
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 החוג 
 הרב תחומי

 לסטודנטים מתחילים שנה א' 
 שנתון תשפ"בב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 HaimS@wgalil.ac.il -ד"ר חיים שפרבר דוא"ל ומתאם אקדמי: ראש החוג
 wgalil.ac.ilZranE@   -דוא"לד"ר זיידיס ערן יועץ לענייני סטודנטים: 

 
 רכזות החוג: 

 ShlomitA@wgalil.ac.il    9015214-04שלומית אגוזי ,

 EtiH@wgalil.ac.il                   9015375-04אתי נאומה, 

 HadasM@wgalil.ac.il            9015229-04הדס מלכה, 
 
 

 סגל המרצים:



 VictorO@wgalil.ac.il  אוקסמן ויקטורפרופ' 
RonenI@wgalil.ac.il   רונן יצחק פרופ' 

OzG@wgalil.ac.il   ד"ר גוטרמן עוז
 EfratG@wgalil.ac.ilד"ר גיל להט אפרת                         
 MichaelL@wgalil.ac.ilפרופ' לסקר מיכאל                         

 ShlomitM@wgalil.ac.il  מנור שלומיתד"ר 
MochamadS@wgalil.ac.il  ד"ר סואעד מוחמד

wgalil.ac.ilMiriamO@   מרים ד"ר עופר 

anap@wgalil.ac.il  ד"ר פרשיצקי אנה

YardenaS@wgalil.ac.il   שאול ירדנהד"ר 

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

 HaimS@wgalil.ac.il   ד"ר שפרבר חיים
 natSh@wgalil.ac.ilד"ר שטייגמן ענת                           

 
  מן החוץ: מרצים

 
 GoldaB@wgalil.ac.ilד"ר בלס גולדה                               
 TammarK@wgalil.ac.ilד"ר כץ פלד תמר                            

 YaronP@wgalil.ac.il   ד"ר פשר ירון
 DanielaO@wgalil.ac.ilד"ר אוסצקי שטרן דניאלה            

 ananF@wgalil.ac.ilJ                              ד"ר פלאח ג'נאן
 
 

  מתרגלים:
 MaorA@wgalil.ac.il   מר אסולין מאור

                           SaosanS@wgalil.ac.ilגב' שלבי סאוסן
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 :תכנית הלימודים לתואר ב.א רב תחומי מבנה

 מדעי הרוח ומדעי החברה. -התואר הרב תחומי כולל שני תחומי לימוד 

 נקודות זכות 120. על הסטודנטים לצבור מסגרת הלימודים לסטודנטים בתואר חד חוגי

 נקודות זכות 120נקודות זכות מתוך  60: בתחום זה על הסטודנטים לצבור תחום מדעי הרוח

 תחום מדעי הרוח מורכב משתי חטיבות לימודים:                                

 נקודות זכות 30 –לימודי תרבות )חובה(  .א

 נקודות זכות  30 –לימודי המזרח התיכון ולימודי שואה )חובה(  .ב

   נקודות זכות 120נקודות זכות מתוך  60: בתחום זה על הסטודנט לצבור תחום מדעי החברה

 תחום מדעי החברה מורכב משתי חטיבות לימודים:                                 

 נקודות זכות 30 -לימודי משאבי אנוש )חובה(   .א

 נקודות זכות 30 –לימודי מדעי החברה )חובה(  .ב

 60נקודות זכות בחוג הרב תחומי ו 60: על הסטודנטים לצבור מסגרת הלימודים לסטודנטים בתואר דו חוגי

 כות בחוג הנוסף בו הם לומדים.נקודות ז

נקודות זכות, באופן הבא: שתי  20סטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי חייבים ללמוד בשלוש חטיבות בנות 

 נקודות זכות(. 20נקודות זכות( וחטיבה אחת במדעי החברה )סך הכל  40חטיבות במדעי הרוח )סך הכל 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 החברה מדעי חוגי חוגי/דו חד-הלימודים תכנית
 

 הלימודים תכנית
 

 :שנה א'
 

 נ"ז שם קורס מספר קורס חטיבה
 2 אוריינות אקדמית מדעי החברה 0511010-01 מתודולוגיה

 2 אוריינות אקדמית מדעי הרוח 0511020-01 
 5 מבוא לסטטיסטיקה 0700020-01 
 0 תרגיל –מבוא לסטטיסטיקה   
 4 מבוא לניהול 0725080-01 אנושמשאבי 
 4 התנהגות ארגונית 0721060-01 

 3 מושגי יסוד באנתרופולוגיה 0511030-01 מדעי החברה
 3 מושגי יסוד בסוציולוגיה 0511040-02 

 4 מבוא ללימודי תרבות 0611070-01 תרבות
 4 מבוא לפילוסופיה 0511080-01 
 2 התרבות הקלאסית 0611030-01 

 4 מבוא לתולדות המזרח התיכון 0631010-01 תיכון + שואהמזרח 
 2 גרמניה א' 0621010-01 
 2 גרמניה ב' 0621020-01 

 41   סה"כ
 
 
 
 
 

 :שנה ב'
 
 

 נ"ז שם קורס מספר קורס חטיבה
 3 שיטות מחקר  מתודולוגיה
 4 פסיכולוגיה פרט וארגון  משאבי אנוש

 2 ואסטרטגיה תרבות ארגונית  
 4 פיתוח והכשרת עובדים ומנהלים  

 3 מבוא לפוליטיקה  מדעי החברה
 3 מבוא לפסיכולוגיה וקרימינולוגיה  
 3 מושגי יסוד בכלכלה לתלמידי מדעים  

 2 מבוא למשפט  תרבות
 2 מושגי יסוד בתרבות עם ישראל  
 2 מבוא לפוסט מודרניות  
 2 רב תרבותיות  

 4 התיכון בן זמננוהמזרח   מזרח תיכון + שואה
 2 קורס בחירה  
 2 קורס בחירה  

 38   סה"כ
 
 



 

 
 
 

 שנה ג'
 
 

 נ"ז שם קורס מספר קורס חטיבה
 4 סמינריון מדעי הרוח  סמינריונים

 4 סמינריון מדעי החברה  
 2 קבלת החלטות  משאבי אנוש

 4 מגמות חדשות במשאבי אנוש  
 3 מבוא למגדר  מדעי החברה

 2 היבטים שונים –החברה בישראל   
 2 מבוא לקיימות  
 4 להיות אירופי  
 4 תרבות ישראלית  

 2 ניתוח תעודות  מזרח תיכון + שואה
 2 מבוא לדת ומדינה  
 4 ירדן  

 4 מצריים  בחירה
 2 חיי יום יום בגטאות  
 2 ילדות בצל ההשמדה  

 41   סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 אוריינות אקדמית מדעי החברה
 

קריאה וכתיבה אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה הינם כלי מרכזי ומשמעותי ללמידת הסטודנטים, להצלחתם 

בהתמודדות עם מטלות אקדמיות שונות הנדרשות מהם במסגרת הלימודים האקדמיים, גם כן להתפתחותם 

, בכך רגילההשונה מהכתיבה אקדמית הכתיבה שהולפיתוח כישוריהם השפתיים והאקדמיים. חשוב לציין, 

, לכן היא גם מצעי מרכזי ללימוד, לעיבוד להפקה ולהפצה של ידע ושל רעיונות במסגרות אקדמיותאהיא ש

 הצלחת אותו תהליך מצריכה, אשר תהליך רפלקסיבי מדיטטיבי המעורר חשיבה וגם מארגן אותהכ נתפסת

. כתיבת חיבור מדעי מתבססת על כללים ויסודות כתיבה אקדמית מרכזיים ומהותיים שנלמד לימוד והתנסות

במסגרת הקורס, והם: כתיבה מהימנה, ארגון רעיונות ופסקאות ברצף לוגי, שימוש בשפה ברורה, בהירה 

פי כללים ותמציתית. על מנת להשיג התוצר הרצוי והוא "חיבור אקדמי מדעי", נדרשת קריאת מקורות מדעיים ל

מוסכמים ועל בסיס נורמות נהוגות בשיח האקדמי. בנוסף, הקורס יקנה לסטודנט כלים ומיומנויות של ניתוח 

אקדמי המתבסס על מיומנויות השוואה, מיומנויות של עריכת אינטגרציה, מיומנויות של הערכה ומיומנויות 

רס הסטודנטים יכירו דרכי איסוף של מידע של עיבוד מידע ממקורות אקדמיים שונים. יתר על כן, במסגרת הקו

 אקדמי וחשיפה למאגרי מידע אקדמיים שונים, שיועילו להם בלימודיהם האקדמיים באופן כללי. 

 60נ"ז / ס' /  2ש"ש /  1
 18:00-19:30 ב'יום        גב' שלבי סאוסן / 051101/  א'

 16:00-17:30יום ב'       שאול ירדנה / ד"ר  051101ב' / 
 18:00-19:30יום ד'        פלאח ג'נאן  ד"ר/  051101/  א'
 60נ"ז / ק' /  2ש"ש /  1

 20:15-21:45יום ב'        / גב' שלבי סאוסן  051101ק' / 
 
 

 וחאוריינות אקדמית מדעי הר
 

מטרת הקורס אוריינות אקדמית במדעי הרוח להקנות לסטודנטים יכולת להתמודד עם קריאה במדעי הרוח 

ובמיוחד עם כתיבת עבודות במדעי הרוח. בתחומי מדע שונים יש הבדלים בדרכי כתיבת עבודות. בעוד במדעי 

ומקובל לאזכר את המקורות עליהם מסתמכים בגוף הטקסט, במדעי הרוח  APAהחברה מתקיימת שיטת ה

 נוקטים בשיטה שונה. 

השיטה. בשיטה זו יש חשיבות מרכזית , וחלק ניכר מקורס זה יוקדש להכרת MLAהשיטה ידועה בשם שיטת 

להערות שוליים. הערות השוליים מופיעות בתחתית העמוד וקוראה בעבודה יכול בכל זמן נתון לראות על מה 

 מחבר העבודה מסתמך בכתיבה שלו.

 
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לתלמידי מדעי החברה

מטרתו של קורס זה היא להקנות לסטודנטים את היכולת להבין ולהפעיל חשיבה אקדמית וליישמה באמצעות 

 כלים סטטיסטיים תוך הבנה בסיסית של עקרונות הסטטיסטיקה התיאורית וההסקתית בתחום מדעי החברה.

טיות כגון: טבלאות בסוף הקורס התלמידים ידעו לתאר ולפרש נתונים סטטיסטיים בעזרת מגוון שיטות סטטיס

 שכיחות, גרפים וחישוב מדדים שונים אודות הנתונים תוך הבחנה בין המקרה הבדיד והמקרה הרציף.

 60' / שנ"ז /  5ש"ש /  2
 08:30-10:00יום ו'    / פרופ' אוקסמן ויקטור  070002ש' / 

 11:30-13:00/ ד"ר שאול ירדנה            יום ד'  070002ש' / 



 

 

 

 

 תרגיל –יסטיקה ושימושי מחשב לתלמידי מדעי החברה מבוא לסטט

 60נ"ז / ש' /  0ש"ש /  1

 20:30-21:15יום ב'             / טרם נקבע  070002ש' / 

 10:15-11:00יום ו'    / מר אסולין מאור 070002ש' / 

 20:30-21:15יום ב'            / טרם נקבע  070002ש' / 

 11:15-10:30יום ד'            / טרם נקבע  070002ש' / 

 10:15-11:00יום ב'            / טרם נקבע  070002ש' / 

 
 60' / קנ"ז /  5ש"ש /  2

 16:00-19:30יום ד'   / אוקסמן ויקטור  070002ק' / 

 

 תרגיל –מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב לתלמידי מדעי החברה 

 60' / קנ"ז /  0ש"ש /  1

 20:00-21:30יום ב'         / טרם נקבע  070002ק' / 

 

 מבוא לניהול

חלקו הראשון של הקורס יעסוק במקומו של המנהל הציבורי בתוך המערכת הפוליטית הכללית. בהקשר זה יציג 

הקורס את התפישות השונות לגבי תפקידיו ותחומי פעולתו של המנהל הציבורי על פי תפישות אידיאולוגיות 

שונות, תוך ניתוח הזיקה בין המנהל לבין הפוליטיקה והדרכים לאפשר ביטוי פוליטי בצד מנהל איכותי. כמו כן, 

הקורס יתייחס לסוגיות הכרוכות בעיצוב מדיניות בחברה פלורליסטית החשופה להשפעות גלובליות. חלקו השני 

חסות לנושאים הבאים: התפתחות של הקורס יעסוק במאפיינים הארגוניים של המנהל הציבורי תוך התיי

 התפיסות הניהוליות, תהליכי קבלת החלטות, המערכת הארגונית.

 60' / שנ"ז /  4 ש"ש / 2

 14:00-15:30יום ב'         / ד"ר גוטרמן עוז  0725080ש' / 

 60' / קנ"ז /  4ש"ש /  2

 12:00-13:30יום ו'    / ד"ר גיל להט אפרת  0725080ק' / 

 20:00-21:30יום ב'   / ד"ר גיל להט אפרת  0725080ק' / 

 
 

 התנהגות ארגונית 

מטרת הקורס התנהגות ארגונית היא להקנות ידע ולספק כלים לניתוח התנהגות אנושית בארגונים, אשר 

תבחן בשלוש רמות: רמת הפרט, רמת הקבוצה ורמת הארגון כולל זיקות הגומלים ביניהן. בקורס התנהגות 

 יים, אישיות, ערכים, ארגונית ידונו היבטים של התנהגות הפרט כמו תפיסה חברתית, למידה, הבדלים בין איש

 

 



 

 

רגשות ועמדות כלפי עבודה, שביעות רצון מהעבודה, קבלת החלטות אישית, הנעה ופריון. ברמת הקבוצה ידונו 

 היבטים של דינאמיקה קבוצתית ומערכת היחסים בין קבוצות, קבלת החלטות בקבוצה, עבודת צוות, 

יטיקה בארגונים, התמודדות עם קונפליקטים וניהול תקשורת בארגונים, מנהיגות וניהול בארגונים, כוח ופול

משא ומתן. בחלק האחרון של הקורס נעסוק בתהליכים ארגוניים אשר יעסקו בארגון כמערכת, סביבת 

 הארגון, תרבות ואקלים ארגוני, המשאב האנושי במבט כולל ותהליכי שינוי ופיתוח ארגוני. 

 60' / שנ"ז /  4ש"ש /  2

 16:00-17:30יום ב'        שטייגמן ענת  / ד"ר 0721060ש' / 

 16:00-17:30יום ב'     / ד"ר גיל להט אפרת  0721060ש' / 

 60' / קנ"ז /  4ש"ש /  2

 08:30-12:00יום ו'     / ד"ר גיל להט אפרת  0721060ק' /  

 

 מושגי יסוד באנתרופולוגיה

האנתרופולוגיה היא חקר המין האנושי בכל מקום ולאורך כל התקופות. תכליתה לגבש הכללות על בני האדם 

 והתנהגותם ולנסות לפענח את חידת הרבגוניות האנושית. 

חרר תשהל .שונות בעולם, פשוטות ומודרניותותרבויות ידע לגבי חברות את ה: להרחיב ןמטרות הקורס ה

תרבותיות שונות, כבסיס להבנה של מציאות המפגש -מגישה אתנוצנטרית במגע עם בני קבוצות חברתיות

לזהות את התרבות כגורם . הקשורים לתרבותאנתרופולוגיים החברתי בחברה הישראלית. להבין מושגים 

כיר מחקרים . להבאנתרופולוגיה מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר התרבות

 פרימיטיביות פשוטות.שנערכו בחברות 

 60נ"ז / ס' /  3ש"ש /  1.5

 11:00-13:30יום ב'     / ד"ר פרשיצקי אנה  0511030' / א

 60נ"ז / ק' /  3ש"ש /  1.5

 16:00-18:30יום ב'     / ד"ר פרשיצקי אנה  0511030ק' / 

 

 מושגי יסוד בסוציולוגיה

גומלין בין בני אדם, ועוסק בחקר שיטתי של החברה האנושית. המדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות 

ארגונים. מטרת הקורס היא בהסוציולוגיה מהווה בסיס אקדמי לתחומים יישומיים רבים העוסקים בחברה ו

הסטודנטים להציג את הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. במהלך הקורס יכירו 

בין הנושאים  לחשוב סוציולוגית״.”פרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו 

 הנלמדים בקורס: תרבות, נורמות וערכים חברתיים, סוציאליזציה וריבוד חברתי.

 60נ"ז / ס' /  3ש"ש /  1.5

 17:45-20:15יום ב'    / ד"ר פרשיצקי אנה  0511040א' / 

 13:00-15:30יום ד'       ד"ר מנור שלומית /0511040א' / 

 



 

 

 מבוא ללימודי תרבות

( מתמקדים בתפקידה של תרבות בעולם המודרני. לימודי תרבות מדגישים Cultural Studiesלימודי תרבות )

את מושג התרבות על ידי הדגשת התהליכים שדרכם תרבות נוצרת. יינתן דגש יתר לתהליכים ולא לתוצרים 

ולנקודות מחלוקת ומשבר במקום להמשכיות. נעסוק בתחילה בהבנה מהם לימודי תרבות ומכאן נצא ללימוד 

 בהבטים תיאורטיים שונים. לאחר מכן נטפל בהוגים מרכזיים ובהם: הורקהיימר, אדורנו,  המונח תרבות

בנג׳מין, פייר בורדיה,  רולנד ברת׳ ועוד. בנוסף לאלו נעסוק בנושאים המרכזיים כיום לתחום דעת מתפתח זה 

וצריכה ותרבות ובהם פוסטמודרניות, פוסט קולוניאליות ולאומיות, תרבות ומרחב, תרבות ומדיה, תרבות 

בזירה הציבורית. הרצאות הכיתה יעסקו במבטים תיאורטיים תוך שילוב מקרי מבחן מהמציאות הישראלית 

על מנת להנגיש ולהציג את הפן המעשי ויום יומי של מבטי התרבות השונים וחשיבותו של המבט הבינתחומי 

 שאופייני ללימודי תרבות. 

 60' / שנ"ז /  4ש"ש /  2

 16:00-17:30יום ד'     / ד"ר שפרבר חיים  0611010ש' / 

  14:00-15:30יום ג'      / ד"ר שפרבר חיים 0611010ש' / 

 60' / קנ"ז /  4ש"ש /  2

 18:00-21:30יום ב'      ד"ר כץ פלד תמר /0611010ק' / 

 

 התרבות הקלאסית ומורשתה: מושגי יסוד, ערכם ומשמעותם

רומי -דתיים של העולם היווני-הדעת ובהיבטים החומריים, האמנותיים והרוחנייםהשיעור עוסק בתחומי 

הקרוי "התרבות הקלאסית". נושאים עיקריים: המיתולוגיה ועולם האלים הקדומים, אתונה ורומא, אישים 

מפורסמים, הומרוס וכתבים היסטוריים, אתרים וממצאים ארכיאולוגיים של התקופה הקלאסית. במסגרת 

ם המרכזיים ניתן דגש מיוחד למושגי יסוד של התרבות הקלאסית שהתגלגלו עד זמננו וכיצד עלינו הנושאי

 להבין את משמעותם ואת תרומתם לדורות הבאים.

 60' / סנ"ז /  2ש"ש /  1

 17:30-19:00יום ג'     / ד"ר בלס גולדה  0611030א' / 

 / ד"ר בלס גולדה / טרם נקבע 0611030ב' / 

 

 ת המזרח התיכוןמבוא לתולדו

( ועד מחצית המאה 18-מטרת הקורס לדון בהתפתחות המזרח התיכון החל מהתקופה המודרנית )סוף המאה ה

. הקורס יעסוק בתהליכים המרכזיים שהתחוללו במזרח התיכון בתקופה זו, ועיקרם המעבר מהשמרנות 20-ה

התפתחותן העצמאית של כל מדינה למודרניות והקמתן של המדינות הערביות העצמאיות. הקורס יבחן את 

ומדינה וידון בין היתר ביחסי הגומלין בינן לבין עצמן וביניהן לבין המעצמות העיקריות שפעלו באזור: בריטניה 

 וצרפת מחד והמעצמות הגדולות ארצות הברית וברית המועצות מאידך.

 60' / שנ"ז /  4ש"ש /  2

 18:00-19:30יום ב'    / פרופ' יצחק רונן  0631010ש' / 

 



 

 

 10:00-11:30יום ג'     / פרופ' לסקר מיכאל  0631010ש' / 

 60' / קנ"ז /  4ש"ש /  2

 / פרופ' יצחק רונן / טרם נקבע 0631010ק' / 

 

 1933-1939גרמניה הנאצית והיהודים א': גרמניה והיהודים 

פלה, הרחקה והשמדה. לקיים דיון הקורס יעסוק בהתפתחות מדיניות הנאצים כלפי היהודים: בידוד, הש

בנסיבות ההיסטוריות שהולידו את המעבר משלב אחד של תחיקת היהודים מהחברה הגרמנית ועד הפתרון 

 הסופי. נושאי הקורס: עליית הנאצים והחרם על העסקים 

 היהודיים כשלב ראשון בבידודם; תקנות להחזרת הפקידות הוותיקה על כנה וחוקי נירנברג כשלב מפנה

 חזור במדיניות הנאצית כלפי היהודים.-, נקודת אל1938יהודית; אירועי -בתחיקה האנטי

 60' / סנ"ז /  2ש"ש /  1

 20:15-21:45יום ב'               / ד"ר עופר מרים  0621010א' / 

 16:00-17:30יום ד'                   / ד"ר פשר ירון  0621010א' / 

 60' / קנ"ז /  2ש"ש /  1

 16:00-17:30יום ד'    / ד"ר אוסצקי שטרן דניאלה  0621010ק' / 

 

 1939-1945גרמניה הנאצית והיהודים ב': מלחמת העולם 

הקורס יעסוק בהתפתחות מדיניות הנאצים כלפי היהודים: בידוד, השפלה, הרחקה והשמדה. לקיים דיון 

הודים מהחברה הגרמנית ועד הפתרון בנסיבות ההיסטוריות שהולידו את המעבר משלב אחד לשל תחיקת הי

הסופי.  מראשית מלחמת העולם השנייה להשמדה: שלב הגטאות; הפלישה לברית המועצות: פקודת 

 הקומיסרים, מבצע ריינהארד ותחילת תהליך ההשמדה; מצעדי המוות.

 60' / סנ"ז /  2ש"ש /  1

 20:00-21:30יום ב'      / ד"ר עופר מרים  0621010ב' / 

 16:0-17:30יום ד'          / ד"ר פשר ירון  0621010ב' / 

 60נ"ז / ק' /  2ש"ש /  1

 18:00-19:30יום ד'    / ד"ר אוסצקי שטרן דניאלה  0621010ק' / 

 

 

 

 

 

 

 

 


