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 הלימודים מטרת
הצלחה בעולם העבודה דורשת בעידן הגלובליזציה, המאופיין בניידות גבוהה של בני אדם, מוצרים וטכנולוגיות, 

. עובדים זוכים להשתייך לארגונים בכל רחבי העולם ונדרשים להתמודד עם ותרבויות , חברותהבנת ארגונים
יות לשוק יוצרת הזדמנויות לחשיפת העובדים תרבויות ארגוניות שונות. בישראל, כניסת החברות הבינלאומ

הן ברמת  ,למאפייני ארגונים וקודים תרבותיים שונים. גם החברה הישראלית חשופה לשינויים הגלובליים
תכנית הלימודים האוכלוסייה במגוון הרחב של התרבויות והן ברמת הארגונים מבחינת התרבות הניהולית. 

ת המוצעות באוניברסיטאות בארץ. עם זאת, התכנית נועדה להביא לידי כניות הלימודים המקבילותואמת את ת
 ביטוי את הלכי הרוח, המגמות והשינויים בחברה הישראלית. 

חוגית וניתן לשלבם עם לימודים באחד מהחוגים הבאים: פסיכולוגיה, -הלימודים מתקיימים במתכונת דו
. השילוב עם לימודי דיסציפלינה נוספת במדעי החברהוהחוג הרב תחומי קרימינולוגיה, חינוך, מדע המדינה 

במתכונת האוניברסיטאית מרחיב את בסיסי הידע של תלמידי החוג ומאפשר להם המשך לימודים לתארים 
 מתקדמים במגוון רחב של מקצועות.
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בשוק חדשניים התוכנית מאורגנת סביב שלושה דגשים יישומיים המייצגים את המקצועות ה

 העבודה:
  

 לימודי עבודה וניהול משאבי אנוש .1
העבודה, טען קרל מרקס, היא מהות החיים. אכן, אנו מבלים כמעט מחצית חיינו הבוגרים בעיסוקים הקשורים 
בעבודה: העבודה שלנו מגדירה פעמים רבות את זהותנו המקצועית, את מעמדנו החברתי,  ואפילו את עולם 

ירתית שלנו, כמו גם את הסמלים שלנו. העבודה היא פעמים רבות גם המרחב שבו אנו מבטאים את עצם היצ
 התשוקה שלנו לייצר ערך, תועלת ורלוונטיות. 

 
גלובלי, תוך הבנת ההבדלים הניהול הניהול המשאב האנושי ועולם העבודה,  בלימודים שמים דגש על

 .התרבותיים והשפעתם על הצלחת חברות
 

  בין תחומי הלימוד:
 קבלת החלטות ויצירתיות בניהול

 ניהול ומנהיגות
 קה ארגונית פוליטי

 מיון וגיוס עובדים
  שיטות תגמול

 היבטים משפטיים בעולם הארגונים והעבודה

 
 יעוץ ארגוני .2

מאתגר אשר יוצר ערך חשוב ומשמעותי עבור הארגון, מנהליו ועובדיו. המטרה של יעוץ  תפקידהוא  ייעוץ ארגוני
 הארגון באמצעות פעילות של פיתוח ארגוני. ביצועיארגוני היא להביא לשיפור 

על מנת לפתח מיומנויות ויכולות של ייעוץ לארגונים נדרש בסיס רחב של ידע בתחום. תחומי הידע משלבים 
 דיסציפלינות מגוונות הכוללות פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומנהל עסקים.

 
בסיסיים  כלים להם ולהקנות, בארגון המרכזיים תהליכיםמכוונים לסייע לסטודנטים לזהות את ה הלימודים

 . ארגוני ולתכנון לאבחון
 

 בין תחומי הלימוד:
 ומודלים של ארגונים גישות

 ארגונית התנהגות
 התנהגות אנשים בארגונים

 אבחון סגנונות ניהול ומנהיגות
 בארגון התערבות דרכי

 

 כללית ויישומית לימודי אנתרופולוגיה .3
 

 חזרתם מהטיול הגדול במזרח, בהודו, בדרום ומרכז אמריקה, אולי באפריקה? 
 פגשתם אנשים אחרים, תרבויות אחרות, וברור לכם שלא שבעתם ואתם רוצים להבין יותר? 

יעשיר את הדעת ויאפשר לכם הסתכלות אחרת וגם יפתח בפניכם את שוק העבודה, גם אתם מחפשים תואר ש
  על החיים?

 
 .נתרופולוגיה באקדמית עמק יזרעאל מתאפיינים בגישה רחבה המאפשרת לכם ליהנות משני העולמותלימודי הא

אצלנו תלמדו קורסים המעשירים את  הדעת בשאלות הנוגעות בטבע האדם, השוני בין תרבויות, והקניית דרכים 
 . תרופולוגיההאנשל והיישומי דגש על הפן המעשי  יםשמלהבין את השונה והאחר וזאת לצד קורסים ה

 
עוסקים בזיהוי ומיפוי צרכים של לקוחות וקבוצות באוכלוסייה בתחומים כגון: שיווק  האנתרופולוגים היישומיים

 קביעת מדיניותייצוג קבוצות מיעוט, טכנולוגיה, הערכת פרויקטים, אנתרופולוגיה עסקית, -חברתי, ממשק אדם
הכרות רחבה עם התיאוריות ושיטות המחקר של אנתרופולוגיה ועוד. הלימודים כוללים פיתוח מותאמת תרבות 

  המשמשות חברות וארגונים בשוק העבודה.
 

-: אנתרופולוגיה תרבותית וחברתית, אנתרופולוגיה פיסית )האבולוציה האנושית, סוציותחומי הלימודבין 
ארכיאולוגיה )פרהיסטוריה ביולוגיה(, אנתרופולוגיה של השפה )שפה ותודעה, שפה כמעצבת תרבות( ונגיעות ב

, אנתרופולוגיה פסיכולוגית, אנתרופולוגיה של צילום, אנתרופולוגיה אנושית, תרבויות חקלאיות ועירוניות קדומות(
 של בריאות וחולי, ועוד.
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 )עם החוג לקרימינולוגיה חוגי-דובשילוב ) משולבת התמחות

 
 תרבותית בכשירות התמחות
 והחוג ואנתרופולוגיה לסוציולוגיה החוג המשולב של חוגי-הדו מהתואר חלק היא תרבותית בכשירות ההתמחות

 .לקרימינולוגיה
 מהן והתרבויות הזהויות ובריבוי הנוגעים במורכבות וניתוח חשיבה כלי לסטודנטים להעניק ההתמחות מטרת

 ,ביקורתית חשיבה ,תרבותית וברגישות בהבנה ייחודי ידע מקנה ההתמחות. החברה הישראלית מורכבת
 כיום היא תרבותית כשירות. בחברה שונות לקבוצות ומענים ייחודיים צרכים וזיהוי זהות של בסוגיות העמקה

 .העבודה בשוק יתרון לבוגרי התכנית מעניקה וההתמחות , רבות ובעמותות ציבוריים דרישה בארגונים
 באמצעות ג' גם ובשנה שונים במוסדותסיורים  דרך הישראלית תרבותיות לרב ייחשפו הלימודים במהלך

 ,לקרימינולוגיה ואנתרופולוגיה ובחוג לסוציולוגיה בחוג המרצים מטובי מלמדים בתכנית .בשדה מודרכת התנסות
תיאוריות , לאנתרופולוגיה מבוא )כגון חובה קורסי כוללת התכנית .רלוונטי ומעשי תיאורטי ידע בעלי שהם

 תרבויות של שונים היבטים שונים המדגישים בחירה קורסי ויקטימולוגיה( לצד, חברתית סטייה, אנתרופולוגיות
 לצד עבודה ועוד(, אהבה של אנתרופולוגיה  ,וחולי בריאות של אנתרופולוגיה ,תיירות של אנתרופולוגיה כגון(

 .)במשפחה אלימות,  הגירה וסטייה, בסיכון נערות עם עבודה כגון(מודרות  אוכלוסיות עם
 
 

  התנסות מעשית במסגרת הלימודים
 

  פרויקט המתמחים

 הלימודים במהלךהתנסות מעשית וחשיפה לעולם העסקים 
בהתנסות המעשית ובשילוב הסטודנטים בקהילה העסקית  רואה חשיבות רבה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיההחוג 
הלימודים. בכך זוכים הסטודנטים לצבור ניסיון, לפתח קשרים וליישם את הידע התיאורטי שרכשו במהלך עוד 

 במהלך לימודיהם. 

 
 בחברות השמה,בעיקר סטודנטים משנה ג' של החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה וישובצו  יצטרפולפרויקט 

, ארגונים ציבוריים סקרי דעת קהל(/שוקסקרי ארגוני וסקרים ) ייעוץבמחלקות משאבי אנוש, בחברות בתחום 
תפקידים שונים בקשת מקצועות הניהול, הארגון והמחקר.  נושאי לש כמתמחיםועסקיים. הסטודנטים ישמשו 

 ההתמחות תוכר כחלק מנקודות הזכות לתואר.
ייהנו הסטודנטים מסדנאות הכנה לשוק העבודה, העוסקות בבניית קורות חיים, הכנה לראיונות עבודה,  ,כמו כן

 כלים להצלחה במרכזי הערכה, שיווק עצמי ועוד. 
בכך יזכו הסטודנטים בחשיפה לעולם העבודה, שנת ניסיון תעסוקתי, הכשרה והכנה לשוק התעסוקה, מכתב 

 מיות.המלצה מהמעסיק ונקודות זכות אקד
 

 
 כיווני התפתחות וקידום מקצועי

מידי שנה משתלבים בוגרי התואר הראשון בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגוון תפקידים ניהוליים, ארגוניים 
וחברתיים כגון: ניהול משאבי אנוש, הדרכת עובדים וניהול פרויקטים קהילתיים, ניהול והדרכה במשרדי ממשלה 

תפקידי מחקר במכוני מחקר, ריכוז וניהול בחברות כ"א, מגוון תפקידים בבנקים וארגונים והשלטון המקומי, 
 נוספים בסקטור הפרטי, הציבורי ובמגזר השלישי.

כניות לימודים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה )דוגמת , יוכלו הבוגרים להשתלב במגוון תכמו כן
יישומית, מנהל ציבורי, לימודי מגדר, ניהול משאבי אנוש, לימודי עבודה,  פיתוח ארגוני, ייעוץ ארגוני, סוציולוגיה

 .מנהל עסקים ועוד(

 
 

  מסלול ישיר לתואר שני בפיתוח וייעוץ ארגוני
הלימודים בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאפשרים מסלול כניסה ישיר לתוכנית ללימודי תואר שני בפיתוח 

 ות, בכפוף לתנאים הבאים:וייעוץ ארגוני ללא צורך בהשלמ
 

 עמידה בממוצע בשני החוגים לתואר ראשון כנדרש בחוג 

 ראיון קבלה אישי 

 .'עמידה בממוצע הנדרש לתואר שני בסיום שנה ב 
 

 .בפיתוח וייעוץ ארגוני .M.Aהתואר המוענק לבוגרי התוכנית הוא: 
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 מבנה תכנית הלימודים

שנים )שישה סמסטרים(. במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור חוגית נמשכים שלוש -הלימודים בתוכנית הדו
נ"ז, שמורכבים מקורסי חובה, לימודי יסוד, קורסי בחירה וסמינריון כמפורט להלן. קורסי החובה, המורכבים  60

ומלימודי היסוד המקנים לסטודנטים ידע ומיומנויות מי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, ממקצועות הליבה בתחו
ש בשפה ובכלים אקדמיים שיאפשרו להם, במידה ויבחרו בכך בעתיד, להתמקצע בתחום. במסגרת פיתוח שימו

סמינריון מסכם בהנחיית אנשי הסגל  יכולת הבנה וחשיבה אקדמית הסטודנטים חייבים בבחירה והגשה של
 האקדמי הבכיר. 

 
 נ"ז 39 קורסי חובה ולימודי יסוד

 נ"ז 15 קורסי בחירה
   נ"ז 6 סמינריון

 נ"ז 60 סה"כ
 
 

 החלוקה לפי שנים
הלימודים מתפרסים על פי המפורט בהמשך. קורסי החובה ולימודי היסוד נקבעים במערכות השעות מראש ולא 
ניתנים לשינוי. הסטודנט יבחר בכל שנה קורסים מחוג הלימוד הנוסף כך שמכסת נקודות הזכות בשני החוגים 

 שנת לימודים. נ"ז בכל 42עד  38ביחד תעמוד על 
 

 םתכנית הלימודי
 

 *שנה א
 

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

  5 6 מבוא לסוציולוגיה )שו"ת( 21011
  5 6 מבוא לאנתרופולוגיה )שו"ת( 21009
  4 4 בעולם דיגיטלי פסיכולוגיה חברתית   21078

     לימודי יסוד

  2 3 )שו"ת(סטטיסטיקה תיאורית  21150
 סטטיסטיקה תיאורית 2 3 סטטיסטיקה הסקתית )שו"ת( 21152
  2 2 חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית 23182

  20 24  סה"כ
 

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'
 ולימודי יסוד. בכל קורסי החובה 60א. ציון עובר 
      הבחירה. בכל קורסי 56ב. ציון עובר 

 
 *שנה ב

 
 קורסי קדם נ"ז שש"ס הקורסשם  קוד הקורס

     לימודי חובה

 מבוא לסוציולוגיה 4 4 תיאוריות סוציולוגיות 21019
 מבוא לאנתרופולוגיה 2 2 תיאוריות אנתרופולוגיות 21017
  4 3 מבוא לחברה הישראלית  21158

     לימודי יסוד

יות נשיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכות 21021
 ()שו"ת

4 3  

חשיבה, מחקר וכתיבה  3 4 שיטות מחקר א' )שו"ת( 21154
, סטטיסטיקה אקדמית
 הסקתית

 שיטות מחקר א 3 4 שיטות מחקר ב' )שו"ת( 21156

     קורסי בחירה  

  3 3 סוצ' ואנת'בחוג לקורס בחירה   

  22 24  סה"כ שנה ב'
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 תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'
 ולימודי יסוד. בכל קורסי החובה 60א. ציון עובר 
 בכל קורסי  הבחירה. 56ב. ציון עובר 

     
ב' בהתאם -הרשמה לסמינריון מותנית בהשלמת כל הרמות באנגלית ובהשלמת כל קורסי החובה של שנים א' ו

 לדרישות.
 

*בשנה א' ובשנה ב' לימודי היסוד ולימודי החובה ניתנים במסגרת החוג לסוציולוגיה 
 החוג הנוסף.ואנתרופולוגיה או במסגרת 

 
 שנה ג

 

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

של  והיסוד קורסי החובה x 1   6 6סמינריון  
ב', אנגלית -שנים א' ו

 .  ב'ברמת מתקדמים 
     קורסי בחירה

 קורסי בחירה  
 הסוציולוגיה והאנתרופולוגיהמתוך 

12 12  

  18 18  ג'סה"כ שנה 

 
 .60 -המעבר בסמינריון ציון 

      .56 -ציון המעבר בקורסי הבחירה 
 
 
 

כנית "משיב הרוח" )לימודי נ"ז בת 6 על כל סטודנט ללמוד במשך לימודי התואר סך של -קורסי "משיב הרוח"
 .כניות דו חוגיות"עפ"י הפירוט שמופיע בקובץ "ת בכל שנה אקדמית קורס אחד -העשרה(

 "משיב הרוח" שיפורסם בנפרד. בקובץ ניתן למצוא בשנתוןאת רשימת הקורסים 
 
 

 תנאים לקבלת התואר
 נקודות זכות בהתאם לדרישות דלעיל. 60השלמת 
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 קורסי חובה שנה א'<<
 

 (בית ספרי, של בית הספר לתקשורת, חברה וממשלקורס ) חשיבה, מחקר וכתיבה אקדמית
הסטודנטים צוהר לעולם האקדמי, ולצייד אותם בכלים מחשבתיים וטכניים אשר יעזרו הקורס מיועד לפתוח בפני 

להם הן בלימודיהם האקדמיים והן בחיי המעשה. בראש ובראשונה מיועד הקורס לעורר סקרנות וביקורתיות, 
, שתי התכונות החשובות ביותר בעולם האקדמי. בין השאר, יאפשר הקורס לסטודנטים לקרא טקסטים שונים

ובעיקר מאמרים אקדמיים, באופן ביקורתי, לנסח כראוי שאלות מחקר, להבין כיצד לתכנן מערך מחקר, לכתוב 
ולהציגם בצורה רהוטה בפני קהלים שונים. הקורס ישלב שיטות הוראה מגוונות: הרצאות   דו"חות מחקר

  פרונטליות, סדנאות כתיבה בכתה, מצגות של בודדים ושל קבוצות.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 כתיבה מדעית 27012:  ז

  10:15-11:45תירוש   ג'   -ד"ר מיכל אלון   23183א' 
      10:15-11:45  ג' מר ולד וסיליו                 23183א' 

 
 שיעור-סטטיסטיקה תיאורית

ולשיטות מחקר. הקורס ידון במשתנים והתפלגויות, דרכי ארגון והצגה  קורס חובה מקדים לסטטיסטיקה הסקתית
של נתונים כגון: ערכים מרכזיים, מדדי פיזור ומדדי קשר וניבוי. כמו כן יילמדו מושגים בסיסיים בתורת ההסתברות 

 )בעיקר משפט בייז(, והקשר שלהם לסטטיסטיקה.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    08:30-10:00'  ג גב' מיכל רז   21150א' 
 

 תרגיל-סטטיסטיקה תיאורית
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1

 12:00-12:45   'ג  גב' ערבה רוטמן  21150א' 
 

 מבוא לסוציולוגיה 
הסוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר יחסי הגומלין בין בני אדם ובניתוח מאפיינים של חברות ותרבויות שונות. 

עם תחומים שונים הנוגעים למדע הסוציולוגיה )כגון תרבות, סטייה  מטרת הקורס היא להפגיש את התלמיד
חברתית, ריבוד חברתי, סוציאליזציה וכו'(, ולבחון אותן דרך נקודת המבט הסוציולוגית תוך ניתוח ביקורתי 

 המציאות החברתית באמצעות הפרספקטיבות התיאורטיות השולטות בתחום. של
  60 נ"ז / ש' / 5שש"ס /  4
  12:15-15:45'  ה  גולן פדידהד"ר  21011' א
 

 תרגיל-מבוא לסוציולוגיה
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 16:00-17:30'   ה   יהלוםדוד מר  21011' א
 

 פסיכולוגיה חברתית בעולם דיגיטלי
הפסיכולוגיה החברתית חוקרת את השפעת הזולת על מחשבותיו, הרגשותיו והתנהגותו של הפרט. זהו תחום 

ענף ומתפתח, במסגרתו נחקרים נושאים כגון קבלת החלטות, התנהגות בקבוצה, קונפורמיות, תוקפנות, מחקרי 
סטריאוטיפים ודעות קדומות, ועוד. נושאים אלה רלוונטיים מאוד גם בימינו, אך חלקם באים כיום לידי ביטוי 

בו אנו חיים. מטרה מרכזית של  טלייבאופנים חדשניים נוכח השינויים הטכנולוגיים המאפיינים את העולם הדיג
הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע לגבי תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה חברתית, מושגים מרכזיים ומחקרים 

 מובילים בתחום, תוך מתן דגש על יישום היבטים אלה בעולם הדיגיטלי, על מאפייניו השונים.
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 גיה חברתיתמבוא לפסיכולו 21015ז : 
 08:30-11:45   'התירוש  -ד"ר מיכל אלון  21078' ב
 

 שיעור-סטטיסטיקה הסקתית
קורס זה יעסוק בהתפלגות הנורמלית ובהתפלגות דגימה, אמידה על ידי נקודה ועל ידי רווח ובחינת השערות על 

 יערך דיון ביקורתי בנוגע למבחני מובהקות. ,אוכלוסיות )פרמטריות ואפרמטריות(. כמו כן
 60נ"ז / ש' /  2 שש"ס / 2

 סטטיסטיקה תיאורית 21150ק : 
 13:45-15:15'  ג  מיכל רזגב'   21152ב' 
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 תרגיל-סטטיסטיקה הסקתית

 נ"ז / ת' 0שש"ס /  1
   15:30-16:15'  ג  גב' סיביה סוסונוב  21152ב' 
 

 לשילוב סוציולוגיה פסיכולוגיה בלבד( ')מיועד בשנה א מבוא לחברה הישראלית
מטרת הקורס היא לפרוש בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות 
אתניות, מגזרים דתיים, לאומיים, שכבות חברתיות,  תרבויות משנה ואידיאולוגיות הנפרסות על פני קשת רחבה. 

היסטוריים של החברה הישראלית, גבולות החברה -דנט ידע על המקורות החברתייםהקורס ינסה לספק לסטו
 הישראלית והשסעים המאפיינים אותה.

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  3
 14:00-16:30ד"ר גולן פדידה  ב'    21158ב' 
 

 מבוא לאנתרופולוגיה
-החקירה של האנתרופולוגיה החברתיתבקורס זה נערכת היכרות בסיסית עם אופן החשיבה, תחומי העניין ודרך 

תרבותית, הפיסית, והאנתרופולוגיה של השפה. בקורס נסקור מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות; נדון, 
מפרספקטיבה אנתרופולוגית, בסוגיות כגון: הפרהיסטוריה האנושית ומיקום האדם כבעל חיים פיסי בעולם החי, 

ה כלכלית ואופני ייצור, קשרי שארות ומשפחה, שלבים במחזור האבולוציה של מערכות תרבות, אנתרופולוגי
החיים, טקסים, סמלים ומיתוסים, תפיסות תרבותיות של בריאות וחולי ונתרגל התנסות מעשית בדרכי החקירה 

 והפקת התובנות המאפיינות את האנתרופולוגיה.
   60 נ"ז / ש' / 5שש"ס /  4
 12:15-15:45ה'  מזרחי   יונתן פרופ' 21009 'ב
 

 תרגיל-מבוא לאנתרופולוגיה
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 (04.02.18 -מעודכן נכון ל) 16:00-17:30'  ה  גב' לירון אורן  21009' ב
 
 

 שנה ב' קורסי חובה<< 
 

 תיאוריות אנתרופולוגיות
תרבותית. בין הנושאים -הקורס יעסוק בסקירת התיאוריות המרכזיות בהתפתחות האנתרופולוגיה החברתית

תרבותי, פרנץ בואז ואסכולת תרבות ואישיות, עבודת שדה ותיאוריות -אבולוציוניזם חברתישיידונו בקורס: 
, אנתרופולוגיה סמלית ופרשנית, שיח פוסט מודרני סטרוקטורליזם-פונקציונאליסטיות, סטרוקטורליזם וניאו

 ופמיניסטי באנתרופולוגיה.
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 מבוא לאנתרופולוגיה  21009ק : 
 12:15-13:45ד"ר דניאלה אריאלי  ב'   21017א' 
 

 יות נשיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכות
עקרונות היסוד ודרכי הפעולה המרכזיות של שיטות המחקר האיכותניות ויקנה, באמצעות  הקורס יציג את
  כלים ומיומנויות שנדרשים לעריכת מחקר איכותני. התנסות ותרגול,

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
 14:15-15:45ד"ר דניאלה אריאלי  ב'   21021א' 
 

 תרגיל -שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
 16:00-17:30ב'   גב' רינת זר     21021' א
 

 שיעור-שיטות מחקר א'
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים כלי יסוד להבנתה של החקירה המדעית, ולאפשר להם להעריך מחקר בצורה 

לסטודנטים תכנון מחקר בסוגיה חברתית העומדת על הפרק. נושאים שיידונו: מושגי אפשר מביקורתית. הקורס 
מהימנות ותוקף; דגימה; איסוף יסוד בשיטות מחקר; תיאוריות והשערות; משתנים והגדרות אופרטיביות; מדידה; 

סולמות, סוציומטריה, -שיטות של הסתכלות, שאלון וריאיון; ניתוח תוכן; ניסוי; שיטות עיבוד נתונים-נתונים
 עיבודים בשיטות מכניות; בעיות מוסריות במחקר חברתי.

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
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סטטיסטיקה תיאורית,  31311או  31301או  33021או  21150כתיבה מדעית,  23182או  31304או  27012ק : 
 סטטיסטיקה הסקתית. 31312או  31301או  33022או  21152

  08:30-10:00גב' אורית שמיר בלדרמן  ב'    21154א'  

 
 תרגיל-שיטות מחקר א'

  נ"ז / ת' 0שש"ס /  2
 10:15-11:45   ב'   גב' מעיין קריספיל 21154א'  

 

 תיאוריות סוציולוגיות
השיעור דן בסוגיות המרכזיות בהן עוסקת התיאוריה הסוציולוגית.  בחלק הראשון יוצגו התיאוריות העיקריות 

האנושית וההתפתחויות החלות בה.  של הסוציולוגיה הקלאסית )מרקס, דורקהיים וובר ואחרים( להבנת החברה
ט, פונקציונליזם, אינטראקציה הקורס יסקור את האסכולות המרכזיות של התיאוריה הסוציולוגית )קונפליק

סימבולית, חליפין( ואת הקשרים בין תיאוריות אלה והתיאוריות הקלאסיות. חלקו השני של השיעור יעסוק 
.  נדון בהגותם של 21-ובתחילת המאה ה 20-בתיאוריות הסוציולוגיות ובחשיבה החברתית בסוף המאה ה

ים. בנוסף, ננסה להבין מושגים ההופכים להיות יותר ויותר בורדייה, גידנס, הברמס ואחר: תיאורטיקנים בולטים
מודרניזם, גלובליזציה, רב תרבותיות, חברה אזרחית, ונבדוק כיצד אפשר -נפוצים בשיח הציבורי כגון פוסט

 להסביר באמצעותם תופעות חברתיות. 
 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

 מבוא לסוציולוגיה 21011ק : 
 14:15-17:45'  ג  שלמה גץד"ר  21019'  ב
 

 שיעור -שיטות מחקר ב'
קורס זה הוא המשך לשיטות מחקר א'. מטרת הקורס היא לספק לסטודנטים כלים בסיסיים לעריכת מחקר, תוך 
התנסות מעשית בכל שלבי תכנון המחקר וביצועו, כולל איסוף הנתונים, ניתוחם וכתיבת דו"ח מחקר. הדגש 

לות המחקר, איסוף הנתונים, בקורס יהיה על ההיבטים היישומיים של מחקר מדעי. יידונו ויתורגלו ניסוח שא
 ל"חלונות", וכתיבת דו"ח המחקר. SPSSמדידה וניתוח נתונים בעזרת תוכנת 

 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
 שיטות מחקר א' 21154ק : 
 10:15-11:45'  בגב' אורית שמיר בלדרמן   21156ב'  

 

 תרגיל-שיטות מחקר ב'
 נ"ז / ת' 0שש"ס /  2

 (10.09.17 -)מעודכן נכון ל   12:15-13:45'  ב  מר עופר כרמל 21156ב'  
 

 מבוא לחברה הישראלית 
 מינולוגיה( יקרו , מדע המדינה, חינוךהחוג הרב תחומי במדעי החברה)מיועד לשילוב עם החוגים: 

מטרת הקורס היא לפרוש בפני הסטודנט יריעה רחבה על המתרחש בחברה הישראלית, הבנויה מקבוצות 
דתיים, לאומיים, שכבות חברתיות,  תרבויות משנה ואידיאולוגיות הנפרסות על פני קשת רחבה. אתניות, מגזרים 

היסטוריים של החברה הישראלית, גבולות החברה -הקורס ינסה לספק לסטודנט ידע על המקורות החברתיים
 הישראלית והשסעים המאפיינים אותה.

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  3
 14:00-16:30   ב'  פדידה ד"ר גולן   21158ב' 
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  קורסי בחירה<< 
 

 סדנת מיומנויות תקשורת בינאישית בעבודת צוות
לים להתבוננות פנימית אודות סגנונות למידה חווייתית יישומית, ומקנה כהקורס משלב בין למידה תיאורטית ל

הקורס נעסוק בהיבטי התקשורת הבינאישית תקשורת, תכונות והתנהגויות בדיאלוג ובעבודה קבוצתית. במהלך 
גון, נבחן מודלים וכלים באופן יישומי באמצעות תרגילים, סימולציות רכפי שהם באם לידי ביטוי בעבודת צוות בא

 ורפלקציות אישיות.
 56נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2
 (21.08.17 -)מעודכן נכון ל 12:00-13:30  ה'  גב' לירון עינצ'י  21085  'א
 

 )מיועד לתלמידי שנה ג' בלבד(  צילום ככלי אנתרופולוגי -סדנא
ביצירת הדימוי הצילומי. בין יתר הנושאים שייבחנו   הקורס יעסוק בהבנה תיאורטית והתנסות מעשית

כוחו הייחודי של הצילום ככלי להבנת המציאות )סוזאן סונטאג, רולנד בארת, וולטר בנג'מין( השפעת  בקורס:
)מאסכולת  עוד אובייקטיבי לאקטיביזם חברתיהצילום על השדה האתנוגרפי, המתח בין תיתיאוריות 
מעשית  סדנאועד ויק מוניץ(, אוריינות צילומית ויצירת הקשרים חזותיים תרבותיים. הקורס יתנהל גם כ  דיסלדורף

אמצעות מצלמות המאפשרת להתנסות בבניה של הפריים ובבחינת הצילום ככלי עזר למחקר. הצילום יתבצע ב
 דיגיטליות/מצלמות בטלפונים החכמים שברשות הסטודנטים.

 56נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3
     11:00-13:30ה'     גב' תמר שליט אבני   21560'  א
 

 דיני עבודה
מרכזיות ובין  דיני העבודה בישראל, תוך ניתוח סוגיות הקורס יעסוק בהכרת תפיסות היסוד והרציונאליים של

היתר, חוזה העבודה ושינויו, זיהוי יחסי עובד ומעביד, הזכויות והחובות החלות על הצדדים ליחסי העבודה, 
לחופש העיסוק והתנאים להגבלתה,  הסעדים המשפטיים העומדים לצדדים עם סיום יחסי העבודה, זכות היסוד

העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, הסכמים והסדרים קיבוציים וצווי הרחבה. הסטודנטים יופנו לחקיקה 
נקודות בגין  5עדכניים. הסטודנטים ייבחנו בחומר פתוח. למרצה זכות לציון מיטיב עד  הרלוונטית ולפסקי דין

 על חומר הקריאה.השתתפות תורמת במיוחד, המבוססת 
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

  13:55-16:10  ה'  עו"ד  מיכל גרוס    27300א'  

 
 בין האסתטי לפוליטי: מוזיקת רוק כתרבות

תרבותיים מגוונים, וביניהם הקשרים פוליטיים -הקורס ידון בז'אנר המוזיקאלי המכונה 'רוק' בהקשרים סוציו
והקשרים אסתטיים. בעוד שתופעות רוק מסוימות ) ילדי הפרחים, וודסטוק, הפאנק( מתאפיינים ב'פוליטיקה של 

קליפ( מתאפיינות ב'אסתטיזציה של  )'החומה' של 'פינק פלויד', הווידיאו האסתטי', הרי שתופעות אחרות 
הפוליטי'. תנועה זו בין ה'פוליטי' ל'אסתטי' תידון לאורן של גישות סוציולוגיות שונות, החל בגישה הביקורתית 

 וכלה בלימודי תרבות. 
ל הדיון במיקומו של התרבותי הייחודי של הרוק, הנע בין 'פופ' בקוטב אחד ובין 'אוונגרד' בקוטב שני, ילווה בשל

 דוגמאות וקטעי האזנה. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45   ה'  מר דותן בלייס    21094א'  
 

 פרשנות של תרבויות -סדנת קריאה
מציג גישה ייחודית לטיפול במושג התרבות: הגישה הפרשנית. בשונה  "פרשנות של תרבויות"ספרו של גירץ 

גירץ מציע לראות בתרבויות שנות מעין שפות שונות )שפה במובנה מגישות שקדמו לו לחקר תרבויות אנוש, 
הרחב( שאותן יש לפרש במטרה להרחיב את גבולות השיח האנושי. הקורס כולו יתמקד ויעמיק בקריאה מודרכת 
של שלושה מאמרים מתוך הספר )ומקורות נוספים שמסביב למאמרי היסוד הללו(: המאמר "תיאור גדוש: לקראת 

רבות", המאמר "השלכותיו של מושג התרבות על מושג האדם", והמאמר "צמיחת התרבות תיאוריית ת
והאבולוציה של הרוח". מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים התנסות בקריאה מעמיקה ורפלקטיבית משותפת 
 של טקסטים בקבוצה ולפתח מיומנויות של ניתוח טקסט מדעי, קריאה ודיון ביקורתי של טקסטים מקצועיים

 .תוך שימוש בטכניקה של "מפות מוח" בתחומי הדעת המטופלים בקורס
 56נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2

  18:00-19:30פרופ' יוני מזרחי   ה'     21084א' 
 
 
 
 
 

 



 

 11  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -תשע"ח שנתון 

 תורת הארגונים
 )תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים בשילוב החוג לקרימינולוגיה(

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.  -הארגון, כולל גישות ותיאוריות מרכזיות 

הקורס מבוסס על תפיסת ארגונים כמערכות פתוחות המושפעות מהסביבה בה הם פועלים. לפיכך הסטודנטים 
ם של בטייארגונית והן לההבים במבנה הארגוני והתרבות ייתוודעו הן להיבטים של הארגון פנימה כגון, מרכ

 הסביבה החיצונית בה פועל הארגון.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:30-18:00ב'       ד"ר אריאלה הראל  21083ב'  

 
  התיאוריה ופרקטיק -ניהול המשאב האנושי

 קרימינולוגיה, פסיכולוגיה וחינוך( בשילוב החוגים:א' )מיועד לתלמידי שנה 
רות החשובים והמורכבים בארגון, והצלחתו קשורה ישירות להשגת מטניהול המשאב האנושי הוא אחד הענפים 

כתוצאה משינויים בכוח העבודה, שינויים טכנולוגיים   ניהול זה הופך למאתגר הארגון והאפקטיביות בארגון.
תכופים, וגלובליזציה אשר מעלים את חשיבות היכולת של ארגונים ומנהלים לניהול משאבי האנוש של 

לדון בניהול משאבי אנוש הן   ן שמטרות הקורס הן להבין את חשיבות ניהול משאבי אנוש בארגון, מכא הארגון. 
מנקודת ראות אסטרטגית והן מנקודת ראות תכליתית להיחשף לשילוב של תיאוריה ופרקטיקה כמו למשל, 

   שיטות תגמול ועוד.   ודת צוות,תהליכי מיון עובדים, עב
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3
 17:00-19:30ג'    גב' אורית שמיר בלדרמן    21082  ב'
 

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

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

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

 

 מנושא לימוד למקצוע עבודה-פרופסיה-אנתרו
מה יש לעשות עם זה? -לספק מגוון תשובות לשאלה אנתרופולוגיהסוגיות יישומיות באנתרופולוגיה. הקורס נועד 

שיווק עצמי, מיפוי  מטרותיו כוללות בניית חזון תעסוקתי אישי תוך שילוב התואר הנרכש, חשיפה לדרכי יזמות,
שוק תעסוקתי, לייצר עבודה לא לכתוב אחת, לגייס מאמר לא לצטט אחד, לתרגם אותו ולא משפת המקור אלא 

ים עם פרדיגמות לעבוד הלכה למעשה?  הקורס יעסוק בשילוב של תיאוריות ופרקטיקות, בגיבוש חזון איך יוצא
-ייעודית ומדידה, שימוש בכלים סוציו ל"אני החברתי", חשיבה תוצאתית,  selfתעסוקתי, הלימה בין 

ופולוגיה יישומית אנתרופולוגים ככלי עבודה. שיטות לימוד יכללו: שיעורים פרונטאליים לצורך חשיפת אנתר
סדנאות פעילות לתרגול והדגמת שימוש בחומרים הנלמדים יציאה לשדה תעסוקתי בניסיון לבחון את הנלמד 
ויישומו. במהלך הקורס הסטודנטיות/ים יפתחו חשיבה פרקטית באוריינטציה של גיבוש זהות תעסוקתית, יתרגלו 

 ויתבקשו  להגיש דו"ח מסכם של אותה התנסות.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
                         13:45-12:15   מר רז שרבליס   ה' 21068  'ב

 
  תכנון וניהול מחקרים, סקרי שוק ודעת קהל -סדנא

במסגרת הקורס יתנסו  מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לשיטות מתקדמות לתכנון וניהול מחקרים.
של תכנון וניהול מחקרים )מחקרי שוק, סקרי דעת קהל, סקרי שביעות המשתתפים באופן פעיל בתהליכים שונים 

רצון, הערכות ביצועים ועוד(. במסגרת הקורס ילמדו בהרחבה תחומים יישומיים מעולם ניהול המחקרים כגון: 
תהליך הגדרת מטרות ויעדי המחקר ותאום ציפיות עם הלקוח, עיבוד וניתוח נתונים, כתיבת דוחות מחקר ועריכת 

 צגות ללקוח. השליש האחרון של הסמסטר יוקדש לתרגול מעשי של התחומים שנלמדו בקורס.מ
 56נ"ז / סד' /  3שש"ס /  3

 שיטות מחקר א 21154ק: 
    13:55-16:10ה'   ד"ר דורית בן ברוך  21070ב'  

 
 
 
 
 
 



 

 12  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -תשע"ח שנתון 

 אנתרופולוגיה פילוסופית
קובע את הקשר בין האדם וסביבתו, את אופי וטבע האדם עומד במכרז המחקר האנתרופולוגי מאחר הוא 

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 

להסביר את פעולותיו ולחזות את מעשיו באופן מוחלט. הגישה השנייה ומשפיעים על האדם ברגע מסוים, נוכל 
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 

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

פיטליסטית חברתי, אנו מקבלים את הגישה הליברלית שאנו יצורים עצמאיים, חופשיים ושווים, ואת הגישה הק
אישיים ומבנה החברה. לעומתם, הגישה הרביעית, שהיא תוצר של החשיבה נקשרים הביהלגבי אופי 

י מיום היוולדו ועד הפמיניסטית, טוענת שאופי האדם להיות מרושת בתוך הקשרים הבינאישיים שבהם הוא ח
האספקט הפילוסופי של הקורס יורה לנו לבחון את האמיתות, ולהבחין בין היתרונות והחסרונות של  יום מותו.

 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' 
 
 

  סמינריונים-ג' חובה שנה<< 
          

 זמננו -סביבות עבודה בכלכלת מידע בתסמינריון: 
הסמינריון יעסוק במגמות ותהליכים מרכזיים בעולם העבודה העתידי מנקודת מבט ניהולית ומנקודת מבטו של 

 בסיסה יבחנו בשיטתיות מבני ייסוד-העובד. נסקור את ההתפתחות ההיסטורית בעולם העבודה הנוכחי ועל
זמננו. יבחנו סוגיות הקשורות להון אינטלקטואלי, למבנים ותהליכים ארגוניים בסביבות -בכלכלת המידע בת

העבודה החדשות ולטכנולוגיות המידע כיוצרות את כלכלת המידע וכמסייעות לארגונים תוך התאמה לאקולוגיה 
" עסקיים ובקטעי case studiesהעסקית החדשה. הקורס ייערך במתכונת של הרצאות ודיונים, נשתמש ב "

 וידאו. במסגרת הקורס יידרשו הסטודנטים לבצע עבודת מחקר.
 60 נ"ז / ס' / 6שש"ס /  6

 .  ב'ב', אנגלית ברמת מתקדמים  -ק: קורסי החובה של שנים א' ו
 08:00-10:15' ב': ה' ס, סמ08:00-10:15: ה'  '' אססמ  פרופ' יונתן מזרחי   21047ש'  

 

 סמינריון: משמעות העבודה בחיי הפרט בהיבט החברתי והארגוני 
מטרת הסמינר לספק מסגרת תיאורטית ומחקרית והבנה מעמיקה לגבי ההיבטים הקשורים במרכזיות העבודה 

תעשייתית, תוך התייחסות להשפעות שיש לחילופי  -בחיי הפרט ובערכי עבודה בחברה התעשייתית והפוסט
( ולגורמים דמוגרפיים כגון: גיל, מגדר, השכלה, דת, אזור מגורים, ועוד, Y-ודור ה X-דורות )בעיקר דור ה

ייבחנו השינויים המתחוללים בערכי עבודה ובמרכזיותה בישראל, לעומת מדינות המערב  ערכים אלו.  על
ארגון המתקדמות, וההשפעות שיש למגמות ערכיות אלו, על ארגונים ועל הצורך בהתאמת הערכים והנורמות ב

 לציפיות ולצרכי העובדים.
 60נ"ז / ס' /  6שש"ס /  6
 .  ב'ב', אנגלית ברמת מתקדמים -קורסי החובה של שנים א' ו: ק

 08:00-10:15' ב': ה' ס, סמ08:00-10:15' א: ה'  ססמד"ר משה שרעבי    21051ש'  
 

 סמינריון: המקורות להבדלי מין בהתנהגות האנושית
הסמינר יעסוק בהבדלי מין בביטויי התנהגות שונים תוך בחינת תפיסות מנוגדות: חברתיות למול מולדות להסבר 
קיומם של הבדלים אלו. הסטודנטים ייחשפו לתיאוריות חברתיות )מגדר, הבניה חברתית( ומנגד לתיאוריות 

מדעיות שונות: אנתרופולוגיה,  תנומדיסציפליאבולוציוניות, זאת, תוך חשיפה לממצאים אמפיריים -ביולוגיות
אישית, -ביולוגיה ועוד. בין הנושאים שיידונו: הבדלי מין בתפיסת יופי ומשיכה בין-סוציולוגיה, פסיכולוגיה, סוציו

אישית. במסגרת הסמינר יערכו -בתוקפנות, בהורות, בבריאות נפשית, בהיררכיה וסטטוס ובתקשורת בין
בדלי מין באחד מהנושאים הנלמדים תוך שימוש במצע התיאורטי והמחקרי הסטודנטים מחקר אמפירי הבוחן ה

 של תורת האבולוציה למול תיאוריות חברתיות.
 60 / ס' / נ"ז  6/ שש"ס 6
 .מתקדמים ב' ברמת אנגלית ב',-קורסי החובה של שנים א' ו ק:

 08:00-10:15, סמס' ב': ה' 08:00-10:15ד"ר אפרת בראל   סמס' א': ה'   21092 ש' 

 
 
 
 



 

 13  החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  -תשע"ח שנתון 

 בתרבות, בדת ובפילוסופיה -היחס לסבל סמינריון: 
 בית הספר לתקשורת, חברה וממשל  -בית ספרי יוןסמינר

תחומי במדעי -)מיועד לסטודנטים מהחוגים: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדעי המדינה והחוג הרב
  .ומעלה( 85החברה, בעלי ממוצע 
ספרי עומד נושא נרחב אחד  אשר יש לו  מחד גיסא השלכות מובהקות על השיח היומיומי במרכז הסמינר הבית 

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

בינתחומיים. 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 

הכתיבה הספרותית והיצירה האמנותית. לדורותיה לדיון מעמיק אודותיו והיה לאחד הכוחות המניעים של 
הטקסטים הגדולים 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
 .מתקדמים ב' ברמת אנגלית ב',-קורסי החובה של שנים א' ו ק:
 (07.09.17 -)מעודכן נכון ל  16:15-20:30   'א   ד"ר בינה ניר 23297' ב

 )סמינריון סמסטריאלי, רישום דרך מזכירות החוג בלבד, יש לפנות בתקופת חלונות הזמן לרישום.
 ומצומצם בהחלט.(מספר המקומות מוגבל 

 
 


