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 YaelK@wgalil.ac.il   פרופ' יעל קשת     ראש החוג: 

 NohadA@wgalil.ac.il  ד"ר נוהאד עלי :יועץ לענייני סטודנטים
 dvap@wgalil.ac.ilA  9015211-04 -ליסאדוה פנט    רכזת החוג: 

      hiraa@wgalil.ac.ilS            , 9015323-04 -שירה אלון מזכירת החוג:
             

 
 סגל המרצים:

 
 YaelK@wgalil.ac.il  פרופ' יעל קשת

 ZeevS@wgalil.ac.il  ד"ר זאב שביט

 YuvalA@wgalil.ac.il  ד"ר יובל אשוש

 galil.ac.ilIdoL@w  ד"ר עדו ליברמן

 ShlomitM@wgalil.ac.il ד"ר שלומית מנור

 NohadA@wgalil.ac.il  ד"ר נוהאד עלי

 nap@wgalil.ac.ilA ד"ר אנה פרשיצקי
 

 ץ:מן החו
             amari@wgalil.ac.ilT            ד"ר ישראלי תמר

 
 מתרגלים:

 MaorA@wgalil.ac.il                 אסולין מאורמר 

     ereng@wgalil.ac.ilK             גב' גרינאוצקי קרן

           fratifami@gmail.comE        זיו אפרתי-קרני גב' 
 

סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות 
רתיות ובתהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי גומלין בין אנשים, בתופעות חב

המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים, כמו: ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, 
תה ימראשיתה כמדע מודרני היסוציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד. 

אנתרופולוגיה היא לימוד וחקר ם הדוקים עם האנתרופולוגיה. ההסוציולוגיה שלובה וקשורה בקשרי
התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות. הלימוד והמחקר האנתרופולוגיים 

ולהבין טוב יותר את האופן שבו חברות, ארגונים וקבוצות פועלים. מאפשרים להכיר עושר של תרבויות, 
מאפשר לסטודנטים להתוודע למגוון התופעות החברתיות והאנושיות  השילוב שאנו מציעים בחוג

המאפיינות חברות אנושיות בצד קבלת כלים מעשיים ללימוד ומחקר והשתלבות בתחומי עבודה שונים 
 הקשורים לאלה. 

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

חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות 
במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה הישראלית. במחלקה נלמדות תיאוריות  .החברתית

ות אוניברסליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי, ארגונים, עיור, סוציולוגיות הדנות בבעי
משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה, זהות חברתית. במהלך 
הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות המאפשרות להם 

 .ן עצמאילהעריך ולבצע מחקרים באופ

המאפשרת כניסה להתמחויות במגוון רחב מספק השכלה בסיסית רחבה אנתרופולוגי -הידע הסוציולוגי
התואר שלנו מבינים טוב יותר את החברה בישראל ומקבלים מגוון רחב של כלים  י. בוגרשל נושאים

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

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

 לימודיםבלימודי אנגלית נדרש הסטודנט לציון פטור עד סוף שנה ב' ל. 

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

 
 מבנה תכנית הלימודים

 שנה א'

 הערות נ"ז שם הקורס
 א+ב מבוא לסוציולוגיה

 
5  

   תרגיל א+ב מבוא לסוציולוגיה
 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית

 
4  

   ולוגיה חברתית תרגילמבוא לאנתרופ
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

 
5  

   מבוא לסטטיסטיקה תרגיל
 שיטות מחקר 

 
5  

   שיטות מחקר תרגיל
  19 סה"כ

 שנה ב'

 הערות נ"ז שם הקורס
 החברה בישראל א+ב

 
5  

   תרגילא+ב החברה בישראל 
  2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית

שי סטטיסטיקה למתקדמים ושימו
 מחשב

2  

  2 שיטות מחקר איכותניות

  8 קורסי בחירה

  4 פרו סמינריון

  23 סה"כ

 שנה ג'

     
 הערות נ"ז שם הקורס

  4 תאוריות סוציולוגיות א+ב

  2 תאוריות אנתרופולוגיות
  8 קורסי בחירה

  4 וןסמינרי
  18 סה"כ
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  סמינריונים
 הערות נ"ז שם הקורס

  4 ישראלדפוסי משפחה ב

 רב בחברה ובגוף בבריאות טיפול
 תרבותית

4  

  4 ומקומיות  מקום

 
 פרו סמינריון

 הערות נ"ז שם הקורס
  4 פרוסמינריון -דת ודתיות בישראל

  4 פרוסמינריון -סוציולוגיה של הרפואה

 
 

    קורסי בחירה
 הערות נ"ז שם הקורס

  2 בישראל ובעולם חברתי שוויון-אי
  2 חברתית גרפיהלדמו מבוא

  2 מבוא לסוציולוגיה ארגונית 
  2 וזקנה פרישה עבודה של סוציולוגיה

  2 מידע רפואי בעידן האינטרנט
  2 מזון תרבות ובריאות

  2 בריאות וסיעוד בחברה רב תרבותית
סטי וחקר מגדר יגישות במחקר פמינ

 בישראל
2  

  

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

 מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים. פתיחת מסלול או קורס 
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 שנה א' -תיאורי קורסים
 

 מבוא לסוציולוגיה א'+ב'
נושית. מדע הסוציולוגיה מתמקד בפעולות גומלין בין בני אדם, ועוסק בחקר שיטתי של החברה הא

הסוציולוגיה מהווה בסיס אקדמי לתחומים יישומיים רבים העוסקים בחברה וארגונים. מטרת הקורס 
היא להציג את הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחקר אקדמי בסיסי. במהלך הקורס יכירו 

הסטודנטים פרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו "לחשוב 
 יולוגית". סוצ

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
 12:00-13:30ד"ר שלומית מנור      א'    0220010-01ש'  

 
 מבוא לסוציולוגיה א+ב תרגיל

 60 /ת'  / נ"ז 0 /ש"ש 1
       17:00-17:45מר מאור אסולין    א'      0220011-01ש'  

 
 

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

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

שגים סוציולוגיים הקשורים לתרבות. לזהות את התרבות המפגש החברתי בחברה הישראלית. להבין מו
כגורם מעצב בהתנהגות החברתית, יחד עם הכרת גישות שונות בחקר התרבות. להכיר מחקרים שנערכו 

 בחברות פשוטות ומודרניות.
 60 /ש'  / נ"ז 4 / ש"ש 1.5
 10:00-12:45ד"ר אנה פרשיצקי     ד'    0220020-02א,  

 
 תרגילה חברתית  מבוא לאנתרופולוגי

 60 /ת'  / נ"ז 0 / ש"ש 0.5
       13:00-13:45'   דאפרת    -גב' זיו קרני  0220021-02א'  

 
 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב   

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

לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס במדדים השונים 
המרכיבים את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית 

מרכזיים במחקר החברתי: מודלים ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים ה
השוואתיים ומודלים של קשרים. במהלך הקורס ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה 

 .SPSSלמערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של משתנים באמצעות תוכנת 
 60 /ש'  /נ"ז 5 /ש"ש 2

 15:30-14:00ד"ר עדו ליברמן   א'    01-0220030ש'  
 
 

 תרגיל   -טטיסטיקה ושימושי מחשבמבוא לס
 60 /ת'  /נ"ז 0 /ש"ש 1

 16:45-16:00גב' קרן גרינאוצקי   א'    01-0220031ש'  
 
 

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

רת הדיסציפלינות הכלולות במדעי של השיטות המשמשות לייצור, איסוף וארגון ידע מדעי במסג
החברה. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בהבנת שאלות היסוד של המחקר החברתי, ניסוח שאלות 
והשערות המחקר, הגדרת המשתנים, התמודדות עם בעיות של מהימנות ותוקף ובבניית מערך מחקר 

מקצועיים ובלימוד שיטות מקצועי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשיטות שונות לבניית מדגמים 
שאלונים, ראיונות, תצפיות, ניסויים, שימוש בנתוני מערכת וכו' לסוגיהם  –מגוונות לאיסוף נתונים 

 .השונים על יתרונותיהם וחסרונותיהם ושילובם בתוכנית המחקר
 60 /ש'  /נ"ז 5 /ש"ש 2
 10:15-13:30 'הד"ר עדו ליברמן        0220040-02'  א
 



 

6 

 

 רגילת-שיטות מחקר
 60 /ת'   / נ"ז 0 / ש"ש 1
 10:00-8:30'  הגב' קרן גרינאוצקי        01-2200410'  א
 
 

 שנה ב'
 

 החברה בישראל א'+ב'
בהצלחה( עם ניגודים -הקורס יעסוק באופנים שבהם החברה הישראלית מתמודדת )בהצלחה ולא
בה מראשיתה. מתוך כך,  ומתחים שונים אשר מּוְבנים בתוכה ועם תהליכי שינוי מהירים המתרחשים

 ניסיון להציב תמונה כוללת של החברה הישראלית בשנים האחרונות.
לימוד של המציאות וההיסטוריה של החברה הישראלית באמצעות שימוש בכלי ניתוח מושגיים של 

תשתית לקורסי המשך ממוקדים ומתמחים יותר על החברה  -המחשבה הסוציולוגית. בניית גוף של ידע 
 ית. הישראל

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

 
 תרגיל-החברה בישראל א'+ב'

 60 /ת'  /נ"ז 0 / ש"ש 1
 16:45-16:00מר מאור אסולין      א'    03-2200510ש'  

 
 )מתוקשב(מבוא לפסיכולוגיה חברתית

הקניית ידע בנושאים מרכזיים . ין היחיד והחברהגילוי הדיסציפלינה החוקרת את יחסי הגומלין ב
הכוונה תשומת הלב על תהליכים חברתיים בחיי היומיום והקניית כלים . בפסיכולוגיה חברתית

 .פיתוח גישה ביקורתית ורפלקסיבית להשפעתם של תהליכים חברתיים. להבנתם
 60 /ש'  /נ"ז  2 /ש"ש 1

 ד"ר יובל אשוש        0220060-01א'  
 

 יסטיקה למתקדמים ושימושי מחשבסטט
להקנות הבנה בסיסית של אופן החשיבה הסטטיסטית. במהלך הקורס רוכשים הסטודנטים כלים 

. בקורס זה ילמדו הסטודנטים SPSSמעשיים בעיבוד נתונים סטטיסטיים מתקדמים, באמצעות תוכנת 
ות מדידה של משתנים ליישם מבחנים סטטיסטיים מתקדמים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמ

 וכן ילמדו כיצד מפרשים ומציגים ממצאים סטטיסטיים.
 60 /ש'  /נ"ז 2 /ש"ש 1

 13:30-12:00ד"ר עדו ליברמן      א'    01-2200700ב'  
 
 
 

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

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

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

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

נריוני, יתמקד בהקניית ידע ותרגול לעבודה סמנריונית עתידית. על ילמד, דת ודתיות בישראל. הסמהנ
  .נריוניתיכן, חלוקת הזמן תהיה בהתאם, עם דגש מיוחד על הנחיות אישיות בכתיבת העבודה הסמ

 60 /ש'  /נ"ז  4 /ש"ש  2
 14:00-15:30ד"ר עלי נוהאד  ג'      0220110-01ש'  
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 'שנה ג
 

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

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

 60 /ש'  / נ"ז 4  / ש"ש 2
 14:00-15:30שביט      א'  ד"ר זאב  0220090-01ש'  

 
 תאוריות אנתרופולוגיות

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

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

ביולוגיה,  ,אנתרופולוגיה? לאיזה דיסציפלינה מדעית היא קרובה ביותר וצריכה להידמות (סוציולוגיה
וגיות השונות. מהי חברה ותרבות (גוף האדם, טקסט, צופן בלשנות, ספרות וכו') לפי הגישות האנתרופול

 ?וכו')? כיצד מושפעת השאלה המחקרית שמנסח החוקר מהמסגרת התיאוריה שבה הוא דוגל
 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1

 12:00-13:30ד"ר אנה פרשיצקי     א'    0220100-02ב'  
 
 

 סמינריונים
 
 

 סמינריון -דפוסי משפחה בישראל
קר את הגישות התיאורטיות השונות בתחום המשפחה. במהלך הקורס יודגשו השינויים הקורס סו

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 הרבים 

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

 60 /ס'  / נ"ז 4 / ש"ש 2
 18:00-19:30ד"ר שלומית מנור      ג'    0220560-01ש'  

 
 

 לוגיה וקרימינולוגיהדו חוגי סוציו   סמינריון-מקום ומקומיות
מרכזי של החיים האנושיים והחברתיים. מטרה אחת של הסמינריון היא  הקשרכמו הזמן, המרחב הוא 

 "בירור מרכזיותם של המרחב והמקום בחיים החברתיים ובמחקר החברתי והצגת "מרחב", "מקום
בטים שונים של המקומיות ו"מקומיות" כמושגים רלבנטיים בדיון הסוציולוגי. תוך כדי כך יידונו גם הי

מטרה שנייה היא תרגול של עבודת מחקר שכל שלביה ייעשו על ידי הסטודנט/ית, החל . הישראלית
מטרה שלישית היא תרגול של כתיבת . מבחירת הנושא וכלה בכתיבת החיבור האקדמי המדווח עליה

עבודה סמינריונית חיבור אקדמי בדמות העבודה הסמינריונית. התלמידים יכתבו במסגרת הקורס 
שתעסוק בנושא הקשור עם מוקדי העניין בסמינריון, ותכלול היבט מושגי ואמפירי. במהלך הקורס 

 .תינתן הדרכה צמודה בכתיבת העבודה
 60 /ס'  / נ"ז 4 / ש"ש 2

 18:00-19:30ד"ר זאב שביט      א'    0220420-01ש'  
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 התמחות בבריאות ורווחה –סוציולוגיה 
 

 yaelk@wgalil.ac.il  ההתמחות: פרופ' יעל קשתראש 
 

עם  חוגי בסוציולוגיה-דו .B.A תכנית אקדמית המקנה תואר ראשון מציע החוג לסוציולוגיה

 עם חוג אחר לבחירה.  בבריאות ורווחה, בשילוב התמחות

נתפסים כנתיב , תעסוקה המרכזיים והמבוקשיםאחד ממוקדי המהווים ארגוני בריאות ורווחה 

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

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

להמשיך ללימודים מתקדמים יוכלו  ,יאות ורווחהבהתמחות בר ,בסוציולוגיה .B.A בוגרים בעלי תואר

למצוא את דרכם המקצועית בטווח רחב של עיסוקים. התוכנית מיועדת גם למי שכבר בתחום וכן 

לבריאות הנפש, בתי אבות, קופות ובתי חולים כלליים ועובדים בבארגוני בריאות ורווחה  והשתלב

השכלה אקדמית.  ללאכשו השכלה אחרת אך עדין מהם שכבר ר ,עמותות שונותוחולים, שירותי סיעוד 

 ולהעניק שירות מקצועי יותר ללקוחותיהם השונים. אופק תעסוקתיכך יתאפשר לעובדים אלו לקבל 

לאומיים, -כשירות חברתית ותרבותית, מדיניות להתמודדות עם מתחים אתנו הן סוגיות הליבה בתכנית

גורמים  בתכנית נשים דגש עלועוד.  לימודי זקנה -סיעוד בחברה רב תרבותית, מאגרי מידע רפואי, 

אקונומי ועוני, איכות הסביבה, -ים, כגון מצב סוציוא/נשמשפיעים על הבריאות והרווחה של החברתיים 

בתנאים הכלכליים והפוליטיים  כן נכיר. עודלאומיים, הגירה ו-סטיגמות, נטייה מינית, מתחים אתנו

ומקבלת  מרכזיתון בבריאות. ההוראה בנושאים אלה הולכת ונעשית שווי-המייצרים אי צדק חברתי ואי

ים חברתיים השפעות של הקשרתפתחויות באפיגנטיקה ובמדעי המוח חושפות ה דגש בינלאומי כאשר

 ביולוגיות לכאורה.הנראות מחלות על 

 

 :מבנה תכנית הלימודים

 נ"ז שם הקורס

 שנה א'
 5 מבוא לסוציולוגיה א+ב 
  תרגיל-מבוא לסוציולוגיה א+ב 

 4 מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
  תרגיל-מבוא לאנתרופולוגיה חברתית
 2 קורס בחירה בבריאות ורווחה

 5 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב
  תרגיל-מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

 5 שיטות מחקר 
  תרגיל-שיטות מחקר 

  21 סה"כ

 שנה ב'
 4 סוציולוגיה של הרפואה פרוסמינריון:

 5 החברה בישראל א+ב
  תרגיל-החברה בישראל א+ב

 2 מבוא לפסיכולוגיה חברתית
 6 קורסי בחירה בבריאות ורווחה 

 2 שיטות מחקר איכותניות 
 2 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

 21 סה"כ
 שנה ג'

mailto:yaelk@wgalil.ac.il
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 4 תיאוריות סוציולוגיות א+ב
 2 תיאוריות אנתרופולוגיות 

 4 טיפול בבריאות ובגוף בחברה רב תרבותיתסמינריון: 
 8 קורסי בחירה בבריאות ורווחה 

 18 סה"כ
 

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

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 

 
 שנה א' התמחות בבריאות ורווחה ורי קורסיםתיא

 
 מבוא לסוציולוגיה א+ב

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

ר אקדמי בסיסי. במהלך הקורס יכירו הסטודנטים הסוציולוגיה, שהוא תחום לימוד ומחק
 ."פרספקטיבות תיאורטיות קלאסיות מרכזיות ומונחים סוציולוגיים וילמדו "לחשוב סוציולוגית

 60 /ש'  /נ"ז  5 /ש"ש  2
        16:00-17:30פרופ' יעל קשת      ג'    0220010-02ש'  
     

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

 20:00-20:45'    המר מאור אסולין      0220011-03ש'  
 

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

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

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

 ות פשוטות ומודרניות.בחבר
 60 /ש'  / נ"ז 4 / ש"ש1.5

 18:00-20:45'  גד"ר אנה פרשיצקי        0220020-01'  ב
 
 

 תרגילמבוא לאנתרופולוגיה חברתית  
    60 /ת'   / נ"ז 0 / ש"ש 0.5
 21:45-21:00אפרת     ג'    -גב' זיו קרני  01-2200210ב'  
 

 מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב   
ת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר החברתי. מטר

הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר החברתי והכנה 
לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א' יעסוק הקורס במדדים השונים 

יסטיקה התיאורית. בסמסטר ב' נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית המרכיבים את הסטט
ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים במחקר החברתי: מודלים 

השוואתיים ומודלים של קשרים. במהלך הקורס ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה 
 .SPSSת מדידה של משתנים באמצעות תוכנת למערכי מחקר, השערות וסולמו

 60 /ש'  / נ"ז 5 / ש"ש 2
 17:30-16:00ד"ר עדו ליברמן   ה'    02-0220030ש'  

 
 

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

 0012:-4512:גב' קרן גרינאוצקי   ה'    04-0220031ש'  
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 שיטות מחקר
קניית היכרות עיונית עם שאלות היסוד, המטרות, השפה והמאפיינים העיקריים מטרת הקורס הינה ה

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

שתנים, התמודדות עם בעיות של מהימנות ותוקף ובבניית מערך מחקר והשערות המחקר, הגדרת המ
מקצועי. בחלקו השני של הקורס נעסוק בשיטות שונות לבניית מדגמים מקצועיים ובלימוד שיטות 

שאלונים, ראיונות, תצפיות, ניסויים, שימוש בנתוני מערכת וכו' לסוגיהם  –מגוונות לאיסוף נתונים 
 .וחסרונותיהם ושילובם בתוכנית המחקרהשונים על יתרונותיהם 

 60 /ש'  / נ"ז 5 / ש"ש 2
 18:00-21:30ד"ר עדו ליברמן      ג'    0220040-01ק'  

 
 תרגיל-שיטות מחקר

 60 /ת'   /נ"ז  0 /ש"ש  1
 21:30-20:00גב' קרן גרינאוצקי      ה'     02-0220041ק'  

 
 

 שנה ב'תיאורי קורסים 
 

 סמינריון-פרו -יולוגיה של הרפואה סוצ
קורס זה מציע היכרות עם תחום הסוציולוגיה של הרפואה ומאפשר לסטודנטיות/ים התנסות מודרכת 

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

סוציולוגית ביקורתית בתחום הבריאות והרפואה. בנוסף לכך חלקו הראשון של הקורס מיועד להקנות 
לתלמידים ידע על מושגי יסוד בתחום הסוציולוגיה של הרפואה ולספק הבנה על הקשריו החברתיים 

ה של והתרבותיים של הטיפול בבריאות. נתמקד במספר גישות וסוגיות מרכזיות בשדה הסוציולוגי
הרפואה. מרבית מקרי המבחן בהם נעסוק יידונו בהקשר הישראלי. במסגרת זו תתוודעו לתפקידם 
החשוב של גורמים חברתיים בתחום הבריאות והרפואה, תכירו מושגי בריאות וחולי והבדלים בין 

 גישות שונות לחקר הרפואה, תפתחו חשיבה ביקורתית לפערים במדדי בריאות בין קבוצות חברתיות
ומטרתו לאפשר  –ותרבותיות שונות בישראל. חלקו השני של הקורס יוקדש ללמידה בהדרכה אישית 

לערוך התנסות ראשונית באיסוף מאמרים אקדמיים, בכתיבת סקירת ספרות ובעריכת ראיון עומק 
 .במסגרת מחקר איכותני

 60 /ש'  / נ"ז 4 / ש"ש 2
 16:00-19:15פרופ' יעל קשת      ג'    0220430-01ק'  

 
 
 

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

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

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

 הישראלית. 
 60 /ש'  / נ"ז 5 / ש"ש 2

 16:00-17:30ד"ר עלי נוהאד      ג'    0220050-02ש'  
 

 תרגיל-רה בישראל א'+ב'החב
 60 /ת'  / נ"ז 0 / ש"ש 1

 20:00-20:45מר מאור אסולין      ג'    0220051-01ש'  
 
 

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

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

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

ל שלבי המחקר הכרה והבנה ש .הכרה והבנה של תהליך המחקר האיכותני על מושגיו היסודיים
 .הכרת מאפייני הספרות במחקר איכותני .האיכותני על כליו לאסוף ולניתוח נתונים

 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 18:00-19:30ד"ר יובל אשוש      ה'    0220540-02א'  

 
 סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

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

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

 60 /ש'  / נ"ז 2 /ש"ש 1
 18:00-19:30ד"ר עדו ליברמן      ה'    0220070-04ב'  

 
 שנה ג' תיאורי קורסים

 
 תאוריות סוציולוגיות א+ב

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

 .הסוציולוגית
 60 /ש'  / נ"ז 4 / ש"ש 2

 16:00-17:30ד"ר זאב שביט      ה'   0220090-02ש'  
 

 תאוריות אנתרופולוגיות
הקורס מציע היכרות עם תיאוריות מרכזיות באנתרופולוגיה, החל מראשית האנתרופולוגיה ועד 

השאלות ששואלים האנתרופולוגים ואת לאנתרופולוגיה העכשווית בימינו. תיאוריות קובעות את סוג 
סוג התשובות שהם נותנים, את הדימוי של תרבות וחברה, כפי שרואים אותן נציגי הגישות השונות, 

מהי  :ואת מהותה של האנתרופולוגיה כדיסציפלינה מדעית. נעסוק בקורס בשאלות הבאות
ביולוגיה,  ,להידמות (סוציולוגיהאנתרופולוגיה? לאיזה דיסציפלינה מדעית היא קרובה ביותר וצריכה 

בלשנות, ספרות וכו') לפי הגישות האנתרופולוגיות השונות. מהי חברה ותרבות (גוף האדם, טקסט, צופן 
 ?וכו')? כיצד מושפעת השאלה המחקרית שמנסח החוקר מהמסגרת התיאוריה שבה הוא דוגל

 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 16:00-17:30ג'      ד"ר אנה פרשיצקי    0220100-01ב'  

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

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

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

יזוקם והעצמתם ומדוע חולי וחולשה חשים וחווים שארגוני הבריאות הקונבנציונאליים תורמים לח
פציינטים נוטים להשתמש באלטרנטיבות לטיפול בבריאותם ובעת היותם במצבי משבר. בסמינריון 

 תרבותית.-יושם דגש על חקר חברה רב
 60 /ש'  / נ"ז  4 / ש"ש 2

 18:00-19:30פרופ' יעל קשת      ג'    0220570-01ש'  
 
 
 

 ג'-שנים ב' ו -קורסי בחירה
 
 

 ה חברתיתמבוא לדמוגרפי
גודל, מבנה וגידול אוכלוסין תוך תשומת  –הקורס יעסוק בלימוד המאפיינים הדמוגרפיים של החברה 

לב לשלושת התהליכים המרכזיים הקובעים מאפיינים אלו: ילודה, תמותה והגירה. במהלך הקורס 
מתן דגש על יוצגו מודלים בסיסיים, מדדים מקובלים, ומגמות עולמיות מרכזיות בתחומים אלו תוך 

הבנת החברה הישראלית באמצעות מודלים אלו. הקורס יעניק לסטודנט יכולת הבנה של תהליכים 
 דמוגרפיים תוך מתן פרשנות סוציולוגית לתהליכים אלו.
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 60 /ש'  /נ"ז 2 / ש"ש 1
 16:00-17:30ג'      ד"ר עדו ליברמן  0220290-01ק'  

 
 מבוא לסוציולוגיה ארגונית 

 דנטים לפרספקטיבה הסוציולוגית של התבוננות בארגונים.לחשוף את הסטו
להקנות להם ידע וכלים בסיסיים להבנת התופעה הארגונית בעולם המודרני על היבטיה השונים: 

 , תפקידי הארגונים, סוגי ארגונים ועוד.  ההיווצרות
 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 מתוקשב  ד"ר יובל אשוש  0220550-01'  ב
 
 

 חברתי בישראל ובעולם שוויון-אי
 להרחיב את הנלמד בנושא מרכזי זה בקורס מבוא לסוציולוגיה. 

להקנות ללומדים ידע אודות הגישות המרכזיות, והבנה של צורות החשיבה העומדות מאחורי 
שוויון -התיאוריה והמחקר הריבודים. להקנות ללומדים כלים בסיסיים לניתוח והבנה של סוגיות אי

 יומיום.שנתקלים בהן ב
 60 /ש'  /נ"ז 2 /ש"ש1
 18:00-19:30ד"ר זאב שביט      ג'    0220390-01'  ק
 
 

  תרבותית-בריאות וסיעוד בחברה רב
תרבותית המורכבת ממגזרים שונים, עולים ומהגרים -החברה הישראלית מאופיינת  כחברה שסועה ורב

ות ההקשר התרבותי במסגרת שהגיעו ממדינות שונות בעולם. כתוצאה מכך עולה המודעות לחשיב
תחומי הבריאות, הסיעוד והעבודה הסוציאלית. הקורס בוחן את השפעת מאפייני החברה הישראלית 

על הבריאות ומקצוע הסיעוד בישראל. המפגשים בין מטפלים ומטופלים מאוכלוסיות שונות, מושפעים 
-ס הן הכרות עם תיאוריות רבמן הרקע התרבותי והחברתי המגוון שממנו הם באים. מטרותיו של הקור

תרבותיות ופיתוח מודעות לשונות תרבותית ולהשפעתה על קבלת החלטות בתהליך ניהול הטיפול 
הסיעודי, וכן פיתוח היכולת לתכנן התערבות טיפולית וסיעודית איכותית מותאמת תרבותית. הקורס 

פי מאפיהן -שראלית עליעסוק בגישות טיפוליות המותאמות לקבוצות מיעוט מרכזיות בחברה הי
 . הייחודיים, כגון ערבים, חרדים, העולים מבריה''מ לשעבר ומאתיופיה, בהקשר של בריאות וסיעוד

 60 /ש'  /נ"ז 2 /ש"ש 1
 מתוקשב   ד"ר אנה פרשיצקי  0220590-01ב'  

 
  

 
 גישות במחקר פמינסטי וחקר מגדר בישראל 

ת ומציג את הזרמים העיקריים והגישות הקורס סוקר את ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטי
התיאורטיות המרכזיות במחקר הפמיניסטי. בנוסף מציג הקורס את מושגי היסוד בתחום, תוך 

התייחסות לסוגיות כמו הטרדה מינית, סחר בנשים, נשים בשוק העבודה, פוליטיקה ומגדר, משפחה, 
 .פמיניזם בחברה הערבית ועוד

 60 /ש'  /נ"ז 2 /ש"ש 1
 מתוקשב  ד"ר שלומית מנור    0220330-01ב'  

 
 )מתוקשב(מזון תרבות ובריאות 

בשנים  .הקשר בין תזונה לבריאות ובוודאי בין תזונה לקויה למחלות הובהר היטב במחקרים רבים
האחרונות אנו עדים למהפכת האוכל הבריא ששותפים לה לא רק הממסד הרפואי למוסדותיו וזרועותיו 

המזון ובכללם מה שהתרגלנו לקרוא יצרני המזון המהיר. אך השאלה מה נאכל  השונים אלא גם יצרני
ואיך נאכל אינה קשורה אך ורק לבלוטות הטעם שלנו. המזון שעולה על שולחננו, כמו זה שלא עולה 

עליו, הבחירות שלנו בשוק או בסופרמרקט, העדפת מקומות הקניה שלנו, כל אלה מעוצבים במידה רבה 
ייכותנו האתנית, מעמדנו הכלכלי ומשתנים רבים נוספים. בקורס זה נטפל לא רק מתרבותנו, השת

כלכליות -בבעיית השרידות וחלוקת המזון הלא שוויונית בעולם כולו אלא גם במשמעויות החברתיות
וסביבתיות הקשורות באוכל אותו אנו אוכלים. בחלקו הראשון של הקורס נסקור את המהפכות 

. בחלקו השני נדון במשמעויות התרבותיות, חברתיות ופוליטיות של האוכל. המרכזיות שעבר האוכל
חלקו האחרון של הקורס נוגע בסוגית המזון הישראלי ובתופעות עכשוויות הקשורות בתמורות בייצור, 

 שיווק וצריכת אוכל בחברה הישראלית. 
 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1

 פרופ' יעל קשת       0220580-01א'  
 



 

13 

 

 האינטרנט בעידןרפואי מידע 
בקורס זה הסטודנטים יכירו מגוון מערכות מידע רפואי ממוחשבות, אליהן ניתן להגיע דרך האינטרנט, 
שיאפשרו להם למצוא מידע רפואי מהימן. יילמדו עקרונות חיפוש המידע המקצועי, ודרכי חיפוש 

קורס נלמד על עקרונות במאגרי מידע מקצועיים ואקדמיים בתחומי הבריאות והרווחה. במהלך ה
ודרכים מקובלות להערכת  Evidence Based Practice (EBP) –ראיות -מבוססת-כלליים של פרקטיקה

מידע בנושאי בריאות ורווחה ומקורותיו. נדון גם בפער הדיגיטלי המקשה על חלק מהאוכלוסייה למצוא 
ול רכישת ותרגול מיומנויות בכיתת מידע רפואי ראוי ועל תפקיד המידען בגישור על פער זה. הקורס יכל

 מחשבים.
 60 /ש'  / נ"ז 2/ ש"ש 1

 18:00-19:30ד"ר תמר ישראלי      ה'    0220440-02ב'  
 

 האינטרנט בעידןמידע רפואי 
בקורס זה הסטודנטים יכירו מגוון מערכות מידע רפואי ממוחשבות, אליהן ניתן להגיע דרך האינטרנט, 

פואי מהימן. יילמדו עקרונות חיפוש המידע המקצועי, ודרכי חיפוש שיאפשרו להם למצוא מידע ר
במאגרי מידע מקצועיים ואקדמיים בתחומי הבריאות והרווחה. במהלך הקורס נלמד על עקרונות 

ודרכים מקובלות להערכת  Evidence Based Practice (EBP) –ראיות -מבוססת-כלליים של פרקטיקה
ורותיו. נדון גם בפער הדיגיטלי המקשה על חלק מהאוכלוסייה למצוא מידע בנושאי בריאות ורווחה ומק

מידע רפואי ראוי ועל תפקיד המידען בגישור על פער זה. הקורס יכלול רכישת ותרגול מיומנויות בכיתת 
 מחשבים.

 60 /ש'  /נ"ז  2/ש"ש  1
 18:00-19:30ה'      פרופ' יעל קשת  0220440-03ב'  

 
  ישה וזקנהסוציולוגיה של עבודה פר

הקורס בוחן את המשמעות הסוציולוגית של סוגיות שונות כגון עבודה, אבטלה, פנאי, פרישה וזקנה 
עבור החברה בכלל ועבור היחיד, בחברה המסורתית והמודרנית. הספרות מתייחסת לשינויים 

יות ולתמורות שחלו בתופעות אלה במהלך ההיסטוריה. במהלך הקורס נבחן כיצד הפכה העבודה לה
מרכזית בחיינו ולחלק בלתי נפרד ממארג חברתי בתחומי חיים שונים ומהן ההשלכות של היעדר עבודה 

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

 60 /ש'  / נ"ז 2 / ש"ש 1
 מתוקשב    ד"ר שלומית מנור  0220220-01א'  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


