<
 

 חינוך וילדותאוכל,  -מזון למחשבה
אנו זקוקים להזנה עוד מרחם אמנו. אכילה הינה פעולה בסיסית יומיומית השלובה במגוון החוויות הגופניות, 
הרגשיות, החברתיות והתרבותיות בחיינו. בקורס זה נבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים של תזונה בהקשרים של 

ן בריאות, תקשורת המונים, תיעוש, מחסור, משפחה, חינוך וילדות ונדון בקשר שלהם לתחומי חיים שונים כגו
לאום ומגדר. במסגרת הקורס נתוודע להיבטים אוניברסליים ובין תרבותיים בצומת של חינוך ואוכל ונשלב 

 בלמידה סרטים, ספרות והתנסות בשדה.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45   'פרידמן   אעירית  ד"ר 29430' א
 

 חינוך מיוחד 
את אוכלוסיית  להכיר ולשילוב, וכן מיוחדההקשורים לחינוך  מרכזייםמושגי יסוד ומונחים להציג מטרות הקורס הן 

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

, חברתיות, מודלים ומשמעותם להתוויית החינוך המיוחד ולסוגים שונים של שילובתפיסות במהלך הקורס יוצגו 
של אוכלוסיות הילדים עם הצרכים המיוחדים )הפרעות על הרצף  אפיונים לימודיים, רגשיים וחברתייםוכן 

ות האוטיסטי, לקות ראיה, לקות שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, שיתוק מוחין, הפרעות התנהגות, לקוי
 למידה והפרעות קשב וריכוז(. 

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

 
 חרדה

המטרה המרכזית של הקורס הינה לעסוק בהיבטים התיאורטיים של מצבי לחץ, פחדים וחרדות )למשל פוביות, 
חרדת בחינות, חרדת פרידה, חרדה חברתית, חרדה פוסט טראומתית(. המושגים התיאורטיים מבוססים על 

למוד ולהתנסות באסטרטגיות מודלים תיאורטיים, כגון, שפילברגר, מייקנבאום, אנדלר ועוד. מטרה נוספת הינה ל
 להפחתת חרדות. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'א   אורה פלג 'פרופ 29412  'ב
 

 מערכת החינוך בישראל 
מערכת החינוך בישראל היא מערכת מורכבת מבחינה חברתית, תרבותית, כלכלית ופוליטית. במהלך הקורס 

החינוך ועם היבטים אלו של מורכבות, המלווה את פעולתה. מטרת הקורס ניצור היכרות עם מאפייני מערכת 
הינה היכרות עם מבנה מערכת החינוך הישראלית, עם הגורמים המשפיעים עליה ועם מגמות העבודה בתוכה, 
מראשית הקמתה ועד ימינו. במסגרת הקורס ילמדו נושאים הקשורים להשפעות החברה הישראלית על מערכת 

רות במדיניות החינוך, סוגיות של חינוך אלטרנטיבי ונושאים הקשורים לרב תרבותיות, שוויון החינוך, תמו
 ומצוינות, גלובליזציה והפרטה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    14:15-15:45  'א   עמית רוטמן גב' 29434  'ב

 
 

 לימודי משפט
 

 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 

רס היא להציג לסטודנטים את עקרונות ההסקה הסטטיסטית: ביסוס מסקנות לגבי האוכלוסייה מתוך נתוני הקו
 המדגם. הקורסים מקנים ידע בשיטות של עיבוד, תיאור והצגה של נתונים כמותיים במחקר המדעי.
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  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 11:30-14:30 ו' גב' לימור ודס 12199א'  

    

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

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

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

 12199ק: סטטיסטיקה תיאורית והסקתית 
 (12.03.20 -)מעודכן נכון ל  11:30-14:30ו'    שירי שטייןגב' , (ד"חל)גב' יעל סקורקוביץ  12198ב' 

 
 מבוא למשפט פלילי

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

ירות של המשפט הפלילי, במטרות הענישה, נכיר את הפרוצדורה הפלילית, את הצדדים לעבירה ואת העב
הנגזרות, נבחן את גבולות המשפט הפלילי ואת הסייגים ואת ההגנות הקיימות. במהלך הדיון בנושאי הקורס, 
תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים על סדר היום בארץ ובעולם. בנוסף לחומר הנלמד יוקדש זמן 

  לשם דיון פתוח בנושאים חדשותיים בתחום הפלילי.
   60ש' /  נ"ז / 4שש"ס /  4

 11:30-14:30     ו'   ד"ר ענבל פלג קוריאט 11042א' 
     (07.08.19 -)עודכן נכון ל )סגור לתכניות מיוחדות( 14:30-11:30     ו'עו"ד יצחק בן חיים         11042ב' 
 

 מבוא לתורת המשפט
כגון מהו משפט? מהי מטרת הקורס להציג תיאוריות משפט שונות ולבחון את התשובות האפשריות לשאלות 

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 

השיפוטי? מהם המאפיינים הייחודיים  הגבולות הרצויים של המשפט? כיצד יש לפרש חוקים ומהו טיבו של ההליך
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 )-משפטיים מתאפיין באיאחת למחלוקות משפטיות או שמא מערך הכללים ה
 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
 

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

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
  עו"ד איציק בן חיים  11080 ק'
 

 
 קורסי בחירה<<

 
 זכויות חברתיות בישראל זכויות האדם ו

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

המשמעות וההשפעה של זכויות האדם והזכויות  –וכללי היסוד המשפיעים על הזכויות הנ"ל, וכפועל יוצא 
השאר נדון במושגי היסוד הרלוונטיים, ובהם "כבוד האדם וחירותו", החברתיות על החיים במדינת ישראל. בין 

היקפם, מגבלותיהם; נדון במגילת העצמאות, חוקי היסוד וחוקים אחרים העוסקים בזכויות אלו, החל מהזכות 
אשר למולה עומדת הזכות "למות בכבוד", "המתת חסד", פאסיבית ואקטיבית, הפלות,  –לחיים ול"חיים בכבוד" 

מוות, ועוד; נדון במספר סוגיות משפטיות הקשורות לזכויות האדם והזכויות החברתיות המוענקות בישראל,  עונש
ובהגבלותיהן; נבחן ונשווה בין חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אל מול חוק היסוד המכונה "חוק הלאום". לבסוף 

זכויותיו כנגד הממשל והרשויות נבחן, מה הם הכלים המשפטיים העומדים בפני האזרח כשהוא נלחם על 
 הניצבים בפניו במלחמתו זו למימוש זכויותיו. -משפטיים, כלכליים ואחרים  –הציבוריות, ומה הם המחסומים 
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  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'אמוטי נבון   עו"ד  29435' א
 

 היבטים משפטיים בניהול עמותות
נכבד במרקם השוק הישראלי. מגמת עלייה משמעותית ומתמדת נרשמת "המגזר השלישי" הולך ותופס מקום 

העמותות והארגונים ההתנדבותיים, אשר עיסוקם המהותי בתחומי הרווחה וכן בתחומים נוספים  במספרם של
אשר המדינה כלל אינה פועלת בהם. ניהול עמותה ומלכ"ר שונה בעיקרו מניהול תאגיד עסקי, וקיימת מערכת 

קים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעסוק בהכרת הסביבה מורכבת של חו
המשפטית בה פועלות העמותות, באופן ייסוד עמותה, בתקנון העמותה, בחברי ומוסדות העמותה, בדרכי 

 ההתקשרות של העמותה וניגוד עניינים וכן בעבירות עונשיות הקשורות לפעילות עמותות. 
  56נ"ז / ש' /  2"ס / שש 2
 16:15-17:45'   אעו"ד איציק בן חיים    12056' א

 
 ומה שביניהם –הגלימה השחורה והעיתונות הצהובה: על משפט ותקשורת 

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

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 

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

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

 
  ירושות, הלכה למעשה...

אולי בחשש מסוים שמדובר בנבואה שמגשימה את המילה "ירושה" נאמרת בדרך כלל בסוג של יראת כבוד או 
נלך לבית עולמנו ואז -ובתקווה בשיבה טובה-יבואעצמה. מאידך, כאנשים תבוניים כולנו יודעים וערים לכך שיום 

 היינו, העיזבון.-עלולה להתעורר מחלוקת בין יורשינו לגבי דרך חלוקת הרכש שהותרנו
הקורס מקיף את מרבית הסוגיות בנושא הירושות והצוואות הלכה למעשה תוך כדי הצגת הפרקטיקה הנוהגת 

לצורך בקבלת צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, מתי והיכן והגופים לעריכת צוואה, תיעוד העריכה כן או לא, וכן 
 המוסדיים הרלוונטיים העוסקים בתחום זה.

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 09:45-11:15   'מושיץ  ושלמה עו"ד  29416' ב

 
 משפט, חברה, פשיעה

הישראלית, על הגורמים רכם של שני צירים: האחד, הציר הסוציולוגי במסגרתו תבחן החברה והקורס נע לא
המייצרים, מעצבים ומשמרים אותה. הציר השני הוא הציר המשפטי, במסגרתו נבחן את שיטת המשפט 
הישראלית, ובעיקר את המשפט הפלילי. הקורס יתמקד בנקודת המפגש בין שני צירים אלה כאשר תופעות 

מדוע הן   שראלית לתופעות אלה?חברתיות מופללות: מהם הגורמים החברתיים המעצבים את יחס החברה הי
מופללות דווקא? כיצד מושפע המשפט מן החברה וכיצד הוא משפיע עליה? במסגרת הקורס נעסוק במגוון סוגיות 

ה החברתית, אותן נבחן מפרספקטיבה תיאורטית ומעשית, תרבותית וחברתית. בין יבתחום הפשיעה והסטי
  פגנה ומחאה ציבורית, שחיתות שלטונית ועוד.מהות, היהיתר יעסוק הקורס ברצח ילדים בידי א

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45 דר' נעמי לבנקרון   ד'  29413' ב
 

 

 החטיבה לקרימינולוגיה
 

 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 

פת התורה ועד לתקופה הקשורים למטרות הענישה, מגבלות הענישה ותוצאותיה; סקירת דרכי ענישה החל מתקו
המודרנית; הבנת דרכי ענישה, דרכי יישומן והשימוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במהלך 



 

 17 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

כן יידונו יתרונות וחסרונות של דרכי הענישה השונות, דרגות הפעלתן ומטרותיהן, תוך התמקדות  .התפתחותה
 בתקופה המודרנית; המאסר ועונשים חלופיים.

  60נ"ז / ש' /  4/  שש"ס 4
 12243ק: 
  11:30-14:30   ו'ד"ר  ורד  ירדן תמיר    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 והפשיעהתוח 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: 
 (14.08.19 -)עודכן נכון ל 11:30-14:30   ו'    מר יואל שפרן  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 

ישוב סכסוכים פליליים, כגון: משפט טיפולי, ההחלטות של השופט. בשלב השני, נכיר דרכים וגישות חלופיות לי
גישור והליכי צדק מאחה. בתום הקורס יגישו הסטודנטים עבודה סמינריונית מחקרית. העבודה תתבסס על 
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: 
 (19.09.19 -קרימינולוגיה )מעודכן נכון ל

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

 
 קורסי בחירה<<

 
 טיפול שיקום ופיקוח במערכת
 העוסקים בשיקום עבריינים בעיקר ברמה הקהילתית. הקורס ידון בפעילותם של ארגונים

למהותו של הפיקוח, הטיפול והשיקום יוצגו מוסדות שונים כגון בית הסוהר,  ותים/הסטודנטפו לאחר שייחש
מבני והן התהליך הטיפולי  -שירותי המבחן, ומוסדות לשיקום אסירים משוחררים בהם ייבדק הן ההיבט הארגוני 

כמו כן, יתקיים דיון בהיבטים המערכתיים של כל אחד מהארגונים הללו הפועלים ברובם שיקומי שנעשה בהם. 
 במסגרת מערכת אכיפת החוק.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15 ' גב' רונית לסקוב פלד   ו 11164 א'
 

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

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

 



 

 18 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

 קרימינולוגיה משפט ובריאות
נפשי לבין ביצוע עבירות אלימות. עם בעשורים האחרונים פורסמו מחקרים שונים, המצביעים על קשר בין חולי 

זאת, עדיין יש לציין כי מרבית חולי הנפש אינם אלימים. הקורס יעסוק בתפר שבין קרימינולוגיה ובריאות הנפש. 
תחילה נבחן הגדרות להפרעה נפשית ונכיר את ספר הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי. בהמשך נתמקד בקבוצת 

הכרוכות בפגיעה בשיפוט. נכיר את החוק והמושגים המשפטיים הקשורים  ההפרעות הפסיכוטיות, אותן הפרעות
באחריות פלילית, מחלת נפש )במובן המשפטי( וכשירות לדין. לבסוף, נלמד על האשפוז הכפוי וייבחנו ההיבטים 

לות סוגיית האשפוז כטיפול ו/או חלופת מאסר, משך האשפוז הכפוי, הערכת המסוכנות ושא -החוקיים והטיפוליים 
 אתיות. הקורס ילווה גם בדוגמאות ובסרטים להעשרה ולהמחשה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (12.09.19 -)מעודכן נכון ל  08:00-09:30 ד"ר ענת ירון ענתר   ו'  12029 א'
 

 הפרעות אישיות
באות לידי ביטוי כיצד הן נוצרות, כיצד הן  להבין את הפרעות האישיות הנפוצות:הקורס נועד להכיר, לחקור ו

עיקריות. הטיפולים הידועים כיום ת של כל אחת מההפרעות הוהכרה ספציפיודרכי  סיווג שלהןהאבחון וה קליני,
 השפעתם, יתרונותיהם וחסרונותיהם. התפתחויות ומגמות לעתיד.  ביולוגיים ופסיכולוגיים, -
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45 ' חיים מהל  וד"ר  12104' ב

 
 )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 טרורבנוסף, 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

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

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

 
 

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון
 

  קורסי חובה<<
 

 מאני'מבוא למזה"ת העות
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-המתקדמים יותר. הקורס יתמקד במאה 
. 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 
 ת באזור.במספר מדינו

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

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

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

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

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

  60/  מתוקשב נ"ז / ש' 4שש"ס /  4
 ד"ר עידו זלקוביץ   11082ב' 

 
 



 

 19 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

 
 האסלאםמבוא לדת 

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

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

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

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

  11:30-14:30ד"ר סלאח עבוד  ו'   28017ק' 
 

    

 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 הקייםורצונו 
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

סיום קורסי החובה בחטיבת , שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  / ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 (19.09.19 -המזה"ת )מעודכן נכון ל

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

 
 קורסי בחירה <<

 
 בסבך הדת, הנפט והשבטיות בעולם המודרני   -סעודיה

הקורס יבחן את סיפורה הייחודי של המדינה הסעודית. נדון בצמיחתה של מדינת ההלכה הראשונה במזרח 
. נבדוק את שורשי המונרכיה שנוצרה על ידי משפחת השלטון 21-התיכון אל עבר מרכז העולם הערבי במאה ה

ים. נבחן את חשיבותו של הנפט והשפעתו על הכלכלה, החברה ועיצוב ומיקומם המרכזי של אנשי הדת והשבט
תפיסת הביטחון, וכן את מיקומה של סעודיה בזירה המפרצית והבינלאומית, יחסה אל ישראל, המיעוט השיעי 

 והשפעתו של "האביב הערבי".
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (14.08.19 -נכון ל)עודכן  09:45-11:15ו'   ערן סגל   ד"ר  28234 'א

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

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

למערכות הכוח ולעמדות השונות של  פוחשיי יםהיסטוריים שהובילו התפתחויות פוליטיות משמעותית. הסטודנט
ערבי. הקורס יקנה כלים שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים -הגורמים המעורבים בסכסוך הישראלי

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

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

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

 קורסי חובת בחירה<<
 

 מבוא למזה"ת העות'מאני
בסיס ידע ראשוני של ההיסטוריה של המזרח הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם חשיבה היסטורית  ולבנות 

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
. יחד עם זאת הפגישות הראשונות יוקדשו לסקירה כללית של התפתחות האזור מאז עליית 20-המאה ה

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

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

 
 פילוסופיה של החינוך

. פילוסופית בדרך חינוכיות סוגיות לבחון יכולת ובפיתוח לחינוך פילוסופיה בין הקשר בהכרת נעסוק בשיעורים
שונים לאורך  הוגים של טקסטים על יתבסס הדיון. והלמידה החינוך מהות של פילוסופיות בסוגיות נדון, בנוסף

 .בחינוך ההיסטוריה שעסקו
 60 / נ"ז / ש' 4שש"ס /  4
       16:15-19:45א'   יועד אליעז  ד"ר  11217' א
 

 )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' 

 
 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 עירית פרידמן   א'   ד"ר  11215 ב'
 

 מתוקשב( קורס) 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 / מתוקשבנ"ז / ש'  4שש"ס /  4
    יועד אליעז   ד"ר  11216' ב
 

 מבוא לדת האסלאם
דתית טרום אסלמית ועוקב אחרי התפתחות דת האסלאם והפצתה בתקופה -הקורס מציג סקירה היסטורית

הקלסית, ומבליט את התחנות ההיסטוריות המרכזיות שעברה בהן כדת מונותאיסטית בסביבה פגאנית עד 
 –לאמית בחציאס-לביסוס המדינה המוסלמית הראשונה בחצי אי ערב. הנושאים הנדונים בקורס: התקופה הטרום

האי ערב "הג'אהלייה", הנביא מוחמד ועליית האסלאם, הקוראן, מצוות היסוד באסלאם, עיקרי האמונה 
פה )ספרות חדית' וסונה(, אסכולות ההלכה המוסלמית, התפתחות -והתיאולוגיה, התפתחות התורה שבעל
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קברים  -רוזית, פולחן עממיהמשפט המוסלמי, זרם הסגפנות והמיסטיקה המוסלמית, האסלאם השיעי, הדת הד
 קדושים במורשת האסלאם.

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  11:30-14:30ד"ר סלאח עבוד  ו'   28017ק' 
 

 מבוא לפסיכולוגיה חברתית
במהלך הקורס נכיר את התחומים בהם עוסקת הפסיכולוגיה החברתית ואת התיאוריות והגישות המרכזיות 

נעסוק הם תפיסה חברתית ועיבוד מידע בהקשר החברתי, גיבוש עמדות, בתחום. הנושאים המרכזיים בהם 
סטריאוטיפים, ציות וקונפורמיות, משיכה בינאישית, תוקפנות ותהליכים קבוצתיים. מתכונת השיעורים תכלול 

 הרצאה של חומר תיאורטי, התנסויות הממחישות את הנלמד, צפייה בסרטים ודיונים.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    16:15-19:45   'ד"ר אוהד מרכוס    א 11061' ב
  

 תקשורת המוניםמבוא ל
הקורס נועד להקנות תשתית תיאורטית רחבה לדיון וניתוח סוגיות תקשורתיות שונות. השיעור יסקור תיאוריות, 
מסורות מחקר ומודלים מרכזיים בתקשורת ההמונים, מראשית ימיה ועד היום, תוך בחינה מחודשת של הסוגיות 

סוציולוגיים, פוליטיים, תרבותיים ולשוניים  היבטים טכנולוגיים,נדון במדיה. במסגרת הקורס -המרכזיות בעידן הניו
  ובעולם.  של תקשורת ההמונים תוך בחינתם במציאות התקשורתית בישראל

    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 16:15-19:45   'ד  צרפתיאורלי ד"ר   12245ב' 
 

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

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 -ודת מבט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל המיקרוההיסטורית תעשה מנק
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 

 ין ישראל לשכנותיה.הסכסוך ב
   60/  מתוקשב נ"ז / ש' 4שש"ס /  4

 ד"ר עידו זלקוביץ  11082ב'  
 

 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום
חשיבה מעשית יעילה נשענת על היכולת להבין, להעריך, ולדעת ליישם מבנה מוצלח של טיעון. היכולת לניתוח 

סיטואציה, והבנה זו מניבה יכולת להתמודד בהצלחה עם אתגרים מקצועיים טיעונים מניבה הבנה של שיח, של 
ואף אקדמיים. בקורס הזה נלמד כלים יסודיים ואפקטיביים לניתוח, ביקורת ובנייה של טיעונים. נלמד להכיר 
אסטרטגיה מוצלחת של הפניית השאלות למקורות מידע רלבנטיים והערכה של מהימנות מקורות מידע. נלמד 

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

 ות.פוליטיקאים ויחצ"נים ועוד, אבל גם חידות בלשיות, מעשיות מסתורין ולא מעט בדיחות טוב
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12:15-15:45   ד'   ד"ר ערן גוטר 12226' ב

 

 קורסי בחירה<<
 

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

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

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

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

ועד  50-מוזיקאלי מאז הפציע בשנות ה-קהליו ומאזיניו; נסקור את התפתחות הסגנון התרבותיחברתית עבור 
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.
  56ש' /  נ"ז / 2שש"ס /  2



 

 22 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

 18:15-19:45   'דמר בלייס דותן    11196 'א

 
   משמעות החיים

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

לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר ממתין לכל אדם, ואשר זמנו לרוב אינו ידוע מראש. אנחנו נדון בשאלה לגבי 
משמעות החיים, בקשר בינה לבין המודעות למוות, ולתחושת האבסורד, אשר מתעוררת כאשר נדמה לנו כי 

ח התרבותי והאישי של השאלה לגבי לחיים אין בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר ולהבין את הקשר השי
משמעות החיים. נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב התרבותי, שבו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות 
עולם דתיות ורוחניות, לצדן של תיאוריות מדעיות ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי 

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

 .כדי להעמיק הבנתנו בנדון -הגותיים, עיוניים, ספרותיים ואף אמנותיים -תרבותיים מגוונים
 56נ"ז / ש' /  2/  שש"ס 2
 20:00-21:30'    א  גוטרד"ר ערן  29406' א
 

 ניהול אירגוני מגזר שלישי
העמותות, ארגוני המתנדבים, המלכ"רים והארגונים ללא כוונות רווח )אלכ"רים( מרכיבים  את מגזר הארגונים 
 המכונה "המגזר השלישי" הפועל לצד המגזרים העסקי והציבורי. המגזר השלישי פועל למען מטרות ציבוריות

מטרת הקורס היא להקנות ידע  ולקידום נושאים חברתיים ונותן מענה לחלק הולך וגדל של צרכי האזרחים.
תיאורטי ויישומי על התנהלות וניהול ארגוני המגזר השלישי בכלל ובישראל בפרט, לבחון מקרוב את התהליכים 

מאפיינים את דרכם ושיטת שהובילו לצמיחתם והתחזקותם של ארגונים אלו, ולהיחשף להיבטים השונים ה
 פעולתם בסביבה הארגונית והחברתית המשתנה.

 56נ"ז / ש' /  2/  שש"ס 2
 10:15-11:45'    ג  גב' שני אלפסי קקון 12113' א

 
  מפרה קדושה ועד טקסי נישואין: מבט השוואתי על תרבויות

ייחודית האופיינית לה, ובכל תרבות שבט ה"טיב" בניגריה או מושבניקים בישראל: לכל קבוצה חברתית תרבות 
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 

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

  56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4 
 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  16:15-19:45  'גב' שירי שטיין   א 12329' א
 

 בסבך הדת, הנפט והשבטיות בעולם המודרני   -סעודיה
הקורס יבחן את סיפורה הייחודי של המדינה הסעודית. נדון בצמיחתה של מדינת ההלכה הראשונה במזרח 

. נבדוק את שורשי המונרכיה שנוצרה על ידי משפחת השלטון 21-התיכון אל עבר מרכז העולם הערבי במאה ה
לכלה, החברה ועיצוב ומיקומם המרכזי של אנשי הדת והשבטים. נבחן את חשיבותו של הנפט והשפעתו על הכ

תפיסת הביטחון, וכן את מיקומה של סעודיה בזירה המפרצית והבינלאומית, יחסה אל ישראל, המיעוט השיעי 
 והשפעתו של "האביב הערבי".

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45ו'   ערן סגל   ד"ר  28234 'א

 

 -)מעודכן נכון למבוטל   בארץ ובעולם חברות שיתופיות וקומונות –"אני ואתה נשנה את העולם" 
10.11.19) 

 

  קורס מתוקשב()ישראל, העולם הערבי והשאלה הפלסטינית: מעימות להשלמה? 
הקורס יעניק לסטודנט תמונה רחבה של ההתפתחויות ונקודות המפנה במערכות היחסים המורכבות בין התנועה 

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

ערבי. הקורס יקנה כלים שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים -הגורמים המעורבים בסכסוך הישראלי
ערביים לבין התהליכים והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות -סים הישראליםבין התפתחות הסכסוך והיח

 הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית.
הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על 

חשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום ה
 ערבי. -ניהול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של הסכסוך הישראלי

 56 /מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4



 

 23 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

     עידו זלקוביץד"ר   29407 'ב
 

 (10.11.19 -)מעודכן נכון למבוטל   21-סביבה ותכנון במאה ה
 

 קוסקוס סושי ספגטי
קבוצות אתניות בארץ ובעולם אנו למדים כי מערכת האוכל היא שפה, ובעיקרה  מתוך תרבות האוכל והאכילה של

שפה מוצפנת. מערכת האוכל על כל מרכיביה: כלי בישול, אופני בישול, תבשילים, ארוחה ואירוח, משמשת  –
 כמערכת של תקשורת בין חברה זהות ומגדר.

ר המסורת אל מול חידוש התפריט במטבחים בקורס נעמוד על הקשר שבין אוכל ופוליטיקה של זהויות, שימו
 האתניים ובארוחות הגלובאליות, סוגיות מגוונות של אוכל בהקשר של טקסים, מאגיה וריפוי.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:15-19:45ד'       גב' צילה זן בר 29403' ב

 
 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  החברה האזרחית בראי התנועות החברתיות

הציבורי והפרטי, לעיתים בחפיפה ובקשר עם מסגרות  פועלת במרחב שבין המדינה והאזרח, החברה האזרחית
המכוונות לשינוי חברתי, מאתגרות את  התנועות החברתיות בולטות  אחרות במדינה ולעיתים בניתוק מהן. בתוך כך,

י ובתוך כך בעיצוב החברה הסדר החברתי ומובילות פעמים רבות לשינויים בשיח ובסדר היום הציבור
מטרת הקורס היא להבין את פעילותן של תנועות חברתיות בהקשרים הפוליטיים, הציבוריים,  הישראלית.

ועד ימי המדיה החברתית,  70-משנות ה -האידיאולוגים והחברתיים בנקודות זמן שונות בחיי החברה הישראלית 
 בישראל ועל תפקידה וחשיבותה לדמוקרטיה הישראלית. ודרכן ללמוד על התפתחות ושינויים בחברה האזרחית

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00    ב'  קקון-גב' שני אלפסי 12327ב' 
 

 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  גוף ונפש
כיצד אנו מגדירים את הנפש ביחס לגוף? האם שני הדברים הללו אינם אלא דבר אחד? ואם שניהם אחד, מדוע 

טורחים להבחין ביניהם? האם גוף ונפש שונים באופן רדיקלי זה מזה? ואם כן, כיצד ניתן להסביר את הקשר אנו 
ביניהם? במלים אחרות, כיצד אוכל להסביר באורח מתקבל על הדעת את העובדה היומיומית שאני יכול להרים 

ף גורמת למסכת מנטלית שלמה מצב בו פגיעה מכאנית בגו -את ידי מרצון? או כיצד למשל אוכל להסביר כאב
של סבל? סוגיות כאלו ואחרות מלהיטות מזה שלוש מאות שנים ויכוחים פילוסופיים בדבר עצם האפשרות לנסח 

פיזית שלמה, כזו שתוכל להסביר על מישור אחד את מקומם של הגוף והנפש זה ביחס לזה. אך -תיאוריה פסיכו
למבחן, אלא גם הבנות מושגיות יסודיות בתחום המוסר וכן בתחומי לא רק עמדות פילוסופיות שונות עומדות כאן 

 מחקר עכשוויים כגון בינה מלאכותית, מדעי הקוגניציה ואתיקה רפואית.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 10:15-11:15    ב'  ד"ר ערן גוטר 29303ב' 
 

 (20.2.026 -)מעודכן נכון ל מבוטל תולדות המשפחה
 

 (26.02.20 -)מעודכן נכון ל  עולם: תפיסות בתכנון עיר ואזורמערים מבוצרות לערי 
מבנה הערים וקשרי הגומלין שהן מקיימות עם סביבתן ועם ערים אחרות משקפים את הטכנולוגיה והערכים של 
החברה. מטרת הקורס היא לסקור את תופעת העיר, החל משחר ההיסטוריה, כאשר ערים בצורות ומוקפות 

( של ימינו. העיר Megacitiesובה לתושביהן מפני הסביבה העוינת, עד לערי הענק )חומה אפשרו הגנה ט
איבדה את מעמדה ההגנתי. העיר היא "הבטן הרכה" של שדה המערכה המודרני, שכן ההתקבצות העירונית 

ש חושפת אוכלוסייה גדולה לאיומים של התקפות אוויריות מסיביות ושל טרור. אבל, לערים בעולם הגלובלי י
( הן מרכזי הייצור והחדשנות, ושיעור Global citiesתפקיד חשוב יותר מזה שהיה להן אי פעם. ערי העולם )

האוכלוסייה העירונית גדל בהתמדה. הקורס יסקור את תפקודן של הערים בתקופות שונות בהיסטוריה ותכניות 
 שונות להקמת ערים, בעולם ובישראל.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצת לימוד סגורה( 12:00-13:30  ב'  ד"ר גילת בן שטרית  17146ב' 
 

 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  הון שלטון וגאווה בתרבות העברית הקדומה

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

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

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

 



 

 24 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -"פ שנתון תש

 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  תקשורת בין אישית
המשאב האנושי מהווה את ליבת הארגון,  הקורס עוסק בתהליכים המורכבים של תקשורת בינאישית בארגונים.

ותהליכי תקשורת בין פרטים בארגון משפיעים על ביצועי הארגון ברמות שונות. תקשורת בינאישית אפקטיבית 
בקורס נעסוק בסוגיות המרכזיות של תקשורת בינאישית: מרכיבי התקשורת מחזקת את החוסן הארגוני. 

הבינאישית, חסמים בתקשורת ודרכים לפתור אותם, התמודדות יעילה עם קונפליקטים לשם צמיחה אישית 
 וארגונית ותקשורת יעילה בקבוצה. נעסוק בסוגיות אלו באופן חווייתי ויצירתי.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15:30-17:00    מר דוד וילהלם ב' 12323ב' 
 

 (23.09.19 -)מעודכן נכון ל  לחלום קרטייה בפריז: מסע תרבותי וקולינרי
בין הנתיבים התיירותיים של פריז מסתתרים סיפורים היסטוריים סמויים מן העין, בהם סיפורה של דרך אבודה, 

ותנו גם אל הרגעים שבהם נולדו כמה מהמאכלים מלכה מיוחדת, צופן סודי ואבירים. הסיפורים האלו מובילים א
הצרפתים המוכרים ביותר. בקורס נחשוף את הסיפורים תוך קריאה בטקסטים היסטוריים, ונעשה שימוש גם 

 במקורות מתחום האומנות, התרבות החומרית והספרות.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 20:00-21:00    ד"ר מרב שניצר ב' 29395ב' 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 


