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 .המיניםהמסמך מנוסח בלשון זכר אך מכוון לשני 

  

 מטרת הלימודים
תחומיים מאפשר לסטודנטים לרכוש השכלה אקדמית רחבה, המשלבת מגוון של נושאים מתחומי מדעי -החוג ללימודים רב

 חומי עניין לפי בחירת הסטודנט.בת תחומי), ביחד עם האפשרות להרחיב-והחברה (רבהרוח 

 נ"ז).  60חוגי (-נ"ז) ודו 120חוגי (-החוג מציע שני מסלולי לימוד: חד

-בלימודים רב B.A ובתואר ומעמיקה רחבהינים בהשכלה איכותית, המעוני סטודנטיםחוגי מיועד -המסלול החד .1

מעוניינים  הם בזמןבהשכלה איכותית אולם בו  לסטודנטים המעונייניםגי נועד גם הוא חו-תחומיים. המסלול הדו

  התמחות נוספת בחוג אחר . רכושללהשלים את השכלתם הכללית או 

חוגי, בנויה תכנית הלימודים כך שתהווה בסיס אקדמי מצוין ללימודי המשך לתואר -חוגי והדו-בשני המסלולים, החד .2

  תעודת הוראה בפרט.לבכלל ו שני או ללימודי תעודה

  

 תכנית הלימודים
  : בתחומי דעת סמוכיםחטיבות, כשכל חטיבה מכילה מקבצים  לושתחומיים מושתת על מבנה של ש-החוג ללימודים רב

  ומגדר.  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,כוללת את המקבצים פסיכולוגיה - ההתנהגותמדעי  תחטיב

  היסטוריה, ארץ ישראל, פילוסופיה וחקר התודעה.קבצים כוללת את המ - תרבות ורוח  חטיבת

  .קיימות, פוליטיקה וממשל ומשפט וכלכלה כוללת את המקבצים  –וממשל   קיימות החטיבה ללימודי

כל מקבץ יהיה בהיקף נ"ז.  120הוא בה חטיבה אחת שסך נקודות הזכות הנצבר בעל כל סטודנט לבחור  חוגי-החדבמסלול 

  מקבצים בחוג.לקורסי חובה כלליים ולקורסי בחירה שיבחר מכלל ה נ"ז, בנוסף 30של 

קיים מקבץ נוסף לכך נ"ז כל אחד.  20מקבצים בהיקף של  2חטיבה אחת ומתוכה בעל כל סטודנט לבחור  חוגי-הדובמסלול 

ג השני (חינוך, במסגרת החו ילמדונקודות הזכות  60נ"ז. שאר  60סך נקודות הזכות הנצבר הוא  .נ"ז 20של בהיקף כללי 

  מדעי המחשב). אסיה, כלכלה וניהול, לימודי מזרח  פסיכולוגיה, שירותי אנוש,

  תנאי הקבלה לחוג
  המכללה ברמה הנדרשת על ידי החוג.הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה של 

  דרישות המעבר משנה לשנה

נויות הכוללים: הקורסים בחוג, ובסיום קורסי המיומלפחות בשנה א' בכלל  65מותנה בממוצע ציונים של  המעבר לשנה ב'

  .סטטיסטיקה למדעי החברה ב'ו סטטיסטיקה למדעי החברה א' ,פרוסמינר

  .פטור באנגליתקבלת בבנוסף לתנאים הקודמים גם  מותנההמעבר לשנה ג' 

  . 60 הינובהם ציון עובר  ,יוניםסמינרבקורסי הו  65 הינו, למעט בקורסי הפרו"סים בהם ציון עובר 56ציון עובר בקורס הינו 

  

 חובות קורסי רמה באנגלית

נדרשים    . כל הסטודנטים B.Aבהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה, לימודי האנגלית הנם לימודי חובה לתואר

  להתחיל בלימודי האנגלית בשנה הראשונה ללימודיהם: 



5  
 

ית החל מהסמסטר הראשון ויבים ללמוד אנגלסטודנטים שרמתם טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב' או בסיסי מח

  . ללימודיהם

של השנה סמסטר ב' או מחויבים ללמוד אנגלית החל מסמסטר א'  מתקדמים ב'או  מתקדמים א'סטודנטים שרמתם 

בנוסף, כל הסטודנטים במכללה נדרשים להגיע לרמת פטור באנגלית כתנאי מקדים לרישומם  ללימודיהם. הראשונה

  לקורסים מתקדמים.  לסמינריון ו/או

 לקראת פתיחת שנה"ל תשובץ/י לקורס פרונטלי במכללה ע"י היחידה ללימודי אנגלית בהתאם לרמה אליה הנך מסווג/ת.

שינויים בקורסי האנגלית ניתן יהיה לבצע אך ורק בתקופת השינויים המוגדרת מראש. השינוי יתבצע דרך הפורטל ועל 

 בסיס מקום פנוי בלבד. 

  

  ות סמינריוניותהגשת עבוד
הסטודנט  חוגי חייב-במסלול הדוחוגי חייב הסטודנט להגיש שתי עבודות סמינריוניות, בשני מקבצים שונים. -במסלול החד

באחד מהמקבצים שבהם עליו לבחור סמינריון  תחומיים-במסגרת החוג ללימודים רב בכל חוג.להגיש עבודה סמינריונית אחת 

 הוא לומד. 

  :לעמוד בתנאי הקדם הבאים כל סטודנט נדרש ,ריוניםטרם הרישום לסמינ

 . להגיע לרמת פטור באנגלית א.

   לפחות. 65 בציון של"פרוסמינר"  הקורס את  ב.  לסיים

  

  .60ציון "עובר" בסמינר הינו ציון 

  סיורים 
תתפות בסיורים תכנית הלימודים באחדים מהמקבצים כוללת חובת ההשתתפות בסיורים ועל פי תקנון שכר הלימוד, ההש

  מחייבת תשלום. 

  

 קורסים כלל מכללתיים 

נ"ז, הדבר נועד להעשיר את עולמם הרוחני  4כל סטודנט במהלך שנות לימודיו חייב ללמוד קורסים כלל מכללתיים בהיקף 

  של תלמידי המכללה ולהרחיב את אופקיהם.

  הקורסים הנדרשים:

 ניתן לבחור מתוך שני סלים: . 1

נ"ז במקסימום. ניתן לבחור קורס רוח נוסף  4נ"ז במינימום, ועד  2ללמוד מתוך סל זה  -וחא. קורס מסל קורסי ר

 נ"ז רוח לתואר. 6במקום בחירה חוגית ולהגיע לסך של 

נ"ז. היצע הקורסים לכל סטודנט יכיל קורסים מחוגים  2ניתן ללמוד מתוך סל זה  -ב. סל קורסים בינתחומיים

  הסטודנט. אחרים בלבד ולא מהחוג בו לומד

 :בנוסף לקורס רמת האנגלית לפטורחובת למידת קורסי תוכן באנגלית במהלך התואר,  . 2

 נדרשים ללמוד קורס תוכן אחד באנגלית. –סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית מתקדמים ב'   .א

  נדרשים ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית. –סטודנטים שהתקבלו ברמת אנגלית פטור   .ב

אנגלית טרום בסיסי א', טרום בסיסי ב', בסיסי ומתקדמים א', פטורים מקורס  סטודנטים שהתקבלו ברמת  .ג

  תוכן נוסף באנגלית.
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 חובת למידת קורס מקוון אחד.  .ד

קורס הבעה ורטוריקה: קורס זה מיועד למי ששפת האם שלו אינה עברית וחויב בכך במכתב הקבלה. הקורס יקנה  . 3

  נ"ז ויוכר כקורס רוח כלל מכללתי. 2

  

  רה קורסי בחי
לרבות הציון הנדרש לסיום  ,ובאחריותו לבדוק טרם ההרשמה את דרישות הקורס טרם ההרשמה לקורסים על כל סטודנט

  .הקורס

  

  מעבר בין חטיבות / מקבצים
  בחוג.  שינוי חטיבה או החלפת מקבץ תתאפשר עד תום שנת הלימודים הראשונה של הסטודנט

  

  שינוי תכנית הלימודים 
  .ליידע על כך את הסטודנטיםעליו לבצע שינויים בתכנית הלימודים והחוג רשאי בכל עת 

  

  סיום תואר

  .הלימודים ומעלה בגמר 65 ממוצע בציון מותנית התואר קבלתחוגי -במסלול החד

  .האחרחוגי קבלת התואר מותנית בממוצע ציונים כולל של שני החוגים, בציון הנדרש בחוג -הדו  במסלול
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  :תכניות לימוד

  

 חוגית-חדתכנית       
 הם:  ההתנהגות למדעי בחטיבהקורסי החובה במקבץ הכללי        

  

 הם:  מדינה ושינוי חברתיחטיבת אדם ב יסודקורסי החובה במקבץ        

  

  חוגית-תכנית דו

  

. נ"ז כל אחד 20של בהיקף  אשר יילמדו מקבצים שניב לבחור ומתוכהחטיבה אחת בחוגית על כל סטודנט לבחור -בתכנית הדו

  . נ"ז 20, הכולל את קורסי המיומנויות (חובה) וקורסי בחירה מכלל החוג בהיקף של מקבץ כללי ילמד הסטודנט ,לכך בנוסף

לקחת קורסי יוכלו פסיכולוגיה אין חובות במקבץ הכללי והם לחינוך או לעם החוגים בשילוב ללומדים בתכנית דו חוגית 

  נ"ז. 20בחירה מכלל החוג בהיקף של 

  במדעי ההתנהגות ובחטיבה ללימודי קיימות:  חוגית דו בתכנית ללומדיםקורסי החובה במקבץ הכללי     

  

 הערות דרישות קדם נ"ז שנה שם קורס

 סטטיסטיקה א'ל מבוא 
 א'

3   

  סטטיסטיקה א' 3 סטטיסטיקה ב'מבוא ל

  שיטות מחקר כמותניות
  ב'

3    

    3  שיטות מחקר איכותניות

   2-4 ג-א  מסל קורסי רוח קורס

     0-2  ג-א  קורס מסל קורסים בינתחומיים 

 הערות דרישות קדם נ"ז שנה שם קורס

 א'  ההיסטוריה סערות מול ההיסטוריון

 

2   

    2  תקשורת וגישור בקונפליקט

  2-4 ג-א  מסל קורסי רוח קורס
 

   0-2  ג -א  ם בינתחומיים קורס מסל קורסי
 

 הערות ת קדםדרישו נ"ז שנה שם קורס

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק חובה  3 א' סטטיסטיקה א'מבוא ל

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק חובה סטטיסטיקה א' 3 א' סטטיסטיקה ב'מבוא ל

   2 ג-א  רוח מסל קורסי קורס
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  : לכלכלה החוג עם חוגית דו בתכנית ללומדיםקורסי החובה במקבץ הכללי     

  

     

  

  : אסיה מזרחדו חוגית עם החוג למדעי המחשב או לימודי בתכנית  ללומדיםקורסי החובה במקבץ הכללי  

  

  :בתכנית הדו חוגית ינוי חברתיבחטיבת אדם מדינה וש יסודקורסי החובה במקבץ     

 
  

 הערות ות קדםדריש נ"ז שנה שם קורס

  סטטיסטיקה א' 3 ב'  שיטות מחקר כמותיות

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק חובה וסטטיסטיקה ב'

 הערות דרישות קדם נ"ז שנה שם קורס

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק החוב  3 א' סטטיסטיקה א'מבוא ל

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק חובה סטטיסטיקה א' 3 א' סטטיסטיקה ב'מבוא ל

  סטטיסטיקה א' 3 ב' שיטות מחקר כמותיות

 ההתנהגות למדעי בחטיבה רק חובה וסטטיסטיקה ב'

   2 ג'-א' מסל קורסי רוח  קורס

 הערות דרישות קדם נ"ז שנה שם קורס

 א' ההיסטוריה סערות מול ההיסטוריון

 

2   

    2  תקשורת וגישור בקונפליקט

   2 ג'-א'  מסל קורסי רוח קורס
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מדעי ההתנהגות חטיבת   
 

  

 אצל לפתח החותרת לימודים תכנית עהמצי תחומיים-רב ללימודים בחוג והסביבה החברה, ההתנהגות למדעי החטיבה

ים הסטודנט התכנית במסגרת .ופוליטיים חברתיים מוסדותושל  אדם בני של ורחבה מעמיקה ראייה וסטודנטים סטודנטיות

 בחטיבה הלימודים של נכון תכנון. שונות והתערבות התמודדות דרכי וכן והחברה היחיד ברמת להתנהגות המניעים את ויכיר

  .והמדיניות, החברה, ההתנהגות מדעי של שונים בתחומים א"מ תואר לקראת המשך ללימודי מגוונות ותאפשרוי פותח

  :מקיפה תחומית-רב השכלה מציעיםבחטיבה למדעי ההתנהגות,  המגוונים הלימוד מקבצי

 הלימודים. םשוני  חברתיים ולהקשרים החיים לטווח התייחסות תוך, האדם נפש  עם היכרות מאפשר לפסיכולוגיה המקבץ

 בנויה התכנית. ולהתנהגות לחשיבה, לרגשות המתייחסים התיאורטיים ההיבטים מגוון של מעמיקה הבנה מעניקים במקבץ

 והבנת בה הבולטים התחומים עם היכרות דרך הפסיכולוגיה שלומעמיקה  רחבה תמונה לקבל לסטודנטים לאפשר במטרה

  .ביניהם הקשרים מערכות

 ומקומו זהותו של והבנה לניתוח מעשיים וכלים מרכזיות תיאוריות, יסוד מושגי מקנה אנתרופולוגיהו לסוציולוגיה המקבץ

 ולהובלת, השונים לגווניה והאנושית הישראלית בחברה ותהליכים מוסדות, תרבות, חברתיות קבוצות, בחברה הפרט של

  .חברתי שינוי

 הלימודים. והסוציולוגיה הפסיכולוגיה בתחומי הקיימים הידע מאגרי של ביקורתי מגדרי ניתוח מציע מגדר ללימודי המקבץ

 המגדרית הזהות גיבוש, המגדר תפקידי הבניית בתהליך לפרט החברה שבין הגומלין פעילות של מעמיקה הבנה מקנים

  .חיינו מציאות עיצוב על מגדר-תלויי חברתיים תהליכים של והשפעותיהם
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  מקבץ פסיכולוגיה
  

בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים. בין השאר ניתן לחלק את תחומי הפסיכולוגיה המגוונים  הפסיכולוגיה עוסקת

מחקרית ותחומים בעלי אוריינטציה יישומית. התחומים בעלי האוריינטציה המדעית האוריינטציה הלשניים: תחומים בעלי 

התפתחות וגדילה, חישה, תפיסה, רגשות, תיאוריות כוללים תהליכים קוגניטיביים (למידה, זיכרון, חשיבה, שפה וכו'), 

פסיכולוגיה ועוד. נושאים אלה משמשים כר נרחב למחקרים מדעיים מגוונים. התחומים בעלי -אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירו

-ציתפסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיה, מבחנים פסיכולוגים, פסיכולוגיה ייעו בין השאר יישומית כולליםהאוריינטציה ה

השפעה הדדית נרחבת   שכן קיימתמשום , חלוקה זו רחוקה מלהיות חדה וברורה םחינוכית, פסיכולוגיה ארגונית ועוד. אול

כך שהיא פסיכולוגיה משקף את המגוון העשיר של תכנים אלה. התכנית בנויה במקבץ הבין התחומים המדעיים והיישומיים. 

היכרות עם התחומים הבולטים בה  כדיסציפלינה מדעית דרךיכולוגיה לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסמאפשרת 

  והבנת מערכות הקשרים ביניהם.  

  תנאי הלימוד במקבץ בפסיכולוגיה

     לבחור במקבץ פסיכולוגיה.  ניתן לא –בתכנית דו חוגית עם החוגים חינוך ופסיכולוגיה  

 קורסי ללמוד יש ,בתכנית הדו חוגית) 20החד חוגית / בתכנית  30במקבץ ( הנדרשות הזכות נקודות את לצבור מנת על 

 , בנוסף לקורסי החובה.סמינר \ מהמקבץ בחירה

  

   :חובההקורסי 

 נ"ז שם הקורס
דו   דרישות קדם  שנה  חד חוגי

  חוגי

  שנה

  א'  חובה    א'  חובה 5  (שיעור +תרגיל)מבוא לפסיכולוגיה 

  א'  חובה    א'  חובה  2  פרו"ס 

  ב'  חובה  מבוא לפסיכולוגיה   ב'  חובה 2 ותיתמבוא לפסיכולוגיה התפתח

  ב'  חובה  מבוא לפסיכולוגיה  ב'  חובה  2  פסיכולוגיה חברתית

       מבוא לפסיכולוגיה   ב'  חובה  2  פסיכולוגיה קוגניטיבית

        ב'   חובה   2  פרו"ס אמפירי: הפסיכולוגיה של הבחירה 

   קורסי הבחירה המוצעים הם:

 

זנ" דרישות קדם שנה שם הקורס  

מאזוכיזם שפיר: דומיננטיות , כניעה, כאב ועונג בחיי 

  יום -היום 

 כל השנים

  
2 

 2    מהי תודעה?

 2    היבטים פסיכולוגיים של החלטות כלכליות 

     סוגיות חברתיות ואקולוגיות  –כשסביבה ומגדר נפגשים 

 2   ב + ג  תאוריות אישיות 

גב+   ילדים מציירים: התפתחות בתנועה ובצבע     2 

 2   ג  פסיכופתולוגיה

 ג  ילדים-סוגיות בהורות: קשר הוריםסמינר: *

.כל קורסי המיומנויות  

כל קורסי החובה 

 במקבץ.

6 
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יתפטור מאנגל  
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  מגדר ללימודי מקבץ 
  

סוגיות של מגדר עולות תדיר בחיי היומיום במפגש עם בני משפחה וחברים, עם חברי הקהילה שלנו וקהילות אחרות, באמצעי 

התקשורת, במקומות עבודה ובחיים הציבוריים בכלל. הצורך להבין את מקומו והשפעתו של המגדר בסביבות מגוונות 

מבחינה תרבותית, דתית, חברתית, מינית, וגופנית רק הולך וגובר ומזמין לא אחת תגובה ופעולה. מקבץ לימודי מגדר מנסה 

וסוגיות מגדריות. הקורסים השונים מעניקים לסטודנטים.ות ידע על לענות על צורך זה תוך פריסה של מגוון פרספקטיבות 

המרחב החברתי והתרבותי המורכב מגדרית שבו אנחנו מתנהלים.ות, תוך פתוח יכולת התבוננות ונתוח מעמיקים. הקורסים 

חיינו ויוצרות מציאות בוחנים כיצד סוגיות של מגדר המצטלבות עם סוגיות של גזע, מיניות דת, אתניות ולאומיות מנהלות את 

של אי שוויון, אי צדק ודיכוי חברתי של קבוצות ופרטים. ידע שהצטבר בתחומים כמו פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה 

לימודי תרבות, היסטוריה ועוד על משמעות המגדר בהקשרים מגוונים, יאפשר לסטודנטים.ות להבין סוגיות אלה לעומק 

ו אי צדק מתמשך ואולי גם ישנו בהדרגה את המבנה החברתי. הקורסים השונים יעניקו מיומנויות של ולבחון פתרונות שימנע

קריאה בתיאוריות ובסיפורי מקרה, התבוננות מחקרית במציאות החברתית, ניתוח של סוגיות, וכן מיומנויות פעולה בשטח 

ים באזור ולהשתמש בידע שרכשו כדי לפעול לקדום בנושאים מגדריים. סטודנטיות/ות שירצו בכך יוכלו לצאת לאחד הארגונ

  אג'נדות מגדריות תוך ליווי והדרכה.

  מגדרללימודי תנאי הלימוד במקבץ 
 בחירה קורסי ללמוד יש ,בתכנית הדו חוגית) 20בתכנית החד חוגית /  30במקבץ ( הנדרשות הזכות נקודות את לצבור מנת על

  , בנוסף לקורסי החובה.סמינר \ מהמקבץ

  

  :חובההורסי ק

 נ"ז שם הקורס
  דו חוגי  דרישות קדם  שנה  חד חוגי

  

  שנה

  א  חובה    א  חובה  4  מבוא ללימודי מגדר

  א  חובה    א  חובה  2  פרו"ס: שייכות והדרה במרחב הציבורי

  -  -    ב  חובה 2  : היסטוריה, תיאוריה ופרקטיקהאקטיביזם מגדרי

  קורסי הבחירה המוצעים הם:

דרישות  שנה שם הקורס 

 נ"ז קדם

  הבעיה ופתרונה  –אלימות מגדרית 

 כל 

 השנים

  2 

 2   אמא טובה, אמא רעה: מבט היסטורי, סוציולוגי ותרבותי.

  2   הגירה ומגדר: דיורים על אחריות, זהות ושייכות 

 2   זהות קהילה וחברה  –להט"ב בחברה הישראלית 

 4    מגדר בשדה והתנסות מעשית 

  2   ניות מגדר, אינטימיות ומי

 2   מגדר בעולם העבודה

 2   אופנה, סביבה וחברה  –מציאות מגדרית  מעצבות

 2   נשים ודת: יהדות כמקרה בוחן

  2   קשר משפחתי מבט עכשווי על משפחות בישראל 
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 4   פסיכולוגיה של נשים 

  2    גישות פמיניסטיות וביקורתיות –רגשות כהתנהגות חברתית 

  2    מגדר ומשפט

  2    פרספקטיבות פמיניסטיות להגירה ופליטות  –נשים בתנועה 

  2    סוגיות חברתיות ואקולוגיות  –ביבה ומגדר נפגשים סכש

  2  ב + ג   מבוא לתיאוריה קווירית –אתה חברה שלי 

  מיניות ומגדר ומה שביניהם*סמינר: 

 ג

כל קורסי 

.המיומנויות  

כל קורסי 

החובה 

 במקבץ

פטור 

יתמאנגל  

6  

 6  האם לנפש יש תרבות? מינר: ס*

  .המוצעים על סטודנט במקבץ זה לבחור סמינר אחד מתוך השניים*
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  מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 

סוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית 

יקנה מושגי יסוד ותיאוריות  ואנתרופולוגיה . המקבץ לסוציולוגיהםוניתוח להבנתםויכולת יישום של מושגים ותיאוריות 

מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה 

ורמיות חברתית, תהליכים חברתיים ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפ

שוויון -בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, ריבוד ואי

תרבותיות, מגדר, -חברתי ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית תוך התמקדות בנושאים של רב

  בדגש אזורי של צפון הארץ. -בישראל מיעוטים וערבים 

  ואנתרופולוגיה התנאי הלימוד במקבץ סוציולוגי

 קורסי ללמוד יש ,בתכנית הדו חוגית) 20בתכנית החד חוגית /  30במקבץ ( הנדרשות הזכות נקודות את לצבור מנת על 

  , בנוסף לקורסי החובה.סמינר \ מהמקבץ בחירה

  :חובההקורסי 

 נ"ז שם הקורס
  חד חוגי

  

  דו חוגי  דרישות קדם  שנה

  

  שנה

  א  חובה    א  חובה 5 (שיעור +תרגיל)מבוא לסוציולוגיה 

מבוא לאנתרופולוגיה חברתית (שיעור + 

 תרגיל)
  א  חובה 5

  
  א  חובה

  א  חובה    א  חובה  2  פרו"ס 

יש ללמוד אחד   4  החברה הישראלית

  משני הקורסים

    ב

  מבוא לסוציולוגיה
יש ללמוד אחד 

  משני הקורסים

  ב

  ב  ב  4  תיאוריות סוציולוגיות 

   קורסי הבחירה המוצעים הם:

 נ"ז דרישות קדם שנה שם הקורס

  מבט סוציולוגי על מסלולי חיים וצמתי החלטות של החיים:  waze -ב

כל 

 השנים

 2  

  2    מגדר בעולם העבודה 

  2   פוסט הומניזם 

  2   ות  גישות פמיניסטיות וביקורתי –רגשות כהתנהגות חברתית 

  2   למי אכפת ולמה? על אחריות חברתית וסמכות פוליטית 

  -כשסביבה ומגדר נפגשים 

  סוגיות חברתיות ואקולוגיות 

 
2  

  חברה, כלכלה, מדינה ואנשים -*סמינר: פריפריה אהובתי

 ג

 

ת.ל קורסי המיומנויוכ  

 כל קורסי החובה במקבץ.

יתפטור מאנגל  

6  

  6  כוח  סמינר: זהות, משמעות ויחסי*

תודעת מרחב, זהות ותרבות במסעות גילוי  –*סמינר: בין מזרח למערב 
  6  עולמים

  .המוצעים במקבץ זה לבחור סמינר אחד מתוך השניים על סטודנט*
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  קיימות וממשללהחטיבה 
 

בוססים על חטיבת קיימות וממשל משלבת לימודים מתחום הסביבה, החברה, הכלכלה וההתנהגות. הלימודים בחטיבה מ

תפיסה של צורך לאזן בין קידום  צרכי חברה וכלכלה לבין התייחסות ראויה לבעיות סביבה, פערים ועוני, ניצול יתר של 

משאבי טבע, וחוסר ביטחון אישי ותרבותי. השילוב בין לימודי סביבה וממשל מתבקש לאור משקלם המרכזי מדינות 

בקבלת החלטותוהמערכת הפוליטית הבינלאומית כשחקני מפתח  .  

סוגיה מרכזית בה עוסקים לימודי החטיבה היא האתגרים הסביבתיים, גורמיהם והדרכים להתמודדות עמם. מגוון 

.הקורסים יספק בסיס לניתוח והבנה של מורכבות הבעיה וכן את הכלים הנחוצים להתמודדות איתה   

ים להגשמת החלום, דרך השתלבות והשפעה במגוון התוכנית מיועדת למי שמעז לחלום על מציאות אחרת ושואף לקבל כל

משרות בשוק הציבורי והפרטי. הבוגרים יזכו להכשרה לקריירה כמומחים במיזמים ממשלתיים, עסקיים וחברתיים 

סביבתית ויישום פתרונות חדשניים בכל תחומי העשייה -וישתלבו בחזית המאמץ לגיבוש והטמעה של מדיניות חברתית

  .במשק

ודי קיימות וממשל מצטרפת לתכניות דומות הפועלות במוסדות אקדמיים מצטיינים ברחבי העולם, הפועלים חטיבת לימ

זכויות הדורות הבאים לשגשג  להכשיר דור של מומחים לקידום שמירה על המערכת האקולוגית והיציבות הפוליטית, ועל

הבתוכ  
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    קיימותמקבץ 
  

רבות. ההתמודדות עימם הביאה לתובנה כי  נדרשת פרספקטיבה רחבה  לאתגרי הסביבה השלכות חברתיות וכלכליות
הלוקחת בחשבון את הקשר ההדדי של הסביבה, החברה והכלכלה. מטרת המקבץ הינה להקנות ידע רב תחומי בתחומים 

חראי של פיתוח וצמיחה כלכליים וניהול א -אלו, ולפתח פתרונות יצירתיים לאתגרים הבוערים ביותר בסדר היום העולמי 
  משאבי הטבע, תוך הקפדה על צדק חברתי בעידן של משבר האקלים.  

הבוגרים שלנו יוכלו להשתלב במגוון תפקידים במגזר העסקי, החברתי והציבורי ולהפוך לסוכני שינוי סביבתי וחברתי. 
  הלימודים אינם דורשים ידע מוקדם במדעים

י לקידום צדק סביבתי ולצמצום פערים חברתיים וכלכליים מטרתנו הינה להקנות לסטודנטים ידע תיאורתי ופרקט
המשפיעים על ומושפעים מהמשבר הסביבתי. לשם כך, ילמדו במקבץ מגוון קורסים שיאפשרו להם לתרום לפיתוח וצמיחה 

  כלכליים וניהול אחראי של משאבי הטבע, תוך הקפדה על צדק חברתי.

  בין הקורסים הנלמדים במקבץ:

 ימותתכנון עירוני וקי 
 .קיימות כקונפליקט פוליטי     
 .מבוא לקיימות 
 חינוך לקיימות. 
 .גלובליזציה והשפעתה על הסביבה והחברה 
 .אנרגיה ומשבר האקלים 
 .טכנולוגיות חדשניות ויעדי פיתוח של האו"ם  

בודתו של סטודנטים מצטיינים יוכלו להשתתף בפרקטיקום במהלך הלימודים, ולהכיר מקרוב את ע -פרקטיקום          ·
  יועץ קיימות במגזר העסקי ו/או הציבורי.

לימודי המקבץ לקיימות משתלבים באופן טבעי עם לימודי פוליטיקה וממשל ו/או עם לימודים בחוגים אחרים          ·
  כדוגמת חינוך וכלכלה.

  סמינר. \ה מהמקבץ על מנת לצבור את נקודות הזכות הנדרשות במסלול, יש ללמוד בנוסף לקורסי החובה, קורסי בחיר

  

  קיימותבמקבץ תנאי הלימוד 
 סמינר. \קורסי בחירה מהמקבץ בנוסף לקורסי החובה, יש ללמוד  על מנת לצבור את נקודות הזכות הנדרשות בכול מסלול,

וג או ניתן לבחור גם חלק מהקורסים ממדעי הסביבה (בקמפוס המזרחי). על מנת לבחור קורסים כאלו יש לפנות ישירות לרכזת הח

  לראש המקבץ, ד"ר גל קרסו רומנו

 :חובההקורסי 

 נ"ז שם הקורס

  חד חוגי 

  

דרישות   שנה

  קדם

דו 

  חוגי

  

  שנה

  א  חובה    א  חובה  2  מבוא לאקולוגיה

  א  חובה    א  חובה 4 מבוא לקיימות 

  ב  חובה    ב  חובה  4  בריאות וסביבה

  ב  חובה    ב  חובה 2  כלכלה סביבתית
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  ם: קורסי הבחירה המוצעים ה

 נ"ז דרישות קדם שנה  שם הקורס

  

כל 

 השנים

  

 4    השוק החופשי ומיזמי סביבה 

 2   הפוליטיקה של משבר האקלים והסביבה

 2   בריאות וסביבה

 2   שותפות ואנוכיות בעולם החי

 2   טכנולוגיות חדשניות ויעדי פיתוח של האום 

 2   מנהל ותכנון סביבתי בישראל ובעולם 

 2   אקולוגיות בגליל  סוגיות

 2    קיימות וכלכלה עירונית 

 2   חינוך לקיימות 

 2   אחריות תאגידית ירוקה

 2   צריכה אלטרנטיבית בכלכלה ניאו ליברלית

 2   פיתוח, סביבה וקיימות באסיה

 2   חקיקה סביבתית

 2   סוגיות חברתיות ואקולוגיות  –כשסביבה ומגדר נפגשים 

  צדק סביבתי, חברתי וכלכליץ סביבה וחברה: סמינר במקב

 ג

 כל קורסי המיומנויות

 כל קורסי החובה במקבץ 6

יתפטור מאנגל  
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  מקבץ משפט וכלכלה
  

מיועד לחשיפת הלומדים למושגי יסוד ורעיונות מרכזיים בתחומי המשפט והכלכלה, על  מקבץ "משפט, כלכלה וסביבה"
  עות בתחומי קיימות וממשל.מנת להעמיק את ההכשרה וההתמקצ

המקבץ מציע בחירה מתוך סל גדול של קורסים במשפטים ובכלכלה (ברמה בסיסית), וכן בתחומי מדעי הסביבה 
  והסוציולוגיה.

  

  קורסי הבחירה המוצעים הם: 

 נ"ז דרישות קדם שנה  שם הקורס

  משפט וכלכלה  

 כל השנים

 2 

 2    חקיקה סביבתית 

 2  משפט וכלכלה

 2   וליטיקה של משבר האקלים והסביבההפ

 2  זכויות אדם בישראל

 2  למי אכפת ולמה? על אחריות חברתית וסמכות פוליטית 

 2  משפט וחברה 

 2  תקשורת וגישור בקונפליקט 

    מגדר ומשפט

    משפט עסקי

    חינוך ומשפט

    דילמות משפטיות בארגונים

    ליסודות המשפט במדינת ישרא

    קיימות וכלכלה עירונית

    אחריות תאגידית ירוקה

 2  צריכה אלטרנטיבית בכלכלה ניאו ליברלית
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   פוליטיקה וממשלמקבץ 
  

. בנוסף לידע העיוני, סטודנטים ירכשו 21-פוליטית המשתנה של המאה ה-עוסק במציאות החברתית  מקבץ פוליטיקה וממשל

המקבץ מתמקד  .השתלבות במגוון תפקידים במוסדות ציבור, בשוק הפרטי ובמגזר השלישיכלים מעשיים הרלוונטיים ל

 במפגש בין מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, ניהול ויישוב סכסוכים, תרבות ותקשורת.

. הקורסים מוכוונים לפיתוח התמצאות והבנה של המציאות הפוליטית בישראל ובמזרח התיכון, בתוך ההקשר הגלובלי הרחב

מגוון הקורסים מציעים נתיבים מגוונים להעמקה בסוגיות חברתיות ופוליטיות קרובות המעצבות את חיינו, וכן חשיפה 

  לאתגרים חברתיים ופוליטיים רחוקים במזרח הרחוק, אפריקה, אירופה וארה"ב.

הם מבססים מחשבה הקורסים מספקים כלים פרקטיים בתחומי משא ומתן, קבלת החלטות, וניתוח מדיניות. כמו כן 

עצמאית וביקורתית ביחס לשאלות יסוד אודות צדק, כוח, ממשל ראוי, שיח פוליטי ומעורבות אזרחית. המקבץ מעודד 

  סטודנטים ליזום פעילויות ואירועים סביב נושאים שעל סדר היום הציבורי ולקידום עשייה אזרחית משמעותית.

  סמינר. \סלול, יש ללמוד בנוסף לקורסי החובה, קורסי בחירה מהמקבץ על מנת לצבור את נקודות הזכות הנדרשות בכל מ

  בין הקורסים הנלמדים במקבץ: 

  תנועות חברתיות במבט גלובלי

  אפריקה: קולוניאליזם, עצמאות ופיתוח

  ניהול ויישוב סכסוכים: מתאוריה למעשה

  מעבדות לחירות ולשוויון אזרחי

  רטוריקה ודיבייט

  ות וביקורת על כוח וגזענותלבן על גבי שחור: תאורי

  תקשורת וגישור בקונפליקט

  שיקולי מדיניות בזירה הבינלאומית

  

  

  :חובהה קורסי

  

  

  

  

  

  

  

 נ"ז שם הקורס
חד 

  חוגי

  

  שנה

  

  

דרישות 

  קדם

  דו

  חוגי
  שנה

  א'  חובה    א'  חובה 2 מבוא לפוליטיקה וממשל 

 א'  חובה    א'  חובה  4  חלק א'–ניהול ויישוב סכסוכים: מתאוריה למעשה 

  ---  ---    א'  חובה 4  גיאוגרפיה של ערים ועיור במבט גלובלירו"ס פ
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  וצעים הם:מרסי הבחירה הוק

   

 נ"ז דרישות קדם שנה  שם הקורס

  פלסטיני-אז מי אשם? על שורשי הסכסוך הישראלי

כל 

 השנים

 2  

  2   אפריקה: קולוניאליזם, עצמאות ופיתוח 

  2    ופוליטיקה בעיצוב המרחביתרבות 

  2   דמוקרטיה דמוקרטיזציה בעולם הערבי

  2    הפוליטי של מדינת ישראל  שטרהמ

  2    הפוליטיקה של הזהיות בישראל: בין עבר להווה

  2   הפוליטיקה של משבר האקלים והסביבה

  4   אדם בישראל זכויות 

  2   קורס בחירה פו"מ

  2   יסודות המשפט במדינת ישראל 

  2   של מבוא לפוליטיקה וממ

     מגדר ומשפט

  2   מלחמות תרבות: שורשי החילון והחרדיות ביהדות המודרנית 

  2   מעבדות לחירות ולשוויון אזרחי 

  2   משפט וחברה

  2   סוגיות אתיות בהגירה

  2   פילוסופיה פוליטית 

  2    רב תרבותיות במשפט ובפוליטיקה בישראל 

  2   ה בטלוויזיה ובקולנוערגעים גדולים: פוליטיקה והיסטורי

  2   תנועות חברתיות במבט גלובלי

  2   קונפליקטתקשורת וגישור ב

 ג'  סמינר קונפליקט מקומי קונפליקט גלובאלי 

 כל קורסי המיומנויות

 כל קורסי החובה במקבץ  6

יתפטור מאנגל  
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  חטיבת מדעי הרוח
 

  תקציר על החטיבה יעודכן בהמשך 
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   וריהמקבץ היסט
  

לימוד ההיסטוריה מעלה שאלות על העבר, ההווה והעתיד, ומסייע להבנת מציאות חיינו באופן עמוק ומורכב יותר. 

"היסטוריה" פירושה חקר העבר, ובשפות מסוימות "סיפור העבר", ועניינה הוא בכל אירוע שהיה בעבר והשאיר אחריו עקבות 

אחרות. כגוף ידע התחילה ההיסטוריה להתגבש לפני אלפי שנים ביוון העתיקה  בכתב, באומנות, בזיכרון האנושי או בדרכים –

במערב, ובסין במזרח, והיא ממשיכה להתפתח גם כיום. כתחום מחקר, ההיסטוריה היא בינתחומית והיא עומדת בזיקה 

לימודי המקבץ אנו  לדיסציפלינות רבות כמו הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, הספרות וחקר התרבות. במסגרת

ידע רחב לצד הקניית כלים למחקר בתחומי ההיסטוריה והתרבות הישראלית, היהודית והכללית -שמים דגש על יצירת בסיס

   במערב ובמזרח, ומעודדים את הדיון בסוגיות היסטוריות ואקטואליות כאחד. –

  

  סמינר. \קורסי בחירה מהמקבץ לקורסי החובה,  בנוסףיש ללמוד  על מנת לצבור את נקודות הזכות הנדרשות בכול מסלול,

    חובה:הקורסי 

 
  קורסי הבחירה המוצעים הם:

  שנה   חד חוגי  נ"ז שם הקורס
דרישות 

  קדם
  שנה  דו חוגי 

  חובה 2 רומא -מבוא להיסטוריה עתיקה 

  א'

  חובה  

  חובה    חובה  2  ההיסטוריון מול סערות ההיסטוריה     א'

אירועים פוליטיים וחברתיים –פרוסמינר 

  ארצות הברית בהיסטוריה של 
4 

    חובה
---  

    חובה  2  מבוא לימי הביניים 

  ב'

צריך 

לבחור 

אחד מבין 

  הקורסים 

---    

  ב'

  חובה  חובה  2  החדשה  בעת  מבוא לאירופה

 נ"ז דרישות קדם שנה סשם הקור

על צמיחתה של תנועה ששינתה את ההיסטוריה  -תולדות התנועה הציונית 

  יהודיתה

 כל השנים

 
2 

 2   תולדות הצילום כתולדות התקופה המודרנית 

הזיכרון הקולקטיבי  –חי ועל גלגוליהם של מיתוסים אחרים -על אגדת תל

  הישראלי 

 
2 

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

 1967מלחמות מבחוץ ומלחמות מבפנים: חברה ותרבות בישראל  בין השנים 

  1987-ו

 
2 

 2   מהפאב לצלחת: מסע היסטורי בעקבות תרבות האוכל והשתייה במערב

 2   על כתיבת יומנים בגטאות -לכתוב מתוך התופת 

 2   לבנון בעת החדשה 

מאברהם אבינו עד  -האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות העם היהודי

  בנימין נתניהו

 
2 
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 2    יר דיוקנו של בן גוריון כמנהיג צע

    עיון בעדויות מתקופת השואה 

 2   בין כיבוש פולין לנפילת ברלין: הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה

  *סמינר: שורשי הסכסוך הלאומי הערבי יהודי בימי המנדט הבריטי

 ג'

 כל קורסי המיומנויות

 כל קורסי החובה במקבץ

יתפטור מאנגל  6 
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 מקבץ ארץ ישראל
 

תחומי, -שראל היא חבל ארץ זעיר בעל משמעות עמוקה למיליארדי בני אדם בעולמנו. "לימודי ארץ ישראל" הם שדה רבארץ י

במטרה לקבל תמונה מעמיקה ומגוונת  –המשלב דיסציפלינות שונות: היסטוריה, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, מדע הדתות, ועוד 

ישראלי, בדגש על המרחב -נתמקד ברבדים שונים של הפסיפס הארץ ככל האפשר של הארץ ושל תושביה. במקבץ ארץ ישראל

מגיאולוגיה ופרהיסטוריה, גיאוגרפיה פיזית ויישובית אל ההיסטוריה היהודית,  -הגלילי, באמצעות קורסים במגוון נושאים 

במקבץ מלמדים פוליטיים שהשפיעו ועודם משפיעים על הארץ ועל תושביה. -הנוצרית והמוסלמית בארץ ובמרחבים הגיאו

 ממיטב המרצים והמומחים לחקר היבטים שונים של הקיום הארץ ישראלי בעבר ובהווה.

  

  סמינר. \קורסי בחירה מהמקבץ בנוסף לקורסי החובה, יש ללמוד  על מנת לצבור את נקודות הזכות הנדרשות בכול מסלול,

    :חובההקורסי 

 
  קורסי הבחירה המוצעים הם:

  שנה   חד חוגי  נ"ז שם הקורס
דרישות 

  קדם
  נהש  דו חוגי 

  א'  חובה    א'  חובה 2 רומא -מבוא להיסטוריה עתיקה 

  א'  חובה     א'  חובה  2  ההיסטוריון מול סערות ההיסטוריה   

  חובה  2  מבוא לימי הביניים 
  ב

  חובה  
  ב

  חובה    חובה  2  תולדות התנועה הציונית עד מלחה"ע הראשונה

 נ"ז דרישות קדם שנה סשם הקור

  שיעורים באנתרופולוגיה היסטורית  -יך אנתרופולוגיה חוקרת את העבר? א

 כל השנים

 2 

 2   ארץ ישראל בעת החדשה: דמיון ומציאות 

 2   בין כיבוש פולין לנפילת ברלין: הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה

 2    ארץ ישראל בתקופת בית שני 

 2   דפוסים בתולדות ההתיישבות הציונית 

 2   החברה הערבית בישראל 

 2   חפירה ארכיאולוגית לימודית 

 2   תולדות הצילום כתולדות התקופה המודרנית 

הזיכרון הקולקטיבי  –חי ועל גלגוליהם של מיתוסים אחרים -על אגדת תל

  הישראלי 

 
2 

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

 1967ות מבפנים: חברה ותרבות בישראל  בין השנים מלחמות מבחוץ ומלחמ

  1987-ו

 
2 

 2   מהפאב לצלחת: מסע היסטורי בעקבות תרבות האוכל והשתייה במערב

 2   על כתיבת יומנים בגטאות -לכתוב מתוך התופת 

 2   לבנון בעת החדשה 

מאברהם אבינו עד  -האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות העם היהודי

  ין נתניהובנימ

 
2 
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 2    דיוקנו של בן גוריון כמנהיג צעיר 

 2   בין כיבוש פולין לנפילת ברלין: הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה

  *סמינר: שורשי הסכסוך הלאומי הערבי יהודי בימי המנדט הבריטי

 ג'

 כל קורסי המיומנויות

 כל קורסי החובה במקבץ

יתפטור מאנגל  6 
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התודעה מקבץ חקר  
  

נושא מרתק שנמצא כיום בחזית המחקר בתחומים שונים (כגון  –מקבץ חקר התודעה מקנה ידע מגוון ורחב בחקר התודעה 

  נוירופסיכולוגיה ובינה מלאכותית). התוכנית מתמקדת בפן החיובי של חקר התודעה והחוויות האנושיות לסוגיהן.

ת צמח בעשרות השנים האחרונות בכיוונים מפתיעים, ועל כן הקורסים המחקר המדעי בנושא התודעה והחוויה הסובייקטיבי

בתכנית עוסקים בחקר התודעה מזוויות מגוונות. למשל: התודעה בתרבויות ודתות שונות, הקשר בין כאב ועונג, מיניות, 

למשל מדיטציות, תיאוריות אבולוציוניות אודות התפתחות התודעה, ומצבים מוחיים ותודעתיים בזמן פעילויות שונות (

 פעילות גופנית, ועוד). בנוסף, יתקיימו מספר סדנאות מעשיות בחקר התודעה. 

במסגרת הלימודים במקבץ מתאפשרת לסטודנטים בחירה רחבה בין הקורסים השונים, בהתאם להעדפות אישיות ותחומי 

  עניין.

שיבה החדשנית והביקורתית. הכשרה זאת לימודי חקר התודעה מטרתם, בין השאר, לפתח אצל הסטודנטים את יכולת הח

  . 21-הולמת את המיומנויות הנדרשות הן באקדמיה והן בתעשייה של המאה ה

  

  

:חובההקורסי   

 

 

 קורסי הבחירה המוצעים הם:

  שנה   חד חוגי  נ"ז שם הקורס
דרישות 

  קדם
  שנה  דו חוגי 

  א'  חובה    א'  חובה 2 מבוא לפסיכוביולוגיה 

  א'  חובה     א  חובה   2  היסודות הפילוסופים של מדעי הקוגניציה 

  א'   חובה     א'  חובה  2  פרו"ס פסיכולוגיה אבוציונלית 

 נ"ז דרישות קדם שנה סשם הקור

  היסודות הפילוסופים של מדעי הקוגניציה 

 כל השנים

 2 

 2    חקר התודעה באמצעות תנועה

 2     שפה מוח וקוגניציה 

 2    דעה ואבולוציה נפלאות המוח היולד: מיניות, תו

 2   יום-מאזוכיזם שפיר: דומיננטיות, כניעה, כאב ועונג בחיי היום

 2    מהי תודעה?

 2   זן בודהיזם ואומנויות הזן ביפן 

 2   פילוסופיה סינית 

 2    מבוא לפילוסופיה של המדע

  : סמינר

 ג'

 כל קורסי המיומנויות

 כל קורסי החובה במקבץ

יתפטור מאנגל  6 
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  קבץ פילוסופיהמ
  

חכמה), וכשמה כן היא, מכירה לנו אוצרות יסוד  –אהבה, 'סופיה'  -'פילוסופיה' משמעותה אהבת החוכמה (ביוונית: 'פילו'

. העיסוק הפילוסופי משפר את חדות ומדעי הטבע החברה ,במחשבה האנושית ומהווה עד היום את אבן הפינה של הרוח

הלב לאחר. תכנית המקבץ מתמקדת בלימודי הלוגיקה (תורת ההיגיון), אתיקה (תורת  החשיבה, יכולת הניסוח ותשומת

המוסר), אתיקה סביבתית, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של המדע, המסייעים לביקורת ועשייה מושכלת. קורסי המקבץ 

  ם במגוון תחומי ידע אחרים.ידע וכלים רבי ערך להתפתחות אישית, הרחבת אופקים ושיפור ההישגי מספקים לסטודנטים

  .בחירה וקורסי  פילוסופיה במקבץ סמינריון ללמוד יש במסלול הנדרשות ז"נ-ל להשלים מנת על

  

   :חובההקורסי 

 נ"ז שם הקורס
דרישות   שנה  חד חוגי

  קדם

  שנה  דו חוגי

  חובה  2  אתיקה

  א'

  ----  -  

  חובה    חובה  2  מבוא ללוגיקה א'

  א'

  חובה     חובה  3  מבוא ללוגיקה ב' 

  אריסטו וההלניסטים מבוא לפילוסופיה יוונית

  (שיעור +תרגיל)  
3  

  חובה    חובה

   סוקרטס ואפלטון מבוא לפילוסופיה יוונית

  (שיעור +תרגיל)
2  

  חובה    חובה

  -  ---    ב'  חובה  2  מבוא לפילוסופיה חדשה: האמפיריציסטים וקאנט
  ---    חובה  2  מבוא לפילוסופיה חדשה: הרציונליסטים

  

  : םקורסי הבחירה המוצעים ה

 נ"ז דרישות קדם שנה שם הקורס

ג-ב  העידן הפוסט טראומטי   2 

   מבוא למטאפיסיקה 

 כל השנים

 2 

 2   אריסטו וההלניסטים  –מבוא לפילוסופיה יוונית 

 2   סוקרטס ואפלטון  –מבוא לפילוסופיה יוונית 

 2    רבגוניות החיים בגליל

 2    והיסטוריה של הטכנולוגיה  הפילוסופי

 2   פילוסופיה של הלשון 

 2   פוזיטיביסטים  –פילוסופיה של המדע 

 2    פילוסופיה, אמונה ושאלות של מוסר (האם אלוהים רע?)

 2   רטוריקה ודיבייט 

 2   פילוסופיה, אמונה ושאלות של מוסר (האם אלוהים רע?)

    פילוסופיה של אהבה 

 2   ארץ, מפלצות ומלאכים: מסע אל פילוסופיית הטבע הקדם מודרניתשמיים ו

 6 כל קורסי המיומנויות ג'
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 כל קורסי החובה במקבץ  עניין של חיים ומוות : סמינר

יתפטור מאנגל  
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  תחומיים-המכון לאומנויות והחוג ללימודים רב - תכנית שילוב אקדמי
  תכנית חד חוגית

על פני ארבע עדו לתלמידי המכון לאמנויות בתל חי החפצים לזכות בתואר אקדמי. הם נפרשים נוהלימודים במסלול זה 

  רוט בהמשך.יעל פי הפ ,נ"ז אקדמיות מדי שנה 22-20-כדרש הסטודנט לצבור ישנים, במהלכן י

    :תכנית  השילוב האקדמי תכלול את המקבצים הבאים

 נ"ז 34 מקבץ כללי

  נ"ז 4   יקורס רוח+ קורס בינתחומ

  נ"ז  40  מקבץ תרבות ורוח לשילוב אקדמי  

  נ"ז 12  קורסים אקדמים במכון לאומנויות 

  נ"ז 30 דע  לימודים במכון לאומנויותבהכרות 

  

  

  המקבץ הכללי כולל קורסי בחירה מכלל החוג. 

  סמינריונים. 2המקבץ תרבות ורוח כולל 

לימודים במכון בנ"ז בקורסים אקדמיים, נוסף להכרות  78ות במסלול המשולב לצבור לפחים הסטודנט יםסה"כ נדרש

  ציוניו של הסטודנט. החוג ועל סמךל ידי טבלת הקורסים שהוכרו ע ל סמךינתנו עילאמנויות. ההכרות הן אישיות ו

להכרה  זכאי אינוסטודנט אם ה. לא אקדמיות, מהקורסים הנלמדים במכון לאמנויות הכרותשל  נ"ז 30עד ניתן לצבור 

 החוג.שלים את הנקודות החסרות בקורסי בחירה מן לה יהיה עליו ,נ"ז 30 במלוא

  הערות:  

אינו נחשב לתלמיד סטודנט של המכון לאומנויות הבוחר מסלול אקדמי שונה, התכנית שהוצגה להלן מהווה מסלול מוגדר. . 1

ים את לימודיו לתואר אקדמי בתוך אינו יכול לערוב לכך שישלים תחומי-רבללימודים החוג משום כך   .השילוב האקדמי

  .שיתכנו בשל אילוצי מערכת ,שניםארבע 

  חי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה הקורסים מעת לעת. -. המכללה האקדמית תל3

המשך לימודיהם בחוג ללימודים רב תחומיים אינו מובטח אוטומטית,  –שיפסיקו לימודיהם במכון לאמנויות  סטודנטים. 4

  המשך לימודיהם יתקיים בוועדת המעקב החוגית בתאום עם מדור רישום.דיון ב

   

  קבלה לתכניתהתנאי 

  .יםתחומי-רבללימודים תנאי הקבלה לחוג לם יהזתנאי הקבלה לתכנית 

  

ולא לתכנית הלימודים במכון  ים,תחומי-רבללימודים למען הסר ספק, התכנית המפורטת להלן מתייחסת למערכת הלימוד בחוג  1

  מנות.לא
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  תחומיים -מקבץ חינוך בחוג ללימודים רב
  

בתנאי הקבלה לחוג זה. מקבץ זה מיועד  עומדים ללמוד בחוג לחינוך, אך אינם המקבץ מיועד לסטודנטים המעוניינים

 בתום שנה א' ניתן: להעניק אפשרות נוספת לקבלה לחוג לחינוך, על סמך ההישגים בתכנית.

 חינוך ולימודים רב תחומיים. ללמוד בתכנית דו חוגית בחוגים . 1

 להמשיך את לימודי התואר בתכנית חד חוגית בחוג ללימודים רב תחומיים. . 2

 

  תנאי המעבר לחוג לחינוך הם:

  ות  והרכב הקורסים החוג רשאי לשנות את שמ *

  בהרות כלליות:ה

 תכנית הלימודים במקבץ חינוך מתפרסת על פני שנה אקדמית מלאה. . 1

הלימודים במקבץ חינוך מורכבים מקורסי חובה של החוגים חינוך וללימודים רב תחומיים. היקף נקודות הזכות הנלמדות  . 2

  נ"ז.  39 -במסגרת תכנית זו, לא יפחת מ

  כנית הם קורסי חובה. תכנית הלימודים לא ניתנת לשינוי ולא ניתן להסיר כל הקורסים הנלמדים בת . 3

  ו/או להוסיף קורסים (למעט קורס רוח כלל מכללתי). 

כל נקודות הזכות שנלמדו במסגרת מקבץ חינוך, מוכרות ונצברות לתכנית הלימודים החדשה, בהתאם לתנאים המפורטים  . 4

 לעיל. 

 ך ולמודים רב תחומיים, מאפשרת סיום לימודים לתואר, תוך שנתיים נוספות. קבלה לתכנית דו חוגית בחוגים חינו . 5

משמעותה לימוד שלוש שנים נוספות בחוג לחינוך בנוסף לשנה שנלמדה בחוג ללימודים  לתכנית חד חוגית בחוג לחינוךקבלה  . 6

  תחומיים. -רב

 לפחות. 75 להיות טהסטודנ המשוקלל של הציונים על ממוצע –על מנת להיות זכאי לתואר בחוג לחינוך  . 7

 במעבר חוג, השנתון הרלוונטי הוא שנתון השנה בה התקבל לחוג החדש. . 8

 מדור רישום.  -להגיש טופס בקשה למעבר בין חוגים, באתר מכללת תל חי   בתום שנת הלימודים, על הסטודנט . 9

וונטיים אך ורק לחוג זה, עם המעבר ההכרות והפטורים שיוכרו על סמך לימודים קודמים בחוג ללימודים רב תחומיים, רל . 10

  לחוג לחינוך, תתבצע בחינה מחודשת של ההכרות.

  שם הקורס נ"ז הציון הסופי הנדרש

  ההיסטוריון מול סערות ההיסטוריה   2  75 מינימום שלציון 

 היסטוריה של החינוך 2 80ציון מינימום של 

  חינוך לקיימות   2 75 ימום שלמינציון 

  מבוא לאנתרופולוגיה חברתית (שיעור + תרגיל)  5 75 מינימום שלציון 

  מבוא ללימודי מגדר  4 75 מינימום שלציון 

 מבוא לסוציולוגיה 5  75ציון מינימום של 

 מבוא לסטטיסטיקה א' (שיעור + תרגיל) 3 70ציון מינימום של 

 סטטיסטיקה ב' (שיעור + תרגיל)מבוא ל 3 70ציון מינימום של 

  מבוא לפילוסופיה של החינוך   4  80ציון מינימום של 

  מבוא לפסיכולוגיה ( שיעור + תרגיל)  5   80ציון מינימום של 

 מיומנויות אקדמיות 4 75 מינימום שלציון 

 סה"כ 39 

 קורסי שנה א'ל לפחות בכ 80בנוסף ממוצע כולל של 
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בתכניות מסוימות בחוג לחינוך, ההכרות (בקורסים שנלמדו במקבץ חינוך) יחשבו כחלק מקורסי הבחירה בחוג לחינוך,  .11

חינוך, לבין לימוד קורסי בחירה  ויפחיתו את מכסת הבחירה. יחד עם זאת, ניתן לבחור בין הכרות בקורסים שנלמדו במקבץ

     בחוג לחינוך.
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  תחומיים -מקבץ כלכלה וניהול בחוג ללימודים רב

   חוגית-תכנית חד
  

  

  התכנית מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד בחוג לכלכלה וניהול אך חסרים את תנאי הקבלה הנדרשים. 

  

  

  ת הלימודיםתכני                                                

נקודות 
 זכות

ס ש"
הרצאה 
 ותרגול

 שם הקורס

 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  5 4

  יסודות החשבונאות א'  4  4

 מיקרו –מבוא לכלכלה א'  5 4

 מבוא לניהול  2 2

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א' 5  4

 2ואינטגראלי  חשבון דיפרנציאלי 5 4

 ומאקר –מבוא לכלכלה ב'  5 4

 מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב' 5 4

  תמחיר וחשבונאות ניהולית   3  3

33    
  סה"כ

  

  נ"ז קורסי בחירה רב שנתית כחלק מהתואר: 6כמו כן, יש עוד 

, ניהול סכסוכים תאתגרים והזדמנויו –בחירה מהחוג לכלכלה וניהול, מתוך הקורסים: משפט עסקי, משפט וכלכלה, כלכלת סין  -נ"ז 2

  הכלכלית והעסקית. בזירה

רשימת קורסים מפורסמת באתר  -קורס מדעי הרוח+ קורס מסל הקורסים הבינתחומיים –נ"ז נוספים לבחירה עד סיום התואר  4

  . החוג
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  רצוי להירשם לקורסים אלו בשנה א'.*

  אים: בתום שנה א' ניתן להתקבל לשנה ב' בחוג לכלכלה וניהול לאחר עמידה בתנאים הב

  לפחות 56ציון   1 חדו"א 

  לפחות 56ציון   2 חדו"א 

  לפחות 60ציון   מבוא לכלכלה א'

  לפחות 60ציון   מבוא לכלכלה ב'

  לפחות 56ציון   מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'

  לפחות 56ציון   מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'

  .ות בכל קורסי שנה א'לפח 70ממוצע כולל של בנוסף לאמור לעיל יש להשיג 
  

  

  

  הערה: 

הלימודים  המסלול לאנשים עובדים בחוג לכלכלה וניהול.  דרך קורסיםעקב התנגשויות יתכן ויתקיימו לימודים בחלק מה  .א

ובימי שישי בין השעות  14:15-19:45במסלול לאנשים עובדים מתקיימים בימים חמישי ושישי, בימי חמישי בין השעות 

, כיוון ששני המסלולים לא חופפים מבחינת ובסמסטר הקיץ ן ויתקיימו לימודים במהלך חופשת סמסטר. יתכ08:30-13:45

  .לוחות הזמנים
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   (אפיקים) פליאהתכנית 

  תחומיים-תכנית מצוינות  בחוג ללימודים רב

העניק מסגרת מעוררת השראה היא תכנית הצטיינות אקדמית. מטרתה להוות מרחב של הצטיינות אינטלקטואלית ול תכנית פליאה

שתאתגר ותדחוף קדימה סטודנטים בעלי פוטנציאל לתרומה מחקרית יוצאת דופן. התלמידים נבחרים לתכנית על פי איכויותיהם (בהירות 

ה מחשבה, מקוריות, קולגיאליות) וזוכים ליחס מיוחד ולציפיות מיוחדות: לצד מידה רבה יותר של חופש בבחירת תכני הלימוד, מצופ

מהם עצמאות ומעורבות פעילה במגוון הפעילויות של התכנית. התכנית היא רבת פנים ומעמיקה. לצד ההתמקדות ביצירתיות והתמחות 

בתחומי הרוח, התכנית מספקת היכרות עם המתרחש במדעי הטבע. מעבר להיבט הלימודי, התכנית שמה דגש מיוחד על יצירת קבוצה 

עמוקה של המשתתפים זה לזה ולסביבתם האנושית. לבוגרי התכנית יהיו מאפיינים של אנשי מחקר, קולגיאלית שמתאפיינת באכפתיות 

אנשי רוח במובן הקלאסי וגם של מובילי דעה חברתיים. תכנית פליאה מעניקה ללומדים בה מלגות לימודים משמעותיות המאפשרות 

כשרים ויהיו חלק מקבוצה שבה יכולותיהם יוכלו לבוא לידי להם להתרכז בפיתוח כישוריהם. בתכנית יפגשו המשתתפים עמיתים מו

 .ביטוי

 ), תעודת בוגר תכנית אפיקים למצוינות.(.B.Aובוגרות התכנית, לצד לתואר הראשון  בוגריםעם סיום הלימודים, יקבלו 

 

 תהליך הקבלה: 

  .בנוסף לעמידה בתנאי הקבלה לחוג הרב תחומי, יוזמנו המעומדים לראיון אישי

  ומעלה. 85בתכנית משנת לימודים לשנה מתקדמת יותר, יותנה בעמידה בסיום הקורסים השונים בממוצע  המעבר

    חובה:הקורסי 

 

   

 שם הקורס
דרישות 

 קדם
  חד חוגי  נ"ז

  שנה

    חובה  2    בעיית הרוע

  א
  חובה  2    מחשבות ניהליסטיות 

  חובה  2    פרו"ס מתקדם 

    חובה  2    מבט רב תחומי 

  ב

  

  

  חובה  2    הפוליטי האישי הוא 

  חובה  2    אודיסיאה

  חובה  2    אתיקה מדע וטכנולוגיה 

  ב'+ ג'  חובה       סדנת מצטיינים 

       12    סה"כ
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לאנשים עובדים תכנית פריסה -נספח  

 פירוט תכנית הלימודים תחת החוג ללימודים רב תחומיים:

 שנה א'-

הקורסשם  היקף נ"ז  
 מבוא לפסיכולוגיה 4

טטיסטיקה למדעי החברה מבוא לס 3
 א'

3 
מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה 

 ב'
חלק א' מיומנויות אקדמיות 2  
  מבוא ללימודי עבודה  4

 

 שנה ב'- 

הקורסשם  היקף נ"ז  

2 
יהודים וערבים  –נפרדים ומשותפים 

 בשווקי העבודה
 מיומנויות אקדמיה חלק ב' 2
 סביבה וחברה  2
מודהאדם העובדת בתנ"ך ובתל 2  

2 
-החברה האזרית בעידן הנאו

 ליברלית

2 
אתיקה ומוסר בעידן התעסוקתי 

 המודרני 

4 
מלחמות מבחוץ ומלחמות מבפנים: 
היסטוריה, תרבות וחברה בישראל 

1987-1948  
 מבוא לאנתרופולוגיה  2

 

 שנה ג'-

הקורסשם  היקף נ"ז  
 הגירה וגלובליזציה בעידן המודרני  2
לויות מבוא ללימודי מוגב 2  
 ביקור קצר בנחלת הכלל 2
קה של הזהויות יהפוליט 4  

4 
עבר שנשאר: זיכרון השואה 

 בישראל 
ןסמינריו 6  

 

 שנה ד'-

הקורסשם  היקף נ"ז  
 מלחמות מבחוץ ומלחמות מבפנים 4
אתיקה ומוסר בעידן התעסוקתי  2

 המודרני 
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   תקצירי הקורסים
  

 לסטיניפ-אז מי אשם? על שורשי הסכסוך הישראלי 

  שילון אביד"ר 

  נ"ז  2, ס "שש 2, 7077870

פלסטיני הוא אחד הבולטים בעולם מאז ראשית המאה העשרים ועד ימינו. אין ספק שהוא גם מעצב את מציאות -הסכסוך הישראלי

ס זה נבחן כיצד החל חיינו כאן. כולנו נוטים להתווכח עליו, אך מעטים מודעים לראשיתו ולנסיבות היווצרותו לעומקם של דברים. בקור

הסכסוך, מה תרם להתפתחותו, מה היו האירועים הבולטים שעיצבו אותו וכיצד ניסו לפתור אותו מראשיתו ועד ימינו. בתום הקורס 

  הסטודנטים יקבלו הבנה טובה יותר של שני הצדדים, על הזרמים השונים שפעלו ופועלים בהם. 

  

 אחריות תאגידית ירוקה

  גרינפלד עשהאלד"ר 

  נ"ז  2, ס "שש 2, 7077855

השנים האחרונות, התפתחו כלים המגשרים בין תאגידים עסקים שעניינם  50-סביבתית ב-עם התפתחות החשיבה והרגולציה החברתית

השגת רווח כלכלי, לבין ערכי החברה והסביבה. כלים אלה שחלקם וולנטרים וחלקם מנדטוריים ונדרשים ע"י הרגולציה, מממשים את 

 ESGאחריות תאגידית. אחד הכלים המרכזים בהקשר זה הוא ניתוח סיכוני  –התאגידים על השפעתם הסביבתית  אחריות

)Environment, Society, Governess  =  סביבה, חברה, ממשל) המהוה תחום עסקי המשרת את מטרות הפירמה להגדלת רווחיות

ה ודווח על ההשפעה של פעילות התאגיד על החברה מגיוון תעסוקתי ועד לטווח ארוך והקטנת סיכונים. זה נעשה באמצעות מיפוי בחינ

  לבטיחות עובדים, וההשפעה על הסביבה מפליטות פחמן ועד ניהול פסולת, דרך מגוון רחב של נושאים שמעסיקים את בעלי העניין בתאגיד.

להנהלה,  ESGאל ליבת העסק ומגיסים מנהלי  מספר הולך וגובר של תאגידים ועסקים בישראל מאמצים את העיסוק באחריות תאגידית

  שכן ניתוח ויישום יעדים בתחום זה אמור להשפיע על כלל תחומי הפעילות של הארגון.

הקורס יתאר את התפתחות האחריות התאגידית בישראל ובעולם במקביל להתפתחות המשבר הסביבתי, ויסקור מגמות עתידיות בתחום 

בחברות ישראליות, ויתנסו בצורת החשיבה המגשרת בין רווחיות  ESGטים מעשיים של ניתוח סיכוי זה. בנוסף יכירו הסטודנטים היב

  עסקית ליצירת ערך חברתי וסביבתי. 

עבור עסק או ארגון שיבחר  ESG-במסגרת הקורס יתקיים סיור בחברה המקדמת אחריות תאגידית סביבתית, ויתבצע תרגיל יישומי ב

  בתאום עם המרצה.

  

   ה ופתרונההבעי –גדרית אלימות מ

  ר ד"ר אביגיל מו

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077830

פסיכולוגית. נבחן את הקשר שבין המבנה החברתי הנוכחי לבין אלימות -קורס זה יעסוק בתופעת האלימות המגדרית מנקודת מבט סוציו

הקשר החברתי של תוקפנות זו לצד הבנת המניעים זו הכוללת, בין היתר, תקיפה מינית ואונס, הטרדה מינית, ואלימות פיזית. ננתח את ה

להתרחשותה. כמו כן נסקור את השפעותיה הפסיכולוגיות, קצרות וארוכות הטווח. בנוסף, נתוודע לדרכי טיפול הולמות, הן ברמה 

 החברתית לשם עיקור התופעה משורש והן ברמה הפרטנית לצורך השיקום הנפשי בעקבות היפגעות מאלימות זו.

  

  בחוג ללימודים רב תחומיים. אלימות כלפי נשיםהקורס אינו מיועד למי שלמד את הקורס  ערה:ה
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 אמא טובה, אמא רעה: מבט היסטורי, סוציולוגי ותרבותי.

  תמר הגרד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7044423

, חברתי מוסד או פרטי תפקיד היא האמהות האם? הרעה האמא היא ומי הטובה האמא היא מי? נרכש או מולד הוא אמהי רגש האם

 כנשים לנו עושה זה ומה? שלנו בחברה - האמנותי הממסד השאר בין – תרבותיים וסוכנים מוסדות מפיצים שלו דימויים איזה? פוליטי

 מהשאלות חלק רק אלה? להיות אמא איזה לבחור יכולות באמת אנחנו האם? אמא להיות לא לבחור יכולות באמת אנחנו האם? פרטיות

 .ביקורתית ובאורינטציה וסוציולוגית תרבותית, פסיכולוגית, היסטורית מפרספקטיבה האמהות את ומנתח המתבונן זה קורס ןשייבח

  

   אפריקה: קולוניאליזם, עצמאות ופיתוח

   לוי נועה ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077844

  סוג שיעור: הרצאה

ו למדים על אפריקה מהוליווד ומפרסומות, שבויים בסטריאוטיפים ודעות קדומות. במהלך קורס זה, ננסה לצאת מהרשמים המוטעים נא

שמקדמת התרבות הפופולרית, ונלמד על אודות תהליכים היסטוריים מרכזיים אשר יהוו צוהר למבט קרוב ומורכב יותר. הקורס יעסוק 

. נעסוק בביטויים ובהשלכות של מערכות קולוניאליות, באופן 20-במעבר לעצמאות במהלך המאה הבתקופה הקולוניאלית באפריקה ו

לאומיות -שבו צמחו תנועות לאומיות מתוך החיים תחת ריבונות זרה, בתהליכי שחרור ועצמאות ובהתהוות מערכות יחסים בין

  .אלטרנטיביות המתבססות על פיתוח

  

         התיאוריה והפרקטיקההיסטוריה, -אקטיביזם מגדרי

                                                                                     תמר הגר                        ופ'פר

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7012350

  סוג שיעור: הרצאה

של נשים בהקשרים  מגוון של תיאוריות המזהות ומנתחות מגמות חברתיות של דיכוי, נישול והדרה קורס זה נועד להציג לסטודנטים

שונים (משפחה, עבודה, משפט, אקדמיה ועוד) ובמקביל מציגות פתרונות המאפשרים שינוי של יחסי כוח אלה. במהלך הקורס נלמד 

תיאוריות של חוקרות ואקטיביסטיות פמיניסטיות למשל בל הוקס, מדלן ארנוט, שרון דוהרטי, גטארי צ'קרווטי ספיבק, צ'נדרה מוהנטי, 

תנועות מחאה חברתיות, יוזמות חינוכיות, סדנאות,  –דקי ואחרות ונעקוב אחרי התנסויותיהן בסוגי אקטיביזם שונים סנדרה בר

-חברתית. יחד ננתח כמה מקרי מבחן של אקטיביזם חברתי-שמטרתם לשנות את המציאות המגדרית -פרויקטים, עשייה מחקרית ועוד 

  מגדרי. 

  

  ותארץ ישראל בעת החדשה: דמיון ומציא

  ד"ר חנן חריף 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077871

  סוג שיעור: הרצאה

) The Holy Landבד בבד, ארץ הקודש ( ארץ ישראל, ובליבה ירושלים, תופסות מקום חשוב בתודעה הדתית ובזיכרון ההיסטורי היהודי.

כולה  מערי הקודש, והארץרואה את ירושלים כאחת   והדת הנוצרית מראשיתה, ואף האסלאם וירושלים נוכחות בלב התודעה

  במשך שנים רבות טריטוריה מוסלמית ('דאר אל אסלאם'). ההיית  )فلسطين(

גם דרכי  בעת החדשה, עם התפתחות אמצעי התחבורה והטכנולוגיה, נוצרו דפוסים חדשים של התייחסות לארץ ישראל, ובמקביל השתנו

נעסוק במקומה של הארץ  ות'מאנית במשך ארבע מאות שנה. בקורסחלק מהאימפריה הע השהייתבארץ,  של מעצמות אירופה הפעילות

מראשית התקופה העות'מאנית ועד לכיבוש הבריטי   -החדשה   בהגות, בדמיון ובמציאות החיים של יהודים, נוצרים ומוסלמים בעת

התרבותיים   הפוליטיים, במלחמת העולם הראשונה. נחקור את יחסי הגומלין בין קבוצות שונות שחיו בארץ ואת השפעת השינויים

            הארץ מרחוק ונחוותה מקרוב.  והטכנולוגיים בתקופה זו על הדרכים בהן דומיינה
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   ארץ ישראל בתקופת בית שני

   תמיר הוד  ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7066644

  סוג שיעור: הרצאה

חנו כאן אלפיים שנה זו רק האופנה שהשתנתה". לפני כעשרים שנה התקיימה בפסטיבל עכו הצגה שכותרתה נשאה את האמירה: "אנ

הקורס עוסק בתקופה שהחלה לפני יותר מאלפיים וחמש מאות שנה ומבקש לענות על השאלה האם זו באמת רק "האופנה" שהשתנתה, 

סה להבין את או שמדובר בהבדלים עמוקים יותר.   באמצעות מקורות רב תחומיים נגלה את שגרת יומם של אלה שחיו באותה תקופה וננ

אל  'שגלשו'אורח חייהם, את המנהגים, השפה, דרכי הבילוי, היחסים האישיים ובעיקר את המאבק על הזהות לנוכח התרבויות הרבות 

תוך שטחה של ארץ ישראל. שאלה נוספת עליה נבקש לענות היא מה מידת השפעתה של אותה תקופה על חיינו כאן כיום. נהוג לבחון 

באמצעות שיח אמוני דתי אך מסתבר שגישה זו מצמצמת את התמונה ומותירה מחוץ למסגרת סוגיות אנושיות  השפעות אלה בעיקר

  רחבות יותר. אנחנו נחזיר אל המסגרת את אותן סוגיות לטובת דיון מקיף בהשפעות הפועלות עלינו גם כיום. 

  

   ארץ נהדרת תקשורת תרבותית בישראל

  ד"ר דוד גורביץ

  נ"ז 2 ,ס "שש 2, 7077824

  סוג שיעור: הרצאה

בקיר מסך גדול של חברת " גינדי" או של פרזנטור ישראלי סקסי אחר( בר רפאלי), המגדיר עבורו את  כל מי שנחת בנתב"ג נתקל

  ,.'ושלום וכו הישראליות הרצויה: חומוס, פלאפל( הכי טעימים), הקירבה אל הבית( קוטג' ישראלי), השרות בצבא, בטחון

את הישראליות. מתברר כי כולם   המגלם   תרבותי -קיומו של פסיפס רב   ישראליות סינטטית ואחדותית ,המערערת על לייצר זהו ניסיון 

  עד כה ללא הצלחה. בקורס זה נרצה לבחון את המאבק המתחולל בתוך הישראליות באמצעות -רוצים לצוד את החיה הזו, " הישראליות"

"חתונמי", "זגורי אימפריה",  טים: " מציצים"האח הגדול", "הישרדות", "מסטר שף", שטיסל,בול וקולנועיים פריטים טלביזוניים 

היא   ,או  תרבותית ושבטית -רב  היא: לאן פניה של הישראליות? האם פניה להגדרה   הנשאל  שאלת המפתח אותה  עבודה ערבית" ועוד.

 מובהקים  יסטיים והייטיקיסטייםלשוב אל " המרכז הישראלי", המגלם ערכים ליברליים, קפיטל מבשקת

  

  

  מבוא לתיאוריה קווירית  –אתה חברה שלי 

   רות פרסר   ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077874

  סוג שיעור: הרצאה

. בדומה לתיאוריות הביקורתיתיאוריה קווירית התפתחה בסוף המאה העשרים והפכה לאחד הכלים המרכזיים בארגז הכלים 

קולוניאליזם ולימודי מוגבלות גם המחשבה הקווירית צמחה מתוך מאבקים חברתיים של -יזם, פוסטביקורתיות אחרות דוגמת פמינ

אתית של זהות. בשונה מזרמים שונים בפמיניזם ובמאבק הלהט"בי, תיאוריה -קבוצות מיעוט, וגם היא עוסקת בביקורת פוליטית

פוליטיקת זהות. במהלך הקורס נשאל מה המשמעות  שלא מבוססת על  קווירית מייצרת צרות לפטריארכיה באמצעות תיאוריה 

של מאבק מגדרי שאינו מניח סובייקט נשי או גברי; נבחן את הגוף המגדרי והמיני כאתר לעשייה פוליטית; נעסוק בשאלות של ציות 

(הכותרת לקוחה משיר  ומרי מגדרי; ונשאל מה הרלוונטיות של תיאוריה קווירית לבחינה של חיי היום יום ולמוסדות חברתיים שונים.

 של יונה וולך).
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  תיקהא

   שמוגליאקוב פיטרד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077724

  סוג שיעור: הרצאה

מה עליי לעשות? האם אני חיי חיים ראויים? האם נעשה לי עוול? מהו פתרון צודק לקונפליקט כזה או אחר? כל בן אנוש תהה לפחות פעם 

 –יאמרו כי תהיות מסוג זה הן המבדילות את האדם מהבהמה. על כן, יש בסיס לדעה כי אתיקה  בחייו על נושאים כגון אלה, ויש

היא, למעשה, לב לבה של הפילוסופיה. מטרתו של הקורס היא לערוך  –הדיסציפלינה העוסקת בענייני הערך, האופי, והפעולה הראויה 

להעניק להם את הכלים המושגיים לבחינה ביקורתית ומעמיקה לתלמידים הכרות עם המסורות המרכזיות של המחשבה האתית, ובכך 

יותר של חייהם, ערכיהם והווייתם החברתית. לקורס שלוש חטיבות. בחטיבה הראשונה נפנה להגותם האתית של שני ענקי הפילוסופים 

, בין אתיקה לקוגניציה), וכן את של יוון העתיקה, אפלטון ואריסטו. נבחן ביחד עמם את הקשר שבין המעשה הטוב וידיעת הטוב (כלומר

כערך אתי עליון. בחטיבה השנייה, נלמד את תורת המוסר המשפיעה של עמנואל  –אושר, במובנו האריסטוטלי  –הגשמת הטבע האנושי 

וסרי קאנט, שבמרכזה עומד הרצון הטוב, וננגיד אותה למשנת התועלתנות המשפיעה לא פחות של ג'ון סטוארט מיל, אשר לפיה ערכו המ

של מעשה נגזר מתוצאותיו בלבד. המתח בין שתי התפיסות יהווה את הבסיס התיאורטי להתנסותנו באתיקה מעשית, שלה מוקדשת 

תוך דגש על ניסוי מחשבתי כטכניקה של טיעון  –הפלות וזכויות בעלי חיים  –חטיבתו השלישית של הקורס. נדון בשתי סוגיות קלאסיות 

  .מוסרי

  

  לוגיה אתיקה מדע וטכנו

  אלי פיטקובסקי ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077849

  סוג שיעור: הרצאה

נטיות של ההשקפה המדעית ובהתפתחות טכנולוגית מואצת. הקורס יעסוק בטכנולוגיה ובהשקפת תקופתנו מאפיינת בין השאר בדומינ

העולם המדעית מתוך פרספקטיבה מוסרית. עמודי התווך של הקורס יהיו יסודות בפילוסופיה של המדע ובפילוסופיה של המוסר. על 

בטכנולוגיות ספציפיות (בין השאר טכמנולוגיות שעדיין לא בסיס היסודות נדון בשאלות מוסריות הכרוכות בדומיננטיות של המדע ו

קיימות). כמו כן, בשאלות מוסריות כלליות הנוגעות לתקופתנו, כמו למשל: האם יש דבר כזה קידמה מוסרית? האם יש אתגרים מוסריים 

  ?ייחודיים שהקידמה הטכנולוגית מביאה עימה

  

  של החיים: מסלולים מסורתיים ואלטרנטיביים לניידות חברתית waze -ב

  שחם-ד"ר יסמין ברזילי

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077738

  סוג שיעור: הרצאה

ובהחלטות שהם עושים על מנת לרכוש מעמד חברתי או לבסס את  בקורס נעסוק במסלולים שעוברים אנשים בחייהם, בבחירות

 מה ההבדל בין אנשים נתחיל בבחינת התשובות שניתנו במדעי החברה לשאלות כמו: למה מעמד חברתי חשוב לאנשים? מעמדם.

  שמעמדם גבוה לאלה שמעמדם נמוך? באיזה דרכים ניתן לקדם את המעמד החברתי? 

ירה כאמצעי לרכישת מעמד: נסקור דרכים מגוונות כגון ספורט, פוליטיקה, פרסום, יופי ונישואין, נתמקד במסלולים לפיתוח קרי

  ונתמקד בדרך שהפכה להיות הדרך המרכזית בעשורים האחרונים: רכישת הון אנושי ובראשו השכלה גבוהה. 

ובמוסד  מסויםלבחור דווקא בתואר  במסגרת כך נבחן את השאלות הבאות: מדוע אנשים בוחרים ללמוד לתואר? מה מוביל אותם

  מסוים? מדוע תארים שונים מובילים לתוצרים תעסוקתיים שונים?
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  בין כיבוש פולין לנפילת ברלין: הקרבות הגדולים של מלחמת העולם השנייה

  ד"ר תמיר הוד
  נ"ז 2, ס "שש 2, 7044435

  סוג שיעור: הרצאה

ד. עשרות שנים שהוליווד יוצרת סרטים המבקשים להתמודד עם הקרבות האדירים פרל הארבור, דנקרק ועו ,להציל את טוראי ראיין

שהתרחשו במהלך מלחמת העולם השנייה. מדובר ביצירה שמטרתה לחשוף מהלכים אנושיים העולים על כל דמיון בעוצמתם ובהשפעתם 

פים במהלך השנים מידע חדש ומרתק בנוגע על העולם כולו.  בין הסרטים הרבים יש כאלה שנוצרו בעקבות מחקרים היסטוריים החוש

לקרבות השונים. מלחמת העולם השנייה מעסיקה היסטוריונים רבים והללו זוכים לחקור מקורות רב תחומיים שהותירו הלוחמים מכל 

נוע העוסקים הצבאות שהשתתפו במלחמה. מפות, יומנים, ציורים, שירים, נאומים, מכתבים אישיים, דו"חות פנימיים וכאמור סרטי קול

  במלחמה, כל אלה ילוו את הקורס כדי לסייע בניתוח מעמיק של כמה מהקרבות הגדולים בהיסטוריה של האנושות.

  

  ביקור קצר בנחת הכלל

  ד"ר אורנה גרוסמרק

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7070144

  סוג שיעור: הרצאה

שמעלה  ביבתיים ומשפטיים, תוך התמודדות עם הדילמותבקורס נבחן את המושג נחלת הכלל דרך היבטים סוציולוגים, אנתרופולוגים, ס

נחלת הכלל והצורך לשמרה. רשימת הקריאה לקורס תורכב מחומרים מדיסציפלינות שונות העוסקים בדילמת נחלת הכלל. הקורס מכוון 

  .חברתיים של נחלת הכלל ומטרתו-ללימוד שיטתי של היבטים סביבתיים

  

  המקומיביקורת בקרה וניהול כספים בשלטון 

  יזהר קמחיד"ר 

  נ"ז  2, ס "שש 2, 7066653

  סוג שיעור: הרצאה

התכנון הכלכלי והניהול הכספי שזורים כמעט בכל פעולה ומשימה של רשות מקומית. כמו כן, מעצם היותה רשות ציבורית, כל פעולה 

מנכ"ל של משרדי ממשלה, ועליה לעמוד  בעלת משמעות כספית של הרשות המקומית חייבת להתבצע ע"פ כללים, חוקים, נהלים וחוזרי

  בבקרות ובהליכי ביקורת שונים.

חלק ראשון: הכרת הנחיות החוק והכללים להכנת התקציב הרגיל (שנתי) והבלתי רגיל (רב שנתי / פרויקטאלי). זאת מתוך תפישה 

נו כלי למימוש היעדים והמטרות של מתקדמת שלפיה תקציב מפורט שתוכנן והוכן כראוי = תוכנית עבודה, ומתוך הבנה שתקציב הי

  הרשות המקומית ועליו לבטא את מדיניות הדרג הפוליטי.

מערכי הגבייה /  ברשויות המקומיות (שיטת המזומנים המתוקנת), ניהול הכספי חלק שני: לימוד שיטת הרישום החשבונאי והדיווח

  ביצוע תשלומים.ההכנסות והפיקוח / בקרה על הליכי אישור התקשרויות של הרשות ועל 

חלק שלישי: בקרה שוטפת ורבעונית על נתוני הביצוע בתחומי הפעילות בהתאם לסעיפי התקציב, עריכת שינויים ותיקוני תקציב ועבודה 

מול גורמי הביקורת הפנימית והחיצונית, כולל במיוחד לצורך הכנת דו"חות הביקורת השנתיים שנערכים ע"י משרדי רו"ח חיצוניים 

  אגף לביקורת של משרד הפנים.בפיקוח ה
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 בעקבות האביר האפל: מבוא לתרבות המערב בימי הביניים

  ד"ר מירב שניצר  

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7066628

  סוג שיעור: הרצאה

"חושך"? "אפלה"? או המקום והזמן שבו התרחשו שינויים מהחשובים ביותר בהיסטוריה שלנו? כשאנחנו חושבים על רומנטיקה, 

ו הולכים לקולנוע וגם כשאנחנו אוכלים, אנחנו מושפעים מבלי לדעת מאחת התקופות המרתקות בהיסטוריה, ימי הביניים! כשאנחנ

בקורס נכיר את העולם המרתק של התקופה, נברר מדוע זכתה ליחסי ציבור כל כך רעים וכיצד היא נוגעת בנו היום? בקורס נקרא במקורות 

אזין למוזיקה של התקופה, אולי גם נטעם את מה שנותר מהמורשת של התקופה ויש גם הפתעה.אחד היסטוריים, נצפה בקטעי סרטים, נ

   השיעורים בסמסטר יתקיים בפאב ולא במקרה!

  

 בריאות וסביבה

  דיאנה סעדי ר"ד

  ד"ר ואן דר האל נועם

   נ"ז 4, ס "שש 4,  7066636

  סוג שיעור: הרצאה

בארץ ובעולם.  ותהליכי קבלת החלטות בתחום בריאות וסביבה, הדילמות וגישות לפתרונן,על הקשר בין מושגי יסוד ורקע  מקנההקורס 

זיהום אוויר, זיהום מים, חומרי הדברה, זיהום רעש, שינויי אקלים, תכנון אורבני, פרבור, תחבורה, שפעות בסוגיות מרכזיות כולל הנעסוק 

סביבתיים, החלטות בתחום הערכת הסיכונים,  הארץ ומהעולם אסונותדוגמאות מבין היתר, נביא תעשייה, חקלאות וחומרי הדברה. 

מהציון הסופי יקבע על סמך  50%במהלך הקורס כל סטודנט יבחר מאמר ויציגו בכיתה.  .בתחוםמדיניות, פוליטיקה ודעת קהל 

  הפרזנטציה.

  

  

   דיוקנו של בן גורין כמנהיג צעיר

  אבי שילון   ר"ד

   נ"ז 2, ס "שש 2,  7077877

  וג שיעור: הרצאהס

גוריון היה ראש הממשלה הראשון של ישראל והכרעותיו עיצבו את דרכה של המדינה בהקשרים רבים. אולם בן גוריון החל את -דוד בן

ולמעשה החל לפעול כמנהיג ציוני עוד מנעוריו. בקורס זה נבחן את עמדותיו, פעולותיו ואישיותו של  1948פעילותו הפוליטית עוד לפני 

, ועד הקמת המדינה, בהקשרים שונים ומגוונים. בתום הקורס 14וריון כמנהיג צעיר מאז החל לכתוב את יומנו, שנשרף, בגיל ג-בן

התלמידים ילמדו להכיר את הביוגרפיה המוקדמת של ״הזקן״ ואת השינויים שחלו בהשקפת עולמו והשפעתם על התפתחות 

  ההיסטוריה הציונית. 
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    בעולם הערבי דמוקרטיה ודמוקרטיזציה

  ד"ר אופיר עבו

  נ"ז 2ס , "שש 2,  7077722

  סוג שיעור: הרצאה

, תוך בחינת הסיבות שהובילו לכישלונם עד כה. 20-הקורס עוסק בניתוחם של תהליכי הדמוקרטיזציה במזרח התיכון מתחילת המאה ה

ליים, הקורס הזה בוחן אותם בהקשר רחב יותר במקום להתייחס אל מושגי הדמוקרטיה והדמוקרטיזציה רק דרך מוסדות וכללים פורמ

שמתייחס לסוגיות של השתתפות פוליטית. לפיכך, הקורס יבחן את תהליכי הדמוקרטיזציה באזור על רקע האירועים המכונים "האביב 

יות הערבית הערבי". נבחן תהליכים אלה בהקשר של זכויות הפרט והאזרח בעולם הערבי, בהשפעותיהם של האסלאם הפוליטי והלאומ

על תהליכי הדמוקרטיזציה ובמעמדן של הקבוצות החברתיות השונות באזור ובמערכת הקשרים שנוצרה בינן לבין האליטות השלטוניות. 

הקורס ידון גם בהתפתחותה של דעת קהל ערבית דרך אמצעי התקשורת השונים והשפעתם של אלו על תהליכי הדמוקרטיזציה באזור. 

  בזכויות הנשים ובמעמדם של המיעוטים.בנוסף, הקורס יעסוק 

  

   דפוסים בתולדות ההתיישבות הציונית

  ענת קדרון    ר"ד

   נ"ז 2, ס "שש 2,  7077876

  סוג שיעור: הרצאה

בתהליך ההתיישבות בארץ ישראל התפתחו לצד ההתיישבות העירונית והמושבה העברית, שאפיינו את ראשיתה של ההתיישבות היהודית 

הקואופרציה, האחוזות, הקבוצה, מושב הפועלים, הקיבוץ, המושב והמושב השיתופי.  –ורות התיישבות נוספות וייחודיות בארץ ישראל, צ

מסגרות התיישבות אלה, התאפיינו בחלקן בתכנון, במחקר ובהשפעות אידיאולוגיות ומקומיות, וחלקן צמחו מתוך מציאות החיים הארץ 

קם התיישבותי מיוחד. ארץ ישראל הייתה למעבדה חברתית גדולה בה ביקשו לשלב אידיאולוגיות ישראלית. שילוב הגורמים כולם יצר מר

 ואוטופיות חברתיות עם חיי יום יום והתיישבות.

צורות התיישבות נבדלות זו מזו בסדריהן החברתיים, במבנן התפקודי ובתכנונן. כל אחת מושתת על עקרונות סוציולוגיים ועל צווים 

בקורס זה נבחן את צורות ההתיישבות השונות מתוך  על המערך הפונקציונאלי והתכנון הפיזי של היישובים.  ם, שהשפיעוחברתיים שוני

  חברתית, ומתוך התייחסות לראשית ההתיישבות הציונית כאל מעבדה חברתית.-תפיסה כוללת גיאוגרפית

  י משימות כחלק ממטלות הקורס.סטודנטים במסלולי ההוראה ילמדו את הקורס בדגש פדגוגי, הכולל מילו

  

  

  

  מאברהם אבינו ועד בנימין נתניהו –האירועים המשמעותיים ביותר בתולדות העם היהודי 

  אבי שילון     ר"ד

   נ"ז 2, ס "שש 2,  7077875

  סוג שיעור: הרצאה

שות ואירועים אשר במידה רבה קורות העם היהודי, מאז סיפורי האבות ועד ימינו, מקיפים כארבעת אלפי שנים שטומנים בחובם פר

נובעים האחד מהשני, ויש להם חלק בעיצוב התודעה הלאומית הנוכחית, בין אם אכן התרחשו האירועים ובין שעוצבו מחדש באמצעות 

יני, הדמיון בזיכרון הקולקטיבי. בקורס פנורמי זה ננוע בזמן לאורך אלפי שנים כדי לדון בשלל אירועים משמעותיים, החל ממעמד הר ס

עקידת יצחק ומרד בר כוכבא, דרך הקמת מחתרת ניל״י בידי יהודי פלסטין שביקשו למרוד באימפריה העות׳מנית, הקמתה של ישראל 

 ועד המאבק הפוליטי הנוכחי בישראל סביב דמותו של בנימין נתניהו.  1948-המודרנית ב
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  כתיבה ואקטיביזם -האישי הוא הפוליטי

  תמר הגר פרופ'

  נ"ז 2, "סשש 2, 7012351

  סוג שיעור: הרצאה

מעמדיות שונות. ו הפמיניזם הכיר בכך שיש ערך רב ללמידה מהתנסויות של נשים פרטיות המשתייכות לקבוצות אתניות, פוליטיות

גדרי מ-הלמידה הזאת, כך עולה, מרחיבה את הידע על חייהן של נשים, אבל גם מאפשרת לנתח ולהבין מנגנונים המונעים צדק חברתי

ובעקבות כך לשנות את הנרטיב האישי שלנו ואף את הנרטיב של החברה כולה.  קורס זה נועד ללמוד את כוחו של הז'אנר האוטוביוגרפי 

) תאוטו אתנוגרפיפוליטית (-כרות עם השימוש שעשה בו הפמיניזם. הכוונה להקנות כלים לכתיבה אוטוביוגרפית חברתיתיבאמצעות ה

אוריות שונות על ירתית ביקורתית על התנסות היחיד במציאות החברתית. במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים תמאפשרת התבוננות חבה

  .חברתית תוך בחינת תרומתה האפשרית של כתיבתם לאקטיביזם מגדרי-כתיבה כזו ויתנסו בכתיבה אוטוביוגרפית

  

  הגירה ומגדר: דיונים על אחריות, זהות ושייכות

  נועה לוי ד"ר

  נ"ז 2, "סשש 2, 7077750

  סוג שיעור: הרצאה

שאלות של מגדר הן קריטיות בבחינת סיבות והשלכות של הגירה, מי מהגר/ת ולאן, מהן רשתות ההגירה, איזה הזדמנויות ומשאבים 

עומדים ברשות המהגרות/ים, מה הסכנות והמחירים הכלולים בהגירה, ובאיזה אופן מושפעות החברות המקומיות במדינות היעד 

וצא. בקורס זה נבחן היבטים מגדריים בהגירות כפויות, וולונטריות וכאלה הנמצאות על הרצף, תוך התמקדות בנשים, גברים, והמ

להטב"קים, נערים ונערות. באמצעות מקרי בוחן מרחבי העולם, נדון בדרכים שבהן מין, מגדר, זהות מגדרית ונטייה מינית מעצבים 

    שלבים שונים בחוויית ההגירה.

  

  

  ההיסטוריון מול סערות ההיסטוריה

  אמיר גולדשטיין  פרפ'

  נ"ז 2, ס "שש 2,  7077704

  סוג שיעור: הרצאה

יציג את שיטות המחקר ההיסטורי, ואת  קורס זה יחשוף את התלמידים לקסמה של ההיסטוריה ולעולמה של ההיסטוריוגרפיה. הקורס

וד על העבר. האירוע ההיסטורי משאיר עקבות בשטח; עקבות אלו הם הכלים והטכניקות בהם משתמשים היסטוריונים על מנת ללמ

המקורות שנוצרו בזמן התרחשות האירוע או לאחריו. נלמד לאתר מקורות ראשוניים ולנתח אותם, נבקר בארכיון ונדון במנגנוני השימור 

יבדקו דרך עיסוק בסוגיות  –ייקטיבית' של תיעוד העבר. כלי העבודה של ההיסטוריון והשאלה 'מהי היסטוריה' ועד כמה היא 'אוב

 היסטוריות המשפיעות על החברה הישראלית עד היום. 
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  החברה הישראלית

  אורנה גרוסמרקד"ר 

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7077768

  דרישות קדם: מבוא לסוציולוגיה

  סוג שיעור: הרצאה

ברה הישראלית" ובאופן בו היא נחקרת במסגרת הקורס יעסוק בניתוח של תהליכים שהשפיעו על גיבושה והתפתחותה של "הח

ידי סקירה של מאפיינים שונים בחברה -הדיסציפלינה הסוציולוגית. במרכז הדיון בקורס יוצג ניתוח סוציולוגי של החברה הישראלית על

ראלית חברת מהגרים בעלת הישראלית ועל פי גישות ותיאוריות סוציולוגיות שונות. בין הנושאים שיידונו בקורס: היותה של החברה היש

מבנה חברתי משוסע; השפעת הצבא על החברה ; השפעת זיכרון השואה על המבנה החברתי בישראל; מבנה ומאפייני המשטר והחברה 

ועל האופן שבו ישראל השתלבה בגלובליזציה  90-וכן השינויים החברתיים, הפוליטיים והדמוגרפיים שחלו מאז שנות ה האזרחית בישראל,

 פעה ממנה.והוש

  

  

  החברה הערבית בישראל

  פ' מוסטפא עבאסיופר

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077801

  סוג שיעור: הרצאה

נסקור וננתח סוגיות מרכזיות   הקורס בוחן את מעמדה החברתי, הפוליטי, הכלכלי, והמשפטי, של החברה הערבית בישראל. לצורך כך

הרחבה:  י שוויון בין יהודים וערבים בישראל בכלל. בין הנושאים בהם נעסוק ביחסי הגומלין בין החברה הערבית למדינה בפרט, ובעניינ

דיון   רבותיות.-מעמדה של השפה בערבית בישראל, חלוקת משאבים, זהות לאומית ואזרחית, ייצוג הולם במוסדות ציבוריים, חינוך ורב

קרטיות שסועות, וליישומם הספציפי של היבטים אלה רוב במדינות דמו-להיבטים תיאורטיים של יחסי מיעוט זה יעשה תוך התייחסות

 בסוגיות הנדונות.

  

  היבטים פסיכולוגיים של החלטות כלכליות 

   ד"ר יוסף טובול

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077783

  סוג שיעור: הרצאה

ועות הוא אחד התחומים המתפתחים והחשובים במדעי החברה ובמרכזם מקצהיבטים פסיכולוגים של קבלת החלטות כלכליות 

 ביסודו של הקורס עומד  הניסיון לחקור סיטואציות אסטרטגיות בין מקבלי החלטות. מדעי המדינה, פסיכולוגיה ,ניהול, ההכלכלה

נרצה להכלילן ולהבינן לעומק ולספק כלים לניבוי תוצאותיהן של אותן  המנותחות הן בכלים כלכלים והן בכלים פסיכולוגים.

הניהול, הפסיכולוגיה והפוליטיקה אשר נראות , ומעולם הכלכלה, יום-סיטואציות רבות מחיי היום, לכך למש. סיטואציות אסטרטגיות

קבלת מודלים של תלושות מהקשר כללי במבט ראשון הופכות לברורות ובעלות קווים משותפים לאחר שהן מטופלות בכלים של 

קורס יכללו נושאים מכלכלה, מפסיכולוגיה, מתורת המשחקים ב ., בכלים פסיכולוגים ועודותאדואי וובתנאי  החלטות בתנאי ודעות

  ומכלכלה התנהגותית ניסויית, ומפתרון בעיות בתנאי אי ודאות ועוד.
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  היסודות הפילוסופים של מדעי הקוגניציה  

  כגן גיא ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077860

  סוג שיעור: הרצאה

וסופיות שונות, נלמד על עמדות מטריאליסטיות שמשוות בין פעולת הנפש לפעולת הקורס יעסוק בגישות שונות לנפש מנקודות מבט פיל

מחשב ונשווה אותן עם גישות אקסטרנליסטיות ופנומנולוגיות ששמות דגש על גוף וסביבה והשפעתן על המצבים החווייתיים שלנו. 

ונבחן את מגבלותיו. בנוסף נבחן כיצד המצבים במהלך הקורס נתמקד, בין היתר בשאלה מהי תודעה, נדון בהסבר המדעי של התודעה 

התודעייפ שלנו קשורים ליכולות קוגניטיביות בסיסיות כגון קשב, פרספציה וזיכרון וננסה להבין כיצד היחסים ההדוקים בין התודעה 

  לקוגניציה משפיעים על היום שלנו. 

  

  המשטר הפוליטי של מדינת ישראל

  ד"ר אופיר עבו 

  נ"ז  2ס , "שש 2, 7077711

  סוג שיעור: הרצאה

הקורס נועד להקנות היכרות רחבה עם המערכת הפוליטית בישראל, עם הרקע לצמיחתה ועם מאפייניה לאורך השנים. ציר מרכזי בקורס 

יעניק רקע היסטורי על התהוות המערכת הפוליטית עוד בתקופת היישוב והשלכות המעבר מתקופת המנדט הבריטי למדינה. ציר נוסף 

ל דיון על ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל תוך התמקדות בשסעים הפוליטיים והתרבותיים שמלווים את החברה הישראלית יכלו

לאורך השנים. ציר חשוב נוסף יבחן את רשויות השלטון בישראל ויחסי הגומלין ביניהן ואת מפת המפלגות המשתנה בה. כמו כן, ננתח 

  ר מדינת ישראל וסוגיות פוליטיות שהעסיקו ומעסיקות את החברה הישראלית.מאורעות מכוננים שעיצבו את משט

  

  העידן הפוסט טראומטי

  פרופ' יוחאי עתריה

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077807

  סוג שיעור: הרצאה

 ועד היום. 19קורס זה ידון בטראומה במובן הרחב ביותר. בחלק הראשון של הקורס נעקוב אך התפתחות מושג הטראומה מהמאה ה 

דר קולק לרבות גישות -מפרויד ועד ון –נדון לעומק בסימפטומים השונים ונציג מודלים שונים שמסבירים התפתחות סימפטומים אלו 

שהתפתחו בשני העשורים השונים. בחלק השני נסקור גישות טיפוליות שונות. בחלק השלישי של הקורס נבחן את אחת הבעיות 

ומטית: הטראומה מזעזעת את עולמו של הקורבן, היא מפרקת לחלוטין את עולם האמונות שלו. המרכזיות בכל מה שנוגע לחוויה הטרא

בין היתר החוויה הטראומטית, מעצם טבעה, דוחה את הרעיון של סיפור נרטיבי מובנה, חמור מכך הטראומה, כך נראה, מבקשת לבטל 

אומה בדרכים שונות. בין היתר נדון בקשר שבין שתיקה את השפה. על הרקע הזה נבחן את האפשרות לדבר להעיד ולייצג את הטר

  וטראומה. בחלקו האחרון של הקורס נבחן אופנים שונים בהם הטראומה מיוצגת בתרבות הפופולרית בעיקר דרך סרטי מופת בתחום. 

  

 הפוליטיקה של הזהויות בישראל: בין עבר להווה

  ד"ר אופיר עבו

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7044422

  רצאהסוג שיעור: ה

תרבותיות". במסגרת הקורס נתמקד בקבוצות המיעוט המרכזיות של החברה -ישראל מאופיינת כחברה שיש בה "ריבוי תרבויות ללא רב

לאומיים, יוצאי אתיופיה ודוברי רוסית. בקורס נדון גם בהשלכות של שיח הזהויות על -בישראל: ערבים, מזרחים, חרדים, דתיים

  הפוליטיקה הישראלית.
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  יטיקה של משבר האקלים והסביבה הפול

  נעמה לב  ד"ר

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077843

  הרצאהסוג שיעור: 

. על מנת להתמודד עם אתגר זה העשוי לעצב מחדש דפוסי מזג 21-שינויי האקלים הם ללא ספק האתגר העולמי החשוב ביותר במאה ה

. בקורס זה נבחן הוהתעשיישפיעו על מגזרי האנרגיה, התחבורה אוויר, את פני הים והחקלאות, ידרשו תמורות כלכליות מאסיביות שי

את הקשרים ההדדיים של פוליטיקה, בינלאומיות ושינוי אקלים. נבין מהם הכוחות הפוליטיים שמפריעים לשינוי מתוך המורשת 

 .האסטרטגית והסביבתית של המאה העשרים

נועות חברתיות, מוסדות מדיניים ואינטרסים כלכליים והקשרים השפעה על המשבר הסביבתי בכלל ומשבר האקלים בפרט מגיעה מת

 ביניהם המעצבות את התגובות הלאומיות והעולמיות לשינוי.

קורס זה מתמקד בפן הפוליטי של המשבר מתוך בחינה של הקולות המגוונים והסתכלות מכמה נקודות מבט התוך מיקוד בפתרונות ולא 

  .רק בהתפעלות מהבעיות

  

  ומיזמי סביבה  השוק החופשי

   סילבר-גב' יעל אשד

  נ"ז 4שש"ס,  2, 7077887

  סוג שיעור: הרצאה

יחשוף את הסטודנטים לחשיבות כלכלית, -יצור מפגש ולמידה הדדית בין סטודנטים וסטודנטיות ובעלי עניין בעשייה סביבתיתהקורס 

-העשייה האקדמיתוברפלקציה הקניית מיומנות בניתוח ו התנסות בחוויה אישית, מפגש חברתי , תוך כדייזמות מקיימתולפרקטיקה של 

. במהלך הקורס סות מעשית בארגונים המקדמים יזמות סביבתית הנתונה לכוחות השוק החופשיתוך כדי התנקהילתית, כל זאת יתבצע 

נוספים.  ) והוגים מרכזייםVandana Shiva), ונדנה שיווה (Rachel Louise Carsonרייצ'ל קרסון (של נקרא מכתביהם 

חשיבה ביקורתית ועמידה הסביבתית, ונקבל כלים מעשיים בתחום היזמות  נכיר טקסטים וסקרים הרלוונטיים למצב העכשווי בישראל,

  ישתמשו באותם כלים בפרויקטים החברתיים שאותם הם מלווים במהלך השנה.והסטודנטיות מול קהל. הסטודנטים 

  

  

  זכויות אדם בישראל

  ד"ר יוסף ג'בארין

  נ"ז 4שש"ס,  2, 7077793

  סוג שיעור: הרצאה

אלה אחדים  –ביקורת שיפוטית, עקרון השוויון, חופש הביטוי, ייצוג הולם, הזכות לחינוך שלטון החוק, זכויות היסוד של האדם, חוקה ו

ועל ניתוח סוגיות מן הנושאים המרכזיים שבהם יעסוק הקורס. דגש מיוחד יושם בקורס על חשיבה ביקורתית בתחום זכויות האדם 

זכויות האדם בישראל ותעסוקנה בסוגיות יסוד של  ןוהיקפ ןמהותמשפטיות וחברתיות מורכבות בתחום. ההרצאות תסקורנה את 

משפטי בישראל. ננתח גם ממבט ביקורתי מאבקים משפטיים וציבוריים לקידום זכויות האדם בישראל, -חברתיות שעל סדר היום הציבורי

  של המשפט בקידום מאבקים אלה, או מנגד במיתונם.  ונעסוק בתפקידו 
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  1חדו"א 

   בורג דודד"ר 

   נ"ז, ש' 4, ס "שש 5, 7023467

  גב' טניה נסונוב

  ת' ,7023468-01

  , ת'7023468-01

  סוג שיעור: הרצאה + תרגול

קמירות וקעירות של  -יצוניות, תיאור גרפי פונקציה, גבול של פונקציה, קירוב ליניארי, הנגזרת. תרגול כללי גזירה בסיסיים. נקודות ק

פונקציות. הקניית מושגים: המשוואה הדיפרנציאלית, האינטגרל המסוים והפונקציה הקדומה. שיטות אינטגרציה בסיסיות, שיטות 

  לינאריות.-, פתרונות מקורבים למשוואות לאםנומריות לחישוב אינטגרליי

  2חדו"א 

  בורג דודד"ר 

   נ"ז ש' 4, ס "שש 5 ,7023469

  גב' טניה נסונוב

   ת', 7023470-01

  , ת' 7023470-01

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

  

ידע בסיסי בנושאים הבאים: פונקציות גידול וייצור, פונקציות אקספוננציאליות, לוגיסטיות  לוגריתמיות. פונקציות טריגונומטריות. 

  אינטגרציה בהצבה. פתרון משוואות דיפרנציאליות פשוטות, אינטגרציה בחלקים,

  

מותילקיחינוך   

 גב' נעמה לב 

  נ"ז 2, ס"שש 2, 7034555

  סוג שיעור: הרצאה

מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לקשרים שבין חברה לסביבה ולעמוד על תרומתו של החינוך סביבתי לתהליכי הוראה ולמידה 

בה ולמען הסביבה. בקורס יוצגו גישות משתנות בחינוך הסביבתי החל חוצי תחומי דעת. הקורס יציג עקרונות בחינוך על הסביבה, בסבי

מחינוך לשמירת טבע ועד לחינוך לקיימות. יושם דגש על החינוך הסביבתי כחינוך ערכי והומניסטי שמטרתו לעודד מעורבות אזרחית 

יות מחיי היומיום ודרכי שילובן בתוכניות חברת-פעילה בקרב הלומדים מעבר לרכישת ידע. בקורס יוצגו מורכבותן של דילמות סביבתיות

לימודים במקצועות השונים. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בשילוב סוגיות סביבתיות בתוך ההוראה שלהם בדיסציפלינות 

   הרלוונטיות להם.
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  חפירה ארכיאולוגית לימודית

  גונן שרון פרופ'

  נ"ז  2שש"ס,  2, 7012388

  סוג שיעור: הרצאה

מדי קיץ מקיימת המכללה .מעשית בחפירה ארכיאולוגית ללימוד המתודולוגיה הארכיאולוגית והתנסות בעבודת שטח מחקריתהשתתפות 

האקדמית תל חי חפירה באתר הפרהיסטורי במוצא נחל מחניים לירדן. האתר ממוקם על גדתו המזרחית של הירדן מצפון לגשר בנות 

נו. האתר הוא חניה של ציידים לחופו של אגם החולה הקדום שעסקו בעיקר בציד של פרות יעקב וגילו הוא כשישים אלף שנים לפני זמנ

הקורס כולל השתתפות בחפירה במסגרת קורס אקדמאי בהיקף של שתי נקודות זכות. הקורס יכלול שעורי  .ענק וביתורן בעזרת כלי צור

פות בשבועיים (אינטנסיביים) של חפירה במהלך הקיץ  כחלק הכנה בהם ילמדו הרקע המדעי ארכיאולוגי ושיטות החפירה ועיקרו השתת

מהמשלחת הבינלאומית החופרת באתר. הקורס מציע התנסות בעבודה מדעית בשטח, כחלק מצוות של סטודנטים מכול רחבי העולם, 

שהסטודנטים יאלצו חשיפת אורחות חייו, מזונו וסביבתו של האדם לחופו של אגם החולה הקדום לפני עשרות אלפי שנים. במקרה 

  להחמיץ מועדי בחינות תהיה החפירה מוכרת לצורכי מועד מיוחד.

  

  חקר התודעה באמצעות תנועה 

  ג'מן נטלי רד"ר תו

  נ"ז  2שש"ס,  2, 7077861

  סוג שיעור: הרצאה

שבין תנועה (גופנית) הקורס מתמקד בהצגת מספר ריקודים מסורתיים עתיקים/ טקסים תנועתיים, שמהווים מקרי בוחן והדגמה לחיבור 

דתיים. ננסה להבין בהקשר לכך את התפיסה המערבית לעומת פילוסופיות מהמזרח, -תרפויטיים, מיסטיים לבין מצבי תודעה שונים;

מיסטיות. יוצגו מספר מחקרים עכשוויים שהשתמשו במתודולוגיות מחקר מערבי כגון פיזיולוגי, כמותי, איכותני, ניתוח -ותפיסות דתיות

 אודות הקשר וההשפעה של ריקודים/טקסים תנועתיים אלו על מצבי התודעה.  -עה של לאבן ועוד  תנו

  קבוצתי של מדיטציות שונות בתנועה מצד שני. -הקורס הינו תיאורטי מצד אחד וכולל תרגול חוויתי 

  

  

   טכנולוגיות חדשניות ויעדי פיתוח של האום

  ד"ר נועם ואן דר האל 

  "ז נ 2שש"ס,  2, 777839

  סוג שיעור: הרצאה

 –חברה  –נולוגיות החדשניות ביותר להתמודדות ולפתרון בעיות הקשורות לסביבה הקורס נועד לפתוח ולחשוף את משתתפי הקורס בטכ

יעדי האו"ם, אשר משמשים כמטריית על לפתרונות מקיימים לחברה ולטבע.  17כלכלה. הטכנולוגיות, על גווניהן הרבים משתלב יחד עם 

יתן לשלב אמצעים טכנולוגיים ואחרים על מנת להגיע הקורס שואף לייצר שליטה והבנה עמוקה על יעדי האו"ם במטרה לחשוב כיצד נ

 .פתרון הוליסטי שמייצר צמיחה כלכלית שלא על חשבון האדם הפרטי או משאבי הטבע המתכלים –לשגשוג 

הקורס נותן דגש לצעדים החברתיים שיכולים להיות מיושמים בישראל לטובת חברה טובה יותר, יחד עם אותם אמצעים טכנולוגים 

 היכולים לעשות את ההבדל.חדשניים 
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  ילדים מציירים: התפתחות בתנועה ובצבע

  ד"ר נטע רבהון דמתי

  נ"ז  2שש"ס,  2, 7077823

  סוג שיעור: הרצאה

בקורס נכיר את ההתפתחות היצירה בגיל הילדות בהקשרי ציור, פיסול ועבודה בחומרים. נעקוב אחרי שלבי ההתפתחות, ונלמד לזהות 

  מאפיין את העשייה הגרפית בכל שלב.   מה

עיקרו של הקורס יעסוק בעולמו של הילד המצייר, בדרכים שבהם הילד תופס את יצירתו ומהם החומרים המרכיבים אותה. ליצירה ישנן 

הקורס יוקדש  השלכות על תחומי התפתחות רבים, ובה במידה היא מושפעת מתהליכים שונים שעובר הילד עם עצמו ועם סביבתו. רוב זמן

  להתפתחות התקינה והנורמטיבית, אך התלמידים יחוו על קצה המזלג תופעות חריגות וסימני אזהרה שעשויים להופיע דרך היצירה.

כל תופעה תוצג תוך הדגמה של ציורים רבים, ותוך דיון בתופעות המוטוריות, הרגשיות, ההתפתחותיות והקוגניטיביות שמשתקפות בהם, 

  , והן ברמה האוניברסלית.הן ברמת הפרט

  בין המושגים שיידונו בקורס: סכימה, תקיעות, הנטייה לצבען, מאפיינים אוניברסליים, כיבוש נושא, השלכה, הבעה קינטית. 

הלמידה בכיתה תשלב דיונים, וידאו, תרגילים אישיים לחשיבה, חשיפה לציורים, פעילות קבוצתית. הישגי הסטודנטים והתקדמותם 

  אמצעות פורומים, מטלות קטנות, חידוני רשות, טיזרים לחשיבה עצמית מעמיקה ו/או מבחן. יוערכו ב

חשוב לציין: בקורס ייחשפו הסטודנטים לציורים ככלי אבחוני, ולציורים שמשקפים אירועי חיים קשים, אך במסגרת המוגבלת של הקורס 

  ים. הקורס לא יוכל לתת הכשרה מעשית לאבחון באמצעות ציורים.לא יינתנו כלים, ולא תתבצע הדרכה מלאה, לאבחון באמצעות ציור

  

  

 יסודות המשפט במדינת ישראל

  גוטגולד כהן תמר עו"ד 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7044408

  סוג שיעור: הרצאה

ה, בקורס נכיר מושגים ועקרונות בעולם המשפט. נדון בין היתר בחוקי יסוד ובמעמדם הנורמטיבי בהשוואה לחוקה ולחקיקה רגיל

נזיקין, חוזים  -בערכאות השיפוטיות השונות ותפקידן, באקטואליה משפטית בארץ ובעולם, ובתחומי משפט שונים : פלילי, אזרחי 

  ועבודה. 

  כלכלה סביבתית

  ד"ר גרינפלד עשהאל

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7066640

  סוג שיעור: הרצאה

ס ניתן יהיה להבין מדוע ניתוח כלכלי חייב להתחשב בהיבטים כלכליים כלכלה וסביבה הם שני מושגים מנוגדים לכאורה. אולם בסוף הקור

ומדוע ניתוח סביבתי צריך להתחשב בהיבטים כלכליים. במסגרת הקורס נתחיל מהגדרה של יעילות כלכלית של שווקים ואחר כך נסביר 

איך מכמתים תועלות ועלויות של שינויים תועלת ו-מדוע זה לא עובד בנושאים סביבתיים ומה ניתן לעשות. נלמד מה זה ניתוח עלות

  סביבתיים. לבסוף נקדיש זמן לניתוח של מדיניות סביבתית והשיקולים השונים לשימוש בכלים חלופיים בהסדרה סביבתית.

  סוגיות חברתיות ואקולוגיות –כשסביבה ומגדר נפגשים 

  ד"ר אורנה גרוסמרק

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077888

  סוג שיעור: הרצאה

לנו יחל מהיכרות עם התפתחות החשיבה הסביבתית לאורך השנים והקשר שלה לתפיסות חברתיות רחבות יותר. לאחר מכן המסע ש

נעסוק בהתפתחות התפיסה המגדרית והשפעתה על השיח החברתי הרחב. נמשיך את המסע עם התבוננות על מפגעים סביבתיים והאופן 

ובעיקר מיעוטים, נשים וילדים. נעסוק בחשיבה האקו פמיניסטית, דרכה נדון בחיבור  שבו אוכלוסיות שונות ברחבי העולם נפגעות ממנו
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בין מגדר וסביבה. נכיר גם מספר תיאוריות משיקות ודרכן נתמקד בחשיפת יחסי הכוח בין ה"אני" ל"אחר" ובהבניית נחיתות ה"אחרים", 

 מאתנושאים עכשוויים הנוגעים לחיי היומיום של כל אחת ואחד במהלך הקורס ננתח ביחד בכיתה נו לעומת הבניית עליונות ה"אנחנו".

כמו למשל: צדק סביבתי והקשר לחלוקת משאבי קרקע ומים ולחלוקת נטל מפגעים סביבתיים, קיימות, צרכנות ותרבות הצריכה, 

  תחבורה ציבורית ופרטית ועוד.

  

  

   לבנון בעת החדשה

               פרפ' מוסטפא עבאסי

  נ"ז  2,  ס "שש 2, 7054789

  סוג שיעור: הרצאה

הקורס יעסוק  המדיני בהיבטפוליטי והחברתי.  -משני היבטים עיקריים המדיני 20-ידון בהיסטוריה  של מדינת לבנון במאה ה הקורס

ד בכינונה של מדינת לבנון הגדולה לאחר מלחמת העולם הראשונה, בלבנון המנדטורית ולאחר מכן בלבנון העצמאית. הדיון ייעשה תוך כ

, החברתי בהיבטבדיקת הקשר וההשפעות של שלשת התקופות הנ"ל אחת על השנייה, ומדוע לבנון לא הצליחה להגיע ליציבות פוליטית. 

 כמו. לבנון מדינת את המרכיבות השונות הקבוצות בין העדינה היחסים מערכת כולל, לבנון של חברתי עדתי הדימוגראפי בהרכב יעסוק

    .20-ה המאה לאורך לעדתיות פוליטיקה בין ההדוק הקשר את לבדוק ינסה הקורס כן

  

  זהות קהילה וחברה -להט"ב בחברה הישראלית

  ד"ר זאביק גרינברג

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077788

  סוג שיעור: הרצאה

קורס זה יעסוק במאפייני החיים של הקהילה הלהטב"ית כקבוצה וכפרטים וביטויים כיום בחברה הישראלית. נדמה כי בשנים האחרונות 

חל שינוי ביחס לחברי וחברות הקהילה הלהטב"ית, נראות הקהילה הולכת וגדלה, מתקיימים שינויים פסיקתיים וחוקיים על אף כל אלה, 

   של חברי וחברות הקהילה באתגרים רבים, שבהם יעסוק קורס זה.  מאופיינים חיי היום יום
בקורס נלמד לעומקם את המושגים הקשורים לקהילה הלהטב"ית, ייחודה של הקהילה ותת הקבוצות מהן היא מורכבת. הקורס יבקש 

    קהילה זו. עם ההגדרות התאורטיות הקשורות ללהט"ב וקוויריות ומגוון הזהויות המרכיבות את הסטודנטלהפגיש 

בחלקו הראשון של הקורס נכיר הגדרות תיאוריות שונות הקשורות לגיבוש זהות מינית ומגדרית, מודלים של גיבוש זהות מינית וגיבוש 

זהות מגדר. בחלקו השני של הקורס נעסוק במאפייני ההתפתחות של הקהילה הלהטב"ית בישראל, התפתחות המאבק הלהטב"י ומאפייני 

   וחברות הקהילה.  החיים של חברי

  

  על כתיבת יומנים בגטאות -לכתוב מתוך התופת

  פרייזגר-ירון ניר ד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077815

  סוג שיעור: הרצאה

במהלך מלחמת העולם השנייה כתבו יהודים בערים, בגטאות, במקומות מחבוא, במחנות ריכוז ובמחנות מוות. כתיבתם הייתה 

נים, מכתבים, דיווחים, סיפורים ושירים. חומרים כתובים אלה מאפשרים לנו ללמוד על חייהם ועל יומנים, עיתו –במסגרות רבות 

תפיסת הכותבים את האירועים הקטסטרופליים שחוו. בקורס נתחקה באמצעות אותן עדויות כתובות אחר קורות תושבי הגטאות 

ולה עם הרודפים, עזרה נהיגות יהודית, התנגדות, שיתוף פעוורשה ולודז' ונדון בדומה ובשונה בהיבטים של המדיניות הגרמנית, מ

  .הדדית ועוד
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 למי אכפת ולמה? על אחריות חברתית וסמכות פוליטית

   ברקאי ד"ר תמר

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7044401

  סוג שיעור: הרצאה

לילדיהם, במערכת החינוך, "עם הסמכות באה גם אחריות" הוא עיקרון מקובל בהקשרים חברתיים שונים כגון ביחסים בין הורים 

בארגונים חברתיים, בעולם העבודה ובמסגרות פוליטיות וציבוריות. בה בעת, בעקבות תהליכי שינוי שחלו בעשורים האחרונים, העידן 

ת העכשווי מאופיין בנסיגה של המדינה מהאחריות החברתית שלה, בפריחה של מקורות סמכות חלופיים למדינה ובדגש על עיקרון האחריו

האישית. תהליכים אלה מהווים קרקע פורייה להתפתחות של צורות ומרחבים חדשים של לקיחת והטלת אחריות וסמכות, כגון 

אקטיביזם צרכני ודיגיטלי. במהלך הקורס נבחן כיצד התהליכים האלה באים לידי ביטוי ברמה הגלובלית והמקומית ומה ההשלכות 

  לנו.שלהם על המציאות החברתית והיומיומית ש

  

 יום-מאזוכיזם שפיר: דומיננטיות, כניעה, כאב ועונג בחיי היום

  ד"ר אורלי דהאן 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077709

  סוג שיעור: הרצאה

לזו של המאזוכיסט המצוי, ומדוע  BDSM-למה אנחנו אוהבים כאב מכוון, ובאילו נסיבות? מה ההבדל בין המוטיבציה של הסאדיסט ב

-חריפים, למשיכה שלנו לדרמות-אדומים-בתרבות המערבית? באיזה אופן התשובות הללו קשורות לפלפליםזוהי חידה בלתי פתורה 

טראגיות סוחטות דמעות, ולריצות מרתון? ואיך המנגנון המוחי של המאזוכיזם עשוי להיות קשור לדרך בה נולדו תינוקות במהלך העבר 

לוגים אבולוציוניים, חוקרי מוח וחוקרי תודעה על כאב מכוון, עונג, כניעה ושליטה. בקורס נלמד מה טוענים כיום פסיכו האבולוציוני שלנו?

נדבר גם על הטעות האומללה של פרויד, בגללה פסיכולוגים מחייכים פחות (למטופלים מסוימים), ובאופן כללי על הבלים ועוולות 

סטודנטים למושגים ותיאוריות אודות תופעות של מטרת הקורס לחשוף את ה פסיכולוגיות מהעבר, ועל האבולוציה של התודעה.

פתולוגיות. -מאזוכיזם, כאב, עונג, כניעה ושליטה. תופעות אלה נפוצות מאוד בחיי היומיום של רובנו, הן שכיחות, לגיטימיות ואינן פסיכו

חקירה אודותם  –אקונומי -יוכיוון שמדובר בתופעות אוניברסאליות מרתקות, שאינן בהכרח תלויות תרבות, גיאוגרפיה או מצב סוצ

  עשויה לעורר חשיבה ביקור

  

   מבוא לאירופה בעת החדשה

  ד"ר ענת קדרון   

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077873

  סוג שיעור: הרצאה

 סינכרוני-קורס מקוון א

טיים, כלכליים עיון בהיבטים מרכזיים בהיסטוריה של העת החדשה המודרנית, במטרה להקנות הבנה בסיסית בתהליכים חברתיים, פולי

ותרבותיים בהיסטוריה האירופית, מהמהפכה הצרפתית ועד ערב מלחמת העולם הראשונה. במהלך הקורס נתוודע אל הכוחות המרכזיים 

שפעלו באירופה בתקופה זו, נכיר את האידיאולוגיות החשובות שהתפתחו, נדון בשאלת הלאומיות והשאלה הלאומית, ונעסוק בשאלות 

  לחמה וחברה.של טכנולוגיה, מ

הקורס עוסק בהבנת תהליכים מקדימים שהשפיעו על ארץ ישראל, במונחים של הגירה, התפתחות חברתית, התפתחות כלכלית ועוד, 

ובמיוחד תהליכים הקשורים בהשפעות    ומטרתו לבסס את ולהעמיק את האופן בו אנו מבינים את התהליכים שאירעו בארץ ישראל,

  ית, בהקשר בינלאומי רחב יותר.אירופיות או בהגירה אירופ

  , יעסקו במהלך הקורס בהיבטים פדגוגיים של הוראת הנושא ובהיבטים פדגוגיים של הוראת מקוונת.תלמידים הלומדים במסלולי הוראה
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  מבוא לאנתרופולוגיה חברתית

  כרמל קידר, גב' שמשגב' מירנדה אורנה גרוסמרק,  ד"ר 

  נ"ז, ש' 5, ס "שש 4, 7022904

  ס "שש 2ת'   ,7022902

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

הקורס מכוון להקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד, התיאוריות וכלי המחקר של אנתרופולוגיה חברתית/תרבותית. עריכת הכרות עם 

היה חוקרים שהטביעו את חותמם על האנתרופולוגיה ועם מחקריהם. הקורס יתקיים במתכונת של הרצאה ותרגיל. בהרצאות ת

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 לאקולוגיה

  ד"ר גרינפלד עשהאל

  זנ" 2ס , "שש 2, 7066637

  סוג שיעור: הרצאה

ליצורים חיים, תכונות הסביבה ומשמעותן לאורגניזמים, השפעת גורמי  מהסביבהתחום העיסוק של אקולוגיה, על אקולוגיה ואבולוציה, 

ן אורגניזמים, הסביבה השונים על אוכלוסיות של אורגניזמים, סוגי אינטראקציות כגון תחרות, טריפה, טפילות או סימביוזה בי

והשפעותיהן על אוכלוסיות האורגניזמים. מאפייני חברות אקולוגיות כגון מבנה החברה, מגוון מינים, סוגים של יחסי גומלין בין מינים 

בחברות במצב של שיווי משקל לעומת מצבים של הפרעה, שטפי האנרגיה והחומרים בחברה. המערכת האקולוגית; מחזורי מינרלים 

קולוגים טבעיים ומופרעים, השפעת האדם על הסביבה והפרות האיזון במערכת האקולוגית; כגון אפקט החממה והשפעותיו, ותהליכים א

החור באוזון, הגשם החומצי, זיהום האטמוספרה, הקרקע והמים, בעיות בממשק משאבי טבע, שמירת טבע ומגוון מינים, ועוד. בקורס 

  עולם. הקורס כולל שני ימי סיור.יוצגו בעיות וסוגיות עדכניות מהארץ וה

  

 רומא -מבוא להיסטוריה עתיקה  

 ערן מאירד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2 , 7066631

  סוג שיעור: הרצאה

  התקופה הרומית היא לא רק פרק זמן בתולדות הארץ ורומא איננה רק עיר תיירות מבוקשת.

  רומא היא בסיס התרבות המערבית, שגם אנחנו חלק ממנה.

רומא' ננסה לפענח את סוד כוחה של רומא. איך הפכה עיר אחת לשליטת הים התיכון כולו. איך השפיעה -לעת העתיקהבקורס 'מבוא 

  התרבות הרומית על העמים השונים עליהם שלטה, כולל העם היהודי.

  נעסוק בפוליטיקה ובתרבות. נשוטט בין בנייני פאר לשדות קרב. נכיר אישים ששינו את העולם.

  נעמיק גם בתקופת השליטה של רומא כאן, בארץ ישראל.מטבע הדברים 

  ואולי בטיול הבא לרומא, נוכל להביט על העיר במבט קצת יותר רחב.

  

  



53  
 

 

קרוימ –מבוא לכלכלה א'   
 ד"ר הילה נבו

  ש' נ"ז,  4 ,ס"שש 5, 7023463

  גב' רוזה סרוחנוב שבתאי

   , ת'7012316

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

  

 -וד בכלכלה: מחסור, תפוקה שולית, ביקוש והיצע וקביעת המחירים בתנאי שוק שונים, התערבות ממשלה בשוק הקורס דן במונחי היס

  מדיניות מחירים, מסים וסובסידיות. תפקיד ותפקוד משקיים של משקי בית ופירמות.

  

  מאקרו - מבוא לכלכלה ב 

  הילה נבוד"ר 

  נ"ז, ש' 4, ס "שש 5, 7023465

  תאיגב' רוזה סרוחנוב שב

   'ת, 7012317

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

כלכלי של המשק. הנושאים שיילמדו בקורס הם חשבונאות לאומית, תצרוכת, חיסכון והשקעה, ביקוש -קורס זה מתמקד בתחום המאקרו

נלאומי ריאלי מצרפי והכנסה לאומית במשק סגור ופתוח, כסף ובנקאות, מדיניות פיסיקלית ומוניטרית במשק סגור ופתוח, מסחר בי

 ).AD-ASומוניטרי ותיאוריות הביקוש וההיצע המצרפיים כפונקציה של המחירים (מודל 

  * לא ניתן לחזור על הקורס בפעם שלישית וכישלון כפול יגרור הפסקת לימודים.
  

  

  מבוא ללוגיקה א'

  ד"ר אלי  פיטקובסקי

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077710

  גב' יעל אשד סילבר

  , ת'7044425

  +תרגוליעור: הרצאהסוג ש

  

שם דגש על פיתוח מיומנויות של חשיבה הגיונית. מבחינה תוכנית: הוא עוסק ביסודות ו הקורס מהווה בסיס לארגון החשיבה הפילוסופית

עוסק גם בחשיבה ביקורתית וביישום הולם של  הקורסהיסטוריים ומושגיים של הלוגיקה, ומתמקד בעיקר בשפת תחשיב הפסוקים. אך 

  קה בהקשרים שונים.הלוגי
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  מבוא ללוגיקה ב'

 פיטקובסקי אלי  ד"ר

  נ"ז 3ס , "שש 2, 7077715

  יעל אשד סילברגב' 

   ס"שש 2ת'   7077717

  +תרגולהרצאהסוג שיעור: 

הכרחית לעיסוק בפילוסופיה עכשווית: תחשיב הפרדיקטים מסדר ראשון. נושאים  עמההקורס עוסק בעיקר בשפה פורמלית שהיכרות 

בקורס (מושגי יסוד בתורת הקבוצות, תורת הוכחה) ישמשו בעיקר להבנת תחשיב הפרדיקטים. מעבר לפיתוח מיומנויות, הקורס  אחרים

  . עוצמה לבחינה שיטתית של טיעונים יעניק לתלמידים כלים רבי

  

  מבוא ללימודי מגדר

  ד"ר דלית שמחאי

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7022102

  סוג שיעור: הרצאה

די המגדר בתחומי דעת רבים ומגוונים ונערוך היכרות ראשונית עם הפרספקטיבות החדשות והשוויוניות שלימודים אלה נתוודע ללימו

מחדירים לתחומים השונים. נלמד מושגי יסוד בתחום לימודים דינמי זה, המאירים באור חדש את ההתפתחות המגדרית בחברה בתחומי 

היסטוריה, הספרות, האומנות ועוד. כן נדון באפיון של חברות פטריארכליות עד ימינו, ונתמקד הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, ה

שוויון בין המינים בחיי התעסוקה, בתפקידים במשפחה, בחינוך, בניהול, בפוליטיקה ובעצם ברוב תחומי החיים. -בסוגיות נבחרות כגון אי

לפעילות חברתית. לבסוף נדון  יבה למודל המדעי הקלאסי ועל גישות מחקריותבנוסף נלמד על מודלים מדעים חדשניים המהווים אלטרנט

  קול פנימי וחברתי מעבר למציאות הפטריארכלית.ו בשאלה האם יש לנשים אפיון מהותי

  

  

  עבודהמבוא ללימודי 

  יהל קורלנדרד"ר 

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7022103

  סוג שיעור: הרצאה

לחקר עולם העבודה על היבטיו השונים. בקורס נבחן את מוסד העבודה כפי שהתעצב במאות  הקורס מבוא ללימודי עבודה מהווה הצצה

האחרונות הן מבחינה היסטורית והן מבחינה סוציולוגית וכלכלית תוך התייחסות ביקורתית לסוגיות אלו. בקורס יבחנו היבטים 

ות ודתיות, אך גם כאלו הנחשבים ליישומים כמו איגודי תיאורטיים של עולם העבודה כמו תפיסות של זמן וההשפעה של תורות כלכלי

   עובדים, גלובליזציה וגיוון בשוק העבודה. 

  

  

 מבוא למטאפיסיקה 

  ד"ר יעל קדר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7023429

  סוג שיעור: הרצאה

 כגון מטאפיסיות אלותבש נעסוק זה בקורס. בפילוסופיה ביותר והחשוב המרכזי הענף היא" הראשונית פילוסופיה"ה או מטאפיסיקה

 אישית זהות לנו יש האם? ממשי קיום לו יש והאם זורם הוא האם הזמן מהו? קיים להיות של המשמעות מהי? כלום ולא משהו יש מדוע

 נהנים אנו, אלה חוקים של קיומם למרות והאם? הטבע חוקי של להכרחיות הבסיס מה? שלנו הזיכרון אותנו מלמד ומה בזמן רציפה

  .זמננו בני פילוסופים ידי על אלה לשאלות שניתנו בתשובות נדון הקורס במהלך? רצוןה מחופש
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  לסוציולוגיהמבוא 

  יהל קורלנדר ד"ר

   נ"ז, ש' 5 , ס "שש 4, 7011902

  גב' כרמל קידר, גב' מירנדה שמש

   , ת'שש"ס 2, 7011903

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

 יעסוק הקורס. חברתיים ומוסדות חברתיים תהליכים, חברתית התנהגות להבנת מרכזיות יותותיאור יסוד מושגי בהקניית עוסק הקורס

: שיידונו הנושאים בין. ממשיות חברתיות סוגיות של והבנה לניתוח הסוציולוגיים והמחקרים התיאוריות, המושגים של וביישום בהמחשה

" אחרות, "חברתית וסטייה קונפורמיות, וארגונים קבוצות, פחהמש, וחינוך חברות, החברה של התרבותי האספקט, כמדע סוציולוגיה

  .גלובליזציה תהליכי, ועיור קהילות, דמוגרפיים תהליכים, חברתיות ותנועות קולקטיבית התנהגות, חברתית וניעות ריבוד, בחברה

  

  א'מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה 

  אורן רייכמן ד"ר

   'נ"ז, ש 3, ס "שש 4, 7013107

  יעקובי מר יונתן

  ס "שש 2, ת' 7013100

  הרצאה + תרגול  סוג שיעור:

ים" נבונים של מאמרים ומחקרים מדעיים. נהקורס על שני חלקיו מקנה מושגי יסוד וידע, שיאפשרו לסטודנטים להיות "צרכנים" ו"יצר

עי בתחום הסטטיסטיקה הקורס בסטטיסטיקה א' יקנה ידע בשיטות של עיבוד, תיאור והצגה של נתונים כמותיים במחקר המד

טבלאות נתונים, ה של ובניי ההתיאורית: מקום הסטטיסטיקה במחקר המדעי, משתנים, סולמות מדידה, התפלגות שכיחויות, קריא

תיאורים גרפיים, מדדי מרכז ופיזור, מדדי מיקום יחסי, מתאמים ורגרסיה. עיבוד הנתונים ייעשה במחשב באמצעות חבילת התוכנות 

SPSS.  

  

   א לסטטיסטיקה למדעי החברה ב'מבו

  מר אמיל שיינפלד

  נ"ז, ש'  3ס , "שש 4, 7013108

  מר יעקובי יונתן

   ס"שש 2, ת'  7013101

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

   קדם: מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' דרישות

טיסטיקה הסקתית: רווח סמך לממוצע, הקורס יקנה ידע בעריכת מבחנים סטטיסטיים ובעיבודים סטטיסטיים מתקדמים בתחום הסט

כיווני, מבחן חי בריבוע, מבחנים למתאמים, רגרסיה. כן יילמדו דרכים שונות -, ניתוח שונות חדTעקרונות המבחן הסטטיסטי, מבחני 

  .SPSSלבחינת השפעתו של משתנה מתערב. עיבוד הנתונים ייעשה במחשב באמצעות חבילת התוכנות 
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  ממשלו לפוליטיקה מבוא

  נועה לוי  ד"ר

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7066635

  סוג שיעור: הרצאה

מדע המדינה, הפוליטיקה והממשל מתמקד בהתנהגות פוליטית, ובוחן יחסי כוח בין קטגוריות שונות. בקורס מבוא זה נכיר מושגים 

העולם המודרני. נעמוד על דרכים שונות , ונבחן את ה"מדינה" כמושג המארגן של 20-ותיאוריות מרכזיות במחשבה הפוליטית של המאה ה

להבנת הדינמיקה שבין מוסדות מדינה שונים, ובינם לבין החברה והפרט, ונציב סימני שאלה על יחסי הכוח השונים המתקיימים בתוך 

 המרחב הפוליטי.

  ריציסטים וקאנטימפאה: חדשה לפילוסופיה מבוא

  ד"ר יעל קדר

  "זנ 2, ס "שש 2,  7066618

  הרצאה סוג שיעור:

. אנו נסקור את הפילוסופים 17-18קורס זה עוסק באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הפילוסופיה: המהפכה המדעית במאות 

החשובים של התקופה, אשר האמינו כי הדרך היחידה לביסוס ידיעותינו אודות האדם והעולם היא באמצעות הנסיון והשימוש בחושים. 

יום וקאנט. הסקירה תתמקד בעיקר בשאלות הנוגעות לתפיסה, ללמידה, לזיכרון, מהות ה"אני", סוגיית הזהות  לוק, ברקלי,בבעיקר  נדון

-נבחן את ההשלכות של עמדות ההוגים הנ"ל על חיינו כיום ועל הפילוסופיה בתהעצמית, טבעה של הסיבתיות, וגבולות הידע האנושי. 

  זמננו.

  

  הרציונליסטים: חדשה לפילוסופיה מבוא

   יעל קדרד"ר  

  "זנ 2, ס "שש 2,  7066617

  סוג שיעור: הרצאה

. אנו נסקור את הפילוסופים 17-18קורס זה עוסק באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדות הפילוסופיה: המהפכה המדעית במאות 

קירה תתמקד בעיקר בשאלות החשובים של התקופה, שחלקם גם היו מדענים פעילים ובעלי שם: דקרט, פסקל, שפינוזה, ולייבניץ. הס

הנוגעות בספקנות ובאפשרות ההשגה של ידע ודאי אודות העולם. טבע האל ואפשרות ההוכחות לקיומו, יעמדו גם הם במוקד הדיון, כמו 

  גם טבעם של הגופים הפיזיקלים והחלל, סוגיית הקשר בין הגוף והנפש ושאלת חופש הרצון.

  

  

  ההלניסטיםאריסטו ו - מבוא לפילוסופיה יוונית

  ד"ר איילון נועה 

  נ"ז 3שש"ס,  3, 7044437

  שש"ס  1ת' , 7044432

  +תרגילהרצאהסוג שיעור: 

על אריסטו, פילוסוף ומדען שחי ביוון בעת העתיקה, נאמר: "קיומו של אדם כה חכם הוא הוכחה לקיום האל". הוא עיצב את הגות ימי 

צמח מתוך התנגדות לדרכו. בקורס נכיר את הגותו, נלמד כיצד  –, פיסיקה ולוגיקה בביולוגיה –הביניים, והמדע המודרני שאנו מכירים 

אריסטו עדיין משפיע על חיינו, ונלמד על האלטרנטיביות החשובות שהציעו לדרכו בני זמנו הספקנים, הסטואיקנים וכמובן אפיקורוס. 

יינו, כגון כיצד לחיות חיים מאושרים? למה לפחד מהמוות? הקורס יכיר לסטודנטים רעיונות ושאלות יסוד אשר עד היום מעצבות את ח

מהו שהווה, והאם יש לעולם הזה מניע בלתי מונע? נעסוק בחברה ובאנשים שעיצבו את אותן שאלות וכיצד תשובותיהם רלוונטיים 

  ורתית.ישן לשיפור חייהם: חשיבה לוגית ורפלקסיה ביק-לחיינו באלף השלישי. הקורס יכיר לסטודנטים כלי חדש
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  סוקרטס ואפלטון - מבוא לפילוסופיה יוונית

  ד"ר איילון נועה

   נ"ז 2שש"ס,  3, 7044415

  שש"ס  1ת' , 7044431

  +תרגילהרצאהסוג שיעור: 

ערש המחשבה המערבית נוצרה בפוליס היוונית במאה השישית לפני הספירה. הקורס יכיר לסטודנטים כמה מן הרעיונות והשאלות 

צבות את חיינו, כגון מהו היסוד למציאות בה אנו חיים? האם יש אפשרות לידיעה וודאית של אותה מציאות? מהו אשר עד היום מע

'הטוב'? מהי אהבה? ואיך לחיות מתוך איזון ושלוות נפש? נעסוק בחברה ובאנשים שעיצבו את אותן שאלות יסוד, כגון תלס, סוקרטס, 

ישן לשיפור חייהם: הדיאלוג -ם לחיינו באלף השלישי. הקורס יכיר לסטודנטים כלי חדשאפלטון ואריסטו, וכיצד תשובותיהם רלוונטיי

 הפילוסופי והחשיבה הביקורתית.

 מבוא לפסיכולוגיה

   הדס מרציאנו ד"ר

   נ"ז, ש' 5, ס "שש2+2, 7012702

   גב' הודיה חיוט

   1+1 , ת'  7012703

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

 אחד כל של המרכזיים וכן עם המושגים הפסיכולוגיה עוסקת שבהם העיקריים התחומים עם היכרות םלסטודנטי להקנות נועד הקורס

. והיישומיים תיאורטיים, המחקריים תוך התחשבות בהיבטים עוסקת הפסיכולוגיה שבהן המרכזיות בשאלות נידון. הללו מתחומים

תיאוריות , חברתית פסיכולוגיה, התפתחותית פסיכולוגיה, וריגוש הנעה, זכירה, תפיסה, פסיכולוגיה פיזיולוגית יכללו הקורס נושאי

ייחשפו הסטודנטים לנושאים נוספים תוך חיזוק  הקורס בנוסף, במסגרת תרגיל .ופסיכופתולוגיה ומדידתה אינטליגנציה, אישיות

  המוצג במסגרת הקורס. עם החומר הרב להתמודד לסטודנטים לעזור היא התרגיל מטרת. הנושאים הנלמדים במסגרת השיעורים

  

  מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

  עדי לביאד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2,  7169845

  סוג שיעור: הרצאה

בקורס זה נפגשים התלמידים עם הרקע הפסיכולוגי להתפתחות הפרט. הם מתוודעים למושגים בסיסיים, למודלים ולתיאוריות, שיאפשרו 

  ם ועל התנהגות התינוק, הילד, המתבגר, המבוגר והזקן, וכיצד אלה נוצרים ומתפתחים.  להם להבין ולדעת על תהליכים תוך נפשיי

חומר הקורס משלב דיון בתחומי התפתחות שונים (רגשית, קוגניטיבית, אישיותית, נוירופסיכולוגית, מוטורית, שפתית וחברתית), 

  ובהשתקפותם בשלבי חיים שונים.

  

  בעידן של משבר אקלים סביבה, חברה וכלכלה -מבוא לקיימות 

   נועם ואן דר האל , גב' נעמה לבד"ר 

   נ"ז 4שש"ס,  4, 71698457077838

  סוג שיעור: הרצאה

והבנת מורכבות הנושא. בהמשך  הקורס יפתח ברקע להבנת הקיימות בראייה כוללת תוך הגדרת מושגים, הכרת דילמות סביבתיות 

רשתות  -ים אותם יחקרו סביב נושאים סביבתיים שונים. לדוגמה: מקדונלדס המשתתפים בקורס יבחרו מקרים מקומיים וגלובלי

מכורים לפלסטיק. למידה מעמיקה  -המזון המהיר, מקרה ים המלח, המכונית החשמלית, שונית האלמוגים במפרץ אילת, תרבות צריכה

אלה תעשה תוך התייחסות לנושאים  תעשה סביב מקרים אלה בהרצאות, קריאה, עבודה בקבוצות והצגת משימות. העמקה במקרים

סביבתיים שונים כמו כלכלה, בריאות, פיתוח בר קיימא, מגוון ביולוגי תכנון ושטחים פתוחים, דלקים פוסיליים ואנרגיות מתחדשות, 

     ל. פוליטיים מקומיים ועולמיים. הקורס ישלב יום סיור באזור חוף הכרמ-פערים סוציואקונומיים וצדק סביבתי ותהליכים אקו
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 מבט רב תחומי על ארץ סוערת 

  פרופ' אמיר גולדשטיין

  נ"ז 2, ס "שש 2,  7044410

  סוג שיעור: הרצאה

-במאה השנים האחרונות סערה הארץ, שינתה שוב ושוב את פניה וגם בימינו, מתרחשים תהליכים שונים העצבים את דמותה במאה ה

, על התהליכים האלה. הוא יתמקד בגליל וכך יחשוף את האזור בפני הלומדות תחומי, כלומר אנושי ומגוון-. הקורס יציע מבט רב21

ערבים בגליל בתקופת המנדט והדרך בה הובילו להתבססות היהודית -. יחסי יהודים1והלומדים. נבחן יחד שתי פרשיות מפתח מרתקות: 

גליל העליון בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה קיבוצי ה-. העלייה הגדולה ויחסי קרית שמונה2. 1948-וליציאת הערבים מהאזור ב

והאופן שבו עיצבו את הקהילה האזורית. נפגוש את הסיפור מעיניהם של האנשים המעורבים, נתבונן על ההיסטוריה, על החברה, על 

ברחבי הארץ כדי התרבות, על הכלכלה ועל הנוף האזורי, אולם גם נצא מדי פעם להתבוננות על מלמעלה על ההתרחשויות המקבילות 

לזהות את הדומה והשונה בין מאקרו למיקרו. הקורס יקנה ידע על התהליכים שעיצבו את ישראל וכלים להתבוננות אמפתית ורגישה 

  לצד ראייה ביקורתית של המתרחש סביבנו.

  מיים.בחוג ללימודים רב תחו 'ההיסטוריון בסערות ההיסטוריה'ערה: הקורס אינו מיועד למי שלמד את הקורס ה

  בעולם העבודהמגדר 

  ד"ר דלית שמחאי

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077827

  סוג שיעור: הרצאה

שוק העבודה הוא זירה מרכזית בחיי רובנו. במסגרת הקורס נחקור את שוק העבודה על היבטיו השונים על בסיס ההבנה שהחוויה 

   דרים חברתיים מגוונים.התעסוקתית של נשים ושל גברים היא שונה, ושמקורו של שוני זה נעוץ בהס

לאורך הקורס יוצעו הסברים לפערי השכר בין נשים לגברים ואסטרטגיות לצמצומם, יועלו לדיון היבטים היסטוריים, מבניים, אישיים, 

      משפטיים, מדינתיים ועוד במטרה להעמיק את ההבנה אודות שוק העבודה כמרחב מורכב ומרתק.

  

  

  בשדה והתנסות מעשיתמגדר 

  סילבר-על אשדגב' י

  נ"ז 4, ס "שש 2, 7077831

  סוג שיעור: הרצאה

סטודנטיות יחשוף את המגדרית, -יצור מפגש ולמידה הדדית בין סטודנטיות, סטודנטים ובעלי עניין בעשייה קהילתיתהקורס 

הקניית ו חברתי התנסות בחוויה אישית, מפגש סטודנטים לחשיבות ולפרקטיקה של מעורבות בין האקדמיה והקהילה, תוך כדיוה

ברשויות מקומיות, פעילה סות תוך כדי התנקהילתית. הלמידה בקורס תתבצע -העשייה האקדמיתוברפלקציה מיומנות בניתוח 

. בעמותות חברתיות וסביבתיות ובארגונים חברתיים, במהלכם יתבצע מנטורינג ותיבנה תשתית להמשך תעסוקה עם סיום התואר 

ונקבל כלים מעשיים בתחום היזמות חברתית, שיתוף  ים וסקרים הרלוונטיים למצב העכשווי בישראל,נקרא נכיר טקסטבמהלך הקורס 

ישתמשו באותם כלים בפרוייקטים החברתיים שאותם  והסטודנטיות ועמידה מול קהל. הסטודנטים , מנהיגותציבור, חשיבה ביקורתית

  הם מלווים במהלך השנה.
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 מגדר ומשפט

  ן גוטגולד כהתמר עו"ד 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7045605

  סוג שיעור: הרצאה

המשפט ממלא תפקיד משמעותי במאבק לשוויון מגדרי בהיותו כלי מרכזי לשינוי. בקורס זה נכיר את התפתחותו של המאבק הפמיניסטי 

בישראל לאורן של המשפטי בארה"ב ובישראל (פמיניזם ליברלי, תרבותי, רדיקלי, פוסט מודרני וכו'). נבחן את החקיקה והפסיקה 

תיאוריות פמיניסטיות, ונדון בסוגיות ספציפיות במאבק הפמיניסטי המשפטי וביניהן: שוויון נשים בעבודה; הריון, לידה והורות; אלימות 

  כנגד נשים; זנות וסחר בנשים; מניעת הטרדה מינית; נשים בצה"ל; נשים במגזר החרדי.

  

  ומיניות אינטימיות ,מגדר

  רות פרסר"ר ד

  "זנ 2, ס "שש 2,  7066605

  סוג שיעור: הרצאה

קורס זה בוחן שאלות של מיניות, אינטימיות ומשפחה מפרספקטיבה ביקורתית ורב תחומית. הקורס יעסוק בנושאים אלו בהקשרם 

ות עם דיונים הלאומי, הגלובלי, הקפיטליסטי, והצרכני; ובהצטלבות בין מגדר, מיניות, גזע, לאום, ומעמד. במהלך הקורס נערוך היכר

בהקשר הישראלי ומעבר לו, ונבקש לענות על השאלות: אילו שינויים ניתן לאתר בתצורות של מיניות ואינטימיות? מה בין תרבות הצריכה 

לאהבה? כיצד מנוהלים כישלונות בעמידה בציפיות החברתיות וסטיות מתסריטים נורמטיבים? מתי ובאילו תנאים מתקיימת בחירה? 

  אינטימיות ומצב משפחתי מסמנים זהות? ומה גלובלי באינטימיות ומשפחה? האם מיניות,

  

  מהי תודעה?

  ד"ר אורלי דהאן

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077734

  סוג שיעור: הרצאה

מהי תודעה ומי יכול להיות בעל תודעה? האם מחשבים יכולים לחשוב? האם בעתיד מחשבים יהיו מסוגלים גם לחוות ולהרגיש? שאלת 

שבה במקורה כשייכת לתחום הפילוסופיה, ואולם כיום מייחסים לה משמעויות הקשורות קשר משמעותי לעולם התודעה נח

הפסיכולוגיה ומדעי המוח. הקורס ינסה להבהיר את העמימות האופפת את המושג 'תודעה' ותוך כדי כך לגעת בסוגיות הקשורות 

  בנושא.ליחסים בין הגוף, הנפש והעולם, ובשאלות בסיסיות העולות 

  

  

   עקבות תרבות האוכל והשתייה במערבמהפאב לצלחת: מסע היסטורי ב

  ד"ר מירב שניצר

  נ"ז     2, ס "שש 2, 7044430

                                                                                                     סוג שיעור: הרצאה

יה לצלבנים בירושלים? מדוע חשוב לדעת שנזירים באיטליה שתו יין ובבלגיה בירה? מה מפתיע מה הקשר בין הפאב הראשון באנגל

בחורבות מאפייה יהודית בגרמניה? ומה הקשר בין הגשרים הכי יפים באירופה לבשר איכותי? השאלות האלה הן חלק מהשאלות בהן 

לפני מספר שנים תהו היסטוריונים האם אפשר ללמוד נעסוק בקורס במטרה להכיר צדדים חדשים ומרתקים בתרבות המערב. עד 

היסטוריה מתוך מחקר על אוכל ושתייה? האם תולדות היין והבירה נחשבים היסטוריה "רצינית"? היום היסטוריונים מבינים שאלה 

שות ומרתקות על , מאפשר זוויות ראייה חדבנושאים האלה שאלות מרכזיות, שהשילוב בין מקורות כתובים וממצאים ארכיאולוגיים

כך מתאפשרת הכרות עם עולמם של האנשים והנשים, ועם סיפורים מרתקים שלא היו ידועים עד כה. בקורס נכיר את  ,תרבות המערב

  פאב.   מההמחקרים החדשים ביותר בתחום, נקרא ונדון במקורות ובממצאים, אולי גם נצליח לטעום ממש מהצלחת, אולי גם 
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   ל אלוהיםע תמחשבות ניהיליסטיו

  פרופ' יוחאי עתריה 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077846

  סוג שיעור: הרצאה

של מחנות  תמאה ניהיליסטי –) הגדירה את המאה העשרים "אלוהים מת, אני הייתי בהלוויה שלו"" (אלוהים מתאמרתו המפורסמת של ניטשה "

תוך התרכזות בארבעה כותבים:  תאחרי יסודות המחשבה הניהיליסטיריכוז והשמדה, פצצות אטום ואדישות מוחלטת לחיי אדם. בקורס זה נעקוב 

). לאחר שבחלק הראשון של הקורס 1903-1950) וג'ורג' אורוול (1913-1960), אלבר קאמי (1883-1924), פרנץ קפקא (1844-1900( פרידריך ניטשה

עדר צללית של אל) ונטול משמעות, נקרא באופן איטי ומודרך ובסכנות שמתעוררות בקיום חסר אל (אך לא נ תנתעמק בשורשי המחשבה הניהיליסטי

" של אורוול. כל אחד מהיצרות הללו משרטות אנושיות שירדה 1984שלושה טקסטים מכוננים:  ב"מושבת העונשין" של קפקא, "הזר" של קאמי ו"

  לביוב. שם אנחנו נמצאים ובמציאות הזו נבקש להתלפש.

 

   

  מיומנויות אקדמיות 

          משה אוריד"ר משי 

    נ"ז  4ס , "שש 4, 7034501

  סוג שיעור: הרצאה

מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם העקרונות והדרכים של הכתיבה האקדמית. הקורס עוסק בהקניית כלים ומיומנויות של כתיבה 

טכניים שבכתיבת החלק העיוני מדעית, קריאה ביקורתית וניתוח מאמר מדעי תוך התייחסות הן לצדדים המתודולוגים והן לצדדים ה

מאמר מדעי, וחלקו השני יעסוק בעקרונות הכתיבה האקדמית של בעבודה. חלקו הראשון של הקורס יעסוק בקריאה ביקורתית וניתוח 

 של חלקה העיוני של עבודת חקר, תוך התנסות ותרגול בכיתה.

  

  

  1987-ו 1967מלחמות מבחוץ ומלחמות מבפנים: חברה ותרבות בישראל  בין השנים 

  ד"ר תמיר הוד

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077712

  סוג שיעור: הרצאה

. מדובר בשני עשורים שאת השפעתם הכבירה 1987-ו 1967הקורס יציע דיון ביקורתי באירועים שהתרחשו במהלך עשרים השנים שבין 

.  השלכותיה של תקופה זו מהדהדות בעיצובה אנו חווים בכל תחומי חיינו כאן וששינו ללא היכר את פניה של החברה והתרבות הישראלית

של הזהות הישראלית מאז ועד היום. הצגת הרקע ההיסטורי הנדרש תשולב בשדות שונים של תרבות: שירים פופולריים, קולנוע, דימויים 

בחון מחדש כמה חזותיים ועוד. הדיון הביקורתי שיתקיים באמצעות שילוב המחקר ההיסטורי עם הטקסטים התרבותיים יסייע לנו ל

מהאירועים החשובים ביותר בהיסטוריה הקרובה של מדינת ישראל.  בין יוצרי הטקסטים התרבותיים  המופיעים  בקורס נמצא את 

  וין, אריק איינשטיין ועוד רבים.מאיר אריאל, שלמה ארצי, להקת החיפושיות, חנוך ל
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  מלחמת תרבות: שורשי החילון והחרדיות ביהדות המודרנית

  "ר חנן חריף ד

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077786

  סוג שיעור: הרצאה

בעידן המודרני עברה היהדות מהפכות ושינויים אשר שינו את פניה מקצה לקצה. הקורס יעסוק בהוגים יהודיים וביצירות בולטות אשר 

שנתם ייבחן ההקשר ההיסטורי השפיעו על מהלך המחשבה ועל התפיסה העצמית היהודית בדורות האחרונים. לצד עיסוק בהוגים ובמ

והחברתי שבמסגרתו הם פעלו לצד השפעתם על בודדים ועל קבוצות רחבות בעבר ועד ימינו אלה. לאורך הקורס נעסוק בכמה נושאי 

    מפתח, ביניהם: משיחיות; היחס לדתות אחרות; חילון; המרת דת; לאומיות; היחס לשואה, ועוד.

  

   מנהל ותכנון סביבתי בישראל ובעולם

  ד"ר אילן אורי 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077836

  סוג שיעור: הרצאה

שינויי האקלים והפגיעה הקשה באיזון האקולוגי, בעיקר בגלל פעולות של האדם, פוגעת גם בו, פגיעה שיכולה להיות אנושה. ערים שלמות 

ות בעולם נערכות לזה ברצינות, מי יותר ומי בעולם, למעשה אזורים שלמים נידונים להצפות ולהכחדה ממש, ומחלקות תכנון בערים גדול

פחות). בקורס ננסה להתחקות יחד אחרי השחקנים בזירה הזו, החסמים והאתגרים התכנוניים, הצעדים  -פחות (אנחנו בישראל 

בריא המתחייבים, כשישראל מתכוננת להכפיל את אוכלוסייתה. ננסה להבין למה החקלאות מקרטעת, בשעה שצרכי המזון, והמזון ה

  עולים ולמה חשוב בסוף לשמור על השטחים הפתוחים, פתוחים ועל ירוק ומוצל בתוך השטחים הבנויים

  

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

                                                     פרופ' אמיר גולדשטיין

     נ"ז 2שש"ס,  2, 7034534

  סוג שיעור: הרצאה

הלאומי -הצבאי-קורס ידון בתהליך התגבשות הימין תחת הנהגתו של מנחם בגין. תיבחן דרכו הארוכה של בגין מהפיקוד על הארגוןה

. הקורס יעסוק הן 1977-(האצ"ל), דרך ספסלי האופוזיציה של כנסת ישראל ועד היבחרו כראש ממשלת ישראל, עם 'המהפך הפוליטי' ב

  בטים הפוליטיים של מנהיגותו של בגין בדרך להקמת 'הליכוד'בהיבטים האידיאולוגים והן בהי

  

  

  מעבדות לחירות ולשוויון אזרחי

  ד"ר תמר אריאלי

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7070151

  סוג שיעור: הרצאה

-הבדות, גזענות ואפליה הן ביטויים קיצוניים של קונפליקט חברתי. הקורס יעסוק בשעבוד של יוצאי אפריקה בארה"ב עד סוף המאה ע1

ובחתירה ארוכת השנים של צאצאיהם לשחרור ולשוויון אזרחי. חקר המקרה האמריקאי ישמש בסיס לבחינת תופעות ותיאוריות של  19

סחר בבני אדם, גזענות, עבדות, מלחמות אזרחים ומאבקים לזכויות אזרח. הקורס ישלב עיון בשירים וציורים וכן שמיעת נאומים 

  .וצפייה בקטעי קולנוע
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  סביבה וחברה  אופנה, -מציאות מגדרית ותמעצב

  גב' מיטל פלג

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077859

  סוג שיעור: הרצאה

בשנים האחרונות המודעות להשלכות הסביבתיות ולמחיר  ביותר בעולם.והמנצלות תעשיית הטקסטיל היא מהתעשיות המזהמות 

אסון רנה פלאזה, לצד תנועת מהחברה האזרחית, הובילו כולם  החברתי של תעשיית האופנה המהירה הולכת ומתגברת. אסונות כדוגמת

יחד להיווצרותה של תנועת אופנה איטית ערה ובולטת, המבוססת על נשים, ומהווה את עתידה של תעשיית האופנה. במסגרת הקורס 

של עליית האופנה המהירה נכיר את ההשלכות הסביבתיות וחברתיות של תעשיית האופנה, נבחן את ההקשר התרבותי חברתית ומגדרי 

  ונעמיק בפתרונות הקיימים והעתידיים לתעשיית האופנה.  

  

  משפט וחברה

   ד"ר מיכל סגל

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077758

  סוג שיעור: הרצאה

 קיעסו הקורס. שני מצד, חברתיים ותהליכים, אחד מצד, המשפט שבין הקשר את לנתק אין, כך משום". בסביבתו החי יצור" הוא המשפט

 יעסוק הקורס, כך בתוך. משפטיות -סוציו בסוגיות ויתמקד פוליטיים-חברתיים שינויים להוביל המשפט של ומגבלותיו ביכולותיו

 המשפט בין הסימביוטית המערכת את לבחון, ראשית הן הקורס מטרות. הישראלית בחברה חברתיות תופעות מגוון על המשפט בהשפעת

  .לחברה המשפט בין האינטראקציה את הסטודנטים בפני להציג, שנית; חברתיים לתהליכים

  

    אסטרטגיניהול 

  משה שביט"ר ד

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7066651

  סוג שיעור: הרצאה

שלון של ארגונים שונים לצורך שיפור האפקטיביות שלהם. הקורס כולל מושגי יתחום האסטרטגיה עוסק בלימוד גורמי ההצלחה והכ

של ארגונים כדלהלן: חזון וייעוד, ניתוח הסביבה החיצונית, ניתוח הסביבה העסקית, ניתוח הסביבה יסוד בניהול ותכנון אסטרטגי 

החברתית, ניתוח הארגון עצמו  ובניית אסטרטגיה לשיפור ביצועי הארגון. דגש מיוחד יושם על תחום החדשנות והיזמות המהווה נדבך 

  מרכזי בקידום יוזמות חדשות.

  תיאוריה למעשה ניהול ויישוב סכסוכים: מ

   תמר אריאלי"ר ד

   נ"ז 4, ס "שש 4, 7077890

  סוג שיעור: הרצאה

פוליטית. בקורס נלמד תאוריות מרכזיות בחקר -הסכסוך הוא תופעה מרכזית בחוויה האנושית, הן הרמה האישית והן הרמה החברתית

יקנה כלים לניתוח הגורמים לסכסוכים ולאבחנה בין  סכסוכים,  ומגוון אמצעים למניעה, התמודדות, הגבלה, ופתרון סכסוכים. הקורס

סוגי סכסוכים. דרך עיסוק בחקרי מקרה היסטוריים כגון מלחמת האזרחים בארה"ב, האפרטהייד בדרום אפריקה, והסכם יום שישי 

  הטוב בצפון אירלנד, נבחן את אתגר היישום של תובנות תאורטיות.
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 להגירה ופליטות  פרספקטיבות פמיניסטיות –בתנועה נשים 

   פרסר רות "ר ד

   נ"ז 2, ס "שש 2, 7077896

  סוג שיעור: הרצאה

 50%מיליונים הגרו בחיפוש אחר עבודה;  200מיליוני בני אדם נעקרו או ברחו מביתם או מולדתם וכ  80 -, למעלה מ2020נכון לשנת 

ת ואת מערך יחסי הכח והזהויות שתנועה גלובאלית בסדר מתוכם הן נשים ונערות. קורס זה בוחן היבטים מגדריים של הגירה ופליטו

גודל כזה מייצרת. במהלך הקורס נברר קטגוריות כמו גבול, אזרחות, לאומיות, בטחון, רב תרבותיות, וזכויות אדם מפרספקטיבה מגדרית 

 ,(intersectionality), גזע ומיניות ובהקשר לתנועת גופים גלובאלית, ונכיר גם את ההקשר הישראלי. הקורס יעסוק בהצטלבות בין מגדר

ובהשלכות של אלו על מציאות חייהן של נשים בתנועה. המסגרת התיאורטית מתבססת על דיון רב תחומי משדות ידע מגוונים כמו 

  סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, יחסים בינלאומיים, מדיניות ציבורית, גאוגרפיה חברתית, לימודי תרבות, והיסטוריה

  

  אקולוגיות בגלילסוגיות 

  חגי שמשד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7055501

  סוג שיעור: הרצאה

 קדם: מבוא לאקולוגיה דרישות

הכרת המערכות האקולוגיות השונות שקיימות בגליל. הקורס בנוי סביב קבוצה של מיני מפתח כאשר בכל שיעור נכיר   טרות הקורסמ

הם הוא שותף. מתוך ההכרות עם מינים ספציפיים יחשפו הסטודנטים לעקרונות מין חדש ונדון במאפייניו ובתהליכים האקולוגיים ל

  כללים באקולוגיה מתוך שימת דגש על חשיבותם בגליל.

  

  סוגיות אתיות בהגירה

  ד"ר נועה לוי

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077883

ומפלגות מנסחות את מצעיהן בהתאם פעם, מדברים על הגירה. בשנים האחרונות ממשלות מעצבות את מדיניותן -היום, אולי יותר מאי

לעולם של הגירה. אזרחים מזדהים עם מחנות פוליטיים חדשים לאור גישותיהם להגירה. כל זאת למרות שהגירה התרחשה בחברה 

זמננו, בשיח על אודותיה ובמנגנוני ההתמודדות המדיניים עמה. נדון במבטן של -האנושית מקדמת דנא. בקורס זה נעסוק בהגירה בת

ברות מארחות על קהילות של מהגרים, בחוויות חייהן של קהילות אלה, ובמפגש שבין תופעת ההגירה לבין סדר עולמי של מדינות ח

 לאום.
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  שורשי הסכסוך הלאומי הערבי יהודי בימי המנדט הבריטי -טוריה וארץ ישראל יסהמינר במקבץ ס

  ד"ר אבי שילון

  נ"ז  6, ס"שש 2+2, 7012342

  סמינר: סוג שיעור

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

. בין השאר הקורס יתייחס 1948 -1918יהודי ציוני בארץ בימי המנדט הבריטי  -הקורס ידון בשורשי הסכסוך הלאומי הערבי פלסטיני

נדט הבריטים, ועמדת מנהיגי שתי התנועות לעמדת שלטון המ  הסכסוך, לאירועים מרכזיים במהלכו,  לגורמים לפרוץ

  ולניסיונות הפיוס ומציאת פתרונות וכישלונם.  הלאומיות

ועל שתי האוכלוסיות בארץ במלך אותם שלושה עשורים. מטרת הקורס היא    בנוסף להקניית ידע רחב ומעמק על תולדות הסכסוך,

הם להבין ולנתח לעומק את הסכסוך הממושך הזה. הכרת ולמידת לסטודנטים כלים היסטוריים ומתודולוגיים המאפשרים ל  להקנות

  חומרים ארכיון ומקורות ראשונים הקשורים לנושא.

  

 האם לנפש יש תרבות? -במקבץ מגדר סמינר

  רות פרסרד"ר  

  נ"ז 6ס, "שש 2+2, 0778067

  סוג שיעור: סמינר

  אנגליתופטור ב דרישות קדם: כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות 

הדיון יעסוק הן בתהליך ייצור  .קורס זה מבקש לבחון את הנפש כתוצר של תרבות, כלומר תלוית זמן ומקום, ונתונה במארג של יחסי כח

הידע בנושאים שונים (כגון פוסט טראומה, מיניות, דכאון גברי, אימהות) והן בתוצרים התרבותיים של ידע מדעי בתחום הנפש. נערוך 

שות שונות ודילמות העולות מהתפיסה התרבותית ונעסוק בנפש מפרספקטיבה רב תחומית (היסטוריה, אנתרופולוגיה, היכרות עם גי

 לימודי גבריות, פילוסופיה, פסיכואנליזה).

  

   מיניות, מגדר, ומה שבניהם -מגדר במקבץ סמינר

  מור אביגיל"ר ד

   זנ" 6ס, "שש 2+2, 7098757

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית ל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות כדרישות קדם: 

מיניות אמורה להיות גורם חיובי בחיי הפרט. ואכן, כאשר המיניות בריאה בכוחה להסב אושר וסיפוק משמעותיים. מנגד, כאשר 

קורס זה נעסוק בקשר שבין מגדר המיניות היא דיספונקציונלית, או חמור מכך, כפויה, היא עלולה לייצר נזקים נפשיים משמעותיים. ב

לבין מיניות על גבי הספקטרום הרחב שבין שני קצוות אלה. הלומדות/ם יוכלו לבחור את הדגשים שאותם ירצו לחקור במסגרת 

ידרשו לכתוב עבודה מחקרית אינטגרטיבית בהקשר לסוגיות אלה, אשר תביא לידי ביטוי הן את  הפרויקט הסמינריוני, שבמסגרתו,

העל של קורס זה היא -קודם שנצבר לאורך לימודיהם/ן, והן את מכלול החומרים החדשים אליהם יחשפו במהלך הקורס. מטרתהידע ה

להפיק פרויקט כיתתי שיאגד בתוכו את ממצאי המחקרים השונים ויתרום בצורה מהותית למאגרי הידע הקיימים. באופן זה יקנה 

  התפתחות הידע והדעת בשדה דינאמי ומתפתח זהתית ליהקורס ללומדים/ות תחושה של תרומה אמ
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   תודעת מרחב, זהות ותרבות במסעות גילוי עולמיים. -בין מזרח למערב -במקבץ סוציולוגיה סמינר 

  ד"ר אבט עודד

  נ"ז  6, ס"שש 2+2, 7077826

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

, ואחר והאופן בו הם תרמו 19-סיפורי מסע מהעת העתיקה ועד המאה הנעיין בטקסטים ראשוניים ובספרות מחקר אודות  סמינרב

. באמצעות נקודת המבט ולהרחבת גבולות התודעה האנושית בנוגע לעולם ולמקומנו בתוכו לעיצוב של תרבויות באסיה ובאירופה

בעקבות גאוגרפים, מצביאים, סוחרים, סופרות, יורדי ים, נזירים, מיסיונריות והרפתקנים, היסטורית נפליג ונרכב -האנתרופולוגית

שמסעותיהם היוו ראש חץ בהאצת תהליכים של העברת ידע, חילופי רעיונות, הפצת סחורות, הנחלת אמונות, יצירת קשרים 

הנזיר סואן הלנה הקדושה, כאלכסנדר מוקדון,  דיפלומטיים, הגירה והשתלטות קולוניאלית. רשמי המסעות של נוסעים ידועי שם

דזאנג, מרקו פולו, איבן בטוטה, האדמירל ג'נג חה, פרדיננד מגלן, מתיאו ריצ'י, ג'ימס קוק, מרי אלייזה רוג'רס ואחרים, ישמשו אותנו 

ה הפוליטי והדתי של ארץ ביסוס מעמדכדי לדון בנסיבות ההיסטוריות וברקע התרבותי להשפעות ההלניסטיות על מרכז ודרום אסיה, 

התפשטות הבודהיזם ברחבי אסיה, תור הזהב של הסחר הערבי באוקיינוס ההודי ובדרך המשי, סחר הקודש כמוקד עליה לרגל, 

התבלינים וראשית עידן התגליות והכיבושים הקולוניאליים, השפעת תרבותה החומרית של אסיה על הכלכלה והחברה האירופית, 

יתרמו סמינר ירופה, תחיית הזיקה של הוגים ומדינאים אירופים כלפי ארץ הקודש ועוד. סיפורי המסע שייבחנו בהאצת הקפיטליזם בא

להבנה טובה יותר של העוצמה הגלומה ביצר הסקרנות האנושית ובחתירה לידע, ובהשפעתן מרחיקת הלכת על תרבויות אסיה ואירופה 

, מטרתו תהיה להקנות סמינרשיידונו בהעיוניים לצד הנושאים  שנות היסטוריה.ועל ההיסטוריה של קשרי מזרח ומערב לאורך אלפי 

  .בקיאות בכללי הכתיבה האקדמיתו סמינר מתקדם במדעי החברה והרוחלמשתתפים כלים לחיבור עבודות אקדמיות ברמה הנדרשת מ

  

  זהות, משמעות ויחסי כוח -סמינר במקבץ סוציולוגיה 

  ד"ר תמר ברקאי

  נ"ז 6ס, "שש 2+2, 7033910

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

פוליטית בעידן העכשווי -"מי אני?" ו"לאן אני שייכ/ת?" הפכו לסוגיות מרתקות ובוערות גם מבחינה אישית וגם מבחינה חברתיתהשאלות 

הסמינר נדון בתהליכים של גיבוש והבניית זהויות אישיות וקולקטיביות (מגדריות, של שינויים שמתרחשים בקצב מסחרר. במסגרת 

מעמדיות, אתניות ועוד) ובקשר שלהן לתחושות של שייכות וזרות במרחבים המקומי, הגלובלי והדיגיטלי. באמצעות נקודת המבט 

מצד שני של צורות ומנגנונים חדשים של הכלה  פוליטית נתבונן בצמיחה מצד אחד של פוליטיקת הזהויות ובהתגבשות-הסוציולוגית

והדרה ושל סימון גבולות חברתיים. מפגשי הסמינר ישלבו הרצאה, דיון והצגת רפרטים. לצורך העבודה הסמינריונית יבחרו 

  הסטודנטיות/ים תופעה חברתית שנקשרת עם נושאי הקורס  ויבחנו אותה באמצעות כלי מחקר איכותניים.
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חברה, כלכלה, מדינה ואנשים -פריפריה אהובתי  -וציולוגיה סמינר במקבץ ס  
 ד"ר יהל קורלנדר

נ"ז 6שש"ס,  2+2, 7033910  

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

-ש או מעצים, מרחבי או חברתי, פוליטי או אמהי פריפריה? מה ומי נכלל תחת המושג "פריפריה"? והאם "פריפריה" הוא מושג מחלי

     פוליטי?

כמציאות חיים, כמושג, ככלי פוליטי  –במסגרת הסמינר הסטודנטים.יות יוזמנו לבחון באופן ביקורתי היבטים שונים של "הפריפריה" 

של ההיבטים השונים של וכהבחנה לעומתית. על בסיס דיון זה בעבודת הסמינר הסטודנטיות.ים יחקרו את המשמעויות וההשלכות 

יבחרו. מגוון התחומים שמהם ניתן לבחור הוא רחב, וביניהם: השכלה, בריאות, תחבורה,  הפריפריה על תחום מסוים שאותו הן.ם

בהתאם  תשתיות, דייטינג ואפליקציות הכרויות, מוסיקה, תיירות, זהות מינית ועוד. עבודת הסמינר תתבסס על מחקר איכותני או כמותי

    עשייה הנובעת ממסקנות המחקר. לברה של הסטודנטיות.ים. כמו כן, ניתן ורצוי יהיה לשלבחי

 

  קונפליקט מקומי, קונפליקט גלובאלי -במקבץ פוליטיקה וממשל סמינר 

  ד"ר  תמר אריאלי

  נ"ז 6ס, "שש 2+2, 7077771

  סמינרסוג שיעור: 

  פטור באנגליתו כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

הקונפליקט הוא תופעה טבעית באינטראקציה בין בני אדם ברמה האישית והקבוצתית על אך שנתפס כערעור על הסדר החברתי. 

קונפליקט חברתי הוא קריאה להעמיק את התייחסותנו לאופן חלוקת משאבים והטיפול במגוון הצרכים האנושיים.  מטרת הסמינר 

מרחבי, תוך לימוד ומחקר משותפים אודות קונפליקט מוכר בסביבת חיינו. -חברתי ח ביחס לקונפליקטהיא להקנות כלי חשיבה וניתו

נעסוק בתופעת הקונפליקט כאמצעי אנושי מרכזי לערער על הסדר הקיים ולקדם מטרות לאומיות, חברתיות ופוליטיות, ובכך לעצב 

במתודולוגיות לזיהוי מגוון אינטרסים וביטויים של כוח הבאים לידי לחדש את פני המרחב הפיזי, החברתי, הכלכלי והסביבתי. נתנסה 

   ביטוי במחאות חברתיות, מהפכות פוליטיות ומלחמות. נכיר את הפוטנציאל והמגבלות של תקשורת ודיפלומטיה, הידברות ופיוס.

  

  

עניין של חיים ומוות –סמינר במקבץ פילוסופיה   

  ד"ר אלי פיטקובסקי ,  ד"ר יוחאי עתריה

  נ"ז 6ס, "שש 2+2, 7012322

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

האם הזמן חולף, או שחלוף הזמן הוא אשליה? האם אירועי ההווה קיימים במובן אחר מהאופן שבו קיימים אירועי העבר, או העתיד? 

כפי שהוא משתקף בפילוסופיה האנליטית שהתפתחה בעקבות מקטגרט, גדול הספקנים בממשות  הסמינר יעסוק במושג הזמן בעיקר

(חלוף) הזמן. למרות שנסקור בקצרה את יחסם של פילוסופים לאורך הדורות אל הזמן, וגם את יחסה של הפיזיקה המודרנית אל הזמן, 

ת לגבי טיבו של הזמן, עם עניין מיוחד בתיאוריות שלפיהן המוקד יהיה בספרות פילוסופית עכשווית. הקורס יתמקד בעמדות השונו

  .הזמן חולף ובאופן בו הן מטפלות באתגרים ביחס למושג הזמן
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  ילדים-הורים סוגיות בהורות: קשר –סמינר במקבץ פסיכולוגיה 

  ד"ר אילנה הירסטון

  נ"ז 6שש"ס,  2+2, 7012347

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית ץ, כל קורסי המיומנויות כל קורסי החובה במקבדרישות קדם: 

) מושג שעבר שינויים רבים מאז שנתבע כסוג של החתמה ביולוגית המתרחשת רק אצל Bondingמוקד הסמינר בחקר נקשרות הורית (

 , ועד היום שהמושג משקף את המורכבות וההמשכיות של הקשר ההורי שמתפתח ומשתנה בקרב הורים מושפע70-אימהות, בשנות ה

  ומשפיע על הטמפרמנט והתנהגות הילד/ה.

 

  אקטיביזם ומעורבות חברתית בישראל -זה הכל בידיים שלנוסמינר 

   אורנה גרוסמרק ר"ד

  נ"ז 6  ש"ס, 2ש"ס+ 2, 7066652

  סמינרסוג שיעור: 

  ופטור באנגלית כל קורסי החובה במקבץ, כל קורסי המיומנויות דרישות קדם: 

  !לא כותרתו אקטיביזם צריך להביא תועלת

הסמינר נסוב סביב שאלות של אקטיביזם חברתי. אקטיביזם מאופיין לרוב כפעולה של יחידים המתארגנים ביחד במטרה ליצר שינוי 

מהותי בחברה. הוא יכול גם לתאר פרקטיקת פעולה של ארגונים ומוסדות ללא מטרות רווח, שמטרתם לשנות תפיסות פוליטיות 

 לממסד ולשוק.  האו להפעיל לחץ פוליטי. תנועות אקטיביסטיות פועלות במקרים רבים כאופוזיצי קיימות, לקדם מטרות שונות

ומאבקים שהתקיימו בחברה הישראלית משנות השבעים ואילך, ביניהם מאבקים  תבסמינר נעסוק במגוון של תנועות אקטיביסטיו

ת של הכלה, הדרה, צדק חברתי וחלוקתי ועוד. במוקד הסמינר מקומיים, מגזריים, אתניים, מגדריים ואף ולאומיים ובשאלות פוליטיו

יוצג דיון בפעולות הסביבתיות בישראל, כדוגמה לניתוח של אקטיביזם. במהלך השנה יבחרו הסטודנטים אתר של אקטיביזם, הם יוכלו 

  לפעול בו או לבחון אותו מבחוץ ויחקרו אותו לעומק. 

  

  שנשאר: זיכרון  השואה בישראל עבר

   תמיר הודד"ר 

  "זנ 2, ס "שש 2, 4442970

  סוג שיעור: הרצאה

לאירועי השואה יש השפעה מכרעת על כלל תחומי החיים  .הקורס עוסק בתקופה שבין סיום מלחמת העולם השנייה והשואה ועד לימינו

יב מרכזי בזהותם האישית במחקרים שנעשו בקרב צעירים יהודיים בישראל עלה כי רובם המכריע טענו כי השואה מהווה מרכ .בישראל

במהלך הקורס נבחן את  .ההשפעה לא פועלת רק על החברה היהודית כי אם על כלל התושבים החיים כאן ,יחד עם זאת .והלאומית

כמו כן נבחן כיצד שינוי זה הביא לכך שהשפעת זיכרון השואה על ישראל  .השינויים שהתרחשו ביחסה של החברה  לשואה במהלך השנים

בחירתו של  ,באמצעות חשיפה לאירועים שונים כגון משפט אייכמן .שהגיעה לשיאה במהלך שנות השמונים של המאה העשרים צמחה עד

 'יורשת'מנחם בגין לראשות הממשלה ומסעות התלמידים לפולין נלמד לזהות את מרכיביו של שיח השואה במדינה הרואה עצמה כ

ת ניתוח הקשר הבלתי ניתק בין החברה הישראלית והשואה נבחן גם את התמודדותן של במסגר .1945-1939הקורבנות שנספו בין השנים 

לבסוף נחשף לגישות שונות ביחס ללקחים שיש ללמוד מהשואה וננסה להבין כיצד יונחל הסיפור   .קבוצות שונות בחברה עם עבר זה

       .בימים בהם לא יהיו עוד ניצולי שואה לספר ממקור ראשון את שקרה
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  עיון בעדויות מתקופת השואה 

  פרייזגר-ד"ר ירון ניר

  "זנ 2, ס "שש 2, 7077845

  סוג שיעור: הרצאה

העדויות על אירועי אותה  .החלו להיאסף עדויות של ניצולים, ומאז ועד ימינו נמשך מתן העדויותמלחמת העולם השנייה  לאחר תום

חומרים כתובים אלה מאפשרים לנו ללמוד  .ועוד סיפורים ושירים וקלטות, דרךעדויות כתובות, מצולמות, מ –רבות  תקופה ניתנו בדרכים

האירועים המרכזיים בתקופת השואה דויות אחר העבקורס נתחקה באמצעות  את האירועים הקטסטרופליים שחוו. הניצוליםעל תפיסת 

   כרון.תוך דיון במורכבות של מתן עדות והשפעתה על האופן בו נכתבת היסטוריה ומעוצב הזי

  

  הזיכרון הקולקטיבי הישראלי-חי ועל גלגוליהם של מיתוסים אחרים-על אגדת תל

  פרופ' אמיר גולדשטיין

  "זנ 2, ס "שש 2, 7077878

  סוג שיעור: הרצאה

 וכיצד תקרית שולית בקצה הארץ הפכה להיות מיתוס ציוני מרכזי?  1920במרס  1-חי ב-מה קרה בחצר תל

  ולקטיבי, השונה מהזיכרון הפרטי.הקורס ידון במושג זיכרון ק

חי ואת שקיעתו. בין היתר נעמוד על המאבק -חי ולדמותו של יוסף טרומפלדור, יבחן את צמיחת מיתוס תל-חלקו הראשון יוקדש לתל

  חי.-הפוליטי הסוער שהתנהל סביב פרשת תל

בי הציוני ושעמדו במרכזן של מחלוקות בין קבוצות חלקו השני של הקורס יבחן מיתוסים נוספים שזכו במקום של כבוד בזיכרון הקולקטי

כוכבא, מצדה, מרד גטו ורשה, עולי הגרדום. הסטודנטיות והסטודנטים יציגו בחלקו האחרון של הקורס מיתוסים -שונות בישראל: בר

  מעולמם ומסביבתם הקרובה ויבחנו אותו בכלים של חקר הזיכרון הקולקטיבי.

  

 יקטים, עולם הומניזם: בין אדם, אובי-פוסט

  ד"ר רות פרסר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077842

  סוג שיעור: הרצאה

במרכזן. השאלות שנעסוק בהן בין השאר: איזה נוף משתקף  אינוקורס זה מבקש להתחקות אחר צורות מחשבה, ניתוח, ופרשנות שהאדם 

? כיצד ניתן להגדיר 'אנושיות' בעולם טכנולוגי כאשר אנחנו נותנות מעמד שווה לשחקנים אנושיים ולא אנושיים (בעלי חיים, חפצים)

המאפשר התערבות ברמת התא הבודד, ושילוב בין מכונה ואדם? מה זה אומר כשהמסך מאכלס חייזרים ומפלצות שניתן להזדהות איתם? 

א הומניזם וכיצד נראה הליך מחקרי המבקש להשמיע קול, ולתת מקום לנקודות מבט לא אנושיות? נקודת ההתחלה של הקורס הי

 ונאורות. משם נפלס את דרכנו לצורות מחשבה ואתיקה המאתגרות את ההיררכיה בין אדם ועולם.

  

  חלק א -פילוסופיה והיסטוריה של הטכנולוגיה

   שמוגליאקוב פיוטר ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077834

  סוג שיעור: הרצאה

ון, פצצה גרעינית, ואמצעי מניעה? ואם כן, האם טכנולוגיה היא מהי טכנולוגיה? האם אנו מסוגלים לעמוד על מהות משותפת לסמרטפ

ברכה המשחררת את האדם, או קללה המנכרת אותו מהטבע? ואם שתי האופציות אינן נשמעות לגמרי נכון, כיצד לחשוב את מהות מצבנו 

יא מסדר יומו של כל ניסיון פילוסופי הטכנולוגי בלי ליפול לאחת מהן? מה שלא תהיינה התשובות לשאולות האלה, אין ספק שחקירתן ה

עדכני לחשוב את ההוויה האנושית. בקורס "פילוסופיה של הטכנולוגיה א'" נסקור את התיאוריות המרכזיות שמעצבות את המרחב 

 הרעיוני של התחום. נתחיל ממקורות הפילוסופיה המערבית ביוון העתיקה, אשר הגתה את המילים המרכיבות את שמנו לתופעה

וכן ניסחה את היחסים ההיררכיים בין התכלית והאמצעי, שעתידים יהיו ללוות  –(מילה או תבונה)   לוגוס-(אמנות או מיומנות) ו טכנה –

את הפרובלמטיקה הטכנולוגית לדורותיה. בחטיבתו הבאה של הקורס נדון בקשר שבין הטכנולוגיה למדע, אשר שחרתה על דגלה הנאורות 

. החטיבה השלישית של 20-האוטונומיה של הטכנולוגיה, העומד במקור דאגתם של רבים ממבקריה במאה ה האירופאית, וכן ברעיון
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הקורס מתמקדת במחשבת הטכנולוגיה המשפיעה של הפילוסוף הגרמני מרטין היידגר ובכמה כיווני פיתוחה בארצות הברית. חטיבתו 

לוגיה, החושבות את התופעה מתוך פרספקטיבות מתודולוגיות חדשות: האחרונה של הקורס דנה בכמה תפיסות פוסטמודרניות של הטכנו

הקורס  .אנושית-אובייקטים, המבקשת לבטל את ההבדל ההיררכי בין הסוכנות האנושית והלא-מכוות-פמיניזם, אקולוגיה, ואונטולוגיה

  .תיעודיים ואמנותיים –עושה שימוש נרחב בחומרים קולנועיים 

  

  

  

  

  

  

  פילוסופיה פוליטית

   יעל קדר ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7098458

  סוג שיעור: הרצאה

הקורס יעסוק במשנות פוליטיות מרכזיות: תורות מדינה מהעת העתיקה (אפלטון, אריסטו); תורות האמנה החברתית בעת החדשה 

ון: מדוע יש בכלל מדינות והאם (הובס, לוק, רוסו); תורות מדיניות מודרניות (ליברליזם, קומוניזם, פשיזם, אנרכיזם). נשאל שאלות כג

משל? עד כמה מותר למדינה להתערב בחיינו? ומה צריך להיות היחס שלמת? מדוע עלינו לציית לחוק ולמזה דבר טוב? מהי המדינה המו

    בין דת ומדינה?

 של הלשוןפילוסופיה 

   פיטקובסקי אלי ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077825

  סוג שיעור: הרצאה

הפילוסופיה שבו היתה הפילוסופיה של הלשון התחום הדומיננטי. תובנות על השפה הולידו מחשבות חדשניות על  היה עידן בתולדות

חידות עתיקות מכל תחומי הפילוסופיה. על אף שהעידן הזה בא אל סיומו, והפילוסופיה של הלשון חזרה להיות תחום בין תחומים אחרים, 

רס נלמד על הוגים מרכזיים במה שכונה המהפך הלשוני, בין השאר: פרגה ויטגנשטיין להישגים של העידן ההוא השפעה מכרעת. בקו

   וקריפקה. מעבר לכך, נעסוק בסוגיות עכשוויות בפילוסופיה של הלשון ובמושגי היסוד של התחום.

  

  פוזיטיביסטים -פילוסופיה של המדע 

   שביט אילת ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7022405

  סוג שיעור: הרצאה

החברה שלנו רווית מדע וטכנולוגיה. העדות ליתרונות ולסכנות שבמדע גלוייםלעיני כל, אך זמן מועט יחסית מוקדש לברור מושגי היסוד 

חים מדע? ומה המשמעות התיאורטית והמעשיתשל מונ-המדעיים. ברור זה יעמוד בלבהקורס. מהי חשיבה מדעית? מה מבדיל בין מדע ללא

הוכחה, ניבוי, הפרכה, הסבר וסיבה? הסטודנטים בקורס יבררו אתהמשמעויות ואופן השימוש במושגים אלו, ויישמו את זווית  -כגון 

  .ביקורתית עלהפרקטיקה הנוהגת בתחום לימודיהם-המבט הרפלקטיבית
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  , אמונה ושאלות של מוסר הפילוסופי

   אריה אדם -ויילר גור  ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077893

  סוג שיעור: הרצאה

הקורס מציג, מסביר ובוחן באופן ביקורתי סוגיות מתחום הפילוסופיה של האמונה, הדת והמוסר: טיעונים שונים המנסים להוכיח את 

ות לערער את הטיעונים הללו; בעיית האל והרוע בעולם; שאלת היחס בין הדת והמוסר שתיבחן דרך הדיאלוג קיום האל ותגובות שמנס

האפלטוני אותיפרון, חיל ורעדה של קירקגור והמדע העליז של ניטשה; הרצון להאמין של ג'ימס; האתיאזם של פרויד ושל ראסל;  

  האבסורד על פי קאמי

  של אהבה פילוסופיה 

   קוב פיוטרשמוגליא ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077835

  סוג שיעור: הרצאה

של האושר האנושי, הנושא המובן מאליו  –אם לא מילה נרדפת  –אהבה היא ללא ספק אחד הערכים העליונים של תרבותנו: רכיב הכרחי 

סות ולעתים גם את ההחלטות והבלתי נדלה של ספרות וקולנוע. אך מהי אהבה? האם ברור לנו דיו המושג שמגדיר את משאלתנו הכמו

ביחס לסוגי  –שהיא משום מה הדבר הראשון שאנו חושבים עליו במשמע המילה  –הגורליות בחיינו? כיצד עומדת האהבה הרומנטית 

אהבה אחרים (חברות, אהבת הילד, אהבת האלוהים)? איך קשורה האהבה למיניות? האם אהבה מתרחשת בהכרח בין שני אנשים (לא 

פחות)? האם השינויים שחלו בעשורים האחרונים בתפיסת היחסים המגדריים מביאים בהכרח לתמורה עקרונית במושג האהבה יותר ולא 

שלנו? האם אהבה היא מושג אוניברסלי? האם אהבה היא מושג פוליטי? חקירתן של שאלות כגון אלו היא לחם חוקה של הפילוסופיה, 

הרשום, כמובן, כבר בכינויה העצמי כאהבת החכמה. הקורס סוקר כמה פרקים  –ות הנושא אשר לה היסטוריה ארוכה של מחשבה על אוד

"המשתה" של אפלטון ועל העניין המחודש באהבה בפילוסופיה של -מרכזיים בהיסטוריה זאת, עם דגש כפול על ראשיתה המפוארת ב

(סלבוי ז'יזק), "תנאי למהפכה באתיקה" (לוס  "ניסיון מטאפיסי אלמנטרי"-העשורים האחרונים, אשר מציבה אותה לסירוגין כ

איריגראי), או "המצאת חיים מחדש" (אלן באדיו). בין ההוגים האחרים שברעיונותיהם נדון: סרן קיירקגור, זיגמונד פרוייד, ז'אק לקאן, 

פי שהעירו כמה מן ההוגים שלעיל, כ סארטר, סימון דה בובואר, מרתה נוסבאום, רוג'ר סקרוטון, סטנלי קאוול, וג'ודית באטלר.-ז'אן פול

היו הספרות (מאז עולם) והקולנוע (במאה השנים האחרונות) למרחבים החיוניים ביותר של מחשבת האהבה. על כן נתייחס גם אנו, בקורס 

   כאל מקורות ראשוניים של מחשבה פילוסופית. –"שיר השירים", המחזות של שייקספיר, וכן לכמה סרטים שנראה -הזה, ל

  

  פסיכולוגיה חברתית

   נעם קרש ד"ר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7098742

  סוג שיעור: הרצאה

  מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית/ מוח והתנהגות.דרישות קדם: 

ק מן לבין הסובבים אותנו. במסגרת הקורס נלמד לזהות ולהמשיג חל   סבוכה ומורכבת של יחסי גומלין בינינו חיינו מתנהלים במערכת

  ההתנהגויות החברתיות של היחיד, את הכוחות החברתיים שבתוכם הוא פועל ואת השפעותיהם עליו.

  

  

     פסיכולוגיה קוגניטיבית

  רועי שובלד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2,  7021450

  סוג שיעור: הרצאה

חקור את הסוגיות המרכזיות בהן הגישה הקוגניטיבית בפסיכולוגיה עוסקת בחקירה מדעית של תהליכים שכליים. בקורס זה נכיר ונ

עוסקת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית בעשרות השנים האחרונות. נשאל שאלות כגון מהי וכיצד התפתחה הפסיכולוגיה הקוגניטיבית? כיצד 
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אנחנו אנו מייצגים ומאחסנים במוחנו ידע על העולם? כיצד בנויה מערכת הזיכרון המאפשרת לנו לזכור מידע חדש ולהשתמש בו? כיצד 

  פותרים בעיות ומקבלים החלטות?

  

  

  פסיכולוגיה של נשים

  ד"ר אביגיל מור

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7021712

  סוג שיעור: הרצאה

בעשורים האחרונים נהגו תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בתחום הפסיכולוגיה של האישה המתארות את ההתנסות הפסיכולוגית הנשית 

לא הייתה כדוגמתה קודם לכן. משוחררות מכבלי הפרספקטיבות של הזרם המרכזי בפסיכולוגיה, האותנטית בצורה חדשה ומאוזנת ש

שלרוב לא התבססו על חוותיהן הממשיות של נשים, פורשות בפנינו התיאוריות החדשות זוויות ראייה חדשות לגמרי בכל הקשור להוויה 

נקודת מבט אלטרנטיבית זו. נדון בתיאוריות החדשניות המתארות את הפסיכולוגית הנשית. בקורס זה נתוודע לפסיכולוגיה של האישה מ

חברתיות על תהליכים אלה ונתעמק -ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית של נשים לאורך מעגל החיים, נבחן את ההשפעות התרבותיות

כלול הגורמים המעצבים את בסוגיות שונות הקשורות לבריאותן הנפשית של נשים. המטרה המרכזית היא לפתח הבנה עמוקה של מ

  הפסיכולוגיה של האישה על כל מורכבותה. 

חלק א' יתמקד בתיאוריות חדשניות בתחום ההתפתחות והאישיות, בדגש על השפעת התרבות והחברה על תהליכי ההתפתחות והתעצבות 

ייצוג רב במיוחד, כדוגמת הפרעות אכילה האישיות. חלק ב' יתמקד בסוגיות בבריאות הנפש של האישה, בדגש על הפרעות שבהן יש לנשים 

  ודימוי גוף, דיכאון וכדומה.

  

  

  פסיכופתולוגיה

  רויטל תמריד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7069745

  סוג שיעור: הרצאה

  מבוא לפסיכולוגיה.דרישות קדם: 

תגלת, הכרות עם המערכת מפגש ראשוני והקניית מושגי יסוד בתחום הפסיכופתולוגיה, כולל הגדרת התנהגות אבנורמלית ובלתי מס

), וסקירת שיטות מחקר בתחום. בסמסטר הנוכחי נתמקד במספר קבוצות של פתולוגיות נפשיות: DSM-5האבחנתית המקובלת (

רוח, מתוך דגש על הבנת החוויה האישית, התסמינים, גורמי -הפרעות לחץ, הפרעות הנובעות מטראומה, הפרעות חרדה והפרעות מצב

, ותוך הצגת הגישות המרכזיות להבנת האטיולוגיה ודרכי הטיפול בהן. לצורך המחשה נעשה שימוש הבאוכלוסייהסיכון והשכיחות 

  בסרטים, תיאורי מקרה וחומר ספרותי.

  איך אנתרופולוגיה חוקרת את העבר? שיעורים באנתרופולוגיה היסטורית -פרו"ס

  ד"ר עודד אבט

  נ"ז 2ס ,"שש 2, 7077756

  סוג שיעור: הרצאה

רוסמינר זה נתוודע לטבען של שאלות שאנתרופולוגים ואנתרופולוגיות שואלים אודות העבר, ולתרומתן החשובה להבנת המציאות בפ

החברתית כיום. בעוד שתחומי המחקר והשיטות הנהוגות באנתרופולוגיה נוטים להתמקד בתיעוד וניתוח תמונת מצב מפורטת של חברות 

ההיסטורית משלבת עבודת שדה אתנוגרפית עם מקורות היסטוריים ללימוד יחסי הגומלין בין -וגיהותרבויות בנות ימינו, האנתרופול

תופעות מן העבר, ועיצוב המציאות בהווה. טבען של השאלות מעצב גם את אופיים של המקורות בהם נעשה שימוש: היסטוריה שבעל פה, 

בי יד אישיים ותיעוד אתנוגרפי של סמלים, מנהגים, פולחנים ואמונות ליקוט ותיעוד שרידים היסטוריים מקומיים, איתור מסמכים וכת

בעלי שורשים היסטוריים. מחקרים אלה מבקשים לשפוך אור על מנגנונים ותהליכים היסטוריים שהובילו ליצירתה של המציאות 

נתרופולוגיות שואלים אודות העבר הנוכחית ואשר ממשיכים לעצב אותה גם כיום. בקורס נתוודע לשאלות החשובות שאנתרופולוגים וא
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ולתרומתן החשובה להבנת סוגיות של זיכרון היסטורי, זהות, אמונה ופולחן דתי. במהלך הקורס יתקיים סיור לימודי בגליל העליון בו 

  אנתרופולוגיות. -נתוודע ממקור ראשון לסוגיות היסטוריות

טרתו להקנות מיומנויות וכלים לקריאה, ניתוח וכתיבה אקדמיים. בתוך כך צד התכנים האתנוגרפיים, יהיה לקורס גם פן מתודולוגי שמל

המקורות בהם נדון בקורס ישמשו אותנו גם לדיונים אודות ההבדל בין מחקר אקדמי לחיבור אינפורמטיבי או עיתונאי, זיהוי טענה 

  .של עיקריהםמרכזית במאמר, ניסוח שאלת מחקר, ניתוח מקורות ראשוניים ומשניים והצגה מתומצתת 

  

  

  וחברתיים בהיסטוריה של ארצות הברית םפוליטייאירועים  -פרו"ס

  ד"ר יערה גיל גלזר

  נ"ז 4ס ,"שש 4, 7077718

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

סמינריוני שנועד לשלב חשיבה אקדמית עם סוגיות בתחומי התוכן של הקורס. הקורס יתמקד באירועים שונים לאורך -קורס פרו

האמריקאית, אשר ייבחנו בגישה ביקורתית באמצעות קריאה וניתוח אקדמיים של טקסטים ראשוניים   סטוריה והפוליטיקהההי

  .בעל פה ובכתב –ומשניים, ודיון בהם 

  

  אתנוגרפיות של מיעוטים אתניים ולאומיים  -פרו"ס 

  עודד אבטד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077767

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

רס זה יבחן אתנוגרפיות של קהילות מיעוטים אתניים ולאומיים בישראל, סין, דרום מזרח אסיה וטיוואן ויתמקד באופן בו המציאות קו

הפוליטית והחברתית ומערכות היחסים שלהם עם בני הרוב ההגמוני מעצבים את הארגון הקהילתי והסדר החברתי שלהן. הקורס יבחן 

החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בישראל ואודות דרוזים במדינות השכנות, לצד אתנוגרפיות של מחקרים אנתרופולוגיים אודות 

מיעוטים מוסלמיים וטיבטים בסין, וקבוצות המיעוטים בטיוואן ובמקומות אחרים בדרום מזרח אסיה. בקורס יושם דגש על המתח שבין 

לצד התכנים האתנוגרפיים, יהיה  .של מודרניזציה והיטמעות חברתיתשימור מוסדות מסורתיים והבדלות תרבותית, לעומת תהליכים 

בתוך כך המקורות בהם נדון בקורס ישמשו  .לקורס גם פן מתודולוגי שמטרתו להקנות מיומנויות וכלים לקריאה, ניתוח וכתיבה אקדמיים

הוי טענה מרכזית במאמר, ניסוח שאלת מחקר, אותנו גם לדיונים אודות ההבדל בין מחקר אקדמי לחיבור אינפורמטיבי או עיתונאי, זי

  משניים והצגה מתומצתת של עיקריהםניתוח מקורות ראשוניים ו

  

  

  רות קטגוריות של בריאות ופתולוגיה: איך מיוצשייכותגוף, זהות ו -פרו"ס 

  ד"ר רות פרסר

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7066645

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

ים התרבותיים של בריאות ופתולוגיה, נורמאליות וסטייה. במהלך השיעורים נבחן כיצד גזע, לאום, מעמד, קורס זה מציע דיון בהיבט

מגדר ומיניות, מבנים קטגוריות אלו. נמפה את הפרקטיקות, הדימויים החזותיים, וצופני התנהגות המעצבים היבטים שונים של 

פחה, הממסד רפואי, הממסד הפסיכיאטרי, מערכת המשפט, מערכת בריאות, והמאורגנים באמצעות מוסדות חברתיים (מוסד המש

החינוך וכו'). נשאל: כיצד מיקומים שונים בשוליים ובמרכז מעצבים זהויות? כיצד זהויות אלו מיוצגות בשיח הרפואי? איזה משא ומתן 

הביקורתית. בנוסף, הקורס יקנה  נעשה על עיצוב הידע המדעי? הקורס יקנה מושגי יסוד בתחום וידון בדילמות העולות מהגישה
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מיומנויות אקדמיות בסיסיות, דוגמת כיצד לחלץ טענות מרכזיות במאמרים, כיצד לכתוב דו"ח קריאה, כיצד להתמודד עם מאמר קשה 

  וכו'.

  

  : סוגיות עכשוויות בריבוד ואי שוויון העם רוצה צדק חברתי! -פרו"ס 

  ברקאי תמר ד"ר 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077701

  ג שיעור: הרצאהסו

  65ציון עובר: 

הקורס יעסוק בהיבטים שונים של תופעת אי השוויון בחברה המודרנית והאופן בו היא באה לידי ביטוי במבנה הריבודי (ההירארכי) של 

ה, מגדר, חברות. במהלך הקורס נבחן היבטים ושדות שונים של אי שוויון וריבוד חברתי, ביניהם: שוק העבודה, מערכת החינוך, המשפח

אתניות; נתחקה אחר המנגנונים החברתיים שמשמרים את אי השוויון החברתי; נבקש להבין מהם התנאים שמאפשרים שינוי חברתי; 

 נדון בגורמים למחאות החברתיות שהתרחשו בשנים האחרונות בעולם ובישראל ונבחן את תוצאותיהן.

ולוגיות מרכזיות שעוסקות בזיקה שבין תפיסות של חלוקת משאבים צודקת . היכרות עם גישות ותיאוריות סוצי1לקורס שתי מטרות: 

) הקניית מיומנויות וכלים להתבוננות, חשיבה, קריאה וכתיבה, 2לתופעת אי השוויון בחברות אנושיות ולתהליכי ומבני ריבוד חברתיים; 

  הרלוונטיות ללימודים אקדמיים.

   אז מה הבעיה עם הסובייקט? –פרו"ס 

  ברקאיתמר ד"ר 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077862

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

מה מידת החופש שלנו לקבוע מי אנחנו? מה מכונן את הזהות שלנו? האם התנהגות אנושית יכולה להיות אותנטית? שאלות אלה, 

 .המעסיקות הוגות והוגים במדעי הרוח והחברה מזה מאות שנים, יעמדו במוקד הקורס

הכוח של התבונה האנושית לשחרר את היחיד , והתפתח בקרב הוגי דעות באירופה דיון אודות מהות האדם 18 -וה 17 -ה במהלך המאות

בנות עולם טוב ורציונלי יותר. הרעיונות והערכים שהתגבשו בתקופה זאת מסמנים את עידן הנאורות ואת ול מכל עריצות דתית ופוליטית

הוא יצור תבוני, בעל רצון, חופש פעולה, זהות, ותודעה  –הסובייקט האנושי  –יסה כי האדם צמיחת ההומניזם, שבבסיסם מונחת התפ

של התפיסה ההומניסטית צמחו במדעי הרוח והחברה גישות שקראו תגר על  20 -של המאה 60 -החל משנות הואולם, עצמית ועצמאית. 

כי הסובייקט אינו אלא תוצר של מבני כוח  טענו ומניסטיותה-סטרוקטורליסטיות אנטי-פוסטגישות סטרוקטורליסטיות והסובייקט. 

יתרה מכך, לנוכח שקודמים לו, וכי הניסיון לעמוד על המהות האוניברסלית של האדם מבוסס על אשליה ועל כן נועד מראש לכישלון. 

אינה לא רק שיס ההומניזם סטרוקטורליסטיים כי תפיסת הסובייקט שבבס-מעשי הזוועה במלחמת העולם השנייה, טענו הוגים פוסט

תוצאותיה הרסניות. גישות פמיניסטיות אלא ש ,מאפשרת לחשוב בבהירות על ההיבטים החברתיים והפוליטיים של המציאות

האדם כקטגוריה אוניברסלית מבוססת על דמותו של הגבר הלבן ואינה לוקחת בחשבון קבוצות  טענו כי החשיבה עלופוסטקולוניאליות 

, בשלושת העשורים צומחות על האוניברסליות והאוטונומיות של הסובייקט האנושיעל בסיס הביקורות הללו, שערערו ות. מוכפפות ומודר

 .מבקשות להרחיב את ניתוח המציאות אל עבר ישויות לא אנושיות תוך שהן מגדירות מחדש את האנושיה הומניסטיות-פוסטגישות 

ההומניזם של עידן הנאורות, החל מ -יתה, נתחקה אחר אבני דרך בתולדות הסובייקט באמצעות קריאה בטקסטים אקדמיים ודיונים בכ

תפיסות סובייקט שונות אופנים שבהם , תוך התבוננות בימינוהומניזם של -, וכלה בפוסט20 -הומניזם של אמצע המאה ה-דרך האנטי

 .באות לידי ביטוי במחקר הסוציולוגי

של כללי הציטוט  יישוםמיים, ניסוח טענה, דנויות אקדמיות, ביניהן קריאת מאמרים אקממיו במקביל, נקדיש זמן ללימוד ותרגול של

 .האקדמי, וכתיבת חיבור אקדמי המבוסס על מספר מקורות אקדמיים
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  פסיכולוגיה אבולוציונית  – פרו"ס

  אורלי דהאן ד"ר 

  נ"ז 2ס , "שש 2, 7077773

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

סים לפסיכולוגיה האבולוציונית כ"המדע החדש של הנפש". לעומתם, אחרים סבורים שהתיאוריות בתחום זה אינן תיאוריות רבים מתייח

מדעיות כלל, אלא מעין סיפורים פופולאריים. בקורס נדבר על הפסיכולוגיה האבולוציונית מתוך מבט ביקורתי והשוואתי. הטענה 

האבולוציונית היא שתהליכים אבולוציוניים עיצבו במשך מיליוני שנים לא רק את איברי היסודית העומדת בבסיסה של הפסיכולוגיה 

בקורס נלמד כיצד התפתח תחום זה, אילו תחומים ותיאוריות אודות הנפש הפסיכולוגיה    הגוף שלנו, אלא גם את הנפש וההתנהגות שלנו.

מהו מדע וכיצד ניתן לזהות תיאוריה מדעית, מהי הנפש, ומה עשוי האבולוציונית מתיימרת להחליף, ומדוע. תוך כדי כך נדון בשאלות 

  להיות הקשר בינה לבין תהליכים אבולוציוניים. 

  שייכות והדרה במרחב הציבורי -פרו"ס

  פרסר רות"ר ד

  נ"ז 2ס,  "שש 2, 7077713

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

ומיים בחברה הישראלית. בהקשר זה, המרחב הציבורי מסומן כאתר מהותי הדרה מופיעה כמושג מרכזי במאבקים מגדריים, אתניים ולא

למשא ומתן על שייכות. באמצעות מקרי בוחן מקומיים וגלובאליים, נבחן אסטרטגיות שונות במאבקים נגד הדרה, ולשיווי זכויות ונדון 

כיצד נוסחו התביעות לקול והכרה?  –ס נשאל בתיאוריות שעוסקות בהצטלבות בין המרחב הציבורי ופוליטיקת השייכות. במהלך הקור

איך הופכים 'אחרים' לקהילה? כיצד הפכו סיפורים אינטימיים, חוויות, ורגשות לכלים להשגת נראות? וכיצד התפתח והשתנה המושג 

הפרטי לציבורי ונבחן 'מרחב ציבורי' כאתר למשא ומתן על שייכות? הקורס ימפה גישות מתחומי דעת מגוונים באמצעותן נדון בחפיפה בין 

כיצד תיאוריות שונות מתמודדות עם המציאות העכשווית. בנוסף, הקורס יקנה מיומנויות אקדמיות בסיסיות, דוגמת כיצד לחלץ טענות 

  מרכזיות במאמרים, כיצד לכתוב דו"ח קריאה, כיצד להתמודד עם מאמר קשה וכו'.

  

גיאוגרפיה של ערים ועיור במבט גלובליפרו"ס   

  ד שפרגד"ר 

  נ"ז 2ס,  "שש 2, 7077892

  סוג שיעור: הרצאה

  65ציון עובר: 

לסטודנטים לתואר ראשון כהכנה לקראת כתיבת עבודה סמינריונית בצורה עצמאית, בסיום ממוקד סמינריון זה הינו קורס -קורס פרו

, שינוים במרחב הכפרי, שינוים התואר. נושא הקורס הינו החברה הישראלית במרחב. נושא זה כולל נושאים כמו: מגמות בעיור

דמוגרפיים, בידול מרחבי ועוד. יתנן חופש בחירה של נושא המחקר, בהסכמת מרצה הקורס. תוך התמקדות בנושא של החברה 

של כתיבת עבודה סמינריונית ביניהם: בחירת נושא למחקר וניסוח מיומנויות וטכניקות הישראלית במרחב, הקורס ישלב למידה של 

שאלת המחקר, סוגי מחקר וכיצד מבצעים אותו הלכה למעשה, איסוף מידע ממקורות שונים, קריאת ספרות מחקרית, כללי נכון של 

של  ףסמינריונית קצרה בהיק-ציטוט, פרקי העבודה השונים, תהליך הכתיבה וניהול זמן נכון. תוצרי הקורס יהיו כתיבה של עבודה פרו

  עמודים. 15-כ
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  כלכלה ניאו ליברליתצריכה אלטרנטיבית ב

  גב' מיטל פלג

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077854

  סוג שיעור: הרצאה

פתוחים ותחרותיים, מודל הכלכלה הנאו ליברלי מבוסס על דוקטרינת השוק החופשי ועיקרו מקסום רווחים, תוך הישענות על שווקים 

אל מדינות המערב, כמו גם אל מדינות הדרום  . מודל זה חדר בחסות נורמות סחר גלובליותהמשוחררים מכל מעורבות ממשלתית

המכתיבה את סדר היום. למודל כלכלי זה השלכות  הפוליטית המובילההגלובלי. ובמחצית המאה האחרונה הוא הפך לאידאולוגיה 

נושות. רבות על החברה והסביבה ובהם ניצול נרחב של פועלים ברחבי העולם; והחרפת משבר האקלים, המשבר המאיים ביותר על הא

אל מול כל אלו בעשורים האחרונים קמו שורה של תנועת מחאה, הדוגלות בצריכה אלטרנטיבית ומקדמות צריכה וייצור מקיימים. 

במסגרת הקורס נכיר את יסודות הכלכלה המודרנית, נעמיק בהשלכותיה על העולם, ונצלול לעומק של תנועות ודפוסי צריכה 

  מישראל והעולם.    םאלטרנטיביי

  

  

  קאנט וניטשה: אתיקה, דת, היסטוריה ופסיכולוגיה

  ד"ר עמית קרביץ

        נ"ז 2שש"ס,  2, 7077893
         סוג שיעור: הרצאה

נעסוק  קאנט וניטשה הם שניים מגדולי הפילוסופיה המודרנית, ומציגים גישות מנוגדות ביחס לשאלות היסוד של הפילוסופיה. בסמינר

של תורת המוסר ומושגי הטוב והרע, היחס בין דת למוסר, השאלה אודות משמעות  הקשר זה: הנחות היסודבארבע עניינים רלוונטיים ב

   ההיסטוריה והיחס בין פילוסופיה לפסיכולוגיה.

  

  קיימות וכלכלה עירונית

   קרסו רומנו גלד"ר 

   נ"ז 2שש"ס,  2, 7077837

  סוג שיעור: הרצאה

 50%-תת מענה למשבר הסביבתי, חברתי וכלכלי תוך התחשבות בעובדה כי יותר מקיימות עירונית הינה גישה שהתפתחה כדי ל

מאוכלוסיית העולם מתגוררת ביישובים עירוניים. תכנון ערים מקיים יכול להניע את הכלכלה, לצמצם פערים חברתיים וכלכליים, 

 .הסביבתי ושמירה על השטחים הפתוחיםובמקביל לתרום לצמצום כמות הפסולת, הפחתה בצריכת אנרגיה ומזון, הפחתת הזיהום 

תכנון טוב יכול לתת מענה חברתי, כלכלי ובריאותי לאתגרים כלכליים וחברתיים נוספים כדוגמת שימוש שיוויוני בפארקים ובשטחים 

נגישים  ירוקים, קידום הליכה ופעילות גופנית, הגדלת היצע מקומות התעסוקה לכלל שכבות האוכלוסיה, אספקת שירותים עירוניים

ועוד. בקורס נלמד מהו תכנון עירוני מקיים המייטיב עם ערכי הסביבה, הכלכלה, החברה, הבריאות ותחושת הביטחון במרחב. כמו כן, 

 נבין כיצד תכנון עירוני משתנה ונותן מענה מותאם במגזרים שונים.
  יתכן כי הקורס יכלול סיור על חשבון חלק מהשיעורים
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  קמפוס גליל גולן

   חנן חריף, ד"ר ערן מאיר"ר ד

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7077879

  סוג שיעור: הרצאה

יאולוגיה (ד"ר ערן מאיר), וסוגיות יסוד מבוא לארכ -הקמפוס הוא שבוע לימודים מרוכז במהלך חופשת הקיץ הכולל שני קורסים 

לקראת, תוך כדי ואחרי סיום  -בהיסטוריה של הציונות (ד"ר חנן חריף). הקורסים כוללים לימוד בכיתה, סיורי שטח והגשת מטלות 

 .הקמפוס

 מטרות הקורס
ן שרידי התרבות החומרית אשר ארכיאולוגיה היא המדע המנסה לקשר בינינו לבין אנשי העבר. הכלים בהם משתמש הארכיאולוג ה

שרדו מימי קדם. בקורס "מבוא לארכיאולוגיה" נכיר את כלי המחקר בו משתמש הארכיאולוג לשם בניית תמונת ההיכרות הזו. בקורס 

 .ישולבו סיורים לאתרי עתיקות בסביבה

נית ודתית ללאום ריבוני. בקורס במטרה להפוך את היהודים מקבוצה את 19-ציונות' הוא שמה של התנועה שפעלה מסוף המאה ה'

"סוגיות יסוד בהיסטוריה של הציונות" נתוודע לכמה היבטים מרכזיים בהיסטוריה של התנועה הציונית, ונעסוק ברקע התרבותי 

 .והאידיאולוגי של התנועה הלאומית היהודית

  

  קמפוס: ירושלים בין יהדות, נצרות ואסלאם

   חנן חריף, ד"ר תמיר הוד"ר ד

  נ"ז 4, ס "שש 4, 7077867

  סוג שיעור: הרצאה

היהדות, הנצרות  -הדתות המונותאיסטיותקורס זה נועד להעמיק את ההכרות עם העיר ירושלים באמצעות ניתוח חשיבותה לשלוש 

והאסלאם. העדות להתיישבות הראשונה בעיר חוזרת לאחור עד לאלף החמישי לפני הספירה. מאז ועד ימינו מהווה העיר מוקד 

ום, קי-למתיחות בין קבוצות ודתות, שתוצאותיה היו לעתים טרגיות. במקביל לכך ניתן לראות את סיפורה של העיר גם כסיפור של דו

הקורס יתנהל כמסע כרונולוגי שתחילתו בימי בית ראשון וסופו עמוק אל תוך  .'םאדם למקו' בנייה, יצירה, ובעיקר חיבור מרגש בין

המאה העשרים. נדון בכמה מהאירועים המרכזיים שהתרחשו בירושלים בכל תקופה, ונלמד מהם על מקומה של העיר בהיסטוריה 

ע זה יינתנו בקורס כלים באמצעותם יוכלו הסטודנטים להנחיל את סיפורה המיוחד של העיר האנושית והיהודית. במקביל למס

לצד הלימוד העיוני  .'רבין הכיתה לרחובות העי' לתלמידות ולתלמידים שאותם הם יפגשו במהלך עבודתם בעתיד. הלימודים יתקיימו

  .נצא לשטח במטרה לבחון כמה מהמקומות המרכזיים מקרוב

  

י מבט עכשווי על משפחות בישראלקשר משפחת  

   דלית שמחאי"ר ד

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7098412

  סוג שיעור: הרצאה

רבים ורבות מאמינים/ות שנושאים כמו אהבה, זוגיות, נישואים, הריון והורות הם ענין פרטי, שנקבע על בסיס בחירה חופשית. נדמה 

אנו הולכים בעקבות הלב ובעקבות נטיות אישיות. יחד עם זאת, בחינת    "שכאשר אנחנו מדמיינים/ות לעצמינו את "המשפחה האידיאלית

הדיון הציבורי ביחס לנישואי הומוסקסואלים ולסביות וזכותם/ן להורות, ביחס לנישואים אזרחיים, הפלות, אימוץ ילדים, משמורת על 

ניים מצביעים על כך שמה שנדמה כפרטי, קשור באופן ילדים וכדומה כמו גם התפתחות של טכנולוגיות לחיפוש בני זוג רומנטיים ו/או מי

 הדוק לתהליכים חברתיים, לכללים תרבותיים ולשאלות פוליטיות.
מטרת הקורס היא לבחון את מוסד המשפחה בחברות קפיטליסטיות עשירות בהקשר סוציולוגי ביקורתי, תוך התייחסות לתהליכים   

דש למעורבותה של החברה והמדינה בתהליכים המתקיימים במסגרת המשפחה שינוי בדפוסי המשפחה המודרנית. תשומת לב תוק

  בישראל.
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  רבגוניות החיים בגליל

  ד"ר אילת שביט

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077856

עבור לא מעט  ות המופלאות הנגלית לכל אחד ואחת מאתנו באופן יומיומי היא הרבגוניות האדירה בעולם החי והצומח.אחת העובד

היא תחום ידע המחבר בין   )Biodiversity( מאתנו, עובדה זו משכה אותנו מלכתחילה להתחבר לסביבה המקיפה אותנו. 'רבגוניות החיים'

עמק החולה הוא  ).sustainability(  באופן בר קיימא  )ecosystem service(  ן ניהול שרותי סביבהמחקר בסיסי באקולוגיה ואבולוציה לבי

) של מגוון מינים ולכן מעבדת שדה נפלאה להכרות עם מינים נדירים, לברור מושגי יסוד ולהתנסות בעבודה מעשית עם hot spotמוקד (

וחים הערכיים לשימור רבגוניות החיים ונתנסה בעבודה משותפת עם במהלך הקורס נכיר את המושגים והוויכ  הקהילה המקומית.

זנגרייה. מטרת המפגש והדיאלוג היא דיאלוג בין תרבויות והתחברות -תושבים, בני נוער ופעילים חברתיים בקרית שמונה, מסעדה וטובא

 היישוב.), וכל זאת בעזרת המדע והכרת רבגוניות החיים בקרבת sense of belonging המקום (  אל

  מטרות הקורס

 מתן ידע שיאפשר מעורבות שיטתית ומושכלת בשימור רבגוניות החיים בגליל.      .1
  רפלקסיבית ועשייה אקטיבית-קבלת כלים לחשיבה ביקורתית      .2

  קהילה-סביבה-חיבור בין אקדמיה      .3

  

  רב תרבותיות במשפט ובפוליטיקה בישראל

   יוסף ג'בארין"ר ד

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7009874

  סוג שיעור: הרצאה

תרבותיות -העוסקות בענייני רב  המשפטיות והחברתיות  אודות המסגרות  מעשי  וידע תיאורטיים  להקנות למשתתפיו כליםהקורס נועד 

המבנה   הקורס משלב חשיבה ביקורתית על  במשפט הישראלי. אלו  סוגיות  בישראל, וכן לנתח בראייה ביקורתית את הדינים המסדירים

שעל סדר  עכשוויים נושאים של  מעמיק  רב תרבותיות, וזאת תוך ניתוח  חס לסוגיותבמדינת ישראל בי וההסדרים המשפטיים השלטוני

מגדרית   הפרדה  שילוב אוכלוסיות מוחלשות בשירות הציבורי, והעדפה מתקנת, זהות תרבותית  יומה של החברה בישראל, כגון

תפקידה של מערכת   נעמוד גם על עוד.גבולות חופש הביטוי הפוליטי, שפות רשמיות, ו  הפרדה בהקצאת קרקע ובדיור,  באקדמיה,

המערכת   הולך ומתעצם עם הזמן וכתוצאה מכך גובר המתח בין  בעיצוב המרחב הציבורי בנושאים אלה, תפקיד אשר המשפט

   הנדונות.  לבין המערכת הפוליטית בסוגיות המשפטית

  

  יזיה ובקולנועורגעים גדולים: פוליטיקה והיסטוריה בטלו

   אבי שילון"ר ד

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077841

  סוג שיעור: הרצאה

מאז ראשית המאה העשרים ההיסטוריה העולמית, והן זו הציונית, מלווה על ידי הטלוויזיה והקולנוע בהקשרים שונים. אולם 

 השידורים והסרטים בקולנוע ובטלוויזיה לא רק שיקפו את המתרחש, לעיתים קרובות הם אף עיצבו את מהלך התפתחות ההיסטוריה.

בקורס זה, שילווה בצפייה בסרטים, שידורים וקטעי וידאו הנוגעים להיסטוריה העולמית והישראלית, נעמוד על היחסים בין המציאות 

 לאופן השתקפותה ונעמיק בפרשות היסטוריות מגוונות כפי שהשתקפו מבעד למסך ומחוצה לו. 

  



78  
 

 

  גישות פמיניסטיות וביקורתיות –רגשות כהתנהגות חברתית 

  ות פרסרד"ר ר

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077789

  סוג שיעור: הרצאה

במהלך העשורים האחרונים התפתחו גישות הבוחנות רגשות כהתנהגות חברתית וכביטוי של ציפיותינו מאחרים וציפיות אחרים 

גיה הרגשית לאורה מאתנו. קורס זה יעסוק ברגשות בהקשרים התרבותיים המעורבים בחוויית הרגש, פרשנותו וביטויו, וידון באידאולו

במהלך הקורס נקרא תיאוריות עכשויות העוסקות ברגשות כמו כעס, אבל, בושה, אושר, ואהבה  .אנו רוכשות, מנהלות ומדברות רגשות

מה בין רגש למגדר, מעמד, גזע; מהו הרפרטואר התרבותי ואילו משמעויות, סמלים וטקסים מארגנים את ההתנסויות הרגשיות  :ונשאל

לו אופנים רגשות מייצרים ריבוד; כיצד קטגוריות רגשיות מתקפות או חותרות תחת סטריאוטיפים; וכיצד רגשות קשורים באי ;שלנו

  .לשיפוט והערכה עצמיים וחברתיים

  

  

  ודיבייט רטוריקה

  קדר  "ר יעל ד

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7045603

  סוג שיעור: הרצאה

. יותר ומשכנעים מיומנים לדוברים להפוך לנו שיאפשרו שונות שיטות ונתרגל נלמד זה בקורס. והשכנוע הנאום אמנות היא רטוריקה

 מאגיות מילים, השוואות, ואנלוגיות מטאפורות, אנאפורות, האבסורד טכניקת, רטוריות שאלות: רטורית טכניקה נלמד הסמסטר במהלך

 אינטלקטואלי ספורט שהוא", דיבייטינג"ב תרגילים ךנערו . דמגוגיה מהי ונבין הטיעון והתפתחות הלוגיקה על מיוחד דגש נשים. ועוד

 קצוב זמן פרק ניתן בדיבייט נואם לכל . מסוימת לדעה להתנגד או לתמוך קהל לשכנע יריבות קבוצות המאתגר, ברורים חוקים בעל

 נבין, נפוצות והטעיות ניםטיעו סוגי ונתרגל נלמד, הדיבייט בספורט להשתפר מנת על. והשופטים הקהל את לשכנע עליו במסגרתו, לנאום

  .ועוד הקהל עם קשר יצירת על, ובציטוטים בהומור שימוש על, הגוף שפת על נעבוד, סתירה ונאום נאום לכתוב יש כיצד

  

  

  רע רדיקלי

   עמית קרביץ"ר ד

  נ"ז 2, ס "שש 2, 7077886

  סוג שיעור: הרצאה

ת, אנתרופולוגיות, תאולוגיות וכדומה; אולם נדמה כי הרוע חומק מכל אתיות, פוליטיו –נוכחותו של הרוע בחיינו מעוררת שאלות רבות 

דין וחשבון מושגי שקוף, או לכל הפחות: שמדובר בעניין לא רציונלי, מעין עובדה 'אטומה' של הניסיון האנושי שלא ניתנת להסבר נוסף. 

    סטוריה של הפילוסופיה המערבית.בקורס ננסה ללבן מספר סוגיות יסוד בהקשר זה כפי שנידונו בתחנות נבחרות בהי

  

  שותפות ואנוכיות בעולם החי

  ד"ר אילת שביט

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077840

אם הברירה הטבעית כרוכה בתחרות עזה וחסרת מעצורים על שרידה ורבייה, כיצד ניתן להסביר את התיאום המופלא בין להקת דגים 

ת הצדות תאו, או את "התאבדות" הנמלה הלוחמת בקן הנמלים? האם אלו הבורחים יחדיו מכריש? את שיתוף הפעולה בין הלביאו
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 Kinדוגמאות לשותפות או לאנוכיות? הקורס יבחן שאלות אלו דרך הכרת המודלים האבולוציוניים המרכזיים: בררת שאירים (

Selection) הדדיות ,(Reciprocity) ברירת קבוצות ,(Group selectionרו רמות ארגון חדשות ) ויבחן בעזרתם כיצד נוצ

 Major Evolutionaryתאי ומאוסף אורגניזמים לחברה (-באבולוציה: מאוסף גנים לתא, מאוסף תאים בודדים לאורגניזם רב

Transitions במהלך הקורס תידרש קריאה בבית מדי שבוע, הגשת מטלות אונליין ובסיום מבחן בית. מאז היות דארווין סוגיות .(

 מעוררת וויכוח ועניין רב בקרב חוקרי סביבה וחברה, ואנו ננסה להוסיף דוגמאות ועניין משלנו לדיון .  השותפות והאנוכיות

  

  יותאיכותנשיטות מחקר 

  ברזילי שחם יסמין ד"ר

   נ"ז, ש' 3, ס "שש 4, 7022908

  אביטל קסלרגב' 

   ס"שש 1, ת'  7022910

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

  למדעי החברה א'+ב'דרישת קדם: מבוא לסטטיסטיקה 

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 

  ישלב למידה תיאורטית עם התנסות מעשית (במסגרת התרגילים). משתתפת וניתוח טקסטים. הקורס

בעבודת הגמר יתבקשו הסטודנטים להגיש הצעה למחקר איכותני על כל מרכיביו, ליישם אותו באופן חלקי בתוך שדה ואוכלוסיית מחקר 

  ספציפיים והתנסות בניתוח ובכתיבה פרשניים.

  

  יותנשיטות מחקר כמות

  ברזילי שחם יסמין ד"ר

  נ"ז, ש' 3,  שש"ס 4, 7022907

  אביטל קסלר' גב

  ס "שש 1, ת' 7022909

  הרצאה + תרגול סוג שיעור:

  דרישת קדם: מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א'+ ב'

עקרונות, שלבים, סוגים ומאפיינים שונים. יוצגו מערכי מחקר, שיטות  –הקורס ידון במחקר המדעי הכמותי בתחום מדעי החברה והחינוך 

ר וכלי מחקר שונים. ביו הנושאים שיילמדו: מחקר ניסויי ומתאמי, סקר, תצפית, ניתוח מסמכים, שאלון, ראיון, ניתוח תוכן, מדדים מחק

  מנות ותוקף, מחקרי אורך ורוחב, שלבי המחקר ומבנה הדו"ח המחקרי, אתיקה במחקר.ימה -להערכת איכות המחקר 
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  ילוסופיית הטבע הקדם מודרניתשמים וארץ, מפלצות ומלאכים: מסע אל פ

  יעל קדרד"ר 

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7077828

  סוג שיעור: הרצאה

בקורס זה נתמקד בתחום מרתק ולא מוכר, אשר מכונה ״פילוסופית הטבע״, כפי שפותח כאשר הוקמו האוניברסיטאות הראשונות 

הטבע״ היתה למעשה המדע של ימי הביניים, בשלב שבו . ״פילוסופיית 13-14באירופה הנוצרית של ימי הביניים, במיוחד בין המאות 

טרם התנתק מן השאלות המטאפיסיות הגדולות. המושגים שפותחו באותה תקופה על ידי אנשי האוניברסיטאות היוו את הבסיס הן 

והחלל וכיצד  והן לפילוסופיה של העת החדשה. בין הנושאים בהם נדון בקורס יהיו: מושגי הזמן 17-למהפכה המדעית של המאה ה

הדיון ב״תורת המלאכים״ הביא לפיתוח והעמקת הדיון במושגים אלה, מושג האינסוף על היבטיו השונים והקשר שלו לעיסוק בכוחו של 

האל. כיצד ניתן להשיג ידיעה ודאית אודות עולם הטבע ואודות העולם העל טבעי? בהקשר זה נדון בשאלה כיצד פועלים החושים, כיצד 

כולוגיה של התפיסה והאם ביכולתנו לקבל ידיעה ממקורות על טבעיים? נדון במושג הבריאה של יש מאין ובהבדל שבין עובדת הפסי

בריאה להתהוות, ונערוך היכרות עם מדעים ייחודיים לאותה תקופה, כגון אסטרולוגיה ואלכימיה והוויכוחים אודות הלגיטימיות 

    לים של התקופה: תומס אקווינס, רוברט גרוסטסט, ויליאם מאוקאם ואחרים.שלהם. נכיר כמה מהשמות של הפילוסופים הגדו

  

 

 הצילום כתולדות התקופה המודרניתתולדות 

  ד"ר יערה גיל גלזר 

  נ"ז 2, ס "שש 2 ,7044418

  סוג שיעור: הרצאה

בעת החדשה המאוחרת.  להיסטוריה של התקופה המודרנית –מדויקת, מסלפת, מפרשת ומבקרת  –ההיסטוריה של הצילום היא מראה 

, בני אדם מתעדים אירועים היסטוריים, ואף מגיבים אליהם בגישות צילומיות נוספות (כמו 19-מאז "המצאת" הצילום באמצע המאה ה

צילום מבוים או צילום שעבר מניפולציות ידניות/דיגיטליות). בחינה של תצלומים כעדויות וכמקורות היסטוריים היא מתודולוגיה 

חסית במחקר ההיסטורי, שאף לוקחת בחשבון את העובדה שיש בהם לעתים מידה רבה של סובייקטיביות. המידע החזותי חדשה י

הינם חלק מההקשרים המשמשים לניתוחם  –שמכילים תצלומים, כמו גם הנסיבות בהם נוצרו והזירות בהן הם מוצגים לאורך השנים 

החברה והתרבות המודרנית. מטרות הקורס הן לחשוף את הסטודנטים לצילום שניתן ללמוד מהן רבות על ההיסטוריה,  כמקורות

כמדיום מרכזי בתקופה המודרנית, המתעד אותה ומגיב אליה באופן מורכב, כולל רכישת מיומנות לניתוח ודיון בתצלומים כמקורות 

שבהן תצלומים הציגו, הגיבו ולעתים אף  תרבותית ונדון בדרכים-היסטוריים. במסגרת הקורס נבחן תצלומים מנקודת מבט היסטורית

   השפיעו על היבטים שונים של חברה ותרבות בהיסטוריה המערבית.

  

על צמיחתה של תנועה ששינתה את ההיסטוריה היהודית –תולדות התנועה הציונית   

   אמיר גולדשטייןד"ר 

  נ"ז 2, ס "שש 2 ,7045612

  סוג שיעור: הרצאה

 לשינוי, פוליטית תבונה לצד ואמונות רעיונות באמצעות, להביא לאומית תנועה להצלחת לתופעה פתמאל דוגמא היא הציונית התנועה

 את ויציג הציונית התנועה של לצמיתה והחברתי הרעיוני הרקע עם הסטודנטים את יפגיש הקורס. בתקופתנו היהודיים בחיים יסודי

 בה הדרך את ילוו השיעורים. באירופה מקבילות לאומיות נועותת צמיחת רקע עלתיבחן   הציונות  .בה שהתרוצצו השונים הזרמים

 את שפקדו המורכבים האתגרים עם , 20-ה המאה ובראשית 19-ה המאה בסוף, הציונית התנועה של והוגיה מנהיגיה התמודדו

 ישראל.-בארץ הערבית הלאומית התנועה לבין הציונות  בין המפגש ראשית ייבחן, כן כמו. היהודית המציאות
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  תיאוריות אישיות

  ד"ר רויטל תמרי 

  נ"ז 2, ס "שש 2,  7021716

  סוג שיעור: הרצאה

הכרות עם תחום חקר האישיות, הבנתה והגדרתה, באמצעות הצגת התיאוריות המרכזיות בתחום אשר כל אחת מהן מסבירה באופן שונה 

ומציעה שיטות שונות לטיפול בקושי נפשי ובשינוי התנהגות. את המאפיינים, המניעים והצרכים של הפרט אשר מסבירים את ההתנהגות, 

הלמידה תכלול סקירת התפתחותן ההיסטורית של אסכולות תיאורטיות שונות להבנת האישיות, דיון השוואתי בהנחות הבסיס ובדגשים 

  תיים, קולנועיים ובתיאורי מקרה.הניתנים על ידי תיאוריות שונות, והערכה ביקורתית של המודלים. לצורך המחשה נעזר באמצעים ספרו

   תיאוריות סוציולוגיות

  ד"ר תמר ברקאי 

  נ"ז  4ס , "שש 4,  7077802

  סוג שיעור: הרצאה

  לסוציולוגיה מבוא: קדם דרישת

ת מהי חברה ומהי פעולה חברתית? מהם התנאים לשינוי חברתי? עד כמה אנחנו חופשיות/ים לעשות בעולם כרצוננו? באילו אופנים זהויו

במסגרת הקורס נכיר את התיאוריות הסוציולוגיות המרכזיות המציעות תשובות שונות  וחוויות אישיות מושפעות מתהליכים חברתיים?

לסוגיות אלה, החל מהתיאוריות הקלאסיות שהתפתחו בראשית הסוציולוגיה ועד תיאוריות עכשוויות יותר. לקורס שתי מטרות עיקריות: 

ה הסוציולוגית; ושנית, לפתח כלים ליישום הידע והחשיבה הסוציולוגיים בהתבוננות ובחקירה של תופעות ראשית, להעשיר את החשיב

  חברתיות. 

  

  

    במנהל הציבורי פרויקטיםוניהול  תכנון

  ילידולב אביג ר"ד

  נ"ז 2שש"ס,  2, 7066650

  סוג שיעור: הרצאה

שונים למינוף כלכלי, חברתי ואף סביבתי  פרויקטיםזמי", המקדם עם פיתוח הגלובליזציה, רשויות מקומיות רבות מתפקדות כגוף "י

ההופך את העיר לאבן שואבת של מתחמי תעסוקה, תיירות, תרבות והיסטוריה. האתגר העיקרי העומד מפני הרשות הוא זיהוי הפוטנציאל 

, כגון נכסים היסטוריים, מוסדות היכולים לקדם את העיר לקראת מינוף המשאבים המקומיים שלה פרויקטיםהגלום בה ובכך לפתח 

אקדמיה, מתחמי הייטק, טבע עירוני ועוד. בעקבות כך מתעורר הצורך להקנות למנהלים ברשויות את הידע והכלים הנדרשים לטובת 

  .העירוניים באזורם הפרויקטיםפיתוח עולם היזמות וקידום 

ת בישראל, מתוך הבנת הפוליטיקה הארגונית והאקלים הארגוני קורס זה יציג את האתגרים השונים העומדים בפני הרשויות המקומיו

בה, וכיצד אלה עוזרים לה בקידום פרוייקטי העיר. כמו כן נסקור כיצד ניתן לזהות בעיר את המשאב הכלכלי שלה, וכיצד ניתן למנף 

רוקה וקיימות העיר, מהי יזמות עסקית משאב זה כמנוף כלכלי של העיר. במסגרת סקירות נושאים אלה, ניגע במושגי יסוד של הבנייה הי

עירוניים. כמו כן נסקור את  פרויקטיםעירונית, מיהם הגופים האמונים על כך כגון החברה הכלכלית, ומהם הדרכים בהם ניתן למנף 

  תהליך התכנון הסטטוטורי ואופן קבלת ההחלטות ברמה המקומית.
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 תנועות חברתיות במבט גלובלי 

  אופיר עבוד"ר 

   נ"ז 2, ס "שש2,  7077726

  סוג שיעור: הרצאה

תנועות חברתיות מהוות חלק בלתי נפרד מחברת ההמונים המודרנית מערש לידתה ופעילותן במסגרתה עיצבה הסדרים חברתיים 

גדיר מרכזיים כאשר אלה מכסים תחומי פעילות נרחבים כגון פוליטיקה, כלכלה, מגדר, איכות סביבה ועוד. בחלק הראשון של הקורס נ

את המושג "תנועות חברתיות" ונדון בגישות סוציולוגיות שונות שבעזרתן ניתן להבין את ההתעוררות, ההתפתחות וההתפוררות של 

תנועות חברתיות בזמנים שונים ובהקשרים מגוונים. בחלק השני של הקורס נבחן את התנועות החברתיות בעולם בתקופה שלאחר מלחמת 

מלחמתיות ותנועות פמיניסטיות. במסגרת חלק זה נבחן -סות לשתי תנועות בולטות בתקופה זו: תנועות אנטיהעולם השנייה כולל התייח

 70 -, עליית הימין החדש בשנות ה60 -קולוניאליות בעולם השלישי, את עליית השמאל החדש בשנות ה-גם את פעילותן של תנועות פוסט

ואילך. החלק השלישי בקורס יתמקד במקרה הישראלי, במסגרתו נעמיק  90 -הועליית תנועות המאבק בגלובליזציה משנות  80 -וה

  תיות שקמו בישראל מאז קום המדינה.במאפיינים של התנועות החבר

  תקשורת וגישור בקונפליקט

  מיכל סגלד"ר 

   נ"ז 2, ס "שש2,  7066639

  סוג שיעור: הרצאה

קונפליקטים. מידי יום אנו נתקלים בקונפליקטים, בין אם בחיינו הפרטיים הקורס יעסוק בהיבטים הגלויים והסמויים של ניהול ויישוב 

ובין אם בחיינו המקצועיים. מנקודת מבט רציונאלית, במצבי קונפליקט, אנו אמורים לקבל רק החלטות שמתיישבות עם האינטרסים 

פעת מנורמות חברתיות, מכשלים בתקשורת, ממצבנו שלנו. בפועל, אנחנו לא תמיד רציונאליים והגיוניים, התנהגותנו בזמן קונפליקט מוש

  הרגשי, מהטיות בחשיבה ומהיבטים סמויים אחרים. 

במהלך הקורס הסטודנטים יחשפו למודלים עדכניים בתחום וירכשו מיומנויות לניהול דיאלוג אינטגרטיבי תוך שימת דגש על השפה 

נטים כלים פרקטיים ותיאורטיים אשר יסייעו להם להתמודד באופן הגישורית. המודלים והטקטיקות אשר ילמדו בקורס יקנו לסטוד

  מושכל יעיל ובונה עם מצבי סכסוך, קבלת החלטות ומשא ומתן.

  

  תרבות ופוליטיקה בעיצוב המרחב

   גד שפר ר"ד

   נ"ז 2, ס "שש 2,  7077864

  סוג שיעור: הרצאה

ת המרחב לאורך השנים והמאבקים השונים שהתרחשו בו. בקורס מגוונים על התהוות ועיצוב המרחב, התפתחו יםהקורס יעסוק בנושא

בנושא זה נלמד למה הבנת המרחב  שנים האחרונות. 200-בחן את התפתחות האדם במרחב במהלך ה" וננופים תרבותייםנלמד מהם "

ם ואידאולוגיים. הקורס סימנים תרבותיים, היסטוריים, כלכליי ומכיל בתוכ הוא בכלל משהו שצריך לחשוב עליו ונראה איך המרחב

, כיצד נופים נראים האירופאית מזוויות שונות. נבחן כיצד נופים מתוארים בציור ובספרות מרחביחשוף את התלמידים לנושא של 

" לנופים "זרים". נראה ישראלי"נדון בהבדלים בין נופים  השלבים.-בשיטת חמשת במציאות וכיצד ניתן לנתח אותם בצורה ביקורתית

גלובליזציה מטשטשת בחלקה הבדלים אלה. בקורס גם נלמד גם על ההבדלים התרבותיים בעיצוב המרחב בשטחים ירוקים (גינות כיצד ה

שמות שכונות  –גם שני מקרי בוחן מישראל  ושונים (אתרים קדושים ובתי קברות). לבסוף, בקורס יינתנ םופארקים) ושטחים אתנוגרפיי

  ונבחן מה רואים ומה זה אומר עלינו כחברה. בירושלים ופרסום במרחב הישראלי 
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Conflict in the Middle East: Power, Religion, Economy and Environment 

 ד"ר תמר אריאלי

נ"ז 2שש"ס,  2, 8807077  

This module is designed to survey the major social, political, and economic themes and developments in the 
Middle East. After a short historical review, we will focus on the Middle East in the 20th and 21st centuries, 
spanning the creation of the mandate system after WWI, the founding of the state of Israel, the rise of the 
Arab nationalist states and Gulf monarchies during the cold war, the Iranian revolution, and the 
contemporary events of the Arab Spring and the rise of the Islamic State (ISIS). Throughout the course 
students will encounter the intersection of political histories with supplemental themes of religion, social 
discourses of orientalism and gender, and economic analysis of land and natural resources.  These 
comprise a comprehensive interdisciplinary basis for understanding contemporary trends and challenges of 
the modern Middle East. 

 

 


