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 לימודי העשרה -" תכנית "משיב הרוח
 

 תכניתראש ה
 אזואלוס יעקבד"ר 

 
 * בתכנית חברי הסגל האקדמי

  
    פרופ' מן המניין:

 
 

 .פרופ' שנהר עליזה

, פרופ' ופ' סילבר מתיופר, )השתלמות ממושכת( פרופ' חיימוב איריס פרופ' חבר: 
 .שינסקי אורנהצ'
 

טל עירית  -ד"ר עין ,ר ערןד"ר גוט, ד"ר אמיר רות ,אלישע אתיד"ר  בכיר:מרצה 
 ד"ר קודריאבצב אנדריי. ,)מומחה(

 
 מרצה:

 
 ד"ר פלג קוריאט ענבל. ,הלפרין דפנהד"ר 

 
  .סגל אביניר בינה, ד"ר ד"ר ד"ר מקלברג דוד,   מורה בכיר:

 גב' בטש ורד, ד"ר בן שטרית גילת,גב' אלפסי קקון שני,  אביגדור רונן, מר  עמיתי הוראה:
"ר הרפז דרורי נתנאל, ד ד"רעו"ד גטניו יוסף, , ליבוביץ יוליהברשדסקי  גב'

ד"ר חפר הרב חיון דב,  ד"ר ז'קונט אמנון,בר צור צילה, -ד"ר זן, עמיקם
ד"ר , הל חייםמ ד"ר גב' לבנקורן נעמי, כרמל חכים אסתר, ד"ר, אליעוז

 ד"ר ,ד"ר עובדיה משה ,ד"ר סגל ערן ,ד"ר מרקס ח"ןמרכוס אוהד, 
ד"ר פררו שי, ד"ר פלד לסקוב רונית, ד"ר קלור סבסטיאן,  פורטוגלי עדיאל,

ד"ר שניצר  ,רוזנברג פנינה ד"ר, מר רוזנברג אוהד, יורם רבובסקי ד"ר
 מירב.

 
 יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה *
 

 
 מרכזת החוג 

 ישראלי הדסגב' 
  04-6423572 טלפון:
 1534-6423572פקס: 

 -1,  קומה 2בנין רב תכליתי  10:00-12:30ה' בין השעות -ימים א'שעות קבלה: 
 09:00-10:30ה' -מענה טלפוני: ימים א'

e-mail: hadasi@yvc.ac.il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 לימודי העשרה -משיב הרוח-החוג הרב תחומי במדעי החברה –חשנתון תשע"

 
 מטרת הלימודים 

לצד התמקדות  תואר הראשון במכללה.ל הסטודנטיםהרחבת האופקים של לימודי העשרה מיועדת לתכנית 
מבקשת המכללה להעניק לבוגריה רקע עשיר  ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל בלימודים גבוהים בדגש יישומי

חשף לתחומי דעת מגוונים ות הנלמדות. על בוגרי התואר הראשון להיחומי דעת שונים מחוץ לדיסציפלינבת
ד עינינו הוא אדם המשלב ידע תיאורטי אותו אנו רואים לנגש ,תחום הידע בו בחרו להתמחות. הבוגרבנוסף ל
דע בקיאות בתחומי יובעל אופקים  רחב או בדיסציפלינות אותן בחר ללמוד,מתמחה בדיסציפלינה וויישומי 
 אחרים.

 
 מבנה תכנית הלימודים

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

 הקורסים הקיים.
 
 

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

 
 

 תחומי במדעי החברה-החוג הרב

 החוג למדעי ההתנהגות

 החוג לכלכלה וניהול

 החוג למדע המדינה

 החוג למערכות מידע ניהוליות

 החוג למנהל מערכות בריאות

 החוג לשירותי אנוש

 ואנתרופולוגיה סוציולוגיהל החוג

 תקשורתהחוג ל

 החוג לעבודה סוציאלית

 פסיכולוגיהל החוג

 החוג לקרימינולוגיה

 חינוךהחוג ל
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 רשימת הקורסים:
 

 ציון עובר שש"ס נ"ז שם הקורס קוד הקורס
עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות  17117

 וייחודה של העת החדשה
2 2 56 

 56 2 2 רוח האדם 17121
 56 2 2 מעברים ושינויים בחיי המשפחה 17123
 56 2 2 גניאולוגיה ושיטות מחקר גניאולוגיות 17128
 56 2 2 מין, סטיות ומה שביניהם 17130
 56 2 2 גיל ההתבגרות: הגיל הלא רגיל? 17133
 56 2 2 חינוך פיננסי 17134
 56 2 2 למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? 17141
סיפורה של קהילה: יהודי מרוקו מגירוש ספרד ועד  17142

 ימינו
2 2 56 

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

 ואזור
2 2 56 

ההיסטוריה בראי הספרות  –"בארץ המראות"  17147
 והקולנוע

2 2 56 

 56 2 2 היבטים חברתיים וביולוגיים -סמים 17149
 56 2 2 אתיקה עסקית 17152
 56 2 2 אתיקה, מוסר ויחסים בינלאומיים 17153
המחאה החברתית בפרספקטיבה היסטורית: השיח  17155

-1914ובעולם על ריכוזיות וצדק חברתי בארץ 
2014 

2 2 56 

 56 2 2 לזכויות אדם טרהמשפט ושיטור: בין סמכויות מש 17157
 56 2 2 לדבר אל השכל לגעת בלב 17158
 56 2 2 סכסוכים קהילתיים בינלאומיים והסדרתם 17159
קומיקס זה עניין רציני: הקומיקס/הרומן הגראפי  17161

 בשואה
2 2 56 

 56 2 2 הפליליילדים ונוער במשפט  17165
 56 2 2 המפרץ הפרסי בעידן המודרני 17166
 56 2 2 כשיצחק וישמעאל נפגשים בבית המדרש 17169
 56 2 2 האישה באמנות –מוונוס למדונה  17170
 56 2 2 משפט עברי בקהילות היהודים בארצות האסלאם 17171
 56 2 2 הדיבייט, כלי מיתולוגי לדיון 17173
 56 2 2 ניתוח מקרים וגישות –בעולם גלובלי  צדק חברתי 17174
תרבות, פוליטיקה וחיי יומיום ב"ארץ  –סין היום  17176

 הדרקון"
2 2 56 

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

 עולם
2 2 56 

את סינדרלה: תרבות חומרית, מגדר להעיר  17180
 סטוריהוהי

2 2 56 
 

 56 2 2 י הבינייםים בתוך חידה: סודות נשים בימחי 17181
 56 2 2 העמק הוא חלום 17182
 56 2 2 מוסיקה כתקשורת פוליטית 17184
פרקים  כסף, מאין הוא בא ואל מי הוא הולך? 17185

 בתולדות היחסים שבין האדם לממון
2 2 56 

 56 2 2 תכנון מרחבי ובריאות האדם: מימי רומא ועד ימינו 17186
 56 2 2 בתי סוהר 17191
 56 2 2 יסודות, עקרונות, זיקות –פילוסופיה של המדע  17193
 56 2 2 חינוך אזרחי בישראל 17195
 56 2 2 משטרים ואידיאולוגיות בני זמננו 17196
 56 2 2 21-במאה הבלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור  17197
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מאגיה וכישוף בתרבות המערב מהעת העתיקה ועד  17198
 ימינו

2 2 56 

מה לקרה לילדים? חטיפת ילדי תימן בהקשר  17199
 השוואתי

2 2 56 
 

הגלובליזציה, השלכותיה והסדרת שוק העבודה  17200
 בישראל

2 2 56 

 56 2 2 ניהול כישורי קריירה בעידן החדש 17201
    יהדות אמריקה הלטינית: עבר, הווה, עתיד 17202
 56 2 2 תיאוריות של דת 17203
 56 2 2 התארגנות קהילתית ויזמות חברתית 17204
 56 2 2 רגש ורגשות 17140
 (27.02.18 -)נכון ל מעודכן

 

 תקצירי הקורסים

 
המחאה החברתית בפרספקטיבה היסטורית: השיח על ריכוזיות וצדק חברתי בארץ ובעולם, 

1914-2014 
 חברתית מחאה תנועות וגם ,כמה שנים לפני בארץ שפעלה האוהלים תנועת דיאלוג בין יתקיים הזה בקורס

 ערב הרווחה ומדינת הפרטה ,חברתית ריכוזיות ,חברתי צדק על שהתקיימו דיונים ולבין ,אחרות עכשוויות
 אנשי" כי ההנחה על מתבסס הקורס .סוף שנות השישים במאה הקודמת ועד הראשונה מלחמת העולם

אמריקה  בצפון בעבר שהושמעו ובחברה במשק וריכוזיות קיטוב מגמות על ודאגות טיעונים בארץ העלו "האוהלים
 היבטים יציג הקורס בעבר. שנערכו ואתגריו החופשי השוק על מההתדיינויות לקחים להפיק וניתן,'ובאירופה
במכללה, במסגרת  שונים מחוגים לסטודנטים נגישים יהיו ותכניו ,החדשה בעת הכלכלית בהיסטוריה מרכזיים

 "משיב הרוח".
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
     14:15-15:45 ' א  פרופ' מתיו סילבר 17155' א
 

 כשיצחק וישמעאל נפגשים בבית המדרש
והיכרות עם הערכים המשותפים לדתות השונות דרך הטקסטים מהקנוניים היהודיים והמוסלמים, קרי  מפגש

סטים המקרא והקוראן, התושב"ע והחד'ית. לימוד בית מדרשי )בחברותא בינדתית( טק –הספרות הדתית 
 להכיר ולכבד את הזהות הדתית עצמית ושל האחר. ם. אסלמקבילים מהיהדות ומהא

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  א' הרב דב חיון  17169א' 
 (23.10.17 -)מעודכן נכון ל מבוטל  515:4-14:15  א' הרב דב חיון  17169ב' 

 
 תרבות, פוליטיקה וחיי יומיום ב"ארץ הדרקון" -סין היום 

בחלקו הראשון של  הקורס עוסק בתרבות, פוליטיקה וחיי יומיום בסין העכשווית, משנות השמונים ועד היום.

 to-down)) בחלקו השני. הקורס נחשף למאפיינים המרכזיים של ההיסטוריה, התרבות והחברה הסינית בכלל
 בהתפתחותה של התרבותם והחברתיים הכרוכיתמקד בגורמים ובתהליכים הפוליטיים, הכלכליים נ

האינדיבידואל. לאחר  -הם משפיעים על אורח החיים של הפרט הסיני  הפופולארית בסין המודרנית ונראה כיצד
פורי חיים של אנשים שונים, יותר נחשוף וגם נחשף לנרטיבים וסי (bottom-up)של הקורס  מכן, בחלקו השלישי

עבודה, כורי פחם,  ופחות מפורסמים, כגון, כוכבי קולנוע, פוליטיקאים, ספורטאים ואנשי עסקים מחד, ומהגרי
חיצונית  -זה, מתוך נקודת מבט כפולה וכלים זעירים, עובדי רכבת, זונות, קבצנים ואמני שוליים מאידך. באופןר

זמננו. במהלך השיעורים נעזר בחומרי לימוד מגוונים, -בת ופנימית, ננסה להרכיב את הפסיפס האנושי של סין
 תונים, תמונות, סרטים וקטעי וידאו.ראיונות עומק, מסמכים ממשלתיים, עי כמו למשל, מאמרים אקדמיים,

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45ד"ר עדיאל פורטוגלי  א'    17176' א
 

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

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

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

תולדות הרפואה העממית  בתרבויות עולם: בתרבות השמאנית, בתרבות  א.יפרוס בפנינו שני אשכולות לימוד: 
טי המאיה והאצטקים, של הילידים באוסטרליה. הישראלית הקדומה והמצרית הקדומה. בתרבותם של שב
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שימושים ברפואה העממית בעידן החדש ובקרב קבוצות אתניות  ב. בתרבויות המזרח; סין, יפן, טיבט והודו.
 ודתיות בישראל.  

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

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

( של ימינו. העיר איבדה Megacitiesעד לערי הענק )חומה אפשרו הגנה טובה לתושביהן מפני הסביבה העוינת, 
את מעמדה ההגנתי. העיר היא "הבטן הרכה" של שדה המערכה המודרני, שכן ההתקבצות העירונית חושפת 
אוכלוסייה גדולה לאיומים של התקפות אוויריות מסיביות ושל טרור. אבל, לערים בעולם הגלובלי יש תפקיד חשוב 

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

 להקמת ערים, בעולם ובישראל.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  8:30-10:00  'בד"ר גילת בן שטרית    17146' א
 

 המשפחה בראי ההיסטוריה
הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות בחיי המשפחה והתפתחותה במהלך ההיסטוריה. נדון במוסד הנישואין, טקסי 
האירוסין והחתונות, יחס לגירושין. נבחן את מעמדם ותפקידם של בני הזוג, את האידיאליזציה של חיי המשפחה 

"כבוד המשפחה" והשפעתן, את הבעיות במערכת הזוגית והתמודדות איתן. והמציאות, את תפיסות השונות של 
נציג את הגישות השונות כלפי המיניות, נבחן את היחס לילדים ותהליך חינוכם במסגרת המשפחה ובמוסדות 

סוגיות הללו נמחיש בדוגמאות רכת המשפחתית והיחס למוות. ההשכלה. נתייחס למקומם של הזקנים במע
 הזמן ובמגוון האזורים.לאורך ציר 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ב'    17177' א
 

 )אינו מיועד לסטודנטים בחוג לכלכלה וניהול(  חינוך פיננסי
הקורס מורכב משני חלקים עיקריים. מטרת החלק הראשון של הקורס היא להכיר את מושגי היסוד בתחום מימון 
הפרט )ריבית, ערך הזמן של כסף( וליישם אותם במסגרת קבלת החלטות פיננסיות ברמה יומיומית )לתכנן את 

ת החלק השני של הקורס היא תקציב המשפחה, להעריך ולהשוות את העלויות של סוגי הלוואות שונים(. מטר
לעשות היכרות תיאורטית ויישומית עם מושגי יסוד בתחום שוק ההון וההשקעות, כולל בורסה )מבנה מוסדי 
ומנגנוני פעילותה(, ניירות הערך ומכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה )מניות, אגרות חוב וניירות ערך נגזרים(, 

די בורסה ותעודות סל, קרנות נאמנות. במהלך הקורס נתמקד בהיבט סוגיהם, תכונותיהם ושיטות הנפקתם, מד
 המקומי של הנושאים ונדון בהרחבה בסוגיות הפעילות של שוק ההון בישראל. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   'ב ד"ר אנדריי קודריאבצב    17134' א
 

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

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

 דבריהם של חז"ל מהדהדים במחשבתם של הדורות שיבואו אחריהם.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45  'ב ד"ר ח"ן מרקס   17141א' 
 14:15-15:45  'ב ד"ר ח"ן מרקס   17141א' 
 (05.02.18 -)מעודכן נכון ל  16:00-19:30ד'   ד"ר ח"ן מרקס   17141ק' 
 

 )מיועד לסטודנטים משנה ג' בלבד(  בעידן החדש  כישורי קריירהניהול 
קורס ייחודי שיאפשר לכם לצאת לעולם העבודה ולחיים עם "עזרים" אישיים ליישום הן בקריירה בכלל והן 

בקורס נחשוף התלבטויות הקשורות בעניינים מקצועיים. נשבח את ארגז הכלים . לצמיחתכם  האישית בפרט
חלק  עצמנו ולכוון את הכישורים שלנו לעשייה מקצועית מספקת ומשמעותית.האישיים שלכם, נלמד לדייק את 

 מהמפגשים יתקיימו על בסיס שיתוף ,דוגמאות עצמיות, ולמידה הדדית. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'ב   ורד בטש גב'  17201' א
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 גניאולוגיה ושיטות מחקר גניאולוגיות

כלים לחקר תולדות המשפחה, תרגול השימוש בכלים אלה ועידוד משתתפי הקורס מטרת הקורס הינה הקניית 
לתעד את מקורות משפחתם לצורך בניית אילן היוחסין ותיעוד נראטיבים במורשת המשפחתית העלומה של 

-הכרת עקרונות המחקר והחיפוש הבסיסיים בתלות בתרבות המוצא-אבותיהם. חקר גניאולוגי
הגנטיקה בשירותי הגניאולוגיה. האינטרנט -יישומי מדע לחקר גניאולוגי וסלמי/נוצרי/יהודי/אשכנזי/ספרדי.מ

'דאטאבייס' דיגיטאליים ומאגרי מידע מודפסים. חיפוש 'ארכיאולוגי' -גניאולוגייםמאגרי מידע  בשירות הגניאולוגיה:
ם, מסמכים עתיקים ועוד(. מאגרי חיפוש במקומות נסתרים אחר תיעוד התורשה )כריכות ספרים, קולופוני

 אינטרנטיים לספרות תורנית, פענוח כתבי יד, המרת תאריכים עבריים ועוד.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ב'  ד"ר אליעוז חפר    17128' א

 
  קורס לכתיבה אישית, ספרותית ושיווקית -"לדבר אל השכל, לגעת בלב"

כמעט כל אדם ניחן בכישרון טבעי לתאר בכתב חוויה, רעיון או מחשבה. ההבדל בין כותב לכותב מתבטא במידת 
השכלול שבה מובעים דבריו, ִשכלול שנובע במידה רבה מן הכלים המילוליים והספרותיים בהם הוא עושה שימוש. 

לם של קוראיהם, קרי: להעביר את הקורס מכוון להקנות כלים אלה למשתתפים בו, ולאפשר להם לדבר אל שכ
המסר הדרוש, וגם לגעת בלבם ובכך להחדיר את המסר אל תודעתם. הוא מיועד לכותבים של טקסטים מכל 

דעה, בלוגים ופוסטים, וכלה -הסוגים, החל בהודעות לעיתונות ובמסרים של תקשורת המונים, עבֹור במאמרי
 בסיפורים קצרים או ברומנים.  

 56/ ש' /  נ"ז 2שש"ס /  2
  16:15-17:45ד"ר אמנון ז'קונט   ב'     17158א' 
 14:15-15:45ד"ר אמנון ז'קונט   ד'     17158ב' 
 (05.02.18 -)מעודכן נכון ל  16:00-19:30א'   ד"ר אמנון ז'קונט    17158ק' 
 

 היסטוריה בראי הספרות והקולנועה -"בארץ המראות"
רוב בני האדם מכירים את ההיסטוריה מבעד ליצירות ספרות, טלוויזיה וקולנוע. האם פירוש הדבר שהם מקיימים 
מגע אמיתי עם ההיסטוריה, או אולי זו העברה מסוננת או מוטעית של פרטים, רעיונות ותהליכים? במהלך הקורס 

מייצגות אירועים או תהליכים היסטוריים, ונדון נצפה יחד ביצירות קולנועיות )חלקן עיבודים ליצירות ספרותיות( ה
במאפייני התקופה בה הן מתרחשות. במקביל נבחן האם ובאיזו מידה של אמינות מיוצגת התקופה ביצירה, 

 ונעמוד על הסיבות לסטייה מן העובדות הידועות, אם קיימת כזאת. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 18:15-19:45   ב'ד"ר אמנון ז'קונט   17147א' 
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג למדעי ההתנהגות והחוג לחינוך(   גיל ההתבגרות: הגיל הלא רגיל?
הקורס יתמקד בהיבטים תרבותיים, חברתיים, פיזיולוגיים וקליניים של גיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות מאופיין 

ים, במישור הפיזי הנפשי והרגשי. במהלך במספר שנים  המהוות גשר בין תקופת הילדות ובין החיים הבוגר
הקורס יחשפו הסטודנטים לשינויים רב תרבותיים המאפיינים את הגיל, ויתמקדו בתיאוריות המרכזיות התורמות 
להבנת תקופת גיל ההתבגרות. תקופת ההתבגרות מאופיינת בקשר הדוק בין השינויים הגופניים המואצים 

ת השפעה רבה על המשך החיים הבוגרים. תקופה בעלת אפיונים ייחודיים והשינויים הנפשיים והחברתיים ובעל
שיש להתייחס אליהם. תובא התייחסות לשינויים המואצים בשלב התפתחותי זה בתחום הפיסי, הרגשי, החברתי 

כן, נעסוק -פיזיולוגיים והקוגניטיביים, המתחוללים בתקופה זו. כמו-והמשפחתי, על רקע השינויים הגופניים
סיכופתולוגיה האופיינית לגיל ההתבגרות )כמו: הפרעות אכילה, והפרעות שינה, בדידות ומצבי רוח בגיל זה(, בפ

 ולסכום, נעסוק במאפיינים הייחודיים של  המתבגרים.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45    ג'  פרופ' אורנה צ'שינסקי   17133 א'
 

  הרומן הגראפי כסוכני זיכרון השואהקומיקס זה ענין רציני: הקומיקס / 
כשיצירותיהם   כבר בתקופת השואה נוצרו על ידי הכלואים קומיקס ורומנים גרפיים, המתארים את חייהם,

משמשות אמצעי מחאה, ביקורת והתנגדות למשטר הנאצי ולמשתפי הפעולה עמו. לכן לא ייפלא כי בין אמני בני 
נמצא שימוש מגוון ומרתק  -ומיכל טמיר  ארט שפיגלמן, מישל קישקהכמו  -"הדור השני" ו"הדור השלישי"

בקומיקס/רומנים גרפיי, בהם הם מציגים את ניסיונם להתמודד עם משקעי השואה והמורשת המשפחתית; לצד 
נכדי הניצולים נוצרו על ידי מגוון אמנים קומיקס ורומנים גרפיים עכשוויים, -העיסוק בטראומת השואה של בני

עות העברה בין דורית, אמיתית או בדיונית, הם מבקשים לעצב ולשמר את זיכרון השואה ולהנחילה לבני שבאמצ
 הדורות הבאים.

 56ש' /   נ"ז / 2שש"ס /  2
 14:15-15:45  ג'  ד"ר פנינה רוזנברג 17161א' 
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 סכסוכים קהילתיים בינלאומיים והסדרתם

שלכות של סכסוכים סקירה רחבה ומקיפה של התיאוריות העיקריות של גבי הסיבות, הביטויים והה כוללהקורס 
 הנהיר את המנגנונים השונים של המניעה, ניהול ויישוב של הסכסוכים הבינלאומיים.מבהיר ומבינלאומיים, 

לות של הסכסוכים במהלך הקורס יתוודעו הסטודנטים לעומקן של סוגיות העוסקות באופן ההתפתחות וההתנה
שלום -וילמדו את הטכניקות העוסקות בהתרעה על סכסוכים, משא ומתן, והתיאוריות אשר עוסקות בשמירת

הסכסוכים שבהם נעסוק יכללו מלחמות ומלחמות אזרחים, אבל יינתן דגש רב לסכסוכים תרבותיים,  שלום.-ובניית
שלום, -שלום, בניית-יעת סכסוך, יישוב סכסוך, שמירתאתניים ודתיים. בתוך כך, נתמקד ונרחיב בסוגיות כגון מנ

 תהליכים ומנגנונים של פיוס, סכסוכים אתניים, סכסוכים דתיים.
 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
  16:15-17:45   'ג  ד"ר אבי סגל  17159' א
 

 מאגיה וכישוף בתרבות המערב מהעת העתיקה ועד לימינו
 ואף, והאלים הטבע עוצמות בפני לעמוד מנת על וכישוף מאגיה כגון לאמצעים האדם בני פנו האנושות משחר

בתרבות המערב מנקודת  בפרקטיקות אלו השימוש על נלמד זה בקורס. לטובתם אלו עוצמות לנסוף ולרתום כדי
מבט אינטרדיסיפלינרית, אשר תתמקד בתיאוריות ומחקרי שדה מתחום הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה ומדע 

 יסודותיו נבנו עליהן העתיקות מהציויליזציות בכמה רקע היסטורי בנוגע לשימוש במאגיה וכישוף הדתות, לצד
 באירופה המודרני )כגון מצרים, יוון ופרס(  ולהתפתחויות השונות שעברו פרקטיקות אלו המערבי העולם של

שסיפקו חוקרי דתות מבעד לפריזמה התיאורטית . אנו בימינו ואף הרנסאנס תקופת הביניים, ימי במהלך
-השנים האחרונות )מוויליאם ג'יימס וג'יימס ג'ורג' פרייז'ר ועד לאדוארד אוונס 120ואנתרופולוגים במהלך 

 ומכשפות אזוטריות סתרים מאגיים, אגודות במסדרים פריצ'רד, ברוניסלאב מלינובסקי וטניה לורמן( נעסוק גם
הרחוק אל  בעבר וכישוף מאגיה במעשי המואשמים ששילמו הנוראי עברו, ונבחן את המחיר ובתקופות בימינו

 המודרני. במערב רים’אייג-וניו פגאניים-ניאו בקרב אלה פרקטיקות של פריחתן מול
 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
 (20.08.17 -)מעודכן נכון ל  16:15-17:45   ג'   שי פררוד"ר  17198' א
 

 (1710.32. -)מעודכן נכון ל מבוטל העבודה בישראלהגלובליזציה, השלכותיה והסדרת  שוק 
 

 ? חטיפת ילדי תימן בהקשר השוואתימה קרה לילדים
רב הנסתר על הנגלה בפרשת ילדי תימן. ספק אם גם הפעילות הציבורית לגילוי האמת וחשיפת הארכיונים 

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

 להגיע לחקר האמת, פיוס וסליחה.
 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
  18:15-19:45   'ג   ד"ר  רות אמיר 17199' א
 

 אתיקה, מוסר ויחסים בינלאומיים
הקורס בוחן את ההיבטים האתיים של מדיניות החוץ והפוליטיקה הבינלאומית באופן כללי  באמצעות כמה 

והדיפלומטי. ההגדרה של מה הדדית: המימד המושגי, המימד הביטחוני, הכלכלי, הנורמטיבי -מימדים קשורים
חוץ אתית היא נושא שנוי במחלוקת עזה, הקורס מביא לכן את ההשקפות הרבות אשר -צריכה להיות מדיניות

משקפות את השונות בדעות באשר לנושאים כמו התערבות הומניטארית, סחר חופשי, מלחמת מנע, שחיתות 
רה מאוזנת ומקפת של נושאים מושגיים ופרקטיים אשר פוליטית וזכויות אדם. הכוונה היא להעניק לסטודנט סקי

 החוץ.-עומדים במרכז הניתוח האתי של ההתנהלות של מדינות וקביעתה של מדיניות
 56נ"ז /  ש' /  2שש"ס /  2
   18:30-20:00   ג' ד"ר אבי סגל   17153' א
 

 (20.08.17 -)מעודכן נכון ל   מוסיקה כתקשורת פוליטית
הקורס יעסוק בתיאוריות הבוחנות את הקשר בין תרבות ופוליטיקה בכלל, ובין שירה ומוסיקה ובין פוליטיקה 
באופן ספציפי. נבחן את השפעות השירה והמוסיקה על הפוליטיקה הלאומית והבינלאומית תוך ניסיון לבדוק 

נויים אשר נעשים על ידי המערכת האם השירה משפיעה על שינויים פוליטיים  וחברתיים או שמא רק מייצגת שי
הפוליטית. הרקע התאורטי יאפשר לנו נתח תהליכים, בחברה הישראלית ובחברות נוספות, של השפעת 

 המוסיקה והשירה על יצירת קהילות, אחדות, משברים והסלמה. 
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:30-20:00ד"ר דודי מקלברג   ג'    17184' א
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 בתי סוהר

מטרתו של  הקורס היא הכרות עם מאפייני המאסר והשפעותיהם על האסירים. הקורס יעסוק בהתפתחות 
המאסר, במטרות המאסר ובבעיותיו, תוך דיון בתכונות סוציולוגיות ותרבותיות הקשורות בו )הכלא כמוסד 

. כמו כן, יוצגו מסגרות טוטאלי, תת תרבות אסירים, מכאובי המאסר, פריזוניזציה, רצידיביזם, התמכרות לכלא(
טיפול ושיקום בכלא,  דילמות בניהול בית הכלא, הצעת חלופות למאסר )עבודות שרות, איזוק אלקטרוני צו 
מבחן...(, תפישות חברתיות מודרניות בהתייחס למאסר ולבתי הסוהר )הפיכת בתי הסוהר למוסדות טיפוליים 

, הפרטת בתי boot camps –מתכונת צבאית לבתי סוהר אבוליסיונזם, הקניית  -ביטול בתי הסוהרסגורים, 
 סוהר(. לבסוף, יתוארו מוסדות הקשורים לשיקום האסיר.

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

 מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה( אינו)   לזכויות אדם טרהמשפט ושיטור: בין סמכויות מש
אחד מעמודי התווך של החברה הדמוקרטית הוא זכויות האדם. הקורס מתמקד בעיקר בקבוצת הזכויות 
האזרחיות הכוללת בין השאר את חופש הביטוי, חופש התנועה וחופש ההפגנה והאסיפה. אנו בוחנים את שאלת 

הן מתנגשות עם ערך המהווה אף הוא עמוד תווך בדמוקרטיה מימושן של זכויות האדם בישראל במקום בו 
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, 
ד: כבוד האדם וחירותו. התלמידים יכירו, בתום הקורס, את מגוון הסוגיות בעיקר לאחר חקיקת חוק יסו

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45  'ד  יקם הרפז ד"ר עמ  17157' א
 (04.09.17 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45  'ד  ד"ר עמיקם הרפז   17157' ב
 

 ניתוח מקרים וגישות -צדק חברתי בעולם גלובלי 
-בעוד שעבר, צדק חברתי היה נושא תיאורטי, פילוסופי שרק מעטים עסקו והתעניינו ב ובאתיקה כלכלית

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

באמצעות ניתוח מקרים מהארץ ומהעולם, מהן הגישות העיקריות לצדק חברתי, מהן האמצעים לקדמו 
, המאבק על זכויות אדם 2011-והמכשולים בדרך להגשמתו. ננתח סוגיות כמו המחאה החברתית בישראל ב

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

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

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45  ד'  מר רונן אביגדור  17174א' 
 18:00-19:30  ד'  מר רונן אביגדור  17174ב' 

 
 העמק הוא חלום

החיים  הקורס יעסוק במרחב המכונה "העמק" התחום בין הרי הגליל שבצפון להרי השומרון שבדרום, על רקמת
התשע  השונות שהתפתחו בו החל מן המאההמגוונת שבו. נבחן את המבנה הגיאוגרפי, את צורות ההתיישבות 

ערבית,  עשרה ועד ימינו: עפולה כמרכז עירוני, קיבוצים ומושבים כהתיישבות שיתופית, והתיישבות כפרית:
התרבות,  טמפלרית וקהילתית. נדון במרכיבים שליוו התפתחותה של ההתיישבות על היבטי הביטחון, הכלכלה,

 החינוך והבריאות.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45   ה'  אסתר כרמל חכים ד"ר  17182' א

 
 תיאוריות של דת

רק עד לפני שנים מעטות   סברו חוקרים  כי הדת  בעולם נמצאת בדעיכה ועתידה להיעלם לחלוטין תוך כמה 
 -מיסטיקה מזרחית וניו אייג'מפונדמנטליזם וטרור דתי ועד   -עשורים בלבד. אולם, אירועי השנים האחרונות

.  הקורס יעמוד על פניה 21-הבהירו כי הדת היא כאן על מנת להישאר, כתופעה מרכזית של תחילת המאה ה
ועל משמעותיה השונות של התופעה הדתית, באמצעות בחינתה ממספר פרספקטיבות )פילוסופיות, 

 ,  במערב ומעבר לו.21-האפשרי של הדת במאה ה פסיכולוגיות, אנתרופולוגיות, ועוד(, ויעלה שאלות על עתידה
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ה'       מר אוהד רוזנברג  17203' א



10 

 לימודי העשרה -משיב הרוח-החוג הרב תחומי במדעי החברה –חשנתון תשע"

 17:00-18:30מר אוהד רוזנברג     ד'     17203ב' 
 

 (25.10.17 -)מעודכן נכון למבוטל   משטרים ואידיאולוגיות בני זמננו
 

 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(     וביולוגייםהיבטים חברתיים  -סמים
השפעות רעה, תלות, סבילות, מינון יתר(. הקורס יעסוק במושגי יסוד של השימוש בסמים ואלכוהול. )שימוש ל

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

בנושאים אלו יובאו דוגמאות מהנעשה בישראל בכל היבט. תוך השוואת  -והסברה, חקיקה ואכיפה, טיפול ושיקום
 .1: לות אקטואליותבמהלך הקורס תינתן התייחסות מיוחדת ודיון פתוח בשא המצב לנעשה במדינות אחרות.

 . תרמילאות וסמים.3  .. הדיון בלגליזציה של הקרויים סמים קלים2  .מתן קנביס למטרות רפואיות בישראל
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-9:30  'ו  ד"ר חיים מהל    17149' א

 
 )אינו מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה(    ילדים ונוער במשפט הפלילי

לבין עולם  ונוער יעסוק בהיבטים מוסריים ומשפטיים הקשורים לנקודות המפגש שבין עולמם של ילדים הקורס
 -נזקקות ,הגנה על ילדים, דרכי ענישה ושיקום -ילדים עוברי חוקנדון בסוגיות כגון:  במהלך הקורס .המשפט

חה וענישה גופנית לילדים, , אלימות במשפחובת הדיווח על עבירות אלימות והזנחה בילדיםה, טיפול והשגח
במהלך הדיון בנושאי הקורס, תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים  .עבירות מין בקטינים ושל קטינים

 .על סדר היום בארץ ובעולם
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:00-09:30ו'      ענבל פלג קוריאטד"ר   17165' א
 

 מיועד לסטודנטים מהחוג לקרימינולוגיה( אינו)   בחברההיד המכה: תופעת האלימות לסוגיה 
אלימות בין בני זוג, אלימות בקרב  -מטרת הקורס היא להעניק היכרות עם תופעת האלימות החברתית לסוגיה

בני נוער ואלימות כלפי קשישים. הקורס יתמקד בגורמים ובהסברים לאלימות, תוך התייחסות להתפתחויות 
 אכיפה, חקיקה, ענישה, מניעה וטיפול.  -בנושא בהיבטים שונים שחלו בשנים האחרונות

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15  ו'  ד"ר אתי אלישע  17145א' 
 09:45-11:15  ו'  ד"ר אתי אלישע  17145ב' 
 

  המפרץ הפרסי בעידן המודרני
)סעודיה, כווית, בחריין, קטר, איחוד האמירויות הקורס יבחן מגוון סוגיות המעסיקות את מדינות המפרץ הערביות 

ועומאן(. הדיון יתמקד בנושאים כגון המדינה במפרץ ותהליכי צמיחתה, המשטר המונרכי הייחודי, הנפט 
והשינויים הכלכליים, התפתחות תפיסת הביטחון על רקע המאבקים בעשורים האחרונים, המפרץ וישראל, מעמד 

שפעת "האביב הערבי" וכן אתגרי החברה השבטית במפגש המודרניות, האסלאם שיעים, ה-הנשים, יחסי סונים
 והמערב.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 11:30-13:00   'ו ד"ר ערן סגל   17166' א
 

 מיועד לסטודנטים מהחוג לכלכלה וניהול( אינו)    אתיקה עסקית
 רק ולא מוסריים, חברתיים וערכיים נושאים הכוללת רחבה ראיה זווית בפיתוח עוסק עסקית אתיקה קורס

 המותר את המגדירים המשפטיים בגבולות דן איננו הקורס .עסקיות החלטות קבלת בעת פיננסיים שיקולים
 והפירמה היחיד אצל בחשבון להילקח אמורים כי יתכן אשר וערכים דן בעקרונות אלא פלילית,  מבחינה והאסור
 ענפי של רחב בטווח הקיימים מוסריות ודילמות נושאים מגוון בוחן הקורס .העסקית על הפעולה יחליטו בטרם

 במכלול הפעולות מוסריים אספקטים של וההכרה המודעות את להגביר היא הקורס של העל הכלכלה. מטרת
  העסקית. בזירה והמעשים

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45    'א  נתנאל דרורי  ד"ר 17152ב' 

 
 
 

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

תה של תיאוריה מדעית. שאלת ספציפיות הנוגעות למתודולוגיה מדעית, למשמעותן של תוצאות מדעיות ולמהו
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יסוד נוספת בפילוסופיה של המדע נוגעת לסוגיית התקדמותו הרציונאלית של המדע. קורס זה נועד לאפשר 
היסטוריים של הפילוסופיה של המדע ולהכיר את נושאי הלבה -לסטודנטים להתמצא במקורות הרעיוניים

בזמננו, ובנוסף לבחון גם את ההשלכות היישומיות  והעמדות התיאורטיות המרכזיות, אשר מאפיינות את התחום
של מושגי היסוד ובעיות היסוד של התחום. במסגרת זו נקדיש תשומת לב מיוחדת לאורך הקורס למקורותיו, 

 התפתחותו, מורכבותו הדיסציפלינרית ומאפייניו הייחודיים של המדע הפסיכולוגי.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45    'א   גוטרערן  ד"ר 17193ב' 

 
 -מעודכן נכון ל) מבוטל עידן המהפכות: מהפכות פוליטיות וחברתיות וייחודה של העת החדשה

27.02.18) 

 
 (05.09.17 -)מעודכן נכון ל )מיועד לקבוצה סגורה( מעברים ושינויים בחיי המשפחה

סקירה, ניתוח ודיון במעברים ובשינויים הנובעים מהם על פני מעגל חיי המשפחה. בחינת השינויים שחלו במבנה 
הגילי והמשפחתי והשלכותיהם, בקרב אוכלוסיות שונות בישראל ובעולם. בקורס נלמד בצד ידע מדעי ומחקרי 

הערכה ביקורתית של ההיבטים דורית במשפחה. כמו גם, -גם דרכים להתמודדות עם מעברים ותקשורת בין
העיוניים, המחקריים והיישומיים של המעברים והשינויים במשפחה. נושאי הקורס: הקורס יעסוק בהיבטים 
סוציולוגיים, פסיכולוגיים ותרבותיים של המשפחה. ביתר פירוט:  יחסים בין דוריים, שלבים שונים בחיים 

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

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

 14:00-15:30 ב'  ד"ר דפנה הלפרין  17123ב' 
 15:45-17:15 ב'  הלפריןד"ר דפנה   17123ב' 
 

 לידתה של התרבות המערבית
בקורס נבחן את השאלה: כיצד נולדה הציוויליזציה המערבית כפי שאנחנו מכירים אותה כיום? נדון בסוגיות 
השונות, כגון היווצרותם של המדינות  המערביות, התגבשות הרעיונות הפוליטיים והחברתיים, ההתפתחות 

העתיקה,  נתחיל את הדיון בשולי העת ת הדתיות, התהוות השפות ושגשוג האמנויות.הכלכלית, השפעת התפיסו
נעסוק בהשפעה של התרבויות ההלניסטים והרומית; נמשיך בהקמת הציוויליזציה המערביות בתקופת ימי 

עשרה והאיטלקי( -הביניים, נבחן את ההשפעה של שלושה הרנסנסים המערביים )הקרולינגי, המאה השתיים
 ההשלכות של כל אלו על העולם העכשווי.ואת 

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   ב'    17178ב' 
 

 הדיבייט, כלי מיתולוגי לדיון
מטרת הקורס היא להציג את הפולמוס כמתודולוגיה המאפשרת דיון אודות ערכים. במהלכה, יערכו הסטודנטים 

הדיבייט ככלי רטורי, וייחשפו  לפלטפורמת דיון מאורגן אודות נושאים ערכיים הנמצאים  היכרות והתנסות עם
 במחלוקת.

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  14:15-15:45  ב'  יורם רבובסקי  ד"ר  17173' ב

 סיפורה של קהילה: יהודי מרוקו מגירוש ספרד ועד ימינו
כלכלי של הקהילה היהודית הגדולה שהייתה -החברתיהקורס יעסוק בסוגיות נבחרות המתייחסות לעולמם 

. בקורס יידונו הסוגיות הבאות: מפגשים 20-נפש במאה ה 250,000-במגרב, היא קהילת יהודי מרוקו שמנתה כ
בין תושבי מרוקו היהודים הוותיקים לבין מגורשי ספרד ובין היהודים והחברה הנוכרית, מעמדם המשפטי, חיי 

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

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

 מיועד לסטודנטים מהחוג לתקשורת(  אינו)     רוח האדם
פילוסופיות בנושא טבע האדם, ערכיו והתכלית האנושית מטרת הקורס היא להפגיש את הלומדים עם סוגיות יסוד 

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 טבע האדם

די מערך של צרכים, יצרים ואינטרסים או אנו יכולים לפעול מתוך בחירה י - בים עלהברואים? האם חיינו מוכת
וחירות אישית. הקיים קשר בין שכר ועונש ומהם התנאים לכינונה של אמנה חברתית. מה היא אחריותו של 

 האדם הבודד במדינה והאם יש בסיס ערכי לחיינו בצוותא.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
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 16:15-17:45   ב' בינה ניר   ד"ר 17121' ב
 

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

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

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

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

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
  12:15-13:45גב' שני אלפסי קקון   ג'    17204ב' 
 

 ה: תרבות חומרית, מגדר והיסטוריהלהעיר את סינדרל
גילוי מבנה חרב בעיר בגרמניה ומפתח כסף עתיק במוזיאון בצרפת הובילו לחשיפתם של סיפורים היסטוריים 
מרתקים, סיפורים על היסטוריה נשית שאבדה. אלו רק שניים מבין הסיפורים הרבים ההולכים ונחשפים כך 

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

 שרצו להסתיר?  
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45ג'     שניצרמירב ד"ר  17180ב' 
 

 (25.10.17 -ל )מעודכן נכוןמבוטל   יהדות אמריקה הלטינית: עבר, הווה, עתיד
 

 חינוך אזרחי בישראל
הקורס בוחן את התמורות העיקריות שחלו בחינוך האזרחי בחברה הישראלית מאז התהוותה ועד היום. במהלך 

ועד ימינו )הן בתקופת  20-הקורס ייבחנו דפוסי ההוראה של המקצוע אזרחות בישראל מראשית המאה ה
היבטים הגותיים, פדגוגיים, מחקריים ודידקטיים של החינוך היישובית והן בתקופת המדינה(. הקורס מציג 

 האזרחי בישראל. תכניות הלימודים, ספרי הלימוד ודרכי ההוראה יעמדו במוקד הדיון במהלך הקורס.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 18:15-19:45ד"ר סבסטיאן קלור   ג'    17195ב' 
 

 ולדות היחסים שבין אדם לממוןפרקים בת כסף, מאין הוא בא ואל מי הוא הולך?
מטרת הקורס לעמוד באמצעות סרטים ושיחות על היבטים מרכזיים בתולדות היחסים שבין האדם לכסף, 
ולהרחיב את ידיעותיהם של המשתתפים בכל הנוגע למערכות הכלכליות שבמידה רבה מנהלות את חייהם. בין 

ובבעלות עליו, גלגוליו של  הקשר שבין בעלי הממון  היתר יוסברו צמיחתן של תפיסות מוסריות הקשורות בכסף
לשלטון, השפעת הכסף על הולדתם של מבנים וארגונים בחברה האנושית, האופן בו ההון מימן ומממן מלחמות, 

 התפתחותו של שוק ההון העולמי ושאלת היחס בין עושר כלכלי לאושר אישי וקולקטיבי.  
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45ד'      ד"ר אמנון ז'קונט 17185ב' 
 

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

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

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

 .התחממות כדוה"א ושינויי אקלים ואסונות אקולוגיים הקשורים בהפקת אנרגיה
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 17:30-19:00ד'      ד"ר גילת בן שטרית  17186ב' 
 

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

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

 שלנו היום. ננסה גם להבין מדוע אבד קולן?

  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:00-19:30ד"ר שניצר מירב  ד'   17181' ב
 

  -21ה במאה ושיטור משטרה" :המדים לכחולי "בלוז
החוק הפלילי. למטרה זו מופקד  המשטרה היא הזרוע המבצעת של כל מדינה והיא משמשת כלי מרכזי לאכיפת

נתן נסיבות מתאימות. היא נדרשת יבידיה כח רב המאפשר לה לשלול את חייו או את חירותו של כל אדם בה
לתת מענה לצרכים משתנים ואף סותרים של קבוצות שונות בתוך המדינה, ולפיכך היא עומדת לא פעם במרכזם 

, במיוחד בחברות 21-האתגרים הניצבים בפניה בפתח המאה השל ניגודי אינטרסים. הקורס מבקש לעקוב אחר 
טחוני, הפוליטי, העדתי והדתי לא פעם לפתחה ימרובות שסעים כמו החברה הישראלית, בה מונחים השסע הב

של המשטרה. הקורס יעסוק בסוגיות יסוד אוניברסאליות הקשורות בפעילותה של כל משטרה באשר היא, 
ית, ב"אישיותו המקצועית" של השוטר, בתופעות של אלימות ושחיתות ובעיקר בתת התרבות המשטרת

 במשטרה, בדרך אכיפתן של עבירות כלפי נשים בידי המשטרה ועוד.
  56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30גב' נעמי לבנקורן  ד'   17197' ב
 

 מוונוס למדונה: האישה באמנות
 -מזמינים וסוחרי אמנות-פטרונים-יוצרים -ועוצב עולם האמנותנשלט  19-מאה העל רקע העובדה שעד למחצית ה

על ידי גברים, ידון הקורס במקומן של הנשים בחברה כפי שהדבר משתקף בדימוייהן החזותיים על ציר הזמן 
והמרחב; הקורס יציג את המעבר מדימוייהן כאלות באמנות העת העתיקה לדמויות אנושיות ואינדיווידואליות 

כלכליים שגרמו לתמורה זו. כן יתמקד הדיון -פוליטיים-ועד ימינו, תוך הצגת התהליכים החברתיים מימי הרנסנס
אמניות, מאז שהותרה כניסתן  לזירת -בשינויים במעמד האישה כפי שהוא מוצא ביטוי בייצוגיהן על ידי נשים

 . 21-ועד לתחילת המאה ה 19-הפעילות האמנותית, מהמאה ה
  56 /נ"ז / ש'  2שש"ס /  2

 (04.09.17 -)מעודכן נכון ל 14:15-15:45  ' הד"ר פנינה רוזנברג   17170ב' 
 

 (27.02.18 -מעודכן נכון ל)מבוטל   מין סטיות ומה שביניהם
 

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

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

 בריאותינו ובהפרעות מצב רוח.
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  4

    08:30-11:30    'ו   אוהד מרכוס ד"ר  17140ק' 
 


