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1 
100.1629  

 (100.3629)מ"א 

 עדי ארליךד"ר  )קורס שנתי( אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורות
 אייל בן אליהוד"ר 

 14:00-16:00 ג' נופי ידע - דרך הרוח 100.1629 א 2

ת הברזל, דתות פגאניות לאורך התקופות הפרסית, הגליל הוא חבל ארץ שבו צמחו, גדלו וחיו דתות ואמונות שונות לאורך השנים, החל בדת הכנענית בתקופת הברונזה, עבור בדת הישראלית בתקופ
הביניים , וחידוש היישוב היהודי בערי הקודש בגליל בראשית העת החדשה. כל דת שישבה במרחב הנדון הלניסטית ורומית, הדת היהודית והיווצרות הנצרות במאות הראשונות לספירה, הדת המוסלמית בימי 

ה. לאחר ביזנטית והן בעת החדש-ת, הן בתקופות הרומיתקיימה פולחן בעל אופי ומקום מיוחד. הפגאנים סגדו לאליליהם במקדשים, במרחב הפתוח ובמרחב הפרטי. הפולחן היהודי בגליל התרכז בבתי כנס
 טית ועם הכיבוש המוסלמי נוספו לנוף הגליל מסגדים.הפיכתה של הנצרות לדת מקובלת ולדת השלטון במאה הרביעית לספירה, החלו להיבנות כנסיות שבהן התקיים הפולחן הנוצרי. בתום התקופה הביזנ

ות ההבדלים הגדולים בין כל דת ואמונה, הרי שיש קווים המחברים את אופן הפולחן והסגידה, כדוגמת בניית מבני קורס זה יעסוק הן במקומות הפיזיים של הפולחן והן בפולחן עצמו שהתקיים בהם. למר
מהדתות, ובמשותף  יהם, אופי הפולחן השונה בכל אחתפולחן, הקרבת קורבנות או תחליף לקורבנות, טקסי תפילה וקריאה בכתבי קודש. במהלך הקורס נכיר את המבנים השונים ונעסוק בתכניתם, עיטור

 ביניהם.
המקיף זוויות שונות של סוגיית מבני הפולחן. המקורות עליהם נתבסס קורס זה הוא קורס משולב משתי בחינות: ראשית, הוא יועבר על ידי שני מרצים, היסטוריון וארכיאולוגית, כדי לצור לימוד ודיון בינתחומי 

ו קורס מטייל ה(, והן ממצאים ארכיאולוגיים ואמנותיים )מבני פולחן, חפצי פולחן, פסיפסים וכדומה(. מתרגלים יסייעו בהבנת וניתוח המקורות. שנית, זההם הן מקורות היסטוריים )טקסטים, כתובות וכדומ
 שנה. 4,000-שחציו יתקיים בכיתה וחציו האחר בשטח, בסיורים שמקיפים פולחן בגליל לאורך כ

 נתנו לסירוגין במהלך השנה וארבעה סיורים בגליל.שיעורים פרונטליים שיי 13קורס כולל ה

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

2 
100.1500  

 (100.1501)+תרגיל 

חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב-הסוד של המדברנופי ידע:   12:00-14:00 א' נופי ידע - דרך הרוח 100.1500 א 4 ד"ר יותם טפר 

הנושבת? מדוע ומתי דעכו וננטשו? תולדותיהם של יישובי  יישובי הרפאים בנגב מעלים בפנינו שאלות אודות יכולת ההתיישבות של האדם באזור צחיח בעת העתיקה, איך הוקמו ושרדו יישובים בשולי הארץ
על הגמוניה ושלטון. מיקומם של היישובים באזורי השוליים של אימפריות גדולות מלווה הייה בפיתוח יכולות  הנגב נמשכים על פני תקופה של מאות שנים, במהלכן הוחלפו אמונות ודתות ותועדו מאבקים

ת. בעזרת הממצאים תודות מחקריות ושיטות עבודה מגוונומנהליות, כלכליות, חקלאיות ומסחריות שהבטיחו חיי קהילה משגשגים בספר המדבר. בקורס ניפגש עם חוקרים מ תחומים שונים, בתרגיל נחווה מ
 נבקש להבין טוב יותר את רצף האירועים שהביאו לקריסת המערך היישובי בנגב במעבר בין התקופה הביזאנטית למוסלמית הקדומה.

 !חובה להרשם לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה 

3 100.1700 

 פרופ' עירית מאיר סוגיות באבולוציה של השפה -האדם המדבר
 נדל פרפ' דני

 ד"ר רמי רשף
 דוד-פרופ' נורית בירד

 מתוקשב  קורס דגל –דרך הרוח  100.1700 א 2

 השפה האנושית. כיצד התפתחה –לת לנושאי שיח מסוימים למיטב ידיעתנו, המין האנושי הוא המין הביולוגי היחיד שיש לו מערכת תקשורת סימבולית ומורכבת, שאינה נטועה ב'כאן ועכשיו' ואינה מוגב
התהליך או האירועים הללו? האם התפתחות השפה  מערכת תקשורתית שכזו? האם היא התפתחה בתהליך איטי ואחיד? לחלופין, האם היו מספר אירועים של "קפיצת מדרגה"? האם ניתן לתארך את שלבי

רת אומנות )ציורי קיר, פסלונים ותכשיטים(, מנהגי קבורה ועוד? כיצד קשורה התפתחות השפה למבנה קשורה להתפתחות יכולות קוגניטיביות וחברתיות אחרות של המין האנושי, כדוגמת ייצור כלים, יצי
ת? לקים נרחבים של אירופה התפתחו משפה עתיקה אחהחברתי של חברות אנושיות? כיצד התפתח מגוון השפות שקיים כיום על פני כדור הארץ, וכיצד קרה, לדוגמא, ששפות המדוברות כיום בהודו ובח

 .שאלות אלו הן מהתעלומות המסקרנות והמאתגרות ביותר בהבנת התפתחותו של המין האנושי
זו תחומית שכ-כלות רבתחומי, הכולל שיתוף פעולה בין ארבעה חוקרים מארבעה תחומי ידע שונים: בלשנות, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ואבולוציה, ונבחן כיצד הסת-בקורס נתייחס לשאלות אלו ממבט רב

  . יכולה לתרום למחקר אודות סוגיה מורכבת ומרתקת זו
 .'פרטים נוספים על הקורס מופיעים תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית 'דרך הרוח 

4 100.1701 

 מתוקשב קורס דגל –דרך הרוח  100.1701 א 2 פרופ' יובל פלגי לחלום זקנה

יים דמוגרפים אלו, יצרו קבוצת אוכלוסייה רחבה המהווה אוכלוסיית העולם מזדקנת במהירות. במהלך חמישים השנה האחרונות עלתה תוחלת החיים בכעשרים שנה ולמעשה נוסף דור שלם למין האנושי. שינו
גרונטולוגיה( שהחל להתפתח בעקבות שינויים אלו, מעסיק היום אנשי מדע, רוח, אמנות, ומדיניות מעצם היותו היום פלח נכבד מהאנושות בעלי צרכים ומאפיינים המיוחדים להם. תחום חקר מדעי הזיקנה )

על רקע תהליכים העתיד שייך לזקנים.  –המהפכה החשובה של המאה העשרים ואחת היא אם כך מהפיכת הזיקנה, ובניגוד לתפיסה הפופוליסטית תחום אינטרדיסיפלינרי הכולל כמעט את כל תחומי החיים. 
ומתייחסות לתחום הזיקנה ומבנות אותה: החל  חברתיים אלה, מאפשר הקורס הצצה ראשונית לעולמה המורכב והעשיר של הזיקנה והליך ההזדקנות. הקורס מציג כיצד דיסציפלינות שונות מביטות-דמוגרפיים

נות על הזיקנה, דרך זווית המבט התפקודית, דרך ההיבטים החוקיים, המוסריים והחברתיים המשפיעים על תהליכי הזיקנה היסטורית של הזיקנה, זווית המבט של האמ-מזווית המבט החברתית תרבותית
 – 21-צית השנייה של המאה הבסיסי להכרות עם החיים במחהמתרחשים בישראל ובעולם, וכלה בזוויות מבט פסיכולוגיות בחקר הזיקנה שיציגו היבטים פסיכולוגים של הזיקנה. קורס זה מהווה קורס הכנה 

 המאה של הזיקנה. 
 .'פרטים נוספים על הקורס מופיעים תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית 'דרך הרוח 

5 100.1042 

 12:00-16:00 ב' פילוסופיה 107.2501 א 4 פרופ' גיורא הון מבוא לפילוסופיה ולהיסטוריה של המדע

המדע כשיטת חקירה וההנחות המטפיזיות שבבסיסה: מה היא פילוסופיה? תחומי העיון של הפילוסופיה ואופי המחשבה הפילוסופית בהשווה לדרך המחשבה המיתולוגית. מה היא פילוסופיה של המדע? 
טליזם )אוסיאנדר( העולם החיצוני וקישורו לחושים והעולם הפנימי וקישורו לתבונה. אפשרותה של מחלוקת מדעית רציונליזם )דקרט(, אמפיריציזם )לאונרדו דה וינצ'י (,ראליזם מדעי )ניוטון וקפלר(, אינסטרומנ

ל פי היינריך הרץ. שני סוגי תורות על בוי. ניסוח חוק ויישומו בניבוי עוהדוגמה של ניסוי מיליקן על המטען החשמלי )תפיסה בדידה או רציפה(, חקירה ניסויית: דיוק ואפטימליות. החוק המדעי, ניסוחו והקשרו לני
טולנס. צורה )סינטקס( ותוכן )סמנטיקה( סיכום: מבט כולל על הידיעה פי איינשטיין: תורה קונסטרוקטיבית ותורה של עיקרון. ניבוי והסבר על פי המפל. חוקים לוגיים ופיסיקליים. דדוקציה, אינדוקציה ומודוס 

 של ה"טרקטטוס"(. 6)פרק  המדעית מנקודת המבט של ויטגנשטיין

5 100.1672 

 10:00-14:00 'ד פילוסופיה 107.3513 א 4 פרופ' גיורא הון הטעות בפילוסופיה ובמדע

 טבע למדע ההיסטוריה. -מושג ההיסטוריה  ארוע  תאור והסבר  ההבדל בין מדע
 

7 100.1543 

 10:00-12:00 ד' פילוסופיה 107.2410 א 2 פרופ' אהרון בן זאב רגשות בחיי היומיום

והערך התפקודי של הרגשות, הכוונת רגשות, אהבה  מהו רגש? הסיבות להופעת רגשות ומרכיביהם המרכזיים, התחום הריגושי: רגשות מתמשכים ומצבי רוח, מיון הרגשות, עוצמה רגשית, הרציונליות
 רומנטית, אהבה וזמן, פשרות רומנטיות, רגשות דמיון ואינטרנט.

8 
100.1352  

 (100.1572)+תרגיל 

 :יחסי גומלין, השפעות, מחלוקותפילוסופיה וספרות 
 שיעור ותרגיל

 מירב אלמוגד"ר 
 חזן-ד"ר יעל לוי

 פילוסופיה  107.2287 א 4
 עברית וספרות

 'א
 'ב

12:00-14:00 
10:00-12:00 

. נתמקד בטקסטים ספרותיים העושים שימוש במושגים מטרתו של קורס זה ,המועבר על ידי חברות סגל מן החוגים לספרות ולפילוסופיה, הוא לבחון את מערכת היחסים העשירה בין שתי הדיסציפלינות
ת לחשוב על היחסים בין ספרות, אמת, ידיעה ואתיקה. בין השאלות אשר נבחן: מהי מטרת השימוש שעושים ובאוצר מילים פילוסופיים וכן בטקסטים פילוסופים שעושים שימוש בצורות ספרותיות, זאת על מנ

פרות מטרה בלתי נגישות לרוב? אם כן, כיצד משיגה הס טקסטים פילוסופים בצורות ספרותיות? האם טקסטים ספרותיים ושפה פואטית מאפשרים לנו לפתח תובנות אתיות ואסתטיות ייחודיות, אשר נותרות
 הקורס מלווה בתרגיל, בעת הרישום לקורס חובה להרשם גם לתרגיל.בעבודה. בהגשת זו? האם הפילוסופיה יכולה לסייע לנו לחושב על טבעה של היצירה הספרותית, ואם כן, כיצד? הקורס יסתיים 

9 100.1315 

ספרות עברית  122.1700 א 4 ד"ר עינת דוידי מבוא לדרמה ותאטרון
 והשוואתית

 א'
 ג'

12:00-14:00 
12:00-14:00 

זו, למן הטרגדיה היוונית, דרך הדרמה והקומדיה  בקורס נעמוד על ייחודה ומורכבותה של אמנות הדרמה והתיאטרון, ונכיר את שפתה. נצא למסע אל מקורותיה וקורותיה של אמנות עתיקה ומתחדשת
תנאי חלל, בימה וקהל. נבדוק בתחנות והקלסיציסטית, ועד לדרמה הריאליסטית והמודרנית. נערוך היכרות עם כמה מן החשובים שבמחזות, המייצגים תקופות שונות בהתפתחות הדרמה וב האליזבטנית

 קהל.-וסכמות תיאטרוניות ויחסי בימההשונות ובמבט כולל מושגי יסוד כמו מיתוס, ז'אנר, דמות, קונפליקט, דיאלוג, מבנה דרמתי, חוקי ייצוג ומ

10 100.1705 

ספרות עברית  122.2751 א 4 ד"ר עינת דוידי הסיפור הקצר באמריקה הלטינית
 והשוואתית

 א
 ג'

10:00-12:00 
10:00-12:00 

 

11 100.1706 

ספרות עברית  122.2240 א 4 ד"ר זבה אלרן יצירות מופת בספרות העברית החדשה
 והשוואתית

 ב'
 ד'

08:00-10:00 
08:00-10:00 

בקורס: טשרניחובסקי  ברנר  עגנון  אצ"ג   תה הראשונה. בין היוצרים שיידונוישראל מראשית המאה העשרים ועד סוף מחצי ת נוף הספרות העברית בגולה ובארץהקורס יעסוק ביוצרים בולטים המסמנים א
 שלונסקי  אלתרמן ועוד.

 

12 100.1664 

 16:00-20:00 'ה לימודים רב תחומיים 212.1005 א 4 השופט אבי הבר בישראל יסודות המשפט

 והמהפכה החוקתית. פטית וההליך השיפוטי  חוקי היסודעיקריים  מקורות המשפט  מבנה המערכת המש וללים את ענפי המשפט  מושגי יסודהקורס יעסוק ביסודות המשפט אשר כ
 חובות הקורס: נוכחות  בחינה.

 

13 100.1663 

 16:00-20:00 'א לימודים רב תחומיים 212.2669 א 4 מר איתן צחי ברונשטיין התנהגות ארגונית

ותתאפשר שימת  בתחום,והתאוריות  המודלים נערוך הכרות עם המושגים, במהלך הקורס הקבוצה והארגון. הפרט, התנהגות: לוגיה של עולם העבודה,בשלוש רמותקורס זה נועד להקנות מושגי יסוד בפסיכו
 ויות יישום החומר הנלמד בכל אלה.ובחינת אפשר גם בחייו האישיים ובלימודים, יי העבודה כמולב ומודעות להתנהלות של הסטודנט בח

 

14 100.1661 

 מתוקשב לימודים רב תחומיים 212.1318 א 2 פרופ' עמוס מגד מבוא לחקר הדתות

 "פרימיטיביות"; ננתח לעומק מה המשותף והשונה בהקשרים אלה בדתות מגוונות. -על על שלל התופעות הקשורות בנורמה ובסטיה בדתות המערב ובדתות שבטיות-הקורס נועד לתת מבט
 

15 100.1465 

 14:00-16:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.1326 א 2 הרב שטמלר יוסף המשבר המבשר: יחסו של הרב קוק לכפירה

המודרנה והציונות. הגותו מהווה אחד  קדים בהיסטוריה היהודית: החילון,בתקופה בה נוצרו שלושה קווי שבר חסרי ת י במאות השנים האחרונות, חי ופעלהרב קוק, מגדולי הוגי הדעות שקמו לעם היהוד
 אודותיו. והן על ידי קריאת מאמרים ומחקריםאלה, ובה נעסוק, הן על ידי לימוד כתביו  נות החשובים להתמודד עם קווי שברהניסיו

 

16 100.1395 

 08:00-12:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.1612 א 4 ד"ר אפרת ריבי אוכלוסיות בסיכון:מפגע האישי והחברתי

מוכרות,לצערנו, בעשורים האחרונים.מאחורי המילים גדלה והולכת מצוקתם של אנשים, המהווים סיכון לעמצם כמו גם,לפעמים, לחברה עוני, זנות, התמכרויות, פשיעה, סחר באנשים, אלימות. תופעות 
 אוכלוסיות בסיכון.רות עם מאפייני סביבם. מה מאפיין אוכלוסיות אלו? מה תפקידה של החברה בהקשר לתופעה זו? על בסיס ההבנה של המושג "אוכלוסיס בסיכון",יעסוק הקורס בהיכ

 
 
 



17 100.1265 

 12:00-15:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1665 א 4 ד"ר בהרב אלכסנדר מבוא לגנטיקה ואבולוציה

ת המנגנונים של תחום חשוב זה, העוסק גם בנושאים הקורס יתאר את מגוון הכוחות המשפיעים על השתנות ההרכב הגנטי של אוכלוסיות בעולם החי )כולל האדם( והצומח. מטרת הקורס לתת כלים להבנ
 ובעיות הנוגעים לכל אחד ואחת מאתנו. 

 

18 100.1406 

 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1782 א 4 סבסטיאן ד"ר קלור סוגיות בחברה הישראלית

חברתיות ופוליטיות שחלו בחברה הישראלית מאז התהוותה ועד היום בעזרת ארבעה צירים מרכזיים: עלייה, הגירה ופליטות בתקופת היישוב -הקורס יתמקד בתמורות העיקריות: דמוגרפיות, כלכליות
 והסיכסוך הערבי הישראלי. ובתקופת המדינה,  התפתחות המשטר ופוליטיקה במדינת ישראל; השסעים הפנימיים בחברה הישראלית 

 

19 100.1397 

 14:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1695 א 2 ד"ר פרסר רות מבוא ללימודי תרבות

מודי התרבות עוסק באופנים בהם היומיום נחווה ומומשג, למודי תרבות מבקשים לבחון את המנהגים, הנורמות והמרשמים המעצבים את האופנים בהם אנו חיים, עובדים, ומתנהלים במערכות יחסים. שדה לי
ברתיים והסטורים ספציפיים. לימודי תרבות אינם מבקשים לייצר תיאוריה אוניברסאלית אלא לחתור תחת ובוחן את המבנים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים, והפוליטיים המעצבים אותו בהקשרים ח

ביקורתית  וידגים באמצעות מחקרים עכשוויים מהי קריאההאפשרות לתיאוריה שכזאת, לדון במעמדו של הקאנון, ולהתחקות אחר האופנים בהם קאנון מיוצר ככזה. קורס זה יניח את היסודות התיאורטיים 
המושגית של התחום דוגמת אידיאולוגיה, יחסי  בתרבות כפי שהתפתחה במחצית השניה של המאה העשרים ועד ימינו. הקורס יעסוק בגישות שונות במחקר תרבות ובמחשבה ביקורתית וימפה את השפה

תחומי במדעי הרוח -קולוניאליזם, ותיאוריה קווירית בדגש על דיון רב-ביקורתית בת זמננו דוגמת פמיניזם, פוסטייצור, כח, הגמוניה, זהות, וסובייקט, וכן באמצעות היכרות עם זרמים בולטים בחשיבה ה
 והחברה.

20 100.1005 

 16:00-20:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.2202 א 4 ד"ר שרון הלוי לימודי נשים ומגדר

האשה -גברי  גוף-ומיגדר. בקורס נסקור תיאוריות פמיניסטיות, אנתרופולוגיות וסוציולוגיות העוסקות בסוגיית ההבניה המיגדרית )כינון המושגים נשיהקורס יעסוק בשורת סוגיות הקשורות למחקר על נשים 
 וכד'( ונבדוק כיצד תיאוריות אלו יושמו על המחקר האקדמי בדיסיפלינות השונות.

21 100.1662 

 10:00-14:00 'ה לימודים רב תחומיים 212.2167 א 4 קדרון קרול ר"ד מודרני-הפוסט העצמי של אנתרופולוגיה

 והמשתנים השונים התרבות-תלויי המשמעות ובעולמות, פרקטיקות, בשיחים העוסקת הספרות את נסקור בקורס. ומאתגרת מורכבת חוויה הינו מודרני-הפוסט( PROJECT OF THE SELF) העצמי של הפרויקט

. מודרני הפוסט העצמי של גונית-ורב נזילה היותר הסובייקטיבית החוויה את לשקף מנת על ציבורית/הפרטית והספרה, זהות-עבודת, תרבותית הבנייה, העצמי: כגון מרכזיים במושגים נדון, בנוסף. העצמי של
 ועד האזרחית לספרה, ביתית-הפרטית הספרה שבין ברצף New Age-ו אינטרנט, דתיים, טיפוליים הבנייה אתרי במגוון וקהילתית פרטית וזהות העצמי של פרויקטים של אתנוגרפיות גם ננתח הקורס במסגרת

 .הציבורית הספרה

22 100.1261 

 12:00-16:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.2175 א 4 ד"ר הלוי שרון מגדר חברה ותרבות

ובהקשרים בתרבותיים שלהם, למשל כיצד משתקפים היחסים בין גברים ונשים לביטוי ביצירות קולנוע,  20 -וצפון אמריקה במאה ההקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בנושאי מגדר וחברה במערב אירופה 
 אמנות וספרות או כיצד השפיעו טכנולוגיות חדשות על אפשרויות הבניית  מגדר ומין.

23 100.1394 

 16:00-20:00 ב' תחומיים לימודים רב 212.1271 א 4 ד"ר אסף תורג'מן מבוא למנהיגות 

של מנהיגים? והאם יש קשר בין סגנונות המנהיגות להשגת  הקורס סוקר את נושא המנהיגות בשני רבדים: הפוליטי והארגוני. נתמקד בשאלות הבאות: כיצד נוצרים מנהיגים? מהם התנאים לפעולה אפקטיבית
בהגותם של אפלטון, אריסטו ומקיאבלי. נכיר את המחקר המודרני והעכשווי בחקר המנהיגות תוך התמקדות הן בגישות ההתנהגותית, המצבית יעדים. נבחן תיאוריות קלאסיות על דמותו של המנהיג 

 קה והחברה.מי הפוליטיוהמתגמלת והן בניתוח תיאורטי ומעשי של תהליכי קבלת ההחלטות. כמו כן נלמד על מודל האישיות הסמכותנית והשלכותיה של אישיות זו על תחו

24 100.1400 
 10:00-12:00 א' לימודים רב תחומיים 212.1134 א 2 מר קמלוש אמנון כלכלה ללא כלכלנים)מקוצר(

 

25 100.1634 

 12:00-14:00 ד' ביה"ס להיסטוריה  123.1112 א 2 ד"ר עידן שרר חלק א )קורס שנתי(מבוא להיסטוריה עולמית 

השנה נדון בהיסטוריה העולמית  ה וספרות העיון הפופולרית. במהלךאך גם השנויים במחלוקת, בעולמות האקדמי למית לאחד מתחומי המחקר המרתקים,ההיסטוריה העובשני העשורים האחרונים הפכה 
 י עצמה, אך האופן שבו תופסים בניהיא מרתקת בפנ –ממדעי הרוח ועד מדעי המוח  –ההיסטוריה האנושית, כפי שהיא נפרשת לפנינו ממגוון רחב של תחומי מחקר  שית מנקודות מבט שונות ומגוונות;האנו

 מחקריות, תרבותיות וחברתיות הרות גורל. ולמית" מרתק לא פחות ומעלה שאלותהאדם  את שילוב המונחים "היסטוריה ע
 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

26 100.1045 

 ד'  משפטים 250.1012 א 2 זלצברגר-פרופ' פניה עוז תולדות הרעיון המדיני
 ד'

14:00-16:00 
10:00-12:00 

 הקורס יעסוק בסוגיות מרכזיות במחשבה המדינית המערבית וביחסה למשפט. 

27 100.1004 

 12:00-14:00 'ג ארכיאולוגיה 119.2002 א 2 עוז-פרופ' גיא בר ההיסטוריה החברתית של חיות הבית-האדם וחיות אחרות

גי וכוללים סקירה ארכיאולוגית וביולוגית של חיות המשק הקורס סוקר את תהליך ההתקשרות בין האדם לבעלי החיים ומציג את שלבי הביות של מגוון חיות הבית. השיעורים בקורס בנויים באופן כרונולו
 גנטית, וניצול חיות מעבדה בהווה.היסטוריות ועד לשימוש בשיטות הנדסה -מראשית תהליך הביות בתקופות הפרה

28 100.1631 

 10:00-12:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1204 א 2 ד"ר ראובן ישורון ארכיאולוגיה ומדעי הטבע: אדם ונוף 

ולתיארוכם בעיקר מתחומי הגיאולוגיה,  היכרות עם השיטות השונות לקביעתםויישובי בני האדם בתקופות שונות בעבר, תוך  חסי הגומלין בינם לבין אוכלוסיותשיחזור תנאי הסביבה והנוף הקדומים, והבנת י
 ומדעי הטבע האחרים. ולוגיה, הבוטניקה, האנתרופולוגיההזוא

29 100.1632 

 08:00-10:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1106 א 2 פרופ' איילת גלבוע הברונזה ופתמבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק

מחזורי הפריחה והדעיכה שלה עד  אחרי, מראשיתה הכנענית התרבות התפתחות אחרי נעקוב. הכנענים של ימיהם שראל באלפים השלישי והשני לפסה"נהתרבות החומרית של ארץ יבקורס יסקרו שרידי 
לכת החיתים בצפון עד ההיסטורי הרב הקיים לגבי תקופה זו, מממ קע המידעשימוש בכתב, ינותחו על רהתרבות הכנענית, כגון אדריכלות, אמנות, וה בקירוב. שרידי 1200הכנעני בשנת  קריסת המערך
המינוחים המקצועיים  ו, האתרים העיקריים,לפתוח צוהר ראשוני אל הארכיאולוגיה של א"י בתקופה ז התיכון. מטרת הקורס-סביב אגן היםובהתייחס להתפתחויות הפוליטיות והחברתיות  מצרים בדרום

 .אשונית עם שיטות המחקרהרלוונטיים והכרה ר

30 100.1023 

 14:00-16:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1108 א 2 ד"ר מיכאל איזנברג )קורס שנתי( מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי

הגדול והממלכות ההלניסטיות  נה ובמגנה גרקיה. כיבושי אלכסנדרלערי יוון ולקולוניות היווניות באסיה הקט קלאסי שהתפתחה באתונה והופצה חישערש התרבות המערבית נשענת על תרבות העולם ה
ת ולאחריה ההתפשטות התיכון ומעבר לו. התרבות האטרוסקי-הים ות והחסרות תקדים על תרבויות אגןהעיקרי להתפשטות ההלניזם וההשפעות המקיפ מסעות כיבוש אלה, היוו את הגרעיןשנוצרו בעקבות 

 התיכון ואירופה. התנצרותה של-רומיות סביב אגן הים-האחיזה של תרבויות גרקו הרומי ההולך וגדל המשיכו בביסוס האיטלקי לרחבי האימפריום הרומית מן המגף המהירה של זו
של התקופה, קרי  ובראשונה בתרבות החומריתהקורס יעסוק בראש  ובתרבות החומרית של המרחב הנדון.לכת בדת  נטית גרמו אף הם לשינויים מרחיקיהאימפריה הרומית והולדתה של האימפריה הביז

הקטנה, צפון אפריקה  ה, רומא וערי המגף האיטלקי, אסיההחומרית של אתונה וערי הפלופונסוס, מקדוני דיון תהיה התרבותהתקופות הקלאסיות, בעיקר בזו של יוון ורומא. במרכז ה הארכיאולוגיה של
החל מחיי הפרט ועד אמנות וממצא קטן מגוון  נות בנייה, קירוי, ריצוף ועיטור;ציבורית ופרטית; פולחן המת; שיטות וסגנו ירוני; אדריכלות פולחנית, צבאית,עהקורס יתמקד בתחומים הבאים: תכנון  וסיציליה.

 לפולחן במקדש.
 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

 

31 100.1711 

 08:00-12:00 ב' היסטוריה של המזה"ת 106.3200 א 4 און וינקלרפרופ'  כלכלית של המזרח התיכון ההיסטורי

הנושאים המרכזיים הנכללים בקורס:  עברו על המזרח התיכון בעת החדשה.ידע והבנה בתמורות הכלכליות המרכזיות ש זרח התיכון היא להקנות לסטודנטיםמטרת הקורס, מבוא להיסטוריה כלכלית של המ
 במזרח התיכון ובעיית המים במדינות האזור; מדיניות חקלאית; תעשיית הנפט ף החקלאות; מקורות המים המרכזייםהגירת עבודה; מגמות בסחר החוץ; התפתחות ענ ומדיניות אוכלוסין;ות דמוגרפיות תמור

חברתית; -התיירות; מדיניות כלכלית ות בתעשייתויות מרכזיות בענפי התעשייה; תמורמדינות המזרח התיכון; התפתח לות האזור; מדיניות הנפט והגז שלוהשפעותיה; תעשיית הנפט והשפעותיה על כלכ
 .21-ה יים של המזרח התיכון בראשית המאהחברת-חברתיות; האתגרים הכלכליים-הכלכליות סלאמית; "האביב הערבי" והשפעותיוכלכלה א

 

32 100.1266 

 'ד היסטוריה של המזה"ת 106.1001 א 4 אוריאל סימונסוןד"ר  מבוא לתקופה המוסלמית הקלאסית
 ה'

08:00-10:00 
10:00-12:00 

התגבשותן של מערכות השלטון והחברה  וכית. במהלך הקורס נבחן את תהליךהאסלאם מתקופת הנביא ועד התקופה הממל וליטית של המזרח הקרוב תחת שלטוןהקורס סוקר את ההיסטוריה החברתית והפ
לחכמי ההלכה ומעמד הקבוצות  מלחמות האזרחים, היחסים והמתחים בין השלטון ד נעמוד על סוגיות חברתיות דוגמתהמשפט השרעית וחוגי חכמי ההלכה. בד בב הח'ליפות, מערכתלמיות כגון מוסד המוס
 מוסלמיות.-הלא

 

33 100.1426 

 14:00-16:00 'ה היסטוריה של המזה"ת 106.2645 א 2 ד"ר עידו שחר תמורות ותהליכים במצרים באביב הערבי ולאחריו

הביא האביב הערבי בתוך  -הגדולה והחשובה במדינות ערב-באזורנו. במצרים , וחוללו שורה של מהפכות ןתהפוכות2010המחאות החברתיות שנודעו בכינוי "האביב הערבי" פרצו במזרח התיכון בסוף שנת 
, ולעמוד לא רק על השתלשלות האירועים, אלא גם על מבנה העומק 2015-2011כשלוש שנים לסדרה של חילופי שלטון דרמטיים. הקורס יבקש לבחון מקרוב את התהליכים שהתרחשו במצרים בשנים 

ליברלים -סלאמיסטיםוהפוליטי המסביר את ההתרחשויות הללו. במהלך הקורס נקרא טקסטים העוסקים בסוגיות כגון:הבעיה הדמוגרפית והמשבר הכלכלי במצרים; יחסי אהחברתי, הכלכלי, התרבותי 
 במצרים; התסכול של הדור הצעיר; תפקיד הרשתות החברתיות במהפכה; מקומן של נשים במהפכה; המאבק על החוקה המצרית; ועוד.

34 100.1669 

 מתוקשב אנתרופולוגיה  204.2111 א 4 ד"ר עמליה סער  המבוא לאנתרופולוגי

 הסתכלות זווית לסגל ונשאף", האנתרופולוגי מבט"ל נתוודע תרבויות של רחב מגוון מתוך אתנוגרפיות דוגמאות באמצעות. תרבותית באנתרופולוגיה יסוד מושגי והסטודנטים הסטודנטיות בפני יפרוש הקורס
 .משמעות ת/שמחפש כיצור האדם על תובנות ולקבל העולם על שונה קצת

36 100.1428 

 08:00-12:00 ב' תולדות האומנות 111.1212 א 4 ד"ר נעמה וילוז'ני מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

 בארכיטקטורה  פיסול  ציור ואמנויות זעירות.סקירת האמנות במצרים  מסופוטמיה ויוון על רקע התקופה ותרבותה. התפתחות האמנות 

37 100.1429 

 08:00-10:00 ג'+ה' תולדות האומנות 111.1015 א 4 פרופ' ענת צ'ריקובר מבוא לאמנות ימה"ב

עשרה  אמנות רומאנסקית ואמנות -אמנות תקופת המעבר  המאות העשירית והאחת  אמנות ימי הביניים על רקע התקופה ותרבותה  תוך חלוקה לחמש יחידות: אמנות נוצרית קדומה  אמנות קרולינגית
 גותית.

 

38 100.1434 
 16:00-20:00 ד' תולדות האומנות 111.1312 א 4 ד"ר צבי טל מבוא לתולדות הקולנוע

 

39 100.1508 
 16:00-18:00 'ה תולדות האומנות 111.2363 א 2 ד"ר נסים גל  סוגיות באמנות מודרנית

 

40 100.1509 
 14:00-16:00 'ה תולדות האומנות 111.2362 א 2 ד"ר נסים גל  זרמים באמנות המאה העשרים

 



41 100.1680 
 14:00-16:00 ב' תולדות האומנות 111.2360 א 2 ד"ר יוחאי רוזן הגרמני הרנסנס

 

42 100.1681 
 14:00-16:00 ג' תולדות האומנות 111.2361 א 2 פנר-ד"ר אמה מעיין ה המוסלמית אמנות בארץ הקודש מהנצרות הקדומה עד לתקופ

 

43 100.1464 

 ג'  לימודי אסיה 125.1519 א 4 ד"ר אריק מורן דת וחברה בדרום אסיה
 

08:00-10:00 
12:00-14:00 

והאנתרופולוגית. נבחן את ההקשרים  רות המחקר הטקסטואלית, ההיסטורית) בספcasteהמרכזיות הנוגעות למושג הקאסטה ( דרום אסיה תוך התייחסות לתאוריותקורס זה יעסוק בקשר שבין חברה לדת ב
 ההינדואיזם על רבדיו השונים, דתיות לאורך ההיסטוריה. כך נתחקה אחר התפתחות גם את עלייתן ולנפילתן של תנועותבדוקטרינות ומנהגים בקרב דתות הודו, כמו  ניים והחברתיים שהובילו לשינוייםהרעיו

) בעת bhaktiשל תנועות הדבקות ( ייניזם, וכלה בצמיחתןהמחשבה האופנישדית, מושג הפרישות וקשריו לבודהיזם ולג' ינית בעת העתיקה, דרך התהוותה שלמשורשיה הוודיים של האורטודוקסיה הברהמ
 שהתפתחו בתת היבשת. הייחודיים של האסלאם ה, ההטורודוקסיה הטנטרית והזרמיםהחדש

44 100.1670 

 ד"ר איתמר תיאודור ההינדואיזם והבודהיזם במבט השוואתי
 ד"ר איתן בולוקן

 14:00-18:00 ד' לימודי אסיה 125.1528 א 4

בסנסקריט. במאה הששית לפנה"ס נולד  הקלאסיות שבו כתובות רובן ככולן קורפוס ספרותי רחב ממדים ואשר היצירות נים כאשר רובם בהודו; להינדואיזםההינדואיזם הינו דת עולם ולה כמיליארד מאמי
כהינדואיזם הקלאסי, ואף לו כמליארד מאמינים כאשר רובם מצויים ברחבי  ינדואיזם והתגבשותו המאוחרת יותרהקדום ונוכחותו השפיעה רבות על התפתחות הה ם כתנועת נגד רפורמטורית לוודיזםהבודהיז

ובכלל זה בריג וודה,  ית השרוטי והן בקטגוריית הסמריטיבספרות הקלאסית של ההינדואיזם הן בקטגורי זם ובכלל זה בתרבות עמק האינדוס,וק בהיסטוריה הקדומה של ההינדואיהקורס יעס ה.אסי
את תולדות המסורת הבודהיסטית משורשיה בהודו, דרך  במקביל יבחן הקורססוטרה ובפוראנות. -ביוגה הקלאסית, בדהרמה שאסטרה, ביוגה באופנישדות , במהאבהרטה, בראמאיאנה, בבהגווד גיטא,

 בתוך כך, יעסוק הקורס בצמתי המפתח ואוצר הכתבים אשר הבנו את מסורת הבודהה בודהיסטית בפרט.-יה היפנית, והזןלהתפתחותה והשפעתה הנמשכת על הפילוסופ ביסוסה הממסדי בסין ועד
בסוגיות אלה ואחרות ישמש לשם הצגה  אסיה. העיסוק-תי של תרבויות מזרחבפילוסופיית אסיה כי אם גם במכלול האמנו אשר נוכחת היטב לא רק –עיתים אף חתרנית ול –כדרך דתית, רעננה ומקורית 

 ם למסורת הבודהה על מגוון פניה. הקורס יחתור להשוואה מעמיקה בין שתיהמכונני אליםמוסדית, והיסטורית, תוך היכרות עם כתבי מפתח, דמויות מרכזיות וכן האידי לית של המסורת מבחינה פילוסופית,כל
 המסורות כאשר ההוראה היא ע"י שני מרצים המומחים כל אחד במסורת אחת.

45 100.1671 

 ג' לימודי אסיה 125.1365 א 4 ד"ר שחר רהב מקיסרות לקומוניזם -סין 
 ד'

10:00-12:00 
08:00-10:00 

, 1949-רפובליקה לא יציבה, עד שב נפלה השושלת וקמה 1911-מעשור, ב שנים של שלטון קיסרי. אך תוך קצת יותר צ׳ינג, שהמשיכה מסורת בת כאלפייםבתחילת המאה העשרים נשלטה סין ע״י שושלת ה
מטרת השיעור היא לערוך לתלמידים  ה, וכיצד? בקורס נבחן שאלות אלה.אל היום. מדוע התרחשו שינוייםין עד עלתה לשלטון המפלגה הקומוניסטית, המושלת בס לחמות אזרחים וכנגד פולשים זרים,לאחר מ
ותיים ים פוליטיים, תרב. הקורס יתמקד בתהליכ20-ועד אמצע המאה ה 18-של סין במהלך התקופה מהמאה ה החברתיים, והאישים הבולטים שעיצבו את דמותה עם האירועים המרכזיים, התהליכים היכרות

דבר לנצחון  החברתי החדש? מה הוביל בסופו של הסדר החברתי הקיסרי? מה היה אופיו של הסדר שלטון שושלת צ'ינג? מדוע התמוטט ננסה להבין מה היה טיבו של הסדר החברתי תחת וחברתיים.
 לאום, יחסים עם-חברתי משתנה, המעבר מקיסרות למדינת שינויים בחיי ההגות והרוח, מבנה ת ומרידות,התקוממויו -מרכזיים בתוך סין  אים שייבחנו יכללו לפיכך תהליכיםהמפלגה הקומוניסטית? הנוש

 עם אירופה המתפשטת. מדינות אחרות וההתנגשות

46 100.1031 

 ב' לימודי אסיה 125.1605 א 4 ד"ר גיא פודולר  תולדות קוריאה המודרנית
 ג'

14:00-16:00 
08:00-10:00 

, דרך תקופת 19 -קוריאה המודרנית מאמצע המאה ה בחצי האי הקוריאני קיימת אומה אחת המחולקת לשתי מדינות נפרדות. מטרת הקורס היא לעמוד על התהליכים והאירועים המרכזיים אשר עיצבו את
ואת התפתחותן של דרום קוריאה ושל צפון קוריאה, נדגיש את ההבדלים ביניהן בתחומי החברה, הפוליטיקה  , ועד ימינו. במסגרת זו נכיר את מאפייניהן1948-( וחלוקת חצי האי ב1945-1910הכיבוש היפני )

 והתרבות, ונעמוד על היסטוריית מערכת היחסים ביניהן. כמוכן, נתבונן במקומן של שתי הקוריאות בזירה המזרח אסיאתית ובזירה הבינלאומית.

47 100.1029 

 ב' לימודי אסיה 125.1312 א 4 ד"ר שחר רהב ית התרבות הסיניתמודרנית: מראש-סין הטרום
 ד'

08:00-10:00 
10:00-12:00 

 הצבאיים, הכלכליים והחברתיים אשר עיצבו ת המרכיבים התרבותיים, המדיניים,מקורותיה ושלבי התפתחותה, תוך הדגש ,17-ות הקיסרות הסינית עד המאה המטרת הקורס היא לערוך היכרות עם תולד
 מחולק לשני חלקים: חלקו הראשון עוסק במאפייניו הבסיסיים של המרחב הסיני תן להבין את סין של ימינו. הקורסעל סין בתקופה המודרנית ואשר בלעדיהן לא ני תה, ובפרט אותן מגמות אשר השפיעואו

החברתיות, הכלכליות והצבאיות  ,חלקו השני של הקורס עוסק במגמות הפילוסופיות, הפוליטיות, המדיניותמינג.  קיסרית ועד סוף שושלת-קופה הטרוםובשלבי התפתחותה העיקריים של הקיסרות, מהת
 ובמהלכו, ועיצבו את דרכה ההיסטורית של הקיסרות הסינית ושל הישויות ו במרחב הסיני בטרם העידן הקיסרישהתפתח

48 100.1515 

 14:00-18:00 ב' לימודי אסיה 125.1503 א 4 ד"ר אריק מורן מבוא לציוויליזציה ההודית

התרבויות, הדתות והישויות הפוליטיות  ופה המוגהולית. נתחקה אחר העמים,מניצניה בתרבות עמק האינדוס ועד שלהי התק נים,קורס זה יסקור את התפתחותה של הציוויליזציה ההודית על רבדיה השו
 נראה כיצד מושג מרכזי כמו הסגפנות, שהתגבש לכדי רכיב מרכזי של הציוויליזציה ם, הספרותיים והדתיים. כך, למשל,התרבות ההודית על ביטוייה החומרייהיסוד של  היבשת, תוך בחינת מאפייני-מו בתתשק

לתלמידיו הכרות בסיסית עם עושרה  החדשה. בכך יקנה הקורס בהודו בעתתפקיד משמעותי בממלכות המוסלמיות שנוצרו  ועיבודים שאפשרו לו להמשיך למלא ההודית בשלהי התקופה הוודית, עבר גלגולים
 הדגשת שאלות ודיוניים מרכזיים הנוגעים למחקרה. בותה של הציוויליזציה ההודית תוךומורכ

49 100.1032 

 10:00-14:00 ד' לימודי אסיה 125.1105 א 4 פרופ' רותם קובנר מפרל הרבור לנס הכלכלי: יפן בעת המודרנית

אותה במסורת  ה קלטה יפן את תרבות המערב ושלבהמושם על תהליכי המודרניזציה ועל הצורה ב ימינו. דגש מיוחד ועד -19יחתה למערב באמצע המאה ה סוקר את תולדות יפן המודרנית מאז פתהקורס 
 ומנתח את התהליכים העוברים על החברה היפנית בהווה. חה הכלכלית של יפןהסיבות להצל נים ונפילת האימפריה, סוקר אתבנוסף, הקורס בוחן את הרקע לכיבושים היפ ובערכים שלה.

50 100.1622 

 12:00-14:00 'ד לימודי יוון  123.2037 א 2 ד"ר אנגל צ'ופרצ'ייב יוון והבלקנים מסוף התקופה העותמאנית ועד המלחמה הקרה

השנייה. בקורס נדון בכל ההיבטים של  אז עצמאותה ועד לאחר מלחמת העולםהוא יתמקד בעיקר במדיניות החוץ של המדינה היוונית מ .20-וה 19-הקורס יעסוק בהיסטוריה של יוון והבלקן במהלך המאות ה
 רוסיה וארצות הברית. מעצמות הגדולות  ובעיקר בריטניה,היחסים בין יוון לבין שכנותיה בבלקן. כמו כן, נבדוק את התפקיד ואת התערבותן של ה

51 100.1623 

 14:00-16:00 ד' לימודי יוון  123.3033 א 2 ד"ר אנגל צ'ופרצ'ייב מסע וירטואלי ליוון

 ושאים שוניםהקורס יעסוק בהיבטים שונים של החברה היוונית המודרנית ובהיסטוריה ובתרבות של יוון לאחר מלחמת העולם השנייה. במשך הסמסטר נדבר על נ
 והדמוגרפיה שלה, בפוליטיקה, בכלכלה ובחינוך ובהיבטים נוספים של המדינה היוונית בעשורים האחרונים. הסטודנטים ירחיבו אתהקשורים בארץ, בגיאוגרפיה 

 היוונית, על השפההידע שלהם לא רק על יוון אלא  גם על העם היווני, על המנהגים ועל אורח החיים שלו, על הזהות היוונית, על החגים והמקום של הדת בחברה 
 והמוסיקה היוונית וכו'. לצרכי הקורס ייעשה שימוש בסרטים דוקומנטריים ומוסיקה. הקורס לא דורש ידע קודם על יוון

52 100.1555 

 14:00-18:00 ב' לימודי יוון  123.2040 א 4 ד"ר אנגליקי קומאנודיס יוון בין השורות

Through a wide range of literary works (novels, short stories, poems and articles), available in Hebrew , as well as various audiovisual 
materials (documentaries, songs, theatrical and cinematographic adaptations of novels and plays), the students are gradually discovering 
the multiple facets of Greece, its past and its present. Depending on the topic of the day, a variety of subjects concerning 
history, politics, culture, traditions and mentalities, social issues and gender relations are examined and discussed in class. 
And, while becoming familiar with the stories and testimonies of real and fictional persons, the students are at the same time initiated to 
the richness and uniqueness of the Modern and Contemporary Greek literary heritage. 
The course is addressed to students of Literature, of History, of Multidisciplinary studies as well as to anyone who wishes to widen his 
horizons and acquire a deeper understanding of the historical and cultural journey of the Greek people, out of the clich?s and the stereotypes.  

53 100.1525 

 16:00-18:00 ד' גיאוגרפיה 201.2996 א 2 אור אילן סוגיות בניהול ותפעול נמלים

 בנמלים ומחשובתפקידי הנמל הימי  מיון סוגי נמלים  הנדסת נמלים  כלכלת נמלים  תפעול נמלים  מעבר מנמלים ציבוריים לנמלים פרטיים  אוטומציה 
 מגמות פיתוח בנמלים בעולם  נמלי ישראל הסטוריה ועתיד.

54 100.1355 

 16:00-19:00 א' גיאוגרפיה 201.2999 א 4 עמוס כהן לטכנולוגיה של הפעלת אניות סוחרמבוא 

השונות אשר תלמדנה בקורס המבוא  טכניות של צי סוחר  אשר ישמשו כבסיס להבנת הדיסיפלינות -מטרת הקורס להקנות לתלמיד את המגע הראשוני עם צי הסוחר. הכרת המערכות הטכנולוגיות והסוציו 
 לתחבורה וספנות בסמסטר ב' ובקורסים נוספים במסגרת החטיבה לספנות.

55 100.1228 

 18:00-20:00 'ג גיאוגרפיה 201.2225 א 2 ד"ר דוד כץ גיאוגרפיה פוליטית

 אלמנטים טבעיים ותרבותיים מתאימים; צמיחת העיר ובעיות הנובעות מכך;ניתוח גיאוגרפי של יחידות פוליטיות ברמת המיקרו והמקרו; מדיניות העולם כולל 
 קבלת החלטות והתבטאות גיאוגרפית.

 

56 100.1628 

 10:00-14:00 'ד גיאוגרפיה 201.2257 א 4 פרופ' ארנון גולן מלחמה ואחריה

 באזורים שונים בעולם כגון הודו ופקיסטן  אירופה המזרחית והמרכזית וארץ ישראל.  20 -הקורס יעסוק בשינויים מרחביים תולדת הפעילות המלחמתית במאה ה
 בין הנושאים המרכזיים שיידונו: הרס ושיקום של מערכות יישוביות  שינויי גבולות  פליטים ושיקומם.

 

57 100.1685 

 12:00-14:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4066 א 2 מר אבנר שביט קולנוע אחר

 

58 100.1686 

 14:00-16:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4029 א 2 ד"ר איריס פרוכטר של המזה"ת זהות ומגדר בקולנוע  תרבות,

 

59 100.1687 

 16:00-20:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4067 א 4 פרופ' אבנר פינגלרנט קולנוע של שירה

 

60 100.1469 

 12:00-14:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4041 א 2 מר איציק רוזן מבע קולנועי

 

61 100.1712 

 14:00-16:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4040 א 2 ד"ר צבי טל תיאוריות קולנועיות

 
 

62 100.1539 

 12:00-14:00 ב' מידענות וספרנות 130.3192 א 2 אורןד"ר רות  תקשורת חזותית במרחבים הפיזיים והוירטואלי

ובפרסומי מדיה אלקטרוניים, במולטימדיה, בפרסומי דפוס .  הכרת עקרונות התקשורת החזותית , כפי שהללו באים לידי ביטוי במרחבים הפיזיים והוירטואליים של המידע : אסתטיקה ומידע במרחב הספרייתי
 הבנת תפקידיהם המשמעותיים של אמצעי הביטוי החזותיים בכללותם בהבניית ידע ובהתנהלות קהל צרכניו.

 
 



63 100.1697 

STORYTELLING :12:00-14:00 ב' מידענות וספרנות 130.6041 א 2 כנען-ד"ר רחל בן מבעל"פ לדפוס וחזרה בספרייה 

הילדים, הן לשם לימוד והן כחלק בלתי נפרד  קידום הקריאה וסקרנות הקריאה אצלתוכניות שעת סיפור, שהן חלק בלתי נפרד מ ריות בעולם מציעות מגוון גדול שלמרבית הספריות לילדים והספריות הציבו
החברתי של הספרייה כבית המאסף וכביטוי ספרותי מענג ומבדר. יודגש תפקידה  העברת המורשת האוראלית של החברה,ככלי לאת הז'אנרים של הסיפורת העממית  תרבות הפנאי שלהם. שיעור זה יבחןמ

ידי -נמשכה בעבר על זאת פה. שלשלת-דור בשלשלת ההעברה בעלהמורשת האוראלית של סיפור העם העובר מדור ל כמו כן, שיעור זה ישפוך אור על  חומרים לא ספריים בצד הפורמטים הספריים. של
 ידי מספרים מודרניים.-מספרים טרדיציונליים וכיום על

 

64 100.1696 

 14:00-16:00 ב' מידענות וספרנות 130.3042 א 2 כנען-ד"ר רחל בן עיון ומחקר בספרות הילדים

האומנותיים, הרגשיים והספרניים של הספרות  לילדים אגב התבוננות    באספקטיםבמהלך השיעור מוצגות יצירות מגוונות  ילדים, תוך הדגשת צרכי הגיל הרך.מטרת הקורס לבחון את הז'אנרים של ספרות ה
 לילדים.

 
 

 

65 100.1698 

 14:00-16:00 מתוקשב מידענות וספרנות 130.3194 א 2 ד"ר ג'ניפר אשכנזי כלכלת מידע ושווק במידענות וספרנות מתוקשב

מירבי של המשאבים שלה על ידי  לריבוי משתמשים בשירותיה ולניצולבפעילותה של הספריה הוא שיווק יעיל שיביא  קורות מידע, אחד האתגרים החשוביםשל מידע נגיש, וריבוי של מ בעולם בו יש שפע
ת באסטרטגיות הקשורים בשיווק, את הטכנולוגיות המשמשו ד את מושגי המפתחבמהלך הקורס נלמבשיווק הספריה ושירותיה לקהלים השונים.  רס יבחן את הצרכים ושיטות הפעולההמשתמשים. הקו

הייחודיים של כל  ים המתאימים לצרכיםיושם על בחירת שיטות שיווק וחשיבה על מהלכים חדש ספריות מסוגים שונים. דגש מיוחד התאמות טכניקות השיווק לצרכים הספציפיים של השיווק השונות, ואת
 השיווק, כולל הקניית ידע, חינוך, שכנוע ושיתוף פעולה, כדי לגלות גישות טים ילמדו את המרכיבים השונים שלטודנספריה וספריה. הס

66 100.1293 

סוציולוגיה  204.2143 א 4 ד"ר יובל פינשטיין אתניות וגזע במבט השוואתי
 ואנתרופולוגיה 

 08:00-12:00 א'

מדוע מתרחשת אלימות לאתניות: מהי קבוצה אתנית? כיצד נוצרים ומשתנים הגבולות המגדירים קבוצה אתנית? מדוע ובאיזה נסיבות יחידים מזדהים עם קבוצה אתנית? קורס זה עוסק בשאלות הייסוד בנוגע 
אתניות. נקודת המבט של הקורס היא השוואתית ובמסגרתה יידונו גם ( מקרה פרטי של racism( ובגזענות )raceאתנית? הקורס סוקר את הגישות המרכזיות לשאלות אלו, ובכללן גישות הרואות בגזע )

 שאלות הקשורות באתניות ובמאבקים אתניים וגזענות בישראל.

67 100.1557 

סוציולוגיה  204.2005 א 4 אליעזר-פרופ' אורי בן סוציולוגיה של החברה הישראלית
 ואנתרופולוגיה 

 10:00-14:00 ג'

דיון בבעית הזהות -בר מישוב למדינה. בהמשךשעורים הראשונים בקורס עוסקים במקורותיה החברתיים של החברה הישראלית וכיווני צמיחתה  תוך התמקדות בבניה המוסדית בתקופת הישוב ובמע
 החברתית לגוניה ובסוציולוגיה הפוליטית של ישראל על מימדיה השונים. 

68 100.1292 

סוציולוגיה  204.2110 א 4 אליעזר-פרופ' אורי בן וחברהפוליטיקה 
 ואנתרופולוגיה 

 12:00-16:00 א'

ידונו בו גישות תאורטיות מרכזיות ומושגי יסוד בסיסיים.  הקורס נועד לאפשר למשתתפיו היכרות ראשונית ובסיסית עם תחום הסוציולוגיה הפוליטית  תחום העוסק בקשר בין חברה לפוליטיקה. הקורס יבחן
 סוגים שונים של משטרים (דמוקרטי  אוטוריטרי  טוטליטרי)צורות של התארגנות פוליטית (מפלגות קבוצות אינטרסים  תנועות חברתיות.

69 100.1458 

סוציולוגיה  204.1111 א 2 פרופ' אריה רטנר מבוא לסוציולוגיה
 ואנתרופולוגיה 

 מתוקשב

 

70 100.1259 

 14:00-16:00 ד' לשון עברית  103.2316 א 2 פרופ' תמר צבי השמית העברית בראי הבלשנות

פונטי  בניינים נטיית הפועל והשם. מבנה סינתטי  סקירה היסטורית של השפות השמיות. דרכי התפתחות השפות. מיון השפות השמיות. בלשנות שמית במזרח ובמערב. תופעות לשוניות יסודיות: מבנה
 ואנליטי בשפות השמיות.

71 100.1676 

 10:00-12:00 ד' לשון עברית 103.1112 א 2 פרופ' עירית מאיר תורת ההגה של העברית החדשה

רכת הסטודנטים בתעתיק ובניתוח המעהקורס יתנסו  ומושגי יסוד בפונולוגיה. במסגרת ואיפיוניהם. כן יילמדו שיטות לרישום פונטי, ה חיתוכית, תכונות ההגאים השוניםהקורס עוסק  במושגי יסוד של פונטיק
פונטי  קטעי  רצף הדיבור, ויוכלו לתעתק בתעתיקיזהו תהליכים פונטיים ופונולוגיים החלים ב ן את אופן הפקתם של הגאי הדיבור,בסיום הקורס הסטודנטים יידעו לנתח ולאפיי הפונטית של העברית בת ימינו.

 תעתיק.דיבור בעברית, ולקרוא קטעי דיבור הכתובים ב

72 100.1677 

 ב' לשון עברית 103.1240 א 4 פרופ' יעל משלר תחביר הלשון העברית
 ג'

12:00-14:00 
12:00-14:00 

לצירופים, לפסוקיות ולמשפטים.  הקורס  את דרכי הצטרפותן של מלים זו לזוהינו אותו תחום של הבלשנות המתאר  שרירותי.  התחבירעל מנת לתקשר, אין בני האדם מצרפים מלים אחת לשנייה באופן 
 לפסוקיות ולמשפטים בעברית.  נעסוק בנושאים כגון:  חלוקת המלים לקטגוריות צטרפותן של יחידות אלו לצירופים,זו לזו )המלים(, ולאחר מכן באופן ה ראשית בטיפוסי היחידות המצטרפות יתמקד

 משפטים שונים )איחוי ושעבוד(. ואופן הצטרפות הפסוקיות לטיפוסי לפסוקיות, טיפוסי פסוקיות )שמניות ופעלית(, הצירופים, אופן הצטרפותם ף, מבני)חלקי דיבר(, ההבדלים בין פסוקית לבין צירו

73 100.1678 

 08:00-10:00 ה' לשון עברית 103.2140 א 2 אפרת-פרופ' מיכל אורנן תורת הצורות של העברית החדשה

ההבחנה שבין נטייה לגזירה נכיר את  על שנעמוד לאחר. המורפימה היא �כמפגש יחידות התוכן והצורה הקטנות ביותר  מבנה המלים ובסיווגן. נעסוק במלההבלשנות העוסק בתורת הצורות היא תחום 

 לנקודות ההשקה שבין המורפולוגיה לפונטיקה מכאן ולתחביר מכאן. מצעים לגזירה ולנטייה. כן נתייחסהא

74 100.1679 

 ב' לשון עברית 103.3663 א 4 אפרת-פרופ' מיכל אורנן הלשון והחיים
 ה'

10:00-12:00 
10:00-12:00 

בתופעות  יומיומיות כמו גם תופעות  נתמקדקורס א ישות עצמאית.  בככזו הלשון נפרדת מהאדם והחברה הלשון הי עה, תקשורת( בשירות האדם והחברה.ברגיל אנו מתייחסים  ללשון כאמצעי )כלי הב
 מגלמים/משקפים זהויות ומצבים אישיים וקיבוציים, הלכי נפש, וכדומה. נבדוק כיבים ייחודיים בה(ההוויה האישית או החברתית. נראה כיצד הלשון כולה )או  מר שבהן הלשון היא חלק אינטגראלי מןמיוחדות 

מעוניין מכוון למי ש קורסיפה, וכדומה.( ה חיים )הקלטות חיות, סרטים, ספרותבהתאמה. בסמינר ייעשה שימוש בחומרים מן ה כדומה משתקפים בלשון ייחודיתשי וכיצד ייחוד כל סיטואציה, זהות, מצב רג
 המציאות האישית, הבין אישית וחברתית. בקשר שבין הלשון והחיים:

75 100.1014 

 12:00-16:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.1413 א 4 ד"ר ירון פרי 19-מבוא למאה ה

 יהודים ונוצרים. מוסלמים, -ו בה, בני שלוש הדתות המודרניים. במהלכו נכיר את המוסדות והאישים שפעל והעבירו את הארץ אל הימים 19-ה ההקורס יעסוק בתהליכים המרכזיים שהתרחשו בא"י במא

76 100.1691 

 08:00-12:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.2399 א 4 ד"ר גליה השרוני 1914-1882ילדות וחיי יום יום בארץ ישראל 

ובאליטות, במנהיגים ובמקבלי ההחלטות.  בוגרים ובעיקר בדמויות הציבוריותהמחקר על ידי העיסוק המסורתי בעולם המ בארץ ישראל, קבוצה שנדחקה לשולי הקורס יעסוק בחיי היום יום של ילדים ונערים
אור חדש על החברה היהודית בהיסטוריה חברתית של הילדים עשוי לשפוך  וקפנאי ועבודה, מזון ותחלואה, לידה ותמותה בהקשרם של ילדים. נבחן האם העיס בנושאים כמו משחקי ילדות, שעות קנעסו

 .בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית הבוגרת

77 100.1647 

 14:00-18:00 ד' תולדות ישראל 116.2439 א 4 ד"ר הלל ניומן םהתנאי מירושלים לציפורי: ארץ ישראל בתקופת

ניים, ההיסטוריים למיניהם )תלמודיים, פג הג'.  יושם דגש על הכרת המקורות יהודי א"י מחורבן בית שני ועד לתחילת המאה וריה המדינית, החברתית והדתית שלבקורס יידונו נושאים נבחרים בתחום ההיסט
 המתודולוגיות הכרוכות בשימוש בהם וכו'( ועל הבעיותנוצריים, 

78 100.1652 

 18:00-20:00 ד' תולדות ישראל 116.2233 א 2 ד"ר יוסף שטמלר ותיים ורעיונייםספר-מסכת אבות: היבטים היסטוריים, לשוניים

טובות בין אדם לחבירו ועוד ועוד. בקורס  דברי חוכמה, עצות לחיים, הדרכות כפי שיש בשאר מסכתות המשנה, אלא:הלכות,  ופת חז"ל, היא מסכת אבות. אין בה'פרקי אבות': היצירה הפופולרית ביותר מתק
 של המסכת כמו גם בתכנים הערכיים והדתיים העולים ממנה. סוק בהיבטים היסטוריים וספרותייםנע
 

79 100.1649 

 26-29.12.2017 תולדות ישראל 116.2708 א 2 סקלי-ד"ר סדריק כהן הברית ובא"יוההוגים היהודים ברוסיה, בגרמניה, בארצות  1917מהפכת 

This week-long seminar intends to study the impact of the October Revolution on a wide range of Jewish revolutionaries and thinkers. The 
seminar will focus on the practice and theory of Revolution by first hand revolutionaries.It will study also the complex consequences of the 
Bolchevic Revolution for other forms of socialism developed by Jewish thinkers in Europe, USA and Palestine. It will also consider the complex 
relationship between the 1917 Revolution and the philosophical concept of revolution developed by thinkers like Benjamin, Lukacs and Bloch in the 1920’s. 

 הקורס ניתן בשפה האנגלית בלבד 

80 100.1641 

 08:00-12:00 ד' תולדות ישראל 104.2476 א 4 סבטלנה נטקוביץד"ר  המוקדמתמגדר ולאומיות בכתיבה הציונית 

כמו משה ליב ליליינבלום, מקס נורדאו,  ה הדדית. אצל מרבית אבות הציונותאחת, הזינו אלה את אלה ושימשו מצע להגדר לות מגדר ושאלות לאום דרו בכפיפהמשחר גיבושה של האידאולוגיה הציונית שא
 ובמודרניזציה של זהותו הלאומית ולהיפך. יחד עם זאת לא שררה אחדות דגמים וכל של הגבר היהודי היה כרוך בשיקום זאב ז'בוטינסקי ואחרים שיקום גבריותו הרצל, חיים נחמן ביאליק, מין זאבבני

ות. ביצירותיהם בזיקה לתפיסותיהם הפוליטי התפתחות דימויי הגבריות והנשיות הקורס נתחקה אחר היהודית המודרנית. במהלך ודית משלו לדגמי הגבריות והנשיותאחד מן ההוגים ויוצרים הציג גירסא ייח
 ביצירות ובכתבי הגות יכול לשמש כלי להבנת התפיסות האידיאולוגיות של היוצר. נראה כיצד ניתוח השיח המגדרי

81 100.1650 

 08:00-10:00 ג' תולדות ישראל 104.4061 א 2 ד"ר דורותה פישר תרבות ושפה פולנית חלק א' )קורס שנתי(

 

82 100.1648 

 אליהו-ד"ר אייל בן תלמודהמשנה ובתקופת השני ו מי ביתמבוא לתולדות ישראל בי
 ד"ר הלל ניומן

 מתוקשב תולדות ישראל 104.1010 א 4

האיסלאם. יידונו סוגיות בהיסטוריה  ופה הביזנטית הנוצרית, עד לעלייתהמשכה בימי  השלטון הרומי וסופה בתקהשני,  יהודים לעולם ההלניסטי בימי הביתבקורס תיסקר התקופה שראשיתה במפגש בין ה
 המעסיקות את החוקרים בימינו. שאלות היסטוגרפאיות ומתודולוגיותיהודי ארץ ישראל והתפוצות. ניתן את הדעת ל ית, חברתית, תרבותית וספרותית שלהמדינ

83 100.1644 

א לחשיבה מגדרית במדעי ומגדר: מתודולוגיות פמיניסטיות ומבויהדות 
 היהדות 

 14:00-18:00 ד' תולדות ישראל 116.2903 א 4 ד"ר רות קרא

והקבלה ונבחן אותם לאור תיאוריות מובילות  סוק במקורות מספרות המקרא, המדרשמגדריים ופמיניסטיים. במהלך הקורס נע מקורות יסוד במדעי היהדות בכלים מטרת הקורס לחשוף מגוון של גישות לניתוח
 אמהות, לידה ומיניות. נדון בתפיסת הזהות המגדרית והסוכנות של הגיבורים וגעות לפריון, נישואין וגירושין,מחברי המקרא ופרשני הדורות תפיסות הנ ודי המגדר. נבחן כיצד עיצבובלימ

יחס ביישומן של אסטרטגיות קריאה פמיניסטיות ב וד על האתגרים הייחודיים הטמונים((, ועוד. נעמperformanceייצוג וביצוע  הנכחה במרחב הפרטי והציבורי,ות, (; סוגיות כגון קול ואילמagencyוהגיבורות )
הדתות  שבין לימודיטים אלו, תוך התמקדות בנקודות ההשקה והמתח כוח וחולשה בטקס קריאות חדשות החושפות מקורות של ומיסטיים. לצד הדיון בתיאוריות קיימות נציע לטקסטים מיתולוגיים, דרשניים

 ללימודי המגדר.

84 100.1642 
 המונים דיגיטלית חלק א'מגדר ומדרש בגניזה הקהירית: קורס בחכמת  
 )קורס שנתי( 

 12:00-14:00 ד' תולדות ישראל 116.2901 א 2 ד"ר משה לביא



 דרך הדיבור והדיון אודות גיבורי המקרא. מדרשים העוסקים ביחסי מגדר מאפשרים צעי לשוחח על שאלות של חברה וכוחאמ בין תפקידיה הרבים, היוותה ספרות המדרש
למציאת ספרות מדרש אבודה, החשוב  לאוצרות הגניזה הקהירית, לתרומתםודעות שנדחקו לשולי השיח. בקורס נתוודע  ויחסי הכוח בינהם, ולחשוף עמדות לבחון סוגיות הקשורות במעמד של גברים ונשים

וסיפורים המאירים נקודות  האבודים, נחפש יחד בכתבי יד עתיקים מדרשים ף הציבור. נלמד להכיר את החומריםאת המחקר באמצעות כלים דיגיטליים לשיתו דושים הטכנולוגיים המאפשרים לקדםונתנסה בחי
 .לנשים מוכרות ותפיסות דחויות אודות יחסי המגדר בין גברים מבט לא

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

85 100.1615 

 10:00-12:00 ד' מקרא 101.2992 א 2 פרופ' גליל גרשון )קורס שנתי( א' חלק מלכים ונביאים בתקופת המקרא

 לשלושה חלקים עיקריים: תקופת האימפריה הישראלית בימי דוד ושלמהלפנה"ס, ויחולק  586-1030הקורס יבחן את תולדת עם ישראל מכינון המלוכה ועד קורבן בית ראשון 

לכלה והמשטר והתרבות של מלכויות ישראל ושל שכונותיהם מלכויות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה ועד נפילת שומרון, ומלכות יהודה תחת שלטון אשור או בבל. בשעור ייבחנו סוגיות בתחומי החברה, הכ

 .במזרח ובמערב

 ,בהסכמת המרצה בלבד להשלים רק את חלקו הראשון )חלק א( של הקורס ניתן 

86 100.1619 

 18:00-20:00 ד' מקרא 101.2027 א 2 ד"ר יצחק פדר  עלייתו ונפילתו של שאול המלך

ישמש בסיס לדיון רחב יותר העוסק במשמעותם של פרקים הללו בהקשר הרחב של טו( באמצעות כלי ניתוח של חקר הספרות. עיון זה –)שמואל א ח  בקורס זה נעיין בחטיבה על שאול המלך בספר שמואל

 ל הגישות הספרותיות והביקורתיות למקרא.ספר שמואל, וכדי לחשוף את הגישות האידיאולוגיות השונות למלוכה בישראל המשתקפות בהם. כמו כן, במהלך הקורס נדון ביתרונות וחסרונות ש

87 100.1620 

 12:00-14:00 ד' מקרא 101.1017 א 2 ד"ר איתמר כסלו ' )קורס שנתי(אחלק פרשנות המקרא בימי הביניים 

. נעמוד על מטרותיהם בכתיבת פירושים רמב"ן ורד"ק  רשב"ם  ר' יוסף קרא  רש"י  ר' אברהם אבן עזרא  המדקדקים  הקראים  לימוד דרכם הפרשנית של מפרשי ימה"ב כגון: רס"ג

 חידושיהם והתהליכים ההיסטורים שהשפיע ועל פעולתם הפרשנית והושפעו ממנה.  שיטותיהם  למקרא

 ניתן, בהסכמת המרצה בלבד להשלים רק את חלקו הראשון )חלק א( של הקורס 

88 100.1617 

 16:00-18:00 ד' מקרא 101.2977 א 2 ד"ר איתמר כסלו ' )קורס שנתי(אחלק  מבוא לספרות המקרא

 (הז'אנרים)פה לספרות/לתורה שבכתב. ידונו הסוגים הספרותיים -מיצירה שבעל הקורס עוסק בהרכב המקרא ובניסיונות החוקרים להבין את תהליך היווצרותו:

 .שיש בהן כדי לשפוך אור על היווצרות המקרא  תורת המקורות ותיאוריות אחרות  השונים במקרא

  ניתן, בהסכמת המרצה בלבד להשלים רק את חלקו הראשון )חלק א( של הקורס 

89 100.1306 

 12:00-16:00 א מדעי המדינה 205.2083 ב 4 ד"ר רנן קופרמן בינלאומית כלכלה פוליטית

כלכליים ד. שלושת הגישות העיקריות לניתוח כלכלה פוליטית בינלאומית ה. -כלכליים ג. היבטים מקרו-מיקרו(א. יחסי גומלין בין כלכלה ופוליטיקה ב. היבטים 20%( + תגיל בית )80%דרישות הקורס: מבחן )
 סחר בינלאומי ו. התפתחות כלכלית ז. מלחמה ושלום ח. מעמד המדינה לאור תהליכי הגלובליזציה.

90 100.1654 
 12:00-14:00 ד' לימודי נשים ומגדר 128.4036 א 2 ד"ר שרון מפציר ותהליכי שינוי בחברות מזרח תיכוניות מגדר 

 

91 100.1655 
 08:00-10:00 ד' לימודי תרבות 129.4009 א 2 מר ניר רצ'קובסקי שיטוט בעיר: תפיסת זמן ומרחב

 

92 100.1656 

 10:00-12:00 ד' לימודי תרבות 129.4006 א 2 ד"ר מאיה מאור תרבות הגוף: הגוף בלימודי תרבות

נידונים ללא הרף באמצעי התקשורת ועומדים במוקד יצירות אמנות ותרבות   (body modifications) גוף-מין, הפרעות אכילה, שינויי-זמנינו הגוף נמצא בקדמת הבמה. מחלות, יחסי-בתרבויות מערביות בנות

המחשבה שלנו על הגוף ועל פעולותיו? מה היחס בין הגוף לתרבות? האם הגוף מובנה חברתית או נתון ביולוגית?  רבות. מהן הנחות היסוד עליהן מושתתת הבנתנו את הגוף? כיצד הנחות אלה מגבילות את

וון תיאוריות מרכזיות ען זכויות להט״ב? נעשה שימוש במגמי קובע מהו הגוף ה"נורמלי"? מהו מקומו של הגוף בתנועות חברתיות שונות כגון, התנועה לזכויות האזרח, התנועה לשחרור נשים, התנועה למ

 בלימודי תרבות כדי לענות על שאלות אלה בקורס.

93 100.1657 

 12:00-14:00 ד' לימודי תרבות  129.4007 א 2 ד"ר אור שרף תודעת הפרט וההוויה הקולקטיבית: אסכולת פרנקפורט

אילו כוחות מעצבים את תודעת היחיד וההמונים ולאלו תכליות? איך תהליכים אלה משפיעים על התרבות? בקורס זה נעמוד כיצד היחיד תופס את מקומו בתהליכים היסטוריים? כיצד נוצרת תודעת ההמונים? 

"הדיאליקטיקה  רקהיימרבלב הקורס תעמוד קריאה בספרם של אדורנו והו .מקס הורקהיימר והרברט מרקוזה ,תאודור אדורנו –על התפיסה הרדיקלית של ההיסטוריה בהגותם של אנשי אסכולת פרנקפורט 

הדיון  .ובהדגשת הממד הקטסטרופלי של תהליכים אלה הדיון באדורנו והורקהיימר יתמקד בשלילת התפיסה הרציונלית של תהליכים היסטוריים .ובספרו של מרקוזה "ארוס וציוויליזציה" "של הנאורות

   .פוליטיים ותרבותיים במונחים פסיכולוגיים ,ופירוש תהליכים כלכליים ,יעסוק בהשלכות של קריאת ההיסטוריה כביטוי למבנה הנפשי של החברה האנושית במרקוזה

94 100.1592 

 18:00-20:00 ב' נטדיק 700.3005 א 2 ליאור שורר סדנת מנהיגות בין תרבותית א' )קורס שנתי(

ת, לפיתוח מודעות ורגישות בין תרבותית , מלווה לתכנית "מנהיגות קהילתית יהודית ערבית" אשר מופעלת ביחידה למנהיגות חברתית, דיקנט הסטודנטים. אופן הלמידה הינו בדרך התנסותיהקורס הינו קורס 
לות, אישיות וקבוצתיות במגוון תחומים, על עיבוד  רפלקטיבי של ההתנסות האישית והמשותפת תרבותית ולהובלה של תכניות בתחום. התכנית מבוססת על התנסויות פעי-להקניית כלים לעבודה בסביבה רב

 , וחיבור למודלים תיאורטיים ואקדמיים.
   דיקנאט  הסטודנטים. לפרטים נוספים ניתן לפנות לנורית קנטרוביץ'  –הרישום לקורס מלווה באישור היחידה למנהיגות חברתיתnkantarov@Staff.haifa.ac.il  

95 100.1710 

 08:00-12:00 ה' שרותי אנוש 289.3058 א 4 ד"ר אריק חשין רגשות בארגונים

,בערוצי נבדוק כיצד הבעת רגשות של נותן השרות תקשורתית על נותני ומקבלי שירות.הונחקור את השפעת הרגשות והסביבה  בקורס נדון קשורת על תהליך השרות.הקורס יעסוק בהשפעה של רגשות ות
שרות מתמודדים עם הבעת  הרגשות הנדרשת ממנו וכיצד נותני בהתמודדות של נותן השרות עם עבודת נאמנות לקוחות וכו. כמו כן נתמקדאיכות השירות,שביעות רצון לקוחות, תקשורת שונים, משפיעה על

 של לקוחות במידיות שונות.רגשות 

96 100.1719 

 10:00-12:00 ד' מדעי הרוח הדיגיטליים 212.8331 א 2 סיני רוסינקד"ר  מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים

גיטלי והופך לנתונים, ל׳דאטה׳ הניתנים לאצירה, מה עושה המהפך הדיגיטלי לתוצרי הרוח והתרבות האנושית? כיצד מומר מושא המחקר של חוקר/ת הספרות, ההיסטוריה, השפה והתרבות לפורמט הדי
הפורץ של מדעי הרוח הדיגיטליים ולהשלכות שלו על מבני הידע המסורתיים. הקורס יציג פרויקטים למדידה, למניפולציה ולהעשרה? בקורס מבואי זה למדעי הרוח הדיגיטליים נתוודע לעולם המתפתח ו

שרו להשאיר חותם ול הידע במדעי הרוח בכלל, כמו גם כישורים שיאפדיגיטליים בתחומי מדעי הרוח השונים, ובתוך כך יעניק אוריינות דיגיטלית בסיסית ומיומנויות בכלים שיוכלו לקדם את יכולות הלמידה וניה
 במרחב הידע והתרבות הדיגיטלי.

97 100.3192 

 12:00-14:00 ה' תיאטרון 118.1114 א 2 ד"ר דורית ירושלמי אמנות, קהילה ואקטיביזם חברתי

פעולה במרחב הציבורי. בקורס נתוודע למחשבה פוליטית ולדרכים קורס זה עוסק בקשרים בין אמנות, קהילה ואקטיביזם חברתי ומטרתו להתחקות אחר הקשר בין אמנות המופע והתיאטרון לבין 
ון האקטיביסטי דרך דוגמאות מפתח מעולם האמנות שבאמצעותם מופיע "הפוליטי" במרחב האמנותי. נתמקד בעיקר בתיאטרון ובמופע כאמצעי וכביטוי של אקטיביזם חברתי. נתחקה אחר שורשי התיאטר

ונן, מאיר ומצביע על המעורבות הופכת לפעולה מחוללת שינוי? האם אמנות יכולה להוביל שינוי כשהיא מוגבלת לחללים ממוסדים? כיצד האמן, בתפקידו המסורתי כמתבבישראל ובעולם נשאל: האם וכיצד 
 ף של התיאטרוןתופעות, עובר לספרה של אמנות אקטיביסטית? הקורס ישלב בין דיון תיאורטי, צפייה וקריאה של טקסטים והתנסות להמחשת התוק

 ככלי לשינוי חברתי.

98 100.1720 

 16:00-18:00 ב' תיאטרון 118.2528 א 2 ד"ר רותי אבליוביץ צעצועים, בובות וחפצים במשחק ובמופע

ת )כמו למשל: בונראקו, צלליות, פיתום וכו'( אביזרים הקורס מציע סקירה היסטורית בסיסית ורחבה של היסטוריה ותיאוריה של תיאטרון בובות וחפצים. במסגרת הקורס נתמקד במופעים שונים של בובו
ותם )מנקודת מבט סמיוטית, פנומנולוגית(. נדון היבטים פסיכולוגיים )ויניקוט, פרויד(, ותרבותיים)פולחניים( של וצעצועים על במת התיאטרון, ונבחן את ההיבטים התיאורטיים הייחודיים המאפיינים את נוכח

 דה עם חפצים.סובייקט )טרנר ושכנר( ובאופן בו אלו מתורגמים כהנפשה בתיאטרון. הקורס ישלב בתוכו סדנא מעשית שבמסגרתה התלמידים יוכלו להתנסות בעבו-יחסי אובייקט

99 100.1721  

 10:00-12:00 א' תיאטרון 118.2529 א 2 ציון-ד"ר שלי חנה זר )קורס שנתי(חלק א  עיונים בתיאטרון מערבי

ת האופיינית לתקופה, ולתפיסות העולם והמאפיינים קורס זה עוסק בתחנות בתולדות התיאטרון במערב. הקורס יעסוק בתפיסת המרחבים התאטרוניים השונים לאורך ההיסטוריה, בזיקה לספרות הדרמטי
 –יוון הקלאסית ועד לבארוק הצרפתי. התחנה הראשונה שנתמקד בה היא התיאטרון בעולם העתיק התרבותיים שבה התקיימו המופעים. הסמסטר הראשון של הקורס יעסוק בתולדות התיאטרון המערבי מ

יוונית ועם וונית, ונעמוד עם המאפיינים האסתטיים של הטרגדיה ההיווני והרומי. נתמודד עם השאלה כיצד נולד התיאטרון, ומה ניתן ללמוד על הזיקות שבין התיאטרון היווני העתיק להתמסדותה של הפוליס הי
האימפריה הרומית. התחנה הבאה היא התיאטרון של ימי הביניים. נתמודד עם המודלים השונים  ים שחלו בתיאטרון עם התבססותה שלהאופנים שבהם התייחסה אל המיתולוגיה. לאחר מכן נעמוד על השינוי

התיאטרון באיטליה ובספרד. תחנה נוספת תתמקד בתיאטרון השקספירי. נעמוד על מבנה הבמה השקפירית, ועל תפיסות  של תיאטרון דתי וכניסייתי. במסגרת העיון בתיאטרון של הרנסאנס ניגע ביצירות
ני של הקורס יעסוק , אגב התבססות בימת הפרוסיניום. הסמסטר הש17-העולם אשר באו לידי ביטוי ביצירתו של גאון זה. התחנה האחרונה בה נתמקד תעסוק בקומדיות של מולייר ושל גולדוני במאה ה

נתמודד עם מאפייניו של  מודרני. נעמוד על המאפיינים של התיאטרון הלאומי המשכילי של גוטהולד אפריים לסינג בגרמניה. לאחר מכן-בתולדות התיאטרון המערבי למן הנאורות ועד לתיאטרון הפוסט
 ומוסכמת הקיר הרביעי. התחנה הבאה תעסוק בתיאטרון הפוליטי שבין מלחמות עולם,ת עם המשחק הריאליסטי תוך התמודדוהתחנה הבאה תעסוק בריאליזם בתיאטרון, הרומנטי.  התיאטרון

רתו של סמואל האבסורד אגב התעמקות ביציחמת העולם השנייה נעסוק בתיאטרון היו אופייניות לתקופה. בעידן שלאחר מלת פוליטיות ושאיפות מהפכניות אשר תוך התייחסות לביטויים האסתטיים של מגמו
 מודרני.-ובתיאטרון הצרפתי הפוסטאי הריאליסטי בקט, בתיאטרון האמריק

100 100.1722 

 14:00-16:00 ב' תיאטרון 118.2531 א 2 ד"ר רותי אבליוביץ הגוף במייצג

אמנותי זה מתוך דיון בגוף האמן כחומר  ז'אנר-יבחן את תכונותיו של מדיוםהמודרני של ראשית המאה העשרים. הקורס  מדיאלית, שהחלה בתנועות האוונגרד-תרבותית ובין-המיצג הוא תופעה אסתטית בין
ומחוללות קטגוריות  וכמרכיב אמנותי שבאמצעותו נפרצים גבולות אסתטיים פרדיגמות ודפוסי מחשבה תרבותיים;הקורס נבחן את ייחודו של הגוף כאתר המשקף  במסגרת ביקורתי.-יצירתי וכמרחב שיח

 חברתיות

101 100.1723 

 16:00-18:00 ג' תיאטרון 118.2532 א 2 ד"ר מסעוד חמדאן התיאטרון של סעדאללה ונוס

ס בפרט. הקורס מתנהל יצירת ונו רקע על התיאטרון הערבי בכלל ועל ארבעה מחזות בהם נדון במפגשים לאחר מתן של המחזאי הסורי. מקרי המבחן הם הקורס מתמקד בתחנות היצירה השנייה והשלישית
 בשפה הערבית

102 100.1327 

 08:00-12:00 ב' מנהיגות ומדיניות בחינוך 316.2037 א 4 חזן-ד"ר לטם פרי זכויות ילדים במדיניות ציבורית 

יש לכבדן. אולם, מי קובע מהי טובת הילד ומהם גבולות האמנה בדבר זכויות הילד מציבה את טובת הילדים כשיקול ראשון במעלה בכל ההחלטות הנוגעות בילדים וקובעת שורה ארוכה של זכויות ילדים ש
ובת הילד וזכויותיו לבין זכויות הוריו, אינטרסים חברתיים וכלכליים, או טובתם וזכויותיהם של ילדים אחרים? זכויותיו בכל מקרה ומקרה? כיצד ניתן לקבל הכרעות במקרים בהם קיימים קונפליקטים בין ט

ה מפני אלימות והזכות הגנ -בהן נעסוק: במרחב החינוכי בקורס נבחן שאלות אלה באמצעות ניתוח מקרים המשקפים את מערכות היחסים המורכבות בין ילדים, הורים ומדינה במרחבים שונים. בין הסוגיות
שיקולי טיפול, שיקום וענישה בהליכים בהם  –ילי להליך הוגן בהליכי השעיה והרחקה; מקומה של הזכות לפרטיות בחיפושים, מעקבים והעברות מידע; הזכות להשתתפות וחופש הביטוי . במרחב הפל

השתתפות ילדים בהליכי גירושין; חזקת הגיל הרך; חובות דיווח; ענישה גופנית; הזנחה רגשית; הערכת מסוגלות הורית. במרחב  –מעורבים ילדים כמבצעי עבירה או כנפגעי עבירה. במרחב המשפחתי 
 חילוקי דיעות על רקע דתי ותרבותי בין ההורים לבין הרופאים; משקלן של החלטות הילדים -הרפואי 

103 100.1730 

 08:00-12:00 ה' לימודי אסיה 125.1322 א 4 ד"ר יורם עברון מדיניות החוץ של סין

המשטר, מגלמת את התלבטויותיו  יו ההיסטוריים והאידיאולוגיים שלהמדינה מאז הקמתה. היא משקפת את שורש מהתמורות ותהליכי הפיתוח שעוברת מדיניות החוץ של סין מהווה חלק בלתי נפרד
 בניתוח התפתחותה והתנהגותה של סין, ונוכח מעמדה העולה של סין בזירה מדיניות החוץ הסינית חיונית אפואבתחומים שונים. הבנת הגורמים המעצבים את  ותיו, ומסבירה את התנהלות המדינהוהתמודדוי

 העיקריות ביחסי החוץ שלה. ינת הסוגיותסטית, ובחהצגת היסודות המעצבים של מדיניות החוץ של סין הקומוני העולמית בכללותה. מטרות הקורס הןהבינלאומית חיונית גם להבנת הפוליטיקה 

104 100.1726 

 מתוקשב רב תחומי 212.1114 א 4 ד"ר ציפי עברי תרבות מדע ומאגיה

דעת מסוימת למדע? ומהי מגיה? האם הם מקבילים צורת  האם מדע ומגיה הם שני תחומי דעת ופעולה נפרדים ואף מנוגדים? אולי הם צומחים אחד מתוך השני, או אפילו מקיימים יחסי גומלין? מה הופך

בהבנה של פעילויות   של התרבות החברה והפוליטיקה המקומיתלניגודים בין רציונאליות ואי רציונאליות, מודרניות ומסורתיות? מה הקשר בין החלוקות בין מדע ומגיה לבין חלוקות מגדריות? מה תפקידה 

וטכנולוגיות רפואיות, שוף ואחרים כשייכים לזירת הרפואה המדעית? האם הידע המדעי הוא מעל התרבות? או מעל הפוליטיקה? ומהו מקומה של הטכנולוגיה, ובמיוחד ביורעיונות מסוימים כשייכים לזירת הכי

ישה התבוננות בזירות חברתיות ותרבותיות ספציפיות בתוך הקשר השוואתי בקורס נדון בשאלות אלו מתוך נקודת מבט אנתרופולוגית המדג בין השיגים טכנולוגיים, קסמים וניסים.  ביצירת האסוציאציה

 תרבותית, כפי שהתפתחו במהלך מאה השנים האחרונות.-גלובלי. תוך כך נתוודע לחלק מן הגישות התיאורטיות המרכזיות באנתרופולוגיה חברתית
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105 100.1699 
 מתוקשב אשכול 212.5005 א 4 ד"ר אורי גולדברג מבוא למזה"ת

  

106 100.1729 

 מתוקשב היסטוריה כללית  108.2039 א 4 פרופ' עמוס מגד 21סחר בבני אדם, מן העת העתיקה ועד המאה ה

בצורות מגוונות של עבדות בצפון ובדרום  הקדום;והחברתיים הקשורים בו, בעולם העתיק של יוון ורומא ובמזרח הקרוב  השיעור בוחן לעומק את עלייתו של מושג העבדות והתפתחותם של המבנים הכלכליים
 ובעבדים ומשוחררים ביבשת אמריקה הצפונית והדרומית; ולבסוף, בצורות חדשות אטלנטי-סהרי; בסחר העבדים הטרנס-ובמרחב הים התיכון; בסחר העבדים הטרנס מזרח אסיה; עבדות ביבשת אפריקה

 מסכמת אמריקאית. מתוקשב מלא ובסופו תערך בחינהנו . הקורס הי21-ומתחדשות של עבדות במאה ה
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 אב

יום  חוג אב
 לימוד

 שעות לימוד

                    

1 
100.1630  

 (100.3630 מ"א)

 עדי ארליךד"ר  )קורס שנתי( אמונות ואמנות בגליל לאורך הדורותנופי ידע: 
 אייל בן אליהוד"ר 

 16:00-20:00 14:00-16:00 ג' נופי ידע – דרך הרוח 100.1630 ב 2

ת הברזל, דתות פגאניות לאורך התקופות הפרסית, הגליל הוא חבל ארץ שבו צמחו, גדלו וחיו דתות ואמונות שונות לאורך השנים, החל בדת הכנענית בתקופת הברונזה, עבור בדת הישראלית בתקופ
הביניים , וחידוש היישוב היהודי בערי הקודש בגליל בראשית העת החדשה. כל דת שישבה במרחב הנדון הלניסטית ורומית, הדת היהודית והיווצרות הנצרות במאות הראשונות לספירה, הדת המוסלמית בימי 

ה. לאחר ביזנטית והן בעת החדש-ת, הן בתקופות הרומיתקיימה פולחן בעל אופי ומקום מיוחד. הפגאנים סגדו לאליליהם במקדשים, במרחב הפתוח ובמרחב הפרטי. הפולחן היהודי בגליל התרכז בבתי כנס
 טית ועם הכיבוש המוסלמי נוספו לנוף הגליל מסגדים.הפיכתה של הנצרות לדת מקובלת ולדת השלטון במאה הרביעית לספירה, החלו להיבנות כנסיות שבהן התקיים הפולחן הנוצרי. בתום התקופה הביזנ

ות ההבדלים הגדולים בין כל דת ואמונה, הרי שיש קווים המחברים את אופן הפולחן והסגידה, כדוגמת בניית מבני קורס זה יעסוק הן במקומות הפיזיים של הפולחן והן בפולחן עצמו שהתקיים בהם. למר
מהדתות, ובמשותף  יהם, אופי הפולחן השונה בכל אחתפולחן, הקרבת קורבנות או תחליף לקורבנות, טקסי תפילה וקריאה בכתבי קודש. במהלך הקורס נכיר את המבנים השונים ונעסוק בתכניתם, עיטור

 ביניהם.
המקיף זוויות שונות של סוגיית מבני הפולחן. המקורות עליהם נתבסס קורס זה הוא קורס משולב משתי בחינות: ראשית, הוא יועבר על ידי שני מרצים, היסטוריון וארכיאולוגית, כדי לצור לימוד ודיון בינתחומי 

ו קורס מטייל ה(, והן ממצאים ארכיאולוגיים ואמנותיים )מבני פולחן, חפצי פולחן, פסיפסים וכדומה(. מתרגלים יסייעו בהבנת וניתוח המקורות. שנית, זההם הן מקורות היסטוריים )טקסטים, כתובות וכדומ
 שנה. 4,000-שחציו יתקיים בכיתה וחציו האחר בשטח, בסיורים שמקיפים פולחן בגליל לאורך כ

2 
100.1490  

 (100.1491)+תרגיל 

נופי ידע: פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה 
 העשרים

 ד"ר אלון שב
 ד"ר ערן שלו

 12:00-14:00 'א נופי ידע -דרך הרוח 100.1490 ב 4

צא לבחינתה מורכבים, המיצגים ומעצבים מנעד רחב של כוחות כלכליים וצורות ארגון חברתי. קורס זה מבקש להבין את המוסיקה כצורה תרבותית כנקודת המו המוסיקה היא תוצר של תהליכים הסטוריים
גלויים וסמויים בין הכוחות הכותבים את שירתה של ההסטוריה ובין אלו  מוסיקלית של ארה"ב המודרנית. הקורס מציע דו שיח בין נקודות מבט הסטוריות ומוסיקליות תוך נסיון לחשוף יחסי גומלין -ההסטורית 

 השרים אותה.
 !חובה להרשם לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה 

3 100.1702 

 פרופ' יצחק ויסמן דת ומדינה בעידן החילוניות
 ד"ר עופר פרצ'ב
 ד"ר משה לביא

 ד"ר ערן שלו
 ד"ר ארנית שני

 מתוקשב קורסי דגל -הרוחדרך  100.1702 ב 2

דוגלת בהפרדת הדת מן המדינה וממקמת את הדת בתחום  18-יחסי דת ומדינה הן אחת מבעיות היסוד של העידן המודרני. הדוקטרינה הליברלית החילונית שהתפתחה בעידן הנאורות האירופית במאה ה
שיב את הדת לזירה הציבורית ולהקים את המדינה על בסיס הדת. שאלת המפתח שביסוד ברבים מאזורי העולם קוראת לה 20-הפרט. כנגדה, התחייה הדתית שהולכת ומתחזקת מאז שלהי המאה ה

יברלים ושומרי אמוני הדת גלש לא אחת מדיון עקרוני לכפייה המחלוקת היא מיהו הריבון: האל, ואנשי הדת המעבירים ומפרשים את מסריו, או העם באמצעות נציגיו הנבחרים )יותר או פחות(. המאבק בין הל
ווה. הוא משלב פילוסופיה פוליטית, מדע הדתות וחקרי טרור בשם האלוהים ובשם והחרות. הקורס המוצע לפניכם יציג את היחסים המורכבים שבין הדת והמדינה באופן היסטורי, אינטרדיסציפלינרי ומשול

 ההינדואיזם.  –נית וכנקודת השוואה חיצו –היהדות, הנצרות והאסלאם  -מקרה המתמקדים בשלוש הדתות האברהמיות 

 פרטים נוספים על הקורס ניתן למצוא תחת לשונית 'קורסי דגל' באתר תוכנית דרך הרוח 

4 100.1703 

 פרופ' אברהם חיים הרעיון והאתגר –קיימות 
 ד"ר תמר טרופ
 ד"ר ציפי עשת

 מתוקשב קורסי דגל –דרך הרוח  100.1703 ב 2

 
 

5 100.1263 

 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1924 ב 4 ד"ר חסן חליליה מין ומיניות בדת האסלאם

ן באספקלריה היסטורית; התנהגות לפני, במשך ואחרי הקורס יעסוק ביחסי האישות בתרבות האסלאם משלושה היבטים: דת והלכה, החברה והפרט, מין וחינוך. הסקירה תכלול ביו השאר מבט אל חיי המי
חסות כללית והשוואתית למין ומיניות ביהדות בכלל החובה המינית של בני הזוג; התעלסות; תנוחות בהזדווגות; אוננות; מין אנאלי ואוראלי; משכב זכר, נקבה ובהמה; זנות ודיני ענישה, והתייקיום יחסי המין; 

 והנצרות ככל האפשר.

6 100.1665 

 16:00-20:00 'ב תחומייםלימודים רב  212.1007 ב 4 השופט חיים סומך משפט העבודה

 הנוגעת לכל תחום. המרכזיים וסקירת עקרונות הפסיקה העבודה  זאת תוך דיון בהוראות החיקוקים במגזרים העיקריים בהם עוסק משפט הקורס נועד להקנות למשתתפים ידע משפטי
 נוכחות חובה. בחינה

7 100.1507 

 12:00-16:00 'ד לימודים רב תחומיים 212.2165 ב 4 דוד-נורית בירדפרופ'  אנתרופולוגיים היבטים: ותרבות בית בונים

 בסוגיות ניגע יום-יום ושגרות, בניה פרקטיקות, בניה צורות, בית חוויות, בית תפיסות מגוון של הפריזמה דרך. ומושג חוויה, זירה, כאובייקט השוואתית אנתרופולוגית מגישה" בית"ב עוסק הקורס
 .מתפתחות למדינות וסיוע, לאומית-בין הגירה, המונית צריכה, והסביבה החברה, העצמי תפיסת, משפחה מבני כולל שונות אנתרופולוגיות

8 100.1668 

 08:00-10:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.2166 ב 2 אביאלי הילהד"ר  חברתיים של המאסר-הבטים פסיכו

בתי הסוהר כמוסדות בעלי מאפיינים  בעשורים האחרונים נחקר מקומם של מהחברה, ובכך להעלות את רמת הביטחון. אולם בעיקר להרחיק את הפושעים, נועדו כחלק ממערכת אכיפת החוק -בתי הסוהר 
החברתית בתוך הכלא ועל  אופייה של המערכת למאפיינים אלו השפעה על זיקה בסמכות באופן כמעט טוטאלי .מבודדת וכוללנית, בה בה קבוצה שלטת המח יים המהווים מערכת חברתית סגורה,ייחוד

תפקידים ושפה  בחוקים כלכליים, בנורמות, עמדות,ומורכבת מחברת אסירים המאופיינת במעמדות,  רבות, הנגזרת מהתרבות העבריינית,של הפרטים בתוכה. בתוך סביבה זו צומחת תת ת התנהגותם
צפיפות אלימות בכלא, מיניות בכלא, יחסים עם הסגל,  ר במהלך חיי היום יום בכלא כגון:הפרט  באמצעות סוגיות המעסיקות את האסי מאסר עלחברתית שיש ל-הפסיכו מיוחדת. בקורס זה נעסוק בהשפעה

ולקשר בין מאסר  המאסר לתהליך השיקום של עברייניםכן, בקורס ידונו המשמעויות הרחבות של  ה והמשמעות של 'להיות אסיר'. כמוומעמד. מתוך כל אלה ננסה לעמוד על החווי ותנאי מחיה ומאבק על מקום
 להמשך עבריינות.

9 100.1408 

 08:00-12:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.2065 ב 4 ד"ר ריבי אפרת מבט חברתי ופסיכולוגי על קשת הנטיה המינית

, התפתחו רבות בעולם בשלושת העשורים האחרונים. בישראל ניתן להבחין בהתעוררות דומה בעשור האחרון בתחומים כגון חקיקה למען זכויות המודעות האישית והציבורית וכן המחקר  בנושא הלהט"ב
במהלך הקורס נעסוק, מנקודות מבט תיאורטית  יים אלו.אוכלוסיית הלהט"ב, מודעות ונראות גבוהים יותר בציבור של חברי/ות הקהילה, וחיזוק המחקר האקדמי הישראלי בהיבטיו השונים של סגנונות ח

 תרבותיות הקשורות בלהט"ב.-וטיפולית, בסוגיות אישיות, משפחתיות וחברתיות

10 100.1666 

 14:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1664 ב 2 ד"ר אפרי בר נדב פסיכופתולוגיה בזירה הקרימינולוגית

הקורס ננסה להבין את ההפרעות  אדם, המכונות באופן קיבוצי, פסיכופתולוגיה, ולקשר אותן לזירת הפשע. במהלך מורכבת של התנהגויות לא אדפטיביות בבנימטרת הקורס היא להציג ולקדם ראייה 
 ים הביולוגיים, פסיכולוגיים ותרבותיים שלהן. ננסה להבין את הקשר שביןהממד והן מנקודת מבט חווייתית )פנומנולוגיה(, כפי שהן באות לידי ביטוי על פני הנפשיות הן מנקודת מבט תיאורית )אבחנה קלינית(

 בסרטים. לנפגע )ויקטימולוגיה(. נעשה זאת דרך קריאת טקסטים, שמיעת הרצאות וצפייה ההפרעות הנפשיות לבין זירת הפשע ואכיפת החוק, הן בהיבטים הקשורים לפוגע והן

11 100.1405 
 16:00-20:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.1668 ב 4  ד"ר פרסר רות והמרחב הציבוריאזרחות אינטימית: נרטיב 

 

12 100.1667 
 12:00-14:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1692 ב 2 פרופ' מגד עמוס תפיסת החיים והמוות בתרבויות העולם

 

13 100.1466 

 14:00-16:00 'ג לימודים רב תחומיים 212.1327 ב 2 יוסף הרב שטמלר כפירה ואמונה בהגות החסידית של חב"ד וברסל

למיסטיקה, אמונה וכפירה שכן העת  רמים הירבו לעסוק בשאלות הנוגעותבתנועה החסידית. ההוגים הגדולים של שני הז הזרמים הגדולים והמפורסמים ביותרמקובל לראות בחסידות ברסלב וחב"ד את שני 
ימוד עצמי אלה, הן טקסטים ראשוניים והן טקסטים מחקריים, ויידרש לל טודנט עם טקסטים מרכזיים בסוגיותבעת העתיקה ובימי הביניים. בסדנה ייפגש הס שלא היו כמותםמנה למאמין אתגרים החדשה זי

 יצירתית. וחשיבה

14 100.1635 

 12:00-14:00 ד' ביה"ס להיסטוריה  123.1113 ב 2 ד"ר עידן שרר מבוא להיסטוריה עולמית חלק ב )קורס שנתי(

 אך גם השנויים במחלוקת, בעולמות האקדמיה וספרות העיון הפופולרית. במהלך למית לאחד מתחומי המחקר המרתקים,בשני העשורים האחרונים הפכה ההיסטוריה העו
י היא מרתקת בפנ –ממדעי הרוח ועד מדעי המוח  –ההיסטוריה האנושית, כפי שהיא נפרשת לפנינו ממגוון רחב של תחומי מחקר  שית מנקודות מבט שונות ומגוונות;השנה נדון בהיסטוריה העולמית האנו

 מחקריות, תרבותיות וחברתיות הרות גורל. ולמית" מרתק לא פחות ומעלה שאלותהאדם  את שילוב המונחים "היסטוריה ע עצמה, אך האופן שבו תופסים בני
  וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיוהשלמת הקורס 

15 100.1636 

מרצים מתחלפים מחוגי  מהי היסטוריה בחיפה 
 ביה"ס להיסטוריה 

 ב'  ביה"ס להיסטוריה 123.1119 ב 4
 'ד

16:00-18:00 
16:00-18:00 

ממגוון של חוגים שיציגו סוגיות וגישות  ות של היסטוריוניות והיסטוריוניםהרצא 24הוא יתבסס על באוניברסיטת חיפה.  ה ההיסטורית כפי שהיא נלמדת היוםהקורס נועד לחשוף את עושרה של הדיסציפלינ
 ים גיאוגרפים שונים.שונות וממרחב וריות מגוונות מתקופות היסטוריותהיסט



 
 
 
 

 

16 100.1288 

 08:00-10:00 ב' ארכיאולוגיה 119.1040 ב 2 דני רוזנברג פרופ'  ממהפכה למהפכה: מבוא לתקופות הניאוליתיות

מהפכת "התוצרים המשניים" ו"המהפכה העירונית"  הקורס עוסק בפרק הזמן שבין שלהי התקופה האפיפליאוליתית,תקופה בה מופיעים ניצני "המהפכה החקלאית", ועד להופעת המאפיינים הברורים של
שנים לפני זמננו בקרוב( ואת התהליכים החברתיים והכלכליים שעמדו בייסוד  11,500-5,900קורס המבוא נכיר את המאפיינים העיקריים של התקופות הניאוליתית והכלקוליתית ) בדרום הלבאנט.במסגרת

באזור והמעבר מכלכלה המתבססת על לקט וצייד, לכלכלה חקלאית מלאהולביות  השינויים הדרמטיים שאפיינו פרק זמן זה. במהלך הקורס נבחן את המשמעות שלהופעת יישוביהקבע החקלאים הראשונים
ס יסקור גם את התמורות שחלו בטכניקות עיבוד המזון צמחים ובעלי חיים.נבחן גם את השינויים הסביבתיים, את הופעתם של  טיפוסי כלים חדשים ומשמעותם ושל טכנולוגיותחדשות ליצור כלים. הקור

 של הישובים ויציג את השינויים בארגון החברתי במנהגי הקבורה ובפולחן לאורך ציר הזמןובארגון המרחבי 

17 100.1063 

 14:00-16:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1109 ב 2 ד"ר מיכאל איזנברג )קורס שנתי( מבוא לארכיאולוגיה של העולם הקלאסי

הגדול והממלכות ההלניסטיות  נה ובמגנה גרקיה. כיבושי אלכסנדרלערי יוון ולקולוניות היווניות באסיה הקט באתונה והופצה חישקלאסי שהתפתחה ערש התרבות המערבית נשענת על תרבות העולם ה
ת ולאחריה ההתפשטות התרבות האטרוסקיהתיכון ומעבר לו. -הים ות והחסרות תקדים על תרבויות אגןהעיקרי להתפשטות ההלניזם וההשפעות המקיפ מסעות כיבוש אלה, היוו את הגרעיןשנוצרו בעקבות 

 התיכון ואירופה. התנצרותה של-רומיות סביב אגן הים-האחיזה של תרבויות גרקו הרומי ההולך וגדל המשיכו בביסוס הרומית מן המגף האיטלקי לרחבי האימפריום המהירה של זו
של התקופה, קרי  הקורס יעסוק בראש ובראשונה בתרבות החומרית ובתרבות החומרית של המרחב הנדון.לכת בדת  יקינטית גרמו אף הם לשינויים מרחהאימפריה הרומית והולדתה של האימפריה הביז

קטנה, צפון אפריקה ה ה, רומא וערי המגף האיטלקי, אסיההחומרית של אתונה וערי הפלופונסוס, מקדוני דיון תהיה התרבותהתקופות הקלאסיות, בעיקר בזו של יוון ורומא. במרכז ה הארכיאולוגיה של
החל מחיי הפרט ועד אמנות וממצא קטן מגוון  נות בנייה, קירוי, ריצוף ועיטור;ציבורית ופרטית; פולחן המת; שיטות וסגנו ירוני; אדריכלות פולחנית, צבאית,הקורס יתמקד בתחומים הבאים: תכנון ע וסיציליה.

 לפולחן במקדש.
 י חלקיוהשלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשנ 

18 100.1002 

 10:00-14:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1200 ב 4 פרופ' דני נדל הקריירה האנושית תולדות האדם הקדמון בארץ

העיקריים כוללים את מוצא האדם באפריקה  והקמת הכפרים הראשונים. הנושאים מיצור דמוי שימפנזה ועד התיישבות הקבע תולדות האדם מאז ראשית התפתחותו הקורס מכוון ליצור היכרות ראשונית עם
התרבויות  ים, מנהגי הקבורה הקדומים בעולם,ראשית השימוש באש, הקניבלים הראשונ ים הארכיאולוגיים הקדומים בעולם,המודרני והקשר לאדם הניאנדרטאלי, האתר והקשר שלנו לקופי העל, מוצא האדם

 בנוסף, הקורס מקנה למשתתפים כלים בסיסיים להבנת שיטות המחקר של אתרים המעבר מצייד ולקט לחקלאות ועוד. הארכיטקטורה, , ראשיתבאירופההפרהיסטוריות בישראל, האמנות הפרהיסטורית 
 כגון תקופות הקרח, אגמים נושאים)כולל  ההיפוכים המגנטיים של כדור הארץ ועוד(, שחזור הסביבה הקדומה ,14חומי מחקר כגון תיארוך )פחמן פרהיסטוריים. במסגרת זו נחשפים המשתתפים לת

 אתרים, ניתוח מכלולי אבן וצור, ניתוח עצמות בע"ח ועוד. בקת פרחים מאובנת(, חפירה וניתוחשהתייבשו וא
 

19 100.1128 

 מתוקשב היסטוריה כללית 108.1058 ב 2 ד"ר צור שלו מתוקשב -אירופה מרנסנס להשכלה 

והקולוניזציה, הרפורמציה, ידעה אחדות מן התמורות המרכזיות שעיצבו את העולם המודרני: צמיחת המדינה הריכוזית, התפתחות הקפיטליזם המסחרי, התגליות הגיאוגרפיות  אירופה בין המאות הט"ו והי"ח
 כלל. את ההרצאה מלווה תיעוד ויזואלי עשיר מן התקופה.והתפתחות הידע החילוני. השיעור יסקור תהליכים אלו תוך הדגמה של מורכבות החברה האירופית בפרט והרצף ההיסטורי ב

20 100.1024 

 מתוקשב היסטוריה כללית 108.1927 ב 2 ד"ר אורי אמיתי יוון, רומא והולדת תרבות המערב

לס'  4-לפנ' וכלה בהתנצרותה של הקיסרות הרומית במאות ה 8-רומי )העולם הקלאסי(, החל בהתעוררות הגדולה של תרבות יוון בראשית המאה ה-הקורס סוקר ממעוף הציפור את תולדות העולם היווני
ת וההשפעות של התרבות הקלאסית בהיבטים רבים ומגוונים של תרבות המערב. לדוגמא: רעיון הפוליטיקא ואילך. גם היום, למעלה מאלפיים שנה לאחר נקודת האמצע הכרונולוגית של הקורס, ניכרים העקבו

הקורס ילווה את השיטה המונטרית ואפילו הכתיבה ההיסטורית. והשוויון בפני החוק, השיטה הדמוקרטית והשיטה הרפובליקנית, ניסוחם של עקרונות האימפריאליזם, החוק הרומי, התאטרון היווני, האלפבית, 
פוליטיים וחברתיים, אך יעסוק מדי פעם גם בסוגיות של הולדתן והתפתחותן של השיטות והרעיונות הללו, ויעניק מימד היסטורי למוסדות ותופעות המוכרים מהחיים המודרניים. הקורס יתמקד בהיבטים 

על לאורך כל התקופה, אשר יעניק לתלמידות/ים נתיב דרכו ניתן לגשת -א שטחי מעצם ההגדרה. מטרת הקורס היא להעניק מבטכך, הו-תרבות, דת וכלכלה. מדרך הטבע, קורס כזה, הסוקר תקופה ארוכה כל
 לנוׂשאים השונים בפירוט רב יותר. בנוסף, הקורס יקנה מסגרת כרונולוגית וסיפורית כללית לגבי התקופה כולה.

21 100.1422 

 ב' היסטוריה של המזה"ת 106.2643 ב 4 פרופ' און וינקלר ונההראשמבוא למזרח התיכון לאחר מלחמת העולם 
 ד'

08:00-10:00 
08:00-10:00 

הנפט, "המשטרים הישנים" וגורמי  התיכון, המפרץ הפרסי בראשית עידןהעות'מאנית והקמת מדינות הלאום במזרח  פה העות'מאנית, התפרקות האימפריהנושאי הקורס: המזרח התיכון בשלהי התקו
, מהפכת ח'ומייני באיראן, התיכון, תמורות דמוגרפיות במזרח התיכון י, הנפט והשפעתו על מדינות המזרחהערביות, משטרי הקצונה, הסוציאליזם הערב הפיכות הצבאיות והקמת הרפובליקותכישלונם, ה

 יב הערבי ויצירת מזרח תיכון חדש.המזרח התיכון, האבמדינות  התיכון המודרני, מדיניות החוץ שלהישראלי ערבי, המבנה הכלכלי של המזרח  הסכסוך

22 100.1637   

 12:00-16:00 ה' היסטוריה של המזה"ת 106.2406 ב 4 בסט-יובל בןד"ר  מבוא לאימפריה העות'מאנית

  נת הסלג'וקים של רום, דרך הפיכתה, על שרידי מדי13 -הביזנטית באנטוליה בסוף המאה ההקורס בוחן את ההיסטוריה של האימפריה העות'מאנית, מהתגבשותה כנסיכות ספר באזור הגבול עם האימפריה 

 ופית בתום מלחמת העולם הראשונה, והקמתן שללמעצמה אסלאמית עולמית השולטת על שטחים נרחבים בשלוש יבשות, ועד לתהליך התפוררותה הארוך והניסיונות לבלימתו שלא מנעו את נפילתה הס

 ת ההיסטוריה של האימפריה כגון מוסדותיה רים מדינות לאום חדשות במקומה. לצד סקירה כרונולוגית של קורות האימפריה ייבחנו לעומק מספר נושאים ספציפיים בעלי חשיבות מכרעת להבנלמעלה מעש 

 לפיה נבחנת לרוב ההיסטוריה של האימפריה העות'מאנית אכן מתארת בדיוק את  "תאוריית הירידה"המרכזיים, יחסי השלטון המרכזי עם הפרובינציות, ומשטר הקרקעות והמיסים. לאורך הקורס נבחן האם 

 "תאורית המודרניזציה."תם לדיון הנפוץ על השתלשלות האירועים. כן נעמוד על אופיו של תהליך המודרניזציה באימפריה וניסיונות הרפורמה המרובים, תוך הערכת אופיים וייחודם, והתאמ

23 100.1425 

זידאני ואחמד -עומר אל-: המנהיגות של דאהר אל18-פלסטין/א"י במאה ה
 ג'אזר-באשא אל

 14:00-16:00 'ב היסטוריה של המזה"ת 106.2644 ב 2 פרופ' מחמוד יזבק

 דאהר והשפעותיו על פיתוח הארץ והמשך התהליכים שהתחוללו בימי קודמו.עומר ותרומתו לשינויים במבנה החברה ותרומתו לפיתוח הארץ. יידון יורשו של -הקורס יידון בעלייתו של דאהר אל

24 100.1427 

 מתוקשב היסטוריה של המזה"ת 106.1103 ב 4 פרופ' יצחק ויסמן מבוא לדת האסלאם

בחצי האי ערב ועד לזרמים הפונדמנטליסטיים והרדיקליים של ימינו. נפתח  7-פוליטית של דת האסלאם מראשיתה במאה ה-קורס מתוקשב. הקורס בוחן את התפתחותה הרעיונית, המוסדית והחברתית
ונסקור את ענפיה השונים כפי  –הקוראן והביוגרפיה של הנביא מוחמד  –בניתוח מסגרות המרחב והזמן האסלאמיים ובגישות הדתיות והמדעיות הרווחות כלפי האסלאם. בהמשך נדון באבני היסוד של דת זו 

בו במפגש עם המערב, מדינת הלאום הדורות: ההלכה, התיאולוגיה והפילוסופיה, המיסטיקה והכיתות. כמו כן נעסוק בתורה הפוליטית והחברתית של  האסלאם ונסיים בתמורות שחלו  שהתפתחו לאורך
 והגלובליזציה.

25 100.1030 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1102 ב 4 פרופ' רותם קובנר היפנית הלציוויליזצימבוא 

מעוררת השתאות בד בבד עם תהיה לגבי שורשיה. בשיעור זה נסקור את  -מדינת איים קטנה בקצה מזרח אסיה אך גם ציביליזציה עצמאית וארוכת ימים  -ההצלחה יוצאת הדופן בעת המודרנית של יפן 
התרבותיות, החברתיות, הדתיות והפוליטיות שהביאו להתגבשותה של אומה זו והמשפיעות על יפן ונתעכב על ההתפתחויות  -19ההיסטוריה של הציביליזציה היפנית מאז ראשיתה ועד מחצית המאה ה 

ייחודיים  יזם, קונפוציאניזם, וכו'(, וכן למוסדות תרבות ודתהמודרנית ותרבותה עד ימינו. השיעור כולל הרצאות, הדגמות וסרטים ופותח צוהר לזרמים ותורות שעצבו את יפן כחלק ממזרח אסיה )כתב, בודה
 ליפן )משינטו, קבוקי, ועד סדור פרחים(.

26 100.1233 

 מתוקשב לימודי אסיה 125.1507 ב 4 ד"ר ארנית שני תולדות הודו המודרנית

היבשת.  ננסה להסביר כיצד ובעזרת -לעצמאות לאחר חלוקת תתבתהליכים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים שהתחוללו בהודו מאז נפילתה של האימפריה המוגולית, הכיבוש הבריטי ועד למעבר 
ההתפתחות של הודו? נדון בכוחות שהניעו את -היבשת? מה היו הרעיונות שהנחו את המדיניות האימפריאלית, עד כמה היה השלטון הקולוניאלי אחראי לתת-אילו טכניקות הצליחה בריטניה להשתלט על תת

 היבשת להודו ופקיסטאן. הקורס יעניק פרספקטיבה היסטורית להבנת הפוליטיקה והחברה בהודו בת זמננו.-מוסלמי ובדינמיקה שהובילה לחלוקתה של תת-הינדיהלאומיות ההודית, בקונפליקט ה

27 100.1516 

 ב' לימודי אסיה 125.1307 ב 4 ד"ר נמרוד ברנוביץ' מבוא לסין בת זמננו
 ד'

10:00-12:00 
14:00-16:00 

ועד ימינו. חלקו הראשון יוקדש  1949-ביסקור וינתח את האירועים המרכזיים והתמורות החשובות שחלו בסין בתחום הפוליטיקה, החברה, הכלכלה והתרבות מאז הקמת הרפובליקה העממית קורס זה 
 ואילך(. 1978-(, וחלקו השני לתקופת הרפורמות )מ1949-1976לתקופת מאו )

28 100.1624 

בים השחור ובים התיכון ומאבקיהם באימפריה הביזנטית בין המאות  הויקינגים
 התשיעית לשלוש עשרה

 12:00-14:00 ג' לימודי יוון  123.2044 ב 2 ד"ר רותי גרטווגן

 לים התיכון והים השחור ותפוצת התיישבותם באזורים אלו בין המאות התשיעית לשלוש עשרה. תהליך זה התרחש בד הקורס יעסוק בחדירתם של  גלי הויקינגים
 ית. נעסוק ביחסיבבד מאבקים ויחסי גומלין עם האימפריה הביזנטית,  בין אם כשכירי חרב ובין אם כממלכות עצמאיות המתחרות והמאיימות על האימפריה הביזנט

 והממלכות הויקינגיות. מורכבת אלו תוך הדגשת המורשת התרבותית והימית הביזנטית על הישויות גומלי

29 100.1625 

 10:00-12:00 ג' לימודי יוון  123.1001 ב 2 ד"ר רותי גרטווגן אודיסיאה ביוון ובאיים ביבשה ובמעמקי הים

 מהעת העתיקה ועד המודרנית דרך השרידים המצויים מעל היבשה ומתחת למים. נעמוד על התנאים הקורס יעסוק בהכרת מורשתה התרבותית של יוון והאיים היוניים
 .ת  הזוהגיאוגרפיים שעיצבו לדורותיה את התרבות היוונית כתרבות ים תיכונית וכיצד יש בידי השרידים החומריים השונים לשקף את ייחודה של התרבו

30 100.1626 

 14:00-16:00 ד' לימודי יוון  123.3137 ב 2 ד"ר סוניה קלינגר הקלאסיתאלות וגיבורות בתרבות 

 יקיםהקורס יתרכז במיתוסים העיקריים של התרבות הקלאסית על רקע מורשתם ההיסטורית והתרבותית. הוא ישלב פרקים נבחרים מהמקורות הכתובים העת
 לפנה"ס. נתחיל במיתוסי 8ועוד( עם יצירות האמנות מיוון, אטרוריה ורומא החל מהמאה ה )כגון הומרוס, הסיודוס, פינדרוס, המחזות הטראגיים, אובידיוס

 , מלחמת טרויההבריאה, האלים הראשונים, בריאת האדם, פרומתאוס ופנדורה והמפלצות העיקריות ונמשיך באלים האולימפיים, במיתוסים על החיים שלאחר המוות
 בסיס הרצאות מלוות במצגות.תנהל על וחשובי הגיבורים בעולם הקלאסי. הקורס י

31 100.1627 

 12:00-14:00 ג' לימודי יוון  123.2023 ב 2 ד"ר ז'ני הורוביץ נשים, קודש וקורבן ביוון העתיקה 

 הקודש במסגרת המשפחה, הקורס מבקש לבחון את מעמד הנשים במערכת הדתית של החברה הפטריארכלית ביוון העתיקה ובעידן הקלאסי. מה מקומן של נשים במערכת
 ורבן. הקורס,תפקידי נשים בפולחנים הציבוריים?  נשים המכהנות בקודש.  נשים ופולחני מסתורין. זנות קדושה. תפקידי נשים במערכת הקורבנות. נשים כק

 ם מקוריים בתרגום עברי או אנגלי.מבוסס על קריאת טקסטי

32 100.1598 

 14:00-18:00 ב' לימודי יוון  123.2041 ב 4 קומנודיס אנגליקיד"ר  המיתוסים החיים של יוון

ביוון, תרבותה ואנשיה באמצעות חומרים מגוונים. מטרת הקורס היא לבחון את טבעם של מיתוסים ואת תפקידם המשמעותי במנהגים דתיים בעבר ובהווה. הקורס יבחן טווח רחב של נושאים הקשורים 
תחומים אחרים יוזמנו להצטרף לדיון ולחלוק תיאטרון, סרטים עלילתיים ודוקומנטריים ויצירות מוסיקליות יהיו נגישים לתלמידים. בנוסף מומחים במיתולוגיה, מוסיקה, דת, פילוסופיה וספרים, מאמרים, מחזות 

יים ביותר של העולם היווני לאורך הזמן, ולהשיג הבנה מעמיקה יותר של יוון ומורשתה התרבותית. את מומחיותם. גישה רב תחומית זו תעניק לתלמידים הזדמנות לבחון ולזהות כמה מעמודי התווך המשמעות
רכה של ים וכלי מולטימדיה בהם נשתמש כחלק ממסגרת ההדכל השיעורים מתקיימים בחדר מחשבים. כל משתתף זוכה לחיבור ישיר ומותאם אישית למשאבים דיגיטליים בלתי מוגבלים, חומרים אודיו ויזואלי

 הקורס.

 16:00-19:00 א' גיאוגרפיה 201.2993 ב 4 עמוס כהן מבוא לתחבורה וספנות 100.1356 33



תפעול מסחרי של אניות והפעילויות של חברת הספנות בים ובחוף. -אל המאקרו  טכנולוגיה של הפעלת אוניות-הכרה כללית של מערכת התובלה הימית המסחרית. הרחבת בסיס הידע של התלמיד מן המיקרו
 השלמת הכנת התלמיד לקראת הבנה של הנושא והקורסים הספציפיים בספנות לענפיה השונים.

34 100.1638 
 12:00-16:00 ד' גיאוגרפיה 201.3084 ב 4 פרופ' ארנון גולן הסטוריה וגאוגרפיה -מלחמת העולם השניה 

 

35 100.1639 
 10:00-14:00 ג' גיאוגרפיה 201.3085 ב 4 פרופ' ארנון גולן 47-74מלחמות ישראל 

 

36 100.1431 

 ג' תולדות האמנות  111.1612 ב 4 ד"ר רוני תורן מבוא לאמנות מודרנית
 ד'

08:00-10:00 
08:00-10:00 

 . המבוא עוסק באמנות המודרנית והפוסט מודרנית.20-מאדוארד מאנה ועד הרבע האחרון של המאה ה סקירה כרונולוגית של האמנות המערבית  אירופה וארה"ב  החל

37 100.1432 
 16:00-20:00 'ד תולדות האמנות  111.1412 ב  4 ער-ד"ר אורנת לב מבוא לאמנות הרנסנס

 והאמנות: היווצרות הזרמים אשר היוו את הרנסנס האיטלקי בתחומי הפיסול  הציור והארכיטקטורה  מאז תקופת ג'וטו ועד למיכלאנג'לו. סקירת הציויליזציה

38 100.1512 
 18:00-20:00 'ב תולדות האומנות 111.2365 ב 2 ד"ר לי וינברג בעידן האינטרנטאמנות 

  

39 100.1682 
 08:00-10:00 ב' תולדות האומנות 111.2364 ב 2 קלינגרד"ר סוניה  אמנות אטרוסקית

 

40 100.1683 
 14:00-16:00 ד' תולדות האומנות 111.2366 ב 2 ד"ר סוניה קלינגר אלות וגיבורות בתרבות יוון

 

41 100.1684 
 16:00-18:00 ה' תולדות האומנות 111.2367 ב 2 ד"ר רון פוקס ארכיטקטורה יוונית

 

42 100.1688 
 08:00-10:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4068 ב 2 ד"ר יצחק בנימיני בחוויה העכשווית  דיון פילוסופי ופסיכולוגי -צפיה במסכים 

 

43 100.1689 
 10:00-12:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4054 ב 2 ד"ר דן גבע מקרה מבחן הדוקומנטרי-אתיקה של השראה

 

44 100.1690 
 12:00-14:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4069 ב 2 ד"ר צבי טל בעידן רב תרבותיקולנוע 

 

45 100.1541 
 10:00-12:00 ב' מידענות וספרנות 130.3043 ב 2 ד"ר רחל בן כנען מידענות וספרנות לילדים ולנוער

  

46 100.1704 

 12:00-14:00 ב' מידענות וספרנות  130.6039 ב 2 ד"ר רות הנדזל מידע ומאגרי מידע אחזור

והכרת המבנה של ספקי מידע ואגרגטורים של  ע והבנה של אירגון המידע במאגריםהמחקרי והישומי של מאגרי מידע.להקנות יד יכלול ההיבטים הקשורים בגוף הידעמטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים למ
 אופציות חיפוש ושפות חיפוש.קדם: אינטרנט אנגלית.דרישות:תרגילים ובחינה. בתחומים השונים של הידע האנושי. המאפינים של מאגרי מידע וידעמידע.הכרת  ע.לימוד אבות טיפוס של מאגרימיד

47 100.1540 

 12:00-14:00 ב' מידענות וספרנות  130.6193 ב 2 ד"ר רות אורן מורשת תרבותית -מדיה ומידע 

רבותית; הכרת תפקידיהם של אוספים של  תצלומים וחומרים אודיוויזואליים, תוך העמקת היכרות עם עקרונות יצירתם ועם אפשרויות ניצולם בייצוגים תוכניים של מורשת ת -בחינת מאגרי מידע חזותיים
 דיסציפלינריים.-משאבים אלו במחקרים דיסציפלינריים ואינטר

48 100.1674 

 10:00-14:00 ד' פילוסופיה 107.3590 ב 4 פרופ' גיורא הון לפילוסופיה והיסטוריה של המתמטיקהמבוא 

 עלבתחום ההיסטוריה והפילוסופיה של המתמטיקה הקורס יבחן את מהות המתמטיקה  כלליות בתחום הוראת המדעים. את המתמטיקה ולמידתה וחלקן שאלותהקורס יעסוק בשאלות שחלקן ספציפיות להור
בעיית היישום של  במתמטיקה, ם כמו המשמעות של הוכחות והפרכתןהמתמטיקה. כמו כן הקורס יעסוק בנושאי של פרספקטיבה של היסטוריוניםעמדתם של פילוסופים ומתמטיקאים בתקופות שונות, ומה פי

בעולם החיצוני  וידון מדע כשיטת חקירהבמסגרת הכללית יותר של הפילוסופיה של המדע, הקורס יעסוק ב המציאות למתמטיקה. והקשר בין טיקה טהורה כנגד מתמטיקה יישומיתהמתמטיקה במדעים, מתמ
ואספקטים  בר, סוגי תפיסהניבוי והס מדעית, עמוד על משמעותם במסגרת של חקירהחוקים פיסיקליים וניסוחם המתמטי כדי לדוגמאות שונות ש ם הפנימי וקישורו לתבונה. תוצגנהוקישורו לחושים ובעול

 המתמטיקה ותיערך השוואה בין החוקים בתחומי המדע לבין אלו של המתמטיקה. . השאלות המדעיות תקושרנה לתחומיהדיון במדע יקושר למתמטיקה באופן פרטני לוגיים.

49 100.1673 

 12:00-16:00 ב' פילוסופיה  107.3225 ב 4 פרופ' גיורא הון שאון הזמן

 יכול להיות ריאקציה כימית או חלוקה של תא; שניות, הוא 1017ך התפתחות היקום שניות או תהלי 10-16להיות ביקוע גרעיני  יון הדנים בתהליכים. התהליך יכולמפתח בכל תחומי העמושג הזמן הוא מושג 
האינדיבידואלית. את כל  הפנימי, הפרטי, שהוא הבסיס לזהותהזהות הציבורית או הזיכרון  �קטיבי ציפורים; תיעוד היסטורי ועדויות ארכיאולוגיות לכדי יצירת זיכרון קול שינוי טקטוני של יבשות או נדידת

והחברה. הבנת מושג הזמן הינה, למעשה, הבנת אפשרות שינויים  , הרוחההתייחסות למושג הזמן. שאלת מהות הזמן הינה מרכזית בתחומי מדעי הטבע ה ורבים אחרים ניתן לבחון מנקודתהתחומים האל
מעייניה של המחשבה הרפלקטיבית מראשיתה. מה  בראש היא �אמנותיים, היסטוריים או ארכיאולוגיים, כלכליים, או פוליטיים  ימיים, ביולוגיים או פסיכולוגייםקוסמיים, גיאולוגיים, פיזיקאליים, כ אם �ותהליכים 

 נובע מכך שהזמן גם הוא ממשי? אם הזמן הינו אשליה או אופן תפיסה, כיצד נוכל נויים שאנו חווים הם ממשיים, האםהוא תמיד תלוי בזמן? התרשמותנו היא שהשי שתהליך המבטא שינוי, וש הדברפיר
 אינם פתורים למעשה עד היום.פרדוכסים מרתקים שרובם  דה הוגים כבר בעת העתיקה והצמיחהלטעון לממשותם של השינויים? שאלה זו הטרי

50 100.1454 

סוציולוגיה  204.2148 ב 4 ד"ר יובל פינשטיין לאומיות ומדיניות הלאום
 ואנתרופולוגיה 

 12:00-16:00 ד'

ידיאולוגיה לאומנית? האם הלאומיות היא תופעה עתיקת קורס זה עוסק בוחן את תופעת הלאומיות מנקודת מבט היסטורית השוואתית וסוציולוגית. הדיון בקורס מתמקד בשאלות הבאות: מהו לאום ומהי א
אום לכל קצווי תבל? מהו הקשר בין הלאומיות לבין סכסוכים אלימים? מהו תפקידה של הלאומיות בחיי היומיום? יומין או תופעה מודרנית? כיצד ניתן להסביר את התפשטות האידיאולוגיה הלאומית ומדינת הל

תומכות בגישה ויידונו מחקרים המציגים עדויות ה מה הקשר בין לאומיות לדת ולשפה? האם השפעתה של הלאומיות הולכת ודועכת? במהלך הקורס ייסקרו הגישות התיאורטיות המרכזיות לשאלות הנ"ל
 מסוימת ושוללות גישות אחרות. 

51 100.1558 

סוציולוגיה  204.2905 ב 4 אליעזר-פרופ' אורי בן סוציולוגיה של החברה הישראלית
 ואנתרופולוגיה 

 17:00-21:00 ג'

דיון בבעית הזהות -בר מישוב למדינה. בהמשךשעורים הראשונים בקורס עוסקים במקורותיה החברתיים של החברה הישראלית וכיווני צמיחתה  תוך התמקדות בבניה המוסדית בתקופת הישוב ובמע
 החברתית לגוניה ובסוציולוגיה הפוליטית של ישראל על מימדיה השונים. 

52 100.1559 

סוציולוגיה  204.1078 ב 4 עמיד סעאבנהד"ר   וחברה  אוכלוסיה
 ואנתרופולוגיה 

 12:00-14:00 ב'

של דפוסים  פריון, תמותה, הגירה, סגרגציה ועוד. הקורס ידון בגורמים המעצבים דפוסים דמוגרפיים שונים וההשכלות -הקורס יסקור בפרספקטיבה היסטורית, רחבת טווח נושאים שונים בתחום הדמוגרפיה
 וגם מהאוכלוסייה בישראל.  -חברות מפותחות ומתפתחות כאחד -אלו על החברה, במיוחד בתחום הריבוד. הקורס יסקור דוגמאות מאוכלוסיות שונות בעולם

53 100.1458 

סוציולוגיה  204.1111 ב 2 פרופ' אריה רטנר מבוא לסוציולוגיה
 ואנתרופולוגיה 

 מתוקשב

 
 

54 100.1254 

 14:00-16:00 ד' לשון עברית  103.1241 ב 2 ד"ר דלית אסולין מבוא לבלשנות כללית 

ובתחומי ההשקה של  סטרוקטוראליסטיות-בגישות פוסטקורס זה יקנה את יסודות הבלשנות המודרנית ואת עיקרי הגישה הסטרוקטוראליסטית לניתוח לשוני, תוך הדגמה מהעברית ומשפות אחרות. נמשיך 
 הבלשנות עם דיסציפלינות אחרות )סוציולוגיה, תקשורת ופסיכולוגיה(.

55 100.1078 

 12:00-14:00 ג' לשון עברית  103.2319 ב 2 פרופ' יעל משלר כיצד אנחנו מתקשרים: על פרגמטיקה וחקר שיח

תחום קרוב של הבלשנות, עוסק בחקר השפה ברמת המשפט ומעלה. במבוא זה נלמד את יסודות שני -בשפה. חקר השיח, תתתחום של הבלשנות, עוסקת בשימוש שעושים בני האדם -הפרגמטיקה, תת
 על השיחות שנלקט. התחומים. כמו כן נלמד שיטות מתודולוגיות לחקר נושאים אלו: נלמד להקליט, לתמלל ולנתח שיח טבעי יומיומי, ונבחן את התיאוריות הנלמדות

56 100.1675 

 10:00-12:00 ג' לשון עברית 103.2864 ב 2 מאיר יריתפרופ' ע ל השפה?שפה במרחב: מה שפות סימנים מלמדות אותנו ע

להעשיר את ההבנה שלנו של מהותה של שפה  מבנה הלשוני של שפות סימנים יכולידני. מחקר של ה-מועברות בערוץ החזותי ומורכבות כמו שפות דבורות, אך הןשפות סימנים הן שפות טבעיות, עשירות 
 פונולוגיה, מורפולוגיה, -הישראלית, למבנה הלשוני שלה ברמות לשוניות שונות  שורת. בקורס נתוודע לשפת הסימניםלשפות ואלו תכונות הן תלויות ערוץ התק ןשית, מהן התכונות האוניברסאליותאנ

באיקוניות והשימוש במרחב ליצירת מבנים  שימוש הנרחבואפיונים אחרים המבדילים בינן לבין שפות דבורות, כגון ה ים המשותפים גם לשפות דבורותסימנתחביר ולקסיקון. נבחן כמה אפיונים של שפות 
 דקדוקיים.

57 100.1692 
 12:00-16:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.1294 ב 4 ד"ר אורלי מזרחי מבוא לארץ ישראל בעת העתיקה

 הביניים לימי לספריה(, תקופת המעבר מהעת העתיקה 638לספריה( ועד הכיבוש הערבי ) 135כוכבא )-ישראל בפרק זמן של כחמש מאות שנה, מלאחר מרד ברתולדות ארץ 

58 100.1693 

 08:00-12:00 ד' ישראל-לימודי ארץ 115.2366 ב 4 פרופ' אריה קופסקי ירושלים הנוצרית בעת העתיקה ובימי הביניים

 .ירושלים במחשבה ובמסורת הנוצרית ובהתפתחות מקומה של נצרות בעת העתיקה ובימי הביניים,הקורס יעסוק בהיבטים שונים של ירושלים ב

59 100.1282 
 12:00-16:00 'ד ישראל-לימודי ארץ 115.1407 ב 4 ד"ר משה נאור 20-מבוא למאה ה

 .1967העשרים: שלהי התקופה העות'מאנית ומלחמת העולם הראשונה, תקופת המנדט ומדינת ישראל מראשיתה עד המבוא יסקור שלוש תקופות בסיס בתולדות א"י במאה 

60 100.1640 

 08:00-12:00 ד' תולדות ישראל 116.2430 ב 4 ד"ר מיכה פרי תרבות חומרית בימי הביניים היהודיים

נדחקת לשוליו. בשיעור זה נעמיד במוקד את  על פי רוב מן הדיון או לכל היותרמוסדות וארועים. התרבות החומרית נעדרת  מדי באישים,תמקדת לעיתים קרובות ההיסטוריה של עם ישראל בימי הביניים מ
 הביניים במזרח המוסלמי ובמערב הנוצרי.החברתית והתרבותית של היהודים בימי  לראות בו פן מרכזי של ההיסטוריה מהארכיאולוגיה וממסמכי גניזת קהיר ונבקש י, כפי שהוא עולההמצאי החומר

; ומצבות; גראפיטי; כתבי יד; שטרות וחותמות י ציבור ובתים פרטיים; בתי עלמיןהיסטוריה. בין היחידות: רחוב היהודים; מבנ השונות לפרשו ולהשתמש בו בכתיבת הסמינר יסקור את המצאי ואת האפשרויות
 ; בגדים; תכשיטים ומטמונים.וכלי אוכל חפצי נוי וחפצי קדושה; כלי בית

61 100.1645 

 14:00-18:00 'ד תולדות ישראל 116.3516 ב 4 ד"ר הדר גילה אימפריה העות'מאניתנשים יהודיות ב מגדר וזהות: טקסט וטקס:

בין הנושאים שידונו: שירת נשים, מקומות  לנשים. ביטוי בטקסטים וטקסים המיוחדים יהעות'מאנית וצפון אפריקה כפי שבא ליד וליטי של נשים יהודיות  באימפריהבקורס נעסוק במעמדן החברתי, הדתי והפ
 תרבות נשית חוצה את גבולות הדת. הגברים והאם במהלך הקורס נבחן את הסוגיה האם לנשים יש שפה, כתיבה ותרבות שונה משל לידה ומוות וכן דרכי מאבק קדושים לנשים, טקסי מעבר : חתונה,

 18:00-20:00 'ד תולדות ישראל 116.2904 ב 2 הרב שטמלר יוסף היבטים היסטוריים, רעיוניים והלכתיים -סדר נשים 100.1653 62



השלישית של המשנה המכונה 'סדר נשים'. אירוסין, חופה וקידושין, נישואין, זוגיות, הורות, גירושין וכד'. מסכתות אלה שייכות לחטיבה  -'סדר נשים': שבע מסכתות במשנה עוסקות בענייני הבית היהודי
 בקורס, נעסוק בנושאים אלה מנקודת המבט של חז"ל במשנה ובגמרא תוך קישור עניינים אלה למציאות המודרנית

 

63 100.1651 

 08:00-10:00 ג' תולדות ישראל 104.4062 ב 2 ד"ר דורותה פישר תרבות ושפה פולנית חלק ב' )קורס שנתי(

 
 

64 100.1646 

 08:00-12:00 ד' תולדות ישראל 104.3689 ב 4 ד"ר שי סרוגו תולדות היהודים בעולם האסלאם

של ההלכה   המערבי. מה היו תפיסות היסוד התבססות הקולוניאליזם–לבין פרק העצמאות והקמת מדינות לאום, כשבניהן  לאם בין ראשית השליטה העות'מאניתהקורס מתמקד בתולדות היהודים בעולם האס
הנשים  יאליזם האירופי? מה היה מעמדן שלשינויים חלו בו בזמן הגלובליזציה והקולונ היה מבנה העיסוקים היהודי? אילו דפוסי היחסים בין יהודים לחברת הרוב?  מה ? מה היו המוסלמית ביחס ליהודים

  במרחב המוסלמי . אותנו למעמדם המשתנה של היהודים ררו במקורות ראשוניים ומשניים ויחשפויבו חרו יהודים לשבת? שאלות יסוד אלוהיהודיות בחברה המסורתית? היכן ב

65 100.1643 

 המונים דיגיטלית חלק ב'מגדר ומדרש בגניזה הקהירית: קורס בחכמת  
 )קורס שנתי( 

 12:00-14:00 ד' תולדות ישראל 116.2902 ב 2 ד"ר משה לביא

 דרך הדיבור והדיון אודות גיבורי המקרא. מדרשים העוסקים ביחסי מגדר מאפשרים צעי לשוחח על שאלות של חברה וכוחספרות המדרש אמבין תפקידיה הרבים, היוותה 
החשוב למציאת ספרות מדרש אבודה,  לתרומתםלאוצרות הגניזה הקהירית, ודעות שנדחקו לשולי השיח. בקורס נתוודע  ויחסי הכוח בינהם, ולחשוף עמדות לבחון סוגיות הקשורות במעמד של גברים ונשים

וסיפורים המאירים נקודות  האבודים, נחפש יחד בכתבי יד עתיקים מדרשים ף הציבור. נלמד להכיר את החומריםאת המחקר באמצעות כלים דיגיטליים לשיתו דושים הטכנולוגיים המאפשרים לקדםונתנסה בחי
 .מגדר בין גברים לנשיםמוכרות ותפיסות דחויות אודות יחסי ה מבט לא

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

66 100.1616 

 10:00-12:00 'ד מקרא 101.2993 ב 2 פרופ' גליל גרשון )קורס שנתי( 'ב חלק מלכים ונביאים בתקופת המקרא

 לפנה"ס, ויחולק לשלושה חלקים עיקריים: תקופת האימפריה הישראלית בימי דוד ושלמה 586-1030הקורס יבחן את תולדת עם ישראל מכינון המלוכה ועד קורבן בית ראשון 

לכלה והמשטר והתרבות של מלכויות ישראל ושל שכונותיהם מלכויות ישראל ויהודה מפילוג הממלכה ועד נפילת שומרון, ומלכות יהודה תחת שלטון אשור או בבל. בשעור ייבחנו סוגיות בתחומי החברה, הכ

 ח ובמערב.במזר

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

67 100.1618 

 16:00-18:00 ד' מקרא 101.2567 ב 2 ד"ר איתמר כסלו ' )קורס שנתי(בחלק  מבוא לספרות המקרא

 (הז'אנרים)פה לספרות/לתורה שבכתב. ידונו הסוגים הספרותיים -מיצירה שבעל הקורס עוסק בהרכב המקרא ובניסיונות החוקרים להבין את תהליך היווצרותו:

 .שיש בהן כדי לשפוך אור על היווצרות המקרא  תורת המקורות ותיאוריות אחרות  השונים במקרא

  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

68 100.1621 

 12:00-14:00 ד' מקרא 101.1018 ב 2 ד"ר איתמר כסלו שנתי(' )קורס בחלק פרשנות המקרא בימי הביניים 

רמב"ן ורד"ק. נעמוד על מטרותיהם בכתיבת פירושים   רשב"ם  ר' יוסף קרא  רש"י  ר' אברהם אבן עזרא  המדקדקים  הקראים  לימוד דרכם הפרשנית של מפרשי ימה"ב כגון: רס"ג

 ההיסטורים שהשפיע ועל פעולתם הפרשנית והושפעו ממנה.חידושיהם והתהליכים   שיטותיהם  למקרא

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

69 100.1713 

ספרות עברית  122.2481 ב 4 מאור ליסיה ובטרגדיה היוונית ההתאבדות באפוס-הבחירה האולטימטיבית
 והשוואתית

 'ב
 'ה

16:00-18:00 
16:00-18:00 

הז'אנר הטרגי בכלל, ויצירתו של סופוקלס בפרט,  בסוגיית ההתאבדות נבחן האם וכיצדובטרגדיה של סופוקלס. דרך עיון משווה  וגי הבחירה החופשית באפוס ההומריהיא לבחון את ייצ מטרתו של קורס זה
 ההומרי. באמצעות ההשוואה בין תפיסת הסובייקט בטרגדיה של סופוקלס לבין תפיסת מול חוסר הבחירה, לכאורה, באפוס החופשית של האדם ביחס לחייו ומותו אל אפשרות הבחירה מייצגים את

ייחודה של החוויה האנושית ותפיסת  זו תעזור לנו להבין טוב יותר את עם המוות והבחירה בחיים. פרשנות השוואתית קות ונקודות שוני ביחס להתמודדותהסובייקט בשירה ההומרית ננסה להצביע על זי
 דמותו של הגיבור הטרגי. חובות: השתתפות פעילה, בחינת בית. רו על אופני משמעות חדשים בעיצובמפגש עם תיאוריות מודרניות על ההתאבדות יאי צירתו של סופוקלס כאשר נקודותבי הקיום

70 100.1714 

ספרות עברית  122.1410 ב 4 פרופ' לריסה פיאלקובה מבוא לפולקלור סלאבי
 והשוואתית

 א'
 ג'

10:00-12:00 
10:00-12:00 

 נתייחס להשפעה הדדית בין הפולקלור הסלאבי לבין הפולקלור היהודי. הקורס יבחן את שיטת הז'אנרים בפולקלור הסלאבי ואת שרשיהם ההסטוריים.

71 100.1707 

ספרות עברית  122.1444 ב 4 ד"ר ולדימיר פפרני הפרוזה הרוסית המודרניסטית
 והשוואתית

 א'
 ב'

16:00-18:00 
16:00-18:00 

 �באירופה. הנושאים המרכזיים של הקורס  סית והן בהקשר ההתפתחות המודרניםשל היסטוריה של הספרות והתרבות הרו הפרוזה המודרניסטית הרוסית בהקשרהקורס יעסוק בתולדות ובפואטיקה של 

 הקורס: השתתפות פעילה, עבודת סיום ו"דוקטור ז'יווגו" לפסטרנק.חובותבבל, הרומנים "האומן ומרגריטה" לבולגקוב  יצחק סיפורי, לביילי" פטרבורג" הרומן

72 100.1708 

ספרות עברית  122.1458 ב 4 ד"ר פפרני ולדימיר הפרוזה בספרות הרומנטית
 והשוואתית

 א'
 ב'

18:00-20:00 
18:00-20:00 

 

73 100.1709 

ספרות עברית  122.2316 ב 4 פרופ' וייכרט רפאל שירי משוררים -אהבות מנגנות 
 והשוואתית

 ב'
 ד'

12:00-14:00 
12:00-14:00 

 מאיר ויזלטיר ואחרים ן זך, דליה רביקוביץ, יונה וולך,על שיריהם המולחנים של יהודה עמיחי, נת שירי משוררים בלבושם המוזיקלי - אהבות מנגנות
 

74 100.1715 

ספרות עברית  122.2459 ב 4 פרופ' לריסה פיאלקובה לאן הבדיון מביא את העולם? פנטסטיקה בספרויות הסלאביות
 והשוואתית

 א'
 ג'

12:00-14:00 
12:00-14:00 

 

75 100.1308 

 08:00-12:00 'ה מדעי המדינה 205.2055 ב 4 אנבל הרצוג פרופ' הפילוסופיה הפוליטית של אלבר קאמי

 רומנים, מחזות ומסות. -סוקר את הגותו הפילוסופית והפוליטית של אלבר קאמי תוך קריאת עבודותיו, הקורס 

76 100.1593 

 18:00-20:00 'ד דיקנט 700.3006 ב 2 ליאור שורר סדנת מנהיגות בין תרבותית ב' דיקנט )קורס שנתי(

הינו בדרך התנסותית, לפיתוח מודעות ורגישות בין תרבותית הקורס הינו קורס מלווה לתכנית "מנהיגות קהילתית יהודית ערבית" אשר מופעלת ביחידה למנהיגות חברתית, דיקאנט הסטודנטים. אופן הלמידה 
ת על התנסויות פעילות, אישיות וקבוצתיות במגוון תחומים, על עיבוד  רפלקטיבי של ההתנסות האישית תרבותית ולהובלה של תכניות בתחום. התכנית מבוסס-, להקניית כלים לעבודה בסביבה רב

 והמשותפת , וחיבור למודלים תיאורטיים ואקדמיים.
  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

77 100.1168 
 מתוקשב אשכול 212.4769 ב 4 אורית הירש הצצה לתרבויות העולם

 

78 100.1094 
 מתוקשב אשכול 212.4707 ב 4 ד"ר יניב לויתן תעמולה ולוחמה פסיכולוגית

 

79 100.1440 
 מתוקשב אשכול 212.4719 ב 4 גיל ברוש יזמות עסקית 

 

80 100.1660 

 14:00-16:00 'ג לימודי נשים ומגדר 128.4021 ב 2 עדנה גורני לוינגרד"ר  מגדר ישראלי

ומערב. זו חברה מודרנית שרוב תושביה  יים, וותיקים ועולים ממזרחמגוונות, כמו חרדים וחילוניים, יהודיים ופלשתינא קבוצות-. היא מורכבת מקבוצות ותתהישראלית הינה חברה רבת פנים וסתירותהחברה 
 המבוססת על מורשת הציונות העובדת עם הנטיות השוויוניות, חיה בכפיפה אחת עם . אידיאולוגיה הומאניתלמשפחתיות חברה בעלת גוון מסורתי מאד ונטייה חזקה ם במרכזיים אורבאניים ועם זאת זוחיי

 אידיאולוגיה דתית )יהודית ומוסלמית( ועם גישות קפיטליסטיות מודרניות.

81 100.1658 

 12:00-14:00 ד' לימודי תרבות 129.4005 ב 2 ד"ר גלעד פדבה גברים וגבריות בראי התרבות

כגברים ולהיחשב כגברים. קורס ייחודי זה עוסק באופן שבו אף זכר לא נולד "גבר". התרבות המציאה את מושג הגבריות, והיא זו שמכתיבה לזכרים האנושיים כיצד להיות גברים, להיראות גברים, להתנהג 
דלים גבריים לחיקוי, פנטסיות גבריות, חברויות בין גברים, יחסי אבות ובנים, כמו גם תבניות של יחסים בין המינים. זמננו מכוננת, מעצבת ומשעתקת דגמים פופולאריים של גבריות, מו-התרבות הפופולרית בת

ל הגבריות המסורתית המאצ'ואיסטית קליפים, פורנוגרפיה והתרבות הדיגיטלית לשימור ופירוק ש-במהלך הקורס נעמוד על תרומתה של תרבות ההמונים, כולל טלוויזיה, קולנוע, מגזינים, אופנת גברים, וידאו
גבריות והגוף הגברי אינו מנותק מדיון ביקורתי המתנגד -גיוהופעתן של אלטרנטיבות כמו "הגבר החדש", הגבר המטרוסקסואל ודגמים של גבריות הומוסקסואלית. דיון זה על מגוון הבניות תרבותיות של סו

 יה, אירופוצנטריות וגזענות.לפטריארכליות, הטרונורמטיביות, סקסיזם, הומופוב

82 100.1659 

 18:00-20:00 ד' לימודי תרבות 129.4008 ב 2 ד"ר אור שרף ה"אחר" בתרבות ופילוסופיה של מישל פוקו

ה"אחר" להשתמש בתרבות השליטה לצרכיו, לפרוץ את גבולותיה למה התרבות האנושית צריכה את ה"אחר"? באילו דרכים היא ממציאה אותו, מסמנת אותו, מדכאת אותו ומענישה אותו? ובאילו תנאים יכול 

באמצעות קריאה בשניים מספריו הקורס יבחן את תפיסת התרבות המערבית כמבוססת על ההבחנה בין "מרכז" ל"שוליים", תוך התמקדות במושג ה"אחר" בפילוסופיה של מישל פוקו.  ?ולהיאבק נגדה

ם בהן פוקו ו"לפקח ולהעניש", נלמד על האופן בו פוקו חושף את המנגנונים התרבותיים והחברתיים המגדירים את ה"אחר" ודואגים להדרתו. נבחן את הדרכי ונה"המרכזיים, "תולדות השיגעון בעידן התב

ות בספרות ובקולנוע האירופאים לאחר מלחמת העולם השנייה, השנים משתמש בהגדרות לסטייה חברתית כדי להצביע על החוליים של מוקדי הכוח של החברה, ונעמוד על ייצוגים תרבותיים של שייכות ואחר

  שבהן גיבש פוקו את מחשבתו פורצת הדרך.

83 100.1694 
 12:00-16:00 ה' שירותי אנוש 289.2451 ב 4 השופט חיים סומך דיני עבודה 

 מתכונת הקורס  הרצאה ודיון.מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסוגיות יסוד של דיני העבודה בישראל. 
 

84 100.1695 

 16:00-18:00 ד' שירותי אנוש 289.2049 ב 2 השופט חיים סומך הזדמנויות בעבודה ושוויון אפליה

  .להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בסוגית ההפליה, שוויון הזדמנויות, והטרדה מינית בעבודה

 .נקודות מהציון בבחינה 10נוכחות והשתתפות בתרגילים יקנו עד  .בחינה מסכמתדרישות הקורס : נוכחות ,השתתפות בתרגילים, 

85 100.1716 

 14:00-16:00 ב' שירותי אנוש 289.2072 ב 2 ד"ר יפים רוט יום-יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום

 .בעולם העסקים ולהפוך למקבלי החלטות פיננסיות נבונים יותר כצרכנים פרטיים, כעובדים וכנותני שירות הקורס יעסוק במתן כלים להבנת העולם הפיננסי. הקורס יעזור לסטודנטים להבין את המתרחש
 )מגן(.המטלה הסופית תהיה בחינה וכן שיעורי בית 

86 100.1717 

 16:00-20:00 ה' שירותי אנוש 289.2073 ב 2 ד"ר נדב גולדשמידט חדשנות וטכנולוגיה בתחום השרות

 75-השנים האחרונות: מהפכת השירות ומהפכת הטכנולוגיה. ענף השירותים הפך להיות הגורם הדומיננטי בכלכלת המדינות המערביות (מהווה כ 30-משמעותיות התרחשו בעולם העסקים בשתי מהפכות 
בעשור האחרון תפסה הטכנולוגיה מקום דומיננטי במערך שירות הלקוחות ושינתה אותו  .םאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי). הטכנולוגיה הפכה להיות חלק אינטגרלי מכל דבר שנעשה בארגון ובחיינו הפרטיי

רוצים, בכל מקום בו הם נמצאים ולאורך כל  האינטרנט, מערכות לניהול קשרי לקוחות ומערכות אוטומטיות לשירות עצמי מאפשרים לארגונים לספק ללקוחות את השירות שהם רוצים, בדרך שהם .ללא הכר

האפשרויות הרבות הנפתחות בתחום השירות בזכות הטכנולוגיה  .ההתפתחות הטכנולוגית המתמדת הביאה לכך שרובוטים, רחפנים ומציאות מדומה הופכים אט אט להיות חלק במתן שירות ללקוחות .היום



חברות נכשלות פעם אחר פעם בשימוש  .מספר הכישלונות ביישומה לא פחותה ממספר ההצלחותמפיחות רוח של התלהבות בארגונים. על אף ההתלהבות הגדולה והפוטנציאל העצום הטמון בטכנולוגיה, 

חברתיות לתת שירות מהיר ויעיל. אתר האינטרנט של בטכנולוגיה בתחום השירות. מערכות לניתוב אוטומטי של שיחות גורמות למירמור ותסכול בקרב הלקוחות. מעט מאוד ארגונים משתמשים ברשתות ה
מדוע חברות לא מצליחות לממש את הפוטנציאל הטמון  .ארגוני ולדחוף את הארגון קדימה-אינו אפקטיבי במתן שירות. מערכות טכנולוגיות פנים ארגוניות אינן מצליחות לייעל את השירות הפניםחברות 

ם לא מצליחים ליצור חוויית שירות דיגיטלית איכותית ללקוחותיהם? תשובות לשאלות אלה ואחרות בטכנולוגיה? מאין נובע הקושי הגדול בהטמעה אפקטיבית של טכנולוגיה במערך השירות? למה ארגוני
 .יקבלו מענה בקורס

 הקורס יינתן לסירוגין פעם בשבועיים

87 100.1724 
 12:00-14:00 ה' תיאטרון 118.1154 ב 2 ד"ר דורית ירושלמי מפתחות לחקר המופע

 

88 100.1725 

 10:00-12:00 א' תיאטרון 118.2530 ב 2 ציון-ד"ר שלי חנה זר חלק ב )קורס שנתי( מערביעיונים בתיאטרון 

 לתקופה, ולתפיסות העולם והמאפיינים בזיקה לספרות הדרמטית האופיינית התאטרוניים השונים לאורך ההיסטוריה, ערב. הקורס יעסוק בתפיסת המרחביםקורס זה עוסק בתחנות בתולדות התיאטרון במ
 –לבארוק הצרפתי. התחנה הראשונה שנתמקד בה היא התיאטרון בעולם העתיק  יאטרון המערבי מיוון הקלאסית ועדהסמסטר הראשון של הקורס יעסוק בתולדות הת התרבותיים שבה התקיימו המופעים.

נית ועם המאפיינים האסתטיים של הטרגדיה היוו תה של הפוליס היוונית, ונעמוד עםון היווני העתיק להתמסדושבין התיאטר אטרון, ומה ניתן ללמוד על הזיקותוהרומי. נתמודד עם השאלה כיצד נולד התי היווני
 האימפריה הרומית. התחנה הבאה היא התיאטרון של ימי הביניים. נתמודד עם להמיתולוגיה. לאחר מכן נעמוד על השינויים שחלו בתיאטרון עם התבססותה ש האופנים שבהם התייחסה אל

השקספירי. נעמוד על מבנה הבמה  ספרד. תחנה נוספת תתמקד בתיאטרוןהרנסאנס ניגע ביצירות התיאטרון באיטליה וב סייתי. במסגרת העיון בתיאטרון שלהמודלים השונים של תיאטרון דתי וכני
הסמסטר  , אגב התבססות בימת הפרוסיניום.17-מולייר ושל גולדוני במאה ה תעסוק בקומדיות שלרונה בה נתמקד ביטוי ביצירתו של גאון זה. התחנה האח העולם אשר באו לידי השקפירית, ועל תפיסות

תמודד נ גוטהולד אפריים לסינג בגרמניה. לאחר מכן ל התיאטרון הלאומי המשכילי שלמודרני. נעמוד על המאפיינים ש-לתיאטרון הפוסט התיאטרון המערבי למן הנאורות ועדהשני של הקורס יעסוק בתולדות 
ומוסכמת הקיר הרביעי. התחנה הבאה תעסוק בתיאטרון הפוליטי שבין מלחמות  תוך התמודדות עם המשחק הריאליסטיהתחנה הבאה תעסוק בריאליזם בתיאטרון,  הרומנטי. עם מאפייניו של התיאטרון

האבסורד אגב התעמקות ביצירתו של  פייניות לתקופה. בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה נעסוק בתיאטרוןהיו או תוך התייחסות לביטויים האסתטיים של מגמות פוליטיות ושאיפות מהפכניות אשר עולם,
 מודרני.-ובתיאטרון הצרפתי הפוסט קט, בתיאטרון האמריקאי הריאליסטיסמואל ב

89 100.1727 

 16:00-18:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2243 ב 2 ד"ר חני ישראלי מושגי יסוד בפסיכותרפיה 

המסגרת הטיפולית, יחסי  ליך הטיפולי. נדון במושגים כגון:המרכזיים המשמשים בסיס לחשיבה ולהבנה של התה נאמית? בקורס נתמקד במושגי היסודמה זה פסיכותרפיה? מה מאפיין פסיכותרפיה בגישה די
בדוגמאות קליניות ובקריאת מאמרים  מאה השנים האחרונות. הקורס ילווהאחרות. נבחן את התפתחותם של מושגים אלה לאורך  ויותמטופל, נוכחות המטפל, אמפתיה, הכלה, פירוש והתערב-מטפל

 רלוונטיים.

90 100.1115 

 08:00-12:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2559 ב 4 ד"ר חני ישראלי פסיכולוגיה ומגדר: מילדות לבגרות

נתייחס לשלבי התפתחות כגון: גיל  התפתחותיות המתייחסות לשלבי החיים.  נדון בביקורת פמיניסטית לתיאוריות אלה ובתיאוריות אלטרנטיביות מתוך נקודת ראות מגדרית. בנוסף,בקורס נלמד תיאוריות 
 ההתבגרות מעבר להורות מחזור חודשי גיל המעבר  בהקשר לנשיות וגבריות.

  
        

   

       
  

        
 עד שעה משעה יום מספר תרגיל נופי ידע סמסטר ב -פירוט תרגילים לקורסים    

   
  

100.1491 פולק, בלוז ורוק'נ'רול: הסטוריה ומוסיקה פופולרית אמריקנית במאה העשרים 01א  16:00 14:00 'א 
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