
 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' 
 

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

אקדמיים. בקורס נלמד כלים יסודיים ואפקטיביים לניתוח, ביקורת ובנייה של  אתגרים מקצועיים ואף  
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  

ורי, בתקשורת ובפוליטיקה. החומרים שנעבוד עליהם בקורס יכללו חומרים מהחיים:  מאד בשיח הציב
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
 
 

 
 
 
 
 



 ללימודי סייברחטיבה 
 
 

  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, 
הנוגע   בכל  נוכחותם  הציבורית,  של  והפוליטיות  התרבותיות  החברתיות,  הפסיכולוגיות,  למשמעויות 

  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 ב'
 

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

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

 זה נדון, אפוא, במספר נושאים: מיפוי תופעות הפשיעה
   56נ"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  
זה מכבר לחלק בלתי נפרד משגרת החיים שלנו. מטרת הקורס הנה לדון עם הסטודנטים.ות ולהציג  
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 
יוצרים. בין היתר נשאל, לדוגמא: האם כשאנחנו מעלים פוסט ביקורתי או מעליב בדף הפייסבוק )או  

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

או במדיה החברתית, תמונה   או מפרסמים, באינטרנט  לשון הרע"? או: כאשר אנחנו עושים שימוש 
היתבע  האם אנחנו עלולים ל  – 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  
היא,   התחושה  לעיתם  צווארם?  שעל  המצלמה  הדק  על  קלה  יד  עם  ידוענים.ות  על  והסתערותם 

ם  הגבולות פרוצים, ואיש הישר בעיניו יעשה במקלדתו. האמנם? היכן עוברי  - שכשמדובר במרשתת  
קווי הגבול? וכיצד כל אלה מסתנכרים, אם בכלל, עם ערכי חופש הביטוי ו"זכות הציבור לדעת"? את  
כל אלה ועוד נניח היישר על שולחן הדיונים שלנו בקורס, עם דוגמאות ממקרים מפורסמים מן העבר,  

 אליהם נוסיף, היישר מהתנור, מקרים "חמים" שיצוצו במהלך הקורס.  
 56ש' / נ"ז /  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,  
וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת  בין אם אלו מודעים או לא. באמצעות קריאה במקורות פילוסופיים  

גם   שרלוונטית  הפדגוגי  התהליך  של  עמוקה  הבנה  הסטודנטים/ות  יפתחו  ומעשה,  תיאוריה  בין 
לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו  

יכירו  השני,  בחלקו  יסודי.  באופן  האידיאולוגיה  מושג  האידיאולוגיות    את  מההשקפות  כמה  לעומק 
הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות  
יעניק   הקורס  לחינוך.  אידיאולוגיה  שבין  בחיבור  הנוגעות  אקטואליות  בסוגיות  בדיון  וכן  שסביבם/ן 

ודעת ורפלקסיבית, כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן  לסטודנטים/ות יכולת ניתוח ויישום של פדגוגיה מ 
 בהמשך לימודיהם/ן ועבודתם/ן. 

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



 
    

 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

   11:30-14:30ד"ר ערן גוטר ו'    11217ב'  

 
 

 לימודי משפט חטיבה ל
  

 

 )קורס מקוון מלא(  הישראלימבוא למשפט 
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, י חוזים,דינ לרבות דיני נזיקין, בנוסף יוצגו מבואות לתחומי משפט מהותיים,

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'

 
 המהפכה החוקתית והמשפט הפלילי הישראלי

אירעה במדינת ישראל "מהפכה חוקתית". אחד    1992עם חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בשנת  
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 

תית ובהשפעתה על המשפט הפלילי, תוך בחינת חוקי היסוד והשפעתם על זכויות האדם המוקנות  החוק
 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' 
 

 

 
 קרימינולוגיהלימודי החטיבה ל

 
 )קורס מקוון מלא( לקרימינולוגיהמבוא 

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

בליקוי יעסוק  הקורס  לעבריינות.  ופסיכולוגיים  המשפחה  ביולוגיים  ועבריינות,  האישיות  במבנה  ים 
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' 

 
 
 
 
 
 
 
 



 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, 

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 11082' ב
 

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

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

ועליית האסלאם, הקוראן,    –אסלאמית בחצי- התקופה הטרום "הג'אהלייה", הנביא מוחמד  האי ערב 
והתיאולוג האמונה  עיקרי  באסלאם,  היסוד  שבעלמצוות  התורה  התפתחות  חדית'  -יה,  )ספרות  פה 

והמיסטיקה   הסגפנות  זרם  המוסלמי,  המשפט  התפתחות  המוסלמית,  ההלכה  אסכולות  וסונה(, 
 קברים קדושים במורשת האסלאם.   - 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  
והפלסטינים. לאורך הקורס נעמוד על   ישראל למדינות ערב  ולאחר מכן מדינת  בין התנועה הציונית 

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

ערביים לבין  -שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראלים
 בזירות הפוליטיות הפנימיות הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית.  התהליכים והתנאים 

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

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

 
 

 ( 08.09.22  -)מעודכן נכון ל   האסלאם הרדיקלי כתופעה מודרנית
בהתפתחותם  הקורס סוקר את תופעת האסלאם הרדיקלי על גווניו השונים, במרחב הסוני והשיעי. נדון  

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 

בתופעת  בנא וסייד קטב מייסדי האחים המוסלמים, נדון  -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  
 ערבי בהגותם של הארגונים תתפוס אף היא מקום מרכזי לאורך הקורס. -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,  
קריאה במקורות פילוסופיים וסוציולוגיים, דיונים והתנסות הקושרת  בין אם אלו מודעים או לא. באמצעות  

גם   שרלוונטית  הפדגוגי  התהליך  של  עמוקה  הבנה  הסטודנטים/ות  יפתחו  ומעשה,  תיאוריה  בין 
לעוסקים/ות בעצמם/ן בחינוך וגם לתחומים אחרים. בחלקו הראשון של קורס זה, הסטודנטים/ות יבחנו  

באופן האידיאולוגיה  מושג  האידיאולוגיות    את  מההשקפות  כמה  לעומק  יכירו  השני,  בחלקו  יסודי. 
הנפוצות בחינוך. חלקו השלישי של הקורס יוקדש להתנסות של הסטודנטים/ות בניתוח זירות חינוכיות  
יעניק   הקורס  לחינוך.  אידיאולוגיה  שבין  בחיבור  הנוגעות  אקטואליות  בסוגיות  בדיון  וכן  שסביבם/ן 

ניתוח ויישום של פדגוגיה מודעת ורפלקסיבית, כחלק מארגז הכלים שילווה אותם/ן  לסטודנטים/ות יכולת  
 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(   מבוא לפוליטיקה של המזה"ת
פוליטית במזרח התיכון תוך בחינת הגורמים  -המערכת הגיאו הקורס יעסוק בתיאור התפתחותה של  

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

שה מנקודת מבט גלובאלית, כאשר נרד מרמת המקרו אל  התופעה הלאומית. הסקירה ההיסטורית תע
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,  
 כסוך בין ישראל לשכנותיה. לצד הבנה היסטורית עמוקה של מרכיבי הס

    60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4
 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 
סוציולוגיים,   הסברים  הפשיעה,  להבנת  תיאוריות  בקרימינולוגיה,  מחקר  דרכי  שונות,  קרימינולוגיות 

האי במבנה  בליקויים  יעסוק  הקורס  לעבריינות.  ופסיכולוגיים  המשפחה  ביולוגיים  ועבריינות,  שיות 
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.  
 60 /  נ"ז / ש'  4שש"ס /  4

 יהודה   ד"ר לימור  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   ישראל למדינות ערב  ולאחר מכן מדינת  בין התנועה 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  -שיאפשרו להעמיק את ההבנה של ההקשרים בין התפתחות הסכסוך והיחסים הישראלים

 והתנאים בזירות הפוליטיות הפנימיות הישראלית והפלסטינית ובזירה הבין ערבית.   התהליכים
הקורס יעסוק בשאלת הזהות והבנייתה במציאות של מאבק פוליטי, רצוף בעימותים אלימים, הנאבקת  
גם על אמיתותם של נרטיבים מתחרים. הקורס יקנה לתלמיד כלים בתחום החשיבה ההיסטורית, לצד  

 ערבי.  - ניהול מדיניים ואסטרטגיים בהקשרו של הסכסוך הישראליהבנת תהליכי 



 56נ"ז / ש' /  4שש"ס /  4
      עידו זלקוביץד"ר     29407 'ב
 
 

 החוג לחינוך 

 
 )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    , יתרה מכך
במסגרת הקורס יוכל הסטודנט לבחון את דעותיו באשר לזהות מינית,  אלו על הנער/ה.    והשלכות של 

להפגיש את אלו עם ספרות מדעית, תפיסות תרבותיות וחברתיות. כמו כן, ילמד הסטודנט על ההשלכות  
,  )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  רדה מינית הט
   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

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

מה טיב    נחשוב יחד על מגוון סוגיות חינוכיות כמו: מהי למידה?  –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 

 60נ"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

של אוכלוסיות הילדים עם הצרכים המיוחדים )הפרעות על הרצף האוטיסטי, לקות    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,  

 בסיכון ולכן השאלה מה הופך נוער לסיכון.  ,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  ואחת מביא והמבוגרים האמונים על  משקעים של    ומביאה   . כל אחד 

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 

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

ורוצים להעמיק את ידיעותיהם והבנתם לגבי  קורס זה מיועד לסטודנטים המתעניינים בנושא השואה  
, 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

ודרכי הלימוד השונו לפולין,  נבחן את תוכניות הלימוד  כגון המסע  ת הקיימות היום במערכת החינוך 
   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

 
 גידול וחינוך ילדים בתרבויות שונות: היבטים של כוח, מגדר והבנייה חברתית

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  

במהלך    תרבויות שונות, התרבות יוצרת גם פריבילגיות, תהליכי תיוג, יחסי כוחות בלתי שוויוניים ועוד.
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  
ת שונים בעולם. כחלק  תרבותיים יוצרים הבדלים בחינוך הילדים ונסתכל על דוגמאות לנושא במקומו 

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

 
 פסיכולוגיה חברתית 

ובהשפעתה על  הפסיכולוגיה החברתית עוסקת בחקר מערכת היחסים בין הפרט לסביבתו החברתית  
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 השאר, קוגניציה חברתית, תפיסה ע  כוללים,  נושאי הקורס  צמית, 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. 

 60נ"ז / ש' /  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  
החשיבה   תילמד  טיפולית.  ולהתערבות  האישיות  להערכת  ודרכים  האדם  אישיות  של  והבנה  על 

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

המודרני. השלישי"  ו"הגל  כך  קלאסית  תורשה  בתוך  של  אספקטים  עדכניים  -יידונו  ומחקרים  סביבה 
  תחום.ב
 60נ"ז / ש' /  2שש"ס /  2

 15102ק : 
   10:15-11:45  ג'     שייר-ד"ר רוית רוזליו  15117ב' 

 
 

 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 לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 
 מבוא לאנתרופולוגיה

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

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

שארות ומשפחה, שלבים במחזור החיים, טקסים, סמלים ומיתוסים, תפיסות תרבותיות של בריאות  
 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-לאנתרופולוגיהמבוא 

 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  
לימודי  בידיהם של אנשים העוסקים   כי  סיכונים. מחקרים מצאו  ולקיחת  יצירתיות, חדשנות  ביזמות, 

(   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. 

עולם  ועם  המושג  ההיבטים    עם  בבחינת  והן  התחום  את  המלוות  התיאוריות  בבחינת  הן  היזמות 
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  

ביבתיות ועסקיות. מטרת הקורס היא לשפר את הראייה היזמית ואופן החשיבה  לבעיות חברתיות ס 

 .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'

 
 (חלקי משלב פדגוגיה דיגיטליתקורס מקוון )  מבוא לחברה הישראלית

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

היסטוריים של החברה  -תייםעל פני קשת רחבה. הקורס ינסה לספק לסטודנט ידע על המקורות החבר
 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 

ה בין  ישלב  הקורס  ומגוונות.  מורכבות  ומגורים  עבודה  בסביבות  שותפויות  ובניית  של  פעולה  גישה 
הפסיכולוגיה החברתית עם הגישה של הסוציולוגיה הביקורתית. הסדנא תתבסס על למידה חווייתית  
והשתתפות אקטיבית של הסטודנטיות/ים בהעברת הפעילויות.  במסגרת הסדנא הסטודנטיות/ים ילמדו  

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

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

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

  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
 

 )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  את    על ההתנהגות החברתית  מרכזיים של  נכיר  במושגים  ונדון  העובדתי  הבסיס 

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

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  
זיות בתחום זה, לרבות הזכות לתנאי קיום נאותים, הזכות לדיור הולם, הזכות לבריאות,  הזכויות המרכ

)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 

כלכליות בחברה נתונה, ובמבט ביקורתי נשאל עד כמה  -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: 

 
   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
 

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

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

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

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

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

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

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

 60/  סד' נ"ז /  2שש"ס /  2
   10:15-11:45     ב'   גרוסד"ר  מיכל   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(  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 
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    12:15-13:45ד"ר גילה אמיתי  ה'   32412ב' 
 

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

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

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

 
 )מקוון חלקי( טיפול ומניעה - 21התמכרויות של המאה ה

התנהגותיות   התמכרויות  של  הקליניים  המאפיינים  על  מיוחד  דגש  ניתן  והתמכרות  בקורס  שונות 
לחומרים, שאין אליהן התמכרות פיזיולוגית. בקורס נבחן מי הן האוכלוסיות שנמצאות בסיכון לפתח את  

נעמיק בהתבוננות על דרכי חינוך ומניעה של   מה הן דרכי הטיפול היעילות יותר.ההתמכרויות הללו ו
ונבחן כלים פרטיים למניעה של התופעה. נתיי  חס גם לסוגיה של משפחה  התמכרויות התנהגותיות 

 שחיה עם המכור ודרכי התערבות גם ברמה הטיפולית וגם ברמה המשפחתית. 
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    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  

 

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

איומים  ישראל בפרט בקרב הרשות המבצעת, רשות המחוקקת וכן ברשות השופטת. כל זאת, אל מול 
ביטחוניים מורכבים ובדגש על איומי טרור וריגול. מצד אחד מדינה דמוקרטית המקדשת, בצדק, את  
זכויות הפרט ומצד שני אילוצים ביטחוניים מורכבים המחייבים כרסום בזכויות אלה לצרכי ביטחון הפרט  

מאד  והרגישים  החשופים  בעצבים  אחת  לא  הנוגעות  אלה,  מרכזיות  דילמות  החברה    והמדינה.  של 
הדמוקרטית, משתרעים על שורה ארוכה של נושאים בהם ידון הקורס, תוך הצגה וניתוח של הדילמות  
האינטרסים המתנגשים נקודות איזון אפשריות. ברקע לכל אלה התפתחות הדמוקרטיות בעידן המודרני  

 .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



הבחירות לרשויות המקומיות בישראל ובחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית מסמנות שיא היסטורי  
זה אחרת    של נשים המתמודדות לראשות מועצה, למשרות מושל ולמועצות מקומיות. הן עושות את

קודמות  מנשים  הכללים   ,לגמרי  את  מחדש  ומנסחות  סטראוטיפים  הורסות  קואליציות  בונות  כשהן 
המגדריים. אז מה אפשר ללמוד מהאופן שבו ניהלה ברברה קאסל את משבר השביתה במפעלי פורד?  
למה   קלינטון?  מהילארי  יותר  נשים  שלה  לקמפיין  לחבר  מצליחה  קורטז  אוקסו  אלכסנדריה  למה 

מטבחון והנעליים מזוהים עם גולדה מאיר? ואיך נדבק הכינוי אשת הברזל למרגרט תאצר ולאלן גונסון  ה
סירליף? תוך דגש על נשים נבחרות בפוליטיקה מהארץ ובעולם בעבר ובהווה והסיפור "האישי הוא  
של   הממוגדר  ההיבט  לחקר  ואמפירית  תיאורטית  תשתית  הקורס  במהלך  נניח  שלהן  הפוליטי" 

נשים  הפול של  מעמדן  את  ונבחן  מדינתית,  בפוליטיקה  הצבעה  ודפוסי  נשים  בייצוג  נעסוק  יטיקה, 
 במערכת הפוליטית. 
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 18:15-19:45  ד'   גב' אסתר רידר  22738  ב'
 

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

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  

וקידום פרויקט ישראל דיגיטלית, החל תהליך מואץ שכלל    תשתיות טכנולוגיות וסדרת החלטות ממשלה
הנגשה וייעול של השירותים ציבוריים לאזרח, קידום מודל העיר החכמה, שיתוף מידע וידע ממשלתי  
ומוניציפאלי, פיתוח שירותים חברתיים מרחוק, הנגשת שירותים לאוכלוסיות פריפריאליות מוחלשות  

שתוך   הדיגיטלית  האוריינות  ועודלהן,  שיפור  חברתיים  פערים  הקורס    .צמצום  של  הראשון  בחלקו 
נתמקד בהיבטים הציבוריים, המנהליים, הניהוליים, החברתיים, והטכנולוגיים של תהליכי הדיגיטציה.  
נדון בכלים השונים של המדיניות הציבורית לקידום דיגיטציה בארגוני המגזר הציבורי ובתחומי פעילות  

ני, נסקור במבט השוואתי בינלאומי כיצד מיושמים תהליכי דיגיטציה במדינות  נוספים במשק. בחלקו הש
 .  OECD  -ה
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 פרץ  -ד"ר חדווה וינרסקי  22763ב' 
 
 
 
 
 
 
 
 


