
 תשע"ז, סמסטר א' -קורסי תוכנית דרך הרוח 

          
 פרמס סמ' נ"ז שם המרצה שם קורס חדש מס' קורס דרך הרוח מס'

 קורס אב
יום  חוג אב

 לימוד
 שעות לימוד

                    

1 
100.1490  

 (100.1491)+תרגיל 

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

 ד"ר אלון שב
 ד"ר ערן שלו

 12:00-14:00 ג' דרך הרוח 100.1640 א 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 

2 
100.1500  

 (100.1501)+תרגיל 

חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב-הסוד של המדברנופי ידע:   12:00-14:00 א' הרוחדרך  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 
100.1576  

 (100.1584)+תרגיל 

 08:00-10:00 ב דרך הרוח 100.1576 א 4 לורנד-ד"ר דורית ברחנא נופי ידע: מחשבות על אמנות בין קדושה לשיגעון

ם של יצירה ויופי ולעומתן תגובות קשות שהטילו בספק את אם בחרת ללמוד אמנות חזותית, מוסיקה או תיאטרון ייתכן שנתקלת בתגובות קיצוניות משני סוגים: תגובות מלאות שבחים על הבחירה בדרך חיי
רה המערבית בכלל, יעמוד במרכזו של הדיון בוודאי חשת בפער הגדול בין שני הקצוות הללו ואולי אף תהית על מקורו. היחס החצוי הזה, שאינו מאפיין רק את קרוביך ומכריך אלא את החבשיקול דעתך. 

ות שמרומם ומשפיל אותה בעת ובעונה אחת. אפלטון מציג את האמנות כביטוי קדוש ורב קסם של בקורס. נראה כיצד בראשית הדיון הפילוסופי באמנות, בתורתו של אפלטון, עולה יחס כפול ובעייתי לאמנ
ערער את יציבותה של החברה והמדינה. בקורס נבחן השראה אלוהית וכמקור להנאה גדולה, אך דווקא בשל כך הוא גם רואה בה פוטנציאל לסכנה שיש להיזהר מפניה. אמנות עשויה לסחוף את קהלה ול

סטים שונים מההיסטוריה של האסתטיקה. במרכז כל טים שונים של תפיסת האמנות ביחס לסוגיות של אמת, מוסר והכרה. נקודת המוצא של הקורס תהיה הדיאלוג "איאון" מאת אפלטון ואליו נחבר טקהיב
ותית, התיאטרון והמוסיקה. כך נוכל לראות כיצד האמנות, מצידה, בוחנת את השאלות הפילוסופיות שיעור תעמוד סוגיה פילוסופית שאותה נבחן לאור יצירת אמנות )אחת או יותר( מתחומי האמנות החז

 אודותיה.
 !חובה להרשם לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה 

4 100.1262 

 מתוקשב פילוסופיה 107.1622 א 4 פרופ' יונתן ברג בשפה האנגלית מתוקשב-לוגיקה יישומית)חשיבה ביקורתית(

ירכשו כלים להתמודד באופן ביקורתי עם לזהות, להציג, לבחון, ולבנות טיעונים, על בסיס מושגי היסוד של הלוגיקה. תוך כדי התמקדות בעיקר בטיעונים בדברי אקטואליה, התלמידים  הקורס עוסק בכיצד
 כולת לחשיבה ביקורתית. הקורס מועבר באופן מתוקשב בשפה האנגלית.טיעונים בכל התחומים. למרות הצד התיאורטי לקורס, הדגש יהיה ביישום התיאוריה באופן מעשי ובפיתוח הי

5 100.1042 

 10:00-14:00 ב' פילוסופיה 107.2501 א 4 פרופ' גיורא הון הפילוסופיה ויסודות המדעים בהבט היסטורי

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

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

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

6 100.1221 

 א' פילוסופיה 107.2011 א 4 פרופ' עדו לנדאו משמעות החיים
 ד'

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

ת מובן וטעם בכלל? האם סופיות האדם משפיעה על ערך הקורס יעסוק בשאלה משמעות החיים מהכיוון האנליטי לא אקזיסטנציאליסטי. נדון  בין השאר בשאלות הבאות: האם שאלת משמעות החיים היא בעל
 אובייקטיבית? האם שאלת קיום האל משפיעה על שאלת משמעות החיים? מה הקשר בין שאלת משמעות החיים לרציונליות?החיים? האם יש לחיים משמעות 

7 100.1543 

 12:00-14:00 ד' פילוסופיה 107.2410 א 2 פרופ' אהרון בן זאב רגשות בחיי היומיום

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

8 
100.1352  

 (100.1572)+תרגיל 

 ד"ר נטשה גורדינסקי שיעור ותרגיל -פילוסופיה וספרות 
 ר לויוד"ר ליאו

 ב' פילוסופיה וספרות 107.2287 א 4
 ד'

10:00-12:00 
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
 16:00-18:00( יום ב' 122.1472) 100.1602קיים תרגיל נוסף דרך החוג לספרות זו? האם הפילוסופיה יכולה לסייע לנו לחושב על טבעה של היצירה הספרותית, ואם כן, כיצד? הקורס יסתיים בעבודה. 

9 100.1571 

ספרות עברית  122.2139 א 2 אלרן-ד"ר צפי זבה סיפורי ים
 והשוואתית

 10:00-12:00 ד'

הביניים, בסיפורים אישיים בני זמננו, במכתבים, -של הים בסיפור העם העברי. נבחן את הופעותיו השונות ותפקידיו של הים במיתוס העברי הקדום, באגדות ויומני מסע מימי הקורס יעסוק בהשתקפויות
שהים מזמן. נתוודע לאמונות של ימאים, לסמלים ולטקסים שנוצרו בים לרקע בבדיחות ועוד. נעסוק במפגשים עם מפלצות ים, עם תושבי הארצות שמעבר לים ובהתמודדות עם סערות וקשיים נוספים 

 האתגרים החברתיים הייחודיים לו, ונלמד כיצד נרקם ומשתנה הקשר שבין סיפור למקום.          

10 100.1315 

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

 א'
 ג'

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

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

11 100.1573 

ספרות עברית  122.2535 א 4 ד"ר ולדימיר פפרני ייצוגי השגעון בספרות הרוסית
 והשוואתית

 ג'
 ה'

14:00-16:00 
14:00-16:00 

 )גוגול, טולסטוי(, "אפולוגיה של המטורף" ועוד. כמו "כתבי המטורף" 19הקורס יעסוק במגוון הרחב של "ספורי השגעון", שנכתבו ע"י סופרים רוסיים במאה ה 

12 100.1591 

ספרות עברית  122.2750 א 4 ד"ר עינת דוידי תחנות בספרות ספרד
 והשוואתית

 א'
 ג'

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

 

13 100.1459 

 12:00-14:00 ה' סיעוד 290.2756 א 2 ד"ר חגית פרידמן התפתחות וחקר המוח: תהליכים קוגניטיביים ותקינים

כן של ימינו חשוב ביותר שאנשי אקדמיה מהתמחויות אחד מענפי המדע שמתחדש ומתעדכן באינטנסיביות הוא חקר המוח, והידע בתחום זה כבר מזמן אינו רק נחלתם של חוקרי מוח בלבד. בעולם המתעד
פרויד וממשיכיו טלטלו את החברה כשטענו שחלקים לא מודעים בנפשנו  20שורים הראשונים של המאה ה־מגוונות יכירו את החידושים כמו גם את סימני השאלה המדעיים והאתיים שמתלווים אליהם. אם בע

קציונאלית, תחום של ביולוגיה מולקולארית, סריקת מוח פונמניעים את ההתנהגות שלנו, באו העשורים הבאים וגילו שהתפיסה וההתנהגות שלנו תלויות מאוד בפעילות מערכת העצבים. טכנולוגיות חדישות ב
ת אחרות, שיכולים להתבטא בעוצמה בתפיסה ובהתנהגות או עירור ממוקד ורישום של פעילות מוחית באמצעות אלקטרודות חיצוניות, מאפשרים לאתר שינויים בפעילות המוח שכתוצאה מגידולים או מסיבו

 שלנו. 

14 100.1505 

 ב' שפה וספרות אנגלית 109.2611 א 4 ד"ר בנט קרביץ ארה"ב בשירה של בוב דילן 
 ד'

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

 במהלך הקורס יילמדו כמאה שירים של בוב דילן מכל תקופות היצירה שלו, על מנת לדון בהשתקפות של אמריקה אז והיום מפרספקטיבת האמן. 
 הקורס ניתן בשפה האנגלית בלבד 

15 100.1506 

 א' שפה וספרות אנגלית 109.2610 א 4 ד"ר קרן עמרי מבוא למדע בדיוני 
 ד'

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

, בחינת ה וצפייה בטקסטים קאנוניים של תחילת המד"בז'אנר המד"ב מהווה אחד הז'אנרים הדומיננטיים בתרבות הפופולארית המערבית היום. בקורס נלמד לזהות עקרונות מגדירים של הסוגה תוך קריא
היצירות של אלדוס האקסלי, אייזק אסימוב, וויליאם גיבסון,  התפתחות הז'אנר על גווניו, קריאת טקסטים ביקורתיים ופילוסופיים שבוחנים את חשיבות השאלות העולות מן העולם המד"ב. בין השאר נכיר את

 ואוקטביה באטלר. 
 הקורס ניתן בשפה האנגלית בלבד 

16 100.1403 
 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1293 א 4 ד"ר ציפי עברי מדע ומאגיהתרבות, 

 

17 100.1507 
 12:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2165 א 4 דוד-פרופ' נורית בירד בונים בית ותרבות

 

18 100.1392 
 10:00-12:00 ה' לימודים רב תחומיים 212.1457 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

19 100.1585 
 10:00-12:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2883 א 2 ד"ר שרה כהן שבוט גוף ותנועה

 

20 100.1395 

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

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



21 100.1586 

 12:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1656 א 4 ד"ר מחוזאי יואב הרימינולוגילקמבוא 

לסטודנטים תחום עתיר  עדלהכירתחומי המבוסס על מגוון שיטות מחקר, גישות ורעיונות מדיסציפלינות שונות בהן סוציולוגיה, ביולוגיה, פסיכולוגיה, משפט ועוד. הקורס נו-הקרימינולוגיה הינה שדה מחקר רב
ור היבטים מרכזיים בחקר הפשיעה והעבריינות, ענישה, ידע זה. נדון בהגדרות בסיסיות כגון מהו פשע? מהי סטייה חברתית? נעקוב כיצד המושגים הללו השתנו לאורך ההיסטוריה. כמו כן, הקורס יסק

תיאוריה מסבירה באופן שונה את הגורמים לפשיעה, וההשלכות של הבנה זו על דרכי התמודדות עם התופעה. הווה אומר, דרכי מניעה,  ושיקום. הקורס יציג תיאוריות קרימינולוגיות שונות. נבחן כיצד כל
 מערכות של אכיפת חוק, ומערכות שיקום לעבריינים )אם בכלל(.

22 100.1265 

 12:00-15:00 ג' תחומייםלימודים רב  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. 

23 100.1406 

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

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 

24 100.1587 

 14:00-18:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.1700 א 4 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.

25 100.1005 

 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.

26 100.1588 

 16:00-18:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.2057 א 2 מלר יוסףהרב שט מיסטיקה חסידית ומיסטיקה כללית

.הסטודנט יעמוד על ההבדלים שבין החוויה 2הסטודנט יכיר את החוויה המיסטית והשלכותיה על מגוון תחומים בחיי המיסטיקאי: מוסר, סגפנות, עולם המעשה, פאסיביות ואקטיביות, ועוד. .מטרת הקורס:1
. הסטודנט יכיר אסכולות שונות בחקר החסידות 3עולה מכתבים מערביים )פילוסופים יוונים ומיסטיקאים נוצרים(, ובין האופן בו היא מוצגת בכתבים יהודיים, בדגש על התנועה החסידית.המיסטית כפי שהיא 

 ואת יחסם לחוויה המיסטית בתנועה זו.

27 100.1261 

 12:00-16:00 א' 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 -הקורס מיועד להקנות ידע בסיסי בנושאי מגדר וחברה במערב אירופה וצפון אמריקה במאה ה
 על אפשרויות הבניית  מגדר ומין.אמנות וספרות או כיצד השפיעו טכנולוגיות חדשות 

28 100.1394 

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

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

 ליכי קבלת ההחלטות. כמו כן נלמד על מודל האישיות הסמכותנית והשלכותיה של אישיות זו על תחומי הפוליטיקה והחברה.והמתגמלת והן בניתוח תיאורטי ומעשי של תה

29 100.1396 
 12:00-14:00 ב' לימודים רב תחומיים 212.1616 א 2 ד"ר הדר אפרת בריאות ונפש בהיבטים מגדריים

 

30 100.1393 

 16:00-20:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.2871 א 4 ד"ר חליליה חסאן האסלאםתולדות הקהילות היהודיות בארצות 

תיכונית, עם דגש על הקהילה המצרית,  -ות בזירה היםהקורס יעסוק במערכת היחסים בין הקהילות היהודיות למוסלמים, חיי החברה, הכלכלה והתרבות של אותן קהילות שהתיישבו בטריטוריות המוסלמי
 .1492אפריקאית והספרדית בין המאות השביעית וגירוש ספרד ב הצפון 

31 100.1599 

 ב'  לימודים רב תחומיים 212.1629 א 4 ד"ר קומנודיס אנגליקי שפה ותרבות יוונית מודרנית : מתחילים א'
 ה'

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

ות היוונית העכשווית. פעם בשבוע הסטודנטים יקשיבו במהלך קורס זה סטודנטים ילמדו את השפה היוונית הכתובה והמדוברת. במהלך השנה הסטודנטים יכירו את אורח החיים היווני, המסורות, והתרב
יומיים, בנוסף לרכישת -ירכשו המיונויות הדרושות לקריאת טקסטים ברמה בינונית ולדון במגוון נושאים יוםלשיר, יתרגמו אותו, ובהמשך יציגו שיר מבחירתם לכיתה. עד סוף השנה הלימודית, הסטודנטים 

 כישורי כתיבה ברמה יסודית.  
  .קיים קורס המשך בסמסטר ב' אך הוא אינו חובה. ניתן להרשם לחלקו הראשון בלבד 

32 100.1400 
 10:00-12:00 א' לימודים רב תחומיים 212.1134 א 2 מר קמלוש אמנון כלכלה ללא כלכלנים)מקוצר(

 

33 100.1045 

 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. 

34 100.1004 

 08:00-10:00 א' ארכיאולוגיה 119.2002 א 2 עוז-פרופ' גיא בר ההיסטוריה החברתית של חיות הבית-אחרותהאדם וחיות 

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

35 100.1312 

 10:00-12:00 ב' מוסיקה 124.2495 א 2 ד"ר אביגיל ווד דיווה! נשים במוסיקה פופלרית

ב, אנגליה והמזרח התיכון, אך הפעם עם הדגש ”נוטות להתמקד בתפקידיהם של גברים. בקורס זה נספר עוד פעם את תולדות המוסיקה הפופולרית בארה –כולל מוסיקה פופולרית  –היסטוריות של מוסיקה 
 , דיוות ועוד.girl groups, rock chicksתבניות מגדריות, כולל  –והורסים  –יהן וגופיהן זמרות בונים על נשים ודרך תיאוריה פמיניסטית. נבחן מגוון רחב של אומנות, עם דגש על איך, דרך קולות

36 100.1597 

 14:00-16:00 'ד מוסיקה 118.1107 א 2 אלינה מלצר קרנבל וקומדיה: בין היפוך לקיבוע סדרי עולם

מיכאיל באחטין, טרי איגלטון, הנרי ברגסון, יאן קוט  הקורס יסקור את המפגש בין היסטוריה והתאוריה של הקרנבל לבין תאוריה ופרקטיקות של הקומדיה. בהתבסס על טקסטים תאורטיים מכוננים )משל
ד היררכיות חברתיות מגולמות ומתהפכות בקומדיה, נשאל מהו תפקידם של טיפוסים וסטריאוטיפים קומיים ונדון ועוד(, נעמוד על אופייה הקרנבלי, החברתי והאסתטי של הקומדיה בתקופות שונות. נבחן כיצ

 באופן בו מנגנוני כוח מיוצגים, מתהדקים או נשברים, במסגרת הקרנבל והקומדיה כאחד.

37 100.1536 

 10:00-12:00 א' תיאטרון 118.2518 א 2 ד"ר שלי זר ציון תיאטרון ילדים

סקור את מקומו של תיאטרון לילדים ולקהל צעיר הקורס יעקב אחר תחנות בהתפתחות תיאטרון הילדים. נעמוד על התגבשותו של התיאטרון לילדים בראשית המאה העשרים עם התגבשות מושג הילד. נ
מתינוקות ועד בני נוער. נבחן את הקשרים שבין התיאטרון לילדים לכוחות השוק,  –ה לקהלי יעד מוגדרים בהקשר הרחב של תיאטרון חינוכי ותיאטרון במערכת החינוך, ונעמוד על מאפייניו של התיאטרון הפונ

 ונבחן מודלים של תיאטרון פוליטי ואקספרימנטלי לילדים ולבני נוער.  

38 100.1537 

 מדיה-"נחוצות צורות חדשות": על מופע מולטימדיה, אינטרמדיה וניו
 10:00-12:00 ג' תיאטרון 118.2526 א 2 מר ארז מעין

מן המכינה  מדיום, המסנתז לתוכו מערכות סימנים שונות לכדי תוצר אמנותי אחד. יתרה מכך, לתיאטרון יש היסטוריה ארוכה של שילוב טכנולוגיות חדשות,-התיאטרון מאז ומעולם שימש כסוג של היפר
ת אופני היצירה, חדשים. בשנים האחרונות, עם התפתחותה של המדיה החדשה )ניו מדיה(, מצטרפות גם "צורות חדשות" של מופע, אשר מאתגרות א היוונית, דרך הנורה החשמלית ועד למופעי מולטימדיה

 הביצוע והתפיסה.

39 100.1053 

 תיאטרון , שכל חושים חלק א' )קורס שנתי(
 12:00-14:00 ד' תיאטרון 118.1037 א 2 פרופ' עתי ציטרון

יצד מאורגנת תשומת הלב של הצופים בהתאם? ראשונית של אמצעי השידור ואמצעי הקליטה המאפיינים את המדיום התיאטרוני: מה מקומה של השפה הכתובה והמדוברת בסוגי תיאטרון שונים  וכבדיקה 
  מע? השיעור ילווה בצפייה במגוון סרטי וידאו מתיאטרון ברחבי העולם.כמה אנו חושבים בתיאטרון וכמה אנו חשים ומתרשמים? מהם היחסים בין הנאמר על הבמה לבין הנראה והנש

  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

40 100.1460 

 16:00-18:00 ב' דרך הרוח 100.1460 א 2 ד"ר רון בקרמן צעדים ראשונים ביזמות

דו כיצד פעילות, במסגרת חדשה או קיימת. בניגוד להנחה הרווחת כי יזמות הינה תכונה מולדת, ידוע כיום כי ניתן ללמוד לפתח יזמות. בקורס זה תלמיזמות היא כל פעילות המתחילה ביוזמה לפיתוח רעיון או 
וישלב מרצים אורחים בעלי רקע מגוון,  הן במגזר האקדמי והן  ליזום, לתכנן, לממן, לעצב, לשווק ולנהל מיזם מצליח. הקורס יעניק ידע וכלים להשתלבות בעולם היזמות.  הקורס יהיה בעל אופי יישומי,

 ם של סטודנטים מצטיינים בקורס.בתעשייה.  הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון, בשנה ב' ומעלה,  מכל הפקולטות והחוגים. כמו כן, תבחן האפשרות להעניק ליווי המשך למיזמי

41 100.1276 

במזרח התיכון: היבטים תרבותיים,  המעבר מחיי נדודים לישיבה של קבע
 חברתיים, כלכליים ודתיים

 10:00-12:00 ה' דרך הרוח 100.1276 א 2 ד"ר שוש בן ארי

, מאז תקופת הנביא מוחמד ועד לימינו אנו. מרכיב מרכזי בדיונים תהיה תורתו של אבן ח'לדון, הקורס יעסק בתאור המעבר מחיי נוודים לישיבה של קבע, על הביטיו הסוציולוגיים, התרבותיים וההסטוריים
 אום.שנחשב לאבי תורת הסוציולוגיה. הנושא אקטואלי לאור המתרחש במדינות, כגון: לוב, עיראק ואחרות המתפרקות לשבטים שקדמו להיותן מדינות ל

42 100.1326 

 10:00-14:00 ד' היסטוריה של המזה"ת 106.3919 א 4 ד"ר ערן סגל לכלית ותקשורתמחברה שבטית למעצמה כ -קטאר 

לשאוף למקום מרכזי בזירת  ת'אני-שות משפחת אלהקורס יעסוק בצמיחתה של המדינה הקטארית משולי אזור המפרץ אל מרכז השיח המזרח תיכוני העכשווי. נבחן את התהליכים שהובילו את קטאר בר
ג'זירה, שינויים במעמד הנשים, השקעות בספורט הבינלאומי, -המפרץ הפרסי, המזרח התיכון ואף הזירה הבינלאומית. נדון בשורה של נושאים:החברה השבטית, מהפכת הגז הטבעי, השפעתה של רשת אל

 קטאר, ועוד.-מיקומה ב"אביב הערבי", יחסי ישראל

43 100.1503 

 10:00-14:00 א' היסטוריה של המזה"ת 106.2567 א 4 ד"ר יובל בן בסט הי האימפריה העותמאנית בארץ ישראלשל

 ל הן מהזוית המקומית והן מהזווית האימפריאלית ראתרגיל היסטורי בו נסקרות סוגיות בהיסטוריה של ארץ יש
 
 
 
 
 



44 100.1426 

 10:00-12:00 ב' 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.

45 100.1604 

 10:00-14:00 ה' היסטוריה של המזה"ת 100.1604 א 4 בסט-ד"ר יובל בן תורכיה בעת החדשה

 דיון בתמורות שחלו ביחסיה של תורכיה עם העולם  ובמשטרה הפנימי מאז הקמת הריפובליקה ועד ימינו.
 

46 100.1128 

 מתוקשב היסטוריה כללית 108.1058 א 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

47 100.1327 

 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

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

 

48 100.1428 

 08:00-12:00 ב' תולדות האומנות 111.1210 א 4 ד"ר נעמה וילוז'ני מבוא לאמנות עתיקה וקלאסית

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

49 100.1429 

 08:00-10:00 ג'+ה' תולדות האומנות 111.1010 א 4 פרופ' ענת צ'ריקובר מבוא לאמנות ימה"ב

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

50 100.1434 
 16:00-20:00 ד' תולדות האומנות 111.1310 א 4 ד"ר צבי טל מבוא לתולדות הקולנוע

 

51 100.1508 
 08:00-10:00 ב' תולדות האומנות 111.2740 א 2 ד"ר נסים גל  סוגיות באמנות מודרנית

 

52 100.1509 
 12:00-14:00 ב' תולדות האומנות 111.2739 א 2 ד"ר נסים גל  זרמים באמנות המאה העשרים

 

53 100.1510 
 16:00-18:00 ג' תולדות האומנות 111.2033 א 2 ד"ר יוחאי רוזן רוקוקו

 

54 100.1511 
 10:00-12:00 ד' תולדות האומנות 111.2323 א 2 ד"ר עדי ארליך הפיסול ההלינסטי עולם אחד עולמות רבים

 

55 100.1512 
 18:00-20:00 ד' תולדות האומנות 111.2987 א 2 ד"ר לי וינברג בעידן האינטרנטאמנות 

  

56 100.1513 
 16:00-18:00 ה' תולדות האומנות 111.2541 א 2 ד"ר יוחאי רוזן הציור האנגלי בעת החדשה המוקדמת  -על תבונה ורגישות 

 

57 100.1030 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1102 א 4 פרופ' רותם קובנר מבוא לציווליזציה היפנית

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(.

58 100.1231 

 14:00-16:00 ב' לימודי אסיה 125.2105 א 2 בול-ד"ר מיכל דליות המיתוס של הסמוראי

ם בין ההיסטוריה של מעמד הסמוראים לבין האתוס של הקורס יעסוק בדמותו של הסמוראי כאחד הייצוגים החשובים של התרבות היפנית במאה העשרים, ביפן עצמה ומחוץ ליפן. הוא יעסוק בקשר ובפערי
 לאורך המאה העשרים בהתאם לשינויים אידיאולוגיים.הסמוראים ודרך הלוחם.דמותו של הסמוראי תבחן במונחים של  מיתוס לאומי שמשמעויותיו השתנו 

59 100.1155 

 08:00-12:00 ג' לימודי אסיה 125.1304 א 4 ד"ר שחר רהב מבוא לסין המודרנית

. תהליכים שהובילו לנפילת הסדר הקיסרי והקמת 1949-התקופה הרפובליקנית עד הצלחת המהפכה הקומוניסטית בסין 20-תקופת הקיסרות המאוחרת המחצית הראשונה של המאה ה 19 -המאה ה
 ם והשלטון. נשלב התפתחויות מתחום התרבות  החינוך והלימוד האומנות והספרות.הרפובליקה והמאבק על סין מודרנית. נסקור גם את את היחסים בין הכפר והעיר הפועלים והסטודנטים יחסי הע

60 100.1514 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.2505 א 4 ד"ר אריק מורן הפולחן ההודי על סוגיו

הוודיים וכלה בפולחנים התרודוכסיים שקוראים אליה תיגר. נתייחס למתחים המובנים שבתרבות הפולחן מהווה נדבך יסוד בתרבות הוודית. הקורס יסקור סוגיות מרכזיות בפולחנים הודיים מיסודותיהם 
היבשת, על -תתהאלימות שמאפיינת את הדתות ההינדואיות במרחב הפופלרי כיום. דגש מיוחד יושם על התפתחותו ההיסטורית של הפולחן במפועיו השונים ברחבי  -הפולחן והעלאת הקורבנות לאור אי

 ית והרעיונות עליהם הוא מושתת.יו למבנים פוליטיים וחברתיים, וכן לעקרונות עליהם הוא מושתת. בכך, הקורס יקנה לסטודנטים היכרות עם רכיב חיוני של הציביליזציה ההודקשר

61 100.1031 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1605 א 4 ד"ר גיא פודולר  תולדות קוריאה המודרנית

, 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.

 , מדע ואמנות ביוון העתיקהנפלאות התבונה: פוליטיקה 100.1517 62
 12:00-16:00 א' לימודי יוון  123.2142 א 4 ד"ר רחל גוטסמן

 

63 100.1284 

 10:00-12:00 ג' לימודי יוון 123.2121 א 2 ד"ר רותי גרטווגן מעצבי הזהות והתרבות היוונית המודרנית -תרבות ים תיכונית 

יים והביטוי ההיסטוריה את הזהות היוונית המודרנית: הגיאוגרפיה והסביבה הימית והיבשתית; מיתולוגיה ונצרות; ההשלכות של הכיבושים הפוליטיים תרבותהקורס יעסוק במגוון הגורמים שעיצבו לאורך 
 תי.במנטליות, מזון, שפה ומרקם ארכיטקטוני. הדיון יכלול גם את המורשת היוונית על העולם אותו אנו מכירים כיום בתחום הפוליטי תרבו

64 100.1518 

 12:00-14:00 ד' לימודי יוון  123.2112 א 2 ד"ר אנגל צ'ופרצ'ייב שפל וגאות ביוון המודרנית 

כיבוש זר, מלחמות  –של שפל ועד המשבר הנוכחי. נעקוב אחרי הרגעים הגדולים בתולדות המדינה, ניצחונות והתרחבות טריטוריאלית אך גם ברגעים  19-הקורס יעסוק בהיסטוריה של יוון משלהי המאה ה
 פנימיות, דיקטטורות ומשברים כלכליים. הקורס פתוח לתלמידים מכל החוגים ולא דורש ידע מוקדם.

65 100.1519 

 14:00-16:00 ד' לימודי יוון  123.2113 א 2 ד"ר אנגל צ'ופרצ'ייב יוון המודרנית ותרבותה

ושאים שונים הקשורים בארץ, בגיאוגרפיה והדמוגרפיה הקורס יעסוק בהיבטים שונים של החברה היוונית המודרנית ובהיסטוריה ובתרבות של יוון לאחר מלחמת העולם השנייה. במשך הסמסטר נדבר על נ
הסטודנטים ירחיבו את הידע שלהם לא רק על יוון אך גם על העם היווני, על המנהגים ועל אורח החיים שלו, על שלה, בפוליטיקה, בכלכלה ובחינוך ובהיבטים נוספים של המדינה היוונית בעשורים האחרונים. 

ם על יוון, אך מהסטודנטים ם ומוסיקה. הקורס לא דורש ידע קודהזהות היוונית, על החגים והמקום של הדת בחברה היוונית, על השפה והמוסיקה היוונית וכו'. לצרכי הקורס ייעשה שימוש בסרטים דוקומנטריי
 תידרש ידע בשפה האנגלית.

66 100.1555 
 14:00-18:00 ב' לימודי יוון  123.2040 א 4 ד"ר אנגליקי קומאנודיס יוון בין השורות

  

67 100.1525 
 16:00-18:00 ד' גיאוגרפיה 201.2996 א 2 אילן אור סוגיות בניהול ותפעול נמלים

 

68 100.1355 

 16:00-19:00 א' גיאוגרפיה 201.2999 א 4 עמוס כהן מבוא לטכנולוגיה של הפעלת אוניות סוחר

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.

69 100.1526 
 14:00-16:00 ד' גיאוגרפיה 201.2650 א 2 ארי-ד"ר בני בן מבוא למזרח אסיה

 

70 100.1468 

 08:00-10:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4027 א 2 פרופ' אורי רשף עיצוב פס קול: שיעור מעשי בקולנוע

ן השאר, על ידי הצגת דוגמאות רבות, אשר יהיה שעלו במהלך הקורס יאפשר לתלמידים לחשוב אקוסטית וייתן להם פרספקטיבה רחבה לגבי עיצוב סאונד, עריכת סאונד בטלוויזיה וקולנוע. התהליך  יושג, בי
 לחקור את התהליך שעבר פס הקול מהסרט האילם  לכלי העיקרי בהעברת הרגש המקום והזמן בסיפור הקולנועי .הקורס. החומרים שיועברו בקורס יאפשרו לתלמידים 

71 100.1469 
 08:00-10:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4041 א 2 מר איציק רוזן מבע קולנועי

 

72 100.1470 

 12:00-16:00 ד' תרבות הקולנוע 126.4040 א 4 ד"ר צבי טל תיאוריות קולנועיות

 
 



73 100.1539 

 12:00-14:00 ב' מידענות וספרנות 130.3192 א 2 ד"ר רות אורן 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.

74 100.1293 

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

 08:00-12:00 א'

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

 שאלות הקשורות באתניות ובמאבקים אתניים וגזענות בישראל.

75 100.1557 

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. 

76 100.1292 

סוציולוגיה  204.2110 א 4 אליעזר-פרופ' אורי בן פוליטיקה וחברה
 ואנתרופולוגיה 

 12:00-16:00 א'

ומושגי יסוד בסיסיים. ידונו בו גישות תאורטיות מרכזיות  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.

77 100.1458 

סוציולוגיה  204.1111 א 2 פרופ' אריה רטנר מבוא לסוציולוגיה
 ואנתרופולוגיה 

 מתוקשב

 

78 100.1259 

 10:00-12:00 ד' לשון עברית  103.2316 א 2 פרופ' תמר צבי העברית בראי הבלשנות השמית

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

79 100.1078 

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

ברמת המשפט ומעלה. במבוא זה נלמד את יסודות שני  תחום קרוב של הבלשנות, עוסק בחקר השפה-תחום של הבלשנות, עוסקת בשימוש שעושים בני האדם בשפה. חקר השיח, תת-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

80 100.1524 

 08:00-10:00 ב' לשון עברית  103.4568 א 2 פרופ' מיכל אפרת  שמות פרטיים: כמפגש לשון חברה ופרט

טריאוטיפים מדע השמות, אפיוניו הלשוניים של השם הפרטי )מה בינו לבין השם הכללי(, מדרש שמות; חברה: כיצד ניתנים שמות, אופנות, אידיאולוגיות וס –נתוודע לשם הפרטי כמפגש לשון: אונומסטיקה 
ם  פרט. שמות גיבורי ופרט: השם כחוויה אישית, השם כמכונן זהות ומורה על זהות, היבטים פסיכולוגיים )אישיותיים וקוגניטיביים, נורמליים ופתולוגיים( של הש כלפי שמות, מעמדו המשפטי של השם הפרטי;

 ספרות, שמות חיבה וכינויים., וכדומה. נתוודע ונתנסה במחקר אמפירי של שמות פרטיים בתוך הבלשנות ומחוצה לה.

81 100.1561 

 12:00-16:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.2206 א 4 ד"ר אורלי מזרחי מאלכסנדר עד פומפיוס: ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית

ההלניסטית ובהשפעתה של ארץ ישראל בכלל ועל התרבות הקורס יעסוק במקורות ובמחקרים בתולדות העם והארץ בתקופה שבין הכיבוש המוקדוני לבין הכיבוש הרומי של ארץ ישראל. הדיון יתמקד בהכרת 
יה של החברה היהודית ביהודה בימי שלטונם של האוכלוסייה היהודית שבה בפרט. נעמוד על התהליכים שהובילו לעלייתה של משפחת חשמונאי ולייסודה של מדינת החשמונאים ונעקוב אחר מאפיינ

 ו לקצו של שלטונה בארץ ישראל.החשמונאים ואחר הגורמים הפנימיים והחיצוניים שהביא

82 100.1577 

 10:00-12:00 ד' תולדות ישראל 104.2286 א 2 ד"ר מיכה פרי מהפכות אינטלקטואליות בימי הביניים היהודיים א' )קורס שנתי(

על הלוח )רס"ג ובן מאיר(; מהפכת השירה העברית בתור הזהב בספרד; המהפכה של הרמב"ם;  בקורס זה נבחן את המהפכות החברתיות והאיטלקטואליות המרכזיות בימי הביניים היהודים. ביניהן: הויכוח
דה כל מהפכה היא אכן מהפכה ובאיזו מידה היא המשך פרשנות הפשט; עלייתם של בעלי התוספות; חסידי אשכנז; עליית הקבלה; ולבסוף מהפכת הדפוס.  נשאל את עצמיו שתי שאלות מרכזיות: באיזו מי

 ונוצרית.מה של דברים שקדמו לה. השאלה השנייה תהיה מה היחס בין מהפכות אלו ובין זרמים רעיונים וחברתיים מקבילים בחברה הלא יהודית, מוסלמית והעצ
  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

83 100.1579 

 12:00-16:00 ד' תולדות ישראל 104.2427 א 4 ד"ר גילה הדר בין אשת הבית לאשת החוץ:מגדר ומשפחה ביהדות הספרדית

תית, . מרחב: חצי האי האיברי, האימפריה העות'מאנית והבלקנים. מטרת הקורס:  חקר המשפחה היהודית ספרדית ומקומה של האישה בהבניית הזהות הד20-זמן: מגירוש ספרד עד אמצע המאה ה
שונים, שאלות ותשובות, שירה, פתגמים,  ספרות ואמנות. נעסוק בהגדרות המרחב  הפרטי והציבורי, בקשר בין משפחה, אישה, בית, שפה וגוף הכלכלית והלאומית. הכרת מקורות וטקסטים מסוגים 

 ביחס לנשים בחינוך )לימוד והוראה( ופעילותן בתנועות הלאומיות והחברתיות. 20-ותחילת המאה ה 19-ובשינויים שהתחוללו בסוף המאה ה

84 100.1580 

 16:00-20:00 ד' תולדות ישראל 104.2678 א 4 לאה דרור הפוליטיקה של השואה במדינות יגוסלביה לשעבר

הרצגובינה. בחלק הראשון של הקורס נלמד  -ועד היום ביוגוסלביה ובמדינותיה לאחר התפרקותה ובעיקר בסרביה, קרואטיה ובוסניה ההקורס עוסק בפוליטיקה של יצוג שואת היהודים ממלחמת העולם השניה
השני של הקורס נדבר על השימושים  וציאליסטית. בחלקעל חיי הקהילה היהודית באזור לפני ממלחמת העולם השניה, נדבר על המקומות המרכזיים בהם הושמדו יהודים ועל ייצוג השואה ביוגוסלביה הס

שהביאו להתפרקות ייוגוסלביה. ולבסוף נדבר על הקשרים שבין ייצוג ופוליטיקה של השואה ובין ייצוג ופוליטיקה של רצח העם שהתרחש  90ה-המגוונים בייצוג השואה והיהודים בזמן המלחמות של שנות
 על האזור וגם לפתח חשיבה ביקורתית על הפוליטיקה של השואה. . הקורס נועד גם להעניק יידע ספציפי1995בסרברניצה ב

85 100.1581 

משפינוזה ועד רוזנצוויג:יצירות המופת של הפילוסופים היהודים המודרניים 
 )קורס שנתי(

 10:00-12:00 ב' תולדות ישראל 116.2714 א 2 ד"ר סדריק כהן סקלי

. הקורס מציע גם קריאה מודרכת במספר יצירות המופת כמו 20-של המאה ה 30-קורס מבוא זה פורש בפני הסטודנטים את סיפור התפתחות הפילוסופיה היהודית המודרנית מתקופת שפינוזה ועד שנות ה
 ולה של רוזצוויג ועוד. האתיקה של שפינוזה, ירושלים של מנדלסון, דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, כוכב הגא

  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

86 100.1565 

 08:00-10:00 ד' מקרא 101.1515 א 2 פרופ' גליל גרשון תולדות ע"י מראשיתו ועד כינון המלוכה א' )קורס שנתי(

. תקופת השופטים. הפלשתים ומאבקם עם ישראל. ראשית האומה. הפרובלמטיקה של "תקופת האבות" האבות במסורת המקראית ובמחקר. ישראל במצרים. יציאת מצרים. כיבוש ארץ כנען וההתנחלות בה
 כינון המלוכה בישראל. מלכות שאול. דיון במקורות חוץ אפיגרפיים ובממצאים ארכיאולוגיים.

  הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיוהשלמת 

87 100.1567 

 12:00-14:00 ד' מקרא 101.1611 א 2 ד"ר יצחק פדר המקרא על רקע המזרח הקדום א' )קורס שנתי(

 המגע בין ישראל למצרים בתקופת המקרא כפי שבא לידי ביטוי במישורי חיים שונים: מנהל, מלוכה, דת, אמנות וספרות.
  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

88 100.1569 
 14:00-16:00 ד' מקרא 101.3671 א 2 ד"ר איתמר כסלו הסיפור המקראי א' )קורס שנתי(

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

89 100.1564 

 08:00-10:00 ב' מקרא 101.1512 א 2 מר אסף גייער הדרכה ביבליוגרפית

ר ללימודי המקרא, כגון: מילונים קונקורדנציות ומהדורות מטרת הקורס היא להקנות כלים עיקריים, המהווים בסיס לכתיבת עבודה אקדמית בלימודי מקרא. במסגרת התרגיל הביבליוגרפי נכיר את ספרי העז
נתרגל את השימוש בכלים אלו בשילוב עיון בפרשנות. במהלך הקורס נלמד נושאים קשורים, כגון נוסח המקרא והתרגומים העתיקים ביקורתיות, ספרי דקדוק ללשון המקרא ודרכי גישה לספרות האגדה. 

 למקרא.

90 100.1457 

 10:00-14:00 ב' מדעי המדינה 205.2651 א 4 פרופ' בן מור משחקים ואסטרטגיה בפוליטיקה

לביטחון לאומי  וביישומיה במדע המדינה. עיקר הדגש יושם על תורת המשחקים ותרומתה לניתוח והבנת היחסים הבינ"ל. נדון בבעיות אסטרטגיות שונות הנוגעותהקורס עוסק בגישת הבחירה האסטרטגית 
 ת ריבוניות; ותהליכי פתרון קונפליקטים.ובינ"ל )כגון הרתעה  הגנה  התשה מרוצי חימוש  משברים מלחמות וסיומן(; סוגיות הקשורות לארגון ושיתוף פעולה בעולם של מדינו

91 100.1308 
 14:00-18:00 א' מדעי המדינה 205.2055 א 4 ד"ר אנבל הרצוג הפילוסופיה הפוליטית של אלבר קאמי

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

92 100.1592 

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

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

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

93 100.1594 
 מתוקשב אשכול 212.4731 א 4 ד"ר אסף תורג'מן משנאת ישראל לאנטישמיות

  

94 100.1595 
 מתוקשב אשכול 212.6049 א 4 מר גיל ברוש הבורסה מורה נבוכים 

  

95 100.3196 
 מתוקשב אשכול 212.5323 א 4 ד"ר אייל פסקוביץ' התפתחות התנועה הלאומית הפלסטינית

  

 
 

        

 
 

 

       
 

 
 

       
 

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

   
 

 

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

 
 

100.1491 02א  16:00 14:00 ג' 
   

 
 

חידת נטישתם של הישובים הביזאנטיים בנגב-הסוד של המדבר  100.1501 01א  16:00 14:00 א' 
   

 
 

100.1501 02א  18:00 16:00 א' 
   

 
 

100.1584 לשגעוןמחשבות  על אמנות בין קדושה  01א  12:00 10:00 ב' 
   

 
 

100.1584 01א  18:00 16:00 ד' 
   



 

          

          
 

         
 תשע"ז, סמסטר ב' -קורסי תוכנית דרך הרוח           

                    

מס' קורס  סמ' נ"ז שם המרצה שם קורס חדש מס' קורס דרך הרוח מס'
 אב

יום  חוג אב
 לימוד

 שעות לימוד

                    

1 
100.1320  

 (100.1321)+תרגיל 

 ד"ר צור שלו המסע הדתי בין מרכז לשוליים  -נופי ידע 
 פנר-ד"ר אמה מעיין

 מתוקשב דרך הרוח 100.1320 ב 4

כל אלה הם סוגי מסעות, תנועה במרחב ממשי או מדומיין,  –ד מהו מסע? או אולי עדיף לשאול, מה הוא לא מסע? נדידות עמים, מסלול החיים, עלילות גיבורים, התעלות הנפש, קריאה, תגליות, בריחה, לימו
פנר( והיסטוריה )ד"ר צור שלו(. נלמד על מסעות היסטוריים -ספרות )ד"ר שחר ברם(, אמנות )ד"ר אמה מעיין –ר שונות תהליך, שינוי. את העושר הגדול הזה יציגו ארבעה מרצים מחוגים שונים ומזוויות מחק

יק בטקסטים מכוננים וביצירות סטודנטים(, בהן נעמ 15)כ  וספרותיים, על המרחב החילוני ועל החוויה המיסטית, על הייצוג האמנותי בטקסט ובתמונה. את ההרצאות ישלימו מפגשים בקהילות למידה קטנות
עורבים במאמץ משותף של הבנה ובניית ידע קהילתי אמנות. קהילות הלמידה מיישמות את הרעיון לפיו למידה משמעותית מתרחשת בהקשר חברתי, כאשר אנו נמצאים באינטראקציה עם עמיתים, וכולם מ

הלכה למעשה רעיונות חינוכיים אלו, והן תלוונה את הפעילות בקהילות הלמידה, הן במפגשים פנים אל פנים, והן בפעילות המשכית בין ואישי. טכנולוגיות התקשוב )מחשבים ותקשורת( יאפשרו לנו לממש 
 המפגשים. 

 !חובה להרשם לאחת מקבוצות התרגול המפורטות בטבלה למטה 

2 100.1263 

 16:00-20:00 ג' תחומייםלימודים רב  212.1924 ב 4 ד"ר חסן ח'ליליה 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
כלל בהזדווגות; אוננות; מין אנאלי ואוראלי; משכב זכר, נקבה ובהמה; זנות ודיני ענישה, והתייחסות כללית והשוואתית למין ומיניות ביהדות בקיום יחסי המין; החובה המינית של בני הזוג; התעלסות; תנוחות 

 והנצרות ככל האפשר.

3 100.1527 
 12:00-16:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.1441 ב 4 ד"ר רגב נתנזון אנתרופולוגיה ויזואלית

 

5 100.1589 

 16:00-18:00 ג' לימודים רב תחומיים 212.2058 ב 2 הרב שטמלר יוסף אקזיסטנציאליזם יהודי בעת החדשה.

וכתוצאה למהפך .הסטודנט יכיר את מאפייניה של ההגות האקזיסטנציאלית שקמה כתגובה 2קיומי העצום, שהתחולל במעבר בין ימי הביניים לעת החדשה.-.הסטודנט יכיר את המהפך הפילוסופי1
 ר' שניאור זלמן מלאדי, הרב סולוביצ'יק(..הסטודנט יכיר גישות של הוגים שונים לסוגית האמונה והכפירה בעולם המודרני על מאפייניו המיוחדים )קירקגור, ניטשה, ר' נחמן מברסלב, 3הנ"ל.

6 100.1590 
 14:00-16:00 א' לימודים רב תחומיים 212.2205 ב 2 ד"ר פרסר רות קוסמופוליטיות, זהות ונרטיבים של נוודות

 

7 100.1408 

 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

8 100.1338 

 16:00-18:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2062 ב 2 ד"ר ישראלי חני מהיסטריה לאנורקסיה:בריאות נפש בהיבט מגדר

ט מגדרי. נדון בין אדם בריא בנפשו לאדם הסובל מהפרעה נפשית? כיצד המגדר משפיע על הבחנות אלה? בקורס נדון בסוגיות הקשורות לבריאות נפשית מתוך היב מהי בריאות נפשית? מהי ההבחנה
יות לאורך השנים בהגדרות של הפרעות נפשיות ובריאות נפשית. תחילה בהתייחסויות חברתיות להפרעות נפשיות תוך התייחסות להיבטים היסטוריים ופילוסופיים להפרעות נפשיות. נסקור את ההתפתחו

הנפש. נבחן מדוע תופעת ההיסטריה אותה חקר פרויד,  נתייחס לפרויד ולמודל הטיפולי. לאורך הקורס נתמקד בהפרעות נפשיות מתוך היבט מגדרי. נבדוק את ההטיות המגדריות הקיימות בתחום בריאות
עומת זאת, התמכרות רעות נפשיות נוספות בהן ניכר פער משמעותי בשכיחותן בקרב גברים ונשים. כך למשל, דכאון והפרעות אכילה שכיחים הרבה יותר בקרב נשים. לאפיינה בעיקר נשים. נבדוק הפ

בהשפעות התרבותיות והחברתיות של תיוג תופעות כהפרעה נפשית. נדגים זאת  לאלכוהול ואישיות אנטי סוציאלית שכיחים יותר בקרב גברים. נדון בנושאים ייחודיים לנשים בתחום בריאות הנפש. בנוסף, נדון
 דרך גלגולי האבחנה של "הפרעה בזהות המגדרית".

9 100.1357 

 12:00-16:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2895 ב 4 גב' ברנשטוק גלית  אתיקה ועסקים

של  ארגונים ולנושא של אחריות חברתית של ארגונים עסקיים, תוך כדי לימוד של תיאוריות נורמטיביות של מוסר וכן סוגיות מתחום האתיקה מטרת הקורס היא לפתח מודעות לדילמות אתיות בהתנהלות 
 היישומית בניהול ארגונים. ניישם את החומר הנלמד לדיון בסרטים שיוקרנו במהלך הקורס ולניתוח אירועים מהעולם העסקי בארץ ובעולם.

10 100.1610 

 12:00-14:00 ד' לימודים רב תחומיים 212.2216 ב 2 הסופר ניר רצ'קובסקי הגברות הגדולות של הספרות הצרפתית 

 

11 100.1600 

 ב'  לימודים רב תחומיים 212.1630 ב 4 ד"ר קומנודיס אנגליקי שפה ותרבות יוונית מודרנית : מתחילים ב'
 ה'

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

 'הרישום לקורס מותנה ברישום לחלקו הראשון בסמסטר א 

12 100.1296 

 12:00-16:00 ד' תקשורת 208.2190 ב 4 ד"ר אורן מאיירס בין הדפוס לדיגיטלי: מחקר עיתונות בעולם טכנולוגי משתנה

בקורס משלה מאמרים תיאורטיים המנתחים וממשיגים  מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים כלים לניתוח של תוצרים חדשותיים, הנסמך על הבנת היבטיה השונים ששל העבודה העיתונאית. חומר הקריאה
כתבות מן העיתונות המשודרת, המודפסות והמקוונות. הסטודנטים בקורס ינתחו את כל  -ראשוני  את העבודה העיתונאית; מאמרים שכתבו עיתונאים אודות עבודתם שלה ושל עמיתים; וחומר עיתונאי

 עבודה זאת.  החומרים הללו מתוך נסיון להבין את האופן שבו עיתונאים תופסים את עבודתם, במקביל לאופנים בהם אקדמאים ופרשנים אחרים מבינים ומנתחים

13 100.1288 

 08:00-10:00 ב' ארכיאולוגיה 119.1040 ב 2 ד"ר דני רוזנברג לתקופות הניאוליתיות והכלקוליתיות בדרום הלבאנטממהפכה למהפכה: מבוא 

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

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

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

14 100.1002 

 08:00-12:00 ג' ארכיאולוגיה 119.1200 ב 4 פרופ' דני נדל בארץ כלים אש וחברה: תולדות האדם הקדמון

ם. הנושאים העיקריים כוללים את מוצא האדם באפריקה הקורס מכוון להיכרות ראשונית עם האדם הקדמון, התפתחותו מיצור דמוי שימפנזה ועד הופעת האדם המודרני, ושיטות המחקר של האתרים הקדומי
לוגיים הקדומים בעולם, מנהגי הקבורה הקדומים בעולם, הקניבלים הראשונים, התרבויות הפרהיסטוריות והקשר שלנו לקופי העל, מוצא האדם המודרני והקשר שלנו לאדם הניאנדרטאלי, האתרים הארכיאו

יפוכים , הה14חומי מחקר כגון שיטות תיארוך )פחמן בישראל ועוד.  בנוסף, הקורס מקנה למשתתפים גם כלים בסיסיים להבנת שיטות המחקר של אתרים פרהיסטוריים. במסגרת זו נחשפים המשתתפים הת
 המגנטיים של כדור הארץ ועוד( ושיטות לשחזור הסביבה הקדומה )כולל נושאים כגון תקופות הקרח, אגמים שהתייבשו ואבקת פרחים מאובנת(.

15 100.1353 

 08:00-10:00 ג' ארכיאולוגיה 119.3453 ב 2 ד"ר דני רוזנברג הארכיאולוגיה של חידושים והמצאות: התחלות חדשות

רבות החומרית בפרט. בין היתר נעסוק בסיבות אפשריות הקורס עוסק בביטוי הארכיאולוגי של חידושים והמצאות ובמשמעויות השונות של הופעתו הראשונה של מרכיב חדש בעדות הארכיאולוגית בכלל ובת
שונות מהתקופה הפליאוליתית ועד לתקופות המקראיות ונתמקד במיוחד בהופעה הראשונה של חידושים להופעתו של 'חידוש' ובגורמים שיתכן והשפיעו ו"שלטו" עליו. במהלך הקורס נסקור דוגמאות 

 בארכיאולוגיה של דרום הלבאנט.

16 100.1058 

 12:00-14:00 ד' תיאטרון 118.1038 ב 2 פרופ' עתי ציטרון  תיאטרון , שכל חושים חלק ב' )קורס שנתי(

ים  וכיצד מאורגנת תשומת הלב של הצופים בהתאם? בדיקה ראשונית של אמצעי השידור ואמצעי הקליטה המאפיינים את המדיום התיאטרוני: מה מקומה של השפה הכתובה והמדוברת בסוגי תיאטרון שונ
 ה והנשמע? השיעור ילווה בצפייה במגוון סרטי וידאו מתיאטרון ברחבי העולם. כמה אנו חושבים בתיאטרון וכמה אנו חשים ומתרשמים? מהם היחסים בין הנאמר על הבמה לבין הנרא

  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

17 100.1024 

 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.

18 100.1603 

 18:00-20:00 ד' היסטוריה כללית 108.2868 ב 2 י אמיתיד"ר אור העולם הקלאסי: מקורות נבחרים

 תרבות המערב בעת העתיקה. נמקם את היצירות בהקשרן הרחב, ונשתמש בקטעים מוגדרים אתבמהלך הקורס נקרא קטעים של יצירות ספרותיות קלאסיות, שהגדירו כל אחת בדרכה 
  לתלמידות ותלמידים שאינן נרתעות/ים מקריאה נרחבת.מתוכן ככלי לתרגול שיטות מחקר היסטוריות. הקורס מיועד 

19 100.1425 

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

היסטוריה של המזרח  106.2644 ב 2 פרופ' מחמוד יזבק
 התיכון

 14:00-16:00 ג'

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



20 100.1427 

היסטוריה של המזרח  106.1103 ב 4 פרופ' יצחק וייסמן מבוא לדת האסלאם
 התיכון

 מתוקשב

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

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

21 100.1515 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1503 ב 4 ד"ר אריק מורן מבוא לציוויליזציה ההודית

-הציר ההיסטורי והציר הפילוסופי -שני צירים עיקרים הקורס סוקר את תולדות הודו מן האלף הרביעי לפנה"ס ועד לתחילת תקופת הודו המודרנית וכניסת הבריטים לתת היבשת ההודית. הקורס נע בין 
 תאולוגי עוסק בוודות, באופנישדות, בבודהיזם ובמהאהארטה.-באיסלם בהודו. הציר הפילוסופיתאולוגי. הציר ההיסטורי עוסק בתרבות עמק ההינדוס, בערים בממלכות ובאימפריות ההודיות ו

22 100.1233 

 16:00-20:00 ב' לימודי אסיה 125.1507 ב 4 ד"ר ארנית שני תולדות הודו המודרנית

היבשת.  ננסה להסביר כיצד ובעזרת -ת לאחר חלוקת תתבתהליכים הפוליטיים, חברתיים, כלכליים ותרבותיים שהתחוללו בהודו מאז נפילתה של האימפריה המוגולית, הכיבוש הבריטי ועד למעבר לעצמאו
ההתפתחות של הודו? נדון בכוחות שהניעו את -אימפריאלית, עד כמה היה השלטון הקולוניאלי אחראי לתתהיבשת? מה היו הרעיונות שהנחו את המדיניות ה-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-הלאומיות ההודית, בקונפליקט ההינדי

23 100.1516 

 10:00-12:00 ב' לימודי אסיה 125.1307 ב 4 ד"ר נמרוד ברנוביץ' מבוא לסין בת זמננו
14:00-16:00 

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

24 100.1235 

 16:00-20:00 ד' לימודי אסיה 125.2503 ב 4 ד"ר אריק מורן מרחב וקדושה בדרום אסיה

היבשת ההודית. בקורס זה נתוודע לדרכים השונות בהן נתפס המרחב הקדוש בתרבויות דרום אסיה -תת האקסיומה המערבית לפיה קיימת הפרדה ברורה בין קודש לחול רחוקה מהמציאות של תושבי
 יים של קהילות הודיות בעבר ובהווה.והדגמתם במקרי בוחן פרטניים. נתייחס להיבטים גיאוגרפים, היסטוריים וחברתיים הנגזרים מתפיסות אלו, ולהשלכותיהם על אורחות ומנהגי הח

25 100.1502 

 09:00-12:00 ג לימודי אסיה 125.2106 ב 4 פרופ' רותם קןבנר תבניות אישיות והתנהגות-אדם וחברה ביפן

 ר תיאוריות העוסקות בהשפעותהשיעור עוסק בהיבטים הפסיכולוגיים של החברה ביפן ותבניות ההתנהגות שלה, עם ענין מיוחד באישיות היפנית. בחלקו הראשון של הקורס נסקו
שכיחים והאבנורמלים של היחיד והחברה ביפן ונבדוק את תרבות על אופי לאומי ונבחן את הגורמים השונים המשפיעים על הפסיכולוגיה וההתנהגות ביפן. בחלקו השני, נמנה את ההיבטים ההתנהגותיים ה

 השלכותיהם על מצבים שונים כגון התנהגות בזמן משבר ויחסים עם זרים.

26 100.1520 

 10:00-12:00 ג' לימודי יוון  123.2114 ב 2 ד"ר רותי גרטווגן הפלגה ליוון והאיים עקבות המוזות ומחפשי האוצרות התרבותיים

ליוון והאיים בחיפוש אחרי התרבויות העתיקות עליהם קראו, שנופח של מיסתורין  עם גילוייהם ולמידתם של הכתבים היווניים העתיקים כבר בתקופת המודרנית המקודמת , החלו אנשי המערב להפליג להפליג
החלו האירופאים בחפירות יזומות  ביוון למצוא את הערים , הישובים והאוצרות ושדידתם עליהם דובר  19 -לוו הפלגות  אלו גם בשוד עתיקות. החל מהמאה ה 15 -והרפתקאות אופף אותם. כבר מהמאה ה

תם של אנשי  התקופות השונות, החוויות האפיים ובכתבים השונים לאורך זמן. מטרתו של הקורס היא לעמוד על גילויים  של יוון והאיים מהתקופה המודרנית המוקדמת עד לימינו בתודע  בסיפורים
 ולנוע.בהפלגותיהם ליוון והאיים ולגבי התרבויות השונות שמצאו, ביבשה ומתחת לפני המים והביטוי בספרות ובק

27 100.1521 

 10:00-12:00 ג' לימודי יוון  123.3138 ב 2 ד"ר סוניה קלינגר אלים וגיבורים בתרבות הקלאסית

הסיודוס, פינדרוס, המחזות יקים )כגון הומרוס, הקורס יתרכז במיתוסים העיקריים של התרבות הקלאסית על רקע מורשתם ההיסטורית והתרבותית. הוא ישלב פרקים נבחרים מהמקורות הכתובים העת
לפנה"ס. נתחיל במיתוסי הבריאה, האלים הראשונים, בריאת האדם, פרומתאוס ופנדורה והמפלצות העיקריות ונמשיך  8הטראגיים, אובידיוס ועוד( עם יצירות האמנות מיוון, אטרוריה ורומא החל מהמאה ה

 טרויה וחשובי הגיבורים בעולם הקלאסי. הקורס יתנהל על בסיס הרצאות מלוות במצגות.באלים האולימפיים, במיתוסים על החיים שלאחר המוות, מלחמת 

28 100.1522 

 12:00-14:00 ג' לימודי יוון  123.3136 ב 2 ד"ר ז'ני הורוביץ פניו הרבות של ארוס ביוון הקלאסית ובמחשבה ההלניסטית

,בין יט ארוס את המורכבות הבסיסית שלוהמערבית מהתקופה הקלאסית הפוליתאיסטית ועדיין אל תוך הנצרות. כישות אלילית ראשונית, מבלדמות האל / הכוח הקוסמי ארוס ממלאה תפקיד מרכזי במחשבה 
יופי וכיעור, שפע ומחסור. הקורס  הינו יחידת המשך ה  וצורך , אם בפילוסופיה ובין אם במיתולוגיה. הוא עומד בהצטלבות בין פתיחות לאחר, ארוטיות אנוכית ולהט מיסטי . מכאן שהוא מגלם בו זמנית תשוק

פי שהן באות לידי ביטוי   במקורות, ובחקר הדתות, לקורס "פניו הרבות של ארוס במיתולוגיה ובאומנות בתרבות הקלאסית" של ד"ר סוניה קלינגר. חלק זה מבקש לבחון את פניו הרבות של ארוס  כ
 בפילוסופיה ופסיכולוגיה.

29 100.1523 

 12:00-16:00 ד' לימודי יוון  123.2314 ב 4 ד"ר אנגל צ'ופרצ'ייב היסטוריה יוונית בקול ותמונות

שעות כאשר חלק בסרטים.  כל מפגש שבועי יימשך ארבע מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים ידע על אירועים ותקופות חשובים בתולדות המדינה היוונית המודרנית דרך שילוב של הרצאות, קריאה וצפייה 
שיים הרוצים להרצאה קשורה באירועים ההיסטוריים עליהם התבסס הסרט ועל דיון בכיתה. הקורס פתוח לסטודנטים מכל החוגים והתארים וכמו כן לשומעים חופ –מזמן השיעור יוקדש לצפיית הסרט וחלק 

 הסרטים בתרגום לאנגלית, רצויה הבנה טובה של הסטודנטים בשפה זו. . מכיוון שחלק20-להרחיב את ידעם על ההיסטוריה של המדינה היוונית במאה ה

30 100.1598 

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

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

מן, ולהשיג הבנה מעמיקה יותר של יוון ומורשתה התרבותית. את מומחיותם. גישה רב תחומית זו תעניק לתלמידים הזדמנות לבחון ולזהות כמה מעמודי התווך המשמעותיים ביותר של העולם היווני לאורך הז
ית למשאבים דיגיטליים בלתי מוגבלים, חומרים אודיו ויזואליים וכלי מולטימדיה בהם נשתמש כחלק ממסגרת ההדרכה של כל השיעורים מתקיימים בחדר מחשבים. כל משתתף זוכה לחיבור ישיר ומותאם איש

 הקורס.

31 100.1356 

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

תפעול מסחרי של אניות והפעילויות של חברת הספנות בים ובחוף. -טכנולוגיה של הפעלת אוניות  אל המאקרו-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.

32 100.1230 
 10:00-12:00 ב' גיאוגרפיה 201.2080 ב 2 חזי ישראלי גיאוגרפיה של תחבורה

 אינטראקציה מרחבית ותפקידיה של מערכת התחבורה כמערכת. ההיצע התחבורתי רשתות תחבורה  תחבורה יבשתית ואוירית  תחבורה עירונית.

33 100.1431 

 ג' תולדות האמנות  111.1610 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-סקירה כרונולוגית של האמנות המערבית  אירופה וארה"ב  החל מאדוארד מאנה ועד הרבע האחרון של המאה ה

34 100.1432 
 16:00-20:00 ב' תולדות האמנות  111.1410 ב   ער-ד"ר אורנת לב מבוא לאמנות הרנסנס

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

35 100.1538 
 10:00-12:00 ג' תולדות האמנות  111.2550 ב 2 ד"ר אמה מעיין פנר ביזנטיון בארץ הקודש

 

36 100.1081 
 14:00-16:00 ד' תולדות האמנות  111.2735 ב 2 ד"ר רון פוקס ארכיטקטורה של ביתני תערוכה

 

37 100.1541 
 10:00-12:00 ב' מידענות וספרנות 130.3043 ב 2 ד"ר רחל בן כנען מידענות וספרנות לילדים ולנוער

  

38 100.1542 

 10:00-12:00 ב' מידענות וספרנות  130.3171 ב 2 ד"ר רות הנדזל מידע במקצועות הבריאות

 לבריאות.כל תהליך הפעילות הרפואית מניעת חולי וחינוך מידע במקצועות הבריאות הוא תחום העוסק באיתור המידע עיבודו והשימוש בו בהתאם לצרכי מידע ספציפיים. פעולות הקשורות במידע מלוות את 
 עבודה מסכמת השפה הרפואית מידע אפידמיולוגי וססטיסטי מידע תרופתי משפט רפואה ועוד.דרוש ידע בסיסי בחיפוש באינטרנט. מטופל.-מהנושאים שילמדו בקורס: המידע כמרכיב ביחסי מטפל

39 100.1540 

 08:00-10:00 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

40 100.1544 

 18:00-20:00 א' פילוסופיה 107.2710 ב 4 פרופ' עדו לנדאו מבוא לאתיקת עסקים ומנהל ציבורי

פליה מתקנת סמים וחוק  מלשנות ודיווח  מסוי  סעד  ישנם הסבורים שהמושג "אתיקת עסקים" הוא סתירה במונחים. בקורס נדון בשאלה זו ובסוגיות ובנושאים הבאים: מוסר ופרסום  הטרדה מינית  א
 מקסיזם מול קפיטליזם.

41 100.1200 

סוציולוגיה  204.1023 ב 4 ד"ר אסף לבנון מבוא לפסיכולוגיה חברתית
 ואנתרופולוגיה 

 08:00-12:00 ד'

הפרט ומבנה החברה. השאלות המרכזיות בהן עוסק התחום הנן כיצד משפיעה החברה על אופיו והתנהגותו של  סיכולוגיה חברתית הנו תחום המגשר בין סוציולוגיה ופסיכולוגיה ועוסק ביחסים בין התהנהגות
חברתית, כזיים בתחום כגון חיברות, זהות, תפישה הפרט וכיצד התנהגות הפרט מעצבת את מבנה החברה ואופי היחסים בקבוצות אליהן הוא משתייך. מטרת הקורס היא לפתח ידע והבנה של מושגים מר

 הצגת העצמי, יחסים בין אישיים, קונפורמיות, סטטוס וקונפליקטים בין קבוצות. 

42 100.1454 

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. 

43 100.1558 

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. 

 
 
 
 



44 100.1207 

סוציולוגיה  204.2145 ב 4 ד"ר עליזה לוין דמוגרפיה חברתית 
 ואנתרופולוגיה 

 10:00-14:00 א'

כלכליים ובתהליכים דמוגרפיים. הקורס מציג גישות תיאורטיות שונות ושיטות  מחקר בסיסיות בדמוגרפיה חברתית. -מטרת הקורס להקנות מושגי יסוד בדמוגרפיה  חברתית. נדון בקשר בין תהליכים חברתיים
 נושאים שידונו הם: הגירה  ילודה תמותה  נישואין וגירושין. 

45 100.1559 

סוציולוגיה  204.1078 ב 4   אוכלוסיה וחברה 
 ואנתרופולוגיה 

 10:00-14:00 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

46 100.1458 

סוציולוגיה  204.1111 ב 2 פרופ' אריה רטנר מבוא לסוציולוגיה
 ואנתרופולוגיה 

 מתוקשב

 
 

47 100.1254 

 16:00-18:00 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(.

48 100.1560 

Homo Loquens-מתוקשב לשון עברית  103.2899 ב 2 פרופ' עירית מאיר האדם המדבר: אבולוציה של שפה 

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

-(, מנהגי קבורה ועוד? אמנם לרוב השאלות אין תשובות חדקשורה להתפתחות יכולות קוגניטיביות וחברתיות אחרות של המין האנושי, כדוגמת ייצור כלים, יצירת אומנות )ציורי קיר, פסלונים ותכשיטים
ותנו למסע מרתק בעקבות התפתחותו של המין האנושי. כדי לדון בסוגיות אלו יש צורך בשיתוף פעולה של כמה תחומי ידע. בהתאם לכך משמעיות, אך עצם הצבת השאלות והניסיונות לדון בהן לוקחים א

דות המבט של הדיסציפלינות השונות, ולהציג מנקותחומי זה חוברים מרצים מארבע דיסציפלינות: בלשנות, ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ואבולוציה ביולוגית. מטרות הקורס הן להאיר את הנושא  -בקורס רב
 תחומית כאשר באים לחקור סוגיות מורכבות.-ה רבבפני הסטודנטים את מונחי היסוד, מתודות העבודה ומגוון של רעיונות ומחקרים בתחומים אלו תוך הדגשת הפוטנציאל והיתרונות הטמונים בגיש

 

49 100.1282 
 12:00-16:00 ג' ישראל-לימודי ארץ 115.1407 ב 4 ד"ר משה נאור 20-מבוא למאה ה

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

50 100.1578 

 10:00-12:00 ד' תולדות ישראל 104.2287 ב 2 ד"ר מיכה פרי מהפכות אינטלקטואליות בימי הביניים היהודיים ב'

על הלוח )רס"ג ובן מאיר(; מהפכת השירה העברית בתור הזהב בספרד; המהפכה של הרמב"ם;  בקורס זה נבחן את המהפכות החברתיות והאיטלקטואליות המרכזיות בימי הביניים היהודים. ביניהן: הויכוח
דה כל מהפכה היא אכן מהפכה ובאיזו מידה היא המשך פרשנות הפשט; עלייתם של בעלי התוספות; חסידי אשכנז; עליית הקבלה; ולבסוף מהפכת הדפוס.  נשאל את עצמיו שתי שאלות מרכזיות: באיזו מי

 ונוצרית.מה של דברים שקדמו לה. השאלה השנייה תהיה מה היחס בין מהפכות אלו ובין זרמים רעיונים וחברתיים מקבילים בחברה הלא יהודית, מוסלמית והעצ
 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

51 100.1583 

 12:00-16:00 ד' תולדות ישראל 104.2470 ב 4 סרוגוד"ר שי  חברות יהודיות ים תיכוניות במדינות המגרב:בצוותא ובנפרד

ם של האוכלוסייה היהודית  בצפון אפריקה. השפעתו של פסיפס הקורס פורש יריעה נרחבת על  דמיון והבדל בזהויות יסוד קולקטיביות )אנושיים, תרבותיים, כלכליים, לשוניים, חברתיים( בין חלקיה השוני
 החיים היום יומי בין גירוש ספרד לעידן המודרני .מגוון זה תבחן על רקע מרקם 

52 100.1596 
 16:00-20:00 ד' תולדות ישראל 104.2475 ב 4 ד"ר גילת גופר נשים בתנועה הציונית 

  

53 100.1582 

משפינוזה ועד רוזנצוויג:יצירות המופת של הפילוסופים היהודים המודרניים 
 )קורס שנתי(

 10:00-12:00 ב' תולדות ישראל 116.2715 ב 2 ד"ר סדריק כהן סקלי

. הקורס מציע גם קריאה מודרכת במספר יצירות המופת כמו 20-של המאה ה 30-קורס מבוא זה פורש בפני הסטודנטים את סיפור התפתחות הפילוסופיה היהודית המודרנית מתקופת שפינוזה ועד שנות ה
 ולה של רוזצוויג ועוד. חובה ללמוד את חלק א' בסמסטר א'האתיקה של שפינוזה, ירושלים של מנדלסון, דת התבונה ממקורות היהדות של הרמן כהן, כוכב הגא

54 100.1046 

 12:00-14:00 ב' מקרא 101.1014 ב 2 ד"ר יונתן בן דב הבריאה והטבע  במחשבת המקרא

התרבות מביעה את יחסם של בני האדם אל העולם הסובב אותם. מהן סיפורי הבריאה בתרבויות שונות אינם רק מיתוסים יפים, שהילדים נהנים מהם מסביב למדורה. למעשה, באמצעות סיפורים אלה 
הטבע הוא מערכת דינמית ומורכבת, שיש לתמוך בה בעזרת הקטגוריות המרכזיות של העולם? אילו מרכיבים בטבע מאיימים על האדם וכיצד יש להתגונן מפניהם? אילו מרכיבים טבעיים תומכים באדם? סדר 

מן המקרא: החל מ"בראשית ברא" ועד הפינות המרוחקות של  -מוכרים ופחות מוכרים  -בקורס הנוכחי ננתח כמה סיפורי בריאה ממסופוטמיה העתיקה, ונמשיך לסיפורי בריאה מצוות וריטואלים שונים. 
 התנ"ך.

 

55 100.1566 

 08:00-10:00 ד' מקרא 101.1516 ב 2 פרופ' גליל גרשון תולדות ע"י מראשיתו ועד כינון המלוכה ב' )קורס שנתי(

ת"; מסורת ישראל במצרים; ההתנחלות ותקופת סקירה קצרה על מצרים ומסופוטמיה מן האלף השלישי עד לאלף הראשון לפני הספירה . ראשית האומה הישראלית ; הפרובלמאטיקה של "תקופת האבו
 השופטים ותקופת המלוכה; סקירה קצרה על שיבת ציון. הדרכה בקריאה על התקופה.

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

56 100.1568 

 12:00-14:00 ד' מקרא 101.1613 ב 2 ד"ר יצחק פדר המקרא על רקע המזרח הקדום א' )קורס שנתי(

 המגע בין ישראל למצרים בתקופת המקרא כפי שבא לידי ביטוי במישורי חיים שונים: מנהל, מלוכה, דת, אמנות וספרות.
  השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

57 100.1570 
 14:00-16:00 ד' מקרא 101.3672 ב 2 ד"ר איתמר כסלו הסיפור המקראי ב' )קורס שנתי(

 השלמת הקורס וציונו מותנים בהשתתפות בשני חלקיו 

58 100.1563 

 8:00-10:00 ב' מקרא 101.1046 ב 2 ד"ר יונתן בן דב לשון המקרא-עברית מקראית

בירור של הטקסט המקראי. כמו כן נלמד על ה"סביבה בקורס נכיר את העקרונות המאפיינים את הלשון המקראית המהווה בסיס לעברית בת ימינו. הכלים שנרכוש יעניקו רובד נוסף לעבודת הפענוח וה
 היסטורי של הטקסט המקראי.-במחקר הספרותי הלשונית" של העברית בעולם השמי העתיק, ונכיר את השימוש של הידיעות הללו

59 100.1218 

ספרות עברית  122.1459 ב 4 פרופ' לריסה פיאלקובה חלון לספרות הרוסי
 והשוואתית

 א'
 ג'

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

יה של רוסיה ולמבנה החברתי שלה. נדון בזרמים ספרותיים קורס מבוא שיפתח לסטודנטים את החלון לספרות הרוסית מתחילתה בימי הביניים ועד ימינו. הסטודנטים יכשפו לנקודות חשובות ביותר בהיסטור
א. גריבויידוב, א. פושקין, אי. קרילוב, נ. גוגול, פ. דוסטוייבסקי, ל. טולסטויי, א.צ'כוב,א. בלוק, י. בבל, ו. פלווין( ויקראו ובשיטת הז'אנרים בתקופות שונות. סטודנטים יכירו את הסופרים הרוסיים חשובים ביותר )

 מבחר של יצירות מופת.

60 100.1574 

ספרות עברית  122.2532 ב 4 פרופ' לריסה פיאלקובה דמות האדם בפולקלור הסלאבי
 והשוואתית

 א'
 ג'

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

 

61 100.1575 

ספרות עברית  122.2431 ב 4 ד"ר ולדימיר פפרני דוסטוייבסקי ותקופתו
 והשוואתית

 א'
 ג'

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

תקופתו.נדון גם בפילוסופיה הדתית של דוסטוייבסקי ועל השפעתו הענפה אידאי לבין -הקורס יעסוק בלימוד יצירותיו הנבחרות של דוסטוייבסקי. במוקד הלימוד יהיה הקשר העמוק הקיים בין עולמו הספרותי
 .20 -על ספרות המערב במאה ה

 

62 100.1601 

ספרות עברית  122.2480 ב 4 ד"ר יעל חזן לוי ספרות ואתיקה
 והשוואתית

 14:00-18:00 א'

 הספרות.הקורס יתמקד בקשר בין היפה והטוב, באופן שבו יצירות סיפרותיות מתמודדות עםד"ר יעל לוי חזן היא חוקרת ספרות, העוסקת בתרומתה והשפעתה האתית של 
 בהתאם לתקנון, עבודה.דילמות אתיות, ובעמדות האתיות שהן מביעות ומעצבות.חובות הקורס: נוכחות 

 

63 100.1504 

: ייצוגי האהבה בפרוזה ובדרמה הרוסית "הארוס הרוסי" בסיפור ועל הבמה
 הקלאסית

ספרות עברית  122.2536 ב 4 ולדימיר הפפרניד"ר 
 והשוואתית

 א'
 ג'

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

"הארוס הרוסי" בהקשר הכללי של התרבות האירופית ובמגוון הקורס יעסוק בלימוד וניתוח השוואתי של ייצוגיי האהבה בסיפורים ובמחזות פרי עטם של הסופרים הרוסיים הקלסיים. נדון באופי המיוחד של 
יהיו טקסטים של פושקין )הסיפור "איכרה בת אצילים" והטרגדיה הקטנה "אורח האבן"(, טורגנייב )הסיפור "אהבה המשמעויות השונות של נושא האהבה וייצוגיה בספרות ובתיאטרון הרוסי. במוקד הדיונים 

 "(.בלב", על האהבה" והמחזה "בת השחףראשונה" והמחזה "חודש בכפר"(,  לב טולסטוי )הסיפורים "סונטת קרויצר", "השטן" והמחזה "שלטון החושך"(, צ'כוב )הסיפורים "גברת עם הכל
 

64 100.1306 

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

פוליטית בינלאומית ה. כלכליים ד. שלושת הגישות העיקריות לניתוח כלכלה -כלכליים ג. היבטים מקרו-(א. יחסי גומלין בין כלכלה ופוליטיקה ב. היבטים מיקרו20%( + תגיל בית )80%דרישות הקורס: מבחן )
 סחר בינלאומי ו. התפתחות כלכלית ז. מלחמה ושלום ח. מעמד המדינה לאור תהליכי הגלובליזציה.

 

65 100.1607 

 12:00-16:00 ב' מדעי המדינה 205.3024 ב 4 ד"ר ניסים כהן מדיניות חברתית ומדינת הרווחה

בעשורים האחרונים. מטרת הקורס להקנות הבנה וכלים תיאורטיים להבנה וניתוח של מדינת הרווחה המודרנית והמדיניות החברתית שמעצבת אותה מדינת הרווחה המודרנית עוברת שינויים משמעותיים 

תח תהליכים ומגמות מרכזיים בהתפתחות מדינת וח וינמצד אחד ומושפעת ממנה מצד שני. ברמה התיאורטית, הקורס יבחן את הגישות המרכזיות לניתוח מדינת הרווחה, יקנה מושגים וטיפולוגיות לנית

 מיוחד על מדינת הרווחה בישראל.הרווחה ורשת הביטחון הסוציאלי בעשורים האחרונים. כך גם, נכיר מודלים תיאורטיים המשמשים לניתוח מדיניות חברתית תוך מתן דגש אמפירי 

 

66 100.1593 

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

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

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



67 100.1333 
 מתוקשב אשכול 212.4762 ב 4 ד"ר יניב לויתן אסטרטגיות שיווק באינטרנט

 

68 100.1118 
 מתוקשב אשכול 212.4732 ב 4 ד"ר אורית שמאי  ההון האנושי: היבטים פסיכולוגיים ומנהלים

 

69 100.3194 
 מתוקשב אשכול 212.4708 ב 4 ד"ר אסף תורג'מן מבוא לתיאוריה פוליטית

 

70 100.1245 
 מתוקשב אשכול 212.4735 ב 4 ד"ר לי כהנר נשים בחברה הישראלית

 

71 100.1109 
 מתוקשב אשכול 212.4736 ב 4 מר גיל ברוש תעשיית ההייטק בישראל

 

72 100.1608 

 16:00-18:00 א' לימודי נשים ומגדר 128.4024 ב 2 ד"ר שרון מפציר מגדר במזה"ת בעת החדשה

הקיים מורכבות זו משעתקת באופנים שונים את הסדר  הפרספקטיבה ההיסטורית על תופעות אנושיות שונות צופנת בחובה יכולת ומציבה אתגר לעמוד על המורכבות של התהליכים והמנגנונים החברתיים.
 על היבטים שונים של מגדר: 20-וה 19-ו לאורך המאה האך גם מאפשרת שינוי. לנוכח אתגר זה נבחן כיצד תהליכים חברתיים ותרבותיים במזה"ת  שניתן לכנסם תחת הכותרת מודרניזציה הושפעו והשפיע

ות מגדרית ומעמד חברתי, תפקידים חברתיים של נשים וגברים במרחב הפרטי והציבורי, יחסי הכוחות בין נשים וגברים יחסים בין גברים לנשים, הגדרתן המשתנה של נשיות וגבריות, מיניות והקשר בינה לזה
 התרבותקולוניאלית , המרחב של -סטפוויכולת ההתארגנות המיקוח של נשים. זאת תוך התבוננות במוסדות חברתיים ותרבותיים מרכזיים: המשפחה. ומסגרותיה ,המדינה הקולוניאלית וה

  
        

   

       
  

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