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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

 אזואלוס יעקבד"ר 

 
 יועץ לענייני סטודנטים

 אוהד ד"ר מרכוס

 
 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

 טל גב' דוד אדרי

  פרופ' סילבר מתיו פרופ' חבר:

ד"ר  ערן,ד"ר גוטר ד"ר ברנץ ציון, , ד"ר אמיר רותד"ר אזואלוס יעקב,  מרצה בכיר:
ד"ר סימונוביץ חביאר ענתר ענת )מומחה(, -ד"ר ירוןזלקוביץ עידו, 

ד"ר צרפתי אורלי, , פלג אורהד"ר טל עירית )מומחה(, -ד"ר עין)מומחה(, 
 ד"ר שחור טל.ד"ר קמה עמית, 

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

 רו"ח צבאן שיקוריאט ענבל, -פלג ד"רד"ר סיני מירית, וס אוהד, מרכ
 )מומחה(.

 
 אבי.  ד"ר סגל, ר ניר בינהד"ד"ר מקלברג דוד,  מורה בכיר:

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

בן חיים עו"ד סיוון ענבל, -ד"ר בכלרד"ר בורד שירן, מר אילוז רון, אייל הלל, 
ד"ר  ברשדסקי יוליה, גב'אלה,  גב' ברקוביץ ד"ר בן שטרית גילת,איציק, 

ד"ר הרפז גב' דודלזק מוניקה, משה, דב מר ד"ר גורני עדנה, גולן אורית, 
ד"ר  ,ד"ר זחאלקה איאדהקאדי מר וילהלם דוד,  ד"ר ווקס יוסף, עמיקם,

פרופ' יזבק מחמוד, ד"ר יהודה לימור, רו"ח טוכמן יעקב, בר צור צילה, -זן
ד"ר מהל חיים, פלד רונית, -ד"ר לסקוב להט אמיר, ד"רגב' לבנקרון נעמי, 

-ד"ר ספיבק ד"ר סגל ערן,עו"ד נבון מוטי,  מרקס ח"ן,ד"ר  מר מזרחי אייל,
 ד"רד"ר פדידה גולן,  ,סאלחד"ר עבוד  סקורקוביץ' יעל, ב'ג  זוהר, לביא

ד"ר עו"ד פרנקל נחום, גב' פרידמן עירית, ד"ר פז עמרי, פורטוגלי עדיאל, 
 ד"ר שכטר חוה,גב' רוטמן עמית,  מר רוזנברג אוהד, ד"ר רוזנברג פנינה,

 לב אשרת, מר שרבליס רז. -, ד"ר ששוני ברמר שנרך מאיר
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e-mail: talde@yvc.ac.il 
 

 הדס קמפנר מזיארגב' 
e-mail: hadask@yvc.ac.il 

 
 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. 

 
 דיםמבנה תכנית הלימו

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
 פי הפירוט שלהלן:-לימוד על פשרויותמסלול זה מכיל שתי א

 

 שנים. הלימודים כוללים סמסטר קיץ. 3נ"ז בתקופה של  120במסלול זה על הסטודנטים לצבור  -מסלול רגיל
 

שנים. הלימודים  4נ"ז בתקופה של עד  120לצבור  יםבמסלול זה על הסטודנט -מסלול לאנשים עובדים
 סמסטרים בשנה. שלושה נלמדים עלפני

 
 במסלול לאנשים עובדים.תכנית הלימודים אחידה לכל הסטודנטים, הן במסלול הרגיל והן 

 
 חוגית-חטיבות בתכנית החד מקבצי

 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

 חטיבות שלמד. נ"ז כל אחד( במסגרת שתיים מבין ארבע ה 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( 

תקשורת, חברה  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"
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 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 מקבץ החטיבות

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 

 תרבות ישראל והעמים כלכלה ועסקים ניהול עסקי ותעשייתי מנהל עסקים

 

 תרבות ישראל והעמים תקשורת, חברה ופוליטיקה  חינוך חינוך וחברה 

 

 תרבות ישראל והעמים חברה ופוליטיקה ,תקשורת המזרח התיכון המזרח התיכון

 

 תרבות ישראל והעמים משפט קרימינולוגיה חוק ומשפט

 

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

 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"בעדת לסטודנטים שהתחילו לימודיהם תכנית לימודים זו מיו
בה החלו את לימודיהם. ש, ילמדו בתכנית בהתאם לשנתון שפורסם בשנה זלימודיהם לפני שנה"ל תשע"

 .שנתוניםסטודנטים < שירות ל<  המכללה ניתן לראות זאת באתר

 
 להלן פירוט חטיבות הלימוד בחוג:

 

 תרבות ישראל והעמים חטיבה ללימודי 

 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 
 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 29204 56 2 2 הסיפור המקראיעולמו של 

 29301 56 2 2 על משוררים ושירים בימי ביניים

 29036 56 2 2 היהודים בעת החדשה

 11149 56 2 2 תיקון עוולות היסטוריות

 29054 56 2 2 היבטים פילוסופיים בתרבות המערב
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  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 

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

 ;כלים לניהול, ניתוח, והבנה של העולם העסקי 

 ;היכרות עם שיטות ניהול מתקדמות, שיווק ומיתוג 

 ;כלים להתמודדות בסביבה העסקית הגלובלית 

 ם.אופק ניהולי והתפתחות מקצועית/ניהולית לאנשים עובדי 
 

 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 

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

 החוג לקרימינולוגיה. 
 

 חטיבה ללימודי כלכלה ועסקים 

 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 

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

 ;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 תכנית עסקיתכתיבת 

 12220 60 2 2 חשבונאות פיננסית

 12256 60 4 4 מבוא למימון
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  56 4 4 חוגי     -דומסלול  בחירהקורסי 

  56 16 16 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

 
 

  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:

 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  
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 טיבה לקרימינולוגיהח 

 טל -עיןעירית ד"ר : ראש החטיבה
לקרימינולוגיה נקודות מפגש מרתקות עם מגוון תחומים אחרים, כמו משפט, פוליטיקה, כלכלה, תרבות, תקשורת 

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

 ;בסיס להבנת התנהגות האדם 

 ;הבנת תופעת הסטייה והפשיעה 

 ;הבנת המורכבות של הסטייה החברתית 

 .הכרות עם כלים להתמודדות עם מניעה, טיפול ושיקום עבריינים 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 12243 60 4 4 לקרימינולוגיהמבוא 

 12034 60 4 4 תורת הענישה

 11029 60 4 4 סטייה חברתית

  56 6 6 חוגי-דומסלול בחירה קורסי 

  56 12 12 חוגי-חדמסלול  בחירה קורסי 

  60 4 6  חוגי-מסלול חד סמינריון

 
 

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון 

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

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

  .באזורנו
 הלימודים מקנים:

 ;היכרות עם ההתפתחויות הפוליטיות באזור 

 ;הבנה של הזרמים הפוליטיים המרכזיים במזרח התיכון 

 ;היכרות עם המגוון הדתי והתרבותי בעולם הערבי 

 .הקניית כלים לניתוח והתמודדות עם הסוגיות המעסיקות את הפוליטיקה העולמית 
 

 קוד הקורס ציון עובר שש"ס נ"ז חובה

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון

 28017 60 4 4 לעדות ולמיעוטים  מבוא לדת האסלאם

 11101 60 4 4 תולדות המזרח התיכון בעת החדשה

  56 6 6 חוגי-דומסלול בחירה קורסי 

  56 12 12 חוגי-חדמסלול בחירה קורסי 

  60 4 6  חד חוגימסלול  סמינריון

 

 

 חברה ופוליטיקה ,חטיבה ללימודי תקשורת 

  רות אמירד"ר : ראש החטיבה
מדעי החברה שלובים זה בזה. החיבור בין פוליטיקה, חברה, תקשורת לבין שאר החטיבות הוא מתבקש וחיוני. 

חברתיים( הלימודים בחטיבה מאפשרים לשלב קורסים המציעים היבטים משלימים )תקשורתיים, פוליטיים או 
 של הנושאים הנלמדים בחטיבות האחרות.

 
 הלימודים מקנים:



 

 8 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

 ;בסיס אקדמי איתן ללימודים לתואר שני במגוון תחומים 

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

 ;הבנה של תהליכי קבלת החלטות 

  עמדותהבנה של הגורמים המשפיעים על דעת קהל, עיצובה, ושינוי; 

  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 

 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 

 12078 60 4 4 מבוא ליחסים בינלאומיים

 11082 60 4 4 מבוא לפוליטיקה של המזרח התיכון

 28017 60 4 4 לעדות ולמיעוטים  מבוא לדת האסלאם

 11101 60 4 4 תולדות המזרח התיכון בעת החדשה

 11215 60 4 4 בחינוךאידיאולוגיות 

 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
קוד  סמינריון חטיבה

 הקורס
ציון 

 עובר
 פילוסופיה פוליטיקה, משפטו של סוקרטס: חברה, תרבות ישראל והעמים

 
12027 60 

 הסיפור המקראי לאור הפרשנות המסורתית
 

29195 60 

 60 12026 יסטוריה בספרים הגדוליםההרומן בין הספרות ל

  -של בית הספר לתקשורת, חברה וממשל  סמינר
בתרבות, בדת  -היחס לסבל  :הנושא לתשע"ח

 ובפילוסופיה. 

23297 60 

 קרימינולוגיה
 

 פשעי מלחמה ורצח עם
 

12300 60 

 אסטרטגיות שיטור
 

12098 60 

 ניהול עסקי ותעשייתי
 

 בין התנדבות לעבודה: עסקים חברתיים בישראל
 

12031 60 

 60 11202 מחלום למציאות -אסטרטגיה עסקית
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 לתשומת לבכם,
 

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

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

 הנוסף בו הם לומדים.בחוג 
 
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

 
 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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 רח התיכוןסכסוכים במז ניהול המזרח התיכון 

 
28232 60 
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 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

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

 היכולת להעריך אבני דרך אלו בהקשרן התרבותי והפילוסופי הרחב.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45 א' ד"ר ערן גוטר 29054א'  
 18:15-19:45 ד' ד"ר ערן גוטר 29054א'  

 

 על משוררים ושירים מימי הביניים
שירת הקודש ושירת החול. התמקדות בשירתם של המשוררים רבי יהודה הלוי, רבי -הכרת שירת ימי הביניים

שלמה אבן גבירול, דונש בן לברט, שמואל הנגיד ועוד. שירה זו מתאפיינת בשליטה מופלאה ומושלמת של השפה 
שמו תכנים אישיים, לאומיים, העברית לרבדיה השונים: לשון המקרא, המשנה, התלמוד והמדרש. במזיגה זו הו

 דתיים במסגרות של שירי קודש וחול.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ד' ד"ר יעקב אזואלוס 29301א'  
  18:15-19:45 ד' ד"ר יעקב אזואלוס 29301ב'  

 

 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   29204א' 
 (12.09.17 -)מעודכן נכון ל 16:15-17:45ד'         ד"ר יעקב אזואלוס 29204ב' 
 

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

ידי מדינות בעבר הרחוק או הקרוב יותר. כך למשל, תביעות של שחורים, ילידים, מהגרים ו"אחרים" התובעים 
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
 ההיסטוריות ובשאלה באיזו מידה יש בכוחם של תהליכים אלו לסייע לפיוס בין קבוצות.

 56ש' /  / ז"נ 2 ס /"שש 2
  20:00-21:30 'ג   ד"ר רות אמיר 11149א' 
  11:30-13:00 ו'   ד"ר רות אמיר 11149ב' 
 

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

ערבי, -הקורס יבדוק את האינפורמציה וההשכלה באירופה, תהליכי מודרניזציה במזרח התיכון והסכסוך היהודי
בקורס -ות דמוקרטיות במערב )אנגליה, ארה"ב, צרפת(. דיונים על השואהוהיבטים שונים בחיי היהודים בארצ

זה יתמקדו במאמצי הצלה ובמיוחד בהתמודדויות עם השואה לאחר האסון ובהשפעת השואה בזהות היהודית 
 העכשווית.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45 ד'  פרופ' מתיו סילבר    29036 א'
 16:15-17:45 ד'פרופ' מתיו סילבר      29036ב' 
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 סמינריונים<<
 

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

היסטוריים "גדולים"  מקצועית(? מהם הקשרים בין מעמד חברתי לבין מידת האושר של הפרט? כיצד אירועים
השפיעו על דפוסי התנהגות של ה"איש הקטן" בתחומים האינטימיים של חייו? הסמינר יבדוק תשובות לשאלות 
אלו ואחרות שניתנו על ידי מספר סופרים גדולים, שהתמודדו עם נסיבות היסטוריות מורכבות ברוסיה, במערב 

העולם השנייה. הדיונים ינתחו את שלושה טקסטים  עד תקופת מלחמת 19-אירופה ובארה"ב, מאמצע המאה ה
ספרותיים חשובים, וגם ירחיבו על ההקשרים ההיסטוריים בהם הספרים הושפעו ונכתבו. סטודנטים יכתבו שתי 
עבודות, אחת במחצית השנה, השנייה לקראת סופה, על מוטיבים בספרים הללו, או על קשרים בין הטקסטים 

 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: 
    16:15-19:45א'  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 

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

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

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

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

 
 של בית הספר לתקשורת, חברה וממשל  בית ספריסמינר 

תחומי -)מיועד לסטודנטים מהחוגים: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה והחוג הרב
 ומעלה(  85בעלי ממוצע של  ,במדעי החברה

 
 בתרבות, בדת ובפילוסופיה -תשע"ח: היחס לסבל ב הסמינריוןנושא 
 ומאידך היומיומי השיח על מובהקות השלכות גיסא, מחד לו, יש אשר אחד נרחב נושא עומד הסמינר במרכז

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

נושא הסבל האנושי העסיק את האנושות משחר ימיה. מרבית הדתות ניסו להסביר את הגורמים לסבל האנושי 
וחלקן אף נתנו מענה כיצד להשתחרר מהסבל. הסבל האנושי הניע את החשיבה הפילוסופית לדורותיה לדיון 

תיבה הספרותית והיצירה האמנותית. הטקסטים הגדולים מעמיק אודותיו והיה לאחד הכוחות המניעים של הכ
של התרבות עסקו בסבל האנושי בהגות, בסיפורת ובשירה. במהלך הסמינר נעמיק בנושא הפילוסופיה 
האקזיסטנציאליסטית וגישתה לנושא הסבל, נלמד על הסבל בסיפור העממי ובספרות, הסבל במקרא, הסבל 

 בנצרות והסבל כמנוף לצמיחה אישית.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  / ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
    16:00-20:30 ' א ד"ר בינה ניר  23297' ב
 

 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
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 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  /ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
    08:00-11:15 ו'   יעקב אזואלוס ר"ד 29195 ב

 
 קורסי בחירה<<

 
 דתות .א

 

 תכנית משיב הרוח( בבמסגרת לימודי העשרה  נלמד -)קורס העשרה  מבוא ליהדות
מטרת הקורס היא להציג בפני הלומדים את תפיסות העולם המרכזיות של היהדות כדת וכתרבות. הדת היהודית 
הייתה הראשונה להכיר במונותיאיזם כבסיס לאמונתה. נדון בתפיסת האל, ביחסים בין האל לאדם, ביחסי פרט 

די החל מהמקרא, הספרים וקהילה, במצוות ובחוקים המאפיינים את עולם היהדות. נתוודע לקאנון היהו
החיצוניים, מגילות מדבר יהודה, פרשנות המקרא לגווניה ושיטות הפרד"ס, תורה שבעל פה: משנה ותלמוד, 
מדרש והלכה, סידור התפילה, ספרי השו"ת, עולמו של הפיוט ועוד. נעמוד על מושגי יסוד במעגל החיים היהודי, 

דות ביהדות: בית הכנסת ועולם התפילות שבו, חדר, תלמוד הטקסים וכלי הפולחן, מושגי טומאה וטהרה, מוס
תורה, ישיבה, בית דין, מקווה, בית עלמין. ממלאי תפקידים בעולם היהודי: רב, דיין, שוחט ומוהל, מלמד. אמונות 
ודעות: האל, התורה, י"ג עיקרי האמונה, המשיחיות ביהדות. היחסים בין היהדות לאסלאם ולנצרות. זמן, מרחב, 

יון ומנהג בחגי ישראל המקראיים והבתר מקראיים ובחגים המתחדשים בימינו. הציונות והיהדות והזרמים רע
השונים ביהדות בישראל ובעולם: חסידים ומתנגדים, אורתודוכסים, קונסרבטיבים ורפורמים. דמויות מופת בעולם 

קוק ותפיסתו הציונית. מעמד האישה היהדות כהרמב"ם ו"מורה נבוכים" שלו, יהודה הלוי ו"הכוזרי" שלו, הרב 
    ביהדות.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  יילמד בשנה"ל תשע"ט   ד"ר יעקב אזואלוס 17135

 

    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'  שדסקי ליבוביץד"ר יוליה בר 11153א' 
 

 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
מבנהו, לשונו, העלאתו על כתב, ועריכתו, חמשת מצוות היסוד באסלאם, עיקרי ועליית האסלאם, הקוראן, 

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

 11:30-14:30 ו' ד"ר סלאח עבוד 28017א'  
  18:00-21:00 א' ד"ר סלאח עבוד 28017ב'  

 

 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-פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות וחיי יום
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  10:15-11:45  'ב  ליבוביץ-ד"ר יוליה ברשדסקי 11088ב' 
  

 מבוא לדתות המזרח
החלה לחדור אל המערב פילוסופיה והגות מזרחית, ועם השנים היא צברה  בחמישים השנים האחרונות

פופולאריות עצומה בקרב שכבות שונות באוכלוסייה. גם בישראל מורגשת היטב מגמה זו, שבין מאפייניה 
העיקריים ניתן למנות את הנהירה ההמונית של צעירים ישראליים להודו ולארצות המזרח, את הפופולאריות 

כניקות 'רוחניות' כגון מדיטציה ויוגה, ואת המרכזים הבודהיסטיים השונים שצצים בישראל בשנים הרבה של ט
האחרונות בזה אחר זה. מטרת הקורס המוצע, אם כן, היא לערוך לסטודנטים היכרות ראשונית עם המסורות 

שלובים זה בזה:  הגדולות והמרתקות של מזרח אסיה ועם הרעיונות העומדים במרכזן. לקורס שני צירים, ה
תרבותי, ורעיוני תמטי. הקורס יפתח  בסקירת הרקע ההיסטורי והתרבותי שהוביל לצמיחתן של  -היסטורי
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המסורות המדוברות, ומשם יפנה לדיון בעולמן הרעיוני והמושגי. הקורס יתמקד בבודהיזם, אך יעסוק, 
ניזם ודאואיזם. את הקורס תלווה ג'יי איזם,הינדו -מפרספקטיבה השוואתית, גם במסורות אסייתיות נוספות

 קריאה בטקסטים מתורגמים, וכן צפייה בקטעי סרטים רלוונטיים. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    11:30-13:00ו'   מר אוהד רוזנברג 29186 ב'
 

 ספרות, פולקלור .ב
 

 היבטים אנתרופולוגיים - טקסים במעגל החיים
תיאורטיות לחקר טקסים  בתרבויות עולם ומעמיק אל השלבים השונים של הקורס מציג בפני הסטודנטים גישות 

-טקסי מעבר: טקסי בראשית החיים, שמחות החיים וקץ החיים. דן במונחים כמו לימינאליות, קומיוניטאס ואנטי
 קומיוניטאס, סמלי מפתח וקטגוריות בינאריות.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  20:00-21:30א'  בר צור-ד"ר צילה זן 12050 'א

  
 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
   19:30-21:00' ב בר-ד"ר צילה זן 29310' ב 
 

 בישראל ובעולם'קוסקוס, סושי וספגטי': תרבות האוכל בקרב קבוצות אתניות 
מתוך תרבות האוכל והאכילה של קבוצות אתניות בארץ ובעולם אנו למדים כי מערכת האוכל היא שפה, ובעיקרה 

שפה מוצפנת. קלוד לוי־סטרוס רואה במנהגי האכילה שפה. לשיטתו, הניגוד בין טבע לתרבות הוא הניגוד  –
גע להרגלי אכילה, למשל באמצעות הניגוד בין הבינארי הראשוני המאפיין כל חברה. אפשר להדגים זאת בנו

כפי שאין חברה בלי שפה, כך אין חברה  -אוכל חי לאוכל מבושל. לטענתו השפה היא פעולה אנושית אוניברסלית 
שאינה מבשלת, באופן כלשהו, לפחות חלק מן המזון שהיא צורכת. ניתן לחקור את מערכת הבישול כמערכת 

רומן יאקובסון, מערכת האכילה היא מערכת מובנית של תקשורת. מערכת  אתז של שפה דבורה. כפי שמדגים
תקשורת בין  האוכל על כל מרכיביה: כלי בישול, אופני בישול, תבשילים, ארוחה ואירוח, משמשת כמערכת של

 זהות ומגדר. חברה

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 17:30-19:00ב'  בר-ד"ר צילה זן 29403' ב 

 
 אמנות הסיפור הקצר  

בשיעור נסקור את הדרך בה אמנות הסיפור הקצר התפתחה לאורך ההיסטוריה וזאת באמצעות סיפורים מפרי 
עטם של הסופרים החשובים והמשפיעים על העת המודרנית )ג. ג. מארקס, ד. ג. סאלינג'ר, פ. קפקא, ג. ג'ויס, 

רים ובין פסיכולוגיה? מה הזיקה בין הסיפורים ובין תיאוריות נ. גוגול, ג. אורוול ועוד(. נתהה, מה הזיקה הסיפו
סוציולוגיות? מיהו גיבור? מה הסיבה לכתוב סיפור שסופו לא ברור? מהו מודרניזם? מהו פוסט מודרניזם? ואיך 
באה לידי ביטוי המהפכה הפמיניסטית בספרות? במהלך הסמסטר נתחקה על המקור ממנו נובע כוחו של 

 כוח שיוצר את המציאות.-הסיפור מפעיל את הקורא, ומדוע נוהגים לייחס למילים כוח על טבעיהסיפור, כיצד 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 15:30-17:00' ב   ד"ר ח"ן מרקס 29386ב' 
 

 היבטים תרבותיים של מזון, אנתרופולוגיה של אוכל -על טעם ועל ריח יש מה להתווכח
על  על צריבה של גבריות במנגל, על הון תרבותי בחליצת פקק בקבוק היין, על זהויות בדויות של סושי ופסטה,

על  הבנייה של זמן רומנטי וזמנים נוספים. השפעות היסטוריות, כלכליות , מגדריות ועוד על מה שאנו אוכלים.
 טעם ועל ריח כמובן שיש מה להתווכח!

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   ה'    מר רז שרבליס  21093 ב'
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  מציאות וירטואלית וזהות משתנה על המסך
סטירות פוליטיות, ביקורת חברתית ודיונים מגדריים מוצאים לא אחת ביטוי במדיום הקולנועי בסרטים ה'בוראים' 
מציאות אלטרנטיבית, העוסקים בחצייה מגדרית ובזהויות משתנות.  מטרת הקורס לקיים דיון בסרטים העוסקים 

 -משמעותית על המדיום הטלוויזיוני  בנרטיבים אלו כשהיבטים שונים של מציאות וירטואלית הנסמכת במידה
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(, כשבמסווה 1998המופע של טרומן" )”( ו2003(, "להתראות לנין" )2014יוצגו באמצעות יצירות כמו "הוא חזר" )
 ההומור והפרודיה מתקיימים דיונים רציניים ונוקבים בבעיות אקטואליות כבדות משקל.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 19:30-21:00  ד' א'+ ום פנינהד"ר רוזנבל 29397ק' 
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  משמעות החיים
הקורס עוסק בבעיה יסודית, אשר עשויה לצוץ בחייו של אדם: האם לחיים יש משמעות, אשר אינה נגזרת במישרין 

וגוברת מהצלחות או הנאות שהחיים הארציים עשויים לזמן לנו? שאלה זו מחריפה מאד לנוכח מודעות הולכת 
לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר ממתין לכל אדם, ואשר זמנו לרוב אינו ידוע מראש. אנחנו נדון בשאלה לגבי 
משמעות החיים, בקשר בינה לבין המודעות למוות, ולתחושת האבסורד, אשר מתעוררת כאשר נדמה לנו כי 

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

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

 .כדי להעמיק הבנתנו בנדון -הגותיים, עיוניים, ספרותיים ואף אמנותיים -תרבותיים מגוונים
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 12:15-15:45ד'      גוטרד"ר ערן  29406ק' 
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  יחסי יהודים נוצרים
לבחון את יחסי הגומלין בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים לאורך ההיסטוריה בתחומים מטרת הקורס 

והמין, גידול ילדים, סוגיות שונים: דתיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים. בנוסף, נדון ביחסי המשפחה 
נוצרים, כגון עלילות הדם, -חינוכיות בשתי הקהילות. נבחן את ההיבטים השנויים במחלוקת ביחסים היהודיים

גירוש היהודים, האינקוויזיציה וננסה להבין את הסיבות לכך. נבחן את שורשי הסטריאוטיפים המודרניים של 
 היהודים ושל הנוצרים.

  56 / ש' נ"ז / 2שש"ס /  4
 16:00-19:30ד'      ברשדסקי ליבוביץ יוליה גב'  110881ק' 
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון למחברה שבטית למעצמה כלכלית ותקשורתית   -קטאר
הקורס יעסוק בצמיחת המדינה הקטארית משולי אזור המפרץ הפרסי אל מרכז השיח המזרח תיכוני העכשווי. 

ת'אני לשאוף למקום מרכזי בזירת המפרץ הפרסי, -קטאר בראשות משפחת אלנבחן את התהליכים שהובילו את 
המזרח התיכון ואף הזירה הבינלאומית. נדון בשורה של נושאים: החברה השבטית, מהפכת הגז הטבעי, 

ג'זירה, שינויים במעמד הנשים, השקעות בספורט הבינלאומי, מיקומה ב"אביב הערבי", -השפעתה של רשת אל
 קטאר, ועוד.-יחסי ישראל

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
  11:30-14:30ו'                 סגלערן  ד"ר   28230ק'  

 
 

 היסטוריה  .ג
 

 שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 
הן שילמו מחיר אישי כבד, לעגו להן, התעלמו מהן, חלקן אף נאסרו. מה הוביל לכך שעשרות שנים עברו עד שהן 
זכו להכרה? מדוע היו גם שנים ארוכות של שתיקה? שאלות אלו הן חלק מהשאלות המרכזיות בהן נדון בקורס. 

 בטקסטים מרכזיים.  הדיון יעשה תוך התייחסות לרקע ההיסטורי, צפייה בקטעי סרטים וקריאה
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:00-19:30   'ב   ד"ר מרב שניצר 29404' א
 19:35-21:05   'ב   ד"ר מרב שניצר 29404' א

 
 היהודים בארה"ב בעבר ובהווה

מטרת הקורס: סקירת המגמות החשובות בהיווצרותה של הקהילה היהודית בארה"ב. הקורס יעסוק בנושאים 
הדת והחברה, וגם במערכות היחסים בין יהודים בארה"ב ויהודים בארצות שונות )כולל מדינת ישראל(. מתחום 

 הקורס יבחן שאלה זו מזוויות שונות.-יבדקו קווי היסוד והדמיון בחיי ארה"ב, לעומת יהודים בארצות אחרות
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45ד'  פרופ' מתיו סילבר   29355' א

 
 
 



 

 15 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

 20-המהפכות שעיצבו את המאה ה
המאה העשרים היא המאה של האידיאולוגיות הגדולות, מלחמות עולם, מהפכות חברתיות, מהפכות טכנולוגיות, 

מהפכה תקשורתית ומהפכות מדעיות. מאה של ניגודים, מאה של הישגים מדעיים וטכנולוגיים וצמיחה של זרמים 

במהלך הקורס נזהה את התופעות, נחקור את ההתפתחויות ואת דרכי ביטויין חדשניים בפילוסופיה ובאומנות. 

 ונעמוד על המשמעויות לגבי הפרט, החברה, המדינה והציביליזציות.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    09:45-11:15  ו'  ד"ר בינה ניר 29389' א
 

 ציונות, אנטישמיות וגורל היהודים
בעולם, בעיקר מאז מלחמת העולם השנייה והשואה עד היום, שמציבות איומים הקורס יסקור את התפתחויות 

על חיי היודים בתפוצות ובמדינת ישראל. הוא יפתח בסקירת האנטישמיות  מראשיתה ועד עליית האנטישמיות 
; השיעור האחרון בפרק הראשון הזה של הקורס יוקדש לשואה, ותופעות של 19-המודרנית בסוף המאה ה

שואה. מהשיעור הרביע ועד סוף הקורס, קבוצות של סטודנטים, בהדרכת המרצה, יגישו רפרטים על הכחשת ה
-ציונות והאנטי-נושאים אקטואליים ממוקדים: תופעות אנטישמיות בארצות אירופה היום, הקשר בין האנטי

שליש של שיעורים, הקורס יעבור -בצפון אמריקה, אנטישמיות בארצות ערב. לאחר כשני BDS-שמיות, תופעת ה
לאחר שהמרצה יסקור את תופעות התבוללות  –מתופעות של שנאת יהודים למגמות של אסימילציה בתפוצות 

ארבעה רפרטים בשיעורים האחרונים של הקורס יוקדשו לתופעות אסימילציה בארצות -באופן כללי, שלושה
שונות. הקורס ייתן לסטודנט כלים להערכת תהליכים שמסכנים, או שמחזקים, את חיי היהודים בעולם היום ואולי 

 גם בעתיד.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   18:15-19:45' א פרופ' מתיו סילבר   29387' ב

 
 תרבות אמריקה הלטינית בעבר ובהווה: מקולומבוס ועד לצ'ה גווארה

אמריקה הלטינית מעבר לדימויים כמו כדורגל משובח, קרנבל ורומנטיקה של טלנובלות? מהי תרבותה של 
אמריקה הלטינית חובקת בתוכה תרבויות עשירות ומסורת היסטורית ארוכת שנים שנוצרו כתוצאה מהמפגש 

ם הברוטלי בין כובשים אירופאים, ילידים אינדיאנים ועבדים אפריקאים. קורס זה סוקר תהליכים חברתיי
טווח שעיצבו את פניה של אמריקה הלטינית מימי הציוויליזציות הקדומות של האצטקים -ותרבותיים ארוכי

והאינקה, דרך הקולוניאליזם הספרדי ועד ימינו. נעסוק בתרבויות לאומיות שונות שצמחו באמריקה הלטינית 
 אתנית ומהפכה. שוויון, זהות-במשך חמש מאות שנים וניגע בסוגיות כמו גזענות, ניצול ואי

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   20:00-21:30א'   ד"ר הלל אייל 29305' ב
 

 ברלין בקולנוע
ברלין חוותה במאה העשרים אירועים היסטוריים משמעותיים ביותר כעליית הנאציזם, נפילת החומה ברלין 
ואיחוד הגרמניות, שהטביעו את חותמם הרבה מעבר לגבולות המרחב הגרמני ומעבר לטווח הזמן בו התרחשו. 

סרטים  –אלו במגוון סוגות אירועים אלו הונצחו בסרטים המנסים להתמודד עם אירועים דרמטיים וטראומטיים 
מוזיקליים, סרטי דרמה, קומדיות וסרטי ריגול. בקורס יתקיימו דיונים על מבחר סרטים שיציגו את העיר והמתרחש 

-בה משלהי רפובליקת ווימאר ועד איחודה, כשהם משקפים את החברה  המתמודדת עם האירועים הפוליטיים
 חברתיים תוך שתוף פעולה או מחאה. -היסטוריים

 56ש' /  /נ"ז  2שש"ס /  2
  08:30-10:00'  ד פנינה רוזנברג ד"ר  29405ב' 
 

 פרקים בתולדות הקיסרות הסינית
נכיר את ההיבטים הפליטים והחברתיים   המרכזיות בהיסטוריה של הקיסרות הסינית.  בקורס נדון בסוגיות

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45'  דליבוביץ   -ד"ר יוליה ברשדסקי  12063ב' 

 
 "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

מובילים למחוזות המאבק הפמיניסטי. זהו גם סיפור התהוות העיר פריז כמרכז האופנה העולמי, תהליך ששורשיו 
רחוקים בהיסטוריה. בקורס נסקור את השורשים ההיסטוריים שהובילו להתפתחותה של פריז כמרכז אופנה 



 

 16 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

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
    14:15-15:45 ד'   ד"ר מרב שניצר 29391ב' 

 
 מלינקולן עד טראמפ: הון, שלטון גזע ודמוקרטיה בארה"ב

ועד ימינו. הוא  19-הקורס סוקר את סוגיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות בהיסטוריה של ארה"ב, מסוף המאה ה
נושאים חברתיים במדינה זה מתמקד על מה שנראה לכאורה כפרדוקס מרכזי בהיסטוריה האמריקנית: בעוד ש

, מבחינה כלכלית קשה לזהות 2008 -"התקדמו" מאז מלחמת האזרחים, עד בחירתו של נשיא שחור ב
"התקדמות" בהיסטוריה האמריקנית, והחברה היום היא בעצם פחות שוויונית ממצבה לפני מאה שנה. מה 

ר הכלכלי? מה ניתן להגיד על "החלום מסביר את ההתפתחויות במשור החברתי, וההתדרדרות )לכאורה( בהקש
האם היא עדיין קיימת, או שמא אולי היא לעולם לא באמת הייתה קיימת?  – 21-האמריקני" בתחילת המאה ה

הקורס יסקור כמה נושאים: המאבק לזכויות שחורים ונשים, התמודדויות עם תאגידים גדולים, הקשר בין מדיניות 
תרבותיות" -סוימות )כמו המלחמה הקרה(, עלייתן של אידיאולוגיות כמו "רבחוץ ותהליכים פנימיים בתקופות מ

 ועוד.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   18:15-19:45ד'  פרופ' מתיו סילבר   29402' ב
 

 : מסע תרבותי וקולינרי בעיר האורות"לחלום קרטייה בפריז"
סמויים מן העין, בהם סיפורה של דרך אבודה, בין הנתיבים התיירותיים של פריז מסתתרים סיפורים היסטוריים 

שתי מלכות אופנה, צופן סודי ואבירים. הסיפורים הללו מובילים אותנו גם אל מאחורי התפריטים, אל הרגעים 
שבהם נולדו כמה מהמאכלים הצרפתים המוכרים ביותר. בקורס נחשוף את הסיפורים תוך התייחסות למקורות 

 ת החומרית והספרות.שונים מתחום האומנות, התרבו
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  20:00-21:30 ד'   ד"ר מרב שניצר 29395ב' 
 
 

 פילוסופיה .ד
 

 להיות אדם
 -ערכיו והתכלית האנושיתמטרת הקורס להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד פילוסופיות בנושא טבע האדם, 

באמצעות טקסטים גדולים של תרבות המערב. עיון פילוסופי טקסטואלי מאפשר דיאלוג עמוק עם שאלות יסוד 
האם יצר לב האדם טוב או רע מנעוריו, מהו רצון חופשי ומה מבחין בין האדם לשאר  -בדבר טבענו האנושי 

שאנו יכולים לפעול מתוך בחירה ידי מערך של צרכים, יצרים ואינטרסים או -הברואים. האם חיינו מוכתבים על
וחירות אישית. הטקסטים הגדולים נבחרו מההגות הדתית והחילונית מראשית התרבות ועד ימינו. באמצעות 
הטקסטים שחלקם בני למעלה מאלפיים וחמש מאות שנים, נלמד כי שאלות פילוסופיות מהותיות העוסקות ברוח 

 בתרבות המערבית.טבעו וערכיו, הן שאלות יסוד עמוקות  –האדם 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  14:00-15:30ב'    ד"ר בינה ניר 29388' א
 

 קולנוע כטקסט פילוסופי
בקורס זה אנו נדון בחוויה הקולנועית כמזמנת חשיבה פילוסופית ושיח פילוסופי. בחלקו הראשון של הקורס אנו 

הקולנוע ושל השפה הקולנועית בכל הנוגע למצבו הייחודי נציג ונסביר את הפוטנציאל וההבטחה של טכנולוגיית 
של הצופה. יתקיים דיון היסטורי קצר בהתפתחותה המוקדמת של הטכנולוגיה שמאפשרת חוויה קולנועית 
ובמעמדה של אמנות הקולנוע כאמנות היברידית. נמשיך את הדיון בניתוח מושגי של מהותה וייחודה של אמנות 

טיבי הייחודי. דוגמאות קולנועיות יספקו כר נרחב לדיון משותף בפוטנציאל של חומרים הקולנוע וערכה הקוגני
קולנועיים לעורר ולארגן חשיבה פילוסופית. בחלקו המסיים של הקורס נקרין מספר סרטים באורך מלא ונדון 

 בהם כטקסטים פילוסופיים, תוך יישום מושגים ותובנות תיאורטיות שהושגו במהלך הסמסטר.
  60נ"ז / ש /  2ש"ס / ש 2

 12:15-13:45ב'    ד"ר ערן גוטר 23291ב' 
 

 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום
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 

ית, שהם מאבני היסוד של כל דיסציפלינה, הכרחי עבור מידה טובה של ספקנות אינטלקטואלית ויכולת דיאלוג
עיונית או יישומית, העוסקת בחיי אנוש. הקורס יעסוק באסטרטגיות אפקטיביות של חקירה בשפת היומיום ויקנה 
כלים לוגיים בסיסיים להערכה ביקורתית של טענות וטיעונים. מבין הנושאים שיילמדו: חילוץ מהלך טיעון מתוך 



 

 17 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

הוי כשלים לוגיים, ביקורת טיעון כושל ובנייתו מחדש כראוי. הקורס אף יקנה היכרות טקסט, ניתוח טיעון, זי
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
  14:15-17:45   ד'    ד"ר ערן גוטר 12226' ב

 
  

 מוסיקה, אמנות, תרבות .ה

 
   תרבות, חברה ומוסיקה בסין העכשווית

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

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

 זמננו.-תית והחברתית המורכבת של סין בתשיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבו
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    14:15-15:45' א  עדיאל פורטוגלי ד"ר 29309 'א
 

 האמנות והעיר: מציורי ערים לאמנות רחוב
בעשורים האחרונים הופכות הערים הגדולות ממקור השראה לאמנים לזירת האמנות עצמה, כשהרחובות, 

הבתים, משמשים כ"בדי ציור" לאמנות חתרנית, שבאופן אירוני הופכת אט אט לממוסדת. הכבישים וקירות 
ממחצית המאה התשע עשרה, עת שקפו וסמלו הכרכים -הקורס יציג את התהליכים שעברה ועוברת אמנות העיר

להפיכת  תוארו על ידי האמנים השונים ועד וככאלו-את תהליכי השינויים החברתיים, הכלכליים והטכנולוגיים
תרבותית, כפי שהיא משתקפת   -המרכזים האורבניים לבימה של מרחבי זיכרון חתרניים ולזירת מחאה חברתית

 באמנות הרחוב העכשווית. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12:15-13:45ד"ר פנינה רוזנברג  ד'   12059' א

 

 ימינוסוגיות ואקטואליה בראי הקריקטורה בעולם התקשורת הערבית בת 
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 

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30' ד  ד"ר עבוד סלאח  29238א' 

 
 ברלין בקולנוע

ברלין חוותה במאה העשרים אירועים היסטוריים משמעותיים ביותר כעליית הנאציזם, נפילת החומה ברלין 
ואיחוד הגרמניות, שהטביעו את חותמם הרבה מעבר לגבולות המרחב הגרמני ומעבר לטווח הזמן בו התרחשו. 

סרטים  –אלו במגוון סוגות אירועים אלו הונצחו בסרטים המנסים להתמודד עם אירועים דרמטיים וטראומטיים 
מוזיקליים, סרטי דרמה, קומדיות וסרטי ריגול. בקורס יתקיימו דיונים על מבחר סרטים שיציגו את העיר והמתרחש 

-בה משלהי רפובליקת ווימאר ועד איחודה, כשהם משקפים את החברה  המתמודדת עם האירועים הפוליטיים
 . חברתיים תוך שתוף פעולה או מחאה-היסטוריים

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00'  ד פנינה רוזנברג ד"ר  29405ב' 

 
 "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

מובילים למחוזות המאבק הפמיניסטי. זהו גם סיפור התהוות העיר פריז כמרכז האופנה העולמי, תהליך ששורשיו 
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
  14:15-15:45   'ד    ד"ר מרב שניצר 29391' ב
 

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

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

 
  

 לימודי שואה .ו
 

והאנושיות בתקופת שאלת האדם ) "במקום שבו אין אנשים השתדל להיות איש" )מסכת אבות
 השואה

העיסוק בשאלת האדם והאנושיות בתקופת השואה מזמן אתגר ערכי מורכב. התמודדות עם סוגיה זו הינה בעלת 
חשיבות רבה ברמה האישית, היהודית והאוניברסאלית גם לאור הקשריה האקטואליים. בניסיון להתמודד עם 

מה היו הדילמות שעמדו בפני היהודים בעמדם מול פרק מרתק זה הקורס יעסוק, בין היתר, בשאלות כמו: 
המרצחים מחד ואל מול שכניהם מאידך? כיצד קרה ששכנים קמו על שכניהם להרגם? כיצד הצליחו יחידים 
להפוך מ"עומדים מן הצד" למצילים? אילו כוחות עמדו להם ועם מה היה עליהם להתמודד? מה הפך אחרים 

 כו "אנשים רגילים" לרוצחים?לאדישים או משתפי פעולה? מדוע הפ
    56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15:45-17:15   'ב  גב' נעמה אגוזי  11025' א
 

 (04.03.18 -מעודכן נכון ל)מבוטל   שואה וקיום: היבטים הומאניים ורב תרבותיים של השואה
 
 .1939-1945גורל היהודים במלחמת העולם השנייה, בגלל המלחמה ההיא":"

השנייה מומש הלכה למעשה "הפתרון הסופי של בעיית היהודים", ע"י גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם 
ועושי דברה. הקורס בודק ובוחן את הקשר בין מהלכי המלחמה, והשפעתם הישירה והעקיפה על גיבושו של 

נסה "הפתרון הסופי", ועל גורלם הטרגי של היהודים בשנים אלה. מתוך דיון ובחינה של סוגיה מורכבת זו מ
 הקורס לבחון את שאלת ייחודה של שואת היהודים, בהקשרה של מלחמת העולם השנייה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45ד'       מר אייל מזרחי 29401' א

  
 עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה

הישראלית ממש עם תום עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה הם מהנושאים אשר העסיקו את החברה 
מלחמת העולם השנייה, וממשיכים להוות מוקד לדיון עד ימינו. הקורס יסקור מגוון אסטרטגיות, שבהן נקטו 

. הקורס יתאר וינתח 1933-1945היהודים בכדי להתנגד למדיניות המשטר הנאצי שנכפתה עליהם בין השנים 
ושי דברו: התנגדות של יחידים וקבוצות, התנגדות את סוגיה ומאפייניה של ההתנגדות היהודית לנאציזם וע

מזויינת והתנגדות רוחנית. הקורס ילווה במקורות מהתקופה ובספרות מחקר עדכנית, שאותה יהיה על 
 הסטודנטים לקרוא. בסיום הקורס ידרשו הסטודנטים לכתוב עבודה על אחד מהנושאים שנדנו בשיעורים.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45  ד'    גב' נעמה אגוזי 29236ב' 
 

  
 
 
 

 מגדר .ז

 
 שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 

הן שילמו מחיר אישי כבד, לעגו להן, התעלמו מהן, חלקן אף נאסרו. מה הוביל לכך שעשרות שנים עברו עד שהן 
זכו להכרה? מדוע היו גם שנים ארוכות של שתיקה? שאלות אלו הן חלק מהשאלות המרכזיות בהן נדון בקורס. 

 בטקסטים מרכזיים.  הדיון יעשה תוך התייחסות לרקע ההיסטורי, צפייה בקטעי סרטים וקריאה
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:00-19:30   'ב   ד"ר מרב שניצר 29404' א
 19:35-21:05   'ב   ד"ר מרב שניצר 29404' א

 
 סקס ואבולוציה
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מתחילת דרכו אופיין המדע כתחום גברי שהעיסוק בו דורש חשיבה רציונלית ואובייקטיבית שאופיינה כחשיבה 
זאת היה המדע מושפע ממוסכמות חברתיות ותרבותיות ומדעות קדומות ולכן עסק לא רק גברית. יחד עם 

בחשיפת האמת אלא גם ביצירתה. בין היתר סיפק המדע הוכחות "מדעיות" לנחיתות הגופנית, האינטלקטואלית 
ות. והמוסרית של נשים ושל אנשים מגזעים לא לבנים. נדון בהשפעת המדע על תפישות סקסיסטיות וגזעני

אימהות, אונס, אמצעי מניעה והפלות,  -בהמשך נדון לעומק בסוגיות מורכבות שנמצאות בתפר בין מדע וחברה
 טכנולוגיות פריון כמו הפריה חוץ גופית, תרומת ביציות ופונדקאות, שיבוט, ועוד.

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

   14:45-16:15א'     עדנה גורני 20117ב' 

 
 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
  18:15-19:45   'גב' נעמי לבנקרון   ד 12110' ב
 

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

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

שהובילו להתפתחותה של פריז כמרכז אופנה רחוקים בהיסטוריה. בקורס נסקור את השורשים ההיסטוריים 
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
  14:15-15:45   'ד    ד"ר מרב שניצר 29391' ב
 

 תרבותי וקולינרי בעיר האורות: מסע "לחלום קרטייה בפריז"
בין הנתיבים התיירותיים של פריז מסתתרים סיפורים היסטוריים סמויים מן העין, בהם סיפורה של דרך אבודה, 
שתי מלכות אופנה, צופן סודי ואבירים. הסיפורים הללו מובילים אותנו גם אל מאחורי התפריטים, אל הרגעים 

מוכרים ביותר. בקורס נחשוף את הסיפורים תוך התייחסות למקורות שבהם נולדו כמה מהמאכלים הצרפתים ה
 שונים מתחום האומנות, התרבות החומרית והספרות.

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

 

 
 שפות  .ח

 
 (20.08.17 -)מעודכן נכון ל  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

 
 הערבית()אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה ערבית מדוברת מתחילים 

רצישראלי. הקורס אהקורס מקנה ידע בסיסי וניסיון מעשי באומנות השיחה בערבית מדוברת בלהג מקומי צפון 
יר המרכזי של הקורס הינו צמפנה דגש להאזנה לערבית מדוברת בשיח יום יומי בעולמו של הערבי בארץ. ה

 הבנה.ו הבנה והיכרות עם השפה הערבית המדוברת: קריאה
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15 ו' ד"ר סלאח עבוד 12247א'  

 

 ()אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה הערבית מתקדמיםערבית מדוברת 
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הקורס מקנה ידע רחב יותר וניסיון מעשי באומנות השיחה בערבית מדוברת בלהג מקומי צפון ארצישראלי. 
יומי בעולמו של הערבי בארץ, ומאפשר חשיפה גבוהה הקורס מפנה דגש להאזנה לערבית מדוברת בשיח יום 

יר המרכזי של הקורס הינו הבנה והיכרות עם השפה הערבית המדוברת: קריאה, ציותר על הערבית המדוברת. ה
 הבנה, ויכולת תקשורת וניהול שיחות עם האחר.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12247 :ק
 09:45-11:15   'ו    עבוד סאלחד"ר  12249' ב

 
 

 חטיבה לניהול עסקי ותעשייתי
 

 קורסי חובה<<
 

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

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

 מותיים במחקר המדעי.המדגם. הקורסים מקנים ידע בשיטות של עיבוד, תיאור והצגה של נתונים כ
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  16:15-19:45 א' גב' לימור ודס 12199א'  
  11:30-14:30 ו' גב' לימור ודס 12199א'  
 11:30-14:30 ו' אוהד מרכוס ד"ר 12199א'  
 11:30-14:30 ו' ד"ר אוהד מרכוס 12199ב'  

 

 תפעול ולוגיסטיקה
עקרונות וכלי ניהול בתחומי תפעול ולוגיסטיקה בארגונים עסקיים ותעשייתיים. הקורס מקנה ידע והבנה של 

למערך התפעולי והלוגיסטי יש השפעה רבה על מידת רווחיות החברה דבר הבא לידי ביטוי בניהול יעיל של 
בודתו משאבי הייצור והחומר. כל מנהל חייב להכיר את עקרונות התפעול והלוגיסטיקה על מנת שיוכל לבצע את ע

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'   מר מאיר שנרך 12214א' 
 

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

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

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

 16:15-19:45 א' גב' לימור ודס 12198ב'  
  11:30-14:30 ו' גב' יעל סקורקוביץ 12198ב'  

               

 
 

 אסטרטגיה עסקית
הקורס באסטרטגיה עסקית עוסק בהבנת הגורמים המעצבים את ההתפתחות והכיוון של האסטרטגיה העסקית 
בארגונים. אנו נעסוק בזיהוי יכולות האסטרטגיות של הארגון, ניתוח שווקים, נבחן אסטרטגיות עסקיות ומודלים 
עסקיים בשוק וזאת על מנת לעצב כיוון אסטרטגי לחברה ולבנות לה יתרון תחרותי בשוק. מטרת הקורס היא 

ות ניהולית ולמתן פתרונות עסקיים לפתח חשיבה ביקורתית, לפתח יכולת ניתוח עסקית ומיומנות לקבלת החלט
למצבים וצרכים עסקיים שונים. הקורס הוא קורס אינטגרטיבי שמיישם ידע שנלמד בקורסים שונים ויועבר בשיטה 

 של ניתוח אירועים מהשטח. הקורס יסייע לכל סטודנט המעוניין להשתלב בעתיד בתפקיד ניהולי בארגון.
  60נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2

   16:15-17:45א'      אמיר להט ד"ר  12279ב' 

 
 מבוא לשיווק 
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שיווק הנו תהליך הניתוח, התכנון, היישום, התיאום והבקרה של יצירה, המחרה, קידום מכירות והפצה של 
מוצרים שירותים ורעיונות שנועדו לאפשר עסקות חליפין עם שווקי מטרה מתוך כוונה להשיג את מטרות הארגון. 

התפיסה השיווקית המודרנית, לימוד מושגים ועקרונות שיווקיים,   הקורס הנן הקניית ידע בסיסי על מהותמטרות 
ופיתוח כלים לקבלת החלטות שיווקיות. נושאי הלימוד בקורס הנם חשיבות השיווק, מושגי יסוד, תפיסות 

ים, פילוח שוק, אסטרטגיות מיתוג, שיווקיות, פיתוח אסטרטגיות ותוכניות שיווק, יצירת ערך לקוח, התנהגות צרכנ
אסטרטגיות תחרותיות, אסטרטגיית המוצר, אסטרטגיות המחרה, ניהול ערוצי שיווק, ניהול תקשורת המונים, 

 ניהול שיווק ישיר, שיווק בינלאומי.
  60 נ"ז / ש' / 2שש"ס /  2

  20:00-21:30   א'    אמיר להט ד"ר 12228ב' 
 
 

 סמינריונים<<
  
 התנדבות לעבודה: עסקים חברתיים בישראלין ב

עסקים חברתיים מוקמים על מנת לקדם מטרה חברתית תוך שימוש בדרכים יצירתיות, גילוי נחישות ומוכוונות 
הנחת היסוד היא, שניתן להקים עסקים למטרות רווח )לא מקסום רווח( ובו בזמן לממש מטרות  פיננסית. 

קיימא? מטרת -לשלב בין השתיים וכיצד ניתן להפוך עסק חברתי לבאחברתיות. השאלה אם כן, כיצד ניתן 
הסמינריון היא למדיה והתנסות במחקר איכותני יישומי דרך ביצוע אתנוגרפיה לעסק חברתי. במסגרת הסמינריון 
נלמד לבצע מחקר בפועל: משלב תכנון ובחירת נושא, דרך הגדרת החקר ושאלותיו ועד לביצוע הראיונות, 

מצאים וכתיבת הדו"ח הסופי של המחקר. הסמינריון מבוסס על עבודת מחקר מלאה, אותה תבצעו מ ניתוח 
  מתוך עניין אישי במטרה להביא להבנה חדשה של הנושא ושל יישומו בשטח, בישראל.

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4
 שיטות מחקר וכתיבה מדעית  12198פטור,  /ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
    16:15-19:45  ד'   ונטורה-ד"ר גלית ינאי 12031' א
 

 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
 

 ניהול ועיתוד מלאי 
הקורס עוסק בניתוח מערכות מלאי המהווה את הבסיס להבנת ניהול מלאי וניהול שרשראות אספקה בארגונים. 
הקורס כולל הכרת מושגי יסוד בניהול ועיתוד מלאי, מודלים, עקרונות בסיסיים ויישומים. הקורס מציג מודלים 

הגורמים המשפיעים על הביצועים של מערכות  מנתח את המתארים מערכות מלאי בעלות מאפיינים שונים ו
מלאי אלה. הקורס נותן כלים לתפעול יעיל של מערכות מורכבות ומציג היבטים כמותיים ואיכותיים המושפעים 
מקבלת ההחלטות במערכות ניהול ועיתוד מלאי. בקורס מושם דגש על הקשר בין החלטות ניהול מלאי לבין 

 שאבים והפצה. החלטות ייצור, הקצאת מ
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
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  16:00-18:30    ב'        מר משה דב  41064א' 

 
   ניהול רכש והתקשרויות

מטרת הקורס להקנות מושגי ייסוד בניהול רכש, איתור ספקים ודרכי התקשרות, תיאור תהליך הרכש וגישות 
לרכש בארגונים, הקשר בין רכש לשרשרת ההספקה ועבודה עם ממשקים. בנוסף, הקורס יעסוק  שונות 

ם תהליך הרכש יעסוק חוזים והתקשרויות, ניהול מלאי ושינוע. לסיכו ניהול באסטרטגיות לניהול משא ומתן, 
 הקורס בצד המשפטי וסגירת חוזים. בקורס תלמד סימולציה לניהול משא ומתן בכל תהליכי הרכש. 

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
      09:45-12:15  ו'          מר דוד וילהלם 41062א' 
 

 (15.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   ניהול מכירות ומוכרנים
 

 (15.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   עסקיניהול משא ומתן 

 
 )קורס מתוקשב(אבטחת איכות 

איכות מוצרים ושירותים הפכה להיות גורם מוביל בתחרותיות של המגזר התעשייתי והעסקי. מטרת הקורס היא 
לצייד את הסטודנט בכלים הדרושים לאבטחת איכות ולהכשירו להבין את התהליך הדרוש להשיג איכות ברת 

בשווקי הארץ והעולם. הקורס מתחלק לשני חלקים: חלקו הראשון עוסק בכלים לאבטחת איכות ואילו  תחרות
, עלויות איכות, Taguchi, דגימת קבלה, שיטות SPCהשני במערכות אבטחת איכות. בין הנושאים הנדונים: 

TQM 9000ו- ISO המוצר או השירות . אבטחת איכות הינה גישה ניהולית שמטרתה הקניית ביטחון באיכות
מימושה של גישה זו מתבצע ע"י תכנון נכון לאיכות של המוצר והשירות. הבטחת   המסופק ללקוח ולארגון כאחד.

 המימוש מושגת ע"י בקרת איכות של תהליכי הייצור, מתן השירות, וכלל תהליכי העבודה בארגון.
 56/  מתוקשב נ"ז / ש' 3שש"ס /  3

        מר משה דב  41070א' 

 
 )קורס מתוקשב(תיאוריות מתקדמות בשירותי אנוש 

הקורס מציג את הרקע ההיסטורי וההתפתחותי של התיאוריות הארגוניות המשמשות בסיס ניהולי בשירותי 
. הנושאים המרכזיים יגזרו מתיאוריות מסורתיות בשירותי אנוש, IXXועד למאה ה XXאנוש מהתחלת המאה ה

מדעיות ותיאוריות התנהגותיות. כמו כן, יושם דגש על היבטים של דינאמיקה ארגונית, -תיאוריות ניהוליות
הגורמים הסביבתיים המשפיעים על הארגון וראיית תופעת הארגון כאסטרטגיה להשגת מטרות חברתיות 

מכוון, בין היתר, להקנות לסטודנטים תובנה מקצועית ורכישת מגוון רחב של כלים וטכניקות ואנושיות. הקורס 
   ניהוליות ליישומן בשירותי אנוש.-ארגוניות

 60 /מתוקשב נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
    ד"ר חביאר סימונוביץ  80309א' 
    

   לוגיסטיקה צבאית
לוגיסטיקה צבאית ,ניהול המערכת הלוגיסטית במערכות ומבצעים מטרת הקורס להקנות מושגי ייסוד בנושא 

גדולים, הצגת בסיס תאורטי עבור לוגיסטיקה בשדה הקרב, הבנת המערכת הלוגיסטית במערכה מהרמה 
 הטקטית ועד הרמה האסטרטגית ולהקנות כלים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה.

 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
   15:00-17:30  א'   וזמר רון איל 41073ב' 

 

 דיורהמדיניות 
דירות הן מוצר יקר ומעורבות הממשלה חיונית כדי להתאים את הכמות המיוצרת בשוק לכמות הרצויה מבחינה 
חברתית. לתמהיל חזקות המגורים )בעלות, שכירות בתנאי שוק ושכירות ציבורית( השפעה רבה על אופי ותפקוד 

עבר במעורבות ממשלתית גבוהה בשוק הדיור. בעשור האחרון הממשלה החברה. מדינת ישראל אופיינה ב
 הקטינה באופן משמעותי את מידת מעורבותה ולכך השלכות על רמת המחירים ומבנה השוק.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   'א  ד"ר גילת בן שטרית 12264' ב
 

 (22.02.18 -)מעודכן נכון למבוטל   מבוא לתכנון עיר ואזור

 
 תורת הארגונים

אחד המאפיינים הבולטים של החברה האנושית המודרנית היא התארגנות החיים סביב ובאמצעות ארגונים. בד 
המסגרות הארגוניות  בחברה, בערכים ובטכנולוגיה השתנו והתפתחו השינויים בבד עם הקצב הגובר של

ל המושגים בתחום ארגונים. מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים היכרות והבנה של מכלו  והתפיסות כלפי
קלאסיות ומודרניות. הקורס מבוסס על תפיסת ארגונים כמערכות  -הארגון, כולל גישות ותיאוריות מרכזיות 
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פתוחות המושפעות מהסביבה בה הם פועלים. לפיכך הסטודנטים יתוודעו הן להיבטים של הארגון פנימה כגון, 
 של הסביבה החיצונית בה פועל הארגון. מרכיבים במבנה הארגוני והתרבות הארגונית והן להיבטים

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:30-18:00   ב'    ד"ר אריאלה הראל  21083  ב'

 
 (22.02.18 -)מעודכן נכון למבוטל   מערכי ניהול עסקי

 
 היבטים חברתיים ופסיכולוגיים -משא ומתן וניהול קונפליקטים

ניהול ויישוב קונפליקטים ומשא ומתן. משא ומתן הוא כלי חשוב  הקורס יעסוק בהיבטים הגלויים והסמויים של
בחיי כולנו, בין אם בחיינו הפרטיים ובין אם בחיינו המקצועיים. מנקודת מבט רציונאלית אנו אמורים לקבל רק 
החלטות שמתיישבות עם האינטרסים שלנו. בפועל, נושאים ונותנים הם לא תמיד רציונאליים והגיוניים, 

ם במהלך משא ומתן מושפעת מנורמות חברתיות, מרגשות, מהטיות בחשיבה ומהיבטים סמויים התנהגות
-אחרים. במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו למודלים עדכניים בתחום ויתנסו בניתוחם מנקודת מבט פסיכולוגית

ואסטרטגיות.  חברתית, ובהתייחסות לגורמים כמו רגשות, סטריאוטיפיים, כשלים קוגניטיביים, כוח, טקטיקות
המודלים והטקטיקות אשר ילמדו בקורס יקנו לסטודנטים כלים פרקטיים ותיאורטיים אשר יסייעו להם להתמודד 

 באופן מושכל יעיל ובונה עם מצבי סכסוך, קבלת החלטות ומשא ומתן.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30  ו'קוריאט  -ר ענבל פלג"ד 11116' ב

 
 ניהוליות טכניקות

ארגון עסקי תעשייתי מורכב ממערכות ניהול רבות שרק אם יפעלו בצורה יעילה הארגון יוכל להשיג את יעדיו. 
חשוב מאד לתת לבעלי תפקידים כלי ניהול ועקרונות עבודה נכונים מתוך כוונה שיבצעו את תפקידם על הצד 

אשיים שיאפשרו ללומד לרכוש מיומנויות הטוב. טכניקות הניהול המועברות בקורס מכסות תחומי פעילות ר
 ויכולות שיסייעו לו בביצוע תפקידו .

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15   ו'  מר מאיר שנרך 12224' ב
 

 ניהול שרשראות אספקה 
שרשרת אספקה כוללת את כלל הפעילויות הדרושות להפיכת חומרי גלם למוצרים ושירותים ולאספקתם 

המרכיבים יחד את שרשרת האספקה.  .פעילויות אלו מבוזרות בד"כ בין ארגונים עסקיים רבים,ללקוחות 
הביצועים של כל ארגון ,הנמצא בתוך שרשרת אספקה ,תלויים מאד בביצועים של הארגונים האחרים בשרשרת. 

הפעילויות התעצמות התחרות בין חברות עסקיות הביאה להכרה בהכרח בניהול אינטגרטיבי של כל 
במטרה להביא את השרשרת כולה לביצועים מיטביים .אודות להתפתחות טכנולוגית המחשוב והמידע   הללו

הקורס יציג את מרכיבי השרשרת,  .נון ,תפעול וניהול שרשרת ה אספקה,ניתן כיום ליישם מתודולוגית של תכן ,תכ
ציות האחרות בארגונים וכלים לעבודה סוגים שונים של שרשרות הספקה, שילוב שרשרת ההספקה עם הפונק

יעילה יותר של השרשרת. הקורס יעסוק בתהליכי קבלת החלטות של ארגונים הנמצאים בשרשרת אספקה 
הייצור, ניהול המלאי , תכנון ההפצה וישלב הצגת העקרונות של תהליכי קבלת  מיקום מתקנים ,ניהול   בתחומי

 החלטות בעזרת מודלים כמותיים.
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

   10:45-13:15   ו'   מר משה דב 41063ק' 

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  משפט עסקי

לימוד ודיון בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של הדינים החלים במסגרת המשפט העסקי בישראל: דיני תאגידים, 
 ועוולות עסקיות.   בפרקטיקה העסקית, דינים מיוחדים דיני בנקאות, דיני שוק ההון, דיני צרכנות ושיווק

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:00-11:15ו'                     אמיר להט ד"ר 12282ק' 

 
 

 החטיבה לכלכלה ועסקים
 

 קורסי חובה<<
 

 כלכלת ישראל
מטרת הקורס היא להכיר את המבנה הכללי של המשק הישראלי בעבר ובהווה, תוך יישום מודלים מאקרו 
כלכליים למשק הישראלי. במסגרת הקורס ילמדו נושאים שונים אשר משפיעים על המערכת הכלכלית כמו, העוני 

 בישראל, השפעת המערכת הפוליטית כל הכלכלה, מבחר במט"ח וכו'.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
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 12234 ק:
    16:15-17:45   'א              ד"ר טל שחור 12250' א

 
 כלכלנים א'כלכלה ללא 

הקורס עוסק במיקרו כלכלה, כלומר, דרך הפעילות של היחידות הקטנות שפועלות במשק. יחידות אלה מתחלקות 
הצרכנים שקונים את  והשירותים ומוכרים אותם בשוק. ב.לשתי קבוצות: א. יצרנים אשר מייצרים את המוצרים 

רן שמסתכמת לעקומת ההיצע, לאחר מכן אותם המוצרים. במסגרת הקורס נלמד בשלב ראשון את תורת היצ
נלמד את תורת הצרכן שמסתכמת לעקומת הביקוש, ובסופו של דבר נבחן את פעילות השוק, המקום בו ההיצע 
והביקוש נפגשים. במסגרת הקורס נתעכב גם על מרכיבים מסוימים של פעילות הממשלה, והשפעתה על 

, ולכן יתרכז יותר בעקרונות כללים של המערכת, ופחות השווקים. הקורס מיועד לסטודנטים שאינם כלכלנים
 בפרטים הטכניים.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:15-19:45   א'               ד"ר טל שחור 12232א' 

 
 חשבונאות פיננסית

 הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בהבנת הדוחות הכספיים ובעקרונות הרישום החשבונאי המסייעים
להנהלת העסק לקבל החלטות חשובות. במסגרת הקורס נכיר את השפה החשבונאית ועקרונותיה ונערוך מס' 

 ניתוחים חשבונאים בליווי מסקנות ניהוליות חשובות.
 60נ"ז/ ש' /  2שש"ס /  2
 (12.09.17 -)מעודכן נכון ל 18:15-19:45   ד'  רו"ח מחמוד איוב 12220 'א
  

 כלכלה ללא כלכלנים ב'
הקורס עוסק במאקרו כלכלה, כלומר ביחידות כלכליות גדולות )מדינות(. במסגרת זו נלמד את מושגי היסוד 
שקשורים לכלכלה של מדינות, ושלושה מודלים עקרים שמנתחים את הפעילות הכלכלית של המדינה. כמו כן 

נושאים אקטואליים אשר נבחן מהי המדיניות המומלצת לממשלה במצבים השונים. במסגרת הקורס נעסוק גם ב
קשורים לאירועים כלכליים בישראל. הקורס מיועד לסטודנטים שאינם כלכלנים, ולכן יתרכז יותר בעקרונות כללים 

 של המערכת, ופחות בפרטים הטכניים
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12232ק: 
 18:15-19:45   א'        ד"ר טל שחור 12234ב' 

 
 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 

וי מהותי במדיניות החברה. עסקית כאשר הם עוסקים במציאת שותפים לפרויקט או מתכננים לבצע שינ 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
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   12220ק: 
  18:15-19:45   א'        אמיר להט ד"ר 12211' ב

 
 מבוא למימון 

הקורס יעסוק ביסודות של התיאוריה המימונית הקובעת ומשקללת את מחירו של הכסף ושל תזרימי מזומנים 
הנובעים מהלוואות השקעות וממקורות אחרים. לצורך זה יילמדו כלי חישוב וניתוח העוסקים בחישובי ריבית, 

 עיתוי וסיכון. תשואה, היוון תזרימי מזומנים, דרוג השקעות,
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  16:15-19:45ד'       רו"ח יעקב טוכמן  12256' ב
 

 קורסי בחירה<<
 

 מה מסתתר בתוך תלוש השכר?
הקורס יתמקד במבנה תלוש  הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות לתחום מיסוי היחיד ותחום יחסי עובד מעביד.

כחלק מהנושאים יילמדו חוקי עבודה שונים כגון חוק  עלות, ברוטו ונטו.השכר של עובד שכיר תוך הבחנה בין 
יינתן דגש לאופן חישוב המס כולל נקודות  פנסיית חובה, חוק ימי חופשה, חוק ימי מחלה וחוק פיצויי פיטורין.

 במהלך הקורס יילמדו חלק מהנושאים תוך בחינת פסקי דין רלבנטיים לתחום הנלמד. זיכוי.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
     18:15-19:45 אביב רופל   א'  רו"ח  12105' א



 

 25 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

 
 כלכלה חברתית

מאתגרת את הדיסציפלינה הכלכלית ומציבה בפני מקבלי החלטות וחוקרים אתגרים שארגז הכלים  21-המאה ה
טכנולוגית שיש לה לצד קפיצת דרך , 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
הקורס עוסק בסוגיות אקטואליות המאתגרות את  . היעדים המרכזים המסורתיים בתחומי הכלכלה והחברה

שברים פיננסיים, עבדות מודרנית, קשרי הון ההחברה ואת הממסד הכלכלי, כגון אי שוויון, אבטלה טכנולוגית, מ
שלטון ויוקר המחייה ומשלב בין התיאוריה הכלכלית הקלאסית לבין גישות כלכליות "מחוץ לקופסה" של כלכלנים 

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

 יישומים בשוק ההון הישראלי  -ניהול השקעות
בסביבת ריביות נמוכה, חשיבות ההיכרות עם אפיקי השקעה אלטרנטיביים בשווקים הפיננסיים גבוהה מתמיד. 
קורס זה יעסוק בהיכרות עם מכשירי ההשקעה הבסיסיים הקיימים בשוק ההון ואשר נסחרים בבורסה לני"ע בתל 

ביב, ובאופן שבו ניתן להתאים את אפיקי ההשקעה לצרכיו הספציפיים של המשקיע, בהתחשב בצרכי הסיכון א
שלו ונזילותו. הקורס ייפתח בסקירה קצרה של המערכת הפיננסית ותפקיד המתווך הפיננסי ויצלול מיד פנימה 

פרק קצר יוקדש לאופציות וחוזים  לסוגיות מעשיות של השקעות במניות, אגרות חוב, קרנות נאמנות ותעודות סל.
עתידיים. במסגרת מטלות הקורס, תיכלל התנסות מעשית בבניית תיק השקעות וירטואלי על מנת ליישם את 

 העקרונות הנלמדים בקורס. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30   ו'   רו"ח שי צבאן 12100' א

 
 משברים פיננסיים

קשורים זה בזה בקשר בל יינתק. משברים פיננסיים, המתארים מצב שבו שוויים של נכסים שוקי ההון המודרניים 
 פיננסיים ובהמשך של מוסדות פיננסיים יורד בחדות ובמהירות, יוצרים לפיכך השפעה גלובלית חוצת מדינות.

, המעצימות את משברים פיננסיים מלווים במקרים רבים בפאניקה של משקיעים, בתגובות חדות וקיצוניות שלהן
אך כיצד נוצר משבר פיננסי?  המשבר הפיננסי וגולשות לתחום הריאלי, באופן שמשפיע על חיינו היום יומיים.

האם באמת אפשר למנוע את המשבר הפיננסי הבא? כיצד לנהוג במצב של משבר פיננסי, ומה יכולים קובעי 
במהלך הקורס החשוב והחדשני שדן באספקלריה המדיניות לעשות בעניין? שאלות אלו, ורבות אחרות, יידונו 

  היסטורית ועדכנית בו זמנית במהות משבר פיננסי ובהיווצרותו.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    09:45-11:15ו'      רו"ח שי צבאן  12106א' 

 
   דיני עבודה

בסיסי בהבנת סוגיות מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית קודמת, כלים וידע 
ראשוניות של דיני העבודה בישראל. הקורס יעסוק בעקרונות תיאורטיים בדיני העבודה ויישומם בפועל בחיי היום 

מעביד, חוזה העבודה האישי, חוקי המגן, סיום יחסי עבודה, חופש -יום. מערכת בתי הדין לעבודה, יחסי עובד
אפליה, מניעת הטרדה מינית במקום העבודה ומשפט העבודה העיסוק, שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור ה

 הקיבוצי )חופש ההתארגנות המקצועית, ארגוני עובדים ומעבידים(.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45  ג'  ד"ר עו"ד נחום פרנקל 72043ב' 

 
 (15.01.18 -)מעודכן נכון למבוטל   מורה נבוכים לחיסכון הפנסיוני בישראל

 
 כלכלת משק הביתניהול 

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 

המוצעות לנו? מדוע הבורות הפיננסית נכון? כיצד, אם בכלל, משתמשים באשראי ובוחנים את האלטרנטיבות 
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'/  2"ס / שש 2
     20:00-21:30   'ד   מר רונן אביגדור 12283' ב
 

  )קורס מתוקשב(  ניתוח דו"חות כספיים
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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 

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
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון לכלכלת מגזר השירות   
שמונה מכל עשרה אנשים כיום עוסק במתן שירותים. מטרת הקורס היא להבין את המבנה והמאפיינים המיוחדים 
של תעשיית השירותים. ננסה להבין מה זה בדיוק שרות, איך אומדים ביקוש לשירותים ומה ניתן לעשות כדי 

דוגמאות ספציפיות כמו תיירות, "לנהל" את הביקוש. מנגד נאפיין את ההיצע של תעשיה מיוחדת זו. נתייחס ל
 תחבורה, שרותי בריאות, והמגזר הפיננסי. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 16:00-19:30  א'   טייטלר-ד"ר שרון רגב  12085ק' 
 

 

  לחינוךחטיבה 
 

 קורסי חובה<<
 

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

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 

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

בחיבור  להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות
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.
     60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 (16.10.17 -)מעודכן נכון ל 16:00-19:30 ג'      גב' עירית פרידמן 11215' א

 
 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
 60נ"ז / ש' /  4 /שש"ס  4
  16:00-19:30   'גיועד אליעז   ד"ר  11216' א
 

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

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

 60 / נ"ז / ש' 4שש"ס /  4
       16:00-19:30   ג'   יועד אליעזד"ר  11217' 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 

, םדיאלוגיוהפתוח, בתי הספר ה . תכניי הלימוד יתייחסו לחינוך הדמוקרטילםדוגמאות לבתי ספר כאלו בארץ ובעו
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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
    14:15-15:45   'ג   עמית רוטמן גב' 11226  'א

 
 (06.09.17 -)מעודכן נכון ל  סוגיות מרכזיות בחינוך הבלתי פורמאלי

הקורס מיועד לסטודנטים הרוצים להעמיק בסוגיות חינוכיות הקשורות לעולמם של ילדים ובני נוער במסגרות 
ילדים, הורים וקהילה. הידע  -החינוך הבלתי פורמאלי, תוך טיפוח ולימוד של יחסי הגומלין עם הסביבה האנושית 

למשתתפים הבנה טובה יותר של צרכיו ועולמו הפנימי של הילד התאורטי והמעשי שיילמד בקורס יעניק 
והמתבגר "בעולם שמחוץ לבית הספר" וכלים מעשיים לעבודה בשטח במסגרות השונות תוך שילוב של תאוריה 

 ומעשה. בקורס ישולבו קטעים מתוך סרטים ותיאורי מקרה. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45  מר שי אפרת ד'  33162א' 

 
 התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מתמודדים בחיי היום יום עם אתגרים רבים. הורים אלו נאלצים להתמודד עם 
הקורס  חברתי, ופעמים רבות זקוקים להכוונה מקצועית ולתמיכה רגשית.-קשיים, הן בפן החינוכי והן בפן הרגשי

בתהליך הגילוי והקבלה של הלקות, בהשפעת גידול ילד עם צרכים מיוחדים על כלל המשפחה ובפרט על יעסוק 
בזכויות של משפחות אלו, ובתוכניות התערבות שנועדו לסייע להן.  ילד, בדרכי התמודדות,-האחים, ביחסי הורה

 ת שנמצאו יעילות.במהלך הקורס ישולבו סיפורים אישיים של הורים, וכן התנסויות בשיטות התערבו
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45  א'  ד"ר ענבל בכלר סיון  33097ב' 

  
 לקויות למידה

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

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

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

 וריכוז בכיתה רגילה ובדרכי סיוע לתלמידים אלו.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    16:15-17:45   'ג   סיון-ענבל בכלר ד"ר 11227  'ב
 

 (25.02.18 -)מעודכן נכון למבוטל   מבוא לייעוץ חינוכי 
 

 משפחה
כחלק  –בקורס יוצגו תיאוריות משפחתיות מרכזיות )בין דורית, תקשורתית, מבנית(, ומעגל החיים המשפחתי 

. להיחשף למושגים 1מכלי האבחון בהתבוננות על המערכת המשפחתית. יש לו שתי מטרות מרכזיות: 
. להתנסות במספר כלים, כגון, שאלונים, תרגילים בקבוצות, שיסייעו לסטודנטים 2המשפחתיים המרכזיים. 

 להתבונן לאור המושגים על המשפחות שלהם.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  20:00-21:30   'ג   ד"ר אורה פלג 11228  'ב

 
 
 

 לימודי משפט
 

 קורסי חובה<<
  

 מבוא למשפט פלילי
מטרת הקורס הינה פתיחת צוהר לעולם המשפט הפלילי והצגת הכללים והמושגים העומדים בבסיסו. במהלך 

בעקרונות המרכזיים הקורס נלמד לנתח ולבחון עבירות פליליות שונות לאור היסודות הנדרשים לכל עבירה. נדון 
של המשפט הפלילי, במטרות הענישה, נכיר את הפרוצדורה הפלילית, את הצדדים לעבירה ואת העבירות 
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הנגזרות, נבחן את גבולות המשפט הפלילי ואת הסייגים ואת ההגנות הקיימות. במהלך הדיון בנושאי הקורס, 
רץ ובעולם. בנוסף לחומר הנלמד יוקדש זמן תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים על סדר היום בא

  לשם דיון פתוח בנושאים חדשותיים בתחום הפלילי.
   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  11:30-14:30 ו' עו"ד שלמה מושיץ 11042א'  
  11:30-14:30 ו' עו"ד איציק בן חיים  11042ב'  

 
 מבוא לתורת המשפט

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

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

( כרונית. indeterminacyהיקבעות )-חלוקות משפטיות או שמא מערך הכללים המשפטיים מתאפיין באיאחת למ
 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' ב
 

 )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  ן,דיני משפחה ועיזבו דיני חוזים, לרבות דיני נזיקין, משפט מהותיים,

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

 קורסי בחירה<<
 

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

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 

של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעסוק בהכרת הסביבה מורכבת 
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
 

 משפחות הפשע הישראליות: בין חברה למשפט
פשיעה משגשגת באקלים חברתי ותרבותי הייחודיים לה. בקורס זה נתחקה אחר עקבות משפחות הפשע 

. הקרימינולוגיה, במיוחד בשלביה הראשונים, הישראליות, ואחר הגורמים המייצרים, מעצבים ומשמרים אותן
הקדישה מאמצים רבים לחקר השאלה האם יש קשר בין גנטיקה לעבריינות. מאוחר יותר התווספה אליה 

התפתחות הפשיעה. לאורן של שתי הסוציולוגיה, בחיפוש אחר גורמים חברתיים ותרבותיים המשפיעים על 
, תוך התמקדות במשפחות הפשע הישראליות: אלפרון, אברג'יל, אלה יבחן עולם הפשע הישראלי דיסציפלינות

אבוטבול ואחרות. בנוסף נערוך השוואה למקרה מבחן אחד בחו"ל, של המאפיה הסיציליאנית, שפעילותה 
במסגרת הקורס נעשה שימוש במחקרים אקדמיים שבחנו  מבוססת על משפחות השולטות באזורים ספציפיים.

ן, קטעי עיתונות, וטקסטים שנכתבו על ידי עבריינים ישראליים, בהם הם מגוללים את סוגיה זו בעולם, פסקי די
 קורות חייהם.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00   'גב' נעמי לבנקרון   ד 12112' א
 

 זכויות נכים 
והכלליות של הקורס סוקר את השינויים בחקיקה המודרנית במדינת ישראל בכל הקשור לזכויות המיוחדות 

אוכלוסיית הנכים והשפעתם על איכות החיים שלהם ושילובם בחברה. קריאת פסקי דין נבחרים מדגימה כיצד 



 

 29 הרב תחומי במדעי החברההחוג  -ע"ח שנתון תש

מיושמות הזכויות בפועל. הקורס גם חושף את הסטודנטים לבעיות איתם מתמודדת אוכלוסיית הנכים בחיי היום 
 יום תוך צפייה בסרטים, תצפיות מונחות וכתיבת דוחות.

  56נ"ז / ש' /  2ס / שש" 2
 08:30-10:00  ד' ד"ר עו"ד נחום פרנקל 72034א' 

 
 לימודי העשרה( -)נלמד במסגרת תכנית משיב הרוח לזכויות אדם טרהמשפט ושיטור: בין סמכויות מש

אחד מעמודי התווך של החברה הדמוקרטית הוא זכויות האדם. הקורס מתמקד בעיקר בקבוצת הזכויות 
בין השאר את חופש הביטוי, חופש התנועה וחופש ההפגנה והאסיפה. אנו בוחנים את שאלת האזרחיות הכוללת 

וא עמוד תווך בדמוקרטיה מימושן של זכויות האדם בישראל במקום בו הן מתנגשות עם ערך המהווה אף ה
 הסדר והביטחון החברתי, שמרבית הסמכויות לייצובו מסורות בידי המשטרה. נכיר את דברי -הישראלית

החקיקה, הפסיקה והמחקר המשפטי העוסקים בשאלת האיזון בין זכויות האדם וסמכויות המשטרה בישראל, 
בעיקר לאחר חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. התלמידים יכירו, בתום הקורס, את מגוון הסוגיות 

ם בהם מתעוררת המשפטיות העוסקות בשאלה זו ויוכלו, באמצעות הכלים הנלמדים בקורס, לנתח אירועי
 לכאורה סתירה בין זכויות חשודים ונאשמים ובין סמכויות המשטרה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   'דד"ר עמיקם הרפז     17157א' 
 

 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

 09:45-11:15   'קוריאט  ו-ר ענבל פלג"ד 12278' א

  
   (15.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   סוגיות בתורת המשפט

 
 משפט מוסלמי

הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע כללי על המשפט המוסלמי ויישומו הלכה למעשה. הקורס יתמקד בהתפתחות 
המשפט המוסלמי במשך הדורות, מקורותיו, המשפטנים הקלאסיים הבולטים שהשפיעו רבות על עיצוב המשפט 
המוסלמי הקלאסי. בנוסף ידון הקורס בהתהוות המשפט המוסלמי בעידן המודרני בהקשרים השונים, במיוחד 

נט ידע אודות מערכת במקרה הישראלי וכן בהלכה למיעוטים המוסלמים במדינות המערב. הקורס יקנה לסטוד
בתי הדין השרעיים בארץ, סמכותם של בתי הדין, והתנהלותם במסגרת מערכת המשפט הישראלית. הקורס ידון 
בענפים השונים של המשפט המוסלמי אולם דגש מיוחד יושם על תחום המעמד האישי, אשר נחשב ללבה של 

 ם בישראל.השריעה, ואשר מיושמת בו השריעה במדינות מוסלמיות שונות וג
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   'א   ד"ר איאד זחאלקה 28221' ב
 

   דיני עבודה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית קודמת, כלים וידע בסיסי בהבנת סוגיות 

העבודה ויישומם בפועל בחיי היום ראשוניות של דיני העבודה בישראל. הקורס יעסוק בעקרונות תיאורטיים בדיני 
מעביד, חוזה העבודה האישי, חוקי המגן, סיום יחסי עבודה, חופש -יום. מערכת בתי הדין לעבודה, יחסי עובד

העיסוק, שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור האפליה, מניעת הטרדה מינית במקום העבודה ומשפט העבודה 
 וני עובדים ומעבידים(.הקיבוצי )חופש ההתארגנות המקצועית, ארג

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  ג' ד"ר עו"ד נחום פרנקל 72043ב' 

 
 יום-חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום

שיקול וטיעון הם כשרים חיוניים ומהותיים בכל שיח רציונלי. היכולת להעריך נכונה אמתותן של טענות ותקפותם 
סוד של המתודולוגיה המדעית לפחות מאז אריסטו. בחיי היומיום מהווים כשרים אלו תנאי של טיעונים היא אבן י

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

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

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

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
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 14:15-17:45   ד'   ד"ר ערן גוטר 12226' ב
 

 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
 18:15-19:45   'גב' נעמי לבנקרון   ד 12110' ב
 

 היבטים חברתיים ופסיכולוגיים -משא ומתן וניהול קונפליקטים
ומתן. משא ומתן הוא כלי חשוב  הקורס יעסוק בהיבטים הגלויים והסמויים של ניהול ויישוב קונפליקטים ומשא

בחיי כולנו, בין אם בחיינו הפרטיים ובין אם בחיינו המקצועיים. מנקודת מבט רציונאלית אנו אמורים לקבל רק 
החלטות שמתיישבות עם האינטרסים שלנו. בפועל, נושאים ונותנים הם לא תמיד רציונאליים והגיוניים, 

ות חברתיות, מרגשות, מהטיות בחשיבה ומהיבטים סמויים התנהגותם במהלך משא ומתן מושפעת מנורמ
-אחרים. במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו למודלים עדכניים בתחום ויתנסו בניתוחם מנקודת מבט פסיכולוגית

חברתית, ובהתייחסות לגורמים כמו רגשות, סטריאוטיפיים, כשלים קוגניטיביים, כוח, טקטיקות ואסטרטגיות. 
ת אשר ילמדו בקורס יקנו לסטודנטים כלים פרקטיים ותיאורטיים אשר יסייעו להם להתמודד המודלים והטקטיקו

 באופן מושכל יעיל ובונה עם מצבי סכסוך, קבלת החלטות ומשא ומתן.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30  ו'קוריאט  -ר ענבל פלג"ד 11116' א

  
 
 

 פסיכולוגיה ומשפט
ההשקה הקיימות בין עולם הפסיכולוגיה ועולם המשפט. במהלך הקורס נדון בסוגיות כגון, הקורס יעסוק בנקודות 

הזיכרון האנושי והטיות שיפוט, אי שפיות במשפט הפלילי, השיטות הקיימות לאבחון וגילוי שקרים, שכנוע וקבלת 
ימה מעולם הפסיכולוגיה החלטות, עדויות ילדים והאינטראקציה הקיימת בין החוקר לנחקר ולעד. הקורס יכלול טע

 ושילובה בעולם המשפט.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  09:45-11:15   ו'    קוריאט-ענבל פלג ד"ר  12057ב' 
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  יש גם דרך אחרת: דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים
בשנים האחרונות בעולם ובישראל, ( שנעשו נפוצים ADRהקורס יתמקד בהליכים החלופיים ליישוב סכסוכים )

 וישווה בינם לבין מערכות מסורתיות ליישוב סכסוכים, דוגמת מערכת בתי המשפט. מטרת הקורס הינה להכיר
 יתרונותיהם וחסרונותיהם מזווית תפקידם, ולבחון את סכסוכים בחברה הישראלית ליישוב חלופיים הליכים

 הסטודנטים יכירו את האלטרנטיבות הקיימות ליישוב סכסוכים: בוררות,תיאורטית והיסטורית. במהלך הקורס 
 וכן השונים ההליכים לשם המחשת בסימולציות ילווה ב. הקורס"וכיו מאחה מוקדמת, צדק הערכה גישור,

 .הסטודנטים פעילה של ובהשתתפות וידאו קטעי בהקרנת
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 08:30-11:45 ד'   קוריאט-עו"ד ענבל פלג 11124ק'  
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  משפט עסקי
לימוד ודיון בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של הדינים החלים במסגרת המשפט העסקי בישראל: דיני תאגידים, 

 ועוולות עסקיות.   , דינים מיוחדים בפרקטיקה העסקיתדיני בנקאות, דיני שוק ההון, דיני צרכנות ושיווק
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 08:00-11:15ו'                     אמיר להט ד"ר 12282ק' 
 

 
 החטיבה לקרימינולוגיה

 
 קורסי חובה<<

 

 מבוא לקרימינולוגיה
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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' ד"ר לימור יהודה 12243א'  
 (12.02.18 -)מעודכן נכון ל 17:15-20:30 ד' פלד-ד"ר רונית לסקוב 12243ב'  

 

 תורת הענישה 
הקורס מקנה לסטודנט ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה 

והפסיכולוגי; יידונו נושאים המודרנית; הבנת תפיסת הענישה מן ההיבט הפילוסופי, המוסרי, הדתי, החברתי 
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 

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

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12243ק: 
  11:30-14:30   ו'   ד"ר עירית עין טל 12034א' 
 

 סטייה חברתית
)עבריינים ולא עבריינים(; יצירת היכרות עם הגדרות הסטייה, יחסיותה ומדידתה ועם סוגי הסטייה השונים 

תשתית מושגית המאפשרת התייחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; חשיפה למגוון תיאוריות המסבירות 
 סטייה חברתית ולימוד צורות שונות של סטייה חברתית.

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
  12034ק: 
  11:30-14:30   ו'   ד"ר עירית עין טל 11029ב' 

 סמינריונים<< 
 

 פשעי מלחמה ורצח עם
 ,נגד האנושות ופשעים מלחמה פשעי ייבחנו .המקרו ברמת פשעים של התיאורטיים בהיבטים יעסוק הסמינר

ושל  )שואה ניצולי(עם-רצח של ניצולים, של הויקטימולוגים בהיבטים יידון הסמינר .אדם זכויות והפרת עם רצח
 סילוף סוגיית זה, ותועלה מסוג- המחקר הקרימינולוגי לפשעים של ההתכחשות סוגיית עם. תידון רצח קורבנות
 .אותו מפר -החוק שמירת על שמופקד מי המוסר:

 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4
 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  / ב'אנגלית מתקדמים  10047ק: 
     09:45-11:15   ו'   ד"ר עירית עין טל 12300' ש

 
 אסטרטגיות שיטור

המשטרה כארגון פיקוח חברתי והשיטור כמקצוע הולכים וקונים להם מעמד חשוב במחקר האקדמי. גוף הידע 
בתחומים אלה הולך ומצטבר ומחייב את מפקדי המשטרה להתעדכן ולהתאים את המשטרה ודרכי עבודתה 

עומדות למבחן אמפירי ושאלת המפתח לסביבה סוערת המשתנה חדשות לבקרים. אסטרטגיות וטקטיקות שיטור 
המסקרנת היא: "האם אסטרטגיות וטקטיקות אלה הן אפקטיביות, לאמור, באיזו מידה הן מפחיתות פשיעה, 
פחד מפשיעה ואי סדר ציבורי?" גישות ושיטות עבודה מסורתיות וחדשניות נבדקו בכלים מדעיים וכיום הצטבר 

אליו צוהר. הקורס מיועד לכל מי שתחום אכיפת החוק מסקרן אותו  ידע התיאורטי ואמפירי רב שקורס זה פותח
ומבקש לדעת על התפתחות המחקר בתחום השיטור בעשורים האחרונים, ובעיקר לחקור ולהבין מהן 

 האסטרטגיות וטקטיקות השיטור המשיגות את התוצאות הטובות ביותר בהשגת יעדי המשטרה.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  4

 שיטות מחקר וכתיבה מדעית 12198פטור,  / ב'גלית מתקדמים אנ 10047ק: 
     08:30-11:45   ד'   ד"ר עמיקם הרפז 12098ב'  

 

 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
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-פסיכו-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(.
נדון בסוגיות אתיות קשורות. אובדנות ואלימות. בהקשר זה, נתייחס להיבטים משפטיים של אשפוז בכפייה ו

  (.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
 

 משפחות הפשע הישראליות: בין חברה למשפט
אחר עקבות משפחות הפשע פשיעה משגשגת באקלים חברתי ותרבותי הייחודיים לה. בקורס זה נתחקה 

. הקרימינולוגיה, במיוחד בשלביה הראשונים, הישראליות, ואחר הגורמים המייצרים, מעצבים ומשמרים אותן
הקדישה מאמצים רבים לחקר השאלה האם יש קשר בין גנטיקה לעבריינות. מאוחר יותר התווספה אליה 

התפתחות הפשיעה. לאורן של שתי יעים על הסוציולוגיה, בחיפוש אחר גורמים חברתיים ותרבותיים המשפ
אלה יבחן עולם הפשע הישראלי, תוך התמקדות במשפחות הפשע הישראליות: אלפרון, אברג'יל,  דיסציפלינות

אבוטבול ואחרות. בנוסף נערוך השוואה למקרה מבחן אחד בחו"ל, של המאפיה הסיציליאנית, שפעילותה 
חנו במסגרת הקורס נעשה שימוש במחקרים אקדמיים שב מבוססת על משפחות השולטות באזורים ספציפיים.

סוגיה זו בעולם, פסקי דין, קטעי עיתונות, וטקסטים שנכתבו על ידי עבריינים ישראליים, בהם הם מגוללים את 
 קורות חייהם.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00   'גב' נעמי לבנקרון   ד 12112' א
 

 מודלים של שיטור ואכיפת חוק
לימודי אכיפת חוק ובכללם לימוד המשטרה כארגון והשיטור כפרופסיה, חדשים יחסית למקצועות קשורים כמו 
משפטים וקרימינולוגיה. בעולם גלובאלי לא ניתן להסתגר ולהתבצר בשיטות עבודה מסורתיות, מפני שהציבור 

יותר והוא פחות סובלני ופחות  הופך תובעני יותר, הוא דורש שירותים ברמה גבוהה יותר, ביצועים משופרים
נוטה לשיתוף פעולה. למרות הכול, ציבור זה יכול בתנאים מסוימים להרים תרומה משמעותית להשגת יעדי 
המשטרה. לשם כך צריכים מפקדיה להבין את הדינאמיקה החברתית, לעקוב אחר החידושים ולהיות משכילים. 

והשיטור הוא רב, וקורס זה פותח אליו צוהר. הקורס מתמקד הידע התיאורטי והאמפירי שכבר נצבר על המשטרה 
בארבעה מודלים עיקריים של שיטור ובוחן, על בסיס מחקר אמפירי, את מידת האפקטיביות שלהם בהשגת יעדי 
המשטרה. בנוסף מועלות בקורס סוגיות כמו הרתעה פלילית, לגיטימיות המשטרה בעיניי הציבור ותרבות 

 משטרה. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45   'ד    ד"ר עמיקם הרפז 12097' א
 

     ויקטימולוגיה
קורס עיוני המיועד להקנות ידע והכרות ראשונית עם הוויקטימולוגיה כשדה מחקר מדעי. הקורס נועד לערוך 
היכרות עם מושגי יסוד וגישות תיאורטיות שונות המתייחסות לקורבן בכלל ולקורבן הפשע, בפרט. לאחר שייחשף 

של ויקטימולוגיה כתחום מדעי ויחס הסטודנט להגדרות הקשורות לקורבן ומורכבותן תוצג התפתחות היסטורית 
החברה והחוק כלפי הקורבן. יועלו היבטים משפטיים וחוקיים הקשורים לקורבן, טיפולוגיות של קורבנות, 
תיאוריות בוויקטימולוגיה, בעיית מדידת קורבנות וטראומת הקורבן. לבד מעיסוק בתחומה התיאורטי של 

ציפיות של קורבנות פשע כגון: ילדים כקורבנות, קורבנות רכוש, ויקטימולוגיה תהייה התמקדות גם בקבוצות ספ
 קורבנות לאלימות במשפחה, קורבנות מין )אונס גברים ונשים(, קורבן בבית הספר ואנשים עם מוגבלויות. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד'  פלד -ד"ר רונית לסקוב 11137' א

 
 טרור בינלאומי  

בעשורים האחרונים היינו עדים לשינויים קיצוניים בסביבת הביטחון הבינלאומי. ההנחות והאסטרטגיות של 
המלחמה הקרה התיישנו בתוך תקופת זמן קצרה להפליא, וויכוחים חדשים עולים ומגיחים באשר לשאלה של 

. אחד מן האיומים ההסבר וההתמודדות עם איומים מגוונים ומעורפלים לעתידה של החברה הבינלאומית
הבולטים הוא האיום שמציג הטרור. במהלך הקורס נבחן את המעבר הזה מן הטרור הישן, הסיבות לעלייתו 
במחצית השנייה של המאה העשרים, המאפיינים המייחדים אותו, ואת התנאים והנסיבות שהביאו להשתנותו 

ו. בתוך המסגרת הרחבה הזו נבחן סוגיות בסוף המאה העשרים והופעת הטרור החדש, והדינאמיקה הייחודית ל
כגון: הגדרותיו ומקורותיו של הטרור; טקטיקות ואסטרטגיות של טרור; הממד המוסרי והמשפטי של הטרור; 

 וסוגיית הלחימה וההתמודדות עם הטרור.  הטרור ותקשורת ההמונים; הטכנולוגיה והטרור;
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   18:15-19:45ד'   סגלד"ר אבי   12084א' 
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עד ראשית  17-השוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה העוסמאנית, מהמאה 
 20-המאה ה

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

מלמטה, ההיסטוריה של פשיעה ופושעים, וההיסטוריה של השיטור. וסביב ציר היסטורי: יכסה כשלוש מאות 
 היסטוריה עוסמאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.

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

 
 מדיניות בנושא הסמים

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

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

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

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

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

 סדר דין פלילי ודיני ראיות    -"ממעצר למאסר"
הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על שלביו השונים: החל מן הפתיחה 

ליכי מעצר, חקירה ומשפט וכלה בהליכי ערעור, דיון נוסף ומשפט חוזר. במהלך בחקירה משטרתית, עובר דרך ה
הקורס, נדון במגוון הכללים הראייתיים הנהוגים בישראל וננתח סוגיות עכשוויות כגון ראיות על ההיסטוריה 

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

   09:45-11:15   'קוריאט   ו-ר ענבל פלג"ד 12278' א

 
 עבריינים וקורבנותיהם

הקורס יעסוק בעבריינים המבצעים עבירות אלימות וקשות, הכוללות תקיפה מינית במהלכן ובעבירות מסוג זה 
וניתוח  שאינן כוללות תקיפה מינית. העיון במאפיינים וברקע הפסיכולוגי של מבצעי העבירות יעשה תוך פילוח

התנהגותם, תוך הבחנה בין עבריינים סדרתיים ועבריינים לא סדרתיים, עבריינים בודדים ועבריינות בקבוצה 
בנוסף ייסקר היבט ישראלי מקומי העוסק ברצח נשים;   ותוך התייחסות למאפייני קורבנותיהם ולבחירת הקורבן.

 בנות זוג בכלל ורצח נשים בעדה האתיופית בפרט. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    16:15-17:45   א'   ד"ר לימור יהודה 12111ב' 
 

 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
 18:15-19:45   'גב' נעמי לבנקרון   ד 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
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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' 
 
 
 

 
 
 
 
 

 חטיבה ללימודי המזרח התיכון
 

  קורסי חובה<<
 

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

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 

פתחות המשפט המוסלמי, פה )חדית'(, ספרות ההלכה המוסלמית, הת-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
  11:30-13:00 ו' ד"ר סלאח עבוד 28017א'  
  18:00-21:00 א' ד"ר סלאח עבוד 28017ב'  

 

 תולדות המזרח תיכון בעת החדשה
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 11101' א
 

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

את אופייה. הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, המדינית והחברתית של מדינות הלאום במזה"ת, בסכסוכים 
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השונים ומערכות היחסים ביניהן וידון בהיבטים היסטוריוגראפיים שונים של התופעה הלאומית. הסקירה 
כלומר לצד תהליכים -אל המיקרוההיסטורית תעשה מנקודת מבט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו 

גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתרחש ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד 
כלים להבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיות בקבלת החלטות, לצד הבנה היסטורית עמוקה של מרכיבי 

 הסכסוך בין ישראל לשכנותיה.
  60/  נ"ז / ש' 4שש"ס /  4

  16:15-19:45 ב' ד"ר עידו זלקוביץ 11082ב' 
 
 

        

 סמינריון<<
 

 ניהול סכסוכים במזרח התיכון 
הקורס יעסוק בהתפתחות של שורת סכסוכים מדינתיים במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים המעצבים את 

מאבקי הכוח המזרח התיכון. בנוסף, אופיים. נדון במרכיבים האתניים, גיאוגרפיים ועדתיים של המאפיינים את 
נעלה שאלות על מידת ההשפעה של מאבקים בעלי אופי אלים על עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בהקשר הלאומי. 
הצגת הנרטיבים השונים ומקרי החקר, תעשה תוך כדי דיון בשאלת המקורות ומיקומם על רצף הזמן. הקורס 

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

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

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

 קורסי בחירה <<
 

 )אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה הערבית( מתחילים א'ערבית מדוברת 
רצישראלי. הקורס אהקורס מקנה ידע בסיסי וניסיון מעשי באומנות השיחה בערבית מדוברת בלהג מקומי צפון 

יר המרכזי של הקורס הינו צמפנה דגש להאזנה לערבית מדוברת בשיח יום יומי בעולמו של הערבי בארץ. ה
 הבנה.ו השפה הערבית המדוברת: קריאההבנה והיכרות עם 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  09:45-11:15 ו' ד"ר סלאח עבוד 12247א'  

 

 ()אינו מיועד לסטודנטים דוברי השפה הערבית ערבית מדוברת מתחילים ב'
ארצישראלי. הקורס מקנה ידע רחב יותר וניסיון מעשי באומנות השיחה בערבית מדוברת בלהג מקומי צפון 

הקורס מפנה דגש להאזנה לערבית מדוברת בשיח יום יומי בעולמו של הערבי בארץ, ומאפשר חשיפה גבוהה 
יר המרכזי של הקורס הינו הבנה והיכרות עם השפה הערבית המדוברת: קריאה, ציותר על הערבית המדוברת. ה

 הבנה, ויכולת תקשורת וניהול שיחות עם האחר.
 56' / נ"ז / ש 2שש"ס /  2
  12247 :ק
 09:45-11:15   'ו ד"ר סאלח עבוד   12249' ב
 

  (18.10.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל בסבך הדת, הנפט והשבטיות בעולם המודרני  -סעודיה
 

   (18.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   מחברה שבטית למעצמה כלכלית ותקשורתית -קטאר
 

עד ראשית  17-השוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה העוסמאנית, מהמאה 
 20-המאה ה

קורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפוט, השיטור והענישה באימפריה העוסמאנית מן 
. 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 
 היסטוריה עוסמאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.

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

 תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה 
מדינה עם רוב מוסלמי, חברה בנאט"ו, מועמדת  :תורכיה היא אחת המדינות המרתקות במזרח התיכון כיום

. זו מדינה שחוותה זעזועים ושסעים פנימיים קשים מאז הקמתה, שאיימו על המבנה הדמוקרטי EU-לחברות ב
השביר שלה. בשנים האחרונות הדמוקרטיה בתורכיה מתחזקת לצד תהליכי החצנה של הזהות המוסלמית. מאז 

מפריחה  יתנהנוהבינלאומית תוך שהיא  האזוריתתורכיה מיצבה את עצמה כשחקנית מפתח בזירות  90-שנות ה
כלכלית. הקורס יעסוק בתולדותיה של תורכיה המודרנית מסוף מלחמת העולם הראשונה ועד לימינו. במרכזו 
יעמדו הסוגיות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות, ותרבותיות העיקריות. מטרת הקורס היא לעמוד על מורכבותה 

 .זושל מדינה 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  09:45-11:15  ו' עמרי פז ד"ר  28237א' 

 
 משפט מוסלמי

הקורס נועד להקנות לסטודנט ידע כללי על המשפט המוסלמי ויישומו הלכה למעשה. הקורס יתמקד בהתפתחות 
המשפט המוסלמי במשך הדורות, מקורותיו, המשפטנים הקלאסיים הבולטים שהשפיעו רבות על עיצוב המשפט 

בהתהוות המשפט המוסלמי בעידן המודרני בהקשרים השונים, במיוחד המוסלמי הקלאסי. בנוסף ידון הקורס 
במקרה הישראלי וכן בהלכה למיעוטים המוסלמים במדינות המערב. הקורס יקנה לסטודנט ידע אודות מערכת 
בתי הדין השרעיים בארץ, סמכותם של בתי הדין, והתנהלותם במסגרת מערכת המשפט הישראלית. הקורס ידון 

ם של המשפט המוסלמי אולם דגש מיוחד יושם על תחום המעמד האישי, אשר נחשב ללבה של בענפים השוני
 השריעה, ואשר מיושמת בו השריעה במדינות מוסלמיות שונות וגם בישראל.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   א'   ד"ר איאד זחאלקה 28221' ב
 

 (16.10.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל  חברה ומדינה בעיראק
 

 (16.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל    עיראק ו"המדינה האסלאמית"
 

 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 28233ב' 
 

 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 ילאסלאם הרדיקלי השיעי של איראן וחוהשונה ביניהן 

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' ב
 

 (07.02.18 -)מעודכן נכון למחברה שבטית למעצמה כלכלית ותקשורתית   -קטאר
הקורס יעסוק בצמיחת המדינה הקטארית משולי אזור המפרץ הפרסי אל מרכז השיח המזרח תיכוני העכשווי. 

הפרסי, ת'אני לשאוף למקום מרכזי בזירת המפרץ -נבחן את התהליכים שהובילו את קטאר בראשות משפחת אל
המזרח התיכון ואף הזירה הבינלאומית. נדון בשורה של נושאים: החברה השבטית, מהפכת הגז הטבעי, 

ג'זירה, שינויים במעמד הנשים, השקעות בספורט הבינלאומי, מיקומה ב"אביב הערבי", -השפעתה של רשת אל
 קטאר, ועוד.-יחסי ישראל

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
  11:30-14:30ו'                 סגל ערן ד"ר   28230ק'  
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 -)מעודכן נכון ל קורס מתוקשב()ישראל, העולם הערבי והשאלה הפלסטינית: מעימות להשלמה? 
07.02.18) 

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

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 -הסכסוך והיחסים הישראלים בין התפתחות
 הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית.

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

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

     עידו זלקוביץד"ר  29407ק' 
 

 -)מעודכן נכון ל מבוטל תהליכי שינוי חברתיים בפרספקטיבה היסטורית חברתית -נשים במזה"ת
13.09.17) 

 
 (1710.91. -)מעודכן נכון ל מבוטל מצרים תחת שלטונו של נאצר

 
 

 
 
 
 
 
 

 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' ד"ר לימור יהודה 12243א'  
 (12.02.18 -)מעודכן נכון ל  17:15-20:30 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 
אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת בין תיאוריה 

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

זירות חינוכיות שסביבם/ן וכן בדיון בסוגיות אקטואליות הנוגעות בחיבור להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח 
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.
     60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 (16.10.17 -)מעודכן נכון ל 16:00-19:30   ג'   גב' עירית פרידמן 11215' א
 

 חינוך בחברה הישראלית
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 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
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    16:00-19:30ג'   יועד אליעז   ד"ר  11216' א
 

 מבוא ליחסים בינלאומיים  
זמננו. הוא מתחיל בהצגת התחום, -הקורס מקנה תשתית מושגית תיאורטית להבנת היחסים הבינלאומיים בני

והתפתחותו ההיסטורית. חלקו הבא עוסק בתיאוריה המודרנית הכוללת גישות כמו הגישה  מהותו, גבולותיו,
הלאום, מעצמות, ארגונים -מוסדית והמרקסיסטית. הקורס דן בשחקנים כמו מדינת-הריאליסטית הליברלית

יה להערכת לאומיות, ותנועות אידיאולוגיות. לאחר מכן, מוצגת מתודולוג-לאומיים, חברות רב-בינלאומיים וחוץ
הלאום. בהמשך ידונו האמצעים והכלים שבהם -עוצמתם ויעדיהם של השחקנים השונים, ובעיקר של מדינת

משתמשים השחקנים להשגת יעדיהם כמו מלחמה, דיפלומטיה ומו"מ, הסברה ותעמולה, סנקציות כלכליות 
הדדית ומשטרים -עות כמו תלותמערכות בינלאומיות, בתהליכים ותופ-חוץ. הקורס עוסק גם במערכות ותת-וסיוע

בינלאומיים, ובגורמים המשפיעים על עיצוב מדיניות החוץ. תשומת לב ניתנת גם לבעיות מרכזיות ביחסים 
במושג "הסדר העולמי החדש",   האדם, איכות הסביבה וכד'. הסיכום עוסק-הבינלאומיים המודרניים כמו זכויות

 .הלאום-ובעתיד מדינת
 60 / 'נ"ז / ש 4שש"ס /  4

  12:15-15:45   'ד  ד"ר אבי סגל 12078א' 

 
 מבוא לסוציולוגיה 

הסוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר יחסי הגומלין בין בני אדם ובניתוח מאפיינים של חברות ותרבויות שונות. 
סטייה מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנט/ית עם תחומים שונים הנוגעים למדע הסוציולוגיה )כגון תרבות, 

חברתית, ריבוד חברתי, סוציאליזציה וכו'( ולבחון אותן דרך נקודת המבט הסוציולוגית תוך ניתוח ביקורתי 
 המציאות החברתית באמצעות הפרספקטיבות התיאורטיות השולטות בתחום. של

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12:15-15:45   ה'   גב' שמיר מיכל 32320א' 

 
 
 

 בעת החדשה תיכוןהתולדות המזרח 
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 

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

 ההתפתחויות הספציפיות במספר מדינות באזור.
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
      11:30-14:30   ו'   פרופ' מחמוד יזבק 11101' א

  
 מבוא לדת האסלאם

הזיקה שבין עיקרים אלה סקירה היסטורית וניתוח של הרקע לצמיחת האסלאם, ועיקרי הדת תוך התייחסות אל 
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 
מוסלמית, התפתחות המשפט המוסלמי, פה )חדית'(, ספרות ההלכה ה-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'  
  18:00-21:00 א' ודד"ר סלאח עב 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, 

משיכה בינאישית, תוקפנות ותהליכים קבוצתיים. מתכונת השיעורים תכלול סטריאוטיפים, ציות וקונפורמיות, 
 הרצאה של חומר תיאורטי, התנסויות הממחישות את הנלמד, צפייה בסרטים ודיונים.
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 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
    16:15-19:45   'ד"ר אוהד מרכוס    א 11061ב' 

  
 מבוא לחברה הישראלית 
בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות מטרת הקורס היא לפרוש 

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

 שראלית והשסעים המאפיינים אותה.הי
  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  3

   14:00-16:30   ב'  ד"ר גולן פדידה   21158ב' 
 

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

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

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

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

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

לפחות מאז אריסטו. בחיי היומיום מהווים כשרים אלו תנאי של טיעונים היא אבן יסוד של המתודולוגיה המדעית 
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 

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

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

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 14:15-17:45   ד'   ד"ר ערן גוטר 12226' ב
 

 קורסי בחירה<<
 

   תרבות, חברה ומוסיקה בסין העכשווית
ופוליטית. במהלכו הקורס עוסק בתרבות ומוסיקה פופולארית בסין העכשווית מנקודת מבט היסטורית, חברתית 

נבחן כיצד ובאיזו מידה תמורות וציוני דרך שחלו לאורך ההיסטוריה ובקרב החברה הסינית המודרנית, בעיקר 
משנות השבעים המאוחרות ועד היום, השפיעו וממשיכים להשפיע על הלך הרוח התרבותי והיצירתי בסין. בנוסף, 

ון, רוק, פופ, פולק, פאנק, מטאל, ג'אז וצלילים אחרים ייצגו, נבחן כיצד זרמים והתרחשויות מוסיקליות שונות, כג
 זמננו.-שיקפו ולעיתים אף עיצבו את המציאות התרבותית והחברתית המורכבת של סין בת

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    14:15-15:45' א  עדיאל פורטוגלי ד"ר 29309 'א

 
 היבטים משפטיים בניהול עמותות

הולך ותופס מקום נכבד במרקם השוק הישראלי. מגמת עלייה משמעותית ומתמדת נרשמת "המגזר השלישי" 
העמותות והארגונים ההתנדבותיים, אשר עיסוקם המהותי בתחומי הרווחה וכן בתחומים נוספים  במספרם של

רכת אשר המדינה כלל אינה פועלת בהם. ניהול עמותה ומלכ"ר שונה בעיקרו מניהול תאגיד עסקי, וקיימת מע
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מורכבת של חוקים, פסיקה, תקנות ונהלים הנדרשים לתפעול נכון של עמותות.  קורס זה יעסוק בהכרת הסביבה 
המשפטית בה פועלות העמותות, באופן ייסוד עמותה, בתקנון העמותה, בחברי ומוסדות העמותה, בדרכי 

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

 היבטים אנתרופולוגיים - טקסים במעגל החיים
הקורס מציג בפני הסטודנטים גישות תיאורטיות לחקר טקסים  בתרבויות עולם ומעמיק אל השלבים השונים של 

-שמחות החיים וקץ החיים. דן במונחים כמו לימינאליות, קומיוניטאס ואנטיטקסי מעבר: טקסי בראשית החיים, 
 קומיוניטאס, סמלי מפתח וקטגוריות בינאריות.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  20:00-21:30א'  בר צור-ד"ר צילה זן 12050 'א
 

  פסיכולוגיה חיובית
בקורס נסקור את ההיבטים הפילוסופיים העומדים בבסיס הפסיכולוגיה החיובית. נערוך היכרות עם ההיבטים 
הפסיכולוגיים של חיים ממלאים ומספקים. נתמקד בהשפעה של הפסיכולוגיה החיובית על הפרט, הפרט בארגון 

חה, מודעות, רגשות חיוביים, והארגון עצמו. בין נושאי הקורס: חקר האושר, אופטימיות, הצבת מטרות, הצל
  מטרות הקורס: אזרחית ארגונית טובה וחקר מוקיר.משמעות, התנהגות 

 . Well-being -הכרת מקורותיה של הפסיכולוגיה החיובית והאספקטים השונים בבסיס תחושת ה .1
 הכרת תיאוריות ומושגים מרכזיים בפסיכולוגיה החיובית.  .2
 כזיים בפסיכולוגיה החיובית הארגונית. הכרת תיאוריות ומושגים מר .3
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   09:30-11:00ב'   עופר אטד   ד"ר 72048א' 

 
 שתיקה: נשים במבט היסטורילמאבק בין 

הן שילמו מחיר אישי כבד, לעגו להן, התעלמו מהן, חלקן אף נאסרו. מה הוביל לכך שעשרות שנים עברו עד שהן 
זכו להכרה? מדוע היו גם שנים ארוכות של שתיקה? שאלות אלו הן חלק מהשאלות המרכזיות בהן נדון בקורס. 

 בטקסטים מרכזיים.  הדיון יעשה תוך התייחסות לרקע ההיסטורי, צפייה בקטעי סרטים וקריאה
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  18:00-19:30   'ב  ד"ר מרב שניצר 29404' א
 19:35-21:05   'ב  ד"ר מרב שניצר 29404' א

 
 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 וסוגי הבחנותנורמלי, 

 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-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(.

של אשפוז בכפייה ונדון בסוגיות אתיות קשורות. אובדנות ואלימות. בהקשר זה, נתייחס להיבטים משפטיים 
  (.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
 

 הזיכרון הקולקטיבי של מגפות ומחלות
דפי ההיסטוריה מלאים בסיפורים על מחלות ומגפות, שכללו סבל ומוות. סיפורים אלו מלמדים אותנו על היבטים 
שונים של התנהגות האדם: על פאניקה, אכזריות או פחד מחד, ועל נדיבות, אומץ והרואיות מאידך. הקורס יעסוק 

עולם. באמצעות מקרי מבחן שונים של בדרכי הייצוג של מחלות ומגפות בתרבות המערבית במקומות שונים ב
מגפות ומחלות, כמו אבעבועות שחורות, איידס או שפעת, נלמד כיצד הן נזכרות בהיסטוריה ומה ניתן ללמוד 

בהרצאות נתמקד כל פעם במחלה מסוימת, ונבחן אותה מבחינה היסטורית, תרבותית  מהן על העתיד לבוא.
 .ואמנותית

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ג'   לב-אשרת ששוני בר ד"ר 72060' א

 
 בישראל ובעולםחינוך אלטרנטיבי 

עת בהתפתחות מתמדת. הוא כולל השדה החינוך האלטרנטיבי בישראל הוא שדה חדש יחסית הנמצא כל 
מות והוא מושפע הן ממגכגון אלו של תחום החינוך החופשי או של בתי הספר האנתרופוסופיים תפיסות פדגוגיות 
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ונציג  אלטרנטיביהחינוך הצורות מגוון . בקורס נלמד על יםבעולם והן מתהליכים ורעיונות מקומיאלטרנטיביות 
, םדיאלוגיוהפתוח, בתי הספר ה . תכניי הלימוד יתייחסו לחינוך הדמוקרטידוגמאות לבתי ספר כאלו בארץ ובעולם

וחינוך לשלום, חינוך בייתי, חינוך ות לשוניים, רב תרבותידו הספר 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 
 ת, תרבותית וכיו"ב(.פילוסופי

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    14:15-15:45   'ג   עמית רוטמן גב' 11226  'א
 

 תקשורת ומשברים בינלאומיים 
משברים בינלאומיים. משבר בינלאומי מהווה שלב מכריע ביחסים בין  400נימנו למעלה מ 20-במהלך המאה ה

כמקור מידע חשוב על סכסוכים  התקשורת משמשת שתי מדינות או יותר, בשל החשש שיסלים למלחמה.
צד אקטיבי במשבר ועלולה אף להביא  ועל עיצוב דעת הקהל בנוגע לסכסוך. לעיתים היא נוקטת בינלאומיים
 מבקר ומאזן. במהלך הקורס נבחן מספר אירועי משבר בראי התקשורת. ולעיתים כגורם -להסלמתו 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ג'   אורלי צרפתי ד"ר 23293א' 

 
  (18.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל בסבך הדת, הנפט והשבטיות בעולם המודרני  -סעודיה

 
  (18.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   מחברה שבטית למעצמה כלכלית ותקשורתית -קטאר

 
 (18.09.17 -)מעודכן נכון ל  קידום בריאות באמצעי התקשורת

תקשורת לקידום בריאות הינו כלי אפקטיבי, המאפשר לארגוני הבריאות להגיע לקהל רב השימוש באמצעי 
בקורס אנו נבחן את השימוש באמצעי התקשורת   ולהעביר תכנים בריאותיים, שקשה היה להעבירם בדרך שונה.

יינה הרצאות ( ובתיאוריות נלוות. בקורס תהEdutainmentהשונים לקידום בריאות, נעסוק בגישת בידור חינוך )
   פרונטליות, בשילוב צפייה וניתוח סרטים וסדרות לפי התיאוריות והגישות השונות.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד'  גב' חן זרצקי 72067 א'

 
 

 משפחות הפשע הישראליות: בין חברה למשפט
אחר עקבות משפחות הפשע פשיעה משגשגת באקלים חברתי ותרבותי הייחודיים לה. בקורס זה נתחקה 

. הקרימינולוגיה, במיוחד בשלביה הראשונים, הישראליות, ואחר הגורמים המייצרים, מעצבים ומשמרים אותן
הקדישה מאמצים רבים לחקר השאלה האם יש קשר בין גנטיקה לעבריינות. מאוחר יותר התווספה אליה 

התפתחות הפשיעה. לאורן של שתי יעים על הסוציולוגיה, בחיפוש אחר גורמים חברתיים ותרבותיים המשפ
אלה יבחן עולם הפשע הישראלי, תוך התמקדות במשפחות הפשע הישראליות: אלפרון, אברג'יל,  דיסציפלינות

אבוטבול ואחרות. בנוסף נערוך השוואה למקרה מבחן אחד בחו"ל, של המאפיה הסיציליאנית, שפעילותה 
במסגרת הקורס נעשה שימוש במחקרים אקדמיים שבחנו  פיים.מבוססת על משפחות השולטות באזורים ספצי

סוגיה זו בעולם, פסקי דין, קטעי עיתונות, וטקסטים שנכתבו על ידי עבריינים ישראליים, בהם הם מגוללים את 
 קורות חייהם.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00   'ד גב' נעמי לבנקרון  12112' א
 

 אורחות חיים
הקורס מספק כלי להבנת החברה כגורם משפיע  מתרכז באדם כמכלול במטרה להקנות אורח חיים בריא.הקורס 

על בריאות הפרט וכן מספק ידע נרחב ומעודכן וסטטיסטיקה בארץ ובעולם על תזונה, פעילות גופנית, עישון, 
 . Well Being -קידום בריאות, התנהגות סיכונית ו

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ד'   גב' אלה ברקוביץ 72066  'א

 
 בריאות בתקשורת סוגיות :ובריאות פופולרית תרבות קשורת,ת

 עוסק זה תחום .הבריאות תקשורת בתחום עכשוויים ונושאים מחקרים ,תיאוריות של במגוון יעסוק הקורס
 סיקור ,ביניהם ,רבים בנושאים נדון בקורס .הציבור בקרב בריאות התנהגויות לבין תקשורתי תוכן שבין בקשרים

 קמפיינים של ניתוח :בתכניות הרופאים מוצגים כיצד למשל :הפופולרית בתרבות ובריאות רפואה של תקשורתי
 הזיכרון ;בחדשות הבריאות נושא מסוקר כיצד ;כלשהי למחלה תרופה או בריאותית התנהגות לשווק המיועדים

 או מחלות לגבי תפיסות על תקשורתי תוכן של האפשרית ההשפעה מהי ;ומגפות מחלות של הקולקטיבי
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 מחלות על מידע מחפשים אנו שבהן הטכנולוגיות הדרכים את נבחן ,כן כמו .חיים מסכנות בריאות התנהגויות
 .ומשפחתו החולה על הפוטנציאלית והשפעתן ,ותרופות

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00ד'    לב-בר ששוני אשרת ד"ר 72059 'א

 
 זכויות נכים 

הקורס סוקר את השינויים בחקיקה המודרנית במדינת ישראל בכל הקשור לזכויות המיוחדות והכלליות של 
אוכלוסיית הנכים והשפעתם על איכות החיים שלהם ושילובם בחברה. קריאת פסקי דין נבחרים מדגימה כיצד 

סטודנטים לבעיות איתם מתמודדת אוכלוסיית הנכים בחיי היום מיושמות הזכויות בפועל. הקורס גם חושף את ה
 יום תוך צפייה בסרטים, תצפיות מונחות וכתיבת דוחות.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד' ד"ר עו"ד נחום פרנקל 72034א' 

 
 חזון ומציאות -מי אחראי לבריאות שלנו? מדיניות בריאות בישראל

הכספיות על בריאות עולות בהתמדה במרבית מדינות העולם המערבי, כך גם בישראל. הצרכים והוצאות 
הגורמים המשפיעים על הצרכים הרבים הם: הזדקנות האוכלוסייה, טכנולוגיות חדישות ויקרות, התנהגות החולה 

 -החייםטוחי והעלייה ברמת חדשני בכל מחיר, הרחבת הכיסוי הביכצרכן המצפה לקבל את הטיפול המיטבי וה
כל אלה יוצרים פער הולך וגדל בין היכולות הקליניות של מערכת הבריאות ובין האפשרות להבטיח מיצוי של 
יכולות אלה ואספקתן לכל. המחסור התמידי במקורות מימון מצריך את מעורבות המדינה בקביעת סדר עדיפויות 

ות. כל זאת, תוך שמירה על יעילות, שוויון ובחיפוש דרכים ויוזמות לשיפור הארגון והניהול של מערכת הבריא
של ההשפעה בישראל של היבטים חברתיים,   ואיכות שירותי הבריאות. מטרת הקורס זה להקנות ידע והבנה

כלכליים ופוליטיים על עיצוב מדיניות בריאות בשירותי אשפוז ובקהילה. הקורס יעסוק בהבנת השחקים המרכזיים 
מות עכשוויות וסוגיות מרכזיות בניהול מערכות בריאות, בעידן של משאבים בתחום הבריאות בישראל. ובמג

 מוגבלים, ובפוליטיקה הכרוכה בשירותי הבריאות
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 10:15-11:45'  ד  ד"ר אורית גולן 72062א' 

 
 היהודים בארה"ב בעבר ובהווה

הקהילה היהודית בארה"ב. הקורס יעסוק בנושאים מטרת הקורס: סקירת המגמות החשובות בהיווצרותה של 
מתחום הדת והחברה, וגם במערכות היחסים בין יהודים בארה"ב ויהודים בארצות שונות )כולל מדינת ישראל(. 

 הקורס יבחן שאלה זו מזוויות שונות.-יבדקו קווי היסוד והדמיון בחיי ארה"ב, לעומת יהודים בארצות אחרות
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45ד'  פרופ' מתיו סילבר   29355' א
 

 על ההדרה: מנגנונים חברתיים, תרבותיים ותקשורתיים
הקורס נועד לשם חשיפת המנגנונים המכוננים זהויות חברתיות )למשל: נשים, זקנים, נכים, הומואים/לסביות, 

כיצד מנגנונים אלו פועלים במישורים ההיסטורי, התרבותי והחברתי שחורים, עניים( כסוטות או פגומות. נראה 
על השלכותיהם הפסיכולוגיות. נדגיש את התפקיד המרכזי שממלאת תקשורת ההמונים בתהליכים אלו, ובמיוחד 
בדרכי הייצוג של הקבוצות הללו. נתוודע למאבקים הפוליטיים בין קבוצות שונות על חלוקת המשאבים בחברה, 

תיהם ַמְבנות קבוצות כנשאיות סטיגמה המאופיינות בסטריאוטיפים. נעמוד על תהליכים של הבניית שהשלכו
 המציאות החברתית וכיצד אלו משליכים על עיצוב השיח התקשורתי.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45   ד'  ד"ר עמית קמה 23807א' 

 
 .1939-1945לם השנייה,גורל היהודים במלחמת העו בגלל המלחמה ההיא":"

במהלך מלחמת העולם השנייה מומש הלכה למעשה "הפתרון הסופי של בעיית היהודים", ע"י גרמניה הנאצית 
ועושי דברה. הקורס בודק ובוחן את הקשר בין מהלכי המלחמה, והשפעתם הישירה והעקיפה על גיבושו של 

. מתוך דיון ובחינה של סוגיה מורכבת זו מנסה "הפתרון הסופי", ועל גורלם הטרגי של היהודים בשנים אלה
 הקורס לבחון את שאלת ייחודה של שואת היהודים, בהקשרה של מלחמת העולם השנייה.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  10:15-11:45ד'       מר אייל מזרחי 29401' א
 

 האמנות והעיר: מציורי ערים לאמנות רחוב
הגדולות ממקור השראה לאמנים לזירת האמנות עצמה, כשהרחובות, בעשורים האחרונים הופכות הערים 

הכבישים וקירות הבתים, משמשים כ"בדי ציור" לאמנות חתרנית, שבאופן אירוני הופכת אט אט לממוסדת. 
ממחצית המאה התשע עשרה, עת שקפו וסמלו הכרכים -הקורס יציג את התהליכים שעברה ועוברת אמנות העיר

להפיכת  תוארו על ידי האמנים השונים ועד וככאלו-ם החברתיים, הכלכליים והטכנולוגייםאת תהליכי השינויי
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תרבותית, כפי שהיא משתקפת   -המרכזים האורבניים לבימה של מרחבי זיכרון חתרניים ולזירת מחאה חברתית
 באמנות הרחוב העכשווית. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12:15-13:45ד"ר פנינה רוזנברג  ד'   12059' א

 

 מודלים של שיטור ואכיפת חוק
לימודי אכיפת חוק ובכללם לימוד המשטרה כארגון והשיטור כפרופסיה, חדשים יחסית למקצועות קשורים כמו 
משפטים וקרימינולוגיה. בעולם גלובאלי לא ניתן להסתגר ולהתבצר בשיטות עבודה מסורתיות, מפני שהציבור 

שירותים ברמה גבוהה יותר, ביצועים משופרים יותר והוא פחות סובלני ופחות הופך תובעני יותר, הוא דורש 
נוטה לשיתוף פעולה. למרות הכול, ציבור זה יכול בתנאים מסוימים להרים תרומה משמעותית להשגת יעדי 
המשטרה. לשם כך צריכים מפקדיה להבין את הדינאמיקה החברתית, לעקוב אחר החידושים ולהיות משכילים. 

ע התיאורטי והאמפירי שכבר נצבר על המשטרה והשיטור הוא רב, וקורס זה פותח אליו צוהר. הקורס מתמקד היד
בארבעה מודלים עיקריים של שיטור ובוחן, על בסיס מחקר אמפירי, את מידת האפקטיביות שלהם בהשגת יעדי 

בעיניי הציבור ותרבות המשטרה. בנוסף מועלות בקורס סוגיות כמו הרתעה פלילית, לגיטימיות המשטרה 
 משטרה. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45   'ד    ד"ר עמיקם הרפז 12097' א
 

    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'    שדסקי ליבוביץד"ר יוליה בר 11153א' 
 

     ויקטימולוגיה
קורס עיוני המיועד להקנות ידע והכרות ראשונית עם הוויקטימולוגיה כשדה מחקר מדעי. הקורס נועד לערוך 
היכרות עם מושגי יסוד וגישות תיאורטיות שונות המתייחסות לקורבן בכלל ולקורבן הפשע, בפרט. לאחר שייחשף 

של ויקטימולוגיה כתחום מדעי ויחס הסטודנט להגדרות הקשורות לקורבן ומורכבותן תוצג התפתחות היסטורית 
החברה והחוק כלפי הקורבן. יועלו היבטים משפטיים וחוקיים הקשורים לקורבן, טיפולוגיות של קורבנות, 
תיאוריות בוויקטימולוגיה, בעיית מדידת קורבנות וטראומת הקורבן. לבד מעיסוק בתחומה התיאורטי של 

ציפיות של קורבנות פשע כגון: ילדים כקורבנות, קורבנות רכוש, ויקטימולוגיה תהייה התמקדות גם בקבוצות ספ
 קורבנות לאלימות במשפחה, קורבנות מין )אונס גברים ונשים(, קורבן בבית הספר ואנשים עם מוגבלויות. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד'  פלד -ד"ר רונית לסקוב 11137' א
 

 טרור בינלאומי  
היינו עדים לשינויים קיצוניים בסביבת הביטחון הבינלאומי. ההנחות והאסטרטגיות של  בעשורים האחרונים

המלחמה הקרה התיישנו בתוך תקופת זמן קצרה להפליא, וויכוחים חדשים עולים ומגיחים באשר לשאלה של 
 ההסבר וההתמודדות עם איומים מגוונים ומעורפלים לעתידה של החברה הבינלאומית. אחד מן האיומים
הבולטים הוא האיום שמציג הטרור. במהלך הקורס נבחן את המעבר הזה מן הטרור הישן, הסיבות לעלייתו 
במחצית השנייה של המאה העשרים, המאפיינים המייחדים אותו, ואת התנאים והנסיבות שהביאו להשתנותו 

רחבה הזו נבחן סוגיות בסוף המאה העשרים והופעת הטרור החדש, והדינאמיקה הייחודית לו. בתוך המסגרת ה
כגון: הגדרותיו ומקורותיו של הטרור; טקטיקות ואסטרטגיות של טרור; הממד המוסרי והמשפטי של הטרור; 

 וסוגיית הלחימה וההתמודדות עם הטרור.  הטרור ותקשורת ההמונים; הטכנולוגיה והטרור;
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   18:15-19:45ד'   ד"ר אבי סגל   12084א' 
 

 סוגיות ואקטואליה בראי הקריקטורה בעולם התקשורת הערבית בת ימינו
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 

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30' ד  ד"ר עבוד סלאח  29238א' 
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עד ראשית  17-השוטרים וגנבים: ההיסטוריה של פשיעה וענישה באימפריה העוסמאנית, מהמאה 
 20-המאה ה

קורס זה יבחן את ההיסטוריה החברתית של פשיעה, השיפוט, השיטור והענישה באימפריה העוסמאנית מן 
. 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 
 היסטוריה עוסמאנית בהן אירעו תהליכי הבניית מדינה, עיור, ועליית המדינה האומנת.

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

 20-המהפכות שעיצבו את המאה ה
המאה העשרים היא המאה של האידיאולוגיות הגדולות, מלחמות עולם, מהפכות חברתיות, מהפכות טכנולוגיות, 

וטכנולוגיים וצמיחה של זרמים מהפכה תקשורתית ומהפכות מדעיות. מאה של ניגודים, מאה של הישגים מדעיים 

חדשניים בפילוסופיה ובאומנות. במהלך הקורס נזהה את התופעות, נחקור את ההתפתחויות ואת דרכי ביטויין 

 ונעמוד על המשמעויות לגבי הפרט, החברה, המדינה והציביליזציות.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    09:45-11:15  ו'  ד"ר בינה ניר 29389' א
 

 
 ניות בנושא הסמיםמדי

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

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

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

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

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

 
 סדר דין פלילי ודיני ראיות  -"ממעצר למאסר"

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

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

 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

 09:45-11:15   'ריאט  וקו-ר ענבל פלג"ד 12278' א
 

 תורכיה המודרנית: לאומיות, אסלאם ודמוקרטיה 
מדינה עם רוב מוסלמי, חברה בנאט"ו, מועמדת  :תורכיה היא אחת המדינות המרתקות במזרח התיכון כיום

. זו מדינה שחוותה זעזועים ושסעים פנימיים קשים מאז הקמתה, שאיימו על המבנה הדמוקרטי EU-לחברות ב
השביר שלה. בשנים האחרונות הדמוקרטיה בתורכיה מתחזקת לצד תהליכי החצנה של הזהות המוסלמית. מאז 

מפריחה  יתנהנוהבינלאומית תוך שהיא  האזוריתתורכיה מיצבה את עצמה כשחקנית מפתח בזירות  90-שנות ה
כלכלית. הקורס יעסוק בתולדותיה של תורכיה המודרנית מסוף מלחמת העולם הראשונה ועד לימינו. במרכזו 
יעמדו הסוגיות הפוליטיות, הכלכליות, החברתיות, ותרבותיות העיקריות. מטרת הקורס היא לעמוד על מורכבותה 

 .זושל מדינה 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 09:45-11:15  ו' פז  עמריד"ר  28237א' 
 

 סקס ואבולוציה
מתחילת דרכו אופיין המדע כתחום גברי שהעיסוק בו דורש חשיבה רציונלית ואובייקטיבית שאופיינה כחשיבה 
גברית. יחד עם זאת היה המדע מושפע ממוסכמות חברתיות ותרבותיות ומדעות קדומות ולכן עסק לא רק 

סיפק המדע הוכחות "מדעיות" לנחיתות הגופנית, האינטלקטואלית  בחשיפת האמת אלא גם ביצירתה. בין היתר
והמוסרית של נשים ושל אנשים מגזעים לא לבנים. נדון בהשפעת המדע על תפישות סקסיסטיות וגזעניות. 

אימהות, אונס, אמצעי מניעה והפלות,  -בהמשך נדון לעומק בסוגיות מורכבות שנמצאות בתפר בין מדע וחברה
 ריון כמו הפריה חוץ גופית, תרומת ביציות ופונדקאות, שיבוט, ועוד.טכנולוגיות פ
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 56 / ש' / נ"ז 2 / שש"ס 2

   14:45-16:15א'     עדנה גורני 20117ב' 
 

 התמודדות הורים לילדים עם צרכים מיוחדים 
להתמודד עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים מתמודדים בחיי היום יום עם אתגרים רבים. הורים אלו נאלצים 

הקורס  חברתי, ופעמים רבות זקוקים להכוונה מקצועית ולתמיכה רגשית.-קשיים, הן בפן החינוכי והן בפן הרגשי
יעסוק בתהליך הגילוי והקבלה של הלקות, בהשפעת גידול ילד עם צרכים מיוחדים על כלל המשפחה ובפרט על 

פחות אלו, ובתוכניות התערבות שנועדו לסייע להן. בזכויות של מש ילד, בדרכי התמודדות,-האחים, ביחסי הורה
 במהלך הקורס ישולבו סיפורים אישיים של הורים, וכן התנסויות בשיטות התערבות שנמצאו יעילות.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  א'  ד"ר ענבל בכלר סיון  33097ב' 
 

 עבריינים וקורבנותיהם
עבירות אלימות וקשות, הכוללות תקיפה מינית במהלכן ובעבירות מסוג זה הקורס יעסוק בעבריינים המבצעים 

שאינן כוללות תקיפה מינית. העיון במאפיינים וברקע הפסיכולוגי של מבצעי העבירות יעשה תוך פילוח וניתוח 
צה התנהגותם, תוך הבחנה בין עבריינים סדרתיים ועבריינים לא סדרתיים, עבריינים בודדים ועבריינות בקבו

בנוסף ייסקר היבט ישראלי מקומי העוסק ברצח נשים;   ותוך התייחסות למאפייני קורבנותיהם ולבחירת הקורבן.
 בנות זוג בכלל ורצח נשים בעדה האתיופית בפרט. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    16:15-17:45   א'   ד"ר לימור יהודה 12111ב' 

 דיורהמדיניות 
ומעורבות הממשלה חיונית כדי להתאים את הכמות המיוצרת בשוק לכמות הרצויה מבחינה דירות הן מוצר יקר 

חברתית. לתמהיל חזקות המגורים )בעלות, שכירות בתנאי שוק ושכירות ציבורית( השפעה רבה על אופי ותפקוד 
לה החברה. מדינת ישראל אופיינה בעבר במעורבות ממשלתית גבוהה בשוק הדיור. בעשור האחרון הממש

 הקטינה באופן משמעותי את מידת מעורבותה ולכך השלכות על רמת המחירים ומבנה השוק.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   'א   ד"ר גילת בן שטרית 12264' ב
 

 (22.02.18 -)מעודכן נכון למבוטל   מבוא לתכנון עיר ואזור
 

 ועד לצ'ה גווארהתרבות אמריקה הלטינית בעבר ובהווה: מקולומבוס 
מהי תרבותה של אמריקה הלטינית מעבר לדימויים כמו כדורגל משובח, קרנבל ורומנטיקה של טלנובלות? 
אמריקה הלטינית חובקת בתוכה תרבויות עשירות ומסורת היסטורית ארוכת שנים שנוצרו כתוצאה מהמפגש 

אפריקאים. קורס זה סוקר תהליכים חברתיים הברוטלי בין כובשים אירופאים, ילידים אינדיאנים ועבדים 
טווח שעיצבו את פניה של אמריקה הלטינית מימי הציוויליזציות הקדומות של האצטקים -ותרבותיים ארוכי

והאינקה, דרך הקולוניאליזם הספרדי ועד ימינו. נעסוק בתרבויות לאומיות שונות שצמחו באמריקה הלטינית 
 שוויון, זהות אתנית ומהפכה.-ות כמו גזענות, ניצול ואיבמשך חמש מאות שנים וניגע בסוגי

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   20:00-21:30א'   ד"ר הלל אייל 29305' ב
 

 תורת הארגונים
אחד המאפיינים הבולטים של החברה האנושית המודרנית היא התארגנות החיים סביב ובאמצעות ארגונים. בד 

המסגרות הארגוניות  בחברה, בערכים ובטכנולוגיה השתנו והתפתחו השינויים שלבבד עם הקצב הגובר 
ארגונים. מטרת הקורס היא להעניק למשתתפים היכרות והבנה של מכלול המושגים בתחום   והתפיסות כלפי

קלאסיות ומודרניות. הקורס מבוסס על תפיסת ארגונים כמערכות  -הארגון, כולל גישות ותיאוריות מרכזיות 
פתוחות המושפעות מהסביבה בה הם פועלים. לפיכך הסטודנטים יתוודעו הן להיבטים של הארגון פנימה כגון, 

 מרכיבים במבנה הארגוני והתרבות הארגונית והן להיבטים של הסביבה החיצונית בה פועל הארגון.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:30-18:00   ב'    ד"ר אריאלה הראל  21083  ב'

 
 קשורת ומחאה חברתיתת

משמשת התקשורת שחקן פעיל חשוב בדרכי פעולתן של תנועות  21וביתר שאת במאה ה 20-במהלך המאה ה
במהלך הקורס נתמקד באירועי מחאה, נבחן את אופן הסקור התקשורתי  מחאה, בכישלונן או בהצלחתן.

 תנועות המחאה וננסה להעריך את תפקודה של התקשורת. של
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   10:15-11:45ג'   ד"ר אורלי צרפתי 23292ב' 
 

 קידום בריאות ומניעת התנהגויות סיכון 
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קידום בריאות הינו תהליך, המאפשר לאנשים ולאוכלוסיות להגביר את שליטתם על בריאותם ולשפרה. במרכזו 
ת על ידי שימוש במגוון של קידום הבריאות עומדת המטרה להפוך את הבחירה הקלה לבחירה הבריאה, זא

תחומי פעולה ואסטרטגיות לשינוי. במסגרת הקורס נתמקד בגורמים המשפיעים על הבריאות ובהקניית ידע, 
 תפיסות ומיומנויות בקידום הבריאות של הפרט והאוכלוסייה. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45'  ג  ד"ר שירן בורד 72061' ב

 
 הפרעות אכילה

שיעורן של הפרעות האכילה עולה באופן משמעותי בארבעת העשורים האחרונים, וגובה מחירים רגשיים 
ובריאותיים גבוהים מהחולים. הטיפול בהפרעות אכילה הוא רב מערכתי וכרוך במשאבים רבים. מטרת הקורס 

ימיה נרבוזה, הפרעת היא להקנות ידע תיאורטי על הפרעות אכילה לסוגיהן השונים: אנורקסיה נרבוזה, בול
אכילה התקפית ועוד. כמו כן, ירחיב הקורס על הגורמים למחלה: אישיים, משפחתיים וחברתיים תרבותיים, על 

בקורס ישולבו תיאוריות שונות המסבירות את הגורמים,   דרכי האבחון, הטיפול, והשיקום ועל תחום המניעה.
 הטיפול והמניעה ויוצגו תיאורי מקרה. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   12:15-13:45   ג'   לביא-ד"ר זוהר ספיבק   72057ב' 
 

   דיני עבודה
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית קודמת, כלים וידע בסיסי בהבנת סוגיות 

העבודה ויישומם בפועל בחיי היום ראשוניות של דיני העבודה בישראל. הקורס יעסוק בעקרונות תיאורטיים בדיני 
מעביד, חוזה העבודה האישי, חוקי המגן, סיום יחסי עבודה, חופש -יום. מערכת בתי הדין לעבודה, יחסי עובד

העיסוק, שוויון הזדמנויות בעבודה ואיסור האפליה, מניעת הטרדה מינית במקום העבודה ומשפט העבודה 
 וני עובדים ומעבידים(.הקיבוצי )חופש ההתארגנות המקצועית, ארג

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45  ג' ד"ר עו"ד נחום פרנקל 72043ב' 

 
 (04.03.18 -מעודכן נכון ל)מבוטל   שואה וקיום: היבטים הומאניים ורב תרבותיים של השואה

 

 (16.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   חברה ומדינה בעיראק
 

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

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    16:15-17:45   'ג   סיון-ענבל בכלר ד"ר 11227  'ב

 
 תקשורת במשטרים טוטליטריים

המאפיין המרכזי המשטר הטוטליטרי מתאפיין באזרחים המשועבדים למדינה וחייהם כפופים לרשות השלטון. 
להתנהל  יה באופן בו צריכה החברה האנושיתשל המשטר הטוטליטרי הוא המקום המרכזי שמקבלת האידאולוג

ומהן הדרכים להגיע למטרה זאת. הקורס יציג מבט משווה של בהתפתחות המחשבה והמשטרים הטוטליטריים, 
 המרכזי שלהם באמצעות התעמולה. תוך שימת דגש על המונופול הטבוע בהם על אמצעי התקשורת והביטוי

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2 
 16:15-17:45ג'   ד"ר דוד מקלברג 23294ב' 
 

 (16.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   עיראק ו"המדינה האסלאמית"
 

 (25.02.18 -)מעודכן נכון למבוטל  מבוא לייעוץ חינוכי 
 

 משפחה
כחלק  –בקורס יוצגו תיאוריות משפחתיות מרכזיות )בין דורית, תקשורתית, מבנית(, ומעגל החיים המשפחתי 

. להיחשף למושגים 1מכלי האבחון בהתבוננות על המערכת המשפחתית. יש לו שתי מטרות מרכזיות: 
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. להתנסות במספר כלים, כגון, שאלונים, תרגילים בקבוצות, שיסייעו לסטודנטים 2המשפחתיים המרכזיים. 
 להתבונן לאור המושגים על המשפחות שלהם.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  20:00-21:30   'ג   ד"ר אורה פלג 11228  'ב
 

 ברלין בקולנוע
ברלין חוותה במאה העשרים אירועים היסטוריים משמעותיים ביותר כעליית הנאציזם, נפילת החומה ברלין 
ואיחוד הגרמניות, שהטביעו את חותמם הרבה מעבר לגבולות המרחב הגרמני ומעבר לטווח הזמן בו התרחשו. 

סרטים  –אלו במגוון סוגות אירועים אלו הונצחו בסרטים המנסים להתמודד עם אירועים דרמטיים וטראומטיים 
מוזיקליים, סרטי דרמה, קומדיות וסרטי ריגול. בקורס יתקיימו דיונים על מבחר סרטים שיציגו את העיר והמתרחש 

-בה משלהי רפובליקת ווימאר ועד איחודה, כשהם משקפים את החברה  המתמודדת עם האירועים הפוליטיים
 . חברתיים תוך שתוף פעולה או מחאה-היסטוריים

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  08:30-10:00'  ד פנינה רוזנברג ד"ר  29405ב' 

 
 עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה

עמידה והתנגדות יהודית בתקופת השואה הם מהנושאים אשר העסיקו את החברה הישראלית ממש עם תום 
הקורס יסקור מגוון אסטרטגיות, שבהן נקטו מלחמת העולם השנייה, וממשיכים להוות מוקד לדיון עד ימינו. 

. הקורס יתאר וינתח 1933-1945היהודים בכדי להתנגד למדיניות המשטר הנאצי שנכפתה עליהם בין השנים 
את סוגיה ומאפייניה של ההתנגדות היהודית לנאציזם ועושי דברו: התנגדות של יחידים וקבוצות, התנגדות 

ילווה במקורות מהתקופה ובספרות מחקר עדכנית, שאותה יהיה על מזויינת והתנגדות רוחנית. הקורס 
 הסטודנטים לקרוא. בסיום הקורס ידרשו הסטודנטים לכתוב עבודה על אחד מהנושאים שנדנו בשיעורים.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    10:15-11:45  ד'    גב' נעמה אגוזי 29236ב' 
 

 פרקים בתולדות הקיסרות הסינית
נכיר את ההיבטים הפליטים והחברתיים   המרכזיות בהיסטוריה של הקיסרות הסינית.  בקורס נדון בסוגיות

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45'  דליבוביץ   -ד"ר יוליה ברשדסקי  12063ב' 

 
 "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

מובילים למחוזות המאבק הפמיניסטי. זהו גם סיפור התהוות העיר פריז כמרכז האופנה העולמי, תהליך ששורשיו 
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

    14:15-15:45 ד'   ד"ר מרב שניצר 29391ב' 
 

 (15.01.18 -)מעודכן נכון למבוטל    מורה נבוכים לחיסכון הפנסיוני בישראל
 

 מבט חברתי, אתי וכלכלי מחודש -מהפכת הפריון

טכנולוגיות פריון חדישות מאפשרות כיום ללדת בשונה מהעבר, גם ללא תלות ביחסי מין. כתוצאה מכך התרבו 
האפשרויות להרות על ידי נשיאת עוברים על ידי אם פונדקאית, שימוש בזרע של המת, הורות הגיל מבוגר ועוד. 

ם מקור לדיונים אתיים, כלכליים, כל החידושים הטכנולוגיים הללו משנים את פני החברה לבלי הכר ומהווי
משפטיים וחברתיים סוערים בעולם כולו, שכן הם טורפים מחדש את המושגים הישנים אודות הורות ומשפחה. 
   בקורס זה נלמד את הסוגיות הללו ונבין מהן ההשלכות של השינויים הללו על החברה כולה והישראלית בפרט.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45   'ד   ד"ר אורית גולן 72064' ב

 
 מלינקולן עד טראמפ: הון, שלטון גזע ודמוקרטיה בארה"ב

ועד ימינו. הוא  19-הקורס סוקר את סוגיות חברתיות, כלכליות ופוליטיות בהיסטוריה של ארה"ב, מסוף המאה ה
חברתיים במדינה זה  מתמקד על מה שנראה לכאורה כפרדוקס מרכזי בהיסטוריה האמריקנית: בעוד שנושאים
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, מבחינה כלכלית קשה לזהות 2008 -"התקדמו" מאז מלחמת האזרחים, עד בחירתו של נשיא שחור ב
"התקדמות" בהיסטוריה האמריקנית, והחברה היום היא בעצם פחות שוויונית ממצבה לפני מאה שנה. מה 

לי? מה ניתן להגיד על "החלום מסביר את ההתפתחויות במשור החברתי, וההתדרדרות )לכאורה( בהקשר הכלכ
האם היא עדיין קיימת, או שמא אולי היא לעולם לא באמת הייתה קיימת?  – 21-האמריקני" בתחילת המאה ה

הקורס יסקור כמה נושאים: המאבק לזכויות שחורים ונשים, התמודדויות עם תאגידים גדולים, הקשר בין מדיניות 
תרבותיות" -)כמו המלחמה הקרה(, עלייתן של אידיאולוגיות כמו "רב חוץ ותהליכים פנימיים בתקופות מסוימות

 ועוד.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   18:15-19:45ד'  פרופ' מתיו סילבר   29402' ב
 

 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
  18:15-19:45   'ד גב' נעמי לבנקרון    12110' ב
 

 : מסע תרבותי וקולינרי בעיר האורות"לחלום קרטייה בפריז"
העין, בהם סיפורה של דרך אבודה, בין הנתיבים התיירותיים של פריז מסתתרים סיפורים היסטוריים סמויים מן 

שתי מלכות אופנה, צופן סודי ואבירים. הסיפורים הללו מובילים אותנו גם אל מאחורי התפריטים, אל הרגעים 
שבהם נולדו כמה מהמאכלים הצרפתים המוכרים ביותר. בקורס נחשוף את הסיפורים תוך התייחסות למקורות 

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

  20:00-21:30 ד'   ד"ר מרב שניצר 29395ב' 

 
 כלכלת משק הביתניהול 

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

נכון? כיצד, אם בכלל, משתמשים באשראי ובוחנים את האלטרנטיבות המוצעות לנו? מדוע הבורות הפיננסית 
שלנו עולה לנו כסף רב וכיצד ניתן להיהפך לצרכנים שקולים ואסרטיביים של שירותים פיננסיים, מול הבנק או 

תמודדות עם נושאים אלה ואחרים, לצד הרחבה עיונית מנהל הפנסיה שלנו?  הקורס יקנה כלים מעשיים לה
 ותיאורטית בנושאים רלוונטיים.

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

 היבטים תרבותיים של מזון, אנתרופולוגיה של אוכל -על טעם ועל ריח יש מה להתווכח
על  , על צריבה של גבריות במנגל, על הון תרבותי בחליצת פקק בקבוק היין,על זהויות בדויות של סושי ופסטה

על  הבנייה של זמן רומנטי וזמנים נוספים. השפעות היסטוריות, כלכליות , מגדריות ועוד על מה שאנו אוכלים.
 טעם ועל ריח כמובן שיש מה להתווכח!

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   ה'    מר רז שרבליס  21093 ב'

 
 מנושא לימוד למקצוע עבודה-פרופסיה-אנתרו

מה יש לעשות עם זה? -סוגיות יישומיות באנתרופולוגיה. הקורס נועד לספק מגוון תשובות לשאלה אנתרופולוגיה
ות, שיווק עצמי, מיפוי מטרותיו כוללות בניית חזון תעסוקתי אישי תוך שילוב התואר הנרכש, חשיפה לדרכי יזמ

שוק תעסוקתי, לייצר עבודה לא לכתוב אחת, לגייס מאמר לא לצטט אחד, לתרגם אותו ולא משפת המקור אלא 
הקורס יעסוק בשילוב של תיאוריות ופרקטיקות, בגיבוש חזון  ם עם פרדיגמות לעבוד הלכה למעשה?איך יוצאי

אנתרופולוגים -תוצאתית, ייעודית ומדידה, שימוש בכלים סוציול"אני החברתי", חשיבה  selfתעסוקתי, הלימה בין 
ככלי עבודה. שיטות לימוד יכללו: שיעורים פרונטאליים לצורך חשיפת אנתרופולוגיה יישומית סדנאות פעילות 
לתרגול והדגמת שימוש בחומרים הנלמדים יציאה לשדה תעסוקתי בניסיון לבחון את הנלמד ויישומו. במהלך 

דנטיות/ים יפתחו חשיבה פרקטית באוריינטציה של גיבוש זהות תעסוקתית, יתרגלו הקורס הסטו
 להגיש דו"ח מסכם של אותה התנסות.  ויתבקשו

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ה'   מר רז שרבליס 21068  ב'
 

 אנתרופולוגיה פילוסופית
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ע את הקשר בין האדם וסביבתו, את אופי טבע האדם עומד במכרז המחקר האנתרופולוגי מאחר הוא וקוב
החברה שהוא יוצר ואת צביון התרבות שהוא מפתח. בקורס נדון בארבע גישות שונות. הראשונה היא דטרמיניזם 
הטוען שהאדם הוא מכונה ומקומו כבורג במבנה הטבע; אם נדע את כל התנאים הפיזיקליים המקדימים 

ביר את פעולותיו ולחזות את מעשיו באופן מוחלט. הגישה השנייה ומשפיעים על האדם ברגע מסוים, נוכל להס
תתבסס על הרעיון של עמנואל קנט של האדם הטרנסנדנטלי. אנו באים לעולם עם משהו כמו תוכנת הפעלה 
צרובה במוחנו, המאפשרת לנו להפוך אינפוט חושי למשמעויות שמשותפות לכל בני התרבות שלנו. ככל שאנו 

יותר, ככה מתחדדת ההבנה שלנו את הסביבה ומאפשרת הרמוניה בחברה. הגישה השלישית מבינים ונבונים 
מבוססת על הרעיון ההדוניסטי של אריסטיפוס שטבע האדם למקסם עונג ולמזער כאב ובשילוב של דרוויניזם 

ליסטית חברתי, אנו מקבלים את הגישה הליברלית שאנו יצורים עצמאיים, חופשיים ושווים, ואת הגישה הקפיט
לגבי אופי הקשרים הבינאישיים ומבנה החברה. לעומתם, הגישה הרביעית, שהיא תוצר של החשיבה 
הפמיניסטית, טוענת שאופי האדם להיות מרושת בתוך הקשרים הבינאישיים שבהם הוא חי מיום היוולדו ועד 

ין היתרונות והחסרונות של יום מותו. האספקט הפילוסופי של הקורס יורה לנו לבחון את האמיתות, ולהבחין ב
 כל גישה, כך שיהיו בידי הסטודנט את הכלים לבחור ולעצב את האנתרופולוגיה הפילוסופית שלו.

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   ה'   ד"ר נחום טורצקי  27348ב' 

 
 היבטים חברתיים ופסיכולוגיים -משא ומתן וניהול קונפליקטים

הגלויים והסמויים של ניהול ויישוב קונפליקטים ומשא ומתן. משא ומתן הוא כלי חשוב  הקורס יעסוק בהיבטים
בחיי כולנו, בין אם בחיינו הפרטיים ובין אם בחיינו המקצועיים. מנקודת מבט רציונאלית אנו אמורים לקבל רק 

ם והגיוניים, החלטות שמתיישבות עם האינטרסים שלנו. בפועל, נושאים ונותנים הם לא תמיד רציונאליי
התנהגותם במהלך משא ומתן מושפעת מנורמות חברתיות, מרגשות, מהטיות בחשיבה ומהיבטים סמויים 

-אחרים. במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו למודלים עדכניים בתחום ויתנסו בניתוחם מנקודת מבט פסיכולוגית
טיביים, כוח, טקטיקות ואסטרטגיות. חברתית, ובהתייחסות לגורמים כמו רגשות, סטריאוטיפיים, כשלים קוגני

המודלים והטקטיקות אשר ילמדו בקורס יקנו לסטודנטים כלים פרקטיים ותיאורטיים אשר יסייעו להם להתמודד 
 באופן מושכל יעיל ובונה עם מצבי סכסוך, קבלת החלטות ומשא ומתן.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30  ו'קוריאט  -ר ענבל פלג"ד 11116' ב
 

 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 
. גדש מיוחד יושם על  הכרת המבנה הפוליטי הפלסטיני 1948-לסטינית לאחר המלחמה בלהחיות את הזהות הפ

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'היום בתוך החברה הפלסטינית ואינם חברים באש"ף דוגמת חמאס והג
 56נ"ז/ ש'/  2שש"ס/  2

  08:00-09:30   'ו  ד"ר עידו זלקוביץ 28233ב' 
 

 הפרעות אישיות
כיצד הן נוצרות, כיצד הן באות לידי ביטוי  להבין את הפרעות האישיות הנפוצות: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 
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

 
 האסלאם הרדיקלי כתופעה מודרנית
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הקורס סוקר את תופעת האסלאם הרדיקלי על גווניו השונים, במרחב הסוני והשיעי.  נדון בהתפתחותם של 
זרמים רעיוניים באסלאם הרדיקלי ובאופן שבו הם מקבלים משמעות פוליטית. מתוך הבנה כי אין פרשנות אחת 

להבין את יחסו אל המערב. במסגרת השיעור נקרא בכתביהם של הוגים רדיקליים לאסלאם הרדיקלי, ננסה אף 
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 -רביות לארגוני האסלאם הרדיקלי ומקומו של הסכסוך הישראליהע

 מקום מרכזי לאורך הקורס.
 56נ"ז/ ש'/  2שש"ס/  2
  09:45-11:15   'ו   ד"ר עידו זלקוביץ 28235' ב
 

 פסיכולוגיה ומשפט
ועולם המשפט. במהלך הקורס נדון בסוגיות כגון, הקורס יעסוק בנקודות ההשקה הקיימות בין עולם הפסיכולוגיה 

הזיכרון האנושי והטיות שיפוט, אי שפיות במשפט הפלילי, השיטות הקיימות לאבחון וגילוי שקרים, שכנוע וקבלת 
החלטות, עדויות ילדים והאינטראקציה הקיימת בין החוקר לנחקר ולעד. הקורס יכלול טעימה מעולם הפסיכולוגיה 

 המשפט. ושילובה בעולם
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

  09:45-11:15   ו'    קוריאט-ענבל פלג ד"ר  12057ב' 
 

 מבוא לדתות המזרח
החלה לחדור אל המערב פילוסופיה והגות מזרחית, ועם השנים היא צברה  בחמישים השנים האחרונות

מגמה זו, שבין מאפייניה  פופולאריות עצומה בקרב שכבות שונות באוכלוסייה. גם בישראל מורגשת היטב
העיקריים ניתן למנות את הנהירה ההמונית של צעירים ישראליים להודו ולארצות המזרח, את הפופולאריות 
הרבה של טכניקות 'רוחניות' כגון מדיטציה ויוגה, ואת המרכזים הבודהיסטיים השונים שצצים בישראל בשנים 

ן, היא לערוך לסטודנטים היכרות ראשונית עם המסורות האחרונות בזה אחר זה. מטרת הקורס המוצע, אם כ
הגדולות והמרתקות של מזרח אסיה ועם הרעיונות העומדים במרכזן. לקורס שני צירים, השלובים זה בזה:  

תרבותי, ורעיוני תמטי. הקורס יפתח  בסקירת הרקע ההיסטורי והתרבותי שהוביל לצמיחתן של  -היסטורי
יפנה לדיון בעולמן הרעיוני והמושגי. הקורס יתמקד בבודהיזם, אך יעסוק, המסורות המדוברות, ומשם 

ניזם ודאואיזם. את הקורס תלווה איזם, ג'ייהינדו -מפרספקטיבה השוואתית, גם במסורות אסייתיות נוספות
 קריאה בטקסטים מתורגמים, וכן צפייה בקטעי סרטים רלוונטיים. 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    11:30-13:00ו'   אוהד רוזנברג מר 29186 ב'

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  מציאות וירטואלית וזהות משתנה על המסך

סטירות פוליטיות, ביקורת חברתית ודיונים מגדריים מוצאים לא אחת ביטוי במדיום הקולנועי בסרטים ה'בוראים' 
מטרת הקורס לקיים דיון בסרטים העוסקים  מציאות אלטרנטיבית, העוסקים בחצייה מגדרית ובזהויות משתנות. 

 -בנרטיבים אלו כשהיבטים שונים של מציאות וירטואלית הנסמכת במידה משמעותית על המדיום הטלוויזיוני 
(, כשבמסווה 1998המופע של טרומן" )”( ו2003(, "להתראות לנין" )2014יוצגו באמצעות יצירות כמו "הוא חזר" )

 דיונים רציניים ונוקבים בבעיות אקטואליות כבדות משקל. ההומור והפרודיה מתקיימים
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

 19:30-21:00  ד' א'+ ד"ר רוזנבלום פנינה 29397ק' 

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  יש גם דרך אחרת: דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים

נפוצים בשנים האחרונות בעולם ובישראל, ( שנעשו ADRהקורס יתמקד בהליכים החלופיים ליישוב סכסוכים )
 וישווה בינם לבין מערכות מסורתיות ליישוב סכסוכים, דוגמת מערכת בתי המשפט. מטרת הקורס הינה להכיר

 יתרונותיהם וחסרונותיהם מזווית תפקידם, ולבחון את סכסוכים בחברה הישראלית ליישוב חלופיים הליכים
 הסטודנטים יכירו את האלטרנטיבות הקיימות ליישוב סכסוכים: בוררות,תיאורטית והיסטורית. במהלך הקורס 

 וכן השונים ההליכים לשם המחשת בסימולציות ילווה ב. הקורס"וכיו מאחה מוקדמת, צדק הערכה גישור,
 .הסטודנטים פעילה של ובהשתתפות וידאו קטעי בהקרנת

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:30-11:45 ד'   קוריאט-עו"ד ענבל פלג 11124ק'  

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  משמעות החיים

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

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

ולהבין את הקשר השיח התרבותי והאישי של השאלה לגבי  לחיים אין בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר
משמעות החיים. נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב התרבותי, שבו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות 
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עולם דתיות ורוחניות, לצדן של תיאוריות מדעיות ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי 
בינינו המעלים אותה ותוהים עליה. מה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנו לשאול  הנפש ולחרדות של אלה

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

 56ז / ש' / נ" 2שש"ס /  4
 12:15-15:45ד'      גוטרד"ר ערן  29406ק' 

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  יחסי יהודים נוצרים

לבחון את יחסי הגומלין בין היהדות לנצרות ובין יהודים לנוצרים לאורך ההיסטוריה בתחומים מטרת הקורס 
נדון ביחסי המשפחה והמין, גידול ילדים, סוגיות שונים: דתיים, פוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים. בנוסף, 

נוצרים, כגון עלילות הדם, -חינוכיות בשתי הקהילות. נבחן את ההיבטים השנויים במחלוקת ביחסים היהודיים
גירוש היהודים, האינקוויזיציה וננסה להבין את הסיבות לכך. נבחן את שורשי הסטריאוטיפים המודרניים של 

 .היהודים ושל הנוצרים
  56 / נ"ז / ש' 2שש"ס /  4

 16:00-19:30ד'      ברשדסקי ליבוביץ יוליה גב'  110881ק' 

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  משפט עסקי

לימוד ודיון בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של הדינים החלים במסגרת המשפט העסקי בישראל: דיני תאגידים, 
 ועוולות עסקיות.   , דינים מיוחדים בפרקטיקה העסקיתושיווק דיני בנקאות, דיני שוק ההון, דיני צרכנות

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4
 08:00-11:15ו'                     אמיר להט ד"ר 12282ק' 

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון למחברה שבטית למעצמה כלכלית ותקשורתית   -קטאר

המפרץ הפרסי אל מרכז השיח המזרח תיכוני העכשווי. הקורס יעסוק בצמיחת המדינה הקטארית משולי אזור 
ת'אני לשאוף למקום מרכזי בזירת המפרץ הפרסי, -נבחן את התהליכים שהובילו את קטאר בראשות משפחת אל

המזרח התיכון ואף הזירה הבינלאומית. נדון בשורה של נושאים: החברה השבטית, מהפכת הגז הטבעי, 
יים במעמד הנשים, השקעות בספורט הבינלאומי, מיקומה ב"אביב הערבי", ג'זירה, שינו-השפעתה של רשת אל

 קטאר, ועוד.-יחסי ישראל
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

  11:30-14:30ו'                 סגלערן  ד"ר   28230ק'  

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל  )קורס מתוקשב(  מבוא למשפט הישראלי

 חקיקה, מגילת העצמאות, חוקה, בנושא חוק ומשפט ויעסוק בין היתר בנושאים הבאים:הקורס יהווה קורס בסיסי 
בנוסף יוצגו מבואות לתחומי  משפט פלילי ומשפט אזרחי. פסיקה, האדם הסביר, רשויות המדינה ובתי המשפט, 

אדם, דיני ראיות  דיני מקרקעין, זכויות דיני משפחה ועיזבון, דיני חוזים, לרבות דיני נזיקין, משפט מהותיים,
 .בקורס יידונו סוגיות משפטיות עדכניות ואקטואליות .במשפט האזרחי והפלילי ודיני מעצר

 60 /מתוקשב נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
  עו"ד איציק בן חיים  11080 ק'

 
 (07.02.18 -)מעודכן נכון ל   )קורס מתוקשב(טרור ופשיעה  

ובסוגיות המתעוררות בתלות במונחים המשמשים את אותן הגדרות. שונות של טרור 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 יים תיאורטיעסוק הקורס במודל

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 /ב מתוקשנ"ז / ש'  2שש"ס /  2
  לימור יהודה ד"ר  12309ק' 
 

 -)מעודכן נכון ל קורס מתוקשב()ישראל, העולם הערבי והשאלה הפלסטינית: מעימות להשלמה? 
07.02.18) 

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

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 -הסכסוך והיחסים הישראלים בין התפתחות
 הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית.
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הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת גם על 
כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד הבנת תהליכי אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד 

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

     עידו זלקוביץד"ר  29407ק' 

 
 -)מעודכן נכון ל מבוטל תהליכי שינוי חברתיים בפרספקטיבה היסטורית חברתית -נשים במזה"ת

13.09.17) 
 

 (1710.91. -)מעודכן נכון ל מבוטל  מצרים תחת שלטונו של נאצר
 


