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

 דיקן ביה"ס לתקשורת, חברה וממשל
 פרופ' מיכאל קרן

 
 ראש החוג

 אורלי צרפתיד"ר 

 
 לענייני סטודנטים יועצת

 קוריאט פלג ענבלד"ר 

 
 חברי הסגל האקדמי *

 

 
 *יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה

 **דרגה מוצעת.

 
 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

 
 קמפנר מזיאר הדסגב' 

e-mail: hadask@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 שחור טל., ד"ר צרפתי אורלי ענתר ענת )מומחה(,-ירון

 
ד"ר  ,ונטורה גלית-ד"ר ינאיד"ר הראל אריאלה)מומחה(, , ד"ר אליעז יועד מרצה:

רו"ח צבאן קוריאט ענבל, -פלג ד"רוס אוהד, ד"ר מרכ, )מומחה( יעקב גילה
 )מומחה(. שי

  
ד"ר  ד"ר אייל הלל,רו"ח איוב מחמוד,  גב' אגוזי נעמה,מר אביגדור רונן,  עמיתי הוראה:

ד"ר בן שטרית איציק, בן חיים עו"ד  ,דותן בלייסמר סיוון ענבל, -בכלר
מר וילהלם גב' דודלזק מוניקה, ד"ר גורני עדנה,  ברשדסקי יוליה, גב' גילת,
פרופ' יזבק ד"ר יהודה לימור, רו"ח טוכמן יעקב, בר צור צילה, -ד"ר זןדוד, 

ד"ר פלד רונית, -ד"ר לסקוב להט אמיר, ד"רלבנקרון נעמי, ד"ר מחמוד, 
עו"ד נבון  מרקס ח"ן,ד"ר  מר מזרחי אייל, ,עו"ד מושיץ שלמהמהל חיים, 

ד"ר פז פורטוגלי עדיאל,  ד"ר ,סאלחד"ר עבוד  סקורקוביץ' יעל, ב'ג ,מוטי
 .גב' רוטמן עמיתגב' פרידמן עירית, עמרי, 

mailto:klaray@yvc.ac.il
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 מטרת הלימודים
ארגונים בתחומיות היא צורך חיוני ונדרש בחברות ו-, 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. 

תכנית הלימודים מודולארית ומורכבת מחטיבות. מבנה הלימודים גמיש ומאפשר לכל סטודנט לבחור בתכנית 
 לימודים המתאימה לצרכיו ולכיווני הפיתוח האישי והמקצועי העתידי שלו. 

 
 מבנה תכנית הלימודים

חוגי ומסלול -ור בשני מסלולי לימוד: מסלול חדתכנית הלימודים בנויה ממקבצי חטיבות בנושאים שונים. ניתן לבח
 הלימוד: ילהלן פירוט מסלול חוגי.-דו
 

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

 בשנה.
 חוגית-מקבצי חטיבות בתכנית החד

 30כל חטיבה בהיקף  -מודחטיבות לי 4ללמוד מקבץ חטיבות אחד מתוך הרשימה מטה, הכולל  יםעל הסטודנט
בשנת הלימודים השלישית ולאחר סיום חובות האנגלית, הסטודנטים יבחרו בשני סמינריונים נ"ז.  120סה"כ  - נ"ז

 נ"ז כל אחד( במסגרת שתיים מבין ארבע החטיבות שלמד.  6)
 

 פירוט החטיבות במקבץ שם המקבץ 

ניהול עסקי  מנהל עסקים
 ותעשייתי

 )סמינריון( 

תרבות ישראל  כלכלה ועסקים משפט 
 והעמים

 )סמינריון( 
 

 קרימינולוגיה חוק ומשפט
 )סמינריון( 

חברה  ,תקשורת משפט
 ופוליטיקה

תרבות ישראל 
 והעמים

 )סמינריון(
 

 חינוך חינוך וחברה 
 )סמינריון(

חברה  ,תקשורת משפט
 ופוליטיקה

 

תרבות ישראל 
 והעמים

 )סמינריון( 
 

 המזרח התיכון המזרח התיכון
 )סמינריון( 

חברה תקשורת,  משפט 
 ופוליטיקה

 

תרבות ישראל 
 והעמים

 )סמינריון(
 

 
  : על הסטודנטים לסיים במהלך הלימודים קורסי יסוד הכוללים

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

 נ"ז 8         סה"כ                         
 

בכל שנה  -לימודי העשרה"-בתכנית "משיב הרוח נ"ז 6על הסטודנטים ללמוד במשך לימודי התואר סך של 
 שיפורסם בנפרד. ,אקדמית קורס אחד. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון בקובץ "משיב הרוח"

 

 
 חוגי-מסלול דו

נ"ז  60בו צבור ולללמוד בשילוב עם חוג נוסף  יםעל הסטודנט במסלול זה נ"ז. 60צבור הלימודים יש לבמהלך 
תחומי במדעי החברה עם החוג לחינוך, החוג לפסיכולוגיה, החוג -נוספות. ניתן לשלב את הלימודים בחוג הרב

 החוג למדע המדינה. ולסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, החוג לקרימינולוגיה 
 

 המקבץ הקצר - חוגית-מקבצי חטיבות בתכנית הדו
 ,נ"ז. בנוסף 18חטיבות לימוד, כאשר כל חטיבה נלמדת בהיקף של  3מכיל  חוגית-בתכנית הדו טיבותמקבץ הח

תחומי -נ"ז. סה"כ בתכנית זאת בחוג הרב 6של בהיקף  הסטודנטים בשנה ג' סמינריון באחת החטיבות וילמד
 נ"ז. 60 -במדעי החברה 

 
 פרוט החטיבות במקבץ שם המקבץ 
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 תרבות ישראל והעמים כלכלה ועסקים ותעשייתיניהול עסקי  מנהל עסקים

 

 תרבות ישראל והעמים משפט קרימינולוגיה חוק ומשפט

 תרבות ישראל והעמים תקשורת, חברה ופוליטיקה  חינוך חינוך וחברה 

 

 תרבות ישראל והעמים חברה ופוליטיקה ,תקשורת המזרח התיכון המזרח התיכון

 

 
בכל שנה  -נ"ז בתכנית "משיב הרוח" )לימודי העשרה( 6התואר סך של  על הסטודנטים ללמוד במשך לימודי

 תחומי במדעי החברה וקורס נוסף-נ"ז( ילמדו במסגרת החוג הרב 4קורסים בתכנית זו ) 2אקדמית קורס אחד. 
 נ"ז( במסגרת החוג הנוסף. את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתון, בקובץ "משיב הרוח", שיפורסם בנפרד. 2)
 

שהחלו  ,ואילך. סטודנטים זשנה"ל תשע"בתכנית לימודים זו מיועדת לסטודנטים שהתחילו לימודיהם 
בה החלו את לימודיהם. ש, ילמדו בתכנית בהתאם לשנתון שפורסם בשנה זלימודיהם לפני שנה"ל תשע"

 .שנתונים< סטודנטים <  המכללה ניתן לראות זאת באתר

 
 להלן פירוט חטיבות הלימוד בחוג:

 

 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים 

  אזואלוס ד"ר יעקב: ראש החטיבה
הלימודים בחטיבה מאפשרים הרחבת אופקים בנושאים מתחום התרבות, הפילוסופיה, הספרות, האמנות, 

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

 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 
 
 

 הקורסקוד  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

 

 חטיבה לניהול עסקי ותעשייתי  

  טל שחור ד"ר : ראש החטיבה
מנהל עסקים הוא אחד מתחומי הלימוד המבוקשים ביותר וחטיבת הניהול העסקי והתעשייתי נועדה להרחבת 

 קורסי מבוא במנהל עסקים, תפעול ולוגיסטיקה, שיווק, ומערכות מידע עסקיות.הידע בתחום זה. החטיבה כוללת 
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 הלימודים מקנים:

 ;כלים לניהול, ניתוח, והבנה של העולם העסקי 

 ;היכרות עם שיטות ניהול מתקדמות, שיווק ומיתוג 

 ;כלים להתמודדות בסביבה העסקית הגלובלית 

  עובדים.אופק ניהולי והתפתחות מקצועית/ניהולית לאנשים 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 12199 60 4 4 חוגי(-)במסלול חד*סטטיסטיקה תיאורית והסקתית

 12198 60 4 4 חוגי בלבד(-)במסלול חד שיטות מחקר וכתיבה מדעית

 12214 60 4 4 תפעול ולוגיסטיקה

 12279 60 2 2 אסטרטגיה עסקית  

 12228 60 2 2 מבוא לשיווק

  56 10 10  חוגי-דומסלול בחירה  קורסי 

  56 8 8  חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

  60 4 6 חד חוגימסלול סמינריון 

 (14.10.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל

עבור סטודנטים בתכניות דו חוגיות בשילובים עם מדה"מ ועם גם הקורס סטטיסטיקה תיאורית והסקתית חובה *
 החוג לקרימינולוגיה. 

 
  ללימודי כלכלה ועסקיםחטיבה 

 שחור טל ד"ר : ראש החטיבה
 החטיבה מאפשרת לימודים בתחום העסקי תוך התמקדות בכלכלה. הקורסים בחטיבה כוללים כלכלה ללא

 כלכלנים, כתיבת תכנית עסקית, חשבונאות פיננסית, מימון, תיאוריות ארגוניות ועוד.
 הלימודים מקנים:

  ;כלים לניתוח מגמות כלכליות 

 ;הבנה של תהליכים כלכליים ברמה הגלובלית, ברמת המדינה וברמת הפרט 

 ;מיומנויות לבחינת כדאיות כלכלית של עסקאות 

 .מיומנויות ניתוח של מאזנים ותכניות עסקיות 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 12232 60 2 2 כלכלה ללא כלכלנים א'

 12234 60 2 2 כלכלה ללא כלכלנים ב'

 12250 60 2 2 כלכלת ישראל

 12211 60 2 2 כתיבת תכנית עסקית

 12220 60 2 2 חשבונאות פיננסית

 12256 60 4 4 מבוא למימון

  56 4 4 חוגי     -דומסלול  בחירהקורסי 

  56 16 16 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל 

 

  לחינוך וחברה חטיבה 

 יועד אליעזד"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:
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 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 

  ר ענבל פלג קוריאט"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

 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 

 טרם נקבע: ראש החטיבה
לקרימינולוגיה נקודות מפגש מרתקות עם מגוון תחומים אחרים, כמו משפט, פוליטיקה, כלכלה, תרבות, תקשורת 

 תופעת הפשיעה והעבריינות. ולהתמודדות עם וחברה. הבנת הקשרים בין תחומים אלה מסייעת להבנה
 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 מבוא לקרימינולוגיה
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 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 ד"ר  :ראש החטיבה
שמעסיק את קובעי המדיניות הבכירים בעולם ואת התקשורת העולמית. להתפתחויות המזרח התיכון הוא אזור 

 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 
 

 הקורסקוד  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

 

 

  חברה ופוליטיקה ,תקשורתחטיבה ללימודי 

  צרפתי אורליד"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( 

 הנלמדים בחטיבות האחרות.של הנושאים 
 

 הלימודים מקנים:

 ;בסיס אקדמי איתן ללימודים לתואר שני במגוון תחומים 

 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; 

  הרצ"ב.  ,מתוך הרשימה חובה קורסי 3על הסטודנט לבחור 

 
חוגי לא ילמדו קורסים המופיעים ברשימה זאת, אשר נלמדים כקורסי חובה או חובת -סטודנטים במסלול דו

לא ילמדו קורסים המופיעים ברשימה זו אשר חוגי -סטודנטים במסלול חדבחירה בחוג הלימוד הנוסף שלהם. 
 נלמדים כקורסי חובה בחטיבות הנוספות במקבץ. 

 
 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 12245 60 4 4 מבוא לתקשורת המונים

 32320 60 4 4 מבוא לסוציולוגיה 
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 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 

 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

 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 

 
 
 

 טבלת סמינריונים

 
 
 

 לתשומת לבכם,
 

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

 
אם קורסי חובה אלה מקבילים לקורסי חובה תחומי במדעי החברה -הרבלקורסי חובה בחוג  לא ניתן להירשם *

 בחוג הנוסף בו הם לומדים.
 
קורסי בחירה לתחומי במדעי החברה -בחוג הרבניתן להירשם לא  -חוגית-טודנטים הלומדים בתכנית דוס

קורסי בחירה בחוג השני לתחומי במדעי החברה, או -והמוצעים בחוג הרבהשני הנלמד בשילוב, השייכים לחוג 
 תחומי. -שלהם על חשבון מכסת הנקודות של החוג הרב

 

קוד  סמינריון חטיבה
 הקורס

ציון 
 עובר

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

 
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 

 ניהול עסקי ותעשייתי
 

 ממציאות לחלום-אסטרטגיה עסקית
 

11202 60 

 רח התיכוןניהול סכסוכים במז המזרח התיכון 
 

28232 60 
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 תנאים לקבלת התואר
חוגי בהתאם למבנה הלימודים -נ"ז במסלול דו 60חוגי או השלמת -נקודות זכות במסלול חד 120השלמת 

 .ם בכל אחת מחטיבות הלימודולחובות 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

החיים והמוות. נתייחס לטקסטים  ביותר, כגון אמונה וידיעה, קיומה של נפש וקיומו של אלוהים, משמעות
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
 18:15-19:45 'ד ד"ר ערן גוטר 29054א'  
 18:15-19:45 ד' ד"ר ערן גוטר 29054' ב 

 

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

ננסה לבחון את חשיבות  –ועד ימינו. הוא ייפתח עם דיון על המהפכה הצרפתית ותוצאותיה  18-מסוף המאה ה
, כדי להציג תשובה 19-נדון על סדרה שלמה של מהפכות פוליטיות שהתחוללו לאורך המאה המהפכה זו, וגם 

כן, הקורס ידון על מגמות במשק המודרני, החל מהמהפכה התעשייתית, והקשר -לשאלה "מהי מהפכה"? כמו
וגם על , 19-פוליטיות. נלמד על עליית הלאומיות במאה ה-בין התהליכים הכלכליים ולבין תמורות חברתיות

פרק חשוב בקורס יעסוק בהתמודדויות של   התפשטות הקולוניאליזם באפריקה ובאסיה לקראת סוף מאה זו.
פוליטיות חדשות -כן, הקורס יסקור השקפות חברתיות-מדינות ולאומים בעולם הלא מפותח עם המודרניזציה. כמו

 .וקרטיה המודרניתכמו הפמיניזם, והוא יסיים בדיון על מצבה הנוכחי, ועתידה, של הדמ

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ד' סילבר מתיו פרופ'  29418א'  
  18:15-19:45 ד' סילבר מתיו פרופ'  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
  16:15-17:45ד'  ד"ר יעקב אזואלוס   29204' ב
 

 תיקון עוולות היסטוריות
בשנים האחרונות נפוצות בישראל ובעולם תביעות להכרה ולתיקון של עוולות היסטוריות, שנגרמו לקבוצות על 

ביעות של שחורים, ילידים, מהגרים ו"אחרים" התובעים ידי מדינות בעבר הרחוק או הקרוב יותר. כך למשל, ת
את המדינה או גופים הקשורים עמה בגין הפרה נרחבת של זכויות אדם בסיסיות ובעיקר הפלייה נגד פרטים 

תרבותית. הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תופעת תיקון העוולות -רבים המבוססת על דת, גזע או שונות אתנו
 באיזו מידה יש בכוחם של תהליכים אלו לסייע לפיוס בין קבוצות.ההיסטוריות ובשאלה 

 56ש' /  / ז"נ 2 ס /"שש 2
  11:30-13:00 ו'   ד"ר רות אמיר 11149א' 
  11:30-13:00 ו'   ד"ר רות אמיר 11149ב' 
 

 
 היהודים בעת החדשה מאמנציפציה לשואה, ומשואה לתקומה

היהודים בעת החדשה, באירופה, בצפון אמריקה ובארצות האסלאם. מטרת הקורס: סקירה כללית של תולדות 
ערבי, -הקורס יבדוק את האינפורמציה וההשכלה באירופה, תהליכי מודרניזציה במזרח התיכון והסכסוך היהודי
בקורס -והיבטים שונים בחיי היהודים בארצות דמוקרטיות במערב )אנגליה, ארה"ב, צרפת(. דיונים על השואה

ו במאמצי הצלה ובמיוחד בהתמודדויות עם השואה לאחר האסון ובהשפעת השואה בזהות היהודית זה יתמקד
 העכשווית.
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  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<<
 

 19 -אהבה, בגידה, עושר ואושר בספרים הגדולים של המאות ההרומן בין הספרות וההיסטוריה: 
 20-וה

ובמאה  19-הסמינר יעקב אחר מגמות ותמורות ביחסי אהבה, ובתפיסות על הצלחה בתרבויות המערב במאה ה
. האם בזמנים המודרניים האדם מממש את רצונותיו במוסדות המקובלים )בנישואים למשל, או בקרירה 20-ה

הקשרים בין מעמד חברתי לבין מידת האושר של הפרט? כיצד אירועים היסטוריים "גדולים"  מקצועית(? מהם
השפיעו על דפוסי התנהגות של ה"איש הקטן" בתחומים האינטימיים של חייו? הסמינר יבדוק תשובות לשאלות 

ברוסיה, במערב אלו ואחרות שניתנו על ידי מספר סופרים גדולים, שהתמודדו עם נסיבות היסטוריות מורכבות 
עד תקופת מלחמת העולם השנייה. הדיונים ינתחו את שלושה טקסטים  19-אירופה ובארה"ב, מאמצע המאה ה

ספרותיים חשובים, וגם ירחיבו על ההקשרים ההיסטוריים בהם הספרים הושפעו ונכתבו. סטודנטים יכתבו שתי 
ספרים הללו, או על קשרים בין הטקסטים עבודות, אחת במחצית השנה, השנייה לקראת סופה, על מוטיבים ב

 סונטת קרויצר )טולסטוי(, מאדאם בובארי )פלובר( גטסבי הגדול )פיצג'רלד(.ספרים:   וסביבותיהם ההיסטוריות.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
    16:15-19:45  א' פרופ' מתיו סילבר  12026א' 

 
 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 

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

את  פנס(. נבקש להבין)למשל, כתבי קסנופון והפרודיה על דמותו של סוקרטס בקומדיה "העננים" מאת אריסטו
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

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198 אנגלית מתקדמים ב'/ פטור, 10047ק: 
 08:00-11:15  'ו  ערן גוטר ר"ד 12027' א

 
 הסיפור המקראי לאור הפרשנות המסורתית

הסיפור המקראי ניתן לקריאה מנקודות מבט רבות ומגוונות, התלויות בקורא, בתקופתו ובפרשנות המתלווה 
לסיפור הנקרא. הקורס יעמוד על אופיו של הסיפור המקראי, סגנונו ומסריו לאור הפרשנות המסורתית בהשוואה 

י. מרכזו של הקורס בראייה לסיפורים מקבילים בספרות העולם הקדום, ולתפיסת הסיפורים במחקר המודרנ
מדרשי חז"ל ופרשנותם של גדולי מפרשי  -הייחודית של הסיפור כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשנות המסורתית 

ימי הביניים: רש"י, רמב"ן, ראב"ע ורשב"ם ועוד. הקריאה בפרשנות זו תהא קריאה משווה אשר תעמוד על 
יחסם למקרא, והשפעת תפיסות דתיות חוץ יהודיות על ההבדלים בין הפרשנים הנובעים מהשקפת עולמם ו

פרשנותם. משתתפי הסמינריון יעמיקו גם במקורות הפרשנות המסורתית ויבחננו את ההבדלים בין המקור לדברי 
 הפרשן. כמו כן ידון הסמינריון במקומם של התרגומים הארמיים לתורה כפרשני התורה. 

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

    08:00-11:15 ו'   יעקב אזואלוס ר"ד 29195 ב

 
 
 
 

 קורסי בחירה<<
 

 דתות .א
 

    מבוא לתולדות הנצרות: משיחיות, אמונה ומעשה



 

 11 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

בקורס נבחן את הסיבות והנסיבות ללידתה של הדת הנוצרית, את הגורמים התאולוגים והפסיכולוגים להיווצרותה 
נדון בעקרונות הדת, בהשפעתה של הנצרות בתחומים שונים, כגון פוליטיקה,   ולהתפתחות הרעיון המשיחי.

נבחין בהבדלים בין הזרמים   דות.יום ומשפחה; יחסה של הנצרות ליה-כלכלה, חברה, תרבות, שיגרת חיי היום
השונים בנצרות. נעסוק בסוגיית חיי הנזירות והמנזרים בהיבטים התאולוגים, חברתיים והמוסריים, נעיין במיתוס 

 את תולדות הנצרות לאורך התקופות: מהעת העתיקה ועד ימינו.   והמציאות. הקורס סוקר
 56ש' /  / ז"נ 2 ס /"שש 2

 16:15-17:45   ד'  שדסקי ליבוביץיוליה בר גב' 11153א' 
 

 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל סוגיות ואקטואליה בראי הקריקטורה בעולם התקשורת הערבית בת ימינו
הקורס מתמקד בעיון וניתוח סוגיות ופרשות אקטואליות בעולם הערבי של ימינו באמצעות הקריקטורה בכלי 

דיון אודות השקפות התקשורת הערבית והדגשים דומיננטיים התקשורת הערבית. הציר המרכזי של הקורס הינו 
בה. הקורס יביא את הסטודנטים להבנת סוגיות מרכזיות בוערות בכלי התקשורת הערבית, וירחיב את דעתם 

 בסוגיות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 09:45-11:15ו'          ד"ר עבוד סלאח   29238א' 
 

 מבוא לדת האסלאם
סקירה היסטורית וניתוח של הרקע לצמיחת האסלאם, ועיקרי הדת תוך התייחסות אל הזיקה שבין עיקרים אלה 

האי ערב, הנביא מוחמד -אסלאמית בחצי-לבין ההיסטוריה של האסלאם. הנושאים הנדונים: התקופה הטרום
ועריכתו, חמשת מצוות היסוד באסלאם, עיקרי ועליית האסלאם, הקוראן, מבנהו, לשונו, העלאתו על כתב, 

פה )חדית'(, ספרות ההלכה המוסלמית, התפתחות המשפט המוסלמי, -האמונה, התפתחות התורה שבעל
אסכולות ההלכה באסלאם, האסלאם השיעי, כיתות באסלאם: האסמאעיליה, הדת העלווית )הנוצרית(, הדת 

 דרני.קברים קדושים, אסלאם מו -הדרוזית, פולחן עממי
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

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

 
  18:15-21:30 'ד ד"ר סלאח עבוד

 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  משיחים בתרבות העברית הקדומה
 

  

 ספרות, פולקלור .ב
 

 סיפורי עמים -"על שטיח קסמים" 
בחברות המסורתיות היה מספר הסיפורים יועץ, מרפא ומורה דרך לחיים. באמצעות הסיפורים יכול היה להניע 
תהליכים חברתיים ואישיים. במהלך הקורס נלמד מודלים שונים של דרכי היגוד הסיפור, נעמיק בפרסונה של 

פור העממי ובפרשנותו. נבחן המספר ובתכנים הנפשיים והמרפאים של הסיפור. נלמד תיאוריות הקשורות בסי
את הקול המגדרי של הסיפור ונלמד את שפת הגוף והנפש של 'מספרי הסיפורים' דרך התנסות חווייתית 

 פרפורמטיבית. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   20:00-21:30   'א    בר-ד"ר צילה זן 29310'  א

 
 

 היסטוריה  .ג
 

 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 
   

 

 נוצרים, מוסלמים ויהודים בספרד בימי הביניים ובראשית העת החדשה
דתי, -הביניים חיו מוסלמים, יהודים ונוצרים, אלה לצד אלה במידה רבה של סובלנות ודיאלוג בין-בספרד של ימי

סובלנות באה לקיצה עם השלמת כיבושה של תחילה תחת שלטון מוסלמי ובהמשך גם תחת שלטון נוצרי. אותה 
. אחרי גילוי אמריקה באותה שנה בעקבותיו הפכו ספרד 1492-ספרד מידי המוסלמים ועם גירוש יהודי ספרד ב

ממדים, ולמרות רדיפות האינקוויזיציה, הוסיף זיכרון הנוכחות -ושכנתה פורטוגל למעצמות עולמיות אדירות
האי האיברי, -רבותן וזהותן. קורס זה סוקר את חיי החברה והתרבות בחציהמוסלמית והיהודית להשפיע על ת

לפני ואחרי גירוש היהודים והמוסלמים. הקורס עוסק במגוון רחב של סוגיות היסטוריות כגון: סטריאוטיפים לעומת 
ין נוצרים דיאלוגים והשפעות תרבותיות בין מוסלמים, יהודים ונוצרים; צמיחת האימפריה הספרדית, והיריבות ב

 למוסלמים לעולם המוסלמי בים התיכון.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2



 

 12 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 20:00-21:30ד"ר הלל אייל  ד'    29306 א' 
 

 יחסי יהודים נוצרים 
מטרת הקורס היא לבחון את יחסי הגומלין בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים בתחומים השונים: דת, 

 .יום ולהקנות כלים לניתוח המקורות ההיסטוריים השונים-וחיי יוםפוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45ליבוביץ   ד'  -גב' יוליה ברשדסקי  11088ב' 
 

 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל "לחלום קרטייה בפריז": מסע תרבותי וקולינרי בעיר האורות
 
 

 פילוסופיה .ד
 

 יום-שיקול וטיעון בשפת היוםחשיבה ביקורתית: 
שיקול וטיעון הם כשרים חיוניים ומהותיים בכל שיח רציונלי. היכולת להעריך נכונה אמתותן של טענות ותקפותם 
של טיעונים היא אבן יסוד של המתודולוגיה המדעית לפחות מאז אריסטו. בחיי היומיום מהווים כשרים אלו תנאי 

אינטלקטואלית ויכולת דיאלוגית, שהם מאבני היסוד של כל דיסציפלינה,  הכרחי עבור מידה טובה של ספקנות
עיונית או יישומית, העוסקת בחיי אנוש. הקורס יעסוק באסטרטגיות אפקטיביות של חקירה בשפת היומיום ויקנה 

מתוך  כלים לוגיים בסיסיים להערכה ביקורתית של טענות וטיעונים. מבין הנושאים שיילמדו: חילוץ מהלך טיעון
טקסט, ניתוח טיעון, זיהוי כשלים לוגיים, ביקורת טיעון כושל ובנייתו מחדש כראוי. הקורס אף יקנה היכרות 
ראשונה עם לוגיקה פורמלית בסיסית: הצרנת פסוקים בשפה טבעית והוכחת תקפות של טיעון )תחשיב פסוקים 

 ותחשיב פרדיקטים מסדר ראשון(.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12:15-15:45   ד'    ד"ר ערן גוטר 12226' ב
 

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

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

י של השאלה לגבי לחיים אין בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר ולהבין את הקשר השיח התרבותי והאיש
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 

ה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנו לשאול הנפש ולחרדות של אלה בינינו המעלים אותה ותוהים עליה. מ
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' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד'      גוטרד"ר ערן  29406' א

 
  

 מוסיקה, אמנות, תרבות .ה

 
 מ'מבט לחדשות' ועד 'בית האח הגדול': הטלוויזיה אז וכיום

הפכה הטלוויזיה לחלק מהנוף הביתי, מרכיב דומיננטי בחיי היום  50-מאז הופיעה על בימת התרבות בשנות ה
 יום, המובן מאליו שאין להתכחש לו. 

אינה דומה לטלוויזיה הדיגיטלית  20-ערוצית, מבוססת הנורה )קרן קתודית( של המאה ה-אולם, הטלוויזיה החד
, לא בהיבט התוכני ולא בהיבט הטכנולוגי. הטלוויזיה עדיין תופסת מקום נכבד בחיי 21-הבוהקת של המאה ה

ציעה לצופיה עברה תמורות מפליגות היום יום של צופיה, אך החוויה הטכנולוגית, התרבותית והנפשית שהיא מ
 בששת העשורים בהם היא פועלת. 

שימוש בטלוויזיה 'חכמה', כריכת הטלוויזיה עם 'מדיה חדשים' ורשתות חברתיות )פודקאסט(, תופעות כמו צפיית 
 בינג' ואפילו תוכנית הריאליטי משנים באופן מהותי את התפקיד שתופסת הטלוויזיה בחייהם של צופיה. הקורס
שלהלן יידון בתמורות שחלו בחוויה הטלוויזיונית דרך שורה נושאים, וביניהם טלוויזיה ורגשות, טלוויזיה 

 ופוליטיקה, טלוויזיה ועולם הילדות, טלוויזיה כחוויה מעצימה ועוד. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   'א   בלייס דותן מר  29411 'ב
 

 



 

 13 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

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

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

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 

 המוזיקה שעיצבה את סגנון החיים של התרבות הצעירה. היבשות הייתה זו
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  -ך נשאל עד כמה לזמננו אנו. בתוך כ

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

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

 
   תרבות, חברה ומוסיקה בסין העכשווית

בתרבות ומוסיקה פופולארית בסין העכשווית מנקודת מבט היסטורית, חברתית ופוליטית. במהלכו הקורס עוסק 
נבחן כיצד ובאיזו מידה תמורות וציוני דרך שחלו לאורך ההיסטוריה ובקרב החברה הסינית המודרנית, בעיקר 

היצירתי בסין. בנוסף, משנות השבעים המאוחרות ועד היום, השפיעו וממשיכים להשפיע על הלך הרוח התרבותי ו
נבחן כיצד זרמים והתרחשויות מוסיקליות שונות, כגון, רוק, פופ, פולק, פאנק, מטאל, ג'אז וצלילים אחרים ייצגו, 

 זמננו.-שיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבותית והחברתית המורכבת של סין בת

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

     12:15-13:45   'א   עדיאל פורטוגלי ד"ר 29309 'א
 

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

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

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

 (23.01.19 -)מעודכן נכון להון, שלטון וגאווה בתרבות העברית הקדומה 
נשווה  .שבפרקי אבות, חייהן, שאיפותיהן לתיקון עולם, יצריהן ועולמן הרגשיבקורס נעסוק בדמויות המרכזיות 

האם אפשר  ,בין המאמרים שמופיעים בפרקי אבות ובין הסיפורים שנותרו בידינו על אודות החכמים. נתהה
 לכתוב ביוגרפיות של חכמים על פי החומרים שפזורים בספרות המדרש והאגדה, ונבחן את הפואטיקה הייחודית

 של פרקי אבות.
  56נ"ז / ש' /  2/  שש"ס 2
 08:30-11:45ד"ר ח"ן מרקס ד'  11182  ק'
 

 (23.01.19 -)מעודכן נכון להשתיקה: נשים לא תמיד עשו היסטוריה 
האם היו נשים חשובות בהיסטוריה? התשובה שהיא קיבלה היתה  –הכל התחיל בשאלה אחת של סטודנטית 

שחשף סיפורים מפתיעים. בקורס נכיר את הסיפורים, את המחיר האישי הכבד לא פשוטה, אבל כך החל מסע 
על  ששילמו, את המאבקים אבל בעיקר את השתיקה. מי היו הנשים מדוע נשכחו וכיצד חזרנו לספר את סיפורן?

 .שאלות אלו ושאלות מרכזיות נוספות נדון בקורס. בקורס נשלב קטעי סרטי קולנוע, מוזיקה וטקסטים מרכזיים
 56נ"ז / ש' /  2 /שש"ס  4

 12:15-15:45ד"ר מרב שניצר ד'  12315ק' 
 

  

 לימודי שואה
 

שאלת האדם והאנושיות בתקופת  )"במקום שבו אין אנשים השתדל להיות איש" )מסכת אבות
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   השואה

 

 (10.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   ם וקומוניזםזשואה, נאציזם, פאשי
 
 
 
   



 

 14 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 מגדר .ו

 
 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 

 
 : מבט פנורמי על מגדר וקולנוע"עונג חזותי"

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

חלפו על המסך דמויות רבות של נשים, שונות ומשתנות. בקורס נברר כיצד יוצגו הנשים בקולנוע העלילתי במשך 
חר מרתק של ועד היום? מדוע בחרו לייצג אותן כך והאם הייצוג שלהן משקף מציאות? נצפה במב 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
 

   זהות, מגדר ולאומיות בישראל-אני, אנחנו, אתם
את הדיון במונחים של ידע,  הקורס יעסוק הקורס בסוגיות של זהות, מגדר, אתניות ולאומיות בישראל. נתחיל

אמת, חינוך והשכלה גבוהה. נבחן לעומק את ההדרה של קבוצות מסוימות מייצור הידע ומהנחלתו והשתקת 
קולוניאליזם ורב תרבותיות ונבחן את הקשרים בין לאומיות לבין -הקול ה"אחר". נשתמש בתיאוריות מגדר, פוסט

הגדרות הזהות במרחב גיאוגרפי מסוים ובין זהות לגלובליזציה  זהות נשית וגברית, בין יצירתיות וזהות, בין
     וצרכנות.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45א'    עדנה גורני  11128ב' 
 

 זנות וסחר בנשים 
בטיהן ימטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו ה

השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. 
נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק )סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים(, ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה 

שפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המ
 זה במדינות אחרות בעולם. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15 ו' ' נעמי לבנקרון   דר 12110' ב
 

 (21.08.18 -)מעודכן נכון למבוטל  "לחלום קרטייה בפריז": מסע תרבותי וקולינרי בעיר האורות
 

 
 שפות  .ז

 
   ספרדית מתחילים 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות לשוניות של האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה, המאפשרות תקשורת בסיסית 
בספרדית, בכתב ובעל פה. התפיסה הרעיונית העומדת בבסיס הוראת הספרדית היא היותה שפה חיה 

דגשת הזיקה ומתחדשת, ולכן נתמקד הן בהיבטיה התקשורתיים והחברתיים והן בהיבטיה התרבותיים תוך ה
ההיסטורית, גאוגרפיה ואומנות. הוראת מבנה השפה וחוקיה נעשה בהקשר תרבותי ובשילוב יצירת תהליך לימוד 

 חווייתי ומשמעותי. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:15-19:45   א'  גב' מוניקה דודלזק   12254' א
 

 -)מעודכן נכון ל מבוטל הערבית()אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה ערבית מדוברת מתחילים 
21.08.18) 

 

 
 חטיבה לניהול עסקי ותעשייתי

 
 קורסי חובה<<

 

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



 

 15 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

שימוש בסטטיסטיקה לצורך  תיאורית: הקורס מקנה מושגי יסוד וידע בסיסיים, שיאפשרו לסטודנטים לעשות
ניתוח נתונים גולמיים וכן לצורך הבנה של ניתוחים אשר מופיעים בספרות ובפרסומים מדעיים. הסקתית: מטרת 
הקורס היא להציג לסטודנטים את עקרונות ההסקה הסטטיסטית: ביסוס מסקנות לגבי האוכלוסייה מתוך נתוני 

 תיאור והצגה של נתונים כמותיים במחקר המדעי. המדגם. הקורסים מקנים ידע בשיטות של עיבוד,
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  (10.10.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל 11:45-08:30 א' גב' לימור ודס 12199א'  
  11:30-14:30 ו' גב' לימור ודס 12199א'  
 11:30-14:30 ו' אוהד מרכוס ד"ר 12199א'  
 (16.01.19 -)מעודכן נכון ל 11:30-14:30 ו' גב' לימור ודס 12199ב'  

 

 תפעול ולוגיסטיקה
הקורס מקנה ידע והבנה של עקרונות וכלי ניהול בתחומי תפעול ולוגיסטיקה בארגונים עסקיים ותעשייתיים. 
למערך התפעולי והלוגיסטי יש השפעה רבה על מידת רווחיות החברה דבר הבא לידי ביטוי בניהול יעיל של 

הייצור והחומר. כל מנהל חייב להכיר את עקרונות התפעול והלוגיסטיקה על מנת שיוכל לבצע את עבודתו משאבי 
ביעילות. הקורס הנדון מבהיר את מרכיבי התפעול והלוגיסטיקה ונותן כלי ניהול שיש בהם בכדי לתרום להצלחת 

 הארגון.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

  11:30-14:30   ו'   וילהלם דודמר  12214א' 
 

 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. 4כולל לימוד השיטות לבדיקת טיב כלי המחקר.  הסתכלות ביקורתית על הכלים,

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

 08:30-11:45 א' גב' לימור ודס 12198ב'  
  11:30-14:30 ו' גב' יעל סקורקוביץ 12198ב'  

               

 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  אסטרטגיה עסקית
 

 (14.10.18 -)מעודכן נכון ל מבוטלמבוא לשיווק 
 
 

 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

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198 פטור, /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
       16:15-19:45   ד'    אמיר להט ד"ר 11202 'ב
 
  

 קורסי בחירה<<
 

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

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 

וק בהכרת הסביבה מורכבת של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעס
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' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'א   עו"ד איציק בן חיים 12056' א
   



 

 16 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 סוגיות בתכנון סביבה
ההיסטוריה האנושית מלמדת שכאשר חלה התדרדרות סביבתית פרצו מגיפות שגבו מספר רב של קרבנות. 
תחילתו של התכנון הרגולטיבי בצורך בקביעת חוקים שימנעו התהוות של מוקדי מחלה. הקורס יסקור סוגיות 

-ימינו:  החל מהתפרצותה של מגפת הדבר במאה השונות הקושרות בין תכנון וסביבה לאורך ההיסטוריה עד 
ועד לאפיזודות של הרס  20-וביעור המלריה במהלך המאה ה 19-, דרך מגיפות הכולרה בלונדון במאה ה14

 .אקולוגי ומאבקים אזרחיים רלוונטיים בנושא סביבה
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45ד"ר גילת בן שטרית  א'    11158ב' 
 

 לתכנון עיר ואזורמבוא 
(, אשר נחשב לאבי Hippodamusתכנון ערים רציונלי החל כבר במאה החמישית לפנה"ס כאשר היפודמוס )

עם הפרדה בין שימושי קרקע שונים. תכנון ערים מתמודד עם  gridמקצוע התכנון העירוני, יצר תכנית בדגם 
קונפליקטים שונים, ביניהם זכויות הקניין של הפרט מול אינטרס הציבור והתנגשות אינטרסים של קבוצות 
אוכלוסייה שונות. הקורס יציג את ההצדקות התיאורטיות לתכנון ציבורי, את ההיסטוריה של התכנון והתרומה 

וגי דעות בולטים לתחום, דגמים שונים בתכנון ערים, והאופן שהם משפיעים על חיי תושבי העיר של מתכננים וה
או האזור, כולל טעויות תכנון. לבסוף, הקורס יציג נושאים הקשורים לתכנון בישראל: המבנה ההיררכי של הועדות 

   ישראל בעתיד.והתכניות, ותכניות מתאר ארציות עיקריות שתכליתן לקבוע את דמותה של מדינת 
 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

   18:15-19:45   'ד"ר גילת בן שטרית   א 12107' א

 
  

 החטיבה לכלכלה ועסקים
 

 קורסי חובה<<
 

 כלכלת ישראל
מטרת הקורס היא להכיר את המבנה הכללי של המשק הישראלי בעבר ובהווה, תוך יישום מודלים מאקרו 

הקורס ילמדו נושאים שונים אשר משפיעים על המערכת הכלכלית כמו, העוני כלכליים למשק הישראלי. במסגרת 
 בישראל, השפעת המערכת הפוליטית כל הכלכלה, מבחר במט"ח וכו'.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12234 ק:
    16:15-17:45   'א      ד"ר טל שחור 12250' א

 
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  כלכלה ללא כלכלנים א'

 
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  חשבונאות פיננסית

 
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  כלכלה ללא כלכלנים ב'

 
 עסקית   תכניתכתיבת 

העסקית הינה אחד המסמכים הבסיסיים שמצפים מהעסק להכין. יזמים רבים, ראשי פרויקטים בארגונים  תכניתה
עסקית עת הם תרים אחרי משקיעים לחברות ולמיזמים. אחרים מציגים  תכניתומנהלים בחברות נדרשים להכנת 

עסקית כאשר הם עוסקים במציאת שותפים לפרויקט או מתכננים לבצע שינוי מהותי במדיניות החברה.  תכנית
העסקית, תוך הצגת השאלות והבעיות הנבחנות על ידי  תכניתהקורס יציג גישה מבנית להכנה מקצועית של ה

 , הן בשוק הישראלי והן בקרב גורמי חוץ. תכניתמי שקורא את ה
 60' / נ"ז / ש 2שש"ס /  2

   12220ק: 
 (31.01.19 -)מעודכן נכון ל 18:15-19:45   א'        רו"ח דני פולטין 12211' ב

 
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל מבוא למימון 

  

 
 
 
 
 



 

 17 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 קורסי בחירה<<
 

 מס הכנסה בישראל
הפירותית לאור מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע, מיומנויות וכלים בהבנת הוראות מיסוי ההכנסה 

הרפורמות שנערכו בתחום המס בישראל. הקורס מתמקד בהכרת מערכת מיסוי ההכנסה הפירותית, כאמור, 

בהקשרים משפטיים, חשבונאיים, כלכליים ועסקיים, תוך שימת דגש על מיסוי היחיד. הקורס ידון בעקרונות דיני 

ל בסיס חקיקה ופסיקה עדכנית. הקורס המס באספקלריה משפטית תוך המחשת הדיונים והביקורת בנושא ע

יקנה לסטודנט את האבחנה בין הכנסה חייבת במס לבין הכנסה שאינה חייבת עפ"י מבחני מקורות ההכנסה 

הכנסה וירחיב בעניין השיטות השונות להטלת מס בישראל ובעולם: מס טריטוריאלי, מס -שבפקודת מס

, יקנה לסטודנט את הכלים להבחין בין הוצאה פירותית כן-פרסונאלי, מס עקיף, מס ישיר ובסיס המס. כמו

 .המותרת בניכוי לצרכי מס לבין הוצאה הונית

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
     18:15-19:45 אביב רופל   א'  רו"ח  29422' א
 

 כלכלה חברתית
שארגז הכלים  מאתגרת את הדיסציפלינה הכלכלית ומציבה בפני מקבלי החלטות וחוקרים אתגרים 21-המאה ה

לצד קפיצת דרך טכנולוגית שיש לה , עולם שהפך לכפר גלובלי קטן. הכלכלי המסורתי מתקשה להתמודד עימם
מקשים על פתרון בעיות חברתיות וכלכליות בוערות ועל השגת , השפעות דרמטיות על שוק העבודה העתידי

בסוגיות אקטואליות המאתגרות את הקורס עוסק  . היעדים המרכזים המסורתיים בתחומי הכלכלה והחברה
ההחברה ואת הממסד הכלכלי, כגון אי שוויון, אבטלה טכנולוגית, משברים פיננסיים, עבדות מודרנית, קשרי הון 
שלטון ויוקר המחייה ומשלב בין התיאוריה הכלכלית הקלאסית לבין גישות כלכליות "מחוץ לקופסה" של כלכלנים 

 עיוני.-ו כמותי, אלא איכותיבכירים ומכוני מחקר. הקורס אינ
  56נ"ז / ש'/  2שש"ס /  2
     18:15-19:45ד'      מר רונן אביגדור 12284' א
 

 (10.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  כלכלה ומימון התנהגותי
 

 (10.10.18 -)מעודכן נכון ל מבוטל  מבוא לתורת המשחקים
 

  מורה נבוכים לחיסכון הפנסיוני בישראל
? למרות שמדובר בעתיד הפיננסי וציאליים והחיסכון הפנסיוני שלנובקיאים במערך התנאים הסתנו כמה מא

שלנו, קיימת בורות פיננסית ומכוונת, בכל הקשור לרשת הביטחון הסוציאלית שפורסת מדינת הרווחה המודרנית 
רבדיו:  3על בפני אזרחיה. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה במערך התנאים הפנסיוניים 

הביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, והרובד השלישי הוולונטרי, לרבות מכשירי חיסכון ארוך טווח 
חדשים, כמו קופות גמל להשקעה ועוד. נעסוק גם במערך הייעוץ הפנסיוני בגישה ביקורתית, כדי להבין את מפת 

ות גישות שונות כלפי רגולציה. כמו כן נבחן מודלים האינטרסים של השחקנים השונים בשוק הפנסיוני, לרב
חדשנים ואלטרנטיביים של מדינת רווחה ורשת ביטחון סוציאלית, כגון היוזמה לתשלום הכנסה בסיסית 

 אוניברסלית ועוד. 
  56נ"ז / ש'/  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   'ד   מר רונן אביגדור 12288' ב

     
 כלכלת משק הביתניהול 

המערבית ותרבות הצריכה מציבים בפני התא המשפחתי של כל אחד מאתנו אתגרים כלכליים  החברה
משמעותיים, שאין לנו יכולת אפקטיבית להתמודד עימם.  כיצד מאזנים את התקציב המשפחתי? כיצד חוסכים 

פיננסית נכון? כיצד, אם בכלל, משתמשים באשראי ובוחנים את האלטרנטיבות המוצעות לנו? מדוע הבורות ה
שלנו עולה לנו כסף רב וכיצד ניתן להיהפך לצרכנים שקולים ואסרטיביים של שירותים פיננסיים, מול הבנק או 
מנהל הפנסיה שלנו?  הקורס יקנה כלים מעשיים להתמודדות עם נושאים אלה ואחרים, לצד הרחבה עיונית 

 ותיאורטית בנושאים רלוונטיים.
  56נ"ז / ש'/  2שש"ס /  2
     20:00-21:30   'ד   מר רונן אביגדור 12283' ב
 

  )קורס מתוקשב(  ניתוח דו"חות כספיים
החשבונאות, המקבלת ביטוי בקורסים בסיסיים בחשבונאות, איננה רק הבסיס לדיווח הכספי  –שפת העסקים 

עצמו אלא תשתית אינפורמטיבית מרכזית לקבלת החלטות כלכליות. ניתן להיעזר בכלים אנליטיים פשוטים 
, רווחיותה, יחסית בכדי לנתח, לאבחן ולזהות נקודות מהותיות בכושר הפירעון של החברה, איתנותה הפיננסית

תשואתה ויעילותה, ובכך יעסוק קורס זה. הקורס ייפתח בסקירה קצרה של המאפיינים האיכותיים של הדוחות 
הכספיים ועיקרו בשימוש במתודות מקובלות בתחום ניתוח דוחות הכספיים והערכת שווי, שיאפשרו להתבסס 
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בהקשר למתן אשראי לחברה, כדאיות  על הנתונים הפיננסיים הסטנדרטיים בכדי להסיק מסקנות שימושיות
 ההשקעה בה ונקודות חוזק ותורפה בפעילותה המשתקפת בנתונים הפיננסיים.

  56 /מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
    שי צבאןרו"ח  12267' ק

 
 

  לחינוךחטיבה 
 

 קורסי חובה<<
 

 אידיאולוגיות בחינוך
ולמידה: תמיד מעורבים בו ממדים אידיאולוגיים, בין אם המעשה החינוכי לעולם אינו פעולה טהורה של הוראה 

אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת בין תיאוריה 
ומעשה, יפתחו הסטודנטים/ות הבנה עמוקה של התהליך הפדגוגי שרלוונטית גם לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך 

אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו את מושג האידיאולוגיה באופן יסודי. וגם לתחומים 
בחלקו השני, יכירו לעומק כמה מההשקפות האידיאולוגיות הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש 

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

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

 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
 

 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' ב
 

 סמינריונים<<

 

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

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

פים בעלי זכויות בחברות בהן מחד, ומאידך הבנייתם כסוכנים חברתיים, וכמשתת ההבנייתם כ"עתיד" של ההוו
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 המשרתים אוכלוסיות 

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

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 16:15-19:45אליעז   ד'   יועד ד"ר   29426  'ב
 
 

 קורסי בחירה<<
 

 בישראל ובעולםחינוך אלטרנטיבי 
עת בהתפתחות מתמדת. הוא כולל השדה החינוך האלטרנטיבי בישראל הוא שדה חדש יחסית הנמצא כל 

והוא מושפע הן ממגמות כגון אלו של תחום החינוך החופשי או של בתי הספר האנתרופוסופיים תפיסות פדגוגיות 
ונציג  אלטרנטיביהחינוך הצורות מגוון . בקורס נלמד על יםבעולם והן מתהליכים ורעיונות מקומיאלטרנטיביות 
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, םדיאלוגיוהפתוח, בתי הספר ה . תכניי הלימוד יתייחסו לחינוך הדמוקרטילםדוגמאות לבתי ספר כאלו בארץ ובעו
וחינוך לשלום, חינוך בייתי, חינוך ות דו לשוניים, רב תרבותיהספר ה, גישות אקולוגיות בחינוך, בתי ולדורףחינוך 

שבתוכם הן ים חברתיוההיסטוריים ההקשרים וה הזיקות שבין הגישות הפדגוגיות נדגיש את. עודמונטיסיורי ו
פוליטית, -מנקודות מבט שונות )חינוכית, כלכלית, לעומקןנוצרו וננסה להבין את צורות החינוך האלטרנטיביות 

 פילוסופית, תרבותית וכיו"ב(.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45   'א   עמית רוטמן גב' 11226  'ב

 
 לקויות למידה

הלמידה, תוך התמקדות בהגדרה והתפתחותה לאורך השנים כתוצאה הקורס יעסוק בהכרת תחום לקויות 
פות מהתפתחות המחקר בתחום, בהבנת לקויות הלמידה השכיחות )בקריאה, כתיבה וחשבון( ולקויות למידה נוס

יעמיק בהבנת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלקות, באופן הקורס  .)לקות שפה ולקות לא מילולית(
זקות של שיים והחברתיים של הלקות, וכן בחם באים לידי ביטוי בתפקודו של התלמיד, בהיבטים הרגבו הקשייש

הפרעת  -על תהליכי הלמידה היאתלמידים אלו. כמו כן, במהלך הקורס תוצג הפרעה נוספת אשר משפיעה גם 
ו/או הפרעת קשב  ידהקשב וריכוז. בנוסף לכך, הקורס יעסוק בתהליך האבחון, בשילוב תלמידים עם לקויות למ

 וריכוז בכיתה רגילה ובדרכי סיוע לתלמידים אלו.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    20:00-21:30   'א   סיון-ענבל בכלר ד"ר 11227  '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
 

 אוכל, חינוך וילדות -מזון למחשבה
אנו זקוקים להזנה עוד מרחם אמנו. אכילה הינה פעולה בסיסית יומיומית השלובה במגוון החוויות הגופניות, 

והתרבותיות בחיינו. בקורס זה נבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים של תזונה בהקשרים של  הרגשיות, החברתיות
חינוך וילדות ונדון בקשר שלהם לתחומי חיים שונים כגון בריאות, תקשורת המונים, תיעוש, מחסור, משפחה, 

ואוכל ונשלב לאום ומגדר. במסגרת הקורס נתוודע להיבטים אוניברסליים ובין תרבותיים בצומת של חינוך 
 בלמידה סרטים, ספרות והתנסות בשדה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45   'פרידמן   אעירית גב'  29430' ב
 

 לימודי משפט
 

 קורסי חובה<<
  

 מבוא למשפט פלילי
מטרת הקורס הינה פתיחת צוהר לעולם המשפט הפלילי והצגת הכללים והמושגים העומדים בבסיסו. במהלך 
הקורס נלמד לנתח ולבחון עבירות פליליות שונות לאור היסודות הנדרשים לכל עבירה. נדון בעקרונות המרכזיים 
של המשפט הפלילי, במטרות הענישה, נכיר את הפרוצדורה הפלילית, את הצדדים לעבירה ואת העבירות 

במהלך הדיון בנושאי הקורס, הנגזרות, נבחן את גבולות המשפט הפלילי ואת הסייגים ואת ההגנות הקיימות. 
תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים על סדר היום בארץ ובעולם. בנוסף לחומר הנלמד יוקדש זמן 

  לשם דיון פתוח בנושאים חדשותיים בתחום הפלילי.
   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  11:30-14:30 ו' ד"ר פלג קוריאט ענבל 11042א'  
  11:30-14:30 ו' עו"ד איציק בן חיים  11042ב'  
)קבוצה  (21.01.19 -)מעודכן נכון ל 14:00-17:15 ב' עו"ד שלמה מושיץ        11042ב'  

 (13.02.19 -)מעודכן נכון לסגורה( 

 
 מבוא לתורת המשפט

מטרת הקורס להציג תיאוריות משפט שונות ולבחון את התשובות האפשריות לשאלות כגון מהו משפט? מהי 
הזכות המשפטית? מהו כלל משפטי? מה מקומן של עקרונות במשפט? מהם המאפיינים של מערכת משפט? 

וק ומהן מהם תפקידיה? מהו הקשר שבין משפט ומוסר? מהן מקורות המשפט? מהו מקור החובה לציית לח
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הגבולות הרצויים של המשפט? כיצד יש לפרש חוקים ומהו טיבו של ההליך השיפוטי? מהם המאפיינים הייחודיים 
של מערכת משפט דמוקרטית ומהם מאפייניה של דמוקרטיה חוקתית? מהו תפקידו של בית המשפט בחברה 

של החוק. האם יש תשובה משפטית  דמוקרטית? האם, ובאיזו מידה, נורמות מוסריות מעורבות בפרשנות הולמת
( כרונית. indeterminacyהיקבעות )-אחת למחלוקות משפטיות או שמא מערך הכללים המשפטיים מתאפיין באי

 האם מוטלת על האזרח, הפקיד והשופט חובה מוסרית לציית לחוק? 
   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   11:30-14:30   'ו   עו"ד שלמה מושיץ 11203' א
 

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

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

הכרת נושא חשוב ורב משמעות זה, של זכויות האדם וזכויות האזרח, מנקודת המבט של מטרת הקורס הנה 
עולם המשפט, סקירת ההתפתחות שחלה בו, נקודות ציון היסטוריות אשר השפיעו על התפתחות זו, ובחינת 

תוח סוגיות אקטואליות הזכויות בראי החקיקה והפסיקה, בישראל ובמדינות העולם הנאור, תוך מתן דגש על ני
  ומקרים שאירעו לאחרונה או שיצוצו במהלך הקורס.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 14:15-15:45   'אמוטי נבון   עו"ד  29408' א
 

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

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 

ורס זה יעסוק בהכרת הסביבה מורכבת של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  ק
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' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'א   עו"ד איציק בן חיים 12056' א
 

 סדר דין פלילי ודיני ראיות  -"ממעצר למאסר"

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על שלביו השונים: החל מן הפתיחה 
בחקירה משטרתית, עובר דרך הליכי מעצר, חקירה ומשפט וכלה בהליכי ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר. במהלך 

נדון במגוון הכללים הראייתיים הנהוגים בישראל וננתח סוגיות עכשוויות כגון ראיות על ההיסטוריה הקורס, 
 המינית של המתלוננת בעבירות מין וראיות שהושגו בדרך פסולה.

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 (15.08.18 -)מעודכן נכון ל 20:00-21:30   'דקוריאט  -ר ענבל פלג"ד 12278 'א

  
עד ראשית  17-ה, מהמאה ת'מאניתהעושוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה 

 20-המאה ה
מן  ת'מאניתהעוקורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפוט, השיטור והענישה באימפריה 

. הקורס ייסוב סביב ציר תמטי/היסטוריוגרפי: התפתחות ההיסטוריה 20-ועד לראשית המאה ה 16-המאה ה
מלמטה, ההיסטוריה של פשיעה ופושעים, וההיסטוריה של השיטור. וסביב ציר היסטורי: יכסה כשלוש מאות 

 בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת. ת'מאניתעוהיסטוריה 
 56נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2
 08:00-09:30   ו'   עמרי פזד"ר  28236' ב

 
  ירושות, הלכה למעשה...
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אולי בחשש מסוים שמדובר בנבואה שמגשימה את המילה "ירושה" נאמרת בדרך כלל בסוג של יראת כבוד או 
נלך לבית עולמנו ואז -טובהובתקווה בשיבה -עצמה. מאידך, כאנשים תבוניים כולנו יודעים וערים לכך שיום יבוא

 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 

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

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 08:00-09:30   'מושיץ  ושלמה עו"ד  29416' ב

 
 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום

נכונה אמתותן של טענות ותקפותם  שיקול וטיעון הם כשרים חיוניים ומהותיים בכל שיח רציונלי. היכולת להעריך
של טיעונים היא אבן יסוד של המתודולוגיה המדעית לפחות מאז אריסטו. בחיי היומיום מהווים כשרים אלו תנאי 
הכרחי עבור מידה טובה של ספקנות אינטלקטואלית ויכולת דיאלוגית, שהם מאבני היסוד של כל דיסציפלינה, 

אנוש. הקורס יעסוק באסטרטגיות אפקטיביות של חקירה בשפת היומיום ויקנה עיונית או יישומית, העוסקת בחיי 
כלים לוגיים בסיסיים להערכה ביקורתית של טענות וטיעונים. מבין הנושאים שיילמדו: חילוץ מהלך טיעון מתוך 

היכרות  טקסט, ניתוח טיעון, זיהוי כשלים לוגיים, ביקורת טיעון כושל ובנייתו מחדש כראוי. הקורס אף יקנה
ראשונה עם לוגיקה פורמלית בסיסית: הצרנת פסוקים בשפה טבעית והוכחת תקפות של טיעון )תחשיב פסוקים 

 ותחשיב פרדיקטים מסדר ראשון(.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12:15-15:45   ד'    ד"ר ערן גוטר 12226' ב

 
 זנות וסחר בנשים 

בטיהן יאדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו המטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני 
השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. 
נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק )סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים(, ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה 

תופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המשפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום והאכיפה ב
 זה במדינות אחרות בעולם. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15 דר' נעמי לבנקרון   ו'  12110' ב
 

 משפט, חברה, פשיעה
תבחן החברה הישראלית, על הגורמים רכם של שני צירים: האחד, הציר הסוציולוגי במסגרתו 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   חס החברה הישראלית לתופעות אלה?חברתיות מופללות: מהם הגורמים החברתיים המעצבים את י
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
  מהות, הפגנה ומחאה ציבורית, שחיתות שלטונית ועוד.יי אהיתר יעסוק הקורס ברצח ילדים ביד

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

 החטיבה לקרימינולוגיה
 

 קורסי חובה<<
 

 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. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  16:15-19:45 א' גב' ורד תמיר 12243א'  
 18:15-21:30  ד' פלד-ד"ר רונית לסקוב 12243ב'  
 (03.03.19 -)מעודכן נכון ל 18:15-21:30 ד' ד"ר ורד תמיר ירדן 12243ב'  
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 תורת הענישה 
הקורס מקנה לסטודנט ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה 

ההיבט הפילוסופי, המוסרי, הדתי, החברתי והפסיכולוגי; יידונו נושאים המודרנית; הבנת תפיסת הענישה מן 
הקשורים למטרות הענישה, מגבלות הענישה ותוצאותיה; סקירת דרכי ענישה החל מתקופת התורה ועד לתקופה 
המודרנית; הבנת דרכי ענישה, דרכי יישומן והשימוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במהלך 

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

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12243ק: 
  11:30-14:30   ו'   עו"ד מוטי נבון 12034א' 
 

 סטייה חברתית
 תיאורטית להתהוות הסטייה והפשיעהמטרת הקורס היא היכרות עם מושגי יסוד בסטייה חברתית, פתוח הבנה 

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

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

  12034ק: 
  11:30-14:30 גב' ורד תמיר   ו' 11029ב' 
 
 

 סמינריונים<< 
 משטרה ושיטור

המשטרה היא הזרוע המבצעת של כל מדינה והיא משמשת כלי מרכזי לאכיפת מדיניותה. למטרה זו מופקד 
מתאימות. היא נדרשת בידיה כוח רב המאפשר לה לשלול את חייו או את חירותו של כל אדם בהינתן נסיבות 

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

הביטחוני, הפוליטי, העדתי והדתי, לצד האכיפה מרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע 
הפלילית, לפתחה של המשטרה. במסגרת הסמינר נבחן האם ועד כמה משפיעה דרך עבודתה של המשטרה 

 על אכיפת החוק
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 08:30-11:45   'לבנקורן   דנעמי ד"ר   29414' ב

 
 היבטים חברתיים ופסיכולוגים –ההליך הפלילי 

הסמינר יעסוק בנקודות ההשקה הרבות הקיימות בין עולם הפסיכולוגיה לבין עולם המשפט הפלילי. בשלב 
וזכרונות ראשון, נדון בסוגיות פסיכולוגיות וחברתיות הקשורות להליך הפלילי, כגון :עדויות ראיה, הטיות זכרון, 

מודחקים, זיהוי פרצופים ומסדרי זיהוי, משקלה של הודאה והרשעות שווא, הטיות בשיפוט ובתהליכי קבלת 
ההחלטות של השופט. בשלב השני, נכיר דרכים וגישות חלופיות ליישוב סכסוכים פליליים, כגון: משפט טיפולי, 

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

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

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 (15.08.18 -)מעודכן נכון ל 08:30-11:45'   ד   פלג קוריאטענבל ד"ר   29423' ב
 

 הגירה ופשיעה
תופעת ההגירה על פניה השונים הפכה בשנים האחרונות לתופעה חובקת עולם. הקורס יעסוק בסוגי הגירה 
שונים, במדיניות ההגירה בישראל ובקשר שבין הגירה ופשיעה. הגירה בגיל ההתבגרות, כוללת משברים 

רכישת חברים הקשורים למעבר לחברה חדשה )בעיות של זהות, התמודדות עם קשיים של שפה, לימודים, 
חדשים והסתגלות לחברה ולתרבות חדשה( אשר מתווספים למשברים המאפיינים את גיל ההתבגרות )היפרדות 
מההורים, יצירת זהות חדשה והתמודדות עם קשיים וקונפליקטים חברתיים(. התמודדויות אלה, יוצרות משבר 

ים עברייני. הקורס יבדוק את הקשר שבין הגירה שעשוי לנתב את הנער המהגר להתנהגות עבריינית ולמסלול חי
הגירה ופשיעה. במסגרת הסמינר, הסטודנטים ייחשפו לחקר תופעת ההגירה והקשר שלה עם עבריינות. בנוסף, 
ייסקרו התיאוריות המרכזיות העוסקות בתחום: תיאוריות סטטיות כמו תיאורית הקונפליקט התרבותי והפיקוח 

העוסקת במיון  Moffittקות במסלולי חיים ותיאוריות טיפולוגיות כמו זו של החברתי, תיאוריות דינאמיות העוס
רה, קבוצות של עבריינים והקשר שבין גיל ופשיעה. בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו בעלי ידע כולל אודות הגי

 הסוגיה, משמעויותיה והשלכותי
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4



 

 23 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב' אנגלית מתקדמים  10047ק: 
 08:00-11:15   'תמיר      וורד גב'   29425' א
 

 
 קורסי בחירה<<

 

 סוגיות בפסיכופתולוגיה
ההגדרה של מהו  תבחן כך מתוך. פסיכופתולוגיות/כאבנורמליות המוגדרות שונות ומחלות הפרעות נכיר בקורס

נכיר את ההתפתחות שחלה בחברה בהתייחסות להפרעות  לאבנורמלי. בין נורמאלי נורמלי, וסוגי הבחנות
 ויוצגו ספרי הסיווג הקיימים תוך התייחסות למורכבות הנפש הפרעות בתחום יסוד מושגי נפשיות. בקורס ייבחנו

-פסיכו-וגורמי סיכון ביו הפרעות נפשיות של התהוות נבחן, מהבנת פסיכופתולוגיה כחלק. והאבחון הסיווג
  DSM-5כן נכיר כמה מההפרעות הנפשיות המרכזיות שמופיעות בספר האבחון והסיווגלאחר מ .סוציאליים

בהמשך נבחן מצבי חירום בפסיכיאטריה, בדגש על  )הפרעות חרדה, הפרעות במצב הרוח, סכיזופרניה ועוד(.
ות. אובדנות ואלימות. בהקשר זה, נתייחס להיבטים משפטיים של אשפוז בכפייה ונדון בסוגיות אתיות קשור

  (.סוציאליים-פסיכו-ביו) טיפוליים היבטים ייבחנו, לבסוף
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45 ד"ר ענת ירון ענתר  ג'   12311' א
 

 משפט, חברה, פשיעה
רכם של שני צירים: האחד, הציר הסוציולוגי במסגרתו תבחן החברה הישראלית, על הגורמים והקורס נע לא

מעצבים ומשמרים אותה. הציר השני הוא הציר המשפטי, במסגרתו נבחן את שיטת המשפט המייצרים, 
הישראלית, ובעיקר את המשפט הפלילי. הקורס יתמקד בנקודת המפגש בין שני צירים אלה כאשר תופעות 

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

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

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

 העבריין בהתהוותו
הקורס יעסוק בנושא תרומתם של הסברים התפתחותיים להבנת התהוותה של התנהגות עבריינית. בקורס ילמדו 

וויניקוט, פיאז'ה קוהלברג ועוד. הקורס יגע תיאורטיקנים התפתחותיים שונים כגון אריקסון, פרויד, מאהלר, 
סוציאלית ובהתפתחות הקוגניטיבית תוך התמקדות -בהתפתחות הנפשית של הפרט, בהתפתחות הפסיכו

סביבה וחשיבות ניסיון -בהתפתחות המוסרית ובשיפוט המוסרי. בקורס יועלו שאלות הקשורות ליחסי תורשה
 חיים מוקדם.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45 ד'   פלד-ד"ר רונית לסקוב 11165 א'
 

עד ראשית  17-ה, מהמאה ת'מאניתהעושוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה 
 20-המאה ה

מאנית מן ת'וט, השיטור והענישה באימפריה העוקורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפ
. הקורס ייסוב סביב ציר תמטי/היסטוריוגרפי: התפתחות ההיסטוריה 20-ועד לראשית המאה ה 16-המאה ה

רי: יכסה כשלוש מאות מלמטה, ההיסטוריה של פשיעה ופושעים, וההיסטוריה של השיטור. וסביב ציר היסטו
 מאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.ת'היסטוריה עו

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30   ו'   עמרי פזד"ר  28236' ב

 
 מדיניות בנושא הסמים

הקורס עוסק במדיניות הישראלית בנושא סמים, בתחומי האכיפה, הטיפול, המניעה, החינוך, ההסברה. כיצד 
הספציפיים. כיצד מיושמת הותוותה מדיניות זו כפועל יוצא של המדיניות הבינ"ל בנושא זה, ובהתאם לצרכים 

מדיניות זו ברמה עירונית/אזורית. הקורס יעסוק, תוך כדי דיונים בהשתתפות הסטודנטים, בנושאים אקטואליים 
הקונפליקט בנושא הלגליזציה של הקנביס, השימוש בקנביס למטרות רפואיות, התרמילאות והסמים,  -כמו

מדיניות מזעור הנזק )כמו החלפת מזרקים(. טיפול  השימוש הגובר בתרופות בעלות פוטנציאל התמכרותי,
סמים וזנות, סמים בהריון, העובר  -בכפייה אל מול הפגיעה בזכויות הפרט. יינתן דגש מיוחד לנושא הנשים

מדיניות האכיפה תוך  -כמו כן האלכוהולי. הקורס יעסוק במדיניות החינוך והמניעה תוך הבאת תכניות לדוגמא. 
 שנעשו בשנים האחרונות בישראל. של השנים האחרונות. כמו כן יובאו מספר מחקריםהתייחסות לחקיקה 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   09:45-11:15   ו'    ד"ר חיים מהל 12096' א
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 סדר דין פלילי ודיני ראיות  -"ממעצר למאסר"

שלביו השונים: החל מן הפתיחה הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על 
בחקירה משטרתית, עובר דרך הליכי מעצר, חקירה ומשפט וכלה בהליכי ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר. במהלך 
הקורס, נדון במגוון הכללים הראייתיים הנהוגים בישראל וננתח סוגיות עכשוויות כגון ראיות על ההיסטוריה 

 ות שהושגו בדרך פסולה.המינית של המתלוננת בעבירות מין וראי
 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 (15.08.18 -)מעודכן נכון ל 20:00-21:30  ' דקוריאט  -ר ענבל פלג"ד 12278 'א

  
 )קורס מתוקשב( נערות במצוקה

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

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

 
 זנות וסחר בנשים 

בטיהן ימטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. במהלך הקורס יבחנו ה
השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. 
נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק )סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים(, ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה 

שפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה, בפרקליטות ובבתי המ
 זה במדינות אחרות בעולם. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15 דר' נעמי לבנקרון   ו'  12110' ב
 

 הפרעות אישיות
כיצד הן נוצרות, כיצד הן באות לידי ביטוי  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
 08:00-09:30   ו'    ד"ר חיים מהל 12104' ב
 

 טיפול ושיקום עוברי חוק 
ההתמכרות לסמים ולאלכוהול, האלימות וכמו כן עבריינות המין, הן שלוש תופעות ההולכות ומתרחבות, ומהוות 

ואף איום עלינו כחברה. ההענשה מרחיקה את אוכלוסיית  -בעיה חברתית קשה, לנפגעים ולבני משפחותיהם
אך אינה מהווה פתרון לאורך זמן. טיפול ושיקום תואמים,  עוברי החוק לתקופת מה מהציבור הרחב ומהנפגעים,

יכולים להביא להפחתת מספר עוברי החוק. בישראל הצטבר ידע רב בנושאים אלו וגובשו תכניות טיפול חדשניות 
ומגוונות על ידי אנשי מקצוע. תכניות אלו הן ייחודיות לעוברי חוק, ציבור שבדרך כלל לא יפנה מרצונו החופשי 

המידע שהצטבר בישראל, תוך הצגת היבטים שונים של התייחסות והתערבות  ל. הקורס מעביר את לטיפו
ההיבט הרפואי/ביולוגי, וההיבט הפסיכו סוציאלי. במהלך הקורס תהיה חשיפה למוסדות הטיפול  -בתופעות אלו

 ולדרכי הטיפול. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15   ו'    ד"ר חיים מהל 12095' 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

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

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

 (16.01.19 -)מעודכן נכון ל  עבירות וסטיות מין
מין", בהכרת סוגי הסטיות וסוגי עבירות המין, במשיק -מין" ו"עבירת-הקורס יעסוק בהגדרת המושגים: "סטיית

נּות בעבר כגורם מסביר להתנהגות -ביניהן. יידונו יחסי קרבןובשונה  עבריין המין, אבחון עברייני מין וכן קֹוְרבָּ
מינית סוטה. נושאים מרכזיים: הקורס יעסוק בגישות תיאורטיות להסבר סטייה מינית ובהיבטים המשפטיים 

 וי עריות.מין. בין העבירות אשר ידונו: אונס, פדופיליה וגיל-העוסקים בעברייני
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 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:30-22:00ד"ר עירית עין טל  ד'   12316ק'  

 

 
 (23.01.19 -)מעודכן נכון ל   מוסדות כוללניים

הקורס יעסוק בניתוח המאפיינים הייחודיים של ארגונים חברתיים הנכנסים לקטגוריה של מוסדות כוללניים על 
בתי אבות פנימיות וכו', וכן ינסה למצוא מאפיינים אלו במוסדות שונים כגון  פי גופמן כגון בתי חולים פסיכיאטרים

בית הספר, קיבוץ וכו'. בנוסף, יבחן בית הסוהר כדוגמה טיפוסית למוסד כוללני, זאת תוך סקירת ההיסטוריה של 
צעת חלופות עונש המאסר, תיאור המאסר המודרני ובעיותיו, דיון במושגים סוציולוגים שונים הקשורים בו וה

למאסר. הקורס יציג מוסדות תקון הקיימים בקהילה, בעיקר מוסדות הקשורים לחלופה למאסר ומוסדות הקשורים 
 לשיקום האסיר.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 16:15-19:45  ד' פלד -ד"ר רונית לסקוב 11138ק' 
 

 
 חטיבה ללימודי המזרח התיכון

 
  קורסי חובה<<

 

 מבוא לדת האסלאם
סקירה היסטורית וניתוח של הרקע לצמיחת האסלאם, ועיקרי הדת תוך התייחסות אל הזיקה שבין עיקרים אלה 

האי ערב, הנביא מוחמד -אסלאמית בחצי-לבין ההיסטוריה של האסלאם. הנושאים הנדונים: התקופה הטרום
היסוד באסלאם, עיקרי ועליית האסלאם, הקוראן, מבנהו, לשונו, העלאתו על כתב, ועריכתו, חמשת מצוות 

פה )חדית'(, ספרות ההלכה המוסלמית, התפתחות המשפט המוסלמי, -האמונה, התפתחות התורה שבעל
אסכולות ההלכה באסלאם, האסלאם השיעי, כיתות באסלאם: האסמאעיליה, הדת העלווית )הנוצרית(, הדת 

 קברים קדושים, אסלאם מודרני. -הדרוזית, פולחן עממי
 60/ ש' /  נ"ז 4שש"ס /  4

 11:30-14:30 ו' ד"ר סלאח עבוד 28017א'  
  18:15-21:30 ד' ד"ר סלאח עבוד 28017ב'  

 

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

האזור, להבהיר קווי מתאר כלליים של האירועים התיכון בעת החדשה ולהקנות מושגים בסיסיים להבנת 
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
ישות הראשונות יוקדשו לסקירה כללית של התפתחות האזור מאז עליית . יחד עם זאת הפג20-המאה ה

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

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
     11:30-14:30   ו'   פרופ' מחמוד יזבק 29419' א
 

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

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

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

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

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 (31.01.19 -)מעודכן נכון ל  11:30-14:30  ו'ד"ר עידו זלקוביץ   11082ב' 
 
     

 סמינריון<<
 

 ניהול סכסוכים במזרח התיכון 



 

 26 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

בהתפתחות של שורת סכסוכים מדינתיים במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים המעצבים את הקורס יעסוק 
אופיים. נדון במרכיבים האתניים, גיאוגרפיים ועדתיים של המאפיינים את מאבקי הכוח המזרח התיכון. בנוסף, 

ר הלאומי. נעלה שאלות על מידת ההשפעה של מאבקים בעלי אופי אלים על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בהקש
הצגת הנרטיבים השונים ומקרי החקר, תעשה תוך כדי דיון בשאלת המקורות ומיקומם על רצף הזמן. הקורס 

ואסטרטגיים בהקשר של  יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי ניהול מדיניים
 פוליטיקה.-וגיאו ץמדיניות חו

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

    16:15-19:45   'א   ד"ר עידו זלקוביץ 28232' ב
 

 
 קורסי בחירה <<

 

 -)מעודכן נכון ל מבוטל )אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה הערבית( ערבית מדוברת מתחילים א'
21.08.18) 

 

 (21.08.18 -)מעודכן נכון ל הקריקטורה בעולם התקשורת הערבית בת ימינוסוגיות ואקטואליה בראי 
הקורס מתמקד בעיון וניתוח סוגיות ופרשות אקטואליות בעולם הערבי של ימינו באמצעות הקריקטורה בכלי 
התקשורת הערבית. הציר המרכזי של הקורס הינו דיון אודות השקפות התקשורת הערבית והדגשים דומיננטיים 

הקורס יביא את הסטודנטים להבנת סוגיות מרכזיות בוערות בכלי התקשורת הערבית, וירחיב את דעתם  בה.
 בסוגיות פוליטיות וחברתיות במזרח התיכון.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15ו'          ד"ר עבוד סלאח   29238א' 
 

עד ראשית  17-המאנית, מהמאה 'תשוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה העו
 20-המאה ה

מאנית מן 'תקורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפוט, השיטור והענישה באימפריה העו
. הקורס ייסוב סביב ציר תמטי/היסטוריוגרפי: התפתחות ההיסטוריה 20-ועד לראשית המאה ה 16-המאה ה

רי: יכסה כשלוש מאות מלמטה, ההיסטוריה של פשיעה ופושעים, וההיסטוריה של השיטור. וסביב ציר היסטו
 מאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.ת'היסטוריה עו

 56נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2
 08:00-09:30   ו'  עמרי פזד"ר  28236' ב

 
  (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה

 

 הפוליטיקה של התנועה הלאומית הפלסטינית
ועד ימינו אנו. נדון  20-הקורס ידון בהתהוותה של התנועה הלאומית הפלסטינית מהמחצית השנייה של המאה ה

בהתפתחותה של התודעה הלאומית הפלסטינית, במיתוסים שהיא הקימה וכוננה והדרך בה היא פעלה על מנת 
המבנה הפוליטי הפלסטיני  . גדש מיוחד יושם על  הכרת1948-להחיות את הזהות הפלסטינית לאחר המלחמה ב

ההחלטות ויבחן בפרספקטיבה היסטורית את תהליך התגבשותו. נעסוק בהקמתו של אש"ף, תהליכי קבלת 
והכרת הזרמים הרעיוניים השונים הפועלים במסגרתו. זאת לצד הכרה של הזרמים האסלמיים ופועלים  בארגון

 האד האסלאמי.י'מאס והגהיום בתוך החברה הפלסטינית ואינם חברים באש"ף דוגמת ח
 56נ"ז/ ש'/  2שש"ס/  2
  08:00-09:30   'ו   ד"ר עידו זלקוביץ 28233' א
 

 האסלאם הרדיקלי כתופעה מודרנית
נדון בהתפתחותם של יו השונים, במרחב הסוני והשיעי. הקורס סוקר את תופעת האסלאם הרדיקלי על גוונ

מקבלים משמעות פוליטית. מתוך הבנה כי אין פרשנות אחת זרמים רעיוניים באסלאם הרדיקלי ובאופן שבו הם 
לאסלאם הרדיקלי, ננסה אף להבין את יחסו אל המערב. במסגרת השיעור נקרא בכתביהם של הוגים רדיקליים 

דה וננסה לעמוד על הדומה יקאע-בנא וסייד קטב מייסדי האחים המוסלמים, נדון בתופעת אל-דוגמת חסן אל
זבאללה הלבנונית. שאלת המתח הקיים בין המדינות ים הרדיקלי השיעי של איראן וחוהשונה ביניהן לאסלא

ערבי בהגותם של הארגונים תתפוס אף היא -הערביות לארגוני האסלאם הרדיקלי ומקומו של הסכסוך הישראלי
 מקום מרכזי לאורך הקורס.

 56נ"ז/ ש'/  2שש"ס/  2
  09:45-11:15   'ו   ד"ר עידו זלקוביץ 28235' א
 

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



 

 27 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

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

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

ירות הפוליטיות הפנימיות ערביים לבין התהליכים והתנאים בז-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 
אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי 

 ערבי. -ים ואסטרטגיים בהקשרו של הסכסוך הישראליניהול מדיני
 56 /מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
     עידו זלקוביץד"ר   29407 'א
 

 (23.01.19 -)מעודכן נכון ל  חברה ותרבות במדינות המפרץ
הקורס יעסוק בהיבטים החברתיים ותרבותיים של המדינות הערביות במפרץ הפרסי, כלומר סעודיה, כווית, 
בחריין, קטאר, איחוד האמירויות ועומאן. הדיון יתמקד בקבוצות החברתיות השונות )שבטים, סוחרים, אנשי דת, 
שיעים, נשים, עובדים זרים, צעירים וכד'( ובמאפייני התרבות הייחודיים לאזור זה )טקסים, מנהגים, לבוש, 

כשווית של המגזרים החברתיים פולקלור( זאת תוך מבט משווה בין ההתפתחות ההיסטורית לחשיבות הע
 וההיבטים השונים בתרבות.

 56 נ"ז / ש' / 2 / שש"ס 4
 08:30-11:45ד"ר ערן סגל ו'  12314ק' 
 
 

 חטיבה לתקשורת, חברה ופוליטיקה
 

 קורסי חובת בחירה<<
 

 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. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 16:15-19:45 א' ורד תמירגב'  12243א'  
 18:15-21:30  ד' פלד-ד"ר רונית לסקוב 12243ב'  

 

 אידיאולוגיות בחינוך
המעשה החינוכי לעולם אינו פעולה טהורה של הוראה ולמידה: תמיד מעורבים בו ממדים אידיאולוגיים, בין אם 

בין תיאוריה אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת 
ומעשה, יפתחו הסטודנטים/ות הבנה עמוקה של התהליך הפדגוגי שרלוונטית גם לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך 
וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו את מושג האידיאולוגיה באופן יסודי. 

פוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש בחלקו השני, יכירו לעומק כמה מההשקפות האידיאולוגיות הנ
להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות בחיבור 
שבין אידיאולוגיה לחינוך. הקורס יעניק לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית, 

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

 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
 

 (26.02.19 -)מעודכן נכון ל מבוטל   מבוא לסוציולוגיה
 

 מאני'מבוא למזה"ת העות



 

 28 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

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

להעמקה והרחבה בקורסים   הפוליטיים והתהליכים החברתיים באזור.  הידע  הנרכש בקורס זה נועד להוות בסיס
,  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
בנוסף לתהליכים כלל אזוריים יידונו האסלאם ושל מספר מאפיינים  של האסלאם כדת, כתרבות וכשיח. 

 ההתפתחויות הספציפיות במספר מדינות באזור.
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
     11:30-14:30   ו'   פרופ' מחמוד יזבק 29419' א
 

 מבוא לדת האסלאם
אלה  סקירה היסטורית וניתוח של הרקע לצמיחת האסלאם, ועיקרי הדת תוך התייחסות אל הזיקה שבין עיקרים

האי ערב, הנביא מוחמד -אסלאמית בחצי-לבין ההיסטוריה של האסלאם. הנושאים הנדונים: התקופה הטרום
ועליית האסלאם, הקוראן, מבנהו, לשונו, העלאתו על כתב, ועריכתו, חמשת מצוות היסוד באסלאם, עיקרי 

המשפט המוסלמי, פה )חדית'(, ספרות ההלכה המוסלמית, התפתחות -האמונה, התפתחות התורה שבעל
אסכולות ההלכה באסלאם, האסלאם השיעי, כיתות באסלאם: האסמאעיליה, הדת העלווית )הנוצרית(, הדת 

 קברים קדושים, אסלאם מודרני. -הדרוזית, פולחן עממי
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 11:30-14:30 ו' ד"ר סלאח עבוד 28017א'  
  18:15-21:30 ד' ד"ר סלאח עבוד 28017ב'  

 

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

פנות ותהליכים קבוצתיים. מתכונת השיעורים תכלול סטריאוטיפים, ציות וקונפורמיות, משיכה בינאישית, תוק
 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 11061ב' 

  
 לחברה הישראליתמבוא 

 ללכת..." )אמיר גלבוע("פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם ומתחיל 
במהלך הקורס נתמקד בתהליך התגבשותה והתפתחותה של החברה הישראלית מתקופת היישוב ועד ימנו. 
במטרה להעמיק את הבנת התהליכים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים יתמקד הדיון 

האידיאולוגיה הציונות והרלוונטיות שלה    סוגיות יסוד המתוות את אבני הבניין של החברה בישראל כגון : במגוון 
-זהות יהודית יהודית;  -בעידן הגלובלי; כינונה של המערכת הפוליטית; על המתח המובנה בהגדרה דמוקרטית

-מגזרים ועדות, הסכסוך הישראלי  ותיקים,-ימין, עולים -חילוניים, שמאל -דתיים -  ישראלית; שסעים בחברה
   ערבי, מרכז ופריפריה. 

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 16:15-19:45   'ד   צרפתי אורליד"ר   23138ב' 
 

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

הלאום במזה"ת, בסכסוכים  את אופייה. הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, המדינית והחברתית של מדינות
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
חש ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתר

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

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 (31.01.19 -)מעודכן נכון ל 11:30-14:30 'ו ד"ר עידו זלקוביץ 11082ב'  

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



 

 29 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום
שיקול וטיעון הם כשרים חיוניים ומהותיים בכל שיח רציונלי. היכולת להעריך נכונה אמתותן של טענות ותקפותם 

מאז אריסטו. בחיי היומיום מהווים כשרים אלו תנאי של טיעונים היא אבן יסוד של המתודולוגיה המדעית לפחות 
הכרחי עבור מידה טובה של ספקנות אינטלקטואלית ויכולת דיאלוגית, שהם מאבני היסוד של כל דיסציפלינה, 
עיונית או יישומית, העוסקת בחיי אנוש. הקורס יעסוק באסטרטגיות אפקטיביות של חקירה בשפת היומיום ויקנה 

יים להערכה ביקורתית של טענות וטיעונים. מבין הנושאים שיילמדו: חילוץ מהלך טיעון מתוך כלים לוגיים בסיס
טקסט, ניתוח טיעון, זיהוי כשלים לוגיים, ביקורת טיעון כושל ובנייתו מחדש כראוי. הקורס אף יקנה היכרות 

עון )תחשיב פסוקים ראשונה עם לוגיקה פורמלית בסיסית: הצרנת פסוקים בשפה טבעית והוכחת תקפות של טי
 ותחשיב פרדיקטים מסדר ראשון(.

 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
ששאפה הסגנון המוסיקלי המתקרא 'רוק' עמד במרכזה של מגמה תרבותית צעירה,  60 –במהלך שנות ה 

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

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

 היבשות הייתה זו המוזיקה שעיצבה את סגנון החיים של התרבות הצעירה.
, כסגנון אמנותי המקפל בתוכו משמעות במהלך הקורס נדון במרכיבים הפוליטיים והאסתטיים של מוזיקת הרוק
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 
  וונטיות עם קטעי האזנה וצפייה.בקורס ישולבו תיאוריות סוציולוגיות רל

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 18:15-19:45   'ד מר בלייס דותן   11196 'א
 

 מ'מבט לחדשות' ועד 'בית האח הגדול': הטלוויזיה אז וכיום
הפכה הטלוויזיה לחלק מהנוף הביתי, מרכיב דומיננטי בחיי היום  50-מאז הופיעה על בימת התרבות בשנות ה

 יום, המובן מאליו שאין להתכחש לו. 
אינה דומה לטלוויזיה הדיגיטלית  20-ערוצית, מבוססת הנורה )קרן קתודית( של המאה ה-אולם, הטלוויזיה החד
, לא בהיבט התוכני ולא בהיבט הטכנולוגי. הטלוויזיה עדיין תופסת מקום נכבד בחיי 21-הבוהקת של המאה ה

ציעה לצופיה עברה תמורות מפליגות היום יום של צופיה, אך החוויה הטכנולוגית, התרבותית והנפשית שהיא מ
 בששת העשורים בהם היא פועלת. 

שימוש בטלוויזיה 'חכמה', כריכת הטלוויזיה עם 'מדיה חדשים' ורשתות חברתיות )פודקאסט(, תופעות כמו צפיית 
 בינג' ואפילו תוכנית הריאליטי משנים באופן מהותי את התפקיד שתופסת הטלוויזיה בחייהם של צופיה. הקורס
שלהלן יידון בתמורות שחלו בחוויה הטלוויזיונית דרך שורה נושאים, וביניהם טלוויזיה ורגשות, טלוויזיה 

  ופוליטיקה, טלוויזיה ועולם הילדות, טלוויזיה כחוויה מעצימה ועוד. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45   'אבלייס  דותן מר  29411 'ב
 

 (10.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   העכשוויתתרבות, חברה ומוסיקה בסין 
 

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

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 

וק בהכרת הסביבה מורכבת של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעס
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' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'א   עו"ד איציק בן חיים 12056' א
 

 
 זכויות האדם והאזרח



 

 30 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ט שנתון תש

הכרת נושא חשוב ורב משמעות זה, של זכויות האדם וזכויות האזרח, מנקודת המבט של מטרת הקורס הנה 
עולם המשפט, סקירת ההתפתחות שחלה בו, נקודות ציון היסטוריות אשר השפיעו על התפתחות זו, ובחינת 

הנאור, תוך מתן דגש על ניתוח סוגיות אקטואליות הזכויות בראי החקיקה והפסיקה, בישראל ובמדינות העולם 
  ומקרים שאירעו לאחרונה או שיצוצו במהלך הקורס.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 14:15-15:45   'אמוטי נבון   עו"ד  29408' א
 

  ירושות, הלכה למעשה...

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

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

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

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 08:00-09:30   'מושיץ  ושלמה עו"ד  29416' ב

  
 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 

 
 : מבט פנורמי על מגדר וקולנוע"עונג חזותי"

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

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

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

 סוגיות בפסיכופתולוגיה
ההגדרה של מהו  תבחן כך מתוך. פסיכופתולוגיות/כאבנורמליות המוגדרות שונות ומחלות הפרעות נכיר בקורס

נכיר את ההתפתחות שחלה בחברה בהתייחסות להפרעות  לאבנורמלי. נורמאליבין  נורמלי, וסוגי הבחנות
 ויוצגו ספרי הסיווג הקיימים תוך התייחסות למורכבות הנפש הפרעות בתחום יסוד מושגי נפשיות. בקורס ייבחנו

-ופסיכ-וגורמי סיכון ביו הפרעות נפשיות של התהוות נבחן, מהבנת פסיכופתולוגיה כחלק. והאבחון הסיווג
  DSM-5לאחר מכן נכיר כמה מההפרעות הנפשיות המרכזיות שמופיעות בספר האבחון והסיווג .סוציאליים

בהמשך נבחן מצבי חירום בפסיכיאטריה, בדגש על  )הפרעות חרדה, הפרעות במצב הרוח, סכיזופרניה ועוד(.
בסוגיות אתיות קשורות.  אובדנות ואלימות. בהקשר זה, נתייחס להיבטים משפטיים של אשפוז בכפייה ונדון

  (.סוציאליים-פסיכו-ביו) טיפוליים היבטים ייבחנו, לבסוף
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45 ג'   ד"ר ענת ירון ענתר  12311' א
 

   משמעות החיים
במישרין הקורס עוסק בבעיה יסודית, אשר עשויה לצוץ בחייו של אדם: האם לחיים יש משמעות, אשר אינה נגזרת 

מהצלחות או הנאות שהחיים הארציים עשויים לזמן לנו? שאלה זו מחריפה מאד לנוכח מודעות הולכת וגוברת 
לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר ממתין לכל אדם, ואשר זמנו לרוב אינו ידוע מראש. אנחנו נדון בשאלה לגבי 

בסורד, אשר מתעוררת כאשר נדמה לנו כי משמעות החיים, בקשר בינה לבין המודעות למוות, ולתחושת הא
לחיים אין בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר ולהבין את הקשר השיח התרבותי והאישי של השאלה לגבי 
משמעות החיים. נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב התרבותי, שבו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות 

יות ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי עולם דתיות ורוחניות, לצדן של תיאוריות מדע
הנפש ולחרדות של אלה בינינו המעלים אותה ותוהים עליה. מה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנו לשאול 
אותה? עד כמה היא חשובה לנו? מה הן התשובות שאנחנו מייחלים אליהן בהקשרה? נסתייע בטקסטים 

 .כדי להעמיק הבנתנו בנדון -תיים, עיוניים, ספרותיים ואף אמנותייםהגו -תרבותיים מגוונים
 56נ"ז / ש' /  2/  שש"ס 2
 14:15-15:45ד'      גוטרד"ר ערן  29406' א
 

 בישראל ובעולםחינוך אלטרנטיבי 
עת בהתפתחות מתמדת. הוא כולל השדה החינוך האלטרנטיבי בישראל הוא שדה חדש יחסית הנמצא כל 

והוא מושפע הן ממגמות כגון אלו של תחום החינוך החופשי או של בתי הספר האנתרופוסופיים תפיסות פדגוגיות 
ונציג  אלטרנטיביהחינוך הצורות מגוון . בקורס נלמד על יםבעולם והן מתהליכים ורעיונות מקומיאלטרנטיביות 
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, םדיאלוגיוהפתוח, בתי הספר ה . תכניי הלימוד יתייחסו לחינוך הדמוקרטילםדוגמאות לבתי ספר כאלו בארץ ובעו
וחינוך לשלום, חינוך בייתי, חינוך ות דו לשוניים, רב תרבותיהספר ה, גישות אקולוגיות בחינוך, בתי ולדורףחינוך 

שבתוכם הן חברתיים וההיסטוריים ההקשרים וה הזיקות שבין הגישות הפדגוגיות נדגיש את. עודמונטיסיורי ו
פוליטית, -מנקודות מבט שונות )חינוכית, כלכלית, לעומקןנוצרו וננסה להבין את צורות החינוך האלטרנטיביות 

 פילוסופית, תרבותית וכיו"ב(.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45   'א   עמית רוטמן גב' 11226  'ב
 

 משפט, חברה, פשיעה
שני צירים: האחד, הציר הסוציולוגי במסגרתו תבחן החברה הישראלית, על הגורמים רכם של 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   ופללות: מהם הגורמים החברתיים המעצבים את יחס החברה הישראלית לתופעות אלה?חברתיות מ
מופללות דווקא? כיצד מושפע המשפט מן החברה וכיצד הוא משפיע עליה? במסגרת הקורס נעסוק במגוון סוגיות 

רתית. בין ה החברתית, אותן נבחן מפרספקטיבה תיאורטית ומעשית, תרבותית וחביבתחום הפשיעה והסטי
  מהות, הפגנה ומחאה ציבורית, שחיתות שלטונית ועוד.יהיתר יעסוק הקורס ברצח ילדים בידי א

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

שאלת האדם והאנושיות בתקופת  )"במקום שבו אין אנשים השתדל להיות איש" )מסכת אבות
 (14.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   השואה

 

 (10.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל   שואה, נאציזם, פאשיזם וקומוניזם
 

 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  משיחים בתרבות העברית הקדומה
 

    מבוא לתולדות הנצרות: משיחיות, אמונה ומעשה
בקורס נבחן את הסיבות והנסיבות ללידתה של הדת הנוצרית, את הגורמים התאולוגים והפסיכולוגים להיווצרותה 

נדון בעקרונות הדת, בהשפעתה של הנצרות בתחומים שונים, כגון פוליטיקה,   ולהתפתחות הרעיון המשיחי.
נבחין בהבדלים בין הזרמים   דות.יום ומשפחה; יחסה של הנצרות ליה-כלכלה, חברה, תרבות, שיגרת חיי היום

השונים בנצרות. נעסוק בסוגיית חיי הנזירות והמנזרים בהיבטים התאולוגים, חברתיים והמוסריים, נעיין במיתוס 
 את תולדות הנצרות לאורך התקופות: מהעת העתיקה ועד ימינו.   והמציאות. הקורס סוקר

 56ש' /  / ז"נ 2 ס /"שש 2
 16:15-17:45 ד'    יוליה ברשדסקי ליבוביץ גב' 11153א' 
 

 העבריין בהתהוותו
הקורס יעסוק בנושא תרומתם של הסברים התפתחותיים להבנת התהוותה של התנהגות עבריינית. בקורס ילמדו 
תיאורטיקנים התפתחותיים שונים כגון אריקסון, פרויד, מאהלר, וויניקוט, פיאז'ה קוהלברג ועוד. הקורס יגע 

סוציאלית ובהתפתחות הקוגניטיבית תוך התמקדות -בהתפתחות הנפשית של הפרט, בהתפתחות הפסיכו
סביבה וחשיבות ניסיון -בהתפתחות המוסרית ובשיפוט המוסרי. בקורס יועלו שאלות הקשורות ליחסי תורשה

 חיים מוקדם.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45 ד'   פלד-ד"ר רונית לסקוב 11165א' 
 

עד ראשית  17-המאנית, מהמאה ת'יה של פשיעה וענישה באימפריה העושוטרים וגנבים: ההיסטור
 20-המאה ה

מאנית מן ת'וט, השיטור והענישה באימפריה העוקורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפ
. הקורס ייסוב סביב ציר תמטי/היסטוריוגרפי: התפתחות ההיסטוריה 20-ועד לראשית המאה ה 16-המאה ה

רי: יכסה כשלוש מאות מלמטה, ההיסטוריה של פשיעה ופושעים, וההיסטוריה של השיטור. וסביב ציר היסטו
 מאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.ת'היסטוריה עו

 56נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2
 08:00-09:30   ו'   עמרי פזד"ר  28236' ב
 

 מדיניות בנושא הסמים
הקורס עוסק במדיניות הישראלית בנושא סמים, בתחומי האכיפה, הטיפול, המניעה, החינוך, ההסברה. כיצד 

הספציפיים. כיצד מיושמת הותוותה מדיניות זו כפועל יוצא של המדיניות הבינ"ל בנושא זה, ובהתאם לצרכים 
מדיניות זו ברמה עירונית/אזורית. הקורס יעסוק, תוך כדי דיונים בהשתתפות הסטודנטים, בנושאים אקטואליים 

הקונפליקט בנושא הלגליזציה של הקנביס, השימוש בקנביס למטרות רפואיות, התרמילאות והסמים,  -כמו
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מדיניות מזעור הנזק )כמו החלפת מזרקים(. טיפול  השימוש הגובר בתרופות בעלות פוטנציאל התמכרותי,
סמים וזנות, סמים בהריון, העובר  -בכפייה אל מול הפגיעה בזכויות הפרט. יינתן דגש מיוחד לנושא הנשים

מדיניות האכיפה תוך  -כמו כן האלכוהולי. הקורס יעסוק במדיניות החינוך והמניעה תוך הבאת תכניות לדוגמא. 
 שנעשו בשנים האחרונות בישראל. של השנים האחרונות. כמו כן יובאו מספר מחקריםהתייחסות לחקיקה 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   09:45-11:15   ו'    ד"ר חיים מהל 12096' א
 

 סדר דין פלילי ודיני ראיות  -"ממעצר למאסר"

ביו השונים: החל מן הפתיחה הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על של
בחקירה משטרתית, עובר דרך הליכי מעצר, חקירה ומשפט וכלה בהליכי ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר. במהלך 
הקורס, נדון במגוון הכללים הראייתיים הנהוגים בישראל וננתח סוגיות עכשוויות כגון ראיות על ההיסטוריה 

 שהושגו בדרך פסולה. המינית של המתלוננת בעבירות מין וראיות
 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 (15.08.18 -)מעודכן נכון ל 20:00-21:30  ' דקוריאט  -ר ענבל פלג"ד 12278 'א
 

 (17.10.18 -)מעודכן נכון למבוטל  תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה
 

   זהות, מגדר ולאומיות בישראל-אני, אנחנו, אתם
בסוגיות של זהות, מגדר, אתניות ולאומיות בישראל. נתחיל את הדיון במונחים של ידע,  הקורס יעסוק הקורס

אמת, חינוך והשכלה גבוהה. נבחן לעומק את ההדרה של קבוצות מסוימות מייצור הידע ומהנחלתו והשתקת 
אומיות לבין קולוניאליזם ורב תרבותיות ונבחן את הקשרים בין ל-הקול ה"אחר". נשתמש בתיאוריות מגדר, פוסט

זהות נשית וגברית, בין יצירתיות וזהות, בין הגדרות הזהות במרחב גיאוגרפי מסוים ובין זהות לגלובליזציה 
     וצרכנות.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45א'    עדנה גורני  11128ב' 
 

 )קורס מתוקשב( נערות במצוקה
פרופילים שונים של נערות במצוקה, הסברים תיאורטיים בהיבט פסיכולוגי, הקורס יעסוק בתופעה ומאפייניה, יציג 

 קרימינולוגי וסוציולוגי תוך עיון בממצאי מחקרים עדכניים.
  56 /מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

      ד"ר לימור יהודה 12053ב' 
 

 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
 

 אוכל, חינוך וילדות -מזון למחשבה
אנו זקוקים להזנה עוד מרחם אמנו. אכילה הינה פעולה בסיסית יומיומית השלובה במגוון החוויות הגופניות, 

והתרבותיות בחיינו. בקורס זה נבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים של תזונה בהקשרים של הרגשיות, החברתיות 
חינוך וילדות ונדון בקשר שלהם לתחומי חיים שונים כגון בריאות, תקשורת המונים, תיעוש, מחסור, משפחה, 

אוכל ונשלב לאום ומגדר. במסגרת הקורס נתוודע להיבטים אוניברסליים ובין תרבותיים בצומת של חינוך ו
 בלמידה סרטים, ספרות והתנסות בשדה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45   'פרידמן   אעירית גב'  29430' ב
 

 סוגיות בתכנון סביבה
ההיסטוריה האנושית מלמדת שכאשר חלה התדרדרות סביבתית פרצו מגיפות שגבו מספר רב של קרבנות. 

בקביעת חוקים שימנעו התהוות של מוקדי מחלה. הקורס יסקור סוגיות תחילתו של התכנון הרגולטיבי בצורך 
-שונות הקושרות בין תכנון וסביבה לאורך ההיסטוריה עד ימינו:  החל מהתפרצותה של מגפת הדבר במאה ה

ועד לאפיזודות של הרס  20-וביעור המלריה במהלך המאה ה 19-, דרך מגיפות הכולרה בלונדון במאה ה14
 .קים אזרחיים רלוונטיים בנושא סביבהאקולוגי ומאב

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר גילת בן שטרית  א'    11158ב' 
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 מבוא לתכנון עיר ואזור
(, אשר נחשב לאבי Hippodamusתכנון ערים רציונלי החל כבר במאה החמישית לפנה"ס כאשר היפודמוס )

עם הפרדה בין שימושי קרקע שונים. תכנון ערים מתמודד עם  gridמקצוע התכנון העירוני, יצר תכנית בדגם 
קונפליקטים שונים, ביניהם זכויות הקניין של הפרט מול אינטרס הציבור והתנגשות אינטרסים של קבוצות 
אוכלוסייה שונות. הקורס יציג את ההצדקות התיאורטיות לתכנון ציבורי, את ההיסטוריה של התכנון והתרומה 

ם והוגי דעות בולטים לתחום, דגמים שונים בתכנון ערים, והאופן שהם משפיעים על חיי תושבי העיר של מתכנני
או האזור, כולל טעויות תכנון. לבסוף, הקורס יציג נושאים הקשורים לתכנון בישראל: המבנה ההיררכי של הועדות 

   ינת ישראל בעתיד.והתכניות, ותכניות מתאר ארציות עיקריות שתכליתן לקבוע את דמותה של מד
 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

   18:15-19:45   'ד"ר גילת בן שטרית   א 12107' א
 

 נוצרים, מוסלמים ויהודים בספרד בימי הביניים ובראשית העת החדשה
דתי, -הביניים חיו מוסלמים, יהודים ונוצרים, אלה לצד אלה במידה רבה של סובלנות ודיאלוג בין-בספרד של ימי

תחילה תחת שלטון מוסלמי ובהמשך גם תחת שלטון נוצרי. אותה סובלנות באה לקיצה עם השלמת כיבושה של 
. אחרי גילוי אמריקה באותה שנה בעקבותיו הפכו ספרד 1492-ספרד מידי המוסלמים ועם גירוש יהודי ספרד ב

ציה, הוסיף זיכרון הנוכחות ממדים, ולמרות רדיפות האינקוויזי-ושכנתה פורטוגל למעצמות עולמיות אדירות
האי האיברי, -המוסלמית והיהודית להשפיע על תרבותן וזהותן. קורס זה סוקר את חיי החברה והתרבות בחצי

לפני ואחרי גירוש היהודים והמוסלמים. הקורס עוסק במגוון רחב של סוגיות היסטוריות כגון: סטריאוטיפים לעומת 
מים, יהודים ונוצרים; צמיחת האימפריה הספרדית, והיריבות בין נוצרים דיאלוגים והשפעות תרבותיות בין מוסל
 למוסלמים לעולם המוסלמי בים התיכון.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30ד"ר הלל אייל  ד'    29306 א' 
 

 לקויות למידה
השנים כתוצאה הקורס יעסוק בהכרת תחום לקויות הלמידה, תוך התמקדות בהגדרה והתפתחותה לאורך 

פות מהתפתחות המחקר בתחום, בהבנת לקויות הלמידה השכיחות )בקריאה, כתיבה וחשבון( ולקויות למידה נוס
יעמיק בהבנת המנגנונים הקוגניטיביים העומדים בבסיס הלקות, באופן הקורס  .)לקות שפה ולקות לא מילולית(

זקות של שיים והחברתיים של הלקות, וכן בחם הרגבו הקשיים באים לידי ביטוי בתפקודו של התלמיד, בהיבטיש
הפרעת  -על תהליכי הלמידה היאתלמידים אלו. כמו כן, במהלך הקורס תוצג הפרעה נוספת אשר משפיעה גם 

ו/או הפרעת קשב  קשב וריכוז. בנוסף לכך, הקורס יעסוק בתהליך האבחון, בשילוב תלמידים עם לקויות למידה
 י סיוע לתלמידים אלו.וריכוז בכיתה רגילה ובדרכ

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    20:00-21:30   'א   סיון-ענבל בכלר ד"ר 11227  'ב
 

 יחסי יהודים נוצרים 
מטרת הקורס היא לבחון את יחסי הגומלין בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים בתחומים השונים: דת, 

 .ולהקנות כלים לניתוח המקורות ההיסטוריים השוניםיום -פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות וחיי יום
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45ליבוביץ   ד'  -גב' יוליה ברשדסקי  11088ב' 
 

  מורה נבוכים לחיסכון הפנסיוני בישראל
? למרות שמדובר בעתיד הפיננסי וציאליים והחיסכון הפנסיוני שלנותנו בקיאים במערך התנאים הסכמה מא

שלנו, קיימת בורות פיננסית ומכוונת, בכל הקשור לרשת הביטחון הסוציאלית שפורסת מדינת הרווחה המודרנית 
רבדיו:  3בפני אזרחיה. מטרת הקורס להקנות לסטודנטים הבנה מעמיקה במערך התנאים הפנסיוניים על 

ים, והרובד השלישי הוולונטרי, לרבות מכשירי חיסכון ארוך טווח הביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהל
חדשים, כמו קופות גמל להשקעה ועוד. נעסוק גם במערך הייעוץ הפנסיוני בגישה ביקורתית, כדי להבין את מפת 
האינטרסים של השחקנים השונים בשוק הפנסיוני, לרבות גישות שונות כלפי רגולציה. כמו כן נבחן מודלים 

ם ואלטרנטיביים של מדינת רווחה ורשת ביטחון סוציאלית, כגון היוזמה לתשלום הכנסה בסיסית חדשני
 אוניברסלית ועוד. 

  56נ"ז / ש'/  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'ד   מר רונן אביגדור 12288' ב
 

 זנות וסחר בנשים 
בטיהן יבמהלך הקורס יבחנו המטרת הקורס היא להכיר את עולם הסחר בבני אדם והזנות במדינת ישראל. 

השונים של תופעות אלה, כמו גם הגורמים החברתיים, הכלכליים, המגדריים, התרבותיים והפוליטיים לקיומן. 
נדון בשחקנים השונים הנוטלים בהן חלק )סרסורים, סוחרים, לקוחות, הנשים(, ובדרך טיפולן של רשויות הרווחה 

, בפרקליטות ובבתי המשפט. בנוסף נבחן את המצב הקיים בתחום והאכיפה בתופעה, תוך התמקדות במשטרה
 זה במדינות אחרות בעולם. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
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  09:45-11:15 דר' נעמי לבנקרון   ו'  12110' ב
 

 (21.18.18 -)מעודכן נכון למבוטל  "לחלום קרטייה בפריז": מסע תרבותי וקולינרי בעיר האורות
 

 הביתכלכלת משק ניהול 
החברה המערבית ותרבות הצריכה מציבים בפני התא המשפחתי של כל אחד מאתנו אתגרים כלכליים 
משמעותיים, שאין לנו יכולת אפקטיבית להתמודד עימם.  כיצד מאזנים את התקציב המשפחתי? כיצד חוסכים 

ע הבורות הפיננסית נכון? כיצד, אם בכלל, משתמשים באשראי ובוחנים את האלטרנטיבות המוצעות לנו? מדו
שלנו עולה לנו כסף רב וכיצד ניתן להיהפך לצרכנים שקולים ואסרטיביים של שירותים פיננסיים, מול הבנק או 
מנהל הפנסיה שלנו?  הקורס יקנה כלים מעשיים להתמודדות עם נושאים אלה ואחרים, לצד הרחבה עיונית 

 ותיאורטית בנושאים רלוונטיים.
  56נ"ז / ש'/  2שש"ס /  2
     20:00-21:30ד'      מר רונן אביגדור 12283' ב
 

 הפוליטיקה של התנועה הלאומית הפלסטינית
ועד ימינו אנו. נדון  20-הקורס ידון בהתהוותה של התנועה הלאומית הפלסטינית מהמחצית השנייה של המאה ה

שהיא הקימה וכוננה והדרך בה היא פעלה על מנת בהתפתחותה של התודעה הלאומית הפלסטינית, במיתוסים 
. גדש מיוחד יושם על  הכרת המבנה הפוליטי הפלסטיני 1948-להחיות את הזהות הפלסטינית לאחר המלחמה ב

ההחלטות ויבחן בפרספקטיבה היסטורית את תהליך התגבשותו. נעסוק בהקמתו של אש"ף, תהליכי קבלת 
נים הפועלים במסגרתו. זאת לצד הכרה של הזרמים האסלמיים ופועלים והכרת הזרמים הרעיוניים השו בארגון

 האד האסלאמי.י'היום בתוך החברה הפלסטינית ואינם חברים באש"ף דוגמת חמאס והג
 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2
  08:00-09:30   'ו  ד"ר עידו זלקוביץ 28233' א

 
 הפרעות אישיות

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

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

 טיפול ושיקום עוברי חוק 
ההתמכרות לסמים ולאלכוהול, האלימות וכמו כן עבריינות המין, הן שלוש תופעות ההולכות ומתרחבות, ומהוות 

את אוכלוסיית ואף איום עלינו כחברה. ההענשה מרחיקה  -בעיה חברתית קשה, לנפגעים ולבני משפחותיהם
עוברי החוק לתקופת מה מהציבור הרחב ומהנפגעים, אך אינה מהווה פתרון לאורך זמן. טיפול ושיקום תואמים, 
יכולים להביא להפחתת מספר עוברי החוק. בישראל הצטבר ידע רב בנושאים אלו וגובשו תכניות טיפול חדשניות 

ת לעוברי חוק, ציבור שבדרך כלל לא יפנה מרצונו החופשי ומגוונות על ידי אנשי מקצוע. תכניות אלו הן ייחודיו
המידע שהצטבר בישראל, תוך הצגת היבטים שונים של התייחסות והתערבות  לטיפול. הקורס מעביר את 

ההיבט הרפואי/ביולוגי, וההיבט הפסיכו סוציאלי. במהלך הקורס תהיה חשיפה למוסדות הטיפול  -בתופעות אלו
 ולדרכי הטיפול. 

 56נ"ז / ש' /  2"ס / שש 2
 09:45-11:15   ו'   ד"ר חיים מהל 12095' ב
 

 האסלאם הרדיקלי כתופעה מודרנית
הקורס סוקר את תופעת האסלאם הרדיקלי על גווניו השונים, במרחב הסוני והשיעי.  נדון בהתפתחותם של 

הבנה כי אין פרשנות אחת  זרמים רעיוניים באסלאם הרדיקלי ובאופן שבו הם מקבלים משמעות פוליטית. מתוך
לאסלאם הרדיקלי, ננסה אף להבין את יחסו אל המערב. במסגרת השיעור נקרא בכתביהם של הוגים רדיקליים 

דה וננסה לעמוד על הדומה יקאע-בנא וסייד קטב מייסדי האחים המוסלמים, נדון בתופעת אל-דוגמת חסן אל
זבאללה הלבנונית. שאלת המתח הקיים בין המדינות יוהשונה ביניהן לאסלאם הרדיקלי השיעי של איראן וח

ערבי בהגותם של הארגונים תתפוס אף היא -הערביות לארגוני האסלאם הרדיקלי ומקומו של הסכסוך הישראלי
 מקום מרכזי לאורך הקורס.

 56נ"ז/ ש'/  2שש"ס/  2
  09:45-11:15   'ו   ד"ר עידו זלקוביץ 28235' א
 

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

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

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

 )קורס מתוקשב(טרור ופשיעה  
טרור ובסוגיות המתעוררות בתלות במונחים המשמשים את אותן הגדרות. שונות של 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 יבמודלים תיאורטיעסוק הקורס 
ומאפיינים של משלחי טרוריסטים ושל פעילי טרור, שאהידים ואחרים ולבסוף, יוקדש פלח נושאי לעיסוק באופן 

    שבו הטרור משתמש באמצעים "כשרים" על מנת לקדם מטרותיו. 
 56 /מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

  לימור יהודה ד"ר  12309ק' 
 

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

לאורך הקורס נעמוד על חשיבותם של אירועים הציונית ולאחר מכן מדינת ישראל למדינות ערב והפלסטינים. 
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 -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 
רית, לצד הבנת תהליכי אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטו

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

 (23.01.19 -)מעודכן נכון ל  פרקים בתולדות הקיסרות הסינית
נכיר את ההיבטים הפליטים והחברתיים בקורס נדון בסוגיות המרכזיות בהיסטוריה של הקיסרות הסינית. 

בהתפתחות הקיסרות, את סוד המשכיותה לאורך אלפי שנים, את יסודות הפילוסופיה הסינית, את עיקרי 
יום של -הקונפוציוניזם, הדאואיזם והבודהיזם, את תרבות החצר והתרבות העממית. נעסוק בשגרת חיי היום

ין, חינוך ילדים ועוד. הקורס סוקר את ההתפתחות הציוויליזציה הסינים בתקופות שונות, יחסי משפחה, יחסי מ
  .הסינית לאורך התקופות: מהעת העתיקה עד העת החדשה ומקנה את הבנת עלייתה של סין המודרנית

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 (10.04.18 -מעודכן נכון ל) 12:15-15:45   ו'  ליבוביץ -גב' יוליה ברשדסקי 12063' ק
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 תחומי -הרבהחוג 

 במדעי החברה
 לתלמידי בית הספר לתקשורת חזותית

 
 שנתון

 

 טשנה"ל תשע"
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 הרב תחומי במדעי החברה החוג

 לתלמידי ביה"ס גורן לתקשורת חזותית
 

( עם לימודי תעודה והסמכה A..Bשילוב לימודים במסגרת החוג הרב תחומי במדעי החברה )
  תקשורת חזותית.ב
 

 חברה וממשל דיקן ביה"ס לתקשורת,
 פרופ' מיכאל קרן

 
 ראש החוג

 צרפתי אורליד"ר 

 
 חברי הסגל האקדמי*  

 
 

 *יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה
  

 הרב תחומי במדעי החברה 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 

 

 לתקשורת חזותיתמרכזת בי"ס גורן 
 אופק ניצןגב' 

 04-6423406טל':  
 1534-6423406פקס: 

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

e-mail: nitzano@yvc.ac.il 

 
 

 מטרת הלימודים
רב תחומי לבין לימודי תעודה בבית הספר הייחודה של תכנית הלימודים הוא בשילוב בין לימודים אקדמיים בחוג 

רב תחומי יקנו לסטודנטים כלים אקדמיים ומיומנויות נדרשות, ידע הגורן לתקשורת חזותית. הלימודים בחוג 
הספר "גורן" -יקנו הלימודים בבית בסיסי ומעשיר בתחומי התקשורת, מדעי החברה ומדעי ההתנהגות. לצידם

ערכי יצירה, עיצוב ותרבות. הלימודים במסלול זה מורכבים מקורסים ומסדנאות מעשיות העוסקים בהכרת השפה 
החזותית, פיתוח חשיבה יצירתית, עיצוב בדו ממד ובתלת ממד, הבעה מילולית חזותית, פרסום, איור, אינטרנט, 

תדמית ואריזה. כמו כן, מציעה התכנית לימודי העשרה בתחומי  מיתוגושתמש , חוויית מעיצוב למדיה דיגיטלית
ברישום, בציור ובצילום. במסגרת התכנית ייקחו וסדנאות  בתולדות האמנות והעיצוב עיונייםקורסים  האמנות,

 נאות .וסד גורמים חיצוניים וכן סיורים בתערוכות, בתי דפוסהסטודנטים חלק בפרויקטים ייחודיים בשיתוף עם 

 
 
 
 

  

 אריה יערה, גב' גורדון איריס, -עמי דרור, גב' גור-דהן אילת, מר בן-מר אלחדף בן, גב' ארבל עמיתי הוראה:
 מאירסון נטלי, מר נוי עידו, גב' -קדרון נורית, גב' כהן-שובל גאלה, גב' וינד-גב' גוכמן                     
 .סקורקוביץ' יעל, מר עינהר יואב, גב' ראובן ענבל, ד"ר שניצר מרב         
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 מבנה הלימודים
הלימודים מתנהלים בשני מסלולי לימוד מקבילים: לימודים אקדמיים במסגרת החוג הרב תחומי במדעי החברה 

בביה"ס גורן. בתום ארבע שנות לימוד אקדמיות ועם סיום חובותיו, יקבל הסטודנט  תקשורת חזותיתולימודי 
במסגרת הלימודים הרב תחומיים ותעודת מעצב במסגרת הלימודים בבית ספר גורן לתקשורת  B.Aתעודת 
 חזותית.

 
 נקודות באופן הבא: 120לקבלת התואר הראשון על הסטודנט לצבור 

 נ"ז 30    לימודים בחטיבה ללימודי יסוד 
 נ"ז 30   לימודים בחטיבה לתקשורת חזותית 

 נ"ז 30  וליטיקה לימודים בחטיבה לתקשורת, חברה ופ
 נ"ז 53   משלימה*                            לימודי חטיבה 

 נ"ז 125                  סה"כ

 
 .התקשורת החזותית*במסגרת חטיבה זו ניתן יהיה לקבל הכרה בלימודים קודמים בתחום 

   
  בחוג הרב תחומי במדעי החברה. .B.Aהתואר שמוענק לבוגרים הינו: 

 
 הלימודיםתכנית 

 תכנית הלימודים מחייבת את כלל התלמידים.
 

  תכנית הלימודים
 

   '  אשנה 
 נ"ז שש"ס שם הקורס קוד הקורס

החטיבה ללימודי 
 יסוד

    

  2 4 מונחי יסוד בעיצוב חזותי 23731
"המוזות של שאנל": אופנה ומגדר  29391

 בפנורמה היסטורית 
 

2 2  

  4 4 מדעיתשיטות מחקר וכתיבה  12198
החטיבה 

 לתקשורת חזותית
    

  1 4 יישומים בסיסיים בטיפוגרפיה 23697
  2 4 הבעה אישית באמצעים חזותיים 23686
  2 4 יסודות בטיפוגרפיה 23690
  1 4 עיצוב בסיסי 23685
  1 4 1חשיבה יצירתית להעברת מסר   23691
  1 4 2חשיבה יצירתית להעברת מסר  23692

ללימודי  החטיבה
תקשורת, חברה 

 ופוליטיקה

   

 4 4 מבוא לחברה הישראלית 23138
 2 4 1צילום כראי החברה בעידן המודרני  23729
 2 4 2צילום כראי החברה בעידן המודרני  23730
 2 4 מבוא לאינטראקטיב 23739
 2 4 מהיר ועצבני 23757

       חטיבה משלימה 
 1 3 אילוסטרייטור-1תוכנות גרפיות   23644
 1 3 פוטושופ-2תוכנות גרפיות  23645
 1 3 טכניקות ברישום 23695
 1 3 הרישום ככלי ביטוי ויצירה 23696
 0 0 פרויקט מלווה 23720

 23 66  'אסה"כ שנה 
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 >>שנה א' – החטיבה ללימודי יסוד

 
 מונחי יסוד בעיצוב חזותי 

קורס שער שמטרתו להעניק לסטודנטים מתחילים, בסיס ידע רחב ככלי האפשר בתמורות שחלו בתחום העיצוב 
 נושאים למן העת העתיקה ועד לעת החדשה.   9 -החזותי. הקורס יעסוק ב

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
    13:00-10:00   א' נוי   עידו מר  23731' ב
 

 "המוזות של שאנל": אופנה ומגדר בפנורמה היסטורית 
אחד ממותגי העל הבלתי מעורערים של אופנת העילית בפריז, טומן בחובו סיפור מרתק של אישה  -"שאנל"

ותרמה תרומה מהותית לעיצוב פני התקופה ולאחד המאבקים החשובים בה,  20 –שחיה את תהפוכות המאה ה
סיפור התהוות העיר פריז כמרכז האופנה העולמי, תהליך ששורשיו מובילים למחוזות המאבק הפמיניסטי. זהו גם 

רחוקים בהיסטוריה. בקורס נסקור את השורשים ההיסטוריים שהובילו להתפתחותה של פריז כמרכז אופנה 
עולמי, נכיר את סיפורה האישי של שאנל, את סיפורם של מעצבים אחרים, בהם קרטייה ודיור ואת תרומתם 

 .המכרעת לשינוי פני ההיסטוריה
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ב'  ד"ר מרב שניצר  29391' א
 

 מחקר וכתיבה מדעית  שיטות
להקנות לסטודנטים הבנה וידע בשיטות מחקר ובכתיבה מדעית. חלקו הראשון של הקורס  מטרת הקורס הינה

משתנים, ניסוח שאלת  הגדרת המדעי: סוגי ומערכי מחקר,יקנה ידע אודות מושגים בסיסיים ושלבים במחקר 
ואף לבקר מחקרים ומאמרים  להבין ולתכנן מערך מחקר, ושיטות דגימה. נלמד כלי מדידה מחקר, בחירת

כתיבת עבודה אקדמית: בחירת נושא המחקר, חיפוש  חלקו השני של הקורס יוקדש ללמידה ולתרגול מדעיים.
   רשימה ביבליוגרפית. פסקאות והכנת נת ראשי פרקים, כתיבתמקורות מידע רלוונטיים, הכ

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 08:30-11:45ג'       סקורקוביץ'יעל גב'  12198א' 
 
 

 לתקשורת חזותיתהחטיבה  –שנה א'  >>

 

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

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

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  4
 12:00-15:00   'ב     כהן מאירסוןגב' נטלי  23697א' 
 

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

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

 במהלך מרחב. באותו שונים חללים של מותג לבנות תת וכן למקום ויזואלית תדמית לעצב הסטודנטים ידרשו
 הזמנים. ולוחות תהליך הפרויקט ניהול על דגש נשים הקורס

 60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  4
 13:30-16:30   'א       אלחדףבן מר  23686 ב'

        

 יסודות בטיפוגרפיה
תמצות ושימת דגש על השלבים המשמעותיים ביותר לתהליך התפתחות סוגיות הקשורות ישירות לפיתוח 
הסטודנט, כמי שמתחיל את צעדיו המקצועיים בתחום המעשי ובפיתוח מצבור הידע שלו. בדיקת נקודת המבט 

הסטודנט על סוגיות המועלות בדף הפרויקט. פיתוח יכולת הסטודנט לעמד טקסט ואילוסטרציה טיפוגרפית של 
במסגרת פורמט נתון. הכרת הפרמטרים על בסיסם הופכת אינפורמציה כתובה, מודפסת, לתצוגה צורנית 

 מעניינת ואפקטיבית.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   4
  11:45-14:45'  ד        גב' ענבל ראובן 23690' א
 

 
 

 עיצוב בסיסי 
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עקרונות חשיבתיים בסיסיים בעיצוב ויישומם לכדי שפה אישית תקשורתית תוך בחינת תבניות מוכרות, חשיבה 
 על היבטים שונים ואף מנוגדים של הנושא וחיפוש אחר פתרונות מקוריים ויצירתיים.

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס / 4
 15:00-12:00   'דכהן מאירסון    גב' נטלי  23685ב'  

 

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

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

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

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

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

 12:00-15:00   ה'    נורית וינד קדרוןגב'   23692ב'  
 
 

 תקשורת, חברה ופוליטיקההחטיבה ללימודי  –שנה א'  >>

 

 לחברה הישראליתמבוא 
 "פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת..." )אמיר גלבוע(

במהלך הקורס נתמקד בתהליך התגבשותה והתפתחותה של החברה הישראלית מתקופת היישוב ועד ימנו. 
התהליכים החברתיים, הפוליטיים, התרבותיים והכלכליים יתמקד הדיון במטרה להעמיק את הבנת 

האידיאולוגיה הציונות והרלוונטיות שלה    סוגיות יסוד המתוות את אבני הבניין של החברה בישראל כגון : במגוון 
-ודיתזהות יה יהודית;  -בעידן הגלובלי; כינונה של המערכת הפוליטית; על המתח המובנה בהגדרה דמוקרטית

-מגזרים ועדות, הסכסוך הישראלי  ותיקים,-ימין, עולים -חילוניים, שמאל -דתיים -  ישראלית; שסעים בחברה
   ערבי, מרכז ופריפריה. 

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 16:15-19:45   'ד   צרפתי אורליד"ר   23138ב' 
 

 1צילום כראי החברה בעידן המודרני 
השפה הצילומית, פיתוח חשיבה צילומית. הבנת איכויות האור והשפעתן על הכרת המצלמה, הבנת מרכיבי 

הצילום. הקשר בין קומפוזיציה, אור, זווית צילום, פרספקטיבה, נקודת מבט. פיתוח רעיון במטרה להעביר מסר 
 אינפורמטיבי, פוליטי, חברתי, אישי, מופשט וכד' באמצעות עבודה צילומית.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 12:00-15:00ה'  גב' יערה גור אריה     23729א' 
 

 2צילום כראי החברה בעידן המודרני 
הקניית כלים מעשיים ותיאורטיים שיאפשרו הצגת נקודת מבט אישית על המציאות ותרגומה לדימוי. היכרות עם 

אותנו. היכרות עם עולם השפה הצילומית כדרך ביטוי והבנת מרכיביה. חידוד הראיה ויכולת ההתבוננות בסובב 
הצילום והאנשים הפועלים בו תוך חשיפה לגישות, לטכניקות, לסגנונות ולתיאוריות קלאסיות ועכשוויות. 
המפגשים כוללים הרצאות והדגמות, דיון בנושאים הנלמדים, תרגול משותף בכיתה, ניתוח עבודותיהם של 

ם. פרויקט מסכם יאפשר למשתתפי הקורס חופש משתתפי הקורס והיכרות עם עבודותיהם של צלמים מפורסמי
 יצירתי ופיתוח סגנון אישי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:30ד'  גב' יערה גור אריה       23730ב' 
 

  -מבוא לאינטראקטיב
שינוי ארגון חלל ציורי: חוקי קומפוזיציה, מקצב, פרספקטיבה אבירית וכו'. מעברים המחייבים למידה והתפתחות: 

גודל, שינוי חומר, שינוי פורמט, שינוי שיטת העבודה. פיתוח כתב אישי  במטרה להגיע לתהליך של פיתוח שפה 
אישית ויצירת סדרת עבודות המייצגת תהליך אישי המבוסס על בחירותיו המושכלות של הסטודנט ומתבסס על 

 השפה האמנותית/חזותית בת זמננו.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:30'  ה         גב' גאלה שובל גוכמן  23739' ב
 

       מהיר ועצבני
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החברה, התרבות והפוליטיקה בישראל משתנות תדיר ותכנים רבים נכללים בהן. תקשורת חזותית היא כלי 
מעולה לתגובה לכל המצבים הסוחפים והלא קלים של החברה הישראלית. בקורס נעורר מודעות לנעשה סביבנו. 
במהלך הקורס יכירו הסטודנטים את כוחם כמעצבים צעירים, ואיך יכול עיצוב גרפי לייצר ולחדד מסרים בוערים, 

חומר גלם זמין ומהיר. שימוש  -מרתקים, עכשוויים ושנויים במחלוקת. המרכיב העיקרי בקורס יהיה טיפוגרפיה
שמבטא רעיון בצורה החריפה, היעילה,  טיבאות, אייקון, בשפה ובמלים יכולים לשמש כהצהרה ומסר חברתי/פולי

 החכמה ביותר, בלי לוותר על המימד האסתטי.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 08:30-11:30  ' ב         מר יואב עינהר 23757ב' 
 
 

 חטיבה משלימה –שנה א'  >>
 

 1תוכנות גרפיות 
אילוסטרטור ופוטושופ. תהליך העבודה  הסטודנטים יתמודדו בתהליכי עיצוב תוך שימוש מרבי בתוכנות הגרפיות

מתבצע בסדנת מחשבי המקינטוש. מטרת הקורס: הקניית תהליך חשיבה והרגלי עבודה הממוקדים בתקשורת 
 החזותית, תוך רכישת מיומנויות בתוכנות הגרפיות.

  60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  3
 08:30-10:45    ד'גב' אילת ארבל דהאן    23644' א
 

 2גרפיות תוכנות 
הסטודנטים יתמודדו בתהליכי עיצוב תוך שימוש מרבי בתוכנות הגרפיות אילוסטרטור ופוטושופ. תהליך העבודה 
מתבצע בסדנת מחשבי המקינטוש. מטרת הקורס: הקניית תהליך חשיבה והרגלי עבודה הממוקדים בתקשורת 

 החזותית, תוך רכישת מיומנויות בתוכנות הגרפיות.
  60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  3

  14:30-16:45  'ב גב' אילת ארבל דהאן      23645ב' 
 

 קות ברישוםיטכנ
הקורס מניח בסיס לפיתוח מיומנות ידנית ויצירת קשר בין העין המתבוננת והיד הרושמת. הקורס יקנה לסטודנט 

דומם, מודל אנושי  את היכולת להבין אקדמית פרופורציות, ופרספקטיבה באמצעות התבוננות ורישום של טבע
 ונוף על כל גווניו.

 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  3
 (26.08.18 -)מעודכן נכון ל  10:15-12:30   ב'בן עמי     דרור מר  23695א' 
 

 הרישום ככלי ביטוי ויצירה
המשך תרגול יסודות הרישום כפי שנלמדו בסמסטר א'. למידת יסודות רישום מרחב: תלת מימד, עומק, 
פרספקטיבה.  לימוד רישום גוף האדם: אנטומיה, פרופורציות, תנועה. בקורס זה יינתן יותר דגש על בניית גוף 

 אדם בתנועה מהזיכרון ולא מהתבוננות. רישום דיוקנאות.
 60נ"ז / ש' /  1שש"ס /  3

 12:00-14:15   'בבן עמי     דרור מר  23696ב' 
 

 פרויקט מלווה
 הפרויקט מורכב מפעילויות לאורך שנת הלימודים וכולל סדנאות, הרצאות אורח ופרויקט משותף. 

 נ"ז  0שש"ס /  0
   צוות מרצים  23720ש' 

 
 
 
 
 
 


