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 hagitt@wgalil.ac.il                         חגית תורג'מןד"ר החוג:   תשרא
 NohadA@wgalil.ac.il           נוהאד עלי ד"ר יועץ לענייני סטודנטים: 

      Shiraa@wgalil.ac.il       ,    04-9015323 -שירה אלון הגב'  רכזת החוג: 
             

 
 סגל המרצים:

 hagitt@wgalil.ac.il         חגית תורג'מןד"ר 
 YaelK@wgalil.ac.il  פרופ' יעל קשת
 ZeevS@wgalil.ac.il  ד"ר זאב שביט
 YuvalA@wgalil.ac.il  ד"ר יובל אשוש
 IdoL@wgalil.ac.il  ד"ר עדו ליברמן

 ShlomitM@wgalil.ac.il ד"ר שלומית מנור
 NohadA@wgalil.ac.il  ד"ר נוהאד עלי

 Anap@wgalil.ac.il ד"ר אנה פרשיצקי
 

 מן החוץ:
 Tamari@wgalil.ac.il            ד"ר תמר ישראלי            

                nettaa@wgalil.ac.il              ד"ר נטע אבנון
 

 מתרגלים:
 MaorA@wgalil.ac.ilמר מאור אסולין                 

 AnnaD@wgalil.ac.il                    גב' אנה דאוס   
 ValeriyaT@wgalil.ac.il גב' ולריה טרשצ'נקוב     

סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות 
גומלין בין אנשים, בתופעות חברתיות ובתהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי 
המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים, כמו: ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, 

ציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד. מראשיתה כמדע מודרני הייתה סו
הסוציולוגיה שלובה וקשורה בקשרים הדוקים עם האנתרופולוגיה. האנתרופולוגיה היא לימוד 
וחקר התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות. הלימוד והמחקר 

אפשרים להכיר עושר של תרבויות, ולהבין טוב יותר את האופן שבו חברות, האנתרופולוגיים מ
ארגונים וקבוצות פועלים. השילוב שאנו מציעים בחוג מאפשר לסטודנטים להתוודע למגוון 
התופעות החברתיות והאנושיות המאפיינות חברות אנושיות בצד קבלת כלים מעשיים ללימוד 

 ם הקשורים לאלה. ומחקר והשתלבות בתחומי עבודה שוני

במסגרת הלימודים בחוג נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים חברתיים. הלימודים מקנים 
לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות 

את  כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית
המציאות החברתית. במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה הישראלית. במחלקה נלמדות 
תיאוריות סוציולוגיות הדנות בבעיות אוניברסליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי, 
ארגונים, עיור, משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה, זהות 

. במהלך הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות חברתית

 .המאפשרות להם להעריך ולבצע מחקרים באופן עצמאי

אנתרופולוגי מספק השכלה בסיסית רחבה המאפשרת כניסה להתמחויות במגוון -הידע הסוציולוגי
חברה בישראל ומקבלים מגוון רחב של רחב של נושאים. בוגרי התואר שלנו מבינים טוב יותר את ה

כלים להשתלב בתחומי עבודה רבים ומגוונים. הידע הנרכש במהלך הלימודים הופך את הסטודנטים 
 שלנו לאזרחים משכילים ומעורבים ותורמים יותר לחברה בישראל. 

אנו מציעים לכם להצטרף אלינו למסע מרתק שיאפשר לכם להתפתח מבחינה אישית ולשפר את 
 סיכויי קבלתכם למקצועות מרתקים בשוק העבודה הישראלי. 
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 תנאי מעבר

 בלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון פטור עד סוף שנה ב' ללימודים. 

 מעבר לשנת הלימודים במקרים שבהם תלמיד לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', ה
 .הבאה יידון ע"י ועדת ההוראה
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 מסלול מובנה חדש בתשפ"ב -מבנה תכנית הלימודים

 
 שנה א'

ש" נ"ז שם הקורס 
 ש

 הערות

 מבוא לסוציולוגיה א+ב 0220010
 

5 2  

  1  מבוא לסוציולוגיה א+ב תרגיל 0220011
 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית 0220020

 
4 1.5  

מבוא לאנתרופולוגיה חברתית  0220021
 תרגיל

 0.5  

  3 6 קורסי בחירה 
  15 8  
 

 חטיבה מתודולוגית:
ושימושי א' מבוא לסטטיסטיקה  0000110

 מחשב
 

5 2  

א' ושימושי  מבוא לסטטיסטיקה 000111
 תרגיל -מחשב

 1  

 שיטות מחקר  0000170
 

4 2  

  1 1 קריאה מדעית 0000120

  1 1 כתיבה מדעית 0000140

  7 11 סה"כ 
 

 שנה ב'

ש" נ"ז שם הקורס 
 ש

 הערות /דרישות קדם

 החברה בישראל א+ב 0220050
 

 מבוא לסוציולוגיה 2 5
 הרצאה + תרגיל 

  1  החברה בישראל א+ב תרגיל 0220051
  1 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית 0220060

 ש"ש 1נ"ז  2קורס בחירה  1 8 בחירהקורסי  
 ארבעה קורסי בחירה

 פירוט קורסים בתחתית הטבלאות
 מבוא לסוציולוגיה הרצאה+תרגיל 2 4 פרו סמינריון 0220110

 מבוא לסטטיסטיקה הרצאה+תרגיל
 

 חטיבה מתודולוגית
ושימושי ב' מבוא לסטטיסטיקה  0000110

 מחשב
 

א' ושימושי  מבוא לסטטיסטיקה 2 5
 תרגילמחשב+

ב' ושימושי  מבוא לסטטיסטיקה 000111
 תרגיל -מחשב

 1  

   24 סה"כ 
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     שנה ג'

 הערות ש"ש נ"ז שם הקורס 
מבוא לסוציולוגיה  2 4 תאוריות סוציולוגיות א+ב 0220090

 הרצאה+תרגיל
מבוא לאנתרופולוגיה  1 2 תאוריות אנתרופולוגיות 0220100

 הרצאה+תרגיל
 ש"ש 1נ"ז  2קורס בחירה  1 8 קורסי בחירה 

 ארבעה קורסי בחירה
פירוט קורסים בתחתית 

 הטבלאות
 פרו סמינריון, 2 4 סמינריון 0220160

מבוא לסוציולוגיה 
 הרצאה+תרגיל

   18 סה"כ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנה ב'

ש" נ"ז שם הקורס 
 ש

 הערות /דרישות קדם

 החברה בישראל א+ב 0220050
 

 מבוא לסוציולוגיה 2 5
 הרצאה + תרגיל 

  1  החברה בישראל א+ב תרגיל 0220051
  1 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית 0220060
סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי  0220070

 מחשב
מבוא לסטטיסטיקה הרצאה  1 2

+תרגיל, שיטות מחקר 
 הרצאה+תרגיל

  1 2 שיטות מחקר איכותניות 0220540-01

 ש"ש 1נ"ז  2קורס בחירה  1 8 קורסי בחירה 
 ארבעה קורסי בחירה

 פירוט קורסים בתחתית הטבלאות
 מבוא לסוציולוגיה הרצאה+תרגיל 2 4 דת ודתיות בישראל -פרו סמינריון 0220110

 מבוא לסטטיסטיקה הרצאה+תרגיל
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   23 סה"כ 

     שנה ג'

 הערות ש"ש נ"ז שם הקורס 
מבוא לסוציולוגיה  2 4 תאוריות סוציולוגיות א+ב 0220090

 הרצאה+תרגיל
מבוא לאנתרופולוגיה  1 2 תאוריות אנתרופולוגיות 0220100

 הרצאה+תרגיל
 ש"ש 1נ"ז  2קורס בחירה  1 8 קורסי בחירה 

 ארבעה קורסי בחירה
פירוט קורסים בתחתית 

 הטבלאות
 פרו סמינריון, 2 4 קבוצות שאינן שולטות -סמינריון 0220160

לסוציולוגיה מבוא 
 הרצאה+תרגיל

   18 סה"כ 
 

 נ"ז 60סה"כ 

 
 

 ש"ש 1נ"ז  2פירוט קורסי בחירה: 
 
 

  

  המכללה האקדמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה
 מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 

 
 שנה א' -קורסיםתיאורי 

 
 מבוא לסוציולוגיה א'+ב'

מדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות גומלין בין בני אדם, ועוסק בחקר שיטתי של החברה 
האנושית. הסוציולוגיה מהווה בסיס אקדמי לתחומים יישומיים רבים העוסקים בחברה 

וארגונים. מטרת הקורס היא להציג את הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. 
טים פרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים במהלך הקורס יכירו הסטודנ

 סוציולוגיים וילמדו "לחשוב סוציולוגית". 
 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2

 8:30-10:00ד"ר שלומית מנור      ד'    0220010-01ש'  
 

 מבוא לסוציולוגיה א+ב תרגיל
 60 /ת'  /נ"ז  0 /ש"ש 1

 10:15-11:00מר מאור אסולין    ד'      0220011-01ש'  
 
 

 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית  
מטרות הקורס הם: להרחיב ידע לגבי חברות שונות בעולם, פשוטות ומודרניות, ולגבי קבוצות 

אוכלוסייה שונות בארץ. לפתח את יכולת הראייה וההבחנה בהתייחסות לתופעות חברתיות. 
תיות שונות, כבסיס להבנה של תרבו-לשחרר מגישה אתנוצנטרית במגע עם בני קבוצות חברתיות

מציאות המפגש החברתי בחברה הישראלית. להבין מושגים סוציולוגיים הקשורים לתרבות. 
לזהות את התרבות כגורם מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר 

 התרבות. להכיר מחקרים שנערכו בחברות פשוטות ומודרניות.
 60 /ש'  /נ"ז  4 /ש"ש  1.5
 15:00-17:45ד"ר אנה פרשיצקי     ד'    0220020-02ב,  
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 תרגילמבוא לאנתרופולוגיה חברתית  
 60 /ת'  /נ"ז  0 /ש"ש  0.5
 14:00-14:45גב' אנה דאוס     ד'     0220021-02ב'  
 

 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב   
מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר 
החברתי. הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר 
החברתי והכנה לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס 

סטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות במדדים השונים המרכיבים את ה
בהסקה סטטיסטית ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים 

במחקר החברתי: מודלים השוואתיים ומודלים של קשרים. במהלך הקורס ילמד הסטודנט 
למות מדידה של משתנים ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסו

 .SPSSבאמצעות תוכנת 
 60 /ש'  /נ"ז 5 /ש"ש 2

 19:30-18:00ד"ר עדו ליברמן   ד'    01-0220030ש'  
 
 

 תרגיל   -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
 60 /ת'  /נ"ז 0 /ש"ש 1

 12:00-11:15גב' קרן גרינאוצקי   ד'    01-0220031ש'  
 
 

 שיטות מחקר
הקניית היכרות עיונית עם שאלות היסוד, המטרות, השפה והמאפיינים מטרת הקורס הינה 

העיקריים של השיטות המשמשות לייצור, איסוף וארגון ידע מדעי במסגרת הדיסציפלינות 
הכלולות במדעי החברה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהבנת שאלות היסוד של המחקר 

משתנים, התמודדות עם בעיות של מהימנות החברתי, ניסוח שאלות והשערות המחקר, הגדרת ה
ותוקף ובבניית מערך מחקר מקצועי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשיטות שונות לבניית 

שאלונים, ראיונות, תצפיות,  –מדגמים מקצועיים ובלימוד שיטות מגוונות לאיסוף נתונים 
וחסרונותיהם ושילובם  ניסויים, שימוש בנתוני מערכת וכו' לסוגיהם השונים על יתרונותיהם

 .בתוכנית המחקר
 60 /ש'  /נ"ז 5 /ש"ש 2

 12:15-15:45ד"ר עדו ליברמן      ד'   0220040-02א'  
 

 תרגיל-שיטות מחקר
 60 /ת'   /נ"ז  0 /ש"ש  1

 17:30-16:00גב' קרן גרינאוצקי      ד'    01-0220041א'  
 

 שנה ב'
 החברה בישראל א'+ב'
בהצלחה( עם ניגודים -שבהם החברה הישראלית מתמודדת )בהצלחה ולאהקורס יעסוק באופנים 

ומתחים שונים אשר מּוְבנים בתוכה ועם תהליכי שינוי מהירים המתרחשים בה מראשיתה. מתוך 
 כך, ניסיון להציב תמונה כוללת של החברה הישראלית בשנים האחרונות.

ת שימוש בכלי ניתוח מושגיים לימוד של המציאות וההיסטוריה של החברה הישראלית באמצעו
תשתית לקורסי המשך ממוקדים ומתמחים יותר  -של המחשבה הסוציולוגית. בניית גוף של ידע 

 על החברה הישראלית. 
 0220010ק: 
 0220011ק:

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
 16:00-17:30ד"ר עלי נוהאד      ה'    0220050-02ש'  

 
 תרגיל-החברה בישראל א'+ב'

 60 /ת'  /נ"ז 0 /ש"ש  1
 15:45-15:00מר מאור אסולין     ה'    03-0220051ש'  
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 )מתוקשב(מבוא לפסיכולוגיה חברתית 
הקניית ידע בנושאים מרכזיים . גילוי הדיסציפלינה החוקרת את יחסי הגומלין בין היחיד והחברה

והקניית כלים  בפסיכולוגיה חברתית. הכוונה תשומת הלב על תהליכים חברתיים בחיי היומיום
 .להבנתם. פיתוח גישה ביקורתית ורפלקסיבית להשפעתם של תהליכים חברתיים

 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש 1
 ד"ר יובל אשוש        0220060-01א'  

 
 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

להקנות הבנה בסיסית של אופן החשיבה הסטטיסטית. במהלך הקורס רוכשים הסטודנטים כלים 
. בקורס זה ילמדו SPSSמעשיים בעיבוד נתונים סטטיסטיים מתקדמים, באמצעות תוכנת 

הסטודנטים ליישם מבחנים סטטיסטיים מתקדמים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות 
 כיצד מפרשים ומציגים ממצאים סטטיסטיים.מדידה של משתנים וכן ילמדו 

 0220030ק:
 0220031ק:
 0220040ק: 
 0220041ק:

 60 /ש'  /נ"ז 2 /ש"ש 1
 10:00-8:30ד"ר עדו ליברמן      ד'    01-0220070ב'  

 
 
 

 שיטות מחקר איכותניות
הכרה והבנה של שלבי המחקר  .הכרה והבנה של תהליך המחקר האיכותני על מושגיו היסודיים

 .הכרת מאפייני הספרות במחקר איכותני .האיכותני על כליו לאסוף ולניתוח נתונים
 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש  1

 12:00-13:30ד"ר יובל אשוש      ד'    0220540-01א'  
 

 פרו סמינריון-דת ודתיות בישראל
הנושאי יכלול הרצאות בנושא  .פרוסמניריון זה יתחלק לשני חלקים מרכזיים: נושאי וסמינריוני

הנלמד, דת ודתיות בישראל. הסמינריוני, יתמקד בהקניית ידע ותרגול לעבודה סמנריונית 
עתידית. על כן, חלוקת הזמן תהיה בהתאם, עם דגש מיוחד על הנחיות אישיות בכתיבת העבודה 

 .הסמינריונית
 0220010ק: 
 0220011ק:
 0220030ק: 
 0220031ק: 

 60 /ש'  / נ"ז 4 /ש"ש  2
 10:15-11:45ד"ר עלי נוהאד  ד'      0220110-01ש'  

 
 

 שנה ג'
 תאוריות סוציולוגיות א+ב

מטרת הקורס להרחיב ולבסס את הידע הנלמד בקורס המבוא לסוציולוגיה, להקנות לתלמידים 
זמננו, לפתח בקרב התלמידים את דרך -ידע בסיסי בניתוח התיאורטי הסוציולוגי של החברה בת

 .החשיבה הסוציולוגית
 0220010ק: 
 0220011ק:

 60 /ש'  /נ"ז  4  /ש"ש  2
 16:00-17:30ד"ר זאב שביט      ה'   0220090-01ש'  

 
 תאוריות אנתרופולוגיות

הקורס מציע היכרות עם תיאוריות מרכזיות באנתרופולוגיה, החל מראשית האנתרופולוגיה ועד 
תיאוריות קובעות את סוג השאלות ששואלים האנתרופולוגים לאנתרופולוגיה העכשווית בימינו. 

ואת סוג התשובות שהם נותנים, את הדימוי של תרבות וחברה, כפי שרואים אותן נציגי הגישות 
 :השונות, ואת מהותה של האנתרופולוגיה כדיסציפלינה מדעית. נעסוק בקורס בשאלות הבאות
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 ,היא קרובה ביותר וצריכה להידמות (סוציולוגיהמהי אנתרופולוגיה? לאיזה דיסציפלינה מדעית 
ביולוגיה, בלשנות, ספרות וכו') לפי הגישות האנתרופולוגיות השונות. מהי חברה ותרבות (גוף 

האדם, טקסט, צופן וכו')? כיצד מושפעת השאלה המחקרית שמנסח החוקר מהמסגרת התיאוריה 
 שבה הוא דוגל.

 0220020ק: 
 0220021ק: 

 60 /ש'  /ז נ" 2 /ש"ש  1
 12:00-13:30ד"ר אנה פרשיצקי     ה'    0220100-02ב'  

 
 סמינריון    קבוצות שאינן שולטות

ערבים, מזרחים,  ,הסמינר יתמקד בקבוצות שאינן שולטות בישראל כגון: נשים, עניים, חרדים
 ציונים.-עולים רוסים, עולים אתיופים, עובדים זרים ויהודים לא

 של ישראל חשיפה למבנה החברתי
 חשיפה לקבוצות לא דמוננטיות בישראל

 תרבותיים בישראל-פוליטים והסוציו-חשיפה ליחסי הכוחות הסוציו
 חשיפה לדפוסי המאבק של קבוצות לא דמוננטיות בישראל

 קריאה מעמיקה למחאה החברתית בישראל לאור הבנה של קבוצות אלו
 0220110ק: 
 0220010ק: 
  0220011ק 
 60 /ס'  /נ"ז  4 /ש"ש  2

 14:00-15:30ד"ר נוהאד עלי      ה'    0220160ש'  
 
 

 התמחות בבריאות ורווחה –סוציולוגיה 
 

 yaelk@wgalil.ac.il  ראש ההתמחות: פרופ' יעל קשת
 

עם  בסוציולוגיהחוגי -דו .B.Aתכנית אקדמית המקנה תואר ראשון  מציע החוג לסוציולוגיה

 בבריאות ורווחה, בשילוב עם חוג אחר לבחירה.  התמחות

ארגוני בריאות ורווחה מהווים אחד ממוקדי התעסוקה המרכזיים והמבוקשים, נתפסים כנתיב 

תעסוקה מועדף, כדרך להשתלבות במקום עבודה מסודר וכאפיק לתיעול מצוינות אישית. סביבות 

המאפשרות השתלבות של אוכלוסיות מגוונות. לאחר סיום  עבודה אלו הן סביבות שוויוניות

בסוציולוגיה, בהתמחות בריאות ורווחה, יוכלו להמשיך  .B.Aהלימודים, בוגרים בעלי תואר 

ללימודים מתקדמים בתחום וכן למצוא את דרכם המקצועית בטווח רחב של עיסוקים. התוכנית 

חה ועובדים בבתי חולים כלליים ולבריאות מיועדת גם למי שכבר השתלבו בארגוני בריאות ורוו

הנפש, בתי אבות, קופות חולים, שירותי סיעוד ועמותות שונות, מהם שכבר רכשו השכלה אחרת 

אך עדין ללא השכלה אקדמית. כך יתאפשר לעובדים אלו לקבל אופק תעסוקתי ולהעניק שירות 

 מקצועי יותר ללקוחותיהם השונים.

-ירות חברתית ותרבותית, מדיניות להתמודדות עם מתחים אתנוסוגיות הליבה בתכנית הן כש

לימודי זקנה ועוד. בתכנית נשים דגש  -לאומיים, סיעוד בחברה רב תרבותית, מאגרי מידע רפואי, 

אקונומי ועוני, -על גורמים חברתיים המשפיעים על הבריאות והרווחה של א/נשים, כגון מצב סוציו

לאומיים, הגירה ועוד. כן נכיר בתנאים -מינית, מתחים אתנו איכות הסביבה, סטיגמות, נטייה

שוויון בבריאות. ההוראה בנושאים אלה -הכלכליים והפוליטיים המייצרים אי צדק חברתי ואי

הולכת ונעשית מרכזית ומקבלת דגש בינלאומי כאשר התפתחויות באפיגנטיקה ובמדעי המוח 

 נראות ביולוגיות לכאורה.חושפות השפעות של הקשרים חברתיים על מחלות ה

mailto:yaelk@wgalil.ac.il


 

                                             

 שם יחידה

www.wgalil.ac.il      | 580362580המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. |    2412101עכו , 1דרך המכללות 

04-9015100 info@wgalil.ac.il 

Department 

 

 תוכנית לימודים סוציולוגיה דו חוגי תשפ"א
 

 התמחות בריאות ורווחה. מסלול מובנה
 

 שנה א'

 הערות ש"ש נ"ז שם הקורס 
 מבוא לסוציולוגיה א+ב 0220010-01

 
5 2  

  1  מבוא לסוציולוגיה א+ב תרגיל 0220011-01
 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית 0220020-01

 
4 1.5  

  0.5  מבוא לאנתרופולוגיה חברתית תרגיל 0220021-01
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב 0220030

 
5 2  

  1  מבוא לסטטיסטיקה תרגיל 0220031
 שיטות מחקר  0220040-01

 
5 2  

  1  שיטות מחקר תרגיל 0220041-01
   19 סה"כ 

 

 שנה ב'

 הערות /דרישות קדם ש"ש נ"ז שם הקורס 
 החברה בישראל א+ב 0220050

 
 מבוא לסוציולוגיה 2 5

 הרצאה + תרגיל 
  1  החברה בישראל א+ב תרגיל 0220051
  1 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית 0220060

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי  0220070-01
 מחשב

מבוא לסטטיסטיקה הרצאה +תרגיל,  1 2
 שיטות מחקר הרצאה+תרגיל

  1 2 איכותניות שיטות מחקר 0220540

 ש"ש 1נ"ז  2קורס בחירה  1 8 קורסי בחירה 
 ארבעה קורסי בחירה

 פירוט קורסים בתחתית הטבלאות
 מבוא לסוציולוגיה הרצאה+תרגיל 2 4 סוציולוגיה של הרפואה -פרו סמינריון 0220630

 מבוא לסטטיסטיקה הרצאה+תרגיל
   23 סה"כ 

 

     שנה ג'

 הערות /דרישות קדם ש"ש נ"ז שם הקורס 
 מבוא לסוציולוגיה הרצאה+תרגיל 2 4 תאוריות סוציולוגיות א+ב 0220090

 מבוא לאנתרופולוגיה הרצאה+תרגיל 1 2 תאוריות אנתרופולוגיות 0220100
 4 פרקטיקוםניתן לקחת קורס בחירה  1 8 קורסי בחירה 

 ש"ש כתחליף לשני קורסי בחירה 2נ"ז 
טיפול בבריאות ובגוף  -סמינריון 0220570

 בחברה רב תרבותית
 פרו סמינריון, 2 4

 מבוא לסוציולוגיה הרצאה+תרגיל
   18 סה"כ 
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 נ"ז 60סה"כ 
 
 
 

 ש"ש 1נ"ז  2פירוט קורסי בחירה: 
 

 זיקנה בחברה רב תרבותית )שלומית מנור(-להזדקן בישראל – 0220150
 )אנה פרשיצקי( –בריאות והגירה   -0220190
 בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה, תיאוריות של אישיות וזהות  )יובל אשוש( -0220170

 הערכת פרויקטים באירגון )עדו ליברמן( מיועד לשנה ג'  -פרקטיקום  -0220130 
 נ"ז. 8סטודנט שלא יקח פרקטיקום ישלים עוד קורס בחירה של לימודי בוקר כדי להגיע ל

 
 

  שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה המכללה האקדמית גליל מערבי
 מוקדמת בפרטים המופיעים בדפים אלו.

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 

 
 שנה א' התמחות בבריאות ורווחהתיאורי קורסים 

 
 מבוא לסוציולוגיה א+ב

ר שיטתי של החברה מדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות גומלין בין בני אדם, ועוסק בחק
הסוציולוגיה מהווה בסיס אקדמי לתחומים יישומיים רבים. מטרת הקורס היא להציג  .האנושית

את הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים 
 ."סוציולוגיתפרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו "לחשוב 

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
        16:00-17:30פרופ' יעל קשת      ד'    0220010ש'  
     

 מבוא לסוציולוגיה א+ב תרגיל
 60 /ת'  /נ"ז 0 /ש"ש 1

 20:00-20:45מר מאור אסולין    ד'      0220011ש'  
 21:00-21:45ד'                                                        

 
 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית  

מטרות הקורס הם: להרחיב ידע לגבי חברות שונות בעולם, פשוטות ומודרניות, ולגבי קבוצות 
אוכלוסייה שונות בארץ. לפתח את יכולת הראייה וההבחנה בהתייחסות לתופעות חברתיות. 

תרבותיות שונות, כבסיס להבנה של -לשחרר מגישה אתנוצנטרית במגע עם בני קבוצות חברתיות
מציאות המפגש החברתי בחברה הישראלית. להבין מושגים סוציולוגיים הקשורים לתרבות. 

לזהות את התרבות כגורם מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר 
 התרבות. להכיר מחקרים שנערכו בחברות פשוטות ומודרניות.

 60 /ש'  /נ"ז  4 /ש"ש 1.5
 16:00-18:45ד"ר אנה פרשיצקי      ד'    0220020-01ק'  

 
 

 תרגילמבוא לאנתרופולוגיה חברתית  
    60 /ת'   /נ"ז  0 /ש"ש  0.5
 19:45-19:00גב' אנה דאוס     ד'      01-0220021ק'  

 21:15-20:30ד'                                                                 
 

 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב   
מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר 
החברתי. הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר 

קורס החברתי והכנה לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק ה
במדדים השונים המרכיבים את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות 

בהסקה סטטיסטית ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים 
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במחקר החברתי: מודלים השוואתיים ומודלים של קשרים. במהלך הקורס ילמד הסטודנט 
ם בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של משתנים ליישם מבחנים סטטיסטיי

 .SPSSבאמצעות תוכנת 
 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2

 19:30-18:00ד"ר עדו ליברמן   ד'    02-0220030ש'  
 
 

 תרגיל   -מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
 60 /ת'  /נ"ז  0 /ש"ש  1

 21:45-21:00גב' קרן גרינאוצקי   ד'    04-0220031ש'  
 

 שיטות מחקר )מתוקשב(
מטרת הקורס הינה הקניית היכרות עיונית עם שאלות היסוד, המטרות, השפה והמאפיינים 
העיקריים של השיטות המשמשות לייצור, איסוף וארגון ידע מדעי במסגרת הדיסציפלינות 

המחקר  הכלולות במדעי החברה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהבנת שאלות היסוד של
החברתי, ניסוח שאלות והשערות המחקר, הגדרת המשתנים, התמודדות עם בעיות של מהימנות 

ותוקף ובבניית מערך מחקר מקצועי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשיטות שונות לבניית 
שאלונים, ראיונות, תצפיות,  –מדגמים מקצועיים ובלימוד שיטות מגוונות לאיסוף נתונים 

וש בנתוני מערכת וכו' לסוגיהם השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ושילובם ניסויים, שימ
 .בתוכנית המחקר

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
 ד"ר עדו ליברמן        0220040-01ק'  

 
 תרגיל-שיטות מחקר

 60 /ת'   /נ"ז  0 /ש"ש  1
 20:30-19:00גב' קרן גרינאוצקי      ד'     02-0220041ק'  

 20:30-22:00ד'                                                                  
 

 שנה ב'תיאורי קורסים 
 

 החברה בישראל א'+ב'
בהצלחה( עם ניגודים -הקורס יעסוק באופנים שבהם החברה הישראלית מתמודדת )בהצלחה ולא

המתרחשים בה מראשיתה. מתוך  ומתחים שונים אשר מּוְבנים בתוכה ועם תהליכי שינוי מהירים
 כך, ניסיון להציב תמונה כוללת של החברה הישראלית בשנים האחרונות.

לימוד של המציאות וההיסטוריה של החברה הישראלית באמצעות שימוש בכלי ניתוח מושגיים 
תשתית לקורסי המשך ממוקדים ומתמחים יותר  -של המחשבה הסוציולוגית. בניית גוף של ידע 

 רה הישראלית. על החב
 0220010ק: 
 0220011ק: 

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
 16:00-17:30ד"ר עלי נוהאד      ה'    0220050-02ש'  

 
 תרגיל-החברה בישראל א'+ב'

 60 /ת'  /נ"ז  0 /ש"ש  1
 18:00-18:45מר מאור אסולין      ה'    0220051-01ש'  

 
 

 מבוא לפסיכולוגיה חברתית
הקניית ידע בנושאים מרכזיים . החוקרת את יחסי הגומלין בין היחיד והחברה גילוי הדיסציפלינה

בפסיכולוגיה חברתית. הכוונה תשומת הלב על תהליכים חברתיים בחיי היומיום והקניית כלים 
 .להבנתם. פיתוח גישה ביקורתית ורפלקסיבית להשפעתם של תהליכים חברתיים

 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש  1
 ד"ר יובל אשוש    מתוקשב  0220060-01א'  
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 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב
להקנות הבנה בסיסית של אופן החשיבה הסטטיסטית. במהלך הקורס רוכשים הסטודנטים כלים 

. בקורס זה ילמדו SPSSמעשיים בעיבוד נתונים סטטיסטיים מתקדמים, באמצעות תוכנת 
התאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות הסטודנטים ליישם מבחנים סטטיסטיים מתקדמים ב

 מדידה של משתנים וכן ילמדו כיצד מפרשים ומציגים ממצאים סטטיסטיים.
 0220030ק: 
 0220031ק: 
 0220040ק: 
 0220041ק: 

 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש 1
 16:00-17:30ד"ר עדו ליברמן      ה'    0220070-04ק'  

 18:00-19:30ה'                                                            
 

 שיטות מחקר איכותניות
הכרה והבנה של שלבי המחקר  .הכרה והבנה של תהליך המחקר האיכותני על מושגיו היסודיים

 .הכרת מאפייני הספרות במחקר איכותני .האיכותני על כליו לאסוף ולניתוח נתונים
 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש  1

 20:00-21:30ד"ר יובל אשוש      ה'    0220540-02ק'  
 
 
 
 

 סמינריון   מתוקשב-פרו -סוציולוגיה של הרפואה 
קורס זה מציע היכרות עם תחום הסוציולוגיה של הרפואה ומאפשר לסטודנטיות/ים התנסות 

ענף של הסוציולוגיה -מודרכת במחקר וכתיבה אקדמית. הסוציולוגיה של הרפואה היא תת
הביקורתית, המתמקד בחקר עולם הרפואה והטיפול בבריאות. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק 

ת ביקורתית בתחום הבריאות והרפואה. בנוסף לכך חלקו הראשון של בפיתוח חשיבה סוציולוגי
הקורס מיועד להקנות לתלמידים ידע על מושגי יסוד בתחום הסוציולוגיה של הרפואה ולספק 

הבנה על הקשריו החברתיים והתרבותיים של הטיפול בבריאות. נתמקד במספר גישות וסוגיות 
רבית מקרי המבחן בהם נעסוק יידונו בהקשר מרכזיות בשדה הסוציולוגיה של הרפואה. מ

החשוב של גורמים חברתיים בתחום הבריאות הישראלי. במסגרת זו תתוודעו לתפקידם 
והרפואה, תכירו מושגי בריאות וחולי והבדלים בין גישות שונות לחקר הרפואה, תפתחו חשיבה 

ות בישראל. חלקו השני ביקורתית לפערים במדדי בריאות בין קבוצות חברתיות ותרבותיות שונ
ומטרתו לאפשר לערוך התנסות ראשונית באיסוף  –של הקורס יוקדש ללמידה בהדרכה אישית 

 .מאמרים אקדמיים, בכתיבת סקירת ספרות ובעריכת ראיון עומק במסגרת מחקר איכותני
 0220010ק: 
 0220011ק: 
 0220030ק: 
 0220031ק: 

 60 /ש'  /נ"ז  4 /ש"ש  2
 רופ' יעל קשת     פ  0220630ק'  

 
 
 

 שנה ג' תיאורי קורסים
 

 תאוריות סוציולוגיות א+ב
מטרת הקורס להרחיב ולבסס את הידע הנלמד בקורס המבוא לסוציולוגיה, להקנות לתלמידים 

זמננו, לפתח בקרב התלמידים את דרך -ידע בסיסי בניתוח התיאורטי הסוציולוגי של החברה בת
 .החשיבה הסוציולוגית

 0220010ק:
 0220011ק: 

 60 /ש'  /נ"ז  4 /ש"ש  2
 16:00-17:30ד"ר זאב שביט      ה'   0220090-02ש'  

 
 תאוריות אנתרופולוגיות  )מתוקשב(
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הקורס מציע היכרות עם תיאוריות מרכזיות באנתרופולוגיה, החל מראשית האנתרופולוגיה ועד 
את סוג השאלות ששואלים האנתרופולוגים לאנתרופולוגיה העכשווית בימינו. תיאוריות קובעות 

ואת סוג התשובות שהם נותנים, את הדימוי של תרבות וחברה, כפי שרואים אותן נציגי הגישות 
 :השונות, ואת מהותה של האנתרופולוגיה כדיסציפלינה מדעית. נעסוק בקורס בשאלות הבאות

 ,וצריכה להידמות (סוציולוגיהמהי אנתרופולוגיה? לאיזה דיסציפלינה מדעית היא קרובה ביותר 
ביולוגיה, בלשנות, ספרות וכו') לפי הגישות האנתרופולוגיות השונות. מהי חברה ותרבות (גוף 

האדם, טקסט, צופן וכו')? כיצד מושפעת השאלה המחקרית שמנסח החוקר מהמסגרת התיאוריה 
 ?שבה הוא דוגל

 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש  1
 ד"ר אנה פרשיצקי       0220100-01ב'  

 
 מובנה התמחות בריאות ורווחה    סמינריון מחקרי -טיפול בבריאות ובגוף בחברה רב תרבותית

מגמות כמו גלובליזציה וריבוי אפשרויות לטיפול בבריאות ובגוף, הקצנה קפיטליסטית, דעיכת 
ת על אופני הטיפול בבריאות ובגוף. גישות פטרנליסטיות והדגשת האוטונומיה של החולה, משפיעו

מטרות הקורס הן להדריך את הסטודנטים/ות בעריכת מחקר איכותני, שיבחן התנסויות של 
כוח, החלשה והעצמה. הסטודנטים/ות יבחנו -לב ליחסי-פציינטים טיפול בבריאותם, תוך תשומת

ונאליים תורמים האם אנשים במצבי חולי וחולשה חשים וחווים שארגוני הבריאות הקונבנצי
לחיזוקם והעצמתם ומדוע פציינטים נוטים להשתמש באלטרנטיבות לטיפול בבריאותם ובעת 

 תרבותית.-היותם במצבי משבר. בסמינריון יושם דגש על חקר חברה רב
 0220630ק:
 0220010ק: 
 0220011ק: 

 60 /ש'  /נ"ז   4 /ש"ש  2
 18:00-19:30פרופ' יעל קשת      ה'    0220570-01ש'  

 

 


