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 המחלקה ללימודים כלליים      
 

 והיחידה ללימודי אנגלית    

 התכנית החדשה ללימודי תשתית
 

 .הוחלפה תכנית הלימודים הכלליים ג"החל משנת הלימודים תשע

את התכנית החדשה לומדים כל התלמידים אשר התחילו את לימודיהם לתואר בשנת 
 .ואילך ג"תשע

 

 כללייםהמשך תכנית הלימודים ה

מחויבים בתכנית הלימודים הכלליים ג "עשנת תשלפני תלמידים שהתחילו את לימודיהם לתואר 
, ז"נ 8 – שנתי לתואר-מסלול תלת ;ז"נ 01 – שנתי לתואר-מסלול ארבע) .הקודמת 

 (נכלל במניין זה" אוריינות אקדמית"מ הקורס "במחלקה לטל
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 סגל המחלקה ללימודים כלליים והיחידה ללימודי אנגלית

 
 ר פרנסין רובינסון"ד: ראש המחלקה וראש היחידה ללימודי אנגלית

 

 חברי סגל אקדמי 

 ר גדעון סגל"ד
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 כללים םהתכנית החדשה ללימודי
 מטרות

ג והיא מיועדת להקנות "התכנית החדשה ללימודים כללים מופעלת החל משנת הלימודים תשע
 .נטים מכלול ידע ויכולת המהוים את תשתית האישיות המקצועית והחברתיתלסטוד

 : לשתי רשימותמקובצים לימודי תשתית 

 

תחומים קיימות ואיכות הסביבה   - (א"קמ) קיימות ואחריות חברתית, לימודי אדם והסביבה .א
אר ואחריות חברתית הינם מרכיבי יסוד חיוניים בהשכלת הבוגר בכל מקצועות הלימוד לתו

 . במכון

תחומי תרבות ורוח המרחיבים את אופק הדעת של בוגר המכון כאיש   -לימודים הומניסטיים  .ב
 . לאומי-מגמות חברתיות עכשוויות בהיבט על.  מקצוע במרחב התרבותי הישראלי והגלובאלי

נקודות זכות בקורסים של  2כל סטודנט יכול לקחת עד , בנוסף  -ותרבות פנאי  פעילות גופנית .ג
נקודת  0 -יהיה שווה ל ותרבות פנאיכל קורס של פעילות גופנית . ותרבות פנאי עילות גופניתפ

 .זכות

יתקיים במגביל הקורס . חובה לכל סטודנט במכון קורס אוריינות אקדמית   –אוריינות אקדמית  .ד
לסטודנטים כלים  הקורס יקנה. עם מרצה לאוריינות, מחלקה/קורס קיים של כל פקולטהל

 .אין נקודות זכות לקורס .של הקורס הנלווה עבודה/הפרויקט לכתיבת

ז "הנ 8מ הקורס אוריינות אקדמית הניתן מטעם המחלקה נחשב במניין "במחלקה לטל .ה
 . הנדרשים ללימודי התשתית

 
 תכנים

 
מורשת ואחריות , קיימותנקודות זכות בלימודי  4 -שנתי לתואר מחויבים ב-תלמידים במסלול ארבע

ניתן , בנוסףו( קורסים 2)נקודות זכות בלימודים הומניסטיים   4  -בו( קורסים 2) - א"קמ-  סביבתית
הקורסים  2במקום )מרשימת קורסי חינוך גופני ותרבות הפנאי  (קורסים 2) נקודות זכות 2לקחת 

 .(לימודים הומניסטייםאו מ א"מקמניתן לקחת קורס אחד  ,פעילות גופנית ותרבות פנאימ
 

מורשת ואחריות , קיימותנקודות זכות בלימודי   -4בשנתית לתואר מחויבים -סלול תלתתלמידים במ
 נקודות זכות 2ו( קורס 0)נקודות זכות בלימודים הומניסטיים   2  -בו( קורסים 2) - א"קמ- סביבתית

פעילות גופנית ותרבות מהקורסים  2במקום )מרשימת קורסי חינוך גופני ותרבות הפנאי  (קורסים 2)
 .(לימודים הומניסטייםאו מ א"מקמניתן לקחת קורס אחד  ,נאיפ
  

 היקף ומתכונת
  

 תחום
 מספר נקודות זכות 

 שנתי לתואר-מסלול ארבע
 מספר נקודות זכות

 שנתי לתואר-מסלול תלת

מורשת ואחריות , לימודי קיימות
 (א"קמ) סביבתית

 (קורסים 2) 4  (קורסים 2) 4

 (קורס 0) 2 (יםקורס 2) 4 לימודים הומניסטיים

 (קורסים 2) 2  (קורסים 2)  2 פעילות גופנית ותרבות פנאי

 הערות
 ,פעילות גופנית ותרבות פנאימהקורסים  2במקום 

לימודים או מ א"מקמניתן לקחת קורס אחד 
 הומניסטיים

פעילות גופנית מהקורסים  2במקום 
ניתן לקחת קורס אחד  ,ותרבות פנאי

 טייםלימודים הומניסאו מ א"מקמ

 8 01 כ"סה
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  ציונים
הציונים מובאים . נרשמים כמו כל קורס אחר בגיליון הציונים של התלמיד כללים םהקורסים בלימודי

 .בהתאם למשקלם היחסי בתכנית לימודיו, בשקלול ממוצע הציונים הכללי של כל תלמיד, בחשבון

 

 
 בחירת הקורסים

באתר המכון  כללים םם במסגרת לימודיהתפרסמו פרטי הקורסים המוצעי ג"החל משנת תשע
 . הרשימה תתעדכן מעת לעת. ובידיעון

 
 

 חדשים וממשיכים נטיםדסטומ כללים םהדרישות בלימודי
 

 

שעוברים ממוסדות אקדמיים אחרים כדי להשלים את לימודי התואר הראשון במכון  סטודנטים .א

ם הם למדו לימודים כלליים א.  ג"לפי המתכונת שהופעלה בתשע כללים םיהיו חייבים בלימודי

המחלקה ללימודים כלליים תטפל בבקשות לפטור . במוסד האחר הם יוכלו לבקש פטור על כך

 .ותחליט אם מגיע פטור ומה היקפו

 

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

גם אם  ם כלליםלא יחויבו בלימודי( וסף או תואר שניתואר ראשון נ)אצלנו לימודים לאחר תואר 

 .לא למדו כלל לימודים כלליים במסגרת התואר הראשון שלהם

 

 
 היקף ונקודות זכות

 2ומקנים , שעות שבועיות 2ניתנים בהיקף של , כל הקורסים בלימודים הכלליים הם סמסטריאליים
 . נקודת זכות 0שהם , ותרבות פנאיחוץ מהקורסים ברשימה של פעילות גופנית , נקודות זכות

 

 
 

 

 
 
 
 

 סילבוסים במסגרת לימודים כלליים
 

לא כל הקורסים ברשימה , עם זאת, ב הסילבוסים של הקורסים הכלליים ולימודי התשתית"מצ
 סטודנטיםעל ה, לקבלת הרשימה המדויקת של הקורסים שיילמדו. ג"ל תשע"יוצעו בשנהשלהלן 

כמו כן תפורסם הרשימה לקראת . רות המחלקה ללימודים כללייםלפנות בתקופת ההרשמה למזכי
 . פתיחת שנת הלימודים באתר המכון
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 סטוריה תרבותית וויזואליתיה: ערים מחוץ למערב
Cities outside of the West: Cultural and Visual History 

   
 84124מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה

 2: שעות שבועיות
 2: כותנקודות ז

 אין: דרישות קדם
 

כמו בתחומים , אנו בישראל נוטים להחשיב את ההתפתחויות באירופה ובאמריקה בתחום העירוני
כפי שהתפתחה בעקבות המהפכה , העיר המודרנית במערב. כמודל היחידי, רבים אחרים

. היחידיאולם אין זה המודל  –מהווה מודל חשוב ורב השפעה , התעשייתית והכלכלה הקפיטליסטית
אשר , מערביות-החוקרים מערביים עמדו חסרי אונים ממש מול מודלים של ערים לא, עד לאחרונה

בקורס נצא לשני . היחס הפנימי בין מרכיביהם אינו תואם את היחס כפי שהתפתח בתרבות המערבית
, ניתמערביות כפי שהתקיימו עד לתקופה המודר-האחד לגילוי ערים היסטוריות לא: מסעות מרתקים

והשני לגילוי ההשפעה המכריעה של האימפריאליזם והקולוניאליזם על התרבות העירונית מחוץ 
לעולם "הייתה שונה לחלוטין מזו שיועדה " העולם הראשון"המודרניזציה של , כפי שנראה. למערב

ה נסיים בעמידה על התופע, בהקשר זה. ושני העולמות הללו בהכרח אינם ניתנים להפרדה, "השלישי
 (.       slums" )משכנות העוני"הבוערת של 

 
שיערך בצורת , ישולב לאורך הקורס( מפות וסרטי וידאו, שרטוטים, תצלומים)חומר ויזואלי רב 

 . הרצאה ודיון בכיתה
 
 
 

 
Cities outside of the West: Cultural and Visual History 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
In Israel we tend to consider urban development in Europe and the US, among many 
other developments, as the only model. The modern city in the West, engendered by 
the industrial revolution and the global economy, constitutes a most important and 
influential model – but it is not the only model. Until recently, Western scholars were 
helplessly confused facing non-Western urban models – models that the 
interconnectedness between their components seems chaotic by comparison to their 
Occidental counterparts. In this course two issues will be explored: the urban past of 
pre-modern, historic, cities; and the crucial influence of the imperialism and 
colonialism over urban cultures outside of the West. As we shall see, the "First 
World's modernization was totally different from the modernization of the "Third 
World", and both these "worlds" are actually inseparable. In this context, moreover, 
the urgent problem of the "slum" phenomenon will be analyzed.               
 

A wealth of visual material will be incorporated in the discussions.  
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 מושגי יסוד ותרבות חומרית : ציביליזציה אסלאמית
Islamic Civilization: Basic Concepts and Material Culture 

 
 84131מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה 

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

 
ים רבים במערב ובישראל מקשרים את האסלאם נוכח האירועים של השנים האחרונות בעולם אנש

בקורס נעקוב אחר ההיסטוריה של הציביליזציה האסלאמית כמכלול תרבותי . עם אלימות וטרור
מדת של קומץ מאמינים בחצי האי ערב . הגות ומשפט, אמנות, אורח חיים, המקיף מערכת אמונות

מתוך ריבוי זה נעסוק גם באופי . ביםלשונות וגזעים ר, האסלאם הפך לדת חובקת עולם של תרבויות
, קשרי מסחר, יהאד'דוגמת תנועות ג –נתעכב על תופעות מפתח . הייחודי של האסלאם באפריקה

. וכן על הביטויים של תופעות אלו בתרבות החומרית –מיסטיקה צּופית והעלייה למקומות קדושים 
נייחד גם . וחפצי האמנות הזעירה, תתכנון העיר האסלאמי, תרבות זו כוללת את מבנה המסגד לסוגיו

תפישות שעיצבו את , "אוריינטליזם"דוגמת ה, תשומת לב לביקורת העכשווית של תפישות אירופיות
 . היחס לאסלאם בתודעת המערב

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

 
 
 

 
Islamic Civilization: Basic Concepts and Material Culture 

 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 

 
 

Following recent world events Islam is now associated by many with violence and 
terror. In this introductory course the history of Islamic civilization will be viewed, from 
various aspects, such as culture, modes of living, art, philosophy and law. From a 
faith shared by a handful of followers in the Arabian Peninsula Islam has become a 
worldwide religion embracing many cultures, languages and ethnicities, out of which 
Africa will be also discussed. Examining the direct effects of Islamic traditions on 
material culture, such as mosque construction, urban design and artifacts, we shall 
expatiate on key phenomena like trade connections and Jihad movements, Sufism, 
and pilgrimage to holy sites. Attention will be given to the ongoing critique of 
European conceptions, among them Edward Said's “Orientalism”, conceptions that 

have shaped the attitude to Islam in Western societies. 
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 אוטופיה בשום מקום: עסקים באינטרנט –פוליטיקה  –קהילות 
 84148מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה 

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

 
 
    

מאז היווצרותו והודות למבנהו . האינטרנט הוא מתנתה של התרבות האמריקאית למילניום השלישי
וביכולת , ב הסייבר מתאפיין בעיצוב מחדש של חיברות מצד אחדמרח, הייחודי עליו נעמוד בקורס

הקורס יעסוק ביחסי . משוכללת להשתלבות כלכלית של חברות ויחידים למטרות רווח מצד שני
, לשלושה ממדים אלה. הגומלין של שני ממדים מרכזיים אלה של מרחב הסייבר לממד הטכנולוגי שלו

ממדים אלה . סקסים תרבותיים עמוקים-שים אנגלוהעסקי והטכנולוגי שור, הממד הקהילתי
הקורס יעסוק בשלושה . מתאפיינים לעיתים ביחסים הרמוניים ולעיתים ביחסים הרסניים זה לזה

, חברתי ותרבותי להיווצרותו ועיצובו הטכנולוגי של המדיום, הרקע ההיסטורי. 0: נושאים עיקריים
ומה טומנת , (קהילתיות ורשתות חברתיות, תבין חברה אזרחי)המימד החברתי של החיים ברשת 

  .כיצד היא משנה אותה ומה כרוך בכך, בחובה החדירה העסקית לרשת
 

 
Communities, Business, Politics in Cyberspace: Utopia Nowhere 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
The Internet is America’s gift to humanity for the third millennium. Since its inception 
and thanks to its unique structure, cyberspace revolutionizes the way we socialize. It 
restructures the ways in which business is done and who may participate. The 
course deals with these two major dimensions of cyberspace. Social life and 
business activities may be both harmonious and destructive to each other. The 
course focuses on three main issues: 1. Historical, social and cultural background in 
the rise of this new medium, the social dimension of life on the web (between civil 
society, community and social networks), and how the penetration of business 
changes the medium and what it entails. 
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 פסיכולוגיה של האישיות

Psychology of personality 

 84142מספר קורס 
 שיעור: אופן הוראה

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

 
 :מטרת הקורס

, הקורס מיועד להקנות לסטודנט רקע בסיסי להבנת משמעותה של האישיות וזיקתה להתנהגותו
מה עומד מאחורי האישיות של כל אחד מאיתנו ומה בינו לבין . רגשותיו ודרכי חשיבתו של הפרט

מה ? ותם של הסובבים אותנומהם הגורמים המסבירים את ההבדלים בין אישי? ביטוייו הפנומנולוגיים
במסגרת הקורס ?  או לכריזמטיים ואת האחרים לפחות, " גורפת"הופך חלק מאתנו לבעלי אישיות 

על ההבדלים , ו האדם מפרספקטיבה היסטוריתלאישיותנעמוד על הפרשנויות המחקריות שניתנו 
כביטוי של תהליכים  ,בעיקר, שבין אותן גישות והחידושים האחרונים במחקר במסגרתם היא נתפסת

 .כימיים מולדים עם השפעה סביבתית-ביו
 

Psychology of personality 

 

Objective:  

This course intends to equip the students with basic knowledge and understanding of 
"personality" meaning and its correlation to the individual's behavior, emotional and 
way of thinking. 

What stands behind individual personality? Does it correlate with its 
phenomenological expressions? What are the issues that can explain the differences 
between the personalities of those around us? How some of us turn to posses   
"sweeping personality" or "Charisma", where others do not? 

The course will lead us through various researches interpretations on human 
personality from historical perspective, the differences between them and the actual 
personality perception, mainly as an outcome of congenital Bio - Chemical processes 
with some environmental influences. 

The course will focus on the main approaches in the Psychology of Personality: 

A. Emphasis on the clear portrait of a man of his main psychological procedures. 

B.  Defining the basic differences in personality and in particular investigating 
their differences. 

C. Examining the human nature and their similarity to each other. 

We will deal with the above issues and touch the outcome dilemma of the "source" 
and the "reference" of the personality regarding creation of values and believes as an 
outcome of the person's feelings, sensations, wisdom and thoughts which for some 
of us play a major decisive role. 
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 .בהסתכלות יהודית, בין מימוש עצמי לאחריות חברתית –האדם 
Between Personal Realization and Social Responsibility from the Jewish 

Viewpoint 
 

 84143מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה

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

 
  :מטרת הקורס

לשכלול בעל יכולת , היותו בעל יצרים מחד. הקורס יעסוק בתפיסת מהותו וייחודו של העולם ביקום
 .ובעל יכולת בחירה בין הדרכים. העולם מאידך

השואף לממש את עצמו לבין היותו יצור חברתי בעל , הקורס יעסוק ביחס שבין היותו של האדם יחיד
הקורס ירצה להקנות כלים להקניית המודעות לאחריות חברתית במקביל לשאיפה . אחריות חברתית

 .הטבעית למימוש עצמי
 .ל וממקורות הלכתיים"מדברי חז, ות השונות תוך ניתוח מקורות מן המקראהקורס יעסוק בסוגי

 
 

 :חומר עזר
 .הסטודנטים יקבלו חוברת של מקורות שתלווה את מהלך השיעורים

 (שמות ודברים, בעיקר בראשית)החוברת תכלול מקורות רבים מספרי המקרא 
 (ן ועוד"רמב, ם"במר, י"רש)מובאות מדברי הפרשנים 

 .ם"ופסיקות הלכה בעיקר של הרמב. וך פרקי אבות והתלמוד הבבליסוגיות מת
 .ת"ת לסוגיות מודרניות אקטואליות מתוך ספרות השועכשוויווכן פסיקות 

 
 

Between Personal Realization and Social Responsibility from the Jewish 
Viewpoint 

 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
This course will deal with the perception of the world in its essence and uniqueness within 
the universe.  
This course will deal with our existence as individuals who strive to fulfill our personal 
desires, and our existence as communal creatures with societal responsibilities. The 
course will strive to provide tools which offer awareness for responsibility towards the 
community while providing the tools for the natural endeavor of the individual to fulfill the 
personal achievement.  
This course will analyze various Biblical sources that deal with this problem.  
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 הרע והמכוער, הטוב –תאיים -נגיפים וחד, חיידקים -מיקרוביולוגיה 
Microorganisms – bacteria, viruses and protozoa – the good, the bad and the 
ugly 

 84108: מספר קורס
 שיעור : אופן הוראה 

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

 
 

יצורים חיים שקוטרם קטן ממילימטר , המיקרוביולוגיה עוסקת במבנה ובתפקוד של מיקרואורגניזמים
, (תאיים-תורת החד)פרוטוזאולוגיה , וירולוגיה, בקטריולוגיה: למיקרוביולוגיה חמישה ענפים. אחד

נמקם , בקורס נתמקד בחיידקים ונגיפים(. טפיליםתורת ה)ופרזיטולוגיה ( תורת הפטריות)מיקולוגיה 
, בגידול וברביה שלהם, בסוגים השונים, נדון במבנה שלהם, אותם בהיררכיה של עולם החי והצומח

איך אפשר למנוע ולטפל  במחלות הנגרמות על ידם ואיך אפשר , נברר איך ולמה הם גורמים למחלות
 .לרתום חיידקים לתרום לרווחתנו

 
 
 

Microorganisms – bacteria, viruses and protozoa – the good, the bad and the 
ugly 
Microbiology is the study of the structure and function of microorganisms, tiny 
organisms with a diameter of less than 1 millimeter. Microbiology comprises of 5 
branches: bacteriology, virology, protozoology (single cell organisms), mycology 
(fungi) and parasitology. The course focuses on bacteria and viruses. We learn how 
they rank in modern biological classification, explore their structure, their various 
types and their life cycle. We will find out why they cause diseases, how infectious 
diseases are treated and how they can be prevented. Bacteria can contribute to our 
well-being and the course provides a glimpse at harnessing bacteria for our benefit.  
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 בפרמקולוגיהנגיעה  –סיפורה של תרופה 
A Drug's Story – Brushing Pharmacology 

 
 84121: מספר קורס

 שיעור : אופן הוראה 
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 

, מניעה או אבחנה של מחלה, ריפוי, היא חומר כימי המשמש לטיפול, בהקשר הפרמקולוגי, תרופה
הפרמקולוגיה היא תחום הדעת העוסק . ו מנטלי תקיניםע לתפקוד פיזי אלסייולעיתים גם כדי 

באינטראקציה בין יצור חי וחומר כימי  החודר לגוף ומשפיע על פעילות פיסיולוגית או ביוכימית 
משך שהייתן של תרופות בגוף . תרופות נקשרות לאתר מטרה ועקב כך משרות את פעילותן. כלשהיא

הקורס עוסק במהות התרופות .  שעברו תהליך מטבולי בדרך כלל אחרי, מוגבל והן מופרשות ממנו
נדבר , ופרמקוקינטיים, בהיבטים פרמקודינמיים, הקונוונציונליות השונות ובאופי התרופות הביולוגיות

התרופות "ונציץ לעולם , ניגע בתהליך הפיתוח של תרופות, על סיווג של תרופות על פי מנגנון פעילותן
 ".הטבעיות

 
 
A Drug's Story – Brushing Pharmacology 
Pharmacologically, a drug is a chemical compound which is being used to treat, 
prevent or diagnose a disease and occasionally, to enhance normal physical or 
mental functioning. Pharmacology is the study of the interactions between a living 
organism and chemicals that enter the body and affect normal or abnormal 
physiological or biochemical function. Drugs induce their effect after binding with a 
target site. They stay in the body for a relatively short time and are excreted, usually, 
after undergoing biotransformation. The course presents various groups of 
conventional drugs and biological agents, and introduces the basic parameters of 
pharmacodynamics and pharmacokinetic. We discuss the classification of drugs 
according to their mode of action, briefly touch on drug development and glance at 
"natural drugs".  
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 פעילות גופנית 
Healthy Physical Exercise  

 
 84150: מספר קורס 
  פעילות: אופן הוראה 

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

 
 

 מטרת הקורס
 .שיפור הכושר הגופני ורכישת מיומנויות לאורך חיים בריא ולתזונה נכונה ונבונה -
זמן ומצב , לחיטוב הגוף והצרת היקפים בכל מקום, םהתנסות בביצוע של תרגילי חיזוק שרירי -

 .בחיים
 .ויטאליות -כח החיים -Life Force: הבנת משמעות התזונה הנכונה ל -
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 תקצירים לידיעון

 

 יסודות תורת הקבלה
 84153: מספר קורס

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

 
בסיסית וכללית עם עקרונות בסיסיים , הכרות ראשונית  מטרתו העיקרית של קורס זה היא לאפשר

לקורס , לצד המטרה העיקרית.  על הבריאה ועל האדם, הקבלית על האלוהות החשיבהומרכזיים של 
לסקור בקצרה את אופני התגלות פנימיות התורה בתרבות . 0: יש גם שתי מטרות משניות

להיפגש מפגש . 2. ם מרכזיים בחכמת הקבלהוכן תקופות מרכזיות וחיבורי, ובהיסטוריה היהודית
 .ראשוני עם מדגם של טקסטים קבליים

 

 

Principles of Kabbalah 
Hours: 2 
Credit Points: 2 
Prerequisites: None 
 

This course will endeavor to introduce the student to the basic and general principles 

of Kabbalah and the Kabbalistic approach towards G-d, creation and man.  

The course will also endeavor to examine the inner revelations of the Torah within 

the Jewish culture and history, together with the central eras of the leaders of 

Kabbalah. There will also be an introduction to a sample of Kabbalistic texts. 
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 פילוסופיה וקולנוע
 88113מספר קורס 

 
 שיעור : אופן הוראה 

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

 

עומד על מקומם של רעיונות כחומרי בנין של : דהיינו, ת רעיוניתמזוויהקורס עוסק בקולנוע העלילתי 
רכיבים מן העולם הרוחני הנחת יסוד של הקורס היא שיצירות קולנועיות מגלמות מ. סרטי קולנוע

מושגים ותפיסות העומדים במרכז החיים בתרבות , בגלוי או במרומז, ומבטאות, והתרבותי שברקען
הקולנוע לא רק מתעד את השקפות עולם ודילמות המעסיקות את האדם , יתרה מזו. המודרנית

 . ן שלההבנייאלא הוא מטמיע אותן ביצירה האמנותית כחלק מחומרי , המודרני

והתנסות , עיקרו של הקורס הוא חשיפה וניתוח של המרכיבים המחשבתיים של יצירות קולנועיות
זאת במטרה לטפח הבנה ומודעות פעילה . בצפייה בסרטים תוך מּודעּות ליסודותיהם הרעיוניים

 התנסותנוולהעשיר את , ביצירה( חברתיים, מוסריים, פילוסופיים)לתפקידם של רעיונות מופשטים 
 .וצפייה מודרכת בסרטים, מרכיבי הלימוד הינם הרצאה ושיחה. ותיתהאמנ
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 סוגיות פילוסופיות ביצירות ספרותיות
Philosophical Issues in Literary Works 

   84125: מספר קורס
 שיעור: אופן ההוראה

 2: ש"ש
 2: ז"נ

 אין: דרישות קדם

ולעיתים הן מעלות במישרין או בעקיפין , עולםיצירות ספרותיות קלאסיות מביאות לידי ביטוי השקפות 
הפניית תשומת הלב להיבטים אלה של היצירות מחדדת את חשיבתנו . שאלות פילוסופיות

הקורס ָיקנה היכרּות עם סוגיות . בעת מעמיקה את הבנת היצירה הספרותית-ובה, הפילוסופית
על מקומם ביצירה מן הספרות  ועמידה, תוך ניתוח של התפיסות והמושגים הנדונים, פילוסופיות
וישיגו הבנה ראשונית של אופיו ומטרותיו , התלמידים ירכשו כישורי יסוד של דיון פילוסופי. הקלאסית

 .של התחום

מוסר וגבולות ; דטרמיניזם ורצון חפשי; הבעיה הפסיכופיזית; זהות אישית: בין הנושאים שיידונו
 .הרוע כבעיה פילוסופית; המחקר המדעי

חוות , 'אורוול' ג'; קיל ומר הייד'ר ג"ד, 'ל סטיבנסון"ר(: אחת בכל קורס)צירות ספרותיות שיילמדו בין י
 .'בעל זבוב, 'גולדינג' ו'; 0884' -ו' החיות

 
 

 
Philosophical Issues in Literary Works 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 

 

Classical literary works express world-views, and sometimes raise, explicitly or 
indirectly, philosophical issues. By attending to these aspects of literary works we 
sharpen our philosophical thinking, while deepening our literary understanding. In this 
course, students will discuss philosophical issues, analyze the involved concepts, 
and attend to their place in a chosen literary work, thereby acquiring basic 
philosophical skills, and initial understanding of the philosophical realm. 

Subjects dealt with are, among others: personal identity, the psychophysical problem, 
determinism and free will, ethics and the limits of scientific research, evil as a 
philosophical problem. 

Among the works studies (one at each running course): R.L. Stevenson's The 
Strange Case of Dr, Jekyll and Mr. Hyde; G. Orwell, Animal Farm and 1984; W. 
Golding, Lord of the Flies. 
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 טכנולוגיה ויצירה אמנותית , מוזיקה
Music, Technology and Artistic Creation 

 
 84134: מספר קורס

 אודיו/קטעי וידאו+  שיעור: אופן הוראה 
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
ת ס הניח פיתגורס א”לפנה 6-במאה ה: מוזיקה הייתה מאז ומעולם קשורה בטכנולוגיה ובמדע

התגבשה תורת האקוסטיקה  19-ובתחילת המאה ה, היסודות המתמטיים והאקוסטיים של המוזיקה

היוו נקודת מפנה  , בהן נולדו הטלפון והפונוגרף, 1876-7השנים . לכדי ענף מדע בינתחומי נפרד

לשמור ולנגן אותו , מאותו רגע ואילך אפשר היה לשעתק". חומר"קול הפך ל: באבולוציה המוזיקלית

כשהפכה טכנולוגיה זו לנגישה ואמינה יותר חקרו . או לשדר אותו באמצעות כבלים למרחקים, מחדש

באופן דומה .  אנרים אמנותיים חדשים'האמנים את האפשרויות הגלומות בה ויצרו באמצעותה ז

החלו להופיע כלי נגינה אשר הפקת הצליל בהם , 20-כאשר הפך החשמל למסחרי בתחילת המאה ה

ואילך הואץ  20-של המאה ה 70-החל משנות ה. ונה לחלוטין מכל כלי מוזיקלי שנוצר אי פעםהייתה ש

כלים דיגיטליים והאינטרנט הפכו לחלק אינטגרלי בעשייה , כאשר טכנולוגיית מחשבים, תהליך זה

 . היצירתית של מוזיקאים ואמני סאונד

 

סטורית של התוצרים האמנותיים מציע סקירה הי" טכנולוגיה ויצירה אמנותית, מוזיקה"הקורס 

, 17-נגינה מכניים אוטומטיים של המאה ה-החל מכלי, שהתאפשרו בעקבות התפתחות הטכנולוגיה

וכלה במוזיקת מחשבים ושימוש , כלי נגינה אלקטרוניים מוקדמים, כלי הקלטה, דרך מכונות דיבור

 . 21-ברובוטים כמבצעים במאה ה

 
 
Music, Technology and Artistic Creation 

 
Lecture + video/audio excerpts 
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
Music has always been related to science and technology: in the 6th century BC 
Pythagoras has laid the mathematical foundations of music, and by the 19th century 
Acoustics established itself as an independent interdisciplinary science. The birth of 
the Telephone and the Phonograph in 1876 and 1877 respectively, marked the 
beginning of a new era in music evolution: sound has been transformed into 
“material”. From that moment on it was possible to reproduce sound, to store and 
replay it, to transmit it miles away through cables.  Later, when such technology 
became more accessible and reliable, artists explored the new possibilities it offered, 
and came to create new artistic genres. In a similar way, following the rise of 
electricity at the beginning of the 20th century, new musical instruments were born, 
instruments that produced sound in an unfamiliar way. From the 1970's onwards this 
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process only accelerated, when computers, digital instruments and the internet were 
introduced and became widely used by musicians and sound-artists.  
 
This course explores such focal points in the evolution of music, all made possible 
through technological progress, from music automata and automatic mechanical 
instruments of the seventeenth century, through speaking machines, recording devices, 
early electronic musical instruments, to computer music, controllers, and the use of robots 
as performers in the present day.  
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 פיתוח מיומנויות ליזמות חברתית אפקטיבית
 

Developing Competencies for Effective Social Entrepreneurship 
 84101: מספר קורס

 
 פרונטלי: אופן הוראה

 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות

 אין: דרישות
 

  :מטרת הקורס
המשתתפים בסדנא . ים חברתייםניהול וארגון פרויקט, הקורס מקנה למשתתפים כלים מעשיים לייזום

( בקהילה שחשוב להם לקדם אותה וכדומה, ביישוב שלהם, בשכונה שלהם)ייזמו פרויקט חברתי 

המשתתפים יפתחו את . את הכלים שיילמדו בקורס, הלכה למעשה, ויתרגלו באמצעות פרויקט זה

 .פרויקטהיכולת שלהם לרתום אנשים לפרויקטים ולהתגבר על מה שעוצר אותם במימוש ה
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הישראלית  בחברה מעורבות  
Community Service in Israel 

 84140: מספר קורס
 פגישות: אופן הוראה

 גמיש: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
קורס נצמד בסמסטר קודם או במקביל: דרישות קדם  

 
המחאה החברתית שצמחה לאחרונה משקפת ועוסקת בשינויים דרמטיים שעברה החברה 

ק בלימודים אקדמיים תיאורטיים של יעסובסמסטר הראשון הקורס . ראלית בעשורים האחרוניםהיש
  .נושאים חברתיים

במהלך הסמסטר השני יעסקו הסטודנטים בפעילות קהילתית על בסיס שבועי תוך תאום עם עמותות 
אים במהלך פעילות התנדבותית זו יחשפו הסטודנטים באופן פעיל ומעשי לחלק מהנוש. שונות

פעילות קהילתית זו משלבת את הידע האקדמי על החברה . 'התאורטיים שנידונו בסמסטר א
והן , שילוב זה יאפשר הן יישום פורה של הידע התאורטי הנרכש". בשטח"הישראלית עם למידה 

יגישו הסטודנטים עבודה ' בסיום סמסטר ב. הבנה והיכרות מעמיקה יותר של החברה הישראלית
ם בפעילות הקהילתית תוך שימוש בכלים התאורטיים שרכשו בחלקו ניסיונת על מסכמת המבוסס

  .הראשון של הקורס
  
 

Community Service in Israel 
Credits: 2 
Hours: Flexible 
Prerequisites: Passing grade in a pre-assigned course 
In this course students will take part in community service learning on a weekly basis 
in various non-profit organizations. This will expose students in a practical and active 
fashion to some of the theoretical issues addressed in the first part of the course. 
This community service integrates academic knowledge concerning Israeli society 
with a hands-on type of learning. Such integration seeks to promote a productive 
application of the acquired theoretical knowledge, as much as a better understanding 
of Israeli society. At the end of the second semester, students will write a final paper 
based on their community service experience, applying the theoretical tools learned 
in the first semester.  
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 אמונה יהודית במבחן הזמן 

Jewish Faith and Modernity 
 

 84158: מספר קורס
  שיעור: אופן הוראה 

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

 
  :מטרת הקורס

. להעלות נושאים קלאסיים במחשבת ישראל ולבחון אותם לאור החשיבה של האדם המודרני
 .  הקורס גם מקנה ידע בקריאת טקסט פילוסופי מימי הביניים ומחדד את כלי חשיבה

 

 .חוברת לימוד המיועד לקורס זה    :ספרי לימוד

 
Jewish Faith and Modernity 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
The course raises the eternal issues of Jewish Philosophy: What is Man? What is the 
place of morality? How does one make moral decisions? What is the human soul? What 
does Judaism say about Evolution, about modern man and about faith? What does 
Judaism say about the afterlife and why isn’t it mentioned in the bible? This short course 
attempts to give the students a taste of some of the major issues of Jewish philosophy 
from the point of view of modern thinking.  
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 מנהיגות בת קיימא

 
 84141: מספר קורס
 שיעור : אופן הוראה

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

 
ביכולות הטכניות וביכולות , הקורס מכוון ליצור מודעות אודות הדרך בה ניתן להשתמש בכלי הידע

 . ישי וחברתי רצוי והטמעתו בכל מערכות חיינוקיימא המכוונת ליצירת עתיד א-העיצוב בדרך בת
קיימא המאחד בתוכו את תורת המנהיגות המודרנית -בקורס נלמד אודות המרחב הקרוי מנהיגות בת

 . עם עולם הקיימות והאחריות החברתית
, את המאפיינים של האינטליגנציה מוכוונת העתיד, בקורס נלמד את יסודות תורת חקר העתידים 

 .ככלי ליצירת העתיד הרצוי לנו לחברה ולסביבה, להתאמן ביצירת דימויי העתיד  ואת הדרכים
 

 
 
SUSTAINABILITY LEADERSHIP 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
This course hopes to make the students more aware of the methods and means by 
which they can utilize the information they will attain, through both technological and 
design approaches of sustainability allowing both a personal and communal future 
suited to a sustainable life. 
In this course we will learn about the broad topic called sustainability leadership that 
unites both the theories of modern leadership with the world of sustainability and 
social responsibility. 
In this course we will also learn about the foundations of the theory of futurism 
research, the characteristics of intelligence directed to the future and the ways in 
which to practice for the creation a possible future, as a tool for the creation of a 
desirable future for the community and its surroundings.     
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 זהות ועצמיות במעגל החיים
Self and Identity in the Circle of Life 

 
 84138: מספר קורס

 שיעור פרונטלי: פן ההוראהאו
 שעות 2 –הרצאה : שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 : מטרת הקורס

חשיבותו מתעצמת על רקע . הינו מושג מרכזי בדיון אודות התפתחות האדם" זהות"המושג 

זהות נחשבת . טכנולוגי בפני היחיד בחברה –ההתפתחויות והדרישות שמציב העידן המודרני 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מנסות , כתופעה מורכבת ורבת פנים ודיסציפלינות שונות כפסיכולוגיה

 .להתמודד עם היבטים שונים של חקר התופעה

תיאוריית . בהקשרים שונים של החיים החברתיים" עצמיות"ו" זהות"הקורס יעסוק בהבנת המושגים 

אשר רואה בכינונה ועיצובה של זהות מאמץ , Giddens (0880 )  המוצא לדיון תהיה התיאוריה של

של ליבת הזהות ויחד עם  מסוימתאשר מתקיים תוך שמירה על קוהרנטיות , מאורגן של רפלקסיביות

במהלך הקורס יידונו סוגיות שונות  . השתנות תמידית של נרטיבים ביוגרפיים של הפרט, זאת

, חברתית  וכדומה, עצמית, דתית, תיתעד, לאומית, מגדרית: הנוגעות לפנים השונים של הזהות

 .בחברה מודרנית גלובלית ווירטואלית

Self and Identity in the Circle of Life 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 

The term "identity" is a central concept in the discussion about human development. 

Its importance is intensified in light of developments and requirements posed by the 

modern-technological era to individuals and society. A range of disciplines 

like psychology, sociology and anthropology are trying to deal with the different 

aspects of researching this complex, multifaceted phenomenon of “Identity”. 

The course deals with understanding the concepts of "identity" and the "self-concept" 

in different contexts of social life. Theory of departure for discussion is the theory of 

Giddens (1991), which considers the establishment and modeling of an identity as a 

reflexive organized effort, which takes place while maintaining a certain coherence of 

the core identity, and yet constantly changing biographical narratives of the 

individual. The course will discuss various issues regarding the many facets of 

identity: gender, national, ethnic, religious, self, social, etc. in a global modern and 

virtual society. 
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 נשים במקרא בראייה סוציולוגית פמיניסטית

a sociological feminist perspective –Women in The Bible  
 

 84151: מספר קורס
 שיעור פרונטלי: אופן ההוראה

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

 
 : מטרת הקורס

בראשית הסמסטר נכיר . ך כמושא מחקר מרכזי"תנהקורס  יעמיד במוקד הדיון את הנשים הגדולות ב

בהמשך הסמסטר נדון בסיפוריהן . תיאוריות פמיניסטיות מודרניות ונגדיר מהי סוציולוגיה פמיניסטית

ת ולתפוס מקום הפטריארכלילנצח את השיטה , באומץ ובתושייה, המרהיבים של נשים שהצליחו

 . ר של גבריםכי שהינו סיפו"מרכזי בתקופת המקרא ובסיפור התנ

 
 
 
 

Women in The Bible – a sociological feminist perspective 
 
Lecture – 2 hours 
Prerequisites: None 

 
The main theme of the course will be the women in the Bible as a main research 
object. The beginning of the semester will be dedicated to Modern Feminist Theories 
and we will define what Feminist Sociology is. Following, we will discuss the stories 
of the greatest- bravest women in the Mikra period and their place and contribution to 
the patriarchal society, from a sociological-feminist view.  
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 פיתוח מיומנויות חשיבה 
Development of thinking skills 

 84135: מספר הקורס
 2: עות שבועיותש
 2: קודות זכותנ

 פטור באנגלית -דרישות קדם
 אנגלית: שפת הלימוד

 
 :מטרת הקורס

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

 
Development of thinking skills 

Course number:  
Teaching language: English 

 
Goals: 
Thinking algorithms problem solving methods and their component will be studied 
by introducing models of problems, thinking tools for problem solving (TRIZ) and 
models of solutions. 

 
The TEMPUS "Development thinking skills course" will study the thinking 
algorithms and their use in different academic fields such as:  
•Engineering  
•Science and natural systems 
•Marketing & Entrepreneurship 
•Management  
•Storytelling, films, humor, war strategies, games and toys, crime mysteries etc. 
The course will consist of three students' conferences and project competitions held 
throughout the academic year. 

 
"Development thinking skills" course aims: 
•To appreciate how problem solving can be improved by utilizing thinking 
algorithms, that are used as a main tool for generating innovations in many aspects 
of our lives.  
•To understand the methods we use for solving conflicts and improve our decision-
making process in our everyday activities. 
•To effectively evaluate and carry out problem solving by understanding conflicting 
demands, use suitable thinking tools and choose the ideal solution. 

 
Learning outcomes and benefits: 
•Understand and explain the systematic process of problem solving. 
•Identify, classify, define and analyze problems. 
•Evaluate which thinking algorithm should be used for problem solving and decision 
making. 
•Systematically generate solution and innovative ideas practicing thinking skills. 
•Choose the "ideal solution" for your problem. 
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 כתיבה מקצועית באנגלית 

Professional Writing in English 
 

  84133: מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה

 2:שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 פטור אקדמי באנגלית : דרישות קדם

 
 

כדי לתת בידי הלומדים  , קנות מודעות להיבטים הכתובים של ארגונים ומוצריםמטרת הקורס הינה לה
, סוגי הכתיבה שהקורס יתייחס אליהם כולל קורות חיים. ים של כתיבה טכנית ומקצועיתכלים בסיסי

, הקורס יתנהל באנגלית. וכתיבת מדריכים למוצרים טכניים, מצגות, תכתובת משרדית ואינטרנטית
, נושאים הקשורים בעיצובהקורס בנוסף ישלב . לשיפור מיומנויות דיבור בנוסף למיומנויות כתיבה

 . וביישומי מחשב בסיסיים, בעבודה משותפת בקבוצות ,בעריכה
 
 
 
 
 

 
Professional  Writing in English 
 
Lecture  
Hours: 2 p. wk  
Credits: 2 
Prerequisites: Completed EAP  
 
 
This course is designed to make students aware of the written aspect of organizations 
and products, to provide them with basic tools of technical and professional writing. The 
types of writing that the course will address include the resume and curriculum vitae, 
office and internet communications, presentations, and writing technical manuals. The 
course is conducted in English, to enable practice of spoken as well as written skills. 
Other topics covered in the course include document design, revision, peer and group 
work, and basic computer programs.  
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 כלכלה גלובלית ותמורות אזוריות 
Global economics and regional influences 

 

 84123: מספר קורס

 

 שיעור : אופן הוראה

 שעות  2 -הרצאה : שעות שבועיות

 2: נקודות זכות

 אין: דרישות קדם

 

 :תיאור הקורס

ית לזירה צריכה וייצור מהזירה המקומ, הגלובליזציה של הכלכלה מתייחסת להעברה של מסחר

תפיסות לוקאליות מפנות את מקומן לתפיסות גלובאליות , בעידן התקשורת הדיגיטאלית. הגלובאלית

הקורס נועד להקנות כלים תיאורטיים ואמפיריים . סימולטאנית ומבוזרת, זמינה, של צריכה מיידית

היחסים בקורס נדון ביחסים הבינלאומיים כנגזרת של . להבנה של המסחר והכלכלה הגלובאלית

נדון במסגרת , כמו כן. תלות הדדית ופוליטיזציה של הכלכלה, יחסי בריתות ואינטרסים, הכלכליים

קרן המטבע : כמו, במוסדות הגלובליים המווסתים והמובילים את הפעילות הכלכלית העולמית, הקורס

ולם נעמוד גם על ההשפעות והתמורות בכלכלה של מדינות בע. הבנק העולמי ועוד, העולמית

ניתוח המגמות . בניצול של יתרונות יחסיים בכלכלה העולמית ובכריתת בריתות כלכליים, הגלובלי

המשבר הכלכלי , בכלכלה הגלובאלית יעשה תוך מתן דוגמאות פרקטיות מחיי הכלכלה הישראלית

 . האמריקאית ועוד, העולמי והכלכלה הסינית

-מגיאו; קני מפתח וחוקים במערכת הגלובליתשח, שחקנים: בין נושאי הקורס ילמדו מושגים כגון

;  השפעות ארוכות טווח וקצרות טווח על כלכלת העולם; גלובליזציה בצלחת: כלכלה-פוליטיקה לגיאו

; חוקים וויסות במערכת הגלובלית; תלות גומלין ואינטראקציה פנימית –כדור הארץ , אזור, מדינה

חברות בינלאומיות ; איות וכלכליות בעולם הגלובליבריתות צב; מוסדות וארגונים בכלכלה הגלובלית

 כחלק של הכלכלה הגלובלית

 

 

 

Global economics and regional influences 

Lecture 2 hours,  

2 credits 

 

Economic globalization refers to the transfer of trade, consumption and production in 

the local arena. Era of instant communication turns global concepts for immediate 

consumption, availability and similar tastes into mainstream. The course aims to 

provide theoretical and empirical tools for understanding of global trade and 

economy. Course will discuss international relations as a derivative of economic 

relations, relations between alliances and interests, interdependence and 

politicization of the economy. We will also discuss global institutions that regulate and 

lead the global economy activities such as IMF and World Bank. We will also apply to 

changes that impact the world in the globalized world economies, the effects of short 

and long term, survivors of a global economy benefits and economic 

alliances. Global trends analysis will be providing examples for historical and 
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contemporary reality in the world and in Israel.  

 
 

דיוקנה של פירנצה דרך קורות חייה של  –רוצחים ומאהבים , פטרונים –י 'המדיצ
 אחת המשפחות החשובות בתרבות האיטלקית

 

  84150: מספר קורס

 שיעור : אופן הוראה 
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 

שחיה , משפחת בנקאים מהמשפחות העשירות והחשובות של הרנסנס האיטלקי, י'משפחת מדיצ

בפוליטיקה ובאמנויות של איטליה , התביעה חותמה בכלכלה, 03-ופעלה בפירנצה החל מהמאה ה

הפך , שעלה ושגשג במקביל לעליית הרנסנס האיטלקי בפירנצה, ים'עושרם של המדיצ. ואירופה כולה

 הרנסנסבה למדו גדולי , וממקימי האקדמיה לאמנויות, האמנות הגדולים של הרנסנס אותם לפטרוני

 .האיטלקי

, שהוציאה מתוכה פטרוני אמנות, י'בקורס זה נראה כיצד עלייתה ונפילתה של משפחת מדיצ

זמנית גם -אך בו, (מלכת צרפת, י'מריה די מדיצ)אפיפיורים ואף מלכה אחת , קרדינאלים , בישופים

בירתה של טוסקנה ומקום , משקפת את עליית הרנסנס האיטלקי בפירנצה, שערוריות רבותהפיקה 

 .לידת הרנסנס

 

The Medici's – Patrons, Murderers and Lovers – A portrait of Florence through 

the life of one of the most important families of the Italian culture 

 The Medici family, a family of bankers, one of the most wealthy and important 

families of the Italian Renaissance, can be traced back to the beginning of the 13th 

century. The Medici's made their mark on the economic, politic and arts of Italy 

specific and Europe in general. The Medici's wealth, which has been flourished in 

parallel of the rise of the Italian Renaissance, made them the great renaissance art 

patrons and the founders of the "Academia" (the art academy), in which most of the 

great renaissance artists had been studied. 

 In this course we will see how the rise and fall of the Medici family, from which 

came out great patron, bishops, cardinals and even one queen (Maria di Medici, 

queen of France), but at the same time produced a notorious scandals, reflects the 

rise and fall of the Italian renaissance in Florence, capital of Toscana and the birth 



 לימודים כלליים, ג "ידיעון תשע___________________________________________ 
 

28 

place of the renaissance. 

 

 

 התפתחות של מהפכה: מוסיקה של שנת הששים
Music of the Sixties: Evolution of a Revolution 

 
  84140: מספר קורס 
 שיעור : אופן הוראה

 שעות   2 -ה הרצא: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות
 ות\ות וזמרים\עדיפות לנגנים: דרישות קדם

 
 להקנות תובנה למקורות מוזיקת הרוק ולחווות את המוזיקה דרך שירה ונגינה: מטרת הקורס

 
במוסיקה . והמוסיקה של שנת הששים לא שונה, מוסיקה הינה השתקפות של ציביליזציה ותרבות

  . ל מהפכהשל שנת הששים משתקפת עשור ש
The proposed course is a multi-faceted look at the music of that era.  We will focus 
on particular bands, genre, musicians and composers that illustrates the main 
directions of sixties music as well as departures from mainstream.  The course will 
also touch upon the political, cultural and technological upheavals that influenced 
sixties music.   

 
The music of the sixties also represents an evolution of previous popular musical 
genres, including blues, jazz, swing, rock and roll, country music, with additional 
influence of Latin and African rhythms.  
  
 The proposed course is a multi-faceted look at the music of that era.  We will discuss 
particular bands, genre, musicians and composers that illustrates the main directions 
of sixties music as well as departures from mainstream.  Each student will be 
assigned a significant persona from this era, and will be asked to contribute 
appropriate background both during the course and as a final assignment.   

 
A unique feature of the course is its  "hands-on approach".  In each class, we will 
learn several songs which represent the topics under discussion, and students who 
are musicians will play the songs (thus, at the end of the course, we intend to have at 
least one live performance of the 'rock and roll band'). The songs in the course have 
been selected for their lyrics, playability, and the stories they tell about the evolution 
and revolution in popular music in this era, in the fuller context of social change and 
current events at the time. 

 
During the final class, those students who are musicians and singers will present a 
"rock concert" covering the songs learned during the course. 
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 קורס יוגה 
 

 84154: מספר קורס 
 

 מעשי+ פרונטלי  –אופן הוראה 
 2 –שעות שבועיות 

  0 –נקודות זכות 
 אין –דרישות קדם 

 
 מטרת הקורס

 
הכרת תנוחות בסיסיות ביוגה תוך תשומת לב , לי'לימוד תורת היוגה בהתאם לתפיסתו של פטנג

הקניית מושגים . יוגה( תנוחות)לימוד סוגים שונים של נשימה ושילוב של נשימה עם אסנות , לגוף
מדיטציה , הבנת תפיסת היוגה ושילובה בתרגול ובחיי היום יום. בסיסיים ביוגה בשפה הסנסקריט

. פחדים ולחזק את המערכת החיסון בגוף, חרדות, הקניית כלים להשתחרר ממתח, חיבור לגוףו
 .לחדד את יכולת הריכוז ולמקד את המחשבה
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 מערכת היחסים בין כדור הארץ ליצור ולצריכה  -מבוא לקיימות 

 84118: מספר קורס

   
 שיעור : אופן הוראה 

 2: שעות שבועיות
 2: נקודות זכות

 אין: ות קדםדריש
 
 

הקורס יבחן את ההקשרים .  הקניית מודעות למושגי יסוד בקיימות בדגש על היבטים של ייצור וצריכה

 .הרחבים בין המשבר הסביבתי הגלובלי לבין הדרכים בהן מנוהל ומעוצב הפיתוח האנושי

לכות נבחן את ההש, בקורס נערוך סקירה של השפעת הפעילות האנושית על המערכות הגלובליות

של השינויים הללו ונבחן לעומק את מושג הקיימות ואת הדרכים שבהם ניתן ליישמו בתחומי 

 . התעשייה

 
 

 :ספרי לימוד
1. Brown, Lester., Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization, Earth Policy 

Institute, 2008 
 

הוצאת   ,תרבות הצריכה, תמונת מצב –צורכים עולם , עורכים) אידלמן עמיר ,דב חנין ,פרומקין רון
 2110, בבל
 
 
 

http://readingmachine.co.il/home/contribs/1155470071
http://readingmachine.co.il/home/contribs/1107777367
http://readingmachine.co.il/home/contribs/1107777367
http://readingmachine.co.il/home/contribs/1155470128
http://readingmachine.co.il/home/contribs/1155470128
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 קיימות מקומית

Local Sustainability 
 

 16048: מספר קורס
 

 שיעור : אופן הוראה
 2:שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין : דרישות קדם

 
עד שנת . מתושבי כדור הארץ בישובים עירוניים 51%-עם תחילת האלף השלישי מתגוררים למעלה מ

 4טרופולינים מספר התושבים יעלה על מ 035-ב; מאוכלוסיית העולם תהיה אורבנית 85%, 2121
 .מיליון

אבטלה גוברת : תהליך העיור המואץ יוצר מצוקות חריפות המשפיעות על אורח החיים העירוניים
התדרדרות התשתיות העירוניות והשירותים הבסיסיים ; תנאי דיור ירודים; ופגיעה בביטחון האישי

זיהום , פגיעה באיכות מי השתייה, חים פתוחיםמחסור בשט; ת תקציבייםגירעונו; (חינוך, בריאות)
וחשיפה גדולה ; בעיות תחבורה וניעות; מפוקח-פיתוח עירוני בלתי; אויר ומפגעים סביבתיים אחרים

המקורות . מפליטות גזי החממה 85%בתוך תחום השיפוט של הערים מתרחשות  . יותר לאסונות
 . פול בפסולת ובנויאיסוף וטי, ייצור אנרגיה, הראשיים כוללים תחבורה

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מושגים וכלים בסיסיים להבנת סוגיות הפיתוח המקיים ברמה  
, הן בעולם והן בישראל, הקורס מציג בפני הסטודנט את התפיסות הבסיסיות והבעיות.  המקומית

 .ומסגרות מדיניות ותכנון שנוצרו כדי להתמודד איתן
 
 

 :חומרי לימוד
1. Cities People Planet: Urban Development and Climate Change, Girardet, H., 

Wiley Publishers, 2nd Edition, 2004. 
 

( Ecological Footprint)המדריך האקולוגי . 2114. מרינוב. א, חיים. א, .מ, ר'קיסינג .8
עיונים . ככלי לאומדן השפעת הפעילות העירונית על משאבי הטבע ואיכות הסביבה

 . 80-08(: 0)ב, שאבי טבע וסביבהבמ
יחסי שלטון ? מי שולט: "ספר ועידת השלטון המקומי: שור אופקים חדשים לשלטון המקומי .2

  2115, "שלטון מקומי-מרכזי
   2110, "תקציב והרשויות המקומיות, סביבה –פיתוח בר קיימא " .3
, רסהיימרפלו?, דמוקרטיה למראית עין, הגרעון בדמוקרטיה המקומית, שלמה, חסון .6

2110 
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Local Sustainability 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
In the beginning of the third millennium, more than 50% of the world's population is found 
in cities. By 2020' 75% of the world's population will turn urban, in over 135 cities the 
number of residents will exceed 5 million. The rapid urbanization process creates 
enormous pressures and challenges to the quality of living the cities can provide; 
unemployment rises. Personal security declines, living conditions deteriorate local 
infrastructure and basic services (health, education) decreases. Cities face budget 
deficits, lack of open spaces, deterioration in water and air quality, transport problems and 
a greater exposure to natural hazards. 75% of Green House Emissions take place in 
cities, deriving from energy usage in building, transportation and waste. 
The course intends to introduce the basic understanding of local sustainability and the 
challenges facing modern cities. The students will study policy frameworks and best 
practices from around the world that are tackling these challenges and developing new 
models for urban living.  
 
 



 לימודים כלליים, ג "ידיעון תשע___________________________________________ 
 

33 

  
 

 מדארווין ועד היום-הבעות פנים
Facial Expressions-from Darwin until the present 

 
 84128: מספר קורס

 
 שיעור : אופן הוראה

 2: שעות שבועיות
 2: ת זכותנקודו

 אין : דרישות קדם
 

 : מטרת הקורס
קרימינולוגית , פסיכולוגית אנתרופולוגית אבולוציונית: הכרת שטח הבעות הפנים מנקודות מבט שונות

 .והקניית היכולת להשתמש בהם ,הכרת הכלים המקובלים בשטח למדידתן ובחינתן ,ותקשורתית
 

החל מדארווין ועד   ,השנים האחרונות 140הקורס יסקור את התפתחות המחקר בשטח זה לאורך 
  .למחקרים בני זמננו

 :סקירה זו תעשה דרך לימוד נושאים שונים כגון
ומהן הבעות הפנים " מעורבים"ורגשות " טהורים"רגשות  ,"אחרים"רגשות  ,"בסיסיים"הרגשות ה 8

 ,המאפיינות אותם
 ,תורשה של הבעות פנים ,בעות פניםשל ה" חותמת אישית" ,אוניברסאליות של הבעות פנים וביטוייה

 ,וטורט ,אוטיזם ,סכיזופרניה ,דיכאון :מאפייני הבעות פנים בתסמונות שונות כמו
 , הגורמים המשפיעים על תפישת הבעות פנים

 , ם אותןהמאפיינימהן פנים אטרקטיביות ומהם המדדים המתמטיים 
  .וגוהבעות פנים כמנבאות את אופי הקשר ומשך הקשר שבין בני ז
 :דוגמאות לנושאים המיושמים בתחום הביטחון שידונו בקורס הן

מאפייני הבעות פנים של  ,כמדדים לשקר או אמת(  ההשנייהבעות המופיעות לשבריר )מיקרו הבעות 
פ "והמיתוסים הקשורים לזיהוי שקר ע ,פנים מעוררי אמון ," מזויפים"רגשות אמיתיים וכאלה של 

 .הבעות פנים
השפה המקובלת ביותר  FACS-Facial Action Coding System:נלמד את ה  במהלך הקורס

  .לקידוד הבעות פנים
סדנא זו מתבססת על שימוש בתוכנה  .הקורס יכלול סדנא לשיפור היכולת לזהות מיקרו הבעות

  .פול אקמן המוביל בעולם בתחום הבעות הפנים' י פרופ"שפותחה ע
 

 
 :ספרי לימוד

1. Ekman, P. Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve 
Communication and Emotional Life (Henry Holt and Company, New York, 2003) 
Chapter 5 pp.82-109, Chapter 6: 110-147, Chapter 7 :148-171, Chapter 8:172-189, 
Chapter 9:190-212. 
 
2. Ekman, P. Telling lies: clues to deceit in the marketplace, marriage, and politics. 
Third edition (W.W. Norton, 2002) Chapter 5 pp.123-161. 
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Facial Expressions-From Darwin until the present 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
This course aims to give theoretical knowledge and basic tools for coding analyzing 
facial expressions. 
This course discusses various topics in the field of facial expressions from different 
points of view: 
Evolutionary, Ethology, Anthropology, Psychology, Communication, Genetics, 
Criminology and Computer vision. 
The 140 years of research in that field will be described thoroughly since Darwin until 
these days using computer graphics in airports. 
The topics that will be discussed in this framework are: 
The heredity basis for facial expressions, individual and family facial expression 
signature, embryos’ facial expressions and syndromes including lack of facial 
expressions and or facial perception, facial expressions in health psychology, the 
factors that influence facial perception, facial attractiveness and how can facial 
expressions predict pair stability. 
We will also discuss Micro expressions and other indicators messages’ reliability. 
Methods for coding and analyzing facial expressions will be discussed. 
The course will include a workshop for improving the ability to recognize micro and 
subtle expressions, based on METT and SETT -tools that were developed by Prof. 
Paul Ekman, one of the most important pioneers in that field. 
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 תרבותיות-מהעליות הציוניות ועד לעלית הרב: תמורות בחברה הישראלית
Transformations in Israeli Society: From Zionism to Multiculturalism 

 
 84108: מספר קורס

 
 פרונטלי: אופן הוראה

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

 
היכרות עם קווי המתאר של החברה לאור התמורות . הבנת החברה הישראלית ודפוסיה הייחודיים

על , סיקרת המגזרים והניגודים שמכוננים את החברה בישראל. ז העליות הציוניותשהתחוללו בה מא
יחסי , יחסי חילוניים ודתיים, דיון בסוגיות של זהות אתנית ולאומית. ידי יישום גישות סוציולוגיות

, תרבותיות-נפילת מדינת הרווחה וצמיחת הרב, יחסי מגדר, סוגי האזרחות בישראל, ערבים-יהודים
 . גת מגוון פרשנויות לתהליכים הפוקדים את החברה בימינו בהקשרה המקומי והגלובליתוך הצ

ערבי מן -היווצרות הקונפליקט היהודי. ההתיישבות ויסודות החברה והמדינה, העליות הציוניות
רוסים , מזרחים, דתיים וחרדים, ערבים: מגזרי החברה השונים במרכז ובשוליים. העליות ועד לימינו

חברתי ומדינת הרווחה  שוויון-אי, מעמדות כלכליים. האזרחות הישראלית על סוגיה. םואתיופי
 .תרבותיות והשפעת הגלובליזציה והתקשורת-עליית הרב. הישראלית

 
 ספרי לימוד

 .2110, האוניברסיטה הפתוחה, מגמות בחברה הישראלית, (עורכים)אפרים יער וזאב שביט 
 .2111, אוניברסיטת תל אביב –וצאת רמות ה, חברה במראה, (עורכת)חנה הרצוג 

 
 

Transformations in Israeli Society: From Zionism to Multiculturalism                    
 

Lecture 
2 hours 
2 credits 
Prerequisites: none 

 
Understanding Israeli society and its unique social patterns. An introduction to its 
contours in the light of the transformations it has undergone since the Zionist 
migrations in the late nineteenth century. A presentation of the various sectors that 
constitute Israeli society, through the application of various sociological approaches. 
A discussion of such topics as ethnic and national identity, gender relations, the 
decline of the welfare state and the rise of multiculturalism, by way of examining a 
host of interpretations of social processes in a local and global context. 

 
The Zionist migrations, settlement and the foundations of state and society. The 
formation of the Jewish-Arab conflict from the Zionist migrations to present-day 
Israel. Social sectors in the center and the periphery: Arabs, Ultra-Orthodox, Oriental 
Jews, Russians and Ethiopians. Israeli citizenship in its various forms. Economic 
class, social inequality and the role of the welfare state. The rise of multiculturalism 
and the impact of globalization and the media.  
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 הסיפור בקיצור  
 

  84118מספר קורס 
 שיעור  :אופן הוראה   

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

 
 
 

 ואורחות  ערכים,  להקניית ידע,חשוב לחינוך אמצעי בכל התרבויות  הסיפור הקצר שימש מאז ומעולם
 .ולעיצוב ההשקפות המוסריות והפוליטיות של האדם, חיים

בין אם זה תיאור מחקר  , לספר שהוא נדרש לעיתיםהסיפור  בבנייתסטודנט מיומנות יקנה להקורס 
 .הצגת בעיה כלשהיא ופתרונה או פענוח יצירה אומנותית, מדעי שעשה

סיפורים קצרים מרכזיים שנכתבו או סופרו מימי קדם  המבנה ופענוח התוכן של זאת באמצעות ניתוחו
                                                                              שנה 5,000מלפני  ואכדייםהחל מסיפורים שומריים . ועד ימינו אלה

עבור דרך השירה  , התלמוד והמקרא, האגדה, ך"סיפורי התנ, דרך סיפורי האיליאדה והאודיסאה
                                                                         .הסיפור הקצר המודרני ועד לכתבה בעיתון או ידיעה בחדשות, לסוגיה

 :הקורס יאפשר
 הרחבת אופקים בנכסי תרבות בתחומי הפרוזה והשירה  -
 הבנת הנקרא במפגש עם טקסטים מורכבים -
 רכישת מיומנות במלאכת הצמצום והעמידה במגבלות זמן -
 בצורה מעניינת ותמציתית( מול קהל)הצגת דברים בפומבי  -
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 Short Films  -סרטים קצרים  
  88121: מספר קורס

 שיעור : אופן הוראה 
 2: שעות שבועיות

 2: נקודות זכות
 אין: דרישות קדם

 
 
 

 מטרות הקורס
 

הקורס מיועד להקנות ללומדים הכרות עם השילוב ההרמוני של הקול והתמונה כפי שהם משתקפים 
החדישים  םויזואליי-הקורס מציג כיצד לרתום את האמצעים הטכנולוגיים האודיו. בסרטים לסוגיהם

כך שהמסר יובן מיד ויעבור גם , (פרוזה או שירה)או מבע קולנועי אומנותי , להעברת מידע מורכב
במסגרת הקורס תתקיים התנסות בהפקות קצרות כגון קליפ . וגם בהיבט הרגשי יהקוגניטיבבהיבט 

 .המשמש בסיס לפעילות חינוכית, סרט הדרכה מקצועי או סרט אמנותי קצר,מוסיקלי
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 יכרון בישראל שואה וז
Holocaust and Collective Memory in Israel 

 
 84158: מספר קורס 

 
  שיעור:אופן הוראה 

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

 
רצח . מיום הקמתה נדרשו החברה והממשלה בישראל לסוגיית ההתמודדות הציבורית עם השואה

היווה במידה רבה את הרקע ההיסטורי שזירז , עולם השנייההעם היהודי על ידי הנאצים במלחמת ה
וככזו נוכחותה מרחפת בכל העת על . שבה כל אזרח רביעי היה פליט מאירופה, את הקמת המדינה

קורס זה מבקש לבחון את כברת הדרך שעשתה . לחברה היהודית העצמאית שהתגבשה בישראל
הדבר ייעשה באמצעות בחינה . ייה בישראלהחברה הישראלית בבואה לנסח את הנצחת השואה ואופ

של אירועי מפתח בתולדות ישראל שהשפיעו במידה רבה על התפיסה הציבורית של החברה את 
וכן התמודדות של מגזרים . משפט אייכמן ואחרים, קאסטנרמשפט , הסכם השילומים: כגון. השואה

 . האסלאםיקה וארצות יוצאי צפון אפר, כמו החברה החרדית, בחברה הישראלית עם השואה
ונשאל האם הוא אכן בר קיימא או שמא זהו " זיכרון הקולקטיבי" -כמו כן בקורס נבחן את מושג ה

מושג מופשט המבקש להציג מציאות שנדמה שהיא קיימת אך למעשה אין בו כדי להגדיר את ייחסם 
 . ורישל המגזרים והעדות המרכיבים את החברה הישראלית כלפי השואה כמאורע היסט

 
 

 :ספרי לימוד

 .בוס הקורסלרשימת הקריאה כפי שהיא מופיעה בסי
 
Holocaust and Collective Memory in Israel 
 
Lecture  
2 hours, 2 credits 
Prerequisites: None 
 
World War II and the Jewish genocide during it, directly affect the state of Israel and 
the Israeli society. This course seeks to examine the shaping of the collective 
memory of the Holocaust in Israel that brought us as a society to commemorate the 
Holocaust as they are today. 
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 פעולה ומחשבה-צילום

Action and Reflection -Photography 

 84155: מספר קורס

 שיעור : אופן ההוראה

  2 :שעות שבועיות

 0:  נקודות זכות

 אין : דרישות קדם

 ט ומדעים בלבד"נה, פתוח להנדסה

 העיוניים והמעשיים במטרה, הקורס יציע הכרות עם מדיום המרתק של הצילום על היבטיו השונים

מסרים לצרכי עבודה לשכלל את היכולות האישיות לשימוש אפקטיבי בצילום כאמצעי לתיעוד ולעברת 

 . ופנאי

כמו למשל תפעול , יסוד מעשיים בצילום הקורס יעביר מושגי. הקורס ישלב לימודים מעשיים ועיוניים

   .שימוש במצבי אור שונים, קומפוזיציה, המצלמה

חלקו העיוני של הקורס יסקור עבודות של אמני צילום חשובים בעבר ובהווה ויקנה הבנה יותר עמוקה 

של  (לינגואה פרנקה)" כשפה המדוברת"יושם דגש על הצילום . ם הצילום בהיבטיו הרעיוניים של מדיו

התרבות החזותית שלנו וכן על החיבור בן הצילום לתכנים המרכזיים של התרבות החזותית כמו 

היבט זה יבטא  .למשל היבטים שונים של זהויות אינדיווידואליות וקולקטיביות בחברה עכשווית

 .    של דימויים" כתיבה"מיומנויות האוריינות החזותית בהקשר של    למעשה את
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Photography Action and Reflection 
 
Lecture  
2 hours,  
0 credit 
Prerequisites: None  
 
This is an introductory course to the fascinating medium of photography. The course 

will combine practical and theoretical studies.  It will introduce basic camera 

operations and techniques such composition, lighting and basic photographic studio 

practice.  The theoretical studies will explore the works of leading practitioners past 

and present and will emphasize the role of photography as the ”Lingua Franca” of our 

visual culture .  The course will enable its participants a deeper understanding of the 

photographic medium both in theory and in practice.  These proficiencies could be 

applied then both for professional and personal endeavors.      
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 פטור מלימודי אנגלית

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

 

כל תלמידי המכון חייבים להשלים את לימודי האנגלית ולהגיע לרמת פטור בתוך שנתיים 
 .ת לימודיהם לתוארמתחיל

 

 :אפשר להשיג באופנים הבאים, פטור מלימודי אנגלית
 

 :על סמך מבחני מיון. 1

 .בעת הרישום ללימודים במכון, (034, כיום)ציון פטור בבחינה הפסיכומטרית הארצית . א

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

 

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

 סמך לימודים קודמים -על. 2

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

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

בארצות , שלמדו שנתיים אקדמיות מלאות לפחות במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, סטודנטים .ג
 .דוברות אנגלית

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

 .אנגלית

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

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

 מבחן פטור במכון    .3

שסיימו בהצלחה את לימודי האנגלית במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בארץ , סטודנטים
דרשו יי, לפחות 01באנגלית בציון " פטור"ועברו את הקורס המעניק , שאינם אוניברסיטאות

סטודנטים אלה . כדי לקבל פטור מלימודי אנגלית במכון, להיבחן במבחן פטור פנימי של המכון
המציא למזכירות היחידה ללימודי אנגלית במכון אישור מטעם היחידה לאנגלית כשפה לחייבים 

 .מועד הקורס והציון הסופי, באישור יצוינו רמת הקורס. מן המוסד שבו הם למדו, זרה

 . ודים במסגרת היחידה לאנגלית במכון עד לרמת פטורלימ   . 4
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 קביעת רמת הקורס

 

פי -שתיקבע על, ילמד ברמה המתאימה לו, לעיל 3-0שלא קיבל פטור לפי הסעיפים , כל סטודנט
 (.ם"ר או אמיר"אמי, פסיכומטרי)הציון שקיבל במבחני המיון 

 מבחני מיון. א

ניתן להיבחן גם בנפרד . הכניסה הפסיכומטריתמבחן המיון באנגלית הוא חלק מבחינת . 0
, בינונית, בסיסית, טרום בסיסית: קובע מספר רמות מבחן המיון. רם"אמי/ר"אמיבבחינת 
 .ופטור, מתקדמת

 :הרמה באנגלית תהיה בהתאם לציון הנוכחי בבחינת המיון.  2         

 

 
 רמה

ציון 
 פסיכומטרי

 
 ר"ציון אמי

בסיסית -טרום
*(D) 

 084ד ע 84עד 

 85-88 085-088 (C)*בסיסית 

 011-008 211-208 (B)בינונית 

 021-033 221-233 (A)מתקדמת 

 234 ויותר 034 פטור
 ויותר

 

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

 

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

 .ושבו מצוינת רמת הלימוד שאליה סּוַוג בבחינה, שקיבל

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

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

הם אינם מרוצים  אם, רם"אמי/ר"במבחן אמיכל מועמד או תלמיד במכון זכאים להיבחן . 0
אין . רם קודם"אמי/ר"במבחן אמיאו , שנקבעה להם בבחינה הפסיכומטרית, מרמת האנגלית

 .רם"אמי/ר"אמישניתן להיבחן במבחן , מגבלות על מספר הפעמים
רמתם באנגלית תיקבע על סמך התוצאה , שנבחנו יותר מפעם אחת, למועמד או תלמיד. 8

 .הטובה יותר
לאחר הפסקת , תלמיד שרשויות המכון המוסמכות אישרו את חידוש לימודיו לתואר ראשון. 8

 לפני חזרתו זאת. רם"אמי/ר"אמיחייב להיבחן בבחינת , לימודים של חמש שנים או יותר
לפרטים נוספים על מבחני המיון ומבחני . לפחות" בינונית"ללימודים ולהגיע לרמה 

 .בעמוד הקודם ראה, רם"אמי/ר"אמי
כל המעוניין . ם שלוש פעמים בשנה לפני כל סמסטר"היחידה לאנגלית עורכת מבחן אמיר. 8

 .חייב לגשת למנהל הסטודנטים ולהירשם במועד שיתפרסם
 

 לימודים קודמים. ב
תוכר להם , מן הטכניון או מבצלאל, העוברים למכון מן האוניברסיטאות בישראל, דנטיםסטו

 . אם עברו בהצלחה את הקורס ברמה זו, רמתם באנגלית

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

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

המעניק פטור , ציון מינימלי במבחן המיון הפנימי. סמך לימודיהם הקודמים-מבקשים פטור על
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יהיה חייב לחזור על , מיון הפנימיבמבחן ה 05-סטודנט שיקבל ציון פחות מ. 05הוא  -מהרמה 
 .אותה רמה שממנה ביקש פטור

כפי , ליחידה לאנגלית במכון שמור שיקול הדעת הבלעדי על ההקבלה בין רמות לימוד אנגלית
 .לבין רמות לימוד כפי שהן מוגדרות במוסדות אחרים, שהן מוגדרות במכון

, ים את אחת מן ההגדרות לעילאך הולמ, שלמדו אנגלית כשפה זרה מחוץ למכון, סטודנטים
וללמוד , ר"בסיס המבחן הפסיכומטרי או מבחן אמי-חייבים להציג סיווג לרמת אנגלית על

 .בהתאם במכון

 
 מטרות ומבנה הלימודים

וקורסים שנתיים , B-ו Aהיחידה ללימודי אנגלית במכון מקיימת קורסים סמסטריאליים ברמות  .א
ת לסטודנטים יכולת להבין טקסטים לקריאת החומר הקורסים מיועדים להקנו. D-ו Cברמות 

. הקורסים נערכים במקביל ללוח הזמנים של שנת הלימודים במכון. הביבליוגרפי הנדרש
מעט . 'ב-ו' מערכת השעות במחלקות כוללת קורסים לאנגלית רק לתלמידי שנים א

 .סמסטריאליים ניתנים בסמסטר הקיץ

 : השתתפות בקורסים .ב
על היעדרות . ולכן הנוכחות בהם היא חובה, וגדרים כשיעור וכתרגילהקורסים ביחידה מ

 .יש להמציא אישורים מתאימים, מוצדקת מחמת מחלה או מילואים

 : סיום הלימודים וקבלת פטור .ג
חייב לסיים את , החייב בלימודי אנגלית כשפה זרה, לתואר ראשון במכון' תלמיד שנה א

. תוך שנתיים ממועד תחילת לימודיו במכון, "פטור"לימודיו בקורסי אנגלית ולהגיע לציון 
בכל . בתוספת תשלוםיהיה חייב ללמוד אנגלית בשנה השלישית , שלא יעשה כן, סטודנט

ויוכל , סטודנט לא יוכל להתחיל את פרויקט הגמר שלו לפני סיום חובותיו באנגלית, מקרה
פרק זמן זה )אנגלית להשלים את לימודיו במחלקות האקדמיות רק לאחר קבלת הפטור ב

 (.יחושב על פי לוח השנה הקלנדרית

 :דילוג על רמות .ד

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

 .מודים ברמה הזאתיחויב בתשלום מלא עבור הלי

 :'תלמידים שהתקבלו לשנה ב .ה

חייב להגיע לרמה ', שעבר למכון ממוסד אחר להשכלה גבוהה והתקבל לשנה ב, תלמיד
. בתום השנה הראשונה ללימודיו במכון, "פטור"לפני תחילת לימודיו במכון ולרמת " בינונית"

 .פני תחילת לימודיו במכוןבאנגלית ל" פטור"חייב להגיע לרמת ' ל המתקבל לשנה ג"תלמיד כנ

 :הקלות לעולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית .ו

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

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

 .היחידה   לאנגלית רשאית לבטל אותו במשך השבועיים הראשונים של הסמסטר,   מסוים

 

  תיאור הקורסים

 

 .שעות 168, (C-D" )בסיסית-טרום"קורס ברמה 

 . פעמיים בשבוע, שעות שבועיות 0, קורס שנתי

 .שעות 002, (C)" בסיסית"קורס ברמה 

 .תשעות שבועיו 4, קורס שנתי

 .שעות 56, (B" )בינונית"קורס ברמה 

 .בוקר או ערב, פעמיים בשבוע –בסמסטר הקיץ . שעות שבועיות 4, קורס סמסטריאלי      
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 .שעות 56, (A" )מתקדמים"קורס ברמה 

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


