
 הרישום על בסיס מקום פנוי. –קורסים לשומעים חופשיים 

 החוג הרב תחומי במדעי החברה 

 חטיבה ללימודי תרבות ישראל והעמים 
 

 היהודים בעת החדשה מאמנציפציה לשואה, ומשואה לתקומה 
מטרת הקורס: סקירה כללית של תולדות היהודים בעת החדשה, באירופה, בצפון אמריקה ובארצות  
התיכון   במזרח  מודרניזציה  תהליכי  באירופה,  וההשכלה  האינפורמציה  את  יבדוק  הקורס  האסלאם. 

היבטים שונים בחיי היהודים בארצות דמוקרטיות במערב )אנגליה, ארה"ב,  כן ערבי, ו- והסכסוך היהודי
האסון   לאחר  עם השואה  ובמיוחד בהתמודדויות  הצלה  במאמצי  יתמקדו  על השואה  דיונים  צרפת(. 

 זהות היהודית העכשווית. על הבהשפעת השואה  ו
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 13:05-14:35 ' פרופ' מתיו סילבר  ו 29036ב' 
 

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

על המהפכה הצרפתית ותוצאותיה בו ננסה לבחון    ועד ימינו. הוא ייפתח בדיון  18-העולם מסוף המאה ה 
, כדי להציג  19-את חשיבותה של מהפכה זו. כן נדון במהפכות פוליטיות שהתחוללו לאורך המאה ה 

 "מהי מהפכה"? - תשובה לשאלה 
בין התהליכים   ובקשר  ידון במגמות במשק המודרני, החל מהמהפכה התעשייתית,  בהמשך הקורס 

; התפשטות הקולוניאליזם  19-פוליטיות; עליית הלאומיות במאה ה-החברתיות   הכלכליים ובין התמורות 
פרק חשוב בקורס יעסוק בהתמודדויות של מדינות ולאומים     באפריקה ובאסיה לקראת סוף מאה זו.

פוליטיות חדשות כמו  -כן, הקורס יסקור השקפות חברתיות -בעולם הלא מפותח עם המודרניזציה. כמו
 . דיון על מצבה הנוכחי ועתידה של הדמוקרטיה המודרניתהפמיניזם, ויסיים ב 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    11:30-13:00פרופ' מתיו סילבר  ו'   29418ב' 
 

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

ידוע    מודעות הולכת וגוברת לסופיות החיים, כלומר למוות, אשר ממתין לכל אדם ואשר זמנו לרוב אינו
ולתחושת האבסורד,   למוות,  בינה לבין המודעות  נדון בשאלה לגבי משמעות החיים, בקשר  מראש. 
אשר מתעוררת כאשר נדמה לנו כי לחיים אין בעצם משמעות. מטרת הדיון להבהיר ולהבין את הקשר  
השיח התרבותי והאישי של השאלה לגבי משמעות החיים. נבקש לאתר את מקומה של השאלה במרחב  
התרבותי, שבו היא ממוקמת, אשר כולל השקפות עולם דתיות ורוחניות לצדן של תיאוריות מדעיות  
ותורות מוסר. ננסה אף להבהיר את זיקתה של השאלה למאווי הנפש ולחרדות של אלה בינינו המעלים  

?  אותה ותוהים עליה. מה אנחנו מבטאים דרכה? מה גורם לנו לשאול אותה? עד כמה היא חשובה לנו
הגותיים,    - מה הן התשובות שאנחנו מייחלים אליהן בהקשרה? נסתייע בטקסטים תרבותיים מגוונים

 . כדי להעמיק הבנתנו בנדון - עיוניים, ספרותיים ואף אמנותיים
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   11:30-13:00   ' ו     ד"ר ערן גוטר 29406' א

 13:05-14:35ד"ר ערן גוטר   ו'    29406א' 
 

 תיקון עוולות היסטוריות 
שנגרמו   היסטוריות,  עוולות  של  ולתיקון  להכרה  תביעות  ובעולם  בישראל  נפוצות  האחרונות  בשנים 
לקבוצות על ידי מדינות בעבר הרחוק או הקרוב יותר. כך למשל, תביעות של שחורים, ילידים, מהגרים  

נרחבת של זכויות אדם בסיסיות  ו"אחרים" התובעים את המדינה או גופים הקשורים עמה בגין הפרה  
אתנו  הפליהובעיקר   שונות  או  גזע  דת,  על  המבוססת  רבים  פרטים  יעסוק  -נגד  הקורס  תרבותית. 

בהיבטים שונים של תופעת תיקון העוולות ההיסטוריות ובשאלה באיזו מידה יש בכוחם של תהליכים  
 אלו לסייע לפיוס בין קבוצות. 

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



 תרבות וזהות 
תרבותית   זהות  נפרד.  בלתי  באופן  בזו  זו  משולבות  נולד  הוא  שלתוכה  והתרבות  האדם  של  זהותו 

כלשהי   תרבותית  בקבוצה  חבר  של  העצמית  וההגדרה  התפיסה  את  ההתנהגות    – משקפת  את 
בין זהות  התרבותית, הערכים התרבותיים וההזדהות התרבותית.   במהלך הקורס נעמוד על הקשר 

רב  בחברה  וביטויו  אישית  זהות  לבין  העומדים  -תרבותית  תרבותיים  מבנים  לזהות  נלמד  תרבותית. 
בבסיס ההתאגדות הקהילתית כיוון שתרבות מורכבת ממבנים פסיכולוגים שבאמצעותם מכוונים פרטים  

ותנו, כפרטים החיים בצוותא בסביבה  וקבוצות של פרטים את התנהגותם. בתוך כך נשאל מהי אחרי 
 תרבותית מגוונת, לקבל את השונה ו'האחר התרבותי'. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45ד"ר בינה ניר  א'    29440א' 
 

 ( קוון מלא)קורס מ הרנסנס האיטלקי 
הרעיונות   של  לרנסנס, התבצרותם  והגורמים  ההיסטורי  הרקע  נבחן את  החדשים בתחומים  בקורס 

תפיסת העולם, מקומו של האדם, מחשבה מדינית, חברתית ודתית, השלכתם של רעיונות    :שונים כגון 
, נדון בלידתה ומאפייניה של אמנות הרנסנס, נתייחס להשפעת התקופה על  על כך  אלו על ימינו. נוסף 

 יום, אופנה, מטבח ועוד.   -חיי היום 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ליבוביץ    - יוליה ברשדסקי  גב'   11188' ב

  

 יום - חשיבה ביקורתית: שיקול וטיעון בשפת היום
חשיבה מעשית יעילה נשענת על היכולת להבין, להעריך ולדעת ליישם מבנה מוצלח של טיעון. היכולת  
לניתוח טיעונים מניבה הבנה של שיח, של סיטואציה, והבנה זו מניבה יכולת להתמודד בהצלחה עם  

מקצועיים ואף אקדמיים. בקורס נלמד כלים יסודיים ואפקטיביים לניתוח, ביקורת ובנייה של    אתגרים 
טיעונים. נלמד להכיר אסטרטגיה מוצלחת של הפניית השאלות למקורות מידע רלבנטיים והערכה של  
  מהימנות מקורות מידע. נלמד אף לזהות כשלים והטעיות במבני טיעון. הטעיות רטוריות כאלו נפוצות 
מאד בשיח הציבורי, בתקשורת ובפוליטיקה. החומרים שנעבוד עליהם בקורס יכללו חומרים מהחיים:  
קטעי עיתונות, פנינים מפיהם של פוליטיקאים ויחצ"נים ועוד, אבל גם חידות בלשיות, מעשיות מסתורין  

 ולא מעט בדיחות טובות. 
    56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45א'        ד"ר ערן גוטר  12226' ב
 

 : מבט פנורמי על מגדר וקולנוע"עונג חזותי" 
ג'ין פונדה, בתלבושת שלגיה, מוזגת רעל לקפה של הבוס ומרלין מונרו הרוקדת עם יהלומים, הן שתיים  

תולדות  מדמויות הנשים המוצגות בקולנוע ההוליוודי. בין שתי הדמויות הללו פעורה תהום, מדוע? ב
העשייה הקולנועית חלפו על המסך דמויות רבות של נשים, שונות ומשתנות. בקורס נברר כיצד יוצגו  

ועד היום? מדוע בחרו לייצג אותן כך והאם הייצוג שלהן    20  - הנשים בקולנוע העלילתי במשך המאה ה
יים בהגות  משקף מציאות? נצפה במבחר מרתק של סרטים, ננתח אותם ונתייחס גם לטקסטים מרכז

 הפמיניסטית. 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30מרב שניצר   א'  ד"ר  29398' א
 

 ( 08.09.22 - )מעודכן נכון ל מבט למזה"ת -עלייתן ונפילתן של אימפריות
השפעתה של פתיחת תעלת סואץ על יחסי המזרח התיכון ואירופה? מדוע התחייבה ממשלת    מה היתה 

בריטניה לתמוך בכינון בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל? האם אידיאולוגיות כמו נאציזם וקומוניזם  
 באמת הגיעו למזרח התיכון? ומה היתה השפעת שוק הדירות בארה"ב על גורלן של מדינות ערב?  

שנקרא המזרח התיכון היווה זירת מאבק אימפריאלית עוד בעת העתיקה. גם לאחר הופעת    האזור
האסלאם וכינון אימפריה אסיאתית רחבת ידיים, המשיך האזור להיות זירת מאבקים בין כוחות פנימיים  
ולעתים חיצוניים. התחזקותן של מעצמות מערב אירופה, ואחריהן ארה"ב ורוסיה בעידן המתועש הפכו  

בהיבטי  א בעיקר  מכרעת,  אסטרטגית  חשיבות  בעל  אזור  בהיותו  עימותים  לזירת  התיכון  המזרח  ת 
שליטה על נתיבים ימיים ועל חלק ניכר ממקורות האנרגיה של העולם. מול עימותי המעצמות הזרות  
 קמו תנועות התנגדות מקומיות שחלקן צמחו למעצמות אזוריות בעלות שאיפות אימפריאליות בעצמן.  

התיכון  בק המזרח  של  מקומו  ואת  גלובאליות  אימפריות  של  ושקיעתן  עלייתן  תהליכי  את  נבחן  ורס 
בתהליכים אלה, בין אם כזירת עימותים ובין אם כמשתתף פעיל בתהליכי בנייה ופירוק. הקורס יתבסס  



בדוגמאות מעולם   תוך שימוש  ומדעי המדינה  על קריאת ספרות מחקר בעיקר מתחומי ההיסטוריה 
 ות במזרח התיכון ומחוצה לו.  התרב

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15  ו'     ד"ר עמרי אילת 29460' א

 
 ( 08.09.22 -)מעודכן נכון ל   אלים, פוליטיקאים ומה שביניהם

הדתיות   התפיסות  את  נכיר  הזמן.  לאורך  השונות  במדינות  לפוליטיקה  דת  בין  ביחסים  נדון  בקורס 
השונות ומקומו של השלטון הארצי בתוכם, את היחס בין הסמכות הדתית והפוליטית, את הקשר בין  
נצרות,  )יהדות,  ומונותאיסטיות  פגאנית  לחילוניים. נבחן את הדוגמאות מתרבויות    הטקסים הדתיים 
אסלאם(. נברר את ההשפעה של כתבי הקודש  על האידאולוגיה הפוליטית בעבר ובהווה, את הרעיונות  

 המשותפים והשונים ביהדות, נצרות ואסלאם.  
הקורס יעניק כלים לניתוח היחסים  המורכבים בין הפוליטיקה לדת והשלכותיהם על חיי היום יום של  

 האזרחים הן בעבר, הן כיום והן בעתיד. 
   56נ"ז / ש' /  2ש"ס / ש 2
 13:05-14:35  ו'גב' יוליה ברשדסקי ליבוביץ   29464  'א

 
 ללימודי סייברחטיבה 

 
 תרבות הסייבר 

בקורס זה נקיים מפגש ראשוני עם מושגים בסביבת ה"סייבר". תחום הסייבר מתמקד בבחינת תהליכי  
תמקד בתהליכי ההתפתחות של טכנולוגיות  זה  העברת מידע בין בני אדם, ארגונים וטכנולוגיות. בקורס  

מלאכו ובינה  אלגוריתם  קוד,  )סמארטפונים(,  ניידות  טכנולוגיות  אינטרנט  רשתות,  תית.  מחשבים, 
של תרבות הסייבר: אילו  המרתקות  ההכרות הקצרה עם סביבה זו תשמש אותנו לדיון בסוגיות היסוד  

יום שלנו   היום  חיי  על  לטכנולוגיות  יש  כיצד    – השלכות  שונים.  ובמרחבים  בקהילה  בבית,  בעבודה, 
? מהי  מוטמעות הסביבות הוירטואליות בחיינו? האם שולטים בנו באמצעות הארכיטקטורה של הקוד

בסביבה   שלנו  הפרטיות  נפגעת  מידה  באיזו  גזעני?  האלגוריתם  האם  השתתפותית?  תרבות 
 הדיגיטלית? 

      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
   16:15-19:45 ד"ר ירון אריאל   א'     29441 א'
 

 (קורס מקוון מלא)עובדים בסביבה הדיגיטלית  –סייבר ארגוני 
טכנולוגיות דיגיטליות מאומצות ומוטמעות באופן תדיר ומתמשך בסביבה הארגונית של ימינו. הקורס  
דגש   תוך  הדיגיטלית,  העבודה  וסביבת  הארגוני  הסייבר  בתחום  ותיאורטית  מושגית  מסגרת  יקנה 
מידע   עומסי  ניהול  של  לתהליכים  בסיס  המשמשים  ופסיכולוגיים  פונקציונאליים  חברתיים,  להיבטים 
הפרעות   מידע,  היצף  בארגון:  העובד  על  הדיגיטלית  הסביבה  בהשפעות  נדון  בארגונים.  והפרעות 

בשל הטכנולוגיה    - דיגיטליות )בעיקר טלפון נייד(, התמודדות עם ממשקים דיגיטליים וטשטוש גבולות  
 בין סביבת העבודה לחיים הפרטיים.   –
      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
 ד"ר אילת חן לוי     29444 א'
 

  החיים במרחב הדיגיטלי: מהאישי לציבורי
הקורס יעסוק בהיבטים שונים של החיים במרחב הדיגיטלי במדינות המערב. במסגרת הקורס נעבור  

האישית המבט  בנקודת  המבט  -מהתבוננות  לנקודת  ועד  החברתית  המבט  נקודת  דרך  פרטית, 
הפסיכולוג  למשמעויות  הנוגע  בכל  נוכחותם  הציבורית,  של  והפוליטיות  התרבותיות  החברתיות,  יות, 

  בעולמנו.  -ובייחוד של הרשתות החברתיות   -המתעצמת של המדיה החדשים  
      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
    14:15-17:45ד"ר ורד מלכה אלישר  א'   29454 א'
   14:15-17:45ד"ר ורד מלכה אלישר  א'   29454 ב'
 

 ( 08.09.22 -)מעודכן נכון ל   (קורס מקוון מלא)פשיעת סייבר 
ומהפכת האינטרנט חוללו "מהפכה" תופעות פשיעה  במפת הפשיעה העולמית.    מהפכת הדיגיטציה 

חדשות נוצרו )כגון: עבירות נגד מערכות מחשב ונגד מידע ממוחשב(. תופעות פשיעה אחרות הועתקו  
מן המרחב הפיזי אל המרחב הווירטואלי )כגון הימורים באינטרנט או עבירות מרמה מקוונת(. בקורס  

 זה נדון, אפוא, במספר נושאים: מיפוי תופעות הפשיעה



   56/   נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
    ד"ר שי פרבר 13806' ב
 

 ( 08.09.22 -)מעודכן נכון ל   רכילאים, פלגיאטים ופפראצי בעידן המרשתת
הקורס יעסוק בנושאים אקטואליים ובשאלות יומיומיות הקשורים לאינטרנט ולמדיה החברתית שהפכו  

החיים שלנו. מטרת הקורס הנה לדון עם הסטודנטים.ות ולהציג    גרתזה מכבר לחלק בלתי נפרד מש
בפניהם.ן דגימות של השפעת "מהפכת האינטרנט" )עם מרכאות או בלי( והשלכותיה על חיינו בעידן  

וזכויות    –הנוכחי   בפרטיות,  פגיעה  דיבה,  הוצאת  בקורס:  נתמקד  בהם  נושאים  לשלושה  בהתייחס 
האם כשאנחנו מעלים פוסט ביקורתי או מעליב בדף הפייסבוק )או  יוצרים. בין היתר נשאל, לדוגמא:  

אנחנו חשופים לתביעת לשון הרע? ומה משמעותה של לחיצה "תמימה"    – בטוויטר או באינסטגרם(  
שלנו על "לייק", "תגובה" או "שיתוף" לפוסט פוגעני, האם היא תעלה לנו בפיצויים שנשלם בגין "הוצאת  

או במדיה החברתית, תמונה  לשון הרע"? או: כאשר אנח או מפרסמים, באינטרנט  נו עושים שימוש 
האם אנחנו עלולים להיתבע    – מצולמת מבלי לקבל את רשות הצלם, או מבלי לתת לו קרדיט על הצילום  

ולשלם פיצויים על פגיעה בזכויות היוצרים של הצלם? ומה לגבי התגנבות היחידים של צלמי הפאפארצי  
ידוענ על  היא,  והסתערותם  התחושה  לעיתם  צווארם?  שעל  המצלמה  הדק  על  קלה  יד  עם  ים.ות 
הגבולות פרוצים, ואיש הישר בעיניו יעשה במקלדתו. האמנם? היכן עוברים    - שכשמדובר במרשתת  

קווי הגבול? וכיצד כל אלה מסתנכרים, אם בכלל, עם ערכי חופש הביטוי ו"זכות הציבור לדעת"? את  
ל שולחן הדיונים שלנו בקורס, עם דוגמאות ממקרים מפורסמים מן העבר,  כל אלה ועוד נניח היישר ע 

 אליהם נוסיף, היישר מהתנור, מקרים "חמים" שיצוצו במהלך הקורס.  
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 20:00-21:30 ' א    עו"ד נבון מוטי   29463 ב'

 
 

   ללימודי חינוךחטיבה 

 
 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  

יפתחו   ומעשה,  תיאוריה  גם  בין  שרלוונטית  הפדגוגי  התהליך  של  עמוקה  הבנה  הסטודנטים/ות 
לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו  
האידיאולוגיות   מההשקפות  כמה  לעומק  יכירו  השני,  בחלקו  יסודי.  באופן  האידיאולוגיה  מושג  את 

של הקורס יוקדש להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות    הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי
יעניק   הקורס  לחינוך.  אידיאולוגיה  שבין  בחיבור  הנוגעות  אקטואליות  בסוגיות  בדיון  וכן  שסביבם/ן 
לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית, כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן  

 ם/ן ועבודתם/ן. בהמשך לימודיה
      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
   16:15-19:45 ד"ר עירית פרידמן   א'     11215 ב
 

 )קורס מקוון מלא( חינוך בחברה הישראלית
  ילמדו   הקורס   במסגרת .  בחינוך הישראלי   האידיאולוגית  התשתית   על   הקורס הן לעורר חשיבה  מטרות 

  ישראליות   לימודים תוכניות  ילמדו ובנוסף,  העברי   החינוך  של  ההיסטורי  בהקשר  חינוכיות  אידיאולוגיות
   . משרתות הן  אותן האידיאולוגיות  חשיפת  תוך

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 יועד אליעז    ד"ר  11216' א
    

 פילוסופיה של החינוך 
  בדרך   חינוכיות   סוגיות   לבחון  יכולת  ובפיתוח  לחינוך  פילוסופיה  בין   הקשר  בהכרת   נעסוק  בשיעורים
  של  טקסטים על יתבסס  הדיון.  והלמידה  החינוך  מהות  של  פילוסופיות  בסוגיות נדון,  בנוסף.  פילוסופית 

 . בחינוך  שונים לאורך ההיסטוריה שעסקו הוגים 
 60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4

 14:15-17:45ד"ר ערן גוטר א'   11217א'  
   11:30-14:30ד"ר ערן גוטר ו'    11217ב'  

 



 אוכל, חינוך וילדות  -מזון למחשבה 
החוויות   במגוון  יומיומית השלובה  בסיסית  פעולה  הינה  אכילה  אמנו.  עוד מרחם  להזנה  זקוקים  אנו 
הגופניות, הרגשיות, החברתיות והתרבותיות בחיינו. בקורס זה נבחן היבטים תיאורטיים ומעשיים של  
תקשורת   בריאות,  כגון  שונים  חיים  לתחומי  שלהם  בקשר  ונדון  וילדות  חינוך  של  בהקשרים  תזונה 
ובין   אוניברסליים  ומגדר. במסגרת הקורס נתוודע להיבטים  המונים, תיעוש, מחסור, משפחה, לאום 

 תרבותיים בצומת של חינוך ואוכל ונשלב בלמידה סרטים, ספרות והתנסות בשדה. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 13:05-14:35    'ד"ר עירית פרידמן   ו   29430 ב

 
 לימודי משפט חטיבה ל

  

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

הנדרשים לכל עבירה. נדון  במהלך הקורס נלמד לנתח ולבחון עבירות פליליות שונות לאור היסודות  
את   הפלילית,  הפרוצדורה  את  נכיר  הענישה,  במטרות  הפלילי,  המשפט  של  המרכזיים  בעקרונות 
הצדדים לעבירה ואת העבירות הנגזרות, נבחן את גבולות המשפט הפלילי ואת הסייגים ואת ההגנות  

ם העומדים על סדר היום  הקיימות. במהלך הדיון בנושאי הקורס, תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרי
   בארץ ובעולם. בנוסף לחומר הנלמד יוקדש זמן לשם דיון פתוח בנושאים חדשותיים בתחום הפלילי. 

    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 11:30-14:30ד"ר ענבל פלג קוריאט   ו'      11042א' 
 

 משפט ציבורי
המשפט הציבורי הוא הענף המשפטי שעוסק בהסדרת היחסים בין האזרח לבין המדינה. הוא עוסק  
בתפקידם של המוסדות השלטוניים )הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת(, ביחסי  

ענפי  לשני  יתחלק  הקורס  בחיינו.  המרכזיות  ההחלטות  קבלת  ובתהליכי  ביניהם,  משנה  -הכוחות 
המשפט החוקתי והמשפט המינהלי. המשפט החוקתי עוסק    - ו את המשפט הציבורי  המרכיבים יחדי

בערכי מדינת ישראל, בחוקה ובחוקי יסוד, בזכויות אדם ואזרח )כגון: הזכות לשוויון או חופש העיסוק(,  
של   בחובות  עוסק  המינהלי  המשפט  השלטוניים.  המוסדות  פעילות  את  המסדירות  ובפרוצדורות 

השלטוני המנהל  המוסדות  בסמכויות  דן  הוא  לה(.  הקשורים  נוספים  וגופים  הממשלה  )ובעיקר  ים 
וגבולותיה, תפיסות שונות של המנהל, דרך הפעלתה )כגון: חובת הנמקה או זכות הטיעון(, הפגמים  

 בהפעלתה )כגון: שקילת שיקולים זרים(, והפיקוח השיפוטי על הפעלתה.  
    60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   11:30-14:30ר שי פרבר ו'    ד" 29443' א
 

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

 משפט פלילי ומשפט אזרחי. פסיקה, האדם הסביר, רשויות המדינה ובתי המשפט,   חקיקה,  חוקה, 
דיני   דיני משפחה ועיזבון, דיני חוזים, לרבות דיני נזיקין, מבואות לתחומי משפט מהותיים,בנוסף יוצגו  

בקורס יידונו סוגיות משפטיות    .מקרקעין, זכויות אדם, דיני ראיות במשפט האזרחי והפלילי ודיני מעצר 
 .עדכניות ואקטואליות 

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   בן חיים  יצחק עו"ד   11080 ב'

 
 ות בסקטור הציבורי  סוגי

מטרת הקורס הנה להציג סוגיות משפטיות נבחרות הקשורות לסקטור הציבורי, עימו נמנות הרשויות  
הציבוריות ועובדי הציבור, תוך התייחסות לנושאים אקטואליים שעלו לאחרונה ויעלו במהלך הקורס.  

)דוגמת הסק יעמוד על מאפייניו המגוונים של המגזר הציבורי, להבדיל ממגזרים אחרים  טור  הקורס 
העסקי או מה שמכונה "המגזר השלישי"(, ועל פעילותם של הגופים והגורמים המרכזיים, ובהם:  -הפרטי

הכנסת וחבריה, נשיא המדינה וראש הממשלה, השרים ומשרדי הממשלה, רשויות מקומיות, ועוד, וכן  
המיוחדת של   מהותיים", וכיוצ"ב. בקורס זה ננסה לעמוד על התייחסותו -חברות ממשלתיות, גופים "דו 

המשפט, על ענפיו השונים, אל המגזר הציבורי, ואגב כך נציג מקרים שנדונו והוכרעו בפסיקת בג"ץ  
 ובתי המשפט המנהליים. 

   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   11:15-09:45מוטי נבון  ו'  עו"ד   11212 א'



 

 המהפכה החוקתית והמשפט הפלילי הישראלי

אירעה במדינת ישראל "מהפכה חוקתית". אחד    1992חירותו בשנת  עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם ו
ההליך   במהותו  שכן  הפלילי,  המשפט  הוא  היסוד  חוק  מחקיקת  בעיקר  שהושפעו  המשפט  מתחומי 
הפלילי הוא הליך פוגעני שבו נעשה שימוש בכוחה של המדינה כנגד האזרח. קורס זה יעסוק במהפכה 

תוך בחינת חוקי היסוד והשפעתם על זכויות האדם המוקנות  החוקתית ובהשפעתה על המשפט הפלילי,  
 לתושבי המדינה, בפרט ככל שהדבר נוגע להליך הפלילי.   

 56 /  ש'  /  נ"ז  2 /  שש"ס 2
 09:45-11:15עו"ד יצחק בן חיים  ו'    13805ב' 
 

 סדר דין פלילי ודיני ראיות   -"ממעצר למאסר"

יסוד בתחום המשפט הפלילי הדיוני, על שלביו השונים: החל  הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגי  
מן הפתיחה 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  

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

 20:00-21:30קוריאט  א'   -ר ענבל פלג "ד  12278א' 
 

 
 קרימינולוגיהלימודי החטיבה ל

 
 )קורס מקוון מלא( מבוא לקרימינולוגיה

תיאוריות   יוצגו  והסוטה.  הנורמאלית  האנושית  ההוויה  בתחומי  והבנה  ידע  לסטודנט  מקנה  הקורס 
סוציולוגיים,   הסברים  הפשיעה,  להבנת  תיאוריות  בקרימינולוגיה,  מחקר  דרכי  שונות,  קרימינולוגיות 

המש ועבריינות,  האישיות  במבנה  בליקויים  יעסוק  הקורס  לעבריינות.  ופסיכולוגיים  פחה  ביולוגיים 
והסוציאליזציה כגורמי עבריינות, 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

 ד"ר לימור יהודה   12243ב' 

 
 ה  תורת העניש 

ועד   ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה  לסטודנט  הקורס מקנה 
לתקופה המודרנית; הבנת תפיסת הענישה מן ההיבט הפילוסופי, המוסרי, הדתי, החברתי והפסיכולוגי;  

ענישה   דרכי  סקירת  ותוצאותיה;  הענישה  מגבלות  הענישה,  למטרות  הקשורים  נושאים  החל  יידונו 
כפונקציה   והשימוש בהן  יישומן  ענישה, דרכי  דרכי  ועד לתקופה המודרנית; הבנת  מתקופת התורה 

כן יידונו יתרונות וחסרונות של דרכי הענישה    .לשינויים שחלו בחברה המערבית במהלך התפתחותה
 . השונות, דרגות הפעלתן ומטרותיהן, תוך התמקדות בתקופה המודרנית; המאסר ועונשים חלופיים

  60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 12243ק: 
   11:30-14:30ד"ר  ורד  ירדן תמיר   ו'    12034א' 
 ( 08.09.22 - )מעודכן נכון ל 18:15-21:30'   א ד"ר  ורד  ירדן תמיר    12034' א
   14:15-17:45'   ד"ר  ורד  ירדן תמיר   א  12034' ב
 

 סטייה חברתית 
תוח הבנה תיאורטית להתהוות הסטייה  ימטרת הקורס היא היכרות עם מושגי יסוד בסטייה חברתית, פ

סטייהברמת    והפשיעה  של  תופעות  מספר  ניתוח  והחברה.  הקבוצה  הסטייה    , היחיד,  ביחסיות  דיון 
 בחברה ובתגובה החברתית כלפיה. ניתוח תופעות שונות של סטייה ברמת הפרט והקבוצה.

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   12243ק: 
 11:30-14:30ד"ר יואל שפרן         ו'    11029א' 
   11:30-14:30ו'   ד"ר ורד ירדן תמיר      11029ב' 

 



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

 פסיכולוגי, קרימינולוגי וסוציולוגי תוך עיון בממצאי מחקרים עדכניים. 
   56 /  נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
     ד"ר לימור יהודה 12053' א
 

 הפרעות אישיות 
הקורס נועד להכיר, לחקור ולהבין את הפרעות האישיות הנפוצות: כיצד הן נוצרות, כיצד הן באות לידי  
ביטוי קליני, האבחון והסיווג שלהן ודרכי הכרה ספציפיות של כל אחת מההפרעות העיקריות. הטיפולים  

כיום   הת  - הידועים  וחסרונותיהם.  יתרונותיהם  השפעתם,  ופסיכולוגיים,  ומגמות  ביולוגיים  פתחויות 
 לעתיד.  

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 09:45-11:15חיים מהל  ו'   ד"ר  12104' א

 
 ( 08.09.22 - )מעודכן נכון ל  שוטרים וגנבים

ולידת   יבחן את ההיסטוריה החברתית של השיטור המודרני  זה  המשטרה המודרנית מאמצע  קורס 
ה  18-המאה ה למאה  שינויים  20-ועד  של  תולדה  היא  המודרנית  החוק  אכיפת  גלובלית.  כתופעה   ,

בתפיסת השלטון את תפקידו ובתהליכי עיור מואצים. במהלך הקורס נבין כיצד נולדו דגמים שונים של  
ובכלל מי היו אותם אנשים  שיטור, אילו סוגי פשיעה עניינו את אוכפי החוק, שיטות העבודה שלהם  

 .  שהתגייסו למשטרה
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 08:00-09:30'   ו    עמרי פז ד"ר  29459 'א

 
 חטיבה ללימודי המזרח התיכון 

 
 )קורס מקוון מלא(  מבוא לפוליטיקה של המזה"ת

פוליטית במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים  -הקורס יעסוק בתיאור התפתחותה של המערכת הגיאו 
יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, המדינית והחברתית של מדינות הלאום   המעצבים את אופייה. הקורס 
של   שונים  היסטוריוגראפיים  בהיבטים  וידון  ביניהן  היחסים  ומערכות  השונים  בסכסוכים  במזה"ת, 

ט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל  התופעה הלאומית. הסקירה ההיסטורית תעשה מנקודת מב
כלומר לצד תהליכים גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתרחש  -המיקרו 

ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד כלים להבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיות בקבלת החלטות,  
 אל לשכנותיה. לצד הבנה היסטורית עמוקה של מרכיבי הסכסוך בין ישר 

   60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 ד"ר עידו זלקוביץ   11082א' 
   ד"ר עידו זלקוביץ 11082' ב
 

 , לדתות ולמיעוטים האסלאם תרבותמבוא ל
סקירה היסטורית והפצתה    דתית טרום אסלמית -הקורס מציג  דת האסלאם  ועוקב אחרי התפתחות 

מונותאיסטית   כדת  בהן  שעברה  המרכזיות  ההיסטוריות  התחנות  את  ומבליט  הקלסית,  בתקופה 
בסביבה פגאנית עד לביסוס המדינה המוסלמית הראשונה בחצי אי ערב. הנושאים הנדונים בקורס:  

"הג'אהלייה", הנביא מוח  –אסלאמית בחצי- התקופה הטרום ועליית האסלאם, הקוראן,  האי ערב  מד 
שבעל התורה  התפתחות  והתיאולוגיה,  האמונה  עיקרי  באסלאם,  היסוד  חדית'  -מצוות  )ספרות  פה 

והמיסטיקה   הסגפנות  זרם  המוסלמי,  המשפט  התפתחות  המוסלמית,  ההלכה  אסכולות  וסונה(, 
 לאם. קברים קדושים במורשת האס   - המוסלמית, האסלאם השיעי, הדת הדרוזית, פולחן עממי

 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   08:30-11:45ד"ר סלאח עבוד  ד'   28017ב' 
 

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

ולאחר מכן   והפלסטינים. לאורך הקורס נעמוד על  בין התנועה הציונית  ישראל למדינות ערב  מדינת 
ייחשפו   הסטודנטים  משמעותית.  פוליטיות  התפתחויות  שהובילו  היסטוריים  אירועים  של  חשיבותם 

ערבי. הקורס יקנה כלים  - למערכות הכוח ולעמדות השונות של הגורמים המעורבים בסכסוך הישראלי



ערביים לבין  -רים בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראליםשיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקש 
 התהליכים והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית. 

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

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

 הפוליטיקה של התנועה הלאומית הפלסטינית 
בהתהוותה של התנועה הלאומית הפלסטינית מהמחצית השנייה  הקורס יעסוק באירועים המרכזיים  

ועד ימינו אנו. זאת תוך כדי מתן דגש על תהליכי קבלת ההחלטות באש"ף והכרת    20-של המאה ה
במהלך הקורס נעמוד על המחלוקות האידיאולוגיות בין    הזרמים הרעיוניים השונים הפועלים במסגרתו.

ואת הדיאלקטיקה בינן והתנועות האסלאמיות )חמאס, ג'האד  התנועות השונות המרכיבות את אש"ף  
אסלאמי ומפלגת השחרור האסלאמית( אשר נמצאות מחוץ למערכת קבלת ההחלטות המדינית של  
יבחנו   הפנימיים,  והמאבקים  חדשים  כוח  מוקדי  של  יצירתם  בהתנהלות הפוליטית,  השינויים  אש"ף. 

ניות שהקרינו על הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת  לאורם של השינויים החברתיים וההשפעות החיצו
עזה. בהקשר זה נדון גם בשיח המתקיים בין הפלסטינים בשטחי הפנים והקהילה הפלסטינית בפזורה  
סביב שאלת דמותה הרצוי של הישות הפלסטינית העתידית ומערכת יחסיה עם מדינת ישראל והעולם  

ההחלטות בהנהגת התנועה הלאומית הפלסטינית.    הערבי. סוגיות אלו מהותיות להבנת דרך קבלת 
הפלסטינית   בהנהגה  הדורות  לחילופי  המתייחסת  היסטורית,  בפרספקטיבה  אחיזה  כדי  תוך  זאת 

 ולשינויים הגיאופוליטיים בזירה הבין לאומית. 
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2 

 11:30-13:00ו'   עידו זלקוביץ   ד"ר  28233 א'

 
 ( 08.09.22  -)מעודכן נכון ל   האסלאם הרדיקלי כתופעה מודרנית

השונים, במרחב הסוני והשיעי. נדון בהתפתחותם  הקורס סוקר את תופעת האסלאם הרדיקלי על גווניו  
של זרמים רעיוניים באסלאם הרדיקלי ובאופן שבו הם מקבלים משמעות פוליטית. מתוך הבנה כי אין  
נקרא   השיעור  במסגרת  המערב.  אל  יחסו  את  להבין  אף  ננסה  הרדיקלי,  לאסלאם  אחת  פרשנות 

קטב מייסדי האחים המוסלמים, נדון בתופעת    בנא וסייד-בכתביהם של הוגים רדיקליים דוגמת חסן אל
זבאללה  ידה וננסה לעמוד על הדומה והשונה ביניהן לאסלאם הרדיקלי השיעי של איראן וחי קאע- אל

הלבנונית. שאלת המתח הקיים בין המדינות הערביות לארגוני האסלאם הרדיקלי ומקומו של הסכסוך  
 מקום מרכזי לאורך הקורס. ערבי בהגותם של הארגונים תתפוס אף היא -הישראלי 

 56נ"ז/ ש'/   2שש"ס/  2
 11:30-13:00ו'      ד"ר עידו זלקוביץ 28235' ב

 
 תקשורת, חברה ופוליטיקהלימודי חטיבה ל

 
 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  

תיאוריה   גם  בין  שרלוונטית  הפדגוגי  התהליך  של  עמוקה  הבנה  הסטודנטים/ות  יפתחו  ומעשה, 
לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו  
האידיאולוגיות   מההשקפות  כמה  לעומק  יכירו  השני,  בחלקו  יסודי.  באופן  האידיאולוגיה  מושג  את 

. חלקו השלישי של הקורס יוקדש להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות  הנפוצות בחינוך 
יעניק   הקורס  לחינוך.  אידיאולוגיה  שבין  בחיבור  הנוגעות  אקטואליות  בסוגיות  בדיון  וכן  שסביבם/ן 
לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית, כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן  

 בהמשך לימודיהם/ן ועבודתם/ן. 
      60/   ש' נ"ז /  4שש"ס /  4
   16:15-19:45 ד"ר עירית פרידמן   א'    11215 ב'
 

 )קורס מקוון מלא( חינוך בחברה הישראלית
  ילמדו   הקורס   במסגרת .  בחינוך הישראלי   האידיאולוגית  התשתית   על   הקורס הן לעורר חשיבה  מטרות 

  ישראליות   לימודים  תכניות  ילמדו  ובנוסף,  העברי  החינוך  של  ההיסטורי  בהקשר  חינוכיות  אידיאולוגיות
   . משרתות הן  אותן האידיאולוגיות  חשיפת  תוך



 60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 יועד אליעז    ד"ר  11216' א
 

 )קורס מקוון מלא(   מבוא לפוליטיקה של המזה"ת
פוליטית במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים  -הקורס יעסוק בתיאור התפתחותה של המערכת הגיאו 

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

עה הלאומית. הסקירה ההיסטורית תעשה מנקודת מבט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל  התופ
כלומר לצד תהליכים גלובאליים שעברו על המזה"ת, נפתח דיון על ההיבט הפרטני שהתרחש  -המיקרו 

ברמת המדינה. הקורס יקנה לתלמיד כלים להבנת תהליכי ניהול מדיניים ואסטרטגיות בקבלת החלטות,  
 בנה היסטורית עמוקה של מרכיבי הסכסוך בין ישראל לשכנותיה. לצד ה

    60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 ד"ר עידו זלקוביץ  11082א' 
 ד"ר עידו זלקוביץ   11082ב' 
 

 )קורס מקוון מלא(מבוא לחברה הישראלית 
 פתאום קם אדם ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת..." )אמיר גלבוע( 

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

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

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

     60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
 אורלי צרפתי   ד"ר     23138ב' 
 

 )קורס מקוון מלא(  מבוא לקרימינולוגיה
תיאוריות   יוצגו  והסוטה.  הנורמאלית  האנושית  ההוויה  בתחומי  והבנה  ידע  לסטודנט  מקנה  הקורס 

סו הסברים  הפשיעה,  להבנת  תיאוריות  בקרימינולוגיה,  מחקר  דרכי  שונות,  ציולוגיים,  קרימינולוגיות 
המשפחה   ועבריינות,  האישיות  במבנה  בליקויים  יעסוק  הקורס  לעבריינות.  ופסיכולוגיים  ביולוגיים 
והסוציאליזציה כגורמי עבריינות, תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים, אנומיה וסטייה חברתית, הסטיגמה  

לית בכלל ומתוך עולם  של סטייה חברתית ועבריינות; כל זאת תוך הצגת דוגמאות מההוויה הישרא
 הפשע בפרט.  

 60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 ד"ר לימור יהודה   12243ב' 

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

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

ייחשף   הסטודנט  משמעותית.  פוליטיות  התפתחויות  שהובילו  היסטוריים  אירועים  של  חשיבותם 
ערבי. הקורס יקנה כלים  - למערכות הכוח ולעמדות השונות של הגורמים המעורבים בסכסוך הישראלי

ערביים לבין  -ת ההבנה של ההקשרים בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראליםשיאפשרו להעמיק א
 התהליכים והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית. 

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

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

 

 



 החוג לחינוך 

    מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
להקנות   נועד  במישור  הקורס  והן  הקונספטואלי  במישור  הן  בפסיכולוגיה,  יסוד  מושגי  לתלמידים 

המחקרי. יסקרו עמדות תיאורטיות בסיסיות כגון העמדה הפסיכואנליטית, הגישה הקוגניטיבית והגישה  
ההתנהגותית, המציגות כל אחת תמונה שונה של טבע האדם ומהותו הפסיכולוגית. כן יסקרו תיאוריות  

רון, מוטיבציה רגשית, ושאלות מרכזיות בפסיכולוגיה התפתחותית כמו גם מושגי יסוד  של למידה, זיכ
בפסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה, בעיקר כפי שנוגעות לילדים ונוער. נקודות בסיסיות בפסיכולוגיה של גיל  
יקבלו תמונה רחבה של התחום שתקנה להם התמצאות ראשונית   כן. התלמידים  ידונו גם  הנעורים 

  ם.בתחו
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45   ד'     שובל- דורית הדר ד"ר   33026'  א
 

 תרגיל -מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
 '  תנ"ז /  0שש"ס /  2
     08:30-10:00גב' זיו דגן         ד'   33026   'א

     08:30-10:00מר כפיר אסרף  ד'   33026א'  

 
 החינוךמבוא לסוציולוגיה של 

הסטודנטים את  להפגיש  הינה  הקורס  המגיעוהסטודנטיות    מטרת  והתיאוריות  היסוד  מושגי    ים עם 
ומתחו בכלל  הסוציולוגיה  בפרט  םמתחום  החינוך  של  של    הסוציולוגיה  ולהבנה  לניתוח  ככלי  וזאת 

מערכות חינוך ושל תהליכי חינוך, בארץ ובעולם. מתוך התייחסות לתחום החינוך כנבנה בהקשר חברתי  
שבתוכם מערכת    פוליטיים, -הקורס יתמקד בהקשרים התרבותיים, החברתיים והכלכליים ותרבותי רחב,  

ופועלת ו נים חברתיים מרכזיים )חינוך ומשפחה,  בין חינוך ומבשביחסי הגומלין  כן  החינוך מתעצבת 
(. הקורס יאפשר לסטודנטים להכיר ולהעריך את השפעת  יוצא בזה חינוך ומגדר, חינוך וריבוד חברתי וכ

את הזיקה שבין מבנה  ותוך המבנה החברתי הרחב  את יכולות הפעולה של הפרט ב,  החברה על החינוך
נעסוק  הקורס  לאורך  ויחידות.  יחידים  ופעולת  שוויון    חברתי  חברתי,  ריבוד  חברות,  של  בנושאים 

 . הזדמנויות מול מצוינות, פלורליזם, גלובליזציה של מערכות חינוך ועוד
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 33024,33025, 33077 ז:
 12:15-13:45ר עמית רוטמן  ד'   "ד   33180   א'

 
   יקויי  למידהל

. יוקצו מס מקומות מצומצם  לתואר השני בייעוץ חינוכי במכללה   חוג)מהווה קורס השלמה ל 
 לשנים ב'+ ג' למעוניינים בתואר שני ביעוץ חינוכי ע"ח קורס בחירה( 

בכתיבה   ליקוי  )דיסלקציה(,  בקריאה  ליקוי  שהם:  הקלאסיים  הלמידה  ליקויי  בשלושת  יעסוק  הקורס 
בנוסף לכך יעסוק הקורס בתחומים שהם לא ליקויי למידה   קלקוליה(. )דיסגרפיה(, וליקוי בחשבון )דיס 

קלאסיים אך מהווים קשיים משמעותיים בלמידה והם: הפרעות קשב וריכוז, הפרעות בזיכרון והפרעות  
בתפיסת השפה. בקורס ייסקרו הליקויים מההיבטים הבאים: הסיבות והגורמים להיווצרות הבעיה; דרך  

 והשלכות רגשיות ונפשיות של ליקויי הלמידה על הילד/נער הנפגע. האבחון; דרך הטיפול; 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד"ר ענבל בכלר סיון  ד'     33041' א

 
 חינוך פעוטות 

לידה  בגילאי  בפעוטות  יעסוק  שהיא    3-הקורס  הגיל  תקופת  על  נלמד  הזדמנויות"ובחינוכם.    "חלון 
והפעוט  גדולה שלא תשוב עוד במהלך החיים. התינוק    לימוד יכולת    י בעל הם  תינוקות ופעוטות  במהלכה  

-ם בין , וליצור קשריניםאדם מאוז  -בני  להיות    ים הרגשי, לומד  ם את עולמ  יםבונ  חייהם בשלב זה של  
תקינים.  הרך.    אישיים  בגיל  בחינוך  להשקעה  שיש  הרבים  החברתיים  היתרונות  על  נלמד  בנוסף, 

 השקעה בחינוך הפעוטות עשויה לסייע בצמצום פערים חינוכיים בבית הספר.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   10:15-11:45ד"ר יועד אליעז   ד'     33118א' 



 
 פסיכולוגיה התפתחותית  

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים מהיריון ועד זקנה.  
נושאי הלימוד יכללו שני צירים עיקריים: התפתחות כרונולוגית לפי הגיל הכוללת התפתחות בתקופת  

יל ההתבגרות, בגרות וזקנה. במקביל נעסוק בגישות תיאורטיות והסברים  העוברות, ינקות, ילדות, ג
והתפתחות   המוסר,  וחברתית, התפתחות  רגשית  כמו התפתחות  השונים  בתחומים  של התפתחות 

 קוגניטיבית. 
   60נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4

     31012ז: 
 16:15-19:45ד"ר  עמי כהן   א'     33046א' 

 
 זה בכלל? בית ספר: מי צריך את  

  לפינה  ומעבר ,  הרחוב  לפינת  מעבר   נמצא  הוא,  אותו   מכירים   כולם.  ספר   בית  על   חדש  משהו  ללמד  קשה
  בו   היינו   כולנו.  צאצאיהם   את   אליו   שולחים  יותר   עוד   ורבים ,  בו  עובדים  רבים ,  בו  עברו   כולם .  בזיכרון

  הגן   ילדי למעט. ספר  בית  מהו   שיודעיםטועים לחשוב   שאנחנו כך,  שעה -שעה ,  יום - יום,  שנים על  שנים
  . סודות   צופן שאינו נתפס כמקום  הספר  בית ,  נהפכו; ממנו מוקסם  לא   אחד אף , בפליאה בו  שמתבוננים 

  שמעמיקים   וככל.  הספר  בבית   בשפה ובמילים  השימוש   אל   המבט  את   שמפנים  עד   נכון  להיות  עשוי   זה  כל
לשם מה זה טוב? האם צריכים את זה    – מתחילים לשאול  ,  שם   הייחודיות   השפה  תופעות   את   לבחון 

  נכנסים   שאנחנו  ברגע.  שקופות  כמעט  השפה אינה מורגשת, והמילים   ספר  בית  שאינו  מקום  בכל.  בכלל? 
 .  שקופות להיות   שמסרבות  במילים מתנגשים  אנחנו  ספר בית שנקרא  לאתר 

 במסגרת הקורס נעשה ניסיון להבין את תפקידיו של בית הספר כפי שלא הובנו בעבר.  
    60 /  ש' נ"ז /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45  ד"ר יועד אליעז  ד'     33181א' 

 
  חינוך רב תרבותי

בהקשרים של גיוון תרבותי, אתני, דתי, לאומי    חינוכיות  לסוגיות  הסטודנטים  יחשפו   הקורס  במסגרת 
תרבותית מבוססות על סט של ערכים שהתפתחות בעשורים האחרונים  -ומגדרי. תיאוריה ופרקטיקה רב

ופרקטיקות אלו נוצרו על רקע ההכרה כי מאחר וכל חברה מורכבת גם  20-של המאה ה . תיאוריות 
זכויות הפרט, ויש להגן גם על זכויות תרבותיות.  מקבוצות בעלות תרבויות נבדלות, אין די בהגנה על  

  כבוד   ומתן  לשונות  פתיחות  לטפח   תרבותי  הרב   החינוך  באמצעות   ניתן  כיצד   נלמד   הקורס  במסגרת 
בעת הזאת    תרבותי  רב  חינוך   של   תפקידו   על   נעמוד .  שונות   וקהילות   חברות  של  תרבותיים   לערכים

וגם בחברות    הולהט"בופוביכאשר הגזענות, שנאת הזר,   רבים בעולם  מרימות את ראשן במקומות 
כדמוקרטיות עצמן  הרב  .שתופסות  אקטואליות,  -החינוך  ערכיות  דילמות  באמצעות  יוצג  תרבותי 

 גזענית. - וכפרקטיקה חינוכית אנטי
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   16:15-17:45ד"ר יועד אליעז   ד'     33107א' 

 
 )מיועד לשנה א'( הבניית זהות בגיל הנעורים 

עוסק   יצירת קשרים    בהבניית הקורס  גם  הזהות בגיל ההתבגרות. היכולת להבניית זהות מאפשרת 
הזהות תוך שימת דגש על המושג זהות מינית.    גיבושבינאישיים וזוגיים מיטיבים. בקורס יתואר תהליך  

המינית  יוצגו גורמים אישיותיים, חברתיים ותרבותיים ברי השפעה על תהליך הבניית הזהות    , כךיתרה מ
במסגרת הקורס יוכל הסטודנט לבחון את דעותיו באשר לזהות מינית,  והשלכות של אלו על הנער/ה.  

ות  להפגיש את אלו עם ספרות מדעית, תפיסות תרבותיות וחברתיות. כמו כן, ילמד הסטודנט על ההשלכ
,  )פורנוגרפיה(   חשיפה לתכנים מיניים של בלבול זהות, השתייכות לזהות מינית שאינה הטרוסטסואלית,  

ועוד, על המתבגר/ת. על בסיס הנלמד יעלו הצעות לתוכניות מניעה והתערבות רגישות  הטרדה מינית 
   במערכת החינוך תוך רגישות תרבותית והתאמה לשלב התפתחותי.  

    60 /  ש' נ"ז /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45  ד"ר מירן בוניאל נסים   ד'  33183ב' 

 
 מבוא לפילוסופיה של החינוך

הקורס יעסוק בקשר בין פילוסופיה לחינוך כפי שהוא משתקף בטקסטים של הוגים בני תקופות שונות,  
ז'אק  -מאפלטון, דרך ז'אן  – מיוון העתיקה ועד ימינו אנו. דרך קריאה וניתוח של טקסטים פילוסופיים  

למידה? מה טיב  נחשוב יחד על מגוון סוגיות חינוכיות כמו: מהי    –רוסו ועד נל נודינגס וגרט ביסטה  
 הקשר בין מורה ותלמיד? מהן מטרות החינוך? מה תפקידו של בית הספר בחינוך הצעירים? 



השיעורים יתקיימו דרך דיון משותף ברעיונות הפילוסופיים, במטרה להעריך אותם יחדיו ולפתח יכולות  
 תיאורטית על סוגיות חינוכיות מגוונות. -לחשיבה פילוסופית 

 60/   נ"ז / ש'  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד"ר איתי שניר   ד'     33023 '  ב

 
 מבוא לחינוך מיוחד  

וכן   מיוחדההקשורים לחינוך    מרכזיים מושגי יסוד ומונחים  להציג  מטרות הקורס הן     ולשילוב והכלה, 
משולבים  הלומדים במסגרות החינוך המיוחד או  את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים    להכיר 

תפיסות חברתיות,  במהלך הקורס יוצגו    . אלו תלמידים ל והבנה מודעות על מנת לפתח  בכיתות רגילות,  
אפיונים לימודיים,  והכלה, וכן    מודלים ומשמעותם להתוויית החינוך המיוחד ולסוגים שונים של שילוב

עם הצרכים המיוחדים )הפרעות על הרצף האוטיסטי, לקות  של אוכלוסיות הילדים    רגשיים וחברתיים
ראיה, לקות שמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, שיתוק מוחין, הפרעות התנהגות, לקויות למידה  

 והפרעות קשב וריכוז(.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 10:15-11:45ד"ר ענבל בכלר סיון  ד'    33111ב' 

 
 פתרונות יצירתיים -סכסוכים יישוב 

בקורס זה נתמקד בגישור בין שני נושאים: נוער בסיכון וישוב סכסוכים. מצד אחד, יש את המונח "נוער  
קרון,  י. כע ומורכב מאוד זהו מושג רחב    מנגדבסיכון", שפעמים רבות נתפס כנוער רחוב ממעמד מסוים,  

 אלה מה הופך נוער לסיכון. בסיכון ולכן הש ,פוטנציאל בניתן לטעון שכל נוער הוא 
מושגים אלו קשורים לפן החברתי והרגשי של  בקרב בני ובנות נוער.    שוב סכסוכיםבמקביל, נתמקד בי

, כמו מערכות המדינה  במערכות היחסים בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה שלהם  ובנות נוער   בני
והרווחה בריאות הנפש שלהם  משקעים של    ומביאה   ואחת מביא . כל אחד  והמבוגרים האמונים על 

ספר, רווחה, מדינה  -ההתמודדויות שלהם ושלהן בתוך מסגרות מחייבות, כמו בית, בית החיים לתוך  
נתמקד בסוגיות כמו מגדר, גזענות, חברות, רכילות,  זה  . בקורס  ועוד, שמחייבים גישור, באשר הוא 

 ה בבית, ועוד.  אהבה, משפחה, לחצים חברתיים, טרגיות אישיות, מרידות, פגיע
או בעקיפין, שיהוו מסגרת   ישירות  וסדרות הרלוונטיות לנושא בין אם  במהלך הקורס אשלב סרטים 

 קורס, ובכך נשלב הגות עם ממשות.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 16:15-17:45ד"ר תמי של   ד'     33182ב' 

 
 חינוך, מוסר ועיצוב זיכרון השואה 

לסטודנטים המתעניינים בנושא השואה ורוצים להעמיק את ידיעותיהם והבנתם לגבי  קורס זה מיועד  
, התמודדות שורדי השואה והחברה בישראל עם השלכות השואה, העברה בין דורית של  השואה עצמה
נושאים אלה,  בקורס נרחיב ונבין  של חינוך ומוסר בעיצוב זיכרון השואה. סוגיות בעיקר  ו   זיכרון השואה

לפולין,  נבחן את   כגון המסע  ודרכי הלימוד השונות הקיימות היום במערכת החינוך  תוכניות הלימוד 
   כתוצר של הקורס.של השואה והתקומה  לדרכי הוראה  חדשים נפתח רעיונות ו

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45   ' ד"ר שי אפרת   ד    33184' ב

 
 היבטים של כוח, מגדר והבנייה חברתיתגידול וחינוך ילדים בתרבויות שונות: 

על ההחלטות   וכן  עולמנו  ועל תפיסות  הזהות שלנו  עיצוב  על  חיים משפיעה  אנו  התרבות שבתוכה 
הקשורות לאופן שבו אנחנו מגדלים ומחנכים ילדים. בחברה המודרנית, שבה מתקיימות במקביל תתי  

וג, יחסי כוחות בלתי שוויוניים ועוד. במהלך  תרבויות שונות, התרבות יוצרת גם פריבילגיות, תהליכי תי 
משלב ההיריון והלידה,    – הקורס נסתכל על היבטים אלו מתוך התייחסות לחינוך ילדים בתרבויות שונות  

דרך צורות היחס לילדים ופעוטות בבית ועד לחינוך בגני ילדים ובבתי ספר. נתייחס לאופן בו הבדלים  
לדים ונסתכל על דוגמאות לנושא במקומות שונים בעולם. כחלק  תרבותיים יוצרים הבדלים בחינוך הי

מדרישות הקורס הסטודנטים יתבקשו לבחור נושא אישי בתחום הידע הקשור לקורס ולכתוב עבודה  
 בנושא שיבחרו.  

                 60נ"ז / ש /  2שש"ס /  2
 14:15-15:45ד"ר עמית רוטמן   ד'     33119ב' 

 
 
 



 תגרים למעמד המורה בעידן הדיגיטלי  א
מערכת החינוך מעודדת מורים ומורות להשתמש באמצעים דיגיטליים כחלק מהקשר עם התלמידים  
מעט   לא  גם  ישנן  הללו,  אמצעי הקשר  היתרונות של  לצד  אולם,  הפדגוגית.  וההטמעה  והתלמידות, 

לו, יכול להפוך למנגנון אלים הן  אתגרים, בעיקר כשמדובר בבני ובנות נוער. השימוש של אמצעים הל 
כלפי המורים והמורות והן כלפי עצמם, בהעדר הכוונה, הדרכה וליווי. למעשה, הדיון בשימוש באמצעים  
אלו, חיוני להגנה בבני ובנות הנוער. במצבים כאלו, למערכות בית ספריות יש יעוד לא רק של למידה  

גשי וקהילתי. תקופת הסגרים, בשל התפשטות  לצורך תעודות, אלא בעיקר התמקדות ביצירת קשר ר
הקורונה, חידדה אף יותר את החיוניות של הפן הסוציאלי בקשר בין נוער ומערכת בית ספרית, ובעיקר  

 בקשר עם בני ובנות הנוער, מנותקים וחסרי תמיכה בוגרת ועוטפת.  
ד  נוער בסיכון באמצעים  ובנות  נדון במשמעות שיש לשימוש של בני  זה  ועל תפקיד  בקורס  יגיטליים 

מערכת החינוך ללמד שימוש מוגן באמצעים אלו. כמו כן, נשאל אם למורה יש מעמד וחשיבות בקרב  
בני ובנות נוער בסיכון. ננסה לבחון את המשמעות של מערכות היחסים בין מורים ומורות לתלמידות  

סגנונות   לגבי  לדוגמאות  וסרטים  סדרות  אשלב  דיגיטלי.  בעידן  ומורות  ותלמידים  מורים  בין  השיח 
 לתלמידים והתלמידות, וההשלכה על מעמד המורה בהקשר זה. 

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45    ד'   ד"ר תמי של  33094ב' 
 

 

 החוג לעבודה סוציאלית

 מבוא לפסיכולוגיה 
הקורס יאפשר היכרות עם מדע הפסיכולוגיה: תחומי המחקר, תיאוריות וגישות, מודלים וענפים שונים  
בפסיכולוגיה. נושאי הקורס כוללים גישות היסטוריות וגישות מודרניות בפסיכולוגיה; הבסיס הביולוגי  

סיכולוגיה של  של הפסיכולוגיה; שינה וחלימה, מצבי תודעה; למידה; חישה, תפיסה וקשב; זיכרון; פ 
 האישיות; ופסיכולוגיה אבנורמלית.  

 60נ"ז /  ש' /  2שש"ס /   2
      10:15-11:45   ד"ר אפרת בראל   ג'  15102א' 

 
 תרגיל  -מבוא פסיכולוגיה 

 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
 08:30-10:00    ' ג  אנדריאנוב  קונסטנטין מר  15102א' 
 12:15-13:45   ה'  קונסטנטין אנדריאנוב מר  15102א' 

 
 מבוא לסוציולוגיה  

הקורס יעסוק בהיכרות עם נקודת המבט הסוציולוגית כדרך להבנת המציאות החברתית על מרכיביה  
ובפיתוח אוריינות אינטלקטואלית בקרב העובדים הסוציאליים לעתיד. הסטודנטים ידעו לזהות את מפת  
החתכים לפיהם מחולקת החברה )מעמד, דת, מגדר, תפיסה פוליטית( ולפענח את המשמעויות שלהם  
)לרוב החבויות( באמצעות דיבור ושיח ביקורתי. כמו כן, יתנסו הסטודנטים בניתוח תהליכים של חיברות,  
זהות, ריבוד, סטייה מן הנורמה, משפחה, וארגונים באמצעות המושגים והפרספקטיביות התיאורטיות  

 השולטות בתחום. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
      14:15-15:45'  ג    ונטורה-גלית ינאיד"ר  15103 'א
 

 התפתחות האדם א': ילדות והתבגרות 
להקנות   מטרתו,  ההתבגרות.  ועד  מלידה  האדם  בחיי  הראשונים  השלבים  על  זרקור  שם  זה  קורס 
לסטודנטים ידע והבנה של תהליכי התפתחות האדם מראשית החיים ועד לבגרות בתחומים הקוגניטיבי,  

להכיר,   יאפשר  והחברתי. הקורס  תיאוריות התפתחותיות מרכזיות;  הרגשי  ולבקר  להשוות, להעריך 
במהלך   והחברתית  הרגשית  הביולוגית,  הקוגניטיבית,  ההתפתחות  שבין  הזיקה  את  ולזהות  להכיר 

 יום. -החיים; וליישם ידע תיאורטי וממצאים מחקריים לסיטואציות בחיי היום 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /   2

 12:15-13:45 א'     זוהר אליוסףד"ר  15104א' 
 



 )קורס מקוון מלא(   כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע
הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים לו על מנת להתמצא בעולם האקדמי, תוך  
כתיבה   לקריאה,  מיומנויות  הקניית  ובאמצעות  ובעקרונותיה  המדעית  הכתיבה  במהות  התמקדות 

יכירו  וללימוד אקדמי.   הסטודנטים ייחשפו לייחודיות שבכתיבה המדעית לעומת סוגי כתיבה אחרים, 
סוגי פרסומים מדעיים ויתוודעו למבנה של מאמר מחקרי ושלבי הביצוע שלו. הקורס יכלול תרגול של  
מיומנויות קריאה וכתיבה שיילמדו, כמו כן, תתקיים במהלך הקורס הדרכה בספרייה לשם היכרות עמה  

י החיפוש המרכזיים באנגלית ובעברית. במסגרת הקורס יינתן דגש על תרגול כתיבה והגשת  ועם מנוע
   עבודה מחקרית.

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
         14:15-15:45ד"ר אלה פרקיס       ה'  15112א' 
 

  תרגיל  -כתיבה מדעית ושימוש במאגרי מידע 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

    12:15-13:45'  ה  מסורי גב' מיטל  15112א' 
   16:00-17:30'  ג  גב' מיטל מסורי  15112א' 

 
 פסיכופתולוגיה 

קורס זה יחשוף את תחום הפתולוגיות הנפשיות לסטודנטים לעבודה סוציאלית דרך הגדרתן, מאפייניהן  
 וסיווגן. כמו כן, יילמדו המודלים השונים הקיימים להסבר האטיולוגיה של הפרעות נפשיות.  

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15102ק : 

    08:30-10:00'   ה אורי דן   פרופ'  15115' א

 
 מושגים בקרימינולוגיה 

הקורס יעסוק בהגדרות של מושגי יסוד בתחום הסטייה החברתית והעבריינות ויחשוף את הסטודנטים  
לתיאוריות שונות המנתחות התהוות של התנהגות לא נורמטיבית והמציעות שיטות להתמודדות עמה.  

ובדים הסוציאליים עם בעיות  ידונו הממשקים שבין עבודה סוציאלית וחוק, באילו אופנים מתמודדים הע
מוסדות   וייסקרו  ענישה  מול  ושיקום  לטיפול  שיטות  ועברייניות,  נורמטיביות  לא  המוגדרות  חברתיות 

 התקון בישראל.  
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 12:15-13:45א'        גילה אמיתי ד"ר  15118' א

 
 פסיכולוגיה חברתית 

חסים בין הפרט לסביבתו החברתית ובהשפעתה על  הפסיכולוגיה החברתית עוסקת בחקר מערכת הי
דרכי חשיבתו, על הרגשתו, על התנהגותו ועל התפתחות מודעותו וזהותו העצמית. הקורס מציג גישות,  
מחשבותינו,   על  משפיעה  שסביבנו  האנושית  החברה  בו  באופן  עוסקים  אשר  ומחקרים  תיאוריות 

בין   כוללים,  נושאי הקורס  השאר, קוגניציה חברתית, תפיסה עצמית, עמדות  רגשותינו והתנהגותנו. 
קבוצתיים,  -חברתית יחסים בין-ושכנוע, יחסים בין אישיים, רגשות, תהליכים קבוצתיים, התנהגות פרו 

והתנהגות אנטי יסוד בתקשורת הבין- מנהיגות  נושאים אלה מהווים אבני  אישית העומדת  - חברתית. 
 בליבה של העבודה הסוציאלית. 

 60ז / ש' / נ" 2שש"ס /  2
 15102ק : 
 12:15-13:45  'ה   ענתר- פרופ' ענת ירון 15116ב' 

 
 )קורס מקוון חלקי(   תיאוריות אישיות

קורס זה יקנה ידע בתיאוריות אישיות מרכזיות בפסיכולוגיה. בקורס יילמדו גישות שונות להתבוננות  
האישיות   להערכת  ודרכים  האדם  אישיות  של  והבנה  החשיבה  על  תילמד  טיפולית.  ולהתערבות 

הפסיכואנליטית מפרויד והפסיכואנליזה הקלאסית, דרך פסיכולוגיית האגו, הפסיכולוגיה הבין אישית,  
הומניסטית,  פסיכולוגיה  אובייקט,  התנהגותית   יחסי  קוגניטיבית  פסיכולוגיה  ועד  העצמי  פסיכולוגיית 

המודרני. השלישי"  ו"הגל  כך  קלאסית  תורשה   יידונו  בתוך  של  עדכניים  -אספקטים  ומחקרים  סביבה 
  בתחום.

 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 15102ק : 
   10:15-11:45  ג'     שייר-ד"ר רוית רוזליו  15117ב' 



 
 שיטות מחקר איכותניות 

יידונו   בקורס  איכותני.  מחקר  לביצוע  ראשוניות  ויכולות  הבנה  לסטודנטים  להקנות  הקורס  מטרת 
ויתוארו סוגים שונים של מחקר  -החשיבתיים העקרונות   מדעיים הנמצאים בבסיס המחקר האיכותני, 

יילמדו שתי שיטות איסוף הנתונים האופייניות למחקר איכותני   כן  וראיונות.    –איכותני. כמו  תצפיות 
במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לתרגל באופן פעיל איסוף נתונים איכותני וניתוחם, כמו גם ניתוח  

 בנה של מחקרים איכותניים שנעשו על ידי אחרים. מ
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

     10:15-11:45בורוכוביץ    א'  - פרופ' דלית יסעור 15123א' 
 

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

   12:15-13:45'  ה   גב' נעמה מאיר  15123א' 
    14:15-15:45ה'      גב' נעמה מאיר  15123א' 

 
 שיטות מחקר כמותניות 

 מדעי  בתחום  המחקר  שיטות  את  המשמשים  ולתהליכים  לעקרונות  הסטודנטים את  יחשוף הקורס 
וההתנהגות.    בגישה מחקר  עריכת  לצורך הבסיסיים  הכלים את לסטודנטים יספק  הקורס החברה 

 אמפיריים.  מדעית ומחקרים  ספרות של  ביקורתית הכמותנית ולצורך קריאה
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

     08:30-10:00ד"ר מיכל שמיר  ה'   15122ב' 

 
 תרגיל  -שיטות מחקר כמותניות 

 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
    12:15-13:45'  הסאס גובורוחין    גב' אינה  15122ב' 
   14:15-15:45'  הסאס גובורוחין    גב' אינה  15122ב' 

 
 

 החוג למערכות מידע 

 מבוא למדעי המחשב
מבוא לפרדיגמת התכנות והכרת חומרת המחשב מנקודת מבטו של מפתח תוכנה. הקורס מתייחס  
להיבטים הנוגעים לחומרת המחשב )מבנה כללי, מעבד, זיכרון, אפיקים ויחידות קלט פלט( וכן לפיתוח  

ופיתוח באלגוריתמים. דגש מיוחד   עקרונות בסיסיים  יושם על הבנת והטמעת  יתוכנה, פתרון בעיות 
 וחשובים בתכנות מערכות מחשבים, אבסטרקציות ומימוש תוך שימוש בשפת הפיתוח פייתון. 

 65נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
   08:30-10:00וגם ב'  08:30-10:00פרופ' אילנה לביא  א'   62128א' 
    10:15-11:45וגם ב'  10:15-11:45פרופ' אילנה לביא  א'   62128א' 
    12:15-13:45וגם ב'  12:15-13:45פרופ' אילנה לביא  א'   62128א' 
 

 תרגיל-מבוא למדעי המחשב
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  4

   10:15-11:45וגם ב'   10:15-11:45מר רז נאות  א'   62128א' 
 12:15-13:45וגם ב'   12:15-13:45מר רז נאות  א'   62128א' 
 14:15-15:45וגם ב'   14:15-15:45מר רז נאות  א'   62128א' 

 

 החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 (קורס מקוון חלקי)  שיעור-מבוא לסוציולוגיה 
הסוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר יחסי הגומלין בין בני אדם ובניתוח מאפיינים של חברות ותרבויות  
  : שונות. מטרת הקורס היא להפגיש את התלמיד עם תחומים שונים הנוגעים למדע הסוציולוגיה )כגון

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



   60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  4
   08:30-11:45'  הד"ר גולן פדידה   21011א' 
 

 תרגיל -לסוציולוגיה מבוא 
 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2

 14:15-15:45'   דוד יהלום    ה  מר  21011א' 

 
 מבוא לאנתרופולוגיה

בקורס זה נערכת היכרות בסיסית עם אופן החשיבה, תחומי העניין ודרך החקירה של האנתרופולוגיה  
השפה.-החברתית  של  והאנתרופולוגיה  הפיסית,  נסקור    תרבותית,  ותיאוריות  בקורס  יסוד  מושגי 

כגון: הפרהיסטוריה האנושית ומיקום האדם כבעל    ,נדון, מפרספקטיבה אנתרופולוגית בסוגיות.  מרכזיות
קשרי   ייצור,  ואופני  כלכלית  אנתרופולוגיה  תרבות,  מערכות  של  האבולוציה  החי,  בעולם  פיסי  חיים 

תפיסות תרבותיות של בריאות  שארות ומשפחה, שלבים במחזור החיים, טקסים, סמלים ומיתוסים,  
 וחולי ונתרגל התנסות מעשית בדרכי החקירה והפקת התובנות המאפיינות את האנתרופולוגיה. 

    60נ"ז / ש' /  5שש"ס /  4
       10:15-13:45ה'     ד"ר עמית רוטמן 21009ב' 

 
 תרגיל-מבוא לאנתרופולוגיה

 נ"ז / ת'  0שש"ס /  2
         14:15-15:45גב' לירון אורן   ה'      21009ב' 

 (קורס מקוון חלקי)מבוא ליזמות מקיימת עסקית וחברתית 
יזמות היא הכוח העיקרי המעצב את הכלכלה העולמית. הצמיחה הכלכלית והצלחה אישית נמצאת  

סיכונים.   ולקיחת  יצירתיות, חדשנות  ביזמות,  לימודי  בידיהם של אנשים העוסקים  כי  מחקרים מצאו 
(   Hisrich, Peters & Shepard, 2005היזמות מגדילים את סיכויי הלומדים להיפך ליזמים בעצמם )

הקורס יעסוק בהיכרות    ועל כן החשיבות שבלמידה והיכרות עם הבסיס התיאורטי והניהולי של היזמות. 
התח  את  המלוות  התיאוריות  בבחינת  הן  היזמות  עולם  ועם  המושג  ההיבטים  עם  בבחינת  והן  ום 

הניהוליים הייחודיים לקידום ולניהול מיזמים. הקורס יציג בפני הסטודנטים/ות מקצת מן האתגרים איתם  
מתמודדים יזמים מהשלבים הראשונים ויסקור את עולם היזמות המקיימת העוסקת במציאת פתרונות  

ראייה היזמית ואופן החשיבה  לבעיות חברתיות סביבתיות ועסקיות. מטרת הקורס היא לשפר את ה

 .האסטרטגי של הסטודנטים. במהלך הקורס צפויות פגישות עם יזמים ומנהלים מתחומים שונים במשק

60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2  
 08:30-10:00ה'    ד"ר ענבל אבו     21184 ב'

 
 סוגיות בניהול והתנהגות ארגונית בעידן העכשווי 

והתנהגות ארגונית ונועד להקנות ראייה כוללת ורחבה של מערכות ארגוניות ושל  קורס זה עוסק בניהול  
האנשים הפועלים בהן ומפעילים אותן. במסגרת הקורס נבחן את זיקת הגומלין בין התהליכים האישיים  
הנלמד   הידע  של  היישומיות  ההשלכות  את  ונבליט  וסביבתה,  הארגונית  המערכת  לבין  והקבוצתיים 

 ם בתקופתנו. לניהול ארגוני
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

     12:15-13:45בלדרמן    ה'  - ד"ר אורית שמיר 21170א' 

 
 (קורס מקוון חלקי משלב פדגוגיה דיגיטלית)  מבוא לחברה הישראלית

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

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

   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:00-17:30'  ה   ד"ר גולן פדידה    21171ב' 

 
 משא ומתן וגישור בארגונים ובקהילות )סדנא( 

הסדנא תעסוק ביישומי משא ומתן וגישור אשר נועדו לקדם התמודדות בונה עם קונפליקטים ומתחים  
אישיים, בתוך צוותים ובין קבוצות בארגונים ובקהילות.  שימוש מושכל בגישות אלו מעודד שיתופי  -בין 

של  פעו הגישה  בין  ישלב  הקורס  ומגוונות.  מורכבות  ומגורים  עבודה  בסביבות  שותפויות  ובניית  לה 



הפסיכולוגיה החברתית עם הגישה של הסוציולוגיה הביקורתית. הסדנא תתבסס על למידה חווייתית  
והשתתפות אקטיבית של הסטודנטיות/ים בהעברת הפעילויות.  במסגרת הסדנא הסטודנטיות/ים ילמדו  

ראשוניים    על  כלים  ירכשו  וכן  ובקהילות  בארגונים  וגישור  ומתן  של משא  ושימושים  עקרונות  מהות, 
 ליישומם בארגונים, קהילות ובחיים האישיים שלהן/ם.   

 60נ"ז / סד' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45ד"ר מיכל רז   ג'    21143א' 
   14:15-15:45ד"ר מיכל רז   ג'    21143ב' 
 

 מניתוח בקורתי לשינוי חברתי סוגיות חברתיות עכשוויות:
הקורס  בניתוח, במהלך  ההיבטים   נעסוק  ובחינת  מורכבות   והמעשיים התיאורטיים  דיון  סוגיות  של 

וביניהן קבוצות מיעוט  מגוונות     נבחן את מעמדן החברתי, כלכלי ופוליטי של קבוצות   בחברה הישראלית. 
ונדון באפשרויות   קבוצות עם צרכים מיוחדים,  קבוצות אתניות שונות, נשים וגברים, להט"בים,  לאומיות,

נדון במפגש בין הקבוצות השונות, בדינמיקה של היחסים בין    שוויון. - לשפר את מצבן תוך צמצום אי
גיה באמצעים שונים, כגון: עיתונות, שירה,  נבחן כל סו  לאורך זמן.    ובמגמות ובשינויים  ובתוך הקבוצות

 מדיה, ספרות, קולנוע, פרסומות ורשתות חברתיות. 
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

   16:00-17:30ד"ר לירון עינצ'י    ג'     21173א' 
 

 )קורס מקוון חלקי(יות נשיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכות
את יציג  הפעולה   הקורס  ודרכי  היסוד  ויקנה,  עקרונות  האיכותניות  המחקר  שיטות  של  המרכזיות 

  כלים ומיומנויות שנדרשים לעריכת מחקר איכותני. באמצעות התנסות ותרגול,
 60נ"ז / ש' /  3שש"ס /  2
 14:15-15:45'  ה   ד"ר עמית רוטמן 21021' ב
 

 תרגיל - שיטות מחקר אתנוגרפיות ואיכותניות
 נ"ז / ת'   0שש"ס /  2
    12:15-13:45'  ה   גב' מיטל מסורי   21021' ב
 

 מבט אנתרופולוגי על ארגונים
בפני  תרופולוגיה. הקורס מציג  קורס זה בוחן את הקשר בין תרבות לארגון ובין תרבות ארגונית לאנ

ומתודולוגיות    הסטודנטים  בתיאוריות  משתמשים  ארגוניים  ויועצים  חוקרים  בהן  הדרכים  את 
אנתרופולוגיות כדי להבין ארגונים מורכבים, כמו גם את הבעיות והסיטואציות בהן אנו נתקלים בארגונים  

יומי. נראה כיצד הכלים האתנוגרפיים, המשמשים אותנו להבין תרבויות שונות, מתאימים גם  -באופן יום 
להיות  לה לארגונים  דפוסי התנהגות המאפשרים  לגבי  לתובנות  להגיע  לנו  ומאפשרים  קשר העסקי, 

 יצירתיים וחדשניים, לחבר בין קבוצות שונות ולהבין סוגיות הקשורות לכח והיררכיה, זהות ושינוי. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:00-13:30ורטש   ג'   - ד"ר דפנה שיר   21187א'  
 

 פוליטיקה, טכנולוגיה ושיווק בקהילות דיגיטליות  
הקורס יבחן את האופן שבו קהילות דיגיטליות משפיעות על סדר היום החברתי, הפוליטי והכלכלי ובכך  
ידון הקורס באופנים בהם בעלי עניין פוליטי וכלכלי משתמשים   מחוללות חירויות חדשות. בה בעת, 

הדיגיטליות, בקהילות  תועלתני  לטובת    באופן  עדרית  והתנהגות  ויראליים  כלים  רותמים  הם  כאשר 
 קמפיינים פוליטיים ומסחריים. 

בין מטרות הקורס לנסות להשיב על השאלות הבאות: מהם אמצעי הייצור שאפשרו את פריחתן של  
הקהילות הדיגיטליות? מה בין קהילה לקהילה דיגיטלית? מיהם "משפיעני רשת"? האם ההמון חכם  

 ד הפך 'אביב העמים' ל'אביב המיעוטים'?  מהגאון? כיצ 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 10:15-11:45    'ה     מר דותן בלייס  21186'  א
 

 מבוא לאבולוציה של האנושות 
של  השונים  באספקטים  רחב  עדכני  ידע  להם  חדש  שהתחום  לסטודנטים  להקנות  הקורס    מטרת 

את   תחילה  נסקור  האבולוציונית.  אותה האנתרופולוגיה  נקשר  האבולוציונית,  התאוריה    התפתחות 
  לביולוגיה המולקולרית המודרנית, ונלמד כיצד מתפתחים המינים. לאחר מכן, נדון בפרימטים החיים
  כיום, הקרובים לנו אבולוציונית ונשווה אותם גנטית, פיזית והתנהגותית לאדם. בהמשך הקורס, נלמד 



- לוציה האנושית לאורך ששת מיליוני השנים האחרונות על מאובנים של אבות האדם ונסקור את האבו
  החל מאבותינו דמויי השימפנזים באפריקה, דרך מאובני אסיה ואירופה, וכלה באוסטרליה ואמריקה. 
  נסיים את הקורס בדיון בתהליכי ההשתנות וההסתגלות העוברים על האדם המודרני ובהשפעתו על 

 הארץ ועל עתיד החיים עליו. -כדור
 56נ"ז / ש' /  2 /שש"ס   2

   12:15-13:45ד"ר איתי רופמן   ה'     21087א'  
 

 )סדנא(  חברה "מקיימת"
נבחן את התופעה מנקודת    שמירה על כדור הארץ.   - הקורס יעסוק בהיבטים החברתיים של קיימות   

מבט הקיום החברתי, תוך התייחסות לשאלות העוסקות בכיצד מוטיבציה, לכידות ותרבות משפיעים  

לקיימות. בהקשר  מרכזיים של    על ההתנהגות החברתית  במושגים  ונדון  העובדתי  הבסיס  נכיר את 

היסטורית. פרספקטיבה  של  בחינה  מתוך  מעו   קיימות  תחומים  בשני  יתמקד  של  הקורס  התוכן  לם 

תעשייתית.  וקיימות  צרכנית  קיימות  עם    קיימות:  מפגשים  וכן  סיורים  שני  יתקיימו  הקורס  במהלך 

 מובילים/מנהיגים חברתיים בתחום. 

 56' / סדנ"ז /  4שש"ס /  4

 16:00-19:30ד"ר מיכל מן   ה'      21185ב' 

 

 כלכליות בישראל -זכויות חברתיות
החברתיות  "הזכויות  המכונות  השני,  מהדור  האדם  זכויות  בהכרת  יעסוק  ואשר  -הקורס  כלכליות" 

נחשבות ככאלה, המספקות רשת הגנה לזכויות האדם והאזרח של הדור הראשון. נבחן את מהותן של  
  הזכויות המרכזיות בתחום זה, לרבות הזכות לתנאי קיום נאותים, הזכות לדיור הולם, הזכות לבריאות, 
)זוגות   הזכות לחינוך, זכויות עובדים, זכויות בהקשר המשפחתי, הזכות לשוויון בהקשרים חברתיים 

מיניים; שוויון לאנשים עם מוגבלויות( והזכות לאיכות הסביבה. נכיר בחשיבותן המשתנה  -ומשפחות חד 
עד כמה    כלכליות בחברה נתונה, ובמבט ביקורתי נשאל -של זכויות אלה, בהתאם לנסיבות החברתיות 

 זוכות זכויות אלה להגנה במשפט הישראלי, בין היתר, תוך השוואה למדינות העולם. 
 56נ"ז / ש' /  3שש"ס /  3

 כלכליות בישראל -זכויות חברתיות 22511ז: 
 12:00-14:15    ' ה     גרוס  מיכל    ד"ר עו"ד   21061'  ב

 

 החוג למדעי ההתנהגות

 תכנית קנאביס רפואי: 

 מיועד לסטודנטים בהתמחות  קנאביס רפואי  – שוק הקנאביס 
שוק הקנאביס מהווה פלח תעשייתי צומח בכלכלה העולמית. בקורס, יחשפו הסטודנטים לידע אודות  
שוק הקנאביס העולמי והמקומי, קרנות, חברות הזנק וחברות תרופות. הסטודנטים ילמדו על מאפייני  

ותפקידי מפתח בארגוני ייצור ומסחר לצד מנגנוני בטיחות    יזמות   תעשיית הקנאביס הרפואי בחקר סוגי 
וכשירות. בקורס יחשפו הסטודנטים למושגי מפתח בניהול משאבים וניהול סיכונים, וכן ילמדו על יבוא  

 לאומיים. - ויצוא קנאביס רפואי תוך בחינת השלכות יחסי הסחר הבין
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 16:15-17:45   'ב     יהמר רואי זרח  30249' א
 

   קנאביס ורפואה
והקליני   המחקרי  השדה  כיום,  שנים.  אלפי  מזה  רפואיות  מסיבות  קנאביס  לצריכת  עדות  קיימת 

על זניו    – מתעתדים להתחקות אחר עדויות אמפיריות באשר לסגולות הרפואיות של צמח הקנאביס  
השימושים הרפואיים של הקנאביס  בין  השונים ועל מרכיביו השונים. בקורס תסקר מערכת הקשרים  

מפטומטית בתנאים שונים, מעורבות הקנאביס בטיפול  יטיפול בתחומים שונים: כאב, הקלה סוניהול ה
יחשפו   בקורס  ועוד.  דגנרטיביות  מחלות  אוטואימוניות,  מחלות  סרטן,  אפילפסיה,  כגון:  במחלות 

 הסטודנטים לחזית המחקר באשר לידע שהצטבר באשר ליעילות הטיפול ופוטנציאל עתידי. 
   60ש' / נ"ז /  2שש"ס /  2
 14:15-13:45     ' ב     ד"ר עמי כהן 17253' ב
 
 



   ביולוגיה ובסיס בוטני - קנאביס רפואי 
ת הגידול של צמח הקנאביס ויקנה מושגי יסוד באשר לבסיס  יסטורי יקורס יחשוף את הסטודנטים לה

הזנים   על  ילמדו  בקורס  ומטבולומיקה.  טקסונומיה  בוטניקה,  הקנאביס:  צמח  של  והבוטני  הביולוגי 
( בצמח  הפעילים  הרכיבים  ועל  אורגניות  THC, CBD, CBN, CBGהשונים  ותרכובות  מולקולות   ,

 (, על תהליכי גידול, ריבוי וגנטיקה.  נוספות: טרפנים, טרפנואידים, פלבנואידים
   60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45    ' ג      טרם נקבע  30250' א
 

   קנאביס רפואי   -פיתוח ויזמות עסקית 
הקנאביס   בתעשיית  המעשי  לעולם  התאורטי  העולם  שבין  הפער  על  לגשר  היא  הקורס  מטרת 

הקורס יתמקד בהענקת ידע    פרויקט בתחום הקנאביס.המתפתחת, תוך חווית תהליך של יזום והובלת  
תיאורטי יחד עם כלים פרקטיים בהקשר של תעשיית הקנאביס בארץ ובעולם ויעמיק בנושאים העסקיים  
בתעשייה.  הערך  שרשרת  מכל  חברות  של  ושיווק  תפעול  מימון,  ניהול,  אסטרטגיה,  יזמות,    לרבות: 

תחום הקנאביס, הן של חברות מבוססות והן של חברות  בקורס ישולבו מקרי בוחן של חברות פעילות ב
 . סטארטאפ, כמו גם הרצאות אורח של שחקנים בכירים בתעשייה

 60/  ' סדנ"ז /  4שש"ס /  4
 12:15-15:45   ב'  מר עומר זרחיה 30256' א
 

 פרמקולוגיה ופרמקוקינטיקה  
לצמח הקנאביס היסטוריה מעניינת ומלאת תהפוכות. שינויי מדיניות אחרונים הביאו לתנופת המדע  

 בתחום הקנאביס.  
דיציפלינארית, החובקת אינפורמציה היסטורית, פוליטית  - ההתייחסות למדע הקנאביס הינה אינטר

 וחברתית על בסיס אינפורמציה מתקדמת בתחום הפרמקולוגיה והרפואה. 
חולק לשני חלקים עיקריים. חלקו הראשון של הקורס יתמקד בפעולות הביוכימיות  קורס זה י

חלקו השני של הקורס יציג את   .והפיזיולוגיות של תרופות המשמשות לטיפול ומניעה של מחלות 
ההבנה הבסיסית של הכימיה והפרמקולוגיה של קנאביס ויתן כלים להבנת העולם הרפואי של  

 הקנאביס. 
כל הסטודנט לקרוא ולהבין ספרות העוסקת במדע הקנאביס תוך שימת דגש על  בסיום הקורס יו

  התפתחויות מחקריות אחרונות.
    60 /  סד' נ"ז /  4שש"ס /  4
   08:30-11:45  ב'   זלוטניק-ד"ר אפרת שרמן 30257' א
 

 חוק ומשפט וסוגיות אתיות בקנאביס הרפואי  
בשימוש   ניכרת  עלייה  חלה  האחרונות  מ  בשנים  למעלה  בישראל  כיום  רפואיים.  לצרכים  בקנאביס 

מטופלים ברישיון ומספר המטופלים גדל מיום ליום. העלייה בשימוש ובצריכה מביאה איתה    65,000
הבלתי נמנעת   החל מההתנגשות - בעבר   סוגיות משפטיות ואתיות רבות ומגוונות שכמעט ולא נידונו 

המ והרגולציה  החוק  לבין  המטופל  זכויות  שנוגעות  בין  המרתקות  האתיות  לסוגיות  ועד  דינית 
נלמד על נהלי משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי )יק"ר(, נלמד על     .קנאביס בזמן הריון לצריכת 

של   היומיום  בחיי  הקשורות  ההשלכות  ועל  המטופלים  זכויות  קנאביס,  לצריכת  הרלוונטיים  החוקים 
קנאביס הריון ולידה, נהיגה תחת השפעה, בחירת    .חד המטופלים בקנאביס, החיוביות והשליליות כא

זנים והתאמתם, מינונים, התאמת מוצרים, ה"רגישויות" לקנאביס בקרב האוכלוסייה ודרכי ההתמודדות  
איתן. נבצע השוואה בין ישראל לבין מקומות אחרים ברחביי העולם ונדון בסוגיה של קנאביס כתרופה  

הרבים שטרם נפתרו מול חברות הביטוח, הבנקים ומוסדות   קשייםאי הימצאותו בסל הבריאות לצד ה  -
והעסקים    ציבוריים.  היזמות  לעולם  הקשורים  בנושאים  נדון  לכך,  החדשות    - בנוסף  ההזדמנויות 
הרגולטוריים   הטמונות השינויים  בעקבות  שצצו  והמעניינות  החדשות  המשרות  הקנאביס,  בתחום 

של תחום הקנאביס וננסה להבין לאן מועדות פניו של התחום    בתחום, ועוד. נלמד על פוטנציאל הגדילה 
 ברמה הגולובאלית. 

 60/  סד' נ"ז /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45     ב'   ד"ר  מיכל גרוס 30258' ב
 

  היבטים תעשייתיים -קנאביס רפואי ועולם התרופות 
הקנאביס הרפואי שזור וקשור לעולם התרופות. הסטודנטים בקורס ייחשפו למכלול התחומים וההיבטים  
)תרופה, חומר פעיל, סם(, תוך   ויכירו את מושגי היסוד  בתעשייה בכלל ובתעשיית התרופות בפרט 
המסלולים   בהרחבה  ידונו  בקורס  בהם.  והשימוש  הקנאביס  בצמח  הפעילים  בחומרים  התמקדות 



גנרית.  הסטודנטים ילמדו את  תרופה  ים לאישור תרופות, תוך הבחנה בין תרופה אינובטיבית והקיימ
גמלון    השלבים ועד  והכרת מאפייני החומר הפעיל  ייצור התרופה משלב המו"פ  השונים של תהליכי 

ברמת   מוצר  בייצור  ודרישות  )תנאים  הייצור  תהליך  את  שמלווה  הרגולציה  ואת   Medical)וייצור, 
eGrad  בהשפעה ידון  התרופות,  משפחות  של  השונים  בסיווגים  בהרחבה  יעסוק  הקורס  כן,  כמו   .

 הנמצאות בשוק כיום. ובהתנגשות בין תרופות ושימוש בקנאביס, ויסקור תרופות מבוססות הקנאביס 
 60/  סד' נ"ז /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00    ב'   ד"ר לילך חדוותי 30259' ב
 
 

 לקרימינולוגיה החוג 

 )מקוון חלקי( סייגים לאחריות פלילית 
החוק   זאת,  עם  יחד  פלילית.  למחשבה  החובר  פלילי  מעשה  בשל  אדם  על  מוטלת  פלילית  אחריות 
הישראלי מכיר במספר הגנות הניתנות לעומד לדין פלילי. במסגרת הקורס נבחן, תחילה, את התנאים  

פלילית,   באחריות  מנשיאה  הפוטרים  הדעת.  המקדימים  שפיות  ואי  שליטה  היעדר  קטינות,  כגון: 
בהמשך, נכיר את הסייגים שבהתקיימותם נשללת אחריותו הפלילית של אדם, כגון: הגנה עצמית, הגנת  
הצורך והכורח. החומר הנלמד יומחש על ידי דוגמאות ממשפטים המתנהלים בבתי המשפט השונים  

 בשנים האחרונות. 
    56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
   14:15-15:45קוריאט   ב'  -ד"ר ענבל פלג  32377' א

 
 )מקוון חלקי( הודאות והרשעות שווא 

החקירה   במהלך  להודות  מפשע  חפים  אנשים  שמובילים  הגורמים  אודות  בסיסי  ידע  יקנה  הקורס 
פיזיים   לחצים  הנחקר,  של  אישיות  מבנה  )לדוגמה,  ביצעו  שלא  בעבירות  שלהם  המשטרתית 
אנשים   להרשעתם של  וכן בגורמים המובילים  ופסיכולוגיים בחקירה המשטרתית, הטיות בתשאול(, 
יידונו   ופוליטיים(. בנוסף,  )הטיות חשיבה, שיקולים מערכתיים  ידי מערכת המשפט  על  חפים מפשע 
עמוס   )לדוגמה,  בישראל  שהתרחשו  שווא  והרשעות  הודאות  של  בולטות  פרשיות  מספר  בהרחבה 

 . לל מקרים בהם קיים ספק לגבי ההרשעהברנס(, כו 
   56נ"ז/ ש' /  2שש"ס/   2
    08:30-10:00אתי אלישע  ה'  ד"ר  32350' א

 
 )מקוון חלקי(מבוא לקורבנות 

כתחום מחקר מדעי בקרימינולוגיה, ונבין את חשיבות לימוד הנושא   נפתח בדיון במאפייני הקורבנּות
ה במאות  הפלילי  המשפט  במערכת  רפורמות  כיצד  נסביר  הויקטימולוגים.  תפקידי    21-וה   20-ואת 

ונאפיין את קבוצות הקורבנֹות  לקורבן בהליך המשפטי,  על היחס  נזהה את   השפיעו  הנוכחית.  בעת 
טיפוסיים   קורבנֹות פשיעה האלימה בעשורים האחרונים, ונאפיין במקביל למגמות ה מגמות הקורבנּות

- תוך הצגת חקר מקרים ספציפיים. בהמשך נדון באופן אובייקטיבי בסוגיית האחריות המשותפת )קורבן 
וביחסי הגומלין שבין מערכת אכיפת החוק לקורבנות. נבחן מקרוב סוגיות  קורבנּות   תוקף( לפשעים, 

כגון  בילדי אחדות,  מינית  התעללות  ואלימות  במשפחה,  אלימות  מאפיינים    -ם,  נזהה  ולסיום 
לפתרון   קורבנֹות  של אלטרנטיביות  גישות  ונכיר  ופיצויים,  לשיקומם  הדרכים  ואת  ייחודיים 

 קורבנּות.  בעיות
   56נ"ז/ ש' /  2שש"ס/   2
 10:15-11:45איתי רופמן   ה'   ד"ר  32419' א

 
 )מקוון חלקי(  נוער בסיכון במערכת החינוך

סקירה   תיערך  ממנה.  ושנשר  החינוך  במערכת  המצוי  בסיכון,  נוער  עם  העבודה  על  נלמד  בקורס 
לטיפול   הישראליים  ולשיח  להבניה,  למדיניות,  בנוגע  דיון  וכן,  התופעה  להבנת  מרכזיות  תיאוריות 

 באלימות הבית ספרית.  
נו בני  של  בהסתגלותם  מרכזיים  היבטים  ייבחנו  הקורס  תוך  במהלך  החינוך,  למערכת  בסיכון  ער 

התמקדות בתפקודם החברתי, הרגשי וההתנהגותי. כמו כן, ייסקרו גישות מרכזיות להבנת ההגדרות  
 והקשיים הייחודיים של בני נוער בסיכון המשולבים במערכת החינוך כמו גם המנותקים.  

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
    12:15-13:45ד"ר גילה אמיתי  ה'   32382א' 

 



 )מקוון חלקי( 21התמכרויות של המאה ה
העידן החדש הפוסט מודרני והטכנולוגי מביא שינויים עצומים בכל תחומי חיינו. המרדף אחרי העונג  
והתגמול, קושי לדחות סיפוקים, הסטנדרטים והציפיות הגבוהות שכל כך מאפיינים את העידן הנוכחי  

וגם ביחס של הסביבה והחברה. נותנים את אותותיהם גם במאפייני של   הקורס   התמכרויות הרבות 
יעסוק תחילה בהגדרה והבנה של התמכרויות חדשות: התמכרויות התנהגותיות והתמכרויות לחומרים,  

נלמד לאבחן ולהגדיר את התמכרויות הללו   אשר המרכיב של התמכרות פיזיולוגית פחות נוכח בהן.  
נאפיין     יפולית מעשית יותר וגם לפי שאלוני הערכה מחקריים.ולפי הגדרה ט   - ICD 11ו DSM 5גם לפי

התנהגותיות  התמכרויות  של  לקטגוריה  שנכנסות  נפוצות  קניות,    -התמכרויות  להימורים,  התמכרות 
צפייה בסדרות(,  ו סקס, אוכל והתמכרות למסכים על כל גווניה )פורנו, מין, סייבר, רשתות חברתיות  

במש על התמכרות  בנפרד  הסיבות  נתבונן  את  להבין  ננסה  בקורס  ייחודית.  כהתמכרות  חקי מחשב 
הסיבות   את  וכן  התמכרויות  אותן  של  להופעה/התרחבות/השתנות  והחברתיות  התרבותיות 

 הפיסיולוגיות. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    16:15-17:45גב' אינה ארצי  ה'   32422א' 

 
   )מקוון מלא( וחברתייםהיבטים ביולוגיים   -סמים והתמכרויות

הקורס יעסוק בהתמכרויות ובמה שגורם להם. תוך התמקדות בהיבטים חברתיים של הנושא. לאחר  
סקירה של קבוצות הסמים העיקריים, תוך התייחסות להיבטים הביולוגיים וההתפתחות ההיסטורית  

, נעבור לדיון בתהליך  של ניצולם למטרות חברתיות ורפואיות ולאחר למידת ההתמכרויות ההתנהגותיות 
ההתמכרות מזוויות ראיה שונות. ננסה להבין את השינויים בתגובה החברתית ובחקיקה בענייני סמים  
קנביס   כמו  הישראלית  החברה  את  המעסיקות  לתופעות  תהיה  מיוחדת  התייחסות  האחרונה.  בעת 

מגפ האונס,  סמי  תופעת  ההימורים,  מגפת  התרמילאות,  תופעת  רפואיות,  התרופות  למטרות  ת 
  האופיאטיות.

    56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ד"ר חיים מהל    32387א' 
 

  )מקוון מלא( סייבר  פשיעת
  פשיעה   תופעות.  העולמית  הפשיעה  במפת"  מהפכה"  חוללו   האינטרנט  ומהפכת  הדיגיטציה  מהפכת
  הועתקו   אחרות  פשיעה  תופעות (.  ממוחשב מידע   ונגד  מחשב   מערכות   נגד  עבירות : כגון )  נוצרו   חדשות 

  בקורס (.  מקוונת  מרמה  עבירות   או   באינטרנט  הימורים  כגון )  הווירטואלי   המרחב   אל   הפיזי  המרחב   מן
  הפשיעה   זירת  אפיון,  הפשיעה  ומגמות  הפשיעה  תופעות  מיפוי:  נושאים  במספר,  אפוא ,  נדון  זה

   .ועוד, לפרטיות  הזכות על   הסייבר מרחב  השפעת , הסייבר  במרחב  האכיפה קשיי  השפעת, המקוונת
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 ד"ר שי פרבר   32413א' 

 
 )מקוון חלקי(  סיכון  כגורם למידה לקויות
  למידה   לקויות   של   קיומן  בין  בקשר   ויעסוק ,  למידה  לקויות   עם   נוער   של   מרכזיים  במאפיינים  יעסוק   הקורס 

  המשפחתיים ,  האישיים  ההתמודדות   אופני   את   יסקור   הקורס .  חברתית   סטייה ,  וכן  וסיכון   חוסן   לבין
  והגיוס   התעסוקה  בתחומי   בבגרות   מכן   לאחר  וכן   הספר   בית   בשנות  בעיקר   הלקות   עם   והמערכתיים

  תלמידים   שמובילים  התהליכים  את   להבין   מתוך התפיסה החדשנית ללימודי המוגבלויות ננסה .  ל" לצה
  ולנוער   בכלל  בסיכון  לנוער   החברתיות   והרשויות  החברה  של   יחסן   ואת  ומצוקה  סיכון  למצבי   למידה  לקויי 
  ביקורתית   חברתית  בהתבוננות ,  וכן   הספר   בבית   למידה   לקויי   בקרב   בהתערבות   נדון .  בפרט  למידה  לקוי 
 . סיכון  גורם   להיותן  ובתרומתה הלמידה  לקויות  מונח על 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    12:15-13:45ד"ר גילה אמיתי  ה'   32412ב' 
 

 )מקוון חלקי(  טיפול ושיקום עוברי חוק
הקורס נועד להקנות: יסודות בהבנה של תהליכי שיקום וטיפול של עובר החוק, אשר עבירותיו נעשו  

התייחסות לבעיות  בתחומי האלימות, ההתמכרויות ועבירות מין; חקירה והבנת שיטות טיפול שונות תוך  
עם   שלהם  הגומלין  ומגע  בישראל  בעבריין  הטיפול  שירותי  מערכת  ופעילות  ארגון  הכרת  ייחודיות; 

 כניות חדשניות שפותחו בישראל בשנים האחרונות ומערכת אכיפת החוק; הכרת ת
   56נ"ז/ ש' /  2שש"ס/   2
    12:15-13:45ה'     ד"ר חיים מהל  32336' ב

 



 )מקוון חלקי( טיפול ומניעה - 21המאה ההתמכרויות של 
והתמכרות   שונות  התנהגותיות  התמכרויות  של  הקליניים  המאפיינים  על  מיוחד  דגש  ניתן  בקורס 
לחומרים, שאין אליהן התמכרות פיזיולוגית. בקורס נבחן מי הן האוכלוסיות שנמצאות בסיכון לפתח את  

נעמיק בהתבוננות על דרכי חינוך ומניעה של   ר.מה הן דרכי הטיפול היעילות יותההתמכרויות הללו ו
ונבחן כלים פרטיים למניעה של התופעה. נתייחס גם לסוגיה של משפחה   התמכרויות התנהגותיות 

 שחיה עם המכור ודרכי התערבות גם ברמה הטיפולית וגם ברמה המשפחתית. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

    16:15-17:45גב' אינה ארצי  ה'   32423ב' 

 
 )מקוון מלא( פורנזי  למדע מבוא

.  המשפט  לבית  ראיות  ולהמציא   פשעים  לפענח  מנת  על  מדעיות  בשיטות  העוסק   תחום   הוא   פורנזי  מדע
  להביא   מנת  על ,  העבירה  מזירת   המגיעות   מראיות   ממצאים   של   ובניתוח   בהפקה   עוסק  הפורנזי   המדע

,  כימיים   באמצעים  נעשים  והניתוח  ההפקה.  המשפט  בית  בפני  הניתוח  מסקנות   ואת  הממצאים  את
  לפיענוח  מדעיות   בראיות  שימוש   מתארת   Forensic  המילה,  באנגלית .  ומתמטיים  פיזיקליים .  ביולוגיים 

  הסטודנט   של הכרות   מאפשר  הקורס .  פורנזיות  ראיות   או , לפורנזי  מתורגמת  המילה  ובעברית, פשעים 
 . חוקית באספקלריה והן  עובדתית   באספקלריה  הן, המדעיות הראיות בנושא בסיסיות  סוגיות  עם

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 ד"ר שי פרבר   32414ב' 

 
 

 החוג למדע המדינה  

   זכויות אדם בזירה הבינלאומית
העשרים החל להתגבש משטר  הוגי דעות רבים דנו בסוגיית זכויות האדם, אולם רק בשלהי המאה  

בינלאומי של זכויות אדם, ולאחרונה הנושא עולה שוב ושוב על סדר היום הפוליטי והתקשורתי. הקורס  
יעסוק בהתפתחות רעיון זכויות האדם, ובדרך בה הזירה הבינלאומית מבנה את המשטר הבינלאומי  

, והטיפול השונה בזכויות אלו  בנושא, תוך הצגת משבט משווה שלאירועים בינלאומיים מרחבי העולם 
 ברחבי העולם ועל ידי השחקנים המרכזיים. 

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 08:30-10:00  ד'  ד"ר דודי מקלברג   22699  א'
 

 התיאוריה הביקורתית של החברה המודרנית 
על   עמוקה  ביקורת  שמותח  הזרם  המודרנית:  הפוליטית  בתיאוריה  חשוב  בזרם  יעסוק  זה  קורס 
המודרניות עצמה ועל המבנים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שמאפיינים אותה. לידתו של זרם  

, כשהאמונה בקידמה התרסקה עם עליית  20-זה במשבר שבפניו ניצבה המחשבה הפוליטית במאה ה
אציזם, והזוועות שהביאו שתי מלחמות העולם. מאז ועד היום, ההוגים שנמנים על זרם זה  הפשיזם, הנ

ביניהם תיאודור אדורנו, מקס הורקהיימר, הרברט מרקוזה, יירגן הברמס, סיילה בנחביב וננסי פרייזר    –
לך  מנתחים את בעיות העומק של החברה המודרנית ושואלים כיצד, אם בכלל, ניתן לשקם אותה. במה  –

 הקורס נכיר מגוון של תיאוריות ביקורתיות, נדון בהן בכיתה ונבקש להעריך אותן באופן ביקורתי. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 14:15-15:45  ד'   ד"ר איתי שניר   22780  א'
 

     )מוכר לצרכי דמ"מ(  דמוקרטיה נלחמת בטרור
ההחלטות במדינה דמוקרטית בכלל ובמדינת  הקורס יעסוק בדילמות היומיומיות המלוות את דרג מקבלי  

ישראל בפרט בקרב הרשות המבצעת, רשות המחוקקת וכן ברשות השופטת. כל זאת, אל מול איומים  
ביטחוניים מורכבים ובדגש על איומי טרור וריגול. מצד אחד מדינה דמוקרטית המקדשת, בצדק, את  

ייבים כרסום בזכויות אלה לצרכי ביטחון הפרט  זכויות הפרט ומצד שני אילוצים ביטחוניים מורכבים המח
החברה   של  מאד  והרגישים  החשופים  בעצבים  אחת  לא  הנוגעות  אלה,  מרכזיות  דילמות  והמדינה. 
הדמוקרטית, משתרעים על שורה ארוכה של נושאים בהם ידון הקורס, תוך הצגה וניתוח של הדילמות  

כל אלה התפתחות הדמוקרטיות בעידן המודרני  האינטרסים המתנגשים נקודות איזון אפשריות. ברקע ל
 .וביצור מעמדו של הפרט בדמוקרטיות אלה

 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 12:15-13:45  ד'  עו"ד כתריאל ברנפלד  22623  ב'
 



  נשים נבחרות: מבט מגדרי ביקורתי על תקרות זכוכית ובטון
הקדנציה בארצות הברית מסמנות שיא היסטורי  הבחירות לרשויות המקומיות בישראל ובחירות אמצע  

של נשים המתמודדות לראשות מועצה, למשרות מושל ולמועצות מקומיות. הן עושות את זה אחרת  
קודמות  מנשים  הכללים   ,לגמרי  את  מחדש  ומנסחות  סטראוטיפים  הורסות  קואליציות  בונות  כשהן 

סל את משבר השביתה במפעלי פורד?  המגדריים. אז מה אפשר ללמוד מהאופן שבו ניהלה ברברה קא 
למה   קלינטון?  מהילארי  יותר  נשים  שלה  לקמפיין  לחבר  מצליחה  קורטז  אוקסו  אלכסנדריה  למה 
המטבחון והנעליים מזוהים עם גולדה מאיר? ואיך נדבק הכינוי אשת הברזל למרגרט תאצר ולאלן גונסון  

בעבר ובהווה והסיפור "האישי הוא    סירליף? תוך דגש על נשים נבחרות בפוליטיקה מהארץ ובעולם 
של   הממוגדר  ההיבט  לחקר  ואמפירית  תיאורטית  תשתית  הקורס  במהלך  נניח  שלהן  הפוליטי" 
נשים   של  מעמדן  את  ונבחן  מדינתית,  בפוליטיקה  הצבעה  ודפוסי  נשים  בייצוג  נעסוק  הפוליטיקה, 

 במערכת הפוליטית. 
 56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2
 18:15-19:45  ד'   ידרגב' אסתר ר  22738  ב'
 

 )קורס מקוון מלא(   מובילים דיגיטציה במגזר הציבורי
בין   האינטראקציה  ואת  הציבורי  המגזר  ארגוני  של  דפוסי הפעילות  הדיגיטלית משנה את  המהפכה 

בעשור האחרון ובהמשך להתעצמות משבר הקורונה נעשה שימוש גובר בתשתיות    .ארגונים ואזרחים 
הדיגיטליות כדי להמשיך ולתפעל את אספקת השירותים הציבורים. טרם משבר הקורונה לאור בשלות  
תשתיות טכנולוגיות וסדרת החלטות ממשלה וקידום פרויקט ישראל דיגיטלית, החל תהליך מואץ שכלל  

ירותים ציבוריים לאזרח, קידום מודל העיר החכמה, שיתוף מידע וידע ממשלתי  הנגשה וייעול של הש
ומוניציפאלי, פיתוח שירותים חברתיים מרחוק, הנגשת שירותים לאוכלוסיות פריפריאליות מוחלשות  

שלהן,  תוך   הדיגיטלית  האוריינות  ועודשיפור  חברתיים  פערים  הקורס    .צמצום  של  הראשון  בחלקו 
יבוריים, המנהליים, הניהוליים, החברתיים, והטכנולוגיים של תהליכי הדיגיטציה.  נתמקד בהיבטים הצ

נדון בכלים השונים של המדיניות הציבורית לקידום דיגיטציה בארגוני המגזר הציבורי ובתחומי פעילות  
נוספים במשק. בחלקו השני, נסקור במבט השוואתי בינלאומי כיצד מיושמים תהליכי דיגיטציה במדינות  

 .  OECD  -ה
   56נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 פרץ  -ד"ר חדווה וינרסקי  22763ב' 
 
 
 
 
 
 
 
 


