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 מטרת הלימודים 
לצד התמקדות  תואר הראשון במכללה.ל הסטודנטיםהרחבת האופקים של מיועדת ללימודי העשרה תכנית 

חומי דעת מבקשת המכללה להעניק לבוגריה רקע עשיר בת ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל בלימודים גבוהים
ידע תיאורטי  יםאנו רואים לנגד עינינו משלב םאות ,יםתחום הידע בו בחרו להתמחות. הבוגרמגוונים בנוסף ל

דע בקיאות בתחומי י יובעלאופקים  ירחב ללמוד, ואו בדיסציפלינות אותן בחרבדיסציפלינה  יםמתמחוויישומי 
 אחרים.

 

 
 מבנה תכנית הלימודים

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

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

 
 

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

 
 

 תחומי במדעי החברה-החוג הרב

 החוג למדעי ההתנהגות

 לכלכלה וניהולהחוג 

 החוג למדע המדינה

 החוג למערכות מידע 

 החוג למנהל מערכות בריאות

 החוג לשירותי אנוש

 ואנתרופולוגיה סוציולוגיהל החוג

 תקשורתהחוג ל

 החוג לעבודה סוציאלית

 פסיכולוגיהל החוג

 החוג לקרימינולוגיה

 חינוךהחוג ל
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 רשימת הקורסים:
 

 ציון עובר שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס
צדק היסטורי: היבטים משפטיים, פוליטיים  17115

 וחברתיים
2 2 56 

 56 2 2 בני אדם ומכונות חושבות אחרות 17116
עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות  17117

 וייחודה של העת החדשה
2 2 56 

 56 2 2 מעברים ושינויים בחיי המשפחה 17123
שוויון -חלוקתי ויסודותיו של האיקפיטליזם, צדק  17126

 המגדרי, הגיאוגרפי והחברתי
 

2 2 56 

 56 2 2 חינוך פיננסי 17134
 56 2 2 רגש ורגשות 17140
 56 2 2 למה דברים רעים קורים לאנשים טובים 17141
סיפורה של קהילה: יהודי מרוקו מגירוש ספרד ועד  17142

 ימינו
2 2 56 

 56 2 2 האלימות לסוגיה בחברההיד המכה: תופעת  17145
מערים מבוצרות לערי עולם: תפיסות בתכנון עיר  17146

 ואזור
2 2 56 

 56 2 2 היבטים חברתיים וביולוגיים -סמים 17149
 56 2 2 התיכון רון, מאבק וזהויות פוליטיות במזרחזיכ 17151
 56 2 2 ערבי -אבני דרך בסכסוך הישראלי  17162
 56 2 2 ניתוח מקרים וגישות –צדק חברתי בעולם גלובלי  17174
תרבות, פוליטיקה וחיי יומיום ב"ארץ  –סין היום  17176

 הדרקון"
2 2 56 

 56 2 2 המשפחה בראי ההיסטוריה 17177
 56 2 2 לידתה של התרבות המערבית 17178
 רפואה עממית בתרבויות -"לעופף על מטאטא"  17179

 עולם
2 2 56 

להעיר את סינדרלה: תרבות חומרית, מגדר  17180
 סטוריהוהי

2 2 56 
 

 56 2 2 י הבינייםבתוך חידה: סודות נשים בימים חי 17181
 56 2 2 מוסיקה כתקשורת פוליטית 17184
 56 2 2 תכנון מרחבי ובריאות האדם: מימי רומא ועד ימינו 17186
 56 2 2 בתי סוהר 17191
הישגיה וקשייה של מה נשאר בחלום האמריקאי?  17192

 הדמוקרטיה האמריקנית, מוושינגטון עד טראמפ
 

2 2 56 

 56 2 2 יסודות, עקרונות, זיקות –פילוסופיה של המדע  17193
 56 2 2 21-בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה 17197
קרה לילדים? חטיפת ילדי תימן בהקשר מה  17199

 השוואתי
2 2 56 

 
 56 2 2 התארגנות קהילתית ויזמות חברתית 17204
 56 2 2 היכן נמצא גן עדן? 17208
 56 2 2 האם כל הרשעה היא הרשעת אמת? 17209
 56 2 2 ארץ זבת חלב ודבש 17210
 56 2 2 אדם וסביבה 17212
"אור לגויים"? ההיסטוריה של הפשיעה במדינת  17215

 ישראל
2 2 56 

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

2 2 56 

 56 2 2 להט"בייםשער ללימודים  17222
 56 2 2 איך לשרוד את תרבות הצריכה? -"צרכן ומאושר" 17223
 56 2 2 בריאות נפש, משפט וחוק 17224
 56 2 2 אתיקה ומוסר בסרטים של מי החיים האלה? 17225
 56 2 2 יזמות בינלאומית 17226
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 56 2 2 פגיעות מיניות בילדים 17229
 (25.02.20 -)מעודכן נכון ל

 
 תקצירי הקורסים

 
 יזמות בינלאומית

"(. הקורס יתמקד בגורמים אשר הובילו את Israel Start-Up Nation)" ישראל מתויגת בעולם כמדינה יזמית
ישראל להיות כזו. יתבצע השוואה בתהליך היזמות בין ישראל למדינות מובילות אחרות כמו סין, הודו, סינגפור 

יזמיות, אך בצורה שונה מישראל. כמו כן ישראל הגדירה את סין והודו כמדינות וגרמניה אשר מוגדרות כמדינות 
לתהליכים השונים שעברו המדינות מבחינה מבנית ותרבותית  ףאסטרטגיות שיש להתמקד בהם. הסטודנט ייחש

יות וכן כיצד ישראל יכולה להשתלב בתהליכים אלו. הסטודנט ייחשף למודלים שונים ליזמות המושתתים על תרבו
שונות וכן כיצד ניתן לנהל ולשווק מיזמים אלו במדינות השונות. מטרת הקורס לספק לסטודנט הבנה של מקור 
יתרון התחרותי של ישראל, מה קורה בעולם בתחום היזמות, וכן כיצד ניתן לשלב את ישראל טוב יותר בעולם 

 העסקי הגלובלי.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00 ד"ר רון ברגר  א'  ' א
 

 ניתוח מקרים וגישות -צדק חברתי בעולם גלובלי 
-ובאתיקה כלכלית ועבר, צדק חברתי היה נושא תיאורטי, פילוסופי שרק מעטים עסקו והתעניינו בבבעוד ש

חברתית, הרי שכיום הוא אקטואלי מתמיד והפך לדרישה עממית, פופולרית ולעיתים פופוליסטית. בקורס, נעסוק 
בדוגמאות ספציפיות שהחזירו את הדרישה לצדק חברתי אל מרכז השיח הציבורי והתקשורתי. נברר בנסיבות ו

באמצעות ניתוח מקרים מהארץ ומהעולם, מהן הגישות העיקריות לצדק חברתי, מהן האמצעים לקדמו 
ם , המאבק על זכויות אד2011-והמכשולים בדרך להגשמתו. ננתח סוגיות כמו המחאה החברתית בישראל ב

סוגיית ( Uber, Airbnbבארה"ב, המאבק על הלגליזציה של הקנאביס, כלכלת השיתוף החדשה )  בסיסיות
"תספורות" והסדרי חוב שביצעו טייקונים לחוב שלהם לציבור. הקורס יסייע לסטודנט  מתווה הגז הטבעי בישראל,

רש ידע מוקדם בכלכלה או מדע להבין את מאחורי הקלעים של השיח החברתי העכשווי בארץ ובעולם ואינו דו
 המדינה.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45  'א  מר רונן אביגדור  17174א' 
 12:15-13:45א'    מר רונן אביגדור  17174' א
 

  )מוכר לצרכי דמ"מ( צדק היסטורי: היבטים משפטיים, פוליטיים וחברתיים
עם, סכסוכים אתניים, -צדק במדינות וחברות בעקבות רצחצדק היסטורי כרוך בהתמודדות עם העבר ועשיית 

. הקורס יעסוק במנגנונים של צדק מעברי זם ודמוקרטיזציה לאחר שינוי משטרמלחמות אזרחים, קולוניאלי
וביישומו במקומות שונים בעולם, החל ממלחמת העולם השנייה והשואה, מזרח אירופה, אפריקה, אוסטרליה 

בסוגיות כגון מהו היחס הרצוי בין זיכרון לשכחה? האם וכיצד ניתן להעמיד לדין הפרות ואמריקה. הקורס יעסוק 
זכויות אדם של משטר דכאני קודם? נבחן כיצד המשפט הבינלאומי והמדינתי מתמודדים עם אירועים אלו ואלו 

 כלים משמשים להשגת צדק בהקשרים אלו.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  א'ד"ר רות אמיר  17115' א
 

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

בחטיפתם של שהעלו שוב את פרשת ילדי תימן לסדר היום הציבורי יבואו לגילוי האמת בפרשה. הקורס יעסוק 
ילדי תימן, בהשתלשלות הפרשה במשך השנים, ניסיונות הטיוח וועדות החקירה והסיבות לכך. כן ייבחן ההקשר 
הרחב של מקרי חטיפות ילדים בני קבוצות מסוימות במדינות רבות בעולם. בסיכום הקורס נבחן האם וכיצד ניתן 

 להגיע לחקר האמת, פיוס וסליחה.
 56 /נ"ז /  ש'  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 א'     רות אמירד"ר  17199' א
 

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

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

 מכונות שכבר מאד דומות לנו. מכונות שחושבות אתנו, עבורנו וגם לגמרי בעצמן.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
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   14:15-15:45   'א  ד"ר ערן גוטר  17116א' 
 

 ?איך לשרוד את תרבות הצריכה - "צרכן ומאושר"
החברה המערבית ותרבות הצריכה מציבים בפנינו אתגרים אישיים, פסיכולוגיים וכלכליים משמעותיים, שאין לנו 

כיצד מאזנים את התקציב  בין נושאי הקורס נעסוק בסוגיות הבאות: יכולת אפקטיבית להתמודד עימם.
להיזהר?  לןהלוואות כדאי לקחת ומא אלו, משתמשים באשראי? המשפחתי? כיצד חוסכים נכון? כיצד, אם בכלל

קרן מול כיצד ניתן להיהפך לצרכנים נבונים מול הבנק או הפיננסית שלנו עולה לנו כסף רב? מדוע הבורות 
הקורס יקנה כלים מעשיים להתמודדות עם נושאים אלה ואחרים, לצד הרחבה עיונית. הקורס   הפנסיה שלנו?
 בים כמותיים.אינו כולל חישו

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  'א  מר רונן אביגדור  17223א' 

 
 ה: תרבות חומרית, מגדר והיסטוריהלהעיר את סינדרל

גילוי מבנה חרב בעיר בגרמניה ומפתח כסף עתיק במוזיאון בצרפת הובילו לחשיפתם של סיפורים היסטוריים 
שאבדה. אלו רק שניים מבין הסיפורים הרבים ההולכים ונחשפים כך  מרתקים, סיפורים על היסטוריה נשית

בנה וחפץ יכולים להוות מקורות לסיפור היסטורי, מדוע יש יבעשורים האחרונים. בקורס נברר באיזה אופן מ
חשיבות למקורות הללו? מדוע יש חשיבות לסיפורים שהם חושפים? האם זו הדרך היחידה להגיע לסיפורים 

 ר?  שרצו להסתי
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ד"ר מירב שניצר  ב'   17180' א
 

 תכנון מרחבי ובריאות האדם: מימי רומא עד לימינו
ההיסטוריה האנושית רצופה בתיעוד של גלי רעב ומגיפות אשר הכחידו שיעורים ניכרים של אוכלוסיית האדם. 
בתחילת המילניום השלישי, פיתוחים בתחומי החקלאות והרפואה הפכו את האיומים של רעב ומגיפות לפחות 

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

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

 .ושינויי אקלים ואסונות אקולוגיים הקשורים בהפקת אנרגיה כדה"אהתחממות 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45'   ב  ד"ר גילת בן שטרית  17186' א
 

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

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

 דים במחשבתם של הדורות שיבואו אחריהם.דבריהם של חז"ל מהדה
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  'ב ד"ר ח"ן מרקס   17141 א'
 16:15-17:45  ב' ד"ר ח"ן מרקס   17141 ב'

 ( 02.01.20 -)מעודכן נכון ל  16:15-17:45ד"ר ח"ן מרקס  א'   17141ב' 
 

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

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

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

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

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

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר ח"ן מרקס   ב'    17208 א'
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מיועד לסטודנטים מהחוג  אינו) )מוכר לצרכי דמ"מ( היד המכה: תופעת האלימות לסוגיה בחברה
 לקרימינולוגיה(

אלימות בין בני זוג, אלימות בקרב  -מטרת הקורס היא להעניק היכרות עם תופעת האלימות החברתית לסוגיה
ובהסברים לאלימות, תוך התייחסות להתפתחויות בני נוער ואלימות כלפי קשישים. הקורס יתמקד בגורמים 

 אכיפה, חקיקה, ענישה, מניעה וטיפול.  -שחלו בשנים האחרונות בנושא בהיבטים שונים
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45'  ב  ד"ר אתי אלישע  17145' א
 

 (20.08.19 -)מעודכן נכון ל   רגש ורגשות
הנפשי של אדם מבחינת החוויה הסובייקטיבית שלו. בחלקו הראשון של הקורס רגש הינו האופן בו מתבטא מצבו 

נדון במושג הרגש, מרכיבי הרגש ובגורמים המשפיעים על הרגש. בחלקו העיקרי של הקורס נדון ברגשות השונים 
על וכיצד הם משפיעים על תחומי חיינו והאם אנו יכולים לשלוט בהם? בסופו של הקורס נעסוק בהשפעת הרגש 

 בריאותינו ובהפרעות מצב רוח.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45  ב'  ד"ר אוהד מרכוס 17140א' 
 

 אתיקה ומוסר בסרטים של מי החיים האלה?
יכולת ההתערבות של המערכת הרפואית בחיי מטופלים עולה עם התפתחות הטכנולוגיה. בצד היכולת לטפל 

בים. מהם שיקולי הדעת המנחים קבלת החלטות? מהן זכויות המטופל? במחלות עולים אתגרים חדשים ומורכ
ושל מי החיים האלה? במסגרת הקורס תתקיים צפייה מונחית בסרטים הרלוונטיים לנושאים אלה תוך קישור 
לתיאוריות וספרות מחקרית עדכנית. כמו כן, יתקיימו דיונים בשאלות מוסריות הרלוונטיות למערכת הבריאות 

שראל מנקודת מבט של חקיקה, קודים אתיים וזכויות אדם במדינה דמוקרטית. הקורס מיועד במדינת י
 אתיקה, פילוסופיה והיסטוריה של הרפואה ויחסי מטפל מטופל.-לסטודנטים המתעניינים בנושאים: ביו

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45 ב'    ד"ר גילה יעקב 17225' א

 
 יהודי מרוקו מגירוש ספרד ועד ימינוסיפורה של קהילה: 

כלכלי של הקהילה היהודית הגדולה שהייתה -הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות המתייחסות לעולמם החברתי
. בקורס יידונו הסוגיות הבאות: מפגשים 20-נפש במאה ה 250,000-במגרב, היא קהילת יהודי מרוקו שמנתה כ
מגורשי ספרד ובין היהודים והחברה הנוכרית, מעמדם המשפטי, חיי בין תושבי מרוקו היהודים הוותיקים לבין 

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

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

 שער ללימודים להט"ביים
ה שער להיכרות עם תחום הידע החדשני של לימודים להט"ביים )לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים הקורס מהוו

וביסקסואלים(. הקורס נגזר ממגוון דיסציפלינות וגישות תיאורטיות ומחקריות: החל מפסיכולוגיה, אנתרופולוגיה 
יים )נטייה מינית, זהות וסוציולוגיה, וכלה בתקשורת, היסטוריה, משפטים ואמנות. נתוודע למושגים בסיס

מגדרית, הומופוביה( ונעמוד על תהליכי כינון זהויות פרטנית וקהילתית. בין הנושאים שנעסוק בהם: היסטוריה 
אישית )"יציאה -אישית ובין-של המיניות, הקשר בין הדרה לבין תופעות ייחודיות של דפוסי תקשורת תוך

 ית ומאבקיה )למשל, מצעד הגאווה(, התיאוריה הקווירית ועוד.מהארון"(, ייצוגים תקשורתיים, הקהילה הלהט"ב
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   16:15-17:45ג'    עמית קמהד"ר  17222' א
 

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

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

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

  מודרניות.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:30-18:00   ג'  ד"ר עידו זלקוביץ  17151' א
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 )אינו מיועד לסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול(  חינוך פיננסי
הקורס מורכב משני חלקים עיקריים. מטרת החלק הראשון של הקורס היא להכיר את מושגי היסוד בתחום מימון 
הפרט )ריבית, ערך הזמן של כסף( וליישם אותם במסגרת קבלת החלטות פיננסיות ברמה יומיומית )לתכנן את 

היכרות לערוך ת החלק השני היא תקציב המשפחה, להעריך ולהשוות את העלויות של סוגי הלוואות שונים(. מטר
בורסה )מבנה מוסדי ומנגנוני פעילותה(, ניירות  ;תיאורטית ויישומית עם מושגי יסוד בתחום שוק ההון וההשקעות

הערך ומכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה )מניות, אגרות חוב וניירות ערך נגזרים(, סוגיהם, תכונותיהם 
ות סל, קרנות נאמנות. במהלך הקורס נתמקד בהיבט המקומי של הנושאים ושיטות הנפקתם, מדדי בורסה ותעוד

 ונדון בהרחבה בסוגיות הפעילות של שוק ההון בישראל. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:30-18:00  ג'  ד"ר אנדריי קודריאבצב    17134 א'
 

 1492-תולדות קהילת יהודי ספרד מהתיישבותה בספרד ועד לגרושה ב
כלכליים, -להציג בפני הסטודנטים את התפתחות הקהילה היהודית בספרד מהיבטים חברתייםמטרת הקורס 

"תור הזהב", ובתקופת השלטון הנוצרי עד ה"גרוש הגדול" -בתקופת השלטון המוסלמי שכינויה תקופת הזוהר
סדות הקהילה, יחסי מבוא להתיישבות היהודים בספרד, מו ;הנושאים בהם ידון הקורסבין . 1492-מספרד ב

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

 (31.10 -)עודכן נכון ל 18:00-19:30ג'   משה עובדיה ד"ר  17220א' 
 

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

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

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

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45ד"ר דודי מקלברג   ג'    17184' א
 

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

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

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

 יהממשלות השונות לבנייה והתפתחות של ארץ ישראל ומקומותשל ה ןתרומתלו ,תקופות ההיסטוריות שונותב
 הקדושים )בירושלים ובגליל(.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ד'    17210 ' א
 

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

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00   ד'גב' שני אלפסי קקון    17204' א

 14:15-15:45   ד'גב' שני אלפסי קקון    17204ב' 
 

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

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

איתן. נציג את הגישות השונות כלפי המיניות, נבחן את היחס לילדים ותהליך חינוכם במסגרת המשפחה 
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נמחיש אלו סוגיות רכת המשפחתית והיחס למוות. ובמוסדות ההשכלה. נתייחס למקומם של הזקנים במע
 אזורים.דוגמאות לאורך ציר הזמן ובמגוון ב
  56נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2

 14:15-15:45גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ד'    17177' א 
 

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

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45מר יואל שפרן  ד'   17224 א'
 (07.10.19 -)מעודכן נכון ל )מיועד לקבוצה סגורה( 19:00-20:30מר יואל שפרן  ד'   17224ב' 
 

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

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

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

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

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

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

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

 בדרכה של מערכת אכיפת החוק לרדת לחקר האמת. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר רונית פלד לסקוב   ד'    17209' א
 08:30-10:00פלד לסקוב   ו'    ד"ר רונית  17209' א
 

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

 יםהחלום האמריקאי מורכב מכמה היבטים: הצלחה כלכלית, ניידות חברתית, קליטת מהגרים, שילוב בני מיעוט
משתנה בעידן הנשיא  הוא בהליכי הדמוקרטיה ועוד. הקורס בוחן את החלום: האם הוא מיתוס או מציאות? האם 

טראמפ, לטוב או לרע? מהו הקשר בין החלום האמריקני וחוסנן של דמוקרטיות אחרות בעולם, כולל מדינת 
שלנו ובמדינות  ישראל? האם משבר ביישום ערכי דמוקרטיה בארה"ב מבשר על קשיים בדמוקרטיה

יסקור את קשיים ביישום ערכי והקורס ידון על יסודות הדמוקרטיה בארה"ב, כמו המערכת החוקתית,   אחרות?
הדמוקרטיה שצצו מתקופה לתקופה, בין השאר ביחסים בין לבנים ושחורים ובתחומי מגדר. נוסף על כך, הקורס 

להעריך את עתידו של החלום ומשפיעות על "החלום האמריקני" וינסה לזהות מגמות שמתחוללות היום 
 במדינות אחרות.ו הדמוקרטי בארה"ב

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45  ד'    מתיו סילברפרופ'  17192' א
 

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

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

 השתנתה.  
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האם דוגמא זו מתקיימת  .לה על ידי המבובו נוח מציל את בעלי החיים מכליתיבת נוח, סיפור בתנ"ך מוזכר 
 היום? כיצד אנו משפיעים על מערכות אקולוגיות ובעלי חיים בהווה?

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (22.09.19 -)מעודכן נכון ל מבוטל  17:45-16:15ד"ר שי לוי  ה'    21217' א

 )מיועד לקבוצה סגורה( 18:00-19:30ד"ר שי לוי  ד'    17212ב' 
 

 המדע: יסודות, עקרונות, זיקותפילוסופיה של 
הפילוסופיה של המדע עוסקת בראש ובראשונה בניסיון להבין מהו מדע, לבדל ולייחד את העיון והמחקר המדעי 
מסוגים אחרים של חקירה ופרשנות של העולם הסובב אותנו. כמו כן, עוסקת הפילוסופיה של המדע בסוגיות 

שמעותן של תוצאות מדעיות ולמהותה של תיאוריה מדעית. שאלת ספציפיות הנוגעות למתודולוגיה מדעית, למ
יסוד נוספת בפילוסופיה של המדע נוגעת לסוגיית התקדמותו הרציונאלית של המדע. קורס זה נועד לאפשר 

בה יהיסטוריים של הפילוסופיה של המדע ולהכיר את נושאי הל-לסטודנטים להתמצא במקורות הרעיוניים
מרכזיות, אשר מאפיינות את התחום בזמננו, ובנוסף לבחון גם את ההשלכות היישומיות והעמדות התיאורטיות ה

של מושגי היסוד ובעיות היסוד של התחום. במסגרת זו נקדיש תשומת לב מיוחדת לאורך הקורס למקורותיו, 
 התפתחותו, מורכבותו הדיסציפלינרית ומאפייניו הייחודיים של המדע הפסיכולוגי.

 56/ ש' /  נ"ז 2שש"ס /  2
 16:15-17:45    'א   ערן גוטר ד"ר 17193ב' 

 
 (201.002. -)מעודכן נכון למבוטל   תרבות, פוליטיקה וחיי יומיום ב"ארץ הדרקון" -סין היום 

 

 שוויון המגדרי, הגיאוגרפי והחברתי-קפיטליזם, צדק חלוקתי ויסודותיו של האי
הרעיון הדמוקרטי בחברות המפותחות, אומצה ברובן המוחלט , במקביל להשתרשות 18-מאז סופה של המאה ה

של המדינות הללו התיאוריה הכלכלית התחרותית של אדם סמית. דואליות זו אינה מקרית והיא נשענת על 
היבטים מחשבתיים וצורניים משותפים. בשני המקרים )התיאוריה הפוליטית והתיאוריה הכלכלית( החליף את  

מדובר בשינוי בלתי נמנע המשרת קודם -שיקול הדעת  האינדיבידואלי. בשני המקריםההכרעה  הקולקטיבית 
לכל את האבחנה המודרנית שבין פרטי לציבורי, את האבחנה שבין זכויות אדם ואזרח לזכויות לאומיות. במקביל, 

הדמוקרטית התגלעו בחברות הללו כולן בעיות הקשורות למאפייני היחסים שבין השוק הכלכלי הפרטי והחברה 
דמוגרפיים בולטים, הטיות וקשיים המאופיינים מגדרית, -בכללה. כרסום נמשך באתוס הלאומי, פערים סוציו

סקטוריאלית וגיאוגרפית. הקורס יציע כלים תיאורטיים וצורניים לפתרונן האפשרי של מחלוקות המתגלעות על 
ין לבין מחלוקות המשרתות מטרות שאינן דווקא רקע האמור; תוך שהוא מבחין בין שאלות היורדות לגופו של עני

 משותפות.
 שוויון כלכלי, צדק חלוקתי.-נושאים עיקריים: קפיטליזם, דמוקרטיה, אי

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ב'   ד"ר עופר אריאן  17126' ב
 

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

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

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

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

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

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45בר צור   ב'    -ד"ר צילה זן 17179 ב'
 

 ערבי-אבני דרך בסכסוך הישראלי
ערבי תוך בחינת הגורמים המעצבים את -הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטוריוגרפיה של הסכסוך הישראלי

ת הנרטיבים השונים, תעשה תוך כדי דיון פלסטיני במארג רחב זה. הצג-אופיו. דגש מיוחד יינתן למימד הישראלי
בשאלת המקורות ומיקומם על רצף הזמן. מתוך הנחה כי כל היסטוריה היא היסטוריה בת זמננו, שכן ההיסטוריון 
בוחן את העבר מנקודת מבטו בהווה, נבחן את הכתיבה על הסכסוך ונדון בבניית )או הבניית?( הרצף ההיסטורי 

בים אותו מנקודות מבט ישראלית וערבית. הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה והגורמים התרבותיים המרכי
הקורס  במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על אמיתותם של נרטיבים מתחרים.

יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של 
 ערבי.-הסכסוך הישראלי
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 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45   ג'  ד"ר עידו זלקוביץ  17162' ב
 

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

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

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

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

בות המשטרתית, ב"אישיותו המקצועית" של השוטר, בתופעות של אלימות ושחיתות ובעיקר בתת התר
 במשטרה, בדרך אכיפתן של עבירות כלפי נשים בידי המשטרה ועוד.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45ן  ד'  ד"ר נעמי לבנקרו 17197' ב
 

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

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

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

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

 והמשפחה המזדקנת.  
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 )מיועד לקבוצה סגורה( 15:30-17:00 'ד  ד"ר דפנה הלפרין  17123ב' 
 )מיועד לקבוצת סגורה( 17:30-19:00 'ד  ד"ר דפנה הלפרין  17123ב' 
 

 עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות וייחודה של העת החדשה
יתכן שרעיון ה"מהפכה" הוא שמפריד בין העידן המודרני ותקופות מוקדמות בהיסטוריה. תופעות "גדולות" 

ו מתחילת העת החדשה ועד ימינו, שאירעו בימי הביניים, כגון מסעות הצלב, לאו דווקא הוגדרו כמהפכות, ואיל
החברתי -האירועים המשמעותיים בהיסטוריה, באזורים שונים, נושאים את השם "מהפכה". במישור הפוליטי

לכן -עם פרוץ המהפכה הצרפתית, גם קודם 18 -כי העת החדשה נפתחה לקראת הסוף המאה ה ,נוטים לקבוע
החברתיים בצרפת נסללה על ידי סדרה של "מהפכות" בהגות ובמדע. גם היום, -הדרך לזעזועים הפוליטיים

בין השאר "מהפכני" מוכר )ש מתוארים בהתאם למינוח במזרח התיכון, התקוממויות ושינוי משטר בארצות שונות
(. 1848 -עמים" ב מעלה השוואות בין אירועים במצריים או בסוריה היום ולבין מהפכות באירופה בתקופת "אביב

משמעויותיו של המונח עשוי להעלות  ניסיון מדעי לנתח את כל כן, הוא מונח יסודי בעת החדשה ולכן-מהפכה, אם
 מאפיינים בסיסיים של העת החדשה.

 56/  נ"ז / ש' 2שש"ס /  2
   16:15-17:45'  דמתיו סילבר   פרופ' 17117 ב'
 

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

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

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

 ההשלכות של כל אלו על העולם העכשווי.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה( 17:30-19:00'   דגב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ    17178' ב
 

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

על אף יומרתם של מקימיה להפוך את המדינה הצעירה ל"אור לגויים" נטול פשיעה, פעלו עבריינים בשטחה מאז 
 יומה הראשון, ועוד קודם לכן, בתקופת המנדט ובתקופה העות'מאנית. 
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 לימודי העשרה -משיב הרוח-החוג הרב תחומי במדעי החברה –תש"פ שנתון 

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 (07.10.19 -)מעודכן נכון ל )מיועד לקבוצה סגורה(  19:00-20:30'  ד  נעמי לבנקורןד"ר  17215ב' 
 

)מעודכן נכון )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(  )מוכר לצרכי דמ"מ(פגיעות מיניות בילדים 
 (27.01.20 -ל

מותאמות ופוגעניות בקרב ילדים ובני נוער תוך -הקורס נועד להקנות ידע תיאורטי בתחום התנהגויות מיניות לא
גה של מתן דגש מיוחד לסוגיית ההתנהגות המינית הפוגענית. תופעה זו נמצאת בשנים האחרונות במגמה מדאי

החמרה מבחינת שכיחות ואופני הביטוי. עקב כך, מופנית כיום תשומת לב מחקרית, חברתית וטיפולית הולכת 
וגוברת בניסיון להבין את התופעה על רצף ההתפתחות הפסיכולוגית והמינית, ואת דרכי ההתמודדות היעילים 

  לטיפול ומניעה. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה(   20:00-21:30'  ד  טל ליאור"ר ד 17229' ב
 

 הביניים יחיים בתוך חידה: סודות נשים בימ
, זאת עם יחד. ונזירות זונות, מלכות, קדושות נמצא ביניהן, באירופה הערים במרכזי כל לעיני מוצגות דמויותיהן

, האחרונות בשנים ומתבררת הולכת הזו החידה. נסתרת חידה נשים אותן של חייהן נותרו, שנים מאות במשך
 התרבות על העמוקה השפעתן ואת הסיפורים, הנשים את נחשוף בקורס. שבה והמתחים הניגודים, הפסגות על

 ?קולן אבד מדוע להבין גם ננסה. היום שלנו
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 )מיועד לקבוצה סגורה( 18:00-19:30'  ד  מירב שניצר"ר ד 17181' ב
 

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

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

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

 . תרמילאות וסמים.3  .. הדיון בלגליזציה של הקרויים סמים קלים2  .מתן קנביס למטרות רפואיות בישראל
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30ו'    ד"ר חיים מהל  17149' ב
 

 (25.02.20 -מעודכן נכון ל)  מערים מבוצרות לערי עולם: תפיסות בתכנון עיר ואזור
אחרות משקפים את הטכנולוגיה והערכים של מבנה הערים וקשרי הגומלין שהן מקיימות עם סביבתן ועם ערים 

החברה. מטרת הקורס היא לסקור את תופעת העיר, החל משחר ההיסטוריה, כאשר ערים בצורות ומוקפות 
( של ימינו. העיר Megacitiesחומה אפשרו הגנה טובה לתושביהן מפני הסביבה העוינת, עד לערי הענק )

רכה" של שדה המערכה המודרני, שכן ההתקבצות העירונית איבדה את מעמדה ההגנתי. העיר היא "הבטן ה
חושפת אוכלוסייה גדולה לאיומים של התקפות אוויריות מסיביות ושל טרור. אבל, לערים בעולם הגלובלי יש 

( הן מרכזי הייצור והחדשנות, ושיעור Global citiesתפקיד חשוב יותר מזה שהיה להן אי פעם. ערי העולם )
ונית גדל בהתמדה. הקורס יסקור את תפקודן של הערים בתקופות שונות בהיסטוריה ותכניות האוכלוסייה העיר

 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' 
 
 


