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 טע"תש – בסוציולוגיהחטיבה 

 

 מטרת הלימודים

ויים שינהחטיבה מיועדת להקנות התמצאות בתחומי העניין הסוציולוגיים המרכזיים, תוך התמקדות ב

תמורות במישורי הפוליטיקה, הכלכלה, בעקבות  21-חוללו במאה ההתבהשקפות וביחסים החברתיים, ש

החטיבה השונים תידונה ההשלכות של התמורות הללו  הטכנולוגיה, הרפואה ואמצעי התקשורת. בקורסי

להבנת יחסי הגומלין בין  ספק כליםברצף, שמתחיל בחברה כולה ומסתיים במשפחה ובפרט, באופן שי

 מאפיינים את העידן העכשווי.ההשינויים החברתיים המואצים 

 

 לימודיםהמבנה 

 :החלוקה הבאהנקודות זכות )נק"ז(, ע"פ  120-תואר מורכב מה

נק"ז  4, בסוציולוגיה, כשאחת מהחטיבות יכולה להיות תחומי-רבב.א  במסגרתנק"ז  28חטיבות של  4

 וקורס הכרת הספרייה. מיומנות, קורסי אנגלית לרמת פטורנק"ז לימודי  4 ,לימודי ליבה

 

 נק"ז  לימודיםה חובות

 12 קורסי חובה

 12 קורסי בחירה

 4 סמינר

 28 סה"כ

 

 

 שנה א'

 חובהקורסי 

 דרישות קדם נק"ז קורס

  4 יסודות הסוציולוגיה

 יסודות הסוציולוגיה 2 חברה, פרט וחיי יומיום בעידן הפוסטמודרני

 יסודות הסוציולוגיה 4 החברה בישראל: תמורות עכשוויות

  10 סה"כ

 

 
 שנה ב'

 קורסי חובה

 דרישות קדם נק"ז קורס

הסוציולוגיה; יסודות  2 שיטות מחקר איכותניות

חברה, פרט וחיי יומיום 

בעידן הפוסטמודרני; 

החברה בישראל: תמורות 

 עכשוויות

  2 סה"כ
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 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

  2 מגע בין תרבויות בעולם גלובלי

חברה, פרט וחיי יומיום  2 21-דתיות, חילוניות ורוחניות במאה ה

בעידן הפוסטמודרני; 

בישראל: תמורות החברה 

 עכשוויות

יסודות הסוציולוגיה;  2 סוציולוגיה פוליטית בעולם משתנה

החברה בישראל: תמורות 

 עכשוויות

החברה בישראל: תמורות  2 חינוך ו)אי( שיוויון בישראל

 עכשוויות

 תיאורטיותתרבות ארגונית בראי דילמות 
 ומעשיות

 יסודות הסוציולוגיה 2

חברה, פרט וחיי יומיום  2 והחברהתמורות ביחסי הרפואה 

 בעידן הפוסטמודרני

  12 סה"כ

 

 רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.*

 

 

 שנה ג'

 רשימת קורסי בחירה *

 דרישות קדם נק"ז קורס

חברה, פרט וחיי יומיום  2 המהפכה הדיגיטלית והשלכותיה החברתיות

 בעידן הפוסטמודרני

וחיי יומיום חברה, פרט  2 המשפחה בתהליכי שינוי

בעידן הפוסטמודרני; 

החברה בישראל: תמורות 

 עכשוויות

חברה, פרט וחיי יומיום  2 גוף, מגדר, חברה

 בעידן הפוסטמודרני

  6 סה"כ

 

 *רשימת הקורסים מתעדכנת מדי שנה.
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 רשימת סמינרים

 דרישות קדם נק"ז קורס

יסודות הסוציולוגיה; חברה,  4 זהות ואחרות בעידן העכשווי

פרט וחיי יומיום בעידן 

; שיטות מחקר הפוסטמודרני

 איכותניות

יסודות הסוציולוגיה; החברה  4 אזרחות מזווית מבט סוציולוגית

בישראל: תמורות עכשוויות; 

 שיטות מחקר איכותניות

  8 סה"כ

 

 

 :הנחיות כלליות

 מהקורסים וממוצע משוקלל לפי הנק"ז  75%-מעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בציון עובר ב
 לפחות. 70בקורסי החובה של 

  מעבר משנה ב' לשנה ג' מותנה בציון עובר בכל קורסי החובה וממוצע משוקלל לפי הנק"ז בקורסי
 לפחות. 65החטיבה של 

  נק"ז(. 12בשנים ב' וג' על הסטודנט להשתתף  בקורסי בחירה )סה"כ 

  האפשרות לבחור קורס בחירה מחטיבה אחרת, שלא מתוך קורסי בחירה: לכל סטודנט תינתן
 החטיבות אליהן נרשם, בכפוף לאישור ראש החטיבה בה רשום הקורס שאותו הוא רוצה להמיר.

  ,נק"ז(, בתנאי שסיים את  4בשנה ג' על הסטודנט להשתתף בשני קורסים מתקדמים )סמינר
 לימודי כל המבואות בחטיבה.

שבחר. בחטיבות בהן הוא בחר  4-ים משתי חטיבות שונות מתוך הכל סטודנט נדרש לשני סמינר
 נק"ז בקורסי בחירה. 4לא ללמוד סמינר, ישלים הסטודנט 

  :התנאי לקבלת התואר הוא 

לפחות בכל חטיבה ובכל הלימודים )כל הממוצעים הם ממוצעים  65ציון ממוצע 
 משוקללים(.

 גורר הפסקת  –ציון היה עובר( נכשל בקורס חובה חוזר )גם במידה שבקורס הראשון ה
 .לימודים

 .ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לאילוצי המערכת 

 


