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  Dovd@wgalil.ac.il -דוא"ל  דב דבירפרופ'  ראש החוג: 

  haims@wgalil.ac.il -ד"ר חיים שפרבר דוא"ל    מתאם אקדמי:
 

 netal@wgalil.ac.il -, דוא"ל412-5119-12  נטע לוי  החוג:                   רכזת
 etih@wgalil.ac.il -, דוא"ל579-5119-12    אתי חיימוביץ               מזכירות החוג: 

 saritm@wgalil.ac.il -, דוא"ל5119499-12 שרית מרום   
    

  סגל המרצים:
 NimrodL@wgalil.ac.il   פרופ' לוז נמרוד

BerelL@wgalil.ac.il   פרופ' לרנר ברל

 DannyC@wgalil.ac.il  דן פרופ' צ'מנסקי
 YaelK@wgalil.ac.il   פרופ' קשת יעל

 orahE@wgalil.ac.ildv   אדן דבורה ד"ר 

 VictorO@wgalil.ac.il  אוקסמן ויקטורד"ר 
ShoshanaA@wgalil.ac.il   שנהד"ר ארבלי רווה שו

YuvalA@wgalil.ac.il   ד"ר אשוש יובל

 wgalil.ac.ilSagitB@  ד"ר בראל שקד שגית
OzG@wgalil.ac.il   ד"ר גוטרמן עוז

SharonG@wgalil.ac.il  גילת יחיא שרון ד"ר 

MayaH@wgalil.ac.il   הלוי מאיה  ד"ר

ArieH@wgalil.ac.il  הרשקוביץ אריהד"ר 

ZvikaV@wgalil.ac.il   וינר צביקהד"ר 

EranZ@wgalil.ac.il   ערן ד"ר זיידיס 

morY@wgalil.ac.ilLi   יהודה לימורד"ר 

il.ac.il@wgalRonenI   רונן ד"ר יצחק 

 ariel.kabiri@gmail.com  אריאל  כביריד"ר 
 BoazC@wgalil.ac.il   ד"ר כהן בעז

GilM@wgalil.ac.il   ד"ר מאור גיל

 ShlomitM@wgalil.ac.il  מנור שלומיתד"ר 
MotiM@wgalil.ac.il    מרדלר מוטיד"ר 
ShaikeM@wgalil.ac.il   מרום שייקהד"ר 

MochamadS@wgalil.ac.il  ד"ר סואעד מוחמד

MiriamO@wgalil.ac.il   מרים ד"ר עופר 

OsnatA@wgalil.ac.il   עקירב אסנתד"ר 

JannaP@wgalil.ac.il  פיאדין ז'אנה ד"ר 

EfratP@wgalil.ac.il  אפרתד"ר פיטרסה 

anap@wgalil.ac.il  ד"ר פרשיצקי אנה

 MichalR@wgalil.ac.il    ד"ר רווה מיכל
YardenaS@wgalil.ac.il   שאול ירדנהד"ר 

JuliaS@wgalil.ac.il  ד"ר שוורצמן יוליה

HaimS@wgalil.ac.il   ד"ר שפרבר חיים

DafnaS@wgalil.ac.il   שרפמן דפנהד"ר 
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  מן החוץ: מרצים
   amalial@wgalil.ac.il  פרופ' לבנוני עמליה

 galb@wgalil.ac.il   גל  בן ישיד"ר 

MeravB@wgalil.ac.il   בן נתן מירבד"ר 

noahbenninga@gmail.com   ד"ר בנינגה נח

rikig@wgalil.ac.il   ריקי ד"ר גליה 

vinbal3@gmail.com   ד"ר וינברג עינבל

YovavE@wgalil.ac.il   עשת יובב ד"ר

 EtiP@wgalil.ac.il   ד"ר פז אתי
tamarpeled@gmail.com    כץ תמר-ד"ר פלד

 pasherm@gmail.com   ירוןד"ר פשר 
HanaS@wgalil.ac.il   ד"ר שרון חנה

YoramBa@wgalil.ac.il   ר בן ארי יורםמ
 
 

  מתרגלים:
ErezB@wgalil.ac.il   מר בודה ארז

BorisG@wgalil.ac.il  מר גרשטיין בוריס

AnnaD@wgalil.ac.il   דאוס אנהגב' 

 GabiD@wgalil.ac.il   מר דהן גבי
EinatY@wgalil.ac.il   עינת גב' יונש 

labibs@wgalil.ac.il   מר שאמי לביב

YanS@wgalil.ac.il   מר שיך יאן
SHAYANMIKEL@WALLA.CO.IL   מר שיין מיכה

 VeredT@wgalil.ac.il   ורד גב' תמיר 
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תואר ב.א. רב תחומי מאפשר לסטודנט לרכוש השכלה בסיסית רחבה במספר תחומי לימוד במדעי 
, החברה ובמדעי הרוח. תחומי הלימוד במדעי החברה שניתן ללמוד בתכנית הם: חינוך

אנוש. תחומי הלימוד  ומשאבי עסקים מנהל כלכלה, המדינה מדעי, קרימינולוגיה, סוציולוגיה
, ישראל עם תולדות, שימור לימודי, תיאטרון מוד בתכנית הם: לימודיבמדעי הרוח שניתן לל

 תרבות  ולימודי התיכון המזרח לימודי
 הלימודים מתקיימים בשני מסלולי לימודים: מסלול חד חוגי ומסלול דו חוגי. 

במסלול חד חוגי על הסטודנט ללמוד ארבע חטיבות לימודים. שלוש חטיבות במדעי החברה )מבין 
החטיבות הבאות: חינוך, סוציולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי המדינה, כלכלה מנהל עסקים ומשאבי 
אנוש(. חטיבת לימודים רביעית תלמד במדעי הרוח )אחת מבין החטיבות הבאות: לימודי 
תיאטרון, לימודי שימור, תולדות עם ישראל, לימודי המזרח התיכון ולימודי תרבות(. סך הכל יש 

 נקודות זכות על מנת לזכות בתואר ב.א. 021לול זה לצבור במס
במסלול דו חוגי ילמד הסטודנט בשני חוגים שונים: חוג אחד מבין החוגים הנלמדים במכללה 
כמסלול דו חוגי )קרימינולוגיה, סוציולוגיה, חינוך( והחוג השני הוא החוג הרב תחומי. בכל אחד 

הלומד במסלול דו חוגי לעמוד בתנאי הקבלה לשני  נקודות זכות לתואר. על סטודנט 01יש לצבור 
 מבין)החוגים. במסגרת לימודים זו על הסטודנט לבחור בשתי חטיבות לימוד במדעי החברה 

 ומשאבי עסקים מנהל כלכלה, המדינה מדעי, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, חינוך: הבאות החטיבות
 התיכון המזרח לימודי, ישראל עם דותתול: החטיבות מבין)אנוש( ובחטיבה אחת במדעי הרוח 

 . סטודנט לא יוכל ללמוד חטיבת לימודים אותה הוא לומד בחוג השני שלו.  (תרבות ולימודי
 

 חוגי -תנאי קבלה לחד
 .פסיכומטרית בחינה ללא ומעלה, 8.0בגרות  ממוצע .א

 .הפסיכומטרית בבחינה ומעלה 011 וציון 8.8-8.0  בגרות ממוצע או

 .ומעלה  80 +בממוצע01 מכינות בוגרי או

 .ומעלה 80 בממוצע ענוןיר מכינת בוגרי או
   .ומעלה 80 בממוצע בוגרי מכינה קדם אקדמית של המכללה או
 

לפחות או  01יח' לימוד ומעלה במתמטיקה בציון  4ללומדים בחטיבה כלכלה ומנהל עסקים:  .ב
 ציון גבוה בפרק "חשיבה כמותית" שבמבחן הפסיכומטרי.

 
 המועמדים שלהלן יחויבו בבחינת מיון בהבעה עברית:  .ג

  .מועמדים ששפת ההוראה בביה"ס שבו למדו אינה עברית 
 

 חוגי -תנאי קבלה לדו
חוגית יקבעו על פי תנאי הקבלה הגבוהים מבין שני החוגים -תנאי הקבלה במתכונת לימודים דו

 הנלמדים
 

 תנאי מעבר
  בקורסי המבואות. 00ציון מינימלי של 

  שנה ב'.ל  שנה א'במעבר מ 00ציון ממוצע מינימלי של 

  ב' ללימודים. שנה פטור בהבעה עברית עד סוף 

  ב' ללימודים.שנה   פטור באנגלית עד סוף 

 ב', המעבר לשנת בשנה א' או   שנהבמקרים שבהם תלמיד לא מילא את חובותיו ב
 הלימודים הבאה יידון ע"י ועדת ההוראה.

 

 וארתנאי סיום לזכאות לת
 בכל לימודי התואר. 00ציון ממוצע מינימלי של 
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 חד חוגי -מבנה תכנית הלימודים
 הלימודים כוללים ארבע חטיבות לימוד: שלוש חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח.

 
 מדעי החברה:

 משאבי אנוש 

 מנהל עסקיםו כלכלה 

 מדע המדינה  

 חינוך 

 ואנתרופולוגיה סוציולוגיה 

 קרימינולוגיה 

 מדעי הרוח :
 אשכול תרבות עם סלאםתרבות האאשכול  ,תרבות המערבאשכול  :לימודי תרבות ,

  ישראל

  השואהלימוד תולדות עם ישראל בהדגש 

 המזרח התיכון 

 לימודי תיאטרון 



נקודות בקורסים  8נקודות. כן יש לצבור  28לצבור  סטודנטבכל אחת מחטיבות הלימוד על ה
 נקודות זכות בתואר זה. 021ל יש לצבור ומתודולוגים. סך הכ

 

 דו חוגי -מבנה תכנית הלימודים
 חטיבות במדעי החברה וחטיבה אחת במדעי הרוח. שתיחטיבות לימוד:  שלושהלימודים כוללים 

 
 מדעי החברה:

 משאבי אנוש 

 מנהל עסקיםו כלכלה 

  מדע המדינה 

 חינוך 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

 קרימינולוגיה 

 מדעי הרוח :
 אשכול תרבות עם תרבות האסלאםאשכול  ,תרבות המערבאשכול  :לימודי תרבות ,

 ישראל

  השואהלימוד תולדות עם ישראל בהדגש 

 המזרח התיכון 

 לימודי תאטרון 



נקודות זכות  01ל יש לצבור ונקודות. סך הכ 21לצבור  סטודנטבכל אחת מחטיבות הלימוד על ה
 בתואר זה.
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 החברה מדעי חוגי חוגי/דו חד-הלימודים תכנית

 
  חטיבה למשאבי אנושה

 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 
 

מטרת החטיבה במשאבי אנוש היא להקנות ידע ולהרחיב אופקים בתחום של ניהול משאבי אנוש. 
הוא על ניהול משאבי אנוש כחלק מהתפיסה הכוללת של ניהול, עם התייחסות הן הדגש בלימודים 

למגזר הפרטי והן למגזר הציבורי. הלומדים ייפגשו תפיסות השונות של ניהול עובדים במגזר 
הציבורי והפרטי, תהליכים היסטוריים בהתפתחות ניהול עובדים בארץ ובעולם, וייחשפו לבעיות 

 עובדים, יחסי עבודה  והתנהגות ארגונית. של קבלות החלטות, מיון

 יםתוכנית הלימוד
 

 הערות שנה אקדמית נ"ז שם הקורס

  שנה א 2 תרבות ארגונית

לא נלמד בדו  שנה א 2 קבלת החלטות
 חוגי

 התנהגות ארגונית 

 

  שנה א 4

 4 ניהול משאבי אנוש
 

  שנה ב

  שנה ב 4 הערכת משאבי אנוש

נלמד בדו לא  שנה ב 2 קורס בחירה
 חוגי

 מבוא למנהל ציבורי
 

לא נלמד בדו  שנה ג 4
 חוגי

  שנה ג 2 יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש

 * סמינריון
 

  שנה ג 4
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 מנהל עסקים ו כלכלההחטיבה ל 
 נ"ז דו חוגי 41חד חוגי/  נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו  

 

של משקים לאומיים ושל היחידות  מטרת החטיבה היא הקניית ידע להבנת ההתנהגות הכלכלית
הכלכליות המרכיבות משקים אלו. הלימודים מכוונים ליצירת הבנה כוללת של התופעות 
והתפתחויות בעולם בכלל ובמשק הישראלי בפרט. תכנית הלימודים בחטיבה משלבת ידע החל 
 מרמת המיקרו של משקי הבית וחברות עסקיות וכלה ברמת המאקרו של הכלכלה הלאומית

 והבינלאומית. דגש מיוחד יושם על למידת היבטים שונים של מנהל עסקים.

 יםתוכנית הלימוד
 שנה  נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 0 הרצאה -מבוא לכלכלה א'
  א   - תרגיל -מבוא לכלכלה א'
  א'   0 הרצאה -מבוא לכלכלה ב'
  א'   - תרגיל -מבוא לכלכלה ב'

  א   0 הרצאה -מתמטיקה א'
  א   - תרגיל -מתמטיקה א'
  א   0 הרצאה -מתמטיקה ב'
  א   - תרגיל -מתמטיקה ב'

 ב   2 יסודות הניהול
לא נלמד 
 בדו חוגי

  ב   2.0 הרצאה-יסודות החשבונאות
  ב   - תרגיל-יסודות החשבונאות

  ב   2.0 הרצאה -יסודות המימון
  ב   - תרגיל -יסודות המימון
לא נלמד  ג   0 הרצאה - כלכלת ישראל

 בדו חוגי
  ג   2 הרצאה -שוק ההון
לא נלמד  ג   4 סמינריון

 בדו חוגי
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 מדע המדינההחטיבה ל 
 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו  

 
מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים הינה שילוב לימודים הפותחים אופקים להבנת  החטיבה

החברה, המדינה והעולם בהם אנו חיים, המוסדות המרכיבים אותו והתהליכים הפוליטיים 
הינם לימודי מחשבה מדינית, ממשל ופוליטיקה,  יחסים בין  הפועלים בו. לימודי מדעי המדינה

מאפשרים להבין לעומק ואף ליישם את הידע במגוון עשיר של לאומיים, ומשטר בישראל, ה
 נושאים. 

 
 יםתוכנית הלימוד

 שנה  נ"ז שם הקורס
 אקדמית

 הערות

  א 4 מבוא לממשל ופוליטיקה
  א 4 מבוא ליחסים בינלאומיים

  ב 4 משטר מדינת ישראל
  ב 2 מבוא למחשבה מדינית

  ב 4 *מבוא למנהל ציבורי
  ב או ג   2 מהרשימה שלהלןקורסי בחירה 

 לא נלמד  ג   4 המערכת הפוליטית הישראלית
 בדו חוגי

 **סמינריון לבחירה
 

  ג   4

סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו קורסי **
 נ"ז מהרשימה למטה 2בחירה בהיקף של  

  ג   4 קורסי בחירה במקום סמינריון
 רשימה חלקית נ"ז מהרשימה להלן(: 0רשימת קורסי בחירה)

  ב ומעלה   4 החברה הפלסטינית
מדיניות ישראל ביחס לפלשתינים 

 והתפתחותה
  ב ומעלה   2

  ב ומעלה   2 החברה האזרחית בישראל
משילות, הפרטה ופילנתרופיה 

 במדינה המודרנית
  ב ומעלה   2

  ב ומעלה   2 פוליטיקה ומנהל ציבורי בישראל
  ב ומעלה   2 ואידיאולוגיה בעידן המודרנימשטר 

טכנולוגיה ופוליטיקה ביחסים 
 הבינלאומיים

  ב ומעלה   2

הכרעות גורליות: קבלת החלטות 
 במדיניות חוץ

  ב ומעלה   2

  ב ומעלה   2 הפוליטיקה של הבריאות בישראל
 
 
* סטודנט הלומד בחטיבה למדעי המדינה ובחטיבה למשאבי אנוש ילמד במקום קורס מבוא  

 נ"ז במדעי המדינה. 4למנהל ציבורי קורסי בחירה בהיקף של 
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 חינוךהחטיבה ל 

 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 
 

מטרת החטיבה היא להקנות השכלה אקדמית רחבה בתחום החינוך ולפתח דרכי חשיבה בחינוך. 
ידגש מיוחד יושם על נושאים הבאים: תורת החינוך מהי?; היבטים פסיכולוגים וסוציולוגים של 
החינוך; תכנון והערכה של תכניות לימודים. כמו כן יוכלו הסטודנטים לבחור בקורסים העוסקים 

 הצרכים המיוחדים ובאוריינות.  בילד בעל

 יםתוכנית הלימוד
 שנה  נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 2 מבוא לתורת החינוך וההוראה
  א 2 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית
  א 2 יסודות בסוציולוגיה חינוכית

 לא נלמד  א 4 מבוא לתולדות החינוך
 בדו חוגי

 לא נלמד  ב 4 קורסי בחירה מהרשימה שלהלן
 בדו חוגי

  ב 4 תכנון תכניות לימודים 
  ב 2 סדנא-תכנון תכניות לימודים

  ג 4 הערכת הישגים
  ג 4 *סמינריון אחד לבחירה

*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו קורסי 
 נ"ז 2בחירה בהיקף של  

  ג 4 קורסי בחירה במקום הסמינריון
 רשימה חלקית נ"ז מהקורסים הבאים(: 2בחירה )רשימת קורסי 

  ב ומעלה  2 תקשוב מערכות חינוך
  ב ומעלה 2 מוסריות ושיפוט מוסרי
  ב ומעלה 2 ציורי ילדים ככלי אבחון

  ב ומעלה 2 משחק ככלי טיפולי
  ב ומעלה 2 למידה וקשיי למידה

  ב ומעלה 4 נוער וצעירים בחברה ישראלית
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 ואנתרופולוגיה סוציולוגיההחטיבה ל
 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 

 
היא להקנות כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים  חטיבהמטרת ה

אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית 
, כאשר במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה וביקורתית את המציאות החברתית

 מודרנית ובפרט על החברה הישראלית.-המודרנית והפוסט

 יםתוכנית הלימוד
 שנה  נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 0 הרצאה -מבוא לסוציולוגיה א+ב'

  א - תרגיל -מבוא לסוציולוגיה א+ב'

  א 4 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית

  ב 0 הרצאה-הישראליתהחברה 
  ב - תרגיל-החברה הישראלית

  ב 4 מבוא לפסיכולוגיה חברתית א'+ב'

נ"ז בחירה  2 ב+ג 0 קורסי בחירה מהרשימה שלהלן
 בדו חוגי

 לא נלמד  ג 4 סמינריון לבחירה 
 בדו חוגי

*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו קורסי 
  נ"ז מהרשימה למטה 2בחירה בהיקף של  

 לא נלמד  ג 4 קורסי בחירה במקום סמינריון
 בדו חוגי

 רשימה חלקית נ"ז מהקורסים הבאים(: 0רשימת קורסי בחירה )

  ב ומעלה 2 סוציולוגיה של עבודה, פרישה וזקנה
  ב ומעלה 2 שטחים פתוחים

  ב ומעלה 2 סוציולוגיה של תרבות
  ב ומעלה 2 סוגיות בחקר הפנאי

  ב ומעלה 2 סוציולוגיה של הרפואה
  ב ומעלה 2 סוציולוגיה של הגירה

גישות במחקר פמיניסטי וחקר מגדר 
 בישראל 

 ב ומעלה 2
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 קרימינולוגיההחטיבה ל 

 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 
 

היא תורת הפשע שעניינה הבנת מעשים והתנהגויות המוגדרים מבחינה חברתית,  קרימינולוגיה
משפטית או קלינית כסוטים ואשר להם אופי של פגיעה. מטרת הקרימינולוגיה לחקור ולהבין את 
ההתנהגות הסוטה, ללמוד על הגורמים המובילים לעבריינות ולפתח כלים להתמודדות עם 

טי, הענישתי והטיפולי. במסגרת הלימודים בחטיבה נחשף ההתנהגות העבריינית בהיבט משפ
חריגות ועבריינות כאשר הקורסים הנלמדים  -הסטודנט למכלול ההיבטים של תופעת הסטייה

 משקפים את הגישות השונות.

 יםתוכנית הלימוד
 שנה  נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

 תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'
  הרצאה

0 
 

  א

 תיאוריות בקרימינולוגיה א'+ב'
 תרגיל

  א -

  מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
  רצאהה

  א 0

 מבוא לפסיכולוגיה א'+ב'
 תרגיל

  א -

  ב 4 תורת הענישה א'+ב'

נ"ז בחירה  2 ב+ג 0 קורס בחירה מהרשימה שלהלן
 בדו חוגי

 לא נלמד ג   4 סטייה חברתית א'+ב'
 בדו חוגי

 :*סמינריון לבחירה
סוגיות במוסדות כוללניים  .2

 (סמינריון עיוני)

 של אלימות ממדים .0
 י(סמינריון מחקר)

  ג   4

*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו קורס 
 נ"ז מהרשימה למטה 2בחירה בהיקף של  

  ג   4 קורס בחירה במקום סמינריון
 חלקיתרשימה  נ"ז מהקורסים הבאים(: 0קורסי בחירה)

  ב ומעלה 2 עבריינות נוער

  ב ומעלה 2 רב תרבותיות ופשיעה

  ב ומעלה 4 פסיכולוגיה של הפשיעה

 
  

http://www.wgalil.ac.il/


 

 
 הרוח מדעי

 לימודי תרבות החטיבה ל
 נ"ז דו חוגי 41/ נ"ז 42 -סה"כ בחטיבה זו

 

מטרת החטיבה היא להכיר לסטודנט היבטים שונים וגוונים של לימודי תרבות. הסטודנט ילמד 
כמו כן יבחר הסטודנט שני אשכולות לימוד מבין נקודות זכות.  4קורס מבואי לתחום בהיקף של 

 : האשכולות הבאים
 

 אשכול תרבות המערבא. 
 נ"ז דו חוגי 2/נ"ז* 14 - באשכולסך הכל 

 

יא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה ובהתפתחותה של תרבות החברה המערבית מטרת האשכול ה
 מראשיתה ועד ימינו

 
 יםתוכנית הלימוד

 שנה  נ"ז שם הקורס
 אקדמית

 הערות

  א 4 **מבוא ללימודי תרבות
התרבות הקלאסית ומורשתה: מושגי 

 יסוד, ערכם ומשמעותם
  א 2

  א 4 מבוא לפילוסופיה מערבית א+ב
  ב 2 בפילוסופיה מודרניתסוגיות 

 : **סמינריון*
 מפמיניזם ללימודי מגדר

 לא נלמד ג 4
 בדו חוגי

סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד את הקורסים ***
 הבאים:

התפתחות -להוסיף: להיות אירופאי
 התרבות האירופית

  שנתי 4

סוגיות המגדר ביהדות, בנצרות 
 ובאסלאם

  שנתי 4

 סה"כ נ"ז בכל אשכול לא כוללות את הקורס:  מבוא ללימודי תרבות.* 
 .רק פעם אחתנלמד -**קורס חובה בכל החטיבות
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 אשכול תרבות האסלאםב. 
 נ"ז דו חוגי 2/נ"ז* 14 - באשכול זהסך הכל 

 
 מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות האיסלאם מראשיתו ועד ימינו.

 
 יםהלימוד תוכנית

 שנה   נ"ז שם הקורס
 אקדמית

 הערות

  א 4  **מבוא ללימודי תרבות
  א 2 מבוא לדת ותרבות האסלאם 

  א 2 המדינה האסלאמית בימי הביניים
אסלאם, מודרניות ולאומיות 

 במזרח התיכון
  ב 2

  ב 2 ייחוד תרבותי וחברתי -הבדואים 
 סמינריון אחד לבחירה***:

בחברה  לקטואליםטאינ .0
-הערבית מול תהליכי הדה
 .קולוניזציה והגלובליזציה

  .בעולם הערבי צבא ופוליטיקה .2

 לא נלמד ג 4
 בדו חוגי

 בחירה יקורס, עליו ללמוד סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו***
 :יםהבא קורסיםנ"ז מה 2בהיקף של 

 ג   4 מבוא לתולדות המזרח התיכון
 לא נלמד
 בדו חוגי

 ג   4 המודרניתמצרים 
 לא נלמד
 בדו חוגי

תולדות התנועה הלאומית 
 הפלשתינית

 ג   4
 לא נלמד
 בדו חוגי
  *  סה"כ נ"ז בכל אשכול לא כוללות את הקורס:  מבוא ללימודי תרבות.

 .רק פעם אחתנלמד -**קורס חובה בכל החטיבות
 

 אשכול תרבות עם ישראלג. 
 חוגינ"ז דו  2/נ"ז* 14 - הז אשכולסך הכל ב

 
 מטרת האשכול היא להקנות לסטודנט ידע במאפייניה של תרבות עם ישראל מראשיתה ועד ימינו

 יםתוכנית הלימוד
 שנה   נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 4  **מבוא ללימודי תרבות
  א 4 מבוא למקרא

  ב 2 מבוא למחשבת ישראל א'
  ב 2 מבוא למחשבת ישראל ב'

 לבחירה***:סמינריון אחד 
המודרניזציה והשפעותיה על  .0

 החברה היהודית
 0801-0104. 

זיכרון תודעה היסטורית  .2
 בחברה מתהווה: 

 .01ישראל בשנות ה

 לא נלמד ג   4
 בדו חוגי

 בחירהקורס , עליו ללמוד *סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו
 :יםהבא קורסיםנ"ז מה 2בהיקף של 

נשים ובנות בחברה היהודית 
 ותלמוד  שנהבתקופת המ

 לא נלמד ג 4
 בדו חוגי

כתקופת  01-וה 08-המאות ה
מפנה בתולדות ישראל בעת 

 החדשה

 לא נלמד ג 4
 בדו חוגי

 לא נלמד ג 4 נשים במקרא
 בדו חוגי

 *  סה"כ נ"ז בכל אשכול לא כוללות את הקורס:  מבוא ללימודי תרבות.
 .רק פעם אחתנלמד -**קורס חובה בכל החטיבות
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 אשכול לימודי שימור ד.  
 /אינו נלמד בדו חוגינ"ז* 14 - אשכול זהסך הכל ב

 
 מטרת האשכול בלימודי שימור להקנות לסטודנט ידע וכלים בשימור התרבות החומרית.

 
 יםתוכנית הלימוד

 שנה   נ"ז שם הקורס
 אקדמית

 הערות

 4  **מבוא ללימודי תרבות
 

  א

מבוא לשימור: תאוריות, ערכים 
 ואתגרים

  א 0

  א 4 תולדות האדריכלות בעת העתיקה
חופי ישראל: מורשת, שימור 

 ח )כולל סיור(ופיתו
  ב 2

מרים באתרי וטכנולוגיות וח
' ים איעתיקות ובמבנים היסטור

 )כולל סדנא(

  ג 0

 *  סה"כ נ"ז בכל אשכול לא כוללות את הקורס:  מבוא ללימודי תרבות.
 .רק פעם אחתנלמד -**קורס חובה בכל החטיבות

 
אשכול לימודי תאטרון ה.   

  / אינו נלמד בדו חוגינ"ז 14 - באשכול זהסך הכל 
 

מטרת האשכול בלימודי תיאטרון היא להקנות לסטודנט ידע בתרבות התיאטרון תוך דגש על 
 תיאטרון קהילתי.

 
 יםתוכנית הלימוד

 שנה   נ"ז שם הקורס
 אקדמית

 הערות

  א 4  **מבוא ללימודי תרבות

  א 4 יוון ורומי -תולדות התאטרון

הקניית יסודות המשחק לשחקן 
 בקהילה ובבית הספר

  א 2

  א 2 סדנא-המחזה הקהילתי כסיפור

תאוריה  -תאטרון פלייבק
 סדנא-והתנסות

  ב 2

 -סדנת התנסות בתאטרון בקהילה
דיאלוג בין "אחרים" במרחב 

 קבוצתי(התאטרוני )תרגיל 

  ג 2

 
 *  סה"כ נ"ז בכל אשכול לא כוללות את הקורס:  מבוא ללימודי תרבות.

 .רק פעם אחתנלמד -**קורס חובה בכל החטיבות
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 בהדגש לימוד השואה תולדות עם ישראלהחטיבה ל
 נ"ז בדו חוגי 41נ"ז/  42 -סך הכל בחטיבה זו 

 
 קנה לסטודנט הבנה מעמיקה של הרקע, הגורמים וההיסטוריה של השואה. ת חטיבת לימודים זו

 יםתוכנית הלימוד
 שנה   נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 2 תולדות היהודים –המאה העשרים 
האנטישמיות  –המאה העשרים 

 ויחסי היהודים וסביבתם
  א 2

 גרמניה הנאצית והיהודים:
 0101-0100א. גרמניה הנאצית 

2 
 

  א

 :גרמניה הנאצית והיהודים
 0140-0101ב. מלחמת העולם 

  א 2

  ב 2 חיי יום יום בגטאות
  ב 2 ניתוח תעודות

  ב 2 ילדות בצל השמדה
 סוגיות בתולדות השואה א

 העלתי שורה
 לא נלמד ב 2

 בדו חוגי
 סוגיות בתולדות השואה ב

 העלתי שורה
 לא נלמד ב 2

 בדו חוגי
  ג 2 השואהשיקום וזיכרון בעקבות 

 לא נלמד ג 4 רפואה נאציזם ושואה
 בדו חוגי

 סמינריון*:
 זיכרון השואה בחברה הישראלית

  ג 4

*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו את 
 תוכניות הצלה מתקופת השואה : קורסה
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 מזרח התיכוןהחטיבה ל
 חוגינ"ז בדו  41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 

מטרת חטיבת המזרח התיכון היא להכיר את תולדותיהם של עמי האזור ותרבותם מראשית 
האסלאם ועד ימינו אלה. לימודי המזרח התיכון יאפשרו לסטודנטים לעמוד על ההתפתחויות 
הפוליטיות, הזרמים החברתיים והדתיים הקיימים בעולם הערבי ולהבין טוב יותר את יחסי 

 למערב בימינו.הגומלין בין המזרח 

 יםתוכנית הלימוד
 שנה   נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 4 מבוא לתולדות המזה"ת 
  א 2 מבוא לדת ותרבות האסלאם 

  א 2 המדינה האסלאמית בימי הביניים 
מבוא לאימפריה העות'מאנית בארץ 

 ישראל
 ב 2

 

  ב 2 דת ומדינה במזה"ת בן זמננו
  ב 4 המזה"ת בן זמננו

 לא נלמד ג 8 בחירה מהרשימה שלהלן קורס
 בדו חוגי

צבא ופוליטיקה בעולם -*סמינריון
 הערבי המודרני 

  ג 4

*סטודנט שלא ילמד סמינריון בחטיבה זו, עליו ללמוד במקומו קורסי בחירה 
 נ"ז  2בהיקף של  

  ג   4 קורס בחירה במקום סמינריון
 נ"ז מהקורסים הבאים(: 2רשימת קורסי בחירה )

  ב ומעלה 4 מצרים המודרנית
  ב ומעלה 4 היסטוריה, חברה ומרחב -ירושלים

פוליטיקה, אסלאם ומקומות קדושים 
  ב ומעלה 2 במזה"ת

  ב ומעלה 2 ירדן האשמית
 

 לימודי תיאטרוןהחטיבה ל
 נ"ז בדו חוגי 41/ נ"ז 42 -סך הכל בחטיבה זו 

 

אקדמיים עם טיפוח מיומנויות משחק, כתיבה חטיבת לימודי תיאטרון מציעה שילוב של לימודים 
דרמטית ובעיקר בימוי בבית הספר ובקהילה. ההכשרה המקצועית מתבצעת בהנחיית שחקנים, 
במאים ואנשי חינוך, ומטרתה הינה הכשרה אקדמית לאנשי חינוך בתחומי התיאטרון והדרמה, 

 במאי קהילה ובית ספר בתחום הדרמה.
 

  יםתוכנית הלימוד
 שנה   נ"ז שם הקורס

 אקדמית
 הערות

  א 4 יוון ורומי-תולדות התאטרון
  א 4 מבוא לדרמה ולתאטרון

הקניית יסודות המשחק לשחקן 
 סדנא-בקהילה ובבית הספר

  א 2

 לא נלמד  א 2 מבוא לתאטרון ישראלי
 בדו חוגי

  א 2 טקסים וחגים בבית הספר
-פרויקט התנסות בתאטרון בקהילה

 סדנא
  א 2

  א 2 הקהילתי כסיפורהמחזה 
תולדות התאטרון מימי הביניים  עד 

 הרנסאנס
לא נלמד בדו  ב 2

 חוגי
-תאוריה והתנסות -תאטרון פלייבק

 סדנא
  ב 2

 -סדנת התנסות בתאטרון בקהילה
דיאלוג בין "אחרים" במרחב 

 התאטרוני )תרגיל קבוצתי(

לא נלמד בדו  ג 2
 חוגי

  ג 2 סדנא לכתיבה דרמתית
 וגיח לא נלמד בדו ג 2 בתרבות טלוויזיוניתתאטרון 
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 לימודים מתודולוגייםהחטיבה 
 / לא נלמד בדו חוגינ"ז 2 -סך הכל בחטיבה זו 

 
 יםתוכנית הלימוד

 שנה  הערות
 אקדמית

 שם הקורס נ"ז

ושימושי סטטיסטיקה ל מבוא  0 א' 
 הרצאה-מחשב

ושימושי סטטיסטיקה ל מבוא  _ א' 
 תרגיל-מחשב 

  שיטות מחקר 0 'ב 

    

    

 

רב תחומי חטיבה באותו   B.Aסטודנט הלומד במסלול דו חוגי לא יוכל ללמוד במסגרת תוכנית 
רב   B.A תחום. לדוגמא, סטודנט הלומד לתואר דו חוגי בחינוך לא יוכל ללמוד במסגרת תוכנית

 תחומי חטיבה בחינוך.
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 חטיבות לימודלפי  תיאורי קורסים
 

 המזרח התיכון: 
 

 מבוא לתולדות המזרח התיכון
 יידונו. 21-ה המאה מחצית ועד 08-ה המאה מסוף החל התיכון המזרח בהתפתחות הקורס יעסוק

 למודרניות מהשמרנות המעבר ועיקרם, זו בתקופה התיכון במזרח שהתחוללו מרכזיים תהליכים
  וידון המדינות העצמאית התפתחותן את יבחן הקורס. העצמאיות הערביות המדינות של והקמתן

  צרפת ,בריטניה: באזור שפעלו העיקריות המעצמות לבין וביניהן עצמן לבין בינן הגומלין ביחסי
 .המועצות וברית הברית ארצות

 
 מבוא לדת ותרבות האסלאם א+ב

 התפתחו כיצד נלמד. אנו לימינו ועד האסלאם מראשית האסלאמית בתרבות יעסוק הקורס
 המוסלמיות המשפטיות באסכולות נעסוק. שבו התיאולוגיות וההשקפות הרעיונות באסלאם

 על ונעמוד, האדב ספרות כגון, מגוונים אסלאמיים ספרותיים ז׳אנריםב נדון .(מד׳אהב) השונות
 פרשנות על שהתפתחו ונכיר עמדות הראשוניים במקורות נעיין .המוסלמית בחברה חשיבותם

 הפילוסופיה של מעמדם ואת באסלאם השונים הזרמים את ונבחן וההלכה( תפסיר) הקראן
 .באסלאם( האסלאמית המיסטיקה) והצופיות

 
 מבוא לאימפריה העות'מאנית בארץ ישראל

 00חברה בארץ ישראל מעת כיבושה בידי העות'מאנים בראשית המאה הבהקורס יעסוק בשלטון ו
ונה. הקורס ייפתח בסקירה כללית על ועד סיום תקופה העות'מאנית בשלהי מלחמת העולם הראש

בתקופת שיאה ובתקופת היחלשותה. לאחר מכן תיבחן  האימפריה העות'מאנית ומוסדותיה
על האימפריה ומוסדותיה בארץ ישראל. יידונו סדרי  ההשתקפות של התהליכים המרכזיים שעברו

תם של סדרים אלה במאות הבאות, והשתלבו , ההתערערות של00המנהל והממשל במאה ה
-מיוחדת תינתן לתקופותיהם של דאהר אל גורמים מקומיים במערכת השלטונית. תשומת לב

ובמיוחד  01שחלו בחיי הארץ במאה ה . בהמשך יידונו התמורות08עומר וג'זאר פאשא במאה ה
 נוכחותם הגוברת של גורמי חוץ ותחילת המודרניזציה.

 
 המדינה האסלאמית בימי הביניים

התיכון, המדינה המוסלמית השתרעה על שטחים נרחבים -י של המזרחהחל מהכיבוש הערב
שטחים אלה היו מגוונים מבחינה אתנית, דתית וחברתית. השליטים המוסלמיים נאלצו  ביותר.

יה רבה בכדי לשלוט במדינה המוסלמית. בחצרם של הח'ליפים והסלטאנים יתוש להיות בעלי
אינטרסים מנוגדים. ביכולתם של חלק מבעלי  אנשים ממעמדות שונים בעלי השונים הסתובבו

ביציבות השלטון במדינה ועל השליטים היה לתמרן את מהלכיהם ולרצות את  מעמדות אלו לפגוע
. קורס זה יעסוק בחברה אידךהדת והעם מחד, ולממש את שאיפותיהם מ אנשי החצר, אנשי

קורס אנו נבחן וננתח האסלאם ועד סוף תקופת ימי הביניים. במהלך ה ופוליטיקה מראשית
וחשובים ולעתים אף חריגים שאירעו במהלך המאות הראשונות של  תהליכים ומאורעות מרכזיים

 נוצרו מוסדות ומעמדות בחברה זו. החברה המוסלמיות ונראה כיצד
 

 דת ומדינה במזרח התיכון בן זמננו
 עם הדת שצמחהת תהליך התפתחות יחסי הדת והמדינה במזה"ת המודרני. נערוך הכרה צגה

 במאה השביעית בחצי האי ערב ושהצליחה להתפשט במהירות גדולה ברחבי העולם של אז. נסקור
עשרה. -את שלבי התפתחות יחסי דת ומדינה החל מהמאה השביעית ועד סוף המאה התשע

במאה העשרים ונדגים דרך שלוש מדינות שונות את דרכי ההתמודדות של כל אחת מהן  נתמקד
 ל שילוב הדת בחיי המדינה.ש עם האתגר

 
 המזרח התיכון בן זמננו

 מטרת הקורס לדון בהתפתחותו הפוליטית של המזרח התיכון בחמישים השנים האחרונות, כלומר
. עשרים ואחתועד סוף העשור הראשון של המאה ה עשריםשל המאה ה ששיםהחל משנות ה
אבקים הצבאיים בין מדינות בתהליכים ומגמות שהתחוללו בתקופה זו, כמו המ הקורס יעסוק

מחד והניסיונות להגיע להסכמי שלום אתן מאידך. כמו כן, יעסוק הקורס  ערב למדינת ישראל
והמאבק עם ארצות הברית ואירופה וקריסתן של המשטרים הערביים  בהתגברות האסלאם
 מהפיכות "האביב הערבי" במזרח התיכון. המסורתיים במסגרת

 
 סמינריון -בי צבא ופוליטיקה בעולם הער

 ההפיכות על יעמוד הסמינריון. הערבית בפוליטיקה הצבא במעורבות לדון הסמינריון מטרת
 הצבא תפקיד על יעמוד הוא. 21-ה המאה במהלך התיכון במזרח שהתרחשו הצבאיות והמהפכות
 וכישלונם ובמצרים בעיראק, בסוריה ההפיכות של ההצלחות את ויסביר הערבית בפוליטיקה

 במחצית שהוקמו האסלאמיות והתנועות הטרור ארגוני את גם הסמינריון יסקור, כן כמו. בירדן
 הסכסוך ועל מחד הערבית בזירה אלו ארגונים של ומעמדם והשפעתם 21-ה המאה של השנייה
 .מאידך ישראלי-הערבי
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 ירדן ההאשמית
 פעילותם את יבחן הקורס. 0114-0120 השנים בין בירדן ההאשמי בשלטון לדון היא הקורס מטרת

 האוכלוסייה התנגדות נוכח המערב מדינות עם ויחסיהם שאיפותיהם, ההאשמים המלכים של
 עבדאללה המלך של הפוליטיות בשאיפותיו יתמקד, אלו ליחסים בכלל הערבי והעולם בירדן

 של בשלטונו יעסוק הקורס כן כמו. בהירצחו משמעותי תפקיד אלו שאיפות מילאו כמה עד ויסביר
 של בתקופתו הערבית הלאומיות של התגברותה עם לשלטונו שנשקפו ובאיומים חוסין המלך
 ידון, 01-01-ה שנות במהלך ירדן של ומעמדה ערבית הבין היחסים מערכת את ינתח, נאצר

 ההאשמי לשלטון הפלסטיני האתגר את ויבחן 0108 למלחמת ירדן של להצטרפותה במניעים
 .0114-ב ישראל עם השלום להסכם ירדן שעשתה הדרך את יסקור לבסוף. בירדן

 
 מצרים המודרנית

 - האזור במדינות החשובה של וכלכלית חברתית הפוליטית בהתפתחותה לדון הקורס מטרת
 ידי-על כיבושה מאז המדינה שעברה ההיסטוריים התהליכים את ינתח הקורס. מצרים

 והכיבוש עראבי המודרני; מרד העידן בפתח העות׳מאנים ועד ימינו. נושאי הקורס: מצרים
 במלחמת ולאומיות; מצרים אינטלקטואלים, הבריטי הכיבוש תחת מצרים; מצרים של הבריטי
 המאבק: 0148 ומלחמת ועצמאותה; מצרים מצרים ; התפתחות0101 ומרד הראשונה העולם

 מזרח ןבי לנאצר; נאצר נג׳יב בין והמאבק החופשיים הקצינים אזורית; מהפכת להגמוניה
, אש״ף: הערבית הלאומיות והתגברות ״קדש״; נאצר ומבצע סואץ משבר, בגדאד ברית: למערב

 כלכלית סאדאת; רפורמה בימי ושלום לשלטון; מלחמה סאדאת הימים; עליית ששתת ומלחמת
 מובארק חוסני סאדאת; שלטון אנואר ורצח האסלאם סאדאת; התגברות שלטון תחת ופוליטית

 מובארק. והדחת הערבי האביב מובארק; מהפכת של החוץ האסלאמי; מדיניות בטרור והמלחמה
 

 היסטוריה, חברה ומרחב -ירושלים 
 עדות בבחינת הן העירוניות פניה. בעולם ביותר והמורכבות המרתקות הערים אחת היא ירושלים

 נעסוק בקורס. התקופות לאורך בה שפעלו השונות ולחברות השונות לתמורות ותיעוד
 הדתות לשלוש מרכזית כעיר ירושלים. ובהווה בעבר ירושלים של העירוניות בהתפתחויות

 שבין הדיאלקטיים והיחסים המורכבות להבנת מורחב מבחן כמקרה תשמש המונותיאסטיות
 המרחב התפתחותה עם הכרות לקורס: עיקריות מטרות שלוש. ותרבות היסטוריה, עירוני מרחב
 הדתות לשלוש ירושלים של קדושתה התפתחות סקירת. לימינו ועד מראשיתה בירושלים הבנוי

 למרכזיותה התוודעות. העכשווים הפוליטיים הקונפליקטים להבנת כבסיס ה״אברהמיות״
 שימוש תוך תחומי בין דיון ואזורי. ייערך ישראלי הארץ ההיסטורי בציר ירושלים של וחשיבותה

 ומוקד מיתוס, כעיר ירושלים של מורכבותה את ןלהבי מנת על מחקריות וגישות מקורות במגוון
  .פוליטיות-סוציו ומסגרות מאמינים של רב למספר ופוליטי דתי

 
 פוליטיקה, אסלאם ומקומות קדושים במזרח התיכון

 מרחבים של להיווצרותם דתיות ותובנות פוליטיקה, אידיאולוגיות שבין הקשר את בוחן זה קורס
 תיכוניות מזרח פוליטיות ובתרבויות לדת פוליטיקה בין הזיקה. תיכוני המזרח במרחב מקודשים
 תוצגנה הקורס במהלך. ימינו ועד המוסלמית הציוויליזציה של היווצרותה מראשית מתקיימת

 ופוליטיים שלטוניים לצרכים כביטוי במרחב( לאסלאם בעיקר) מקודשים אתרים של התפתחויות
 הטענה תבחן מבחן מקרי של סדרה בעזרת. באזור הפוליטיים הכוחות במערכי לתמורות וכתגובה

 בנוסף. זה את זה ומעצימים תלויים הפוליטית וחשיבותו הקדוש המקום של שמעלתו התיאורטית
 הפנימית בפוליטיקה מהותיים כרכיבים והכיתתית הדתית והשייכות הדתית האמונה יוצגו לכך

 של המהותית הפוליטית למשמעות נתוודע הקורס במהלך .התיכון במזרח הבינלאומיים וביחסים
 מהווה עדיין אלא המודרנה תחת נעלם שלא רק לא הדתי הרגש שבו ולאופן קדושים מקומות

 .התיכון במזרח הלאום מדינות של בפוליטיקה מרכזי מרכיב
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 חינוך:
 

 מבוא לתורת החינוך וההוראה
 החינוך ויעדי מטרות. וכשליחות, כזכות, כערך ההוראה של הפרופסיה מטרת הקורס היא הצגת

 המרובות האינטליגנציות תיאורית. ההוראה בתורת בסיסיים מושגים הכרת. נקבעים הם וכיצד
 בכיתה והערכה, למידה, הוראה ואסטרטגיות שיטות עם היכרות. החינוכי בתהליך וחשיבותה

 שילוב. הוראה בשיטות היעיל השימוש אפשרויות של והחסרונות היתרונות בחינת. ההטרוגנית
 .רפלקטיבי מורה להיות כיצד. התלמיד לצורכי התאמתם וההערכה ההוראה שיטות בין

 
 יסודות בפסיכולוגיה חינוכית

, בפסיכולוגיה בסיסיים ועקרונות, תהליכים, תפיסות על יסוד מושגי להקנות הקורס מטרת
 הקוגניטיבית, הרגשית ההתפתחות בתהליכי מתמקד השיעור, החינוך לתחום הרלוונטיים
 ומציג, המגדר והבדלי, הלמידה, המוסרי השיפוט התפתחות על גם כמו. תרבותית -והחברתית

 המחנך שבין הקשר של מאפיינים וכן, והמתבגר הילד של בפסיכולוגיה מרכזיות סוגיות
 יהוסביבה; התיאור גנטיקה - להתפתחות הקורס: מבוא נושאי. התלמיד לבין( יועץ/מורה/הורה)

-החברתית הסטרוקטורלי; התיאוריה והמודל הטופוגרפי המודל -פרויד, הפסיכואנליטית
, הקוגניטיבית פיאז׳ה; ההתפתחות, מודלים - הקוגניטיבית אריקסון; ההתפתחות, תרבותית

הלמידה;  ותורת הביהייביוריסטי המודל - ויגוטסקי; למידה של תרבותית-החברתית התיאוריה
 ציות - חברתית והשפעה קולברג; אינטראקציה, פיאז׳ה - מוסרי שיפוט - המוסרית ההתפתחות

 וסוציאליזציה.  לסמכות; מגדר
 

 יסודות בסוציולוגיה חינוכית
 מעשיות סוגיות אל הסוציולוגיה בגישת היסוד הנחות את לסטודנטים להציג השיעור מטרת
 וימשיך, בפרט החינוך של ובסוציולוגיה בכלל בסוציולוגיה יסוד במושגי יתחיל השיעור. בחינוך
 השיעור יעסוק עוד. ובעולם בארץ החינוך ובמערכת הספר-בבתי תופעות והסבר אירועים בניתוח

 ידע הקניית. חברתי שוויון-אי, החינוך מערכת מבנה, חינוכי ומנהל ארגון על בסיסי ידע בהקניית
 ביקורתית וחשיבה עמדה פיתוח. ובחינוך בסוציולוגיה מרכזיות סוגיות על ומחקרי תיאורטי
תרבותיות;  ורב סוציולוגיות; תרבות יסוד; פרדיגמות נושאי הקורס: מושגי .חינוכיות בסוגיות
 בחינוך; זהות פלורליזם מול ומגדר; אינטגרציה וחינוך; חינוך ומשפחה; תקשורת חינוך, חיברות
 והשתנות. שינוי וסטייה; מגמות וחינוך; פיקוח לאומית

 
 מבוא לתולדות החינוך
, דורנו עד התנ״ך מתקופת בחינוך שעסקו פילוסופים של דעותיהם על ידע מטרת הקורס הקניית

יידונו: החינוך ביוון הקלאסית; החינוך בימי הביניים;  .פדגוגית השקפה לפיתוח וחשיבותם
 החינוך בעת החדשה: קומוניוס; רוסו; פסטלוצי; דיואי; קורצ'אק.

 
 תכניות לימודיםתכנון 

 הספר-בתי את המאפיינים החינוכית והגישה הידע סוגי את מגדירות לימודים תוכניות
 בעולם בחינוך והתפתחויות משינויים מושפעות הן, מקובעות אינן אלה תפיסות. והתנהלותם

 מטרת. הלימודים תוכניות של והערכתן ביישומן, התכנון בתפיסות מתבטאים השינויים. ובארץ
. האחרונה במאה לימודים תוכניות ובהערכת בתכנון שחלו ההתפתחויות את להבין היא השיעור
, 20-ה במאה והפעלתו לידע הגישה על והשפעתן חברתיות-הכלכליות ההתפתחויות ייבחנו בשיעור
 .ובעולם בארץ ההערכה ושיטות, החינוכית הסביבה, המורים, התלמידים של מקומם

 
 םהערכת הישגים לימודיי

הערכת הישגים, היא חלק מהותי של מרקם החיים בבית הספר. היא משמשת כלי מרכזי בעיצוב 
תהליכי למידה והוראה, בבחינת תוצאות הלמידה, המהווה נדבך חשוב בקשר בין מורה ותלמיד. 
הקורס יפגיש את הסטודנט עם הערכה בהקשרה הרחב, עם הערכה בית ספרית, הערכת הישגים 

וחלופית וסוגיות אתיות בהערכה. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים הכרות עם מושגי מסורתית 
יסוד בהערכה, מאפיינים של הערכה בית ספרית בעידן הפוסט מודרני, דרכי הערכת הישגים 

 מסורתיות וחלופיות, וסוגיות אתיות בהערכה.
 

 סמינריון -שינוי במערכת החינוך בהתבוננות ביקורתית 
 בלשונו. מודרנית-הפוסט התפיסה לבין המודרנה תפיסת בין לחינוך בגישתו חלוק יהמערב העולם

 בהיבטים התבוננויות של רחב מגוון על משפיע זה תודעתי שינוי. פרדיגמות בין מעבר זהו, קון של
 דרישה החינוך מערכת חווה זו בתקופה. החינוך מערכת על גם זה ובכלל, בחיינו מהותיים
, החינוך במערכת בשינוי לצורך בגורמים נעסוק, זה בסמינר. השינוי תפישות על וביקורת לשינויים

 עם להתמודדות ובדרכים, החינוך במערכת השינוי תפישות את המבקרות בגישות, השינוי במימדי
 .זו ביקורת
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 סמינריון -שילוב, הכלה ומסגרות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך 
, מיוחדים צרכים בעלי ילדים של בחינוכם תהליכים של ההבנה את להעמיק הסמינריון מטרת

 איסוף, תכנון: מחקר של בסיסיים כלים של יישום ולהציג מיוחדות ומסגרות רגילות במסגרות
 הקורס: שילוב נושאי .סמינריונית עבודה והכנת, APA בסגנון אקדמית כתיבה, ועיבודם נתונים
 ועמדות הורים כלפי מורים ויישומו; עמדות החזון: רגילות בכיתות מיוחדים צרכים בעלי ילדים
 של חברתי ושילוב עצמי בכיתות רגילות; דימוי וכלפי חינוכם מיוחדים צרכים בעלי ילדים

 משולבים. תלמידים
 

 סמינריון -ליקויי למידה בקרב מבוגרים 
. בוגרים בקרב למידה לקויות של וחברתיים רגשיים, קוגניטיביים בהיבטים יעסוק הסמינריון

 במתכונת יתקיים הסמינריון. מבוגרים בקרב למידה ליקויי על אמפירי מחקר יערכו הסטודנטים
 קשיי, למידה לקויות ומאפייני הקורס; הגדרה נושאי .הסטודנט של אישית והנחיה שיעורים

 מאפיינים, למידה בלקויי ואבחון טיפול, כתיבה קשיי, הקריאה תהליך, קריאה קשיי, למידה
 אבחון, מבוגרים אצל למידה לקויי, והתנהגות קשב הפרעות, למידה לקויי של וחברתיים רגשיים
 בחיים הלמידה לקויי קשיי, מקצועית התפתחות, למידה כישורי, מבוגרים בקרב למידה לקויות

 .המקצועיים
 

 מבוא לילד עם צרכים מיוחדים
 הבנה ולגבש מיוחדים צרכים בעלי ילדים על תיאורטי רקע לסטודנט להקנות הקורס מטרת

 עם בילדים וטיפול בחינוך הקשורות המגמות ועל המיוחדים הצרכים על מידע להקנות. כלפיהם
 צרכים בעלי וילדים מיוחד בחינוך בסיסיים מושגים עם הקורס: היכרות נושאי .אלה צרכים

 צרכים בעלי ילדים עם עבודה ודרכי איפיונים(, 0188) תשמ״ח מיוחד חינוך חוק, מיוחדים
 צרכים בעלי ילדים, החינוך במערכת המיוחדים הצרכים שכיחות, החינוך במערכת מיוחדים
 מודל, לימינו הלקח: ולחלש לשונה החברה ליחס קיצונית דוגמה, בילדים והתעללות מיוחדים

 .מיוחדים צרכים בעלי בילדים חינוכי וטיפול לאבחון חינוכי מודל, רפואי
 

 למידה וקשיי למידה
 שמקורם, קשיים הם למידה קשיי. למידה ללקויי למידה מתקשי בין ההבדל את יגדיר הקורס

 על -לפצות או, הסביבתיים הקשיים את לסלק או להפחית ניתן אם, כן על. סביבתי -בעיקר הוא
 של הלימודיים ההישגים את משמעותי באופן לשפר ניתן, הלמידה תגבור באמצעות חסכים

 בשיבושים ושמקורם, קוגניטיבי בעיבוד קשיים הם למידה ליקויי. למידה מקשיי הסובלים
  קוגניטיביות פעילויות של כושלים בביצועים משתקפים לוא שיבושים. העצבים מערכת בתפקוד

 בזיכרון הקוגניטיבי העיבוד ואיכות, וריכוז קשב, מתמטית חשיבה, קריאה, לשון תפקודי כגון
 על להקל ניתן אבל, אותם לסלק ניתן לא, העצבים במערכת הוא הליקויים שמקור כיוון. העבודה

 הקשורים בנושאים בסיסי ידע יקנה הקורס. מיוחדות למידה אסטרטגיות בעזרת הלומדים
 בהגדרות, למידה בתהליכי בהמשך נדון. הלמידה לתהליך הקשורים נברר נושאים. למידה לליקויי

 ליכולת לקות שבין ובקשר למידה לקויות של שונים בסוגים, למידה ומתקשי למידה יילקו
 רגשיים ובהיבטים למידה ללקויי מוקדמים בסימנים נדון, כן כמו. אקדמיות ולמיומנויות הלמידה

 .הלמידה לקויי על ובסיסי כללי ידע להקנות היא הקורס מטרת. למידה לקויי של וחברתיים
 

 חינוךתקשוב מערכות 
 להתאימו יש וכיצד היום הספר בית מאפייני מהם לשאלה הקשורות סוגיות במגוון יעסוק הקורס

 לדיון יביאו הלומדים. והתנסות דיונים על מבוססת הלמידה. ידוע בלתי עתיד צרכי על שיענה כדי
 בית ולמנהל החינוכית למנהיגות להקנות הן הקורס מטרות .ייחוס כמודל שלהם הספר בית את

. מתקדמות ניהול תוכנות בעזרת, הספר בית פעילות אחר ומעקב לניהול הנדרש הידע את הספר
 מנת על וגם ספר בית של ניהול לצורך הנדרשים ומערכתיים ארגוניים בהיבטים יעסוק הקורס

 קבוצתיים דיונים תשלב בקורס העבודה. הספר בית בסביבת הפדגוגיים מרכיביו על תקשוב לשלב
 מקוונת פעילות של בחינה, תיאורטית בספרות עיון, מבוא הרצאות, ודילמות שאלות לאיתור

 .ובאינטרנט בכתה רפלקטיביים מסכמים דיונים, ובעולם בישראל ספר בתי במערכות
 

 התקשוב בחינוך או חינוך מתוקשב?
 בהוראה בתקשוב האפשריים השימושים את ביקורתי באופן תוך ולהכיר לבחון הקורס מטרות

 את וינתח ולמידה הוראה בתהליכי ותקשורת מידע טכנולוגיות בשילוב יעסוק הקורס. ובלמידה
 התקשוב לשילוב הקורס: מודלים נושאי .מקוון ספר בית התפתחות על המשפיעים הגורמים
 סגורות מתוקשבות מערכות בחינוך התקשוב ביישום מחקריות סוגיות, ובלמידה בהוראה
 מולטימדיה ואסינכרונית סינכרונית תקשורת, ולמידה בהוראה האינטרנט שילוב, ופתוחות

 ארגוניים היבטים, לחינוך( web 2.1) החברתית התפיסה חדירת, בלמידה וסימולציות
 .ומערכתיים
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 מוסריות ושיפוט מוסרי
שיפוט מוסרי הוא תחום מחקר גדול ומרכזי בפסיכולוגיה חברתית וחינוך. תחום זה עוסק 

ים החינוכיים, הרגשיים וההתנהגותיים שעוברים על האדם בעת התמודדות עם בתהליכ
סיטואציות טעוני הכרעה. מוסריות היא תחום שעוסקים אנשי חינוך ופסיכולוגים. במסגרת 
הקורס נכיר את המושג על רבדיו, נבחן כיצד שיפוט מוסרי נלמד, נציג דרכים למדידה ונבחן כיצד 

 ינוך לשפר הרגלי התנהגות אצל ילדים. התחום יסייע בידי אנשי ח
 

 ציורי ילדים ככלי אבחון
ציורים ובמיוחד ציורי ילדים משמשים ככלי אבחון של ילדים. הקורס יבחן הבטים שונים של 

 האבחון וקשייו.
 

 משחק ככלי טיפולי
שונים של המשחק ככלי טיפולי  משחק משמש ככלי טיפולי מרכזי בילדים. הקורס יבחן הבטים

 בילדים מיוחדים.
 

 נוער וצעירים בחברה המודרנית
הקורס מציג את ייחודו של גיל ההתבגרות בתחום הפיזיולוגי, הרגשי, הקוגניטיבי, המשפחתי, 
החברתי והמקצועי, ודן במורכבות התהליכים שמתבגרים עוברים בפרק זמן קצר,יחסית. בחלקו 

ונגדיר את תופעת הנוער הנמצא בסיכון, ונדון בקשיים ובבעיות המאפיינים השני של הקורס נציג 
 נוער זה.
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 כלכלה ומנהל עסקים:
 

 מבוא לכלכלה לתלמידי ב.א. רב תחומי  א + ב
 מושגי יוקנו, הראשון בחלקו. כלכלה למאקרו ומבוא למיקרו מבוא, חלקים לשני נחלק הקורס

 ומצד( צרכנים) הביקוש מצד הכלכלית הסביבה בהבנת מתמקד הקורס. כלכלה במיקרו יסוד
 הקורס מטרת. משוכללת תחרות בתנאי השוק מנגנון פעולת עקרונות את ומציג(, יצרנים) ההיצע
 ובבעיות כולו המשק בפני העומדים השיקולים הצגת, כלכלה למאקרו מבוא, השני בחלקו

 הקורס: עקומת נושאי .ועוד אינפלציה, אבטלה, המדינה תקציב, תשלומים מאזן כגון מצרפיות
לאומית;  ממשלה; חשבונאות והצרכן; התערבות היצרן תיאורית: השווקים תמורה; פעילות

 הכסף. הקיינסיאני. שוק המודל
 

 מתמטיקה א
, ואינטגראלי דיפרנציאלי בחשבון היסוד מושגי את לסטודנט להקנות הינה הקורס מטרת

 משתנה של ממשיות המספרים; פונקציות הקורס: סקירת נושאי .אחד משתנה של פונקציות
 של מוחלט; גבול ערך עם, לוגריתמית, מערכית, חזקה, ריבועית, ליניארית פונקציה: אחד

 ושימושים; חקירת הגיאומטרית משמעותה, הפונקציה רציפות; נגזרת. אחד במשתנה פונקציה
 פונקציה.

 
 מתמטיקה ב

, ואינטגראלי דיפרנציאלי בחשבון היסוד מושגי את לסטודנט להקנות הינה הקורס מטרת
 .אחד משתנה של פונקציות

 תחומי: אחד במשתנה הפונקציות נגזרת של יישומים: אחד במשתנה הקורס: פונקציות נושאי
 חקירת. אסימפטוטות. פיתול ונקודות, קמירות תחומי, ומינימום מקסימום, וירידה עלייה

 של גרף, הגדרה תחום, משתנים במספר פונקציה הגדרת: משתנים רבות פונקציה; פונקציות
 חלקיות נגזרות. ורציפות גבולות. מימדי תלת במרחב משטחים, משתנים בשני פונקציה

. משתנים בשני פונקציות של מקומי קיצון. גבוה מסדר חלקיות נגזרות משיק מישור, ומשמעותן
ומינימום;  מקסימום בעיות, לגרנז׳ כופלי, בתנאי קיצון. משתנים בשני פונקציות של מוחלט קיצון

. אינטגרציה שיטות. מיידיים ואינטגרלים קדומות פונקציות: מסוים הלא האינטגרל: אינטגרלים
 .שימושים, חישוב, תכונות, הגדרה: המסוים האינטגרל

 
 יסודות הניהול

, ההיסטוריים, השונים היבטיו על, הניהול ביסודות ותיאוריות מושגים להקנות נועד הקורס
בארגון;  הניהול של ומקומו הקורס: הניהול נושאי .והפסיכולוגיים הפונקציונאליים, החברתיים

 פרוייקטים. שונות; ניהול ניהול עובדים; צורות וניהול אסטרטגי ניהול
 

 יסודות החשבונאות
 החשבונאית התקינה לפי כספיים דו״חות והכנת בחשבונאות בסיסיים מושגים הקניית

 בהכרת יעסוק הקורס. הכספיים הדוחות וצרכני הכספי הדיווח מטרות נאפיין בקורס. המעודכנת
 על הדו״ח, והפסד רווח דו״ח, מאזן: העיקריים הכספיים הדוחות של הבסיסיים המרכיבים

 דו״ח סעיפי, המאזן בסעיפי ונתמקד נלמד בקורס. המזומנים תזרים ודו״ח העצמי בהון השינויים
 מרכזיים והאירועים יתוארו ההתפתחות בקורס. הנ״ל הדוחות שני בין ונקשר והפסד רווח

 לשפה אותה והביאו החשבונאות של התפיסה מהות את ששינו החשבונאי הדיווח של בהיסטוריה
 (.IFRS) הבינלאומית החשבונאות אימוץ ע״י משותפת בינלאומית

 
 יסודות המימון

 תורת. חברות ומימון ההשקעות תורת: בזו זו הקשורות קטגוריות לשתי נחלקת המימון תורת
 העומדת ריאליים בנכסים השקעה האם להעריך הנחוצים הבסיסיים בכלים עוסקת ההשקעות

 תכונות על המימון צורת בהשלכות עוסקת חברות מימון. כלכלית מבחינה מוצדקת חברה בפני
 פיננסיים נכסים של שווי הערכת בעקרונות יעסוק הקורס .ושווי רווחיות, יציבות כמו החברה

 בקריטריונים נדון, לסוגיהן הלוואות, חיסכון של ועתידי נוכחי ערך בחישובי נעסוק אנו. וריאליים
 או לקבלת הכלכלית ההצדקה ובדיקת ריאליים בנכסים ההשקעה כדאיות לקביעת ובמדדים

 החלק. לחברה הזמינים המימון מקורות עלויות לזיהוי כלים נלמד, בנוסף. פרויקטים דחיית
 שווי המוסיפים מפרויקטים הנובעים מזומנים תזרימי בהערכת יעסוק הקורס של האחרון
 .התזרים בנית על והמשפיעים הרכיבים וגורמים, לפירמה

 
 כלכלת ישראל

 קום שלפני מהשנים הישראלית הכלכלה על כרונולוגית סקירה לתלמידים להקנות נועד הקורס
, ישראל מדינת של קיומה שנות כל לאורך שונים בנושאים ידון הקורס, בנוסף. היום ועד המדינה

 השינויים, בישראל האינפלציה, המוניטארית המדיניות, הפיסקלית המדיניות, אינפלציה כמו
 המשק של הקורס: כרונולוגיה נושאי .בישראל וההפרטה הישראלי המשק שעבר המבניים

בישראל;  בישראל; האינפלציה מוניטארית בישראל; מדיניות פיסקלית הישראלי; מדיניות
 בישראל. הישראלי; הפרטה במשק מבניים שינויים
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 שוק ההון

 העיקריים הערך וניירות ההון שוק בהכרת בסיסי רקע לתלמידים להקנות היא הקורס מטרת
 פיננסיים משברים, ובעולם בארץ ההון שוק התפתחות סקירת יכלול החומר. בו הנסחרים
 הערך וניירות בו המתרחשות הפעילויות ההון שוק של המוסדי המבנה הכרת, לכך והסיבות

 כלים יקבל הסטודנט, בנוסף. הערך ניירות שווי והערכת ההשקעה תהליך הבנת וכן, הנסחרים
 .מחירים ירידת או מעלית מרוויח משקיע וכיצד, פיננסיות בהשקעות וסיכון התשואה למדידת

 
 סמינריון -נושאים נבחרים במימון 

 במאגרי נכון שימוש תוך עבודות בכתיבת מעשית התנסות הינה הסמינריונית העבודה מטרת
 יכולת תקנה העבודה. הראשון התואר במהלך שנלמדו כלכליים וכלים ספרותית סקירה, מידע

 כל הסמינריון במסגרת. נתונים וניתוח איסוף באמצעות שנלמדו הכלכליות התיאוריות את ליישם
 ידע לרכוש ידרשו הסטודנטים בנוסף. בהמשך שיפורט כפי מחקר בעיית להגדיר יידרש סטודנט
 תיאורטיים הקורס: נושאים נושאי .הספרייה של המידע מאגרי דרך באינטרנט מאמרים בחיפוש
 הסוכן; נושאים ובעיית דיוידנד מדיניות, אופטימלי הון מבנה כגון אמפירי דגש עם במימון כלליים

 החלטה כללי, פנסיה קרנות הרכב על החלטות, נאמנות קרנות ביצועי: כגון בישראל ההון בשוק
 עם ועבודות( תיאורטיים) מחקרים סיכום - התנהגותי מימון בתחום זרה; עבודות בבורסה בשוק

 .עצמאית תרומה
 

 סמינריון –נושאים בכלכלת ישראל 
 וההון העבודה בשווקי המתקיימים הגומלין בקשרי, הישראלית הכלכלה במאפייני דן הסמינריון
 הישראלית הכלכלה על הגלובליזציה תהליך השפעת תידון. אלה שווקים על הממשלה ובהשפעת

, הישראלית לכלכלה הנוגע נושא המשתתפים יבחרו הסמינריון במסגרת. הבינלאומי הסחר ועל
 .מתאימות אקונומטריות בשיטות רלוונטיים נתונים ניתוח ויערכו מתאימה מדעית ספרות יסקרו
 ממשלה; שוק כלכלית; מדיניות אקונומטרית; צמיחה אמידה בנושאי הקורס: חזרה נושאי

 כלכלי; התפתחות שוויון הבינלאומיים; אי הפיננסיים המוסדות השוטף; תפקידי הדיור; החשבון
 בישראל  המשק
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 לימודי תאטרון:
 

 רומי ויוון –תולדות התאטרון 
 היכרות באמצעות במערב התיאטרונית והשפה הדרמה להבנת הבסיס את מטרת הקורס להניח

 והרומית; ארגון היוונית בחברה התיאטרון הקורס: מקום נושאי .ורומי ביוון התיאטרון עם
 הדרמטיות ; המוסכמות(ורומי יוון) התיאטרוני באתונה; החלל הדרמטיות התחרויות

 תלבושות) המופע ; מאפייני(וקומדיה טרגדיה) המרכזיים המחזאים עם היכרותוהתיאטרוניות; 
 (.מוסיקה, משחק סגנון, במה באביזרי שימוש, ומסיכות

 
 מבוא לדרמה ולתאטרון

 בימתית בפרשנות, בקריאה וההצגה ותרגיל המחזה בחקר יסוד מטרות הקורס: הקניית מושגי
 ומערכות דיאלוג, דמויות, עלילה: המחזה יביהקורס: מרכ תיאטרון. נושאי בהצגת ובצפייה
, תפאורה, תאורה, קהל, שחקנים, תאטרוני מקום: ההצגה מרכיבי .תאטרוניות-דרמטיות סימנים

 .תיאטרונית כפרשנות הבימוי עם ראשונית היכרות .מוזיקה, לבוש
 

 הקניית יסודות המשחק לשחקן בקהילה ובבית הספר
האישית במשחק, לכלי דידקטי ללימוד משחק המאפשר מטרת הקורס להפוך את ההתנסות 

לסייע לשחקן להתגבר עם מעצורים ועכבות ולרכוש בסיס במיומנויות המשחק, במטרה להכשיר 
׳שחקן יצירתי׳ תוך התנסות בתהליכים קבוצתיים וחוויה של הנאה וסיפוק. השיעור בנוי מיחידות 

 ה ועיצוב וכתיבת מערכי הפעלה בדרמה.התנסות ומלימוד עיוני להסברת והדגמת שיטת העבוד
 
 

 מבוא לתאטרון ישראלי
 נושאי. העשרים במאה, ישראל בארץ העברי התאטרון ומאפייני תולדות של בקורס ייערך לימוד

מרכזיים )ניסים  הכרת מחזאים .העשרים למאה ועד היישוב הקורס: התאטרון העברי מתקופת
)הוא הלך בשדות; גטו; ועוד( בתאטרון  'מפתח' חזותומ אלוני; חנוך לוין; יהושע סובול ועוד(

 .הישראלי
 

 טקסים וחגים בבית הספר
 החלק: א׳ הקורס: חלק נושאי. ובקהילה ספר בבתי טקסים והפקת בבימוי וכישורים ידע הקניית

 הקונספציה למופע; ניסוח מרכזי ורעיון הדרמתית האמירה ניסוח? המסר מהו -במופע  האומנותי
 אצל וסקרנות עניין יצירת, ועיבוד כתיבה, חומרים בחירת :מיזנסצנה; טקסט על עבודהבימתית; 

 מי -במופע  הטכני החלק: ב׳ חלק (.ביטים) ופעולות לסצנות: הטקסט הצופה; חלוקת
, פרסום, ליהוק, זמנים לוח,  חזרות לוח הכנת :המופע? הפקה מתקיים היכן ?בטקס המשתתפים

 פנסים סוגי הכרת, טכני מפרט בנית: ותאורה הגברה .בטיחות וכללי אמצעי. ותקציב קהל ניהול
 .למופע וסאונד מוסיקה התאמת. ותפקידם

 
 פרוייקט והתנסות בתאטרון בקהילה

 צרכים בעלת בקהילה מעשית תיאטרון בעבודת התנסות לתלמידים לאפשר הקורס מטרת
 אירוע יצרו וביחד, למפגרים מעון דיירי קבוצת עם התלמידים יפגשו הקורס במהלך. מיוחדים

, העבודה במהלך. הדיירים של האומנותיות היכולות ואת קולם את הבמה אל שיביא תיאטרוני
 התכנים לעיצוב שותפים ויהיו ל״אחר״ ל״שונה״ ליחסם הנוגעות לשאלות ייחשפו התלמידים

 .החזרות מהלך ולתכנון התיאטראליים
 

 המחזה הקהילתי כסיפור
 הדרמה ליצירת הקהילה של וסיפורה הדרמה תיעוד; שבין ההקשר בהבהרתהקורס יעסוק 

 לצד הקהילתי והמחזה הדרמה בניסוח יסוד בעקרונות, והתנסות ידע רכישת .האמנותי והסיפור
 לעבודת נושאי הקורס: מבוא .בקהילה היוצרת ולקבוצה ליחיד ככלי הסיפור הקהילתי הבנת

 .החברתי האני כהצגת הסיפור .הקהל אל והבאתו הסיפור ליצירת מבוא .בקהילה במאי/ המחזאי
  .וביצועם סיפורים ביצירת תרגול

 
 תולדות התאטרון מימי הביניים ועד הרנסאנס

 הביניים-מימי החל התיאטרונית והיצירה העשייה של היסוד-במאפייני שמתמקד מבוא קורס זהו
 רקע על שונים דרמטיים סגנונות של צמיחתם את נבחן הקורס במהלך. 01-ה המאה ראשית ועד

 הבימתי במופע נעסוק כן כמו. אלה במאות באירופה והתרבות החברה, המחשבה בתחומי שינויים
 .חדשות משחקיות תפיסות של וצמיחתן, במה קהל יחסי, התיאטרון מבנה בראי
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 תיאוריה והתנסות –תאטרון פלייבק 
. ובקהילה חינוכיות במסגרות פלייבק תאטרון לשילוב מקצועית מיומנות ברכישת יתמקד הקורס

 ונתנסה האישי שבסיפור הדרמתי הגרעין את ולהציג לזהות, להקשיב כיצד נלמד במהלכו
  :הקורס מטרות. קהל, מנחה, מוסיקאי, שחקן, מספר: הפלייבק מורכב שמהם השונים בתפקידים

 יסוד בעקרונות סותומוסיקה; התנ תנועה קול, טקסט: התאטרון משפת מיומנויות רכישת
 מיומנות פלייבק; רכישת תאטרון של הכלים ארגז עם הסיפור; הכרות ואמנות באימפרוביזציה

 ובקהילה. חינוכיות במסגרות פלייבק תאטרון לשילוב
 

 (קבוצתי תרגיל) התאטרוני המרחב" אחרים" בין דיאלוג – בקהילה בתאטרון התנסות סדנת
 ידי על אפליה עם ושוויוני דמוקרטי, יצירתי בתהליך המתמודד, תיאטרוני מודל עם הכרות

 בכלים, אמצעי בלתי באופן המשתתפים את מפגישה הסדנא. סטריאוטיפיזציה הפחתת
 ה לסטודנט מאפשר המפגש. התנהגות ודפוסי נורמות, אמונותיו, ערכיו: ״האחר״ עם תיאטרוניים

 מתרחשת ההתנסות. עוצמתו במלוא הקהילתי התיאטרון תהליך את ולחוות ללמוד ׳משתתף׳
 עולמו ותפיסת דעותיו, עצמו עם ניפגש הסטודנט; והתיאטרוני, דינאמי החברתי: מישורים בשני
 לעצמו ביחסו העולם תמונת את מחדש ומרכיב מפרק הוא בו בתהליך. אחרים עם המפגש דרך

, בטוחה עבודה וסביבת אמון יצירת: התהליך שלבי כל את הקבוצה עוברת הסדנא במהלך. ולזולת
 התהליך חוויית, קולית״ ״רב לקבוצה ייחודית תיאטרונית שפה רכישת, משחק מיומנויות תרגול

 במסגרת מוזמן קהל לפני והבאתם התהליך מתוך אותנטיים דרמטיים חומרים ויצירת הקבוצתי
 השונים היישומים את ויבחנו החוויה את ינתחו הסטודנטים להתנסות בהמשך. תיאטרוני אירוע

 .בקהילה התיאטרון של
 

 סדנא לכתיבה דרמטית
 של ובסופו, סצנה, דיאלוג, מונולוג: דרמתית כתיבה ׳ליילד׳ ואף לעודד, מטרות הקורס: לגרות

 ותיעודיים; להבהיר ספרותיים חומרים של, דרמתי עיבוד לכתיבת כלים מחזה; להקנות דבר
 ובבצוע בכתיבה התנסות והתיאטרון; לעודד הדרמה לשפת הנוגעים וערכים במושגים דיון ולפתח

 חינוכיים-חברתיים היבטים חוויתי באופן וחברתית; להקנות קהילתית, חינוכית דרמה של
, מצב, דמות: הדרמתית הכתיבה הקורס: מרכיבי נושאי .ודרמה משחק של ופסיכולוגיים

 דרמתי זיכרון; עיבוד, חלום, רומנסה, מיתוס: דרמתי ועיבוד השראה תהליך; מקורות, קונפליקט
, הפנימי מקצועית; ה׳אחר׳-ותיאטרונית חברתית כפעילות וחברתי; ׳משחק׳ היסטורי תיעוד של

 וכבעיה, יצירתי כחומר - ילדות, דרמתי; ילד וכנושא יצירתי כחומר - החברתי, המגדרי
 .תיאטרונית

 
 תאטרון בתרבות טלוויזיונית

 נתפסת טלוויזיה. אוקסימורון מעין לכאורה הוא אחת בכפיפה ובתיאטרון בטלוויזיה הדיון
 במישור גם. האמנויות כפסגת נתפסה כאמנות תיאטרון ואילו; כאמנות לא, פופולארית כתרבות

 ולטלוויזיה לתיאטרון כותבים בעבר אם. לבידול לכאורה נטייה האחרון בעשור נמצא המקצועי
 ולמרות אלה למרות. ולהתבדלות להתמקצעות נטייה נמצא כיום, היוצרים אותם במובהק היו

 שהדיון נמצא, טלוויזיונית ובדרמה תיאטרון בהצגת והצפייה הקיום בדרכי המהותיים ההבדלים
 של וללימוד התיאטרון ללימוד לתרום גם ואולי מעניין להיות עשוי אחד בקורס המדיה בשתי

 שמשיל טלוויזיוני-הלא בתאטרון: השיעור עוסק בכך .שביניהן ולזיקות, הטלוויזיונית הדרמה
 מתייחס הוא כמובן ובכך טלויזיוניים וסמיוטיקה לז׳אנרים קרבה של היכר סימן כל מעליו

 של ייחודו את מטשטשים לא אך מובהקים סימנים בו שיש התאטרון ברפרטואר; אליהם
 את במודע לעצמו שסיגל טלוויזיוני״-״תיאטרון מכנה שאני ובמה; הטלוויזיונית התרבות השפעות

 בדרמה מעוצבות שהן כפי החברתית העולם ותפיסת הסימנים מערכות, הדמויות עיצוב, הנארטיב
 .לסוגיה הטלוויזיונית
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 לימודי תרבות: 
 

 מבוא ללימודי תרבות
 לימודי. המודרני בעולם תרבות של בתפקידה מתמקדים( Cultural Studies) תרבות לימודי
 יינתן דגש. נוצרת תרבות שדרכם התהליכים הדגשת ידי על התרבות מושג מדגישים את תרבות

 בתחילה נעסוק. להמשכיות במקום ומשבר מחלוקת ולנקודות לתוצרים ולא לתהליכים יתר
 לאחר. שונים תיאורטיים בהבטים תרבות המונח ללימוד נצא ומכאן תרבות לימודי מהם בהבנה

. ועוד ברת׳ רולנד,  בורדיה פייר, בנג׳מין, אדורנו, הורקהיימר: ובהם מרכזיים בהוגים נטפל מכן
 פוסט, פוסטמודרניות ובהם זה מתפתח דעת לתחום כיום המרכזיים בנושאים נעסוק לאלו בנוסף

. הציבורית בזירה ותרבות וצריכה תרבות, ומדיה תרבות, ומרחב תרבות, ולאומיות קולוניאליות
 על הישראלית מהמציאות מבחן מקרי שילוב תוך תיאורטיים במבטים יעסקו הכיתה הרצאות

 המבט של וחשיבותו השונים התרבות מבטי של יומי ויום המעשי הפן את ולהציג להנגיש מנת
 . תרבות ללימודי שאופייני הבינתחומי

 
 אשכול תרבות המערב: -לימודי תרבות 

 
 התרבות הקלאסית ומורשתה: מושגי יסוד, ערכם ומשמעותם

. האוניברסאלית ומשמעותם רומי-היווני העולם של היסוד ובערכי הדעת בתחומי עוסק השיעור
 מיוחד דגש. הקלאסית התקופה של החומריים ובמאפיינים הרוחניים בערכים מתמקד הקורס
הקורס  .תיכוני הים העולם של הבנויה והמורשת העיר להתפתחות ורומי יוון תרומת על מושם

 המערבי.  והעולם אירופה בתולדות הקלאסית רבותהת של ומשמעותה יבהיר ללומד את מקומה
 

 מבוא לפילוסופיה מערבית א + ב
, הטקסטים, מהדמויות כמה עם בסיסית הכרות לסטודנט להקנות (0לקורס שתי מטרות: 

 נושאי .ומורכבת פתוחה חשיבה לעודד (2 .המערבית הפילוסופיה של המרכזיים והרעיונות
סוקראטיים; סוקרטס; אפלטון; אריסטו; -הפרי הפילוסופיםמהי;  הקורס: פילוסופיה

 ניטשה. אפיקורוס; סנקה; דקארט; שפינוזה; לוק; יום; קאנט; הגל; 
 

 סוגיות בפילוסופיה מודרנית
 בפילוסופיה החשובות מהסוגיות כמה עם בסיסית הכרה לסטודנט מטרת הקורס להקנות

 מוסרית הקורס: אחראיות נושאי .ויצירתית, ביקורתית, שיטתית חשיבה לעודד. המודרנית
 אונטולוגית; תורת די התועלתנות; אתיקה המחשב; תורת מול והאדם, נפש, הבחירה; גוף וחופש
 המדע של בפילוסופיה האינדוקציה הדת; בעיית של רולס; פילוסופיה של הצדק

 
 סמינריון –מפמיניזם ללימודי מגדר 

 מגדריות מסגרות כיצד להבין בניסיון, למחקר וכלים מגדריה ובמחקר בדיון ידע הסמינריון יקנה
, משפטים כגון ידע בתחומי מגדריות תובנות על ומבוסס תחומי-רב הוא הקורס. חיינו את מעצבות

 אלו תעניק תובנות הכרת .ואחרים המונים-תקשורת, סוציולוגיה, גיאוגרפיה, היסטוריה, ספרות
 חברתי באופן מובנות ואבהות, אמהות, גבריות, נשיות כגון קטגוריות שבהם, האופנים של הבנה

 .והמדינה הקהילה, המשפחה, הפרט של והעצמית החברתית הזהות את ומעצבות
 

 נקודות ציון בהיסטוריה של האמנות –מהאמנות העתיקה לאמנות ימי הביניים 
 השביעית המאה מאז, המערבית האמנות בתולדות עיקריים דרך בציוני לעיון יוקדש הקורס

 זיקתה בחינת תוך יילמד פרק כל. כרונולוגי יהיה הדיון. לספירה עשרה השבע המאה ועד לפנה״ס
 לעולמו גם מסוימים ובמקרים) התקופתיים הרוח ולהלכי למהלכים, לאירועים הן האמנות של

 הפיסול, והצילום הציור מתחומי יצירות. קודמות בתקופות לאמנות והן( היוצר של הפרטי
, ודתיים מדיניים, ומדעיים טכנולוגיים, וכלכליים חברתיים בהקשרים תיבחנה והאדריכלות

 .האמנות תולדות של בשרשרת כחוליה גם אך, יועדו ושאליהם נעשו שבהם ואמנותיים תרבותיים
 

 האמנות: של בהיסטוריה ציון נקודות –מאמנות הרנסאנס עד העידן החדש 
. החדש העידן עד מהרנסנס, המערבית האמנות בתולדות עיקריים דרך בציוני לעיון יוקדש הקורס

 הן האמנות של זיקתה בחינת תוך יילמד מהפרקים אחד כל. במהותו כרונולוגי יהיה הדיון
( היוצר של הפרטי לעולמו גם מסוימים ובמקרים) התקופתיים הרוח ולהלכי למהלכים, לאירועים

 תיבחנה והאדריכלות הפיסול(, והצילום) הציור מתחומי יצירות. קודמות בתקופות לאמנות והן
 תרבותיים, ודתיים מדיניים, ומדעיים טכנולוגיים, וכלכליים חברתיים: השונים בהקשרים

 .האמנות תולדות של בשרשרת כחוליה גם אך, יועדו ושאליהם נעשו שבהם ואמנותיים
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 אשכול תרבות האסלאם: 
 

 ב+א האסלאם ותרבות לדת מבוא
 נלמד הקורס במהלך. אנו לימינו ועד האסלאם מראשית האסלאמית בתרבות יעסוק זה קורס
 באסכולות נעסוק, בנוסף. שבו התיאולוגיות וההשקפות הרעיונות באסלאם התפתחו כיצד

 המוסלמים המשפטנים התפלפלו כיצד ונראה( מד׳אהב) השונות המוסלמיות המשפטיות
 תימוכין להביא שביכולתם כל ועשו האסלאמי המשפט ספרות דברי על זה עם זה( פקהאא׳)

 אסלאמיים ספרותיים לז׳אנרים נחשף הקורס במהלך. שלהם הפלוגתא ברי את ולסתור לטענתם
 במקורות בכתה נעיין אנו. המוסלמית בחברה חשיבותם על ונעמוד, האדב ספרות כגון, מגוונים

 הזרמים את ונבחן וההלכה( תפסיר) הקראן פרשנות על שהתפתחו עמדות ונכיר הראשוניים
 .באסלאם( האסלאמית המיסטיקה) והצופיות הפילוסופיה של מעמדם ואת באסלאם השונים

 
 אסלאם, מודרניות ולאומיות במזרח התיכון

המפגש בין האסלאם לאורח חיים מודרני במזרח התיכון כרוך במשברים אידיאולוגיים וחברתיים 
נית כגוף המוביל לעיצוב וניהול חברות מקומיות במהלך המאה רבים. עליית מדינת הלאום החילו
כלכלית ופוליטית של המערב הובילו למשברים פוליטיים -העשרים ועליונותו הטכנולוגית

וחברתיים שביטוים המובהק הוא עליית הגורמים הפונדמנטליסטים וחזרת האסלאם למרכז 
ום אסלאמיות. נבחן את הקשרים הבמה הפוליטית. שיאו של תהליך זה בעליית מדינות לא

המורכבים שבין צמיחת חברות לאומיות במזרח התיכון להופעת מסגרות אסלאמיות חדשות 
המבקשות להחזיר את האסלאם כמרכיב מרכזי במרחב הציבורי והפרטי. נדון בהשלכות של גל 

 יות באזור.תיכונ-ההפיכות והמהפכות העכשווי על עתידו של הקשר המורכב בין דת לחברות מזרח
 

 ייחוד תרבותי וחברתי –הבדואים 
 הקורס ידון במקומם של הבדווים בהיסטוריה של ארץ ישראל מהיבטים שונים: תופעת הנומדיזם

 היסטוריה של המזה"ת בכלל ובארץ ישראל בפרט; החדירה הבדווית לארץ ישראלבומקומה 
 מדינה; יחסי הבדווים עם -מראשית התקופה העות'מאנית ועד להקמת המדינה; יחסי בדווים

בקיבוע ויישוב  הכרוכותוהבעיות האוכלוסייה הסובבת; תהליכי קיבוע ויישוב הבדווים, התנאים 
תגובת  -הסתגלותיים נטאני והמתוכנן, היבטיםוהנוודים, מודלים של קיבוע, תהליכי העיור הספ

של הבדווים: המשכן  יםהתושב הבדווי לעיור. הקורס ידון גם בהיבטים תרבותיים ופולוקלוריסטי
 האישה. בתרבות הבדווית, מוסיקה, שירה, סיפורי עם, רפואה מסורתית ומעמד

 
 סמינריון –קולוניזציה והגלובליזציה -הדה תהליכי מול הערבית בחברה אינטלקטואלים

, בכלל ולמודרניזציה המערבי הערבים לאתגר האינטלקטואלים תובתגוב יעסוק הסמינריון
 בקרב האינטלקטואלים השונים האידיאולוגים יידונו הזרמים. היום ועד 01 -ה המאה מראשית

 המחשבה של בדינמיקה נדון .הערבי בעולם והמדינה החברה על והשפעותיהם, הדעות והוגי
. חשובים ואינטלקטואלים הוגים רעיונותיהם של את ונחקור היום ועד 01 -ה מהמאה הערבית

 תפקיד ואת ומקורותיהן הערבי האינטלקטואליות בעולם התמורות את ננסה להבין
 מזרח, לאומיות, מודרנה, מסורת, דת: של במשמעויותנדון  .כךל מענה במתן האינטלקטואל

  המורכבת היחסים מערכת בבחינת גם עסוקנ. ידי האינטלקטואלים-על ופורשו שנוסחו כפי ומערב
 .המערב ובין ותרבות חברה, דתכ אסלאם שבין
 סמינריון - הערבי בעולם ופוליטיקה צבא

 ההפיכות על יעמוד הסמינריון. הערבית בפוליטיקה הצבא במעורבות לדון הסמינריון מטרת
 הצבא תפקיד על יעמוד הוא. 21-ה המאה במהלך התיכון במזרח שהתרחשו הצבאיות והמהפכות
 וכישלונם ובמצרים בעיראק, בסוריה ההפיכות של ההצלחות את ויסביר הערבית בפוליטיקה

 במחצית שהוקמו האסלאמיות והתנועות הטרור ארגוני את גם הסמינריון יסקור, כן כמו. בירדן
 הסכסוך ועל מחד הערבית בזירה אלו ארגונים של ומעמדם והשפעתם 21-ה המאה של השנייה
 .מאידך ישראלי-הערבי

 
 התיכון המזרח לתולדות מבוא

 ועד( 08-ה המאה סוף) המודרנית מהתקופה החל התיכון המזרח בהתפתחות לדון הקורס מטרת
, זו בתקופה התיכון במזרח שהתחוללו המרכזיים בתהליכים יעסוק הקורס. 21-ה המאה מחצית
 יבחן הקורס. העצמאיות הערביות המדינות של והקמתן למודרניות מהשמרנות המעבר ועיקרם

 עצמן לבין בינן הגומלין ביחסי היתר בין וידון ומדינה מדינה כל של העצמאית התפתחותן את
 ארצות הגדולות והמעצמות מחד וצרפת בריטניה: באזור שפעלו העיקריות המעצמות לבין וביניהן
 .מאידך המועצות וברית הברית
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 המודרנית מצרים
 התהליכים את נתחנ. מצרים של וכלכלית חברתית הפוליטית בהתפתחותה דוןי הקורס

 בפתח מצרים: הקורס נושאי. ימינו ועד העות׳מאני כיבושה מאז המדינה שעברה ההיסטוריים
 אינטלקטואלים, הבריטי הכיבוש תחת מצרים; הבריטי והכיבוש עראבי מרד ;המודרני העידן

 מצרים; ועצמאותה מצרים התפתחות; 0101 ומרד הראשונה העולם במלחמת מצרים; ולאומיות
 נג׳יב בין והמאבק החופשיים הקצינים מהפכת; אזורית להגמוניה המאבק: 0148 ומלחמת

 והתגברות נאצר; ״קדש״ ומבצע סואץ משבר, בגדאד ברית: למערב מזרח בין נאצר; לנאצר
 בימי ושלום מלחמה; לשלטון סאדאת עליית; הימים ששתת ומלחמת, אש״ף: הערבית הלאומיות

 אנואר ורצח םהאסלא התגברות; סאדאת שלטון תחת ופוליטית כלכלית רפורמה; סאדאת
 מהפכת; מובארק של החוץ מדיניות; האסלאמי בטרור והמלחמה מובארק חוסני שלטון; סאדאת
 .מובארק והדחת הערבי האביב

 
 הפלשתינית הלאומית התנועה תולדות
 התשע המאה בשלהי הקמתה מאז הפלסטינית הלאומית התנועה של תולדותיה את יתאר הקורס
 לאורך התנועה על שעברו והתהפוכות המשברים, התהליכים את ויציג אלה ימינו ועד עשרה

 ושל פלסטיני ישראלי, מגוון מקורות מבחר יובא ובהרצאות הקריאה בחומר. הנסקרת התקופה
 הישראלי, השונים הנרטיבים של יותר רחבה הבנה תתאפשר באמצעותם, כאחד שלישי צד

 הקורס. השלישי הצד של מהכיוון אהנוש מצטייר וכיצד מהם אחד כל של לדרכו באשר והפלסטיני
 התגובות על ויצביע הפלסטינית הלאומית התנועה בתולדות מפתח ואירועי ציון נקודות יבחן

 השלכות את האפשר במידת וינתח ידם על הושפעה זו כיצד או כלפיהם התנועה של השונות
 שנות תחילת מאז בראשו ועומד שעמד לארגון יינתן נכבד מקום. התנועה עתיד על האירוע
( האסלאמי הג׳האד, החמא״ס) האסלאמי הזרם של עלייתו את הקורס יבחן וכן, אש״ף, הששים

 .אש״ף בפני האחרון בעשור מציב שהוא והאתגרים
 

 :עם ישראל תרבות אשכול
 

 מבוא למקרא
 המקרא בלימוד המסורתית נושאי הקורס: הגישה. מטרת הקורס להציע מבוא למקרא

 חוברה המקורי; כיצד הנוסח בעיות: המקראי הקאנון היווצרות: ומקרא ובפרשנותו; תנ״ך
המקרא;  של המדעית שבע״פ; הביקורת מסורת. המסורות שיטת. המקורות שיטת. התורה

 של הכללי במקרא; המבנה בו והשימוש ״תורה״ המקרא; המונח בחקר לאמונה מדע בין העימות
 המקראית ההיסטוריוגרפיה של ותה; התהוותההתהו על השערות וכן, מרכיביה, מסריה; התורה

 של להתהוותם ביחס במחקר היסטוריוגראפי; ההשקפות כחבור ראשונים וייחודה; נביאים
 וחיבורה; השירה התהוותה -הנבואה ראשונים; ספרות נביאים של עריכתם. ראשונים נביאים

כמעמד;  החכמה הקדום; המזרח מן הידוע רקע על החכמה בישראל המקראית; ספרות
 .המאוחרת ההיסטוריוגראפיה

 
 מבוא למחשבת ישראל א

 תוך הביניים בימי ישראל במחשבת העיקריים הנושאים סקירת הוא זה בקורס המנחה העקרון
 ובחינת זו בתקופה היהודית ההגות את המרכיבות, מנוגדות לעתים, תפיסות למגוון ביטוי מתן

 בימי היהודית ההגות של הרעיוני העושר הצגת הינה הקורס מטרת. שביניהן והשוני הדמיון
 בין נושאי .ומיסטיות רציונליסטיות-אנטי גישות לבין שיטתית פילוסופית חשיבה בין הנע הביניים

 המשיח, ישראל ומצוות; עם והחברה; תורה והאדם; האדם והעולם; אלוהים הקורס: אלוהים
 והגאולה

 
 מבוא למחשבת ישראל ב

 יצירת הוא הקורס של המנחה העקרון. האחרונות השנים במאה היהודית בהגות יעסוק הקורס
 הדגשת תוך המערבית בפילוסופיה החשובים הזרמים לבין המודרנית היהודית ההגות בין זיקה

 היהודית ההגות של כוללת תמונה יצירת הינה הקורס מטרת. ודתית לאומית כהגות ייחודה
-ארץ הקורס: הגות בין נושאי .דוגמטיות והעדר ההעז, רעיוני בעושר המאופיינת המודרנית
 דתי; מגמות השואה; פמיניזם עם דתית דתי; התמודדות מוקדמת; אקזיסטנציאליזם ישראלית

 האחרונות. השנים בעשרים ישראלית-היהודית בהגות
 

 סמינריון – 01 ה בשנות ישראל: מתהווה בחברה היסטורית ותודעה זכרון
 בפולמוסים יתמקד הקורס. וזהותה ישראל מדינת של עוצבה בהם השנים הם החמישים שנות

 פולמוסים נזכרים בה ובדרך המדינה של הראשונות בשנותיה הישראלית הציבוריות את שהסעירו
 מהפולמוסים אחד בכל שפעלו הכוחות הכרת על דגש יושם בקורס. לאחור במבט ונבחנים אלו

 הקשר יבחן בנוסף. פעולותיהם של טווח-והארוכות הקצרות וההשלכות עולמם תפיסת, מניעיהם
 .זמננו בני לפולמוסים הראשונים הפולמוסים בין
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 סמינריון – 0801-0104 היהודית החברה על והשפעותיה המודרניזציה
שונים של תהליכי המודרניזציה בחברה היהודית בעיקר באירופה בשנים  הסמינר יבחן הבטים

 ואנטישמיות אמנציפציה תהליכי, . הנושאים שייבחנו בסמינר כוללים: השכלה0104-0811
 היהודית במשפחה שהתחולל החברה היהודית; המשבר של המודרניזציה של מעצבים כגורמים
, התשע עשרה במאה המשפחתי בתא המשברבמשפחה; יתואר  האישה של בתפקידה והשינוי

 החברה למנהיגיה של את יחסה יהודים. נבחן לא עם יהודים נישואי של ותנותח התופעה
 חברה כמשבר. הרוחניים באמצעות בחינת השינוי במעמד הרבנים.תידון גם סוגיית המודרניזציה

 כאן נבחן . חדשות נורמות לעצמה ומאמצת נורמות ישנות על לוותר הנאלצת חברה היא במשבר
 התשע עשרה. המאה של השנייה במחצית, אירופה בעיקר במזרח, היהודים בקרב הפשיעה את

 
 ותלמוד  המ בתקופת היהודית בחברה ובנות נשים

 תיעוד וללא הציבורית העין מן הרחק חייה את שחיתה, היהודיה האשה עומדת הקורס במרכז
 עקיפות המקרים ברוב, עדויות להעלות ניתן, העתיקה הספרות מתוך, זאת עם. ישיר היסטורי

 בתקופות היהודית בחברה הנשים של חיים תמונת לצייר ננסה זה בקורס. היהודיה האשה לחיי
 והמורחבת הגרעינית במשפחה מקומה על נלמד. וזיקנה בגרות נעורים, ילדות: שונות חיים

 הקורס. של חז"ל בסיפור תובנות והעמקת יוצרת לקריאה הלומד את מזמין הקורס. ובחברה
 ואשר   2111-כ לפני שנוצרו היהודיות הספרותיות וליצירות חכמים של לעולמם הצצה מאפשר
 לכל זו לספרות נוחה גישה מקנה הקורס. זמננו בת-העשירה היהודית לתרבות תשתית מהווים

 מתחום עדכניות מחקר גישות לביטוי יבואו בקורס. מוקדם בידע צורך ללא דעת חובב
 מודרכת קריאה על יתבסס הקורס .מגדר ולימודי, וסוציולוגיה, ספרות, יהדות, ההיסטוריה

 הדגשת תוך, והלימוד העיון מתוך שעולים בנושאים פתוחים ודיונים הרצאות, נבחרים במקורות
 .לחיינו האלו הסוגיות של הרלבנטיות

 
 נשים במקרא

 -המקראי הכתוב פי על ובראשונה ובראש היהדות מקורות עפ״י האישה במעמד והדרישה הלימוד
 בקריאה אם המקראי בכתוב שורשיהן את מחפשות שונות עולם ותפיסות, ביותר מצוי להיות הפך

 הרבות החפירות. הרגיל המשמע פי על שלא ופרשנויות סימנים בחיפוש ואם, כדרש או כפשט בו
 העשירונו -, ועוד תורכיה סוריה, ימינו של עירק -מסופוטמיה של הקדומות התרבויות באזורי
 המקרא מן. המקראיים והספור החוק למוד בעת כרקע משמש זה חמר. אבותינו אודות רב בחמר
, יותר מתבהרת התמונה כעת אך, העולם מן נעלמו כבר אשר לתרבויות ופירורים שרידים עולים
 חברה בתחומי ולמנהגים למסורות משותף מוצא על, קדומים התהוות מקורות על להצביע וניתן
 של בתקופה עוסקים אנו כי להדגיש יש, המקרא עפ״י האשה של במעמדה דנים אנו כאשר. ואדם

 עזרא תקופת, לפנה״ס 011 -כ ועד, אברהם של עלייתו -לפנה״ס 0011 -מ. היסטוריה שנות אלף -כ
 החברה במבנה מעוגן, מכאן עולה שהוא כפי האשה של מעמדה. השני הבית ובניין, ונחמיה

 סמויים חוטים אך, שלו בדרכו התפתח הגדול השמי העץ על כענף ישראל עם. הקדומה בתקופה
 על אותו נלקט -המקראי בחמר נדון זה בקורס .הסביבה תרבויות אל אותו מקשרים לעין ונראים

, ממארי, מנוזי, מאשור, מבבל הממצאים בעשר שמוש נעשה צרכינו פי ועל, המקרא מן נושאים פי
 מן כמחצית היום ועד מאז -המכיל -מעמד, חברתי כמעמד באשה נדון. החיתים ומממלכת

 ואח״כ, היום עד אותנו מלווים הגדול ובחלקם, לנשים המיוחדים החוקים את נעבד. האוכלוסייה
 צברו, לידיהן שיחקו והנסיבות שהשעה משום או, אשיותן בזכות אשר המיוחדות לנשים נעבור
 .הנשים של חלקן מנת היו אשר הסייגים כל את ופרצו, וכח מעמד

 
 החדשה בעת ישראל בתולדות מפנה כתקופת 01 -וה 08 -ה המאות
 החברה את שאפיינו עיקריים מודרניזציה תהליכי בחינת את הלומד בפני להציג הקורס מטרת

 בין(. 0881-0811 בשנים בעיקר) עשרה והתשע עשרה השמונה במאות באירופה היהודית
 : שייבחנו התהליכים

 . ובמוסדותיה בקהילה * שינויים
 המאה ובראשית עשרה השמונה במאה היהודים בחיי מעצבים כגורמים והאמנציפציה * ההשכלה

 .עשרה התשע
 . היהודית וההנהגה החברה בתחומי והשפעותיה * החסידות

  

http://www.wgalil.ac.il/


 
 

  :לימודי שימור אשכול
 

 ואתגרים ערכים, תאוריות: לשימור מבוא
 ובסיבות, לגביה והתיאוריות השימור תורת בהתפתחות, השימור בתולדות עוסק הקורס

 באמנות השיעור דן כן כמו. ומבנים אתרים לשימור - והתרבותיות החברתיות - העיקריות
 להקנות הינה הקורס מטרת. בימינו התחום להתפתחות ובתרומתן השימור בתחום הבינלאומיות

  .המורשת ושימור תרבות ערכי בהקשר, השימור וליעדי לסיבות הבנה
 

 העתיקה בעת האדריכלות תולדות
 אחרי מעקב .העתיקה בעת הארכיטקטורה בהתפתחות והבנה בקיאות מטרות הקורס הן: הקניית

 של הארכיטקטוניים הערכים הבנת. העתיקה בתקופה ארכיטקטוניים רעיונות של גלגוליהם
 .העיר ובינוי הארכיטקטורה בתחום בתקופה המופת יצירות

 
 חופי ישראל:  מורשת, שימור ופיתוח

, אחד מצד. כיום ישראל בחופי הפיתוח צרכי לבין השימור גורמי בין הגומלין ביחסי עוסק הקורס
 ברמות ארכיאולוגיים ושרידים היסטורית מורשת, טבע משאבי בעלת נופית יחידה מהווה החוף
 מטרת. מואצים ותיירות פיתוח תהליכי העובר צפוף נדל״ן אזור הוא החוף, שני מצד. שונות

 והאם כיצד? היום עד נעשה מה, בחופים הבנויה המורשת של השימור באתגרי לדון היא הקורס
 ?הפיתוח צרכי לבין והימית החופית והסביבה האתרים שימור בין האיזון את לקיים ניתן

 
 ב+א היסטורים ובמבנים עתיקות באתרי וחומרים טכנולוגיות

 נושאי. העתיקה העת על דגש עם, ההיסטורית הבנייה טכנולוגית רזי לימוד הינה הקורס מטרת
 המאוחרת; בנייה והעות׳מאנית הצלבנית, הרומית התקופה ועד קדם מימי עתיקה הקורס: בנייה

 ברזל., אבן, סיד, אדמה: בנייה האבן; חומרי האדמה; בניית יבשה; בניית
 )לעדכן שינויים( :תאטרון לימודי אשכול

 
 לימודים מתודולוגים:

 
 שיטות מחקר 

 את המסדירים פרופסיונאליים וכללים דפוסים האקדמית לעשייה גם, המודרניים המקצועות ככל
 לתלמידי ןראשו מפגש מהווה קורסה. במלאכה העוסקים בקרב סטנדרטיזציה והיוצרים העשייה
 וכליו המחקרי ההיגיון - האקדמית העשייה מיומנות של תווך עמודי שני עם הראשון התואר

 מטרתו(. מדעית כתיבה) האקדמיים הספרות מקורות ומבנה הכתיבה וכללי( מחקר שיטות)
 לרכישה המדעית בשיטה נדון הקורס במהלך. המדעית החשיבה של הייסוד כלי את להקנות
 הייסוד וכלי המרכזיים מאפייניה, ידע לרכישת מקבילות מצורות הבחנתה, ידע וצבירת

 -ה מאחורי העומד בהיגיון נדון המדעית והקריאה הכתיבה כללי לימוד במסגרת. להפעלתה
 הקורס מטרת. מידע מקורות וציטוט לרישום שונות שיטות ונתרגל, האקדמי המסמך של ״שלד״

. המדעית והעשייה החשיבה של הייסוד נדבך את החברה במדעי המתחיל לסטודנט להקנות
. המדעיים המקורות ורישום הכתיבה, הקריאה לנושאי יוקדש אשר תרגיל יינתן הסמסטר במהלך

 .השיעורים במסגרת שנלמדו המחקר שיטות של מעשי תרגול יתקיים כן
 

 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לתלמידי מדעי החברה
 מיומנויות ולפתח סטטיסטית והסקה תיאורית בסטטיסטיקה בסיסי ידע להקנות הקורס מטרת

 לחישוב סטטיסטית בתוכנה שימוש. החברה במדעי שונים דעת בתחומי סטטיסטיקה יישום של
 לקורס. SPSS פלט מתוך סטטיסיות תוצאות וקריאת השונים הסטטיסטיים והמבחנים המדדים

הקורס:  נושאי .SPSS תוכנת באמצעות, בשיעורים שיילמדו התכנים של שוטף תרגול נלווה
 מדידה; לוחות וסולמות משתנים. יסוד מושגי. סטטיסטית והסקה תיאורטית סטטיסטיקה
 טווח, רבעונים, תקן וסטיית שונות, פיזור מרכזית; מדדי נטייה מדדי. גרפית הצגה. סטטיסטיים

 קשר: משתנים בין סטטיסטי תקן; קשר ציוני, מאונים - יחסי מיקום רבעוני; מדדי בין וטווח
 מדד. ספירמן המתאם מקדם: סידוריים למשתנים קשר מדד, פירסון המתאם מקדם, לינארי

 חד ליניארית ופישר; רגרסיה קרמר המתאם מקדם, תלות לאי בריבוע חי: שמיים למשתנים קשר
. נקודתי אומד. והתפלגותה; אמידה דגימה. סטטיסטית נורמאלית; הסקה משתנית; התפלגות

 למציאת בו ושימוש המרכזי הגבול משפט. ידועה G כאשר^ ל־ סמך-בר רווח. תחום ע״י אומד
(. Z-Test) נתונה G כאשר^  הפרמטר על השערות אוכלוסיה; בדיקת של ממוצע עבור סמך רווח

 ובדיקת בר־סמך רווח בין הקשר.  a תכונות(,  a) ושני ראשון מסוג המבחן; טעויות תהליך
 על הסקה. t סטטיסטיים; התפלגות במבחנים ושימוש חישוב: מינימלית a ־’ • a ההשערות
 השוואת: אוכלוסיות שתי של הממוצעים להפרש t ; מבחני(t-test) נתונה לא G כאשר^  הפרמטר
 השערות ־ P מזווגים; התפלגות מדגמים ממוצעי והשוואת תלויים בלתי מדגמים ממוצעי

: קשר מדדי על השערות בדיקת חניבינומי; מב קירוב, לפרופורציה סמך בר רווח, לפרופורציה
 בריבוע. חי, ספירמן, פירסון
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 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לתלמידי מדעי החברה )כלכלה ומיהל עסקים(
 מיומנויות ולפתח סטטיסטית והסקה תיאורית בסטטיסטיקה בסיסי ידע להקנות הקורס מטרת

 ,SPSS) סטטיסטית בתוכנה שימוש. החברה במדעי שונים דעת בתחומי סטטיסטיקה יישום של

Excel )מתוך סטטיסיות תוצאות וקריאת השונים הסטטיסטיים והמבחנים המדדים לחישוב 
 לוחות. יסוד מושגי. סטטיסטית והסקה תיאורטית הקורס: סטטיסטיקה נושאי .הפלט

 ; מאונים(ולרציף לבדיד) חציון, שכיח, ממוצע. מרכזיים גרפית; ערכים הצגה סטטיסטיים
בסיסיים;  מושגים. ההסתברות לתורת תקן; מבוא וסטיית שונות. פיזור ורביעונים; מדדי

. מקריים תלויים; משתנים בלתי מאורעות, השלמה ההסתברות נוסחת, מותנית הסתברות
 מדדי, התפלגויות סוגי, ההתפלגות פונקצית. ההסתברות פונקצית. בדיד מקרי משתנה

הבינומית;  ההתפלגות. בינומי מיקרי תכונותיהן; משתנה, ושונותוגבנוניות; תוחלת  אסימטרייה
 ההתפלגות. המרכזי הגבול משפט, הנורמלית הצפיפות; ההתפלגות פונקצית. רציף מיקרי משתנה

. סטטיסטית הבינומי; הסקה להתפלגות הנורמלי הקרוב. תקן ציוני. הסטנדרטית הנורמלית
 ידועה ;בדיקת G כאשר^ -ל סמך -בר רווח. תחום ע״י אומד. נקודתי אומד. אמידה. דגימה שיטות

 ושימוש חישוב: מינימלית a - a’ המבחן תהליך(. ZTEST) נתונה G כאשר^  הפרמטר על השערות
 סמך-בר רווח בין הקשר^ -ו a תכונות. ושני ראשון מסוג טעויות סטטיסטיים; חישוב במבחנים

 על ; הסקהt התפלגות(. TTEST) נתונה לא G כאשר^  פרמטר על ובדיקת ההשערות; הסקה
 אוכלוסיות - הממוצעים להפרש ; הסקהP הפרמטר אמידת(. PTEST) באוכלוסייה פרופורציה

 השערות תלויות; בדיקת בלתי אוכלוסיות - הממוצעים להפרש ; הסקה(מזווגים מדגמים) תלויות
 הפחותים; בדיקת הריבועים פירסון; שיטת מדד. לינארית לרגרסיה קרמר; מבוא מדד, תלות-לאי

-אי ; מבחנים(ANOVA) שונות לניתוח אינטרוולים; מבוא משתנים בין הקשר על ההשערות
 פרמטריים.

 
 מדעי המדינה: 

 
 מבוא לממשל ופוליטיקה

 מגוון את מדעית בצורה לבחון ניסיון שיטתי הוא המדינה מדע, אקדמי ומחקר ידע תחוםכ
 חלוקת ועיקרה, החיים תחומי בכל כמעט קיימת פוליטיקה. הפוליטיים בחיים הקשורות הסוגיות
 לא אך, לאחדים המשותפים כאלה) פרטיקולאריים יעדים של השגה לצורך בה והשימוש העוצמה
 ארגונים של, מדינות של המרכזיים ובמוסדות בגופים מתרכז הפוליטי המחקר עיקר(. לאחרים

 החיים של מרכזיים בהיבטים נוגעת הפוליטיקה. בינלאומיים גופים ושל גדולים( מדינתיים-תת)
 הדרכים מהן, הפוליטיים המוסדות תפקיד מהם, חברה נשלטת כיצד כגון הקבוצתיים האנושיים

 הקורס .נתונה בחברה המשאבים יחולקו וכיצד, החברתי הארגון לבין היחיד חיי בין איזון ליצירת
 של יותר רחבה בקשת נוגע אולם, מודרניות מערביות בדמוקרטיות פוליטיים בתהליכים מתמקד

 בתחום ומגוונים שונים בנושאים בסיסי ידע הקניית: הקורס מטרות .מדיניים ורעיונות משטרים
 יכולת, בולטים וחוקרים מרכזיות תיאוריות עם היכרות, הפוליטית והסוציולוגיה המדינה מדעי

 .נלמדים ומושגים וריותתיא לאור ואירועים טקסטים, תהליכים, מוסדות של ניתוח
 

 מבוא ליחסים בינלאומיים
 הסיבות: בקורס שיידונו הנושאים בין. הבינלאומית הפוליטיקה להבנת וכלים ידע מקנה השיעור
 ארגונים, בינלאומי סחר, ויישובם סכסוכים של הדינמיקה, בינלאומיים סכסוכים לפריצת

 על דגש יושם. וגלובליזציה, ובינלאומית פנימית פוליטיקה בין הקשר, אדם זכויות, בינלאומיים
 סוגיות להבנת אלה בתיאוריות השימוש ועל הבינלאומיים היחסים לניתוח תיאורטיות גישות

 המערכת של מדעי; התפתחותה כתחום הבינלאומיים הקורס: היחסים נושאי .אמפיריות
 הפרדיגמה: הבינלאומית בזירה מבניות; השחקנים גישות: הבינלאומית הבינלאומית; המערכת

 של מדינתיים-הפנים הבינלאומיים; המקורות ביחסים ומשמעותה ועיקריה; עוצמה המדינתית
מלחמה,  – הבינלאומיים ביחסים חוץ; אמצעים-במדיניות החלטות חוץ; קבלת-מדיניות

העל ושל המדינות -מעצמות של דיפלומטיה, בריתות, סיוע חוץ ותעמולה;  הפרספקטיבה
 הבינלאומיים. ביחסים נבחרות ועיקריה; סוגיות מדינתית-העבר הפרדיגמה הקטנות;

 
 משטר מדינת ישראל

 תקופת של הפוליטית המורשת: בישראל המשטר של יסוד בנושאי ודיון לימוד היא השיעור מטרת
 שוויון, האזרחית החברה, המשפט מערכת, המפלגות, המדינה בקורת, הממשלה, הכנסת, היישוב
 תקופת של הפוליטית הקורס: המורשת נושאי. הישראלית בחברה שסעים, האזרח וזכויות

אינטרס;  וקבוצות המדינה; מפלגות המשפט; ביקורת היישוב; הכנסת; הממשלה; מערכת
 הישראלית. בחברה ושסעים אזרח; פערים וזכויות ותפקידה; שוויון האזרחית החברה
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 מבוא למחשבה מדינית
 של מימיו החל. שנים אלפי של מפוארת היסטוריה בעל תחום הוא המדינית המחשבה תחום

 יחסים, ופוליטיקה ממשל) המדינה במדע רבים מקצועות. אנו ימינו ועד היווני סוקרטס
 מן הושפעו( הבינלאומיים ביחסים ותיאוריות דיפלומטיה, הבינלאומי משפט, בינלאומיים
 הפנים הפוליטית למציאות המדיניים ההוגים גדולי של התייחסותם. הפוליטית הפילוסופיה

 את לפרש ולניסיונם, חיו הם בה ההיסטורית התקופה של תולדה הייתה והבינלאומית מדינתית
 למאפייני הסטודנטים את יחשוף הקורס .התקופה אותה של המציאות את המניעים הכוחות

 כלים לסטודנט יקנה הקורס. מההוגים ואחד אחד כל של התקופה ולמאפייני המדינית המחשבה
 הפילוסופית.  ההגות של ביקורתי לניתוח

 
 המערכת הפוליטית הישראלית

מטרת הקורס היא לימוד, דיון וניתוח של הסוגיות הפוליטיות המרכזיות במדינת ישראל, תוך 
המורשת הפוליטית של תקופת : נושאי הקורסבין  בתיאוריות מתחום מדע המדינה. שימוש
המפלגות ; בין חוקי יסוד למהפכה חוקתית –ההיבט החוקתי ; וקרטיה הישראליתהדמ; היישוב

ערכת המשפט )ניתוח ; מהממשלה ; הכנסת; בחירות: שיטת הבחירות והתנהגות הבוחר; בישראל
 הישראלית(; ביקורת המדינה. סוגיות כמו: דת ומדינה, המיעוט בחברה

 
 

 החברה הפלסטינית
התיכון בתחילת המאה  מאז שהופיעה במזרח פלסטיניתהקורס יתאר וינתח את החברה ה

את התהליכים,  כחברה עצמאית, נפרדת מהחברה הערבית, ועד ימינו אלה. הקורס יציג עשריםה
ההפרדה בין  המשברים והתהפוכות שעברו על החברה הזאת במהלך התקופות השונות ובמרכזם:

הקורס  ה פלסטינית גדולה ונרחבת.ערביי ישראל לערביי ה"שטחים" והפיכת עבר הירדן לקהיל
הקמתה  ינתח תופעות חברתיות בחברה זו, יסביר מושגי יסוד ומונחים המלווים את החברה מאז

 הישראלית והפלסטינית ותוצאותיה. -ויעסוק גם בחיכוך בין שתי החברות
 

 מדיניות ישראל ביחס לפלשתינים והתפתחותה
 הפלסטינית הערבית החברה לבין הישראלית ההנהגה בין היחסים מערכת את יתאר הקורס

 עם הציונית ההנהגה של יחסיה בו יתוארו. ישראל מדינת הקמת ואחרי במהלך, לפני ומנהיגיה
 הממשל יחסי מכן ולאחר, המדינה הקמת ועד עשרה התשע המאה משלהי החל הערבית ההנהגה

 המשברים, התהליכים את יציג הקורס. לה ומחוצה בארץ הפלסטינית האוכלוסייה עם הישראלי
 לעבר מזוין ומאבק איבה מיחסי, הנסקרת התקופה לאורך אלה יחסים שעברו והתהפוכות

 בהן השונות הזירות ינותחו בקורס. שלום הסכם על חתימה ואף ושלוס פיו של תהליכים
 ישראל מדינת, המנדטורית א״י, העת׳מאנית האימפריה שטחי: זו יחסים מערכת התקיימה

 גם ילובנו בקורס. נוספות ומדינות לבנון, ירדן, עזה ורצועת המערבית הגדה הירוק״ ״הקו בתחומי
 .ועוד ההתנחלויות, ם-י מזרח, הפליטים סוגיות: כגון קשה במחלוקת שנויים נושאים

 
 

 הפוליטיקה של הבריאות בישראל
, פרטים) שחקנים של רחב מגוון מתוכו מכיל, אנושי ועניין פעילות של תחום ככל, הבריאות תחום

 שחקנים בין הגומלין יחסי. שלהם הפרטיקולאריים האינטרסים את לקדם הפועלים( וקבוצות
 המכונה עניין זירת יוצר מבוקשם בהשגת( נכשלים או) מצליחים הם בהם השונים והאופנים, אלא

, והבריאות הפוליטיקה בחקר יסוד מושגי נסקור הקורס במהלך.הבריאות״ של ״הפוליטיקה
 הם אותם באינטרסים, השונים בשחקנים ונדון, בישראל הבריאות מערכת מאפייני על נעמוד

 .רצונותיהם את לקדם בבואם ביניהם המתקיימים הגומלין וביחסי, מקדמים
 

 החברה האזרחית בישראל
התהוות מושג החברה האזרחית במדע המדינה סימן במידה רבה את התהליכים והתמורות 

לעיסוק  חקר הפוליטיקה עבר מעיסוק בהיסטוריה ובמסמכים . לינהפסציהדי שעברו על
 בהתנהגות האנושית ובמסגרות החברתיות והארגוניות השונות בהן מתבצעת התנהגות זו.

איבדה את קרנה בעיני חוקרים צעירים שהפנו את  –המוסד המרכזי בו התרכז המחקר  -המדינה 
תהליך זה  ולשוק הכלכלי. חברה )האזרחית(תשומת ליבם למסגרות אלטרנטיביות ובמיוחד ל

במיוחד  הוביל להתעניינות מרובה במסגרות הארגוניות דרכם פועלים אזרחי מדינות שונות,
ינות דמוקרטיות, על מנת ליטול חלק בתהליך הפוליטי. חוקרים זיהו מגוון רב של ארגונים מד

את פעולותיהם? ומהם  מבצעים והתארגנויות וביקשו להבין כיצד אלה נוצרים ומדוע? כיצד הם
אזרחים במדינה  ביקשו חוקרים לדעת, באיזה אופן יכוליםבעיקר תוצאותיה של פעילות זו? 

האינטרסים  להשפיע על גורלם, לעצב את המדיניות הנוגעת להם אישית, ולמקסם את
הללו  הפרטיקולאריים שלהם במסגרת הציבורית. נדמה היה כי הפתרונות למרבית השאלות

 מונות בחקר 'החברה האזרחית'.ט
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 סמינריון –הפוליטיקה הישראלית 
מטרת הסמינריון היא לימוד, דיון וניתוח של סוגיות נבחרות בפוליטיקה הישראלית. הסמינריון 
נועד להקנות ידע וכלים שיאפשרו לסטודנטים לנתח ולבקר סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה 

שם על ניתוח ״מחוץ לקופסא״ של סוגיות בפוליטיקה הישראלית: הדגש בסמינריון יו הישראלית.
מהותה של הדמוקרטיה הישראלית, המפלגות בישראל, התנהגות קואליציונית, שיטות בחירה, 
שלטון מקומי ושלטון מרכזי, אופוזיציה לוחמת/חולמת, ביקורת המדינה, מערכת המשפט, חוק 

 ההסדרים וחוק התקציב, ועדות חקירה בישראל.
 

 מדיניות בריאות וסביבה
 ל״פוליטיקה ובתקשורת במסחר, בתיעוש, בטכנולוגיה התפתחויות הובילו האחרונים בעשורים

 בעיקר התמקדה ״ הי ״הפוליטיקה, שקודמתה בעוד. מטריאליסטית-פוסט פוליטיקה - חדשה״
-הפוסט הפוליטיקה מתמקדת(, הביטחון ובראשם) הבסיסיים הקיום צורכי בהבטחת

 עצמית ובהגשמה חיים באיכות, וסביבה טבע משאבי בשימוש, טווח ארוך בקיום מטריאליסטית
 מדינות והובילו הפוליטי השיח את האחרונים בעשורים שינו אלה עניין מוקדי. הפרט של

 בעיקר) העולם אזרחי של החדש היום לסדר המותאמים ייחודיים מדיניות פרקי לפתח וארגונים
 מדיניות של השונים בהיבטים, ומעשי עיוני, בסיסי ידע להקנות היא הקורס מטרת(. המערבי זה

 .בישראל המדיניות זירת הדגשת תוך, המודרנית במדינה והבריאות הסביבה
 

 משילות הפרטה ופילנתרופיה במדינה המודרנית
ל משאבי המדינה על מעורבותן של המערכות הקורס עוסק בהשפעתו של תהליך ההפרטה ש

ות, במיוחד הממשלה, בקביעת מדיניות בתחומי הפעילות והחברתית והתרבותית במדינה הפוליטי
המודרנית. בחלק השני של הקורס נדון בכניסת גורמים פילנתרופיים לתחומי פעילות שבעבר היו 
נחלת המדינה ובעיקר שירותי רווחה, בריאות וחינוך. הקורס ייבחן תהליכים אלה כפי שבאו לידי 

 ניה הגדולה ובמדינת ישראל.ביטוי בבריט
 

 משטר ואידיאולוגיה בעידן המודרני
הקורס ידון בקשר בין הבטים תרבותיים והיבטים פוליטיים בפוליטיקה של המדינה המודרנית. 
אידיאולוגיה פוליטית היא בסיס עיקרי לעיצובן של תנועות ומפלגות פוליטיות. הבנת הקשר בין 

יונית בהבנת התהליך הפוליטי בעידן המודרני. יידונו בעיקר משטר ובין אידאולוגיה היא לכן ח
 היחסים המורכבים בין אידאולוגיה ואינטרס המדינה המודרנית.

 
 טכנולוגיה ופוליטיקה ביחסים הבינלאומיים

 –בעיקר טכנולוגיה צבאית ותעשייתית  –הקורס יקנה ללומד הבנת של התפקיד של טכנולוגיה 
. תפקידם של ארגונים כלכליים בינלאומיים כגון חברות לייצור במערכת היחסים הבינלאומית

נשק ותעשיות הקשורות לחלל ביחסים הבינלאומיים הולך וגובר ככל שהחברה הופכת יותר 
 מתוחכמת מבחינה טכנולוגית. הקורס יבדון הבטים שונים של תהליך זה.

 
 הכרעות גורליות: קבלת החלטות במדיניות חוץ

-מתקבלות בסביבה פוליטיתהמשפיעות על הישרדותן ועתידן של אומות, הכרעות גורליות 
מתקיימת סיטואציה ברור למקבלי ההחלטות שכלכלית פנימית וחיצונית, כאשר -אסטרטגית

נדון בשאלות העולות  .הדורשות הכרעות מדיניות מרחיקות לכתהמעלה דילמה או דילמות 
בין את ההקשר הפוליטי, ההיסטורי ממקרים בהם התקבלו הכרעות גורליות, וננסה לה

והאסטרטגי שלהן, נלמד את תהליכי קבלת ההחלטות ונכיר הסברים שונים שבעזרתם ננסה 
 לזהות תבניות חוזרות בנוגע לאותן הכרעות גורליות ששינו את דרכם ההיסטורית של אומות. 
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 משאבי אנוש:
 יחסי עבודה וניהול משאבי אנוש

 לתחום הנלווים תיאורטיים ומודלים יסוד למושגי, עבודה יחסי לתחום נתוודע הקורס במסגרת
, בישראל העבודה יחסי במערכת המגמות ואת ההיסטורית ההתפתחות את נסקור, כן כמו. זה

 השינויים את נבחן, בנוסף. הגלובליזציה ובתהליכי המקומי העבודה בשוק השינויים לאור בייחוד
 .בכלל העבודה יחסי מערכת על השפעותיהם ואת בודההע ובשוק העבודה בעולם המתרחשים

 הגלובליזציה תהליכי, העבודה בשוק העבודה; שינויים ושוק העבודה יחסי הקורס: תחום בנושאי
 ארגוני - מקצועיים עבודה; איגודים ביחסי תיאורטיות העבודה; גישות יחסי על והשפעותיהם

הפרטה;  ותהליכי בישראל מעסיקים ארגוניההסתדרות; : בישראל מקצועיים עובדים; איגודים
 העבודה. בשוק עתידיות ושביתות; מגמות עבודה קיבוציים; סכסוכי והסכמים קיבוצי ומתן משא

 
 התנהגות ארגונית 

 אי תנאי של בעידן הארגונית ההתנהגות בתחום ומעשיים תיאורטיים כלים הקניית מטרת הקורס
 ובתרבות הניהול בשיטות שחלו לתמורות דגש יושם בקורס. ארגונית ודינמיקה, משברים, ודאות

 הנושאים יידונו בקורס .ווירטואליים גלובליים וארגונים תחרותיות, חדשנות של בעידן הארגונית
 וקבלת תפיסות, וערכים אישיות, רצון ושביעות עמדות, ארגונית תרבות, ארגוניים מבנים: הבאים

 .ועוד, ותגמולים מעורבות, משרה עיצוב דרך עובדים והנעת הנעה תורות, היחיד של החלטות
, ודאות אי תנאי של בעידן הארגונית ההתנהגות בתחום ומעשיים תיאורטיים כלים הקניית

 ובתרבות הניהול בשיטות שחלו לתמורות דגש יושם בקורס. ארגונית ודינמיקה, משברים
 הנושאים יידונו בקורס .וירטואלייםו גלובליים וארגונים תחרותיות, חדשנות של בעידן הארגונית

, בארגונים תקשורת, בצוותים עבודה, קבוצתית החלטות וקבלת בקבוצה התנהגות: הבאים
 וניהול, ומו״מ קונפליקטים, שחיקה, לחצים, בארגונים ופוליטיקה עוצמה, אפקטיבית מנהיגות
 .ועוד, ארגוניים שינויים

 
 מבוא למינהל ציבורי

. הכללית הפוליטית המערכת בתוך הציבורי המנהל של במקומו יעסוק הקורס של הראשון חלקו
 הציבורי המנהל של פעולתו ותחומי תפקידיו לגבי השונות התפישות את הקורס יציג זה בהקשר

 והדרכים הפוליטיקה לבין המנהל בין הזיקה ניתוח תוך, שונות אידיאולוגיות תפישות פי על
 בעיצוב הכרוכות לסוגיות יתייחס הקורס, כן כמו. איכותי מנהל בצד פוליטי ביטוי לאפשר

 יעסוק הקורס של השני חלקו. גלובליות להשפעות החשופה פלורליסטית בחברה מדיניות
 התפיסות התפתחות: הבאים לנושאים התייחסות תוך הציבורי המנהל של הארגוניים במאפיינים
 .הארגונית המערכת, החלטות קבלת תהליכי, הניהוליות

 
 החלטות קבלת
, ניהוליות בעיקר, החלטות בקבלת מעשיים ניתוח וכלי תיאורטי רקע להקנות היא הקורס מטרת

 לא, ודאית: שונות החלטה וסביבות תנאים רקע על והארגון, הקבוצה, היחיד: מעגלים בשלושה
, קוגניטיבית פסיכולוגיה: שונים דעת בתחומי שמקורן תיאוריות יוצגו. סיכון ובתנאי ודאית

 התיאוריות בין( ההסכמה חוסר גם כמו) ההסכמה ותתואר וכלכלה חברתית, אבולוציונית
 .אלה מודלים של בהקשר היוריסטיקות ויבחנו החלטות בקבלת יישומיים מודלים יוצגו. השונות

 
 הערכת משאבי אנוש

 משאבי ניהול של במסגרת ביצוע הערכת תחום של והיישומים התיאוריה עם בסיסית הכרות
 ובחו״ל בארץ הערכה שיטות הפעלת של מקרים ותאור יסוד בעיות, עקרונות של הצגה תוך, אנוש

בין הנושאים  .עובדים בין הדיפרנציאציה תחום על שונות לתרבויות שיש ההשלכות של פיתוח
 וגיאוגרפיות; הערכת היסטוריות, אנתרופולוגיות גישות - העבודה לערכי בקורס: המקורות

 סולמות של המתמטי יותר; הבסיס טובים עבודה תנאי אחרי חיפוש של מתהליך כחלק עובדים
 בהערכה. המדידה; הטיות

 
 סמינריון –סוגיות בעיצוב מדיניות 

 העוסקות השונות המערכות את ונכיר, המדיניות לעיצוב שונות גישות במסגרת הסמינריון נסקור
, בריאות, חינוך, כלכלה, מרחבית מדיניות - שונים מדיניות תחומי. בישראל ויישומה בעיצובה
 לסוכנויות, בעיצובם ששימשו השונות לאסכולות התייחסות תוך יבחנו - ועוד רווחה, תעסוקה
, הכלכליות, החברתיות ולהשלכותיהן בהן המעורבות האינטרס לקבוצות, בהן העוסקות המדינה

 ידי על שיוכנו רפרטים אמצעותב תעשה השונים המדיניות תחומי סקירת. והסביבתיות
 . הקורס ספרות על בהיסמך, הסטודנטים
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 מיומנויות ניהול מתקדמות
 המגזר) ואזרחי הציבורי במגזר מנהלים של הניהול מיומנויות ופיתוח בבחינה עוסק זה קורס

. לפעול נדרשים הם בו המורכב הארגוני העולם עם להתמודד מנת על להם הדרושות( השלישי
 ומבססים תדיר המשתנים, לומדים ארגונים הארגונים של בהיותם ביטוי לידי באה זו מורכבות

, שונים ולאתגרים להשפעות חשופים כשהם, הגלובלית בסביבה, וחדשנות שינוי על הצלחתם את
 לארגונים הציבוריים הארגונים דומים אלו בכל. אדם וכוח הון של משאבים על תחרות תוך

 במגזר פותחו החדש הציבורי המנהל את המאפיינות הניהול ממיומנויות ניכר חלק ואכן, עסקיים
, טווח ארוכת וחשיבה דינאמיים לפתרונות אפקטיביים כלים מנהל בידי לתת נועדו הם. העסקי

 להיות המנהלים צריכים כך לשם. תדיר ומשתנות עמומות קרובות לעיתים המדיניות כשמטרות
 חלק .שונים ידע מתחומי השפעות ומטמיעה הסופגת דיסציפלינרית -אינטר לחשיבה מסוגלים

 - וציבוריים עסקיים - ארגונים של( case studies) בדוגמאות לדיון יוקדש מהקורס ניכר
 .מתקדמות ניהול שיטות המיישמים

 
 סמינריון -גישות חדשניות במשאבי אנוש 

הגישה המסורתית במשאבי אנוש מטעימה בניה של קריירה לינארית ויציבה, מדגישה קביעות 
בעבודה והתקדמות הדרגתית בסולם הדרגות, מבליטה חסמים בירוקרטיים, חוקיים 

ו, ומפרידה בין בית לעבודה, בין תקופת הכשרה לתקופת  ופרופסיונליים של מעבר מעיסוק למ
העסקה, בפרישה. הגישות החדשניות קוראות תיגר על תפיסות תעסוקה, ומסכמת את תקופת ה

אלה, מתוך ראיית העולם כדינמי ומשתנה, מתוך ההשלכות של ראייה לא לינארית של עולם 
העבודה, ועל סמך הכלכלה ההתנהגותית כמחליפה את תהליכי קבלת החלטות, נוצרת תמונה 

שות החדשות, ויחפשו דרכים בהן ניתן שונה של עולם העבודה. תלמידי הסמינריון ייחשפו לגי
 ללמוד על יישומן בעולם התעסוקה המשתנה. 

 
 סוציולוגיה: 

 
 מבוא לסוציולוגיה א+ב

 החברה של שיטתי בחקר ועוסק, אדם בני בין גומלין בפעולות מתמקד הסוציולוגיה מדע
 בחברה העוסקים רבים יישומיים לתחומים אקדמי בסיס מהווה הסוציולוגיה. האנושית
. בסיסי אקדמי ומחקר לימוד תחום שהוא, הסוציולוגיה את להציג היא הקורס מטרת. וארגונים

 ומונחים מרכזיות קלאסיות תיאורטיות פרספקטיבות הסטודנטים יכירו הקורס במהלך
 סטאטוס, ; נורמה?סוציולוגיה מהי הקורס:  נושאי .סוציולוגית״ לחשוב” וילמדו סוציולוגיים

 חברתיות; ארגונים ורשתות חברתית; קבוצות ; סטייה(סוציאליזציה) ותותפקיד; חבר
 היבטים - חברתי וריבוד שוויון ופוליטיקה; אי ומיסוד; כוח חברתי ובירוקרטיה; פיקוח

 סוציולוגיות. מעשיים; תיאוריות היבטים - חברתי וריבוד שוויון תיאורטיים; אי
 

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

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

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

 .ומודרניות פשוטות בחברות שנערכו מחקרים להכיר. התרבות
 

 הישראלית החברה
מּוְבנים הומתחים שונים  הקורס יעסוק באופנים שבהם החברה בישראל מתמודדת עם ניגודים

ניסיון להציב תמונה כוללת ייעשה בה מראשיתה. שהתרחשו בתוכה ועם תהליכי שינוי מהירים 
לימוד של המציאות וההיסטוריה של החברה  של החברה הישראלית בשנים האחרונות.

בין נושאי  המחשבה הסוציולוגית. באמצעות שימוש בכלי ניתוח מושגיים שליתבצע הישראלית 
לאומיות, זהות ; מבוא היסטורי; מבוא כללי ללימוד סוציולוגי של החברה הישראליתהקורס: 

תרבות בישראל וריבוי ; מעמד האוכלוסייה הפלסטינית; קולקטיבית, סולידריות ומשטרי שילוב
 .תרבות פוליטית; שוויון, מּוָדרים ואחרים-אי; אתניות יהודית; הגירה; תרבויות

 
 ברתית א+במבוא לפסיכולוגיה ח

 מרכזיים בנושאים ידע הקניית. והחברה היחיד בין הגומלין יחסי את החוקרת הדיסציפלינה גילוי
. להבנתם כלים והקניית היומיום בחיי חברתיים הדגשת חשיבות תהליכים .חברתית בפסיכולוגיה

 הקורס: תחומי נושאי .חברתיים תהליכים של להשפעתם ורפלקסיבית ביקורתית גישה פיתוח
 המחקר ושיטות החברתית; המתודולוגיה הפסיכולוגיה החברתית; תולדות הפסיכולוגיה
לסמכות;  וציות היענות, קונפורמיות: חברתית השפעה של תופעות החברתית;  בפסיכולוגיה

חברתית;  כתופעה שכנוע; תוקפנות/ עמדות עמדות, שינוי עמדה, מנהיגות;  וסגנונות מנהיגות
 קדומות. דעות חברתי;  חברתית; היסק תפיסה
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 סוציולוגיה של עבודה, פרישה וזיקנה
 פרישה, פנאי, אבטלה, עבודה כגון שונות סוגיות של הסוציולוגית המשמעות את בוחן הקורס
 מתייחסת הספרות. והמודרנית המסורתית בחברה, היחיד ועבור בכלל החברה עבור וזקנה

 הפכה כיצד נבחן הקורס במהלך. ההיסטוריה במהלך אלה בתופעות שחלו ולתמורות לשינויים
 ומהן שונים חיים בתחומי חברתי ממארג נפרד בלתי ולחלק בחיינו מרכזית להיות העבודה

 העבודה משוק פרישה בין הקשר יבחן בנוסף. שונות חיים בתקופות עבודה היעדר של ההשלכות
 .זו חיים בתקופת הפנאי משמעות ומה וזקנה

 
 סוציולוגיה של תרבות

מושג התרבות. הקורס  של והתחומים המאפיינים, ההגדרות עם ראשונית הקורס יקנה הכרות
יקנה ללומד הבנה של מושגי היסוד של התרבות האנושית ויינתח את החשיבות של תרבות להבנה 

  הסוציולוגית. 
 

 סוציולוגיה של הגירה
תהליכים שונים העוסקים הקורס ידון בהיבטים סוציולוגיה של תהליך ההגירה. ייבחנו 

בתהליכים חברתיים ותרבותיים שבין המהגרים, ארצות המוצא שלהם וארצות הקליטה שלהם. 
יושם דגש מיוחד על הבנה סוציולוגית של ההגירה כתופעה של שינוי ושל הסתגלות בחברה 

 הישראלית.
 

 שטחים פתוחים
מירתם כנגד הלחצים השונים הקורס יעסוק בערכיות השטחים הפתוחים, תפקודם ומדיניות לש

 יידון  נושא ברמה העולמית והישראלית. בכלל זה תבחן ההתייחסות למערך השטחים הפתוחים, 
כן הקרקע החקלאית כנדבך מהותי במארג השטחים הפתוחים, והשינוי האידיאולוגי ביחס אליה, 

תיישבות ההיבטים החברתיים של השטחים הפתוחים, המרחבים הפתוחים ומערך ההיידונו 
 ועוד. הרחבות יישובים על חשבון שטחים פתוחים ,בתוכם

 
 גישות במחקר פמיניסטי וחקר מגזר בישראל

 הקורס יעסוק בסקירת הזרמים העיקריים והגישות התיאורטיות המרכזיות במחקר הפמיניסטי,
 כמובהיסטוריה של התנועה הפמיניסטית ויידון במושגי היסוד בתחום, תוך התייחסות לסוגיות 

 הטרדה מינית, אונס, נשים בשוק העבודה, בצבא או בפוליטיקה. כמו כן יידונו המטרות והדילמות
 במחקר הפמיניסטי, ותיבחן השפעת הפמיניזם על הדיסציפלינות האקדמיות השונות. בנוסף יבחן

 .הקורס את השינויים שחלו במעמדן של נשים בחברה בכלל ובישראל בפרט
 

 דפוסי משפחה בישראל
 הקורס סוקר את הגישות התיאורטיות השונות בתחום המשפחה. במהלך הקורס יודגשו השינויים
 שחלו במוסד המשפחה בתחומים הבאים : מבנה, בחירת בני זוג, חלוקת תפקידים בין המינים,
 שלבים במחזור חיי משפחה, סגנונות משפחה והורות, משברים בחיי משפחה ועוד. לאור השינויים

 ה המשפחה בחברה בת ימינו יידונו בקורס שאלות הנוגעות במידת הרלוונטיות שלהרבים במבנ
 ההגדרות הקלאסיות, המסורתיות של המשפחה לצד ההגדרות חדשות וליבראליות יותר.

 
 סוציולוגיה של הגוף

 בשנים של התרבות בתיאוריה העיקריים מהנושאים אחד את מהווה הגוף של הסוציולוגיה
 מהדיון גדול חלק היום צובעת, הגוף סוגיית. גופנית ובזהות בגופניות עוסקת בהיותה, האחרונות

 והיסטורית תרבותית, החברתית המשמעות ומהי, הגוף באמת מהו השאלה. והרוח החברה במדעי
 דיסציפלינות אשר לשאלה הפכה, סובייקטים בין היחסים את עצבה זו משמעות וכיצד הגוף של

 בה מוצאות ואמנות תרבות לימודי או היסטוריה, פסיכולוגיה, פילוסופיה, סוציולוגיה כגון שונות
 הסטודנטים את ויחשוף ולזהות למגדר, לגוף הנוגעות השונות בסוגיות יידון זה קורס. עניין

 .ימינו בת בחברה הבמה בקדמת הגוף של מיקומו בעקבות המתעוררות לשאלות
 

 סוגיות בחקר הפנאי
סוגיית הזמן הפנוי הופכת לסוגייה מרכזית יותר ויותר בחברה המודרנית. הקורס ייבחן סוגיות 
שונות של השפעת הפנאי על ההתנהגות החברתית. ייבחנו נושאים כגון קשר בין פנאי לתרבות, 

 קשר בין פנאי לעבודה ועוד.
 

 סוציולוגיה של הרפואה
הבנה הסוציולוגיה של הרפואה. הקורס יקנה  בתחומי מטרת הקורס הינה בירור סוגיות שונות

 בסיסית של ההבטים הסוציולוגיה של הרפואה בחברה המודרנית.
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 קרימינולוגיה:
 

 תיאוריות בקרימינולוגיה א+ב
 ניתוח תוך השונות התאוריות תוצגנה. הקרימינולוגית המחשבה התפתחות את סוקר הקורס

 עובדתי ידע יקנה הקורס. והעבריינות הסטיה בנושא השונות התיאורטיות הגישות של וביקורת
 לדרכים הסטודנטים את ויחשוף עבריינית התנהגות של וגורמים תהליכים להבין אנליטית ויכולת
 וסטייה; מדידת פשיעה המושגים הקורס: הגדרת נושאי .אלו התנהגויות עם להתמודד שונות

 הקרימינולוגית; תיאוריות החשיבה חמדעית; פיתו תיאוריה עבריינות; ויקטימולוגיה; מהי
 ועבריינים. וסוציולוגיים; עבירות פסיכולוגיים, ביולוגיים בהיבטים קרימינולוגיות

 
 מבוא לפסיכולוגיה א+ב

. ויישומיה שלה המחקר שיטות, חוקרת שהיא התופעות, בסיסי כמדע הפסיכולוגיה עם היכרות
 שיטות למידת. הנדון העניין לצורך וליישומו למיונו, רלבנטי ידע לאיסוף יעילות שיטות למידת
 פסיכולוגי ידע בייצור התנסות. הפסיכולוגיה של שונים בתחומים ידע של ומעמיקה מקיפה להבנה

 הפסיכולוגיה הקורס: הגדרת נושאי .היומיום לחיי פסיכולוגי ידע ביישום והתנסות מדעי
 וטלאולוגיה; האדם דטרמיניזם: מוטיבציהשלה; למידה; תפיסה; קוגניציה;  כלליים ואפיונים

-בין והבדלים וחשיבה; אישיות חברתי; שפה כיצור רציונאלי; האדם-ואי רציונאלי כיצור
 וסיכום. אינטגרטיבי ושיקום; היבט טיפול, ופשיעה; סיוע עבריינות, חברתית אישיים; סטייה

 
 תורת הענישה א+ב

 לתקופה ועד ההיסטוריה משחר הענישה להתפתחות הקשורים בנושאים בסיסי ידע מקנה השיעור
 תחומים בשלושה יתמקד הקורס. הענישה של המוקדמת להתפתחותה ובהתייחס, המודרנית

 ובין לעבריינות הסיבות בתפיסת השינויים שבין ליחס דגש מתן תוך הענישה תולדות. א: עיקריים
, הרתעה, שיקום, גמול -הענישה מטרות. ב; והעבריינות הפשיעה על התגובה במדיניות התמורות

 בעונש התמקדות תוך ענישה דרכי. ג; והשלכותיה הענישה מגבלות, גם כמו, ופיצוי הרחקה
 בעשורים המאסר בעונש מואץ לשימוש המובילות חברתיות ובמגמות השפעתו, המאסר

 .למאסר מודרניות לחלופות התייחסות וכן, האחרונים
 

 סטייה חברתית א+ב
 השונים הסטייה וסוגי מדידתה, יחסיותה, הסטייה הגדרות עם הסטודנטים את יפגיש הקורס

 בעיות של סוציולוגים להיבטים הסטודנטים את לחשוף הקורס מטרת(. עברייניים ולא עברייניים)
 מרכזיות חברתיות סוגיות וניתוח לזיהוי כלים להקנות, וסטייה בעבריינות הקשורות חברתיות

 .בפרט הישראלית ובחברה בכלל המודרנית בחברה
 

 סמינריון עיוני –סוגיות במוסדות כוללניים 
 ורמות בדרגות כוללניים מאפיינים בעלי נוספים ומוסדות סוהר בית עם מטרת הסמינריון: הכרות

-ורה הסוציאליזציה תהליכי ניתוח. ואחרים הוסטלים, מוגן דיור, אבות בתי, פנימיות: כגון שונות
 יצירתית חשיבה פיתוח. המוסדות ותפקוד המבנה כלפי ביקורתית ראייה פיתוח. סוציאליזציה

 .אפשריות חלופות לגבי
 

 סמינריון מחקר –מימדים של אלימות 
 ברמת תרבותית-סוציולוגית מבט מנקודת אלימות התנהגויות של סוגים מגוון יבחן הסמינריון

 אלימה התנהגות של שונים לסוגים תיאורטיים הסברים למצוא ניסיון תוך, והמיקרו המקרו
: כגון תופעות יידונו הסמינריון במסגרת. זו לסוגיה המתייחסים תיאורטיים מודלים ובחינת

 במשפחה אלימות: כגון תופעות יבחנו, כן כמו'. וכד רצח, פיזית תקיפה, איומים, מילולית אלימות
 במקומות אלימות, ואלימות תקשורת בין הקשר, החינוך ובמוסדות בספורט אלימות, זוג בני ובין

 .ועוד והשלכותיה העבודה
 

 התנהגות אובדנית
מטרת הקורס היא להגדיל ולפתח את הבנת הלומד לתופעת האובדנות כתופעה חברתית ובהיבט 
לקבוצות עם פוטנציאל אובדני גבוה. תידון יחסיות הסטייה של התאבדות בתרבויות שונות, 

חון הכוונה למות. שכיחות התופעה בישראל ובעולם תהליך הגדרת ההתאבדות ובעייתיות אב
ושיטות המחקר האפידימיולוגי. נכיר הסברים תאורטיים לתופעה מגישות סוציולוגיות, 
פסיכולוגיות חברתיות ופסיכואנליטיות. נעסוק גם בסוגיה של הנגישות לאמצעים להתאבדות 

התאבדות בהתבגרות, בקרב  והתופעה של חיקוי התאבדות. ינותחו מאיצי אובדנות ונסיונות
צעירים, באמצע החיים, בזיקנה, במסגרות ספציפיות כגון צבא ובתי כלא, אסטרטגיות שונות 
למניעתה וסוגיות אתיות. הקורס עושה שימוש בתאוריות ומחקרים מהספרות המדעית, בדוחות 

יחסות רשמיים אודות התאבדות, ניתוח מקרים שהתפרסמו בתקשורת, בסרטים ובספרים והתי
 לתוכניות שונות למניעה.
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 עבריינות נוער
 צורת, מאפייניה, התופעה היקף בחינת תוך, ובעולם בארץ נוער בני עבריינות בתופעת ידון הקורס
, ייחודיותה תיבחן. וביולוגי קרימינולוגי, חברתי-פסיכו בהיבט וגורמיה התופעה של ביטויה

 של אחר פן ייבחן, בנוסף. נערות בקרב ביטוי לידי באה שהיא כפי התופעה של וגורמיה מאפייניה
 .לתחום והטיפול השיקום, החוק מערכת והתייחסות עבריין בנוער טיפול בצורות העוסק התופעה

 
 

 רב תרבותיות ופשיעה
 של והקרבנות העבריינות את המסבירות השונות התיאוריות את לבדוק: הן הקורס מטרות
 שיגור תהליך, כגון נושאים נבדוק הקורס במהלך .תרבותית רב בחברה אתני ומיעוט המהגר

 תרבותי לקונפליקט תיאורטי הסבר, קדומות דעות של הכוח, תרבותית רב בחברה הנורמות
 מעורבות, והאחר הזר נגד שנאה ופשעי בסטיגמאטיזציה יעסוק הקורס, בנוסף. ההגירה ומשבר

 .ובחוק בחברה והתגובה ועברם חדשים עולים, איתנים מיעוטים של בפשע
 

 תולדות עם ישראל:
 0111-0101 תולדות היהודים -המאה העשרים א: 

 העם עבר זו בתקופה. 0101 ועד 01-ה המאה מסוף בתקופה היהודים בתולדות יעסוק הקורס
 מדינת והקמת ובסופה התרחשו שני מאורעות מפתח: השואה לכת מרחיקות תמורות היהודי
 והאנטישמיות האמנציפציה השפעת - גיבוש בתהליכי היהודית החברהנושאי הקורס: . ישראל

היהודית; המרכזים היהודיים העיקריים בסוף המאה  החברה של מחדש התהוותה על המודרנית
 המרכזים; 01-ה המאה סוף לקראת מפתח כתופעת : אירופה והמזרח התיכון; ההגירה01ה

 וביטוייה היהודית אמריקה; הלאומיות פוןצ - 21-ה המאה וראשית 01-ה המאה בסוף היהודים
יהודיות; מלחמת העולם הראשונה  לאומיות כאלטרנטיבות הציונית והתנועה בונד; הפוליטיים

והשפעותיה; המרכזים החדשים: ארצות הברית; פולין; ארץ ישראל; לקראת השואה; השואה 
 והקמת מדינת ישראל. 

 
 האנטישמיות המודרנית -המאה העשרים ב: 

האנטישמיות בעת החדשה כרקע לשואה. ידונו מגמות עיקריות בתולדות  בתולדות יעסוק הקורס
האנטישמיות: האנטישמיות הקלאסית, האנטישמיות הנוצרית, הופעתה של האנטישמיות 
המודרנית והתגבשותה של תורת הגזע. כמו כן ידון הקשר בין האנטישמיות המודרנית לתיאוריות 

 יות נאצית כלפי היהודים.הגזע הנאצית ולמדינ
 

 סמינריון – 01 ה בשנות ישראל: מתהווה בחברה היסטורית ותודעה זכרון
 בפולמוסים יתמקד הקורס. וזהותה ישראל מדינת של עוצבה בהם השנים הם החמישים שנות

 פולמוסים נזכרים בה ובדרך המדינה של הראשונות בשנותיה הישראלית הציבוריות את שהסעירו
 מהפולמוסים אחד בכל שפעלו הכוחות הכרת על דגש יושם בקורס. לאחור במבט ונבחנים אלו

 הקשר יבחן בנוסף. פעולותיהם של טווח-והארוכות הקצרות וההשלכות עולמם תפיסת, מניעיהם
 .זמננו בני לפולמוסים הראשונים הפולמוסים בין

 
 סמינריון – 0801-0101 היהודית החברה על והשפעותיה המודרניזציה

 בשנים באירופה בעיקר היהודית בחברה המודרניזציה תהליכי של שונים הבטים יבחן הסמינר
 ואנטישמיות אמנציפציה תהליכי, השכלה: כוללים בסמינר שייבחנו הנושאים. 0101-0801

 היהודית במשפחה שהתחולל המשבר; היהודית החברה של המודרניזציה של מעצבים כגורמים
, עשרה התשע במאה המשפחתי בתא המשבר יתואר; במשפחה האישה של בתפקידה והשינוי
 למנהיגיה החברה של יחסה את נבחן. יהודים לא עם יהודים נישואי של התופעה ותנותח

 חברה. כמשבר המודרניזציה סוגיית גם תידון .הרבנים במעמד השינוי בחינת באמצעות הרוחניים
 נבחן כאן.  חדשות נורמות לעצמה ומאמצת ישנות נורמות על לוותר הנאלצת חברה היא במשבר

 .עשרה התשע המאה של השנייה במחצית, אירופה במזרח בעיקר, היהודים בקרב הפשיעה את
 

 0100-0101גרמניה הנאצית והיהודים א: גרמניה והיהודים 
. הקורס יעסוק בהתפתחות מדיניות הנאצים כלפי היהודים: בידוד, השפלה, הרחקה והשמדה

ו של תחיקת היהודים  לקיים דיון בנסיבות ההיסטוריות שהולידו את המעבר משלב אחד למ
 העסקים על והחרם הנאצים הקורס: עליית נושאי מהחברה הגרמנית ועד הפתרון הסופי.

 כשלב נירנברג וחוקי כנה על הותיקה הפקידות להחזרת בבידודם; תקנות ראשון כשלב היהודיים
 היהודים כלפי הנאצית במדיניות חזור-אל נקודת, 0108 יהודית; אירועי-האנטי בתחיקה מפנה

 
 0101-0140גרמניה הנאצית והיהודים ב: מלחמת העולם 

הקורס יעסוק בהתפתחות מדיניות הנאצים כלפי היהודים: בידוד, השפלה, הרחקה והשמדה. 
חיקת היהודים ו של ת לקיים דיון בנסיבות ההיסטוריות שהולידו את המעבר משלב אחד למ

הגטאות;  מראשית מלחמת העולם השנייה להשמדה: שלב  מהחברה הגרמנית ועד הפתרון הסופי.
 ההשמדה; מצעדי תהליך ותחילת ריינהארד מבצע, הקומיסרים פקודת: המועצות לברית הפלישה
 המוות.
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 חיי יום יום בגיטאות

 הקמת אודות המחקר בשדה במחלוקת שנויות לסוגיות להתוודע לסטודנטים יאפשר הקורס
 יהודי של היומיום בחיי נבחרים בהיבטים התמקדות תוך, השואה בתקופת היהודיים הגטאות
 שנכלאו היהודים ידי על שנחוו כפי, הנאצים ידי על לחיסולם ועד היווצרותם מראשית הגטאות
 ההיסטורי המחקר ובעקבות אחריהם שהותירו התיעוד באמצעות, ובליטא בפולין שונים בגטאות
 בגטאות הכלואים היהודים מן רבים לו שותפים שהיו העצום התיעוד מפעל יוצג .בנושא העדכני

 בקורס שילמדו בגטו החיים תחומי. אור ראו טרם שחלקם ארכיון חומרי מגוון ויובאו ובמחנות
, אתיקה, ופוליטיקה אידיאולוגיה, דת, רפואה, חינוך, וחברה תרבות, הגטו כלכלת: כוללים

 אידיאולוגיים, חברתיים דפוסים של והמשכיות מגדריות סוגיות, והפרטי הציבורי המוראל
 . המלחמה שלפני מהתקופה ודתיים

 
 ניתוח תעודות

 גם ובהם, חדשים מחקרים תוצאות בו שמתפרסמים, ורב עצום מחקר שדה כיום מהווה השואה
 חייב, אותה וחוקר בשואה המתעניין שכל, יסוד תעודות מספר ישנן, זאת עם. חדש ארכיוני חומר

 התפיסות לאור, משתנות לפרשנויות זכו הללו התיעודיים ה״עוגנים״ גם אך. להכירן
 תעודה פגישה בכל נקרא זה בקורס. הזמן עם שהתפתחו השואה על השונות ההיסטוריוגרפיות

 .אפשריות פרשנויות מספר על לעמוד וננסה, הללו היסוד מתעודות אחת
 

 ל השמדהילדות בצ
 בפני שעמדו החדשים האתגרים בו ילמדו. בשואה יהודיים ילדים של בעולמם יעסוק הקורס
 של אסטרטגיות תבחנה. שנוצרו החדשים החיים ותנאי להם שדאגו המבוגרים ובפני הילדים

 ילמדו כן. וקהילות ארגונים הורים, משפחות ידי על והן הילדים ידי על הן שאומצו התמודדות
 חינוכם, לרווחתם לדאוג מנת על שנקטו והאמצעים ילדים כלפי המבוגרים במדיניות סוגיות

 יהודים השנייה; ילדים העולם מלחמת לפני באירופה יהודים הקורס: ילדים נושאי .והצלתם
 ושל קהילה של התמודדות דרכי - בגרמניה יהודים כלפיהם; ילדים הנאצים מדיניות - בגרמניה

 במצבים ילדים של ילדים; התמודדויות ילדים; הצלת של בגיטאות; הישרדות יחידים; ילדים
 שונים.

 
 שיקום וזכרון בעקבות השואה

 הגירתם או לארץ לעלייתם ועד השואה לאחר באירופה השואה ניצולי של בעולמם יעסוק הקורס
 התמקדות תוך מחדש חייהם את לבנות אלו של נסיונותיהם יבחנו בקורס. אחרות למדינות
' הפליטה שארית' של והתארגנותה התהוותה העקורים היהודים תופעת. א: תחומים בשלושה
 הועדות: ובמעשה ברעיון הניצולים של הזיכרון פעילות. ב. ופוליטי חברתי לכח והפיכתה

 היהודית התרבות רקע על זאת כל. שפרסמו והספרים שפיתחו השיטות, שהקימו היסטוריות
 יהודים ילדים של שיקומם. ג. העם״ למען העם של ״היסטוריה של והגישה אירופאית המזרח

 שנקטו השונות החינוכיות האסטרטגיות ינותחו כן כמו. שליוו וההתלבטויות הדילמות על ניצולים
, והצלתם חינוכם, לרווחתם לדאוג מנת על שנקטו האמצעים, הילדים עם שעבדו המבוגרים

 .עבודתם על שהשפיעו החינוכיות והאידיאולוגיות
 

 א + ב סוגיות בתולדות השואה
. היבטים משלושה יהיה אלו בסוגיות הדיון. השואה מתולדות נבחרות בסוגיות יעסוק הקורס
 עם יהודית התמודדות-היהודי ההיבט. והביצוע ההחלטות קבלת, האידיאולוגי-הגרמני ההיבט

 לשני. והתנגדות הצלה, קהילתית פנים התמודדות. והרצח הרדיפה ומנגנון הנאצית המדיניות
 המלחמה ומהלך השניה העולם מלחמת לפרוץ שהביאו האירועים של ההיבט יצטרף אלו היבטים

 ההיבטים שלושת את המשלב מבט שרק יראה הקורס. היהודים של גורלם על והשפעתו עצמו
 ידיאולגיהוהא הנאצים הקורס: עליית נושאי .השואה אירועי של מלאה תמונה נותן האלו

 כיחידים גרמניה יהודי של ההתמודדות הנאצית; דרכי בגרמניה יהודית-אנטי הנאצית; מדיניות
 בתכניות ומקומם נוספות; הגיטאות גרמנית ומוטיבציות גזענות, וכקהילה; אנטישמיות

המוות;  מול אל בגיטאות היודנראטים; מנהיגות-בגיטו בגיטאות; מנהיגות הנאציות; חיים
: הצלה; המבצעים ונסיונות וביצוע; הצלה החלטה-הסופי הלוחמת; הפתרון היהודית ההתנגדות

 המוות. רגילים; צעדות אנשים או רגילים גרמנים
 

 רפואה נאציזם ושואה
 חיי חקר של ייחודית מזווית השואה התפתחות אחר להתחקות לסטודנטים יאפשר הקורס

 הנאציזם בתקופת הבריאות ומערכות הרופאים של המרכזית פעולתם את הבוחנת ,היומיום
 שיח של ובהיבטים ההיסטורי בהקשר, ה״קורבנות״ בקרב והן בקרב ה״רוצחים״ הן, והשואה

 אינטרדיסציפלינריים וכלים היבטים ויציע בנושא יסוד סוגיות לימוד יכלול הקורס .אקטואלי
 העולם מלחמת מתקופת ארכיוני תיעוד במגוון שימוש תוך, לתקופתנו הנושא והשלכותיו לבחינת
, החזותית האומנות מתחומי ביטויים, ולאחריה התקופה מן וסרטים תצלומים ,והשואה השנייה

 .וההנצחה הזיכרון בתחומי שיח ביטויי ומגוון, הבמה והקולנוע אומנויות
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 סמינריון –זכרון השואה בחברה הישראלית 
. הישראלית בחברה השואה ותודעת השואה זיכרון של המקום את לבחון היא הקורס מטרת
 וכיצד הזיכרון ואתרי הזיכרון מסגרות עוצבו, השואה זיכרון התגבש בהן הדרכים ייבחנו בקורס

 לקיום הראשונים העשורים על יושם מיוחד דגש. לתקופותיו בישראל הציבורי בשיח אלו השתלבו
 הניצולים של מקומם על הקורס יעמוד בנוסף. אייכמן משפט שעד לתקופה ובמיוחד המדינה
 הישראלית. בחברה שונות בקבוצות' מלמטה' שואה הנצחת ועל הישראלית בחברה

 
 משנאת ישראל ואנטישמיות דתית לאנטישמיות מודרנית 

מטרת הקורס לבחון את התפתחותה של האנטישמיות והמעבר משנאת ישראל "קלאסית" 
לאנטישמיות מודרנית. בין השאר יתקיים דיון בתופעות של שנאת ישראל בתקופה ההלניסטית 

 של בנסיבות דיוןוהרומית על רקע גזרות על הדת היהודית ועל בסיס הספרות האפיגראפית; 
 של ביטוייה ודרכי ביטוייה; אפיונה עוצמתה ודרכי, פייניהמא, הכנסייתית השנאה הולדת

הי"ט.  במאה הגרמנית האנטישמיות של הייחודית המודרנית; התפתחותה האנטישמיות
האנטישמיות כבסיס אידיאולוגיה לנאציזם. בניתוח תופעות אלה נבחן את עמדותיהם של 

י הקשר בין האידיאולוגיות חוקרים לנושאים אלה ונברר את הגישות השונות בשאלה מה אופ
 האנטישמיות למדיניות הנאצית כלפי היהודים. 

 
 זכרון השואה בחברה הישראלית

מטרת הקורס היא לבחון את המקום של זיכרון השואה ותודעת השואה בחברה הישראלית. 
בקורס ייבחנו הדרכים בהן התגבש זיכרון השואה, עוצבו מסגרות הזיכרון ואתרי הזיכרון וכיצד 
השתלבו אלו בשיח הציבורי בישראל לתקופותיו. דגש מיוחד יושם על העשורים הראשונים לקיום 

 המדינה ובמיוחד לתקופה שעד משפט אייכמן.
 

 סוגיות בחקר עדויות השואה
הקורס יעסוק בעדויות השואה בערכן ההיסטורי ובמשמעותן התרבותית, החברתית והאישית. 

ות בהתגבשותו זכרון השואה מראשיתו ועד היום. דגש מיוחד ילמד בו מקומן הייחודי של העדוי
יינתן על השנים הראשונות שלאחר השואה והדרך בה התגבשו יתוארו בו התיאוריה ופרקטיקה 
של גביית עדויות. דגש נוסף יהיה על עדויות מוקדמות של ילדים ניצולי השואה וההקשר החברתי, 

 התרבותי וההיסטורי לגבייתן.
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