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 והיחידה ללימודי אנגלית
 

 התכנית החדשה ללימודי תשתית

  
 תכנית הלימודים הכללייםהוחלפה ע "החל משנת הלימודים תש

 .בתכנית לימודי תשתית

את לימודיהם אשר התחילו תלמידים כל הלומדים התכנית החדשה את 
 .ע ואילך"לתואר בשנת תש

 .ידי המחלקה ללימודים כלליים-ניתנים על לימודי התשתית

 המשך תכנית הלימודים הכלליים

ט או מוקדם יותר "תלמידים שהתחילו את לימודיהם לתואר בשנת תשס
 .בתכנית הלימודים הכלליים שפורסמה בידיעונים הקודמים מחויבים
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 התכנית החדשה ללימודי תשתית

 מטרות

היא מיועדת להקנות לתלמידי המכון . ע"דים תשהתכנית החדשה ללימודי תשתית מופעלת החל משנת הלימו
וים את תשתית האישיות המקצועית המוקנית במהלך הלימודים לתואר ומכלול ידע ויכולות המקצועיות המה

המנהל והמעצב , שוקד המכון על הרחבת הידע וההשכלה של המהנדס, בהנהיגו תכנית חדשנית זו. הראשון
לימודי . רת תכנית הלימודים המקצועית המסוימת שבה הוא לומדמעבר לגבולות המוגדרים במסג, לעתיד

אשר נלמדים מחוץ למסגרת , השייכים לתחומי ידע שונים, הינו שם מאגד לכל הקורסים האקדמיים תשתית
במסגרת הלימודי . אל הנשאף של הצטיינות המנחה את המכוןיים עם זאת מרכיב חיוני באידווהמהו, המחלקות

 :התשתית נלמדים

 (. 'להלן אשכול א)ורסי מבוא בתחומי מדעי האדם והסביבה ק .א

היבטים גלובליים של , קורסים שעניינם השלכותיה של הקדמה הטכנולוגית על הסביבה והחברה .ב
זאת בידיעה כי הטכנולוגיה . ובעיות אתיות שיוצרת הקדמה הטכנולוגית, הפעילות המדעית והטכנולוגית

 ('אשכול ב. )אלא אמצעים לקידום מטרות לטובת האנושות, צמןוהקדמה הטכנולוגית אינן מטרות לע

יסוד ההבנה -וזאת על, קורסים המקנים יכולות חשיבה ורוחב השכלה בתחומי תרבות ורוח האדם .ג
 ('אשכול ג. )שהשכלה בתחומי הרוח הינה חלק מבנין האישיות של מהנדס ומעצב

אם במהלך לימודיהם ואם בעבודתם  , יזדקקו להםקורסים המקנים כישורים ומיומנויות שהתלמידים .    ד 
  (.'אשכול ד)המקצועית 

 

 תכנים

 : ידע-לימודי התשתית מקובצים בארבעה אשכולות

  

 תיאור האשכול שם האשכול

 'אשכול א

 מדעי החיים והסביבה

איכות , קיימות,תחומים מדעיים

שאינם נלמדים   הסביבה ואקולוגיה

 והינם, במסגרת תכניות המחלקות

מרכיבי יסוד חיוניים בהשכלת הבוגר 

 בכל מקצועות הלימוד לתואר במכון

 'אשכול ב

 טכנולוגיה וחברה

, תחומי ממשק בין טכנולוגיה לחברה

ובכלל זה מגמות חברתיות עכשוויות 

 לאומי-בהיבט על

 'אשכול ג

 אתגרי תרבות

תחומי תרבות ורוח המרחיבים את 

אופק הדעת של בוגר המכון כאיש 

במרחב התרבותי הישראלי מקצוע 

 והגלובאלי

 'אשכול ד

 כישורים ומיומנויות

יסוד לסטודנט -כישורים ומיומנויות

 ולמהנדס או המעצב בעתיד

  

תלמידים ; שנתי לתואר מחויבים בארבעה קורסים וקורס באוריינות במסגרת לימודי תשתית-תלמידים במסלול ארבע

 .קורס באוריינות שנתי מחויבים בשלושה קורסים ו-במסלול תלת
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 היקף ומתכונת
 

 

 אשכול 
 מספר קורסים

 שנתי לתואר-מסלול ארבע

 מספר קורסים
 שנתי לתואר-מסלול תלת

 1 1 מדעי החיים והסביבה

 1 1 טכנולוגיה וחברה

 1 1 אתגרי תרבות

 כישורים ומיומנויות

1 
 : 'קורס חובה בשנה א
 אוריינות אקדמית

1 
: 'קורס חובה בשנה א

 נות אקדמיתאוריי

, מדעי החיים והסביבה
אתגרי , טכנולוגיה וחברה

 כישורים ומיומנויות, תרבות
  באחד האשכולות 1

 קורס נוסף באחד האשכולות+ קורסים  4= קורסים  9 כ"סה
 קורסים 4

  

  
  

 

 בחירת הקורסים

הרשימה תתעדכן . ובידיעוןתפרסמו פרטי הקורסים המוצעים במסגרת לימודי תשתית באתר המכון הא "החל משנת תשע

 .ואפיוני אשכולות הלימוד יעודכנו בהתאם, מעת לעת

וזאת בהתאם לתכניות ', פני מהלך הלימודים החל משנה א-בכל המסלולים נפרסים לימודי התשתית על 
 .המחלקות השונות שפרטיהן נמסרים בידיעון זה

רסים שילמדו בכל אשכול בהתאם לתחומי התלמידים יבחרו את הקו, לבד מקורסי החובה כמפורט בטבלה זו
 .להלן" הגבלות"לענין זה ראו סעיף . הענין שלהם והתאמת הקורס למערכת הלימודים

, שעות שבועיות 2נלמדים בהיקף , פני סמסטר אחד-כל הקורסים הניתנים במסגרת לימודי תשתית נפרסים על
  .ז"נ 2-ומזכים ב

 

  ציונים

, הציונים מובאים בחשבון. כמו כל קורס אחר בגיליון הציונים של התלמיד הקורסים בלימודי תשתית נרשמים
 .בהתאם למשקלם היחסי בתכנית לימודיו, בשקלול ממוצע הציונים הכללי של כל תלמיד

 

 

 בחירת הקורסים

. פרטי הקורסים המוצעים במסגרת לימודי תשתית באתר המכון ובידיעוןהתפרסמו א "החל משנת תשע
 .ואפיוני אשכולות הלימוד יעודכנו בהתאם, מעת לעת הרשימה תתעדכן

אוריינות "בשנה הראשונה את קורס החובה לומדים ע "את לימודיהם בשנת תששהתחילו תלמידים 
 (.פרטי הקורס להלן)" אקדמית
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 הגבלות בבחירת הקורסים

למדים במסגרת סטודנט אינו רשאי ללמוד במסגרת לימודי תשתית קורסים שתכניהם חופפים לאלה הנ
מי שלומד קורס בביולוגיה במסגרת המחלקה למתמטיקה שימושית : לדוגמא. התכנית המקצועית של מחלקתו

במקרה כזה יהיה עליו לקחת רק את הקורס . לא יהיה רשאי ללמוד קורס בביולוגיה במסגרת לימודי תשתית
  .ודלימ-המורחב במחלקתו ולבחור מלימודי התשתית קורס אחר מאותו אשכול

 

 

 

 הדרישות בלימודי תשתית מתלמידים חדשים וממשיכים
 

 

תלמידים שעוברים ממוסדות אקדמיים אחרים כדי להשלים את לימודי התואר הראשון במכון יהיו חייבים  .א

אם הם למדו לימודים כלליים במוסד האחר הם יוכלו . א "בלימודי תשתית לפי המתכונת שהופעלה בתשע

 .קה ללימודים כלליים תטפל בבקשות לפטור ותחליט אם מגיע פטור ומה היקפוהמחל. לבקש פטור על כך

 

תלמידים שסיימו את לימודי התואר הראשון במכון או בכל מוסד אקדמי מוכר אחר ורוצים ללמוד אצלנו  .ב

לא יחויבו בלימודי תשתית גם אם לא למדו כלל ( תואר ראשון נוסף או תואר שני)לימודים לאחר תואר 

 .תשתית או לימודים כלליים במסגרת התואר הראשון שלהםלימודי 

 

 תחולה

(. 2335013)ע "תכנית לימודי התשתית  תכנס לתוקף החל מהמחזור שיתחיל לימודיו בשנת הלימודים תש
  .ואילך' ע ילמד את יתרת התכנית בשנים ב"מחזור תש. בשנה זו יילמד הקורס אוריינות אקדמית בלבד
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 במסגרת לימודי תשתית ילבוסיםס

 
 מיומנויות למידה ואוריינות אקדמיות

Learning Skills and Academic Literacy  
14555 

 שיעור: אופן הוראה
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
  אין: דרישות קדם

 'אשכול ד
 

 הנושאים שילמדו בקורס
התמודדות עם , יכולת ניהול זמן, ארגון מידע, מנויות להתארגנותמקנה מיו" מיומנויות למידה ואוריינות אקדמיות "הקורס 

 . יכולות הבעה והתמודדות עם שפות שונות בטקסטים מורכבים, תהליכי זיכרון

 

 אתגר הגלובליזציה 
The Challenge of Globalization  

14553 
 שיעור: אופן הוראה

 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
  אין: דרישות קדם

 'ב אשכול
 

  הנושאים שילמדו בקורס
הרחבת האופקים העיוניים . חברתיים וכלכליים, הבנה וניתוח של תהליכי הגלובליזציה תוך דגש על הקשרים היסטוריים

הכפר "הקניית כלים לניתוח שלל היבטיו של . לגבי מקורות הגלובליזציה והשלכותיה על החברה המודרנית בה אנו חיים
  בארץ ובעולם, תוך התייחסות לשיח הפוליטי על הגלובליזציה ומשמעויותיה הפוליטיות והכלכליות ,בו אנו חיים" הגלובלי

 
התפתחות . ועד ימינו( 1452)תולדות תהליכי הגלובליזציה מגילוי אמריקה . מושגי יסוד ופרשנויות של הגלובליזציה

  .העולם הגלובלי במסגרת האימפריאליזם האירופאי ועליית המסחר העולמי
גלי הקפיטליזם הגלובלי בעידן . והשלכותיהם הכלכליות והתרבותיות 15-תהליכי האינטגרציה העולמית של סוף המאה ה

הגלובלי והלוקאלי בחיי היומיום של המאה . תרבותיות גלובלית-תרבות ורב. המודרני ותנועות מחאה פוליטית ותרבותית
    .21-ה

 

 :ספרי לימוד

 :הבאיםקטעים נבחרים מתוך הספרים 
1. Held, David and McGrew Anthony (eds.), The Global Transformations Reader: An Introduction 

to the Globalization Debate, 2nd edition, Polity Press, 2003. 
2. Featherstone, Mike (ed.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, Sage 

Publications, 1990.  

 
 תקשורת משודרת

Communication   
14535 

                                                                                                                                                          2:שעות שבועיות
                                                                                                                                       2: נקודות זכות

 אין: דרישות קדם 
 'אשכול ב

 
 :מטרות הקורס

מציבה התקשורת המשודרת  -ותחומה במסגרות זמן נוקשות ( מהשדרן לקהל המאזינים)בשל היותה חד כיוונית         
אבני "להציג לפני הסטודנט את , מטרת הקורס(. עריכה והגייה, ניסוח, סגנון)שות מאתגרות בכל הנוגע לשפת הדיבור דרי

, פרסומות, מגזין, כתבה, ראיון: של התקשורת המשודרת באמצעות מפגש עם מוצרי התקשורת השונים ברדיו" הבניין
. יוצגו קטעי ווידאו והקלטות להמחשה ולהדרכה במהלך ההרצאות. הגשה אומנותית של פרוזה ושירה, זמרירים

 הסטודנטים ידרשו לבצע ראיונות וכתבות בנושאים שונים
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 כלכלה גלובלית ותמורות אזוריות
Global economics and regional influences 

14553 
 שיעור : אופן הוראה

 שעות  2 -הרצאה : שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 'ל גאשכו
 

 :תיאור הקורס
. צריכה וייצור מהזירה המקומית לזירה הגלובאלית, הגלובליזציה של הכלכלה מתייחסת להעברה של מסחר

, תפיסות לוקאליות מפנות את מקומן לתפיסות גלובאליות של צריכה מיידית, בעידן התקשורת הדיגיטאלית
רטיים ואמפיריים להבנה של המסחר והכלכלה הקורס נועד להקנות כלים תיאו. סימולטאנית ומבוזרת, זמינה

תלות , יחסי בריתות ואינטרסים, בקורס נדון ביחסים הבינלאומיים כנגזרת של היחסים הכלכליים. הגלובאלית
במוסדות הגלובליים המווסתים והמובילים את , נדון במסגרת הקורס, כמו כן. הדדית ופוליטיזציה של הכלכלה

נעמוד גם על ההשפעות . הבנק העולמי ועוד, קרן המטבע העולמית: כמו, הפעילות הכלכלית העולמית
בניצול של יתרונות יחסיים בכלכלה העולמית ובכריתת בריתות , והתמורות בכלכלה של מדינות בעולם הגלובלי

, ניתוח המגמות בכלכלה הגלובאלית יעשה תוך מתן דוגמאות פרקטיות מחיי הכלכלה הישראלית. כלכליים
 . האמריקאית ועוד, לכלי העולמי והכלכלה הסיניתהמשבר הכ

 :קריאת חובה
ו "תשס ,המכון הישראלי לדמוקרטיה :ירושלים, גלובלית כלכלה - משק קטן :סימטרייה-א, דוד ברודט .1

 4-55עמודים ,  2336
  , מיכל אילן: עריכה מדעית; עמי -ירון בן: מאנגלית?; איך יוצאים מזה :כלכלה בימי משבר, פול קרוגמן  .2

 [5-ו 5,5פרקים ] 2335 ,ספרי עליית הגג :אביב-תל
 

 

 נשים בחברה הישראלית
Women in Israeli Society 
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 : מטרת הקורס
בראשית הסמסטר נכיר תיאוריות . ראלית כמושא מחקר מרכזיהקורס  יעמיד במוקד הדיון את הנשים בחברה היש

בהמשך הסמסטר נדון במקומן של נשים ישראליות בתקופת . פמיניסטיות מודרניות ונגדיר מהי סוציולוגיה פמיניסטית
 .במעבר לחברה מיגדרית במדינת ישראל ובתהליכי השינוי שחוות הנשים הישראליות כיום, היישוב

 :רשימה ביבליוגרפית
: רעננה.( ז, וסוקר. י, אנוך: עריכה עברית) תיאוריות סוציולוגיות מודרניות. נשים בראשית הסוציולוגיה(. 2335. )'ג, ר'ריצ

 .355-432. 355-355.355-355. 353-355. 55-55. 64-65' עמ. האוניברסיטה הפתוחה
. י, וגרינברג. י, גורני: בתוך. 1513-1545: המקרה של נשים בקיבוץ –אמהות ומהפכה (. 1555. )ס, אווי'ביז-פוגל

 .515-535' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב', כרך א. תנועת העבודה הישראלית(. עורכים)
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 תרבותיות-מהעליות הציוניות ועד לעלית הרב: תמורות בחברה הישראלית
Transformations in Israeli Society: From Zionism to Multiculturalism 
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 פרונטלי: אופן הוראה

 שעות 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 'אשכול ב
 

 :מטרות הקורס
היכרות עם קווי המתאר של החברה לאור התמורות שהתחוללו בה מאז . הבנת החברה הישראלית ודפוסיה הייחודיים

דיון בסוגיות . על ידי יישום גישות סוציולוגיות, ה בישראלסיקרת המגזרים והניגודים שמכוננים את החבר. העליות הציוניות
נפילת מדינת , יחסי מגדר, סוגי האזרחות בישראל, ערבים-יחסי יהודים, יחסי חילוניים ודתיים, של זהות אתנית ולאומית

מקומי תוך הצגת מגוון פרשנויות לתהליכים הפוקדים את החברה בימינו בהקשרה ה, תרבותיות-הרווחה וצמיחת הרב
 . והגלובלי

 :תאור הקורס
ועד  15-קורס זה סוקר את התמורות המרכזיות שעברה החברה הישראלית מראשית העליות הציוניות בסוף המאה ה

נדון במגזרי החברה העיקריים והתפתחותם . תרבותיות הולך ותופס מקום מרכזי בשיח הציבורי-בהם רעיון הרב, לימינו
. שינויים חברתיים ותרבותיים מרחיקי לכת שעיצבו את פני החברה הישראלית בת זמננו נסקור, כמו כן. לאורך התקופה

בהתפתחות של ריבוי זהויות אל מול היחלשות דמות , בין אלה נעסוק ביחסי מגדר ומקומה של האישה בחברה ובכלכלה
 . ובעלייתה ונפילתה של מדינת הרווחה, בהבניית האזרחות הישראלית, הצבר הישראלי

 הרצוג חנה.2001 ,הפתוחה האוניברסיטה ,הישראלית בחברה מגמות ,(עורכים )שביט וזאב יער אפריםלימוד יספר

 .2000 ,אביב תל אוניברסיטת – רמות הוצאת ,במראה חברה ,(עורכת)

 
 נגיעה בפרמקולוגיה –סיפורה של תרופה 

A Drug's Story – Brushing Pharmacology 
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 : מטרת הקורס ותוכנו
מניעה או אבחנה של מחלה ולעיתים גם כדי לסיע , ריפוי, היא חומר כימי המשמש לטיפול, בהקשר הפרמקולוגי, תרופה

צור חי וחומר כימי  החודר לגוף הפרמקולוגיה היא תחום הדעת העוסק באינטראקציה בין י. לתפקוד פיזי או מנטלי תקינים
משך . תרופות נקשרות לאתר מטרה ועקב כך משרות את פעילותן. ומשפיע על פעילות פיסיולוגית או ביוכימית כלשהיא
בקורס נלמד על מהות .  בדרך כלל אחרי שעברו תהליך מטבולי, שהייתן של תרופות בגוף מוגבל והן מופרשות ממנו

נדבר על סיווג של , נדון בהיבטים פרמקודינמיים ופרמקוקינטיים, השונות ומהן תרופות ביולוגיותהתרופות הקונוונציונליות 
 ".התרופות הטבעיות"ונציץ לעולם , ניגע בתהליך הפיתוח של תרופות, תרופות על פי מנגנון פעילותן

 
 : חומר הקורס

1.Katzung B G, Basic and Clinical Pharmacology, McGrow-Hill, 11
th
 ed 2009 

 

 
 ארגונים בעידן החדש

Organizations in the New Era 
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 שיעור : אופן ההוראה
 שעות 2 –הרצאה : שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 'וג' אשכול ב
 

 : מטרת הקורס
, במסגרת הקורס. 21-הינה לחשוף את הסטודנטים לעולמם של ארגונים במאה ה, מטרת הקורס ארגונים בעידן החדש

הגישה , הגישה המכאנית)והגישות המרכזיות מהן צומחות התיאוריות הללו , נערוך היכרות עם תיאוריות ארגוניות שונות
נעסוק בשאלות הנוגעות למהותם של , (הגישה הכלכלית, הגישה האינפורמטיבית, הגישה המערכתית, האורגנית

פוליטיקה , נבחן את משמעותם של יחסי כוח, תהליכי קבלת החלטות, מבנה הארגון, תהליכים ארגוניים, ארגונים
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השיח התיאורטי ייבחן בהקשריו . יחסי עבודה ומיגדר בארגון, שינוי ופיתוח ארגוני, תקשורת ותרבות ארגונית, וקונפליקט
 . דרך עולמם של ארגונים בארץ ובעולם, השונים

 קריאת חובה
 . האוניברסיטה הפתוחה, רמת אביב, 5יחידה . מבוא לסוציולוגיה, רמלייםקבוצות וארגונים פו(. 2333. )י, אנוך
 .רסלינג: תל אביב. כוח ומוסדות(. 2335)ש , מילס

 .אוניברסיטת חיפה: חיפה. תהליכים, מבנים, מאפיינים: ארגונים(. 1555. )י, סמואל
 .מטר: תל אביב. הארגון הלומד(. 2334. )מ, פ, י'סנג

 .חרגול הוצאה לאור: תל אביב. טק-שליטה ומסירות בחברת היי: הנדסים תרבותמ(. 2333. )ג, קונדה
 .רסלינג: תל אביב. הגלובליזציה של ישראל: בספרו 5פרק ". מקדונליזציה(. "2335. )א, רם

 

 מפס הייצור ועד הנדסה גנטית: האדם הטכנולוגי
The Technological Man: From the Production Line to Genetic 

Engineering 
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 2: ש"ש
 2: ז"נ

 אין: דרישות קדם
 'אשכול ב

 
 הקורס ומטרותיו

, עם זאת. יסוד הבנת הטבע וחוקיו-בטכנולוגיה המודרנית מביא המין האנושי לשיאים את יכולתו לעצב את מציאות חייו על
גם , ללא מחסור וסבל, רבים מזהים בצד כוחה לבנות לאדם עתיד של רווחה אנושית, בפרספקטיבה רחבה על השגיה

ואם מעצם העיצוב של האדם וחייו , ידי ניצולה באופנים הרסניים-אם על, זאת. פוטנציאל של השחתת הקיום האנושי
 .באופן המתנכר למרכיבי יסוד של אנושיותו

; יםבהקשריה התרבותי, קיום דומיננטית בתקופה המודרנית-כעובדת, עניינו של הקורס הוא להציב את הטכנולוגיה
ולפתח ידיעה והבנה של ; תרבותיות ומוסריות  –ששימושיו תלויים בהכרעות חברתיות, להקנות מּודעּות לאפייה ככלי

 .שאלות יסוד מוסריות אשר החברות המודרניות נדרשות להן בהקשר להתפתחותה
, שמעותה התרבותיתהגדרת הטכנולוגיה ומ: חלקו הראשון של הקורס יכלול מבואות המציגים את נושאי היסוד שלו

בחלקו השני יידונו סוגיות שונות הנוגעות למשמעותה . והבהרת אופיין של הדילמות המוסריות העולות בהקשר לכך
 .ולשאלות המוסריות הכרוכות בה, התרבותית של הטכנולוגיה

שבה ביקורתית חומרי יסוד של הקורס יהיו טקסטים של הוגי דעות ופילוסופים שעסקו בטכנולוגיה מתוך מסגרת מח
. וכן פריטים מתוך הספרות הנרחבת העוסקת בהשלכות של פיתוחים טכנולוגיים על החיים המודרניים, הומניסטית

 .בהרצאות ישולבו גם הדגמות מהספרות והקולנוע
 ביבליוגרפיה

 :יינתנו הנחיות קריאה של המקורות הבאים או קטעים מתוכם
1. Devall, B. and Sessions, G., Deep Ecology (Salt Lake, UT: Peregrine Smith, 1985), pp. 65-77. 
2. Drengson, A.R., “Four Philosophies of Technology”, Philosophy Today (summer 1982): 103-17. 
3. Gruen, L., “Technology”, in: Jamieson, D., ed., A Companion of Environmental Philosophy 

(Malden, MA: Blackwell Publishing, 2003), pp. 339-48. 
4. Guha, R. “Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation: A Third World 

Critique”, Environmental Ethics 11 (1989): 71-83. 
5. Jonas, H., “Towards a Philosophy of Technology”, Hastings Center Report, 1 (1979): 40-59. 
6. Melo-Martín, I. De and Gillis, M., “Ethical Issues in Human Stem Cell Research: Embryos and 

Beyond”, in: Hanks, C. (ed.), Technology and Values (Chichester: John Willey & Sons, 2010), pp. 323-
34. 

7. Wenz, P.S., “Just Garbage”, in: Westra, L. and Lawson, B.E., eds., Faces of Environmental 
Racism (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2001), pp. 57-71. 

 .2332, אביב-תל, ההוצאה לאור  –משרד הבטחון', תרבות הקפיטליזם', 'א, אילוז .8
 .ן"תש, אביב-תל, ההוצאה לאור  –משרד הבטחון', אתיקה ורפואה', 'ד, הד .9

 .1553, אביב-תל, ספרית פועלים', ממדי-האדם החד', 'ה, מרקוזה .11
ירושלים , שוקן, צור' זיסר וד' ב: עורכים', מבחר כתבים –המחשבה המדינית ': בקובץ', כתבי שחרּות', 'ק, מרקס .11

 .415-415, 415-412' עמ, 1553, א"ות
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 היסטוריה ותיאוריה: מדע ומחשבה מדעית
Science and Scientific Thought: History and Theory 
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 סמטרות הקור
מהו מדע ומהי מחשבה . קורס זה דן בראשי פרקים בהתפתחות המדע ומציג שאלות מפתח בפילוסופיה של המדע

כיצד התפתח הידע ? הארץ למאושרים יותר-פני כדור-האם המדע מקדם את האנושות ועושה את חיינו על? מדעית
-ל ימינו הופכת אותנו לרובוטים חסריאשר רווחת במדעי הניהול ש" הנדסה החברתית"האם ה? המדעי שעומד לרשותנו

ולמחשבה המדעית שיצרה את , קורס זה בוחן שאלות אלו ואחרות הקשורות למקומו של המדע בחברה ובתרבות? פנים
חלקו הראשון . הקורס מציג סוגיות היסטוריות ופילוסופיות בחשיבה מדעית ובעשייה מדעית. העולם המודרני בו אנו חיים

סופיות כלליות הקשורות לידע ומדע ואילו החלק השני ייתמקד בראשי פרקים של התפתחות המדע מוקדש לשאלות פילו
. בהקשר ההיסטורי בו צמחו רעיונות מדעיים בתחומי הפיזיקה והביולוגיה וגם בתחומים של מדעי החברה ומדעי הרוח

  .דיה בימינוהחלק השלישי והאחרון של הקורס יעסוק בנושאים הקשורים לפעילות המדעית ומתנג
 ספרי לימוד
 1554, משרד הבטחון, תולדות המחשבה המדעית, זאב בכלר

 .1555, משרד הבטחון, 15-הפיזיקה של המאה ה, שמואל סמבורסקי
  .2313, ידיעות אחרונות, היסטוריה של המדע, ון גריבין'ג

 .1555, משרד הבטחון, פילוסופיה של המדע, זאב בכלר
 

 

 ושגי יסוד ותרבות חומריתמ: ציביליזציה אסלאמית
Islamic Civilization: Basic Concepts and Material Culture 
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 : מטרת הקורס ותוכנו

. ת האסלאם עם אלימות וטרורנוכח האירועים של השנים האחרונות בעולם אנשים רבים במערב ובישראל מקשרים א
, אמנות, אורח חיים, בקורס נעקוב אחר ההיסטוריה של הציביליזציה האסלאמית כמכלול תרבותי המקיף מערכת אמונות

לשונות וגזעים , מדת של קומץ מאמינים בחצי האי ערב האסלאם הפך לדת חובקת עולם של תרבויות. הגות ומשפט
דוגמת תנועות  –נתעכב על תופעות מפתח . ופי הייחודי של האסלאם באפריקהמתוך ריבוי זה נעסוק גם בא. רבים

. וכן על הביטויים של תופעות אלו בתרבות החומרית –מיסטיקה צּופית והעלייה למקומות קדושים , קשרי מסחר, יהאד'ג
גם תשומת לב לביקורת נייחד . וחפצי האמנות הזעירה, תכנון העיר האסלאמית, תרבות זו כוללת את מבנה המסגד לסוגיו

תפישות שעיצבו את היחס לאסלאם בתודעת , לאדוארד סעיד" אוריינטליזם"דוגמת ה, העכשווית של תפישות אירופיות
 . המערב

 .     שיערך בצורת הרצאה ודיון פתוח בכיתה, חומר ויזואלי רב ישולב במהלך הקורס
 : קריאת חובה

 .    'ט-ו' ד', ב', פרקים א; (1552, משרד הביטחון: תל אביב" )יברסיטה משודרתאונ"ספריית , האיסלאם ,חוה, יפה-לצרוס. 1
 . פרקים נבחרים; (1565, הוצאת רשפים: תל אביב) פרקים בתולדות הערבים והאסלאם, (עורכת)חוה , יפה-לצרוס. 2
-51' עמ; [(1555] 2333 ,הוצאת עם עובד: תל אביב)תירגמה מאנגלית עתליה זילבר , אוריינטליזם, אדוארד, סעיד. 3

53  . 
4. Ibn Warraq [pseudonym], Defending the West: a Critique of Edward Said’s Orientalism (New York: 
Prometheus Books, 2007); pp. 17-54; for a version in Hebrew see also: 

 tp://www.kivunim.org.il/article.asp?id=34ht  

 
 

http://www.kivunim.org.il/article.asp?id=34
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 מודלים של השפעה חברתית
Models of Social Influence 

14535 
 פרונטלי: אופן הוראה

 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 'אשכול ב
 

 :מטרת הקורס ותוכנו
נושא זה הוא מרכזי בכל . ובעי מדיניות חברתיתתפקיד התקשורת בחברה הוא נושא שמעסיק באופן קבוע חוקרים וק

כחלק מתהליך גלובלי ובהתאם למאפיינים  –מדינה ומשפיע על מערכת היחסים שבתוך החברה ועל המערכת הפוליטית 
, מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים יכולת ניתוח אקדמית של מאפייני ההשפעה החברתית. המקומיים בכל מדינה

במהלך הקורס נעסוק בגישות תיאורטיות . כחית של ריבוי אמצעי תקשורת והתפתחות הטכנולוגיהלאור המציאות הנו
נתמקד בניתוח התקשורת בעולם ובישראל ובחינת סוגי התקשורת , הבוחנות את הנושא המורכב של השפעות חברתיות

במהלך . חות החברתיתהכלכליים והטכנולוגיים המעצבים את ההתפת, ונבחן את התהליכים הפוליטיים, השונים
ההרצאות ינותחו המאמרים האקדמיים המופיעים בסילבוס ויידונו נושאים אלה כפי שהם באים לידי במציאות המקומית 

 . והגלובלית
 : קריאת חובה

 5-ו 5, 1פרקים , (1553)כתר הוצאה לאור , תקשורת ומציאות, דינה גורן. 1
 , (1555)האוניברסיטה העברית -מכון אשכול-ם עובדהוצאת ע, המתווכים, דן כספי ויחיאל לימור. 2

 1-12עמודים     
 , "?היוכלו תרבויות אותנטיות להתקיים בעידן של אמצעי התקשורת החדשים", אליהו כץ. 3
 165-152עמודים ,  (1555)האוניברסיטה הפתוחה , מקראה -תקשורת המונים , (עורך), דן כספי: בתוך   
 

 

 הפיתוח מיומנויות חשיב
Development of thinking skills 

14444 
 2: ש"ש
 2: ז"נ

 פטור באנגלית: דרישות קדם
 אנגלית: שפת הלימוד

 'אשכול ד
 :מטרת הקורס

 אלגוריתמים של חשיבה, לימוד השיטות לפיתוח ושיפור מיומנויות החשיבה באמצעות הכרה וניתוח מודלים של בעיות
(TRIZ) וניתוח מודלים לפתרון הבעיות. 

 :פרות מקצועיתס
 .קבצים ומאמרים נבחרים יסופקו במהלך הקורס

 
 Y. Salamatov, (1993) "TRIZ: The Right Solution at the right Time", Insytec B.V.,. 
 John Terninko, Alla Zusman, & Boris Zlotin (1998). "An Introduction to TRIZ" (Theory of 

Inventive Problem Solving). CRC press. 
 B. Zlotin and A. Zusman, (1999) "Tools for Classical TRIZ", Ideation International. 
 Semyon D. Savransky (2000). "Engineering of creativity introduction to TRIZ mehodology of 

inventive problem solving". CRC press. 
 Altshuller G., (c2007) "The innovation algorithm: TRIZ, systematic innovation and technical 

creativity". Worcester, Mass. technical Innovation Center. 
 O'Connor, J.,(1997) "The art of systems thinking: essential skills for creativity and problem 

solving" London : Thorsons. 
 Weinberg, G.M., (2001) "An Introduction to general system thinking". Dorset House. 
 Mann D., (2007) "Hands on systematic innovation". Lazarus Press. 
 journal.com/-http://www.trizThe TRIZ journal :  

 
 

http://www.triz-journal.com/


 993 המחלקה ללימודים כלליים

 תרבותית-סובלנות בחברה רב
Toleration in a Multi-Cultural Society 

14444 
 2: ש"ש
 2: ז"נ

 אין: דרישות קדם
 'וג' אשכול ב

 אופי הקורס ומטרותיו
. יסוד של המשטרים הדמוקרטיים הליברליים-הינה עקרון, יום-כעמדה תאורטית וכפרקטיקה של חיי יום, הסובלנות

ומחייב תשובות , גר את תפיסת הסובלנות הקלאסיתריבוי התרבויות בחברות הדמוקרטיות מאת, בעשורים האחרונים
כמקרה מיוחד של אוכלוסיה הכוללת מגוון מסורות , ישראל. חדשות ומעודכנות לשאלות של צידוק הסובלנות וגבולותיה

 .מתחבטת גם היא בשאלות אלה, ומיעוט גדול בעל זהות לאומית חצויה, והשקפות עולם
דגש מיוחד ניתן לבעיות העולות בהחלת עקרון הסובלנות . תנאיה וגבולותיה ,הקורס דן בשאלות של הצדקת הסובלנות

ונלמדות תפיסות השונות שהתגבשו בעשורים האחרונים לנוכח , תרבותיים ודתיים, בחברות הכוללות מיעוטים אתניים
 .מציאות זו במדינות הדמוקרטיות

תוך ניתוח סוגיות , והמודרנית בנושא סובלנותהקורס נלמד במתכונת של הרצאה ודיון על בסיס הספרות הקלאסית 
 .מבחן בישראל ובעולם-אקטואליות ומקרי

 
 ביבליוגרפיה

 ה"תשס, ירושלים, מאגנס, יובל' מנוחין וי' עורכים י?', האם הסובלנות תנצח'ב, "סובלנות כחסד וכזכות"', י, יובל .1
 .'ג', פרקים ב, ו"תשכ, ירושלים, מאגנס', על החרות, 'ס"'ג, מיל .2
' עורכים מ', תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב'ב , "ליברליזם והזכות לתרבות"', והלברטל מ' א, מרגלית .3

 .1555, אביב-תל, אביב-אוניברסיטת תל  –רמות, שמיר' שגיא ור' א, מאוטנר
' שגיא ור' א, נרמאוט' עורכים מ', תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית-רב'ב , "פגיעה ברגשות דתיים"', ד, סטטמן .4

 .1555, אביב-תל, אביב-אוניברסיטת תל  –רמות, שמיר
, חושן למשפט', מידות ורגשות, 'נמדר' כשר וא' א: מתוך, "היהודית-שאלת הסובלנות במסורת הדתית"', א, רביצקי .5

 .224-155' עמ, ה"תשנ, גן-רמת
 .156 -156' עמ, 1555אפריל , ד"מ', יוןע, '"סובלנות ואפשרות הפלורליזם: הדת היהודית"', א, (שוייצר)שגיא  .6

 

 טכנולוגיה ויצירה אמנותית , מוזיקה
Music, Technology and Artistic Creation 

14534 
 אודיו0קטעי וידאו+  שיעור

 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 'ד: אשכול
 

ס הניח פיתגורס את היסודות המתמטיים ”לפנה 6-במאה ה: מוזיקה הייתה מאז ומעולם קשורה בטכנולוגיה ובמדע

השנים . התגבשה תורת האקוסטיקה לכדי ענף מדע בינתחומי נפרד 19-ובתחילת המאה ה, והאקוסטיים של המוזיקה

מאותו רגע ואילך ". חומר"קול הפך ל: היוו נקודת מפנה  באבולוציה המוזיקלית, בהן נולדו הטלפון והפונוגרף, 1876-7

כשהפכה טכנולוגיה זו לנגישה . או לשדר אותו באמצעות כבלים למרחקים, לשמור ולנגן אותו מחדש, שעתקאפשר היה ל

באופן דומה כאשר .  אנרים אמנותיים חדשים'ואמינה יותר חקרו האמנים את האפשרויות הגלומות בה ויצרו באמצעותה ז

הפקת הצליל בהם הייתה שונה לחלוטין מכל  החלו להופיע כלי נגינה אשר, 20-הפך החשמל למסחרי בתחילת המאה ה

כלים , כאשר טכנולוגיית מחשבים, ואילך הואץ תהליך זה 20-של המאה ה 70-החל משנות ה. כלי מוזיקלי שנוצר אי פעם

 . דיגיטליים והאינטרנט הפכו לחלק אינטגרלי בעשייה היצירתית של מוזיקאים ואמני סאונד

 

מציע סקירה היסטורית של התוצרים האמנותיים שהתאפשרו בעקבות " אמנותית טכנולוגיה ויצירה, מוזיקה"הקורס 

כלי נגינה , כלי הקלטה, דרך מכונות דיבור, 17-נגינה מכניים אוטומטיים של המאה ה-החל מכלי, התפתחות הטכנולוגיה

 . 21-וכלה במוזיקת מחשבים ושימוש ברובוטים כמבצעים במאה ה, אלקטרוניים מוקדמים
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 כתיבה טכנית באנגלית 

Technical Writing 
14533 

 
 שיעור 

 2:ת שבועיותשעו
 2: נקודות זכות
 פטור אקדמי באנגלית : דרישות קדם

 
 

כדי לתת בידי הלומדים  כלים בסיסיים של , קנות מודעות להיבטים הכתובים של ארגונים ומוצריםמטרת הקורס הינה לה
, מצגות, נטיתתכתובת משרדית ואינטר, סוגי הכתיבה שהקורס יתייחס אליהם כולל קורות חיים. כתיבה טכנית ומקצועית

בנוסף . לשיפור מיומנויות דיבור בנוסף למיומנויות כתיבה, הקורס יתנהל באנגלית. וכתיבת מדריכים למוצרים טכניים
 . וביישומי מחשב בסיסיים, בעבודה משותפת בקבוצות, בעריכה, נושאים הקשורים בעיצובהקורס ישלב 

 

 סוגיות פילוסופיות ביצירות ספרותיות
Philosophical Issues in Literary Works 

84025 

 'אשכול ג, קורס בלימודי תשתית

 שיעור: אופן ההוראה
 2: ש"ש
 2: ז"נ

 אין: דרישות קדם
 

 אופי הקורס ומטרותיו

. ולעיתים הן מעלות במישרין או בעקיפין שאלות פילוסופיות, יצירות קלאסיות בספרות מביאות לידי ביטוי השקפות עולם
בעת מעמיקה את הבנת היצירה -ובה, היבטים אלה של היצירות מחדדת את חשיבתנו הפילוסופיתהפניית תשומת הלב ל

ותוך עמידה , ידי דיון וניתוח של התפיסות והמושגים הנדונים-הקורס ָיקנה היכרּות עם סוגיות פילוסופיות על. הספרותית
 :בדרך זו ישיגו התלמידים. על מקומן ביצירה מן הספרות הקלאסית

 ;עם סוגיות מרכזיות בפילוסופיה היכרות .א
 ;והתנסות פעילה במחשבה פילוסופית, הבנה ראשונית של אופיה ומטרותיה של הפילוסופיה .ב
 . וגישה מעמיקה לשאלות הפילוסופיות העולות במסגרתה, (אחת בכל קורס)היכרות עם יצירת ספרות קלאסית  .ג

 (:ה אחת בלבדבכל קורס יציר)בין היצירות הספרותיות שבהן נעסוק בקורס 
 קיל ומר הייד'ר ג"המקרה המוזר של ד, 'ל סטיבנסון"ר' 
 1554' -ו' חוות החיות, 'אורוול' ורג'ג' 

 בעל זבוב, 'וויליאם גולדינג' 
 

 קריאת חובה

 :יינתנו הנחיות קריאה של קטעים מתוך המקורות הבאים
 .1553, ירושלים, מוציאים לאור, אדם', מטאפיזיקה, 'ארד'ריצ, טיילור .1
 1554, אביב-תל, פפירוס0 ספרי עליית הגג ?', מה המשמעות של כל זה, 'תומאס, יגלני .2
 .35-3' עמ, 1552', ב-'א', עיון, '"?מי אני", עדי, צמח .3
 .ג"תשנ, ירושלים, מאגנס', גוף ונפש, 'קיית, קמפבל .4
 .1555, גן-רמת, מסדה', על מעמדם ההכרחי של ערכי האתיקה: מדע וערכים', 'ז, לוי .5
 .1555, אביב-תל, ההוצאה לאור  –משרד הבטחון', שיחות על מדע וערכים', 'י, ץליבובי .6
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 חברה וטכנולוגיה, קיימות
Sustainability, Society and Technology 

14535 
 

 שיעור  :אופן ההוראה
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין :דרישות קדם

אנו חיים באחת . האנושית אפשרות לבחור איזה אופי יהיה להחברה וטכנולוגיה נותן לחברה , המפגש בין קיימות
בימינו נחלת הכלל מקיף את כל מציאות חייו של  הידע האנושי שהוא: התקופות המסעירות ביותר בהיסטוריה האנושית

ם וכל תושביו מסוגלי ,הארץ לסביבה אחת-אמצעי תקשורת מתקדמים הפכו את כדור שבו, אנו חיים בכפר גלובלי. האדם
גורמים שונים חברו יחד וסייעו בידינו לקדם את אורחות חיינו למצבם . לתקשר ולהחליף מידע זה עם זה בזמן אמת

 הקורס בוחן את יחסי הגומלין בין התפתחות הטכנולוגיה לבין .אותנו קדימה והם אף ממשיכים לפעול ולהריץ, הנוכחי
על האפשרויות , חיינו כיום כול ללמד אותנו רבות עלמעקב אחר יחסי גומלין אלה י. התפתחות החברה האנושית

, לסייע לנו להחליט החלטות אחראיות ושקולות הבנה זו עתידה. הנפתחות בפנינו ועל הבעיות הניצבות בפנינו
הקורס יתמקד בשינויים החברתיים שנוצרים כתוצאה מהמעבר לחברת המידע  .המתייחסות למהות חיינו בהווה ובעתיד

תית ויכלול דיון שבו ינתחו הסטודנטים דרכים להתמודדות עם האתגרים העכשוויים והעתידיים של חברת תעשיי-הפוסט
 . המידע

 

 שיווק בר קיימא
 Sustainable Marketing 

14535     
 

 שיעור  :אופן ההוראה
 2: שעות שבועיות

 2 :נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
הקיימות מתייחסת . הדוגלת בתפקוד תקין של החברה במשך שנים רבות היא אידיאולוגיה( Sustainability) קיימות

עוסקת בנושאים חברתיים כמו , וכפועל יוצא מזה, להיבטים המשפיעים על סיכויי ההישרדות וההמשכיות של המין האנושי
ם כך שאופן הוא שיווק מותגים הפועלי( Sustainable Marketing) שיווק בר קיימא. תרבות הצריכה וצמיחה כלכלית

מושג זה כולל טווח רחב של פעולות ביניהן . הצריכה וההפטרות מהם מתקיים בהתאם לעקרונות בני קיימא, הייצור
שינוי או התאמה של תהליך ייצור המוצר כך שלא יכלה את , התאמה או שינוי של המוצר כך שיהיה ידידותי לסביבה

בבסיס תיאוריה . אמת אריזת המוצר וכן התאמת התקשורת השיווקיתשינוי או הת, משאבי הטבע וישמור על סביבה נקייה
ולכן אמור לקדם , מוביל לתקשורת טובה יותר עם הלקוחות וליחסים טובים יותר עימם, שיווק של מותגים בני קיימא, זו

ווק והפרסום מטרת הקורס היא להקנות כלים להבנת השינויים בדרכי השי. חברה וסביבה באופן טוב יותר לכולם, עסקים
הקורס בוחן נושאים מרכזיים בשיווק . של מוצרים ורעיונות תוך המחשה של מכלול האמצעים להשגת מטרות שיווקיות

השפעת המסחריות על החברה וההתפתחות המואצת של תרבות , תוך התייחסות לשינויים חברתיים, ופרסום בני קיימא
 .הצריכה הגלובלית

 

 מנותית טכנולוגיה ויצירה א, מוזיקה

Music, Technology and Artistic Creation 
14534 

 

 אודיו0קטעי וידאו+  שיעור :אופן ההוראה

 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות

 אין: דרישות קדם

 

ס הניח פיתגורס את היסודות המתמטיים ”לפנה 6-במאה ה: מוזיקה הייתה מאז ומעולם קשורה בטכנולוגיה ובמדע

השנים . התגבשה תורת האקוסטיקה לכדי ענף מדע בינתחומי נפרד 19-ובתחילת המאה ה, יקהוהאקוסטיים של המוז

מאותו רגע ואילך ". חומר"קול הפך ל: היוו נקודת מפנה  באבולוציה המוזיקלית, בהן נולדו הטלפון והפונוגרף, 1876-7

כשהפכה טכנולוגיה זו לנגישה . קיםאו לשדר אותו באמצעות כבלים למרח, לשמור ולנגן אותו מחדש, אפשר היה לשעתק

באופן דומה כאשר .  אנרים אמנותיים חדשים'ואמינה יותר חקרו האמנים את האפשרויות הגלומות בה ויצרו באמצעותה ז

החלו להופיע כלי נגינה אשר הפקת הצליל בהם הייתה שונה לחלוטין מכל , 20-הפך החשמל למסחרי בתחילת המאה ה
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כלים , כאשר טכנולוגיית מחשבים, ואילך הואץ תהליך זה 20-של המאה ה 70-החל משנות ה. פעםכלי מוזיקלי שנוצר אי 

 . דיגיטליים והאינטרנט הפכו לחלק אינטגרלי בעשייה היצירתית של מוזיקאים ואמני סאונד

 

בעקבות מציע סקירה היסטורית של התוצרים האמנותיים שהתאפשרו " טכנולוגיה ויצירה אמנותית, מוזיקה"הקורס 

כלי נגינה , כלי הקלטה, דרך מכונות דיבור, 17-נגינה מכניים אוטומטיים של המאה ה-החל מכלי, התפתחות הטכנולוגיה

  .21-וכלה במוזיקת מחשבים ושימוש ברובוטים כמבצעים במאה ה, אלקטרוניים מוקדמים

 

 

 כתיבה מקצועית באנגלית 
 Professional Writing in English 

84033 
 

 שיעור  :ן ההוראהאופ
 2:שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 פטור אקדמי באנגלית  :דרישות קדם

 

כדי לתת בידי הלומדים  כלים בסיסיים של , קנות מודעות להיבטים הכתובים של ארגונים ומוצריםמטרת הקורס הינה לה

, מצגות, כתובת משרדית ואינטרנטיתת, סוגי הכתיבה שהקורס יתייחס אליהם כולל קורות חיים. כתיבה טכנית ומקצועית

בנוסף . לשיפור מיומנויות דיבור בנוסף למיומנויות כתיבה, הקורס יתנהל באנגלית. וכתיבת מדריכים למוצרים טכניים

 . וביישומי מחשב בסיסיים, בעבודה משותפת בקבוצות, בעריכה, נושאים הקשורים בעיצובהקורס ישלב 

 
 

 וצרת עתיד ואחריות חברתיתמנהיגות י : מנהיגות בת קיימא
Sustainability Leadership  

14545 
 

 : הקורס' מס
 פרונטלי :אופן הוראה

 2 :שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין :דרישות קדם

 
 :מטרת הקורס ותוכנו

-בת ביכולות הטכניות וביכולות העיצוב בדרך, הקורס מכוון ליצור מודעות אודות הדרך בה ניתן להשתמש בכלי הידע

 . קיימא המכוונת ליצירת עתיד אישי וחברתי רצוי והטמעתו בכל מערכות חיינו

קיימא המאחד בתוכו את תורת המנהיגות המודרנית עם עולם הקיימות -בקורס נלמד אודות המרחב הקרוי מנהיגות בת

 . והאחריות החברתית

ואת הדרכים להתאמן , גנציה מוכוונת העתידאת המאפיינים של האינטלי, בקורס נלמד את יסודות תורת חקר העתידים 

 .ככלי ליצירת העתיד הרצוי לנו לחברה ולסביבה, ביצירת דימויי העתיד 

 

  -ביבליוגרפיה  
 

Shoham, Shlomo,  Future Intelligence  Bertelsmann Foundation (2009) pp. 7 – 127.  

Ronald A. Heifetz, Marty Linsky (2002) Leadership on the Line pp. 163-225. 

    2335הוצאת מטר ; אחריות חברתית כגישה עסקית ,( 2335.)וורויק מ. כהן ב
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הישראלית  בחברה מעורבות  

Community Service in Israel 

14545 

 

 פגישות: אופן הוראה

 גמיש: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות

ו במקבילתמורות בחברה הישראלית בסמסטר קודם א :דרישות קדם  

 

המחאה החברתית שצמחה לאחרונה משקפת ועוסקת בשינויים דרמטיים שעברה החברה הישראלית בעשורים 

  .בסמסטר הראשון הקורס יעסק בלימודים אקדמיים תיאורטיים של נושאים חברתיים. האחרונים

במהלך . מותות שונותבמהלך הסמסטר השני יעסקו הסטודנטים בפעילות קהילתית על בסיס שבועי תוך תאום עם ע

פעילות . 'פעילות התנדבותית זו יחשפו הסטודנטים באופן פעיל ומעשי לחלק מהנושאים התאורטיים שנידונו בסמסטר א

שילוב זה יאפשר הן יישום פורה של ". בשטח"קהילתית זו משלבת את הידע האקדמי על החברה הישראלית עם למידה 

יגישו הסטודנטים ' בסיום סמסטר ב. ת מעמיקה יותר של החברה הישראליתוהן הבנה והיכרו, הידע התאורטי הנרכש

עבודה מסכמת המבוססת על נסיונם בפעילות הקהילתית תוך שימוש בכלים התאורטיים שרכשו בחלקו הראשון של 

  .הקורס

 

 תרבותית-סובלנות בחברה רב
Toleration in a Multi-Cultural Society 

14535 
 

 2: ש"ש
 2: :נקודות זכות

 אין: שות קדםדרי
 

 תיאור הקורס 

. יסוד של המשטרים הדמוקרטיים הליברליים-הינה עקרון, יום-כעמדה תאורטית וכפרקטיקה של חיי יום, הסובלנות

ומחייב תשובות , ריבוי התרבויות בחברות הדמוקרטיות מאתגר את תפיסת הסובלנות הקלאסית, בעשורים האחרונים

כמקרה מיוחד של אוכלוסיה הכוללת מגוון מסורות , ישראל. הסובלנות וגבולותיהחדשות ומעודכנות לשאלות של צידוק 

 .מתחבטת גם היא בשאלות אלה, ומיעוט גדול בעל זהות לאומית חצויה, והשקפות עולם

תן לבעיות העולות בהחלת עקרון הסובלנות ידגש מיוחד נ. תנאיה וגבולותיה, בשאלות של הצדקת הסובלנות דןהקורס 

תפיסות השונות שהתגבשו בעשורים האחרונים לנוכח  תלמדונו, תרבותיים ודתיים, כוללות מיעוטים אתנייםבחברות ה

 .במדינות הדמוקרטיות זומציאות 

תוך ניתוח סוגיות , במתכונת של הרצאה ודיון על בסיס הספרות הקלאסית והמודרנית בנושא סובלנות נלמדהקורס 

 .מבחן בישראל ובעולם-אקטואליות ומקרי

 

 פסיכולוגיה של האישיות
Psychology of personality 

14545 
 

 שיעור: אופן הוראה
 2: שעות שבועיות

 2: :נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 :מטרת הקורס

לאופן רגשותיו ול, להתנהגותו הקשר שבינההקורס מיועד להקנות לסטודנט רקע בסיסי להבנת משמעותה של האישיות ו
מה ? ומה מבחין בינה לבין זו של אחרים מה עומד מאחורי האישיות של כל אחד מאיתנו? מהי האישיות.בו הוא חושב

במסגרת הקורס נפעיל גם מבחני  ? לפחות -או לכריזמטיים ואת האחרים , " גורפת"הופך חלק מאתנו לבעלי אישיות 
 דוגמאכאישיות 

 רשות: דרישות קריאה
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 תכנית לימודים כלליים
 ט או מוקדם יותר"התכנית מחייבת תלמידים שהתחילו את לימודיהם בשנת תשס

 חובת לימודים כלליים

חייבים בקורסים ( ג"אך לא לפני שנת תשס)ט או מוקדם יותר "תלמידים לתואר שהחלו בלימודיהם בשנת תשס
 5שנתי חייבים בלימודים כלליים בהיקף -ים במסלול ארבעתלמיד. בלימודים כלליים כחלק מלימודיהם לתואר

התלמידים נדרשים לפרוס את לימודיהם . נקודות זכות 6-שנתי חייבים ב-תלמידים במסלול תלת; נקודות זכות
מתוך , וללמוד בהתאם לכך קורס סמסטריאלי אחד מדי שנה, במסגרת זו לכל אורך מסלול הלימודים לתואר

 .ללימודים כלליים המבחר שמציעה המחלקה

( קורסים 2)ז "נ 4ב חייבים במתכונת של "א או תשס"תלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת הלימודים תשס
 .בלימודים כלליים

 

 מהות הלימודים הכלליים ומטרתם

. הנלמדים מחוץ למסגרת הישירה של לימודים מקצועיים לתואר, הלימודים הכלליים הם קורסים אקדמיים
ולהקנות לו ידע וכושרי חשיבה מעבר , העשיר את השכלת התלמיד בתחומי תרבות וחברהמטרתם היא ל

 .ללימודים הטכנולוגיים ולמקצועות המשנה הקשורים אליהם

 

 מסגרת הלימוד והיצע הקורסים

שמציעה , יבחר הסטודנט אך ורק מתוך רשימת הקורסים, הנלמדים במסגרת הלימודים הכלליים, את הקורסים
וניתן יהיה להשיגה , המחלקה מפרסמת רשימה זו לקראת כל שנת לימודים. ימודים כללייםהמחלקה לל

כל הקודם "וההרשמה היא על בסיס , כל הקורסים מוגבלים במכסה. במשרד המחלקה ובמזכירות האקדמית
 ".זוכה

 בחירת קורסים

אין חובה לקחת . ללייםבמסגרת הלימודים הכ, התלמידים רשאים לבחור באופן חופשי את תכנית לימודיהם
ובלבד שאין חפיפת זמנים בין הקורס ) ואין כל הגבלה בבחירת הקורסים, קורסים מסוימים מתוך הרשימה

כמילוי של , תלמיד אינו רשאי ללמוד: למעט ההגבלה הבאה, (שבוחר התלמיד לבין תכנית לימודיו המקצועית
או שייך , קורס זה ניתן במסגרת המחלקה שלו אם, קורס הכלול ברשימת הקורסים, חובת לימודים כלליים
, כמילוי חובת לימודים כלליים, תלמידי המחלקה לעיצוב אינם רשאים ללמוד, לדוגמה)למקצועות התמחותו 

עליהם לקחת קורסים . גם אם הוא מופיע ברשימת הקורסים של הלימודים הכלליים, קורס בתולדות האמנות
כל מקרה של ספק יש לברר במזכירות (. ם נמנים עם התמחותםואשר אינ, אחרים המופיעים ברשימה

 .המחלקה ללימודים כלליים

 

 לימוד קורסים מעבר למכסה

 . התלמידים רשאים ללמוד קורסים נוספים בלימודים הכלליים מעבר למכסת החובה של ארבעה קורסים

 

 היקף ונקודות זכות

נקודות  2ומקנים , שעות שבועיות 2ים בהיקף של ניתנ, כל הקורסים בלימודים הכלליים הם סמסטריאליים
 . זכות

 

 ציונים

, הציונים מובאים בחשבון. הקורסים בלימודים הכלליים נרשמים כמו כל קורס אחר בגיליון הציונים של התלמיד
 .בהתאם למשקלם היחסי בתכנית לימודיו, בשקלול ממוצע הציונים הכללי של כל תלמיד
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 ים כללייםבמסגרת לימוד סילבוסים
 

 כלליות הבהרות

אלא אם צוין , ז"נ 2ומקנים , שעות סמסטריאליות 2כל הקורסים ניתנים במתכונת של שיעור בהיקף של 
 .אחרת

 : הערות

, לקבלת הרשימה המדויקת של הקורסים שיילמדו. ע"ל תש"לא כל הקורסים ברשימה שלהלן יוצעו בשנה .1
כמו כן תפורסם הרשימה . המחלקה ללימודים כלליים על התלמידים לפנות בתקופת ההרשמה למזכירות

 . לקראת פתיחת שנת הלימודים באתר המכון

מספר קורסים שנותנות מחלקות המכון יהיו , נוסף על הקורסים שנותנת המחלקה ללימודים כלליים .2
רשימת הקורסים תפורסם לקראת שנת הלימודים . פתוחים כקורסים כלליים לתלמידי מחלקות אחרות

 .ע"תשס

 

 סילבוסים

 

 

 שידורי טלוויזיה בכבלים ובלוויינים 11545
Cable and Satellite Broadcasting 

 

 : מספר הקורס
 2: ש"ש
 2: ז"נ

 אין: דרישות קדם
 

 :מטרת הקורס ותוכנו
 

תחילתה של . הקורס בוחן את מהפכת התקשורת הגלובלית ואת אופן התפתחות התקשורת בעולם
שהתבססה על , לאחר מכן היגיעה מהפכת התקשורת הרב ערוצית, ריהתקשורת היה בשידור ציבו

וכיום אנו נמצאים בתחילתה של מהפכת , טלוויזיה בכבלים ושידורי טלוויזיה ישירים באמצעות לוויינים
עיקרה של מהפכה זו הוא שימוש בטכנולוגיות מתקדמות שמאפשרות לכל אחד . התקשורת המתקדמת

והשפעתן על שינויים  21-הקורס יסקור את הטכנולוגיות של המאה ה. דילצרוך תמהיל טכנולוגי ייחו
דיון זה יתמקד בהשוואה של דגמים מקובלים בעולם ומהפכת התקשורת . כלכליים ותרבותיים, חברתיים

מתוך הנחה שמדובר בהתפתחות גלובלית שיש לה השפעות על כל המדינות , המתקיימת בישראל
 .  המתפתחות

 
 : לקריאה

 
McQuail, Dennis, in Downing, Mohammadi, and Sreberny-Mohammadi (eds.), 
QUESTIONING THE MEDIA, 1995 by Sage Publications, pp. 147-166 

 
Katz, Yaron, The Diminishing Role of Governments in the Development of Cable TV, 

 , June 200018-, 1European Journal of Political Research 
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                                                      Philosophy and Cinema  - פילוסופיה וקולנוע - 11559
 שיעור : אופן ההוראה

  2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

כיבים מן העולם הרוחני והתרבותי שמתוכו הן שיצירות קולנועיות מגלמות ר, ביסוד הקורס מונחת ההבנה
הקורס עוסק . תפיסות הגותיות העומדות במרכז החיים בתרבות המודרנית, בגלוי או במרומז, ומבטאות, מחות

נצפה . עומד על תפקידם של רעיונות כחומרי בניין של סרטי קולנוע, דהיינו, בקולנוע העלילתי מזווית רעיונית
ונדון בהם , (חברתיים, מוסריים, פילוסופיים)ננתח מרכיבים מחשבתיים שלהם , םבסרטים ובקטעים מסרטי

 . כרכיבים בסרטים כיצירות אמנות

 

  Radio and TV Broadcastingז "נ 5, רדיו וטלוויזיה  סדנה -תקשורת משודרת  - 11555
 שיעור : אופן ההוראה

  2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : הקורס מטרת

, טכנולוגיה, מדע, תרבות ואמנות: תקשורת בנושאים-התלמידים יפיקו מוצרי, תוך שימוש בטכנולוגיות חדישות
הקורס הוא במתכונת סדנה ויתקיים ברובו באולפני הרדיו . וייערכו תכניות רדיו בנושאים השונים, ספורט ובידור

 .ם"ברדיו קס, דרו מגאזינים בנושאים שוניםבמהלך הקורס התלמידים יש. כולל חדרי העריכה, שבמכון

 

 

 Islamic Civilization; Basic-מושגי יסוד ותרבות חומרית: ציביליזציה אסלאמית - 11555
Concepts and Material Culture                                                                                      

  שיעור: אופן ההוראה
  2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

נוכח האירועים של השנים האחרונות בעולם אנשים רבים במערב ובישראל מקשרים את האסלאם עם אלימות 
, בקורס נעקוב אחר ההיסטוריה של הציביליזציה האסלאמית כמכלול תרבותי המקיף מערכת אמונות. וטרור

מדת של קומץ מאמינים בחצי האי ערב האסלאם הפך לדת חובקת עולם של . הגות ומשפט, אמנות, אורח חיים
. מתוך ריבוי זה אנו נעמוד על האופי הייחודי של האסלאם ביבשת אפריקה. לשונות וגזעים רבים, תרבויות

 –מות קדושים מיסטיקה צּופית והעלייה למקו, קשרי מסחר, יהאד'דוגמת תנועות ג –נתעכב על תופעות מפתח 
נייחד גם תשומת לב לביקורת העכשווית של . וכן על הביטויים של תופעות אלו בתרבות החומרית באפריקה

 .תפישות שעיצבו את היחס לאסלאם בתודעת המערב, "אוריינטליזם"דוגמת ה, תפישות אירופיות
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 לימודי אנגלית
 

 פטור מלימודי אנגלית

חייב להוכיח רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית ולהשיג , להשכלה גבוהה בארץ הלומד במוסדות, כל סטודנט
 .פטור מלימודי השפה

 

כל תלמידי המכון חייבים להשלים את לימודי האנגלית ולהגיע לרמת פטור בתוך שנתיים 
 .מתחילת לימודיהם לתואר

 

 :אפשר להשיג באופנים הבאים, פטור מלימודי אנגלית
 

 :על סמך מבחני מיון. 5

 .בעת הרישום ללימודים במכון, (134, כיום)ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית . א

 .בעת הרישום ללימודים במכון, (234, כיום)ם "ר או אמיר"ציון פטור במבחן אמי. ב

 

 .תוקף הציונים לעיל לקבלת הפטור הוא שבע שנים מיום קבלת הציון ועד לתחילת הלימודים במכון

 ודים קודמים סמך לימ-על. 5

ממוסד להשכלה גבוהה " בוגר"או בעלי תואר , ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל" בוגר"בעלי תואר  .א
 .ששפת ההוראה בו אנגלית, ל"מוכר בחו

 .ספר תיכוניים מוכרים בארצות דוברות אנגלית-בעלי תעודה השווה לתעודת בגרות מטעם בתי .ב

בארצות דוברות , אות לפחות במוסדות מוכרים להשכלה גבוההשלמדו שנתיים אקדמיות מל, סטודנטים .ג
 .אנגלית

בארץ דוברת  -תיכונית -או ברמה על, (ב"י-א"כיתות י)ברמה תיכונית  -שלמדו שנתיים לפחות , סטודנטים .ד
 .ששפת ההוראה בו היא אנגלית, אנגלית ועמדו בהצלחה בבחינות באנגלית במוסד

אך סיימו בהצלחה , "בוגר"ולא קיבלו תעודת , להשכלה גבוהה בישראל שלמדו במוסד מוכר, סטודנטים .ה
 .בקשתם לפטור תיבדק באופן פרטני על ידי המחלקה לאנגלית. את לימודי האנגלית

הוא חמש שנים מתום הלימודים לעיל , לעיל' ה-'על סמך סעיפים ב, תוקף הזכאות לפטור מלימודי אנגלית
 .ועד לתחילת הלימודים במכון

 מבחן פטור במכון    .3

שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ שאינם , סטודנטים
יידרשו להיבחן במבחן פטור , לפחות 63באנגלית בציון " פטור"ועברו את הקורס המעניק , אוניברסיטאות

חייבים להמציא למזכירות  סטודנטים אלה. כדי לקבל פטור מלימודי אנגלית במכון, פנימי של המכון
. מן המוסד שבו הם למדו, היחידה ללימודי אנגלית במכון אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה זרה

 .מועד הקורס והציון הסופי, באישור יצוינו רמת הקורס

 

 . לימודים במסגרת היחידה לאנגלית במכון עד לרמת פטור .3

 

 

 

 

 קביעת רמת הקורס

 

פי הציון -שתיקבע על, ילמד ברמה המתאימה לו, לעיל 3-1ר לפי הסעיפים שלא קיבל פטו, כל סטודנט
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 (.ם"ר או אמיר"אמי, פסיכומטרי)שקיבל במבחני המיון 

 מבחני מיון. א

ניתן להיבחן גם בנפרד בבחינת . מבחן המיון באנגלית הוא חלק מבחינת הכניסה הפסיכומטרית. 1
 .ופטור, מתקדמת, בינונית, בסיסית, ום בסיסיתטר: קובע מספר רמות מבחן המיון. רם"אמי/ר"אמי

 :הרמה באנגלית תהיה בהתאם לציון הנוכחי בבחינת המיון.  2         

 

 

 רמה

ציון 

 פסיכומטרי

 

 ר"ציון אמי

 154עד  54עד  (D)*בסיסית -טרום

 55-55 155-155 (C)*בסיסית 

 133-115 233-215 (B)בינונית 

 123-133 223-233 (A)מתקדמת 

 ויותר 234 ויותר 134 פטור

 

 .Bהסטודנטים עולים לרמה  C,-ו Dלאחר סיום רמות : הערה*                           

 

. ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה-תוצאות המבחן באנגלית נשלחות לבתי הנבחנים בדואר על. 3
ושבו מצוינת רמת , שקיבלהתלמיד יחויב להציג את המכתב , בעת הירשמותו לקורס באנגלית במכון

 .הלימוד שאליה סּוַוג בבחינה

לא יוכל להירשם בקורסי האנגלית הניתנים , שלא ניגש למבחן המיון ושלא קיבל ציון מיון, מועמד. 4
 .במכון

 (.שבע שנים)משך תקפות מבחן המיון באנגלית זהה למשך תקפות המבחן הפסיכומטרי  .5

הם אינם מרוצים מרמת  אם, רם"אמי/ר"במבחן אמילהיבחן  כל מועמד או תלמיד במכון זכאים. 6
אין מגבלות על . רם קודם"אמי/ר"במבחן אמיאו , שנקבעה להם בבחינה הפסיכומטרית, האנגלית

 .רם"אמי/ר"שניתן להיבחן במבחן אמי, מספר הפעמים

ובה רמתם באנגלית תיקבע על סמך התוצאה הט, שנבחנו יותר מפעם אחת, למועמד או תלמיד. 5
 .יותר

לאחר הפסקת לימודים , תלמיד שרשויות המכון המוסמכות אישרו את חידוש לימודיו לתואר ראשון. 5
לפני חזרתו ללימודים ולהגיע  זאת. רם"אמי/ר"אמיחייב להיבחן בבחינת , של חמש שנים או יותר

בעמוד  הרא, רם"אמי/ר"אמילפרטים נוספים על מבחני המיון ומבחני . לפחות" בינונית"לרמה 
 .הקודם

כל המעוניין חייב לגשת . ם שלוש פעמים בשנה לפני כל סמסטר"היחידה לאנגלית עורכת מבחן אמיר. 5
 .למנהל הסטודנטים ולהירשם במועד שיתפרסם

 

 לימודים קודמים. ב
תוכר להם רמתם , מן הטכניון או מבצלאל, העוברים למכון מן האוניברסיטאות בישראל, סטודנטים
 . אם עברו בהצלחה את הקורס ברמה זו, באנגלית

תוקף הסיווג לרמת לימוד על סמך סעיף זה הוא חמש שנים מתום הלימודים לעיל ועד לתחילת 
 .הלימודים במכון

, בהכרת המועצה להשכלה גבוהה, העוברים ממוסדות אקדמיים אחרים הפועלים בישראל, סטודנטים
שממנה הם מבקשים פטור , מיון פנימי לאותה רמה במבחן, יידרשו להוכיח את רמת ידיעתם באנגלית

. 65הוא  -המעניק פטור מהרמה , ציון מינימלי במבחן המיון הפנימי. סמך לימודיהם הקודמים-על
יהיה חייב לחזור על אותה רמה שממנה ביקש , במבחן המיון הפנימי 65-סטודנט שיקבל ציון פחות מ

 .פטור
כפי שהן , דעת הבלעדי על ההקבלה בין רמות לימוד אנגליתליחידה לאנגלית במכון שמור שיקול ה

 .לבין רמות לימוד כפי שהן מוגדרות במוסדות אחרים, מוגדרות במכון

חייבים , אך הולמים את אחת מן ההגדרות לעיל, שלמדו אנגלית כשפה זרה מחוץ למכון, סטודנטים
 .וללמוד בהתאם במכון, ר"אמיבסיס המבחן הפסיכומטרי או מבחן -להציג סיווג לרמת אנגלית על

 

 מטרות ומבנה הלימודים
וקורסים שנתיים ברמות , B-ו Aהיחידה ללימודי אנגלית במכון מקיימת קורסים סמסטריאליים ברמות  .א

C ו-D . הקורסים מיועדים להקנות לסטודנטים יכולת להבין טקסטים לקריאת החומר הביבליוגרפי
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מערכת השעות במחלקות . זמנים של שנת הלימודים במכוןהקורסים נערכים במקביל ללוח ה. הנדרש
 .מעט סמסטריאליים ניתנים בסמסטר הקיץ. 'ב-ו' כוללת קורסים לאנגלית רק לתלמידי שנים א

 : השתתפות בקורסים .ב

על היעדרות מוצדקת . ולכן הנוכחות בהם היא חובה, הקורסים ביחידה מוגדרים כשיעור וכתרגיל
 .ש להמציא אישורים מתאימיםי, מחמת מחלה או מילואים

 : סיום הלימודים וקבלת פטור .ג

חייב לסיים את לימודיו , החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, לתואר ראשון במכון' תלמיד שנה א
שלא יעשה , סטודנט. תוך שנתיים ממועד תחילת לימודיו במכון, "פטור"בקורסי אנגלית ולהגיע לציון 

סטודנט לא יוכל להתחיל , בכל מקרה. בתוספת תשלוםשנה השלישית יהיה חייב ללמוד אנגלית ב, כן
ויוכל להשלים את לימודיו במחלקות האקדמיות , את פרויקט הגמר שלו לפני סיום חובותיו באנגלית

 (.פרק זמן זה יחושב על פי לוח השנה הקלנדרית)רק לאחר קבלת הפטור באנגלית 

 :דילוג על רמות .ד

פי מבחני המיון והישגיו -שנקבעה לו על, ועליו ללמוד אך ורק ברמה, רמהסטודנט אינו רשאי לדלג על 
וכן יחויב בתשלום , מי שידלג על רמה יחויב לחזור וללמוד ברמה שעליה דילג. בלימודים הקודמים

 .מלא עבור הלימודים ברמה הזאת

 :'תלמידים שהתקבלו לשנה ב .ה

לפני " בינונית"חייב להגיע לרמה ', שנה בשעבר למכון ממוסד אחר להשכלה גבוהה והתקבל ל, תלמיד
ל המתקבל "תלמיד כנ. בתום השנה הראשונה ללימודיו במכון, "פטור"תחילת לימודיו במכון ולרמת 

 .באנגלית לפני תחילת לימודיו במכון" פטור"חייב להגיע לרמת ' לשנה ג

 :הקלות לעולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית .ו

על בסיס אישי ולגופו , "פטור"ן רשאית לאשר לתלמידים דחייה בהשגת רמת ועדת ההוראה של המכו
 .של עניין

 : מספר מינימלי של סטודנטים לפתיחת קורס .ז
,   אם לא נרשמו מספיק סטודנטים לקורס מסוים. לפתיחת קורס דרוש מספר משתתפים מינימלי

 .סמסטרהיחידה   לאנגלית רשאית לבטל אותו במשך השבועיים הראשונים של ה

 
 

  תיאור הקורסים

 

 .שעות 551, (C-D" )בסיסית-טרום"קורס ברמה 

 . פעמיים בשבוע, שעות שבועיות 6, קורס שנתי

 .שעות 112, (C)" בסיסית"קורס ברמה 

 .שעות שבועיות 4, קורס שנתי

 .שעות 95, (B" )בינונית"קורס ברמה 

 .בוקר או ערב, עמיים בשבועפ –בסמסטר הקיץ . שעות שבועיות 4, קורס סמסטריאלי      

 .שעות 95, (A" )מתקדמים"קורס ברמה 

 .בוקר או ערב, פעמיים בשבוע –בסמסטר הקיץ . שעות שבועיות 4, קורס סמסטריאלי
 


