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 חוגי-דו מסלול בסוציולוגיה .B.A -" בוגר" לתואר לימודים  כניתת

 מטרת התכנית

הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה הן הוותיקות מבין תחומי הדעת של מדעי החברה והן עוסקות בשאלות התשתית של 

 האנושית והחברתית. חברה ותרבות. תחומי ידע אלו מעניקים כלים להבנת הסדירות של ההתנהגות

חוג זה יוכל להמשיך בלימודים מתקדמים בוגר תיתן לסטודנט מבט רחב היקף על החברה הישראלית.  תוכניתה

  באוניברסיטאות הטובות בארץ ובעולם.

 

 בוגרי החוג יוכלו להשתמש בכלים ובידע שרכשו לתחומים הבאים:

 להתאים עשויה, החברה במדעי אקדמית ההשכל הדורשת ,והפרטי הציבורי, הממשלתי במנהל משרה כל .1

 . הללו בגופים בכירות למשרות עד להגיע מאפשרת זו השכלה. החוג לבוגרי

 עיריות, ממשלה משרדי ידי על המועסקים ואנתרופולוגים סוציולוגים על, למשל ,להצביע אפשר ספציפי באופן .2

 .קמנות בנוער ובטיפול, סים"במתנ, קליטה במרכזי ,מקומיות ומועצות

 מקצועות להוראת תיכוניים ספר בבתי הוראה למסלול לפנות יכול ושליחות אתגר בחינוך שרואה מי כל .3

 אשקלון שבמכללת לחינוך במחלקה ללמוד יכול זה בחוג תלמיד. לבגרות החברה מדעי ולהוראת האזרחות

 .הראשון התואר ללימודי השלישית בשנה כבר וזאת, הוראה תעודת לקראת

 ציבוריים גופים שליד חברתי מחקר במכוני כחוקר מקומו את למצוא יכול מחקרית רנותבסק שחונן מי .4

 תואר בעלי מעדיפים אלה בתפקידים. פרסום משרדי של מחקר יחידות או קהל דעת מחקרי ביניהם, ופרטיים

 .שני תואר לקראת לימודים תוך, ראשון תואר לאחר אפשרויות גם נהיש לעתים ךא, שני

 של ובתכנון מרחבי אדריכלי בתכנון שעוסקים, ואזוריות מקומיות במועצות, בעיריות אב ניותתכ של צוותים .5

 בתחום שהתמחו עירוניים ואנתרופולוגים סוציולוגים מעסיקים, שונות אוכלוסיות של צרכים לפי מגורים חללי

 .וסביבה ערים תכנון של במסלול בטכניון ושלישי שני לתואר ללמוד יכולים ראשון תואר תלמידי. זה

. ותעשייתית ארגונית בסוציולוגיה ושלישי שני תואר ללימודי בסיס מהווים ראשון תואר לקראת הלימודים .6

 .אלה בתחומים מומחים מעסיקים ל"צה גם כמו, כלכליים וארגונים תעשיות

 חברה ודילימו פרשנות לימודי, תקשורתבו בעיתונאות לימודים להמשך בסיס לשמש יכול בחוג הראשון התואר .7

 .מתקדמים לימודים במסגרת בארץ שונים אקדמיים במוסדות הניתנים, וסביבה

 להירשם לתואר שני לכל אוניברסיטה ,כמובן ,סטודנט המסיים לימודי תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יכול

מחות שונים שכמה מהם מסלולי הת נםשמציעה תואר מתקדם בסוציולוגיה או באנתרופולוגיה. בכל אוניברסיטה יש

וכן  כבר הוזכרו למעלה, כגון סוציולוגיה ארגונית, תכנון ערים וסביבה, לימודי תרבות ופרשנות, לימודי חברה וסביבה

 התמחויות נוספות כגון: סוציולוגיה רפואית, פסיכולוגיה חברתית, גרונטולוגיה ועוד. 
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 ':א בשנה הלימודים כניתת בנהמ
 
 

 הקורס

 'מס

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 קורסי מבוא וליבה

  4 *תרגיל + מבוא לסוציולוגיה הרצאה

  4 )שנתי(מבוא לפסיכולוגיה חברתית 

 יםמתודולוגים קורסי

  3 *תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה א' הרצאה

  2  שימושי מחשב

  2   תכתיבה מדעי

 יצירה יהודיתקורסי 

  4 )שנתי(  דיתספרות תלמו

 'ב סמסטר

 קורסי מבוא וליבה

 *תרגיל + מבוא לאנתרופולוגיה הרצאה
 
3  

   המשך()מבוא לפסיכולוגיה חברתית 

 ם מתודולוגייםקורסי

 מבוא לסטטיסטיקה א' 3 *תרגיל + מבוא לסטטיסטיקה ב' הרצאה

 יצירה יהודיתקורסי 

   ( המשך) ספרות תלמודית

 

הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ללומדים חוג שני  יםיהמתודולוגם קורסיה
 לפי החוג לפסיכולוגיה. יםהמתודולוגי םקורסיה –פסיכולוגיה 

 
ובאנגלית עד סוף  ,'אחייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה  ,על פי תקנון המכללה

פירוט מלא של החובות ראה  .הלימודים הספציפית תוכניתדה בדרישות המעבר של נוסף לעמי , זאת'בשנה 
 תקנון המכללה. ב

 
 

 .אחרת צוין כן אם אלא, 60 הינו בקורסים" עובר" ציון: הערה
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 :'ב בשנה הלימודים כניתת המבנ
 
 

 נ"ז קורסשם 
 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר

 קורסי ליבה

 מבוא לסוציולוגיה 6 *)שנתי( הרצאה +תרגיל – החברה הישראלית

 וגייםקורסי מתודול

  3 שיטות מחקר איכותניות ואנתרופולוגיות

 +ב' מבוא לסטטיסטיקה א' 2 *שיטות מחקר כמותיות א'

  *קורסי בחירה
 ג' -קורסי הבחירה משותפים לשנים ב ו

  2 הגירה והשתלבות

  2 אקולוגיה סביבה ותרבות

 מתוך הרשימה 1לבחירה   - םסמינריוני

  4 )שנתי( תרבות ארגונית 

  4 מסורת המשכיות ושינוי )שנתי(

  4 )שנתי( ב תרבויות כפתרון לקונפליקטיםשילו-סינקרטיזם

 יצירה יהודיתקורסי 

  4 )שנתי( ספרות מקראית

  4 )שנתי( רעיונות בפילוסופיה יהודית

 'ב סמסטר

 קורסי ליבה

 מבוא לסוציולוגיה  * המשך() החברה הישראלית

 * קורסי בחירה
 ג -ורסי הבחירה משותפים לשנים ב וק

  2 פיתוח שרותי אנוש בהלימה תרבותית

  2 דת וחברה

 ם מתודולוגייםקורסי

 שיטות מחקר כמותיות א' 2 *שיטות מחקר כמותיות ב'

 מתוך הרשימה 1לבחירה  - סמינריונים

   )המשך( תרבות ארגונית

   ורת המשכיות ושינוי )המשך(מס

   )המשך( שילוב תרבויות כפתרון לקונפליקטים-סינקרטיזם

 יצירה יהודיתקורסי 

   )המשך( ספרות מקראית

   )המשך( רעיונות בפילוסופיה יהודית
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שני הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ללומדים חוג  הקורסים המתודולוגיים
 לפי החוג לפסיכולוגיה. לוגייםהמתודו םקורסיה –פסיכולוגיה 

 
ובאנגלית עד סוף  ,'על פי תקנון המכללה, חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א

, זאת נוסף לעמידה בדרישות המעבר של תוכנית הלימודים הספציפית. פירוט מלא של החובות ראה 'שנה ב
 המכללה. תקנון ב

נ"ז, פוליטיקה  12-נ"ז, בשילוב פסיכולוגיה 10-חוגי בשילוב קרימינולוגיה סה"כ קורסי בחירה-*במסלול הדו
 נ"ז 8-נ"ז, לימודי א"י 12-נ"ז, תיירות 14-וממשל

 
 
 

 .אחרת צוין כן אם אלא, 60 הינו בקורסים" עובר" ציון: הערה *

 

 

 :'ג בשנה הלימודים כניתת מבנה
 

 הקורס

 מס'

 נ"ז

 דרישות מעבר

 לימוד מוקדם

 'א סמסטר
 קורסי ליבה

 מבוא לסוציולוגיה 2 *תיאוריות  סוציולוגיות

 ג-קורסי הבחירה משותפים לשנים ב ו * קורסי בחירה

  2 חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה

  2 מזרחית בישראל-החוויה הנשית 

 מתוך הרשימה 1לבחירה  – סמינריונים

 שיטות מחקר 4 )שנתי(  מגדר ותרבות

 שיטו מחקר  )שנתי( של מקצועות פרופסיונלייםסוציולוגיה 

 שיטות מחקר 4 )שנתי( מגשרים בין תרבותיים

 יצירה יהודיתקורסי 

  4 )שנתי( תולדות עם ישראל

 'ב סמסטר
 קורסי ליבה

 מבוא לאנתרופולוגיה 2 *תיאוריות אנתרופולוגיות

 ג -קורסי הבחירה משותפים לשנים ב ו * קורסי בחירה

  2 מגדר וחברה

  2 ריבוד חברתי

 מתוך הרשימה 1לבחירה  -סמינריונים

 שיטות מחקר  )המשך(מגדר ותרבות 

 שיטות מחקר  )המשך( של מקצועות פרופסיונלייםסוציולוגיה 

 שיטות מחקר  )המשך( מגשרים בין תרבותיים

 יצירה יהודיתקורסי 

   )המשך( ישראל תולדות עם

הנ"ל משותפים לחוגים: קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ללומדים חוג  יםמתודולוגיהם קורסיה
 לפי החוג לפסיכולוגיה. יםהמתודולוגים ורסיקה –שני פסיכולוגיה 
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גלית עד סוף ובאנ ,'חייב כל סטודנט לעמוד בדרישת פטור בהבעה עברית עד סוף שנה א ,על פי תקנון המכללה
פירוט מלא של החובות ראה  .הלימודים הספציפית תוכניתנוסף לעמידה בדרישות המעבר של , זאת 'בשנה 

 תקנון המכללה. ב

נ"ז, פוליטיקה  12-נ"ז, בשילוב פסיכולוגיה 10-חוגי בשילוב קרימינולוגיה סה"כ קורסי בחירה-*במסלול הדו*
 .נ"ז 8-נ"ז, לימודי א"י 12-נ"ז, תיירות 14-וממשל

 
 

 :הערה
 

 .הלימודים תוכניתבייתכנו שינויים 
 

  .אחרת צוין אם אלא 60 הוא הקורסים בכל עובר ציון
 


