פירוט קורסים לשומעים חופשיים
שנה"ל תשע"ח -סמסטר ב'
החוג ללימודים רב תחומיים

אדריכלות וכוח

ד"ר ליאת סאבין בן שושן

 2 ,70666909שש"ס 2 ,נ"ז
האדריכלות נידונה ברוב המקרים בהיבטים השימושיים או האסתטיים שלה .אך למעשה ,מאז ומתמיד אדריכלות
שימשה גם ככלי תעמולה מכוון לביטוי כוח פוליטי וכלכלי .לאדריכלות יכולת להשפיע על המתבונן והחווה אותה,
ומכיוון שדרוש כוח פוליטי וכלכלי על מנת להוציא אותה לפועל ,היא משמשת פעמים רבות לביטוי של בעלי הכוח
בחברה ובתרבות .בקורס ייסקרו יצירות אדריכלות ככלי של תעמולה וכוח ברחבי העולם ובמרחב המקומי .בין
הנושאים שיידונו – מבני קבורה וזיכרון ,אדריכלות פשיסטית ,אדריכלות וקולוניאליזם ,אדריכלות של הון ובנייה
לגובה ,אדריכלות מלחמתית .כמו כן נבחן גם אדריכלות אנטי-כוחנית ,כזו שיוצרת מרחבים ציבוריים משתפים,
ומגוונים מבחינה תרבותית וחברתית-כלכלית.

אנתרופולוגיה של הבריאות והרפואה

ד"ר טל ישראלי

 2 ,7158745שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יציג נושאים שונים הקשורים לבריאות ורפואה מנקודת ראות אנתרופולוגית ,תוך שימוש בתיאוריות וממצאי
מחקרים אנתרופולוגיים רלוונטיים .הנושאים שיידונו בקורס בין השאר. :שיטות מחקר באנתרופולוגיה הרפואית;
שדה המחקר של האנתרופולוגיה הרפואית בריאות וחולי כתופעות תרבותיות; אי שוויון חברתי ובריאות; רפואה
כמערכת תרבותית :מודלים אתנו-רפואיים והמודל הביו-רפואי; ההבניה החברתית של הגוף והחולי; מדיקליזציה,
כוח ופיקוח חברתי; יחסי מרפאים ומטופלים; תרבות ובריאות הנפש; מוות כתופעה חברתית.

ארץ ישראל בתקופת בית שני

ד"ר מיכאל אזבנד

 2 ,7066644שש"ס 2 ,נ"ז
*הקורס מתקיים אחת לשנתיים
קורס זה מהווה מבוא להיסטוריה והארכיאולוגיה של ארץ ישראל בימי הבית השני מהתקופה הפרסית ועד הרומית
הקדומה .מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בארכיאולוגיה ,היסטוריה והחברה בתקופת בית שני .נסקור
אתרים מרכזיים בארץ ואת הממצאים העיקריים עליהם התבססו הארכיאולוגים וההיסטוריונים בבניית הידע
הקיים היום .הקורס גם יעסוק בניתוח הסוגיות המרכזיות שעמדו בפני החברה בארץ ישראל במהלך התקופה.

אתיקה

ד"ר משי משה אורי

 4 ,7012303שש"ס 4 ,נ"ז
קורס בסיסי בפילוסופיה של המוסר .הדיון המוסרי נסוב סביב השאלה מה הוא המעשה הראוי? האתיקה נותנת מסגרת
של כללים לפיה אפשר לנסות ולענות על השאלה המוסרית .בקורס זה נעסוק במסגרות אתיות שונות שהוצעו לאורך
ההיסטוריה של הפילוסופיה ובראשן הגישה החוזית ,גישת המידות הטובות ,הגישה התועלתנית וגישת הציוויים
המוחלטים ,ונבדוק מה היא התשובה של כל אחת מהן לשאלה המוסרית באופן כללי ובמקרים פרטניים .הקורס יתמקד

באתיקה יישומית ולא יישאר רק ברמה התיאורטית .נבדוק מקרי דוגמה שונים שאליהם התייחסו הפילוסופים
הגדולים של העבר ובראשם אפלטון ,אריסטו ,הובס ,קאנט ניטשה ועוד ,ונחשוב על חיינו אנו ועל המשמעויות
המוסריות ,האתיות והמעשיות שיש לכל גישה על חיינו והחלטותינו.

אתיקה ,דאגה ומגדר

ד"ר נחום טורצקי

 2 ,7023415שש"ס 2 ,נ"ז
*הקורס מתקיים אחת לשנתיים
האתיקה דנה בשאלה איך עלי לנהוג כלפי עצמי וכלפי אחרים .כשעוסקים בפתרון בעיות אתיות ,הגישה הרווחת כיום
מקדמת את השימוש בהיגיון והוגנות .לעומת זאת ,אתיקת הדאגה ,תוצר החשיבה הפמיניסטית ,טוענת שהיכולת
להכיר במצוקת האחר ולהגיב בהתאמה קודמת להיגיון ולהוגנות .על ידי בחינת ניסיון חיים ,דפוסי התנהגות והערכים
המגדריים ,נגלה אפשרויות חשובות לגבי המשמעות של אתיקת הדאגה בחיי המשפחה ,בציבור ,ובמקום העבודה.

גוף ,זהות ושייכות :איך מיוצרות קטגוריות של בריאות ופתולוגיה

ד"ר רות פרסר

 2 ,7066645שש"ס 2 ,נ"ז
קורס זה מציע דיון בהיבטים התרבותיים של בריאות ופתולוגיה ,נורמאליות וסטייה .במהלך השיעורים נבחן כיצד
גזע ,לאום ,מעמד ,מגדר ומיניות ,מבנים קטגוריות אלו .נמפה את הפרקטיקות ,הדימויים החזותיים ,וצופני התנהגות
המעצבים היבטים שונים של בריאות ,והמאורגנים באמצעות מוסדות חברתיים )מוסד המשפחה ,הממסד רפואי,
הממסד הפסיכיאטרי ,מערכת המשפט ,מערכת החינוך וכו'( .נשאל :כיצד מיקומים שונים בשוליים ובמרכז מעצבים
זהויות? כיצד זהויות אלו מיוצגות בשיח הרפואי? איזה משא ומתן נעשה על עיצוב הידע המדעי? הקורס יקנה מושגי
יסוד בתחום וידון בדילמות העולות מהגישה הביקורתית.

גרמניה והנאציזם :מבוא להיסטוריה של גרמניה 1945-1871

פרופ' אביהו רונן

 2 ,7023460שש"ס 2 ,נ"ז
קורס בהיסטוריה גרמנית חדשה .במרכז הקורס תעמוד שאלת היחס בין ההיסטוריה המודרנית של גרמניה לבין תופעת
הנאציזם .האם הנאציזם היה בבחינת רצף או נתק במהלך ההיסטוריה הגרמנית? פרקי הקורס יעסקו באיחוד גרמניה
וגרמניה האימפריאלית ) ;(1918 – 1871גרמניה בתקופת רפובליקת ויימאר ) ;(1933 – 1918גרמניה הנאצית )– 1933
.(1945

האישה האחרת

גב' שלי לויט

 2 ,7070181שש"ס 2 ,נ"ז
בקורס זה ,נבחן את השאלות מהי ספרות נשים ובמה מתאפיינת כתיבה נשית? נקרא טקסטים ספרותיים מכוננים
מתוך הספרות הפמיניסטית ונבחן את ספרות הנשים הישראלית לאור תיאוריות פמיניסטיות של קריאה וכתיבה
)גילברט וגובאר ,איריגראי ,סיקסו( .נקרא קטעים מתוך הרומנים" :חיי אהבה" מאת צוריה שלו" ,לילי לה-טיגריס"
מאת אלונה קמחי" ,הנה אני מתחילה" מאת יהודית קציר ועוד .נראה כיצד במסגרת הכתיבה הנשית הישראלית
מאותגרים מודלים וסטראוטיפים נורמטיביים של מגדר סביב נושאים מגוונים כגון :מודל היופי הנשי ,יחסי חברות
בין נשים ,זוגיות ומיניות.

"הזהו אדם?" :פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית-פוליטית

ד"ר יוחאי עתריה

 2 ,7066614שש"ס 2 ,נ"ז
בקורס זה נבחן את שאלת הקיום והמשמעות ,או קיום חסר משמעות ,בעידן טכנולוגי-רצחני ,בעידן שבו המושג
אנושי הפך חלול וחסר ערך .אמנם הדיונים יהיו פילוסופיים במהותם אך נגש אליהם דרך קריאה בספרים של קפקא,
קאמי ,אורוול ,פרימו לוי ,דוסטוייבסקי ועוד .הציון בקורס מבוסס על הגשת דוח קריאה על  4קטעי קריאה שונים
ועל השתתפות פעילה בשיעור.

החי והצומח בגליל

ד"ר נמרוד מרום

 2 ,7045619שש"ס 2 ,נ"ז
בקורס נלמד על קבוצות החי והצומח המרכזיות בגליל ,ונכיר את השינויים שחלו בהן במרוצת הדורות בהשפעת האדם
והסביבה .מטרות הקורס הן הקניית ידע זואולוגי ובוטני בסיסי על החבל הים-תיכוני בארץ-ישראל תוך חשיפה למושגי
יסוד בחשיבה אבולוציונית ואקולוגית .כמו כן ,תודגש היכרות עם ההיסטוריה של החי והצומח בגליל בזיקה לפעילות
האדם.

היבטים כלכליים בקיימות

ד"ר גל חגית רומנו

 2 ,7066624שש"ס 2 ,נ"ז
קיימות מוגדרת כ"פיתוח המספק את צורכי ההווה ללא סיכון היכולת של הדורות הבאים לספק את צורכיהם
שלהם" )דו"ח ברונטלנדף  ,1987האומות המאוחדות(.
בשנים האחרונות מצטברות הוכחות להתחממות גלובלית ולמשבר אקלים .קצב הגידול של האוכלוסייה ,ההתפתחות
התעשייתית ,הצרכנות המוגזמת וטביעת הרגל האקולוגית של האדם ,פוגעים בסביבה ובפוטנציאל הדורות הבאים
לספק את צרכיהם.
פיתוח כלכלי מקיים הוא הדרך ליצור איזון בין צרכי האדם ,החברה ,הכלכלה והסביבה .בקורס נלמד מהי כלכלה
מקיימת ברמה המקומית והגלובלית ,נדון ביתרונות ובחסרונות של אנרגיות מתחדשות ,רכש מקומי ותעשיית מזון בר
קיימא ,וכן בטכנולוגיות חדשות המאפשרות ניטור ,טיפול והפחתה של הזיהום.

היבטים של סכסוך פלילי

ד"ר ענבל פלג קוריאט

 2 ,7055511שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בסוגיות שנויות במחלוקת במשפט בפלילי .במהלך הקורס נדון ,בין היתר ,בשאלות כגון :האם נכון לפגוע
בזכויות אדם למען חקר האמת? מה הן מטרותיו של המשפט הפלילי? האם ניתן להשיג מטרות אלו בדרכים אחרות?
הודאה והבעת חרטה :מדוע הן חשובות? מהו מעמדו של הקורבן במשפט הפלילי?
בנוסף ,במהלך הקורס נבחן את היסודות של העבירות הפליליות לסוגיהן .נדון במגוון הכללים הראייתיים הנהוגים
בישראל וננתח סוגיות עכשוויות כגון לקיחת דגימת  DNAוראיות שהושגו בדרך פסולה .במהלך הדיון בנושאי הקורס,
תשולבנה דוגמאות מרכזיות של מקרים העומדים על סדר היום בארץ ובעולם.

היסטוריה ואוטופיה במאה ה 19-וה20-

ד"ר נגה וולף

 2 ,7021452שש"ס 2 ,נ"ז
התקווה של בני האדם כפרטים ו/או כקולקטיב להגיע לאושר ולקרוא תיגר כנגד מצוקות העולם הזה ,הניבה את
הכתיבה על "המקום הטוב" המזוהה עם הכתיבה האוטופית .ההתדיינות באורח החשיבה האוטופי ובניסיונות מימוש
האוטופיות ,מהווה פרק היסטורי חשוב .בקורס זה נבחן את משנתם של אוטופיסטים מרכזים בתקופה המודרנית,
כמו גם את יסודותיה של הדיסטופיה שעניינה ב"מקום הרע" ,ואת האינטופיה כאפשרות שלישית.

חינוך לקיימות

ד"ר איריס אלקחר

 2 ,7034555שש"ס 2 ,נ"ז
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לקשרים שבין חברה לסביבה ולעמוד על תרומתו של החינוך סביבתי
לתהליכי הוראה ולמידה חוצי תחומי דעת .הקורס יציג עקרונות בחינוך על הסביבה ,בסביבה ולמען הסביבה .בקורס

יוצגו גישות משתנות בחינוך הסביבתי החל מחינוך לשמירת טבע ועד לחינוך לקיימות .יושם דגש על החינוך הסביבתי
כחינוך ערכי והומניסטי שמטרתו לעודד מעורבות אזרחית פעילה בקרב הלומדים מעבר לרכישת ידע .בקורס יוצגו
מורכבותן של דילמות סביבתיות-חברתיות מחיי היומיום ודרכי שילובן בתוכניות לימודים במקצועות השונים .במהלך
הקורס הסטודנטים יתנסו בשילוב סוגיות סביבתיות בתוך ההוראה שלהם בדיסציפלינות הרלוונטיות להם.

ישראליות בקולנוע

ד"ר ליאת סאבין שושן

 2 ,7066611שש"ס 2 ,נ"ז
במרכז הקורס יעמדו החברה ,התרבות והמרחב בישראל מראשית המאה העשרים – כפי שהם נצפים בראי הקולנוע.
הקולנוע נתפס לרוב כתרבות פופולארית ,אך למעשה הוא מדיה מרובדת ועשירה אשר משקפת וגם מייצרת ייצוגים
של החברה התרבות והמקום ,ומייצרת זיכרון – קולקטיבי ואישי .דרך הקולנוע נבחן תהליכים היסטוריים-
תרבותיים ,שינויים חברתיים ,הלכי רוח ומחשבה תקופתיים .הקורס בנוי כסדרה של מפגשים בין מושג לתקופה,
מפגשים אשר ייבחנו באמצעות צפייה בסרטים וקריאה בטקסטים .הקורס יעניק כלים לקריאה פרשנית של קולנוע,
ודרכו נתבונן בשפה ,בתרבות ,ובמרחב שהתפתח בישראל במאה השנים האחרונות ,נפענח את המשמעויות הגלומות
בו ,את מקורות ההשראה שלו ואת האופן בו הוא מבנה זהות.

כלכלה סביבתית

ד"ר ינאי פרחה

 2 ,7066640שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס מציג את נקודת המבט הכלכלית על הבעיות הסביבתיות שעמן מתמודדת כיום האנושות ודרכי התמודדות
אפשריות עם בעיות אלו .אנו נסקור בקצרה את התאוריה הכלכלית ושיטות הניתוח המשמשות כדי לתאר את הקשר
בין האדם לסביבה ,תוך התייחסות ליתרונותיהן ולמגבלותיהן .תשומת לב מיוחדת תוקדש לשיטות להערכה כלכלית
של הסביבה ,ונדון גם בקריטריונים שלפיהם נקבעים יעדים סביבתיים ולפיהם ניתן להעריך כלי מדיניות שונים.
במהלך הקורס נשלב דוגמאות של בעיות סביבתיות מסוגים שונים וברמות שונות :מקומיות ,ארציות וגלובליות

לאומיות במזרח התיכון במאה העשרים

ד"ר נעמה בן זאב

 2 ,7066646שש"ס 2 ,נ"ז
תחת שלטון האימפריה העות'מאנית בשטח שהיה עד מלחמת העולם הראשונה תחת שלטון האימפריה העות'מאנית
החלו להתפתח אידיאולוגיות לאומיות מן השנים הראשונות של המאה העשרים .עד אז התבססה זהותן של חברות
באזור זה בעיקר על השתייכות דתית ועל הנתינות העות'מאנית .אידיאולוגיות שפיתחו את המכנה המשותף הלאומי
היו בתחילה נחלתם של משכילים מעטים ,אך הן נפוצו ,השתנו הותאמו לתנאים החברתיים והמדיניים במהלך המאה.
מה משמעותה של זהות לאומית? איך השפיעו הוגים מוסלמים חדשנים על קבלתם של רעיונות לאומיים? מי ההוגים
שעמדו מאחורי התפתחותה של זהות ערבית תחת השלטון העות'מאני? ואיך צמחו תנועות לאומיות פרטיקולאריות –
מצרית ,לבנונית ,סורית ,עיראקית ופלסטינית? הקורס יבקש לענות על שאלות אלה.

לוגיקה -מבוא לחשיבה הגיונית
 6 ,7012311שש"ס 5 ,נ"ז ,ש'
 ,7012312ת'

פרופ' אביהו רונן
גב' יעל סילבר

קורס בסיסי בתורת ההיגיון )לוגיקה( .מיועד להקניית כלי חשיבה ובסיס מתודי עבור תלמידי מדעי הרוח .הקורס
מדגיש את חשיבותה של הלוגיקה כשפה סימבולית שבאמצעותה ניתן לבחון טיעונים בשפת היום יום ,בפילוסופיה
ובחשיבה מדעית בכלל .במהלך הקורס יילמדו ותורגלו היסודות העיקריים של הלוגיקה ,תוך התייחסות לשאלות
פילוסופיות ומתודולוגיות הכרוכות בלוגיקה.

למה להעניש?
 2 ,7066615שש"ס 2 ,נ"ז

ד"ר משי משה אורי

עונש הוא חלק מהחיים היום יומיים שלנו .לא רק עונש המוטל על ידי המדינה אלא גם עונשים מסוגים אחרים .אנו
נבחן מהו עונש באופן כללי ,נתרכז במה הוא עונש במערכת הפלילית ונשאל את עצמנו :למה להעניש? את התשובה
לשאלה זו נבחן לאור גישות פילוסופיות שונות למוסר בכלל ומוסריות הפגיעה באחר בפרט.

מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
 6 ,7022904שש"ס 5 ,נ"ז ,ש'
 ,7022902ת'

ד"ר טל ישראלי
גב' מירנדה שמש

הקורס מכוון להקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד ,התיאוריות וכלי המחקר של אנתרופולוגיה חברתית/תרבותית.
עריכת הכרות עם חוקרים שהטביעו את חותמם על האנתרופולוגיה ועם מחקריהם .הקורס יתקיים במתכונת של
הרצאה ותרגיל .בהרצאות תהיה התייחסות כוללנית לנושאים הנלמדים אשר תהווה גם מסגרת התייחסות לחומר
הקריאה .בתרגילים ניתן יהיה לדון בחומר ההרצאה והקריאה ולשאול שאלות לגבי נקודות שלא הובנו .במסגרת
התרגילים יועברו גם עשרה מבדקי בקיאות בחומר הקריאה.

מבוא להיסטוריה עתיקה  -רומא

ד"ר מיכאל אזבנד

 2 ,7066631שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס הוא מבוא כללי הסוקר את התפתחות של אחת מן התרבויות החשובות שהיו לערש תרבות המערב-התרבות
היוונית העתיקה ,מתקופת הברונזה ועד התקופה ההלניסטית .הקורס יתווה בקווים כללים את ההיסטוריה של
התרבות היוונית בעת העתיקה תוך שימת דגש על היבטים חברתיים-תרבותיים וההשפעה של תרבות זו על העולם
המערבי בכלל ובארץ בפרט מהעת העתיקה ועד ימינו.

מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון

פרופ' מוסטפא עבאסי

 2 ,7034546שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בהיסטוריה החברתית ,פוליטית וכלכלית של המזרח התיכון בעת החדשה .בנוסף למבוא כולל ורקע כללי
על המזה"ת החל משלהי התקופה העות'מאנית במאה ה ,19-הקורס ידון באזור במהלך מלחמת העולם הראשונה,
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובאופן מעמיק בכל מדינות האזור לאחר קבלת העצמאות בשנות החמישים
והששים.
הקורס יקנה כלים וידע מקיף על מדינות ועמי האזור ,בנוסף להבנת התהליכים החברתיים והמדיניים שעברו ועוברים
עליו בעשורים האחרונים ובשנים האחרונות.

מבוא ללימודי מגדר
 4 ,7022102שש"ס 4 ,נ"ז

ד"ר דלית שמחאי

נתוודע ללימודי המגדר בתחומי דעת רבים ומגוונים ונערוך היכרות ראשונית עם הפרספקטיבות החדשות והשוויוניות
שלימודים אלה מחדירים לתחומים השונים .נלמד מושגי יסוד בתחום לימודים דינמי זה ,המאירים באור חדש את
ההתפתחות המגדרית בחברה בתחומי הסוציולוגיה ,הפסיכולוגיה ,הפילוסופיה ,ההיסטוריה ,הספרות ,האומנות ועוד.
כן נדון באפיון של חברות פטריארכליות עד ימינו ,ונתמקד בסוגיות נבחרות כגון אי-שוויון בין המינים בחיי התעסוקה,
בתפקידים במשפחה ,בחינוך ,בניהול ,בפוליטיקה ובעצם ברוב תחומי החיים .בנוסף נלמד על מודלים מדעים חדשניים
המהווים אלטרנטיבה למודל המדעי הקלאסי ועל גישות מחקריות לפעילות חברתית .לבסוף נדון בשאלה האם יש
לנשים אפיון מהותי וקול פנימי וחברתי מעבר למציאות הפטריארכלית.

מבוא לסביבה וחברה

ד"ר גל חגית רומנו

 4 ,7066638שש"ס 4 ,נ"ז
הממשק בין סביבה ,חברה ,צדק חברתי וצדק סביבתי הינם סוגיות מרכזיות העומדת על סדר היום בפוליטיקה
העולמית והישראלית .בקורס נלמד מושגי יסוד בדין הסביבתי ובכלכלת הסביבה ונשתמש בהם כדי לנתח נושאים
עכשיווים במדיניות וסביבה כדוגמת הקשר בין מצב חברתי-כלכלי ובין זיהום הסביבה ,שימוש ב׳נחלת הכלל׳ על ידי
חברות כלכליות ,הסיכויים והסיכונים בקידוחי הגז הטבעי ,מדיניות המיחזור בישראל ,אחריות תאגידית וסחר
בפליטות.
הסטודנטים ילמדו כיצד לנהל דיבייט בנושאים סביבתיים 30% .מציון הקורס נקבע על סמך דיבייט שיערכו
הסטודנטים בכיתה.
משפחה ,קבוצות וארגונים ,קונפורמיות וסטייה חברתית" ,אחרות" בחברה ,ריבוד וניעות חברתית ,התנהגות
קולקטיבית ותנועות חברתיות ,תהליכים דמוגרפיים ,קהילות ועיור ,תהליכי גלובליזציה.

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'

ד"ר אורן רייכמן ,מר אמיל שיינפלד

 4 ,7013108שש"ס 3 ,נ"ז ,ש'
 ,7013101ת'

מר יעקובי יונתן ,מר אורי לוזון

דרישות קדם :מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'
הקורס יקנה ידע בעריכת מבחנים סטטיסטיים ובעיבודים סטטיסטיים מתקדמים בתחום הסטטיסטיקה הסקתית:
רווח סמך לממוצע ,עקרונות המבחן הסטטיסטי ,מבחני  ,Tניתוח שונות חד-כיווני ,מבחן חי בריבוע ,מבחנים
למתאמים ,רגרסיה .כן יילמדו דרכים שונות לבחינת השפעתו של משתנה מתערב .עיבוד הנתונים ייעשה במחשב
באמצעות חבילת התוכנות .SPSS

מבוא לפילוסופיה אנליטית :פרדוקסים בשפה ובמחשבה

ד"ר אורלי דהאן

 2 ,7023447שש"ס 2 ,נ"ז
קורס זה הינו קורס מבוא למסורת האנליטית ,שהינה אחת המסורות הבולטות ביותר בפילוסופיה המערבית העכשווית.
בין השאר ,נדון בקשר שבין השפה לעולם ,וננסה לענות על שאלות כגון :מהי מחשבה ,מהו מושג האמת ,האם
המטפיזיקה היא סבירה ,או מיותרת ,והאם על הפילוסופיה להתיישב עם המדע.
נלמד כיצד צמחה צורת חשיבה זו ,ונעמוד על המאפיינים של מסורת זו ,תוך כדי קריאה בטקסטים נבחרים של פרגה,
ראסל ,ויטגנשטיין ,קריפקי ואחרים.
לבסוף אף נדון בניסיון של פילוסופים אנליטיים לעסוק בסוגיית הגוף והנפש :האם שיטת חשיבה זו עשויה לקדם את
הדיון העתיק אודות טיב היחסים בין הנפש לגוף ,וטבעם של שניהם?
מומלץ )אך לא חובה( – קורס קודם בלוגיקה.

מבוא לפילוסופיה חדשה :האימפרציסטים וקאנט
 2 , 7066618שש"ס 2 ,נ"ז

ד"ר יעל קדר

קורס זה עוסק באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הפילוסופיה :המהפכה המדעית במאות  .17-18אנו נסקור
את הפילוסופים החשובים של התקופה ,אשר האמינו כי הדרך היחידה לביסוס ידיעותינו אודות האדם והעולם היא
באמצעות הנסיון והשימוש בחושים .נדבר בעיקר על לוק ,ברקלי ,יום וקאנט .הסקירה תתמקד בעיקר בשאלות הנוגעות
לתפיסה ,ללמידה ,לזיכרון ,מהות ה"אני" ,סוגיית הזהות העצמית ,טבעה של הסיבתיות ,וגבולות הידע האנושי .נבחן
את ההשלכות של עמדות ההוגים הנ"ל על חיינו כיום ועל הפילוסופיה בת-זמננו.

מבוא לפילוסופיה יוונית

ד"ר אילת שביט

 4 ,7012319שש"ס 5 ,נ"ז ,ש'
 ,7012320ת'

גב' קולומבוס ענת

ערש המחשבה המערבית קמה בפוליס היוונית של המאה השישית והחמישית לפני הספירה .הקורס יכיר לסטודנטים
כמה מן הרעיונות והשאלות שעד היום מעצבות את חיינו ,כגון מה הוא היסוד למציאות שבה אנו חיים? מה הוא היסוד
לידיעה שלנו על אותה מציאות? מה הוא הטוב ואיך לחיות חיים טובים? במקביל ,נעסוק בחברה ובאנשים שעיצבו את
אותן שאלות יסוד :תלס ,פיתגורס ,זנון ,סוקרטס ,אפלטון ,אריסטו והפילוסופים ההלניסטים .מטרת הקורס להכיר
לסטודנטים כלי חדש-ישן לשיפור חייהם :החשיבה הביקורתית והדיאלוג הפילוסופי.

מבוא לפילוסופיה של המדע :ביקורת ופמיניזם

ד"ר אילת שביט

 2 ,7066623שש"ס 2 ,נ"ז
המדע והטכנולוגיה מעצבים כיום חלק ניכר משגרת חיינו .המדע האמפירי משמש בסיס לא רק להסבר נתונים או
לאישוש תיאוריות ומודלים תיאורטיים אלא גם לקביעת מדיניות ,לפרוטוקול טיפול ולעיצוב דימוי אישי וחברתי.
בהקשר זה ,מתרחש מאבק של ציבורים מסוימים כנגד פרוצדורות הצדקה ,מתודות עבודה והשלכות אפשריות של
המדע על חיינו .מאבקים אלו נטועים כולם בהקשרים חברתיים וערכיים מורכבים ומרתקים שאת חלקם ננסה לברר
במהלך הקורס .לאורך הקורס נעסוק בשאלות כגון :מהי אובייקטיביות מדעית? האם קיים מתח בין 'אובייקטיביות'
ל'אמת'? אלו סוגי ערכים ,אם בכלל ,מכוננים את הפרקטיקה המדעית? מה ההשפעה של אותם ערכים על עיצוב
תפיסות מגדריות ,גזעיות וגזעניות בקרב מדענים ובציבור הרחב ,ולבסוף ,איך – אם אומנם מדע אינו מנותק מערכים
– להבחין בין מדע "טוב" ו"רע"?

מבוא לפסיכולוגיה
 6 ,7012702שש"ס 5 ,נ"ז ,ש'
 ,7012703ת'

ד"ר ליאור אריאל
גב' הודיה חיוט

הקורס נועד להקנות לסטודנטים היכרות עם התחומים העיקריים שבהם עוסקת הפסיכולוגיה וכן עם המושגים
המרכזיים של כל אחד מתחומים הללו .נידון בשאלות המרכזיות שבהן עוסקת הפסיכולוגיה תוך התחשבות בהיבטים
המחקריים ,תיאורטיים והיישומיים .נושאי הקורס יכללו פסיכולוגיה פיזיולוגית ,תפיסה ,זכירה ,הנעה וריגוש,
פסיכולוגיה התפתחותית ,פסיכולוגיה חברתית ,תיאוריות אישיות ,אינטליגנציה ומדידתה ופסיכופתולוגיה .בנוסף,
במסגרת תרגיל הקורס ייחשפו הסטודנטים לנושאים נוספים תוך חיזוק הנושאים הנלמדים במסגרת השיעורים .מטרת
התרגיל היא לעזור לסטודנטים להתמודד עם החומר הרב המוצג במסגרת הקורס.

מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר אלון גולדברג

 2 ,7169845שש"ס 2 ,נ"ז
בקורס זה נפגשים התלמידים עם הרקע הפסיכולוגי להתפתחות הפרט .הם מתוודעים למושגים בסיסיים ,למודלים
ולתיאוריות ,שיאפשרו להם להבין ולדעת על תהליכים תוך נפשיים ועל התנהגות התינוק ,הילד ,המתבגר ,המבוגר
והזקן ,וכיצד אלה נוצרים ומתפתחים.
חומר הקורס משלב דיון בתחומי התפתחות שונים )רגשית ,קוגניטיבית ,אישיותית ,נוירופסיכולוגית ,מוטורית ,שפתית
וחברתית( ,ובהשתקפותם בשלבי חיים שונים.

מבט לאחור על המאה העשרים

פרופ' יאיר זלטנרייך

 2 ,7070333שש"ס 2 ,נ"ז
המאה העשרים הייתה אחת המרתקות והמורכבות בהיסטוריה.
המאה העשרים הציבה לפתחנו שתי מלחמות עולם ומלחמה קרה ,עליית רעיונות והתנפצותם .היא הובילה בנתיבים
מרתקים את גרמניה ,ארצות הברית ,רוסיה וסין .היא הייתה מאה של קולוניאליזם ושל קיצו ,של פירוד ושנאה אך גם
של נסיונות לאחדות :האו"ם ,הקהיליה האירופית...
היא הייתה המאה של היטלר ושל צ'רצ'יל ,של קנדי ושל פרויד ,של בן גוריון ושל פיקסו.
היא הייתה המאה שבה נולדו הקולנוע ותקשורת ההמונים ,דיקטטורות ודמוקרטיות.
מטרת הקורס היא לאפשר הבנה טובה יותר של פרטים אלה ורבים אחרים ,להכניס בהם סדר ולצבוע אותם בצבע.
הקורס מתכוון להיות קל ומושך לב אך באותה מידה מרתק ,מאתגר מחשבה ומעשיר.
הקורס נועד למעשה לתלמידי רוב המקבצים ,כיוון שהנושא האמתי שלו הוא יצרים ,תקוות ,התעלויות נפש ואכזבות.

מבט פסיכולוגי על סכסוך משפטי

ד"ר ענבל פלג קוריאט

 2 , 7034542שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בנקודות ההשקה הקיימות בין עולם הפסיכולוגיה לבין עולם המשפט .במהלך הקורס נדון בסוגיות כגון,
הזיכרון האנושי והטיות שיפוט ,אי שפיות במשפט הפלילי ,השיטות הקיימות לאבחון וגילוי שקרים ,סיום והתחלת
חיים בראי המשפט ,עדויות ילדים ,כתות ועבירות מין .הקורס יכלול טעימה מעולם הפסיכולוגיה ושילובה בעולם
המשפט.

מהגרים בארץ ישראל  /פלסטין במאות 20-19

ד"ר נעמה בן זאב

 2 ,7021459שש"ס 2 ,נ"ז
מטרת הקורס הינה לבחון סוגיות הקשורות להגירה מנקודת המבט של ההיסטוריה החברתית ,תוך התמקדות
בהתנסות של מהגרים בארץ ישראל  /פלסטין .בין השאלות שהקורס יעסוק בהן :אילו אירועים ותהליכים היסטוריים
הניעו אנשים להגר? אילו קשיים הם חוו? אילו אפשרויות היו להם לבנות את עצמם מחדש ביעד ההגירה? כיצד הם
התקבלו על ידי האוכלוסייה הוותיקה? אילו שינויים ניכרו בערים שהפכו ליעדי הגירה עיקריים? האם היו ההבדלים
בין נשים מהגרות לגברים מהגרים? כיצד השפיעה ההגירה על תפיסות מגדריות?

מוח והתנהגות

ד"ר ליאור אריאל

 2 ,7087459שש"ס 2 ,נ"ז
דרישות קדם :מבוא לפסיכולוגיה
קורס זה מהווה בסיס ליסודות הפסיכופיזיולוגיה .נלמד כיצד בנויה מערכת העצבים ,איך היא פועלת ,מה הקשר בין
אופן פעולתה לבין מה שאנחנו חשים ,עושים וחושבים .נכיר מערכת זו מרמת תא העצב ועד לרמת המנגנונים
המתואמים של המח ומערכת העצבים ההיקפית .נתוודע אל המנגנונים החושיים ,המוטוריים והרגשיים הבסיסיים.
נלמד על פעולתם של חומרים פסיכו-אקטיביים ועל אסטרטגיות שונות לחקר המפגש בין הרובד הפיזי לרובד
ההתנהגותי של קיומנו.

מוסיקה מימי הביניים עד המאה העשרים

ד"ר רוני שריג

 2 ,7066613שש"ס 2 ,נ"ז
בקורס נלמד על התפתחות המוזיקה המערבית החל מימי הביניים )המאה התשיעית( ועד המאה ה .20-נכיר את הסוגות
המרכזיות של המוזיקה ,נקשיב ליצירות מוזיקליות ונכיר את הקשריהן התקופתיים והתמאטיים ,נלמד על הרקע
ההיסטורי ,המוזיקלי ,והתרבותי של התקופות ושל סגנונות המוזיקה השונים ,ונכיר את יוצרי המוזיקה הגדולים בכל
תקופה.

מיומנויות אקדמיות

ד"ר משי משה אורי ,ד"ר אורלי דהאן

 4 ,7034501שש"ס 4 ,נ"ז

ד"ר רנא זהר ,ד"ר נחום טורצקי ,ד"ר נמרוד מרום

ציון עובר60 :
מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם העקרונות והדרכים של הכתיבה האקדמית .הקורס עוסק בהקניית כלים
ומיומנויות של כתיבה מדעית ,קריאה ביקורתית וניתוח מאמר מדעי תוך התייחסות הן לצדדים המתודולוגים והן
לצדדים הטכניים שבכתיבת החלק העיוני בעבודה .חלקו הראשון של הקורס יעסוק בקריאה ביקורתית וניתוח של
מאמר מדעי ,וחלקו השני יעסוק בעקרונות הכתיבה האקדמית של חלקה העיוני של עבודת חקר ,תוך התנסות ותרגול
בכיתה.

מנחם בגין והימין במדינת ישראל  -מהאצ"ל ל'מהפך'

ד"ר אמיר גולדשטיין

 1 ,7034534שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס ידון בתהליך התגבשות הימין תחת הנהגתו של מנחם בגין.
תיבחן דרכו הארוכה של בגין מהפיקוד על הארגון-הצבאי-הלאומי )האצ"ל( ,דרך ספסלי האופוזיציה של כנסת
ישראל ועד היבחרו כראש ממשלת ישראל ,עם 'המהפך הפוליטי' ב.1977-

הקורס יעסוק הן בהיבטים האידיאולוגים והן בהיבטים הפוליטיים של מנהיגותו של בגין בדרך להקמת 'הליכוד'.

מציידים לקטים לחקלאים ורועים

פרופ' גונן שרון

 2 ,7012344שש"ס 2 ,נ"ז
סקירה של ההיסטוריה של יחסי אדם סובב לאור הממצאים הארכיאולוגיים והאנתרופולוגיים ופרשנותם .מעקב אחרי
דרכו של המין האנושי מכלי האבן הראשונים ועד הקמת הערים הראשונות והערכת תפקידה של האבולוציה התרבותית
והטכנולוגית בקביעת בסיס קיומו של האדם ממשתמש למייצר מקורות המזון בסביבה שבה הוא חי.
הקורס מתחלק לשלושה חלקים (1 :פרקי מבוא במחקר הארכיאולוגיה ,האנתרופולוגיה והסביבה הקדומה; ב( האדם
כצייד לקט בסביבה הקדומה החל מלפני מיליון וחצי שנה; ג( האדם כמעצב הסביבה בה הוא חי  -יישובי קבע ,חקלאות,
מכרות וערים )מלפני כ 10,000-שנה( .דוגמאות קונקרטיות יובאו מאתרים וממצאים מעמק החול

ניהול ויישוב סכסוכים :מתיאוריה למעשה – חלק א'

ד"ר גד שפר

 3 ,7022706שש"ס 3 ,נ"ז
הסכסוך הוא מרכזי לחוויה האנושית במישור האישי ,הפוליטי ,הכלכלי ,הסביבתי והתרבותי .במהלך הקורס נציג מגוון
גישות למניעה ,הגבלה ופתרון סכסוכים בין אנשים וקבוצות .הקורס יקנה כלים לניתוח הגורמים לסכסוכים להבחנה
בין סוגי סכסוך ,לפתרון בעיות וחלוקת משאבים ,לניהול משא ומתן ולתפקוד צד ג' בעת סכסוך .הקורס יתמקד במעבר
מהגישות התיאורטיות לאופן היישום על ידי ניתוח של מגוון סכסוכים פוליטיים ,כלכליים וסביבתיים.

סוגיות אקולוגיות בגליל

ד"ר חגי שמש

 2 ,7055501שש"ס 2 ,נ"ז
דרישות קדם :מבוא לאקולוגיה
מטרות הקורס הכרת המערכות האקולוגיות השונות שקיימות בגליל .הקורס בנוי סביב קבוצה של מיני מפתח כאשר
בכל שיעור נכיר מין חדש ונדון במאפייניו ובתהליכים האקולוגיים להם הוא שותף .מתוך ההכרות עם מינים ספציפיים
יחשפו הסטודנטים לעקרונות כללים באקולוגיה מתוך שימת דגש על חשיבותם בגליל.

סוגיות בהיסטוריה התרבותית של ארצות הברית

ד"ר יערה גיל גלזר

 2 ,7034578שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בהיסטוריה של ארצות הברית לאורך כמאה שנים מעצבות :ממלחמת האזרחים האמריקאית במחצית
המאה ה 19-ועד לשנות השבעים במאה ה .20-הקורס יבחן אירועים ,מאפיינים וסוגיות במהלך השנים הללו וייסמך על
מקורות תרבותיים כגון תרבות חזותית לגווניה ,מוזיקה וספרות .הקורס יתמקד בארבע תקופות מפתח :א .העבדות

ומלחמת האזרחים; ב .השפל הכלכלי וה"ניו-דיל"; ג .המלחמה הקרה; ד .התנועות החברתיות של שנות הששים
והשבעים במאה ה .20-כל סטודנט יגיש ויציג במהלך הקורס רפלקציה מונחית על אחד מהנושאים הללו ובסיום הקורס
יערך מבחן מסכם.

סוגיות בהיסטוריה סביבתית

ד"ר מיה דואני

 2 ,7070125שש"ס 2 ,נ"ז
היסטוריה סביבתית היא תחום מחקר שנולד בארצות הברית בשנות ה 70-של המאה עשרים על רקע התעצמותן של
התנועות הסביבתיות .מטרת הקורס היא לבחון את החברה והתרבות האנושית דרך הפריזמה של התפתחות היחס
שלה לסביבה .הקורס יחל בהקניית מושגי יסוד של המחקר ההיסטורי ובסקירת התפתחות כתיבת ההיסטוריה
הסביבתית .לאחר מכן נעסוק בסוגיות שונות המעסיקות את המחקר ההיסטורי סביבתי ,כגון הנטייה לתרבת את
הטבע ,התפתחותו של הרעיון לשמור על הטבע מפני הציוויליזציה ,חקיקה ואפליה סביבתית ,היסטוריה של מים,
אקופמניזם ,יחסו של האדם לבעלי חיים ,היסטוריה סביבתית אורבאנית ועוד .הדוגמאות לסוגיות אלו יהיו בעיקר
מישראל אך גם מארצות הברית ,אנגליה ,גרמניה ועוד וילוו בניתוח מקורות היסטוריים וסיור בשטח.

סוציולוגיה של הקיבוץ

ד"ר זאביק גרינברג

 2 ,7069842שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בסקירת האפיונים הייחודיים של החברה הקיבוצית בישראל .בחלקו הראשון של הקורס נכיר
את השורשים הרעיוניים שהביאו להקמת הקיבוצים והאידיאולוגיה המובילה את החשיבה השיתופית.
בחלקו השני של הקורס יבחנו התפקידים החברתיים של הקיבוץ בשנים שלפני הקמת המדינה ומיד לאחריה ,נבחן את
השפעת הקליטה ההמונית שהתרחשה בקיבוצים בשנות השבעים ,נכיר את יחסי הקיבוצים עם עיירות הפיתוח ומיקום
הקיבוצים בפריפריה הגיאוגרפית של ישראל .נבחן את התפתחות המשבר הכלכלי -חברתי והשבר האידיאולוגי אליהם
נקלעו הקיבוצים בשנות השמונים .נבדוק את המשמעות של תהליכי השינוי המתרחשים בקיבוצים תוך ניסיון להתאמת
הקיבוץ למציאות הכלכלית הגלובאלית

עתיד הגבריות :יישומים וביקורת

ד"ר נחום טורצקי

 2 ,7066626שש"ס 2 ,נ"ז
אנו חיים בתהליך של שינוי בדימוי האידיאלי ובחיי היומיום של גברים .הערכים ,זכויות היתר וההתנהגות המסורתית
אינם מתאימים למציאות שנולדה בעקבות ההשפעה הרחבה של התנועה הפמיניסטית .אבל במקומם אין עדיין ערכים
ודפוסי התנהגות חלופיים ,נגישים ולגיטימיים .בקורס זה נפתח אפשרויות למילוי החסר ונבחן אפשרויות אלה בזירות
החיים השונות של גברים ,כמו בתקשורת ,ביחסים אישיים עם נשים וגברים ,באבהות ,במשפחה ובשוק עבודה .בכך
ניטול חלק בפיתוח עתיד הגבריות כסטודנטים וחוקרים וכבני ובנות החברה ,עכשיו ובעתיד .לפני ההשתתפות בקורס
זה ,מומלץ להשתתף בקורס ״גבריות בעידן המודרני״ ,על מנת להבין את ההבניה הגברית ומקורותיה .אך אין חובה
לקחת את שני הקורסים ברצף ,וניתן להשתתף בקורס זה בלבד.

פסיכולוגיה של נשים

ד"ר אביגיל מור

 4 ,7021712שש"ס 4 ,נ"ז
בעשורים האחרונים נהגו תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בתחום הפסיכולוגיה של האישה המתארות את ההתנסות
הפסיכולוגית הנשית האותנטית בצורה חדשה ומאוזנת שלא הייתה כדוגמתה קודם לכן .משוחררות מכבלי
הפרספקטיבות של הזרם המרכזי בפסיכולוגיה ,שלרוב לא התבססו על חוותיהן הממשיות של נשים ,פורשות בפנינו
התיאוריות החדשות זוויות ראייה חדשות לגמרי בכל הקשור להוויה הפסיכולוגית הנשית .בקורס זה נתוודע
לפסיכולוגיה של האישה מנקודת מבט אלטרנטיבית זו .נדון בתיאוריות החדשניות המתארות את ההתפתחות וההוויה
הפסיכולוגית של נשים לאורך מעגל החיים ,נבחן את ההשפעות התרבותיות-חברתיות על תהליכים אלה ונתעמק
בסוגיות שונות הקשורות לבריאותן הנפשית של נשים .המטרה המרכזית היא לפתח הבנה עמוקה של מכלול הגורמים
המעצבים את הפסיכולוגיה של האישה על כל מורכבותה.

חלק א' יתמקד בתיאוריות חדשניות בתחום ההתפתחות והאישיות ,בדגש על השפעת התרבות והחברה על תהליכי
ההתפתחות והתעצבות האישיות .חלק ב' יתמקד בסוגיות בבריאות הנפש של האישה ,בדגש על הפרעות שבהן יש לנשים
ייצוג רב במיוחד ,כדוגמת הפרעות אכילה ודימוי גוף ,דיכאון וכדומה.

פסיכופתולוגיה

ד"ר אילנה הירסטון

 2 ,7069745שש"ס 2 ,נ"ז
דרישות קדם :מבוא לפסיכולוגיה.
הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בתחום הפרעות הנפש והיכרות עם הפרעות הנפש הבולטות .במסגרת הקורס נלמד
את החלוקה המקובלת של ההפרעות השונות והסימפטומים העיקריים המאפיינים כל אחת מהן ,עפ"י הDSM-IV-
)ספר הדיאגנוזות הפסיכיאטרי( .ההפרעות תוצגנה תוך התייחסות לסימפטומים האופייניים ולמחקרים העוסקים
בגורמים השונים להפרעה :ביולוגי ,פסיכו-חברתי וסביבתי .נושאי הקורס :מבוא להפרעות נפשיות; מצבי לחץ;
הפרעות הסתגלות; הפרעה פוסט-טראומתית; הפרעות חרדה; הפרעות אישיות; הפרעות מצב רוח; סכיזופרניה
ופרנויה; הפרעות בתפקוד מיני וסטיות מיניות; סמים והתמכרויות; הפרעות אופייניות לילדים ומתבגרים; הפרעות
אורגניות.

קשר משפחתי :מבט עכשווי על משפחות בישראל

ד"ר דלית שמחאי

 2 ,7098412שש"ס 2 ,נ"ז
דרישות קדם :מבוא לסוציולוגיה או מבוא ללימודי מגדר במדעי ההתנהגות
מוסד המשפחה עובר בעשורים האחרונים שינויים משמעותיים .בישראל ,חברה משפחתית מאוד בהשוואה למערב,
סוגיה זו מעסיקה גורמים שונים – פרטיים ומדינתיים גם יחד .במסגרת הקורס ייבחן מוסד המשפחה במערב ובישראל
בעזרת פרספקטיבה סוציולוגית ביקורתית ,תוך התייחסות לתהליכים היסטוריים ,למעורבותה של החברה והמדינה
במשפחתיות ,לסוגיות מוסריות ולהקשרים מגוונים נוספים .הנושאים העיקריים שיועלו במסגרת הקורס הם זוגיות
ונישואים ,פריון והורות.

שיטות מחקר איכותניות
 2 ,7022908שש"ס 3 ,נ"ז ,ש'
 ,7022910ת'

ד"ר שרה ארנון
גב' יסמין ברזילי שחם

בעשורים האחרונים תופס המחקר האיכותני מקום הולך וגדל במדעי החברה .המחקר האיכותני עוסק בחקר תופעות
מתוך מגמה להבין אותן ואת משמעויותיהן עבור האנשים שהתנסו בהן .החוקר מנסה להתקרב לעולמם של הנחקרים
באמצעות איסוף נתונים ישיר בכלי מחקר שונים.
מטרת הקורס היא הכרת שיטות המחקר האיכותיות על יתרונותיהן ,מגבלותיהן ,והדילמות האתיות והפרקטיות שהן
מעלות .במהלך הקורס נדון בהיבטים הפילוסופיים ,התיאורטיים והיישומיים של שיטות מחקר אלה ונכיר כלי מחקר
שונים ובעיקר ראיון עומק ,תצפית משתתפת וניתוח טקסטים .הקורס ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית
)במסגרת התרגילים(.
בעבודת הגמר יתבקשו הסטודנטים להגיש הצעה למחקר איכותני על כל מרכיביו ,ליישם אותו באופן חלקי בתוך שדה
ואוכלוסיית מחקר ספציפיים והתנסות בניתוח ובכתיבה פרשניים.

תיאוריה ומחקר בסוציולוגיה

ד"ר תמר ברקאי

 4 ,7011908שש"ס 4 ,נ"ז
דרישות קדם :מבוא לסוציולוגיה
מהי חברה ומהי פעולה חברתית? מה מסביר את יחסי הגומלין בין היחיד לסדר החברתי? מה בין חיי היומיום
לתהליכים מקרו-חברתיים? כיצד נסביר תהליכים של שינוי ושעתוק חברתיים? כיצד ובאילו אופנים מעוצבים החברה

והיחיד ובאיזו מידה הם מושפעים מיחסי כוח? במסגרת הקורס נכיר את התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות
המציעות תשובות שונות לסוגיות אלה ,החל מהתיאוריות הקלאסיות שפיתחו מייסדי הסוציולוגיה וכלה בתיאוריות
עכשוויות יותר .מטרות הקורס הן ראשית להקנות ידע תיאורטי בסיסי; ושנית לפתח כלים אנליטיים ליישום הידע
התיאורטי בעת החקירה המדעית של תופעות חברתיות.

תלאות ותקווה :שנותיה הראשונות של מדינת ישראל

פרופ' יאיר זלטנרייך

 2 ,7023480שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יבחן את תהליך התפתחותה המורכב והלא שלם של הדמוקרטיה הישראלית ,תוך התמקדות על שנות העיצוב
העיקריות :תקופת המעבר מיישוב למדינה ,היינו השנים האחרונות של תקופת היישוב והראשונות של המדינה .הקורס
יתבסס על מחקרים חדשים בתחום זה .בין נושאי הקורס :תכנון ועיצוב המשטר הדמוקרטי הישראלי; עיצוב התפיסה
הביטחונית; המפגש בין ותיקים לעולים; המפגש בין יהודים לערבים; המפגש בין חילוניים.

פירוט הקורסים -החוג לשירותי אנוש

פירוט הקורסים סמסטר ב'
יחסי עבודה בראייה משפטית

עו"ד תמר גוטגולד-כהן

 1.5 ,6800032ש"ש 3 ,נ"ז
יחסי עבודה מורכבים ,בין היתר ,מהוראות חוק ותקנות המסדירות את היחסים בין המעסיק לעובדים ,בין העובדים
לבין עצמם ובינם לבין המשתמשים בשירותיהם .הקורס מקנה כלים להבנת מערכות יחסי העבודה במדינת ישראל
ומפתח ידע בזכויות העובדים.

לשנות את העולם

פרופ' ארנון בר-און

 1 ,6800052ש"ש 2 ,נ"ז
ב 2000-הצליח ברק אובמה להיבחר לנשיא ארה"ב עם הסלוגן "שנוי שאנחנו יכולים להאמין בו" והקריאה "כן אנחנו
יכולים" .ב 2014-הצהיר פרופ' טרכטנרג בכנסת כי ")ה(בנין ]המדינה[ שלנו בסדר גמור ,רק מה שבפנים לא – ויש בידינו
לשנות את זה" .השיעור מציג ומנתח את שלושת הכלים בידינו לשנות מצבים לא רצויים במישור האישי והחברתי –
שכנוע ,תמריצים ואילוצים – ואת המשאבים הנדרשים לכל כלי ,תוך התמקדות בשכנוע באמצעות מיומנויות הנרכשות
בדיביטינג.

מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
 1 ,6800004ש"ש 3 ,נ"ז ,ש'

ד"ר עייש אבישי
גב' אורטל דגמפור  -דגן

 1 ,6800114ש"ש ,ת'
הכלכלה נמצאת בכל פינה וקובעת את חיינו :בבית הקפה ,בתחנת הדלק ובמגרש הספורט .הקורס עוסק במושגים
בסיסיים בכלכלה בשני מרכיביה המרכזיים :במיקרו כלכלה העוסקת בניתוח ההתנהגות והשיקולים של יחידות
כלכליות קטנות ובמקרו כלכלה העוסקת בהתנהגות הכלכלה בכללותה.

מגדר בעולם העבודה

ד"ר דלית שמחאי

 1 ,6800028ש"ש 2 ,נ"ז
אחד המאפיינים של שירותי אנוש הוא שמרבית המועסקים בהם ומרבית המשתמשים בהם הם נשים .חשיבות רבה
נודעת ,אם כן ,להבנת נושא המגדר בשוק העבודה וליכולת של ההרכב המיוחד של עובדים אלו ושל המשתמשים
בשרותיהם להשפיע על שוק העבודה.

ניהול משאבי אנוש

גב' מרגלית שחר

 1 ,6800017ש"ש 2 ,נ"ז
הקורס מתמקד בתפקידיו העיקריים של מנהל משאבי אנוש בתחומים הבאים :שוק העבודה במדינת ישראל; משפט
ויחסי עבודה; שכר ומשמעויותיו בניהול משאבי אנוש; סגנונות ניהול שונים; מיון וגיוס עובדים; מיון קורות חיים
וראיון טלפוני; מבחנים במיון עובדים; ייעוץ ארגוני; פיתוח מנהלים; ראיון אישי ומיון קבוצתי; קליטת עובד חדש;
הסכמי העסקה; ניהול הדרכה; הערכת עובדים ושיחות משוב; ניהול קריירה של עובדים; מערכות הביטוח הפנסיוני
בישראל; ניהול תהליכי פרישה ופיטורין.

סוגיות ביעוץ ארגוני

גב' מרגלית שחר

 1.5 ,6800068ש"ש 3 ,נ"ז
חיי היום יום בארגונים ,הצורך בהתאמת הארגון לתהליכים חיצוניים שמקורם בעולם העסקי ובחדשנות טכנולוגית
וגישות חדשניות בניהול מחייבים את הארגונים להפעיל תהליכי שינוי באופן תמידי .הקורס מציג את התחום של ייעוץ
ארגוני תוך עיסוק בתאוריות ביעוץ ארגוני ומשמעותן בתהליכי ייעוץ ארגוני ובפרקטיקה מחיי ארגונים .הקורס ישלב
בין למידה תיאורטית לבין הצגה של מגוון אירועים ,מקרים ותגובות הקשורים לשותפים השונים של הייעוץ הארגוני:
היועץ ,הגורם המבקש שינוי ואלה הנדרשים לבצע את השינוי בארגון .בקורס יושם דגש על ניתוח הסוגיות תוך שימוש
בניתוח אירועים מחיי היום יום בארגונים ,שימוש באקטואליה ויחד עם הסטודנטים.

שיטות מחקר איכותיות

גב' יהל קורלנדר

 1 ,6800072ש"ש 2.5 ,נ"ז
גב' רותם שובל סולימני

 1 ,6800073ש"ש ,ת'

בקורס הסטודנטים/יות יחשפו לשיטות המחקר האיכותניות במדעי החברה .לסטודנטים/יות יינתנו כלים
אופרטיביים להתאמה ומימוש של שיטת המחקר הרלוונטית לסוג המחקר הנבחר על יתרונותיו וחסרונותיו.

פירוט הקורסים -החוג לכלכלה וניהול

מבוא לכלכלה ב'  -מאקרו
 1.5 - 8012103ש"ש 4 ,נ"ז ,ש'

ד"ר יהודית קאהן

 1 - 8012107ש"ש ,ת'

גב' רוזה סרוחנוב

קורס זה מתמקד בתחום המאקרו-כלכלי של המשק .הנושאים שיילמדו בקורס הם חשבונאות לאומית ,תצרוכת,
חיסכון והשקעה ,ביקוש מצרפי והכנסה לאומית במשק סגור ופתוח ,כסף ובנקאות ,מדיניות פיסיקלית ומוניטרית

במשק סגור ופתוח ,מסחר בינלאומי ריאלי ומוניטרי ותיאוריות הביקוש וההיצע המצרפיים כפונקציה של המחירים
)מודל .(AD-AS

מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'*
 3 – 8012205ש"ס 4 ,נ"ז ,ש'
 2 – 8011108ש"ס ,ת'

מר אמיל שיינפלד
גב' אורטל דגמפור דגן

דרישת קדם :מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
מדגם ואוכלוסייה ,התפלגות ממוצעי מדגם ,משפט הגבול המרכזי ,רווחי סמך לתוחלת ,מבוא להסקה סטטיסטית,
בדיקת השערות ,מושג המובהקות הסטטיסטית ,מבחן  Tלהפרש תוחלות ,מבחן  Tלדגימות מזווגות ,מבחן  Fמבחנים
הקשורים לפרופורציה אחת ולהפרש פרופורציות ,מבחן לטיב התאמה ולאי תלות קורלציה רגרסיה לינארית.

יסודות השיווק -מוצע במסגרת מסלול עובדים

ד"ר מירב סקר

 1.5 - 8022123-11ש"ש  3נ"ז ש'
הקורס מציג מושגי יסוד בשיווק ודן בניהול שיווק ,טכניקות שיווקיות שונות ,החלטות על קווי מוצרים ,פרסום,
מבצעי מכירות ,אסטרטגיות שיווק ,מדיניות הפצה וניהול ,מוכרים ומכירות.

משא ומתן עסקי

ד"ר חגי אורנשטיין

 2 – 8031226ש"ס 2 ,נ"ז
משא ומתן הוא חלק אינטגרלי מחיי העסקים והעבודה בפרט ,ומהחיים האישיים בכלל .בקורס יילמדו תיאוריות
ומושגים מרכזיים בניהול משא ומתן ,תוך מתן דגש יישומי על שימוש בידע לאבחון והבנת מצבים ותהליכים
המתקיימים במהלך מו"מ ,ועל רכישת מיומנויות בסיסיות בניהולו .בקורס ייסקרו הדינאמיקה והתהליכים
המתרחשים בעת המו"מ ,ויילמדו ויתורגלו כלי תכנון וניתוח ,אסטרטגיות וטקטיקות לניהול מו"מ ,הימנעות
מכישלונות וממחסומים נפוצים ועוד.
תמחיר וחשבונאות ניהולית*

רו"ח אורית הלפרין

 3 – 8022118ש"ס 3 ,נ"ז
דרישת קדם :יסודות החשבונאות
שיטות התמחיר המקובלות במשק המהוות כלי ניהולי זמין וחי .סיווג עלויות ישירות ועקיפות ,שיטות להערכת
עלויות עקיפות ,תמחיר בתהליכים ,תמחיר הזמנות ,מוצרים משותפים ,תמחיר חישובי וספיגה ,תמחיר תקן ,נקודת
איזון.

ניהול צוותים

ד"ר חגי אורנשטיין

 3 -8032317ש"ס 3 ,נ"ז
בקורס יילמדו מהותן ומאפייניהן של קבוצות בכלל ,ושל צוותי עבודה בארגונים בפרט .יילמדו יתרונות וחסרונות
בעבודת צוות ,תהליכים העלולים לחבל באיכות עבודת צוות ,ותהליכי תקשורת צוותית ומשמעותם .יילמדו ויתורגלו
מיומנויות ניהול צוותים והתמודדות עם אתגרים המוצבים תדיר בפני מנהלי צוותים ,כגון ניהול דיונים ,תהליכי קבלת
החלטות קבוצתיים ,פתרון בעיות ,עימותים ,מתן משוב ,ועוד ,תוך הפניית זרקור למישורי התוכן והתהליך.

הגינות מוסר ואתיקה באינטראקציות עסקיות ומקצועיות -מוצע במסגרת מסלול עובדים
עו"ד אביבה באומל
 1 8032188-11ש"ש 2 ,נ"ז

כל סטודנט חייב ללמוד במהלך לימודיו קורס בחירה כללי כלל-מכללתי במדעי הרוח ,בסך של  2נ"ז .קורס זה נכנס
לתכנית הלימודים של מסלול עובדים כקורס רוח מובנה במערכת בימי הלימודים הייעודיים של התכנית.
במסגרת הקורס יילמדו מושגים ועקרונות יסוד בתחום המוסר והאתיקה בסביבות עבודה מיוחדות ,תוך שימת דגש על
סביבות עבודה עסקיות ומקצועיות .הסטודנטים ייחשפו לעולם האתיקה והמוסר ,למערכת היחסים המיוחדת בינם
לבין המשפט והחוק ,לדרך שבה עובדים המוסר והאתיקה בשירות החוק ,ולהיפך ,כמו גם להבדלים המרכזיים ביניהם.
בקורס יוצגו האתגרים האנושיים – המוסריים והאתיים – הניצבים בפני אלו המעורבים באינטראקציות עסקיות
ומקצועיות .הקורס משלב אקטואליה ומציאות מצויה מול כללי התנהגות ,מגבלות וכללים המבקשים ליצור מציאות
רצויה ,הגונה ומתחשבת יותר.

פירוט הקורסים -החוג ללימודי מזרח אסיה

אמנות החיים  :שאלות קיומיות

ב

והשקפותיהן בספרות הסינית
גיאוגרפיות של שינוי
זן בודהיזם ואמנויות הזן ביפן
האתגרים של סין העכשווית
חברה ותרבות בסין

ב
ב
ב
ב

מבוא לתרבות יפן המסורתית

ב

סין מבעד לעדשה :מבטים קולנועיים

ב

על סין העכשווית,

2

ד"ר סופיה כץ

2

ד"ר דרור קוכן

2

ד"ר רוני שריג

2

ד"ר גדי ישי

2

ד"ר עודד אבט

4

ד"ר רוני שריג

2

ד"ר דרור קוכן

אמנות החיים :שאלות קיומיות והשתקפותן בספרות הסינית
 2 ,6900056שש"ס 2 ,נ"ז

ד"ר סופיה כץ

במשך דורות רבים מחפשים הפילוסופים ואנשי הרוח בעולם כולו אחר התשובות לשאלות קיומיות ,כגון :משמעות
החיים ,שמחה ,אושר ,סיפוק בעבודה ,אריכות ימים ,זקנה ומוות .מטרתו של קורס זה היא להבין מהן הגישות שניתן
למצוא בתרבות סין .במהלך השיעורים נקרא )בתרגום לעברית ולאנגלית( את יצירותיהם של סופרים ,משוררים,
פילוסופים ואמנים סיניים ונדון בדרכים בהן הם מתמודדים עם המציאות האנושית.

גיאוגרפיות של שינוי :מרחב ,חברה ,וסביבה בסין העכשווית

ד"ר דרור קוכן

 2 ,6900052שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס בא לסקור את האתגרים המרחביים ,החברתיים והסביבתיים בסין העכשווית .הקורס יחל בסקירה של תקופת
מאו וכיצד המדיניות החברתית והסביבתית של תקופה זו משפיעה גם כיום על תהליכי עיצוב מדיניות .בהמשך ,נעמוד
על בעיות חברתיות וסביבתיות עכשוויות ונבחן את תהליכי עיצוב המדיניות המנסה להתמודד עימן .בחלק האחרון של
הקורס נבחן את ההתמודדות של המדינה והחברה עם אירועי יוצרי-שינוי בקנה מידה גדול ,בעיר ובכפר ,ונראה כיצד
תהליכים אלה מתבססים על המודלים שהצגנו במהלך הקורס וכיצד ניגשים גופים שונים בתוך המערכת החברתית
והפוליטית לפתרון הבעיות החברתיות והסביבתיות שאירועים אלה מעלים.

האתגרים של סין העכשווית

ד"ר גדי ישי

 2 ,6900072שש"ס 2 ,נ"ז
מאז  1978האיצה סין את תהליך הצמיחה הכלכלית שהיא מנהלת ואף העפילה לצמרת העולמית )מבחינת היקף
הפעילות הכוללת( .תהליך זה חילץ מאות מיליוני בני-אדם מהעוני ,והעלה באופן משמעותי את מעמדה הבינלאומי.
הצמיחה המהירה של גוף כה גדול מימדים ומורכב לוותה ,בין השאר ,בתנועת הגירה חסרת תקדים מהכפר אל העיר,
בפגיעה משמעותית במשאבים הטבעיים ,ובתסיסה חברתית ,אתנית ,ופוליטית .עולה השאלה של האיזונים בעולם
הסיני בשלל תחומים כגון איכות הסביבה )אוויר ,מים ,אדמה( ,יציבות מעמד המפלגה השלטת ,צדק חברתי ,תרבות
וחינוך ,תקשורת ,ועוד .בעוד כל תחום – מהמוזכרים ואלו שאינם מוזכרים – משופע במורכבויות ,חשוב להצביע על
הזיקות ,הן בתוכם הן ביניהם .ואולי מעל לכל מרחפות השאלות על דמות ואופי המדינה ,החברה ,והתרבות הסינית.
בשיעורים נדון ונעיין ,במידה רבה באמצעות סרטונים חדשותיים ,באתגרים ובצעדים הנועדים לנהל אותם.

זן בודהיזם ואמנויות הזן ביפן

ד"ר רוני שריג

 2 ,6900022שש"ס 2 ,נ"ז
קורס זה עוסק בלימוד הפילוסופיה של הזן ומקורותיה ,הכרת אמנויות הזן וייחודן בתרבות יפן ,וכן הכרת מושגים
מרכזיים באסתטיקה ובאמנות היפנית .אמנויות הזן מהוות נדבך משמעותי באמנות ובתרבות יפן המסורתית ובת
זמננו .בבסיס כל אחת מאמנויות אלה רעיונות אסתטיים ופילוסופיים הטבועים בחברה ובתרבות היפנית כולה,
ומביעים דיוק ,איפוק ,מינימליזם ,פשטות ,וחיבור לטבע .הקורס סוקר את דרך המחשבה של הזן ואת אמנויות הזן
והשפעתן על תרבות יפן.

חברה ותרבות בסין

ד"ר עודד אבט

 1 6900102שש"ס 2 ,נ"ז
סין היא המדינה בעלת האוכלוסייה הגדולה בעולם .מיליארד ושלוש מאות מיליון תושביה מהווים חמישית
מאוכלוסיית כדור הארץ .לציוויליזציה הסינית היסטוריה רצופה של כמעט ארבעת אלפים שנים וקיום כמעט רציף
כקיסרות וכיחידה פוליטית מוגדרת של למעלה מאלפיים שנים .כלכתה של מדינת ענק זאת צומחת בקצב מסחרר
ולאחרונה היא תפשה את המקום השני בין כלכלות העולם .בקורס זה נתוודע לחברה ולתרבות בסין המודרנית על
רקע השינויים והזעזועים שמתחוללים בה במאה וחמישים השנים האחרונות :מחברה פטריארכלית בעלת ריבוד
מעמדי נוקשה ,לחברה המושתת על אידיאולוגיה מרקסיסטית – מאוטיסטית קיצונית ,ועד להיפר מודרניזציה
התיעוש והעיור המואצים המאפיינים אותה בשלושת העשורים האחרונים .לפיכך ,לצד סוגיות מרכזיות כגון :מבנה
המשפחה וארגון קבוצות שארות ,דת ,פולקלור ,סיווג לקבוצות אתניות וזהות לאומית ,יידונו בקורס זה גם תהליכים

היסטוריים שהתרחשו בסין במהלך המאה ה 20 -ואשר השפעתם על החברה הסינית כיום היא מכרעת :שקיעת מוסד
הקיסרות ,המפגש הטראומטי של סין עם המערב במאה ה ,19 -הכיבוש היפני ,המהפכה הקומוניסטית ,תקופת
שלטונו הסוערת של מאו דזה-דונג ) (1949-1976והרפורמות שהונהגו בה החל מסוף שנות ה – .70

מבוא לתרבות יפן המסורתית
 2 ,6900004ש"ש 4 ,נ"ז

ד"ר רוני שריג

מהי התרבות היפנית המרתקת רבים במערב ,ומהם שורשיה? הקורס סוקר את התרבות היפנית דרך ההיסטוריה של
יפן מאז ראשיתה ועד אמצע המאה ה ,19-החל מהמיתולוגיה העתיקה והשושלות האלוהיות ,דרך התקופה הקלאסית,
ושלטון השוגונים :לימוד על מאפייני התרבות והחברה דרך הכרות עם הכתב ,ההשפעות הסיניות ,דתות ,פוליטיקה,
אמנות ויצירה נשית ,וכן דרך העקרונות והערכים שהנחו את החברה המסורתית ועיצבו את יפן המודרנית .השיעור
כולל הרצאות ,מצגות וקטעים מסרטי קולנוע.

סין מבעד לעדשה :מבטים קולנועיים על סין העכשווית ,מרצה ד"ר דרור קוכן,
 2שש"ס  2 ,נ"ז  .מספר שיעור 6900103 :

בקורס נבחן ייצוגים קולנועיים של אירועים ,תהליכים ,ומקומות בסין העכשווית ,וננסה להבין כיצד ייצוגים
אלה משקפים )ואולי גם מייצרים( את התהליכים המעצבים מחדש את סין במאות ה 20-וה .21-בין הנושאים
שיעלו בקורס יהיו עצמאות יצירתית ,צנזורה ,נוסטלגיה ,ביקורת חברתית ,תפיסת המציאות ,מיניות ומגדר,
לאומיות ,מקומיות וגלובליות ,מעמדות חברתיים-כלכלים ,תרבות הצריכה ,אסתטיקה ,וסין הגדולה.
במהלך הקורס נשאל כיצד הדימויים המודרניים של סין ,כפי שעלו בסרטים ,מתמודדים עם עברה התרבותי
והפוליטי ,מי הוא הקהל של סרטים אלו ,מהן ההשלכות החברתיות והפוליטיות שעולות מן הסרטים ,ונבחן
גם כיצד הייצוגים הקולנועיים של סין שנצפו במהלך הקורס מתכתבים עם הדימויים הדומיננטיים של סין
בעולם.

פירוט הקורסים -התכנית לתואר שני בלימודי גליל
*שיבוץ על בסיס מקום פנוי ,יש לקבל אישור ממזכירות התכנית

אקולוגיה של הגליל
 2 3000010שש"ס 2 ,נ"ז

ד"ר חגי שמש

הקורס יעסוק בנושאים הבאים :סוגיות אקולוגיות-סביבתיות בגליל; שמירת טבע ועקרונותיה בעולם
ובארץ ויישומה בגליל; השתקפות ההתפתחות של שמירת הטבע מבסיס רגשי ואסתטי לאסכולה מדעית
במעשה שמירת הטבע בגליל; ממשק פעיל של מערכות אקולוגיות; הכנת תכניות ממשק לשמורת טבע; הצגת

חלופות לממשקים שונים ,תוך שימת דגש על הסוגיות האקולוגיות העיקריות בגליל ,בהן הכחדה ,קיטוע
מערכות טבעיות ,מינים פולשים; תפקידם של מסדרונות אקולוגיים ,שימור מגוון גנטי ,מינים ,אוכלוסיות
ומערכות אקולוגיות ,סוגיות תכנוניות וסטטוטוריות.

האוכלוסייה הערבית בגליל לאחר קום המדינה ,מבנה חברתי ועדתי
 2 30000213שש"ס 2 ,נ"ז

פרופ' מוסטפא עבאסי

הקורס ידון בהיבטים השונים של האוכלוסייה הערבית בגליל בפרט ובמדינת ישראל בכלל ,במעמדם
החברתי והפוליטי .ובמערכת היחסים שלהם עם הממסד ,המפלגות והרשויות השונות ובתמורות שעברו על
אוכלוסייה זו מאז קום המדינה .כמו כן  ,הקורס אמור לדון במבנה העדתי של שלשת העדות הערביות בארץ
)דרוזים ,נוצרים ומוסלמים( ועל התמורות שעברו על מבנה זה .הקורס יעסוק בפרקים חשובים בתולדות
הערבים בגליל ,בתקופת הממשל הצבאי) ,(1966 -1948בשנות השבעים והשמונים שנים שבהם החלו לצמוח
זרמים ותנועות חדשות ,זאת בנוסף לתמורות שהתרחשו בשלשת העשורים האחרונים.
קונפליקטים בין האדם לטבע בעמק החולה

ד"ר מאיה דואני
 2 ,300070שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בשינויים בנופי החי והצומח בגליל בשני מיליוני השנים האחרונות ,תוך מיקוד בפעילות האדם
כגורם מניע מרכזי לשינויים אלו .בשיעורים נעזר בדוגמאות מהארץ והעולם להסביר נושאים מרכזיים
באקולוגיה היסטורית כגון צייד ,הכחדה ,ביות ,והופעת מינים פולשים תוך לימוד מושגים רלוונטיים מתחום
האקולוגיה והארכיאוזואולוגיה )חקר החי בעבר( .כמו כן ,נדבר על גישות שונות לשימור ושיחזור סביבות
קדומות מהיבטים אתיים ,אקולוגיים וכלכליים.

גיאוגרפיה רגיונלית -יישובית של הגליל בעת החדשה
ד"ר זאב גרינברג
 2 3000008שש"ס 2 ,נ"ז
קורס זה יתמקד בגיאוגרפיה היישובית של הגליל .הגליל נחשב ולא בכדי ,לערש ההתיישבות היהודית בארץ
ישראל מאז תחילת ההתיישבות היהודית החדשה ועד ימנו .במהלך הקורס נסקור את ההתיישבות בגליל
החל מסוף המאה התשע עשרה ועד היום .הקורס יבחן את המושגים 'מיקום' ו'מרחב' והשפעתם על
מיקום היישובים בגליל .הקורס ייתן סקירה מעמיקה של ההתיישבות בגליל לאורך התקופות השונות תוך
הבנת המניעים להקמת היישובים ,מאפייניהם התכנוניים ,הכלכליים והחברתיים של היישובים
והתפתחותם לאורך השנים .הקורס יחבר בין התנאים הפיזיים של המרחב ,הצרכים האידיאיים והאחרים
וביטויים בחבלי ההתיישבות השונים בגליל.

מבוא לשיתוף פעולה על מקורות מים חוצי גבולות

מר רם אבירם

 2 3000014שש"ס 2 ,נ"ז
הקורס יעסוק בניתוח ולימוד של האינטראקציה בין בעלי עניין השותפים למקורות מים חוצי גבולות.
במסגרת זו נבחן את מאפייני האינטראקציה ,בין השאר תחרות ,תלות הדדית ,קונפליקט ושיתוף פעולה,

ואת התנאים הקובעים את כיוונה ועצמתה .הגישה היא רב-תחומית השואבת את מקורותיה מעולם
המושגים של דיסציפלינות שונות כגון יחסים בינלאומיים ,מדעי המדינה ועוד .דגש יושם על ההיבטים
היישומיים של האינטראקציה על מקורות מים חוצי גבולות ,מאסטרטגיות לניהול מו"מ ועד יצירת תפריט
לעידוד שיתוף פעולה .יוצגו מקרי מבחן במזרח התיכון ובמקומות אחרים בעולם ,תוך התמקדות בבעיות
הגליל וסביבותיו .הקורס כולל משחקי סימולציה ופגישות עם בעלי תפקידים המעורבים בפעילות
כמתווכים או כמובילי שיתוף פעולה.

.

א+ב

סמינר מחלקתי
פרופ' גונן שרון  3000121+3000122שש"ס 2 ,נ"ז
במסגרת הסמינר המחלקתי ,שיכונס אחת לשבועיים וההשתתפות בו הינה חובה ,יוצגו הרצאות בנושאים
שונים הקשורים לתכנית הלימודים של החוג ,ולאירועים ותהליכים גליליים -בכל התחומים .ההרצאות
יינתנו בידי צוות התכנית ,מרצים מן החוץ ,ותלמידים שיציגו את עבודותיהם הסמינריוניות ולאחריהן
יתקיים דיון.

מדעי התזונה
מבוא לתזונה נבונה-
גב' איילת ברנר מן
ב 2 - -2049099נ"ז
 1ש"ש הרצאה
מטרות הקורס :הקניית הבסיס לעקרונות התזונה הנכונה לאורך מעגל החיים .הטמעת מושגים ראשוניים ,מונחים
בסיסיים והגדרות מעולם מדעי התזונה )  ,BMI ,DRIמדידות אנתרופומטריות ,NCP ,קבוצות המזון ,עקומות
גדילה( .הכרות עם ביבליוגרפיה מקצועית ומדעית .היכרות עם הידע והכלים לביצוע הערכה תזונתית לאורך מעגל
החיים .חשיפת הסטודנטים להשפעות השונות )פיסיולוגיות ,קוגנטיביות ריגשיות וכו'( של תזונה תקינה על
התפתחות ,גדילה ,התבגרות ,בגרות וזיקנה .השלכות התזונה הלקויה בתקופות השונות לאורך מעגל החיים על
הבריאות והתפתחות מחלות .מידע לגבי צרכים יחודיים )תוספים ,מינרלים  ,ויטמינים וכו'( במעגל החיים והבעיות
המתלוות כאשר רכיב זה אינו נצרך בכמות המומלצת.

עבודה סוציאלית
היבטים חברתיים של הזקנה

ד"ר סמיר זועבי

ב 2 - 5021210.ש"ס  2נ"ז ש'
התארכות תוחלת החיים במאה ה 21-מעמידה את החברה וקובעי המדיניות בפני שינויים משמעותיים בהבטחה ושמירה
על איכות חיים נאותה .סוגיות חברתיות כגון עמדות וסטריאוטיפים ,פרישה מעבודה ,פנאי ,שמירה על בריאות ,מחלות
כרוניות ,שינויים במשפחה ותהליכים חברתיים-סביבתיים משפיעות על החברה בכלל ועל איכות חייו של הזקן בפרט.

לתהליכים ושינויים אלה יש השלכות משמעותיות על תפקודם הפיסי ,הנפשי והחברתי של אנשים מבוגרים ,ועל האופן
שבו הם נתפסים על ידי סביבתם ותופסים את עצמם ביחס למקומם בחברה .בקורס יוצגו סוגיות חברתיות מרכזיות
בתחום הגרונטולוגיה ויידונו השלכותיהן על קביעת מדיניות והשפעתן על חיי הזקנים בישראל.

ביוטכנולוגיה
כימיה אורגנית ב'*

פרופ' יעקב ויה
ד"ר סולימאן חטיב

 3.5–1012304נ"ז

 1.5ש"ש הרצאה  0.5 +ש"ש תרגיל
אלדהידים וקטונים ,חומצות קרבוקסיליות נגזרות חומצות קרבוקסיליות )אציל הלידים ,אנהידרידים,
אסטרים ,אמידים( .אמינים אלפיטיים ,חומצות אמיניות ,קשר פפטידי ,חלבונים .סוכרים ,תגובות של
סוכרים .תרכובות ארומטיות  -מושג האורמטיות ,התמרה ארומטית אלקטרופילית ,התמרה נוקלאופילית,
הכוונה של מתמיר על כניסת מתמיר שני במערכת ארומטית ,אפקט רזונטיבי .אריל הלידים ,פנולים ,אמינים
ארומטיים ,נגזרות החומצה הבנזואית .תרכובות הטרוציקליות.
•

מותנה בקורס קדם בכימיה אורגנית א/

בוטניקה

פרופ' רחל אמיר

 3 - 1021204נ"ז
 1.5ש"ש
בקורס יודגש ההבדל בין מבנה אברי הצמח העילאי ובין תפקודם :האברים שעליהם נלמד הם השורש,
הגבעול ,הגזע ,העלה ,הפרי והזרע .כמו כן יילמדו פרקים מפיזיולוגית הצמח העילאי :פוטנציאל המים בצמח,
מרכיביו וחשיבותו ,פוטוסינתזה-ריאקציות האור והחושך ,הורמונים צמחיים ,פוטומורפוגנזה.

פירוט הקורסים בחוג למדעי המחשב

חדו"א ) 1מ(
 5.0 - 0111101נ"ז

מר אלכסנדר רואינסקי

 4ש"ס הרצאה  2 +ש"ס תרגיל
פונקציה ממשית של משתנה יחיד :גבולות ורציפות ,רציפות על קטע סגור ,פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפיכות,
נגזרות ,המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי ,משפט טיילור ,כלל לופיטל ,חקירת פונקציה .פונקציה קדומה
ושיטות אינטגרציה ,אינטגרל מסויים ותכונותיו ,פונקציות אינטגרביליות ,המשפטים היסודיים של החשבון
האינטגרלי ,אינטגרל מוכלל .סדרות אינסופיות של מספרים ממשיים ,טורים מספריים :מבחני התכנסות ומשפט
ליבניץ.

מבוא למדעי המחשב ) ( C

ד"ר דני קוטלר )סמס' א'(

 5.0 – 0111401נ"ז

ד"ר דוניטה כהן )סמס' ב'(

 4ש"ס הרצאה  2 +ש"ס תרגיל  2 +ש"ס מעבדה
גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות ,שלבי כתיבת תכנית ,מושגי יסוד בשפת  ,Cתחביר השפה ,מבני בקרה,
פונקציות ,מערכים ,תכנון  ,TOP-DOWNשימושים במחסנית ,פוינטרים ואריתמטיקה של פוינטרים,
הקצאה דינמית ,קלט ופלט עם קבצים ,מחרוזות ,פונקציות רקורסיביות ,ארגומנטים ל  ,mainמערכים דו
ממדיים ,struct ,פעולות על ביטים ,שיטות מיון וחיפוש במערכים ,שימוש ברשומות לבניית עצים בינאריים
ורשימות מקושרות.
חדו"א 2
 5.0 – 011210נ"ז

ד"ר תמר צמח )סמס' א'(
מר אלכסנדר רואינסקי )סמס' ב'(

 4ש"ס הרצאה  2 +ש"ס תרגיל
דרישות קדם :חדו"א 1
סדרות וטורי פונקציות ,טורי חזקות .וקטורים במרחב תלת ממדי .מכפלות :סקלרית ,ווקטורית ,מעורבת .מישור
במרחב ,ישר במרחב .פונקציות של מספר משתנים ,גבולות ורציפות .נגזרות חלקיות מסדרים גבוהים ,נוסחת טיילור.
פונקציות סתומות ,מערכות פונקציות סתומות .אקסטרמום של פונקציות של מספר משתנים ,אקסטרמום מותנה,
כופלי לגרנג' .אינטגרל כפול ומשולש ,החלפת משתנים באינטגרל כפול ומשולש .פונקציה ווקטורית של משתנים
סקלרים .אינטגרל קווי ומשטחי .משפטי גרין ,גאוס וסטוקס.

מתמטיקה דיסקרטית
 4.0 – 0121108נ"ז
 3ש"ס הרצאה  2 +ש"ס תרגיל

ד"ר מיכל הורוביץ )סמס' א'(
מר עידן אלתר )סמס' ב'(

תורת הקבוצות :מושגי יסוד ,פונקציות ,חד-חד-ערכיות ,על והפיכות ,עוצמות של קבוצות ,משפט קנטור ,משפט קנטור-
שרדר-ברנשטיין ,יחסים ,יחסי סדר ,יחסי שקילות ,אינדוקציה ,משפט החתונה של הול .קומבינטוריקה :עקרון הכפל
ועקרון החיבור ,בחירות עם ובלי חזרות ,עם ובלי סדר ,נוסחת הבינום ,הכלה והדחה ,רקורסיה ,מספרי קטלן ,זהויות
קומבינטוריות.

מבוא לתכנות מערכות
 3.5 – 0121405נ"ז
 2ש"ס הרצאה  2 +ש"ס תרגיל  2 +ש"ס מעבדה

ד"ר איתי שרון )סמס' א'(
ד"ר תמר צמח )סמס' ב'(

דרישות קדם :מבוא למדעי המחשב
הקורס מהווה המשך ישיר לקורס מבוא למדעי המחשב .מטרתו העיקרית הנה בסוס יכולת התכנות של הסטודנט ,ע"י
כתיבת תוכניות גדולות ומורכבות .כמו כן הקורס מקנה ידע מקיף ונרחב בשפת  Cוהיכרות עם מערכת ההפעלה לינוקס.
בין הנושאים הנלמדים בקורס :מצביעים והקצאות דינמיות ,מבוא למבני נתונים )רשימות מקושרות עצים בינאריים
וגרפים( ,עבודה עם קבצים וביטים,

תכנות מונחה עצמים )(Java

ד"ר מיכל הורוביץ

 3.5 – 0121502נ"ז
 3ש"ס הרצאה  1 +ש"ס תרגיל  1 +ש"ס מעבדה
דרישות קדם :מבוא למדעי המחשב
זהו קורס מבוא לתכנות מונחה-עצמים באמצעות שפת התכנות ג'אווה .מוצגים הנושאים הבסיסיים הבאים :מחלקות
ועצמים ,כימוס ) (encapsulationוהסתרת מידע ) ,(information hidingהורשה ,העמסה ) (overloadingוהגדרה
מחדש ) (overridingשל שיטות ,ממשקים ומחלקות מופשטות ,פולימורפיזם ,מחלקות מקוננות ,מרחבי שמות
)באמצעות חבילות – .(packagesבנוסף ,הקורס מכסה יישומים ) (applicationsויישומונים ) (appletsגרפיים ,יצירת
ממשקי משתמש גרפיים ) ,(GUIטיפול באירועי משתמש ) ,(user eventsוטיפול בחריגות ).(exceptions

סדנת תוכנה ) -C#ו –(net

פרופ' דני קוטלר

 2.0 - 0199539נ"ז
 2ש"ס הרצאה  2+ש"ס מעבדה
דרישות קדם :תכנות מונחה עצמים )(Java
C# Basics, Objects& Classes, Inheritance, Arrays, Tuples, Strings, Memory Management, Operators, Delegates,
Generics, Collections, LINQ, Reflection, Exceptions Handling, Assemblies, Events, Threads, I/O Streams,
Asynchronous Methods, Serialization, Networking, Regular Expressions, ADO.NET, WPF, Azure Data Storage.

פיתוח למערכות סלולריות
 2.0 – 0199818נ"ז
 4ש"ס הרצאה

מר ערן דנן

דרישות קדם :תכנות בסביבת האינטרנט
קורס ללימוד פיתוח אפליקציות היברידיות לטלפונים סלולריים תוך התמקדות במערכת ההפעלה אנדרואיד .במהלך

הקורס נכיר מגוון רחב של טכנולוגיות צד לקוח בעולם הווב )לרבות 5

 ,(HTMLונלמד כיצד להשתמש בהן בפיתוח

מערכות ווב )אתרים ברשת האינטרנט( ,אפליקציות היברידיות לטלפונים סלולריים ,ואפליקציות היברידיות
לפלטפורמות אחרות.
הקורס מבוסס ברובו על הגישה של הספר " "Puzzle Based Learningמאת מיכאלביץ ומיכאלביץ וזכה להצלחה רבה
באוניברסיטאות מובילות בעולם .בנוסף ,יוקדשו מספר מפגשים שכל אחד מהם יוקדש לשיטת פתרון בעיות המתמחה
בתחום ספציפי ,ביניהם :חשיבה המצאתית שיטתית ) ASITו  (TRIZושיטת פתרון הבעיות של חברת מקינזי.
יכולת מנטאלית בדומה ליכולת פיזית מתפתחת כתוצאה של תרגול .הקורס כולל תרגול רב בכיתה מתוך כוונה
שהשיפור בכושר החשיבה הקריטית יורגש עד סוף הקורס .בעיות הן קשות בהגדרה .חידות הן לפעמים קשות ,אך
פתרונן מובטח ומספק הנאה והזדמנות ללמידה.

פירוט הקורסים בחוג למדעי הסביבה
אדם וסביבה

פרופ' מיכאל ליטאור

 2.5 - 1212002נ"ז
 2ש"ס הרצאה  1 +ש"ס תרגיל
השפעת בני האדם על הסביבה תבחן בעזרת סקירת התהליכים המשפיעים על השינויים הגלובליים העכשוויים .הבסיס
המדעי לכך יהיה בניית מודל קונספטואלי לאפיון וכימות התהליכים הכולל את מרכיבי מערכת האקלים ,מחזורים
ביוגיאוכימיים )פחמן ,חנקן ,גפרית וזרחן( ,המחזור ההידרולוגי והאינטראקציות שבין הגורמים השונים .ייבחן הקשר
בין השינויים הגלובליים לתהליכים נוספים מעשה ידי אדם כהתמעטות האוזון בסטרטוספירה ,משקעים חומציים,
מדבור וירידת מספר המינים.

פירוט הקורסים בחוג למדעי החי
ביות בעלי חיים

ד"ר נמרוד מרום

 2.0 - 5952200נ"ז
 2ש''ס הרצאה
לפני  10,000שנים החל ,תהליך ביות בעלי-חיים ,שהשלכותיו על האדם והסביבה אדירות ונוגעות למגוון היבטים:
ביוגיאוגראפיים ,אפידמיולוגיים ,גנטיים וחברתיים .בקורס נלמד על המאפיינים המבדילים חיות מבוייתות מחיות בר,
וכיצד נרכשים מאפיינים אלו בתהליך הביות .כמו כן ,נדון בשיטות בעזרתן מתחקים אחרי מהלך הביות בשיטות
פליאו-ביולוגיות וגנטיות ,תוך שימוש בממצא עצמות בעלי-חיים מאתרים ארכיאולוגיים )ארכיאו-זואולוגיה( .נלמד
להכיר את ההיסטוריה של מינים מבוייתים מרכזיים ובהם העז ,הכבש ,הבקר ,החזיר והכלב.

ניהול פינות חי וגני חיות

ד"ר רונה ולנסי

 3.0 - 5953199נ"ז
 2ש''ס הרצאה  2 +ש"ס סיור
הקורס יעסוק בפילוסופיה והיסטוריה של גני חיות ופינות חיי ,בחוקים המסדירים את החזקת חיות בשבי ,בסוגיות
של התנהגות בעלי חיים בשבי ,בהחזקה וטיפול בבעלי חיים .נרחיב את הלימודים על רווחת בעלי חיים בשבי ,על שמירה
על בריאותם ,על העשרה סביבתית ,על תפקיד הגן הזואולוגי בשמירה והגנה על מיני חיות בסכנת הכחדה.

פירוט הקורסים -החוג למדעי המזון
ד"ר עדי יונס

-2122211

מבוא לטכנולוגיה של מזון
 2נ"ז
 1ש"ש הרצאה
קורס מבוא זה מציג בפני הסטודנטים היבטים שונים של העבודה במקצועות המזון והתזונה ומורכבותם,
תוך חשיפה למושגים ומונחים בסיסיים מתחום מדעי המזון ,מדעי התזונה והבריאות .נושאי הקורס הם:
הכימיה של המזון ומרכיביו ,מחלות מטבוליות בעלות דרישות תזונתיות ייחודיות ,מחלות אי-סבילות למזון,
סוכרת ,תהליכים טכנולוגיים והשפעתם על המזון ,ערכי התזונה והצרכן ,היבטים הנדסיים בתעשיית המזון,
בעיות שונות שבהן נתקל התזונאי בעבודתו ותחומי התמחות במדעי המזון.

גב יום דין סבטלנה

עקרונות הפיזיולוגיה
ב 2 -2100999 .נ"ז
 1ש''ש הרצאה
מבוא לפיזיולוגיה :מבוא לפיזיולוגיה ,הומאוסטזיס ,קשר החזר .מערכת עצבים :פוטנציאל מנוחה,
פוטנציאל פעולה ,מעבר סינפטי .עצבים תחושתיים ,עצבים תגובתיים ,המערכת האוטונומית ומערכת עצבים
המרכזית .מערכת החושים ,חוש הטעם והריח .שריר :סוגים ,ארגון ותפקוד ,ויסות ההתכווצות וההרפיה.
דם :מרכיבי הדם ,הלב וערכת ההובלה .לב :הלב כמשאבה ,מחזור פעילות הלב ,המערכת העורקית ,מחזור
בכלי דם קטנים ,תחלופת החומרים בין הנימים לרקמות .מערכת הנשימה :מבט כולל .מערכת הנשימה
התהליך המכני ,תפקוד הריאה ,הובלת גזים ברקמה ,מחזור הנשימה ,בקרת הנשימה .מערכת ההפרשה:
יסודות התפקוד של הכליה ,נוזלי הגוף.

פרקים נבחרים במדע וטכנולוגיה של מזון
גב' פייגה מגזל
ב 2 -2100016 .נ"ז
 1ש''ש הרצאה
פרקים נבחרים ונושאים אקטואליים במדעי המזון והטכנולוגיה מפי מרצים אורחים מן האקדמיה,
התעשייה והמשק ,לפי תחום מומחיותם.
היבטים בתעשיית המשקאות האלכוהוליים והגבינות
ד"ר יונס עדי
ב 2 -2100036 .נ"ז
 1ש''ש הרצאה
קורס מבוא זה מציג בפני הסטודנטים היבטים מדעיים ,טכנולוגיים ותרבותיים בתעשיית המשקאות
האלכוהוליים ובתעשיית הגבינות ,תוך חשיפה למושגים ומונחים בתחום.
יין :זני ענבים והשפעתם על מאפייני היין ,מרכיבים כימיים טבעיים של התירוש ותוספים ,טכנולוגיות יצור
של יין אדום ,לבן ורוזה ,יינות קינוח )מחוזקים ומתוקים( :המתקת היינות ,שרי ,יינות תוססים ,בירה:
מרכיבי הבירה הטבעיים ותוספים ,אנזימים בבירה ופעולתם ,הבדלים בין בירות שעורה לבירות מחיטה,
חבית או פחית ,טכנולוגיה של יצור בירה )אייל ,לאגר ובירות בלגיות( ,טכנולוגיה של תהליך זיקוק ,גבינות:
הרכב החלב ,טכנולוגיות טיפול בחלב ,פסטור ,מבנה מיצלת הקזאין וקואגולציה של קזאין בעזרת חומצה
או אנזים ,גבינות על בסיס חלב דל שומן ,קטגוריות לסיווג גבינות גבן ותהליכים טכנולוגיים כלליים ליצור
גבינות.
טכנולוגיה אנזימטית בעיבוד מזון
ד"ר נתן רוטשילד
א .פ 2 -נ"ז
 1ש''ש הרצאה
הקורס יעסוק בהפקה ושימוש באנזימים .ייחודיות האנזימים וחלוקתם לקבוצות על סמך אופי פעילותם,
תחומי השימוש העיקריים באנזימים והקפו הכלכלי של תחום זה .מקורות שונים להפקת אנזימים לתעשיית
המזון .הכרת השלבים בהפקת אנזימים .מניפולציות של אנזימים לשימוש בתעשיית המזון ,רישוי אנזימים
והיבטים טוקסיקולוגים ובטיחותיים בשימוש בהם.

